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***  
   مليون دوالر إلى حرس الرئاسة86.4الواليات المتحدة ستقدم  .1

 مليـون  86.4يوم ان ادارة الرئيس جورج بوش ستقدم ال أظهرت وثائق امريكية  : ادم انتوس  ،القدس
باس فيما يعكس االهتمـام المتزايـد للواليـات         دوالر لدعم قوات االمن الموالية للرئيس محمود ع       
وجاء في وثيقـة حكوميـة امريكيـة حـصلت           .المتحدة بالصراع على السلطة بين عباس وحماس      

رويترز على نسخة منها ان االموال االمريكية ستستخدم في مساعدة الرئاسة الفلسطينية في الوفـاء               
لتفكيك البنيـة االساسـية لالرهـاب       ) لسالمل(بالتزامات السلطة الفلسطينية بموجب خارطة الطريق       

وقالت الوثيقة ان اللفتنانت جنرال كيـث دايتـون          .واقامة القانون والنظام في الضفة الغربية وغزة      
 مليون دوالر لدعم    86.362منسق االمن االمريكي بين اسرائيل والفلسطينيين سينفذ برنامجا يتكلف          

وقالـت   .تسيطر عليها رئاسة الـسلطة الفلـسطينية      واصالح عناصر قطاع االمن الفلسطيني التي       
مصادر مطلعة على الخطة ان االموال االمريكية ستقدم لحرس الرئاسة التابع لعباس تدريبا ومعدات              

وقال مسؤولون اسرائيليون ان واشنطن ساعدت بالفعل في تنظـيم           .غير قاتلة تشمل العربات والزي    
 واالردن وان أحدث شحنة كانـت فـي االسـبوع           شحنات بنادق وذخائر لحرس الرئاسة من مصر      

وقالت الوثيقة االمريكية ان اموال حرس الرئاسة التي خصـصت فـي البدايـة لبـرامج                 .الماضي
المساعدات االمريكية في غزة والضفة الغربية المحتلة ألغيت أو تم تعليقها بعد ان تولـت حمـاس                 

 بخطة االمن االمريكيـة ان االمـوال لـن          وقال مسؤولون على اطالع    .السلطة في اوائل هذا العام    
  .تستخدم في سداد رواتب افراد حرس الرئاسة

  5/1/2007رويترز 
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 رئيس الوزراء يعبر عن أسفه نتيجة األحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة  .2
أعرب إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أمس عن أسفه نتيجة  :أشرف الهور -غزة 

 التي تشهدها شوارع قطاع غزة والتي وصفها بأنها تصيب الوجه المشرق للقضية األحداث الدامية
وأشار هنية خالل مؤتمر صحافي عقده أمام منزله بمخيم الشاطئ بمدينة غزة عقب  .الفلسطينية

عودته من الحج الى أن رسالة األمة العربية واإلسالمية لنا كفلسطينيين هي رسالة وحدة ورسالة 
تحابب ورسالة معالجة القضايا المختلف عليها بلغة الحوار ، معبراً عن أسفه وألمه تضامن ورسالة 

وطالب هنية الجميع بضرورة  .وحزنه لكل قطرة دم تراق في سياق االشتباك الفلسطيني الفلسطيني
وقال أوجه النداء لكل أبناء شعبنا الفلسطيني أنتم تشكلون أمل  .نبذ الخالفات الداخلية الفلسطينية

 .األمة العربية واإلسالمية فلنكن علي مستوي هذا األمل ولنوقف الصراعات والخالفات الداخلية 
ومضي يقول هذه الثقافة ليست ثقافتنا وهذا السلوك ليس سلوكنا لذلك توحدوا تراصوا تآلفوا فيما 

ات المحيطة بينكم لنعالج قضايانا بلغة الحوار بعيداً عن السالح، يجب أن نرقي الى مستوي التحدي
وطالب هنية بعدم رفع السالح  .بنا نحن كشعب فلسطيني مشوارنا مازال طويال ومعركتنا قاسية 

وفي موضوع  .الفلسطيني في الخالفات الداخلية، مطالباً أن يوجه هذا السالح فقط للعدو اإلسرائيلي
 اإلسرائيلية، مشيراً الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة أكد رئيس الوزراء علي عدم ثقته بالوعود

وقال األخوة في الكويت رحبوا بزيارتنا ونحن  .في الوقت ذاته لوجود تقدم ملموس في هذه القضية
سعداء لزيارة الكويت التي كانت دائماً مع الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، مشيراً الى وجود 

  . بعض الترتيبات بشأن موعد زيارته المرتقبة لها
  5/1/2007ربي القدس الع

  
 التهدئة وسحب المسلحين  : اتفاق عباس وهنية .3

 قال في وقت ،رئيس الوزراء اسماعيل هنيةأن :  وكاالت وغزة من 5/1/2007 ايالف ذكر موقع
مبكر اليوم انه والرئيس محمود عباس اتفقا في محادثات طارئة على سحب المسلحين من حركتي 

وقال . بعد مقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين الجانبين حماس وفتح المتنافستين من شوارع غزة 
هنية للصحافيين اثر لقائه مع عباس في مقر الرئاسة في غزة بحضور الوفد االمني المصري قررنا 
الدعوة الى الهدوء وسحب جميع المسلحين من الشوارع ونشر الشرطة لحفظ النظام ومواصلة 

اللجوء الى العنف كوسيلة لتسوية الخالفات وادانة كل واضاف تم التاكيد على رفض مبدأ . الحوار
وشدد على انه تم التاكيد ايضا على وقف كل الحمالت . من يلجا اليه واعتماد الحوار كاسلوب وحيد

. االعالمية المسيئة وتبادل التهم وكذلك وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في االحداث المؤسفة
ع الفوري في تشكيل وتفعيل مجلس االمن القومي بمشاركة رئيس واوضح تم التاكيد على الشرو

واكد هنية ايضا ان االتفاق تم ايضا على الشروع في انعقاد لجنة الوفاق الوطني للحوار  .الوزراء
 .من اجل االتفاق على حكومة وحدة وطنية

بمعالجة القضايا  وفي رده على سؤال حول الضمانات لعدم تكرار االحداث، قال هنية كلنا مطالبون 
ليس بمنطق التخدير ولكن بضرورة اال تنتقل الخالفات الى الميدان واال تتحول الى تراشق 

ولم يدل عباس بتعليقات للصحفيين بعد االجتماع لكن دبلوماسيا حضر المحادثات وطلب عدم .بالنار
 .الكشف عن هويته أكد انه تم التوصل التفاق

 أفاد أن الحركة ،مصدر مسؤول في حركة الجهادعن : حدادألفت  عن 4/1/2007 48 عربونقل
بذلت جهودا كبيرة هذه الليلة من أجل تطويق األحداث المؤسفة شمال قطاع غزة، عبر سلسلة 

  .لقاءات عقدتها مع وزير الداخلية سعيد صيام ورئيس الوزراء إسماعيل هنية
  

 ا أوغلي مبادرة جديدة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يحمله: يوسفاحمد .4
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 كشف الدكتور احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل : عبد القادر فارس،غزة
عن اقتراحات ومبادرات قدمتها أطراف فلسطينية وعربية وإسالمية في إطار الجهود  هنية،

والوساطات للبدء في الحوار الوطني من جديد بروح جديدة ونفسية افضل وبعيدا عن أي شروط 
وكشف عن مبادرة قد تقدمها منظمة المؤتمر اإلسالمي، األسبوع المقبل سيحملها رئيس  .قةمسب

المنظمة اكمل الدين اوغلي ، خالل زيارة له لألراضي الفلسطينية ، مضيفا أن منظمة المؤتمر 
وبخصوص زيارة هنية الى األردن قال د  .اإلسالمي ما زالت لديها رؤية لرأب الصدع الفلسطيني 

سف أن رئيس الوزراء سيبدأ قريبا بجولة خارجية من المتوقع أن يستهلها األسبوع المقبل يو. 
وأضاف إن ملف دعوة هنية لزيارة األردن مهم جدا في التطورات ، بزيارة الى المملكة األردنية

وحسب يوسف أنه ال يستبعد أن يقدم العاهل األردني  .المتالحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية
فكاراً جديدة عند لقائه رئيس الوزراء لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، كما أن كوندوليزا رايس أ

 .سيكون في ذهنها أفكارا مشابهة
وشدد يوسف على تمسك حركة حماس بترشيح رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية لرئاسة أي 

قادمة الن حماس اكتشفت أن حكومة مقبلة، واضاف قائال هنية هو األوفر حظا لرئاسة أي حكومة 
مسألة الشخصية والحقائب الوزارية ليست هي اإلشكالية عند األمريكيين واألوروبيين بقدر ما كان 

  .الهدف هو إضعاف حماس، وهنية يتمتع بقبول عربي وأوروبي ومقبول لدى الرئيس ابو مازن
  4/1/2007عكاظ 

  
 ني وتسعى إلى الفتنةأياد مشبوهة ال تريد مصلحة الشعب الفلسطي: الشاعر .5

حذّر ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء، من أياٍد مشبوهة ال تريد مصلحة الشعب 
الفلسطيني، وال تريد الخير له، تعمل على إذكاء نار الفتنة، وتسعى إلى جر الشعب الفلسطيني إلى 

لفلسطينية في تصعيد وشدد الشاعر، على أنه ال توجد مصلحة ألي من القوى ا .االقتتال الداخلي
األمور، وإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، موضحاً أنه ال يوجد مبرر ألن تصل األمور بين 
القوى الفلسطينية إلى هذا الحد من االقتتال، ال سيما وأن المستفيد الوحيد من هذه األوضاع هم أعداء 

 القوى والتيارات السياسية الفلسطينية وأكد على أن الحل يكمن فقط في مسارعة .الشعب الفلسطيني
في البحث عن أفق سياسي يخرج الساحة الفلسطينية من الحالة الراهنة، وبخاصة في ظل تنكر 

 .الكيان الصهيوني لتعهداته
  4/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  على استئناف الحوار على قاعدة وثيقة األسرىقتفاا :مجدالوي .6

أكد جميل مجدالوي أن اتفاقا جرى مع الرئيس أبو مازن على إعادة تفعيل : س عبد القادر فار،غزة
وثيقة ( الحوار الوطني من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني 

وقال مجدالوي في تصريح لـ عكاظ  بعد اجتماعه بالرئيس عباس أن الحوار سيتم في ) . األسرى 
 الذي تمثله لجنة الحوار الوطني والتي ساهمت في التوصل الى اتفاق بشأن وثيقة إطار الكل الوطني

وأشار الى أن بدء الحوار منوط بعودة قيادة حماس من الحج مؤكدا أن آلية الحوار ستبدأ . األسرى 
وقال  .وفقا للواجهة الوطنية الموحدة التي بدأت بها الفصائل عندما جرى إقرار وثيقة األسرى

ي أن هناك اتفاقا على تفعيل الحوار الوطني بشأن تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير مجدالو
الفلسطينية من خالل العمل على عقد اجتماع تحضيري يشارك فيه رئيس المجلس الوطني والقوى 

وأكد أن الحوار المزمع عقده بشأن منظمة  .التي شاركت في حوارات القاهرة وغزة ودمشق 
خالله االتفاق على تحديد الشخصيات المستقلة التي ستشارك في اجتماع الهيئة العليا التحرير سيتم 

 .لتفعيل وتطوير منظمة التحرير 
  4/1/2007عكاظ 
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  خالل عودته ألموال أو أسلحةعدم نقل هنية  أمنية مشتركة عملت على ضمان لجنة .7
 اخضع إلجراءات أمنية غير  قالت هآرتس امس أن هنية والوفد المرافق له:علي الصالح - لندن

 جرى التخطيط لهذه االجراءات من قبل لجنة حيث. مسبوقة لضمان عدم نقله امواال او سالحا
اجتمعت اول ، خاصة ضمت ممثلين عن اميركا واسرائيل والسلطة الفلسطينية واالتحاد االوروبي

 الطائرة التي إخضاع، كان من ضمنها من أمس في القدس المحتلة لوضع هذه الترتيبات االمنية
اقلت هنية والوفد المرافق، لعملية تفتيش امني نفذها فريق اميركي ـ مصري مشترك، بحضور 

وكان من حق الفريق حسب الصحيفة وبموجب الترتيبات، ان يصادر . ممثل عن السلطة الفلسطينية
  .أي سالح او اموال لو وجدت في الطائرة

  5/1/2007الشرق األوسط 
  

  تطف مسؤوال في االوقاف االسالميةاالحتالل يخ .8
أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت فجر أمس، مدير الحج والعمـرة              : غزة

، وأحد القادة السياسيين لحماس فـي منزلـه غـرب            الفلسطينية في وزارة األوقاف والشؤون الدينية    
  .نابلس

  5/1/2007االتحاد االماراتية 
  

 لشاليط وتعرض تقديم شريط مصور تسجيالً صوتياًإسرائيل سلمت حماس  .9
أعرب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  د ب أعندمشق من  5/1/2007الدستور نقلت 

مس عن استعداد الحركة لتزويد إسرائيل بشريط مصور عن الجندي أحماس موسى ابو مرزوق 
سرى الفلسطينيين في السجون  األاالسير جلعاد شاليت مقابل إطالق سراح النساء أو عدد معتبر من

 لكن هذا الطلب لم شاليتوأشار إلى أن إسرائيل طلبت تزويدها بشريط مصور عن  .االسرائيلية
وفيما يتعلق بتصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون بأن المطالب الفلسطينية  .يلب لظروف أمنية

مطالب الفلسطينية متواضعة في ظل الثمن فراج عن الجندي مبالغ بها، قال أبو مرزوق إن اللقاء اإل
  .شاليت الذي دفعه الشعب الفلسطيني والعقاب الجماعي الذي واجهه من جانب إسرائيل بعد أسر

 سرائيليين يعرفون تمامـاً   ن اإل أبو مرزوق   أوقال  : ا ف ب  نقالً عن    5/1/2007المستقبل  وأضافت  
ن حصلوا على تسجيل لصوته كـان موجهـا         أ سبق   :نهأ  على قيد الحياة، مضيفاً    الجندي األسير ن  أ
ن ينجح االتفاق ويتم اطـالق سـراح        أ، ونأمل في     المفاوضات تشهد تقدماً   :نألى  إ مشيراً .قربائهأل
  .سرى الفلسطينييناأل
  

 ضان الدعوةالجهاد والقيادة العامة ترف وحل القوة التنفيذيةل دعوالمتابعة ت لجنة .10
طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية : غزة من 4/1/2007 وكالة فلسطين برس ذكرت

الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية بحل القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية في حكومة حماس 
ودمجها في عناصر األجهزة األمنية بما يحمي دور ووحدة األجهزة األمنية ويمكنها من القيام 

عقب الخميس  رئيس لجنة المتابعة خالل مؤتمر صحافي عقده بغزة وقال إبراهيم أبو النجا .بواجبها
 بعد لقانا مع الرئيس أبو مازن الذي اطلع اللجنة على :لجنة مع الرئيس عباساللقاء أعضاء 

التطورات الراهنة وعلى جريمة االعتداء على منزل الشهيد العقيد محمد غريب من قبل مجموعة 
لنار عليه وعلى أسرته ومرافقيه وإطالق النار على المسيرة في جباليا تابعة للقوة التنفيذية وإطالق ا

نؤكد إدانة اللجنة بقيام القوة التنفيذية بجريمة اغتيال العقيد غريب والمناضل حسين أبو هليل عضو 
  سعيد صيام تسليم :ودعا أبو النجا .لجنة المتابعة في الشمال وما لحق الجريمة من ضحيا أبرياء
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 بتطبيق وطالبت اللجنة ، وسحب القوة التنفيذية من الشوارع والمؤسسات العامةقضاء فوراًالقتلة لل
القانون على كافة األجهزة األمنية بما ينهي الصفة التنظيمية عنها وعن قادتها لتستطيع تطبيق 

 األمن ى مطالبة الرئيس عباس بتوجيه تعليماته الصارمة لقو،ن تمييزوالقانون على الجميع بد
ودعا أبو النجا  .لرسمية لالنتشار الفوري والقيام بواجبها ودعوة القوى لتسهيل عمل األجهزة األمنيةا

 السياسية ى القواإلى اعتبار يوم السبت القادم يوم حداد وطني في كافة محافظات فلسطين ودع
ل من  لما يجري من قتل دموي مدمر للمشروع الوطني ونبذ كواألهلية للنزول للشوارع رفضاً

  .يشعل نار الفتنة
علنت حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية القيادة أ :غزةمن  5/1/2007وكالة سما وأفادت 

وبررت الحركتان الرفض باعتبار  .العامة، رفضهما التوقيع على البيان الذي أعلنته لجنة المتابعة
 . من قبل لجنة المتابعةالبيان يستبق النتائج التي ستصل إليها لجنة التحقيق التي شكلت

  
   ما حصل في رام اهللا يؤكد أن ال جدوى من لقاء اإلسرائيليين:رضوان .11

اعتبر إسماعيل رضوان الناطق الرسمي باسم حركة حماس أن االجتياح اإلسرائيلي لمدينة رام اهللا، 
 ما :وقال .ين التفاق التهدئة الجزئي حول وقف إطالق النار بين الفلسطينيين واإلسرائيلييمثل خرقاً

وأدان بشدة  .يجري في رام اهللا هو دليل آخر على أن اإلسرائيليين غير جادين في أي سالم
نحمل العدو اإلسرائيلي مسؤولية ما جرى في رام اهللا وتبعات كل ما يجري من : وقال االجتياح،

 ليس إال تأكيداً ما تم في رام اهللا :وأشار إلى أن. أعمال إرهابية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة
 جدوى الحوار مع قادة العدو اإلسرائيلي، وأكد أن حدوثها بعد أيام قليلة من لقاء عدملرؤية حماس ب

 وفي اليوم ذاته الذي يجتمع فيه الرئيس المصري حسني مبارك مع أولمرت في ، أولمرت–عباس 
 حماس إلى وحدة ودعا المسؤول في حركة .شرم الشيخ، دليل على أن ال ثقة باإلسرائيليين

خوة في فتح أن يعودوا إلى الحوار على نحن أملنا في قبول اإل: الفلسطينيين لمواجهة االحتالل، وقال
  . لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وباب الحوار ما زال مفتوحاًأساس أجندة وطنية بحتة ما زال قائماً

  4/1/2007 قدس برس
  

  باكات بين فتح وحماسمنع االشت تهدد بالنزول للشارع لالجهاد .12
ل للشارع وستضطر للنز: بأن الحركةد شهاب و هدد الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي داو:غزة

 . لالقتتال الداخلي الذي يهدد النسيج الوطنيبأبنائها وعناصرها وبأبناء سرايا القدس وذلك منعاً
ع بتحمل مسؤولياته الوطنية  الجمي: بمدينة غزةخميسحركة الالوطالب خالل مؤتمر صحافي عقدته 

 أن المشكلة الحالية هي بين رئاسة السلطة والحكومة وتستوجب عدم  مؤكداً،تجاه القضية الفلسطينية
إدارة ظهر طرف آلخر ويجب البدء بحوار وطني جدي يتجاوز كل المشاكل الداخلية بدون وضع 

عامين للفصائل الفلسطينية التي وطالب شهاب بدعوة األمناء ال .سقف زمني وبدون اشتراطات مسبقة
شاركت في حوار القاهرة الستكمال الحوار ووضع صيغ لخطوات عملية لترتيب البيت الفلسطيني 
ومنظمة التحرير الن ذلك سيشكل رافعة ودعامة إلنجاح أي حوار داخلي وبعث الحياة السياسية من 

فيذ قرار الجامعة العربية بإنهاء على ضرورة مطالبة الدول العربية واإلسالمية بتن وشدد .جديد
 هذه  محمالً، إلى أن هذا الحصار هو السبب في التدهور األمني واالحتقان الداخليمشيراً، الحصار

عليها بذل مساعي جدية لتقريب وجهات أن  و،الدول مسؤولية ما يجري على الساحة الفلسطينية
 . الثوابت الوطنيةالنظر بما يخدم الحوار والوفاق الفلسطيني والحفاظ على

  4/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

  للحوارمسبقة  شروطاً هاضعوخالفنا مع فتح سبب  :حمدان .13
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حالة الفلتان األمني التي تشهدها األراضي  أسامة حمدان أرجع ممثل حركة حماس في لبنان: بيروت
 من أجل حمل الفلسطينية منذ عدة أشهر إلى ما قال إنه إرادة خارجية تريد زعزعة االستقرار

: وقال حمدان في تصريحات خاصة لقدس برس .الفلسطينيين على الخضوع لمشاريع االستسالم
نشعر بأسف بالغ لهذه األحداث، وما يزيد من هذا األمر أن االتهام يوجه في غير حق لحماس، في 

 تصاعد ن حمداوأعاد .حين أن األطراف المتورطة في هذه األحداث ال عالقة لها بالحركة أصالً
وتيرة الفلتان األمني في األراضي الفلسطينية إلى الخلل في نقل الصالحيات بين األجهزة األمنية 

وطرح حمدان رؤية وصفها بأنها أمنية وسياسية . التابعة للرئيس عباس وأجهزة وزارة الداخلية
بط الفلتان األمني أعتقد أن ض: متكاملة وكفيلة بضبط الواقع األمني في األراضي الفلسطينية، وقال

 إعادة الصالحيات األمنية لوزارة الداخلية كي تقوم األجهزة  أوالً،:يتم من خالل الخطوات التالية
األمنية بدورها ويكون بإمكان الفلسطينيين محاسبة الوزير وقتها عن أي تقصير في أداء وزارته، 

 . الرئاسة عن أي حوادث طارئةذلك أن ارتباط السلطات األمنية بالرئيس يجعل من الصعب مساءلة
 إعادة صياغة العالقة الداخلية  ثالثاً،.إعادة هيكلة القضاء واحترام استقالليته لتطبيق القانونثانياً، 

واتهم حمدان جهات  .بين المقاومة والحكومة، على نحو يحفظ للمقاومة دورها في حماية رموزها
المسؤول : عاقة الحوار بينه وبين الحكومة، وقالمحددة مقربة من الرئيس الفلسطيني بالعمل على إ

عن فشل جهود الحوار وركوده هو من أعلن أوال فشله، وهو الذي صور للرئيس عباس أن القمة 
بينه وبين رئيس الحكومة في األردن ليست مقبولة من الناحية البروتوكولية، أما نحن في حماس 

الخالف بين الرئاسة والحكومة في جوهر عن  و.تفمستعدون للحوار برؤية منفتحة على كل الخيارا
نحن نريد الذهاب إلى الحوار دون شروط، واآلخرون يضعون : العودة إلى طاولة المفاوضات، قال

شروطا ألي حوار، وعلى رأسها االعتراف بإسرائيل ووقف المقاومة واالنخراط في مسار التسوية، 
 وطني فلسطيني قادر على حماية المواطنين في حين أن المقصود من الحوار هو إنضاج مشروع

  .ومقاومة االحتالل
  4/1/2007قدس برس 

  
 داخليةال وزير تنحية ل وتدعوحكومةالإقالة بعباس طالب فتح ت .14

 مسيرة التقتيل التي انخرطت بها القوة التنفيذية، التابعة : أنلخميس حركة فتح اقالت: ، غزةرام اهللا
 فوز األخيرة باالنتخابات تظهر أنها غير مؤتمنة على حياة لوزير الداخلية وحركة حماس منذ

 : في بيان لها الرئيس عباسناشدتو .المواطنين ولقمة عيشهم وضمان أمنهم أو حتى صون دمائهم
إقالة الحكومة واستبدالها بحكومة وطنية تحرص على حياة المواطنين وال ترسل ميليشياتها 

 .خلية، التي أبادت عائلة العميد محمد غريب وأطفاله في غزةالغتيالهم، كما فعلت قوات وزير الدا
وأشار جمال نزال المتحدث باسم فتح إلى أن حماس تنفذ مخطط تعطيل االنتخابات بقوة السالح، 
وأن الذي تنفذه ميليشياتها المتمردة على السلطة الشرعية في غزة، هو عملية انقالب عسكري مقنع 

 . الفلسطينية، استكماالً لما يقوم به جيش االحتالل في الضفة الغربيةهدفه تدمير األجهزة األمنية
فتح لاللتزام بسياسة عدم الرد، التي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن تكشف للقاصي  دعا نزال أبناءو

والداني هوية المعتدي، الذي لم يعد يعبأ بانكشاف نواياه اإلجرامية تجاه الشعب، الذي تتخذ الحكومة 
 من جهته .ه بطاقة الدخول إلى الجنة في جمهورية الجنون، التي يتم إنشاؤها بغزة بالقوةمن سفح دم

 عقب اجتماع خميس خالل مؤتمر صحافي عقده ال فتحقال عبد الحكيم عوض الناطق باسم حركة
 حيث طالبت حركة فتح بإقالة سعيد صيام فورا ،لجنة لم يكن كافياًاللجنة المتابعة بغزة أن بيان 

 طالبنا لجنة :وأضاف عوض.  في جبالياخميس في خانيونس والاألربعاءائم التي ارتكبتها قواته للجر
المتابعة بموقف واضح يتضمن المسؤول عن األحداث السابقة والتي أدت لسفك دماء أبناء شعبنا 

  .الفلسطيني وأن تقول بشفافية من المسؤول عن هذه الجرائم
  4/1/2007فلسطين برس 
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 شن هجوماً غير مسبوق على حماسالطيراوي ي .15
 غير مسبوق على سم كتلة فتح البرلمانية هجوماًا شن النائب جمال الطيراوي الناطق ب:بيت لحم

 بينهم ثالثة من عناصر األربعاءحركة حماس عقب مقتل خمسة مواطنين في قطاع غزة مساء 
 لقد :راوي في تصريحات لوكالة معاوقال الطي .االمن الوقائي اتهمت حركة فتح القوة التنفيذية بقتلهم

آن األوان لوضع حد لعصابات الموت التي تديرها حماس في غزة وأن على حماس أن تتوقف عن 
عتادت عليه حيث ترتكب الجرائم وتخرج للتباكي على وسائل اإلعالم االكذب والقتل الذي 

 حديثه عن سر الروايات وتساءل الطيراوي في سياق .والفضائيات وتتحدث بلسان الوحدة الوطنية
ن إ :وتابع قائالً، التي وصفها بالغبية والكاذبة التي ساقتها حماس لمقتل عناصر الوقائي وأبناء فتح

سم الجيش اعبارات مثل النيران الصديقة والحادث العرضي وقتل ذاتي تذكرنا بروايات الناطق ب
 .سم القوات األمريكيةااإلسرائيلي والمتحدث ب

  4/1/2007خبارية وكالة معا اإل
  

  اشترطت إلغاء االنتخابات لوقف عمليات القتل التي تمارسها في قطاع غزةحماس: فتح .16
الليلة في  من حركة حماس  أن وسطاء مستقلين أبلغوها عرضاً الخميس قالت حركة فتح:رام اهللا

ابات المبكرة التي ، باستعداد حماس التزام وقف االقتتال على الفور مقابل إلغاء فكرة االنتخسابقةال
 االقتتال الداخلي يعطل رغبة فتح وفصائل :أن وأكدت فتح في بيان صحفي .دعا لها الرئيس عباس

 من  لحماس بحجب مخاوف تنتابها حالياًمنظمة التحرير بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويشكل ضماناً
 جمال نزال، ىونف .يةشبح االنتخابات المبكرة التي تخشاها حماس أكثر مما تخشى الحرب األهل

الناطق باسم فتح علمه بوجود هذا العرض، لكنه عبر عن قلق حركته من أن أعداء فكرة االنتخابات 
 .يميلون بجد الستخدام توتر الوضع األمني كوسيلة لشطب االنتخابات كخيار عملي

  4/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

  ب الفتنةقيادي في حماس يطالب مركزية فتح بوقف ما أسماه خطا .17
 طالب خالد الحاج، اللجنة المركزية لفتح وهاني الحسن، بالعمل على إيقاف التصريحات :طولكرم

وقال إن ما يصدر  .جمال نزالالمسيئة لحماس ونظامها، وفكرها، وتاريخها، التي جاءت على لسان 
 عليها الجميع  من تصريحات داعية للفتنة ومهينة ما هي إال تمزيق لكل االتفاقات التي يعولهعن

ن حماس تستهجن وتستغرب ما تحدث به عن أفعال القوة بأوأضاف . لرفع لواء الوحدة الوطنية
 ما قام به حرس الرئاسة من ياسنا على مصدر غير محايد للمعلومات، ومتاعتمدمالتنفيذية في غزة، 

ماس ليست ح أن أكد الحاج، و.تصدي لمسيرة سلميةال مواطنا، ومقتل شخص، نتيجة 40إصابة 
حركة طالبانية وال إيرانية، وإنما هي، حركة تحرر وطني فلسطيني تؤمن باإلسالم الوسطي، 
واإلصالح التدريجي السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وتقبل بالتعددية السياسية والتداول السلمي 

  .للسلطة، واالحتكام إلى صندوق االقتراع
 4/1/2007 قدس برس

  
 قتها بببيان يهاجم قادة حماسسرايا القدس تنفي عال .18

بيان وزع على وسائل اإلعالم باسمها يهاجم قادة حركة با ه نفت سرايا القدس أي عالقة ل:غزة
،  البيان أبو أحمد الناطق الرسمي باسم السرايا جهات مشبوهة بالمسؤولية عن إصداراتهمو .حماس

 .  دقة في التعامل مع البيانات المشبوهةداعياً كافة وسائل اإلعالم وأبناء شعبنا لتوخي الحذر وال
  4/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مناقالت في القيادة العامة .19
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وتقرر تعيين أبو عماد .  القيادة العامة في لبنان- جريت تعديالت في الوضع القيادي للجبهة الشعبيةأ
ى سوريا وعين مسؤوالً إعالمياً رامز ممثالً لها في لبنان في حين غادر أنور رجا لبنان متوجهاً ال

كذلك طالت التغييرات المسؤولين عن االنشطة . حمد دمجأبو أبعد وفاة المسؤول اإلعالمي السابق 
 .العسكرية في مخيمات لبنان والناعمة والبقاع الشرقي

  5/1/2007األخبار اللبنانية 
  

   تتحرك إلطالق دولة فلسطينية مؤقتةإسرائيل .20
 بلقـاء   أت صحف إسرائيلية أن التحركات الدبلوماسية اإلسرائيلية المقبلة بـد         كشفت: صالح النعامي 

رئيس الوزراء إيهود أولمرت والرئيس المصري حسني مبارك، وما سيواكبها من تحركات أمريكية             
مماثلة تهدف كلها إلى الدفع نحو فكرة الدولة الفلسطينية المؤقتة كحل مؤقت للصراع القائم حاليا بين                

وكمـا نقـل     .1967نيين واإلسرائيليين، ال تضمن للفلسطينيين إقامة دولة نهائية على حدود           الفلسطي
الصحفي اإلسرائيلي إرييه شافيط المعلق في صحيفة هاآرتس فإن واشـنطن وتـل أبيـب يقومـان                 
بعمليات جس نبض واسعة لمعرفة ردود الفعل الفلسطينية والعربية حيال فكرة الدولة المؤقتة كحـل               

لصراع إلى أن تتهيأ الظروف التي تسمح بالتوصل لحل دائم للمسائل الكبيرة التـي تـشكل                مؤقت ل 
  .القضية الفلسطينية، مثل القدس والالجئين والمستوطنات وغيرها

 على إجراء مفاوضات بين إسرائيل وأبـو مـازن برعايـة            -بحسب المصدر نفسه  –وتقوم الخطة   
ة تنتهي إلى اإلعالن عن هذه الدولة في الضفة وغزة مـع            اإلدارة األمريكية والدول العربية المعتدل    

ليس هـذا فحـسب، بـل إن         .بقاء معظم المستوطنات القائمة الحالية في الضفة الغربية في مكانها         
اإلعالن عن هذه الدولة لن يمنع مواصلة البناء في هذه المستوطنات لتتعاظم ولتفرض المزيد مـن                

 ستواصل السيطرة على الحدود والمعـابر الحدوديـة التـي           الحقائق على األرض، كما أن إسرائيل     
وكما تؤكد وسـائل اإلعـالم       .سيكون لهذه الدولة عليها تواجد رمزي غير ذي قيمة، وفقا لهاآرتس          

ونوهت . اإلسرائيلية فإن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيفي ليفني تعتبر أكثر المتحمسين لهذه الفكرة           
يس وطاقم وزارتها باتوا يراهنون بشكل أساسي على إنجاح فكـرة           صحيفة يديعوت أحرنوت أن را    

الدولة المؤقتة، على اعتبار أنها الفكرة الوحيدة القادرة على تهدئة األمور حاليا، حتى ولـو مؤقتـاً،                 
وإلثبات أن اإلدارة األمريكية قامت أخيراً بمعالجة القضية الفلسطينية، على أمـل أن يـساعد ذلـك        

  .ج من الوحل العراقي، على حد توصيف الصحيفة اإلسرائيليةواشنطن في الخرو
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من جهة أخرى إلى وجود اختالفـات طفيفـة بـين إسـرائيل                 

وحسب التصور اإلسرائيلي لفكرة الدولة المؤقتة، كما        .والواليات المتحدة بشأن فكرة الدولة المؤقتة     
عد مرور فترة زمنية محددة على اإلعالن عن هذه الدولة، يـتم            كشفت عن ذلك صحيفة هاآرتس، فب     

إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية، وفي حال أسفرت هذه االنتخابات عن فوز المعتدلين، أي حركة              
فتح والذين يتبنون خطها السياسي، فسيتم الشروع في مفاوضات حول قضايا الحل الدائم بناء علـى                

وفي حال فازت حركة حماس، فيتوجب تجميد األمـور          .طة الطريق المرحلة األولى من خطة خار    
لكن المفارقة التي تشير إليها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تكمن في أن نجاح حركة فتح              . عند هذا الحد  

في االنتخابات لن يقرب الفلسطينيين من حلم التحول من الدولة في حدود مؤقتة إلى الدولة في حدود                 
ور اإلسرائيلي، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستتشكل بعـد االنتخابـات            فحسب التص  .دائمة

  .ستجري مفاوضات مع إسرائيل بناء على المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق
  شروط تعجيزية

وال خالف بين وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على أنه لن تخرج أي نتيجة عن هذه المفاوضـات؛ ألن                 
 من خارطة الطريق تلزم السلطة الفلسطينية قبل الشروع في مفاوضات الحل النهائي             المرحلة األولى 

بتفكيك حركات المقاومة الفلسطينية ونزع سالحها، وربط السماح لهذه الحركات بالعمـل الـسياسي              
باعترافها بإسرائيل، إلى جانب تعهد الحكومة الفلسطينية الجديدة بوقف كل مـا تعتبـره إسـرائيل                
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: وتقول هاآرتس  .عليها في وسائل اإلعالم وفي المساجد وفي المناهج الدراسية الفلسطينية         تحريضاً  
  .إنه ال يمكن أن تتوفر حكومة فلسطينية قادرة على الوفاء بهذه المتطلبات التعجيزية

  4/1/2007اسالم اون الين 
  

  ترفض التفاوض مع حماس بشأن صفقة األسرىإسرائيل .21
اريف عن مصادر مطلعة، أنه تم خالل جلسة مباحثات داخلية في نقلت مع:  ردينة فارس،غزة

مكتب المسؤول عن ملف التفاوض من الطرف اإلسرائيلي عوفر ديكل، تقديم اقتراح يقضي بإجراء 
وأضافت الصحيفة أن هذا االقتراح قدم من طرف أحد مساعدي . لقاء مباشر مع مسؤول من حماس

إن : ، مبررا اقتراحه بالقول)حماس( هذا الشأن من جانب ديكل، معتمدا على إشارات إيجابية في
ولكن ديكل رفض الفكرة وقال انه . تفاوضا مباشرا مع حركة حماس من شأنه أن يقدم حال سريعا

وإلى جانب هذا . تلقى تعليمات من اولمرت بعدم إجراء أي اتصال مباشر مع حماس في هذه القضية
 إلى طلب مساعدة جهات أخرى بدل مصر التي تتوسط بين االقتراح، تم تقديم اقتراح آخر يدعو

الجانبين بشأن صفقة التبادل، وتقول تلك المصادر أن سبب طرح هذا االقتراح يعود إلى ورود 
وقالت تلك المصادر  .تلميحات من حماس مفادها أنهم ال يثقون بمصر وال يرون فيها وسيطا منصفا

ل أولمرت وديكل، خشية أن يتسبب هذا الطلب بالمس ان االقتراحات رفضت أكثر من مرة من قب
بمشاعر المصريين الذي يبذلون الجهود الكبيرة من أجل الوصول الى اتفاق وحتى ال يؤدي هذا 

  .األمر إلى أزمة خطيرة
  5/1/2007عكاظ 

  
  ودعم محمود عباسليفني تدعو الى الحوار مع الفلسطينيين المعتدلين .22

تسيبي ليفني دعت الى الحوار مع الفلسطينيين المعتدلين  أن 4/1/2007 وكالة سما اإلخبارية قالت
وقالت ليفني خالل  .على ما ذكرت االذاعة العسكرية, ودعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

نادرة للتحاور مع الفلسطينيين  اجتماع بالمسؤولين عن النقابات في تل ابيب لدينا حاليا فرصة 
ونقلت االذاعة الرسمية  .لم اجمع يرى حاليا االنقسام بين المعتدلين والمتطرفينالمعتدلين الن العا

وقال مارك ريغيف  .عن ليفني قولها يجب دعم الرئيس الفلسطيني ابو مازن والتفاوض معه
المتحدث باسم ليفني لوكالة فرانس برس ان وزيرة الخارجية تريد التفاوض وهي تتفاوض حاليا مع 

واضاف انه من خالل  .ي يؤيدون خارطة الطريق ومبدأ اقامة دولتين مستقلتينالفلسطينيين الذ
تريد ان تظهر ان الفلسطينيين الذين يختارون خط االعتدال يمكنهم الحصول على , تاييدها للمعتدلين

 .باعتبار انه ليس للمتطرفين برنامج سياسي وال امل للمستقبل, نتائج فورية
 شددت على أنه إذا بقي موضوع ،ليفنيأن : محمد بدير عن 5/1/2007األخبار اللبنانية  وأضافت
 فسيبقى الصراع مفتوحاً لكنها قالت إن أحد المبادئ األساسية التي لن تساوم عليها إسرائيل ،الالجئين

وإن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل على هذا الصعيد هو قبول التفاوض على ... هي رفض حق العودة
ت أن الدولة الفلسطينية هي التي ستمنح المأوى لالجئين، وللمرة األولى سيكون ورأ. هذا الموضوع

متاحاً أمام جمهور مواطني إسرائيل العرب، الذين يشعرون أنهم جزء من الشعب الفلسطيني، حل 
وتطرقت ليفني إلى االنتقادات التي تعرضت لها على خلفية ما ذُكر عن  .قومي ليس دولة إسرائيل

. لتحاور مع الجانب الفلسطيني تحت النار، فقالت إن ذلك ال يمثل المصلحة اإلسرائيليةاستعدادها ل
فعندما أزلنا المستوطنات في غزة لم نتحدث مع الفلسطينيين، ولم يجر النظر إلى ذلك على أنه إنجاز 

عد ذلك فال ينبغي التنازل لإلرهاب، وال ينبغي أيضاً التنازل حيث ي). في جانبهم(للقوى المعتدلة 
 .إنجازاً لإلرهاب

  
 ناخبو حزب كاديما يفضلون ليفني على اولمرت: استطالع .23
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 في المئة 49,3 أن ،أظهر استطالع للرأي أجراه معهد شفاكيم بانوراما لالبحاث:  د ب ا-تل أبيب 
من أنصار حزب كاديما يعتقدون أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن وزيرة الخارجية تسيبي 

 في المئة في 60وتفوقت ليفني على أولمرت في االستطالع حيث حصلت على  .ستفوز بهاليفني 
 14,5كما تقدم وزير المواصالت شاؤول موفاز أيضا على أولمرت بحصوله على  .معركة مباشرة

 في 5,8في المئة من االصوات بينما جاء في المركز الرابع وزير االسكان مئير شيتريت بنسبة 
 .االستطالع أيضا انخفاضا كبيرا في ثقة مؤيدي كاديما بحزبهموأظهر  .المئة

  5/1/2007الدستور 
  

  الحكومة اإلسرائيلية تنفي إزاحة بيرتس  .24
نفى سكرتير الحكومة اإلسرائيلية إسرائيل ميمون، أمس، التقارير اإلعالمية التي اشـارت الـى ان               

ميمـون، لـصحيفة يـديعوت      وقـال   . اولمرت قرر إزاحة وزير الدفاع عمير بيرتس عن منصبه        
هذه القضية غير موجـودة علـى       . احرونوت، رئيس الحكومة لم يتخذ أي قرار لطرد وزير الدفاع         

وكان تلفزيون إسرائيل والقناة الثانية نقلتـا عـن         . إن التقرير الذي بث غير صحيح     . جدول األعمال 
قديم استقالته كـوزير    مصادر في مكتب اولمرت قولها إنه سيطلب من بيرتس، زعيم حزب العمل، ت            

دفاع وتسلم وزارة أخرى، وإذا رفض فإنه سيطرده، وانه ينوي إعطاء حقيبة الـدفاع إلـى رئـيس        
  . الحكومة األسبق ايهود باراك

  5/1/2007السفير 
  

  حزب العمل لن يسمح ألولمرت باقالة بيرتس .25
ان الحزب لن يسمح قال سكرتير عام حزب العمل االسرائيلي ايتان كابل : يو بي أي -تل أبيب 

وقال كابل ان حزب العمل لن يسمح باقالة  .لرئيس الوزراء أولمرت باقالة عمير بيرتس من منصبه
 .خلفية المنافسة على رئاسة الحزبى  لو كانت هناك خالفات داخل الحزب علىأي من وزرائه حت

حه أولمرت حقيبة وزارية وبحسب القناة الثانية االسرائيلية فانه اذا استقال بيرتس من منصبه سيمن
وأعرب  . يرجح أن تكون حقيبة الرفاه االجتماعي واذا لم يستقل فان رئيس الوزراء سيقيلهىأخر

 أن أولمرت يحاول صرف أنظار الجمهور ىبيرتس عن استغرابه من توقيت نشر النبأ وألمح ال
 .اداالسرائيلي عن التحقيقات ضده وضد مديرة مكتبه شوال زاكين في قضايا فس

  5/1/2007القدس العربي 
  

  فتح تحقيق بحق وزير المالية االسرائيلي .26
 اعلن متحدث باسم الشرطة ان تحقيقا اوليا فتح بحق وزير المالية ابراهام ايرشزون :القدس اف ب

وقال ميكاي روزنفلد لوكالة فرانس برس جمعنا  .وان الشرطة قد تستجوبه في اطار قضية فساد
نقلت الى دائرة التحقيقات في شرطة تل ابيب التي ستدرسها وتقرر ما اذا معلومات عن ايرشزون 

وقالت يديعوت احرونوت انه يشتبه في ان يكون الوزير متورطا في قضية  .ستستجوب الوزير
وكان ايرشزون يتولى رئاسة االتحاد  .وتبييض اموال(...) سرقة واختالس في ظروف مشددة 

لنقابات االسرائيلية الهستدروت حيث اظهرت عمليات التدقيق في الوطني للعمال التابع التحاد ا
  . مليون دوالر13,5الحسابات سرقة 

  5/1/2007الوطن الكويتية 
  

  إسرائيل قلقة حيال توثيق العالقات األمنية بين روسيا وإيران .27
كل عام، تتابع االجهزة االمنية االسرائيلية بقلق توثيق العالقات االمنية بين روسيا وايران في ش

 - وتؤكد معاريف ان الصفقة الروسية .وصفقة السالح الجديدة المتحققة بين الدولتين في شكل خاص
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االيرانية تنضم الى الصفقات التي وقعت أخيرا بين روسيا وسورية، والبراهين التي عرضتها 
ة الى اسرائيل في موسكو أخيرا عن االسلحة العديدة، الصواريخ والوسائل التي وصلت من سوري

ويؤكد مسؤولون اسرائيليون أن الروس . حزب اهللا وأمسك بها الجيش االسرائيلي في أثناء الحرب
تماما مثلما في سنوات الستينات والسبعينات . اصبحوا مورد السالح الرئيس لكل أعداء اسرائيل

  .المظلمة
  5/1/2007الراي الكويتية 

  
  
  

 الفساد جعل من اسرائيل جمهورية موز   .28
أثار مسلسل الفضائح المالية : أشرف سحويل من غزة  عن مراسله 5/1/2007 ايالف قعذكر مو

والجنسية التي تعصف بدوائر المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، قلقاً بالغاً في أوساط الرأي العام 
اإلسرائيلي، مما دفع ببعض المعلقين إلى الربط بين انتشار وباء الفساد في المرافق السياسية 

وبلغت تداعيات ما عرف بفضيحة الفساد الكبرى داخل إسرائيل، . ية وبين ضعف الجيشوالمدن
ذروتها بالكشف عن التحقيق البوليسي مع وزير المالية أبراهام هيرشزون، بشبهة سرقة الماليين 

 . واالحتيال، حينما أدار نقابة العمال الوطنيين، قبل تعيينه وزيراً
في افتتاحيتها بعنوان سطو وانكسار إلى أن تفجر فيض من صحيفة  يديعوت أحرونوت، أشارت 

الفضائح، التي طالت مختلف دوائر صناعة القرار، ال يترك مكاناً الستغراب عمق أزمة الثقة بين 
 كنا ذات مرة نخجل من مقاربتنا بإحدى جمهوريات ،وأضافت. الشعب وبين السلطات والقيادات

ت، المعلق السياسي في  معاريف، أن الدولة عفنة من من جهته، رأى الصحفي بن كسبي. الموز
األساس حتى الرأس، وأن العفن يكتنفها ويتغلغل في كل مكان، معتبراً أن إسرائيل أمام انهيار 

 . مفاجئ للمبنى كله وتالشيه
يديعوت أحرونوت كتبت نقالً عن سفراء إسرائيليين في أوروبا  أن 4/1/2007 48 عربونقل موقع
المتحدة أن النشر حول قضايا الفساد في إسرائيل يوقع أضراراً شديدة لصورة إسرائيل والواليات 

وأشار السفراء في  .في العالم، وأن هناك اهتماماً بقضايا الفساد يفوق اإلهتمام بالشأن السياسي
أوروبا والواليات المتحدة، بشكل خاص، إلى أن الصحف هناك تتناول يومياً وبعناوين بارزة 

ئح التي تتكشف في إسرائيل، وأن هذه الفضائح تطرح في كل لقاء للسفراء مع دبلوماسيين أو الفضا
كما جاء أن اإلدارة األمريكية تتابع أيضاً قضايا الفساد، وعلم أن السفارة األمريكية في  .صحافيين

طرة في إسرائيل ترسل التقارير تباعاً إلى واشنطن حول مدى استقرار الحكومة وقدرتها على السي
  .ظل الشبهات الجنائية ضد أعلى المستويات في السلطة

  
  الميزانية اإلسرائيلية ميزانية حرب:  زحالقةالنائب .29

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، الميزانية . وصف النائب د
وقال إن الزيادة الوحيدة .  التي صادقت عليها الكنيست، بأنها ميزانية حرب2007االسرائيلية للعام 

 مليارات شيكل 5 مليارد شيكل وهناك نية إلضافة 2الملموسة هي في ميزانية األمن، إذ أضيف لها 
وفي ما يخص المواطنين العرب في اسرائيل قال زحالقة إن هذه   .خالل السنة الحالية وربما أكثر

للقضايا المزمنة التي تعاني منها الميزانية ستؤدي الى توسيع وتعميق الفقر وال تقدم أي حل 
  .  الجماهير العربية في البالد، خصوصاً قضايا التشغيل والتعليم والمشاريع اإلجتماعية
  4/1/2007 48عرب

  
  شيكل3000حكومة اسرائيل ستشتري كل سيارة قديمة بمبلغ من أجل البيئة،  .30
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ا هذه االيام قانونا جديدا يتعلق  يبلور وزير حماية البيئة االسرائيلي غدعون عزر- معا–بيت لحم 
بمحاربة تلويث البيئة من قبل المركبات التي تسير على الطرق االسرائيلية ليقدمه الى الكنيست 

وابرز ما في القانون الجديد البند الذي يسمح  .االسرائيلي القراره واعتماده بالقراءات الثالث
 شيقل على ان يوافق 3000ها للدولة بقيمة  عاما ببيع20الصحاب المركبات التي يزيد عمرها عن 

وجاء اقتراح غدعون عزرا في اعقاب التقرير  .على ابادة المركبة وشطبها من دوائر الترخيص
الذي قدمته لجنة خاصة كلفت بدراسة االوضاع البيئية في اسرائيل والتي قدرت تكلفة التلوث 

 .   مليار شيقل سنويا50ومحاربته بحوالي 
  4/1/2007إلخبارية وكالة معا ا

  
  

  عيث فسادا إسرائيلية تجتاح مدينة رام اهللا وتقوات .31
قوات عسكرية إسـرائيلية تـضم عـشرات        أن  : رام اهللا  من   4/1/2007 قدس برس  وكالة ذكرت

أكـدت مـصادر    و.  وسط إطالق نار كثيف    ، قامت باجتياح رام اهللا    ،السيارات العسكرية والجرافات  
ينيين استشهدوا، فيما أصيب عشرون آخرون بجراح، بينهم خمـسة          طبية فلسطينية، أن أربعة فلسط    

فيمـا  . بالحجارة والزجاجات الفارغـة   للقوات المقتحمة   مئات الشبان   حيث تصدى   . في حال خطرة  
أعلنت مصادر عبريـة أن     كما  أعلن االحتالل اعتقال أربعة فلسطينيين دون أن يفصح عن أسمائهم،           

  . شهداء األقصىالعملية استهدفت أحد عناصر كتائب
 مصادر امنية هقالت ما :وليد عوض من رام اهللا عن مراسلها 5/1/2007 القدس العربي وأضافت

 قرب ى مبنى علهافتحت نيران شاركت في االقتحام ون طائرة هليكوبتر اسرائيليةمن أفلسطينية 
 .تهدفت اي مبنىنفى أن تكون الطائرة اسغير أن متحدثا باسم الجيش االسرائيلي . ميدان المنارة

د الجهوب التوغالت والسياسات االسرائيلية تضر هذهأعرب صائب عريقات عن اعتقاده أن مثل فيما 
 .التي تبذل من أجل الهدوء واالستقرار

 أن وحدة ، من مصادر إسرائيليةهقالتما : 4/1/2007 48 عرب مراسل موقعرامي دعيبسوذكر 
ل أحد المطلوبين من فتح شارك في التخطيط لعمليات، من المستعربين دخلت رام اهللا بهدف اعتقا

وبحسب المصادر ذاتها فقد  .وبعد تبادل إطالق النار معه، أصيب وتمكن من اإلنسحاب من المكان
أصيب أحد جنود خالل االشتباكات التي وقعت مع المتظاهرين الفلسطينيين الذين تجمعوا في 

 أن عناصر سياسية إسرائيلية انتقدت بشدة جهاز ومن جهته نقل موقع يديعوت أحرونوت. المكان
 مبارك في شرم -الشاباك والجيش على العملية التي نفذت قبل ساعة من بدء اجتماع أولمرت

نقل عن مصادر سياسية إسرائيلية أن القائد العسكري لمنطقة المركز لم يقم بإطالع بيرتس، و. الشيخ
كما جاء أن الفلسطينيين األربعة الذين تم إعتقالهم قد أطلق  .والمستوى السياسي بشأن الخطة

    .سراحهم، بعد أن تبين أنهم مواطنون ومن عناصر األمن
بشدة العدوان دان محمود عباس إلى أن : رام اهللامن  5/1/2007 األخبار اللبنانية وأشارت

كذلك، نددت . األمن مزيفةاإلسرائيلي، مشيراً إلى أنه دليل على أن دعوات إسرائيل إلى السالم و
وقالت إن االجتياحات اإلسرائيلية تؤكد أن العدو األوحد الذي . حركة الجهاد بالعملية االسرائليلية

  .ق هو االحتالل الظالم، الذي ينبغي أن توجه كل البناد الفلسطينيشعباليتربص ب
  

   إلى تجنيب المشافيقاتلةوزارة الصحة الفلسطينية تدعو األطراف المت .32
دعت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تجنيب المشافي والمؤسسات الفلسطينية االقتتال الـداخلي            : غزة

مشفى الشفاء بغزة تعرض قبـل       وكان   .وعدم إقحامها في ما وصفته باإلساءة إلى الشعب الفلسطيني        
 وقال النـاطق اإلعالمـي باسـم       .عشرة أيام العتداء من قبل عناصر من جهاز المخابرات العامة         
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، ألنها تتقاطع مع أهداف العـدو الـصهيوني فـي           مرفوضة إن استهداف المشافي سياسة      ،وزارةال
  . الفلسطينيةمؤسساتالتخريب 

  4/1/2007 قدس برس
  

   المعزوالت في سجن الجلمة يواجهن ظروفاً صعبة  األسيرات .33
ن  مـن أوضـاعه    ، معزوالت في سجن الجلمـة اإلسـرائيلي       ، أسيرات فلسطينيات  6شكت   :نابلس
  . فيما تماطل مصلحة السجون في تحسين ظروفهن االعتقالية؛الصعبة

  4/1/2007الخليج اإلماراتية 
  
  
  
  

  إصابة عدد من المزارعين الفلسطينيين برصاص االحتالل شمال غزة .34
فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها تجاه المزارعين الفلـسطينيين شـمال قطـاع غـزة،               : غزة

  . وصفت حالة أحدهم بالخطيرةوأصابت عددا منهم بجراح،
  4/1/2007 قدس برس

  
  ثيوفولوس بالتقاعس في إبطال صفقة تهويد باب الخليل    البطريركيتهم حنا .35

بعث المطران عطا اهللا حنا، برسالة خطية الى بطريرك الـروم األرثـوذكس فـي                :القدس المحتلة 
لعـرب ومقدسـاتهم والكـف عـن        األراضي المقدسة، يطالبه فيها بتغيير سياسة البطريركية تجاه ا        

التقاعس في ابطال صفقة تهويد باب الخليل في القدس القديمة وتنفيذ الوعود التي كان قـد قطعهـا                  
  .على نفسه بشأن هذه الصفقة

  5/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

 فشل يظلّله عدوان رام اهللا:  شرم الشيخ أولمرت فيمبارك قمة .36
 طغى على القمة ،العدوان اإلسرائيلي على رام اهللا أمس أن 5/1/2007األخبار اللبنانية  جاء في

المصرية اإلسرائيلية في شرم الشيخ، فدان الرئيس حسني مبارك العملية العسكرية، فيما أعرب 
اإلدانة واألسف كانا أبرز ما صدر بعد القمة، بعدما أخفق  .إيهود أولمرت عن أسفه لسقوط ضحايا

تفاق حول صفقة تبادل لألسرى أو حدود مؤقتة للدولة الفلسطينية أو الزعيمان، على ما يبدو، في اال
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية إن  .جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأولمرت

وأضافت إن . مبارك احتج لدى لقائه أولمرت على العملية االسرائيلية في رام اهللا في الضفة الغربية
واستياءها من العملية العسكرية، التي قامت بها القوات االسرائيلية في رام مبارك أكد رفض مصر 

وأعرب أولمرت، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع مبارك في شرم الشيخ، عن أسفه لسقوط  .اهللا
 .ضحايا بريئة فلسطينية خالل العدوانلكن إسرائيل مضطرة إلى القيام بعمليات لحماية أمنها

وأضاف لقد . لرئيس المصري على وساطته إلطالق سراح شاليطوحرص أولمرت على شكر ا
تحدثنا عن الجهود التي نبذلها لخلق جو يسمح بإجراء مفاوضات جدية بيننا وبين الفلسطينيين برئاسة 

وتابع لقد عبرت عن قلقي من حصول عمليات تهريب . أبو مازن الذي يدفع قدماً فرص السالم
وأشار الى . حاوالت إدخال أموال غير شرعية عبر معبر رفحالى قطاع غزة وم) من مصر(سالح 

 .أن مصر تنوي متابعة جهودها لوقف هذه الظاهرة
وشدد . أما مبارك فقد رفض من جهته اعتبار إدخال األموال من مصر إلى قطاع غزة غير شرعي

دل واالمتناع على أن أمن إسرائيل وكل شعوب المنطقة لن يتحقق إال بالسعي الجاد نحو السالم العا
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وقال مبارك لقد أعربت لرئيس الوزراء االسرائيلى عن  .عن كل الممارسات التي تعرقل مسيرته
وشدد على أن السالم هو هدف الشعبين . رفض مصر واستيائها مما حدث اليوم في رام اهللا

ر مبارك وأشا .الفلسطيني واإلسرائيلي وهو مفتاح االمن والسالم في منطقة الشرق األوسط برمتها
إلى أن المشاورات تأتي في إطار جهود مصر لكسر جمود عملية السالم والمضي قدماً في إجراءات 

وأضاف لقد فتحت مصر الطريق . متبادلة لبناء الثقة لتوفير األجواء المواتية الستئناف المفاوضات
 .إلى السالم وستواصل جهودها من أجل السالم الدائم والعادل في الشرق األوسط

وقبل ساعات من القمة، وجهت مصر، على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط، اللوم إلى 
وقال أبو الغيط، رداً  .الفلسطينيين على عدم إحراز تقدم في محادثات تبادل األسرى مع إسرائيل

ت على سؤال لوكالة رويترز عما إذا كان الفلسطينيون يتحملون مسؤولية عدم إحراز تقدم في محادثا
إسرائيل ترغب في الحصول . تبادل األسرى، مؤكد، ألنهم هم الذين يمسكون بالجندي اإلسرائيلي

المطلوب اليوم أن يشحذ الجانب الفلسطيني . إسرائيل تعرض بعض اإلجراءات. على هذا الجندي
المطروح هو صفقة للتبادل، لكن . وأضاف ليس هناك تطور في هذا األمر. همته وأن يقرر أمره

 .سف هناك بعض القوى الفلسطينية التي ال ترى أن األمر جاهز لهذا التبادللأل
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، سليمان عواد، إن بالده تحاول عقد اجتماع آخر بين 

 ضم عباس 2005رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيني على غرار اجتماع عقد في شباط 
  .اإلسرائيلي آنذاك أرييل شارونورئيس الوزراء 

مصادر مصرية رأت أن االجتياح رد مسبق على اقتراح مـصري            أن   5/1/2007الحياة   وذكرت
 إسـرائيلية   -يعرف أولمرت جيداً أن مبارك سيعرضه عليه في االجتماع وهو عقد قمة فلـسطينية               

 مـن عمليـة االجتيـاح      تمهد للمفاوضات وإلحياء العملية السلمية، وكشفت عن استياء مصري بالغ         
من جانبه صرح السفير اإلسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين بأن عقد قمـة ثالثيـة بـين                  .وتوقيتها

  .محمود عباس هو رغبة مصرية، وقال ال يوجد لدينا علم بذلكوأولمرت ومبارك 
اذ فجر مبارك مفاجاة خالل المؤتمر  : من جمال فهمي-القاهرة  من 5/1/2007 النهار وأوردت

أنه ليس ، أجاب عن سؤال يتعلق باعتراف اولمرت الشهر الماضي بامتالك اسرائيل السالح النووي
وتنتظر لتجد ) على بناء ترسانات اسلحة نووية في المنطقة(من المعقول ان تقف مصر متفرجة 
لكنه . قد نضطر الى البحث في تزود سالح مماثل: واضاف. نفسها معرضة للضرب بهذه االسلحة

اد التذكير بأن موقف مصر الثابث هو اخالء منطقة الشرق االوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، أع
  .وانه كان اول من دعا الى ذلك في بداية التسعينات في بغداد

  
 العملية العسكرية االسرائيلية في رام اهللا اعتداء آثم :البخيت .37

يت في بيان صحفي امس العملية  معروف البخ األردني،استنكر رئيس الوزراء:  بترا–عمان 
العدوانية االسرائيلية وما رافقها من توغل عسكري اسرائيلي في مدينة رام اهللا والذي ذهب ضحيته 

واكد رئيس الوزراء ان هذه العملية العسكرية التي تأتي في وقت تبذل  .عدد من الشهداء الفلسطينيين
د اعتداء آثما بحق الشعب الفلسطيني وتضر بجهود فيه المساعي الحثيثة لخدمة عملية السالم انما تع

 .التهدئة والدعوة للعودة الى الحوار
  5/1/2007الدستور 

  
   أمريكية تكشف نفوذ المسيحيين الصهاينة في البنتاجونمنظمة .38

تدور معركة بين تيار المسيحيين الصهاينة ومنظمة مدنية أمريكية تدعى  : أحمد محسن -واشنطن 
ينية العسكرية ويمكن تلخيص سبب هذه المواجهة في قضية واحدة، هي اصرار مؤسسة الحرية الد

المسيحيين الصهاينة الذين يسمون أنفسهم أيضا المولودون مجدداً على اظهار عقيدتهم الدينية خالل 
سبب رفض مؤسسة الحرية الدينية و .خدمتهم العسكرية، ورفض مؤسسة الحرية الدينية لذلك
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سان رئيسها ميكي ونشتاين الذي عقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن أوضح فيه العسكرية لذلك على ل
وقال . ان منظمته لن تتوقف عن إثارة هذه القضية حتى لو اضطرت الى اللجوء للقضاء حسب قوله

نحن هنا أمة علمانية، ودستورنا يمنع اظهار أي عالمات دينية في أماكن عامة، واعتقد : وينشتاين
تناقض مع الدستور، وكنا نأمل ان يوقفها قادة القوات المسلحة من تلقاء أنفسهم إال أن هذه الممارسة ت
واستند وينشتاين إلى التراث التاريخي في معارضة ممارسات المسيحيين . أن ذلك لم يحدث

ذلك ان  . المتطرفين في القوات المسلحة، بيد أنه اضاف اليها بعدا معاصرا، بل معاصرا جدا
إن الجهاديين والمتمردين وكل الناس من قيادات حماس وقيادات : ي مؤتمر صحفيوينشتاين قال ف

حزب اهللا وكتائب شهداء األقصى وحركة الجهاد سيرون فينا غزاة صليبيين يتحركون ألسباب 
 نداء إلى وزير الدفاع الجديد روبرت جيتس للتدخل من أجل وقف وجهوقال وينشتاين إنه  . دينية

 القانونية وغير الدستورية حسب قوله، وهدد بتحويل القضية الى الكونجرس هذه الممارسات غير
للتحقيق فيما وصفه بتنظيم السفارة المسيحية الذي ينشط في القوات المسلحة بدعم من جنراالت منهم 

 . الجنرال لوشيوس مورتون والجنرال جاك كاتون
  5/1/2007الشرق القطرية 

 
  محمود عباسل إلى حرس  توقف صفقة سالح كانت سترسروسيا .39

 أن السلطات الروسية أبطلت مفعول صفقة سالح عسكرية         ،كشفت مصادر سياسية  فلسطينية    : دمشق
مع السلطة الفلسطينية خوفا من أن يستعمل هذا السالح في إذكاء نار الصراع المستعر بين الرئاسة                

 ،ذلـك  موسى أبو مـرزوق      كدقد أ و .ومن ورائها فتح وبين الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس        
  . كان من المفترض أن يتسلم بموجبها حرس عباس مدرعات مصفحةوأشار إلى أنه

4/1/2007قدس برس   
 

   األميركي المسلم يؤدي القسم على مصحف للرئيس جيفرسونالنائب .40
أكد رئيس قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في مكتبة الكـونغرس اسـتعانة أول              : واشنطن

ينتخب في الكونغرس بنسخة تاريخية من المصحف تعود إلى القرن الثامن عشر وكان يملكها              مسلم  
تعـرض النتقـادات مـن    قد  وكان   . لتأدية القسم كنائب منتخب    الرئيس األميركي توماس جيفرسون   

  .بذلكجانب المسيحيين المحافظين ومعلقين إذاعيين وسياسيين ورجال كنيسة، بعدما أعلن نيته 
  5/1/2007الحياة 

  
  ...  نجاح تشكيل حكومة وحدة فلسطينيةفرصة .41

  أحمد الحيلة
  :في تقديرنا أن فرصة النجاح لحكومة وحدة وطنية بحاجة إلى عاملين أساسيين يتمثالن في

  . النوايا الحسنة لدى كل طرف-1
ب  االرتكاز على أجندة داخلية متفق عليها فلسطينياً، تراعي الثوابت والمـصالح العليـا للـشع               -2

  .الفلسطيني
ولمعرفة مواقف األطراف مما ذهبنا إليه آنفاً، البد من الذهاب إلى خطابي الرئيس عباس ورئـيس                

  .الوزراء هنية لتلمس النوايا، ومفردات أجندة كل طرف
يظهر لنا من خالل المتابعة لمواقف األطراف، أن حركة حماس جادة وعازمة في شـأن حكومـة                 

ة كانت وما زالت موقفاً ثابتاً، وإحدى المفردات السياسية المتكررة فـي            الوحدة، بدليل أن هذه الدعو    
  .خطاب الحركة منذ فوزها في انتخابات المجلس التشريعي

دعوة حماس المتكررة لحكومة الوحدة عالوة على أنها تؤكد مبدأ الشراكة السياسية وعـدم التفـرد،           
نامجها المقاوم؛ فحكومة الوحـدة معـول       فهي في ذات الوقت تعود بفوائد مباشرة على الحركة وبر         

عليها أن تساعد على كسر الحصار السياسي واالقتـصادي والمـالي المـضروب علـى الـشعب                 
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الفلسطيني، وهذا في حد ذاته سيسجل نجاحاً لحركة حماس  وللمـشاركين فـي الحكومـة أيـضاً                   
 للموافقة على شـروط     وسيساعد على تخفيف الضغط الدولي والمحلي الرامي البتزاز حماس ودفعها         

  .الرباعية واالعتراف باالحتالل
فحكومة الوحدة تمثل خياراً فلسطينياً قوياً ومشجعاً لمواجهة واشنطن وتل ابيب وبعـض العواصـم               
اإلقليمية المشاركة في الحصار، بلغة فلسطينية واحدة وموحدة لكسر الحصار أو لمواجهته في الحـد    

ية التي يمكن من خاللها ممارسة الضغط الداخلي إلسقاط الحكومة          األدنى بعد إغالق الثغرات الداخل    
  .أو التشويش عليها كخيار فلسطيني ديمقراطي

أما بالنسبة لحركة فتح، فهناك شكوك تحوم حول مدى حسن نيتها، وهذا يبرز من خـالل جلـسات                  
ئاسـية التـي   الحوار بين فتح وحماس؛ فتلك الجلسات شهدت في كل مرة مزيداً من االشتراطات الر       

، )19/12(يقرأ من خاللها النية لتهميش دور حركة حماس في الحكومة، فخطـاب هنيـة المتلفـز                 
وضح بالوثائق مدى مرونة الحركة بتنازلها عن التمسك بالسيد هنية رئيـساً للـوزراء، وموافقـة                

ول الحركة ب   الحركة على عدم إشراك أي شخصية حماسية فاقعة سياسياً وإعالمياً، باإلضافة إلى قب            
 وزارة نصيب حماس الدستوري في الحكومة، كونها الكتلـة األكبـر فـي              14 وزارات بدالً من     9

التشريعي،  عالوة على موافقتها على التنازل عن وزارتين سياديتين لفتح وهما الخارجية واإلعـالم     
  .ركة فتحمن أصل أربع وزارات سيادية، ولكن ذلك لم ينل القبول والموافقة من الرئاسة وح

وقوله بأنه يريد حكومة فلـسطينية تفـك        ) 16/12(وبالعودة إلى خطاب الرئيس عباس في رام اهللا         
الحصار، وتتواءم مع الشرعية الدولية، فإن ذلك يعني حكومة تلتزم بشروط الرباعية التي تدعي أنها               

وقعة باإلضافة إلى نـزع     تمثل الشرعية الدولية، أي االعتراف باالحتالل، وباالتفاقيات السياسية الم        
  . سالح المقاومة

وما يعزز هذا التوجه لدى الرئاسة، ما أعلنه عباس في مؤتمر صحافي بصحبة توني بلير فـي رام                  
عندما أكد أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تحظى بدعم الشعب الفلسطيني والعرب             ) 18/12(اهللا  

  . أي أن رضا المجتمع الدولي غاية الزمة. والعالم
القراءة المتأنية للوقع تقول إن فرصة نجاح تشكيل حكومة وحدة ضعيفة جداً؛ فرغم االتفـاق علـى                 

  .التهدئة، ووقف المظاهر المسلحة إال أن الساحة الفلسطينية ما زالت محتقنة
  5/1/2007الخليج اإلماراتية 

 
   الماضي وآالم الحاضر وآمال المستقبلأمجاد: فتح .42

  جبريل الرجوب
قة فتح استجابة طبيعية لحالة التعطش الوطني الذي ترتب على الهجرة القسرية جـراء              شكلت انطال 
، وعلى جهد الوصاية والتذويب، ألن فتح رفعت راية التأكيد على الذات والهويـة              1948نكبة العام   

الوطنية كهدف، وعلى الكفاح المسلح كوسيلة، وشق الفتحاويون المؤسسون طريقهم بديناميكية قادرة            
 التفعيل واالستقطاب، ما أكسبها شرعية الريادة النضالية التي مكنتها مـن اإلمـساك بالحلقـة                على

المركزية في الفعل السياسي النضالي الفلسطيني أواخر الستينات، ونجحت هذه اآللية الواقعيـة فـي        
عب ترجمة التراكمات واإلنجازات إلى جملة من المتغيرات والتحوالت في التعاطي مع أهداف الـش             

الفلسطيني االستراتيجية في تثبيت الهوية كمقدمة إلقامة الدولة، كما مكنتها المرونة الفتحاويـة مـن               
توظيف الجغرافيا السياسية ألهدافها الوطنية التي أصبحت جزءاً من الخطـاب القـومي، وأنقـذت               

جيات والمـصالح   مشروعها من التناقضات واالنقسامات الداخلية بما فيها تباين الوالءات وااليديولو         
  :القطرية، كما تمكنت فتح من تثبيت قوتها على ثالثة مستويات نافذة أعطتها حق الريادة والقيادة

 جهاز تنظيمي قوي متماسك، أطرافه مترامية في كل مواقع الشتات، يمـارس الكفـاح المـسلح                 -أ
  .والعمل السياسي والديبلوماسي في إطار حركة التحرر العربية والعالمية
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تأييد شعبي ورسمي وفر شبكة أمان وحاضنة دافئة للمشروع وأصحابه، خصوصاً بعد معركة              -ب
  .الكرامة

 اعتراف دولي رسمي بمنظمة التحرير التي تقودها حركة فتح مكّنهـا مـن تأسـيس عالقـات                  -ج
  .استراتيجية أكثر عمقاً، مكنتها من خلق صيغ قصرت المسافات لتحقيق األهداف الوطنية

  :ة الفتحاوية تجلت في أربعة عناصرإن سر العظم
 قدرتها على تفعيل العامل الذاتي الفلسطيني في حركة طالئعية تؤمن بالتراكم والتفاضل القـائم               -1

على االستعداد الدائم للتضحية واإليمان المطلق بحتمية االنتصار وتحقيق األهداف ضـمن االيمـان              
  .بالعمل في اطار الوحدة الوطنية

ل القومي بمأمن من األجندات اإلقليمية بما في ذلك الثورية منها بشفافية عالية كقاعدة              تجنيد العام  -2
  .عمل، واالستثناء كان السقوط في األوعية اإلقليمية

 توظيف العامل الدولي بآلية ضاغطة لمواجهة العدوان وإدارة الصراع بديناميكية قـادرة علـى               -3
  .إحداث تحوالت في المستوى التكتيكي

رتها على التكيف مع نتائج انهيار االتحاد السوفياتي وإحداث خلل في موازين القوة مع ضمان                قد -4
  .المحافظة على القضية الفلسطينية في أولويات المجتمع الدولي

االنتفاضة األولى شكلت منعطفاً عميقاً في مسيرة النضال الوطني والتي اندلعت بعد وصول درجـة               
ب الفلسطيني إلى حالة التفجير، وعكست المرارة من آخر القمم العربية           التناقض بين االحتالل والشع   

التي استهدفت شطب الهوية، ومحاولة إعادتها إلى الوصاية العربية، وتطورت االنتفاضة بتواصـل             
زماني واتساع مكاني وشمول سياسي اجتماعي حتم على منظمة التحرير بقيادة حركة فتح استيعاب              

  .ذا الزخم النضالي وتداعياته البعيدة المدى على القضية الفلسطينيةاستحقاقات ومتطلبات ه
جاء إعالن االستقالل في الجزائر استجابة موضوعية تأسيساً لعالقة استراتيجية أكثر عمقاً وانفتاحـاً              
مع األسرة الدولية التي استجابت للمبادرة السياسية الفلسطينية التي كانت بذورها االولى في مشروع              

، والمصاحب لقـرار    1974ط العشر المتزامن مع خطاب الرئيس عرفات في االمم المتحدة عام            النقا
قمة فاس في العام نفسه، باعتبار منظمة التحرير ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ما جعلها               

 مدريـد   مساهماً أساسياً في حركة االستقرار اإلقليمي والسلم العالمي، وقبلنا الحضور الرمادي فـي            
تحت العباءة األردنية، وكان اختراق أوسلو بكل عيوبه ونواقصه يحقق للفلسطيني اعترافـاً دوليـاً               
بإقامة دولة، واعترافاً إسرائيلياً أميركياً بوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ووحدة القيـادة              

الجئين، ما أدى إلى إشعال     الفلسطينية، ووحدة القضية كقضية سياسية وليست قضية إنسانية وقضية          
الضوء األحمر لدى كل األطراف اإلقليمية التي تعارض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ألسـبابها              
ومصالحها القطرية أو األيديولوجية الزائفة، وتقاطعت برامجها ومخططاتها مع اليمين اإلسـرائيلي            

راهيمي وما تالها من مجازر بحق الـشعب        الذي انفلت عقاله، وانفجر رفضه في مجزرة الحرم اإلب        
الفلسطيني وأرِضِه، ولم يتردد اليمين اإلسرائيلي في اغتيال رابين الذي وقّع على االعتراف بوجود              

  .الشعب الفلسطيني
وتقاطعت المصالح بين رافضي فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة كعنصر واجب الوجود في معادلـة              

واألشقاء، وكانت أقصر الطرق إلفشال أوسلو الـذي كـرس شـريكاً            الصراع في معسكر األعداء     
فلسطينياً عنوانه ياسر عرفات بكوفيته ورمزيته وجواز سفر التعبير الحسي للهويـة ومـصدر أرق               
هرتزل والصهيونية، كانت اقصر الطرق هي المواجهة المتواصلة مع إسرائيل إلفـشال انجـاز أي               

لي الذي تحرر من إدارة كلينتون لالنقضاض على مركبات الشريك          استحقاق، ما مكّن اليمين اإلسرائي    
الفلسطيني، عرفات برمزيته والمنظمة بشرعيتها و فتح بنضالها واألمن بأدائه، وفـِشلنا فـي إدراك               

  .، ما مكّن شارون من تأمين مظلة دولية لجرائمه وحصاره)سبتمبر( أيلول 11تداعيات 
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 جادة إلنجاز الوحدة الوطنية كبرنامج عملي يواجه حالة الدهم          وخاضت فتح حواراً وطنياً في محاولة     
واالنقضاض الخارجي، وكانت الجغرافيا السياسية تحول دون ذلك، كما كان السرطان االسـتيطاني             

  .ما زال ينخر جسدنا بتأييد ومباركة دولية، أو في أحسن الظروف صمت عالمي مطبق
الذي حضرته مجمل الفصائل الفلسطينية نقطة تحـول         2005) مارس(وشكل اتفاق القاهرة في آذار      

في المفاهيم واألسس لتوحيد الخطاب النضالي السياسي في أدوات فعل يفرزها صـندوق االقتـراع               
كأسلوب وحيد للسلطة، وهنا أصبحت فتح وقياداتُها وأطرها على المحك وتحت االختبـار، وللمـرة               

وبقدر . ا االمتحان بتاريخها وأهدافها، بمبادئها ومنطلقاتها     األولى منذ انطالقتها تقف الحركة أمام هذ      
ما يسجل للحركة شرف قرار المسيرة الديموقراطية وإنجاحها بامتياز، إال أنه يسجل على الحركـة               
فشلها في التكيف مع متطلبات نجاح الحركة ونجاح العملية الديموقراطية معاً، كما وفـشلت قيـادة                

مؤسسات واألجهزة مع تشريعات وقوانين تكـرس وتحمـي الممارسـة           الحركة في إعادة صياغة ال    
  .الديموقراطية بقوة القوانين نظرياً وسلوك الفتحاويين ممارسة

  إلى أين نحن سائرون؟: السؤال هو
إن بعث الحركة واستنهاضها، وإعادة االعتبار لتضحياتها ونضاالتها لن يـتم مـن خـالل نخبـة                 

ة كمحدد تفعيل للحركة وطاقاتها، بل من خـالل معالجـات جذريـة             امتيازات بوصلتها األنا المقيت   
  :ألزمات الحركة البنيوية والسياسية التنظيمية من خالل

 تصميم بنية تنظيمية ديموقراطية ديناميكية تعتمد الحوار للبناء والتأطير، وصـندوق االقتـراع              -1
  .لتصعيد القيادات

التنظيمي بالوالء للحركة وللمبادئ والوطن كأداة قيـاس         تحديد الهوية السياسية ومعايير االنتماء       -2
  .وتفاضل بين أبناء الحركة

 حسم الجدل التنظيمي حول فكرة الجمع بين مشروع التحرر الوطني وبناء الحـزب الـسياسي                -3
  .لمشروع الدولة ومتطلبات واستحقاقات ذلك برؤية استراتيجية بعيدة المدى

 الفلسطيني المتمسك بالهوية الوطنية وبمجتمع ديموقراطي نظامـه         إن فتح للفتحاويين الذين هم الكل     
السياسي قائم على التعددية المحكومة بالقانون والنظام، وان النموذج الذي يقدمه الفتحـاويون فـي               
سلوكهم وتعاطيهم مع قضية التعددية السياسية والشراكة الوطنية من دون السقوط في تقـاطع مـع                

لخصوم السياسيين هي أداة الحكم لالحتفاظ بالنبض الفلسطيني مع الرؤيا          مصالح األعداء الضعاف ا   
  .والسلوك الفتحاوي في سياق الممارسة الديموقراطية

 5/1/2007الحياة 
  

  أوجه الشبه واالختالف: حماس وحزب اهللا .43
  أسعد عبد الرحمن. د

إسـرائيل دولـة ذات     بعد عمليتي الوعد الصادق والوهم المتبدد كتبت مجلة شؤون إسرائيلية تقول            
وحماس ليست محسوبة في عداد     . جيش عظيم حقاً، وحزب اهللا بالنسبة لنا هو تنظيم عسكري صغير          

. لكن االستخفاف بها خطأ اسـتراتيجي     . األعداء العسكريين ألنها ال تجيد أساليب حزب اهللا الحربية        
يخلق شعوراً باالستعالء علـى     الشعور الدائم بالتفوق    .. وفي إسرائيل استخفوا بهما وبغيرهما كثيراً     

وهذه هي اللعنة ألن االستخفاف يقلل من المراقبة والمتابعة ويفقدنا القلق من            . العدو واالستخفاف به  
ورغم الشبه الكبير بين حماس وحـزب       . تصرفاته وبالتالي فإننا نصاب بالمفاجأة كل مرة من جديد        

. ية أو الذاتية التي تلزمه فيما ال تلزم اآلخـر         اهللا فإنهما يختلفان كالً بسبب، سواء ظروفه الموضوع       
 عامـاً   20ولقد احتاج حزب اهللا إلى أقل مـن         . ومن الظلم تجاهل ظروف حماس التي هي أصعب       

ليتحول من حزب محصور في جزء من الطائفة الشيعية إلى تنظيم سياسي يفرض حضوره، بل إنه                
ه الجادة حين التـزم طريـق المقاومـة نهجـاً           ولقد بدأت مسيرت  . أصبح العباً في المعادلة اإلقليمية    

منذئـذ، حـصل التحـول    . 1990لسياسته مع تولي أمينه العام عباس الموسوي أمانة الحزب فـي        
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الحقيقي في النهج واألداء والخطاب السياسي، بل وحتى في التعاطي مع اآلخرين حيـث انـصرف                
 المسيرة باستشهاد أمينه الموسوي بقذيفـة       الحزب كلياً للمقاومة إلى حد االستغراق التام فيها، متوجاً        

أما حماس  . وما زال على هذا الدرب خلفه السيد حسن نصراهللا        ) 1992(إسرائيلية في جنوب لبنان     
، بسلسلة ضربات تعرضت لها على شكل حمـالت اعتقـال،        1987فقد بدأ تاريخها، منذ نشأتها في       

، 1992ركة إلى مرج الزهور اللبنانية في لبنان        ناهيك عن حملة اإلبعاد الشهيرة لقيادات وكوادر الح       
 ومن ثم اغتيال إسرائيل لـبعض كبـار قادتهـا           1996تلتها حملة السلطة الوطنية ضد الحركة في        

وقد سطع نجم حزب اهللا وكذلك نجم حركة حماس في ميدان المقاومة ضـد              . السياسيين والعسكريين 
  ). والعربي(ناني والفلسطيني القومي اللب/ إسرائيل بعد تراجع التيار اليساري

 حظيـت   -أي تزايد قوة حماس وحزب اهللا بعد تراجع القوى األخرى         –ورغم التشابه في هذه النقطة      
وتمتع الحزب بغطاء الـشرعية     ) 1989وليد اتفاقية الطائف    (مقاومة حزب اهللا بدعم الحكم اللبناني       

وبقي الحال كذلك إلى أن تغيـر بعـد         . هوسخرت له الدبلوماسية اللبنانية جهودها للدفاع عن عمليات       
وما أن وصلت حماس إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة، حتـى           ). 2006(العدوان األخير على لبنان     

تطالـب حكومتهـا بوقـف المقاومـة     ) بما في ذلك السلطة الفلسطينية(وجدت أن معظم دول العالم      
تمرار الدعم الحكومي اللبناني لــحزب      ومع اس .  عن برنامجها ليتم االعتراف بها     -عملياً–والتخلي  

اهللا، استمرت إيران في دعمه باعتبار أنه مشروع خارجي ناجح ضمن مشاريعها للعودة بقوة لمنطقة               
وإيـران إذ   . الشرق األوسط بحيث تكون كلمتها مسموعة بعد نجاحها في اختراق العراق منذ غزوه            

ورغـم  .  اإلسرائيلي، زادت من دعمها له     -وجدت في حزب اهللا معبرها إلى ميدان الصراع العربي        
الدعم السياسي والمالي وربما العسكري المقدم من إيران لـحماس، فإن هذه األخيـرة جـزء مـن                 

أمـا  . هذا على الصعيد الموضـوعي    . الحركة اإلسالمية العالمية المتدثرة بعباءة اإلخوان المسلمين      
جابية صقلت تجربته ونمت حضوره وكـان       على المستوى الذاتي فقد توفرت لـحزب اهللا عوامل إي        

من أبرزها وجود قيادة شابة مفعمة بالحيوية واإليمان بما تكافح من أجله، مع أداء سياسي وعسكري                
عن الدخول فـي دهـاليز      ) حتى فترة قريبة ماضية   (يميزه االنضباط الداخلي، عالوة على اإلحجام       

. ة، خاصة الخالفات على الحصص والمناصب والمكاسب      اللعبة اللبنانية المعقدة القائمة على الطائفي     
وقد تغير هذا الموقف مع التعقيدات الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي األخير على لبنان، وبات الحزب               

ومن جهتها، تتمسك حماس بمواقفها المبدئية في وضع        . في الحكم ) معطلة أو ضامنة  (يطالب بحصة   
ا الحكم وبخاصة وأنها لم تتهيأ لنصرها االنتخـابي، وتـم           صعب حيث ثمة التزامات سابقة لصعوده     

حرمان حكومتها من مصادر الدعم الغربي في الوقت الذي تحجب فيه إسرائيل الضرائب المجموعة              
لذلك نجد أن الواقع السياسي واالقتصادي الفلـسطيني يتخـبط          . لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية   

.  وتعقيدات لم يخبرها أي بلد عربي أو حتى إسالمي آخـر           كون القضية الفلسطينية ذات خصوصية    
ولم تساعد على تجاوز ذلك حقيقة مبادرة أو اضطرار حركة حماس إلى تشكيل حكومة منفردة لـم                 

طبعاً دون  (أما حزب اهللا فقد أفسحت له الحكومة اللبنانية المجال للمقاومة           . تجد من يقف دولياً معها    
  . بخالف ما حدث مع حماس في األراضي الفلسطينية المحتلة) قهمأن تعتقل عناصره أو حتى تضاي

أضف إلى ذلك تمتع حزب اهللا بميزة وجود شخصية كاريزمية استثنائية على رأسه تتمثـل بأمينـه                 
ومع عدم إنكار امتالك حماس لشخصيات مؤثرة، يجب تذكر حقيقة تعرضـها            . العام السيد نصراهللا  

تيال أبرز رموز حركتها وعلى رأسهم القائدان الـشيخ أحمـد           للضرب على هذا الصعيد حيث تم اغ      
ورغم وجود قائد بارز له حضور قوي       . ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وغيرهما من القيادات الشابة       

أجبر الواقع الحركة على إنجاب شبان جدد مع أن الخبرة الحقيقية لم تكتمل لديهم مما               ) خالد مشعل (
وفي هذا الـسياق،    . ك عن األصوات العديدة التي تتحدث باسم الحركة       أضعف من أداء الحركة، ناهي    

كثيرا ما نسمع مواقف غير متطابقة في موضوع واحد وكلها تصدر عن نـاطقين رسـميين باسـم                  
حماس فيما ال تصدر مواقف حزب اهللا إال على لسان أمينه العام أو النائبين المخولين فـي مجلـس                   

أن تجد غباشة على أعين أحد من عناصره في أي قضية مهما كانـت             النواب اللبناني، لذلك يستحيل     
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إلى هذا يضاف عامل تسخير مقدرات حزب اهللا لخدمة الجهاز المقـاوم واعتبـار              . معقدة أو بسيطة  
المقاومة أساس كل شيء والعمل السياسي خدمة لها مع إبعاد جهاز المقاومة كليـاً عـن األضـواء                  

تهاء العدوان اإلسرائيلي األخير، وحتى خالله، لم نر عنصراً مقاوماً          فمثالً، بمجرد ان  . واالستعراض
ويستثنى مـن   (واحداً يتباهى، وهو أمر يختلف لدى بعض حماس وكثير من قوى الفصائل األخرى              

فضالً عن تالفي حـزب اهللا إقامـة القواعـد الثابتـة والمعـسكرات              ) ذلك مقاتلو الجهاد اإلسالمي   
وكي تصبح المقارنة عادلة، البد من      . حماس وغيرها من فصائل المقاومة    المعروفة، وهو ما تقترفه     

وهنـا، نكثـف االسـتخالص      . توسيعها، ولو استخالصياً، لتشمل باقي فصائل المقاومة الفلسطينية       
مهما تكن درجة تخلف حركة حماس عن حزب اهللا في المجـاالت آنفـة              : فنسجل حقيقة قوامها أنه   

وكذلك حركة الجهاد اإلسالمي وأيضاً الجبهتـان الـشعبية         ( تمتاز   -لوالحق يقا –الذكر، فإن حماس    
على باقي الفصائل الفلسطينية من حيث التشدد في العضوية وبالتالي عـدم اختـراق              ) والديمقراطية

الحزب إسرائيلياً، إضافة إلى مركزية القرار وانضباطه وبالتالي البعد عن المشاركة فـي مظـاهر               
ب المنتج لعمليات الخطف والقتل وفرض الخاوات وغيرها مـن الممارسـات            الفلتان األمني والتسي  

  . القاتلة مجتمعياً وسياسياً بل ووطنياً
  5/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  دور المحافظين الجدد في صفقة اعدام صدام .44

  راغدة درغام
تقام الطائفي ما حدث للرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء إعدامه على أيدي ميليشيات االن

والسياسي تتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي وكذلك االدارة 
وما . األميركية والرئيس جورج دبليو بوش فالمسألة أكبر بكثير من محاكمة نظام وشنق طاغية
شيعة حدث يستدعي طرح اسئلة ضرورية ومصيرية حول من يقف وراء حقن العداء الطائفي بين ال

األمر يستدعي ان يقول لنا . والسنة وحول حقيقة السياسة االميركية نحو منطقة الشرق األوسط
جورج بوش ما هي حقاً سياسته نحو العراق وايران وما هو مفهومه لموقع النزاع الطائفي في 

ال الغرق فال االستهجان يكفي و. معادلة المصالح االميركية في هذه المنطقة النفطية واالستراتيجية
فما حدث قبل وأثناء وبعد إعدام صدام حسين له . في مفاهيم وافتراضات واتهامات متبادلة يكفي

ولذلك فإن ما حدث يتطلب . دالالت وإفرازات مخيفة ليس في العراق وحده وانما في كامل المنطقة
  .اإلجابة على أسئلة اساسية وضرورية

ين قادوا جورج بوش الى تبني منطق غزو العراق ما حدث يوحي بأن زمرة المحافظين الجدد الذ
. واحتالله ما زالوا يتحكمون بخطوط خفية فائقة األهمية داخل صنع القرار األميركي وداخل العراق

فهم من أطلق من حرب العراق ما سمي باستعالء القوة الشيعية كجزء من استراتيجية تقسيم العراق 
هم . ن الممتدة في المنطقة التي باتت تعرف بالهالل الشيعيلبناء الحزام النفطي في أرض بترولستا

الذين لم يترددوا يوماً في استدعاء الميليشيات الى تحالفات األمر الواقع ووعود الغد الزاهر على 
  .رغم ادعاءاتهم بأنهم ضد الصفقات مع الميليشيات ومع االرهاب

متهمة بأنها تدفع المنطقة الى حروب هؤالء هم من يجب ان يحاكم ألن الواليات المتحدة باتت 
طائفية كي تستفيد من تقسيم دول عربية ومن بناء تحالفات استراتيجية خفية ال عالقة لها مع حمالت 

  .علنية ضد أنظمة ومحاور معينة
قد يكون الرئيس االميركي نفسه بريئاً من هذه التهمة وقد يكون شخصياً صادقاً في اعتباره العراق 

 أساسياً في نجاح سياسته الطموحة الى عراق ديموقراطي سيشكل نموذجاً للحرية في الموحد حجراً
فإذا كان بريئاً وصادقاً حقاً، على الرئيس األميركي ان يأمر بدراسة معمقة وفورية . المنطقة العربية

وقع في أسباب ما حدث عند اعدام صدام وابعاده، قبل ان يتقدم بسياسته الشاملة نحو العراق والمت
  .الكشف عنها في االيام المقبلة
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لقد أدى تسليم القوات األميركية صدام حسين الى الجالدين الجدد الذين هتفوا بشعارات ميليشيات 
مقتدى الصدر الى التساؤل مجدداً كيف يمكن ان ترتكب هذه السلسلة من األخطاء االميركية في 

صديق حكاية األخطاء، وحان وقت التساؤل العراق، وهل هي حقاً أخطاء؟ فلقد بات صعباً جداً ت
  .مجدداً من يصنع السياسة االميركية نحو العراق وايران والمنطقة

ال بد ان في صفوف اإلدارة االميركية من كان يفهم تماماً معنى اعدام صدام حسين يوم االضحى 
ش الذي بين ان المبارك، بما يحوله الى شهيد عند البعض حتى ولو لم يظهر شريط الفيديو المده

  .الجيش في العراق لربما أصبح اآلن مخترقاً جذرياً بالعصابات والميليشيات
فكيف يجوز ان تخلو هذه اإلدارة من خبراء يفهمون جدية اعدام صدام يوم عيد األضحى ويصلون 
. الى اصحاب القرار ليتخذوا اجراءات تمنع هذه الغلطة؟ صدام حسين كان تحت حصانة أميركية

ت االميركية سلمت صدام حسين الى الحكومة العراقية إلعدامه تماماً في الموعد الذي أعدم فيه القوا
وذلك بقرار سياسي اتخذه مسؤول ما على أعلى المستويات بغض النظر ان كان السفير االميركي 

فإذا كان جورج بوش خارج حلقة هذا القرار، يجب عليه ان يتعرف . في بغداد نصح بعكس ذلك
 الى ماذا حدث ومن سمح بحدوثه وأن يأخذ ذلك كعنصر رئيسي في رزمة سياساته نحو بدقة

  .العراق
 الشيعي الى مرتبة مختلفة نوعياً داخل العراق وفي -فالمسألة تتعلق ليس فقط بانتقال النزاع السني 

 بركيزة ان المسألة تتعلق ايضاً. حسابات المنطقة، وهذا بحد ذاته تطور في غاية الخطورة والجدية
اساسية من ركائز السياسة االميركية في العراق وهي تدريب القوات العراقية والجيش العراقي الذي 

وما على القائد األميركي األعلى الرئيس . سيحل مكان القوات األميركية بعد انسحابها من العراق
نة االميركية تنفق جورج بوش ان يتحقق منه اآلن هو ان كانت أموال الضرائب األميركية والخزي

على ميليشيات يلتحق بعضها موقتاً بجيش عابر ويتحكم بعضها اآلخر بالحكومة والجيش لدرجة 
فهذه ميليشيات قاتلت وتقاتل القوات االميركية في العراق، وعلى القائد األعلى ان يشرح . مرعبة

  .لألميركيين والعالم ماذا يفعل حقاً
ارة بوش ما زالوا يعتقدون أن على الواليات المتحدة أن تتحالف هناك من يعتقد أن كبار أقطاب إد

مع إيران، أكبر دولة شيعية، ومع الشيعة عامة الذين يشكلون اقلية في العالم اإلسالمي، وذلك ألن 
يعتقد هؤالء أن المصلحة االستراتيجية األميركية تقع في قيام . شبكة القاعدة وأمثالها هي من السنّة

ويعتبر هؤالء أن العالقة بين إيران وإسرائيل عالقة تهادنية في العمق وأن المحور . يالهالل الشيع
 اإلسرائيلي هو المحور الطبيعي للتفوق النوعي في منطقة الشرق األوسط ال - اإليراني -األميركي 

  .سيما على أنقاض العراق المقسم رسمياً
الضرورة أن يسقط أوالً في الشرذمة، وأن تقسيم العراق رسمياً، حسب أصحاب هذا الرأي، يتطلب ب

ولذلك يسمح بحدوث . يصبح ساحة الوحشية البالغة التي تبرر أي خيار آخر له غير الوضع الراهن
  .ما حدث أثناء إعدام صدام حسين

إذا كان جورج دبليو بوش بريئاً من هذه االفتراضات، عليه أن ينطلق في إعالنه سياساته الجديدة 
عليه أن يطالب رئيس . ن التعهد القاطع بضمان وحدة أراضي العراق ومن تقسيمهنحو العراق م

الحكومة نوري المالكي أن يختار بين والئه ألمثال مقتدى الصدر وميليشياته وللعالقة الروحية 
والسياسية مع القيادة اإليرانية في طهران، وبين والئه لعراق موحد يبعد بمنهجية عن همجية 

  .ائفية التي تفتك بهالحروب الط
عليه أن يوضح ان كان حقاً صارماً في مواقفه نحو إيران، كما تفيد تصريحاته العلنية، أو ان كان 
يصرح علناً بذلك فيما يهز رأسه موافقاً على تلك العالقة االستراتيجية السرية التي توافق مزاج 

ك الفرز االستراتيجي تدريجاً بتماسك فلقد جاءت حرب العراق كجزء رئيسي من ذل. القيادة اإليرانية
وبنجاح وبفوائد عارمة لكل من إيران وإسرائيل اللتين يعتبرهما اصحاب هذه االستراتيجية الحليفين 

  .الطبيعيين في تقويض الهيمنة السنية وأي أحالم عربية بتفوق غير مرغوب فيه
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، وإنما هو واجبه ايضاً نحو لبنان هذا واجب الرئيس األميركي ليس فقط أمام األميركيين والعراقيين
فلقد اكتسبت الواليات المتحدة سمعة التقلب . ونحو حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة العربية

إن الواليات المتحدة تقع . والتخلي عن حلفائها بين ليلة وضحاها الى جانب اتهامها باالزدواجية اليوم
باشر في حروب طائفية ودينية وثقافية وحضارية حقاً في أحد أهم امتحان لها، ألنها طرف م

اآلن ان جورج دبليو بوش مطالب بأن يوضح لنا ما هي حقاً . وسياسية ونفطية واستراتيجية في آن
السياسة األميركية نحو العراق وإيران وسورية ولبنان وفلسطين واألردن ومصر والسعودية 

مفهومه للمواقف األميركية الرئيسية من اندالع إنه مطالب بأن يشرح لنا . والبحرين وقطر وغيرها
الحروب الطائفية في العراق ولبنان حيث الميليشيات تتحكم بمصير البالد بتمويل وتجنيد وتمكين 

  .بأسلحة من إيران وعبر سورية
فالشكوك تزداد باحتمال أن يكون بعض أقطاب اإلدارة األميركية الحاكمة في وارد ابرام الصفقات 

الشكوك تزداد باحتمال أن يكون الصوت الخافت للمحافظين الجدد في . ق السياسات وتقودهاالتي تسب
هذه األيام جزءاً مدروساً من ابعاد األضواء عنهم، فيما ينفذون ما في ذهنهم منذ البداية، أي منذ 
ية رسم خرائط جديدة لمنطقة الشرق األوسط، بدءاً بغزو العراق لتدميره وتقسيمه عبر استراتيج

أخطاء مدروسة تعود فوائدها على إسرائيل وإيران وتترك العرب في حروب بائسة مجردين من 
  .النفط والتحالفات المهمة

إنما هذه مجرد شكوك قد تكون برزت في اآلونة األخيرة بسبب ما رافق توقيت إعدام صدام حسين 
ع بين الشيعة والسنّة لغايات من استفزاز متعمد يتعدى شنق الطاغية ويدخل في حسابات تأجيج النزا

  .توسيع رقعة الحرب الطائفية الى خارج العراق ألهداف تقسيمية
ما سيكشف عنه الرئيس األميركي من سياسة شاملة نحو العراق في األيام المقبلة سينطوي على 

ه العمود الفقري لهذ. اجابات عدة على األسئلة الكثيرة التي تتعلق بمصير العراق والمنطقة ككل
االجابات هو ماذا قرر جورج دبليو بوش في ما يخص السياسة األميركية نحو إيران وحلفائها من 

  أنظمة وميليشيات وأحزاب؟
إال أن ما حدث عند . قد تكون الفسحة إلى التأثير في هذه القرارات فسحة محدودة زمنياً وعملياً اآلن

اعلة لتشرح للقيادة األميركية الذاكرة إعدام صدام حسين يتطلب اصراراً من دول وجهات عربية ف
العربية التي سجلت لها سلسلة األخطاء واالدعاءات المزعومة وضاعفت عندها أزمة الثقة بالوعود 

  .األميركية
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  حسن حردان
 جورج بوش عبر إثارة الفتن والحروب األهليـة         بدأت ترجمة االستراتيجية االميركية الجديدة إلدارة     

في المناطق الساخنة في المنطقة من دارفور والصومال ومروراً بالعراق وفلسطين وانتهاء بلبنـان،              
على أن إشارة البدء بتنفيذ هذه االستراتيجية انطلقت مع زيارة الرئيس األميركي بـوش للمنطقـة،                

 الفلسطيني على تشكيل حكومـة وحـدة   -تفاق الفلسطيني   حيث لوحظ أن قدومه كان بداية تفجير اال       
وطنية، ومن ثم اندفاع األمور في طروحات يشتم منها أن معركة اسقاط حكومة حماس، التي بدأت                
منذ اليوم األول لتشكيلها، قد اتخذت طابعاً جديداً، وهو زج الساحة الفلسطينية في صـراع داخلـي                 

د أن فشلت اساليب الحصار والضغط الخارجي في تحقيـق          يفضي إلى الفوضى والحرب األهلية، بع     
  . الغربي- اإلسرائيلي -هذا الهدف األميركي 

من هذا المنطلق يجب النظر اليوم إلى ما يجري في فلسطين المحتلة، فأميركا وإسـرائيل، بـع أن                  
المـسلحة  فشلتا في تحقيق أهدافهما بواسطة القوة العسكرية، وبالتالي عجزتا عن تطويع المقاومـة              

وتصفيتها، وشعرتا أن عود المقاومة يقوى وباتت خطراً كبيراً على مشروعهما االسـتعماري فـي               
المنطقة، اخرجتا من جعبتهما آخر األسلحة االحتياطية التي يستخدمها المستعمر، وهي أسلحة إثـارة         
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الها فـي صـراعات     الفتن والِفرقة واالنقسامات والحروب األهلية، التي تتولى انهاك المقاومة وإشغ         
جانبية، تنال من سمعتها وتقوض شعبيتها وفي الوقت نفسه تريح المحتل والمستعمر الذي يـتخلص               
من حال االستنزاف التي يتعرض لها بفعل عمليات المقاومة المتـصاعدة والفـشل فـي وقفهـا أو                  

استطراداً االستمرار  اخمادها، األمر الذي يخرجه من مأزقه ويجعله قادراً على اطالة أمد احتالله، و            
في العمل على تحقيق مخططاته االستعمارية، على أن الصراع الذي بدأت شرارته فـي فلـسطين                
اقلق، ليس فقط شعب فلسطين، بل أيضاً عموم الشعب العربي وقواه التقدمية لما لقضية فلسطين من                

در هذا الـصراع    مكانة وموقع في قلب كل انسان عربي تحرري، ولذلك كان من الطبيعي أن يتص             
  .االهتمامات ويشد األنظار

إلى أين يتجه الصراع؟ وهل تنفجر حرب أهليـة؟ أم يقتـصر            : واألسئلة التي تطرح في ضوء ذلك     
  على حوادث متفرقة، كما هو حاصل حالياً؟

من الواضح ألي مراقب أن إسرائيل، ومعها أميركا، تشعر بأن مصلحتها في تفجير الحرب األهلية،               
 سبيلها الجهاض االنجازات التي حققتها المقاومة من جهة، وألجل التخلص مـن شـبح               ألنها باتت 

توازن الرعب، على غرار جنوب لبنان، والذي بدأ يطل من قطاع غزة حيث أصـبحت المقاومـة،                 
بفضل صواريخها المحلية الصنع، قادرة يوماً بعد يوم على بلوغ مناطق أبعد في جنوب فلـسطين،                

 ايهود أولمرت إلى الموافقة على اتفاق الهدنة األخير الذي يقـضي بوقـف              وهو ما اضطر حكومة   
غير أن أولمرت لجأ، بدالً من العدوان المباشر، الى تحريك عمالء           . الصواريخ مقابل وقف العدوان   

الموساد وشبكاته المتغلغلة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجـل البـدء بمسلـسل االغتيـاالت                 
 مسلسل االتهامات المتبادلة بين حماس و فتح، وبالتالي تشحن األجواء وتعبئ القوى             المتنقلة، ليعقبها 

  .والقواعد والجمهور
هذا ما حصل عبر اإلقدام على قتل األطفال الثالثة، ومن ثم اغتيال قاٍض ومحاولة اغتيـال رئـيس                  

أنه كان يراد   الوزراء اسماعيل هنية أثناء عبوره حاجز رفح من مصر إلى غزة، وهو ما فسر على                
من ورائه أن يكون شرارة اندالع الحرب األهلية، أو االنقالب على حكومة حماس، تماماً كما شكل                

 آذار مـن إحـداث      14اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري محطة مكنت قـوى            
  .االنقالب على حكومة عمر كرامي

تهدف النيل من حكومة هنية التي تمكنـت مـن          إذاً نحن أمام سيناريو مماثل من حيث األسلوب يس        
الصمود رغم كل المصاعب واإلتيان بمساعدات كبيرة من دول عربية وإسالمية خالل جولة هنيـة               
في الخارج، وهو ما أزعج كثيراً الواليات المتحدة وإسرائيل وبعض رموز وقيادات السلطة الحاليين              

  .والسابقين
ى بعض الحوادث واالشتباكات المتفرقة هنا وهناك، وترافقهـا         وإذا كانت األمور ال تزال قاصرة عل      

  .تظاهرة هنا وتظاهرة هناك، إال أن األمر لم يصل بعد إلى مستوى الحرب األهلية
إالان ذلك ال يعني ان األمور ليست جاهزة لذلك، بل ان كل عناصر الحرب األهلية اصبحت تتجمع                 

 الى المواقف السياسية واالفتراق والتباعـد فـي مـا           وتحضر بقوة هذه االيام، من عمليات االغتيال      
بينها، والسبب األساسي بالطبع هو ارتباط بعض القيادات، وعلى رأسها محمـود عبـاس ومحمـد                
دحالن وغيرهما، بعالقات وثيقة مع كل من واشنطن وتل ابيب، ولهذا نالحظ تـصريحات عبـاس                

 أشهر،  9ن االنتخابات التشريعية لم يمض عليها       تدفع باتجاه الدعوة الى انتخابات مبكرة، على رغم ا        
والهدف معروف وهو استغالل أجواء االحتقان والتشنج الحاصـلة واالسـتقطاب الحـاد وتحميـل               
الحكومة مسؤوليته، من أجل تأمين فوز عباس وفريقه السياسي في هذه االنتخابات المدعومة بقـوة               

وى التي تقف مع حكومة السنيورة في لبنان في         من واشنطن واسرائيل واالتحاد األوروبي، وهي الق      
مواجهة مطلب المعارضة اللبنانية، التي تحظى بدعم الغالبية الشعبية من أجل تشكيل حكومة وحـدة               

  .وطنية واجراء انتخابات مبكرة
وهذا يكشف البعد السياسي الحقيقي من وراء مطلب عباس، وهو ابعاد حكومة حماس التي تـرفض                

يل أو القبول بالتفريط بالثوابت الفلسطينية وتدعم خيار المقاومة، لـصالح االتيـان             االعتراف باسرائ 
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بحكومة موالية لمحمود عباس تؤيد شروط اللجنة الرباعية وتعتـرف باسـرائيل، أي انهـا تلتـزم                 
  .باالتفاقات التي وقعت منذ اتفاق اوسلو المشؤوم

مساومة، نهج المقاومة الذي تمكن من تحقيق       ولهذا تبدو المعركة واضحة، بين نهج المقاومة ونهج ال        
انجازات آخرها تحرير قطاع غزة من دون أي قيد أو شرط، وفرض وقف العدوان مقابـل وقـف                  

والخطير فـي   . الصواريخ، ونهج المساومة الذي فرط بالحقوق ويريد االستمرار في مساره الكارثي          
غربي واالسرائيلي، وال ينفك محمود عباس       ال -األمر ان هذا النهج يستمد قوته من الدعم االميركي          

يتباهى بذلك، وهو ال يخفي أنه يريد حكومة تستجيب لشروط اللجنة الرباعية، فيما هـو معـروف                 
  .بمواقفه المعادية للمقاومة واالنتفاضة

من هذا المنطلق فإن الصراع ال يسير بتجاه انفراج سياسي بين الجانبين بسبب هذا التباعد الواضـح     
ولهذا فإن األفق الوحيد، الذي قـد       .  االسرائيلي على الخط لتغذيته    -واقف والدخول االميركي    في الم 

يحول دون اندفاع الساحة الفلسطينية نحو الوقوع في شرك الحرب االهلية، كامن في حصول جملة               
  :من األمور

يني القـائم علـى     ان يأخذ الصراع طابعاً وطنياً بين من يؤيد المشروع الوطني الفلسط          : األمر األول 
اساس حفظ الثوابت الوطنية والتمسك بخيار المقاومة ضد االحتالل، وبين من يرفض ذلك ويـدعم               

  . االسرائيلية سبيالً وحيداً ثبت عقمه وفشله-خيار التفاوض على قاعدة االشتراطات االميركية 
حضور رئيس الـدائرة    وال شك بأن االجتماع األخير لقادة الفصائل الفلسطينية العشرة في دمشق وب           

السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي والموقف الذي اتخذوه يصب في هذه الخانة من الفرز               
  .الوطني

لكن يبقى ان يحصل هذا الفرز داخل حركة فتح التي تضم في صفوفها قيـادات وكـوادر وطنيـة                   
بلها اآلن يقطع الطريق، لـيس      تشارك بفعالية في مقاومة االحتالل، ألن اتخاذ مثل هذا الموقف من ق           

فقط على الحرب األهلية، التي سيدفع كل الشعب الفلسطيني وقضيته ثمنها، بـل يحمـي مـشروع                 
  .المقاومة وينقذ الجميع ويعزل االتجاه المرتبط بالمشروع االميركي أو يرتكز اليه

فلـسطينية التـي   ان تتخذ حركة حماس خطوة جريئة وشجاعة بدعوة جميع الفصائل ال : األمر الثاني 
اجتمعت في دمشق الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو قيادة وطنية، وتدعو قيادات فتح الوطنية الى                
المشاركة فيها على قاعدة البرنامج الوطني الذي جاء في وثيقة الدفاع عن الحقوق الوطنية وحمايـة                

لدولة الفلـسطينية علـى   مشروع المقاومة ضد االحتالل من أجل تحرير االرض وصوالً الى اقامة ا     
  .ارض محررة فعالً وتحقيق عودة الشعب الفلسطيني الى أرضه ودياره

قد تكون هذه الخطوات متأخرة بعض الشيء، لكن ان تأتي متأخرة أفـضل مـن اال تـأتي ابـداً،                    
  .خصوصاً إذا كانت ستسهم أو تقلل من أخطار كبيرة
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