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  سنيه يلمح إلى احتمال أن يخلف البرغوثي أبو مازنأفراييم  .1

موقع  أن :أبو الحالوة محمد أبو خضير وزكي نقالً عنالقدس  من 16/1/2007 الراي الكويتية ذكرت
مجلس السالم "نقل عن نائب وزير الدفاع افراييم سنيه خالل محاضرة ألقاها أمام " يديعوت أحرونوت"

 ".البرغوثي هو أكثر القادة الفلسطينيين شعبية لكن ثمة مشكلة قضائية لكننا سنضطر إلى حلها"، إن "واألمن
في حال انسحاب ) أبو مازن( ذي يمكنه خالفة عباس وأكدت الصحيفة ان احد المشاركين سأل سنيه عن ال

  ".احدهم رد مكاني: "وقال سنية. هذا االخير من الحياة السياسية، فسمى احد الضباط اسم مروان البرغوثي
على خلفية موقفه هذا تعرض سنيه امس الى أبذأ الـشتائم مـن غـالة               و أنه 16/1/2007 الحياة   وجاء في 

ل المحتلة التي زارها للوقوف عن كثب على ممارسات هؤالء ضد الفلـسطينيين             المستوطنين في مدينة الخلي   
الى ذلك، يالحظ مراقبون ان لهجة كبار المسؤولين واعالميين بارزين في الحديث عن البرغوثي قد               ،  العزل

تبدلت في االشهر األخيرة اذ ازداد عدد األصوات المطالبة ببحث امكانات االفـراج عنـه حيـال شـعبيته                   
وكان وزير  . متعاظمة بين الفلسطينيين وامكان ان يقود السلطة الفلسطينية الى تسوية للصراع مع اسرائيل            ال

البيئة جدعون عزرا صرح قبل شهرين بانه يؤيد االفراج عن البرغوثي في حال تبين انه قادر على قيـادة                   
  .والسلطة الفلسطينية الى حل مع اسرائيل" فتح"
 

  سرائيل للقاء مشعلاوالتزام حماس باالتفاقيات مع عباس يشترط تنحية هنية  .2
 قال مصدر فلسطيني مطلع قريـب مـن الرئاسـة           :بيت لحم من   15/1/2007وكالة معا اإلخبارية    نشرت  

يقومان بوساطة لحل مشكلة تشكيل حكومـة       ومحمد رشيد    زياد ابو عمرو،      النائب الفلسطينية إن المبعوثين،  
المصدر ان الرئيس عباس رفض ان يكون الوسـيطان مبعـوثين منـه             واكد   .وحدة وطنية مع خالد مشعل    

واضاف المصدر ان   . لترتيب لقاء بينه وبين مشعل خالل زيارته الى دمشق في العشرين من الشهر الجاري             
الرئيس لديه استعداداً للقاء مشعل على اساس الموافقة على تشكيل حكومة وحدة ال يتقلدها هنية، وانما يـتم                  

بااللتزام بكافـة   "واوضح المصدر ان البند الثاني هو ان تلتزم الحكومة المقبلة           . ة اخرى لذلك  تكليف شخصي 
االتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، ووثيقة الوفاق الوطني، والمبادرة العربية، وان ال يكتنف هذا البند الغموض               
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 فان عباس سيلتقي مـشعل فـي        وقال المصدر انه اذا وافقت قيادة حماس ممثلة بمشعل على االسس          ". البناء
 له الحق في تسمية نائـب رئـيس الـوزراء، ووزيـر             ،وافاد المصدر ان ابو مازن ووفق القانون       .دمشق

الخارجية، اما حقيبة الداخلية والمالية فيتم التوافق عليها بين فتح وحماس من شخصيات مـستقلة، علـى ان                  
 المصدر المقرب من الرئيس ان مشعل بادر        واشار .عباستسمي حماس مرشح منصب رئيس الوزراء الى        

 .لطلب مثل هذا اللقاء مع زياد ابو عمرو وخالد سالم في دمشق لحل مشكلة تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة                   
وفي االتصاالت بين الرئاسة الفلسطينية وخالد سالم اوضحت الرئاسة ان خالد سالم ليس له عالقـة او اي                  

 .مقطوعة معه منذ سنتينمنصب رسمي في السلطة وان االتصاالت 
   إلى أن  ابراهيم حميدي و جيهان الحسيني    ،دمشقوالقاهرة  نقالً عن مراسليها في      16/1/2007الحياة  ولفتت  

إن الرئيس عباس سيلتقى خالد مشعل األحد المقبل في دمشق، فيما أكـد             "مصدر فلسطيني مطلع قال للحياة      
، مشيرا إلـى  " حل القضايا العالقة بين فتح وحماس عباس لن يلتقي مشعل قبل    "مصدر مصري موثوق به أن      

ما زالت هناك خالفات بين الجانبين ومسائل لم يتم االتفاق عليها بعد وعلى رأسها من سـيتولى حقيبـة                  "أنه  
وفي دمشق قالت مصادر فلسطينية للحياة ان اتصاالت تجرى لوضع اللمسات االخيرة على لقـاء               ". الداخلية

وعقد مبعوثا عباس، زياد ابو عمـرو ومحمـد رشـيد            .دمشق السبت المقبل في     محتمل بين عباس ومشعل   
وقالـت المـصادر ان   . لقاءين مع قيادة حماس برئاسة مشعل وحضور موسى ابو مرزوق ومحمـد نـزال         

االجتماعين عقدا في حضور وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الذي انتقل معهما مـن الدوحـة الـى                  
حلـوالً  "در ان ابو عمرو ورشيد قدما في االجتماع االول اقتراحات خطية تتـضمن              وكشفت المصا  .دمشق

وسطاً لموضوعي نص خطاب التكليف من الرئيس عباس الى حكومة الوحدة الوطنيـة واسـماء محتملـة                 
" قيادة حماس درست االقتراحات وقدمت اجوبتها في االجتماع الثـاني         "وزادت ان   ". لوزيري الداخلية والمال  

وأوضـح   .يوم امس" يعتمد على نتائج هذين اللقاءين   "ان تشير الى ان اللقاء المحتمل بين عباس ومشعل          قبل  
أن عباس كان طلب توقيع مشعل على اتفاق مبدئي بشأن المسائل التي توافقـت عليهـا                "المصدر الفلسطيني   

، "اللقاء مـن دون شـروط     الحركتان قبيل لقائهما في دمشق غير أن الوسطاء استطاعوا حلحلة الموقف لعقد             
أن محمد رشيد الذي يلعب دورا للوساطة بين فتح وحماس أجرى اتصاال هاتفيـا              "مشيرا في هذا الصدد إلى      

هنـاك توافقـا    "وأكد المصدر أن     ".عقب لقائه مشعل أمس في دمشق مع أبو مازن ساعد في حلحلة الموقف            
الحركتين خالل لقاء يجمع عباس ومـشعل األحـد         اآلن على توقيع اتفاق مبدئي على القواسم المشتركة بين          

أن الحركتين اتفقتـا علـى أن تتـولى         "وأضاف   ".الجمعة المقبل يوم  المقبل في دمشق التي يزورها عباس       
شخصية مستقلة لم يتم تسميتها بعد حقيبة الداخلية في حين يتولى زياد أبو عمرو الخارجية ويتـولى المـال                   

توافقـت الحركتـان    : "وزاد".  اإلعالم لفتح بينما الصحة والتعليم لحماس      سالم فياض، على أن تكون وزارة     
على تشكيل مجلس أمني جديد، وإعادة بناء منظمة التحرير، فضال عن تفاهمات تخص أموراً داخلية مثـل                 

أبو مـازن وعـد     "، مؤكدا أن    "موضوع األموال، وخارجية على رأسها التعامل مع شروط الرباعية الدولية         
اللقاء بين عباس ومشعل سيكون لقـاء       "ورأى المصدر أن     ".على ضمانات أميركية لفك الحصار    بالحصول  

  ".برتوكوليا لن يتم خالله بحث القضايا الخالفية
إن هناك أجواء ايجابية تساهم فى تحقيق التوافـق بـين           : "من جانبه، قال مصدر مصري تحدث الى الحياة       

 مازن لم يعد يتحدث عن انتخابات تشريعية مبكـرة وتـصريحات            أبو"، منوها فى هذا الصدد بأن       "الحركتين
". بدء عمل لجنة الحوار تمهيداً الستئنافه بين الحركتين       "، وأشار إلى    "مشعل األخيرة تعكس مرونة في مواقفه     

أن اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الرئيس الفلسطيني ونظيره السوري فـي دمـشق              "وشدد المصدر على    
 سورية متوازنة، فضال عن أن كـل        -لمقبلة لقاء مهم ومفيد في إطار تحقيق عالقات فلسطينية          خالل األيام ا  

لقاء عباس واألسد سيلقي قطعاً بظالله علـى موقـف       : "وقال". الفصائل الفلسطينية المعارضة موجودة هناك    
ذلـك  "كـدا أن    ، مؤ "أن تساعد سورية وتقوم بالضغط على مشعل إلبداء مزيد من المرونة          "، متوقعا   "حماس

ورفـض   ".أال تقحم إيران نفسها إلفساد األجـواء      "وتمنى  ". يصب في صالح حماس للحفاظ على مشروعها      
المصدر االتهامات التي وجهت إلى محمد دحالن بأنه يسعى إلفشال صفقة األسرى مـن خـالل محاولتـه                  

وتصيب لكن هذه اتهامـات     دحالن شخصية طبيعية تخطئ     : "معرفة مكان الجندي اإلسرائيلي المأسور، وقال     
  ".شاليت ال يعرف مكانه إال فردان أو ثالثة ال غير"، مشيرا إلى أن "باطلة
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وعـن   عبدالرؤوف أرناؤوط    ،القدسورام اهللا   نقالً عن مراسلها في      16/1/2007الوطن السعودية   وذكرت  
 ومشعل خـالل زيـارة   نبيل عمرو أعلن أمس أنه ال توجد أي ترتيبات لعقد اجتماع بين عباس     أن   الوكاالت

  .عباس المرتقبة إلى دمشق
  

  هنية يحذر من طبخة رايس في ظل حديثها عن الدولة المؤقتة وتسليح أمن الرئاسة .3
أكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية أمس أن زيـارة وزيـرة           : د ب أ  نقالً عن    16/1/2007الدستور  نشرت  

تأمين المصالح االسرائيلية من خالل رؤية سياسية       الخارجية االمريكية إلى االراضي الفلسطينية، تهدف إلى        
 أشـار و .قائمة على فكرة الدولة المؤقتة التي يمكن إنجازها أو وضع لبناتها فيما تبقى من عمر هذه االدارة

في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة تنظر بخطورة إلى ما تحمله رايس من طبخة سياسية وأمنية بـشأن                  
من الواضح أن الموقف االمريكي الدارة بوش لن يمارس أي ضـغوطات علـى        ":وقال .الوضع الفلسطيني 

لكن الموقف االمريكي سيدفع في اتجاه تخدير       "وأضاف   ".إسرائيل لتقديم تنازالت جوهرية لشعبنا الفلسطيني     
الوضع الفلسطيني بتقدم بعض التسهيالت للتخفيف من معاناة شعبنا على الحواجز واالفـراج عـن بعـض                 

ل المحتجزة لديهم ووضعها في يد الرئاسة، وتقديم بعض االنجازات لمن تسميهم رايس بالمعتدلين على               االموا
كل تلك التسهيالت تأتي مقدمة على أمل بأنـه فـي            ":وتابع ".الساحة الفلسطينية لتعزيز قدراتها على الساحة     

لة الفلسطينية، وبالتالي تـسهيل     حال إجراء انتخابات قادمة أو مبكرة تكون لهم فرصة لكي تعيد إمساك الحا            
 ".التوصل إلى تسوية ترضى عنها أمريكا وإسرائيل

 قال إسماعيل هنية، إن الفتـرة المتبقيـة إلدارة          :ألفت حداد ،  15/1/2007 48عربوأضافت مراسلة موقع    
إلـى  وقال هنية انه ينظر بخطورة      . بوش ال تتجاوز السنتين، وهي تسعى إلى فعل شيء ما خالل هذه الفترة            

ما تحمله رايس من طبخة سياسية وأمنية بشأن الوضع الفلسطيني، وليس صحيحاً أنه ال يوجد في جعبتهـا                  
شيء، بل نرى أنها تحمل رؤية خطرة، على الجميع الحذر منها، وأن الحديث عن الدولة المؤقتة والتـسليح                  

مطالبا الشعب الفلـسطيني أن يتحلـى       ألجهزة أمن الرئاسة يمثالن معالم الطبخة السياسية واألمنية القادمة،          
  .بالمسؤولية والحذر من آثار ما يجري من نتائج لهذه الزيارة

  
  والبرغوثي على قائمة التبادل.. حماس لن تعترف باسرائيل: هنية .4

قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية االثنين ان حماس لن تعتـرف مطلقـا              :  نضال المغربي  ،غزة
. موضوع االعتراف باالحتالل هذا خط أحمر     " مقابلة من غزة مع قناة المنار التلفزيونية         وقال في  .باسرائيل

حماس ال يمكـن ان تبـدي مرونـة تجـاه           "وأضاف قائال    ."ال يمكن لحماس أن تعترف بشرعية االحتالل      
   ."االعتراف بشرعية االحتالل

 . وحدة وطنية مع حركة فتح المنافـسة       وقال هنية انه حدثت بداية مشجعة للجهود الرامية الى تشكيل حكومة          
 ."كلي أمل ان ترى حكومة الوحدة الوطنية النور في أقرب وقت ممكن اذا خلـصت النوايـا                "واضاف قائال   

وقال ان حماس لن توافق مطلقا على الـشروط التـي            .وجدد هنية رفضه دعوة عباس الي انتخابات مبكرة       
  .حددتها الدول الغربية

ـ األسرائيلي  االجندي  الفي الجهود الرامية الي اطالق سراح       "  عن تقدم احرز   هناك حديث "وقال هنية    . ريس
كانوا يرفضون التعـاطي مـع أعـداد واالن         .. كان االحتالل يرفض التبادلية واالن وافقوا       "واضاف قائال   

مرة االولى  وأكد هنية لل   ."كانوا يرفضون التعاطي مع اسماء واالن هناك امكانية للتعاطي مع اسماء          .. وافقوا
  .أن الفصائل وضعت اسم مروان البرغوثي بين االسرى الذين تريد من اسرائيل ان تطلق سراحهم
  16/1/2007رويترز 

  
  المبكرة بعد العودة من الجولة العربية  عباس يعلن موعد االنتخابات:المنار .5

لسعودية في زيارة رسمية يجري     علمت المنار ان الرئيس الفلسطيني سيتوجه خالل األيام القليلة القادمة الى ا           
 لاللتقـاء   دمشقخاللها محادثات مع العاهل السعودي يتوجه بعدها الى سلطنة عمان، وذلك قبل توجهه الى               
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وقال مصدر للمنار ان عباس سيعود الى ارض الوطن في الثلث األخير مـن الـشهر                 .مع الرئيس السوري  
التشريعية والرئاسية في حال لم يتكلل الحـوار بالنجـاح          الحالي ليعلن عن موعد اجراء االنتخابات المبكرة        

 سيعلن عن تشكيل حكومة انتقالية تتولى االعـداد         عباسوتتشكل حكومة وحدة وطنية، واضاف المصدر ان        
  .لالنتخابات المبكرة، اذا فشلت جهود حكومة الوحدة

   16/1/2007المنار الفلسطينية 
  

   حكومة الوحدة الحوار بشأنإلنهاء يوما 15: نبيل عمرو .6
 عن الحقائـب    ى في تعليق على اعالن مسؤولين في حماس أنها لن تتخل           نبيل عمرو  قال : سمر خالد  -غزة  

ان لهذا الحوار الخاص بالحكومة مدى زمنيا سـوف يـستمر           : السيادية عند تشكيل اي حكومة وحدة وطنية      
ذا الحوار الذي نأمل ان يصل الى       خمسة عشر يوما وسنرى خالل هذه الفترة النتائج التي سيتمخض عنها ه           

واشار الى ان من المفترض ان تبدأ جلسات الحوار الوطني          . نتائج معقولة تسمح بالتعاطي ايجابيا مع نتائجه      
الفلسطيني الجديد بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في غزة مؤكدا ان الجهود التي يبذلها البعض للتوسط                

  .ة وليست رسميةبشأن تشكيل هذه الحكومة هي شخصي
  16/1/2007الرأي األردنية 

  
  القوة التنفيذية تحبط محاولة اختطاف أجانب جنوب قطاع غزة  .7

تمكنت القوة التنفيذية من إحبـاط مخطـط        : الفت حداد نقالً عن مراسلته     15/1/2007 48عربنشر موقع   
وقـال إسـالم    . االختطافالختطاف أجانب في خان يونس، بعدما اعتقلت ستة مسلحين حاولوا تنفيذ عملية             

إن القوة التنفيذية تحركت على الفور بعد تلقيها معلومـات          " شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية فى بيان لها         
وذكـر أن   ". عن قيام مسلحين بمحاولة اختطاف أجانب في مخيم خان يونس وتمكنت من اعتقال ستة مـنهم               

تخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أن هذا الجهد يأتي في          المسلحين يتم احتجازهم وفق القانون تمهيداً ال      
إطار غرفة العمليات المشتركة التي شكلتها وزارة الداخلية لحماية الصحفيين واألجانـب ضـمن الجهـود                

  . المنصبة للقضاء على هذه الظاهرة المسيئة للشعب الفلسطيني
قال ان المسلحين كانوا يسعون لخطف موظفين        اسالم شهوان     إلى أن  غزةمن   15/1/2007رويترز  ولفتت  

  .ونروااألدوليين من مكتب وكالة 
وقال عدنان أبو حسنة المستشار االعالمي لالونروا في غزة انه لم يكن هناك اجانب وقت اقتحام المـسلحين        

  . واضاف انهم كانوا عشرة افراد،للمبنى
  

  حكومة الوحدةترويج ل واشنطن واالتحاد االوروبي ىمستشارين لعباس ال .8
 ذكر مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية فجر اليوم ان مستشارين للرئيس عبـاس              : حكمت يوسف  ،غزة
 ساعة القادمة بزيارة الي الواليات المتحدة ودول االتحاد االوروبي تستمر الـي نهايـة               48مون خالل   وسيق

وقـال المـصدر فـي       .ريكية واالوروبية الشهر الحالي سيقمون خاللها باالجتماع بالعديد من القيادات االم        
تصريحات لوكالة سما ان الهدف من زيارة المستشارين تاتي في سياق بدأ الترويج لحكومة الوحدة الوطنية                 
ومحاولة اقناع العالم الغربي بالتعامل مع هذه الحكومة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني كمـا سـيقوم                 

وكشف المـصدر خـالل      .حكومة الوحدة على االوروبيين وواشنطن    المستشارين بعرض التشكيلة النهائية ل    
حديثه ان وزيرة الخارجية االمريكية أبدت موافقتها المبدئية علي التشكيلة النهاية لحكومـة الوحـدة التـي                 

   .عرضها عباس عليها خالل اجتماعهما
حكومـة االسـرائيلية     بانها ستبذل جهود حثيثة من أجل اقنـاع ال         عباسواضاف المصدر ان رايس تعهدت ل     

 حكومة الوحدة ورفع الحصار واجراء تسهيالت للفلسطينين وعدم القيام بعملية عسكرية فـي              ىبالموافقه عل 
 .قطاع غزة

  16/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
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  بدء صرف دفعات لموظفي التربية والصحة: وزارة المالية الفلسطينية .9
وزير المالية، إن الحكومة الفلسطينية بدأت األحد، بصرف باقي         سمير أبو عيشة، القائم بأعمال      . قال د  :غزة

 آالف موظف في قطاع التربية والتعليم، ممن لم يتقاضوا رواتـبهم            7 ديسمبر، لنحو    /راتب شهر كانون أول   
وحول موظفي الصحة، أوضح أبو عيشة، أنه تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويـل              .كاملة للشهر المذكور  

 ديسمبر، لحساب وزارة الصحة، وستقوم هذه األخيرة بإجراءات التحويل من           /ر كانون األول  باقي راتب شه  
وقال إنه سيتم دفع باقي راتب الشهر الماضي للعاملين في قطاعـات             .حسابها اليوم االثنين لصالح الموظفين    

  .وع الحاليالقضاء، والقضاء الشرعي، والنيابة العامة، والهيئة العامة للنفط، وذلك خالل األسب
  15/1/2007قدس برس 

  
 سجن مجدوى  من سجن نفحه الىسلطات االحتالل توافق على نقل نواب حماس االسر .10

 بعد تدخل عضو الكنيست عن الحركة اإلسالمية الشيخ عباس زكور وافقت سلطة السجون :القدس
خالد سليمان فايز : يلياإلسرائيلية على نقل نواب عن حماس من منطقة جنين الموجودين في األسر اإلسرائ

أبو حسن، وخالد عيد عبد اهللا يحيى، وإبراهيم محمد صالح دحبور، من سجن نفحة جنوب النقب إلى سجن 
وقال بيان صحفي صادر عن مكتب الشيخ زكور أن مطالبته جاءت بإرجاع . مجدو في شمال الضفة الغربية

ارة األهل، وليكونوا أيضا على مقربة من مكان النواب ليكونوا بذلك قريبين من مكان سكناهم مما يسهل زي
وأكدت سلطة السجون أيضا أنه وبناء على طلب النائب زكور، فقد . محاكمتهم العسكرية في قرية سالم

أجريت الفحوصات الطبية الالزمة للنواب، وتبين أنهم ال يعانون من أية أمراض تحتاج إلى إجراءات غير 
 . جيدةاعتيادية، وأنهم يتمتعون بصحة 

  16/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

  حفر أنفاق أرضية قد تستخدم في عمليات اغتيال تطال عباس ودحالنب حماس تهمفتح ت .11
حملت حركة فتح أمس المسؤولية      :أشرف الهور عن مراسلها   غزة  من   16/1/2007القدس العربي   أوردت  

لمناطق الفلسطينية من شأنها أن تستخدم في       الكاملة لحركة حماس بقيام عناصرها بحفر أنفاق أرضية بعمق ا         
واتهم عبد الحكيم عوض الناطق باسم حركة فتح في مؤتمر صحافي            .عمليات اغتيال سياسي قد تطول قادتها     

 إعدادها جيداً ووضـع عبـوات ناسـفة         ىعقده بمدينة غزة عناصر من حركة حماس بحفر شبكة أنفاق جر          
 أن البعض من    ىلإوأشار   . شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة      ومواد متفجرة فيها تحت شارع صالح الدين      

 وموقع األمـن الـوطني      ى بيوت مناضلين في حركة فتح ينتمون لكتائب شهداء األقص         ىلإهذه األنفاق يمتد    
 خـالل   عباس أن النفق الذي اكتشف في مخيم جباليا يمتد تحت شارع يسلكه الرئيس              ىلإنوه   و .اللواء األول 

 منازل بعض قادة    ىلإ أن بعض هذه األنفاق انطلق من أحد المساجد وصوالً           ىلإ غزة، الفتاً    تنقالته في قطاع  
 من خطورة هذا     انطالقاً :وقال . مناطق شمال القطاع   دىحإحركة فتح في المنطقة الوسطي بقطاع غزة وفي         

يس محمـود عبـاس      جانب ما ورد أعاله أن هناك نوايا إجرامية مبيته الغتيال الرئ           ىلإالعمل والذي نعتقد    
 ...واألخ محمد دحالن وشخصيات قيادية فلسطينية تستخدم في العادة هذا الطريق الرئيسي خـالل تنقالتهـا             

  وقد أبلغنـا رسـمياً     .ن حركة فتح تحمل حركة حماس كامل المسؤولية عن أي عمل أحمق من هذا النوع              إف
ة هذه المغامرة التي سـتحرق األخـضر         والفصائل الفلسطينية بموقفنا ونحذر بقوة من خطور       ىممثلي القو 
ـ إ والبد من اإلشارة     ، لن يكون في مأمن من تبعاتها الكارثية       حداًأوقال إن   " .واليابس  أن اإلفـراط فـي      ىل

 الـساحة الفلـسطينية يقابلـه االسـتمرار فـي           ىالتفاؤل والتبشير بقرب إيجاد حلول للقضايا المطروحة عل       
 أن حركته تمتلك معلومات مفصلة عن هذه األنفاق         ىوأكد عوض عل   .االعتداءات الموجهة ضد أبناء حركتنا    

  .العليا لجنة المتابعة ىوستقوم بعرضها عل
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 فوزي برهوم   : إلى أن  نضال المغربي نقالً عن مراسلها    غزة  من   15/1/2007رويترز  في المقابل، أشارت    
 مثـل هـذه االسـتفزازات       حماس لن ترد على    ":وقال . رفض التعليق بشأن االنفاق    ،المتحدث باسم حماس  

زمـة  يجابية لنزع فتيـل األ    إ من المبادرة التي قدمناها من طرف واحد لكي نعطي أجواء            عالمية انطالقاً اإل
  ."والعودة للحوار الوطني لتشكيل حكومة الوحدة

 حماس متحدثي حركـة     النائب عن حركة   اتهم مشير المصري     :غزةمن   16/1/2007وكالة سما   وذكرت  
وقال مشير المصري في حديث مـع        .إلى التحريض اإلعالمي الذي لن تنجر إليه حركة حماس        فتح بالعودة   

ورأى أن اتهام حركـة     ". إن هذه االتهامات ال أساس لها من الصحة       " :الثالثاءقناة الجزيرة الفضائية صباح     
للكـشف عـن    والتوافق مع األهـداف اإلسـرائيلية        فتح بوجود أنفاق يأتي في إطار المحاوالت المكشوفة،       

داعياً فتح إلى التعقل، وعدم االنـزالق فـي خـضم التحـريض      .المخططات العسكرية للمقاومة الفلسطينية  
 اًكدمؤ .الشعبوحساب   هان ال يكون التحريض اإلعالمي على حساب      ، وإلى أ  اإلعالمي  للتأثير على المقاومة    

   .على أن المقاومة لن تسمح ألي فصيل بكشف مخططاتها العسكرية
  

  فتح لنقل الخالفات الفلسطينية إلى األردنتيار في ماس تحذر من محاوالت ح .12
 في حركة فتح يحاول نقل األزمة الفلسطينية الداخليـة          اعتبرت حركة حماس أن هناك تياراً     :  رام اهللا  ،عمان

ابع مـن    في الس  أصدرت بياناً "  إقليم األردن  -فتح  "لى أن   إوأشارت الحركة    .الحالية إلى األراضي األردنية   
ثاني الجاري، ضم مفردات وعبارات تشير إلى استعداد الحركة إلى نقل األزمـة الفلـسطينية إلـى                 الكانون  

". ومثيـر لالسـتهجان واالسـتغراب   .. مؤسف "بأنه  بيانالووصفت حماس ما جاء في  .األراضي األردنية 
ة بما فيها العسكرية تحت تصرف      وكان البيان أشار إلى أن الحركة في األردن مستعدة لوضع إمكاناتها كامل           

وأوضـح بيـان     .رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمساعدته في مواجهته الحالية مع حكومة حماس           
ثنين وتلقت قدس برس نسخة منه أن الحركة تمهلت في التعليق على بيان فتح حتى يتم                صدر عن حماس اإل   

لما تبين لنا أن قيادة حركـة فـتح فـي           : "ضاف البيان ، وأ "التأكد من حقيقة الجهة التي تقف وراء إصداره       "
األردن، التي أعيد تشكيلها مؤخراً برئاسة المدعو يونس الرجوب هي وراء إصدار هذا البيان، رأينا أنـه ال                  

 خطيرة ودالالت سيئة أهمها أنه يهـدد بتحويـل          معاٍن" البيان يحمل     أن حركةالورأت   ".يمكن تجاهل األمر  
، وذهب إلى حد القول إن بيان فتح يشير إلـى أن            "للمواجهات الدموية وتصفية الحسابات   األردن إلى ساحة    

الفتنة التي أشعلها رفاقهم من التيار االستئصالي في حركة فتح في األراضي الفلسطينية المحتلة، ستنقل إلى                "
لتـصدي لهـذه الزمـرة      الشعب األردني األبي بقواه الحية، ا     "وطالبت حماس في بيانها      ".األراضي األردنية 

 ".اإلجرامية، والفاسدة، والحاقدة، التي تريد أن تشعل فتنة نائمة في األردن، فلعن اهللا الذين يريدون إيقاظهـا                
يشار إلى أن بيان فتح المذكور تم توزيعه في أوساط الالجئين الفلسطينيين في مخيمات األردن، وجاء فـي                  

وجودها ويقدم لها الدعم المادي أو المعنوي سيكون في موقـع           إن كل من يوالي حماس ويدافع عن         ":البيان
  ".العدوان على شعبنا الفلسطيني، وفي دائرة التآمر على وحدتنا الوطنية، وبذلك فإننا سنستهدفه

  15/1/2007قدس برس 
  

  الحركة مغتصبة من شلة من المتآمرين واللصوص: فتح في الخارج .13
نها مغتصبة من شلة مـن      أدر حركة فتح في الخارج حركتهم ب      وصف أعضاء وكوا   : بسام البدارين  -عمان  

وقال بيان موقع باسم أعضاء وكوادر وضباط حركة فـتح فـي الخـارج              . المتآمرين واللصوص والفاسدين  
عضاء في اللجنة المركزية للتخلـي عـن        أ ىن بعض قادة فتح الجدد يضغطون عل      أ: األحدصدر من عمان    

سباب مقتل الرئيس   أ عن تدخل متنفذين في الحركة لمنع تحقيق داخلي عن           مواقعهم، كما كشف البيان النقاب    
سماء موقعيه تطرق في أكثر من مناسبة للقيـادي الفتحـاوي           أوالبيان الذي لم تظهر      .الراحل ياسر عرفات  

 شديد اللهجة بالكشف عـن الوثـائق         ووجه تحذيراً  ،محمد دحالن والمجموعة المقربة منه دون ذكر األسماء       
 تحذير ألعـضاء    ى البيان عل  ىهلية داخل فلسطين، كما انطو    أ حرب   ىستمرار العمل عل  اائع في حال    والوق

  .و دعوة فاجرة لتفجير صراعات داخليةأي قرار مارق أحركة فتح في الداخل من التفاعل مع 
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 ي عدوان اسرائيلي على غزةأ تبدي استعدادها لمواجهة مقاومةفصائل ال .14
 أبو أحمد الناطق باسم سـرايا القـدس       قال   :ألفت حداد نقالً عن مراسلته     15/1/2007 48عربذكر موقع   
إن تهديدات العدو ليست جديدة، ونحـن فـي سـرايا            ": التهديدات االسرائيلية باجتياح قطاع غزة     تعليقاً على 

واطنين الفلسطينيين ضد مطلقي    القدس نعتقد أنها غير جدية وتأتي في إطار الحرب النفسية إلثارة مشاعر الم            
ن العدو قام بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية في قطاع غزة بذريعة وقف إطـالق               أوضح  أو ".الصواريخ

الصواريخ، لكنه فشل على الدوام في تحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة، مؤكداً على أن عمليـات إطـالق                  
ي ينفذ فيها العدو عملياته حيث أصبحت صواريخ المقاومـة          الصواريخ كانت تتواصل من نفس المناطق الت      

 . للرعب مع العدو وباتت تصيب أهدافها بدقة عالية حسب اعتراف العـدو الـصهيوني نفـسه                تشكل توازناً 
 ألف جندي من عناصر الناتو في القطاع، قـال أبـو            30وحول اقتراح عدد من قادة العدو الصهيوني بنشر         

قدس وبجانبنا كافة فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد للقاصي والداني أنـه ال يمكـن              إننا في سرايا ال    ":أحمد
القبول بوجود قوة أخرى تحتل أراضينا من جديد، وسنقاوم أي تواجد أجنبـي عـسكري فـي األراضـي                   

  ."ه وتدعمهءالفلسطينية مهما كانت الجهة التي تقف ورا
 :إلى أن وكاالت   وال  مصطفى الصواف  الً عن مراسله   نق غزةمن   15/1/2007إسالم أون الين    وأشار موقع   

المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ربط بين هذا التهديد وبين زيارة وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة                  
أعطت الضوء األخـضر لحكومـة      " رايس بأنها    اًتهمم. كوندوليزا رايس إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية     

 ليبرمـان، علـى أن أمريكـا    ... واسعة في قطاع غزة من خالل تأكيدها مع      االحتالل للقيام بعملية عسكرية   
وأكد برهوم أن حماس لن تقف مكتوفة األيدي أمام أي عدوان قد تتعرض له غـزة،                 .ها ل "ستواصل دعمها 

  .وستدافع عن كل قطرة دم فلسطينية
هته، قال المتحـدث باسـم      من ج : غزةمن   حامد جاد نقالً عن مراسلها     16/01/2007الغد األردنية   وأفادت  

الجـد، متوعـداً قـادة الحـرب         بو مجاهد أن اللجان تأخذ التهديدات على محمـل        ألجان المقاومة الشعبية    
االسرائيليين بخسارة كبيرة في حال أقدموا على اقتراف أي من الحماقات في قطاع غزة، معلناً عن وجـود                  

 ".لتنسيق بين االجنحة العسكرية لمواجهة أي تهديد محتم"
  

 ضد طالب المدارس" اإلرهاب الفكري"فتح تتهم حماس بممارسة  .15
دان عبد الحكيم عوض، الناطق الرسـمي باسـم          أ :16/1/2007األيام الفلسطينية    مراسل   كتب حسن جبر  

سماه ممارسة حركة حماس اإلرهاب الفكري ضد طالب المدارس من خالل           أحركة فتح في قطاع غزة، ما       
ئوي وحزبي لطالب المدارس، مستعرضاً نماذج من أسئلة أعـدتها وزارة التربيـة             إعداد أسئلة ذات طابع ف    

وضرب مثاالً بورقة امتحان للصف األول الثانوي للغة العربية جاء في            .والتعليم المتحانات المرحلة الثانوية   
لـة  رسـالة لدو  : اكتب في أحد موضوعين على أن يكون األول منهمـا         : وهو سؤال إجباري  "السؤال األول   

وهـذه ورقـة    : "وأضـاف  ".رئيس الوزراء تعرب فيها عن تضامنك مع الحكومة وصمودها تجاه الحصار          
شاهد سكان مدينة غزة    : أخرى المتحان الجغرافية ورد فيها في السؤال الرابع القسم الثالث من السؤال يقول            

يل هنيه الـساعة العاشـرة       شرقاً محاولة اغتيال دولة رئيس الوزراء الفلسطيني اسماع        30الواقعة على خط    
 45مساء من الرابع عشر من الشهر الماضي، كم كانت الساعة في مدينة بغداد الواقعة علـى خـط طـول          

وقال إن هذا يؤشر بما ال يدع مجاالً للشك الى رغبة حركة حماس في زج هذه الفئـة فـي دوامـة                       "شرقاً؟
الى إقحام هؤالء الطلبة في حالـة االسـتقطاب         االستقطاب ومعمعان االختالف السياسي، األمر الذي يؤدي        

  . السلبي قصراً
 حذر النائب عن فتح ماجد أبو شمالة من ظاهرة استغالل           :خان يونس من   15/1/2007وكالة معاً   وأضافت  

بـو  أوقال   .جل التعبئة الحزبية والفئوية الضيقة    أبعض المدرسين في المدارس الحكومية ووكالة الغوث، من         
إنها تتنامى دون أن تجد من يضع لهـا         .. في اآلونة األخيرة تنامي هذه الظاهرة بشكل مطرد       لوحظ  " :شمالة
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وطالب أبو شمالة وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية ومؤسسات المجتمع المـدني للوقـوف               ". حداً
 .وزارةلانظمة أتخالف قوانين ولوائح و  على أنهااًشددم .بحزم أمام هذه الظاهرة المستشرية

  
 ةيمنألاجهزة األحماس تعاني من عقلية كسيحة فيما يتعلق بفهمها لدور : نزال .16

ن حركة حماس تعاني من عقلية كسيحة فيما        أ قال جمال نزال المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية           :رام اهللا 
 تعقيباً  ،ضاف نزال أو .وهي تناصبها العداء وتهاجمها بأستمرار    , يتعلق بفهمها لدور أجهزة االمن الفلسطينية     

ن اجتماع رايس بالرئيس عباس جاء لخدمـة        أعلى تصريح فوزي برهوم الناطق باسم حماس الذي قال فيه           
وأجهـزة  ,  ألف رجل أمن فلسطيني وعـائالتهم      60هذا موقف غير وطني تجاه       ":المصالح األمنية إلسرائيل  

ق مشروع الدولة الفلسطينية، الذي تحتم عليـه        أمننا ال تسهر على أمن اإلسرائيليين، بل هي تسهر على تطبي          
وانتقد نزال الكلمات الصمغية التي تستعملها حماس في         ".أن يمر عبر اتفاقات مرحلية يعرف الجميع قصتها       

إن الكالم مرآة النفوس وبصمات القلوب ومن يتكلم بالسوء يعبر فقط عن            " :مخاطبة الرئيس الفلسطيني، قائالً   
  ".س أبو مازن لتخلت عنا دول العالم ولبقينا رهينة لدول ال تعترف بملة الشعب الفلسطيني ولوال الرئي،نواياه

  15/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

  اللبناني - الحوار الفلسطيني  تدعو إلى استئنافالديمقراطيةالجبهة  .17
ـ    عقب لقا  ، علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين         ادع  ن الجبهـة  ء وفد م

اللبنـاني لتنظـيم     -لى استئناف الحوار الفلسطيني     إ ،البطريرك الماروني الكاردينال نصراهللا بطرس صفير     
العالقات في اتجاه التوافق واالتفاق على خطة سياسة مشتركة ودعم صـمود الالجئـين بـإقرار الحقـوق                  

 والخروج من دائرة مشاريع التوطين      اإلنسانية لكي يتمكن الالجئون من مواصلة نضالهم النتزاع حق العودة         
 أن الفلسطينيين في لبنان عنصر استقرار وأمن وليسوا جزءاً من التجاذبات الداخلية اللبنانية،              أكدو. والترحيل

وليسوا أيضاً في سياق أن يقبلوا بأن يزج بهم في هذه الصراعات، فهم مع وحدة لبنان وعروبتـه وسـيادته                    
  ". واستقالله ومقاومته

 16/1/2007تقبل المس
  

  اولمرت ورايس يعتزمان عقد قمة ثالثية بمشاركة عباس  .18
عقدت وزيرة الخارجية االمريكية امس اجتماعا مع رئيس الوزراء االسرائيلي           : زهير اندراوس  -الناصرة  

ايهود اولمرت، استمر، قرابة ثالث ساعات، حيث قسم الى قسمين، ففي القسم االول دار االجتماع بحضور                
واشار الموقـع،   . ين عن الطرفين، اما الجزء الثاني فقد كان سريا، وجمع االثنين اولمرت ورايس فقط             ممثل

بناء على تصريحات مسؤولين سياسيين مقربين من ديوان اولمرت، الى ان االجتماع تمحور حـول اخـر                 
  . م التباحث فيهاالمستجدات على الساحة الفلسطينية، لكن االثنين رفضا الكشف عن مضمون الشؤون التي ت

 الى ان الطرفين اتفقا على زيادة الدعم الذي تقدمه االدارة االمريكية والحكومـة              يديعوتمع ذلك اشار موقع     
كما تم االتفاق بينهما على عقد اجتماع ثالثي بحـضور          ،  االسرائيلية لرئيس السطة الفلسطينية محمود عباس     

الجتماع، اذ ان رايس ستعود الى المنطقة للمشاركة في         رايس واولمرت وعباس، ولكن لم يتم تحديد موعد ا        
ة المشتركة بين االمريكيين واالسرائيليين لتحويل االموال الى        يكما اتفق الطرفان على االل    . االجتماع الثالثي 

. الرئاسة الفلسطينية، بهدف منع أي محاولة لوصول هذه االموال الى الحكومة التي يرأسها اسماعيل هنيـة               
 الى ذلك قالت المصادر االسرائيلية انه تم االتفاق بين اولمرت ورايس على مواصلة الدولة العبرية                باالضافة

منح التسهيالت للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك حرية التنقل ونقل البضائع، وهي النقاط                
   .في القدس الغربيةها خالل اجتماعه االخير مع اولمرت يالتي كان محمود عباس قد اتفق عل

وفي وقت الحق اجتمع رئيس الوزراء اولمرت مع اعضاء كتلة حزب كاديما في الكنيست واطلعهـم علـى                  
وقال اولمرت، بحسب الموقع االسرائيلي، ان العالقات االسرائيلية االمريكيـة          . تفاصيل من اللقاء مع رايس    

ايس حظيت بموافقة وزيرة الخارجية االمريكيـة،       ممتازة، وان جميع االمور التي تمت مناقشتها بينه وبين ر         
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الفتا الى ان الواليات المتحدة االمريكية هي الدولة الوحيدة التي تذلل الـصعوبات السـرائيل فـي اوقـات                   
وقال اولمرت ايضا انه ال مفر من اجراء المفاوضات مع الفلـسطينيين بـشكل              . االزمات، على حد تعبيره   

 ان ايـة    :وقال اولمرت ايضا العـضاء كتلتـه       .دعم من االدارة االمريكية   مباشر، وان هذا االمر يحظي ب     
حكومة وحدة وطنية فلسطينية قد تشكل بمشاركة حماس وفتح وال تعترف بشروط الرباعية الدوليـة فانهـا                 

  .ستكون محاصرة ومعزولة عن العالم، مشددا على ان هذا الموقف هو ايضا موقف جورج بوش
  16/1/2007القدس العربي 

  
 إسرائيل وسورية أجريتا مشاورات سرية : هآرتز .19

 مشاورات سرية 2006 إلى 2004أفادت صحيفة هآرتز أن ممثلي إسرائيل وسورية أجريا في الفترة من 
وقالت الصحيفة إن المشاورات توقفت بعد أن رفض ممثلو إسرائيل . توجت بكتابة مسودة اتفاقية سالم

. من كونه حوارا بين أساتذة الجامعات إلى مباحثات سياسية كاملةاقتراح ممثلي سورية بتحويل الحوار 
توافق إسرائيل على إعادة مرتفعات الجوالن إلى سورية والتي تقام : وتضمنت مسودة اتفاقية السالم اآلتي

وتحجم سورية عن دعم .. فيها حديقة طبيعية يدخلها السوريون واإلسرائيليون بحرية بدون تأشيرات الدخول
 . هللا وحماس كما تنأى بنفسها عن إيرانحزب ا

  16/1/2007وكالة نوفوستي 
  

  سجال حاد بين بيرتس وليبرمان .20
رغم كل محاوالت إخفاء األزمة والبحث عن المصالح المشتركة في إبقاء الحكومة اإلسرائيلية             : حلمي موسى 

التالسن بين وزير الـدفاع     فما إن بدأ    . على حالها، إال أن األزمة انفجرت، وبشدة، مع وبسبب حزب العمل          
عمير بيرتس ورئيس الحكومة إيهود أولمرت حول تعيين غالب مجادلة وزيرا عربيا فـي الحكومـة حتـى       

فقد أعلن ليبرمان، أن كل يوم آخر يقضيه بيـرتس          . انضم إليه وزير الشؤون االستراتيجية أفيغدور ليبرمان      
إنني سأكون فرحا في دفع حزب العمل إلـى         "وقال  . في وزارة الدفاع يشكل خطرا شديدا على أمن إسرائيل        

المـشكلة ليـست    "وأضاف أن   . االنسحاب من االئتالف الحكومي، ولكنني أعتقد أن هذه مشكلة حزب العمل          
". فبيرتس مشكلة لحكومة إسرائيل وبشكل ال يقل عن ذلك لحزب العمـل           . غالب مجادلة وإنما عمير بيرتس    
 ". نا مشكلة كبرى مع واقع أن وزير الدفاع يتواجد في هـذا المنـصب             لدي"والسبب في نظر ليبرمان هو أن       

إنه لـيس   : معتبرا. منشغل بالمؤامرات السياسية وبالصراعات الداخلية    "ولكن، بحسب ليبرمان، فإن بيرتس      
 وقد رد قـائال     ،ولم يقف بيرتس صامتا إزاء اتهامات ليبرمان      ". وزير الدفاع الذي تحتاج اليه دولة إسرائيل      

تقد أنه إذا كان هناك من خطر على دولة إسرائيل فإنه يتمثل في وجود حزب عنصري مثـل إسـرائيل                    أع"
 أصـدر   حيـث وانضم إلى حملة بيرتس على ليبرمان العديد من أعضاء الكنيست من حزب العمل،              ". بيتنا
على تعيين وزير   ويشير كثير من المعلقين إلى أن الصراع         .حزب بيانا أدان فيه أقوال ليبرمان ضد بيرتس       ال

عربي يمكن أن يفجر صراعا حاسما داخل الحكومة وقد يدفع إلى تغيير حالـة االسـتقرار القائمـة بـين                    
  . مكوناتها

  16/1/2007السفير 
  

  الكنيست تقر بالقراءة األولى تحديد عدد وزراء الحكومة .21
ـ              ) الليكـود (اعار  صادقت الكنيست بالقراءة األولى، على مشروع قانون خاص بعضو الكنيست غـدعون س

وبحسب اقتراح القانون ال     . وزيراً 18ورؤوبين ريفلين، يحدد عدد الوزراء في الحكومة بحيث ال يزيد عن            
وبحسب اقتراح القانون أيضاً فإن أي تغيير فـي         .  وزراء 8 وزيراً وال يقل عن      18يزيد عدد الوزراء عن     

شارة إلى أن قانون أساس الحكومة السابق، كان        تجدر اإل  . عضو كنيست  61القانون يلزم بأغلبية ال تقل عن       
 وزيراً، إال أن إيهود براك بادر إلى إلغـاء التحديـد فـور              18يشتمل على تحديد عدد وزراء الحكومة بـ        

  .1999انتخابه في العام 
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 أمر من دمشق خفض اإلرهاب في غزة  : الشاباك .22
من قطاع غزة انخفض في الشهر الماضي بنسبة كبيرة، كشفت صحيفة معاريف امس، ان حجم االرهاب 

 - اغلب الظن في اعقاب تعليمات وصلت الى حركة الجهاد في قطاع غزة، مباشرة من القيادات في دمشق
وحسب  .، يوفال ديسكن، في اثناء جلسة الحكومة االسبوعية)الشاباك(هذا ما كشف النقاب عنه رئيس جهاز 

س السلطة محمود عباس اجروا سلسلة لقاءات في دمشق بهدف اقناع القيادات ديسكن، فان مبعوثين من رئي
وكنتيجة لذلك انخفض عدد صواريخ القسام التي . باصدار التعليمات للنشطاء بتقليص عملياتهم ضد اسرائيل

واضافة الى ذلك، تقلص على نحو كبير عدد التهريبات للوسائل القتالية من مصر الى . تطلق نحو اسرائيل
  .غزة

  16/1/2007القبس الكويتية 
  

  اتساع الفجوات االجتماعية بين العرب واليهود في اسرائيل .23
أكد بحث أكاديمي جديد في اسرائيل اتساع الفجوات االجتماعية بين العرب واليهود في اسرائيل في السنوات                

 اضـعاف نـسبتهم فـي    وجاء ان نسبة المواطنين العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر فاق بثالثة      . األخيرة
وبلغـة   .اوساط اليهود، فيما وضع البدو هو األسوأ ونسبة الفقراء بينهم أربعة أضعاف النسبة بـين اليهـود                

 فـي المئـة فـي       54 في المئة من اليهود يعيشون تحت خط الكفاف مقابل           18األرقام اشار التقرير الى ان      
ـ     في ال  79 في المئة بين البدو عموماً و      65اوساط العرب و   يعيش  (، حيث  في النقب  45مئة بين بدو القرى ال

في المجتمع العربي داخل اسرائيل الى ارتفاع نسبة        " األرقام المخيفة "وعزا معدو التقرير    . ) ألفا 80فيها نحو   
العاطلين عن العمل جراء معاناة سوق العمل في البلدات العربية من عدم استثمار الحكومة في البنى التحتية                 

دات وعدم تخصيص الموازنات المالئمة لها، علما ان الموازنة المخصصة للعرب الذين يشكلون             في هذه البل  
  . في المئة من مجمل الموازنة العامة السرائيل5 في المئة من السكان في اسرائيل ال تصل حتى الى 20

  16/1/2007الحياة 
  

 اقتراح بإلغاء العربية كلغة رسمية في اسرائيل : معاريف .24
ستشار القانوني للجنة الدستور التابعة للكنيست، ايال رندبرغ بأن تكون العبرية اللغة الرسمية اقترح الم

الوحيدة في اسرائيل ما يعني إلغاء اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية القائمة منذ عهد االنتداب البريطاني 
كوا في النقاش بسبب مقاطعتهم ان النواب العرب في الكنيست لم يشار" معاريف"وذكرت  .على فلسطين

ومركز التعددية عارضوا االقتراح وطالبوا ” للجلسة، مشيرة الى ان مندوبي المعهد االسرائيلي للديمقراطية
 .بحرية استخدام اللغة وتطويرها ونقلها الى االجيال القادمة

 16/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  ر أخرى شهو3تمديد العمل بقانون منع لم الشمل مدة  .25
المواطنة والـدخول   " صوتا، للمرة الرابعة تمديد العمل بقانون        12 صوتاً مقابل    36قررت الكنيست بأغلبية    

 شهور أخرى، وذلك بهدف منع لم شمل عائالت عربيـة فـي الـداخل مـع أبنائهـا                   3لمدة  " إلى إسرائيل 
ني بار أون أن تمديـد العمـل        وادعى وزير الداخلية رو    .الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة      

  ".العتبارات أمنية"بالقانون يأتي 
  15/1/2007 48عرب

  
 من المهاجرين اليهود ال يتكلمون العبرية في بيوتهم% 90: استطالع .26
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من المهاجرين اليهود % 90 أن ،أظهر استطالع ، أجراه أحد المعاهد االسرائيلية، ونشرت معطياته أمس
وأظهر  . عاما، ال يستخدون اللغة العبرية في بيوتهم17 على هجرتهم الى اسرائيل، حتى الذين مر

من المهاجرين ال يزالون يستصعبون استخدام اللغة العبرية، وأن مستوى اللغة لدى % 29االستطالع أن 
من بين المهاجرين ال تزال متوسطة، والوضع يسري ايضا على مستوى القراءة والكتابة، إذ تبين ان % 31

ويقول االستطالع ان الغالبية الساحقة من المهاجرين تستخدم اللغة العبرية  .متدٍن جدا% 42لدى المستوى 
  .فقط في العمل، أما في حياتهم اليومية العادية فإنهم يتحدثون بلغتهم األم، الروسية

  16/01/2007الغد األردنية 
  
  
  

 ردن إسرائيل تعرض خطة سالم مع سوريا تشمل تبادل أراض مع لبنان واأل .27
 ان عوزي آراد مدير مركز هرتسليا للدراسات االسـتراتيجية          ،ذكر تقرير صحفي أمس    :ب. ف. تل أبيب أ  

.  أساس تبادل أراض تشمل أيضا لبنـان أو األردن         علىاستطلع آراء مسئولين إسرائيليين بشأن خطة سالم        
 ألشخاص معينين الخطوط     انه فاتح السوريين وعندما قدم     ،قال آراد في تصريحات لصحيفة معاريف أمس      و

لـم يـذكر آراد أسـماء المـسئولين         و ، تبادل اراض لم يتم رفضها بشكل مطلق       علىالعامة للخطة القائمة    
وبموجب خطة آراد تحتفظ إسرائيل بعشرين في المائة مـن مرتفعـات            . هم الخطة يالسوريين الذين طرح عل   

 الطـرف   علـى  كيلو مترا مربعا     250لية  وستشمل االراضي التي ستظل تحت السيطرة االسرائي      . الجوالن
 ان  علـى  ألف اسرائيلي يقيمون في الجوالن       15الغربي من الجوالن والذي يعيش فيه حاليا الثلثيان من بين           

وتدعو الخطة في المقابل إلي تبادل أراض بين إسرائيل وسوريا ولبنـان أو             . ينسحب المستوطنون اآلخرون  
 حدودها مع سوريا مقابل قطعة من االرض        علىبيروت لدمشق عن قطاع     األردن وفيما يتعلق بلبنان تتنازل      

 حدودهما المشتركة مقابل ان تـسلم       علىفي شمال إسرائيل وفيما يتعلق باألردن تعطي عمان لسوريا قطاعا           
يجب أال نقـف عنـد الـصيغ    "وقال اراد للصحيفة . إسرائيل لألردن قطعة من االرض جنوبي البحر الميت    

  .نضي ولم يعد ممكنا االعتقاد ان ثمن السالم مع سوريا هو االنسحاب الكامل من هضبة الجوالالقديمة لألرا
  16/1/2007الجمهورية 

  
   حاجزاً في الضفة40االحتالل يزيل  .28

 فـي الـضفة     400 حاجزاً من اصـل      40قال مسؤول اسرائيلي كبير ان الجيش االسرائيلي ازال اكثر من           
". في اطار االجراءات الرامية الى تسهيل ظروف معيـشة الفلـسطينيين          "نالغربية خالل االسبوعين االخيري   

لمستشفيات فـي   )  ماليين دوالر  9,5( مليون شيكل    40خالل االسبوعين االخيرين خصص مبلغ      : "واضاف
واقتطع هذا المبلغ من االموال الفلسطينية التي جمدتها اسرائيل ومقدارها مليـار             ".الشطر الشرقي من القدس   

كذلك اعلن الجيش االسرائيلي انه خفف       .نذ تولت حركة حماس رئاسة الحكومة الفلسطينية في آذار        دوالر م 
  .عمليات المراقبة على نقاط التفتيش عند المعابر بين االراضي الفلسطينية واسرائيل

  16/1/2007النهار 
  

  والد شاليت يبدي رغبته في لقاء خاطفي ابنه .29
طينية للحياة أن نعوم شاليت والد الجندي اإلسرائيلي األسـير فـي            كشفت مصادر فلس  :  فتحي صباح  –غزة  

أحد الفصائل الثالثة التي تحتجز غلعاد شـاليت منـذ سـبعة            " جيش اإلسالم "غزة أبدى رغبته في لقاء قادة       
الفلـسطيني مـن خـالل      " جيش اإلسالم "وقالت المصادر أن شاليت األب أجرى اتصاالت مع قادة           .شهور

وأضافت المـصادر   ،   لترتيب لقاء مع قائده ممتاز دغمش للبحث في سبل إنهاء محنة ابنه            وسطاء فلسطينيين 
  .أن دغمش أبدى استعداداُ مبدئياً لترتيب لقاء لشاليت األب واالستماع إلى مطالبه

  16/1/2007الحياة 
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  تهمة االغتصاب لكتساف النيابة ستوجه .30

ة اإلسرائيلية ستوجه إلـى موشـيه كتـساف تهمـة            افادت يديعوت أحرونوت امس ان النيابة العام       :ي ب ا  
وأضافت الصحيفة أن المستشار القضائي للحكومة       .االغتصاب لموظفة عملت تحت أمرته في ديوان الرئاسة       

مناحيم مزوز والمدعي العام سيقرران في بنود االتهام ضد كاتساف األسبوع المقبل، وانه لن يكـون هنـاك            
من جانبه، قال المحامي تسيون أميـر، الـذي         . ئحة اتهام ضد كاتساف   مفر من شمل تهمة االغتصاب في ال      
امس ليس صحيحاً، معتبرا ان األدلة الموجودة لدى        " يديعوت أحرونوت "يدافع عن كاتساف، ان ما نشر في        

  . النيابة العامة والشرطة ستغير وجه التحقيق بالكامل لكنه رفض إعطاء تفاصيل أخرى
 16/1/2007المستقبل 

  
  

  بة من المستوطنين والمحامين الفلسطينيين تتآمر على أثرياء يهودعصا .31
دلت تحقيقات الشرطة االسرائيلية على ان عصابة السمسرة على األرض الفلسطينية فـي الـضفة الغربيـة                 
والقدس المحتلة، التي اكتشفت قبل يومين، عملت على نطاق اوسع بكثير من التقديرات األولية، وأن حجـم                 

واعتقلت الشرطة االسـرائيلية،    . ب، التي قامت بها تصل الى بضع عشرات ماليين الدوالرات         عمليات النص 
وتبين ان الشركاء في هذه العصابة ليـسوا مـن          . على ذمة هذه القضية حتى االن، حوالي عشرين شخصا        

م عـدد مـن     الرجال العاديين من اليهود والفلسطينيين، انما هم ضالعون في السياسة واالقتصاد، ويوجد بينه            
فهم في اسرائيل مجموعة من مستوطني الضفة الغربية، وبيـنهم شخـصيات بـارزة، بحكـم                 .المسؤولين

تخصصها في تهويد العقارات العربية، حيث تتخصص في شراء البيوت والحوانيت والعمارات واألراضـي              
م المحامون المعروفـون    وفي الجانب الفلسطيني منه   . العربية، وضابطان، على األقل، في الجيش االسرائيلي      

  .وسماسرة االرض وتجارها وغيرهم
  16/1/2007الشرق األوسط 

  
  القضاء اإلسرائيلي يشجع اإلتجار بالنساء عن طريق األحكام المخففة .32

 متهمين بمخالفات خطيرة؛ من     8اليوم اإلثنين، صفقة إدعاء بشأن      ،  قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب      
وبحسب الصفقة فقد تم شـطب البنـود        . ، ودفع نساء إلى العمل بالدعارة، واحتجازهن      بينها اإلتجار بالنساء  

وجاء أن النيابة وافقت على الـصفقة بعـد أن أصـدرت             .الخطيرة من الئحة اإلتهام، مثل اإلتجار بالنساء      
 لكثافـة   المحكمة العليا أمراً بإطالق سراح المتهمين، بسبب تواصل اإلجراءات القضائية لمدة طويلة، نظراً            

إلى ذلك، تشير المعطيات إلى هبوط نسبة ملفات اإلتجار بالنساء التي تنتهـي              .الملفات الموجودة في المحاكم   
من الملفات عن طريـق     % 40 تم إنهاء ما يقارب      2005وبحسب المعطيات ففي العام     . بعقد صفقة قانونية  

كما تجدر اإلشارة إلى أن المحاكم كانت قد         .عقد صفقات، وهذه النسبة أقل بكثير مما كانت عليه في السابق          
قررت في الكثير من الحاالت فرض غرامات مالية على المدانين باإلتجار بالنساء، وتم تحويل الغرامات إلى                

  !  خزينة الدولة وليس إلى الضحايا
  15/1/2007 48عرب

  
  سائق جنرال إسرائيلي نسي أين أوقف سيارة قائده فدفع الفلسطينيون الثمن .33

هدت عدة بلدات في الضفة الغربية، الليلة قبل الماضية، عمليات اجتياح اسرائيلية واسعة، بحثا عن سيارة                ش
فقد أبلغ سائق الجنرال الشرطة وقيـادة الجـيش بـسرقة            .قائد لواء المركز في الجيش، الجنرال يائير نافيه       

ـ     . ة الـسرية وأوراق خطيـرة  السيارة، وبداخلها خرائط سرية وجهاز حاسوب يحتوي على معلومـات بالغ
وقامت بعمليات تمـشيط    . فاقتحمت قوات كبيرة البلدات الفلسطينية التي يتوقع أن يكون سارقو السيارة فيها           

وبعد نحو ساعتين عثر على السيارة، وإذا بها تقف في مكانهـا             .اعتدت خاللها على الناس واقتحمت بيوتهم     
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يـذكر ان سـيارة     . ، إال انه اعتقد انه وضعها في مكان آخر        )قرب تل أبيب  (أمام بيته في مدينة رمات غان       
  .القائد السابق سرقت بما فيها من أوراق ولم يتم العثور ابدا

  16/1/2007الشرق األوسط 
  

  ن مع وقف التنفيذ على ضابطين تسببا بقتل أربعة فلسطينيينمحكمة عسكرية تكتفي بالسج .34
اكتفت المحكمة العسكرية بفرض السجن مع وقف التنفيذ، باإلضافة إلى التوبيخ على إثنين من ضباط جـيش        

 من  2002يونيو   /اإلحتالل اللذين تم تقديمهما للمحاكمة العسكرية، بعد أن أطلقا قذائف المدفعية في حزيران            
وعلم أن الضابطين توصـال      . منع التجول على مدينة جنين، ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين           أجل فرض 

وادعت النيابة العسكرية   . إلى صفقة مع النيابة العسكرية، بموجبها لن يتم فرض عقوبة الحبس الفعلي عليها            
كمـا  ". شهادة للجيش  "أن هذا أقصى ما كان باإلمكان الوصول إليه، واعتبرت مجرد إجراء عملية المحاكمة            

  .منعت المحكمة العسكرية نشر أسماء الضباط، وذلك خشية اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما خارج البالد
  15/1/2007 48عرب

  
  الجيش اإلسرائيلي يرحب بتعيين جنرال ايطالي على رأس اليونيفيل  .35

لي كالوديو غراتسيانو قائداً لقـوات  رحبت قيادة الجيش اإلسرائيلي بقرار األمم المتحدة تعيين الجنرال اإليطا        
. ، وتوقعت أن تستمر اليونيفيل في اتخاذ خطوات صارمة لوقف نشاطات حزب اهللا فـي عهـده                )اليونيفيل(

إنه يأخذ وظيفتـه علـى      . إنه ضابط جدي  " جيروزالم بوست "وقالت مصادر في الجيش اإلسرائيلي لصحيفة       
ان غراتسيانو يتمتـع بخبـرة   " جيروزالم بوست"ئيلي، قالت واستناداً إلى مصادر الجيش اإلسرا . محمل الجد 

كما أثنت القيادة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي على عمل القوة          . كبيرة في مكافحة حركات التمرد واإلرهاب     
 جندي، قائلة إنها تعمل على منع حزب اهللا مـن           2500اإليطالية المشاركة في قوات اليونيفيل والمؤلفة من        

  . ى مواقعه المتقدمة على الحدود بين لبنان وإسرائيلالعودة إل
  16/1/2007السفير 

  
  الصادرات العسكرية اإلسرائيلية تضرب رقما قياسيا في العام الماضي  .36

كشف رئيس قسم دعم إنتاج الصناعات العسكرية في وزارة األمن اإلسرائيلية، يوسي بن حنان، النقاب عن                
 مليـار   4.4 رقما قياسيا، إذ بلغت الـصادرات        2006ة ضربت في العام     أن الصناعات العسكرية اإلسرائيلي   
وتعتبر الدولـة العبريـة الدولـة        . التي بلغت أربعة مليارات دوالر     2002دوالر، لتتجاوز صادرات العام     

. الخامسة في العالم في تصدير الصناعات العسكرية، وذلك بعد الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا             
لسنوات األخيرة فرضت الواليات المتحدة بعض التقييدات علي الـصناعات العـسكرية اإلسـرائيلية،              وفي ا 

 قطع أمريكية، وأيضا في ما يتعلق بنوعية الزبائن، إذ تشترط اإلدارة األمريكية             ىخاصة تلك التي تحتوي عل    
ويقول بن حنـان   .لمتحدةأن ال تصدر إسرائيل بضائع عسكرية لدول في حالة نوع من النزاع مع الواليات ا          

إن أكبر زبون خارجي للصناعات العسكرية اإلسرائيلية فهو الواليات المتحـدة التـي بلغـت الـصادرات                 
 حوالي مليار دوالر، كما أن إسرائيل تصدر أسلحة إلى عـدة            2006العسكرية لها وحدها في العام الماضي       

  .دولة أوروبية ومن بينها بريطانيا
  12/1/2007المشهد االسرائيلي 

  
  حراسة مشددة على منزل الشاهد في قضية أولمرت؛ في أعقاب تهديد بالقتل .37

يارون زليخة، في أعقاب تهديدات على حياتـه        . حراسة مشددة على منزل المحاسب العام لوزارة المالية، د        
ـ و. وقال زليخة مؤخرا عدة مرات أنه يتعرض للتهديد. وحياة أفراد أسرته   سي ضـد  زليخة هو الشاهد الرئي

  .أولمرت في قضية بنك ليئومي
  15/1/2007 48عرب
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  سمير القنطار يناشد القوى الفلسطينية وقف النزاع الداخلي .38

ن مضيفا أ . ناشد سمير القنطار، من سجن هداريم الفصائل الفلسطينية، وقف االقتتال الداخلي          : القدس المحتلة 
 وإسقاطاته قائمة في كافة جوانـب حيـاتهم         هم،رضعلى الفلسطينيين تذكر أن االحتالل ما زال جاثماً فوق أ         

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  15/1/2007 قدس برس

  
   جثث اربعة فلسطينيين في بغدادىالعثور عل .39

 انه تم العثور علـي اربـع جثـث          ، مفوضية العراق  -قالت رابطة الالجئين الفلسطينيين في اوروبا        :لندن
ميليشيا جيش المهدي مدعومة بميليشيا وزارة الداخلية هجوما مسلحا علي     شنت  ، بعد أن    لفلسطينيين في بغداد  

 شاب فلسطيني بالضرب والتنكيل بتهمة ان       ىعتداء عل كما سجل ا   العاصمة،التجمع الفلسطيني السكني وسط     
إلى ذلك طالبت الرابطـة     .  ورميه في الطرقات    أحد الضحايا   جسد إلى أنه قد تم تقطيع     أشارتو .اسمه عمر 

 اسوة ببقية الجاليات العربية      العراق، مغادرةلبدعم الالجئين الفلسطينيين في العراق بمختلف الوسائل الممكنة         
تسهيل ذلك، كمـا  الحكومة العراقية والسورية واالردنية من طلب ، والواالجنبية التي غادرت بسبب المجازر   

  . وتأمين خروجهمهمعن الفلسطينية باعالن حالة االستنفار للدفاع ى جميع القوتطالب
  16/1/2007القدس العربي  

  
  لحماية المؤسسات اإلعالمية محمود عباسنقابة الصحفيين تدعو  .40

وجهت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وممثلو عدد من المؤسسات والمراكز اإلعالمية والصحفية : رام اهللا
ى توفير أقصى قدر من الحماية محمود عباس ناشدته فيها العمل علإلى  رسالة ،العاملة في فلسطين

 بعد سلسلة االعتداءات التي حدثت للصحفيين لتمكينهم من أداء مهمتهم بحرية ودون خوف أو إرهاب
 األحد  وطني طاريء،واكد مصدر مسؤول في النقابة على أن التحضيرات تجري لعقد مؤتمر .مؤخرا

فاع عن الصحفيين وحرية الصحافة في عباس وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالد المقبل تحت رعاية
 .فلسطين

  15/1/2007وكالة معا اإلخبارية  
  

  ألف 60إسرائيل تهدف إلى رفع عدد مستوطني معاليه أدوميم إلى : التفكجي .41
قال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق إن إسرائيل تهدف إلى رفع : عمان - نادية سعد الدين

 32 ألف مستوطن بينما يبلغ مجموعهم الحالي نحو 60يصل إلى قرابة ، ليه أدوميمعدد المستوطنين في معال
وأوضح بأن إسرائيل تتجه نحو تكثيف بناء المستوطنات في الناحية الشرقية من القدس المحتلة بعد . ألف

 ألف وحدة سكنية في الجانب الغربي من المدينة بسبب 20فشل مشروعها االستيطاني القاضي ببناء 
حذر من مخاطر تسارع قد و. ارضة إسرائيليين لتأثيره السلبي على المساحة الخضراء الواقعة هناكمع

وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ما ينعكس سلباً على الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى 
لى رفع نسبة المستوطنين في  إ تهدفإسرائيل وقد أشار إلى أن  .مفاوضات المرحلة النهائية بين الجانبين

 35للعرب خالفاً للوضع الحالي الذي تصل فيه نسبة العرب إلى  % 12مقابل  % 88القدس المحتلة إلى 
يرفع عدد المستوطنين في الضفة ،  يذكر أن القرار االسرائيلي األخير بتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم%.

 بينما ، مستوطنة15 ألف في القدس وحدها ضمن 182م  ألف مستوطن منه462الغربية المحتلة إلى حوالي 
 . بؤرة استيطانية116 مستوطنة و155 ألف مستوطن ضمن 280يبلغ عددهم في الضفة الغربية حوالي 

  16/01/2007الغد األردنية 
  

  مؤسسة األقصى تناشد وقف حفريات إسرائيلية تهدف إلى الهيمنة على القدس .42
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قصى، من قيام إسرائيل بحملة حفريات واسعة، في أقصى الطرف الغربي           حذّرت مؤسسة األ  : القدس المحتلة 
إزالة وهدم أبنية عربيـة وإسـالمية        فضال عن    لساحة البراق، وعلى مساحة واسعة غرب مسجد األقصى،       

 بهدف ما وصفته تزييف     ، ظهرت آثارها بشكل واضح للعيان،       قديمة من حقب تاريخية قريبة، وبعيدة المدى      
  . وعبرنتهاهاتهويداستمرارا لمسلسل المعالم العربية واإلسالمية في مدينة القدس القديمة، التاريخ وطمس 

  15/1/2007 قدس برس
  

  وقفيةال كنيس يهودي على أرض اللجنة الملكية لشؤون القدس تدين إقامة .43
 صـهيونية   ان اقامة الكنيس اليهودي الذي تنوي جماعات     ،قال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس      : عمان

 سيكون مؤشراً على اندالع ازمة خطيرة وتحـدياً لمـشاعر           ،اقامته على االراضي الوقفية في مدينة القدس      
اهابت اللجنة بالمجتمع    وقد   .المسلمين والمسيحيين واعتداء على المقدسات االسالمية في مختلف ارجاء العالم         

 اسرائيل ان اعتمادهـا علـى القـوة لفـرض           كير، وتذ الدولي واالمم المتحدة لوقف االعتداءات االسرائيلية     
مـن مـصلحتها    أن   و .سيطرتها على القدس لن يجلب لها السالم وان الضعف العربي لن يبقى على حالـه              

  .التعايش وااللتزام بالشرعية الدولية
  16/1/2007الرأي األردنية 

  
   دونم من األراضي جنوب بيت لحم لبناء الجدار 300مصادرة اكثر من  .44

قرية ام سـلمونة       دونم من اراض   300 نحو    على إقتحام ومصادرة    الجرافات االسرائيلية  عملت: تالوكاال
. ، بأمر قضائي إلستكمال عمل جدار الفصل       شخص 800جنوب مدينة بيت لحم، والتي يعتاش منها اكثر من          

   .دة اصابات بينهميشار إلى أن االهالي حاولوا التصدي للعملية مما دفع بجنود االحتالل للتدخل مخلفين ع
  15/1/2007 48عرب

  
 محققو االحتالل قدموا حلوى ألسير فلسطيني ابتهاجاً باغتيال شقيقه .45

قال أسير فلسطيني، إن محققي مخابرات االحتالل قدموا له الحلوى، عندما تمكنت وحدة خاصة : بيت لحم
  .من اغتيال شقيقهاالسرائيلي من الجيش 

  15/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الغربيةاعتقاالت وتوغالت احتاللية متواصلة في أنحاء متفرقة من الضفة .46
 حيث اعتقلـت     الغربية أعادت قوات االحتالل توغالتها في أنحاء متفرقة من الضفة        :  رامي دعيبس  - جنين

نـازل  بعد حملة تفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من الم         .عشرين مواطنا ونقلتهم إلى جهة غير معلومة      
فيما شددت من حواجزها المقامة على مداخل مدن شـمال           .بحجة البحث عن من تدعي أنهم مطلوبين لديها       

 شددت من عدوانها في منطقة األغوار الشمالية ومنعت المواطنين من اجتياز الحـواجز الثابتـة     ، كما الضفة
  .المقامة هناك من اجل قضاء حاجياتهم اليومية

  15/1/2007 48عرب
  

  وطنين الفلسطينيين استخدام طرق مخصصة للمست علىحظري على قانون تااحتجاج .47
ينظم نشطاء اسرائيليون وأجانب يوم الجمعة المقبل، قافلة سيارات احتجاجا على قانون عنـصري              : تل ابيب 

وستنـضم   .ن في الضفة الغربيـة    توطنياسرائيلي يحظر على الفلسطينيين استخدام الطرق المخصصة للمس       
ادمة من تل ابيب إلى تجمع فلسطيني في رام اهللا ينظمه االئتالف ضد االحتالل واللجنـة الـشعبية                  القافلة الق 

  .تحديا للقانون المذكور ةفي احد الطرق المحظور، لإلنطالق لمناهضة جدار الفصل العنصري
  15/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 
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   الى ثكنة عسكريةالخليل في  فلسطينياقوات االحتالل تحول منزالً .48
اقدمت قوة من جيش االحتالل، امس، على تحويل منزل في مخيم العروب الواقع الى الشمال مـن                 : الخليل

 المحاذي   الخليل، -القدس  الخليل، الى ثكنة عسكرية، بذريعة حماية السيارات االسرائيلية المارة على شارع            
  .للمخيم من الجهة الغربية

  16/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  العثور على بيوت قرية بير سالم المهجرة ومسجدها بين أشجار الحمضيات  .49
 التابعة لقضاء الرملة، والتي تعرف      48 جمعية األقصى، بيوت قرية بير سالم المهجرة عام          تاكتشف: الرملة

  .مسجد القرية الذي ما زالت معالمة ظاهرةإضافة إلى ببير يعقوب، بين أشجار الحمضيات، 
  15/1/2007 وفا -نباء الفلسطينيةوكالة اال

  
  
  

  أنباء عن تواجد مقاتلين من الشيشان في مخيم فلسطيني جنوبي لبنان .50
 تدريبات  واشار تقرير امني الى تواجد عدد ال بأس به من مقاتلي الشيشان في مخيم عين الحلوة، بعد ان تلق                  أ

، حيـث    شمال لبنان  قلوا الى مخيم نهر البارد    انت، كما أنهم    في نفق النصر التابع لتنظيم جند الشام في المخيم        
 .تلقوا محاضرات حول الجهاد اعدها شيخ فلسطيني من آل غنيم

  15/1/2007الشراع اللبنانية 
  

  2006بال تريد رصدت أداء المعابر التجارية خالل العام مركز دراسة ل .51
هرياً ضمن مشروع مراقبـة     أظهرت نتائج دراسة دورية يعدها مركز التجارة الفلسطيني ش         :كتب حامد جاد  

أداء الحركة التجارية في الـمعابر، أن النشاط التجاري الذي شهده معبر الـمنطار في كال االتجاهين خالل                
إلـى ذلـك،     . العام الـماضي  خاللالشهر الـماضي كان األفضل مقارنة مع مستوى النشاط الذي عمل به            

للمعابر التجارية في قطاع غزة تشمل بيانات تفصيلية عن         مركز إلى أنه استكمل إنشاء قاعدة بيانات        الأشار  
 وترصد بشكل يومي وأسـبوعي وشـهري حركـة          ،الحركة التجارية الـمعمول بها في معابر القطاع كافة       

  .الواردات والصادرات كماً ونوعاً والطاقة التشغيلية الـمعمول بها وأيام فتح وإغالق الـمعابر
  16/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  إلعادة إحياء النباتات المفقودة في فلسطين  في جنين إطالق حملة  .52

قامت الجامعة العربية األمريكية وبالتعاون مع بلدية جنين بإطالق حملة إلعادة إحياء النباتات             : رامي دعيبس 
 كـالزعتر البـري والعكـوب       ، في حـرم الجامعـة     منهامن خالل زراعة ألف شتلة      ،  المفقودة في فلسطين  

  .الفلسطينيةمحافظات الية، مع األمل أن يتم تعميم هذه الفكرة على باقي والميرم
  15/1/2007 48عرب

  
  بقراره االنتشار في التعميريبلغ لجنة المتابعةالجيش اللبناني  .53

كشف مسؤول حركة حماس في الجنوب أبو أحمد فضل لألخبار أن لجنة المتابعة : خالد الغربي -صيدا 
اجتماعها أمس من ضباط في مخابرات الجيش اللبناني أن القرار اتخذ بالدخول الى الفلسطينية تبلغت خالل 
وطلب من فضل إبالغ ذلك الى لجنة المتابعة أثناء اجتماعها الذي كان مخصصاً . منطقة التعمير عين الحلوة

ع، ولم يبد أي ، لكن القرار الحازم للجيش دفع الى إنفضاض االجتماةأصالً لمعالجة قضايا فلسطينية ولبناني
من الحاضرين تحفظاً على خطوة الدخول، بل على العكس فإن الخطوة تحظى بالترحيب، واألهم أن الجيش 

نفت مصادر مقربة من الجيش اللبناني ان تكون القيادة قد  من جهة اخرى .يقوم بنفسه باعتقال المطلوبين
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 متخذ خارج عن إطار التنسيق والتداول، مشيرة أبلغت القيادات المعنية في التعمير ومخيم عين الحلوة بقرار
  .إلى ترحيبها بدخول يتم بالتعاون واالتصال مع مختلف القوى والمرجعيات المعنية

  16/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  لحود يحذر من توطين الفلسطينيين في لبنان .54
توطين الفلسطينيين علـى    حذر من الضغوط التي يتعرض لها لبنان لتمرير عملية          :  حسن عبداهللا  - بيروت

مـا  : عنه قوله أمس   ونقل زوار الرئيس اللبناني إميل لحود     . أرضه وإسقاط حق عودتهم إلى وطنهم فلسطين      
تشهده الساحة اللبنانية من ممارسات وتحركات ومواقف يؤكد ما سبق أن حذرنا منه منذ سـنوات وهـو أن                   

 مخطط التـوطين بعـد إنهاكـه سياسـيا وأمنيـا            يصل لبنان إلى وقت ال يعود في استطاعته مواجهة تنفيذ         
  .واقتصاديا وماليا

16/1/2007الوطن السعودية   
 
  

  قمر اصطناعي مصري للتجسس على إسرائيل .55
ذكرت وكالة انباء فلسطين اليوم، انه من المقرر أن تطلق مصر اليوم الثالثاء أول قمر اصطناعي تجسـسي     

وسيطلق القمر المصري الذي يزن مئة كيلوغرام مـن         . ئيليمنحها القدرة على متابعه ما يحدث داخل إسرا       
. كازاخستان عبر صاروخ روسي من طراز دينفر بعدما انتهت الشركة األوكرانية يوجانيو مـن تـصنيعه               

وسيدور القمر المصري، المزود بكاميرات تستطيع التقاط صور باألسود واألبيض واأللوان نهـارا ولـيال               
  .  كيلومترا660حول الكرة األرضية على ارتفاع وتعمل تحت األشعة الحمراء، 

16/1/2007السفير   
  

  مصانع الكويز تطالب تل أبيب بتخفيض المكون اإلسرائيلي .56
 ىشن أصحاب مصانع المالبس الجاهزة في مصر هجوما حادا عل:  عبيد وصالح السعدنيىكتب  مصطف

انع الكويز المصرية والتي يتم التي تدخل في منتجات مص% 7.11نسبة المكون المحلي اإلسرائيلي 
أوضح عدد من أصحاب المصانع الواقعة داخل نطاق .  السوق األمريكي معفاة من الجماركىتصديرها ال

أكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي وتجار و .المناطق الصناعية المؤهلة أن هذه النسبة مرتفعة للغاية
 اآلن وال يزال األمر في اطار ىاتفاقية الكويز لم يتم حتالمالبس أن تخفيض نسبة المكون اإلسرائيلي في 

 التعديل في بنود االتفاقية بموافقة رسمية من الجانبين ىوقال ان تخفيض النسبة يحتاج ال. الوعود الشفوية
% 1كما أن الحكومة تتحدث عن تخفيض في نسبة المكون اإلسرائيلي ال تتجاوز . األمريكي واالسرائيلي

 ىعل. فقط% 8وهي نسبة عالية ألن النسبة لدي األردن % 8.10ة المكون اإلسرائيلي ستكون  أن نسبىبمعن
أكد بيان صحفي صادر أمس عن وزارة التجارة والصناعة أن رئيس الوزراء االسرائيلي  ..الجانب اآلخر
لبيان انه وأوضح ا%. 1 وعدا للرئيس مبارك خالل لقائهما األخير بالقاهرة بتخفيض النسبة ىكان قد أعط

سيتم اإلعالن عن موعد بدء العمل بالتخفيض للنسبة المذكورة بعد االنتهاء من اتخاذ االجراءات والترتيبات 
 .الالزمة

  16/01/2007الوفد المصرية 
  

  مبارك يبحث مع رايس القضايا العربية .57
الخارجيـة   خالل مؤتمر صحفي مـع وزيـرة          المصري  قال وزير الخارجية   : محمد أمين المصري     متابعة

 التشاور حول الوضع العـام      ،االمريكية كوندوليزا رايس إن رايس التقت بالرئيس مبارك حيث تناول اللقاء          
 كان هناك تشاور حول لقاءات       :، واضاف في الشرق االوسط وبالتحديد الوضع العراقي والقضية الفلسطينية       
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م والتعامـل مـع العالقـة االسـرائيلية         رايس في رام اهللا واسرائيل وكيفية تصورها لتحريك عملية الـسال          
   .  االمامىوالفلسطينية وكيفية أن ننجح في دفع عملية السالم ال

16/1/2007األهرام المصرية   
  

  تتبنى مبادرة شعبية عربية لوقف االقتتال الفلسطيني االردنيةالمعارضة .58
ب المعارضة، امين سر حزب  أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا ألحزا: ماجد توبة- عمان

البعث االشتراكي تيسير الحمصي امس ان اللجنة قررت اطالق مبادرة شعبية عربية تجاه فلسطين، تضم 
 حزبا عربيا، المؤتمر القومي العربي، 114، فعاليات شعبية للعمل القومي، وبخاصة مؤتمر األحزاب العربية

كما أرسلت المعارضة رسائل . صيات قومية ووطنيةوالمؤتمر الشعبي العربي االسالمي، اضافة إلى شخ
الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس وزرائه إسماعيل هنية، والى كافة األمناء العامين 
للفصائل الفلسطينية، ناشدتهم فيها العمل على وقف االقتتال الفلسطيني، وتوجيه كل الجهود من أجل مقاومة 

 .مل على تشكيل حكومة وحدة وطنيةاالحتالل ومخططاته والع
  16/01/2007الغد األردنية 

  
  

  اإلمارات واألردن يؤكّدان على أهمية توحيد الصف الفلسطيني .59
أكّدت دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية، أهمية توحيد الصف الفلـسطيني وتحقيـق           : أبوظبي

 العاهل األردني في أبـو   بين جاء هذا خالل جلسة مباحثات    ،  التوافق الوطني بين مختلف الفصائل الفلسطينية     
عن دعمهما لجهود اسـتئناف المفاوضـات بـين         ا فيها   عبر. رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة    وظبي،  

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والتي أكّدا على ضرورة أن تستند إلى قرارات الشرعية الدوليـة ومبـادرة                
ة بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وتعـيش بـسالم إلـى جانـب                  السالم العربي 

   .إسرائيل
  15/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  االردن ليس ساحة اقتتال: جودة .60

نين صحفي أمس اإلثنين تعقيبا على بيـا       قال ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية في مؤتمر         
لم أر البيانين المتبادلين، وال أنا مطلع عليهما، لكن األردن ليس سـاحة             : متبادلين بين حركتي فتح و حماس     

  . اقتتال ألي كان
16/1/2007الشرق القطرية   

  
  السعودية تدعو إلى توحيد الصف الفلسطيني .61

صري، وزير الثقافة واإلعالم    نقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية واس عن الدكتور جبارة الصري         : الرياض
السعودي بالنيابة في بياٍن صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء األسبوعية، أن المجلس دعا إلى نبذ الخالفات                

تحقيق آمالهم وتطلّعاتهم المشروعة في قيام دولتهم المستقلّة وفقاً لقرارات الشرعية           لبين الفلسطينيين والعمل    
  . للسالم وخريطة الطريقالدولية والمبادرة العربية

  15/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  خامنئي يتهم مخابرات أمريكا وإسرائيل بإثارة الفتنة في العراق .62
أن اجهـزة المخـابرات     : أكد المرشد االيراني علي خامنئي في خطاب لـه أمـس           : ستار ناصر  -طهران  

عة األمن في العراق من خالل بث الخالفات وأن الـذين           االمريكية واالسرائيلية تلعب دورا رئيسيا في زعز      
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وشدد خامنئي على أن اسـاس العـداء للثـورة          . يحاولون إذكاء النعرات الطائفية ليسوا من الشيعة او السنة        
  .االيرانية يكمن في دفاعها  عن العالم االسالمي وفلسطين وأفغانستان ولبنان

16/1/2007الخليج اإلماراتية   
  

 نية بخصوص الصراع الفلسطيني االسرائيليتحركات ألما .63
 أنها عازمة على إستئناف جهودها لحل النزاع الفلسطيني ،أعلنت المستشارة األلمانية إنجيال ميركل

سوف نتحمل مسؤوليتنا في عملية السالم حتى وإن كنا مقتنعين بأنها منطقة سياسية " اإلسرائيلي، إذ قالت
م أن مشكلة إيجاد حل بدولتين هي بالنسبة لكثيرين أهم من أية نزاعات نعل"وأضافت قائلة ". صعبة للغاية

اتفقت مع رايس على أن نناقش معا رؤيتها حول الوضع وبعدها نبحث "تابعت و". أخرى في المنطقة
اإلجراءات التي يمكن إتخادها في المستقبل، مضيفة بان تقرير كوندوليزا رايس سيكون قاعدة إنطالق 

 ". ن للجنة الرباعية أن تلعب دورا عمليا مهمالمعرفة كيف يمك
  16/1/2007وكالة سما اإلخبارية 

  
 حصار الشعب الفلسطيني هدفه االطاحة بحكومة حماس: كارتر .64

أكد الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، أن السبب في تمسك اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي : وكاالتال
، وإلحاق أشد العقاب بالشعب الفلسطيني "حماس"مريكا في إسقاط حركة بحصار الفلسطينيين يعود لرغبة أ

الختياره لها، في اعتقاد من اإلدارة األمريكية الحالية أنها ستنجح في إجبارهم علي تغيير رأيهم من خالل 
وشدد كارتر، على ضرورة إحراز النجاح في التفاوض على تشكيل . االستمرار في فرض العقوبات عليهم

إنه من ": الجزيرة"وقال كارتر، في مقابلة مع قناة  ".حماس" وحدة وطنية بالمشاركة مع حركة حكومة
الممكن إرجاء خيار االنتخابات المبكرة إذا ما اتفقت حركتا حماس وفتح على تشكيل حكومة وحدة مؤقتة 

وأعرب عن ". الداخليةلمدة ستة أشهر تضم خبراء وتكنوقراط لشغل المناصب العليا مثل الخارجية والمالية و
أمله في أن تسهم جهود مصر وعدد من الدول العربية األخرى في إنجاح المفاوضات الحالية حول تحقيق 

ووصف ما يجري حاليا ضد الشعب الفلسطيني من حصار  .توافق فلسطيني وتشكيل حكومة الوحدة
، خاصة في ظل حرمان شعب "الجريمة وغير األخالقي"وعقوبات من قبل المجتمع الدولي وإسرائيل بـ

 . بأكمله من االحتياجات الضرورية للعيش لمجرد انه شارك في عمليات ديمقراطية وابدي بأصواته بحريه
  16/1/2007وكالة سما اإلخبارية 

  
  رايس بحثت مع مبارك إحياء عملية السالم وخطة بوش .65

حتلت قضية إحياء عملية الـسالم      اجتمعت وزيرة الخارجيةاألمريكية رايس مع الرئيس المصري مبارك، وا        
وقالت رايس في مؤتمر صـحافي مـشترك مـع نظيرهـا            . في منطقة الشرق االوسط صدارة مباحثاتهما     

ان اللقاء مع الرئيس مبارك تركز على استمرار العمل من اجل تأسـيس الدولـة               ": المصري أحمد أبوالغيط  
عة والعمل على خريطة الطريق لتأسيس دولـة        أهمية إجراء مناقشات حول قضايا واس     "وأكدت  . "الفلسطينية
زيـارة الـوزير عمـر سـليمان        "اننا نناقش خطة للسالم في الشرق األوسط، متوقعة         : ، وأضافت "فلسطين

وردا على سؤال حول ما استمعت اليه، باألمس وأول من أمس، بالنـسبة لعمليـة               . "لواشنطن خالل اسابيع  
كة األميركية ونساعد األطراف على المضي قدما لتنفيذ خريطة         سوف نزيد من المشار   ": السالم، قالت رايس  

الطريق وتأسيس الدولة الفلسطينية، ونقدر رغبة كل من عباس واولمرت فـي المناقـشات حـول ترتيـب                  
من الحكمة ان نبدأ بمناقشات غير رسمية ثم نـنظم          ": وأضافت. "االوراق بعد توقف استمر لمدة ست سنوات      

نحن نعمل مع المصريين في القضايا الموجودة يوميـا، ومـصر تقـوم             : وتابعت. مباحثات رسمية بعد ذلك   
، "بتدريب قوات األمن الفلسطينية، كما تقدم دعما سياسيا كبيرا لمحمود عباس وإلطالق الجندي االسـرائيلي              

  ."أن مصر شريك أساسي في عملية السالم": وأكدت رايس
  16/1/2007الشرق األوسط 



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 23ص  |   602: العدد   |   16/1/2007 ثالثاءال: التاريخ

  
  المي يطالب بإلزام اسرائيل تطبيق القرارات الدولية اتحاد النقابات الع .66

طالب المجلس الرئاسي التحاد النقابات العالمي، اليوم، المجتمع الدولي بالضغط علـى إسـرائيل وإلزامهـا                
. بتطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القـدس الـشريف              

عِقد في مقر البرلمان األوروبي في بروكسل في بياٍن له اليوم، تضامنه مع العرب ودعـم                وجدد المجلس المن  
. نضالهم المشروع في مواجهة الهيمنة والحروب واالحتالالت والتهديدات والضغوط االقتصادية والـسياسية           

ـ             س األمـن   وطالب المجلس المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إسرائيل وإلزامها بتطبيق قرارات مجل
ذات الصلة وتنفيذ االنسحاب الكامل لقواتها من األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجـوالن الـسوري                

وأكّد المجلـس إدانتـه     . ومزارع شبعا اللبنانية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف         
مطالباً بإجراء محاكمة دولية ومعاقبـة المـسؤولين        الشديدة للحرب العدوانية التي شنّتها إسرائيل ضد لبنان،         

اإلسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب اللبناني األعزل وتحميل إسرائيل مـسؤولية األضـرار    
  .والخسائر الناجمة عن عدوانها ودفع التعويضات المناسبة

   15/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 يطانيا يجدد دعمه لحق الفلسطينييي في إقامة الدولة اتحاد نقابات عمال بر .67
وقال برندن باربر، رئيس اتحاد نقابات عمال بريطانيا، في حديث للـصحافيين عقـب    : كتب سائد أبو فرحة   

إن الرئيس عباس، عبر عن تطلعه أن تشهد العملية السلمية تحركاً خالل الفتـرة القريبـة                : لقائه مع عباس  
ووصـف  .  الزيارة األخيرة لكوندوليزا رايس، وزير الخارجية األميركية، إلى المنطقـة          المقبلة، السيما بعد  

باربر لقاءه بالرئيس عباس بالمثمر، مؤكداً تأييد النقابات العمالية البريطانية لحقوق الشعب الفلـسطيني فـي                
البريطانية كي تتخـذ    إننا نرى من واجبنا أن نضغط على الحكومة         : وقال. الحرية واالستقالل وإقامة الدولة   

صعقنا من حجم معاناة الشعب الفلسطيني، ال سـيما         : وتابع. موقفاً، يسهم في نيل الشعب الفلسطيني تطلعاته      
ونوه بإدراك النقابـات  . العمال، جراء تنامي البطالة والفقر إلى معدالت قياسية، بفعل الممارسات اإلسرائيلية       

لكن رؤيـة   : "لفلسطيني بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية المختلفة، مضيفاً     العمالية البريطانية ما يكابده الشعب ا     
وأضـاف  ". حجم المعاناة على األرض، يترك انطباعاً أقوى بكثير من مجرد االستماع لما يجري عن بعـد               

طينية إننا مع استئناف العملية السياسية فوراً، بما يؤدي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وقيام دولة فلس              : قائالً
جئنا إلى هنا لإلعراب عن تضامننا مع الـشعب الفلـسطيني،           : وحول الهدف من زيارة الوفد، قال     . مستقلة

. والذي تربطنا به صالت وطيدة منذ سنوات طويلة، ولبحث كيفية تقـديم المـساعدة للعمـال الفلـسطينيين                 
اتها الفلسطينية على مختلف الصعد،     أن النقابات العمالية لديها خبرات كبيرة، يمكن أن تقدمها لنظير         : وأوضح

  .السيما في مجال البناء المؤسسي
  16/1/2007األيام الفلسطينية 

  
     !على الرجال إسعاد النساء إلبعادهن عن السلطة: غورباتشوف .68

تجنب طموح وصولهن الى السلطة، في الوقت الذي         دعا غورباتشوف، الى إسعاد النساء وافراحهن من اجل         
مكرسا لميالد زوجته التي يقال انها كانـت تـتحكم بمقاليـد        معرضا  و ،ز األبحاث الذي يديره   افتتح فيه مرك  

اإلتحـاد   االمور اثناء حكمه، وهي التي اوحت له بسياسة البيروسترويكا التي ادت في النهاية الـى انهيـار                   
   .السوفياتي

  15/1/2007 48عرب
  

  آفة العداء لإلسالم في مؤتمر بقرطبة .69
مع تصاعد العداء لإلسالم في المجتمعات األوروبية، وإدراك الحكومـات لخطـورة هـذا              : دلسياألمين األن 

 هو األكبر من حيث حجم المشاركة خالل النصف         ،األمر، أعلنت أسبانيا عن احتضان مدينة قرطبة لمؤتمر       
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 اليمين األسباني أن  ، مع    لمناقشة أسباب وسبل مواجهة آفة العداء لإلسالم في أوروبا         ،الثاني من العام الجاري   
  .يمثل اتهاما للمجتمع األسباني بعدم التسامحأنه  - وفق رأيهم- ، باعتبارذلك الحكومة العتزامها انتقد

  15/1/2007اسالم اون الين 
  

  2006 – 2005الميزان االستراتيجي في الشرق األوسط  .70
 المعهد اإلسرائيلي لدراسات األمن القومي

 ملخص
) أي الحرب(ذ أنها . ة الوضع اإلشكالي والمتحرك في البيئة اإلستراتيجية إلسرائيلأكدت حرب لبنان الثاني

مست بصورتها كقوة رادعة وكشفت مواطن ضعف تعتري الجيش اإلسرائيلي وعملية اتخاذ القرارات في 
 .إسرائيل

ك قدرة نووية تسعى إيران إلى الهيمنة اإلقليمية، والتجلي البارز لتطلعها هذا هو سعيها الدؤوب المتال
يشكك في إمكانية " معهد دراسات األمن القومي"ورغم القلق المتزايد لدى المجتمع الدولي، فإن .  عسكرية

وفي ظل عدم وجود توجه نحو القيام بعملية عسكرية فإن حيازة . أن يتم تطبيق عقوبات فعالة ضد إيران
ة هنا إلى أن عامل الزمن هو في مصلحة إيران لسالح نووي أضحت مسألة وقت فقط، وال بد من اإلشار

 .طهران
 شهد تصعيداً للتهديدات على األمن 2006أن العام " معهد دراسات األمن القومي"من جهة أخرى الحظ 

واالستقرار في الشرق األوسط، وذلك نتيجة لعدم التقدم نحو التوصل إلى تسوية على المسار الفلسطيني، 
مكافحة اإلرهاب العالمي والتطرف اإلسالمي، باإلضافة إلى فشل الجهود ولعدم تحقيق إنجازات على صعيد 

الفشل األميركي في العراق يمس بمكانة وهيبة الواليات  .والمساعي األميركية لتحقيق االستقرار في العراق
من .  إسرائيل لن تجني أي مكسب أو فائدة من استمرار التواجد األميركي في العراق. المتحدة في المنطقة

الجدير بإسرائيل أن تتفحص عن قرب موقف سوريا حتى وإن كانت هناك شكوك فيما يتعلق بقدرة واستعداد 
 ."لتوفير البضاعة"الرئيس السوري بشار األسد 

في الجانب اإليجابي للميزان اإلستراتيجي في الشرق األوسط يجب التنويه بالعالقات الوثيقة مع الواليات 
كذلك استمر وتعزز .  تحسن الذي طرأ على عالقات إسرائيل مع المجتمع الدوليالمتحدة األميركية وال

من ناحية أخرى ما زالت .  السالم مع كل من مصر واألردن فيما يلوح تقاطع مصالح مع دول أخرى
 .إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري كبير ُمدعَّم بقدرة اقتصادية متطورة

  وقت فحسبوجود سالح نووي في حوزة إيران بات مسألة
فقد اشتدت التهديدات لألمن واالستقرار .   تبدو البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل إشكالية2006مع نهاية العام 

في الشرق األوسط نتيجة لعدة عوامل مترابطة، ومن ضمنها عدم التقدم نحو إحراز تسوية في الساحة 
يق إنجازات في محاربة اإلرهاب العالمي الفلسطينية؛ سعي إيران المتالك قدرة نووية عسكرية؛ عدم تحق

والتطرف اإلسالمي؛ فشل الجهود األميركية إلحالل االستقرار في العراق؛ التحدي المتزايد الذي يطرحه 
غير رسمي ألطراف ودول مختلفة في المنطقة، والذي يسعى إلى تغيير النظام القائم وسط ) ائتالف(تحالف 

ذا االئتالف تتزعمه إيران التي اكتسب سعيها للهيمنة اإلقليمية زخماً ه.  إعالء الراية المناهضة للغرب
ويتمثل التعبير ).  وأفغانستان(إضافياً عقب اإلطاحة بنظام صدام حسين والتورط األميركي في العراق 

 في سعي إيران الدؤوب نحو امتالك قدرة) وكذلك للشعور بالتهديد الذي تمثله(الجلي لهذا التطلع اإليراني 
 .نووية عسكرية

في مواجهة هذه المساعي اإليرانية يقف العالم العربي منقسماً ومفككاً ينهمك زعماؤه في صراع من أجل 
العربية من قوتها لصالح منظمات وقوى غير دوالنية، وبات ) أو الدول(وقد خسرت الدولة .  بقائهم

 .الالعبون غير العرب يشكلون عناصر القوة المركزية في الساحة
ستكون لنجاح إيران الممكن في .  سعي إيران المتالك قدرة نووية عسكرية يحظى بتأييد شعبي واسع هناك

ورغم القلق المتزايد لدى األسرة الدولية، .  مسعاها هذا انعكاسات بعيدة األثر على المجال اإلقليمي وخارجه
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ن المشكوك فيه أن تفرض على ، إال أن م1736والذي عبر عن نفسه أخيراً في قرار مجلس األمن رقم 
وفي غياب عملية عسكرية فإن مسألة وجود سالح نووي في حوزة إيران باتت مسألة .  إيران عقوبات فعالة

 .وقت فحسب
ليس إلسرائيل ما تكسبُه من .  الفشل األميركي في العراق يضر بمكانة الواليات المتحدة في المجال اإلقليمي

لمواصلة ) والبريطاني(هناك تراجع واضح في االستعداد األميركي .  ي العراقاستمرار التواجد األميركي ف
الجهود في العراق، هذا البلد الذي يقف على حافة حرب أهلية شاملة، والذي سيتراوح مصيره بين عدم 

 .االستقرار المزمن والبلقنة
التي تخوض حالياً " هللاحزب ا"ال يحول دون إعادة تسلح منظمة ) 1701(قرار مجلس األمن : في لبنان

غمار هجمة سياسية في محاولة إلسقاط الحكومة اللبنانية، أو على األقل تحصيل حق فرض فيتو على 
، على المدى القصير، على الهدوء في خطوط الجبهة "حزب اهللا"من المرجح أن يحافظ . قراراتها وتحركاتها

 .الته ومواقعهمع إسرائيل وذلك بما يتيح له إعادة تنظيم وترميم تشكي
.  الحرب التي شنتها إسرائيل في لبنان اعتبرت في نظر الخصوم والحلفاء على حد سواء فشالً إسرائيلياً

اإلسرائيلية، كما ) العمق(على صعيد آخر كشفت الحرب بمنتهى الوضوح ضعف وهشاشة الجبهة الداخلية 
 .المدىأظهرت عدم توفر رد ناجع لمشكلة الصواريخ المتوسطة والقصيرة 

 خطوات لتحسين مكانتها، وفي صلب هذه الخطوات -  التي تعاني من ضعف إستراتيجي- تتفحص سوريا
يجدر الوقوف عن كثب على الموقف السوري حتى وإن .  عرض دمشق الشروع بمفاوضات مع إسرائيل

 ."توفير البضاعة"كانت هناك شكوك حول استعداد وقدرة الرئيس بشار األسد على 
 تتواصل عملية انهيار األطر السلطوية -  التي تتسم بتدخل أطراف خارجية-ة الفلسطينيةفي الساح

وقوى " فتح"تصارع من أجل مكانتها ومركزها وذلك في مواجهة حركة " حماس"حركة . وانتشار الفوضى
 صفوف عدم الرضا في.  أخرى مستعدة لتوطيد العالقات مع إسرائيل وتتماثل مع الدول السنية في المنطقة

على العمل بوتيرة أقوى ضد ) بتأييد دولي" (فتح"يشجع حركة " حماس"الجمهور الفلسطيني عن أداء حكومة 
التي من المشكوك فيه أن تغير على المدى القريب مواقفها التقليدية، وعليه ليس من المتوقع أن " حماس"

 .تتخلى الحركة طوعاً عن السلطة
ل من أجل توطيد حكمها، ولكنها تواجه صعوبة في الوقوف ضد المنظمات معنية بالتهدئة مع إسرائي" حماس"

في . التي تواصل العمل ضد إسرائيل األمر الذي يمكن أن يخلق دائرة متجددة من الرد والرد المضاد
المحصلة فإن االنطباع يشير إلى وجود صعوبة كبيرة في إيجاد رافعة تمكن من إحراز تقدم على طريق 

 .في العالقات بين إسرائيل والفلسطينيينتحقيق انفراج 
الصراع .  الذي يعمل بإيحاء من إيران يشكل مصدر قلق لدول في المنطقة وخارجها" المقاومة"محور 
قدرة هذه .   الشيعي يوفر فرصة إلسرائيل لتحسين عالقاتها مع العبين مهمين في العالم العربي- السني

وبغية تحقيق .  بالتغلب على المعارضة في الرأي العام العربياألطراف على العمل بشكل مشترك منوطة 
ذلك هناك حاجة للبرهنة بواسطة بذل جهد مباشر لكسر الجمود وخاصة على المسار الفلسطيني وكذلك 

 .على صعيد العالقات مع سوريا) بدرجة أقل(
الواقع الذي .  سريعةوضع متحرك مع وجود إمكانية إلحداث تغييرات : المغزى العملي لصورة الوضع هو

في معالجة   Short Cuts وال حتى Quick Fix نشأ خالل العامين األخيرين يدل على أنه ال يوجد
 .المواضيع المطروحة على بساط البحث

 في المجال العسكري
ما زالت إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري كبير، كما ونوعاً، باإلضافة إلى التفوق اإلستراتيجي لسالح الجو  -1

فبواسطة وسائل قتالية .  اإلسرائيلي، ولكن ما يعيب هذه الصورة هو هشاشة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية
حزب " خلق -  وهي وسيلة سهلة االستخدام من قبل قوات تخوض حرب عصابات-وصواريخ بسيطة نسبياً

 عززت حرب لبنان الثانية وقد.  عامل تأثير نفسي وعملي ترك تأثيراً قوياً على الجمهور اإلسرائيلي" اهللا
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تصميم الفلسطينيين على امتالك تلك الوسائل، كما أن هذه العبر باتت توجه أيضاً خطط تسلح وبناء قوى 
 .لعدة دول أخرى في المنطقة

 مليارات جنيه 10على صفقة بقيمة ) 2005العام (وقعت السعودية : فيما يتعلق بصفقات األسلحة -2
 .انيا لشراء عشرات الطائرات المقاتلة البريطانية الصنعإسترليني تقريباً مع بريط

تشمل طائرات مقاتلة، دبابات (على صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا ) 2006العام (وقعت الجزائر  -3
كذلك تجدر اإلشارة إلى صفقات بيع الصواريخ المضادة للطائرات التي أبرمتها ).  ومنظومات للدفاع الجوي
 .وإيران رغم ضغوط الغربروسيا مع كل من سوريا 

وصلت ( بالمقارنة مع أعوام سابقة 2005حجم تجارة السالح العالمية ارتفع بشكل ملموس خالل العام  -4
بموجب تقرير للكونغرس األميركي فقد وقعت إسرائيل في العام ).  مليار دوالر44ر2قيمة هذه التجارة إلى 

بزيادة مرتين تقريباً عن قيمة اتفاقيات شراء األسلحة التي أي ( مليار دوالر 1ر1 على اتفاقيات بقيمة 2005
 .)2004وقعتها إسرائيل في العام 

وقد أدى ذلك إلى .  أثارت دروس حرب لبنان الثانية االهتمام مجدداً بمنظومات أسلحة إسرائيلية خاصة -5
  .ش أخرى في العالمازدياد فرص بيع وسائل دفاعية إسرائيلية الصنع سواء للجيش اإلسرائيلي أو لجيو

  المشهد اإلسرائيليالمشهد اإلسرائيلي

  خدمة المتابعات الصحفيةخدمة المتابعات الصحفية
  
  

  اتهامات تضعف اآلمال بالمصالحة الفلسطينية  .71
  حلمي موسى

رغم تراجع اآلمال بقرب اتفاق الفلسطينيين على تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة والعـودة إلـى التراشـق                   
وقد تقرر عقد االجتماع    . لجنة الحوار الوطني  باالتهامات، من المقرر أن يعقد اليوم في غزة اجتماع موسع ل          

ويبدو أن قرار إجـراء     . رغم مماطلة بعض األطراف في حماس وفتح في تسمية المندوبين لجلسات الحوار           
الحوار في غزة يتم بمعزل عن الوساطات الجارية في كل من القاهرة ودمشق والدوحة وربما بنـوع مـن                   

  . الرغبة في إثبات الحضور
إذ أشارت مصادر فلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس         . لتراجع في اآلمال في أكثر من اتجاه      وقد تجلى ا  

وفي ظل استمرار الخالف حول وزارة الداخلية عمد بعد لقاء وزيرة الخارجية األميركية كوندليـسا رايـس                 
مصادر أنـه لـيس     ورأت هذه ال  . إلى التراجع عن موافقته على بقاء اسماعيل هنية رئيسا للحكومة الجديدة          

معروفا إذا كان هذا التراجع تعبيرا عن رفض أميركي للخطوة أم أنه نوع من الضغط على حمـاس لتليـين     
  . موقفها من وزارة الداخلية

وقد ترافق هذا األمر، الذي لم يتأكد بعد، مع اتهام فتح لحماس بشق نفق يوصل إلى الطريق الـرئيس مـن                     
وممـا  . يال شخصيات قيادية بينها الرئيس عباس والنائب محمد دحالن        معبر بيت حانون إلى غزة بهدف اغت      

ال ريب فيه أن مثل هذا االتهام، الذي تنفيه حماس جملة وتفصيال، يعيد التوتر إلى األجواء في قطاع غـزة                    
  . بين الحركتين

ة أنفـاق   وكان الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح في قطاع غزة عبد الحكيم عوض قد اتهم حماس بحفر شبك                
تتحـدث  "واتهم حماس بازدواجية الخطاب حيث أنها       . ونحو الطريق العام  " فتح"نحو بيوت قيادات من حركة      

  ". بلغتين لغة للقول ولغة للفعل على االرض
نوايا إجرامية مبيتة الغتيال الرئيس أبو مازن والنائب محمـد دحـالن            "وقال عوض ان فتح تعتقد أن هناك        

وبدا واضحا يوم أمس أن إسرائيل هي       ". نية تستخدم في العادة هذا الطريق الرئيسي      وشخصيات قيادية فلسطي  
األخرى تضع العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة، سواء بسبب زيـادة االعتـداءات الميدانيـة أو بـسبب       

د أبلغه  فقد أعلن أولمرت أمس ما كان ق      . التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت       
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لوزيرة الخارجية األميركية من أن حكومته لن تقبل أي حكومة فلسطينية ال تعتـرف بإسـرائيل وال تقبـل                   
وشدد أولمرت في حديثه مع رايس على وجـوب أن ال تقبـل اإلدارة األميركيـة                . شروط الرباعية الدولية  

وحذر أولمـرت   . الرباعية الدولية شروع الفلسطينيين في تقاسم الحقائب الوزارية قبل إقرار القبول بشروط           
  . أميركا من أن عدم االستجابة لذلك يجعل إسرائيل في حل من التزاماتها بمساعدة الرئيس عباس

وقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن زيارة رايس للمنطقة هـي األخطـر علـى القـضية       
إقامة الدولة المؤقتة التي يمكن إنجازهـا أو وضـع          الفلسطينية لما تحملة من رؤية سياسية قائمة على فكرة          

  . لبناتها في ما تبقى من عمر هذه اإلدارة
أننا ننظر بخطورة إلى ما تحمله رايس من طبخة سياسية وأمنية بشأن الوضع الفلسطيني، ولـيس                "وأضاف  

يع الحذر منهـا    تحمل رؤية خطرة على الجم    "واعتبر هنية أن رايس     ". صحيحاً أنه ال يوجد في جعبتها شيء      
وإن الحديث عن الدولة المؤقتة والتسليح ألجهزة أمن الرئاسة يمثالن معـالم الطبخـة الـسياسية واألمنيـة                  

  ". القادمة
وفي الوقت الذي حمل فيه عدد من المقربين من الرئيس عباس على وسـاطة النائـب زيـاد أبـو عمـرو             

. أشارت األنباء إلى استئناف الوساطة القطريـة      والمستشار االقتصادي السابق للرئيس عرفات محمد رشيد،        
  . واعتبر بعض المسؤولين الفلسطينيين المقربين من فتح أن القبول بوساطة محمد رشيد يعتبر بمثابة عار

اجتمـع مـع   "وذكرت وكالة األنباء األلمانية أن وكيل وزارة الخارجية القطري أحمد عبد العزيز آل محمود            
ارة القطرية في دمشق لمدة أربع ساعات لبحث تشكيل حكومة الوحدة الفلـسطينية             قيادة حماس في مبنى السف    

مـن دون أن تفـصح      " وأن هناك بعض المقترحات المقدمة من قبل عباس بشأن حقيبتي الداخلية والماليـة            
  . المصادر عن طبيعة تلك المقترحات وموقف حماس االولي منها

ضا اجتماعا مع الوفد الفلسطيني الذي وصل اليوم من قطـر           وأشارت المصادر إلى أن قيادة حماس بدأت أي       
وزياد أبو عمرو بمشاركة وكيل وزارة الخارجية القطري من أجل          ) خالد سالم (ويضم كال من محمد رشيد      

يدعم أي جهود   "وقالت المصادر إن المسؤول القطري يريد أن        ". استكمال النقاش والحوار للبرنامج السياسي    "
  . من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية" طرفينمبذولة من قبل ال

وكانت مساعي الوحدة الفلسطينية قد تعقدت عندما شعرت الفصائل الفلسطينية أن الحوارات الثنائية بين فتح               
وربما أن هذا الشعور هو ما دفعها للضغط من أجل عقد جلسة لجنة الحوار العليـا فـي            . وحماس تتجاوزها 

 قبل ثالثة أيام للجنة المتابعة والنقاشات التي جرت فيه معبـرة عـن هـذه                وكان االجتماع الذي عقد   . غزة
فالكثيرون يرون أن ابتعاد الحوار عن طبيعته الوطنية ولجوء األطراف إلى عقد صفقات ثنائية يعيد               . الوجهة

ن ويبدو أن القوى خارج فتح وحماس تؤيد العودة إلى مناقشة ورقة عمـل قـدمتها الجبهتـا                . انتاج المشكلة 
غير أن لجنة المتابعة تشهد خالفات أيضا حول تـشكيلة          . الشعبية والديمقراطية إلصالح الوضع الفلسطيني    

لجنة التحقيق في االقتتال في مخيم جباليا حيث الحظ البعض تباطؤ بعض األطراف في الموافقة على بـدء                  
  . عمل لجنة التحقيق

اعها األخير وجوب التوافق على أسماء أعـضاء لجنـة          عموما، قررت لجنة المتابعة الوطنية العليا في اجتم       
وتقـرر أن يبـدأ     . التحقيق التسعة، وأن تقدم األطراف أسماء ممثليها حتى مساء أمس اإلثنين للجنة الحوار            

الحوار اليوم الثالثاء باعتماد وثيقة الوفاق الوطني والورقة المقدمة من الجبهتين بالمحاور الثالثة، ورفـض               
وفي االجتماع أبدى مندوب حماس اعتراضه على تحديد يوم اإلثنين          . ي في عمل لجنة الحوار    التدخل الخارج 
  . وإذا لم تحضر حماس فإن عمل لجنة الحوار لن يكون مجديا أو األصح لن يكون شامال. لبدء الحوار

  16/1/2007السفير 
 

  !الثورة والدولة .. االعتراف .72
 صالح القالب

 بإسرائيل فكل الفصائل الفلسطينية الكبيرة والصغيرة حتـى         االعترافس  ال جديد في أن ترفض حركة حما      
بما في ذلك حركة فتح التي إستفردت ب كعكعة إتفاقيات أوسلو عشرة أعوام لم تعترف بالدولة اإلسـرائيلية                  
وهي لم ُيطلب منها مثل هذا اإلعتراف فمنظمة التحرير هي التي تحملت هذه المسؤولية والمجلس الـوطني                 
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الذي إتخذ هذا القرار أوالً عندما أعلن قيام الدولة الفلسطينية خالل دورته التي إنعقدت في الجزائر العام                 هو  
  . ثم بعد ذلك عندما إنعقد في مدينة غزة بحضور الرئيس األميركي السابق بيل كلنتون وبإشرافه1988

نفـسها وال أميركـا وال الـسلطة        واآلن فإنه ال أحد طلب من حركة حماس اإلعتراف بإسرائيل ال إسرائيل             
على تشكيل حكومـة     الوطنية الفلسطينية وال أي من الدول العربية المعنية فالمحاوالت الجارية اآلن تنصب           

وحدة وطنية، تدل كل المؤشرات على أنها لن ترى النور وأنها لن تتشكل، تشارك فيهـا حركـة المقاومـة                    
 التحرير الفلسطينية وخاضعة للرئيس محمود عباس الذي هو         تكون تابعة لمنظمة  !! اإلسالمية بنصيب األسد  

  .رئيس هذه المنظمة أيضاً والقائد العام لقواتها المسلحة
ألن الفلسطينيين، وكانت حماس يومها لم تكن قد عرفت طريق النضال والجهاد الفلسطيني بعـد، أبـرزوا                 

ن دولة في العالم، من بينها كل الدول        منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لهم وألن أكثر من مائة وعشري          
العربية، قد إعترفت بما أراده الفلسطينيون فإن هذه المنظمة جرى التعامل معها على أنها العنـوان الوحيـد                  

وال حاجة  .. للشعب الفلسطيني وأنها عندما تعترف بدولة إسرائيل فإن هذا اإلعتراف يعتبر إعترافاً فلسطينياً            
  .مات والتنظيمات واألحزاببعد ذلك إلعتراف المنظ

حتى عندما إخترع العقل الذرائعي الفلسطيني حجة لإلستجابة الى رغبة فاروق القدومي بالبقاء بعيـداً فـي                 
تونس فإنه برر هذه اإلستجابة، حفظاً لماء الوجه، بالقول أن أبو اللطف هو أمين سر اللجنة المركزية لحركة                  

تأكيد على أن هذه الحركة لم تعترف بإسرائيل وأنها لـن تعتـرف             فتح وأن بقاءه في الخارج هو ضرورة لل       
  .بهذه الدولة ال كدولة وال ككيان وال كشعب في أي يوم من األيام

إن المهم بالنسبة لإلسرائيليين هو منظمة التحرير فهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي               
 وهي تعتبر بالنسبة للشعب الفلـسطيني كمـا كانـت المنظمـة             بدأت مسيرة السالم منذ السنتمتر متر األول      

الصهيونية بالنسبة للشعب اإلسرائيلي الى ان قامت دولته الحالية والمعروف أن هذه المنظمة، أي المنظمـة                
الصهيونية، قد بدأت بالتالشي كدور سياسي بعد قيام الدولة اإلسرائيلية الى ان غدت مجرد رمـٍز معنـوي                  

  . سابقةلفترة تاريخية
إذا قامت الدولة المستقلة، وهي ستقوم إن عاجالً أو آجالً، فإن المفتـرض أن تتغيـر التركيبـة الـسياسية                    
الفلسطينية كلها وأن تصبح الفصائل بما فيها فتح و حماس أحزاباً برامجية سياسـية بأسـمائها الحاليـة أو                   

ون لهذه الدولة ببرلمانها وأجهزتها وهيئاتها      بأسماء جديدة، وعندها فإن إحتكار تمثيل الشعب الفلسطيني سيك        
  .الرسمية

حتى منظمة التحرير فإنه يجب أن ينتهي دورها بمجرد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فعالً وبعد التوصـل                 
الى الحل النهائي والسالم الشامل والدائم والعادل فالدور بعد ذلك يجب ان يكون للدولة فالثورة من المفترض                 

نتهي والمنظمة من المفترض ان يكون مكانها جوف التاريخ كأداة تاريخية سابقة للنـضال الفلـسطيني                أن ت 
  .الذي إجترح هذه الدولة

  16/1/2007الرأي األردنية 
  

 بدعة الدولة المؤقتة  .73
 رأي البيان  

أعلن ذلك ". ةالدولة المؤقتة والحلول المؤقت"كشف الرئيس الفلسطيني انه أبلغ الوزيرة رايس رفضه لفكرة 
 إسرائيلية سبق وطرحت، من -بعد اجتماعه بها؛ وخالل مؤتمر صحافي مشترك معها، وهي فكرة أميركية 

 . جملة ما طرح من مناورات ومحاوالت تملّص؛ للهروب من استحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة
نياً أنها عادت إلى الدفاتر القديمة أن الوزيرة فعالً كانت خالية الوفاض من أي جديد، وثا: وبذلك ثبت أمران

واستخرجت منها المشروع التعيس هذا والذي سبق وتم دفنه فور والدته، ألنه مخلوق ال يمتلك مقومات 
 . هو بدعة لم يسمع بها أحد وال عرفها تاريخ نشوء الدول. الحياة

اشنطن إدراجه في خانة ومع ذلك حاولت رايس الترويج لها وبيعها للفلسطينيين؛ لتسجيل ما يمكن لو
 . ؛ وبالتالي توظيفه في حملة إدارة بوش لتسويق مشروعها العراقي الجديد، في المنطقة"االختراق"
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عودة الوزيرة إلى هذا المشروع المحكوم باإلعدام يشي بأكثر من أمر، أول ما يكشف عنه أن اإلدارة غير 
خطابها لم يفارق العموميات التي تعني .  حتى اآلنعلى األقل.  في ترجمة فكرة الدولتين- كالعادة -جادة 

 : وقد كررته الوزيرة في زيارتها إلى رام اهللا. كل شيء وال تعني شيئاً، في الحصيلة
ومصممة .. ان الواليات المتحدة ملتزمة بالجهود الرامية إلى إيجاد السبل لتسريع تطبيق خريطة الطريق"

التي تتحدث عنها؟ وهي " الجهود"فما هي هذه . م يكن كله، من األلغازكالم فيه كثير، إن ل"! على إيجاد حل
المطلوب إيجادها لتسريع تطبيق خريطة الطريق؟ فهل " السبل"مطلوبة ِمن َمن؟ كذلك لم تقل لنا شيئا عن 

 هذه الخريطة تحركت أصالً لتحتاج إلى تسريع؟ 
 تقل متى وكيف يتحقق هذا التصميم؟ فهي اليوم لكن لم! على الحّل" مصممة"وأخيراً تؤكد رايس أن واشنطن 

وبعد . في زيارتها الثامنة لألراضي المحتلة وال تزال في مرحلة الكالم عن وجود النية للتنفيذ وإلقامة الدولة
ويعني استطراداً . يعني غير نهائية. طول المخاض تبيَن أن الدولة العتيدة الموعودة ليست أكثر من مؤقتة

 . شطبانها عرضة لل
األمر الثاني الذي يكشف عنه هذا العرض هو أن واشنطن بوش ما كانت، في غالب الظن، تقوى على 
الرجوع إلى مثل هذا الطرح غير المعقول وال المسموع به لوال كانت الساحة الفلسطينية، بغير ما هي فيه 

 . اليوم
 في حساباتنا أكثر من هذا المخلوق وكأنها بذلك أرادت أن تقول بأن الوضع الفلسطيني المشطور ليس له

المنقوص، السيما وأن حالة االنشطار بلغت نقطة غير مسبوقة في خطورتها عشية وصول الوزيرة إلى 
وما أن بدأ يتردد كالم متفائل وإشارات إيجابية حول مستجدات من شأنها أن تعزز . األراضي المحتلة

ية؛ حتى تالها أجواء تصعيد تنذر بنسف مثل هذا التقارب وتساعد في إنضاج تأليف حكومة وحدة وطن
 . االحتمال إذا لم يتم تدارك التوتر المستجد

ما طرحته رايس على الفلسطينيين ال يتعدى محاولة استدرار الرفض منهم؛ فقط لتوجيه اإلصبع نحوهم 
لحقوق الفلسطينية؛ واتهامهم بالسلبية، لكن بقدر ما هو بدعة ال تنطوي سوى على االستهتار واالستخفاف با

  .بقدر ما أن الحالة الفلسطينية المعروفة ساهمت في ابتداع هذه البدعة
  16/01/2007البيان اإلماراتية 

  
  اإلسرائيليون يوقعون وثيقة وفاة خريطة الطريق  .74

  علي الطعيمات
ة االميركية لم تمض ساعات على اعالن وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس على تكرار تعهد االدار

التي ما زالت حبرا على ورق بعد " خريطة الطريق " عبر التزامها بتسريع تطبيق" عملية السالم " بتسريع 
ان وضعت دولة االحتالل االسرائيلي ثالثة عشر تحفظا االمر لذي افرغها من مضمونها رغم تنكره للحقوق 

ب االميركي الذي يجسده االنحياز االميركي الفلسطينية واخضاعها للتفاوض واالبتزاز في ظل قانون الغا
وتجاهل " عملية السالم"التام الى جانب الحتالل االسرائيلي وعبر تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية تعطل 

ان المعطل الحقيقي لهذا السالم المستعصي هو االحتالل االسرائيلي بل ان العقبة االساسية هي السياسة 
ل بالتحالف مع االدارة األميركية التي تقف امام اي حراك صادق للتوصل الى تسوية االسرائيلية بالمقام االو

والى تفكيك عقد المعضلة حتى كشف العدو االسرائيلي عن اعتزامه توسيع مستوطنة معاليه اودوميم اكبر 
  .مستوطنات الضفة الغربية

تزامن مع زيارة رايس الى المنطقة وتوقيت اعالن دولة االحتالل عن خططها االستيطانية الجديدة والتي ت
والتي جاءت دون مبادرة او اي اقتراحات كما اعلنت وهي في طريقها الى المنطقة واكتفت باطالق تعهدها 

والتي تنص في مرحلتها االولى تجميد االستيطان، لم يكن مصادفة " خريطة الطريق " بالتسريع في تطبيق 
التي " الخريطة " ية وايصال رسالة بليغة الى اللجنة الرباعية راعية وانما كان مخططا من القيادة االسرائيل

لم تعد قائمة في ظل ذهاب االحتالل االسرائيلي بعيدا في رفضها عمليا على ارض الواقع،اضافة الى 
تكريس لعبثية زيارة رايس القادمة فارغة اليدين بما يتعلق بالصراع العربي االسرائيلي وباجندة محددة في 

ق الثاني من مهمتها والخاصة بتورطها في العراق،والى االستهزاء بالتعهد االميركي واثبات انه اليتعدى الش
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لغوا وكالما في الهواء القيمة له في عالم السياسة وعالم التعهدات الصادقة القابلة للتنفيذ، والقول الى العرب 
ن طريق هذه االدارة، او وجود ارادة اميركية الذين يثقون بالسياسة االميركية او الذين ينتظرون حلوال ع

لصناعة السالم والعمل على انصاف الفلسطينيين ومساعدتهم في التخلص من االحتالل االسرائيلي، انه ال 
امل في هذا االتجاه وان الحديث عن خريطة الطريق ليس افالسا اميركيا وتخدير العرب والهائهم لفترة في 

التجد طريقها الى التنفيذ بسبب التعنت االسرائيلي واالنحيازاالعمى لالحتالل تناول هذه المبادرة التي 
  .وسياسته االستيطانية التوسعية

وامام هذا الموقف االسرائيلي العملي الرافض لخريطة الطريق وتوقيع شهادة وفاتها رسميا على الرغم من 
 لميت ان يصحو او ان ينهض من قبره ولكن كيف يمكن.. االيحاء االميركي بان هناك محاوالت الحيائها

الى متى سيبقى العرب دون حراك اما السياسة االميركية ليست المتهاونة او المبررة للسياسة .. وقد ولد ميتا
االسرايئلية للضربات االسرائيلية المتتالية لخطط التسوية لمبادرات السالم وبخاصة مبادرة السالم العربية 

 بما يحقق لدولة االحتالل ما تريد من اقامة عالقات كاملة وتعايش مشترك كامل التي تعرض السالم الشامل
مقابل اعطاء الفرصة الكاملة للشعب الفلسطيني لممارسة حياته وتقرير مصيره بنفسه كما تنص ليه القوانين 

وعاصمتها  67الدولية وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والحرية فوق ارضه المحتلة عام 
 خالية من االستيطان الذي يشكل واحدا من المعضالت التي اليمكن لسالم ان يحل 67القدس المحتلة عام 

بوجود مستوطنات ومستوطنين فوق االراضي الفلسطينية، كما انه ال يمكن لسالم ان يحل في المنطقة طالما 
دارة االميركية والعالم الغربي القوي ان هناك ارضا عربية محتلة، االمر الذي يجب أال يغيب عن بال اال

  التي تتجاهل ان كل المشاكل القائمة االن في المنطقة ودون استثناء  بضعف العرب وهوانهم على انفسهم،
  

هي من افرازات القضية الفلسطينية فالسالم لن يكون دون عودة مرتفعات الجوالن المحتلة وعودة كامل 
  .االراضي اللبنانية المحتلة

  16/1/2007ن القطرية الوط
 

  :كاريكاتير .75
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