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  وسعة في غزةاالحتالل يستعد لشن حملة عسكرية م .1

اعلن مصدر عسكري اسرائيلي رفيع المستوى امس ان جيش االحتالل          :  احمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
يستعد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة للحد من عمليات تهريب السالح واطالق صواريخ المقاومة                

 حركة فتح، امس، الى اسـتنكار هـذا         وسارعت. الفلسطينية باتجاه البلدات االسرائيلية المحاذية لقطاع غزة      
تكرار الفظائع اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين تحول إلى هواية، وابلغ المـصدر صـحيفة             "االمر، معتبرة أن    
عمليات تهريب السالح عبر محور صالح الدين فيالدلفيا مستمرة من قبـل التنظيمـات              "معاريف امس، ان    

لن تقف عند حد معين وان قوات الجيش تستعد لشن هذه الحملة            "ة  ، كاشفا ان هذه الحملة الموسع     "الفلسطينية
وكان وزراء إسرائيليون طالبوا بشن عملية عـسكرية موسـعة           ".على الرغم من الحوارات السياسية القائمة     

على قطاع غزة لوقف عمليات إطالق صواريخ المقاومة الفلسطينية على البلدات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع              
ل وزير الصناعة والتجارة رئيس حزب شاس ايلي يشاي إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظـا إذا مـا                   وقا .غزة

 وسمحت باستمرار األمر ألنهـا سـتجد نفـسها          ،فشلت في القضاء على إطالق الصواريخ في وقت قريب        
  .مضطرة لمواجهة وضع كالذي واجهته في جنوب لبنان اخيرا

 15/1/2007المستقبل 
  

  تتعهد بتسريع خريطة الطريقو ..اس الدولة الموقتةرايس تتفهم رفض عب .2
 في مـؤتمر    الرئيس الفلسطيني قال  : رام اهللا، محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      15/1/2007الحياة  نشرت  

اكدنا لرايس رفضنا الحلول الموقتة والدولة الموقتة ألننا ال         : " وزيرة الخارجية االميركية    مع صحافي مشترك 
واوضحنا لها ما نبذله من جهود لتشكيل حكومة وحـدة وطنيـة،            ... واقعياً قابالً للبناء عليه   نرى فيها خياراً    

واضاف انه يسعى الى عملية سـالم ذات        ". ببرنامج قادر على اطالق عملية سالم نستعيد من خاللها ارضنا         
يت التهدئة ونقلها   هذا يتطلب تثب  "مغزى تقود الى انهاء االحتالل وفق خريطة الطريق ورؤية الرئيس بوش، و           

الى الضفة الغربية، وانهاء الحصار االسرائيلي ووقف االعمال االستيطانية وبناء الجدار ووقـف العقوبـات               
  ". الجماعية

واشـار  ". الحديث في هذا الموضوع سـابق الوانـه       : "وعن لقاء مرتقب يجمعه مع خالد مشعل، قال عباس        
على اساس برنامج قادر على فك الحصار       "ة وحدة وطنية  عباس الى انه اطلع رايس على جهود تشكيل حكوم        

وجدد مطالبة حكومة   ". وإطالق عملية السالم، نستعيد من خاللها أرضنا المحتلة، ونقيم عليها دولتنا المستقلة           
: وقال انه يبذل جهودا لتشكيل حكومة قادرة على فك الحـصار موضـحا            . حماس باقرار التزامات السلطة   

على فك الحصار، معروف أن هناك متطلبات ال بد أن تلبيها هذه الحكومة، ونحن نريـد                عندما أقول قادرة    "
من العالم ومن الدول جميعها أن تفك الحصار عن شعبنا، وهذه الحكومة يجب عليها أن تتوافق مع الشرعية                  

  ."واالتفاقات الفلسطينية، ومع قرارات القمم العربية، وكذلك مع الشرعية الدولية دون انتقاء
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دحالن الذي شارك في جزء من اللقاء، فإن أبرز نتائج هذه الزيارة هو تفهم رايس الـرفض                 محمد  وحسب  
بحثنا اموراً عدة أبرزها تمسكنا بعـدم االقتـراب مـن           : "وقال. الفلسطيني لفكرة الدولة ذات الحدود الموقتة     

  ".ني القضاء على الحل النهائي مسبقا االميركية بإقامة دولة ذات حدود موقتة ألنها تع-الفكرة االسرائيلية 
الواليات المتحدة ملتزمة الجهود الرامية الى ايجاد سبل لتسريع تطبيـق           "بالقول ان   رايس  ، اكتفت   امن جانبه 

افـق سياسـي فـي العالقـات        "، مشددة على ضرورة ايجاد      "ومصممة على ايجاد حل   ... خريطة الطريق 
:  سؤال عن الدعم االميركي لالجهزة االمنية الفلـسطينية، قالـت          وفي ردها على   ". االسرائيلية -الفلسطينية  

هذا الدعم يأتي ضمن التزام دولي جاء منذ توقيع اتفاق اوسلو، وهو ليس جديدا أو اميركيا خالـصا، ومـن              "
جهتنا يقوم الجنرال دايتون بوضع خطة مع خبراء دوليين لتدريب وتسليح األجهزة األمنية، لكن هـذا كلـه                  

ما يحدث وما حدث يـأتي      "وجددت التأكيد ان    ". فقة الكونغرس لتطبيق هذه الخطة وايصال الدعم      ينتظر موا 
  ".في اطار خطة دولية كالسيكية وليست خطة اميركية

وقال مسؤولون في مكتب عباس ان الدعم االميركي ال يشمل دفع رواتب او شراء اسلحة، بل تقديم معـدات      
  . واجهزة وتدريب ألجهزة االمن

 دحالن في رده على سؤال في هذا الشأن ان تدريبات االجهزة االمنية ستجري فـي مـصر واالردن                   وقال
والدول العربية، معتبرا ان من مسؤولية المجتمع الدولي والدول العربية اعادة بناء اجهزة االمن التي دمرتها                

  .اسرائيل
وطن في شأن االسلحة المزودة للـسلطة       هناك اتفاق موقع منذ ان دخلنا الى ال       : "وفي هذا الشأن، قال عباس    

الوطنية، والجميع يعرف ما حصل للسالح، اذ دمر ودمرت البنية التحتية لالجهزة االمنية، ونحـن طالبنـا                 
نحن في حاجة للسالح لتعويض مـا       : "وأضاف". بالسالح ونحصل عليه بموافقة اسرائيلية وبطريقة شرعية      

  ". ونحن ال نسيء استعمال اي مساعدة تصلناخسرناه حتى نستطيع فرض األمن والقانون، 
تعهـدت رايـس   : نضال ووفاء عمرونقالً عن مراسليها في رام اهللا وغزة،    14/1/2007رويترز  وأضافت  

بتعزيز دور واشنطن في مسألة الدولة الفلسطينية في مسعى لدعم عباس في صراعه علـى الـسلطة مـع                   
لدعوة العالية والواضحة لتعزيز المشاركة االمريكية فـي      سمعت ا  ":وقالت رايس والى جانبها عباس     .حماس

  ."أقدم اليكم التزامي بفعل ذلك تحديدا.. هذه العمليات
  ".لمفاوضات نهاية الطريق"وقال صائب عريقات ان الرئيس الفلسطيني قال لرايس انه مستعد 

  
  الحكومة تعتبر زيارة رايس محاولة البعادها من المعادلة السياسية  .3

أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أن تصريحات رايس فيها         :غزةمن   15/1/2007لخليج اإلماراتية   انشرت  
رايـس تعيـد    "وقال المتحدث باسم الحكومة غازي حمد       . كثير من األخطاء والمغالطات ولم تأت بأي جديد       

ا فهي لـم تطلـب      نفس األسطوانة القديمة لإلدارات األمريكية المتعاقبة من دون ان تغير من مواقف أمريك            
هي توافق على بناء إسرائيل للكتل االسـتيطانية الكبيـرة          "وتابع حمد   ". صراحة بوقف االحتالل اإلسرائيلي   

  ".واالستمرار في بناء الجدار وتهويد القدس، وتريد استنزاف الفلسطينيين وإدخالهم في متاهات سياسية جديدة
قـال  : الوكاالتعن   تغريد سعادة و   ،رام اهللا راسلتها في   نقالً عن م   15/1/2007اإلتحاد اإلماراتية   وأضافت  

دفعها إلى البحث عـن     " الفشل الذي منيت به االدارة االميركية في العراق ولبنان وفلسطين         "إن  : غازي حمد 
 .مخارج أخرى، وذلك بالقدوم إلى الشرق االوسط من دون خطط جديدة واالستماع فقط إلى أطراف النـزاع        

حلول مؤقتة ودولة غير واضـحة      "لطريق، مشيرا إلى أن تلك الخريطة ال تتكلم إال عن           وانتقد حمد خريطة ا   
  .، وأكد رفض الحكومة الفلسطينية لها جملة وتفصيال"المعالم

غازي حمـد، إن    . قال د  : صالح النعامي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      15/1/2007الشرق األوسط   وجاء في   
ـ السياسة األميركية فاشلة ال زالت تتع      العنجهية والغطرسة وإيجاد شرخ فلسطيني داخلي مـن خـالل          "امل ب

واشار في تصريحات للشرق االوسط الى أن       ". استقطاب ما يسمى المعتدلين واستبعاد من سمتهم المتطرفين       
 عامـا بأنهـا     12مؤتمر مدريد وصف بشكل واضح تلك السياسة التي كانت متبعة في الشرق األوسط منذ               

ف أن زيارة رايس تأتي في إطار المساعي األميركية إلى إدخال الجانب الفلسطيني فـي               وأضا. سياسة فاشلة 
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متاهات واستبعاد الحكومة بقيادة حماس من المعادلة السياسية، مؤكدا أن حماس أصبحت جزءا مهمـا مـن                 
  . السياسة في ظل تشكيلها الحكومة واألغلبية في البرلمان، ولن تقبل أبدا باستبعادها

  
  بعد زيارة عباس لدمشق حدةاتفاق فتح وحماس اصبح جاهزاً وحكومة الو: لقدوميا .4

أن االتفاق بين حركتي فتح وحماس أصبح جاهزاً " أكد المكتب اإلعالمي لفاروق القدومي، :خان يونس
وبعيداً عن اإلعالم وان هناك نقاط التقاء بين الحركتين، موضحاً ان االتفاق يصب في مصلحة الشعب 

 والحفاظ على وحدته الوطنية وان تبقى البنادق الفلسطينية باتجاه واحد وهو صدر االحتالل الفلسطيني
وبارك القدومي من خالل مكتبه االعالمي في غزة في بيان الوساطة التي يقوم بها كل من خالد  ".اإلسرائيلي

 لمكتب اإلعالميوأوضح ا .لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين فتح وحماسو إسالم، وزياد أبو عمر
وأكد مكتب  ".أن القدومي أجرى عدة اتصاالت مع خالد مشعل وموسى أبو مرزوق إلنجاح تلك الوساطات"

وأوضح  .على أنه تم االستعانة بالرسالة التي وجهها األمناء العامون لفصائل المقاومة الفلسطينية القدومي
الى سوريا ليبحث مع األمناء العامين لفصائل المكتب ان القدومي موجود في األردن منذ يومين وسيغادر 

وأضاف المكتب أنه بعد إعالن  .المقاومة إعالن حكومة الوفاق الوطني بعد زيارة الرئيس عباس مباشرة
حكومة الوحدة المبنية على وثيقة الوفاق الوطني سيتم البدء فوراً في إعادة تفعيل منظمة التحرير وسيكون 

 .ائل دور مهم في إعادة البناء والعمل من اجل الوطنلحماس والجهاد وباقي الفص
  14/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
  حماس تنفي تخليها عن الوزارات السيادية و..انفراج في تشكيل حكومة الوحدة .5

قالت مصادر قيادية فلسطينية في دمـشق        :دمشقونابلس  وغزة  من   15/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
مشعل استقبل في دمشق زياد أبو عمرو وخالد سالم مبعـوثي عبـاس،              خالد   يج أن في تصريح خاص للخل   

وتداول معهما في سبل معاودة الحوار لتشكيل حكومة الوحدة، ووصفت المصادر القيادية اللقـاء بالـصريح                
 .واإليجابي، كما التقى أبو عمرو وسالم ممثلي الفصائل في دمشق ووضعاهم في نتائج اللقاء مـع مـشعل                 

ان روحي فتوح سيمثل عباس     ودت هذه المصادر أن جولة جديدة من الحوار الفلسطيني ستنطلق الثالثاء            وأك
في الحوار، في حين لم تسم حماس ورئاسة مجلس الوزراء ممثليهما بعد، إال أن مصادر قيادية في حمـاس                   

 األول في غزة، وبأنهـا  صرحت للخليج بأن الحركة شاركت في اجتماع لجنة المتابعة العليا الذي انعقد أمس       
   .ستسمي مندوبيها إلى الحوار، وال يمكن لها أن تتخلف عن ذلك
هناك تقدماً على هذا الصعيد وهناك حوارات       "وفي شأن الحوار الوطني لتشكيل حكومة الوحدة، أكد حمد أن           

  ".جدية ومقاربات في وجهات النظر وتجاوز لبعض نقاط الخالف السابقة
صر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء أمس النقاب عن وثيقة وطنية فلسطينية مهمـة              نا.من جانبه، كشف د   

   .سترى النور قريباً يجري االعداد لها ستشمل مختلف المستويات سواء األمنية أو العالقات الداخلية
انية أكـد   خليل الحية، رئيس كتلة حماس البرلم     . د  إلى أن  ام اهللا من ر  15/1/2007االتحاد االماراتية   ولفتت  

امس، أن هناك مساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة الحوار على أسس وطنية تنطلـق مـن وثيقـة                   
الوفاق الوطني، كما اكد التزام حماس ببرنامجها الذي انتخبت على أساسه، وحول األنباء التي ترددت عـن                 

  .تخلي حماس عن الوزارات السيادية، شدد الحية على عدم صحة هذه األنباء
عبـدالرؤوف  و وائل بنـات     ،رام اهللا وغزة  نقالً عن مراسليها في      15/1/2007الوطن السعودية   وأضافت  
أكد مصدر مسؤول في أمانة سر اللجنة المركزية لفتح أن فاروق القدومي يبارك الوساطة التـي                : أرناؤوط

  .يقوم بها كل من خالد سالم وزياد أبو عمرو مع مشعل
ر من حماس عن أن الصيغة التي يجري بحثها، وتبادل المقترحـات بـشأنها،              وفي هذا الصدد كشفت مصاد    

بشأن الفقرة األساسية من خطاب التكليف الذي سيوجهه عباس إلى رئيس الوزراء المكلف تنص علـى مـا                  
أدعوكم كرئيس للحكومة المقبلة االلتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفـاظ علـى مكتـسباته               " يلي

ها والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون األساسـي ووثيقـة               وتوطيد
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بقرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة واالتفاقيات         ) واحترام(الوفاق الوطني وااللتزام    
  ".ف بما يحمي المصالح العليا للشعب الفلسطيني.ت. التي وقعتها م

وبحسب المصادر فإن الصيغة المقترحة من جانب المقربين من عباس تتحدث عن التزام في حين تتحـدث                 
صيغة حماس عن احترام كما أن حماس شطبت من الصيغة عبارتين األولى وثيقة االسـتقالل واسـتبدلتها                 

 أمـام المجلـس     بعبارة وثيقة الوفاق الوطني كما شطبت عبارة وااللتزامات التي وردت في خطاب أبومازن            
القـانون  (وأشارت مصادر حماس إلى أنها تبدي المرونـة فـي عبـارات              .م18/12/2006التشريعي في   

وبحسب المصادر ذاتها فإن حماس ال تمـانع        ). األساسي وقرارات القمم العربية وقرارات المجالس الوطنية      
ح مرشح أو أكثر للتوافق علـى        عباس من خالل طر    نالتوافق على اسم المرشح لتولي حقيبة الداخلية مع ا        

  .واحد منها
 أعلن الناطق باسم حركة الجهاد داود شهاب امس أن نهاية :غزةمن  15/01/2007الغد األردنية وأوردت 

وقال في تصريحات  .االسبوع الحالي سيشهد بدء جلسات الحوار الوطني الشامل الذي سيضم كافة الفصائل
تظار أن يتم تقديم أسماء ممثلي فتح وحماس والحكومة والمجلس نحن بان: "الذاعة صوت القدس المحلية

 ".التشريعي ليتم تحديد أولى جلسات هذا الحوار الشامل بمشاركة كل الفعاليات الوطنية
علمت المنار ان الرئيس عباس سيلتقي خالل الـساعات القليلـة            :14/1/2007المنار الفلسطينية   وجاء في   

ات المركزية، وقال مصدر مطلع للمنـار أن الـرئيس سـيعلن قـرار تبكيـر                القادمة أعضاء لجنة االنتخاب   
االنتخابات في حال لم تنجح جهود تشكيل حكومة الوحدة، حيث هناك صيغة يجري التوافـق بـشأنها، وان                  

واضاف المصدر ان الـصيغة      .الرئاسة بانتظار الرد النهائي لحماس على هذه الصيغة خالل يومين أو ثالثة           
كيل حكومة وحدة برئاسة هنية وان تحتفظ الحركة بـوزارات التربيـة والتعلـيم والـشؤون                تنص على تش  

االجتماعية والحكم المحلي والزراعة والصحة، أي الوزارات الخدماتية، اما الحقائب السيادية سـوف تـسند               
ى البرغوثي،  الى مستقلين، وهم، سالم فياض للمالية، والشؤون الخارجية لزياد ابو عمرو والداخلية لمصطف            

وأن تلغى حقيبة االعالم وتسند الى مجلس اعلى لالعالم، وسيتولى مازن سنقرط وزارة االقتصاد، ومن بين                
  .المرشحين لوزارة الوحدة حسن عصفور وخالده جرار وبسام الصالحي

وأشار المصدر الى انه سيجري تشكيل مجلس لألمن القومي يضم كافة الفصائل برئاسـة محمـد دحـالن،                  
صائب عريقات ويدير القناة    .عن قنوات سرية للتفاوض مع اسرائيل يدير احداها د        ) المنار(كدا ما نشرته    مؤ

  .التفاوضية السرية الثانية عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
وكشف المصدر عن توجه لتعيين قادة جدد لالجهزة االمنية، وامكانية تحويل كل االموال الخاصة بالـسلطة                

  . الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير، وهو الذي يتولى انفاقها وتوزيعها على الوزارات المختلفةالى
وأضاف المصدر ان الرئيس عباس سيعلن نهاية االسبوع الجاري عن قرارات تتناول قضايا داخليـة فـي                 

  .التنمية والبناء وفي مجاالت عدة
  

 مة تشويه اقواله واالساءة اليه  يقرر مقاضاة موقع فلسطين برس بتههنيةمكتب  .6
 اعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيتي اسماعيل هنية اليوم انه قرر مقاضاة احد المواقع االخبارية :غزة

الحاقا للبيان الصحفي الخاص / :وقال البيان .الفلسطينية لتهمة االساءة الى هنية ونقل اقواله بصورة مشوهة
 فاننا نود توضيح ما جرى منعا لاللتباس وسوء ،ءة لرئيس الوزراءبما نشره موقع فلسطين برس من اسا

ففي بداية جلسة مجلس الوزراء االربعاء /الفهم وقطع الطريق على التفسيرات المغلوطة مشيرا الى انه 
 تحدث الى وزير الخارجية ،الماضي وفي وجود وسائل االعالم بانتظار ان يبدأ رئيس الوزراء حديثه

 وعبر له عن استيائه من الحديث الذي تفوه به زعيم كتلة فتح في البرلمان عزام االحمد محمود الزهار.د
 اشترك فيها المستشار السياسي لرئيس " قوسيننبي"خالل مناظرة تلفزيونية بثت على قناة المنار في برنامج 

لو ان  ":لهية وقال حيث تفوه االحمد بكالم مرفوض شرعا فيه تطاول على الذات اال،احمد يوسف.الوزراء د
وهي الجملة التي نسبها موقع فلسطين برس الى رئيس ، "ربنا سيعطينا مساعدات مشروطة سوف نرفضها

ان رئيس الوزراء يقول خالل حديثه /: واضاف البيان /.وهي في االصل من كالم عزام االحمد، الوزراء
ما قاله االحمد او ان يغادر المناظرة للوزير الزهار انه كان يرغب في ان يرد مستشاره احمد يوسف على 
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 /.وهو االمر الذي بينه رئيس الوزراء لمستشاره السياسي الحقا .احتجاجا على تصريحاته غير المقبولة
 /.المستشار القانوني كلف  لرئيس الوزراء بمتابعة االمر قانونيا ضد موقع فلسطين برس/واوضح البيان ان 

  15/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

  جهة في غزة دبرت محاولة الغتيالي: وزير األشغال الفلسطيني .7
قال وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطيني عبد الرحمن زيدان إنه تم احباط محاولة الغتياله منـذ                : غزة

وفي تصريحات للشرق االوسط، اضاف زيدان أنه وصلت اليه معلومات أن شخصاً مـا مـن                . عشرة ايام 
عندما توجهنا الى هذا الشخص، اعتـرف بـأن   "وأضاف  . ها تم تكليفه بإطالق النار عليه     طولكرم الذي يقطن  

 الـف   30جهة فلسطينية اتصلت به من غزة وطلبت منه اطالق النار على زيدان مقابل الحصول على مبلغ                 
لـى  وأشار زيدان الى أنه تم تكليف شخص اخر بإطالق النـار ع           ". دوالر، اال انه رفض الموافقة على ذلك      

. لكن زيدان رفض الكشف عن هوية الجهة التي تقف وراء هذا المخطط           . وزير شؤون االسرى وصفي كبها    
وقال إن الحكومة ارسلت كتاباً الى الرئيس عباس وضعته فيه في صورة هذا المخطط، كما أنه تـم وضـع                    

ت مع الشخص الذي    وحسب قوله فان االجهزة االمنية في طولكرم حقق       . االجهزة االمنية في صورة ما حدث     
وأكد أنه رغم كل ذلك اال أن األجهزة االمنية، كما يقول الوزير لم تتصل بـه،                . كلف بتنفيذ عملية االغتيال   

ولم توفر له حماية، مشيراً الى أنه بسبب ظروف االحتالل ال يستطيع اقتناء سالح او اصـطحاب حـارس                   
طته علما بالموضوع لم يتصل بـه وال بالحكومـة          وتابع القول ان ابو مازن ورغم احا      . مسلح خالل تنقالته  

  .للتباحث في منع مثل هذه االعمال
  15/1/2007الشرق األوسط 

  
  اإلعالم تدعو كافة المؤسسات اإلعالمية لضبط أدائها وااللتزام بالقانون .8

ب  باركت وزارة اإلعالم ما جاء في مبادرة إسماعيل هنية التي أطلقها في خطابه، مؤكدة على وجـو                 :غزة
ورأت الـوزارة أن     .التعاطي مع المبادرة بكل جدية من كافة األطراف والهيئات الحزبية والرسمية واألهلية           

الدعوة التي تضمنتها المبادرة والخاصة بضرورة وقف الفلتان اإلعالمي والتحريض اإلعالمي وأهمية وجود             
ودعت  .الى ترجمة عملية وواقعية   ممارسة إعالمية مسؤولة هي دعوة تستحق الوقوف عندها مليا، وتحتاج           

كافة وسائل اإلعالم الى الوقوف الدقيق على مفاهيم حرية الرأي والتعبير واإلدراك الجيـد بأنهـا ال تعنـي                
االعتداء المعنوي على اآلخرين وتلويث سمعة أفراد المجتمع، وااللتزام بمبادئ العمل اإلعالمـي والتحلـي               

د تغطية األحداث، والكف عن لعب دور المحرض والمـؤجج والمثيـر            بالمسؤولية الوطنية واالجتماعية عن   
لألحداث وممارسة الدور اإلرشادي والتوجيهي وإصالح ذات البين والتقريب بين وجهات النظر المختلفـة،              

 وجملة القـرارات الوزاريـة المنظمـة للعمـل          1995وااللتزام بمبادئ القانون والمطبوعات والنشر لعام       
  .ة بنوده وقواعدهاإلعالمي ومراعا

       15/1/2007الحياة الجديدة 
  

  االقتتال الداخلي يبدد آمال الفلسطينيين في اقامة دولة: تحقيق .9
أجج االرتفاع الحاد في وتيرة االقتتال بين حماس وفتح مخاوف الفلسطينيين من أن             :  نضال المغربي  -غزة  

 فلسطينيا في قطاع غـزة منـذ   30ا ال يقل عن وقتل م .حلمهم في دولة مستقلة صار أبعد مناال من ذي قبل      
  .دعا الرئيس عباس الجراء انتخابات جديدة الشهر الماضي

باعتقادي "وقال لرويترز    .وقال صائب عريقات بشأن اقامة دولة مستقلة ان العنف الداخلي هو الخطر االكبر            
  ."طينيين في دولةالصراع الداخلي هو أخطر الحاالت وقد يعيق كل شيء بما في ذلك حلم الفلس

أما فوزي برهوم المتحدث باسم حماس فقال ان الحركة تدرك مخاوف الفلسطينيين بشأن اقامة دولة وقال ان                 
   .الهدوء سيعود قريبا
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السياسة "وقال   .واتهم برهوم أطراف مثل الواليات المتحدة بتأجيج الصراع الداخلي بدعم طرف ضد االخر            
ب الفلسطيني وعدم احترام الديمقراطية وعلى منع اقامة دولـة فلـسطينية            االمريكية قائمة على حصار الشع    

  ."مستقلة كاملة السيادة
  14/1/2007رويترز 

  
  قسيمها الفلسطينيين بين معتدل ومتطرف وت رايسترفض زيارةفصائل المقاومة  .10

عيل وصف الدكتور إسما :أشرف الهورمراسلها ن  نقالً عغزةمن  15/1/2007القدس العربي أوردت 
 أن زيارتها لم ى خطاب رايس بأنه متدن بشكل واضح، الفتاً إلىرضوان الناطق باسم حركة حماس مستو

وقال رضوان إن المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس  .تأت بجديد كونها زيارة عالقات عامة ومجامالت
ؤكد عليها دوماً ولكن عباس مع رايس لم يأت بجديد وأن المطالب التي أكد عليها عباس هي تلك التي ي

 الشعب ىحماس أملت منه أن يطالب بشكل صريح برفع الحصار السياسي واالقتصادي المفروض عل
وأكد رضوان أن حركته لم  . السلطة الوطنيةىالفلسطيني ورفض كافة الضغوط واإلمالءات التي تمارس عل

ة عند حديث رايس عن خارطة  خاص، زيارة رايس كونها زيارة تأتي في سياق أمنيىتعلق آماالً عل
 الجانب ىالطريق ذات الصبغة األمنية والتي تدعم الجانب اإلسرائيلي من جانب أمني وتضغط عل

  . أن هذه الحلول ال تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطينيىالفلسطيني، منوهاً إل
ن وزيرة أتصريح صحافي اعتبر زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في من جهته 

 في الوقت ذاته من عملية الفرز التي تريد الخارجية األمريكية تخدع شعبنا بوهم الدولة الفلسطينية، محذراً
 أساس معتدلين ى وجه التحديد علىأن تفرضها اإلدارة األمريكية في المنطقة وفي األراضي الفلسطينية عل

 للمصالح  لخطة جورج بوش المهزوم في العراق ودعماًعماً أن زيارة رايس تأتي دىوأشار إل. ومتطرفين
 أنها أرادت أن تفشل حالة الوئام والوفاق التي ى خالل زيارتها سووقال إن رايس لم تقدم جديداً .اإلسرائيلية

 أن تصريحات رايس التي أكدت خاللها أن ىوأشار النخالة إل .سادت في الشارع الفلسطيني منذ عدة أيام
ألمريكية نجحت في حصارها لعزل حركة حماس ودعم المعتدلين في السلطة الفلسطينية يؤكد سوء اإلدارة ا

  . أمريكية تجاه الشعب الفلسطيني من خالل الحصار الظالم المفروض عليه-النوايا الصهيو 
وفي ذات السياق اعتبر ناطق باسم الجبهة الشعبية جولة رايس تستهدف توظيف االحتالل وحلفائها في 
المنطقة لخدمة ما سمي بإستراتيجية بوش الجديدة في العراق الرامية الستخدام مزيد من القوة العسكرية 

 أن األهداف الحقيقية لهذه ىوأشار إل. الغاشمة لكسر مقاومة وصمود الشعب العراقي وشعوب المنطقة
تفتيت وحدتها وتقسيمها الجولة هي إرساء الخطط األمريكية التي تستهدف تقسيم شعوب المنطقة وقواها و

 رفض التدخالت األمريكية ىودعا إل.  معتدل ومتطرف وزرع بذور الفتنة واالحتراب الداخليىإل
اإلسرائيلية في الشأن الفلسطيني، والتمسك بخيار الشعب الفلسطيني الوطني والديمقراطي وبالحوار 

  . الديمقراطي سبيالً لحل الخالفات ولوأد مخططات الفتنة
 فوزي حماسالمتحدث باسم :  إلى أنوكاالتنقالً عن الغزة من  14/1/2007إخوان أون الين موقع وأشار 

إن الحركة ترفض سياسة التصنيف التي تتبعها رايس عند الحديث عن الشعب الفلسطيني بين : برهوم قال
في األراضي  مؤكدا أن هذه السياسة تهدف فقط إلى دعم التيار المعارض لحركة حماس ،متطرف ومعتدل

  .الفلسطينية
قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد، في غزة، في : غزة من 14/1/2007قدس برس وأضافت 
إننا نعتبر هذه الجولة غير مرحب بها فلسطينياً وعربياً، وإن راهنت رايس ومن خلفها إدارة : "تصريح له

زل جديد أو فرض حلول سياسية وتسويق لوهم على استغالل الظرف الداخلي الراهن لدفعنا نحو تنا.. بوش
 ".الدولة، فهذا رهان خاطئ، وإن شعبنا وقواه الحية سترد على هذه المحاوالت بالوحدة والحوار والتالحم

 عن الًئتسام عن استغرابه من الحديث عن دعم وتسليح وتدريب أجهزة األمن الفلسطينية،  شهابوعبر
 كن أن يشكل مصلحة للشعب الفلسطيني في ظل تجويع وحصار الشعبمغزى وتوقيت هذا الدعم، وكيف يم"

  "الفلسطيني؟
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وصف تيسير خالد، عضو اللجنة  :جنين رامي دعيبسعن مراسله في  14/1/2007 48عربونقل موقع 
 تصريحات رايس بالمناورة السياسية ،التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية

 هاملتون، التي تدعو إلى –تهدف االلتفاف على المقترحات والمبادرات الدولية وتوصيات لجنة بيكر التي تس
 اإلسرائيلي على أساس قرارات الشرعية ومبدأ األرض مقابل السالم في إطار –حل الصراع الفلسطيني 

 إطار خطة مؤتمر دولي، من أجل تسويق خارطة طريق إسرائيلية تدعو إلقامة دولة حدود مؤقتة في
 في جولتها الجديدة في المنطقة يزدحم بأولويات ليس من رايسوأكد أن جدول أعمال  .االنطواء اإلسرائيلية

 اإلسرائيلي خطوات جادة إلى األمام، حيث بات واضحاً –بينها دفع جهود التسوية على المسار الفلسطيني 
نطقة بين معتدل ومتطرف وما يترتب على أن الوضع في العراق والملف النووي اإليراني وفرز دول الم

ذلك من إعادة بناء توازنات سياسية في المنطقة تخدم باألساس المصالح األمريكية واإلسرائيلية المشتركة، 
  .هي التي تحرك سياسة اإلدارة األمريكية في المنطقة

  
  سعدات يكرر رفضه االعتراف بالمحكمة اإلسرائيلية .11

رفض األمين العام للجبهة الشعبية  : أمين أبو وردة،نابلسفي  15/1/2007ية الخليج اإلماراتأفاد مراسل 
أحمد سعدات الوقوف لهيئة المحكمة الصهيونية في عوفر، مؤكداً عدم اعترافه بشرعية محاكمته، فيما طالب 

، إال محاميه داوود درعاوي المحكمة بعزله من هيئة الدفاع عن سعدات نظراً لعدم اعتراف موكله بالمحكمة
  . المقبلنيسانأن المحكمة رفضت الطلب، وأجلت النظر في القضية حتى الثامن عشر من 

 محامي : إلى أنإبراهيم أبو كامش نقالً عن مراسلها بيتونيامن  15/1/2007الحياة الجديدة وأشارت 
لملف أمام مؤسسة الضمير، وكيل الدفاع عن سعدات ورفاقه، محمود حسان، أعلن عن تقديم استقالته من ا

 آخر المحكمة، وأفادت مؤسسة الضمير أن النيابة العسكرية اإلسرائيلية طلبت من المحكمة تعيين محاٍم
لسعدات من قبل المحكمة في حال استجابة المحكمة لطلب استقالة المحامي حسان، وعليه توجه رئيس 

يرفض أن "نه أ وجاء رد سعدات  آخر،المحكمة بسؤال إلى سعدات حول موقفه من نية المحكمة تعيين محاٍم
  . وعليه رفضت المحكمة االستقالة،" بهذه المحكمة وعليه هو ليس بحاجة إلى محاميكون متهماً

  
   المتابعة العلياحماس ترفض المشاركة في أعمال لجنة تحقيق .12

أعلن إسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس رفض حركته المشاركة في تنسيب  :أشرف الهور -غزة 
وأشار  .لجنة التحقيق في أحداث االقتتال الداخلي األخيرة التي شكلتها لجنة المتابعة العليا في جلسة سابقة لها

 إن لجنة المتابعة العليا قامت بتشكيل وتنسيب لجنة التحقيق بعد مغادرة وفد حركة حماس ىرضوان إل
تب له في تلك األثناء لعقد لقاء بين رئيس الجتماع لجنة المتابعة العليا واضطراره للبدء فوراً بما كان ير

واعتبر المتحدث باسم حماس أن تشكيل لجنة المتابعة . السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية
 مخالفا لالتفاق الذي وافقت عليه الحركة بتنسيب لجنة تحقيق مستقلة ىللجنة التحقيق دون علم حركته أت
بدوره قال كايد الغول عضو  .اف المشاركة خاصة حركتي فتح وحماسباألحداث وبمعرفة كافة األطر

 .المكتب السياسي للجبهة الشعبية أنه تم التوصل لنتيجة حول موضوع لجنة التحقيق وبوجود حركة حماس
 أنه بدون ى ساعة للنظر في األسماء التي تم تنسيبها، الفتاً إل48وقال إن لجنه المتابعة أعطت فرصة لمدة 

 ى أمام تبادل االتهامات دون تمكن أي جهة مستقلة من إبداء الرأي علحقيق سيبقي الباب مفتوحاًلجنة ت
  .مسؤولية األحداث الماضية وكذلك تعطيل عمل اللجنة سيؤثر سلبا علي بدء الحوار الوطني

  15/1/2007القدس العربي 
  

  األمن الوقائي سحب دعواه القضائية: برهوم .13
من الوقائي سحب دعوى قضائية ن جهاز األأحد وم الناطق باسم حركة حماس األأكد فوزي بره: ألفت حداد

  فشال قضية تبادل األسرى مع إجهاز بالوقوف وراء القدمت ضده للنيابة العامة بسسب تصريحات اتهم فيها 
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سرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة جلعاد شاليت، ووراء عملية خطف الصحافي البيروفي الجندي اإل
  .ايمي رازوريخ

  14/1/2007 48عرب
  

  هائحماس تتهم رويترز بتحوير مقدمة نص مقابلة مشعل وتطالبها بتصحيح خط .14
اتهم المكتب اإلعالمي لحركة حماس وكالة رويترز، بتحريف وتحوير مقدمة نص المقابلة التي : لندن

ع رئيس المكتب السياسي أجراها نائب المدير العام للوكالة شون ماغواير وخالد عويس ونديم الدقي، م
وقال المكتب في رسالة وجهها إلى المسؤولين في . لحركة حماس خالد مشعل في دمشق، األربعاء الماضي

إننا نعبر لكم عن بالغ استيائنا واحتجاجنا على ما تضمنته مقدمتكم لنص المقابلة من تحوير ": الوكالة
 وهو ما يخالف القواعد المهنية التي يفترض أن ،وتحريف وعدم دقة في النقل لما قاله األخ خالد مشعل

واتصلت الشرق االوسط بمكتب رويترز في . "تتحلى بها وكالة بحجم وكالتكم ويخدش في صدقيتها ونزاهتها
  .دمشق الذي رفض التعليق على سؤال حول موضوع الرسالة

  15/1/2007الشرق األوسط 
  

  رحب بتصريحات مشعل ويةهاني الحسن يؤكد رفض مشروع الدولة المؤقت .15
ورحب  . مرفوض الدولة المؤقتةن حلأأكد هاني الحسن، مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة فتح، : رام اهللا

نجاز موضوعة إالحسن بتصريحات خالد مشعل االخيرة حول اسرائيل التي يمكن على ضوئها التقدم في 
 .  مفاوضات الحل النهائيلىإنهاء الحصار والعودة إالحكومة الفلسطينية القادمة على 

  14/1/2007وكالة معاً 
  

  لوقف االقتتالقيادي في حزب الشعب يدعو لمحاصرة مقار حماس وفتح  .16
لى إ دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور :رومل شحرور السويطي -نابلس 

لمسيرات والتظاهرات وتنفيذ ضرورة البدء بعملية تصعيد وتسخين لحركة االحتجاج من خالل توجيه ا
االعتصامات أمام مقرات ومراكز قيادات حركتي فتح وحماس وحول مقرات الرئاسة ورئاسة الوزراء 
والمجلس التشريعي، ومقرات الفصيلين المتصارعين، ومكاتب أعضاء المجلس التشريعي، ومقرات 

المقرات والمراكز، لتحاصرها وتمنع وتشكيل سالسل بشرية تحيط بتلك .. المحافظين، ومراكز أجهزة األمن
وتحميل تلك القيادات مسؤولية الدماء الفلسطينية التي تسيل، .. حركة مسؤوليها لفترات محددة من الزمن

   .ومسؤولية استمرار الشلل والجمود، والفوضى والفلتان األمني، واألزمة االقتصادية المتفاقمة
  15/1/2007الحياة الجديدة 

  
17. ين من ألوية الناصر قرب معبر بيت حانوناستشهاد مقاوم 

 أعلنت ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية عن :عال محمود -غزة 
استشهاد اثنين من عناصرها أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على السياج الفاصل في منطقة ابوكادو شرق 

 .بيت حانون شمال قطاع غزة
  15/1/2007 وكالة سما

 
   على اعتداءات االحتاللسرايا القدس تهدد بقصف إسرائيل بمئة قذيفة صاروخية رداً .18

 أن جميع خالياها جاهزة للرد على اعتداءات االحتالل على حدأكدت سرايا القدس في بيان نشرته مساء األ
الوردة "ل تحمل اسم وأعلنت عن عملية هي بمثابة رد على اعتداءات االحتال .قطاع غزة والضفة الغربية

وقالت السرايا إن ذلك  . قذيفة صاروخية، على البلدات والقرى اإلسرائيلية100تتضمن إطالق " الحمراء
 وستبدأ هذه العملية فور بدء أي اعتداء على الشعب ...وفاءاً من سرايا القدس ألهل الضفة الغربية"سيكون 
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ل أن يعلم جيداً أن سديروت والمجدل وما فيهما، هي يجب على االحتال" :وأضافت في بيانها ".الفلسطيني
هدف لصواريخ سرايا القدس، وأن أي مساس بمجاهدي سرايا القدس في قطاع غزة أو الضفة سيدفع 

  ".االحتالل ثمنه غالياً
  15/1/2007 48عرب

  
 حماس تحذر اسرائيل من مغامرة جديدة في غزة .19

د على كافة االعتداءات اإلسرائيلية بحق الشعب كدت حركة حماس أنها جاهزة للتصدي والرأ: غزة
 من محاوالت أولمرت اًجزءاإلسرائيلية تهديدات الحركة الواعتبر حماد الرقب القيادي في . الفلسطيني

راضي نتيجة أي مغامرة جديدة في قطاع غزة أو األ" من اًحذرم. وحكومته السترداد كرامة جيشه المهزوم
رادة القوية والصلبة للمجاهدين في كتائب القسام إلى جانب كل ل على صخرة اإلالفلسطينية المحتلة هو الفش

  ".المقاومين واألحرار من فصائل الشعب المجاهد
  15/1/2007وكالة معاً 

  
  وقائدهاللبناني نحرص على العالقات مع الجيش : القيادة العامة .20

  بعض الصحف الصادرة الجمعة الفائت بياناًوردتأ: " جاء فيها القيادة العامة بيان- الجبهة الشعبية أصدرت
طار إ، ويأتي في  عن الصحة تماماً القيادة العامة عارياً–لى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إ منسوباً

ذ إننا إ. خوية مع لبنان الشقيق وجيشه الوطنيالتحريض والدس الرخيص الذي يستهدف الجبهة وعالقاتها األ
صدرته ألى الجبهة وبيانها الذي إبيان الملفق والمدسوس والذي ال يمت بصلة نؤكد نفينا القاطع هذا ال

خوية ونسجها مع الجيش فضل العالقات األأووزعته الخميس ولم ينشر، نجدد حرصنا الدائم على ترسيخ 
 بقاء الجيش ومؤسستهإاللبناني وقيادته الوطنية، وفي الطليعة قائده العماد ميشال سليمان الذي نحفظ له 

ونجدد مطالبتنا باالفراج عن رفيقنا عضو اللجنة المركزية في الجبهة  .العسكرية في عقيدته الوطنية الراسخة
  ".بو وائلأ ،والمسؤول عنها في منطقة صور عصام موسى

  15/1/2007النهار 
  

  أفرايم سنيه يعرب عن استعداد إسرائيل لإلفراج عن مروان البرغوثي .21
وقـال أنـه    . ايم سنيه، عن استعداد إسرائيل لإلفراج عن مروان البرغـوثي         أعرب نائب وزير األمن ، أفر     

سيأتي الوقت الذي ستحتاج فيه إسرائيل لدراسة ذلك، فالبرغوثي هو أكثر القـادة شـعبية لـدى الـشعب                   "
ولكـن يوجـد مـشكلة قـضائية،        . نحن أيضا ساعدناه في جزء من تكوين هذه المكانة        " مضيفا  " الفلسطيني

ولم يشرح سنيه كيف ساعد البرغوثي في تكوين هذه المكانة وربما قصد اعتقاله الـذي        ". حلهاوسنحتاج إلى   
سنيه تحدث بإسهاب عن الخطة السياسية التي بلورها مع وزير األمن، عمير             .رفع من تقدير الفلسطينيين له    

ـ " عنصرا إرهابيا"واعتبر سنيه أن حماس . بيرتس، وعرضها األخير في األسبوع الماضي   ستعد عـسكريا  ت
السبيل لالنتصار  : وبرأيه ".وتساعد جهات كتنظيم القاعدة وتربي أجياال على كراهية إسرائيل        "النتفاضة ثالثة   

حماس تحاول أن تدفع    "مضيفا  . على حماس هي بإيجاد شريك فلسطيني وخلق أفق سياسي أمام الفلسطينيين          
لك تسعى لجر الجمهور الفلسطيني نحو المواقـف  نحو واقع من الضيق والفقر واليأس والفراغ السياسي، وبذ        

ونحن ينبغي أن نعمل في االتجاه المعاكس وإيجاد األطراف المعتدلة مـن أجـل العمـل ضـد                  . اإلرهابية
رغم األثر العميق لدى الجمهور اإلسرائيلي، هناك انخفاض في شعبية حماس           "وقال أنه    ".استراتيجية حماس 

نيه أن العمل بالخطة السياسية سيبدأ بعد ستة أشهر دون أن يوضح السبيل             وقال س " . وارتفاع في شعبية فتح   
  . إلى ذلك

  14/1/2007 48عرب
  

 مروان البرغوثي كان ومازال قاتال: رئيس كتلة المفدال في الكنيست .22
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ان "عقب رئيس كتلة المفدال في الكنيست، اوري ارئيل بخصوص احتمال االفراج عن البرغوثي بالقول 
معتبرا ان االفراج عن من وصفهم بالمخربين تلطخت ايديهم بالدماء من شأنه " ن ومازال قاتالالبرغوثي كا

وقال عضو الكنيست ايفي ايتام من  .ان يشجع التنظيمات على تنفيذ اعتداءات اخرى واختطاف اسرائيليين
جه عائالت ضحايا نفس الكتلة ان االفراج عن البرغوثي سيمثل افالسا اخالقيا وسيكون بمثابة بصقة في و

 . على حد تعبيره-" االرهاب"
  15/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
  تمول حماس وتدرب عناصرها إيران: رئيس الشين بيت .23

طهران تقـدم لحمـاس امـواال طائلـة ومـدربين           " قال رئيس جهاز شين بيت يوفال ديسكين ان          :ا ف ب  
واعتبـر ديـسكين    . حماس تعزز عالقاتها بإيران   ، معتبرا ان المقاطعة الدولية لحركة       "ومعسكرات للتدريب 

" حمـاس "خالل االجتماع االسبوعي للحكومة، ان المواجهات الدموية االخيرة في االراضي الفلسطينية بين             
وفي رأيـه  . ومناصري حركة فتح والتي بلغت درجة غير مسبوقة، اصابت الشعب الفلسطيني بصدمة كبيرة    

تشكيل حكومة وحدة وطنية فلـسطينية، بـسبب االدراك ان ال حـل     ان من شأن هذا التصعيد تعزيز فرص        
  .بديال

 15/1/2007المستقبل 
  

  أولمرت يؤمن بإقامة دولة فلسطينية .24
أن يكـون   قبل سنة آمنت بأنه يحتمـل       "قال إيهود أولمرت في مقابلة مع الصحافة الصينية           :1ـ9هآرتس  

غي القول بان التجربة التي كانت لنا فـي لبنـان            ولكن ينب  ،هناك انسحاب من المناطق بشكل أحادي الجانب      
ومن أجل تحقيـق ذلـك      "وقال انه يؤمن بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل،          ". وفي غزة غير مشجعة   

  ". ونحن مستعدون لعمل ذلك. على إسرائيل أن تنسحب من جزء كبير من المناطق التي تسيطر عليها اليوم
  15/1/2007السفير 

  
  مجادلة يفجر مواجهة بين أولمرت وبيرتس الكنيستتعيين عضو .25

أرجأت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية أمس، بطلب من رئيسها ايهود اولمرت، : محمد بدير
اقتراح حزب العمل تولي عضو الكنيست العربي غالب مجادلة وزارة في الحكومة، األمر الذي أثار استياء 

بيرتس، الذين اتهموا اولمرت بالعنصرية، وانه ال يريد تعيين مجادلة لكونه مقربي وزير الدفاع عامير 
، واالمر يتعلق بخطوة سياسية مهمة )مجادلة(آن االوان لمثل هذا التعيين "ورغم أن أولمرت قال إنه  .عربياً
 اسبوعاً، ورد ، كما نقلت عنه االذاعة االسرائيلية امس، إال أنه عمل على تأجيل التصويت على التعيين"جداً

ويأخذ اولمرت على بيرتس  ".اسباب تقنية تتعلق بادارة التحالف الحكومي"مستشاروه إرجاء التصويت إلى 
وقال مقربون من بيرتس إن امتناع أولمرت عن بحث تعيين مجادلة  .عدم إعالمه بتعيين مجادلة مسبقا

فإذا ما منع . لعمل والتعاون مع ايهود باراكيتدخل بالشؤون الداخلية لحزب ا"، واتهموه بأنه "مناورة نتنة"
 ".تعيين مجادلة فال يضطر باراك نفسه إلى الخروج علناً ضد التعيين، وهذا أمر نتن وغير مقبول

العالقة بين اولمرت وبيرتس قد "وقال وزير استيعاب المهاجرين زئيف بويم، المقرب من اولمرت، إن 
ودعا الى تغيير نظام ". ندما لم ينسق مسبقاً مع أولمرت في تعيينهبيرتس اخطأ ع"، مشدداً على ان "اهتزت

وأشارت تقارير  ".ومنع كتل االئتالف الحكومي من تعيين وزرائها وفقاً لمصالحها"الحكم في اسرائيل 
من خالل تعيين " العمل"اعالمية اسرائيلية إلى أن بيرتس يهدف الى كسب ود الناخبين العرب في حزب 

وتشير استطالعات الرأي الى حصوله على نسب تأييد منخفضة جداً  لتولي وزارة في الحكومة،عربي مسلم 
  .داخل الحزب

  15/1/2007األخبار اللبنانية 
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  أعضاء دروز في حزب العمل يطالبون بإلغاء تعيين نائب عربي وزيرا .26
للحزب، يطالبون فيه إلغاء تعيين قدم عدد من النشطاء الدروز في حزب العمل، التماساً إلى الهيئة القضائية 

النائب العربي غالب مجادلة، في منصب وزاري، على اعتبار أن رئيس الحزب عمير بيرتس، تجاوز 
   .صالحياته بإعالن هذا التعيين، كونه من اختصاص مركز الحزب

  14/1/2007 قدس برس
  

  افراييم سنيه يشكك في إمكانية إرسال قوة أطلسية إلى غزة   .27
ييم سنيه في امكانية ارسال قوة محتملة تابعة لحلف األطلسي الى قطاع غزة، وقال سنيه لالذاعـة                 شكك افرا 

لم أالحظ حماسة من دول الحلف باستثناء تركيا، الرسال وحـدات الـى مخيمـات الالجئـين                 "اإلسرائيلية  
و العيـون الزرقـاء     بالنسبة لإلسالميين المتطرفين، هؤالء الجنود ذو     "وأضاف  . "الفلسطينيين في قطاع غزة   

  . العنف في قطاع غزة"سيكونون اعداء أيضا ولن يشكلوا حال بل جزءاً من مشكلة
  15/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   حلوتس يستبعد حرباً مع سوريا .28

استبعد رئيس األركان الجنرال دان حلوتس أمس، اندالع حرب مع سوريا الصيف المقبل، وقـال حلـوتس                 
ي للحكومة اإلسرائيلية، ردا على أسئلة وزراء بشأن احتمال نشوب حرب الـصيف             خالل االجتماع األسبوع  

إسـرائيل مـستعدة   "مشددا علـى ان   " ال اساس لها  "المقبل على الجبهة اللبنانية السورية، ان هذه المعلومات         
إلـى  التكهنات قد تؤدي أحيانـا      . السوريين على علم بما يقال في اسرائيل      "اضاف ان   و". لمواجهة أي وضع  

برغم أن دمشق تشد الخيوط، لكننا خفّضنا درجة الحـرارة عنـد الجبهـة              "وتابع أنه   ". نتائج ال يريدها أحد   
يوفال ديسكين تقريرا أمنيا خالل اجتماع الحكومة، اشار فيه الـى           ) الشاباك(من جهته، قدم رئيس     ". الشمالية

فة الغربية وبدرجة اقـل بـين فلـسطينيي         ان حزب اهللا يعمل على انشاء بنية تحتية تابعة له في غزة والض            
   .48ال

  15/1/2007السفير 
  

 احتياط إسرائيل يعود إلى التدريب استعداداً لألسوأ .29
بعد مرور ستة أشهر على العدوان على لبنان، عاد جنود االحتياط اإلسرائيليون إلى : فراس خطيب -حيفا 

قت القناة اإلسرائيلية العاشرة هؤالء الجنود في وراف ".إمكان اندالع حرب إضافية"التدريبات استعداداً لـ
 عادوا مع أقل دافعية وأقل "، مبينةً أنَّهم "شعوراً صعباً يتملك الغالبية منهم"التدريبات، حيث أشارت إلى أن

لم يتحدثوا عن "وأشارت القناة إلى أن جنود االحتياط العائدين إلى التدريبات  ".استعدادية للعمل والعطاء
ويقول أحد الجنود ".  في المعدات، وال عن نقص في الطعام، غالبيتهم تحدثوا عن جرح أعمق بكثيرنقص
 ".فليدربونا على سحب الجرحى من الميدان، ألن هذا ما كان في الحرب األخيرة: "للقناة

  15/1/2007األخبار اللبنانية 
  

 توطنة في الضفةاستدراج عروض لمساكن جديدة في اكبر مس: الحكومة االسرائيلية .30
 مسكنا جديدا في مستوطنة معاليه 44اطلقت وزارة االسكان االسرائيلية اليوم استدراج عروض لبناء 

وياتي استدراج العروض هذا في وقت تلتقي فيه  . اكبر مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة،ادوميم
 تجميد االستيطان في االراضي  على،وتنص خارطة الطريق .كوندوليزا رايس صباح اليوم ايهود اولمرت

   .الفلسطينية المحتلة
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  15/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  
  

  األكاذيب اإلسرائيلية تصطدم بالحواجز على األرض  .31
وجهت وسائل إعالم اسرائيلية أمس انتقادات الذعة لحكومة الكيان على عدم            : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

 محمود عباس بالقيام بسلسلة تسهيالت في األراضي المحتلة خاصة فيمـا            وفائها بوعودها للرئيس الفلسطيني   
وتحت عنوان خداع التسهيالت قالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتهـا إن فحـصا             . يتعلق بالمعابر والحواجز  

ميدانيا شامال أجراه مراسلها في الضفة بعد أسبوعين على لقاء أولمرت والرئيس عباس يظهر أن  بعـض                  
فيفة وبأغلبيتها ظلت حبرا على ورق، مشيرة الى طوابير االنتظار الطويلة ومعاناة الفلسطينيين             التسهيالت ط 

وأكدت الصحيفة  . "يبدو أن عدم تطبيق التسهيالت ال ينم عن أي اعتبارات أمنية          "وأضافت  . الناجمة عن ذلك  
ل والواليات المتحدة أنهمـا     أن أولمرت بهذه السياسة يحرج الرئيس الفلسطيني ويهزأ به بعدما أعلنت اسرائي           

العاشرة ليلة أمـس األول تحقيقـا موسـعا يثبـت أن            ” االسرائيلية“وبثت القناة    .ترميان الى تعزيز مكانته   
   .الفلسطينيين ال يزالون يعانون جحيم الحواجز العسكرية رغم التسهيالت المزعومة

  15/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ى عائلة فلسطينية في الخليل يثير زوبعةشريط تسجيلي العتداء مستوطنة عل .32
أثار الشريط التسجيلي الذي عرض على نطاق واسع في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، والذي يظهـر معانـاة                 
إحدى العائالت العربية في الخليل والمهانة التي تتعرض لها من إحدى المستوطنات، في حين يقف جنـدي                 

ولكي يظهر وكأن الحادثة هي استثناء ال       . ك ساكنا، أثار زوبعة كاذبة    إسرائيلي على مقربة منها دون أن يحر      
قاعدة تعامل أو نهج وثقافة سائدة، عبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي في جلسة الحكومة عـن اسـتيائه قـائال                   

مخجلـة  " الحادثة"، في حين انبرى وزير األمن بيرتس يدافع عن الجندي بعد أن اعتبر              "رأيت ذلك وخجلت  "
وقررت الحكومة تـشكيل لجنـة       .، قائال أن الجندي ليس لديه صالحيات فرض القوانين        "نة إلسرائيل ومهي"

وتقديم توصيات بهذا   " العالقات بين اليهود والفلسطينيين   "وزارية برئاسة وزير األمن، عمير بيرتس، لفحص        
، وباشروا  "داء على يهود  اعت"وبالمقابل قرر المستوطنون في الخليل تثبيت كاميرات لتصوير أحداث           .الشأن

المستوِطنة المعتدية كانت في الماضي قد اعتـدت  . في تجنيد أموال من أجل تزويد الشبان والنساء بكاميرات  
، ولم يحظى ذاك االعتداء على تغطية إعالمية مثله مثل آالف االعتـداءات             2005على طفل فلسطيني عام     

  .نود جيش االحتاللالتي استهدفت فلسطينيين من قبل المستوطنين وج
  14/1/2007 48عرب

  
  بدعم واشنطن ولندن.. إسرائيل تعتزم مالحقة أحمدي نجاد قضائيا في الهاي .33

اعلنت الخارجية االسرائيلية ان اسرائيل تنوي مالحقة الرئيس االيراني امام محكمة العدل الدولية في الهاي               
وزارة تالي ساميش ان مسؤولين رفيعي المستوى في        وقالت متحدثة باسم ال    .بتهمة محاولة ابادة االسرائيليين   

، وهو خبير دولي يسعى الى إحالة احمـدي         "تباحثا االسبوع الماضي مع دوري غولد     "الخارجية االسرائيلية   
ان الخارجية االسرائيلية تسعى بعيدا عن االعالم       " معاريف"وذكرت صحيفة   . نجاد امام محكمة العدل الدولية    

  .الى هذه االجراءات، السيما الواليات المتحدة وبريطانياالى اشراك دول اخرى 
  15/1/2007الشرق األوسط 

  
  ازدواجية الوالء لليهود االيرانيين في اسرائيل .34

القلق بسبب برنامج ايران النووي يصل أوجه في اسرائيل، بسبب الخطب النارية للرئيس : بيثاني بيل
وبينما تدعم اسرائيل الجهود ".  اسرائيل من الخارطةمحو"االيراني محمود أحمدي نجاد الذي دعا الى 

الدبلوماسية اليقاف البرنامج النووي االيراني يتنامى الجدل فيها حول ما اذا كانت هناك ضرورة لمهاجمة 
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في شارع . اليهود االيرانيون في اسرائيل الذين لديهم أقارب في ايران يشعرون بالقلق من جراء ذلك. ايران
الكثيرون . دس تصطف متاجر األحذية التي يملكها يهود ايرانيون، وهي عالمة على الرخاءمزدحم في الق

، ولكن 1979من هؤالء اليهود هاجروا الى اسرائيل بعد وصول الثورة االسالمية الى الحكم في ايران عام 
  .صالتهم بايران لم تنقطع

 بي بي سي ان اسرائيل قد تفكر في اتخاذ وقد صرح أفي ديختر وزير األمن الداخلي لبرنامج وثائقي أعدته
، ولكن ال يعتقد "لن تنتظر اسرائيل الى ان تسقط عليها قنبلة نووية ايرانية" :وقال ديختر". خطوة احترازية"

ويقول يوسي ميلمان مؤلف كتاب لم يصدر بعد عن . الجميع في اسرائيل ان األمور ستصل الى هذا الحد
 القلق ربما كان مبالغا به، ويضيف انه ال يعتقد ان ايران ستستخدم سالحا نوويا البرنامج النووي االيراني ان

ويقول ميلمان أن على اسرائيل أن تتعلم . ضد اسرائيل أو ضد أي بلد اخر، النها لن تجرؤ على ذلك
 . التعايش مع القنبلة النووية االيرانية

  13/1/2007بي بي سي العربية 
  

   يوم إضراب عن الطعام يخوضون الفلسطينيوناألسرى .35
نفذ األسرى في سجون االحتالل يوم إضراب عن الطعام احتجاجا على األوضـاع             :  رامي دعيبس  –جنين  

 هددوا بإعالن اإلضراب المفتوح إذا اسـتمر الخـالف          همأنكما  الداخلية المتردية في األراضي الفلسطينية،      
  .الفلسطيني الداخلي

  14/1/2007 48عرب
  

  لسطينيين ازدادت سوءاً بسبب االقتتال الداخليأوضاع األسرى الف .36
 ألف أسير فلسطيني، في سجون االحتالل، ازدادت 11أكد نادي األسير الفلسطيني، أن أوضاع : الناصرة

، تمر بمرحلة تهمن قضي ولفت إلى أ.سوءاً، نتيجة الوضع المتردي الذي تمر به األوضاع الداخلية الفلسطينية
  .لوضع المعيشي الصعب داخل السجوناارة السجون بهم، وفي ظل تفاقم حساسة في ظل استفراد إد

  14/1/2007 قدس برس
  

   مبتور اليدين   فلسطيني سنوات ألسير8السجن  .37
حكمت محكمة اسرائيلية على ناشط من حركة الجهاد من سكان الضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة ثمـاني                 

  .يعاني من بتر في يديه، علما أنه يلسنوات بتهمة القيام بنشاطات معادية السرائ
  15/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
     نتيجة اإلهمال الطبي في المعتقل استشهاد أسير فلسطيني محرر .38

من بلدة بني نعيم جنوب الخليل فـي  ، استشهد امس األسير المحرر مراد ابو ساكوت: غزة ـ ميسرة شعبان 
جة إهمال عالجه من قبل ادارة السجن ورفـض اجـراء           نتي، حيث كانت صحته متردية      مستشفى في عمان  

 وجدير بالذكر أنه كان قد تم االفراج عنه بعد ثالث           .عمليات جراحية له او السماح لعائلته بتوفير العالج له        
  .خارجال إلى سفره  خاللها االحتاللرطتشابعد تدخالت مضنية سنوات امضاها في السجن، 

  15/1/2007المستقبل 
  

   في الخليل من أجل بيعها للمستوطنين  فلسطينيةر ملكية بيوتشبهات بتزوي .39
كتبت يديعوت أحرونوت أن الشرطة تجري تحقيقات ضد فلسطينيين من الخليل قاموا بتزوير وثائق ملكيـة                

 قـوائم بأسـماء عـدد مـن الفلـسطينيين           هناكوعلم أن   . مدينة، ثم قاموا ببيع الممتلكات للمستوطنين     الفي  
ومن المتوقع أن يتم اعتقال عدد منهم، من العاملين فـي المحامـاة             . المستوطنين المشتبهين واإلسرائيليين و 
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 تم الكشف عن عدة قضايا تزييف ملكية في اآلونة األخيرة، اعتقل في أحدها               يذكر أنه قد   .وتجارة األراضي 
  . إثنان من ضباط اإلدارة المدنية ومحامون وسماسرة أراض

  14/1/2007 48عرب
  
  

   االسرائيليمسيرة عند حاجز حوارة تنديداً بممارسات االحتالل: نابلس .40
نظمت المؤسسات الصحية واألهلية في نابلس، أمس، مسيرة عند حاجز حوارة العـسكري، للتنديـد               : نابلس

 الـمسؤولين الفلـسطينيين   المشاركونوطالب .بممارسات وسياسات جنود االحتالل على الحواجز العسكرية      
 .الجانب اإلسرائيلي قبل أن تتم إزالة كافة الحواجز المقامة على األراضـي الفلـسطينية             بعدم التفاوض مع    

وذكر أن مشاركة المؤسسات الصحية بشكل واسع في هذه المسيرة كان من أجل لفت األنظار إلـى معانـاة                   
  .الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف

  15/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  مني يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة من األونروا لالجئينالفلتان األ: أبو زيدكارين  .41
 أن الفلتان األمني الذي تشهده األراضي الفلسطينية يؤثر سلبا على رفـع             لألنروا، قالت المفوض العام     :غزة

اضطر العديد من مساعديها وكبار موظفيها الى اإلقامة        حيث   .مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين     
فـي  و .طاع غزة واألراضي الفلسطينية والتنقل بسيارات مصفحة وبمرافقة سيارات أخرى للحماية          خارج ق 

وكالة بواجباتهـا تجـاه الالجئـين       الالمقابل أكدت أن الجدار العازل وحواجز االحتالل في الضفة تعيق قيام            
 .اإلسرائيلي قطاع غـزة    الى أن األونروا تتكبد خسائر كبيرة جراء إغالق الجيش            أيضا  مشيرة ،الفلسطينيين

كشفت عزمها تطوير وتركيز الدعم للبرنامج النفسي لالجئين الفلـسطينيين خـالل العـام              من جهة أخرى    و
الجاري، مشيرة الى أن مشاريع أخرى ضمن الخطة المتوسطة المدى لألونروا ستتم مناقـشتها مـع إدارة                 

كما كشفت عن خطة إصـالح كاملـة         . المقبل  في اجتماع يعقد في العاصمة األردنية خالل األسبوع        الوكالة
 ومعاقبـة   ،لألونروا شرعت بتنفيذها، مشيرة الى عزمها مواصلة التحقيق في تجاوزات مالية وإدارية حدثت            

  .مرتكبيها
  15/1/2007الحياة الجديدة 

  
   من األوروبيين مساعدات وليست رواتب الفلسطينيونما تقاضاه المعلمون: شحادةجميل  .42

خالل حفل تكريم للمتقاعـدين فـي        تطرق االمين العام التحاد المعلمين الفلسطينيين      : عودة كتب غازي بني  
 الى السجال الذي دار مؤخرا بين نقابة الـموظفين ووزارة الـمالية حول ما تقاضاه الـمعلــمون                بلس،نا

دات مـن االتحـاد     وزارة انها جزء من رواتبهم في حين رأت النقابة انها قدمت لهم كمساع            المن مبالغ قالت    
  .الخالفهذا  ان االتحاد سيلجأ للجهات القانونية الـمتخصصة للبت في وأشار إلى. األوروبي

  15/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   بعد انتهاء االضراب الطويل الفلسطينيينالشكوك تساور الموظفين: تحقيق .43
قابي مطلبي من نوعه يشهده قطاع       انتهى رسميا امس أطول وربما أغرب اضراب ن        : نائل موسى  -رام اهللا   

وبـدا اغلـب     .يوما علـى التـوالي     135عام في االراضي الفلسطينية وعلى مستوى العالم بعد ان استمر           
لكن القسمات والكلمات على السواء اظهرت ريبة عميقة وقلقا الفتـا           هم،  الموظفين فرحين بالعودة الى مكاتب    

 خاصة ما يتعلق منه بتوفير الرواتب وصرفها بانتظام وجدولـة           من فشل الحكومة المتوقع في تنفيذ  االتفاق       
وهرع مئات المواطنين التمام معامالت متعطلـة        .وصرف المتأخر منها في ظل الحصار واالوضاع القائمة       

بعضها منذ اشهر رغم الحاجة الماسة النجازها، لكن آمالهم خابت بعد ان عادت مكاتب الداخلية تقفل أبوابها                 
مصادر رسمية   يشار إلى أن     .يتطوعوبشكل   ا تجريبي ه كان يوما   ان ، بذريعة يوم الدوام الرسمي  مع انتصاف   
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 فيما كانـت   ، الف موظف في الضفة قد التحقوا بمراكز عملهم أمس         38من  % 80قدرت ان نسبة تزيد على      
  . الوضع على االرض قال غير ذلك، إال أنبلغت حد التمامقد نسبة الدوام في غزة 

  15/1/2007جديدة الحياة ال
  
  
  

 األساطير المؤسسة للتاريخ اإلسرائيلي القديماصدار كتاب  .44
شام محمد أبو حاكمـة،     ه صدر كتاب جديد يحمل اسم األساطير المؤسسة للتاريخ اإلسرائيلي القديم، ل           :عمان

ـ                 ود، يشتمل ثالثة عشر فصالً، ويعرف بمفهوم األساطير ونشأة األسطورة، ويركز على العهـد القـديم لليه
يضع دحضاً لالدعاءات التي ضمنها كهنة بني إسـرائيل فـي العهـد القـديم،                ل .وتاريخ العهود اإلسرائيلية  

 وجزءا من تاريخ بني إسرائيل القديم، لبعث روح العظمة والكبرياء وترسيخ اإليمان             ،واعتبروها جزءا منه  
حطمت معنوياتهم، وانكسرت نفوسهم نتيجة للتهجير األشوري       الوثني في نفوس بني إسرائيل المرتدين الذين ت       

 . والبابلي
 15/1/2007الدستور 

  
   الفلسطينيةتمويل مشاريع في قطاع المياهلمانحون يجددون التزاماتهم ال .45

 أن انفراجاً نسبياً طرأ مؤخراً على مستوى تفعيل التزامات           الفلسطينية، أكدت سلطة الـمياه   :كتب حامد جاد  
هات الـمانحة تجاه تمويل مشاريع في قطاع الـمياه ودعم إنشاء وتوسعة محطات معالجة الـمياه              بعض الج 
  . مليون دوالر36 بكلفة  خالل دعم المرحلة الثانية من المشروعمن، العادمة

  15/1/2007األيام الفلسطينية 
  

 ا لهجماتمستنفار بعد إنذاٍر باحتمال تعرضهاال اعلنتايونيفيل والإسرائيل  .46
أعلنت إسرائيل حال االستنفار والجهوزية على حدودها الشمالية مع لبنان، وكذلك : ادوار عشي - الجنوب

كتائب القوات الدولية العاملة في الجنوب، إثر ورود أنباء ومعلومات استخباراتية عن وفود مئات من 
لقوات الدولية والمواقع القاعدة إلى منطقة جنوب الليطاني، لتنفيذ عمليات عسكرية ضد ا عناصر تنظيم

والمستوطنات اإلسرائيلية، في وقٍت سجلت حركة الفتة للدوريات اإلسرائيلية المؤللة على طول الخط 
  .الحدودي الفاصل بين مزارع شبعا المحتلة والمناطق اللبنانية المتاخمة للخط األزرق

  15/1/2007البلد اللبنانية 
  

   النارطريق التعمير مقفلة والجيش يريد مطلق .47
. لليوم الثالث على التوالي، بقي الوضع في منطقة تعمير عين الحلوة في صيدا على حاله من الترقب والحذر                 

وال تزال الطريق الى التعمير مقفلة أمام السيارات من قبل الجيش الذي ال يزال يطالب ويصر على تـسليمه               
ـ   . مطلق النار على حاجزه    لجيش أبلغ المراجع المعنية فـي صـيدا        المستقبل أن ا   وذكرت مصادر مطلعة ل

ومخيم عين الحلوة انه في ضوء تسليم مطلق النار سيتخذ ما يراه مناسباً بالنسبة الى االجـراءات المتخـذة                   
  . على مداخل التعمير

 15/1/2007المستقبل 
  

 ال عوائق امام تحويل االموال للسلطة الفلسطينية :  العربيةالجامعة .48
جامعة الدول العربية في السفير محمد صبيح، االمين العام المساعد لشؤون فلسطين قال :  د ب أ-القاهرة 

أما . إن أية أموال تأتي إلى الجامعة معروفة المصدر، وفق قرارات القمم العربية يتم تحويلها بدون عائق
مع الهيئات الموارد العينية فيتم توزيعها داخل االراضي الفلسطينية على الهيئات والمؤسسات بالتنسيق 
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أكد أن االموال التي تمت مصادرتها من هنية خالل عبوره معبر رفح تم تحويلها إلى حساب أمانة  و.الدولية
للسلطة الفلسطينية بناء على مذكرة رسمية تلقتها الجامعة من المسؤولين في السلطة وتم إيداعها في حساب 

 .خاص قامت بفتحه الجامعة بأحد البنوك المصرية
  15/1/2007 الدستور

  
  

  المؤتمر اإلسالمي تسعى الحتواء التوتر الفلسطيني .49
تبذل منظمة المؤتمر اإلسالمي جهودا الحتواء التوتر في الشارع الفلسطيني، حيث قام            :  خالد المحاميد  - جدة

 وفد من المنظمة برئاسة السفير مهدي فتح اهللا ممثالً عن األمين العام للمنظمة بإجراء لقاءات في فلـسطين                 
ودمشق حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحماس وممثل الرئيس محمود عباس روحي فتـوح، ورئـيس                

  .لتشاور وتبادل وجهات النظر حول الشأن الفلسطينيفي اطار ا .الوزراء الفلسطيني
 15/1/2007الوطن السعودية 

  
  امريكا وبريطانيا واسرائيل محور الشر: الحرس الثوري االيراني .50

 رحـيم صـفوي قولـه امريكـا         ىوكالة انباء الطلبة االيرانية عن قائد الحرس الثوري يحي         نقلت   :طهران
وانهـم   .وبريطانيا والنظام الصهيوني اسرائيل هم محور للشر ضد العالم االسالمي وضد االنسانية جمعـاء             

  .يحاولون خلق العداء بين الدول االسالمية وخلق االنقسامات بين الشيعة والسنة
  14/1/2007رويترز 

  
  عاكف يدعو الفلسطينين للوحدة  .51

 المرشد العام لإلخوان المصريين محمد مهدي عاكف في بيان إن الظروف الحالية تقتضي قال: القاهرة
توحيد القلوب والسواعد واإلمكانات والتعاون على الثبات والمقاومة ضد المحتل والسعي الجاد إلقامة حكومة 

. طات االسرائيلية ودفن القضية الفلسطينية من خالل االقتتال الداخليوحدة وطنية محذرا من تنفيذ المخط
وناشد عاكف الحكام العرب والمسلمين واألمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام منظمة المؤتمر 

 .اإلسالمي وكل من يستطيع أن يسعى بالصلح بين الفلسطينين لوأد الفتنة وجمع الصف
  14/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
   حل القضية الفلسطينية هو مفتاح حل قضايا المنطقة:مبارك .52

استبق الرئيس المصري، لقاءه مع وزيرة الخارجيـة األميركيـة          :  سوسن أبو حسين ومحمد علي     - القاهرة
اليوم في األقصر جنوب مصر بتأكيد أن مفتاح الحل لقضايا المنطقة هو حل القضية الفلـسطينية وتحقيـق                  

حديث لصحيفة روز اليوسـف اليوميـة       ، وذلك في    لسطيني المشروع إلقامة دولته المستقلة    تطلع الشعب الف  
  .المصرية

  15/1/2007الشرق األوسط 
  

  الملك عبداهللا يدعو اميركا للدفع نحو إطالق المفاوضات  .53
ز تقدم   أكد الملك عبداهللا الثاني خالل استقباله وزيرة الخارجية األمريكية، أن مرور الوقت دون إحرا              :عمان

فعلي وواقعي مبني على خطوات محددة لتفعيل تنفيذ خطة خارطة الطريق في المستقبل القريب لن يؤدي إال                 
وشدد على أن إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية             . إلى اتساع دائرة العنف   

عالج جوانب الصراع العربي اإلسرائيلي علـى       الدولية ومبادرة السالم العربية سيكون المفتاح إليجاد إطار ي        
قال أن الهدف من مفاوضات السالم يجب أن ينصب على إنشاء دولة فلسطينية مـستقلة                كما   .جميع الجبهات 
  .وكاملة السيادة
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   14/1/2007 بترا -كالة االنباء االردنية
  

  رقم قياسي لليهود األميركيين في الكونغرس .54
 عضواً من اصل مئـة،      13 عدد االعضاء اليهود في مجلس الشيوخ الى         ارتفع:  من هشام ملحم   –واشنطن  

وفي تأكيد جديد أن اليهود االميركيين      .  عضواً 435 من اصل    30بينما ارتفع عددهم في مجلس النواب الى        
ال يزالون يشكلون إحدى دعائم الحزب الديموقراطي، فإن جميع االعضاء اليهود في الكونغرس ينتمون الى               

ووصلت نـسبة اليهـود الـذين صـوتوا لمرشـحي الحـزب             . ب باستثناء أربعة جمهوريين فقط    هذا الحز 
 في المئة، ونسبة التمثيل اليهودي في الكونغرس تزيد         90الديموقراطي في االنتخابات الماضية الى اكثر من        

نتخابية السابقة هـي    والمفارقة الالفتة في الدورات اال    . عن نسبة تمثيل أي فئة دينية أو اتنية اخرى في البالد          
انتخاب اعضاء يهود للكونغرس عن مقاطعات او واليات ليس فيها تجمعات كبيرة من اليهود، بما في ذلـك                  
واليات جنوبية او في الوسط الغربي للبالد، بخالف االنماط السابقة حيث كان االعـضاء اليهـود يمثلـون                  

ومع . ت نيويورك وفلوريدا ونيوجيرزي وكاليفورنيا    مقاطعات او واليات فيها جاليات يهودية كبيرة مثل واليا        
 االسرائيلي، إال انها ال     -ان الغالبية الساحقة من اليهود تؤيد اسرائيل وتعمل على تعزيز التحالف االميركي             

تجمع بالضرورة على تأييد سياسات اسرائيل حيال الفلسطينيين، كما ان بعض تنظيماتهم وشخصياتهم تنتقـد               
االسرائيلية وتدعو الى وقف االستيطان االسرائيلي والتوصل الى تـسوية تاريخيـة مـع              تصلب الحكومات   

لكن معظم التنظيمات اليهودية النافذة تقف عموماً وراء اسرائيل، وتتفادى انتقادها علنا، حتـى              . الفلسطينيين
  . الداخليةكما ال يتحدث اليهود االميركيين بصوت واحد في ما يتعلق بالقضايا. عندما تختلف معها

  15/1/2007النهار 
  

  التكهنات بشأن ضربة اسرائيلية ضد ايران يبرز خطورة الوضع: رايس .55
 قالت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس يوم االحد إن التكهنات بشأن هجوم اسرائيلي على               :القدس

وعبرت رايس خـالل    . انيومالمنشآت النووية اإليرانية تبرز مخاطر عدم اقناع ايران بوقف تخصيب اليور          
مجـال واسـع للمـساعي      "مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي عن اعتقادها بأنه ال يزال هنـاك              

وسئلت عـن   . للحد من برنامج ايران النووي الذي تخشى القوى الغربية أن يؤدي لصنع قنابل            " الدبلوماسية
حـسنا أعتقـد أن     " اذا فشلت المساعي الدبلوماسية فأجابت       رأيها في قيام اسرائيل بعملية عسكرية في ايران       

  ."مجرد الحديث عن ذلك انما يظهر مدى خطورة أن تواصل ايران العمل ببرامجها دون رادع
  14/1/2007رويترز 

  
  وزير الخارجية اإليطالي في زيارة إلى األراضي الفلسطينية .56

 يبحث    زيارة الي األراضي الفلسطينية تستغرق يومين،      يبدأ اوجو انتيني، وزير خارجية ايطاليا غدا      : رام اهللا 
وقال باسكال فيرارا المتحدث باسم الخارجية االيطالية،        .  خاللها جهود دعم عملية السالم في الشرق األوسط       

 دعـم    إن انتيني سيؤكد خالل لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فـي رام اهللا،             "مساء أول من أمس،     
 ومن المقرر، ان يلتقي الوزير االيطالي خالل الزيـارة مـع شـيمعون               . "حكومة وحدة وطنية  روما لتشكيل   

    . بريس نائب رئيس الوزراء االسرائيلي ورئيس لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست
  15/1/2007الشرق األوسط 

  
 قيق السالمواشنطن تعفي السلطة الفلسطينية من شرط تفكيك المجموعات االرهابية لتح .57

نشرت مجلة تايم في عددها االخير هذا االسبوع تقريـرا قالـت فيـه ان وزيـرة                 : جوزيف حرب ترجمة  
الخارجية االمريكية من المتوقع ان تقدم اقتراحا يفضي بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بعـدم االلتـزام                

ا ان تفكك المجموعات االرهابية التـي  بتنفيذ البند االول من خطة خارطة الطريق للسالم والذي يفرض عليه 
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أضافت المجلة ان اقتراح رايس هذا يرمي الفساح المجال امام السلطة الفلسطينية لكـي               .تنشط ضد اسرائيل  
 . تتقدم باتجاه المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق التي تنص على انشاء دولة فلسطينية مؤقتة
  15/1/2007عكاظ 

  
  البندرعواد  و التكريتين اعدام برزانالحكومة العراقية تعل .58

ن عواد البنـدر وبـرزان      أ ، من الحكومة العراقية ما أعلنته   : بغداد من   15/1/2007 رويترز   أوردت وكالة 
 شيعيا من الدجيل    148يوم بعد ادانتهما بارتكاب جرائم ضد االنسانية فيما يتعلق بمقتل           الالتكريتي أعدما شنقا    

 فيما  .دث الحكومي ان رأس برزان انفصلت عن جسمه في واقعة نادرة لدى شنقه            وقال المتح  .في الثمانينات 
  . سيسلمان الى أسرتيهما لدفنهمانجثمانيالن أشار إلى أ

ن أاليـوم   أكـد    ،برلماني عراقي في التيار الصدري    أن  :  من بغداد  15/1/2007  قدس برس  وذكرت وكالة 
لم يوضح مكـان تنفيـذ      إال أنه   . لنت الحكومة العراقية  حكم اإلعدام نفذ قبل أسبوع وليس فجر اليوم كما أع         

  .الحكم أو مصدر معلوماته
  

 فرق الموت العراقية صناعة أمريكية: اإلندبندنت .59
 والقادة بوشالتي يشكو منها " فرق الموت"اإلندبندنت أن  أكد تقرير نشرته : وكاالت األنباء- بغداد 

 عندما اشتعلت المقاومة 2004ة بدأ اتباعها في بداية عام األمريكيون هي نتاج فرعي مباشر لسياسة أمريكي
 ىوقد أطلق عل". بمهام غير نظامية"حيث قرر البنتاجون تدريب مقاتلين من الشيعة واألكراد للقيام . العراقية

ووضع تنفيذها خبير أمريكي قاد عملية تشكيل فرق مضادة للحكومة في " عملية السلفادور " اسمهذه العملية
  .ادور منذ عشرين عاماًالسلف

  15/1/2007الجمهورية 
  

 مقدمة لعمل عسكري ضد إيران وسوريةيمكن أن تكون  استراتيجية بوش :بريجنسكي .60
 السابق، من مغبة أن تكون االستراتيجية  االمريكيحذر مستشار األمن القومي: مفيد عبدالرحيم - واشنطن

 أو لتوسيع الحرب في المنطقة،  من هناك،سحاباألخيرة التي طرحها بوش في شأن العراق مقدمة لالن
  .هوصوالً الى ايران وسورية قبل نهاية عهد

  15/1/2007الراي الكويتية 
  

 إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل: رايس .61
 من محمد أبو خضير اكدت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، على تحريك المسألة -القدس 

 . اإلسرائيلية-سطينيةالفل
 :وفي ما يلي نص اللقاء

 ما الهدف من زيارتك للمنطقة؟ وما الجديد الذي تحملينه؟*
 جئت اليوم بهدف الحوار والبحث مع كل األطراف ذات العالقة بالصراع، خصوصاً مع الرئيس -

سرائيلي ايهود سأجلس للحوار مع رئيس الوزراء اإل) اليوم(الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وغداً 
 اإلسرائيلية -اولمرت، وتحديداً حول زيادة الزخم تجاه عملية السالم وإعادة تحسين العالقات الفلسطينية 

 . أولمرت األخير في القدس واألجواء اإليجابية التي رافقته-لتعود الى مجراها خصوصا بعد لقاء عباس 
يات المتحدة وتدخلها في شكل عميق لتذليل العقبات كذلك انا في المنطقة بهدف إظهار وتأكيد التزام الوال

والعراقيل نحو إيجاد مخرج للمأزق عبر كسر الجمود والحوار الثنائي بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 
وإيجاد فرصة للبدء بتنفيذ بنود خطة خريطة الطريق واستكشاف كيفية انعكاس تنفيذ هذه الخطة نحو إقامة 

وارى انه توجد اليوم فرصة .  المستقلة، وحتى اليوم حضرت الى هنا أكثر من ثماني مراتالدولة الفلسطينية
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لتحقيق رؤية الرئيس جورج بوش لتنفيذ خطة خريطة الطريق والتي يكمن الهدف في محصلتها إقامة دولة 
 .فلسطينية مستقلة تعيش الى جانب إسرائيل

 وبصورة شخصية تنفيذ التزامه وتحقيق رؤيته المتمثلة وبودي التأكيد هنا ان الرئيس بوش يريد منذ سنتين
 اننا 2001وقلنا منذ العام . بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل تعيش بأمن وسالم مع جيرانها

ملتزمون تنفيذ خطة خريطة الطريق نحو الحل وإخراج هذه الرؤية الى حيز التنفيذ واعتقد ان هذه الرؤية 
 .مهمة جداً

  دور اللجنة الرباعية التي لم تعد تذكر لها نشاطات أو تحرك بين األطراف؟ما*
 نحن نتعاون مع االتحاد األوروبي، حيث تتجه النية لدينا للجلوس مع األلمان قريباً بصفتهم سيرأسون -

 .االتحاد األوروبي
هما األخير في القدس كيف تنظرين الى عدم تنفيذ اولمرت تعهداته البو مازن التي قطعها خالل اجتماع*

 الغربية؟ فلم تحول األموال الفلسطينية ولم ترفع الحواجز ولم يفرج عن معتقلين؟
 سمعت اخيراً ان بعض القضايا بدأت تتحرك بخصوص الحواجز وقضايا العبور والدخول من والى -

لبناءة وآمل ان يتم مناطق السلطة الفلسطينية بصورة ايجابية لكن يتوجب علينا تسريع مثل هذه الخطوات ا
 .تحويل األموال الى السلطة في القريب العاجل وبعد التغلب على المشاكل التقنية وأبعادها

في هذا ) اليوم(واعلم ان رئيس الوزراء اولمرت التزم وتعهد تحقيق ودفع عملية السالم، وسأبحث معه غداً 
التعهدات التي قطعناها على أنفسنا وكذلك ما تم وأؤكد لكم اننا نريد اإلبقاء على الزخم وااللتزام ب. الشأن

 .تحقيقه حتى اليوم
ما هي فرص نجاح رؤية بوش لقيام دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل في وقت كثفت إسرائيل من *

االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتواصل بناء جدار الفصل في عمق األراضي 
 المحتلة؟

رئيس بوش ملتزم خطة خريطة الطريق وتحقيق هذه الرؤية وهو يتحدث على الدوام مع الجانب  أوالً، ال-
. اإلسرائيلي حول النشاطات غير الشرعية التي يقومون بها والتي تناقض وتناهض خطة خريطة الطريق

في هذا ولقد أصدرنا تصريح إدانة قبل ثالثة أسابيع حول النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية وسنستمر 
 .االتجاه

وأكد الرئيس بوش مراراً ان الواليات المتحدة ال تقبل بالقيام بإجراءات أحادية الجانب والتي تعارض سياسة 
 .الحل الدائم، وان مثل هذه اإلجراءات ال تعتبر حقيقة واقعة أو قائمة

 ؟ وما هو الحل من وجهة نظرك؟"حماس" "فتح"كيف تنظرين الى االقتتال بين حركتي *
 على الفلسطينيين ان يعيشوا مع بعضهم البعض، ومن المؤسف ما نراه اليوم من خالفات حادة، وأرى كم -

المهم لنا ان تكون هناك حكومة . هو مؤلم للرئيس عباس رؤية ابناء شعبه يتعاركون مع بعضهم البعض
 التزمت بها الحكومات حقيقية قادرة وتمثل طموحات ومطالب الشعب وتقبل االلتزامات الدولية تلك التي

 .السابقة
المشكلة تكمن هنا انه عندما تم انتخاب حكومة حماس احترمنا في شكل كامل ما اعتقدناه ان هذه الحركة 
ستعترف بالمعايير الدولية المحددة، واعلم ان الرئيس عباس يعتقد ان الشعب الفلسطيني يستحق حكومة 

 .ه للقيام بتشكيل مثل هذه الحكومةمقبولة على المستوى الدولي ونحن ندعم جهود
 ما هو الحل كما تراه اإلدارة األميركية؟*
قال لي الرئيس عباس وبصورة عالنية من انه يريد رؤية حكومة تستطيع .  إنها قضية تتعلق بالفلسطينيين-

 بها الحصول على قبول دولي وهذا يعني ان مثل هذه الحكومة ستحترم المبادئ وتلتزم المعايير المعمول
دولياً وتعترف باالتفاقات التي ابرمها الرؤساء الفلسطينيون في الماضي والذين كانوا شركاء في الحوار 

وأرى ان من األفضل وجود ظروف تسمح بتوحيد كل الفصائل معاً حول برنامج عمل . واالتفاقات المبرمة
 .نيين السابقينموحد يقبل االتفاقات وااللتزامات الموقعة من قبل المسؤولين الفلسطي

خالد مشعل، بخصوص االعتراف " حماس"كيف تنظرين الى تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة *
 بوجود إسرائيل؟
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 كنت أكاديمية ومتخصصة في الشؤون السوفياتية وخضت غمار القضايا الصادرة عن الكرملين، واعتقد -
انه أمر . تي أبرمت سابقاً والسير على خطاهاان من األفضل لحكومة حماس قبول االلتزامات والتعهدات ال

 .جيد للفلسطينيين، وجود وحدة بين مختلف التنظيمات والفصائل والحركات، وهو لمصلحة الشعب
 كيف تنظرين الى نتائج االنتخابات الفلسطينية األخيرة؟*
اديق االقتراع بهدف ذهب أبناء الشعب الفلسطيني الى صن.  القضية المركزية اليوم تأتي ضمن المسؤوليات-

وانني اوافق الرئيس عباس في . الحصول على حياة أفضل والتغيير نحو األفضل ولذلك توجد مسؤولية
وحل .... طروحاته المتمثلة أو التي تشير الى ان الحياة األفضل ستأتي فقط في سياق خطة خريطة الطريق

ية يتوجب عليها ان تستند الى مثل هذه الدولتين للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي واي حكومة فلسطين
 .الطروحات

كيف تنظرين الى عدم احترام إسرائيل التفاقية المعابر وحرية الحركة بين األراضي الفلسطينية وإغالق *
معبر رفح المنفذ الوحيد لنحو مليون وربع مليون فلسطيني في قطاع غزة مما يزيد معاناة الشعب، خصوصا 

  الى االتفاقية حول المعابر؟أنك من ساهم في التوصل
، ولقد ذللنا العقبات بخصوص معبر 2005 نعم صحيح، وقد تم التوقيع في االتفاقية في عيد ميالدي عام -

رفح ووصلنا الى اتفاق ما بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وان األمور تتطور بخصوص معبر كارني 
ال دايتون الذي يعمل من قبلنا هنا في تذليل العقبات والقضايا  والجنر- توسيعه وزيادة ساعات العمل فيه -

األمنية يتابع العمل والتطورات في شكل يومي مع اإلسرائيليين والمصريين والفلسطينيين، للتأكد ان حركة 
 .المعابر متواصلة وتعمل بسهولة، ولهذا فاننا نعتقد ان اتفاقية معبر رفح تعتبر اتفاقية مهمة جداً

ظرين الى الدعوات التي صدرت اخيراً خصوصا من وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليمور لفنني عن كيف تن*
 قيام دولة فلسطينية موقتة؟ وهل تدعمون مثل هذا التصور للحل؟

واإلسرائيليون كذلك انتظروا وقت طويل إلقامة ...  انتظر الفلسطينيون كثيراً واليوم يستحقون دولة تمثلهم-
، وآمل ان نقوم باحداث تقدم ملموس يتمخض حول إقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة دولة أمنة لهم

وهذا األمر سيحدث تغيير كبير ونقلة نوعية لمجمل منطقة الشرق . إسرائيل تعيش بسالم وديموقراطية
 .األوسط برمتها

 هل تعتقدين انه يمكن ان تتحقق رؤية بوش قبل مغادرته البيت األبيض؟*
السلطة سنتين إضافيتين، بعدها سأتوجه الى كاليفورنيا نحو حياة اخرى، ولهذا سندفع بقدر  نحن في -

تعلمنا دروس كثيرة ويبدو لي ان بالعمل الجاد والمناقشات . استطاعتنا إليجاد حل مقبول على الطرفين
  .والحوار سنصل نحو الحل برغم من المتطرفين الذين ال يريدون إال دوامة العنف واإلرهاب

  15/1/2007الراي الكويتية 
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  حلمي موسى

التهبت الحلبة السياسية اإلسرائيلية مؤخرا إثر إعالن إيهود باراك عن عزمه التنافس على زعامـة حـزب                 
ورغـم أن   . ة البنـوك  العمل وافتضاح دور إيهود أولمرت في قضية الفساد في سلطة الضرائب وخصخص           

جميع األحزاب تأثرت، بشكل أو بآخر، بهذين األمرين، إال أن األنظار توجهت في األسـاس نحـو حـزب                   
  .العمل

فالصراع ملموس وواضح في حزب العمل أكثر من بقية األحزاب، واألهم أن هذا الصراع يدور في حزب                 
ألهمية تعاظمت في أعقاب الفشل الذي منيـت        ومن الجائز أن هذه ا    . ال يزال ينظر إليه على أنه حزب حاكم       

وتكفي نظرة واحدة الى الوضع العام السائد       . به مرة تلو مرة أحزاب الوسط اإلسرائيلية وآخرها حزب كديما         
في إسرائيل والنظرة للحكومة، للتعرف الى أن نتائج استطالع الرأي األخير الذي منح كديما مكانة الحـزب                 

  .قيقةالرابع ليست بعيدة عن الح
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فغياب االهتمام بكديما أعاد االهتمام بحزبي الليكود والعمل ما أعطى للصراع المستجد والمحتمل بين بنيامين               
ورغم أن الليكود، بقيادة نتنياهو، يواجه مشاكل عويصة، إال أن تعاطف           . نتنياهو وإيهود باراك أهمية خاصة    

  .لمشاكل ويدفع منافسيه إلى التنازل لهالجمهور اإلسرائيلي مع الليكود بقيادته قد يضعف هذه ا
. فحزب العمل ال يزال يعاني من الصراعات الداخلية ومن ابتعاد الجمهور عنه           . وهذا ليس حال حزب العمل    

وقد لعب دور حزب العمل في حرب لبنان األخيرة وفي العثرات التي اعترضت طريق حكومـة أولمـرت                  
وكانت استطالعات الرأي قد أظهرت أن حزب العمـل     . البتعادوفي تجاهل البعد االجتماعي في تعميق هذا ا       

  .قد يفقد حوالى ثلث قوته في االنتخابات المقبلة إذا لم يطرأ تغيير في موقف الجمهور منه
والحال أن هذا خلق الفراغ الذي قفز إليه إيهود باراك والذي سرعان ما نال، وفـق االسـتطالعات، تأييـد                    

فهؤالء األعضاء مهتمون ببقاء دور حزب العمل وبتقدمه وال بأس عندهم في            . الكثيرين من أعضاء الحزب   
ولكن المشكلة هي أن المتنافسين اآلخرين، وخصوصا عمير بيرتس، ليسوا فـي            . الصفح عن أخطاء باراك   

وهكذا فتح الباب واسعا أمام صراع مريـر أعيـد فيـه إنـشاء              . وارد التنازل من دون مقاومة أمام باراك      
 التي يقف في رأسها معسكر الكيبوتسات والموشافيم، معسكر المدن، المعسكر العمالي، معـسكر              المعسكرات

  .الضواحي أو قرى التطوير، وأخيرا المعسكر العربي
باراك، بيرتس، عامي أيالون وأوفير بينيس ثمـة مـن سيـضطر            : ويبدو أنه بين المتنافسين األربعة الكبار     
وعلى ما يبدو فإن باراك سيكون واحدا واآلخـر إمـا أن          . ة بين اثنين  لالئتالف مع آخر كي تنحصر المنافس     

ويبدو أن بيرتس هو الخاسر في هذه المنافسة رغم محاولته اليائـسة كـسب              . يكون بيرتس أو عامي أيالون    
. المعسكر العربي من خالل اتخاذه القرار بتعيين غالب مجادلة كأول وزير مسلم في الحكومـة اإلسـرائيلية                

كمـا أن   . رات األقوى هي معسكر الكيبوتسات والموشافيم ومعسكر المدن، وهي ال تقف إلى جانبه            فالمعسك
  .المعسكر العربي منقسم على نفسه بين تأييد بيرتس وتأييد خصومه

. ورغم أن الصراع اليوم يبدو كأنه داخل حزب العمل إال أنه يلقي بأثر مباشر على استقرار حكومة أولمرت                 
اء مرارا إلى أن هناك من يسعى إلقامة تحالف بين باراك وأولمرت األمر الذي يكون على                وقد أشارت األنب  

وليس صدفة أن المقربين من بيرتس اتهموا أولمرت في الماضي بتسريب أنباء عن رغبتـه               . حساب بيرتس 
يـرتس  واليوم يتهم المقربـون مـن ب      . في إبعاد بيرتس عن وزارة الدفاع خدمة لمصالح باراك في المنافسة          
  .أولمرت أيضا بعدم إقرار تعيين مجادلة للسبب ذاته ولدوافع عنصرية

وقد حاول بيرتس تمرير قرار تعيين مجادلة في مركز حزب العمل عبر تصويت هـاتفي ولكـن منافـسيه                   
وسوف يبحث المركز في تعيـين مجادلـة        . عرقلوا األمر وقرروا عقد اجتماع لمركز الحزب يوم الخميس        

  .ون لعقد صفقات ربما تتيح تعيين مجادلة ولكن من دون أن يربح منها بيرتسحيث سيسعى كثير
ففي حـين   . غير أن الوضع في حزب العمل وتعيين مجادلة بات يهدد االئتالف الحكومي الحالي واستقراره             

راب بزعامة أفيغدور ليبرمان انتقاده الشديد لتعيين مجادلة تعامل أولمرت باسـتغ          " إسرائيل بيتنا "أبدى حزب   
واتهمت أوساط أولمرت بيرتس باتخاذ القرار بتعيين مجادلة من دون التشاور مع رئـيس              . مع قرار بيرتس  

  .الحكومة الذي لم يعلم باألمر إال بعد إعالنه في وسائل اإلعالم
واعتبر مقربون من أولمرت أن سلوك بيرتس يزيد الوضع تعقيدا خاصة أن افيغدور ليبرمان، بات يطالـب                 

تجدر اإلشارة إلى أن أولمـرت الـذي        . عضاء آخرين في كتلته في مناصب وزراء ورؤساء لجان        بتعيين أ 
وكـان  . يواجه مشاكل عويصة يرغب في إجراء عملية شد وجه لحكومته عبر تغيير بعض المناصب فيهـا               

 ثمـة   لذلك. يأمل أن يقوم حزب العمل بتغيير بيرتس وإبعاده عن وزارة الدفاع ولكن شيئا من ذلك لم يحدث                
من يرى أن األسبوع المقبل سوف يكون حاسما لمستقبل الحكومة حيث سيتبين ما إذا كـان بيـرتس يريـد                    
االنسحاب من الحكومة على خلفية قرار تعيين وزير عربي بدال من االنسحاب على خلفية إبعاده عن وزارة                 

  . الدفاع
  15/1/2007السفير 
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   الزعاترةياسر
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من الواضح أن المشروع الوحيد المطروح على األجندة السياسية في المنطقة هذه األيام فيما يتعلق بالقـضية   
الفلسطينية هو مشروع الدولة المؤقتة، األمر الذي يبدو الفتاً لالنتباه لمن يعرف حقيقة هذا المشروع وخلفياته                

  . السياسة بعيداً عن المسمى الجديد
ذه القضية هذه األيام بعد أن أعلنت واشنطن للمرة األولى دعمها المباشر للمشروع، بل عزمهـا                نشير إلى ه  

العمل على إتمامه قبل نهاية والية بوش الحالية بعد عامين من اآلن، وهو موقف سيكون له ما بعـده علـى                     
عن تهيئة األوضاع   صعيد التعاطي مع المشروع وإقناع الوضع العربي والدولي بالمضي في تطبيقه، فضالً             

  . فلسطينياً وعربياً من أجل نجاحه
 2000ثمة خلفيتان للمشروع، أوالهما أنه ذات المشروع الذي طرحه شارون منذ كان في المعارضة عـام                 

قبل وصوله إلى منصب رئيس الوزراء خلفاً لباراك، وكان المسمى المعتمد للمشروع هو الحل االنتقالي بعيد                
من الضفة الغربية، وهو وضع سيـستمر لعـشر         % 42ة فلسطينية على قطاع غزة و     المدى، وتفاصيله دول  

  . سنوات أو أكثر يثبت الفلسطينيون خاللها حسن نواياهم قبل أن يجري الحديث عن الحل النهائي وقضاياه
 تحت ما يسمى خريطة الطريق التي نصت        2003بعد ذلك جرى تبني المشروع بشكل من األشكال في العام           

ها األولى على محاربة اإلرهاب، فيما نصت الثانية على الدولة المؤقتة بذات الشروط التي أوضـحها                مرحلت
  . شارون في مشروعه، ثم الثالثة التي سيجري خاللها الحديث في قضايا الحل النهائي

ن على  ، ولمزيد من طمأنة الشارع اإلسرائيلي حصل شارو       2004في العام التالي، تحديداً في أبريل من عام         
كتاب ضمانات من الرئيس األمريكي بوش بشأن مفاوضات الحل النهائي، وفيه جرى التأكيد على أن الكتـل         

، 48االستيطانية الكبرى لن تمس، فيما لن يكون هناك شي اسمه عودة الجئين إلى األراضي المحتلة عـام                  
  . حت السيادة اإلسرائيليةوتبقى قضية القدس التي لم يشر إليها الكتاب، فيما يعرف أنها ستبقى ت

خالل هذا الوقت كان شارون قد صاغ مسمى جديدا لمشروعه وهو الحل األحادي، ثم خطة االنطواء التـي                  
بدأت باالنسحاب من قطاع غزة، وكان ينبغي أن تمتد لتشمل المناطق التي يتركها الجدار األمني من الضفة                 

  .  قطاع غزة كي يخرج من دائرة الصراعالغربية، وبالطبع بعد أن يجري تطبيع األوضاع في
على هذا األساس جرى تأسيس حزب كاديما الذي ورثه إيهود أولمرت ولم يكن بوسعه أن يترك المـشروع                  
الذي تأسس الحزب على قاعدته، مع العلم أن اإلسرائيليين ال يجدون في أفقهم ما هو أفضل منه لبقاء دولتهم                   

ن شارون على احتالل العراق من أجل إعادة تشكيل المنطقة بغية تهيئة            ، وقد راه  )أيده حزب العمل  (وأمنها  
  . األجواء لمرور المشروع، لكن الرهان بدا عاجزاً عن تحقيق المطلوب

اآلن ينهض رهان جديد عنوانه الضغوط األمريكية قبل نهاية والية بوش من أجل تمرير المـشروع، فيمـا                  
ئقاً أساسياً في وجهه، األمر الذي لم يكن متوقعاً، حيـث كـان             يبدو أن وجود حماس في الحكومة مازال عا       

المطلوب هو مشاركتها في االنتخابات من أجل توريطها في مسار سياسي يخضعها لمنطـق األقليـة فـي                  
برلمان يوافق على مسار جماعة رفض العسكرة الذين جرى ترتيب الساحة لهم بعد اغتيال عرفات، وقبلـه                 

 العزيز الرنتيسي، فيما يسعون جاهدين للمزيد من السيطرة على الحركة بعد تهميش             الشيخ أحمد ياسين وعبد   
  . أمين سرها فاروق القدومي

من هنا يبدو السؤال األهم هذه األيام هو الكيفية التي سيجري من خاللها التخلص من حكومة حماس، حيـث        
حكومة، بصرف النظر عما إذا كـان       كان األصل هو استدراجها إلى خطاب يشوهها تمهيداً إلقصائها من ال          

ذلك قبل نهاية والية البرلمان، أم كان قبل ذلك كما هو المفضل بسبب أهمية الوقت بالنـسبة لإلسـرائيليين                   
الذي يريدون استثمار وجود بوش في السلطة، مع أن القادم في الواليات المتحدة لن يكون شيئاً آخـر فيمـا                    

  . من الحزب الجمهوري أم الديمقراطييتعلق بالمصالح اإلسرائيلية، أكان 
ال خالف على أن إعالن األمريكان تأييد مشروع الدولة المؤقتة سيشكل محطة بالغة األهميـة للمـشروع،                 
حيث سيصار إلى تسريع عملية التخلص من حركة حماس، وقد تبدى ذلك من خالل إعالن األمريكان تقديم                 

 إلى اإلسرائيليين أن يبادروا إلى سياسة جديـدة هـدفها دعـم              مليون دوالر لألجهزة األمنية، فيما طلب      86
ومعلـوم أن  . محمود عباس بخطوات عملية مثل اإلفراج عن المعتقلين وإزالة حواجز واإلفراج عن أمـوال   
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األزمة بالنسبة لجماعة عباس تكمن في قطاع غزة الذي تتفوق فيه حماس عسكرياً، األمر الذي يختلف عـن                  
  . يها الوجود العسكري لحماسالضفة التي يغيب ف

وقد ذهبت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية إلى أن باإلمكان الحديث عن تجاوز المرحلة الثانيـة مـن خريطـة                  
الطريق التي تنص على مكافحة اإلرهاب، وبالطبع في سياق تسهيل المهمة على محمود عباس، وقد ذكرت                

أولمرت من أجل تقديم الدعم لعباس، في حين يـشعر          أوساط عديدة أن األمريكان ال يزالون يضغطون على         
هذا األخير بحاجته إلى المضي في مشروع الدولة المؤقتة تبعاً لهشاشة حكومته، ونظـراً لموافقـة أغلـب                  

  . األحزاب اإلسرائيلية عليه، بما فيها حزب العمل
  ا هي فرصه للنجاح؟ لذلك كله يبدو أن المشروع الذي نحن بصدده هو الوحيد المتاح هذه األيام، فم

صحيح أن بقاء الحكومـة     . لن نتوقف هنا عند مصير حكومة حماس، فذلك حديث فيه الكثير من التفصيالت            
وهنا يمكـن   . سينطوي على إفساد للمشروع، لكننا سنناقش الموقف كما لو كانت الحكومة قد سقطت بالفعل             

الذي هو أفضل بكثير من الدولة المؤقتة ال        القول إن الشعب الفلسطيني الذي رفض بإباء عرض كامب ديفيد           
يمكن أن يقبل بعرض كهذا يقوم على دولة كانتونات في الضفة الغربية والقطاع، السيما أن الموقـف هـذه                   

  .  من زاوية شيوع ثقافة المقاومة واالستشهاد2000األيام هو أفضل بكثير من الموقف عام 
ه إسكات الساحة الفلسطينية من أجل التفرغ للساحة العراقية         يضاف إلى ذلك أن المشروع الذي يراد من خالل        

سيتأثر بالضرورة بالفشل األمريكي هناك وفي أفغانستان، مما يعني أن الموقف اإلسرائيلي سـيكون برسـم                
  .  التراجع وليس التقدم كما يعول بوش وأولمرت

  15/1/2007الشرق القطرية 
 

  رفعت صدقي النمر  .64
  صالح الدين الدباغ

:  قليلة من الناس لها الشرف بأن يرتبط اسمها بالعروبة وباسم العروبـة الحركـي أو اسـمها النـضالي            قلة
من هذه القلـة    . فكلما ذكرت فلسطين أو العروبة، ذكروا، وكلما ذكروا، ذكرت العروبة وفلسطين          . فلسطين

لعربي علمـاً وثقافـة وانتمـاء       فهو النابلسي المولد، الفلسطيني النشأة، ا     . القليلة االستاذ رفعت صدقي النمر    
  . وهوى وهماً ومسيرة حياة

ودرس .  وترعرع فيها  1918بعيد دخول الجيش البريطاني لفلسطين غازيا، ولد االستاذ النمر في نابلس عام             
في كلية النجاح الوطنية، وكانت موئال للوطنية الصادقة والقومية الحقة، وكان يديرها آنذاك الوطني الكبيـر                

وفي هذا الجو العابق بالوطنية وبمحاربة الحركـة الـصهيونية          .  لبنان -فريد زين الدين من الشوف      االستاذ  
واالستعمار البريطاني، تفتح شباب رفعت النمر، فانخرط في العمل الوطني كطالب، وأسهم في تأسيس أول               

   .1936اتحاد لطلبة فلسطين الذي انتخب أول رئيس له عام 
. ثورة الفلسطينية الكبرى، فلم يتوان ابو رامي عن االلتحاق بها والعمل في صفوفها             اندالع ال  1936شهد عام   

فعمل ضمن قوات الشهيد عبد الرحيم الحاج محمد، وهو خاله، الذي كان مسؤوال عن الثورة في لواء نابلس                  
  .  جنين- طولكرم -مثلث نابلس : أو ما كان يعرف بمثلث النار

وكـان أصـغر    .  لمدة سبعة شهور   1936ي في معتقل الصرفند الشهير عام       سجنته قوات االحتالل البريطان   
ومن رفاقه في السجن عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي، وعزت دروزه وأكـرم      . سجين بين السجناء  

.  جامعة القاهرة في ما بعـد      -وبعد االفراج عنه التحق بجامعة فؤاد االول        . زعيتر والشيخ صبري عابدين   
 وكان  1942. جمعية الطالب العرب وكان رئيسا لها حتى عام          1940عمله النضالي فأسس عام     وهناك تابع   

من بين العاملين والناشطين فيها من لبنان المرحوم االستاذ بهـيج عثمـان مؤسـس دار العلـم للماليـين،                    
ل سعيد  والمرحوم الدكتور حسن صعب الذي تولى رئاستها من بعده، والدكتور شاكر مصطفى والدكتور جمي             

  . من العراق
تلـك  .  باحثا عن عمل لم يجده طوال سنوات       1942وبعد أن أنهى دروسه الجامعية عاد الى بلده نابلس عام           

  . السنوات كانت سنوات الحرب، وحكومة االنتداب لم تكن راضية عنه اذ ان سجله كان حافال لديها
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 مؤسس البنك العربي السيد عبد الحميـد  ولعل الصدفة هي التي حملته الى العمل المصرفي، فصدف أن زار          
فطلب اليـه العمـل فـي البنـك         .  نابلس والتقى ابا رامي، وكان ذا منزلة عنده منذ أيام االعتقال           -شومان  
  . العربي

ثم خـارج   . وبذلك ابتدأت رحلة ابي رامي في العمل المصرفي مع البنك العربي في عمان وبغداد وفلسطين              
  . لكة العربية السعودية في بنك بيروت الرياض وبنك القاهرةإطار البنك العربي في المم

 ترك األردن عندما ألقت سلطاته بالقوميين في غياهب معتقالتهـا، فانتقـل الـى العمـل                 1957،ففي العام   
وعندما لم يرض عنه المسؤولون هناك لميوله الناصرية الواضحة،         . المصرفي في المملكة العربية السعودية    

ساوم ولم يتلون ولم يمالئ، بل ترك عمله وجاء الى لبنان، مالذ كل العرب مطلع الـستينيات،                 لم يبدل ولم ي   
ثم ترك هـذا    ". بالبنك اللبناني الكويتي  "الذي عرف في ما بعد      " البنك االتحادي العربي  "وأسس مع شركاء له     

   1972.في عام " بنك بيروت للتجارة"البنك واشترى 
المصرف بهمة ابي رامي الى مؤسسة كبيرة تغطـي فروعهـا االراضـي             وعلى مدى ربع قرن تحول هذا       

  . اللبنانية، ليغدو بالرغم من كل االحداث السلبية، الرقم الخامس عشر بين البنوك الخمسة والثمانين في لبنان
 لم يهتز ابو رامي ولم يرتهب ولم يفقد قط أعصابه، فبقي صـامدا صـمود                1982،عند حصار بيروت عام     

لم يغادر، مع انه كان قادرا على ذلك، موقناً ان الصمود ليس سوى أحد أشكال النضال المستمر،                 و. الصخر
  . وال سيما أن من واجبه البقاء على رأس مؤسسته التي ائتمن فيها على ودائع الناس وأموالهم

اً فـي   ولم يبعده نجاحه في العمل المصرفي عن التزامه النضالي وتحسسه بالواجب القومي، فكـان عـضو               
 كما تولى رئاسة ونيابة رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني عدة          1964،المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام      

  . مرات، كما لم يبعده ذلك عن التواضع الجم والتهذيب اآلسر واللهفة الدائمة لمعارفه وأصدقائه الكثر
  .  رفعت النمركالزيتونة الراسخة في جبلي عيبال وجرزيم المشرفين على نابلس هو
  : تتبدل عليه االحوال وتتغير، وهو ثابت ال يتغير وال يتبدل وال يتحول

  وحـاالت الزمـان عليـه شـتى 
  . وحاله واحـد فـي كـل حـال

لم يتحول ال عن مبادئه الوطنية والقومية وال عن قيمه االنسانية، وفي زمن الردة القطرية كـان باسـتطاعة               
ولكنه نأى بنفسه عن كل ذلـك وبقـي        .  قطريا أو فلسطينيا قطريا أو لبنانيا قطريا       ابي رامي أن يكون اردنيا    

قوميا عربيا حتى العظم فهو يحس بوجع العرب اينما كانوا، فإذا جاع أطفـال العـراق، يـأرق، واذا قـسا        
وجرت االحتالل على أبناء فلسطين، ترك ذلك في نفسه كدمات ال يمحوها الزمن، لكأنه قد ذاب في العروبة                  

  . هي في عروقه
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  وليد قدورة  
هذه المرة لم   . الفلسطينيون في لبنان يشعرون بأن مأساتهم الخاصة لم تعد من األولويات في األجندة اللبنانية             

لحذر الشديد جداً هذه المرة هو ما       لكن الحذر، ا  . يكلفهم أحد بشيء، ولم تطلب منهم جهة أمراً ال طاقة لهم به           
إذا كان األفراد يرتبكون حين يصيبهم هذا الشعور، فكيف بالكتل االجتماعية الكاملة التي تنـصب               . يعتريهم

  نفسها على نفسها رقيباً ووحياً خوفاً من االنزالق؟
، إنها أزمة أولي األمر     ملف أوضاعهم االجتماعية البائسة في المنجمات أعيد اغالقه طبعاً، فهناك ما هو أهم            

. عالجها لـيس سـهالً    . فُتح ملف الشؤون اللبنانية على مصراعيه، وهذه قضية قد تطول         . المعنيين بشأنهم 
األبواب المقفلة تزداد مزاليجها    . الفلسطينيون من جديد في محطة انتظار     . ومداها سيأخذ وقتاً دون أدنى شك     

أمـراض القلـب،    . المراكز الطبية واالجتماعية تـشح    . زايدونالشبان العاطلون عن العمل يت    . الثقيلة غلظة 
الكلى، السرطان تتكاثر، فيما يراقبون من أكواخهم األمواج البشرية التي تتحرك حولهم وقد اتخذوا قـرارهم                

  .بأن الصمت مفيد أحياناً
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  .ح الحليعرفون، دون أدنى ريب، ودون ذرة شك أن مأساتهم الوطنية وليست همومهم اليومية هي مفتا
وإن كثيراً من أسباب هذا الصخب والغضب الذي يعلو حول أسوار تجمعاتهم إنما يتشكل بـسبب قـضيتهم،            

. هو السبب األساسي لوجع الناس فـي العـالم العربـي          " االسرائيلي"خصمهم  . وليس بسبب كائنات بشرية   
لكنهم يـدركون   .  وكبريائه خصمهم بالغ في استقوائه وعنجهيته وجبروته، وأفرغ الجسد العربي من شهامته          

أيضاً أن صعوبات عيشهم اليومي أصبحت أمراً غير ذي أهمية قياساً بحال الفلسطينيين في العراق مثالً، أو                 
بحال نسبة عالية من الفلسطينيين في داخل األرض المحتلة الذين يعانون من وطأة االحتالل والتجويع والفقر                

ن حل عشرات من األمور المعقدة عندهم قـد تـأخر أيـضاً فـي               والخوف من اقتتال األشقاء، ويدركون ا     
الروزنامة الفلسطينية حيث تتقدم محاوالت انهاء الفتنة الداخلية على كل االهتمامات األخرى باألطراف، وهم              

  .يخشون أن تهب الريح السموم لفتنة كهذه على أحيائهم فتلسعهم بنارها، وتكويهم بجمرها
رب موقد ناره في هذه الليالي الباردة كيف تتولى ادارة أمريكية تجويـع شـعب               يعجب الفلسطيني الجالس ق   

وكيف يحكي ويعلن عن خطط لتحريك الحل فيما يكـون          . كامل ومحاصرته نكاية أو ضغطاً على فريق منه       
  .والحكم غير نزيه. القاضي جالداً

ة، فإن هناك عدم اسـتيعاب لمقـدار        وفيما أصبح رفض التوطين ثقافة يومية عند األجيال الفلسطينية المتعاقب         
الضغوط المعيشية واالجتماعية وأحياناً التصفوية الجسدية التي يمكن أن تنهال على هذا الشعب في بلد مـا،                 

لكن المخيلة الفلسطينية ال تعطي األمر بعداً إال ان االحتالل كيفما كان شـكله، أو               . هو شقيق في نهاية األمر    
تلـك هـي المـسألة      .. متى كان هناك احتالل كانت هناك فتنة وعداء       . ارثهملونه، أو جنسيته هو سبب كو     

  .باختصار
يعرفون، يعرف الفلسطينيون في لبنان، ان عذبتهم طالت، وأن عليهم أن يمشوا على الجمـر، وان يلتزمـوا           

الـضاحية  ألم يكونوا شهوداً حين كانـت       . وهو التعبير الحديث المستخدم بحقهم حديثاً     . بحدود آداب الضيافة  
الجنوبية تباد؟ أولم تلبجوا جماح حماسهم وثورتهم حين ارتضوا أن تكون مخيماتهم مـالذاً آمنـاً لالجئـين                  
الجدد؟ كل ذلك ألنهم أرادوا أن يقولوا بالفم المآلن إن ال انخراط جديد في صـراع محلـي ال يريـدون أن                      

  .يكونوا مضرميه أو وقوده، حطبه أو ناره
لى متى، يجدون اللعبة قد أصبحت أكثر تعقيداً، والساحة دخلتها أطراف جديـدة، وان              ينتظرون، ال يعرفون إ   

  .لكنهم يحلمون بوميض في نهاية هذا النفق. من األفضل لهم االنطواء واالنزواء
  15/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  !ماذا تفعل كوندوليزا في الشرق األوسط؟ .66

  باتريك سيل
األميركية كوندوليزا رايس في عطلة نهاية األسبوع الماضي إلى منطقـة           على رغم طيران وزيرة الخارجية      

الشرق األوسط الملتهبة التي مزقتها الحروب، فقد قللت رايس نفسها، وال أحد غيرها، من أهميـة زيارتهـا                  
ذلك أنها لم تأت وفي معيتها خطة أو مشروع محدد، وإنما جاءت لتستمع فحسب، على حد تـصريحها                  . هذه

 -وما من شيء أوضح من هذا األسلوب، لفضح سلبية أميركا وال مباالتها بـالنزاع اإلسـرائيلي    . نللصحفيي
ومشكلة رايس، أن رئيسها بوش، يبدو غارقاً حتى        . الفلسطيني، وفقدان واشنطن لهيبتها وتأثيرها في المنطقة      

ويستشف من إشـارات    . نأذنيه في مأزقه العراقي، بينما ينشغل في الوقت ذاته بتصعيد مواجهته مع طهرا            
بوش وتحرشاته النارية بإيران في خطابه األخير، وكذلك من الغارة األميركية على القنصلية اإليرانية فـي                

والشاهد . مدينة أربيل مؤخراً، أنه قد اختار طريق المواجهة مع طهران، بدالً من السعي إلدارة حوار معها                
وبالتالي فهما الملفان اللذان    . وش ويصيبانه بالصداع والدوار   أن إيران والعراق، هما اللذان يقضان مضجع ب       

وهما كذلك في قرارة نفسه، الملفان اللذان يلقيان بظاللهما الوخيمة          . ما زاال يدمران رئاسته ويهزان أركانها     
لكن وكما نالحـظ،    . على النزاع بين إسرائيل وجيرانها المباشرين في كل من فلسطين وسوريا ولبنان أيضاً            

برفض أية محاولة للربط ما بين الحرب الدائرة في العراق،          " المحافظين الجدد "قد تشبث مستشارو بوش من      ف
ويجادل هؤالء أيضاً بالقول إن على إسرائيل أن تعمد إلى حل نزاعها مـع              .  الفلسطيني -والنزاع اإلسرائيلي 
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استخدام القوة الخشنة العميـاء إذا      جيرانها الفلسطينيين والعرب وفق شروطها ورؤاها الخاصة، بما في ذلك           
  . ما اقتضت الضرورة

ومشكلة الرئيس بوش هي أنه لم يدرك أو يصل إلى قناعة بعد، بأن في السعي والعزم على التسوية العادلـة                    
 الفلسطيني، ما يعيد إلى الواليات المتحدة مـصداقيتها وتأثيرهـا فـي العـالم العربـي                 -للنزاع اإلسرائيلي 
يذلل بالتالي الطريق أمام تسوية كافة النزاعات اإلقليمية األخرى في المنطقة، بما فـي ذلـك      اإلسالمي، وما   

ولذلك كله، فقد جاءت    . المأزق العراقي، وبروز دور إيران كقوة إقليمية مناوئة ومعادية للمصالح األميركية          
فيما نعلـم فـإن زيـارة       و. زيارة رايس إلى المنطقة، وهي ال تحمل معها سوى الخيبة والعجز األميركيين           

كوندوليزا رايس تبدأ بإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تلتقي كالً من رئيس الوزراء اإلسرائيلي              
، قبل أن تغادر منها لتواصل جولتها في بقيـة العواصـم            "أبو مازن "إيهود أولمرت، والرئيس محمود عباس      

  . والدول الشرق أوسطية األخرى
 رايس أن تكون لها خطة أو تصور محدد لزيارتها هذه، إال أن الشائعات قد سرت وسبقتها                 وعلى رغم إنكار  

، "أبو مـازن  "إلى القول إن الهدف الرئيسي للزيارة هو استكشاف مدى قدرتها على إقناع كل من أولمرت و               
وفـي ذات   . قتةببدء العمل معاً، من أجل اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية، داخل حدود سياسية وجغرافية مؤ              

الوقت، ستبذل رايس قصارى جهدها، في الحصول على دعم إقليمي لخطة بوش األخيرة الخاصة بإرسـال                
المزيد من القوات إلى العراق، إلى جانب سعيها إلقناع الدول العربية المعتدلة، السـيما مـصر والمملكـة                  

  . العربية السعودية واألردن، واستقطابها ضد إيران
فربما تبدو فكرة إقامة دولـة      . كمن خطأ أجندة هذه الزيارة، وتتبدى نقاط ضعفها على األرجح         وهنا بالذات ي  

فلسطينية داخل حدود سياسية جغرافية مؤقتة، مغرية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنكـوب، محمـود             
 في ذلك عدم تفكيك     ، الذي لم يجن ثمرة سياسية واحدة حتى اآلن، من حكومة أولمرت، بما            "أبو مازن "عباس  

تل أبيب ألي من نقاط تفتيشها غير الشرعية، دعك من تفكيك أي من مستوطناتها منذ مجيء أولمرت إلـى                   
، بين قطاعـات    "أبو مازن "غير أن من المرجح أن تثير هذه الفكرة مشاعر فقدان الثقة في الرئيس              . السلطة

يين سينظرون إلى أي اتفاق ذي طبيعة مؤقتة، على         ذلك أن الفلسطين  . واسعة من الفلسطينيين، إن وافق عليها     
ومـا  . أنه خدعة ال أكثر، إلعطاء إسرائيل المزيد من الوقت الكافي اللتهام للمزيد من األراضي الفلسطينية              

. يتطلع إليه الفلسطينيون بحق، هو إجراء مفاوضات التسوية النهائية للنزاع، التي طالما انتظروهـا طـويالً               
تسوية هذه في حق الالجئين في العودة، وحدود الدولة الفلسطينية، ومصير مدينـة القـدس،               وتتمثل قضايا ال  

وهناك . وموارد المياه، وهي القضايا المفضية إلى وضع حد نهائي للنزاع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة             
سطينية معزولـة،    فل -منقصة أخرى في مدخل رايس لحل األزمة تتلخص في سعيها إلبرام صفقة إسرائيلية            

وقـد  . بدالً من السعي إلبرام صفقة سالم شرق أوسطية شاملة، البد لها من أن تشمل كالً من سوريا ولبنان                 
نقل عن إدارة بوش، حثها ألولمرت على عدم االلتفات مطلقاً لنداءات سوريا ومطالباتها بإبرام صفقة سـالم                 

  ! وما أفدح الخطأ. شاملة كهذه
ة على هدم أي صفقة سالم مع الفلسطينيين، ما لم يتم التصدي لمطالبها هـي، السـيما                 ذلك أن لسوريا القدر   

 -ولهذا السبب، فإنه ما مـن صـفقة سـالم إسـرائيلية           . 1967استعادة مرتفعات الجوالن المحتلة منذ عام       
ـ             -أياً كانت –فلسطينية معزولة    سورية  سيكتب لها النجاح والبقاء، ما لم تكن شاملة، وتتضمن المـشاركة ال

  . اللبنانية فيها
هذا وتكمن المفارقة المأساوية في الموقف الحالي، في اتفاق كافة أطراف النزاع علـى ضـرورة وأهميـة                  

 الفلسطيني، إال أن واشنطن هي التي اختارت عزل نفسها          -المشاركة األميركية في عملية السالم اإلسرائيلي     
ولهذا السبب، فإن زيارات رايس وجوالتها      . لست الماضية وإقصاءها عن هذه العملية، على امتداد السنوات ا       

ال أكثر، كما تقول، لم تعد كافيـة وال رافعـة للـذراع             " االستماع"الصامتة المتواضعة في المنطقة، بهدف      
وما أبعد هذه الزيارات عن أن تكون بديالً عملياً لاللتزام األميركي الجاد والصارم بالسعي إلـى                . األميركية
  . ى تسوية دولية للنزاع، وفقاً لمعايير وموجهات واضحة، ال لبس فيها وال غموضالتوصل إل

على كل من مجلـسي الـشيوخ       " الديمقراطيين"لقد علَّق العرب آماالً كبيرة على أن تساعد هيمنة المرشحين           
 الـرئيس   والنواب في الكونجرس األميركي، إثر انتخابات نوفمبر الماضي النصفية، في تصحيح استراتيجية           
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ففيما يتصل باألزمة العراقية، لم يفعل بوش       . غير أن تلك اآلمال قد تبددت اآلن      . بوش وسياساته إزاء بلدانهم   
، الخاصة بانسحاب الوحـدات األميركيـة المقاتلـة مـن           "هاملتون–بيكر  "شيئاً سوى رفض توصيات لجنة      

. وات والتعزيزات العسكرية إلى هناك    وليس أدل على ذلك الرفض من سعيه إلرسال المزيد من الق          . العراق
من أعضاء الكونجرس لتجفيف التمويل المالي الالزم لتنفيـذ هـذا           " الديمقراطيين"وعلى رغم احتمال سعي     

  . القرار، إال أن ذلك يظل احتماالً بعيداً كل البعد عن اليقين
، الذين يبـزون  "الديمقراطيين"ات  الفلسطيني، فما أكثر النواب والسيناتور     -أما على صعيد النزاع اإلسرائيلي    

وانحيازهم األعمى إلـى جانـب      " صقرية"، في تطرفهم ونزعتهم     "المحافظين الجدد "و" الجمهوريين"أقرانهم  
" تون والتـون  "ولكي ال نلقي بالقول واالتهامات جزافاً، فلنشر في هذا إلى           . إسرائيل على حساب الفلسطينيين   

فهو من أشـد المتحمـسين وأقـرب األصـدقاء          . رجية، بمجلس النواب  الرئيس الجديد للجنة العالقات الخا    
وبالمثل أيضاً، تعد نانسي بيلوسي، الناطقة الجديدة باسم المجلس، شخصية أحاديـة البعـد فـي                . إلسرائيل

ال .. فلسطين"ولننظر إليها كيف هرولت إلى إبعاد نفسها عن كتاب          . عالقتها بالطرف اإلسرائيلي من النزاع    
ففي حديث لهـا بمقـر لجنـة        ! الذي صدر حديثاً للرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر       "  العنصري التمييز

هناك من يدفع   : "وهي المنظمة الرئيسية للوبي الصهيوني الموالي إلسرائيل في أميركا، قالت بيلوسي          " إيباك"
ولكن هذا  . والضفة الغربية بالقول إن جوهر النزاع الدائر اآلن هو االحتالل اإلسرائيلي لكل من قطاع غزة              

والحقيقة أن تاريخ هذا النزاع لـم يكـن         . القول، ليس سوى محض هراء وترهات ال أساس لها من الصحة          
مع وجود  : والسؤال هنا ". يوماً حول االحتالل، بقدر ما هو حول حق إسرائيل األساسي والجوهري في البقاء            

 قمة الهرم السياسي األميركي، فما الذي يمكن أن يأمله          شخصيات بهذا الفهم واالنحياز األعمى إلسرائيل في      
الفلسطينيون والعرب؟ وما السبيل ألن تتوخى واشنطن العدل والمساواة تجاههم في تسوية نزاعهم مـع تـل            

  ! أبيب؟
  15/1/2007االتحاد االماراتية 

 
  إسرائيل في انتظار عودة إيهود األول .67

  ماجد عزام
وانعدام تجربتي . اخطأت غير قليل. بكر جداً لمنصب رئيس الوزراءيحتمل ان أكون وصلت في وقت م"

وأعرف اليوم ان ال توجد طرق مختصرة في الحياة السياسية العامة، أما القيادة فهي . كان في مصلحتي
وعلى أي حال فإن العقل السليم . تكليف مشترك وليست مهمة فرد واحد، إذ ال يكفي المرء ان ينجح وحده

  ".لكفاءة وحدها ال تكفي لقيادة دولةواإلرادة وا
رسالة الغفران هذه وردت في إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود باراك عن عودته رسمياً الى 

) مايو(الحياة السياسية وعن تنافسه على زعامة حزب العمل وقيادته في االنتخابات التي ستجرى أواخر أيار 
سة وصراعاً على منصب وزير الدفاع الذي يتواله اآلن زعيم الحزب عمير المقبل والتي تعتبر كذلك مناف

  .بيريتس
لماذا قرر باراك العودة اآلن الى الساحة السياسية والحزبية؟ ولماذا استقبل بترحاب هذه المرة، عكس المرة 

رداً " قيةخطوة متعجرفة ووقحة وغير أخال"السابقة أي منذ عامين تقريباً عندما استعملت مصطلحات مثل 
  ).2004نوفمبر / نهاية تشرين الثاني(على رغبته في العودة عن اعتزاله العمل السياسي 

كما كان يوصف في جيش " نابوليون اإلسرائيلي"قبل اإلجابة ال بد من إلقاء نظرة موجزة على سيرة 
اشين لم يسبق ان حصل االحتالل الذي خدم فيه باراك قرابة ثالثين عاماً وحاز على عدد من األوسمة والني

  .عليه أي من القادة او الضباط اإلسرائيليين
ايهود باراك، او ايهود األول كما سماه أحد المعلقين اإلسرائيليين، قضى معظم خدمته العسكرية في دورية 

التي تعتبر وحدة النخبة في الجيش اإلسرائيلي، وهو أشرف على عملية " سيرت متكال"رئاسة األركان 
لشهيرة والتي قام شخصياً فيها بتصفية ثالثة من قادة الثورة الفلسطينية، العملية التي طالما تباهى بها فردان ا

لدرجة انه قال بالحرف الواحد اثناء الحملة االنتخابية لمنصب رئاسة الوزراء عام " نابوليون اإلسرائيلي"
 في جيش االحتالل عبر تسلمه وترقى باراك سريعاً". رأيت بياض عيونهم يتطاير على قبعتي: "1999
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 ثم وحدة االستخبارات فقيادة المنطقة 1981حزمة من المناصب الرفيعة بدأت برئاسة قسم التخطيط في عام 
 1999الوسطى فمنصب نائب رئيس األركان ورئيس وحدة العمليات، الى ان عين رئيساً لألركان عام 

 ترك الجيش ليدخل 1995عام . حتالل اإلسرائيليليكون رئيس األركان الرابع عشر في تاريخ جيش اال
المعترك السياسي مباشرة حيث تولى منصب وزير الداخلية في حكومة اسحق رابين الذي تعاطى مع ايهود 

بعد ذلك تدرج باراك سريعاً في . باراك كخليفته ووريثه السياسي سواء في حزب العمل أو رئاسة الحكومة
 1997 بعد قتل اسحق رابين، وفي 1995رة الخارجية في تشرين الثاني المناصب السياسية فتولى وزا

وصل الى قيادة الحزب بعد اكتساحه معظم قادة الحزب آنذاك من أمثال يوسي بيلين وشلوموين عامي 
ووصل الى منصب رئاسة الوزراء بعد فوزه الساحق . وأفرايم سنيه حيث حاز اكثر من نصف األصوات

 امام الجنرال العجوز 2001) مارس(نياهو الى ان فقد السلطة والمنصب في آذار على خصمه بنيامين نتا
  .آرييل شارون

سياسياً صنّف باراك دائماً ضمن الصقور، وهو تبنى مواقف يمينية طوال مسيرته السياسية إذ امتنع عن 
وعندما . ثيرة الثقوبواصفاً االتفاق بقطعة الجبنة السويسرية الك" ب" على اتفاق أوسلو 1995التصويت عام 

 اللبناني، –تولى رئاسة الوزراء أزاح المسار الفلسطيني عن جدول األعمال معطياً األولوية للمسار السوري 
ليس بحثاً عن السالم، ولكن باعتبار ان التسوية في هذا المسار ال تستلزم دفع أثمان باهظة وقد تسمح بتجميد 

بعد فشل المحادثات مع سورية التي أشرف عليها وقادها باراك و. المسار الفلسطيني الى اجل غير مسمى
شخصياً وقام بتوريط اإلدارة األميركية في محاولته الحثيثة إلجبار سورية على التخلي عن بعض األراضي 

ورفع الجنرال االسرائيلي مفهوم فك . في هضبة الجوالن وإال تتحمل مسؤولية فشل أو تعثر المفاوضات
سحاب األحادي من لبنان ليس من أجل السالم والرغبة في التهدئة إنما لعزل سورية وحصارها االرتباط باالن

عبر نزع الورقة اللبنانية منها بحسب التعبير االسرائيلي الدارج، ومن ثم تقمص دور رجل السالم 
ة تبين قدرته والتسويات والتنازالت والتوجه للمسار الفلسطيني المنتظر بأرجحية أخالقية ومعنوية وبتجرب

على تحمل الصعاب، وإجبار الجيش االسرائيلي والساحة السياسية عموماً على تقبل االنسحاب من أراض 
 أجبر باراك الرئيس 2000في أوائل العام . عربية محتلة، وهذا ما تم بالفعل بعد فشل المسار السوري

طرح على الفلسطينيين صفقة ال األميركي على عقد قمة كامب ديفيد في صيف ذلك العام بحجة انه سي
يمكنهم رفضها وأن الرئيس بيل كلينتون سيدخل التاريخ من الباب العريض بوصفه الرجل الذي أخرج الحل 

ولألمانة فإن الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان .  االسرائيلي الى حيز الوجود–النهائي للصراع الفلسطيني 
إقناع بيل كلينتون بأن الحل النهائي يحتاج الى مزيد من الوقت متيقظاً ومتحسباً لهذه النقطة، وهو حاول 

 –والجهد والحوار والمفاوضات، وعندما أصر هذا األخير على عقد القمة انتزع منه الرئيس عرفات وعداً 
 بعدم تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية والتبعات في حال فشل المفاوضات، وهو –لم ينفذ في ما بعد 

 حدث، إذ رفض باراك طوال أسبوعين تقريباً الجلوس والتفاوض مباشرة مع الرئيس عرفات األمر الذي
والوفد الفلسطيني، وقدم كل االقتراحات من طريق الوفد األميركي، وحتى هذه كانت مجتزأة وناقصة ولم 

ل من تكن مرفقة بخرائط وتصورات واضحة، وتضمنت دولة فلسطينية مجزأة غير متواصلة على أكثر بقلي
نصف الضفة الغربية وسيطرة شكلية على الحرم القدسي الشريف، مقابل التنازل عن حق العودة والتوقيع 

  .على صك الحل النهائي للصراع
الرئيس عرفات رفض الصفقة الملغومة، واستثمر باراك هذا األمر في حملة إعالمية غير مسبوقة من 

كل عام، وحين تحدث عن عدم وجود شريك تفاوضي األكاذيب والتشهير بحق عرفات والفلسطينيين بش
فلسطيني وعن رفعه القناع عن وجه عرفات وفضح مواقفه الحقيقية التي ال تقبل بالحل الوسط وتصر على 

تمخضت الحملة اإلعالمية عن مواقف او مفاهيم سياسية مستجدة ابتدعها . التدمير الكامل لدولة إسرائيل
عبر بناء " هم هناك ونحن هنا"تباط النهائي عن الفلسطينيين وفق مقولة باراك، وتمثلت بضرورة فك االر

 في المئة من المستوطنين في كتل استيطانية كبيرة خلف 85 الى 80جدار فاصل في الضفة الغربية وتجميع 
، بحجة ان )11/12/2004" يديعوت أحرونوت("الجدار الفاصل واالنسحاب من بقية الضفة الغربية 

مهيأة وان ليس من قيادة فلسطينية قادرة على التوصل الى اتفاق للصراع مع الفلسطينيين، الظروف غير 
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وإن وجدت هذه القيادة فإن الشعب الفلسطيني غير مهيأ معنوياً ونفسياً لتقبل فكرة الحل النهائي للصراع 
  .والقبول بإسرائيل دولة طبيعية في المنطقة

لة األكاذيب االسرائيلية وزيارة زعيم المعارضة أرييل شارون بعد فشل مفاوضات كامب دايفيد، وبعد حم
الى المسجد األقصى اندلعت انتفاضة األقصى التي أعلنت رسمياً عن وفاة عملية التسوية بعدما كانت ماتت 
سريرياً في كامب دايفيد، باراك رد بقسوة على االنتفاضة وأطق يد جيش االحتالل في مواجهتها بحيث 

لجيش مليون رصاصة في األسابيع الثالثة األولى من عمر االنتفاضة، وحدثت سلسلة من استخدم هذا ا
التطورات السياسية في إسرائيل بدأت بانهيار االئتالف الحاكم بزعامة باراك وانتهت بهزيمته الساحقة أمام 

لسوريين الجنرال أرييل شارون بعد عجزه عن تحقيق أي من أهدافه وشعاراته المعلنة بالسالم مع ا
والفلسطينيين خالل خمسة عشر شهراً، بل إن وسائل اإلعالم تحدثت عن تمهيد باراك األرض أمام فوز 
اليمين عبر تبنيه الحجة اليمينية األساسية بعدم استعداد الفلسطينيين للسالم والتسوية وسعيهم الدؤوب الى 

هور االسرائيلي شارون زعيماً وقائداً لتنفيذ ومع تقبل باراك مزاعم اليمين اختار الجم. تدمير دولة إسرائيل
سياسة اليمين التي أقر باراك بصوابيتها محطماً ما يوصف بمعسكر السالم او التسوية، الى درجة ان أرييل 

إنه رجل عظيم، ما أروع األشياء التي قام "شارون غالباً ما يقوم بإطراء باراك والثناء عليه مستخدماً عبارة 
  ". على الجدار من أجلنابها لقد استلقى

بعد هزيمته قرر باراك اعتزال الحياة السياسية والتفرغ الى حياته العملية والخاصة وإلقاء المحاضرات 
  .المربحة جداً في الواليات المتحدة وأوروبا عن تجربته العسكرية والسياسية

حت عليه جبهة النار من كل وعندما فكر في العودة الى العمل السياسي والحزبي قبل سنتين تقريباً فت
االتجاهات ما اضطره سريعاً الى االنسحاب واالنزواء، غير أن األمر يبدو مختلفاً هذه المرة إذ تنهال عليه 
عبارات الترحيب سواء من داخل حزب العمل أو من الساحات الحزبية واإلعالمية واعتباره بمثابة المنقذ أو 

وأسباب الترحيب .  الواقع المزري الذي تتخبط فيه على مستويات عدةعلى األقل أحد المنقذين إلسرائيل من
  :بعودة باراك يمكن إيجازها على النحو التالي

الفراغ القيادي الذي تعاني منه إسرائيل بعد غياب أرييل شارون القسري عن سدة الحكم بحيث أن :  أوالً-
 قول أحد المعلقين، وبعد فشل ايهود الجلطة لم تصب شارون وإنما أصابت دولة اسرائيل ككل على حد

اولمرت الذريع خالل السنة الماضية الى حد أن تضطر إسرائيل الى استجداء األمل والمساعدة من أبرز 
والشعب االسرائيلي مستعد . قائدين وزعيمين من الجيلين الثاني والثالث هما بنيامين نتنياهو وأيهود باراك

اء الفرصة مرة أخرى للزعيمين اللذين لم يعودا شابين ويفترض أن يكونا في ظل الضائقة التي يعانيها إلعط
قد تعلما من أخطائهما وعثراتهما، األمر الذي انتبه اليه باراك كما يتضح من رسالة الغفران التي وجهها 

  .ألعضاء حزب العمل ضمن خطاب ترشحه لالنتخابات المقبلة على زعامة الحزب
هذا المفهوم الذي كان .  االرتباط أو الخطوات األحادية بعد تجربتي غزة ولبنانانهيار مفهوم فك:  ثانياً-

باراك أحد مخترعيه ومبتدعيه يحتاج الى تحديث وإعادة انتاج أو ابتداع مفاهيم وبدائل جديدة للمأزق 
ت أعجز عن االسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وهو األمر الذي يبدو ايهود الثاني أو ايهود أولمر

  .القيام به
حرب لبنان التي كشفت ضعف إسرائيل كدولة وكيان وضعف جيش االحتالل ومكامن الخلل البنوية :  ثالثاً-

. الهائلة فيه، بحيث عجز عن تحقيق االنتصار على تنظيم صغير ال يقارن عدة وعتاداً بالجيش االسرائيلي
 الجيش وفق أسس مهنية وتنظيمية سليمة، المهمة التي وجدول األعمال االسرائيلي تتصدره مهمة إعادة بناء

يرى أعضاء حزب العمل كما عموم اإلسرائيليين أن باراك هو الجدير بالقيام بها سواء كرئيس وزراء أو 
في صفوف أعضاء حزب العمل " يديعوت احرونوت"وفي االستطالع األخير الذي أجرته . حتى كوزير دفاع
 في المئة أيدوا تنحي عمير بيريتس عن وزارة الدفاع، ورأت غالبية 66ن  فإ6/1/2007ونشرته بتاريخ 
 في المئة ان باراك هو المرشح األنسب لهذا المنصب، مقابل نسبة اعتقدت ان بيريتس هو 45واضحة بلغت 
  .الشخص المالئم

وبعد . 2001عجز حزب العمل عن العودة الى السلطة منذ هزيمة باراك امام شارون في العام :  رابعاً-
غياب شارون عن المسرح السياسي وسوء أداء أولمرت فإن العديد من أعضاء الحزب كما اإلسرائيليين 
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يرون ان االنتخابات المقبلة ستشهد تنافساً حاداً بين الخصمين اللدودين بنيامين نتانياهو كزعيم لليكود وايهود 
يزتهم الطبيعية والدموية نحو الجنرال الذي خدم باراك كزعيم للعمل، وان اإلسرائيليين سينحازون بحسب غر

رأى "في وحدات النخبة في الجيش وتقلد معظم المناصب الرفيعة وقتل العديد من العرب االعداء حتى انه 
  ".بياض عيونهم يتطاير على قبعته العسكرية

ئيل، وعلى رغم يتحدثون في إسرائيل عن الخطر النووي اإليراني كتهديد وجودي لدولة إسرا:  خامساً-
انشغال الفلسطينيين بنزاعاتهم وتراجع احتماالت السالم معهم والعرب فإن احتمال الحرب يظل هو المهيمن 

  .وربما في احتماالت المواجهة العسكرية مع ايران إلجبارها على وقف برنامجها النووي بالقوة المسلحة
 الثالثي –ت وعمير بيريتس ودان حالوتس  ايهود أولمر–واإلسرائيليون ال يرون في ائتالف اولمرت 

القيادي المناسب لقيادة إسرائيل في مواجهة هذا التهديد الوجودي، وهم يميلون الى البحث عن اعادة إنتاج 
ثالثي جديد سيمثل باراك بالتأكيد أحد أضالعه المهمة اما كرئيس وزراء او حتى كوزير دفاع، لذلك سنشهد 

من استعراض القدرات من باراك ومزيداً من رسائل الغفران التي تتضمن كماً هائالً في الفترة المقبلة مزيداً 
  من االعتراف باألخطاء والتجاوزات والتفرد غير الصائب بالقرارات والتوجهات، وهي الرسائل التي تناسب 

  
ير التاريخية الحمالت االنتخابية وال تناسب مراحل او فترات القيادة والسلطة، كما أثبتت التجارب والس

  .لزعماء وقادة إسرائيليين
  15/1/2007الحياة 
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