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  مسؤوليةالفتح تحّمل حماس و.. ي ترتيب جلسة الستئناف الحوارالفصائل تفشل ف .1

فشلت لجنة المتابعـة العليـا للقـوى         : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      17/1/2007الحياة  نشرت  
الوطنية واإلسالمية في عقد جلسة لها أمس في مدينة غزة الستئناف الحوار الوطني من أجل تشكيل حكومة                 

فـصائل بالالئمـة    الوألقت   .ا لوثيقة قدمتها الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين       وحدة وطنية وفق  
على الحكومة والمجلس التشريعي في عدم قدرة اللجنة على عقد جلسة لها أمس وفقا لقرار اتخذ في جلـسة                   

ها في الحوار خـالل  لتشريعي ممثلياسابقة اتفقت الفصائل خاللها على أن تسمي القوى والحكومة والرئاسة و 
وفيمـا   . ساعة انتهت مساء االثنين، على أن تعقد الجلسة األولى مساء الثلثاء، وهو األمر الذي لم يـتم                 48

سعت الجبهة الشعبية لتناول الموضوع بديبلوماسية من دون توجيه اصبع االتهام إلى أي جهة، حملت الجبهة                
 .م عقد الجلسة كونهما لم تسميا ممثليهمـا فـي الحـوار           الديمقراطية الحكومة والتشريعي المسؤولية عن عد     

وأعرب مصدر مسؤول في الجبهة في تصريح أرسله إلى الحياة عن أمله في أال تتردد فتح في المشاركة في                   
ال يساعد في الوصول إلى     "واعتبر الناطق وضع العراقيل أمام بدء الحوار الوطني امراً           .ضوء هذا التعطيل  
  ".ت الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الصامدحلول فعلية للمشكال

الحياة الحكومة والتـشريعي     بدوره، اتهم عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب وليد العوض في حديث الى           
في حال استمرت هذه الحال من المماطلة والتسويف يجب عقد اجتماع طارئ            "ورأى أنه   . بإعاقة بدء الحوار  

 األمر واإلشارة بوضوح للعقبات التي ال تزال تعترض البدء بالحوار بمـشاركة كـل               للجنة المتابعة لمناقشة  
  ".القوى والفصائل

وفسرت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها عدم تسمية الحكومة ممثلها في الحوار حتـى اآلن بأنـه محاولـة                   
حادثات التي  لكسب الوقت وارجاء بدء الحوار الذي يجب أن يستغرق أسبوعين فقط، حتى تتضح صورة الم              
  .تجري على خط مواٍز في العاصمتين القطرية والسورية بين قادة حماس ووسيطين فلسطينيين

كايد الغـول أكـد أن       إلى أن    وكاالتونقالً عن ال   ،غزةورام اهللا   من   17/1/2007الوطن العمانية   وأشارت  
وبين أوال وكذلك تبـاين فـي       الذي حال دون أن يبدأ الحوار الوطني الشامل أمس هو عدم تسمية كامل المند             

إن هناك رأيا يدعو إلى ضرورة تهيئة األجواء قبل بـدء           : وقال.. المقدمات التي يجب أن تسبق هذا الحوار      
  .الحوار حتى ال يستغرق وقت الحوار في الحديث عن قضايا أمنية وقضايا إجرائية

ا منسق لجنة المتابعة العليا اعلن       ابراهيم ابو النج    أن ألفت حداد  16/1/2007 48عربوذكرت مراسلة موقع    
ان جولة الحوار ستبدأ اذا ما توفرت االجواء المناسبه لها وسيكون ممثل فتح في الحوار ماجد ابـو شـماله                    
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رباح مهنا وسيمثل   .وممثل حماس جمال ابو هاشم وعن الجهاد االسالمي خالد البطش وعن الجبهة الشعبية د             
  .الجبهة الديمقراطية رمزي رباح

اتهمت فـتح، علـى لـسان       : رائد الفي ،  غزةنقالً عن مراسلها في      17/1/2007األخبار اللبنانية   ردت  وأو
وقال األحمد إن    .بأنها غير جادة في ما يتعلق باستئناف الحوار       حماس  رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد،      

ختالف في مواقف قادة الحركـة      ، ملمحاً إلى التباين واال    "تمارس المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت    "حماس  
أبو مازن لن يكون طرفاً في الحوار،       "وقال األحمد إن     ".سقف األسبوعين "وجدد تأكيد   . في الداخل والخارج  

 ".ولكنه ينتظر قرارات سواء من خالد مشعل أو من غيره على المقترحات التي قدمت بشكل واضح ونهائي                
وكأن األخ إسماعيل هنية كان قد ورث عن عائلتـه          "به، وقال   وانتقد إصرار الحركة على بقاء هنية في منص       

 ".رئاسة الوزراء
وفي رد غير مباشر على األحمد، شدد المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية صـالح البردويـل علـى أن                   

وأبدى استغرابه من تحديد موعـد      ". ال يبدي اعتراضاً على تولي هنية رئاسة حكومة الوحدة        "الرئيس عباس   
هناك إرادة لدى حماس للوصول إلـى اتفـاق      "وشدد على أن    . ار من دون أن يكون لدى حماس علم به        للحو

 ".على تأليف حكومة الوحدة على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني
وبرر القيادي في حركة الجهاد داوود شهاب تأجيل الحوار بأنه ناجم من الترتيبات الفنية، متوقّعاً أن يعلـن                  

 . مجدداً خالل يومينعن موعد انطالقه
قال الناطق باسم حماس إسـماعيل      : الوكاالتنقالً عن   غزة و من   17/01/2007البيان اإلماراتية   وأضافت  

نتوقع أن يتم الدعوة الستئناف الحوار في أية لحظة، بعد أن كان            "رضوان لوكالة يونايتد برس إنترناشونال،      
حركته لم تغلـق    "وأكد أن   ".  أسماء ممثليها في هذا الحوار     مساء االثنين هو الموعد النهائي لتسمية الفصائل      

ونفى أن يكون هناك أي تعارض بين الحوار الداخلي وبين الوساطات العربية وتلـك التـي                 "...باب الحوار 
 . تقوم بها الفصائل الفلسطينية في الخارج من أجل تقريب وجهات النظر

غازي حمد استبعد . الناطق باسم الحكومة د إلى أنحمبيت لمن  16/1/2007وكالة معا اإلخبارية ولفتت 
 بسبب االختالف في وجهات  الثالثاء األربعاءفي حديث لمعا ان يستأنف حوار تشكيل حكومة الوحدة ليلة

بعض أطراف " وأضاف  .النظر فيما يتعلق بالنقطة التي سيبدأ من عندها واالجراءات المتعلقة بالتحضير له
على النقطة التي سيستأنف من عندها الحوار الوطني فالبعض يرى ان يبدا من حيث الحوار لم تتفق بعد 

 كما هناك اختالف حول من يرعى الحوار هل هي لجنة المتابعة ،والبعض االخر يرى غير ذلك, انتهى
 اشار الى ان نقطة ،وفيما يتعلق بالحقائب السيادية وموقف حماس منها .والتشريعي ام هناك طرف اخر؟

 كما تتمسك ايضا ، مؤكدا تمسك الحركة بها،الف الزالت هي نفسها حول حقيبة الداخلية ومن يتوالهاالخ
 منوها الى ان الحقائب االخرى كالمالية والخارجية قد تبدي حماس نوعا من ،بهنية رئيسا الي حكومة قادمة

 .المرونة في تلك الحقيبتين
  

 نظمة التحرير   يشترط التزام حكومة الوحدة باتفاقيات معباس .2
قالت مصادر مسؤولة في مكتب الرئاسة الفلسطينية ان ابو مازن لن يقبل بأي حال  : أحمد عبدالفتاح-لقدس ا

من االحوال اي حلول وسط بشأن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الجاري البحث بشأنها، سواء في اطار 
واضافت هذه المصادر ان  .والنائب زياد ابو عمرولجنة المتابعة العليا او في قناة الوسيطين محمد رشيد 

عباس يصر على ان يتضمن برنامج الحكومة نصا صريحا يقول بالتزامها وليس احترامها فقط لجميع 
االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير ولقرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية بما فيها مبادرة السالم 

ا اعتبرته اشاعات عن مسودات تجري دراستها كحلول وسط بين ما يطالب به ونفت المصادر م .العربية
 .عباس وما تريده حماس وخالد مشعل باالكتفاء باحترام هذه االتفاقيات وقرارات هذه الشرعيات
  17/1/2007القبس الكويتية 
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  هنية ينتقد الحديث عن فرصة أخيرة للحوار ويحذر من االنسياق وراء األمريكيين  .3
 التصريحات  - رئيس الحكومة الفلسطينية   - رفض إسماعيل هنية  :  وكاالت األنباء، إخوان أون الين     - ةغز

الصادرة عن مؤسسة رئاسة السلطة بشأن وجود فرصة أخيرة للحوار الوطني بين الحكومة والسلطة حـول                
قبـول مـن    كالم ممجوج ومرفوض وغير م    "ووصف هنية تلك التصريحات بأنها       .حكومة الوحدة الوطنية  

، مشيرا إلى ضرورة منْح رئاسة السلطة الحوار الوطني فرصةً مماثلةً لتلك التي تمنحهـا               "الشعب الفلسطيني 
إذا كان اإلخوة يستوعبون استمرار اللقـاءات مـع أمريكـا وغيرهـا             : "للحوار مع الواليات المتحدة، وقال    

 ".ك لقاءات وحوارات في ظل وضـعنا المعقَّـد        إذن فلنصبر على أنفسنا ولتكن هنا     .. ويوجدون لهم األعذار  
؛ "ليس في محلِّـه   "وجدد هنية رفضه التلويح بإجراء انتخابات مبكِّرة في األراضي الفلسطينية، قائالً إن ذلك              

مؤكدا أن الحوار والتوافق    " مخالفة قانونية ودستورية، ومن شأنها أن تربك الساحة الداخلية        "ألن تلك الخطوة    
وحول األنباء التي تحدثت عن قرب انعقاد لقـاء          .ا أفضل السبل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية      الوطني هم 

وكـرر هنيـة     .، معلنًا ترحيب حماس به    "اللقاء جرى الحديث بشأنه   " أكد هنية أن     ،بين عباس وخالد مشعل   
 مليـون   600ل بقيمـة    تحذيراته من المخططات الصهيونية األمريكية ضد الفلسطينيين، قائالً إن إدخال أموا          

إضـفاء مزيـد مـن      "دوالر ومركبات وسيارات إلى غزة بموافقة أمريكية وصهيونية هو خطوةٌ تهدف إلى             
كما أشار إلى أن األخطر من ذلك هو الحوار الذي دار بين ليبرمان ورايس خالل زيارتها                 ".اإلرباك الداخلي 

سط، وهو الحوار الذي تلخَّص في تنفيـذ اعتـداء       األولى للكيان الصهيوني ضمن جولتها الحالية للشرق األو       
 ألفًا من جنود حلف شمال األطلسي في القطاع، وأكَّد          30عسكري صهيوني موسع في قطاع غزة، يليه نشر         

هنية أن ذلك يعني وجود مخاطر أمنية تفرضها السياسات األمنية الصهيونية تجاه الشعب الفلـسطيني فـي                 
  . ملفات الوضع الداخليقطاع، باإلضافة إلىالالضفة و

  17/1/2007إخوان أون الين 
 

   ليس لديه شروط لاللتقاء بمشعلعباس :البردويل .4
 أن  ،صالح البردويل الناطق اإلعالمي لكتلة حمـاس بـالمجلس التـشريعي          . أكد د   :  أشرف أبوالهول  -غزة  

ـ      كما أن الرئيس    ، الرئيس أبومازن ليس لديه شروط لاللتقاء بخالد مشعل في دمشق           ى اليبدي اعتراضـا عل
 ، التي استبعد فيهـا لقـاءه بمـشعل        ،وحول تصريحات أبومازن    . تولي اسماعيل هنية رئاسة حكومة الوحدة     

أوضح البردويل أن اللقاء لم يحدد في يوم معين ولكن كان هناك توقعات بأن يتم اللقاء في غضون األسبوع                   
   . المقبل

  17/1/2007األهرام المصرية 
  

  في االردن مرهون بنجاح الحوار الوطنيهنية وباسعلقاء : حمد .5
غازي حمد ان يتم لقاء بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء . استبعد الناطق باسم الحكومة د:بيت لحم

ان اللقاء ربما يكون مرتبط "  قائال،اسماعيل هنية في االردن قبل التوصل الى اتفاق يتعلق بالحوار الوطني
   ".يلتقيا من اجله, تى يكون هناك شيءبنجاح الحوار الداخلي ح

  16/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  حقائق إذا لم تشكل حكومة الوحدةالخريشة يهدد بكشف  .6
دعا النائـب الثـاني لـرئيس       :  أحمد رمضان  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      17/1/2007المستقبل  نشرت  

ي حوار جدي للوصول إلـى حكومـة وحـدة          المجلس التشريعي حسن خريشة امس، الجميع إلى الدخول ف        
ـ   وقال خالل مؤتمر صحافي فـي رام اهللا         .ما لم يتم التوصل إلى ذلك     " الكشف عن الحقائق  "وطنية، مهدداً ب

الوقت أمامنا قصير ونؤكد ضرورة أن تتولى الحقائب الوزارية السيادية أو ما يسمى الـسيادية شخـصيات                 "
وهدد بقيام التشريعي، في حالة عدم االستجابة لهذه المطالـب           ".دارةوطنية مشهود لها بنظافة اليد وحسن اإل      

بوضع الشعب الفلسطيني أمام الحقائق كما هي وتسمية األمور         "أو عدم القدرة على الخروج بحكومة وحدة،        
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وشدد علـى    .، ملمحاً إلى الكشف عن الجهات التي يرى أنها تتحمل المسؤولية عن إفشال الحوار             "بمسمياتها
وحدة شعبنا أهم من الضغوط التي تمارس       "الحكومة حاجة داخلية وطنية أكثر منها رسائل للخارج، وأن          ان  

الحصار الذي يفرض على شعبنا باألساس أميركي بقرار إسرائيلي والمجتمـع الـدولي             "وقال   ".من الخارج 
وشدد على ان تكون     ". أميركا  هذا الواقع وبالتالي ليس مطلوباً منا اإلذعان لمطالب        مانساق بشكل أو بآخر أما    

مهمة الحكومة ليس فقط كسر الحصار بل تعزيز الوحدة وإنهاء حالة االحتقـان والحفـاظ علـى الثوابـت                   "
  ".ومواجهة الحصار

 كشف خريشة عن رسالة     : نائل موسى  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      17/1/2007الحياة الجديدة   وأضافت  
محمـود الرمحـي    .عزيز الدويك وامين السر د    .عها رئيس المجلس د   وردت رئاسة المجلس من االسرى وق     

وعدد من التيارات والشخصيات الوطنية االسيرة تستصرخ ضمائر شعبنا بضرورة الحفاظ علـى الوحـدة               
  .مشيرا الى ان الرسالة خرجت من سجن عسقالن وعدة سجون اخرى. والخروج الى حوار جاد

  
   ..لوساطة بين عباس ومشعالالقدومي ينفي  .7

استهجن مصدر فلسطيني مسؤول، تصريحات أدلـى بهـا مستـشار للـرئيس             :  خدمة قدس برس   -تونس  
وأكـد   .الفلسطيني وناطق باسم فتح حول وساطة يقوم بها فاروق القدومي بين محمود عباس، وخالد مشعل              

ـ                  ضاء فـي   المصدر في تصريحات لقدس برس أنه ال توجد للقدومي أي عالقة بالوساطة التي يقوم بهـا أع
، معتبرا أنـه أدلـى      عباسووجه المصدر انتقادات حادة ألحمد عبد الرحمن مستشار          .التشريعي الفلسطيني 

واعتبر المصدر أن تصريحات     ".دون التدقيق في المصادر أو الرجوع إلى مرجعيات أعلى منه         "بتصريحات  
يني الداخلي، وقـال فـي هـذا        عبد الرحمن تحمل في طياتها تحريضا وتعقيدا لألمور على المستوى الفلسط          

إذا كان األخ أحمد عبد الرحمن يقصد االصطياد في الماء العكر، فإننا نطمئنه بأن األخ الرئيس أبـو                  "الصدد  
زمالء نضال طويل، ولن يسمحوا للمحرضين أصـحاب الوجـوه           مازن واألخ أبو اللطف مهما اختلفا فهما      

  ".عقيد بأن يؤثروا عليهماالصفراء الذين يبحثون عن قضايا االستفزاز والت
لم تكلف أحدا للقيام بما يسميه أبو اللطف الوسـاطة بـين            "وكان عبد الرحمن قال إن اللجنة المركزية لفتح         

  .، واعتبر أن ما يصدر عن هؤالء الوسطاء ال يمثل موقف فتح"الرئيس عباس وخالد مشعل
 مشددا على أن األخير من خالل منـصبه         وهو األمر الذي نفى وجوده المصدر المقرب من القدومي أساسا،         

  .الرسمي ال يحتاج إلى تكليف من قبل أي مسؤول في فتح
  16/1/2007قدس برس 

  
 وال برنامج لديه للقاء مشعل  .. سيزور دمشق وبيروت خالل ايامعباس: عمرو .8

 القليلة  سيقوم بزيارة لكل من سوريا ولبنان خالل االيام عباس أعلن نبيل عمرو أن الرئيس:بيت لحم
 اكد عمرو في اتصال ،وحول لقاء عباس بخالد مشعل في دمشق وما اذا كان اللقاء سينهي االزمة .القادمة

ان الرئيس سبق واعلن موقفه بانه لن يفتح حوارا جديدا على اي مستوى مع احد وانما "هاتفي لوكالة معا 
الرئيس لن يجري حوارا مع مشعل لكن " واضاف قائال ".هو ينتظر ما ستؤول اليه مباحثات الحوار الوطني

اذا جاء الرجل للسالم وتم النقاش سيكون فقط استقبال وحديث حول خالصات الحوارات الدائرة االن والتي 
 ". فالرئيس لن يفتح حوارا مع احد ال في دمشق وال في غير دمشق،جرت

ب الى االنتخابات المبكرة هو قرار  اكد عمرو ان قرار الذها،وفيما يتعلق بترتيبات االنتخابات المبكرة
ونفى عمرو علمه باالنباء التي تحدثت عن استحداث مجلس اعلى لالعالم بدل وزارة  .سياسي الرجعة عنه

 .اعالم في حكومة الوحدة المرتقبة
  16/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
 الشاعر يدعو لتجنيب المدارس التجاذبات السياسية  .9
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ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم العالي على ضرورة . أكد د:س الخاصمراسل القد -رام اهللا 
تجنيب المدارس والمرافق التابعة لها، أية تجاذبات سياسية أو أية أمور أو قضايا من شأنها أن تضر 

 والتعليم وقال الشاعر في تعميم وجهه إلى مديريات التربية .باألهداف السامية التي تتبناها األسرة التربوية
واألسرة التربوية، إن وزارة التربية كانت وما زالت تشكل أحد أهم األطراف في بناء النسيج االجتماعي 
الفلسطيني، ويشهد الجميع بالدور البارز الذي تلعبه في ترسيخ الوحدة الوطنية ضمن رسالتها التربوية 

حدوي، داعياً المسؤولين، كالً حسب موقعه، التعليمية الرائدة، مؤكداً على ضرورة استمرار هذا النهج الو
 .إلى متابعة هذه التوجهات وتنفيذها، محمالً كل من يتجاوز القانون المسؤولية الكاملة

  17/1/2007القدس الفلسطينية 
  

  جديدة هدفه دولة فلسطينية مقطعة األوصالالمستوطنات البناء : المبادرة الفلسطينية .10
 وحدة  44ت المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار إسرائيل طرح مناقصة لبناء          أدان:  خدمة قدس برس   -رام اهللا   

وأكدت المبادرة في بيـان، أن هـذا القـرار          . استيطانية، في مستوطنة معاليه أدوميم، المقامة شرق القدس       
 يضاف إلى قرار بناء مستوطنة جديدة في األغوار، مما يؤكد مجدداً سعي إسرائيل إلى فرض أمر واقع على                 

ودعـا البيـان،    . واعتبر البيان، أن هذا القرار يشكل خرقاً فاضحاً        .األرض استباقاً لمفاوضات الحل النهائي    
إنهـا  : "، التي قالـت   "فضح إسرائيل ووقف مشاريعها االستيطانية    "إلى تحرك على الساحة الدولية، من أجل        

اء فكرة الدولة الفلـسطينية المـستقلة       تسعى من ورائها إلى تحديد مالمح الحل النهائي من جانب واحد، وإنه           
  ".واستبدالها بدولة كانتونات ومعازل مقطعة األوصال

  16/1/2007قدس برس 
  

  لألمن الوطني بالضفةاً لالستخبارات والحمدوني قائدعين فرج مديراًي عباس .11
لالسـتخبارات  اصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسيا بتعيين العميد ماجد فرج مديراً عامـا              : رام اهللا 

  .قائداً لقوات االمن الوطني في الضفة الغربية" ابو الفتح"العسكرية، والعميد ذياب الحمدوني 
  16/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
   للتشريعي2007الحكومة تقدم مشروع موازنة  .12

 بأن ،خطيطوزير الت /سمير أبو عيشة القائم بأعمال وزير المالية. صرح د: الخاصالقدس لمراسل -رام اهللا 
حيث قدمت للمجلس التشريعي أمس تمهيدا  ،2007الحكومة تمكنت من تقديم مشروع الموازنة للسنة المالية 

وأكد أبو عيشة أن التقديرات الخاصة بمشروع الموازنة جاءت متماشية مع  .لنقاشها واقرارها وفق االصول
انعكس على مشروع الموازنة المقدم  هو ماو االوضاع التقشفية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية،

، بينما تشمل تقديرات االيرادات ) مليون دوالر2،562(حيث يبلغ اجمالي النفقات العامة المقدرة حوالي 
 مليون دوالر، فيما تبلغ قيمة المنح والمساعدات المقدرة حوالي 1,200المحلية بما فيها ايرادات المقاصة 

أبو عيشة الى أنه تم التركيز في مشروع الموازنة على  .وأشار د .لموازنة مليون دوالر، لدعم ا1,362
ترشيد وتقليص الكثير من النفقات، كالنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية بحيث ال تشمل اي اعتمادات 

 مليون 120لسيارات جديدة على سبيل المثال، وتخفيض صافي االقراض لحدوده الدنيا بحيث قدر بحوالي 
 300دوالر، أما مخصصات المشاريع التطويرية التنموية الممولة من الدول المانحة فقد قدرت بحوالي 

أبو عيشة عن أمله بالعمل بشكل ايجابي جاد وفعال مع التشريعي ولجنة الموازنة  .وعبر د . مليون دوالر
 .ن بثالثة أشهر منذ بدء العام الحاليليتم اقرار مشروع الموازنة قبل انقضاء المدة القانونية التي حددها القانو

  17/1/2007القدس الفلسطينية 
  

  مؤتمر في القاهرة يبحث السبت أوضاع فلسطينيي العراق:منظمة التحرير .13
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قالت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية إن مؤتمر المشرفين على :  نادية سعد الدين،عمان
األوضاع غير اإلنسانية والصعبة التي "السبت المقبل في القاهرة سيبحث شؤون الفلسطينيين المقرر عقده 

وأوضحت الدائرة بأن منظمة التحرير تقدمت أخيراً  ".يتعرض لها الفلسطينيون في العراق وسبل معالجتها
وقال مدير  .إلى جامعة الدول العربية بطلب إدراج قضية الفلسطينيين في العراق على جدول أعمال المؤتمر

الفلسطينيين المتواجدين في العراق يتعرضون إلى أوضاع صعبة "عام الدائرة في عمان محمد أبو بكر إن 
وقال أبو بكر للغـد إن الدائرة  ".وال إنسانية ما يستدعي ضرورة بحثها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن

عدات إليهم وبممارسة الضغط تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين في العراق وتقديم المسا
وقال أبو بكر بأن  .على إسرائيل واألطراف األخرى المعنية من أجل سماح األخيرة بعودتهم إلى بالدهم

 .قوات اإلحتالل في العراق تتحمل أيضاً مسؤولية توفير الحماية للفلسطينيين المتواجدين هناك
  17/01/2007الغد األردنية 

  
 ليتاى المطالب باإلفراج عنهم مقابل شسرسنزيد عدد األ: المزيني .14

ن أسامة المزيني القيادي في حركة حماس والقريب من ملف قضية الجندي اإلسرائيلي األسير أ قال :غزة
حركة حماس والفصائل الثالثة اآلسرة للجندي ستزيد عدد األسرى المطالب باإلفراج عنهم مقابل جلعاد 

ن ذلك يأتي نتيجة الستنكاف االحتالل عن تنفيذ أ :اتصال هاتفي خاص في ،معاًوكالة وأكد المزيني ل .ليتاش
ن أنه على من ينكص العهود أ و،وأن هذا االستنكاف يقتضي ما قال عنه رفع السعر, ما تم االتفاق عليه

عندما يتجدد " :الوقن تقبل بما كانت تقبل به سابقاً، لن الفصائل اآلسرة للجندي أوشدد على  .يدفع الثمن
 ".راك بهذا الملف سنرفع الثمن ونطالب بزيادة العددالح

  16/1/2007وكالة معاً 
  

 البيان المنسوب لجيش اإلسالم ملفق: إسماعيل رضوان .15
سماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس البيان الذي صدر باسم إوصف الدكتور : غزة – عال محمود
وقال  .بأنه بيان ملفق ال أساس له من الصحة تحدى الفصائل اآلسرة للجندي جلعاد شاليإسالم جيش اإل

هذا البيان أصدرته بعض الجهات التي تحاول اإلساءة إلى الحكومة "رضوان في تصريحات لسما أن 
الفلسطينية وحركة حماس في محاولة منها للضغط على الحركة وباقي التنظيمات اآلسرة ألجل تسليمه 

 حركة حماس وال الفصائل األخرى اآلسرة أصدرت مثل هذا ال"نه أوأكد  ".للطرف اإلسرائيلي بثمن بخس
أنه ال خالفات على اإلطالق مع الفصائل اآلسرة للجندي فالكل يضغط مشدداً ". البيان العاري عن الصحة

 وكان بيان .للحفاظ على حياته من أجل تحقيق مطالب الفصائل والشعب الفلسطيني بإطالق سراح أسراه
عطيت كامل الصالحية والمسؤولية إلدارة حياة الجندي من أل أن حركة حماس جيش االسالم قال منسوب

ال يتم االفراج عن الجندي أو قتله، مادام هناك أإن شرطنا كان هو  ":وأضاف البيان .تأمين الغذاء والمأكل
أننا "شار إلى أو".  االمرئفراج عن األسرى المسلمين في السجون، وهذا ما وافقو عليه في بادفرصة لإل

فوجئنا بتصريحات ومماطالت كثيرة، واستخدام هذا االسير كورقة سياسية لمأزقهم في الحكومة، فتارة 
فراج عن مئات االسرى عاقة اإلإ توتم... خرى تستخدمها حماسأتستخدمها فتح للنيل من حماس، وتارة 

لى وزارة إسير ضية األطالبنا أن يتم تسليم ق ":وقال البيان. "بسبب حركتي فتح وحماس بنفس الدرجة
 لكي تكون الصفقات والمداوالت التي يديرونها علنية، ولكنهم رفضوا، وكان ردهم هو ترويج ...سرىاأل
  ".باطيل على المجاهدين وعلى رأسهم الشيخ المجاهد ممتاز دغمشكاذيب واألاأل

 17/1/2007وكالة سما 
  

   لمواجهة قوات االحتاللتعّدأاألنفاق في غزة : حماس .16
 رفضت حركة حماس اتهامات ما وصفته التيار :ألفت حدادعن مراسلته  16/1/2007 48عربرد موقع أو

ساليب رخيصة وحديث أنها ألى إ مشيرة ،االنقالبي في فتح للكتائب بتدبير عمليات اغتيال عبر أنفاق جهزتها
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هامت تن تلك اال ألثالثاءبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في مؤتمر صحفي عقده في غزة اأوقال  .ساذج
تدخل في إطار التخطيط المبرمج والمدروس الذي تقوده رؤوس الفتنة للزج بالساحة الفلسطينية في دوامة 

 منحى خطيراً باتجاه التهجم والتطاول على المقاومة ون التآمر ينحأ  مؤكداً،الفوضى واالضطراب
 .حربتها، وذلك من أجل خدمة أهداف سياسية بحتةالفلسطينية، والتي تمثل كتائب القسام طليعتها ورأس 

كتائب تقوم بتجهيز أنفاق بهدف اغتيال قيادات من حركة فتح وكتائب األقصى الن أن االدعاء بأوأضاف 
ن العدو ألى إ  مشيراً،تدخل في تناغم واضح مع رغبة العدو الصهيوني في كشف مخططات المقاومة

ن وأذناب و االنقالبي:وقال .بحت شبكة من األنفاق تحت األرضعلن قبل يومين بأن غزة أصأالصهيوني 
االحتالل هم أصغر من أن تفكر كتائب القسام بحفر األنفاق لهم، فهؤالء نتركهم لحساب الشعب والتاريخ 

 ألماكن العبوات واأللغام ن ما يحدث كشفٌأ  مؤكداً.واألمة، وشعبنا قادر على وضع حد لخياناتهم متى شاء
 لمواجهة العدو الصهيوني لإليقاع به في بركان غزة ويدخل ضمن الخطط والتكتيكات الجديدة التي وضعت

لكتائب القسام التي لن تدخر جهداً في اإلعداد والتطوير لوسائل المقاومة، إلفشال أساليب االحتالل في 
دالء بمثل هذه وحذّر أبو عبيدة من أن اإل .الكشف عن العبوات واأللغام وااللتفاف عليها حسب قوله

المعلومات أمام وسائل اإلعالم هو أمر خطير، ولن نقبل به، ونعتبره خيانةً للمقاومة، وطعنة مسمومة لها 
وكشفاً لمخططاتها، انسجاماً مع غايات العدو الصهيوني، ورغبة في تحقيق أهداف سياسية وفئوية ضيقة، 

ريض بعض أجهزة األمن، التي تدور في الفلك لى تحإن ذلك يهدف إ :وتابع .وهو أمر لن نسمح به مطلقاً
  .األمريكي بأن تقوم بتفكيك هذه العبوات واأللغام بحجج واهية

سماعيل رضوان إنفى : عالء المشهراوي عن مراسلها غزةمن  16/1/2007القدس الفلسطينية ونقلت 
نها تقوم بأزة لحماس سم حركة فتح في قطاع غاالناطق باسم حركة حماس االتهامات التي وجهها الناطق ب

: لقدسوقال رضوان ل. نفاق وتلغيمهاأغتيال مسؤولين وقياديين في فتح والسلطة من خالل حفر عداد الباإل
ذا ما نفذت إسرائيلية ال لمواجهة القوات اإلإن حركة حماس ال تعد هذا االتهام باطل ومحض افتراء أل"

و أسرائيلي إما تصعيد إة رايس للمنطقة كالعادة سيعقبها ن زيارأيبدو " :وأضاف". تهديداتها باجتياح القطاع
عادة إن ساد جو من التفاؤل بأ بعد علنت عنها سابقاًأثارة خالفات داخلية وحالة الفوضى الخالقة التي إ

 ."الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية
  

  وحكومتهااإلخوان المسلمون مستاؤون من آليات عمل حماس: نزالجمال  .17
 أنها ٌأبلغت رسمياً بقيام الشيخ محمد مهدي عاكف، المرشد العام  األربعاءأعلنت حركة فتح اليوم :رام اهللا

وقال  .لضغط على حماس لتغيير النهج وتقديم تنازالت لفصائل منظمة التحرير، بالتنظيم اإلخوان المسلمين
طلعت أحركة فتح "إن جمال نزال في تصريح إلذاعة صوت عمال فلسطين تعليقاً على ذلك صباح اليوم، 

على فحوى غير حرفي لمكالمة أجراها المرشد العام لإلخوان المسلمين الشيخ عاكف مع رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية إلبالغه بوضوح عن استياء القيادة المركزية للتنظيم اإلخواني من آليات عمل الحكومة 

إن الشيخ : لسطينية قالت الثالثاء الماضيوأوضح نزال أن مصادر ف ".وحركة حماس في الساحة الفلسطينية
عاكف طالب هنية بالسيطرة على القوة التنفيذية لوقف النزيف الدموي وبإعادة النظر في سياسات حماس 
التحالفية مع إيران، ال سيما وأن هناك صراعاً معلناً بين السنة والشيعة، محذراً من أن هذا التحالف يضعف 

 الذي ضغط وفق ي عاكفوثمنت فتح مساع . مع مصالحهم الحيوية والمذهبيةموقف السنة تجاه مد يتعارض
التقارير على هنية لوقف االقتتال وما تحمله تجربة حماس في الحكم من آثار سلبية على صورة التيارات 

مضمون المكالمة الشديدة اللهجة قد تضمن في الختام حسب "وأوضح نزال أن  .اإلخوانية في المنطقة
 ."ا ضوءاً أخضر من  الشيخ عاكف لهنية باالستجابة لالشتراطات الدولية في التسوية السياسيةمعلوماتن
أن فتح تلقت تطمينات من قيادة تنظيم اإلخوان المسلمين، مفادها أنها لن تشجع على الحلول الجزئية  وكشف

 .التي أبدت الحكومة الفلسطينية ميالً للتعاطي معها في وثيقة أحمد يوسف
  17/1/2007 فلسطين برس وكالة

  
  دراسة إيجاد مرجعية وطنية قد تكون المنظمة أو صيغة مؤقتة: الجهاد .18
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أن األطراف الفلسطينية التي تجري  أكد محمد الهندي القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي: حسن جبر
 وطنية فلسطينية مشاورات ماراثونية في القاهرة ودمشق تعكف اآلن على إعداد صياغة إليجاد مرجعية

نه وعلى الرغم من أن تشكيل حكومة الوحدة ووضع حد لحالة االقتتال أوقال  .تجمع عليها كافة األطراف
 على قدر من  إال أن التوافق حول المرجعية الوطنية هو أيضاً،الداخلي في مقدمة المشاورات واللقاءات

في حال : وتابع .منظمة التحرير أو صيغة مؤقتة إلى أن هذه المرجعية قد تكون األهمية الموازية، مشيراً
لى تشكيل لحكومة الوحدة الوطنية، إالتوصل إلى اتفاق فإن ذلك سيعلن من القاهرة، ولن يشمل فقط التوصل 

 يتطرق إلى الموافقة على مرجعية فلسطينية موحدة وكذلك حول موضوع إصالح منظمة اًوإنما اتفاق
  .التحرير

 17/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  ستهدف تصفية القضية الفلسطينية يسرائيلي خطيرإ يحذر من مخطط قريع .19
جرتها معه المنـار من النتائج أفي مقابلة ) بو عالءأ(حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد قريع 

التي و ، المنطقةهاتشهدالتي ليها التحركات إهداف التي تحملها وتسعى  على تمرير األةترتبمالخطيرة ال
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، متجاوزة قرارات الشرعية الدولية، ومتنكرة لكل ما تضمنته االتفاقيات 

مريكية ما زالت بعيدة عن القيام بتحركات وجهود دارة األفقد صرح قريع للمنار أن اإل .من التزامات
ن أوقال  .ضاع متفجرة في المنطقةوسرائيلي، مما يبقي على األسياسية جادة لحل الصراع الفلسطيني اإل

عداد جيد يكفل نجاح إسس سليمة وألى رؤى واضحة وإسرائيلية بحاجة استئناف المفاوضات الفلسطينية اإل
سرائيل ليست جادة في المشاركة إن أوأضاف قريع . لى نتائج تخدم شعوب المنطقةإ  وصوالً،المفاوضات

 مشاريع تصفوية يرفضها الشعب الفلسطيني وقيادته، وتتناقض  وهي تبيت لتمرير،لتحقيق السالم في المنطقة
وسلو، وكذلك خطة خارطة الطريق المجمدة، وهذا يفقد عملية أسرائيل وفق اتفاقيات إ مع التزامات تماماً

  .السالم مصداقيتها، ويترتب على ذلك استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي
  17/1/2007المنار الفلسطينية 

  
  حريصون على أمن األردن حرصنا على فلسطين: جوبيونس الر .20

مين سر اللجنة الحركية أقال :  محمد الدعمة نقالً عن مراسلهاعمانمن  17/1/2007الشرق األوسط أفادت 
إننا في حركة فتح حريصون على أمن االردن مثلما ": ردن يونس الرجوب للشرق االوسطلحركة فتح في األ

ردن، قد تناول نقل االقتتال قليم فتح في األإن يكون البيان الصادر عن أ اً، نافي"من فلسطينأنحرص على 
ننا نضع كل أما قصدناه في البيان، " :وأضاف الرجوب .لى الساحة االردنية، كما تتهمه حركة حماسإ
جرامية والفلتان  عباس لمواجهة العصابات اإلمحمودردنية تحت قيادة الرئيس مكانياتنا على الساحة األإ

ن فتح حركة واحدة في جميع الساحات واألقاليم ال تتجزأ، أوأكد بيان الحركة . "األمني في الداخل الفلسطيني
وأي اعتداء من قبل هذه العصابات اإلجرامية واألجهزة الحكومية التي تدعمها على أي من أبنائها أو أي من 

. لدنيا وليس في قطاع غزة وحدهاقياداتها، سيواجه بألف ضعف من صنف هذا االعتداء في كل بقاع ا
لتعلم " :خوان المسلمين في العالموتوعد الرجوب ليس قيادات حركة حماس فحسب بل قيادات جماعات اإل

نائب الرئيس ( من طارق الهاشمي هذه العصابات المجرمة ومن يقف خلفها أن دم قيادتها العالمية بدءاً
وانتهاء بجميع األسماء ) اخوان المسلمين في سورياعة اإلالمراقب العام لجم(وعلي البيانوني ) العراقي

المعروفة في الوطن العربي والعالم، لن تكون أغلى من دماء أبنائنا وأطفالنا في كل األحوال والظروف، 
وعلى جميع أبناء شعبنا أن يعلموا أن هذه العصابات هي أميركية المنشأ واألصول وصهيونية اإلدارة 

رد على جزئية من البيان مثل اآلية الكريمة "نه أ حماس على هذا البيان قال الرجوب وحول رد ."والفروع
ذا سئل من قبل السلطات األردنية عن إ على سؤال، عما ورداً ."ال تقربوا الصالة ولم يكمل وأنتم سكارى

لى إمت بصلة ن السلطات األردنية لم تسأله ولم يتم مراجعته بفحوى البيان الذي لم ي أفحوى البيان قال
  .و يستهدفهأاألردن 
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 بالبيان، وقال لها قيادة حركة فتح في األردن نفت أي عالقة :أن 16/1/2007الجزيرة نت في حين ذكرت 
القيادي في الحركة عبد الرحمن أبو حاكمة للجزيرة نت إن الحركة في الساحة األردنية لم تصدر أي بيان 

 قيام من  أبو حاكمةلم يستبعدو .المواجهة معها للساحة األردنيةيحمل لغة التهديد لحركة حماس، أو بنقل 
كحركة فتح نحن معنيون بالتهدئة : "، وقال"بعض الموتورين أو الجهات المغرضة بافتعال البيان"وصفهم بـ

أن كل من يطلق  واعتبر ".وندين أي محاولة للمواجهة كما ندين أي استباحة لحرمة الدم الفلسطيني
 في  أن ال عالقة لحركة فتح، مؤكداً"خارج عن الصف الوطني"دد بإطالقه على فلسطيني الرصاص أو يه

  .األردن بالبيان الموتور كما وصفه
  

 المقدح يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في كافة االغتياالت .21
دعا العميد منير المقدح مسؤول قوات فتح في لبنان في تصريحات خاصة لقدس برس إلى وقف  :بيروت

مطالباً . اإلعالمي بين حركتي حماس وفتح وإعطاء فرصة لجهود الحوار الوطني كي تؤتي بثمارهاالتراشق 
أتمنى أن يتم : "بتشكيل لجنة تحقيق فلسطينية لتعقب الجهات المتورطة في االغتياالت أو التخطيط لها، وقال

بما فيها اغتيال األطفال تشكيل لجنة تحقيق وأن تشمل كل االغتياالت التي جرت في األراضي الفلسطينية 
الحوار مستمر بين فتح وحماس، : "وقال ".الثالثة، وأن ترفع التغطية عن المتورطين ليقدموا إلى العدالة

  ".ونحن لسنا بحاجة إلى تراشق إعالمي من هنا أو هناك
  16/1/2007قدس برس 

  
 دور سوري في اغتيال عدد من قادة فتح في روما والبقاع: العملة .22

لى إجهزة االمن السورية، تحذيراً أالمعتقل لدى واالنتفاضة،  -  فتحالقيادي السابق فيخالد العملة بو أوجه 
 ."من خطورة االرتهان للتوجهات السياسية السورية"رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 

نشقاقه عن فتح عام ردني عن المالبسات التي رافقت انت األ. وكشف العملة في رسالة نشرها موقع الملف
بو شرار في روما وسعد أدور سوري في اغتيال عدد من قادة حركة فتح بينهم ماجد "لى إشار أو. 1983

الدور الليبي الداعم لالنشقاق الذي هز الحركة الوطنية الفلسطينية مع "لى إوتطرق  ."صايل في البقاع اللبناني
ن يلحق أيراني الراهن في الساحة الفلسطينية والذي يمكن ر اإلالدو" على  حاداًوشن هجوماً. "بداية الثمانينات

 ."الدمار بالقضية الفلسطينية
  17/1/2007الراي الكويتية 

  
   حرب لبنان تطيح بحلوتس .23

بعد أكثر من خمسة أشهر على انتهاء حرب لبنان، قدم رئيس األركان دان حلوتس رأسه ثمناً لإلخفاق فـي                   
 "كرة ثلج "فينوغراد الذي من المقرر أن يصدر بعد أسبوعين، وفي ما قد يشكل             العدوان، مستبقاً تقرير لجنة     

وقالت المتحدثة باسم الجيش االسرائيلي ان حلوتس سلّم رسالة االسـتقالة       . تدحرج رؤوساً كثيرة في اسرائيل    
يقـات  مع اتخـاذ التحق   "الى أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس، موضحة أنه قرر اإلقدام على تلك الخطوة              

مع خفوت أصداء المعركة، قررت     "ونقلت المتحدثة عن حلوتس قوله في رسالة االستقالة         . "مجراها الطبيعي 
وذكرت االذاعة العسكرية، من جهتها، أن حلوتس كتب في رسالته          . "التصرف وفق ما تمليه علي مسؤوليتي     

بة إلي ان مفهوم المـسؤولية هـو        بالنس"وكتب  . انه يتحمل، عبر استقالته، المسؤولية عن الفشل في الحرب        
منذ " عن مصدر مقرب من حلوتس ان قراره االستقالة كان مقررا            "جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   . "األهم
أما االذاعة االسرائيلية العامة، فذكرت أن أولمرت حاول إقناع رئيس االركان بإرجـاء اسـتقالته،                . "البداية

مـن  .  الستقالة حلـوتس   "االسى العميق " أن أولمرت أعرب عن      "تيديعوت احرونو "وذكرت   .لكنه لم ينجح  
 بأن ضباطاً رفيعي المستوى في الجيش أعربوا عن ارتيـاحهم لالسـتقالة،             "هآرتس"جهتها، أفادت صحيفة    

وسيشغل نائب رئيس االركان الجنرال موشيه كابلينسكي، منصب حلوتس         .  لتقديمها "الوقت حان "معتبرين ان   
  . مؤقتا
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  17/1/2007السفير 
  

  حول تفاهم سّري للسالم "هآرتس"دمشق وتل أبيب تنفيان ما ورد في  .24
بـشأن توصـل منـدوبين      " هـآرتس "نفت اسرائيل وسوريا امس، ما ذكرته        17/1/2007 المستقبل   قالت

حول اطار التفاق سالم ، يقضي بانسحاب اسرائيلي تـدريجي مـن            " سري"إسرائيليين وسوريين الى تفاهم     
ـ     الجوالن مقاب  والتوقف عن اقامة عالقـات وثيقـة       " حماس"وحركة  " حزب اهللا "ل التزام سوريا وقف الدعم ل

كان متورطاً فـي هـذه المحادثـات        " ما من احد في الحكومة     ":وقال رئيس الوزراء ايهود اولمرت     .بإيران
 وأقـر وزيـر   . كانت مبادرة خاصة على عاتق فرد اجرى محادثـات لوحـده          "السرية مع سوريا، مضيفا     

، حيث التقى المدير العام     2003الخارجية السابق سيلفان شالوم باتصاالت مع جهات سورية جرت في العام            
وفي دمشق، نفى مصدر رسـمي فـي         .لوزارة الخارجية ايتان بن تسور شقيق الرئيس السوري في األردن         

  ".ن الصحةهذه األنباء عارية تماما م"، وقال ان "هآرتس"الخارجية السورية كذلك ما ذكرته 
 أكيفا الدار الذي كتب هقالما : فارس  ردينة،ب. ف. ا، عنالقدس -غزة من 17/1/2007 عكاظ ونقلت

سليمان وهو سوري مقيم بالواليات المتحدة ابراهيم تقرير الصحيفة في تصريحات لراديو الجيش إن 
حضر “: قائالوتابع . شرعوالوسيط األوروبي سافرا إلى دمشق ثماني مرات وناقشا االقتراح مع فاروق ال

وزير الخارجية السوري وليد المعلم عدة اجتماعات وشخص آخر أيضا وهو ضابط كبير في المخابرات 
وصرح الدار بأن االتصاالت توقفت في أغسطس الماضي في أعقاب الحرب  .ولكنه لم يذكر اسمه” السورية

تي كان من المفترض أن تدخل فيها الحكومة ألن هذه كانت المرحلة ال“بين إسرائيل وحزب اهللا اللبناني 
  ”.اإلسرائيلية في المحادثات على أساس هذه التفاهمات

  
 فتح تحقيق حول دور اولمرت في فضيحة مالية .25

امر المدعي العام االسرائيلي امس بفتح تحقيق جنائي في دور ايهود اولمرت في : ب.ف.  أ،القدس المحتلة
واكد اولمرت االسبوع الماضي ان يديه نظيفتان تماما في  .”لومي”فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة مصرف

وكان يفترض ان يصدر قرار فتح التحقيق . ”شائعات“هذه القضية، واصفا المعلومات في شأنها بانها مجرد 
تضارب “عن المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز، اال ان هذا االخير اعفي من المهمة بسبب وجود 

  .شقيقته كانت في ذلك الحين المستشارة القانونية لوزارة المالكون ” مصالح
  17/1/2007عكاظ 

  
  دعوات من اليمين واليسار إلى استقالة أولمرت .26

توالت الدعوات إلى إيهود اولمرت باالستقالة بعد اإلعالن عن قرار فتح تحقيق جنائي ضده، وتوجه 
 إلى التكتل القومي مرورا بالعمل والليكود، سياسيون من مختلف أقطاب الخارطة السياسية، من ميرتس

  . داعين أولمرت إلى االستقالة أو إلى تعليق مهامه
  16/1/2007 48عرب

  
  حرب لبنان الثانية أديرت بدون أي هدف : شومرون .27

قال رئيس هيئة أركان الجيش، سابقا، دان شومرون، في جلسة لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، إن 
وبحسب أقواله فإن الجيش لم يقم بترجمة تعليمات أولمرت،  . الثانية قد أديرت بدون أي هدفحرب لبنان

وأشار شومرون أيضاً إلى أن تهديد الصواريخ على إسرائيل . بوقف إطالق الصواريخ إلى عملية عسكرية
  .ال يزال قائماً مثلما كان عليه الوضع قبل الحرب

  16/1/2007 48عرب
  

  ويعد بتسهيل حركة الفلسطينيين عابر الضفةأولمرت يجول على م .28
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جال ايهود أولمرت امس على معابر في الضفة الغربية عند جدار الفـصل، داعيـا الـى تـسهيل عبـور                     
وطلب مـن المـسؤولين العـسكريين والمـدنيين          .الفلسطينيين عند الحواجز التي يقيمها الجيش االسرائيلي      

وقال . يحتاج اليه المدنيون الفلسطينيون والتجار لدخول اسرائيل      المسؤولين عن المعابر اختصار الوقت الذي       
 حاجزا يقيمها الجيش في الضفة الغربية قد فككت، وان هذه ليست سـوى المرحلـة                160 من اصل    44ان  

المؤسسة العسكرية تبذل جهدا هائالً لخفض عدد الحواجز، من اجل تسهيل الحركة في             "واضاف ان   . االولى
  ".، ومن اجل تقديم مساهمة مهمة لنوعية حياة السكان)الضفة الغربية(يهودا والسامرة 

  17/1/2007النهار 
  
  

   من المؤسسات الحكومية48إسرائيل تتعمد إفراغ بلدات أراضي : محمد بركة .29
وصف محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية، ما تقوم به الدولة العبرية من إفراغ للبلدات العربية، من 

هناك مدن عربية "وأضاف  ".خطة مبرمجة تهدف إلى ضرب البلدات العربية"ت الرسمية، بأنها المؤسسا
تنمو وتتسع ولكنها حتى اآلن خالية من المؤسسات الرسمية، ويضطر المواطنون للسفر إلى أماكن بعيدة من 

يس كتجمعات ل"مشيرا إلى أن إسرائيل، تتعامل مع البلدات العربية، ، أجل الحصول على هذه الخدمات
  .، على حد وصفه"سكانية، من حقها أن تكون متكاملة، وإنما تعتبرها مجرد مأوى

  16/1/2007 قدس برس
  

  اسرائيل مستمرة في منع حملة الجنسيات االجنبية من الدخول لمناطق السلطة .30
لية ماضية  اكدت حملة الحق في الدخول واعادة الدخول امس ان السلطات االسرائي          :  نائل موسى  -  -البيرة  

في منع حملة الجنسيات االجنبية ممن لهم عائالت في االراضي الفلسطينية من الدخول رغم اعالنها نهايـة                 
سلطات االحتالل بمواصلة سياستها التعـسفية      < الحملة>واتهمت   .الشهر الماضي عن تغيير سياستها ازاءهم     

  .طار اللد واخرها حالة منعت امس االول حالة وثقتها في م13وخرق االتفاق رغم كونه مجحفا مشيرة الى 
  17/1/2007الحياة الجديدة 

  
 ال شيء غير القوة العسكرية يوقف إيران: أيالون داني .31

فيما يبدي السفير اإلسرائيلي السابق إلى واشنطن داني أيالون تفاؤله بمستقبل الشرق األوسط، : محمد بدير
بمرحلة فاصلة "ويقول إن المنطقة تمر . ألرجحيعتقد بوجوب وضح حد إليران عبر عمل عسكري على ا

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني  ."يجب وقف إيران من دون أدنى شك"ويرى أنه . "من تاريخها
 ."يجب وقفهم، انتهى األمر. ال شيء غير ذلك يفي بالغرض بالتأكيد" :اللجوء إلى القوة العسكرية، أجاب
وهو يرى أن .  تحاول كل ما تستطيعه إلحباط أي مستقبل للعملية السياسيةويعتقد السفير السابق أن إيران

هدفهم "ويقول  .، في الوقت الذي تستكمل فيه تطوير قدراتها النووية"لمد تأثيرها"إيران تستفيد من الصراع 
لول والح) من الشرق األوسط(هدفهم أن يخرجوا الواليات المتحدة . أن يصبحوا قوة مسيطرة) اإليرانيين(

أعتقد أن هناك اآلن تقارب مصالح بين إسرائيل والدول العربية ــ السعودية، الخليج، "ويقول  .مكانها
 ."وعلى األكثر أيضاً مع الفلسطينيين. ومصر لناحية وضح حد إليران

من جهة ثانية، يرى أيالون أن هناك إعادة رسم لخطوط التقسيم القديمة التي تمثل الحدود الوطنية لتصبح 
). للسالم في الشرق األوسط(أرى بوضوح نافذة فرصة "ويضيف . الحدود بين دول راديكالية وأخرى معتدلة

على حافة الحرب األهلية، ) هو حالياً(لن يكون األمر سهالً نظراً ألن التعقيد في األراضي الفلسطينية 
لكن، باإلجمال، أعتقد أن "ول ويق ."أبو مازن والمعتدلين وحماس لسوء الحظ، ال تزال قوية جداً وتتحدى

  ."األمور ستسير باتجاه االعتدال، ونحو نوع من االستقرار أظنه ممكناً
  17/1/2007األخبار اللبنانية 
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 إسرائيل تسعى إلى شراء غاز إيرانـي عبر تركيا : معاريف .32
 لوزير على نحو خاص" مشروع استراتيجي طموح"ما أسمته " معاريف"كشفت :  د ب أ-القدس المحتلة 

البنى التحتية بنيامين بن اليعازر، من المتوقع أن يؤدي الن تشتري إسرائيل غازا طبيعيا لغرض إنتاج 
إن مبادئ التجارة واالقتصاد الدولية كفيلة "وقالت الصحيفة . الطاقة من إيران عبر محطة انتقالية في تركيا

 ".ى االمر بخالف االرادة التامة للحكومتينبأن تربط إسرائيل وإيران عالقات تجارية مشتركة حتى وإن جر
وأضافت إن بن اليعازر ووزير الطاقة التركي حلمي غولر أعلنا قبل شهر عن االنطالقة الرسمية لمشروع 

 كيلومترا بين الشاطئ الجنوبي 610، ويدور الحديث عن مد أنبوب تحت البحر بطول "رواق البنى التحتية"
هذا المشروع المطروح سيربط الول مرة إسرائيل بمركز البنى التحتية "وأضافت  .الشرقي لتركيا وحيفا

وسترتبط بجيهان في نهاية المطاف أنابيب نفط . الكبير المخطط بنائه في مدينة جيهان جنوب شرق تركيا
مشيرة إلى بعض " وغاز طبيعي ومياه من روسيا ودول االتحاد السوفييتي السابق وكذا من العراق وإيران

 ".يب موجودة بالفعل والباقي سيمدد في السنوات القريبة القادمةاالناب
  17/1/2007الدستور 

  
   تحت وطأة الحرب2006 بالمئة في 4.5تراجع السياحة االسرائيلية  .33

 بالمئة في العام    4.5 وبنسبة   2006 في المئة في النصف الثاني من        27 اسرائيل   ىتراجعت حركة السياحة إل   
وأظهـرت بيانـات     .من الرحالت بعد اندالع الحرب بين اسرائيل ومقاتلي حزب اهللا         كامال مع الغاء الكثير     

 مقارنـة مـع     2006 مليون شخص زاروا اسرائيل في       1.83المكتب المركزي لالحصاءات يوم الثالثاء أن       
   . في المئة27 عندما قفزت أعداد الزائرين 2005 مليون في 1.92

  16/1/2007رويترز 
  

 لحماس في حال إجراء انتخابات مبكرة% 23ولفتح % 40: استطالع  .34
من % 94 كشف استطالع للرأي أجرته مؤسسة الشرق األدنى لالستشارات، أن :رام اهللا - يوسف الشايب
 ، المبادرة الداعية إلى استئناف الحوار الوطني من أجل تشكيل حكومة وحدة بالجيدة وصفواالفلسطينيين

عن تفاؤلهم بنجاح المبادرة وتحقيقها للنتائج المرجوة، % 72عبر  فيما .فقط وصفوها بالسيئة% 6مقابل 
% 48مقابل ، %52محمود عباس على ثقة من جهة أخرى حاز و . ستفشلها أنوااعتقد% 28 مقابل
من الفلسطينيين لتوقيع معاهدة سالم مع % 72 تأييد  االستطالع على صعيد آخرأظهركما  .هنيةسماعيل ال

حماس بتغيير موقفها الداعي إلى % 56طالب في حين   ذلك،روا عن رفضهمعب% 28 مقابل ،إسرائيل
يشعرون بالقلق % 91بين أن توحول االوضاع السائدة  .ذلكدعوها للحفاظ على % 44إزالة إسرائيل، مقابل 

ء جاقد و .فقط قالوا إنهم ليسوا قلقين% 9نتيجة لألوضاع المتأزمة التي تشهدها األراضي الفلسطينية، مقابل 
أن صراع القوى الداخلي % 42االقتتال الداخلي على رأس القضايا التي تشعر الفلسطينيين بالقلق، فقد أكد 

% 18 هو السبب بذلك، فيما أرجع اعتبروا أن غياب األمان% 26هو السبب في شعورهم بالقلق، مقابل 
التساوي مسؤولية االقتتال حركتي فتح وحماس ب% 54  بالمقابلوحمل .ألوضاع االقتصادية الصعبةقلقهم ل

من % 79وأكد  .حملوا فتح المسؤولية% 22باللوم على حماس وحدها، مقابل % 24الداخلي، في حين ألقى 
عن % 21تأييدهم لدمج القوة التنفيذية ضمن األجهزة األمنية التابعة للسلطة، في حين عبر المستطلعين 
% 24بنعم مقابل % 76 وحماس ستنتهي أم ال، أجاب كانت األزمة الراهنة بين فتحما إذا و .رفضهم ذلك
هذه % 44 إمكانية تفجر حرب أهلية بينهم، في حين لم يستبعد وااستبعد %56إال أن  .ردوا بالنفي
أن الرئاسة % 49 عتبرمسؤول عن السيطرة على قوات األمن الفلسطينية، أال حول الشخصو .االحتمالية

ن المسؤولية أ% 23في حين رأى أن الحكومة هي المسؤولة، % 28بر  فيما أعتممثلة بعباس هي المسؤولة،
يعتقدون أن نسبة % 33وحول الحكومة الفلسطينية أظهر االستطالع أن  .ملقاة على الرئاسة والحكومة معاً

% 29اعتبر فيما إنها بقيت كما هي، % 38الفساد في السلطة، انخفضت بعد تولي حماس للحكم، فيما قال 
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من الفلسطينيين عن تأييدهم إجراء انتخابات تشريعية % 58، عبر وحول االنتخابات . ارتفعتقدنسبة الأن 
إجراء انتخابات رئاسية جديدة، في حين عبر % 57في المقابل، أيد و. الفكرة% 42مبكرة، في حين رفض 

مروان  عباس لوالية جديدة، تاله محمود% 39للرئاسة، بايع حول المرشحون و .عن رفضهم ذلك% 43
تشريعية، النتخابات ال اأما على صعيد %.18 الذي حاز على تأييد، ثم إسماعيل هنية %20البرغوثي بتأييد 

 ، شخصا823االستطالع شمل يشار إلى أن . لحماس% 23مقابل % 40فقد حظيت فتح على تأييد وصل الى
  .%3.4ويتضمن هامشا للخطأ في حدود 

  17/01/2007الغد األردنية 
  

  حذر من صبرا وشاتيال عراقية تألهلية لمساعدة فلسطينيي العراقالشبكة ا .35
 كشف منسق عام الشبكة األهلية لمساعدة فلسطييني العراق، عن تـصاعد وتيـرة              :هدى الصالح  - الرياض

وحذر مـن    . قتيال 118عمليات القتل والخطف التي تتعرض لها األقلية الفلسطينية ليبلغ إجمالي عدد القتلى             
وجود مؤشرات بإقامة مخيم     من ناحية أخرى     أكد و . أسوأ مما حدث في مجزرة صبرا وشاتيال       تكرار ما هو  

حذر من احتمـال    في حين أنه     فلسطيني،   500جديد على الحدود السورية العراقية الستيعاب ما ال يقل عن           
اق، الذين نـاهز    في العر  جدير بالذكر أن الفلسطينيين      .تحوله إلى معتقل غوانتنامو آخر وإنما بنسخة عربية       

  .هدفاً للعنف والمضايقات عقب سقوط الحكومة العراقيةأضحوا  ألف الجئ، 34عددهم 
  17/10/2007الشرق األوسط 

  
  وفاة أسير فلسطيني في سجن النقب اإلسرائيلي نتيجة اإلهمال الطبي .36

 سجن النقب الصحراوي أن المعتقل جمـال        أكدت مصادر حقوقية، نقال عن أسرى فلسطينيين في       : طولكرم
كان يعاني منذ عدة أيام     حيث  سجن بسبب اإلهمال الطبي، وعدم توفر الرعاية الصحية،         السراحين توفي في    

وأوضح األسرى أنهم يحضرون إلضراب عن الطعام خالل الساعات القادمة مـن أجـل               .من نزيف داخلي  
  .وإيقاف عمليات االنتقام والتنكيل التي يتعرضون لهاهم تالضغط على إدارة السجون لتحسين مستوى معيش

  17/1/2006 قدس برس
  

   عن الطعامونضربيفي معتقل بيتح تكفا االسرى الفلسطينيون  .37
 نفذ المعتقلون في سجن بيتح تكفا العسكري أمس إضرابا عن الطعام احتجاجا علـى               :علي سمودي  –جنين  

ة سربت من المعتقل إن ظروفهم تزداد صعوبة وقـساوة حيـث            في رسال وا   وقال .ظروف اعتقالهم المأساوية  
  كافـة المؤسـسات      واوناشد . في زنازين العزل والعقاب مع حرمانهم من كافة حقوقهم         هميقبع العشرات من  

 ،اإلنسانية والدولية التدخل والضغط على سلطات االحتالل لوقف إجراءاتها التعسفية بحقهم ووقـف عـزلهم        
  .اب المفتوح عن الطعاممهددين بإعالن اإلضر

  16/1/2007 48عرب
  

  يركز على تحسين خدمات االونروامؤتمر للمشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين  .38
تشارك دائرة الشؤون الفلسطينية في مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين الذي : بترا -عمان 

 حيث سيتم مناقشة .الدول العربية المضيفة والجامعة العربيةيلتئم في القاهرة األحد المقبل بمشاركة وفود من 
ألونروا في اعددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بمستوى معيشة الالجئين والخدمات التي تقدمها لهم 

خدمات هذه السيتم التركيز على ضرورة تحسين مستوى  و.مجاالت الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية
وى الخدمات المماثلة التي تقدمها الدول المضيفة مع االخذ باالعتبار معدالت النمو السكاني بما يتواءم ومست

  .سيتم مناشدة المجتمع الدولي والدول المانحة لزيادة تبرعاتها لميزانية الوكالة كما .الطبيعية في المخيمات
  17/1/2007الدستور 
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  صل الف بتهمة اطالق النار على جدارفلسطينيين 9اعتقال  .39
اعلنت اسرائيل عن اعتقال تسعة مواطنين في الفترة األخيرة لقيامهم باطالق النار علـى الجـدار                : رام اهللا 

، إضافة  من فتح  من المعتقلين     خمسة أن   وذكر   .العنصري قرب القدس ما أدى الى جرح ثالثة من الحراس         
  .اربعة من نشطاء حماس والجهاد االسالميإلى 

  17/1/2007الحياة الجديدة 
  

  مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية24قوات االحتالل تعتقل  .40
ذكرت مصادر عبرية ان قوات االحتالل ا اعتقلت منذ فجر اليوم أربعة وعشرين فلسطينا في : رام اهللا

  .مناطق مختلفة من الضفة الغربية
  17/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
  

  إصابة طفلين بشظايا صاروخ احتاللي : غزة .41
 بجراح مختلفـة جـراء      اصيب أ نين فلسطيني ي طفل نأ: 16/1/2007 48 عرب  مراسلة موقع  فت حداد ألذكرت  

على  و .إطالق القوات اإلسرائيلية صاروخين من نوع ارض ارض تجاه تجمع للفلسطينين شمال قطاع غزة             
ها  الزوارق الحربية اإلسرائيلية، فتحـت نيـران أسـلحت          أن ذات الصعيد ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان      

 لـم  ، إال أنـه دون وجود اسباب لذلك أيضا، قطاعالالرشاشة على المنطقة على شاطئ بلدة بيت الهيا شمال      
  .يبلغ عن وقوع إصابات

 إلى أن القصف بحسب:  نقال عن وكاالت17/01/2007 البيان اإلماراتية وأشار ماهر ابراهيم مراسل
ا القدس، أطلقت صاروخا باتجاه بلدة سديروت، مصادر أمنية فلسطينية كان يستهدف مجموعة تابعة لسراي

 . إال انها نجت
  

   جنوب لبنان    بصاروخ إسرائيلي في  استشهاد فلسطيني .42
أدى انفجار صاروخ من مخلفات االحتالل اإلسرائيلي في بورة لجمع الخردة في المنطقة الـصناعية               : صور
  . اصابته بجروح خطيرةصور الى استشهاد فلسطيني من مخيم الرشيدية، بعدمدينة شرق 

  17/1/2007المستقبل 
  

  مصرو بين غزة تشغيل معبر كرم سالم اعادة .43
قال مسؤول بمعبر رفح الحدودي إن السلطات االسرائيلية أعادت تشغيل معبر كرم سالم المخـصص               : رفح

اء الدخال مساعدات مقدمة من برنـامج الغـذ       ،   يوما 17لعبور الشاحنات بين مصر وغزة بعد اغالقه نحو         
  .العالمي التابع لالمم المتحدة الى الفلسطينيين

  16/1/2007رويترز 
  

   48الحركة اإلسالمية تحظى بتأييد عرب : استطالع .44
 يعتبرون ،48فلسطينيومن % 23أظهر استطالع للرأي أجراه مركز يافا أن :  رام اهللا-بشار دراغمه 

أن حركة أبناء البلد هي ممثلة % 10يرى فيما الحركة االسالمية بشقيها األكثر تمثيال لمصالحهم، 
 أما لجنة المتابعة فحصلت على .تحظى بها األحزاب العربية في الكنيست مجتمعة% 25.3مصالحهم، مقابل 

أنه ال يوجد أي واحد من هذه % 23.6 يرى  حين في، %4.5 على ألحزاب االسرائيليةا ، كما حصلت8%
 على إقامة جسم تمثيلي منتخب المستطلعين،من % 68يوافق  إلى ذلك .األحزاب واألجسام يمثل مصالحهم

يرى كما ، 48منهم عودة الالجئين الى قراهم التي هجروا منها عام % 86للعرب في البالد، فيما يؤيد 
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يؤيدون إقامة دولة % 9.4وبحسب االستطالع فإن . أن على المسلمين إدارة شؤون الوقف االسالمي% 88
إقامة دولة يهودية ديمقراطية تضمن المساواة والحقوق الكاملة لمواطنيها، % 25.5يؤيد ما فيثنائية القومية، 

. ما يعرف بدولة لكل مواطنيها% 38.7 في حين أيددولة يهودية وديمقراطية كما هي اآلن، % 13.9 وأيد
واالجتماعي بتمييز في المجال القومي يشعرون من المستطلعين % 75على صعيد آخر أظهر االستطالع أن 

فيما أن النضال من أجل المساواة يجب أ ن يكون بوسائل قانونية، % 16.3واالقتصادي والثقافي، ويرى 
على صعيد و. عبر المحكمة العلياأن ذلك يكون % 7.3 رأىأن ذلك يكون عبر الكنيست و% 14.6يرى 

% 16.2 جرت اليوم فإن أنهم سيصوتون لو جرت االنتخابات، وفي حالة% 60أكّد انتخابات الكنيست، 
 للتجمع% 14.8، و الديموقراطية للسالم والمساواةللجبهة % 15.6سيصوتون للقائمة العربية الموحدة، و

 . لكاديما2.4لميرتس، و % 3.2لحزب العمل، و % 7،7، والديموقراطي
  16/1/2007موقع ايالف 

  
  
  
  

 تية االتصاالت الفلسطينية تنهي اجراءات ترخيص الوطنية الكوي .45
اكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا الـمعلومات الفلسطيني ان العمل جار النهاء :  خليل العسلي-رام اهللا 

إجراءات ترخيص الشركة الوطنية الكويتية التي فازت بعطاء الـمشغل الثاني للهاتف الخلوي والتي تصل 
  .تصاالت الفلسطينينقلة نوعية لصالح قطاع االمما سيشكل  مليون دوالر، 355قيمتها الى 

  17/1/2007الدستور 
  

   انضمام شبكة فلسطينىدول الربط الكهربائي السباعي توافق عل .46
 انـضمام شـبكة كهربـاء فلـسطين         ى وافقت دول الربط الكهربائي السباعي مبدئيا عل        : كتب السيد حجازي  

  .ذلـك صادية والقانونية لتفعيل     أن يتم إعداد الدراسات الفنية واالقت      ىعل،   شبكة الربط السباعي   ىالمعزولة إل 
 الذي يضم مصر وسوريا ولبنان وتركيا وليبيا واألردن         المشروعن  إ  المصري وأكد وزير الكهرباء والطاقة   

 وتوحيـد المـصطلحات     ،  وتوفير الوقـود   ،  تغذية األحمال وزيادة كفاءة تشغيل الشبكات      ى يؤدي إل  ،والعراق
   .  والعمل بمفهوم البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا ،  وترشيد الطاقة الكهربائية ، والمواصفات

  17/1/2007األهرام المصرية 
  

  إستثمارات فلسطينية عربية في مشروعات باالراضي الفلسطينية .47
أعلنت شركة االتحاد لالعمار واالستثمار عن اطالق مجموعة من المشاريع العقارية المتميزة فـي              : رام اهللا 

 العطاء دفعة لالقتصاد الفلـسطيني الـذي        ،الل رأسمال فلسطيني عربي مشترك    االراضي الفلسطينية من خ   
  .2005 مقارنة مع العام 2006شهد تراجعا في الناتج القومي االجمالي الى النصف عام 

  16/1/2007رويترز 
  

   الجيش يعيد فتح المداخل الرئيسية للتعمير .48
رئيسية المؤدية الى منطقة تعمير عين الحلوة بعـد         أعاد الجيش اللبناني بعد ظهر أمس فتح المداخل ال         :صيدا

وتفاصيله قبـل تحديـد     الجيش   نشطت االتصاالت واللقاءات لبلورة آلية انتشار        وقد .أربعة ايام على اغالقها   
موعده النهائي، في وقت بدأت مساع لعقد اجتماع لللقاء الموسع لفاعليات صيدا السياسية والروحية واألهلية               

 للبحث  ، بدعوة من مفتي صيدا والجنوب الشيخ محمد سليم جالل الدين          ، االسالمية في المدينة   في دار االفتاء  
والموضوع نفسه كـان محـور      . في موضوع االنتشار في التعمير وسبل إنجاحه وتأمين األجواء الهادئة له          
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 واالسـالمية   اجتماع عقد في ثكنة زغيب في صيدا بين وفد من لجنة المتابعة للقوى الفلـسطينية الوطنيـة                
 .والعقيد ابراهيم الذي كان التقى نائبي المدينة بهية الحريري وأسامة سعد للغاية نفسها

 17/1/2007المستقبل 
  

 يأمل أن تساهم زيارة عباس في حّل لحق العودةيستقبل زكي ولحود  .49
طينية محمود رحب رئيس الجمهورية العماد إميل لحود بالزيارة الرسمية التي يعتزم رئيس السلطة الفلس

 يومي اإلثنين والثالثاء المقبلين، معرباً عن أمله أن تساهم هذه الزيارة في تطوير ،عباس إجراءها للبنان
العالقات األخوية اللبنانية الفلسطينية، وفي تعزيز التحرك إليجاد حّل عادل للقضية الفلسطينية، يرتكز على 

 .طينهم في الدول التي تستضيفهم، وفي مقدمها لبنانضمان حق العودة للفلسطينيين الى أرضهم وعدم تو
أكد  وأثناء اللقاء، .وكان لحود قد استقبل أمس، ممثل رئيس السلطة الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي

  .لحود أن أمن الفلسطينيين هو من أمن اللبنانيين
  17/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  
  

   عو الفلسطينيين للوحدة ويدقبالن يلتقي وفد منظمة التحرير .50
استقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن رئيس ممثلية منظمة التحرير               
الفلسطينية في لبنان عباس زكي على رأس وفد، وحضر اللقاء المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قـبالن                 

وشدد الشيخ قـبالن    . التطورات على الساحة الفلسطينية    وجرى البحث في     ،والقاضي الشيخ مهدي اليحفوفي   
على ضرورة أن يبذل الفلسطينيون جهودهم لتحصين وحدتهم الوطنية بمزيد من التـشاور والتعـاون، الن                

، وال يجوز بأي شكل من األشكال أن يتقاتلوا الن قتالهم لبعضهم محـرم              يةالخالفات تضر بالقضية الفلسطين   
  .شرعا

  17/1/2007السفير 
  

  ال إمكانية لتحويل أية أموال من الحساب الخاص في القاهرة: موسى لهنية .51
 وفيما يلـي نـص      ،وجه  عمرو موسى  أمين عام جامعة الدول العربية رسالة  إلى إسماعيل هنية              : القاهرة

  :الرسالة كما نقلها الموقع االلكتروني لإلعالم المركزي لحركة فتح 
 ةالسيد رئيس الوزراء إسماعيل هني

 : تحية طيبة وبعد
كما تعلمون فان مجلس الجامعة الوزاري قد بحث في دورته األخيرة في سبتمبر الماضي موضوع الـدعوة                 
القضائية المرفوعة أمام احد المحاكم األمريكية لمنع جامعة الدول العربية من تسديد أو تحويل أيـة مبـالغ                  

ية، ولقد أصدرت المحكمة مؤخراً أمراً قضائياً يطلـب         للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطين     
من الجامعة الكشف عما لديها من أموال لحركة حماس، وذلك اثر اإلعالن عن قيام الجامعة بفـتح حـساب                   
خاص أو أودعت فيه األموال التي كانت بحوزة وفد رئيس مجلس الوزراء للسلطة الوطنية الفلسطينية عنـد                 

 .  اثنان وثالثين مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف دوالرعبوره معبر رفح والبالغة
ورداً على هذا األمر القضائي، وبناء على نصيحة مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عن الجامعة في هـذه                  
القضية، قامت الجامعة بإبالغ المحكمة بان ليس لديها أية أموال لحركة حماس كما لم يسبق لها أن سلمت أو                   

أية أموال من هذه الحركة أو لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما ابلغنا مكتب المحامـاة                 استلمت  
بان المبلغ المشار إليه قد وضع في حساب خاص لدى بنك القاهرة وذلك بناء على طلب السلطات المصرية                  

 . والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين في الجامعة
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ة عدم قيام الجامعة خالل الفترة المقبلة بتحويل أو صرف أية أموال من             وقد أكد مكتب المحاماة على ضرور     
هذا الحساب إلى أن تنتهي القضية، كما أشار إلى إمكانية أن ترد استفسارات للجامعة حـول مـصدر هـذه                    

 . األموال
واجهه وبناء عليه، فلقد رأيت اطالعكم على تطورات هذا الموضوع حتى تكونوا على دراية بالموقف الذي ت               

الجامعة حالياً بشأن صرف أو تحويل أموال من هذا الحساب في الوقت الحالي، وذلـك حتـى ال يـضعان                    
موقفها أمام المحكمة وتتمكن من كسب هذه القضية، وبالتالي تحقيق حرية تحويل األمـوال إلـى الـسلطة                  

 . الفلسطينية
  هذا الشأن    ىهذا وسوف أوافيكم بما يستجد إل

  عمرو موسى 
 مين العاماأل

  16/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

   رؤساء بلديات في األغوار يوقعون مذكرة تفاهم مع رؤساء بلديات صهاينة .52
 األربعاء الماضي وضـم     ،القى االجتماع الذي عقد في الباقورة في غور األردن        :  تغريد السعايدة  - السبيل

لين عن االتحاد األوروبي ومنظمة أصدقاء      مسؤولين من الجانب األردني والجانب اإلسرائيلي وبحضور ممث       
األرض العالمية، ردود فعل منددة باللقاء الذي يهدف إلى تحويل الباقورة من موقع زراعـي إلـى سـياحي       

وعلمـت الـسبيل مـن      . وذلك عن طريق إنشاء متنزه ضخم، بحسب تصريحات صحفية ورسمية متطابقة          
سبوع الجاري أو القادم يضم كافة الحضور فـي اجتمـاع        مصادر مطلعة أن اجتماعا مماثالً سيعقد خالل األ       

  وبالرغم من نفي مسؤولين في وزارة البلديات عقد مثل هذا االجتماع تحت مظلة رسمية، إال أن . الباقورة
  

بعضاً ممن حضروا االجتماع أكدوا للسبيل أن رؤساء بلديات في األغوار الشمالية ورئـيس بلديـة بيـسان                  
  .  االجتماع ووقعوا على المذكرة تحت عنوان مذكرة مشروع المياه والجيرة الحسنةيوسي وغدي، قد عقدوا

  16/1/2007السبيل االردنية 
  

  المؤتمر القومي اإلسالمي يطالب بإيجاد حلٍّ لقضّية الفلسطينّيين في العراق  .53
بإيجاد الحّل المناسـب    طالب المؤتمر القومي اإلسالمي، كل المعنيين، وفي المقدمة الجامعة العربية           : بيروت

وحمل المؤتمر الذي يتّخذ مـن العاصـمة         .للفلسطينيين المقيمين في العراق الذين يتعرضون للقتل والتشريد       
اللبنانية بيروت مقراً له، في بياٍن وزعه، كامل المسؤولية لالحتالل األميركي عن كل ما تعرض ويتعـرض                 

انتقام وتقتيل وترهيب، الفتاً إلى أن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي            له الفلسطينيون في العراق من أعمال       
رفضت السماح باستقبالهم داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، علماً بأن ذلك من حقّهم، فتلـك األرض        

كما دعا المؤتمر أعضاءه وكل المواطنين والعروبيين واإلسالميين فـي العـراق             .جزء من وطنهم فلسطين   
ووجه المنسق العام للمؤتمر القومي     . ئر البالد العربية إلى التضامن مع الالجئين الفلسطينيين في العراق         وسا

األمانة العامة القيام بواجبهـا      العربي اإلسالمي منير شفيق رسالةً إلى األمين العام لألمم المتّحدة طالب فيها           
ين المتها في حماية هؤالء الفلسطينيل مسؤوليدين من العراقوتحمبع.  

   17/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   القمة العربية والقضية الفلسطينية والدولة : موسى .54
أشار األمين العام لجامعة الدول العربية، في لقاء مع الصحافيين، إلى أن القمة             : أ ش أ، يو بي أي، أ ف ب        
، ستشهد اجتماعات مغلقة للرؤسـاء والملـوك والقـادة           من آذار المقبل   29 و 28العربية، المقرر عقدها في     

، أكّد أنّه   الدولة الفلسطينية حول  و .العرب لمناقشة الموضوعات المطروحة بندا بنداً وليس من خالل البيانات         
، استناداً إلـى  1967ليس مطروحا اآلن سوى إقامة دولة فلسطينية على األراضي التي احتلتها إسرائيل عام             
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وحول وجود نية عربية لربط     . نية المتفق عليها كمبدأ األرض مقابل السالم وقرارات الشرعية        األسس القانو 
الحل بالنسبة لألزمة في العراق بالقضية الفلسطينية، لفت إلى أن كلمة ربط غير دقيقة، مشدداً على أن حـل                   

  . وتر الضخم في المنطقة اإلسرائيلي والمشكلة الفلسطينية هو األساس في التعامل مع التيالعرب النزاع
  17/1/2007السفير 

  
  نجاد يتوقع عدواناً إسرائيلياً على لبنان  .55

استبعد الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد، ان تقوم اسرائيل بعمل عسكري ضد سوريا، متوقعا في الوقت                
ي مقابلة بثتها قنـاة     وقال ف . ذاته عدوانا إسرائيليا جديدا على لبنان تعويضا عن هزيمتها في الحرب االخيرة           

العربية امس، لقد انبعث األمل لدى شعوب المنطقة باالحتفال بيوم ال وجود فيه للكيان الصهيوني لـذا مـن                   
  . الممكن ان يلجأ الصهاينة الى ارتكاب حماقة جديدة

  17/1/2007السفير 
  

   يجتمعون مع رايس ويطالبون بدولة فلسطينيةوزراء خارجية مجلس التعاون  .56
اجتمع وزراء ووزيرا خارجية مصر واألردن الى وزيرة الخارجيـة األمريكيـة            :  محمد العجمي  - الكويت

كوندوليزا رايس في الكويت مساء أمس، وتمحورت المباحثات حول استراتيجية الرئيس األمريكي الجديـدة              
المصادر أن  وأوضحت  . بشأن العراق، إضافة الى القضايا اإلقليمية األخرى، وخصوصاً الوضع الفلسطيني         

الوزراء طالبوا رايس بسرعة تحريك ملف عملية السالم في الشرق األوسط من خالل دعوة جميع األطراف                
المعنية إلى الحوار برعاية أمريكية بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة،                

  .رشارع العربي من ازدواجية المعاييوتخفيف العبء على الشعب الفلسطيني إلزالة االحتقان في ال
  17/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ل لعبت دورا كبيرا في تقوية حماسإسرائي:  في تل أبيبالسفير األمريكي .57

قال ريتشارد جونز السفير األمريكي في تل أبيب إن إسرائيل لعبت دورا كبيرا فـي تقويـة                 : القدس المحتلة 
 ،وأضاف جونز في حديث لصحيفة جيـروزاليم بوسـت الـصادرة           .حركة حماس داخل الساحة الفلسطينية    

,  أن السياسات اإلسرائيلية ساعدت حركة حماس كثيرا في تقويه وضعها في الشارع الفلسطيني             ،صباح اليوم 
ونتيجة لهذه السياسة استطاعت حمـاس  , وإسرائيل ترد بمهاجمة فتح  , كانت حماس تهاجم إسرائيل   " موضحا  

ما ساعدهم على تقويه أنفسهم داخليا علـى        , نظر الفلسطينيين كفصيل مقاوم لالحتالل    أن تقوي من وضعها ب    
أن العنـف واالقتتـال الـدائر بـين         "واعتبر جـونز     ".حساب حركة فتح التي أضعفتها إسرائيل بمهاجمتها      

 حركة  لكنه يقلل أيضا من شعبية    , الفلسطينيين في قطاع غزة يصب في المصلحة اإلسرائيلية بالدرجة األولى         
 ،فتح التي تقوم حماس بقتـل نـشطائها       فيما يساهم في زيادة أنصار حركة       , حماس داخل الشارع الفلسطيني   

 ". ويظهر أن حركة حماس هي منظمة إرهابية تمارس القتل واإلرهاب ضد أبناء شعبها"
  17/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
  وأولمرت إذا نجح اللقاء مع رايسبوش يستضيف عباس .58

توقعت مصادر إسرائيلية أن يدعو الرئيس األمريكي جورج        : عبدالرؤوف أرناؤوط -، القدس المحتلة  رام اهللا 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت إلى واشنطن في        ) أبو مازن (بوش كال من الرئيس محمود عباس       

بالنسبة للمسار الـذي    حال أدى اجتماعهما مع وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس إلى اتفاق مشترك             
اإلسرائيلية أن رايس أكدت على أنها ستواظب       ) يديعوت أحرونوت (وذكرت صحيفة   . تستمر فيه المفاوضات  

على زيارة الشرق األوسط شهرياً، ليس فقط من أجل التقريب بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنما مـن أجـل                  
الواليات المتحدة قد اتفقتا على مواصلة تعزيز قوة        وذكرت أن إسرائيل و   . تعزيز قوة الدول العربية المعتدلة    
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 مليون دوالر، فـي     86أبو مازن في السلطة الفلسطينية، حيث تقوم الواليات المتحدة بتحويل مبلغ يصل إلى              
  .  مليون دوالر100حين تقوم دول الخليج والسعودية بتحويل مبلغ يصل إلى 

   17/1/2007الوطن السعودية 
  

  ا من أجل تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليينسنعمق جهودن: رايس .59
أعربت وزيرة الخارجية األميركية عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبـداهللا بـن     : واس

إن هذه أوقات تحديات في الشرق األوسط ولكننا نأمل أيضاً أنها وقت            "وقالت  . عبدالعزيز على كرم الضيافة   
الواليات المتحدة ستعمق من جهودها من أجل تحقيق السالم بين الفلـسطينيين            "وأكدت أن   . "فرص وإمكانات 

". واإلسرائيليين حتى تتيح الفرصة لرؤية الرئيس بوش لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سالم واسـتقرار               
ة الـسالم قالـت     وعن موقف الواليات المتحدة تجاه مطالبات بعض الدول األوروبية بعقد مؤتمر جديد لعملي            

إن فكرة المؤتمر الدولي هي فكرة ربما تكون في وقت ما لها فائدة ولكن مـن خـالل                  "الوزيرة األميركية،   
الحديث مع األطراف الفلسطينة واإلسرائيلية توصلت الى أنهم يريدون أن ينخرطوا في المفاوضات بـشكل               

كون في غايـة الحـرص بالنـسبة لألمـور          مباشر وال يريدون المجتمع الدولي كمجتمع دولي، وعلينا أن ن         
  ".المظهرية وعلينا أن نركز في الجهود والعمل الفعلي

  17/1/2007المستقبل 
  

  واشنطن تنأى بنفسها عن رواية التفاهمات السرية بين سوريا واسرائيل .60
وني سنو  غير ان الناطق باسم البيت األبيض ط      . هآرتس أو نفيها   لم يشأ المسؤولون االميركيون تأكيد رواية     

شكك في الشق المتعلق بالضغوط االميركية على اسرائيل لوقف هـذه االتـصاالت، بينمـا اكتفـت وزارة                  
الخارجية االميركية باصدار تعليمات الى سفاراتها في العالم مفادها ان أي اتصاالت تحصل بـين سـوريا                 

ـ   وأكدت مصادر م  . واسرائيل هي شأن يهم البلدين وان ال عالقة لواشنطن بها          " النهـار "طلعة في واشنطن ل
اجراء اتصاالت بين البلدين في السنوات االخيرة، بدأت خالل وجود رئيس الـوزراء االسـرائيلي الـسابق                 
أرييل شارون في السلطة، لكنها شككت في ان تكون هذه االتصاالت التي جرت وفقاً للمصادر فـي تركيـا                   

مية التي اتسمت بها المفاوضات السرية بين الفلسطينيين        وألمانيا، قد وصلت الى مستوى متقدم أو تكون بااله        
  .1993واالسرائيليين والتي أدت التي اتفاق أوسلو في 

  17/1/2007النهار 
  

   في غزة "منسق اتصال"القنصلية األميركية في القدس المحتلة تطلب  .61
محتلة إعالنا عن رغبتها    في سابقة هي األولى من نوعها نشرت القنصلية األميركية في مدينة القدس ال            : غزة

 "مكتـب األمـن اإلقليمـي     " في القطاع لـ     "منسق اتصال "في توظيف فلسطيني من قطاع غزة تحت مسمى         
وبدا من اإلعالن أن المهمة التي ستوكل لموظف االتصال الجديد          . األميركي العامل في األراضي الفلسطينية    

مع أجهزة األمن في أي مكان في العالم،        ) جاسوس (ال تختلف عن المهمة التي يقوم بها أي عميل أو متعاون          
 مـع فـارقين     "شـاباك "أو تلك المهمة التي يقوم بها متعاونون فلسطينيون مع جهاز األمن العام اإلسرائيلي              

 "منسق" هي رسمية علنية وليست سرية، والثانية أن وصفه الوظيفي           "منسق االتصال "بسيطين هما أن وظيفة     
  . الًوليس متعاوناً أو عمي

  17/1/2007الحياة 
  

  بلير يرى مؤشرات تقدم في تسوية القضية الفلسطينية   .62
في تـسوية الـصراع     "مؤشرات واعدة على حصول تقدم    "رأى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أمس،        

هناك مؤشرات واعدة على حصول تقدم      "، وقال بلير في مؤتمره الصحافي الشهري        "اإلسرائيلي"الفلسطيني    
نتظر بفارغ الصبر مناقشة هذا الموضوع مع وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس عندما تعود من               وا
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اكرر ان ليس هناك ما هو      . علينا ان نتشبث بهذا الملف ونجعله يتقدم      "وأضاف  . "جولتها في المنطقة الخميس   
  ."أهم

  17/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  شأن الشرق االوسط وايرانبلير فشل ب: المعارضة البريطانية .63
اتهم حزب المحافظين المعارض في بريطانيا رئيس الوزراء توني بلير يوم، الثالثاء، بتبديـد النفـوذ                : لندن

البريطاني في الشرق االوسط من خالل اهمال الدول العربية المعتدلة والتركيز على نحو ضيق للغاية علـى                 
  . اسرائيل والفلسطينيين

  16/1/2007رويترز 
  

  عدم تغيير موازين القوة بالمنطقةروسيا تتعهد إلسرائيل ب .64
وقالت سفيرة  .تعهدت روسيا السرائيل بعدم تغيير ميزان القوى في الشرق األوسط          : فالح الحمراني  -موسكو  

اسرائيل المعينة حديثا انا ازاري في حديث صحفي نشر بموسكو ان مشكلة وصول األسلحة الروسية الى يد                 
واستبعدت ازاري رحيل حركة حماس عن الساحة الـسياسية         . ناني عبر سورية كانت قد حلت     حزب اهللا اللب  

صـحيح أن   " وقالت   "ال يمكن اال للغارق في التفاؤل أن يتخيل ان ترحل حماس عن مسرح السياسة             "منوهت  
بعيـد  ، ولكن رحيلها ال يزال أمرا       )حماس(المجتمع الدولي نجح خالل العام المنصرم في اضعاف مواقعها          

وحول اللقاء األخير بين رئيس الوزراء االسرائيلي والرئيس الفلسطيني قالت ان اللقـاء أظهـر               . "االحتمال
ولكن يجب على الجانب الفلسطيني أن يقبل باالجماع بجميع مطالب          ".. رغبة اسرائيل في خوض المحادثات    

  .حسب قولها. "جميع االتفاقات السابقةاالعتراف باسرائيل ووقف االرهاب وتأكيد : اللجنة الدولية الرباعية
  17/1/2007الوطن الكويتية 

  
 دعوة صهيونية لتدريس الهولوكست في مناهج التعليم .65

دعا روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق االدني المؤيد السرائيل الي ضرورة 
أشار . لمانيا في مناهج التعليم في العالم العربيأن يتم تدريس المحرقة النازية التي تعرض لها اليهود في أ

القصص المفقودة عن الهولوكست في العالم "ساتلوف في محاضرة ألقاها في إطار الترويج لكتابه الجديد 
 ومغيبة في العالم "مرعبة"وأن هناك فجوات   الى أن هناك مشكلة في كتابة التاريخ في العالم العربي،"العربي

 . التاريخالعربي في معرفة
 17/1/2007الوفد المصرية  

  
  السوداءالئحة المؤسسة لمساعدة الفلسطينيين تطلب شطبها من  .66

 ،طلبت مؤسسة االقصى التي تقدم مساعدات الى الفلسطينيين والتي مقرها في هولنـدا            : وكاالت - بروكسل
 . للمنظمات التي تدعم االرهاباالوروبية" الالئحة السوداء" من القضاء االوروبي شطبها من ،اليوم الثالثاء

  17/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

   ألف مصاب من العراقيين خالل عام واحد36 ألف قتيل و34: األمم المتحدة .67
كشف مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في العراق، عن أن عدد القتلى العراقيين خالل عـام                 : بغداد

  . ألف36عدد المصابين إلى  ألف قتيل في حين وصل 34 بلغ 2006
  16/1/2007 خدمة قدس برس

  
  من الذي أعاق إتمام صفقة تبادل األسرى : تقرير .68
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، "أيام وستخرج الصفقة إلى النور"، "هناك تقدم واضح وملموس في صفقة التبادل":  عال عطااهللا-غزة 
تأكيد "، "يرهم سيعود إليهمأسرانا سيخرجون إلى بيوتهم وأس"، "هناك حراك إيجابي وعلى أعلى المستويات"

تصريحات بنبرات التفاؤل وعلى لسان أكثر من "... مصري على أن الصفقة في مراحلها ولمساتها األخيرة
وفجأة تغيرت النبرات واختلفت التصريحات وعادت قضية جلعاد إلى مربعها . مصدر ومسؤول فلسطيني

  !! األول
  ل األسرى؟ ولماذا لم تخرج إلى النور كما كان مقرراً لها؟؟ فما الذي حدث ومن الذي أعاق إتمام صفقة تباد

  مطالب عادلة 
" إسرائيل" "أبو مجاهد"اتهم الناطق الرسمي باسم قيادة لجان المقاومة الشعبية " السبيل"في حديث خاص مع 

بإعاقة تنفيذ صفقة اإلفراج عن الجندي المأسور في قطاع غزة جلعاد شاليت بناء على عرض مصري 
بأنه مقارب لمطالب الفصائل اآلسرة للجندي من حيث عدد األسرى المفرج عنهم " أبو مجاهد"فه وص

  . ونوعيتهم
لكن االحتالل بادر , وأكد أبو مجاهد أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً حثيثة إلنهاء قضية الجندي األسير

ة دون أي مقابل، وهذا األمر مستحيل يريدون من الفصائل تقديم معلومات مجاني: "بنسف كل الجهود المبذولة
  ". لدينا كفصائل آسرة

,  أسير عربي وفلسطيني1000إطالق سراح : "وشدد أبو مجاهد على أن مطالب المقاومة عادلة ولن تتغير
، ورأى أن االحتالل سيرضخ في النهاية لمطالب "باإلضافة إلى األسيرات واألسرى واألطفال جميعهم

، وفي حديثه أكد أبو مجاهد أن "المماطلة والتكبر لن يرجع الجندي األسير إلى بيتهألن أسلوب : "المقاومة
  . فصائل المقاومة قادرة على االحتفاظ بالجندي لسنوات كما نجحت في االحتفاظ به لستة أشهر

  المقاومة صاحبة القرار 
 جيش - كتائب القسام -لدين ألوية الناصر صالح ا(وأشار الناطق إلى أن األجنحة العسكرية اآلسرة للجندي 

شكلت لجنة مشتركة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الملف وهي على تواصل دائم بهذا الشأن، ) اإلسالم
مرهون بالتزامن مع إطالق سراح " جلعاد شاليت"وشدد أبو مجاهد على أن إطالق سراح الجندي األسير 

عودون إلى بيوتهم يمكن آنذاك أن نقول إن صفقة التبادل بدأت إذا رأينا أسرانا ي: "أسرى فلسطينيين، وأضاف
  ". تؤتي ُأكلها

ولجان المقاومة الشعبية بشأن " حماس"صحة التصريحات التي ألقت بالالئمة على حركة " أبو مجاهد"ونفى 
فنحن وافقنا إن العدو ليس لديه نية حقيقية إلنجاز صفقة التبادل، : "عدم إتمام صفقة التبادل حتى اآلن؛ وقال

على المبادرة المصرية المعدلة، وبعد أن عرضت على حكومة االحتالل تم رفضها أو المماطلة فيها بأمور 
تنتقص من مطالب المقاومة ومن الطموح والتضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني، ونحن ما زلنا نؤكد أننا 

مرة أخرى على أن الفصائل الفلسطينية قادرة ، مشدداً "لن نقبل بأية صفقة على حساب الشعب الفلسطيني
  ". حمل أمانة هذا الملف لسنوات وليس ألشهر فقط"على 

  دحالن السبب 
، محمد )حماس(وفي تطوٍر جديد حول خفايا تعطيل وفشل صفقة التبادل اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية 

لتبادل األسرى مع االحتالل دحالن النائب عن حركة فتح ورجلها القوي بالوقوف وراء فشل صفقة 
اإلسرائيلي، مؤكدة أن دحالن تعهد لقادة االحتالل اإلسرائيلي بتكثيف نشاطه االستخباراتي لإلفراج عن 

  .جلعاد شاليت بدون مقابل مما أغرى االحتالل بالتراجع عن الصفقة التي كان قد وافق عليها
الحقيقة : " عضو المكتب السياسي لحركة حماسأكد الدكتور أسامة المزيني" السبيل"وفي تصريٍح خاص لـ

أن هناك مبادرة تقدمت بها مصر حيث تقدم السيد عمر سليمان بطرح كان مقبوالً لدى الحركة وأن الحركة 
استبشرت خيرا وتوقعت أن يكون هناك انفراج في فترة قريبة، ثم ما لبث أن تراجع العدو ورفض ما كان 

ثم بعد ذلك تبين لنا لماذا تراجع العدو عن ما : "، وتابع"دم بشأن هذه القضيةقد وافق عليه وتوقفت عجلة التق
كان قد وافق عليه، ولماذا نفض ما كان قد أبرمه؛ ألنه تبين لنا أنه تلقى وعوداً بأنه سيتم اإلفراج عن جنديه 

  ". دون أن يقدم مقابالً له
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 قدراتها االستخباراتية ومصادرها الخاصة المزيني أن حركة حماس لديها جهازها األمني ولديها.وأكد د
  . حيث تم التأكد من أن محمد دحالن كان وراء إفشال هذه الصفقة

وأوضح أن الرؤية المصرية التي وافقت عليها الحركة، كانت تستجيب لجميع المطالب التي طالب بها 
 أسيرا 450تم التزامن بإخراج خاطفو الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، مضيفاً أنه تمت الموافقة على أن ي

في المرحلة األولى من ذوي األحكام العالية ومن ذوي المؤبدات، ويكون إخراجهم في الوقت نفسه الذي يتم 
  ". اإلفراج فيه عن الجندي األسير، وأن من يضع هذه األسماء هو الطرف الفلسطيني

  استغالل الخالفات السياسية 
 من ذوي األحكام 450يتم اإلفراج عن ..  إنجازاً كبيراًَ في المرحلة األولىكان هذا: "وقال القيادي في حماس

 أسيرا إضافة إلى جميع األطفال والنساء، وبالتالي يكون قد حقق 550العالية، ثم بعد ذلك يتم اإلفراج عن 
  من األسرى من ذوي األحكام العالية، نضع نحن أسماءهم1000خاطفو الجندي مطالبهم باإلفراج عن 

  ". وبالتزامن مع اإلفراج عن جميع األطفال والنساء
لكن تدخل العقيد محمد دحالن ووعده الجازم للعدو اإلسرائيلي بأنه سوف يكثف : "المزيني قائالً. واستدرك د

من نشاطه االستخباراتي وسوف يفرج عن الجندي بدون مقابل أغرى العدو، فلذلك تراجع عن هذا األمر 
  ".  مكانهاوباتت الصفقة تراوح

المفروض أن ننأى بهذه القضية عن المزايدات : "وفي ذات السياق، قال محمد نزال القيادي في حركة حماس
كل إنسان فلسطيني حريص على أن : "، وتابع"وعن المناكفات الحزبية، وأن تكون قضية الشعب الفلسطيني

ن فتح أو من الجهاد أو من الشعبية ال نريد ألي أسير من حماس أو م. يخرج األسرى من سجون االحتالل
  ". أو من القيادة العامة أو من أي فصيل فلسطيني أن يبقى في سجون االحتالل، هذا هو الهدف المركزي

القضية التي ينبغي أن تطغى علينا هو كيف يمكن أن نفرج عن األسرى الفلسطينيين، أما : "وأكمل نزال قوله
مرت وبالقادة الصهاينة ويحاولون بشتى الطرق تحويل مسار هذا أن يقوم عباس ودحالن باالتصال بأول

  اإلنجاز الفلسطيني وتخفيضه حتى ال يقال إن حماس هي التي أفرجت عن أسرى؛ فهذا أمر معيب ومخجل 
  

وأمر مخز حقيقة، وينبغي على هؤالء أن يترفعوا وأن يرتفعوا إلى مصاف القيادات السياسية الوطنية، وأن 
  ". لخالفات السياسية استغالالً على حساب هؤالء األسرىال يستغلوا ا

  16/1/2007السبيل االردنية 
  

  الجدل السياسي والعسكري في إسرائيل .69
  تسفي برئيل 

 األمني في وزارة الدفاع عاموس جلعاد يعرف كل شيء اذ أوضح في االسبوع -إن رئيس القسم السياسي 
يجب مراقبة : ال اذا كانت سوريا تتجه نحو الحرب قائالالماضي بصورة تفصيلية كيف يمكن أن نعرف مث

وفي . االستعدادات وتحركات الجيش، ذلك ألن الدول ال تخرج الى الحرب من دون هذه الخطوات التمهيدية
حالة سوريا ال تظهر تحضيرات من هذا النوع، لذلك كل ما ينشر حول التحضير للحرب ما هو إال ثرثرة 

 .صحفية ومجرد كالم فارغ
ان ايران وسوريا تعكفان على اعادة تأهيل حزب اهللا، : ويتحدث جلعاد عن التهديد الحقيقي السرائيل قائال

 .ولذلك ال يوجد لديهما وقت للحرب
ماذا عن التناقض بين موقف شعبة االستخبارات العسكرية وموقف الموساد بصدد النوايا : ويتساءل جلعاد

فما الذي .  يعرف ما الذي يريده األسد، ولكنه ايضا ال يعرف في الواقعال أحد منهم: السورية؟ ويرد قائال
يعرفه اذا؟ ان األسد ليس ناضجا بدرجة كافية ، وأنه صغير السن، وأنه ال يملك قدرة أو تصميما، 
. وباختصار، ان األسد مجرد نموذج سوري للقائد االسرائيلي العادي باستثناء قضية العمر، ال أقل وال أكثر

 ايضا؟ قال رئيس شعبة 2007الذي يعرف بالتأكيد شيئا ومن ينشغل في تغطية مؤخرته في عام من 
صحيح أن سوريا قد خفضت مستوى الجاهزية، وأن األسد يتوجه نحو السالم، : االستخبارات العسكرية
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هللا أم فهل هذا أكثر خطورة من حزب ا. ولكن في نفس الوقت جاءت مئات عناصر تنظيم القاعدة الى لبنان
هل : ؟ وماذا عن ايران. ...أقل؟ ومن أين جاء هؤالء؟ من سوريا نفسها التي يتوجه زعيمها نحو السالم

اجتازت نقطة الالعودة أم أنها بحاجة الى ثالث سنوات اخرى؟ وهل سمع أحد ما ردا رسميا حول األنباء 
ا البالونات الصحفية والتلفيقات التي تحدثت عن االستعدادات االسرائيلية لمهاجمة ايران؟ اذا تجاوزن

المصطنعة، فانه يتوجب علينا أن نقدم الشكر واالمتنان على الثابت الوحيد الذي يستشف من هذه االقوال 
ليس هناك أي توقع أو تنبؤ بالسالم، واألصح هو أن كل سيناريو ينطوي على مظاهر : والتعليقات وهو

لخطاب الحربجي الذي يعرف كما يدعي بصورة جيدة أي للسالم والمفاوضات والتسوية يذوب في خضم ا
وبالفعل ، لماذا ينشغل اي كان في الموساد بكافة أقسامه . صاروخ ومن أي قطر يوجه نحو تل ابيب اآلن

بشيء ال يشكل تهديدا؟ أو بالوقاية غير السياسية، أي العسكرية؟ يبدو أن االنغالق داخل صناديق التفكير 
يتمخض عن نفس الجدار الحصين الذي " سياسي"وعلى اآلخر " عسكري"ب على احداها المنفصلة التي كُت

يفصل بين هذين المجالين والذي يترتب عليه بلورة سياسة اسرائيل، وكأن الجانب العسكري هو المسؤول 
فلو لم يكن االمر كذلك فان . عن المخاطر والتهديدات، واآلخر هو المسؤول عن الفرص واالحتماالت

الموساد يقدر أن المفاوضات : "صريحات التي صدرت في االسبوع الماضي كانت ستسمع على هذا النحوالت
" حقيقة"، بينما يعتقد الشاباك ان تصريحات خالد مشعل حول كون اسرائيل "مع سوريا قد تمنع أجواء الحرب

لداخلي الفلسطيني سيزيد من هي بداية االعتراف باسرائيل، والتدخل االسرائيلي أحادي الجانب في الصراع ا
احتمالية التدهور، كما يقول أحد كبار المسؤولين في شعبة االستخبارات، واطالق سراح السجناء واالزالة 
الحقيقية للحواجز قد يحول دون انتقال الصراع من غزة الى الضفة ويقلل من مستوى العنف، وأخيرا ان 

 .ية قد يقود نحو الحربامتناع اسرائيل عن االقدام على مبادرة سياس
ولكن هيهات أن يقوم أحد ما من هذه األطراف الهامة بصياغة عباراته على هذا النحو ، من دون لجنة 
تحقيق في مساء ذلك اليوم، سيجد نفسه خارج منصبه الرفيع، ذلك النه يتدخل في السياسة ويخرج عن 

يس نفسه، ولكن ماذا نقول عمن يقول لنا انه ال ، أي أنه يقوم بتسي"يركز على االمور السياسية"صالحياته و
احتمالية للتفاوض مع سوريا؟ أوليست هذه سياسة؟ أو من يقول بصوت مرتفع أن الحواجز أو االعتقاالت أو 
عمليات التصفية وحدها لن توقف االرهاب، أوليست هذه سياسة ايضا؟ ان كبار القادة العسكريين وقادة 

ليس هناك حل عسكري : "رين على مواصلة تغطية أنفسهم بالعبارة العدمية القائلةاالستخبارات لم يعودوا قاد
 ".السياسيين"، ناقلين الكرة بذلك الى الثرثارين من "للصراع

لقد آن األوان الن يشيروا بصورة ناصعة الى االحتماالت كذلك ، وأن تنصت آذانهم ليس فقط الصوات 
 .ياسية والتغيرات التي تحدث في المنطقةحركة الدبابات وانما ايضا للزحزحة الس

 الدستور/ هآرتس
  16/1/2007 خدمة المتابعات الصحفية

 
  بداية النهاية ألولمرت؟ : تحقيق جنائي معه بتهمة الفساد .70

  حلمي موسى
أمر المدعي العام االسرائيلي امس بفتح تحقيق جنائي في دور رئيس الحكومة إيهود أولمرت في ترجيح كفة                 

وتدور الشبهات، التي تفجرت    . في مناقصة لخصخصة بنك ليئومي، ثاني اكبر مصرف اسرئيلي        مقربين له   
قبل شهور إثر ما كشفته القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، حول سعي أولمرت لخدمة مصالح صديقيه                

  . رجلي األعمال دانيال أبرامز وفرانك لوي لشراء نواة السيطرة على المصرف
 المراسلين الصحافيين تقارير تبين أن لدى الشرطة وثيقة دامغة تظهر أن أولمرت، الـذي               وعرض عدد من  

ومع ذلك فإن المجموعـة التـي حـاول         . كان حينها وزيرا للمالية، خان األمانة العامة وعمل بشكل مريب         
ن أولمرت خدمتها خرجت من التنافس قبل يومين من قرار الخصخصة بسبب عجزها عن إبعـاد المتنافـسي                

  . اآلخرين عن الصفقة
ومن المقرر أن يتعرض أولمرت للتحقيق في قضيتين أخريين وهما قضية سلطة األعمال الصغيرة وقـضية                

  . تتعلق بشريك أولمرت السابق في مكتب المحاماة أوري ميسر
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. ويأتي اإلعالن عن بدء التحقيق مع أولمرت، في ظل أسوأ وضع ممكن من ناحيته، على الصعيد الـشعبي                 
فاستطالعات الرأي تظهر أن الجمهور اإلسرائيلي وجد في قرار بدء التحقيق تأكيدا لقناعتـه المعلنـة بـأن                  

كما أن الجمهور والحلبة السياسية عموما، التي تعيش        . أولمرت أكثر رئيس وزراء فاسد في تاريخ إسرائيل       
  . غيير الواقعحالة عدم استقرار مزمن، تتطلع إلى حدث يهز الحياة العامة ويدفع نحو ت

وربما لهذا السبب استغل العديد من السياسيين الفرصة لمطالبة أولمرت إما باالسـتقالة أو بتعليـق نـشاطه                  
وبرغم أن كل رؤساء الحكومات في إسرائيل طوال العقد الفائـت تعرضـوا لتحقيقـات               . كرئيس للحكومة 

  . فه، عن العثور على متعاطفين معهويعجز أولمرت، بخالف أسال. جنائية، فإن قضية أولمرت تختلف جديا
وكعادته رد أولمرت على قرار التحقيق معه بالعنجهية المعهودة فيه، وأعلن المقربون منه أنه يفخر بعمليـة                 

وطالب هؤالء الشرطة باإلسراع في إنجاز التحقيق حتى يتبين للجميع أنه           . خصخصة بنك ليئومي التي قادها    
واذا ادين اولمرت، فسيتعين عليه االستقالة مـن منـصبه وفقـا            . ت وأمانته ليس فيها ما يسيء البتة ألولمر     

  . لسوابق قانونية
وأشار المراسلون اإلسرائيليون إلى أن الشرطة اإلسرائيلية تعتمد في التحقيق مع أولمرت على وثيقة تثبـت                

سها كانـت بأيـدي     أن االخير خدم رجل أعمال يهوديا أستراليا في عملية شراء المصرف، والوثيقة هي نف             
مفاوضي رجل األعمال مع رجال وزارة المالية اإلسرائيلية أثناء المفاوضات للشراء، ثم كانت بيد أولمـرت              

وال يقل أهمية في هذه القضية حقيقة أن أولمرت لم يبلغ لجنة            . شخصيا أثناء محاولة حسم قرار الخصخصة     
  . د شراء حصة كبيرة في المصرفقضائية مختصة بأن صهره هو محامي رجل األعمال الذي يري

وتثير قضية خصخصة بنك ليئومي اهتماما واسعا في إسرائيل، جراء انخراط العديد من القـوى ومراكـز                 
وكان تقرير مراقب الدولة العبرية قد أشار إلى ذلك مثلما أن المحاسب العام في وزارة الماليـة،                 . النفوذ فيها 

وفي األيام األخيرة امتألت الـصحف بأنبـاء   . ل إسرائيل بسببهايارون زليخة بدا وكأنه يخوض الحرب داخ      
  . عن تهديدات تلقتها زوجة المحاسب العام تطالب زوجها بالكف عن تصريحاته ضد الفساد في الحكومة

الحاكم " كديما"وشرع بعض قادة حزب     . أولمرت" بداية نهاية "واعتبر سياسيون كثيرون في إسرائيل أن هذه        
الذي تتدهور مكانته ليس فـي      " كديما"ويؤكد كثيرون أن    . ألولمرت" اليوم التالي "بينهم عن   يتحدثون في ما    

وقال بعضهم أنهم فـي     . وارد القبول بتقديم موعد االنتخابات إذا تبين أن لالتهامات ضد أولمرت ما يبررها            
  . حالة كهذه سيبعدون أولمرت ويختارون من بينهم رئيسا جديدا للحكومة

السياسية األخرى التي تأثرت من هذا اإلعالن بدأت في تحضير نفسها للهجوم، وفـي مقـدمها                ولكن القوى   
ويرى هؤالء أن تدهور    . الحركات اليمينية وبينها الليكود واالتحاد القومي فضال عن حركة ميرتس اليسارية          

انه معرفة مدى تأثير    ولكن من السابق ألو   . مكانة الحكومة ورئيسها يعني تدهور مكانة األحزاب المؤلفة لها        
فموقف هذه األحـزاب،    ". إسرائيل بيتنا "وحزب  " شاس"وحركة  " العمل"األحداث األخيرة على كل من حزب       

، هو ما سيرجح الكفة إما لجهة استمرار االستقرار الهش الحالي أو لجهة انقالب األمور               "العمل"وخصوصا  
وفي كل األحوال فإن األيام القريبة كفيلـة بإظهـار          . وتوجه الساحة اإلسرائيلية نحو تقديم موعد االنتخابات      

  . الوجهة
  17/1/2007السفير 

  
   هل ينقذان القضية الفلسطينية؟ .. مشعل وعباس .71

  صبحي عسيلة
منذ تعثر مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية نتيجة تغليب كل فـصيل لمـصالحه الـضيقة علـي            

 تبع ذلك من اضطرار الرئيس محمود عباس لالعالن عن ضـرورة             وما  , المصلحة العليا للشعب الفلسطيني   
 بدأت كـل االطـراف المعنيـة         , اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في خطابه في منتصف ديسمبر الماضي         
 وكان الفتا بين هذه الوسـاطات        , تبحث عن صيغة أو تمارس وساطة بين فتح وحماس لتهدئة األجواء بينهما           

ماعة االخوان المسلمين لدي حماس إلنهاء حالة الفلتان األمني واالعالمي في األراضي            ما قيل عن وساطة ج    
   . الفلسطينية
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ويبدو أن كل الجهود لم تنجح إلي اآلن الثناء حماس عن موقفها ثم جاء االعالن عن لقاء قريب بين الرئيس                    
العالن باعتباره اعالنا عن لقـاء       وكان من الالفت أيضا أن يتم تناول هذا ا          , عباس وخالد مشعل في سوريا    

 ربما باعتبار أن هذا سيكون اللقاء األول بينهما للبحث في موضوع الحكومة بعد لقـاءات                 , الفرصة األخيرة 
  21  نوفمبر وقبلها مع أحمد قريع في سـوريا فـي           24 عالية المستوي جمعت مشعل بمسئولين في القاهرة في       

ة بل ان بعض المصادر الفلسطينية بالغت في امانيها من هذا اللقاء            نوفمبر للبحث أيضا في موضوع الحكوم     
 أو انه سـيدفع الوضـع        , فرأت انه اما سيؤدي الي تخفيف االحتقان وانجاز اتفاق حول حكومة وحدة وطنية            

   . الفلسطيني إلي مزيد من الفوضي ويلجأ عباس إلي تحديد موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية
 كمـا    , يل حكومة للوحدة الوطنية مطلبا اساسيا لحماس عقب فوزها في انتخابات يناير الماضي            لقد كان تشك  

كان ايضا مطلبا للحكومات الفلسطينية التي شكلتها فتح من قبل اال ان كال من الطرفين رفض دعوة اآلخـر                   
مر ويمـر بهـا الـشعب        وكان من المتصور أن األزمة الخانقة التي          . لدخول حكومة التكون الغلبة له فيها     

 ستدفع مختلف الفصائل     , الفلسطيني من بداية العام الماضي بصرف النظر عن أسبابها وهوية المسئول عنها           
الفلسطينية السيما فتح وحماس إلي القبول بضرورة تشكيل حكومة الوحدة ليس حبا فيها ولكن دفعا لمخاطر                

   . عدم تشكيلها علي الشعب الفلسطيني وقضيته
بارها القابض علي السلطة نتيجة فوزها في االنتخابات كان من المتصور ان حمـاس ذات الخطـاب                 وباعت

 وأن دفع الضرر مقدم علـي       , االسالمي تتصرف وفق ان الضرورات تبيح المحظورات في غير معصية اهللا          
جيه كل الجهود في     كان من المتصور أنها ستجتهد إليجاد صيغة ما لحفظ دماء الفلسطينيين وتو             , جلب المنافع 

اتجاه التعامل مع اسرائيل مهما كلفها ذلك من فقدان لمقاعد وزارية بدءا برئاسة الوزارة وانتهاء بـالوزارات    
   . السيادية التي تقاتل فتح من اجلها

وتبدو الصورة الظاهرة وكأن الجميع قد توافق علي اجهاض كل المحاوالت وباتت السمة الرئيـسية للفتـرة                 
نه كلما حدث تقدم خطوة الي لألمام يتبعه تراجع اكثر منه بل ان الطرفين سـاهما فـي تفويـت                    الماضية ا 

   . اللحظة المناسبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية
ان وصول منحني اللقاءات من اجل انجاز حكومة الوحدة الوطنية الي االعالن عن لقاء عباس ومشعل يحمل              

 ولكن   , ة الفلسطينية فعلي االقل باالتفاق علي مالمح الفترة القادمة        الكثير من الفرص ان لم يكن بشأن الحكوم       
االهم انه يؤكد اوال ان المشكلة االساسية في عدم نجاح جهود الوساطة هي عدم وجود عنـوان واضـح او                    
واحد لحماس فهناك المسئولون في الداخل وهناك خالد مشعل والمسئولون في الخارج بكل ما للطرفين مـن                 

   . ت اقليميةامتدادا
ويؤكد ثانيا او علي االقل يرجح ان قرار حماس او الكلمة االخيرة باتت لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي                  

   . لحماس
وفي حال نجح لقاء عباس مشعل في نزع فتيل االزمة فمن المؤكد ان ذلك سيعد اعالنا او تتويجـا لمـشعل                     

   . زعيما فعليا لحماس
 ى هو هل يفعلها مشعل ويمنح حكومة الوحدة الوطنية التي دعا دوما كـل القـو   ومع ذلك يظل السؤال االهم    

الفلسطينية لتشكيلها علي اساس وثيقة الوفاق الوطني قبلة الحياة قبل ان تفارقها ويدخل الفلسطينيون ومعهـم                
    .  األمر متروك لأليام القليلة المقبلة . حماس ذاتها دوامة االنتخابات المبكرة

  17/1/2007لمصرية األهرام ا
 

  كديما يتحطم .72
  شلومو تصادوق .د

تُبين استطالعات الرأي أن كديما يتحطم، وربما يثبت التاريخ أن ليس الحديث عن تحطم فقط، بل عن تبخر                  
، )17/1/2006،  "التاريخ ضـد لكـديما    ("في مقالة كتبتها قبل سنة      . تام كانت عالماته منقوشة على الجدار     

الحزاب الزعيم نظام   .. تطيعون بسهولة تصنيف كديما كنوع من حزب قائد عسكري        الباحثين يس "ذكرت أن   
يادين وداش،  : هل تريدون أمثلة؟ تفضلوا   .. ثناء طبيعي، يقصر مدة بقاء الحزب مع غياب القائد الذي أسسه          

ياغوري وياعد، ايتان وتسومت، حسداي وليئور، وكهالني والطريق الثالث، ومردخـاي وحـزب المركـز       
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. في لغة الرياضة يمكن أن نقول إن احزاب الزعيم ال تجري جريا ماراثونيا، بل تقفز بالزانـة                . ير ذلك وغ
  ".تصعد الى أن تُكسر الزانة

استطاع ساذجين فقط في أفضل الحاالت، وأغبياء فـي اسـوأ           . أنهى القائد شارون عمله في الحياة السياسية      
اذا ما نجح كديما في البقاء لمعركة انتخابيـة اخـرى           . " مستقلة الحاالت، ان يأملوا أن يكون لكديما مدة بقاء       

وأصبح في االمكـان أن     . ، ذكرت في تلك المقالة    "فسيكون ذلك مناقضا مناقضة تامة لعلم االحصاء وللتاريخ       
  .نقول اليوم انه لن يبلغ أبدا الى المعركة االنتخابية القادمة

في احزاب كهذه ال توجد ديناميكية اجـراءات        . ب الهيكلية تُثبت االبحاث أن احزاب الزعيم نوع من االحزا       
سياسية معروفة وتقليدية، وال توجد لها فروع وال نظام بيروقراطي سياسي، يتوسط بـين رؤوس الحـزب                 

التي ال توجـد فـي      (ولما كان االمر كذلك فان األجندة       . يبدأ كل شيء وينتهي عند ارادة الزعيم      . والجماهير
الت اخرى هي تحرك فكري بال مرساة، وبال هوية وبال جذور عميقة فـي الـسياسة                حاالت كثيرة وفي حا   

  .، تلفظ أنفاسها مع تبخر الزعيم)االسرائيلية
ال يوجد لكديما زعيم اليوم، وأجندته مبعثرة ال مركز لها، وثقافته الـسياسية ال تتـصل بالثقافـة الـسياسية                 

  .م االحصاء، حكم على اطار تنظيمي كهذا بالفشل التامعلى حسب التاريخ وعل. للمجتمع االسرائيلي اليوم
أي انـه   . يعلمنا التاريخ ان مرحلة ضرورية في تبخر حزب الزعيم هي محاولته اليائسة جعل الحزب مؤيدا              

يحاول الحصول على تنفس صناعي على طريقة التوحد مع حزب غالب، لكن الحديث في جميـع الحـاالت          
اضافة الى ذلك، نجد أن إسهامه االنتخـابي للحـزب          . مؤيد بقايا حزب الزعيم   عن وضع يبتلع فيه الحزب ال     

كما قيل آنفا، الحديث عـن      . يتحدثون اليوم في كديما عن توحد سياسي مع العمل        . الغالب يؤول الى الصفر   
  .محاولة تنفس صناعي لحزب مؤيد

فنـي وشـتريت وآخـرين؟      السؤال هو ماذا سيحدث اآلن الشخاص في الصف االول، كموفاز وديختـر ول            
هل نخاطر بـالتنبؤ؟ اذا كـانوا       . االستقالة من الحياة السياسية أو العودة الى حزبهم األم        : يواجهون امكانين 

  سيتلقون هناك . يرغبون في الحياة السياسية، فيجب عليهم االستغناء عن كرامتهم وأن يعودوا الى الليكود
  
  

لقد : وماذا سيجب على ديختر مثال؟ االمر بسيط جدا       . ا على األقل  تعبيرا عن االحتقار، لكنهم سيبقون سياسي     
  .استقر رأي التاريخ على أن يمضي الى بيته

  معاريف
       17/1/2007الحياة الجديدة 

  
  حل ديمقراطي للصراع الداخلي ولبدء عملية سياسية شاملةل .73

  بسام الصالحي
ة الفلسطينية برمتها وال يمكن السماح باستمرارها،       تشهد الساحة الفلسطينية حالة استعصاء كبيرة تهدد القضي       

  .او بحلها بآليات الصدام الداخلي، تمهيداً النطالق عملية سياسية حقيقية وشاملة
 االسرائيلية على الشاكلة التي عرضـتها فيهـا وزيـرة           -ان هذه العملية ال تحققها االشتراطات االميركية        

لة ذات الحدود المؤقتة، كحـصيلة للمفاوضـات او كحـصيلة           الخارجية رايس، وال من خالل مشروع الدو      
  .للهدنة

ان الدولة بهذا المفهوم ستكرس االحتالل وتكافئ سياسة االبارتهايد، اما عملية السالم الحقيقيـة فيجـب ان                 
تستند الى الضغط من اجل جدول زمني واضحة لالنسحاب االسرائيلي وانهاء االحـتالل واقامـة الدولـة                 

  .194، والحل العادل لقضية الالجئين تنفيذا للقرار 1967ى كامل االراضي المحتلة عام المستقلة عل
غير ان مواجهة االستعصاء الفعلي في الساحة الفلسطينية تتطلب ارادة لمعالجة االسباب الحقيقية لهذه الحالة،               

  :والتي يمكن تلخيصها في التالي
لتعامل الخارجي الظالم مع هذه النتـائج، بحـصار الـشعب            عدم احترام نتائج االنتخابات الفلسطينية وا      -1

  .الفلسطيني ومعاقبته على خياراته الديمقراطية
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 غياب المعالجة الواقعية الستحقاقات الواقع السياسي المحلي واالقليمي والدولي، بين النزعة االنعزاليـة              -2
رعيات الدولية والعربية، وبين النزعة     التي ترفض شكل التالقي في نقطة التوازن بين المصالح الوطنية والش          

المبالغة واالعتمادية على الرؤية االميركية لحل الصراع والتي دأبت االدارة االميركية علـى تكييفهـا مـع                 
الموقف االسرائيلي، والتغطية على مواصلة اسرائيل لسياستها العدوانية ورفض اعطاء اية فرصـة حقيقيـة               

ك واالحباط الفلسطيني تجاه عملية السالم، وآليات معاودتها بنفس الـشاكلة           لعملية سياسية تغير من حالة الش     
  .في حالة استئنافها

 عدم احترام قواعد وأسس النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي والتي تقوم علـى االلتـزام الـصارم                 -3
ا قانون الخدمـة المدنيـة      بالقانون األساسي ومجمل القوانين والتشريعات المعتمدة في كافة المجاالت بما فيه          

  .وغيره، باالضافة الى االلتزام الصارم بفصل السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية
 الصراع الواضح على التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني والذي تمثله منظمـة التحريـر الفلـسطينية                -4

 المنظمة وتارة اخرى في محاولة فرض رؤية        والمراوحة بين آليات هذا الصراع تارة بنفي صفة التمثيل عن         
  .محددة لشكل تفعيلها وتطويرها، وفي الجانب اآلخر استمرار وضع المنظمة على ما هو عليه

 غياب الضوابط آلليات الصراع الداخلي األمر الذي تمخض عنه استخدام العنـف والـسالح وتجـاوز                 -5
قليمية والدولية من قبل جميع االطراف في هذا الصراع،         القانون وادى الى االستقواء بالعالقات الخارجية اال      

وتجاوز هذا الصراع ألولويات الشعب الفلسطيني القائمة على الصراع ضد االحتالل والحفاظ على العمليـة               
  .الديمقراطية واالهتمام بمصالح وقضايا الجماهير

كـشرط حاسـم لكـسب معركـة       االهمال الواضح لمصالح الجماهير وقضاياها واولوياتها في الصمود          -6
النضال الوطني، وفي اطار هذا االهمال التراجع الواضح عن مراعاة احتياجات وخدمات الجمهـور الـذي                

  .يتطلع لتلبية مصالحه في األمن واالقتصاد والصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات
الحوار الوطني فـي تـشكيل    ان حصيلة وميدان صراع األشهر الماضية اديا الى تراجع متزايد والى اخفاق             

حكومة الوحدة الوطنية المنشودة، كما تم اجهاض محاولة تشكيل حكومة انتقالية غير سياسية من الكفـاءات                
المستقلة، ويستمر اخفاق حماس في الحكم بصورة منفردة مع مخاوف تزايد التعديات على قواعـد النظـام                 

  .السياسي في هذا االطار
  :عالجة جذرية تستند الى األسس التاليةان هذا االستعصاء يتطلب م

 المحافظة على اولوية اهداف التحرر الوطني وحسم الجدل السياسي الداخلي لصالح صـيغة فلـسطينية                -1
  .سياسية موحدة بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية والعمل على معالجة ملفها بصورة توافقية وديمقراطية

زيزها، واحترام نتائجها، ورفض محاوالت اجهاض التجربة الديمقراطية         احترام العملية الديمقراطية وتع    -2
الفلسطينية بالحصار االميركي االسرائيلي او غيره، ورفض مبدأ معاقبة الشعب على خيـاره الـديمقراطي،               
كذلك رفض اآلليات غير الديمقراطية في الصراع الداخلي من خالل استخفاف األكثيرة بقواعد واسس النظام               

  .سي او مسعى االقلية لتغيير نتائج العملية الديمقراطية بأي ثمنالسيا
 تعزيز آليات الحوار والتوافق وتوسيع مشاركة الشعب والجماهير في حسم الخيارات السياسية والتمثيلية              -3

للشعب الفلسطيني وفي حسم قضايا االختالف ونبذ كل محاوالت استخدام العنف والقوة  واالقصاء كآليـات                
  .ة هذا الصراعالدار

وبناء على ذلك تزداد الحاجة لتوسيع المشاركة الجماهيرية لحماية السلم االهلي ومنع االنزالق نحو الحـرب                
  :االهلية، وكذلك لبناء تيار وطني ديمقراطي عريض من اجل تحقيق القضايا التالية

ثل الـشرعي والوحيـد للـشعب       البدء الفوري بمعالجة ملف منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المم        : اوالً
  :الفلسطيني، ومرجعيته السياسية من خالل

 البدء باجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في االراضي الفلسطينية على اسس التمثيـل النـسبي                -1
  .الكامل، وذلك خالل مدة اقصاها عام واحد
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ديد بنسبة متفق عليها وبما ال يزيد عـن          تمثيل كافة القوى الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني الج         -2
وبالتساوي لكافة الفصائل لمضان الصيغة االئتالفية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى جانـب صـيغة              % 01

  .االنتخاب الديمقراطي
 استكمال عضوية المجلس الوطني الفلسطيني من الخارج على نفس قاعدة التمثيل واالنتخاب اينما امكن               -3

 باعتماد ذات النتائج االجمالية للمجلس الوطني في االراضي الفلسطينية، من اجـل اسـتكمال               في الشتات او  
  .تشكيلة المجلس الوطني، وبالنسب التي يتم التوافق عليها بين الداخل والخارج

 تتوافق اللجنة العليا التي اتفق عليها في حوار القاهرة على موعد اجراء االنتخابات في غـضون عـام                   -4
  .للجنة التنفيذية في حال فشل ذلك االعالن عن موعد هذه االنتخاباتواحد و

  . برنامج منظمة التحرير السياسي هو برنامج اية حكومة فلسطينية-5
تكريس الجهد النجاح استئناف الحوار الذي اتفق عليه من اجل ضمان االلتزام بقواعد واسس النظـام                : ثانياً

خرق لها، وفي هذا االطار يستمر الحوار لتشكيل حكومـة التوافـق            السياسي الفلسطيني وعدم السماح بأي      
  .الوطني الفلسطيني خالل سقف زمني محدد

الحكومة الفلسطينية الراهنة او حكومة التوافق الوطني لها الحق على كافة القوى واالطر والمؤسسات              : ثالثاً
تزامات الحكم اتجـاه المـواطنين      بالتضامن معها من اجل كسر الحصار ورفض العقوبات، وعليها واجب ال          

  .وخدماتهم وحقوقهم وامنهم واحترام القوانين والنظم وقواعد النظام السياسي الديمقراطي
من الضروري تعزيز هذا التوجه بدعم كافة االشقاء واالطراف الدولية لتنفيذ هذه العملية الديمقراطية              : رابعاً

طيني توفير مقومات انخراط فلسطيني فعلي في عملية سالم         التي يمكنها الى جانب تعزيز وحدة الشعب الفلس       
جادة على اساس عقد مؤتمر دولي جديد للسالم وذلك لتطبيق قرارات األمم المتحدة بانهاء االحتالل وتـأمين               

  .حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف
       17/1/2007الحياة الجديدة 
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