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  32  :كاريكاتير
***  

  
   زلزال يهدد حكومة اولمرت..استقالة حالوتس .1

حجبت سخونة ملف استقالة دان حالوتس، على خلفية : اسعد تلحمي عن الناصرة من 18/1/2007 الحياة قالت
فشل الحرب على لبنان المفاجئة الضوء عن فتح الشرطة االسرائيلية التحقيق الجنائي مع اولمرت في فضيحة 

ووصفت استقالة حالوتس بـالحدث المفصلي في تاريخ  .مالية، لكنها سلّطته بقوة أكبر على مكتبه ومكتب بيرتس
فاالسرائيليون لن يسلموا بأن يكون . الدولة العبرية، كما وصفت بـالعالمة الفارقة في مسيرة الحكومة الحالية

ت وبيرتس ثمن قرار شن الحرب، بعدما أعربوا القائد العسكري كبش فداء وحيدا، ويرون وجوب ان يدفع اولمر
مرارا عن رغبتهم في التخلص منهما وتسليم وزارة الدفاع لجنرال عسكري ذي خبرة طويلة من أمثال ايهود 

ورغم الترحيب الكبير باستقالة حالوتس في اوساط قيادة  .باراك او عامي ايالون ليعيد الهيبة المفقود الى الجيش
ياط وذوي الجنود القتلى واألحزاب ووسائل االعالم وعلى المستوى الشعبي، اال ان وسائل الجيش وجنود االحت

االعالم تحدثت عن أجواء من البلبلة واالحباط ومزاج سيء يخيم على االسرائيليين الذين يشعر بعضهم بأن كل 
غياب قيادة يمكن االعتماد شيء ينهار في الدولة ازاء استشراء الفساد وتداعيات فشل الحرب على لبنان وفي ظل 

وطالب نواب المعارضة في . وأجمعت التعليقات على توصيف االستقالة بـزلزال الذي سيعقبه آخر أقوى .عليها
الكنيست اولمرت وبيرتس باللحاق بحالوتس واعالن انتخابات عامة مبكرة بداعي ان القيادة الحالية السياسية 

ورأى معظم المعلقين ان حالوتس دفع ثمن . يين، كما تؤكد استطالعات الرأيوالعسكرية فقدت ثقة غالبية االسرائيل
غطرسته وثقته المفرطة بالنفس وبقدرات جيشه وايمانه المطلق بأن سالح الجو االسرائيلي قادر على حسم الحرب 

  .على لبنان
بي اشكنازي خلفا لحالوتس، ووفقا لالذاعة االسرائيلية، فإن اولمرت وبيرتس يميالن الى تعيين الميجر جنرال غا

واضافت ان اولمرت سيجري اتصاالت  .رغم ان أصواتا اخرى داخل الحكومة تؤيد تعيين موشيه كابلينسكي
ومشاورات مع رؤساء حكومة ووزراء ورؤساء اركان سابقين قبل اتخاذ قراره النهائي في شأن هوية القائد 

  .الجديد
 المحلل العسكري في هآرتس هقال ما :زهير اندراوس عن ةالناصر من 18/1/2007 القدس العربي ونقلت

عاموس هارئيل، ان الجنراالت في الجيش تلقوا النبأ بفرحة عارمة وتنفسوا الصعداء من االستقالة، خصوصا وان 
وتابع قائال ان العديد من الجنراالت اعتقدوا ان . حالوتس فشل في اسوأ حرب خاضتها الدولة العبرية منذ اقامتها

 هارئيل ىورأ. لبنان بسبب الفشل واالخفاقات حالوتس كان يتعين تقديم االستقالة فورا بعد انتهاء الحرب على لىع
اولمرت وبيرتس لالستقالة، النهما كانا ايضا شريكين في الفشل  ان استقالة حالوتس ستزيد من الضغوطات على

 .لبنان في العدوان على
 النتيجة الحتمية باالستقالة ىفي هارتس زئيف شيف، ان حالوتس توصل ال المعلق االستراتيجي ىمن ناحيته رأ

بعد ان علم بان لجنة فينوغراد، ستأمره باالستقالة من منصبه، وبالتالي فانه قرر استباق هذه الخطوة وتقديم 
جة اليوم اكثر من  ان الجيش بحاىاالستقالة، خصوصا وان العالقات بينه وبين باقي الجنراالت سيئة للغاية، الفتا ال

واضاف شيف ان المهمة . لبنان  قائد يتمكن من اعادة الهيبة للجيش وترميمه بعد الحرب الثانية علىىالماضي ال
 هي تحضير الجيش للمواجهة ىالقائد الجديد لجيش االحتالل االهتمام بها بالدرجة االول  التي يجب علىىاالول

 .ان هذه المهمة صعبة للغاية اسلحة نووية، مشددا على  الحصول علىالقادمة مع ايران، وتحديدا اذا تمكنت من
  

  لقاء متوقع بين عباس ومشعل األحد رغم خالفات على خطاب التكليف والداخلية .2
اكـدت   :جيهـان الحـسيني   و ابراهيم حميدي    ،القاهرةودمشق  نقالً عن مراسليها في      18/1/2007الحياة  نشرت  

عوبات بالغة تقف امام عقد لقاء بين الرئيس عباس وخالد مشعل، خالل زيارة             مصادر فلسطينية للحياة امس ان ص     
 بسبب الفشل في التوصل الى حلول وسط في شأن االسس السياسية لحكومة الوحـدة الوطنيـة                 ،عباس الى دمشق  



  

  

 

  

  |          5ص          |         605: العدد         |         18/1/2007 خميسال: التاريخ         |

ثا ابـو   وقالت المصادر ان االجواء ليست ايجابية في ضوء المشاورات التي اجراها مبعو           . ومرشح لحقيبة الداخلية  
بسبب الفشل في االتفاق على خطاب التكليف المقرر ارساله من عباس           " زياد ابو عمرو ومحمد رشيد       النائبمازن  

  ".الى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، والخالف على وزارة الداخلية
 مع الـرئيس     األحد المقبل بعد لقاء عباس     خالد مشعل  عباسلكن مصدراً مصرياً موثوقاً به رجح أن يلتقي الرئيس          

، وقال المـصدر للحيـاة إن       "فرصة عقد لقاء بين عباس ومشعل باتت كبيرة جداً        "السوري السبت، مشيراً إلى أن      
تضغط سورية على عباس لدفعـه للقـاء   "، متوقعاً أن "الرئيس األسد سيتدخل قطعاً لجمع الرجلين ولعقد هذا اللقاء "

أنه في حال عـدم التوصـل إلـى         "حذر من   و".  فتح وحماس  مشعل وذلك رغم التجاوزات التي حدثت أخيراً بين       
  ".تفاهمات بين الحركتين ولم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن البديل هو الحرب األهلية

ومن االسباب التي ادت الى فشل االتصاالت التمهيدية، رفض حماس القبول بأن يتضمن خطاب التكليف نصوصاً                
جرى تداول عشرين صياغة، لكن من دون الوصول        : "وقالت المصادر . العربيةتتعلق بخريطة الطريق والمبادرة     

الى حل، ذلك ان من غير المقبول لدى حماس ان يتضمن خطاب عباس الى رئيس الحكومة االستناد الى خريطـة                    
وعن موضوع وزارة الداخلية، قالت المصادر ان موفـدي عبـاس            ".الطريق وبنودا تتضمن االعتراف باسرائيل    

وقالـت  . رحا تسليمها الى شخص مستقل، لكن حماس رفضت ذلك باعتبار ان باقي االجهزة االمنية تابعة لفتح               اقت
طالبنا بالتوازن، بحيث يكون وزير الداخلية من حماس مع القوة التنفيذية باعتبار ان االمـن الوقـائي                 : "المصادر

 تسلم حماس المخـابرات مقابـل تـسلم فـتح           جرى تداول اقتراح آخر يقوم على     : "وتابعت". والمخابرات مع فتح  
  ".الشرطة، لكن لم يتم التوصل الى حل

ورأت المصادر الفلسطينية المقربة من حماس في اعالن مسؤولين فلسطينيين امس عدم وجود اتفاق على لقاء بين                 
، قبل ان تـشير  "إما رفض اللقاء او الضغط على قيادة حماس قبل اللقاء المحتمل   : واحدا من امرين  "مشعل وعباس   

صعوبة قدوم عباس الى دمشق من دون لقاء مشعل، خصوصا ان السوريين فهموا ان الزيارة تتضمن لقـاء                  "الى  
  .ولم تستبعد المصادر ان تكون رايس طلبت من عباس عدم لقاء مشعل في العاصمة السورية". كهذا

حماس ترحـب  "، وزاد "ومشعل معاً لدى عباس   "وفي القاهرة شدد مصدر مصري موثوق به على وجود حسن نيه            
أنه يتم توزيع الحقائب الوزارية     "، مشيراً إلى    "بعقد اللقاء ووافقت على تشكيل حكومة الوحدة على أن يرأسها هنية          

واشار إلـى   ".  بحيث تتولى حماس تسع حقائب بينها التعليم والصحة وتتولى فتح ست حقائب بينها اإلعالم              ،بينهما
، غير أنه رفض الكـشف عنهـا لـضمان حـصول            "شخصية مستقلة لتولي حقيبة الداخلية    تم طرح أكثر من     "أنه  

أطرافاً خارجية بأنها تتدخل بـشكل متعمـد ومقـصود          "واتهم المصدر   . تفاهمات حولها بعيداً عن وسائل اإلعالم     
لها أدواتها فـي    هذه األطراف   "، مؤكدا أن    "الحباط الحوارات الفلسطينية وإفساد إمكان عقد لقاء بين عباس ومشعل         

داخل الساحة الفلسطينية وتسعى من حين آلخر لشحن النفوس وإلقاء االتهامات بين الطرفين جزافاً الشعال الساحة                
ال توجد قرائن   "وقال المصدر    .، مشيراً فى هذا الصدد إلى اتهام حماس بمحاولة اغتيال عباس ودحالن           "الفلسطينية

هـذه  "، واعتبـر أن     "حفر االنفاق لمواجهة االحتالل وليس ألمـر آخـر        وال أدلة على ذلك وحماس أعلنت أنها ت       
، "وجود أطراف فلسطينية تغذي ذلك لمـصالح خاصـة        "، الفتاً إلى    "االتهامات من شأنها أن تشعل الفتيل في النار       

 ، محذراً مـن أن التعـاطي مـع النفـوس واألجـواء     "تجاهل هذه االتهامات والقفز فوقها حقناً للدماء "وحث على   
األصوات العاقلة داخل فلسطين    "، وناشد   "المسمومة سيدمر المشروع الوطني الفلسطيني ويخسر الجميع جراء ذلك        

  ".بذل الجهد والعمل من أجل دحض هذه األكاذيب وعدم إعطاء الفرصة للعابثين لبث الفرقة بين الحركتين
ياسر عبد ربه اكد في تـصريح        أن   مضان أحمد ر  ،رام اهللا نقالً عن مرا سلها في       18/1/2006المستقبل  وذكرت  

مشعل لن يعقد إذا لم يسبقه اتفاق على كل القضايا فـى البرنـامج الـسياسي                 -لقاء أبو مازن    "صحافي امس أن    
واالتفاق على تشكيل حكومة تكون فيها الحقائب السيادية الرئيسية ليست تحت إشراف فتح وال حماس بـل تكـون              

 األمر الذي يمكن    ،د الحكومة المقبلة عن أي استقطاب وعن أي صراعات فئوية         حقائب لشخصيات مستقلة حتى نبع    
أهمية االتفاق أوالً على برنامج سياسي      "وشدد على    ".أن يؤدى إلى انهيارها وإلى تعطيل الحياة السياسية الفلسطينية        

ات التـي وقعتهـا منظمـة       للحكومة تكون فيه الحكومة الجديدة قادرة بموجبه على فك الحصار، وااللتزام باالتفاق           
  ".التحرير



  

  

 

  

  |          6ص          |         605: العدد         |         18/1/2007 خميسال: التاريخ         |

 طلبـت   ،مصادر فلسطينية مطلعة في العاصمة السورية دمشق       إلى أن    دمشقمن   17/1/2007 قدس برس ولفتت  
هناك شك كبير في إمكانية حدوث اللقاء بـين عبـاس           : " قالت في تصريحات خاصة لقدس برس      ،عدم ذكر اسمها  

ت المقربة جدا من أبو مازن مثل دحالن، عبد ربه، نبيـل            ومشعل، ألن التصريحات الصادرة من بعض الشخصيا      
  ".عمرو، وعزام األحمد ال توحي بإمكانية عقد هذا اللقاء، وإن حدث فإنه سوف يكون من دون نتائج

موسى أبو مرزوق نفـى      إلى أن    الوكاالتنقالً عن    و ،دمشقوغزة  من   18/01/2007البيان اإلماراتية   وأشارت  
وقـال أبـو مـرزوق إن       . رت بين فتح وحماس في دمشق على مدى اليومين الماضيين         تعثر المفاوضات التي ج   

هناك حـديث إيجـابي     "وأضاف  ". المفاوضات كانت جيدة وأعتقد أن ما ورد ليس له عالقة بمحتوى المفاوضات           "
وأشار إلـى أن الجـانبين      ". حول كل الموضوعات التي طرحت، والمفروض أن تكون االيجابية من كل االطراف           

وأعرب عن أمله في أن يعقد اجتماع بين قادة حمـاس فـي             ". بصدد تحقيق الشراكة وهذا يحتاج لحوار متواصل      "
 . دمشق مع الرئيس عباس

موسى ابو مرزوق خـالل اتـصال    قال : شعبان عبود،دمشقنقالً عن مراسلها في    18/1/2007النهار  وأضافت  
حوار الوطني الذي يخرج الساحة الفلسطينية مـن مسلـسل          ترحب بال ) حماس(الحركة  : "هاتفي اجرته معه النهار   

وسئل هل قيـادة     ". وترحب بالمسؤولين الفلسطينيين في السلطة وابو مازن في مقدمهم         ،الخالفات الذي ال نهاية له    
اذا كانت المصلحة الوطنية هي غايته وتصب في مـصلحة الـشعب            : "الحركة متفائلة بعقد مثل هذا اللقاء، فأجاب      

وعن حقيقة المساهمة السورية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين او اضطالعها             ".ني فنحن متفائلون به   الفلسطي
السياسة السورية منذ وقت مبكر حرصت على وحـدة الـصف، وتقـارب             : "بدور ساهم في حصول اللقاء، اجاب     

  ".المواقف، وعدم الخالف بأي شكل من االشكال
  

  هما المخرج الوحيد للخروج من األزمة الحالية أن التفاهم والحواريؤكدالخضري  .3
 أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني جمال الخضري أن ال مخرج من األزمة الحالية التي                :غزة

يعيشها شعبنا الفلسطيني إال بالتفاهم والحوار، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية تدعم كافـة الجهـود الداخليـة                  
وأوضح الخضري   .ة التي تبذل بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على أساس وثيقة الوفاق الوطني             والخارجي

 أن حكومة الوحدة الوطنية إن  قدر لها أن          ،في كلمته التي ألقاها نيابة عن اسماعيل هنية في مؤتمر طموح وإبداع           
جمة حقيقة لنتائج االنتخابات التـشريعية      تكون فستكون أول حكومة تجمع كل أطياف اللون الفلسطيني مما يمثل تر           

 .الفلسطينية
  17/1/2007وكالة سما اإلخبارية 

  
  لالنقالب على النظام السياسيىسعتحماس و..  فاشلةالحكومة :دحالن .4

 متهما حماس  بالسعي لالنقـالب       ، حمل محمد دحالن مجدداً على حماس وحكومتها واصفا اياها بانها فاشلة           :غزة
 أن أموال التبرعات التي تِرد      "وأضاف دحالن في حديث لهيئة االذاعة البريطانية        . اسي الفلسطيني على النظام السي  

 ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية المنـشودة بمـا          " مؤكداً،  "إلى السلطة الفلسطينية تدخل سراً خزينة حماس      
ة في حكومة الوحدة إال أنها تصر علـى         أن فتح ال تطالب بمناصب وزاري     "  :وقال ."التزمت به الحكومات السابقة   

 ."تخلي حماس عن الوزارات السيادية الخارجية والداخلية والمالية وإسنادها إلى شخصيات مستقلة
من جهته قال وزير االعالم الفلسطيني يوسف رزقة ان مجموع ما قاله دحالن هو اغـاليط وتـضليل اعالمـي                    

 .ومحاولة شراء الراي العام بطرق فاسدة
  18/1/2007ة سما اإلخبارية وكال

  
   ترفض قرار محكمة أمريكية بشأن أموال للسلطة  الفلسطينيةالحكومة  .5

 رفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غـازي حمـد   :أي.بي.يونقالً عن  18/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
 حساب جامعة الدول العربية     أمس أمر محكمة أمريكية برفض تحويل أموال تخص الحكومة الفلسطينية أودعت في           
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إن تدخل المحكمة األمريكية تدخل سافر في شؤون جامعة          ":وقال حمد ليونايتد برس انترناشونال     .في بنك القاهرة  
الدول العربية والشأن الداخلي الفلسطيني وان هذه األموال ليست لحماس بل للشعب الفلسطيني وللحكومـة وهـي                 

  ."تبرعات من دول عربية واسالمية
 أكد غازي حمد أن عمرو موسى، وجه رسالة إلى اسماعيل هنيـة             :رام اهللا من   18/1/2006المستقبل  وأضافت  

أبلغه فيها أن ال أموال مودعة لحماس لدى جامعة الدول العربية وان تلك األموال أودعت في بنك القـاهرة باسـم                     
 مليون دوالر هي أمـوال قانونيـة        32.5ها نحو   إن تلك األموال والتي تبلغ قيمت      ":وقال حمد  .الحكومة الفلسطينية 

تبرعت بها الدول المانحة للشعب الفلسطيني وقد سجلت بمصر بشكل قانوني كما أدخلت في حساب خاص في بنك                  
ما دفع أمين جامعة الدول العربية إلرسال تلك الرسالة إلى الـسيد رئـيس              "وأشار إلى أن     ".القاهرة بشكل قانوني  

  ".جامعة الدول العربية من أن يتم إغالق حسابات لها في بنوك أميركيةالوزراء هي تخوفات 
هشام يوسف مدير مكتب أن : عال محمود، غزةنقالً عن مراسلها في  17/1/2007وكالة سما اإلخبارية وذكرت 

السلطة تتعامل مع  السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بصفتها جزء من العربية عمرو موسى قال أن الجامعة 
ان األموال التي  ":وأضاف في تصريحات خاصة .فيما ال تتعامل مع فصائل فلسطينية أو حركات كفتح وحماس

تم إيداعها في حساب خاص في القاهرة هي أموال أودعت من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني ولم يتم إيداعها من 
 يطالب الجامعة بالكشف عما لديها من أموال ونفى يوسف أن تكون المحكمة قد أصدرت أمرا قضائيا ."قبل حماس

 .لحماس معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لتناقل وسائل اإلعالم مثل تلك األخبار
 

  طةل مليون دوالر للس100اسرائيل ستحول :  فلسطينيرسميمصدر  .6
ن اسرائيل   اكد مصدر رسمي فلسطيني رفيع لوكالة معا ا        :بيت لحم من   17/1/2007وكالة معا اإلخبارية    نشرت  

 .يـام القليلـة القادمـة   الفلسطينية التي تحتجزها خـالل األ  مليون دوالر من عائدات الضرائب  100ستحول مبلغ   
 منوها  ،واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه انه سيتم تحويل المبلغ المذكور لصالح القطاع الخاص               

 .ة الماليةان المبلغ سيحول الى مكتب الرئيس عباس ومن ثم الى وزار
 .  صائب عريقات لمعا تلقي السلطة اية اشعارات رسمية من قبل اسرائيل حول الموضوع المالي.من جهته نفى د

 قال مسؤول اسرائيلي كبير يوم االربعاء       : ادم انتوس  ،القدسنقالً عن مراسلها في      17/1/2007رويترز  وأضافت  
ريبا من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها للرئيس       مليون دوالر تق   100إن اسرائيل تأمل في االفراج عن       

وقال مسؤول اسرائيلي كبيـر   .  في اطار مسعى تقوده الواليات المتحدة لدعم الزعيم الفلسطيني المعتدل          ،الفلسطيني
  ".نأمل في تحويل المبلغ كامال يوم الجمعة"لرويترز 

التأكيد االسرائيليين على التوصل الى سبيل لتحويل تلك        نحن نشجع ب  "وقال مسؤول في وزارة الخارجية االمريكية       
  ."االموال بصورة تفيد الشعب الفلسطيني

  
  حداث توازن مع حماس إل يةالعسكرية ومت ارايس مساعد طلب منعباس  :األخبار .7

ـ               لبنانية قالت مصادر دبلوماسية   ي  إن التوترات التي شهدتها فلسطين أخيراً كانت متوقعة حـسب تقريـر دبلوماس
طلب رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن من وزيرة الخارجية األميركية          : "وصل إلى بيروت منذ فترة، وأورد فيه      

 قطعة سالح، باإلضافة إلى أموال من أجـل إحـداث           2000رايس مساعدتها لتسهيل حصول السلطة على حوالى        
ى استفتاء على حّل المجلس التـشريعية       ، كذلك أورد أن الخطة الحقيقية للسلطة هي الوصول إل         "توازن مع حماس  

  .وإجراء انتخابات مبكرة، ما يعني أن الكالم على حكومة وحدة وطنية هو سياسة تمرير الوقت
  18/1/2007األخبار اللبنانية 

  
   تهمالحكومة تناشد المنظمات الدولية لحمايو..  في العراق فلسطينيا536مقتل  .8

 ناشدت الحكومة الفلسطينية كل الهيئات والمنظمات       :ألفت حداد اسلته  نقالً عن مر   17/1/2007 48عربنشر موقع   
 – السورية   -الحقوقية واإلنسانية الدولية منها والعربية بحماية الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية             
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العام لمجلس الوزراء محمد    وأكد األمين    .األردنية، مندداً بالجرائم البشعة التي ترتكب بحقهم يومياً من قتل وخطف          
عوض على أن التعامل مع هذه القضية يأتي في سلم أولويات الحكومة وأن رئيس الوزراء بحث هذه القضية مـع                    

ودعا كافة الدول العربيـة      وثمن عوض جهود الحكومة السورية،     .الرئيس السوري خالل زيارته األخيرة لسوريا     
  . لحل وإنهاء هذه المأساة وبالذات الحكومتين األردنية والسوريةالشقيقة إلى التحرك العاجل بفتح الحدود،

، ان حـصيلة االعتـداءات علـى         في منظمة التحرير   زكريا االغا، رئيس دائرة شؤون الالجئين     .من جهته اكد د   
 فلسطينيي العراق، ازدادات بشكل كبير، بحيث اصبح عدد القتلى والمفقودين في العراق من الفلسطنيين، ما يقارب               

 فلسطينيا على مـدار الـثالث الـسنوات         22100 مواطنا فلسطينيا خالل العام الماضي، ليصل عددهم إلى          536
 اعتداءات، نجم عن هذه االعتداءات اختفاء       809الماضية، فيما بلغ عدد االعتداءات االجرامية خالل العام الماضي          

  . فلسطيني140، وجرح وإعاقة 22، واختطاف 62 الجئاً، واعتقال 536واستشهاد 
أكد األغا بان دائرة شؤون الالجئين       :سمية درويش نقالً عن مراسلته في غزة       18/1/2007موقع ايالف   وأضاف  

تبلور موقفها وتحركاتها على أساس حق الالجئين بالعراق في العودة إلى فلسطين واستعداد الـسلطة الفلـسطينية                 
  .الحماية وسبل الحياةالستقبالهم، أو بقاؤهم في العراق مع ضرورة تأمين 

  
  عريقات يطالب االتحاد االوروبي بالزام اسرائيل الغاء بناء وتوسيع المستوطنات .9

صائب عريقات دول االتحاد األوروبي لبذل كل جهد ممكـن إللـزام الحكومـة              . دعا د  : عماد ابو سمبل   -أريحا  
 عريقـات   أكدو .راضي الفلسطينية المحتلة  اإلسرائيلية بإلغاء قرارات بناء وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية في األ        

أن استمرار النشاطات االستيطانية واستمرار بنـاء جـدار   "  الذي التقى مع قناصل وممثلي دول االتحاد األوروبي     
التوسع والضم ومصادرة األراضي يعني بالضرورة تدمير أي جهود مبذولة إلطالق عملية سالم ذات مغزى تقود                

ا نصت على ذلك خارطة الطريق وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القـدس الـشرقية     إلى إنهاء االحتالل كم   
  ."1967إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 

       18/1/2007الحياة الجديدة 
  

   تعلن عن مقاضاة محطة العربية ومقاطعتها اعالمياً الفلسطينيةالحكومة  .10
فلسطينية انها سترفع دعوى قضائية على محطة العربية لما نشرته المحطة ليلة االربعـاء               اعلنت الحكومة ال   :غزة

من اخبار وصفتها الحكومة بالكاذبة والملفقة والتي تمس شخص رئيس الوزراء هنية خالل حلقة برنـامج اخـر                   
ميـا، مطالبـة    وقالت الحكومة في بيان اصدرته وصل معا نسخة انها تدرس مقاطعة محطة العربيـة اعال               .ساعة

 من اقوال خالل مؤتمر صحفي عقـد فـي   هنيةجاء ذلك على خلفية ما نسب الى   .المحطة بالتوقف عن بث الخبر    
واوضح مكتب رئيس    ".لن نقبل مساعدات مشروطة حتى لوكانت من عند اهللا        "  :غزة مع مستشاريه قبل ايام قوله     

ارة وردت على لسان رئيس الوزراء في معرض حديثه         الوزراء بعد نشر هذا التصريح في ذلك الوقت ان هذه العب          
مع مستشاريه حول ما ورد في قناة المنار الفضائية على لسان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد الذي كـان                    

 .ضيف مع احمد يوسف في احدى البرامج
  17/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
   لبنان تهخالل زيارعباس يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية  .11

 23 و 22قال عباس زكي ان الرئيس محمود عباس سيقوم بزيارة رسمية الى لبنان يومي              :  كمال زكارنة  -عمان  
وقال زكي للدستور ان عباس سـيلتقي مـع قـادة            .الحالي يلتقي خاللها مع اميل لحود وفؤاد السنيورة ونبيه بري         

 .ي هذا البلد الشقيقالفصائل الفلسطينية في لبنان ومع اصدقائه التاريخيين ف
  18/1/2007الدستور 

  
 خوان المسلمين باإلة الحكومة عالقتوترنفي حماس ت .12
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خوان المسلمين نفى يحيى موسى القيادي في حركة حماس أمس وجود أي توتر بين جماعة اإل:  د ب أ-غزة 
لشائعات والقالقل في الساحة ثارة ا الناطقين باسم حركة فتح بتنفيذ خطة إعالمية إل، متهماًالحكومة الفلسطينيةو

خوان إن العالقة بين الحكومة وجماعة اإل ":عالمية الفلسطينيةوقال موسى في تصريحات للشبكة اإل. الفلسطينية
المسلمين هي عالقة ثقة واحترام مثل أي عالقة مع أي حكومة أو حركة صديقة، والحكومة تتمتع باستقاللية تامة 

 :وقال موسى". لبرلمانية مثل حركة حماس التي تمثل مرجعية كتلتها البرلمانيةولها مرجعية مرتبطة بأطرها ا
". لنفترض أن هذا الخبر صحيح فهو يدلل على أنهم يتجسسون على مكتب رئيس الوزراء وهو نوع من الخيانة"
ال أنها رباك الشارع والجمهور الفلسطيني إإن فتح تريد استباق المفاوضات بنشر هذه الشائعات إل: "ضافأو

 ". على أحديمحاوالت مكشوفة ال تنطل
  18/1/2007الدستور 

  
 جواء مع فتح قبل بدء الحوارأب يرطتحماس تعرب عن استعدادها لحضور لقاء  .13

 أعربت حركة حماس عن استعدادها لحضور لقاء يرطب األجواء مع حركة فتح برعاية الجهاد اإلسالمي :غزة
موقف خالل اجتماع موسع هذا الجاء . والتوجه نحو الحوار بصدر مفتوحقبل بدء الحوار، كخطوة لتخفيف الشد 

عقد ليلة أمس بين حركتي حماس والجهاد في مدينة غزة لمناقشة األزمة الراهنة وسبل الخروج منها، والحراك 
  .وحدةالالحاصل في كل من دمشق والقاهرة بغية تقريب وجهات النظر بين حركتي حماس وفتح لتشكيل حكومة 

 18/1/2007كالة معاً و
  

   تحذر االحتالل من رد مزلزل في حال اقتحامه قطاع غزةاألقصىشهداء  .14
وامر عطاء األ قادتها العسكريين إل،بيان صحفيفي  ، كتائب شهداء األقصىتعد:  عالء المشهراوي-غزة 

بتنفيذ عمليات عسكرية  بالتحرك لضرب إسرائيل، محذرة من أن ردها على التهديدات االسرائيلية لعناصرها فوراً
وأكدت الكتائب تمسكها بإطالق الصورايخ محلية الصنع على البلدات ".  ومزلزالًسيكون حاسماً"في قطاع غزة 

  ".طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني"االسرائيلية 
  18/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  الفضائح السياسية تطارد أولمرت .15

مرت وبيرتس، ليست الوحيدة في اسرائيل، حيث ان الفساد بات جزءا ال يتجزأ من العملية               األزمة التي يعيشها أول   
هآرتس التحقيقات التي تجريها الـشرطة والمؤسـسة         وفي هذا السياق، استعرضت صحيفة       .السياسية في اسرائيل  

ع لتحقيقـات حـول   القضائية مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين، مشيرة الى ان رئيس الدولة موشيه كتساف يخـض             
ويتهم نائب رئيس الوزراء شمعون بيـريس       .  نساء في مكتبه وقبل ان يصبح رئيسا       10ارتكاب جرائم جنسية مع     

منـه اعـادة قيمـة      ) المحاسـب (بجمع تبرعات لحملته اإلنتخابية بشكل غير مشروع، وقد طالب مراقب الدولة            
، والتحقيقات ال تزال جاريـة      2005ب العمل في العام     التبرعات التي حصل عليها قبل االنتخابات الداخلية في حز        

  .معه في هذا الخصوص
ويجري تحقيق جنائي مع افيغدور ليبرمان حول عالقات تجارية غير قانونية في روسيا فـي تـسعينيات القـرن                   

  .الماضي عندما كان وزيرا للمالية
ل ما اذا كان على علم بعمليات خـداع         حو) كديما(وهناك تحقيق اخر ضد وزير المال الحالي ابراهام هيرشزون          

  .جرت في جمعية عندما كان رئيسا لنقابة عمالية
 اليهودية األصولية شلومو نبيزاري بتهمة الحصول على رشوة من مقاول           ويحاكم عضو الكنيست عن حركة شاس     

  .وزير العمل والرفاه االجتماعي ونائبا لوزير الصحةلعندما كان نائبا 
بتهمة القيام بأعمال شـائنة بمجنـدة خـالل         ) كديما(يست ووزير العدل السابق حاييم رامون       كما يحاكم عضو الكن   

  .الحرب االخيرة ضد لبنان
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 حاييم هنغبي بتهمة القيام بتعيينـات سياسـية         النائب عن كديما  ويحاكم رئيس لجنة الخارجية واالمن في الكنيست        
  . الليكودي اسرائيل كاتس عندما كان وزيرا للزراعةوبالتهم نفسها يحاكم النائب. عندما كان وزيرا للبيئة

 روحمه ابراهام على رحالت مجانية قدمت لها من مؤسـسة           تحقيقا مع عضو الكنيست عن كديما     وتجري الشرطة   
وهناك تحقيق اخر مع داني نيفيه على تعيينات سياسية قام بهـا عنـدما كـان     .2003التسويق الزراعي في العام     

  . للصحةوزيراً
  18/1/2006ستقبل الم

  
  غالبية تعتقد بأنه يجب على بيرتس وأولمرت أن يقدما استقالتيهما: استطالع .16

من الجمهور يعتقدون أنه يجب % 85يتضح من استطالع للرأي نشرته القناة التلفزيونية العاشرة مساء اليوم، أن 
كما بين اإلستطالع أن  .ن العكسفقط يعتقدو% 13على وزير األمن، عمير بيرتس، أن يستقيل من منصبه، مقابل 

يعتقدون أن القرار ليس % 14من المستطلعين يعتقدون أن دان حالوتس، قد اتخذ القرار الصحيح، مقابل % 73
% 69 أجاب ؟إذا كان يجب على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أن يستقيلما ورداً على السؤال  .صائباً

% 63 فأجاب ؟ل المستطلعون إذا كان يجب تقديم موعد اإلنتخاباتئسكما  .أجابوا بالنفي% 26باإليجاب، مقابل
  ..أجابوا بالنفي% 32باإليجاب، مقابل 

  17/1/2007 48عرب
  

  الجنرال األزرق..حالوتس .17
مع إعالن استقالته، أنهى الجنرال دان حالوتس، أربعين عاماً من الخدمة العسكرية في الجيش : محمد بدير

ولد دان حالوتس عام .  كمجنّد وختمها رئيساً، ثامن عشر، لهيئة األركان العامة1966اإلسرائيلي، بدأها عام 
شارك حالوتس في ثالث حروب، أولها كانت يوم  .  في تل أبيب، لوالدين يتحدران من أصل إيراني1948

 وخصوصاً ترك حالوتس بصماته على سالح الجو اإلسرائيلي،  غارة جوية،43 التي نفذ فيها 1973الغفران عام 
 16لجهة حسم الخيارات بالنسبة لمقاتلة المستقبل التي ستعتمد في السالح، ووقع االختيار فيها على طائرة اف 

أنهى حالوتس خدمته في منصب قائد سالح الجو . القادرة على مهاجمة أهداف بعيدة في كافة الظروف الجوية
 ساعة طيران في 4000، مراكماً أكثر من 2004م  آذار عا22باإلشراف على اغتيال الشيخ أحمد ياسين، في 

وصول حالوتس إلى قمة الهرم العسكري اإلسرائيلي حوله إلى قائد األركان األزرق األول، نسبة إلى لون  .سجله
  .زي أفراد سالح الجو الذي ينتمي إليه

  18/1/2007األخبار اللبنانية 
  

   ة حالوتس المرشحون الثالثة لخالف .18
   :مرشحين على خالفة دان حالوتس ن الثالثةنبذة مقتضبة ع

  : موشيه كابلينسكي
. ترأس سابقا القيادة المركزية في الجيش، التي تشرف علـى الـضفة الغربيـة المحتلـة               , 1957من مواليد العام    

قـاد   . وبصفته تلك، كان عضوا في رئاسة األركان وأشرف على قيادتي المنطقتين الشمالية والجنوبية في الضفة              
شغل منصب قائد منطقة الجليل خالل االنسحاب اإلسـرائيلي  , 1995 و1993بلينسكي لواء غوالني بين العامين      كا

عين حالوتس كابلينسكي، اثناء حرب لبنان الصيف الماضي، ممثال له في قيادة الجبهة             .  2000 من لبنان في العام   
دوره في حرب لبنان الفاشلة يثير مخاوف القيادة من         يعتبر كابلينسكي الخليفة الطبيعي لحالوتس، غير ان        . الشمالية

  . ان يؤثر على الجيش، إذا ما انتقدته لجنة فينوغراد
  : غابي اشكنازي
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عين مديرا عاما لوزارة الدفاع بعد اسبوعين من اندالع حرب لبنان، وكان نائبا لرئيس األركان ثـالث سـنوات                   
قـاد   . 2005 ى رئاسة االركان ضد حالوتس صيف العـام       خسر السباق ال  . ونصف قبل تقاعده في تموز الماضي     

لواء غوالني سابقا، باالضافة الى القيادة الشمالية، ويتمتع بـخبرة كبيرة بشأن لبنان، بـرغم              )  عاما 52(اشكنازي  
انه لم يؤد أي دور عملي في الحرب االخيرة، ما يجعله المرشح المثالي للمنصب بالنسبة الى مسؤولين في وزارة                   

  . يعتبر مرشح وزير الدفاع عمير بيرتس. فاعالد
  : غانتز) بيني(بنجامين 

وقائدا للفيلق الشمالي في    , 2000تطوع كمظلي في الجيش، وعين قائدا لفرقة الضفة في العام           , 1959ولد في العام    
حـاز شـهادة فـي       . 2005 ومن ثم قيادة المنطقة الشمالية، قبل تسلمه قيادة القوات البرية في العام           , 2001العام  

يعتبر غانتز المرشح األضعف بين الثالثة، ذلك       . التاريخ والعلوم السياسية من جامعتي تل أبيب وحيفا على التوالي         
  .انه صغير السن نسبيا وينظر اليه بصفته غير ناضج للمنصب

  18/1/2007السفير 
  

   حالوتس دفع ثمن ارتكابه الجرائم بحق الفلسطينيين واللبنانيين: الطيبي .19
ـ  . استقالة دان حالوتس، أنه شعر بنشوة االرتياح في قلبه بعد االستقالةىقال أحمد الطيبي، ساخراً ومعقبا عل  ر وذكّ

فـي  : انه عندما يقصف الفلسطينيين يشعر بهزة بسيطة في جناح الطائرة         : الطيبي بتصريحات حالوتس، عندما قال    
في الحرب على لبنان سـقط مئـة وسـتة          : الطيبي قائال وأضاف   .اشارة منه الي االستخفاف بارواح الفلسطينين     

ويبدو أن دان حالوتس هو الـضحية رقـم مئـة           : وأكثر من ألف ومائة ضحية لبنانية     : وخمسون ضحية إسرائيلية  
  .وسبعة وخمسين ومؤكدا ان استقالة حالوتس لن تكون االخيرة

   17/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   السورية جرت فعال –ات االسرائيلية المفاوض :الصانعطلب  .20
األمين العام للحزب الديمقراطي ت وأكد طلب الصانع عضو الكنيس: واشنطن، محمد المداح -غزة، ردينة فارس

من أجل عدم تحمل  ، السورية–االسرائيلية   المفاوضات األنباء حول ينفيان، سوريا واسرائيل،العربي أن الطرفين
رات ما زالت في طور المحاوالت، لم تتبلور الى اتفاقيات، وبالتالي عندما يعترف أي مسؤوليات رسمية في مباد

برأيي فإن هذه اللقاءات لم تأت من فراغ، : وقال .طرف بوجود مثل هذه التفاهمات، فهذا يعني التزامه بنتائجها
ولة جسر الهوة في وقد ال تكون ملزمة للحكومات والدول ولكنها تعكس صورة جدية في رغبة الطرفين بمحا

القضايا المختلف عليها ومحاولة إيجاد صيغة تسهل فيما بعد أو في مرحلة الحقة عندما يكون هناك قرار سياسي 
وأضاف بأن هذه التفاهمات تشكل أرضية لمفاوضات رسمية الحقة، تعطي حلوال  .رسمي بفتح باب مفاوضات

وقال إن  . إمكانية للحلول التي تلبي رغبة وطموح الطرفينممكنة لقضايا معقدة وبرأيي أنها تؤكد على أن هنالك
هذه االتصاالت جرت على مستوى أشخاص غير رسميين ولكن ال شك بأن لديهم الثقل ولديهم القدرة على التحرك 

  .والمبادرة، وعلى هذا األساس في اإلمكان أن يصل الطرفان الى اتفاق
، ت ولماذا يتنصل السوريون واإلسرائيليون من التصريح بهاومن جهة اخرى وحول ماهي حقيقة هذه المفاوضا

يقول الدكتور سوليفان هانز أستاذ العلوم السياسية بجامعة أيوا في تصريحات له مع عكاظ أن الكشف عن حقيقة 
هذه المفاوضات في هذا التوقيت لن يكون في صالح أي من الطرفين السوري أو اإلسرائيلي حيث أن هناك الكثير 

الجوانب التي لم تتبلور في شكلها النهائي من خالل تلك المفاوضات بين الطرفين ولذلك فليس من السهل من 
  .محادثات قبل أن يكون لها ثمارهاالكشف عن طبيعة هذه ال
 أن الرئيس السورى قد ناشد واشنطن في شأن التوسط من أجل إستكمال محادثات ”عكاظ”ويؤكد الدكتور هانز لـ

ناشد إسرائيل في هذا الصدد ولكن على ما يبدو أن دخول إسرائيل في حربها مع لبنان في يوليو السالم كما و
ويعتقد البروفسير هانز أنه بمجرد تحقيق تقدم أمريكى على الساحة األمنية العراقية ، الماضى قد أفسد كل الخطط
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ولكن ربما في العلن هذه المرة حيث فإن الوضع التفاوضى بين السوريين واإلسرائيليين سيعاود نشاطه من جديد 
 .يبدأ من حيث إنتهت هذه المفاوضات السرية 

  18/1/2007عكاظ 
  

 سنيه يشكك بإمكانية نشر قوة من األطلسي في غزة  إفرايم .21
نقلت االذاعة االسرائيلية أمس عن إفرايم سنيه قوله إنه يتشكك في إمكانية إرسال قوة :  د ب أ-القدس المحتلة 

لم ألحظ حماسة من دول الحلف باستثناء تركيا الرسال : "وقال .ة لحلف شمال االطلسي إلى قطاع غزةدولية تابع
اعتبر أن وحدات إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالنسبة، لمن أسماهم، االسالميين المتطرفين، 

 حال بل جزءا من مشكلة العنف في قطاع هؤالء الجنود ذوو العيون الزرقاء سيكونون أعداء أيضا ولن يشكلوا"
 ".غزة

  18/1/2007الدستور 
  

  "التهديدات اإلستراتيجية" ترفض تخصيص ميزانية لوزارة الماليةلجنة  .22
/  مليون شيكل من أجل إقامة وزارة      26.7رفضت لجنة المالية التابعة للكنيست طلب وزارة المالية تخصيص مبلغ           

ولم يؤيد أي من أعـضاء اللجنـة        . برئاسة أفيغدور ليبرمان  " ون اإلستراتيجية التهديدات أو الشؤ  "مكتب لما يسمى    
  .تمويل إقامة هذا المكتب

  17/1/2007 48عرب
  

  الجيش االسرائيلي يعترض على بعض المساعدات االمريكية لقوات عباس .23
خطط امريكيـة    إن الجيش االسرائيلي أثار اعتراضات على        : ودبلوماسيون أوروبيون  ،قال مصدر أمني اسرائيلي   

اعتراضات جيش الـدفاع    "وقال مصدر أمني اسرائيلي      .لتزويد قوات الرئيس عباس بدروع ومعدات قتالية أخرى       
االسرائيلي في هذه الحالة تتركز على معدات مثل الدروع التي يحتمل أن تصل الى ايدي أشـخاص اخـرين وأن                    

قة أن الواليات المتحدة ستتأكد من أن العتـاد لـن           وذكر دبلوماسي أمريكي يعمل في المنط      ."تستخدم في االرهاب  
وقـال دبلوماسـيون     ."سينفذ بطريقة تخضع للمراقبـة    "وقال ان البرنامج    . يصل الى أيدي ناشطين من حركة فتح      

وذكـر  . اخرون ان الزعماء السياسيين االمريكيين واالسرائيليين يضغطون على الجيش ليتخلـى عـن تحفظاتـه              
  .يلي أن القرار النهائي ستتخده وزارة الدفاعالمصدر االمني االسرائ

  17/1/2007رويترز 
  

   العسكرية وبطاريات الصواريخ اإلسرائيلية على مواقع اإلنترنتالقواعد .24
من أجل إزالة صور األقمـار      " غوغل"إن الخارجية اإلسرائيلية تنوي التوجه إلى شركة        " يديعوت أحرونوت "قالت  

حوي معلومات وصفت بأنها حساسة حول قواعـد عـسكرية تابعـة للجـيش              لكونها ت "  إيرث -غوغل"الصناعية  
وبحسب الصحيفة، فإن أحد الدبلوماسيين في السفارة اإلسرائيلية في المكسيك، يشير إلى أن البرنـامج                .اإلسرائيلي

ة وجاء أن اإلرتباطات التي تظهر إلى جانب صـور الـضف   "..دعاية ضد إسرائيل"المذكور يحتوي على ما أسماه  
الغربية تشير إلى مواقع يظهر فيها صور جوية ووثائق وخرائط لمصادرات األراضـي فـي الـضفة الغربيـة                   

وبحسب الصحيفة فإن قسماً كبيراً من هذه المـواد قـد           . والحواجز العسكرية والجدران التي أقامها جيش اإلحتالل      
بـسهولة مواقـع القواعـد      " ل إيـرث  غوغ"عالوة على ذلك، يظهر      ".بتسيليم"وصلت الموقع المذكور عن طريق      
وفي منطقة الخليل يظهـر ارتبـاط       ". حتسور"و" حتسريم" و" نباطيم"و" تل نوف "العسكرية التابعة لسالح الجو في      

  .، ويعرض المكان الدقيق لبطاريات الصواريخ"هوك"يشير إلى بطاريات 
  17/1/2007 48عرب
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  شفا عمروفذ مجزرة تهام فلسطينيين بقتل منالشرطة اإلسرائيلية تنوي ا .25
 15كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، عن أن النيابة اإلسرائيلية، تنوي تقديم لوائح اتهام ضد ما ال يقل عن 

، والتي راح ضحيتها 2005 نفذ مجزرة شفاعمرو  الذيشخصا، من سكان بلدة شفا عمرو، بتهمة قتل ناتان زادة،
إن لوائح االتهام سوف : "وقالت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي .أربعة مواطنين فلسطينيين من سكان البلدة

، وأنه تم تقديم مسودة الئحة االتهام للمدعي العام للدولة العبرية، لوضع اللمسات "تقدم في شهر شباط القادم
ل الجماهير وأضافت، أن السبب في تأخير تقديم لوائح االتهام هو تخوف الشرطة من ردة فع .األخيرة عليها

العربية، فيما زعمت شرطة االحتالل، أن السبب يعود إلى كون هذا الملف كبير جدا ويحتوى على مواد تحقيق 
وفي تعقيبه على نية الشرطة اتهام  . عاما20كثيرة، مشيرة إلى أن عقوبة الشروع بالقتل تصل إلى السجن مدة 

ع ارتكاب المجزرة كان دفاعا عن النفس، وقال بركة، مواطنين من شفاعمرو، قال محمد بركة، أن ما جرى في م
ليس صدفة أن هذا اإلعالن يظهر بعد وقت قصير من إعالن النيابة عزمها فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة 

". حرف أنظار الرأي العام على حساب ضحايا شفا عمرو"إيهود أولمرت، في قضايا فساد، معتبرا أنه الهدف هو 
  .، تضامنا مع معتقلي شفا عمرو"سع هبة شعبيةأو"داعيا إلى 

  17/1/2007 قدس برس
  

  حنين يهاجم تبجحات نتنياهو حول انخفاض نسبة والدة األطفال العرب دوف .26
هاجم دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، تبجحات بنيامين نتنياهو، القائلة بـأن                

وقـال إن هـذه      .48رائيل، أدت إلى تقليص نسب الوالدة بين فلسطينيي عـام           تقليص مخصصات األطفال في إس    
التبجحات، تختلف في جوهرها الديمغرافي العنصري عن الدعوات الفرعونية إلى إلقاء األطفال اليهود في األنهر،               

طفـال العـرب    ما دام األمر كذلك فلم ال يدعو نتنياهو إلى إغـراق األ           "حسب الرواية التوراتية، وتساءل بسخرية      
إن ضرب مخصصات األطفال، لم يمس فقط باألطفال العرب، وإن كانوا هم أول الضحايا،              : وقال حنين  !"باألنهر؟

  .إنما هو مس بجميع األطفال في إسرائيل
  17/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   كنيسة المهد يطالبون بشملهم في أي صفقة تبادل أسرى مبعدو .27

  الفلـسطينية  الب مبعدو كنيسة المهد فى قطاع غزة واوربا، الجهات المسؤولة فى مؤسسة الرئاسـة             ط: ألفت حداد 
 بااليعاز ألصحاب القرار والمفاوضين وآسري الجندي االسـرائيلي بطـرح قـضيتهم علـى طاولـة                 ،والحكومة

ـ  واناشد كما   .المفاوضات بقوة وعدم عقد أي صفقات دون ان يكونوا طرفا أساسيا فيها            م المتحـدة واالتحـاد      األم
  . واغالق هذا الملف بالكاملتهماألوروبي بالتدخل العاجل من أجل إنهاء معانا

  17/1/2007 48عرب
  

       تقرر تشريح جثته تمهيداً لمقاضاة تل أبيباالسير جمال السراحينعائلة  .28
، قررت   في السجن  االسير جمال السراحين الذي قضى    عائلة  أن   :ي ب ا   نقال عن    18/1/2006 المستقبل   نشرت

أن التشريح سيمكن مـن معرفـة حقيقـة         الفلسطيني،  وقال وزير األسرى     . تمهيداً لمقاضاة إسرائيل   تهتشريح جث 
، اإلهمال الطبي ومسؤولية زيادة جرعات األدوية له وإمكانية إنقاذه منذ لحظة طلب نقله للعيادة من قسمه االعتقالي                

 .يف لحالة مرضية معروفة المعاناة لدى إدارة السجن وطبيب المعتقـل           استغرق ساعتين من المماطلة والتسو     الذي
 الذين صدمتهم حالة الوفـاة، وفـي ردة فعـل    همأكد األسرى أن األمور فلتت من بين يدي ممثليمن جهة أخرى    و

  . الجنود والشرطة بكل ما تصله أيديهمواغاضبة رشق
اليات فلسطينية حملت امس اسرائيل المـسؤولية       شخصيات وقوى وفع  أن  : 18/1/2007 الحياة الجديدة    وأضافت

ودعت بيانات صدرت الى محاكمة اسرائيل دوليا على انتهاكاتها الفاضحة لحقوق االسرى             .عن استشهاد السراحين  
منذ اندالع انتفاضة وأشار إلى أنه و   طالب عيسى قراقع، بفتح الملف الطبي لألسرى دولياً،         من جهته   و. هافي سجون 
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 أسيراً، سقطوا بـسبب قلـة العنايـة         14عدد إلى   الد سقوط الشهداء داخل السجون، بحيث وصل        األقصى، تصاع 
طالبت الجمعيـة العامـة      أما كتلة التغيير واالصالح النيابية فقد        .الصحية، وتردي األوضاع اإلنسانية في السجون     

فـي الـسجون والمعـتقالت       ىسـر االلألمم المتحدة ومجلس األمن، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بما يجري مـع             
  .اإلسرائيلية
القـوى الفلـسطينية    أن  : غزة مراسلته من     هداية محمد التتر    نقال عن  18/1/2007 إخوان أون الين     وذكر موقع 

الجريمةَ الصهيونيةَ التي ارتُكبت بحقِّ األسير السراحين بأنه أسلوب نازي يتبع سياسـة القمـع واإلذالل                وصفت  
 االحتالَل المسئوليةَ الكاملـةَ  حماس من جهتهاحملت  و. وأبسط الحقوق اإلنسانية للمعتقلين  وامتهان الكرامة البشرية  

كما هددت لجان المقاومة الشعبية برد مفتوٍح علـى كـل جريمـٍة              .عن أي خطٍر أو مساٍس بالمعتقلين في سجونه       
ى هي أسر جنود االحتالل من أجل       تُضاف لرصيد العدو الصهيوني، مؤكدةً أن الطريقة الوحيدة لإلفراج عن األسر          

وفي سياٍق متصٍل حذَّرت الجهاد اإلسالمي من استمراِر مصلحِة السجون الصهيونية في االمتناع عن تقديم                .التبادل
العالج لمئات األسرى المرضى، محملةً االحتالل المسئوليةَ عن اإلهمال الطبي المتعمـد الـذي أدى الستـشهاد                  

  .عشرات األسرى من قبل
  

   وتحذيرات من تصاعد الهجمة على األسرى  االسرائيلية في السجونمعاناة .29
 من اآلثار الخطيرة الناجمـة عـن تـصعيد إدارة            لرعاية االسرى،  حذرت مؤسسة مانديال  : علي سمودي  –جنين  

 السجون اإلسرائيلية إلجراءاتها التعسفية بحق األسرى والمعتقلين خاصة فـي سـجون تلمونـد للنـساء ونفحـة                 
، وهم   أسيرات 103 أن عدد األسيرات في تلموند يبلغ         وأشارت إلى  .هناك مما يهدد بانفجار األوضاع      صحراوي،ال

، فضال عـن    من وجود نقص في األغطية ومخصصات الكانتين ومن الحرمان من زيارة األهالي واألبناء            يشكون  
  .االهمال الصحي للمرضى منهم

  17/1/2007 48عرب
  

   وتعتدي على االسرى فيه "ايشل"تحم سجن وحدة إسرائيلية خاصة تق .30
، في بئرالسبع، أن قوة خاصة إسرائيلية أطلقـت         "إيشيل"أكد أهالي عدد من أسرى محتجزون في سجن         :  رام اهللا 

 ممـا أدى    . بعد اقتحامه  4 في قسم    الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الغاز الملون باتجاه األسرى         
  .سرى بجراحعدد من األإلى إصابة 

  17/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

    يقاضى اسرائيلياقاضى قضاة فلسطين .31
قررت سلطات االحتالل تقديم الشيخ تيسير التميمى اليوم الى محكمة الصلح فى القدس بتهمة               : قنا -القدس المحتلة   

 منظمـة   التميمـي ناشد  من جهته   و .دخول للصالة فى المسجد االقصى بدون تصريح      ال و ،التحريض ضد االحتالل  
المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسكو بالتحرك إلنقاذ مدينة القدس والمـسجد                

كما ناشد أبناء الشعب الفلسطيني في كل مواقعهم إلـى شـد الرحـال              . األقصى من إجراءات االحتالل التهويدية    
  .الصهيونيةمخططات ال في وجه قدس الللصالة في األقصى والدفاع عن

  18/1/2007الشرق القطرية 
  

   مؤسسة مقدسية تحذر من تصاعد عمليات االستيطان في القدس .32
سـكنية  ات   استنكر مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان، قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء وحد           :القدس المحتلة 

يأتي في إطار سياسة مصادرة األراضي الفلـسطينية        أن ذلك    وأعتبر   .جديدة، على أراض فلسطينية، شرق القدس     
دعا المركز إلى تحرك دولي فـوري   إلى ذلك .وتوسيع وبناء المستوطنات عليها التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية    
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وعاجل من أجل وقف هذه السياسة العدوانية، مطالبا الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمـن الـدولي، إلـى      
  .في هذا الصددمل مسؤولياتهما تح

  17/1/2007 قدس برس
  

  مؤسسات نسوية تشارك في خيمة االعتصام ضد الفلتان األمني: غزة .33
رسخ الـمعتصمون والـمعتصمات في الخيمة الـمقامة ضد االقتتال الداخلي والفلتان األمني            :كتبت أسماء الغول  

شاركت العديد من الجمعيات النسوية والطالبية واألهلية       د  قو. خيمتهم كمكان وحيد ال تسمع فيه كلمتا فتح وحماس        
والـمؤسسات والوزارات والبنوك بالعديد من البوسترات والشعارات تعبيراً عن تضامنها على مر العـشرة أيـام                

 مـن كـل    جديـدة  مركزاً ومؤسسة نسوية15 ما يزيد على  أمس انضم إلى الخيمة  فيما،   في االعتصام  الـماضية
  .ة لتعلن الحرب على اقتتال اإلخوة والفلتان األمنيمحافظات غز

  18/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  2007 انتهاكاً إسرائيلياً خالل األسبوع األول من 965: تقرير فلسطيني .34
 انتهاكـاً   965مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن قوات االحتالل ارتكبت         لأكد تقرير رسمي    : القدس المحتلة 
، مستخدمة كافة إمكانياتها العسكرية، باإلضافة إلـى        االسبوع األول من العام الحالي    لفلسطيني خالل   بحق الشعب ا  

 مواطنـاً  46 حالة إطالق نـار، أدت إلـى إصـابة    34رصد المركز  حيث  .إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين   
لة اقتحام ودهم، تم خاللهـا تنفيـذ         حم 61إضافة إلى    فلسطينيا،   102 حملة اعتقال، اعتقل خاللها      39فلسطينيا، و 

 حالـة إغـالق للطـرق       269 حاجزا، و  84 حملة إلقامة حواجز عسكرية مؤقتة، أقيم خاللها         36 اقتحاما، و  112
وأوضح أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية خالل       .والمعابر، كما سجلت حالة واحدة تم خاللها تجريف أراض زراعية         

 3997 و  شـهيدا  874 انتهاكـاً، سـقط خاللهـا        70079، قد بلغت    2005عام   الفترة التي أعقبت قمة شرم الشيخ     
وأضاف أن إجمالي مساحة     . مواطناً 10090 حاجزا متنقالً، وتم اعتقال      9688جريحاً، فيما أقامت قوات االحتالل      

أشـار التقريـر إلـى تـصاعد اعتـداءات          كما  .  دونماً 40476درت خالل هذه الفترة، بلغت      واألراضي التي ص  
  . اعتداء834 نفذوا الذينمستوطنين، ال

  17/1/2007 قدس برس
  

 نتطلع الى غد ينتهي فيه االحتالل ويعم السالم : كارين ابو زيد .35
افتتحت المفوض العام لالونروا في مدينة غزة معرض الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد الحاج في قرية : غزة

 ليس هم الى ان يكون دورونتطلعي في وكالة الغوث همان: ة لهافي كلموقالت  .الحرف والفنون التابعة لبلدية غزة
 سياتي أنه مؤكدة ،فقط لخدمة الالجئين في حياتهم اليومية بل الى لعب دور ايجابي في حياة الفلسطينين كما الفنانين
 .اليوم الذي لن يكون فيه احتالل ويعم السالم وتعود الحياة في الضفة وغزة الى وضعها الطبيعي

  17/1/2007لة معا اإلخبارية وكا
  

   عين الحلوة جنوبي لبنانعناصر جند الشام يرفضون إخالء تعمير .36
مازال عناصر جند الشام، يرفضون اي بحث في اخالء مراكزهم في منطقة التعمير المتاخمة لمخيم عين : بيروت

 هذه المجموعة تفاديا لحصول وقد جرت اتصاالت مع قيادات. الحلوة لالجئين الفلسطينيين في محيط مدينة صيدا
  . الذي يتجه للدخول الى هذه المنطقة بعدما تعرض حاجزه لسلسلة من االعتداءات اللبنانياي صدام مع الجيش

  18/1/2007القبس الكويتية 
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   إليجاد حلول لمحدودية التمويل للمشاريع الصغيرة فلسطينيةدعوة .37

يل المشاريع الصغيرة، امس، الى تضافر جهود جميع االطـراف  دعا مدير عام بنك الرفاه لتمو      :كتب جعفر صدقة  
ذات العالقة اليجاد حلول عملية لمحدودية فرص التمويل لهذه المشاريع، رغم توفر سيولة كبيـرة لـدى الجهـاز               

ن اجمالي التسهيالت المقدمة من البنـوك يـصل الـى            وأشار إلى أ   .المصرفي الفلسطيني، ومن مصادر خارجية    
اوضح ان   فيما   . مليار دوالر للقطاع الخاص    1.2و مليون دوالر للقطاع العام،      600ليار دوالر، منها     م 1.8حوالي  

مـن اصـحابها ال     % 90 ، الفتا إلـى أن     الف مشروع  140عدد المشاريع الصغيرة في االراضي الفلسطينية يبلغ        
  .ى قروضمنهم يرغبون بالحصول عل% 57في حين أن يستطيعون الوصول الى مصادر التمويل، 

  18/1/2007األيام الفلسطينية  
  

  إيران تضخ مئات ماليين الدوالرات في لبنان: تقرير إسرائيلي .38
ذكر تقرير استخباري وزع على كبار مسؤولي وزارة الخارجية االسرائيلية وفي الخارج، أن ايران قررت 

. اء قلب الجمهور وتعزيز حزب اهللاستثمار مئات ماليين الدوالرات في اعادة البناء في لبنان، في محاولة لشر
ويوضح التقرير انه يوجد احتمال كبير . وتحدث عن تخوف متعاظم من حرب أهلية، تشق طريق العودة لسورية

في أن تؤدي هذه االستثمارات، الى جانب استمرار الضغط السياسي واالرهابي ضد الحكومة اللبنانية، الى تآكل 
وذكرت معاريف ان المساعدات االيرانية تتركز أيضا في . 1701القرار الى عدم تطبيق و ،انجازات الحرب

 مليون 150مجال البنى التحتية للمواصالت، والتي في اطارها ستنفذ طهران أعمال ترميم بكلفة اجمالية تزيد على 
ية،  طريق بلدي، أربعة طرق بين المدن الرئيس400ويجري التخطيط ضمن امور اخرى الشغال في نحو . دوالر

 مليون دوالر في االشغال على الطرقات 22حتى االن استثمرت ايران . وثالثة طرق بين المدن هامشية نسبيا
وقدرت محافل سياسية في الخارجية، ان رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة ليس معنيا باالستثمارات  .اللبنانية

ومع ذلك، فانه غير قادر على . كا تجاه المساعدة السخيةااليرانية في بالده بالحجم الحالي، بل ويتخذ نهجا شكا
 .االعتراض على االستثمارات الن اللبنانيين يرون فيها مساعدة في اعادة بناء بالدهم

  18/1/2007الراي الكويتية 
  

  لبنان يتخوف من عدوان إسرائيلي انتقاماً للهزيمة    .39
رقب والحذر، السيما بعد ازدياد مواقف التشكيك الـصادرة         يعيش الجنوب اللبناني حالة من الت     :  االتحاد -بيروت  

ونيفل المعززة وتسود حالة من الخوف من احتمال اقدام اسرائيل على عمل             ي عن قيادات في حزب اهللا بدور قوات      
عسكري في المنطقة لصرف النظر عن تداعيات استقالة رئيس اركان الجيش االسـرائيلي دان حـالوتس بـسبب                  

 ويأتي هذا الخوف ايضاً     .نيت به المؤسسة العسكرية االسرائيلية في حرب يوليو االخيرة على لبنان          االخفاق الذي م  
في ظل استمرار االستنفار االسرائيلي ومواصلة الطيران االسرائيلي في انتهاك االجواء اللبنانية تحت مرأى قوات               

         ج الوحـدة الفرنـسية لفكـرة قيـام الطيـران           يونيفل التي تكتفي بإدانة الطلعات الجوية االسرائيلية في وقت ترو
االستطالعي الفرنسي بالتحليق في اجواء الجنوب، االمر الذي يرفضه حزب اهللا بشكل خاص ألن هذا االمر ليس                 

وفي اطار متصل زار السفير االيطالي في لبنان جبريال ككيا النائـب فـي البرلمـان                  .1701وارداً في القرار    
ورفض عيـدو اي    ،  ض معه دور قوات يونيفل بعد تسلم ايطاليا قيادتها في المرحلة المقبلة           اللبناني وليد عيدو وعر   

واوضح وزير الخارجية المستقيل فوزي صـلوخ أن        . تشكيك او انتقاص من هذا الدور الدولي الداعم لسيادة لبنان         
ر قوات يونيفل ورأى أن      ال ينص على ان تجوب االجواء اللبنانية طائرات من جنسية معينة في اطا             1701القرار  

  .المطلوب من اسرائيل ان توقف اعتداءاتها الجوية ال ان يتم استبدالها بطلعات لطيران من جنسية اخرى
  18/1/2007االتحاد االماراتية 
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  سعد يدعو الى دخول آمن للجيشأسامة  .40

لبناني التجـاوب مـع مطلـب       تمنى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على قيادة الجيش ال            :صيدا
أهالي التعمير وأبناء مدينة صيدا ومع التوصية الصادرة عن االجتماع الموسع الذي عقد سابقا فـي دار الفتـوى                   

ودعا سعد في تصريح، كل القـوى        .بضرورة دخول الجيش اللبناني الى منطقة التعمير لوضع حد للفلتان األمني          
جديد تأييدها لمثل هكذا خطوة وترجمة هذا التأكيد عبر تسهيل دخـول آمـن              اللبنانية والفلسطينية الى التجاوب وت    

  .للجيش اللبناني الى المنطقة
  18/1/2006المستقبل 

  
   لحود يستخدم التوطين فزاغة: التقدمي .41

أما آخر إبداعاته فتلـك     : تعليقا على كالم الرئيس اللبناني اميل لحود      الحزب التقدمي اإلشتراكي في بيان أمس       قال  
المتصلة بالتوطين الذي عبثا يحاول استخدامه كفزاعة دائما للترويج لنظرياته ونظريات النظام السوري الذي يقف               

  . حوله ويستخدمه لتمرير مصالحه اإلقليمية على حساب لبنان
  18/1/2006المستقبل 

  
   المتهمون في قضية أسلحة حماس ينكرون إفاداتهم: األردن .42

ضائي اردني، أمس االربعاء، ان ثالثة متهمين يحاكمون على خلفيـة مخططـات             افاد مصدر ق  :  ا ف ب   - عمان
 ُأخذت منهم تحـت     هم مدعين انها  لحركة المقاومة االسالمية حماس وتخزين اسلحة في االردن انكروا صحة افادات          

لجلسة حتـى    ورفعت ا  .مؤكدين امام المحكمة انهم سيتقدمون بإفادات جديدة من خالل محاميهم         . االكراه والتعذيب 
 والثالثين من الشهر الجاري بعد االستماع الى شاهد من المخابرات العامة تحدث عن االسلحة المـضبوطة         الحادي

  .هذه القضية   في
  18/1/2007األيام البحرينية 

  
  الهولوكستعنلباحث صهيوني  في مصر محاضرة مشبوهة .43

 مركز الدراسات ىإل..  واالستراتيجية باالهراممن مركز الدراسات السياسية:  ياسر شوري ومجدي سالمة-كتب 
 المؤيد ى المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق األدن، واصل روبرت ساتلوف،السياسية بجامعة القاهرة

فباألمس االول فتح الدكتور عبدالمنعم .  تدريس الهولوكوست في مناهج التعليم بالعالم العربيى الدعوة ال،إلسرائيل
ودافع أيضا   أبواب االهرام امام روبرت ساتلوف الذي زعم وجود مشكلة في كتابة التاريخ بالعالم العربي،سعيد

وباألمس فتح الدكتور عبدالمنعم المشاط أبواب مركز الدراسات . عن حق اسرائيل في امتالك أسلحة الدمار الشامل
ي األهرام واستمر ساعتين في الحديث عن رؤيته السياسية بجامعة القاهرة أمام ساتلوف، حيث استكمل ما بدأه ف

القصص المنسية عن الهولوكست في األراضي ..  مع الصالحين،حول الهولوكست والذي تضمنها كتابه الجديد
اعترف ساتلوف بالدور الذي يلعبه .  الذي ينتقد فيه بشكل الذع موقف بعض العرب من الهولوكست،العربية

 سؤال لحافظ الميرازي مراسل قناة ىرفض االجابة علو ، السياسة األمريكيةى علاللوبي االسرائيلي في الضغط
 والذي يتولي ساتلوف منصب المدير ىالجزيرة في واشنطن حول حقيقة العالقة بين معهد دراسات الشرق األدن

 الذي حضر وكشف االعالمي المصري محمد وهبي. التنفيذي له، وبين المنظمات الصهيونية في الواليات المتحدة
 .الندوة تمويل رحلة ساتلوف من الخارجية االمريكية وهو ما يثير عالمات استفهام حول الزيارة

  18/01/2007الوفد المصرية 
  

 جهات فلسطينية خارجية أفشلت صفقة شاليط: السفير المصري لدى الواليات المتحدة .44
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 جهات فلسطينية خارج ، نبيل فهمي، اتهم السفير المصري لدى الواليات المتحدة-فلسطين برس-القدس المحتلة
ملحما بذلك على ، األراضي الفلسطينية مسؤولية فشل صفقة تبادل األسرى بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني

قال في لقاء خاص مع صوت اسرائيل إن و .خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والمقيم في دمشق
 .هناك تباين في مواقف الطرفين االسرائيلي والفلسطيني حول عدد السجناء الذين سيتم االفراج عنهم مقابل شاليط

 ان بالده ستواصل بذل مساعيها لضمان انجاز صفقة لتبادل السجناء بين اسرائيل والفلسطينيين يتم بموجبها اكدمؤ
 .ي شليتاالفراج عن الجند

  18/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

 داء حكومة حماسأزاء إ اقلقهصحة خبر نفي تن يخوان المسلماإلجماعة  .45
جمال نزال الى . نفى القيادي في االخوان المسلمين محمد مرسي صحة ما نسبه الناطق باسم فتح د: غزة،رام اهللا

ال في حديث افضى به اليوم الذاعة صوت وق .المرشد العام لالخوان المسلمين في مصر الشيخ مهدي عاكف
 مجددا دعمه للحكومة الفلسطينية على ،االقصى في غزة ان ما صرح به نزال كالم مغلوط ومؤول وغير صحيح

ووجه دعوته للحكومة الفلسطينية للعمل والمساهمة في وقف االقتتال  .صمودها في وجهة الحصار الصهيو اميركي
 .ف الفلسطينيالداخلي بمشاركة كافة االطرا

  17/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  االقتتال يطالب الفصائل الفلسطينية بالتوقف عن  االردنيالتنسيق الحزبي .46
المجلس الوطني للتنسيق الحزبي في تصريح اصدره امس ضرورة رص الصف الفلـسطيني               اكد  - العرب اليوم 

النيل من ارادة الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته         وترسيخ الوحدة الفلسطينية لتشكل قوة في وجه كل من يريد           
واعرب عن رفضه لمقولة الدولة الفلسطينية المؤقتة كونها تشكل انتقاصـا            .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس   

  .للحقوق الفلسطينية ومؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
  18/1/2007العرب اليوم 

  
   شنطن ال تدعم العنف الفلسطيني الداخليوا: القنصلية االميركية .47

 مع السفير االميركـي     تلة ان اللقاء الذي نشرته صحيفة جروسالم بوست       ذكرت القنصلية االميركية في القدس المح     
وقـال بيـان القنـصلية ان       . لدى تل ابيب ريتشارد جونز ال يعكس بدقة وجهة نظر السفير او الحكومة االميركية             

 تدعم العنف الداخلي الفلسطيني وفي نفس الوقت يجب علـى الفلـسطينيين ان يـدركوا ان                 الحكومة االميركية ال  
  . الطريق الى العنف لن يجلب لهم السالم وال االزدهار الذي يبحثون عنه

       18/1/2007الحياة الجديدة 
  

  وواشنطن تنفيتشيني على علم باالتصاالت بين تل أبيب ودمشق: هآرتس .48
أن هآرتس، ذكرت امس، ان مسؤولين بارزين في االدارة : جوزيف حرب عن  18/1/2007 عكاظ جاء في

االمريكية كانوا يتلقون بانتظام تقارير مفصلة عن سير اللقاءات السرية التي جرت في اوروبا بين مسؤول 
د وقالت انها حصلت على تأكيدات من مسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن تفي. اسرائيلي سابق وممثل سوري

بأن نائب الرئيس ديك تشيني كان على اطالع دائم على تفاصيل تلك المحادثات غير المباشرة بين سوريا 
واضافت ان ابراهيم سليمان الممثل السوري المقيم في واشنطن اعترف بذلك خالل لقاءاته مع المدير . واسرائيل

يني لم يفعل أي شيء لمنعه من المشاركة في العام السابق لوزارة الخارجية االسرائيلية ألون ليل مضيفا ان تش
  .المحادثات
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 "اإلسرائيليين" أن البيت األبيض نفى األنباء التي تحدثت عن توصل 18/1/2007 الخليج اإلماراتية وأوردت
والسوريين إلى تفاهمات حول إبرام اتفاق سالم، ونفى المتحدث باسم البيت األبيض توني سنو، في أعقاب نفي 

  ."،  أي علم لهما بوجود اتصاالت بين الجانبين"اإلسرائيلية"السورية والحكومتين 
  

   االسرائيلية جرت بتشجيع ألماني – السرية السورية المفاوضات .49
، عقدت في تركيا والمانيا، وان المعلومـات         االسرائيلية – السرية السورية    ذكرت مصادر اميركية ان االجتماعات    

جرت بطريقة تسمح للحكومتين السورية واالسرائيلية بالقول انها جـرت مـن دون             المتوافرة لديها تشير الى انها      
. وقللت شأن هذه االجتماعات وشككت في مدى قرب المشاركين فيها من صانعي القرار في دولهم              . تفويض منهما 

 مـع   ويقول المسؤولون االميركيون ان تركيا تشجع مثل هذه االتصاالت وتريد ان تساعد دمشق في فتح جـسور                
كما ان المانيا، التي كانت مقبلة على رئاسة االتحاد االوروبي، تريد ان تضطلع بدور مهم فـي جهـود                   . اسرائيل

 فالتر شتاينماير لدمشق في هـذا       –احياء عملية السالم، ووضعت المصادر زيارة وزير الخارجية االلماني فرانك           
  .السياق

  18/1/2007النهار 
  

  نية تعقد اجتماعا في موسكولجنة العمل الروسية الفلسطي .50
تبحث لجنة العمل الروسية الفلسطينية خالل االجتماع الذي تعقده في موسكو، اليوم الخميس، األزمة العربية 

وقال رئيس دائرة الشرق األوسط وإفريقيا الشمالية في وزارة الخارجية . اإلسرائيلية وغيرها من القضايا اإلقليمية
إن روسيا تتلقى بالقلق أنباء أعمال العنف والمواجهات بين " نوفوستي" حديثه لـالروسية سيرغي فيرشينين في

الفصائل الفلسطينية، وإن الدبلوماسيين الروس يريدون أن يعرفوا رأي القيادة الفلسطينية حول ذلك وأيضا حول 
. وضع في العراقالوضع في لبنان والوضع المحيط بسورية وتطورات األوضاع في العالم العربي بشكل عام وال

وأشار إلى أن الدبلوماسية الروسية تحتاج إلى هذه المعلومات لكي تحدد ما ستقوم به من خطوات في سبيل إنهاء 
 . المواجهة وتحريك عملية السالم

  18/1/2007نوفوستي 
  

  مدير معهد أمريكي مؤيد إلسرائيل يدعو العرب إلى تدريس الهولوكست .51
 لمعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، المعروف بتأييده إلسرائيل، لتدريس المحرقة           دعا المدير التنفيذي  : القاهرة

النازية في مناهج التعليم في العالم العربي، مشيرا إلى أن هناك فجوات مرعبة ومغيبة في العالم العربي في معرفة                   
 مسئولية العالم العربي عن     ىدمدير مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية، حول م      لوفي رده على سؤال      .التاريخ

وفـي   .واقعة الهولوكست، أشار ساتلوف إلى أن العالم أجمع، مسؤول ومشارك من خالل الصمت على ما حـدث             
سؤال أخر حول إصرار إسرائيل على امتالك أسلحة الدمار الشامل، أكد أن إسرائيل ال تتمتع بالحماية الكافية من                  

  .تالك هذه األسلحة لمواجهة أي مخاطر محتملة من الدول المجاورةالواليات المتحدة، لذا فمن حقها ام
  17/1/2007 قدس برس

  
   بوش كأفشل رئيس لبالدهم يصنّفوناألميركيون  .52

 أجرته  كيين فرانكلين روزفلت كأعظم رئيس عرفته بالدهم، في استطالع حديث للرأي          ي اختار معظم االمر   :د ب أ  
 فـي   30بلغـت   ، بنسبة    لقب أفشل رئيس    االبن فيما نال جورج بوش   نشرت نتائجه أمس االول،     و مؤسسة زغبي، 

  .المئة من أصوات المشاركين
  18/1/2007السفير 

  
   في لبنان بين األوهام والحقائق؟نظيم القاعدةت .53
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    قاسم قصير
ة في االجتماع األخير للجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلية، أعلن رئيس شعبة االسـتخبارات العـسكري        

أن تنظيم القاعدة حشد المئات من رجاله في كل من لبنان وسوريا واألردن ومصر وغـزة، وأنـه                  "عاموس يدلين   
  ".وصل الى لبنان ما بين عشرات ومئات نشطاء القاعدة المدربين وذوي الخبرات التفجيرية

عين له تعليمات باالنتشار في سوريا       أعطى الناشطين التاب   القاعدةفإن الرجل الثاني في     "ووفقاً للتقديرات اإلسرائيلية    
ولبنان ومصر، وأن أعضاء التنظيم ينجحون في التسلل الى لبنان بطرق بسيطة نسبياً جـراء ضـعف األجهـزة                   

  ".األمنية اللبنانية
فإن ناشطي القاعدة هؤالء يأتون من العراق وباكستان، وقد يقومون بعمليات ضـد قـوات               "وحسب عاموس يدلين    

  ".صالح الغربية في لبناناليونيفيل والم
تزايد دور  "وفي وقت سابق كرر العديد من المسؤولين السوريين، وفي مقدمهم الرئيس بشار األسد، تحذيراتهم من                

  ".القاعدة في لبنان
 في لبنـان    القاعدةأبدى قلقه من وضع     "ونقل السناتور األميركي الجمهوري أرلن سبكتر عن الرئيس السوري أنه           

  ".ف النار بين الجبهة اإلسرائيلية وحزب اهللاومن هشاشة وق
تزامنت هذه المواقف والتحذيرات مع ورود العديد من التقارير األمنية والديبلوماسية التي تتحدث عن تزايـد دور                 

الن عن إنشاء تنظيم    وربطت هذه التقارير بين اإلع    ". اليونيفيل المعززة لبنان وإمكانية استهدافها لقوات     القاعدة في   "
وهذه المعلومات، على الرغم من أن المسؤول عن هذا التنظيم نفـى فـي لقـاء    .  في مخيم نهر الباردتح اإلسالم ف

  ".عالقة فتح اإلسالم بالقاعدة"صحافي معه 
 في لبنـان؟ وهـل      القاعدةفما هي األسباب التي دفعت األوساط اإلسرائيلية والسورية والغربية للتركيز على دور             

ه المواقف والمجموعات والخاليا التي جرى اكتشافها خالل العام الماضي في لبنان والتي قيـل              هناك عالقة بين هذ   
 في لبنان في حال نجحوا في التمركز فيه وإقامـة           القاعدةإنها مرتبطة بالقاعدة؟ وأي دور يمكن أن يقوم به نشطاء           

  هيكلية أمنية وتنظيمية لهم؟
  حقائق عن تنظيم القاعدة

إن تنظيم القاعدة يختلف عن غيره من التنظيمات اإلسالمية أو العلمانية، بأنه ال يتبع              "ة مطلعة   تقول مصادر إسالمي  
وبعـد  . هيكلية تنظيمية محددة، بل يعتمد على هيكلية مرنة تتغير وفقاً للظروف واألوضـاع الـسياسية واألمنيـة      

متدادات مباشرة، بل أن كـل المجموعـات        االحتالل األميركي ألفغانستان لم يعد للتنظيم قيادة مركزية محددة أو ا          
 لها استقاللية ذاتية وليس بالضرورة مرتبطة مباشرة بأسامة بـن الدن أو             القاعدةوالتنظيمات التي تعمل بوحي من      

  ".أيمن الظواهري، على الرغم من أنها تتأثر بمواقفهما وخطاباتهما وتعمل لتنفيذ ما يعلنونه
الخاليـا  " أو لها صلة ما به، تعمل بشكل مستقل وتعتمد أسـلوب             القاعدةم  إن كل مجموعة متأثرة بتنظي    "وتضيف  
وتقتصر مهمة كل مجموعة على تنفيذ عمليـة محـددة وتـؤمن            . ، أي أنها ال ترتبط بمجموعات أخرى      "العنقودية

ـ   . التمويل واإلمكانات من دون الحاجة للعودة الى القيادة المركزية         وحتـى التـي     القاعدةوأن التنظيمات المتأثرة ب
تعلن بيعتها والتزامها بأوامر أسامة بن الدن ليس بالضرورة أن تكون لها عالقة مباشرة به، بـل تتحـرك وفقـاً                     

  ".ألجندتها الخاصة والمعطيات الخاصة بالبلد أو المنطقة الموجودة فيها
 ال يخضع لنظام محـدد وال        وتأمين اإلمكانات المادية والعسكرية واللوجيستية     القاعدةإن تمويل مجموعات    "وتتابع  

يأتي من جهة معينة، وأن هناك العديد من المجموعات والشخصيات اإلسالمية في الدول العربية واإلسالمية تعمل                
  ".لتمويل هذه المجموعات، خصوصاً في العراق بشكل مباشر أو من خالل وسطاء

   في لبنانالقاعدة
 في أفغانستان لم ينـشأ فـي لبنـان إطـار          منذ بروز القاعدة  " تقول المصادر  في لبنان    وحول وجود تنظيم القاعدة   

 من خـالل    1999والمحاولة الوحيدة إلقامة مثل هذه التجربة، حصلت أواخر عام          . تنظيمي وعسكري مستقل لها   
فـأبو عائـشة العائـد مـن        ". مجموعة الضنية وامتداداتها في بعض المناطق     "وما يسمى   ) أبو عائشة (بسام كنج   

، لقاعدةال إليجاد صيغة تنظيمية متأثرة ب      في أفغانستان عم    عالقات مباشرة بتنظيم القاعدة    لذي كانت له  أفغانستان وا 
 بل أن الكثيرين منهم كانوا هـاربين مـن          ضنية ليسوا بالضرورة من القاعدة    مع أن الذين التحقوا به في جرود ال       
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 ومعظـم  ربة انتهت مع مقتل أبـي عائـشة  لتجوأن هذه ا. طرابلس بسبب ما تعرضوا له من مشاكل أمنية ومظالم      
  ".أركان المجموعة ومن بقي منهم فر الى أماكن أخرى في لبنان

 أو بأفكارها، فكانت مجموعات محلية تنفّذ       ي لبنان وكانت متأثرة بالقاعدة    أما بقية المجموعات التي تشكّلت ف     "وتتابع  
  )".سنة، الشيشان والعراقأحداث البو(مهمات محددة مرتبطة بتطورات دولية أو إقليمية 

مهمتها نقل اإلمكانات واألسلحة الـى دول أخـرى         ) تضم عناصر من دول عربية    (كما برزت مجموعات صغيرة     
  .وجرى اعتقال العديد من أفرادها

 تعاطوا مع لبنان كممر وكبلد وسيط، سواء لتجنيد المقاتلين ونقلهم الى أماكن أخرى أو كمركز                القاعدةوأن نشطاء   
ت بخاليا ومجموعات في دول أوروبية وأميركية، وكانت األجهزة األمنية اللبنانية والسورية تراقـب هـذه                اتصاال

المجموعات وتتابعها، وفي بعض األحيان تسهل انتقالها الى خارج لبنان، خصوصاً الى العراق، لكنها كانت تبقيها                
  ".تحت السيطرة واإلشراف

  التطور األبرز: 2006 - 2005
 في لبنان وعزت ذلك ألسباب عدة      التطور األبرز في دور القاعدة      شهد 2005أن العام   "المصادر اإلسالمية   وتعتبر  
  :ومنها

 اغتيال الرئيس رفيق الحريري واالنسحاب العسكري واألمني السوري من لبنـان، وتخلخـل دور األجهـزة                 -1
  .ا االنسحاباألمنية في المرحلة االنتقالية التي سادت الوضع اللبناني بعد هذ

 هناك من ضغوط ومشاكل، ممـا       لقاعدةاة في العراق وما تعرض له تنظيم         حصول بعض التطورات العسكري    -2
 انتقلـت الـى العـراق       ول أخرى، مع أن مجموعات تابعة لعصبة األنـصار        دفع بعض عناصره للمغادرة الى د     

  .من عناصرهالالنضمام الى تنظيم القاعدة في بالد الرافدين، وقتل هناك العديد 
 والتهديد  القاعدة ازدياد الخالفات المذهبية بين السنّة والشيعة، مما يدفع بعض المجموعات السنية للتأثر بأفكار               -3

  .بالقيام بعمليات تفجير واغتيال في لبنان تطال شخصيات دينية وسياسية
هذه المجموعات للهرب الى     بروز بعض الضغوط من سوريا على المجموعات اإلسالمية المتشددة واضطرار            -4

لبنان، وإن كانت بعض التقديرات تعتبر أن األجهزة األمنية السورية قد تكون عملت لدفع بعض هذه المجموعـات                  
  .لالنتقال الى لبنان

 اعتقـال العديـد مـن       2006 ومع بـدايات العـام       2005وفي ضوء هذه المتغيرات، شهد لبنان في نهاية العام          
  .القاعدةالمتأثرين أو المرتبطين بتنظيم المجموعات أو األشخاص 

، لكـن لـم يـتم       "تنظيم القاعدة في لبنان أو في بالد الشام       "وال بد من اإلشارة الى صدور العديد من البيانات باسم           
 أصبح أحد الوسائل التي تستخدمها بعض األجهزة األمنيـة أو المجموعـات             القاعدةالتثبت من صحتها، ألن اسم      

زة االستخبارات اإلقليمية لتحقيق أهداف سياسية أو إلشاعة أجواء تحريضية، خصوصاً بين السنّة             المشبوهة أو أجه  
  .والشيعة

  جردة باألرقام والمعطيات
ـ          أو المرتبطة بها أو التي لها اتجاهـات         القاعدةلكن بالعودة الى التطورات األمنية المتعلقة بالمجموعات المتأثرة ب

  :األمنية اللبنانية بكشفها واعتقال أفرادها، يمكن إيراد الجردة اآلتيةمتطرفة، والتي نجحت األجهزة 
 شخصاً من جنسيات فلسطينية وأردنية وسورية       13 كانون الثاني أعلنت األجهزة األمنية اللبنانية اعتقال         13 في   -

ـ " وسميت هذه المجموعة     القاعدةوسعودية لالشتباه بانتمائهم الى تنظيم       أطلق أخيراً اثنان من    ، وقد   "13مجموعة ال
وتتحدث بعض المصادر المطّلعة عن احتمال إطالق آخرين، مع أن بعض أفرادها اعترفوا بأنهم كانوا               . الموقوفين

ـ      في العراق وأنهم هربوا من سوريا بعد التضييق على تحركهم          " تنظيم القاعدة "ينقلون أسلحة أو يقدمون الخدمات ل
  . المركزي في أفغانستانالقاعدةهناك، لكنهم نفوا عالقتهم بتنظيم 

 عملية إطالق قذائف وقنابل على نقاط مراقبة للجيش اللبنـاني           القاعدة كانون الثاني تبنّت مجموعة باسم       16في   -
وقـد نجحـت األجهـزة      . على ثكنة الجيش اللبناني في بيروت     ) 2/2/2006بتاريخ  (في صيدا، وفي وقت الحق      
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الذين يقفون وراء هذه العملية ومن هؤالء خليل السودا الذي ادعى بداية أنه             األمنية في توقيف عدد من األشخاص       
  . لكنه تراجع عن اعترافه في وقت الحقالقاعدةينتمي لـ

برئاسـة  " جماعة الدعوة والتبليـغ   " اعتقلت القوى األمنية اللبنانية عشرة أشخاص ينتمون الى          31/3/2006 في   -
ـ  غسان صليبي بتهمة اإلعداد الغتيال األ      السيد حسن نصراهللا، وقد أطلق بعـضهم وصـدر     " حزب اهللا "مين العام ل

  .القاعدةالتقرير بهم أخيراً ولم يظهر ما يشير ألي عالقة لهم بتنظيم 
 اعتقلت القوى األمنية اللبنانية الدكتور عاصم محمد سامي حمود الملقّب بأمير أندلـسي بتهمـة                8/7/2006 في   -

  . العالمي وكانت تخطط الستهداف شبكة المواصالت في نيويوركالقاعدةم ارتباطه بمجموعة تابعة لتنظي
 اعتقلت األجهزة األمنية جهاد شهيد حمد وأيمن عبداهللا حوا التهامهما مع مجموعة أخرى من               24/8/2006 في   -

 مـع أن  ) ص(األشخاص بتهمة اإلعداد لتفجير مطارات في ألمانيا احتجاجاً على اإلساءة الـى الرسـول محمـد                 
  .القاعدةالمتهمين نفوا انتماءهم الى 

والحكومة اللبنانية جـرى    "  آذار 14قوى  "تهدد  " تنظيم القاعدة "كما صدرت خالل الشهرين الماضيين بيانات باسم        
". تنظـيم القاعـدة   "توزيعها من أحد المكاتب في مخيم نهر البارد، لكن لم يجر التأكد من وجود عالقة بينها وبين                  

  .ألمنية اللبنانية أن يكون الهدف من ورائها إحداث بلبلة سياسية داخليةورجحت المصادر ا
  "فتح اإلسالم"مجموعة 

 2006 في لبنان، كان اإلعالن في أواخر شهر تشرين الثـاني            القاعدةإال أن التطور األبرز في إطار ملف تنظيم         
ويدعى شاكر  "  االنتفاضة -فتح  "ن حركة   ئاسة أحد المنشقين ع   في مخيم نهر البارد بر    " فتح اإلسالم "تأسيس تنظيم   

فـي  "  االنتفاضـة  -فـتح   "لتنظيم بالسيطرة على مكاتب     ونجحت المجموعات التابعة ل   ). الحاج أبو حسين  (العبسي  
المخيم بعد اشتباك بين أفرادها وعناصر فلسطينية أخرى أدى الى سقوط جرحى واعتقال اثنين مـن المجموعـة                  

  .منية اللبنانية بتهمة اإلعداد للقيام بأعمال أمنيةجرى تسليمهما الى األجهزة األ
مع نشر تقارير ومعلومات في وسـائل اإلعـالم ونقـالً عـن مـصادر      " فتح ـ اإلسالم "وتزامن إعالن تأسيس 

" فـتح اإلسـالم   " الى لبنان والتحاقها بتنظيم      القاعدةديبلوماسية وفلسطينية وأمنية، عن مجيء عشرات من عناصر         
أو تنفيـذ عمليـات ضـد قـوات         "  آذار 14قوى  "بعمليات تستهدف شخصيات سياسية لبنانية من       وأنهم سيقومون   

، خصوصاً أمين السر فيها سلطان أبو العينين، توزيع معلومات عن           "فتح"وتولى المسؤولون في حركة     ". اليونيفيل"
جريـدة النهـار    (صحافي  وفي حديث   .  أو المتأثرين بها الى هذه المجموعة      القاعدةانضمام عشرات العناصر من     

" جنـد الـشام   "حسب معلوماتنا فإن معظم معتقلي الضنية المفرج عنهم وافـراد           : "يقول ابو العينين  ) 25/1/2006
وبقية الجماعات االصولية انضموا الى هذه الحركة المشبوهة في تحركها، وانهم يتبعون لرئيس الجيش              " جند اهللا "و

  ".ياالسالمي في العراق ابو ايوب المهاجر
ان فتح ـ االسالم ليس لها عالقة  ) "6/1/2007جريدة الحياة (من جهته شاكر العبسي قال في حوار صحافي معه 

 وان العناصر المرتبطة بها كانت تابعة لحركة فتح بداية ومن ثَـم لفـتح ـ االنتفاضـة، وانهـم ال      القاعدةبتنظيم 
عدم االعتـراف   "مع ان العبسي اكد     ". االسالم والمسلمين يريدون تنفيذ عمليات ضد اليونيفيل، وهدفهم الدفاع عن         

  ".بمجلس االمن ومقرراته
ان العبسي كان منتمياً لحركة فتح ـ االنتفاضة وقد اعتقل سابقاً في االردن بتهمـة   "مصادر فلسطينية مطلعة تؤكد 

ثم ذهب الى العراق وشارك     اغتيال ديبلوماسي اميركي في االردن، وان السلطات السورية اعتقلته لفترة من الزمن             
في العمليات ضد االميركيين لكنه ترك العراق بسبب بعض الخالفات مع المجموعات االسالمية المتشددة واتى الى                

وبعـد  . ابو خالد العملة وانشأ حالة خاصة داخل الحركـة " فتح ـ االنتفاضة "لبنان بالتعاون مع احد قياديي حركة 
التـي انـضم اليهـا    " فتح ـ االسالم "قيادة الحركة عمد الى اعالن تأسيس اكتشاف امرهم وحصول خالفات مع 

  ".عشرات الشباب من ذوي االتجاهات االسالمية
، وان كانت ال تنفي تأثر بعض افرادها القاعدةو" فتح ـ االسالم "ولكن المصادر ال تؤكد وجود عالقة مباشرة بين 

  .وإسرائيل ضد اميركا القاعدةبالمواقف التي يطلقها مسؤولو 
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تنظيم "اثار الكثير من المخاوف من تحولها الى احد اطر " فتح ـ االسالم "وما يمكن استنتاجه ان تأسيس مجموعة 
في مخيم عين الحلوة يمكن ان تشكالن حضناً لـبعض          " عصبة االنصار "في لبنان، وانها اضافة الى تنظيم       " القاعدة

كان ليس من الواضح حتى اآلن وجود برنامج محدد لقيـام هـؤالء             وان  " بالقاعدة"العناصر المتطرفين المتأثرين    
  ".بتنفيذ عمليات عسكرية او امنية في المناطق اللبنانية او عبر الحدود اللبنانية

  "بضرب اليونيفيل"التهديد 
  في لبنان وتزايد دورها المستقبلي، نشرت بعض وسائل االعـالم االسـرائيلية            القاعدةوفي اطار الترويج لوجود     

 العالمي بتنفيـذ عمليـات ضـد قـوات          القاعدةواالميركية واالوروبية تقارير عديدة حول وجود قرار لدى تنظيم          
) اليونيفيـل (، وان الرجل الثاني في التنظيم ايمن الظواهري امر بشن هجمات على القوة الدولية الموقتة                "اليونيفيل"

  .في جنوب لبنان
ان ناشطين من تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن الدن تـسللوا             "قد ذكرت " يديعوت احرونوت "وكانت صحيفة   

  ".الى جنوب لبنان لتنفيذ عمليات ضد الجيش االسرائيلي وضد القوات الدولية
وقد كرر هذه المعلومات رئيس شعبة المخابرات العسكرية في الجيش االسرائيلي عاموس يدلين عندما تحدث عن                

  ". الى لبنان لتنفيذ عمليات عسكريةعدةالقاتسلل عشرات او مئات من "
الى ان سفراء ايطاليا في دول المنطقة كثفوا اتصاالتهم وتحركاتهم في االونة            "واشارت مصادر ديبلوماسية مطلعة     

  ". الى لبنانالقاعدةاالخيرة لمعرفة صحة ودقة المعلومات عن انتقال عناصر 
لسطينيين ولبنانيين للحصول على معلومات حـول وجـود         واجرى ديبلوماسيون اوروبيون لقاءات مع مسؤولين ف      

  ".وبقية المخيمات الفلسطينية" فتح ـ االسالم في مخيم البارد" في لبنان وكذلك حول دور تنظيم القاعدةتنظيم 
في الجنوب الى رفع حالة الجهوزية واالستنفار واتخاذ تدابير امنية في           " القوات الدولية "وفي االتجاه نفسه، عمدت     

  .خصوصا في المراكز الحدودية، تخوفاً من حصول عمليات تستهدفها. حيط مراكزها في القرى الجنوبيةم
للقوات الدولية من تجـاوز دورهـا حـسب         " حزب اهللا "وتزامنت هذه االجواء مع التحذيرات التي اطلقها مسؤولو         

ي االعلى الشيخ عبد االمير قبالن      ، وكذلك التصريح الذي اطلقه نائب رئيس المجلس االسالمي الشيع         1701القرار  
  ".وجود عناصر اسرائيلية في اطار القوات الدولية"عن 

رغم وجود بعض الحساسيات بين حزب اهللا والقوات الدولية وانعكاس ذلك على            "لكن مصادر جنوبية مطلعة تعتبر      
 القاعـدة مال قيام عناصر من     العالقة بين هذه القوات واهالي الجنوب، فانه ليس هناك اية معطيات حقيقية عن احت             

باستهداف القوات الدولية، خصوصا ان حصول مثل هذه العمليات قد تكون له انعكاسات سـلبية مـستقبلية علـى                   
وان التحذيرات التي يطلقها الحزب تهدف لوضع حدود معينة لـدور القـوات             . وضع حزب اهللا والطائفة الشيعية    

  ".الدولية ولن تصل الى مرحلة الصدام
  "القاعدة الحقيقية"و" القاعدة التقليد"بين 

قال المدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء اشرف ريفـي رداً          ) 6/1/2007(في حوار صحافي مع جريدة االخبار       
خاصة في لبنان ومن حظ اللبنـانيين انهـا ليـست           " قاعدة"هناك  : "على سؤال حول وجود تنظيم القاعدة في لبنان       

  .تقليد وفهمكم كفاية" اعدةق"بل " قاعدة حقيقية"
هذا التوصيف الذي اطلقه اللواء ريفي يتطابق كثيراً مع المعطيات المتوفرة لدى الكثير من االوسـاط االسـالمية                  

حتى اآلن ال يمكن القول بوجود اطار تنظيمـي وامنـي          "، واذ تؤكد هذه االوساط انه       القاعدةاللبنانية المعنية بملف    
ـ  ان، وان المجموعات واالشخاص الذين يجري اعتقالهم او يقومون بعمليات محـدودة، ال              في لبن  القاعدةمتكامل ل

 والمجموعات المرتبطة به ال تزال تعتبر ان لبنان ليس له االولوية فـي              القاعدةيشكلون ظاهرة مؤثرة، وان تنظيم      
والمساعدات الى مناطق   برامجها وما زال يستخدم كممر او مركز وسيط لتجنيد بعض الشباب او لتمرير االسلحة               

 في المرحلة المقبلـة، خـصوصا فـي ظـل           القاعدةلكن ذلك ال يمنع احتمال حصول متغيرات في اداء          . اخرى
  ".المتغيرات الحاصلة في سوريا والعراق وتسرب بعض العناصر الى لبنان

ـ   "، فان بعض االوساط القريبة منه تقول انه         "حزب اهللا "بالنسبة الى    ة المجموعـات االسـالمية     مهتم كثيراً بمتابع
وان . خوفا من قيامها بتنفيذ عمليات تستهدف قياداته ومراكزه، خصوصا بسبب االجواء المذهبية           " بالقاعدة"المتأثرة  
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 تمثل بالمواقف   القاعدةكانت حرب تموز الماضية قد ادت الى حصول تعاطف مع الحزب والمقاومة من قبل تنظيم                
  ".هريالتي اطلقها الدكتور ايمن الظوا

ان الوضع السياسي الداخلي في لبنان واشتداد التحريض المذهبي والتطـورات           "لكن مصادر اسالمية اخرى تعتبر      
. الحاصلة في العراق، قد تؤدي الى ايجاد بيئة وحاضنة لبنانية او فلسطينية لبروز المجموعات المتـأثرة بالقاعـدة               

مية واالبتعاد عن كل ما يؤدي الـى الـشحن الطـائفي            ومن هنا ضرورة االهتمام بما يحصل على الساحة االسال        
  ".والمذهبي

  استنتاجات ختامية
في ضوء هذه المعطيات والمعلومات فإنه يمكن وضع االستنتاجات التالية حـسبما تقـول المـصادر االسـالمية                  

  :المطلعة
ليست دقيقة، وهي تأتي اما الى لبنان " تنظيم القاعدة" ـ ان التقارير والمعلومات عن تدفق عشرات او مئات من  1

  .في اطار التهويل والتخويف او السباب سياسية او ناتجة عن معطيات غير دقيقة
 في لبنان رغم ان بعض عناصره او كوادره قـد  القاعدةال يشكل اطاراً منظماً لـ" فتح ـ االسالم " ـ ان تنظيم  2

حصراً يقف حائالً بينه وبين المكانية تنفيـذ        " لباردمخيم ا " وان وجود التنظيم في      القاعدةيكونون متأثرين بشعارات    
  .عمليات عسكرية او امنية سواء في الجنوب او في مناطق لبنانية اخرى

 اال انهـا حـصرت   القاعـدة اعلنت مراراً تأثرها باسامة بن الدن ومواقف تنظيم " االنصار" ـ رغم ان عصبة  3
بالسفر الى العراق للمشاركة في القتال هناك، ولكنها لم تقم          نشاطها في مخيم عين الحلوة، مع قيام بعض العناصر          
  .بأية عمليات عسكرية او امنية على االراضي اللبنانية

 واحتضانهم، القاعدة ـ ان البيئة االسالمية اللبنانية عامة، والبيئة الجنوبية خاصة، ليست مهيأة الستقبال عناصر  4
التقارير االعالمية او االستخباراتية، الن وجود هؤالء ستكون له         وخصوصا بالحجم الكبير الذي تحدثت عنه بعض        

  .انعكاسات خطيرة وسلبية على الواقع االسالمي عامة والوضع الشيعي خاصة
ـ 5 ، لكنه يؤكـد  "منظم للقاعدة" في لبنان ال يعني وجود اطار القاعدة ـ ان اعتقال مجموعات او افراد لهم صلة ب
ويات القاعدة وهو يستخدم كممر او مركز استقطاب او لتمريـر بعـض االمكانـات               ان لبنان ال يزال خارج اول     "

  ".اللوجستية والمالية لعناصر القاعدة في دول اخرى وخصوصا العراق ودول الخليج
ـ 6  في لبنان حالياً، ال يلغي وجود خطر دائم من تسلل عناصر القاعدة اليه القاعدة ـ ان عدم وجود اطار منظم ل

ول عمليات عسكرية او امنية فيه او عبره، وان ازدياد اجواء التوتر واالضطراب السياسي واالمني               وا حتمال حص  
وان الخوف االكبر يأتي من حصول      .  في لبنان  القاعدةفي لبنان والمنطقة قد يشكل العامل االساسي في تزايد دور           

  . على العمل في لبناندةالقاعفتنة مذهبية سنية ـ شيعية النها ستشكل الحافز االكبر لمجموعات 
    18/1/2007المستقبل 

 
  حالوتس وبيرتس على الطريق  " طار" .54

  حلمي موسى 
 دان حالوتس نتائج تحقيقات لجنة فينوغراد في مجريات حرب لبنان وقدم            ”اإلسرائيلي“استبق رئيس أركان الجيش     

 طالبت باستقالته، إال أن قرار االستقالة       ”يةاإلسرائيل“ورغم أن أوساطا كثيرة في الجيش والحلبة السياسية         . استقالته
فاجأ الجميع، فقد اختار حالوتس لنفسه الوقت المناسب لتقديم االستقالة من دون أن يأخذ شركاءه في حرب لبنـان                   

  . الثانية بالحسبان
ري وانعدام   في حرب لبنان الثانية هو مزيج من الغرور العسك         ”اإلسرائيليون“وكان معلوما أن الفشل الذي شعر به        

وبين الثالثي الذي قاد تلك الحرب ظل حالوتس، بوصفه الرجل العسكري، الصدرية الواقية مـن               . الخبرة السياسية 
  . إيهود أولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس: الرصاص لشريكيه المدنيين

كومة ووزير الدفاع   وفي الوقت الذي كانت استقالة أي من هؤالء تعني نهاية حياته العامة أصر كل من رئيس الح                
وهذا ما حال دون    . على انتهاج سياسة الدفاع عن حالوتس والجيش للحيلولة دون انكشاف صدريهما أمام الجمهور            
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غيـر أن الـضغط     . نجاح حملة جنود القوات االحتياطية في إقالة كل القيادات العسكرية التي أخفقت في الحـرب              
  . عسكرية وخارجها على حالوتس دفعه أخيراً لالستقالةالمتواصل، سراً وعالنية، من داخل المؤسسة ال

 العليا، إال أنها االستقالة األولـى علـى         ”اإلسرائيلي“ورغم أن هذه ليست االستقالة األولى في تاريخ قيادة الجيش           
ويشكل هذا الفشل مقتال ألي قائد عسكري رغم أن الفشل هنا ليس عسكريا             . خلفية الفشل في تحقيق أهداف الحرب     

إذ شاركت الجبهة الداخلية في هذه الحرب بقوة أكبر من أي حرب            . حتا بقدر ما هو فشل سياسي واجتماعي كذلك       ب
  .1948أخرى عدا حرب عام 

ومن الواضح أن الدافع األساسي في استقالة حالوتس هو شعوره المتزايد بأن مهمة ترميم الجيش لن تكون سـهلة                   
ولكن ال يقل أهمية عن ذلك أن حالوتس شـعر          .  به ”اإلسرائيلي“ه والشارع   بالنسبة إليه في ظل انعدام ثقة مرؤوسي      

بعد انتهاء التحقيقات العسكرية التي قامت بها أكثر من خمسين لجنة أن أحدا لن يأخذ ببراءته وأن محدودية الوقت                   
 نهايـة الـشهر   ورأى أن لجنة فينوغراد التي طلبت منه المثول أمامها قبـل      . الذي قضاه في المنصب لن تشفع له      

والحظ أن عناصر اإلدانة يمكن تلمسها مـن خـالل          . الجاري سوف تدينه حتما في ظل الشهادات التي قدمت لها         
فقرر االستقالة وتـرك  . تسريب أنباء قبل أيام باحتمال توجيه اللجنة له ولكل من أولمرت وبيرتس إنذارات قضائية     

هما خاصة وأنه لم يحظ منهما بأي دعـم جـدي ال خـالل             رئيس الحكومة ووزير الدفاع يواجهان مصيرهما وحد      
  .الحرب وال في مواجهة االتهامات ضده

 أن استقالة حالوتس تشبه سقوط طائرة، مما يعني أن الراكبين اآلخرين فـي              ”اإلسرائيلي“ويعتقد خبراء في الشأن     
وال فإن الضرر الذي يصيب     وفي أحسن األح  . هذه الطائرة، أولمرت وبيرتس، لن يخرجا سالمين من هذه السقطة         

وهما يواجهان اليوم معضلة اختيار رئيس جديد لألركان،        . رئيس الحكومة ووزير الحرب قد يشلهما إذا لم يقتلهما        
وثمة . وهي معضلة تحمل في ثناياها هزة جديدة للقيادة العسكرية واحتمال تعرض القيادة السياسية التهامات جديدة              

، الذي يعمل اآلن كمدير عام لوزارة الحرب هو صاحب الفرصة األكبـر لتـولي               إشارات إلى أن غابي أشكنازي    
وهذا يعني أن موجة االنسحابات من الجيش يمكن أن تشمل كال من نائب رئيس األركان الحـالي                 . رئاسة األركان 

  .موشيه كابلينسكي وقائد شعبة االستخبارات وربما جنراالت آخرين
غيـر أن   .  بضرورة استقالة كل من أولمرت وبيـرتس       ”اإلسرائيلية“ السياسية   وقد ارتفعت الصرخات داخل الحلبة    

األنظار تتركز اآلن بشكل مكثف على وزير الحرب بيرتس الذي بات عليه إما االستقالة قريبا أو التعرض لإلقالة                  
ـ           . أيار المقبل  /كحد أقصى في شهر مايو     ة فالصراع داخل حزب العمل على منصب وزير الحرب وعلـى زعام

  .الحزب بات شبه محسوم في غير مصلحة بيرتس
أما أولمرت، ورغم قضايا الفساد الكثيرة التي تالحقه، فإن استقرار ائتالفه يعتمد حتى اآلن علـى إيمـان قـوى                    

ولكن تسارع األحداث ومنطـق الـدومينو أوال فـي المؤسـسة            . االئتالف بأنه ال حاجة لخوض انتخابات جديدة      
ارة الحرب قد يقود إلى تحريك الحلبة السياسية باتجاه إمـا تغييـر أولمـرت أو إجـراء                  العسكرية وبعدها في وز   

  .انتخابات مبكرة
وفي النهاية فإن آخر ما كان أولمرت وحكومته بحاجة إليه هو شعورهما بأن استقالة حـالوتس وفـرت ألعـداء                    

  . حتى اليوم”إسرائيل“ة في  من العرب فرصة التشفي باستمرار زلزال الحرب وهزاته االرتدادي”إسرائيل“
  18/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قراءة في مضامين إستراتيجية بوش الجديدة .55

  أحمد الحيلة 
 هاملتون الذي أوصـى     -دة بعيداً عما تضمنه تقرير بيكر       أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش إستراتيجيته الجدي      

تحديد سوريا وإيران، وأوصى بانسحاب تدريجي بعـد        بإشراك دول الجوار في حل األزمة العراقية وعلى وجه ال         
، فجاءت إستراتيجية بوش لتعزز التواجد العسكري األمريكي في العراق          ..تأهيل وتسليم المسؤولية للقوات العراقية    

وتحميلهما المسؤولية عما يجري في العراق      " اإلرهاب"والمنطقة ، إضافة إلى اتهام كل من سوريا وإيران برعاية           
  ..طقةوالمن
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وبمتابعة مفردات خطاب الرئيس بوش، يمكن رصد أهم مضامين اإلستراتيجية األمريكية الجديـدة فـي الـشرق                 
  :األوسط على النحو التالي

 االعتماد المباشر على القوة العسكرية في التعامل مع أزمات الشرق األوسط، مـع اسـتبعاد لغـة الحـوار                    :أوالً
 بحكـم  -ة ، ناهيك عن إشراكهما في حل األزمة العراقي ..ـ سوريا وإيران  والمفاوضات مع بعض الدول المعنية ك     

فخطاب الرئيس بوش وصـف العـالج       .  هاملتون - وذلك كما أوصى به تقرير بيكر        -الجوار وتداخل المصالح    
ألف جندي أمريكي إضافي إلـى العـراق        21.5لألزمة العراقية باستعمال المزيد من القوة العسكرية بإرسال نحو          

ومتجاهالً . جاهالً أسباب اضطراب الساحة العراقية المرتبط عضوياً بوجود القوات العسكرية األمريكية المحتلة           مت
خطابـه أن   في ذات الوقت حقيقة أن إستراتيجية القوة في العراق فشلت ولم تجـد نفعـاً، فـرغم اعترافـه فـي                      

ـ   وا -إستراتيجيته في العراق     د فشلت، إال أنه حاول االلتفـاف علـى ذلـك            ق -.. ، للتخفيف "الخطأ"لتي وصفها ب
 .بتحميل المسؤولية لحكومة المالكي المتهمة بالتقصير، ولسوريا وإيران المتهمتان بدعم المسلحين عبر الحدود

 استقطاب الدول العربية ودفعها إلى حد الشراكة في إستراتيجية بوش الجديدة بدافع الخوف، وتحـت سـيف                  :ثانياً
فالرئيس األمريكي أشـار    . لعراق إلى ساحة لتصدير اإلرهاب، إذا فشلت اإلستراتيجية الجديدة        الترهيب من تحول ا   

بشكل مباشر إلى أن هزيمة أمريكا في العراق سيهدد مستقبل مصر، والسعودية، واألردن ودول الخليج، مطالبـاً                 
 .الدول العربية بدعم الحكومة العراقية

وتحميلهما " اإلرهاب"ا سياسياً عن المحيط العربي والدولي باتهامهما بدعم          محاولة عزل كل من إيران وسوري      :ثالثاً
 عن تدهور األوضاع في العراق من خالل اتهامهما بدعم المسلحين عبر الحدود، األمر الذي يعني أنهما                 ةالمسؤولي

منهما، وهذا في حد    دولتان في حالة مواجهة غير مباشرة مع الواليات المتحدة، خاصة بعد استبعاد الحوار مع أي                
 .ذاته يؤسس لما بعده من خطوات الحقة قد تمس تلك الدولتين

؛ فالرئيس بوش في خطابه أعلن أنه اتخذ خطوات لحمايـة           .. تهيئة المنطقة لمواجهة محتملة مع إيران أوالً       :رابعاً
 إضـافية فـي المنطقـة،       لقد أمرت مؤخراً بانتشار حاملة طائرات     : "المصالح األمريكية في الشرق األوسط، قائالً     

، وسوف نعمل مع آخرين لمنع      ..وسنوسع مشاركتنا االستخبارية، ونضع نظام دفاع جوي لطمأنة حلفائنا وأصدقائنا         
هذه المفردات تـشير إلـى أن المنطقـة         .." إيران من حصولها على األسلحة النووية ومن السيطرة على المنطقة         

أن إرسال حاملة طائرات أو نشر منظومـة صـورايخ بـاتريوت            تتحضر وتستعد لحرب جديدة قادمة؛ فال يعقل        
المضادة للصواريخ الباليستية، جيء بها إلى الخليج للتصدي لعمليات المقاومة العراقية باألسلحة الخفيفة أو لمنـع                

 ..!!عمليات التفجير التي تستهدف دوريات الجيش األمريكي في األنبار وبغداد
ي داللة على أن واشنطن تحضر إلدخال المنطقة العربية والشرق األوسط فـي             ال شك أن خطاب الرئيس األمريك     

؛ فالواليات المتحدة نجحت لحد اآلن في تشكيل أو بلورة ما أسمته بمحور             ..دوامة من الصراعات الداخلية والبينية    
يـا بمحـور    في مقابل دوٍل أخـرى أسـمتها أمريك       ) مصر، األردن، السعودية ودول الخليج األخرى     " (االعتدال"
بـدور  " االعتـدال "جاهدة ألن تقـوم دول      ) واشنطن(، وهي تسعى    )إيران، سوريا، حزب اهللا، حماس    " (التطرف"

المدعومة حسب زعمها مـن     " اإلرهاب"الشريك النشط في تنفيذ األجندة األمريكية الشرق أوسطية بذريعة محاربة           
  .الدول المتطرفة

في الكويـت   " االعتدال"يرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس بدول       وفي هذا السياق، من المرجح أن اجتماع وز       
قد ناقش بشكل أساس كيفية التصدي للمشروع النووي اإليراني، ودور تلك الدول في هذا االتجاه الذي قـد ينحـى      

  .منحاً عسكرياً في ظل تمسك إيران بحقها في االستخدام السلمي للطاقة الذرية
 جاهدة لالستفادة من أخطاء إيران والطائفة الشيعية بحق الـسنة فـي العـراق لتـأجيج          إلى ذلك، ستعمل واشنطن   

مخاوف الدول العربية من أن إيران تسعى المتالك التكنولوجيا النووية كمشروع شيعي طائفي ضد السنة والـدول                 
  .العربية في الخليج والمنطقة عموماً

اسية مناسبة لمشاركة عربية في أي خطوة عسكرية قادمـة          وليس بعيداً عن ذلك، سعي واشنطن لتوفير أجواء سي        
ضد إيران، قيام واشنطن بقيادة كونداليزا رايس بلعب دور نشط بين الحكومة اإلسرائيلية والرئاسـة الفلـسطينية،                 

وليس مستبعداً أن تشهد األيام القادمة مفاوضات ولقاءات ثنائيـة أو           . والحديث عن حل مرتقب للقضية الفلسطينية     
، تدور في حلقة مغلقة على قاعدة خارطة الطريق، وذلك لتقطيع الوقت، وذر الرماد في العيون بغيـة                  ..ثية أو ثال



  

  

 

  

  |          27ص          |         605: العدد         |         18/1/2007 خميسال: التاريخ         |

وكـل  . إظهار واشنطن أنها طرف حريص على إنهاء الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية             
ل العربية أمام شـعوبها إن هـي شـاركت          ذلك لن يعدوا زوبعة في فنجان يراد منها رفع الحرج عن بعض الدو            

حتى ال يقال إن دولة عربية تحالفت مع واشنطن التي تدير ظهرها للقضية             .. واشنطن في استهداف إيران عسكرياً    
  .الفلسطينية

18/1/2007  
  
  
  

  سنة جديدة شديدة الخطر  .56
  روبرت باري 

 تمثل افتتاحية بالغـة الخطـورة       2007 عام   تقول مصادر استخباراتية إن الشهرين، أو الشهور الثالثة األولى من         
لتصعيد الحرب في الشرق األوسط، إذ إن تداعيات األحداث وتردي األوضاع سوف تغري جورج دبليـو بـوش                  

 ايهود أولمـرت،    ”إسرائيل“ مقامرته في العراق إلى الحد األقصى، وذلك بضم كل من رئيس وزراء              ”برفع سقف “
اليته على االنتهاء توني بلير، إلى حلفه الثالثي الجديـد لـضرب سـوريا              ورئيس وزراء بريطانيا الذي توشك و     

وإيران، فأي مصداقية لهذا التوجس، وما منطلقات هذا القلق، الذي عبر عنه بوش في خطاب إعالن اسـتراتيجيته                  
  كانون الثاني الجاري؟/  يناير11الجديدة في 

تخطي المستنقع الدموي الرهيب الـذي تتـردى القـوات          ستكون الغاية التي يتطلع الرئيس بوش إلى تحقيقها هي          
 في سوريا وتدمير المنشآت     ”تغيير للنظام “األمريكية في لججه في العراق، والهروب إلى األمام عن طريق إحداث            

  .النووية في إيران، والقصد من الضربتين، إضعاف المقاتلين اإلسالميين في العراق ولبنان والمناطق الفلسطينية
 الجوية بوطأة الهجوم العظمى في أي اقتتال جديد، وإن كـان هـذا              ”اإلسرائيلية“ضطلع الجيش والقوات    وسوق ي 

بالطبع سيجري بدعم كامل من القوات البرية والجوية والبحرية المتمرسة المنشورة في الشرق األوسـط، حـسبما                 
للجند األمريكان وزيادة عديدهم     جديد وحشد    ”تجييش” و ”حراك“ويعكف بوش حالياً على دراسة      . ذكرت المصادر 

  . ألف جندي، كما أرسل أسطوالً ثانياً من حامالت الطائرات لتنتشر قبالة سواحل إيران170 إلى 140من 
غير أن بوش مازال يجابه حتى اآلن معارضة متصلبة وقوية من رؤساء األركان المشتركة في البنتاجون لحظـة                  

السبب جزئياً في هذا إلى أن الجنراالت ال يعتقدون أن من الحكمـة أو              رفع مستويات القوات في العراق، ويرجع       
رجاحة العقل انزال المزيد من القوات إلى المعمعة دون أن تكون هناك مهمة عسكرية محددة تناط بهـا وتكلـف                    

  .بإنجازها
ر الـذي جـرى   ومن غير الواضح مدى إلمام الجنراالت بالحرب الموسعة وال عمق معرفتهم وإحاطتهم بهذا الخيا          

نقاشه أحياناً في لقاءات ثنائية كانت تجمع بين الرؤساء الثالثـة بـوش وأولمـرت وبليـر، حـسب المـصادر                     
  .االستخباراتية

تشرين الثاني  الماضي عقد القادة الثالثة لقاءات مائدة مـستديرة تبـدو             /  نوفمبر 7ومنذ انتخابات الكونجرس في     
فقد التقـى أولمـرت     . مفرغة من الغايات بالنسبة للنظرة السطحية العجلى      وكأنها خاوية من الهدف، أو تكاد تكون        

كانون األول، كما جمـع لقـاء       /  ديسمبر 7 نوفمبر، وزار بلير البيت األبيض في        13بوش في اجتماع خاص يوم      
  . ديسمبر من العام المنصرم18 بين بلير وأولمرت يوم ”إسرائيل“آخر في 

معتهم إن نشبت حرب أوسع في الشرق األوسط، ومن ثم إذا اندلعت مثل هذه الحرب               ويمكن للقادة الثالثة استنقاذ س    
  .لمصلحتهم

، الذي تحـول مـذ ذاك إلـى         2003آذار من عام    / كان بوش وبلير هما رأس الحربة في غزو العراق في مارس          
  شن أولمرت هجمات ضد حماس في غزة وضد حـزب          2006وفي صيف عام    . احتالل كارثي مترع بالمصائب   

اهللا في لبنان كانت محل شجب دولي وإدانة إلزهاق أرواح مئات المدنيين، كما كانت موضع انتقاد على الـصعيد                   
  . المحلي لخططه الحربية البائسة التخطيط”اإلسرائيلي“
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فقد خسر حزب بوش الجمهوري أغلبيته      . وألفى القادة الثالثة أنفسهم وقد حشرهم خصومهم السياسيون في الزاوية         
 نوفمبر، ورضخ بلير لضغوط حزب العمـال الـذي كـان            7ته على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات        وهيمن

، ويعاني أولمرت بدوره من سخط شعبي واشمئزاز واسع النطاق فـي            2007يترأسه ووافق على التنحي في ربيع       
  .أعقاب حربه الخائبة ضد لبنان

 رد القادة الثالثة النصيحة التي أسداها لهم ناصحون أكثـر           ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النكسات واالنعكاسات،       
اعتداالً مشيرين عليهم بتبني استراتيجيات أقل عدائية وتصادمية، وبالتفكر في إجراء مفاوضات غير مشروطة مع               

  .أعدائهم المسلمين، وضربوا بهذه النصائح عرض الحائط
سة التي قام عليها الحزبان حول العـراق، وازدراؤه لمـا           ولعل الموقف األكثر درامية وبؤساً نفور بوش من الدرا        

خلص إليه تقرير بيكر  هاميلتون، وغضبه من شأن الخطة التي ارتأها الرجالن، مع أن وزير الخارجية األسـبق                   
  .جيمس بيكر هو الذي ظل ولفترة مديدة الناصح األمين والمخلص آلل بوش

 بسحب القوات األمريكية، وتقليص عددها تـدريجياً فـي العـراق،            فبدل اإلصغاء لنصيحة بيكر المتمثلة في البدء      
، ومن ثم وضع شروطاً     ”الخروج الرشيق المشرف  “والبدء بإجراء محادثات مع إيران وسوريا، رفض بوش فكرة          

  .مسبقة غبر مقبولة لفتح حوار ومحادثات مع إيران وسوريا
  .فه ثانية ورمى به في وجه بيكروبعبارة أخرى، ألقى بيكر بطوق النجاة إلى بوش الذي قذ

 في العراق ورفع مرة أخرى عقيرته بخطابات رنانة أكثر صخباً، وهـا             ”نصر“واصل بوش إصراره على إحراز      
 اإلسالميين، ولم يعد يقتصر على الغاية       ”األصوليين والمتطرفين “هو يتحدث اآلن عن شن حرب طويلة األمد ضد          

  .”يين ذوي الفلسفة واالمتدادات العالميةاإلرهاب“األصلية المتمثلة في هزيمة 
 ديسمبر طرح بوش مفهوم صراعه األوسع ضد اإلسالميين باعتبـاره المحـك             20وفي مؤتمره الصحافي بتاريخ     

االختباري للرجولة األمريكية والجلد والمثابرة، وذلك بإفهام العدو وتبيين هذه الحقيقة له بكل وضـوح، أال وهـي                  
  .” من طردنا من الشرق األوسط، وأنهم لن يستطيعوا تخويف أمريكا وإرهابهالن يتمكنوا أبداً“أنهم 

  .وأوحى بوش كذلك بجالء أن قرارات صعبة ينبغي اتخاذها في مقبل أيام هذا العام الجديد
 في العراق، باستثناء تأكيدي أن      2007لست بصدد االفصاح عن توقعاتي بشأن ما ستكون عليه سنة           “: وقال بوش 

م الجديد سيتطلب حسم األمور حيال خيارات صعبة ومؤلمة، كما يقتضي تقديم المزيد من التضحيات، ألن                هذا العا 
  .”العدو عنيف شرس ال يرحم

وبدل أن يتراجع عن حلمه القديم وزمرته من المحافظين الجدد في إحداث تحول كاسح يقلب الشرق األوسط رأساً                  
  .أمريكي موسع لشن هذه الحرب طويلة األمدعلى عقب جعل بوش يجادل لتبرير وجود عسكري 

يجب أن نتأكد من قدرة جيشنا على البقاء والصمود في القتال لفترة طويلة من الزمن، وليست أتكهن                 “: وقال بوش 
بأي مسرح معين، إال أنني أتوقع أن يستغرق األمر برهة من الزمن قد تطول كي تنتصر أيديولوجية الحرية فـي                    

ومازلنا في مستهل صراع بين أيديولوجيات متنافسة متناحرة  وهـو           .. ر أيديولوجية الكراهية  نهاية المطاف، وتدح  
واالخفاق في الشرق األوسط، مثالً، أو اإلخفاق فـي         . صراع سيحسم قضية ما إذا كان أبناؤكم سيعيشون في سالم         

أمريكا بالعيش تحت كابوس دائم     العراق، أو االنكفاء إلى استراتيجية العزلة من شأنه أن يحكم على جيل من شباب               
  .”من التهديد المحدق بهم وراء البحار

وهكذا وعوضاً  عن أن يجد ويجتهد في تلمس مخرج ينتشل أمريكا من المستنقع  العراقي، يصر بوش الغارق في                    
  .الروث حتى أذنيه على المضي في عناده ومكابرته

يقتصر األمر على تزايد سخط األمريكيين مـن الـزج          وال  . غير أن معضلة بوش تكمن في أن الزمن يعمل ضده         
بجنود أمريكا وأبنائها في محرقة حرب طائفية ال تبقي وال تذر، وقد بدت كل نذرها صارخة فـي العـراق، بـل                      

  .تواصل قواعد بوش السياسية المحلية والدولية تآكلها وتداعيها
 من نهاية واليته وهيمنته علـى       ”تابع لبوش “بأنه  ويقترب بلير، الذي يوصم في المملكة المتحدة على نطاق واسع           

 إذا تواصل مسلـسل مـصرع الجنـود    2008 مقاليد السلطة، وينتاب حزب بوش الجمهوري قلق بشأن انتخابات،       
  .األمريكيين في العراق في العامين المقبلين
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اً للقـوات وزيـادة عديـدها        مؤقت ”تعزيزاً“وعالوة على ذلك، فإن حفنة قليلة من المحللين العسكريين يعتقدون أن            
من أجـل   “: وكان بوش قد أقر بهذا في مؤتمره الصحافي، فقال        . سيكون كافياً وحده في وقف التدهور في العراق       

  .” ال بد أن تكون هناك مهمة محددة يمكن إنجازها بالمزيد من القوات”التعزيز والزيادة“القيام بهذا 
فمنـذ ربيـع    . عة الحرب إلى خارج العراق، ليست بجديدة هي األخرى        بالنسبة لبوش، فإن الفكرة المتمثلة في توس      

 انصرف بوش، كما أوردت التقارير، إلى دراسة وتدبر خيارات عسكرية لقصف وتدمير منـشآت إيـران                 2006
  .النووية، إال أنه جابه معارضة من كبار ضباط الجيش األمريكي

 فإن عدداً من كبـار الـضباط العـسكريين          ”نيويوركرال“وكما كتب المراسل الصحافي البارز سيمور هيرش في         
األمريكان تكدروا وساورهم الهم والقلق من مخططي الحرب في إدارة بوش الذين رسخ في اعتقادهم أن استخدام                 

) B61-11s (” اس 11  61بي  “أسلحة تدمير الخنادق والمخابئ النووية التكتيكية، والمعروفة باسمها االصطالحي          
  .وحد لتدمير مرافق إيران النووية المدفونة في أعماق األرض السحيقةهو السبيل األ

وأخبر مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى في االستخبارات هيرش بأن البيت األبيض رفض اسـتبعاد الخيـار                 
وقـال  . النووي من الخطط على الرغم من اعتراضات صدرت عن رئاسة األركان المـشتركة فـي البنتـاجون                

كلما حاول أي شخص اقصاء هذا الخيار كانوا يبادرون فـوراً إلـى             “: ستخباراتي السابق بهذا الصدد   المسؤول اال 
  ).2006نيسان /  ابريل17عدد النيويوركر يوم  (”إسكاته وثنيه عن هذا التوجه

افـق   أفلحت قيادة األركان المشتركة أخيراً في جعل البيت األبيض يو          2006إال أنه بحلول أواخر ابريل من عام ،       
على فكرة أن استخدام األسلحة النووية لتدمير المجمع اإليراني لتخصيب اليورانيوم في ناطانز التي تبعد أقل مـن                  

  . ميل إلى الجنوب من طهران كان أمراً  غير مقبول من الناحية السياسية، حسبما أورد هيرش200
نائبه ديك تشيني في غايـة الجديـة بـشأن          لقد كان بوش و   “: وقال مسؤول كبير سابق في االستخبارات األمريكية      

  .”التخطيط النووي
 المتنامي فـي    ”الهالل الشيعي “وناهيك عما تمثله إيران من خطر نووي بسبب برنامجها، فإن إدارة بوش ترى في               

  .أرجاء الشرق األوسط تهديداً لنفوذ الواليات المتحدة
 روبين رايت قد كتبت أن المسؤولين األمريكان قد         ”الواشنطن بوست “وكانت محللة السياسة الخارجية في صحيفة       

بالنسبة للواليات المتحدة، فإن الهدف األكبر هو خنق محور حزب اهللا، حماس، وسوريا وإيران الذي               “أخبروها أنه   
 16عـدد    (”تعتقد إدارة بوش أنه يحشد القوى ويجمع الطاقات لتغيير ساحة اللعب االستراتيجي في الشرق األوسط              

  ). من الواشنطن بوست2006يوليو 
 رفيع المستوى إن اهتمام بوش بتوسعة الحرب وامتدادها إلى سوريا كان شديداً جـداً               ”إسرائيلي“وقال لي مصدر    

، رغم أن رئيس الوزراء أولمرت كـان        ”اإلسرائيليين“، حسب تقديرات بعض كبار المسؤولين       ”الهوس“ويبلغ حد   
انظر بهـذا   (ستراتيجيته المتشددة تجاه المقاتلين الجهاديين اإلسالميين       على وجه العموم يشاطر بوش الرأي بشأن ا       

  ).”بوش يريد حرباً أوسع“: الصدد كونسورتيوم نيوز دوت كوم
 أكدت ميراي ويرمر، وهي في الطليعة القيادية من المحـافظين الجـدد األمريكـان،               2006وفي ديسمبر من عام     

تحدة ديك تشيني لشؤون الشرق األوسط، أن المحافظين الجدد داخل          وزوجها هو مستشار نائب رئيس الواليات الم      
 لسوريا كسبيل من سبل تدمير المتمردين في العراق         ”إسرائيل“وخارج إدارة بوش عقدوا آماالً كبيرة على مهاجمة         

  .ونسف قواعد إمدادهم
جوهرها المتجسد في استخدام    ، ربما كان بعث استراتيجية المحافظين الجدد هذه وإحياؤها في           2007في أوائل عام    

 لإلطاحة بالحكومة السورية وإللحاق الضرر ببرنامج إيران النـووي هـو الخنـدق              ”اإلسرائيلية“اآللة العسكرية   
والمالذ األخير والمقامرة الشديدة الخطورة التي يستقر على خوض غمارها رأي بوش وزمرته مـن المحـافظين                 

  .خيالجدد علهم يستنقذون بها إرثهم التاري
  ”كونسورتيوم نيوز دوت كوم“موقع 
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   وشروطه الفلسطينيةمعوقات قيام الدولة  .57
  نقوال نصر

 -ية، التي تـشكل لـب الـصراع العربـي     في الظروف الراهنة بالذات، يطرح موضوع مصير القضية الفلسطين  
  .  الفلسطينية الى مرحلة الدولة الفلسطينية المستقلةاالسرائيلي، او باألحرى مسألة االنتقال من مرحلة السلطة

قامت على أرض فلسطين سلطة حكم ذاتي، على بعض المدن والقرى الموزعة            , 1993بعد اتفاق اوسلو في العام      
لكن السلطة الفلسطينية المشار اليها     . بين قطاع غزة والضفة الغربية، من دون ان يكون هناك رابط جغرافي بينها            

  . أكيد مجرد نواة للدولة الفلسطينية المنشودة، وليست اطالقا كل ما يطمح اليه الفلسطينيونهي بالت
 النطالقتهـا، برعايـة     42في الحادي عشر من الجاري، نظمت حركة فتح في رام اهللا احتفاال في الذكرى الــ                 

، على ان الحركـة     الرئيس محمود عباس، وقد حضره نصف مليون فلسطيني، ما دل، بحسب رأي بعض المعلقين             
ال (فتحدث أبو مازن عن ثوابت حددها بسلسلة من الـالءات           . وفي استطاعتها مواجهة التحديات   . ما زالت بعافيتها  

وان الدم الفلسطيني محرم والسالح غير الـشرعي يجـب ان           ) دولة موقتة وال تنازل عن قضية الالجئين والقدس       
 التي تمتلك سالح المقاومة، وهي الطرف السياسي، الـذي نجـح            بالطبع، لم تُرِض النقطة األخيرة حماس،     . ينزع

  . بتفوق في االنتخابات النيابية األخيرة وشكل بالتالي الحكومة الحالية
وعندما اشتد الصراع بين حركة فتح، التي يقودها عمليا الرئيس محمود عباس، وحركة حماس، وفيما ركز الفريق                 

تركيز الفريق الثاني على العمل العسكري المقاوم، تطورت االمور بحيـث           األول على العمل السياسي، في مقابل       
. نشأ نزاع داخلي فلسطيني، كان من شأنه ان ينعكس سلبا على المشروع الواحد الجامع، اي قيام الدولة الفلسطينية                 

 فشل الجهود اآليلة    من هنا القرار المبدئي، الذي اتخذه الرئيس عباس، القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد             
  . الى قيام حكومة يتمثل فيها الطرفان

على المستوى السياسي العام، تتجه فتح نحو قيام مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، وهـذا فحـوى زيـارة عبـاس                    
اما فكرة التفـاوض مـع اسـرائيل،        . االخيرة الى القدس، حيث اجتمع برئيس الحكومة االسرائيلية ايهود أولمرت         

وقد حاول خالـد مـشعل رئـيس المكتـب          . تى الساعة حركة حماس، كما تتجنب االعتراف باسرائيل       فتتجنبها ح 
  . السياسي فيها تليين الموقف باقرار األمر الواقع لوجود اسرائيل، من دون الوصول الى االعتراف الحقيقي بها

لية، التي تعرقل والدة الدولة     على ضوء االحداث والتطورات األخيرة، تُطرح اسئلة ذات شقين حول المعوقات الحا           
  . الفلسطينية، ثم حول الشروط الموضوعية التي تسهل قيامها

  : حول المعوقات يمكن ذكر اآلتي
 الخالفات الداخلية، وغياب سلطة قوية متماسكة، ذات رؤية واحدة وموحدة وبرنامج عمل واضح ومتكامـل،                -1

  . يحدد المسار السياسي العام
ســرائيلية واكتـفاؤها بالرد العســكري العنــيف على اي تحرك عسكري صـادر            تصلب السلطات اال   -2

عن الفلسـطينيين، ثم غياب اي استعداد، حتى اليوم، لالنفتاح وطَرق مسألة االنسحاب من األراضي الفلـسطينية                
  . والتجاوب مع الحقوق الفلسطينية المشروعة

السرائيلي في شكل عادل، فيمكن ان تتمثل بـالخطوط العامـة            ا -نزاع الفلسطيني   أما الشروط الموضوعية لحل ال    
  : التالية

 اقتناع الطرفين بضرورة قيام مفاوضات جدية بينهما، ال تمهد لها عمليـا اال هدنـة تـوفر فـرص النجـاح                      -1
  . للمفاوضات

اء ولها حـدود     اقتناع اسرائيل بحتمية ومشروعية قيام دولة فلسطينية، مستقلة بالفعل على أرض متصلة االجز             -2
واضحة وثابتة، ثم اقتناعها بضرورة تفكيك المستوطنات المزروعة في األراضي الفلسطينية الداخلة ضمن الدولـة        

  . الفلسطينية
 بعد توفر الشرطين األساسيين المذكورين اعاله، وبعد قيام الدولة الفلسطينية، ال بد من ان تكون هناك عالقات                  -3

ومن دون هـذين االحتـرام واالعتـراف        ... ن المتجاورتين، اي عمليا اعتراف متبادل     احترام متبادل بين الدولتي   
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  . المتبادلين، ال يمكن تصور استقرار االوضاع في فلسطين
  .  أما طبيعة العالقات الثنائية، في كل تفاصيلها، فرسمها وتحديدها يعود امرهما الى المعنيين بها-4
  . سياسي ومالي -ينيون الى دعم عربي  وللوصول الى كل ذلك، يحتاج الفلسط-5

على ان األهم هو التزام الواقعية      . وقد تكون هناك بدائل، ربما أفضل     ... قد يكون بعض هذا الكالم او كله مرفوضا       
فالتمسك بالرفض المطبق او الطروحات القصوى المتصلبة،       . وسياسة الممكن، بعيدا عن بعض االحالم او األوهام       

او األسلم النهاء مأساة الشعب الفلسطيني، التي تعود جذورها الى النصف االول مـن القـرن                ليس السبيل السليم    
والشعب الفلسطيني المجرب هو وحده، على اي حال، الذي يقرر ما يريده ويعمل من أجله، وهو الـذي                  . الماضي

 على سبيل   -ونذكر هنا   . بيقرر ايضا نوع المساعدات المفيدة التي ترده من الخارج، من دون ان تخلق له مصاع              
 الزيارة التي قام بها اخيرا رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية الى طهران، حيـث حـصل علـى                   -المثال  

مساعدات مالية، هو في حاجة اليها، وقال ما مفاده انه لن يعترف باسرائيل، علما بأن السياسة التي يتبعها الرئيس                   
 االسرائيلــي، هي سياسـة الغـاء الكيـان         -وع الصراع العــربي    نجاد، في موض  االيراني محمود أحمدي    

فيما الدول العـربية اتخذت    . االسرائيلي كليا، من هنا تصاريحه السابقــة حــول حذف اسرائيل من الخريطة          
 فما يعــني ان دخول ايران على الخط        2002...موقفا مخالفا، في خالل القمــة التي عقدتها في بيروت العام           

  . قد االمور، بدال من تسهيلهايع
اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد      : اتخذت الجمعية العمومية لألمم المتحدة قرارا مهما      , 1974العام  

متى ترى النـور    : ويطرح السؤال . وعلى هذا األساس، قبلتها عضوا مراقبا في األمم المتحدة        . للشعب الفلسطيني 
ستقلة، التي تعتبر عضوا اصيال في األمم المتحدة، اسوة بالدول االخرى المنتمية الى المؤسسة              الدولة الفلسطينية الم  

  . الدولية األم؟ أمل يتطلب جهودا مكثفة، كي يتحول الى حقيقة
  18/1/2007السفير 

  
  إنبثاق صورة إستراتيجية جديدة: ر األوسط الكبيوالشرقلبنان وغزة  .58

 صراع شرارة الحتياطيين في جيش الدفاع االسرائيلي، الحادث الذي أشعلالجنديين ا خطف على شهور ستة مرت
 وضعاً لتخلق إتحدت به، المرتبطة األحداث وسلسلة أعقبه وما فالصراع . اهللا وحزب إسرائيل بين الماضي الصيف

عـام   بدايـة  في عليه كان عما راديكالي بشكل مختلف وضع وهو ،2007إستراتيجياً يواجه اسرائيل في بداية العام 
 وشـمال  غـزة  مع إرتباط فك عملية تنفيذ لتوها، وبنجاح، أنهت قد إسرائيل كانت 2006  الثاني كانون ففي .2006
 .الغربية الضفة
 يكـن  لـم  لكن المنطقة، من مختلفة أجزاء في مرتفعة تزال ال إسرائيل تجاه العداوة أن هي حينها، الفرضية وكانت
  .بتركيز ضروري للغاية عل السياسة الداخلية البدء إسرائيل بإمكان كان ولذلك .تقليدية بحرب القيام مرجحاً
 إسرائيل وأن وحلفائها، المتّحدة الواليات سيطرة تحت ثابت، وبشكل تقع، المنطقة بأن تقول الفرضية كانت وخارجاً،
 يمكنها معادية إقليمية قوة ال بأن يدةاألك المعرفة مع الغربية، الضفة في أخرى أحادية تحركات بدراسة القيام بإمكانها

 أن يمكـن  ال الفرضيات هذه أن الواضح ومن .ناإلسرائيليي سيتركه رحيل للسلطة فراغ أي من لإلستفادة تتحرك أن
 .الرافـضة  اإلسالمية القوى من تحالف ومضايقات لهجوم تتعرض نفسها إسرائيل ترى ذلك، من وبدالً .ناآل تطبق

 الفلـسطينية  واألراضـي  اللبنانيـة  الحـدود  هي العملية هذه في الناشطة األساسية الجبهات فإن ،إلسرائيل وبالنسبة
 هاتين المنطقتين؟ في الحالي المسرح وه ما لبنان، حرب أشهر من ستة فبعد . حماس لسيطرة الخاضعة
 بيـان  وفي. الخريف منذ ضخمة تسلح إعادة بجهود منهمكاً اهللا حزب كان اإلسرائيلي، الدفاع جيش تقديرات بحسب
 اإلسـتخبارات  قائـد  يـادلين،  آموس جنرال المايجور يشير الكنيست، في الخارجية والعالقات الدفاع للجنة موجز

 -اللبنانية الحدود وعلى اللبناني الجنوب في اليونيفيل إنتشار من بالرغم أنها الى اإلسرائيلي، الدفاع جيش في العسكرية
 جهة أخرى،  من.لذلك جدية عرقلة وجود دون من مستمرة اهللا لحزب واإليرانية السورية المساعدات فإن السورية،

 مخبـأين  ودمـرت  كـشفت  قواتهـا  بأن مؤخراً اليونيفيل أعلنت إذ :بالكامل سلبية ليس الصورة أن الى يادلين أشار
 .اللبناني الجنوب في اهللا لحزب أسلحة لمستودعات



  

  

 

  

  |          32ص          |         605: العدد         |         18/1/2007 خميسال: التاريخ         |

 اللبنانية الحكومة سلطة وتخريب تشويه محاوالت في أيضاً اهللا ينهمك حزب الجنوب، في التسلح إعادة الى باإلضافة
 اإلسـرائليين  الجنـديين  تحريـر  مفاوضـات  في تقدم حول إشارات حالياً  هناك  ليس نهاأ كما .ديمقراطياً المنتخبة

 شيعي إسالمي كعميل دائهبأ مستمر اليونيفيل، وجود ورغم الصراع في خسائره رغم اهللا، حزب أن بل المخطوفين،
 .لبنان في اإليرانية للسياسة مؤثر راديكالي

 هـي  الفلسطينية، السلطة مناطق مكانها في تحتل أنها يبدو التي الحقيقية العملية فإن الفلسطينية، الجبهة وبخصوص
 بـسفك  والمتسم المدمر النزاع سياق في وذلك فتح، حركة من ومعارضيها حماس بين المواقف في والتصلب التشدد
 .الطرفين بين الدماء

 لهـا  شعبيتها والـداعمين  في مستمر بوطه من تعاني حماس بأن الغربية والضفة غزة من الواردة التقارير وتصور
 فـإن  اهللا، حـزب  مـع  الحال وه وكما .الفلسطينيين من كثير نفوس في الهجمات هذه أثارتها الذي اإلشمئزاز بسبب
 .عنيفة بمواجهات القيام مواصلتها خالل من السياسية األجندة بتجديد مستمرة رفةمتط إسالمية منظمة حماس
 .السابقة الحقبات عن مختلف أنه وه الحالي اإلستراتيجي للوضع ميةهأ األكثر الجانب يكون ربما الخصوص، وبهذا

ـ  معتدلة، عربية دوالً أن بل بعدائيته، موحد عربي عالم ضد وحيدة تقف ال فإسرائيل  دوالً حتـى  أو واألردن صركم
 هذا إنتشار لمنع النضال في متحدة نفسها تجد اإليراني، النفوذ تنامي من قلقة السعودية، كالعربية معتدلة، غير عربية
 .الفلسطينية واألراضي لبنان من كل في الديناميكية هذه بوجود الشعور بدأ وقد .النفوذ
الـى  تؤشر أنها إالّ. السالم لعملية مبكر بإحياء آماالً تحمل ال المنطقتين بهاتين األحداث إن اإلقليميـة  العمليـات  أن 

 تحالف لمواجهة للغرب المؤيدة المعتدلة للدول الفعلية المجموعة من جزءاً إسرائيل وتشكل .طريقها اآلن تشق المعقدة
 الـدولي  المجتمـع  يسمح أن بمكان ميةهاأل من فإنه البيئة، وفي هذه .طهران ومحورها الرافضة والمنظمات الدول
 .نجاحها تضمن ديناميكية بأنشطة للقيام قدراتها بإستخدام المنطقة في المعتدلة للقوى

 الماضية السنة أحداث فإن السالم، نحو إيجابي تحرك الى يؤشر قد الذي مشعل، لخالد األخير التصريح من وبالرغم
  .الكلمات وليس العمل في مهنوايا إثبات على اإلقليميين علينالفا قدرة بحسب األمور هذه بإختبار نقوم أن علمتنا

 15/1/2007  اليهودي طانييالبر الدراسات مركز
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