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 االتفاق على تشكيل لجنة صياغة لبرنامج حكومة الوحدة : تهاجلس أولى فيالحوار  .1

 ذكرت مصادر فلسطينية، ان المشاركون في الجلسة االولـى          :غزةمن   24/1/2007وكالة معا اإلخبارية    نشرت  
من الحوار الوطني المنعقدة امس الثالثاء، اجمعوا على االتفاق على جدول األعمال المطروح على طاولة الحوار،                

ابعـة  وأكد صالح ناصر، القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو لجنة المت          .وتشكيل لجنة صياغة برنامج الحكومة    
عنها، في حديث لوكالة معا صباح اليوم االربعاء، على ان المجتمعين اقروا جدول االعمال الذي تـضمن البنـود                   

 :التالية
 .تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 1
 .تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. 2
 .تشكيل مجلس االمن القومي. 3
 .دمقرطة االتحادات المهنية واالجتماعية. 4
 . جبهة مقاومة موحدةتشكيل. 5

واضاف صالح ناصر ان االجتماع بدء بمناقشة برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وانه تم تقديم العديـد مـن اوراق                   
العمل من قبل القوى المشاركة في الحوار، مؤكدا على انه تم اقرار تشكيل لجنة مصغرة لصياغة برنامج حكومـة           

 .الوحدة الوطنية القادمة
، مسترشدةً بـاوراق العمـل      " ساعة 48ة المصغرة، ستقوم بصياغة برنامج الحكومة القادمة، خالل         ان اللجن "وقال  

 .المقدمة من قبل القوى، وتوقع ان تعقد هذه اللجنة اجتماعا لها اليوم االربعاء
 .واشار الى ان لجنة الحوار الوطني ستجتمع ثانيةً في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعه القادم

أشار ماهر مقداد المتحدث باسم : سمية درويشنقالً عن مراسلتها في غزة،  23/1/2007موقع ايالف  وأضاف
 تم خاللها طرح جدول األعمال )الثالثاء (فتح في مقابلة خاصة مع إيالف، إلى أن الجلسة األولى التي عقدت الليلة

نية شكال ومضمونا، والحقائب ووضع الخطوط الرئيسية إلطالق الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة الوط
  .الوزارية، واألمن الداخلي، ومنظمة التحرير

قال إبراهيم أبو النجا، رئـيس لجنـة        : عبدالقادر فارس نقالً عن مراسلها في غزة،       24/1/2007عكاظ  وأوردت  
ي، أعلـن   ، اشتملت على كلمتين للرئيس عباس ورئيس المجلس التشريع        األولى  الحوار أن جلسة : المتابعة، لعكاظ 

   .بعدها عن بدء جلسات الحوار
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إن الحركة ستقدم ورقة عمـل أمـام المتحـاورين تـشمل            : من جانبه، قال عبد الحكيم عوض، الناطق باسم فتح        
وأكد ان الورقة ستطالب بسحب القوة التنفيذية من الـشوارع           .الخطوات التمهيدية المطلوب اتخاذها إلنجاح الحوار     

 .يتم حلها ودمجها في إطار األجهزة األمنية، وفقاً لما جاء في موقف لجنة المتابعةوالمؤسسات العامة قبل أن 
وكشفت مصادر مقربة من الحوار أنه تم التوافق بين فتح وحماس على تعيين العميـد خـضر عبـاس، وزيـرا                     

رسمي بهذا  عكاظ توجهت الى العميد عباس الستيضاح األمر منه حيث أكد أنه لم يعرض عليه أي شيء                 . للداخلية
 .وأضاف إذا عرض علي هذا الـمنصب وتوافقت عليه الفصائل فأنا ال أستطيع أن ارفض أمراً وطنياً. الخصوص
ماهر مقداد اتهـم     ومن ورام اهللا أن      رائد الفي ،  غزةنقالً عن مراسلها في      23/1/2007األخبار اللبنانية   وذكرت  

ل على إضاعة الوقت، من خالل إصرارها علـى أال يكـون            حماس بمحاولة إدارة الحوار بالطريقة السابقة والعم      
وقال إن حماس استبقت الحوار بإشاعة أجواء ومناخات غير طيبة من خالل إعـالن هـذا                . الحوار مسقوفاً زمنياً  

 .الموقف، مشيراً إلى أنه لن يكون مقبوالً لدى فتح حوار بال مدة زمنية محددة
الحـوار لـن يكـون      "حسب المتحدث باسمها اسماعيل رضوان، أن       وعلى النقيض تماماً، كان موقف حماس، وب      

محكوماً بسقف زمني، لكونه حواراً وطنياً شامالً سيتطرق الى قضايا مصيرية ومهمة، وال ينبغي أن يكون النقاش                 
 ."حولها تحت ضغط الوقت

الق، واصـفاً مـا تتناقلـه       أكد ابراهيم أبو النجا أن قضية توزيع الحقائب الوزارية لم تبحث على اإلط            من جانبه،   
  .وسائل اإلعالم بأنها مجرد تكهنات

  
  أبلغت عباس رفضها حكومة برئاسة هنيةا أمريك:مصادر فلسطينية .2

أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوي صباح اليوم ان مستشاري الرئيس :  حكمت يوسف وعال محمود- غزة
دة االمريكية ابلغوه يوم أمس بأن االدارة االمريكية الفلسطيني محمود عباس المتوجدون حاليا في الواليات المتح

وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة   .سترفض التعامل مع اي حكومة وحدة وطنية يترأسها اسماعيل هنية
سما ان مستشاري عباس ابلغو االدارة االمريكية بما تم التوصل اليه في لقاء عباس وخالد مشعل حيث تم شرح 

 الي االدارة االمريكية ولكن واشنطن أكد رفضها القاطع الي حكومة وحدة وطنية يترأسها اسماعيل تفاصيل اللقاء
واشارت المصادر الى ان حماس  قدمت الى الرئيس عباس اربعة اسماء مرشحة  .هنية وهددت بمقاطعتها دوليا

محمد شبير .سطين الدولية ودزاهر كحيل رئيس جامعة فل.لرئاسة الوزراء في الحكومة المنوي تشكيلها بينها د
 .باسم نعيم وزير الصحة الحالي فيما خلت القائمة من اسم هنية.خالد الهندي ود.ود

غازي حمد الناطق باسم الحكومة في تصريحات خاصة لسما أن الحكومة لم تبلغ رسميا من قبل .من جهته قال د
 . المطروح لرئاسة الحكومة هو السيد اسماعيل هنيةالرئاسة الفلسطينية بمثل هذه التطورات مؤكدا أن االسم الوحيد

الزلنا على موقفنا المستند إلى أن الحكومة الفلسطينية القادمة يجب ان تخضع إلى أجندة فلسطينية بحتة " وقال 
مؤكدا أن هذا الموقف توافق عليه الجميع وأجمعت عليه الفصائل والقوى الوطنية " بعيدا عن األجندات األمريكية 

   .سالميةواإل
ان وزيرة الخارجية االمريكية رايس ستعود الي المنطقة في بداية شهر فبراير " واضافت المصادر الفلسطينية 

وتحمل في جعبتها العديد من المقترحات والتحفظات االمريكية على اي حكومة وحدة وطنية فلسطينية يترأسها 
رح مبادرة جديدة تشمل اقامة دولية فلسطينية ذات حدود  مشيرا الي ان رايس سيتعود الي المنطقة كذلك لط،هنية

مؤقته وكذلك ستجتمع بالقيادات االسرائيلية في محاولة القناعهم بمحاولة رفع الحصار عن الفلسطنيين وتحويل 
 .عائدات الظرائب الي صندوق الرئاسة الفلسطينية

ن الوطني الفلسطيني عن وزارة الداخلية واوضح المصدر ان االدارة االمريكية رحبت بان يتم فصل جهاز االم
كما . حيث وعدت بمساعدته بالمعدات والطواقم الفنية واالجهزة المتقدمة في خطوة تعتبر هي االولي من نوعها
سالمة .رحبت كذلك باسناد حقائب الوزرات السيادية الي شخصيات مستقلة واهمها وزارة المالية التي قد يتسلمها د

 .فياض
  24/1/2007إلخبارية وكالة سما ا
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  يعربالميركي واألمحورين  الوحدة عبر اليسعى لحل برنامج حكومةعباس  .3

يسعى الرئيس الفلسطيني الى ايجاد صيغة لحل عقدة برنامج حكومة الوفـاق            : وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   
االول باتجـاه االدارة    : ووفق مصادر فلسطينية رفيعة فإن عباس بدأ محاولة جديـدة علـى محـورين              .السياسي

االميركية والثاني باتجاه عواصم دنيا العرب الفاعلة في االزمة الفلسطينية الراهنة، باالضافة الى بعض العواصـم                
  .االوروبية ذات الصلة
ان اللقاء الذي جرى في دمشق بين عباس ومشعل، رغم تواضع نتائجه قياساً بحجم وعمق               "وتقول المصادر إياها    

.  انه سمح بسبر المواقف واختبار الحدود التي يستطيع كل طرف ان يبلغها في تنازالته للطرف االخر                االزمة، اال 
فحماس ال تستطيع ان تقبل بااللتزام كما يريد عباس باالتفاقيات الموقعة وبقرارات الشرعية العربية والدولية، الن                

ها ثمناً باهظاً ليس اقله المغامرة بوحدة صـفوفها،         مثل هذا االلتزام يعني ببساطة احداث انقالب في مواقفها سيكلف         
وليس آخر هذا الثمن خسارة صدقيتها وفقدان شعبيتها التي اوصلتها الى حيث هـي االن، اي صـاحبة االغلبيـة                    
النيابية التي اهلتها لتشكيل حكومة حمساوية صافية، وعالوة على هذا وذاك فإن المعروض عليها لقاء مثـل هـذا                   

ير قبولها في حكومة وحدة وطنية، رغم ان مثل هذا التنازل من الفداحة بمكان في حال تقديمه بحيـث                   التنازل الكب 
يجب ان يفك الحصار عن حكومتها الحالية دون شراكة احد، ويؤهلها الى دخول نادي التفاوض مـع تـل ابيـب                     

وفـي المقابـل يعـرف    . لسطينيوواشنطن وغيرهما من العواصم، اي قبولها طرفاً رئيسياً وحاسماً في المشهد الف    
عباس انه بغير اعالن الحكومة القادمة التي سيشكل وزراء حماس اكثر من ثلثها التزامهـا بـصيغة مـا بهـذه                     
االتفاقيات الموقعة وبالشرعيتين العربية والدولية يصعب تسويق هذه الحكومة على االقل لدى واشنطن، ناهيك بتل               

عباس وصل الى قناعة انه ال يستطيع البقاء يراوح في المكان الذي ال يؤدي               "لذلك، تقول هذه المصادر، إن     ".ابيب
الى اي مكان عالقاً بين اشتراطات اسرائيل والواليات المتحدة من جهة واعتبارات حماس سالفة الذكر مـن جهـة                 

عنـي ان حمـاس ال      ثانية، ناهيك بارتباطاتها التنظيمية مع جماعات االخوان المسلمين ومشاريعهم واوهامهم، ما ي           
تستطيع ان تسقط من حساباتها ان دمشق توفر لها االقامة وطهران تسدد فاتورتها، اي انها مندرجة في مـشاريع                   

وما دام الوضـع     ".اقليمية تحول دون اقدامها على تقديم المزيد من التنازالت لمصلحة الوضع الفلسطيني الداخلي            
اح حل واستيالد مخرج آخر يحظى على اقـل تقـدير بموافقـة             عباس يحاول اجتر  "كذلك، تضيف المصادر، فإن     

وبحسب هذه المصادر    ".وتغطية عربية ودعم اوروبي ما دامت موافقة حماس متعذرة وارضاء واشنطن مستحيال           
الصيغة التي يحاول ان يسوقها تجمع الصيف والشتاء على سطح واحد ويجري تداولها مع عدد من مستشاريه                 "فإن  

، حيث استدعى امس الى عمان كالً من ياسر عبد ربه ومحمد دحالن والنائب سالم فياض باالضافة                 والمقربين منه 
الى وجود كل من الوسيطين محمد رشيد والنائب زياد ابو عمرو للبحث في صيغة تستبدل كلمـة التـزام بكلمـة                     

وتضيف المـصادر ذاتهـا ان       ".ةموافقة او قبول واحترام االتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعيتين العربية والدولي         
عباس سبق ان عرض هذه الصيغة على االميركيين لكنهم رفضوها، لذلك اوفد امس الى واشنطن ياسر عبد ربـه                   
وصائب عريقات إلقناع المسؤولين األميركيين فيها، كما انه يسعى الى استحضار دعم وغطـاء عربـي وتأييـد                  

الغطاء العربي الذي ينشده عباس قد ال يكون هو االخر غاية صعبة            بيد ان الالفت ان طلب       .اوروبي لهذه الصيغة  
ولعل في  . المنال، ذلك ان بعض العواصم العربية باالضافة الى واشنطن كانت طلبت منه رسمياً عدم زيارة سوريا               
ذي رفض  حملة النقد التي وجهتها الصحافة االردنية لهذه الزيارة، واعتبارها طعنا في ظهر االردن، الن عباس ال               

تلبية الدعوة االردنية للقاء هنية، هو ذاته الذي ذهب الى دمشق والتقى فيها مشعل، ما يشير الى ان مزاج بعـض                     
عواصم العرب يبدو عكراً حيال عباس وهو ما يثير الشك في ان تقدم له يد المساعدة، بل ربما يعمد بعضها الـى                      

وتضيف المـصادر ان  . وتشريع االبواب الموصدة امام قيادتهااستضافة هنية وفتح اقنية الحوار المغلقة مع حماس       
صيغة قبول واحترام بحثت في اجتماع عباس ومشعل في دمشق، وطلب االول من الثاني ان يفحص امكانية قبولها                  
لدى االطراف الدولية واالقليمية، وفي حال وجدت قبوالً سيعلن عنها كنتيجة للحوار الذي بدأ امـس فـي غـزة                    

يع الفصائل الفلسطينية، حتى ال تشعر الفصائل في الداخل الفلسطيني انها مستبعدة، وان الطبخة مـن                بحضور جم 
  . فعل عباس ومشعل في دمشق، وتم تقديمها لهم في غزة ليأكلوها باردة
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  24/1/2007المستقبل 
  

  هنية يؤكد على ضرورة إنجاح الحوار الوطني  .4
، الثالثاء، خالل جلسة مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بنجـاح           أكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية    : ألفت حداد 

وفيما يخـص توسـيع االسـتيطان       . الحوار الوطني ووضع كل التسهيالت الستمراره ووصوله إلى نهاية ايجابية         
لى اإلسرائيلي وبناء كنيس يهودي في القدس، أكد هنية على إدانة الحكومة مثل هذه األعمال العدوانية التي تهدف إ                 

خلق وقائع احتاللية على األرض وتهديد مدينة القدس، مشددا على أن الحكومة معنية بتقديم كـل وسـائل الـدعم                    
وأكد على أن الحكومة تتابع قـضية الالجئـين          .الممكن لمواجهة األخطار التي يتعرض لها أهلنا في مدينة القدس         
يم العون لهم وحمايتهم مـن االعتـداءات التـي          الفلسطينيين في العراق، وهي على اتصال مع جهات عديدة لتقد         

وطالب كافة الجهات ذات العالقة بالعمل الجاد لتقديم المساعدة إلى الالجئـين الفلـسطينيين فـي                . يتعرضون لها 
كما أدان ما تعرض له مكتب قناة العربية معتبـراً           .العراق، ومحذراً من المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضدهم       

  .ا للقانون وخروجاً على األعراف الصحفية، وأكد على أن الحكومة ستتابع هذا الحادثهذا العمل منافي
  23/1/2007 48عرب

  
 الحل السياسي ال يحتاج لمفاوضات سرية: حمد .5

 أنه ال داعي ألن تـسير األمـور          الفلسطينية غازي حمد المتحدث باسم الحكومة    . أكد د  : عالء المشهراوي  - غزة
ا أن الحكومة ترى أنه ال حاجة إلجراء مفاوضات سرية للوصول لحل سياسي اآلن،              السياسية بشكل سري، موضح   

إن المشهد السياسي الفلسطيني بعد لقاء الرئيس       : وقال .خاصة وأن هناك إجماعا وطنيا حول وثيقة الوفاق الوطني        
 إلى أن مصير القـوة      د حم وأشار .عباس بخالد مشعل، له الكثير من االنعكاسات اإليجابية رغم الخالفات السياسية          

وحول كيفية تعامل حكومة الوحدة مع الفلسطينيين فـي الـشتات،            .التنفيذية ستتم معالجته أثناء الحوارات الوطنية     
على الحكومة القادمة أن تعمل على ترتيب األولويات الفلسطينية األمـن واالقتـصاد وتمتـين               : أوضح حمد قائال  

وأكد حمد أن إسرائيل ال تريد التوصـل         .شاركتهم في صنع القرار السياسي    العالقة مع الفلسطينيين في الشتات وم     
إلى حل سياسي فكل تصريحاتها حول إقامة دولة فلسطينية مؤقتة هي إشارات تؤكد أنها ال تسعي للتحقيق تـسوية                   

 خالل رؤية   ن بحاجة إلى إعادة صياغة كيفية إدارة الصراع السياسي مع إسرائيل، من           يالفلسطينيأكد أن   سياسية، و 
 .سياسية موحدة للعمل الفلسطيني، واالبتعاد عن الدخول في نفق االستنزاف الطويل

  24/1/2007القدس الفلسطينية 
  

  انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل التفاق حول حكومة الوحدة: عريقات .6
الفلـسطينية القادمـة، وأن     أكد صائب عريقات أنه لم يتم االتفاق على برنامج الحكومة           : رام اهللا، أشرف الصباغ   

النقاشات جارية من أجل إنجاز تلك النقطة، مؤكدا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن اللجوء إلى انتخابـات                    
وقال أمس ردا على األصوات المنادية بعدم تقييد الحوار الـوطني            .تشريعية ورئاسية مبكرة سيكون الحل األمثل     

خوض في تلك القضية ألنها واضحة جدا وتم البت فيها عبر البيان الذي صدر فـي                ال أريد ال  "الشامل بفترة معينة    
ختام لقاء عباس بمشعل الذي أكد على ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة خالل أسبوعين، وغير ذلك سيكون عائقـا                  

شال كل ما تـم     واتهم عريقات جهات أسماها بالضالة بالعمل على تأزيم الشارع الفلسطيني وإف           ".أمام إنجاز المهمة  
  .التوصل إليه في دمشق من تفاهمات

 24/1/2007الوطن السعودية 
  

   لم يرغب بأن تشهد دمشق اإلعالن عن اتفاق حكومة الوحدةعباس: مصدر فلسطيني .7
توقع مصدر فلسطيني مسؤول أن تنجح حركتا فتح وحماس في التغلب على الخالفات التي تعترض سـبيل                 : غزة

وقال المصدر في تصريحات للـشرق األوسـط أنـه كـان            . يل حكومة الوحدة الوطنية   التوصل التفاق بشأن تشك   
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باإلمكان االعالن عن توصل التفاق بشأن حكومة الوحدة في اعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عباس وخالد مشعل،                 
علـى أرضـهم    منح السوريين إنجاز هذا االتفاق      "إال أنه على ما يبدو كما قال المصدر، لم يرغب ابو مازن في              

وأكد المصدر أن الجهات التي تتوسـط بـين ابـو مـازن      ".مفضال أن يتم االعالن عن التوصل لالتفاق في غزة      
وحماس، اقترحت فعالً صيغة لجسر الهوة بين الجانبين في ما يتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة الجديدة، وتحديداً                

وحسب المصدر فأن هناك دالئل     . يل وقرارات الشرعية الدولية   الموقف من االتفاقات التي وقعتها السلطة مع اسرائ       
وحول ما نشر عن نيـة ابـو مـازن    . تؤكد أن ابو مازن، وافق على صيغة احترام االتفاقات بدال من االلتزام بها         

 فبراير المقبل في القاهرة، قال المصدر إن اتفق على عقد اللقاء في حال تـم انجـاز                  /ومشعل االلتقاء مطلع شباط   
ونفى المصدر ما اشيع عن مباحثات تجريها فتح وحماس لتعيين العميد خضر عباس             . اتفاق تشكيل حكومة الوحدة   
  . العمرين، وزيرا للداخلية

  24/1/2007الشرق األوسط 
  

  اً لدحالن سياحياًمسلحون ادعوا انهم من القاعدة يفجرون منتجع .8
فجر : الوكاالت وعن    عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    24/1/2007الوطن السعودية   نشرت  

مسلحون في ساعة مبكرة من صباح أمس منتجع الواحة السياحي في غرب مدينة غزة، ممـا أدى إلـى إحـداث                     
وادعى المسلحون أنهم عناصر في تنظيم القاعدة، لكن مصادر في جهاز األمن الوقـائي نفـت أي                 . أضرار كبيرة 

 األراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن انتحال اسم القاعدة للقيام بعمليات عسكرية تندرج في              وجود لتنظيم القاعدة في   
 مسلحا مقنعا قاموا فجرا بزراعة عدد كبيـر         30قرابة  "  وقال بشير ثاري مدير المنتجع، إن     . سياق الفلتان األمني  

نتجع، وفجروا صالة االجتماعات وغـرف      من العبوات الناسفة والمواد الكحولية في الجهتين الشمالية والجنوبية للم         
المسلحون اختطفوا ثالثة من العاملين فـي المنتجـع      : "وأضاف ".من المنتجع % 70النوم، مما ألحق أضرار بنحو      

  ".بعد تفجيره وتم اإلفراج عنهم بعد ساعات من عملية االختطاف
منتجع الواحة رسـالة الـى       هاجمووجه م  : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      24/1/2007الحياة  وأضافت  

وتوعد المهاجمون الذين ادعوا انهم     . دحالن مفادها ان تنظيم القاعدة وصل الى فلسطين، وانه سيدمر كل ممتلكاته           
ونفى مقربون من دحالن ان يكون المنتجع مملوكا لـه، وان            .من تنظيم القاعدة بأنهم سيفجرون دحالن نفسه ايضا       

  .ي يملك المنتجع ويؤجره لشركة الشرق للتنمية وهي شركة قطاع خاصصندوق االستثمار الفلسطين
  

   في العراق الفلسطينيينعباس يستنكر االعتداءات على  .9
وقال انـه   . أمس االعتداءات التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في بغداد بالوحشية         الرئيس الفلسطيني   وصف  

وقال عباس في بيان صادر عن مكتب الرئاسـة ان          . لى وقفها على اتصال مع السلطات العراقية من اجل العمل ع        
  ".الرئيس أجرى عدة اتصاالت مع المسؤولين في العراق، لوقف هذه الجرائم الوحشية بحق الالجئين الفلسطينيين"

  24/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

 ختطاف الالجئين بالعراق تنتفيذ لسياسة صهيونية امريكيةا: عدوان .10
اطف عدوان، وزير شؤون الالجئين الجهات التي أقدمت على اختطاف الالجئين الفلسطينيين فـي              ع. طالب د  :غزة

إن هذا االختطـاف    " :وقال في تصريحات له اليوم     .العراق، بأن يطلقوا سراحهم فوراً، وأن ال يلحقوا بهم أي أذى          
 لجهات الخاطفة   "وحمل عدوان  ."ألولىالذي تم في بغداد بهذا الحجم وبهذه الصورة، يمثل عمالً إجرامياً بالدرجة ا            

 مشدداً على أن  الخاطفين ينفذون سياسة صهيونية أمريكية تهـدف إلـى              "مسؤولية أرواح الفلسطينيين المختطفين   
وأوضح أن الحكومة بصدد عقد اجتماع بهذا الخصوص، وذلك من أجل التنـسيق والعمـل                .النيل من الفلسطينيين  

وحمل عدوان   ة، لوقف االعتداءات المتكررة على الالجئين الفلسطيني في العراق،        على االتصال في الجهات المعني    
مطالباً جامعة الدول العربيـة      الحكومة العراقية مسؤولية المحافظة على حياتهم والعمل على أطالق سراحهم فوراً،          

  .طينيينوالرئيس العراقي بالتحرك فوراً لوقف هذا العمل األرعن وإطالق سراح المختطفين الفلس
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ودعا منظمة المؤتمر اإلسالمي، ووكالة األونروا بتحمل مسؤولياتهم، وهي مسؤولية ال يعفى منها المجتمع الدولي                

 .بأسره، وعلى رأسه األمم المتحدة
  23/1/2007وكالة سما اإلخبارية 

  
  نجاح الحوار على الطرف المقابل تتبادالن تعليقوفتححماس  .11

ن نجـاح   أبو ليلـة    أ قال القيادي في حماس خليل       :ألفت حداد نقالً عن مراسلته     23/1/2007 48عربأورد موقع   
 أنه إذا أرادت فتح أن تتقدم خطوات في اتجاه إنجاح الحوار فـان              حوار حكومة الوحدة متعلق بنوايا فتح، موضحاً      

 الحوار وتخلت عن    جل انجاح أ وقدمت تنازالت من     بدت مرونة عالية جداً   أ" إلى أن حركته     الحوار سينجح، مشيراً  
طـار  إن تشكل حكومـة خـارج       أتريد  "نها  أبو ليلة فتح ب   أواتهم   ".حقائب وزارية كثيرة لكن فتح لم تقدم تنازالت       

  . "... عنهاحماس وبعيداً
ن تصل  أو جديتها في    أا فتح   يمن جهته اعتبر عبد الحكيم عوض الناطق باسم فتح في غزة منطق التشكيك في نوا              

نحن قلنا في الماضـي      ":وقال .شارة سلبية  إ ى نتائج محددة طالما عول عليها الشعب الفلسطيني       لإعبر هذا الحوار    
 بالمشاركة في الحكومة على قاعدة المحاصصة السياسية أو التنازع علـى            طالقاًإن فتح ال ترغب     أوما زلنا نؤكد    

تملك مقومات رفع الحصار المفـروض       حكومة   ةشغل وزارات سيادية معينة ولدينا النية واالستعداد لمنح الثقة ألي         
وأكـد أن    ".شهر الماضية لنضالنا الفلسطيني وصورته المـشرقة      على شعبنا واستعادة االحترام المسلوب عبر األ      

  .نجاح الحوارحركته ستقدم كل ممكن إل
فتح قال ماهر مقداد المتحدث باسم حركة       : غزة سمية درويش  عن مراسلته في     23/1/2007 إيالف   كما نقل موقع  

األيام القادمة ستثبت مدى جدية حركة حماس في الحوار الفلسطيني الذي يجـري             "ن   أ في مقابلة خاصة مع إيالف    
 سيتم وضوح مدى جديـة حمـاس، ال         ةعندما نغوص في كل نقطه وبند على حد        ":، وأضاف " في قطاع غزة   حالياً

 العبر من الجلسات الـسابقة وتـشارك كـل          تستخلص"  أن  في  عن أمله  اًعربم،  "يمكن الحكم اآلن إنها جدية أم ال      
 ".ن ال مناص إال بالتقاء كل األطرافأالفصائل، وتكون قد أدركت المخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني، و

  
  ساعات من اختطافهمفرنسيين في نابلس بعد  3 عناإلفراج  .12

المدينـة أفرجـت عـن ثالثـة         قالت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس أن كتائب شهداء األقصى في             :لفت حداد أ
وأوضحت المصادر   . بعد أن دارت شكوك حول كونهم مستعربين إسرائيليين        الثالثاءمواطنين فرنسيين احتجزتهم    

أنه تم إطالق سراح الفرنسيين الثالثة بعد وصول القنصل الفرنسي إلى المدينة، وتأكيده بأن المحتجزين مواطنون                
من جهتها قالت كتائب األقصى في بيان لها إنها اعتقدت أن الفرنـسيين              .ةفرنسيون وليسوا قوات إسرائيلية خاص    

 ألنهم كانوا مسلحين وتواجدوا في مكان حساس        هذا األساس تعاملت معهم على    والثالثة هم قوات اسرائيلية خاصة      
كـشرط  وأشارت الكتائب إلى أنها طالبت حضور القنصل الفرنـسي إلـى نـابلس        .وتابع للمطاردين الفلسطينيين  

  .إلطالق سراح المختطفين لتبرير تصرفاتهم وتواجدهم في ذلك المكان وهم مسلحون وبدون أي تنسيق مع أحد
  23/1/2007 48عرب

  
  خطة إسرائيلية تتضمن إدخال قوات دولية إلى الضفة وغزة   .13

الـصراع  أعد النائب في حزب كاديما شلومو برزنتس، خطـة سياسـية لتـسوية               : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
اإلسرائيلي الفلسطيني أطلق عليها دفيئة دولية وتقضي بانسحاب إسرائيل من الضفة الغربيـة وتفكيـك عـشرات                 
المستوطنات وتسليم إدارة األراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، إلى قوة أوروبية إلى حين إقامـة الدولـة              

 هرتسليا وأعلن أنه عرضها على أولمرت ويتوقـع أن          هذه الخطة سيعرضها برزنتس اليوم في مؤتمر       .الفلسطينية
وتشمل الخطة إدخال قوات عسكرية على نمـط اإلجـراءات التـي             .تحظى بدعم شعبي ومن داخل حزب كاديما      

وبرأي معد الخطة فإن وضعا كهذا سيؤدي إلى وقف العنف واسـتقرار االقتـصاد              ،  اتخذت في البوسنة والهرسك   
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وخالل ذلك تطلق دول أوروبا مشروع مارشل شرق أوسـطي، فـي إطـاره              . القوميوبالتالي ارتفاع في االنتاج     
  .تستثمر ماليين الدوالرات لتنمية الضفة وغزة

وبموجب الخطة تنسحب إسرائيل تدريجياً من الضفة وتخلي معظم المستوطنات بحيث تنقل معظمها إلـى الكتـل                 
وتكون مهمـة    . عشرات آالف الجنود لتولي مهامها     االستيطانية وفي لحظة انسحاب الجيش تدخل قوة أوروبية من        

القوة حل التنظيمات الفلسطينية المسلحة وجمع السالح وإقامة جيش وشرطة فلسطينيين، يكونان خاضعين للحكـم               
وإلى جانبهما تعمل قوة مدنية تساعد على إقامـة         . المركزي، وينسقان أعمالها مع الجيش والمخابرات اإلسرائيلية      

  .دولة على الطريقأجهزة حكم لل
  24/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
 وزارة ليبرمان تبدأ ممارسة نشاطها بعد المصادقة على ميزانيتها .14

صادقت اللجنة المالية التابعه للكنيست امس على الميزانية الخاصة بوزارة الشؤون :  بترا–القدس المحتلة 
لكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت الى ان الميزانية واشارالموقع اال. االستراتيجية بزعامة افيغدور لبيرمان

المخصصة لهذه الوزارة والتي تم استحداثها في اسرائيل مؤخرا لمواجهة االخطار الخارجية المزعومة ال سيما 
 ). ماليين دوالر6ما يعادل (مليون شيكل  26ر5التهديدات االيرانية تبلغ حوالي 

  24/1/2007الدستور 
  

   اقطاب كاديما تشكلت القصاء اولمرتمجموعة من: معاريف .15
 ،صحيفة معاريف كشفت النقاب امس أن : زهير اندراوس عنالناصرة من 24/1/2007 القدس العربي ذكرت

 حزب كاديما، وانه يعاني من فترة حرجة للغاية، واكد الصحافي بن كاسبيت، ىعن ان اولمرت فقد السيطرة عل
لومات التي حصل عليها من شخصيات مهمة جدا في حزب كاديما، فانه الذي انفرد بنشر الخبر، انه وفقا للمع

واضاف . بدأت تتشكل نواة من اركان الحزب وضعت نصب اعينها االطاحة بأولمرت من رئاسة الحزب
الصحافي المخضرم ان المجموعة تتشكل من نواب في الكنيست ومن وزراء داخل الحكومة االسرائيلية، وهم 

. وتابع الصحافي قائال ان افراد المجموعة يخططون القالة اولمرت من منصبه. ب كاديمابطبيعة الحال من حز
واردفت الصحيفة قائلة ان كبار المسؤولين في الحزب الحاكم في اسرائيل بدأوا يتحضرون لليوم الذي يلي ايهود 

منحهما الفرصة السانحة وتابعت الصحيفة قائلة ان موفاز، وشيطريت، يعتقدان ان تقرير فينوغراد سي اولمرت،
 معلومات ىورجحت الصحيفة بناء عل.  اقصاء اولمرت من رئاسة الحزب ومن منصب رئيس الوزراءىللعمل عل

 اختفاء كاديما عن ىمن شخصيات سياسية وصفتها بانها مطلعة جدا، ان يؤدي هذا الشرخ في الحزب الحاكم، ال
  . الساحة السياسية في اسرائيل

 وجهت ،وزيرة الخارجية تسيبي لفنيأن : حكمت يوسف عن مراسلها 23/1/2007اإلخبارية  وكالة سما ونقلت
إن : انتقادا الذعا إلى رئيس الوزراء ايهود أولمرت، وقالت خالل كلمة لها أمام مركز هرتسيليا المتعدد المجاالت

 والرسمية، بما في ذلك هناك شعوراً صعباً جداً ناجماً عن تقصيرات وفساٍد جوهري في المؤسسات الحكومية
أماكن كان يعتقد أن مثل هذا الفساد لن يحدث فيها، وإن قسماً من هذه المؤسسات تخيم عليها ظالٌل قاتمة من 

إن من األفضل في نظري العمل على إصالح األجهزة، ال اإلبقاء على الوضع : وأضافت الوزيرة تقول. الفساد
  .يع المستوى حضر المؤتمر أن ما قالته لفني يعد قنبلةً في الوجهالقائم، هذا وقال مستشار استراتيجي رف

خبر من معاريف مفاده ان النفى نواب من الحزب : اسعد تلحمي عن الناصرة من 24/1/2007الحياة وجاء في 
واعتبروا ما جاء فيه مهوال ال يمت الى الواقع . التمرد ضد اولمرت يكتسب زخما ووزراء يخططون الطاحته

اال ان معلقين بارزين في الشؤون الحزبية وصفوا الوضع داخل الحزب الحديث العهد بـ الهش وتحدثوا  .بصلة
 لتشكيل 29 من نواب الحزب الـ 10عن حزب منقسم على نفسه وممزق من دون أن يستبعدوا امكان تحالف 

ى التصريحات التي أدلت بها وأشار المعلقون ال.  تعود الى حزب ليكود–حزب جديد او كتلة برلمانية قد تنضم 
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في مؤتمر هرتسليا حول الظالل الثقيلة التي يلقي بها الفساد المستشري في رأس 
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الهرم على مجمل األوضاع في اسرائيل، في غمز من قناة رئيس الحكومة اولمرت ووزير المال ابراهام هرشزون 
لتصريحات، شأنها شأن الخطة السياسية التي أطلقتها ليفني قبل شهر لحل ورأوا ان هذه ا، من دون ان تسميهما
 االسرائيلي من دون استشارة اولمرت او الحكومة هي اعالن استقالل ليفني وتأكيد التمايز –الصراع الفلسطيني 

ي تؤكد ان ال بينها وبين اولمرت تمهيداً لمنافسته على زعامة كديما مستمدةً التشجيع من استطالعات الرأي الت
  .منافس لشعبيتها الواسعة في اوساط كديما

  
   اطاحة اولمرت بسحب حزب العمل من الحكومةيستبقبيريتس قد  .16

 نائبا، يـشير    78رغم ان االئتالف الحكومي الحالي يستند الى قاعدة برلمانية واسعة من            :  اسعد تلحمي  –الناصرة  
عمير بيرتس والـذي قـد      واع الخفي لكن الشديد بين اولمرت       المعلقون الى هشاشة هذا االئتالف على خلفية الصر       

يتأزم الى درجة سحب األخير حزبه من الحكومة، خصوصاً في حال تبين له انه سيخسر االنتخابات الداخلية على                  
الولمـرت  ( ضربة استباقية    –وليس من المستبعد ان يقدم بيرتس على خطوة          .زعامة العمل لمصلحة ايهود باراك    

باقناع حزبه باالنسحاب من الحكومة سواء على خلفية نية اولمـرت رفـض مـنح حقيبـة العلـوم                   ) عاوباراك م 
والرياضة للنائب العربي غالب مجادلة او أن يتبنى مثال حملة ضد الفساد المنسوب الى اولمرت وعدد من وزراء                  

ون وانه يجدر بـه تهيئـة نفـسه         كديما ويدعي انه ال يمكن لـ العمل ان يكون شريكا في حكومة عافها االسرائيلي             
ويرى قريبون من بيرتس ان خطوة كهذه قد تحـسن          . النتخابات عامة مبكرة يطرح فيها نفسه بديال للحزب الحاكم        

   .فرصه الضعيفة للبقاء على رأس العمل بعد االنتخابات الداخلية
  24/1/2007الحياة 

  
  رتكاب مخالفات جنسيةبعد قرار اتهامه با... مطالبة برلمانية باستقالة كتساف  .17

 أجمع نواب من مختلف األحزاب في الكنيست على مطالبة : اسعد تلحمي-الناصرة  من 24/1/2007 الحياة قالت
الرئيس موشيه كتساف بتقديم استقالته في أعقاب اعالن المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز أمس قراره 

الفات جنائية مختلفة في مقدمها اغتصاب نساء عملن تحت تقديم الئحة اتهام خطيرة ضد كتساف بارتكاب مخ
ورأى مزوز أن لدى النيابة العامة قاعدة متينة من القرائن الكافية لتقديم الئحة اتهام ضد كتساف بارتكاب  .إمرته

كما تشتمل الالئحة . مخالفات جنسية بحق أربع نساء عملن في مكتبه الحالي وحين كان وزيرا قبل تسعة أعوام
لكنه أغلق ملفات في مخالفات . لى تهم التشويش على مجريات التحقيق واالحتيال وخيانة الثقة وتلقي الرشوةع

أخرى مماثلة بحق ست نساء أخريات بداعي التقادم، وملفين آخرين في شبهات تجاوزات في اجراءات العفو عن 
  .سجناء والتنصت غير المشروع لعدم توافر األدلة الكافية

ليطالبوه باالستقالة فوراً ،  ممثلو األحزاب المختلفة ما سيقوله كتساف في المؤتمر صحافي يعقده اليومولم ينتظر
ووصف نواب يوم صدور القرار بأنه يوم عصيب وحزين  .ووقف المهزلة قبل أن يشرعوا في اجراءات خلعه

  . االسرائيليينوأسود في تاريخ اسرائيل يحقّر مؤسسة الرئاسة التي تتمتع بمكانة مميزة لدى
منح المدعي العام مناحيم مازوز في بيان فرصة أخيرة الى : من جيفري هيلر 23/1/2007 رويترز وأوردت

الرئيس ليقدم دفاعه القانوني قبل توجيه النص النهائي من االتهامات واقترح عقد جلسة وعد فيها باالستماع الى رد 
للصحفيين نعتقد أن المدعي العام سيغير موقفه بمجرد تقديم  كتسافوقال دافيد ليبئاي محامي  .الرئيس بقلب مفتوح
وتابع قائال الرئيس مقتنع أنه سيتضح للجميع أنه ضحية اتهامات زائفة لتنحيته من منصبه وأنه  .دفاعهم في الجلسة

أعلن أنه  سافينوي تقدبم استقالته قال ليبئاي ان كت وردا على سؤال عما اذا كان كتساف .سيقاتل الثبات براءته
  .سيتنحى اذا وجهت اليه اتهامات

  
  المسجد األقصى تحت تحذر من استمرار الحفريات اسرائيليةدوائر  .18

أبدت دوائر اسرائيلية خشيتها من استمرار اعمال الحفريات تحت المسجد األقصى، ونقلت مصادر اسرائيلية لــ                
ي حذرت فيها من أعمال الحفريات التي تقـوم بهـا           أن هذه الدوائر تقدمت بتوصية الى المستوى السياس       ) المنار(
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مؤسسات اسرائيلية رسمية تحت الحرم، وأشارت الى ان هذه الحفريات قد تؤدي الى اندالع أعمال عنف صـعبة                  
أن الحكومة االسرائيلية تقف وراء هذه الحفريات وأنها أقرت         ) المنار(وكشفت مصادر لـ     .خالل المرحلة المقبلة  

قيمة سبعين مليون شيكل لالنفاق على هذه الحفريات ومتابعتها، وقالت المصادر ان هنـاك شـبكة                ميزانية جديدة ب  
  .حفريات واسعة تمتد حتى الحرم من كافة الجهات، اضافة الى اقامة كنس يهودية على أنقاض مباني اسالمية

  24/1/2007المنار الفلسطينية 
  

  مقبل شمعون بيريز يترأس وفدا إلى قطر مطلع األسبوع ال .19
علمتالوطن أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى برئاسة شمعون بيريز، سيصل مطلع           :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا 

 .األسبوع المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك في أول زيارة رسمية وعلنية إلى الدوحة منذ سنوات طويلـة                 
بيريز سيلقي محاضرة فـي جامعـة الدوحـة وسـيعقد           وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن          

  .اجتماعات مع القيادة القطرية
 24/1/2007الوطن السعودية 

  
  من االسرائيليين ليسوا راضين عن أجهزة الحكم% 89: استطالع .20

من االسرائيليين ليسوا % 89قال استطالع بحثي أجراه المركز الفكري التربوي االسرائيلي، ونشر أمس، إن 
وحسب  .إن كبار اصحاب رأس المال سيطروا على الحكم% 86ن أجهزة الحكم في اسرائيل، فيما قال راضين ع

من االسرائيليين يرون ان عدم استقرار الحكم في اسرائيل مرتبط بأزمة قيادة، في حين يرى % 60االستطالع فإن 
ودعا  .ة الحكم تقوم بواجبهامن الجمهور فقط يرى بأن أجهز% 43أنه مرتبط بتركيبة الحكم، كذلك فإن % 34
بالعودة الى % 22، فيما طالب %5من المستطلعين الى رفع نسبة الحسم في االنتخابات البرلمانية الى % 30

طريقة االنتخاب المباشر لرئيس الحكومة، ونسبة مماثلة تطالب باالنتقال الى نظام رئاسي على شاكلة النظام في 
% 35يرون ان كبار أصحاب رأس المال يسيطرون على الحكم، فقد قال % 86كما يرى أن  .الواليات المتحدة

  .إن هذه العملية قد بدأت في اسرائيل% 51من المستطلعين إن هذه السيطرة أصبحت واقعة، فيما قال 
  24/01/2007الغد األردنية 

  
   من واجبنا إنتاج الطاقة النووية: بن اليعزر .21

امين بن اليعزر أمس، أن من واجب إسرائيل التفكير في إنتاج الطاقة النووية          اعتبر وزير البنى التحتية بني     :ا ف ب  
واعتبـر بـن   . بطرق أخرى، وذلك بسبب الظروف السائدة في محيطها منذ قيامها، ووضعها الجغرافـي الفريـد             

يمـا أوضـح    اليعزر، خالل مؤتمر هرتسليا، أنه من المستحيل االعتماد فقط على إنتاج الطاقة بالطرق التقليدية، ف              
مسؤول كبير في الوزارة أن بن اليعزر يشير إلى ضرورة تطوير تكنولوجيا تتيح إنتاج الطاقة النووية ألغـراض                  

  . مدنية
  24/1/2007السفير 

  
  إسرائيل تعد لمهاجمة إيران خالل أشهر  : البريطانيةصن  .22

ي غضون أشهر ما لم تتخل عـن     كشفت صحيفة الصن البريطانية أمس أن إسرائيل باتت مستعدة لمهاجمة إيران ف           
وقالت إن الدولة العبرية ستشن الهجوم وحدها إذا ما تطلب           .برنامجها النووي وتوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم     

وأضافت أن إسرائيل تملك ما يكفي من الطائرات الحربية والصواريخ الدقيقة لتدمير المنشآت والمفـاعالت     . األمر
المحصنة منها بجدران اسمنتية مقاومـة للقنابـل تحـت األرض، مـشيرة إلـى أن                النووية اإليرانية وحتى تلك     

ونـسبت   .االستخبارات اإلسرائيلية حددت بدقة مواقع المنشآت النووية على رغم المحاوالت اإليرانيـة الخفائهـا             
ـ    .الصحيفة إلى خبير دفاعي في إسرائيل قوله لو أخفوا منشآتهم تحت جبل، فسنعرف أي جبل               ى أن  وأشـارت إل

مصادر بارزة طلبت عدم الكشف عن أسمائها أكدت أن إسرائيل لن تغير موقفها في شأن مهاجمة إيران ما لم مـا                     
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إذا كان الهجوم اإلسرائيلي سيحصل على تفويض من جورج بوش، وما إذا كانت الواليات المتحدة ستهاجم إيران                 
وقالت الصن إن في إمكانها أن       .ر المعروف أوالً  تعمد طهران إلى وقف برنامجها النووي، مشيرة إلى أنه من غي          

. 16 واف   15 مقاتلـة مـن طـراز اف         280تكشف وللمرة األولى القوة المذهلة التي تملكها إسرائيل ومن بينها           
وأضافت ان امتالك إسرائيل طيارين حربيين لكل مقاتلة وأكثر من أي دولة أخرى يمكنها من إجراء مهمات على                  

  .يوم والقيام بمئات الطلعات الجوية فوق إيران ساعة في ال24مدى 
  24/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   معاشات امريكيا على مقاطعة ايرانصندوقنتنياهو يحث  .23

امين نتنياهو واحدا من أكبر صناديق معاشات التقاعد في الواليات المتحدة يوم الثالثاء على سحب أموالـه                 يحث بن 
وقـال   .ن بسبب المخاوف من احتمال سعي طهران الى اكتساب اسلحة نوويـة           من الشركات التي تتعامل مع ايرا     

نتنياهو للصحفيين بعد اجتماع استمر ساعة في مكتب تيم كاهيل مدير الخزانة في والية ماساتشوستس هذا يمكنكم                 
نظر الـى   وقد ينجح حقا بـال    . من استخدام الضغط االقتصادي الذي قد يبرز الحاجة الى استخدام اجراءات مختلفة           

وقال كاهيل ومايكل ترافاجليني المدير التنفيذي لصندوق معاشات التقاعد للوالية وقيمته            .جوانب الضعف في ايران   
ومن المقرر ان يجتمـع نتنيـاهو وارنولـد شـوارزنيجر حـاكم              . مليار دوالر انهما سيدرسان طلب نتنياهو      46

 225لعموميين اكبر صندوق معاشات في العالم اذ تبلغ قيمته          كاليفورنيا التي يدير جهاز معاشات التقاعد لموظفيها ا       
  .مليار دوالر

  24/1/2007رويترز 
 

 اسرائيل تراقب االحداث في لبنان عن كثب .24
صرح المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية مارك ريغيف ان اسرائيل تراقب عن كثب :  ا ف ب-القدس المحتلة 

وصرح مسؤول اسرائيلي بارز طلب عدم الكشف عن . نانية في انحاء لبناناالحتجاجات التي تقودها المعارضة اللب
وقال ان حزب اهللا  .هويته ان الوضع في لبنان يمثل مشكلة خطيرة للغاية واتهم حزب اهللا بخدمة مصالح ايران

سرائيل لديه استراتيجية طويلة االمد بالسيطرة وامالء االحداث في لبنان لخدمة المصالح االيرانية ومصلحة ا
 .الواضحة هي ان يكون لبنان حرا ومستقال

  24/1/2007الدستور 
  

  خلل إسرائيلي على كل المستويات : تقرير ألموغ حول أسر الجنديين .25
 تمـوز   12شكلت مناقشة تقرير لجنة ألموغ التي حققت في ظروف أسر الجنديين اإلسرائيليين في              : حلمي موسى 

ولم يدخر أعضاء لجنة الخارجيـة واألمـن فـي          . نكء جرح لم يشفَ بعد    الفائت على الحدود مع لبنان، مناسبة ل      
الكنيست جهداً لتصوير الحرب ونتائجها وإدارتها بتعابير كارثية، معتبرين أن رئيس األركان المستقيل دان حلوتس               

لذي كشف  وعرض ألموغ تقريره ا   . لم يكن يعرف األمور األولية كما أن السلوك كان إجرامياً على كل المستويات            
وانتقـد ألمـوغ    . على كل المستويات، قبل أسر الجنديين وبعده      , عن بواطن الخلل في األداء العسكري اإلسرائيلي      

، أخفق الجيش عندما لم يعد خطة       )في غزة (شاليت  ) جلعاد(بشدة رئيس األركان وقال أمام اللجنة إنه بعد اختطاف          
وقرر . سة الجيش اإلسرائيلي هي التي قادت إلى اختطاف الجنود        لمنع عملية االختطاف التالية مشدداً على أن غطر       

  .ألموغ في تقريره أنه كان بالوسع منع عملية االختطاف
  24/1/2007السفير 

 
  جنراالت إسرائيليون يشكون من استخفاف نظراء أميركيين بقدرات الجيش .26

يليا من عبارات استهتار واسـتخفاف      هرتس شكا عدد من قادة الجيش االسرائيلي في مؤتمر       :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
وقال الجنـراالت، ان     .بقدرات الجيش االسرائيلي، صدرت عن جنراالت وخبراء أميركيين مشاركين في المؤتمر          
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وانهم، . األميركيين لم يتحملوا سماع مواقف الجنراالت االسرائيليين عن أساليب القتال الحديثة والنظريات الحربية            
ورددوا كلمات الذعـة    . استخفافا صريحا بمحاضرات العسكريين االسرائيليين، في المؤتمر      أي األميركيين، أبدوا    

وأكد هؤالء الجنراالت، في رسالة الى      . أكثر خالل األحاديث الجانبية في ردهات المؤتمر وفي اللقاءات الشخصية         
وأضافوا ان   الداخل والخارج، رئيس األركان الجديد، اشكنازي، ان أمامه تحديات كبيرة الستعادة هيبة الجيش في             

الخبراء األميركيين ينتقدون األداء االسرائيلي العسكري ليس فقط في حرب لبنان األخيرة، بل أيضا فـي الـساحة                  
  .الفلسطينية

  24/1/2007الشرق األوسط 
  

  مداوالت قيادة األركان خالل عدوان لبنانتكشفهآرتس  .27
ركان اإلسرائيلي خالل عدوان تموز الماضي، التي أظهرت كشفت هآرتس محاضر مداوالت هيئة األ: علي حيدر

، أن رئيس األركان المستقيل، دان حالوتس، عارض تنفيذ عمليات برية في الجنوب اللبناني طوال فترة الحرب
ذكرت هآرتس أن ما تعرضه ما هو إال صورة جزئية عن محاضر سلسلة اجتماعات لهيئة األركان برئاسة و

 .س إدارة جنراالت إسرائيل للحرب، ويبدو فيها كم كانت مربكة ومتخبطةحالوتس، لكنها تعك
  24/1/2007األخبار اللبنانية 

  
   على العدوان المقبل في مدينة عربية بصحراء النقبيتدربجيش العدو  .28

 أوردت وكالة أسوشيتدبرس أمس تقريراً من قاعدة تسيليم العسكرية االسرائيلية في صحراء النقب، حيث بنى جيش               
العدو مدينة عربية افتراضية متكاملة تشكل نموذجاً ألي مدينة عربية صغيرة  في لبنان، أو فلسطين، وربما أيضا                  
في أقطار عربية أخرى ويقوم حالياً بتدريب قواته فيها على الحرب المقبلة التي يرجح ان تندلع على جبهة لبنـان                    

و جرى هـذا   .ع االسرائيلي بالتعاون مع الواليات المتحدةوينفذ هذا المشرو. بحجة استكمال المهمة ضد حزب اهللا 
التدريب الحربي االثنين، وشمل محاكاة عمليات تقوم بها مروحيات ودبابات، واطالق قذائف صاروخية، وقد تـم                
تنفيذ التدريب في مدينة عربية افتراضية بنيت حديثاً في صحراء النقب، على أساس افتراض ان وسائل القتال التي                  

تحدث الجنرال اودي ديكل، وهو ضـابط        و .تبرت أثناء التدريبات ستستخدم في حرب فعلية  عاجالً وليس آجالً          اخ
والهدف هو بلوغ مستوى قدرة احترافية ستمكننا       .  هو عام االستعداد   2007كبير في الجيش االسرائيلي، فقال العام       

 على مدى سنوات من أجل مواجهة التهديدات فـي          من مواجهة التهديدات الحالية، وبموازاة ذلك من تنفيذ برنامج        
والمدينة االفتراضية المتكاملة تضم ميداناً في وسطها، وستة مساجد، ومباني شقق سكنية مـن طبقـات                 .المستقبل

وقد بنيت  .  مبنى 500 كيلومتراً مربعاً وتضم حوالي      20تغطي مساحة   ، و عديدة، وحتى مخيم الجئين في الضاحية     
عسكري هذه بالتعاون مع سالح الهندسة في الجيش األمريكي، ومن المخطط له في المـستقبل ان                مدينة التدريب ال  

  .تستقبل المدينة قوات من جيوش صديقة الجراء سلسلة من المناورات للتدريب على الحرب
  24/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   يتوقع استمرار النمو االقتصادي االسرائيليالنقدصندوق  .29

نقد الدولي إن االقتصاد االسرائيلي يتمتع بأساس قوي يسمح له بمزيد من النمو السريع فـي عـام                  قال صندوق ال  
وتوقع التقرير النهائي لـصندوق      . رغم أن عدم التيقن السياسي وغيره من المخاطر قد تهدد اداء االقتصاد            2007

. 2006و بلغ خمسة في المئة عام        في المئة بعد نم    4.5 بنسبة   2007النقد الدولي بخصوص اسرائيل نموا في عام        
وكان صندوق النقـد    . وينسجم هذا التقدير مع تقديرات بنك اسرائيل المركزي وتقديرات اقتصاديين غير حكوميين           

وبخصوص السياسات المالية أثنـى      .الدولي أصدر تقريرا أوليا في نوفمبر تشرين الثاني اشتمل على نتائج مشابهة           
رائيل تقليص الميزانيات الى حد ما لكنه قال ان من المهم أن يكون هناك خفض أكبر                البنك الدولي على مواصلة اس    

  . في المئة من اجمالي الناتج المحلي88في معدل االستدانة البالغ حاليا نحو 
  23/1/2007رويترز 
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   للخطف في بغدادهمتعرضبعد عشرات الالجئين الفلسطينيين إطالق  .30

الـسلطات  ، مـن أن     وكالة غوث الالجئين التابعة لالمم المتحـدة       أكدته   ما: 23/1/2007 بي بي سي     نشر موقع 
  . قد اختطفوا في مجموعتين منفصلتينوا فلسطينيا كان30العراقية أفرجت عن حوالي 

الناطق باسم جيش المهـدي بمدينـة       إلى أن   : لندن من   24/1/2007 القدس العربي     مراسل  احمد المصري  ولفت
 فـي   أعتبـر و. افة الفلسطينيين بمغادرة العراق في غضون أشهر واال سيدفعون الثمن         الصدر وجه انذارا نهائيا لك    

من جلـب البـؤس والكـوارث       هم  الفلسطينيين  ، أن   مجلس عزاء أقيم بالمدينة بمناسبة بدء االحتفاالت بعاشوراء       
ـ م أن   ه وعلـي   بقتل الشيعة  ، كما أنهم ساهموا   ؤيدون الصداميين والتكفيريين والظالميين   ي م، حيث أنهم  لنفسه دفعوا ي

  .الثمن اآلن
بتخـصيص  قامـت    مؤسسة التعاون    أن:  بيت لحم   من 24/1/2007 القدس الفلسطينية     مراسل جورج زينة وذكر  

سـتقدم   حيـث    .مبلغ مئة الف دوالر لتقديم خدمات عاجلة للفلسطينيين العالقين على الحدود العراقيـة الـسورية              
  .االنرواالمساعدات من خالل 

  
  ت الصحفيين في غزة احتجاجا على تفجير مكتب قناة العربيةاعتصام عشرا .31

 فى  ةاعتصم عشرات الصحفيين الفلسطينين في باحة المجلس التشريعي بمدينة غزة احتجاجا على تفجير عبوة ناسف              
 على رفضهم الستخدام هذه االساليب القمعية من اجل تكميم االفواه وعدم          حيث أكدوا   . مكتب قناة العربية الفضائية   

قال غازى حمد الـذى     من جهته   و .ايصال الحقيقة متهمين فئات خارجة عن القانون بالوقوف وراء عملية التفجير          
 موضـحا ان    ،شارك فى االعتصام ان الداخلية الفلسطينية والشرطة هي المسؤولة عن التحقيق فى هـذا الحـادث               

وحذرت من اسـتغالل     ة الصحفى الحاث  ادانت كتل  كما   .الحكومة تحترم الحريات الصحفية والمؤسسات الصحفية     
بعض الجهات الخالفات لتنفيذ مخططات مدروسة لتشويه الصورة الفلسطينية النقية وخلق حالـة مرفوضـة مـن                 

  .االنفالت األمني وإرهاب الصحفيين واإلعالميين بهذه الطريقة البشعة
  23/1/2007 48عرب

  
   2006ات خالل العام دونمال  ومصادرة آالفتشهداء ومئات الجرحى واعتقاال: الخليل .32

عـن تـصعيد خطيـر فـي      كشف تقرير صادر عن اللجنة العامة للدفاع عن األراضي في محافظة الخليل، أمس         
تقرير آالف االعتداءات التي صنفت تحت      الرصد   حيث   .2006 خالل العام    وطنيناعتداءات قوات االحتالل والمست   

 2056 و 1087 لفلسطينيين، وإصابة مئـات آخـرين، واعتقـال           عمليات قتل  9مسمى العمليات العسكرية ومنها،     
باإلضافة إلى   عملية مداهمة، تعرضت فيها منازل الفلسطينيين لعمليات تفتيش وإلحاق أضرار متفاوتة بمحتوياتها،           

عملية دهم استهدفت مساجد ومدارس ومستشفيات وإذاعات محلية وعيادات صحية وجمعيات خيرية، وأكثـر              133
 22 من بينها ، عملية اعتداء وتنكيل576ال عسكرية تم فيها إطالق النار على فلسطينيين وممتلكات و      أعم 110من  

وفيما يتعلق   . اعتداء طال أجانب   15 اعتداء طال صحفيين و    20 اعتداء طال مزارعين و    30 و ً، طال أطفاال  اعتداء
 آالف دونم مـن     3أنه تم مصادرة نحو     بجملة األوامر العسكرية بمصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، ظهر         

وفي سـياق عمليـة االسـتهداف       . أراضي المحافظة ألغراض التوسع االستعماري وألغراض عسكرية إسرائيلية       
 شـجرة  1500ين باقتالع وحرق أكثر من  وطنيبين قيام قوات االحتالل والمست    تألشجار الفلسطينيين ومزروعاتهم،    

 ،وفي مجال عمليات هدم وتدمير المنازل والمنشآت       .صيل القمح والشعير  وإتالف عشرات األطنان من القش ومحا     
   . عائلة إخطارات بهدم ووقف أعمال البناء في منازلهم59 عملية، بينما تم تسليم 29رصد 
مـن    نوعـا  45، رصد التقرير    ين وعمليات العنف والعربدة واإلرهاب التي يزاولونها      وطناعتداءات المست وحول  

   عملية اعتداء طالت فلسطينيين ومزارعين وطلبة 317 و، اعتداء طالت منازل الفلسطينيين320ها االعتداءات، من
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 عمليات اعتـداء علـى      8عمليات اعتداء على أجانب و     7 و ، دونماً من األراضي   433مدارس، وتجريف وتدمير    
ت القائمة سيما تلك الواقعة في      صحفيين، بينما تم إنشاء بؤرتين استعماريتين جديدتين وتوسيع العديد من المستعمرا          

  .مدينة الخليل وبلدات يطا الظاهرية، دورا، وبيت أمر
  24/1/2007الوطن العمانية 

  
   مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية40قوات االحتالل تعتقل  .33

الضفة الغربية طنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من ا مو40اكدت مصادر عبرية ان قوات االحتالل اعتقلت : القدس
 .فجر اليوم

  24/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

   تقتل فلسطينيا قرب حدود غزةاالسرائيليةالقوات  .34
وقالـت   .يوم قرب السياج الذي أقامته اسرائيل على حدود غزة        ال ان القوات االسرائيلية قتلت فلسطينيا       ذكر :غزة

ينيين كانوا يتقدمون صوب السياج بعدما لم يذعنوا المـر           ان القوات فتحت النار على ثالثة فلسط       اسرائيليةمتحدثة  
  .أخذ االخران الستجوابهمافيما  ، أصيبا قدواحدأن وأضافت  .التوقف

  24/1/2007رويترز 
  

  إسرائيل تمنع معتقال عن جنازة شقيقه .35
 قتـل   رفضت محكمة الصلح في بئر السبع أمس، السماح لفلسطيني معتقل بحضور جنازة شقيقه الـذي              : تل أبيب 

ـ          حيث أعتبرت . برصاص اسرائيلي   منطقـة تعتبـر     ي القاضية ان الجنازة تقام في أراضي السلطة الفلسطينية وه
  .خارج حدود اسرائيل، وليس مضمونا أن يعود إلمضاء فترة محكوميته

  24/1/2007الشرق األوسط  
  

 إزاء االضراب العام  تلتزم الحياد في لبنانالفلسطينيةالمخيمات  .36
 الحياد إزاء االضراب العام الذي دعت إليه قوى المعارضة  اللبنانيمخيمات الفلسطينية في الجنوبإلتزمت ال
 وذلك ترجمة للموقف الفلسطيني الموحد من مختلف القوى الوطنية واالسالمية بعدم التدخل في الشؤون ،اللبنانية

  .الداخلية أو االنحياز لطرف لبناني دون آخر
  24/1/2007البلد اللبنانية 

  
 منبر صالح الدين يصل من االردن الى المسجد االقصى :  العام الفلسطينيالمفتي .37

 ،ل منبر صالح الدين االيوبي الى الحرم القدسي الـشريف         والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وص     أكد  : القدس
ات يمينيـة اسـرائيلية   جهوذكر أن  .بعد ان تم تجهيزه في االردن وسط تواجد شرطي كبير خارج باحات الحرم

اتـى عليـه    قـد   منبر التاريخي   اليذكر ان    . للمسلمين ه بالنظر الى ما يرمز    لذلك،متطرفة اعربت عن معارضتها     
 قطعة من الخشب المعشق بدون اسـتخدام  500 ألفا و16يشار إلى أنفيما .69 عامالحريق الذي اندلع في االقصى      

  .على نفقة الملك عبد اهللا الثانيه، وهو قد بني ز في تجهيتاستخدم المسامير أو أي مادة الصقة
  23/1/2007وكالة معا اإلخبارية  

  
  مستوطنون يقتحمون مقام يوسف في نابلس .38

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، فجر امس، ترافقها قوة من جيش االحتالل، مقام قبر يوسف شرق : نابلس
   وهو ما ،مكانا يهوديا مقدسا دفن فيه النبي يوسفتعتبره ية  إسرائيلا الى ان أوساط على هذا الصعيديشار .نابلس
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  . يدحضه الجانب الفلسطيني الذي ال يرى فيه أكثر من مقام ألحد األولياء الصالحين تمت إقامة مسجد للمسلمين فيه
  24/1/2007األيام الفلسطينية  

  
  لفلسطينيةالواقع االقتصادي واألمني يرفع نسبة االنتحار في األراضي ا: تقرير .39

أقدم شقيقان في مقتبل العمر، من إحدى قرى محافظات شمال الضفة الغربية، على االنتحار،  :كتب يوسف الشايب
رغبة منهما في التخلص من وضع نفسي معقد، رافق واقعاً اقتصادياً مأزوماً يعيشانه، وواقعاً سياسياً أكثر تعقيداً، 

، عالوة على زيادة نسبة الفقر والبطالة، مع فرض الحصار اإلسرائيلي حيث االحتالل، والفلتان األمني، والبلطجة
وتتآلف الظروف السابقة، مع ظروف اجتماعية غاية في القسوة تطال الفتيات . والدولي على الشعب الفلسطيني

سكين، أجبرت واحدة في محافظة رام اهللا والبيرة، على محاولة االنتحار، عبر طعن جندي بفقد بالدرجة األولى، 
احتجاجاًَ على قرار والدها بمنعها من الدراسة الجامعية، تأثراً بمحيطه العائلي، بعد أن أجبرته ظروفه االقتصادية 
على العودة إلى بلدته األصلية، بعد سنوات قضاها في الـمدينة، في حين حاولت أخرى االنتحار، بعد اعتداء أحد 

 محاوالت لالنتحار، في الضفة الغربية 303 حالة انتحار، و16ة سجلت الشرطة الفلسطينيقد و .محارمها عليها
 مدير العالقات العامة  ومن جهته أكد.، في ارتفاع الفت وملحوظ قياساً بالسنوات السابقة2006وحدها، العام 

 واإلعالم للـمحافظات الشمالية في الشرطة الفلسطينية، على العالقة الواضحة بين تردي األوضاع االقتصادية
مدينة نابلس، صاحبة الحظ األوفر من التدمير االقتصادي، وارتفاع نسبتي حيث كانت وبين زيادة نسبة االنتحار، 

أن الكثير من الحاالت ال يتم أيضا كد في حين أنه أ. ، هي أيضا صاحبة النسبة األكبر من المنتحرينالفقر والبطالة
ر أحد أفراد أسرتهم، وخاصة الفتيات، وهذا ما قد يضاعف اإلبالغ عنها، في وقت يمكن فيه للبعض تورية انتحا

تؤكد االختصاصية النفسية في من جهتها و .أرقام أعداد الـمنتحرين، أو محاولي االنتحار في األراضي الفلسطينية
أتي نتيجة األوضاع الـمتردية وبين زيادة نسبة االنتحار، تبين عالقة الجمعية الـمرأة العاملة للتنمية برام اهللا، أن 

شعور الـمقدم على االنتحار بالالجدوى، مشددة على أن الفتيات، وكونهن يعانين من ظروف اجتماعية قاسية، 
وكون أن خياراتهن في الـمقاومة أو الهرب، كالهجرة على سبيل الـمثال، تكون أقل، فإنهن يتجهن إلى االنتحار 

 معدتها حدثت، ت2005فلسطين، نشرت في بريطانيا العام  حول االنتحار في ةوفي دراس .بصورة أكبر من الشبان
وتؤكد أن الحياة . بالتحليل، عن اآلثار الـمتعددة للحرب على قصص الرجال والنساء، الذين أقدموا على االنتحار

بال عمل تترك أثراً مدمرا على الرجال، لكن ما يطبع قصص الشبان والشابات الذين حاولوا االنتحار، هو اثر 
ولعل محاوالت االنتحار التي تسجل ألسرى في  .تالل والحرب والعنف السياسي على الـمجتمع الفلسطينياالح

 أسيراً على محاولة االنتحار، في معتقل قدوميم، 16، حيث أقدم 2006لعام االسجون اإلسرائيلية، كما حدث 
ى دور االحتالل في تعزيز توجه احتجاجاً على طرق التعذيب التي تستخدم ضدهم في الـمعتقل، أكبر دليل عل

الفلسطينيين نحو االنتحار، خاصة مع تفاقم الوضع األمني، والسياسي، سوءاً، وقبل ذلك كله ضيق ذات الحال، 
  .وزيادة نسب الفقر والبطالة، في السنة األخيرة، والسنوات الخمس السابقة، بشكل استثنائي

  24/1/2007األيام الفلسطينية 
  

   اإلعالمي يؤجج األوضاع الداخلية الفلسطينية االنفالت :تحقيق .40
أوضح مختصون في مجال اإلعالم ومراقبون أن بعض وسائل اإلعالم وخاصة اإلذاعات :  وضاح عيد- نابلس

الحزبية اسهمت بشكل واضح في تصعيد األزمة بين حركتي فتح وحماس بدل تطويقها، وتجاهل نقاط االتفاق 
المحاضر في قسم العلوم السياسية في وقد أعتبر . ؤجج المشاعر ويولد الكراهيةومساعي التهدئة، األمر الذي ي

ن اإلعالم الفلسطيني أصبح في هذه المراحل إعالما موجها وذلك بالنسبة ، أعثمان عثمانالدكتور جامعة النجاح 
م األوضاع على الساحة أدى إلى تفاق، للعاملين اإلعالميين وخاصة أنهم فلسطينيون، لذلك لعب اإلعالم دورا خاطئا

أن هناك أدوات إعالمية مأجورة ساعدت على نشر الفوضى من خالل مشيرا إلى ، تهاالفلسطينية وزاد من حد
ن ، أقال من جانبهفقد مدير مكتب أصداء للصحافة، أما . التقارير المدفوعة األجر التي أساءت إلى مهنة اإلعالم

أصحاب العالقة من راسمي السياسات ضرورة أن يعمل ظهرت األوضاع األخيرة في الساحة الفلسطينية أ



  

  

 

  

  |          18ص          |         611: العدد         |         24/1/2007 ربعاءاأل: التاريخ         |

 االنتباه لذلك والعمل على تطويقعلى اإلعالمية في المؤسسات ومواقع االنترنت اإلخبارية على وجه الخصوص 
وأوضح أن الخطورة تكمن في الدعم المالي .  منعا ألي حرف لمسار العمل اإلعالمي عن خطه الطبيعيأي تجاوز

مؤسسات اإلعالمية التي رغم دورها في إثراء الساحة اإلعالمية، إال أن بعضها انحرف في مسار المشروط لل
ظاهرة االنفالت األمني التي تسود ، أن أما الباحث واألسير المحرر راشد النمر فيقول. االصطفافات السياسية

تي تقودها بعض الفئات الخارجة عن المجتمع الفلسطيني تلعب دورا سلبيا في نقل الصورة نتيجة سياسة التهديد ال
القانون، فسياسة االبتزاز والتهديد هي السياسة المتبعة في وجه اإلعالميين ووسائل اإلعالم، وهذا يؤدي إلى 

 إلى حقيقة أن اإلعالم ، عماد عيد مراسل قناة المنارمن جهته أشار.  في المجتمع الفلسطينيتراجع مكانة اإلعالم
اسهم في زيادة التوتر على الساحة الداخلية من خالل عمليات ، أحدهما مة الداخلية الفلسطينيةانقسم قسمين في األز

ينتمي ألحزاب أخرى ال مصلحة لها في االقتتال ولم تكن طرفا فيه، كانت الذي خر القسم آال  فيماالردح المتبادل،
  .تحاول القيام بدور تعبوي نحو توحيد الجهود

  23/1/2007السبيل االردنية 
  

   عدم خصم الفوائد على قروض الموظفين الفلسطينية لبنوكل ةطالبم .41
جميع المصارف في طالبت قال مصدر مصرفي مطلع ان سلطة النقد الفلسطينية  : خليل العسلي-رام اهللا 

االراضى الفلسطينية بعدم خصم اي من الفوائد على قروض موظفى القطاع العام بحيث يتم تصنيف التسهيالت 
جميع القروض منذ شباط العام القرار يشمل ، على أن  ما تم عكسه من الفوائد المستحقة المتعلقة باالقساطوتعليق
سينعكس سلبا على البيانات المالية التى تعمل البنوك على نشرها علما أن ذلك .  وحتى نهاية العام ذاته2006

  . قد ترتفعهاخالل االشهر المقبلة، حيث ان خسائر
  24/1/2007الدستور 

  
  إسرائيل بحل مشكلة مزارع شبعا المحتلة طالبن: شيراك .42

 في حوار مع محطتـي المـستقبل والمؤسـسة اللبنانيـة لالرسـال ومحطـة                ، الرئيس الفرنسي جاك شيراك    قال
"42ecnarF " نطالب سوريا باال تتدخل ابدا في شؤون لبنان وبالنسبة السرائيل هناك ضـرورة حـل               : الفرنسية

وفي نفس السياق ال يمكننا ان نعتبر االنتهاكات الجوية االسرائيلية فوق االراضـي اللبنانيـة               . عامشكلة مزارع شب  
  .شيئا طبيعيا ال بد من احترام لبنان

  24/1/2007المستقبل 
  

  لى اسرائيلإال عالقة للمملكة بتسليم ضمرة :  أردنيمصدر حكومي .43
المواطن فواز ضمرة الذي ادعت صحيفة هـآرتس   أبلغ مصدر حكومي مسؤول الغد أن        :عمان – مؤيد أبو صبيح  

 اٍإلسرائيلية أن األردن سلمه قبل أيام  إلى ٍإسرائيل،  ُأبعد من قبل السلطات األميركية إلى الضفة الغربية مـروراً                   
 .باألردن، وال دخل للمملكة في هذا اإلجراء

  24/01/2007الغد األردنية 
  

  ي السجون االسرائيليةردنيين فرى األسفراج عن األصفقة وشيكة لإل .44
 حصلت العرب اليوم على معلومات موثوقة تؤكد قرب االعالن عن صفقة بين الحكومتين االردنية               :لقمان اسكندر 

وابتعـدت المباحثـات األردنيـة       .واالسرائيلية لالفراج عن االسرى االردنيين في سجون االحتالل االسـرائيلي         
: وترتكز الصفقة على محورين األول    . ل وعن أهالي األسرى أنفسهم    ب, االسرائيلية حول الملف عن أعين الصحافة     

اإلفراج عن بعض األسرى وخاصة االسرى االردنيين االربعة الذين يعود تاريخ أسرهم الى ما قبل توقيع اتفاقيـة                  
 وبقي موضوع االفراج عنهم محـل خـالف اردنـي           ،1994السالم االردنية االسرائيلية وادي عربة أواخر عام        

   أما المحور الثاني من الصفقة فيذهب الى تسوية ،ائيلي بسبب اتهام إسرائيل لهم بأن أيديهم ملطخة بدماء يهوداسر
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  .شاملة تقضي بتسليم عدد من االسرى الى الجهات االردنية المختصة لقضاء مدد محكومياتهم في السجون االردنية

    24/1/2007العرب اليوم 
  

  ل ودائم للقضية الفلسطينيةأولوية حل عاد: الملك ومشرف .45
 في بيانين منفصلين ادلى بهما جاللـة الملـك          ، والرئيس الباكستاني  االردناكد ملك    :بترا،  بوطير أ  ماهر – عمان

 ضرورة الوصول الى حـل للنـزاع        ، على عبداهللا الثاني والرئيس الباكستاني برويز مشرف في بيت االردن امس         
  . الفلسطينيةالفلسطيني االسرائيلي وقيام الدولة

  24/1/2007الدستور 
  

  قمة سرت الثالثية بحثت مبادرة مصر للسالم الشامل في المنطقة .46
 ،  عقدت في مدينة سرت الليبية أمس قمة تشاورية ثالثية ضـمت الـرئيس مبـارك    :  سعيد الغريب - )ليبيا(سرت  

  ،ظروف دون مشاركة الـرئيس الـسوداني       بعد أن حالت ال    ، والرئيس الجزائري   ، ومعمر القذافي قائد الثورة الليبية    
 إن  ،في تـصريحات للـصحفيين    ،   وقال السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية         . والرئيس التونسي 

 ، الرئيس مبارك بحث مع القذافي وبوتفليقة مبادرة مصر لدفع عملية السالم علي المسار الفلـسطيني اإلسـرائيلي                
السيد أحمد قـذاف الـدم منـسق         وأكد    .  اتفاق سالم شامل في المنطقة     ىلتوصل إل والتصور الذي طرحته مصر ل    

   ودعوا الفصائل الفلسطينية إلي ضرورة الحـوار       ، أهمية التوحد الفلسطيني الفلسطيني   ،   الليبية -العالقات المصرية   
   . وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن

  24/1/2007األهرام المصرية 
  

  تبحث االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين الجامعة  .47
واصلت اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان اجتماعها أمس الثالثاء بالجامعـة بمـشاركة             :  مراد فتحي  -القاهرة  

العزيز الشندي وكيل وزارة التربية والتعليم وعضو هيئة حقوق االنسان            وصرح الدكتور ابراهيم عبد    .وفد قطري 
 االراضى العربيـة المحتلـة      يية ورئيس اللجنة بان اللجنة ناقشت انتهاكات اسرائيل لحقوق االنسان ف          فى السعود 

 فلسطين وسوريا ولبنان حيث تمت مناقشة مستفيضة وتم اقتـراح           يحيث اتخذت توصيات تم استعراضها مع ممثل      
 ي ومحاولة التخفيف من المعاناة الت      بها يبعض اآلليات بهدف توثيق االنتهاكات االسرائيلية وتعريف المجتمع الدول        

يتعرض لها الشعب الفلسطينى بسبب هذه االنتهاكات، واضاف ان اللجنة استعرضت مواقف الدول العربيـة مـن                 
  .يه االسراع بالمصادقة علحثتهم على و2004 اقرته قمة تونس ي لحقوق االنسان الذيالتصديق على الميثاق العرب

  24/1/2007الشرق القطرية 
  

  عاء ترفض اتهامات إسرائيل بشأن األقلية اليهودية  صن .48
جددت الحكومة اليمنية رفضها تسويق إسرائيل قضية األقلية اليهودية من رعاياها، وقـال             : صادق ناشر  -صنعاء  

مصدر حكومي مسؤول ان أبناء الطائفة اليهودية مواطنون يمنيون، وحمايتهم تأتي ضـمن القـانون والدسـتور                 
 ان الحكومة اليمنية ال تفرط بحقوق اليهود على اإلطالق، وهم يمارسون            ، موضحا ن خارج اليمن  اليمني، وليس م  

 وقـال محـافظ     .حياتهم وطقوسهم الدينية بحرية مطلقة، ولديهم المعابد والمدارس العبرية التي يدرس فيها أبناؤهم            
 أبناء الطائفة اليهودية الـى ديـارهم،        صعدة العميد يحيى الشامي ان السلطات المحلية اتخذت كل الترتيبات إلعادة          

ن التحقيقات األولية التي أجرتها األجهزة األمنية حول التهديدات التي تلقاها يهـود             أو،  وإحاطتهم بالحماية الالزمة  
يقطنون منطقة آل سالم من عناصر تابعة لتنظيم الشباب المؤمن المحظور رسمياً أظهرت أن التهديـدات أطلقهـا                  

وكانت وسائل اإلعالم الرسمية     . وتجري مالحقته حالياً تمهيداً للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة        شخص غير مسؤول،  
اليمنية قد نشرت تصريحات يهود رفضوا فيها تصريحات الخارجية اإلسرائيلية حول يهود صعدة، وقـال يحيـى                 
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ويعيشون تحت رايـة دولـة      يعيش بن يحيى كبير حاخامات يهود اليمن ان اليهود جزء من أبناء الشعب اليمني،               
يتعامل معنا الرئيس علي عبداهللا صالح      : وأضاف. وحكومة اسمها اليمن وال تعنيهم إسرائيل وتصريحاتها في شيء        

كما يتعامل مع باقي اليمنيين ولم نتعرض من قبل ألي مضايقات، واستنكر يعيش تضخيم قضية يهود صعدة على                  
  .ذلك النحو

  24/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

    بإعطاء أولوية للحل النهائي في الشرق األوسطامريكامصر تطالب  .49
 حـل نهـائي لقـضية     ى طالبت مصرالواليات المتحدة باعطاء اولوية للوصول إل       :أ . ش .  أ ، هدي توفيق  - واشنطن

  .السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بدال من القيام بخطوات مرحلية
  24/1/2007األهرام المصرية 

  
  حفل فنّي خيري لدعم الفلسطينيين : يدب .50

حفلةً فنيةً خيريةً، يحييها مغنّو أوبـرا وعـازفو بيـانو           ) رؤية دبي التراثية  (تُنظّم شركة دبي هيريتج فيجن       :يدب
موسيقى عبر الحدود، وذلك في منتجع الصحراء في دبي الند في الخامس والعـشرين مـن                 عالميون، في عنوان  

الحفلة التي تشرف عليها شركة برافو لإلنتاج الفني، إلى توجيه رسالة سالم وتضامن إلى              وتهدف   .الشهر الجاري 
وسيقدم الفنّانون مجموعة من األعمال الشهيرة لفيردي        .العالم من أجل دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة        

 ثانية فـي األراضـي الفلـسطينية        وقبل دبي، قام الفنّانون بجولة    . وبوتشيني وموتسارت وشوبان وليست وغيرهم    
  .المحتلة، تُنظّم للهدف ذاته، في القدس وبيت لحم ورام اهللا ونابلس

   24/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  من الطبيعي والمشروع ان نقدم العون الضروري للفلسطينيين: شيراك .51
أراد : "ؤسسة اللبنانية لالرسـال، قـائال     صرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك، في حوار مع محطتي المستقبل والم          

وال بـد   . لم أكن من ضمن الذين كانوا يعتبرون انه األمر األكثر إلحاحاً          . الكثيرون في العالم انتخابات في فلسطين     
انما قيل انه ال بد من انتخابـات، ألن الديموقراطيـة           . لي من القول ان السيد أبو مازن كان يشاطرني هذا الرأي          

بديهي انه من الطبيعي    . بتداء من اللحظة التي تجري فيها االنتخابات، يجب احترام نتائج االنتخابات          ا. تفرض ذلك 
ومن المشروع ان على السلطة الجديدة المنبثقة عن االنتخابات أن تحترم الماضي، أي االلتزامـات التـي كانـت                   

ا بنوع خاص االعتراف بإسرائيل ومختلـف       وأقصد هن . منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذتها ازاء األسرة الدولية       
وعلى هذا األساس، من الطبيعي والمـشروع       . االلتزامات المتخذة بين منظمة التحرير واألطراف األخرى المعنية       

أنـا ناضـلت   . ان نقدم العون الضروري للفلسطينيين، اذ من يدفع هنا ايضاً ثمن األضرار؟ الفلسطينيون المساكين      
، أرسل االتحاد األوروبي للفلسطينيين     2006أذكركم انه في    . األوروبي مساعدته للفلسطينيين  لكي ال يوقف االتحاد     

وقد سررت كثيراً للقرار الذي اتخذته اسرائيل مؤخراً باالفراج         . 2005 مليون يورو، أي أكثر مما أرسله في         650
انه لمن االلزامي تقديم المـساعدة      و. عن األموال التي كانت محتجزة من الرسوم الجمركية المستحقة للفلسطينيين         

وعـن  ." الضرورية للفلسطينيين، وإال في هذه الحالة أيضاً، ستكون النتائج االنسانية واالجتماعية والسياسية كارثية            
يمر الحل عبر اللجنة الرباعية التي ستجتمع في باريس بـصورة موقتـة علـى هـامش                 : " الحل أضاف شيراك  

أقترح أن ينظم مؤتمر دولي ليس ألن نقول لهذه األطراف وتلك ماذا ينبغـي ان               . نالمؤتمر، وبعد ذلك في واشنط    
وبكالم آخر، اذا قررت أن ترسم الحدود في مكـان مـا   . تعمل، بل لكي نضمن لها ان ما ستقرره سوف ينفذ فعالً      

 لهذه األطراف   واذا قررت أن تتخذ عدداً من االجراءات، ففي هذه الحالة، يكون غرض المؤتمر الدولي ان يضمن               
ألن لب المشكلة يكمن في أن الثقة مفقودة بين اسرائيل والفلسطينيين، الثقة         . وتلك ان االجراءات المتخذة سوف تنفذ     

  .و هي في مطلق األحوال غير كافيةمفقودة أ
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، نتخـذ   يجب اعاد الثقة ومن أجل اعادة الثقة فأحد السبل هو انه عندما تتخذون قراراً، فـنحن، األسـرة الدوليـة                   
فإذا قررتم ان الحدود هنا، فسنضع أفراداً هنا لكي يـتم ضـمان              .االجراءات الكفيلة بضمان احترام هذه القرارات     

  ."الحدود
 24/1/2007المستقبل 

  
   اجتماع مشعل وعباس لم يحقق الكثير : الخارجية األمريكية .52

 أن االجتمـاع    ىعلومات الوزارة تشير ال    بأن م   , صرح شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية       
 الذي يقـول إن أي       ,  موقف واشنطن  ى ال ماكروماكوأشار    . األخير في دمشق بين أبومازن ومشعل لم يحقق الكثير        

 وهو ما شددت عليه وزيـرة        , برنامج ألي حكومة فلسطينية يجب أن يتضمن االعتراف بمباديء الرباعية الدولية          
وتأتي تصريحات الخارجية األمريكية في الوقت الذي حثـت فيـه             . أمس ،ي تصريحات لها  الخارجية األمريكية ف  
 اعالن موقف حاسم ازاء أولوية الحل في الشرق األوسط في خطاب حالة االتحاد الذي               ى عل  , منظمة أمريكية بوش  

 الـرئيس    , سبق ويليام كوهين  وطالبت هذه المنظمة التي يرأسها وزير الدفاع األ         . سيلقيه فجر اليوم بتوقيت القاهرة    
بوش بتأكيد أولوية الحل في الشرق األوسط ومساعدة الواليات المتحدة لألطراف بهدف تضييق الخالفـات بـين                 

   . الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
  24/1/2007األهرام المصرية 

  
  تحديات السياسة األمريكية وأمن اسرائيل  : بيرنز .53

قيقة، والحفاظ على أمنها التزام أمريكي ثابـت، وعلـى العـرب أن يفهمـوا ذلـك،                  ح إسرائيل:  علي للو  -دبي  
هذه الرسـالة   .  والدول العربية  إسرائيلويستوعبوا أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على التعامل مع             

رة الخارجية االمريكيـة،    هي التي شدد عليها المسؤول الثالث في الخارجية االمريكية نيكوالس بيرنز، مساعد وزي            
هناك أربعة تحـديات قادمـة      : وقال. في دبي ) مركز الخليج لألبحاث  (في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في        

األمـر  : إسـرائيل من ضمن هذه التحديات أمن      : وعلى اإلدارة األمريكية التركيز عليها في منطقة الشرق األوسط        
 وعلى العـرب    إسرائيلنية مسألة معقدة، واإلدارة االمريكية ملتزمة بأمن         وإقامة دولة فلسطي   إسرائيلبالنسبة ألمن   

ونحـن  . مساعدتها على تحقيق السالم، وهذا ما ركزت عليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في اآلونة األخيرة              
م محمود  ، واجتمعت بمسؤولين فلسطينيين على رأسه     إسرائيلنود رؤية حكومة فلسطينية ديمقراطية، وقد كنت في         

 يريدون السالم، ولكنهم بحاجة الـى دعـم         لمرت، واتضح لي أن االسرائيليين    عباس، وكذلك اجتمعت مع ايهود أو     
وعلى سوريا وإيران وقف دعم الجماعات الراديكالية المتطرفـة، وتـشجيع           . دولي وإقليمي يزيل مخاوفهم األمنية    

ل عدم نجاح االعتدال فإن العواقب ستكون كمـا هـو           وفي حا . المفاوضات للوصول الى حل لهذه المشكلة المعقدة      
  .الحال في العراق

  24/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الهولوكوست   المتحدة مشروع قرار يدين إنكار واشنطن تطرح أمام األمم .54
هـود  ينتظر أن تطرح الواليات المتحدة أمام منظمة األمم المتحدة قراراً يدين من ينكر حقيقة محـارق النازيـة للي    

وذلك عبر مشروع قرار يستهدف المؤتمر الذي نظمته إيران العام الماضي حول هـذه المحـارق                ) الهولوكوست(
ويفترض أن تكون الواليات المتحدة قد قدمت مشروع قرارهـا أمـام            . لمؤتمرالتي أنكرها بعض المشاركين في ا     

األمم المتحدة، أمس الثالثاء، ويدعو القرار الدول األعضاء إلى رفض أي إنكار للمحارق كحدث تاريخي ويـدين                 
 فعـل   وال يذكر القرار إيران باالسم وان صرح مسؤولون أمريكيون بأنـه رد           . من دون تحفظ أي إنكار للمحارق     

  .كانون األول الماضي تحت رعاية الرئيس نجاد/ للمؤتمر الذي عقد في طهران في ديسمبر
  24/1/2007الخليج اإلماراتية 
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  ولسي يأسف لعدم ضرب سوريا خالل حرب لبنان   .55
جيمس وولـسي فـي   ) السي أي ايه  (دعا مدير عام المخابرات األمريكية المركزية       :  وديع عواودة  -القدس المحتلة 

 للسنة السابعة علـى التـوالي إلـى         إسرائيلالذي تنظمه   ) هرتسليا للمناعة واألمن القوميين   (ضرته في مؤتمر    محا
لم نصل بعد لنقطة    : "وأضاف. استخدام القوة المفرطة ضد إيران بعد استنفاد سبل دبلوماسية وضغوطات اقتصادية          

عارضة قوية تسقط النظام الحاكم في طهـران،        تلزم باستخدام القوة ولنا أن نواصل الضغوطات التي تشجع قيام م          
وعبر وولـسي عـن     ." ولكن في حال فشل ذلك البد من إنزال موجات متتالية من الضربات العسكرية على إيران              

  .أسفه لعدم استغالل فرصة العدوان على لبنان لقصف سوريا وإسقاط نظام الرئيس بشار األسد
  24/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيلي أكبر المتبرعين للحمالت السياسية في الواليات المتحدة  ملياردير إ .56

أن الملياردير اإلسرائيلي حاييم سابان يقف على رأس قائمة المتبرعين للحمالت           " يديعوت أحرونوت "كتبت صحيفة   
رشـحين  التلفزيونية أن سابان قدم تبرعات لمختلـف الم       " فوكس"فقد كشفت شكبة    . السياسية في الواليات المتحدة   

وبحسب التقرير، فإن سابان المقرب من عائلة كلينتون، هو أحد أبـرز المتبـرعين              .  مليون دوالر  13تصل إلى   
للحزب الديمقراطي، بالرغم من التبرعات التي قدمها لمرشحي الحزب الجمهوري، ومن بينهم الـرئيس الحـالي                

  . جورج بوش، وحاكم والية كاليفورنيا أرنولد شفارتسنيغر
  23/1/2007 48عرب

  
  ردع إيران  إسرائيل إلى الناتو لأزنار يريد ضم  .57

 بحاجة لالنضمام إلى منظمة حلـف شـمال         إسرائيلقال رئيس الحكومة اإلسبانية السابق خوسيه ماريا أزنار إن          
نشر، أمس، فإن   ) الجيروزالم بوست (واستناداً ألزنار الذي أدلى بحديث إلى صحيفة        . األطلسي بأقرب وقت ممكن   

وقـال  .  إلـى النـاتو    إسرائيلهديد اإليراني يشكّل فرصة ممتازة من أجل فرض الرادع اإلسرائيلي عبر إدخال             الت
 دولة عـضواً فـي      إسرائيل لألبحاث إنه إذا أصبحت      FAESرئيس الحكومة اإلسبانية السابق الذي يرأس مركز        

 إسـرائيل ا لن يكون عليها مواجهـة       حلف شمال األطلسي، فإن النظرة في إيران ستختلف ألنها ستدرك عندها أنه           
وتقوم لجنة وزارية تابعة للدول األعضاء فـي منظمـة حلـف شـمال              . بمفردها، بل دول منظمة الناتو بأجمعها     

األطلسي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية في الدول األعضاء وبرئاسة فريق من مجلس األمن القومي                
 إلى الحلف بهدف تفعيل قوة الردع بوجه طموحـات إيـران            إسرائيلاألمريكي، بوضع دراسة مفصلة حول ضم       

  .النووية
  24/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نداء الى الدول العربية الستقبال فلسطينيين فارين من العراق .58

 600حثت وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين في سوريا الحكومـات العربيـة علـى اسـتقبال                  : دمشق
وقال . طعت بهم السبل منذ شهور على الحدود بين العراق وسوريا بعد فرارهم من االضطهاد في بغداد            فلسطيني تق 

وجود نساء حوامل واطفال ورضع هناك تحت الـثلج         "بانوس مومتزيس رئيس الوكالة لرويترز، يوم الثالثاء، ان         
. عبة لحقوق االنسان فـي العـراق      ما قالوه لنا هو انهم تعرضوا النتهاكات مر       "واضاف قوله   ." والمطر ليس حال  

." وفقد اخرون افرادا من عائالتهم قتلوا خالل االسـتجواب او اثنـاء الهجمـات             . اعتقل بعضهم وعذبوا وضربوا   
ولم تسمح لهم الحكومة السورية بالدخول      . وتوجه نصف الالجئين الى سوريا في يونيو حزيران من العام الماضي          

وفـر  .  لسيطرة أحد قرب طريق بري صحراوي سريع يربط بغداد بدمشق          واصبحوا عالقين في منطقة ال تخضع     
وجاء الفلسطينيون الستمئة ومعظمهم نساء واطفـال مـن         . الباقون فيما بعد وتجمعوا في مكان قريب داخل العراق        

قـاه  وكانوا هدفا لهجمات منها حوادث قتل على ايدي الميليشيات بسبب الدعم الذي كان يل             . حي البلديات في بغداد   
ويزور موظفو االغاثة التابعون لالمم المتحدة الالجئين على الحدود العراقيـة           . الفلسطينيون في عهد صدام حسين    
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وتسمح سوريا للنساء الحوامل ان يضعن اطفالهن فـي مستـشفياتها           . السورية بانتظام ويقدمون لهم الغذاء والدواء     
وقـال  . على تعليم اطفالهم في غيـاب خـدمات مدرسـية         ويجري تدريب االباء    . لكنها تعيدهن ادراجهن بعد ذلك    

 وتجد الجئين فلسطينيين   2007وها نحن في عام     . الفلسطينيون عانوا معاناة هائلة خالل العقود الماضية      "مومتزيس  
  ."يعيشون في خيمة

  24/1/2007رويترز 
  

 على دعم القضية الفلسطينية   بيرن يحثريتشارد .59
في حزب العمال البريطاني أول من أمس حفل استقبال على شرف السيدة هيزل أقامت المجموعة العربية : لندن

افتتح الحفل النائب ريتشارد بيردن . بليرز رئيسة حزب العمال في قاعة ماكمالن في مبنى البرلمان البريطاني
عة العربية رئيس لجنة دعم فلسطين في البرلمان البريطاني وتحدث عن دور الجالية العربية وأشاد بدور المجمو

في حزب العمال ورئيسها عطا اهللا سعيد، وحث الحاضرين على االنخراط في العملية السياسية والعمل على دعم 
  .القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

  24/1/2007الراي الكويتية 
  

  بوش يحذر من الخطر المتصاعد للمتطرفين الشيعة .60
 انه يعادل خطر القاعدة على الواليات ، وأعتبرد من المتطرفين الشيعةحذر جورج بوش من خطر متصاع

  .في كلمته السنوية امام الكونجرس، المتحدة
  24/1/2007رويترز 

  
 مزيد من النمو االقتصادي في المنطقة العربية: إيكونوميست .61

أمس، الى ان نمو عائدات خلص المؤتمر االقتصادي لمجلة إيكونوميست الذي عقد في دبي :  عبدالفتاح فايد-دبي 
دول الخليج من النفط سيستمر، وكذلك االستثمارات القوية داخل المنطقة وخارجها خالل السنة الجديدة، في حين 

 بليون دوالر، مؤكداً أن 500قدر مدير مؤشر داوجونز اإلسالمي حجم قطاع التمويل اإلسالمي في العالم بنحو 
 .خارج الدول االسالميةقطاع التمويل االسالمي ينتشر بقوة 

  24/1/2007الحياة 
  

   حماس في االنتخابات أعاد االعتبار للقضية الفلسطينيةفوز: هنية .62
عام مضى على فوز حركة المقاومة اإلسالمية في االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي مكنتها من تشكيل الحكومة                

السبيل حاورت رئيس الحكومة الفلسطينية بهـذه       . أيضاالعاشرة، وللتجربة حكاية، وفيها محطات نجاح وإخفاقات        
   المناسبة ، إللقاء المزيد من األضواء على هذه التجربة وأين كانت وأين أصبحت األمور؟

 رئيس الوزراء، عام مضى على فوز حركة المقاومة اإلسالمية في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، كيف تقـيم            *
   ذه الفترة وما لم تستطع تحقيقه؟ هذا العام وماذا تحقق في ه

تمكنت حماس من االستمرار في مواقفها الثابتة وسياساتها المعلنة رغم كل الضغوط التي تعرضت لهـا،                :  أوال -
   . وهذا فيه تأكيد لمصداقيتها وجوهر موقفها

   .قاومتمكنت الحركة من الجمع بين المقاومة والحكم، وهذا ترجمة لشعارها يد تبني ويد ت: ثانيا
اكتسبت الشرعية السياسية وتعمقت في مواقعها على الساحتين العربية واإلسالمية والدوليـة وفتحـت آفاقـا                : ثالثا

   . جديدة على الصعيد الشعبي والجماهيري
   . قدمت نموذجا محترما في الحكم على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بها: رابعا
الفلسطينية بعمقها العربي واإلسالمي وترسيخها قضية تحـرر مـن االحـتالل،            أعادت االعتبار للقضية    : خامسا

   . والتأكيد على أن القضية حقوق وثوابت وليست فقط مساعدات مالية تأتي مقابل التزامات سياسية وأمنية
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أكدت الحركة وعملت على أساس ترسيخ الشراكة السياسية من خالل طرح حكومـة الوحـدة الوطنيـة،                 : سادسا
طلقة من وثيقة الوفاق الوطني، وهذا كسب لها ولشعبها، حيث لم يطرح تشكيل هذه الحكومة وبصورة رئيـسية                  من

   . على مدار السنوات الماضية
    :أما فيما يتعلق بما كان يجب أن يعمل، فنقول

    .المعقدةلم تتمكن حماس من تطبيق البرنامج الحكومي على الوجه األكمل بحكم ظروف الحصار الصعبة و: أوال
   .األمر الذي لم ترغب فيه مطلقا.. آلمها الصراع الداخلي وسقوط ضحايا: ثانيا
قطع الصلة مع وزراء ونواب الضفة الغربية بفعل سياسة االحتالل الظالم ، مما أثـر علـى فعاليـة األداء                    : ثالثا

   . والقدرة على المواكبة المباشرة لألعمال المتالحقة، وذلك بشكل نسبي
ما زالت البنى التحتية تعاني بسبب رفض الجهات المانحة إدخال المستلزمات الضرورية، ولعلنـا وجـدنا                : ارابع

صعوبة بالغة في إعادة التيار الكهربائي بعد قصفه من قبل قوات االحتالل وذلك بسبب منع إدخال المحـوالت أو                   
لبيات ترجح كفة اإليجابيات، ألن المطلـوب       وما بين اإليجابيات والس    .السماح بدخول الفنيين بشكل سريع وعاجل     

كان هو أن تسقط حماس ومشروعها سياسيا وجهاديا األمر الذي لم يحصل بفضل اهللا تعالى، والسلبيات ظلت فـي                   
دائرة المهنيات واألعمال المباشرة، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة من تقديم وتحقيق إنجازات ال يستهان بها                 

أذكر على سبيل المثال ، المشروع االستثماري األكبر فـي تـاريخ الـسلطة فـي مجـال                  : يعلى الصعيد الخدم  
   ). مليون دوالر350(االتصاالت الذي يبلغ رأسماله 

 الشارع في حيرة حول تشكيل حكومة الوحدة، هناك من يقول إن هناك حواراً جادا حول الموضوع وآخـرون                   *
   ار حكومة الوحدة ؟  فشل، أين نحن من حوقديقولون الحوار حول 

والحريصون علـى  .  كل ينطق بما يرغب فيه، فالذين يقولون إن الحوار فشل هم الذين ال يريدون اتفاقا باألصل             -
 وقطع شوطا ال بأس بـه، وظلـت بعـض           ،الحقيقة أن هناك حوارا عبر وسطاء     . النجاح يخاطبون الشعب بتفاؤل   

ن المتوقع أن ينطلق حوار وطني شامل هنا في قطاع غزة لوضـع             ثم م .. النقاط التي تحتاج إلى مز يد من الحوار       
كافة الترتيبات ذات الصلة بتشكيل حكومة الو حدة الوطنية، ويبقى العائق الرئيس هـو عـدم اسـتيعاب الـبعض         
للمتغيرات التي جرت على النظام السياسي بعد االنتخابات التشريعية، وعدم احترام قواعـد اللعبـة الديمقراطيـة                 

 التعاطي مع تشكيل حكومة الوحدة وفق األعراف، أي أن الكتلة ا لبرلمانية الكبـرى هـي التـي تـشكل                     ورفض
الحكومة الفلسطينية، ومع ذلك فحماس قدمت تنازالت كبيرة على هذا الصعيد، وهي راغبة وصادقة في التوصـل                 

    . لسطينيإلى حكومة وحدة وطنية بهدف إنهاء التأزم الداخلي وكسر الحصار عن الشعب الف
 من خالل تجربتكم في الحكم، هناك من رأى أن المقاومة ال تصلح مع الحكم ألن الحكم يتطلب تنازالت تختلف                    *

    ماذا ترون أنتم ؟ .. عما تنشده المقاومة
 نحن جمعنا بفضل اهللا تعالى بين التمسك بالمقاومة في أثناء وجودنا في الحكم وممارسة العمـل الـسياسي، وال                    -

على حساب اآلخر، ولم نقدم تنازالت رغم كل الضغوط التي تعرضنا لها، وإني أجد أن المقاومـة الراشـدة    شيء  
وما نشاهده من تحركات سياسية إقليمية ودولية وعلى ساحتنا الفلسطينية          . والحكم الملتزم كليهما يؤثر في األحداث     

ولـو سـلمنا وقبلنـا بـاإلمالءات     . وائر الثالثكذلك يدلل على أن وجودنا في الحكم أثر بشكل كبير على هذه الد      
والشروط لما تمكنا من إحداث هذا التأثير، إذن المقاومة والحكم إذا التزما بالثوابت والحقوق فكالهما مـؤثر فـي                   

     .األحداث
ـ                    * رة  في ظل ما تتعرضون له، أال ترى أنه من األنسب أن تقدموا استقالتكم أو الموافقة على إجراء انتخابات مبك

    يفوز فيها من يفوز بدل االنسداد الحاصل؟ 
 ال هذه وال تلك، إنما نحن مع احترام إرادة الشعب الفلسطيني، فلقد جئنا عبر انتخابات ديمقراطية، ونسعى للعمل                   -

على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني تهدف إلى تعزيـز الوحـدة الوطنيـة وكـسر                    
      .المشروع الوطنيالحصار وحماية 

 هناك من يرى أن الوضع لم يتغير في األراضي الفلسطينية منذ توليكم الحكم، بل ربمـا علـى العكـس ازداد                      *
   سوءا، وهذا ما سعت له فتح كي تبرهن على فشل حكومتكم، ما تعليقكم؟ 
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رضـت الحـصار معاقبـة       ال شك بأن أطراف التآمر تود أن توصل الشعب إلى هذه القناعة؛ ألنها باألساس ف               -
للشعب على خياره الديمقراطي ونحن لسنا مع هذا التوصيف، على الرغم من أن الحكومة لم تتمكن حتـى هـذه                    

 من أن الحكومة الفلسطينية التي شكلتها       )كارتر(وأستشهد هنا بكالم    .. اللحظة من تنفيذ برامجها على الوجه األكمل      
 .فقد قدمنا نموذجا طاهرا ملتزما متمسكا، وال نزكي أنفسنا علـى اهللا           ومع ذلك   .. حماس لم تعط الفرصة في الحكم     

ويكفي أن مدير البنك الدولي ذكر في األيام القليلة الماضية أن الفترة الراهنة هي أفضل فترة في إدارة المال العام                    
ة إلى جانب إنجازات عديـدة      في تاريخ السلطة الفلسطينية؛ فهناك الشفافية وترشيد النفقات والرقابة المالية واإلداري          

ولبعض المتنفذين في حركة فتح الذين يتحدثون عن فشل هذه الحكومـة             .في جوانب مختلفة ال يتسع المقام لذكرها      
عليهم أن يعيدوا حساباتهم، فهم قد أداروا تسع حكومات من قبل وكان تقييمها هو صندوق االقتراع األخيـر                  : أقول

   . كم الفترة السابقة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وعلى كل األصعدةالذي قال الشعب فيه كلمته في ح
    أال ترى أنكم تسرعتم في مشاركتكم في السلطة؟*
 نحن لسنا نادمين على المشاركة ألنها جاءت في سياق التطور الطبيعي لحماس على األرض الفلسطينية، ومـن                  -

دة الشعب الفلسطيني في هذا االختيار، وبعد مناقشات معمقة فـي           خالل انتخابات ديمقراطية نزيهة عبرت عن إرا      
التجربة رغم قـصرها غنيـة        .ومن هنا فلو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ألخذنا ذات القرار          . مؤسسات الحركة 

وزاخرة باألحداث، ولك أن تتخيل أن حصارا دوليا وضغطا كونيا تعرضت له هذه الحكومة إلى جانب تفجير كل                  
ر التوتر على الساحة الفلسطينية، وذلك بهدف دفعنا إلى تقديم تنازالت سياسية وتخلينا عـن حقـوق وثوابـت                   بؤ

الشعب الفلسطيني واألمة، األمر الذي لم يحصل بفضل اهللا أوال، ثم بصمود الحكومة والشعب، وكل تجربـة لهـا                   
لظروف المحيطة هو تجربـة غنيـة،       وعليها، ونحن بشر نخطئ ونصيب، ولكن وجودنا في الحكومة رغم قسوة ا           

   . وباعتقادي أنه سيكون لها ما بعدها
    هل تتوقعون استمرار حكومتكم في الحكم مدتها الدستورية في ظل هذا الحصار الدولي والمحلي وقلة الرواتب؟ *
أن حركة حمـاس     ما أستطيع أن أؤكده أن الحالة البرلمانية ستستمر إن شاء اهللا إلى مدتها الدستورية من موقع                  -

هي الكتلة البرلمانية الكبرى، وهي خالل هذه المدة الدستورية من حقها تشكيل أيـة حكومـة فلـسطينية، سـواء                    
استمرت هذه الحكومة أم شكلنا حكومة وحدة وطنية، فإن ميزان الثقل البرلماني سيبقى لحركـة حمـاس خـالل                   

   .السنوات الباقية إن شاء اهللا
   راهن عليه قيادات فتح في الفترة القادمة ؟  في تقديركم ما الذي ت*
من ) فتح( الوصف الدقيق ليس كل قيادات فتح، ولكن بعضها، ممن يبحث عن إسقاط الحكومة الفلسطينية وعودة                 -

جديد إلى السلطة عبر التشويش على عمل التشريعي والحكومة على حد سواء ، وبعض ناطقيهم الرسميين عبروا                 
هـؤالء لـم    : أقـول .. م أن برنامج حركة فتح إسقاط الحكومة والقضاء على القوة التنفيذيـة           عن ذلك عبر تأكيده   

يستوعبوا المتغيرات على الساحة الفلسطينية، ولم يدركوا حركة التاريخ؛ فعجلة التـاريخ ال تتوقـف والمـستقبل                 
   . لإلسالم، والصحوة اإلسالمية تعم المكان والزمان

اضية إشكالية حول عالقتكم بجماعة اإلخوان المسلمين، هل هناك تنسيق بينكم وبـين              أخيرا، ثارت في األيام الم     *
   الجماعة؟ 

 أننا جزء من هذا التيار اإلسالمي اإلخواني الواسع، ولكن للوضع الفلسطيني خـصوصيته               هي  عالقتنا باإلخوان  -
لخارج، ولكننا نعتز ونفخر أننـا      واإلخوان في كل بلد لهم خصوصية، فال رابط تنظيميا بين حماس واإلخوان في ا             

  . أبناء هذه المدرسة اإلخوانية العريقة
  24/1/2007السبيل االردنية 

  
  على إيران االمتناع عن زعزعة االستقرار في فلسطين ولبنان والعراق:  عبد اهللا الثاني .63

األردن، . المنطقةعن أهم القضايا والشواغل في      ،  العاهل األردني تحدث في حوار شامل خص به الشرق األوسط         
فيهـا تـتالطم أمـواج التيـارات        . دولة بحكم الجغرافيا والتاريخ، تعد دولة مواجهة حقيقية       . رادار األمن العربي  

وألن لألردن دورا حيويا في أحداث الساعة، أهمه الرؤية الواضحة لملكها، التقت الشرق             . العربية، بكافة مشاربها  
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وهنـا نـص    .   واضحا، صريحا، مباشـرا     كان  الملك  مقر إقامته،  )يت األردن ب(األوسط الملك عبد اهللا الثاني في       
   : الحوار

جاللة الملك، قامت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بزيارة للمنطقة من أجل الدفع بعملية السالم في                * 
اسة األميركية بشكل عام    كيف يقيم جاللتكم هذه الزيارة؟ وكيف ترون السي       .. فلسطين ومن أجل الوضع في العراق     

    في المنطقة في هذه المرحلة؟
وخالل .  لقد بدأنا نلحظ في اآلونة األخيرة من المسؤولين األميركيين، جدية أكثر في موضوع القضية الفلسطينية               -

زيارة الرئيس األميركي جورج بوش لألردن، ولقائي مؤخرا بوزيرة الخارجية األميركية رايس، لمسنا اسـتعدادا               
وكذلك بدأنا نسمع منهم طروحات تركز علـى        .. التزاما أميركيين للمضي قدما في اتجاه تنفيذ رؤية حل الدولتين         و

ما أود قوله أن اللعبة تغيرت بعد حرب لبنان، والالعبـين تغيـروا             . مواضيع الحل النهائي مثل القدس والالجئين     
نتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية هذا العـام، فـإن          أيضا، وعلى الجميع وفي مقدمتهم إسرائيل، إدراك أنه ما لم           

على إسرائيل أن تدرك أن إيجاد حل عادل يضمن إعادة الحقوق المـشروعة للفلـسطينيين،               .. الجميع سيدفع الثمن  
ويؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على األرض الفلسطينية، تعيش بسالم وأمن إلـى                  

وبغير ذلك، فإن المنطقة ستقبل علـى       . يل، هو الضمانة األكيدة إلرساء األمن واالستقرار في المنطقة        جانب إسرائ 
ما أود قوله هو أن القضية الفلسطينية هي جـوهر الـصراع فـي              . كوارث جديدة على شاكلة ما جرى في لبنان       

امل معها وفق منظور شمولي يحقق      المنطقة، ونأمل أن يدرك المجتمع الدولي أن قضايا المنطقة مترابطة وان التع           
مصالح الجميع وينهي حالة الشعور باليأس واإلحباط لدى شعوب المنطقة ويسد الطريق في وجه انزالق المنطقـة                 

     . نحو هاوية التطرف والعنف واإلرهاب، هو األساس الذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار
صفة نقد كبيرة، خصوصا من قبـل األحـزاب ذات الـسمة    أطلقتم مصطلح الهالل الشيعي، األمر الذي أثار عا * 

    الشيعية في العراق ولبنان، هل ترى أن هذا المصطلح مازال صائبا، وهل ترى انه فهم كما كنت تريده؟
 أنا ال أفضل الدخول في متاهة التوصيفات التي تنطلق هنا وهناك، وأدرك أن الشيعة العرب يؤمنـون بـأمتهم                    -

عندما تحدثت عن الهالل الشيعي، كان الحـديث عـن التحالفـات            . ون لها إال الخير والوحدة    وعروبتهم، وال يريد  
السياسية، ولم أقصد التصنيف المذهبي للمعنى، بل نحن ننظر لألمور من زاوية ضرورة الحفاظ علـى اسـتقرار                  

د شعارات بقدر ما نركز     والمسألة ليست مجر  .. المنطقة وأمنها، وال ننظر إليها من زاوية تحقيق المصالح الضيقة         
اهتمامنا على واقع وأخطار وتحديات كبيرة وعديدة تعيشها منطقة الشرق األوسط برمتها فـي اللحظـة الراهنـة                  
وتتهدد امن ومستقبل شعوبها التي تعاني وما زالت من آثار الحروب واالقتتال واستعار العنف واالقتتال الطـائفي،              

نحن من آل البيت، والهاشميون علـى مـر         . وتداعياتها الخطيرة مرات عديدة   والتي كنا حذرنا منها ومن نتائجها       
التاريخ كانوا دوما وما زالوا وحدويين يجمعون شمل األمة ويخدمون قضاياها ويستظل بظلهم كل من نأى بنفـسه                  

 أردنـا الخيـر      فال مجـال إذا    ،عن أهواء الفتن والطائفية البغيضة التي تفتت كلمة األمة وتبدد طاقاتها ومقدراتها           
المتنا، وتأمين مستقبل زاهر ألبنائها، إال أن يعمل مسلموها سنة وشيعة على تعظيم الجوامع ونبذ الخالفات فيمـا                  

 ورفض أية إمالءات خارجية تقوم بها بعض الـدول التـي            ،بينهم وعدم فتح المجال ألي تدخل أجنبي في شؤونهم        
وكما يعلم الجميع، فإن    . ساب مصلحة الشعوب وأمنها واستقرارها    تريد هذه المنطقة ساحة لتنفيذ مخططاتها على ح       

الشيعة والسنة قد تعايشوا ومنذ فترة طويلة بتوافق وانسجام في عدة دول في منطقة الشرق األوسـط، ونأمـل أن                    
ـ                  دة يتواصل هذا التعايش اليوم، كما يأمل األردن بتجنب إثارة االختالفات الدينية والطائفية، بهـدف خدمـة األجن

   .السياسية ألي دولة، ألن مثل هذا التوجه سيجلب الدمار لمنطقتنا وسيتهدد األمن العالمي
تعليقا على مصطلح الهالل الشيعي، روى لي معنيون بالعراق أن مسؤوال إيرانيا رفيع المستوى قال تعقيبا على                 * 

   تمل البدر فعال برأي جاللتكم؟ تصريحكم، إن إيران تتطلع إلى بدر شيعي، وليس فقط إلى هالل شيعي، هل اك
 مرة أخرى ال نريد الدخول في متاهة التوصيفات، نحن نتعامل بجدية مطلقة مع التحديات التي تواجهنا وتواجه                  -

مستقبلنا، ونسعى بكل حزم للحفاظ على مصالح األمة وهويتها، ونقف ضد كل من يحاول أن يـدس الـسم فـي                     
تها ستبوء بإذن اهللا بالفشل من خالل المزيد من الوعي واإلدراك الحقيقـي             وكل محاوالت النيل من مقدرا    . جسدها

ونأمل من القوى اإلقليمية المؤثرة في المنطقة أن تتعامل مع قضايا المنطقة من منطلـق              . لما يحدق بنا من مخاطر    
ـ               يع دائـرة   الحرص على أمنها وسالمتها وسالمة شعوبها وليس من منطلق المصالح الضيقة وبسط الهيمنة وتوس
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وبالنسبة إليران، فنحن نود أن نرى عالقة متوازنة وإيجابية بين العراق وبين إيران، وبين الدول العربية                .. النفوذ
وإيران، ومع ذلك، نرى أن على إيران، أن تمتنع عن السعي لزعزعة االستقرار في فلسطين ولبنان والعراق وأية                  

   . دم باتجاه بناء هذه العالقاتأجزاء أخرى في المنطقة، حتى يتاح لنا التق
   كيف ترون الدور اإليراني في المنطقة، وخصوصا في العراق؟* 
 الوضع في العراق كما تعلم وتشاهد على ارض الواقع، معقد وخطير للغاية، ويؤلمنا أشد األلم مـا نـراه مـن                      -

ذكاء االقتتال واالنقسام الطائفي بين     استمرار ألعمال العنف ومحاوالت بغيضة ال تمت للدين وال لإلنسانية بصلة إل           
أبناء الشعب الواحد سواء من داخل العراق أو خارجه، وإننا إضافة إلى ما أسلفنا سابقا نأمل أن تنصب جهود كل                    
الدول المجاورة للعراق بما فيها إيران على مساعدته للخروج من محنته وأزمته الراهنة والحيلولة دون انزالقه إلى                 

ملة تتجاوز آثارها وتداعياتها وانعكاساتها العراق لتصيب المنطقة بأسرها وتزيد من حالة االحتقـان              حرب أهلية شا  
ما أود قوله أن إيران أحد الجيران األقوياء للعراق، ولها أذرع فيها، ولكن ما نأمله أن تكون أذرع خير، ألن                    . فيها

   .ليابس وتجرف معها دول المنطقة كلهاالفتنة الطائفية في هذا البلد إذا استمرت فستحرق األخضر وا
   هل تخشون من احتمال تقسيم العراق؟ وما مدى جدية هذا الخطر؟* 
 إذا استمر الوضع على ما هو عليه وتواصلت حدة العنف والفوضى األمنية واستمرت محاوالت عرقلة الجهود                 -

مخاوف حقيقية من تقسيم العراق إلى دويالت       المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني بين أبناء الشعب العراقي، فإن هناك           
ضعيفة متطاحنة تتصارع على مصالح آنية ضيقة على أنقاض دولة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وسيكون                

   . الخاسر األكبر فيها الشعب العراقي بجميع أطيافه ومكوناته
   ته؟المد الطائفي الذي يبرز في العراق ما تأثيره، وكيف السبيل لمواجه* 
وسـتنعكس آثـاره    .. ن مثل هذا المد إذ قدر له أن يتعمق ويتغلغل سيكون تأثيره سلبيا للغاية ولن يخدم أحـدا                 إ -

المدمرة على الجميع، حيث سيكرس نزعات االنقسام والتمحور واالنعزال واالنغالق والتفتـت، وسـتغرق هـذه                
 علماء الدين وقادة الرأي والفكر رفع صـوتهم         وعلى.. المنطقة في مناحرات قاسية وعاصفة ال يعرف احد مداها        

عاليا لمواجهة هذا المد والتوعية والتحذير من خطورته على أمن وسالمة أبناء المنطقة وشـعوبها، وعلـى دول                  
   .المنطقة وقادتها العمل سويا، لبلورة مواقف متسقة وموحدة، للتصدي لهذا التحدي الخطر ووقف امتداده وانتشاره

في فترات عن القنبلة الديموغرافية في األردن بسبب العدد الكبير من الالجئين في أراضيه، كيـف                تردد حديث   * 
   ترون هذا األمر؟

 قدر األردن دائما أن يضحي وأن يكون المالذ اآلمن لضحايا الحروب في المنطقة، بل هو أكبر بلد في العـالم                     -
إن اسـتقبال األردن لهـذه الموجـات مـن     . دد الـسكان يستقبل الالجئين والهاربين من جحيم الحروب بالنسبة لع     

فهؤالء وجدوا في األردن المالذ اآلمن الذي       .. الالجئين، والتي فرضتها ظروف قسرية، كان ألسباب إنسانية بحتة        
يوفر لهم سبل الحياة الكريمة والمستقرة، ولكنها حملتنا أعباء إضافية، وشـكلت ضـغطا علـى البنيـة التحتيـة                    

ولكننا ومع وجود جملة هذه األعباء، لن نتخلـى عـن تأديـة دورنـا               .. استنزافا لمواردنا الطبيعية  و.. والخدمات
   .اإلنساني واستضافة األشقاء حتى تتاح لهم، وتتهيأ أمامهم الظروف المالئمة للعودة إلى بلدانهم

وعدد من أفراد أسرة صـدام      جاللة الملك، هناك عدد كبير من الالجئين العراقيين في األردن من بينهم بعثيون،              * 
حسين ومسوؤلين عراقيين سابقين، ما الضغط الذي يشكله وجود كل هؤالء في أراضيكم، وهل يجعلكم هذا أكثـر                  

   قلقا من تداعيات الوضع العراقي؟
 الحمد هللا أننا لم نسمع بأي مشكلة رافقت الوجود العراقي في األردن، فنحن برغم صغر حجم إمكاناتنا ومواردنا                   -

الطبيعية نتشارك مع إخوتنا العراقيين لقمة العيش، ونوفر لهم كل التسهيالت والخدمات المتاحة وفقا لذلك، حتـى                 
واألردن كما تعلم ومنذ نـشأته كـان        . تتهيأ لهم فرصة العودة إلى بلدهم والمشاركة في عملية بنائه وإعادة إعماره           

لعرب، لكن األمر المهم هو أن كل من يعيش على تـراب            وما يزال موئال لكل من استجار به، وبخاصة ألشقائه ا         
األردن، يجب أن يلتزم بقوانين وأنظمة هذا البلد وبالمحافظة على أمنه واستقراره، بمن فيهم اإلخـوة العـراقيين                  

وأود أن أؤكد مرة أخرى أننا في الوقت الذي نعزز فيه عالقاتنـا التاريخيـة مـع إخوتنـا                   . المقيمين في األردن  
ألـف، فلـن     700يين سواء داخل العراق، أو من خالل العراقيين الموجودين بيننا والذين يربوا عددهم عن               العراق

   .نسمح في المقابل أن يستخدم األردن ساحة إلثارة أية مشاكل تجاه العراق
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 بهـذا   أثار إعدام صدام حسين وبعده برزان وعواد البندر سجاال كبيرا في العالم العربي والعراق، مـا رأيـك                 * 
   الحدث؟

 لقد ثارت ضجة كبيرة في الشارع العربي عقب إعدام صدام حسين، حتى أن رئيس الوزراء العراقـي نـوري                    -
كان يمكن أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بـشكل          . المالكي اعترف أن هناك أخطاء ارتكبت خالل عملية اإلعدام        

لكن ما يهمنـا اآلن هـو أن   .. ل بشكل آخر مع هذه المسألة وكنا نتمنى أن يكون التعام    .. ال يغذي الطائفية والعنف   
يتجاوز العراقيون تداعيات ما جرى، وأن يعملوا على تفويت كل من يستهدف عرقلة جهود توحدهم وتماسـكهم،                 
ونأمل من كافة القوى السياسية العراقية، وبغض النظر عن انتماءاتها الدينية والمذهبية والعرقية، أن تغّلـب لغـة                  

ار نهجا وطريقا وصوال لتحقيق الوفاق الوطني، وتحفيز كافة مكونات الشعب العراقي، لالنخراط في العمليـة                الحو
   .السياسية بما يحفظ بلدهم ومستقبله وسيادته ووحدة أراضيه

 آذار وحكومة فؤاد السنيورة من طرف وقوى        14نشهد اآلن صراعا بين فتح وحماس، في فلسطين، وبين قوى           * 
المحور العربي المعتـدل    : بقيادة حزب اهللا من طرف آخر في لبنان، هل نحن إزاء انقسام بين محورين             المعارضة  

   وفيه السعودية واألردن ومصر، وآخر فيه سورية كطرف عربي وحيد بدعم إيران، هل تتفق مع هذه القراءة؟
 االعتـدال وهـذا محـور        كثر الحديث مؤخرا عن سياسة المحاور واألحالف وتصنيفها على أساس هذا محور            -

أنا من المؤمنين بشكل قوي بأن يكون لدى العرب صوت واحد وموقف موحد، وان هناك يكون تفـاهم                  .. التطرف
عربي إزاء ما يجري حولنا، وأن تكون هناك مواقف عربية موحدة ومتوافقة تجاه مختلف التحديات التـي تواجـه     

ما يجري في المنطقة يقلقنا كثيـرا، ألننـا نعـرف أن          .... أفعالشعوبنا في هذه المرحلة، وأن تترجم األقوال إلى         
انعكاساته ستكون خطيرة، وهذا بصراحة يستدعي منا جميعا، أن نعمل سويا وأن يكون صوتنا موحدا، لدرء مثـل               

أنا أود أن أتساءل أنه إذا كانت الواليات المتحدة وإسرائيل تصنفان على أنهمـا محـور، وإيـران                  . هذه األخطار 
فهل إذا فكر العرب أن يشكلوا      ... عض القوى والتيارات السياسية وسورية، تصنف على أساس أنها محور آخر          وب

 اإلسرائيلي، وال للحلف اإليراني والدول والتنظيمات التي تسير في فلكه،           -تكتال ليس منحازا ال للحلف األميركي       
نحن نريد موقفا   . الف مع أعداء األمة ضد تطلعاتها     إن الخيانة هي أن تذهب بعيدا وأن تتح       .. فهل هذا يشكل خيانة   

إذا كان ألميركا موقفها وكان إليران موقفها، فلماذا تستكثرون على العرب أن يكون لهـم موقـف                 . عربيا موحدا 
   .موحد ومستقل

 جاللة الملك، تزايد الحديث مؤخرا عن وجود اتصاالت بين الجانب اإلسرائيلي والجانب السوري، كيف تـرون               * 
مسار مفاوضات السالم بين سورية وإسرائيل، وفي حال تقدم هذا المسار، كيف ستنعكس األمور على األردن فيما                 

   يخص العالقات بينكم وبين السوريين؟ وإلى أين وصلت عالقتكم مع سورية؟
يعـي،  العالقات مع سورية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي تـسير بـشكل طب           .  أبدأ حيث انتهى السؤال    -

لكن على الصعيد الـسياسي، فـإن   . وهناك تبادل للزيارات والخبرات في مجاالت التعليم والبنوك واألنظمة المالية   
العالقات لألسف ليست بالمستوى الذي نتمنى، هذا من جهة، أما من ناحية انطالق المفاوضـات علـى المـسار                   

ؤمن بضرورة إحراز تقدم علـى كافـة المـسارات    السوري، فاألردن ومنذ انطالق عملية السالم في مدريد كان ي         
ونحن مع أي خطوة تـشكل دفعـا حقيقيـا          .  اإلسرائيلي –خالل عملية المفاوضات، بما في ذلك المسار السوري         

لكن ال بد أن ندرك أن القضية الفلسطينية التي         . للعملية السلمية، وصوال إلى تحقيق السالم الشامل والعادل والدائم        
اع العربي اإلسرائيلي هي األساس، فال بد من حشد التأييد والدعم الدولي لتحريـك واسـتئناف                تشكل جوهر الصر  

المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحيـاة،               
   .م شامل وعادل في المنطقةوبدون تحقيق ذلك، فلن يكون هناك سال.. على التراب الوطني الفلسطيني

تتميز األردن عبر تاريخها السياسي الطويل بسمة تميزها عن اغلب الدول العربية وهي قدرتها علـى إدمـاج                  * 
األحزاب األصولية، واعني اإلخوان المسلمين على وجه التحديد، في اللعبة السياسية، في حين تشهد كثيـر مـن                  

   لمجال، برأيكم لماذا هذه الخصوصية األردنية؟الدول العربية توترا كبيرا في هذا ا
 األردن بطبيعته، منفتح على جميع التيارات السياسية والفكرية، وهذا هو األساس في العملية الديمقراطية التـي                 -

وال شك، أن الحركة اإلسـالمية      . نسعى إلى تجذيرها حتى نضمن مشاركة الجميع في عملية البناء ورسم المستقبل           
وكان لها إسهاماتها في الحياة العامة والمشاركة       ..  هي جزء من منظومة العمل السياسي ونسيجنا الوطني        في بلدنا، 
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فهم ممثلون في البرلمان، كما شارك عدد من رموزهم فـي عـدد مـن الحكومـات                 .. الفعالة في العمل السياسي   
ية التي يـشكل ترسـيخها أولويـة مـن          األردنية، وهذا ينسجم مع االنفتاح والتوجه الديمقراطي والتعددية السياس        

   .أولوياتنا
جاللة الملك، وصف الرئيس المصري حسني مبارك اإلخوان المسلمين بأنهم خطر على امـن مـصر، كيـف                  * 

تنظرون إلى الحركة اإلسالمية في بالدكم خصوصا في ظل حدوث مواجهات بين الحكومة األردنية وعـدد مـن                  
   تيارات الحركة اإلسالمية؟

سلفت سابقا، فإن الحركة اإلسالمية جزء من النسيج الوطني والسياسي في بلدنا، ونحن نـرى أن بعـض                   كما أ  -
رموزها وقياداتها على درجة من المسؤولية وهم مثل غيرهم من أبناء الوطن حريصون علـى أمـن واسـتقرار                   

ذا البلـد، واالسـتمرار فـي       األردن، وكلنا في مركب واحد، ونسير في اتجاه واحد، هو بناء المستقبل األفضل له             
مسيرة البناء واإلنجاز والتطوير، وقد يكون هناك اختالفات في وجهات النظر تجاه بعض القضايا، لكن في النهاية                 

ونحن ال نقيم األمور على قاعدة هذا إسالمي وهـذا يـساري            .. الجميع يجب أن يلتقي على مصلحة البلد ومستقبله       
إن ما نود قوله في عالقتنا مع الحركة        . صلحتنا الوطنية التي تبقى فوق كل اعتبار      المعيار لدينا هو م   .. وهذا قومي 

اإلسالمية أن دور هذه الحركة مرحب به ومقدر طالما احترمت الدستور واألنظمة والقوانين، وطالما كانت أجندتها                
ثـم أن هنـاك     . جندة األردنية ولن نتساهل مع أي جهة توجهاتها خارجية أو لها أجندة غير األ           . وطنية أوال ودائما  

مسألة أخرى وهي أن على جميع التنظيمات السياسية المنبثقة عن الديمقراطية أن تحترم الديمقراطيـة فـي كـل                   
األزمان واألوقات، وأن ال تستخدم الديمقراطية لمرة واحدة فقط أي للوصول إلى األهداف التي تسعى إليهـا ثـم                   

   .قبول إطالقاتنقلب على الديمقراطية، فهذا غير م
جاللة الملك، مما يميز تجربة بالدكم في هذا األمر أن القصر الملكي ظل خط األمن لـألردن فـي مواجهـة                     * 

التصاعد األصولي، وقبله القومي، وغيره من التيارات التي اجتاحت العالم العربي، كيف استطاع القـصر فعـل                 
   ذلك؟

يع، من كافة األطياف والتيارات والقوى السياسية وبغض النظـر           نحن مظلة للجميع، وأبوابنا مفتوحة أمام الجم       -
عن األصول والمنابت، ونعتمد سياسة االعتدال والوسطية والتواصل والترابط مع أبناء شعبنا، ونقبل الرأي اآلخر               

ط ونتحاور بصراحة مطلقة تجاه كل القضايا وما يشغل األمة وما يحيط بها من تحديات، وهناك في المقابل خطـو                  
حمراء يدرك الجميع أن ال مجال للتهاون بشأنها، وهي متصلة بأمننا الوطني ومتانة جبهتنا الداخلية، التي ال نسمح                  

وبالمحصلة هذه المعادلة شكلت للجميع مرشدا      . مطلقا ألي جهة أو فئة مهما كانت انتماءاتها العبث بها أو اختراقها           
   . ا من حماية بلدنا والسير به نحو مزيد من القوة والمنعة واإلنجازوموجها تمكنا بحمد اهللا من خاللها وفي إطاره

، هل ترى أن الدولـة األردنيـة        قشهد األردن صراعا مع اإلرهاب األصولي وعمليات دامية مثل تفجير الفناد          * 
تدير ملف التعاطي مع اإلرهاب بشكل يرضيك كملك للبالد، خصوصا أن هناك معلومات تشير إلـى محـاوالت                  

   ابية فاشلة كان القصد منها النيل من سالمة جاللتكم؟إره
 دعني أجيب على الشطر األخير من السؤال في البداية، نحن بحمد اهللا واثقون بأننا نسير باالتجاه الصحيح وأنـا      -

أضع سالمة وطني وأبناء شعبي قبل سالمتي وأمني الشخصيين وال يرعبنا أحد وال نخاف من أحد، ولدينا أجهزة                  
ية واعية وموضع فخرنا واعتزازنا، وهي مؤهلة ومدربة تواصل الليل بالنهار سهرا على إدامة وصيانة أمـن                 أمن

األردن وشعبه، كما أن أبناء شعبنا يعون تماما أن هناك جهات تستهدف النيل من هذا البلد وإضعافه، وقد انكشفت                   
عل متانة جبهتنا الداخلية، وإخالص األردنيين      مخططات هذه الجهات والجماعات اإلرهابية، وتحطمت مؤامراتها بف       

ونحن نفخر بوقفة األردنيين الشجاعة وتصديهم لكل المحاوالت اإلرهابية التي اسـتهدفت            . لوطنهم ووالئهم ألمتهم  
  .ترويع المواطنين اآلمنين

    من أين يأتي الدعم للجماعات اإلرهابية في األردن؟ من أين يأتي السالح مثال؟ * 
...  أوضح أن معظم العمليات اإلرهابية التي تأذى منها األردن كان مصدرها خارجيا، وعناصرها أيضا               أود أن  -

وبعد أن فشل تنظيم القاعدة في تجنيد عناصر أردنية في عملياته، غير إستراتيجيته نحو استخدام عناصـر غيـر                   
   .ألسف من بعض دول الجوارأما بالنسبة للسالح الذي يستخدم في العمليات اإلرهابية فهو ل. أردنية

   في العراق خصوصا في ظل وجود أردنيين بينهم؟ هل ترصدون عناصر القاعدة* 
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 إن أجهزتنا األمنية المناط بها مسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد، على درجة عاليـة مـن الكفـاءة                     -
ياها حتى تـتمكن مـن الحيلولـة دون تنفيـذ           واالقتدار، وهي تقوم بعملية تتبع مصادر الجماعات اإلرهابية وخال        

وألننا نعلم حجم التهديد الذي يواجهه األردن، فإن إستراتيجيتنا األمنية تقوم على كـشف أيـة              .. عملياتها اإلرهابية 
   . وبين فترة وأخرى، تمكنت أجهزتنا من إحباط وإفشال العديد من العمليات اإلرهابية.. محاولة قبل وقوعها

 قلتم في تصريحات صدرت عنكم مؤخرا، أن األردن يسعى لتطوير برنـامج نـووي لألغـراض                 جاللة الملك * 
   فهل قمتم بأية خطوات بهذا االتجاه؟ .. السلمية والطاقة

 نحن نعتمد بشكل رئيسي في تأمين احتياجاتنا من الطاقة على استيرادها من الخارج، األمر الذي يـشكل علينـا                    -
ونحن ومنـذ سـنوات     .  ضوء ما تشهده أسعار المشتقات النفطية من ارتفاع متزايد         أعباء مالية كبيرة، خاصة في    

كما كان من بين البدائل المطروحـة       .. نبحث عن مصادر بديلة للطاقة، كالصخر الزيتي واستخدام الطاقة الشمسية         
. ميـاه كخيـار مـستقبلي     هو التفكير في االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء واستخدامها لتحلية ال           

ودعني أقول أن استخدام الطاقة النووية له ظروفه وتحدياته، ومن أبرزها الطلب المتزايد على الطاقـة وارتفـاع                  
واألردن جـزء مـن المنظومـة       .. أسعارها واالعتماد المتزايد على النفط المستورد ونقص وقلة المصادر المائية         

ر برامج نووية سلمية، لمساعدتها في تلبية احتياجاتها المتزايـدة للطاقـة،            اإلقليمية والدولية التي تسعى إلى تطوي     
  .وضمن القوانين واألنظمة والتعليمات الدولية

  24/1/2007الشرق األوسط 
  

   الخارجية غيبوبة أم سبات؟األردنسياسة  .64
  رشيدازكي بني 

ألردن تاريخيا وجغرافيـا وديموغرافيـا،      إننا بحاجة إلى سياسة خارجية مدروسة، تأخذ باالعتبار الحالة المتفردة ل          
وتؤمن له ديمومة االستقرار، إنها سياسة تغليب الحياد االيجابي على االنحياز المفرط، اللجوء إلى حضن األمـة،                 
بدل التفرد بالبحث عن دور الوكيل األول ألعدائها، بناء منارة للديمقراطية وأنموذج لحقوق اإلنسان بدل تـصدير                 

   .د والفسادفضائح االستبدا
أي بؤس هذا الذي وصلت له سياستنا الخارجية، التي يفترض فيها تقديم المصالح الوطنية العليا في صوغ العالقة                  
مع اآلخرين، في ظل المعمعان المتقلب في منطقتنا المبتالة بكل أصناف البلى، حيث نلحظ غيابا للدور األردني في                  

ير مبرر لموازين المصالح األردنية إلى جانب أقطاب الصراع في هذه           كل من فلسطين والعراق ولبنان، وانحياز غ      
البلدان، وصل إلى حد استعداء بعض هذه األقطاب التي ال يمكن بحال إلغاؤها من المعادالت الداخلية فـي هـذه                    

نـا للعالقـات    الدول المتاخمة للحدود األردنية، والتي تؤثر مفاعيل أزماتها في المشهد األردني تأثيرا بالغاً، وكمو             
األردنية بمجمل الدول العربية واإلسالمية، وتراجعا للرعاية الدولية، ومن ضمنها األمريكيـة، للـدور األردنـي،                

   .باإلبقاء على العقبات المانعة لتقدم األردن في شتى المجاالت ومن بينها االقتصادية
ات التبعيـة للـسياسة األمريكيـة، بهـدف         أهذا هو الحال الذي وصلنا إليه نتيجة التطبيق الحرفي ألصحاب وصف          

   الحصول على دور الوكيل األول لها في المنطقة؟ 
لكن هذه اإلدارة تتخبط في وحل العراق وتعجز عن الفعل في كل من فلسطين ولبنان، وتتزايد نسب كراهيتها لدى                   

ي هذه المنطقة، فإذا كان األمـر       بتهديد نفوذها ف  ) وهذا على األقل  (الشعوب العربية واإلسالمية إلى مستويات تنذر       
   على هذا النحو، فأي مصلحة في إدماج األجندات األردنية بالبرامج األمريكية؟ 

لقد كان المؤمل أن تتجاوز السياسة الخارجية مرحلة المراهقة، المتمثلة بالتمحور واالنحياز الفاقع، الـذي ال يـدع          
الملح فعال هو البحث عن الدافع الحقيقي الذي يلقي بمصير بلدنا           لكن  .. .مجاال للمناورة وال يبقي خطوطا للمراجعة     

   في هذا المنحدر الخطر أهي رؤية إستراتيجية داخلية مدروسة، أم أنه االستسالم لالمالءات الخارجية المغرضة؟
االستـسالم  فظيع ذلك المشهد الممتلئ بانعدام الحس السياسي والتماسك والديناميكية وفقدان فهم اللحظة على سبيل               

إن االستنكاف الحكومي عن أخذ العبر من دروس الفـشل المتراكمـة فـي سياسـتنا         .. !للقدر األمريكي المنتصر  
الخارجية، ال يدل إال على مقدار استالب القرار السياسي األردني، وإال فما معنى أن يـستمر األردن فـي تنفيـذ                     
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 على ما يؤكـد اسـتقراره الـسياسي واالجتمـاعي           المخططات األمريكية في المنطقة دون أن يستطيع الحصول       
   .واالقتصادي، عوضا عن التهديدات التي باتت معلنة

مع العدو الصهيوني، في حين يعجز عن فك قيد األسـرى            قياسا بمصر  وماذا يحصد األردن من عالقاته المتميزة     
حتـى   . ردن التفاقية التسوية معه   األردنيين القابعين في سجونه، بعد مضي كل تلك السنين العجاف على توقيع األ            

المساعدات األمريكية هذه التي تالحقنا إذالال وتسلب قدرا من استقاللية قرارنا ال تمثل شيئا مذكورا قياسـا بتلـك                   
المساعدات التي تتلقاها ربيبة أمريكا في المنطقة، والتي ال تقدم خدمات لها بقدر مـا يقـدم األردن، فلمـاذا إذن                     

هنالك تغيرات تستحق المالحظة، فالدول بمجملها تضع مسافات فاصلة بين سياساتها           .. . وبال مقابل  الطاعة العمياء 
وبين السياسة األمريكية في كل الملفات، بما فيها الملف اإليراني، غير أننا ال نعرف شبيهاً بهـذا فـي سياسـتنا                     

ارجية من أي ملـف مرهونـة بـالموقف         لقد غدت اإلجابة على أي تساءل يتعلق بمواقف سياستنا الخ          . الخارجية
    ... األمريكي، فلنسأل إذن ما هو موقف أمريكا من حماس أو حزب اهللا أو سوريا أو إيران أو الصومال أو

البعض قد يشخص الحالة باالنفعال أو الفردية، أو تمكن المصالح الذاتية ألصحاب جوازات السفر المزدوجـة أو                  
المصيبة في الذين ال زالوا ال يدركون عوار سياستنا، ويراهنون على االزدهـار  غيبوبة قرار سياسي مستقل، لكن      

  ! القادم
األردن بلد بحاجة إلى االستقرار إذن، فهو معني بعدم استعداء األقربين وتوفير مظلة لكل األطياف السياسية فـي                  

ا لن تحسم قريبا، وتدهور األحوال      محيطه، سيما وأن المعارك المندلعة في بؤر التوتر حوله، لم تحسم بعد، بل ربم             
في محيط األردن، يدفع بدول أكثر من األردن عدة وعتادا إلى اتخاذ موقف انسحابي، كأمريكـا أو أقـرب إلـى                     

  . الحياد، كأوروبا وباقي دول العالم
، وحـافظ   فتشوا في رؤوسكم ما الذي تريدونه؟ وما الذي تفعلونه؟ إنه التناقض بعينه، فاألردن كان مظلة للجميـع                

على توازن عالقاته بالجميع في أحلك الظروف، فما باله اليوم يفشل في جمع الفرقاء الفلسطينيين، أو القيام بـدور                   
للتخفيف من حالة االحتقان بينهم أو بين الفرقاء العراقيين أو اللبنانيين، ولماذا تفشل عمان وتنجح عواصم عربيـة                  

مية؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك، خاصة وأن الموقف ال يأتي فـي سـياق   أخرى في رعاية األدوار القومية واإلسال 
  الصراع على األدوار، وإنما التكامل أو التنافس اإليجابي لتحقيق مصالح األمة المعتبرة؟ 

هل مسئولونا بحاجة إلى تذكيرهم بالخطر الصهيوني غربا، الذي ال يزال بعـض أطرافـه تتهـددنا بمخططـات                   
  لناجم عن الفلتان األمني شرقا؟ الترحيل، أم بالخطر ا

إننا بحاجة إلى سياسة خارجية مدروسة، تأخذ باالعتبار الحالة المتفردة لألردن تاريخيا وجغرافيـا وديموغرافيـا،                
وتؤمن له ديمومة االستقرار، إنها سياسة تغليب الحياد االيجابي على االنحياز المفرط، اللجوء إلى حضن األمـة،                 

عن دور الوكيل األول ألعدائها، بناء منارة للديمقراطية وأنموذج لحقوق اإلنسان بدل تـصدير              بدل التفرد بالبحث    
  . فضائح االستبداد والفساد

انظروا أيها السادة حتى المالكي يرتب أولوياته، بما يضع مسافات فاصلة بينها وبين األولويات األمريكية، وأصبح                
األمريكيـة  " األجندة"ا التي ال تقهر، فلماذا إذن نرتب أولوياتنا وفق          يدرك ضعف اإلدارة األمريكية وانقشاع قدرته     

في المنطقة، وما هي الحكمة في ذلك؟ أال يفهم البعض أنه ليس من المستغرب أن ينقلب السحر على الساحر فـي                     
  . منطقتنا الرمادية

ة إلى إعـادة نظـر، ولعـل        ما هو مؤكد أن حدة المواقف األردنية وتمترسها خلف أولويات ليست أردنية، بحاج            
   .مراجعة كهذه تفضي إلى توافق رسمي شعبي، يتجاوز ما عليه الحال اليوم

  24/1/2007مجلة العصر 
  

  وثيقة أحمد يوسف.. حماس وفتح .65
   معتصم حمادة
فتح لعلها المرة الثانية التي تبدو فيها الدوافع السياسية المباشرة، فاقعة في تفسير اإلشتباكات بين حركتي حماس و

  . في قطاع غزة



  

  

 

  

  |          32ص          |         611: العدد         |         24/1/2007 ربعاءاأل: التاريخ         |

على ) سلطة الحكم الذاتي(المرة األولى كانت بعيد التوقيع على إتفاق اوسلو، حين قررت فتح التمهيد لبسط سلطتها 
تقدم نفسها طرفاً ) آنذاك(كانت حماس . القطاع، وفتح الطريق أمام ياسر عرفات لإلنتقال من تونس إلى غزة

عبرت عن  .منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني وقيادتهموازياً ومنافساً، بل بديالً من فتح و
ذلك حين رفضت االعتراف بمنظمة التحرير ممثالً للشعب الفلسطيني كما رفضت الدخول في القيادة الموحدة 

طالقة لالنتفاضة، وانفردت بإصدار البيانات وبتعيين فاعلياتها الخاصة بها، بما في ذلك الذكرى السنوية الن
  (!).االنتفاضة، التي هي في الوقت نفسه ذكرى إنطالقة حماس أيضاً

في تلك األثناء، كان محمد دحالن مبعداً إلى تونس، حيث عينه عرفات مسؤوالً عن فتح في القطاع، يدير شؤونها 
 بعض فتح ممن وعلى(فأعطى أوامره لرجاله، ففتحوا النار على حماس . والتحويالت المالية... بالهاتف والفاكس

. وقد شهد القطاع اشتباكات واسعة وحملة تصفيات جسدية لقيادات ميدانية بطرق مشبوهة). عارضوا إتفاق أوسلو
وعندما عاد عرفات إلى غزة عين دحالن رئيساً لجهاز األمن الوقائي في القطاع، فتحول إلى الذراع الضاربة 

ن واضحاً أن الحالة الفلسطينية شهدت متغيرات واسعة، كان وكا. لسلطة الحكم الذاتي ولحركة فتح في آن واحد
  . ممرها اإلجباري نهر الدم الذي سال آنذاك بين فتح وحماس

هذه المرة يدور الصراع الدموي، حول قضايا بعضها بات معلناً، والبعض اآلخر مازال قيد الكتمان، لكنه بات 
القضايا القوة التنفيذية التي تحولت موضوعاً سجالياً بين من بين هذه .. .مكشوفاً للمراقبين ومحط اهتماماتهم

وهي القوة التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام، من ميليشيا حركة حماس في القطاع، كذراع عسكرية . الطرفين
  .ذات صفة رسمية في مواجهة األجهزة األمنية األخرى، الموالية لرئيس السلطة محمود عباس، ولحركة فتح

لم ترصد كجزء مباشر . ضية األكثر قدرة على تفجير الموقف لما تشكله من حساسية سياسية لدى الطرفينأما الق
وهي تتعلق بالتنافس بين الحركتين على من يسبق اآلخر . من الحدث لكنها كانت مخيمة على أجوائه بشكل واضح

  .اعية الراعية للمفاوضاتللدخول في العملية التفاوضية، طرفاً مقبوالً ومعتمداً من اللجنة الرب
يرشحها للعب " حماس"في هذا السياق رصدت فتح ثالث محطات كبرى رأت فيها تحوالً استراتيجياً في مواقف 

كما رأت فيها إشارات تنبئ . دور في المعادلة اإلقليمية، ويقربها من أوروبا، ومن بعض أطراف اللجنة الرباعية
لتفاوضية على أن تتبع هذا الموقف للجنة الرباعية مباشرة، وليس لعباس باستعداد حماس لتلبية شروط العملية ا

  .وعبره للرباعية
 المستشار السياسي لرئيس الحكومة إسماعيل )وثيقة أحمد يوسف(تمثلت في الكشف عن :  المحطة األولى- 1

تشاره في العالقات وهو مواطن أميركي من أصل فلسطيني، استدعاه هنية من الواليات المتحدة ليكون مس. هنية
الالفت للنظر أنه رغم عالقته العلنية بمنظمة تعتبرها الواليات المتحدة إرهابية إال أن واشنطن لم . مع الغرب

  .تسحب منه جواز سفره ولم تحرمه من جنسيته األميركية ولم تضعه موضع المساءلة القضائية
، وباعتراف يوسف نفسه، هي حصيلة حوار )صراعاقتراحات لخلق ظروف مناسبة إلنهاء ال(الوثيقة وعنوانها 

 اإلسرائيلي، وقد - إسرائيلي، للبحث عن مداخل إلنهاء الصراع الفلسطيني -مطول جرى بينه وبين فريق أوروبي
  :ضم الوفد شخصيات مثيرة، ومن بينهم

 -والدة اتفاق غزة  اإلسرائيلي يائير هيرشفيلد، وهو أستاذ التاريخ في جامعة حيفا، وكان له دور بارز في -
  .أريحا أوالً بين فتح وإسرائيل

لعب . وهو ديبلوماسي معروف خدم في البعثة السويسرية في األراضي الفلسطينية:  السويسري نيكوالس لبنج-
 بين شخصيات إسرائيلية وأخرى فلسطينية ، البحرالميت-هو اآلخر دوراً مرموقاً في صياغة وثيقة جنيف 

  .2003لفلسطينية نهاية العام محسوبة على السلطة ا
وقد عمل مساعداً لخافيير سوالنا للشؤون األمنية، وأقام عالقات   ضابط االستخبارات البريطاني اليستركورك،-

  .مميزة مع شخصيات قيادية في حماس أثناء تواجده في مدينة غزة
وضي السري في أوسلو بين منظمة  األكاديمي رون فونديك، الذي لعب دوراً بارزاً في استحداث المسار التفا-

  .)معهد بيريس للسالم(التحرير بقيادة ياسر عرفات وحكومة رابين، أفضى إلى والدة اتفاق أوسلو وهو اآلن مدير 
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 في الضفة والقطاع، ووصلت نسخة منها إلى المكتب )حماس(وباعتراف يوسف، فإن الوثيقة وزعت على قيادة 
وسلم هنية نسخة عنها للرئيس عباس، . سى أبو مرزوق نائب رئيس المكتبالسياسي للحركة في الخارج عبر مو

  .كما سلم عنها نسخاً إلى المسؤولين العرب الذي التفاهم في جولته الخارجية
هذه االعترافات استفزت عباس، وقد نقل عنه المقربون منه تأكيده أنه تسلم من هنية نسخة عن وثيقة أحمد يوسف، 

واحتجاجه على توزيع . كما نقلوا عنه دهشته من حجم التنازالت الواردة فيها. ماً في البدايةوانه لم يعرها اهتما
هنية نسخاً عنها على الزعماء العرب، مؤكداً أن في ذلك مخالفة صريحة لما تم االتفاق عليه بحيث تتولى الحكومة 

ورد ذلك نصاً في وثيقة (لملف التفاوضي إدارة الشأن الداخلي، ويتولى رئيس السلطة الملف السياسي بما في ذلك ا
 كثيراً في التنازالت، )حماس(وينقل المقربون من عباس عنه تخوفه أن تندفع ). 27/6/2006الوفاق الوطني في 

لذلك الحظ المراقبون لهجة التشدد لدى عباس بشأن المقترحات األميركية، . بحيث تفرط بما تحقق من مكاسب
  .)وثيقة أحمد يوسف(ات الحدود الموقتة كذلك لهجته المتشددة بشان خاصة الدولة الفلسطينية ذ

وال تقل خطورة عن األولى، هي حين أدلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد :  المحطة الثانية- 2
دعا فيه األوروبيين، وعواصم القرار في ) 20/12/2006( اإليطالية )كوريري ديالسييرا(مشعل بحديث لصحيفة 

لم الغربي إلى وقف المراهنة على محمود عباس للوصول على تسوية للصراع مع إسرائيل مؤكداً لهم في العا
ومما قاله مشعل مخاطباَ األوروبيين في حديثه للصحيفة : السياق أن السالم في المنطقة يمر عبر حركة حماس

عندما . كوا بعد أنه ال يؤثر على أي شيءألم تدر. إن الرئيس عباس ال يملك التأثير على عملية السالم: اإليطالية
ولماذا يجب أن . 2003وال شيء أيضاً عندما كان رئيساً للوزراء في . كان الرقم الثاني بعد عرفات كان ال شيء

  .وتذكروا أن الطريق الوحيد للسالم يمر عبر حماس. يدعم من أوروبا اآلن
سرائيل، على أن يتم خالل هذه المدة تشكيل دولة وأعاد مشعل مرة أخرى عرض هدنة مدتها عشر سنوات مع إ

سيكون األمر عائداً (وعن القضايا األخرى، كقضية الالجئين رد مشعل . 67فلسطينية في األراضي المحتلة عام 
 ملمحاً في الوقت نفسه الى استعداد الحركة لالعتراف بإسرائيل بعد )لألجيال القادمة اتخاذ القرار حول المستقبل

  .دولةقيام ال
تندرج في السياق نفسه للمحطة الثانية حين أدلى مشعل بحديث مماثل لوكالة رويترز أكد فيه :  المحطة الثالثة-3

  .اعترافه بوجود إسرائيل كأمر واقع، مجدداً التوضيح أن االعتراف بها مؤجل لما بعد قيام الدولة الفلسطينية
ة الخاصة، وتقدم نفسها، في تنافس مع فتح، للدخول في حماس تتمسك بالسلطة، وتبني قوتها العسكري... إذن

فمن سينتصر في قطاع غزة، ومن سينتصر من بين الحركتين في نيل . التسوية اإلقليمية للصراع مع إسرائيل
مباركة اللجنة الرباعية لدخول العملية التفاوضية؟ أم أن الحركتين ستخرجان من المعركة خاليتي الوفاض فال 

   نتصر في حرب أهلية تدمر الجميع، وال يكون هناك منتصر في سياسة تنازلية بال حدود؟يكون هناك م
  24/1/2007النهار اللبنانية 

  
  عدائنا في هذه المرحلة هم نحنأكبر أ .66

   يوئيل ماركوس
ي معاقبة مع كل االحترام لالنتقادات الشعبية لالخفاقات والفساد، ومع كل التقدير لمالحقة سالمة المعايير والرغبة ف

حسنا، . باهللا عليكم ال تشلوا الدولة:  هناك ضرورة لتوجيه نداء من القلب-المذنبين، والمقاالت الالهبة في االعالم 
ما يستلزم االصالح يجب . ليس الجميع على ما يرام، لدينا فاشلون، وليس كل شيء مثل الساعة السويسرية

ابات العامة عندما يأتي وقتها، هذه االنتخابات التي ال يؤيد اصالحه من خالل االدارة السليمة أو عبر االنتخ
اقتربنا من ذروة الجمهورية .  حكومة31خالل الستين عاما من سنوات الدولة حكمتنا .. .اجراءها أحد اآلن
 لن تلد أي حكومة اخرى أي. الحكومة الحالية موجودة على رأس الحكم منذ ثمانية أشهر بالكاد. الرابعة في فرنسا

شيء طيب لو حلت محلها اآلن، ولن تكون قادرة على مداواة أمراضنا األساسية التي تتأرجح بين الغطرسة وبالدة 
  .االحساس

صحيح أننا ننفجر من الغضب عندما نرى اللبنانيين يحتفلون باطالق األلعاب النارية ابتهاجا باستقالة حلوتس، 
إال أن اختباءه خوفا .  قد يؤثر على شبيبته بتصلفه وكبريائههو. ونصر اهللا يتفاخر بانتصاره عبر خطاب متلفز
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كل األحاديث عن فقداننا لقدرتنا الردعية في نظر العرب هي كالم فارغ، وأنا ال . على حياته هو حقيقة معروفة
  .أنصح أيا منهم بتجربة قدرتنا ووضعها على محك االختبار

المستشار . ويلعب دور اآللهة. الجميع يتآمر على الجميع. فسنانحن ضد أن. أكبر أعدائنا في هذه المرحلة هم نحن
القضائي ميني مزوز مثال الذي صرح بأنه سيدرس امكانية تقييد صالحيات رئيس الوزراء في حالة ظهور أي 

البروفيسور امنون روبنشتاين قال ... .ارتباط بين أي عمل محدد يقوم به أو التحقيق ضده في قضية بنك ليئومي
. حاضرته في المركز متعدد المجاالت في هرتسليا أن مزوز يسهم من خالل اقواله هذه كجمهور من الفاسدينفي م

قول (الشخصيات البرلمانية تعتمد دائما على صوت الناخبين، بينما ال توجد لدينا سيطرة على الموظفين المعينين 
. ئة رامون ال تضمن عودته الى وزارة العدلبنفس الدرجة ليس مقبوال ما قاله مزوز من أن تبر). روبنشتاين

لماذا، ما الذي حدث؟ مزوز ال يكتفي بخروج الشخصيات المنتخبة بريئة من المحكمة، بل هو يريدهم أن يكونوا 
  .مالئكة من السماء

لدينا في الدولة لصوص وزعران وحتى جريمة منظمة، ولكن ليست الدولة كلها فاسدة، وليس كل قادتها فاسدون، 
ليس واضحا سبب تقديم حلوتس . ي أقصى االحوال هناك نواقص وعيوب في ثقافة الحكومة وعاداتها السياسيةف

الستقالته لرئيس الوزراء، مخفيا ذلك عن رئيسه المباشر عمير بيرتس، ولماذا أخفى اولمرت أمر االستقالة طوال 
حتالل الموقع حتى ذلك الحين، ولماذا أراد ما الذي اعتقده اولمرت؟ هل فكر أن باراك سيقوم با. ثالثة ايام

 أم خوفا من الجيش؟ من هذه )اشكنازي بيرتس(المماطلة في عملية التعيين؟ هل يعود ذلك النه لم يرغب بـ 
  .الناحية كان من األسهل تعيين رائد نقي من أي شائبة كرئيس لهيئة االركان

اولمرت ليس بحاجة الى االنتظار . رارات الموضوعيةعلى الحكومة في كل االوضاع أن تكون جاهزة التخاذ الق
. حتى االنتخابات التمهيدية في حزب العمل على أمل أن يقوموا بازاحة بيرتس واخالء حقيبة الدفاع اليهود باراك

نتنياهو ليس مضطرا الى انتظار انزالق اولمرت في قضية بنك ليئومي حتى يقوم الليكود برئاسته باالطاحة به من 
انتخابات، خصوصا أن القرارات السياسية واألمنية ال تستطيع االنتظار الى أن تقوم لجنة فينوغراد باصدار دون 

الدولة ال تستطيع أن تسمح لنفسها بأن تكون عضوا هامشيا زائدا بسبب الدسائس السياسية أو ... .تقريرها األولي
.  الى رئيس الدولة- حمدا هللا -افح ضده وصوال هناك في الدولة فساد نك. أفكار المستشار القضائي وخياالته

نحن نملك امتياز الغرق في . الفينوغراديون والليندنشتراوسيون هم داللة على المجتمع الذي يرغب باصالح نفسه
ال يوجد سبب . أجواء االكتئاب، لدينا الطاقة وسمو النفس الصالحه واتخاذ القرارات الصحيحة وتطبيقها بسرعة

   .في أي مرحلة من المراحللشل الدولة 
  24/1/2007 هآرتس

       24/1/2007الحياة الجديدة 
  

   خلط األوراق في المنطقة؟لعبةمن يدير  .67
  حسن نافعة     

 اإلسرائيلية الراهنة -تخطئ إيران إن هي تصورت أن بمقدورها الصمود منفردة أمام حملة التصعيد األميركية 
 سياسيا تمهيدا لضربها عسكريا، كما تخطئ إيران إن هي اعتقدت أن ما والتي بات واضحا أنها تستهدف عزلها

تملكه من أوراق يكفي لردع كل من تسول له نفسه التحرش بها، وبالتالي ليست في حاجة إلى سياج إقليمي يحميها 
لفترة والواقع أن الفحص المدقق للسلوك اإليراني في ا.. .أو على األقل يعرقل مخططات التحرش بها وضربها

األخيرة يظهر أنه ينطلق في إدارته لألزمة الراهنة مع الواليات المتحدة من ثقة مطلقة في قدرة إيران على الرد 
ويبدو أن إيران تملك أوراقا . على أي ضربة عسكرية تستهدفها إذا ما أحسنت استخدام األوراق التي بحوزتها

  :عديدة منها
م عبره نقل كميات هائلة من النفط يوميا إلى كل أنحاء العالم، ما  إمكانية إغالق مضيق هرمز والذي يت-1 

سيؤدي حتما إلى نقص الكميات المتاحة في األسواق من هذه السلعة االستراتيجية وبالتالي رفع سعرها إلى حدود 
  . دوالرا للبرميل150قد تصل إلى 
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 أصالً، إلى رهينة في يد ميليشيات عراقية  إمكانية تحويل القوات األميركية الموجودة في العراق، والمنهكة-2
موالية اليران، أو في يد مقاتلين إيرانيين من المتوقع أن يتدفقوا على العراق باآلالف لقتال األميركيين فوق 

  .األراضي العراقية الشاسعة
ول الخليج والتي  القدرة على إلحاق أضرار كبيرة بالقواعد والقوات العسكرية األميركية الموجودة في معظم د-3 

  .يمكن أن تطولها النيران اإليرانية مباشرة أو من خالل عمليات تخريب خاصة
 خيار فتح جبهة صراع أخرى بشن حرب عصابات على أفراد القوة الدولية المرابطة في جنوب لبنان -4 

 والذي سيكون واستئناف ضرب مناطق التجمعات السكانية في شمال إسرائيل بالصواريخ بمساعدة حزب اهللا،
  .مستهدفا مع إيران بالقدر ذاته

 احتمال اللجوء إلى ضرب مراكز استخراج وإنتاج وضخ النفط في منطقة الخليج برمتها، بما فيها المراكز -5 
  .السعودية، كخيار أخير إذا ما ساءت األمور كثيرا ودخلت المواجهة مرحلة صعبة أو يائسة

 اآلونة األخيرة وكأن هذه األوراق المتنوعة كفيلة ليس فقط بردع ومن الواضح أن إيران راحت تتصرف في
الواليات المتحدة ودفعها للعدول في اللحظات األخيرة عن خططها الرامية لشن هجوم عسكري واسع النطاق 

مية عليها، ولكن أيضا بتخويف الدول العربية المجاورة من عواقب التعاون مع الواليات المتحدة لتنفيذ خططها الرا
لضرب إيران، بل تحويلها إلى ورقة ضغط على الواليات المتحدة للحيلولة دون وقوع مثل هذا الهجوم، أي إلى 

ويبدو أن هذه الثقة المبالغ فيها بالنفس تحول دون انتباه إيران بالقدر الكافي .. .ورقة ضغط لصالحها وليس ضدها
ما يتعلق بطبيعة اإلدارة األميركية واآلخر يتعلق بطبيعة إلى أمرين على جانب كبير من األهمية والخطورة، أحده

وفي ما يتعلق باإلدارة األميركية يراهن البعض على قدرة الكونغرس، خصوصاً عقب فوز . النظام اإليراني نفسه
غير أن هذه . الديموقراطيين باألغلبية في مجلسيه، على عرقلة خططها الرامية للتحرش بإيران تمهيدا لضربها

درة تبدو محدودة تجاه إدارة طليقة اليد ومتحررة كليا من الضغوط التقليدية لالنتخابات الرئاسية، فالرئيس ونائبه الق
، وهو أمر نادر 2008 نوفمبر /لن يكونا مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة األميركية المقبلة في تشرين الثاني

 الحقيقة بعدا آخر يتعلق بسيطرة االعتبارات األيديولوجية فإذا أضفنا إلى هذه. الحدوث في تاريخ هذه االنتخابات
على نمط تفكير اإلدارة األميركية الحالية والتي تقودها شخصية مغامرة إلى درجة المقامرة، فلن يكون من 

أما في ما يتعلق بالنظام . المستبعد مطلقا إقدام بوش على عمل عسكري ضد إيران مهما بلغت درجة عدم عقالنيته
يراني فإن طبيعته الخاصة دفعت به إلى تغليب االعتبارات الدينية والعقائدية على االعتبارات السياسية والعملية، اإل

ما حد من قدرته على رؤية الخطر الكامن في سلوك بعض التيارات والميليشيات العراقية المحسوبة عليه أو 
  .ي ارتكبت أثناء عملية إعدام صدام حسينالقريبة منه أو حتى في ردود فعله هو على التجاوزات الت

على الجانب اآلخر، تخطئ الدول العربية إن هي تصورت أن لها مصلحة في التعاون مع الواليات المتحدة لتنفيذ 
خططها الرامية لتوجيه ضربة عسكرية إليران، كما تخطئ إن هي اعتقدت أن السير وراء الواليات المتحدة في 

وبدت دول عربية بعينها، خصوصاً دول مجلس التعاون .  تحجيم طموحات إيران اإلقليميةهذا االتجاه سيضمن لها
الخليجي ومصر واألردن، كما لو كانت مغلوبة على أمرها حين قامت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا 

.. .ي الشرق األوسطرايس، باستدعاء وزراء خارجية هذه الدول لالجتماع بها في الكويت أثناء جولتها االخيرة ف
غير أن الفحص المدقق لسلوك هذه الدول يشير بوضوح إلى أن مواقفها من أزمة البرنامج النووي اإليراني 

  :تحددت في الفترة االخيرة بالتوازي مع الترويج لتصورات أو افتراضات معينة، منها
يضم الدول العربية ذات األغلبية الشيعية أو  أن لدى إيران مشروعاً للهيمنة على المنطقة وإقامة هالل بقيادتها -1 

  .التي يشكل شيعتها أغلبية نسبية
 أن هذا المشروع يقوم على أسس طائفية صرفة وموجه أساسا ضد السنة الذين تعتبرهم إيران عدوها -2 

  .الرئيسي في المنطقة
للقضية الفلسطينية وللحقوق  أن موقف إيران، والذي يبدو في ظاهره مناهضاً للمشروع الصهيوني ومؤيداً -3 

 -العربية المشروعة، ليس سوى وسيلة الستغالل وتوظيف الصراع العربي اإلسرائيلي لخدمة مشروع صفوي 
فارسي للهيمنة على المنطقة، وأن الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه إيران لدول الممانعة العربية ولحركات 
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الرامية إلى إيجاد تسوية بالوسائل السلمية كي تبقى المنطقة برمتها في المقاومة المسلحة مصمم لعرقلة المشاريع 
  . حالة عدم استقرار تسمح اليران بتنفيذ مخططاتها في الهيمنة عليها

  . أن برنامج إيران النووي، سلميا كان أم غير سلمي، ليس له ما يبرره ويشكل خطورة على المنطقة-4
رات واالفتراضات هي مجرد ظنون وأوهام وأنها قامت كلها على غير ليس بوسع أحد أن يدعي بأن هذه التصو

ويبدو . أساس، فقد ازداد النفوذ اإليراني كثيرا في المنطقة في السنوات األخيرة رغم الحصار المضروب حولها
. ربيهذا النفوذ واضحا جليا في العراق ولبنان وفلسطين ولدى تيارات فكرية وسياسية عديدة باتساع العالم الع

ومن الطبيعي أن يثير هذا الوضع قلقا ليس فقط لدى األنظمة وإنما لدى الشعوب العربية أيضا، وخصوصا في 
ضوء الحقائق التي كشفت عنها مالبسات إعدام صدام حسين وردود األفعال التي صاحبت هذا الحدث سواء من 

يسترح كثيرون، وأنا واحد منهم، لصمت وعلى سبيل المثال لم . جانب إيران أو من جانب بعض حلفائها العرب
فقد . حزب اهللا وقيادته على إعدام صدام حسين فجر عيد األضحى، وال لموقف قناة المنار عند تغطيتها لهذا الحدث

ومع ذلك يصعب تبني االدعاء القائل بأن هذا النفوذ يعكس . طغت عليها نبرة بدت متشفية ومشبعة بروح انتقامية
ط إيراني للهيمنة على المنطقة، فقد جاء تزايد النفوذ اإليراني في الواقع كمحصلة لتفاعل بالضرورة وجود مخط

أخطاء أميركية وعربية عديدة وصلت حد الخطايا أحيانا، مع ذكاء إيراني في استغالل هذه األخطاء وتوظيفها، 
  .بأكثر مما عكس إصرارا إيرانيا مخططا للهيمنة على المنطقة

لم تستفد من األخطاء التي ارتكبتها السياسة األميركية وحدها، خصوصا في أفغانستان والعراق والواقع أن إيران 
حين أزاحت من طريقها نظامين يشكالن خصمين عنيدين هما نظام طالبان في أفغانستان ونظام صدام في العراق، 

. ولبنان وفلسطين وغيرهاولكنها استفادت ايضا وعلى وجه الخصوص من أخطاء السياسات العربية في العراق 
وال يمكن إنكار أن دوالً عربية عديدة ساعدت الواليات المتحدة بأكثر مما ساعدتها إيران على تدمير العراق ولم 
تحاول في الوقت نفسه أن تلعب أي دور إيجابي وبنّاء لمساعدة الشعب العراقي على الخروج من محنته بعد سقوط 

والً عربية عديدة ضغطت على عرفات لتقديم تنازالت إلسرائيل ثم عجزت في كما ال يمكن إنكار أن د. نظامه
النهاية عن مساعدته على التوصل لتسوية مقبولة بالوسائل السلمية، وبعد انهيار عملية التسوية لم تجرؤ هذه الدول 

. ني وتجويعهعلى تقديم الدعم لحركات المقاومة الفلسطينية بل ساهمت في فرض الحصار على الشعب الفلسطي
فهل نلوم إيران إن هي أقدمت في سياق كهذا على دعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسالح أو ساعدت في رفع 

وحتى مع التسليم جدال بأن إيران تساعد حزب اهللا ألسباب مذهبية، فكيف نفسر . الحصار عن الشعب الفلسطيني
لعربية السنية قامت بواجبها كما ينبغي تجاه هذا الشعب دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته؟ لو كانت الدول ا
وأياً كان األمر فإن أكثر ما يتعين أن يثير االنتباه في ... .المكافح لما كانت له حاجة لمد يده نحو إيران أو غيرها

 اتجاه هذا الصدد مالحظة أن التصرفات الراهنة لكل األطراف المعنية، عربية كانت أم إيرانية، صبت جميعها في
. واحد في اآلونة األخيرة حيث بدا البعد المذهبي وكأنه المحرك الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، لألحداث في المنطقة

وبصرف النظر عما إذا كانت هذه التصرفات جاءت تعبيرا عن إرادة حرة أو غير حرة، إال أنها أفضت إلى نتيجة 
 اإليراني في إدراك الكثيرين باعتباره مصدر التهديد واحدة، وهي تراجع الخطر اإلسرائيلي وبروز الخطر

الغريب أن يحدث هذا بعد شهور قليلة من حرب همجية كانت إسرائيل . الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، ألمن المنطقة
شنتها من دون مبرر على لبنان والتفت خاللها الشعوب العربية كما لم تلتف من قبل حول المقاومة وقائدها 

 لكن األغرب أن تفضي تفاعالت المنطقة إلى وضع يجد فيه رجل مثل نصراهللا، كانت الشعوب العربية .نصراهللا
عثرت في شخصه على زعامة بدت مختلفة نوعيا عن كل الزعامات الممسكة بالسلطة في العالم العربي، نفسه 

نه كان وما يزال أبعد الناس عن مغروسا في وحل السياسة الداخلية اللبنانية ومتهما بالطائفية، على الرغم من أ
ممارسة الطائفية قوال وفعال ويعد من القالئل في العالم العربي الذين ترفعوا عن استخدام النعرات الطائفية وسيلة 

لذلك ال أظن أن التفاعالت التي جرت في المنطقة على مدى الشهور السابقة كانت . للحصول على مكاسب سياسية
 بوحي ترتيبات من صنع القضاء والقدر، بل األرجح أنها نتاج عمل مخطط ومدبر من صنع الصدفة أو جاءت

كثيرون في العالم العربي هم أولئك الذين يعتقدون .... .ومقصود تقف وراءه أصابع خفية تعرف بالضبط ما تريد
وأظن، وليس كل . الءبوجود مشكلة طائفية حادة كامنة في بنية الثقافة العربية أو العقل العربي، لكني لست من هؤ

فالمشكل . الظن إثماً، أن العقل العربي والثقافة العربية هما من بين أكثر ثقافات وعقول العالم تسامحا وقبوال لآلخر
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فالسياسة هي التي تدفع . الطائفي كامن في بنية النظم االستبدادية، أي في بنية السياسة وليس في بنية الثقافة العربية
نا واألكراد أحيانا أخرى لقتال بعضهم بعضاً، وهي ذاتها التي قد تدفع المسلم الشيعي لقتال المسلم الفلسطينيين أحيا

وألن أوطاننا محكومة في الداخل بنظم . السني أحيانا كما تدفع االثنين معا لقتال المواطن المسيحي احيانا أخرى
فة وجاهلة، فمن الطبيعي أن تتمكن النخب مستبدة ومخترقة من الخارج حتى النخاع، وألنها لهذا السبب متخل

  .السياسية المختلفة من إثارة النعرات الطائفية كوسيلة لزيادة نصيبها من الثروة والنفوذ
ال يجب أن يغيب عن أذهاننا مطلقا أن الواليات المتحدة اعتمدت على قوى طائفية في غزوها للعراق ثم لتمكينها 

نها كانت حريصة على إسقاط الدولة العراقية، وليس النظام السياسي وحده، فقد وأل. من حكم هذا البلد بعد إسقاطه
كان من الطبيعي أن تعتمد، هي والنخب الجديدة المتعاونة معها في السيطرة على العراق، على قواعد شعبية تقوم 

ولم يستطع أن يستكمل لكن عندما انغرس االحتالل األميركي عميقا في الوحل العراقي . على الطائفية في البداية
وحين تبينت . مشروعه الديموقراطي الذي وعد به، لم يمانع من تعميق الصراع الطائفي كوسيلة لتبرير بقائه

الواليات المتحدة متأخرة أن إيران هي المستفيد األكبر من لعبتها الطائفية وأنها بصدد التحول إلى قوة إقليمية 
ادرة على التحالف مع سورية ومع قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، لم كبرى مناهضة لسياستها في المنطقة وق

  .تتردد في استخدام الطائفية وسيلة للحشد ضدها بإقامة محور المعتدلين
في غياب نظم ديموقراطية تقوم على المواطنة، وفي ظل تغلغل إسرائيل والواليات المتحدة داخل أحشاء العالم 

وما لم تتنبه إيران .  الطائفية إلى قنبلة موقوتة قادرة على تفجير المنطقة برمتهاالعربي، من الطبيعي أن تتحول
   !والعالم العربي لهذه الحقيقة فسيتحوالن معا إلى كومة أشالء ترقد فوقها إسرائيل تحت نظر وعناية القوة األعظم

  24/1/2007الحياة 
  

  !سورية اآلن .68
   افتتاحية هآرتس

 الثانية، تلقت القدس فيضا من الرسائل من دمشق حول رغبة سورية في استئناف منذ انتهاء الحرب اللبنانية
 وثيقة في صحيفة هآرتس يوم السادس عشر من الشهر )أكيفا الدار(وقد نشر . مفاوضات السالم مع إسرائيل

زارة الجاري، والتي لخصت سلسلة من التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر قناة سرية غير رسمية برعاية و
وال يزعم أولئك الذين شاركوا في اللقاءات السرية بأنهم  قد وضعوا اسس . خارجية إحدى الدول األوروبية

ومع ذلك، قام الممثل األوروبي الرسمي . مفاوضات، او ان الوثيقة تلزم الحكومة االسرائيلية او حتى تمثل مواقفها
ين رفيعي المستوى، وتلقى تأكيدات بأن المواقف بزيارة دمشق عدة مرات واجتمع مع مسؤولين سوريين رسمي

    .التي نقلها الممثل السوري، ابراهيم سليمان، كانت تحظى بمباركة دمشق الرسمية
 الى ذلك، تبين الوثيقة التي كانت مسودتها قد صيغت في الصيف الماضي وبوضوح ان ثمة رغبة سورية في 

وبدا واضحاً أيضاً أن هناك . يل األمنية واهتماماتها في حقل المياهالتوصل الى تسوية فيما يتعلق باحتياجات اسرائ
ووجدت . درجة من المرونة في الموقف السوري فيما يتعلق بوضع جدول زمني إلخالء مرتفعات الجوالن

األطراف صيغة خالقة لجسر الفجوة بين مطالب سورية بانسحاب اسرائيل من مرتفعات الجوالن الى حدود الرابع 
 وبين اصرار اسرائيل على االحتفاظ بالسيطرة على منابع نهر األردن 1967 حزيران/  يونيو–يران من حز

االسرائيلي المشترك في المنطقة الفاصلة بمحاذاة -وبحيرة طبرية، حيث سيتم إنشاء منطقة لالستخدام السوري
على أن تكون المناطق  ق ايضاكما تم االتفا. البحيرة، وستغطي هذه المنطقة جزءا كبيرا من مساحة الجوالن

الحدودية في الجانبين منزوعة السالح، على أن تكون مساحة األراضي السورية منزوعة السالح أكبر بأربع 
وفي األثناء، يقول المشاركون في االجتماعات انه في اطار معاهدة .. .مرات من مثيلتها من األراضي االسرائيلية

لواليات المتحدة واألمم المتحدة، فإن سورية ستتعهد بالعمل من اجل تحويل سالم تشتمل ايضا على ضمانات من ا
حزب اهللا الى حزب سياسي فحسب، كما ستلتزم بوقف دعمها للتنظيمات اإلرهابية، وبالمساعدة في دعم التوصل 

مقاطعة التي إلى إبرام اتفاق دائم بين الفلسطينيين وبين اسرائيل، حتى ان السوريين ألمحوا الى ان وضع حد لل
وال تستطيع أي حكومة اسرائيلية . تفرضها اميركا على نظام األسد سيفضي الى خفض اعتمادهم على ايران

   .مسؤولة السماح لنفسها بالتقاعس عن بذل جهد معقول لتفحص نوايا األسد بشكل معمق
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ة كوندوليزا رايس قالت ان عشية جولتها الشرق أوسطية االخيرة إلى المنطقة، كانت وزيرة الخارجية االميركي
ومع ذلك، ما . كافة االطراف في النزاع الشرق اوسطي يجب ان تشترك في المساعي الرامية إلى حل هذا النزاع

ولذلك عمدت رايس مرة أخرى إلى . تزال ادارة بوش تعارض إزالة اسم سورية من قائمة دول محور الشر
رء ان يتفهم تردد ايهود اولمرت في تجاوز صديقنا االميركي الذي ويستطيع الم. استثناء دمشق من جولتها األخيرة

ومع ذلك، وعلى ضوء مشاركة اثنين من المواطنين . يتصدر الصراع الدولي ضد البرنامج النووي اإليراني
مام االميركيين في القناة االوروبية، فإن اولمرت ملزم بتقرير ما إذا كانت الواليات المتحدة تشكل بالفعل عائقا ا

وإذا ما كان هذا واقع الحال فعال، فإن على رئيس الوزراء ان يبذل جهوداً القناع الرئيس . المفاوضات مع سورية
   .بوش بأن إخراج سورية من دائرة العنف في المنطقة إنما يشكل مصلحة اميركية واسرائيلية من الطراز األول

تم االتفاق عليها خالل المباحثات السرية يخلق االنطباع ومع ذلك كله، فإن تفاعل اولمرت مع نشر الوثيقة التي 
بان اسرائيل ينتابها الرعب من إشارات السالم القادمة من دمشق، وأنه يفضل استمرار تخويف الشعب االسرائيلي 

ومن شأن ذلك أن يولد شكوكاً بأن رئيس الوزراء انما يستخدم الموقف . بالتلويح بالتهديدات السورية بالحرب
   .ميركي على نحو ساخر من أجل تجنب الخوض في اختبار فعلي للنوايا السوريةاأل

  17/1/2007 هآرتس
  24/1/2007الغد األردنية 
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 ىالضطهاد علمنذ سقوط بغداد في ايدي القوات االمريكية الغازية، والفلسطينيون يتعرضون ألبشع انواع الظلم وا

ايدي حكومة العراق الجديد التي جاءت من أجل نشر العدل، وفرض احترام حقوق االنسان، وتوفير األمن لكل 
  .المواطنين والوافدين في العراق

 ى تنظيمات ترفع راية االسالم، تغير بشكل يومي علىالميليشيات الطائفية المدعومة من الحكومة، والتابعة ال
 فيها الجئون فلسطينيون في بغداد وتقتل وتخطف في وضح النهار وتحت سمع الحكومة االحياء التي يقيم

  .وبصرها
 هذه اللحظة، وهناك من يقول ان االرقام ى مواطن فلسطيني حت500االرقام شبه الرسمية تؤكد مقتل اكثر من 

دين، وربما يكونون قتلوا او  خطفهم وما زالوا في عداد المفقوىفمئات االشخاص جر. الحقيقية اكبر من ذلك بكثير
 ىفزيارة المستشفيات وثالجات الموتي باتت عملية محفوفة بالمخاطر عل. دفنوا دون ان يعرف اهلهم وذووهم
 ذويهم في ظل الحرب االهلية الطائفية ى هذه المخاطرة قد ال يعودون الىالعراقيين انفسهم، الن من يقدمون عل

  .الطاحنة في العراق حاليا
 الف 665دا ان عمليات القتل والخطف والتفجير ال تستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، وان اكثر من ندرك جي

عراقي قتلوا في االعوام االربعة الماضية من عمر االحتالل، ولكن هؤالء يعتبرون ضيوفا، ويعاقبون النهم 
الئهم واشقائهم العراقيين من فلسطينيون، وال يستطيعون مغادرة العراق طلبا لالمان في دول الجوار، مثل زم

 اآلن نزحوا اليه في العامين الماضيين فقط ال يسمح ىفاالردن الذي استضاف مليون عراقي حت. مختلف الطوائف
لهم بالدخول، وسورية التي تفتح ابوابها الكثر من مليوني عراقي من الحكومة والمعارضة، تغلقها في وجه 

  .هؤالء
هذه المأساة، ابرزها الواليات المتحدة الدولة الغازية المحتلة، فقد نصت اتفاقية اطراف عديدة تتحمل مسؤولية 

 ضرورة حماية جميع المواطنين الرازحين تحت االحتالل واحترام حقوقهم، وتوفير الوظائف ىجنيف الرابعة عل
  .والخدمات االساسية لهم من قبل الدولة المحتلة
ي، ولكن يبدو انها ال تعير اي اهتمام لهؤالء، وهذا غير مستغرب عليها والشيء نفسه يقال ايضا عن حكومة المالك

 لون طائفي معين، وغضت النظر عن فرق الموت والميليشيات الدموية وما تمارسه من ىوهي التي انحازت ال
راقية  لو ان القيادة االيرانية التي تملك نفوذا كبيرا لدي الجماعات العىوكنا نتمن.. .تصفيات طائفية حاقدة

وميليشياتها التي تدربت وتمولت منها ان تستخدم هذا النفوذ لحفظ دماء هؤالء، وتجنيبهم عمليات االرهاب اليومي 
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 منها، او المرجعيات التابعة لها، في العراق او ىولكن هذه القيادة لم تحرك ساكنا، ولم نسمع فتو. التي تستهدفهم
  . الدفاع عن انفسهمى يملكون القدرة علقم، تحرم قتل هؤالء الضيوف العزل الذين ال

وكان من المفترض في الحكومة . ى اي دولة عربية اخرى العراق باختيارهم وال الىالفلسطينيون لم يذهبوا ال
العراقية واالئتالف الحاكم فيها ان يضرب مثال في التسامح ونصرة الضيوف وحفظ ارواحهم، ولكن ما يحدث 

  . االرض مناهض لذلك تماماىعل
 ارواحهم اسوة ىاننا نناشد دول الجوار، وخاصة سورية واالردن، فتح حدودها امام هؤالء الالجئين حفاظا عل

باشقائهم العراقيين، فهؤالء عرب ومسلمون ايضا، وال نعتقد ان بضعة االف يمكن ان تؤثر بشكل سلبي علي هذين 
  .البلدين

  24/1/2007القدس العربي 
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