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  االتفاق بين أولمرت وبيرتس على تعيين أشكنازي رئيسا لهيئة األركان  .1

اتفق رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، ووزير األمن عمير بيرتس، على تعيين الجنرال غابي أشـكنازي    
ويحل أشكنازي محل رئيس األركـان المـستقيل،       .مساء أمس في مكتب أولمرت    رئيسا لألركان، في اجتماع عقد      

وبذلك قبل أولمرت وجهة نظر بيرتس حول التعيـين،          .دان حالوتس الذي استقال نتيجة فشل العدوان على لبنان          
ئـة  وتقرر أن مدير عام وزارة األمن، الجنرال غابي أشكنازي هو المقبول على كليهما إلشغال منصب رئـيس هي          

ومن المتوقع أن يقدم هذا التعيين اليوم لمصادقة لجنة تعيينات المناصـب الرفيعـة،               .األركان التاسع عشر للجيش   
رئيس األركان الجديد مطلـوب منـه تـرميم الجـيش وتطبيـق دروس               .ومن غير المتوقع أن يواجه أية عوائق      

  . واستنتاجات الحرب بعد الفشل المدوي في العدوان على لبنان
  23/1/2007 48عرب

  
 مازن ومشعل يرفضان الدولة المؤقتة ويتمسكان بمفاوضات حكومة الوحدة  أبو .2

 خالل لقائهما في دمشق، على رفض دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وتحريم محمود عباس وخالد مشعلاتفق 
ر واحد، ومواصلة الحوار االقتتال الداخلي، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية خالل فترة زمنية ال تزيد على شه

حتى التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل األسبوعين المقبلين، مع اعتراف مشعل بوجود خالفات في 
). الثالثاء(هذا الشأن، بالتزامن مع اإلعالن عن مشاركة جميع الفصائل في الحوار الوطني الذي يبدأ عصر اليوم 

الشروع خالل شهر في خطوات وتفعيل وإعادة “ ضرورة علىلجانبان وفي بيان مشترك صدر بعد اللقاء، أكد ا
مازن على ضرورة  وأكد أبو. ”بناء منظمة التحرير الفلسطينية كما ورد في إعالن القاهرة ووثيقة الميثاق الوطني

قاطعاً اننا نرفض رفضاً “وجدد تأكيده على . ”خالل فترة ال تزيد على شهر“ أن يتم إعادة بناء منظمة التحرير 
  .”هذا أمر غير مقبول(...) فكرة الدولة داخل الحدود المؤقتة التي تشاع 
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نحن في حماس وكذلك فتح نرفض أي دولة ذات حدود مؤقتة ومتمسكون “ الموقف نفسه عبر عنه مشعل بالقول 
  بحقوقنا ونص هذه الحقوق في وثيقة الوفاق الوطني 

  23/01/2007البيان اإلماراتية 
  

 تخابات خيار جدي إذا فشلت المفاوضات لتشكيل الحكومةاالن: عباس .3
 رداً على سؤال عن مخاطر اندالع حرب أهلية في األراضي الفلسطينية بعد المواجهات قال الرئيس الفلسطيني

أريد أن أؤكد أن الحرب األهلية خط أحمر لن أسمح . موقفي من هذه المسألة معروف ومعلن“: االخيرة قال
، الفتاً الى ما جاء في البيان الذي صدر في أعقاب ” سبب ما أجريه من تحركات واتصاالتبتجاوزه وهذا هو

. االنتخابات المبكرة خيار جدي في حال فشل المفاوضات لتشكيل الحكومة“وأضاف  .اللقاء لجهة تحريم االقتتال
نعم الوضع “: المنطقة، قالوعن االنعكاسات السلبية على القضية الفلسطينية من جراء انفجار نزاعات أخرى في 

وعلينا االعتراف بأن هذه األوضاع . يمكن القول ان الوضع في المنطقة يثير مثل هذا القلق. في العراق يثير القلق
  .”تترك انعكاساتها على كل شيء

  23/1/2007الحياة 
  

  الخالف حول برنامج الحكومة عطل االتفاق: أسرار دمشق .4
 مع خالد مشعل، تمثل في البرنامج محمود ما منع تحقيق اختراق في لقاء قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن

واضافت أن مسألة الحقائب السيادية تبدو تفصيالً ثانوياً إذا قورنت بعقدة  .السياسي لحكومة الوحدة الوطنية العتيدة
شكيل حكومة تكسر إن أبو مازن أكد خالد مشعل، أن ما يهمه هو ت: وقالت هذه المصادر ".البرنامج السياسي"

أو " فتح"ال يهمني توزيع الحقائب، ال يهمني كم عدد حقائب : وأضاف. الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني
واضافت ان الرئيس أكد خالل جميع  .المهم أن تشكل حكومة تكسر الحصار. أن يكون لفتح حقائب أصالً

حركة حماس باالعتراف بإسرائيل، نحن نطالب حكومة نحن ال نطالب : اجتماعاته السورية والفلسطينية في دمشق
وصرح موسى أبو مرزوق،  الشعب الفلسطيني بأن تلتزم باالتفاقات الموقعة وبقرارات الشرعية العربية والدولية

امس، بأنه تم التوافق خالل اجتماع الرئيس عباس في دمشق مع مشعل على أال يتم إنجاز أي شيء ما لم يتم 
تريد إيصال المساعي التي تبذل للتوصل إلى " حماس "إنوقال أبو مرزوق  .ين جميع األطرافالتوافق عليه ب

   .تشكيل حكومة وحدة وطنية لنهايتها
23/1/2007األيام الفلسطينية   

  
  الرئيس يستقبل في دمشق وفداً من القيادة العامة  .5

وضم  .القيادة العامة- الجبهة الشعبية في مقر إقامته في العاصمة السورية دمشق وفداً مناستقبل محمود عباس
وجرى خالل اللقاء بحث آخر . الوفد السيد طالل ناجي، األمين العام المساعد، يرافقه أعضاء المكتب السياسي

تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على فك 
 التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني نتيجة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الحصار، إضافة إلى مواجهة

  .الفلسطينية
   22/1/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  لحود تلقّى اتصاالً من الرئيس الفلسطيني .6

رة لبنان  لحود عن أسفه لعدم تمكنه من زياإميل اللبنانية  محمود عباس في اتصال هاتفي لرئيس الجمهوريةأعرب
 إلى التي أدت األسبابنه راغب في القيام بالزيارة خالل فرصة قريبة فور زوال أ وشدد على.  قاهرةألسباب أمس

وقد اجري االتصال الهاتفي لدى  . الفلسطينية وضرورة تطويرها–تأجيلها، وشدد على عمق العالقات اللبنانية 
 أعرب من جهته،. مثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكياستقبال رئيس الجمهورية وفداً فلسطينياً برئاسة م
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 يكون الشعب أن إلى تتم الزيارة في وقت قريب ودعا أن في وأملهلحود عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية 
 هناك معلومات أن األولتأجيل شقان، لل: فأجاب التأجيل أسباب زكي على إثر اللقاء عنوسئل  .الفلسطيني موحداً

  ".، والثاني يتعلق باستكمال المهمة الداخلية" مازنأبو"مستوى من الخطورة على حياة الرئيس على 
  23/1/2007النهار 

  
 الفصائل تستأنف حوارها اليوم سعياً لالتفاق على حكومة وحدة وطنية: غزة .7

لة حاسمة، وربما اخيرة من تبدأ في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة غزة اليوم الثلثاء جو
و ” فتح“جوالت الحوار الوطني بغية التوصل التفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتقاسم معظم حقائبها حركتا 

وكانت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية . ، فيما توزع بقية الحقائب على الكتل النيابية ومستقلين”حماس“
 . مشعل في دمشق- االثنين بالتزامن مع لقاء عباس -ي مدينة غزة ليل االحد واالسالمية عقدت اجتماعا لها ف

وصاغ المجتمعون في ختام اجتماعهم بياناً يشبه اتفقوا فيه على وقف الحمالت االعالمية المتبادلة بين حركتي 
اقهم على شروع كما اتفقوا على وقف كل اشكال االعتداء وردود االفعال السلبية، فضال عن اتف،”حماس”و” فتح“

واجمع . عن رفضها اللجنة” حماس“لجنة التحقيق التي شكلتها لجنة المتابعة في عملها بعدما تراجعت حركة 
 الحمساوي المنبثق عن لجنة المتابعة ويشارك فيه ممثلون عن -الحاضرون على تفعيل المكتب المشترك الفتحاوي 
  .سالميالجبهتين الشعبية والديموقراطية وحركة الجهاد اال

واخيراً قرر المجتمعون استئناف جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية استنادا الى وثيقة الوفاق 
الوطني برعاية عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، وبدعوة من رئيس المجلس التشريعي بالنيابة احمد بحر، 

 .وامين سر لجنة المتابعة ابراهيم ابو النجا
  23/1/2007 الحياة

  
  وتحديد سقف زمنيحماس ترفض الشروط المسبقة لتشكيل حكومة الوحدة .8

ال سيما , قالت حركة حماس انها ستبدأ الحوار الوطني غداً الثالثاء من حيث انتهت جوالته السابقة بين الفصائل
ا على انها قدمت العديد وجددت الحركة تأكيده .بينها وبين حركة فتح في حوارهما الثنائي الذي استمر قرابة شهر

خليل ابو ليلة أحد قادتها اية شروط مسبقة . ورفضت حماس على لسان د .من الخطوات بهدف إنجاح الحوار
 .لتشكيل أي حكومة وطنية قادمة بما في ذلك التلويح بضمانات رفع الحصار عن الحكومة منذ اليوم األول لتشكيلها

سيما نقطة هامة يجب ان تكون من أولويات الحوار وهي تحديد مرجعية  إن الحوار سيتناول أموراً كثيرة الوقال
وأكد على انه إذا وجدت  .الشعب الفلسطيني إن كانت هي منظمة التحرير الفلسطينية ام السلطة الوطنية الفلسطينية

  .ر الوطنيالنوايا الصادقة فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق في وقت قريب جداً رافضاً أن يحدد سقف زمني للحوا
  22/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
  سير محرر للداخلية أ للوزراء وعمرو للخارجية وفياض للمالية وهنية رئيساً .9

انه تم التوافق على العديد من الحقائب الوزارية فـي حكومـة الوحـدة              " معا"كشف مصدر حكومي مطلع لوكالة      
واضاف المصدر   .صيات مستقلة تحظى برضى حركة حماس       المرتقبة وال سيما السيادية منها على ان تتوالها شخ        

الخاريجـة   : ان التشكيلة الوزارية ستكون على االرجح علـى النحـو االتـي    ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
اما وزارتا الداخلية واالعالم فسيتم التوافق عليهمـا خـالل          , والمالية للدكتور سالم فياض   ،للدكتور زياد ابو عمرو   

واكد المـصدر ان ال تغييـر        .ني الذي سيستانف اليوم في غزة والذي سيبحث ايضا في بقية الحقائب           الحوار الوط 
  وقالت  .على منصب رئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية الذي سيتلقى كتاب تكليف اخر لتشكيل الحكومة المرتقبة              

خضر عباس  . د رطة الفلسطينية  المحرر والمدير الحالي لشرطة مكافحة المخدرات في الش        األسيرمصادر خاصة   
وكان المرشح الجديد والذي يبلغ العقد الخامس من العمر          .مرشح لتولي حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة المرتقبة         

 .اعتقل لمدة اربعة عشر عاما في سجون االحتالل لفترات متفاوتة على خلفية انتمائه لحركة الجهـاد االسـالمي                   
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ت في علم النفس االمني كما انه عمل في وحدة مكافحة التجسس والنشاط االسـرائيلي               وللمرشح الجديد عدة مؤلفا   
ويلقي اسم المرشح الجديد قبوال لدى الرئاسة والحكومة حيث اكدت عدة مـصادر فـي                . في جهاز االمن الوقائي   

  .قطاع غزة ان حركتي فتح وحماس توافقتا على اسم المرشح
  23/1/2007وكالة معا 

  
   إندونيسياتعرضون للمضايقة اثناء مغادرتهم ينواب حماس  .10

تمكن ستة نواب في المجلس التشريعي، من مغادرة الضفة الغربية من خـالل              :الضفة الغربية  - عوض الرجوب 
وقالت النائبة سميرة الحاليقة، عـضو       .المعابر اإلسرائيلية للمشاركة في مؤتمر برلماني إسالمي عقد في إندونيسيا         

النائبة منى منصور، النائبـة     : ي من قائمة اإلصالح والتغيير، إن النواب المغادرين من الضفة هم          المجلس التشريع 
مريم الصالح وزيرة شؤون المرأة، النائب عبد الرحمن زيدان وزير اإلسكان، النائب المقدسـي محمـد طـوطح،               

الل بعـد اعتقـال دام أربـع        النائب داود أبو سير، والنائب خالد طافش الذي أفرج عنه مؤخرا من سجون االحـت              
وأوضحت في حديث للجزيرة نت أن بعض النواب تمت إعادتهم من عند جسر أللنبي اإلسرائيلي شـرق                  .سنوات

أريحا، إال أنهم تمكنوا من المغادرة في محاوالت الحقة، فيما تعرضت النائب مريم صالح والدكتور عبد الـرحمن                  
وفسرت السماح لهؤالء النواب بالمغادرة، رغم حمالت المالحقة         .زيدان لعراقيل وتأخير ألكثر من خمس ساعات      

للنواب اإلسالميين، بعدم وجود تحفظات أمنية إسرائيلية عليهم، موضحة أن المتقدمين بدعاوى قضائية ضد منعهم               
  .من السفر يكسبونها في الغالب

  23/1/2007الجزيرة نت 
  

  لفلسطينيينمقاطعة كندا لحماس قد تحولها الى عدو ل: الزهار .11
حذر وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في مقابلة نشرتها صحيفة كندية اليوم االثنين من احتمال تحول 

وبدا . واالنحياز السرائيل) حماس(كندا الى عدو للفلسطينيين اذا واصلت مقاطعتها لحركة المقاومة االسالمية 
كندية غاضبا من رفض رئيس الوزراء الكندي بيتر ماكاي ال" ذي غلوب اند ميل"الزهار في حديث الى صحيفة 

من " المتطرفة"وقال انه على الكنديين ان يخرجوا الحكومة المحافظة . لقائه, الذي يقوم بجولة في الشرق االوسط
مشيرا الى  "؟وقال الزهار انه كان سيسأل ماكاي على اي اسس اخالقية تقوم هذه المقاطعة وهذه العقوبات .السلطة

بمنع دبلوماسييها من القيام ، وقال الزهار ان كندا .ان التدابير تطال خصوصا الشعب الفلسطيني ال حكومة حماس
.  ال تفعل سوى الدفاع عن مصالح الواليات المتحدة واسرائيل ال عن مصالحها الخاصة،باي اتصال مع حماس
ماليين دوالر كندي , 3.7ينيين تبلغ قيمتها مارس الماضي جزءا من المساعدات الى الفلسط/وعلقت كندا في آذار

االسبوع الماضي ان كندا على وشك االعالن عن " غلوب اند ميل"وذكرت صحيفة  . مليونا تقدمها سنويا25من 
اال ان اوتاوا لم تؤكد , مساعدة جديدة الى الفلسطينيين ستقدم عن طريق صندوق خاص انشأته المجموعة الدولية

  .الخبر رسميا
  23/1/2007سما وكالة 

  
  مسلحون يعتدون على مكتب لنواب حماس    .12

فـي المجلـس التـشريعي      '' التغيير واإلصـالح  ''أطلق مسلحون النار الليلة قبل الماضية، على مكتب نواب كتلة           
وقال شهود عيان إن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار بغزارة باتجاه مكتب النواب             · الفلسطيني في مدينة نابلس   

والذوا بالفرار، ما أدى إلى تحطيم نوافذ المكتب وإصابة بعـض الجـدران والمحتويـات               '' حماس''ابع لحركة   الت
وأدان مكتب النواب هذا االعتداء الجديد الذي يعد الثالث من نوعه، وأشـار فـي بيـان                 · الداخلية بأضرار مختلفة  

ـ    أصدره إلى أن االعتداء يأتي بعد لقاء رئيس السلطة محمود عباس و            خالـد  '' حمـاس ''رئيس المكتب السياسي لـ
  ·''بغرض اإلفساد والترويع''مشعل 

  23/1/2007االتحاد االماراتية 
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   االلتزام بأصول المهنةإلىعالم تدعو وزارة اإل .13

 وفق ما نصت اإلعالمي العمل بأصول االلتزام إلى اإلعالم في بيان لها الصحافيين ووسائل اإلعالمدعت وزارة 
 مؤخرا وفقدانها اإلعالمية الممارسة إليه آلت وذلك بعد ما ،م1995انون المطبوعات والنشر لعام عليه فقرات ق

 احد محركات الفتنة،  كما يشير اإلعالم يكون أن حد وصل إلى والخالفات الداخلية لألحداثللبوصلة في تغطيتها 
ديم المعلومات والتعليقات حدود القانون  تمارس الصحافة مهنتها بحرية في تقأنوشدد البيان على ضرورة . البيان

  .  واحترام الحقيقةاإلنسانوامتناعها عن نشر ما يتعارض مع المبادئ والمسؤولية الوطنية وحقوق 
23/1/2007الحياة الجديدة   

  
  األمن الوقائي يحيل أحد عمالء االحتالل للنيابة العامة .14

 العامة بغزة بعد اعترافه الكامل بالتورط مع المافيا أحال جهاز األمن الوقائي أحد عمالء االحتالل للنيابة
وأوضح جهاز األمن الوقائي في بيان صحفي له أمس أن  .والمخابرات اإلسرائيلية، والتبليغ عن مطلقي الصواريخ

 عاما يسكن مخيم النصيرات كان اعتقل من قبل الجهاز في الحادي 32والبالغ من العمر " ح.س"العميل المذكور 
ين من كانون االول الماضي واعترف للجهاز والنيابة العامة أنه عمل في إسرائيل لسنوات طويلة واستطاع والعشر

خاللها إقامة عالقات مع المافيا اإلسرائيلية التي كلفته بسرقة حاويات بضاعة من ميناء اسدود تعود ملكيتها 
 واستغل في عمليات السرقة هوية مزورة باسم لمواطنين يعملون في تجارة اللحوم المجمدة واألدوات الكهربائية،

 2006وأضاف البيان أن العميل المذكور ارتبط مع المخابرات اإلسرائيلية في شهر حزيران  .صاحب البضاعة
إضافة لمبالغ مالية على دفعات وكلفته بعد عودته الى غزة بمراقبة " أورانج"الماضي وقامت بتسليمه شريحة 

ه والتبليغ عنهم باإلضافة الى مراقبة أسماء مقاومين من عدة فصائل حيث أجرى مطلقي الصواريخ من مشغل
  .اتصاالت من غزة بضابط التشغيل وأبلغه بمعلومات هامة وحساسة عن المقاومين

 أن عميلين آخرين تم اعتقالهما خالل األشهر القليلـة الماضـية،            لأليام الفلسطينية مصدر أمني   إلى ذلك، أوضح    
نيابة العامة بعد أن أدليا باعترافاتهما كاملة لدى ضباط التحقيق في جهاز األمن الوقائي حول تورطهما                ُأحيال إلى ال  
  . مع الشاباك

 23/1/2007الحياة الجديدة 
  

  حماس وفتح تستخفان بتهديدات نتنياهو بإسقاط الحكومة .15
حركة حماس، بتصريحات استخف فوزي برهوم، الناطق باسم : 22/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم أورد 

 .حركةالليكود بنيامين نتنياهو، التي هدد فيها بضرب إيران وإسقاط الحكومة الفلسطينية التي تقودها الزعيم حزب 
إن االحتالل الصهيوني راهن على إسقاط الحكومة منذ أول : "ثنينوقال في تصريح للمركز الفلسطيني لإلعالم اإل

بعد أن نجحت " هذه المحاوالت زادت من قوة حماس وثباتها في المقاومة، السيما  أناًكد مؤ".لحظة لتوليها الحكم
يخلق الحجج الواهية "وقال أن االحتالل  ".الحركة في الدمج بين المقاومة والسياسة ورسخت مفهوم الديمقراطية

 النظر برهوم ولفت ".لضرب المشروع اإلسالمي المتمثل في المقاومة، والتي تتربع حركة حماس على عرشها
، مؤكداً أنها "جاءت متساوقة مع موقف وزيرة الخارجية األمريكية في زيارتها األخيرة"إلى أن تصريحات نتنياهو 

جاءت لتدمير البنية التحتية لحركة حماس ومشروعها اإلسالمي الكبير، السيما بعد أن نجحت في حشد الثقة بين "
أن هذه التهديدات جاءت لكون إيران ترفض المشروع الصهيو أمريكي "واعتبر  ".أبناء وشرائح الشعب الفلسطيني

  ."وحماس كذلك، ولذلك اعتبروا أن حماس ضمن منظومة حزب اهللا وإيران، وبالتالي يجب ضربها
، عـن اسـتخفافها     ثنـين  عبرت حركة فتح، اإل    :رام اهللا من   22/1/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأفادت  

واعتبـر جمـال     .المتعلق بإسقاط حكم حماس    لخبث الفهلوية التي استقرئت في تصريح نتنياهو      وازدرائها لروح ا  
نزال، الناطق باسم فتح في الضفة الغربية، أن أي تدخل إسرائيلي في الشأن الفلسطيني مرفوض بتاتاً، وأن الثقـة                   

 ". مـساميرها فـي خبـزه      عجن"بالحكومة أو إسقاطها هو شأن فلسطيني داخلي، أجدى إلسرائيل أن تتوقف عن             
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واعتبر نزال أن نتانياهو هو مسيلمة إعالمي محترف، أتقن لعبة التعامل مع اإلعـالم وتـضليله، ويـدرك تمـام                    
اإلدراك أن تصريحاته الذميمة هذه تسبب ردة فعل عكسية عند الفلسطينيين، الذين يميلون بالفطرة لفعل كـل مـا                   

وأكد نزال، أن نتانياهو ال يزيد أو ينقص عن طراز إمبراطـور             .يليةيرون أنه يعاكس الظاهر من الرغبة اإلسرائ      
إعالمي يعي جيداً تأثير تصريحه هذا على الناخب الفلسطيني، معتبراً أن هدف نتانياهو بهذا التصريح هـو حقـن                   

م واعتبر أن توقيت هذا التصريح يـتالز       .الوعي الفلسطيني بقناعات جرثومية تصيب البدن الفلسطيني في مرض        
مع حاجة اليمين المتطرف في أماكن متعددة من المنطقة لضرب كل إمكانية لتصليب األرضية التي يستند عليهـا                  

 بسلسلة تصريحات أطلقها    اًذكر م .أبو مازن الستقطاب اعتراف دولي بجاهزية الطرف الفلسطيني للمقاومة والسالم         
حذرين فيها الفلسطينيين من انتخـاب حمـاس، ممـا          مسؤولون إسرائيليون عشية االنتخابات التشريعية السابقة، م      

انعكس سلبياً في رغبات الناخبين، الذين اندفع بعضهم بوعي سياسي منقوص إلى التعامل بأوتوماتيكية مضرة مع                
لتقطع اليد الفلسطينية التي تمتد لالستفادة من النوايا الطيبة لرجل وجد           :  نزال أضافو .تصريحات غيسين وشارون  

ارعة الطريق في دنيا السياسة اإلسرائيلية وفي هامش التطرف وحيز التنفير، بعد أن خـسر معركـة                 نفسه على ق  
  .الذكاء ضد شارون

  
  اعتقال قياديين من حركة فتح في مستشفى المقاصد في القدس .16

  مستشفى المقاصد الخيرية في مدينة القدس، خالل احتفال بذكرى انطالقـة           ثنيناقتحمت قوة من حرس الحدود اإل     
وجاء أن قوات االحـتالل اعتقلـت        . من الحضور، بينهم قياديان من حركة فتح في القدس         5حركة فتح، واعتقلت    

مين سر حركة فتح في القدس، وثالثـة مـن          أحاتم عبد القادر عضو اللجنة الحركية العليا لفتح، وصالح زحيكة           
ركمان، بحجة قيامهم باحتفال غير مسموح      شرف االعور، وسليمان ت   أالعاملين في المستشفى وهم سمير القدومي، و      

  .لى معتقل المسكوبية في القدسإوقد تم نقل المعتقلين  .به
  22/1/2007 48عرب

  
   تتهم أطرافًا في حماس بتفجير مكتبها في مدينة غزةالعربيةقناة  .17

جارا ضخما هز   انف"ن  أ قالت قناة العربية الفضائية      : ورام اهللا  غزةمن   23/1/2007 و 22فلسطين برس   ذكر موقع   
 لخلو المكتب مـن المـوظفين،      ي إصابات بشرية نظراً   أمؤكدة عدم وقوع    ,  ليل اإلثنين  "مقر مكتبها في مدينة غزة    

ضافت أو .واتهمت قناة العربية أطرافًا من حركة حماس بتفجير مكتبها في مدينة غزة            .عقب تهديدهم مرات عديدة   
 لرئيس الوزراء    مسجالً  صوتياً التهديدات بالقتل بعد عرض القناه شريطاً      من   ن مراسليها في غزة تلقوا عدداً     أالقناة  

  .خر ساعةآسماعيل هنية في برنامج إ
حمل جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية، اليوم، وزير الداخلية والحكومة مـسؤولية                من جهته   
رعب والترهيب منذ أن نشب خالف بـين حمـاس          إلى أن مراسلي العربية عاشوا أسبوعاً من ال        وأشار .االعتداء

 . بصوت رئيس الوزراء إسماعيل هنية قيل إنه تطاول فيه علـى الـذات اإللهيـة               والعربية بعد بث القناة شريطاً    
كان المفروض أن تنتهي القضية عند هذا الحد حيث أن العربيـة أوردت خبـرا عـن حـدث معـين                     ": وأضاف

 النبأ، غير أن عقلية الحكومة ال تستوعب المعالجـة الموضـوعية لألشـياء         واستضافت مسئوال معنيا بالشأن لنفي    
واتهم نزال الحكومة بأنها تعمل على تدمير آلية الديمقراطيـة           ".وتحاول إسكات كل األصوات التي ال تالئم نغمتها       

ـ                    م بوسـائل   التي أوصلتها إلى سدة الحكم وتحرق السلم الذي صعدت من عليه كي تمنع أن ينزلها أحد مـن الحك
 إلى وجود تهديدات يومية لصحافيين ووكاالت أنباء ومواقع إلكترونية بدأت تهجر غزة إلى الـضفة                اًريش م .سلمية

الغربية بحثا عن الحرية والحماية، حيث هناك وسائل إعالمية تعتذر عن نشر وثائق رسمية تقـدمها المعارضـة                  
 تزامن االعتداء قبل يوم من بدء الحوار الوطني في غـزة،            واستنكر نزال  .وفيها إثباتات قطعية عن فساد الحكومة     

  ".نذير شؤم ال فال خير حول نوايا البعض في التعامل مع المعارضة"واعتبره 
  اسـتنكر  حمـاس حركة  فوزي برهوم المتحدث باسم     :  أن 23/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    في حين نشر    

إن مـا حـدث      ": وقال ."أو المؤسسات أو الوسائل اإلعالمية    , يينأي اعتداء على أي من الصحف     "وحادثة االعتداء   
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وتنظر حماس  . ا ألنه ليس من ثقافتنا وال من عقيدتن       ،ثم هو فعل مدان ومستنكر    آلمكتب فضائية العربية من اعتداء      
, ولعبة مكشوفة من جهات الكل يعملها تحاول االصطياد فـي الميـاه العكـرة             , للحادث على انه استغالل رخيص    

استغالل حادثة تعرض القناة لرئيس الوزراء باإلساءة ورفضها االعتذار لمحاولة تشويه صورة حماس والحكومة              و
  ."وإشاعة الفوضى

  
  مشعل نهاية للقطيعة بين فتح وحماس-لقاء عباس : لمحمد نزا .18

 اصـالً  دمشق كانت ف   في مشعل   -اعتبر محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن قمة عباس             :دمشق
 بين مرحلتين مختلفتين، مرحلة مظلمة وأخرى قال إنهم يتمنون أن تكون مختلفة تماما تزول فيها الحواجز                 سياسياً

نحن في حركـة    : " في تصريحات خاصة لقدس برس      نزال وقال .ما بين الرئاسة والحكومة وما بين فتح وحماس       
ي العالقات ما بين الرئاسة والحكومة وما بـين          مشعل بداية لصفحة جديدة ف     - حماس نتمنى أن يكون لقاء عباس     

حماس وفتح، وأن يؤسس هذا اللقاء لمرحلة جديدة من العالقات نتجاوز فيها المرحلة المظلمة التـي خـسر فيهـا                    
  .وأكد أن هناك رغبة جادة للتوصل من هذا الحوار إلى نتائج عملية وملموسة ".الجميع

لى لسان وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيـرتس مـن رغبـة فـي           على صعيد آخر رفض نزال اعتبار ما جاء ع        
كالم عمير بيرتس يأتي في سياق تنافسي داخلـي فـي المجتمـع             : "المفاوضات مع الفلسطينيين بأنه مبادرة، وقال     

. الصهيوني، فعمير ينتمي إلى حزب العمل ويتنافس مع إيهود باراك رئيس الوزراء السابق على زعامة الحـزب                
.  على االنتقادات التي توجه إليه في طريقة إدارته للحرب في لبنان            اآلخر أن هذه التصريحات تأتي رداً      واالعتبار

وفي العموم هي ليست مبادرة جادة وليست مبنية على أسس وغير متفق عليها في الحكومة اإلسرائيلية، وبالتالي ال                  
  ".نريد أن نضيع وقتنا في مبادرات ال تسمن وال تغني من جوع

 22/1/2007دس برس ق
  

  مشعل-شلّح يروي تفاصيل الوساطات لجمع عباس .19
الجهاد “وبرز خالل عملية التفاوض لترتيب لقاء بين عباس ومشعل اول من امس الدور الالفت الذي قام به زعيم 

ن هناك كا “وقال شلح للحياة. الدكتور رمضان عبداهللا شلح، االمر الذي اقر به جميع االطراف المعنية” االسالمي
، موضحا ان ”خطاب التكليف والشق السياسي، وتوزيع الحقائب المتعلقة بالمال والخارجية والداخلية: خالفان

ابو مازن اصر على كلمة التزام، بينما تمسك االخوة في حماس . الخالف على كلمة“الخالف السياسي يتعلق بـ 
، ووجدناه ) االحد-من ليل السبت (شعل في ساعة متقدمة بعد لقائنا عباس ذهبنا الى م“: وتابع شلح. بكلمة احترام

لكننا قلنا ان عدم اللقاء سيؤسس لقطيعة غير مسبوقة بين . يحمل وجهة نظر عدم اللقاء ان لم يكن هناك اتفاق
وقلنا لالخوة في فتح ان عدم اللقاء بين الرجلين سيفهم على ان عباس يدير ظهره لحماس ويرفض . الطرفين

من جميع ” استنفار“بعدها حصل . ”ذا خطر وربما تكون له نتائج وخيمة وكارثية على االرضالحوار، وه
مجرد اللقاء في ظل االزمة سيكون “الى السوريين لطلب مساعدتهم، اذ قال ان ” الجهاد“االطراف، وتوجه زعيم 

ة عباس كي يوجه اللوم بأن بعض العرب والفلسطينيين اراد افشال زيار“وعلم امس ان اعتقادا ساد . ”انجازا
ولم تكن صدفة ان اضيف الى البيان الثنائي موضوع رفض الدولة الموقتة، ذلك ان الوسطاء ارادوا . ”لدمشق

  .ال تسعى الى طرح نفسها بديال من السلطة كمفاوض مع المجتمع الدولي” حماس“من ان ” فتح“طمأنة عباس و 
  23/1/2007الحياة 

  
  م يخرج بنتائج عمليةلقاء عباس ومشعل ل: حواتمة .20

 عـن  في حديث للدسـتور مين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة      أ قال:  كمال زكارنة  - عمان
لم يخرج بنتائج عملية، ونحن نحذر من أن العـودة          "لقاء   أن ال  مشعل في دمشق   بخالد   عباسالرئيس  نتائج اجتماع   

ماس ستؤدي إلى مزيد من التدهور واالحتقان، والحل فقط بالعودة إلـى            إلى متاهة المفاوضات الثنائية بين فتح وح      
الحوار الوطني الشامل والحلول الوطنية الشاملة، وجولة الحوار الوطني الشامل التي ستبدأ اليوم الثالثاء فرصـة                
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 تجربـة   الكثير يتوقف على سلوك حركتي فتح وحماس ومقدار استفادتهما من         "أضاف أن   و. "ذهبية يجب اغتنامها  
األشهر السابقة، ومدى استعدادهما لاللتزام بالحلول الوطنية على أرضية وثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة، أما               
التعامل مع الزمن بشكل مفتوح فيلحق أكبر الضرر بقضيتنا الوطنية، فأمامنا مشاريع إسرائيلية مدعومة أمريكيـاً،                

سطينية موحدة، وحكومة وحدة وطنية، وإعادة تفعيـل وتطـوير مؤسـسات            وال يمكن مواجهتها إال باستراتيجية فل     
  ."منظمة التحرير، وهذا ما يجب أن يحسمه سريعاً الحوار الوطني الشامل

  23/1/2007الدستور 
  

 دحالن يتحدى حماس بالتوجه إلى القضاء لمحاسبته .21
 الحركة بالتوجه إلى اس، مطالباًحم أعرب النائب محمد دحالن عن استعداده للمحاسبة التي دعت إليها حركة

التيار " في حماس لمصلحة "تيار العقالء"القضاء، وأرجع أحد أسباب األزمة الداخلية إلى تراجع ما سماه 
وقال دحالن في حوار مع صحيفة إيميريتس توداي اإلماراتية الناطقة باللغة اإلنجليزية تنشره اليوم  ."التكفيري

ار أنه ال أحد فوق سلطة القانون، وال يوجد شخص واحد خارج دائرة المحاسبة، نحن من رفع شع" :)الثالثاء(
الجميع يعرف أن الخالف الوحيد الذي : "وأضاف ."والدستور الفلسطيني يقول إن الناس متساوون أمام القضاء

ك الذي حدث بيني وبين القائد الشهيد ياسر عرفات كان بسبب إصراري على فتح ملفات الفساد وكشف كل أولئ
سولت لهم أنفسهم العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني وتقديمهم إلى المحاكمة، وهذا موضوع ال يزايد فيه علينا أحد، 
ومع ذلك أنا جاهز للمساءلة في أي وقت، حسب األصول القانونية، ولكن السؤال المهم، هل هم جاهزون للمساءلة 

دث دحالن عن أعضاء في حماس كانوا مطلوبين لدى  وتح".؟بعد سبعة أشهر فقط من وصولهم إلى الحكم
 أين هم اآلن من الحملة الشرسة التي تشنها االحتالل فعمل على حمايتهم خالل توليه وزارة الداخلية، متسائالً

أنا ال أمن على أحد منهم لقيامي بحمايته، لقد كان هذا واجبي، ولم أكتف بالحماية فحسب، " :حركتهم عليه، وقال
دت في حصولهم على وظائف وأعمال ليعيشوا هم وأسرهم بكرامة، ومعظمهم كانوا وال يزالون ضباطاً بل ساع

على قيود جهاز األمن الوقائي الذي يتعرض اليوم لهجمة مسعورة وحرب كالمية من تيارات الشعوذة في حركة 
يفياً ال نطلب منهم مساعدتنا أو هؤالء الذين ساهمنا في حمايتهم وتأمينهم وظ" :إال انه استدرك قائالً ."حماس

حمايتنا، فنحن ال نخاف إال اهللا، وغياب هؤالء عن المشهد مرتبط بتنامي التيارات التكفيرية على حساب التيارات 
الحكيمة والمتعقلة في حركة حماس، ناهيك عن أن معظم األخوة الذين نتحدث عنهم هم من القيادات الميدانية وال 

وعن سبل الخروج من األزمنة الراهنة التي تمر . " الخطابات والشعارات واإلعالم المغرضيشتغلون كثيراً بحرب
الخروج من األزمة يتطلب أوالً وقبل كل شيء أن تعترف حماس باآلخرين، " :بها الساحة الفلسطينية قال دحالن

..  شركاء في الدم :سابقاً شعاروتدرك أن الوطن لنا جميعاً، وأنه ال سبيل إلدارة الدفة بفريق واحد، وهم من رفع 
 ."شركاء في القرار

  23/01/2007البيان اإلماراتية 
  

  حكومة بالفساد اإلداري والماليال تورط عن  تقريراًعدت فتح .22
فتح، النقاب عن أن حكومة حماس ماضية في سبيل           كشف تقرير أعده جمال نزال، المتحدث باسم حركة        :رام اهللا 

واستند التقرير إلى وثائق رسمية ومراسالت       .قيات غير القانونية، بما يثقل كاهل الميزانية      التعيينات العشوائية والتر  
حكومية، كشفت أن الحكومة، أثقلت كاهل الميزانية العامة، بآالف عقود العمل، خصصتها لتوظيـف أفـراد مـن                  

 عهدها بالشكوى من إفـراط      وذّكر بأن الحكومة الحالية، استهلت     .حماس بشكل حصري، لما يسمى بالقوة التنفيذية      
الحكومة السابقة في التعيينات بالقطاع العام، وكيف أنها اآلن أصبحت متهمة هي نفسها، بما نهت عنه، إذ وظفـت                   
آالف الزائدين عن الحاجة، وتستعد اليوم لتفريغ المزيد في إطار القوة التنفيذية، التي هي جهـاز غيـر منـضبط                    

ة على عادة إغفال الضرورات القانونية، إلعالن وجود الوظـائف الـشاغرة            واستنكر نزال جري الحكوم    .أصالً
وإجراء المسابقات الشفافة على إشعالها، الفتاً إلى أن هذه هي الدفعة الرابعة من التعيينات غير القانونية، التي تـم                   
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 من اغتصاب القطـاع     ردها إلى الحكومة، وأنه لوال يقظة ديوان الرئاسة وهيئات رقابية أخرى، لتمكنت الحكومة            
  .العام ونحره بعشرات اآلالف من التعيينات، التي تتم على أساس حزبي وبطريقة تشبه االفتراس
  22/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  في سطورغابي أشكينازي .23

في شبه ، وخاض أول معركة عسكرية له 1972بالخدمة العسكرية االلزامية العام )  عاما53(التحق اشكنازي 
لتحرير طائرة ” عنتيبة“ في عملية 1976شارك العام . 1973جزيرة سيناء ضد القوات المصرية في حرب 

وسيكون أشكنازي . اسرائيلية اختطفت من تل ابيب الى اوغندا، وأصيب في العام نفسه في اجتياح جنوب لبنان
التي عين نائبا لقائدها ) مشاة خاصةوحدة (” لواء غوالني“أول رئيس أركان يصل الى هذا المنصب من صفوف 

تدرج . ، ثم قائدا للوحدة ذاتها في الضفة الغربية ابان االنتفاضة األولى1982اثناء الحرب االولى على لبنان العام 
في مناصب رفيعة مختلفة، ابرزها رئيس قسم العمليات في هيئة أركان الجيش، ثم قائدا للمنطقة الشمالية كلف 

، ثم عين نائبا لرئيس هيئة األركان، قبل أن يقتنص منه 2000نسحاب من جنوب لبنان عام االشراف على اال
ويرى المعلقون ان . ، ثم يعود قبل نصف عام الى منصب المدير العام لوزارة الدفاع2005حالوتس الرئاسة العام 

ل الجيش وانتشاله من أشكنازي يعود الى رأس الهرم العسكري حامالً خطة وحيدة تنحصر في سبل اعادة تأهي
  .أزمته بعد حرب لبنان

23/1/2007الحياة   
  

   البعثة االسرائيلية العسكرية في باريس موظفياختفاء كبير  .24
 ذكرت االذاعة االسرائيلية اليوم ان القائم باعمال رئيس بعثة وزارة الدفاع االسرائيلية في فرنـسا                :القدس المحتلة 

وقالت ان السلطات الفرنسية وبالتعاون مع الجهات االسرائيلية         0صمة باريس دافيد دهان اختفت اثاره امس في العا      
المختصة تجري تحقيقا مكثفا في مسعى القتفاء اثار الدبلوماسي االسرائيلي مشيرة الى انه عثر في منزلـه علـى                   

  .رسالة تتعلق باختفاء اثار
  23/1/2007 بترا –وكالة االنباء االردنية 

  
  عى إلى إقالة أولمرت مجموعة داخل كديما تس .25

أفادت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم، أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت يمر في فترة حرجة داخل حزبه، ويفقـد                  
وقد أوردت صحيفة معريف تقريرا مفاده أن مجموعة كبيرة داخل الحزب مكونة من وزراء وأعـضاء                . السيطرة

، "ينتظمون ويستعدون لليوم الذي بعد أولمرت     "ين كبار في كديما     وقالت الصحيفة أن مسؤول    .كنيست تخطط إلقالتة  
وتقـديم  . وينتظرون سلسلة التعيينات التي ستعقب قرار المحكمة في قضية وزير القضاء السابق، حـاييم رامـون             

  .التقرير األولي للجنة فينوغراد حول إخفاقات حرب لبنان الثانية
كشاؤول موفاز ومئير شطريت يرون في التقرير فرصة إلقـصاء          وتقول الصحيفة أن مسؤولين كبار في الحزب        

وحسب تقديرات مسؤولين في كديما فإنه من المحتمل أن يتسبب أولمرت في وضعه الحالي إلى انهيـار                 . أولمرت
  .الحزب بل واختفائه عن الخارطة السياسية

  23/1/2007 48عرب
 

  ذت شروط الرباعيةحماس شريك إذا نف..  مراحل3 خطة للسالم من يعرضبيرتس  .26
اعتبر وزير الدفاع االسرائيلي، عمير بيرتس، ان حركة حماس ستكون شريكة في الـمفاوضات مع اسرائيل فـي                 
حال نفذت شروط اللجنة الرباعية، عارضاً مبادرة سياسية تتكون من ثالث مراحل وتفضي إلى حل نهـائي قـائم                   

 أن خطة خارطة الطريق غير كافية وخطة االنطواء لـم تعد           على اساس قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية، معتبراً      
واشار في هذا الصدد الى ان الـمبادرة تقوم على ثـالث           . قائمة ورافضاً للدولة الفلسطينية ذات الحدود الـمؤقتة      
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 األولى مدتها ستة أشهر يتم خاللها بلورة واقع سياسي وأمني اقتصادي جديد والعمل على ترسيخ وتوسيع               "مراحل  
نطاق وقف إطالق النار وإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت مقابل اإلفراج عـن أسـرى فلـسطينيين                  
وتفكيك البؤر االستيطانية وتقديم تسهيالت للفلسطينيين، فيما تكون مدة الـمرحلة الثانية ستة أشهر أخـرى تقـوم                 

 السيطرة الفلسطينية على األراضي من خـالل        على بدء التفاوض لحل دائم على أساس دولتين متجاورتين وتوسيع         
الخاضعة للسيادة الفلسطينية الكاملة وتـشغيل الــميناء        " أ"ذات السيطرة الـمشتركة إلى مناطق      " ب"نقل مناطق   

والـمطار الفلسطينيين تحت إشراف دولي، فيما يتم خالل الـمرحلة الثالثة ومدتها ثمانيـة عـشر شـهراً تنفيـذ                   
وشدد بيرتس على عدم إهمال باقي مسارات التفاوض مع الدول العربية، داعيا             ".ئم على األرض  تفاهمات الحل الدا  

  .إلى اخذ الدعوات السورية الصادرة بشأن استئناف مفاوضات السالم على محمل الجد
 23/1/2007األيام الفلسطينية 

 
   مليار دوالر لترحيل مليون الجئ فلسطيني50اسرائيل تطرح  .27

لعة في القدس امس ان منظمات صهيونية تروج حاليا لطرح جديد من اجل ايجاد حل لمخاوف                ذكرت مصادر مط  
 مليار دوالر لحوالي   50اسرائيل في التنامي الديموغرافي العربي ويقضي بتقديم محفزات مالية تصل الى اكثر من              

علـى الهجـرة ومغـادرة      مليون مواطن فلسطيني يقطنون في مخيمات لالجئين في الضفة الغربية بغية اغرائهم             
واوضحت المصادر لصحيفة جيروزاليم بوست ان العديد من الحاخـاميين والـسياسيين فـي االحـزاب        .المنطقة

الصهيونية المتطرفة انضموا الى حملة الترويج لهذا الطرح الذي قالوا عنه انه سيكون مموال مـن قبـل الدولـة                    
  . دوالر لكل الجئ فلسطيني يوافق على الهجرة الف 100 و 50العبرية على ان تدفع مايتراوح بين 

  23/1/2007عكاظ 
 

  غالبية الحواجز التي أعلن عن إزالتها لم تكن موجودة مسبقاً : إسرائيل تعترف .28
أكدت مصادر عسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، صحة أقوال المنظمات الحقوقية في األمـم                

بية الحواجز الترابية التي ادعى الجيش اإلسـرائيلي إزالتهـا فـي إطـار مـا يـسمى                  المتحدة، التي تفيد بأن غال    
حيث إن بعضها كان قد أزيـل قبـل         ،  للفلسطينيين في الضفة الغربية، لم تكن قائمة عند اتخاذ القرار         " التسهيالت"

لـذي يؤكـد ادعـاءات      ذلك، أو تم اقتحامها من قبل الفلسطينيين، وتقرر في حينه عدم إقامتها من جديد، األمـر ا                
المنظمات التابعة لألمم المتحدة، والتي كانت قد أشارت إلى أن الحواجز التي يدعي االحتالل أنه أزالها، لم تكـن                   

 إلى أن منظمة تابعة لألمم المتحدة كانت قد طالبت الجيش اإلسرائيلي، بتقديم قائمة              صحيفة هآرتس وأشارت   .قائمة
تمت إزالتها في القرى الواقعة بالقرب من مدينة نابلس، موضحةً أنه بعـد أن قـام                تفصيلية للحواجز الترابية التي     

" اللـبن الـشرقية   " موقعاً جرى إزالة الحواجز الترابية منها، من بينهـا           12الجيش اإلسرائيلي بتقديم قائمة بأسماء      
لمواقع لم تكن هنـاك أيـة       ، تبين بعد الفحص والدراسة أنه في عدد من ا         "ترمسعية"و" ياصيف"و" جمعين"و" بيتا"و

  .حواجز، في حين لم تتم إزالة الحواجز في مواقع أخرى في القائمة
   22/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  من الضفة الغربية للفلسطينيين % 90 وافقت على تسليم إسرائيل: يزبير .29

وم، في خطـاب ألقـاه فـي مـؤتمر          ، الي "كديما"زعم شمعون بيرس، نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، من حزب          
ونقلـت صـحيفة     .هي القضايا األساسية لألزمة مع السلطة الفلسطينية      " الحدود والقدس والالجئين  "، أن   "هرتسيليا"
أنه بخصوص قضية الحدود، فإن إسرائيل قريبـة        : "الصادرة باللغة العبرية، عن بيرس قوله     " يديعوت أحرونوت "

من أراضي الضفة الغربية، وأنهـا قالـت للعـالم          % 90، وأنها وافقت على إعادة      جداً من االتفاق مع الفلسطينيين    
العربي، أنه ال يوجد إلسرائيل ما تتفاوض عليه بخصوص قضية الالجئين، وأن المبادرة السعودية تتطرق بـشكل                 

يهـا  وأدعى بيرس، أن هناك أمـور متفـق عل        .، على حد زعمه   "مختلف للقضية، وال أحد يتحدث عن حق العودة       
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بخصوص قضية القدس، وهناك قضايا يتوجب مناقشتها، وأنه ال يتوجب على إسرائيل أن تتدخل في النزاع الدائر                 
  ".حماس"و" فتح"في المناطق الفلسطينية، بين حركتي 

   22/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
 

  نووية ” دولة عتبة“نحن : مسؤول ذري إسرائيلي .30
معهد السياسات “أرييل ليفيت، في خطاب ألقاه أمام مؤتمر ” لطاقة الذرية اإلسرائيليةهيئة ا“قال نائب رئيس 

نووية أي أن لديها إمكانية تطوير أسلحة نووية، ولكن لم تعلن ” دولة عتبة“ اسرائيل إنفي هرتسليا ” االستراتيجية
معاهدة حظر انتشار “الم وتبني واستعرض ليفيت في كلمته تاريخ تطور الطاقة النووية في الع. ذلك رسمياً بعد
وقال إنه خالل   .1967التي قلصت الدول النووية إلى تلك التي حازت التقنية الذرية قبل عام ” األسلحة النووية

 أوقف االستقرار الدولي والمعاهدات التي أبرمت 1989 و1967التي امتدت بين العامين ” المرحلة النووية الثانية“
زحف نحو هذه الغاية، “ السالح النووي لخارج حدود القوى النووية الخمسة، ولكن كان هناك في تلك الفترة انتشار

ونتيجة لذلك قدمت ثالث دول نفسها كدول أعتاب، وبقيت خارج المعاهدة النووية، وهى الهند وباكستان 
  . ”وإسرائيل

  23/1/2007السفير 
  

  " ير الذاتيالتدم" الصهيوني يمر في مرحلة خطيرة من الكيان: بيريز .31
، أن الكيان   )22/1(قال شمعون بيريز، النائب األول لرئيس الوزراء الصهيوني، في تصريح أدلى به اليوم االثنين               

العبريـة  " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة    .، على حد تعبيره   "يمر بمرحلة خطيرة من التدمير الذاتي     "الصهيوني  
: ، قوله ) عاماً 84(بيريز، الذي يعد من أكبر السياسيين الصهاينة سناً         عن  " انترنت"في موقعها على الشبكة العالمية      

، بل إن هناك منافسة شديدة حول من يقدم الصورة          )الكيان الصهيوني (إن التدمير الذاتي وصل لكافة المجاالت في        "
 هاجم بيريز، الـذي     وفي السياق ذاته؛   ".أشد المراحل خطورة  "، مؤكداً أن تلك المرحلة هي       )"للكيان(األكثر سواداً   

شغل منصب رئيس وزراء الكيان الصهيوني لمرتين، األحزاب اليمينية واليسارية في الكيان الصهيوني على حـد                
، "بدالً من االهتمام بهـا    ) الدولة(إن أتباع اليمين ينشرون العداء، فيما يقوم أتباع اليسار بالتخلي عن            : "سواء، قائالً 
  .على حد قوله

  22/1/2007ي لإلعالم المركز الفلسطين
 

   أولمرت وبيرتس إلى االستقالة وينتقد ظاهرة المستشارين االستراتيجيين يدعولون ايع .32
عن اعتقاده أن رئيس األركان السابق، دان حالوتس، كان يجب أن  أعرب رئيس األركان السابق، موشي يعلون

وعبر يعلون عن رضاه من تعيين غابي .  تستقيلوأنه يتعين على القيادة السياسية والعسكرية أن. يستقيل منذ فترة
اختيار ممتاز، أول شيئ يجب القيام به من أجل إعادة الثقة في الجيش، تغيير : "أشكنازي، رئيسا لألركان، قائال
بدل تكوين رؤية، يخلقون عجوال ذهبية : " وانتقد يعلون القيادة السياسية قائال. "القادة، وهذا ما سيقوم به غابي

إن األمر واضح بشكل كبير، الجمع بين السياسيين وبين ما يسمون مستشارين . ، كالتجميع واالنطواءتنهار
في الماضي كان المستشارون اإلعالميون، مستشارين من وراء الكواليس، ولكنهم اليوم يدخلون إلى . استراتيجيين

 القرار كان طاقم تلفيق وليس طاقم في التجميع من اتخذ. غرف االجتماعات، وأحيانا يتخذون القرارات وحدهم
  ".خبراء

  23/1/2007 48عرب
  

   إلى إشعال الفتنة بين السنة والشيعة في المنطقة يدعويعالون  .33
اكد الجنرال احتياط موشيه يعالون رئيس االركان االسبق للجيش االسرائيلى أنه يستحيل تسوية الملـف النـووى                 

الحكم المتشدد فى طهران دون زعزعة االوضاع االقليمية، ودعا الـى           االيرانى واحداث التغيير المنشود فى نظام       
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ابراز الفصام والشقاق بين النظام الشيعى فى ايران واالنظمة السنية فى المنطقة التى تشاركها اسرائيل مـصالحها                 
سطينى هـو   ورأى يعالون أيضا أنه يجب تقويض المعتقدات الخاطئة بأن النزاع االسرائيلى الفل           . على هذا الصعيد  

السبب االول فى عدم استقرار االوضاع االقليمية، معتبرا أن الرضوخ للضغوط الدولية وتقديم التنازالت االقليمية               
  .المتشددين االسالميين المدعومين ايرانيا على مهاجمة اسرائيل” من وصفهم“لن يحقق شيئا سوى تشجيع 

  23/1/2007الشرق القطرية 
  

  ي حالة حرب ما بعد الحرب إسرائيل ف: مؤتمر هرتسليا .34
احتلت الحرب اإلسرائيلية الثانية على لبنان وآثارها البعيدة المدى على المنطقة، مكاناً مميزاً في مداوالت مـؤتمر                 

 إن  حيث قـال   ،وكان رئيس األركان األسبق موشيه يعلون األبرز في حديثه عن الحرب وعواقبها           . هرتسليا السابع 
رب لبنان ال تنبع من مشاكل أساسية في الجيش، وإنما هي ثمرة قيادة عسكرية وسياسية              اإلخفاقات التي تبدت في ح    

وركّز يعلون على أن الهـدف  . ولذلك فإن الجيش اإلسرائيلي سيعود إلى نفسه سريعاً جداً مع القيادة الجديدة    . فاشلة
ورأى أن  . تيجية إسالمية جهادية  األساس لحزب اهللا ليس تحرير لبنان، وإنما تدمير دولة إسرائيل كجزء من استرا            

الثورة اإلسالمية في إيران جعلت الصراع صراعاً بين الحضارات، وأن ما يجري اآلن هـو الحـرب العالميـة                   
” حرب ما بعد الحـرب “وتحدث وزير الدفاع عمير بيرتس عن الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل اليوم تشهد       . الثالثة

وقال إنه على الـصعيد الخـارجي هنـاك محاولـة           . المهمة التي تتعرض لها   جراء المخاطر الداخلية والخارجية     
وأشار إلى أن   . إسرائيل للمحافظة على إنجازاتها في حرب لبنان في وجه محاوالت حزب اهللا إلعادة تعزيز قواته              

ونـشر  تغيير وجه الواقع في الجنوب اللبناني، إضعاف حـزب اهللا           : حرب لبنان حققت إنجازات مهمة في مقدمها      
  . الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب

  23/1/2007السفير 
  

 أول هزيمة في تاريخنا: موشيه آرينز .35
اعترف وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيه آرينز خالل مقابلة أجرتها معه القناة السابعة االسرائيلية أمس بأن 

رب لبنان الثانية، إنه في ح وقالمرة األولى في تاريخها، العدوان األخير على لبنان ألحق الهزيمة بإسرائيل، لل
منيت إسرائيل بهزيمة للمرة األولى في تاريخها، ومن يتشكك بأن إسرائيل قد هزمت بسبب إنجازات عديدة 

” على إسرائيل في اليوم األخير) من قبل حزب اهللا( صاروخاً 250حصلت عليها، فإن النتيجة النهائية هي إطالق 
ليس ألولمرت وبيرتس أية “وقال آرينز، الذي يعد أحد االستراتيجيين العسكريين في إسرائيل،  .ربمن الح

، وعملياً كان عليهما االستقالة قبل ان يستقيل دان )للجيش اإلسرائيلي(صالحية أخالقية الختيار رئيس أركان 
هما اللذان ) اولمرت وبيرتس(الشخصان فهذان . بالبائس جداً“، واصفاً الوضع الحالي للدولة العبرية ”حالوتس

يتحمالن مسؤولية فشل حرب لبنان الثانية، وبالتالي يصعب عليهما أن يكونا موضوعيين في اختيارهما لرئيس 
  .”األركان

  23/1/2007األخبار اللبنانية 
 

 للسنيورة” دعم”لنصر اهللا و” شكر“: مؤتمر هرتسيليا في يومه الثاني .36
 من مؤتمر هرتسيليا دعوة رئيس القسم السياسي واألمني في وزارة الدفاع اللواء في برزت خالل اليوم الثاني

االحتياط عاموس جلعاد إلى القيام بكل شيء لدعم السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية، بما فيها الخطوات 
كره لألمين العام وحزب اهللا، فيما عبر نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز عن ش” حماس“العسكرية، إلضعاف 

من المواجهات التي جرت خالل عدوان تموز، ” ألن إسرائيل تستخلص العبر“لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا 
آن األوان لعمل كل شيء من “ورأى جلعاد أنه  .وللرئيس أحمدي نجاد ألنه بسبب سياسته اتحد العالم ضد إيران

ودعا . ”ك القيام بخطوات عسكرية إلضعاف حماس وحزب اهللاأجل تعزيز السلطة الفلسطينية ولبنان، بما في ذل
سوريا لن تخرج للحرب “بيريز إلى عدم التأثّر بالتنبؤات المتشائمة بخصوص الموضوع السوري، مشيراً إلى أن 
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السنيورة، ) رئيس الحكومة فؤاد(الواليات المتحدة تعتقد أنه ينبغي أن يحكم في لبنان “وأضاف أن . ”ضد إسرائيل
لرئيس (ي ال تستطيع أن تسير باتجاه سوريا في الوقت الذي تعزز فيه األخيرة حزب اهللا وتؤمن الرعاية وه

  .”خالد مشعل) المكتب السياسي
  23/1/2007األخبار اللبنانية 

  
 حزب اهللا يقوى وأيدينا مكبلة: عسكر إسرائيل لسياسييها .37

تكبل “اد للمؤسسة السياسية في إسرائيل التي أطلق ضابط إسرائيلي رفيع المستوى أمس صرخة اعتراض وانتق
إذا أعاد الحزب ترميم ” إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً“قبالة حزب اهللا وإعادة تسلحه، محذراً من أن ” أيدي الجيش

المستوى السياسي هو الذي كبل أيدي “إن ” معاريف“قال الضابط الرفيع المستوى لصحيفة و .منظومته العسكرية
وانتقد الضابط  .”، وهذه هي مشكلتنا األساس اليوم)سابقا(ائيلي بشأن مسألة تسلح حزب اهللا في لبنان الجيش اإلسر

الذي ال يتبنى موقفاً حاسماً في موضوع إعادة تسلح حزب اهللا، الذي يجري بواسطة شاحنات “المستوى السياسي 
 على أن حزب اهللا يواصل محاوالته وشدد الضابط.”تمر من سوريا إلى لبنان، وهي محملة بكثير من االسلحة

، لكنه يعترف بأن الحزب عاد ”تضررت بشكل كبير خالل الحرب“الحثيثة إلعادة بناء منظومته الصاروخية التي 
ورمم نفسه، وإذا ما استنكفت إسرائيل عن معالجة المسألة، فستكون لذلك انعكاسات خطيرة مستقبالً وسندفع “تقريباً 

 .”ثمناً باهظاً
  23/1/2007بار اللبنانية األخ

  
  أكدت عدم الجاهزية لمواجهة في الشمال  " سرية جداً"الكشف في إسرائيل عن رسالة  .38

عرضت السبت على اعضاء لجنة التحقيق اإلسرائيلية في اخفاقات العدوان على لبنان ” سرية جداً“كشفت رسالة 
صف السنة من العدوان اإلسرائيلي األخير على  أي قبل سنتين ون 2004شباط،/، انه في فبراير”لجنة فينوغراد“

لبنان، ارسل ثالثة من اعضاء الكنيست رسالة الى رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك أرييل شارون ووزير حربه 
واشارت  .شاؤول موفاز حذروا فيها من ان الجيش اإلسرائيلي والجبهة الداخلية غير مستعدين لمواجهة في الشمال

التي نشرت الرسالة الى ان اعضاء الكنيست يوفال شتاينتس وعمري شارون وافرايم ” احرنوتيديعوت “صحيفة 
صواريخ الكاتيوشا التي سيطلقها حزب اهللا ستشوش “ مشيرين الى ان 2006 سنيه توقعوا بدقة ما حدث في صيف،

ستشل اهداف اقتصادية وامنية الحياة اإلسرائيلية ألسابيع، وسيتدفق عشرات آالف الالجئين من المناطق الشمالية، و
  .2004 فبراير 25واوضحت ان الرسالة تحمل تاريخ . حيوية

  23/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بين الواليات المتحدة وإسرائيل " الحوار اإلستراتيجي" النووي اإليراني في مركز البرنامج .39
، ريتشارد بيرل، يوم أمس األحد، إن الرئيس        قال نائب وزير الدفاع األمريكي سابقاً     " هرتسليا"في كلمته في مؤتمر     

األمريكي جورج بوش سوف يهاجم إيران في حال تبين له أن طهران على وشك الحصول على أسـلحة نوويـة،                    
وجاء أن وفوداً من الطرفين، برئاسة الوزير شـاؤل موفـاز،            .أثناء فترة إشغاله لمنصبه والتي تنتهي بعد سنتين       

مريكية، نيك بيرنز، تباحثوا في طرق وقف البرنامج النووي اإليرانـي، ومـا أسـموه               ونائب وزيرة الخارجية األ   
وفي سياق ذي صلة، ومقابل أقوال بيرل،        ".دعمها لإلرهاب ومحاوالت تعزيز قوتها ونفوذها في الشرق األوسط        "

النووية والكيماويـة   تحدث في مؤتمر هرتسليا مساعد وزير الخارجية األمريكي سابقاً لشؤون منع انتشار األسلحة              
بوب آينهورن، بأن الخيار المفضل إزاء إيران هو مواصلة الضغط الدبلوماسـي، وذلـك لجعـل                . والبيولوجية، د 

  .القيادة اإليرانية تدفع ثمناً سياسياً واقتصادياً، أو تصل إلى النتيجة بأن البرنامج النووي أصبح عبئاً عليها
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العصر النووي الرابع من الممكن أن يتميز       "وية في اسرائيل، إيلي لوليتا، إن        من جهته قال مدير لجنة الطاقة النو      
بصعود إيران كدولة نووية عظمى، وتفكك الباكستان التي تمتلك أسلحة نووية، وأبعاد خطيرة لألزمة مع كوريـا                 

  ". الشمالية، وخطر وصول األسلحة إلى منظمات إرهابية
  22/1/2007 48عرب

  
   اتهام ضد المستوطن درومي بتهمة القتل غير المتعمد  النيابة تقدم الئحة .40

 48(قدمت نيابة الجنوب ظهر اليوم، االثنين، في المحكمة المركزية في بئر السبع، الئحة اتهام ضد شاي درومي                  
المجاورة لبلدة ميتار في النقب، بتهمة القتل غير العمد للشاب المرحوم خالـد             " حفاة شاي "، صاحب مزرعة    )عاما
ـ         األ وطالبت النيابـة تمديـد      . من الشهر الجاري   13طرش والتسبب في جرح خطير للشاب أيوب الهواشلة يوم ال

اعتقال المتهم حتى انتهاء االجراءات القانونية، وذلك كونه استعمل سالحا غير مرخص وانتظر مدة طويلة ليقـوم                 
  .كما جاء في الطلبباطالق النار على الشابين، وكونه يشكل خطرا على حياة الجمهور، 

  22/1/2007 48عرب
  

  أسيران يناشدان المؤسسات الحقوقية باإلفراج عنهما لتدهور وضعهما الصحي  .41
أوضحت شيرين ناصر، محامية نادي األسير في تقرير صحفي، أنها التقت في مستشفى سجن الرملـة                 : بيت لحم 

 عاماً من سكان    39سالمة جبر خليل عواودة      عاماً من سكان سلفيت، وعفيف       25األسيرين ربيع علي حسين ربيع      
   . مناشدتهما المؤسسات الحقوقية التدخل الفوري لإلفراج عنهماهمانقلت عنحيث الخليل، 

 ، أثناء تواجده في مدينة رام اهللا بالـضفة الغربيـة،            2006 تشرين الثاني    15 األسير ربيع، اعتقل منذ      ان كشفتو
طلقت مجموعة من القوات الخاصة اإلسرائيلية الرصاص عليه، مما أسفر          بجانب إحدى المحالت التجارية، حيث أ     

وفور إصابته قـام الجنـود باعتقالـه         .عن إصابته في أسفل الظهر، تبين فيما بعد أنها إصابة في النخاع الشوكي            
 8صال   يوماً، قام األطباء خالل ذلك باستئ      22ونقلوه إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، حيث أمضى هناك            

سم من األمعاء، وأنه كان يرقد في سرير المستشفى مكبل اليدين، وبسبب المعاملة السيئة التي تلقاها طلب نقله إلى                   
 إلى مستشفى سجن الرملة، ساء وضعه الصحي بشكل كبير، حيـث انتفخـت قـدماه                هبعد نقل و. مستشفى الرملة 

ي من االستفراغ المستمر لعدة مرات يومياً، حيث تبـين          وامتألت بالماء بكميات كبيرة، إضافةً إلى أنه أصبح يعان        
ال يشعر بقدميه مطلقاً، ويتنقـل بواسـطة        انه   هونقلت عن  .أنه يعاني من نقص في البوتاسيوم وانسداد في األمعاء        

أنه بحاجة   و كرسي متحرك، ويعاني من ورم في ظهره، وأن طبيب السجن أخبره أنه يوجد في ظهره عظم مفتت،                
أن هناك جهة من الكلى     وية جراحية، الستئصال الورم الذي في الظهر، دون أن يخبره بموعد العملية،             إلجراء عمل 

ال يتلقـى إال    ، ورغم ذلك فهـو       وهذا يسبب له آالماً شديدة وال يستطيع النوم منه         ،قد ضربت وانه بحاجة لعالجها    
يذكر أن األسير ربيـع     و. ام أو أعصاب   الطبيب المتابع لحالته، طبيب عام وليس أخصائي عظ        كما ان المسكنات،  

 كمـا   . أشهر وهو أكبر إخوانه وكان وضعه الصحي قبل االعتقال جيـد جـداً             6 لمدة   2002كان معتقالً في العام     
، والذي كشف أن جنود االحتالل حاصروا المنزل        2006 كانون األول    1األسير عواودة، المعتقل منذ     اوضحت ان   

 يقبع حالياً في قسم العالج النفسي       هوو .يب زوجته من المنزل وخرج لهم وسلم نفسه       وفجروه بالديناميت، فقام بتهر   
 فور اعتقاله إلى معسكر عتصيون، حيث أمضى مدة أسبوع، نقل بعدها إلى             بعد ان نقل  في مستشفى سجن الرملة،     

ير الديناميت في   مستشفى هداسا عين كارم، إلجراء عملية في أذنه اليمنى، حيث كانت تؤلمه جداً بسب صوت تفج               
  .، أثناء اعتقاله، وأنه أمضى في المستشفى عدة ساعات فقطهمنزل

   22/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  إسرائيل بصدد الموافقة على تركيب منبر جديد في األقصى .42
رار بشأن امكانية   ذكرت مصادر اسرائيلية ان األجهزة األمنية اإلسرائيلية، تجري مشاورات حثيثة التخاذ ق           : القدس

السماح بإدخال منبر ضخم الى الـمسجد األقصى، جرى تصميمه خالل السنوات األربع الـماضية فـي األردن،                
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ليكون على نمط منبر صالح الدين الذي احرق خالل اعتداء متطرف يهودي على الـمسجد األقصى فـي العـام                   
 في القدس عما اذا كانوا تقدموا رسمياً بطلب الـى           ولـم يفصح الـمسؤولون في ادارة األوقاف اإلسالمية       .1969

وقالـت   .السلطات االسرائيلية للسماح بإدخال الـمنبر، مشيرين الى ان ما يجري هو مفاوضات اسرائيلية داخلية             
ان الجهات األمنية الـمختصة تميل الى الـمصادقة على اعادة نصب الــمنبر، إال    : صحيفة معاريف االسرائيلية  

  .من ردود فعل من جانب عناصر يهودية متطرفة ومن تأثير ذلك على النزاعات الداخلية الفلسطينيةانها تخشى 
 23/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  

  تلبية مطالبهمب المنطار يعلقون إضرابهم بعد تعهد الرئاسة معبرعمال  .43
د إعالنهـم أول مـن أمـس،        منطار التجاري عملهم بع    موظفاً وعامالً في معبر ال     161،  استأنف أمس  :حامد جاد 

اإلضراب عن العمل احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وعدم معالجة األوضاع الوظيفية للعشرات منهم، حيـث                
أليام إلـى   حديث ل منطار في   حسن أبو حجر، مدير إدارة معبر ال      وأشار  .  عامالً منهم وفق عقود البطالة     43يعمل  

 إضراب العاملين، حيث تعهد الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديـوان        أن إدارة المعبر خاطبت مؤسسة الرئاسة بشأن      
  .مضربين، وقدم وعداً لهم ببحث وتلبية مطالبهم خالل فترة أسبوع بالعمل على حل ومعالجة مشكلة الالرئيس

 23/1/2007األيام الفلسطينية 
  

  عزل ربع مليون فلسطيني في جيوبالفاصلالجدار  .44
  جديد أعدته جمعية بمكوم االسرائيلية التي تعنى بحقوق االنسان في مجال التخطيطتقريرافاد  -الحياة -الناصرة 

 ألف فلسطيني، ثمانية آالف منهم يعيشون بين الخط األخضر 240 جيباً يعيش فيها 21ان الجدار خلّف وراءه 
 وجوب ان يأخذ مسار وأضاف التقرير انه رغم قرار المحكمة العليا. والجدار، أي انهم منقطعون تماما عن العالم

الجدار في الحسبان عدم التضييق على الفلسطينيين، اال ان ما يحدد المسار في معظم الحاالت هو موقع 
وقال احد قادة جمعية بمكوم الون كوهين ليفشتس  .المستوطنات ومخططات توسيعها وليس اعتبارات أمنية حقيقية

ن ويقطع أوصالهم ومصادر معيشتهم، واحيانا يتعمد هدم نسيج ان مسار الجدار يتجاهل تماما السكان الفلسطينيي
وتابع انه بعد اتمام الجدار سيصبح التوجه الى المؤسسات التعليمية والخدمات الصحية مستحيال . العالقات القائم

  .على سكان الجيوب ويهدد عمليا امكان بقاء القرى التي حشرت بين الجدارات على حالها في المستقبل
  23/1/2007 الحياة

  
  أطول فترة إغالق لمعبر إيرز: العملوزارة  .45

إن الوزارة تمكنت خالل    : ماجد إسماعيل، نائب مدير دائرة التشغيل في وزارة العمل        . قال د  :كتب عيسى سعد اهللا   
 مليون شيكل من مستحقات العمال الذين كانوا يعملـون فـي سـوق العمـل                39العام الماضي من تحصيل نحو      

أوضح في سياق عرضه للتقرير السنوي حول أوضاع العمال في الخط األخضر خالل لقاء بمكتبه في                 .اإلسرائيلية
أن المستحقات تتراوح ما بين نهاية خدمة لبعض العاملين وبـدل اإلجـازات             : غزة مع عدد من الصحافيين، أمس     

لماضي شهد أطول فترة إغـالق  إن العام ا: لى ذلك، قال إسماعيل  .السنوية ومستحقات شهرية للمتقاعدين والعجزة    
تفرضها قوات االحتالل على معبر بيت حانون إيرز أمام العمال من قطاع غزة منذ احتالل قطاع غزة في العـام                    

 عامالً بعـد الثـاني      4837أشار إلى أن إسرائيل منعت نحو        . يوماً 311، حيث بلغ عدد أيام اإلغالق نحو        1967
الى الخط األخضر، مشيراً إلى أن سلطات االحتالل استثنت مـن هـذا             عشر من شهر آذار الماضي، من الدخول        

الـمنع تسعة عمال فقط، من بينهم طبيب يعمل في مستشفى هداسا، وآخر يقوم بمساعدة معاق، باإلضـافة إلـى                   
 ان هذه السياسية كلفت الجانب الفلسطيني     : ال وق .سبعة يعملون داخل معبر بيت حانون في مجال النظافة والصيانة         

 نوه بإن وزارة العمل بذلت جهوداً كبيرة خالل الفترة الــماضية            كما. وقطاع العمال خسائر بمليارات الدوالرات    
 .بشكل عام وفترة اإلغالق بشكل خاص، من اجل تحصيل الـمزيد من حقوق العاملين لدى الجانـب اإلسـرائيلي                 
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حصيل حقوق العمال، مؤكداً استمرارها بمتابعة     ولفت الى قيام الوزارة بتقديم أكثر من خمسة آالف طلب تستهدف ت           
  .قضايا الـمصابين خالل فترة العمل

 23/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   أسيراً خالل العام الماضي32 أحكام بالسجن المؤبد ضد :التضامن الدولي .46
ل العـام  ذكرت مؤسسة التضامن الدولي في تقرير لها ان سلطات االحتالل اصدرت خـال  :كتب غازي بني عودة  

ومن بين هؤالء االسرى حكم على      .  اسيرا فلسطينياً  32احكاما بالسجن المؤبد طالت ما مجموعه       ،  2006الماضي  
 مؤبدات ، فـي حـين   9 ـ  3 اخرين ما بين 11 اسيرا منهم بالسجن المؤبد مرة واحدة، بينما تراوحت احكام 14

وقالت مؤسسة التضامن ان سلطات االحتالل       .ؤبدا م 21 و 11تراوحت احكام الباقين وعددهم سبعة أسرى ما بين         
ان كثيرا من هـذه االحكـام       ، و تحطيم معنويات االسرى وذويهم   "ترمي من وراء اصدار هذه االحكام القاسية الى         

العالية تمت المصادقة عليها دون ان يحصل االسير على محاكمة عادلة وصدر بعضها لمجرد االشـتباه اسـتنادا                  
  .سرائيليلقانون التمييز اإل

 23/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   ويؤكد دعمهم لصفقة التبادلاألسرى المرضىمعاناة   يصفمحررأسير  .47
 عاما لـ األيام إن ظروف االعتقال غيـر الــمالئمة           30قال األسير الـمحرر شادي النمس       :كتب محمد الجمل  

رات والقوارض، ضاعفت من أعداد األسرى      وغياب األجواء الصحية إضافة إلى االنتشار الكبير ألنواع من الحش         
أن عشرات األسرى بحاجة إلجراء عمليات جراحية، لكن إدارة الـسجون            و .الـمرضى خالل األشهر الـماضية   

 .ترفض ذلك، موضحا أن نقل األسير الـمريض للـمستشفى ال يتم إال إذا بلغ وضعه الصحي مرحلـة متـأخرة                  
ونوه إلى أن األسرى في معظم السجون يعانون من صداع شبه دائم، جراء موجات كهرومغناطيـسية تـصدرها                  
أجهزة تشويش خاصة قامت إدارة السجون بنشرها داخل وخارج الغرف والزنازين، بهدف التشويش على أجهـزة                

قد تحدثه تلك األجهـزة مـع       وأعرب عن خشيته مما      .االتصال الخلوية ومنع الـمعتقلين من التواصل مع ذويهم       
وجود بعض التقارير التي تحدثت عن أنها قد تسبب مرض السرطان، مضيفا أنها تحدث تشويـشا علـى أجهـزة                

وأشار إلى أن األشهر القليلـة الــماضية        . الراديو، ما يمنع الـمعتقلين من متابعة ما يدور في العالـم الخارجي          
، موضحا أن السجانين يقومون بإجراء التفتيش العاري بـشكل دوري،  شهدت تصعيدا كبيرا في اإلجراءات القمعية 

وينفذون عمليات عد لألسرى أكثر من مرة خالل اليوم الواحد، إضافة لتفتيش غرفهم والعبث بحاجياتهم ومصادرة                
إلى حرمان عدد كبير من األسرى من زيارة ذويهم بحجج ودواع أمنية، موضحا أن بعـض        اضافة   .بعضها أحيانا 

ألسرى تقدموا بشكوى جراء ذلك وكان رد إدارة السجون مفاجئا، لدينا شكوك أن من قام بزيارتك مؤخرا لـيس                   ا
جميع األسرى يتـابعون ملـف      اكد ان   قضية تبادل األسرى التي يجري الحديث عنها حاليا         وحول  . أبوك أو أمك  

سراحه إال من خالل صفقة تبـادل يطلـق         التبادل باهتمام بالغ، ويطالبون آسري الجندي اإلسرائيلي بعدم إطالق          
  .بموجبها سراح األسرى القدامى وذوي الـمحكوميات العالية

 23/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   يعلنون االضراب عن العمل اليوم في غزةالصحفيون .48
لعربيـة،   اعلنت نقابة الصحفيين االضراب عن العمل اليوم الثالثاء في غزة استنكارا لالعتداء علـى قنـاة ا            :غزة

  .ادية عشر صباحا امام مقر المجلس التشريعي بغزةحودعت الى االعتصام الساعة ال
  23/1/2007وكالة معا 

  
  همال الطبي لألسرىاعتصام أمام الصليب االحمر احتجاجاً على اإل: الخليل .49
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مس، اعتصاماً امام مقر    نظم نادي االسير بالخليل، بالتعاون مع لجنة اهالي االسرى في المحافظة، ا           :  االيام -الخليل
الصليب االحمر بالمدينة، احتجاجاً على سياسة االهمال التي تتبعها سلطات االحتالل تجـاه االسـرى المرضـى                 

  .وللمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد العديد من االسرى بسبب هذه السياسة
  23/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  أن تبادل االسرى بين اسرائيل وحزب اهللالمانيا تهدد بوقف وساطتها بش .50

تبـادل األسـرى وقـال      علمت المنار أن المانيا هددت بوقف وساطتها بين اسرائيل وحزب اهللا حول عقد صفقة ل              
  لمنار أن المانيا تشكو من مماطلة تل ابيب في الرد على اقتراحات حزب اهللا، وكشف المصدر أن مصدر مطلع ل

  
   .اء المماطلة االسرائيلية ، حتى ال تعزز صفقة التبادل موقف وموقع حزب اهللا في لبناناالدارة االمريكية تقف ور

  23/1/2007المنار الفلسطينية 
  

   دوالر خسائر مصارف لبنان من الحربمليون 80 .51
تأثر بالحرب اإلسرائيلية كما سائر "أفاد التقرير السنوي لجمعية مصارف لبنان أن القطاع المصرفي : بيروت
 في المئة من 8 مليون دوالر تمثل نحو 80خسائر المصارف المقدرة بـ"، الفتاً الى أن "عات االقتصاديةالقطا

وفي االحتياجات التمويلية للمرحلة المقبلة،  ." في المئة من أرباحها بعد الضريبة15الناتج المصرفي الصافي، و
، خصوصاً تمويل عجز المدفوعات الخارجية تكون االحتياجات التمويلية لالقتصاد اللبناني"قدر التقرير ان 

صعوبة في توفير هذا "ورأى أن هناك . " 2011 – 2007 باليين دوالر سنوياً في متوسط فترة 3الجارية، بنحو 
الحجم من االحتياجات من المدخرات الداخلية غير الكافية أصالً، ما يعني ضرورة جذب األموال من الخارج، وال 

عبة نظراً الى وفرة السيولة في أسواق المنطقة نتيجة ارتفاع العائدات النفطية وحاجة رجال نرى هذه اإلمكانية ص
 بمعدل خمسة 2011 – 2007زيادة موارد المصارف للفترة المقبلة "وأوضح أن . "األعمال الى تنويع توظيفاتهم

حتياجات وتحقيق فائض يقوي في المئة سنوياً، توفر ما يزيد على خمسة باليين دوالر، أي ما يكفي لتغطية اال
  ."احتياطات المصارف من العمالت األجنبية ويدعم االستقرار النقدي

  23/1/2007الحياة 
  

 الجيش يصادر أسلحة من مغارة في منطقة راشيا   .52
صادرت وحدات من الجيش اللبناني، أمس، كميـة مـن األسـلحة الرشاشـة الخفيفـة                :  عارف مغامس  -راشيا  

من الذخائر العائدة لها، في إحدى المغاور الواقعة بين بلدة حوش القنعبة ومزرعة جعفر في               والمتوسطة وصناديق   
يذكر أن هـذه    . نقلت الكميات المصادرة بواسطة شاحنة عسكرية إلى أحد مراكز الجيش في المنطقة           . قضاء راشيا 

  .المغاور كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة
      23/1/2007المستقبل

  
   لسنا مع زوال إسرائيل ومطلبنا إقامة دولة فلسطينية: جنبالط .53

تريد ان تزول اسـرائيل هـذا       : وأعلن جنبالط في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو، امس، مخاطبا السيد حسن           
فلسطينية القابلة للحياة الى جانب     شأنك، فليس من ادبياتنا ان نزيل دوالً، ادبياتنا كما تعلمنا عليها هي اقامة الدولة ال              
نحن لسنا مع زوال اسـرائيل،      . دولة اسرائيل مع حق العودة مع القدس كعاصمة الفلسطينيين، عاصمة تلك الدولة           

واذا كنت انت تريد ان تزيلها من لبنان، اي انك تريد ازالة الصيغة اللبنانية والكيـان اللبنـاني بتنوعـه وتعـدده                      
كر فيها اتفاق الطائف وأيد هذا االتفاق الشيخ محمد مهدي شمس الدين، فنحن لسنا مع ازالة                وصيغته كما ارادها وف   

وقبل ان اختم تذكّر وأنصحك ان تـستعجل بالموافقـة   . الكيان اللبناني، فنحن مع لبنان اوال كما قال سعد الحريري 
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 شباط الذكرى الثالثة الغتيال الـرئيس  14على المحكمة الدولية ألن بعد ثالثة اسابيع هناك المناسبة الكبرى ذكرى   
  . الشهيد رفيق الحريري

  23/1/2007السفير 
  

  مواقع جديدة لالحتالل تفصل مزارع شبعا عن الجوالن .54
تشير المشاهدات الميدانية على خط التماس مع مزارع شبعا المحتلة، إلى أن قوات االحتالل : عساف أبو رحال

على استحداث مواقع عسكرية اضافية عند خط القمم الفاصل بين األراضي اإلسرائيلي دأبت في اآلونة األخيرة 
 ومنطقة مزارع شبعا، في خطوة تدل على إقامة خط دفاع جديد يفصل بين الجوالن "الجوالن"السورية المحتلة 

ورأت مصادر مراقبة أن هذه الخطوة . السوري المحتل من جهة، ومزارع شبعا وجنوب لبنان من جهة أخرى
 الى تحول جديد في الحسابات العسكرية اإلسرائيلية، وخصوصاً بعد ربط المواقع بمنطقة المزارع عبر شبكة تشير

  .طرق أنجزت غالبيتها على غرار سابقتها في مرتفعات كفرشوبا المحتلة
  23/1/2007األخبار اللبنانية 

  
 حل القضية الفلسطينية يبحثان مشرف ومبارك  .55

ية المصري أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني قال وزير الخارج :القاهرة
خورشيد قاصورى عقب لقاء مبارك مشرف ان القضية الفلسطينية استحوذت على جانب كبير من المناقشات 

 من جانبه قال .وهناك اتفاق على ضرورة العمل اإلسالمي المشترك بما يؤدي إلى تحقيق انفراج في األوضاع
قاصوري ان ما يحدث في العالم العربي ال سيما في فلسطين كان له تأثير عاطفي على باكستان، وأضاف ان 

ا خالل محادثاتهما في الرياض على أن هناك حاجة إلى مبادرة جديدة فقالملك عبداهللا بن عبدالعزيز ومشرف، ات
وأكد في رده على سؤال أنه التقى  .االسالمي ومكافحة االرهاب والتطرف في العالم تركز على القضية الفلسطينية

مع نظيره اإلسرائيلي عقب االنسحاب من غزة ولذلك يجب وضع هذا اللقاء في سياقه وعدم المبالغة في أبعاده، 
 هما يتأثر بما يحدث في فلسطين كما أنهقم عالقات كاملة مع إسرائيل ألن الرأي العام لديت لم ن بالدهوشدد على ا
ة المسجد االقصى، وأوضح أن إقامة هذه العالقات تعتمد على اقامة دولة فلسطينية مستقلة لها حدود مهتمون بقضي
  .هذا ما ابلغه لوزير الخارجية اإلسرائيلي في ذلك الحينان  ، وذكرمعترف بها

  23/1/2007الحياة 
  

  تتساءل عن أردني سلم إلسرائيلالمعارضة .56
عليا الحزاب المعارضة الى أنها تدارست ما ورد في خبر لجريدة  اشارت لجنة التنسيق ال:عمان-ماجد توبة

هآرتس االسرائيلية، قبل ايام، وادعت فيه ان االردن سلم اسرائيل المعتقل االردني فواز ضمرة، الذي يحمل 
 اعتقاله الجنسية األميركية، وكان يعمل إماما للمسجد الكبير في مدينة كليفالند بوالية أوهايو األميركية، حيث تم

وحسب الصحيفة االسرائيلية فإنه تم  .منذ سنة وسحبت الجنسية األميركية منه بتهمة جمع أموال من أجل فلسطين
وقالت  .نقل ضمرة إلى األردن، الذي قام بالتحقيق معه ومن ثم تسليمه إلى الشاباك االسرائيلي على جسر اللمبي

موقفنا الثابت الرافض للتنسيق األمني األردني األميركي المعارضة انه إذا صح هذا النبأ فإننا نؤكد على 
كما اعتبرت ان هذا المواطن األردني الجنسية تقع مسؤولية محاكمته على االردن إذا  .الصهيوني من حيث المبدأ

ياً وإذا كان فلسطين. كان مذنباً، وأن تبرئه إذا كان بريئاً، وفي جميع الحاالت المحافظة على أمنه كمواطن أردني
ولم يصدر عن الحكومة أي موقف رسمي ردا  .فيجب أن يسلم إلى السلطة الفلسطينية وليس إلى العدو الصهيوني

 .على ادعاءات الصحيفة االسرائيلية رغم مرور عدة ايام على نشرها الخبر
  23/01/2007الغد األردنية 

  
   بالدهدرة لقاء عباس مشعل ال يتعارض مع مباينفي اعتقال الرجوب ويعتبر جودة  .57
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عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية أمس االثنين عن أمل بالده بان  : الشرق، رويترز، اف ب-عمان 
يقود لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الى المصالحة 

 من ناحية أخرى، أقر جودة بأن .لى المبادرة االردنيةوردا على سؤال، قال إن اللقاء ال يمثل التفافا ع. الوطنية
االجهزة االمنية استدعت يونس الرجوب أمين سر حركة فتح في األردن على خلفية بيانات اصدرها مؤخرا قال 

  .جودة انها مسيئة لألردن، لكنها لم تعتقله كما ادعت مصادر في فتح
 23/1/2007الشرق القطرية 

  
  
 

  سجون اإلحتالل يخضعون للمعاناة والحرمان  عربياً في أسيراً 77 .58
 قالت احصائية جديدة لمؤسسة مانديال لرعاية شؤون االسرى والمعتقلين ان عدد االسرى العرب في :علي سمودي

 أسيرا 382 أسيرة واالطفال حوالي 112 أسيرا، اما عدد االسيرات حوالي 77السجون والمعتقالت االسرائيلية بلغ 
ي، يعيشون جميعا ظروف اعتقالية صعبة وقاسية جراء ممارسات وسياسة ادارة السجون تحت السن القانون

وافادت المحامية بثينة دقماق انه يوجد أكثر من جنسية بين االسرى العرب، فمنهم اللبنانيون . االسرائيلية
االسرى  وهناك أسرى سودانيون وجزائريون وسعوديون، موضحة ان ،واالردنيون والسوريون  والمصريون

العرب يعانون من حرمانهم من زيارة عائالتهم وعدم السماح للعائالت الفلسطينية التي تبنتهم من زيارتهم، وكذلك 
  .منعهم من االتصال الهاتفي مع أسرهم وأقربائهم بالخارج

  22/1/2007 48عرب
  

 إسرائيل قلقة على يهود اليمن  و في صعدة اليهود تهديدهمينفونالحوثيون  .59
المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية لوكالة عبر  لأعلنت إسرائي: ب.ف. الخليج، أ- صنعاء ،لمحتلةالقدس ا

فرانس برس اهتمامها الجدي بشأن ما شاع عن تهديدات ضد أسر يهودية في اليمن، عقب تصريحات المرأة يمنية 
قال عبد الملك الحوثي، وهو شقيق زعيم نما بي. يهودية لإلذاعة العبرية عن ذلك، زعمت فيها أنه تم قتل حاخامين

الحركة حسين بدر الدين الحوثي، إنه ال عالقة ليحيى سعد الخضير قائد أنصار الحوثي في آل سالم برسالة التهديد 
  .التي قيل إنها وجهت إلى اليهود، إلى جانب شعار الموت ألمريكا الموت إلسرائيل

  23/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ترحب بلقاء الرئيس عباس ومشعل في دمشق  العربيةالجامعة  .60
قال السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في تصريحاٍت صحافية في القاهرة اليوم،  :القاهرة

ما يهم الجامعة العربية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادرة على رفع الحصار عن الشعب ان 
يد الصف الفلسطيني على كلمة سواء ولتكون قادرة على إبطال حجة إسرائيل بأنّه ال يوجد شريك الفلسطيني وتوح

وأعرب عن ارتياح الجامعة العربية لالجتماع األخير بين الرئيس  .فلسطيني وتستمر في نفس الوقت باالستيطان
  .عباس ومشعل في دمشق

   22/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  اتصاالت لحماية الفلسطينيين في العراق  عنف صبيح يكش .61
 كشف األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح في تصريحات ل :القاهرة

الخليج عن قيام األمين العام للجامعة عمرو موسى، والرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء اتصاالت مع 
الية، شملت الرئيس العراقي جالل طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، في محاولة لوقف الحكومة العراقية الح

أعمال عنف تمارس ضد الالجئين الفلسطينيين في العراق، مشيراً الى أن الحكومة العراقية وعدت بمحاولة 
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لدول المشرفة على وقد أقر أعضاء مؤتمر ا .حمايتهم إال أن ذلك لم يجد له صدى على أرض الواقع حتى اآلن
شؤون الالجئين الفلسطينيين مجموعة من التوصيات لحماية الالجئين ستعرض على وزراء الخارجية تشمل 

  .االتصال باألمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان، ومنظمة األونروا لبحث وسائل حماية هؤالء الالجئين
  23/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
       قضايا لبنان وفلسطينانيبحث هرانفي ط القطري والوزيرالمعلم  .62

توجه أمس وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى طهران في زيارة مفاجئة لم : ارنا، ا ف ب، ا ش ا، رويترز
 مع تهوتقاطعت زيار.  بشأن قضايا لبنان وفلسطين، حيث اجرى مع نظيره االيراني محادثاتًيعلن عنها سابقا

أكد ضرورة تقديم المزيد من المساعدة للشعب الفلسطيني إلقامة دولته الذي ري زيارة وزير الخارجية القط
  .المستقلة والتسريع في إعادة إعمار الدمار الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي على لبنان

  23/1/2007المستقبل 
  

    برفع الحصار عن الفلسطينيين تأملروسيا  .63
 عن أملها في أن يؤدي االتفاق الذي توصل إليه الـسيد الـرئيس              أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم،    : موسكو

خالد مشعل، إلى رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على         " حماس"محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة       
وقال ميخائيل كامينين، النـاطق الرسـمي باسـم         . األراضي الفلسطينية، واستئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين     

لوزارة في بياٍن بثَّ على موقع الوزارة، إنّه يأمل أن يؤدي ذلك إلى رفع الحصار عـن األراضـي الفلـسطينية                     ا
نأمل في أن يؤدي اتفاق السيد الرئيس محمود عبـاس          : وأضاف كامينين . واستئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين   

ينية تستجيب للمقـاييس المعروفـة للمجتمـع        وخالد مشعل إلى مواصلة المشاورات لتشكيل حكومة ائتالف فلسط        
  .الدولي

   22/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
   

  1967الهدف النهائي إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لعام : األوروبياالتحاد  .64
أكد االتحاد األوروبي، أمس، أن آفاق إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط أصبحت :  أ ف ب، د ب أ، رويترز

وقال  .أكثر رحابة في ضوء سلسلة المبادرات الجديدة التي طرحت في هذا الشأن خالل الفترة الماضية في المنطقة
بالنسبة " الهدف النهائي"بيان صادر عن وزراء خارجية االتحاد األوروبي عقب اجتماعهم في بروكسل، أمس، إن 

 وإقامة دولة 1967الذي بدأ عام ) اإلسرائيلي(إنهاء االحتالل "إلى منطقة الشرق األوسط يجب أن يتمثل في 
فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل وباقي الدول المجاورة لها في أمن 

وطالب االتحاد األوروبي، في البيان، كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بتعزيز وقف إطالق النار ". وسالم
وشدد أيضاً على أهمية تدعيم المؤسسات الفلسطينية، قائالً .  غزة وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربيةالحالي في

إنه يجب على إسرائيل أن تحول بشكل فوري كل عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية 
  .المحتجزة لديها في الوقت الحالي

  23/1/2007األخبار اللبنانية 
  

   مستورد للسالح اإلسرائيليضلأفالهند  .65
صرح الجنرال يوسي بن أهارون، رئيس الدائرة الخاصة بالمساعدة في بيع السالح اإلسرائيلي للخارج، أن 

 بمبلغ 2006الصناعات العسكرية اإلسرائيلية بمختلف شركاتها ومؤسساتها الصناعية باعت سالحا خالل عام 
 بالمائة منه بيع للجيش 25 هذا السالح تم بيعه للخارج في حين ان  بالمائة من75 مليار دوالر وان 4,4وقدره 

 وكشف بن أهارون عن أن الهند كانت في مقدمة الدول التي ابتاعت هذا السالح إذ وصلت صفقاتها .اإلسرائيلي
لحالي  وتوقع ان تزداد مبيعات إسرائيل من السالح إلى أوروبا في العام ا!! مليار دوالر فقط1,5الشرائية إلى 
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وها هي تقيم ..  إسرائيل ليست دولة تستورد السالح فقط بل تصنعه وتبيعه وتحصل على دخل كبير منه!!2007
  !!عالقات وطيدة مع الهند مما يؤكد اهتمامها بأسواق جنوب شرق آسيا وفي مقدمتها السوق الهندي

  20/1/2007البيادر السياسي الفلسطينية 
  

 ييم حاالت عسر الالجئينمعايير جديدة في تق: األونروا .66
تطبيق معايير جديدة في " األونروا"قررت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين :  نادية سعد الدين-عمان

عملية تقييم حاالت العسر الشديد من الالجئين ما يعمل على توسيع نطاق المنتفعين بها، إلى جانب إعادة النظر في 
وقالت مديرة برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في  .نات المقدمة إليهمآليات وحجم المساعدات والمعو

مها الرنتيسي إن الوكالة وضعت معايير جديدة لتقييم حاالت العسر الشديد من الالجئين مع إعادة النظر " األونروا"
 .في آلية تقديم المعونات الغذائية وحجم المساعدات النقدية المقدمة إلى المنتفعين منهم

إن المعايير الجديدة تعتمد مقياس خط الفقر المدقع واحتياجات األسرة الحقيقية لتلقي " الغـد"وأضافت الرنتيسي لـ
المعونة إضافة إلى الوقوف على الظروف واألحوال المعيشية الخاصة بها باعتبارها آليات وأسس تحديد وتقييم 

 النظر في قيمة المعونة النقدية التي تتلقاها تلك الحاالت مع كما ستعيد الوكالة .حاالت العسر الشديد من الالجئين
إلى " الحالة"وستلغي األسس الجديدة معيار افتقار . اإلبقاء على كمية ونوع المواد الغذائية المقدمة للمنتفعين منها
مل وذلك  عاماً حتى لو كان عاطالً عن الع60 – 19مصدر دخل مالي وإلى وجود رجل لديها يتراوح عمره بين 
وأرجعت الرنتيسي سبب إعادة النظر في معايير تقييم . كشرط سابق لتسجيلها كحالة تستوجب المعونة االجتماعية

وتحديد حاالت العسر الشديد إلى ضرورة مواكبة المتغيرات الحاصلة واعتماد أسس علمية ومنطقية جديدة تحقق 
وأوضحت بأن المعايير الجديدة تأخذ بعين االعتبار األوضاع  .العدالة للجميع وتحدث أكبر األثر في حياة الالجئين

االقتصادية واالجتماعية والظروف المعيشية السائدة في البيئات المحيطة بمجتمع الالجئين، وذلك بعد انتقادات 
 2006وأشارت إلى أن إدارة الوكالة بدأت منذ عام . عديدة وجهت بحسبها إلى المعايير القديمة لعملية التقييم

بمراجعة أسس تقييم حاالت العسر الشديد في إطار نهج اإلصالح والتطوير الذي اعتمدته األونروا أخيراً، الفتة 
إلى أن الوكالة ستعمل هذا العام على تطبيق المعايير الجديدة إلى جانب المعايير القديمة لتقييم الحاالت المستهدفة، 

وتتضمن المعونات والمساعدات االجتماعية المقدمة لحاالت  .لمقبلعلى أن تطبق األسس الجديدة مع بداية العام ا
العسر الشديد صرف سبعة دنانير كل ثالثة أشهر لكل فرد من األسرة مع تقديم مواد غذائية كالسكر واألرز 

 . بمادة الطحين2005) يوليو(والزيت المقلي إلى جانب الفاصولياء والحمص والفول التي استبدلت في تموز 
ت الرنتيسي إن األردن أختير من بين الدول األخرى المضيفة لالجئين لتطبيق هذا المشروع الريادي بتمويل وقال

المقبل باعتماد نظام مطور ) سبتمبر(وعلى صعيد متصل، تبدأ األونروا في شهر أيلول  .من االتحاد األوروبي
 .بعد تغليف السلع وتوزينها ضمن آلية دقيقةوأسلوب جديد في توزيع المؤن والمساعدات الغذائية على المنتفعين 

وقالت الرنتيسي إن آلية التوزيع المطورة تعتمد تغليف السلع وتوزينها ضمن فئات معروفة ودقيقة تمهيداً لتوزيعها 
وأشارت إلى أن اعتماد األسلوب  .على المنتفعين في أماكن قريبة من مساكنهم وذلك خالفاً للنظام المعمول به حالياً

جديد جاء بعد إعداد دراسات متخصصة الختيار آلية توزيع دقيقة تهدف إلى التسهيل على المنتفعين وتقليل الجهد ال
 46لتصل اليوم إلى قرابة % 3,5وبحسب الرنتيسي، فإن حاالت العسر الشديد تزداد سنوياً بنسبة  .وكسب الوقت

ا تقدر ميزانية برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية  مليون دوالر، بينم3 – 2ألف حالة بتكلفة سنوية تتراوح من 
 مليون 75من الميزانية اإلجمالية المخصصة لألردن والمقدرة بزهاء  % 7 ماليين دوالر تشكل نحو 9حوالي 
 .بعد الزيادة التي طرأت عليها مؤخراً)  ماليين دوالر105ما يعادل قرابة (دينار 

  23/1/2007الغد األردنية 
 

    على زجاجات خمر في إسرائيلةالصخرقبة  .67
 حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني السابق وخطيب المسجد األقصى الـشيخ يوسـف               :القدس المحتلة 

جمعة سالمة واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي اكمل الدين احسان اوغلو من عواقب بناء كنيس يهودي قبالة                 
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ـ     مسجد قبة الصخرة في الحرم الق       بوجود صورة للمسجد على زجاجات      48دسي الشريف، فيما فوجئ فلسطينيو ال
وحذر الشيخ سالمة من عواقب قيام المستوطنين بالشروع فـي بنـاء كنـيس               .خمر تباع في الحانات اإلسرائيلية    

سرائيلية وحمل في بيان الحكومة اإل     .يهودي قبالة قبة الصخرة المشرفة بالمسجد األقصى المبارك في مدينة القدس          
يجب على الحكومـة اإلسـرائيلية منـع        "مسؤولية هذا العمل الذي يتم بترخيص من بلدية القدس، مشددا على أنه             

هؤالء المستوطنين من تنفيذ هذا البناء والوصول إلى المسجد األقصى المبارك ألن هذا العمل سيؤدي إلى عواقب                 
المساس بالمسجد األقصى المبـارك مـساس بعقيـدة جميـع           "، ومؤكدا أن    "وخيمة ال يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها     

وفي االطار ذاته، حذر     ".المسلمين في العالم ويتنافى والشرائع السماوية وكل القوانين والمواثيق واألعراف الدولية          
احسان اوغلو من قيام مجموعات يهودية متطرفة ببناء كنيس يهودي على ارض أوقاف إسالمية بمحاذاة المـسجد                 

وقال اوغلي في بيان امس،      ".اعتداء سافرا على مقدسات المسلمين ومساسا بعقيدتهم      "ى، معتبرا هذه الخطوة     األقص
إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات مستمرة ضد حرمات مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينطوي علـى                    "

ب ال تحمد عقباها مـن الهـاب للمـشاعر          أخطار حقيقية تهدد المسجد األقصى المبارك األمر الذي يقود إلى عواق          
 1948فوجئ الشاب احمد العبرة من مدينة الرملة في األراضي المحتلة منذ العام              ".وتأجيج لألوضاع في المنطقة   

بأن نوعا من أنواع المشروبات الروحية، يحمل ملصقة صورة لقبة الـصخرة المـشرفة وتبـاع فـي الحانـات                    
قمت بجولة ميدانية في عدد من المقاصف في المنطقـة، وتأكـدت أن هـذه               "ال  وق .والحوانيت اإلسرائيلية بحرية  

  ".الزجاجات ليست موجودة فقط في مدينة رحوفوت بل في مدن أخرى كثيرة وفي مقاصف كثيرة ومتعددة
 23/1/2007المستقبل 

 
 2006 بليون دوالر الناتج المحلي ألبو ظبي في 100 .68

ر االقتصادية في أبو ظبي أن الناتج المحلي اإلجمالي في اإلمارة ارتفع أعلنت الدوائ:  شفيق األسدي-أبو ظبي 
 في المئة العام 8.2ينمو بنسبة "، متوقعة أن 2006عام )  بليون دوالر100ما يوازي ( بليون درهم 367الى 

وعزا  ".2010 بليون درهم عام 584 في المئة في السنوات المقبلة، ليبلغ نحو 13الجاري، وبمعدل ال يقل عن 
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في االمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي صالح سالم بن عمير 

ارتفاع أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو "الشامسي هذا النمو في الناتج المحلي العام الماضي الى 
وأوضح الشامسي في تصريحات  ".2007المستويات عام وتوقع استمرار األسعار عند هذه ".  دوالر للبرميل64.5

أمس في مناسبة صدور تقرير األداء االقتصادي إلمارة أبو ظبي عن مركز المعلومات في الغرفة أن البيانات 
تشير إلى ارتفاع معدالت اإلنتاج الحالية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على "المتوقعة إلنتاج النفط الخام في اإلمارة 

 80النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية في األعوام المقبلة، إذ رصدت أبو ظبي استثمارات ضخمة ال تقل عن 
، متوقعاً "2006تطور في شكل ملحوظ خالل عام "وأكد أن اقتصاد إمارة أبو ظبي  ".بليون درهم في هذا القطاع

والمتمثل  لنهج االقتصادي الذي تتبناه حكومة أبو ظبيوأشار الى أن ا". يستمر هذا التطور في السنوات المقبلة"أن 
في الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على التخصيص وتطوير المناطق االقتصادية وقطاعات البنى التحتية 

ساهم وسيساهم في المرحلة المقبلة في جعل اإلمارة أحد أهم الوجهات الجاذبة لالستثمار "والخدماتية واإلنتاجية 
ستستمر في تحقيق نمو مطرد "وأعلن الشامسي أن القطاعات غير النفطية  ".ضلة لرجال األعمال والسياحوالمف

 بليون درهم 138 في المئة سنوياً، إذ بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي نحو 18بمعدل ال يقل عن 
 ".2010 بليون درهم عام 263 إلى نحو  وأن ترتفع2007 بليون درهم عام 163تبلغ "، متوقعاً أن "2006عام 

ناتج من حجم االستثمارات الضخمة المرصودة والمتوقعة "ور في نمو القطاعات غير النفطية طولفت الى أن الت
مساهمة "، مشيراً الى أن "خالل السنوات المقبلة، لتنمية القطاعات االقتصادية المختلفة في أبو ظبي وتطويرها

 45ترتفع إلى "، متوقعاً أن "2006 في المئة عام 37الناتج المحلي اإلجمالي بلغت نسبة القطاع غير النفطي في 
، الفتاً الى "شهدت والدة مشاريع عمالقة في كل القطاعات"وأوضح الشامسي أن أبو ظبي  ".2010في المئة عام 

 200يع البناء والتشييد، و  بليون درهم لمشار500 بليون درهم، منها 923حجم المشاريع التطويرية بلغ نحو "أن 
 بليون 120 بليون درهم للنفط والغاز و 80 بليون درهم لمشاريع الماء والكهرباء و 35بليون درهم للسياحة و 
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ساهمتا في جلب استثمارات أجنبية "وكشف أن متانة األداء االقتصادي إلمارة أبو ظبي وقوته  ".درهم للصناعة
تتضاعف هذه االستثمارات في السنوات المقبلة الى ما "، متوقعاً أن "2006ام  باليين دوالر خالل ع7تقدر بنحو 

وتناول رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مساهمة القطاع الخاص في النمو  ". بليون دوالر35ال يقل عن 
المئة عام  في 17بلغت نحو "االقتصادي في اإلمارة، مشيراً الى أن نسبة مساهمته في الناتج اإلجمالي المحلي 

 ". في المئة في السنوات المقبلة20، ويتوقع أن تنمو إلى ما يزيد على 2006
  23/1/2007الحياة 

  
  
  
  

  البعد الفلسطيني في جولة رايس .69
  ماجد عزام 

كوندي حـسب صـفة التحبـب       . كوندوليزا رايس أو د   . لم يكن من المفاجئ أن تبدأ وزيرة الخارجية األميركية د         
وهذا األمر،  . تها الثامنة الى المنطقة بزيارة فلسطين المحتلة على عكس معظم الزيارات السابقة           المفضلة لديها زيار  

رغم طابعه الشكلي، يعبر في الحقيقة عن أهداف أو خلفيات الزيارة التي ال تمثل فيها فلسطين سـوى المـدخل أو      
  .الوسيلة التي يجري استخدامها لتمرير السياسات األميركية في المنطقة

تمرير أو الحصول علـى دعـم       : رايس الثامنة، وهما  . داية، يجب اإلشارة إلى أن ثمة هدفين رئيسيين لزيارة د         ب
الدول العربية لالستراتيجية أو السياسة الالسياسة الجديدة للرئيس األميركي جورج بوش فـي العـراق، والهـدف     

 في الحصول على دعم ومساندة الدول العربيـة  الثاني ليس منفصالً عن األول ويكاد يتداخل ويتطابق معه، ويتمثل      
  . لإلدارة األميركية في تعاطيها مع إيران بشكل عام والملف النووي اإليراني بشكل خاص”المعتدلة“

وحيث إن ثمة مطلباً عربياً أو بقايا خجل وحياء تمنع من االنخراط العلني والرسمي في االسـتراتيجية األميركيـة          
تقدم ما في الملف الفلسطيني أو على األقل إعطاء االنطباع بأن ثمة نية أو توجهاً أميركيـاً        الجديدة من دون تحقيق     

للعمل الجدي والجاد والفعال لحل الصراع في فلسطين عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتعـايش وفـق                  
  .التعبير األميركي بشكل سلمي وديموقراطي مع الدولة العبرية

 السياق ينبغي التساؤل عما فعلت رايس في فلسطين المحتلة وعن حقيقة حملهـا اقتراحـاً أو خطـة                   إذاً ضمن هذا  
بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة في حدود الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، والتي تدعي ومعهـا                  

لخطوة إلى فتح اآلفاق الـسياسية أمـام        الواليات المتحدة بأنه مجرد جدار دفاعي وأمني، على أن تؤدي مثل هذه ا            
مفاوضات إسرائيلية فلسطينية حول الوضع النهائي والقضايا الصعبة والحساسة والشائكة مثـل القـدس والحـدود        
والالجئين، وهي األمور التي أشارت رايس صراحة إلى أنها تهدف إلى جمع الفلسطينيين واإلسـرائيليين للنقـاش                 

  .والمقصود بالطبع القضايا النهائية. نوات على نقاشهم فيهاحول القضايا التي مرت ست س
اإلجابة عن التساؤل السابق تقتضي اإلشارة والتأكيد على أن اإلدارة األميركية ليست في وارد إجـراء مراجعـة                  
 عميقة وجدية لسياساتها الفاشلة في العراق والمنطقة وحتى تقرير بيكر هاملتون الذي كان من المفترض أن يمثـل                 
حبل النجاة لإلدارة األميركية الغارقة في الفشل حتى أذنيها بات االلتفاف عليه أو تجاوزه هو هم وجوهر الـسياسة                   

وفي الواقع فإن اإلدارة لم تقتنع وتختلف جذرياً مع لـب أو            . األميركية أو االستراتيجية التي يقال عنها إنها جديدة       
سطيني اإلسرائيلي وبقية ملفات ومعضالت ومشاكل المنطقة وهي        جوهر التقرير بضرورة الربط بين الصراع الفل      

ليست في وارد البحث عن حل جدي ونهائي للصراع في فلسطين ألسباب أيديولوجية سياسية، وهـي مقتنعـة أن                   
هكذا حل ليس في متناول اليد ألن الواقع االسرائيلي و الفلسطيني الحالي ال يسمح بـذلك، غيـر أنهـا مـضطرة                 

معضلة المتمثلة في رفض الدول العربية االنخراط الرسمي والعلني في السياسات األميركية طالمـا لـم        لمواجهة ال 
تحدث حلحلة ما في الملف الفلسطيني، ومن هنا جاءت رايس إلى فلسطين لتحاول اإليحاء بأن إدارتها جـادة فـي                    

والغريـب أن رايـس     . هكذا حل سعيها لحل الصراع وأنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة األطراف على بلورة            
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وهي زعمت أنها جاءت لتستمع وأنها قرأت بـتمعن فـي     . حاولت التصرف في فلسطين كأكاديمية، ال كدبلوماسية      
النشاط والسعي الدبلوماسي لحل مشكلة الشرق األوسط وخرجت بخالصة مفادها أن ال داعي لالسـتعجال ـــ                 

ية التسوية سريرياًً ــ وأن األمر يحتاج إلى تحـضير          وحتى بعد ست سنوات من توقف المفاوضات وموت عمل        
جدي ودؤوب، وهذه اللغة أخفت وراءها اقتناع رايس باقتراح وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني المتمثـل                
بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة ضمن حدود الجدار الفاصل بحيث تؤدي هذه الخطوة إلى هدنة أو تهدئـة مؤقتـة أو                    

 مشكلة في التسميات، طالما أنها ستسخّّر لخدمة السياسات األميركية وحشد الدول العربية وراء تعاطيهـا                دائمة، ال 
وفي السياق أيضاً يمكن استئناف مفاوضات الوضع النهائي بين         . مع الملفات األخرى مثل العراق وإيران وسوريا      

االقتراح يخدم األهداف األميركية االسـرائيلية      وهذا  . الفلسطينيين واالسرائيليين من دون مدى زمني معين ومحدد       
كما سبق ذكره، وفي الوقت نفسه يلتف ويقطع الطريق على أي مبادرات أو حلول أخرى مـن أي جهـة جـاءت            
عربية أو أوروبية أو دولية، ويدفن في الوقت نفسه سياسات فك االرتباط األحادية الفاشـلة لمـصلحة االرتبـاط                   

 ونيل موافقتهم على خطوات وتصرفات اسرائيلية بشكل أحادي وفظّ ومـن دون إعطـاء               والتفاهم مع الفلسطينيين  
أدنى اعتبار للمصالح واآلراء والمواقف الفلسطينية، وألن رايس تعي أن الواقع الفلسطيني الحالي حيـث النـزاع                 

ـ         ل خالفـه  الداخلي وحيث ضعف الرئيس محمود عباس وعجزه عن فرض ما يريد على الساحة الفلسطينية في ظ
الحاد مع حماس وبقية فصائل المقاومة ال يسمح بالتطبيق الفوري القتراح الدولة المؤقتة، وهو األمر الذي لمـسته                  
أيضاً في الواقع االسرائيلي حيث ضعف وهبوط شعبية إيهود أولمرت وعجزه عن تمرير أي حـل فـي الـشارع        

غراق مرة أخرى فى القضايا الميني مرحليـة ودعـم          االسرائيلي، لجأت رايس إلى الحل المفضل لديها وهو االست        
الرئيس محمود عباس والحرس الرئاسي وفتح المعابر وحرية الحركة أمام المواطنين الفلسطينيين وتطبيق اتفاقيـة               
المعابر التي رعتها وأشرفت عليها رايس شخصياً وفتح معبر كارني الذي تمر عبره البضائع من وإلى قطاع غزة                  

 شاحنة في اليوم بمعدل وسطي، وبقي طوال العام الماضي مغلقاً تقريبـاً،             400رض أن يشهد مرور     الذي كان يفت  
وهذه القضايا مثّلت محور لقاء إيهود أولمرت ومحمود عباس         . ومرت عبره في الحد األقصى مئة شاحنة في اليوم        

فمـن أصـل    . ام المواطنين والبضائع  قبل شهر تقريباً، ولم يتم تنفيذ أي منها حتى اآلن أو تسهيل حرية الحركة أم              
أقل من عـشرة     - مليون شيكل    40 مليون دوالر وعد أولمرت بنقلها إلى رئاسة السلطة لم يتم تحويل سوى              100

، ولذلك أشارت رايس إلى لقاء ثالثي يجمعها مع أولمرت وعباس بعد ثالثة أو أربعـة أسـابيع،                   -ماليين دوالر   
جل االنتهاء من هذه القضايا الميني مرحلية والتوجه نحو الحلول المرحلية المتمثلـة             والمهلة قابلة للتمديد بالطبع أل    

في دولة فلسطينية مؤقتة، على أن يتم بعد ذلك التفاوض ومن دون قيد زمني علـى الحـدود النهائيـة والقـضايا                      
ركي اإلسـرائيلي علـى     ولتحقيق ذلك لجأت رايس إلى اتباع تكتيك تمثل في اإلصرار األمي          . األخرى المتعلقة بها  

تطبيق خريطة الطريق بحذافيرها، مع التشديد على البند األول الذي يتحدث عن تفكيك البنـى التحتيـة لفـصائل                   
المقاومة ونزع سالحها قبل االنتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن خيار الدولة المؤقتة، ومن ثم المرحلة الثانيـة                  

وهـذا التكتيـك يـستبطن      .  وبروتوكولي لتدشين مفاوضات الوضع النهائي     التي تتضمن عقد مؤتمر دولي شكلي     
أميركا مستعدة، ومعها إسرائيل بالطبع، للتنازل عن       “: ابتزازاً أو ضغطاً على الجانب الفلسطيني وفق المنطق اآلتي        

تحـول إلـى    تطبيق البند األول من خريطة الطريق ألنه سيؤدي إلى حرب أهلية فلسطينية، وهي الحرب التي لم ت                
ومقابل تنازل الفلسطينيين عن المرحلة الثالثة والبدء من المرحلة الثانية من الخطة            . خيار نهائي أميركي وإسرائيلي   

  .أي من الدولة الفلسطينية المؤقتة، على أن يتم النظر في تطبيق البندين األول والثالث في ما بعد
مرت ورايس امتد لثالث ساعات، ساعتان منها على انفراد مـن           وسائل اإلعالم االسرائيلية أشارت إلى أن لقاء أول       

وحسب التسريبات والسياق العام لألحداث، فقد جهدت رايس إلقنـاع          . دون حضور أي من المساعدين والمرافقين     
أولمرت بأن االقتراح لم يعد خاصاً بمنافسته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المحلّقة في استطالعات الرأي األخيرة                
وأنه أضحى منذ اآلن هدفاً أو عنواناً ومدخالً لالستراتيجية األميركية الجديدة، وأن عليه اآلن كمـا كـان دائمـاً                    
الخضوع واالنحناء أمام هذا التوجه األميركي الذي ال يمثل أكثر من عملية تجميلية لخطّة االنطـواء األولمرتيـة                  

لحديث عن دعم الرئيس محمود عباس وعن تحويل األموال         وقد استفاضت رايس في ا    . األحادية التي طواها الزمن   
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هي القضايا الميني مرحلية الهامة والـضرورية للتمهيـد         “وحرية الحركة للمواطنين والبضائع والمعابر وكارني       
  .”لالنتقال نحو الدولة المؤقتة

كية كلما أرادت إيجـاز أو      طوال الزيارات الثماني السابقة، ترددت لفظة كارني على لسان وزيرة الخارجية األمير           
الحديث عن إنجاز ما لتلك الزيارات، واإليحاء بأن ثمة دبلوماسية أميركية ناشطة وفاعلة على المسار الفلـسطيني                 

  .تبرر للمعتدلين العرب االنخراط والمساهمة في السياق العام للسياسة األميركية في المنطقة
صمة اإلسبانية مدريد لتسمع خالصات المجتمعين هناك بمناسبة        كارني رايس أن تتوجه إلى العا     . كان يجب على د   

ليس هناك من فرصـة ال لحلـول أحاديـة وال لحلـول             . مرور خمسة عشر عاماً على عقد مؤتمر مدريد للسالم        
هناك عدد كبير من األطراف     : مرحلية، والحل يكمن في مفاوضات نهائية على كافة المسارات وفق المنطق اآلتي           

على “. هذا الصراع، لذلك يجب أن تشارك كل األطراف فيه في الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل               الضالعة في   
   .”فكرة، العبارة السابقة ليست ألي من المجتمعين في مدريد، بل للدكتور كارني عفواً كوندي رايس

  23/1/2007األخبار اللبنانية 
  
  

  حتى في الجوفاشل جيش  .70
   رونين بيرغمان

 كُشف النقاب عنها هنا وجملة المداوالت التي سبقتها هي مثال صرف على السلوك المخلول للجـيش                 الرسالة التي 
في مكان آخر كان يمكن لهذه الرسـالة أن  . االسرائيلي وجهاز األمن وثقافة اتخاذ القرارات المتعفنة لدولة اسرائيل       

  . اما في اسرائيل فهذا مجرد تصنيف في أحد الملفات. تهز كل الهيئات
الـسيطرة  "بوغي يعلون، تبنـى مفهـوم       " الخُضر"الجيش االسرائيلي، الذي كان يقوده في حينه رئيس أركان من           

والذي يقضي بانه يمكن القضاء على تهديد الصواريخ بواسـطة          " الحرب المضادة "، ذاك الذي يسمى أيضا      "الجوية
و الصغير والهامشي نسبيا مثل حزب اهللا، بـل         ولم يكن تعهد الجيش االسرائيلي فقط بالنسبة للعد       . سالح الجو فقط  

  . تعهدا شامال وساحقا بالنسبة لدول عربية أقوى بكثير
قادة الجيش االسرائيلي، مجهزين بأفضل تكنولوجيا العرض المحوسب، وصلوا الكثر من عشر مرات الى اللجان               

عدد من السياسيين ذوي العقـل      . مفهومالفرعية في لجنة الخارجية واألمن وسمعوا هناك انتقادات حادة على هذا ال           
ورغم ذلك لم يكـف     . السليم طرحوا سلسلة أسئلة في غاية الصعوبة بالنسبة للمفهوم القتالي لدى الجيش االسرائيلي            
  . قادة الجيش للحظة من أجل التفكير وفحص أنفسهم وبتسرعهم بعثروا االنتقاد أدراج الرياح

ولكنهم تعهدوا بالفعل، واالمور تظهـر      . تم التعهد أبدا بالحسم التام من الجو      بعد الحرب ادعى قادة الجيش بانه لم ي       
 بما فيها محاضر لجنة الخارجية واالمن وكذا محاضر الحكومة والمجلس الـوزاري فـي االيـام                 -في المحاضر   

الجـيش  : "شتاينتس، قال منذ وقت غير بعيـد فـي محفـل مغلـق            . أحد واضعي الرسالة، د   . االولى من الحرب  
لقد وعدوا بشكل قاطع بانهم سيتمكنون من أن يدمروا من الجو كل منصات             . االسرائيلي يكذب، وسالح الجو يكذب    

ربما سيكون هناك رجل مـا  "الشاذ الوحيد الذي طرحوه في هذا الشأن كان في القول انه        . الصواريخ نحو اسرائيل  
  "". من حزب اهللا منفرد مع حمار فجأة ينطلق من مكان ما

 تأثير الرسالة التي يكشف النقاب عنها هنا على استنتاجات لجنة فينوغراد؟ ال بد أنها تلقي بظالل ثقيلة على                   ما هو 
قادة الجيش في النصف االول من العقد وعلى قدرات الجيش االسرائيلي في فهم ما الذي هو قادر على تنفيذه وما                    

 اللجنة أن يفحصوها هي هل التوقعات المتفائلة للجيش         والمسألة التي يتعين على اعضاء    . الذي هو غير قادر عليه    
  . نبعت من اخطاء في الحساب، عدم فهم القيود التكنولوجية ام من مجرد االمنيات
تساعدهم الن فيها ما يفرض على      . اما بالنسبة لرئيس الوزراء ووزير الجيش، فان الرسالة تساعدهم وال تساعدهم          

ا في المنصبين، شارون وموفاز، اللذين لم يهبا الصالح الوضع الصعب الـذي             االقل جزءا من التهمة على سلفيهم     
ولكنها تضر بهما النه واضح أن الكثيرين كانوا يعرفون جيدا بان الجيش االسرائيلي كان غيـر                . توصفه الرسالة 

  فلماذا، بالتالي، أعطوا االمر لشن مثل هذه الحرب؟. مستعد للحرب ضد حزب اهللا
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   أحرونوتيديعوت
  23/1/2007الحياة الجديدة 

  
  نجاح أم فشل؟:  مشعل-لقاء أبو مازن  .71

  هاني المصري  
عدم اللقاء بين الرئيس أبو مازن، ورئيس حركة حماس خالد مشعل، طوال جوالت الحوار لتشكيل وحدة وطنيـة،                  

صرار حتـى اللحظـة   رغم أن اللقاء بينهما أمر طبيعي، ويجب أن يكون دائماً، ورغم الحاجة لعقد هذا اللقاء، واإل 
األخيرة على عدم عقده لحين وصول الحوار الى لحظة اختراق حاسمة، هو الذي أعطى للقاء أهمية خاصة، بـل                   

ولعل هذه األهمية للقاء، والتوقعات الكبيرة التي رافقته، والخشية من انعكاسات فشله، هي التي فرضت               . مضاعفة
  .يفشلإخراجه بطريقة حاولت أن توحي بأن اللقاء لم 

فالتأكيد المشترك في المؤتمر الصحافي على رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتحريم االقتتال، واستكمال الحوار               
ف بعد شهر، مهم جداً، ولكنه ال يخفي أن العقدة الرئيسية التي حالـت، منـذ البدايـة                  . ت. والشروع في تفعيل م   

  .ل قائمةوحتى اآلن، دون االتفاق على حكومة الوحدة ال تزا
فالخالف ال يزال قائماً، وهو في جوهره خالف حول البرنامج السياسي، وهو خالف يتم تجاهله حينـاً وتبـسيطه                   

وال ". االحتـرام "و" االلتزام: "كثيراً حيناً آخر، خصوصاً من خالل القول إنه ينحصر في الخالف حول كلمتين هما             
ي ال يزال قائماً منذ عشرات السنين، ألنه يعاني من الخالف يجب علينا أن ننسى أن الصراع العربي ـ اإلسرائيل 

، حيث يختلف النص االنكليزي عن النص الفرنسي،        242على حرفين هما أل التعريف في قرار مجلس األمن رقم           
  .1967المحتلة العام " األراضي"أو االنسحاب من " أراٍض"على االنسحاب عن 

ارات الشرعية الفلسطينية والقمم العربية واألمم المتحدة والقـانون األساسـي           بقر" االلتزام"في هذا السياق، نجد أن      
هـذه  " احترام"ووثيقة االستقالل واالتفاقات الموقعة بين اسرائيل والمنظمة شيء بعيد بعد األرض عن السماء عن               

  . نعرف كيف نخرج منهافكلمة احترام تدخلنا في متاهة نعرف كيف دخلنا بها، وال. القرارات والقوانين واالتفاقات
الخالف بين الكلمتين يلخص الخالف بين برنامجين، وإذا وافقت حماس على إدراج كلمة االلتزام، فهي لن تكـون                  
بحاجة الى بيعها للفلسطينيين، وال حتى للعرب وأوروبا، وانما ستبيعها لإلدارة األميركية والسرائيل ألنهما وحدهما               

  .ب لهذه البضاعة الغاليةيمكن أن يعطياها الثمن المناس
إدراج كلمة التزام يعني أن حماس أزالت معارضتها لالعتراف بإسرائيل واالتفاقات الموقعـة ومبـادرة الـسالم                 
العربية وقرارات األمم المتحدة، وهذا إن حدث دون مقابل، سيوجه ضربة قاصمة لها، ألنهـا سـتظهر بمظهـر                   

. بـل مقابـل مـشاركتها بالـسلطة       . يولوجيته مقابل االحتفاظ بالسلطة   المفرط بالحقوق الفلسطينية وببرنامجه وأيد    
فالمطلوب من حماس أن توافق على كل ذلك مقابل مجرد المشاركة بحكومة وحدة وطنية ال تأخذ فيها حماس أيـاً                    

وإذا وافقت حماس علـى ذلـك       . من الحقائب التي تسمى سيادية بل تكتفي بعشر حقائب من بينها رئاسة الحكومة            
إن نجاح حماس في االنتخابات التشريعية      . سقط سقوطاً مدوياً وبسرعة أكبر من صعودها السريع وغير المتوقع         ست

وتستمد عدداً من أهم مصادر   . واختيارها تشكيل حكومة في سلطة مشكلة على مقاس فتح، ويترأسها رئيس من فتح            
ضع مستحيل، فهي مثل الذي بلـع مـنجالً إذا          شرعيتها من اتفاق أوسلو والشرعية العربية والدولية، جعلها في و         

  .حاول اخراجه يتعرض للضرر الشديد وربما الموت وإذا حاول إدخاله يلقى المصير نفسه
كان من المفروض على حماس أن تدرك المأزق الذي وضعت نفسها، والفلسطينيين جميعاً فيه، عندما بالغت ولـم                  

وهذا كـان يتطلـب منهـا أن ال         . ن توظيفه على أحسن وجه    تقرأ أسباب وظروف انتصارها كما يجب، ولم تحس       
غير مستعدة لتغيير جلدها دون مقابل، بل كان عليها أن تكتفـي            ) ومعها حق (تشترك وال تشكل الحكومة ما دامت       

  .بلعب دور المعارضة والمراقبة للحكومة من خالل أغلبيتها في المجلس التشريعي
مفردها، دفعت وستدفع ثمن هذا الخيار، فهي بـالحكم وال تـستطيع أن             وبما أن حماس اختارت تشكيل الحكومة ب      

تحكم، ووفر موقعها غير المدرك ألهمية العامل الدولي ذرائع إلسرائيل والعالم لفرض حصار وعزلة دولية علـى                 
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ن وعلـى حمـاس أ    . الفلسطينيين وساعد على تحميلهم المسؤولية عن عدم التقدم في التسوية غير الموجودة أصالً            
  :تختار أهون الشرور وهي تتلخص بالشرور التالية

المعاندة والمكابرة، واإلصرار على التمسك بالحكومة الحالية، وعلى قيادة أي حكومة قادمة، بغـض النظـر          : أوالً
عن النتائج التي يمكن أن نصل إليها، وكما تدل وقائع السنة الماضية، والتي ال تحتاج الى تدليل على مدى سـوئها             

وهذا الخيار صعب ألن فتح لم تأخذ بسياسة اعطاء فرصة لحمـاس            . طارها على الفلسطينيين جميعاً وقضيتهم    وأخ
  .لتحكم، وهذا خطأ ولكنه واقع سياسي يجب أن يؤخذ بالحسبان

الموافقة على شروط الرباعية والتنازل عن المبادئ والبرنامج من أجل االحتفاظ بكرسي الحكـم، وعنـدها                : ثانياً
  . أن تختار هل تبقى في الحكم منفردة أو تشكل حكومة ائتالفية بقيادتها؟تستطيع
اعطاء الضوء األخضر لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لمدة يتفق عليها، وتستطيع حماس أن تؤثر على هـذه                 : ثالثاً

لخطـوط  الحكومة من خالل أغلبيتها البرلمانية، وتسقطها إذا تغيرت الظروف أو إذا اجتـازت هـذه الحكومـة ا                 
  .الحمراء
  .االستعداد للمشاركة في االنتخابات المبكرة، رغم معارضتها السياسية والقانونية لها: رابعاً

وإذا أخذت حماس الخيار األول فهذا سيرفع احتمال االنزالق الى االقتتال، ألن الرئيس سيمضي في تنفيذ دعوتـه                  
 وبكل ما تملكه من قوة هذا الخيار، ما سـيقودنا عـن             إلجراء االنتخابات المبكرة، وستقاوم حماس عبر الحكومة،      

  .حسن نية أو سوء نية نحو الصدام
أنصح حماس أن تختار أهون الشرور وهو اللجوء الى االنتخابات المبكرة، رغم ادراكي ان من حقها الذي ال شك                   

مـا لمـوازين القـوى      ولكن السياسة هي فن أفضل الممكنات وال تمضي وفقاً للحـق والعدالـة وان             . فيه أن تحكم  
  .والمتغيرات السياسية المحلية واالقليمية والدولية

وإذا فازت حماس باالنتخابات المبكرة، وهذا احتمال قائم، فأي انتخابات سيدة نفسها، فعندها سيكون لديها تفويض                
 قيادة الشعب   واضح وصريح، ليس بتشكيل الحكومة التي تراها مناسبة فقط، بل يعطيها دفعة قوية في سيرها نحو               

  .ف، في فترة قياسية. ت. الفلسطيني وتبوء موقع القوة المركزية في م
وإذا افترضنا جدالً، وهذا أشبه بالمستحيل، ان ابو مازن وفتح تنازلوا وقبلوا بما تطرحه حمـاس حـول تـشكيل                    

تـسقط بـسرعة    حكومة بقيادة حماس وعلى أساس وثيقة األسرى فقط، فمثل هذه الحكومة لن تصمد طـويالً وس               
  .وتعيدنا الى ما نحن فيه وأسوأ، ألنها لن تحل أياً من المشكالت التي تواجه الفلسطينيين

طبعاً، هناك خيار يشكل طوق نجاة للفلسطينيين وقضيتهم العادلة، ولكن ال أحد يقترب منه حتى اآلن، وهذا الخيار                  
ية، بقراءة فلسطينية بحيث يتم رهـن االعتـراف   يقوم على اعتماد برنامج وطني واقعي، يتعامل مع الشروط الدول        

بإسرائيل وباعتراف اسرائيلي مقابل بالحقوق الفلسطينية كما حددتها قرارات األمـم المتحـدة، ورهـن الموافقـة                 
وااللتزام باالتفاقات الموقعة بالتزام اسرائيلي مقابل اطالق عملية سالم جديدة مرجعيتها انهاء االحـتالل، ورهـن                

لى وقف العنف بوقف اسرائيلي لكل أشكال العنف بما فيها العدوان العـسكري واالسـتيطان والجـدار                 الموافقة ع 
 على جميع   1967واالعتقاالت والحصار والحواجز وفصل القدس وتهويدها وتغيير معالم األراضي المحتلة العام            

   .األصعدة والمستويات
  23/1/2007األيام الفلسطينية 

  
  يليا السابع من مؤتمر هرتسمقتطفات .72

   عباس اسماعيل: ترجمة
كيف يمكن أن جيشا مدربا، مجهزا، يعرف لبنان كراحـة يـده، ال             : نحن أمام سؤال صعب جدا ال أملك جوابا له        

وهـذه العناصـر    . ينجح في تحقيق األهداف؟ لكن يتعين اإلشارة الى األمر الحقيقي، الى العناصر الرئيسية للفشل             
  .المستوى القومي والمستوى العسكري: تتركز على موضوعين مركزيين

ففي الدولة التي تقوم على أسـاس المجتمـع ال          . ثمة عيوب تشوب نموذج اتخاذ القرارات     : على المستوى القومي  
ففي إسرائيل يوجد   . ال يوجد اي أسلوب واضج لمعالجة التهديدات التي يتعين علينا مواجهتها          . يوجد نموذج مماثل  
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لذلك، ثمة ضرورة فورية لبنـاء منطومـة التخـاذ          . نا لم نسمع عنه شيئا خالل الحرب      مجلس األمن القومي، لكن   
  .القرارات القومية

فحتى األميركيين، الذين يتمتعون بنموذج أكثر فعالية من        . يجب أن تخضع عملية اتخاذ القرارت لتغييرات اساسية       
صل الى إدراك عميق لوضـعنا االسـتراتيجي        يتعين علينا، وبهدف بناء مثل هذه المنظومة، التو       . نموذجنا، فشلوا 

  .واألمني
فالجيش بنى  . يتعين علينا ببساطة مواجهة األمور البسيطة، عبر تعزيز الذراع العسكرية         : على المستوى العسكري  

تحليل التهديدات وقول ما    : طريقة التخاذ القرارات بمساعدة المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، وبموجبها يتعين العمل         
ما لم يحصل ذلك سنصل الى وضع نحتاج فيـه          . وهكذا يجب إدارة الدولة   .  احتماالت واعتبارات اتخاذ القرار    هي

يجـب  . الى تدريع فعال للدبابات دون أن نملك المال لذلك، في الوقت الذي يتوفر فيه المال للبناء المنفلت العقـال                  
ر كيف سيبدو الجيش، واستخراج الميزانية علـى        على حكومة إسرائيل البحث في هذه القضية، أن تحدد وأن تُظه          

  .هذا األساس
المقـصود لـيس    . يتعين إخراج السياسة من الجيش اإلسرائيلي     . السياسة في الجيش  : ثمة أمر ال أحد يتحدث عنه     

نه السياسة تتضمن في داخلها وسائل اإلعالم، التي تدفع الناس للتفكير بأ          . السياسة التنظيمية الموجودة في كل تنظيم     
طالما بقيت السياسة   . في مثل هذا الوضع ال يوجد عمل حقيقي       ". ليس مهما ما الذي فعلته، المهم كيف سيبدو ذلك        "

  .فإن شيئا لن يحصل
هـذه  . 98كان لحرب لبنان، التي ُأسميها الحرب السابقة وليس األخيرة، خطة عمل ممتازة استندت الـى الفرقـة        

وإذا لم يعالج الجيش روحه وما      . لماذا؟ ربما األمر يتعلق بالسياسة    . ا أحد الخطة جرى التدرب عليها لكن لم يطبقه      
  . لم يخرج السياسة خارجا، فإن شيئا لم يحصل

، لواء احتياط، رئيس القسم السياسي ـ األمني في وزارة الدفاع، عضو كنيست مـالي ووزيـر    )دعاموس غلعا(
  .سابق عن حزب العمل

ان تسير على طريق امتالك السالح النووي، ولن يغير شيئا فـرض العقوبـات    ليس ثمة خالف اليوم على أن إير 
  .أمامنا عامان ـ ثالثة قبل أن تتزود إيران بالسالح النووي. عليها

فإيران تحاول إقامة محور يهدد النظام القائم في الشرق األوسـط منـذ             . ثمة تأثير لهذا األمر على الشرق األوسط      
وقفت إسرائيل مقابل عالم عربي غير متوحد حول استخدام خيار عـسكري ضـدها،              حتى اآلن،   . عشرات السنين 

لكن من شأن إيران عرض قدرة نفـسية        . وذلك انطالقا من االفتراض أن إلسرائيل تفوقاً عسكرياً ال يتيح هزيمتها          
  .ا على إسرائيلتعطل قدرة العمل اإلسرائيلية ضدها، وتحت هذه المظلة ستقيم حلفا في الشرق األوسط يشكل تهديد

، الذي كان سيتعزز لوال الحرب      "حزب اهللا ستان  "ثانيا،  . أوال، حراس الثورة  : ثمة إليران عدة مبعوثين لهذه الغاية     
. يوجد عملية تعاظم متجددة يقوم بها حزب اهللا ككيان ارهابي وككيان سياسي هو األقوى في دولة لبنـان                 . األخيرة

  .ثالثا، تأييد االرهاب الفلسطيني
وبالنـسبة للفلـسطينيين    . ن ارتداع إسرائيل عن القيام بعملية ضد حزب اهللا حصل جراء الصواريخ بعيدة المدى             إ

وهنا أيضا أدت عملياتنا الى تأخير قيام هذا النموذج، لكنها لم تمنعه، وهي ". حماستان"يوجد النموذج ذاته ـ خلق  
  .الممن شأنها تقويض الكيان الفلسطيني المستعد لمفاوضات الس

فالتغيير الجوهري الذي يحدث هو أن العالم العربـي يـشعر للمـرة          . نحن أمام محور يهدد العالم العربي المعتدل      
فالسعوديون تحدثوا للمرة األولى بشكل علني عـن   . األولى بحالة من الهلع العميق والحقيقي مقابل التهديد اإليراني        

وفي حال إيران اعتُبـرت تهديـداً       . صري أطلقوا تحذيرات مماثلة   كما أن قادة النظام الم    . الخيار النووي السعودي  
  .كبيراً مقابلهم، فمن شأنهم السير باتجاه امتالك القدرة النووية على الرغم من الضغوط األميركية ضدهم

االرهاب يعالج نسبيا وبنجاح، ثمة قاسم مشترك مع العـالم العربـي،            . باإلجمال، من جهة نملك مزايا غير عادية      
في المقابـل، ثمـة     . حن نتمتع بتأييد الواليات المتحدة، من عالقات استراتيجية مع تركيا ودول ُأخرى في الشرق             ن

تهديد إيراني، وهو التهديد الرئيسي الذي يجب أن يبلور سياستنا، سواء من ناحيـة التحالفـات، أو مـن ناحيـة                     
  .االحتماالت العسكرية

  .ست حالي ووزير سابق عن حزب العمللواء احتياط، عضو كني.. )متان فلنائي(
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   22/1/2007عن موقع مؤتمر هرتسيليا السابع  
  
  
  
  

  !الخروج من منطقة الظّل:  في إسرائيلالفلسطينيون .73
  مرزوق الحلبي     

يبدو أن الفلسطينيين في إسرائيل يقفون على عتبة مرحلة جديدة في عالقتهم مع الدولة العبرية ومع ذاتهـم ومـع                    
بل يمكن أن نقول إن هذا الجزء من الشعب الفلسطيني          . مائهم، العرب عموما والفلسطينيين خصوصا    مجموعتي انت 

ولعّل أبرز ما حصل في     . بدأ ينتج ذاته من جديد على نحو يشي بحصول تحوالت جذرية في حياة هذه المجموعة              
ية ونصوص مؤسسة للعـرب     اآلونة األخيرة تجسيدا للتحوالت، هو هذا الجهد المنصب على إصدار وثائق تأسيس           

 وهـي   ”لجنة المتابعة “األولى، عن   . فقد صدرت حتى اآلن وثيقتان شاملتان بهذا المعنى       . الفلسطينيين في إسرائيل  
هيئة تمثيلية تجسد نوعا من اإلجماع الفلسطيني داخل إسرائيل معبر عنه من خالل إطار يتابع شؤون الفلسطينيين                 

 إحدى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية داخـل إسـرائيل   ”مساواة“ية، عن مؤسسة   والثان. أمام الدولة ودوائرها  
هذا فيما تـستعد    . وتُعنى بقضايا المواطنين العرب ساعية باألساس إلى تحقيق مساواتهم باليهود في الدولة العبرية            

ـ             تورية وضـعها حقوقيـو     أوساط أخرى من النخب الفلسطينية ذاتها إلعالن وثيقتين أخريين، األولى، حقوقية دس
.  أبرز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل وأكثرهـا تـأثيرا وتحقيقـا لإلنجـازات               ”عدالة“مؤسسة  

والثانية، رؤيوية عن معهد مدى الكرمل لألبحاث االجتماعية والسياسية التطبيقية باعتبـاره مجمعـا مـؤثرا فـي            
  .يما يتعلّق بالفلسطينيين في إسرائيلصناعة الرأي وطرح اجتهادات فكرية وتطبيقية ف

في كل وثيقة من الوثائق اوراق تعالج عددا كبيرا من الملفات العالقة أو المفتوحة في حياة هـذه المجموعـة مـن            
الشعب الفلسطيني وبضمنها سؤال الهوية والتاريخ واالنتماء القومي والمواطنـة فـي الدولـة العبريـة وروايـة                  

راع، والتواصل مع مجموعة االنتماء العربية والعالقة باألكثريـة اليهوديـة وبالدولـة،             المجموعة لتاريخها وللص  
والتوتّر بين الدولة والوطن وحقوقها كأقلية وتقاسم السلطة والموارد، والعالقة بالشعب الفلسطيني والمحيط العربي،              

كبة على ما فيه من محـاور تأجـل         وغيرها من مسائل تشكّل في مجملها السؤال الوجودي الكبير المفتوح منذ الن           
يجدر بنا التوقف عند ما حصل ويحصل من تطوير لوثائق ونصوص من زاويتين، األولى ما           . طرحها أو لم يكتمل   

يتّصل بالسيرورة العامة لتطور هذه المجموعة من الفلسطينيين والثانية ما يتّصل بالمضامين وبالخطاب الذي تبثّـه             
  .اين والتشابه بينهاالوثائق المذكورة على التب

من حيث السيرورة تشكّل الوثائق والجهد واألجواء التي أحاطت بوالدتها محاولة من المجموعة الفلسطينية التـي                
بقيت في الوطن إلنتاج ذاتها من جديد واستعادة زمام األمور واإلمساك مجددا بحركة التاريخ من خـالل صـوغ                   

 الذات بمعزل عن األجزاء األخرى للشعب الفلسطيني ولكن في إطـار             الجمعي والتطلّع المشترك وتعريف    ”الحلم“
وحتى نوضح، نشير إلـى حقيقـة تاريخيـة وهـي أن            .  العربي - الفلسطيني واإلسرائيلي    -الصراع اإلسرائيلي   

الفلسطينيين في إسرائيل تعاطوا مع أنفسهم حتى اتفاقيات أوسلو كملحق للمسألة الفلسطينية من جهـة، وكهـامش                 
  .جربة اإلسرائيلية، من جهة أخرىللت

هنـا أيـضا،    . أما بالنسبة الى الدولة العبرية فقد استُثمر الفلسطينيون الباقون في الوطن في أداء عدد من المهمات               
اعتبروا قوة بشرية عاملة وقطاعات انتخابية يمكن أن تخدم مشاريع الدولة العبرية أو النخب اليهوديـة ال سـيما                   

وفي أساس التجربة أن المشروع الفلسطيني في تحوالته رسا على صيغة تـستثني             . سلو وغداتها عشية اتفاقيات أو  
هذا فيما أبقت الدولة العبريـة علـى الفلـسطينيين          . الفلسطينيين في إسرائيل من أي تسوية أو مصالحة أو معادلة         

ي إن مجموعة االنتماء الفلسطينية     أ. داخلها خارج اللعبة خاضعين للهيمنة اليهودية مسخّرين لمشاريعها وسياساتها        
ومركزها الشتات أو المناطق المحتلة تخلّت في المستوى السياسي عن الباقين في وطنهم في وقت تخلّت فيه الدولة                  

فال هم فلسطينيون بالكمال والتمام وال هم مواطنـون كـاملو الحقـوق    . عنهم ولم تشركهم إال فيما أرادت وحددت    
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حالة بينية ال يحمدون عليها ألنها أبقتهم ردحا من الزمن فـي خانـة االنتظـار أو                 . ريةوالحضور في الدولة العب   
. المراهنة على هذا المشروع أو ذاك التحول، وفي أحسن األحوال حاصرتهم في حالة رد الفعل أو مواجهة القهـر                  

  .هم ومحيطهم العربيومن هنا أمكننا رؤية مشروع الوثائق المؤسسة إعالن نيات من الفلسطينيين تجاه أنفس
تجسيدا لما حصل في مستوى السيرورة سنجد إن الوثائق المطروحة بما فيها            : من حيث الخطاب الذي تبثّه الوثائق     

 إنما تجاوزت مرحلة طرح المطالب      - وقيض لي أن أشارك في صوغ إحداها وأراجع الثانية           -التي لم تنشر بعد     
بمعنى أنها تجاوزت بشكل خالّق وجـدير بـاالحترام سـقف الليبراليـة             . المواطنية والدعوة إلى إحقاق المساواة    

اإلسرائيلية التي رهنت حدودها ليهودية الدولة ورأت أن تعترف بحقوق األفراد الفلسطينيين في أحسن حـال مـن                  
اك والوثائق في رأينا تطرح بأشـكال مختلفـة ذ        . دون االعتراف بالحقوق الجمعية للفلسطينيين كأقلية وطن قومية       

اإلدراك المتعاظم لدى الفلسطينيين في إسرائيل والقاضي بضرورة االنتقال من التمتع بحقوق فردية إلـى إحقـاق                 
الحقوق الجمعية، وهو ما يطرح لوحده تحديا هائال على النخب اإلسرائيلية، حتى الليبرالية منها والتي ردت حتـى                  

ثائق تستند إلى تجربة أقليات وطن في مواقع أخـرى مـن            فالو. اآلن على ما نُشر من وثائق بشكل مخيب لآلمال        
وهي تصل في خطابها إلى طرح مـشروع الدولـة          . العالم الليبرالي وإلى الشُرع الدولية والمواثيق في هذا الباب        

، والتحدث صراحة عن ضرورة تقاسم السلطة والمـوارد         1967 يونيو   /الثنائية القومية في حدود ما قبل حزيران      
 من جديد بحيث يضمن     - غير المكتوب نهائيا حتى اآلن       -طبيعة اليهودية للدولة وإعادة صوغ دستورها       وتغيير ال 

تعويض الفلسطينيين في إسرائيل عما فاتهم جراء النكبة ومفاعيلها وما أعقبها من سياسـات إسـرائيلية أبرزهـا                  
قصاء مـن مواقـع القـرار وصـنع         مصادرة األرض واألمالك والتهجير داخل الوطن ومنع الموارد المالية واال         

  .السياسات وما إلى ذلك
إن لغة الوثائق كانت تفصيلية تشخّص أو تستشرف، تبني أو تفكّك، تطالب أو تقترح تتجاوز حدود المألوف لكـل                   

فهي تؤكّد رفضها لصيغة العالقة المتراكمة مع الذات وطياتها، خصوصاً انهـا تعـالج قـضايا     . الحلقات والدوائر 
متاهاتها بجرأة وعمق، وتقرأ الذات من جديد كأقلية وطن وجزء من شعب له تطلعاته القومية التي ينبغـي     الهوية و 

كما أنها تصوغ العالقة من جديد مع الدولة واألكثرية العبرية من           . أن تجد لها تعبيراتها السياسية في شروط قهرية       
ة والعلوم الحقوقية واالجتماعيـة والـسياسية، ومـن         خالل أطروحات متقدمة مستمدة من التجربة اإلنسانية الكوني       

وتحاول أن تحدد من جديد مفهوم أن تكون جزءا من الشعب الفلـسطيني             . خصوصية التجربة والظاهرة والتاريخ   
وثـائق  . ومن األمة العربية والشرق األوسط في ظروف سياسات الدولة العبرية وآفاق الحلول المطروحة للصراع             

ن ما كان حتى اآلن لن يكون منذ اآلن بالنسبة للجماعـة الفلـسطينية داخـل إسـرائيل فـي                    تُشير بوضوح إلى إ   
من ناحية ثانية، وفـي خـط       . فهي الجزء المؤجل من المسألة الفلسطينية يهتف أنه لن يتأجل بعد          . المستويات كافة 

سطينيين داخلها وتوجت ذلك،    مواز، عمدت الدولة العبرية إلى تضييق الهامش الديموقراطي والتعبير السياسي للفل          
 شـهيدا ومئـات     13، بقمع موجة احتجاج سياسي للفلسطينيين داخلهـا موقعـةً           2000 اكتوبر   /في تشرين األول  

وهي في هذا إنمـا أسـقطت   . الجرحى، عوضا عن سياسة الحرمان والمقاطعة االقتصادية التي أعقبت المواجهات 
ومن هنـا أمكننـا أن   . دفعتهم إلى البحث عن صيغة أخرى للعالقة بهاخيار المواطنة عن الفلسطينيين فيها وكأنها      

نرى إلى الوثائق محاولة لإلمساك بحركة التاريخ والصعود على عربته من النقطة التي أثبتت النُخب الفلـسطينية                 
ومن المنعطف  التي تقود المشروع الفلسطيني أنها إنما تترك الباقين في الوطن يتدبرون شأنهم مع الدولة العبرية،                

الوثـائق تأكيـد لحـضور      . الذي أقدمت الدولة العبرية فيه على خفض مستوى المواطنة أو إلغائها كخيار أمامهم            
الغائب وإشارة إلى بدء حراك جديد يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ هذه المجموعة تتسم بأنها خروج إلى الـشمس       

والـسؤال  .  يبعث النضارة في مجمل المسألة الفلـسطينية       من الظّل المزدوج الذي مكثت فيه ستة عقود، خروج قد         
المهم هو ما إذا كانت القيادات الفلسطينية داخل إسرائيل قادرة على ترجمة هذه النصوص المؤسسة والوثائق إلـى                  

   .إرادة جامعة ومشروع سياسي
  23/1/2007الحياة 
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   حسن شبكشي
يق سريع وعابر من قبل أحد كبار المسؤولين في منظمة الجهــاد االسالمي بفلسطين             منذ أسابيع قليلة، صدر تعل    

وكـان  . عـلـى تداعيــات العالقة بين حركة حماس ورموز السلطة الوطنية الــفلسطيـنية وحركـة فـتح             
ـ   لتعليـق  والغريب والالفت جدا أن ا    .  هو عن تضامنها وتأييدها ودعمها لحركة حماس       ”الجهاد”السؤال المـوجه ل

. شيء ما لفت نظري في هذا التعليق المقتـضب        .  حركة حماس  ”غير“كان يوضح أن حركة الجهاد االسالمي هي        
ـ                أن المـصير   ”فلقد جرت العادة أن تكون التصريحات في هذه المواقف رنانة وحماسية، ودائما ما تحمل معاني ب

    .  وهكذا”نحن في قارب واحد” و”مشترك
ي منظمة الجهاد االسالمي بفلسطين وتاريخها الحديث، تظهر حقائق مهولة ووقائع مفزعـة             ولكن بالتمعن الدقيق ف   

ولم يعد سراً أن عددا     .  التي ترعاها وتدعمها   ”المشاريع”عن حجم التوغل اإليراني غير العادي في هذه المنظمة، و         
ته بعد انطالق الثـورة فـي       غير بسيط من رموز وقادة الجهاد الفلسطيني كانوا معجبين بتجربة الخميني وشخصي           

وهـذه  . وتدريجيا أعلن بعض هؤالء الشخصيات عن تشيعهم واتباعهم للمرجعية الدينية في حوزات ايران            . ايران
وبدأت العديد من المنظمات الطالبية، والجمعيـات  . سابقة غريبة حيث أن فلسطين لم تعرف أبدا وجود التشيع فيها        

ئات الدينية التابعة للجهاد االسالمي تنشر التشيع مذهباً وفكـراً وثقافـة وسياسـة              الخيرية، والنقابات المهنية، والهي   
    . بمرجعية ايرانية حادة

عزوف منظمة الجهاد االسالمي في فلسطين عن المشاركة في الحراك السياسي الجاد، وانسحابها التدريجي مـن                
وكأنها تحــاول تقلـيد مـشـروع حـزب اهللا        الساحة السياسية، والتركـيـز علـى البنية التحتية الخاصة بها         

ايران لم تعرف تقليديا بدعمها الجاد والفعال للقضية الفلسطينية عبر تاريخها، وما كان طرحهـا         . الذي تم في لبنان   
في المسيرات الهادرة والهتافات المنظمة التي تنطلق عقب صلوات أيام الجمعة لسب أمريكا واسرائيل والوعيد لهم                

   .من التعبئة الشعبية الموجهة لالستهالك االعالمي تكريسا للثورة وحكامهاإال كنوع 
فبالرغم من الـدالل    .  على االرض  ”واقع جديد “واآلن يجري العمل، وبالتدريج داخل االراضي الفلسطينية، إليجاد         

ودعمها الحقيقـي   الظاهري لحركة حماس والدعم التمويلي والمعنوي لها، إال أن ايران تدرك تماما أن قوة حماس                
يأتي من جماعة االخوان المسلمين، والتنظيم العالمي الذي يقودها، والتي هي جزء منه، وايران تـدرك تمامـا أن                   
اختراق حماس ونقل كفالتها لصالحها هو مشروع صعب ومعقد جدا، وأن حركة فتح ومنظمة التحرير الفلـسطينية       

ي وثقافته، وبالتالي تعول ايران وبكل ثقل على منظمة الجهـاد           جميعا مشاريع تحرير ال تعتمد على الخطاب الدين       
ايران تبدو ظاهرا أنها تقـدم      . إلحداث الواقع الجديد المنشود لها لترويج مشروعها على أرض أهم القضايا العربية           

جديدا مـن    وسرا وفي الخفاء السياسي، تقدم فاصال        ”باطنيا“ حرا نبيال، ولكن حقيقة األمر أنها        ”مقاوميا“مشروعا  
   !”إياه“الترويج القومي للهالل 

  23/1/2007الشرق األوسط 
  

  !حيث يجوز المس بالعرب وال يجوز التشويش على اليهود: يهودادولة  .75
  داني روبنشتاين

، ميخائيل بن حـورين،    "كاخ"على خلفية اتفاق السالم مع مصر واالنسحاب االسرائيلي من سيناء أقام نشيط حركة              
كان قصدهم رمزيا وهو االشارة الـى بـديل ممكـن للـسلطة             ". دولة يهودا "ما سماه هو ورفاقه     في الثمانينيات   

، "رئيس دولة يهودا  "لقّب بن حورين نفسه بلقب      ". المناطق"االسرائيلية في الضفة الغربية اذا انسحبت اسرائيل من         
براهيمي باروخ غولدشتاين، وكان    ، الذي امتدح القاتل في الحرم اال      "باروخ الرجل "بعد ذلك كان من محرري كتاب       

  .ضد اسحق رابين" البولسا دينورا"من أبطال 
. ، ال يشايعون بالتأكيد بن حورين ورفاقـه "غوش ايمونيم"، من قدماء "يهودا والسامرة"إن النواة الصلبة لمستوطني    

لكـن فـي العديـد مـن        و. ولم يعلنوا قط ايضا عن امكانية اقامة دولة مستقلة في الضفة على صورة دولة يهودا              
  .الجوانب ُأقيم في الضفة، برعاية حكومات اسرائيل وتشجيعها، كيان سياسي ذو طابع يخصه
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قالوا انـه ال    . جرى الحديث كثيرا ذات مرة عن أن السلطة االسرائيلية على الشعب الفلسطيني تُفسد دولة اسرائيل              
بي؛ وأن العنف والفساد في المجتمـع االسـرائيلي         تُمكن اقامة ديمقراطية في اسرائيل مع السيطرة على شعب اجن         

يصعب أن نقيس هذه الظواهر وأن نكشف عن مصدرها، لكن يمكن أن           . سيزداد بسبب حرمان الفلسطينيين حقوقهم    
فالديمقراطية في اسرائيل مستقرة جدا؛ وفي اسرائيل سلطة قانون، وهنـاك           . نحدد بوضوح كاٍف أن هذا لم يحدث      

بكلمات اخرى، المجتمع داخل دولة اسرائيل يسلك سلوكا مناسبا، بال صلة بما يـتم            . والفسادجهود لمواجهة العنف    
  .أي أنه نشأ فصل حيث توجد دولة اسرائيل على حدة، والضفة أو دولة يهودا على حدة". المناطق"في 

مستوطني الخليل  في صحف نهاية االسبوع األخير ايضا ظهرت سلسلة طويلة من التقارير عن             . توجد أمثلة وفيرة  
 لعامي بوبر الذي    124وتل رميدة، وعن موت البنت في عناتا باطالق حرس الحدود النار عليها، وعن العطل الـ                

فـي روتـين األوامـر،      " هـآرتس "حكم عليه بالسجن المؤبد سبع مرات على قتل فلسطينيين، وتحقيق صـحيفة             
يوجـد فـي الـصحف      . لضفة من السيارات العربيـة    والتحريمات والحواجز التي أخلت في واقع األمر شوارع ا        

الفلسطينية كل يوم عشرات األنباء من هذا النوع، تدل على أنماط الحياة في دولة يهودا التي ال تشبه ما يـتم فـي                       
  .اسرائيل

. وسلطة فلسطينية متعثرة، ومجالس المـستوطنين     " الشاباك: "تسيطر ثالث جهات على الدولة وراء الخط االخضر       
قـد  . يوجد فيها مستوى عاٍل من التكافل والمساعدة المتبادلة       . ستوطنات الجماهيرية للمستوطنين حياة تُحتذى    في الم 

يحـرص المـستوطنون فـي      . يكون هذا المكان الوحيد في البالد الذي ينقل فيه السائقون من يطلبون توصـيلهم             
وف للغياب، أو تخـوف للـسلب، وذلـك    انهم يسألون الحاخامات هل يوجد تخ. مستوطناتهم على الصغير كالكبير  

يكونـون آنـذاك متبلـدي    . ولكن اذا كان االمر يتعلق بالعرب فان القصة مخالفـة        . عندما يتم الحديث عن رفاقهم    
  .االحساس وقُساة

يرى المستوطنون في سفرهم في الشوارع كل يوم ضائقة جيرانهم من القرى الذين يـذوبون عنـد حـواجزهم،                   
وعنـدما  . بلية لكي يعتاشوا بصعوبة، أو ليصلوا الى قطعة ارض، أو الى مدرسة وعيادة            ويسيرون في الطرق الج   

يبدون لهم مالحظة أنه ال يمكن عقاب سكان كاملين يقولون إن من يرحم القُساة سـينتهي الـى أن يقـسو علـى                       
  .الرحماء

توطنين قـرب المـدخل     انه قبل بضعة اشهر رأت تظـاهرة مـس        " رقابة الحواجز "تحدثت إلي صديقة من جماعة      
لليهود في المنطقة في ساعات الصباح مشاكل صعبة بشأن النقل العـام            . الجنوبي لمدينة أفراتا في غوش عصيون     

وقف على رأس المتظـاهرين حاخـام       . إن شارع األنفاق من غوش عصيون الى الشمال زحام كبير         . نحو القدس 
ة المستوطنين بالطبع، الذين يعانون من أنه في قطعـة          ؛ حرية حرك  "المس بقداسة حرية الحركة   "محلي اشتكى من    

من هذا الشارع يسافر قليل من سيارات الفلسطينيين ايضا ويضطر حاجز الجيش االسرائيلي الى تفتيشها وتعويـق                 
   .في دولة يهودا يجوز المس بالعرب فقط وال يجوز التشويش على اليهود. الحركة
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