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 لى الحوار واالقتتال خط أحمر إ عودة : بوساطة سوريةمشعليلتقي عباس  .1

بعد وساطة سورية كبيـرة، عقـد       : وحيد تاجا ،  دمشقنقالً عن مراسلها في      22/1/2007الوطن العمانية   نشرت  
يني ورئيس المكتب السياسي لحماس مساء أمس في دمشق جلسة مباحثات شـارك فيهـا صـائب                 الرئيس الفلسط 

   .عريقات وموسى ابو مرزوق
علينا أن نعمل   :  خالل المؤتمر الصحفي المشترك مع مشعل على أن الدم الفلسطيني محرم تماما، وقال             عباسأكد  و

كومة الوحدة الوطنية قريبا، وتفعيل وإعـادة بنـاء         بجهدنا أن نستبعد االحتكاكات، ونأمل استئناف الحوار حول ح        
  .منظمة التحرير خالل شهر، وأكد عباس الرفض التام للدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة

نؤكد أن لغة الحوار هي الوحيدة المسموحة بهـا         : من جهته قال مشعل ان روح التعاون ستظل هي السائدة، وقال          
  .لحل خالفاتنا

أن أهمية اللقاء تأتي في انعقاده باألسـاس،        : "لوطن" ل "حماس" الرشق عضو المكتب السياسي ل     أكد عزت في حين   
  .مشيرا الى أنه رسالة للشعب الفلسطيني باستمرار الحوار

سعودية    وأضافت    خالد مشعل شدد: أ.ب. د  وعن دمشق، بارعة ياغي،  نقالً عن مراسلتها في      22/1/2007الوطن ال
وشدد الجانبان على رفضهما لفكرة الدولة       ".على سلطة كما يحاول اإلعالم أن يصور      ليس هناك صراع    "على أنه   

وأكد مشعل أن الجانبين متمسكان بالثوابـت        ".مرفوض تماما "الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة وأكدا أن هذا األمر         
طا خالفية في حوارنا ولكن     هناك نقا "وقال مشعل إن     .والحقوق الوطنية التي تم صياغتها في وثيقة الوفاق الوطني        

  ".سنستكملها في حوارات في الداخل والخارج إلنجاز حكومة على األسس التي تحقق مصالح الشعب الفلسطيني
وجـرى خاللـه    " إيجابياً ومريحـاً  "وكانت مصادر فلسطينية مطلعة وصفت لقاء عباس ومشعل الموسع بأنه كان            

مة الوطنية دون الدخول في تفاصيل واالنتخابـات المبكـرة التـي    الحديث حول المشاركة الوطنية الشاملة والحكو 
  .ترفضها حماس

في ختام مؤتمر صـحفي      تال   زياد ابوعمرو النائب    إلى أن  دمشقمن   21/1/2007وكالة معا اإلخبارية    وأشارت  
 :باس ومشعل، بيانا ختاميا أكد فيه على النقاط التاليةعمشترك، ل

 .لفلسطيني ووقف حمالت التحريضرفض وتحريم القتال الداخلي ا. 1
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استمرار الحوار وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خالل اسبوعين ودعم الحوار الذي تقوده لجنة الحـوار                . 2
 .الوطني في غزة

 .الشروع خالل شهر من تاريخه في خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. 3
 .سطينية ورفض الحلول المؤقتهالتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية الفل. 4

 قالت مـصادر    :وكاالتوعن ال  جهاد الرنتيسي    ،دمشقنقالً عن مراسلها في      22/1/2007العرب اليوم   وجاء في   
فلسطينية مطلعة هاتفتها العرب اليوم في دمشق ان المحادثات التي جرت بين مشعل وعباس اظهرت هوة واسـعة                  

 .المفترض ان تتم صياغة كتاب تكليف الحكومة المقبلـة علـى اساسـه            بين تصورات الجانبين للبرنامج السياسي      
واوضحت ان الخالف حول هذه المسألة قلص هامش التفاؤل بالوصول الى تفاهمات اولية تفتح المجال امام نجاح                 

اء اال ان مصادر العرب اليوم عولت على اسهام اللق         .محادثات بين فتح وحماس برعاية القوى الوطنية الفلسطينية       
  . الذي جرى في ارساء قواعد حوار يجنب الفلسطينيين اراقة المزيد من الدماء

  : وكاالتال جوني عبو و،دمشقنقالً عن مراسلها في  22/1/2007 اللبنانية البلدوأوردت 
صائب عريقات ان محادثات الرئيس السوري والرئيس الفلسطيني كانت صريحة ومعمقة وجدية، فيما أكـد               .قال د 

سمي سوري لصدى البلد ان سورية ضد اي تفرقة في الشارع الفلسطيني وان المساعي السورية نجحت                مصدر ر 
   .في لملمة طرفي المعادلة الفلسطينية الحالية فتح وحماس

 محمد نزال قـال لرويتـرز ان         أن خالد يعقوب عويس  ،  دمشقنقالً عن مراسلها في      22/1/2007رويترز  ولفتت  
  .ومشعل تاريخية وتمثل تعزيزا لقضية الوحدة الفلسطينيةمجرد حقيقة اجتماع عباس 

مـا  "قال عزت الرشق    : ب.ف.ا وعن   عبدالقادر فارس  نقالً عن مراسلها في غزة،       22/1/2007 عكاظ   جاء في و
هذا اللقاء سياسي الجل التأكيد على حرمة الدم        .. زالت هناك خالفات على الموضوع االساسي وهو كتاب التكليف        

 ".فض االقتتال واستئناف الحوار لحل الخالفات الداخليةالفلسطيني ور
بدوره قال اسماعيل هنية ان اجتماع عباس ومشعل يشكل رسالة بعدم وجود قطيعة بين فـتح وحمـاس، داعيـا                    

 ".الجميع الى عدم اعتبار اللقاء لقاء الفرصة االخيرة"
قالـت مـصادر    : وكـاالت عن ال  رمضان و   أحمد ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      22/1/2007المستقبل  وأضافت  

بما ال يتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية       "مقربة من حماس ان الحركة وافقت على طلب عباس حذف جملة            
على ان يوافق عباس على كلمة احترام بدالً من التزام من البرنامج السياسي، ما يعنـي ان الخـالف بـين                     " العليا

  .لمة واحدة فقطالجانبين ينحصر حالياً في ك
 في غزة قال ان     اً فلسطيني  مسؤوالً  إلى أن  الوكاالتنقالً عن    و ،دمشقمن   22/01/2007البيان اإلماراتية   وأشارت  

 ". حماس وافقت على التخلي عن وزارة الداخلية لشخصية مستقلة"
ين العـام للجبهـة     قال طالل ناجي مساعد االم    : 22/1/2007األيام الفلسطينية   في  كتب عبد الرؤوف أرناؤوط     و

نقاط اللقاء بين عباس ومشعل كبيرة للغاية ونقاط الخالف قليلة          " القيادة العامة عقب لقائه عباس امس إن         -الشعبية  
  ". وأعتقد أن معظم الطريق قد قطع االن وهناك إمكانية جدية لعقد هذا اللقاء.. للغاية

 كشفت  :رائد الفي و يوسف كركوتي    وغزة،دمشق   في   نقالً عن مراسليها   22/1/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
 سيبقيان في دمشق في محاولة أخيرة لحل        محمد رشيد أبوعمرو و زياد  مصادر فلسطينية واسعة االطالع للخليج أن       

  .الخالفات قبل بدء الحوار الوطني الشامل في غزة المقرر يوم غد الثالثاء
ماع عباس ومشعل للخليج بأن عباس بات مقتنعاً بأن الحـوار  وكان عضو في الوفد المرافق قد صرح قبل عقد اجت    

الثنائي مع حماس لن يكتب له النجاح، وأنه اتصل برئيس لجنة المتابعة العليا إبراهيم أبو النجا وطلب منه الـدعوة                  
  .إلى جولة حوار شامل

ن نزعـة االحتكـار     حواتمة إنه جرى التفاهم مع عباس على أن الخروج م         نايف  وفي تصريح خاص للخليج قال      
والمحاصصة والصراع على الوزارات يتطلب برنامجاً سياسياً جديداً وموحداً، وحكومة وحدة وطنية تقـوم علـى                

  .الشراكة السياسية عمالً بوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني
  .وفي القاهرة، رحبت الدول العربية بلقاء عباس ومشعل
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قال مسؤول في حماس للحياة امـس ان         : ابراهيم حميدي  ،دمشق في   نقالً عن مراسلها   22/1/2007الحياة  وجاء  
التي توصل اليها ابو عمرو ومحمـد       " ، لكن عباس تراجع عن قبول الصيغ      )السبت (اللقاء كان مقررا مساء امس    "

  ".طالما ليس هناك اتفاق، لماذا نلتقي؟: "لكن مصدرا في فتح نقل عن عباس قوله. رشيد
مساء الـسبت، وان مـشعل      " عدم ترتيب اللقاء  "رع عاتب عباس في بداية لقائهما على        وعلمت الحياة امس ان الش    

  .غادر مكتب الشرع من الباب الجانبي قبل دقيقتين من وصول عباس
تريد حصول اللقاء واالتفاق، وهي تضغط للتوصل الى اتفـاق فـي            "وقالت مصادر سورية للحياة امس ان دمشق        

التزام االتفاقات  "من ان استخدام كلمة     حماس  حركة   لك بعدما ابدت تفهما لمواقف    ، وذ "شأن حكومة الوحدة الوطنية   
متشددا ويريد تلبية الشروط الخارجيـة،      "يعني تغييرا كبيرا في الموقف العقائدي لحماس وان عباس كان           " الموقعة

  ".بينما يجب التوصل الى قواسم مشتركة فلسطينيا في المقاوم االول، ثم مخاطبة العالم
اوال، حكومة وحدة ترفع الحـصار عـن        : " يريد اربعة امور   عباس الطاهر للحياة بعد لقائه عباس، ان         ماهر وقال

الشعب الفلسطيني، وثانيا اعطاء حقائب السيادة لمستقلين، وثالثا التزام قرارت القمم العربيـة والـشرعية الدوليـة        
 موضوع احيـاء    عباسواشار الطاهر الى انه اثار مع       ". ءوالحفاظ على الثوابت، ورابعا تعيينه نائبا لرئيس الوزرا       

مؤسسات منظمة التحرير وفق آليات اجتماع القاهرة، وزاد ان االتفاق جرى على تحديد اسماء المستقلين واعضاء                
  .اللجنة التنفيذية قبل ان يطلب عباس من مصر استضافة االجتماع

فتح اعلنت امس بان نتائج لقاء عباس مـع          أن   الهور أشرف   ،غزةفي   22/1/2007القدس العربي   وذكر مراسل   
واكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد ان نتـائج           . جلسات الحوار الوطني   ىمشعل ستنعكس بشكل مباشر عل    

واعتبـر   . نتائج الحوار الوطني المنتظر في غزة      ىلقاء عباس مع مشعل في دمشق سيكون لها انعكاس مباشر عل          
مع االذاعة الرسمية الفلسطينية بان الخالف بشأن التوصل لحكومة وحدة وطنية يكمن في موقف              االحمد في حديث    

  .  حد قولهىحماس القاضي بالحوار من اجل الحوار واضاعة الوقت وخلط االوراق عل
  

  االعالن عن بنود االتفاق بين عباس ومشعل في القاهرة: المنار .2
اء ثانيا سيعقد في القاهرة نهاية الـشهر الجـاري بـين الـرئيس               كشف مصدر مطلع للمنار ان لق      :خاص بالمنار 

الفلسطيني وبين رئيس المكتب السياسي لحماس، وقال المصدر أن اللقاء المرتقب سيتزامن مع انعقاد قمة عربيـة                 
وقال المصدر ان االتفاق بين حماس وفتح سيعلن في نهاية لقاء مشعل وعبـاس،               .مصغرة في العاصمة المصرية   

ن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية، واحتفاظ حماس ببعض الوزارات الخدماتية، في حيـت تـسند                 ويتضم
الوزارات السيادية الى شخصيات مستقلة، وهي، سالم فياض ومصطفى البرغوثي وزياد ابـو عمـرو ومحمـود                 

يشة وسيتم فصل األمن    سمير ابو ع  .ناصر الدين الشاعر ود   .جرواني، ومن االسماء التي ستتقلد مناصب وزارية د       
وأضاف المصدر أن حماس سوف تعلن موافقتها على مبادرة السالم السعودية، مـع              .الوطني عن وزارة الداخلية   

  .تعهدات عربية بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة نهاية العام الجاري
  22/1/2007المنار الفلسطينية 

  
  أمريكا بمحاولة اسقاط الحكومةيتهم و.. أن الحوار يبدأ الثالثاءهنية يؤكد  .3

 أعلن رئيس الوزراء    : حامد جاد ويوسف الشايب    ،غزةنقالً عن مراسليها في      22/01/2007الغد األردنية   نشرت  
يس الفلسطيني إسماعيل هنية أن الحوار الوطني حول تشكيل حكومة الوحدة سينطلق الثالثاء في غزة، برعاية الرئ               

واعتبر هنية انه في حال عدم تمخض لقاء عباس ومـشعل عـن              .عباس، وبدعوة التشريعي ولجنة المتابعة العليا     
وجه هنية أمس ثـالث رسـائل للـشعب          و .نتائج فإن ذلك ال يعني حدوث انتكاسة أو الوصول إلى طريق مسدود           
عب إلى تعزيز الوحدة وتحريم الحرب االهلية       الفلسطيني واالمة العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي دعا خالله الش        

واكد موقف الحكومة وحماس الرافض لتدخل أي دولة في الشأن الداخلي وايمانها في ذات               .وترسيخ منطق الحوار  
ولفت إلى ان االعتراف بالمبادرة العربيـة تكمـن فـي            .الوقت ان القضية الفلسطينية ذات عمق عربي وإسالمي       

واتهم هنية االدارة االميركية بالعمل على إسقاط الحكومة         .س في موقف الحكومة الفلسطينية    الجانب االسرائيلي ولي  
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وقـال هنيـة إن     .  بشكل سري وعلني وسياسي واقتصادي     ، الذي أفرزها  ،الفلسطينية وإسقاط النموذج الديمقراطي   
لى في منع قيام وحدة حقيقية، أي       الواليات المتحدة وإسرائيل اعتمدتا استراتيجية تقوم على ثالث ركائز، تتمثل األو          

منع قيام حكومة وحدة على األرض الفلسطينية، والركيزة الثانية فهي تفجير حرب أهلية بأشكال وأساليب متعددة،                
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في ضـرب المـشروع     . معتبراً أن ذلك يأتي للتغطية على الهزيمة األميركية في العراق         

لفلسطينية عن طريق تقديم رؤى مؤقتة مع تغييب الركـائز مثـل القـدس والالجئـين                الوطني وضرب القضية ا   
، "على الفلسطينيين ان يأخذوا باالعتبار تلك السياسات وهم يصوغون برامجهم الـسياسية           "وقال هنية إن    . والحدود
كما ".  لتحرريهل نقبل حكومة وحدة وطنية تلعب في مربع آخر؟ وهل نقبل بضرب المشروع الوطني ا              "متسائالً  

تساءل كذلك عن كيفية وضع استراتيجية لمواجهة التحديات بعيدا عن اقتناص فرصة او تسجيل موقف او مناكفات                 
وجدد هنية التأكيد على أن شـروط الحكومـة هـي دولـة             . للدخول في متاهات او ارباكات نعيشها على الساحة       

ـ    دس وعودة الالجئين، وختم هنية حديثه بالتأكيد علـى          كاملة السيادة وعاصمتها الق    67فلسطينية ضمن اراضي ال
نحن كفلسطينيين لسنا دعاة حرب وال نعادي اليهود النهم يهود بل نعاديهم النهم             "عدم معادة الشعب اليهودي وقال      

احتالل فقط، فنحن دعاة سالم ودعاة حوار مع الجميع بما فيهم اللجنة الرباعية واالدارة االميركية وكـل األسـرة                   
 ".لدوليةا

تم  % 90 هنية أن أكثر من      كدأ : أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      22/1/2007القدس العربي   وأضافت  
ولفت أن القضايا التي ال تزال عالقـة بـين المتحـاورين هـي               .االتفاق عليه في حوارات تشكيل حكومة الوحدة      

  . موضوع كتاب التكليف والوزارات السيادية
  

  الن اي اتفاق فلسطيني سيتم من غزة اع: مستشار هنية .4
احمد يوسف للحياة انه في حال التوصل الى توافق         .قال المستشار السياسي السماعيل هنية د      : فتحي صباح  -غزة  

االعالن عن االتفاق سيكون من غزة حتـى        "بين فريقي الرئاسة والحكومة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فان           
ورفض يوسف كشف هويـة وزيـر الداخليـة         ".  فلسطيني -جة حوار وجهد فلسطيني     يبدو ان هذا االتفاق هو نتي     

لكنه اكد  . الجديد في حكومة الوحدة الذي سيخلف سعيد صيام، مكتفياً بالقول ان هناك اسماء عدة مطروحة لتوليها               
قلة أو مـن    حقيبة الداخلية لن تتسلمها شخصية لن تكون حماس راضية عنها، سواء اكانت هذه الشخصية مست              "ان  

يجب ان تكون شخصية وطنية مـستقلة لهـا         "واعطى يوسف مالمح وصفات هذه الشخصية قائال انها          ".أي اتجاه 
وعن نقطة الخالف الرئيسة المتبقية، قال انهـا        ". مواقف تطمئن لها حماس، وقادرة على مواجهة تدخالت اآلخرين        
لتكليف، وترفض حماس كلمة التزام وتصر علـى        تتمحور حول كلمتي التزام التي يصر عليها عباس في خطاب ا          

   .كلمة احترام
  22/1/2007الحياة 

  
  سرائيلياال لحكومة بمقاييس أميركية ورضى : أحمد يوسف .5

 قال المستشار السياسي السماعيل هنية، أحمد يوسف، لألخبار أمس، إن المخرج الوحيـد لألزمـة                :رام اهللا، غزة  
 ".ال يمكن تأليفها وفق المقاييس األميركية والرضى االسـرائيلي        "دة وطنية   الفلسطينية يتمثل في تأليف حكومة وح     

، وحماس  ..لن تقدم تنازالت وفق المفهوم الغربي، وعلى الغرب قبول حكومة الوحدة الوطنية           "وأضاف أن حماس    
سطينيون فك  أبلغت الرئيس أنها تريد حكومة وحدة قادرة على الصمود في مواجهة الحصار، ما دام لم يستطع الفل                

 ".الحصار، والبحث عن وسائل لتفكيك الحصار
  22/1/2007األخبار اللبنانية 
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   الوحدة بدون المشاركة فيها حكومةفتح تدعم  .6
ـ                : أشرف الهور  ،غزة  ىقال عبد الحكيم عوض الناطق باسم فتح للقدس العربي أن مساء الثالثاء المقبل سيشهد أول

ن عن مؤسستي الرئاسة والحكومة والتشريعي وبعض الشخصيات االعتباريـة          جلسات الحوار بين الفصائل وممثلي    
  .للبدء في جلسات الحوار

 رئيس الحكومة الجديـدة سـيكون       ىن خطاب التكليف الذي سيوجهه الرئيس ال      أالي ذلك فقد علمت القدس العربي       
كما علمت القدس العربي أن هناك       .مماثالً لذلك الخطاب الذي وجه من قبل لهنية مضاف إليه وثيقة الوفاق الوطني            

توجهاً في فتح بعدم المشاركة بوزراء في حكومة الوحدة إال أن فتح ستلتزم بدعمها سياسياً وانه مـن الممكـن أن                     
 أن تساهم بترشيح شخصيات مستقلة لشغل حقائب الوزارات السيادية فـي            ىتشارك فتح بمنصب وكيل وزارة، عل     

  .تلك الحكومة
  22/1/2007القدس العربي 

  
  الحوارفشل وراء سرائيل ااالعتراف ب: المصري .7

أكد النائب عن حماس مشير المصري على أن محاوالت العزلة السياسية وتكريس البعض جهده لشرخ               : ألفت حداد 
أي عالقة موجودة بين الحكومة الفلسطينية وبين الدول األخرى بدأت في االنحسار والتراجع، وأن حماس ماضية                

أن الحكومـة   وأوضح. ح المشروع اإلسالمي في فلسطين رغم كل المؤامرات والمخططات إلفشالهفي طريق إنجا  
تمكنت بفضل اهللا من تجاوز العمق العربي واإلسالمي لتمتد عالقاتها إلى العديد من الدول األوربية، مشيرا إلـى                  

وأضاف قائال بان هـذا الحـراك       . وجود زيارات وجوالت عديدة قادمة تقوم بها الحكومة لمنطقة أمريكا الالتينية          
يفشل المخطط الصهيوأمريكي والذي يدعمه البعض من الفلسطينيين، الذين جندوا أنفـسهم إلفـشال كـل جهـود                  
الحكومة لإلصالح وفك الحصار عن شعبنا الفلسطيني، مؤكدا على أن الحصار المالي واالقتصادي في طريقه إلى                

وأعرب عن  . بت، وعدم خضوعها لالبتزاز أو تقديمها لتنازالت مصيرية       االنحسار بفضل ثبات الحكومة على الثوا     
أمله في نجاح المشروع اإلسالمي في فلسطين ألنه ال يمثل الحركة اإلسالمية في فلسطين فحسب، بل يمثل أمـل                   

ناس، األمة وعنوان عزتها وكرامتها، وما كل هذه المؤامرات التي تحاك ضدنا إال بهدف سحق اإلسالم من قلوب ال           
وما تلك الحرب الدائرة اليوم في كل مكان، إال وفي أوليات أهدافها إبعاد الناس عن خيار اإلسالم، ألنهم يـدركون                    

واعتبر أنـه مـن الطبيعـي أن يواجـه          . أن تململ المارد اإلسالمي يتجه نحو تحقيق شرع اهللا فوق هذه األرض           
.  الفوضى المنظمة والمبرمجـة والحـصار الظـالم        المشروع اإلسالمي كل هذه المؤامرات واإلرباكات وحاالت      

وكشف المصري النقاب عن سر فشل المحاوالت العديدة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بقوله أن نقطة الخـالف                 
كانت دوما مسألة االعتراف بإسرائيل، فهم يريدون منا أن نعترف صراحة بالكيان الصهيوني، لكننا اليـوم نقـسم                  

عبنا انه لو قتلنا جميعا في الحكومة والتشريعي وفي قيادة حماس فلن نعترف بإسرائيل أو نتخلى                برب الكعبة أمام ش   
  . عن ثوابتنا

  21/1/2007 48عرب
  

  سخافة  وتعتبرها ..ات السريةفاوضالحكومة الفلسطينية ترفض الم .8
باسمها غازي حمـد    رفضت الحكومة الفلسطينية بلسان المتحدث       :القدسمن   22/1/2007القبس الكويتية   نشرت  

وقال حمد تعقيبا على حديث رايس عـن        . اي محاوالت الجراء محادثات سالم سرية او اقامة قنوات خلفية للسالم          
من السخافة ان يتم اللجوء     " :وجود محادثات سرية، بين الرئيس عباس واولمرت حول الدولة الفلسطينية المستقبلية          

 ." حول قضايا مصيرية تهم الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجدهالى قضية المحادثات من وراء االبواب خاصة
وكالة سما على ضرورة الوضوح في كيفية       ل في حديث شدد حمد   : د ب أ  نقالً عن    22/1/2007الدستور  وأضافت  

 يكون هناك توافق بين الرئاسة والحكومة وبقية الفصائل التي أجمعت على وثيقة الوفاق            "إدارة الملف السياسي وأن     
ال يجوز أن يستفرد أي طرف بإدارة الملف السياسي فالكل يجب أن يشارك في إدارة هذا                "، مشيرا إلى أنه     "الوطني
 ".ال علم للحكومة الفلسطينية بتلك المحادثات السرية التي ترفضها جملة وتفصيال"وأكد حمد أنه  ".الملف
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  تياجات الفلسطينية على نحو يتناسب مع االحالضرائبحكومة تطالب بصرف أموال ال .9

طالبت الحكومة الفلسطينية بصرف المائة مليون دوالر التي تسلمتها الرئاسة من الحكومة اإلسـرائيلية مـن         : غزة
أموال الضرائب المتراكمة لديها، بما يتناسب واالحتياجات الفلسطينية، وضرورة تخـصيص جـزء منهـا لـدفع                 

التدخالت الخارجيـة فـي أوجـه       "وان رئاسة الوزراء من     وحذر بيان صادر عن دي    . الرواتب خاصة للعسكريين  
  . ، مشدداً على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية بهذا الخصوص"صرف المبلغ

  22/1/2007الشرق األوسط 
  

  يطعن في دستورية المجلس التشريعيقراقع .10
حكومة الفلسطينية، المسؤولية عن تعطيل      حمل النائب عن فتح عيسى قراقع، رئاسة المجلس التشريعي وال          :رام اهللا 

ووصف ان ما يحدث في التشريعي استهتار بالـشعب الفلـسطيني، الـذي      .أعمال المجلس ألكثر من أربعة اشهر     
انتخب هذا المجلس ليقوم بمسؤولياته الوطنية والسياسية، واستهتار بالقوانين واألنظمة ونصوص النظام الـداخلي              

 بعقد المجلس لدوراته السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة شهور، وكذلك ما              16قم  للمجلس التي تلزم مادته ر    
أصبح المجلـس التـشريعي   : وقال قراقع . التي تلزم المجلس التشريعي باالجتماع كل أسبوعين    17ورد في المادة    

 التـي   2007العامة لعام   غير دستوري اآلن، خاصة أن الكثير من القضايا ال تتحمل التأجيل مثل إقرار الموازنة               
 نوفمبر مما يهدد النظام المالي الفلسطيني ويجعل كافة أشكال          /كان من المقرر تقديمها في االول من تشرين الثاني        

 ".الصرف غير قانونية وغير دستورية
  22/01/2007الغد األردنية 

  
  العرب المسلمين للتدخل ألنقاذ الفلسطينيين في العراقهنية يدعو  .11

محمد إبراهيم المدهون، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، أمس ان إسماعيل هنية، وجه رسالة إلى رؤساء               . د قال: لندن
وملوك وأمراء الدول العربية، ولألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ولألمين العام لجامعة الدول العربية، حثهم               

راق، وضرورة التدخل بشأنهم وحل مشكالتهم، على أثر        فيها على القيام بواجبهم تجاه الفلسطينيين الالجئين في الع        
  .ما يتعرضون له في العراق

  22/1/2007الشرق األوسط 
  

   قرب األقصىبالتدخل لوقف بناء كنيس  المؤتمر االسالمي يطالبوزير االوقاف .12
 يهـودي علـى     ندد وزير االوقاف بالوكالة يوسف رزقة بمحاولة سلطات االحتالل االسرائيلي بناء كنيس           : رام اهللا 

بناء الكنيس هو جزء من مسلسل االستيالء على األراضي         "ارض وقف اسالمي قرب المسجد االقصى، معتبرا أن         
الوقفية ومخطط اسرائيلي جديد لتفريغ مدينة القدس من سكانها العرب وخصوصا المحيطين بالمـسجد األقـصى                

ف اسالمي ومسجلة باسم دائرة األوقاف االسالمية       وأكد أن األرض التي أقيم عليها الكنيس هي أرض وق         ". المبارك
، وطالب منظمة المؤتمر االسالمي وكل المؤسسات االسالمية في الداخل والخـارج ومنظمـات              "في مدينة القدس  

  .حقوق االنسان بالتدخل الفوري والسريع لوقف بناء كنيس يهودي قبالة قبة الصخرة
  22/1/2007النهار 

  
  عباس يرجئ زيارته للبنان .13

ن تبـدأ اليـوم وتـستمر حتـى         أ لى لبنان التي كان مقرراً    إرجاء زيارته   إقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس      
ليه المعارضة  إضراب الذي دعت    رجاء الزيارة والوضع في لبنان لجهة اإل      إوربطت مصادر مطلعة بين     . ربعاءاأل
نـه  أتلقى امس اتصاال هاتفيا من عباس أبلغه فيه          فؤاد السنيورة     اللبناني  وكان رئيس مجلس الوزراء    . الثالثاء غداً
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نه سينتهز أول مناسبة قريبة     أ لى لبنان، مؤكداً  إلى تأجيل زيارته    إ لظروف وانشغاالت طارئة لديه، سيضطر       نظراً
  .لزيارة لبنان

  22/1/2007السفير 
  

 شاليت ملف بالمتعلقةلتصريحات وقف كافة ا علنحماس ت .14
افة التصريحات اإلعالمية المتعلقة بموضوع الجندي الصهيوني األسير جلعاد أعلنت حركة حماس عن وقفها لك

وقال أسامة المزيني، عضو القيادة  .شاليط، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق المحافظة على خصوصية القضية
، إن الفصائل اآلسرة آثرت العمل بصمت إزاء ملف الجندي: "السياسية في الحركة، في تصريح صحفي له األحد

، "حيث راعت أن تتم أي إجراءات مستقبلية من خالل الوفد المصري المكلف بالوساطة مع الجانب الصهيوني
إن كثرة : "وأضاف المزيني ".التعاطي اإلعالمي من شأنه أن يؤثر على مسار القضية"معلالً سبب ذلك بأن 

ألهداف المرجوة من وراء القضية، التصريحات اإلعالمية بملف الجندي وصفقة التبادل قد تؤثر سلباً على ا
حماس لن تساوم  "وأكد على أن ".باإلضافة إلى أنها يمكن أن تُفضي إلى معلومات يستفيد منها االحتالل الصهيوني

األبواق الداعية لتسليم الجندي الصهيوني األسير بغزة دون مقابل من باب رفع و (...) على قضية األسرى أبداً
  ".يني لن تؤثر فيهااألذى عن الشعب الفلسط

  21/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مسجد األقصى لالنتفاض ضد بناء كنيس قرب الان تدعو وألوية الناصرحماس .15
حماس حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة  حملت حركة: غزةمن  21/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم أورد 
، بجوار أحد مداخل الحرم القدسي الشريف، وكافة ما "ة المشرفةجريمة بناء كنيس صهيوني قبالة الصخر"عن 

يشكل خطوة تصعيدية متقدمة ضد شعبنا "واعتبرت أن ذلك  .يترتب عليها من نتائج سياسية وتداعيات ميدانية
وأمتنا وقضيتنا، وال يمكن وصفها إال كونها جريمة جديدة بحق المسجد األقصى ومدينة القدس، تؤسس لجرائم 

خطورة لجهة استهداف المسجد األقصى بشكل مباشر، وإعمال المخططات الصهيونية المدبرة بحقه، هدماً أكثر 
ولفتت الحركة في بيان لها، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه، االنتباه إلى أن الجريمة  ".وتخريباً وإحالالً

لذي منحته ما يسمى ببلدية القدس للجماعة الجديدة تصطبغ بصبغة رسمية بحتة من خالل الترخيص الرسمي ا
لم تعد الجهود الصهيونية المحمومة للمساس بالمسجد األقصى تدور في فلك فردي : "وقالت .الصهيونية المتطرفة

أو عبر جماعات صهيونية متطرفة، كما كان يشاع سابقاً وفق الرواية الصهيونية الرسمية، فها هو كيان االحتالل 
 خلف هذه المخططات اإلرهابية، ويكسبها صبغة قانونية شرعية عبر السماح للجماعات يضع ثقله الرسمي

الصهيونية المتطرفة بالعبث في المدينة المقدسة، واالقتراب حثيثاً من المسجد األقصى المبارك في ظل تسهيالت 
 كومة الصهيونية،رئيس محمود عباس بمقاطعة الحال ةطالبم". قانونية رسمية ودون أي عوائق أو إشكاليات

وأكدت على  ".بما يمنح الغطاء السياسي للجريمة الصهيونية"والتوقف عن أي لقاء أو اجتماع مع أحد من أركانها، 
تشكل اختباراً جدياً للرئاسة الفلسطينية حيال مدى التزامها بالمصالح الفلسطينية العليا، ومدى "أن هذه الجريمة 

سية المختلفة لخدمة األهداف والمصالح الفلسطينية، وإمكانية سعيها وتدخلها قدرتها على توظيف عالقاتها السيا
للتعبير بكل قوتهم وعزماتهم "ودعت الحركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني  ".إلحباط الجريمة الصهيونية في مهدها

واإلسالمية، رسمياً كما حثت أبناء األمة العربية  ".عن رفضهم للجريمة الصهيونية بحق القدس والمسجد األقصى
وشعبياً، إلى التقاط مسؤولياتهم التاريخية والمصيرية عبر التحرك الفوري والعمل العاجل على فضح الجريمة 

  .الصهيونية الجديدة
دعت ألوية الناصر صالح الدين إلى انتفاضة فلـسطينية ثالثـة           : غزة من   22/1/2007الشرق األوسط   وأضافت  

في  ةطالبم. سرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة وهدم المسجد       األقصى من المساعي اإل    لحماية مدينة القدس والمسجد   
األمتين العربية واإلسالمية عامة والشعب الفلسطيني خاصة، بالدفاع عن المسجد األقصى بكل قوة وحزم              بيان لها   
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شخـصيات الوطنيـة ووسـائل      على الفصائل وال  ": وقال البيان . من خطر بناء الكنيس اليهودي قبالة قبة الصخرة       
  ."اإلعالم العربية واإلسالمية التركيز على هذه القضية وإثارتها من حين آلخر قبل فوات األوان

  
   كم16 مداه غلب القدس تقصف المجدل بصاروخ يسرايا .16

  من طراز قدس المزدوج يصل مداه إلـى         أعلنت سرايا القدس في بيان لها مساء األحد أنها أطلقت صاروخاً           :غزة
 طبيعيـا علـى     بر البيان العملية رداً   تواع . كم على مدينة المجدل المحتلة، وقد عادت المجموعة المنفذة بسالم          16

  .الهجمات التي يشنها الجيش اإلسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
  21/1/2007قدس برس 

  
 ف فلسطيني موحدلى موقإهناك فرصة حقيقية للتوصل : سامه حمدانأ .17

ن هناك فرصة حقيقية لتحقيق موقف فلسطيني أ حمدان ممثل حركة حماس في لبنان، على ةسامأ أكد :بيت لحم
ن أضاف حمدان في تصريح صحفي أو .لى لقاء الرئيس محمود عباس وخالد مشعل في دمشقإشارة إموحد، في 

 ، مشيراً"ةاسرائيل ووقف المقاومة والتسويات الموقع، والمتعلقة باالعتراف ب دولياًة في الشروط المطروحةالعقد"
رادة ذاتيه للشعب إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة العالم بموقف فلسطيني ناتج عن إلى ضرورة التوصل إ

 .الفلسطيني
  22/1/2007وكالة معاً 

  
  من الموافقة على حكومة الوحدةحماس خارجية تمنع ضغوط: دحالن .18

رداً على اتهامه بعرقلة الحكومة ووصفه بأنه  محمد دحالن، في حوار مع األخبار،ح قال القيادي في حركة فت
أنا فلسطيني وفتحاوي ولست رجل أحد، ال أميركا وال إسرائيل، كيف أعرقل الحكومة ": رجل أميركا وإسرائيل

 ."يأكل الضعيفوهي محاصرة من العالم كله ألن برنامجها برنامج حركة، وليس حكومة تتعامل مع مجتمع دولي 
وعبر دحالن عن أمله في سرعة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية القادرة على إخراج الشعب من دوامة العنف 

أنا على ثقة ":  ويقول بذلك،لكنه غير متفائل. واالقتتال والقادرة على فك الحصار عن الشعب الذي يتضور جوعاً
، " تمنع الحركة من الموافقة على حكومة وحدة وطنيةبأن حماس تلين، ولكن هناك ضغوطاً خارجية هي التي

ولم ينف دحالن أن  ."خارجية يعني خارجية وبس": رافضاً توضيح قصده بالضغوط الخارجية، لكنه ابتسم وقال
موضوع الخزائن الخاوية التي يقولون إننا "تكون الخزائن الفلسطينية خاوية قبل تسلّم حماس للحكم، ويقول إن 

 تسلمهم الحكومة، فيبدو للبعض وكأنهم قد اكتشفوا القنبلة النووية، كل العالم والمجتمع الدولي والشعب تركناها قبل
الفلسطيني يدرك أن السلطة مفلسة مالياً، منذ إنشائها والسلطة تعيش على قدر محدود من اإلمكانات المالية لدعمها، 

 ."ومداخيل السلطة معروفة ومصاريفها كانت معروفة كذلك
  22/1/2007ألخبار اللبنانية ا

  
  يحددها الجيش ساعة الصفر لدخول التعمير: العينينأبو  .19

 الشيخ  ثر لقائه مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا       إبو العينين   أقال أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان         : صور
(...) لبنانيـة بامتيـاز   صبحت في عهدة الجيش اللبناني وهي قضية        أقضية حي التعمير في صيدا      "ن  أنبيل قاووق   

كفلسطينيين، فنحن جنود أوفياء بتصرف كل أشقائنا الذين اتفقوا على دخول الجيش بما يحقق المـصلحة اللبنانيـة                  
لـى  إن دخول الجيش اللبناني     إ": وأضاف. "ونتخلص كفلسطينيين ولبنانيين من هذا القلق األمني بين الحين واآلخر         

ساعة الصفر للدخول يحددها الجيش اللبناني مـن دون          ":، مشيراً إلى أن   " القلق لى االبد هذا  إهذه المنطقة سينهي و   
نما جـرى طـرده مـن الجـيش         إركان جيش العدو حالوتس لم يستقل،       أن رئيس   ألى  إولفت أبو العينين     ."غيره
  .نصرسرائيلي لتحمله مسؤولية الهزيمة في معركته في لبنان، مهنئاً اللبنانيين والفلسطينيين بهذا الاإل

  22/1/2007المستقبل 
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 خطة اسرائيلية جديدة تحدد مالمح دولة فلسطينية مؤقتة: معاريف .20

، أمس، عن تشكيل طاقم "معاريف"كشفت : برهوم جرايسي عن الناصرة من 22/01/2007 الغد األردنية ذكرت
لورة خطة النسحاب اسرائيلي خاص من قبل وزارة الخارجية االسرائيلية وبتنسيق مع األجهزة األمنية بهدف ب

 .أحادي الجانب من الضفة الغربية المحتلة، وذلك على الرغم من إعالن اولمرت عن موت الخطة قبل أشهر
وسيكون جدار الفصل بمثابة الحدود التي ستفرضها سلطات االحتالل من جانب واحد مع الضفة الغربية، إذ 

ربية والقدس، إضافة إلى منطقة أمنية عازلة في ستواصل إسرائيل السيطرة على حوالي نصف مساحة الضفة الغ
 فإن مهمة الطاقم الذي يضم موظفين من وزارتي الخارجية واألمن ويتشاور مع :وحسب الصحيفة .غور األردن

 وسيحدد الطاقم حدود الدولة ،األجهزة األمنية واالستخباراتية، بلورة هيكلية النسحاب أحادي الجانب من الضفة
وتقول  .قتة التي يجري الحديث عنها في خطة خارطة الطريق، وترفضها القيادة الفلسطينيةالفلسطينية المؤ

وفي المستقبل يستطيع "الصحيفة، إن التوجيه العام للطاقم هو إن إسرائيل تحدد لنفسها الحدود، كحدود مؤقتة، 
   .لتصبح حدودا ثابتة" الفلسطينيون تعديل هذه الحدود بشكل طفيف جدا

الخطة التي تشرف على ، أن  معاريفهقالتما : صالح النعامي عن غزة من 22/1/2007ق األوسط  الشرونقلت
 للتعامل مع ارض الواقع كما لو أن ابو  وضعتتنفيذها تسيبي ليفني ومدير وزارة الخارجية أهارون ابراموفيتش،

 عدم وجود شريك فلسطيني وحسب ما افادت به الصحيفة، فأن الحكومة اإلسرائيلية، تفترض. مازن غير موجود
  . في التسوية السياسية

) رئيس الوزراء إيهود(من دون علم “كل ذلك يتم أن  ،قالت معاريف أن 22/1/2007األخبار اللبنانية  وأضافت
، مشيرة إلى أن ”الموضوع ليس معروفاً لدينا“ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إن  .”أولمرت

 يأتي في موازاة التصريحات الرسمية اإلسرائيلية بأن المفاوضات مع الرئيس ” االنطواءخطة“تشكيل طاقم 
 .الفلسطيني محمود عباس هي العملية السياسية الوحيدة المطروحة اآلن

  
  إسقاط حكومة حماس هدف مركزي إلسرائيل: نتنياهو .21

 بنيامين نتنياهو، دعا في ”الليكود“رئيس حزب أن : علي حيدر مراسلها عن 22/1/2007األخبار اللبنانية  قالت
، ”إلفساح المجال أمام وصول قوى فلسطينية أكثر اعتداالً“ ”حماس“افتتاح مؤتمر هرتسليا أمس، إلى إسقاط حركة 

لدفع الشعب اإليراني إلى “مطالباً دول العالم بالضغط اقتصادياً على إيران من دون انتظار مجلس األمن الدولي 
يجب السعي إلى إسقاط حركة حماس “:  وقال نتنياهو، خالل كلمته. محمود أحمدي نجاد”همعارضة سياسة رئيس

، مبرراً ذلك بأنه فقط ”من الحكومة، واعتباره هدفاً مركزياً إلسرائيل، ال ادارة مفاوضات وال القيام بتنازالت جديدة
سرائيل أن إل الحالة هذه يمكن ، وفي”يمكن صعود قوى أكثر اعتداالً من صفوف الفلسطينيين“عبر هذا الهدف 

 .”تفتح معهم عالقات سالم وحسن جوار، على قاعدة األمن، والتبادلية والتخلي عن هدف القضاء على الصهيونية“
فال ينبغي االستجابة لتنازالت تتم في ظل خطط سياسية، “ ”حماس“وأضاف نتنياهو انه إذا لم يتحقق هدف اسقاط 

من الصعب أن نصدق أننا نسمع “: وقال. ”كل وزير ونائب وزير في هذه الحكومةتهبط علينا صباحاً ومساء من 
حتى اليوم عن استمرار اإلعداد لخطة التجميع التي ستؤدي فقط إلى تقريب مواقع إطالق الصواريخ إلى غوش 

قادت “بقة على أنها وقوم نتنياهو، ضمن كلمته في المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، االنسحابات األحادية السا .”دان
، مشيراً ”إلى تعزيز قوى اإلسالم الراديكالي وصعودها، وتقريب مواقع إطالق الصواريخ باتجاه المدن االسرائيلية

 .”يوجد حتى اآلن من لم يتعلم شيئاً؟“إلى أنه رغم ذلك 
ى المبادرة العملية ضد ، ودعاهم ال”الذي لم يمنع محرقة اليهود“وتوجه نتنياهو، خالل كلمته، الى قادة العالم 

ورأى نتنياهو  .”ينبغي القيام بنشاطات تهدف إلى نزع الشرعية عن النظام اإليراني“وقال وبأنه . التهديد اإليراني
  . ”ال حاجة النتظار األمم المتحدة من أجل فرض عقوبات فعالة، هذا إذا حصل أمر كهذا“انه 

 بنيامين نتنياهو ان الجهود التي هقالما : مال شحادة ووكاالت أ-القدس من 22/1/2007البلد اللبنانية  وأوردت
وقال نتنياهو  بدأتها اسرائيل لرفع دعوى في المحكمة الدولية ضد الرئيس االيراني احمدي نجاد متواصلة وبكثافة،
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ة لتقديم ان السفير االسرائيلي في االمم المتحدة سابقا دوري غولد وعضو الكنيست داني نافيه يبذالن جهودا خاص
واضاف انه سيسافر الى لندن . احمدي نجاد الى القضاء الدولي وقد شاركوا في مؤتمر خاص بحث الموضوع 

  .بهدف تسريع رفع الدعوى
  

 يجب تقوية السنيورة وسلطة الرئيس عباس: عاموس جلعاد .22
ه بأنه يتوجب في الفترة عن اعتقاد" عاموس غيلعاد"أعرب رئيس الهيئة السياسية واألمنية التابعة لوزارة الحرب 

ونقلت  .الراهنة بذل كل جهد مستطاع من أجل تقوية الحكومة اللبنانية ورئيسها فؤاد السنيورة والرئيس عباس
من المستحسن السعي للقضاء على التحالف السوري االيراني بطريقة  قوله أنه" غيلعاد"االذاعة الرسمية عن 

 معربا عن خشيته من أن تعلن طهران خالل شهرين أنها قادرة على سياسية أو أخرى خالل فترة أقصاها عامان
وكان وزير المواصالت شاؤول موفاز قد صرح في وقت سابق مساء أمس بأن  .الحصول على أسلحة نووية

الرئيس اإليراني نجاد ليس معتوهاً بل مصمم على تحقيق أهدافه مشيرا الى إن إيران تمنح حماس دعماً عقائدياً 
 ،ودعا موفاز الفلسطينيين إلى االنفصال عن إيران من أجل ضمان مستقبلهم.  إضافة إلى مساعدات ميدانيةومالياً

 .حسب قوله
 22/1/2007وكالة سما اإلخبارية 

  
  لعزل اولمرت عن رئاسة الحزب  ولقاءات داخل كاديمااتصاالت .23

ات سرية تجري وتتم منذ أيام داخـل        عن أن هناك اتصاالت ولقاء    ) المنار(كشف قيادي كبير في حزب كاديما لـ        
وقال القيادي في كاديما ان هذه االتصاالت بدأ تكثيفها خالل زيارة اولمـرت             . الحزب لعزل رئيسه ايهود اولمرت    

مؤخرا الى الصين، وأن خمسة كبار من قادة كاديما الذين يعتبرون انفسهم ورثة محتملين الولمرت يشاركون فـي                 
  . تسارعت بعد االعالن عن فتح تحقيقات جنائية مع اولمرتاالتصاالت المستمرة والتي

  20/1/2007المنار الفلسطينية، 
  

   اسرائيل تختار قائدا جديدا للجيش: تقارير .24
وقالـت االذاعـة وصـحف      . قالت اجهزة االعالم االسرائيلية ان الزعماء االسرائيليين اختاروا قائدا جديدا للجيش          

ق ايهود اولمرت على تولي جابي اشكنازي وهو جنرال متقاعد له خبرة بالجبهـة              اسرائيلية ان من المتوقع ان يواف     
. ونفت ميري ايسين المتحدثة باسم اولمرت ان يكون رئيس الوزراء قد اتخذ قـرارا نهائيـا     .اللبنانية هذا المنصب  

رب وقت ممكـن    لكنها اضافت ان اولمرت يأمل ان يقرر في أق        " كل هذه تكهنات من جانب وسائل االعالم      "وقالت  
 .وأعلن وزير الدفاع عمير بيريتس اختياره الشكينازي بعد التشاور مع اولمرت           .اختيار قائد جديد يعتد به للجيش     

وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية ان مرشحا اخر لمنصب قائد الجيش هو نائب رئيس االركان الجنرال موشـى                 
  .كابلينسكي بعث رسالة انسحب فيها من السباق

  22/1/2007ترز روي
  

  %65ثلث األطفال في إسرائيل تحت خط الفقر وبين العرب تبلغ : تقرير سنوي .25
، 2006أظهر التقرير السنوي الذي قدمه المجلس القومي لسالمة الطفل، في إسرائيل، عن حالة األطفال في العام 

وقال .  مليون طفل2.5 نحو 2005أن نحو ثلث السكان في إسرائيل هم من األطفال وقد تجاوز عددهم في العام 
 ألف طفل فقير بمن فيهم األطفال 820 يعيشون تحت خط الفقر، وبلغ عددهم 2005إن نحو ثلث األطفال في العام 

 في المائة من 65 في المائة من األطفال اليهود تحت خط الفقر، فإن 25.5في القدس الشرقية، وبينما يعيش 
وأبرز التقرير صورا قاتمة عن أوضاع الشبان العرب في القرى  .عاألطفال العرب يعيشون في ظل هذا الوض

 في المائة من 40وقالت . المعترف بها في النقب، إذ تبين أنه ليس هنالك معيل لنصف عائالت هؤالء الشبان
 األمهات إن المدخوالت ال تكفي لالحتياجات، وكذلك فإن أقل من نصف الشبان البدو يتعلمون بينما تبلغ النسبة
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 في المائة 3.1 في المائة، مقابل 8.2ويبقى المعطى األخطر بأن وفاة األطفال العرب تبلغ ،  في المائة85القطرية 
  .في المعدل اإلجمالي

  21/1/2007 قدس برس
  

  رئيس مستوطنة يهودية قرب تل السبع يحذر من الكثافة السكانية العربية .26
من الكثافة السكانية العربية القريبة من بلدته عومر، ومـن          حذّر بيني بدش رئيس مجلس مستوطنة عومر المحلي،         

وقال بيني بدش، في حديث مـع        .األخطار التي ستنتج، حسب رأيه، عن اقتراب البلدات العربية من بعضها بعضا           
ذ ، تعقيباً على قرار لجنة التخطيط اللوائية بإيداع الخارطة المتعلقة بتوسيع نفـو            "عروتس شيبع "إذاعة المستوطنين   

بلدة تل السبع العربية، وقال بدش إنه ال يعارض مبدئياً توسيع نفوذ تل السبع، لكنه يعارض أن يتم توسيعها علـى                     
وانتقد بدش خطة توسيع تل السبع، قائالً إن مخطِّطاً من تل أبيب، أعد الخارطة، وهو               . حساب األراضي الزراعية  

وقال بـدش فـي المقابلـة       . رة لتل السبع تقع ضمن نفوذ عومر      ال يفهم واقع الحياة في المنطقة، وقام بتخطيط حا        
اإلذاعية، إنه عندما التقى برئيس الوزراء السابق آرائيل شارون، أعرب له عن معارضته إلخالء مستوطني غوش                

إذا لم يكن بد من إخالء المستوطنات، فليتم إخالء البدو أيضاً من تجمعاتهم بنفس الطريقـة                : قطيف، وقال لشارون  
  .وبنفس القوات

  21/1/2007 قدس برس
  

  اإلسرائيلية تريد توحيد موعد األذانالداخلية .27
 أنها ستباشر بتطبيق مشروع لتوحيد موعد األذان في البلدات التي فيها ،أعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية، أمس

ة، تشمل المدن الفلسطينية وقالت الوزارة أنها ستبدأ في تطبيق هذا المشروع في منطقة تجريبي .أكثر من مسجد
بغالبية يهودية، وال يزال فيها عرب، وهي عكا وحيفا ويافا واللد " مختلطة"التاريخية التي تحولت إلى مدن 

والرملة، وأن الوزارة ستمول المشروع، بحيث سينطلق األذان من مركز واحد، ويتم سماعه من مختلف المآذن 
داخلية أن األمر لم يقتصر على هذه المدن، بل جاءت شكاوى حتى من وزعم المسؤول في وزارة ال .في المدينة

 مسجدا، أن ينطلق األذان 23ال يعقل أنه في مدينة مثل أم الفحم التي فيها "المدن التي يسكنها العرب فقط، وقال، 
   ". مرة في آن واحد23

  22/01/2007الغد األردنية 
  

   في االتصاالت مع سوريا   باالجتماع مع وسيط أوروبيمكتب أولمرت يعترف .28
اعترف مكتب ايهود اولمرت بأن رئيس طاقم مستشاري رئيس الوزراء يورام طوربوفيتش التقى مطوال أثناء 

” اسرائيل“الحرب على لبنان مع الوسيط األوروبي في االتصاالت السرية التي جرت في األعوام الماضية بين 
التي أجراها ” لكن لم يتم خالله ذكر االتصاالت“أقر بعقد اللقاء امس ان مكتب أولمرت ” هآرتس“وقالت  .وسوريا

 األمريكي ابراهيم سليمان والتفاهمات -السابق ألون ليئيل مع السوري ” االسرائيلية“مدير عام وزارة الخارجية 
   .التي توصال اليها

  22/1/2007المستقبل 
  

 !يحيي لبنان تعتبر ميشال عون عقبة أمام تجديد التحالف مع مسإسرائيل .29
رأى المدير الحالي لمعهد السياسة واالستراتيجية التابع للمركز المتعدد المجاالت في هرتسيليا، : يحيى دبوق

في أعقاب ظهور “عوزي اراد، رداً على سؤال عن إمكان أن تعمد اسرائيل الى تجديد تحالفها مع مسيحيي لبنان 
بإمكان إسرائيل أن تستفيد من أي فئة تواجه اإلرهاب “د ، قال أرا”الضعف اإلسرائيلي في الحرب األخيرة

اإلسالمي، بل إن وضع اليد على الطائفة المسيحية في لبنان يمكن أن يؤدي الى تفكيك حزب اهللا، وهو أمر 
   .”لكن المشكلة تكمن في كيفية التعامل مع ميشال عون. مرغوب فيه
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اث في الموساد، عن عدم تفاؤله بتأثير التصريحات األخيرة وعبر اراد، الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم األبح
لوزيرة الخارجية األميركية، التي شددت فيها على أن سياسة اإلدارة األميركية هي تشجيع المعتدلين في المنطقة 

 وتطرق اراد الى إمكان تجدد الحرب على الحدود الشمالية مع لبنان في ضوء إعادة تسليح .لمواجهة المتطرفين
ذلك يعد وضعاً صعباً إلسرائيل، وعلى الجيش “حزب اهللا وتزود سوريا بأسلحة مضادة للطائرات، فقال إن 

ورأى  االسرائيلي أن يستعد الحتمال كهذا، مع أمل أن يعيد الجيش العمل بعقيدته العسكرية القديمة ويشحذ قدراته،
، مضيفاً إن ” أنه يجري استخدامه كذريعة للحروباالحتالل ليس جوهر المشكلة مع الفلسطينيين، رغم“اراد أن 

 في المئة من الضفة الغربية في 90، واسرائيل عرضت االنسحاب من أكثر من 1967العداوة موجودة قبل عام “
مقابل السالم، لكن التخلي عن الضفة الغربية من طرف واحد من دون تنازالت متبادلة من جانب الفلسطينيين، 

 .”ائيل ومحاربة اإلرهاب، سيتسبب بتجدد اإلرهابمثل قبول وجود اسر
  22/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  كان لدى الجيش خطة رائعة للحرب على لبنان: فلنائي .30

إنه كان لدى الجيش خطة عمل      ) من حزب العمل  (في كلمته في مؤتمر هرتسليا، قال عضو الكنيست متان فيلنائي           
وطالب فلنـائي،    .لم يقم بتفعيلها ألسباب سياسية على ما يبدو، على حد قوله          للحرب في لبنان، إال أن أحداً       " رائعة"

نائب رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً، بإخراج السياسة من داخل الجيش، وقال إنه لم يحدث وأن تغلغلت الـسياسة                   
   .في الجيش بالمستوى الذي هي عليه اآلن

  22/1/2007 48عرب
  

  راتيجي االمريكي االسرائيلي  التعاون االستى محور منتدايران .31
ذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي ان المنتدي السنوي للتعاون االسـتراتيجي االمريكـي   : القدس المحتلة ـ اف ب 

ويرأس الوفد االمريكي فـي المنتـدي       . االسرائيلي عقد امس االحد في تل ابيب لمناقشة البرنامج النووي االيراني          
وبين . ة للشرق االوسط وليام بيرنز والوفد االسرائيلي وزير النقل شاوول موفاز          مساعد وزيرة الخارجية االمريكي   

 المنطقة والتطورات العسكرية في العـراق       ىالملفات التي ستناقش التهديد الذي تشكله ايران وبرنامجها النووي عل         
من  .في الشرق االوسط   ى الدول االخر  ىومكافحة االرهاب وتمويله، ووسائل ابقاء التفوق العسكري السرائيل عل        

جهته، اكد وزير الخارجية السابق سيلفان شالوم لالذاعة االسرائيلية العامة ان هذه المناقشات تسمح بمباحثات اكثر                
  .تفصيال حول مسائل استراتيجية

  22/1/2007القدس العربي 
  

  تحصن المستوطنات ضد الصواريخإسرائيل  .32
لتحصين المستوطنات الواقعة على بعد سبعة كيلـومترات        '' ف غزة غال''أقرت الحكومة اإلسرائيلية أمس، مشروع      
 الى  400 وتبلغ كلفة المشروع الذي أعده مكتب رئيس الوزراء ما بين            ،من حدود القطاع وحمايتها من الصواريخ     

  . مليون شيقل900
  22/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  يزرخبراء إسرائيليون يسعون لتبريد الكرة األرضية بأشعة الل .33

، أمس، أن خبراء إسرائيليين على وشك االنتهاء من تجارب لتشكيل غيوم ماطرة في "يديعوت أحرونوت"ذكرت 
وحسب ما نشر فإن الخبيرين  .السماء، وبإمكانها أن تبرد األجواء، من خالل أشعة الليزر يتم توجيهها من المحيط

الن تطبيق نظريتهما من خالل نماذج محوسبة، لمعرفة في الفيزياء، من الجامعة العبرية في القدس المحتلة، يحاو
  .تفاصيل الجهاز اإلشعاعي المطلوب لهذه المهمة، والحقا ينوي االثنان لالنتقال إلى الجانب التجريبي التطبيقي

  22/01/2007الغد األردنية 
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  قنبلة جوجل تصيب أولمرت .34

 للبحث على شبكة االنترنت فمـا ان تـدخل          تلقى ايهود أولمرت ضربة أخرى جاءته هذه المرة من محرك جوجل          
ومثلما حدث   .باللغة العبرية على محرك جوجل للبحث حتى تطالعك سيرة أولمرت الرسمية          " الفشل الذريع "عبارة  

وهـي ظـاهرة    " قنبلة جوجل " ُأصيب أولمرت بما يعرف باسم       ،مع الرئيس االمريكي جورج بوش قبل عدة أعوام       
 مستخدمي االنترنت بعمل وصالت لموقع ما على مواقعهم الشخصية وتسمية هذه            تحدث عندما يقوم عدد كبير من     

   .الوصالت بأسماء معينة
  21/1/2007رويترز 

  
 غالبية الفلسطينيين يؤيدون اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية: استطالع .35

 لعامة في األراضي في أحدث استطالع أعده مدير المركز الفلسطيني الستطالع الرأي حول األوضاع ا:بيت لحم
 شخصاً يمثلون 1015، على عينة عشوائية حجمها 2006 كانون الثاني 9-2 تم إجراؤه خالل الفترة ،الفلسطينية

% 59.4  أنجاء فيه.  عاما18ًنماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة فوق سن 
يؤيدون إجراء % 60.7 كما أن . رئيس للسلطة الفلسطينيةيؤيدون بدرجات متفاوتة إجراء انتخابات الختيار

 فيما  إسماعيل هنية،أيدوا% 26مقابل محمود عباس لرئاسة السلطة، % 35 وقد أيد .انتخابات تشريعية جديدة
 %.21.8 على تأييد  مروان البرغوثيحصل

أن قطع المساعدات % 77.2، في حين أعتبر  على أمنهم الشخصيهمقلق% 80.4وعلى صعيد آخر فقد أبدى 
في % 32.3في الضفة الغربية، و% 44.9، وقد كانت هذه النسبة موزعة بنسبة سيزيد من ِحدة العنف في المنطقة

بأن قطعها اآلن لن يؤثر بتاتاً، ولم % 13.8قلل من العنف، وقال يسأعتبروا أن ذلك % 8.5 علما أن قطاع غزة،
المسؤول حول و .أن الوضع األمني أسوأ عما كان عليه قبل عاميعتقدون % 76 أن  علما.عن السؤال% 0.5يجب 

 تشدد  أن %21.5في حين أعتبر ،  هي المسؤولةإسرائيل أن %25.6 عتبر أ،عن األزمة الفلسطينية الراهنة
تردد رئيس الحكومة من أخذ % 11.5وأعتبر  التدخل األمريكي،  ذلك إلى%19.3فيما عزا ، هو المسؤولحماس 

 ضعف موقف رئيس السلطة الفلسطينية  أعتبروا%10.3مقابل ،  هو المسؤوليء في معالجة األزمةالقرار الجر
 إلى %1.9وذهب ،  سبب ذلك تشدد فتح في مواقفها أعتبروا أن%9.3كما أن ،  هو السببفي معالجة األزمة

لحكومة الحالية القناعات في نجاح اوحول  .ال أعرف ب%0.6فيما أجاب ،  المسؤولية الموقف العربيتحميل
  : كانت اإلجابة على النحو التاليبتطبيق شعاراتها بعد مرور عام على توليها

  .ال أعرف% 1.5ضعفت،% 64.7زادت، % 33.8: اإلصالح والتغيير.أ
 .ال أعرف% 2 ضعفت، 67.8زادت، % 30.2: يد تبني ويد تقاوم.ب
 . أعرفال% 2ضعفت، % 74.3زادت، % 23.7: القضاء على الفلتان األمني.ج
 .ال أعرف% 1.9ضعفت، % 65.2زادت، % 32.9: القضاء على الفساد.د

، 2006أن األوضاع في الوقت الحالي سيئة مقارنةً عما كانت عليه قبل عام % 74عد ، فقد الوضع السياسيأما 
ر ، أعتبالعالقات بين الفصائلوعن  .عن إجابة هذا السؤال% 1.8أنها أفضل، وتردد % 24.2في حين قال 

 .عن إجابة هذا السؤال%2.5بأنها أفضل، وتحفّظ % 20.9، في حين قال 2005 مقارنةً بعام ها سيئةأن% 76.6
  22/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
   1967 أسيراً فلسطينياً استشهدوا منذ 187: وزارة االسرى .36

عدد الشهداء األسـرى فـي       ، أن أشار تقرير إحصائي أصدرته وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية       : وكالة وفا 
 سقطوا نتيجـة اإلهمـال      43 بينهم   67 منذ العام    187السجون اإلسرائيلية، ارتفع باستشهاد جمال السراحين، إلى        

وأكد أن مئات األسرى استشهدوا بعد إطالق سراحهم، باإلضافة إلى بعض الحاالت القليلة التي قتل فيهـا                 . الطبي
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من إجمالي عـدد شـهداء      % 40.1يشكلون  و شهيداً،   75 أن    التقرير، روأظه. األسرى برصاص حراس المعتقل   
، %36.9 شـهيداً يـشكلون مـا نـسبته     69أن كمـا  الحركة األسيرة، استشهدوا جراء القتل العمد بعد االعتقال،       

  .  نتيجة لإلهمال الطبي%23 تهنسبما  ، أسيرا43ًاستشهدوا جراء التعذيب، فيما استشهد 
  22/1/2007السفير 

  
    هناك حفريات اسرائيلية أخطر مما كشف عنه مؤخرا: صالحئد را .37

د صالح تعقيباً على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي كـشفتها وصـورتها             ئأكد الشيخ را  : القدس المحتلة 
  تمثل مرحلة خطرة جـداً      الذي تنوي انشاء كنيس فيه، أنها      مؤسسة األقصى حول الحفريات اإلسرائيلية في الموقع      

  .في تاريخ المسجد األقصى، مؤكداً أن هناك حفريات أخطر منها
  22/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   من مخطط دموي لجعل مناطق السلطة طاردة لقدرات الشباب الفلسطينيالتحذير .38

  عقدها ملتقى الشعلة الشبابي التطوعي في خيمة لقاء        ، اكد متحدثون في ندوة عن السلم األهلي       : موفق مطر  -غزة  
 تقع على عاتق الكـل       الفلسطينية يجري  في الساحة     أن مسؤولية ما    في غزة،  التواصل والمحبة من أجل فلسطين    

ساعد المشروع الـصهيوني فـي      ي و ،الفلسطيني، وان ما يجري يهدد القضية ويساهم في تهجير الشباب الفلسطيني          
  . التكوين الشخصي للشبابيقضي على حق العودة والغاء معنى الوطن فيكما أنه !! تحقيق أهدافه

  22/1/2007الحياة الجديدة 
  

  في تطور خطير لحالة الفلتان األمني ات تفجيرتشهد غزة وخان يونس  .39
 أن تطوراً خطيراً طرأ على حالـة الفلتـان األمنـي             فلسطينية، أكدت مصادر أمنية وشرطية    :كتب فايز أبو عون   

صيدلية ومكتب لتأجير السيارات ومحل تجاري في مدينة        الفلسطيني، حيث أقدم مسلحون، فجر أمس، على تفجير         
  .غزة، وكافتيريا في خان يونس

  22/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   اضراباً عن الطعام الفلسطينييندخول عدد من االسرى:  الحقوقرسالة .40
 بـدأوا   يين الفلـسطين  افادت مؤسسة رسالة الحقوق المتخصصة بشؤون االسرى، بأن عدداً من االسرى          :  رام اهللا 

  .اضراباً عن الطعام لتعنت سلطات االحتالل ومحاكمه في قضاياهم
  22/1/2007الحياة الجديدة 

  
   أسير يتمكن من الفرار لدى احضاره إلى المحكمة فلسطينيفتى  .41

بذريعـة  ،  تمكن أسير فلسطيني من الفرار من أيدي الشرطة اإلسرائيلية، لدى جلبه إلى المحكمة لتمديـد اعتقالـه                
 الشرطة ال تزال تواصل أعمال البحـث      ذكر أن   و .رغم أن رجليه كانتا مقيدتين     وث غير القانوني في البالد،    المك
  .عنه

  21/1/2007 48عرب
  

  و استمرار االعتقالأخيره بين اإلبعاد ي وفلسطينيمدد اعتقال أسير  ياالحتالل .42
 رغم انـه    ،خريم من سجن مجدو   فراس    االسير    رفضت سلطات االحتالل إطالق سراح    :  مراد ياسين  -طولكرم  

حاولـت   سلطات سجون االحـتالل      بأن هوالدوأفاد  . أنهى مدة محكوميته بحجة انه ال يحمل بطاقة هوية فلسطينية         
 هاستقبالترفض  السلطات األردنية   ، علما أن    اجبار ولده على التوقيع على وثيقة تمهد لمغادرته البالد باتجاه األردن          

  .هناك ال يوجد له أي أقارب ه كما أن،ه غير ساري المفعولعلى أراضيها كون جواز سفر
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  22/1/2007الحياة الجديدة 
  

   واعتقاالت اسرائيلية في غزة والضفة الغربيةاعتداءات .43
 المتمركزة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة         ،فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي   :  والوكاالت -القدس المحتلة   

قامت بعمليات تجريف وتسوية ألراضي األهـالي المالصـقة         كما    الفلسطينيين ارعينصباح امس، النار نحو المز    
 وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة فلسطينيين بينهم طفالن، قرب            .قطاعاللمعبر بيت حانون شمال     

  .الحرم اإلبراهيمي
  22/1/2007االتحاد االماراتية 

  
 في بيت لحمدة وزير الخارجية الكندي يزور مخيم عاي .44

قام وزير الخارجية الكندي بزيارة مخيم عايدة لالجئين الفلسطينيين في بيت لحم، كما زار :  اف ب-بيت لحم 
جدار الفصل الذي  برفقة محافظ المدينة، إضافة إلى االطالع على عددا من بيوت الفلسطينيين في المنطقة نفسها

  .اقامتة اسرائيل
  22/1/2007الدستور 

  
  قتل مرتكب مجزرة  بقضية اتلمحاكما تتظاهر احتجاجاً على شفاعمرو .45

 قررت تنظيم مظاهرة كبيرة في المدينة، احتجاجـا         هانأ ،قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة شفاعمرو      :  شفاعمرو
كـب  الذي ارت   الصهيوني، على نية النيابة العامة تقديم لوائح اتهام ضد عدد من سكان المدينة بتهمة قتل اإلرهابي              

  .2005مجزرة في المدينة العام 
  22/1/2007المستقبل 

  
  ..  التنكيل بالفلسطينيين على أحد الحواجزيتفننجندي احتاللي : تحقيق .46

العقوبات التي تتخـذ    في حين أن    ال تتوقف أعمال التنكيل التي تستهدف الفلسطينيين على الحواجز ونقاط العبور؛            
أحد جنود االحـتالل المهووسـين       ف .نا تشجعهم على مواصلة ممارساتهم    ضد هؤالء الجنود تكون شكلية؛ بل وأحيا      

 الماضـي، فـي     االسـبوع بالتنكيل بالفلسطينيين والذي يعمل على حاجز تياسير في منطقة الغور، تم تعليق عمله              
أعقاب تقرير نشرته هآرتس حول بعض من ممارساته، إال أنه عاد بعد يوم واحد للعمل على الحاجز؛ واسـتمرت                   

وقضاء حاجته أمام النساء الالتي ينتظـرن  .  تأخير المارين لفترة طويلة،اعتاد بقصد فقد  وحسب الشهادات   . هعمالأ
 .للمرور، وفي عدة حاالت تهجم بالضرب على فلسطينيين ومنع آخرين من المرور ووجههم إلى حاجز آخر بعيد                

روا على جانبي الحاجز للمـرور وسـلمها        بطاقات هوية بعض السائقين الذين انتظ       جمع فقدوحسب شهادة أخرى    
أنه قام بذلك كي يدعم كـل       وقد تبجح مبررا،    ال يربطون أحزمة األمان،     ألنهم   لتحرير مخالفات سير لهم   لشرطي  

  .واحد منهم دولة إسرائيل بمئة شيكل
  21/1/2007 48عرب

  
   لمقاطعة الشركات المطبعة مع االحتالل    شعبية فلسطينيةحملة .47

من مدينة نابلس متخصص في تكنولوجيا المعلومات، عن إطالق حملة لمقاطعـة            فلسطيني  أعلن مهندس   : رام اهللا 
عن وذلك على إثر إإلعالن      .الشركات الفلسطينية المطبعة مع الشركات االسرائيلية في مجال تكنولوجيا المعلومات         

  .عقد مؤتمر مشترك بين شركات فلسطينية ومثيالتها االسرائيلية
  22/1/2007االتحاد االماراتية 
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   أشهر3إدراج أسهم سوق فلسطين الـمالية للتداول خالل : أبو لبدة .48

رجح الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لالوراق الـمالية، ان تدرج اسهمها للتداول في البورصة              :كتب جعفر صدقة  
علـى موافقـة وزارة االقتـصاد       ول  ، بعد الحص  في غضون ثالثة اشهر، بعد ان تحولت الى شركة مساهمة عامة          

 ماليين سهم، وهـي     10 ماليين دوالر، موزعة على      10 يبلغراسمال شركة سوق فلسطين      يشار إلى أن     .الوطني
مملوكة لسبع شركات خاصة ابرزها مجموعة فلسطين للتنمية واالستثمار، اضافة الى مؤسـسة صـامد التابعـة                 

  .لمنظمة التحرير
  22/1/2007األيام الفلسطينية 

  
   يناقش برنامج ضمان القروض الفلسطينيصندوق االستثمار .49

مشروع برنامج ضـمان    خالله  ناقش   عقد مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، مؤخراً، اجتماعاً له        : رام اهللا 
القروض للـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة، الذي يأتي ضمن التوجه االستراتيجي للـصندوق لـدعم االقتـصاد               

  . وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل مسؤولية الصندوق االجتماعيةني،فلسطيال
  22/1/2007األيام الفلسطينية  

  
  اقبال فلسطيني على التدواي باالعشاب في ظل أوضاع اقتصادية صعبة: تحقيق .50

لمواطنين  تشهد محالت العطارة في االراضي الفلسطينية المحتلة ازديادا كبيرا في عدد ا            :رام اهللا  - علي صوافطة 
الذين يأتونها لشراء االعشاب الطبية بمختلف أنواعها اما الوضاعهم االقتصادية السيئة وعدم مقدرتهم التوجه الى               

 في كلية الصيدلة في جامعة النجاح       ينالمحاضرد أشار أحد    وق .االطباء أو بسبب فشل الطب التقليدي في معالجتهم       
وأضاف أن مـا     .عالية استخدام االعشاب في عالج العديد من االمراض       الى أن العديد من الدراسات العلمية تؤكد ف       

 نبتة طبية مسجلة لدى الباحثين تنبت في االراضي الفلسطينية التي يميزها رغم صـغر حجمهـا                 370 و 350بين  
 ن منطقة البحر الميت تشكل كنزا من االعشاب الطبية         كما أ  .اختالف المناخ فيها بشكل كلي من منطقة الى منطقة        

أنه يجري حاليا تدريس أبحاث عـن        الفتا إلى    .النادرة التي تحتاج الى مراكز أبحاث متخصصة لدراسة مكوناتها        
االعشاب الطبية في كليات الطب والصيدلة في الجامعات الفلسطينية في ظل توجه عالمي نحو العودة الى الطـب                  

  .البديل
  21/1/2007رويترز 

  
  جماعة اإلسالمية  في البيرة يعود للالمضبوطالسالح  .51

أعلن مصدر مسؤول في الجماعة اإلسالمية في اتصال مع السفير أن السالح الثقيل الذي عثـرت عليـه القـوى                    
األمنية في بلدة البيرة قضاء راشيا يعود له وهو سالح مقاومة كانت الجماعة تستخدمه ضد العدو اإلسرائيلي وكان                  

 المكان الذي عثر عليه في راشيا تحسباً مـن أن تـضبطه قـوات               موجوداً في العرقوب ثم تم سحبه ووضعه في       
ويأتي إعالن المسؤولية عن ملكية هذا السالح وهو مؤلف من عدد من صواريخ غراد ليدحض               . الطوارىء الدولية 

  . المعلومات التي نشرت عن ان ملكية السالح تعود لحزب اإلتحاد ولحزب اهللا معاً
  22/1/2007السفير 

  
  عبدا والسرايا حيال تصنيف مكتب التمثيل الفلسطينيتباين بين ب .52

 شخصا  13لم يتبلّغ مكتب منظمة التحرير الفلسطينية اي رد رسمي على طلبه اصدار بطاقات لطاقمه المؤلف من                 
ويطلب المكتب لوحات لسيارات الطاقم وان تشملهم االعفاءات         .بينهم سلطان ابو العينين، الشخص الثاني فيه رتبة       

وتبين ان ثمة خالفا بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية على تلبية الطلب الفلسطيني، على اساس               . ةالجمركي
. ان ليس هناك اتفاق مقر بين لبنان والسلطة الفلسطينية يعطي بموجبه مكتب منظمة التحرير مثل تلك االمتيـازات                 



  

  

 

  

  |          20ص          |         609: العدد         |         22/1/2007 ثنيناإل: التاريخ         |

ب سفارة، بينما يميل رئـيس الـوزراء فـؤاد          ويعود الخالف الى ان رئيس الجمهورية اميل لحود ال يعتبر المكت          
ومن المتوقع ان يثير الرئيس الفلسطيني محمود عباس هـذه المـسألة مـع               .السنيورة الى منحه امتيازات سفارة    

  .المسؤولين خالل زيارته لبيروت مطلع االسبوع المقبل
  22/1/2007النهار 

  
      نوويالملك عبد اهللا الى امتالك برنامج إسالميو األردن يدعون .53

حض إسالميو األردن العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني على المضي في مشروع امتالك المملكة الطاقة                 :عمان
 رحيـل  ،وقال الناطق اإلعالمي باسم الحزب جبهة العمل االسـالمي         .النووية لألغراض السلمية وإغراض الطاقة    

نولوجيا، ألن العدو األول للعالم العربي واإلسالمي يمتلـك هـذه           أن الدول العربية معنية بامتالك هذه التك       الغرايبة
  .التكنولوجيا بما في ذلك الشق العسكري ويستخدمها لتهديد أمنه واستقراره

  22/1/2007المستقبل 
  

  اليمن بمغادرة البالد خالل عشرة أيام  المتمردون الشيعة ينذرون يهود .54
لجأنا الى هذا الفندق فـي   : ام يهود صعده شمال اليمن للسياسة     قال داوود يوسف حاخ   :  من يحيى السدمي   -صنعاء  

مدينة صعده قبل اربعة ايام بعد قيام اربعة ملثمين مسلحين بمداهمة منازلنا من اتباع قائد انصار الحـوثي يحيـى                    
حمنـا   فانهم سـيقتلوننا ويرمـون بل      وإالسعد الخضير وابالغنا انه علينا مغادرة المنطقة صباح االربعاء الماضي           

 ،)العدد الكلـي لليهـود فـي صـعده     ( يهوديا رجاال ونساء واطفاال نشكل ثالث اسر       45نحن  : واضاف .للكالب
االنذار الذي تلقيناه بمغادرة منطقة آل سالم كان تاكيدا من اتباع الحوثي بتنفيذ انذار مكتوب مـن قائـد انـصار                     و

وقد جاء في رسالة التهديد التي وجهها الخضير في         . خيرالحوثي في المنطقة لنا بالمغادرة خالل عشرة ايام دون تا         
العاشر من يناير الجاري ليهود صعده اتهامهم بالقيام بتحركات تخدم الصهيونية العالمية التي تسعى جادة الفـساد                 

  وتـضمن  .الناس وبث كل انواع الرذيلة داخل المجتمع  وقال ان الدين االسالمي يامرهم بمحاربة الفاسدين ونفيهم               
وقال . خطاب االنذار الشعارات التي عادة ما يرددها اتباع الحوثي من المطالبة بالموت السرائيل واميركا ولليهود              

 واكد مصدر محلي ان محافظ صـعده        .كبير يهود صعده هذه المرة االولى التي نتلقى فيها تهديدات من هذا الرجل            
 اذى من اي كان وبذل معهم محاوالت مضنية من اجـل            العميد يحيى الشامي طمان يهود المحافظة بانه لن يمسهم        

  اقناعهم بعدم مغادرة منطقتهم وتوفير الحماية الالزمة
  22/1/2007السياسة الكويتية 

  
     واوضاع الالجئين في العراق مؤتمر يبحث التهويد اإلسرائيلي للقدس:مصر .55

بية محمد صبيح في تصريحات خاصة للخليج       قال األمين العام المساعد لجامعة الدول العر       : أحمد رجب  -القاهرة  
 التي تبدأ في مقر الجامعة العربيـة اليـوم االثنـين            77إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته ال        

انه سيكشف في كلمته أمام المؤتمر عـن أوضـاع خطيـرة            وسيناقش أوضاع الالجئين الفلسطينيين فى العراق،       
  .ة التهويد الكامل للقدسوممارسات تبذل في سبيل عملي

  22/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  رابطة علماء بالد الشام تدعو الفلسطينيين لحل خالفاتهم .56
 استنكرت رابطة علماء بالد الشام قرار سلطات االحتالل االسرائيلي تقديم الدكتور الشيخ تيـسير رجـب                 :عمان

وناشدت الرابطـة الفلـسطينيين علـى       ،  الى المحكمة التميمي قاضي قضاة فلسطين عضو االمانة العامة للرابطة         
اختالف مذاهبهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم التنظيمية توحيد كلمتهم ورص صفوفهم لمواجهة عـدوهم وعـدو               

  االمة المشترك، فانقسام ابناء فلسطين فوق انه يشجع العدو على التمادي بعدوانه فانه يعطي للكثيرين من ابناء 
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ريعة للتخلي عن واجباتهم نحو قضية االمة المركزية التي اخذت تتراجع لحساب قضايا أخـرى تنـشغل                 االمة الذ 
  .االمة بها بفعل المخطط المعادي الذي يسعى الى اغراق أمتنا بالمزيد من الفتن

  22/1/2007الرأي األردنية 
  

 رسالة من القذافي الى االسد وعباس ومشعل .57
رئيس السوري بشار االسد رسالة من العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفـاتح مـن               تسلم ال : بهية مارديني من دمشق   

وقام بنقل الرسالة أحمد    . أيلول في ليبيا تتعلق باالوضاع في المنطقة وشمال افريقيا وبالعالقات الثنائية بين البلدين            
لوماسي ليبي ان قذاف الدم نقـل       وقال مصدر دب  . قذاف الدم مبعوث العقيد القذافى خالل استقبال الرئيس االسد له         

خالل اجتماعه الى عباس ومشعل رسالتين شفويتين تتعلقان باالوضاع في االراضي الفلسطينية مؤكدا حرص ليبيا               
 .واهتمامها بالوضع الفلسطيني وحث قيادتي حركتي فتح وحماس على لم الشمل وحقن دماء الفلسطينيين
  21/1/2007موقع ايالف 

  
  ض بين الخطة المصرية والمبادرة العربية بشأن تحريك التسوية  ال تعار: القاهرة .58

نفت مصر أن تكون المبادرة التي طرحتها بشأن تحريك عملية التسوية على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي               : القاهرة
مبارك  إن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس حسني         "الخليج "وقال مسؤول مصري ل   . تتعارض مع المبادرة العربية   

أخيراً، وطرحها على وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس خالل زيارتها مصر ولقائه بها فـي األقـصر                 
األسبوع الماضي تم التشاور بشأنها مع عدد من الدول العربية ومن بينها السعودية وحصلت مصر على تأييـدها                  

  .ودعمها
  22/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  يؤكد لسوالنا اهمية دفع عملية السالمني الملك عبداهللا الثا .59

 خالل استقباله المنسق األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبـي خـافير             ،أكد الملك عبد اهللا الثاني    : عمان
 على أهمية دور االتحاد األوروبي ومساهمته في دفع وتحريك عملية السالم وتوفير الظـروف المالئمـة                 ،سوالنا

إيجاد حل دائم للقضية    و ،ن الفلسطيني واإلسرائيلي الستئناف الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات        لمساعدة الجانبي 
  .الفلسطينية التي تشكل أساس النزاعات في منطقة الشرق األوسط

   21/1/2007 بترا -وكالة االنباء االردنية 
  

  نشاء دولة فلسطينيةإقوم بكل ما هو ممكن للمساعدة على نس :رايس .60
هناك العديد من االشياء التى يتعين تحقيقهـا  أن اعلنت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس، امس،     : سالقد

وابلغت ". االمن، المخاوف االمنية وطبيعة الدولة الفلسطينية     : لدولة فلسطينية ولذلك اتوقع ان االجندة كاملة ستكون       
 المتبقيين لالدارة الحالية فانها ستقوم بكل مـا هـو ممكـن             نه في خالل العامين   لها أ رايس الصحافيين المرافقين    

وشددت رايس على ان هذه ليست فقط عملية تقوم بهـا الواليـات المتحـدة               . للمساعدة على انشاء دولة فلسطينية    
وحدها بالدفع نحو التقدم، منوهة الى أن للدول العربية دورا مهما تلعبه وكذلك اللجنة الرباعية، ومـشيرة الـى ان          
دوال اخرى بما فيها االتحاد االوروبي قد تكون معنية بلعب دور في المجال االقتصادي وبناء المؤسسات، وقالـت                  

  . اعتقد ان انشاء فريق دولي لدعم الحركة باتجاه الدولة الفلسطينية هو امر مهم للغاية
  22/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  المالمستوطنات االسرائيلية عقبة أمام الس: سوالنا .61

قال منسق السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد االوروبي خافيير سوالنا انه صدم أثناء جولة قام بهـا يـوم،               : عمان
السبت، في مدن عربية شرق القدس تقع ضمن أراضي الضفة الغربية من جراء سرعة بناء المستوطنات والجدار                 
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كانـت لـدي    " سوالنا للصحفيين قبيل مغادرته عمان       وصرح. الذي يقسم أراضي يريدها الفلسطينيون القامة دولة      
فكل مرة تذهب ترى ان الوضـع قـد سـاء           .. تصاب بالصدمة . الفرصة لعمل جولة في المنطقة الشرقية للقدس      
كل هذه االمور يجب ان تجمد في البداية حتى نبدأ          "وقال سوالنا   ." فالجدار قد كبر اكثر والمستوطنات توسعت أكثر      

" الوقائع علـى االرض   "وأضاف سوالنا انه يأمل ان ال تحد        )." السلمية( حل لها وتحريك العملية      بالعمل على ايجاد  
وقال المسؤول االوروبي ان هناك     . الفلسطينية واالسرائيلية " قيام حل الدولتين  "جراء بناء اسرائيل للمستوطنات من      

 2001اء المحادثات التي انهـارت عـام        نافذة امل يجب على المجتمع الدولي واطراف الصراع ان يغتنموها الحي          
. نعتقد ان هنـاك فرصـة االن      "وقال سوالنا   . وظلت في مأزق منذ استالم حركة المقاومة االسالمية حماس الحكم         

لتحسين ظروف معيشة الشعب الفلسطيني ولبدء عملية سياسية يجـب عليهـا ان             ... فرصة يجب ان الندعها تمر    
واضاف ان هناك دفعة جديدة اكتـسبتها اللجنـة   ." ن يحدث في المرحلة القادمة    تنتهي بحل المشكلة وهذا ما نحب ا      

الرباعية والتي تضم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا واالمم المتحدة زاد االمال بحدوث تقدم في لقاء                
السياسية الى مسارها هو    اعتقد ان المطلوب حتى نعيد العملية       "وقال  . يعقد في واشنطن في الثاني من فبراير شباط       

لقد مر وقت طويل عانى فيه الكثير من الناس وحانت اللحظة لتغيير التوجـه اذ لـم تنفـع                   .. وجود ارادة سياسية  
وقابل ." سياسة ادارة االزمات التي كانت متبعة لذلك علينا ان نغير التوجه الى حل االزمات ونبدأ بالعملية السياسية                

لك عبد اهللا ووزير الخارجية عبد االله الخطيب أثناء جولة في المنطقة تشمل اضافة الى               سوالنا العاهل االردني الم   
  .االردن مصر واالراضي الفلسطينية واسرائيل العادة احياء عملية السالم

  21/1/2007رويترز 
  

  بوتين وميركل يؤيدان الجهود الدولية إلحياء السالم بالشرق االوسط .62
 االلمانية أنجيال ميركل يوم االحد انها والرئيس الروسي فالديمير بوتين يـدعمان    قالت المستشارة : سوتشي-روسيا

ومـن المتوقـع ان يعقـد       . احياء عملية السالم التي ترعاها اللجنة الرباعية للوساطة الدولية في الشرق االوسـط            
ا في واشنطن في الثـاني      الرباعي الذي يضم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا واالمم المتحدة اجتماع          

وقالـت  . من فبراير شباط لمحاولة استئناف محادثات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين والمتوقفة منذ فترة طويلـة  
اتفقنا تماما على ان    "ميركل للصحفيين بعد اجتماعها مع بوتين في مدينة سوتشي الواقعة على ساحل البحر االسود               

ننوي ان نولي اهتماما خاصا لحـل مـشكلة         "وقال بوتين   ."  االوسط شيء طيب   احياء رباعي الوساطة في الشرق    
ندعم الجهـود التـي تقـوم بهـا         . الشرق االوسط استنادا الى خريطة الطريق التي وافقت عليها جميع االطراف          

  .".لعقد اجتماع رباعي الوساطة في القريب العاجل) ميركل(
  22/1/2007رويترز 

  
  فلسطينيين ينهي الصراع مع إسرائيلاستسالم ال: كاتب أمريكي .63

لم يكن غريبا أن تنتهي محاضرة عقدت في جامعة لندن هذا األسبوع بمشادات كالمية              :  مصطفى المنشاوي  -لندن
، األكاديمي األمريكي المثيـر     "دانيل بايبس "فالمحاضر هو   .  شخصا 150بين بعض الحاضرين الذين تعدى عددهم       

. ار المحافظين الجدد ونفاده داخل صناعة القرار في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش            للجدل والشهير بتبنيه أفكار تي    
كما أن أفكاره لم تكن أقل سخونة، لتتنوع ما بـين           ". التهديدات التي تواجه وجود إسرائيل    "وعنوان محاضرته هو    

الفلـسطينيين والـدعوة    تشبيه العرب بالنازيين في طريقة معاملتهم لليهود وإسرائيل، ورفض حق عودة الالجئين             
وعبر بايبس عن رأيه بعدم جدوى عملية السالم بـين          . الستسالم الفلسطينيين ووقف مفاوضات السالم مع العرب      

الذي قـال أنـه يتمنـى أن يكـون          " انتصار أحد الطرفين  "إسرائيل ودول عربية ألن الصراع البد أن ينتهي بـ          
الحلـم  "ودلل على ذلـك بـالقول إن        . حتى اآلن " نتائج عكسية "وأضاف أن الطرق الدبلوماسية أدت إلى       . إسرائيل

 1973 و 1967 و 1948عدة دول عربية مجتمعة في حـروب        " هزيمة"كاد أن يختفي بعد     " العربي إلزالة إسرائيل  
ولكن الحلم تجدد مع مفاوضات أسلو التـي بـدأت فـي            . وبالتالي عدم قدرة أية دولة منها على تحقيق هذا الحلم         

فـي  " بادرت إسرائيل بعقدها حتى تعيد للعرب كرامتهم مقابل أن تضمن أمنها وتقبل وجودهـا             "، والتي   التسعينيات
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عالمـة  "باعتقادهم أن تلـك المفاوضـات       " الحسابات اإلسرائيلية "وقال بايبس إن الفلسطييين اساءوا فهم       . المنطقة
.  نجم عن ذلـك االعتقـاد      2000 في عام    ، مشيرا إلى أن اندالع االنتفاضة الفلسطينية      "ضعف الموقف اإلسرائيلي  

إذا أخذنا في االعتبار أن الالجـئ       "وشكك األكاديمي األمريكي البارز في حق عودة الالجئين الفلسطينيين قائال إنه            
فإن الالجئين الفلسطينيين الحقيقيـين     .... هو من فر من أرضه حسب تعريف منظمة األنروا التابعة لألمم المتحدة             

، وهو ما يعني أن عددهم ال يتعدى بضعة آالف وأعمارهم ال تتعـدى              1948من أرضهم في عام     هم من خروجوا    
وال " أكثر تشددا من حكامه   "و" غير قانع "واتهم الكاتب األمريكي الشعب الفلسطيني بأنه       ". "الستين في الوقت الحالي   

د بأن الفلسطينيين يقنعون بالحـصول  هناك من يعتق: "وقال. إلنهاء الصراع مع إسرائيل" الحلول الوسطى "يقبل بـ   
واستمع إلى خطب المساجد    " فلسطين الكبرى "على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن انظر الى الخرائط التي تظهر            

وعن العنف الدائر فـي     ". وأقرأ الكتب الدراسية حتى تدرك أن كل أشكال الحياة الفلسطينية تستهدف إزالة إسرائيل            
في القدرة على االنتصار فـي      ... شعور الفلسطينين بالنشوة والثقة     "لل باييس أن سببه هو      األراضي الفلسطينية، ع  

ومن ثم، يرى بايبس أن على إسرائيل أن تقتضي على هذا           ". الحرب ضد إسرائيل، ال بسبب االحتالل أو ممارساته       
لـذين يرغبـون فـي      تنتصر في هذه الحرب وتحصل على تقبل وجودها من قبل أعدائها العرب ا            "الشعور حتى   

  ". يبقى الحل في استسالم الفلسطينيين: "واستطرد قائال". إزالتها
كما طالب بايبس، الذي ينتمي لمعهد السالم األمريكي الذي يقدم النصيحة للحكومة فيما يتعلق بسياستها الخارجية،                

تأييـد الفلـسطيني والعربـي      وتشجيع ال " االنتصار"إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بمساعدة إسرائيل تحقيق هذا          
 قد نقلت عن بايبس قوله أنـه        2001في  " واشنطن ريبورت أون ميدل إيست    "وكانت مجلة   ". لوجودها في المنظقة  

" شعب تعس ويستحقون ما يواجهونـه     "، ويصف الفلسطينيين بأنهم     "ليس للمسلمين أي ارتباط ديني حقيقي بالقدس      "
قال بايبس، الذي يعد وجها دائم الظهـور علـى شاشـات التليفزيـون              من ناحية أخرى،    . من اعتداءات إسرائيلية  

األمريكية للتعليق على قضايا الشرق األوسط، إن معاداة السامية منتشرة في الدول العربية في وضع يشبه معـاداة                  
 ". الهولوكوست"الدولة النازية لليهود في فترة الثالثينيات من القرن الماضي التي شهدت حدوث 

  20/1/2007ي العربية بي بي س
  

  شدها أ ىالمنافسة في االنتخابات الرئاسية االمريكية المقبلة ستكون عل: استطالع .64
 ان المنافـسة بـين المرشـحين الـديمقراطيين     ،اظهر استطالع للرأي اجرته مجلة نيوزويك: واشنطن ـ اف ب 

مـن  % 49 اكد    حيث . شديدة للغاية  ، ستكون 2008 التي ستجري في      االمريكية والجمهوريين لالنتخابات الرئاسية  
وعلـى صـعيد   .  جمهوريـا هفـضلو % 28الناخبين انهم يفضلون ان يكون سيد البيت االبيض ديموقراطيا مقابل  

فـي حـين أن      ،جون ماكين  على   %47مقابل  % 48بنسبة  هيالري كلينتون   المرشحين الديموقراطيين فقد تقدمت     
  .%48 مقابل% 47بنسبة عليها تقدم رودولف جولياني 

  22/1/2007القدس العربي 
  

   باسم فتح يتحدثونكلهم  .65
 ياسر الزعاترة 
من الصعب على المراقب للشأن الفلسطيني أن يتابع ذلك الكم من البيانات التي تصدر باسم حركة فتح في الداخل 

ك البيانات والخارج ، فضالً عن أجنحتها المسلحة الكثيرة، في ذات الوقت الذي يصعب فيه التأكد من صحة تل
وحقيقة الجهات التي تقف خلفها، فضالً عن أهدافها والسؤال المتعلق بمن تصب في مصلحتهم في هذه المرحلة أو 

 . تلك
من المؤكد أن بوسعنا كتابة هذا المقال في أي وقت، لكن قضايا معينة هي التي تستثير الكاتب، وهنا نشير إلى 

اللجنة (أحدها وقّع من أبناء حركة فتح في الساحة األردنية : ألخيرةجملة من البيانات التي صدرت في اآلونة ا
ويهاجم بشدة حركة حماس ويهدد، ليس باستهداف رموزها في الخارج فحسب، بل يضيف إليهم ) الحركية العليا

 . رموز اإلخوان المسلمين أيضاً، كما يتحدث بلغة مسرفة في التصعيد
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 فتح في الخارج وصفوا فيه حركتهم بأنها مغتصبة من شلة من بعد ذلك صدر بيان آخر من أعضاء حركة
المتآمرين واللصوص والفاسدين، منوهاً إلى ضغوط على أعضاء في اللجنة المركزية من أجل دفعهم نحو 

 . االستقالة، تمهيداً لتعيين آخرين معروفين
جهة في الظاهر، فيما يبدو أن لكل منهما هناك الكثير من القضايا المطروحة في البيانين، وكالهما موقّع من ذات ال

طرفا أصدره، وقس على ذلك بيانات أخرى سبق أن صدرت تندد أو تشكك في هذه الجهة أو تلك، األمر الذي 
 . يتكرر بشكل يومي في الداخل أيضاً

وبخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة يتكرر ذات الموقف بشكل أكثر وضوحاً فيما يتعلق باألجنحة العسكرية، 
كتائب شهداء األقصى، وهي فصيل له أجنحة كثيرة، وبوسع أي فتحاوي أن يصدر بياناً ويوقعه باسم تلك الكتائب 

 . من دون أن يرف له جفن
معلوم أن لكتائب شهداء األقصى فروعا متعددة، بعضها تابع لحزب اهللا، وبعضها تابع لحماس، وبعضها للجهاد، 

 حال مروان البرغوثي قبل اعتقاله، فيما ثمة فروع عليها كالم كثير في الشارع، إذ وبعضها لقادة في فتح، كما هو
يختفي أعضاؤها من الشوارع عندما يحدث اجتياح إسرائيلي، بينما يعودون للتخريب واالنفالت األمني عندما 

 . ينتهي االجتياح
 تختلف كثيراً، إذ تضم بين جنباتها زعرانا وإذا كان هذا حال كتائب األقصى، فإن الكتائب األخرى التابعة لفتح ال

ومتطفلين، وأسوأ من ذلك في بعض األحيان، كما تضم شباناً يبحثون عن الشهادة في سبيل اهللا، ومن أجل 
سمك، لبن، "فلسطين، والنتيجة أن هذا التنظيم الكبير الواسع الذي قاد لعقود مسيرة النضال الوطني قد تحول إلى 

لشيء ونقيضه، بدليل أن هؤالء الذي يهتفون لياسر عرفات ويسمونه سيد الشهداء، هم أنفسهم ، يقول ا"تمر هندي
الذين يهتفون آلخر يخطب فيهم ويدركون أنه انقلب عليه وكان يصفه بالمخرف، كما أن أولئك الذين يهتفون 

 . للمقاومة يدركون أن هذا الذي يخطب فيهم ال يريد مقاومة وال من يقاومون
تح حزب حاكم يضم بين جنباته جميع األشكال واأللوان، والمهم هو القرار النهائي الذي ينبغي أن يبقى بيد حركة ف

من يمكنهم دفع الرواتب وتقديم المخصصات، مع العلم أن ذلك ال يحدث اعتباطاً، وإنما هو جزء من العبث 
ية القيادية في التنظيمات عبر االعتقال الطبيعي الذي تمارسه سلطات االحتالل التي طالما أعادت تشكيل الهرم

واالغتيال، فضالً عن تأمين الدعم المالي مباشرة، أو من خالل األمريكان واألوروبيين، إلى جانب حرية الحركة 
 . التي تمنحها لشخص وتحرم منها آخر

ن معادلة غياب من المؤكد أن قوة العدو وسطوته ما زالتا تسهمان في هذا الذي يجري، لكن المؤكد أيضاً أ
البرنامج وارتباك البوصلة ما زالت تلقي بظاللها على الوضع الذي يمكنه أن يجمع مختلف التناقضات في سلة 

 واحدة، وإال فكيف يمكن للمراقب تفسير انتخاب خليفة للقائد الرمز يناقضه تماماً في الرؤية والمسار؟،
  22/1/2007الدستور 
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  عبد الوهاب المسيري. د
ففي مقـال   . ال تزال أصداء الهزيمة اإلسرائيلية في الحرب األخيرة تتردد في أعمدة الصحف اإلسرائيلية ومقاالتها             

ـ " إسحاق بيلي " حرب لبنان الثانية وفشل وقف إطالق الصواريخ من القطاع ستُذكر كأشهر مؤشـرات             "المعنون ب
أعـداء إسـرائيل لـم      (، يذهب الكاتب إلى أن      )2007 يناير   14يديعوت أحرونوت   " (إسرائيللفقدان الردع لدولة    

رغم وقف النار،   " القسام"في قطاع غزة يطلقون     . رغم أن قوتنا تفوق قوتهم بآالف األضعاف      "يعودوا يخافون منها    
تهريب الصواريخ من   " حزب اهللا "في لبنان يواصل    . دون تحرير مئات المخربين   " جلعاد شاليت "ويرفضون تحرير   

ولما كان الـردع ينبـع مـن صـورة القـوة            . سوريا واإلبقاء على جنديينا المخطوفين في حالة من الكتمان التام         
األشهر األخيرة كانت مليئـة بمؤشـرات       . والتصميم، فإن كل مؤشر ضعف يعتبر لدى العدو دليالً على الضعف          

في تحقيق أهداف المعركة دون إلحاق الهزيمة بالعدو هو مؤشر          إن انعدام التصميم    : "ثم يضيف الكاتب  ). الضعف
  ". على أن الجيش اإلسرائيلي فقد قدرته على القتال، األمر الذي يعزز ثقة العرب بأن النصر على إسرائيل قريب
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إن انسحاب الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة بعد نصف سنة من العمليات التي لم تنجح في وضع                 : (ويقول أيضاً 
. مـن سـكانها   " سديروت"تتبجح، وكأن قصفها سيؤدي إلى إخالء       " حماس"كان يكفي ألن يجعل     " القسام"د لنار   ح

  ). لم يضف شيئاً لصورتنا" القسام"واعتراف سياسيين إسرائيليين بأن الجيش اإلسرائيلي غير قادر على منع نار 
صواريخ القسام وبالكاتيوشا التي تحولت إلى سـالح        إسرائيل وقادتها استخفوا ب   "بعنوان  " آلوف بن "وفي مقال بقلم    

من األجدر  (يذهب الكاتب إلى أنه     ) 2007 يناير   4هآرتس  " (استراتيجي يتوجب توفير رد عسكري وسياسي عليه      
ـ 2006أن نُسمي عام     ، فهو العام الذي أدى إطالق الصواريخ فيه على األراضي اإلسرائيلية من            "عام الصاروخ " ب

" القسام"و" حزب اهللا "الكاتيوشا التي أطلقها    . بنان إلى تحديد السياسة الخارجية واألمنية اإلسرائيلية      قطاع غزة ومن ل   
  ). التي أطلقها الفلسطينيون أثرت في السياسة األمنية اإلسرائيلية أكثر من تزايد قوة إيران

 غزة، وإبان الحـرب ُأطلقـت       من" قسام"ومحيطها في السنة الماضية أكثر من ألف صاروخ         " سديروت"لقد تلقت   (
الخسائر واألضرار كانت صغيرة بالمقارنة مع تلك التي لحقت         .  آالف صاروخ  4على المناطق الشمالية في الدولة      

ولكن الصواريخ جرت إسرائيل إلى تمديد فتـرة القتـال فـي            . بنا في الحروب الماضية وفي العمليات االنتحارية      
 أولمرت وأغلبية الجمهور بأن االنسحاب من مناطق أخرى في الضفة الغربية            لبنان، وأقنعت رئيس الحكومة إيهود    

  ). وفي الجوالن خطير
استخفوا بها وأسـموها    . المؤسسة السياسية واألمنية في إسرائيل أخطأت في فهم المغزى االستراتيجي للصواريخ          "

نسان كثيراً من ماسـورة فوالذيـة       من الصعب أن يتأثر اإل    . أشياء متطايرة وكأنها خُردة من خردوات العصابات      
. مملوءة بالسكر وبعض المواد المحترقة المندفعة بالمقارنة مع السالح المتطور الموجود في الترسانة اإلسـرائيلية              

والقنابل الذكية التـي يملكهـا الجـيش        " األباتشي" ومروحية   16ما هي كل هذه األسلحة بالمقارنة مع طائرة إف          
ال تنبع من تكنولوجيا وإنما من الجمع بين اإلطالق المكثف وانعدام وجود أسـلحة              " القسام"اإلسرائيلي؟ ولكن قوة    

عمليات القصف واالغتياالت في قطاع غزة ووقف إطالق النار كذلك لم توقـف             . مضادة فعالة لدى الطرف اآلخر    
األقـل  " الكاتيوشـا "خ  لقد طور الجيش رداً على الصواريخ بعيدة المدى وحدها وأهمل صواري          . إطالق الصواريخ 

خالل المداوالت األخيرة التي أجراها أرييل شارون قبل ساعات من انهياره، ضرب على الطاولة وطالـب                . "مدى
قائالً إن هذا الوضع ال يمكن أن يتواصل علـى هـذا            " القسام"جهاز الدفاع بطرح أفكار جديدة لمواجهة صواريخ        

حذّر، وكان محقاً، بأن هذا الصاروخ البدائي سيتحول إلى تهديد          " يريتسعمير ب "وزير الدفاع   . النحو، قالها صارخاً  
أولمرت أيضاً أجرى مـداوالت حـول هـذه         . استراتيجي، وأنه بانتظار توصيات الجيش حول المنظومة الدفاعية       

 القضية، ولكن من الواضح أنه ال توجد إجابة حاسمة حتى الوقت الحالي على هزة الـصواريخ البدائيـة قـصيرة                   
  . المدى

كثير من اإلسرائيليين يتصورون    "بعنوان  " عوفير هعبري "ويتبدى اإلحساس اإلسرائيلي بالعجز العسكري في مقال        
أن الجدار األمني يستطيع صد الفلسطينيين عن محاوالت ضرب العمق اإلسرائيلي، لكن هذا التصور مخطئ يجب                

لى أن الجدار األمني في الضفة الغربية وغزة نجح في          يذهب الكاتب إ  ) 2007 يناير   8يديعوت أحرونوت   " (تغييره
لكن الجـدار يتحـول     . القضاء على القدرة العامة للمخربين على تفجير أنفسهم في مدننا         "مهمة أمنية رئيسية وهي     

عند كثيرين من مركب تكتيكي إلى استراتيجية عامة، وإلى تصور أنه ليس مجرد وقاء مـن خطـر المخـربين                    
باعتبار أن الجدار وتراجعنا خلفه سيحددان الحدود ويقضيان على         :  بل من جميع المشكالت األمنية     المنتحرين فقط، 

  . النزاع مع الفلسطينيين
ينبغي أن نتخلص منه، قبل أن تنفجر نتائجه في         . ولكن كما كانت الحال مع خط بارليف، يقوم التصور على وهم          "

  . وجوهنا انفجاراً عظيماً
ولكـن تبـين أن     . ي أعقاب النجاح الذي نسبه كثيرون إلى االنسحاب األحادي مـن لبنـان            ولد الجدار كتصور ف   

. ، بل جعل له يداً حرة ليتسلح على نحو ال سابقة له ولينتشر حتى الحـدود               "حزب اهللا "االنسحاب األحادي لم يحل     
كانـت  . ناحية الدبلوماسـية  وجعلت الشرعية الدولية كل عملية للجيش اإلسرائيلي وراء الحدود أكثر إشكالية من ال            

  ". حرب لبنان الثانية الثمرة العفنة للتصرف األحادي
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يرى المخربون هدم المستوطنات    . وفي غزة ولّد االنفصال ربطاً فاسداً بين األحادية والجدار وواقع مخالف تماماً           "
لم يعد الجيش اإلسـرائيلي     . إنهم يعدون من وراء الجدار في غيابنا بنى تحتية وخططاً         . واالنسحاب األحادي هرباً  

اآلن قادراً على وقف صواريخ القسام، وال يصعب أن نصف ما يعده المخربون تحت غطاء وقف إطـالق النـار                    
  ". الذي ُأعطي لهم

الخراب التام إلسـرائيل سـيكون ثمنـاً        "ففي مقال بعنوان    . برأسه للمرة المليون  " نهاية إسرائيل "ثم يطل موضوع    
كتب المستوطن الصهيوني في الضفة الغربية إلياكيم       ) 2007 يناير   15يديعوت أحرونوت   " (ينيةإلقامة دولة فلسط  

  :المتوقعة للدولة الفلسطينية، التي بات أمر إقامتها مسلماً به" اآلثار الكارثية"أي " المصيبة"هعتسني يتحدث عن 
 وستقف تجاه إسرائيل المتقلصة دولـة       .فلسطين السيادية ستبتلع األردن الذي معظم سكانه فلسطينيون       :  حصار -1

  . معادية، من حدود العراق وحتى البحر األبيض المتوسط، مع رواق يجتاز النقب بين غزة والخليل
ـ    :  فوضى -2 ، كمرحلة أولية قبل االنضمام إلـى فلـسطين، وهـذه        "حكم ذاتي "عرب الجليل والمثلث سيطالبون ب

إخالء نهاريا، عكـا، الناصـرة،       (1947سحاب إسرائيلي إلى حدود     ان- 181ستطالب بتطبيق قرار األمم المتحدة      
  .  وهو المطلب الذي طرح قبل االحتالل-)يافا، أسدود، عسقالن، كريات جات وبئر السبع

" لفنـي "الضغط السياسي من المعتدلين سيترافق مع إرهاب المنظمات التي تنازلت وزيرة الخارجية             :  اإلرهاب -3
  . لن يكون هناك مركز آمن للفرار إليه". خريطة الطريق"سب منذ اآلن عن تفكيكها ح

فلسطين السيادية ستلتزم بتجريد السالح مثلما فعل الفلسطينيون تجاه كل التزاماتهم التي وقعوا عليهـا               :  التسلح -4
  . فلسطين ستكون مسلحة بسالح هجومي حديث". أوسلو"منذ 

المبادرة السعودية كأساس، ستستوعب إسرائيل بـضع مئـات     على  )  بيريتس -لفني  (حسب موافقة   :  الالجئون -5
في هذه األثناء سـيتدفقون إلـى       . اآلالف من الالجئين، ولكن المطلب في أن نقبل بكل ماليين الالجئين سيشتد فقط            

  .فلسطين ومن هناك سيسيرون نحو الحدود
  .نمثلما طرد من سماء لبنا: سالح الجو لن يطير فوق الضفة:  المجال الجوي-6
والحـرس  . فلسطين ستخرق كل حظر على توقيع االتفاقات العسكرية مع دول معاديـة إلسـرائيل             :  األحالف -7

  .الثوري اإليراني سيظهر على حدودنا
  .مثل السلطة الفلسطينية قبلها، فإن فلسطين ستنفذ حفريات منفلتة العقال، ستصفي الخزان الجوفي للجبل:  المياه-8
وحتى لو احتللنا فلسطين ألف مـرة، فهـذه         . سيادة يهودية ستشطب حق اليهود في البالد      :  الضربة الروحانية  -9

  .ستكون قد أصبحت أرض فلسطين
أما الحدود النهائية فـستتطلب طـرد       .  ألف يهودي  100في الحدود المؤقتة لفلسطين سيطرد      :  الطرد واليأس  -10

سة جماهيرية، أزمة اقتصادية، ضعضعة األمن      الطرد سيبعث الكراهية في الشعب، هجرة معاك      .  ألف آخرين  200
  .وشرخ في الجيش اإلسرائيلي

من الواضح أنه في الحدود التقليدية إلسرائيل سـتكون         ": خريطة الطريق "المسار وضع في    :  فقدان االستقالل  -11
  .هناك صعوبة للدفاع عن نفسها، هناك حديث عن مرابطة قوات دولية في الجنوب وفي الوسط أيضاً

هل هذه الرؤية شكل مـن    : هو رأي مستوطن يميني متطرف، ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا            هذا  
  .واهللا أعلم! أشكال الهستريا، أم أن لها جذوراً في الواقع؟

  20/1/2007الشعب 
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  رأفت مرة 

وسجلت في  .  واألحداث األمنية الفلسطينية واللبنانية، سواء في فلسطين أو لبنان          حافلة بالتطورات  2006كانت سنة   
هذا الصدد مجموعة من األحداث والتطورات التي أعقبت فوز حماس في االنتخابات التشريعية الحرة والنزيهـة،                
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 علـى خيـاره     وما تالها من حصار سياسي واقتصادي للحكومة الفلسطينية ومن ثم للشعب الفلسطيني لمعاقبتـه             
  .الديمقراطي

وحفل العام الماضي في فلسطين بسلسلة من أعمال التخريب األمني المنظم الذي قام به التيار المتـصهين داخـل                   
الساحة الفلسطينية، والذي حاول تخريب األمن وضرب االستقرار واللعب بالسلم األهلي، وكانت النتيجة المعروفة              

 والقوى الوطنية المخلصة وصاحبة التاريخ النضالي المعروف أصرت علـى           أن حماس والقوى الفتحاوية الشريفة    
  .الحوار والتهدئة وضبط السلم األهلي، كأفضل رد على أصحاب الفتنة

وفي لبنان توتر الوضع السياسي بين قوى السلطة وقوى المعارضة، خاصة بعد العدوان الصهيوني اإلجرامي في                
طفاف السياسي في لبنان، وحاول بعض الفلسطينيين الذين اعتادوا المتاجرة          ، وزادت حالة االص   2006يوليو   /تموز

  . أن يلعبوا لعبة خبيثة
  الفتنة ممنوعة

التيار التخريبي في الساحة الفلسطينية حاول نقل األزمة من فلسطين إلى المخيمات، فأطلقت تصريحات عدوانيـة                
هم الداخلية على وتـر التحـريض ضـد المقاومـة           ضد حركة حماس وقادتها في لبنان، ولعب البعض في لقاءات         

ولما تجـاوزت حركـة حمـاس بحكمتهـا         . وتاريخها، واستخدمت أدوات النزعة العصبية والفئوية في التحريض       
ووعيها كل ذلك، انتقل هؤالء إلى أسلوب التصعيد األمني، فاعتدي على مقر حماس السياسي في مخـيم الـبص،                   

  . الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسيومزقت الملصقات التي تحمل صور 
وقام هؤالء بطالء آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة باللون األسود، في اعتداء همجـي شـمل آيـات اهللا                    

، ولما تصرفت حماس بحكمة ووعي، لجأ هؤالء أيـضاً إلـى التـصعيد،              )صلى اهللا عليه وسلم   (وأحاديث رسوله   
في مخيم عين الحلوة، حين كانت حماس تنظم حفالً         ) رضي اهللا عنه  (لقيت قنبلة على سطح مسجد خالد بن الوليد         فأ

  . في ذكرى انطالقتها
إن هذه األعمال هي اعتداء على سالمة الناس وممتلكاتهم، وهو توتير أمني مفتعل يـسير وفـق نهـج مـدروس                   

  .هي الجهة التي تخطط وتدير وتنفذ وتمول وتحميومخطط متكامل معروفة أهدافه وغاياته، ومعروفة 
هذه االعتداءات أثارت اعتراض الناس، ورفضها الفلسطينيون الشرفاء الحريصون على قضيتهم ومصلحة شعبهم             

  .وسالمة مجتمعهم، واستنكرتها أكثر من جهة فلسطينية ولبنانية
اً من أحكام الدين اإلسالمي الحنيف، واألحكـام        وقد آثرت حماس التعامل مع هذه االعتداءات بحكمة وعقل، انطالق         

  .الشرعية والمصلحة الوطنية العليا
  . صدق اهللا العظيم)) لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك((فاهللا تعالى يقول 
  )).رضهدمه وماله وع....... كل المسلم على المسلم حرام((يقول ) صلى اهللا عليه وسلم(والرسول محمد 
  المصلحة العليا 

فهي أوالً تعرف من يقوم بهـا ولمـاذا،         . حركة حماس آثرت التعامل مع هذه االعتداءات بمنتهى الحكمة والوعي         
وتعرف ارتباطاتهم ومن يحركهم، وتعرف تاريخهم اإلجرامي، لكن حماس بما أنها حركة إسالمية منهجها الـدين                

 وهي تعتبر من سيرة الرسل واألنبياء الذين تعرضوا إليذاء أبناء جلدتهم،            وأوامر اهللا، رفضت االنجرار إلى الفتنة،     
اللهم اهـِد قـومي فـإنهم ال        ((وكان ردهم الصبر وتحمل األذى حفاظاً على دعوتهم الربانية ومشروعهم الكبير،            

ـ      ((وسكوت حماس كما قال أسامة حمدان ممثل الحركة في لبنان           )). يعلمون ى شـعبنا   ليس ضعفاً بل هو حفاظ عل
، وحفاظ على السلم األهلي، وهو احترام ألبناء شعبنا الذين تسهر حمـاس علـى مـصلحتهم،                 ))وأمنه واستقراره 

وهي تعرف بداية أن هؤالء الصغار الـذين يقومـون          . وترفض أن يتعرضوا لهزات تؤثر على حياتهم ومستقبلهم       
قضيتها ومصالح أبنائها ومقدساتهم، وبالتالي     بهذه األعمال هم أدوات صغيرة في مشروع كبير، يستهدف فلسطين و          

فهي تتعامل مع رأس األفعى الذي هو االحتالل الصهيوني صاحب المصلحة األساس في ضرب مشروع المقاومة                
ومن ثم فإن حماس تحافظ على عالقة جيدة مع كل القوى الفلسطينية وأبناء المجتمع،              . واإلصالح والوحدة الوطنية  

امن معها التي عبر عنها هؤالء، وهي تُكن كل االحترام لكل األصوات الفلسطينية واللبنانيـة               وهي تقدر حالة التض   
التي ناشدتها تمرير الفتنة وعدم الرد على الموتورين، وهي تشكر الثقة التي أحاطها الناس بها، مقـدرين عـضها                   

  .على الجرح وتوجيه بوصلة المواجهة نحو االحتالل الصهيوني
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ئة تحاول نقل مخطط االنقالبيين من فلسطين إلى لبنان، وهذه المحاوالت ستواجه بالرد انطالقاً من فهـم     إذاً هناك ف  
  .المشروع وأبعاده وتداعياته

  شأن داخلي
أما الممنوع اآلخر فهو محاوالت البعض الدخول مع هذا الطرف في لبنان، تحت عناوين ومصالح يجمعهـا بـه                   

  .رجية موحدةمشروع سياسي مشترك أو مرجعية خا
ونقلت معلومات كثيرة عن استعانة تيار لبناني بفئة فلسطينية في قضايا خدماتية لتوظيف مجموعة فلسطينية تتبـع                 

  .طرفاً معيناً كي تكون أداة يتم االستقواء بها لبنانياً ضد فريق معين
داخلي لبناني، يهم اللبنانيين،    إننا نكرر أن ما يجري في لبنان من خالفات سياسية بين السلطة والمعارضة هو شأن                

وهم األقدر على فهمه واستيعابه، ثم إنهم األقدر على تغليب مصلحة بلدهم وإدارة خالفاتهم وفق ضوابط وخطوط                 
  .حمراء يدركونها هم جيداً ويحسنون التعامل معها

ه، لكـن تظـل اللعبـة       وال شك أن لكل فريق لبناني القدرة على التعبير عن مواقفه بالشكل المضمون الذي يناسب              
السياسية واضحة ما دام أنها تجري بطريقة سلمية حضارية بين الجميع، وما دام أن القيادات اللبنانية حريصة على                  
مصلحة بلدها، وما دام أن الجميع يحترم دور الجيش اللبناني في حفظ األمن واالستقرار وكرامة النـاس وحركـة                

 فإن أي محاولة إلدخال الفلسطينيين في ذلك هي محاولة خاطئـة، وهـي              وبالتالي. المواطنين وسالمة المؤسسات  
جريمة ضد لبنان واللبنانيين أوالً ومن ثم ضد الفلسطينيين، وهي لن تخدم أي طرف لبناني ولن تكون عامل قـوة                    

  .ألي طرف، بل هي إساءة وإحراج وضعف
احتفال في األونيسكو عند هذه القضية، مشيراً       وقد لفتني توقف عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية أثناء           

إلى أن فلسطين وشعبها هم للجميع ومع الجميع، وال شك أن لدى عباس زكي معلومات عن المجموعة التي تحاول                   
وال شك أن ممثـل     . إدخال الفلسطينيين مجدداً إلى الخالفات اللبنانية، في محاولة من هذه المجموعة للمتاجرة بالدم            

  . ول سلفاً توجيه رسالة للجميع يعلن فيها تبرئة الفلسطينيين من أي عمل أحمق يقدم عليه شخص أحمقالمنظمة حا
  .ومن الضروري اإلشارة إلى أن موقف عباس زكي يشاطره فيه أغلب الفلسطينيين وقواهم الوطنية الشريفة

وعان، وهي رسالة لمن كان له قلب       منتهى القول هو أن الخالف السياسي مسموح، أما التوتير األمني والفتنة فممن           
  .أو ألقى السمع وهو شهيد

  15/1/2007البراق 
 

 ! الكانتونات المؤقتة وسياسة األمر الواقعودولةرايس  .68
  فايز رشيد.د

بالرغم من التدقيق والمتابعة في الجولة الثامنة للوزيرة األمريكية كونداليزا رايس في المنطقة، فإن المتتبـع لهـا                  
 أنها كانت جولة عالقات عامة، ولم تحمل جديداً سوى محاولة إقناع الـدول العربيـة                -أدنى شك    وبال   -يالحظ  

في العراق، وحث العرب على أخذ دور في تهيئته واسـتقراره،           ” بالجديدة“باستراتيجية الرئيس بوش، التي أسماها      
  . عربيةفبقاء األوضاع في بلد الرافدين بمثل ما هي عليه ستكون خطراً على الدول ال

إن في  .. حرصت رايس على محاولة كسب الدعم الغربي في التصدي األمريكي للملف اإليراني           .. من زاوية ثانية  
مواجهة الجماعات اإليرانية المتغلغلة في العراق أو في الموضوع النووي، من خالل ما قد تحملـه إيـران مـن                    

  . أخطار على المستقبل العربي، ودول الخليج تحديداً
حاولت الوزيرة األمريكية التخفيف من مدى ارتباط إيجاد حل الصراع بـين    .. اإلسرائيلي-لصعيد الفلسطيني على ا 

الطرفين بما يجري في العراق، مع التأكيد على التزام الواليات المتحدة بالجهود الرامية إلى إيجاد سـبل لتـسريع                   
ي في األسابيع القليلة القادمة بينها وكل مـن         تطبيق خريطة الطريق، وعلى هذا األساس سيجري عقد اجتماع ثالث         

  . الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت للبحث في آفاق التسوية
الوزيرة األمريكية وفي كل اجتماعاتها مع القادة العرب، لمست حرصاً رسمياً عربياً على حث الواليات المتحـدة                 

  .  بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، باعتبار ذلك مدخالً لحل إشكاالت ونزاعات المنطقةعلى اإلسراع في إيجاد تسوية
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رايس، حاولت الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية المؤقتة، والتي ستكون طبعاً بحدود مؤقتة، لكن الرئيس الفلسطيني               
تنفيذية لمنظمة التحرير، يأتي فـي      سارع إلى رفض كل الحلول المؤقتة، وهو ما يتماشى مع قرار اتخذته اللجنة ال             

نفس السياق، والذي كان رداً على ما تناقلته األخبار من وجود تفاهم حول الدولة المؤقتة بين كل من حركة حماس                    
، وقد نفـى    ”مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني هنية    “وجهات أوروبية وإسرائيلية، فيما يعرف بوثيقة أحمد يوسف         

  : ا األمر جملة وتفصيالً، وحول فكرة الدولة المؤقتة نقولالناطق الرسمي لحماس هذ
 تقريباً للصحفي األستاذ محمد التابعي، وقد كـان رحمـه اهللا            1965اذكر مقاالً قديماً جداً، كنت قد قرأته في عام          

: ما معناه وفي المقال يقول ب   ” سياسة األمر الواقع  “القاهرية، وكان بعنوان    ” المصور“ رئيساً لتحرير مجلة     -يومها  
ان الدول العربية وفيما لو قامت بخطوة عسكرية، وتمكنت من إنهاء دولة إسرائيل، فستستجيب الواليات المتحدة                “

  . والعالم لهذه الخطوة باعتبارها أمراً واقعاً، ولن تقوم بمحاربة العرب إلعادة دولة إسرائيل إلى الوجود
قاله التابعي، فإن من الواضح وبدالً من أن تكون سياسة األمر           وبغض النظر عن مدى الدقة والصحة النسبية فيما         

وأصـبحت خطـاً    ” 1897بـازل   “الواقع نهجاً عربياً، كانت استراتيجية صهيونية منذ المؤتمر الصهيوني األول           
إقامـة  استراتيجياً إسرائيلياً منذ قيام الدولة اإلسرائيلية وحتى اآلن لم تكتف الحركة الصهيونية بإعالن هدفها فـي                 

دولتها، ولكن وضعت لذلك آلية، كانت دقيقة إلى حد كبير، فوعد هرتزل للمؤتمر الصهيوني المذكور، بأن دولـة                  
كان صائباً إلى حد كبير مع اختالف بسيط في سنة واحـدة، وذلـك أن   ” بعد انعقاده“اليهود ستقوم بعد نصف قرن  

  . م1948إسرائيل قامت في عام 
ولكن أي التعاطي اإليماني مع     .. نعم: ئيلية صوحبت بمرونة تكتيكية سياسية على قاعدة      إسرا-االستراتيجية الصهيو 

ما يطرح دولياً والعمل على تفجيره من الداخل، وبذلك يتم إفشاله، فرغم موافقة إسرائيل على خريطة الطريق، إال                  
لى قرار تقسيم فلسطين، الذي     فلقد سبق لبن غوريون أن وافق ع      .. وهكذا دواليك ! تحفظاً عليها ” 14“انها وضعت   

، وإنـشاء   1947 في عام    181، وفيما بعد اقترحته األمم المتحدة في قرارها رقم          1937اقترحته لجنة بيل في عام      
  . ”الفلسطينية“يهودية وعربية، إال أن إسرائيل عملت على إفشال إنشاء الدولة العربية : دولتين

مذهب القطبين المتدرج لأليديولوجيـة الـصهيونية       : وقوامها”  العميقة بالصهيونية“إسرائيل ووفقاً لخطة لما يسمى      
من أراضي  % 78الكالسيكية في إنشاء الدولة اليهودية، فإنها تتبع سياسة المراحل، وبالفعل استولت إسرائيل على              

فإنهـا  ...  على كل األراضي الفلسطينية، ومن منطلقات ديمغرافية بحتة        1967، وفي عام    1948فلسطين في عام    
تريد التخلص من الكثافة السكانية الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية، من خالل الـدعوة إلـى إقامـة دولـة                    

بعد أن خلقت أمراً    ” من مساحة الضفة الغربية وغزة    % 42أي  “من مساحة فلسطين    % 10فلسطينية على أقل من     
مستمرة لتهويد القدس وبناء مستوطنات جديدة      واقعاً على األرض باالستيطان وبجدار عنصري عازل، ومحاوالت         

  . في غور األردن
هي دولة مؤقتة وبال أظافر وال أسـنان،        .. الدولة التي تدعو إليها إسرائيل، والتي وردت كبند في خريطة الطريق          

 العدد غير   كبيرة” بانتوستانات“أي أنها منزوعة السيادة على األجواء والمياه والمعابر، ودولة مقسمة إلى كانتونات             
تماماً مثلما أقـام نظـام الفـصل        .. متصلة جغرافياً، وأيضاً من خالل التحكم بالوصل الجغرافي بين الضفة وغزة          

لإليحـاء بـأن النظـام      ” ولم تعترف بها مطلق دولة     “1993دول للسود في عام     ” 4“العنصري في جنوب افريقيا     
  . العنصري األبيض قد أعطى للمواطنين حقوقهم

الـسيادية، التحكميـة،    : إسرائيل تريد التخلص من أعباء االحتالل، مع االستفادة من مزاياه األخرى          .. ربمعنى آخ 
  ! اإلغالقية، ووضع كافة الفلسطينيين تحت مرمى النيران والمراقبة أي إعادة تنظيم االحتالل

ك تقطع الطريق علـى كـل       هكذا مارست إسرائيل وماتزال في غزة، وتريد نقل التجربة إلى الضفة الغربية، وبذل            
القرارات الدولية لألمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، وتغلق األبواب على أية تسوية نهائية، وتسقط الحلول               
المتفاوض عليها مع الفلسطينيين لصالح الحل اإلسرائيلي األحادي الجانب، الذي يتم فرضه فرضاً بفعـل سياسـة                 

  . األمر الواقع
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تحقق نقاء الدولـة اليهوديـة،      :  الدولة الفلسطينية بالمواصفات اإلسرائيلية، هي مطلب إسرائيلي ألنها        بالتالي، فإن 
وهي أيضاً في سياقه    ” الدولة اليهودية “وتضمن إلسرائيل أن تبقى ضمن سور تحدث عنه تيودور هرتزل في كتابه             

  . نحيف جابوتنسكي: الذي دعا إليه الزعيم الصهيوني” السور الحديدي“
لذلك فإن ما حاولت رايس تسويته في زيارتها األخيرة إلى المنطقة، هو عملياً مقترح إسرائيلي ينبع من احتياجات                  

نقاء دولة إسرائيل ويهوديتها، انطالقاً من الحظر الـديموغرافي الـذي يـشكله             : إسرائيلية هاجسها األول واألخير   
  . الفلسطينيون حالياً، والمؤهل للمتفاقم مستقبالً

 أغلبيـة   -إن إعطاء أغلبية للديموغرافيا     “: ذلك من خالل القول   ” غرشون شيفر “وضح عالم االجتماع اإلسرائيلي     ي
 تحـول إلـى     - أقلية يهودية مسيطرة على كل أجزاء فلـسطين          - على الجغرافيا    -يهودية في جزء من فلسطين      

  . ”نيات من القرن العشرينماركة متميزة للتيار المركزي في حركة العمل الصهيونية منذ الثالثي
اإلسرائيلية ” تخليت“أما يوسي كالين هليفي، أحد منظري التيار الديني في الصهيونية فيقول في مقترح له لصحيفة                

 الـضفة   -إن على الصهيونية الدينية اإلقرار بأن مؤيدي االنسحاب من بعـض المنـاطق              “: 2005 عدد أبريل    -
أرضـاً  “أي أن إسرائيل تريد     . ”خالصاً وحرصاً على وحدة الدولة وسالمتها      ليسوا أقل وطنية وإ    -الغربية وغزة   
  . ”أكثر وعرباً أقل

: تخلق كل يوم وقائع جديدة على األرض، وهي تدرك مسألتين؛ األولـى           .. إسرائيل بتطبيقها لسياسة األمر الواقع      
أنه ال العرب   : الثانية. م تناسي األمر   قد تندد بها بضعة أيام، ومن ثم سيت        - أو بعض أطرافه     -أن المجتمع الدولي    

  . وال الفلسطينيون وال العالم سيلحق بها أي عقاب نتيجة للخروقات التي تقوم بها
وبخاصة في ظل ميزان القوى الحـالي المختـل تمامـاً           “.. إسرائيل تدرك أيضاً أنها وبخلقها وقائع على األرض       

لية كثيرة تنادي بضرورة التعامل مع الواقع الحالي، قبـل          ستوحي إلى أصوات فلسطينية وعربية ودو     .. ”لصالحها
فمن الصعوبة بمكـان التـصور بـأن    : ضياع كل الحقوق، فقد رددت هذه األسطوانة منذ فترة طويلة وماتزال لذا         

بقيام دولة فلسطينية كاملة الـسيادة علـى األرض         ” وما لم يتم فرض ذلك فرضاً     “إسرائيل ستقبل عن طيب خاطر      
، أو بانسحابها من القدس الشرقية، أو سحبها للتجمعات االستيطانية الكبيـرة            1967 التي احتلتها في عام      الفلسطينية

تستلزم كفاحـاً   .. فهذه األهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية    .. في الضفة الغربية، أو موافقتها على عودة الالجئين       
ما لم نقل استراتيجية فلسطينية وعربية تأخـذ بعـين   .. توذلك في أسوأ الحاال.. ونضاالً فلسطينياً وعربياً طويلين  

وما لم  .. االعتبار المتغيرات االستراتيجية اإلسرائيلية، وتواجهها استراتيجية مقترنة بآلية عمل على طريق التحقيق           
  هل نحلم؟.... بانتهاج سياسة أمر واقع يتم فرضها على إسرائيل: نضف القول

  22/1/2007الشرق القطرية 
 

   المؤقتة الحلول شرك .69
  محمود الريماوي  

التي تمت الموافقـة    ” خريطة الطريق “ثمة مشكلة قائمة في رفض الجانب الفلسطيني للدولة المؤقتة، تتمثل في أن             
عليها فلسطينياً قبل نحو خمس سنوات، تتضمن بالفعل في إحدى مراحل تنفيذها المفترض إقامة مثل هذه الدولـة                  

على أن االصطدام بهذا النص ليس محتماً، فقـد         . بع قيامها تفاوض حول الوضع النهائي     بحدود مؤقتة، على ان يت    
واألمريكيون هذه الخطة منذ اإلعالن عنها، وقد استخدمتها واشنطن للتدليس والتمويـه دون             ” اإلسرائيليون“تجاوز  

 آنذاك على الخطة وتدوينـه      نية لتطبيقها، وأوضح شاهد على ذلك أن اإلدارة الجمهورية لم يستوقفها تحفظ شارون            
بل إن شارون رفض استالم الخطة من مبعوثين امريكيين فـي مكتبـه             .  تحفظا عليها يفرغها من أي مضمون      14

  .وفعل ذلك في منزله بعيدا عن األضواء، حتى ال تكون هناك وثيقة مصورة تثبت أنه تعامل مع هذه الخطة
ن اإلدارة إلثبات أنها تتعامل بجدية مع مطالبات دولية وإقليمية          اآلن يجري تسويق هذه الخطة مجدداً في محاولة م        

ال تتوقف لحل أساس الصراع، وللتعويض السياسي عن المأزقين العسكري واالستراتيجي في العراق، ولعوامـل               
اخرى منها إنقاذ اولمرت الذي تدهورت شعبيته وتصويره هذه المرة أحد رجاالت السالم رغم أن تل ابيـب لـم                    
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بعد بقبول الخطة، وأمريكياً من أجل البرهنة على ان اإلدارة تتعاطى جدياً مع بعض استخالصات تقرير                ” زفتجا“
  .لجنة بيكر  هاملتون، والمتصاص معارضة الديمقراطيين في الكونغرس لمجمل السياسة الخارجية

ئي لرفضها، يتمثـل فـي أن   حسناً فعل الجانب الفلسطيني بالمسارعة لرفض الخطة، ولديه على األقل مسوغ إجرا          
.  مما كان يقضي بإقامة دولة مستقلة قبل نحو عامين من اآلن           2005مراحلها النهائية كانت واجبة التنفيذ في العام ،       

عالوة على ان خبرة الصراع خاصة مع اليمين المتطرف تفيد ان الحلول المؤقتة تكون مكبلة باشتراطات وقيـود                  
اإلشارة أن االحتالل أخلى غزة دون أي اتفاق ثنائي، كي يبقى طليق اليدين فـي               تكفي  . تنفي عنها أية صفة حلول    

وعليه فإن الدولة المؤقتة لن تحمل من صـفات الدولـة غيـر االسـم               . كل شيء بما في ذلك التراجع عن قراره       
!) يطرةالبحر في غزة ومياهـه خاضـعة للـس        (المضلل، وذلك مع السيطرة على الحدود البرية والمياه اإلقليمية          

  .الى آخره.. والمجال الجوي، مع الحق في المطاردة واالجتياحات
الى االنقالب على الحلول المؤقتة وهذا      ” اإلسرائيليون“كما تدل هذه الخبرة أنه ما إن تتغير الظروف، حتى يسارع            

سـتيطاني، واالسـتعداد    واليوم يراد العودة اليه مع قيود أكبر ومع التوسع في الغزو اال           . ما فعلوه مع اتفاق اوسلو    
لتحويل العالقة بين الرازحين تحت االحتالل وبين سلطات االحتالل الى نزاع بين دولتين، فال يحق للفلـسطينيين                 

أمـا  . الجـارة ” اإلسـرائيلية “بعدئذ االعتراض على االستيطان مثالً، ألنه أمر يخـص الدولـة            ) لدولتهم المؤقتة (
لسوف يجري التريث في اجرائها، إلى أن يتم اإلجهاز على مقومات الحيـاة             المفاوضات بين الدولتين الجارتين، ف    

والبقاء في الدولة الناشئة خلف الجدار، وحيث سيجري اعتبار الخنق االقتصادي على أنه من أعمال السيادة، التي                 
  ! .وعاصمتها القدس الموحدة ” اإلسرائيلية“تتمتع بها الدولة 

 تل ابيب لم تبد موافقتها بعد على الخطة، بانتظار أن تنـضج الظـروف لكـي                 ومع ذلك وكما سبقت اإلشارة فإن     
تتحول الى مطلب فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي، وعندها يتم إخراج جملة الشروط والتقييدات مـن الجعبـة،                 

نيـنهم بـأنهم    والتي تكفل إبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة الفعلية المطلقة، وكما هو عليه الحال هذه األيام، مع تم               
منحوا دولة، وأن سيد البيت األبيض قد أوفى بوعده وقام بتطبيق رؤيته، وبما يسد عليهم مستقبال أي باب لألمـل                    

وبإعالن الجانب الفلسطيني رفضه للخطة المشبوهة، فإنه قطع الطريق على أي تسويق لها، وهو مـا                . والخالص
حين أعربت عن تفهمها كما قالت لهذا الموقف، والذي         ) ثامنةال(عبرت عنه كوندوليزا رايس في زيارتها األخيرة        

يقتضي التمسك به ألن هذا الحل ليس حالً بل بمثابة شرك، يدفع حكماً وحتماً للوقوع مجدداً في براثن االحـتالل                    
  .وتحت مسميات مضللة

ذا الحل وتزيينه على أنه     والراجح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد سعياً محموماً، لوضع تخريجات جديدة لتمرير ه            
مجرد خطوة على الطريق سوف تتبعها خطوات أخرى، وأن الهدف هو وقف العنف ورفع المعاناة عـن الـشعب                   

كما أنه في اإلمكـان توقـع أن تعمـد          . الفلسطيني، وتمكينه من رؤية تحقيق حلمه الوطني الذي طال العهد عليه          
الرباعية الدولية، التي سـوف تـستأنف اجتماعاتهـا قريبـاً       واشنطن لوضع هذه الخطة على جدول أعمال اللجنة         

والهدف هو تأمين غطاء دولي ليس حتى لرسم حدود مؤقتة للدولة العتيدة، بل عملياً لرسم حـدود دائمـة للدولـة                     
  .العبرية داخل جدار الضم والتوسع، الذي تجري تسميته بجدار الفصل العنصري

 والعربي حول هذه المسألة، فالمطلوب في االبتداء واالنتهاء وكما قال جيمي            والمهم ان ال ينقسم الموقف الفلسطيني     
  .كارتر، ليس بعث خطة ميتة بل إنهاء االحتالل

  22/1/2007الخليج اإلماراتية 
 

  ومواصلة الحوار... تحريم الدم: عباس ومشعل .70
  حلمي موسى

 المكتب السياسي لحركـة حمـاس خالـد         ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس     ”األخوة األعداء “وأخيرا عقد   
ولم يزف االجتماع بشرى حل الخالفات واإلعالن عـن االتفـاق علـى             . مشعل، في دمشق اجتماعا لمنع القطيعة     

وترافق االتفاق على عقـد     . تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه حمل في ثناياه معنى استعداد الطرفين لمنع التصعيد            
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 بذل جهد سوري وفلسطيني خاص، بسريان مفعول التفاهمات في غـزة لتفعيـل              االجتماع، والذي لم يتم من دون     
  . لجنة التحقيق في حوادث االقتتال وبدء الحوار الوطني الشامل غداً في غزة

وبذل وسطاء كثر، فلسطينيون وسوريون، جهدا مركزا في اليومين األخيرين من أجل ترتيب االجتماع بين عباس                
وكان االجتماع موضع تشكيك إثر إصرار      . صال على عقده منذ ما ال يقل عن أسبوعين        ومشعل والذي كان متفقا أ    

الرئيس عباس تارة ورئيس المكتب السياسي لحماس تارة أخرى على عدم عقد االجتماع إذا لم يقد إلـى إعـالن                    
اس وفتح إلـى    أن تنازع الطرفين على عقد االجتماع أو عدمه نبع من اختالف نظرتي حم            ” السفير“وعلمت  . اتفاق

” حكومتي“فالرئيس عباس كان وال يزال يعتبر الحكومة الفلسطينية         . حكومة الوحدة الوطنية وبالتالي لالجتماع ذاته     
ولكن حماس كانت ترى أن الحكومة الفلـسطينية        . وبالتالي ينبغي لها أن تعبر في هيكلها األساس عما يراه صائبا          

وشـعرت حمـاس طـوال      . دد من مواقفها مقابل أن يتنازل اآلخرون      الجديدة هي حصيلة توافق تتنازل فيه عن ع       
  الوقت في حواراتها مع الوسطاء بالغبن ألن أحدا ال يقدر لها تنازلها عن 

وبالمقابل . المناصب األساسية في الحكومة، وبينها الخارجية والمالية بل واستعدادها لتسمية مستقل لوزارة الداخلية            
وبالتـالي  . ”جلب األموال ”و” فك الحصار “: يجب أن تحقق المطلوب منها    ” حكومته“كان الرئيس عباس يشعر أن      

  . على الوضع والشروط الدولية” التحايل“كان يحاول 
. وهكذا كان الرجالن، عباس ومشعل، يشعران بأنهما قدما أقصى ما لديهما وينتظر كل منهما من اآلخـر الثنـاء                  

عباس ال يزال حائرا كيف يمكنه      .  منهما رأى أن اآلخر ال يقدر ما فعله        وكانت الخيبة لدى الرجلين شديدة ألن كال      
ومشعل حائر كيف أن عباس، بعد كل ذلك، يقف في كتاب التكليف عنـد              . تسويق إسماعيل هنية كرئيس للحكومة    

ولكـن  . يـة في ما يتعلق بالتعاطي مع القرارات والشرعية العربية والدول        ” االحترام”و” االلتزام“الفارق بين كلمتي    
عباس يشدد في أحاديثه على أن األميركيين واألوروبيين لم يعودوا يقبلون بالكلمات الغامضة وأنهم يشددون علـى                 

  . ”الكالم الواضح“
وكان اللقاء مناسبة إلظهار اختالف مواقف الطرفين رغم كل التقدم الذي أنجزه الوسطاء من أجل تحقيق تـسوية                  

وقد بدا بوضوح أن هناك أطرافا دولية وإقليميـة         . حول دون تدهور مكانة القضية    مرضية تحفظ الدم الفلسطيني وت    
ومحلية ال تريد نجاح التسوية في حين أن أطرافا أخرى آمنت بأن وضع حماس على طريق التسوية كفيـل فـي                     

  . نهاية المطاف بإفراغها من مضمونها
فالـساحة  . التفاق عند السعي لعقـد االجتمـاع      ولكن في دمشق كان هناك أيضا من رأى أن بالوسع تجاوز فكرة ا            

الفلسطينية تمور بمظاهر الفوضى وانفالت العقال مما يوجب على الحركتين األكبر، حماس وفتح، إطالق رسـالة                
وشكلت هذه الفكرة عنوان الوساطة السورية التي قادت إلى عقد االجتماع           . تدعو للحوار والوحدة وتحريم االقتتال    

األمر مع كل من عباس ومشعل الرئيس السوري بشار االسد ونائبه فـاروق الـشرع ووزيـر                 بعد أن عمل على     
  . الخارجية وليد المعلم

ولهذا ركز عباس ومشعل والبيان المشترك على مبادئ عمومية تتمثل في رفض وتحريم االقتتال والتأكيـد علـى                  
ين، والعمل خالل شهر علـى تنفيـذ قـرار          استمرار الحوار في لجنة الحوار في غزة وتحديد مدة الحوار بأسبوع          

مؤتمر الحوار في القاهرة بالبدء بإصالح منظمة التحرير، وإعالن االتفاق على رفض مشاريع الدولة ذات الحدود                
  . المؤقتة

اتفقنا على اننا نعتبر بالدرجة االولى ان الدم الفلسطيني امر          “وقال عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع مشعل،         
ا وعلينا ان نعمل كل جهدنا من اجل استبعاد االحتكاكات او االشـتباكات الداخليـة وكـذلك عمليـات                   محرم تمام 

بحثنا ايضا في مواضيع تتعلق بحكومة الوحدة الوطنية ونأمـل          “وأضاف  . ”التحريض التي تؤجج النار وتثير الفتنة     
” تم في قطاع غزة باسم لجنة الحوار      ان يستمر حوارنا في هذا الموضوع مستكملين ذلك في الحوار الوطني الذي ي            

اكدنا تمسكنا بالثوابت الفلسطينية المعروفة لدينا جميعا وبهذه المناسبة نؤكد مرة اخرى اننا نرفض رفضا               “موضحا  
  . ”هذا امر غير مقبول... قاطعا فكرة الدولة داخل الحدود المؤقتة التي تشاع

مـن  . غة الوحيدة المسموح بها في معالجة خالفاتنا الـسياسية        نؤكد ان لغة الحوار هي الل     “وقال مشعل، من جهته،     
توجد نقاط خالفية في حوارنا سنستكملها حتى ننجـز         “وتابع  . ”الطبيعي ان نختلف لكن ليس من الطبيعي ان نقتتل        
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نحن في حماس وكذلك فتح نرفض اي       “موضحا  ” حكومة وحدة وطنية فلسطينية ونسعى الى إنجاز اهدافنا وحقوقنا        
  . ”ذات حدود مؤقتةدولة 

وبرغم رسالة التفاؤل التي حاول عباس ومشعل إطالقها بلقائهما فإن العارفين ببواطن األمور يعلمون أن عقبـات                 
ويقول هؤالء إن عدم االتفاق فعليا على تحديد هوية الحكومة يقـود            . جدية تعترض طريق حكومة الوحدة الوطنية     

إذ أن الرئيس عبـاس،     . أن بذور الخالف تكبر في التفاصيل     ” السفير “وعلمت. إلى استمرار الخالف وربما تعميقه    
كما أنه يقول   . يطالب فعليا بحق تعيين نائب لرئيس الحكومة      ” حكومته“إضافة إلى إصراره على أن تكون الحكومة        

عادة وعدا ذلك هناك الخالف على األجهزة األمنية وإ       . لبعض محاوريه إن أمر ترؤس هنية للحكومة ليس مضمونا        
  . هيكلتها

ويعتقد مسؤولون فلسطينيون أن الحوار في غزة المقرر أن يبدأ غدا يعجز عن توفير أجوبة على األسئلة الكبـرى                   
وتشير النقاشات مع جهات فلسطينية ضالعة في الحوار الى أن التفاؤل اليوم            . التي تواجه العالقة بين فتح وحماس     

ويضيف هؤالء بأن الخشية من الصدام والتآكل الذي        .  أي وقت مضى   بقرب التوصل إلى اتفاق حقيقي بات أقل من       
أصاب القضية الفلسطينية جراء االقتتال دفع فتح وحماس إلى تليين مواقفهما العلنية والمبادرة إلى خطوات ميدانية                

  . تصالحية من دون أن يعني تراجع أي من الطرفين عن مواقفه
اعات عقدت في غزة أن يبدأ الحوار بمعزل عن عقد اجتماع عباس مشعل             فقد تقرر في اليومين األخيرين في اجتم      

. في دمشق أو عدمه، وأن تبدأ لجنة التحقيق في حوادث االقتتال عملها بعد أن تم االتفاق على سبعة من أعـضائها              
ـ      والذي يضم إضافة إلى حماس وفتح ممثلـين عـن حركـة الجهـاد              ” المكتب المشترك ”كما تم تفعيل ما يسمى ب

  . اإلسالمي وعن الجبهتين الشعبية والديموقراطية
  22/1/2007السفير 

  
   عباس على االردن؟انقلبهل  .71

  فهد الخيطان
يكابر المسؤولون االردنيون وهم يحاولون اخفاء غضبهم من الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس الـذي تـصرف                 

  .رئيس وزرائه اسماعيل هنية في عمانبطريقة استفزازية ومهينة تجاه مبادرة االردن لعقد لقاء بينه وبين 
عباس لم يكتف بتجاوز التقاليد الدبلوماسية المألوفة عندما صرح من عمان ومن باحة القـصر الملكـي تحديـدا                    

لزيارة دمشق على امل ان يرضى رئيس المكتب السياسي لحركة          ” سوري“برفضه للمبادرة وانما قبل بعرض آخر       
ورفض عرضا اردنياً محترما يقضي بالمجيء الى عمان        , الذي فشل على ما يبدو    حماس بمقابلته هناك وهو اللقاء      

  . معه رئيس الوزراء اسماعيل هنية” مصطحبا“
هنية بدوره قبل الدعوة االردنية وال اعلم كيف سيرفض االردن زيارته بعد ان اتصل به رئيس الوزراء معـروف                   

  .”البخيت ووجه الدعوة له رسميا
إال ان ذلـك ال     , حب الكلمة الفصل في حماس ومن الطبيعي ان يسعى عباس للتفاهم معه           صحيح ان مشعل هو صا    

فحتى لو جرى لقاء عمان دون الوصول الى نتائج حاسمة فان ذلـك ال يعنـي              , يتعارض ابداً مع المبادرة االردنية    
ناهيـك  , عباس في دمشق  العكس تماما فان اللقاء والدور االردني ربما كان يساعد في نجاح مهمة             . نهاية المطاف 

ان قبول الدعوة االردنية في حد ذاته سيكون بمثابة تقدير من طرف عباس للدور االردني المنحاز الى جانبه رغم                   
لكن عباس خـذل    , المعارضة الواسعة في الشارع االردني للسياسة الرسمية تجاه حماس والملف الفلسطيني عموما           

 القائم بين الطرفين واضعف الموقف الرسمي الذي عمل بشكل فعال على            اصدقاءه في االردن وانقلب على التفاهم     
  .عزل قيادة حماس في دمشق لصالح الداخل الحمساوي

اردنياً ما جرى يعني ان السياسة الرسمية بشأن الملف الفلسطيني مرتبكة وتحتاج الى مراجعة لالجابة على االسئلة                 
هل نستمر فـي    ” 2“? وة عباس وهنية خطوة صائبة ام قرارا متسرعا       هل كانت المبادرة االردنية بدع    ” 1“: التالية

هل ينبغي االستمرار في العالقـة      ” 3“? مقاطعة حكومة حماس بعد ان وجهت الدعوة رسميا لهنية لزيارة االردن          
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هل سياسة مقاطعة قيادة حماس في الخارج تخـدم االردن ام           ” 4“? مع عباس كحليف اوحد في الساحة الفلسطينية      
  .?مصلحة االردن تتطلب تنويع الخياراتان 

فيما بعض المسؤولين ال ينظرون لمـا       , المراقبون للموقف الرسمي يشعرون ان االردن بدأ يفقد الورقة الفلسطينية         
جرى باعتباره فشالً سياسيا وال يكفون عن تقديم االعذار نيابة عن محمود عباس وكأن ما حدث ال يعتبرونه اساءة                   

  .لالردن
    22/1/2007ليوم العرب ا
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