
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يتوقع والدة حكومة الوحدة خالل ايامهنية مستشار 
  ازدواجية السلطة وتعددية األجهزة األمنية ال يمكن أن تستمر: عبد الرحمن

  على قضيتهم يخشون انعكاس األزمة لبنان فيالفلسطينيون : تحقيق
  كاتساف يرفض االستقالة ويطلب التوقف عن العمل

  النزاعات المذهبية ستتصدر محاور الصراع في الشرق األوسط: سفير إسرائيلي سابق
 ية لمبادرة سالم جديدة دول عرب5 مع ىمشرف يسع

عام على فـوز:تقرير إخباري 
 صمدت رغم   الحكومة.. حماس

   الضغوط الدولية 
 4ص ... 

  

25/1/2007612الخميس



  

  

 

  

  |          2ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

    :أخبار الزيتونة
 5  مركز الزيتونةل تعريف بالموقع اإللكتروني .2

    
    :السلطة

  7   يتوقع والدة حكومة الوحدة خالل ايامهنية مستشار  .3
 7  ية واالستعالء لرفضها التعامل مع حكومة يرأسها هنية باالنتقائا يتهم أميركيوسف .4
 7 أطراف خارجية تحاول نسف ما يتم التوافق عليه في الحوار: البردويل .5
 8  ازدواجية السلطة وتعددية األجهزة األمنية ال يمكن أن تستمر: عبد الرحمن .6
 8  عادة االعتبار للقضية الفلسطينيةإلحوار غزة قاعدته خلق رؤية مشتركة : الرجوب .7
 9   هنية يبحث مع ألوية الناصر صالح الدين سبل االلتزام بالتهدئة .8
 9   حتالل وجوهر صراعنا سياسي وليس أمنياًالمطلوب انهاء اال: فياض امام مؤتمر هرتسيليا .9
 10  القوة التنفيذية تعلن انها ستقاضي قانونياً الوسائل االعالمية التي ال تمارس العمل الحيادي .10
 10  فتح تحقيقا في حادث وفاة مواطن خالل احتجازه لدى التنفيذيةتالنيابة  .11
 11  جماعة سيوف الحق تعلن مسؤوليتها عن تفجير مكتب العربية .12
 11   الزعنون يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين في العراق .13
 11 زكي يوجه نداء لحماية الالجئين الفلسطينيين في العراق .14
 11   ضحية أخرى للصراع بين فتح وحماسالتشريعي.. االنتخاباتعام على : تحقيق .15
    

    :المقاومة
 12 حكومة الوحدةلمشاركة في ل هارفضجدد الجهاد ت .16
 12  هم على ملفات فساد ضخمةاالنقالبيون يتستّرون باعتداءات: المصري .17
 13  في هيكلية وزارة اإلعالم" انقالبية"إجراء تغييرات فتح تتهم الحكومة ب .18
 13  أربعة جرحى في اشتباك مسلحين من حماس وفتح في غزة .19
 13  على قضيتهم يخشون انعكاس األزمةان في لبنالفلسطينيون : تحقيق .20
    

    :الكيان االسرائيلي
 14  الفلسطيني االسرائيلي سياسية للتعاطي مع الصراع اولمرت يستعد لطرح مبادرة .21
 14  جبهة عربية دولية تواجه األنشطة السلبية إليران: أولمرت .22
 15  كاتساف يرفض االستقالة ويطلب التوقف عن العمل .23
 15   يدخل المنافسة على منصب رئيس إسرائيلزبيري .24
 16  رسالة سرية كتبت قبل سنتين ونصف، تؤكد عدم قدرة الجيش على مواجهة حزب اهللا .25
 16  بيرتس يبلغ لجنة فينوغراد آليات اتخاذ القرار خالل الحرب .26
 16  المساواة للفلسطينيين أخطر من التهديد اإليراني: مؤتمر هرتسيليا .27
 17  وسطالنزاعات المذهبية ستتصدر محاور الصراع في الشرق األ: سفير إسرائيلي سابق .28
 17   مصنع200 ومعه مشروع الميركافا مهدد باإلقفال .29
 18  ر من تسليم وزير عربي وزارة العلوم المسؤولة عن المفاعل النووييتحذ .30
 18  الجيش اإلسرائيلي يواصل حشد دباباته على حدود غزة .31
 18   أشهر4أخبار جلعاد انقطعت منذ : والد شاليط .32



  

  

 

  

  |          3ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

 18  المستوطنون يطالبون الحكومة اإلسرائيلية بسحب االعتراف بالبطريرك األرثوذكسي السابق .33
 19  "! وال استبعد مخطط تطهير عرقي قادمالعقل الصهيوني مليء بالخداع" :المؤرخ ايالن بابيه .34
 19  !!جدعون عزرا مطلوب للعمل وزيرا في الكويت؟ .35
 19  على إسرائيل االستعداد لسحق حزب اهللا وإلنزال هزيمة بالجيش السوري: عوزي آراد .36
 20   قائد لواء احتياط في الفرقة البريةتقصير مدة خدمة:  الفشل في لبنانتداعيات .37
    

    :األرض، الشعب
 20  فلسطينيو اإلمارات يطالبون القوى العراقية حماية الالجئين الفلسطينيين لديهم .38
 20  لعامللجان الشبابية الفلسطينية في لبنان تستنكر االضراب اا: صحيفة المستقبل .39
 20   قتيالً حصيلة الفلتان األمني منذ مطلع العام الحالي29: الميزانمركز  .40
 20  من تفشي ظاهرة تفضيل االعتقال في سجون االحتالل على الحريةقراقع يحذر  .41
 21   والعسكريين واالسرى االحد عبر البنوكصرف رواتب الموظفين: زكارنة .42
 21   ألف فلسطيني يتعرضون يوميا للتنكيل على معبر قلنديا100: ناشط حقوقي .43
 21  سلطات االحتالل اإلسرائيلي قلصت بناء الفلسطينيين في القدس .44
 21   األقصى والقدس يموالن إعادة إعمار مبان في المدينة العتيقةصندوقا .45
 21  هيئة محامين دولية إلرغام إسرائيل على وقف الحفريات عند المسجد األقصى .46
 22  اتهام إسرائيل بممارسة االضطهاد الديني ضد أهل القدس .47
 22   في جنينقوات االحتالل تعيد اعتقال أحد رموز الحركة اإلسالمية .48
 22   اعتقاالت اسرائيلية واسعة في مناطق الضفة الغربيةةحمل .49
 22  جنود إسرائيليون يحاولون نزع حجاب أسيرة فلسطينية .50
 22  2007االونروا تحذر من انهيار برنامج الطوارئ لعام  .51
 22  في الضفة الغربية من االحتالل إلنقاذ قرية العقبة  محمود عباسمناشدة .52
 23  عائلة فلسطيني معتقل في جوانتانامو تناشد إطالق سراحه .53
 23  ارتفاع في نسبة الجريمة في األراضي الفلسطينية العام الماضي: مسؤول أمني .54
 23  إغالق معبر رفح بعد يومين من تشغيله .55
 23  في الضفة الغربية شجرة زيتون من اراضي دير بلوط400اقتالع  .56
  

   :لبنان
 23  اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة اسالمية قرب مخيم عين الحلوة .57
 23  زكي تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية مع فضل اهللا يبحث  .58
   

   :عربي، إسالمي
 24   جديدة دول عربية لمبادرة سالم5 مع ىمشرف يسع .59
 24  مناشدة إلنقاذ المعتقلين العرب في سجون إسرائيل   .60
 24  الظواهري يصف الرئيس الفلسطيني بأنه خائن .61
  24    االردني االسرائيليالتنسيق األمنيتجدد رفض المعارضة االردنية  .62
  24  عباس إلى كردستان وبغداد الربيع المقبل .63
   



  

  

 

  

  |          4ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

   :دولي
 25 دوفيليبان يؤكد وقوف فرنسا الدائم إلى جانب الدولة العبرية .64
 25   " اإلسرائيلية"كارتر يتمسك برأيه في العنصرية  .65
 25   واشنطن تعلن رفضها لحكومة برئاسة هنية .66
 26   معنيون بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني: ممثل هولندا .67
   

    :مقاالت
 26   محمد ابراهيم المدهون.د... حماس وحكومة الوفاق الوطني .68
 27   أحمد سعيد نوفل... ماذا يحدث في إسرائيل؟ .69
 29  ابراهيم غرايبة... حماس وعنق الزجاجة .70
 30      ياسر الزعاترة... الدولة المؤقتة وتأثيراتها على األردن .71
 31   دنان السيد حسين ع. ..!وعد جديد بدولة فلسطين .72
 32   نبيل محمود السهلي... هل من مقومات للدولة الفلسطينية المنشودة؟ .73
    

  34  :كاريكاتير
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   صمدت رغم الضغوط الدولية  الحكومة..  عام على فوز حماس:تقرير إخباري .1
ها الساحق في االنتخابات التشريعية، تقود حركة حماس حكومة مشلولة الحركة لكنهـا             بعد عام على فوز   : ب.ف.أ

فإزاء رفض حكومة   .  متمسكة بمواقفها التي أدت إلى مقاطعة خانقة من الغرب وأزمة سياسية داخلية ال سابق لها              
 مـساعداتهما الماليـة     حماس االعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف جمدت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي          

كما قامت إسرائيل بتعليق تحويل مئات ماليين الدوالرات من الضرائب التي تجمعها            . المباشرة للسلطة الفلسطينية  
ومع المقاطعة الدبلوماسية جعلت هذه العقوبات المالية الحكومة في حالة عجز عن دفع             . لحساب السلطة الفلسطينية  

وقـال  .  الحكومة من جمع بعض األموال من دول الخليج العربية وإيـران           رواتب جيش من الموظفين رغم تمكن     
أهم إنجازات حماس ان الحكومة صمدت في وجه الهجمـة اإلسـرائيلية            "فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان       

حافظت الحكومة على بقائها من السقوط وبقاء الثوابت الفلسطينية واستبعدت اي حرب أهليـة              "وأضاف  ". الشرسة
 يريد االحتالل وكشفت زيف الواقع الغربي والوالء األوروبي المريكا والدعم األمريكي للحكومة اإلسـرائيلية               كما

  ". المتطرفة
إذا كانت العبر بالنتائج وقارنا الوضع اليوم بمـا         "من جانبه قال محمد الحوراني، عضو اللجنة الحركية العليا لفتح           

  ". وضوعية إن القضية الفلسطينية تعيش عزلة وتدهورت مكانتها الدوليةكان عليه قبل االنتخابات يمكن القول بم
تمكنت من  "غير ان مهدي عبد الهادي مدير الجمعية األكاديمية الفلسطينية لدراسة الشؤون الدولية رأى أن حماس                

ي اإلسالمي حيـث    وكسرت عزلتها باالتجاه إلى العالم العرب     " البقاء في السلطة لسنة كاملة دون التخلي عن مبادئها        
من خـالل اللعـب     .. فقدت من مصداقيتها  "بيد انه أضاف ان حماس      . زار هنية مصر وسوريا والسعودية وإيران     

مثال بدال من التخلي عن العنف تتحدث عن هدنة وبدال من االعتـراف بإسـرائيل تتحـدث عـن                   .. على األلفاظ 
   ".1967االعتراف بحدود 

أصبحت حماس اكثر قناعة بأنها ال تـستطيع        "مع مرور عام على انتخاب حماس       وقال النائب اسماعيل االشقر إنه      
ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت علي الجرباوي على ان حماس أصبحت             ". إدارة دفة الحكم منفردة   

 اصبح برنامج   اذا"وقال  ". ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني    "بالفعل اكثر مرونة، إال انه أوضح أن هذه المرونة          
 فلماذا أصال الصراع السياسي بينهما، وبتقـديري        ،67حماس مثل برنامج فتح بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود          

ويعترض رئيس كتلـة فـتح      ". انه في علم السياسة يجب أن يكون هناك معارضون ومؤيدون لضمان خط الرجعة            
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حماس "يادة قناعة حماس بالشراكة السياسية في الحكم، وقال         البرلمانية عزام األحد على ما اشار إليه األشقر من ز         
  ".لم تؤمن بالشراكة وهذا ما لمسناه خالل المفاوضات التي كنا نجريها معهم بشأن تشكيل الحكومة

  25/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

 مركز الزيتونةل تعريف بالموقع اإللكتروني .2
  عالء الدين نمر: إعداد

  ركزتعريف بالم
 والقضية الفلسطينية ركز الزيتونة أحد المراكز المهمة التي تعنى بقضايا األمة العربية واإلسالمية عموماًيعتبر م

خصوصاً حيث يعنى الدراسات االستراتيجية واستشراف المستقبل، ويغطي مجال عمله العالمين العربي 
 المشروع الصهيوني والكيان واإلسالمي، لكنه يركز على القضية الفلسطينية، وعلى دراسات الصراع مع
ويسعى المركز إلى بناء قاعدة . اإلسرائيلي، وكل ما يرتبط بذلك من أوضاع فلسطينية وعربية وإسالمية ودولية

معلومات واسعة، وتصنيفها وفق أحدث الطرق واألساليب العلمية والتقنية، والتعاون مع العلماء والخبراء 
كما يعنى . ث العلمية الرصينة، باإلضافة إلى مجلته العلمية المحكَّمةوالمتخصصين إلصدار الدراسات واألبحا

 إلى ،المركز بإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للمهتمين، وتقديم االستشارات الفنية المتخصصة في مجاالت عمله
وإقليمياً ودولياً ويسعى المركز، من جهة أخرى، إلى بث الوعي محلياً . جانب الندوات والمحاضرات والمؤتمرات

وإلى استقطاب الباحثين وتأهيلهم وإبرازهم لخدمة قضايانا . حول حقائق الواقع وطبيعة الصراع في المنطقة
  . الوطنية والعربية واإلسالمية 

  القائمون عليه
مد صالح  محسن مح.يعتمد مركز الزيتونة على نخبة من األساتذة والمثقفين، فباإلضافة إلى المدير العام للمركز د

األستاذ المشارك في الدراسات الفلسطينية وتاريخ العرب الحديث، ورئيس قسم التاريخ والحضارة في الجامعة 
اإلسالمية العالمية بماليزيا سابقاً، هناك اللجنة االستشارية للمركز وهي تضم نخبة من كبار العلماء والباحثين 

  : والمفكرين وهم
  فلسطين - جامعة النجاح -د كلية الحقوق عمي: أحمد مبارك الخالدي . د.أ
  األردن -رئيس جامعة الزرقاء : اسحق الفرحان . د.أ
 سابقاً . ف.ت.مدير مركز األبحاث في م: أنيس الصايغ . د.أ
  الجامعة اللبنانية -مؤرخة : بيان نويهض الحوت . د.أ
 ليزيا  ما- الجامعة اإلسالمية العالمية -مؤرخ : حسن أحمد إبراهيم . د.أ
  مدير مركز اإلعالم العربي، نائب نقيب الصحفيين بمصر : صالح عبد المقصود . أ
 مفكر وخبير إداري : طارق سويدان . د
 مفكر وخبير الشؤون الصهيونية : عبد الوهاب المسيري . د.أ
  جامعة الزرقاء سابقاً -عالم وعميد كلية الشريعة : عمر األشقر . د.أ
 مفكر و مؤرخ  : عماد الدين خليل. د.أ
 مفكر ومؤرخ : محمد عمارة . د.أ
 خبير التاريخ العربي واإلسالمي : محمد عيسى صالحية . د.أ
  . سابقاً. ف.ت.مفكر، مدير دائرة التخطيط في م: منير شفيق . أ

  أهداف المركز ورؤيته
ية، كما أنه في عمله  غير حكومي وال ينتمي إلى أي جهة رسم مستقالً علمياًيعتبر مركز الزيتونة مركزاً

كما يحافظ المركز على . للدراسات واالستشارات يضع خدمة األمة ودعم حقوقها وقضاياها الوطنية في أولوياته
المنهجية والموضوعية واألمانة العلمية في جمع المعلومات وتحليلها وتوظيفها للحصول على العمل النوعي 

 كافة المراكز والمؤسسات ذات الطبيعة المشابه لعمله، وكذلك ترى ومركز الزيتونة يمد يده للتعاون مع. والجاد
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  قاطعاًويرفض المركز رفضاً. المركز منفتحا على جميع األفكار والتوجهات الفكرية والسياسية المستجدة في العالم
  .  على توجهات المركز ورسالته وأهدافهجميع المساعدات والمعونات المشروطة التي تؤثر سلباً

  ت الموقع وموضوعاتهمجاال
يعتبر الموقع اإللكتروني لمركز الدراسات االستراتيجية أحد المواقع البارزة التي تعنى بتقديم العديد من الخدمات 
والتي تهم القارئ العربي وتضعه بصورة األوضاع الراهنة والمحيطة به وفق رؤية استراتيجية شاملة، فالموقع 

ز دراسات وأبحاث فهو يعكف وفي صبيحة كل يوم على تزويد قرائه بنشرة متعدد الخدمات فإضافة لكونه مرك
، هذا ويذكر أن للمركز "فلسطين اليوم"تفصيلية خاصة عن أهم وآخر األخبار على الساحة الفلسطينية تحت عنوان 

 صدرت نشرة دورية عن آخر أخباره وما قدمه من جديد سواء أكان أخبارا تخص المركز أو دراسات أو أبحاث
نترنت لكترونية توزع عبر اإلإإضافة إلى أن المركز يصدر نشرة دورية . عنه أو إصدار كتاب وما شابه ذلك

وتعنى بشؤون القضية الفلسطينية والعالمين العربي واإلسالمي وهي في صيغتها الحالية تهتم بمتابعة مراكز 
  .القارئ باللغة العربيةالدراسات المختلفة وترجمة وتلخيص ما يصدر عنها مما قد يهم 

 ويتحدث فيه عن أهم األحداث "التقرير االستراتيجي الفلسطيني" يسميه  سنوياًيذكر أن مركز الزيتونة يقدم تقريراً
  .واألخبار على الساحة الفلسطينية خالل العام المنصرم وفق رؤية استراتيجية

لكتروني، حيث يعكف مركز الزيتونة على ه اإلومن المهم ذكر خدمة الترجمات التي يقدمها المركز عبر موقع
 ترجمة مجموعة من األخبار أو المقاالت أو التقارير أو الدراسات التي تتعلق باألمة العربية أو اإلسالمية عموماً

ترجمات "، ويقدمها للقارئ العربي على صفحات موقعه تحت عنوان والتي تخص القضية الفلسطينية خصوصاً
  . "الزيتونة
لجدير بالذكر أن مركز الزيتونة ال يتوقف عند الدراسات أو األبحاث فقط بل يتجاوز ذلك فهو يقيم مؤتمرات ومن ا

وبعدها يقوم . أو حلقات نقاش أو حوارات حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وذلك في مقر المركز
مؤتمرات وحلقات "وينشر في خدمة ، مؤتمرالمركز عبر موقعه اإللكتروني بنشر كل ما يتعلق بهذا الحوار أو ال

  . "نقاش
لكتروني مجموعة من الوثائق والمواثيق التي تخص المؤتمرات العربية كما يعرض مركز الزيتونة عبر موقعه اإل

أو الدولية المتعلقة بالقضية العربية، ويخص كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهذه الخدمة نجدها تحت عنوان 
  . "وثائق"
 ويظهر فيها بعض "خرائط"لكتروني خدمة تحت عنوان  من بين الخدمات التي يقدمها المركز عبر موقعه اإلأيضاًو

  . خرائط المناطق الفلسطينية أو بعض الخرائط العالمية القديمة
 وفيها يقدم المركز جملة من اإلحصاءات التي قام بها أو قامت بها مؤسسات أو ،"إحصاءات"كذلك هناك خدمة 

مراكز أخرى حول أعداد الالجئين وبعض المعدالت وكذلك الشهداء والجرحى وغير ذلك مما يخص الشعب 
  . الفلسطيني، وهناك بعض استطالعات الرأي حول مجموعة من القضايا الهامة والمستجدة

خاصة ومما يجب ذكره أن مركز الزيتونة له مجموعة من اإلصدارات الخاصة وكذلك المقاالت والدراسات ال
بالمركز وعبر الموقع اإللكتروني يتم تقديم هذه اإلصدارات إضافة إلى مجموعة من اإلصدارات والمقاالت 
  . والدراسات التي تصدر عن مراكز ومؤسسات أخرى يتم نشرها عبر صفحات الموقع اإللكتروني لمركز الزيتونة

ية أحد المواقع الرائدة في مجال األبحاث من هنا نجد أن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات االستراتيج
والدراسات، وموضوعاته تهم القارئ العربي بشكل عام والقارئ الفلسطيني بشكل خاص، فمواد هذا المركز غنية 
وعظيمة الفائدة فهي غزيرة المعلومات تُقدم إلى القارئ وفق رؤية الخبير العالم بأمور وشؤون هذه األمة، 

فه في التزام قضايا أمته نجده يدفع باتجاه العدالة والمصالحة والوحدة بين فرقاء األمة والمركز من خالل أهدا
العربية ومن يتخذون بعضهم أندادا لبعض، كل ذلك وفق رؤية استراتيجية شاملة مبنية على أسس وقواعد ثابتة 

يد مواد إضافية، فموقعه علما أن المركز يقدم بكل يوم جد. نابعة من عمق التجذر الوطني العربي واإلسالمي
  .متجدد باستمرار، والمتابع لهذا المركز يرى مقدار الجهد الذي يبذل على أي مادة قد تصدر عنه

  20/1/2007مؤسسة فلسطين للثقافة 
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  يتوقع والدة حكومة الوحدة خالل ايام هنية مستشار  .3
االيام القليلة القادمة توافقا وطنيا شامال      احمد يوسف ان تشهد     . توقع المستشار السياسي لرئيس الوزراء د      :بيت لحم 

واكد في حديث لوكالة معا انه تم تجاوز جميع النقاط الخالفية التي             .يفضي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة     
 بما فيها مسالة كتاب التكليف والذي يشهد االن تحركا جديا يبحـث عـن مخـرج      ،كانت تعترض تشكيل الحكومة   

ان الحوارات تـسير بـشكل ممتـاز        ": واضاف قائال  .االتفاقات الموقعة وكذلك الوزارات السيادية    قانوني لمسالة   
 حيث تم التوصل الى تفـاهم حـول الخطـوط العريـضة والنقـاط               ،ومبشر باعالن اتفاق قبل نهاية المدة المعنلة      

 لها بالنزاهة واالحتـرام     الجوهرية خاصة حقيبة الداخلية حيث تم التوافق على ان تشغلها شخصية مستقلة مشهود            
وضح ان الحكومة بصدد استشارة بعض الخبراء في        أ ،وفيما يتعلق بكتاب التكليف    ".وبعيدة عن التجاذبات الحزبية   

 وبشكل اليمس الثوابت    ،اللغة القانونية لالصطالح على كلمة تصلح ان تكون بديلة لكلمة التزام باالتفاقات الموقعة            
   .االوطنية ومواقف الحركة منه
 في دمشق بدال من عمان قال يوسف ان الرئيس كان معنيا بان يتم االعالن عن اتفاق      ،وحول لقاء عباس مع مشعل    

 وان يكون منتج فلسطيني على ارض فلسطين لما يمثله االعالن مـن             ،وطني على حكومة الوحدة فلسطينيا خالصا     
 بل كان الرئيس معني بالذهاب الى       ، االردن واضاف يوسف انه لم يتم تجاوز      .حساسية على ارض اي دولة عربية     

دمشق باعتبارها محطة مركزية بالنسبة للقضية الفلسطينية كما االردن ومصر ايضا وان اي عالقة مـشوهة مـع                  
 .الدول الثالث يؤثر بشكل كبير على القضية

  24/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  تعامل مع حكومة يرأسها هنية باالنتقائية واالستعالء لرفضها الا يتهم أميركيوسف .4
احمد يوسف، المستشار السياسي السماعيل هنية، اإلدارة األميركية للتوقـف عـن            . دعا د  : صالح النعامي  - غزة

وفي تصريحات للشرق األوسط، عقب يوسف على تـسريبات أكـدت أن            . التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية    
ها لن تتعامل مع حكومة يرأسها هنية، قائالً إن السلوك األميركي يعبر            واشنطن أبلغت موفدين للرئيس الفلسطيني أن     

استعالء وصلف غير مقبول، ويمثل تناقضاً فظاً لما يدعيه الرئيس بوش من التزام ادارته بالعمل على تحقيق                 "عن  
معتبراً أن مثل هذا    واتهم يوسف ادارة بوش باالنتقائية في تعاطيها مع قضايا المنطقة،           ". الديموقراطية في المنطقة  

وصل الغباء باألميركيين أن يتعاملوا معنا كما       "وأضاف  . السلوك لن يؤدي الى نجاح هذه اإلدارة في تحقيق أهدافها         
لو كنا والية أميركية، وهذا ال يمكن القبول به، فنحن لن نقبل التصرف إال وفق اعتبـارات المـصلحة الوطنيـة                     

كيف يزعم بوش حرصـه علـى الديمقراطيـة،         "وتساءل  ". ة األميركيين للشعب الفلسطيني، ولن نكون تحت رحم     
وشدد علـى   ". وعلى حق الشعوب بحكم نفسها بنفسها، وبعد ذلك يفتح النار على الحكومات التي تفرز ديموقراطياً              

  .أن اميركا تعمل وفق بوصلة المصالح اإلسرائيلية
دافها الخارجية، سيما افكارها المتعلقة بحـل الـصراع         وتوقع يوسف أن تفشل اإلدارة الحالية في تحقيق أي من اه          

عقلية االستكبار والهمجية القائمة على التعامل مع شعوب العالم العربي كقطيع مـن             " اإلسرائيلي، بسبب    -العربي  
الغنم؟ كما توقع أن يرفض أبو مازن الطلب األميركي، قائالً إن حماس التي فازت في االنتخابات هي التي تختـار               

وشدد على أن    . تشاء ليكون رئيساً للوزراء وليس من حق أحد التدخل وتجاوز ارادة الشارع الفلسطيني الحرة              من
  . حماس اختارت بشكل نهائي وحاسم هنية ليكون رئيس أي حكومة مقبلة

  25/1/2007الشرق األوسط 
  

 أطراف خارجية تحاول نسف ما يتم التوافق عليه في الحوار: البردويل .5
 البرلمانية، أطراف خارجية تحاول أن تنـسف مـا يـتم            حماس صالح البردويل، المتحدث باسم كتلة        حذّر :غزة

نوايـا  "وأكد في الوقت ذاته على أن هنـاك          .التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الجاري في غزة         
 خالل الجلسة األولـى تـم فـي         االتفاق على بعض األمور   "، مشيراً أن    "طيبة قادرة على أن تنجح الحوار بسهولة      

: وحول جدول أعمال أولى جلسات الحوار، قـال        ".غضون ساعات، مما يعبر عن رغبة الجميع في مرور السفينة         
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تضمنت مجموعة من القضايا كان على رأسها حكومة الوحدة، إلى جانب الحديث عن منظمة التحريـر، وكـذلك                  "
الجلسة األولى من الحوار خصصت لعملية تـشكيل برنـامج          : "وتابع ".المنظمات وتشكيلها وفق إطار ديمقراطي    

تم تشكيل لجنة   : "وأضاف ".الحكومة الجديدة، كما أن لقاءات الحوار حول تشكيل الحكومة ستتضمن ثالثة جلسات           
 ".  صياغة لتقوم بصياغة البرنامج، الذي سيعرض خالل جلسة الجمعة القادمة

  24/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ازدواجية السلطة وتعددية األجهزة األمنية ال يمكن أن تستمر: عبد الرحمن .6
 ان مسألة ازدواجية السلطة وتعددية األجهزة األمنية، ال يمكن : اكد احمد الرحمن الناطق الرسمي باسم فتح:غزة

نامج واحد تجمع وشدد على ضرورة أن يكون هناك بر .أن تستمر إطالقاً او ان تحقق أي نتيجة للشعب الفلسطيني
: من يقف عقبة أمام هذا البرنامج، وقال: وتساءل .عليه الحكومة والرئاسة والتشريعي وكل قوى الشعب الفلسطيني

األمر بسيط جداً، هو إصرار حكومة حماس على برنامجها وعدم التوافق مع اإلجماع الوطني الشامل الذي تمثله 
 لماذا ال نقول لحماس إذا كنت قادرة على الحكم وتلبية المتطلبات :وقال. كل القوى الفلسطينية باستثناء حماس
أما أن نستمر وكأن المطلوب منا جميعاً أن نرضخ أو نتبع لبرنامج حماس، . الوطنية، فكل مقاليد الحكم بين يديك

وصول وأبدى عبد الرحمن شكه في . فأعتقد أن هذا الطريق لن يوصلنا إلى حل، بل إلى طريق مسدود مرة أخرى
ودعا حماس إلى أن  .جولة الحوار الحالية إلى األهداف المتوخاة، طالما لم يتم االتفاق على برنامج للحكومة العتيدة

تراجع نفسها وتراجع برنامجها وتتكيف مع البرنامج الوطني العام الذي تمثله برامج منظمة التحرير واالتفاقات 
لعربية والدولية، وبدون ذلك سيظل المأزق قائماً، ولن تتقدم قضيتنا التي وقعتها الشرعيات الثالث الفلسطينية وا

وأكد أن فتح ليست في قطيعة مع أحد، وهي تجتمع مع حماس،  .مهما قيل عن الحوار وعن اآلمال المعقودة عليه
الشعب ويجب أن نجتمع معها، ويجب أن تتواصل االجتماعات معها، ألنه ال يجوز أن تكون هناك قطيعة بين أبناء 

  .الفلسطيني وبين القوى السياسية الفلسطينية
  24/1/2007وكالة سما اإلخبارية 

  
  عادة االعتبار للقضية الفلسطينيةإلحوار غزة قاعدته خلق رؤية مشتركة : الرجوب .7

أطلع جبريل الرجوب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس على آخر تطورات نتـائج               :  د ب ا   -القاهرة  
وقال الرجوب إن هناك جهودا إقليمية ودولية        . الفلسطيني عقب اللقاء األخير بين عباس ومشعل في دمشق         الحوار

وأضاف أنه يجـرى حاليـا       الحياء عملية السالم وترتيب البيت الفلسطيني إدراكا لدور العامل االقليمي والدولي،          
اآلليات التي تمكن الشعب الفلسطيني من      حوار وطني في غزة بين فتح وحماس قاعدته خلق رؤية مشتركة وإيجاد             

إعادة االعتبار والقوة للقضية الفلسطينية من خالل خطاب سياسي نضالي مرتبط بالشرعيات العربية والدولية فـي                
وردا على سؤال حول التدخالت االقليمية في الشأن الداخلي وإسهامه في تعقيد الموقف              .إطار حكومة وحدة وطنية   

سطيني ليس بمعزل عن الظروف االقليمية والدولية وأنه بال شك هناك أطراف مخطئة تعتقد بأن               قال إن الحال الفل   
معربا عن أمله في أن يكون هناك إدراك إقليمـي ودولـي            .. الساحة الفلسطينية حديقة بدون أسوار وبدون بوابات      

  . ربيةالخراج القضية الفلسطينية من التناقضات والمصالح القطرية الى من االطراف الع
قال الرجوب إن هذا اللقاء جاء متأخرا، مؤكدا أن القطيعة ال يجب أن تكون جزءا مـن                 مشعل   و عباسوحول لقاء   

 قال الرجـوب إنـه ال       ،وحول ما يتردد عن وجود دور إيراني في إفساد الحوار الفلسطيني           ...الفلسفة الفلسطينية 
 تتلقى تعليماتها من أطراف غيـر فلـسطينية ولكـن           يستطيع اتهام مواطن أو حزب أو حركة داخل فلسطين بأنها         

 .الساحة الفلسطينية تتأثر بالعوامل الخارجية ومن هنا فإننا قبلنا بنظام سياسي قائم على التعددية
  25/1/2007الدستور 
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  هنية يبحث مع ألوية الناصر صالح الدين سبل االلتزام بالتهدئة  .8
التقي رئيس الحكومة الفلسطينية في مكتبه بغـزة امـس          : و بي آي  ينقالً عن    25/1/2007القدس العربي   نشرت  

ـ                   الـساحة   ىاالربعاء وفداً من ألوية الناصر صالح الدين بحثا خالله سبل االلتـزام بالتهدئـة والمـستجدات عل
كـد أن   وقال أبو عبير الناطق باسم األلوية، بحثنا مع رئيس الوزراء سبل اإللتزام بالتهدئة المعلنة، وأ               .الفلسطينية

وذكر ان رئـيس الـوزراء       .موقف المقاومة من الهدنة هو االلتزام بالتهدئة ما دام الجانب اإلسرائيلي ملتزماً بها            
 تأييد المقاومة للجهود الرامية لتشكيل حكومـة        ى الساحة الفلسطينية مشدداً عل    ىوضعهم في صورة المستجدات عل    

 دعم ألويـة الناصـر      ىوأكد أبو عبير عل    .ة الكافية للنجاح  الوحدة عبر الحوار الوطني الذي يجب إعطاؤه الفرص       
  .للحكومة ورفضها للضغوطات الخارجية التي تمارس بحقها من أجل تقديم التنازالت

 أبدى إسماعيل هنية استعداده إلنجاح الحـوار        :ألفت حداد نقالً عن مراسلته     24/1/2007 48عربوأضاف موقع   
وقال خالل لقاءه مع ألوية      .لشعب الفلسطيني بعيدا عن الضغوط األمريكية     وتشكيل حكومة وحدة تنسجم مع حقوق ا      

انه مع كلمة احترام بدل التزام وأن هناك أطرافا ترفض هذا           ": الناصر صالح الدين بقيادة زكريا دغمش وأبو عبير       
 . الـضفة الغربيـة    المبدأ مجددا التزامه بالتهدئة مطالبا كافة األطراف بالضغط على االحتالل إليقاف جرائمه في            

وبحث خالل اللقاء عدة آليات سيتم اتخاذها لحماية الجالية الفلسطينية بالعراق والدفاع عنها من حمـالت التعـذيب                  
واكدت الطرفان خالل اللقاء على ضرورة حل قضية األسـرى عـن طريـق               .والتهجير المرفوضة لدى الجانبين   

ث على تحرير أكبر عدد ممكن مـن األسـرى فـي سـجون              التبادل وفق شروط المقاومة والعمل الجدي والحثي      
  . االحتالل

  
 المطلوب انهاء االحتالل وجوهر صراعنا سياسي وليس أمنياً : فياض امام مؤتمر هرتسيليا .9

ان رؤية الرئيس االمريكى والرئيس : سالم فياض في مؤتمر هرتسليا.دالنائب  صرح : محمد أبو خضير-القدس 
السلمي تعني بالنسبة للفلسطينيين التحرر من االحتالل والعيش في سالم وأمن وتوفر عباس التي تؤسس للتعايش 

انه في  :ودعا فياض الى انهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية وقال. كذلك لالسرائيليين الشعور بالسالمه واالمن
عالقات اقتصادية قوية بين حال انهاء االحتالل يمكن تحقيق التعايش السلمي واإليجابي مع اسرائيل والتأسيس ل

. واكد فياض ضرورة العمل معاً بعيداً عن الفردية واالحادية وسياسة فرض األمر الواقع. دولتي اسرائيل وفلسطين
: وقال فياض. واضاف نحن نرفض اقامة الجدران ونريد بناء جسور التعايش والتفاهم المبنية على المساواة والندية

نريد دولة فلسطينية تكون إضافة نوعية إلى المنطقة ونموذجا للقيم : واضاف .  للسالمان الفلسطينيين لديهم رؤية
وعبر عن تفاؤله في المستقبل وقال بعد جهد جهيد من جميع االطراف وبعد هذا . الديمقراطيه والحكم الرشيد

  .  عن السالم العادلاالجابه تكمن في قناعتي بان ال بديل. الفشل، تساءالت كيف يمكنني ان استمر في تفاؤلي
وقال فياض ان فحص ماجرى خالل السنوات الست الماضية يبين ان العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية متداخلة 

ومن . قد يصدمكم هذا الوصف ولكن الواقع هو ان إسرائيل تتدخل في كافة شؤون حياة الفلسطينيين .لدرجة فائقة
زح تحت نظام األوامر العسكرية اإلسرائيلية البعيدة عن اي منطق قطاع يرالالمهم أن نتذكر أن كامل الضفة و

سواء عن طريق اقامة المئات من نقاط التفتيش والحواجز . والمبررة دوماً على اساس حجة الحفاظ على األمن
في نظر العسكرية فى جميع انحاء الضفة الكثير منها ال مبرر له أمنياً، وقال افهم المغزى األمني لهذه اإلجراءات 

ولكن الواقع ان هذه اإلجراءات ال تحقق األمن لإلسرائيليين وانما تؤدي الى خلق المزيد من . واضعيها ومنفذيها
باالضافة الى ذلك فان فلسفة هذه اإلجراءات تتجاهل حقيقة هامة . عدم االستقرار وغياب الشعور باألمان لديهم

هذا .  ذو انعكاسات أمنية وليس امنياً ذا انعكاسات سياسيةوهي ان جوهر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سياسي
انه نزاع سياسي بحاجة الى حل . النزاع ليس اقتصادياً ليحل بمساعدات انسانية وليس امنياً ليحل بتدخل امني

  .القدس والالجئين والحدود والمستوطنات وغيرها: سياسي يشتمل على معالجة القضايا السياسية الرئيسية وهي
  25/1/2007دس الفلسطينية الق

  
  



  

  

 

  

  |          10ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

 القوة التنفيذية تعلن انها ستقاضي قانونياً الوسائل االعالمية التي ال تمارس العمل الحيادي  .10
 اعلنت القوة التنفيذية انها ستقاضي قانونيا كل الوسائل اإلعالمية التي ال تمارس العمل الحيادي، وتصر على                 :غزة
، وتحرض باستمرار ضد أفراد القوة التنفيذية وتـستبيح دمـائهم،           "ق الجلية الكذب والتضليل، وتتجاهل الحقائ   "نشر  

انه في الوقت الذي تتشدق فيه بعـض        :" وقال المكتب االعالمي للقوة التنفيذية في بيان       .على مرأى ومسمع الجميع   
ية، نجـد أن واقـع      اإلذاعات المحلية والمواقع االلكترونية، بأنها تنقل الحقيقة، وتنشر األخبار بكل دقة وموضوع           

 ".األمر يفضح هذه االدعاءات ويكشف عورتها، مما يفقدها مصداقيتها أمام أبناء شعبنا، ويلقي بها خلف ظهـورهم                
انه حاول االتصال ببعض اإلذاعات المحلية، ليكشف لهم حقيقة األحداث التي تكون القوة التنفيذية              :" البيانواضاف  

ازات حققتها القوة في خدمة وحماية الفلسطينيين، إال أن هذه المحـاوالت            طرف فيها، أو تتهم بها، أو لعرض إنج       
 بصم اآلذان والتجاهل واإلعراض، مما يدل على سياسة مبرمجة تبنتها هذه الوسـائل اإلعالميـة،                تجميعها قوبل 

لى عـدم تـصديق   ودعا المكتب االعالمي أبناء الشعب الفلسطيني إ ".لتشويه صورة القوة التنفيذية أمام أبناء شعبنا    
كما دعا وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئيـة للتعامـل بمهنيـة مـع مراسـالت                 ".األبواق المأجورة "

وتصريحات المكتب اإلعالمي للقوة التنفيذية والناطق الرسمي باسمها إسالم شهوان، بما يخدم مـصلحة الـشعب                
 .الفلسطيني

  25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  فتح تحقيقا في حادث وفاة مواطن خالل احتجازه لدى التنفيذيةتالنيابة  .11
توفي صباح أمس مواطن فلسطيني كان : الوكاالتنقالً عن  و،غزةمن  25/01/2007البيان اإلماراتية نشرت 

القوة "وأكد مصدر طبي فلسطيني أن . قطاعالمحتجزاً على خلفية جنائية، في أحد مقرات القوة التنفيذية، في جنوب 
، مشيراً " عاما، جثة هامدة، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح53التنفيذية أحضرت صباح أمس هشام حماد، 

 ". الفحص األولي أظهر وجود آثار على ظهره، ما قد يشير إلى تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه"إلى أن 
ان اعتقل قبل ثالثة أيام في رفح، على خلفية حماد ك"من ناحيته، قال الناطق باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان إن 

توفي بعد إصابته بنوبة قلبية، حيث تم إبالغ مستشفى أبو يوسف النجار، التي أرسلت "، مؤكداً أنه "غير سياسية
، الفتاً إلى أن القوة التنفيذية طالبت "يكون حماد قد توفي نتيجة للتعذيب"ونفى شهوان أن ". سيارة إسعاف لنقله

إننا جاهزون ألي تحقيق في هذا الحادث "متوفى من قبل الطبيب الشرعي إلثبات أسباب وفاته، وقال بفحص ال
 ".وليس لدينا ما نخفيه

 فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا      : نادر القصير  ،رفحنقالً عن مراسلها في      25/1/2007الحياة الجديدة   وأضافت  
ت المتعلقة بالحادثة تمهيدا الستالم تقرير الطبي الشرعي لتحديـد           وبدأت بجمع المعلوما    وفاة هشام حماد   في حادث 

  .أسباب الوفاة
من جانبه وصف النائب عن كتلة فتح أشرف جمعة في حديث للحياة الجديدة الطريقة التي يتم من خاللها اعتقـال                    

على ضرورة إتبـاع  وشدد  .المواطنين بغير القانونية مؤكدا على أن ذلك مرفوض مهما كانت األسباب والمبررات 
الطرق القانونية ومن بينها استخراج إذن من النيابة مطالبا وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق موسعة في الحـادث                  

  . وتقديم كل من يثبت تورطه للعدالة مهما كانت صفته
ء أن  أكد مصدر طبي فلسطيني لوكالة فلسطين برس لألنبا:رفحمن  25/1/2007وكالة فلسطين برس وأوردت 

تقرير الطب الشرعي الذي شرح جثة المواطن هشام حماد أن الوفاة لم تكن طبيعية وإنما كانت نتيجة التعذيب 
وأكد أبو علي أحد أقرباء حماد لوكالة فلسطين برس  .الذي مورس على جسده وخاصة في منطقة الرئتين والصدر

 طبيعية كما ادعت القوة التنفيذية وأنه توفي نتيجة أن التقرير الطبي الذي وصل للعائلة يؤكد أن الوفاة لم تكن"
  ".كدمات تلقاها في منطقة الرئتين والصدر ونتيجة الكي بالنار في أنحاء مختلفة من جسده
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  جماعة سيوف الحق تعلن مسؤوليتها عن تفجير مكتب العربية .12
 .ربية في مدينة غزة قبل يـومين      سالمية مسؤوليتها عن تفجير مكتب قناة الع       أعلنت جماعة سيوف الحق اإل     :غزة

األرض " نسخة منه إن التفجير الذي لحق بالقناة يـأتي ضـمن حملـة أسـمتها                 وقالت الجماعة في بيان تلقت معاً     
متوعدة بمالحقة هؤالء في عقر     " رض الرباط طاهرة من ذيول الكفر والفساد      أ"التي أطلقتها من قبل لجعل      " البيضاء
نهـا نـشرت    أقائالً  , نها أحد منابر الكذب والكفر والنفاق     أتهم البيان قناة العربية ب    او . على حد تعبير البيان    ،دارهم

" منبر فاسق "نها  أووصف البيان القناة ب   . وأثبتت انها صوت للدولة العبرية ال قناة عربية       , افتراءات على عدة شهور   
منفذي التفجيـر ينقلـون رسـالة       إن  " :وقال .رض الرباط أتقوم بدور ال يقل خطورة عن دور جيش االحتالل في           

للقائمين على هذه القناة وغيرها من القنوات التي تضع نفسها في خدمة الصهيونية وذيولها من عصابات ال هم لهم                   
  ".سالم والمسلمينإال محاربة اإل

  25/1/2007وكالة معاً 
  

 الزعنون يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين في العراق  .13
 المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون دول العالم وهيئة االمم المتحدة وجميـع منظماتهـا                ناشد رئيس  :عمان

االنسانية والهيئات البرلمانية العربية واالسالمية والدولية بذل جهودها السريعة لوقف مـا تتعـرض لـه الجاليـة              
دة جماعية وتطهير عرقي تحت سمع      الفلسطينية في العراق على يد قوات االحتالل والمليشيات على نحو ينذر بابا           
وطالب في تصريح للدستور رئيس      .وبصر العالم اجمع دون تدخل فعال لوضع حد لمأساة هؤالء الالجئين االبرياء           

االتحاد البرلماني العربي بايالء هذا الموضوع صفة االهتمام العاجل وان يدرجه على جدول اعمال االتحاد الـذي                 
 .االشقاء العراقيين الن يكونوا عونا الخوانهم الفلسطينيين كما كانوا دائماودعا  .سيعقد الشهر المقبل

  25/1/2007الدستور 
  

  زكي يوجه نداء لحماية الالجئين الفلسطينيين في العراق .14
 لبنان، الجهات المسؤولة، التدخل لوقـف االغتيـاالت         في ناشد السيد عباس زكي، ممثل منظمة التحرير         :بيروت

جاء ذلك، خـالل نـداء       . العراق فيشعب الفلسطيني   الخطف والمضايقات، التي يتعرض لها أبناء       واالعتقاالت وال 
األمين العام لألمم المتحدة، واألمين العام لمنظمة العفو الدولية، وأمين عام الجامعة            : وجهه زكي إلى كل من السادة     

السيستاني، ومرشد الثـورة اإلسـالمية فـي        العربية، والرئيس العراقي، ورئيس وزرائه، والمرجع الديني آية اهللا          
وطالـب الجهـات     .إيران، وسماحة العالمة آية اهللا السيد محمد حسين فضل اهللا، ورئيس مجلس النواب اللبنـاني              

المعنية باستخدام نفوذها لحماية الالجئين في العراق، ومنع االعتداءات اآلثمة، التي تقوم بها مجموعـات خارجـة                 
  .عن القانون

  24/1/2007 وفا –االنباء الفلسطينية وكالة 
  

   ضحية أخرى للصراع بين فتح وحماسالتشريعي.. االنتخاباتعام على : تحقيق .15
كان من المقرر ان يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني امس جلسة أولى لـه منـذ أربعـة                  : محمد يونس  -رام اهللا   

 المجلس تبلغهم فيها بتأجيل الجلسة لعدم توفر نصاب         أشهر، لكن النواب تلقوا في الساعة االخيرة رسائل من رئاسة         
 نائبا من كتلة االصالح والتغيير التابعة لحماس الى اندونيسيا للمشاركة في مـؤتمر برلمـاني           15قانوني بعد سفر    

وهذه ليست المرة االولى التي يلغي فيها المجلس او يرفع جلسة له بسبب عدم توفر النصاب القـانوني،                   .اسالمي
واصيب التشريعي الجديد بشلل شبه تـام        .االشهر االربعة الماضية لم يتوفر نصاب قانوني لعقد جلسة واحدة         ففي  

منذ اليوم االول لبدء جلساته عقب االنتخابات التي فازت فيها حماس بغالبية كبيرة، بسبب الصراع الذي تفجر بين                  
 الى ميدان للمناكفة والسجال بين اعضاء الكتلتـين         إذ تحولت قاعتا المجلس في غزة ورام اهللا،        .كتلتي فتح وحماس  

وعقب قيام اسرائيل بحملة اعتقاالت في صفوف نواب حماس في الضفة            .الذين لم يتركوا مسألة إال واختلفوا عليها      
 يونيو العام الماضي، تعمق الشلل وبـات المجلـس          /بعد اختطاف الجندي االسرائيلي شاليت الى غزة في حزيران        
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فقد اتبعت كل من الكتلتين الرئيستين في المجلس تكتيكا يقوم على عدم توفير              .لى القيام بأي من مهماته    غير قادر ع  
فأعضاء فتح، مثالً، تغيبوا عن جلسة      . نصاب قانوني في كل مرة يناقش فيها المجلس امراً ال ينسجم مع مصالحها            

وفـي   .صابه القانوني وأدى الى إلغاء الجلـسة      لم تشمل بنداً ينص على مساءلة رئيس الحكومة، ما أفقد المجلس ن           
الجلسة التالية التي ُأدرج فيها بند مساءلة رئيس الحكومة تغيب نواب حماس، ما افقد الجلسة نصابها القانوني وأدى                  

ـ        .الى إلغائها  وظلت حماس تتمتع بغالبية    .  زائد واحد  132والنصاب القانوني للتشريعي هو نصف عدد االعضاء ال
 من نوابها، ليرتفع بذلك عدد النواب المعتلقـين  32 يونيو / المجلس الى ان اعتقلت اسرائيل في حزيرانمريحة في 

اي كتلة من   : "وقال حسام عز الدين الكاتب المتخصص في شؤون التشريعي         . غالبيتهم العظمى من حماس    40الى  
 عز الدين ان حماس قلقة مـن عقـد          ويرى ".الكتلتين، حماس وفتح، قادرة اليوم على شل عمل المجلس التشريعي         

المجلس في هذه األيام خشية ان تستغل فتح غياب عدد كبير من نوابها، وتطرح للتصويت دعوة الـرئيس عبـاس               
وفي ذات الوقت تبدي كتلة فتح قلقاً من عقد المجلس بغالبية من اعضاء حماس واجـراء                . إلجراء انتخابات مبكرة  

ما لم تتوافق الكتلتان علـى القـضايا المطروحـة فـإن            : "واضاف .خاباتتصويت ضد دعوة عباس إلجراء االنت     
  ".المجلس سيظل مشلوال

 15(وأول من امس سافر عدد كبيـر آخـر          . وكان عدد كبير من اعضاء حماس تغيبوا أخيراً ألداء فريضة الحج          
كـان يمكـن    : "عبدالكريموقال النائب عن كتلة بديل قيس        .للمشاركة في المؤتمر البرلماني في اندونيسيا     ) عضوا

، ملمحا الى وجود أغراض أخرى مـن        "لكتلة حماس ان ترسل أربعة او خمسة نواب فقط لتمثيلها في هذا المؤتمر            
  . نائبا الى الخارج15وراء إرسال 

ويصادف الخامس والعشرون من هذا الشهر مرور عام على انتخاب التشريعي، لكن من دون حصيلة يفتخر فيهـا           
وقال الكاتب عـز    . ل هذا العام لم ينجز المجلس اي قانون جديد ولم يجر تعديالً على اي قانون قديم               فخال. النواب
  ".لقد انقضى العام البرلماني االول في المناكفة والمساجلة بين كتلتي فتح وحماس: "الدين

أمـالً أخيـرا    وربما شكلت المحادثات الجارية بين فتح وحماس عبر وسطاء بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنيـة                
بتوافق يعيد احياء عمل المجلس الذي يحدد النظام االساسي الفلسطيني الدستور مهماته في صوغ القوانين والرقابة                

  .على السلطة التنفيذية، تلك المهمة التي لم يسجل المجلس اي انجاز فيها طيلة العام االول من عمله
  25/1/2007الحياة 

  
  حكومة الوحدةي لمشاركة فل هارفضجدد الجهاد ت .16

مس رفضها أ لسان المتحدث باسمها داوود شهاب ىسالمي علجددت حركة الجهاد اإل:  وليد عوض-رام اهللا 
. قيمت بناء عليهأوسلو والسلطة التي أالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة كون الحركة ترفض اتفاق 

كيل هذه الحكومة وستقدم كل الدعم والعون في  مع كافة األطراف ألجل تشىستسعته وأوضح شهاب أن حرك
  .سبيل ذلك

  25/1/2007القدس العربي 
  

  االنقالبيون يتستّرون باعتداءاتهم على ملفات فساد ضخمة: المصري .17
الفريق االنقالبي يقوم بالتستر على ملفات "أكد النائب مشير المصري، أمين سر كتلة حماس البرلمانية، أن : غزة

وقال المصري  .راً من أن هذا الفريق يختلق االدعاءات ضد الحكومة الفلسطينية لهذا الغرض، محذ"فساد ضخمة
  بالقياملحكومةل ،المتحدث باسم حركة فتح،  جمال نزال، رداً على اتهاماتللمركز الفلسطيني لإلعالم، الثالثاء

الفلسطينية، ألنه كان غائباً عن إن جمال نزال ال يعرف ما الذي جرى ويجري على الساحة  ":تعيينات عشوائية
، مضيفاً أن النائب العام كشف عن "فلسطين لسنوات طويلة، وال يعلم من الذي تورط بالفساد من أساسه لرأسه

   .مليون دوالر ال يعلم أين مصيرها 700جزء بسيط من هذه األموال، منها 
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ية موتورة ومشحونة، على الرغم من كل الدعوات لعل إصرار هذا التيار على بقاء الساحة الداخل ": المصريتابعو
للتهدئة؛ يعطيه الفرصة من أجل أن يستمر في مواصلة اعتداءاته للهروب من المثول أمام العدالة، لتورطهم في 

 ".ملفات الفساد
  23/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عالمفي هيكلية وزارة اإل" انقالبية"إجراء تغييرات فتح تتهم الحكومة ب .18

 اتهمت حركة فتح، اليوم، الحكومة بشن حرب ثقافية صامتة على رموز الهوية الفلسطينية ومعالم التراث :رام اهللا
سم الحركة في الضفة الغربية، أن فتح بعثت برسالة لمكتب رئيس اوأوضح جمال نزال المتحدث ب .الوطني

ينية بلون شمولي يطمس معالم التعددية من التراث مساعي الحكومة لصبغ الثقافة الفلسط"الوزراء، لالحتجاج على 
إن فتح استنكرت مساعي تغييب ": وقال نزال في بيان صحفي ".الفلسطيني، ويلقي إلى الظل برموز الهوية الوطنية

العلم الفلسطيني، ومحاوالت تجري لتغيير معالمه وتغييبه، في إطار حرب ثقافية من الحكومة وجهات موالية لها 
إن شرر هذه الحرب الثقافية، قد وصلت إلى وزارة ": أضافو ."وز الوطنية ومن بينها النشيد الوطنيعلى الرم

اإلعالم التي شرعت الحكومة بتغييرات انقالبية في هيكليتها تشبه قلب ساعة الرمل رأساً على عقب، في عملية 
  ."إقصاء وظيفي سيكشف النقاب عن تفاصيلها منتصف األسبوع القادم

  25/1/2007 وفا -االنباء الفلسطينية وكالة 
  

  أربعة جرحى في اشتباك مسلحين من حماس وفتح في غزة .19
ربعاء مما أسفر ن مسلحين من حركتي فتح وحماس اشتبكوا في قطاع غزة األأ شهود قال : نضال المغربي-غزة 

صيبوا بجراح في تبادل  أتح من فن ثالثة مدنيين ومسلحاًأسكان الوقال  .عن إصابة أربعة فلسطينيين على األقل
في حين . واتهمت فتح القوة التنفيذية بمحاصرة المنزل .شط بارز في فتحا الذي وقع قرب منزل لنارطالق النإ

  . من فتحنارطالق  إلة القوة التنفيذيةن القتال اندلع عندما تعرضت دوريأقالت حماس 
  25/1/2007رويترز 

  
  على قضيتهم نعكاس األزمةيخشون افي لبنان الفلسطينيون : تحقيق .20

 تماماً اآلثار السلبية للمأزق القائم بين اللبنانيين ومدى انعكاسه سلباً على  في لبنانيدرك الفلسطينيون: عمار نعمة
قضيتهم األم، برغم تأكيدهم العلني جميعاً على وقوفهم على مسافة واحدة من طرفي الصراع في لبنان، ورفضهم 

الء على أهمية حل الخالفات اللبنانية الداخلية، األمر الذي سيرتد إيجاباً على العالقة مع ويؤكد هؤ. ألي تورط فيه
الفلسطينيين في البالد، سواء بما يتعلق بحقوقهم أو في شأن قضية الالجئين بالعودة الى أرضهم المحتلة، وبالتالي 

لمحقة من جوانبها اإلنسانية واالجتماعية على الحوار المعلق مع الحكومة اللبنانية في سبيل معالجة قضاياهم ا
لذا، ينظر الفلسطينيون الى الصراع الدائر، والمرجح استمراره لفترة . واالقتصادية كافة، في المخيمات وخارجها

بو العينين أمقبلة، على انه انعكاس ألزمة داخلية ال عالقة لهم بها، كما يؤكد أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان 
ننا أول المتضررين من هذا االنقسام الذي لن يستطيع اللبناني في ظله توفير أي من حقوقنا أ"دد على الذي يش
نحن نعيش ضيوفاً في لبنان ": لكنه يقر بمدى األثر الذي تتركه األحداث الجارية على الفلسطينيين. "المشروعة

، والتي )مسأ(والتي استمرت اليوم ) األول(مس أخوة، خاصة ما جرى من اشتباكات ونتأثر بما يجري بين اإل
  . "ليها بعين القلق والخوف على العالقة اللبنانية الداخلية كونها عكست ما سبقها في الماضيإننظر 

ننا أ"بو عماد الرفاعي الذي يشدد على أيضاً مسؤول حركة الجهاد اإلسالمي أالقلق من انعكاسات األزمة يعبر عنه 
ن عدم االستقرار السياسي في أنه يضيف أإال . "سفة التي حصلت بين اإلخوة اللبنانيينلسنا معنيين باألحداث المؤ

  .  وما يحصل من تجاذبات فيه سيرتد سلباً بالتأكيد على الفلسطينيين،لبنان
وحدة لبنان هي مصلحة لبنانية فلسطينية "ن أكما يؤكد مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، 

ؤثر إيجاباً علينا كفلسطينيين كونها توفر مناخاً مالئماً لتنظيم عالقات ثابتة على المستويات كافة في ظل ألنها ت
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وبالعكس، فإن االنقسام يضر بالحقوق الفلسطينية ويدفع بها الى ظالل التهميش، . "المسعى األميركي لتقسيم المنطقة
لى أطراف لبنانية معينة إ عن انحياز بعض الفلسطينيين ن ال صحة لما يقالألى فيصل الذي يشدد على إبالنسبة 

  . في األزمة الحالية
ويبدو من . فال جديد حتى اآلن.. أما عن انعكاس األزمة الحاصلة على الحوار بين الفلسطينيين والحكومة اللبنانية

لى المستوى السياسي، نه عألى إويلفت الرفاعي . ن المناخ غير مؤات حتى اليوم الستئناف هذا الحوارأالمؤكد 
وخاصة اآللية التي يجب عبرها "فإن التعاطي الحكومي مع الملف الفلسطيني سيتأثر بدوره في ظل ما يجري، 

التعاطي مع قضايانا الحساسة على صعيد حقوقنا المدنية واالجتماعية، وعلى صعيد تخفيف المعاناة التي يكابدها 
ن ال بوادر قريبة إلعادة بعث الحوار ألى إ الرفاعيخلص وي ."شعبنا، في المخيمات على وجه الخصوص

ن هذا المسعى في أكما يؤكد فيصل .  اللبناني الذي سيبقى مؤجالً في ظل الخالف اللبناني الداخلي-الفلسطيني 
سبيل خطة سياسية مشتركة إلقرار الحقوق الفلسطينية، مجمد في الوقت الحالي، كون األولويات مختلفة 

  . لداخلية اللبنانية ال تساعد في تنظيم العالقات مع الشعب الفلسطيني في لبنانوالصراعات ا
على أن الفلسطينيين يعربون عن استعدادهم للمساعدة، من موقعهم، في التوصل الى حل ممكن على هذا الصعيد، 

دة اللحمة بين إمكاناتنا متوفرة، على تواضعها، وجاهزون للتضحية بكل ما نملك إلعا" :بو العينينأويقول 
ذا كان إ": نه يعلق بتهكم معبر على توقف الحوار مع الحكومة اللبنانية ويقول في هذا اإلطارأعلى . "اللبنانيين

  "اللبنانيون غير قادرين على إجراء هذا الحوار بين بعضهم البعض، كيف لنا بمحاورتهم؟
  25/1/2007السفير 

  
  الفلسطيني االسرائيلي مع الصراعسياسية للتعاطي  اولمرت يستعد لطرح مبادرة .21

علمت المنار أن ايهود اولمرت يستعد لطرح مبادرة سياسية لحل النزاع الفلسطيني االسرائيلي، تقوم على استئناف                
مفاوضات من اربع مراحل وصوال الى دولة فلسطينية مؤقتة، والتزام فلسطيني بوقف شامل العمال العنف ومـن                 

وقالت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء يعاني مـن          .ومبادرة السالم العربية المعدلة   ثم الدمج بين خطة االنطواء      
وضع داخلي صعب يهدد حكومته وحزبه وبالتالي هو معني باتخاذ خطوات على الصعيد السياسي قد تساهم فـي                  

  .تخفيف الضغوط التي يتعرض لها وتأجيل فتح ملفاته الجنائية
  24/1/2007المنار الفلسطينية 

  
  جبهة عربية دولية تواجه األنشطة السلبية إليران : مرتأول .22

 في المواجهة مع إيران، مـشيرا الـى ان الـدور            "رأس الحربة "شدد ايهود أولمرت امس على إن إسرائيل ليست         
 تشمل األعضاء الدائمين في     "جبهة مضادة "السلبي الذي تؤديه طهران في لبنان وفلسطين والعراق ادى الى نشوء            

ال يجب ان يـسمح     "وقال اولمرت، في كلمة ألقاها في ختام مؤتمر هرتسليا،          . ن ودوال عربية وأجنبية   مجلس األم 
علينا ان نفضل الحل الدبلوماسي لكن واجـب        " مضيفا   "إليران بامتالك أسلحة نووية او المواد الضرورية إلنتاجها       

وماسيا للقضية اإليرانية هو المفـضل بالنـسبة        حال دبل "وتابع أن   . "علينا أيضا ان نتجنب الحلول التوافقية الخطيرة      
ال قوة في العالم يمكنهـا  ... إلسرائيل، وبرغم خطورة التهديد فإنه ال يوجد تهديد قريب لهجوم نووي ضد إسرائيل           

ورأى اولمرت أن   . "إسرائيل ليست رأس حربة في النضال المطلوب من الدول العظمى         " مشددا على أن     "ان تدمرنا 
يرانية لإلرهاب الفلسطيني بالمال واألسلحة والخبرات بـشكل مباشـر وعـن طريـق سـوريا،                المساعدات اإل "

والمساعدات اإليرانية لإلرهاب في العراق والكشف عن القدرات التي وصلت حزب اهللا من إيران خالل الحـرب                 
هـذا  "وقـال إن    . "نيفي لبنان والمساعدات التي قدموها مؤخرا لحماس، أكد للكثيرين مدى خطورة التهديد اإليرا            

النشاط أنشأ جبهة مضادة تشمل األعضاء الدائمين في مجلس األمن ودوال عربية مثـل الـسعودية ودول الخلـيج                   
ومصر واألردن ودوال مهمـة أخـرى في الغرب مثل ألمانيا واليابان، وهذه الجبهة تعمل على توحيـد الجهـود                  

  . "لمنع هذا التهديد من أن يتحول إلى واقع
  25/1/2007ر السفي



  

  

 

  

  |          15ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

  
 كاتساف يرفض االستقالة ويطلب التوقف عن العمل .23

اكد موشيه كاتساف امس خالل مؤتمر صحافي انه : فرح سمير عن القدس المحتلة من 25/1/2007 عكاظ قالت
طلب ان يتوقف عن ممارسة مهامه لكنه رفض االستقالة، بعد قرار المدعي العام توجيه االتهامات له باالغتصاب 

 ارفض الرضوخ "واضاف . "اعلنت امام الكنيست اني ساكون في اجازة من عملي"وقال .  الجنسيوالتحرش
 اذا قرر المدعي العام "على الفور"لكنه اكد في المقابل انه سيستقيل . "لالبتزاز والقانون ال يرغمني على االستقالة

  .نهائيا توجيه التهمة له
كاتساف قال في أن :  آمال شحادة، وكاالت عنقدس المحتلةال من 25/1/2007 الخليج اإلماراتية وأضافت

إنني اواجه هجوماً ساماً وغير مسبوق ويتم ايصال معلومات كاذبة وحقيرة لكل بيت بواسطة "صحافي المؤتمر ال
وهاجم بشدة وسائل االعالم خصوصاً القناة الثانية في التلفزيون . "الصحافة يؤدي إلى الدس على كرامتي كرئيس

 "االسرائيلية" إنها ألغت مقابلة معه من أجل إجراء مقابلة مع محمد دحالن، واتهم المدعي العام والشرطة وقال
بتسريب معلومات حول التحقيق ضده لوسائل االعالم وأن المدعي العام حاول من خالل مقابلة تلفزيونية دفع 

 أمام هذه "إسرائيل"مام مؤتمر حول أمن من ناحية ثانية، قال اولمرت في كلمة أ. التحقيق باتجاه معين ضده
وقالت  ."المعطيات، أنا ال أشك لحظة أن الرئيس غير قادر على االستمرار في مهامه وعليه ان يتنحى عن الرئاسة

اعتقد ان القرار المناسب لكاتساف سيكون "وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تتولى وزارة القضاء بالوكالة 
ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت في صفحتها األولى صورة . "بريئا"إلى انه ما زال يعتبر ، مشيرة "االستقالة

من حقنا كمجتمع ان (..) عليه أن يستقيل " "ميريتس"وقال يوسي بيلين زعيم حزب  ."استقل"لكاتساف تحت عنوان 
يرة المعارف يولي تمير انها وقالت وز ."نقول له انه لم يعد رئيسنا ولم يعد من الممكن تعليق صورته في المدارس

من المتعذر تربية التالميذ على "تدرس إنزال صور كاتساف في المدارس، مشيرة الى أنه في الوقت الراهن 
  ."احترام مؤسسة الرئاسة ومطالبتهم بوضع صورة للرئيس المتهم بمخالفات خطرة

الصحف العبرية وتعليقاتها أجـواء      عكست عناوين    :اسعد تلحمي  عن   الناصرة من 25/1/2007 الحياة   وجاء في 
وربطت بين الحرب الفاشـلة علـى لبنـان     . استياء واحباط وغضب على ما آلت اليه األوضاع في الدولة العبرية          

 "الخـزي والعـار   "وحفلت العناوين بتوصيفات مثـل      . وفضائح فساد أخرى منسوبة الى عدد من أركان الحكومة        
ودعا كبار المعلقين كتساف الى الرحيل فورا علّه ينقذ ما تبقى النقاذه من             . "ندولة المغتصبين والفاسدي  " و "المهانة"و

ونقلت الصحف عن سكان بلدة كريات مالخـي مـسقط رأس            .سمعة لمؤسسة الرئاسة التي طالب البعض بإلغائها      
ل ماركوس، في    يوئي "هآرتس"وكتب المعلق األول في      ."وعليه أن يدفع الثمن   .. جلب العار علينا  "كتساف قولهم انه    

وأضاف انه يجدر بكتساف أن يكـف عـن         . "العار ليس عار كتساف وحده انما عارنا كلنا       "مقال شديد اللهجة ان     
نـشعر  . ماذا سيقول؟ انه شعر بصداع فتناول عن طريق الخطأ أقراص فياغرا بدالً من مـسكّن       ": االدعاء ببراءته 

 سيفر بلوتسكر صريحا جدا في اعترافه       "يديعوت أحرونوت " في   وكان المحرر البارز   ."حقا بالمهانة، مهانتنا جميعا   
 يوسي فرطـر بفداحـة      "هآرتس"ورغم اقرار معلق الشؤون الحزبية في        .انه يشعر بالخجل والعار كونه اسرائيليا     

ها ، ان "العواصف التي في األفق   "، اال انه رأى في      "الذي بدأ حياته السياسية اميرا وأنهاها كالضفدع      "فضيحة كتساف   
  ." ألن كتساف سيسجل كمالحظة هامشية، كخلل محرج ليس أكثر"القصة الحقيقية"
  

   يدخل المنافسة على منصب رئيس إسرائيلزبيري .24
، قرر المنافسة على منصب الرئيس الثـامن إلسـرائيل،          زأكدت مصادر إعالمية إسرائيلية امس، أن شمعون بيري       

، أنـه فـي أعقـاب       "يديعوت أحرونوت "وأوضحت صحيفة    .نياًمهما كان شكل التصويت، سواء كان سرياً أو عل        
ـ       لهـذا  زالتطورات األخيرة في قضية كتساف، تزايدت مظاهر التأييد داخل الكنيست اإلسـرائيلي، لترشـيح بيري

مشاورات في ديوان رئـيس الـوزراء       "إنه جرت أول من أمس      " كديما"وقالت مصادر بارزة في حزب       .المنصب
، والقيـام بكـل     زنصب الرئيس، وأن هناك ميوالً داخل ديوان رئاسة الوزراء، لدعم بيري          بخصوص االنتخابات لم  

، من أجل إقنـاع     "العمل"، بممارسة الضغط على أعضاء حزب       زكما بدأ مقربو بيري    ".الجهد الممكن من أجل فوزه    
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 لهـذا   زبيـر من دعـم ترشـيح      " العمل"عضو الكنيست كولت أفيتال بسحب ترشيحها، األمر الذي سيمكن حزب           
 برئاسة الدولة، قويـة جـداً، وأنهـم         زفرص فوز بيري  "امس، إن   " العمل"وفي المقابل، قال وزراء من       .المنصب

  ".يدرسون دعمه في االنتخابات
 25/1/2007المستقبل 

  
  رسالة سرية كتبت قبل سنتين ونصف، تؤكد عدم قدرة الجيش على مواجهة حزب اهللا  .25

، كانت قد كتبـت  "يديعوت أحرونوت"نشرت بعضاً منها صحيفة  " وثيقة" بأنها   أشارت رسالة وصفت  : هاشم حمدان 
، إلى أن نتيجة الحرب على لبنان كان معروفة منذ البداية، وذلك            25/02/2004حملت تاريخ   وقبل سنتين ونصف    

ي ألن الجيش غير قادر على المواجهة العسكرية مع مقاتلي حزب اهللا، خاصة في ظل عدم تـوفر أي رد عـسكر           
إسرائيلي على القدرة الصاروخية لحزب اهللا، كما تؤكد الرسالة على أنه ال يمكن حسم المعركة مـن الجـو، وال                    
يمكن تدمير منصات الصواريخ، كما تشير الرسالة إلى تشويش مجرى الحياة في إسرائيل فـي أعقـاب إطـالق                   

 الشمال باتجاه المركز، باإلضـافة إلـى     الصواريخ باتجاه الجبهة الداخلية، عالوة على هروب عشرات اآلالف من         
وفي الرسالة، توقع أعضاء الكنيست يوفال شطاينتس وعمـري          .شلل يصيب المرافق اإلقتصادية واألمنية الحيوية     

ونقلت الصحيفة عن مقرب من اللجنة أن الرسـالة          .شارون وأفرايم سنيه بدقة ما حصل في صيف العام الماضي         
وكشف هنغبي يوم اإلثنين الماضي عن أمر هذه الرسـالة فـي             .نوغراد بالذهول أدت إلى إصابة أعضاء لجنة في     

واعتبرت الرسالة التي تم إرسالها إلى شارون وموفاز تحذيراً خطيراً بأن            .مؤتمر هرتسليا لألمن والمناعة القومية    
  .لصواريخالجيش ليس على استعداد للحرب مع حزب اهللا، وأن سالح الجو غير قادر على مواجهة تهديد ا
  24/1/2007 48عرب

  
 بيرتس يبلغ لجنة فينوغراد آليات اتخاذ القرار خالل الحرب .26

وجرى نقاش ، أدلى وزير الدفاع عامير بيرتس لخمس ساعات أمس بشهادته، أمام لجنة فينوغراد: علي حيدر
ام بها على المسار شامل بين بيرتس وأعضاء اللجنة، بشأن األبعاد السياسية للحرب، والفاعليات التي تم القي

وقالت صحيفة  .1701السياسي والدبلوماسي، وبشأن العملية البرية للجيش بعد صدور قرار مجلس األمن 
 إن أعضاء اللجنة ينظرون إلى شهادة بيرتس على أنها إحدى أهم الشهادات، التي جرى "يديعوت أحرونوت"

وسبق أن أوضح مقربو بيرتس  . شهر شباط المقبلاإلدالء بها وصوالً إلى بلورة التوصيات األولية في منتصف
بأنه حتى لو قرر ترك حقيبة الدفاع، فإن ذلك لن يتم قبل انتهاء اللجنة من أعمالها وتقديمها لتوصياتها، ألن مثل 

وذكرت القناة الثانية في . "ال يعتقد بأنه فشل"هذه الخطوة ستمثّل اعترافاً بفشله في الحرب، وخصوصاً أنه 
ون اإلسرائيلي أمس أن اللجنة تدرس توجيه رسائل تحذير الى اولمرت وبيرتس ورئيس األركان المستقيل التلفزي

 .دان حالوتس وقائد المنطقة الشمالية، اللواء اودي ادم
  25/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  المساواة للفلسطينيين أخطر من التهديد اإليراني: مؤتمر هرتسيليا .27

 كلمـة   تبر النائب السابق عن حزب العمل ومحاسب الوكالة اليهودية حجاي ميروم، في           اع:  حسن مواسي  -القدس  
ـ   ،   مؤتمر هرتسيليا  له في   بالحقوق المدنية والمساواة الكاملة مع اليهود في إسرائيل، أشد          48ان مطالبة فلسطينيي ال

رق ولكن العالقات العربية اليهودية     القضية االيرانية يمكن تسويتها بعدة ط     "وقال ان    .خطرا من التهديدات اإليرانية   
داخلنا تشكل خطراً وجودياً ال يمكن التخلص منه بقصف من الجو او بالتقنية الحديثة او بطرق اسـتخباراتية بـل                    

". بالعمل على المساواة والتفضيل المصحح ودمج المواطنين العرب بعد ستة عقود لم يحظوا خاللها بما يـستحقون                
كسار الراهن في العالقات بين المواطنين العرب واليهود في اسرائيل وهو اكثر خطراً من              خطورة االن "محذراً من   

ال شك أن تغييب المساواة في الحقوق المدنية شكل أرضية خصبة لنمو مطلب الحقوق              "وقال   ".التهديدات االيرانية 
وفـي االطـار     ".من سكانها % 20 مليون نسمة أي     1.4والذين يعدون اليوم    ) اسرائيل(القومية للعرب في الدولة     



  

  

 

  

  |          17ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

إن العالقات العربية اليهودية في     "ذاته، قال نائب رئيس المركز ألبحاث األمن القومي في جامعة حيفا دان شيفطن              
إسرائيل دخلت طريقا مسدودا وتعاني انكساراً جراء إشهار عرب اسرائيل مطالبهم بالحقوق القومية وتغليبها على               

  ..الحقوق المدنية
 المشاركة العربية الوحيدة في مؤتمر هرتسيليا، قد دعت اإلسرائيليين          ،ناشطة السياسية العربية عايدة توما    وكانت ال 

  . في إسرائيل أقلية قومية تبحث عن حكم ذاتي ثقافي ال سياسي48 إلى أن فلسطينيي الـتلفتوإلى حوار جاد، 
 25/1/2007المستقبل 

  
  تتصدر محاور الصراع في الشرق األوسط النزاعات المذهبية س: سفير إسرائيلي سابق .28

رفض رئيس مركز القدس للدراسات السياسية وسفير اسرائيل السابق في األمـم المتحـدة               : محمد خلف  -صوفيا  
االسرائيلي هو السبب في اضطراب الوضع في الشرق األوسط، مشيرا الى            -دوري غولد فكرة ان النزاع العربي       

، وهي الثورة    االسرائيلي -سياسي مصدره حادثين ال عالقة لهما بالصراع العربي         ان تعاظم نقل ونفوذ االسالم ال     
  . ووالدة القاعدة1989 وهزيمة االتحاد السوفييتي بأفغانستان في 1979الخمينية، االسالمية بايران 

ـ                 ى فـي  وقال ان ايران أدركت مع قيام أول حكم شيعي بالعراق، انها امام فرصة تاريخية للتحول الى قـوة عظم
الشرق األوسط كله ومباشرة نفوذ قوي على جيرانها الشيعة وتتخاطم الى العرب السنة وتبلغ في طريـق هـؤالء                   
رؤساء الدول، مشددا على خطأ اعتبار صعود الجهادية السنية والشيعية، ظاهرتان مستقلتان الواحدة عن األخرى،               

 االسالمي في السودان وهي تساعد وتمول منذ أعـوام   موضحا ان ايران ومنذ التسعينات حاولت التسلل الى النظام        
ويحذر غولد من ان أي انـسحاب اسـرائيلي أحـادي مـن غيـر                .تنظيمات سنية مثل حماس والجهاد االسالمي     

ان مفاوضات يؤدي حتما الى تخاذل امام االسالم األصولي السياسي في المنطقة، مثل ما حصل مع غزة، معتبـرا   
  .سياسي األصولي على اختالف مذاهبهسط يتمثل في التصدي للمد االسالمي الشرط استقرار الشرق األو

  25/1/2007الوطن الكويتية 
  

  مصنع200مشروع الميركافا مهدد باإلقفال ومعه  .29
يواجه مئتا مصنع إسرائيلي خطر اإلغالق النهائي إذا واصلت المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية : يحيى دبوق

 لهذا العام، بعد إقرار التقليص المالي لمشروع هذه الدبابة، األمر الذي يهدد بتسريح "فاميركا"االستنكاف عن طلب 
مشروع "وقال رئيس لجنة العلوم في الكنيست، النائب زفولون أورليب، إن  .أكثر من عشرة آالف عامل إسرائيلي

التكنولوجيا، وهناك أهمية دبابة الميركافا هو أحد المشاريع الخمسة الكبرى في إسرائيل في مجال العلوم و
وأضاف، في ختام الجلسة، أن في نيته التوجه إلى رئيس الحكومة إيهود  ."وضرورة كبرى كي يستمر المشروع

ليعرض أمامه االعتبارات واالنعكاسات السلبية المختلفة التي من الممكن أن تنشأ عن أي قرار يمس "أولمرت 
انت لجنة العلوم في الكنيست قد وضعت ملف صناعة الميركافا والتقليص  وك،"باستمرار تطوير الميركافا وإنتاجها

 في إسرائيل، إضافة إلى الصناعات "منتدى اآلليات المدرعة"في ميزانية تطويرها على بساط البحث بعد إعالن 
لى حوالى ، األمر الذي يؤثر سلباً ع2007العسكرية، أن الجيش اإلسرائيلي لم يطلب دبابات جديدة للعام الحالي 

  . مصنع يعمل فيها حوالى عشرة آالف عامل200
وعرض ممثلو شركات كبرى لها عالقة بصناعة الميركافا، أمام لجنة العلوم في الكنيست، حجم اإلنتاج والتصدير 
الذي يؤمنه مشروع الميركافا إلسرائيل البالغ مئات الماليين من الدوالرات، معربين عن قلقهم من إمكان التسبب 
بهجرة مئات المهندسين والخبراء والباحثين إلى خارج إسرائيل، إذا ما تقرر فعالً إقفال المشروع، مشددين على أن 

الميركافا مشروع وطني، يشكل قطاراً تكنولوجياً إلى كل السوق، ليس له بديل في مجال التكنولوجيا أو أي مجال "
  ."صناعي آخر

  25/1/2007األخبار اللبنانية 
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  من تسليم وزير عربي وزارة العلوم المسؤولة عن المفاعل النووير يتحذ .30
، تهدد مرة اخرى باالمتناع عن تعيين غالب        أولمرت  لدى بعض األوساط السياسية في حكومة      "مشكلة أمنية "برزت  
تجاليـة   أمس، باتهامات شديدة اللهجة للحكومة قال فيها انها تتخذ قراراتها بار            مسؤول بالوزارة  خرج، فقد   .مجادلة

مثلمـا اتخـذوا قـرارا      "، أمس،   "يديعوت أحرونوت "واضاف هذا المسؤول في حديث لصحيفة       . ومن دون تفكير  
ارتجاليا باعالن الحرب على لبنان ومثلما اتخذوا القرارات بتعيين مديرين عامين للوزارات، اتخذوا قرارهم هنـا                

سؤول عن معهد وايزمن لألبحاث، حيث تجـري        فوزير العلوم هو الم   . بتعيين وزير عربي في مركز حساس كهذا      
األبحاث األشد دقة وحساسية في شتى المجاالت، وهو المسؤول عن المفاعل النووي في ديمونة وهو المسؤول عن                 

وادعـى هـذا     ."األقمار الصناعية بما فيها أقمار التجسس وهو المسؤول عن العديد من المرافق الحساسة األخرى             
ديه أي شكوك أمنية في الوزير العربي المذكور، ولكنه يعتقد ان من تحمس لتعيينه في هذه                المسؤول انه ال يوجد ل    

ورفض قادة حزب العمل هذه االنتقادات       .الوزارة لم يتعمق في اقتراحه ولم يأخذ باالعتبار األبعاد األمنية لالقتراح          
أمـا النـاطق    . "يكشف وجههم الحقيقي  هذا كالم عنصري يطلقه أناس يختبئون وراء الستائر حتى ال           "وقال أحدهم   

وكل وزيـر يعـين فـي       . ليس من مهمتنا أن نتدخل في تعيين الوزراء       ": بلسان المخابرات اإلسرائيلية فعلق بقوله    
  ."الحكومة يعبر عادة دورة إرشاد أمنية للحفاظ على السرية، وهذا ما سيحدث في حالة تعيين مجادلة

  25/1/2007الشرق األوسط 
  

 رائيلي يواصل حشد دباباته على حدود غزة الجيش اإلس .31
ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أمس، أن القوات اإلسرائيلية تحشد آلياتها بشكل كبير قرب الحدود الشمالية لقطاع 

ويتخوف أهالي شمال قطاع غزة من أن تكون هذه الحشود مقدمة لعملية عسكرية ينفذها الجيش اإلسرائيلي . غزة
 . شهد يوميا عمليات إسرائيلية محدودة أو واسعة النطاقفي أراضيهم التي ت

  25/01/2007البيان اإلماراتية 
  

   أشهر4أخبار جلعاد انقطعت منذ : والد شاليط .32
 أن الخالف ال زال قائما حول عدد ،مقابلة هاتفيةفي بين والد الجندي جلعاد شاليط : بشار دراغمه من رام اهللا

معربا عنه أمله بأن يتم االنتهاء من هذه التفاصيل . حركة حماس اإلفراج عنهماألسرى الفلسطينيين الذين تطلب 
يجب أن يعمالن بجدية من أجل ) إسرائيل والفلسطينيين(الطرفين "وبرأيه فأن . قريبا ويتم إطالق سراح ابنه جلعاد

ال "ؤكد شاليط أنه وي ".حسم القضية وإطالق سراح جلعاد وأسرى فلسطينيين يتم التوافق على عددهم وأسمائهم
تلقيت منه رسالة في شهر سبتمبر من خالل الصليب :" يملك أي معلومات جديدة حول وضع ابنه وأضاف قائال

وحول المكان الذي يتم احتجازه فيه نفى أن  ".األحمر لكن بعد ذلك التاريخ لم أعلم عنه شيء أتمنى أن يكون بخير
. وقت قال أنه غير متأكد اذا كان موجودا في قطاع غزة حتى اآلنيكون جلعاد موجود حاليا في مصر وفي نفس ال

ويدعو شاليط  ".هناك قضايا معقدة في هذا الموضوع نأمل أن تحل ويحول جلعاد إلى بيته قريبا" :وتابع يقول
أتمنى على حماس وعلى حكومة رئيس الوزراء إيهود " :حركة حماس إلى اإلسراع في إبرام صفقة تبادل وقال

وحمل شاليط عبر إيالف رسالة إلى  ".ت اإلسراع في هذا الملف وحسم القضايا العالقة في أسرع وقت ممكنأولمر
  . حركة حماس مفادها أن هناك الكثير من اإلسرائيليين يتطلعون إلى تحقيق السالم في الشرق األوسط بأسرع وقت

  24/1/2007موقع ايالف 
  

  بسحب االعتراف بالبطريرك األرثوذكسي السابقالمستوطنون يطالبون الحكومة اإلسرائيلية  .33
تقدمت مجموعتان من المستوطنين الناشطين في شراء العقارات العربية في المدينة المقدسة، بطلب عاجل الى 
الحكومة اإلسرائيلية لإلطاحة بالبطريرك األرثوذكسي، ايرينيوس األول، وسحب االعتراف به بسبب دوره في 

بيع العقارات في باب الخليل ويلتزم أمام الحكومتين الفلسطينية واألردنية إشراك أبناء العمل على إبطال صفقة 
ويعتمد المستوطنون في طلبهم هذا على وثائق  .الطائفة العربية األرثوذكسية في إدارة شؤون الكنيسة وأمالكها
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ا الى انهم معنيون ويلمح المستوطنون ايض. وصلت اليهم، تضمنت تعهدات البطريرك ايرينيوس المذكورة
باستمرار البطريرك ثيوفولوس، أو استبداله بمطران يوناني آخر اسمه تيموثاوس، معروف بعالقاته اإلسرائيلية 

  . ومسؤوليته عن بيع العقارات خالل سنين طويلة، ودوره أساسي في االنقالب على ايرينيوس
  25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
  !  الصهيوني مليء بالخداع وال استبعد مخطط تطهير عرقي قادمالعقل :المؤرخ ايالن بابيه .34

 ، تحدث فيها عن كتابه التطهير العرقي، محاضرة في مدينة الناصرة فيايالن بابيه.لمؤرخ االسرائيلي داذكر 
لم  انه من خالل اللغة االنجليزية يستطيع التحدث للعا،وأشار إلى أن الطبعة األولى اصدرها باللغة االنجليزية

الغربي والذي يتحمل قسطا من مسؤولية ما حدث في فلسطين من نكبة والتي تم فيها تصفية المواطنين الفلسطينيين 
انا أريد ان يقرأ الطالب الجامعي االجنبي الكتاب خالل اعداده لبحث : وقال بابيه. وقتلهم على مرأى هذا العالم

رير الفلسطينية؟ ولماذا قامت الفدائية ليلى خالد باختطاف أكاديمي وعندما يسأل نفسه لماذا اقيمت منظمة التح
وأكد بابيه في سياق محاضرته ان ما فعلته . طائرات؟ حتما سيعرف الدوافع لذلك من خالل اطالعه على الكتاب

العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين ابان النكبة هو تطهير عرقي منهجي، ورفض بابيه االدعاءات االسرائيلية 
وأوضح بابيه انه عندما داست اول قدم لجندي من الجيوش العربية ارض . الفلسطينيين هربوا من قراهمان 

فلسطين كان اكثر من نصف سكانها الفلسطينيين بين نازح والجئ، وهذا دليل يؤكد ان الخطة كانت مبرمجة وتم 
ئق األرشيفية وانه تعمد كتابة اسماء اشخاص وقال بابيه إنه استعان خالل تأليفه كتابه بعدد كبير من الوثا. تنسيقها

على رأسهم دافيد بن غوريون ممن يتحملون مسؤولية المجازر التي حدثت في فلسطين وأوضح انه لو لم ترد 
  . أسماء أشخاص فأن مهمة اقناع اآلخرين بما حدث ستكون صعبة

ة بعض القرى العربية الفلسطينية وعرض بابيه بعض الخطط التي قامت بها العصابات الصهيونية من اجل تصفي
وحمل بابيه العالم المسؤولية بقوله كيف تسمحون بتسمية دولة اسرائيل دولة ديمقراطية ، 48داخل مناطق الـ

واشار بابيه الى انه اذا لم تتعامل . والتي تشمل في عقيدتها وفكرها سياسة تطهير عرقي وطرد شعب من أرضه
  .لة جنوب أفريقيا خالل فترة حكم األبرتهايد فلن يكون سالم في هذه المنطقةدول العالم مثلما تعاملت مع دو

  24/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  !!جدعون عزرا مطلوب للعمل وزيرا في الكويت؟ .35
جدعون "اقترح الصحفي الكويتي المعطش في مقال نشره على صفحات صحيفة الوطن الكويتية امس تحت عنوان 

سرائيلي الجنسية الكويتيه حتى يتمكن من تولي حقيبة البيئة في الكويت ويصبح وزيرا كامل منح الوزير اال" عزرا
ان سكان منطقة الهيمان يعانون منذ مدة طويلة من امراض ناتجة "وقال المعطش في مقالته  .العضوية في الحكومة

لذلك اقترح اللجوء الى شخصية , تهمعن المكاره الصحية والروائح المنبعثة من المنطقة دون ان يستمع احد لمناشدا
قادرة وقديرة على حل هذه القضية مثل وزير البيئة االسرائيلي غدعون عزرا الذي نجح في التخلص من الروائح 

  ".المنبعثة من مزرعة االبقار القريبة من قصر العاهل االردني خالل ايام معدودة
  24/1/2007وكالة معا اإلخبارية  

  
  رائيل االستعداد لسحق حزب اهللا وإلنزال هزيمة بالجيش السوريعلى إس: عوزي آراد .36

ن إعادة تـسلح    أ مدير معهد السياسة واإلستراتيجية اإلسرائيلي الكائن في هيرتسيليا، البروفيسور عوزي آراد،             قال
لي يعد وضعا صعبا إلسرائيل، وعلى الجيش اإلسـرائي       "حزب اهللا وتزود سوريا بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات         

االستعداد من أجل احتمال تجدد الحرب على الحدود الشمالية، مع األمل بأن يعيد الجيش اإلسرائيلي العمل بعقيدته                 
  . "ي إذا ما تورط في الحرب القادمةالقتالية القديمة، ليس لسحق حزب اهللا فقط، بل وإلنزال هزيمة بالجيش السور

  



  

  

 

  

  |          20ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

ال تكمن في االحتالل اإلسرائيلي رغـم أنـه يجـري اسـتخدامه              "وزعم آراد أن جوهر المشكلة مع الفلسطينيين        
  !"االحتالل كذريعة للحرب

  25/1/2007 48عرب
  

   تقصير مدة خدمة قائد لواء احتياط في الفرقة البرية:  الفشل في لبنانتداعيات .37
عقاب الفشل في   تقرر في قيادة منطقة الشمال تقصير مدة خدمة ضابط أحد األلوية البرية في قوات االحتياط، في أ                

وتبين في التحقيقات الداخلية التي أجريت في الجيش أن أحـد            .أداء اللواء الذي تولى قيادته في العدوان على لبنان        
  .األلوية انسحب من مرجعيون بعد أن دخل إليها، دون تلقي تعليمات من قائد اللواء باالنسحاب

  25/1/2007 48عرب
  

  لعراقية حماية الالجئين الفلسطينيين لديهمفلسطينيو اإلمارات يطالبون القوى ا .38
 ندد أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في أبوظبي، بعمليات التنكيل التـي يتعـرض لهـا أبنـاء الجاليـة                    :أبو ظبي 

 لها هي ثمن لموقفهم الصلب تجاه فلـسطينيتهم أوال          ون أن االعتداءات التي يتعرض    واواعتبر. الفلسطينية في بغداد  
وإبداء مزيد مـن الوحـدة إلسـقاط كـل          ،   كل شرفاء العراق إلى صيانة الدم الفلسطيني       واوطالب .انياوعروبتهم ث 

المؤامرات التي تهدف زرع الفتنة بينهم واإلصرار على توجيه السالح ضد أعداء العراق واألمـة مـن محتلـين                   
  .وعمالء

  24/1/2007 قدس برس
  

   لبنان تستنكر االضراب العاماللجان الشبابية الفلسطينية في: صحيفة المستقبل .39
استنكرت اللجان الشبابية الفلسطينية في لبنان ما قامت به الحركة االرهابية والتخريبية بقيادة حسن نـصر ايـران                  

 وبعض القوى المعارضة اللبنانية، تنفيذا لوصية الخميني بتصدير الثورة الشيعية الى لبنان ومنهـا الـى                 ،وسوريا
  .واالسالميفلسطين والعالم العربي 

  25/1/2007المستقبل 
  

   قتيالً حصيلة الفلتان األمني منذ مطلع العام الحالي  29: الميزانمركز  .40
كشف مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة عن أن حصيلة الفلتان األمني في األراضي الفلـسطينية                : ألفت حداد 

 24مـن بيـنهم     شخـصا    166فالن، فيما جرح     ضحية، من بينهم أربع نساء وط      29منذ بداية العام الحالي بلغت      
 12 شخصاً من بينهم صحفي أجنبي، عالوة على االعتداءات التـي اسـتهدفت              47طفالً، باإلضافة إلى اختطاف     

  . مؤسسة من بينها أربعة مؤسسات عامة
  24/1/2007 48عرب

  
   على الحرية  سرائيليةسجون االالمن تفشي ظاهرة تفضيل االعتقال في قراقع يحذر  .41

حذر مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي، اليوم، من ظاهرة تتفشى بين الشباب، بتفضيلهم الذهاب               : بيت لحم 
عبـر   كما   . في االراضي الفلسطينية   إلى السجون على بقائهم عاطلين عن العمل جراء األزمة االقتصادية الخطيرة          

 يعنـي أنهـا      ذلـك  ن، وشعورها باالرتياح، ألن   عن دهشته إزاء تشجيع بعض األسر ألوالدها بالذهاب إلى السج         
من المعتقلين الفلسطينيين هـم مـن األجيـال         % 60 إلى أن     على هذا الصعيد   ولفت .ستحصل على معاش شهري   

الشابة، محذراً من أن هذه الظاهرة تشكل خطراً أمنياً واجتماعياً ساحقاً على المجتمع الفلسطيني، وهي تشير إلـى                  
  .ماعيحالة تدهور نفسي واجت

  24/1/2007 وفا –وكالة االنباء الفلسطينية  
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 صرف رواتب الموظفين والعسكريين واالسرى االحد عبر البنوك : زكارنة .42
اعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين ان رواتب الموظفين والعسكريين واالسرى ستصرف يوم االحد : بيت لحم

فقط بالبيانات اللتزام وا، اللتفات الى ما وصفه بالشائعاتطالب الموظفين بعدم افي حين  .المقبل عبر البنوك
، وفي موضوع اخر شجب ما اسماه عملية االقصاء الوظيفي التي تعرض لها عميد كلية خضوري .الرسمية
 .   وان ال يستخدم القرارات االدارية النزال العقوبات بالمضربينذلك،وزير التربية والتعليم بالعدول عن  وطالب

  24/1/2007عا اإلخبارية وكالة م
  

   ألف فلسطيني يتعرضون يوميا للتنكيل على معبر قلنديا100: ناشط حقوقي .43
 ألف فلسطيني مـن     100 ما يتعرض له أكثر من       ،انتقد باحث فلسطيني من جمعية حقوق المواطن      : القدس المحتلة 

 يعانون من   همنأ لفت إلى لقدس، و سكان القدس الشرقية المحتلة، والذين فصلهم جدار الفصل العنصري عن مدينة ا           
السماح لسائق السيارة فقط    ، ك تنكيل وتعامل غير إنساني من قبل الجنود اإلسرائيليين، أثناء مرورهم في معبر قلنديا            

 بقية الركاب على العبور من مسالك في الحاجز يمرون خاللها بعملية تفتـيش مهينـة                فيما يجبرون ،   مثال بالمرور
  . وطويلة

  24/1/2007 قدس برس
  

  سلطات االحتالل اإلسرائيلي قلصت بناء الفلسطينيين في القدس .44
أكد مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، في القـدس المحتلـة، أن سـلطات                : القدس المحتلة 

ار  انتهاكاتها بحق البناء والسكن الفلسطيني، في القـدس، بحجـة بنـاء الجـد              2006االحتالل واصلت خالل عام     
. 2005 وعـام    2000 مسكناً في الفترة بـين عـام         622إنه قد تم تدمير     وقال  . العازل، أو البناء بدون ترخيص    

 االحتالل يواصل حروبه ضد الوجود الفلسطيني في القدس وخارجها، من خالل استخدام إجـراءات                بأن وأضاف
وأشـار إلـى أن هـذه      .وتـدمير ووسائل اإلرهاب والقمع من مصادرة وغرامات مالية، وإخالء قصري وهـدم            

 في  90اإلجراءات، تمثل في تقرير بلدية االحتالل، التي أكدت أنها نجحت بتقليص البناء المقدسي هذا العام بنسبة                 
أوضـح   فيما   .2006 حالة إخالء قصري وهدم وتدمير، خالل سنة         111ن المركز تمكن من توثيق      إوقال   .المائة

  .18 طفالً دون سن 325 منهم ، مقدسيا540ًأن عملية الهدم أدت إلى تشريد 
  24/1/2007 قدس برس

  
  صندوقا األقصى والقدس يموالن إعادة إعمار مبان في المدينة العتيقة .45

اعلنت اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس أمس اعتمادها المرحلة الثانية من مشروع إعـادة إعمـار                : جدة
  .ماليين دوالرالبلدة القديمة في القدس بقيمة أربعة 

  25/1/2007الحياة 
  

  هيئة محامين دولية إلرغام إسرائيل على وقف الحفريات عند المسجد األقصى .46
، إلى تشكيل هيئة من المحاميين الدوليين لمالحقـة إسـرائيل            الفلسطيني  رسالة الحقوق   مركز دعا: القدس المحتلة 

وأكـد أن هـذه األعمـال        .أسفل المـسجد األقـصى    قضائياً أمام المحاكم الدولية إلجبارها على وقف الحفريات         
والحفريات المستمرة تشكل مساساً خطيراً بحرمة المسجد والمقدسات اإلسالمية وتهدف إلـى تهويـدها وتـضييع                

  . معالمها
  23/1/2007 قدس برس
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 اتهام إسرائيل بممارسة االضطهاد الديني ضد أهل القدس  .47

 إسرائيل بممارسة االضطهاد الديني ضد أهالي القدس ، أمس،الفلسطينيةاتهمت مؤسسة االقصى :  د ب أ-رام اهللا 
 .المحتلة من الفلسطينيين ومحاولة إفراغ المسجد االقصى من المصلين بعد قرارها منع فلسطيني من دخول المسجد

  25/1/2007الدستور 
  

    في جنينقوات االحتالل تعيد اعتقال أحد رموز الحركة اإلسالمية .48
أعادت قوات االحتالل اعتقال إبراهيم نواهضة احد رموز الحركة اإلسالمية في محافظـة جنـين                :رامي دعيبس 

 فـي سـجون      لعشرة أعوام  تاعتقال استمر فترة   قضى في وقت سابق       وجدير بالذكر أنه   .خالل عودته إلى بلدته   
  .  نسيم توليدانولي االسرائي، التهامه بتنسيق عمل الخلية القسامية التي قامت باختطاف الجندياالحتالل

  24/1/2007 48عرب
  

   اعتقاالت اسرائيلية واسعة في مناطق الضفة الغربية ةحمل .49
 فلسطينياً من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بدعوى انهم 28 فجر اليوم، ،اعتقلت قوات االحتالل: بيت لحم
  .من تنظيمات فتح وحماسومن الجهاد ، مطلوبين

  25/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  جنود إسرائيليون يحاولون نزع حجاب أسيرة فلسطينية .50
علـى  أنها أوقفـت    من سكان سلفيت في شمال الضفة الغربية،         نقل نادي األسير الفلسطيني، عن أسيرة     : واشنطن

 ليتم بعد ذلك احتجازها ونقلهـا      تفتيشاً عارياً،    بتفتيشها مجندة   حيث قامت  ، خالل عودتها من نابلس،    حاجز بيت ايبا  
كمـا ذكـرت أنهـا      .  ومنعته هقاومتإال أنها   ،  هاحاول أحد الجنود نزع المنديل عن رأس      وقد  جيش،  للمعسكر  إلى  

  .تعرضت إلنهيار عصبي نتيجة الظروف الصعبة التي صادفتها داخل الزنزانة التي احتجزت بها
  23/1/2007 قدس برس

  
  2007االونروا تحذر من انهيار برنامج الطوارئ لعام  .51

حذرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين خالل زيارة  نظمتها لممثلي الدول المانحة الى مخيمات : القدس
 من انهيار برنامج الطوارئ الذي تنفذه المنظمة في االراضي الفلسطينية ،الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية

 مليون 246 ما يعادل 2007ئ والذي تبلغ ميزانيته لعام المحتلة اذا لم تنفذ الدول المانحة تعهداتها للبرنامج الطار
  .دوالر

  24/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

  في الضفة الغربية من االحتالل إلنقاذ قرية العقبة  محمود عباسمناشدة .52
 التحرك السريع إلنقاذ قريـة العقبـة التـي          ،ناشد محافظ جنين في عدة رسائل إلى محمود عباس        : رامي دعيبس 

كما .  ضمن خطة اولمرت للفصل أحادي الجانب      اهي وباقي منطقة الغور الستهداف مبرمج للسيطرة عليه       تتعرض  
قرية تتعرض يومياً ألبشع إجراءات التنكيـل       ال أشار فيها إلى إن      ،دعا في كتب أرسلت إلى ست وزارات فلسطينية       

  .دم لمؤسساتها المحدودة إنذاراً باله13 حيث تم هدم منزلين مؤخراً، فضالً عن تسليم ،والمضايقة
  24/1/2007 48عرب
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  عائلة فلسطيني معتقل في جوانتانامو تناشد إطالق سراحه   .53

 ان يرى ابنه المعتقل في سجن جوانتانامو منذ سـتة           ،خان يونس جنوب قطاع غزة    من   يأمل فلسطيني    :آي.بي.يو
  .فلسطينيين المساعدة على إطالق سراحهناشد المسؤولين الحيث أعوام، من دون أن يتم تقديمه الى المحاكمة، 

  25/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ارتفاع في نسبة الجريمة في األراضي الفلسطينية العام الماضي: مسؤول أمني .54
أفادت معطيات نشرتها الشرطة الفلسطينية، إلى ارتفاع في نسبة الجريمة في األراضي الفلسطينية             : القدس المحتلة 

م الماضي في ظل تصاعد الفلتان األمني وتواصل العدوان اإلسرائيلي وارتفـاع نـسب الفقـر                المحتلة، خالل العا  
 محافظات شمال الـضفة      شرطة وقال مدير العالقات العامة واإلعالم في      .والبطالة المصاحبة لمثل هذه األوضاع    

 فقـد   من جهة أخرى  و . باسم مجهول   منها  قضية 3882، سجل   16672 تن عدد الملفات التي وثقت بلغ     أالغربية،  
  . حالة85تعدي الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين على المواطنين واألمالك، ت حاالت بلغ

  24/1/2007 قدس برس
  

  إغالق معبر رفح بعد يومين من تشغيله .55
اغلقت اسرائيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من جديد أمس بعد تشغيله لمدة يومين في اتجاه واحد فقـط                    :القاهرة

 2700بلغ إجمالي عدد العـابرين خـالل فتـرة تـشغيله            قد  و .لقين من الجانب المصري إلى القطاع     لدخول العا 
 طناً من الدقيق المقدم للفلسطينيين 487 شاحنة تقل نحو   20معبر  ال يفلسطيني، كما عبرت منفذ كرم أبو سالم جنوب       
  .من برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة

  25/1/2007الحياة 
  

   في الضفة الغربية شجرة زيتون من اراضي دير بلوط400الع اقت .56
جرفـت مـساحات مـن      فيما   ، عليها ستولتشجرة زيتون وا   400 اقتلعت قوات االحتالل     : اياس تيسير  -سلفيت  

ن االرض حكومية وان الجيش االسرائيلي      يفيد بأ لعام الماضي   ااالراضي في بلدة دير بلوط، زاعمة توزيع منشور         
 ا للجنة الـدفاع عـن       ها تم رفع  يملكون أوراق ملكيتها، التي    علما ان اصحابها     ،وعن امالك الغائبين  مسؤول عنها   

  .االراضي دون جدوى
  25/1/2007الحياة الجديدة 

 
 اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة اسالمية قرب مخيم عين الحلوة   .57

يبوا بجروح جراء اشتباكات اندلعت الخميس افاد مصدر امني لبناني ان خمسة اشخاص اص: لبنان، اف ب-صيدا
االسالمية على مقربة من مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين " جند الشام"بين عناصر الجيش اللبناني ومجموعة 

ولم تتوافر معلومات حتى االن عن هوية هؤالء الجرحى وما اذا كانوا مدنيين او . قرب صيدا في جنوب لبنان
المصدر لوكالة فرانس برس ان االشتباكات مستمرة وقد تضررت ناقلة جند للجيش اللبناني واضاف .  عسكريين

النار على " جند الشام"واندلعت هذه المواجهات بعدما اطلق عناصر من مجموعة . اثر اصابتها بقذيفة صاروخية
 الحلوة والذي لم يسبق ان عناصر الجيش اللبناني صباح اليوم اثر انتشارهم في حي التعمير القريب من مخيم عين

 . انتشر الجيش فيه
 25/1/2007الدستور 

  
  زكي تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية مع فضل اهللا يبحث  .58
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عباس زكي، ممثّل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنـان، مـساء        للسيد   استقبالهأكد السيد فضل اهللا خالل       :بيروت
م القضايا، وال بد من أن نعمل على إنتاجها لكي تبقى في البال، فال تـصادرها                 أن القضية الفلسطينية هي أ     ،أمس

إلى ضـرورة   الفتا  اإلقليميات والمذهبيات، وشدد على وحدة الصف الفلسطيني كأساس للحفاظ على هذه القضية،             
  .احترام الفلسطينيين في أي بلد عربي يحلون ضيوفا فيه، وعدم التضييق عليهم ومحاصرتهم

   25/1/2007 وفا -االنباء الفلسطينيةوكالة 
  

   دول عربية لمبادرة سالم جديدة5 مع ىمشرف يسع .59
ـ                :  اف ب  -ابو ظبي     ىاكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف امس االربعاء انه اتفق مع خمسة قـادة عـرب عل

وصـرح  . لمنطقةصياغة مبادرة سالم للنزاع االسرائيلي الفلسطيني الذي قال انه مصدر تصاعد حدة العنف في ا              
هـي االردن ومـصر     ،   خمس دول في الشرق االوسط     ىمشرف للصحافيين في ابو ظبي في اعقاب جولة قادته ال         

ان ذلـك   و ان قلب المشكلة هو القضية الفلسطينية والخالفات في العالم االسالمي            ،والسعودية وسورية واالمارات  
  .يؤدي الي االرهاب والتطرف 

 25/1/2007القدس العربي 
  

  ناشدة إلنقاذ المعتقلين العرب في سجون إسرائيل  م .60
 دانت لجنة األسرى والمعتقلين في تجمع الجوالن السوري المحتل سياسة التنكيـل والـضغوط التـي                 :يو بي أي  

وذكرت وكالة األنباء الرسمية السورية سانا أمـس أن اللجنـة           . تمارسها إسرائيل حيال األسرى والمعتقلين العرب     
 المنظمات الدولية والحقوقية واإلنسانية التابعة لمنظمة األمم المتحـدة خـصوصا بمتابعـة واقـع                ناشدت في بيان  

كما طالبت هذه المنظمات بالعمل علـى تخفيـف معانـاة األسـرى     . األسرى السوريين في المعتقالت اإلسرائيلية  
صة الجانب الصحي إضافة إلى     وآالمهم نتيجة اإلهمال المتعمد من إدارة السجون في مجاالت حياتهم الخاصة وخا           

  . إفساح المجال لهم للتواصل مع أهاليهم
  25/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الظواهري يصف الرئيس الفلسطيني بأنه خائن .61

 يـوم  ، في شريط مصور بثه موقع على شبكة االنترنت، حث الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري   :دبي
قال ان عباس ومستشاره البارز محمـد دحـالن         و ، التخلي عن الرئيس محمود عباس      الفلسطينيين على  ،االربعاء

  . علمانيان باعا فلسطين ووصفهما بأنهما عدوان للشريعة االسالمية وخائنان وعميالن المريكا واسرائيل
  25/1/2007رويترز 

  
    االردني االسرائيليالتنسيق األمنيتجدد رفض المعارضة االردنية  .62

لجنة التنسيق العليا لالحزاب المعارضة االردنية موقفها الرافض للتنسيق االمني االردني االمريكي            جددت  : عمان
  .جاء ذلك على خلفية قضية المواطن فواز ضمرة. االسرائيلي من حيث المبدأ

  25/1/2007القدس العربي 
  

  عباس إلى كردستان وبغداد الربيع المقبل .63
ر عضو الهيئة القيادية لحزب االتحاد الوطني الكردستاني في حـوار مـع              قال المال بختيا   : عرفان رشيد  –روما  

 أنه التقى الرئيس الفلسطيني في مقر إقامتـه         ، الناطقة باللغة الكردية في مدينة السليمانية      ،صحيفة كوردستاني نوي  
ان الى الـرئيس  في العاصمة األردنية عمان وأنه حمل معه دعوة رسمية من الرئيس طالباني وحكومة إقليم كردست 

محمود عباس لزيارة كردستان وقد قبلها بكل سرور وتقرر أن تكون الزيارة في الربيع المقبل وستـشمل بغـداد                   
  . وإقليم كردستان
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ن اللقاء مع الرئيس عباس كان مثمراً وجرى في جو من التفاهم الودي واألخوي، تطرقنا خالله الى قضايا                  افاد أ و
نا اللبنة األساسية لتفعيل عالقاتنا التاريخية مع القيادات الفلـسطينية التـي تمتـد              عدة ذات اهتمام مشترك، ووضع    

  .لسنوات بعيدة
  25/1/2007الحياة 

  
 دوفيليبان يؤكد وقوف فرنسا الدائم إلى جانب الدولة العبرية .64

فـي  ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيليبان أكد            :  جوزيف حرب  ترجمة
كلمة القاها امام المنظمة اليهودية الفرنسية في باريس ان فرنسا سوف تقف دائما الى جانب اسرائيل مشيرا الى انه                   
يشاطرها القلق الناجم عن مخططات ايران النووية ومطالبا المجتمع الدولي بان يبذل اهتماما أكبر بعملية الـسالم                 

بات عدة كرر مساندته للدولة العبرية بـالرغم مـن توجيهـه            واضافت ان دوفيلبان في مناس    . في الشرق االوسط  
  .انتقادات معينة الى بعض تصرفات جيشها في األراضي الفلسطينية المحتلة أو في لبنان

  25/1/2007عكاظ 
  

  كارتر يتمسك برأيه في العنصرية اإلسرائيلية .65
: فلـسطين "راء التي وردت في كتابه      قال الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر انه لن يتراجع عن اآل          : يو بي أي  

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كارتر قوله في محاضرة في جامعة برانديز في والتهام              . "سالم وليس ابارتهايد  
سـيؤدي إلـى    ) العنوان(وأضاف  أرى انه     . انه كان يعلم أن عنوان الكتاب سيكون مثيرا للجدل        ) ماساشوستيس(

 فـي   1700وقال مخاطبا حشدا مـن      . "هذا العنوان وأنا اعلم انه سيكون استفزازيا      اخترت  "وتابع  . "مشاعر قاسية 
هذه المرة األولى التي أوصف فيها بالكاذب والمتعـصب         "جامعة برانديز التي يمولها اليهود، ومعظم طالبها منهم         

 قـرار الحكومـة   وقـال كـارتر ان   . "هذا األمر أصـابني بـاألذى     "وتابع  . "والمعادي للسامية والجبان والمنتحل   
.  تقـسم األراضـي العربيـة      "شبكة عنكبـوت  " ببناء أسيجة تخصص طرقا سريعة لليهود يخلق فقط          "اإلسرائيلية"

، كونها عبارة تشير إلـى األراضـي        "البنادوستانات والكانتونات المنعزلة  "وأضاف ان الضفة الغربية تعج اآلن ب        
  .         العنصريالتي خصصت للسود في جنوب إفريقيا أيام حكم الفصل 

  25/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  واشنطن تعلن رفضها لحكومة برئاسة هنية  .66
ابلغت االدارة االمريكية الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفضها اية حكومة فلـسطينية            :  وليد عوض  -رام اهللا   

. لمقاومـة االسـالمية حمـاس     تشكل في المستقبل برئاسة رئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية احد قادة حركة ا            
وحسب مصادر فلسطينية فان واشنطن ابلغت موقفها هذا الى مستشارين للرئيس عبـاس موجـودين حاليـا فـي                   

واوضحت المصادر الفلسطينية أن واشنطن هددت بمقاطعة حكومة الوحـدة الوطنيـة       . الواليات المتحدة االمريكية  
 وطنيا أمس األول بهدف تشكيلها واالتفاق على برنامجها السياسي          المرتقبة والتي بدأت الفصائل الفلسطينية حوارا     

الذي ما زال مثار خالف بين حركتي فتح وحماس، واتفق في أولى جلسات الحوار على تشكيل لجنة مصغرة من                   
  . جميع االطراف لصياغة برنامج الحكومة

 عن عدم رضاها من اللقاء الذي تم        وعبرت واشنطن لمستشاري عباس الموجودين هناك لتسويق الحكومة المنتظرة        
عقده قبل ايام في دمشق بين الرئيس الفلسطيني وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وذلك وفق ما قالتـه                   

ونقل عن مصدر فلسطيني قوله إن وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس ستحمل معها             . المصادر الفلسطينية 
القادم لعقد قمة بين عباس ورئيس الوزراء االسـرائيلي         ) فبراير(سطينية مطلع شباط    خالل زيارتها لالراضي الفل   

  . ايهود اولمرت عددا من التحفظات والمقترحات على الحكومة الفلسطينية المنتظرة
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هذا وتتداول االوساط السياسية الفلسطينية بان رايس ستأتي ومعها مبادرة جديدة تشمل إقامة دولة فلـسطينية ذات                 
ود مؤقتة كما ستحاول اقناع االسرائيليين بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لـدى اسـرائيل الـى         حد

  .صندوق الرئاسة الفلسطينية
   25/1/2007القدس العربي 

  
  معنيون بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني : ممثل هولندا .67

ة، إن بالده معنية بمواصلة تقديم المـساعدات والـدعم           قال فرانس ماكان، ممثل هولندا لدى السلطة الوطني        :غزة
جاء ذلك خالل زيارة الممثـل الهولنـدي         .للشعب الفلسطيني، ألنها تدرك حجم المعاناة التي يواجهها هذا الشعب         

نى وتم .يرافقه رونالد ماجور، السكرتير الثاني بالممثلية الهولندية لمحافظة غزة اليوم ولقائه بالمحافظ محمد القدوة             
الممثل أن تقدم هذه المساعدات في المجاالت التي يحتاجها المواطن الفلسطيني حتى تحقق أكبر فائدة ممكنة، مشيراً                 
إلى أن بالده شرعت في تقديم القروض للمزارعين من أجل إعادة زراعة األراضي، التي تـم تجريفهـا وأنهـم                    

  .دار الساعةسيواصلون جهودهم من أجل أن يظل معبر المنطار يعمل على م
 24/1/2007 وفا –وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  حماس وحكومة الوفاق الوطني  .68

   محمد ابراهيم المدهون.د
ان الفوز الكبير الذي حققته حماس في االنتخابات التشريعية وضع المشروع الحضاري االسالمي في قلب المعركة                

لذلك تأثير بالغ األهمية، حيث أن قرارات حمـاس         و. وفي مواجهة صريحة أمام المشروع الصهيوني االغتصابي      
ان الضغط الرهيب الذي تتعرض لـه الحكومـة         .. .غدت تتجاوز المدي الجغرافي لفلسطين لتشمل خريطة العالم       
 مصراعيه أمام حماس أمام تحدي تشكيل الحكومـة         ىالفلسطينية وحركة حماس والشعب الفلسطيني يفتح الباب عل       

 - الحصار األمريكي    ى ذلك من مفترقات طرق حساسة وخطيرة أمام حماس عالوة عل          الحادية عشرة وما يصاحب   
  .االسرائيلي والضغط األوروبي كي تدفع حماس ثمناً سياسياً مقابل أوهام

 مفترق الطريق، وال مفر أمامها اال االسـتمرار     ى يقين أن قبول حماس للتحدي السياسي وضعها عل        ىوما زلت عل  
 منتهاه وقبول التحـدي الـذي يـشكل رافعـة المـشروع             ىية عشرة ومواصلة المشوار ال    وتشكيل الحكومة الحاد  

 حماس وقادتها ادراك خطـورة      ىالحضاري االسالمي ان أحسنت حماس ادارة التحدي واال فالثمن باهظ، لذلك عل           
  . الموقف والعمل بما يتناسب مع حجم التحدي ودقة المرحلة

 معايير موضوعية تخـدم     ى وزاري يستمزج ألوان الطيف السياسي، ويحتكم ال       االستجابة لنتائج االنتخابات بتشكيل   
 الصيغة التي تنال احترام المجموع الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة            ىالشعب الفلسطيني، وتكون أقرب ال    

  .  رأس االهتمامات في حماس وفتحى علىيتفق عليها الجميع وخاصة فتح وحماس يجب أن يبق
 ضرورة الحرص أن يكون العمل الجبهوي االئتالفي عنوان المرحلة القادمة خاصة بين فتح وحماس           ىنعم أُؤكد عل  

 فقه جديد وروح جديدة مع ضرورة تواجد الشركاء         ىويحتاج لكي ينجح ويصبح العمل الجبهوي االئتالفي ناجعا ال        
  .اآلخرين

تحدي وتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات والتي        منتهاه وقبول ال   ىوان لم يتم ذلك فال مانع من مواصلة المشوار ال         
ليس بالضرورة أن تكون من خارج حماس بل من الضروري أن تبتعد عن التمثيل الصارخ لحماس فيها مما قـد                    
يؤثر في سقوط الهيبة واختالط األوراق في المواقف السياسية بين ثوابت ضرورية لحماس وخطاب اعالمي متزن                

 تكون الحكومة جلها أو كلها من خارج أعضاء التـشريعي لترسـيخ مبـدأ فـصل                 وأن. ومواقف مرنة للحكومة  
  . السلطات وخاصة السلطة التنفيذية عن التشريعية مما سيعزز روح المحاسبة والتي يمثلها التشريعي

ح  تعزيز الجبهة الداخلية عبر اصال     ى عل ى الحكومة الحادية عشرة أن تعمل في المرحلة القادمة كأولوية قصو          ىعل
السلطة ومحاربة الفساد واعادة بناء الهياكل واعداد الخطط التطويرية ومواجهة القضايا اليومية والمشاكل الحياتية              

  .التي يواجهها المواطن الفلسطيني كالبطالة والمشكالت الصحية والسكنية والتعليمية ومواجهة العدوان المتزايد
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 بناء منظمة التحرير الفلسطينية ككيان فلسطيني صلب ومرجعيـة          ى الجميع التوجه فوراً ال    ىان التحديات تحتم عل   
عليا برفدها بعناصر الصدقية والكفاءة من األعضاء في اللجنة التنفيذية، وبضم حماس والجهـاد والمبـادرة بمـا                  
يتناسب مع ثقلها الجماهيري، وبآلية وخطط عمل، واسـتبعاد أو تقلـيص الفـصائل عديمـة الـوزن الـسياسي                    

واعادة صـياغة برنـامج سياسـي       . ي في الشارع، عن مواقع الصدارة، مع بقائها في المجلس الوطني          والجماهير
  . أساس وثيقة الوفاق الوطنيىوطني جامع تتفق عليه كافة القوي السياسية عل

المـصاغة  ) االطار الجامع للشعب الفلسطيني   ( حقيبة منظمة التحرير     ىال غضاضة في اعادة ملف المفاوضات ال      
وهذا سيخرج حماس من مأزق االقتراب من الحظر السياسي فـي العالقـة المباشـرة مـع                 . ألسس السابقة  ا ىعل

ومن هنا يمكن    ).من خالل المنظمة  ( التأثير علي مجريات األمور      ىاسرائيل وفي ذات الوقت لن يحرمها القدرة عل       
 حماس كغيرها االلتزام بالهدنة     ىبح عل ويص) يتفق عليها الجميع  ( هدنة طويلة األجل     ىأن تنطلق منظمة التحرير ال    

  . التوازن بين العمل السياسي والمقاومةىواالنضباط في الرد حال حدوث خرق صهيوني والمحافظة عل
 محطاتها ومـا زالـت      ىمواصلة المشوار ضرورة ألن معركة التحرير الفلسطينية لما تنته بعد فما زالت في احد             

 ألي حـرب  ى مبرر للتكهن بأنها سوف تتوقّف قبل انجاز الهدف األعلتتواصل علي أكثر من صعيد وأسلوب، وال  
 الحـدود   ى انفتاح المعادالت حت   ىودم الشهداء الفلسطينيين اليومي هو وحده الدليل عل       . االستقالل الوطني : تحرير
  .ىالقصو

  25/1/2007القدس العربي 
  

    ماذا يحدث في إسرائيل؟ .69
   أحمد سعيد نوفل

س، نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بأن إسرائيل تمر بأزمة سياسية وأخالقية بسبب قـضايا              اعترف شمعون بير  
. الفساد، والخالفات التي حدثت منذ استقالة دان حالوتس، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، في األسبوع الماضـي               

يم حزب كاديمـا اليمينـي،      وقد تعمقت الخالفات التي كانت موجودة من قبل بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي وزع            
وظهرت الخالفات على السطح بينهمـا      . أيهود أولمرت، ووزير الدفاع عمير بيرتس، زعيم حزب العمل اليساري         

    . بسبب عدم اتفاقهما على تعيين رئيس جديد لهيئة األركان اإلسرائيلي
نازي، في هـذا المنـصب خلفـا      فقد تبين أن بيرتس يرغب في تعيين مدير عام وزارة الدفاع، الجنرال غابي أشك             

وكـان  . لحالوتس، فيما كان أولمرت يفضل تعيين النائب الحالي لرئيس هيئة األركان، الجنرال موشي كابلنـسكي              
حالوتس قد عين األخير خالل العدوان على لبنان ممثال له في قيادة الجبهة الشمالية، ما يجعله مشاركا في الفـشل                    

التي تـشكلت   " فينوغراد"قد يعرضه إلى االنتقاد من قبل لجنة التحقيق اإلسرائيلية          الذي لحق بالجيش اإلسرائيلي، و    
أما أشكنازي، فقد عين في منصبه بعد أسـبوعين         . لمعرفة أسباب قصور الجيش اإلسرائيلي في الحرب على لبنان        

 عين في هـذا     وكان من المتوقع أن يحصل على منصب رئيس األركان بدال من حالوتس عندما            . من بدء العدوان  
وهو يعتبر من أكثر القادة العسكريين اإلسرائيليين خبرة في شؤون لبنان، إال أنه يبقـى               . المنصب قبل ثالثة أعوام   

وقد يبدو أن هذا هـو      . خارج دائرة االتهام من لجنة فينوغراد ألنه لم يكن له دور عملي خالل العدوان على لبنان               
شحه لهذا المنصب، لكي يخفف من حدة الهجوم عليه من قبـل الـصحافة              أحد األسباب التي تجعل وزير الدفاع ير      

    .وبعض القيادات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي
وقد انتقد بعض جنراالت الجيش اإلسرائيلي طريقة التعيين ألنها تتم في إطار صفقات سياسـية بـين األحـزاب                   

صبه ألكثر من عدة أشهر، إذ يتغير بتغير التوازنـات          اإلسرائيلية، ما يؤدي إلى أن ال يبقى رئيس األركان في من          
كما أدى الخالف بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه إلى حدوث خالف بين قيادات             . الحزبية في الحكومة اإلسرائيلية   

وبحسب القانون األساسي للجيش،    . الجيش الذين انقسموا هم أيضا بين مؤيد ومعارض الختيارات أولمرت وبيرتس          
وقبل التعيين، يجب أن يحظى المرشح على       . مة هي التي تعين رئيس األركان بتوصية من وزير الدفاع         فإن الحكو 

    .موافقة لجنة التعيينات العليا برئاسة قاض
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ومن جهة أخرى، يريد رئيس الوزراء اإلسرائيلي التخلص من وزير الدفاع العتقاده بعدم أهليته خـالل الحـرب                  
صية عسكرية مرموقة، كرئيس الوزراء السابق إيهود باراك، في منصب وزيـر            ويرى أن تعيين شخ   . على لبنان 

إال أن  . الدفاع سيؤدي إلى تخفيف حدة االنتقادات التي تعرض لها هو شخصيا بسبب فشله في حربه علـى لبنـان                  
 أن رئيس   ويعتقد زعيم حزب العمل   . بيرتس يرفض االستقالة وحده، ويربطها باستقالة الحكومة اإلسرائيلية مجتمعة        

) بيـرتس (الحكومة يريد إطالة مدة التفاوض على منصب رئيس األركان، من أجل أن يضغط حزب العمل عليـه                  
    .لكي يتنحى عن منصبه، وعن قيادة الحزب، ونقله من ثم إلى وزارة أخرى

ـ                  اء فـي   وفي الواقع، فإن استقالة حالوتس تركت إسرائيل، وألول مرة، من دون رئيس أركان بعدما رفـض البق
منصبه إلى حين تعيين رئيس جديد، ولم ينتظر صدور التقرير األولي للجنة فينوغراد حـول أسـباب إخفاقـات                   
العدوان على لبنان، في الوقت الذي كان يفضل فيه رئيس الحكومة نشر تقرير اللجنة قبل تعيين رئـيس أركـان                    

    .جديد
لمرت وبيرتس، بعد استقالة حالوتس، ليست الوحيـدة؛ إذ         األزمة التي تعيشها إسرائيل على هامش الخالفات بين أو        

وفي هذا السياق، استعرضـت     . هناك قضايا الفساد التي أصبحت جزءا ال يتجزأ من العملية السياسية في إسرائيل            
صحيفة هآرتس التحقيقات التي تجريها الشرطة والمؤسسة القضائية مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين، مشيرة إلـى               

 نساء في مكتبـه قبـل أن        10س الدولة، موشيه كتساف، يخضع لتحقيقات حول ارتكاب جرائم جنسية مع            أن رئي 
كما يتهم نائب رئيس الوزراء، شمعون بيرس، بجمع تبرعات لحملته االنتخابية بشكل غير مشروع،              . يصبح رئيسا 

ات الداخلية في حزب العمل في العام       وقد طالبه مراقب الدولة بإعادة قيمة التبرعات التي حصل عليها قبل االنتخاب           
   .، والتحقيقات ال تزال جارية معه في هذا الخصوص2005

، بـشأن عالقـات     "إسرائيل بيتنا "كذلك، يجري تحقيق جنائي مع الوزير اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، زعيم حزب            
وهناك تحقيق آخـر ضـد      . ماليةتجارية غير قانونية في روسيا في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان وزيرا لل            

وزير المالية الحالي، ابراهام هيرشزون، من حزب كديما حول ما إذا كان على علم بعمليات خـداع جـرت فـي          
وأيضا يحاكم عضو الكنيست عن حركة شاس اليهودية األصولية         . إحدى الجمعيات عندما كان رئيسا لنقابة عمالية      
من مقاول عندما كان نائبا لوزير العمل والرفاه االجتماعي، ونائبـا           شلومو نبيزاري، بتهمة الحصول على رشوة       

فيما يحاكم عضو الكنيست ووزير العدل السابق حاييم رامون، من حزب كـديما، بتهمـة القيـام                 . لوزير الصحة 
 ويحاكم رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، النائـب عـن          . بأعمال شائنة بمجندة خالل العدوان على لبنان      

كديما أيضا، حاييم هنغبي بتهمة القيام بتعيينات سياسية عندما كان وزيرا للبيئة، وهي ذات التهم التي يحاكم بشأنها                  
   .النائب الليكودي إسرائيل كاتس عندما كان وزيرا للزراعة

وتجري الشرطة تحقيقا مع عضو الكنيست عن كديما روحمه ابراهام، تتعلق برحالت مجانية قـدمت لهـا مـن                   
وهناك تحقيق آخر مع الوزير داني نيفيه على تعيينات سياسية قام بها            . 2003مؤسسة التسويق الزراعي في العام      

    .عندما كان وزيراً للصحة
إسرائيل ليست كما وصفها بيرس في أزمة واحدة ، بل هي تعيش في أزمات، ما يدل على عدم انتماء حقيقي لدى                     

وأشار استطالع للرأي نشر في األسبوع الماضي إلى أن         . ة اإلسرائيليين بقياداتهم  النخب السياسية للدولة، وفقدان ثق    
منهم أنه يجب علـى     % 85وقال  . غالبية اإلسرائيليين تعتقد بأنه يجب على  أولمرت وبيرتس أن يقدما استقالتيهما           

مـن  % 73ن  كمـا بـين االسـتطالع نفـسه أ        . فقط يعتقدون العكس  % 13بيرتس أن يستقيل من منصبه، مقابل       
ورداً . يعتقدون أن القرار ليس صـائباً     % 14المستطلعين يعتقدون أن دان حالوتس قد اتخذ القرار الصحيح، مقابل           

% 26باإليجاب، مقابـل  % 69على السؤال حول ما إذا كان يجب على رئيس الحكومة أولمرت أن يستقيل؟ أجاب               
   . أجابوا بالنفي

تعيشها إسرائيل، وهذا يزيد من التناقضات الكبيرة الموجـودة أصـال           ... استقاالت، واتهام بالفساد وتحرش جنسي    
، كما بين علمـانيين ومتـدينين،       )سفارديم(ويهود شرقيين   ) أشكنازيم(داخل المجتمع اإلسرائيلي بين يهود غربيين     

 ويمين ويسار، وأغنياء وفقراء، ومستوطنين متطرفين ومعسكر السالم، وعرب ويهود، وكل ذلـك يـؤدي إلـى                
أن يناقش نتائج استطالع هو األول مـن نوعـه          " مؤتمر هرتسليا "وهو ما فرض على     . إضعاف الكيان اإلسرائيلي  
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االستعداد للتـضحية مـن أجـل إسـرائيل،         (لمسح الرابطة الوطنية اإلسرائيلية على اختالف أبعادها ومستوياتها       
جع الوطنية في صفوف أبناء الجيل الشاب مـن         وقد أشارت النتائج إلى ترا    ). واألصالة واالعتزاز بالهوية الوطنية   

اإلسرائيليين، وإلى اغتراب في صفوف ذوي المداخيل المتدنية، وانخفاض في نسبة اإلسرائيليين الـذين يعتـزون                
   .بدولتهم

وعلينا أن نراقب ما يحدث فـي       ! اإلسرائيليون يتساءلون عن سبب ابتالئهم بقيادة فاسدة من أعلى الهرم إلى أسفله           
  .اإلسرائيلي-ئيل بتمعن، ألن ذلك سيكون له نتائج مهمة على مستقبل الصراع العربيإسرا

  25/01/2007الغد األردنية 
  

   حماس وعنق الزجاجة .70
  ابراهيم غرايبة

لماذا ذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق لمقابلة خالد مشعل، ورفض فكرة اللقاء مع إسماعيل هنيـة       
رسمي باسم الحكومة ناصر جودة نفى أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد رفض              الناطق ال ... في عمان؟ 

  . لم يلغ المبادرة األردنية"  مشعل- عباس"في عمان، ويقول إن لقاء " عباس هنية"المبادرة األردنية بلقاء 
يحات الصحافية والمشهد   لكن هذا النفي مع أخذه باالعتبار، ال يلغي التساؤل وبخاصة مع تداعيات األخبار والتصر             

المتشكل، فالملك قال في لقائه مع صحيفة هاآرتس، إن حماس مكنت إيران من أن يكون لها مقعد علـى طاولـة                     
األحداث الفلسطينية، فهل يريد أبو مازن من زيارته إلى دمشق أن تكون حركة فتح أيضا شريكا فلـسطينيا مـع                    

  إيران، وأال تحتكر هذه الشراكة حركة حماس؟ 
هناك فكرة أخرى تسندها معلومات صحافية وأخرى ميدانية، وهي أن حركة حماس في الداخل تخوض في حوار                 

وقـد  . متقدم مع أوروبا والواليات المتحدة األميركية وإسرائيل أيضا، وتوشك على الوصول إلى تفاهمات مهمـة              
 حماس مختلفة عما سبق، وهو موقـف إن         أشار الملك أيضا في لقائه الصحافي المشار إليه، إلى لغة جديدة تقدمها           

عبـاس  (تحقق فإنه يسحب البساط من تحت أقدام حركة فتح وقيادة حماس في الخارج أيضا، ولذلك فإنهما يتفقان                  
بناء على هذه المصلحة المشتركة على قطع الطريق على هذه المبادرة، ألنه إذا استطاعت حكومة حماس                ) ومشعل

شك بالفعل أن تتجاوزه، فسوف تستطيع أن تقود الحياة السياسية ألربع سنوات قادمة،             أن تكسر الحصار القائم، وتو    
  . وربما تحافظ على موقعها القيادي المتفرد أو المشارك الرئيس لعدة عقود قادمة

ما يضعف موقف حماس هو حالة التفكك والضعف في القيادة اإلسرائيلية، وليس كما يبدو للوهلة األولى الموقـف                  
ائيلي الرافض لحماس، فهذا الرفض ليس بنيويا وال هو غير قابل للمراجعة، ولكنه يسمح باسـتمرار حالـة                  اإلسر

الهشاشة والضياع في البوصلة اإلسرائيلية، وإذا سقطت الحكومة اإلسرائيلية وجاءت قيادة أكثـر قـوة وتماسـكا                 
 إسرائيل ستدخل على األغلب فـي شـراكة         ومغطاة بأغلبية نيابية وسطية، مثل تسيبي ليفني او إيهود باراك، فإن          

  . وتفاهم مع حكومة حماس
وما أعلنه عمير بيريتس وزير الدفاع اإلسرائيلي عن خطة سالم جديدة، يقول إنها مزيج مـن خريطـة الطريـق                    
 الدولية للسالم والمبادرة السعودية التي أقرت في القمة العربية ببيروت عام م، يمكن اعتبارها رسالة إلى حمـاس                 

  . عن استعداد إسرائيلي بالمشاركة معها أو القبول بها
الساحة اإلسالمية الفلسطينية تشهد حراكا جديدا، سيؤدي على األغلب إلى قيام تنظيم جديـد لإلخـوان المـسلمين                  
الفلسطينيين، وحماس بطبيعة الحال قائم على اإلخوان المسلمين الفلسطينيين في فلسطين والخارج أيـضا، وهـو                

سيكون قائما على الغزيين وشركائهم، ألن اإلخوان األردنيين من أصل فلسطيني سيفضلون على األغلب أو               تشكيل  
  . غالبيتهم الكبرى، البقاء مع اإلخوان المسلمين في األردن

هذا التشكيل إن حدث، وهو أمر مؤكد، سيخرج عددا كبيرا من القيادة السياسية لحماس في الخارج مـن مواقعهـا          
وستكون القيادة الجديدة لحماس في الداخل والخارج أكثر انسجاما ألن قيادة الخارج سيجرى اختيارها بناء               الحالية،  

على انتخابات تنظيمية شاملة لن يشارك فيها اإلخوان األردنيون الفلسطينيون والذين يؤيد معظمهم القيادة السياسية               
  . الحالية
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، ليس لها سند انتخابي أو تنظيمي وال تمتلـك          "المكتب السياسي "ماة  وبالمناسبة، فإن قيادة حماس في الخارج والمس      
شرعية تنظيمية في مواقعها، ولكنها حالة تطورت بوضع اليد واألمر الواقع، وربما قد آن األوان لحركة حمـاس                  
واإلخوان الفلسطينيين أن يصححوا هذا الوضع، فليس من المعقول أن تتكئ حركة حماس فـي شـرعيتها علـى                   

ابات تشريعية، ولكن قيادتها تفتقر إلى الشرعية االنتخابية، فال يستطيع أحد أن يبرر على نحو مقبـول كيـف                   انتخ
  جاءت مجموعة قيادة الخارج إلى مواقعها؟ 

  24/1/2007مجلة العصر 
  

  الدولة المؤقتة وتأثيراتها على األردن  .71
       ياسر الزعاترة

الفلسطينية يدرك أن مشروع الدولة المؤقتة هو الوحيد المطروح هـذه           من يتابع الحراك السياسي المتعلق بالقضية       
في مؤتمر هرتسيليا، ليس فقط بـسبب ضـآلة         ) زعيم حزب العمل  (األيام، وال قيمة بالطبع لما قاله عمير بيريتس         

زب فـي   تأثيره في قرار الحكومة، بل أيضاً ألن ما قاله ال يعدو أن يكون جزءا من مساعيه للبقاء في زعامة الح                   
مواجهة صعود باراك، فضالً عن شعوره باهتزاز المقعد من تحته بعد اإلطاحة برئيس هيئة األركان دان حلوتس،                 

  . مع العلم أنهما معاً يتحمالن وزر الهزيمة في لبنان
يهـود  ونتذكّر هنا أنه هو نفسه من أعلن قبل أسبوعين فقط تأييد مشروع الدولة المؤقتة الذي يتبناه حزب كاديما وإ                  

  . أولمرت، وهو المشروع الذي أسس شارون الحزب من أجل تنفيذه
بعد أن دعم األمريكان المشروع لم يعد ثمة سواه على الخريطة، ال سيما أن خريطة الطريق التي تغزل بعض قادة                  

ـ                   نص علـى   السلطة بها وما زالوا يطالبون بتطبيقها هي ترجمة عملية للمشروع ، أقله في المرحلة الثانية التـي ت
الدولة المؤقتة ، فيما تنص المرحلة األولى على مكافحة اإلرهاب ، بينما تتحدث الثالثة عن الدولة الدائمة، مع العلم                   
أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية قد عرضت إمكانية التسامح مع محمود عباس في هذه المرحلة، بل مساعدته على                 

اإلفراج عن األمـوال    ( بإدخال األسلحة، إلى جانب الحوافز األخرى        تثبيت رؤيته من خالل الدعم المالي والسماح      
  ). وعن بعض األسرى وتخفيف الحواجز

معضلة هذا المشروع األساسية بحسب ما يرى مؤيدوه، تتمثل في وجود حماس في الحكومة، ومن ثم قدرتها على                  
أن من الضروري تهدئة القطاع وإعادته      السيطرة على قطاع غزة عسكرياً، وإن بقيت الضفة بيد السلطة، مع العلم             

إلى الضفة ويرحل اإلسرائيليون إلى مـا وراء الجـدار كمقدمـة            " خطة االنطواء "إلى جادة الصواب قبل أن تمتد       
إلعالن الدولة المؤقتة التي تصبح في حالة نزاع حدودي مكانه أروقة التفاوض ما دامت قيادتها ال تؤمن باستخدام                  

  . ك الدولة مرهونة للمساعدات األمريكية والغربية، فيما هي ترزح تحت الرحمة اإلسرائيليةالسالح، وما دامت تل
ال جديد في هذا الكالم كله، والجديد على هذا الصعيد هو أن قمة سترتب الشهر القـادم بـين أولمـرت ورايـس                       

روف، أمـا الـرفض     ومحمود عباس في عاصمة غربية، ستسبقها لقاءات تمهيدية من أجل وضع النقاط على الح             
الفلسطيني المعلن للدولة المؤقتة ، فهو ضروري، وربما صادق أيضاً، ألن قيادة السلطة تفضلها دائمة، كما تفضل                 
الذهاب نحو المفاوضات النهائية، لكن األمنيات شيء، والواقع شيء آخر، مع العلم أن واقع الدولة الدائمة لن يكون                  

  . 2000الضمانات الذي منحه بوش لشارون في نيسان من العام أفضل بكثير ما دام محكوماً لكتاب 
إذا نجحت لعبة إقصاء حماس بهذا الشكل أو ذاك، فإن التالي هو الدولة المؤقتة وال شيء سـواها، مـا يعنـي أن                      
األردن سيدخل في دائرة الخطر، ذلك أن الجدار الذي سرق أراضي الضفة وقسم مناطقها على نحو عبثي سيجعل                  

لفلسطينيين مستحيلة، ال سيما إذا لم تكن هناك مقاومة ترفض هذا الواقع وتفتح أفقاً أفضل للقضية برمتهـا،                  حياة ا 
وهنا لن يكون أمام الكثيرين غير الرحيل باتجاه األردن، وقد سبق لوزير الخارجية السابق مـروان المعـشر أن                   

  .تحدث بصراحة حول هذا الملف
 المشروع هي في واقع الحال مصلحة فلسطينية أردنية، وبالضرورة مـصلحة            من هنا يمكن القول إن مواجهة هذا      

للقضية برمتها التي ستتعرض ألسوأ عملية تغييب منذ بدايتها، ألن المعادلة ستغدو محض نـزاع حـدودي بـين                   
، وهـي   دولتين ال أكثر وال أقل، مع أن أوسلو قد أطلق هذه المعادلة قبل أن تهيل انتفاضة األقصى عليها التـراب                   



  

  

 

  

  |          31ص          |         612: العدد         |         25/1/2007 خميسال: التاريخ         |

ـ         ، معلنين أنه ال سبيل أمام الفلسطينيين غير        "العسكرة"االنتفاضة التي عارضها أولئك القوم عندما أعلنوا رفضهم ل
  . التفاوض

ندرك أن هذه اللعبة لن تمر في مواجهة شعب عظيم كالشعب الفلسطيني، ولكن يداً واحدة ال تصفق، وإذا لم يكـن                     
لموقف سيغدو بالغ الصعوبة، وقد تستمر معادلة البؤس المذكورة وتداعياتها          هناك إسناد من الخارج العربي، فإن ا      

  .لزمن قد يطول
  25/1/2007الدستور 

  
  !    وعد جديد بدولة فلسطين .72

  عدنان السيد حسين  
عندما تدعو وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إلى تحريك خارطة الطريـق، وتتوقـع انعقـاد اللجنـة                  

هل هذه الخطـوة مجـرد وعـد    : ولية بواشنطن في الثاني من شباط المقبل، فإن السؤال المطروح هو        الرباعية الد 
  .   تكتيكي لتخطي األزمة العراقية التي باتت تؤرق إدارة بوش؟

 اإلسرائيلي هذه المرة، ولو كانت هناك إرادة عربية موحدة فـي الـسياسة              -ال بأس من تحريك الملف الفلسطيني       
 بكّل إصرار وثبات، بيد أن العمل الرسمي العربـي لـم            - الجديد   -جرت متابعة هذا الوعد األميركي      الخارجية ل 

يتحول بعد إلى الضغط على اإلدارة األميركية، وفضل البقاء في موقع المتلقي، بينما تستمر حكومة إسرائيل ـ أي  
هذا على الرغم مـن التحـالف     . ائيلية بالضغط على واشنطن في مختلف الظروف لتمرير األجندة اإلسر         -حكومة  

  . اإلسرائيلي الذي يتّصف بالثبات-االستراتيجي األميركي 
وتستنتج رايس من جولتها الشرق أوسطية أن العقدة األولى قد جرى حلّها من خالل العودة إلى تنفيـذ المرحلـة                    

شاريع االستيطان اإلسرائيلية في    بين الطرفين، وتجميد م   " األعمال المسلحة "األولى من خارطة الطريق وهي وقف       
، على أن تتم فـي العـام        2003الضفة الغربية، علماً بأن هذه المرحلة كانت ستنتهي أو يجب أن تنتهي في العام               

  ..!.القدس، والالجئين، والحدود، واالستيطان، واألمن:  المفاوضات على الوضع النهائي، أي على قضايا2005
يع االستيطان؟، هناك شكوك كبيرة في ذلك، مع اإلشـارة إلـى ان الحكومـات               هل ستجمد حكومة أولمرت مشار    

السابقة يمينية ويسارية ظلّت متشبثة باالستيطان، وتحديداً في محيط مدينة القدس، ناهيك عن بناء جـدار الفـصل                  
نية مبـدأ   وهل ستكتفي حكومة أولمرت بقبول المقاومة الفلـسطي       . العنصري داخل القدس وأراضي الضفة الغربية     

وقف العمليات، أو وقف العنف، أم أنها ستشترط نزع سالح حماس والجهاد اإلسالمي وكتائب األقصى والجبهـة                 
في هذه الحال، ستدخل الساحة الفلسطينية في تعقيدات إضافية وذلك قبل أن تنسحب إسرائيل              . .؟..الشعبية وغيرها 

بمعنى ان  . 2000في سنة   ) األقصى(عها قبل انتفاضة القدس     من المدن الفلسطينية، وتعود قوات االحتالل إلى مواق       
، وتؤجل االنسحاب من أكثر من سبعين في المئة من أراضي           2000إسرائيل تفاوض اليوم على ما تحقق بعد سنة         

  .الضفة الغربية حتى إشعار آخر
 على الـسلطة، وارتفـاع      لو أضفنا إلى هذه المعطيات ما حصل من تعقيدات فلسطينية داخلية تحت عنوان التنازع             

سالح فلسطيني في مقابل سالح فلسطيني آخر، ألدركنا كيف أن تفريغ مقومات السلطة الفلسطينية ـ وتاليا الدولة  
وال معنى لوعد اإلدارة األميركية بتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة، طالما لم            .  جار على قدم وساق    -الفلسطينية  

قيقي على إسرائيل كي تنخرط في مشروع سلمي جاد، وهنا ال بد مـن التـذكير                تمارس هذه اإلدارة أي ضغط ح     
قبل الحرب على أفغانستان بحجة مكافحة اإلرهاب، طلبت إدارة جورج بوش من العـرب              ... .بجملة وعود سابقة  

سط، بما فيهـا  ، على أن يتم تحريك عملية السالم في الشرق األو   "المهمة النبيلة "والعالم اإلسالمي مساندتها في هذه      
وسرعان ما تبخّر هذا الوعد في الوقت الذي أدخلت افغانستان في حرب مـدمرة، مـا                . المسارات التفاوضية كافة  
  .تزال مستمرة إلى اليوم

قفوا معنا أيهـا العـرب،      . ولما عزمت اإلدارة األميركية على احتالل العراق تحت ذرائع واهية، جاء وعد جديد            
وال يزال الفلسطينيون ينتظرون هذا التحريـك،       . ة السلمية بدءاً من المسار الفلسطيني     وسرعان ما ستتحرك العملي   

ولما أعلنت دمشق في غير مناسبة انها مستعدة للدخول فـي مفاوضـات جـادة مـع                 ... .بدون أي أمل أو رجاء    
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 مـا علـيكم تجـاه       اإلسرائيليين، وأكدت ذلك على الصعيدين الديبلوماسي والسياسي، جاء الرد األميركي، نفّـذوا           
 -وبعد ذلك ندخل في تفاصيل العملية السلمية بيد ان المـسار الـسوري              .. العراق، وأنتم تعرفون ما هو مطلوب     
 -، على رغم جميع ما يعلن في وسائل اإلعالم عن اتصاالت سـورية              2000اإلسرائيلي ما يزال مجمداً منذ سنة       

  .إسرائيلية بوساطات عالمية
 هاملتون على أولوية قضية فلسطين لتحقيق السالم في الشرق األوسط عامـة، وعلـى               -يكروعندما يؤكد تقرير ب   

يأتي الرد من اإلدارة األميركية بأن األولوية هي للمشكلة         .. ارتباط هذه القضية بسمعة اإلدارة األميركية في العالم       
من المستنقع العراقي بأقل قدر مـن       العراقية، بمعنى ان المطلوب وقفة عربية وإسالمية مع هذه اإلدارة كي تخرج             

وهكذا ندور دائماً في حلقات بعيدة عن المعالجة الحقيقية لقضية فلسطين، وما يرتبط بها مـن تفاصـيل                  .. الخسائر
  . االسرائيلي-الصراع العربي 

 االتحـاد   إلى ذلك، يتحرك االتحاد االوروبي هذه المرة لدفع العملية السلمية، ويعلن منسق السياسة الخارجية فـي               
األوروبي خافيير سوالنا أن أوروبا تفضل معالجة قضايا الحل النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وسـتحاول               
التوصل إلى اطار عمل من اجل احراز تقدم نحو السالم قبل حلول الصيف، بيد أن هذا التـصور ال يلتقـي مـع                       

دت التجارب السابقة منذ جوالت السفير السويدي غونـار     وقد أك . مشروع رايس، وال مع تصور اإلدارة األميركية      
 ان الواليات المتحدة تريد إبعاد االوروبيين عن عملية التسوية، وتوسيع دائرة نفوذها على              1967يارنغ بعد حرب    

فهل ستقبل إدارة بوش اليوم بما رفـضته اإلدارات الـسابقة داخـل البيـت               . كافة المستويات في الشرق األوسط    
  .األبيض؟

وتندرج جولة  . هناك شكوك متراكمة في مجمل تفاصيل الديبلوماسية األميركية تجاه ما يسمى أزمة الشرق األوسط             
  . رايس وغيرها من الجوالت المقبلة، في هذا السياق

على أنه من األفضل بلورة موقف عربي في حده األدنى التمسك بمضمون مبادرة السالم العربية التي أقرتها قمـة                   
  .، وإال ال معنى ألي عمل عربي ثنائي أو جماعي في هذا االطار2002روت في سنة بي

  25/1/2007المستقبل 
  

    هل من مقومات للدولة الفلسطينية المنشودة؟   .73
   نبيل محمود السهلي

ة  بوضوح طغيان المصلحة الفصائلية الفلسطينية الضيق      2006يلحظ المتابع للشأن الفلسطيني خالل العام المنصرم        
على الشعارات الوطنية الكبيرة التي كانت تؤكد على الحقوق الفلسطينية األساسية، ووصل األمر إلـى االحتـراب            

الخطاب الفلسطيني حول إقامة الدولة الفلسطينية       " .الداخلي الفلسطيني في شوارع قطاع غزة ومدن الضفة الغربية        
ومع . " جعل عاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة      بقي يدعو إلى امتدادها إلى كل أراضي الضفة والقطاع، و         

االستمرار في بناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في عمق الضفة الفلسطينية برزت أسئلة كثيرة حول مستقبل                
الطموح الفلسطيني في إنشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة بمقوماتها االقتصادية والديموغرافية كهدف هـام مـن                

   .هداف الشعب الفلسطينيأ
ويأتي ذلك في ظل االنحياز األميركي إلى جانب التصورات اإلسرائيلية التي تتركز حول إنشاء سلطة فلـسطينية                 

من مساحة الـضفة    % 42محدودة وفق المقاسات اإلسرائيلية، بحيث يتم توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني ليمتد على             
 720جغرافيا بالمستوطنات القائمة والجدار العازل الـذي سـيمتد لنحـو            الغربية، وتكون تلك األراضي معزولة      

مـن مجمـوع    % 90وقد تكون مراكز المدن الفلسطينية تحت سيادة السلطة الفلسطينية ألنها تضم نحو              .كيلومترا
 ماليين فلسطيني فـي نهايـة العـام         3.9السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع الذين وصل مجموعهم إلى نحو           

وبذلك تحقق إسرائيل أهدافا ديموغرافية تسيطر من خاللها على أكبـر مـساحة مـن األرض                 .2006المنصرم  
وستسعى إسرائيل إلى إبقاء سيطرتها على أوجه السيادة المختلفـة           .الفلسطينية بأقل عدد ممكن من السكان العرب      

مـن إجمـالي   % 85 عن سيطرتها علـى    ومفاتيح الدولة الفلسطينية من اقتصاد وعالقات خارجية ومعابر، ناهيك        
   .الموارد المائية الفلسطينية
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/ فبعد أن أعلن عن الدولة الفلسطينية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية من خالل وثيقة االستقالل فـي نـوفمبر                  
، استمرت المنظمة في خطابها الهادف إلى إنشاء الدولة الفلسطينية علـى أراضـي الـضفة                1988تشرين الثاني   

ولم تفض اتفاقـات     . كيلومترات مربعة  27009من مساحة فلسطين التاريخية البالغة      % 22القطاع أي على نحو     و
 إلى تحقيق الهدف الفلسطيني المنشود، إذ تمت إعادة انتشار للجيش اإلسرائيلي في             1993أيلول  / أوسلو في سبتمبر  

األولى تكـون تحـت الـسيادة األمنيـة          ".جـ"و" ب"و" أ"األراضي الفلسطينية المحتلة، فقسمت إلى ثالث مناطق        
واإلدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والثانية تكون تحت سيادة مشتركة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية والثالثة              

ورغـم   .التي تضم الريف الفلسطيني وتضم المساحة الكبرى من الضفة تكون تحت السيادة اإلسـرائيلية الكاملـة               
من مساحة الضفة والقطاع حتى انطالقة انتفاضة األقصى        % 19على نحو   " أ"يادة الفلسطينية على منطقة     امتداد الس 

، فإن الجيش اإلسرائيلي احتل مع انطالقة انتفاضة األقصى جميع المناطق فـي الـضفة               2000أيلول  / في سبتمبر 
هه العام، يدعو إلى امتدادها إلـى جميـع         وبقي الخطاب الفلسطيني إزاء إقامة الدولة الفلسطينية في اتجا         .والقطاع

مقابل ذلك حاول الطرف     .1967أراضي الضفة والقطاع، وجعل عاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام            
، فرض شروطه علـى     2000اإلسرائيلي عبر مراحل المفاوضات المختلفة وصوال إلى مفاوضات كامب ديفد عام            

   .فلسطينية على جزء من األراضي المحتلة مقطع األوصالالطرف الفلسطيني بإقامة الدولة ال
الطرف اإلسرائيلي حاول فرض شروطه على المفاوضين الفلسطينيين بقبول حل قضية الالجئين وفق التصورات               "

اإلسرائيلية الداعية إلى توطينهم في مناطق اللجوء، لكن المفاوض الفلسطيني رفض تلك الـشروط والتـصورات                
ووصلت أعلى نسبة من األراضي التي يمكن أن تقام عليها تلك الدولة وفـق              . " اوضات كامب ديفد  المجحفة في مف  

من مساحة الضفة إبان حكومة إيهود باراك، لكن دون مساحة القـدس الـشرقية       % 98التصورات اإلسرائيلية إلى    
فضال عن إبقاء القسم األكبـر   كيلومتر مربع، هذا 5800التي تصل إلى نحو ربع مساحة الضفة الفلسطينية البالغة      

   .من المستوطنات اإلسرائيلية التي تلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تحت السيادة اإلسرائيلية المطلقة
كما حاول الطرف اإلسرائيلي فرض شروطه على المفاوضين الفلسطينيين بقبول حـل قـضية الالجئـين وفـق                  

نهم في مناطق اللجوء المختلفة، لكن المفاوض الفلسطيني رفض الـشروط           التصورات اإلسرائيلية الداعية إلى توطي    
واستمرت السياسات اإلسرائيلية من نشاط استيطاني       .دييفاوالتصورات اإلسرائيلية المجحفة في مفاوضات كامب د      

من قبل  وتضييق اقتصادي على الفلسطينيين، ما أسس النطالقة االنتفاضة من باحات المسجد األقصى بعد تدنيسها               
   .28/9/2000رئيس الوزراء اإلسرائيلي الميت سريريا أرييل شارون يوم الخميس الموافق 

رفعت االنتفاضة شعارات عديدة أهمها شعار الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الفلـسطينية وعاصـمتها القـدس                
ا يسمى عملية السور الواقي التـي       تحت م " أ"الشريف، وعاود الجيش اإلسرائيلي احتالل مناطق السيادة الفلسطينية         

، وجرت عمليات اغتيال إسرائيلية منظمة لقيادات وكوادر فلسطينية ميدانيـة،           2002آذار  / بدأت في نهاية مارس   
   .كان الهدف منها إخضاع الفلسطينيين للشروط اإلسرائيلية وإنهاء االنتفاضة في ذات الوقت

 الوضع الفلسطيني، تركز الخطاب السياسي المعلـن للـسلطة          ورغم انعكاسات وتداعيات الظروف السياسية على     
 .الفلسطينية حول ضرورة أن تفضي أي مفاوضات مستقبلية إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الـشريف               

هذا في وقت دعت فيه الدول العربية إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، ورفض مبدأ الدولـة                   
وقد تأكد ذلك في البيان الصحفي المشترك إثر اجتمـاع رئـيس             . المؤقتة حسب التوصيفات اإلسرائيلية    الفلسطينية

   .2007-1-21السلطة الوطنية الفلسطينية مع أمين سر المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق يوم األحد 
اقتصادية ومادية وبـشرية سـتبقى      مما تقدم يظهر جليا أن المقدمات األساسية إلنشاء الدولة الفلسطينية بمقومات            

محكومة ومرهونة بالموقف األميركي، ومدى جدية اإلدارات األميركية في الضغط إلنـشائها، إذ يتطلـب األمـر               
الضغط الفعلي على إسرائيل من جهة واالقتناع بوجود مصلحة أميركية حقيقية في المنطقة العربيـة مـن جهـة                   

   .أخرى
دمات إلنشاء دولة فلسطينية منشودة، لكن ال بد من اإلشـارة إلـى أن المـشهد                وقد يعزز الموقف األوروبي المق    

السياسي الدولي الراهن، الذي تلعب فيه الواليات المتحدة األميركية دورا مركزيا، وكذلك تلعب فيه إسـرائيل دور                 
لى األرض باتجاه   الحليف اإلستراتيجي للواليات المتحدة في الشرق األوسط، ال يشير إلى حدوث خطوات فعلية ع             
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وقد تكون عملية إنشاء الدولة الفلـسطينية فـي          .إقامة دولة فلسطينية وفق التصور والخطاب السياسي الفلسطيني       
   .المدى المنظور غير واردة تبعا للظرف الدولي واالنحياز األميركي إلى جانب الموقف اإلسرائيلي

ولة فلسطينية في الضفة والقطاع فـسيبقى أسـير القـوة           الخطاب السياسي الفلسطيني مهما ارتقى لجهة إنشاء د        "
   ." العسكرية اإلسرائيلية والموقف اإلسرائيلي من إنشاء الدولة، وكذلك الموقف األميركي المنحاز له

تبقى اإلشارة إلى أن الخطاب السياسي الفلسطيني مهما ارتقى لجهة إنشاء دولة فلسطينية فـي الـضفة والقطـاع،                 
وة العسكرية اإلسرائيلية والموقف اإلسرائيلي من إنشاء الدولة، وكذلك الموقف األميركي المنحـاز             فسيبقى أسير الق  

كما يبقى أسير االتحاد األوروبي الذي لم يرق حتى اللحظة لفرض الشروط إلعطاء الفلسطينيين حقوقهم ومن                  .له
% 22 التي تشكل مساحتها نحـو       1967 عام   بينها إقامة الدولة الفلسطينية على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة        

   .من مساحة فلسطين التاريخية
وهذا األمر بات يتطلب في ظل الظروف الراهنة توحيد الجهود الرسمية والشعبية العربية لدعم استمرار الكفـاح                 

ولة الفلسطينية  الفلسطيني والحفاظ على األهداف الفلسطينية ماديا وسياسيا، ودعم الخطاب الفلسطيني إزاء إنشاء الد            
وهو يتطلب أيضا تكثيف الجهود العربية في األروقة الدولية واإلقليميـة            .في المستوى اإلعالمي المحلي والدولي    

وقـد يعـزز آمـال       .إلبراز أهداف الشعب الفلسطيني، خاصة إقامة الدولة على ترابه الوطني وكذلك حق العودة            
دتهم الوطنية على األرض من جهة، وتحريم الـدم الفلـسطيني           الفلسطينيين في تحقيق طموحاتهم للحفاظ على وح      

الذي تم التأكيد عليه مرارا من جهة أخرى، باإلضافة إلى تغليب أهداف الشعب الفلسطيني العليا علـى األهـداف                   
ودون تضافر العوامل المشار إليها يمكن أن تتحقق أهداف إسـرائيل الراميـة إلـى تكـريس                  .الفصائلية الضيقة 

   .ل وفرض األمر الواقع اإلسرائيلي القائم على حل انتقالي يتحول مع الوقت إلى حل دائماالحتال
وقد تكون عملية االستمرار في بناء الجدار العنصري اإلسرائيلي الذي يمزق قـرى ومـدن ومخيمـات الـضفة                   

لفصل العنـصري مـن     الفلسطينية، ويحول دون تواصلها المرحلة األولى من التصورات اإلسرائيلية الرامية إلى ا           
جهة، وفرض الحل االنتقالي طويل األمد وتحويله إلى حل نهائي على أقل مساحة ممكنة من األرض الفلـسطينية                  

   .وأكبر عدد من السكان الفلسطينيين
  24/1/2007الجزيرة نت 
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