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 التيار الدموي في حماس قاد مجتمع غزة إلى ما وصل إليه: دحالن .1
شار عضو المجلـس الثـوري      أ  مع تلفزيون معاً،    خالل لقاء مطول   :رام اهللا من   19/1/2007وكالة معاً   أوردت  

اعت وسـط  سرائيل من قطاع غزة ض إن لحظة االنتصار الوطني المتمثلة بانسحاب       ألى  إلحركة فتح محمد دحالن     
شار أو .مراء الحرب ومقاتلي الحروب الذين لم يترددوا في تعكير لحظة الفرح واالنتصار           أسماهم ب أممارسات من   

على ما يبدو اعتادت على الحياة الصعبة ولم تتمكن من معايشة لحظة البنـاء والفـرح                " تنظيماتنا"ن  ألى  إدحالن  
تعـريض  معتبراً  طالق الصواريخ من بين منازل السكان       إة  وهاجم بشدة ظاهر   .واالنتصار والنظرة الى المستقبل   

وال يجـب علـى     " عمالً جباناً "ية مسؤولية   أطفالهم لنيران االحتالل ومدفعيته دون      أممتلكات السكان الفلسطينيين و   
تـي  ثقافة التكفيـر والتخـوين ال     " على   وبدا دحالن غاضباً   .مام المواطنين أن يتنصل من مسؤولياته الدائمة      أالثائر  

ذا كـان  عمـا إ  على سـؤال  ورداً ".ليهإلى ما وصل إيقودها تيار دموي في حماس والتي قادت المجتمع في غزة  
ن الشهيد عبد العزيـز الرنتيـسي       أ محددين باالسم مسؤولية استهدافه الدائم باالتهامات قال دحالن          شخاصاًأيحمل  

ن في حركة حماس هـو الـذي ال          يحكم اآل  اً دموي اًن هناك تيار  أال  إ ،نا تربيت في منزله   أكان جاري وصديقي و   "
رجـائي  : "ووجه دحالن نداء للفتحاويين في الضفة الغربيـة قـائالً          ".عدامهم بدم بارد  إيتردد في ذبح الفتحاويين و    

 .على حـد قولـه    " لى الضفة الغربية حتى لو شاهدتم حماس تذبح الفتحاويين في غزة          إن ال ينتقل االقتتال     أملي  أو
نهم ال يهاجمونني فحسب، وال   إ:"ظهر دحالن عدم اكتراثه وقال      أعالمية التي تشنها حماس ضده،      جمة اإل وحول اله 

م أبـو عبيـر، وال      أال  " :ضافأثم   ".نما يهاجمون فتح ويكفرون الفتحاويين ويغالون في ذلك       إيكفرونني فحسب و  
ن أ وعلى قادة التنظيمات     ل شهرياً  شيك 2000عبير يقررون مصير الوطن ومستقبل فتح، فهوالء مأجورون بمبلغ          

عتبرها أنا  أ ":وحول قناة الجزيرة، قال    ".و الوقوف كمتفرجين  أذا كانوا يريدون تحمل المسؤولية      إيقرروا بصراحة   
سـاس همـزة النكـرة رغـم        أخوان المسلمين، وهي تعمل ضد فتح وبشكل علني، وتعمل بال خجل على             قناة اإل 

  ".ة الذين عانوا الحصار وواجهوا التحدياتاحترامي وتقديري لمراسلي الجزير
 لقيادة   مستتراً  وجه دحالن تهديداً   :وفاء عمرو  نقالً عن مراسلتها     رام اهللا من   20/1/2007رويترز  في حين ذكرت    

نه لن يقبل أو يبقي صـامتا       أوقال   .نه سيحمي أعضاء حزبه من القتل على يد حماس        أحركة حماس الجمعة بقوله     
  .نه سيواجههاإ من فتح فذا قتلت حماس أحداًإنه أ تابعو.  من فتحداًذا قتلت حماس أحإ

قلنـا منـذ   " :وقال فـي رام اهللا .  على حماس   عنيفاً شن دحالن هجوماً  : عن الوكاالت  20/1/2007السفير  ونقلت  
..) (.، لـذلك     علـى حمـاس    ننا لن نشارك في الحكومة لكن سنمارس حقنا في االنتقاد وهو ما كان صعباً             أالبداية  

وا لالغتياالت السياسية ضد كوادر وأعـضاء حركـة فـتح    ؤحاولوا فرض منطقهم السياسي من خالل العنف ولج  
نها حكومـة   أنه ال يحق للمعارضة انتقادها بل إنهم قالوا         أ تعتقد   ،منذ فوز حركة حماس   " :وتابع. "واألجهزة األمنية 

 ، وهي تدعي المقاومـة وال تقـاوم       ،ئم على التدمير  لحماس برنامجها الخاص القا   " :أضافو. "إلهيه جاءت من اهللا   
العام الماضـي كـشف     .  ويتصرفون كمعارضة وسلطة في آن واحد      ،صالح وهي أفسد من حركة فتح     وتدعي اإل 

  . "هم علمت فتح كيف تكون في المعارضة واأل،حماس على حقيقتها
يل تعرقل عملية السالم، وأنها غيـر       إسرائ" أن    أمس  اعتبر دحالن  :أ ف ب  نقالً عن    20/1/2007البيان  وأضافت  

األوضاع في إسرائيل تؤكد على أن إسرائيل       "، وأوضح أن    "جاهزة لعملية سالم حقيقية رغم التوجه الدولي إلحيائه       
، "غير جاهزة لعملية سياسية حقيقية، والوضع في إسرائيل داخلياً ال يسمح بذلك ال عسكرياً وال سياسياً وال حزبيـاً                  

إسرائيل حتى اآلن ال تريد حالً نهائياً معنا ينهي الصراع ويؤدي إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات                "مؤكداً على أن    
الفلسطينيين رغم وجود حماس في الحكومة جاهزون لعملية سالم تقود لدولة على حدود الرابـع               "وقال إن   . "سيادة

الفوارق السياسية بين حمـاس     "راً إلى أن    ، مشي " وهم لديهم إجماع على ذلك حكومة ورئاسة       1967من يونيو العام    
  ."ن يكون مشجعاً للوصول إلى حل سياسيأوالرئيس عباس قد ذابت وهذا ممكن 
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  إما حكومة وحدة او انتخابات مبكرة: عباس بعد محادثاته مع سوالنا .2
قبيل ساعات  أعلن الرئيس محمود عباس      : محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/1/2007الحياة  نشرت  

وقال . من توجهه الى سورية ان خياراته محصورة في تشكيل حكومة وحدة وطنية او الذهاب الى انتخابات مبكرة                
اما حكومة وحدة وطنية او انتخابات      : "في مؤتمر صحافي مشترك مع خافيير سوالنا عقب لقائهما امس في رام اهللا            

حماس خاضت االنتخابات السابقة وفازت، ويمكنها      . لبحرنحن هنا ال نرمي حماس في ا      : "واوضح عباس  ".مبكرة
نحن نعيش ازمة، والحل هو حكومة وحدة وطنية، ومن دون ذلك سنستفتي            . اليوم خوض االنتخابات والفوز ايضا    

الزيارة معدة للقاء الرئيس بشار     : "ولم يعلن عباس انه سيلتقي خالد مشعل في هذه الزيارة، واكتفى بالقول            ".الشعب
واعلن ان لجنة المتابعة في غزة بدأت اجتماعاتها امس         ". د، وستكون هناك لقاءات مع قيادات فلسطينية كثيرة       األس

االمور واضحة، كيف نحصل على حكومة قـادرة علـى رفـع            : "في غزة للبحث في تشكيل حكومة وحدة، وقال       
  ".الحصار

المهم : " وحدة وطنية تشارك فيها حماس، وقال      من جانبه، اعرب سوالنا عن تأييد االتحاد االوروبي لتشكيل حكومة         
وأكد سعيه، بمساعدة المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي،       ". اليوم تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف العنف الداخلي       

ندرك تماماً أن عملية السالم لن تكون سهلة، بـل سـتتخللها صـعوبات              : "للبدء في إحياء عملية السالم، واضاف     
وشدد على وجوب العمل     ".نؤكد دعمنا للرئيس عباس، وأنه يمكن االعتماد علينا في وقت الصعوبات          كثيرة، لكننا   

  .من أجل تغيير ظروف معيشة الشعب الفلسطيني
هنـاك  "وكان عباس قال في كلمة في كنيسة المهد لمناسبة االحتفال بميالد السيد المسيح حسب التقويم االرمني، ان      

تلقينا : "واضاف". الم مع اسرائيل من خالل اللجنة الرباعية الدولية والواليات المتحدة         مؤشرات الى بدء مسيرة الس    
ووصف هذه المؤشرات    ".اخيرا تطمينات، وهناك بقع ضوء تشير الى انه يمكن ان نبدأ مسيرة السالم مع اسرائيل              

  ".انها مبشرة بخير، ونرجو اهللا ان نصل الى السالم بأقصى سرعة ممكنة"بـ 
كد قدورة فارس احد قادة فـتح   أ: وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في      20/1/2007القدس العربي    وأضافت

وقلـل فـارس مـن قـوة         .للقدس العربي الجمعة بان تجربة الحركة وانقسامها في االنتخابات السابقة لن تتكرر           
كة تعطي االولوية للتوافق مع حماس       ان الحر  ىاالستعدادات في داخل الحركة الجراء انتخابات مبكرة، ومشددا عل        

 .وتشكيل حكومة وحدة
وقدرت تلك المصادر التـي      .هذا واوضحت مصادر في فتح للقدس العربي انها تستعد الجراء االنتخابات المبكرة           

طلبت عدم ذكر اسمها ان عباس مصر علي اجراء االنتخابات المبكرة وبانه غير متفائل بامكانية تشكيل حكومـة                  
وتوقعت تلك المصادر ان يصدر عباس مرسـوما رئاسـيا الجـراء             . كسر الحصار  ىحماس قادرة عل  وحدة مع   

 . االنتخابات عقب عودته من جولته العربية
  

 المرحلة االنتقالية ليست خيارنا :  وزير خارجية كندالقاءهعباس بعد  .3
يس الفلـسطيني فـي بيـت    بحث الـرئ :  كمال زكارنة،عماننقالً عن مراسلها في   20/1/2007الدستور  نشرت  

وقـال صـائب     .الضيافة بعمان امس مع وزير خارجية كندا اخر التطورات المتعلقة بعملية السالم في المنطقـة              
 طلب من كندا بذل كل جهد ممكن من اجل ايجاد حـل عـادل لقـضية                 عباسعريقات للصحفيين عقب اللقاء ان      

وقال عريقات ان البحث تناول نتائج لقاء الرئيس مع          .ية وقرارات الشرعية الدول   194الالجئين على اساس القرار     
وقال ان هناك اتفاقـا فـي        .رايس ووجوب اسقاط اي تفكير في مرحلة انتقالية طويلة االمد او دولة بحدود مؤقتة             

وجهات النظر بين كندا وفلسطين على وجوب احياء عملية السالم وتحقيق دعوة الرئيس االمريكي باقامة دولتـين                 
 .نية واسرائيليةفلسطي

تناقـشنا  "قال وزير الخارجية الكندي عقب لقاء مع عباس         : أ ف ب  نقالً عن    19/1/2007موقع ايالف   وأضافت  
بشكل بناء وايجابي حول ما يمكن ان تقدمه كندا في محادثات السالم والمفاوضات وكانت هذه فرصة لي السـتمع                   

  ".وهذا هو السبب الرئيسي لزيارتي للمنطقة
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  تضمن خطاب التكليف والداخلية " سلة متكاملة"مشعل يلتقيان إلنجاز عباس و .4
كدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى     أ : ابراهيم حميدي  ،دمشقنقالً عن مراسلها في      20/1/2007الحياة  نشرت  

ايا تشمل جميع القض  " سلة متكاملة "للحياة امس ان الرئيس عباس سيلتقي خالد مشعل االحد في دمشق للتوصل الى              
في شأن خطاب   " صياغة متقاربة "للتوصل الى   " الغموض البناء "العالقة بين فتح وحماس، وذلك بعد اعتماد اسلوب         

ومن المقرر ان يصل عباس ظهر اليوم الى دمشق على           .التكليف من الرئيس عباس الى رئيس الوزراء الفلسطيني       
 زياد ابو عمـرو     النائبوضحت المصادر ان    وا. رأس وفد يضم نبيل عمرو والطيب عبدالرحيم وصائب عريقات        

كما ساهم في الترتيبـات     .  مشعل -ومحمد رشيد وصال امس الى دمشق لوضع اللمسات االخيرة على لقاء عباس             
المطروح هو حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية على اسـاس    : "وقالت المصادر  .قدروة فارس ومصطفى البرغوثي   
، مشيرة الى ان المفاوضات بين الطرفين قائمة، وهنـاك تقـدم            "واجهة الحصار وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني لم    

التوصـل الـى   "واكدت المـصادر   ".لكن لن يكون هناك التزام اخالقي الى حين التوصل الى سلة متكاملة  "يتحقق  
قـرارات  المسافة قصيرة جدا بين موقفي الطرفين، اذ ان حماس لم تمانع بإدخال مفردات عـن ال           . صياغة متقاربة 

الدولية، لكن بصياغات مرضية للطرفين ووفق مبدأ الغموض البناء، من دون ان يتضمن ذلـك ذكـرا لخريطـة                   
وعن موضـوع وزارة الداخليـة،       ".الطريق وقرارات مجلس االمن، بل االكتفاء بذكر الشرعيتين العربية والدولية         

السلطة تريد سالم فياض وزيرا للمال وزياد ابو        "، وتابعت ان    "اي اتفاق لم ينجز الى يوم امس      "قالت المصادر ان    
  ".عمرو للخارجية وان ال فيتو لدى حماس على ذلك، لكن االتفاق سيكون سلة متكاملة

 في تصريحات خاصة لقـدس بـرس أن الـرئيس           عباس زكي  أكد   :بيروتمن   19/1/2007 قدس برس  جاءو
  .ة بما في ذلك خالد مشعلالفصائل في سوريعباس سيبدأ السبت زيارته إلى دمشق، وأنه سوف يلتقي قادة 

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لأليام أن        :20/1/2007 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و
مروان البرغوثي، وجه رسالةً إلى خالد مشعل، تتعلق بوجوب حسم الخالفات القائمة واإلسراع في تشكيل حكومة                

  .وحدة وطنية
 علمت األخبار من مصدر فلسطيني مقـرب مـن الـرئيس            :رام اهللا من   20/1/2007األخبار اللبنانية    وجاء في 

ألن الزيـارة   "إلغاء زيارته المقررة إلى دمـشق        يطالبه فيها ب   الفلسطيني أن عباس تلقّى النصيحة من محمد دحالن       
 ".ستحسب ضد عباس، ولن تمر مرور الكرام لدى صناع القرار في البيت األبيض

 وكالة االنباء القطرية قالت ان مشعل      أن    محمد هواش  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/1/2007النهار  وذكرت  
حـل  "اطلع وزير الخارجية القطرية الشيخ حمد بن جاسم على تطورات المباحثات بين حماس وفتح للتوصل الى                 

 ".ية فلسطينيةلالزمة بين الفلسطينيين بين الفلسطينيين لتشكل حكومة وحدة وطن
  

 الخالف بين حماس وفتح، هو على برنامج وليس على حقيبة وزارية: قراقع .5
 عيسى قراقع في مقابلة خاصة مع إيالف، بان االجتماع المرتقـب بـين               النائب عن فتح   قال: سمية درويش غزة،  

ا في السياق ذاته، بـان      الرئيس عباس وخالد مشعل، هو االجتماع الحاسم الذي سيحدد مالمح األيام القادمة، مؤكد            
يشمل الحـوار اتفـاق     "وتوقع قراقع، أن     ".الخالف بين حماس وفتح ، هو على برنامج وليس على حقيبة وزارية           "

تمسك حماس على نفس البرنامج     "، وأكد بان    "وطني على أساس وثيقة األسرى حتى ال تعود األمور للمربع األول          
الدولية ومرجعية الشعب منظمة التحرير، لـن يفـضي التفـاق،           ونفس المحددات، ورفض االعتراف بالشرعيات      

وفـي معـرض رده      ".وسيكون الخيار الوحيد هو الذي طرحه الرئيس بالعودة للشعب وإجراء االنتخابات المبكرة           
هـذا الموضـوع هـو      "على سؤال حول الخالف القائم بين فتح وحماس على حقيبة الداخلية، أوضح قراقع، بان               

واألزمة، وتصوير الخالف على انه خالف على حقائب، مؤكدا بان الموضوع اكبر من ذلك، وهو               تصغير للمشكلة   
 ".خالف على برنامج وعلى حصتين كبيرتين أكثر من قصة توزيع الحقائب

  19/1/2007موقع ايالف 
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 وحدة  الالبرغوثي يتقدم بمقترح لتشكيل حكومة مروان  .6
ر مطلع أن الرئيس الفلسطيني سيناقش في دمشق مع قادة الفصائل           علمت ايالف من مصد   : خلف خلف من رام اهللا    

الفلسطينية مقترحاً تقدم به مروان البرغوثي، وحسب االقتراح سيستمر هنية في منصب رئيس حكومـة الوحـدة                 
 . الوطنية لكن حقائب الخارجية، والمالية والداخلية ستعطى أناسا مستقلين

  19/1/2007موقع ايالف 
  

  تواصل الحكم حتى استيفاء المدة القانونية للحكومة الحاليةحماس س: هنية .7
 قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية إن حماس ستواصل الحكم حتى استيفاء المدة القانونيـة               : صالح النعامي  - غزة

كبر في  للحكومة الحالية، كما ينص القانون األساسي الفلسطيني، على اعتبار أن كتلة حماس النيابية تعتبر الكتلة األ               
ما دامت حماس تتمتع بالثقل النيابي في التشريعي خالل         "واضاف هنية في تصريحات للصحافيين أمس       . التشريعي

الذين لم يرق لهم فوز حماس      " بعض المتنفذين في فتح   "واتهم هنية من سماهم     ". السنوات األربع، فستواصل الحكم   
الحصار، ومارسوا كل مظاهر االنقـالب علـى الـشرعية          في االنتخابات، فاستقووا وتواطأوا بالخارج الستمرار       

االنتخابية، وعطلوا عمل الوزارات، وتجرأوا على قيادات العمل اإلسالمي ورموزه إلسقاط الحكومـة شـعبيا أو                
بإعادة حساباتهم، مـستذكراً أن فـتح أدارت        " المتنفذين في فتح  "، ودعا هنية من سماهم      "سياسيا، ولكنهم لم يفلحوا   

مات من قبل، وكان تقييمها هو صندوق االقتراع األخير الذي قال الشعب فيه كلمته فـي حكـم الفتـرة                    تسع حكو "
واعتبر هنية أن بعـض قيـادات فـتح ترتكـب           ". السابقة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وعلى كل األصعدة       

حركة التـاريخ؛ فعجلـة التـاريخ ال        لم يستوعبوا المتغيرات على الساحة الفلسطينية، ولم يدركوا         "األخطاء ألنهم   
وحول عدم قدرة الحكومة على ادخـال       ". تتوقف والمستقبل هو لإلسالم، والصحوة اإلسالمية تعم المكان والزمان        

طرفاً فلسطينياً بعينـه متواطئـا بعـدم        "األموال التي نجح هنية ووزراء الحكومة اآلخرون في إدخالها، اتهم هنية            
ونفى هنية أن تكون حماس نادمة علـى المـشاركة فـي الحيـاة              ". ل لسد حاجة الشعب   السماح بدخول هذه األموا   

  .السياسية على الرغم من المصاعب التي تواجهها في تصريف شؤون السلطة بسبب الحصار
  20/1/2007الشرق األوسط 

  
  هنية يطالب باإلفراج عن األموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل  .8

 طالب اسماعيل هنية إسرائيل باإلفراج عن أموال        :ألفت حداد نقالً عن مراسلته     19/1/2007 48عربنشر موقع   
السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها، داعيا في ذات الوقت الدول العربية بالتدخل العاجل، لإلفـراج عـن األمـوال                  

ي شـروط إسـرائيلية     وأكد هنية رفـض حكومتـه أل       . مليون دوالر  550الفلسطينية المحتجزة والتي تبلغ قيمتها      
وعلى صـعيد لقـاء      .الستعادة هذه المستحقات، مشدداً على أنها ملك للشعب الفلسطيني لتساعد في تخفيف معاناته            

. الرئيس محمود عباس وخالد مشعل توقع هنية عقد هذا اللقاء الى جانب عقد لقاء مع قيادات الفصائل فى سـورية                   
ة هامة وعلينا ترسيخ الحوار والتالقي من أجل حماية الوحدة الوطنيـة،            القضية الفلسطينية تمر بمرحل   "وقال هنية   

  ".وحماية المصالح العليا لشعبنا لفك الحصار
قال إسماعيل هنية ان الحديث اإلسرائيلي عن سياسـة         : يو بي آي  نقالً عن    20/1/2007القدس العربي   وأضافت  

 . تضليل الرأي العام الدوليإجراءات جديدة وتسهيالت في الضفة هي سياسة كاذبة من اجل
نضال المغربي ومحمـد   و ادم انتوسوغزة ورام اهللا،القدس نقالً عن مراسليها في   19/1/2007رويترز  وأشارت  
  التي حولـت إلـى الـسلطة        إن االموال  وان طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قال      ين اسرائيلي ي مسؤول  إلى أن  السعدي

 .مج تدعمه الواليات المتحدة لتعزيز الحرس الرئاسـي الخـاص بعبـاس           ستخصص لالحتياجات االنسانية ولبرنا   
  .وأضافوا ان عباس لن يستخدمها في دفع رواتب طال تأخيرها لموظفي القطاع العام

وأغضب قرار عدم تخصيص اموال لدفع الرواتب حركة حماس التي قالت ان وزارة المالية الفلسطينية هي التـي                  
  .يجب ان توزع هذه االموال
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 رفض اشتراط اسرائيل في كيفية صرف االموال التي تحولها للسلطةن: حمد .9
غازي حمد للقدس العربي الجمعـة بـان رئـيس          .اكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د      : وليد عوض  -رام اهللا   

توجه العـام  وتابع حمد قائال ال .الوزراء القادم سيكون اسماعيل هنية وان الحوار الوطني الدائر تجاوز تلك القضية          
 ان الخالف حاليا منصب علي نص خطاب التكليف لرئيس الوزراء لتـشكيل حكومـة    ىان يبقي هنية، ومشددا عل    

 الوزارات السيادية وخصوصا وزارة     ى تواصل الخالف عل   ى اساس ذلك التكليف اضافة ال     ىوحدة وطنية جديدة عل   
 علي استكمال الحوار الوطني من النقطة التي تم         وبشأن اصرار فتح   .الداخلية التي تصر حماس علي االحتفاظ بها      

محمد شبير بتشكيل حكومة الوحدة قال حمد مجريات الحوار تغيـرت وتبـدلت،     .االتفاق عليها سابقا وهو تكليف د     
حمـد بـان هنـاك      . صعيد اخر اوضح د    ىوعل .واعتقد بان الحوار يسير بشكل جيد بين االخوة في حماس وفتح          

 مليون دوالر الـي الحكومـة       34.5 العربية وامينها العام عمرو موسي لتحويل حوالي         اتصاالت مع جامعة الدول   
 ان هناك عراقيل توضع في طريق تحويل تلك االموال التي جمعها هنيـة فـي جولتـه    ىونوه حمد ال  .الفلسطينية
ديها لحساب تـابع     مليون دوالر من االموال الفلسطينية المحتجزة ل       100وبشأن تحويل اسرائيل الجمعة      .الخارجية

للرئاسة اوضح حمد بان هناك تنسيقا ما بين الحكومة والرئاسة بشأن تلك االموال التي رفض ان يتم صرفها وفق                   
 . االشتراطات االسرائيلية

  20/1/2007القدس العربي 
  

 أبومازن يشيد بالدعم العربي  .10
 فـي   عبـاس وشدد   .يني وقضيته العادلة  أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره للدعم العربي للشعب الفلسط         

رسائل تهنئة للقادة العرب بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، على أن شعب فلسطين يثمن عاليا كل ما يقدم لـه                   
من دعم وتضامن أخوي، ويتطلع بأمل وثقة نحو أشقائه لمواصلة مواقفهم الثابتة وتعزيز دعمهم له، فـي نـضاله                   

 .  وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفالعادل الستعادة حقوقه
  20/1/2007البيان 

  
 نؤّيد أي قرار حول التعمير:  الجميل والحص وغييزورزكي  .11

سليم الحـص، والـسفيرة   .زار ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لبنان عباس زكي امس، امين الجميل، ود    
. تناول معهم ابرز التطورات فـي لبنـان واالراضـي الفلـسطينية           البريطانية في بيروت ماري فرنسيس غاي، و      

عباس المقررة الى بيروت يوم االثنين المقبل، والمقترحات التي يمكن ان يحملها في             الرئيس  وأطلعهم على زيارة    
أن الحوار بين االطراف الفلـسطينية هـو الوسـيلة الوحيـدة لحـل              "وأكد زكي خالل اللقاء مع الحص       . زيارته
  ". فاتالخال

من جهته، أكد الرئيس الحص ضرورة بذل كل المساعي للوصول الى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ودعـم     
  . نضاله من اجل االستقالل وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

يـان  ، بحـسب ب "اهتماما بالتوصل الى حلول تؤدي الى رفع المعاناة عن الشعب الفلـسطيني       "وأبدت السفيرة غاي    
  . للممثلية الفلسطينية في لبنان

هناك : هل سيحمل الرئيس الفلسطيني مبادرة ما خالل زيارته الى لبنان؟ فأجاب          : وبعد اللقاء مع الجميل سئل زكي     
مبادرة عربية يتابعها األخ عمرو موسى ونحن كفلسطينيين عنصر موحد وجـامع، ونتمنـى ان نوفـق فـي اي                    

وعن موقفه من الحـوادث      .  لها ولكن ليس مبادرة بقدر ما هي تمنيات ومقترحات         اقتراحات إذا كانت هناك قابلية    
هذا شأن لبناني، نحن مـع اي  : وهل تؤيد المنظمة انتشار الجيش هناك؟ قال    حي التعمير في صيدا     التي تجري في    

واره، وإذا اقتضى   قرار ينسجم وسيادة القانون اللبناني وبسط السلطة على اراضيها، والتعمير حي لبناني ونحن بج             
  . منا اي شيء بناء لطلب الجيش اللبناني فنحن جاهزون

  20/1/2007السفير 
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 لقاء مشعل عباس مهم وسيحقق الهدف منه إن صدقت النوايا: حمدانأسامة  .12
انتقد أسامة حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان، وصف اللقاء المرتقب بين خالد مشعل رئيس الحركـة                  :بيروت

 .اً إضافياً ئمود عباس اليوم السبت، بأنه لقاء الفرصة األخيرة، معتبراً أن ذلك محاولة لتحميل اللقاء عب              رئيس مح وال
ولفت حمدان خالل حديثه مع قناة الجزيرة الفضائية إلى محاوالت البعض من قبل المحيطـين بـرئيس الـسلطة                   

ووصـف اللقـاء     .ن أجل إفشال هذا اللقـاء     عباس، لتبرير أي خلل يسعون إلحداثه، ال سيما وأنهم بذلوا جهوداً م           
إال أننا ال نريد    "المرتقب بين مشعل وعباس بأنه مهم جداً، كونه األول بين قائدين أساسيين في الساحة الفلسطينية،                

إن صدقت  "، معرباً عن أمله في الوقت ذاته أن يتمكن اللقاء من تحقيق هدفين اثنين               "أن نحمل اللقاء آماالً عريضة    
وأشار حمدان إلى    .تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرنامجها السياسي، وبناء منظمة التحرير الفلسطينية         : ، هما "النوايا

مبكراً ومنذ فوزها في االنتخابات التـشريعية،       " حماس"أن هذا اللقاء يأتي بعدما تبين للجميع أن ما طرحته حركة            
طيع أن يستثني أحداً من الفصائل، موضحاً أن هـذه          بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، هو أمر واقع، فال أحد يست          

  .القناعة وصل إليها الجميع بعد فشل التيار االنقالبي بجر الساحة الفلسطينية إلى الفتنة
  20/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بالتفرد بملف شاليط  لهاحماس ترفض اتهامات جيش اإلسالم .13

 طسـير شـالي   فى حركة حماس والمسؤول المباشر عن ملف الجندي األ         القيادي   يسامة المزين أ رفض   :ألفت حداد 
سالم باالستفراد بهذا الملـف وعـدم مـشاركة الفـصائل           االتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل جيش اإل        

 وحماس غير متفـردة فـى هـذا         ،نحن نستغرب مثل هذا االنتقاد     ":وقال المزينى فى تصريحات خاصة     .ىخراأل
كبـر وذات   ن حماس هي الحركـة األ     أبحكم  "نه  أ  مضيفاً ".ور قائم ومستمر مع الفصائل الثالث     الملف وهناك تشا  

 تقـوم بـدور     ي هذا كله رشحها لك    ، سياسية تستطيع التفاوض   ةن لها قياد  أ هذه العملية و   يساس ف ول واأل الدور األ 
ية الناصر ليس لـديهم جنـاح       لوأ ىو حت أسالم  خوة فى جيش اإل   اإل"ن  ألى  إشار  أو ."الإكبير فى هذا الملف ليس      

وعزا المزينى انتقاد جيش االسالم لحركة حماس فى هذا الوقت بالذات            ."سياسيى حتي يفاوضوا ويلتقوا المصريين    
  .سالم وشخصيات فى حركة حماسلى وجود خالفات شخصية بين ممتاز دغمش قائد جيش اإلإ

  19/1/2007 48عرب
  

 حمد ودحالن تشنها حماس ضد األمركزية فتح تدين الحملة االعالمية التي .14
عالمية التي تشنها حركة    لحملة اإل  ا دانت اللجنة المركزية لحركة فتح    أ :رام اهللا من   20/1/2007وكالة معاً   ذكرت  

 وقالت اللجنة في بيان وصـلت معـاً        .النائب محمد دحالن  و ،حمد البرلمانية عزام األ   ة فتح حماس ضد رئيس كتل   
لى حد التحريض   إ التي تقودها حماس تجاوزت حد التخوين والتكفير في خطورتها           ن حملة التحريض  إ" :نسخة منه 

 ".من الساحة الفلسطينية وحرمـة الـدم      أعلى القتل وسفك الدم، محذرة من تداعيات استمرار هذا التحريض على            
لـذي وصـفته    عالمية المرئية والمسموعة عن االستمرار في هذا النهج ا        جهزتها اإل أ إيقافبيان حماس ب  الوطالب  

لى إطر الحركية الفتحاوية    ودعت اللجنة جميع الوطنيين وكل األ      .والذي ال يخدم سوى االحتالل    " الخطير والمدمر ب"
شـعال  إ فـي  يالنهج التـدمير "صحاب  أال  إ عن ردود الفعل التي ال تخدم        الحذر واليقظة واالستنفار والترفع دائماً    

 ".هليةالحرب األ
التباعد  في حديث خاص لقدس برس  زكي استهجنعباس:  من بيروت إلى أن19/1/2007قدس برس وأشارت 

التمادي في التصعيد : "واالتهامات المتبادلة بين دحالن وبعض قيادات حركة حماس، ودعا إلى إيقافه، وقال
  ". أمر غير مقبول بكل المقاييسسوالكراهية بين دحالن وبين بعض قيادات حما

  
   واستثمرته لجني مكاسب سياسيةط ملف شاليإسرائيل اختطفت: نزالجمال  .15

 اعتبر المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، أمس، أن إسرائيل حولت قضية الجندي اإلسرائيلي               :وفـا -رام اهللا   
األسير، جلعاد شاليط إلى دفتر توفير أو بطاقة ائتمان لجني مكاسب سياسية ضد الفلسطينيين من بينها تجميد ملف                  
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زال في تصريح صحفي، إلى أن هذا الملف كان مفتوحاً قبل أسر شاليط، وأن رئـيس الـوزراء                  ولفت ن  .األسرى
إطالق سراح عدد كبيـر مـن األسـرى، قـد يفاجـأ بـه           باإلسرائيلي إيهود أولمرت، كان وعد الرئيس عباس،        

طـالق سـراح    الفلسطينيون، إال أنه بعد موضوع شاليط، رجحت في إسرائيل كفة الجهات األمنية، التي تعارض إ              
وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت لألسف، من انتزاع زمام المبادرة في هذا الملف، مشدداً على أن                 .أسرى فلسطينيين 

الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل، وأنها تستطيع إقفال الملف بساعة ونصف الساعة، إن هي شاءت، لكنها تستخدم                 
لق بالوضع السياسي، نوه إلى أن إسرائيل فعلـت كـل شـيء             وفيما يتع  .شاليط لزعزعة إيقاع الحراك الفلسطيني    

إشارة إلى الزعيم الراحل ياسـر      في   ،مستطاع لطرد فتح من السلطة بقوة النار، في عملية انتهت بقتل مؤسس فتح            
وأوضح أن إسرائيل عملت بشكل منهجي على تكسير أصابع القبضة الفلسطينية على الوضع ، فـدمرت                 .عرفات

قراتها، مما سهل على حركة حماس، التي تحمل برنامجاً تصادمياً مع فكرة التسوية الـسلمية، أن                أجهزة األمن وم  
ونوه إلى أن حماس استفادت من       .ي سعى شارون بكل قوة إللغائها     تتعمل بحرية، من أجل تدمير اتفاقية أوسلو، ال       

ائيل ال تريد أن ترى فتح قوية، وال تريد         هذا، وأن الشطارة ليست عيباً، لكن االنتهازية هي العيب، معتبراً أن إسر           
ورأى أن حماس لو     .أن ترى حماس بعافية، فهي تلعب ببراعة على خالفات الطرفين، وضربهما بعضهم بالبعض            

فكرت بملية وحكمة، ألدركت أن دخولها إلى منظمة التحرير  برؤية جديدة لحل الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي،                 
 لو رضيت أن تكون حليفا للرئيس أبو        هاوأضاف أن . بالوضع الفلسطيني بجهود متحدة   يعطيها فرصه قوية للنهوض     

 حمـاس تـسير باتجـاه       ،مازن الستطاعت سوية مع فتح والرئيس انتزاع حقوق شعبنا من إسرائيل، لكن لألسف            
 هالتحميـس  مختلف عن فتح ولهدف مختلف، إذ أن فتح تسعى لتحرير فلسطين من إسـرائيل، وحمـاس تـسعى                 

تـضع   ال   هـا ولفت إلى أن عالقة حماس والحكومة بالدول العربية سيئه للغاية، حيث إن            .ريرها من فتح أوالً   وتح
بـأن إيـران هـي العمـق         يسبقه العمق اإلسالمي، مذكراً بما صرحه هنية       ، بل  في المرتبة األولى   العمق العربي 

جم مع وثيقة االستقالل، التي تقول أن الشعب        اإلستراتيجي الرئيسي للشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذه رؤية ال تنس         
  .الفلسطيني، هو جزء ال يتجزأ من األمة العربية، التي هي بعده األول والرئيس

  20/1/2007الحياة الجديدة 
  

  صالح في فتحساس اإلأالمؤتمرات الحركية : هاني الحسن .16
تمر السادس للحركة والـذي سـيخرج       المؤ"ن  أ  في حركة فتح    قال هاني الحسن مفوض التعبئة والتنظيم      :طولكرم

قـاليم والمكاتـب   ن يتم على قاعدة المؤتمرات الدنيا من الشعب انتهاء بمؤتمرات األأالقيادات المستقبلية لفتح يجب  
  ."الحركية

  20/1/2007الحياة الجديدة 
  

   إلى حوار فلسطيني جديالجهاد تدعو للتهدئة اإلعالمية وصوالً .17
م، القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي، بوقف الخطاب اإلعالمي والسياسي           طالب نافذ عزا  : كتب حسن جبر  

ودعا إلى الوقف التـام      .التوتيري بين حركتي فتح وحماس، لضمان استمرار الهدوء والبدء في حوار جاد ومثمر            
، لتهيئة األجواء   للتصريحات اإلعالمية في كل محافظات غزة والضفة بما في ذلك المؤتمرات والبيانات واللقاءات            

:  فتح بمدينة غزة أمـس     كةحرب جمعهاوقال عزام في تصريحات وزعتها الجهاد في أعقاب اجتماع           .نحو الحوار 
ن مرحلة األلم وإراقة الدم التي نمر بها ينبغي أال نسمح باستمرارها واتساعها، ونحن جميعـاً كفـصائل علينـا                    إ"

 بغض النظر عـن     الفلسطينيةالقضية  ": وأضاف ."الفاتنا السياسية واجب إراحة الناس ال تحميلهم أعباء وتبعات خ       
وشدد على ضرورة بـدء عمـل        ."أي تصنيف هي قضية تهز العالم، وما يحدث اليوم داخل فلسطين يوتر الجميع            

  . لجنة تقصي الحقائق حول كل ما جرى من أحداث مؤسفة
طورة التصريحات اإلعالمية، وأهمية الخطاب     تدرك خ " حركتهأن  في غزة    أحمد حلس أمين سر فتح    أكد  من جهته   

التصعيد اإلعالمي نتيجة للتصعيد الميداني     "وأشار إلى أن     ."اإلعالمي المتزن، لكن األكثر خطورة هو سفك الدماء       
وشدد على أنه ال يمكن القفز عما جـرى دون وضـع ضـمانات حقيقيـة                 ."الذي أدخل الجميع في دائرة خطيرة     
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فتح أبدى تجاوباً كبيراً مع كثير مـن النقـاط التـي             لى ذلك، قالت حركة الجهاد أن وفد      إ. وصارمة لمنع تكراره  
  .اقترحتها، وأبدى مرونة كبيرة لتجاوز األزمة

  20/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   لها في الحكمحماس حركة مغرورة وال تريد شريكاً: زكي .18
صريحات خاصة لقدس برس إلى التزام الحـوار   دعا عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في ت          :بيروت
 لحل الخالفات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، وبرأ قيادتي الحركتين من أعمال العنف التي حصلت فـي                 منهجاً

التياران المركزيان في فتح وحماس يدركان خطورة التـصعيد         : "األسابيع األخيرة في األراضي الفلسطينية، وقال     
ستخدام السالح بينهما، فهم براٌء مما جرى في الشوارع الفلسطينية من اقتتال يندى له جبين لـيس                 بين الجانبين وا  

وأدان زكي اسـتمرار التنـازع بـين         ".الفلسطينيين فحسب، بل جبين كل عربي وغيور على القضية الفلسطينية         
ب ويكون هناك صراع بين     ال يجوز أن تكون القلعة محاصرة من كل حدب وصو         : "الحركتين الفلسطينيتين، وقال  

 سؤال عما إذا    لى ع ردهوانتقد من سماهم بثوار الصدفة أو انتسابات اللحظة، وقال في            ".الفلسطينيين على من يحكم   
لقد دخـل   : " وجود تيارات أخرى داخل الحركتين     "التياران المركزيان في حركتي فتح وحماس     "كان يقصد بتعبير    

، فـي    عشائرياً  أو طابعاً   مسلحاً دفة أو انتسابات اللحظة التي اتخذت طابعاً      إلى حماس كما دخل إلى فتح ثوار الص       
لحظات ال تستطيع أي حركة تنقية صفوفها مراعاة لظروف االحتالل وإدارة الصراع معه، فنحن في ساحة يمكن                 

كـي أن الجفـوة   واعتبـر ز  .واعتبر أن إيقاف هذا النزيف ال يمر إال عبر تفاهم سياسي بين القيادتين    ".العبث بها 
القائمة بين عباس وهنية تعود إلى شعور بالعجز عن التوصل إلى نتائج ملموسة من هذه اللقاءات، وحمل مسؤولية                  

ـ  على سؤال عن تفسيره النعدام اللقاء بـين          رداًذلك إلى ما وصفه برغبة حماس في التفرد بالسلطة، وقال             اسعب
 فلسطينية لعجزها عن التوصل إلى حلول عملية،        -قاءات فلسطينية   الشارع الفلسطيني بدأ يشعر بعقم أي ل      : "هنيةو

وعما إذا كان بذلك يؤيد أن تبقـى         ". وأنا لست مع أي لقاءات ليس لها نتائج         (...)لذلك فالرئيس أبو مازن يتجنبها    
، ولـذلك   الدولة من رأس واحد، وهنية موظف عند أبي مازن الذي عينه وبإمكانه أن يقيله             : "ال ق السلطة برأسين، 

ثم إن أبو مازن ال يريد استفزاز أحد، ألن النوايا واإلرادة غير متوفرة لدى حماس بأن يكـون لهـا                    . ليسا رئيسين 
شريك في الحكومة، ولو كانت لها هذه النوايا لكانت قد أشركت الجبهة الديمقراطية أو الشعبية معها، ولذلك فـإن                   

وانتقد زكي هنا ما وصفه بغرور حماس        ". تحدث كارثة أو مصيبة    أبو مازن يتجنب اللقاء مع إسماعيل هنية كي ال        
أبو مازن ال يريد فتح معركة مع حماس التي تـشعر           : "بانتصارها في االنتخابات ورغبتها في التفرد بالحكم، وقال       

 شاخت وال    كانون الثاني من العام الماضي، وبالتالي ال تقبل حركة فتح التي ترى أنها             25بأن التاريخ بدأ منذ يوم      
وعما إذا كان اللقاء بين عباس وأولمرت أصبح أيسر من لقاء محمود عباس مع               ".يروق لها أن تشاركها في الحكم     
نعم، ألن إسرائيل عدو يحتل بلدنا وألنه بإمكانه أن يغلق العالم بوجهنا وقضايانا             : "إسماعيل هنية، قال عباس زكي    

 أولمرت لم تثمر وثيقة أحمـد  - فقمة عباس ، إن اللقاءات تقاس بنتائجهاثم. كلها معلقة على قدرتنا في الدفاع عنها     
  ".يوسف، ال أقول هذا من باب التعريض بحماس أو غيرها فأنا فلسطيني فوق الفصائل

  19/1/2007قدس برس 
  

  انتقادات زكي األولى بها الفريق المحيط بعباس: نأسامة حمدا .19
ا وصفه بالهجوم الذي شنه عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح            استغرب ممثل حركة حماس في لبنان م      : بيروت

وقال أسامة حمدان في تصريحات خاصة لقـدس         .عباس زكي، واعتبر ذلك مفاجئا بكل ما تحمله الكلمة من معنى          
 من مثل هذه التصريحات الصادرة عن عباس زكي، وهي انتقادات يعرف هـو              في البداية أنا متفاجئ جداً    :  "برس

ـ     اونفى حمدان    ".ولى بها هو الفريق المحيط بالرئيس محمود عباس       نفسه أن األ   رغبـة  ت اتهام زكي لحمـاس بأنه
: أذكرك وأذكر األخ عباس زكي بأننا في حركة حماس عندما فزنا باالنتخابات قلنا عالنيـة              : "لتفرد بالحكم، وقال  با

نية وكافة الشعب الفلسطيني لالسـتمرار      إننا في مرحلة تحرر وطني، وإننا نحتاج إلى جهود كافة الفصائل الفلسطي           
في معركة التحرير، ودعونا وقتها إلى شراكة كاملة في الحكومة والبرلمان ومنظمة التحرير، ولكن الذي رفـض                 
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وذكر حمدان أن رفض فتح للمشاركة في حكومة ترأسها          ".كما يعلم األستاذ عباس زكي ليس حماس بل حركة فتح         
ن إلى ضغوط مارستها على بعض الشخصيات األخرى للمشاركة في الحكومـة،            حماس قد تحول في بعض األحيا     

أريد أن أذكر األستاذ عباس زكي والرأي العام الفلسطيني بأن نبيل عمرو ومحمد دحالن هما مـن أبـرز                   : "وقال
 ال بل إن صائب عريقات وقتها اعتبر أن مشاركة فتح في حكومـة ترأسـها               (...) الرافضين للمشاركة مع حماس   
 على بعض الشخصيات الفلسطينية لمنعها      وبلغتنا معلومات أن فتح مارست ضغوطاً     . حماس، يعني عمليا نهاية فتح    

من المشاركة في الحكومة، وهي ضغوط تفهمناها، وأعلنا بعد نهاية المهلة القانونية المحددة لنـا عـن التـشكيلة                   
ها األستاذ عباس أي رغبة في االنفراد بالسلطة فلـست    هذه هي القصة بكاملها، وإذا كان يرى في       . الحكومية الحالية 

واستهجن حمدان اللقاءات المستعجلة التي يتم تنظيمها بين عباس وأولمرت على الرغم من              ".أدري من أين أتى بها    
عندما يتحاشـى رئـيس الـسلطة    : " وصعوبة اللقاء أو استحالته بين عباس وهنية، وقال       ،أنها كانت من دون نتائج    

نية اللقاء برئيس الوزراء إسماعيل هنية الممنوع من زيارة رام اهللا، فهذا أمر معيب للـرئيس نفـسه مـن                    الفلسطي
زاوية أنه على خالف مع حكومته، ال سيما وأن أبو مازن بإمكانه أن يمر على الحواجز اإلسرائيلية مـن دون أي                     

ر أن اللقاء بين عباس وأولمرت أيسر مـن         مانع ويصل إلى غزة متى ما شاء، وأنا حقيقة أستغرب تماما من اعتبا            
  ".اللقاء بين عباس وهنية بحجة الخوف من الخالف

  19/1/2007قدس برس 
  

 الحكومة اإلسرائيلية تعتبر أن لقاء عباس مشعل قد يضر بمكانتها .20
 قال مصدر في مكتب ايهود أولمرت إن من شأن عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني وخالد:  يو بي آي-تل أبيب 

ونقل  . مليون دوالر للرئيس الفلسطيني أمس100مشعل أن يلحق ضررا بمكانة الحكومة خصوصا بعد تحويل 
موقع يديعوت أحرونوت عن المصدر ذاته قوله إن أولمرت يعي أن لقاء كهذا بين عباس ومشعل قد يدفع باتجاه 

را بمكانة حكومة إسرائيل غداة إطالق سراح األسير شليط من جهة لكن يمكن لهذا اللقاء أيضا أن يلحق ضر
وقال مصدر سياسي رفيع في مكتب أولمرت إن أبو مازن ال يستشيرنا  .ىتحويل األموال لعباس من الجهة األخر

فهو حاكم يتمتع بسيادة ويتخذ قراراته بنفسه، وأضاف ال يمكنني القول إنه استشارنا ) مع مشعل(فيما يتعلق باللقاء 
 الرغم من عدم اإلعالن رسميا عن عقد االجتماع بين عباس ومشعل ىدر ذاته أنه علوتابع المص. بهذا الخصوص
إال أننا نراقب التطورات وكل شيء منوط في كيفية سير هذا االجتماع، ومن هنا سنقرر تعاملنا  في دمشق غداً،
 مفاوضات مع وقال المصدر إنه واثق من أن عباس اتخذ قرارا استراتيجيا يقضي بالمضي نحو. مع االجتماع

إسرائيل بموجب خارطة الطريق وشروط الرباعية الدولية الثالثة وهي االعتراف بإسرائيل وباالتفاقيات الموقعة 
 المسؤولون في مكتب أولمرت أن عباس سيصل لهذا االجتماع وبحوزته إنجازات يتوقع ىورأ .معها ونبذ العنف

المصادر في مكتب أولمرت إنه إذا كان عباس يسير في واعتبرت  .أن يحقق بعضها من خالل اجتماعه مع مشعل
 .هذا االتجاه فإن االجتماع مع مشعل حسن من جهتنا

  20/1/2007القدس العربي 
  

  يتهمه بالخضوع إلمالءات ليبرمان" العمل"اولمرت يرجئ مناقشة توزير مجادلة و  .21
التـي يمارسـها ليبرمـان      " نصريةالخنوع للضغوط الع  "اتهمت اوساط قريبة من عمير بيرتس امس اولمرت بـ          

. وحزبه المتطرف اسرائيل بيتنا، ما يحول دون تعيين النائب العربي العمالي غالب مجادلة وزيرا فـي الحكومـة                 
خيـر  "وأشارت الى ان رفض اولمرت طرح هذا التعيين على جدول أعمال الحكومة في جلستها األسبوعية غـدا                  

  ".دليل على خضوعه المالءات ليبرمان
ال وزير الداخلية روني بارؤون، ان حقيبة العلوم والرياضة التي يريد العمل منحها لمجادلة ليست حكرا علـى                  وق

، ملمحا الى ان    "الذي يستحق وفقا التفاق االئتالف الحكومي خمس حقائب وزارية ووزارتين بال حقيبة           "هذا الحزب   
ر بارؤون ارجاء تصديق الحكومة علـى تعيـين         وبر. مجادلة لن يعين في منصب وزاري تنفيذي انما وزير دولة         

مجادلة بانشغال اولمرت في قضايا أهم بكثير من الكرسيولوجيا، او المعركة علـى الكراسـي، كمـا ان رئـيس                    
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وأضاف ان  . الحكومة ينتظر البت في محاكمة الوزير رامون ألن تبرئته ستقود الى اعادة توزيع الحقائب الوزارية              
  .الذي سيحصل على حقيبة العلوم والرياضةحزب اسرائيل بيتنا هو 

انما المشكلة في غباء بيرتس الـذي  "من جهته، قال ليبرمان ان ال مشكلة لديه ولدى حزبه في تعيين وزير عربي،      
ولو كان يعنيه الختار مجادلة للمنصب قبـل       "وأضاف ان الوسط العربي ال يعني بيرتس        ". ال يحسن توقيت التعيين   

لشراء اصوات العرب من أعضاء حزب العمل لدعمه في االنتخابات المقبلة على زعامـة              "تعيينه  ، انما قام ب   "أشهر
  .وكرر القول ان بقاء بيرتس في منصب ال يفقه فيه شيئا يعرض أمن اسرائيل للخطر". الحزب

  20/1/2007الحياة 
  

  تل أبيب تنشئ تحصينات لحماية قادتها من أسلحة الدمار .22
رت صحيفة بالتيمور صان االمريكية امس ان الحكومة االسرائيلية تقوم حاليا ببناء ذك: الترجمة، جوزيف حرب

مجمع محصن تحت االرض في التالل المكسوة بأشجار الصنوبر خارج مدينة القدس لكي يكون حاجزا اليواء 
 .و نوويةكبار المسؤولين في الدولة العبرية وحمايتهم في حال حدوث هجمات بأسلحة كيماوية او بيولوجية ا

واضافت ان الحكومة االسرائيلية كانت امرت بإقامة شبكة من األنفاق والغرف تحت االرض قبل عدة سنوات 
لكنها اليوم تريد تسريع انجازها بسبب ارتفاع المخاوف في الطموحات النووية االيرانية وتأمل في ان تصبح هذه 

 .الشبكة جاهزة لالستخدام قبل نهاية العام الجاري
  20/1/2007 عكاظ

  
   بانتظار استقالة بيرتسيماطلأولمرت ورجحان كفة اشكنازي لخالفة حالوتس  .23

 نفى مكتب رئيس الحكومة اولمرت أنباء عن تعمده : اسعد تلحمي عنالناصرةمن  20/1/2007الحياة  قالت
لمرشح قد يتم حتى المماطلة في تعيين قائد جديد للجيش خلفا للجنرال المستقيل دان حالوتس، وأكد ان اختيار ا

أواخر األسبوع المقبل، وسط توقعات بأن ترجح كفة المدير العام لوزارة الدفاع الميجر جنرال في االحتياط غابي 
اشكنازي في منافسته نائب رئيس هيئة األركان موشيه كابلينسكي بداعي انه لم يكن في دائرة صنع القرار 

 شغل في السنوات األخيرة منصب نائب رئيس هيئة اركان العسكري ابان الحرب على لبنان، فضال عن انه
وذكرت الصحف العبرية ان نتانياهو لم يحسم موقفه من المرشحين، لكنه طالب ، الجيش وقائد للمنطقة الشمالية

مجبوال من عجينة تعيد القدرات الردعية للجيش في المنطقة، وأضافت ان "اولمرت بأن يكون القائد الجديد للجيش 
   .اهو أوصى أيضا بفحص امكان تعيين قائد جديد من اوساط العسكريين الذين اعتزلوا في السنوات األخيرةنتاني

ويواصل وزير الدفاع بيرتس اتصاالت مماثلة مع وزراء وقادة عسكريين في االحتياط، رغم انه متحمس لتعيين 
يرتس في شأن هوية القائد الجديد أفادت مصادر اعالمية بان اولمرت لن يتسبب في مواجهة مع ب و.اشكنازي

   .الدراكه ان من شأن مشاحنة جديدة بينهما ان تودي بهما الى الحضيض، خصوصا حيال تردي شعبيتهما
من جهتها، ناشدت اوساط عسكرية رفيعة المستوى رئيس الحكومة ووزير الدفاع االسراع في تعيين قائد جديد 

لتمكين القائد الجديد من تنفيذ العبر التي استخلصت من فشل " حالوتس وللجيش الحتواء الهزة التي خلفتها استقالة
  ".الحرب على لبنان

الى ذلك، تناولت صحف نهاية األسبوع القطيعة بين اولمرت وبيرتس، وأكدت التعليقات ان اولمرت ما زال يبحث 
منصب سيخفف وطأة عن سبل التخلص من وزير الدفاع الدراكه ان تعيين شخصية عسكرية مرموقة لهذا ال

وأشارت هآرتس الى ان االسرائيليين، رغم انهم يرون . االنتقادات التي يتعرض لها من غالبية االسرائيليين
اولمرت ايضا مسؤوال عن فشل الحرب، سيتفهمون خطوة اطاحة بيرتس الذي لم يتعرض أي من أسالفه في هذا 

  .المنصب الى مثل هذا الكم الكبير من التهكم والتندر
مصادر في حزب كديما، قدرت بعد إجرائها محادثات مع أولمرت، أنه أن  20/1/2007األخبار اللبنانية  وأوردت

ويعود ذلك، بحسب المصادر . يدير عملية اختيار رئيس أركان للجيش بشكل بطيء ويمكن أن يستمر ألسابيع
   .فاع جديداً سيشارك في هذا االختيارنفسها، لتقديره أن بيرتس لن يبقى في منصبه هذه المدة، وأن وزير د
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في المقابل، ذكرت صحيفة معاريف أنهم في حزب العمل ينتظرون اللحظة التي يقرر فيها بيرتس ترك حقيبة 
الدفاع، فيما اعترف مقربون منه إمكان أن يتنازل عن الحقيبة قبل االنتخابات التمهيدية، ولكنهم رجحوا أال يحصل 

 ".ال يعتبر أنه فشل" فينوغراد عملها ألنه سيفسر بأنه اعتراف بالفشل وهو ذلك قبل أن تنهي لجنة
  

  رياح تحمل وثائق إسرائيلية سرية الى الجيش السوري .24
 ذكرت معاريف أن الرياح القوية في هضبة الجوالن وضعت الجيش االسرائيلي في حالة مـن                :ا ش ا، يو بي آي     

الى سوريا المعادية وثائق خاصة بطريقة إطالق صواريخ مضادة         اإلرباك والحرج بعدما حملت معها عبر الحدود        
وأوضحت الصحيفة أن الـصواريخ الحديثـة جـداً         . للطائرات أميركية الصنع استلمها الجيش اإلسرائيلي مؤخراً      

وصلت قبل شهر الى إسرائيل في صناديق خاصة احتوت إضافة الى الـصواريخ علـى إرشـادات االسـتخدام                   
ت بناء على طلب الجيش االميركي كمعلومات سرية جداً، إال أنها تنـاثرت علـى مـساحات                 والتركيب التي صنف  

واسعة من هضبة الجوالن حيث كان جنود إسرائيليون يجربونها وحملتها الرياح لتـضعها فـي أيـدي الجـيش                   
  .السوري

  20/1/2007السفير 
 

 أزمة استخبارية بين الموساد والخارجية االسرائيلية .25
كشف النقاب في اسرائيل عن مواجهة شديدة :  كامل ابراهيم عنالقدس من 20/1/2007ردنية  الرأي األذكرت

وقالت معاريف امس ان تقرير سري أرسله أخيرا الموساد الى جهات رفيعة جدا . بين وزارة الخارجية والموساد
اتصاالت مريبة بمسؤول في جهاز األمن والجهاز السياسي يزعم ان دبلوماسيا اسرائيليا يجري في ظاهر االمر 

 -  رجل استخبارات -ويزعم الموساد أن الصلة بين الدبلوماسي والمسؤول العربي الكبير . كبير في دولة عربية
بمقابلة ذلك ترفض جهات سياسية التهم وتزعم أن الموساد معتاد التنكيل بالدبلوماسيين الذين ينجحون . محظورة

وأكدت جهات  . عربية، ال ينجح الموساد نفسه في احداث صلة بهافي الحصول على معلومات نوعية من جهات
 .اسرائيلية رفيعة لصحيفة معاريف اسس القضية، التي تجري سرا منذ عدة أيام ويكشف عنها ههنا الول مرة

الدبلوماسي المتحدث عنه انسان موهوب ال : بمقابلة ذلك، قال امس دبلوماسي اسرائيلي رفيع معين في الخارج
من المفهوم ضمنا ان صالته بالشخصية العربية هي من أجل احتياجات العمل وهي مفيدة جدا لدولة . لهمثيل 

   .جميع عمله مبلغ عنه وشفاف لمسؤولي وزارة الخارجية الكبار، وال يوجد ههنا اي شيء غير قانوني. اسرائيل
 في هذا المجال ما نُشر السنة اريفمعوتورد : مهدي السيد من مراسلها 20/1/2007األخبار اللبنانية  وأضافت

الماضية في الصحف من أن دبلوماسيين إسرائيليين التقوا دبلوماسيين من افغانستان في احدى دول اوروبا وتبادلوا 
" معاريف"وكشفت . معهم رسائل تتصل باالحتماالت إلقامة عالقات دبلوماسية مكشوفة بين إسرائيل وافغانستان

مشابهة تمت في السنة االخيرة، في اوروبا أيضاً، مع دبلوماسيين من باكستان والسعودية النقاب عن أن اتصاالت 
كما أن بروشاور، الذي كان المدير العام لوزارة الخارجية وسيشغل قريباً منصب سفير إسرائيل لدى . واندونيسيا

 .لندن، زار دوالً في الخليج العربي في المدة االخيرة
  

 طائرة يستضيف بها نظيره االردني في جولة جوية الجيش يرفض منح موفاز  .26
ذكرت يديعوت احرونوت ان وزارة الجيش رفضت طلب وزير المواصالت موفاز الحصول على طائرة عمودية 

مؤكدة ان القانون ال يمنح الوزراء حق استخدام طائرات ،  وعد بها نظيره االردني للقيام بجولة جويةلمدة ساعتين
هم باستثناء رئيس الوزراء ووزير الجيش اللذين يحق لهما استخدام الطائرات المروحية في سالح الجو في جوالت

واضافت الصحيفة ان مقربي موفاز واصلوا ضغوطهم على  .جوالتهم الداخلية في بعض االحيان السباب امنية
دعى اتخاذ قرار كبار مسؤولي وزارة الجيش من اجل الحصول على الطائرة رغم رفض الوزارة االمر الذي است

 الف شيكل لكل ساعة طيران تدفعها وزارة المواصالت اال ان موفاز 23استثنائي بتأجير موفاز الطائرة مقابل 
رفض العرض الذي وصف بالكريم ورفض دفع اي مبلغ مقابل استخدام الطائرة واصر على استخدامها 
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ادر في مكتب موفاز ان االمر ال يعدو كونه ورفض مكتب وزير المواصالت التعليق على النبأ وقالت مص.مجانا
 .نقاشا لم يحسم حتى اللحظة بين وزارة المواصالت ووزارة الجيش

  19/1/2007وكالة معا اإلخبارية  
  

   تطالب فتح بدعم الحكومة الفلسطينية48حركة أبناء البلد في الـ  .27
تح، وكافة الفـصائل الفلـسطينية، دعـم        ف ،48طالبت حركة أبناء البلد الفلسطينية، داخل أراضي        : القدس المحتلة 

الحكومة من أجل مواجهة الحصار المفروض، مطالبة في الوقت ذاته، حركتي حماس والجهاد، العمل مـن أجـل                  
عت،  كما د  .إجراء إصالحات داخل منظمة التحرير، حتى تصبح إطارا وحدويا وممثال شرعيا، لكافة الفلسطينيين            

بريالية الصهيونية، ووقف االقتتال الداخلي بين الفصائل وأذرع السلطة المختلفـة           إلى إدراك خطورة المؤامرة اإلم    
 لوقف كل أشكال التنسيق األمني مع االحتالل أو مع القوى اإلمبريالية التي ال تهدف إال                 أيضا دعتو. بشكل فوري 

  .إلشعال الحرب األهلية
  19/7/2006 قدس برس

  
 ليت افالً منذ خطف ش ط93 بينهم  فلسطينيا شهيدا493ً: تقرير .28

 أفاد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، بأن جرائم الحرب واالعتداءات التي اقترفها الجيش اإلسرائيلي في :غزة
 1666 طفالً، و93 شهيداً بينهم 493 بلغ  ولغاية اصدار التقرير، الجنديأسراألراضي الفلسطينية منذ عملية 

 .  طفال351ًجريحاً بينهم 
  20/1/2007البيان  

  
  يحذر من مذبحة حضارية في القدس فلسطينقاضى قضاة .29

التميمي، منظمة المؤتمر االسالمي إلى عقد مؤتمر قمة عاجل لمواجهة أخطار الحفريـات التـى        دعا الشيخ تيسير  
تقوم بها سلطات االحتالل تحت أساسات المسجد األقصى وأسواره على نطاق واسع بهدف النيل منه وتهويد مدينة                 

  .لقدسا
  19/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يشرع في استيطان األغواراالسرائيلي االحتالل  .30

 تواصل قوات االحتالل أعمال التوسعة في حاجز تياسير الذي يفصل األغوار الـشمالية              : عاطف أبو الرب   -جنين
ضـي  اوضـمها لألر  يجري في إطار عـزل األغـوار،        ذلك  يخشى أهالي المنطقة من أن      في حين   . عن محيطها 

أعرب العديد  ومن جهة أخرى    . منطقة ضمن أي حل سياسي    الالمحتلة، في إطار مشاريع االحتالل الهادفة للتمسك ب       
  .هناكمن المهتمين بشؤون األغوار عن أسفهم لعدم وجود أي اهتمام لدى القيادة الفلسطينية لما يجري 

  20/1/2007الحياة الجديدة 
  

  لموظفيها التقاعد الطوعي المبكرضيةقاألونروا تعيد النظر في  .31
الجئين الفلسطينيين قريباً قراراً رسمياً بشأن إعادة النظر في شروط ا تصدر وكالة غوث :عمان – نادية سعد الدين

موافقة على الشرط رهن حيث سيلغى  .الموافقة على طلبات التقاعد الطوعي المبكر المقدمة من قبل العاملين لديها
 سيتم اإلبقاء على شرط بلوغ المتقدم بالطلب  بينما.توفر المخصصات المالية الالزمة لهذا الخصوصطلب التقاعد ب

توقعت المصادر أن يعمل بهذا القرار في حال  فيما . عاما25ً من العمر أو أن يكون قد أمضى في الخدمة 50الـ 
يبلغ  الخمس هاموظفي الوكالة في مناطق عملياتعدد  ومن الجدير ذكره أن .إعتماده نهائياً إعتباراً من العام الحالي

  . ألف موظف27حوالي 
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  20/1/2007الغد األردنية 
  

   بوفد موحد  المنتدى االجتماعي العالميفلسطينيو الداخل والشتات يشاركون في .32
تركا أعلنت مؤسسات واطر المجتمع المدني الفاعلة في فلسطين التاريخية والشتات عن تشكيلها وفدا مـش              : رام اهللا 

حيـث  .  الـشهر الجـاري  أواخر نيروبي -موحدا للمشاركة في المنتدى االجتماعي العالمي المزمع عقده في كينيا     
يتوقع قيام عشرات اآلالف من المهتمين والمناصرين لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق اإلنـسان علـى اخـتالف                 

وفي هذا اإلطار رأى أعـضاء الوفـد     .عقاده الخمسةجنسياتهم المشاركة في فعاليات المنتدى وزيارته خالل أيام ان    
أن تفعيل حملة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفـرض العقوبـات                

  .عليها يشكل الهدف الرئيس للوفد المشارك
  20/1/2007الحياة الجديدة 

  
  سساحة أخرى للصراع بين فتح وحما... االنترنت: تحقيق .33

 وتحديدا منتديات حركتي فتح وحماس حربا الكترونية واعالمية تستخدم فيها جميع نترنتتشهد شبكة اال :لندن
 او االغاني او اصدار بيانات ملفقة وتوزيعها علي االنترنت ،الوسائل بما فيها الهاكرز المحترفون لتدمير المواقع

الذي الحرب هو تدمير موقع المركز الفلسطيني لالعالم واخر ما تم خالل هذه  .ونسبتها للشخص المراد مهاجمته
 ى مع اإلبقاء عل المتداولة، بتغيير كلمات األغاني والكليباتمن الحركتينانشغل نشطاء  كما .حمل فتح المسؤولية

 ونالكثير من الشباب الفلسطيني يبدمن الالفت أن و .اللحن بما يتناسب مع حملة إعالمية شرسة بين الطرفين
  .رغم ما تحمله من تحريض متبادلا  حيث عبر الكثير منهم عن متابعتهم الكبيرة له،اما بهذه األغانياهتم

  20/1/2007القدس العربي 
  

  عشيرة فلسطينية تعيش حياة بدائية في كهوف جنوبي الخليل: تحقيق .34
 120 مكونة مـن     ينيةعلى تالل صخرية جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية يعيش أفراد عشيرة فلسط            : الخليل
يقطـع   فيمـا    . ويعيشون على ما تغله االرض      في قرية اسموها مغانة،     حياة بدائية حيث يسكنون الكهوف     شخصا،

عشيرة على الزراعة   هذه ال ويعيش أفراد    . عدة كيلومترات يوميا ذهابا وايابا الى المدرسة في قرية مجاورة          لهمأطفا
 من اغنـامهم علـى الحليـب واللحـم          ونيحصلهم  و. لوحيدة لالنتقال هي وسيلتهم ا  ف الحمير   ، أما ورعي االغنام 

 الحصول على تراخيص للبناء من السلطات االسرائيلية        ونال يستطيع  يشار إلى أنهم     .والصوف لطعامهم ومعيشتهم  
 . رغم ان القرية تقع في وسط المستوطنات االسرائيلية التي بنيت على نفـس االرض              ،التي تعتبر المنطقة تاريخية   

 رغم أنه يقتطـع     ، لم يعترضوا على بناء جزء من الجدار االسرائيلي الفاصل بالقرب من قريتهم            هملكن الغريب ان  
  . ولكنه يكفيهم شر المستوطنين الذين تحرشوا بهم كثيرا،جزءا من اراضيهم

  19/1/2007رويترز 
  

   يعمل على مخلفات الزيتون للتدفئةفلسطيني يخترع جهاز بويلر .35
 ترك مقاعد الدراسة مبكرا من صنع بويلر بأشكال متعددة، من مادة الحديد، يـوفر               ،فلسطيني  فني تمكن: طولكرم

 . المجانيـة   ساعة، من خالل استغالل مخلفات عصر ثمار الزيتون        24التدفئة المركزية والماء الساخن، على مدار       
 ذلك لكنه أغلى قليال، مرجعا سبب        على أن جهازه يضاهي أجهزة التكييف الحديثة، من حيث الكفاءة،          الشابويؤكد  

أوضح أن الجهاز يعمل ويتوقف بشكل أوتوماتيكي، ويوضع فـي أي           من جهة أخرى    و .إلى ارتفاع أسعار الحديد   
  .   كفرن للطعام وإنتاج الخبزيضا إضافة إلى التدفئة يستخدم أ الجهازأن بوأضاف .مكان يريده الشخص

  20/1/2007 قدس برس
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  فلسطيني يتفاعلون إيجابا مع توقف إضراب الموظفينمستثمرو السوق ال .36

قال تقرير لمجموعة العربي انفست ان المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق المالية تفاعلوا إيجابا مع : عمان
  %.31,2ارتفع مؤشر القدس بنسبة  حيث .الموظفينتوقف اضراب 

  20/1/2007الرأي األردنية 
  

 سطيني في ظل حكم حماس  شهادات حول االعالم الفل:كتاب .37
 يرصد فيه واقع االعالم ، لناصر اللحام،صدر حديثا كتاب بعنوان االعالم الفلسطيني في ظل حكم حماس: رام اهللا

تناول قد و .الفلسطيني وما يعانيه من فوضى في ظل غياب القانون وحالة الفلتان االمني في االراضي الفلسطينية
 في الوقت الذي انشغل فيه المسؤولين ،العتداء على المؤسسات االعالميةوا، لصحافيين اانتشار ظاهرة خطف

يسرد بعض المبادرات كما  .وغياب خطة وبرنامج اداري حياتي يرضي الجميع، والسياسيين في تفاصيل التفاصيل
وسائل  الحديث عن ،وتناول الكتاب ايضا .الخجولة والتي لم تر النور لرفع مستوى وسائل االعالم الفلسطينية

 كما ، في ظل فترة الحرب االخيرة على لبنان،االعالم االسرائيلية وما تعرضت له من رقابة عسكرية مشددة
 وموقفها من االعتداء والعنف ضد ،تطرق الى موقف حماس وطريقة تعاملها مع االعالم المحلي والعربي

 . من المواضيعالصحفيين وغيرها
  19/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
  استقالة حالوتس جزء من زلزال له توابع :  اهللانصر .38

رأى السيد حسن نصر اهللا أن استقالة دان حالوتس كانت منتظرة منذ نهاية الحرب اإلسـرائيلية األخيـرة                   :بيروت
تموز الفائت، بسبب التداعيات التي آلت إليها الحرب على الجانب اإلسـرائيلي، متوقعـاً أن               /على لبنان في يوليو   

ايهود اولمرت، معتبراً أن ما يجري اآلن في اسرائيل وما سوف يجري مستقبالً يؤكد              وتقالة عمير بيرتس    تتبعها اس 
 .أن المقاومة حققت نصراً استراتيجياً في الحرب الماضية، وأن الحقائق ستكشف يوماً بعد يوم في هـذا اإلطـار                  

ادة العديد من أركان تلك السياسة، ألنها المرة         ان حدث االستقالة يمثل زلزاالً في السياسة اإلسرائيلية بشه         وأضاف
وأوضح أن هناك ايجابيات في السياسة االسرائيلية       . األولى التي تخوض فيها اسرائيل حرباً تؤول الى هزيمة كاملة         

المعتمدة ال يتردد هو في االعتراف بها، ابرزها الحرص على ممارسة الديمقراطية بالرغم من الطابع العنـصري                 
وتحدث عن أزمة يعيشها الجيش اإلسرائيلي تتجلى في عدم الثقة بالقيادة السياسية، إضافة الـى                .ز الكيان الذي يمي 

غياب ثقة الجمهور بالجيش والقيادة السياسية على حد سواء، مشيراً الى صعوبة اعادة بناء هذه الثقة مجدداً سـواء     
وذكـر أن بـين نتـائج الحـرب          .اسية او بالجمهور  داخل المؤسسة العسكرية أو على صعيد عالقتها بالقيادة السي        

واعتبر ان هدف اسرائيل من الحـرب       .  األخيرة أيضاً اإلطاحة بحزب كاديما الذي كان يتمتع بتأييد شعبي كاسح          
كان ابعد من مجرد القضاء على حزب اهللا، داعياً الى التأمل في مقولة الشرق األوسـط الجديـد التـي اطلقتهـا                      

هي تعني مجموعة من الدول المقسمة على أساس عرقي ومذهبي، بدءاً من لبنان وصوالً الـى                كوندوليزا رايس، و  
  .شمال افريقيا

  20/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

   "حق العودة ورفض التوطين"رحمة يعلن استئناف نشاط منسقية لقاء  اميل .39
استئناف نشاط المنسقية   عن   صحافي    اميل رحمة في مؤتمر    "للقاء حق العودة ورفض التوطين    "أعلن المنسق العام    

، مـشددا علـى ان      "حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم ورفض توطينهم في لبنان وفي دول الشتات            "وأكد  
رئيس عباس قد أدرج موضوع تأكيد حق عودة        الان  "واعتبر  . "هذا الموضوع يحظى بإجماع وطني كبير في لبنان       "

م ورفض توطينهم في لبنان أو في أي دولة من دول الشتات على جـدول أعمالـه                الالجئين الفلسطينيين الى دياره   
  . "خالل زيارته الى لبنان واجتماعه بالمسؤولين اللبنانيين
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 القاضـي   194 من القرار    11وطالب رحمة مجلس االمن الدولي بالشروع، من دون أي تأخير، في تطبيق الفقرة              
  . بحق العودة

  20/1/2007السفير 
 

 تستثني حماس... مصرية إلحياء السالم مبادرة .40
كشف الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، عن مبادرة، قدمتها القاهرة بالتشاور مع بعض الدول العربية، لحل 
القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن وفداً مصرياً سيقوم بزيارة إلى الواليات المتحدة الشهر المقبل لبلورة الموقف من 

" األخبار"ولم يوضح مبارك، طبيعة مبادرته أو مداها الزمني، لكن مصادر مصرية وعربية قالت لـ .هذه المبادرة
إن الوفد المصري سيضم وزير الخارجية ابو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان، وإن المبادرة تستند في جانب 

مة بيروت، مشيرة إلى أنها تتضمن إعادة كبير منها إلى مبادرة السالم العربية التي اقترحتها السعودية وأقرتها ق
 شريطة وقف ممارسات االحتالل ضد سكان التأكيد على إمكان التعايش المشترك بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

األراضي الفلسطينية، والشروع في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتفويض القوى الفلسطينية للرئاسة الفلسطينية 
وتأكيد أن الرئاسة هي الممثل " حماس"وتتضمن المبادرة أيضاً استبعاد  .للتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني

وقالت مصادر دبلوماسية عربية واسعة االطالع إن مبارك سيطلع قادة ليبيا والجزائر  .لسطينيةالشرعي للسلطة الف
ومن المنتظر أن يصل المدير العام لوزارة الخارجية االسرائيلية  والسودان على مبادرته إلحياء عملية السالم،

 .األخير إلى واشنطنأهارون ابراموفيتش إلى القاهرة قريباً لالجتماع مع أبو الغيط قبل سفر 
  20/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  مؤتمر لقضية القدس والجدار:محمد صبيح .41

 لمؤتمر المشرفين على شؤون 77 تبدأ بعد غد االثنين بمقر األمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة :قنا
ريا ولبنان والجامعة العربية الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة مصر وفلسطين واألردن وسو

وصرح السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين بأن . ومنظمة المؤتمر اإلسالمي
المؤتمر سيناقش على مدى أربعة أيام التطورات السياسية الجارية في األراضي الفلسطينية وجهود تشكيل حكومة 

وقال صبيح ان المشاركين سيبحثون . اءات المتواصلة لجيش االحتالل اإلسرائيليوحدة وطنية إضافة إلى االعتد
كذلك جملة من القضايا المهمة من بينها قضية القدس وما تتعرض له المدينة من محاوالت مستمرة لتهويدها 

يتطرق لمسألة وأشار إلى أن البحث س. وطمس هويتها العربية واالعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بها
جدار الفصل العنصري واستمرار إسرائيل في بنائه ومدى تأثير ذلك وانعكاساته على حياة المواطنين الفلسطينيين 

 ألف مواطن يعيشون في 70االجتماعية واالقتصادية والقانونية في الضفة الغربية المحتلة بصفة عامة وعلى حياة 
 .مدينة القدس المحتلة بصفة خاصة

  20/1/2007البيان  
  

 إذا تم التوقيع على اتفاق سالم فدمشق ستغلق مكاتب حماس والجهاد: المفاوض السوري .42
قال المندوب السوري في االتصاالت السرية اإلسرائيلية السورية التي تم الكشف عنها هذا :  يو بي آي-تل أبيب 

ية عرضت قبل ثالثة شهور على األسبوع، إبراهيم سليمان في مقابلة نشرها موقع يديعوت أحرونوت إن سور
لكن سليمان رفض إعطاء تفاصيل حول هذه المساعدة  .إسرائيل مساعدة خاصة كخطوة لبناء الثقة بين الدولتين

خاصة وقال كانت هذه خطوة لبناء الثقة وأعدها أعلى مستوي في دمشق وقد عرضها مسؤول أوروبي كبير على 
وأضاف لقد  .أولمرت وكانوا متحمسين) زراء اإلسرائيلي ايهودرئيس الو(يورام طوربوفيتش، كبير مساعدي 

شيئا لم يحلموا به وأبدوا تحمسا وبعد أسبوع وصل بريد الكتروني من ) أي على اإلسرائيليين(اقترحنا علىهم 
وكشف سليمان إنه كان  .إسرائيل يقول إنهم غير معنيين بهذا وأعتقد أن واشنطن كانت ضالعة ومنعت ذلك

 يصل الي إسرائيل للمشاركة في مؤتمر هرتسليا السنوي الذي يفتتح األحد لكنه عدل عن ذلك في يفترض أن
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وقال سليمان أن الكشف عن االتصاالت كان مفاجئا  .أعقاب الكشف عن االتصاالت اإلسرائيلية السورية السرية
  .ألنه كان يفترض أن يبقي عملنا سريا 

 عاما الماضية من أجل التوصل الي سالم بين 16طه السري خالل الـ وألقي سليمان المزيد من الضوء على نشا
إسرائيل وسورية وقال إنه عقد خالل سنتين لقاءات مع ليئيل في أوروبا ومع مسؤولين أوروبيين كبار رفض 

واعتبر أن الكشف عن الوثيقة  .الكشف عن هويتيهما وبحث في وثيقة تفاهمات غير رسمية بين سورية وإسرائيل
ق ضررا بالغا بالقدرة على التقدم في الموضوع بهدوء إذ في أعقاب ذلك نفت الحكومتان اإلسرائيلية والسورية ألح

وحول ما إذا كان يتحدث باسم السوريين قال سليمان بودي أن أوضح اآلن أني ال أتحدث  .وجود اتصاالت كهذه
 بين سورية وأمريكا والمفتاح لعالقات جيدة هو باسم سورية وال أمثلها، فأنا سوري ـ أمريكي وأريد عالقات جيدة

سالم بين سورية وإسرائيل وهذا هو السبب الذي جعلني أخصص كل وقتي ومواردي لدفع السالم بين سورية 
وأكد أن دمشق كانت على علم باالتصاالت وباركت التفاهمات التي تم التوصل إليها على الرغم من ، وإسرائيل

وأكد على أنه تم نقل نتائج جهدنا للسوريين وتم نقلها أيضا لشارون الذي بارك ما قمنا  .اأنها لن تعترف بذلك علن
وأضاف إنه هو الذي بادر لفكرة إنشاء محمية في هضبة الجوالن التي ستعيدها إسرائيل لسورية وقد عرضت  .به 

ي أحد آخر وفكرة المحمية يمكن المعادلة أمام المجموعة األوروبية في اللقاء األول وتحدثت باسمي وليس باسم أ
 .أن تحل مشاكل كثيرة وأنا أدرك أنه في القدس أحب الجميع هذه الفكرة لكنهم فجأة يتنكرون للموضوع 

وقال سليمان إنه زار إسرائيل قبل سنة ونصف السنة وسافرت الي الجوالن سوية مع موظفي وزارة الخارجية 
في الضفة الغربية،إنهم مستعدون للتحرك ) المستوطنين(ا مثل هؤالء ورأيت أن هؤالء الناس ليسو )اإلسرائيلية(

 .مقابل ثمن معقول 
ورغم الكشف عن االتصاالت رأي سليمان إنه يمكن البدء في لقاءات بين مندوبين سوريين وإسرائيليين في أوروبا 

ن لتنظيم ذلك، إذ ال يمكن البدء شريطة أال يتم النشر عنها في وسائل اإلعالم هذه المرة واألوروبيون وأنا مستعدو
مع بشار وأولمرت وأقترح البدء بمستوي نواب وزراء وبناء ذلك بهدوء دون إعالم وسائل اإلعالم وبعدها جلب 

 .االتفاق ووضعه أمام األمريكيين ليتبنوه 
سالمي وستدفع ويؤكد سليمان على أنه إذا تم التوقيع على اتفاق سالم فإن دمشق ستغلق مكاتب حماس والجهاد اإل

 القول صدقني، لن يكون هناك حل للقضية ىوخلص سليمان ال .كل الدول العربية الي تطبيع عالقاتها مع إسرائيل
الفلسطينية حتي يكون هناك حل مع سورية وعلى إسرائيل وسورية العمل سوية لحل القضية الفلسطينية وستكون 

 .ين كبيرة للغاية الفائدة االقتصادية التي ستعود على كلتا الدولت
  20/1/2007القدس العربي 

  
  رايس تؤكد النجاح في تجاوز عقدة المرحلة االولى لخريطة الطريق .43

 ملـف   "حلحلـة "اكدت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في ختام جولتها على المنطقة انها نجحت في               
 والمتعلقة بنزع اسلحة الفصائل، مشيرة الى       "طريقخريطة ال " عقدة المرحلة االولى من      "تجاوز"عملية السالم وفي    

  . ان االسابيع المقبلة ستشهد تحركات ديبلوماسية مكثفة
  20/1/2007الحياة 

  
 بروكسل تنوي اإلعالن عن أسباب وجود حماس ضمن قائمة اإلرهاب .44

 يتجـه الـى     قالت مصادر دبلوماسية اوروبية في بروكسل ان االتحاد األوروبـي         :  عبد اهللا مصطفى   - بروكسل
وقالت ايضا ان االتحاد األوروبي     . مراجعة قائمة األشخاص والمنظمات المتهمة باإلرهاب في غضون أسابيع قليلة         

سيبدأ وللمرة األولى عند مراجعة هذه القائمة بنشر تفاصيل الدوافع الكامنة وراء تصنيف تلك المنظمات على انها                 
وسـيعتبر  . روبي رفض ذكر اسبابه طوال الفترة الماضية وحتـى االن         ارهابية وهو االمر الذي اعتاد االتحاد االو      

هذا الموقف تحوال جذريا في سياسة االتحاد األوروبي خاصة تجاه بعض المنظمات والحركات الفلسطينية وتحديدا               
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حركة حماس التي صنفها األوروبيون في القائمة ولكن دون اإلفصاح حتى اآلن عن مسببات ذلك وهو مـا يثيـر                    
  . تقادات الفعاليات األوروبية نفسها وخاصة داخل البرلمان األوروبيان

  20/1/2007الشرق األوسط 
  

  موسكو تدعم حكومة وحدة فلسطينية   .45
 أعربت القيادة الروسية عن تأييدها لعمل الرئيس محمود عباس في مجال تـشكيل الحكومـة االئتالفيـة،                  :موسكو

ن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط ونائـب          وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الروسية ا      
وعقد سلطانوف   .نبيل شعث الذي يزور موسكو حاليا     بوزير الخارجية الكسندر سلطانوف قد أعلن ذلك أثناء التقائه          

وشعث في موسكو جلسة للجنة العمل الروسية الفلسطينية الخاصة بشؤون الشرق األوسط تم خاللها إجراء مناقشة                
  . اإلسرائيلي وسبل استئناف المفاوضات- فصيلية للعالقات الفلسطينية الداخلية والصراع الفلسطينيت

  20/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  هناك تردد لدى بعض الشركاء الحياء اللجنة الرباعية: شتاينماير .46
فـي  " مـشاريع متنافـسة   "شتاينماير بشدة من اطالق      - حذر وزير خارجية المانيا فرانك فالتر      :ب.ف. ا - برلين

وقال . المرحلة الحالية من التقارب بين الفلسطينيين واالسرائيليين وفي وقت تمت اعادة احياء نشاط اللجنة الرباعية              
اعتقد اننا سنواكب بشكل سلبي هذه المسيرة التي تبدأ في حـال            "في تصريحات امام المراسلين االجانب في برلين        

المنطقة بنصائح واشارات ومفاهيم وخطط متنافسة كما حصل مرارا فـي الـسنوات             توجهنا علنا الى الشركاء في      
في حال كنا حقا على استعداد لاللتزام كأوروبيين أو في اطار المجتمع الدولي فـان                انه   واضاف. والعقود االخيرة 

كاء في اتباع سبيل    والحظ ان هناك ترددا لدى بعض الشر      . لذلك شرطا وهو ان نوحد قوانا والتزامنا داخل المنطقة        
وكرر تأكيد قناعته بان حال دائما وطويل األمد ال يمكن التوصل اليه في المنطقة مـن دون                 . احياء اللجنة الرباعية  

  .سوريا
  20/1/2007الحياة الجديدة 

  
  2005 في  بليون دوالر1066.5  بلغالناتج اإلجمالي للدول العربية: تقرير .47

والصندوق   األمانة العامة لجامعة الدول العربية،      الذي تعده كال من    عربي الموحد أكد التقرير االقتصادي ال   : الكويت
في الكويت، وصندوق النقد العربي في أبو ظبي، ومنظمة األقطار العربية            العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   

ياً الفضل في ذلك إلى ارتفـاع        تحقيق االقتصادات العربية نمواً للسنة الثالثة على التوالي، عاز         ،  المصدرة للبترول 
أفادت وكالة الشال االقتصادية الكويتية، التي نشرت مقتطفات من التقرير، أنه يأتي متـأخراً              قد  و .العائدات النفطية 

كذلك يفتقر إلى بعض المؤشرات المهمة والصدقية في المعلومات العتبارات ذات صـلة بالـدول، ال                . سنة كاملة 
نحـو  بلـغ    2005 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربيـة عـام          قد أورد التقرير أن    و .هبالمؤسسات التي تصدر  

 في المئـة    17.8 في المئة، مقارنة بنحو      21.4بلغ معدل النمو باألسعار الجارية نحو       فيما  .  بليون دوالر  1066.5
لي باألسعار الجارية   ويشير إلى أن الدول العربية حافظت على معدل نمو موجب للناتج المحلي اإلجما             .2004عام  

يقـدر التقريـر    من جهة أخرى    و.  في المئة  -1.5وبالدوالر، باستثناء تونس التي سجلت معدل نمو سالباً بلغ نحو           
 كما أشـار إلـى أن       . دوالراً 3558متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي اإلجمالي في العام نفسه بنحو             

  . مليون نسمة309.9، نحو 2005عام غ بلإجمالي عدد السكان في الدول العربية 
  20/1/2007الحياة 

  
  صاروخ صيني لتدمير األقمار الصناعية يثير قلقاً في واشنطن والغرب   .48

أكد مصدر صيني، أمس، أن بالده أطلقت بنجاح، وللمرة األولى، صاروخاً مضاداً لألقمار الصناعية تمكـن مـن                  
، وبذلك تصبح الصين ثالث دولة بعد الواليات المتحـدة وروسـيا            تدمير قمر صناعي قديم لدراسة األحوال الجوية      
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التجربة التي لم تعلن بكين عنها رسـمياً بعـد، أثـارت قلقـاً دوليـاً                 إال أن هذه     .التي تملك مثل هذه التكنولوجيا    
ان اطلقت شعاع ليزر قوياً سبب العمى المؤقـت القمـار           وسبق   يشار إلى أن الصين      .واحتجاجات من دول عدة   

  .لتجسس األمريكية فوق اراضيهاا
  20/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
 حماس مكنت ايران من ان يكون لها مقعد على طاولة االحداث الفلسطينية: عبداهللا الثاني .49

   : فيما يلي نص المقابلة مع مراسل صحيفة هآرتس ، أكيفا إلدار- بترا ،عمان
الخارجية األميركية، وقد تحدثت إلى كليهما، جادان وملتزمان يمكنني القول أن الرئيس األميركي ووزيرة : الملك

وهذه , لدرجة كبيرة بتحريك عملية السالم قدما، ألنهما يدركان الديناميكيات التي تمر بها المنطقة في هذه األوقات
د ما، كانت هي الفرصة للتواصل مع الفلسطينيين واإلسرائيليين والقول بأن هذه هي الفرصة الذهبية، وربما إلى ح

الفرصة األخيرة، لقد شهدنا نزاعا هذا الصيف في المنطقة، أما تواتر النزاعات فهو يثير الذعر لدرجة كبيرة، 
والتصور كما أعتقد لدى العرب وإلى حد ما بين اإلسرائيليين أن إسرائيل خسرت هذا الصيف، وإذا لم نتحرك 

اع بين إسرائيل وجهة أخرى في المنطقة، وأعتقد أن هذا قدما بعملية السالم، فإنها مسألة وقت حتى يحدث نز
 اإلسرائيلية سيتيح لنا –األمر سيحصل عاجال ال آجال، إن علينا جميعا العمل معا، ألن حل المشكلة الفلسطينية 

مل معالجة القضايا األخرى من حولنا، فجميعنا ينظر إلى العراق بقلق، وال ندري ماذا سيحدث في لبنان، مع أننا نأ
أن يكونوا سائرين في االتجاه الصحيح، وسواء رضي الناس بذلك أم ال فإن العقدة األساسية تكمن دائما في 

 .  اإلسرائيلية–المشكلة الفلسطينية 
  اإلسرائيلي والتهديد النووي اإليراني وتهديد اإلرهاب؟ –هل ترى ارتباطا واضحا بين النزاع الفلسطيني *: 
ن من أن يكون لها مقعد على طاولة األحداث من خالل حماس للحديث حول القضية لقد تمكنت إيرا: الملك

ومن خالل حماس فإنها تقوم بالفعل بدور في قضايا الفلسطينيين مهما بدا ذلك األمر غريبا، وإذا ما , الفلسطينية
قضية الفلسطينية، أما في ما بدأنا تحريك العملية السلمية قدما إلى األمام، فسيكون هناك أسباب أقل لالنخراط في ال

فالجميع بدأ يتجه نحو دراسة امتالك .. يتعلق بالموضوع النووي، فقد تغيرت قواعد اللعبة في المنطقة بأسرها
البرامج النووية، فالمصريون يتطلعون إلى برنامج نووي ودول مجلس التعاون الخليجي تنظر في هذا األمر، 

ونحن نناقش هذا األمر . الطاقة النووية لألغراض السلمية وأغراض الطاقةونحن في واقع األمر ننظر في مسألة 
مع الغرب، لكنني أعتقد شخصيا أنه يجب على أي بلد لديه برنامج نووي أن يلتزم بتطبيق القوانين الدولية ويجب 

 . أن تكون هناك هيئات دولية ناظمة تدقق وتفتش لتضمن أن البرامج النووية تسير باالتجاه الصحيح
 وبكلمات أخرى فإنك تقول أنك تتوقع من إسرائيل أن تنضم إلى معاهدة الطاقة النووية؟*: 
أعتقد أنه ما يتوقع منا يجب أن يكون معيارا للجميع، فنحن نريد أن نضمن أن تستعمل الطاقة النووية لتوليد : الملك

غدو جزءا من هيئة دولية بأنظمتها المقبولة الطاقة، وما ال نريده هو سباق تسلح يخرج من هذه البرامج،  وعندما ن
 .دوليا منا جميعا، فعندها سنصبح جبهة متحدة

  السوري؟ –هل ستتعامل أوال مع المسار الفلسطيني ومن ثم التحرك على المسار اللبناني *: 
تكون في أعتقد أن األولوية، إذا ما أردت الحصول على ضمانات بأن إسرائيل تريد مستقبال مستقرا، : الملك

التعامل مع القضية المحورية، لذلك، فعلينا أن نطلق عملية السالم في المسار الفلسطيني ومن ثم نأمل أن األمور 
ستسير بشكل أسهل مع الالعبين اآلخرين، عليك أن تبدأ مع الفلسطينيين أوال وتنظر في القضايا األخرى في المقام 

ى إذا لم يتحقق حل في المسار الفلسطيني، ونحن ال ندري مدى الثاني، لدي شكوك حول نجاح المسارات األخر
مقدار وضوح الرؤية في المسارات األخرى وإذا لم نلتقط اإلشارات الصحيحة حول ما نحتاجه على األرض خالل 
ة السنة القادمة، فسيكون المستقبل أمامنا جميعا في المنطقة غاية في الكآبة، خصوصا إذا لم نحرك العملية السلمي

قدما إلى األمام، إن ما حدث هذا الصيف ليس إال بعض المذاق لما هو أسوأ في األيام المقبلة إذا لم يتغير اتجاه هذا 
النزاع فالجميع في نفس القارب، فأمن األردن ومستقبله يسيران مع مستقبل الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهكذا فإن 

 .اإلخفاق لدينا هو إخفاق لكم والعكس صحيح
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 ماذا تتوقع من األميركيين أن يفعلوا لدفع العملية السلمية قدما؟ *: 
إن لديكم خريطة الطريق ولديكم اتفاق طابا واتفاقيات جنيف، وهكذا ليس علينا العودة إلى طاولة الرسم مرة : الملك

يطة الطريق تكمن أخرى فمعظمنا يعلم الحقائق والقضايا بشكل جيد والقضية الوحيدة بالنسبة لي فيما يتصل بخر
في أن الظروف قد تغيرت منذ إطالق هذه العملية، ولذلك فنحن ننظر في الجمع بين المراحل لتحريك الناس 
بالسرعة الممكنة، أعتقد بأن األغلبية الصامتة يمكن أن تغير توجهاتها بسهولة وأعتقد أنه إذا ما جلس رئيس 

ا عملية السالم، فسيكون هناك متطرفون في كال الجانبين الوزراء أولمرت والرئيس عباس غدا وتصافحا وأطلق
يعملون على ارتكاب أعمال عنيفة وخسارة في األرواح لمحاولة زعزعة االستقرار وتفعيل النزاع ولذلك يجب أن 

 . نكون أقوى من ذلك لنتمكن من السير قدما في العملية السلمية
ن نتابع عملية السالم وكأنه ال يوجد هناك إرهاب، وأن وهي أ: هل تقترح أن نعود إلى صيغة إسحق رابين*: 

 نحارب اإلرهاب وكأنه ال يوجد هناك عملية سالم؟ 
أعتقد شخصيا أن والدي أحبط كثيرا في فقدان شريك للسالم، فقد آمن والدي أنه لو لم يتم اغتيال رئيس : الملك

سنوات األخيرة من حياة الملك الحسين، رأيته وهو الوزراء رابين، لما كنا نتحدث عن عملية السالم اليوم، ففي ال
ينظر إلى الشرق األوسط ويدرك أنه ليس هناك من يتحلى بالشجاعة ليتمكن من المضي بالعملية السلمية قدما، 
وهذه هي مسؤوليتنا اآلن أن نسير قدما بالعملية السلمية، فجاللته عندما بدأ المباحثات مع رئيس الوزراء رابين 

ما لألمر بالطريقة ذاتها، أعني أنهما كانا رجلي دولة، نظرا لألمر من وجهة نظر عاطفية، من حيث نظر كاله
التفكير في من هو شريكي في الجانب اآلخر؟ وما هي مخاوفه، وما هي مصادر قلقه؟ وإذا ما استطعت أن أضع 

لقد كانت هناك عالقة قوية بين . نفسي مكان هذا الشريك فيمكنني عندئذ أن أتفهم ما الذي علي التفاوض حوله
 اإلسرائيلية، حاولنا القيام بالشيء نفسه أي –وعندما وصل األمر إلى مبادرة السالم العربية . الملك الحسين ورابين

الوصول إلى حل متفق عليه لقضية الالجئين، وهنا يجب السؤال لماذا نريد حل الدولتين؟ ألن هذا الحل يؤمن 
بح إلسرائيل حدود ليس فقط مع األردن أو سوريا أو مصر بل أنها ستحظى بعالقات مستقبل الجميع حيث سيص

مع الجميع من المغرب على شاطئ األطلسي إلى عمان على المحيط الهندي، وأعتقد أن هذه هي الجائزة بالنسبة 
رغم من أننا نتحدث في لإلسرائيليين، ولكن هذا األمر له ثمن وهو مستقبل الفلسطينيين، وهكذا فأنا أعتقد، أنه بال

السياسة، فإنني اعتقد بأن لدينا مشكلة على األرض ولم يبق أمامنا الكثير من الوقت، ربما كانت المشكلة هي 
الجدار وربما كانت المستوطنات، إضافة إلى أن افتقار الفلسطينيين إلى األمل سيصل بنا إلى نقطة في الزمن 

أمرا غير ملموس وال يمكن الحديث عنه، فماذا يحدث عندئذ؟ إذا لم القريب يصبح فيه الحديث عن حل دولتين 
 اإلسرائيلية، والسؤال هنا هل – اإلسرائيلية فقد ال نتمكن أبدا من حل القضية العربية –تحل القضية الفلسطينية 

ه ، في ظل هذا هو ما نريد أن نقدمه ألطفالنا؟ هل كتب عليهم أن ينشأوا بأسلوب حياة كالذي نشأنا نحن في ظل
 النزاع أم هل نريد أن نمنحهم األمل؟

 إذا كنت رئيس وزراء إسرائيل، هل ستتوصل إلى تسوية مقابل هدنة؟*: 
إذا كانت هناك مشكلة بيني وبينك، ونريد أن نصل . إنك تتحدث عن الهدنة أخبرني ما الذي تعنيه بالهدنة: الملك

عضنا البعض حتى يكون هناك جو يمكننا من أن نجلس ونتحدث، باألمر إلى نهايته، فعندها نقول لنتوقف ونواجه ب
إذا كانت هدنة، فأنت تقوم بما تريد وأنا اقوم بما أريد لعدة سنوات، وعندها نقرر ما يحدث، ال، هذا ال يحل 
 المشكلة، إن الهدنة، كما أراها ضمن مفرداتي، هي التي تتيح للناس الجلوس حول الطاولة لحل المشكلة، وهو كما

أعتقد حل الدولتين وهذا هو النوع من الهدنة الذي أدعمه، أما الهدنة التي مفادها أن ترعى شؤونك وأنا أرعى 
 شؤوني لمدة غير محددة فلن توصلنا ألي مكان، أليس كذلك؟

ولكن في حالتنا، فحماس تصر على رفضها االعتراف حتى بحقنا بالوجود، لذلك، ما هو نوع الحل الذي *: 
 ن نتحدث من خالله مع حماس؟نستطيع أ

. لكن إذا الحظت فهناك لغة تصدر حديثا من حماس وحتى عن قادة حماس في دمشق مثيرة لالهتمام: الملك
وأعتقد أن الفلسطينيين الموجودين اليوم يعانون على األرض معاناة رهيبة، وأنا أشعر بقلق كبير، فكما تعلم نسمع 

أنه ليس لدينا شريك من أجل السالم، ولكن وأنا أسمع دقات الساعة وأرى أحيانا من السياسيين اإلسرائيليين 
تضاءل الفرص، فإن القلق بالنسبة لي يكمن في كيفية دفع العملية السلمية قدما، إن الفلسطينيين هم من سيخسر 



  

  

 

  

  |          23ص          |         607: العدد         |         20/1/2007 سبتال: التاريخ         |

يادة متماسكة مستقبل فلسطين إذا لم يرصوا صفوفهم ويضعوا خالفاتهم جانبا، ألن المطلوب في نهاية المطاف هو ق
للفلسطينيين ليتمكنوا من التفاوض حول مستقبل فلسطين، وإذا لم يكن لدينا هذا خالل ستة أشهر أو سنة، فربما لن 

 .يكون هناك حل قائم على وجود دولتين، وأخشى أن الفلسطينيين هم من سيخسر
ن قيام دولة فلسطينية كاملة متكاملة، هناك بعض السياسيين اإلسرائيليين الذين يقولون أن األردن يدعم في العل*: 

ولكننا عندما نتحدث بصورة غير رسمية يقولون أننا لسنا متحمسين كثيرا لفكرة وجود دولة فلسطينية في الوادي 
 ونفضل وجود إسرائيل، ما الذي تقوله لهم؟

مستقبل الحقيقي ال أعرف أي أردني أو أي شخص يمكن أن يرى في هذا القول أي منطق، وأعتقد أن ال: الملك
لمنطقتنا الصغيرة سيكون أردنيا وفلسطينيا وإسرائيليا في كيانات منفصلة، لكن ما أود قوله أن هناك إسرائيليين 
أيضا يريدون دفع المشكلة نحو األردن، إن قيام دولة فلسطينية مستقلة يتيح لنا مستقبال مختلفا حول كيفية التحرك 

 .اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا
لم يتخل األردن أبدا عن القيام بدور بناء في األماكن المقدسة في القدس، هل ترون دورا أردنيا في القدس *: 

 كجزء من حل الوضع النهائي؟
أنظر إلى القدس باعتبارها مكان مقدس لدى ديانات التوحيد الثالث، وهنا يقوم األردن بدور يتم من وجهة : الملك

ين لنا دور تاريخي في القدس، ولكن تحسب جميع الكنائس المسيحية علينا أيضا، نظر إسالمية، فنحن الهاشمي
وهكذا فمن الواضح أن هناك دورا لألردن في إيجاد حل للقدس مقبول لنا جميعا وسيكون األردن عنصرا فعاال 

 .جدا في هذا النطاق
 يكمن الحل في العراق بإرسال العراق وفلسطين، هل: إنك في موقع خاص جدا ألن األردن يقع وسط نزاعين*: 

 المزيد من القوات؟
إن الوضع في العراق يشكل تحديا هاما لألردن مثلما هو هام إلسرائيل ولمصر وللواليات المتحدة وألي بلد : الملك

آخر، وكل ما يمكننا قوله حول العراق هو أن الرئيس األميركي استمع إلى حكومة المالكي، وخرج ببيان يقول 
 .مور ولكن عليكم القيام بتغييرات رئيسيةسنقيم األ

 يصادف الشهر المقبل الذكرى الثامنة لتتويجكم ملكا، لم تزورنا بعد، إذا متى ستأتي إلسرائيل؟*: 
نأمل انه سيكون في المستقبل القريب،  وربما كان هناك بعد أسابيع أو شهر أو شهرين فرصة إلعادة : الملك

خيرة في تشكيل مستقبل لنا جميعا في المنطقة، وإذا ما نجحنا من القيام بهذا، فإن إطالق ما أعتقد أنه فرصتنا األ
هذا سيتيح لنا المجال للقدوم والزيارة ومحاولة لم األطراف وتقريبهم لبعضهم البعض، أنا مستعد تماما لشرح 

رب يقولون نريد السالم التصور العربي للسالم للشعب اإلسرائيلي وإيجاد حوار داخلي حول هذه القضية، إن الع
ونريد عالقات رسمية، وأنا كإنسان ال أستطيع أن أفهم كيف يرفض أحد ذلك، إننا ننظر إلى الجوار وينتابنا القلق 

فهم أحيانا يرون النزاع الذي . جميعا، ولكن الناس الذين هم بحاجة ليشعروا بالقلق بنفس الدرجة هم اإلسرائيليون
لون هذه ليست مشكلتنا، ولكن، كل شيء يحدث في الشرق األوسط متشابك يحدث في الشرق األوسط ويقو
 .ومترابط ولذا فهو تحد لنا جميعا

 20/1/2007الغد األردنية 
  

  هل من طريق؟.. الحوار الوطني الفلسطيني .50
   محمد ابراهيم المدهون. د

وهو الـشأن ذاتـه     ...  أو مداراة  الشأن الفلسطيني الداخلي ال ينفك عن تدخل أطراف العالم قاطبة فيه دون مواربة            
وإلزام الجميع تلك الوصفة السحرية     . الذي استمر طويالً دون الوصول إلى قواسم مشتركة أو اتفاقات تُلزم الجميع           

، حيث هناك من ال يريد االلتزام بنتائج        !لفشل حوارات الشأن الفلسطيني في ظل تناقضات الرؤى وكثرة الالعبين         
مساحة المناورة لديه أو تنتقص من مطامعه أو يعتقد مخطئاً أنها حقوق مكتـسبة ورثهـا                الحوارات التي تقلل من     

  .كابراً عن كابر في قضية أصبحت لدى البعض ميراثاً
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. واالتفاق لألسف ليس الهدف في النهاية، وإن كان البعض يعلن رغبته في االتفاق مع مالحظة مجافاة القول الفعل                 
. التفاق وذلك بفرض أجندته الخاصة، وإال فاإلعالن عن عدم جاهزيـة االتفـاق            بل ربما هدف البعض إلى عدم ا      

وربما كانت الحوارات لتمرير حالة داخلية أو سياسية معينة أو لترحيل مشكلة داخلية وما يصاحب هذه الحوارات                 
يجة المرجوة بـل    من أجواء عدم الثقة والشكوك والظنون ومن هنا كانت نتائج الحوارات غير نافذة وال تحقق النت               

تترسخ أجواء الشك وسوء الظن، عالوة على أن هناك من يجعل الحوار يجري في دائـرة مفرغـة مـن حيـث                      
  .الحرص على تحديد النصيب الخاص من تفاحة الوطن بغض النظر عن نتائج االنتخابات وواقع القوى في الشارع

ا، فإن الحوارات تجرى على مستوى القمة فقط مما         ورغم اإلدراك باالحتالل والحصار واإلرهاب الذي يعانيه شعبن       
يوفر أسباب الفشل منذ االنطالقة وعدم وصولها لحالة نجاح مرجو أو اتفاق الحد األدنى الذي يطبق ميدانياً بينمـا                   

وكان يمكن استدراك ذلك بالتواصل     . يغيب قادة وجند الميدان األقرب إلى نبض الشارع عن حالة االتفاق والتفاهم           
  !.اعل بين القيادة والقاعدة ولكن؟الف

وكان من الممكن مراكمة نجاحات جزئية في حوارات الوطن التائه، ولكن لم يتم حتى المحافظة على الحد األدنى                  
ويقـوم الـبعض    . من اإلنجازات الحوارية حتى غدا الشعب ينظر إلى هذه الحوارات كأنها أكذوبة تفقد دالالتهـا              

فاق واإلصرار على نقاط اتفاق أخرى فبينما يتم اإلصرار على تثبيت التهدئة وزيادة             بالتغاضي عن بعض نقاط االت    
  . مدتها الزمنية بناء على اتفاق القاهرة يتم التغاضي والتهرب عن إعادة بناء منظمة التحرير

رائيلي، هذا باإلضافة إلى كون جزء من هذه الحوارات كان بناء على مقتضيات التدخل الخارجي سواء عربي، إس                
أو أمريكي، أوروبي من أجل الجذب إلى البرامج السياسية المختلفـة دون مراعـاة لمبـادئ وبـرامج اآلخـرين       

  .ورصيدها الشعبي والتاريخي
إن صعود حماس اليوم لموقع القيادة السياسية األولى للشعب الفلسطيني عالوة على حالة الحصار الظالم واالحتقان                

اتفاقات الحوارات السابقة وآخرها اعتماد وثيقة الوفاق الوطني كمرجعيـة للجميـع بعـد              الداخلي وعدم تنفيذ بنود     
االتفاق عليها من الجميع يدخل الشعب الفلسطيني في نفق ال نرى نوراً في نهايته خاصة ونحن نرى قوى العبـث                    

عبنا وسجله المشرف وتاريخـه  بمقدرات شعبنا ترومه مصيراً سيئاً عبر االقتتال والترويع والفتنة وتعمد اإلساءة لش        
  .الوضاء

عالوة على االستغالل السيء لقوى األجهزة األمنية لتكون جزءاً من حالة الفلتان بدالً من كونهـا صـمام أمـان                    
  .وعالمة استقرار

ومن هنا كان النظر بعين الشك والريبة إلى تسليح أمريكيا وغيرها وبإذن مرور إسرائيلي لبعض هـذه األجهـزة                   
ى تدعيم صفوفها بالرجال عبر السماح بإرفادها بقوات جديدة باإلضافة إلى توفير ميزانية وتمويل خاص               عالوة عل 

بها يصل إلى هذه األجهزة دون غيرها على الرغم من أن القليل من أموال الشعب الفلسطيني التي يحملها رئـيس                    
  !.الوزراء تُحتجز على المعابر ويمنع دخولها؟

حصاراً مالياً خانقاً تشارك فيه أطراف عدة وتضغط قوى داخلياً وخارجياً من أجل أن يعود               كل ذلك وشعبنا يعاني     
الشعب الفلسطيني إلى مربعه األول، حيث اليد العليا في شؤون الوطن لمن يتحقق عنهم الرضا في المحافل الدولية                  

  .واإلسرائيلية
ب داخلي يشير إلى أجواء جد قاسـية ومرعبـة          إن تأجيج حالة الصراع وانتقالها من صراع صالحيات إلى احترا         

  . ومن هنا كانت األجواء السائدة ال توفر مقدمات تزف لنا البشرى بنهاية آمنة
وثمة مؤشرات كثيرة ال تسمح بنجاح حوارات توقفت وتعثرت منها كلمة الرئيس أبو مازن وقراره الخاص بالقوة                 

كذلك استمرار الحصار المالي المتعاون عليه محلياً من أجل إسـقاط           و. التنفيذية وحالة االستنفار واالحتقان الداخلي    
الحكومة الفلسطيني عالوة على الحالة األمنية المتردية وعدم منح وزارة الداخلية الفرصة الكاملة لتحقيق االستقرار               

  .األمني ومن ثم محاسبتها على النتائج
لو لمرة واحدة الفشل المؤكد الذي الزم الحوارات الـسابقة  األمل أن ينجح الحوار الحالي واألمل أكثر أن نتجاوز و 

ولكن أنى لجولة الحوار النجاح واأللغام فـوق طاولـة          .. والجميع هنا هو الوطن بأكمله    . جميعها لمصلحة الجميع  
لب الحوار تتفجر الواحدة تلو اآلخر في عملية محسوبة بدقة إلفشاله وصوالً لتحقيق النخبة المتضررة لمآربها في ق                

الطاولة بمن حولها وبما فوقها وبالوطن كله تمهيداً واندفاعاً نحو تفتيت الثوابت الوطنية وتحويلها إلـى متغيـرات                  
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وذلك بسوء تقدير البعض بتضرره بوصول حماس وعن طريـق االنتخـاب            . يمكن التفاوض حولها بأريحية أكبر    
 اهللا وغزة وبين الداخل والخارج وبين حماس وفـتح          وأنّى للحوار النجاح وقد انقسمت الطاولة بين رام       ... الشرعي

لقد اختلطت األوراق جميعها بانكشاف أهداف الـبعض التـي          .. وبين الثوابت والمتغيرات وبين الحقائق والسراب     
  . يسعى لتحقيقها بتمرير خططهم إلسقاط الوطن مرة أخرى

ي هوة المآرب الشريرة التـي تكـشفها األيـام          آمل أن جولة الحوار القادمة تتوفر لها أسباب النجاح وأال تسقط ف           
والساعات وما يزال يتكشف المزيد كل يوم وذلك بتجاوز كل المحاذير سالفة الذكر التي ثبتتها الوقائع السابقة وآمل                  

  .أن يدير حوارات المرحلة القادمة رجل رشيد
  20/1/2007 قدس برس

  
  كتاب أبيض لفلسطين وإسرائيل .51

  يدريناندريه أزوليه وهوبير ف
 الفلسطيني، الجميع في الواليات المتحدة بات يقر بأن ما من شيء سيكون             –في ملف العراق أو الملف اإلسرائيلي       

فمرة أخرى، مفاعيل الديموقراطية األميركية هي التي جعلت الـرأي           . هاميلتون –كما كان عليه قبل تقرير بيكر       
مركزية المأساة الفلسطينية، وينظر في تغيير للسياسة في كـل          العام يدرك ضخامة المأساة العراقية، ويدرك مجدداً        

  .المنطقة
في الوقت ذاته، وعلى رغم ما هو ظاهر، هناك بعض المؤشرات اإليجابية التي برزت في إسرائيل وأضيفت إلى                  

 من اجـل    وفي غضون بضعة اسابيع باتت المبادرة العربية       .الجهوزية األكيدة للرأي العام حيال الدولة الفلسطينية      
هذا التحول في االتجاه الـصحيح، لـم         .هسالم شامل في المنطقة، موضع قبول من كل من أولمرت ووزير دفاع           

يتصدر عناوين الصحف الغربية، لكن هذا ال يلغي كونه عودة السياسة الى المكان الذي سيطر عليه العـسكريون                  
 القرار األخيـر    ،وينطوي ايضاً على أهمية ملحوظة     .واألصوليون من كال الطرفين، وضللوا األذهان األكثر تعقالً       

 التي اقترحت تعديل مضمون الكتب المدرسية، باسم الحقيقة التاريخية، بحيث تـضاف             سرائيلية،لوزيرة التربية اال  
  .إليها حدود الخط األخضر

 محمـد مثـل   وكانت المجموعة الرفيعة المستوى التي ُأنشئت برعاية األمم المتحدة، وضمت شخصيات مختلفـة              
 بمـشروع تحـالف     ،والتي شاركنا فيها، لمواجهة فكرة صـراع الحـضارات         خاتمي، والكاردينال ديزموند توتو   

الحضارات، توصلت الى خالصة مماثلة مفادها بأن الدولة الفلسطينية العادلة والقوية والديموقراطية والقابلة للحياة              
  .أمنهاهي ضرورة وتشكل الضامن الحقيقي لديمومة اسرائيل و

 على ان توصـياتها حـول       ةمجموعال الى األمم المتحدة، اتفقت      2006 كانون األول    18وفي تقرير نهائي قُدم في      
، تالتربية واألديان ووسائل اإلعالم على رغم جدواها، ستسقط طي النسيان في أرشيف المنظمة الدولية، إذا امتنع               

حديد موقف حيال المشكالت السياسية التي تتجذر علـى صـعيد           بدافع اللياقة أو التوافق الجبان الى حد ما، عن ت         
 اإلسرائيلي، اسرائيل والعراق، أفغانستان أو الشيشان، عالوة علـى  –النزاع الفلسطيني   : المآسي التي تحمل اسماء   

وشـمال  اآلثار المعنوية والثقافية واإليديولوجية المترتبة على الحقبة الكولونيالية، بالنسبة الـى الـشرق األوسـط        
  .افريقيا

فبات من المتوجب على الغربيين ان يتحرروا من القراءة االنتقائية للماضي وأن يتفهموا األسـباب التـي تحمـل                   
مواطناً مغربياً مثالً على التفاعل مع هذه الوقائع، بنفس االنفعال والعزم الذي يبديه األندونيسي المـسلم الـذي ال                   

  .ير عقالني وغير مرجح بالنسبة الى الغربي العقالني لكن هذا هو الواقعهذا يبدو غ. يعرفه ولن يلتقيه ابداً
ان السالم الذي يتوجب ابتداعه بين فلسطين وإسرائيل يقع في صميم مشروع تحالف الحضارات، ما يقتضي البدء                 

  .فوراً ومن دون أي تريث في تقويم موضوعي للواقع في الشرق األوسط
  .ائق يتعذر نقضهاوينطلق هذا التقويم من ثالث حق

 حقيقة الحركة الوطنية الفلسطينية، التي فهم الجميع ان ال مرور الزمن وال القوة وال المال، لـن يقـضيا علـى               -
  .عزمها في بناء دولة حرة ومحترمة ومزودة بمستلزمات السيادة
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عـرف ايـضاً ان ال       حقيقة ان الحركة الوطنية اليهودية، بلغت مطافها في إسرائيل، في جزء من فلـسطين، ون               -
  .اإلرهاب وال الحروب وال الضغوط الدولية ستقضي عليها

 رغبة جامعة، أوالً لدى غالبية العرب والفلسطينيين والشعب اإلسرائيلي واليهود في العالم في الموافقة وإيجـاد                 -
ويان علـى صـعد    حل كريم وعادل وأخالقي، يؤمن فرصاً حقيقية للتعايش بين دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتـسا             

ان هذا التقويم سيؤدي من تلقاء نفسه الى سيناريو هادئ وغير متحيز لبناء السالم بين               . األمن والحقوق والواجبات  
دولتان يعترف لكليهما، من منطلق ذهنية العدالة، بـنفس متطلبـات القابليـة              .دولتين تتساويان من حيث الشرعية    

ن، ينبغي ان يترجما في المستقبل، هذه الحقوق وهـذه القـيم، بالطريقـة              دولتان وشعبا  .للعيش والديمومة واألمن  
  .نفسها، بال تحريض وبال ضعف وبال نبذ

إننا نعتبر ان من الحيوي للفلسطينيين واإلسرائيليين، ان يسمعوا اخيراً، كالمـاً وخطابـاً يتنـاوالن بموضـوعية                  
  .مسؤولياتهم المتبادلة عن المأساة وعن اإلفالس الحالي

 إسرائيل يمكن   –ن الضروري للفلسطينيين كما للعالمين العربي واإلسالمي ان يفهموا ان صيغة معادلة فلسطين              وم
ان تتغير اذا أخذت األمم المتحدة على عاتقها مسؤولية القول للرأي العام الدولي، ما كان عليه ثمن ووزن السنوات                   

إن هذا األلم ينبغي ان يعرف وأن يكـون موضـع           . عبالستين من عدم الفهم ووهم اآلخر وإخفاء الحقائق والتال        
  . اعتراف

إن تجاوز هذه العقبة النفسية والتاريخية كفيل بتغيير الواقع، وأن يكون الخطوة األولـى علـى طريـق الكرامـة                    
  .المستعادة، وأن يؤدي اخيراً الى سالم يفتح الطريق امام المصالحة

ستين يمكن ان يسهم في تبديد المخاوف في إسرائيل ويسمح ايضاً للـشعب             ان التحليل البارد والعقالني للسنوات ال     
  .اإلسرائيلي ان يستعيد قيمه التأسيسية

إننا نقترح إطالق هذا العمل التربوي والسياسي حول حقيقة التاريخ المتقاطع لشعبين، وفقاً لمعايشتهما لـه، مـن                  
إنجازه بال تأخير، ويصاغ مـن جانـب شخـصيات          جانب األمم المتحدة على شكل كتاب أبيض يبدأ العمل على           

  .إسرائيلية وفلسطينية ال جدال حولها
وحدهم المتطرفون واألصوليون سيوضعون في موقع دفاعي جراء هذا العمل، ألنهم سيكفوا عن كـونهم أبطـال                 

  .دوليقضية، استولوا عليها عنوة، مستفيدين من تاريخ غير معلن، وموضع تجاهل مديد من جانب المجتمع ال
 –وال بد من األمل، ببلورة تعامل براغماتي وواقعي في الواليات المتحدة، لتغيير الواقع على قاعدة تقرير بيكـر                   

  .هاميلتون، على رغم الصعوبات
وبالنسبة الى العالقات بين اإلسالم والعالم الغربي، والعراق، والسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كل األطراف              

في هذه األزمة بحاجة الى االعتراف بما عاشوه وعانوه، للتأسيس لعالقتهم المستقبلية على قاعدة واضحة               الفاعلين  
  .فهذا هو مغزى الكتاب األبيض. وصافية
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  سليم نصار

ية، سئلت رايس عن السلف الذي تتمنى محاكاته في مهمتها، فإذا بها تطـرح              بعد تعيينها وزيرة للخارجية األميرك    
  .جورج مرشال ودين أتشيسون وهنري كيسنجر: ثالثة أسماء

االسبوع الماضي اختارت دور صاحب ديبلوماسية المكوك كيسنجر، لتؤكد أن زيارتها المقبلة للمنطقة تسجل أول               
وقد أوحت من خـالل جوابهـا       . يار مشروع الحل بين عرفات وباراك     اختراق حقيقي للمفاوضات المتوقفة منذ انه     

السريع، بأنها مسلحة بقرار بوش الذي يحاول دعم خطته العسكرية الجديدة في العراق عن طريق إحياء مـشروع                  
 هاملتون ضرورة االستعجال فـي ايجـاد حـل للقـضية            -خصوصاً بعدما اقترح تقرير بيكر      . خريطة الطريق 

  .الفلسطينية
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 هـا لذلك طلـب من   . للقاء مع محمود عباس، لم يكن ناجحاً بدليل انه رفض مبدأ التفاوض على حل انتقالي متدرج               ا
العمل على جمع مشروع خريطة الطريق مع المبادرة السعودية، بحيث تأتي التسوية شـاملة ومرضـية لفريقـي                  

ات للبحث في تـسويات جزئيـة تتعلـق         قت يعني العودة الى طاولة المفاوض     ؤوقال لها ان القبول بحل م     . النزاع
ومثل هذه الحدود التي تجاوزت الخط األخضر تعبر عن خطة          . بالحدود السياسية الجديدة التي رسمها جدار الفصل      

كما تمثل نزعة الهيمنة على القدس الشرقية وأجزاء كبيرة         . 67التوسع االستيطاني وتتجاهل قرار العودة الى حدود        
  .ذه األسباب وسواها دعا أبو مازن الى اجتراح حل شامل كاملمن الضفة الغربية، له

تدعي رايس انها بحاجة الى فترة زمنية أطول من الفترة التي أمضاها كيسنجر من أجل احتواء تـداعيات حـرب                    
وترى ان ما ينتظرها من متاعب وصعوبات تتجاوز بتعقيداتها كل ما واجهه كيسنجر من ضيق وخالف على                 . 73

وهي ترى أنه من الضروري جمع المواقف الفلسطينية عبر حكومة واحدة تمثل كـل تيـارات                . اداتمستوى القي 
أي الموقف الذي يمنع عباس من التحالف مع حماس بعدما اختارهـا            . المجتمع وتحول دون بلبلة الموقف الداخلي     

 رئيس الوزراء ورئيس السلطة     ثم اتسعت الهوة بين موقفي    . الشعب الفلسطيني لتمثيله في الحكم عبر انتخابات حرة       
ذلك ان هنية أصر في البداية علـى االحتفـاظ          . ألسباب كان ظاهرها الخالف حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية        

وفجأة، تبين ان   .  وافق على التخلي عن وزارتي الخارجية واإلعالم       ،وبعد تدخل مصر  . بالوزارات السيادية األربع  
  . ادعت فتح انها صادرة عن ايران وسورية،ارتهان حماس لقرارات خارجيةاالشكال الحقيقي يكمن في تهمة 

اسماعيل هنية رفض منطق الربط بين زيارته لطهران وقرار استمرار المقاومة المـسلحة مـشترطاً قبـل ذلـك                   
الـى  أما بالنسبة   . وقال انه اتفق مع فتح على وثيقة الوفاق الوطني        . انسحاب اسرائيل من جميع األراضي المحتلة     

نتائج زيارته األخيرة لطهران، فقد اعترف بأنه تلقى مساعدات مالية من أجل الـصمود أمـام سياسـة الحـصار                    
وعلى رغم بعد المسافة بين    . والعزل، وحرمان الفلسطينيين من المستحقات والضرائب التي تجنيها اسرائيل باسمهم         

ال ينسى  هو  و. لثورة ولحركة المقاومة الفلسطينية بالذات     يرى في ايران عمقاً استراتيجياً مهماً ل       هغزة وطهران، فإن  
  .االشادة بسورية معتبراً ان نصف مشاكلها مع الغرب آتية من صدق وقوفها مع القضية واحتضانها للمقاومة

على خلفية هذه المدائح السياسية، هاجمت فتح تفرد اسماعيل هنية بتوظيف القضية الفلـسطينية لخدمـة أهـداف                  
برة أنه يدفع لنظام الماللي ثمناً ضخماً مقابل مساعدات مالية سبق للدول العربية أن أمنتها للفلـسطينيين                 ايران، معت 

من هنا ترى فتح ان القرار الفلسطيني قد صودر من قبل ايران وسورية، علماً               .على امتداد سنوات ومن دون منة     
  .بأنه يجب أن يكون مستقالً وسيادياً وغير خاضع للمصالح

 يسعى الى انتزاع اعتراف حماس باسرائيل قبل توقف التوسـع           عباسحماس على هذه االتهامات بالقول ان       ردت  
االستيطاني واعالن موافقة حكومة اولمرت على احترام القرارات الدولية الداعيـة الـى هـدم جـدار الفـصل                   

حرك العملية السياسية، وانما    وهي ترى ان تجريدها من السالح ليس شرطاً حقيقياً لت         . 67واالنسحاب الى خطوط    
 نتائج األعمال التي قامت     الحركةوتقدم قيادة   . هو شرط لتشكيل حكومة خاضعة إلرادة اسرائيل والواليات المتحدة        

بها المقاومة االسالمية في لبنان، وكيف أربك انتصارها الحكومة االسرائيلية، لذلك طلبت مـن عبـاس توظيـف                  
  . شروط أفضل من شروط االمالءات المفروضة عليهموقفها الرافض، لعله يحصل على

للخروج من المأزق الفلسطيني، جيرت رايس مسؤولية الوساطة، الى الحكومة االلمانية باعتبارها تترأس حاليـاً               و
ومن المتوقع ان تكلف الرباعية مطلع الشهر المقبل، باجراء اتصاالت مع الجهات المعنية مـن               . االتحاد األوروبي 

وبما ان قضية الشرق األوسـط      . ل في عملية السالم، استناداً الى المراحل التي تحددها خريطة الطريق          أجل الدخو 
أصبحت مرتبطة بقضايا اقليمية في لبنان والعراق وسورية وايران، فإن الرباعية مـضطرة الـى حلحلـة العقـد                   

اج الى فترة زمنية طويلـة قبـل أن    ومثل هذا العمل الشاق يحت    . المتراكمة قبل الشروع في بحث الملف الفلسطيني      
ينضج، كما يحتاج الى رئيس وزراء اسرائيلي غير اولمرت، قادر على تمرير قرارات من النـوع الـذي أتعـب                    

ويبدو أنه أدرك عجزه عن مواجهة التحديات التي يتطلبها الحل النهائي، بدليل انه             . مناحيم بيغن وقتل اسحق رابين    
  .يذ الخطة المطلوبةاختار ليبرمان كمعين على تنف

لذلك يتطلع االسرائيليون بعد الهزيمة العسكرية، الى ليبرمان، لعله ينجح في تحقيق وعوده بممارسة سياسة القمـع              
كما يتطلعون الى ليفني، الطامحة الى اقتناص فرصة إخفاق اولمرت، للقفـز            . التي تستخدمها موسكو في الشيشان    
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وهذا ما تسعى صديقتها رايس الى إعداده مع إدارة بـوش، تحاشـياً لوصـول               . الى مقعد القيادة مثل غولدا مائير     
  .نتانياهو

السؤال الذي يطرحه هذا السيناريو يقود الى سلسلة اسئلة تتعلق بمدى قدرة الواليات المتحدة علـى فـرض حـل                    
  !يرضي اسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس وايران وسورية

وحجتـه مـن وراء تحريـك المـسار         . دفاع بوش جاء تلبية لنصيحة بليـر      المحللون في واشنطن يؤكدون أن ان     
. الفلسطيني، تأمين جرعة من التهدئة للشعوب العربية تساعدها على تناسي صور المجازر التي ترتكب في العراق               

لهذا وصفت الصحف البريطانية رحالت رايس المكوكية بأنها جعجعة من دون طحن، ألن المناخ الـسياسي فـي                  
والدليل على ذلك أن كل المؤشرات تنبئ عن حدوث فشل ذريع قـد             . طقة يميل الى توقعات الحرب ال السالم      المن

  .توظفه واشنطن أو اسرائيل لتبرير ضربة استباقية تسددها للمفاعالت النووية االيرانية
ذي وصـلته األزمـة     أما االحتمال الثاني الذي تتحدث عنه تنبؤات المنجمين، فيكمن في خطر الطريق المسدود ال             

 كيسنجر إبعاد ارتدادات أزمة كامب ديفيد عن مصر، فإذا به يلقي بتبعاتها             حين قرر  ،75والكل يذكر سنة     .اللبنانية
والمؤسف أن األجواء السياسية المتشنجة في لبنان        .فوق أرض لبنان، البلد المهيأ المتصاص كل صدمات المنطقة        

  .انتقامية محدودة ضد لبنان وسورية، ربما يفتح عروض السالمقد توحي لرايس واولمرت، بأن شن حرب 
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  هاني المصري 
هناك آراء موجودة عند العديد من الفلسطينيين، تستبعد إلى حد كبير أو حتى كلياً، احتمال انـدالع حـرب أهليـة                     

رجع إلى نوع من التفكير الرغبي الذي يسقط األمنيات على الواقع، وتستند في ذلك إلى عدم                فلسطينية، وهي آراء ت   
وجود قضية طبقية أو طائفية أو مذهبية تبرر الحرب األهلية، وإلى أن الثورات تقتتل وتخوض حروباً أهلية بعـد                   

  .  قبل التحريرالتحرير واالستقالل، رغم أن التاريخ يبين أن العديد من الثورات اقتتلت أيضاً
وهناك آراء ترفض وصف ما يجري من تجاوز للخط األحمر َعبر سقوط عشرات القتلى خالل العـام الماضـي                   

وطبعاً . وحده، باالقتتال، بل هو قتال أو مجرد فلتان وأحداث عارضة ال يمكن أن تتحول إلى اقتتال أو حرب أهلية                  
لية يستشهدون كذلك لتبرير رأيهم بـأن العـادات واألخـالق           أصحاب رأي استحالة أو استبعاد اندالع الحرب األه       

  .والقيم والتجربة الفلسطينية السابقة تمثل كوابح مانعة الندالع الحرب األهلية
هذا المقال يستهدف إبراز وجود خطر باندالع الحرب األهلية، رغم صحة وجود الكوابح المذكورة، إضافة إليهـا                 

ليس بوارد االنسحاب وال تقديم عرض يرضى عنه أكثر الفلسطينيين اعتداالً، بل            هناك كابح كبير هو أن االحتالل       
يخطط االحتالل لتعميق االحتالل واالستيطان واستكمال الجدار وفصل القـدس وتهويـدها، ومواصـلة العـدوان                
العسكري بكل أشكاله من اغتياالت واعتقاالت وحصار وحواجز قطعت األراضي المحتلـة لـيس إلـى أربعـة                  

وما يعزز المخاوف من    . انتونات فقط، بل أوجدت داخل كل كانتون كبير في الضفة عشرات الكانتونات الصغيرة            ك
 مواطناً  56 مواطناً قتلوا خالل العام الماضي بسبب الفلتان األمني، منهم           473االقتتال وتحوله إلى حرب أهلية أن       

  .قتلوا على خلفية سياسية
حرب األهلية، أن التشخيص الخاطئ للمرض يؤدي إلى عالج خاطئ، األمر الذي            السر الكامن وراء إبراز خطر ال     

وأنا شخصياً مقتنـع بقـوة أن الفلـسطينيين         . يفاقم المرض ويجعله يتحول إلى مرٍض مستعٍص وغير قابل للعالج         
ـ                   ف بمقدورهم أن يمنعوا االقتتال ويقطعوا الطريق على اندالع الحرب األهلية، رغم أنهـا خطـر ممكـن وزاح

  كيف ذلك؟ لنَر؟. يمكن ويمكن جداً منع االقتتال وحماية السلم األهلي. ومحتمل
 يظهر خطر االقتتال والحرب األهلية جراء ظهور ازدواجية سلطة بعد االنتخابات التشريعية األخيرة، التـي                :أوالً

 قوة منهما شـرعية وبرنـامج       رغم نزاهتها، إال انها أوجدت قوتين متقاربتين بالقوة الجماهيرية والعسكرية، ولكل          
وإذا استمر هذا الواقع ال بد أن يؤدي إلى الحرب، فال يمكن قيادة أسرة أو مزرعة أو                 . مختلف عن البرنامج اآلخر   

شركة أو حزب أو اتحاد إذا كان هناك رأسان أو أكثر، فكيف األمر إذا كانت هناك سلطتان أو أكثر، خصوصاً إذا                     
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ة وبتأييد قطاع واسع من الجماهير وتحالفات إقليمية ودولية، وإذا كان لكل منهمـا              تسلحت كل قوة منهما بالشرعي    
المسار الحتمي إذا استمر هذا الواقع هـو الحـرب          . أجهزة أمنية تخضع بالوالء لهما ال للوطن وال لسيادة القانون         

 فعلى خالف ما نقولـه ونكتبـه   .وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن هناك ما يستحق الصراع حوله      . األهلية عاجالً أم آجالً   
عن لو توفرت اإلرادة والعقل وتغليب المصلحة العامة، فلو تفتح عمل الشيطان، وما نقوله عن عدم وجود أسـباب         
للحرب أقول إن وجود سلطة حتى لو كانت وهمية وتحت االحتالل ومنتهكة صباح مساء من االحتالل، فهي سلطة                  

لمليار دوالر، وهي تتحكم بحيز ما ال بأس به، من شؤون وحياة الفلـسطينيين              موازنتها هذا العام ملياران ونصف ا     
بما في ذلك من تعيينات وترقيات واالستئجار واالمتيازات ومشاريع البنية التحتية والتنموية وأشكال متعددة للنفوذ               

أكثـر مـن سـتة آالف       فعلى سبيل المثال استطاعت الحكومة الحالية تعيين وتوظيف         . والثراء وما سبق كله مغرٍ    
موظف ورجل أمن خالل األشهر العشرة الماضية، رغم خواء الخزينة والحصار المالي والعزلـة الدوليـة، كمـا           

 موظف ورجل أمن خالل العام األخير الذي سـبق االنتخابـات،            19000استطاعت الحكومة التي سبقتها أن تعين       
لطة على ضعفها ووقوفها على حافة االنهيار منـذ العـام           رغم عجز الموازنة والتضخم الوظيفي الهائل، وهذه الس       

  .  على األقل، هي الجهة التي يتركز فيها القرار الفلسطيني2002
والقوة الفلسطينية، ألنها هي من يتلقى الدعم العربي والدولي، اما المنظمة فهي رمز وكيان معنوي، وإطار مفرغ                 

ب الصراع على السلطة اهمية مضاعفة عن اهمية الـسلطة بحـد            لذا في هذا السياق يكتس    . من دوره الى حد كبير    
ذاتها، فهو يحدد مصير الصراع االكبر واالهم واالعظم، وهو الصراع على التمثيل الفلسطيني، وعلى مـن هـو                  

  .صاحب القرار الفلسطيني
  . فالطرف الذي سيفوز بالسلطة، سيفوز على األغلب وبسهولة بالمنظمة، وبالقرار الفلسطيني

وهذا الصراع له أسباب ودوافع عديدة جداً، فهو يتغذى من أسباب داخلية كما             . ذاً هناك ما يستحق الصراع حوله     إ
الحظنا ومن أسباب وعوامل خارجية تبدأ بإسرائيل، التي تغذيه ألن االقتتال الداخلي يصب في مـصلحتها، كمـا                  

ست اإلسرائيلية، وال تنتهي باألطراف العربيـة       صرح السفير األميركي في إسرائيل مؤخراً لصحيفة جروزاليم بو        
واإلقليمية والدولية، خصوصاً الواليات المتحدة األميركية، التي تحاول أن تستخدم القضية الفلسطينية كورقة فـي               
خدمة مصالحها الكونية واإلقليمية، دون االقتراب من حلها ألن الشرط الرئيس لذلك هو إنهاء االحتالل وهذا ما ال                  

  . إدارة البوش االقتراب منهتريد
وهـذا الهـدف يمكـن أن       . رغم كل ما تقدم، هناك إمكانية لمنع تجدد االقتتال الفلسطيني وتحوله إلى حرب أهلية             

يتحقق إذا شخصنا الوضع بشكل سليم وبدقة، وإذا وضعنا العالج المناسب له، والتشخيص المناسب أن هناك خطر                 
 يلوح في األفق، وهذا الخطر يتراجع وال ينتهي، حتى إذا تم االتفاق على              حرب أهلية بمالمح وخصائص فلسطينية    

حكومة وحدة وطنية، فمثل هذه الحكومة إذا رأت النور، سيكون ذلك ألسباب اضطرارية، ولتجنب مخاطر الحرب                
  .األهلية ولعدم وجود تفوق في القوى والتأييد الشعبي يسمح لطرف باالنتصار على الطرف اآلخر

ا يقلق في الحوارات التي دارت لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أنها تمت بالغالب بشكل ثنائي، بحيث يتم حسم                  أكثر م 
وهـذا ال   . نقاط الخالف، بما فيها توزيع الوزارات واألجهزة األمنية والسفراء والمحافظين بالمحاصصة الفصائلية           

حالة االتفاق على حكومة وحدة، نظاماً من الطائفيـة         يبني سلطة واحدة وسالحاً شرعياً واحداً، وإنما يبني حتى في           
السياسية، بحيث تصبح الوزارة الفالنية تابعة للفصيل الذي ينتمي إليه وزيرها، أو تابعة للفـصيل الـذي اختـار                   

 أو  2:3فمن البدع التي ظهرت أن الوزراء المستقلين سيتم اختيارهم من فتح وحماس على أساس               . الوزير المستقل 
وإحدى األفكار األلمعية التي طرحت في دمشق في جولة الحوار األخيرة، أن يعطى جهاز المخـابرات                . قبالتواف

القوة التنفيذية حتى تطمئن وترضى بالتنازل عن وزارة الداخلية لشخصية مستقلة            لحماس، إضافة إلى اإلبقاء على    
  .وهذا إن حدث فهو يعني العجب العجاب. ترضى عنها حماس

هلية ممكن من خالل اعتماد الشعب الفلسطيني على نفسه، فالغالبية الساحقة من أفراد هذا الـشعب                منع الحرب األ  
فعلى الشعب أن يتدخل أكثر وأن يعـاظم تدخلـه          . ستتضرر من الحرب األهلية ضرراً مميتاً، مهما كانت نتيجتها        

 في غزة والضفة، خصوصاً خالل      فالمبادرات الشعبية التي ظهرت   . وينظمه حتى يستطيع أن يمنع الحرب األهلية      
تظاهرات، اجتماعات، ندوات، مـؤتمرات، خيمـات، اعتـصامات،         (األسابيع الماضية، والتي أخذت أشكاالً عدة       



  

  

 

  

  |          30ص          |         607: العدد         |         20/1/2007 سبتال: التاريخ         |

، يجب أن تتواصل وتتوحد وتصبح ظاهرة كبيرة ال تكتفي بالوسـاطة والمناشـدة وإطفـاء                )إضرابات عن الطعام  
ى عمل يومي متراكم وأن ينظم من تحت لفوق، وصوالً لعقد مؤتمرات        الحرائق وإعادة المخطوفين، وإنما تتحول ال     

فاألعمال الفوقية النخبوية الموسمية والتي تأتي كردة فعل على األحداث وحدوث اقتتال ال             . شعبية ذات تمثيل واسع   
االقتتـال  تحـريم   : تكفي، بل يجب تشكيل لجان شعبية في كل األحياء في المدن والمخيمات والقرى، مهمتها آوالً              

والتحريض وكل أشكال العنف واإلقصاء واإللغاء واالنقالب والتخوين والتكفير، ألن لغة االغتيال تكـون قاسـية                
  .وأقسى أحياناً من االغتيال نفسه

خلق رأي عام يعرف الحقيقة، أو أكبر قدر من الحقيقة، ألن احدى المسائل المقلقة جداً، أن هنـاك روايـات          : ثانياً
اقضة، بحيث ال يعرف المواطن من يصدق ومن يكذب، وال يستطيع أن يحسم هل األنفاق المحفـورة                 متعددة ومتن 

وفي ظل حالة االستقطاب الحاد والتحريض المتبادل، وضـعف  . في غزة من أجل المقاومة أو من أجل االغتياالت    
عتداءات التي وصلت إلى حـد      دور وسائل اإلعالم في نقل الحقيقة كاملة ألنها مستقطبة أو تتعرض للتهديدات واال            

إحراق سيارات بث، وتهديد كتّاب وصحافيين، ومحاصرة مسلحين لبيوت قناة العربية، وفي ظـل شـلل القـضاء           
وانحياز األجهزة األمنية، وغياب القيادة الواحدة الفاعلة، إلى من يلجأ المواطن لمعرفة حقيقة ما يجـري، ليحمـل                  

كب بحق الوطن والمواطن باسم الوطن والدين ولكنها لخدمة الفصيل أو إذا            الطرف المسؤول عن الجرائم التي ترت     
شئنا الدقة لمصلحة أفراد في التنظيمات تشكل مراكز قوى ونفوذ وتهدف إلى االستئثار بأكبر عـدد ممكـن مـن                    

 على  وجود رأي عام قوي يساعد    . السلطة والمصالح والشركات واالحتكارات حتى تزداد غنى ويزداد الشعب فقراً         
وهذا يجعلنا أقدر على كشف ومحاسبة الذين يبـادرون إلشـاعة الفتنـة             . نشوء إعالم مستقل وحر وقضاء مستقل     

  .والفساد واالقتتال والتحريض
 إذا استطاع شعبنا أن يبدع مبادرة الحماية الشعبية لكل بيت يتعرض للتهديد بالهدم من سـلطات االحـتالل،                   :ثالثاً

قرارات القصف والهدف، ألن تنفيذها يعني تنفيذ مجازر بحق المئات من المواطنين عند             والتي أدت إلى منع تنفيذ      
هدم أي منزل، يستطيع أن يعاظم إبداعاته، بحيث ينزل المواطنون إلى الشوارع ويقفون بين المتقـاتلين، بحيـث                  

  .يصبح استمرار قتالهم، مجزرة بحق شعبهم وأهلهم وإخوتهم
وقـف ومنـع    : يء، ولكن يمكن االتفاق من الغالبية الساحقة على نقطة واحدة هـي           ال نستطيع االتفاق على كل ش     

  .االقتتال وحماية السلم األهلي وجعل الحوار واألساليب السلمية القانونية هي الطريق الوحيد لحل وحسم خالفاتنا
في التركيز على بناء نظام     وإذا استطعنا منع االقتتال والحرب األهلية، كمهمة مركزية مباشرة، ال بد من االنشغال              

سياسي ديمقراطي يحقق وحدة الشعب على رؤية استراتيجية واحدة تنطلق من احتياجات الـشعب بوصـفه يمـر                  
بمرحلة تحرر وطني، وتضع السلطة في خدمة هذه االستراتيجية، وتعيد بناءها على أساس أنها وسـيلة ومجـرد                  

معايير الكفاءة والنزاهـة واإلنتاجيـة والوطنيـة، ووضـع          مرحلة، وسلطة للوطن ال للفصائل، تبنى على أساس         
الشخص المناسب في المكان المناسب، وترسيخ استقالل القضاء وحمايته وحريـة اإلعـالم والمـساواة وتكـافؤ                 
الفرص، وتحييد أجهزة األمن ووضعها في خدمة المواطن والوطن وتحت سيادة القانون وواجبهـا حفـظ األمـن                  

عندها لن يكون عندنا خطر حرب أهلية حتى لو بلـغ           .  من أن تكون طرفاً من أطراف الصراع       والنظام العام، بدالً  
  !الخالف أشده

  20/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  هل شاخت الصهيونية؟ .54
  سعد محيو  

  ما األبعاد التاريخية المحتملة لزلزال االستقاالت الذي بدأ في إسرائيل؟
ة على حكومة أولمرت، وعلى أولمرت نفسه، وعلى زعامة حـزب العمـل،             الكثير سيقال عن اإلسقاطات السياسي    

بيد أن هذه األحاديث، على أهميتها، ال تلتقط النـبض الحقيقـي لمـا              . وصوالً ربما إلى إجراء االنتخابات المبكرة     
  .يجري
  لماذا؟
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كتيكيـة عـابرة، بـل      ليست سحابة صيف ت   . ألن المشكلة الراهنة في إسرائيل ليست في العمق سياسية، بل بنيوية          
  .الفكرة الصهيونية: إعصار استراتيجي يهز األساس نفسه الذي استند إليه صرح الدولة اليهودية

ليس تفصيالً أن تضرب تهم الفساد أولمرت وأربعة من وزرائه، وقبلهم رئيس األركان المستقيل حالوتس، وبعدهم                
جيا الصهيونية التي يحكم باسمها هؤالء تـدعو القـادة إلـى        ربما معظم النخبة السياسية اإلسرائيلية، ألن اإليديولو      

هذا كان حال المؤسسين األوائل لدولة إسرائيل الذين عاشـوا          . األثرة، واالشتراكية، والتضحية بالمصالح الخاصة    
  .على الكفاف، غالباً بين جنبات الكيبوتزات الجماعية التعاونية

فإسـرائيل  . لجيش اإلسرائيلي بالتخبط، وعدم الجهوزية، ونقص التدريبوليس تفصيالً، وهنا األهم، أن تتهم قيادة ا  
وحين يتضعضع هذا الجيش، يتناثر الشعب، حتى ولو كـان يظـن نفـسه              . في النهاية جيش له شعب، ال العكس      

  .مختاراً من العناية اإللهية
ة شـيء خـاطىء بـدأ يـضرب         هذا التقاطع بين فساد النخبة السياسية وبين كساد القيادة العسكري، يشي بأن ثم            

من : شيء ربما يذكّر بالنظرية الخلدونية الشهيرة حول دورة الصعود والهبوط لدى االمم           . اإليديولوجيا الصهيونية 
  .فتوة النشأة وعصبيتها، إلى ترهل الشيخوخة وتهالكها

 التعـاوني   -نظام االشتراكي أسباب االنحدار قد تكون عديدة، من البحبوحة االقتصادية وانتقال الدولة العبرية من ال            
ونظام السوق الرأسمالي؛ ومن االستنفار العسكري الدائم إلى االسترخاء االمنـي بـسبب             ) من دوالر (إلى الدولرة   

  .الضعف الشديد الذي ضرب كل أعداء إسرائيل العرب
 إقامـة الدولـة     وزخمها األساسي انتهى بعـد    . فالصهيونية ناهز عمرها المائة عام    . لكن هناك كذلك عامل الزمن    

اليهودية، ثم بعد تعزيزها عبر السلسلة المتصلة من حروب التوسع والضربات االسـتباقية ألي نهـوض قـومي                  
  .عربي

البعض، كصقور اليمين، يدعون إلى تحقيق      . اآلن، بات على الصهيونية إعادة اختراع نفسها للبقاء على قيد الحياة          
كيف؟ .  كمثقفي اليسار، يرون االنتقال إلى مرحلة ما بعد الصهيونية         البعض اآلخر، . ذلك عبر المزيد من العسكرة    

  .بالتحول إلى الهوية الوطنية اإلسرائيلية، بدل الهوية اليهودية الصهيونية
  .ليس اآلن على األقل. لكن أياً من هذه الحلول ال يبدو قابالً للتنفيذ

وهذا ما يجعله أبعد مـا      . ى روح الكيبوتز وتضحياته   فالجيل الجديد اإلسرائيلي بات يفضل جسد المدن ومالذها عل        
والهوية اإلسرائيلية ال تـزال مجـرد اجتهـاد         . يكون عن شظف الحياة العسكرية وأقرب ما يكون إلى حياة الرفاه          

، بل أيـضاً ألن  )وهذا شرط الزب للهوية الوطنية   (اكاديمي، ليس فقط ألن إسرائيل لما تحدد بعد حدودها السياسية           
  .ية برغم تهالك عصبيتها تواصل اإلمساك بكل خيوط اللعبةالصهيون

  .وحين تزحف الشيخوخة يبدأ العد العكسي لدورة الحياة. الصهيونية شاخت
كما كان يقول الراحل الكبير نـاجي  (وشعب اهللا المختار بدأ يتحول بالفعل إلى شعب اهللا المحتار    . هذه سنة الوجود  

  هيونية سلماً، أم أن نهايتها ستكون عنيفة كما والدتها؟لكن، هل يمكن أن ترحل الص ).العلي
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  عصام نعمان  .د
أمن النفط تحرسه أسـاطيل     . أمن النفط وأمن إسرائيل   : ألمريكا في الشرق األوسط هاجسان استراتيجيان رئيسيان      

أمن إسرائيل تحرسه إسرائيل نفسها بتفوقها العـسكري        . ا وقواعدها العسكرية المنتشرة على إمتداد المنطقة      أمريك
  .والتكنولوجي على الدول العربية مجتمعة بفضل اإلحتضان األمريكي الدافىء

. عـدائها في كل مرٍة تعرض أمن إسرائيل الى تهديد، سارعت أمريكا الى نجدتها ودعمها وتأمين غلبتهـا علـى أ      
فإسرائيل القوية المتفوقة تُسهم فـي  . أمريكا فعلت ذلك وتفعله دائما ألنها ربطت دائما بين أمن إسرائيل وأمن النفط  

  .كذلك فإن أمن النفط المحروس أمريكيا يشكّل ضمانة استراتيجية واقتصادية ألمن إسرائيل. حماية أمن النفط
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اضي بأن منظمات المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان شكلّت خطراً          شعرت إسرائيل مطلَع الثمانيات من القرن الم      
غير ان إندالع المقاومة اللبنانيـة عطّـل        .  بضوء اخضر أمريكي   1982متنامياً على أمنها، فإجتاحت لبنان العام       

ـ                 سا مخططها الرامي إلى تحويل لبنان جرماً يدور في فلكها، فإضطرت الى اإلنسحاب بعدما سارعت أمريكا وفرن
  .الى حماية مؤخرتها المتقهقرة بإنزال قوات من مشاة البحرية على شاطىء ضاحية بيروت الجنوبية

 قتيل في اقل مـن      300اكثر من   (تصدت المقاومة اللبنانية للقوات األمريكية والفرنسية وألحقت بها خسائر فادحة           
مشق جـرى بموجبـه إجـالء الوجـود         ما إضطرها الى اإلنسحاب بعد توليف إتفاق بين واشنطن ود         ) شهر واحد 

  .العسكري الفلسطيني عن لبنان في مقابل وضعه تحت الوصاية األمنية والسياسية السورية
بعد أقل من عشر سنوات على إدعاء إسرائيل تهديد المقاومة الفلسطينية ألمنها وإجتياحها لبنان، استشعرت أمريكا                

رجت نظام صدام حسين إلى اجتياح الكويت، ثم قامت وسـط حملـة      أن قوة العراق المتنامية تهدد أمن النفط فإستد       
  . وإجالئه عن الكويت ومحاصرته بالعقوبات االقتصادية1991تعبئة وتجييش دولية باإلنقضاض عليه مطلَع العام 

إذْ احست أمريكا بأن العراق يوشك على ان ينجح في اإلفالت من مفاعيل الحصار والعقوبات بـإجراء إتفاقـات                   
ية لمناطق تجارة حرة بينه وبين كل من سوريا واألردن ومصر، اخترعت خرافة حيازته أسلحة دمار شـامل         مجز

  . واحتلته بعدما اقتلعت نظام صدام2003وانقضت عليه العام 
غير ان المقاومة العراقية أفسدت على أمريكا مخططها الداعي إلى جعل العراق، تحت ستار بناء نظام ديمقراطي                 

وكان سبق إحتالل العراق ورافقه وأعقبه صعود الفـت         .  منصةَ إنطالق لتعزيز هيمنتها على المنطقة      في ربوعه، 
فوق ذلك، استفادت إيران من تعثّر االحتالل األمريكي        . في قدرات إيران مكّنها من أن تصبح قوة إقليمية مركزية         

ومن ثم إلى بغداد العاصمة األمـر الـذي         للعراق فمدت أجهزتها األمنية ونفوذها السياسي إلى محافظات الجنوب          
  . من الفوز في اإلنتخابات النيابية- وبعضهم وكالء مشتركون بينها وبين أمريكا -مكّن أنصارها 

في هذه األثناء خرج إلى العلن مشروع إيران الطموح لتخصيب اليورانيوم وبناء قدرة نووية قد تتطور الحقاً إلى                  
شعر أمريكا بأن تنامي قدرات إيران كقوة إقليمية مركزية يهدد هيمنتها على المنطقة             ذلك كله أ  . إمتالك أسلحة ذرية  

وقد يشكّل خطراً على أمن النفط، فقررت تعديل استراتيجيتها على نحو يمكّنها من إستدراك نزفها المتعـاظم فـي                   
  .العراق كخطوة ال بد منها لمواجهة إيران سياسياً وعسكرياً

، هناك تزامن بين الخطر الـذي       األول:  لتطور األحداث في المنطقة نالحظ أموراً خمسة       من هذا السرد المقتضب   
فضالً عن صعود إيران كقوة (تشكّله المقاومة في لبنان على أمن إسرائيل والخطر الذي تشكّله المقاومة في العراق              

اللة تزامن الخطرين اللذين تـشعر      ، وجود ترابط  بين أمن إسرائيل وأمن النفط بد         الثاني. على أمن النفط  ) إقليمية
، ان أمريكا كانت تسعى دائما إلى تأمين إنفراد إسرائيل بضرب الجهة أو             الثالث. إسرائيل وأمريكا بأنهما يهددانهما   

 لمساءلتها أو مجابهتها،    - عربي أو دولي     -الدولة التي تشعر بأنها تهدد أمنها وذلك بمنأى عن أي تدخل خارجي             
 تحرص على تعبئة اكبر عدد من الدول العربية وَسْوقها لمواجهة الجهة أو الدولة التي تهدد أمن                 في حين انها كانت   

، عدم حصول الدول العربية التي دعمت أمريكا في محاربة الجهة أو الدولة التي              الرابع. النفط أو تتهمها هي بذلك    
، عودة أمريكا اليوم الى استخدام      خامسال. تهدد أمن نفط على أي كسب أو منفعة لقاء خدماتها من طرف واشنطن            

األسلوب نفسه في تعبئة الدول العربية ضد إيران بما هي، وفق تقويم واشنطن، الخطر الذي يهدد أمن النفط فـي                    
والعراقـي واإليرانـي    ) قبل انهيار دولته  (وهو األسلوب القائم على إعطاء الخطر السوفييتي        . الحاضر والمستقبل 

خطر اإلسرائيلي بل على الخطر الذي تشكّله الواليات المتحدة نفسها علـى األمـن القـومي                أولوية مطلقة على ال   
  .العربي والمصالح العربية بإنحيازها السافر إلى إسرائيل

كان األمر ليهون لو ان الدول العربية حصلت على كسب سياسي أو منفعة إقتصادية لقاء محالفة أمريكا ودعمهـا                   
. لكن واقع األمر يشير إلى العكـس تمامـا        .  الدول التي زعمت أنها هددت أمن النفط       في حروبها ضد الجهات أو      

ذلك ان الدول المتحالفة مع أمريكا كانت تتكبد خسائر اقتصادية وسياسية جراء حـروب أمريكـا فـي المنطقـة                    
  .وانحيازها المتواصل إلسرائيل

شعب العراقي ضد أخرى، فإن المسؤول عن ذلـك         حتى لو اعتبرنا ان إيران تتدخل في العراق لمصلحة فئة من ال           
وليس أدل عـن    . هي أمريكا بصفتها سلطة االحتالل وصاحبة القرار األول واألخير في مجريات الساحة  العراقية             
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مسؤولية أمريكا في هذا المجال من التعثّر والفشل اللذين انتهت اليهما سياستها الرعناء فـي العـراق وفلـسطين                   
  .ولبنان

ق، إنكشفت أكاذيب إدارة الرئيس بوش حول امتالك نظام صدام أسلحة دمار شامل، ووجود عالقة بينـه                 في العرا 
وكان من شأن سوء تقدير الموقف، قبل الحرب وبعدها، ان غرقـت قـوات أمريكـا فـي                  . وبين منظمة القاعدة  

وها . ة وزير حربه رامسفلد   مستنقعات العراق األمر الذي حمل الرئيس األمريكي، بعد طول عناد وتردد، إلى إقال            
هو اليوم يعاود الفعلة نفسها في العراق مرة أخرى وسط صعوبات وتحديات تشي بفشل اكبـر وربمـا بهزيمـة                    

فهل تراه يكون نائب الرئيس ديك تشيني، داعية الحرب على إيران، فدية أمن النفط المزعوم تهديده فـي                  . مدوية
  قابل األيام من قبل طهران؟

ئيل فقد جرى تدفيع رئيس األركان الجنرال دان حالوتس ثمن الفشل الـذريع فـي حـرب إسـرائيل                   أما في إسرا  
فهل تراه يكون رئيس الحكومـة إيهـود        . العدوانية على المقاومة اللبنانية بل على لبنان كله، بشراً وشجراً وحجراً          

ن إسرائيل المزعوم تهديده مـن      اولمرت، المحال على التحقيق الجنائي في فضيحة خصخصة بنك ليئومي، فدية ام           
  قبل المقاومة اللبنانية صيفَ العام الماضي؟
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