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  فلسطين الكبير األستاذ رفعت صدقي النمرمركز الزيتونة ينعي فقيد  .1

 فـي بيـروت فقيـد       - مركز الزيتونة للدراسات واإلستـشارات    بمزيد من التسليم بقضاء اهللا وقدره، ينعي        
فلسطين الكبير األستاذ رفعت صدقي النمر، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وأحد أعمدة العمل الـوطني               

، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للشعب      11/1/2007الخميس الواقع في    وم  يالفلسطيني، الذي وافته المنية صباح      
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته، وأن يلهم أهلـه وشـعبه                . الفلسطيني وقضيته 

  .جميل الصبر والسلوان
  

  لن نقبل بدولة ذات حدود موقتةو.. االنتخابات المبكرة ضرورة :عباس .2
طوة اعتبرت استعراضا للقوة    في خ  : محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      12/1/2007الحياة  نشرت  
.  عامـاً علـى انطالقتهـا      42 حماس، اقامت فتح امس احتفاال كبيرا في رام اهللا احياء لذكرى مـرور               امام

افات ضـد   وحشدت الحركة آالفاً من مؤيديها من مختلف المناطق للمشاركة في هذا االحتفال الذي تضمن هت              
والقى الرئيس محمود عباس خطابا تصالحيا في المهرجان تجنب فيه توجيه            .حماس وضد ايران الداعمة لها    

لقد دعـوت   : "وقال. انتقادات لحماس مكتفيا بانتقاد الردود العنيفة للحركة على دعوته اجراء انتخابات مبكرة           
ودعا الفلسطينيين الى    ".ء وليس الى العنف   الجراء انتخابات مبكرة وكان على من يرفضها ان يتوجه للقضا         

الحفاظ على الوحـدة   "الوحدة وتجنب اي شكل من اشكال العنف واالقتتال الداخلي وحدد اولوياته كرئيس بـ              
الدم الفلسطيني خط أحمر، ولن اسمح ألي فـرد أو زمـرة      : "وقال ".الوطنية، ومنع وتحريم االقتتال الداخلي    

فليطمئن ... ب أهلية تقضي على حلم الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل         مهما كانت أن تجرنا إلى حر     
كل مواطن ومواطنة داخل الوطن وفي الشتات وكل األشقاء واألصدقاء الغيورين على قضيتنا، بأن االقتتال               

سالح "ل هو   وتوقف مطوالً امام الفلتان األمني معتبرا ان الح       ". أبداً..  الفلسطيني لن يحصل أبداً    -الفلسطيني  
آن األوان ألن يقتنع الجميع بأن هذه الفوضى ال تفيد أي فـصيل، وأن الـسالح بيـد                  : "وقال ".شرعي واحد 

. واعرب عن تضامنه مع حكومة حماس فـي وجـه الحـصار            ".مجموعات وميليشيات هو الفوضى بعينها    
ار ظـالم، وأذكـركم     هناك هم كبير آخر يشغل الجميع وهو الحصار، وأقول بكل صراحة إنه حـص             : "وقال

لقـد  . جميعاً بما قلته في خطابي بعد تشكيل الحكومة الحالية وقرار إسرائيل واللجنة الرباعية بشأن الحصار              
وكرر عبـاس دعـوة      ".قلت إنه حصار ظالم، وال يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي           

لن : "ر الفلسطينيين بالثوابت الوطنية كما يراها وهي      حكومته لالعتراف باالتفاقات السابقة مع اسرائيل، وذكّ      
نقبل بدولة ذات حدود موقتة، ولن نقبل المساومة على قضية الالجئين، ولن نتنازل عن شـبر واحـد مـن                    

  .وجدد دعوته لحماس لالنضام الى منظمة التحرير". القدس، واالستيطان غير شرعي وال وألف ال للتوطين
 عبدالرؤوف أرناؤوط، وائـل  ،غزةورام اهللا نقالً عن مراسليها في    12/1/2007الوطن السعودية   وأضافت  

مسؤولية أي حكومة هي األمن والوضع المعيشي للشعب ويجب         : "قال الرئيس عباس  :  الوكاالت  وعن بنات،
 الحكومـة الجديـدة ال تعنـي      : "وتـابع  ".أال تفسر فشلها بإلقاء اللوم على غيرها، وإنما عليها إيجاد الحلول          

االنقالب على كل ما سبقها، ولذلك طالبت بأن تعترف الحكومة في برنامجها، وتلتزم، باالتفاقيات الموقعـة                
سابقاً، سواء كانت فلسطينية أم عربية أم دولية، فليس مطلوباً من حركة أن تعترف بإسرائيل، بل المطلـوب                  

  "...لقضايا المعيشيةمن الحكومة، وفي ظل وضع كوضعنا، أن تتعامل مع إسرائيل بالنسبة ل
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  إلـى أن   وكاالتوعن وال  ، كامل ابراهيم  ،القدسنقالً عن مراسلها في      12/1/2007الرأي األردنية   وأشارت  
 منذ انطالقتها من قضية الجئين إلى قضية شعب مكافح           الفلسطيني شعبال أن فتح حولت      ذكر الرئيس عباس 

 مـستذكرا   ،طة العالمية السياسية اسم فلسطين    ومناضل ومن قضية حدود إلى قضية وجود وثبتت على الخار         
القائمة الطويلة من الشهداء الذين فجروا هذه الثورة المباركة وحيا روح الشهيد أحمد ياسـين وأبـو علـي                   

 المجتمع الدولي الى العمل لمساعدة الفلسطينيين على تحقيـق          عباسودعا   .مصطفى والشقاقي وكل الشهداء   
  .امنة ومستقرةحلمهم باقامة دولة فلسطينية 

إن الـبعض   ": عبـاس  قـال : أحمد رمضان ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      12/1/2007المستقبل  وأوردت  
يسيء فهم الصالحيات الدستورية لمؤسساتنا، فمنظمة التحرير هي الممثل وصاحب الصالحية، ومرجعيـة             

طلـوب تفعيـل وتطـوير منظمـة        وإذا كان م  . السلطة الوطنية، وهي المناط بها المفاوضات بشأن التسوية       
التحرير، فهذا ال يعني فقدانها لشرعيتها التمثيلية بسبب وجود فصيل أو أكثر خارج أطرها، كما أن إشـراك                  

وبـشأن   ".أو دخول هذه الفصائل اليعني، أنقالباً على ميثاق المنظمة وقراراتها وااللتزامات التـي وقعتهـا              
كن السالم القائم على العدل، وقد أثبت الفلسطيني بتضحياته طيلـة           نريد السالم، ول   "عباسعملية السالم قال    

نريد سالماً من أجل أبنائنـا      "، مضيفاً   "نحو مئة عام، أنه غير قابل للهزيمة واالستسالم ورفع الراية البيضاء          
  "...ولذلك فيدنا ممدودة للسالم.. وأبناءهم
 عباس رد على اتهامـات حمـاس بوجـود          لى أن  إ غزةورام اهللا   من   12/1/2007األخبار اللبنانية   ولفتت  

  ". كلنا أبناء شعب واحد، ال يوجد فيه كافر وال عميل وال حقير"عمالء وانقالبيين وكفار في فتح، قائالً 
 طالب عباس الرئيس العراقـي  : محمد هواش،رام اهللانقالً عن مراسلها في  12/1/2007النهـار   وجاء في   

  ".الفلسطينيين في العراقوقف المذابح التي ترتكب بحق "بـ
  

  حمل توجهات وحدويةتومشعل وهنية  عباس تصريحات: الشاعر .3
ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ان قضية مثل االنتخابات تعتبر قـضية             . قال د  : رامتان – رام اهللا 

 الوحـدة   سياسية قومية كبرى بالدرجة االولى، مشددا على ضرورة البحث عن التوافق الوطني حول حكومة             
واضاف الشاعر، في مقابلة مع رامتان، تعليقا علـى مـا            .والقضايا الوطنية، ال ان تكون قضية في محكمة       

نحن نبحـث عـن     ..." ورد في خطاب الرئيس عباس حول ان القضاء هو الحكم في موضوع االنتخابات،              
دة الشعب وألح عليـه     وطالب الشاعر الرئيس  بالحفاظ على وح       ".توافق وطني وليس عن قضية في محكمة      

ان يصدر اوامره لألجهزة التابعة له بحماية المؤسسات العامة والخاصة، مثنيا على ما ورد في خطابه امس                 
ان خطاب الرئيس يحمل توجهات وحدويـة ويـدعو للتهدئـة فـي الـساحة                ":وقال .حول الوحدة الوطنية  

: واضاف ".طالقة فتح في غزة قبل ايام     الفلسطينية، ويحمل عكس معاني الخطاب الذي طرح في مهرجان ان         
تصريحات الرئيس ومشعل وهنية كانت تحمل دعوات وحدوية، ونأمل ان تعكس هذه التصريحات وجـود               "

  ".اتصاالت من اجل الخروج من االزمة وفي طار السعي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
 12/1/2007  الجديدةالحياة

  
   الوحدةحماس تقدم رؤيا جديدة لحكومة .4

يستأنف في غزة االسبوع المقبل الحوار الوطني بين مختلف الفـصائل بمـشاركة              : محمد يونس  -رام اهللا   
وقالت مصادر عليمة ان حماس ستقدم رؤيا جديدة لحكومة الوحدة الوطنية تقوم علـى بقـاء                . حماس وفتح 

تراط ادخـال اصـالحات    اسماعيل هنية رئيسا للوزراء واحالة الوزارات السيادية الى شخصيات مستقلة باش          
جوهرية على هذه الوزارات، خصوصاً وزارة الداخلية واالجهزة االمنية، ومـشاركتها فـي اختيـار هـذه                 

واشارت هذه المصادر الى ان الحركة تقبل احالة وزارة االمن الداخلي الى شخـصية مـستقلة                 .الشخصيات
وتـساءل  . ت جوهرية في اجهزة االمن    كما يطالب الرئيس عباس لكنها ستشترط مقابل ذلك ادخال اصالحا         

  ".هل يعقل ان تظل قيادة جميع االجهزة االمنية حكراً على حركة فتح؟: "احد قادة حماس قائال
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وبشأن وزارة المال قالت هذه المصادر ان الحركة توافق على ان تتولى شخصية مستقلة هذه الوزارة لكـن                  
  .الحركة هي التي تختار هذه الشخصية

  . لمصادر ان يقبل الرئيس عباس اتفاقا ال يلبي جميع مطالبه تفاديا لحدوث حرب اهليةوترجح بعض ا
  12/1/2007الحياة 

  
 عباس يزور دمشق وليس على جدول أعماله لقاء مشعل: ديوان الرئاسة .5

أكدت مصادر مطلعة للحياة أن      : جيهان الحسيني  ،القاهرةنقالً عن مراسلتها في      12/1/2007الحياة  نشرت  
يس الفلسطيني سيلتقي االسبوع المقبل خالد مشعل، مشيرة إلى جهود ووساطات عدة ألطـراف إقليميـة                الرئ

وشخصيات فلسطينية على رأسها النائب الفلسطيني زياد أبو عمرو ومحمد رشـيد المستـشار االقتـصادي                
ن مصر تضغط مـن     وقالت المصادر إ  . السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، لعبت دوراً تمهيداً لهذا اللقاء         

أجل جمع كل من عباس ومشعل باإلضافة إلى أنها تسعى من أجل تلطيف األجواء بين الرئاسة الفلـسطينية                  
لمصلحة الفلسطينية والـسورية    وسورية من خالل لقاء يجمع بين عباس واألسد، معتبرة أن ذلك يصب في ا             

يبدو أنه اقتنع بأن هـذه      : "رية وتابعت  لقطع العزلة مع سو    عباسوقالت المصادر إن هناك رغبة لدى        .معاً
، وأن سورية ال تمانع فى استقبال عبـاس         "القطيعة ال مبرر لها باإلضافة الى وجود قيادة حماس في سورية          

  .خصوصاً في ظل األجواء الراهنة في المنطقة
ة  أكد مسؤول بارز في ديوان الرئاس: من غزةحكمت يوسفنقالً عن  11/1/2007وكالة سما وأشارت 
 أن الرئيس عباس سيقوم منتصف األسبوع المقبل بزيارة إلى سوريا بناءا على دعوة رسمية خميسمساء ال

وكشف المسؤول في تصريحات  .من الرئيس السوري الذي سيلتقيه والقيادة السورية للبحث في المستجدات
من غير المستبعد أن خاصة لوكالة سما أن ليس على جدول أعمال الرئيس لقاء مع خالد مشعل وان كان 

  .يلتقيا في إطار اجتماع مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في دمشق
  

  مقرر لجنة الداخلية واالمن في التشريعي يطالب بمحاكمة عباس  .6
 دعا نائب فلسطيني إلى مساءلة الرئيس عباس ومحاكمته لتـسببه  :غزةمن  11/1/2007قدس برس   نشرت  

االنفالت الدستوري، وضلوع العناصر التابعة له في حالة الفوضى األمنية التي تجتاح            "وانخراطه فيما أسماه    
وقال  .، محذرا في الوقت ذاته من أن سياسة عباس قد تؤدي إلى نتائج ال تحمد عقباها               "األراضي الفلسطينية 

 لوكالـة   إسماعيل األشقر النائب عن حماس ومقرر لجنة الداخلية واألمن في التشريعي في تصريح خـاص              
ُأحمل الرئيس عباس مسؤولية ما يحصل على صعيد الفلتان األمني، وتحيزه وانحرافـه عـن               : "قدس برس 

عباس يزيد  "وأضاف أن    ،"القوانين الفلسطينية، واألصل أن يقدم للمساءلة والمحاكمة إللغائه للسلطة والقوانين         
الساحة الفلسطينية من إراقة دماء، وفلتـان       من حالة االنفالت الدستوري، وأنا ُأحمله مسؤولية ما يحدث في           

  ".أمني، وفلتان دستوري، إضافة إلى مشاركته في الحصار ومنعه وصول األموال إلى الحكومة الفلسطينية
النائـب اسـماعيل     قـال    : وليد عوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      12/1/2007القدس العربي   وأضافت  

وحمل األشقر الـرئيس عبـاس    .ي انقلب سابقا علي الرئيس ابو عمار االشقر ان عباس يسير في تيار انقالب      
  . صعيد الفلتان األمني، بسبب تحيزه لفتحىمسؤولية ما يحصل عل

  
  منحته تسهيالت خاصة  " إسرائيل"عباس عّين دحالن قائدا أعلى لألجهزة و: معاريف .7

.  قائدا ألجهزة األمن الفلـسطينية     فلسطيني عين محمد دحالن،   الذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس       :القدس
وقالت صحيفة معاريف إنه تم تسليم التعيين شفهيا، في محاولة للحفاظ على السرية ولمنع صدور انتقـادات                 

وقالت إثر تصاعد االقتتال بين الفصائل الفلسطينية في غزة فإن أجهزة األمن المخلصة لعبـاس                .من حماس 
وفي إثر ذلك  قالت الصحيفة  قرر عباس أن يعين دحالن قائدا أعلـى               يصعب عليها مواجهة القوة التنفيذية،      

وحسب الصحيفة فإن وزيـر الحـرب       . لألجهزة، وسيتولى أيضا قيادة جهاز األمن الوطني وحرس الرئاسة        
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اإلسرائيلي بيرتس قدم لدحالن تسهيالت حركة خاصة، تسمح له بالتحرك بحرية بين قطاع غـزة والـضفة                 
  . لضفة أنفسها، بمصاحبة عدد مضاعف من الحراس المسلحينالغربية وبين مدن ا

  12/1/2007الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  نقل نواب محافظة جنين األسرى الى سجن مجدو  .8
قالت المحامية شيرين عيساوي محامية وزارة شؤون األسرى والمحررين أن سلطة مصلحة            : رامي دعيبس 

 األسرى عن كتلة التغيير واإلصالح من سجن نفحة الى          السجون الصهيونية قامت بنقل نواب محافظة جنين      
  .سجن مجدو، فيما لم تبد السلطات أسباب عملية التنقل السريعة التي قامت بها بحق األسرى النواب

  11/1/2007 48عرب
  

  االسبوع القادم مع نهايةرواتب كانون اول ستصرف االحد و: ابو عيشة .9
طيط والقائم باعمال وزير المالية ان العاملين في قطـاع التربيـة             اكد سمير ابو عيشة وزير التخ      :بيت لحم 

وقال فـي    .والتعليم سيتقاضون باقي راتب كانون اول الماضي بتداء من يوم االحد القادم من مكاتب البريد              
حديث خاص بوكالة معا ان جزء كبير من موظفي التربية والتعليم قد تقاضوا كامـل راتـب كـانون اول                    

 1500ع ثالثة االف شيكل وذلك من المنحة االوروبية، مشيراً الى ان الموظفين الذين تقاضـوا     الماضي بواق 
وفيما يتعلق برواتب باقي المـوظفين       .شيكل سيتم استكمال صرف باقي الراتب يوم االحد في مكاتب البريد          

اضي للعاملين في قطاع    اكد ابو عيشة انه في نهاية االسبوع القادم سيتم دفع باقي راتب شهر كانون اول الم               
  .القضاء والقضاء الشرعي والنيابة العامة والعاملين في قطاع الصحة والهيئة العامة للبترول

  11/1/2007وكالة معاً 
  

  هناك مافيا متعاونة مع سلطة االحتالل تحاول احتكار السوق: وزير الزراعة .10
كل شخصي، إلى محاوالت لإلغراء محمود األغا، أنه تعرض بش. كشف وزير الزارعة الفلسطيني د:غزة

وقال خالل كلمة  ".باحتكار أشخاص بعينهم، الستيراد أو تصدير المنتجات الزراعية"بالمال والرشوة، ليسمح 
له في لقاء مفتوح مع المزارعين، نظمته حماس، بالتعاون مع جمعيات زراعية، في خان يونس، الخميس، 

، وأضاف "ل مصلحتهم الشخصية أو حبا في الكراسي والمناصبلم يسعوا يوما من أج"إن وزراء الحكومة، 
، ودعم المنتج ل إن وزارته، تسعى لخدمة المزارعوقا ".إننا مستعدون للتنازل عن حقنا في الرواتب"

كما تحدث عن دعم  ،"امتهنها بالتعاون مع االحتالل"المحلي، ومحاربة سياسة االحتكار التي قال إن البعض 
اتخذت مجموعة من القرارات المهمة لدعم المزارع "ج الفلسطيني المحلي، وقال إن الوزارة الحكومة، المنتو

لقد استطعنا من خالل بعض "وأضاف  .، كمنع استيراد منتجات يوجد لها مثيل أو بديل محلي"الفلسطيني
يارتنا األخيرة السياسات الحكيمة العمل على فتح األسواق الخارجية لتسويق المنتج الفلسطيني فيها، وفي ز

كما اتهم األغا، ". إليران تم االتفاق على بيع كمية كبيرة من زيت الزيتون الفلسطيني إليران بأسعار جيدة
يتآمرون مع االحتالل ضد مصلحة المزارعين الفلسطينيين، "من أطلق عليهم عصابات ومافيات، قال إنهم 

  ".هتمام أو مراعاة لمصلحة ومصير المزارعينويسعون بكل الوسائل الحتكار السوق الفلسطينية، دون ا
 11/1/2007 قدس برس

  
  ةى وتتهم انقالبيي فتح بالسعي إلفشال الصفقسراألقبل عرضاً مصرياً إلطالق تحماس  .11

ن حركة حماس تلقت عرضاً مصرياً الطـالق        أقالت مصادر فلسطينية للحياة      :12/1/2007الحياة  جاء في   
خـالء سـبيل    إ سجون االحتالل االسرائيلي على ثالث دفعات في مقابـل            أسيراً فلسطينياً من   1429سراح  

وأضافت المصادر أن اسرائيل وافقت على الصفقة التي جـاءت حـصيلة             .الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت   
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شهر الستة الماضية، قبـل أن تتراجـع الحكومـة          مفاوضات طويلة ووساطات من قبل مصر على مدى األ        
وأشارت المـصادر المقربـة مـن        .أن الوقت الراهن غير مناسب البرام هذه الصفقة       االسرائيلية متذرعة ب  

 أسيراً من المحكومين بالسجن المؤبد أو أحكام عاليـة أو           450طالق سراح   إحماس إلى أن الصفقة تتضمن      
 .ولى من الصفقة التي تتزامن مع تـسليم شـاليت لمـصر           أمضوا سنوات طويلة في السجن في المرحلة األ       

 أسير فلسطيني بمن فيهم النساء      500طالق اسرائيل سراح    إت أن المرحلة الثانية من الصفقة تشمل        وأوضح
أما المرحلة الثالثة فتـشمل قيـام        .شكل متزامن مع تسليم مصر شاليت إلى السلطات االسرائيلية        بواألطفال  
وأكدت المصادر أن حمـاس      . أسيراً، وسيتم تنفيذها بعد شهرين من بدء تنفيذ الصفقة         479طالق  إاسرائيل ب 

رئيس الوزراء إسـماعيل     الحركة و  اتوالحكومة الفلسطينية تلقتا العرض المصري أثناء وجود عدد من قياد         
واتهمت المصادر شخصيات فلسطينية من فريق       . فريضة الحج قبل حوالي أسبوعين     ةتأديل في السعودية    هنية

كل مكسباً سياسياً مهماً لحركة حماس والحكومة فـي         تمام الصفقة خشية أن تش    إالرئاسة بالعمل على عرقلة     
راضي الفلسطينية صراعاً دموياً على السلطة بين الفريقين، خـصوصاً أن الفلـسطينيين             ألوقت تشهد فيه ال   

ولفتت إلى أن قيادات الفـصائل والقـوى الوطنيـة           .طالق أي فلسطيني من سجون االحتالل     إيتلهفون على   
راضـي  جروا مشاورات في ما بينهم، ومع قيادة حماس فـي األ          أجون االحتالل   سالمية المعتقلين في س   واإل

 أحمـد   همن بيـن  أوقالـت    .ولى من الصفقة  سرى المشمولين في المرحلة األ    سماء األ أالفلسطينية بغية تحديد    
حدى إإلى ذلك، علمت الحياة من مصادر أخرى قريبة من           .سعدات، ومروان البرغوثي، وعبدالخالق النتشة    

سالم، ومئة مـن حركـة       أسيراً يحددهم جيش اإل    150طالق  إات التي تأسر شاليت أن الصفقة ستشمل        الجه
  .فتح، ومثلهم من الجبهة الشعبية، ومثلهم من لجان المقاومة الشعبية

 اتهم فوزي برهوم المتحدث باسم حماس من أسماه بالتيار :القدسمن  11/1/2007وكالة معاً وأضافت 
عندما " : قال برهوموفي تصريح خاص لمعاً .فشال تنفيذ صفقة األسرىإفتح بمحاولة االنقالبي في حركة 
فراج وكاد أن يبدأ التنفيذ شرع االسرائيليون بالمماطلة ووصلتنا بعض المعلومات المؤكدة تبلورت اتفاقية اإل

يطلبونه من بأن قادة التيار االنقالبي ساهموا بطريقة أو بأخرى بتعطيل الصفقة من خالل ما كانوا 
سرائيليين في اللقاءات التي يعقدونها معهم في القدس وأوروبا بالتريث في انتظار أن تتمكن المستشارين اإل

وأضاف  ".ليهإأجهزتهم األمنية من تحديد مكان اختطاف الجندي االسرائيلي األسير ومساعدتهم في الوصول 
 عمليات الخطف التي طالت كوادر وعناصر في لقد تأكدنا من هذه المعلومات خاصة بعد" :برهوم قائالً

كما , منية على مكان وجود شاليطأالقسام وحماس حيث كان يتم التركيز في التحقيق معهم من قبل عناصر 
ظهر هذا أيضا من عملية اختطاف الصحافي البيروفي ومن األحداث المفتعلة األخيرة في قطاع غزة حيث 

ختطاف وبهذه االحداث ليس لمعرفة مكان اختفاء واحتجاز الصحافي تذرعت األجهزة األمنية بعملية اال
 وعلى .سرائيليلى مكان وجود الجندي اإلإالمخطوف أو وقف الفلتان األمني المفتعل، بل للبحث عما يقودهم 

طالق إلى مكان الجندي وإهذه السلوكيات بنت اسرائيل مواقفها من تنفيذ الصفقة في انتظار ما يوصلها 
 معلومات مؤكدة الى أن حماس والحكومة قدمتإوأشار برهوم  ".ون أن تقدم للفلسطينيين أي مقابلسراحه د

حد ألى إبو مازن تفيد بأن الصحافي البيروفي موجود لدى بعض عناصر المسلحة التي تنتمي ألى الرئيس إ
د صفقة معهم تم طالق سراحه جرى مفاوضة الخاطفين وتم عقإسراع في  من اإل وبدالً،منيةجهزة األاأل
  .طالق سراح الصحافي المختطفإموجبها تزويدهم بالسالح وبعشرة اآلف رصاصة في مقابل ب
  

 ال تأثير لها على األرضس غير واقعي ومليء بشعارات عباخطاب : حماس .12
 وصفت حركة حماس خطاب الرئيس محمود عباس في ذكرى انطالقة حركة فتح بغير الواقعي :غزة

وقال  . الخالية من الدعوة للشروع العاجل في الحوارات لتشكيل حكومة وحدة وطنية والمليء بالشعارات
الخطاب اتسم بالشعارات حول " : في غزة أنحديث لمراسل معاًفي سماعيل رضوان الناطق باسم حماس إ

ية وهي الوحدة وحرمة االقتتال والتذكير بالثوابت كالقدس والالجئين واالستيطان ومنظمة التحرير الفلسطين
بو مازن جاء ليحسن صورة أخطاب " :وتابع قائالً ".رض الواقعأثر على أنه ليس لها أالشعارات التي قال 

حركة فتح التي اهتزت من قبل خطاب االنقالبيين في غزة في احتفالهم الداعي للفتنة والقتل والحرب األهلية 
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 ".ات وعناصر ومؤسسات حركة حماسوبعد الممارسات اإلرهابية التي مورست بالضفة وغزة ضد قياد
ن أتوقعت حماس " :قال رضوان, وحول تجديد الرئيس تأكيده على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

 ،ساس وثيقة الوفاق الوطنيةأيدعو الرئيس عباس للشروع العاجل في الحوارات لتشكيل حكومة وحدة على 
بناء الشعب الفلسطيني للحفاظ على أ على الساحة وحاجة حداث الدموية المؤسفة والمؤلمةخاصة بعد األ

خلو خطاب الرئيس من الدعوة للشروع في حوار لتشكيل حكومة " اًنتقد م".وحدته وحرمة الدم الفلسطيني
  ."الوحدة واإلصرار على المضي في االنتخابات والبحث عن مدى قانونيتها

  11/1/2007وكالة معاً 
  

  همها ولن نعترف بإسرائيلتصريحات مشعل أسيء ف: حماس .13
 التي قال    خالد مشعل   حماس حركةلفي تعليق على تصريحات رئيس المكتب السياسي        :  ماهر إبراهيم  - غزة

 في تصريحات إلذاعة صوت القدس       الناطق باسم الحركة   رضوانإسماعيل   قال   فيها أن إسرائيل أمر واقع،    
ليس على العرب الحديث عن إسرائيل ألنها أمر        تصريحات مشعل تم فهمها بشكل خاطئ، فهو قال إنه          : "نأ

حركة حمـاس لـن     " على أن    ، مشدداً "نها كيان غير شرعي   واقع ولكن هذا ال يجبرنا على االعتراف بها، أل        
  ."تعترف بإسرائيل

من جانبه، رفض القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، ما نقل عن مـشعل، وقـال فـي                    
موقفنا الثابت أن إسرائيل دولة محتلة وغاصبة وال يمكن للشعب الفلـسطيني أن              ":يانلبلتصريحات خاصة   

الجميع يعلم أن فلـسطين هـي       " :وأضاف. "يعترف بها وال يمكن أن نقر لها بالشرعية مهما كانت الظروف          
نة لهـا   نه ال يمكن ألي طرف التخلي عنها أو التنازل عنها أو اإلقرار بملكية الصهاي             أرض وقف إسالمي و   أ

نحن ال نـشكك فـي      " :، وتابع "انتزعت من سياقها  "وأشار البطش إلى أن تصريحات مشعل       . "ولو بأي ثمن  
يجب أال ننتزع من تـصريحات  : " وشدد،"ن موقف حماس الراسخ هو عدم االعتراف بإسرائيلتصريحاته أل 

رير فلـسطين الـدكتور     أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتح      . "ن حماس تعترف بإسرائيل   أمشعل  
 على  هانإخوة في حماس ف    إلى معلومات وردتنا من اإل     استناداً: "رباح مهنا، فحذر من هذه التصريحات قائالً      

دواتهـا غربيـة    أوشك التوافق على صفقة لحكومة الوحدة الوطنية فيها تنازالت من الجـانبين واسـطتها و              
ن اختالفهما يكـون علـى       الحاصل بين فتح وحماس أل     نحن نحذر من االستقطاب   " :وتابع. "ميركيةأ وتحديداً

أما موقف الجبهـة الديمقراطيـة      . " وأما اتفاقهما فهو على حساب الثوابت الفلسطينية       ،حساب الدم الفلسطيني  
حماس لديها اآلن تغيير تدريجي يطرأ على موقفهـا،         : "فعبر عنه عضو المكتب السياسي صالح زيدان بقوله       

  ."ن الحركة لدراسة البرنامج الحكومي والموافقة عليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية استعداد موهناك أيضاً
  12/1/2007البيان االماراتية 

  
  كتائب القسام تستولي على طائرة استطالع إسرائيلية في غزة .14

تبنت كتائب القسام إسقاط طائرة استطالع إسرائيلية  شمال قطاع غزة            : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  
  أنـه  كتائبال وقال أبو عبيدة الناطق باسم       .مس، بينما أعلنت إسرائيل أنها سقطت بسبب خلل فني        أ ظهر   بعد

كان ينبغي على العدو االسرائيلي أن يدرك أن تحليق الطائرات لن يكون لعبة ونزهـة فـي سـماء غـزة                     "
 أن  فـى نو،  "ستيالء عليها يوجد في حوزة المجاهدين طائرة تم اال      " أنه   معلناً ".لتستهدف المجاهدين وتقصفهم  

لكنه  خرى أكد متحدث عسكري إسرائيلي نبأ سقوط الطائرة،       أومن ناحية   . يكون خلل فني قد أصاب الطائرة     
 لعملية إسقاط نفذها نـشطاء      ها تعرض ياًفان·  أثناء تحليقها في سماء قطاع غزة      ها أصاب  فنياً أشار إلى أن خلالً   

  .فلسطينيون بقطاع غزة
  12/1/2007ية االتحاد االمارات

  
  صفقة األسرى عن المصري  تعلن عكس ما تطرحه عبر الوسيطسرائيلا: أبو مجاهد .15
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 ما تبثه اسرائيل عبر وسائل االعالم يختلف تماماً       "ن  ألوية الناصر صالح الدين     أبو مجاهد الناطق باسم     أأكد  
 فى الوقت ذاتـه تـصريحات رئـيس     معتبراً،"جندينهاء ملف العما تطرحه من خالل الوسيط المصرى إل      

سرى أنه لن يفرج عن     أسير شاليت بحكم الميت و    نه سيعتبر الجندى األ   أولمرت ب أيهود  إالوزراء االسرائيلي   
ن هـذا   ألدى الفصائل تاكيدات مـن      "ن  أكد  أو .بداًألى منزله   إن تصريحات خطيرة لن تعيد الجندي       يفلسطيني

 عن اعتقاده    معبراً ،" ستخضع فى النهاية لمطالب الفصائل الفلسطينية دون تنازل        ن اسرائيل أالملف سيغلق و  
 تبذل جهوداً   ...الحكومة المصرية   "وأضاف أن   .  فقط يعالمإولمرت حول الجندي هو تصريح      أن تصريح   أ

بـو  أهـم  وات". لكن الحكومة االسرائيلية تبادر بنسف كل الجهود المبذولة, حثيثة إلنهاء قضية الجندي األسير  
 وافقت على الكثير من مطالب الفصائل ولكنهـا         هانأمجاهد الحكومة االسرائيلية بالمرواغة والمماطلة مؤكدا       

  .ال تريد االفصاح عن ذلك كى ال تظهر بمظهر الخاضعة للمقاومة الفلسطينية
  11/1/2007 48عرب

  
   االقتتال الداخلي تعبيراً عن رفض لصيام األحدندعوي على وثيقة الوفاق ون الموقعىاألسر .16

 فـي الـوطن     لفلـسطينيين طلقت القيادات األسيرة الموقعة على وثيقة األسرى أمس نداء عاجالً ل          أ :رام اهللا 
دانتها واستنكارها لكافة أشكال االقتتـال      إمؤكدة  . والشتات، دعت فيه للوحدة والتالحم ونبذ الخالفات الداخلية       

ذرع المقاومة داعياً إياها إلبقاء سالحها طاهراً ونظيفـاً،         ألى  إنداء  وتوجه ال  .الداخلي، وإراقة الدم الفلسطيني   
 في مختلف أماكن تواجدهم للصيام يـوم بعـد غـد            الفلسطينيينودعا النداء   . والنأي عن هذه الحرب القذرة    

األحد، تعبيراً عن رفض االقتتال الداخلي، وأكد ضرورة العودة الفورية للحوار لتـشكيل حكومـة الوحـدة                 
  .نيةالوط

  12/1/2007  الجديدةالحياة
  

  لى تاريخنا وشهدائناإساءة  يعني اإل لبنانيلى أي فريقإ فتحانحياز : زكي .17
 نبيه بري للتطورات السياسية الراهنة مع ممثل منظمة التحرير في لبنان             البناني عرض رئيس مجلس النواب   

الحاصلة في فلـسطين والتحـرك      وضعنا دولته في صورة التطورات      : "عباس زكي، وقال زكي بعد اللقاء     
الفلسطيني الجاد لرأب الصدع وتجاوز االزمات الفلسطينية الداخلية والتفرغ للمواجهة مع دولـة االحـتالل               

   "...االسرائيلي
: جابأ يجري بين فتح وتيار المستقبل،       حدى الصحف اللبنانية منذ يومين بأن هناك تنسيقاً       إوحول ما ذكرته    

 وهـو نـوع مـن االبتـذال     ،لى تاريخ فتحإساءة  بيان، بأن هذا يندرج في إطار اإللقد رددنا على ذلك في  "
نحن عالقتنا بالمقـاومين اللبنـانيين      . ن فتح ليس لها تجربة وليس لها تاريخ       أن يتصور البعض ب   أالسياسي  

ي فريق يعني   لى أ إ على حدقات العيون وأي انحياز من جانبنا         ، عالقة نحافظ عليها حفاظاً    وباللبنانيين جميعاً 
لى جسر محبة يوجد اللحمة بين الجميع وليس        إن ما يجري في لبنان يحتاج       لى تاريخنا وشهدائنا، أل   إساءة  اإل
  ".لى انحياز لفريق على حساب فريق آخرإ

 12/1/2007المستقبل 
  

  أي سوء يمّس مسؤولها أبو وائل مسؤولية  اللبنانيل قائد الجيشتحّم القيادة العامة .18
 القيادة العامة بياناً أعلنت فيه أنهـا تحمـل قائـد            -الجبهة الشعبية   أصدرت   :12/1/2007قبل   المست أفادت

خطـوة   "هلا اعتق ةر معتب .الجيش اللبناني شخصياً مسؤولية أي سوء يمس عضو قيادة الجبهة أبو وائل عصام            
ول من خاللها بعـض     استفزازية غير مبررة وغير مقبولة، تندرج في إطار االستفزازات المتكررة التي تحا           

أياً كان، مـن أي      "وحذرت الجبهة ". الجهات في لبنان، المس بالسالح الفلسطيني وبالسالح المقاوم في لبنان         
  ".محاولة جديدة للمس بالسالح الفلسطيني أو بالسالح المقاوم

ادي التابع للجبهة  أن اعتقال القي: لبنانية تأكيدهامصادر أمنيةعن  12/1/2007األخبار اللبنانية في نقلت 
حيث  بتهمة االتجار بأسلحة مسروقة، 2004الشعبية القيادة العامة تم بناء على مذكرة جلب بحقه منذ عام 
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قام جهاز أمني بنصب كمين له بحجة شراء بنادق كالشنيكوف منه وتم اعتقاله خالل إتمام الصفقة، ونفت 
  .ؤخراًالمصادر أي عالقة له باألعمال األمنية التي حصلت م

  
   ببرود تصريحات مشعل االخيرة تعامل معسرائيليال ااإلعالم .19

اسـرائيل   أشار فيها إلى أن   تعاملت اسرائيل بحذر شديد مع التصريحات التي كان خالد مشعل، قد            : تل أبيب 
 بشكل بارد وحاولت التحقق من الصياغات وفحـص          الصحافة االسرائيلية   نشرتها حيث. أصبحت أمرا واقعا  

هـذه   اعتبر فيـه     ، تعليقا ها محرر الشؤون العربية في    ، حيث كتب  هاوكانت هآرتس أكثر المهتمين ب    . جديتها
ان تكون خطوة متقدمـة فـي طريـق          من الممكن    أشار الى ان  و. تصريحات تمهيدا لالعتراف باسرائيل   ال

وتر والتـدهور   حماس، وانها تتخذها اثر الضغوط التي تمارسها عليها، بهدف انقاذ الوضع واالنتقال من الت             
  .الى المسيرة السياسية

  12/1/2007الشرق االوسط 
  

  تفكيك حركات المقاومة الفلسطينية شرط لبدء التفاوض: ليفني .20
شددت ليفني على أن إسرائيل تشدد على أنه في حال استئناف عملية التفاوض مع الـسلطة                : صالح النعامي 
لمقاومة الفلسطينية ووقف التحـريض فـي وسـائل     لن تتنازل عن وجوب تفكيك حركات ا هاالفلسطينية، فإن 

  .اإلعالم ومناهج التدريس والمساجد ضد إسرائيل
  10/1/2007اسالم اون الين 

  
  بسبب ترشيح مجادلةليبرمان يدعو بيرتس إلى االستقالة  .21

تعيين غالـب مجادلـة وزيـرا،       اعتبرت   ،اسرائيل بيتنا رئيسة كتلة،   أن  : 11/1/2007 48عرب ذكر موقع 
إال أنها أوضحت أن موقفها ليس شخـصيا        . صورة دولة إسرائيل كدولة يهودية    بيمس  ، و يونيةلصهضربة ل 

 دعا ليبرمـان، بيـرتس إلـى        ومن جهته  . إلى عدم المصادقة على التعيين     من مجادلة، فيما دعت اولمرت    
لـصالح   ألنه يستخدم وسـائل رسـمية        ، يخون وظيفته كوزير أمن    ، معتبرا أن األخير   االستقالة من منصبه  

  .االنتخابات الداخلية في حزب العمل
المعلق السياسي في االذاعة االسرائيلية     أن  : الناصرة من   12/1/2007 الحياة    مراسل  أسعد تلحمي  وأضاف

 الى عدم خوض هيئتها الكاملة في مسائل سياسية وأمنية           الحكومة ن تعيين مجادلة وزيراً سيدفع برئيس     رأى أ 
ان مجادلة سيقوم بـدور    من جهته   فيما أعتبر طلب الصانع      .لحكومة المصغرة يتم بحثها في ا    حيث، ب حساسة

  .المهرج في مسرح العبث السياسي
  

  ! ولمرت وبيرتس وحلوتسأل  توجه إنذارات قضائيةلجنة فينوغراد قد .22
كشف امس أن لجنة فينوغراد التي تحقق في مجريات حرب لبنان، تدرس            : كتب محرر الشؤون االسرائيلية   

إضافة  هيه إنذارات قضائية لعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين، بينهم أولمرت ووزير دفاع            أمر توج 
وأشار .  أن أي قرار لم يتخذ بهذا الشأن حتى اآلن         ،قال أعضاء في اللجنة    في حين . حلوتس وأودي آدم  إلى  

يبحثون هذه األيـام الجوانـب      كما أن أعضاء اللجنة     . ةبعضهم إلى أن المسألة ال تتعدى كونها لعبة إعالمي        
  .اإلجرائية واستمرار عمل اللجنة لنشر التقرير المرحلي وإرسال إنذارات إن كانت هناك حاجة لذلك

  12/1/2007السفير 
  

  أجواء صعبة وتصدعات في الجيش اإلسرائيليتحقيقات الحرب على لبنان تبين  .23
ضباط االحتياط في الجيش، بعد أسبوع من       في مؤتمر عقده حالوتس، في معسكر غليلوت، وشارك فيه كبار           

 عن التحقيقات الداخلية التي أجريت في الجيش والنتائج واالسـتنتاجات            فيه تقديم نتائج لجان التحقيق، تحدث    
وقال ألموغ الذي قاد التحقيق في عملية أسر الجنديين، أن المشكلة الجوهريـة تكمـن فـي                 . وسبل تطبيقها 
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انتقد الجنرال يورام يائير عدم تحمل أي من الضباط          كما   .بالتأهيل والدورات النقص في عنصر القيادة وليس      
، ووصف مشاركون في المـؤتمر أن األجـواء كانـت            على لبنان  مسؤولية عن دوره في الفشل في الحرب      

 فقـد رئيس شعبة االستخبارات،    أما  . موقف قيادة الجيش  عن  مشحونة بشكل كبير وكان من الصعب الدفاع        
 قائال أن الهزيمة هي في المفهـوم ولـيس فـي سـاحة              ،حدث عن إنجازات الجيش في الحرب     حاول أن يت  

تصدعات أولية في ثقة الضباط بدرجة كابتن حـول  عن رئيس شعبة التخطيط والمراقبة فيما تحدث  الحرب،  
  . استمرار خدمتهم بالجيش

  11/1/2007 48عرب 
  

 لشماليةأكبر مناورة استعداداً لحرب الجبهة ااسرائيل تجري  .24
أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي نيتها تنفيذ أكبر مناورة في تاريخ الدولة : محمد بدير

العبرية، تحاكي فيها سيناريوهات مختلفة للحرب مع سوريا ولبنان، وتشارك فيها وحدات من الجيش 
تملة مع سوريا ولبنان، ولمواجهة استعداداً لحرب مح، ومؤسسات مدنية، ويشارك فيها كل سكان إسرائيل
من جهته، وجه بيرتس، رسالة تهدئة ورفض شديد  و.إمكان تصعيد أمني في المواجهات مع الفلسطينيين

 أفادت  إال أن هارتس.للتصريحات التي تتحدث عن االستعداد للحرب وكأنها ستنشب في الصيف المقبل
 اندالع حرب على الجبهة الشمالية، تشمل تدريباً أمس بأن الجيش بلور خطة عملياتية، لمواجهة احتمال
المراسل العسكري ليديعوت من جهته شدد و .2008لمعظم قوات االحتياط وفق خطة تمتد إلى صيف عام 

أحرونوت على أن التحقق الحرفي لخطة الجيش ستعيده إلى سابق عهده، جيشاً مدرباً ومنظماً ومجهزاً 
  .ادة ترميم قدرة إسرائيل الردعية المتآكلةيوحي رجاله بالثقة، ويساهم في إع

  12/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  استطالع للرأي يظهر تفوق أيالون على باقي مرشحي حزب العمل  .25
 لرئاسـة   أن عامي أيالون ما زال يتفوق على باقي المرشحين        " مأغار موحوت "استطالع أجراه معهد    أظهر  

مـنهم  % 27حزب، في حين يؤيد   المن أعضاء   % 31 تأييد   يحظى على  حيث أنه    . بفارق بسيط  حزب العمل 
تبين و %.18يحظى أوفير بينيس على تأييد      فيما  فقط،  % 10أما بيريتس فقد حصل على تأييد       . إيهود باراك 

توم لدعم أيالون، وفي    افي حالة عدم حسم المنافسة في الجولة األولى يميل مؤيدو بيرتس، بينيس وداني ي             أنه  
 وتبين أيضا أن    %.37من أصوات أعضاء الحزب بينما يحصل باراك على         % 50 على   هذه الحالة يحصل  

ويقدر أعضاء حزب العمل    . لذلكأن باراك مناسبا    % 35يفضلون أيالون كوزير أمن، في حين يرى        % 44
  %. 31حزب إلى السلطة هي بنسبة الأن قدرة االثنين على إعادة 

  11/1/2007 48عرب
  

  ما على هذا النهج ستختفيإذا استمرت كدي: استطالع .26
يتبين من استطالع هآرتس ديالوغ الذي نشرت نتائجه صباح اليوم أن حزب الليكود وكـديما تبـادال عـدد                   

أن األربعة مقاعد التي خسرتها كديما بالمقارنة مع االستطالع األخير، قبل           إلى  نتائج  الوتشير   .المقاعد بينهما 
 أن  أيـضا ويتبين  .  في االستطالع الحالي   18 مقعدا إلى    14من  رتفع  اشهرين، ذهبت إلى حزب العمل الذي       

%. 10فقط، وعن بيرتس    % 14 فنسبة الراضين عن أولمرت      ،التأييد ألولمرت، وبيرتس مستمر في الهبوط     
من المشاركين، وتتفوق على أولمرت فـي       % 51بينما تواصل ليفني الحفاظ على مكانتها وتحظى على دعم          

وحول مالءمة مرشحي حزب العمل لمنصب وزير        .هورم بين الج  1 لـ   3اء بنسبة   متها لرئاسة الوزر  الءم
بيرتس فـي المكـان     ، ليحل   توم في المكان الثالث   ايمن ثم    باراك و  يليه.  أيالون هو األوفر حظا    كاناألمن،  

  وباراك يحصل  أيضا،، يفوز أيالون    مرشحي العمل لرئاسة الوزراء   وحول مالءمة    %.5األخير بنسبة تأييد    
بيرتس في المكان األخير مع نـسبة       يحل   المكان الثالث و   علىأوفير بينيس   فيما يحصل   على المكان الثاني،    

ولكن في نفس الوقت يتبين أيضا أن باراك ضاعف قوتـه فـي             . تأييد تأتي في مجال نسبة خطأ االستطالع      
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الحفاظ على المكان األول بين     ويستمر حزب الليكود في     . االستطالع الحالي بالمقارنة مع االستطالع األخير     
 69 أجريت االنتخابات اليوم الستطاع نتنياهو من تشكيل حكومة بائتالف مكون مـن              حيث أنه لو  األحزاب،  

  . مقعدا مع أحزاب اليمين والمتدينين
  12/1/2007 48عرب

  
  ن لم يعودوا مقتنعين بأن جيشهم األقوى في العالم  واإلسرائيلي .27

 أن اإلسرائيليين لم يعـودوا      ، من أمس ديعوت أحرونوت ي هذكرتما  : 12/1/2007الخليج اإلماراتية    نشرت
 اليوم أقل تفاؤالً وأكثر خوفاً، ولم يعودوا يؤمنـون          باتوا كما أنهم . قوى في العالم  هم هو األ  مقتنعين بأن جيش  

”  هرتسيليا مؤتمر“الذي سيعرض في    ” المنعة القومية “وأوضحت أن معطيات مقياس      .بالقوة العسكرية كثيراً  
وأفـاد تقريـر     .، ومن بينها المحكمة العليا    الدولة أيضا  أظهر أن اإلسرائيليين فقدوا ثقتهم بمؤسسات        ،السابع

مقياس هو نتاج استطالع شامل أجراه مركز بحوث األمن القومي في جامعة حيفا              هذا ال   أن الصحيفة،نشرته  
 تأثير حرب لبنان في المنعة القومية للمجتمـع         ، تناول خالل العام الجاري مدى     ي ألف يهودي وعرب   26بين  
ونقلت عن عدد من الباحثين قولهم إن الحرب لم يكن لها تأثير كبير، ومعنى ذلـك أن البنيـة                    .يسرائيلاالا

ألحقت الحرب  فقد   بالقياس إلى ذلك،      القول أنه  وتابعت .التحتية العميقة العتقادات اإلسرائيليين مستقرة نسبياً     
% 22على صعيد متصل، رأى     و. سرائيل على مواجهة تهديدات خارجية    ا بثقة الشعب بقدرة     أضراراً كبيرة 

 أن إسرائيل مستعدة حالياً لمواجهة جديدة       ،”جيوكرتوجرافيا“ معهد    أجراه استطالع للرأي من المشاركين في    
لـم يـدل    ا  فيمأنها مستعدة جزئياً،    % 25اعتبر  و،  عكس ذلك % 40 رأى ما ال يقل عن       مافي .مع حزب اهللا  

سرائيل خسرت الحرب مـع حـزب اهللا فـي الـصيف            اأن  % 37اعتبر   كما   .برأي في الموضوع  % 13
لم يـدل   فيما  إلى عدم وجود غالب أو مغلوب،       % 39اعتبروا أنها انتصرت، وأشار     % 16 مقابل   ،الماضي

ـ          % 50قال  من جهة أخرى    و .بأي رأي % 8 احبت إنه كان على أولمرت أن يستقيل عقب األخطاء التي ص
أن % 35رأى   أما حالوتس فقـد      .ا في ذلك  رأي% 12لم يبدي   وذلك،  يرون عكس   % 38 مقابل   ،هذه الحرب 

  .برأي% 7 ولم يدل ،أن عليه البقاء في منصبه% 40 أن يستقيل، في حين رأى يهعل
 ازداد مـستوى     األخيـرة   في أعقاب الحرب   أنه: 12/1/2007 السفير    في كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   و
 2006فـي تـشرين االول      ف. خوف لدى عموم الجمهور في اسرائيل من هجوم تشنه إحدى الدول العربية           ال

 عند االقليات، ما يعنـي ارتفاعـا        %3.76 عند الجمهور اليهودي وعلى      %4.98 على    الخوف وقف مقياس 
 اليهودي  ٪ عند الجمهور  34,4حيث كان المؤشر     2005تشرين االول   عما كان عليه في      في المئة    15بنسبة  

 يطلب من الحكومة أعماال اكثر تشددا       يسرائيلاللم يعد الجمهور ا    وعلى صعيد آخر     . عند االقليات  %3.26و
  أشار المقياس إلى   2005ففي تشرين االول    . إثر الحرب، ولم يتغير مستوى الروح العسكرية تغيرا جوهريا        

 ومع ذلك تبدى    ،%40.38،  2006ول   تشرين اال  في حين أنها سجلت في    عند اليهود،   % 4.32 أنها بمستوى 
أن مستوى الروح العسكرية لدى المهاجرين الجدد خاصة، والذي كان أعلى من سائر اليهود، انخفض بشكل                

 بعـد   اهلم يتغير مـستو    ف الشعور الوطني  أما    %.4.54 الى   %4.77 من    األخيرة ملموس في أعقاب الحرب   
 .الحرب عما كان عليه قبلها وفي بدء االنتفاضة

  
  صفقة بيع صواريخ إسرائيلية الى إسبانيا .28

 لشراء صواريخ اسـرائيلية مـن       ، مليون دوالر  421 بقيمة ،أبرمت وزارة الدفاع االسبانية صفقة    : تل أبيب 
لتنضم بـذلك الـى عـدة دول    .  يعتبر من أحدث الصواريخ المضادة للدبابات في العالم   هو   و ،طراز سبايك 

  .تستخدم هذه الصواريخ
  12/1/2007الشرق االوسط 

  
  2006 مليار شيكل ايرادات إسرائيل من الضرائب عام 176 .29
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 مليار شيكل، وبذلك تسجل     176،  2006بلغت ايرادات خزينة إسرائيل من الضرائب في العام         : ياسر العقبي 
  مليار شيكل  5.5بلغ العجز المالي في ميزانية الدولة        في حين    .2005 مقارنة مع عام     ،%11ارتفاعا بنسبة   

 كانـت الحكومـة قـد       ،%3 من الناتج القومي اإلجمالي، بدال من        %1، أي ما يقارب      وزارة المالي  بحسب
  .خططت له

  11/1/2007 48عرب
  

  اولمرت يصادق على فتح باب للطوارئ في كنيسة القيامة .30
 بالشروع في أعمال داخل     ،صادق اولمرت على طلب وزير شؤون القدس في مكتبه وجهات أمنية          : الناصرة
 ها بداعي ان الوضع الحالي للكنيسة ال يتيح لزائري        .طوارئال لفتح باب جديد للخروج في حال        ،القيامةكنيسة  

من جهته استبعد خبير اسرائيلي في شؤون األماكن المقدسة ان يتـيح             و .الخروج منها في حال وقعت كارثة     
ل في الكنيسة من عواقب اقـدام  حذّر مسؤوفيما . العالم المسيحي السرائيل التدخل في منطقة ليست تابعة لها    

  . الكنيسةفيأعمال هكذا اسرائيل على 
  12/1/2007الحياة 

  
  

     إسرائيل تصنع كوفية زرقاء مقابل نظيرتها الفلسطينية .31
 بدأ رجال اعمال إسرائيليون، في اآلونة األخيرة، بتسويق كوفيـة قريبـة مـن          :الناصرة – برهوم جرايسي 

ونين األزرق واالبيض، كالعلم اإلسرائيلي وتتستر فيها نجمـة داوود التـي ال             الطراز الفلسطيني، ولكنها بالل   
التي يصنّعونها في الصين، أنها جزء من اندماج        ا و ويدعي المبادران له   .يمكن للمرء أن يلحظها ألول وهلة     

  .إسرائيل في الشرق األوسط
  12/1/2007الغد 

  
 في سطوررفعت النمر  .32

 لبنان بياناً ضمنه نبذة عن حياة الراحل رفعت صدقي النمر وإنجازاته في             أصدر المنتدى القومي العربي في    
 حيث انخرط في صفوف المجاهدين في ثورة        1918وقد ولد النمر في نابلس عام       . خدمة القضية الفلسطينية  

، وانتقل إلى بيروت التي شهدت له نجاحات في العمل المصرفي والتزاماً بالمبادئ التـي آمـن بهـا                   1936
وتبوأ أبو رامي مناصب قيادية في كل المواقع التي عمل           .راً بالقدس والقاهرة وعمان والرياض وبغداد     مرو

فيها، فإضافة إلى نشاطه في الحقل المصرفي حيث أسس أكثر من مصرف معروف، كان عضواً بارزاً في                 
الفلسطينية منذ تأسيسها   حركة القوميين العرب وصديقاً لمؤسسيها، كما في المجلس الوطني لمنظمة التحرير            

ولم يغب الراحل عـن معظـم       . ، وعين نائباً لرئيس صندوقها القومي لسنوات      1993 وحتى عام    1964عام  
دورات المؤتمر القومي العربي منذ أوائل التسعينيات، وانتخب عضواً في األمانة العامة للمـؤتمر القـومي                

ن الجمعيات منها دار النـدوة والنـادي الثقـافي          وشغل النمر عضوية عدد م    . 2000 - 1997العربي عام   
وتـرأس   . اإلسالمي، وصندوق العون القانوني للفلسطينيين، ومؤسسة القـدس        -العربي، والمؤتمر القومي    

النمر لجنة مساندة الدعوة المقامة ضد شارون في المحاكم البلجيكية، وهو عضو مجلس أمناء المؤتمر الدائم                
أما على الصعيد الرسمي فكان الراحل ممثالً لفلسطين ومحافظاً لها فـي             .صهيونيلمناهضة الغزو الثقافي ال   

، وفـي   )1993 - 1975(الهيئات العربية واإلسالمية في المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيـا            
مي ، ومحافظ فلسطين في البنـك اإلسـال       )1998 - 1975(الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية       

 أياديه البيضاء في عدد من المؤسـسات االجتماعيـة والخيريـة            هكما كانت ل   ).1978 - 1977( للتنمية  
 ...اللبنانية والفلسطينية والعربية وال سيما صندوق الطالب الفلسطينيين، والصندوق الخيري ألهالي عكا

  12/1/2007األخبار اللبنانية 
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  ند الشام جو اللبناني اشتباكات في تعمير عين الحلوة بين الجيش .33
اندلعت بعد ظهر امس اشتباكات عنيفة في منطقة تعمير عين الحلـوة            : محمد صالح  -) حنوب لبنان  (صيدا

التحتاني بين الجيش اللبناني ومسلحين من تنظيم جند الشام اصيب خاللها احد جنود الجيش برصاصة فـي                 
 اهالي التعمير منازلهم هربـا باتجـاه مدينـة          عينه وتردد ان اصابته خطرة جدا، فيما ترك اكثر من نصف          

افادت مصادر امنية ان الجيش اوقف احد المسؤولين في جند الشام على حاجز الجيش عند مـدخل                 و. صيدا
وفـي روايـة    . التعمير التحتاني فاستنفر جند الشام عناصرهم واطلقوا النيران باتجاه حواجز ودشم الجيش           

دقيق باالوراق الثبوتية للمارة عند حاجز الموصللي، طلبوا من احدى          اخرى ان عناصر من الجيش، لدى الت      
المنقبات داخل باص رفع النقاب للتأكد من هويتها فرفضت، وتبين انها قريبة من احد عناصر جند الـشام،                  

  . وعندما وصلت الى داخل التعمير ابلغت ما حصل معها وعلى االثر اطلقت النيران باتجاه عنصر الجيش
  12/1/2007السفير 

  
  من عرب القدس فقراء% 63 .34

، "استراتيجيات لمواجهة الفقر في القدس"كشف بحث أجراه معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، تحت عنوان 
وبلغت  .أن نسبة الفقراء العرب في القدس بلغ العام الماضي ثالثة أضعاف نسبة الفقراء اليهود في المدينة

 في المئة، فيما بلغت نسبة العائالت اليهودية 63.5س الشرقية العام الماضي نسبة العائالت الفقيرة في القد
وبرر البحث نسبة الفقر المرتفعة لدى العائالت العربية بإنجابها عدداً كبيراً من  .في المئة23.2الفقيرة 

ة عن التمييز ضد األوالد وبأن المرأة العربية ال تخرج إلى العمل، إضافة إلى نسبة البطالة المرتفعة الناجم
 .العرب في المدينة

  12/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  االحتالل يتهم أسيراً أصم أبكم بتالوة بيان تحريضي     .35
ذكرت مصادر في الحركة األسيرة أن المخابرات اإلسرائيلية وجهت إلى المعتقل األصـم األبكـم               : رام اهللا 

 وتعـريض األمـن     "الجهـاد اإلسـالمي   "لصوت باسم   فريد محمود سليمان تهمة تالوة بيان عبر مكبرات ا        
وقال المعتقل المحرر وجدي خالد عبدالرحمن الذي تمكن من التحدث مع األسير فريـد              . اإلسرائيلي للخطر 

إنه علم منه أن الجنود في البداية شككوا في كونه أصم وأبكم، ورغم محاولة األهـالي الـذين                : بلغة اإلشارة 
يد ذلك، إال أن الجنود قيدوه واعتقلوه ونقلوه إلى معتقل الجلمة بعد أن أمضى أياما               كانوا معه في السيارة تأك    

وقام ضباط المخابرات بعرضه على جهاز كشف الكذب للتأكد من كونـه            . في عدة مراكز توقيف إسرائيلية    
 وفـشلت   .أصم وأبكم، وبعد ذلك اقتادوه للتحقيق، حيث أحضروا خبيرا إسرائيليا متخصصا في لغة اإلشارة             

 بشكل وحـشي    -  كما قال  - جهود فريد في إقناع المخابرات بأن التهم ملفقة، فقامت بالتحقيق معه وتعذيبه           
وجرى تمديد توقيفه عدة مرات في محكمة الجلمة دون السماح للمحـامي بحـضور الجلـسة، واسـتجابت                  

  ".إلسرائيلييشكل خطرا على األمن ا"المحكمة لطلب النيابة بتمديد اعتقاله بذريعة أنه 
  12/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  ن فلسطينياًياالحتالل يعتقل عشر .36

اعتقلت قوات االحتالل عشرين مواطنا في قلقيلية والخليل وبيت لحـم           :  عالء المشهراوي والوكاالت   - غزة
ت حملة  وجنين بعد توغالت ليلية اطلقت خاللها قوات االحتالل الرصاص بكثافة باتجاه منازل االهالي، وشن             

تفتيش واسعة النطاق طالت عشرات المنازل احتجزت خاللها العديد من المواطنين في العراء وسط البـرد                
   .القارس

  12/1/2007االتحاد االماراتية 
  

   متراً عن األقصى  50كنيس يهودي يبعد  .37
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العين في البلـدة    دعا عدد من أهالي حارة الواد الذين يسكنون بجوار منطقة حمام            :  أمين أبو وردة   -نابلس  
القديمة في القدس المحتلة، المؤسسات المقدسية والفلسطينية والشخصيات االعتبارية، الـى التـدخل لمنـع               
استكمال بناء كنيس يهودي على أرض وقف اسالمي في منطقة حمام العين الواقع غربي سوق القطانين في                 

وقال الشيخ محمد حسين مفتـي       .القصى المبارك  متراً فقط من المسجد ا     50البلدة القديمة بالقدس، على بعد      
القدس والديار الفلسطينية ان األوقاف اإلسالمية ال تسمح بأن يعتدى عليها، وإن كل ما تم في القـدس مـن                    
إنشاءات يقوم بها االحتالل إنشاءات غير شرعية ألن هذه ارض محتلة وال يجوز أن تستغل األرض المحتلة                 

  .ح االحتاللإلقامة إنشاءات تخدم مصال
  12/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  جيش االحتالل يقتحم سجن النقب   .38

 افادت مصادر االسرى في سجن النقب الصحراوي بأن قوات كبيـرة مـن جـيش                :بشار دراغمة  -نابلس  
االحتالل وقوات مصلحة السجون اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية المطبخين المركزيين في               

وقوبـل  .  االمر الذي اثار حالة من التوتر والحذر في صفوف االسرى استعدادا الي تطورات قادمة              السجن،
وقررت قيادة الحركة االسيرة اعالن االضراب عن الطعام احتجاجـا           هذا االعتداء الجديد باستنكار المعتقلين    

  .على االعتداء
 12/1/2007  الجديدةالحياة

 
  شكل كاملقوات االحتالل تغلق معبر عورتا ب .39

إغالق معبر عورتا التجاري المقام عند المدخل الشرقي لمدينـة نـابلس              قررت السلطات اإلسرائيلية   :نابلس
بشكل كامل، وتحويل عملية نقل البضائع التجارية ألصحاب المحال والمصدرين والمستوردين من المدينـة              

  . إلى معبر ارتاح بمحافظة طولكرم
  12/1/2007األيام الفلسطينية 

 
  توصية بتشكيل لجنة رسمية لدراسة المناهج الفلسطينية  .40

بتشكيل لجنة فلسطينية بحثية رسمية مـن ذوي الكفـاءات العلميـة             أوصى أكاديميون ومتخصصون  : غزة
   .ة لعملية التعديل لمرحلة ما بعد التجريبيةموالتربوية لدراسة المناهج الفلسطينية، وتقديم التوصيات الالز

 12/1/2007ة األيام الفلسطيني
  

   ال تغيير في الحواجز اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية:تحقيق .41
 أكد تحقيق صحافي أجرته هآرتس، أن جيش االحتالل لم يقدم أي تـسهيالت للفلـسطينيين علـى                  :الناصرة

 وبـين   .رئيس عباس لالحواجز ونقاط التفتيش المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة رغم التزام أولمرت بذلك ل            
 وتـضيف   .تهاالتحقيق انه باستثناء تغييرات طفيفة على بعض الحواجز لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على غالبي              

الصحيفة ان الجيش االسرائيلي أضاف حواجز متنقلة جديدة في عدد من المناطق مـا يجعـل التـسهيالت                  
  .الخفيفة التي قدمها في مناطق أخرى على الحواجز الثابتة ال قيمة لها

  12/1/2007لحياة ا
  

  الفرنسية لتمويل مشاريع جديدة بالضفة اتفاقية تعاون بين سلطة المياه والحكومة .42
، "AFD" بحث المهندس فضل كعوش، رئيس سلطة المياه، في باريس مع وكالة التنمية الفرنـسية                :رام اهللا 

وأشـار   .حيموضوع تمويل مشاريع جديدة في مجال تطوير قطاعي خدمات مياه الشرب والصرف الـص             
كعوش، في بيان صحافي، إلى أنه تم اعتماد دراسة الجدوى االقتصادية التي أعدتها سـلطة الميـاه حـول                   

 10مشروع تطوير البنية التحتية لمرفق مياه الشرب في مناطق طوباس، طمون وقرى ميثلون، بقيمة بلغت                



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 17ص  |   599: العدد   |   12/1/2007 جمعةال: التاريخ

لف يورو لتعزيز قـدرات الجانـب        أ 350وأضاف  أنه تم خالل هذه المباحثات اعتماد مبلغ           .ماليين يورو 
بالتعاون مع   الفلسطيني في إدارة وحماية آبار المياه الواقعة في مناطق االنسحاب اإلسرائيلي في قطاع غزة             

)AFD (           ونوه إلـى    .وبلدية ليون الفرنسية، التي تساهم في تمويل هذا المشروع ومشاركة الصليب األخضر
 الحكومة الفرنسية لشعبنا من خالل سـلطة الميـاه لقطـاعي الميـاه              أن قيمة المساعدات المالية التي قدمتها     

 مليون يورو، اشتملت على تحـسين خـدمات   90 وحتى اآلن تزيد على     1996والصرف الصحي منذ العام     
  . هذين القطاعين لبلديات الخليل، بيت لحم، رام اهللا، قلقيلية، مدينة غزة، ومناطق شمال القطاع

 12/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  ممثلو القطاع الخاص يحذرون من خطورة االقتتال الداخلي على مجمل األنشطة االقتصادية .43
حذّر ممثلو القطاع الخاص من خطورة االنعكاسات السلبية المترتبة على ظاهرة االنفـالت              :كتب حامد جاد  

تـي لحقـت بالنـشاط      األمني واالقتتال الداخلي على مجمل األوضاع االقتصادية، بما في ذلك األضـرار ال            
االستثماري، ما أجبر العديد من المستثمرين على الهجرة وامتناع آخرين عن العـودة الـى أرض الـوطن                  

   .وإغالق العشرات من المصانع جراء عدم استقرار األوضاع األمنية الداخلية
 كلمـة ألقاهـا     في واعتبر أسامة كحيل، الناطق االعالمي باسم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص،          

  باسم المجلس التنسيقي خالل اعتصام نظمه المجلس في ساحة المجلس التشريعي وبحضور عدد كبير من 
  

ممثلي القطاع الخاص، ان االقتتال الداخلي شكل السبب الرئيس وراء مغادرة العديد من المستثمرين المحليين               
  .واغالق مئات المصانع التي كانت تشغل آالف العمال

 12/1/2007 الفلسطينية األيام
  

    ألف حقيبة مدرسية120اللجنة السعودية الغاثة الشعب الفلسطيني توزع  .44
شرعت أمس اللجنة السعودية الغاثة الشعب الفلسطيني من خالل منظمة اليونيـسف بتوزيـع             : واس –غزة  
الساسية للتعلـيم    الف حقيبة مدرسية للطالب في المدارس الفلسطينية بقطاع غزة تحتوي على المواد ا             120

 الف دوالر وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز             600بتكلفة قدرها حوالي    
  . آل سعود

  12/1/2007عكاظ 
 

    2006من قيمته في % 46مؤشر القدس يخسر  .45
ـ   : أمين أبو وردة  -نابلس   ة إلـى ان مؤشـر   أشار التقرير السنوي لشركة سهم لالسـتثمار واألوراق المالي

% 306، بعدما حقق نمواً بنسبة تجـاوزت        %46 بنسبة بلغت    2006 نقطة خالل العام ،    352 خسر   "القدس"
وأورد التقرير انه علـى صـعيد حجـم          . متقدماً على جميع مؤشرات البورصات العربية      2005في العام ،  

 من  2006ن سهم يومياً في العام ،      مليو 0،92إلى  % 39التداول الكلي، تراجع معدل األسهم المتداولة بنسبة        
 مليون دوالر يومياً في     4،41إلى  % 48 ومعدل قيمة التداول بنسبة      2005 مليون سهم يومياً في العام ،      1،5

وتراجع عدد األسهم المتداولة فـي البورصـة         .2005 مليون دوالر يومياً في العام       8،5 من   2006العام ، 
 كمـا   2005 مليون سهم في العام ،     370 مليون سهم من حوالي      223 إلى حوالي    2006الفلسطينية في العام    

   .2005تراجعت قيمة التداوالت إلى حوالي مليار دوالر من حوالي ملياري دوالر في العام 
  12/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  جنديان اسرائيليان يحتجزهما حزب اهللا على قيد الحياة : عن الجمّيلمعاريف .46



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 18ص  |   599: العدد   |   12/1/2007 جمعةال: التاريخ

ريف االسرائيلية يوم الجمعة عن الرئيس اللبناني االسبق أمين الجميـل قولـه ان               نقلت صحيفة معا   :القدس
 تموز مازاال   /الجنديين االسرائيليين اللذين اسرهما مقاتلو حزب اهللا اللبناني في هجوم عبر الحدود في يوليو             

جنديين علـى قيـد     ونقلت معاريف عن الجميل وسياسي لبناني ثان قولهما في مقابلتين ان ال            .على قيد الحياة  
 .وقاال انهما يأمالن ان يعود الجنديان السـرائيل فـي صـحة جيـدة      . الحياة لكنهما لم يقدما تفاصيل أخرى     

وتحدث الجميل الى صحيفتي معاريف ويديعوت احرونوت االسرائيليتين على هامش مؤتمر في مدريد بشأن              
يأمل في ان يكون التوصل الى اتفاق سالم        وابلغ الجميل يديعوت احرونوت بأنه       .السالم في الشرق االوسط   

لكن هذا ليس الوقت فـي      . اتمنى.. سالم مع اسرائيل؟ ارجو   "وقال   .بين اسرائيل ولبنان ممكنا في المستقبل     
  ." رأينا أو في رأيكم

  12/1/2007رويترز 
  

   ! بات مؤيدا لحزب اهللا: إسرائيل مرتاحة لرحيل بيللغريني .47
مس، ان ضباطا رفيعي المستوى في الجيش اإلسرائيلي أعربـوا عـن            ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أ    

ارتياحهم لتنحي قائد قوة اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان الجنرال الفرنسي االن بيللغريني، معتبرين انـه                
 مشيرا الى   "اننا مسرورون لرحيل بيللغريني   "وقال ضابط اسرائيلي كبير في تل ابيب        . بات مؤيدا لحزب اهللا   

وقال ضابط آخر فـي قيـادة الجبهـة         . ا اعتبره تصريحات مناهضة السرائيل ادلى بها الجنرال الفرنسي        م
ونقلت . "بعدما اقام في لبنان فترة طويلة، يبدو انه نسي الى جانب من يقف وبات مؤيدا لحزب اهللا                "الشمالية  

لعاملة في الجنوب، معتبرين انهـا      الصحيفة عن ضباط كبار في الجبهة الشمالية إشادتهم بالوحدة االيطالية ا          
  .  ومنع حزب اهللا من العودة الى مراكزه الحدودية1701تقوم بعمل جيد في تنفيذ القرار 

  12/1/2007السفير 
  

  أول انتهاك بري منذ اكتمال االنسحاب  .48
مال في انتهاك بري هو االول من نوعه، منذ اعالن قوات االحتالل االسرائيلي اسـتك             :  حسين سعد  -صور

 جنديا، في االراضي اللبنانية، اكثر مـن        12، توغلت دورية اسرائيلية قوامها      انسحابها من الجنوب اللبناني   
مئة متر، متجاوزة الخط االزرق في نقطة جبانة العرب، عند خلة وردة الواقعة بين بلـدتي راميـة وعيتـا                    

ائيلية قـصت الـشريط الـشائك       وحسب مصادر أمنية لبنانية، فان القوة االسر      . الشعب في قضاء بنت جبيل    
وعلم ان القـوة فجـرت      . ومكثت داخل االراضي اللبنانية، حوالى الساعتين، على مرأى من قوات اليونيفيل          

كما قامت بعملية بحث وتفتيش في الوادي الذي كان استخدمه المقـاومون، عنـد              . عبوة ناسفة قبل انسحابها   
قال متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة يونايتد برس انترناشـونال         و. عملية اسر الجنديين اإلسرائيليين   تنفيذهم  

، وقد عثرت   "لم تدخل إلى منطقة لبنانية، وإنما هي منطقة عازلة عند الحدود          "ان القوة التابعة للواء غوالني      
في منطقة تقع على بعد كيلومتر غربي موقع هجوم حزب اهللا، وداخل األراضي الواقعـة تحـت الـسيطرة              

 على حقيبة تم إخفاؤها في المكان وبداخلها ثالث قذائف آر بي جي ورشاش ماغ وحذاء، تم نقلها                  اإلسرائيلية
وعلمت الـسفير ان الجـيش      . إلى الفحص لعلها تلقي المزيد من الضوء على الهجوم وعملية أسر الجنديين           

  .  على الخرقاللبناني احتج رسميا لدى قيادة اليونيفيل
  12/1/2007السفير 

  
  ط في أنقرة ويرى هزة عميقة في الملف الفلسطيني  أبو الغي .49

، وأوضح في   "الملف الفلسطيني يتعرض لهزة عميقة    "قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس إن          
الفلـسطينيين فـي كـل      "تصريحات أدلى بها في القاهرة لدى توجهه إلى أنقرة أن القيادة المصرية تطالب              

نية بالحذر وضبط النفس وعدم االنزالق إلى مواجهات تحـرق هـذه القـضية              االتصاالت المصرية الفلسطي  
وأفاد بأن مصر سـتركز فـي زيـارة         . "وتقضي على مستقبل الوطن الذي نسعى جميعا إلقامة الدولة عليه         

وزيرة الخارجية األمريكية للمنطقة على البحث في تسوية فلسطينية إسرائيلية تحقق للشعب الفلسطيني آماله              
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امة الدولة تمهيدا لخلق شرق أوسط متوازن، وابتعادا عن كل المواجهات وكل أعمـال العنـف وكـل                  في إق 
وأضاف أبو الغيط أنه سينقل رسائل مـن        . القالقل التي تعرضت لها المنطقة دائما بسبب القضية الفلسطينية        

  .ورئيس وزرائهالرئيس المصري إلى نظيره التركي 
  12/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إلخوان المسلمون على خط الوساطة بين فتح وحماس  ا .50

في موقف الفت اعلنت جماعة االخوان المسلمين انها دخلت على خط التحركات الهادفة الجراء مصالحة 
وقال مرشد الجماعة في بيان له، امس، انه اجرى اتصاالت مع رئيس المكتب السياسي . بين فتح وحماس

 اسماعيل هنية والرئيس عباس لتجاوز كل خالف داخلي والتوحد في لحماس خالد مشعل ورئيس الوزراء
واوضح انه طالب كل االطراف بالعمل على فك . االهداف واضعين نصب اعينهم مصلحة الشعب الفلسطيني

  .الحصار عن الشعب الفلسطيني وانه وجد ترحيبا من ابو مازن بالجهود التي تسعى الى توحيد الصف
  12/1/2007القبس الكويتية 

  
  أولمرت تبرأ من غارة رام اهللا: مبارك .51

نقل الرئيس المصري عن رئيس الوزراء االسرائيلي القول ان شخصا ما ربما أمر بتنفيذ الغارة على مدينة                 
وفي مقابلة مع صحيفة االسبوع نـشرت       . رام اهللا االسبوع الماضي الحراج أولمرت وإفشال زيارته لمصر        

بغضبي من جراء هذه المواقف قال انه لم يعلم مسبقا بهذه           ) أولمرت(ا شعر   عندم"يوم، الخميس، قال مبارك     
  ."العملية وانه ربما هناك من تعمد ذلك إلحراجه وافشال زيارته فقلت له ان هذا غير مقبول

  11/1/2007رويترز 
  

  اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط تؤجل اجتماعها: األمم المتحدة .52
المم المتحدة بان جي مون يوم، الخميس، إن خطط عقد اجتماع للجنة الرباعيـة الدوليـة                قال االمين العام ل   

. للوساطة في الشرق االوسط في وقت الحق هذا الشهر أجلت إلى اجل غير مسمى بسبب تعارض المواعيد                
سالم في  من المهم للغاية تنشيط العملية في هذا الوقت للمساعدة في تسهيل عملية ال            "وقال في مؤتمر صحفي     

وقال انه يجري مشاورات مع وزيرة الخارجية االمريكية ووزيـر الخارجيـة الروسـي              ." الشرق االوسط 
ووصف السفير الروسـي    . ومسؤولي االتحاد االوروبي بشأن موعد جديد لالجتماع والخطط الخاصة بعقده         

واضاف . ضارب المواعيد في االمم المتحدة التأجيل بانه امر يؤسف له وقال ان موسكو ليست مسؤولة عن ت              
  .قد هذا االجتماع للجنة الرباعيةللصحفيين ان وزير الخارجية الروسي كان حريصا للغاية على ع

   11/1/2007رويترز 
  

  دولة فلسطينية بحدود الجدار من دون القدس: خطة رايس .53
ـ              ة يـشكل جـدار     تعتزم وزيرة الخارجية األمريكية طرح مبادرة جديدة  تتضمن اقامة دولة فلسطينية مؤقت
وقالت الصحيفة  . الفصل العنصري حدودها، وفقا لما ذكرته صحيفة معاريف نقالً عما سمتها مصادر عربية            

حسب الخطـة، بعـد     . إن هدف رايس، هو أن تحدث تغييراً حاداً يفضي إلى بدء تفاوض في االتفاق الدائم              
 الجدار، سيفتتح نقاش مجدد في حدودها       انقضاء عدة سنين من الهدوء، تبنى خاللها دولة فلسطينية في حدود          

ولن تكون البلدة القديمة في القدس المحتلة في حدود الدولة المؤقتة، حيث سيتقرر مـستقبلها أثنـاء                 . النهائية
وقالت معاريف إن رايس ستحاول ان تقدم المبادرة في رحلة مكوكية دولية            . المحادثات حول الحدود الدائمة   

  .سلطة الفلسطينية، واألردن، ومصر ودول الخليج، والإسرائيلواسعة تشمل 
  12/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  فورد يجول عربيا لحشد الدعم والمساعدة لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين .54



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 20ص  |   599: العدد   |   12/1/2007 جمعةال: التاريخ

اكد بيتر فورد ممثل المفوض العام لالنروا في عمان انه سيقوم بزيارة البحرين الشهر الحالي               : عايدة الطويل 
واشار ان االتصاالت مع كل من السعودية واالمـارات مـستمرة لتمويـل             . مساندة للالجئين لحشد الدعم وال  

وقال انه متفائل باالعالن قريبا عن مساعدات ملموسـة         . مشاريع بنية تحتية في مخيمات الالجئين في لبنان       
ة مهمتهـا   واضاف في تصريح خاص للدستور بانه مكلف بالقيام بحمل        . خاصة من الهالل االحمر االماراتي    

حشد التمويل وزيادة مساهمات الدول العربية لالنروا، وتعميق التعاون بينها، وقال انه يسعى القناع الـدول                
الخليجية بزيادة مساهماتها لالنروا وذلك في ظل االوضاع المتازمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتزايـد   

 انه ال يستبعد ايجاد تعاون مع ليبيا والـدول العربيـة            واشار الى . االحتياجات االنسانية لالجئين الفلسطينيين   
وقال فورد انه يسعى لعودة الدعم العربي الخليجي الى مـا كـان عليـه فـي                 . االخرى المنتجة للنفط الحقاً   

%. 2ووصل العام الحالي الـى  % 7الثمانينيات، مشيرا الى انه تقلص خالل العقدين االخيرين الى ما نسبته            
يعني ان الدعم العالمي للوكالة تضاءل بل زاد، لكن في الوقـت نفـسه زادت احتياجـات                 وقال ان ذلك ال     

  .الالجئين الفلسطينيين بسبب النمو الزائد في عدد السكان واالوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم
  12/1/2007الدستور 

  
   وإسرائيل ترفض  2مدريد دعوة لعقد  .55

، أمس، بفـشل    1991ؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط سنة      أقر مشاركون في اجتماع عقد في ذكرى م       
الجهود الرامية الى إحالل السالم في المنطقة ووجهوا نداء من أجل تنظيم مؤتمر دولي جديد لتسوية النزاع                 

من جانبه، قال فيليبي غونزاليس الـذي       .  اإلسرائيلي، فيما سارعت إسرائيل، الى رفض الفكرة       -الفلسطيني  
  ". عاماً يمكننا القول ان األمور ال تتحسن15بعد " لوزراء اسبانيا أيام مؤتمر مدريد للسالم كان رئيساً

  12/1/2007الخليج اإلماراتية 
  
  

 من الجدار الفاصل يتخطى الخط االخضر% 85: هيومن رايتس .56
 في تقريرهـا الـسنوي    "اعلنت منظمة الدفاع عن حقوق االنسان هيومن رايتس ووتش        : ب.ف. ا -نيويورك  

الذي نشر، أمس، ان اسرائيل شددت القيود على حرية تحرك الفلسطينيين وانها تشجع على عـدم محاسـبة                  
 غالبا ما تكون تعسفية   وقالت المنظمة ان القيود المفروضة على حرية التحرك والتي          . المخالفين داخل جيشها  

 حـاجزا عـسكريا   540 مشيرة الى ان نحـو   2006اصبحت اكثر صرامة في الضفة والقدس الشرقية عام         
وذكرت المنظمة ايضا بلجوء الدولـة      .  في السنة التي سبقتها    376 مقابل   2006وضعت في االول من آب        

العبرية الى تعليق تحويل الرسوم الجمركية المتوجبة للسلطة الفلسطينية التي تعـاني ايـضا مـن تجميـد                  
ال يـزال الجـيش     "من ناحية ثانيـة     . اضيالمساعدات الدولية لها اثر وصول حماس الى الحكم في آذار الم          

االسرائيلي يجري تحقيقات غير كافية في معظم المجازر بحق المدنيين ما يعزز عدم محاسـبة المخـالفين                 
نصف االشخاص الذين قتلوا وفي شهر تشرين االول فقط والبالغ عددهم           "وقالت المنظمة ان    ". داخل الجيش 

وبشأن الجدار العنصري قالـت هيـومن رايـتس ان          ". ند مقتلهم  لم يكونوا يشاركون في المواجهات ع      449
من هذا الجدار المثير للجدل يتخطى حاليا الخط االخضر اي الحدود بين اسرائيل والضفة الغربية ما                % 85

سرائيل لنحـو   وحذرت المنظمة من انه في حال اصبح الجدار حدودا دائمة فهذا يعني ضم ا             . 67قبل حرب   
الجانب الفلسطيني ذكرت المنظمة ان مجموعات مسلحة ال تزال تطلـق صـواريخ             ومن  . من الضفة % 10

  .على مناطق مأهولة في اسرائيل معتبرة ان السلطة الفلسطينية ال تبذل جهودا كافية لمنع هذه الهجمات
  12/1/2007الحياة الجديدة 

  
  انتهكا قوانين الحربحزب اهللاإسرائيل و: هيومن رايتس ووتش .57

 حـزب اهللا  نظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، امس، ان الجيش االسرائيلي و           اكدت م : ا ف ب  
انتهك الجيش االسرائيلي مـرارا  "وجاء في التقرير . انتهكا كالهما قوانين الحرب خالل النزاع االخير بينهما   
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وادعـى ان   .. لمدنيينوتكرارا قوانين الحرب خالل العمليات الحربية بسبب فشله في التمييز بين المقاتلين وا            
النسبة العالية من الوفيات بين المدنيين سببها اختباء مقاتلي حزب اهللا مع اسلحتهم في القرى والمدن، لكـن                  
معظم القتلى المدنيين سقطوا في اوقات لم يكن هناك مؤشرات على وجود مقاتلين او اسلحة لحزب اهللا فـي                   

وانتقـد  ". جانب اسرائيل للقنابل العنقودية يشكل مشكلة ملحة      ال يزال االستخدام الكثيف من      "اضاف  ". الجوار
التقرير ايضا حزب اهللا، مشيرا الى انه اطلق آالف الصواريخ على مدن وبلدات وقـرى شـمال اسـرائيل                   

  .، منتهكا بذلك قوانين الحرب"سقطت في مناطق مدنية بعيدا عن اي هدف عسكري ظاهري"
  12/1/2007المستقبل 

  
   خطر على أمن مصر اإلخوان: مبارك .58

ن تيار جماعة   احديثه لصحيفة األسبوع األسبوعية المستقلة      في  قال الرئيس المصري حسني مبارك       :القاهرة
ولو افترضنا أن هناك صـعودا لهـذا        . اإلخوان المحظورة هو خطر على أمن مصر ألنه يتبنى نهجا دينيا          

وما تواجهه مـن  . ظم تمثل اإلسالم السياسي  التيار فسوف تتكرر في مصر تجارب أخرى ليست بعيدة عنا لن          
في إشارة إلى وصول حركة حماس إلى السلطة في األراضي          . محاوالت فرض العزلة عليها وعلى شعوبها     

  . الفلسطينية وما تاله من عقوبات مالية على الفلسطينيين
  12/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  طهران ترصد موازنة إلحباط المؤامرات األميركية .59

رصدت طهران موازنة خاصة ستدرج ضمن موازنـة الـسنة اإليرانيـة المقبلـة              :  حسن فحص  -هران  ط
لمباشرة مساع قضائية ضد الواليات المتحدة أمام المحاكم الدولية والتوعيـة بـالغزو الثقـافي               "وستستخدم  
  . بالواليات المتحدةوتستخدم هذه المبالغ خصوصاً لتنظيم تظاهرات مؤيدة للنظام اإليراني ومنددة. "األميركي

  12/1/2007الحياة 
  

   ساعة؟48كيف نحل أزمات الشرق األوسط في  .60
  باتريك سيل     

لنتصور، ولو للحظة، ان مالكا كريما قادرا على أن يلوح بعصا سحرية فوق الشرق األوسط، قد حل مكان                  
جز، وأوروبا منقسمة علـى     ومكان مجلس أمن لألمم المتحدة عا     . رئيس عنيد مولع بالقتال في البيت األبيض      

نفسها، ومكان حكومة اسرائيلية ال يتوقف أعضاؤها عن الـشجار، ومكـان عـالم اسـالمي غـارق فـي                 
على اعتبار ان المالئكـة ال      ) ذكرا كان أم أنثى   (االضطراب، ولنتساءل، ما الذي يمكن أن يفعله هذا المالك          

  !جنس لها
، على رغم كل المظاهر، هي أسهل حال من سواها، اذ يبدو ان             قد يبدأ المالك في لبنان، ألن أزمة هذا البلد        

جوهر األزمة هو في كون الطائفة الشيعية المتمركزة، في غالبيتها، في جنوب لبنان، وفي ضاحية بيـروت                 
لقد أهملتها الحكومة المركزية، بعـد      . الجنوبية، قد حرمت من حقها المشروع في المشاركة في سلطة الدولة          

 على استقالله منذ ستين عاما، وهمشتها، ولم تمنحها ما تستحقه من تمثيل فـي المؤسـسات                 أن حصل لبنان  
  .الرسمية، وهي اليوم تطالب باسترداد حقوقها المشروعة

ان التمييز الذي عانى منه الشيعة يبرز اليوم بشكل أوضح بعد أن أصبحوا يشكلون أكبر طائفة في لبنـان،                   
في الدفاع عن لبنان، ضد الهجمات واالختراقات االسرائيلية المتكررة منذ          وبعد أن نجحوا، فعليا، ووحدهم،      

 االسـرائيلية،  –لقد بقي جنوب لبنان الميدان الرئيسي، في كل المواجهات العربيـة     .  وحتى اآلن  1970عام  
  كما كانوا الضحايا خـالل     1982 و 1978وكان الشيعة هم ضحايا االختراقين االسرائيليين للبنان في عامي          

 سنة، والهدف الرئيسي لحرب اسرائيل على حزب اهللا فـي           22االحتالل االسرائيلي لجنوب لبنان الذي دام       
  .الصيف المنصرم
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 وهو االتفاق الذي حدد اقتسام السلطة بين الموارنة والسنة، والذي           - 1943ان الميثاق الوطني اللبناني لعام      
قائق والوقائع الديموغرافية والسياسية في لبنان، حاليا،        لم يعد يعكس الح    - 1989تم تعديله في الطائف عام      

  .والمطلوب هو ميثاق جديد يوفر تمثيال أفضل لكل الطوائف في مؤسسات لبنان الرسمية
يتوجب على لبنان، نظريا، أن يقرر الغاء النظام الطائفي كلية، ألنه كان سبب الكثير من النزاعات، ليحـل                  

 ذكرا كان أم أنثى، مسيحيا كـان أم         -مواطنة العلمانية التي تجيز ألي لبناني       مكانه نموذج جديد يقوم على ال     
وكان الرئيس السابق أمين الجميل قد اقتـرح فـي          .. . أن يصل الى أرفع مركز وموقع في السلطة        -مسلما  

 أن يتم انشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية مخصص للشيعة، ولكـن لـم              1986 يناير عام    /كانون الثاني 
 باقتراحه، واليوم هناك حاجة ماسة الجراء اصالح أكثر راديكالية، لتجاوز النزاعـات االيديولوجيـة               يؤخذ

  .العقيمة التي تمزق لبنان حاليا
وال يجوز أن ينظر الى هذا االصالح المنشود على انه تهديد للطوائف اللبنانية األخـرى، وال علـى أنـه                    

 تماما، اذ ان تكريس الوحدة الوطنية اللبنانية هـو اسـهام   يستهدف مصالح القوى الخارجية، بل على العكس      
  .كبير ورئيسي في تحقيق االستقرار في المنطقة بأسرها

وسيحتاج المالك، بعصاه السحرية، أن يركز اهتمامه على عالج العالقات اللبنانية السورية التي تعرضـت،               
كير في الفصل الدائم بين دمشق وبيروت، ذلك        في السنتين األخيرتين، الى التخريب والعطب، اذ ال يمكن التف         

هناك، وعبر الحدود المشتركة، روابـط      : ان البلدين، المنحوتين من ذات الجسد ال غنى ألحدهما عن اآلخر          
ولكن ال بد مـن     . ووشائج، عائلية وانسانية وتجارية، كثيفة وعميقة بحيث يستحيل اجراء الطالق بين البلدين           

 للتغلب على العداء المستحكم بين البلدين، وال بد من معاقبـة المـسؤولين عـن                اصالح األخطاء المرتكبة،  
الجرائم والتجاوزات في البلدين، وعلى سورية أن تعترف بسيادة لبنان واستقالله، وعلى لبنـان أن يعتـرف       
بمصالح سورية االستراتيجية القائمة على رفض وجود قوى معادية في بيروت، ترى فيها دمـشق تهديـدا                 

  .منها القوميأل
 - على مستوى وزاري رفيـع       -وقد ينصح المالك، على األغلب، أن يجتمع المسؤولون الكبار في البلدين            

وفي أقرب وقت، وفي بلد محايد مثل سويسرا، لوضع نهاية رسمية لخالفاتهمـا، وللتوصـل الـى صـيغة                   
لى أساس الحوار، ال االكراه والقـسر،       والبد من اقامة عالقات ديبلوماسية بين البلدين ع       . للتعايش المستقبلي 

  .وال بد من تبادل السفراء بين بيروت ودمشق
التاريخ والجغرافيا يمليان علينا االقرار بأن سورية ولبنان مرتبطان بعالقة خاصة استثنائية فـي المنطقـة،                

  .والمطلب العاجل والملح هو اقامة العالقات بينهما على اسس صحية
اسرائيل والفلسطينيين وسورية قد يتطلب ليس وسيطا استثنائياً خارقاً واحداً، وانمـا            ان تسوية الصراع بين     

المعضلة الحقيقية ان اسرائيل كانت عاجزة، حتى اآلن، عن تشكيل حكومة، راغبـة             . مجموعة من المالئكة  
ا القـدس    أي االنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه        -وقادرة على فعل ما هو ضروري والزم        

على كل، ال يجوز أن تقطع اآلمال نهائيا حول هذا          . العربية، وفك المستوطنات، والنزول من هضبة الجوالن      
  .الموضوع

لقد حث الكثير من االسرائيليين حكومة أولمرت على االستجابة لنداء سورية المتكرر الجـراء مفاوضـات                
 مارس  /مشروع السالم العربي الذي أطلق في آذار      السالم، وبدأ بعض المسؤولين االسرائيليين يتحدثون عن        

 دولة عربية اذا وافقت على االنسحاب الى حـدود          22، والذي يعد اسرائيل بعالقات طبيعية مع        2002عام  
  .، وهذا معناه ان السالم ليس حلما مستحيال1967

صفقة مع سورية عـام     وكان ايهود باراك، رئيس وزراء اسرائيل السابق، قد اقترب كثيرا من التوقيع على              
، وها هو قد عاد اليوم الى المسرح السياسي، وهو يحاول أن يحل مكان عمير بيـريتس فـي وزارة                    2000

  .الدفاع، بل حتى في قيادة حزب العمل االسرائيلي
ال يبدو ان باراك يتمتع بشعبية واسعة في اسرائيل، ولكن كان لديه متسع من الوقت للتأمل في أسباب اخفاقه                   

لقد ضحى بفرصة سنحت له لتحقيق السالم مع سـورية،          . 2000 - 1999حقيق تقدم في عملية السالم      في ت 
على اية حال، اذا حالفه الحـظ       . من أجل االحتفاظ بمائة متر في الزاوية الشمالية الشرقية من بحيرة طبرية           
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احب رؤيا، فقد يكون    مجددا، فقد تتاح له فرصة جديدة اآلن، وهذه المرة، اذا عرف كيف يكون شجاعا وص              
  .قائدا قادرا على أن يخرج اسرائيل من حفرتها السوداء

اما في ما يتعلق بالرئيس جورج بوش، فتؤكد المصادر الموثوقة ان سلوكه يولد اليأس بين المالئكة، اذ انـه                   
 بدال من حل صراعات الشرق األوسط، بتشجيع اسرائيل على أن تسعى الى السالم مع جيرانهـا، واشـراك      

  .سورية وايران في المفاوضات والحوار، يفعل العكس تماما
ان جماعة من المسؤولين األميركيين يعملون في الظل، من وزارة الخارجية، ومجلـس األمـن القـومي،                 
والبنتاغون، وجهاز المخابرات المركزية، يتآمرون الحداث تغيير في النظام السوري، بتقـديم المـساعدات              

ماعات من المعارضة السورية من جهة، ولخلق العراقيـل أمـام النظـام المـصرفي               المالية السخية الى ج   
  .االيراني، وامام رغبة بعض الشركات األجنبية في تطوير واستثمار حقول النفط في ايران، من جهة ثانية

 ان الحرب على العراق هي أكبر هموم بوش، ومن الواضح انه ليس مستعدا، بعد، لالعتراف بالهزيمة، وال                
وتشير كل الدالئل الى انه ما زال مصرا على متابعة ما يـسميه اسـتراتيجية               . لوضع حد لمغامرته الكارثية   

 هاملتون، ومستمرا في    -النصر المفلسة، رافضا أن يستمع الى النصائح الحكيمة التي يقدمها له فريق بيكر              
  . يهدر عبثاعناده الذي يسبب لبالده المزيد من الضحايا، والمزيد من المال الذي

انه يسعى، بتحفيز من بعض صقور المحافظين الجدد، من         . ولكن حرب العراق ليست نهاية سوء طالع بوش       
اكمال المهمة التي   وأمثال اليوت ابرامز وأعضاء في مجلس األمن القومي، الى زعزعة حزب اهللا في لبنان،               

ة، بهدف تنفيذ هذه المهمة، بتسليح قـوات        لقد قامت الواليات المتحد   . فشلت اسرائيل في تحقيقها في الصيف     
األمن الداخلي اللبنانية التابعة لحكومة السنيورة، وبالضغط على عون زعيم التيار الوطني الحر، كي ينهـي                

  .تحالفه مع حزب اهللا
ويبدو ان الواليات المتحدة مصممة أيضا على سحق حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وهي تقوم بتـوفير                

والتدريب، ودفع عشرات الماليين من الدوالرات الى فتح، الموالية لـرئيس الـسلطة الفلـسطينية               األسلحة  
محمود عباس، والمنافسة لحماس، وقد دفعت الواليات المتحدة مصر واألردن الى التورط، وتزويـد قـوات          

وهنـاك خطـة   . ..فتح بعشرات اآلالف من البنادق، وماليين الطلقات، وكمية كبيرة من الذخائر العـسكرية       
أخرى يعدها اليوت ابرامز ويقوم بتنفيذها على األرض دافيد وولش، وهـو مـن كبـار مـسؤولي وزارة                   

  .الخارجية األميركية
ومثل هذه المخططات ستشعل نيران الحرب، عوضا عن توفير السالم في منطقة تعاني من االضطراب، فال                

ل ان األحاديث المتداولة تؤكد انهم قد يتخلون عـن          عجب اذا هز المالئكة رؤوسهم يأسا من جنون البشر، ب         
  .مهمتهم االسعافية قرفا

  12/1/2007الحياة 
  

   حقائق .61
   إبراهيم نافع

يتزايد الحديث في إسرائيل اليوم عن عدم جدوي االعتماد علي السالح  قوة إسرائيل العسكرية  في التعامل                  
لباحثين اإلسرائيليين في التعبير صراحة عـن هـذه     ، وبدأت قطاعات واسعة من الكتاب وا       مع الدول العربية  

 الحد من االعتماد علي قـوة إسـرائيل العـسكرية           ى، ومن ثم دعوة القيادات السياسية اإلسرائيلية إل        الرؤية
اإلسـرائيلي    /  الحوار والمفاوضات للوصول إلي تسويات سياسية للصراع العربي        ىوالسعي إلي االعتماد عل   

    . فة المسارات المختلىعل
 ى عل  1973 تشرين أول   / والحقيقة أن هذا التوجه اإلسرائيلي قد بدأ يتشكل تدريجيا في أعقاب حرب أكتوبر            

إثر نجاح الجيش المصري في عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف والـسيطرة عليـه وإلحـاق هـزائم           
تمنع إلحاق هزيمـة تامـة بـالقوات        عسكرية بالقوات اإلسرائيلية قبل ان تتدخل الواليات المتحدة مباشرة و         

 الحرب ال تزال مراكز الفكر المتخصصة فـي         ى سنة عل   33   الرغم من مرور أكثر من     ى وعل  .. اإلسرائيلية
    . الجامعات االسرائيلية تدرس هذه الحرب وتعيد تقييمها وتبحث في أسباب ما اتفق علي تسميته ب التقصير
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  : ، وتم طرح السؤال    لحرب األخيرة مع لبنان ليعيد إثارة القضية مجددا       وقد جاء أداء الجيش اإلسرائيلي في ا      
، وأن   هل بإمكان إسرائيل مواصلة وجودها في المنطقة عبر استخدام القوة العسكرية أم أن لهذه القوة حدودا               

   ؟ في إدارة صراعها مع الدول العربية وتسوية هذا الصراعىإسرائيل في حاجة إلي البحث عن أدوات أخر
، منهـا هزيمـة القـوات        وفي تقديري أن عوامل عديدة قد ساعدت في زيادة حدة الجدل حول هذه القضية             

، ثم مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات بزيـارة القـدس           1973 تشرين أول   / اإلسرائيلية في حرب أكتوبر   
، ثـم    وطنية الفلسطينية واللبنانيـة   ، واستمرار عمليات المقاومة ال     وتوقيع معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية    

 السالم والتطبيع الـشامل     ى دعت إل  ى والت ،2002 آذار  / المبادرة العربية التي أطلقتها قمة بيروت في مارس       
/ مقابل االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي العربيـة التـي احتلتهـا إسـرائيل فـي حـرب يونيـو                   

    .1967 حزيران
في حينها رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون باتت اآلن محل نقاش            فهذه المبادرة التي رفضها     

كبير ليس في دوائر البحث ومراكز الفكر فقط بل بين النخبة السياسية وفي مقدمتها عدد من وزراء الحكومة                  
لتـي سيناقـشها    وقد تبلور كل ذلك في األوراق ا . اإلسرائيلية الحالية من بينهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني   

    . مؤتمر هرتسيليا نهاية الشهر الجاري
  12/1/2007األهرام المصرية 

  
   إسرائيل بعد عام على حكومة أولمرت .62

     أسعد عبد الرحمن. د
أحد عشر رئيس حكومة، مروا على إسرائيل منذ إنشائها، لم تصل شعبية أي منهم إلى الحضيض كما هـو                   

وبمناسبة مرور عام على تسلمه رئاسة الحكومة اإلسرائيلية        . د أولمرت الحال مع رئيس الوزراء الحالي إيهو     
، تناول عدد من الصحف اإلسرائيلية، خالل األسبوع        )2006 كانون الثاني / في الرابع من يناير   (بشكل فعلي   

الماضي، بالمتابعة والتحليل، هذه الفترة القصيرة من حكمه، للتدليل على فشله كـرئيس للـوزراء، وذلـك                 
تأكيد على أن ضربة الحظ والصدفة هي التي جعلت منه رئيساً للحكومة، حين أسقط المرض سلفه أرييـل   بال

، ثم أصيب بعد أيام بشلل دماغي، فأصبح أولمـرت          2005 كانون األول / شارون بشكل مفاجئ في ديسمبر    
ورغـم أن   . ئاسة الحكومة حينها رئيس الحكومة الفعلي، ثم جرى تبكير موعد االنتخابات لتثبتَه نتائجها في ر            

اإلسرائيليين انتخبوا أولمرت رئيساً لحكومتهم، فإن غالبيتهم عبروا خالل استطالعات رأي أجريـت بعيـد               
تشكيله الحكومة االئتالفية مع حزب العمل، عن وجود جانب ال يريحهم في شخصيته وهو افتقـاره للقـوة                  

سة الحكومة، وعلى رأسهم شارون الذي توقـع الـشارع          والتأثير اللذين تمتع بهما أسالفه الجنراالت في رئا       
  . اإلسرائيلي أن يتم إكمال مسيرته على يدي أولمرت المنتخب لذلك المنصب

واجه أولمرت، منذ بداية عمله كرئيس للوزراء، عدة امتحانات صعبة لم يكن يتصورها، بدأت بقرار حركة                
. ة الفلسطينية وفوزها بها ومن ثم تشكيلها الحكومـة        خوض االنتخابات التشريعي  ) حماس(المقاومة اإلسالمية   

وجاءت بعدها العمليتان الجريئتان للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، حين أسرت األولى الجندي اإلسـرائيلي             
هنا وقع أولمرت في كمين السياسة اإلسرائيلية التقليديـة،         . ، فيما أسرت الثانية جنديين آخرين     "جلعاد شاليط "

لحرب على لبنان وغزة ودمرهما وقتل من قتل، لكنه فشل في تحقيق أهدافه في العدوانيين، فوضـع                 فأعلن ا 
  . وهكذا تزعزعت مكانة أولمرت وبات ينظر إليه كقائد فاشل وضعيف. نفسه في مساءالت لجان التحقيق

رائيل على نحو   في الوقت ذاته ورث أولمرت مسلسالً من الفضائح المالية والجنسية والسياسية، عصفت بإس            
وفي . غير مسبوق، حيث يكشف يومياً عن تورط عدد متزايد من كبار المسؤولين والوزراء بفضائح متعددة              

 في المئة من اإلسرائيليين عدم رضاهم عن حكومة أولمـرت، حيـث أشـارت               77آخر استطالع رأي أكد     
تفجر فيض من الفـضائح التـي       ، إلى أن    "سطو وانكسار "في افتتاحية عنوانها    " يديعوت أحرونوت "صحيفة  

" الـشعب "طالت مختلف دوائر صناعة القرار اإلسرائيلية، ال يترك مكاناً الستغراب عمق أزمة الثقة بـين                
، بين تفشي وباء الفـساد فـي        "هآرتس"، المعلق السياسي في صحيفة      "يسرائيل هارئيل "وسلطاته، فيما ربط    

نذ العدوان على لبنان، الفتاً النظر إلى تجذر ثقافة الصمت          المرافق العامة اإلسرائيلية، وبين ضعف الجيش م      
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، المحـرر االقتـصادي لـصحيفة    "سيفر بلوتـسكر "بل إن . على األخطاء، والتهرب من تحمل المسؤوليات  
أين نجد دولة سليمة في العالم، يعتقل فيها        : "، اعتبر أن إسرائيل هوت إلى القاع، متسائال       "يديعوت أحرونوت "

ت الضريبية، ويحاكم وزير القضاء، ويجري التحقيق في قضايا ماليـة شـائكة مـع رئـيس                 رؤساء السلطا 
بـن  "من جهته، رأى الـصحفي      ". الحكومة، ووزير المالية، ويفتح ملف تلو اآلخر لكثير من قياديي الدولة؟          

رأس، وأن  الدولة عِفنة من األساس ومن القاعدة حتى ال       "، أن   "معاريف"، المعلق السياسي في صحيفة      "كسبيت
". أمام انهيار مفاجئ وتالٍش كامـل للمبنـى كلـه         "، معتبراً أن إسرائيل     "العفن يكتنفها ويتغلغل في كل مكان     

، فإن أولمرت هو من أكثر رؤساء الحكومات في إسـرائيل الـذين             "أوري بالي "وحسب الكاتب اإلسرائيلي    
ما يعتبره ضعفاً في    " بالي"ويعيد  . ديدةجرى التحقيق معهم، وإن الملفات التي فتحت له أغلقت في فترات ع           

  . شخصية أولمرت إلى نمو عادات يظهر فيها حباً للمطاعم والفنادق الفخمة والبذخ والترف
، إلـى   "إسـرائيل بيتنـا   "، رئيس حزب    "أفيغدور ليبرمان "كذلك، يجب أال ننسى خطورة قيام أولمرت بضم         

يرهم، على أن تلك الخطوة ال تعود فقط إلى قوة ليبرمان           الحكومة، حيث يتفق المحللون اإلسرائيليون، قبل غ      
ومواقفه العنصرية المتطرفة، بل إلى ضعف الجهاز السياسي اإلسرائيلي الغـارق فـي الفـساد والخاضـع               

، "العمل"و" كاديما"فإدخال ليبرمان إلى الحكومة كسر محورها الرئيسي الذي جمع حزبي           . إلمالءات واشنطن 
فمنذ تولى أولمرت رئاسـة الحكومـة وهـو يتلقـى           .  جديداً يضم أولمرت وليبرمان    وشكل تحالفاً محورياً  

لكن بعد مضي عام كامل على تسلمه رئاسة الحكومة، تلقى          . الضربات، وخاصة من الرأي العام اإلسرائيلي     
أن وزيـرة الخارجيـة     " شفاكيم بانورامـا  "ضربة من جمهور حزبه، إذ أظهر استطالع للرأي أجراه معهد           

تتفوق على أولمرت في حال إذا ما تنافسا على منصب رئاسة الحزب، وأنه إذا كان التنـافس                 " يبي ليفني تس"
أما إذا تنافست مـع وزيـر       . ألولمرت%) 24.5(مقابل  %) 61(حصرياً بينهما، فستحصل ليفني على تأييد       

مـن  %) 59(ييد  ، فيفترض أن تحظى ليفني بتأ     %)23(الذي سيحظى ب  " شاؤول موفاز "المواصالت الحالي   
، %)49(وإذا كان التنافس بين جميع المرشحين لرئاسة الحزب، فستحظى ليفنـي بتأييـد              . أعضاء الحزب 

  . ، بمعنى أن ترتيبه في الحزب بات ثالثاً وليس ثانياً%)14,5(فقط، وموفاز %) 8.7(وأولمرت بتأييد 
مرت نائباً له، أال يصمد األخير وأن يفشل        لقد توقع عدد من المحللين اإلسرائيليين، منذ أن اختار شارون أول          

حين يصبح رئيساً للحكومة؛ فالرجل ال يمتلك الكاريزما التي تؤهله لتـولي منـصب حـساس فـي دولـة                    
كإسرائيل، حتى أن البعض توقع أن يتخبط في حديثه ويصرح بأمور دون إدراك منه لخطورتها، وهو مـا                  

قبل نحـو أسـبوع     " يديعوت أحرونوت "إللكتروني لصحيفة   حدث مؤخراً مرتين؛ األولى حين نشر الموقع ا       
السيد حسن نصراهللا أشجع رجل في العالم، بعـد         " حزب اهللا "خبراً مثيراً، قال فيه أولمرت إن األمين العام ل        

أن قال إن نصراهللا رغم أنه زعيم منظمة إرهابية، إال أنه أشجع رجل في العالم، وال يهاب شـيئاً، ويعمـل                     
وثانياً حين كرر عدة مرات أن إسرائيل لن تكون الدولة األولى التي تـدخل              .  شجاع ومحنك  للمستقبل بشكل 

السالح النووي إلى المنطقة، في محاولة لتصحيح ما اعتبر التباساً ورد في حديث تلفزيوني له وأثار جـدالً                  
بـل إن وزيـر البنـى       كبيراً في إسرائيل حيث شمل إسرائيل في الئحة الدول التي تمتلك األسلحة النووية،              

أوصي كل الـذين يريـدون      : التحتية بنيامين بن أليعازر أوصى بالتزام الصمت حيال المسألة النووية، قائالً          
أساساً، تكمن خطورة األمر    . مواصلة الحديث عن هذه القضية بالكف عن ذلك باسم اهللا وباسم أمن إسرائيل            

. عن غزة وخطة االنطواء في الضفة الغربيـة       " الخطة االنفص "في أن برنامج حكومة أولمرت اعتمد على        
دون أجندة سياسية، كما أن اشتعال الجبهة مـع غـزة وفـي             " البرنامج"ومنذ فشل العدوان على لبنان، بقي       

جنوب لبنان، بعد االنسحاب من كال الموقعين، أقنع المجتمع اإلسرائيلي بفشل نهـج االنـسحابات أحاديـة                 
  ! نيين، وهو ما يؤشر إلى مفارقة عودة التشدد في إسرائيلالجانب دون اتفاق مع الفلسطي

  12/1/2007االتحاد االماراتية 
  

  !النكبة الفلسطينية الثالثة .63
     بهجت قرني.د
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، وضياع العرب فـي حـرب عـام         1948هل ستنحدر فلسطين إلى نكبة ثالثة، بعد ضياعها في حرب عام            
  ؟ 2007ة عام ليضيع الشعب الفلسطيني نفسه في حرب أهلي... 1967

هذا هو السؤال الذي ناقشه عدد محدود من المثقفين واإلعالميين المصريين في أحـد المراكـز الدراسـية                  
كان ضيف النقاش واحداً من أبرز المسؤولين الفلسطينيين المستقلين، وهو يقضي معظم وقتـه              . المتخصصة

رغم تردد المجتمعـين فـي      . عيل هنية حالياً في لقاءات مع كل من الرئيس أبو مازن ورئيس وزرائه إسما           
وعادت بـي   . إعطاء إجابة شافية على هذا السؤال المحوري، فإن القلق والتشاؤم سادا هذا االجتماع المغلق             

، حين رأيت على شاشة التلفزيون أبو عمار ينـزل مـن سـيارة              1994 تموز/  يوليو 1الذاكرة إلى صباح    
شعرت أن  ...  المصرية عند رفح، وهو يقبل األرض الفلسطينية       -المرسيدس، بعد أن عبر الحدود الفلسطينية     
  . مرحلة جديدة قد بدأت في الكفاح الفلسطيني

، حيث كانت تجرى أول انتخابات فلسطينية، وكـان         1996 كانون الثاني / عادت بي الذاكرة أيضاً إلى يناير     
سه آنذاك الـرئيس األميركـي األسـبق    لي الشرف أن أكون أحد المراقبين الدوليين لها ضمن الوفد الذي رئ 

كان هذا يوماً تاريخياً فعالً، حيث يرى المرء الرجال والنساء والـشباب فـي شـوق شـديد                  . جيمي كارتر 
مع إجراء االنتخابات بطريقـة     . للتصويت والمشاركة في بناء المجتمع الفلسطيني الذي طالما حلموا بميالده         

  .  أننا فعالً أمام تحول تاريخي-فلسطينيين وعرباً وأجانب- منتظمة ومع إعالن النتائج، شعر الجميع
انقطع شريط الذكريات ليعيدنا نقاش الحاضرين إلى يومنا هذا، وهو قد يكون يوم تحول تاريخي أيضاً، ولكن                

 حيث تحتوي كل    -فتح وحماس  -يختلف هذه المرة كلياً عن سابقيه، فهذه هي فلسطين ضحية سلطة برأسين             
ة فصائل ذات أجندة خاصة بها، وفي حالة تصعيد متسارع من الجفاء والتخوين إلى المواجهة               رأس على عد  

واالقتتال، حيث تشبه الصفوة الفلسطينية نموراً محصورة في قفص زجاجي هش محكومـة قواعـده مـن                 
جوار يمكن لهذا القفص أن ينكسر في أي وقت بمن فيه ليتناثر كشظايا نحو الخارج ليصيب دول ال                . الخارج

  الكل إذن في مأزق، ولكن كيف وصلنا إلى هذا المأزق المخيف؟ . العربي وإسرائيل أيضاً
 من 18000 و14000، وصل إلى األراضي الفلسطينية ما بين       1993مع التطبيق األولي التفاقية أوسلو عام       

ألساسـية التـي    أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، سواء كموظفين أو كمحاربين، وأصبح هؤالء الصفوة ا           
فقد سيطر الرئيس عرفات على مفـاتيح       . انتظرت طويالً في الخارج، والتي شعرت أنها األحق ببناء الداخل         

 أجهزة  8 وزارة، و  25السلطة، وعين نفسه في البداية وزيراً للداخلية، وفي النهاية أصبح هناك ما يقرب من               
اق في تحقيق هدف االستقالل الوطني وعدم       لكن مع اإلخف  .  موظف 100.000 مؤسسة وحوالى    35أمنية، و 

وضوح المعايير الموضوعية في التكليف والتعيين، اضمحلت شرعية السلطة الوطنية الفلـسطينية نفـسها،              
مع فراغ مؤسـسي،     خاصة في األجهزة األمنية    تضخم بيروقراطي   : ووصلنا إلى وضع في غاية التناقض     

  .  إلى الحكم، وكانت مفاجأة للداخل والخارجوانتشرت الخالفات حتى قبل وصول حكومة حماس
ال تتميز حماس بسياسة مختلفة فقط، ولكن وهذا هو األهم برؤية مختلفة أيضاً، فإذا كانت بعض أجهزة فـتح     
حولتها من منظمة مقاومة إلى منظمة مفاوضة وحتى منظمة صفقات، فإن حماس حاولت أن تلغي التـاريخ                 

 من البداية األولى، وكأن االتفاقيات الدولية الحديثة لـم يـتم إبرامهـا              - عيةبدون أية واق   -المعاصر وتبدأ   
  . بواسطة سلطة منتخبة شرعياً

أساس النكبة الثالثة، إذن، ليس فقط تصادم السياسات ولكن قبل كل شيء تصادم الرؤى، حيث ال ينظر رأسا                  
هذا المنطق فـإن الحـرب األهليـة         إلى بعضهما بعضاً كشريكين، ولكن كبديلين، وب       -فتح وحماس  -الحكم  

   .الفلسطينية هي فعالً أمامنا
  12/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  هل يقبل الرئيس الفلسطيني حكومة هنية .64

   حمادة فراعنة
رفع الرئيس الفلسطيني غطاء الشرعية عن القوة التنفيذية، التي سبق وشكلتها حكومة حركة حمـاس يـوم                 

 عنصر، تتبع تعليمات سعيد صـيام وزيـر الداخليـة           5500زبية قوامها    وهي بمثابة قوات ح    20/4/2006
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فقد أصدر الرئيس محمود عبـاس مرسـوما رئاسـيا يـوم الـسبت              .. .وتدين له ولحركته الحزبية بالوالء    
 اعتبر فيه أن القوة التنفيذية ضباطا وأفراداً غير شرعية وخارجة عن القانون وسـيتم التعامـل                 6/1/2007

الساس، ما لم يتم دمجها فوراً في األجهزة األمنية الشرعية المنصوص عليها فـي القـانون                معها على هذا ا   
وكان الرئيس عباس قد بعث رسـالة لـرئيس         .. .األساسي وهي قوات األمن الوطني والمخابرات والشرطة      

  :وزراءه اسماعيل هنية بشأن القوة التنفيذية طالبه فيها بما يلي
 المتعلق باستحداث قوة أمنية جديدة مـن فـصائل          20/4/2006ية الصادر يوم     إلغاء قرار وزير الداخل    -1 

 التـي   2005 من قانون الخدمة في قوى األمن لـسنة          3المقاومة المسلحة تتبع له مباشرة، لمخالفتها للمادة        
   .تنص على ان استحداث أية قوة تكون ضمن إحدى القوى الثالث المنصوص عليها بالقانون

 المتعلـق بترقيـة وتعيـين ضـباط ال يملـك            20/4/2006زير الداخلية الصادر بتاريخ      إلغاء قرار و   -2
 2005 من قانون الخدمة في قوى األمن لـسنة        20 و 19االختصاص بترقيتهم وتعيينهم وفقا ألحكام المادتين       

الوطنية والتي تعطي األختصاص للجنة الضباط والتي ال تعتبر قراراتها نافذة إال بعد مصادقة رئيس السلطة                
   .الفلسطينية

قرار الرئيس أبو مازن، اعتبره خالد هالل الناطق بلسان وزارة الداخلية على أنه متعجل، وحـذر مـن أي                   
مساس بالقوة التنفيذية وأن أي مساس بها سيواجه بقوة وحزم، وأن الرئيس أبو مازن ال يحـق لـه إتخـاذه                     

 5500ير مؤسسة الرئاسة وان عددها سيرتفع مـن         والقوة التنفيذية إكتسبت شرعيتها من أكثر من مصدر غ        
   . الف عنصر12عنصر إلى 

قرار أبو مازن التصادمي برفع الغطاء القانوني ونزع الشرعية عن القوة التنفيذية يعود إلى ثالثة حـوادث                 
  :دامية هزت الرئيس الفلسطيني ودفعته ألتخاذ قراره بعد أن ثبت تورط القوة التنفيذية في إرتكابها وهي

قتل األطفال الثالثة لضابط المخابرات الفلسطيني المقـدم بهـاء بعلوشـة وسـائقهم يـوم األثنـين                  :  أوالً
   . في غزة11/12/2006
تطويق منزل مراقب عام جهاز األمن الوقائي العقيد محمد غريب عدة ساعات ومداهمته وتصفيته مع               : ثانياً

   .4/1/2007عدد من حراسه وأفراد أسرته، يوم الخميس 
إغتيال الشيخ عادل نصار نائب رئيس جمعية دار الكتاب والسنة مع عدداً من مرافقيه يـوم الجمعـة                  : ثالثاً

، بعد تالوته خطبة الجمعة وتوجيهه نقداً قاسياً لحركة حماس وتحميلها مسؤولية تردي األوضاع              5/1/2007
يال والتصفية لكل من يعارضـها      األمنية في قطاع غزة، وإصرارها على مواصلة سياسة األختطاف واألغت         

كما قال بيان النعي لجمعية السنة الذي عزا إغتياله إلى التعبئة الجاهلية لجماعة ما أو حزب ما، األمر الذي                   
   .يدفع المتعصب أال يرى الحق إال من خالل ما يتعصب اليه وما سواه إال باطال

ار سواء لدى حكومة حركة حماس أو قوتها        قرار الرئيس الفلسطيني وقع كالصاعقة على رأس أصحاب القر        
التنفيذية وهو قرار أعقبه سلسلة قرارات تستهدف مناقالت إجرائية لبعض ضباط األجهزة األمنية بما فيهـا                
تغيير قائد قوات األمن الوطني في قطاع غزة، حيث بقيت القوات الرسمية الشرعية فـي حالـة المراقبـة                   

وهي تشهد إعتداء عناصر القوة التنفيذية على جهازي المخابرات واألمـن           واألنتظار، وكأن األمر ال يعنيها      
   .الوقائي، األمر الذي دفع الرئيس إلى إقالة العميد حلس وتعيين العميد جمال كايد مكانه

 والذي وضـع    16/12/2006واضح من خالل قرارت الرئيس الفلسطيني، وبعٍد خطابه الشهير يوم السبت            
ن إما تشكيل حكومة ائتالفية واسعة يشارك بها الجميع أو العـودة إلـى صـناديق                حركة حماس أمام خياري   

اإلقتراع إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعد أن تعذر الحل والتوفيق والتفـاهم بـين الرئاسـتين                 
والشرعيتين والرأسين والبرنامجين، فتح وحماس أنه إتخذ خطوة اجرائية متقدمـة لتقييـد حركـة حمـاس                 
وتعطيل مناوراتها وإلزامها بمضمون القانون بعد أن تجاوزته وقفزت عنه، فهل يتخذ الرئيس قراره وفـق                

بعد أن فشلت حكومة هنية     )  من النظام األساسي   45المادة  (صالحياته الدستورية بإقالة حكومة اسماعيل هنية       
 تـنص علـى ان      46المادة   (وعجزت عن مساعدة رئيس السلطة الوطنية في تأدية مهامه وممارسة سلطاته          

) يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في القـانون االساسـي                
سؤال برسم اإلجابة لدى صاحب القرار الفلسطيني فهل يفعلها ويقيل الحكومة التي بدات واليتها الدسـتورية                
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 التكليف وانتهت إلى رفض قرارته بـشأن القـوة           بعدم التجاوب مع مضمون ونص كتاب      28/3/2006يوم  
التنفيذية، وهي تعكس سلسلة من التجاوزات أدت حصيلتها إلى أن تكون حصيلتها حكومة اسـماعيل هنيـة                 

  ليست حكومة الرئيس أبو مازن، فهل يفعلها الرئيس الفلسطيني ويقيل الحكومة ومتى؟
  12/1/2007الرأي األردنية 

  
  !ل؟مقدمة لالعتراف بإسرائي .65

   تسفي برئيل
حـسب هـذا    . يرسم اعالن خالد مشعل مخططا أوليا لخارطة طريق حمساوية نحو االعتـراف باسـرائيل             

المخطط، يعترف مشعل بان دولة اسرائيل حقيقة، لكن هذه الحقيقة ما زالت تحتاج من جهته الى اعتـراف                  
تطيع حسبها دولـة ذات سـيادة       يريد مشعل أن ينشئ معادلة موازنة تس      . رسمي ليس من الواضح ماذا يعني     

فقط أن تعترف بدولة ذات سيادة اخرى، ولهذا يجب االنتظار في البدء اقامة دولة فلسطينية لكي تنشأ جهـة                   
بـين مـشعل فـي    . هذا تغير مبدئي في موقف حمـاس . ذات صالحية قانونية تستطيع االعتراف باسرائيل  

وبهذا أشـار   .  مع اسرائيل، ما دامت ال تطبقها كاملة       الماضي انه ال داعي لالعتراف باتفاقات سابقة وقعت       
  . الى أن مسألة االعتراف ليست ايديولوجية بل سياسية

ينضم هذا الموقف الى تصريحات سابقة لمشعل ومسؤولين كبار آخرين في حماس، فحواها أنهم مـستعدون                
طط مشعل مـشكلة مبدئيـة   ومع ذلك قد يظهر مخ. ، عاصمتها القدس1967القامة دولة فلسطينية في حدود  

اخرى بحسبها اذا كانت تستطيع دولة فلسطينية ذات سيادة فقط ان تعترف باسرائيل فان في ذلـك اخـالال                   
يشتمل هذا المخطط أيضا على افتراض يقول ان اسرائيل لن          . بأسس االعتراف التي حددت في اتفاق اوسلو      

 فان مسألة االعتراف بعيدة عن كونها ذات صـلة          توافق على اقامة دولة فلسطينية تلبي مطالب حماس ولهذا        
في مقابل ذلك ليس من الفضول أن نلحظ أن مشعل لم يضم الـى تـصريحه شـروطا                  . في الصعيد العملي  

  . اخرى
اذا لم يغيره في االيام القريبة، فان االعالن يهدف قبل كل شيء الى خدمة هدف سياسي فلسطيني بانـه قـد                   

واجه الطرفان في االيـام االخيـرة       . فتح وحماس القامة حكومة وحدة وطنية     يمكن من تجديد التفاوض بين      
  . ضغطا عربيا كبيرا للعودة الى مائدة المباحثات، وللكف عن اطالق النار المتبادل والقامة حكومة خبراء

في لقاء القمة بين رئيس مصر حسني مبارك وعبداهللا ملك االردن، اول من امس، دعا االثنان علنـا الـى                    
وذلك بعد أن بين عبداهللا ملك السعودية لخالد مشعل في لقائهما في السعودية فـي عيـد                 . قامة حكومة وحدة  ا

االضحى قبل نحو اسبوعين، أن استمرار رفض االخذ بالمبادرة العربية سيعمق االنفصال مع الدول العربية،               
   .وقد يقف استمرار تحويل االموال الى السلطة

   "هآرتس"عن 
  12/1/2007فلسطينية األيام ال

  
  بحاجة إلى زعيم طاهر اليدين.. إسرائيل .66

   نداف إيال 
الصحف مليئة بدعوات سدوم وعمـورة وصـرخات االرض         . نحن غارقون حتى الركب في مستنقع الفساد      

يقولون ان الحكومة لن تصمد تحت العبء الثقيل من االتهامـات فـوق             . الحبيبة ويحتاج الى حركة احتجاج    
الشعب نقي طاهر، لكن قادته جميعا يتلقون الرشاوى، وهم         . هذه ساعة الدهماوية الرخيصة   . ةرئيس الحكوم 

  .سارقون، ومغتصبون وخونة
تحت الحروب  . الحقيقة هي أنه توجد صلة متبادلة وثيقة بين المجتمع االسرائيلي، بيننا، أجمعين، وبين قادتنا             

بيد أنها في السنين األخيرة تنفجر وتنسكب مـن كـل   . فسادوالمعارك السياسية تتحرك دائما الالفا الملتهبة لل 
  .الصدوع على حياتنا العامة المعلنة
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. ويخفـون الـضريبة   . ويأخذون قليال من الطـرف    . يدورون الزوايا . هذه عقلية كاملة انتشرت وعمت هنا     
سيطا يسوي شيئا ما    ويأخذون و . ويبخسون الوزن . ويستعملون المعلومات الداخلية  . ويتجاهلون قوانين البناء  

  .ويتبرعون لتقصير الدور في المستشفى. في البلدية
عبثا يعلقون هذه الظاهرة بالذاكرة الوطنية البلهـاء؛ ليـست هـي            . ليس عبثا أن يصبح متلقي الرشوة قديسا      

قة ينظر  انها دائرة مغل  . الذاكرة، بل االحساس الحميم بالفساد، وبأنهم جميعا في نفس القارب القيمي المخروق           
  .الجميع يفعلون هذا: فيها الشعب الى قادته، وينظر قادته اليه، ويصدر عن الجانبين نفس الشعار الهدام

ال يمكن تبـديل    . هذه الدائرة، التي تُقرر فيها المعايير االجتماعية، ال يمكن أن تتغير إال بانقالب قيادي عام              
اسرائيل ولم يتم التحقيق معه في الشرطة بتحذير،        إن آخر رئيس حكومة سيطر على       . بل قادته فقط  . الشعب

بنيامين نتنياهو، وايهود براك،    : بعده جاء عهد القياصرة االربعة    . طول واليته األخيرة كلها هو اسحق رابين      
  .وارئيل شارون وايهود اولمرت

قال بفضل نتنيـاهو    سي. لن يتذكر التاريخ واحدا منهم تذكرا حسنا، عندما سيستعرض تراجع القيم االسرائيلية           
  .على األقل انه قد تاب وألغى قوة مركز الليكود قبل االنتخابات األخيرة

لم يستطع االربعة جميعا، أو ال يستطيعون اآلن، في حالة اولمرت، الدعوة الى النقاء العام               : النقطة سهلة جدا  
لنفترض أن رئـيس    . در أقل وآخرون بق . وبعضهم بقدر كبير جدا   . لقد كانوا مرضى  . أو الى محاربة الفساد   

انـه  . انه ممنوع سياسيا من أن يقول ذلـك       . الحكومة اولمرت يعتقد أن الفساد تهديد وجودي لدولة اسرائيل        
. ستُتلقى اقواله باالسـتهزاء   . من أنت حتى تِعظ   : منذ اللحظة التي سيتحدث فيها سيقول له خصومه       . مشلول

لقد أصبح ديوان رئاسة    . و، وباراك بقدر أقل كثيرا ايضا     كما صمت شارون ونتنياه   . ال خيار له  . انه يصمت 
في هذه االثناء، تـدفقت     . الحكومة عندهم قصرا زجاجيا في قضايا طهارة القيم، ولم يقصدوا رمي الحجارة           

  .الالفا الحمراء الثقيلة للفساد بهدوء وبال عائق، وهي تلتهم كل ما يعرض لها في طريقها
تحتاج اسرائيل الى زعامة تستطيع الثورة، بال خـوف، علـى           : ء الحل ايضا  كما أن النقطة سهلة، كذلك بد     

انها تحتاج الى شخصيات عامة ال تكون مشلولة بسبب المظالم التي تُتهم هي أنفسها              . الفساد العام والتجاري  
انها تحتاج الى مرشح حزب رئيس يستطيع أن ينـافس فـي            . بها وتكون قادرة على أن تكون مثاال يحتذى       

يحتاج الى انـسان يـستطيع أن يعلـو         : هذا شيء أساسي جدا   . نتخابات القادمة تحت راية محاربة الفساد     اال
  .ماضي نقي: المنبر وأن يقول ببساطة 

ستستطيع اسرائيل أن تجدد نفـسها اذا       . يجب فقط انتخابهم  . في االحزاب الثالثة الكبيرة يوجد أناس كهؤالء      
  .لمقاوم للفساد من غير أن ينظروا وراء ظهورهماستطاع قادة الدولة فقط الحديث ا

  " معاريف"عن 
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  سميح شبيب  
هدأت األوضاع األمنية الداخلية في غزة، بعدما وصلت األمور حافة االنفجار الداخلي، بكل ما يحمله هـذا                 

هدأت األوضاع، دون أن تهدأ النفوس، ودون أن        . سوى اسرائيل االنفجار من مخاطر وجودية، ال رابح فيها        
األزمـة فـي    . ينزع الفتيل، القادر على إعادة االنفجار إلى وضع أشد خطراً وفتكاً مما سبق وأن شـهدناه               

أساسها وجذورها، هي أزمة سياسية، ودون الوصول الى نقاط مركزية مشتركة بين فتح وحماس، من شأنها                
سي للحكومة الفلسطينية، ستبقى األمور مرشحة لالنفجار في أية لحظة، بـل إن األمـور               بلورة برنامج سيا  

ستزداد حدة وانفجاراً وخطراً، ذلك أن عناصر االنفجار ال تزال قائمة، عبر برنـامجين متناقـضين، همـا                  
 مرجعية  ، هي )ف. ت. م(برنامج الحكومة وبرنامج الرئاسة، اضافة الختالف المرجعيات السياسية، ذلك ان           
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الرئاسة وبرنامجها، في وقت ال تحتكم فيه حماس لمرجعية المنظمة، بل لمرجعيات إقليمية ودولية أخـرى،                
  .وهي حركة االخوان المسلمين

ال يؤدي االختالف البرنامجي السياسي، بالضرورة، الشتباك داخلي مسلح، فيما إذا احتكم الطرفان المختلفان              
ي، بما يقتضيه ذلك من التالقي حول النقاط المشتركة، كأرضية للبرنـامج            سياسياً، لضرورات العمل الوطن   

ما جرى عندنا هو التمترس وراء البرنامج       . الوطني المشترك، وممارسة الخالف في نطاق الحكومة الوطنية       
الخالفي، وهو برنامج الحكومة، وبالتالي، استخدام الحوار والوقت والمماطلة فيه، من أجل كـسب الوقـت،                

إلى أن وصلت األمور إلى ما وصـلت إليـه مـن            .. ضافة نقاط تاكتيكية في الصراع مع البرنامج اآلخر       وإ
  !.اشتباكات داخلية دامية، أنذرت بأحداث دموية ال يعرف مداها إال اهللا

فيما إذا أرادت األطراف اإلفـادة      (لعل فيما جرى من أحداث سياسية وأمنية وعسكرية داخلية، باتت كافية،            
الستخالص الدرس القاسي، وهو إمكانية وصولنا كفلسطينيين لبوتقة الحرب األهلية، وبأن كل            ) وسهامن در 

ما سبق وان قيل حول تحريم الدم الفلسطيني، واستحالة االقتتال الداخلي، سقطت عملياً، بعدما وصلنا إلى ما                 
ت األحداث األخيـرة، علـى أن       كما وبرهن !. يشبه حمامات الدم واإلقدام على قتل نساء وأطفال دون تمييز         

والخاسر .. مسار االقتتاالت الداخلية، ممكن، بل وسريع، ولن يكون فيه رابح، ذلك أن الجميع سيكون خاسراً              
األكبر، هو الشعب الفلسطيني بتراثه الكفاحي والسياسي، حيث ظهر بمظهر المتصارع على السلطة واقتسام              

عادت فرصة الحوار الوطني الداخلي، وبمساعدات اقليمية       .. .الكراسي، على حساب اإلرث الكفاحي العريق     
واضحة، وهنالك استجابة، من الطرفين المركزيين حماس وفتح، وهنالك تصريحات توحي بالجدية من لـدن   
الرئاسة والحكومة، بالحرص على إنجاح دورة الحوار القادم، خالفاً لما سبق وأن حدث في حوارات األشهر                

  .الثمانية الماضية
وجود نقاط مركزيـة سياسـية     : هنالك مقومات حقيقية لنجاح هذا الحوار، وتجنب االقتتال الداخلي، وأبرزها         

مهمة مشتركة بين فتح وحماس، من شأنها تشكيل أرضية قوية لتأسيس برنامج حكومي قادر على كسر حالة                 
ف واالختالف فـي اإلطـار      الحصار من جهة، واإلفساح في المجال لوضع األطر الالزمة، لممارسة االئتال          

الى جانب ذلك، هنالك ضغط وتحرك شعبي واسع، يرفض االقتتال، وممارسـات            . الرسمي الفلسطيني العام  
االنفالت األمني، وبالتالي فإن هذا الموقف الشعبي العارم، يشكل سياجاً مهماً إلنجاح فرصة الحوار الوطني               

  .األخيرة
حقيقي لدى حماس وفتح، بأن اندالع اشتباكات داخلية مفتوحـة مـن   إلى جانب هذا وذاك، هنالك ثمة إدراك     

  !.شأنه خسران الكيان السياسي الفلسطيني، برمته ومنه بالطبع السلطة ذاتها
  !.هل ستشكل هذه العوامل الثالثة رافعة إلنجاح الحوار الوطني القادم؟

  12/1/2007األيام الفلسطينية 
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