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  ي مشعل غداً يلتقو ..عباس يرفض طلب رايس إلغاء زيارة دمشق .1

عـن  رائد الفـي و   و يوسف كركوتي    ،غزةودمشق  نقالً عن مراسليها في      19/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
قالت مصادر فلسطينية في دمشق للخليج إن الرئيس الفلسطيني رفض طلبـا مـن وزيـرة الخارجيـة                  : كاالتالو

.  بانفعال عما سمته ضـرر هـذه الزيـارة         وأضافت أن رايس تحدثت   . دمشق إللغاء زيارته إلى     رايساألمريكية  
  . وحسب المصادر الفلسطينية فإن عباس رد عليها بتأكيد حرصه على العالقات المتوازنة مع كل الدول العربية

إن عباس سـيبحث مـع مـشعل     ":وقال.  زياد أبو عمرو ان عباس ومشعل سيجتمعان غداً في دمشق     النائبوأكد  
   ".قضايا إلنجاز حكومة الوحدة الوطنيةخالل هذا االجتماع ما تبقى من 

ونقلت وكالة  . وتوقع القيادي في حركة الجهاد محمد الهندي إعالن تشكيل حكومة وحدة خالل األيام العشرة المقبلة              
في "أنباء الشرق األوسط المصرية شبه الرسمية عن الهندي قوله ان تشكيل حكومة الوحدة سيتم إعالنه في القاهرة                  

   ".ني لزيارة عباس إلى دمشقاألسبوع الثا
 قدورة فارس حامالً رسالة من مـروان البرغـوثي، وتتعلـق            النائبوحسب المصادر فقد وصل أمس إلى دمشق        

  .الرسالة بسبل إنجاح الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية
اطيـة ان الحـوار     قالت الجبهة الديموقر   : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      19/1/2007الحياة  وأضافت  

واوضح عضو اللجنة المركزية في الجبهة عبدالحميد أبو جياب ان الحوار الثنائي بـين              . وصل الى طريق مسدود   
فتح وحماس وصل الى طريق مسدود، ورأى ان تعطيل استئناف الحوار الوطني الشامل في غزة يشكل خـسارة                  

  .كبرى للشعب الفلسطيني
 وحماس تحدثت للحياة عن اجواء ايجابية تسود حوارات دمشق، وقرب عقد            أبو عمرو ومصادر في فتح    زياد  لكن  

ونفى أبو عمرو والمصادر ذاتها امس فشل جهود الوساطة، وقـال ان الجهـود قطعـت                . لقاء بين عباس ومشعل   
  ".بعض القضايا ما زال بحاجة الى اجمال حتى يتم االتفاق عليه لتشكيل حكومة وحدة"شوطاً، مستدركاً ان 

اال ان  ". بمحاولة افشال الحوار الجاري حالياً فـي دمـشق        "م مصدر حكومي في حديث للحياة جهات في فتح          واته
سـالم لـيس    خالد  مصدراً مقرباً من محمد دحالن قال للحياة ان الحوار في دمشق لم يفشل، على رغم تأكيده ان                  

 .المعروف بعالقته الوطيدة بعباس وحمـاس     مبعوثاً من الرئيس، في تلميح الى القناة الرسمية وهي قناة أبو عمرو             
وقال المصدر الحكومي ان تشدداً جديداً ظهر في مواقف فريق الرئاسة في بعض القضايا في المفاوضات الحاليـة                  
يتمثل في هوية من سيتولى حقيبة الداخلية، علما ان حماس وافقت على أن يكون مستقالً بشرط أن تختاره الحركة                   

  . الى منصب رئيس الوزراء وخطاب التكليفوتقبل به فتح، اضافة
كشفت مصادر اعالمية في حماس     :  جوني عبو  ،دمشقنقالً عن مراسلها في      19/1/2007البلد اللبنانية   وأوردت  

 .وحدةاللصدى البلد ان عباس الذي سيلتقي مشعل وابو مرزوق يوم االحد لبحث تفاصيل تشكيل حكومة 



  

  

 

  

  |          5ص          |         606: العدد         |         19/1/2007 جمعةال: التاريخ         |

أكد نمر حمد، المستشار السياسي لعباس،      : زياد حيدر ،  دمشق مراسلها في    نقالً عن  19/1/2007السفير  وجاء في   
رفض حماس القبول ببرنـامج سياسـي       : موضحا ان ثمة عقبتين امام تشكيل حكومة وحدة       عباس مع مشعل    لقاء  

  . سرائيل، ومسألة اإلشراف على وزارة الداخليةايعترف صراحة ب
ال " إلغاء زيارته إلى دمشق أنـه        هطلبت من عندما  رايس  ل  قال سوروت مصادر قيادية فلسطينية في دمشق ان عبا       

  . أن يذهب إلى واشنطن للقاء أولمرت وال يذهب الى دمشق للقاء السوريين" يستطيع أن يبرر للمواطن الفلسطيني
 نبيل شعث أكد أن عباس سيلتقي المسؤولين في القيادة الـسياسية            ، أن موسكومن   19/1/2007نوفوستي  وذكرت  

وقال شعث في حديث لوكالة نوفوستي أن الحديث سيدور حول مسائل تشكيل حكومـة وحـدة                . اس في دمشق  لحم
وفي الوقت نفسه أشار شعث إلى أن فتح وحماس قريبتان أكثر من أي وقت مضى من بلوغ اتفاق علـى                    . وطنية

 . تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
المكتب السياسي لحماس أنهم ما زالوا فـي انتظـار    أكد قيادي في     :دمشقمن   18/1/2007قدس برس   وأضافت  

الرد النهائي من الرئيس عباس حول حكومة الوحدة، لكنه لم يخف قلقه من تضارب التصريحات الـصادرة عـن                   
وقـال محمـد نـزال فـي      . حول إمكانية عقد قمة بينه وبين مشعل في دمـشق عباسبعض الجهات المقربة من    

. وض أن تتم القمة بين عباس ومشعل يوم السبت المقبل ليتضح األمر كلـه             المفر: "تصريحات خاصة لقدس برس   
ونفى نزال أن يكونوا قد طلبوا وساطة أي طرف لتقريب وجهات النظر مع الرئيس أو للضغط باتجاه تأمين اللقاء                   

  .بين الزعيمين الفلسطينيين
المتحدث باسم حماس قال لوكالـة   فوزي برهوم  إلى أنا ف بنقالً عن  19/1/2007الوطن الكويتيـة   وأشارت  

رئيس محمود عباس في دمشق للبحث في الـشان الـداخلي الفلـسطيني             المشعل لديه استعداد للقاء     "فرانس برس   
 ".منوط برئيس السلطة الفلسطينية"واضاف ان امر ترتيب موعد اللقاء  ".والشان السياسي

 وائل بنـات  و عبد الرؤوف أرناؤوط     ،غزةو ام اهللا رنقالً عن مراسليها في      19/1/2007الوطن السعودية   ولفتت  
مصطفى البرغوثي قال إن زيارته للعاصمة السورية هي مبادرة شخصية لتقريب وجهـات النظـر بـين                 إلى أن   

  .حماس وفتح لتشكيل حكومة وحدة
  

  عباس يمهل الحوار الفلسطيني أسبوعين .2
طراف الحوار الفلسطيني أسبوعين وإال سيتجه إلـى        أمهل الرئيس الفلسطيني أ   : وكاالتوال الوطن   -غزة  ورام اهللا   

 إن الوسـاطات  عبايوخالل لقائه مع أكثر من مئة وخمسين محاميا قال  .إصدار مرسوم تنظيم االنتخابات المبكرة   
التي تجري حوارات هنا وهناك، ليست رسمية، وإن الحوار الرسمي هو الذي ترعاه لجنة المتابعة الوطنية العليا،                 

سف البعض حتى اآلن لم يسم ممثليهم للحوار، ولكني أبلغت رئيس اللجنة العليا أن يبدأ الحوار الـوطني                  لأل" وقال  
بغض النظر عن تسمية الممثلين، وأن ينتهي الحوار في غضون أسبوعين، وإال سنذهب إلصدار مرسوم رئاسـي                 

نتخابات، يمكن لـه اللجـوء إلـى        على أن من يعترض على إجراء اال      عباس  وشدد   ".إلجراء االنتخابات المبكرة    
  . القضاء

  19/1/2007الوطن العمانية 
  

  ال يوجد مفاوضات عن الوضع النهائي مع إسرائيل : عريقات .3
صائب عريقات، أنه ال يوجد مفاوضات عن الوضع النهائي مع الجانـب اإلسـرائيلي، منـذ انتهـاء                  . أكد د  :غزة

منذ ذلك التاريخ لم تجر مفاوضات حـول القـضايا النهائيـة    ، مشيراً إلى أنه 2001 يناير  27مفاوضات طابا في    
ولفت عريقات، إلى أن الحكومات اإلسـرائيلية أوقفـت هـذه            .والقدس والمستوطنات والالجئين والحدود والمياه    

المفاوضات، وهناك اتصاالت جارية مع الجانب اإلسرائيلي، منذ عام وقمنا بأعمال خارج أعمالنا وقمنا بها ألننـا                 
وقال عريقات، كنا نخشى من زيارة رايـس، أن تطـرح            . بأن خدمة المواطن هي واجب على كل مسؤول        نؤمن

وذكر  .قضية الدولة ذات الحدود المؤقتة، مشيراً إلى أن مصطلح حدود الدولة المؤقتة غريب على العالقات الدولية               
إذا لم تستطيع تـشكيل     : مجك، تقول إذا أنت رئيس منتخب ولديك حكومة ال تسير على برنا         :  لعباس أن رايس قالت  
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حكومة ببرنامج يكسر الحصار الدولي ستذهب إلى انتخابات مبكرة، هل أنت على استعداد للدخول في مفاوضـات                 
الوضع النهائي، وأشارت إلى أنها تريد بمجموعة من القضايا واألسئلة لك وألولمرت وللزعماء العرب ولالتحـاد                

  .مم المتحدة ولجميع األطراف المعنية بهذه المسألةاألوروبي ولالتحاد الروسي، لأل
نعم نحن على استعداد للدخول في مفاوضات الوضع النهـائي، وال نريـد             :  أجاب عباسوأشار عريقات، إلى أن     

استخدام الحكومة الفلسطينية كذريعة لعدم الدخول في مفاوضات الوضع النهائي، الفتاً إلى أن الحكومة ليست عقبة                
فاوضات، إذ انه في كل االتفاقات الجارية والقادمة والمسودات التي تمت ووثيقة األسرى والمحـددات               في وجه الم  

  .واإلدراكات، جميعها كانت تقول إن المفاوضات من شأن الرئيس ومنظمة التحرير
  19/1/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  لتحريرعبد ربه يدعو الحكومة الى االلتزام باتفاقيات منظمة ا .4

 دعا ياسر عبد ربه يوم الخميس حكومة حماس الى قبول االلتزام باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحريـر        :رام اهللا 
اذا فشلت حماس في تحقيق ذلك       ":وقال عبد ربه لرويترز    .قبل اجتماع اللجنة الرباعية في الثاني من فبراير شباط        

على أي حكومـة جديـدة      " .ك الحصار االقتصادي و السياسي    تكون قد أضاعت على الشعب الفلسطيني فرصة لف       
القبول وااللتزام باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير واذا تحقق ذلك سيكون اجتماع الرباعية المقبل مدعوا لفك                
الحصار الدولي عن الحكومة الجديدة واذا لم يتحقق ذلك تكون حماس قد أضاعت على الشعب الفلسطيني فرصـة                  

ترفض حماس حتى االن التنازل عن حقيبة الداخية فـي اي            ":وحول تشكيل حكومة وحدة قال عبد ربه       ."ثنائيةاست
حتـى االن   "وتابع   ."حكومة جديدة وتصر على برنامج ال يتضمن االلتزام باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير            

ن االلتزام باالتفاقيات وهـذا االمـر يجعـل         هم يريدون وزير الداخلية وبرنامجا ال يتضم      .. مواقف حماس سلبية  
  ."الحكومة الجديدة عرضة للصراعات الداخلية واالستقطاب ولن يؤدي الى رفع الحصار الدولي عنها

  18/1/2007رويترز 
  

 االستقواء باألعداء من أبرز معطِّالت تشكيل حكومة الوحدة : موسى .5
صالح، إن عدم فك االرتباط باألجندات األجنبية وتحـالف         يحيى موسى، النائب عن كتلة التغيير واإل      . قال د  :غزة

البعض مع عدو الشعب الفلسطيني واإلستقواء بهم، والرضا بوصايا الرباعية واشتراطاتها، من أبـرز معطـالت                
جزء من الخطة األمريكية للغـرق      "وبين أن ما يجري على الساحة الفلسطينية هو          .تشكيل حكومة الوحدة الوطنية   

من قال أن أي حزب يأتي البد من        : "، متسائالً "لذلك ال نقبل اتفاقيات ماتت ودفنت تحت الدبابة الصهيونية        في الدم،   
، فكل حزب يأتي بأجندته للعمل على تغيير الواقع الـسياسي، وال توجـد اتفاقيـة                !االلتزام بأجندة الحزب السابق؟   

الوضع الراهن  "موسى، خالل كلمة له في مؤتمر       وحول التناقضات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، قال         ".مخلدة
البرنامج الوحيـد الـذي     "إن  " مؤسسة الثريا لإلعالم واالتصال   "، الذي نظمته    "وسبل االنطالق نحو مستقبل أفضل    

يمنح الثقة هو برنامج الحكومة، والرئيس ليس له برنامج وفق الدستور، وإنما الحكومة تساعد الرئيس في مهماتـه                  
 على ضرورة االعتراف بالتحوالت السياسية على الساحة الفلسطينية، والتعامـل           موسىوشدد   ".نامجهوليس في بر  
 .على أساسها

  18/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  هنيةالعربية تعمدت التشهير ب: حمد .6
لفلسطينية، قناة   اتهم غازي حمد، المتحدث باسم الحكومة ا       :غزةمن   18/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    نشر  

التشهير به على نطاق واسع والنيـل     "العربية الفضائية باإلساءة بشكل متعمد وواضحة ضد رئيس الوزراء، بهدف           
، موضحاً أن الحكومة سبق وأن طلبت من القناة عدم نشر الخبر إال أنهم لم يمتثلوا وأصروا                 "من شخصيته ومكانته  

ة من تبعات نشر الخبر، حتى أن مدير مكتب العربية في غـزة نقـل               حذرنا قناة العربي  "وأضاف حمد    .على نشره 
للمسؤولين في دبي موقفنا، وطلب منهم وقف بث الخبر، إال أنهم أصروا على ذلك، وأذيـع الخبـر األول علـى                     
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وأوضح أنه بعد نشر الخبر طلبت الحكومة من قناة العربية اتخاذ موقف في النشرة التالية يكذّب الخبـر                   ".النشرة
قررت الحكومـة   : "ويتضمن اعتذاراً لرئيس الوزراء عما بدر من القناة، إال أن القائمين عليها رفضوا ذلك، وقال              

وقررت أيضاً، مقاضاة قناة العربية على إساءتها الواضـحة والمتعمـدة            ".مقاطعة قناة العربية وعدم التعامل معها     
 .  لرئيس الوزراء

 استنكرت قناة العربية، أمس، صدور تهديدات بالقتل طالت         :وقع العربية  م نقالً عن  19/1/2007السفير  واضافت  
وأوضحت العربية أن التهديدات صدرت من قبل مسلحين كانوا في محيط منازل            . موظفيها وعائالتهم في فلسطين   

ن عدد من الصحافيين العاملين في القناة في غزة، في وقت متأخر من ليلة أمس األول، تزامناً مـع صـدور بيـا                     
باألسلوب الخطير الذي بدر عن أطراف في حمـاس،         "العربية قد عبرت عن تفاجئها       وكانت. للحكومة الفلسطينية 

". بعد تهديد موظفيها وعائالتهم بالقتل، وهو ما تعتبره تطوراً خطيراً، وتحمل الحكومـة الفلـسطينية مـسؤوليته                
هديد أو التحريض، بعدما استنكرت الحملـة التـي         أعلنت العربية عن نيتها مقاضاة كل من شارك في عمليات الت          و

  . بحسب ما جاء على موقع العربية" حرض هو أيضاً على القناة"شنها المتحدث باسم الحكومة، غازي حمد، والذي 
نبيـل  . مدير االخبار في قنـاة العربيـة د         إلى أن  دبيوبيت لحم   من   18/1/2007وكالة معا اإلخبارية    وأشارت  

ان الشريط الذي بثته العربية لم يكن شريطا خاصا او          "  ال هاتفي اجرته الوكالة معه في دبي      في اتص  الخطيب قال 
اجريت اتصاال  " وتابع قائال    ". ومنشور على االنترنت   ،مسربا اليها بل هو شريط موجود على وكالة فلسطين برس         

يه فرد حمد يااليجـاب مقـرا       بغازي حمد وقلت له هناك شريط يقال انه لرئيس الوزراء وطلبت منه ان يعلق عل              
وبعد ربع سـاعة عـاد حمـد        . بوجود الشريط موضحا ان االمر خارج عن سياقه ومؤكدا استعداده للتعليق عليه           

 ولم يبد اسبابا لعدم مشاركته كما انه لم يبلغنا ان الشريط سيء             ،ورفض ان يظهر في البرنامج معلقا على الشريط       
وبعدها اتصلنا باحمد يوسف الذي ابدى استعداده للظهور في البرنـامج           ،  اءاو انه ينطوي على اساءة لرئيس الوزر      

الخطيب انه اجرى اتصاالت مكثفة مع قيادة حماس في سوريا لتوضـيح            .واشار د . والرد على ما ورد في الشريط     
 هنيـة ع   حيث تلقى وعدا من قيادة حماس في دمشق بان االمر قد سوي فيما نقوم بمحاولة الجراء مقابلة م                  ،االمر

وفيما يتعلق بتقديم اعتذار    . على قناة العربية بما يضمن انتهاء التحريض الموجه ضد القناة وضد الزمالء في غزة             
ان االعتذار ليس عيبا بل هو واجب ولكن قبل ذلك انا ازعم اننـا قـدمنا معالجـة مهنيـة                    " للحكومة قال الخطيب  

ية للذهاب الى القضاء ليقول كلمتـه فـي االزمـة القائمـة             الخطيب عن استعداد العرب   .واعرب د  ".وحيادية للخبر 
 ."اذا رفعت علينا الحكومة قضية فنحن جاهزون للقضاء" واضاف 

  
  الحملة المسعورة واالكاذيب التي يروجها المركز الفلسطيني لالعالم  دحالن يستهجن  .7

الكاذيب التي يروجهـا المركـز      الحملة المسعورة وا  "  استهجن المكتب العالمي لمحمد دحالن ما وصفه ب          :غزة
الفلسطيني لالعالم التابع لحماس عبر  شبكة االنترنت على النائب دحالن والتي كـان اخرهـا محاولـة الـربط                    
" الرخيصة بين حملة اعتقاالت نفذتها قوات االحتالل في مدينة قلقيلية وزيارة مزعومة للنائب دحـالن للمحافظـة                

،  ينوي زيارة محافظة قلقيلية في الوقت الحاضر ولـم يخطـط لزيارتهـا             واوضح المكتب االعالمي ان دحالن ال     
زاد من وثيرة هجومه على دحالن وتلفيق االكاذيب واالفتراءات بحقه          "واشار المكتب االعالمي ان هذا الموقع قد        

القـة  حيث ال يكان يمر يوما دون نشر خبر ملفق او اكاذيب ال تستحق الرد اصال خاصة في اعقاب مهرجان انط                   
ان دحالن قد قام بتوزيع مبالغ كبيرة في جنين اثناء زيارتـه             "وحول ما اورده المركز من      ". فتح االخير في غزة   

ودعا المكتب االعالمي المركز الفلسطيني لالعالم بالتوقف عن نشر مثل هـذة مـا               ".انها محض افتراء  "قال  " لها
 ".  في الشارع الفلسطينياالكاذيب التي تزيد من حالة التوتر واالحتقان"سماه 

  18/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  
  
  

 شكل مكتب خاص للتحريض اإلعالمي ضد الحكومة وحماس يالوقائي  .8
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كشف مصدر إعالمي وأمني فلسطيني مطلع النقاب عن مساعي يقوم بها جهاز األمن الوقائي الفلـسطيني،                : غزة
ير يهدف إلى التحريض ضد الحكومة الفلـسطينية وضـد          الخاضع إلمرة رئيس السلطة، لتشكيل مكتب إعالمي كب       

وقال المصدر إن اجتماعاً طارئاً عقد يوم االثنين الماضي في مقر جهاز األمن الوقائي الرئيسي في غزة،                  .حماس
ضم عدداً من العاملين في األجهزة األمنية من خريجي الصحافة واإلعالم واإلعالميـين المتخصـصين، وذلـك                 

وأكد المـصدر أن ذلـك    .المي كبير يقوم بدور تحريضي مكثف على الحكومة والتشهير بحماس  لتشكيل مكتب إع  
، العتقـاد األمـن   "للتعجيل في إسقاط الحكومة بأسرع وقت ممكن  "المكتب سيتبنى حملة إعالمية تحريضية واسعة       

 بين أن سبب توقـف موقـع        كما .الوقائي أن الحكومة بدأت تفقد شعبيتها في الشارع الفلسطيني في الفترة األخيرة           
الطليعة التابع لجهاز األمن الوقائي عن العمل وتعطله منذ تولي حماس للحكومة، جاء لعدم توفر إيجـار المكتـب                   
الذي يحتاج إلى مصاريف باهظة كانت تصرفها وزارة المالية سابقاً، الفتاً النظر إلى أن العـاملين فـي المكتـب                    

، تحسباً من مساءلتهم عن طبيعة العمل الحزبي الذي كانوا يقومـون بـه فـي                أفراد في الجهاز  "عادوا للعمل كـ    
وتوقع المصدر أن تشهد المرحلة القادمة تصعيداً إعالمياً بشكل قوي جداً للتحريض             ".الترويج للتيار االنقالبي لفتح   

باسم فتح بين الفينة    على الحكومة، حيث بدأت معالمها تظهر من خالل التصريحات التي يطلقها ناطقون إعالميون              
وأكد أن تلك التصريحات تجد من يروجهـا عبـر           ".دون الحد األدنى من المصداقية واألدب اإلعالمي      "واألخرى  

الوسائل اإلعالمية المختلفة، التي تبنّوها تطويعاً ألهدافهم االنقالبية، منوهاً أن عدداً من اإلذاعات المحلية والمواقع               
ة األخيرة تمويالً كبيراً ممن ووصفه بزعيم التيار االنقالبي محمد دحالن، والـذي يعـد               اإللكترونية تلقت في اآلون   
 .مؤسس جهاز األمن الوقائي

  18/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ستحول الى هيئات أهلية  يقول أنها عريقاتو .. مليون دوالر لعباس100 تحول اسرائيل .9
 مليون دوالر من عائدات الضرائب الفلسطينية       100ان اسرائيل حولت    قال مسؤولون اسرائيليون    :  أ ص  -القدس  

  .المحتجزة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة
وقال صائب عريقات ان االموال ستحول الى مشروعات انسانية والقطاع الخاص ولكنه امتنع عن توضيح مـا اذا                  

  .كانت ستذهب الى تعزيز امن عباس
  19/1/2007رويترز 

  
 وزيارة عباس لتصويب العالقات.. ال توطين فلسطينياً في لبنان: زكي .10

أكّد ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لبنان عباس زكي أن زيارة الرئيس عبـاس إلـى                  : وطنبة ،األخبار
توى عالقـة   ، كي ترتقي الى مس    "تصويب العالقات الثنائية بين البلدين وتصحيحها     "بيروت، ستشكّل خطوة باتجاه     

، وشدد على استحالة إمكـان أن       "أصل الصراع في لبنان هو فلسطين     "الشعبين اللبناني والفلسطيني، مشيراً إلى أن       
، أشار زكـي الـى أن موضـوع التواجـد           لبنانوإثر زيارته مفتي     .يفكر أحد بوجود توطين فلسطيني في لبنان      

التخفيف من معاناة الفلسطينيين، بمـا      "حاب الرأي ضرورة    الفلسطيني يستدعي من القيادات السياسية والدينية وأص      
يسمح لهم بالعيش الكريم، على قاعدة رفض التوطين والتهجير، والتمسك بحقنا المشروع في العودة القريبـة إلـى           

  .فلسطين
ـ   ووكان زكي قد زار العماد ميشال عون،         ي عون تجربة غنية وكبيرة، سواء في إدارة الحكم أو ف         "رأى زكي أن ل

 ".التعويل على دور كبير لهذا الجنرال، إن لبنانياً أو في العالقات بين لبنان وفلسطين"، ما يعني "العالقات
  19/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  
  

  لجان المقاومة تبدأ معركة إعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى اسرائيل .11
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عبية عوني زنون أن المقاومة قامت بتشكيل لجنـة         مسؤول في المكتب اإلعالمي للجان المقاومة الش      ال صرح   :غزة
وشرعت اللجنة بعمليات   . خاصة إلحصاء وتوثيق أسماء الشهداء الذين يحتجز العدو الصهيوني أجسادهم الطاهرة          

بحث وتوثيق من خالل االتصال بالمنظمات الحقوقية واألطر والهيئات اإلنسانية ذات االختصاص إضافة لرصد ما               
لجان أنها على جاهزية للتعاون والتنسيق مع كـل المعنيـين           العلنت  أو. إلعالم والوثائق المعتمدة  نُشر في وسائل ا   

 بكل الوسائل القانونية والجهادية المقاومة، علماً       ءشهداالوالمهتمين لتوحيد الجهود وتكاثف المساعي لتحرير أجساد        
 كشفت وسائل اإلعالم وشخـصيات سياسـية         بينما ، جثة أسيرة  144أن المقاومة لديها معلومات أولية عن وجود        

لجان وذراعها العسكري العدو الصهيوني أنها      الوحذرت  .  عن أربع مقابر سرية لشهداء األرقام      يةوحقوقية فلسطين 
ستستخدم كل الوسائل من أسر جنود ومستوطنين أحياء  واحتجاز  أشالء قتالهم حتى تفرج عن أجـساد شـهدائنا                    

ل المجاهدين والمقاومين في القوى اإلسالمية والوطنية وضع قضية شهداء مقابر األرقام             بنداء لك  ةتوجهم. األبرار
  .ياتهوالسرية والجثامين المحتجزة على قائمة أول

 19/1/2007الحياة الجديدة 
  

  بينهما مقاوم من كتائب العودةشهيدان برصاص االحتالل في الضفة  .12
طلـق  أمس بعـدما    أ كتائب العودة التابعة لحركة فتح صباح        استشهد مقاوم فلسطيني من   :  عالء المشهراوي  -غزة

 وصفت جراح   عليه قناص اسرائيلي النار في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وأصيب ثالثة مدنيين آخرين بجروح              
، وتم اعتقال أربعة مواطنين من حوش الجبلية في البلدة القديمة من نـابلس، خـالل مواجهـات                  أحدهم بالخطيرة 

 استشهد في اشتباك    "ردنياأل"الملقب  ) عاما22(وذكرت مصادر طبية أن المقاوم مهند محمد الغندور         . هناكاندلعت  
مس عن استشهاد الطفلة عبير العرامين البالغـة        أعلن  ُأكما   .مسلح مع قوات االحتالل في البلدة القديمة من نابلس        

حتالل اإلسرائيلي في بلدة عناتـا بالـضفة        من العمر عشر سنوات متأثرة بجروح أصيبت بها من نيران جيش اال           
   .ةالغربي

  19/1/2007االتحاد االماراتية 
  

  استقالة حالوتس مؤشر على فشل سياسة الحرب والعدوان: الديمقراطية .13
وصف نهاد أبوغوش المسؤول اإلعالمي وعضو اللجنة المركزية للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر              : رامي دعيبس 

ركان اإلسرائيلي دان حالوتس بأنها تعبير عن فشل سياسة الحرب والعدوان التي تنتهجها             فلسطين استقالة رئيس األ   
وقال أن الشريحة السياسية المهيمنة في إسرائيل ما تـزال           .الحكومة اإلسرائيلية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني     

شلت في استخالص العبر مـن      عاجزة عن استخالص الدروس المالئمة من فشل حربها العدوانية على لبنان كما ف            
 من انعكـاس أزمـة القيـادة        اًحذر م .فشلها المتكرر في حسم صراعها مع الشعب الفلسطيني بالوسائل العسكرية         

العسكرية والسياسية في إسرائيل على القضية الفلسطينية حيث أن استقالة حالوتس تشكل مقدمة لتفكـك االئـتالف                 
  مما يدفع الحكومة ورئيسها إلى اتخاذ مواقف أكثر تـشدداً          ،حزب كاديما الحكومي الحالي برئاسة ايهود أولمرت و     

 وخاصة مع تراجع شـعبية أولمـرت وحزبـه          ، وشن مزيد من العمليات العدوانية على الشعب الفلسطيني        وتطرفاً
  .مقابل تنامي شعبية حزب الليكود األكثر تطرفاً

  18/1/2007 48عرب
  

  كتشافها في غزةانفاق التي أعلنت فتح  األأحدانهيار  .14
نفاق التي أعلنت عن اكتـشافها       نفق على طريق صالح الدين، من مجموعة من األ         خميس انهار بعد ظهر ال    :غزة

قرب مستشفى الـشهيد    " السفن أب "ن النفق انهار على الطريق، وتحديداً في منطقة         أ  وفا وقال مراسل  .حركة فتح 
  .عت طاقم تلفزيون فلسطين من تصوير النفق المنهارمحمد الدرة، مشيراً إلى أن عناصر من حركة حماس من

  18/1/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
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  األردنفي السلطات األردنية توقف يونس الرجوب بعد بيان فتح .15
ت عضو اللجنة الحركية العليا لحركـة       فقاألردنية أو  إقليم األردن، أن األجهزة األمنية       -أعلنت حركة فتح    : عمان

كانت حماس اتهمت الرجوب    و . مساء األربعاء  قبل أن تطلق سراحه   األردن يونس الرجوب صباح الثالثاء      فتح في   
إال أن مصادر أردنية    . يهدد بتوسيع المواجهة مع حركة حماس في األردن وباقي مناطق العالم           بالوقوف وراء بيان  

 أن األمن األردني تأكـد تـورط        ةكداستبعدت أن يكون سبب االعتقال المعلومات التي وردت في بيان حماس مؤ           
  .الرجل بهذا البيان

  18/1/2007قدس برس 
  

  وفد أمني مصري يبحث مع ممثلي الجهاد وحماس استئناف الحوار .16
راضي الفلسطينية اجتماعين منفـصلين      في األ   عقد الوفد األمني المصري الموجود حالياً       : أشرف أبوالهول  -غزة  

 التهدئة في الشارع الفلـسطيني      ىلبحث استئناف الحوار الوطني والحفاظ عل     مع وفدين من حركة حماس والجهاد       
   . وازالة أسباب التوتر بين كافة الفصائل

  19/1/2007األهرام المصرية 
  

  المستشار القضائي للحكومة يدرس تحديد صالحيات أولمرت .17
يهـود أولمـرت، بموجـب      يدرس المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تحديد صالحيات رئيس الحكومة، إ          

وكان طلب تنحية أولمرت من منصبه قد جاء فيه إنه مـن            . تطورات التحقيق الجنائي ضده في قضية بنك ليئومي       
وأنه من الواضـح أنـه      . غير المعقول أن يواصل إشغال منصبه في الوقت الذي تخيم الشكوك الثقيلة فوق رأسه             "

كما علم أن المستـشار القـضائي        "..ون قادراً على إدارة الدولة    سيكون منشغالً اآلن في الدفاع عن نفسه، ولن يك        
إلى ذلك،   .يعتقد أنه يجب على رئيس الحكومة أن يستقيل في حال تبين في نهاية التحقيق أنه يجب تقديمه للمحاكمة                 

ر، جاء أن مزوز توجه إلى وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، بطلب المصادقة على تخويل المدعي العام، عران شـند                 
ـ          لضرورة التحقيـق   " قائم بأعمال المستشار القضائي   "بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، عن طريق تعيينه ك

  . شهور3مع رئيس الحكومة لمدة 
  18/1/2007 48عرب

  
 حكومة أولمرت تهتز بعد استقالة حالوتس .18

إسرائيل فإن استقالة حسب المراقبين السياسيين في : عبدالقادر فارس عن غزة من 19/1/2007 عكاظ ذكرت
حالوتس ستتبعها استقاالت أخرى لكبار المسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية أولهم وزير الدفاع عمير بيرتس، 
ورئيس الوزراء أيهود أولمرت الذي ضعف موقعه بشكل كبير خصوصا مع إصدار أمر بفتح تحقيق جنائي بحقه 

وقال المحلل السياسي  . من قضية فساد تتعلق بصفقات عقاريةفي إطار فضيحة مالية، باإلضافة الى تورطه بأكثر
“ القدرة على البقاء “ في اإلذاعة اإلسرائيلية العامة حنان كريستال أن مصير أيهود أولمرت مرتبط أيضا بـ 

ورأى حنان أن على . المؤلف بغالبيته من أعضاء سابقين في حزب الليكود اليميني وحزب العمل” كاديما“ لحزبه 
ولمرت أن يستقيل ليفسح المجال لوزيرة الخارجية تسيفي ليفني الوحيدة التي لم تتأثر شعبيتها بحسب استطالعات أ

، %14وأظهرت استطالعات الرأي في إسرائيل انخفاض شعبية أولمرت الى  .الرأي بأن تتسلم مقاليد الحكم
 نصف اإلسرائيليين يعتقدون أن على وكذلك انخفاض شعبية بيرتس الى اقل من عشرة بالمئة، كما أظهرت أن

واشارت االستطالعات كذلك الى أنه لو جرت االنتخابات اآلن فإن حزب الليكود سيتغلب  .أولمرت تقديم استقالته
 .الذي يتزعمه أولمرت“كاديما “على حزب 

ليفني، رأت  أن تسيبي:  محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوةعن -القدس  من 19/1/2007 الراي الكويتية ونقلت
وقالت . ان الدولة العبرية تملك من القوة ما يكفي لمواجهة نتائج استقالة حالوتس وفتح تحقيق مع اولمرت

اسرائيل تملك من القوة ما يكفي لمواجهة هذه التحديات ورئيس الوزراء وصل “لصحافيين خالل زيارة لليابان ان 
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ل، اظهر استطالع للرأي نشرته القناة التلفزيونية العاشرة أن وفي سياق متص .”الى السلطة بانتخابات ديموقراطية
 في المئة فقط 13 في المئة من الجمهور يعتقدون أنه يجب على بيريتس، أن يستقيل من منصبه، مقابل 85

 .يعتقدون العكس
  

  اولمرت وبيريتس يعتزمان البقاء فـي منصبيهما .19
عمير بيريتس امس عزمهمـا علـى البقـاء فـي           و اولمرت    اعلن ايهود  :اف ب ،   كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

منصبيهما بالرغم من اصابع االتهام الموجهة اليهما في اخفاقات الحرب على لبنان والدعوات الى رحيلهمـا فـي                  
واعتبرت الصحف االسرائيلية الكبرى الثالث امس ان اولمـرت          .اعقاب استقالة رئيس هيئة االركان دان حالوتس      

، مشيرة الى ان الجنرال حالوتس الذي استقال الثالثاء، ال يمكـن ان يـدفع            ''بطتين عرجتين ''اشبه ب وبيريتس باتا   
وردا على اسئلة لوكالة فرانس برس استبعدت موظفة مقربة من اولمرت اي نية لديـه فـي                  .وحده ثمن االخطاء  

كذلك  .''ي نية في التخلي عن مهامه     ال، ان رئيس الوزراء ليس لديه ا      : '' طالبة عدم كشف هويتها    ،االستقالة وقالت 
وقال تساحي هـانغبي الذاعـة       .''اعتزم مواصلة عملي بصفتي وزيرا للدفاع     ''استبعد وزير الدفاع االستقالة وقال      

 ان على رئيس الحكومة ووزير الدفاع عدم         واعتبر .''على الذين يتحدد مصيرهم حاليا ان ينتظروا بصبر       ''الجيش  
  .ئج لجنة التحقيقاالستقالة قبل صدور نتا

  19/1/2007الرأي األردنية 
  

 مشاورات اليجاد بديل لحالوتس:  وبيرتسأولمرت .20
يشرع رئيس الوزراء إيهود : بشار دراغمه، القدس وخلف خلف من رام اهللا، عن 19/1/2007ايالف قال موقع 

ة خلف لرئيس أركان أولمرت اليوم في مشاورات مع شخصيات سياسية وأمنية توطئة التخاذ القرار حول تسمي
وسيجتمع أولمرت مع عدد من الوزراء ورئيس المعارضة إضافة إلى عدد من المسؤولين . الجيش دان حالوتس

حسب ما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية التي قالت أيضا أن وزير األمن عمير بيرتس اجتمع أمس مع . االمنيين الكبار
وقد جاء  .إيالن بيرانو كابلينسكي وأشكنازي ون وهم غانتس أربعة مرشحين محتملين لتولي منصب رئيس األركا

إنه بعد مرور يوم واحد على : في تقرير أعده عيدان فيلر ويوني شينفيلد، وهما مراسال إذاعة الجيش اإلسرائيلي
ير هذا وقام بيرتس أمس بتغي استقالة رئيس األركان، تتواصل الجهود دون إهدار للوقت لتعيين رئيس أركان جديد،

  .كل أجندته بهدف إجراء لقاءات مع المرشحين لخالفة حلوتس
ولكنه بنبرة المتفائل قـال أن      " أزمة"أن إسرائيل تمر بـ      اعترف شمعون بيريز   18/1/2007 48 عرب وجاء في 

، وقال إن إسرائيل لديها     73واعتبر أن األزمة الحالية هي أقل خطورة من أزمة ما بعد حرب             . تلك األزمة ستزول  
وأعرب وزيـر البنـى التحتيـة،        .يكفي من الضباط المؤهلين الذين يمكنهم تولي منصب رئاسة أركان الجيش          ما  

حـالوتس جـدد بهـذه      " بنيامين بن إلعيزر، عن رضاه من استقالة حالوتس رغم كونها متأخرة برأيه، وقـال إن                
الشؤون األمنيـة   "زيرا لألمن، ألن برأيه     ودعا بن إلعيزر إلى تعيين إيهود باراك و        ".االستقالة قيم تحمل المسؤولية   

وعبر الوزير إيتان كابل عن اعتقاده أن نهاية بيرتس تقترب وربما أيضا نهاية              ".ليست لعبة سياسية بل شأن وطني     
وتوقع مسؤولون عسكريون وسياسيون أن ينشأ خالف بين أولمرت وبيرتس حول تعيين رئـيس جديـد                 .أولمرت

لجيش، إذ يرغب بيرتس بتعيين مدير عام وزارة األمن، غـابي أشـكنازي فـي هـذا                 لهيئة األركان العامة في ا    
المنصب، دون أن يعلن ذلك بشكل رسمي، بينما يبدو موقف أولمرت أكثر ضبابية ولكن تشير التقديرات أنه سيؤيد                  

  . تعيين النائب الحالي لرئيس هيئة األركان، موشي كابلنسكي
  
  
  
  

 اجهة إيراننتنياهو يطلب رئيس أركان لمو .21
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المطلوب تعيين رئيس أركان “قال رئيس المعارضة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو بعد لقائه أولمرت : علي حيدر
يجعل الجيش اإلسرائيلي قادراً على ترميم قدرة الردع اإلسرائيلية ويؤهل الجيش لمواجهة التهديدات الماثلة أمام 

 . أي رئيس أركان يتم تعيينه”الليكود“داً بأن يدعم ، واع”الدولة وعلى رأسها التهديد اإليراني
  19/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  يتوقع اتفاقا نهائيا للسالم خالل عامين افرايم سنيه .22

انني مؤمن بشدة أن الوقـت مناسـب لمفاوضـات مباشـرة بـين اسـرائيل                "قال نائب وزير الدفاع افرايم سنيه       
واقترح ستة أشهر   " عامان كافيان للتوصل الى اتفاق مفصل     "ومضى يقول    ."والفلسطينيين بشأن اتفاق الحل النهائي    

في حكومة اسرائيل هناك    "وقال سنيه    .ء قبل التقدم الى التفاصيل النهائية بشأن اقامة دولة فلسطينية         ىلمناقشة المباد 
  ."سرعة شديدة جدا جدالذا يجب أن نفعل هذا ب. لدينا فرصة لكنني ال أعلم الى متى ستستمر. أغلبية مؤيدة لهذا

  18/1/2007رويترز 
  

  إيران" مغادرة"األسد مهتم جداً بالتفاوض وال يمانع  : إسرائيلي سابقمسؤول .23
 اعلن مدير عام وزارة الخارجية السابق الون ليئيل، امس، انه اطلع القيادة اإلسرائيلية على نتـائج                 :ا ب، ي ب ا    

حلفهـا مـع ايـران، واكـد ان     " مغادرة" بينها استعداد دمشق لـاالتصاالت التي اجراها مع قيادات سورية، ومن    
السوريين اقترحوا عقد اجتماع سري طارئ في اوروبا خالل الحرب على لبنان الصيف الماضي، وان الـرئيس                 

لقد تحدثت مع كل من يجب      "وقال ليئيل   . في اعادة فتح محادثات سالم مع اسرائيل      " مهتم جدا "السوري بشار االسد    
ولم اغادر الى لقاءات من دون االبالغ بـذلك، واعطيـت           ) مع السوريين (قبل كل لقاء    ) في اسرائيل ( معه   التحدث

، معربا عن اعتقاده بان لدى رجل االعمال االميركي من اصل سوري ابراهيم             "تقارير مكتوبة وشفهية فور عودتي    
سابق ان االجتماع االخير حصل في نهاية       واكد المسؤول ال   .سليمان الذي اجتمع معه، قنوات مع الحكومة السورية       

على اسرائيل عنيفـا،    " حزب اهللا "الماضي خالل الحرب على لبنان بطلب من دمشق يوم كان قصف            ) يوليو(تموز  
كان يوما صعبا جدا، واقترح الجانب السوري انه بما ان هناك حرب ووضع طارئ، فليتم عقد لقاء سـريع                   "وقال  

لقد عدت الى البالد وابلغت     "وقال   ". مساعدي وزراء، بوجود اميركي في الغرفة      جدا، على مستوى رفيع، مستوى    
  .مسؤولين رفيعي المستوى في اسرائيل بنية السوريين اللقاء ومارست ضغوطا لكن الجواب الذي تلقيته كان سلبيا

  19/1/2007المستقبل 
  

 مؤتمر هرتسيليا يناقش السالم مع سوريا االحد في تل ابيب .24
يعقد يوم األحد مؤتمر هرتسيليا في تل أبيب الذي ينظر في مستقبل إسرائيل :  فرح سمير،حتلةالقدس الم

واستراتيجياتها السياسية والعسكرية يحضره كبار المسئولين والخبراء والباحثون ومن ضمن ما سيقدم في هذا 
ر عوزي أراد المختص المؤتمر الذي يحاط بكثير من السرية مشروع حل سياسي مع سوريا يقدمه البروفيسو

بالعالقات العربية مع إسرائيل يشير إلى إمكانية موافقة سوريا على حله المقترح والذي ينطلق من أساس تبادل 
منه في مقابل إعطاء العرب أراض  % 20األراضي بحيث تسلم إسرائيل الجوالن لسوريا مع احتفاظها بنسبة 

ع شمالي إسرائيل بالنسبة للبنان وفي منطقة البحر الميت بالنسبة مساوية في لبنان واألردن وأن هذه األراضي تق
  .لألردن

  19/1/2007عكاظ 
  

 فرص عمل للفلسطينيين وتوجه القامة منطقة صناعية مشتركة في الضفة: بيريز .25
اعلن شمعون بيريزبانه يجب توفير فرص عمل للفلسطينيين ومنحهم مساعدات اقتصادية من خالل اقامة مناطق 

واشار بيريزالذي كان يتحدث في  . مشتركة مع الواليات المتحدة على غرار المنطقة الصناعية في االردنصناعية
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ندوة دراسية اقيمت في كلية نتانيا شمال اسرائيل الى ان مساعي تبذل العادة تشغيل المنطقة الصناعية في ايرز 
 .واقامة منطقة صناعية مشتركة في الضفة الغربية 

  18/1/2007بارية وكالة سما اإلخ
 

  يقر تعيين وزير عربي اسرائيليالعملحزب  .26
اقر حزب العمل االسرائيلي قرار رئيسه الذي اقترح تعيين عربي اسرائيلي في : خلف خلف وبشار دراغمه

وقال . الماضي) اكتوبر(منصب وزير العلوم والثقافة والرياضة خلفا لوزير عمالي كان استقال في تشرين االول
المجتمعة في تل ابيب باغلبية ضئيلة ان ) لحزب العمل(بعد تصويت سري رأت اللجنة المركزية "ب انه بيان للحز

والنائب غالب مجادلة هو ". بيريتس) رئيس الحزب عمير(هذا التعيين ليس من صالحياتها بل من صالحيات 
  .عربي اسرائيلي مسلم ويمثل تعيينه في هذا المنصب سابقة في اسرائيل

  17/1/2007ف موقع ايال
  

  إسرائيلية  يحظر تسفير الفلسطينيين بسيارات تجميد قرار  .27
إسرائيليين تسفير فلسطينيين في منـاطق      ول األمر العسكري الذي يحظر على       اإلسرائيلي سريان مفع  جمد الجيش   

 نافيـه   وقالت هآرتس إن قائد ما يسمى المنطقة الوسطى يئيـر         . الضفة الغربية في سياراتهم دون إذن خاص بذلك       
  .علل قراره، بوجود عدة مسائل تنفيذية وقانونية تتعلق باألمر لم تترتب بعد

  19/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مطالبة بإبطال قانون المواطنة اإلسرائيلي العنصري بعد تمديده   .28
 بإبطـال قـانون     ، التماساً إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية، طالبت فيـه        "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل    "قدمت  

 قاضياً،  11وكان    .، بعد أن مدد، هذا األسبوع، لثالثة شهور إضافية        )أمر الساعة (المواطنة والدخول إلى إسرائيل     
 منهم أن القانون، الذي يمنع أزواجـاً        6 بخصوص دستورية القانون، وقرر      2006-5-14أصدروا قراراً بتاريخ    

حصول على مكانة قانونية، غير دستوري، وذلك علـى خلفيـة مـسه      فلسطينيين لمواطني إسرائيل وسكانها من ال     
وجاء في التماس جمعية حقوق المواطن، أنه بعكـس موقـف غالبيـة              .بالحق في حياة عائلية والحق في المساواة      

 11القضاة، ما زال القانون سارياً حتى يومنا الراهن، بعد ثمانية أشهر من القرار، وسوف يتواصل سريانه بعـد                   
  .اً منه على األقلشهر

   18/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  خطة التطهير العرقي للفلسطينيين سبقت النكبة: إسرائيليباحث  .29
واالسـتقرار إال بـاعتراف      بارز أن فلسطين لن تشهد السالم        أكد باحث إسرائيلي   : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

واتهم الباحث الـدكتور أيـالن بابـه،         .العرقي والسماح بعودة الالجئين    بمسؤوليتها عن النكبة وتطهيرها      اسرائيل
 ،”التطهير العرقي في فلـسطين    “محاضر في جامعة حيفا وناشط سالمي، في أمسية خاصة بمناسبة صدور كتابه             

تح  استنادا الى وثائق ومراسالت داخلية من أرشيفات الصهيونية تف         48 بالتورط بجريمة ضد البشرية عام       اسرائيل
 .كما قارب بين التطهير العرقي للفلسطينيين وبين العملية ذاتها في يوغسالفيا ذاتها في التـسعينات              . للمرة األولى 

وبحسب الباحث بابه فإن الصهيونية وضعت خطة مكتوبة للتطهير العرقي في فلسطين قبل النكبـة بـسنوات تـم                   
وتجسد هذه الخطة قرار الـصهيونية بإقامـة    . ”خطة د ال“تطويرها مع الوقت الى أن تبلورت نهائيا فيما يعرف ب           

  .دولة يهودية بقوة السالح وبطرد السكان االصليين
  19/1/2007الخليج اإلماراتية 
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  إسرائيل لم تتنازل عن السيطرة على قطاع غزة :تقرير حقوقي إسرائيلي جديد يؤكد .30
تقريرا تحـت عنـوان محتلـون       ) التنقلللدفاع عن حرية    (أصدرت جمعية مسلك ،      : زهير اندراوس  - الناصرة

المكانة القانونية لقطاع غزة وهو حول المكانة القانونية لقطاع غزة بعد إتمام خطة فك االرتبـاط فـي                  : منفصمون
وأهم ما جاء في التقرير، الذي كتبته المحامية ساري باشي وبروفـسور كنـت               . 2005من العام   ) سبتمبر(أيلول  

رائيل، وفقا للقانون الدولي، ما زالت تحتل قطاع غـزة بـالرغم مـن أن الجـيش                 مان من جمعية مسلك، أن إس     
اإلسرائيلي غير متواجد على أرض قطاع غزة على أساس دائم، وذلك ألن إسرائيل لم تتنازل عن سيطرتها علـى                   

ئيلية، وجاء في التقرير أنه مع إخالء المستوطنات ومعسكرات الجـيش اإلسـرا            . نواح كثيرة من حياة سكان غزة     
وأدت هذه السيطرة اإلسرائيلية الي تفاقم الوضع       . أحكمت إسرائيل سيطرتها على نواح أخري من حياة سكان غزة         

ويحتوي التقرير على مـستندات داخليـة للجـيش          .  االقتصادي في القطاع أي من أي وقت مضي        -االجتماعي  
زة تثبت جميعها أن إسرائيل تـسيطر علـى         اإلسرائيلي وعلى لقاءات مع ممثلين أوروبيين وتصاريح من سكان غ         
ويؤكد التقرير أن إسرائيل تـستخدم هـذا         . معبر رفح، المعبر الوحيد الذي يربط سكان غزة مع العالم الخارجي          

المعبر لتمنع الفلسطينيين من الخروج من القطاع أو العودة إليه إن كانوا خارجه من أجل الضغط علـى المـدنيين                 
يطر إسرائيل على سجل السكان الفلسطيني، وهي التي تقرر في نهاية المطـاف مـن هـو                 كذلك تس . الفلسطينيين

  . الفلسطيني من سكان غزة
  19/1/2007القدس العربي 

  
  اتهام إسرائيلي بمساعدة شقيقه في المقاومة .31

تهام ضد أساف   قالت تقارير إسرائيلية امس، إن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، الئحة ا               
التآمر لتقديم المساعدة للعـدو أثنـاء الحـرب،         ''المعروف باسم حسام صوافطة، وذلك بتهمة       )  عاماً 39(بن دافيد   

واضافت التقارير أن بن دافيد هو فلسطيني قـد تهـود وحـصل علـى المواطنـة                 · ''واالتصال مع وكيل أجنبي   
الذي حاول الحصول علـى     '' الجهاد اإلسالمي '' في حركة    اإلسرائيلية، وهو متهم بإقامة عالقات مع شقيقه الناشط       

وبحسب المصادر اإلسرائيلية، فإن قوات االحتالل تمكنت من        ،  حامض النيتريك، المستخدم في تحضير المتفجرات     
  .قبل أن يحصل على حامض النيتريك من شقيقه'' الجهاد''اغتيال الناشط في حركة 

  19/1/2007االتحاد االماراتية 
  

  يجاد حل لقضية فلسطينيي العراقإالجامعة العربية  اوروبا يناشدون نيوفلسطي .32
رابطة الالجئيين الفلسطينيين في أوربا، ناشـدت       أن  : القاهرة 19/1/2007 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     ذكرت

ة عن تجاهـل   ناجمتهم أن قضيتوأوضح .جامعة الدول العربية بايجاد حل لقضية الالجئين الفلسطنيين في العراق       
 817وأفادت بأن االعتداءات على الفلسطينيين بلغت        .تام من قبل الجامعة لمشكلتهم منذ االحتالل األمريكي للعراق        

، 62 مواطناً بعد التعذيب وتقطيع األجساد، واعتقال        523اعتداءاً باألسلحة الخفيفة، والمتوسطة نجم عنها استشهاد        
 طلب لجوء سياسي إلى السويد مقدم من        1500نوهت لوصول    كما   .فالً ط 24، بينهم   134، واعاقة   22واختطاف  

 الجئاً طالبوا بالرحيل من العراق، والعودة       837الفلسطينيين باسماءهم وعناوينهم بالعاصمة العراقية، باالضافة إلى        
  .194إلى األراضي الفلسطينية مدرجين ضمن افواج العودة وفقا للقرار 

، وجه  لجنة الصداقة الفلسطينية ـ الكرديةأن اسعد عبد الرحمن الذي يرأس: 19/1/2007 الدستور وأوردت
توفير  بحق الفلسطينيين في العراق، ومجازراللتدخل الفوري من اجل وقف ل مناشدة للسيستاني والرئيس العراقي

يحين موعد عودتهم على نحو مؤقت في اقليم كردستان تمهيدا لنقلهم الى اماكن ال تثقل على احد الى ان هم ملجأ ل
لتدخل لمنع حدوث مذبحة تل زعتر جديدة  وقد أشار إلى أن هناك ضرورة ل.الى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين

 وهمان مجموعات حاقدة ومسلحة تحيط بحي البلديات أكبر احياء الفلسطينيين،  وأشار إلى . هذه المرةفي بغداد
 .القتل بالتقسيط حتى تاريخهعلى وشك ارتكاب مذبحة بالجملة بعد ان مارست 
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  الفلسطينيةممثلو الجالية الفلسطينية في بريطانيا يدعون الى حقن الدماء  .33
عبر ممثلون للجالية الفلسطينية والمؤسسات والفعاليات والشخصيات الفلسطينية في بريطانيا امس عن قلقهم             : لندن

يراً، واعتبروا ان الدم الفلسطيني خط احمر ال يجـوز          البالغ للتطورات المؤسفة التي شهدتها الساحة الفلسطينية اخ       
من تهم،  في مناشد  كما أشاروا    .انتهاك حرمته، ودعوا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة بناء منظمة التحرير           

،  الفلـسطينية  مقدساتالرض و ال الى مخاطر االحتالل على أ     ،أجل حماية البيت الفلسطيني وتحصينه من المخاطر      
كما أنهم أجمعوا خالل لقـائهم علـى        . حقوق العادلة غير القابلة للتصرف    التحديات والضغوط التي تكبِّل     ال وتزايد

  .تشكيل لجنة متابعة، لتفعيل دور الجالية في بريطانيا
  19/1/2007الحياة 

  
  ! قرب قبة الصخرةيهودي قيد االنشاء كنيس  .34

 ببنـاء كنـيس     ونجمعية عطيرت كوهانيم يقوم   ن من   يمستوطنأن   :أ ف ب   نقال عن    19/1/2007 السفير   نشرت
. يهودي في الحي اإلسالمي من القدس الشرقية، على مقربة من قبة الصخرة، بترخيص من السلطات اإلسـرائيلية                

من جهته، قال مدير األوقاف في المدينة إن        و. صحة ذلك المتحدث باسم بلدية القدس     وجمعية    ال أكد مصدر في     وقد
 على البنـاء    هم اعتراض ونستأنفيسأنهم  ى تراخيــص بطرق سـرية وملتوية، مضيفا       المستوطنين يحصلون عل  

 إلى أن الحكومة اإلسرائيلية      من جهته   أشار المصدر في عطيرت كوهانيم     فيما. تعدي على األرض الوقفية   الووقف  
ا داخل البلـدة   كامير300 وضعت   حيثتؤمن لليهود الذين يسكنون األحياء اإلسالمية والمسيحية حراسة شخصية،          

 وحدة سكنية في مكان مقر الـشرطة        300ن الجمعية حصلت على ترخيص لبناء       أ أشار إلى ، و ذلكالقديمة لمتابعة   
حي قبالـة الجـدار     ال وحدة سكنية أخرى في آخر       300في رأس العمود في الحي اإلسالمي، كما أنّها تخطط لبناء           

  .الفاصل مع الضفة الغربية
 المطران عطـا اهللا     أن:  من رام اهللا نقال عن وكاالت       أحمد رمضان  عن مراسلها  19/1/2007 المستقبل   وأضافت

كل ما يتم في ظـل االحـتالل مـن          وأعتبر أن    ، بالسيادة االسرائيلية على القدس المحتلة     أكد عدم االعتراف  حنا  
 فتـا إلـى اسـرائيل   المدينة، الوأكد ان اسرائيل فشلت في تهويد  .اجراءات لتهويد المدينة هو باطل وغير شرعي      

ت في االحياء المسيحية واالسالمية لكنها لم تستطع طمس الهوية العربيـة            وبيبعض ال استطاعت ان تستولي على     
  .من المدينة بتاريخها االسالمي المسيحي

  
  دعوة عباس الى انتخابات مبكرة ستدفع الى حرب اهلية حتمية: استطالع .35

من الفلسطينيين يعتقدون ان  % 51 على موقعها على االنترنت ان اظهر استطالع للرأي اجرته وكالة سما: غزة
% 47قال  في حين .دعوة ا عباس الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ستدفع البالد الى حرب اهلية مؤكدة

كانوا من مناطق قطاع  % 37اظهر التوزيع الجغرافي للمشاركين ان قد و .بال ادري% 2اجاب و خالف ذلك،
  .الباقية في الدول العربية واوروبا وامريكا % 32 ـفي الضفة المحتلة فيما توزعت نسبة ال % 31و، غزة

  18/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

   أسوار المسجد األقصىيهددإسرائيل تحفر نفقا جديدا : جمعية األقصى .36
 األيام بحفر نفق جديد خطير،      كشفت جمعية األقصى، النقاب عن قيام السلطات اإلسرائيلية في هذه         : القدس المحتلة 

 وقـد تمكـن     .في مكان مخفي عن األنظار، تحت أساسات أسوار المسجد األقصى، األمر الذي يهددها باالنهيـار              
، توأضاف .اسيتم الكشف عن هذه الصور في مؤتمر صحافي سيعقد قريب         حيث  ،  ه تصوير منأعضاء من الجمعية    

استطاعت شراء دكان صغير، بالقرب مـن حـائط          اآلثار، التي أن هذه األعمال تتم عن طريق ما يسمى مصلحة          
  . المخبأ الذي شرع بحفر النفق من داخلهكان بمثابةالمبكى، 

  18/1/2006 قدس برس
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 صبري يدعو لدعم الحكومة الفلسطينية  عكرمة الشيخ .37

الصمود   تتمكن منعكرمة صبري، الشعب الفلسطيني إلى دعم الحكومة الحالية، حتىالشيخ دعا : القدس المحتلة
واعتبر أن الهدنة  .أمام الضغوطات التي تتعرض لها، معتبراً أن إقصاء أي طرف فلسطيني سيقود إلى حرب أهلية

 أن هذا الموضوع يخضع الفتا إلىالتي تطرحها الحكومة مع الكيان الصهيوني تختلف عن االعتراف باالحتالل، 
  .  الظروف السياسية الراهنة والطارئةللسياسة الشرعية، وأن االجتهاد مطلوب حسب

  18/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مداهمات واعتقاالت في الضفة الغربية .38
 آليـة عـسكرية وعـدد مـن         50ذكرت مصادر امنية فلسطينية ان اكثر من        :  أحمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   

تم هدم اجزاء من بعض المبـاني، وسـط طـوق           ، حيث    نابلس الجرافات االسرائيلية نفذت عملية كبيرة في مدينة      
وفي السياق ذاته، شنت قوات االحتالل حمالت دهم واعتقال في غير مكان من الـضفة الغربيـة                 . عسكري مغلق 

وفي الخليل، منعت قوات االحتالل حركة السالم االن اليسارية بالتظاهر امـس            .  فلسطينيا 13اعلنت عقبها اعتقال    
  . ي الحي اليهودي في المدينة باالعتداء على ابناء عائلة فلسطينية في المكاناحتجاجا على قيام مستوطن

  19/1/2007المستقبل 
  

  منع والدة الشهيد محمود طوالبة من السفر لألردن للعالج  .39
منعت قوات االحتالل والدة قائد سرايا القدس من السفر لألردن للعالج وأجبرتها على العودة              : علي سمودي –جنين  

 أن القرار جزء من سياسـة العقـاب التـي            وقد أشارت إلى   .ذلكزتها تقارير طبية تؤكد حاجتها الماسة ل      رغم حيا 
 هااثنين من أبنائ   أيضا، فيما يقبع      ممنوع من السفر     هازوجها، حيث أن     قبل وبعد استشهاد ابن    هاتمارس بحق اسرت  

  .خلف القضبان
  18/1/2007 48عرب

  
  ر من سبعين ألف مقدسي العنصري يدمر حياة أكثالفصلجدار  .40

بلدة وضـاحية   البلدة الرام شمال القدس من اآلثار الكارثية التي ستترتب على إغالق            ل المحليحذر مجلس   : القدس
 ألـف   70 رئيس المجلس أن الجدار فصل أكثـر مـن         ذكرو .البريد بجدار الفصل العنصري بشكل نهائي وكامل      

هـذا مؤشـر لنيـة      الفتا إلى أن    المقدسية،   من حملة الهوية  فلسطيني من محافظات وبلدات شمال القدس لوحدها        
 إلى أن مدراس الضاحية والرام باتت مهـددة         وقد لفت أيضا  الحكومة اإلسرائيلية سحب هوية اإلقامة الدائمة منهم،        

  . عن إغالق نحو ستمائة محل تجاري، فضالباإلغالق بسبب تقلص أعداد الطلبة
  18/1/2007 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ! على تسلق األسطح للوصول إلى بيوتهم في الخليلهاليالجبر أياالحتالل : تقرير .41

 في تقرير لها، إن سلطات االحتالل أقدمت على إغـالق           48تقول جمعية حقوق المواطن في أراضي الـ        : الخليل
ن يؤكـدون، أن الهـدف هـو         السكا علما أن  في مدينة الخليل، ألسباب تزعم أنها أمنية،         يرئيسالشارع الشهداء،   

مصادرة المنطقة لصالح المستوطنين، مشيرين إلى أن عشرات المحالت التجارية التي تقع في الـشارع أغلقـت                 
أبوابها بشكل كامل، بأمر من سلطات االحتالل، مما أثر على األوضاع االقتصادية على سكان المدينة، فيما يتحرك                

غالق أجبر المواطنين على سلوك طرق التفافية أو االنتقال عبر أسـطح             هذا اال  .المستوطنون داخل الشارع بحرية   
 أن كل وحدة جديدة كانـت تُعـين فـي    تدل علىشهادات لجنود إسرائيليين، أن أشارت الجمعية إلى    قد  و. المنازل

  . المدينة خالل الست سنوات الماضية، كانت تعطى من جديد ذات التعليمات التي تحظر حركة الفلسطينيين
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 الفلسطينيين من المشي على األقدام في الشارع،        بمنع اعترف المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية،       إلى ذلك فقد  
  .وذلك عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن تعليمات جديدة أعطيت تسمح بحركة السكان، مشروطة بإجراءات أمنية

  18/1/2006 قدس برس
  

   تسهيالت لرجال األعمال الفلسطينييناقتصادي فلسطيني ينفي تقديم إسرائيل .42
نفى رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة طولكرم، مزاعم إسرائيلية حول مـنح             : سليم تايه  - القدس المحتلة 

 فرضت مؤخرا شروطا تعجيزية     هاالفلسطينيين، وخاصة التجار ورجال األعمال، تسهيالت ملموسة، مشيرا إلى أن         
وأضاف أن اإلجراءات اإلسرائيلية الجديدة، انعكست سلبا علـى          .48 دخول أراضي الـ     على التجار الراغبين في   

  .األوضاع االقتصادية، وأدت إلى خسائر كبيرة، يومية ومتراكمة ما يجعل من الصعب تقديرها
  18/1/2006 قدس برس

  
  فلسطينية تشارك في مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات بتل ابيبشركة 25 .43

مجموعة من الشركات الفلسطينية في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات، الذي سيعقد في تل ابيب تشارك : رام اهللا
بتنظيم من قبل مركز التجارة الفلسطيني واالتحاد العام لشركات أنظمة المعلومات، بالتعاون مع مركز بيريس 

هذه شارت بال تريد إلى أن وقد أ .حيث من المتوقع أن يتم على هامشه إبرام عدد من اتفاقيات التعاون .للسالم
العام الماضي إلى زيادة في الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بمعدل حوالي نصف أدت النشاطات االقتصادية 

 وارداتالواعتبرت انه وبسبب االحتالل فان العالقة التجارية مع إسرائيل غير متكافئة حيث أن  .مليون دوالر
 . إلى إسرائيل ال تتعدى نصف مليار دوالر، بينما الصادراتيار دوالر مل2 من إسرائيل تتجاوز الفلسطينية

  18/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  إسرائيل م االنفراد في التفاوض مع  األسد عديناشدالحص  .44
نتمنى أال ينفرد   : قال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق الدكتور سليم الحص في تصريح له، أمس           : "الخليج" -بيروت  

بالتوقيع على تسوية، ال بل نتمنى ان يكـون التفـاوض           ) السلطة، لبنان، وسوريا  (ن األطراف العربية الثالثة     أي م 
ذلك ألن الموقع التفاوضـي ألي مـن األطـراف          . مشتركاً، وإذا تعذر ذلك أن يكون منسقاً بين األطراف العربية         

إننا نهيـب بـالرئيس     ":  وختم الحص قائالً   . بكل طرف  "إسرائيل"العربية الثالثة سيكون أضعف في حال استفراد        
السوري الدكتور بشار األسد أن يراعي هذه االعتبارات فال ينفرد في التفاوض او التوقيع مـن دون فلـسطين او                    

وإذا كانت التسوية مطلوبة إلنهاء حرب غير متكافئة، كما يقال، فتطبيع العالقات على الصعيد الشعبي لـن                 . لبنان
 الصادر عن األمم المتحدة، والذي      194ان نصل الى حل عادل لقضية فلسطين على أساس القرار           يكون وارداً الى    

يحفظ لالجئين الفلسطينيين، كل الالجئين، حق العودة الى ديارهم المغتصبة في فلسطين، كل فلسطين في امتـدادها                 
  ."التاريخي من البحر الى النهر

  19/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

   منى على الجيش دخول التعمير يتمفتي صيدا .45
لم يلتئم اللقاء الذي كان مقرراً أن تعقده فاعليات مدينة صيدا في دار االفتاء امس من أجل التأكيد على دعم                    : صيدا

وتمت االستعاضة عن االجتماع، وبناء لرغبة مفتـي        . خطوة انتشار الجيش اللبناني في منطقة تعمير عين الحلوة        
مد سليم جالل الدين، ببيان صدر عنه وأكد التوصية السابقة الصادرة عن لقاء دار االفتاء               صيدا والجنوب الشيخ مح   

الذي انعقد قبل أكثر من شهرين والذي تمنى على الجيش الدخول الى التعمير واتخاذ كل االجراءات التـي تحفـظ     
ر نفـسه، أكـد المـسؤول       وفي االطـا  . كرامة وأمن سكان المنطقة وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية فيها         

أيدت الجماعة االسالمية عقـد لقـاء للفعاليـات    : "السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود في تصريح        
الصيداوية في دار الفتوى بعد االتصال الذي أجراه رئيس دائرة األوقاف االسالمية فـي صـيدا مـع مـسؤولها                    
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اع فائدة سوى جمع فعاليات صيدا وما يترتب على ذلك مـن اشـاعة              السياسي، على اعتبار أنه ولو لم يكن لالجتم       
وجدد التأكيد على أن االجماع الصيداوي السابق       . لجو التوافق على مصلحة المدينة رغم الخالفات السياسية، لكفى        

  ".حول مسألة دخول الجيش إلى منطقة التعمير ساري المفعول وال ضير في تأكيده مجدداً
  19/1/2007المستقبل 

  
 يونيفيل ويطالبها بوقف الخروق اإلسرائيلية الشيعي يدعم الالمجلس .46

اكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي االعلى في لبنان الشيخ عبد االمير قبالن دعمه للقوات الدولية : بيروت
المين العام وطالب، خالل استقباله امس الممثل الشخصي ل. ”ما دامت ال تخرج عن مهماتها“العاملة في الجنوب 

تمنع كل الخروق االسرائيلية لالراضي اللبنانية وان “لالمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن، القوات الدولية بأن 
تتعامل مع كل الفئات الجنوبية “ونصحها بأن . ”ترصد تحركات إسرائيل بغية منعها من تجاوز الخط االزرق

وثيق التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني لمنع اسرائيل من ت“، داعيا الى ”وتتعاون معها في مختلف المجاالت
 .”انتهاك السيادة

  19/1/2007الشرق األوسط 
  

 إيران عرضت وقف دعم حماس وحزب اهللا:  سيبيبي  .47
، أمـس، أن إيـران      "بي بي سي  "كشف تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية،      : ي ب ا، ا ف ب، بي بي سي اونالين         

" حـزب اهللا  " وقف الدعم العسكري الذي تقدمه إلـى         2003 المتحدة بعد غزو العراق عام       عرضت على الواليات  
وقـد ورد   . ، مقابل التخلي عن الموقف العدائي حيالها والعقوبـات        )حماس(وحركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية     

ـ االقتراح الذي رفضته واشنطن، في رسالة سرية غير موقعة سلمتها سويسرا الى واشنطن و              بي بـي   "حصلت ال
وأوضح التلفزيون أن وزارة الخارجية األميركية فهمت أن أعلى السلطات اإليرانية وافقت            . على نسخة منها  " سي

  .على االقتراح
  19/1/2007المستقبل 

  
   "نهاية الطريق"مصر واالتحاد األوروبي يتطلعان إلى  .48

ل السياسة الخارجية واألمنية في االتحاد قال وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مع مسؤو
لكن من ... جدول أعمال اجتماع الرباعية ما زال قيد النقاش بين األطراف المشاركة"األوروبي خافيير سوالنا أن 

  ."الطبيعي أن يتناول االجتماع الوضع في األراضي الفلسطينية وسبل تحريك عملية السالم
  19/1/2007الحياة 

  
  مارس الضغط عليهانحتى  قة تنظيمية لنا بحماسال عال: اإلخوان .49

عبد المنعم ابو الفتوح عضو لجنة االرشاد في جماعة االخوان المسلمين في مصر . قال د:  علي الصالح-لندن
وأضاف ابو .  ان ال عالقة تنظيمية بين الجماعة وحركة حماس حتى تمارس الضغط عليها"الشرق االوسط"لـ

حركة تحررية مستقلة ) أي حماس(فهي . الفتوح ال عالقة تنظيمية لجماعة االخوان المسلمين بحركة حماس
ر الوطني ضد وهو موقف االخوان الداعم لكل حركات التحر. نحترمها وندعمها كما ندعم فتح والجهاد االسالمي

اذن فان محاولة الربط غير صحيحة الن حماس تنظيم مستقل، "واستطرد قائال . االحتالل االجنبي في فلسطين
 ."القصة ال اصل لها وهي مختلقة ولم تحدث على االطالق

  19/1/2007الشرق األوسط     
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  ببرنامج نووي مدنيالتزودعبد اهللا الثاني يعلن ان االردن يريد  .50
اهل االردني عبداهللا الثاني في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس اليوم ان بالده ترغب في التزود ببرنامج اعلن الع

ونحن في ما يخصنا , المصريين يسعون الى برنامج نووي ومثلهم مجلس التعاون الخليجي"وقال ان . نووي مدني
اعتقد "واضاف ". المر مع الغربندرس اللجوء الى الطاقة النووية الغراض مدنية تتصل بالطاقة ونناقش ا

شخصيا ان اي بلد يملك برنامجا نوويا عليه ان يخضع للقوانين  الدولية والسماح بعمليات تحقق تجريها المنظمات 
القواعد تبدلت في ما "واكد العاهل االردني ان ". الدولية المعنية لتؤكد ان هذا البرنامج يسلك االتجاه الصحيح

االردن كان يأمل برؤية منطقة خالية من السالح النووي ولكن بعد ,  في المنطقة برمتهايتصل بالموضوع النووي
 ".الى امتالك برامج نووية) في المنطقة(الصيف الفائت يسعى الجميع 

 19/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

  تحذر من خطورة مشاريع مشتركة مع اسرائيل  التطبيعمجابهة .51
نة حماية الوطن ومجابهة التطبيع عن المشروعية القانونية لتوقيع رئيس بلدية تساءلت لج:  ماجد توبة-عمان 

وجددت اللجنة تحذيرها من . أردنية التفاقية مع اسرائيل، تتعلق بإقامة متنزه وطني وعالمي في منطقة الباقورة
لتي يستأجرونها حتى سيطرة االسرائيليين على الباقورة، ا" تأبيد"هذا المشروع على االردن، من خالل " خطورة"

فوض "ورفعت اللجنة النقابية الحزبية مذكرة الى رئيس الوزراء معروف البخيت، تساءلت فيها عمن  .2020العام 
رئيس بلدية بتوقيع اتفاقية مع الكيان الصهيوني؟ وهل من صالحيات رئيس البلدية عقد مثل هذه االتفاقيات؟ وهل 

ورأت لجنة حماية الوطن ومجابهة " اتفاقيات مع رؤساء بلديات عرب؟يملك رؤساء بلديات أخرى التوقيع على 
". محاولة لتأبيد هيمنة الكيان الصهيوني على ارض أردنية"، وان فيه "خطورة بالغة"التطبيع ان في هذا المشروع 

 الى الفتة تحديدا". تسرب مزيد من االراضي االردنية لتحقيق مصالح العدو الصهيوني"وعبرت عن خشيتها من 
عدم السماح للعدو "وطالبت اللجنة في مذكرتها الحكومة بـ . مشاريع قناة البحرين والمطار المشترك في العقبة

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستعادة السيادة "كما طالبت ". الصهيوني باالستفادة من بوصة واحدة من ارض الوطن
ستبقى تعتبر "وقالت اللجنة إنها ".  اتفاقية وادي عربةاالردنية على ارض تم تأجيرها للكيان الصهيوني بموجب

وأفادت األطراف االردنية  ".السيادة على هذه األرض منقوصة حتى يتم إنهاء هذه العقود المفروضة على شعبنا
وضع استراتيجية أردنية إسرائيلية مشتركة "واإلسرائيلية التي وقعت على مذكرة التفاهم ان المشروع يهدف إلى 

وذلك من خالل إقامة مجموعة من المشاريع السياحية الممولة من االتحاد , دة إحياء وتأهيل منطقة الباقورةإلعا
سيتبعه مجموعة من اللقاءات ", وأشاروا إلى أن هذا اللقاء، الذي يعد األول من نوعه على هذا المستوى ".األوروبي
زم إزاء استمرار اغتصاب الكيان الصهيوني لنصيب موقف حا"ودعت لجنة مقاومة التطبيع الحكومة الى . األخرى

االردن من المياه وتخزينها في بحيرة طبريا، ما أثر سلبيا على نهر االردن والبحر الميت، وقيامها بتلويث مياه 
استمرار تواصل المسؤولين في بلدنا مع الكيان "ورأت اللجنة ان  ".النهر بالمياه العادمة ومياه برك األسماك

 ". ني، والتعاون معه جرأ هذا الكيان على التمادي في عدوانه ومصادرة كثير من حقوق الوطن واألمةالصهيو
  19/01/2007الغد األردنية 

  
  ال بد من التنسيق لتخفيف معاناة الفلسطينيين:  بن الحسن راشداألمير .52

ية الهاشمية، امس، في االجتماع     قال االمير راشد بن الحسن رئيس مجلس امناء الهيئة الخيرية االردن          : بترا-عمان
ان اجتماعنا اليوم ياتي في وقت يعيش فيه اخواننا في فلسطين واقعا اليما يعـانون               : "التنسيقي للمنظمات االنسانية  

فيه من كل اصناف التمييز والقهر والظلم والبد من التنسيق الصحيح بين الجهات المعنية من اجل المساهمة فـي                   
واضاف اننا بحاجة إلى جهود كل العقـالء        . وتقديم الدعم لهم على كافة المستويات االنسانية      تخفيف وطاة معاناتهم    

وقـال االمـين العـام لمنظمـة        . والمخلصين للعمل على تجاوز االوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني         
د للشؤون الدولية لقد بات واضحا      المؤتمر االسالمي في كلمة القاها نيابة عنه السفير عطا منان االمين العام المساع            

التاثير والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته في مجال االغاثة وتقديم الدعم االنساني في مختلف                
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انحاء العالم باتت معه مساحة الدعم التي تغطيها المنظمات االنسانية اكثر اتساعا وتنوعا من اجل مواجهة تـردي                  
جراء تكرار الكوارث والنكبات الناجمة عن الطبيعة او التي تـسببها الحـروب والـصراعات               االوضاع االنسانية   

واشار إلى ان ماجرى مؤخرا في االراضي الفلسطينية المحتلة من فتنة واقتتال كان تطورا مؤسفا ادمى                . المسلحة
سطينية اكثر تحصينا امام مثـل      قلوبنا والينبغي ان يظهر بين االشقاء الفلسطينيين وكان يجب ان تكون الساحة الفل            

  .هذه االحداث المؤسفة التي تصب الحب في طاحونة االعداء وتصرف االنظار عن جرائم اسرائيل
  19/1/2007الرأي األردنية 

  
   يرجح عدم قبول سورية بما نشرته هآرتسأكاديمي سوري .53

ن تكون سورية واسرائيل قد توصلتا  االسرائيلية ا-استبعد مراقب مقرب من مسار المفاوضات السورية  :رام اهللا
لونغ "ورجح الدكتور محمد مصلح استاذ العلوم السياسية في جامعة . الى تفاهمات حول اتفاق سالم بين الدولتين

 في نيويورك، الخبير في السياسة الخارجية السورية ان يكون اشخاص قد توصلوا الى المذكرة المنشورة "آيالند
الوثيقة المنشورة ": "الحياة"وقال مصلح لـ . امس، بعيدا عن معرفة الحكومة السوريةفي صحيفة هآرتس، اول من 

وفي رده على سؤال بشأن الدعوات السورية لبدء . "هي صياغة اسرائيلية، وحسب معرفتي فان سورية ال تقبلها
 فهي تحسن عالقاتها هذه الدعوات تقدم العديد من الخدمات لسورية،": مفاوضات مع اسرائيل، قال الدكتور مصلح

 "االوروبية واالميركية وتستكشف فرص التوصل الى اتفاق يعيد لها كامل اراضيها ومياهها المحتلة دونما نقصان
ويرى مصلح ان سورية في وضع افضل في هذه المرحلة . مستبعدا في ذات الوقت موافقة اسرائيل على ذلك
: واضاف.  في فلسطين"حماس"شل اسرائيل في لبنان وفوز ألسباب منها فشل الواليات المتحدة في العراق وف

، مستبعدا ان تقبل بأقل من كامل "كانت سورية ضعيفة قبل سنتين بعد خروجها من لبنان اما اآلن فإن موقفها قوي"
  .أرضها ومياهها

  19/1/2007الحياة 
  

  إسرائيل عندما نتحدث عن إيران؟  ذا ننسى لما: العطية .54
د العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن المجلس يعتزم بذل جهوده              صرح عبدالرحمن بن حم   

 إن االجتمـاع الـذي عقـده وزراء         "سوا"وقال العطية لراديو    . إليجاد حلول دائمة لألزمات التى تشهدها المنطقة      
 كل النزاعـات بـالطرق      خارجية دول المجلس مع وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس أكد ضرورة حل           

ورداً على سؤال قال إن الشيء الذي يثير االستغراب إننا عندما نتحدث عن إيران نتناسى في الوقت                 . الدبلوماسية
، مؤكداً أنه حتى يتمكن المجتمع الدولي من تكـريس          "إسرائيلية"نفسه مسألة مهمة، وهي أن هناك أيضاً ممارسات         

 دائمـاً  "إسرائيل" باعتبار "اإلسرائيلية"لمنطقة والعالم ال بد من النظر للممارسات     األمن واالستقرار والسلم في هذه ا     
  .الدولة المعتدية على الشعب الفلسطيني

  19/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بوش يمدد العمل بقرار تجميد ارصدة الجهاد االسالمي  .55
.  بقرار تجميد أرصدة حركة الجهاد االسالميقالت مصادر اعالمية اسرائيلية ان الرئيس بوش مدد لعام اخر العمل

ان منظمات ارهابية تواصل ممارسة نشاطات تعرض عملية : "معتبرا في رسالة بعث بها الى مشرعين امريكيين
 . ، على حد نقل المصادر"السالم الشرق اوسطية للخطر وتعادي المصالح االمريكية في المنطقة

  19/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
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  الرباعية لالجتماع في واشنطن تدعوايس ر .56
أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس قالت ) واشنطن( عن محمد المداح 19/1/2007 عكاظ جاء في
وقالت . إن رباعي الوساطة في الشرق األوسط سيجتمع على األرجح في واشنطن في الثاني من فبراير: أمس

  . يين إنها تعتقد أن هناك قدرا من التحرك في عملية السالم بالشرق األوسطالمستشارة االلمانية ميركل للصحف
أن رايس، قبيل لقائها رئـيس الـوزراء        ) ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي        ( عن   19/1/2007السفير   وأوردت

وأضافت . "يةان األسابيع المقبلة ستشهد كثافة نسبية على الجبهة الدبلوماس        ": البريطاني طوني بلير في لندن، قالت     
وأعربت رايس عن ارتياحها لتمكنها من      . "في النصف األول من شباط    ) الى الشرق األوسط  (اعتزم محاولة العودة    "
اعتقد انه من خالل الحديث الى الناس       "وقالت  .  المباحثات الفلسطينية االسرائيلية خالل جولتها في المنطقة       "حلحلة"

  . "ي المسيرة أساسا الن الجميع يريد البقاء في اطار خريطة الطريقواالستماع إليهم تمكنا من إحراز تقدم ف
 

   أميركيون وبريطانيون تفقدوا قوات بدر في األردنمسؤولون .57
كشفت مصادر أردنية مطلعة في عمان أن مسؤولين أميركيين وبريطـانيين قـاموا فـي               :  خليل رضوان  -عمان  

طة في األردن لالطالع على مدى جهوزيتها للمغـادرة فـي أيـة             اآلونة األخيرة بتفقد قوات بدر الفلسطينية المراب      
وأوضحت المـصادر ان    . في هذا الخصوص  " إسرائيلية"لحظة إلى األراضي المحتلة لدى صدور تعليمات موافقة         

المسؤولين األميركيين والبريطانيين اطلعوا خالل الزيارة على أوضاع قوات بدر وقوام عديدها، إضافة إلى القيام               
وتؤكد المصادر جهوزية القوات للتوجه إلى      . رة المعسكرات التدريبية التي تتلقى فيها القوات تدريباتها اليومية        بزيا

  . األراضي الفلسطينية في أي وقت، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عن تلقي تدريباتها رغم أوضاعها الصعبة
 19/1/2007المستقبل 

  
  ين ولبنان     يبحثان أوضاع العراق وفلسطوسوالنامبارك  .58

أكد سوالنا خالل، مؤتمر صحافي عقب زيارته لمبارك، رغبة االتحاد االوروبي في تحقيق نتائج ملموسة               : وكاالت
وبشأن التحرك االوروبـي لتنـشيط عمليـة        . على أرض الواقع في عملية السالم خاصة على المسار الفلسطيني         

تحاد االوروبي، قال سوالنا إن مـا يهـدف اليـه االتحـاد             السالم، خصوصا مع رئاسة المانيا للدورة الجديدة لال       
فـي  " نهاية الطريق "االوروبي بالتعاون مع الشركاء في علمية السالم في المنطقة هو التوصل الى ما يعرف باسم                

عملية السالم والتوصل الى اطار اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين خالل فترة زمنية محددة وأعتقد أنه قـد حـان                   
إن االتحاد االوروبي يريد خروج الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي مـن الحالـة            "وقال سوالنا   . ت لتحقيق ذلك  الوق

الحالية لموقف عملية السالم من خالل اجراءات لبناء الثقة المتبادلة حتى يتسنى لنا الدخول الى العملية الـسياسية،                  
". ن بينها االتحاد االوروبي ومـصر بـشكل خـاص         وأعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك من خالل جهود عدة اطراف م          

وأوضح سوالنا رداً عن سؤال، أن جولته في المنطقة الى جانب القاهرة تشمل زيارة كل من االراضي الفلسطينية                  
واسرائيل واالردن وأنه سيتحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت              

السياسية، معربا عن أمله في تحقيق هذا الهدف بتعاون من الدول العربية واالوروبية والواليات              عن اطالق العملية    
  .المتحدة

  19/1/2007المستقبل 
  

   إسرائيل لن تنعم بالسالم ما لم تنسحب من األراضي المحتلة : كارتر .59
نعم بالسالم ما لم تنسحب مـن  اعتبر الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر أنه ال يمكن إلسرائيل أن ت          : يو بي آي  

أوصت خالل جولتها الحالية فـي الـشرق        "األراضي المحتلة، الفتاً إلى أن وزيرة الخارجية كوندليســا رايس          
، لجهة االعتراف الكامل    " كأساس للسالم  2002 دولة عربية في العام      23األوسط باعتماد العرض الذي تقدمت به       

من المفيد لكل من مجلـسي      "وشدد كارتر على أنّه     . لحدود المعترف بها دولياً   بإسرائيل على قاعدة انسحابها إلى ا     
الشيوخ والنواب إرسال وفد إلى الضفة الغربية وغزة لالطالع مباشرة على الوضـع، ولقـاء القـادة الرئيـسيين                   
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اسـتهم  الوقت مناسب للديموقراطيين كـي يوضـحوا سي       ": وأضاف. "والتحقق من إمكانية إطالق محادثات السالم     
، موضحاً أن التوصية األصعب في تقرير بيكر ـ هاملتون بالنـسبة للعديـد مـن     "بالنسبة للشرق األوسط الكبير

  . الديموقراطيين كانت في الدعوة إلى محادثات سالم حقيقية حول المسألة الفلسطينية
  19/1/2007السفير 

  
  ماير يعرب عن تفاؤله حول إمكانية السالم في الشرق الوسط  .60

 أن السيد فالتر شتاين ماير، وزير خارجية ألمانيا، الليلـة  2007/ 19/1 وفـا  – وكالة األنباء الفلسطينية اء في ج
الماضية، والذي ترأس بالده الدورة الحالية لإلتحاد أألوروبي قد أعرب عن تفاؤله حول إمكانية إحراز تقدم فـي                  

بالمستشار النمساوي الجديد الفريد جوزين بـاور، فـي         ولفت ماير خالل لقائه     . عمليه السالم في الشرق األوسط    
العاصمة النمساوية فيينا، إلى أنه يعتقد بأن هناك أآلن أمام أألطراف المعنية فرصه سـانحة لحـل قيـام دولتـين      

  .فلسطينية بجانب دوله إسرائيل
ريكـا فـي     حول سياسـة ام     عن سمير ناصيف أن ماير طرح في، مؤتمر        19/1/2007القدس العربي   وأوردت  

، نظريات ثاقبة حول التعامل مع حركة حماس في فلسطين، مستندا           العراق بعد بوش عقد في تشاتهام هاوس بلندن       
الى خبرته في معالجة قضية ايرلندا الشمالية، وقال في ذلك ليس بامكاننا الطلب من قيادة حماس تسليم سلطتها قبل                   

.  منظمة الشن فين وخصومها في ايرلندا الشمالية ولذلك نجحنـا فهذا االمر لم نفعله مع. ان نتحدث ونتفاوض معها   
  .كما ان امريكا ساعدتنا آنذاك في عملية التفاوض تحت قيادة كلينتون

  
  الوضع مأساوي : نائب وزير خارجية ايطاليا .61

من محمد أبو خضير صرح هون أوغو أنتيني نائب وزير الخارجية اإليطالي بأن تحريك عملية السالم بين 
فلسطينيين واإلسرائيليين بحاجة الى ثالثة عوامل رئيسية وهي حكومة إسرائيلية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة ال

وحكومة فلسطينية قوية وجريئة وتدخل أمريكي فعال وقوي في هذه العملية وعبر عن اعتقاده بعدم توفر هذه 
ي المنطقة واجتماعاته مع الرئيس محمود عباس وقال أنتيني في لقاء خاص قبل اختتام جولته ف. العوامل حالياً

أن الوضع مأساوي واستدرك بأنه قد تحدث تطورات إيجابية ومفيدة في المرحلة : وكبار المسؤولين الفلسطينيين
ان الرئيس عباس شرح لي صعوبة الوضع الراهن وانه سيتوجه الى دمشق يوم السبت المقبل : وأضاف. المقبلة

لين وهو يأمل في ان يتحرك الوضع قدماً نحو األمام وأن األمر الذي يصبو إليه الجميع هو كما انه قرر زيارة بر
ان الواجب االن هو "واوضح .  وذلك من منطلق أن الوقت ال يعمل في صالح السالم المنشود"السالم والمصالحة"

ية كونداليزا رايس الى المنطقة كسر حالة الجمود في المسيرة السلمية وربما شكلت زيارة وزيرة الخارجية األمريك
 وكشف النقاب عن اقتراح تقدم به الى الرئيس عباس لعقد .دفعة قوية نحو الطريق الصحيح الستئناف عملية السالم

وقال لقد نقلت اقتراحا الى الرئيس عباس بعد انعقاد مدريد يوم األحد الماضي . مؤتمر دولي مشابه لمؤتمر مدريد
عاماً بعقد مؤتمر مدريد الدولي للسالم برعاية فيليب غونزالس وميغال موراتينوس  15بمناسبة ذكرى مرور 

وزير خارجية اسبانيا ونحن نرى ان افضل السبل للخروج من هذا المأزق يكمن في عقد مؤتمر دولي للسالم في 
نحن : طالي يقولوتابع المسؤول اإلي. مدريد وذلك بغية استئناف المسيرة السلمية والتغلب على مجمل العقبات

نعترف بصعوبة عقد مثل هذا المؤتمر الدولي االن، ولكن نستطيع عقد مؤتمر مصغر له تأثير كبير على الفرقاء 
: واضاف. المعنيين بالصراع مثل المؤتمر الذي عقد لألحزاب االشتراكية األوروبية في البرتغال في أيلول الماضي

 الفلسطينية "فتح"ن تنظم مؤتمراً دولياً حول فلسطين تتم دعوة حركة حسب اعتقادي تستطيع األحزاب االشتراكية ا
وحزب العمل اإلسرائيلي لمثل هذا المؤتمر واتخاذ مبادرات غير رسمية تساهم في تلطيف األجواء وتذليل العقبات 

يكتور بطارسة ف. وبالنسبة لمشاركة الحكومة الفلسطينية قال لقد قال لي رئيس بلدية بيت لحم د. ما بين األطراف
مثل ذلك وعلينا أن نلتزم بقرارات االتحاد األوروبي حيث ان اإلجماع في االتحاد ان ال يتم التعامل مع حكومة 

 وعبر عن أمله ان يتم التوصل الى حل داخل المعسكر الفلسطيني أو تشكيل حكومة وحدة وطنية . "حماس"حركة 
تيني ان حالة الجمود التي تشهدها المنطقة تشكل عائقاً أمام مستقبل واكد أن. أو الذهاب مجدداً نحو انتخابات مبكرة
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ال يمكن تحقيق السالم دون حالة من االنسجام والمصالح بين األحزاب والفصائل : فلسطين والفلسطينيين، وقال
يس يتوجب على الفلسطينيين احداث حالة من االنسجام في تصوراتهم والقبول بطرح الرئ: واضاف. الفلسطينية

عباس أو تحقيق الوفاق واالتفاق الوطني لما لذلك من انعكاسات على وضع القضية وصورة الفلسطينيين أمام 
 واكد جازماً ان أي جهة ستمثل .واكد ان األسابيع القليلة المقبلة ستشهد أموراً وتطورات هامة في فلسطين. العالم

يات الموقعة التي أبرمها الفلسطينيون في السابق ألن مثل هذه الفلسطينيين في المستقبل يتوجب عليها القبول باالتفاق
واضاف لدينا ثالث . يتوجب القبول بوجود إسرائيل واالبتعاد عن الخياالت: االتفاقيات تعد ملزمة للجميع وقال

مستقبل األرض المحتلة وقضية الالجئين ووضع مدينة القدس، وبرأيي يعرف الجميع : مشاكل وقضايا هنا وهي
ف سيجري حل مثل هذه القضايا عاجالً أم آجالً بيد انه ال تتوفر الشجاعة لدى األطراف المعنية المختلفة لتقديم كي

وطالب أنتيني الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بتقديم . التضحيات للوصول الى حل مقبول على كافة األطراف
 سريعة كلما كانت أفضل للجانبين على حد قولهالتضحيات والتحلي بالشجاعة وقال كلما كانت هذه التضحيات 

لقد اريقت دماء كثيرة في هذه الديار والواجب على الجميع التفكير لتغيير هذا الوضع نحو األفضل : وتابع يقول.
 ألن التاريخ في النهاية لن يرحم أحداً وسيسجل علينا تقاعسنا في إنهاء خالفاتنا بصورة حضارية وديمقراطية

ان المساعدات االيطالية مستمرة وستتواصل في المرحلة المقبلة وخاصة في المجاالت الصحية والعمل واشار الى .
والتجارة وغيرها ان المسؤولين الفلسطينيين خالل اجتماعاته في رام اهللا طالبوا منه زيادة المساعدات التي تقدمها 

  . إيطاليا للسلطة
  18/1/2007القدس الفلسطينية 
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دحض الجنرال جيفري كوستالزيه، قائد قوة المراقبين األوروبيين الدوليين في معبر رفح االتهامات االسرائيلية 
وقال كوستالزيه، الذي كان . حول تهريب السالح واألموال واتهمها بإطالق تلك االشاعات ألغراض سياسية

وفي المرات . دينة نتانيا االسرائيلية، أمس، ان المعبر ال يستخدم لتهريب السالحيتحدث خالل يوم دراسي في م
واضاف ان ادخال األموال مسألة لم يجر التطرق اليها بأي . النادرة التي جرت فيها محاولة تهريب تم اكتشافها

  . قضية سياسيةولكي يتاح معالجة القضية ينبغي أن تتخذ الحكومات قرارات بشأنها، ألن هذه هي. اتفاق
  19/1/2007الشرق األوسط 

  
 هناك أنفاق أخرى الغتيال كوادر فتح : دحالن .63

   :النص الكامل للقاء الذي اجراه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحالن مع هيئة االذاعة العبريةما يلي، 
 هذا الوضع؟الوضع الفلسطيني الداخلي هو الذي يخيم على األجواء اآلن، ما هو المخرج من -
منذ نجاح حركة حماس، قلنا أن المخرج هو حكومة وحدة وطنية، وتقديم برنامج سياسي يتوافق عليه المجتمع *

الفلسطيني، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، برنامج يتعاطى مع متطلبات المجتمع الدولي واألمة العربية، 
أن تلغي تاريخاً بدأته منظمة التحرير الفلسطينية على مدى أربعين ال تستطيع أي حكومة فلسطينية مهما عال شأنها 

عاماً، ال يوجد في العالقات الدولية شيء اسمه أن تنجح حكومة فتلغي ما التزمت به الحكومات التي سبقتها على 
د يطياً وترالمستوى اإلداري أو التنظيمي أو القانوني أو السياسي، ببساطة، حركة حماس تعتقد أنها نجحت ديمقرا

اآلن االنقالب بطريقتها، هذا ال يجوز وال يفيد، وبالتالي، حكومة الوحدة الوطنية التي تلتزم بما التزمت به 
الحكومات السابقة، نقيم أخطاء الماضي ونطور ايجابياته، ولكن حتى هذه اللحظة حركة حماس تتعامل بطريقة أن 

 .جاحهم في االنتخابات، فتعثرت جهودهم ونُكب الشعب الفلسطينيالماضي للماضي، والتاريخ الفلسطيني بدأ يوم ن
 كيف ترون حكومة الوحدة الوطنية، من جهة توزيع المناصب؟-
من وجهة نظرنا في حركة فتح، أعلنا ذلك مراراً، نحن ال ننظر إلى مقاعد، ونتطلع إلى كيفية قيام النظام *

ة على أسس حكيمة، ال تعنينا الوزارات، وإنما نظام سياسي السياسي الفلسطيني بترسيخ حكومة وحدة وطنية قائم
 .قادر على تثبيت الكيانية الفلسطينية وتطوير األداء الفلسطيني
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لو كانت الحكومة بنفس الوزراء الموجودين حالياً، وقامت على أساس وثيقة الوفاق الوطني، هل هذا حل مرٍض -
 بالنسبة لكم؟

 هم يقولون أنهم فشلوا، نحن ال نريد أن ننتقل من موقعنا في حركة فتح إلى الحكومة الحالية هي رمز للفشل،-
موقع نراه فاشالً، وبالتالي نحن وهم نريد أن ننتقل إلى مربع النجاح، نحن نريد أشخاص قادرين على خدمة 

 .الشعب الفلسطيني، ال نريد خطباء، كل الوزراء الحاليين يخطبون، نريد وزراء يعملون
 زارة الداخلية ؟ماذا عن و-
هناك وزارات لها حساسية خاصة، مثل وزارة الداخلية، حركة حماس تعتقد أن وزارة الداخلية مهمتها أن تقتل *

أبناء فتح، ويريدون أن يستقووا بوزارة الداخلية إلعمال مزيد من القتل في الشارع الفلسطيني، لذلك قلنا أننا 
وزارة، حتى ال تجير لعمل حزبي، لذلك اقترح األخ أبو مازن شخصية كحركة فتح ال نريد االستحواذ على هذه ال

مستقلة للداخلية والمالية والخارجية، والوزارات األخرى يتم التفاهم عليها، لذلك يجب أال تخضع أي وزارة، سواء 
عروف أن لحركة فتح أو لحركة حماس للمنطق الحزبي وللعمل الحزبي، يجب أن تكون لكل الشعب الفلسطيني، الم

من الشعب الفلسطيني، هناك أيضاً كفاءات لها الحق في أن  % 40كل القوى الوطنية واإلسالمية ال تمثل أكثر من 
تاريخياً، في منظمة التحرير الفلسطينية، حركة فتح، برغم سيطرتها على المنظمة، لم يكن لها يوماً أكثر . تشارك

 .عشر شخصية أخرى، مستقلة أو تمثل القوى األخرىمن ثالثة ممثلين في اللجنة التنفيذية وخمسة 
 الحكومة الحالية قامت على أساس ديمقراطي، أال تعتقدون أنه من الظلم حرمانها من كل الوزارات السيادية؟ -
ال نريد منعهم من االستحواذ على الحقائب السيادية، لكن على سبيل المثال، في وزارة المالية، األموال التي *

 120نحن أدخلنا " الشعب الفلسطيني تؤخذ إلى خزينة حماس، وراجع تصريحات السيد الزهار، قال تدخل باسم
 مليون دوالر، ال يوجد أي إثباتات في المجلس التشريعي أو 60، لم يدخل إلى خزينة السلطة سوى "مليون دوالر

 أنها ال تدخل، وصلنا إلى أن نقول ال القوى الوطنية واإلسالمية أن هذه األموال تدخل إلى الخزينة، أنا لدي دليل
نريد أن نأخذ هذه الوزارات، كذلك ال نريد لحماس أن تسيطر عليها، ألنها ال تعمل عمالً حكومياً رسمياً، هي 

 .تعمل مالياً في السر، إذا لم يعجبهم لتقود وحدها، ال نريد أن نتشارك على الباطل
يد سقفاً لمدة أسبوعين، وبعدها سيلجأ لالنتخابات المبكرة، هل هذا الرئيس محمود عباس حدد للحوار الوطني الجد-

 صحيح؟
القصة ليست في الوقت، أسبوعين أو ثالثة أسابيع، الرئيس الفلسطيني أبو مازن ال يريد أن يغلق باباً، انتظر *

، وإشراف ثمانية أشهر عذّب فيها الشعب الفلسطيني، بل وقُتل الشعب الفلسطيني، بإشراف رسمي من حماس
جزئي من الحكومة، كان آخرا مقتل الشهيد محمد غريب الذي أمضي اثني عشر عاماً في سجون االحتالل، 
وتفتخر حماس أنها قتلته، وبالتالي هم ليسوا أمنا ء على مصير الشعب الفلسطيني، وعليه، إما أن تنشأ حكومة 

ح، وإنما هي شروط لتمكين أي حكومة قادمة، أو وحدة وطنية، على األسس التي ذكرناها، وهي ليست شروطاً لفت
انتخابات، أو ـ وهذه وجهة نظري ـ رأيي الشخصي أن الحكومة يجب أن تبقى مدتها القانونية، لكنني ملتزم بما 

  .يقوله الرئيس محمود عباس، تحسب لها انجازاتها وتحسب عليها إخفاقاتها، وهي مخفقة حتى اآلن
 تي أجريتها في القاهرة؟ ما هي نتائج المباحثات ال-
هي مباحثات تقليدية، جرت العادة أن نتشاور مع مصر واألردن، وكل الدول العربية، وكان لي شرف المشاركة *

في الوفد مع الرئيس أبو مازن، لتطوير مواقف سياسية فلسطينية، ألن رايس كانت قادمة بتخطيط من بعض 
لرئيس أبو مازن للقبول بدولة مؤقتة، وبما يتالءم مع خطة حركة األوساط السياسية اإلسرائيلية، لتضغط على ا

حماس األخيرة التي تتحدث عن مشروع دولة مؤقتة، وبالمناسبة نحن رفضنا ذلك منذ عهد الرئيس أبو عمار 
رحمه اهللا، منذ أن ُأعلنت خارطة الطريق، كانت الواليات المتحدة تريد أن تضع شرطاً في خارطة الطريق يقود 

 دولة مؤقتة، وقد أجرينا عليها تعديالً قبل أن تُعلن أن يكون أحد الخيارات هو إعالن دولة بحدود مؤقتة ألن إلى
في ذلك مخاطرة سياسية أن تبقى القضية الفلسطينية مجمدة لمدة عشر سنوات، رفضنا فكرة الدولة المؤقتة، نسقنا 

ون نهاية عملية المفاوضات معروفة سلفاً، نريد دولة مواقفنا مع مصر واألردن ودول الخليج العربي، على أن تك
 .1967مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
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 هل هناك جديد بخصوص لقاء الرئيس محمود عباس وخالد مشعل؟-
لم يكن هناك ترتيب للقاء، هناك وسطاء، إذا أنجزوا مهمتهم في تقريب وجهات النظر على ورقة عمل سياسية *

 اللقاء حينها ليس مرفوضاً، أمضينا ثمانية شهور في النقاشات، واالستدراكات، ليس لنا شروط، مشتركة، يكون
نريد حكومة قادرة على فك الحصار ومواجهة إسرائيل في المجتمع الدولي، ال نبحث عن مغانم حزبية وال نبحث 

 .عن مصالح شخصية
لتم فيها بعناصر حماس، لماذا تنكرون عليهم ما الفترة التي أمضيتها أنت على رأس جهاز األمن الوقائي، نك-

 فعلتموه بهم يوماً؟
لم نقتل فلسطيني واحد بهدف القتل وبتخطيط للقتل، اعتقلنا أمنياً، ومن اعتقلوا كان اسمهم الجهاز السري وليس *

يهم، ولم نبدأ كتائب القسام، وهؤالء كانوا جهازاً لممارسة القتل في أوساط السلطة، وحماس تعرف ذلك، صبرنا عل
باالعتقاالت بناء على المعلومات إلى أن بدأوا يمارسوا أعمال القتل، عندما قتلوا الشرطي أكرم أحمد من أجل 
سرقة سالحه، وأنا من إعتقل قتلته، ولي شرف عظيم أنني اعتقلت من قتلوه، هؤالء كانوا في الجهاز السري 

قسام ـ التي كانت تناضل في ذلك الوقت ـ األخ محمد ضيف وليسوا من كتائب القسام، ومن كان يرأس كتائب ال
رفض أن يقتل فلسطينيين، وهو ال ينكر ذلك، كما ان هاناك فرق بين ان تعتقل من يحاول بالعنف أن يفرض عليك 

 .منطقه السياسي، وبين من يمارس القتل جهاراً نهاراً وبدون خجل
  لوضع حد لكل ذلك ؟القتل في الجانبين، أال تعتقد أنه قد آن الوقت-
بالتأكيد نعم، ولكنك ال تستطيع ان تطلب من أبناء فتح أن يقتلوا ثم يقتلوا ثم يقتلوا عن عمد، أبرز وأبشع جريمة *

منذ خمسين عاماً مورست على محمد غريب قام بها فاشيون من حماس، أطلقوا مائة صاروخ على الشهيد محمد 
 . حماسغريب، هذه وصمة عار في جبين حركة

 أين كان التقصير تجاه هذه الجريمة؟-
أنا لست مسؤول أمني، الجهة التي كان يجب أن تنقذ محمد غريب هي الحكومة، التي يوجد فيها وزير داخلية، *

كان هناك تقصير من األجهزة األمنية، التقصير حوسب عليه من أخطأ، وقام الرئيس بمجموعة من االقاالت 
جهزة األمنية، وستستمر هذه اإلجراءات، الكارثة أنه في جزيرة صغيرة كما قطاع والتغييرات في صفوف األ

غزة، ترسل الحكومة جيشها وميليشياتها وأجهزتها الغتيال شاب هو وزوجته وأبناءه ويدمرون البيت، هذه أعمال 
حيان، أما هؤالء كانت تقوم بها القوات الخاصة اإلسرائيلية، لكن اإلسرائيليين كانوا يعتذرون في بعض األ

 .فيفتخرون بما قاموا به
خطابك الذي تال تلك الحادثة وصفتهم بالقتلة، وجاء خطاب أبو مازن للتهدئة، هل هناك توزيع لألدوار في حركة -

 فتح؟
أنا أتحدث كمسؤول في فتح، أبو مازن يتحدث كرئيس للشعب الفلسطيني، أنا ال أستطيع ان أقبل بأي حال من *

تل شاب وأطفاله، هل مطلوب مني أن أشكر حماس على جرائمها، هم أسقطوا السالح منذ استشهاد األحوال أن يق
الشيخ أحمد ياسين، أبو مازن يتحدث بحكم موقعه، أنا ليس لدي التزامات تجاه احد، أنا مهمتي أن أحمي عناصر 

  .وكوادر حركة فتح
 قومي الفلسطيني؟ما صحة األنباء التي تحدثت عن تعيينك مستشاراً لألمن ال-
  .غير صحيح، عندما يتشكل مجلس األمن القومي، سأنظر في شأن الموقع الذي يمكن أن أعمل من خالله*
 بعد االعالن عن التهدئة، وبعد خطاب اسماعيل هنية، أعلنتم عن موضوع األنفاق؟-
 يحدث في الجهاز العسكري توقيت االعالن عن األنفاق، جاء ليثبت للناس كذبهم، إسماعيل هنية ال يعرف ماذا*

لحماس، برغم انه قائد في حماس، هذا ال يعفيه من المسؤولية، هو يتحدث عن التهدئة وتحفر أنفاق لقتل كوادر 
حركة فتح، المطلوب أنه عندما اتحدث عن التهدئة أن أتخذ إجراءات للتهدئة، هو ال يعرف شيئاً مما يحدث، هذا 

 .قصيريبرئه، ويدينه في نفس الوقت بالت
 هل هناك تياران في حماس؟-
أنا ال يعنيني الدخول في هذه التفاصيل، لكن رئيس الوزراء مسؤول عن الشعب الفلسطيني، وهي انفاق لم نقم *

نحن بحفرها، وربما يأتيك من يقول أنها للمقاومة، ونحن نرد بالقول أن المحتلين كانوا في بيت حانون، لم نرى 
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ساءهم هناك، هذه األنفاق نعرف بها، وصبرنا عليهم، لنتأكد هل هم جادون بالتهدئة أم المقاومة، هربوا وتركوا ن
أنه كالم في الهواء، وثبت أنه كالم في الهواء، اآلن أنا أتحدى حماس، هناك أنفاق أخرى، والهدف منها هو 

 ونغلقها، هذه رسالة مني االغتياالت، سنصبر على حماس حتى تغلقها، وإذا لم تفعل، سنفعل ذلك بأنفسنا، سندمرها
  .اآلن، هناك أنفاق أخرى مفخخة بالمتفجرات وموضوعة الغتيال شخصيات فتحاوية نأمل من الحكومة أن تغلقها

 هل هناك فرصة لنجاح الحوار الوطني الفلسطيني؟-
ن الشعب إن شاء اهللا، نأمل نجاح الحوار وحكومة الوحدة الوطنية، أنا متحمس لذلك، من أجل رفع الحصار ع*

الفلسطيني، ال يعنينا األفق السياسي اآلن، المهم التهدئة الداخلية والسالم االجتماعي، وبعد عام على وجود حماس 
في السلطة، أقول أن حماس كانت نقية وطاهرة في نظر الجمهور، اآلن ملوثة بدم أبناء الشعب الفلسطيني، نعيش 

 .ية ال حدود لها، ومع ذلك تصر الحكومة أنها رشيدةاليوم كارثة اجتماعية واقتصادية، وكارثة أمن
  19/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
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  أسعد عبد الرحمن. د
معاناة األسرى الفلسطينيين كبيرة، وملف األسرى واجه دوماً صعوبات تعمد الجانب اإلسـرائيلي قـذفها بوجـه                 

. إسرائيل الدائم للتعامل وفق التشريعات الدولية وبالتحديـد اتفاقيـات جنيـف           المفاوض الفلسطيني، نتيجة رفض     
وهناك تشابه كبير بين    . فإسرائيل تتعامل مع قضية األسرى كورقة ضغط ومساومة بعيداً عن الحد األدنى اإلنساني            

، فإسرائيل تتعامـل    الممارسات اإلسرائيلية وبين ما كان يحدث بمعتقالت النظام العنصري في جنوب أفريقيا سابقاً            
فالمحـاكم خلقـت    . مع المعتقلين الفلسطينيين بصفة جنائية، وترفض تسميتهم أسرى أو معتقلين من أراٍض محتلة            

بقرار من الحاكم العسكري، والقاضي يعينه الحاكم العسكري، وكذلك المدعي العام، أي أن الحاكم العسكري هـو                 
، 1967حصاء الفلسطيني تقريراً أكدت فيه أن إسرائيل، ومنـذ عـام            ولقد نشرت دائرة اإل   . القاضي والجالد معاً  

  .  ألف معتقل11 ألف فلسطيني، منهم في السجون اآلن 800اعتقلت 
لقد فشلت اتفاقات أوسلو في انتزاع اعتراف من إسرائيل باعتبار المعتقلين أسرى حرب ومقاتلي تحرر وطني، كما                 

هم، لذا يخشى أن تظل قضية آالف األسرى الفلسطينيين قضية ثانويـة            أي نص يتعلق ب   " خريطة الطريق "لم تورد   
مدرجة في ذيل أي اتفاق، وبالتالي يبقى التعاطي معها تحت ما يسمى بإجراءات حسن النوايا وبناء الثقة، بحيـث                   

ورغم . ينتظر الطرف الفلسطيني قرار الجانب اإلسرائيلي الذي يتحكم في شروط اإلفراج عن األسرى والمعتقلين             
مـن  " حزب اهللا "ذلك كان هناك عدد من الصفقات الناجحة حول تبادل األسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية أو                

لكن ماذا عن الطرف اآلخر، أي اإلسرائيليين أنفسهم وكيف ينظرون، حكومة           . جهة، وبين إسرائيل من جهة ثانية     
 إذا علمنا أن موضـوع األسـرى والمختطفـين          وأحزاب معارضة وأفراداً، إلى موضوع تبادل األسرى، خاصة       

وفي هذا السياق، يبدو الفتاً ما قالـه        . والرهائن، يحتل مكاناً رئيساً في التغذية الدائمة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي         
فـك  (منذ أوائل أيام المواجهـة تطاردنـا عقـدة          ): "2006 ديسمبر   13" (معاريف"في صحيفة   " شلومو غازيت "

  ". ين يشتمل مصطلح األسرى على سياسة جلب ضحايانا ليدفنوا في إسرائيل أيضاً، في ح)األسرى
لطالما أثار اإلعالن عن توصل الحكومة اإلسرائيلية إلى اتفاق حول تبادل أسرى مع الفلسطينيين واللبنانيين، ردود                

م تجري خاللهـا مفاوضـات   وفي العادة، يأتي القرار اإلسرائيلي بعد فترة صمت وتكت  . فعل متباينة داخل إسرائيل   
فقبل دخولهم التفـاوض    . موقف القيادة اإلسرائيلية أكثر تعقيداً    "وكما يقول غازيت فإن     . سرية وبعيدة عن األضواء   

وهو تماماً ما حاولت فعلـه إسـرائيل        ". والصفقات المخيبة لآلمال، يتم الفحص عن إمكان عملية تخليص عسكرية         
فقد أدى ذلـك إلـى قيـام        . لمقاومة اللبنانية في أسر جنديين إسرائيليين     الصيف الماضي حين نجحت عناصر من ا      

إسرائيل بشن عدوان على كل لبنان، وأعادت الكرة في قطاع غزة حين اختطفت فصائل مقاومة فلسطينية الجندي                 
ائيلية وفيما عدا محاولة تخليص أسراها، وفقاً لما يـراه جنـرال االسـتخبارات اإلسـر              ". جلعاد شليط "اإلسرائيلي  

فعلنا ذلك باختطـاف    . على نحو خاص في الجانب الثاني     ) ثمينين(توجد أيضاً إمكانية الختطاف رهائن      : "غازيت
قادة حزب اهللا من داخل أرض لبنان، وفعلنا ذلك منذ وقت غير بعيد، باعتقال قادة حماس كوسيلة ضـغط مقابلـة                     
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ع انعدام معلومات استخباراتية عـن مكـان احتجـاز          لقد اعتادت إسرائيل، م   ". إلطالق سراح الجندي جلعاد شليط    
. ، أن تدخل مرحلـة التفـاوض      )كما حدث في المثالين السابقين    (جنودها وفشلها في اإلفراج عنهم بعملية عسكرية        

وقبل أي شيء، غالباً ما تسعى إسرائيل، بكل وساطاتها، للحصول على معلومات صادقة عـن وضـع جنودهـا                   
فعلى سبيل المثال،   . عل بعد التطمينات العربية وغير العربية بشأن سالمة وصحة شليط         األسرى، وهو ما حدث بالف    

كان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد أعلن أن الجندي جلعاد شليط في صحة جيدة، وكذلك الجنـديان                   
  . وفقاً للصليب األحمر الدولي" حزب اهللا"اإلسرائيليان لدى 

لصفقات بين المسؤولين اإلسرائيليين وأي طرف عربي آخر، أولئك المسؤولين فـي            لطالما وضعت المفاوضات وا   
واجباً أخالقياً يفرض عليهم إطالق سراح أسراهم من أيدي         "فمن جهة، هناك ما يعتبره اإلسرائيليون       . موقف حرج 

قبـول الـسلطات   : ومن جهة أخرى، كان هناك دوماً الثمن الباهظ الذي عليهم دفعه". الخصم وإعادتهم إلى وطنهم   
أما الجمهور اإلسرائيلي فلطالما برز االنقسام بـين شـرائحه بـشأن            . اإلسرائيلية إطالق سراح مئات الفلسطينيين    

فمجرد القبول بصفقة يعني لدى الكثيرين منهم قيام الحكومة اإلسرائيلية بتقديم تنازالت لجماعـات            . صفقات التبادل 
ن المدفوع لقاء ذلك، في حين يرى الجزء اآلخر أن قبول صفقات مـن هـذا                ، متسائلين عن الثم   "إرهابية"تعتبرها  

بمعنـى أنـه ال     . النوع يحسِّن صورة إسرائيل دولياً، ويخفف سواد صورة الظلم الذي تلحقه إسرائيل بالفلسطينيين            
األصل في  خالف لدى اإلسرائيليين حول ضرورة إعادة جنودهم األسرى، سواء أكانوا أحياء أم موتى، ولكن يبقى                

وفي العادة، تتخذ الصحف اإلسرائيلية، وبغـض       . الموضوع هو كيفية استغالل هذا الحدث والثمن المدفوع مقابله        
من هنا، لطالما حرص المسؤولون اإلسرائيليون على       . النظر عن انتماءاتها السياسية، موقفاً نقدياً من هذه الصفقات        

فعلى سبيل المثال، اعتبرت    . اً من الهجوم الذي تلقاه الحكومة دائماً      إبقاء المفاوضات بعيدة عن وسائل اإلعالم خوف      
أن اإلعـالن عـن أي      ) واليسار إجماالً " العمل"التي تمثل عادة الرأي العام األقرب إلى حزب         " (هآرتس"صحيفة  

 وإنجازاً جديداً   مكافأة لحزب اهللا  "بشأن الجنديين اإلسرائيليين، سيشكل     " حزب اهللا "اتفاق بين حكومة إيهود أولمرت و     
، فـرأى فـي     "زئيف شيف "أما المعلق العسكري بالصحيفة     ". له وتتويجاً النتصار أمينه العام السيد حسن نصراهللا       

من شـأنه زيـادة نفـوذه وسـط         " حزب اهللا "قبول الحكومة إطالق سراح فلسطينيين في أي صفقة تنازالً لصالح           
األكثـر  " (معـاريف "أما صحيفة   . لعربية جمعاء من جهة أخرى    الفلسطينيين من جهة، وإعالء مكانته بين الدول ا       

فإلى جانـب   . ، فقد عرضت على صفحاتها المواقف المؤيدة والمعارضة للصفقة        )انتشاراً واألقرب ألوساط اليمين   
تقـاطع فـي    "وأنها أتت ثمرة    " األفضل في الظروف الراهنة   "المقاالت التي دافعت عن عملية التبادل، معتبرة أنها         

، نشرت الصحيفة أيضاً عدداً من المواقف المنتقدة والمنددة، حيث اعتبر المعلق            "حزب اهللا "بين إسرائيل و  " صالحالم
ـ    " عميت كاهن " سينتقل إلى تحقيق هدفه الثاني وهو تحرير مزارع شبعا         "الذي  " حزب اهللا "أن العملية هي انتصار ل

  ! شؤون... وهللا في عقول الخلق"! وصوالً إلى تحرير القدس
  19/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  فرصة بوش األخيرة لتسوية نزاع الشرق االوسط .65

  راغدة درغام
سواء نجحت االستراتيجية األميركية الجديدة للعراق أو فشلت، فإن جيرة العراق العربية وااليرانية والتركية هي 

اب، أو عراق فقد صوابه وتحول الى التي عليها أن تعيش بجانب عراق مقسم، أو عراق مشرذم، أو عراق االره
  .جهنم الحروب الطائفية والعرقية في انتحار ونحر مشين

 االسرائيلي الى خطة ملموسة وجدية - لإلدارة األميركية نحو النزاع الفلسطيني ”الجديدة“وسواء تطورت االفكار 
الذين يدفعون كلفة رفض كل منهم أو استمرت على نمط التخدير واإللهاء، فإن الفلسطينيين واالسرائيليين هم 

هم الذين يتقاسمون كابوس الالطمأنينة ويعيش كل منهم في بطن اآلخر من دون . اإلقرار بثمن مقتضيات السالم
صحيح أن المسافة الجغرافية بين الواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط لن تعفيها من . خيار االستئصال

صحيح أن حرب العراق صفعت السمعة األميركية وقوضت .  ومسيئة لآلخرينالمحاسبة على استثمارات سيئة لها
صحيح أن تحايل، ولربما احتيال، االدارات األميركية المتتالية على . مكانة الدولة العظمى الوحيدة في العالم
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قة  قد أسفر عن تآكل حسن النية وينسف الث- فلسطين واسرائيل -مقومات ومتطلبات ووعود حل الدولتين 
انما في نهاية المطاف، هذه الحروب والمعارك محلية مهما أنفقت عليها واشنطن من باليين . بالغايات األميركية

فالمعركة . الدوالرات، ومهما ارتكبت فيها من أخطاء، ومهما كانت صادقة في تبريراتها أو مراوغة في تفسيراتها
وفشل . منطقة، عرب وعجم ويهود وأكراد وغيرهمبين االعتدال والتطرف معركة مصيرية من أجل أجيال ال

االسرائيليين والفلسطينيين في الجرأة على إقامة السالم مكان االحتالل واالنتحار انما يذبح أحالمهم هم، إذا كانت 
ما تتطلبه المرحلة الراهنة هو القليل من . حقاً أحالم التعايش واألمن الحقيقي وليس ادعاءات اليقظة الكاذبة

انة ألن اآلتي مرعب إذا استمر الرهان على فشل إدارة جورج دبليو بوش في العراق وعلى إفشال السعي الرص
  .نحو نقلة نوعية من أجل معالجة جدية للقضية الفلسطينية

إحدى مشاكل اسرائيل ان لها مدافعين عنها في واشنطن يعتقدون أن المصلحة االسرائيلية تقتضي حماية اسرائيل 
هؤالء هم من يستنفر ضد أية مبادرة تتطلب من اسرائيل إنهاء االحتالل، وهم من يعطل أية محاولة . من السالم

انهم من يكرس نفسه لمحاربة أي رئيس أميركي يقترح تقسيم . للتحدث عن الوضع النهائي لألراضي الفلسطينية
بق، ألنه عبر الحدود الحمراء، في وهم من ساهم في إسقاط ايهود باراك، رئيس الحكومة االسرائيلية السا. القدس

رأيهم، وتحدث عن قدس قابلة للتقسيم فيما موقفهم الراسخ هو أن القدس هي العاصمة األبدية الموحدة للدولة 
  .اليهودية

هؤالء هم من بدأ يجنّد اتباع المدرسة ذاتها إلفشال أية محاولة قد يقوم بها جورج دبليو بوش وادارته في اطار 
فهم ال يريدون تكرار ما حدث عندما استيقظ الرئيس األميركي السابق بيل .  اسرائيلي-م فلسطيني البحث عن سال

.  سنوات أوكل خاللها كامل عملية السالم الى سفير وفريقه، دنيس روس7كلينتون الى هذه المسألة، بعد سبات 
اراك، وللمرة األولى في تاريخ وما حدث في كامب ديفيد هو أن ب. تلك اليقظة أسفرت عن لقاءات كامب ديفيد

وعليه، . القيادات االسرائيلية، وافق على طرح القدس على الطاولة، فكان ال بد من ايجاد السلم له ليتسلق هبوطاً
جاءت مقدمة . 2000عام ) سبتمبر(جاءت انتفاضة ارييل شارون على باراك عندما زحف على القدس في أيلول 

  . الفلسطينية الثانيةوحافزاً واستفزازاً لالنتفاضة
أصحاب هذه العقيدة عازمون على أال يسمحوا لجورج دبليو بوش ان يبحث عن سبل انقاذ سيرته التاريخية في 

 فائدته لهم والسرائيل بعدما قدم كل ما 43من وجهة نظرهم، لقد استنفد الرئيس األميركي رقم . فلسطين واسرائيل
  . ان المهمة هي مهمة منعه من مغامرة سلمية في السنتين األخيرتينواآلن،. لديه في السنوات الست الماضية

مهمة الرأي العام األميركي واالسرائيلي والعربي يجب أن تكون منع هؤالء من النجاح، واال فإن اآلتي أعظم ولن 
  . االسرائيليينيكون مكلفاً فقط للفلسطينيين والعرب وانما سيدفع األميركيون ثمناً باهظاً نيابة عن، وسوياً مع،

 االعتراف باسرائيل انما هو ”حماس“ أو الى رفض حكومة ”ارهاب“اختزال كامل القضية الفلسطينية الى 
همهم األول كان وال يزال عدم زج اسرائيل في . استراتيجية تبناها االعتذاريون عن اسرائيل تحت أي ظرف كان

يرفضون . سطين القابلة للحياة الى جانب دولة اسرائيلزاوية المفاوضات الجدية للتوصل الى حل قيام دولة فل
وهم يعارضون اآلن، كما فعلوا مراراً . ، حدود الهزيمة واالنتصار، لحل الدولتين في تعايش سلمي1967حدود 

وتكراراً في الماضي، اجراء المفاوضات الجدية على الوضع النهائي للدولة الفلسطينية ووضع البرامج الزمنية 
سبب أو آخر للتهرب من السالم واستحقاقاته ويعملون دوماً على قطع الطريق أمام أية ادارة اميركية تحلم الجدية ب

  .بصنع السالم
كوندوليزا رايس توجهت الى المنطقة وسط خالف جذري داخل صفوف االدارة األميركية يتجاذبه توجهان 

ة التي تصر على استثناء اسرائيل من المحاسبة أساسيان احدهما مدعوم من األوساط الفكرية والمؤسسات المؤثر
هذا التوجه يريد أن يتظاهر .  االسرائيلي-والضغوط وعلى رفض أي ترابط أو ربط بين العراق والنزاع العربي 

بأن ال عالقة وال مصلحة السرائيل في الحرب األميركية في العراق التي حذفت العراق كلياً والى األبد من 
واصحاب هذه العقيدة يقولون اآلن انهم ال يريدون ما من شأنه أن .  االسرائيلية-تيجية العربية المعادلة االسترا

  .يبين، أو يعطي االنطباع، بأن الواليات المتحدة تتنازل في موضوع فلسطين ألنها خسرت في العراق
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ن المعركة مع ايران التوجه اآلخر يرى ان هناك عالقة مباشرة اآلن بين ملفات العراق وفلسطين ولبنان وأ
وحلفائها تتطلب انتشال القضية الفلسطينية من خطط تهييج الرأي العام والتحريض على التطرف وعلى استهداف 

المنتمون الى هذه المدرسة يريدون اقناع . الواليات المتحدة بصفتها األم التي تقدم الى طفلها المدلل الدعم األعمى
فرصته األخيرة لسيرة تاريخية غير سيرة الفشل في العراق اذا وظف السنتين الرئيس جورج دبليو بوش ان أمامه 

 بدولتين، وهم يشجعونه على رفض الخضوع أمام ضغوط وخطط منعه من اإلقدام ”رؤية“المقبلتين في تحقيق 
  .على الدفع الجدي باسرائيل نحو سالم مع الفلسطينيين
سنتين األخيرتين من عهده الى بطة عرجاء مطأطأة الرأس جورج دبليو بوش لن يريد أن تتحول رئاسته في ال

شخصيته العنيدة قد تؤدي به الى رفض االذعان لضغوط ابعاده عن الملف . خجالً من فشل ذريع في العراق
انما إذا قرر ان يختار توجه االنخراط في هذه المسألة، يجب على الرئيس األميركي أن .  االسرائيلي-الفلسطيني 
 االسرائيلي في -، يقظاً الى نفوذ وقدرات وعزم التيار الذي يقود حملة تعطيل وضع النزاع الفلسطيني يكون، اوالً
وعليه، ثانياً، ان يدرك بكل وضوح ان أية مبادرة اميركية يقوم بها تكتفي بانصاف الخطوات وتكون . الصدارة

ة حقاً للمنطقة وللمصالح االميركية في عبارة عن جرعة أخرى من كوب التخدير، ستكون لها نتائج عكسية مؤذي
  .العالم العربي والعالم االسالمي أجمع

لذلك، إذا قرر جورج دبليو بوش االنخراط، عليه ان يتوقع حرباً مع فاعلين داخل ادارته وحزبه ومع أفراد اعتقد 
ضغوط الضرورية فهؤالء لن يسمحوا له، أو ألي كان، ان يمارس على اسرائيل ال. انه معهم في خندق واحد

وقد يفاجأ الرئيس االميركي الذي أعطى اسرائيل اكثر من أي رئيس سابق . لتحقيق حل الدولتين والتعايش بسالم
كيف ستنقلب األمور عليه إذا ظن ان بوسعه ومن حقه الضغط على اسرائيل حتى من أجل المصلحة األميركية 

رأي العام االميركي ان يدعمه في هذا التوجه حتى وان كان فإذا اتخذ هذا القرار، يجب على ال. الوطنية العليا
ذلك ألن المصلحة االميركية العليا حقاً تتطلب في هذا المنعطف الجرأة على . غاضباً منه بسبب حرب العراق
مع  االسرائيلي كي ال يدفع االميركيون تكراراً الثمن الغالي للشراكة االميركية -معالجة جذرية للنزاع الفلسطيني 

اسرائيل في إخضاع ماليين الفلسطينيين الهانة االحتالل وللتشريد اللذين يشكالن انتهاكاً لمبادئ وقيم حقوق 
  .االنسان

األمر اآلخر الذي سيكون على الرئيس االميركي ان يقوم به اذا اختار حقاً االنخراط في العمل نحو سالم فلسطيني 
حية السير بخطوات واثقة وجريئة وأن يدعمها شخصياً بمواقف  اسرائيلي، هو ان يعطي وزيرة خارجيته صال-

عليه ان يكون هو مقتنعاً وجاهزاً ألن . علنية كي ال تبدو كأنها تغامر خارج سرب القيادة الحقيقية في واشنطن
حتالل يقول ما قاله في مطلع اهتمامه بهذا الملف وهو ان المعالم األساسية للحل هي في قيام دولة فلسطين محل اال

  . االسرائيلي برمته يقتضي انهاء االحتالل-االسرائيلي، وان حل النزاع العربي 
اذا كان في ذهن كوندوليزا رايس اآلن مجرد استطالع مدى االختالف في المواقف الرئيسية األساسية السرائيل 

فالجو االقليمي ليس أبداً . لفشلوللسلطة الفلسطينية بهدف استيعاب الجو االقليمي، األفضل لها أال تتورط في هذا ا
الجو االقليمي .  االسرائيلية العضوية-في وارد تفهم المعادالت االميركية االنتخابية أو ظروف العالقة االميركية 

جو توتر وخوف على مصير وال جلد له لتمضية اسابيع في توقع زيارات لرايس أو لقاءات لها مع الرئيس 
الجو االقليمي سئم تحليل تعابير لقراءة ما .  الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرتالفلسطيني محمود عباس ورئيس

تعنيه االدارة االميركية عندما تتحدث وزيرة الخارجية عن أفق سياسي أو عن تعجيل وتسريع خريطة الطريق الى 
  .قيام دولة فلسطينية

اخلي لدرجة تتطلب الكف عن التوقف في فالوضع الفلسطيني قد وصل الى ذلك القدر من االنقسام والعداء الد
تتطلب القفز على هذه الحكومة الى المفاوضات التي هي شرعياً من . ”حماس“محطة المتطلبات من حكومة 

كل كالم عن نبذ ارهاب أو االعتراف باسرائيل . صالحية رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
 عن االلتزامات كذلك فعلت ”حماس“فكما تراجعت . اتفاقيات سابقة ال فائدة منه اآلنكشرط مسبق أو االلتزام بتنفيذ 

االثنان متكافئان في هذا مهما حاول االعتذاريون عن اسرائيل تقنين اللوم حصراً في . الحكومة االسرائيلية
عب الفلسطيني  ان يبرروا فشلها الذريع في قيادة الش”حماس“ ومهما حاول االعتذاريون عن حركة ”حماس“
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فكما الوضع الفلسطيني الداخلي في سوء كذلك الوضع االسرائيلي . كحكومة منتخبة الى حاضر ومستقبل أفضل
  .الداخلي قد بلغ ذلك القدر من السوء لدرجة ربما يستعد فيها االسرائيليون والفلسطينيون لدعم المغامرة بالسالم

 كامل مشاكل المنطقة انما القضية الفلسطينية تبقى أساسية  االسرائيلي لن تحل-معالجة النزاع الفلسطيني 
  .وضرورية في المعارك الرئيسية بين التطرف واالعتدال

البعض في واشنطن قرر ان بين أولوياته األساسية التركيز القاطع اآلن على موضوع العراق بابعاد تام ومتعمد 
هؤالء جندوا قدراتهم من .  االسرائيلي- الفلسطيني ألي بحث أو انخراط أو احياء لجهود البحث عن حل للنزاع

أجل استراق جورج دبليو بوش مجدداً لمنعه، بالحسنى عن هذه المغامرة اال اذا فرضت الظروف استبدال الحسنى 
لذلك على الرأي العام األميركي ان يستيقظ الى أهمية دوره في هذا المنعطف وأن يلعب هذا الدور . بالضغط

على الدول العربية إعادة طرح المبادرة العربية للتعايش السلمي مع اسرائيل . يف ومنع النقاشرافضاً التخو
وعلى الرأي العام العربي ان يفكر باالستفادة من غياب . وتسويقها لدى الرأي العام األميركي واالسرائيلي معاً

يركي على العمل الجدي لحل القضية نشوة االنتصار لدى االميركيين بسبب ورطة العراق وان يشجع الرئيس األم
  .فالشماتة بالفشل ال تخلّف سوى المآسي ألهل المنطقة العربية. الفلسطينية وانتشال هذا الشعب من بؤس االحتالل
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  رجب ابو سرية  

ي حكومة وحدة؟ في؟ ما في؟ ويمتد حبل الحوار على مـدار            ف. وكأن الحوار الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة      ... 
ستة اشهر، وكأنه ترف او مضيعة للوقت، وكأن الفلسطينيين في وضع مريح، يبحثون فقط عن تحسين ألحوالهم،                 
وكأن أيضاً كل االشارات الدموية التي حدثت والتوتر واالحتقان ال يمثل تهديداً جدياً لمجمل الوضـع الفلـسطيني                  

  .القائم
وتعددت أيضاً الوساطات، عربية واسالمية، وداخلية، وشملت مستويات رسمية وغير رسمية، قوى وشخـصيات،              
ثم تعددت مستويات الحوار، وكل مرة تعود االمور الى نقطة الصفر، هذا مع ان الطرفين الرئيسيين في الحـوار،                   

  .يؤكدان ان حكومة الوحدة، هي الخيار المفضل
تجاوز كل مرة، يعلن فيها عن حوار علني، اي تنشر تفاصيله اوالً بـأول، او عـن حـواٍر                   نقول ان االمور ال ت    

مستتر، ال تعلن تفاصيله بالكامل اوالً بأول، لم يتجاوز ما اعتبر انجازاً توافقياً، تم التوصل اليه منذ أيار من العـام                  
  . وثيقة للتوافقالماضي، نقصد وثيقة األسرى، التي صارت بعد التوافق عليها بمحدوداتها

قبل نحو شهرين، اكد الطرفان، رغم ان الكثير من القريبين من اجواء الحوار، كانوا اكدوا انه وصل الى طريـق                    
مسدود، انهما اقتربا من المحطة االخيرة، فقد اتفقا على برنامج الحكومة، الذي سيكون تجديداً لخطـاب التكليـف                  

 - على شخص رئيس الحكومة الجديـد        - تقريباً   -اق الوطني، وانهما اتفقا     الرئاسي السابق، مضافاً اليه وثيقة الوف     
  ! لكن ما افشل الحوار، في حينه، هو عدم التوافق على الوزارات السيادية-محمد شبير. د

اآلن، وبعد ان اوصل الفشل، قبل نحو شهرين، الى دفع الرئيس ألن يوصي باجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية                  
 على الوزارات السيادية، مع اختالف حول برنـامج         - تقريباً -عكس ما اتفق عليه سابقاً، اي التوافق        مبكرة، يعلن   

  .الحكومة، وشخص رئيس الوزراء
يحدث هذا مع العلم، ان الحديث كان يجري عن العودة للحوار من حيث توقف، ومن حيث انتهت جولته الـسابقة،                    

ن الطرفين، بل عن اكثر من مستوى للحوار؛ واحد يقوده الـسيدان            ورغم انه ال يجري الحديث اآلن عن حواٍر بي        
زياد ابو عمرو وخالد سالم، وآخر تقوم به حركة الجهاد االسالمي، ورغم تضارب االنبـاء التـي تـذهب حينـاً       

  .باالتجاه المتفائل، وحيناً آخر باالتجاه اآلخر، فان الوقت يمضي، وغداً سيكون لناظره قريباً جداً
ت جهود الوساطة االخيرة، قد رهنت التوصل الى اتفاق، بزيارة الرئيس ابو مازن لدمشق، تلبيـة لـدعوة                  فاذا كان 

الرئيس السوري، فان التوصل الى االتفاق من عدمه، سيكون مرهوناً بلقاء الرئيس باالخ خالد مشعل من عدمـه،                  
ائل في دمشق، قد يكون بينهم خالد مشعل،        هذا مع العلم ان لقاء يمكن ان يحدث بين الرئيس ابو مازن وقادة الفص             
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ربما يكون محاولة اخيرة لفك حالة االستعصاء، لكنه في الوقت نفسه، لن يمثل دليالً على التوصـل الـى الحـل                     
  .المنشود

وان حدث هذا، وبعد ان يعود الرئيس من جولته، التي ستشمل لبنان بعد سورية، ثم سويسرا للمشاركة في منتـدى   
ادي، فان الحالة الفلسطينية السياسية ستترقب عودة الرئيس الى رام اهللا، بعد ان يكون قـد اسـتنفد                  دافوس االقتص 

 قبل ان يقدم على اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعـد االنتخابـات    - مدة اسبوعين  -الفرصة االخيرة   
  .المبكرة

جهود الوساطة، وفضالها على جولة حوار اخيـرة،        المثير لالنتباه، هو ان طرفي الحوار، كل ألسبابه، قد اكتفيا ب          
ربما الن هذه الجولة، كانت ستشمل كل القوى السياسية، ولن تكون حكراً عليهما، وهذا ما اتضح من خالل اغالق                   
الباب على مبادرة لجنة المتابعة العليا، التي حاولت ان تطلق جولة الحوار يوم الثالثاء الماضي، وربما جاء ذلـك                   

  .هذه اللجنة على موقفها، الذي اتخذته في وقت سابق، بعد ذروة االحداث الدموية في غزةكعقاب ل
صحيح ان تدخل القوى من غير فتح وحماس، وضع حداً لحوار المجابهة، ان كان ذلك الدموي الذي جرى علـى                    

ح في استكمال مهمتـه،     االرض، او ذلك الذي كان عبر الفضائيات، بين الناطقين االعالميين للطرفين، لكنه لم ينج             
  .باطالق حوار جدي ينتهي بنتائج، تضع حداً لألزمة السياسية الراهنة

السؤال األساسي، الذي يرتسم االن، يتعلق بشكل الحوار بين الطرفين الذي سينشأ في ظل بقاء الوضـع الـراهن،                 
عددة، تتالمس، لكنها ال تتقاطع االّ      فالحوار بمعناه الواسع، ال يتوقف، لكنه حين يكون ملتبساً، يجيء عبر دوائر مت            

عند نقاط االحتكاك المتوترة، ومثل هذا الحوار، ال يؤدي الى جمع دائرتي االستقطاب، في دائـرة واحـدة، تعيـد             
  .تشكيل الكل الوطني، على اساس موحد، ال ينهي الخالف، ولكنه يضع حداً للصراع

داخلية، ال تتجاوز   " هدنة"نيون فيما بينهم، هو التوصل الى       وهل يعني ذلك ان اقصى ما يمكن ان يصل اليه الفلسطي          
حدود التهدئة؟ وان الطرفين يفضالن االن تأجيل الحسم بينهما، فترة اضافية، على حسمها االن، او على توافـق،                  

  جوهره اقتسام كعكة السلطة السياسية؟
االبقاء على حالة ازدواجية السلطة، قد يرضـي        ربما تجيب الوقائع الراهنة بنعم، لكن اكتفاء الطرفين، او قبولهما ب          

غرورهما او يلبي احتياجاتهما الحزبية، لكنه بالقطع يضر الى حدود بعيدة بمصالح المواطنين، ان كانـت علـى                   
  .المستوى المعيشي، او على المستوى الوطني العام

السابيع المقبلة، عامالً قد يؤثر بهذا القدر       تبقى بعد ذلك تأثيرات التفاعالت الداخلية، وحتى االقليمية خالل االيام وا          
او ذاك، في حواٍر وطني ملتبس اصالً، نظراً الن طرفيه يدخالن فيه، بنوايا غير صادقة، وكٌل لتحقيـق اهـداف                    
خاصة به، لذا فانه ال يؤدي الى نتائج، واألسوأ من هذا انه في كل جولة، يبدأ من جديد، فال يتواصل مع الجوالت                      

كأن المتحاورين، انما يتربصون ببعضهم البعض، مع ان طرفاً محايداً، ينظر للمسألة من الخارج، يعتقد               السابقة، و 
للوهلة االولى، أن االمر سهل للغاية ويمكن حله في لحظة، لكن هذه اللحظة، تبدو فارقة للغاية، فالحوار مـا زال                    

  .ملتبساً، والهدف منه ما زال بعيد المنال
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  جيمي كارتر
، عن تصوراته   "السالم وليس التمييز العنصري   : فلسطين"يساورني القلق من أن يكون البعض قد انصرف بكتابي          

ـ     -وأقصد بهذه المرامي، أن تستأنف علمية السالم الفلسطيني       . ومراميه األساسية  ا خـالل    اإلسرائيلي، إثـر توقفه
وعلى رغم أن معظم    . السنوات الست الماضية، وأن يوضع حد لالضطهاد المأساوي الذي يتعرض له الفلسطينيون           

من انتقدوا الكتاب، لم يعرضوا من قريب أو بعيد للحقائق المرتبطة بهاتين القضيتين الرئيسيتين اللتين ناقشهما، إال                 
وليس . الكتاب بحد ذاته، مقترنة باتهامي بكوني عدواً إلسرائيل       أن حملة منظمة فيما يبدو، قد تركزت على عنوان          

في مثل هذه االتهامات ما يخدم مصالح أي منا، نحن الملتزمين في مواقفنا بأن تظل إسرائيل دولة مسالمة، وتعيش                   
  . في وئام وتصالح مع جيرانها العرب والفلسطينيين
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 اإلسرائيلي، ستكون أولوية قـصوى      -ة السالم الفلسطيني  وإنه لمن المشجع أن أعلن الرئيس جورج بوش أن عملي         
وكذلك دعت وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس خالل جولتها الشرق         . له، خالل العامين المتبقيين من واليته الحالية      
 فلسطيني مبكر، بينما أوصت بأن يكون أسـاس العمليـة الـسلمية،             -أوسطية األخيرة، إلى عقد اجتماع إسرائيلي     

وتقوم هذه المبادرة كما هو معروف، على       . 2002الذي تقدمت به المبادرة العربية خالل قمة بيروت عام          العرض  
وينسجم هذا العـرض مـع      . 1967االعتراف الكامل بدولة إسرائيل، شريطة عودتها إلى حدود الرابع من يونيو            

لتي صـادقت عليهـا كافـة الحكومـات         السياسات األميركية الرسمية، وكذلك مع االتفاقيات والمعاهدات السابقة ا        
وهي الخطـة   " خريطة الطريق "، فضالً عن انسجامها مع ما أقرته        1993 و 1978اإلسرائيلية المتعاقبة بين عامي     

بعضوية كل من الواليات المتحدة األميركية وروسيا االتحادية واالتحاد األوروبـي           " الرباعية الدولية "التي طورتها   
  . واألمم المتحدة

يقة التي ال لبس فيها وال غموض، هي أن إسرائيل لن تنعم مطلقاً بالسالم حتـى تبـدي عزمـاً واسـتعداداً                      والحق
لالنسحاب من األراضي الفلسطينية التي احتلتها، وتسمح لجيرانهـا الفلـسطينيين بممارسـة حقـوقهم اإلنـسانية                 

ـ     . والسياسية كاملة غير منقوصة    ، ففي وسع تـل أبيـب إجـراء         "خط األخضر ال"أما فيما يتعلق بالترسيم النهائي ل
تعديل عليه عبر التفاوض مع ممثلي الشعب الفلسطيني، بحيث يسمح ببقاء كثير مـن المـستوطنين فـي بيـوتهم                    

والحقيقة أن مبدأ مقايضة األرض بالسالم، قد لقي قبوالً مـن           . المدعومة الواقعة شرقي حدودها المعترف بها دولياً      
 على امتداد الحقب، إال أنه واجه معارضة من قبل قادتها األكثر محافظة، وهؤالء لألسـف               قبل غالبية اإلسرائيليين  

هم الذين يحظون بدعم األصوات األكثر جهراً وعلواً بين أفراد الجالية اليهوديـة هنـا فـي الواليـات المتحـدة                     
  . األميركية

وقد كشف اسـتطالع للـرأي أجرتـه        .  نفسه وبالطبع يتعين على كافة الحكومات الممثلة للفلسطينيين، قبول المبدأ        
في مدينـة رام    " المركز الفلسطيني للسياسات واستطالعات الرأي    "في مدينة القدس، بالتعاون مع      " الجامعة العبرية "

 في المئة من سكان األراضي الفلسطينية المحتلة، يوافقون على          73اهللا، في مارس من العام الماضي، عن أن نسبة          
ى ذلك أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، دعمه إلجراء حوار مـشترك بـين رئـيس                 إل. المبدأ ذاته 

بل أعلن هنيـة    . ، ورئيس مجلس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت      "أبو مازن "السلطة الفلسطينية، محمود عباس     
 تفاوضـي فيمـا     ، في حال توصل الطرفان إلى اتفـاق       "حماس"عن عزمه على تقويض الموقف الرافض لحركة        

  . بينهما، وحظي بموافقة الشعب الفلسطيني عليه
حصيفاً وحكيماً في رفضه للتصور الذي قدمته له رايس مؤخراً، بإقامة دولة فلسطينية مـستقلة،               " أبو مازن "وكان  
 أما صيغة التوصل خطوة بخطوة إلى اتفـاق نهـائي، وهـي           . يتم االتفاق عليها بين الجانبين    " حدود مؤقتة "داخل  

الصيغة التي جرى الترويج لها قبل أزيد من ثالث سنوات، فقد اتضح أنها صيغة غير عملية ولـن تثمـر التقـدم                     
وبناء على تجربتي الشخصية، فإنه يصعب جداً التفاوض على أي اتفـاق مؤقـت بـين                . خطوة واحدة إلى األمام   

هو التصدي لجملة قضايا الحل النهـائي،       والصحيح  . الطرفين، بسبب كل ما يحيط باتفاق كهذا من شكوك مستقبلية         
  . بكل تعقيداتها ومصاعبها، باعتبار أن ذلك هو الطريق المفضي إلى السالم النهائي والدائم

على لعب دور أكثر فاعلية في شـؤون        " الحزب الديمقراطي "وبالنظر إلى هذه التطورات األخيرة، إلى جانب عزم         
 ألن نستوضح مجمل رؤية حزبنا وسياساته الشرق أوسطية، في إطارها العام            الحكم، فإن الوقت يبدو مالئماً للغاية،     

وما أكثر الخيارات المتاحة أمام الكونجرس، وهو يسعى لتنسيق مقترحاته في هذا الصدد، مع سياسات               . والعريض
فـي أن   " مجموعة دراسة العراق  "يشار هنا إلى أن الشكوك تساور الكثيرين في أن تفلح توصيات            . البيت األبيض 

وإذا ما أخذنا قدرة المشرِّعين األفـراد علـى         . توفر أساساً صالحاً لإلجماع عليه، فيما يتعلق بحل المأزق العراقي         
ـ          ، أن ترد عملياً على المـزاعم       "الديمقراطيين"صياغة وبلورة تصوراتهم الخاصة، فإن في وسع السياسة الحزبية ل

  . ديل في مساعي التصدي للمأزق العراقيعن تقديم أي ب" الديمقراطيين"القائلة بعجز 
ولعل أهم عامل في سياسات العراق هذه، أن نشدد مطالبتنا لحكومة نوري المالكي الحالية، ببذل أقصى ما تستطيع                  
من جهد وتعاون، في وضع حد لدوامة العنف الطائفي، على أن يقترن ذلك بوضع جدول زمني واضح النـسحابنا                   

االلتزام بضرورة التعاون اإلقليمي في حل ذلك النزاع، بما فيه فتح باب المشاركة لكل              كما أن من شأن     . من هناك 
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من إيران وسوريا، أن يبدد شكوك العراقيين ويطمئنهم إلى أن الواليات المتحدة ليست ذلك الغازي الدخيل الـذي                  
مستقبل الـسياسي واالقتـصادي     يريد أن يبقي على هيمنته اإلقليمية أبد الدهر، ويتشبث برغبة أزلية في تشكيل ال             

  . لشعوب المنطقة، حسب مصالحه وهواه
القائلة إن إحداث أي تقدم ملموس على طريق حل         " مجموعة دراسة العراق  "ورغم رفض إيهود أولمرت لتوصيات      

  اإلسـرائيلي، إال أن التوصـية      -المأزق العراقي، إنما يرتهن إلى إحداث تقدم مماثل في تسوية النزاع الفلسطيني           
، هي تلك الخاصة بضرورة إحراز تقدم ملموس في محادثات          "الديمقراطيين"األهم والحاسمة التي ال تزال بانتظار       

  .  الفلسطينية-السالم اإلسرائيلية
  19/1/2007االتحاد االماراتية 
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