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***  
  

  تعتبرها قوة معاديةفتحو  لحل التنفيذية لجنة المتابعةدعوة  ترفضحماس .1
مس بيان لجنة أ استنكرت حركة حماس : رامتان عن وكالةغزةمن  6/1/2007القدس الفلسطينية نقلت 

وقال المتحدث باسم  . لحركة فتحمعتبرة البيان انحيازاًجباليا ولية أحداث ؤالمتابعة العليا الذي حملها مس
 إننا إذ نستنكر البيان الصادر عن بعض القوى :حركة فوزي برهوم في مؤتمر صحفي عقده في غزةال

 ى علولية األحداث لجهة دون أخرى نعتبره تجنياًؤالوطنية في لجنة المتابعة العليا والذي يحمل فيه مس
وثمن  .ن المبادئ واألعراف التي قامت عليها هذه اللجنة عاً لحركة فتح وخروج كامالًالحقيقة وانحيازاً

 فتح وناطقيها حمالً م.قف الجهاد اإلسالمي والقيادة العامة والصاعقة التي رفضت هذا البيانابرهوم مو
اإلعالميين ومجموعاتها المسلحة تبعات كل األحداث الدامية والمؤسفة التي وقعت في غزة والضفة الغربية 

  .من قتلى وجرحىوما نتج عنها 
عضو لجنة المتابعة عـن     :  أن  رائد الفي   نقالً عن مراسلها   غزةمن   6/1/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

     ل الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد المسؤولية عن عدم تحديـد           حركة حماس أبو بكر نوفل حم
تباطؤ هذه الفصائل هو الذي دفع مجموعـات مـن          الطرف الذي يخرق اتفاق التهدئة الداخلية، الفتاً إلى أن          

توفي أمس عنصران من حركة فتح أحدهما هو        في تطور مرتبط باشتباكات جباليا،      و. حركة فتح إلى التهور   
 ليرتفع إلى ثمانية عدد األشخاص الـذين        ،األمن الوقائي العقيد محمد غريب     ضابط في  ال وائل غريب شقيق  

  .در وأعضاء حركة فتحقتلوا الخميس بينهم سبعة من كوا
يو بي ، ومن تونس نقالً عن  أشرف الهور نقالً عن مراسلهاغزةمن  6/1/2007القدس العربي كما أوردت 

بدورها فقد هددت حركة فتح في بيان صدر عنها ووصلت القدس العربي نسخة منه باالنتقام لقتالها  :آي
 كل اعتداء بشكل مفتوح، ىا ومناصريها الرد عل كافة أعضائه:ةطالب، مالذين قضوا خالل األحداث الدامية

 واعتبار مختلف المستويات القيادية في المناطق الفلسطينية في حالة انعقاد ىمعلنة حالة االستنفار القصو
كما طالبت بإقالة قادة األجهزة  . هذا األساسى قوة معادية ويتم التعامل معها عل: القوة التنفيذيةمعتبرة .دائم

لشرطية والعسكرية الفلسطينية الذين وصفتهم بأنهم ال يتصدون للقيام بواجباتهم ومهامهم في توفير األمنية وا
 أنها لن تدخل في أي عملية حوار في ظل ما وصفته استمرار مسلسل القتل واإلرهاب المنظم ةعلنم .األمن

عمليات اإلعدام والقتل بدم  المسؤولية المباشرة عن :الذي تمارسه حماس، محملة وزير الداخلية سعيد صيام
بارد التي تعرض لها شهداؤنا في جباليا وجرحانا البواسل حسب اعتراف الناطق بلسان عصابات القتلة من 

 أن العقيد غريب تم احتجازه من قبل القوة التنفيذية حياً وأن ىلإ ذلك فقد أشارت فتح في بيانها ىلإ .التنفيذية
التزاماً لعضوي المجلس التشريعي زياد أبو عمرو وجميل المجدالوي رئيس الوزراء إسماعيل هنية أعطي 

 لكننا وجدناه شهيداً هو واألخ القائد حسين أبو هليل وقد :وقالت .بأنه حي ومعتقل لدي التنفيذية وسيتم تسليمه
  وعليه فإن رئيس الوزراء شخصياً شريك في تحمل،أثبت تقرير الطبيب الشرعي أنه تم إعدامهما عن قرب

اتهم فاروق القدومي أمين سر اللجنة من جهته  .المسؤولية عن استشهاد األخ المناضل غريب وبقية الشهداء
 .المركزية لحركة فتح ما وصفها بمجموعة حاقدة من القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس باغتيال غريب

 منزل ىاقدة قامت باالعتداء علن هذه المجموعة الحأوزعه الجمعة، ووقال القدومي في بيان حمل توقيعه 
صابة مناضلين آخرين، في الوقت الذي كانت فيه قوات االحتالل إالعقيد غريب، واغتياله وطفليه، و

نه حذر إجرامي ومن أمر باقترافه، فذ يدين بشدة هذا العمل اإلإوأضاف أنه  .االسرائيلي تقتحم مدينة رام اهللا
 داعياً .ر الثأر، وتفتح الباب أمام االقتتال الداخلي علي مصراعيهؤجج مشاعتمن مغبة هذه الممارسات التي 

 .فشال المخطط االسرائيلي لتفتيت وحدة الصف الفلسطينيكظم الغيظ، والتحلي بالصبر إل: إلىأبناء فتح 
  

   العسكرية األمريكية ات بالمساعدنا ال علم ل:عريقات .2
 األمريكيـة المقدمـة      علم له بالمساعدة العسكرية    قال صائب عريقات ان ال    : ا ف ب، أب، رويترز، رامتان     

، فيما اتهم النائب عن حماس مشير المصري واشنطن بالمساعدة في تنفيذ            ) مليون دوالر  86(لحرس الرئاسة   
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 نطالب الرئيس عباس برفض هذه السياسة األميركية التي تغذي ثقافة االنقـسام             :وقال. انقالب على الحكومة  
  . بين الشعب الفلسطيني

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية ماكورماك ان هذه المساعدة العسكرية غير القاتلـة                
تستهدف تعزيز قوات االمن المسؤولة لتوفير االمن في غزة والضفة، والمـساعدة فـي وقـف الهجمـات                  

دون وصـول هـذه    اننا حريصون للغاية وندقق بهدف اقامة اجـراءات امنيـة تحـول             :اضاف. االرهابية
  . المساعدات العسكرية الى حماس

  6/1/2007السفير 
  

  عباس وهنية يعقدان اجتماعاً ثانياً بعيداً عن وسائل اإلعالم .3
 قالت مصادر فلسطينية إن     :ألفت حداد والمركز الفلسطيني لإلعالم    نقالً عن    6/1/2007 48عربنشر موقع   

مبينة أن اللقـاء    ،  رئيس عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية     الاجتماعا مغلقا عقد الجمعة للمرة الثانية بين        
  .يهدف الى احتواء التوتر الحاصل في االراضي الفلسطينية

يسود هدوء   :كاالتعن الو غزة، رائد الفي، و   نقالً عن مراسلها في      6/1/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 مسلحة وعنيفة بين عناصـر حركتـي        حذر قطاع غزة حيث انسحب المسلحون من الشوارع بعد اشتباكات         

وانتشر مئات من عناصر الشرطة واألمن الوطني على المفترقات الرئيسية في القطاع الـذي               .حماس وفتح 
خلت شوارعه من المسلحين وحل محلهم أفراد من الشرطة واألمن الوطني في كافة الطرقـات والـشوارع                 

  .اق التهدئة الذي توصل إليه عباس وهنيةويأتي هذا الهدوء إثر اتف .الرئيسية ومداخل المدن
  

 حل القوة التنفيذية ال يخدم التهدئة  و..نصر على عدم انتقال االقتتال الى الضفة: هنية .4
 قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية، نحن نصر على عدم انتقال االحداث واالقتتال من قطاع غزة الـى                  :غزة

 - جهة مشبوهة تسعى لتوسيع رقعـة االقتتـال الفلـسطيني            الضفة الغربية، ومن يحاولون نقل االحداث هم      
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده هنية بعد اداءه صالة الجمعة اكد خاللها على الجميع التحلـي                  .الفلسطيني

بالمسؤولية، مطالبا كل العقالء الى التحرك من اجل منع اتساع لهيب النار، لكي ال تحرق المزيد من افـراد                   
 .ني، مؤكدا ومشددا على ضرورة وقف التحريض االعالميالشعب الفلسطي

واشار هنية ان بيان لجنة المتابعة الذي يطالب بحل القوة التنفيذية، وسحب المسلحين من الشوارع ال يخـدم                  
 .التهدئة بين الفصائل، بل انه يقود الى التدهور

  5/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

  المجلس المركزي للمنظمة الجتماع طارئيدعو و ..عباس يستعد لقرارات حاسمة .5
 ان الـرئيس    جمعـة ذكر مصدر فلسطيني رفيع المستوي في ديوان الرئاسة صباح ال         :  حكمت يوسف  ،غزة

عباس سيتخذ سلسلة خطوات واجراءات علي صعيد الساحة الفلسطينية ومـا يجـري فيهـا مـن أحـداث                   
. فوضي السالح المتفشية في الشارع الفلسطيني     وتطورات تشهدها الساحة ومن مسلسل لحالة الفتان االمني و        

واشار المصدر الي ان عباس سيدعو المجلس المركزي لمنظمة التحرير لالجتمـاع طـارئ يـضع فيـه                  
ـ            ىالمسؤولين الفلسطينيين عل    وجـه   ى ما يحدث من تدهور خطير وملحوظ في االراضي الفلـسطينية وعل
ت خاصة لوكالة سـما ان الـرئيس عبـاس سـيتخذ     وقال المصدر في تصريحا. التحديد ما يجري في غزة   

 صعيد الساحة الفلسطينية وما يجري فيها عقب سلـسلة اتـصاالت عربيـة              ىاجراءات حاسمة وصارمة عل   
واقليمية شملت االردن ومصر وضع كل منهما في صور الوضع الفلسطيني الخطيـر ومـا يجـري فـي                   

واوضح المصدر ان الرئيس قد      .ع اخطر من ذلك    وض ىاالراضي الفلسطينية من حالة توتر شديد قد تجر ال        
 الشعب الفلسطيني خالل الساعات القليلة القادمة بخطاب يوضح فيه بعض االمور والقضايا التـي               ىيتوجه ال 

 .  البد ان يعرفها الشعب
  5/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
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 مصدر حكومي يؤكد ان الترتيبات جارية لزيارة هنية الى االردن  .6

 قال مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه لوكالة معا ان االستعدادات والترتيبات جارية علـى                :بيت لحم 
قدم وساق بين الحكومة الفلسطينية والجانب االردني لترتيب الزيارة المرتقبة لرئيس الـوزراء هنيـة الـى                 

ل هـذا االسـبوع     واضاف المصدر ان هناك ترتيبات جارية وتجري خال        .االردن خالل االيام القليلة القادمة    
واستبعد المـصدر    .بين السفير االردني في رام اهللا ونائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر لتلك الزيارة             

 مشيرا الى انه قد يكون هناك افكار اردنية او          ،ان تقوم االردن بتقديم مبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية        
مة باي عرض اردني قد يقدمه الملك عبـد اهللا الثـاني             مؤكدا في ذات الوقت على ترحيب الحكو       ،اقتراحات

 .ب الصدع الفلسطينيأيساعد في حل االزمة ور
  5/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
 ده حماس افتح تؤكد ان اغتياله جاء عقب انتقو.. مقتل مؤسس جماعة اهل السنة .7

قالت مصادر طبية ان     :و جزر  عبدالرازق أب  ،غزةنقالً عن مراسلها في      6/1/2007القبس الكويتية   نشرت  
مسلحين مجهولين قتلوا امس مؤسس جماعة اهل السنة بعد ان القى خطبـة صـالة الجمعـة فـي مـسجد                     
النصيرات بمخيم المغازي وسط قطاع عزة، وأوضحت المصادر ان مسلحين فتحوا نيران اسـلحتهم علـى                

ا بأنه ال ينتمي الى اي مـن التيـارات          وأردوه قتيال، علم  )  عاما 50(سيارة كان يستقلها الشيخ عادل نصار       
 . ان نصار انتقد بشدة االقتتال الداخلي في خطبة الجمعة:والفصائل في القطاع، وقال سكان

 مسلحين مجهـولين قـاموا      3 قال شهود عيان إن      :ألفت حداد نقالً عن    5/1/2007 48عربوأضاف موقع   
  . نصار وإصابة آخرباطالق النار على جموع المصلين ما أدى إلى مقتل الشيخ 

وأشارت في بيان    .نعت حركة فتح، أمس، الشيخ عادل نصار       :6/1/2007 األيام الفلسطينية    كتبت مندوبو و
صادر عن مكتبها اإلعالمي بالضفة إلى أن الداعية اإلسالمي عادل نصار، قضى نحبه بعد أن أطلقت النار                 

اس عقب قيام مسلحيها بتصفية العميد محمـد        مسجد، حيث وجه انتقادات الذعة لحم     العليه لدى خروجه من     
واعتبرت فتح أن الداعية اإلسالمي دفع حياته ثمنـاً          .غريب وأفراد عائلته ومرافقه في غزة، أول من أمس        

  .لحرية الكلمة على يد أعداء حرية التعبير التي صانتها ديانة المسلمين
  

   التنفيذية تقتحم منزل وزير األسرى السابق:وفا .8
مت عناصر من القوة التنفيذية منزل وزير األسرى السابق وعضو المجلس الثوري لفتح سـفيان                اقتح :غزة

وأكد شهود عيان، أن عناصر التنفيذية، التي كانت مدعومة بعناصـر            .أبو زايدة في مخيم جباليا شمال غزة      
  .لمنزلمن كتائب القسام اقتحمت المنزل وقامت بتفتيشه وتكسيره أثاثه، وسرقوا بعض ممتلكات ا
  5/1/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
 تعيين جمال كايد قائداً لقوات االمن الوطني في قطاع غزة .9

مرسوما رئاسيا بتعيين العميد ركن جمال كايد قائدا لقوات األمن          الجمعة   اصدر الرئيس محمود عباس      :غزة
إن عباس اتخـذ القـرار      :  فلسطينية وقالت مصادر  .الوطني في قطاع غزة وذلك خلفا للعميد سليمان حلس        
 .لوقف حالة الفلتان األمني المتفشية في محافظات غزة

  6/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

  مليون دوالر أمريكي عبر معبر رفح6ريان يتمكن من إدخال  .10
 عـن   جمعة مليون دوالر ظهر ال    6 اتهمت مصادر اسرائيلية نزار ريان أحد قادة حماس بإدخال مبلغ            :رفح
 أثناء عودته من تأدية     المبلغوقالت المصادر لصحيفة معاريف أن ريان تمكن من إدخال           .ق معبر رفح  طري

وقال المصادر أن ريان بصحبة زوجاته األربعة أدخل المبلغ وعند مطالبتـه بتـسجيل هـذه                 .مناسك الحج 
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ضمان تحويل هـذه    أن عملية التسجيل تأتي من أجل       إلى   اًمشيراألمر   رفض   ،األموال لدى سلطات المعبر   
األموال إلى وزارة المالية الفلسطينية واعتبار أنها جاءت باسم الشعب الفلسطيني ويتم توزيعها على الجميـع              

 .وليس على أبناء حماس
  5/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
   العقيد محمد غريبقتل مشاهد يروي حادثة .11

  بسم اهللا الرحمن الرحيم :أبو محمد النابلسي
  ة ألنني سأذكر األحداث من بداية تسلسلها، حتى تفهم في سياقهاالمعذرة لإلخو

باألمس فوق منزل آل أبو نصر بمشروع بيت الهيا، كان شاب من آل عنايـة                :الذي حصل في الحقيقة هو    
في زيارة لنسايبه آل أبو نصر، المعروفين بوالئهم لسميح المدهون أحد أكبر عناصر فتح الذين يشاركون في            

وحصل خطأ من أحد أفراد العائلة وأطلق النار من سالحه وهو يعبث بـه، فأصـاب                 ..الداخليةاالشتباكات  
بعد أن حدثت المصيبة أراد المتورطون أن يغطوا على         : المهم ..رحمة اهللا عليه  .. الشاب من آل عناية وقتله    

أن حماس هي التـي     الموضوع، فأطلقوا النار بشكل كثيف في الهواء وتجاه مسجد التقوى القريب، وأشاعوا             
وأطلقت النار على شـباب التنفيذيـة       .. فخرجت مجموعة من مرافقي العقيد أبو المجد غريب        ..قتلت الشاب 

بالقرب من دوار أبو شرخ فأصابت أربعة منهم، أحدهم بجروح خطرة، وقتلت فتاة يجلس شـباب التنفيذيـة                  
 حيـث حـصل اشـتباك بـين الوقـائي       ثم امتدت األحداث إلى خانيونس     ..تحت بيتهم، اسمها منى صالحة    

والتنفيذية، وحصل حادث لجيب الوقائي الخارج من االشتباكات حامال مـصابين، حيـث نتيجـة الـسرعة                 
المهـم   ..واالرتباك حصل له حادث ودخل في عمود كبير من اإلسمنت أدى إلى مقتل ثالثة كانوا بداخلـه                

لمخطوفين، وسكتت حماس على االعتداء علـى  انتهت بتبادل ا.. حصل عندنا في الشمال حوادث خطف عدة    
أفراد التنفيذية عند دوار أبو شرخ، ألنها تمكنت من اعتقال أحد مطلقي النار، كما أن الحادث في خـانيونس                   

قامـت   -وأنا متابع للحدث بدقة منذ حـصوله       -أما اليوم فالذي حصل بالضبط       ..جعلهم يحجمون عن الرد   
يوسـف  . من جهة منزل د   اًكمين لجيب من التنفيذية كان قادم     ب، بنصب   مجموعة من مرافقي أبو المجد غري     

فأطلقوا عليه النار بشكل مباشر ولم يتمكن شباب التنفيذية من الرد وال الفرار بـسبب المباغتـة                 .. الشرافي
استشهاد أيمن صبح أحد أفراد القوة، وإصابة ستة آخرين، إصابة اثنين مـنهم خطيـرة               : والكمين، فنتج عنه  

وحينما حصل هذا طالبت القوة التنفيذية العقيد غريب بتسليم كل من أطلق النار تجاه الـشهيد صـبيح                   ..جدا
وأخبروه أنه ال بد من اعتقالهم ألنهم قتلوا قتيال، واصابوا ستة دون سبب وبعـد               .. ولكنه رفض .. ومن معه 

حصار منزل غريب وتضييق الخناق     حينها قامت القوة التنفيذية ب     ..فرفض بشدة .. انتهاء األحداث في الشمال   
مما أدى إلى استسالم الكثير من حراسه، والمسلحين الذين كانوا ببيته، ولكـن بعـضهم               .. عليه، شيئا فشيئا  

 ..رفض تسليم نفسه، واشتبك مع التنفيذية مما أدى إلى مقتل غريب في النهاية ومعه اثنـان مـن مرافقيـه                   
 التي تابعتها من بدايتها، وللعلم أنا أسكن معسكر جباليا، وكنـت            إلى هنا، هذه األحداث    ...وإصابة عدد آخر  

  ..وقد كنت مهتما بالمتابعة أيضا.. في أكثر من وقت في مواقع األحداث بالصدفة
  5/1/2007شبكة فلسطين للحوار 

  
  ليطا لشمصورحماس تنفي استعدادها تسليم شريط  .12

ادها لتسليم االحتالل اإلسرائيلي شريط فيـديو       نفت حركة حماس صحة األنباء التي تحدثت عن استعد         :غزة
 فـوزي   قـال و. يؤكد أن الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شاليط حي مقابل إطالق سراح األسرى النـساء             

  . هذا كالم غير صحيح على اإلطالق وليس له مصداقية:برهوم الناطق باسم حماس
  6/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  متطورة إلى غزةتنصتة هربت أجهزحماس : معاريف .13
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 حركة حماس تمكنت : أن عن صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمسهذكرتما  6/1/2007األخبار اللبنانية نقلت 
ونقلت  .من تهريب أجهزة تنصت متطورة إلى قطاع غزة، قادرة على اختراق الشبكة الخلوية الفلسطينية

ن من أزات حصل عبر األنفاق في منطقة رفح، ون تهريب هذه التجهيامعاريف عن مصادر فلسطينية قولها 
وحدة التنصت ما سمتها وقدرت هذه المصادر أن . ساعد حماس على الحصول عليها هما سوريا وإيران

الخاصة بحركة حماس ال تزال في مراحلها األولى، وأن األجهزة التي تمتلكها قادرة على تسجيل مكالمات 
وأعربت المصادر لمعاريف عن  .اوز مساحتها بضعة كيلومتراتالخلوي في مناطق محدودة فقط، ال تتج

تخوفها من أن تستخدم حماس التجهيزات الجديدة للتنصت على خصومها في فتح واألجهزة األمنية 
الفلسطينية، مثيرة احتمال أن تقوم الحركة مثالً بنصب بعض هذه التجهيزات بالقرب من مقر قيادة األجهزة 

ي القطاع، العتراض معلومات تمكنها من استخدامها إلحراز تفوق سياسي أو من أجل األمنية الفلسطينية ف
وقالت معاريف إن ثمة مخاوف إسرائيلية على هذا الصعيد، تتمثل في الخشية من أن  .التصفيات الداخلية

 لمدنيين توجه حماس هذه التجهيزات للتنصت على الشبكات الخلوية اإلسرائيلية، في محاولة اللتقاط مكالمات
 .ولجنود إسرائيليين، من أجل جمع معلومات لتنفيذ عمليات

بو عبيدة تأكيد كتائب القسام أرفض الناطق بلسان من جهته  :بيت لحممن  5/1/2007وكالة معاً وأضافت 
نفى الرئيس التنفيذي  في حين .منية ال يمكن تأكيدهاأنها معلومات إ :نباء وقال لمعاريفو نفي هذه األأ

وقال  .ية جهة قد اخترقت شركة جوالأن تكون أعة االتصاالت الفلسطينية الدكتور عبد المالك جابر لمجمو
غير صحيح على : وأضاف.  االخبار المنشورة حول هذا الموضوع غير صحيحة:ن معاً أجابر لوكالة

علنت جوال أ ال عن طريق مقاسمها وال عن طريق تكنولوجيتها، فقد ة الشركةطالق وجود اختراق لشبكاإل
و تستخدم أو تراقب أن تدخل أية جهة كانت نها شركة مستقلة ولم تسمح ألأول لتأسيسها منذ اليوم األ

 الذي GSM ن نظامأما على الصعيد التقني فقال جابر  أ.مني ومستقل بشكل تامأمقاسمها التي تحظى بنظام 
 المقصود التنصت على رقم هاتف خليوي ذا كانإما أ ال يمكن اختراقه بمعنى االختراق، تستخدمه الشركة

مر عالمي معروف وال يمكن تسميته أمحدد فان هذا موجود في كل العالم وليس ضد جوال لوحدها وهو ا
 %.100اختراقا حيث ال يوجد في العالم شبكة محمية 

  
 الرئاسةحرس ة عبر دعم إلشعال حرب أهليبالسعي  واشنطن تهمحماس ت .14

 عباس للتمهيد الرئيسدة الدعم المادي الذي تقدمه الواليات المتحدة لحرس حماس بش أدانت حركة: غزة
وقالت الحركة، في بيان تلقى المركز  .حماس إلشعال حرب أهلية تستهدف إسقاط الحكومة التي تقودها

في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني المرابط لحصار خانق وظالم : الفلسطيني لإلعالم نسخة منه
م في إحكامه االحتالل الصهيوني واإلدارة األمريكية وعدد من دول المنطقة، وفي الوقت الذي تحجب يساه

فيه اإلدارة األمريكية األموال عن الشعب الفلسطيني سعياً لكسر إرادته وإخضاعه، نشرت وكاالت األنباء 
م القوات التابعة لرئيس السلطة  مليون دوالر لدع86وثيقة رسمية تعتزم فيها اإلدارة األمريكية تقديم مبلغ 

واعتبرت حماس  .الفلسطينية كي تكون في مواجهة حركة حماس، ومواجهة المقاومة الفلسطينية وقمعها
الموقف األمريكي بتقديم هذه األموال تدخالً سافراً في الشؤون الداخلية الفلسطينية، كما نعتبرها خطوة جديدة 

وطالبت رئاسة السلطة بإعالن  .رب أهلية بين أبناء شعبنا الفلسطينيمن جانب اإلدارة األمريكية إلشعال ح
  .موقف واضح إزاء ما تضمنته الوثيقة

  6/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عملية رام اهللا قد تضع حداً نهائياً للتهدئة: حماس .15
 االسرائيلية قد   حذر إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة حماس من أن الحكومة         :  عالء المشهراوي  ،غزة

من جهـة   . ولمس األ أتضع حداً نهائياً للتهدئة القائمة بعد عمليتها العسكرية في رام اهللا في الضفة الغربية               
علنت كتائب شهداء االقصى أن ثالثة من عناصرها أصيبوا بجروح، وأن إحدى مجموعاتها دمـرت          أخرى أ 

ضـافت ان   أ و .فـي مدينـة نـابلس     · ي بجروح خطرة   ما أدى إلى إصابة جند      كامالً جيباً إسرائيلية تدميراً  
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مس بين عدد من مقاتلي الكتائب وقوات االحتالل التي اقتحمت عدة أحياء في             أاشتباكات عنيفة اندلعت فجر     
  .المدينة

  6/1/2007االتحاد االماراتية 
  

  فتح مستعدة لتشكيل حكومة وحدة قادرة على رفع الحصار: عريقات .16
وقال في كلمته نيابة عن  .، الجمعة، أن فتح تسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنيةصائب عريقات. أكد د:أريحا

بمناسبة الذكرى , الرئيس عباس خالل المهرجان المركزي، الذي نظمته فتح في مخيم الفارعة قضاء نابلس
طي نحن في فتح نقول لرئيس الوزراء هنية أن الحركة مستعدة ألن تع: الثانية واألربعين النطالقة الحركة

الثقة لحكومة يشكلها هنية، ببرنامج يعزز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وقادر على فك الحصار واجتثاث 
ولفت عريقات إلى أن  .الفوضى والفلتان األمني، وتكريس مبدأ السلطة الواحدة والسالح الشرعي الواحد

اتها، وأن االقتصاد والشعب  مليار دوالر أميركي، كي تستطيع اإليفاء بمتطلب3.6السلطة بحاجة إلى 
الفلسطيني يعيشون من األموال، التي تدفعها الدول المانحة، داعياً إلى الكف عن ترديد الشعارات، التي ال 

 .طائل منها، مبيناً أن فتح حددت حدود سالمها وحربها وسيادتها على األرض
 6/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
  في الضفة الغربيةس مسلحون يهاجمون مقار تابعة لحركة حما .17

 شهدت مدن الضفة الغربيـة امتـداداً       :رام اهللا جهاد القواسمي   في   6/1/2007الشرق القطرية   أفاد مراسل   
لألحداث في قطاع غزة، حيث أقدم مسلحون الليلة قبل الماضية على إطالق الرصاص على عناصـر مـن                  

عتدوا على مؤسسات خيرية ورياضية     حركة حماس ومنازل وسيارات ومحال تجارية لنشطاء الحركة، كما ا         
وبالرغم من توغل قوات االحـتالل      ففي نابلس،   . في كل من مدن نابلس وسلفيت وطولكرم وجنين ورام اهللا         

 حاول مسلحون ملثمون ينتحلون لباس وتصرفات القوات اإلسرائيلية الخاصـة اختطـاف أحـد               ،في المدينة 
صف الليل، إال أنهم لم يجدوه داخل المنـزل، حيـث     نشطاء حركة حماس قرب أطراف مخيم بالطة بعد منت        

وفي مدينة رام اهللا أقدم عشرات المسلحين الملثمين بعد منتصف الليـل علـى              . عمدوا إلى تخريب محتوياته   
  . اقتحام مكتب نواب كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي وحطموا كامل محتوياته

لبت حركة حماس في بيان وصلت نسخة منه إلى قدس طا: طولكرممن  5/1/2007قدس برس ونقلت 
برس، حركة فتح بضرورة وقف التحريض ومتابعة مثيري الفتنة والمعتدين واصفة إياهم بالساعين إلى نقل 

وأهابت حماس بالقوى الوطنية واإلسالمية واألجهزة األمنية والشخصيات  .الصراع إلى الضفة الغربية
 واعتبرت .م، والعمل على كشف الجناة المارقين وتعريتهم وفضحهم للعيانوالمؤسسات إلى تحمل مسؤولياته

حركة ال المساس بالممتلكات العامة والخاصة وترويع اآلمنين، وإشهار السالح والتلويح به في وجه رجال أن
 تمسكها بالوحدة التي هي صمام األمان  مؤكدة.وإيصال الرسائل، سيجعل األمور تفلت من أيدي العقالء

  .تفويت الفرصة على االحتالل وأعوانهل
  

  الرجوب يدعو الحكومة إلى االبتعاد عن األجندات اإلقليمية .18
مناسبة الذكرى  مهرجان نظمته حركة فتح في بلعين ب      خالل   دعا العميد جبريل الرجوب في كلمة له         :رام اهللا 

يمية، وااللتفات إلى مصالح الشعب      الحكومة الحالية إلى االبتعاد عن األجندات والمصالح اإلقل         النطالقتها 42
 فشلت في توفير األمن ولقمة العيش للمواطن الفلسطيني،         هاأن معتبراً   .الذي يعيش معاناة متواصلة منذ شهور     
ولفت إلى أن االحتفال أقيم في هذه القرية الصغيرة، للتأكيد على أن             .وفشلت في إدارة الصراع مع االحتالل     

وليس ضد األخوة في الوطن، وأن حركة       ،  االحتالل وجدار الفصل العنصري   النضال الفلسطيني، موجه ضد     
فتح تقف دوماً ضد االقتتال الداخلي، مشيداً بنضال أهالي قرية بلعين المتواصل ضد االحتالل والجدار منـذ                 

  .عامين
  6/1/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
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   األزماتبعض من تضرروا من االنتخابات يفتعلون: شروروفضل  .19

 القيادة العامة في تصريحات خاصة -  قال فضل شرورو أمين سر المكتب السياسي للجبهة الشعبية:دمشق
أعتقد أن كالهما كشخصين رئيسيين :  عباس وهنية في غزةن على اللقاء الذي جمع بيلقدس برس تعليقاً

ضرر من بقاء األحوال قادران على حقن الدماء، ولكن هناك من هو دون ذلك من مركز أو منصب يت
البعض من المتضررين من نتائج االنتخابات يريدون : أضافو .هادئة، فيفتعل األزمات كي يستمر في الحياة

أن يدللوا إلى من ارتبطوا معهم في الداخل والخارج في السابق أنه ال استغناء عنهم وأنهم هم وحدهم من 
أنا :  على سؤال عمن يقصد بهؤالء الجماعات قالاًردو .يستطيعون أن يحفظوا األمن ويديروا دفة األمور

أشير بدون تسمية إلى أجهزة تربت على أن تكون هي الحاكمة، وأن تكون هي المتسلطة على الشعب 
  .الفلسطيني

  6/1/2007قدس برس 
  

 التهديد بتصفية قادة حماس قد يقلص عدد الصواريخ التي تطلق على اسرائيل : يديعوت .20
ونوت عن مصادر امنية اسرائيلية بأنها تعتقد أن التهديد بتصفية قادة حماس، بما فيهم نقلت يديعوت احر

رئيس الحكومة إسماعيل هنية، ووزراء حكومته، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، قد يؤدي إلى 
يبة الردع تقليص عدد الصواريخ التي تطلق باتجاه إسرائيل بشكل ملموس، وذلك في إطار عملية استعادة ه

واضافت الصحيفة ان االجهزة االمنية اقترحت أن أفضل وسيلة للرد على  .اإلسرائيلية مقابل حركة حماس
كما نقلت الصحيفة عن المصادر  .تواصل إطالق الصواريخ هي التهديد بالتصفية الموضعية لقادة حماس

التي طرحتها إسرائيل في بداية ذاتها أنها تحذر المستوى السياسي من التراجع عن المطالب األساسية 
 .اإلتصاالت من أجل إطالق سراح الجندي غلعاد شاليط مقابل أسرى فلسطينيين

  6/1/2007وكالة معا اإلخبارية  
  

  بيريتس لم يعرف مسبقا بعملية اقتحام رام اهللا .21
ف مسبقا بـان     قالت مصادر اسرائيلية امس ان وزير الدفاع بيريتس لم يعر          :م كامل إبراهي  -القدس المحتلة   

وتلقـى بيـريتس    . الجيش االسرائيلي يخطط للعمل في وسط رام اهللا في أثناء انعقاد القمة في شرم الـشيخ               
واستشاط بيريتس  . تقريرا عن التورط في رام اهللا بينما كان في ذروة بحث مع ضباط كبار في وزارة الدفاع                

وكـان قائـد    . ائيلي عن تسلسل االحداث   ومن المتوقع أن يطلب شروحات من الجيش االسر       . غضبا اثر ذلك  
بدوره اوعز رئـيس اركـان      . المنطقة الوسطى الجنرال يئير نافيه هو الذي صادق على العملية في رام اهللا            

الجيش االسرائيلي الجنرال دان حلوتس الى قائد المنطقة الوسطى بالتنسيق معه ومع وزير الدفاع قبل القيام                
  .ل مطلوبين في الضفةباي عملية عسكرية حساسة العتقا

  6/1/2007الرأي األردنية 
  

  بن العيزر يقترح انتقال بيرتس برضاه إلى وزارة اجتماعية وتسلّم باراك حقيبة األمن .22
وزارة يزداد زخما، فبعد األنباء التي ترددت، عن اليبدو أن الحديث عن انتقال وزير األمن عمير بيرتس من         

شؤون االجتماعية مع صالحيات واسعة وتعيين إيهود باراك وزيـرا          قرار أولمرت نقل بيرتس إلى وزارة ال      
لألمن، أصبح هذا الموضوع محط اهتمام ويحظى على حيز كبير من النقاش داخل المؤسـسة اإلسـرائيلية                 

  .وتتوالى االقتراحات لحل ألزمة، القائمة بتأثير العدوان على لبنان، والمفتعلة ألهواء ونزعات سياسية
لبنى التحتية اإلسرائيلي، بنيامين بن العيزر، أن يتم انتقـال بيـرتس إلـى وزارة الـشؤون                 يقترح وزير ا  و

   .سلم إيهود براك حقيبة األمن بالتوافق بين كل األطرافياالجتماعية، و
واضاف بن العيزر في حديث مع إذاعة الجيش، أنه يجب ترميم أجهزة أألمن والجيش، وبرأيه الوحيد القادر                 

وبرأيه  المعركة على رئاسة حزب العمل تحولت إلى معركة علـى            .  أمن هو إيهود براك    على ذلك كوزير  
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حقيبة األمن ، مضيفا أن بتقديره أن بيرتس أيضا كان يفضل إشغال وزارة اجتماعية بدل منصبه الحالي في                  
  . وزارة األمن

  5/1/2007 48عرب
  
  
  

 بيرتس يهدد باالنسحاب من الحكومة وإسقاطها .23
وصلت أزمة العالقات ما بين مكتب ايهود أولمرت، ووزير جيشه  6/1/2007لسطين برس  وكالة فقالت

وجاء هذا التهديد  .زعيم حزب العمل، عمير بيرتس، أمس، لدرجة التهديد باالنسحاب من الحكومة وإسقاطها
ت طالبا وسارع بيرتس باالتصال مع مكتب أولمر. في أعقاب نشر نبأ مفاده بان أولمرت ينوي إقالة بيرتس

وقد لبى مكتب اولمرت الطلب وأعلن انه ال توجد نية لدى أولمرت في إقالة . نشر نفي واضح وصريح
 . بيرتس، والموضوع ليس على جدول بحثه

لكن عناصر في مكتب أولمرت حرصت على إلحاق تصريح آخر يقول إن نفي أولمرت ليس جازما بل 
قات بين بيرتس واولمرت باتت في الحضيض وهذا ليس معقوال يتحدث عن الفترة القريبة القادمة، وان العال

واعتبر بيرتس هذا التصريح مسيئا له بشكل متعمد،  .في أوضاع كهذه، وال يمكن استمراره ألمد طويل
وهدد بأن إقالته من منصبه ستكون هدما لـالمدماك األول في البناء وسيؤدي الى انهيار البناء كله، أي 

غضب من هذه التصريحات المقربون من باراك، الذين كانوا قد عقدوا اجتماعا ناجحا كما  .سقوط الحكومة
 .لهم للتمهيد لالنتخابات الداخلية في حزب العمل بعد خمسة أشهر

استبعد معلقون ان يكون اولمرت او مقربون منه :  اسعد تلحمي–الناصرة  من 6/1/2007 الحياة وذكرت
 اذ يدرك رئيس الحكومة ان دستور حزب العمل يخول رئيسه تعيين وزراء وراء األلعوبة االعالمية الجديدة

ببيرتس لن يكون في وسعه تعيين باراك وزيراً للدفاع ) اولمرت(الحزب في الحكومة وأنه حتى لو اطاح 
ورأت اوساط بيرتس ان اولمرت يسعى من خالل تسريب الخبر عن نيته اقالته من منصبه،  .ممثالً للحزب
وفي الواقع نجح .  نظر االسرائيليين واالعالم عن فضائح الفساد التي تحوم فوق رئيس الحكومةالى توجيه

الخبر في احتالل عناوين وسائل االعالم العبرية التي دفعت بفضيحة الفساد في سلطة الضرائب الى 
ما معدومة، ونقلت الصحف عن اوساط قريبة من قطبي الحكومة األبرز ان الثقة بينه .صفحاتها الداخلية

حتى ان رئيس الحكومة لم يلتق بيرتس ليستمع منه الى آخر المستجدات األمنية، قبل لقائه الرئيس المصري 
واضافت نقال عن أوساط امنية ان اولمرت ال يقيم أي اعتبار لوزير الدفاع وانه يستشير . في شرم الشيخ

  .ات بيرتسرئيس هيئة اركان الجيش في المسائل األمنية الستخفافه بقدر
  

  أولمرت رفض اصطحاب ليفني في زيارتة إلى مصر .24
ذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية أن أولمرت رفض اصطحاب ليفني في زيارته إلى مـصر، التـي التقـى            

وقالت تلك المصادر أن ليفني تلقت دعوة من مسؤولين مصريين لالنضمام إلـى              .خاللها الرئيس المصري  
يزور مصر، فأبلغت مكتب رئيس الحكومة بنيتها المشاركة في الزيارة، ولكن           الوفد المرافق ألولمرت الذي     

وقالت تلك المصادر أن أولمرت منع شخصيا ضم وزيـرة الخارجيـة،             .مفاجأتها كانت حينما رفض طلبها    
 وقد يعود ذلك إلى شعبية ليفني المتصاعدة والتي ترشحها لقيادة الحزب في المستقبل              ،تسيبي ليفني إلى الوفد   

  .مقابل شعبية أولمرت المتهاوية
  5/1/2007 48عرب 

  
  هبوط شعبية بيرتس داخل العمل بسبب حرب لبنان .25

كشف استطالع للرأى العام داخل حزب العمل أن شعبية عمير بيرتس قد وصلت الى أدنى مستوى بدرجـة                  
جرته صحيفة  وأظهر االستطالع الذي أ   ،  غير مسبوقة وذلك بسبب الحرب على لبنان خالل الصيف الماضي         
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 بالمئة من أعضاء الحزب يرون أن ايهود باراك هو األنسب لـشغل منـصب               45أن  '' يديعوت احرونوت ''
 فيما حاز عميـر بيـريتس   ،  بالمئة43وزير الجيش واألمن ويليه رئيس الشاباك األسبق عامي ايلون بنسبة   

المئة من أعضاء الحزب بيرتس الى       ب 66ودعا  ،  على ثمانية بالمائة فقط من نسبة المشاركين في االستطالع        
 كما أظهر االستطالع أن رئيس الشاباك األسبق عامي أيلون هو صـاحب الحـظ               ،تقديم استقالته من منصبه   

  .األوفر للفوز برئاسة حزب العمل
  6/1/2007االتحاد االماراتية 

  
   شهور3األجهزة األمنية تقدم توصيات بالبدء بمفاوضات سرية مع سورية بعد  .26

الجمعة، أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية قدمت توصيات إلى رئيس ، صحيفة يديعوت أحرونوتكتبت 
 شهور، على اعتبار أنه حتى ذلك الحين سيتضح الوضع 3الحكومة بالبدء بمفاوضات سرية مع سورية بعد 

ه التوصيات رغم وتأتي هذ. في الساحة الفلسطينية، وتكون الواليات المتحدة قد بلورت سياستها بشأن العراق
أن عناصر األجهزة األمنية ذاتها كانت قد أشارت قبل عدة أيام أن سورية ال تزال ترفض المفاوضات 

وجاء أن هذه التوصيات تأتي على الرغم من أن عناصر أمنية إسرائيلية تعتقد بأن الرئيس السوري  .السرية
كما تشير تقديرات األجهزة األمنية أن  .مبشار األسد، لن يستكمل المفاوضات بالتوقيع على اتفاقية سال

الرئيس السوري لن يشن حرباً مفاجئة في الصيف القادم، بعكس التقديرات التي أشار إليها ضباط كبار قبل 
وفي الوقت نفسه فإن األجهزة األمنية ال تشطب إمكانية أن يشن الرئيس السوري هجوماً . شهور معدودة

  .اض في هضبة الجوالنعلى إسرائيل، بهدف استعادة أر
  6/1/2007 48عرب

  
 اسرائيل تضيع فرصة تاريخية بتأخرها في المفاوضات مع سورية : بروفسور اسرائيلي .27

قال البروفسور االسرائيلي ايال سيزر، المختص بشؤون سورية ولبنان في  :الناصرة ـ زهير اندراوس
تفاوض مع سـورية، واكد في حديث  ان إسرائيل ربما تضيع فرصة تاريخية بتأخرها بال،معهد ديان
 به لصحيفة كل العرب الصادرة في الناصرة، ان هناك تغييرا في االجواء واللهجة من قبل ىصحافي ادل

ولكني اشك ان كانت امريكا واسرائيل تريدان الدخول في مفاوضات مع سورية : القيادة السورية، واضاف
.  كونه نظاما ضعيفاى لهما وال يسير في فلكهما، باالضافة الفي ظل نظام االسد الذي يعتبرونه نظاما معاديا

واضاف انه في حالة وقوع مواجهة عسكرية في الصيف القادم بين سورية واسرائيل، كما تقدر االجهزة 
االمنية في الدولة العبرية قال البروفسور االسرائيلي ان الجيش االسرائيلي سيهدم جميع البني التحتية 

ورية، وسورية ستضرب العمق االسرائيلي بالصواريخ وستصيبه باصابات مؤلمة بدرجة االساسية في س
ولكنه قال ان خطر اندالع حرب اقليمية .  مما فعل حزب اهللا في الحرب االخيرة، علي حد تعبيرهىاعل

ن بمشاركة ايران وحزب اهللا وحركة حماس غير قائم، الن االيرانيين في غاية الحذر، وال اظنهم سيورطو
 ان الجمهورية االسالمية في ايران ستحصل في نهاية المطاف علي ىمشيرا ال انفسهم في حرب ليست لهم،

  .السالح النووي
  6/1/2007القدس العربي 

  
 مكتب رئيس الحكومة يعارض مخططاً لبناء مساكن عربية في جبل الزيتون .28

ئيس الحكومة االسرائيلية يشن حملة ضد قالت اسبوعية يروشاليم امس ان مكتب الخدمات الدينية في ديوان ر
ويطالب المبادرون بالمخطط  .مخطط المصادقة على تجاوزات البناء قرب المقبرة اليهودية في جبل الزيتون

 . شقة سكنية لفلسطينيين41باستبدال اهداف منطقة دفن مستقبلية وتحويلها الى اراضي بناء مساكن وبناء 
ت المصادقة على المخطط فلن يكون وخالل عدة سنوات ممكناً دفن يهود في وتشير التقديرات الى انه اذا تم

وكان مكتب توجهات الجمهور في القدس الشرقية بادارة عضو اليمين االسرائيلي آرييه  .مقبرة جبل الزيتون
 .حكينغ قد توجه قبل حوالي عام العضاء اللجنة اللوائية وحذرهم من النتائج المترتبة على المخطط المقتر



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 13ص   |   594: العدد   |   6/1/2007 سبتال: التاريخ

فنكي مخطط -وكتب اسحق كوهين الوزير في مكتب رئيس الحكومة االسبوع الماضي رسالة الى غاي كب
اللواء، اعرب فيها عن معارضته الشديدة للمخطط واكد بأن المسألة تشكل اختباراً لسلطة القانون وللسيادة 

دة للبناء للدفن للعشرين عاماً اليهودية على جبل الزيتون، ووفقاً القواله يمكن استخدام قطعة االرض المع
 .القادمة ومن المحظور استبدال اهداف استخدام االرض

  6/1/2007القدس الفلسطينية 
  
  
  

  القوات اإلسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة وسط إطالق نار كثيف .29
نطقـة   مصادر أمنية فلسطينية إن قوة إسرائيلية مؤلفة من ست دبابات اقتحمت الليل الفائـت الم               تقال: غزة

، إال أنه لم    الصناعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط إطالق نار كثيف لمنع أي مقاومة مفترضة               
  .يبلغ عن إصابات

  6/1/2007 قدس برس
  

   الغربيةالجيش اإلسرائيلي يعتقل فلسطينيا واثنين من أبنائه شمال الضفة .30
، خالل عملية واسعة نفذتها في بلدة عتيل شـمال          اعتقلت قوات االحتالل فلسطينيا واثنين من أبنائه      : طولكرم
أفرج عنه قبل نحو شهر بعد اعتقال دام نحو خمس سنوات بتهمـة النـشاط فـي              ، علما أنه كان قد      طولكرم

  .صفوف الجهاد اإلسالمي
  5/1/2007 قدس برس

  
  عشرات الصحفيين اعتصموا في غزة إلطالق سراح المصور المختطف  .31

افيين واإلعالميين الفلسطينيين بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية، أمام مقر         اعتصم عشرات الصح  : وكاالت
وطالب المتحدث باسـم     .طف االثنين المجلس التشريعي للتعبير عن التضامن مع المصور الصحافي الذي خُ         

. فلـسطينية م ال قيالنقابة الصحافيين الفلسطينيين المؤسسات الحقوقية واالعالمية بادانة هذا العمل الغريب عن            
واكد ان النقابة تجري اتصاالت مع الجهات المختصة في السلطة والمؤسسات اإلعالمية من اجل الـضغط                 

وفي الضفة الغربية شارك عشرات الصحافيين في اعتصام في وسط مدينة رام اهللا              .انهاء هذه القضية  بهدف  
  . فوراالصحافيمطالبين بإطالق سراح 

  5/1/2007 48عرب
  

   تظاهرة ضد الجدار في بلعين   جريحاً في14 .32
أصيب أربعة عشر متظاهراً، من بيـنهم متـضامنون أجانـب            : أمين أبو وردة، وكاالت    -رام اهللا، نابلس    

 خالل تظاهرة ضد جدار الفصل العنصري على أراضي بلعين فـي الـضفة              ،وإسرائيليون برضوض خفيفة  
  .الغربية

  6/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في االغوارقات عن اعادة فتح معبر بردلةاسرائيل تبلغ عري .33
 تسلم  صائب عريقات أمس رسالة من الجانب االسرائيلي ابلغ فيها أن معبر بردلة : عماد ابو سمبل-أريحا

 .في األغوار الشمالية سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع الزراعية اعتبارا من الثالثاء المقبل
  6/01/2007الحياة الجديدة 

  
 فريضة الحج نيابة عن عرفات من غزة يؤدي فلسطيني  .34
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 ألنه عمل طيلة حياته من تقديرا له، ياسر عرفاتأدى مواطن من رفح فريضة الحج هذا العام نيابة عن 
 .بحسب ما عبر المواطناجل الشعب الفلسطيني 

  06/01/2007البيان اإلماراتية 
  

  ش ومعبر رفح    ُمحتجزون بسبب إغالق مطار العريني الفلسطينيمئات الحجاج .35
احتجز مئات الحجاج الفلسطينيين في مطار العريش أمس، من بينهم وزيران وأكثر من عشرة نـواب                : غزة

من المجلس التشريعي، عقب إغالق معبر رفح بسبب مغادرة المراقبين الدوليين، على الرغم مـن الوعـود                 
  .بتمديد فترة افتتاح المعبر للسماح بمرور الحجاج

  6/1/2007اراتية االتحاد االم
  

 آبار مناطقية لحل أزمة المياه في مدينة غزة   .36
 كشف رئيس بلدية غزة، عن أن مشكلة نقص المياه في المدينة ستحل قريبا بإقامة :غزة ـ ماهر إبراهيم

 متراً 70 إلى 50طاقة إنتاجية من بمجموعة من اآلبار المناطقية، حيث ال تزيد أعماقها عن ستين متراً 
 ألف دوالر للبئر الواحدة، وأن 70 إلى أن اآلبار المذكورة تنفذ بتمويل من البنك الدولي بقيمة أشارو. مكعباً

 .  اليونسيفبتمويل مناألعمال متواصلة كذلك في حفر وتدشين بئر مياه قصر الباشا في منطقة بني عامر، 
  06/01/2007البيان اإلماراتية  

 
  جنسية23 ألفاً من 11عديد اليونيفيل فاق الـ .37

وصلت إلى منطقة مرجعيون في القطاع الشرقي، طليعة الوحدة الماليزية : ادوار عشي-القطاع الشرقي
وتمركزت في نقار كوكبا، في محيط قاعدة .  عنصر،100المشاركة في قوة اليونيفيل المعززة، وقوامها 

ف الجاري، مجموعة أخرى ، على أن تتبعها في منتص1998الكتيبة الهندية المتمركزة هناك منذ العام 
 عنصراً لإلنضمام إلى هذه الوحدة وستقوم بدور لوجستي داعم للوحدات األخرى، رغم 260قوامها 

معارضة إسرائيل في البداية، مشاركة جنود ال ترتبط بالدهم معها بعالقات ديبلوماسية، كماليزيا وأندونيسيا، 
 ألف جندي وضابط، بعد 11 لها، إلى أن عديدها فاق الـالقوات الدولية العاملة في الجنوب، أشارت في بياٍن

 9273 جنسية، ويعمل منها 23 وهي مشكلة من ،انضمام الوحدات األندونيسية والبرتغالية وأخيراً الماليزية
  . في البحر، من الوحدات األلمانية والتركية والهولندية1747عنصراً على األرض، فيما يعمل 

  6/1/2007البلد اللبنانية 
 

  إسرائيل   دولة فلسطينية الضامن الحقيقي الستمرار: مستشار ملك المغرب .38
أكد أندري أزوالي مستشار الملك محمدالسادس وعضو المجموعة األممية          : عبد الصمد بن شريف    -الرباط  

رفيعة المستوى المكلفة بمشروع تحالف الحضارات، بالدار البيضاء، أن المجموعة أوصت بإعـداد كتـاب               
وأضاف أزوالي وهو يهودي مغربـي، أن مـشروع          .من أجل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين     أبيض  

تحالف الحضارات خلص إلى أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضـرورة وسيـشكل الـضامن الحقيقـي                  
 في صـلب    وأشار إلى أن السالم الذي يتعين ابتكاره بين فلسطين وإسرائيل هو           .الستمرارية وأمن إسرائيل  

. مشروع تحالف الحضارات، ويفرض القيام، دون أدنى انتظار، بتقييم موضوعي للوضع بالشرق األوسـط             
وأضاف أزوالي أن هذا التقييم ينطلق من ثالث حقائق ال يمكن إنكارها، تتمثل األولى في حقيقـة الحركـة                   

للقـوة أو المـال أن يحـدوا مـن          الوطنية الفلسطينية التي استوعب الجميع أنه ال يمكن لمرور الزمن وال            
  .إصرارها على بناء دولة حرة تحظى باالحترام وتتوفر على وسائل السيادة

  6/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  آن االوان للتحرك نحو إنهاء الصراع العربي االسرائيلي: عمرو موسى .39
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الوان للتحرك نحو انهاء النزاع األمين العام لجامعة الدول العربية إنه قد آن ا أكد: صالح جمعة - القاهرة
مطالبا المجتمع الدولي واالتحاد االوروبي المساعدة في تحقيق السالم في منطقة   االسرائيلي،-العربي 

   .الشرق األوسط في وقت محدد بعد غياب الوسيط النزيه
  5/1/2007القدس الفلسطينية 

 
  ع للقوانين المصريةخروج األموال مع المسئولين الفلسطينيين الى غزة يخض: مصر .40

 صرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك بأن عبور إسماعيل هنية رئيس الـوزراء الفلـسطيني               :آمال عالم 
 يتفق مع القوانين المصرية المنظمة لـدخول         ,  مليون دوالر   20 منفذ رفح الى األراضي الفلسطينية وبحوزته     

 في إقراره الجمركي عنـد دخولـه مـصر علـى       حيث إنه قام بتسجيل هذه األموال       , وخروج النقد األجنبي  
 وأضاف المصدر ـ في تصريحات الى مندوبة األهرام ـ أن هـذه اإلجـراءات يـتم       , مسئوليته الشخصية

تطبيقها على كل األفراد والمسئولين الفلسطينيين عند خروجهم من مصر وبحوزتهم مبالغ نقدية قدموا بهـا                
با على ما أثاره إيهود أولمرت خالل المؤتمر الصحفي المشترك مع           تأتي هذه التصريحات تعقي     . من الخارج 

    .  وإدعائه حدوث عمليات تهريب لألموال الى غزة عبر الحدود مع مصر , الرئيس مبارك في شرم الشيخ
  6/1/2007األهرام المصرية 

 
 فشل محاوالت اسرائيلية للمشاركة في مؤتمر جيولوجية شرق المتوسط .41

لجيولوجيين خالد الشوابكة إن نقابته أفشلت محاوالت لباحثين وعلماء جيولوجيا إسرائيليين قال نقيب ا: عمان
 .المقبل في عمان) يونيو(للمشاركة في مؤتمر جيولوجية شرق المتوسط الذي تقيمه النقابة في حزيران 

ط، وأوضح في تصريحات صحافية أمس أن نقابات جيولوجية عضوا في اتحاد جيولوجية شرق المتوس
ومنها تركيا، حاولت اقناع النقابة بدعوة جهات وباحثين اسرائيليين للمشاركة في المؤتمر، اال ان النقابة 

وذكر أن نقابة الجيولوجيين وجهت الدعوات  .رفضت التزاما بموقفها المقاوم للتطبيع مع الكيان الصهيوني
في االتحاد، االمر الذي اثار احتجاج للدول االعضاء  للمشاركة في المؤتمر باستثناء اسرائيل العضو 

 .  جيولوجيين اسرائيليين لدى االتحاد
  06/01/2007الغد األردنية 

 
  متظاهرون في األردن يطالبون حماس و حزب اهللا بقطع عالقاتهما مع إيران .42

، وانطلقت  حسيناستمرت حركة االحتجاجات الشعبية في األردن على إعدام صدام:  نبيل غيشان-عمان 
رة أمس ضمت أربعة آالف متظاهر خرجوا من المسجد الحسيني وسط عمان بعد صالة الجمعة، رافعين مسي

رفع  و.شعارات منددة بعملية االعدام التي مثلوها بشنق دمية تشبه بوش وأحرقوها وسط تصفيق الحضور
 حماس وحزب وطالبت الفتة اخرى. متظاهرون صور صدام والفتات كتب عليها عاش كبيراً ومات شهيداًال

اهللا بقطع عالقاتهما مع الدولة الصفوية المجوسية، وسط تراجع شعبية حزب اهللا في أوساط الرأي العام 
األردني والنخب السياسية التي كانت من أشد المتحمسين له بعد العدوان االسرائيلي األخير، على رغم 

ن حتى توقف دعمها لعصابات ووجهوا دعوة الى حماس كي توقف الحجيج الى طهرا .موقف الحكومة
االجرام في بغداد، وحملت الفتة اخرى حزب اهللا وحسن نصراهللا شركاء الصدر والحكيم في تنفيذ الهالل 

  .الشيعي
  6/1/2007الحياة 

 
  وزير االوقاف المغربي يثير قضية أوقاف المغاربة في القدس  .43

ار اإلسرائيلية تعتزم هدم طريـق بـاب        ذكرت مصادر إعالمية مغربية أمس أن سلطة اآلث       : كونا – الرباط
علـى   و .المغاربة بالقدس وبناء جسر طويل يوصل الباب الذي يعتبر آخر أوقاف المغاربة بأرض القـدس              
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 أن إسـرائيل    ،صعيد متصل أكد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربي في جلـسة بمجلـس النـواب              
  . تحت اسم أوقاف المغاربةاستحوذت على ممتلكات وعقارات ومبان تاريخية مسجلة

  6/1/2007الوطن السعودية 
  

  الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يبلور كل مشاعر االستياء في العالم اإلسالمي: شيراك .44
حيث أعتبر  استعاد جاك شيراك، أمس، لهجة هجومه ضد الواليات المتحدة عشية غزوها العراق،             : وكاالت

 أنوقال أمام الدبلوماسيين في االليزيه لمناسبة السنة الجديـدة،        . ملزعزعت االستقرار في المنطقة بالكا    أنها  
األزمات تكبر وتنتشر، مشيراً في الوقت ذاته الى        أن   مركزاً للتوترات العالمية، مضيفاً       أصبح الشرق األوسط 

تمـع  أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يبلور كل مشاعر االستياء والظلم في العالم اإلسالمي، وكـأن المج              
شدد على أن الوسيلة االمثل للوصول إلى حل دائم وشامل للقـضية            فيما  . الدولي بني على معايير مزدوجة    

واعتبر أن خطـة خريطـة الطريـق،        . الفلسطينية هي إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمان          
فـي  فيما دعا   . هي الثقة و ،المفقود... المقبولة من جميع األطراف، أوضحت كيفية الوصول إلى هذا الهدف         

مؤتمر دولي من نوع جديد، يحقق الضمانات التي تتطلع إليها األطراف، من            إلى عقد    إطار اللجنة الرباعية،    
  . تكون هناك قوة دفع حقيقية للتفاوضل... دون إمالء شروط تسوية عليهم

  6/1/2007السفير 
  

  إلى دائرة اهتمام البيت األبيضألمانيا تنجح في إعادة النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي  .45
نجحت ميركل في إقناع بوش بضرورة التحرك في الشرق االوسط على الـرغم             :  طلحة جبريل  - واشنطن

وقـرر ان    . في المقابل رفض توسيع دائرة عمل اللجنة الرباعية        همن انشغاله الكبير بالمستنقع العراقي، لكن     
جولـة  الوقالت مصادر مطلعة إن      .تقرر تنشيط الرباعية  في حين    وقت،   تتوجه رايس الى المنطقة في أقرب     

ستشمل الدول المعنية بالنزاع الفلسطيني االسرائيلي اضافة الى اللقاء مـع محمـود عبـاس والمـسؤولين                 
ان الحل يمكن في دولتين يعيش فيهما االسرائيليون والفلسطينيون جنباً          كما أن بوش أكد مجددا      . االسرائيليين

  .، ويدعم كل طرف حق اآلخر في الوجودالى جنب في سالم
  6/1/2007الشرق األوسط 

  
  المفوضية األوروبية ترحب بأفكار ألمانيا إلحالل السالم في الشرق األوسط  .46

رحبت المفوضية األوروبية اليوم، بمحاوالت ألمانيا، وأفكارها الرامية إلى إيجاد حّل ألزمـة الـسالم فـي                 
  .لية السلمية من الجمود الذي يسيطر عليهاالشرق األوسط، وتحرير العم

  6/1/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

 السالم يتطلب تحقيق دولة فلسطين وأمن إسرائيل: ايطاليا .47
يطالي ان السالم في الشرق األوسط يتطلب تحقيق  اعتبر نائب وزير الخارجية اال:عمان –  نادين النمري

سطينية وأمن إسرائيل وايجاد حلول لمسألتي الالجئين والقدس، مشددا على ثنائية تجمع بين قيام دولة فل
مؤكدا رغبة بالده في المساهمة للوصول الى حلول على الجبهات  .استحالة تحقيق واحدة دون األخرى
 واشار إلى ان نظرية الحلول اإلنفرادية التي تبنتها اإلدارة األميركية في .الساخنة في منطقة الشرق األوسط

  .الفترة الماضية تتراجع لصالح مفهوم الحلول المشتركة
  06/01/2007الغد األردنية 

  
  روسيا تنتقد إسرائيل وتدعم إحياء الرباعية .48
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 إن العمليات اإلسرائيلية ضد الفلـسطينيين       ،قال المتحدث باسم الخارجية الروسية، أمس     : ب.ف. أ -موسكو  
 إلعادة إطالق اللجنة الرباعيـة الدوليـة         روسيا عن دعم تغذي التوترات في األراضي الفلسطينية، وأعرب       

  . ضرورة إنهاء العنف بين الفلسطينيين واإلسرائيليينمؤكدا على. للسالم
  6/1/2007األيام الفلسطينية  

  
   تطرد إسرائيلياً بتهمة محاولة تصدير معدات حساسة إلى حزب اهللا واشنطن .49

ا قامت بطرد إسرائيلي، بعد إدانته بمحاولـة نقـل معـدات            أعلنت سلطات الهجرة في الواليات المتحدة أنه      
  .أنهى عقوبة سجن وصلت إلى ستة شهور، بعد أن عسكرية حساسة إلى حزب اهللا

 6/1/2007 48عرب
  

  القرضاوي يطالب طهران بتوضيح موقفها من إبادة السنة في العراق .50
م العربي، طالـب الـشيخ القرضـاوي        في خطوة متقدمة وتنذر بقطيعة ربما تكون نهائية بين إيران والعال          

المسؤولين في إيران بالخروج عن الصمت وإدانة ما يحدث من حرب إبادة ضد السنة في العراق، وإال فإن                  
  .الناس سيتهمونهم بأنهم هم المصدرون لهذه الفتن والممولون لها

  5/1/2007 قدس برس
  

   متعلقاتهالحكومة العراقية أحرقت المصحف الذي كان يحمله صدام وكافة .51
قال أحد محامي فريق الدفاع عن صدام حسين، إن الحكومة العراقية أحرقت المصحف الـذي كـان                 : عمان

يحتفظ به صدام أثناء فترة سجنه، باإلضافة إلى كافة متعلقاته، والتي كان يفترض أن يتم تسليمها إلى فريـق              
مشيرا إلى أن الشريط     موفق الربيعي،    عدام هو ال أن من قام بتصوير شريط إ       من جهة أخرى،   الدفاع، مؤكدا 

  . اإليرانيين وإظهار التشفيء الربيعيلم يسرب وإنما بث بشكل متعمد إلرضاء أصدقا
  5/1/2007 قدس برس

  
  اميون في العالم العربي... مليوناً 70: االلكسو .52

 لتقليص نسب األمية    دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  امس الى ضرورة تكثيف الجهود            :تونس
عـدل األميـة   أشارت إلـى أن م و . مليونا70ًالتي ال تزال مرتفعة في العالم العربي حيث يبلغ عدد االميين          

 ضعف معدل األمية في العالم وأعلى من تلك المسجلة في المنـاطق االقـل               مما يشكل  % 35.6وصل الى   
  .نمواً فيه

  6/1/2007الحياة 
  

  كنه مساعدة ابو مازن للخروج من المأزق اولمرت يعرف كيف يم: مبارك .53
في نهاية المطاف، يضحك الرئيس حسني مبارك خالل مقابلته مع يديعوت : سميدار بيري: أجرت المقابلة

 ىاحرونوت، ستقوم اسرائيل والفلسطينيون بالتآمر ضدنا بسبب الجهود المفرطة التي نبذلها للتوصل ال
 .ين، وتنسوا كل ما فعلناه وتُعلنوا معا عن الحرب ضد مصرالسالم وعالقات حسن الجوار بين الطرف

 عائالت السجناء ىمبارك قال لي أنا أتفهم عائلة جلعاد شليط، فالوضع صعب عليها، ولكنه صعب ايضا عل
 .الفلسطينيين

 اطالق سراح جلعاد شليط
شليط، وتقارير سيدي الرئيس، هناك تقارير تتحدث عن تقدم في االتصاالت حول اطالق سراح جلعاد *

  تتحدث عن صعوبات، ما الذي تعرفه؟ىاخر
نحن نعمل بكد في هذه القضية، وهناك مؤشرات للتقدم بين الحين واآلخر، ولكن هناك ايضا مؤشرات تدلل -
 صفقة وان تتم عملية تبادل وان تنتهي هذه الحكاية، ىأنا أتوقع بالتأكيد ان نتوصل ال.  وجود صعوباتىعل
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أنت تعرفين بالتأكيد ان هناك انقسامات في الرأي داخل الصف .  لبذل المزيد من الجهودولكن هناك حاجة
 اطالق سراح ى نتمكن من التوصل الى تفاهم حتىنحن نحاول التوصل ال. الفلسطيني، وهذا يعقد المسألة

 .السجناء في الجانبين
 هل لديك بشارة في هذه القضية الولمرت؟*
 .المسألة تتطلب مزيدا من الوقت بسبب الصراعات الداخلية. لقدر الذي نتطلع اليههناك تقدم، ولكنه ليس با-
 لو كنت يا سيدي الرئيس والد الجندي المخطوف، فكيف كنت ستشعر اليوم؟*
 والد ى اهللا، وأنا واثق ان الوضع صعب جدا علىطالما كانت هناك مفاوضات يتوجب علينا ان نعتمد عل-

 .الوضع صعب عليهم ايضا. عن نساء واطفال السجناء الفلسطينيينجلعاد، نفس الشيء يقال 
 كيف ستتم صفقة التبادل؟*
الفلسطينيون يطالبون .  اتفاق حول مبدأ التبادلىأوال يتوجب التوصل ال. ليست هناك خطة مفصلة بعد-

السرائيلي،  المخطوف اىكبادرة حسن نية أولية اطالق عدد من السجناء، وفي المقابل نحصل نحن منهم عل
أي أن هناك تفكيرا في األمر ولكنه ليس اتفاقا بعد بأن تتم بادرة . وبعدها يتم اطالق سراح سجناء آخرين

 هذه المرحلة، وأنا أنوي التحدث في هذه القضية ىعمليا نحن لم نصل بعد ال. اطالق سراح فلسطينيين أوال
 .بالضبط مع رئيس الوزراء اولمرت

  حول أسماء السجناء الذين سيتم اطالق سراحهم؟ التفاوضىهل وصلوا ال*
أنا أتحدث عن اطار الصفقة، قضية .  قضية األسماءىالجواب هو نعم حسب ما اعتقد، ولكنني ال أدخل ال-

 .األسماء هي بين اسرائيل والفلسطينيين
  مصر في طريق العودة الي البيت؟ى ان ينقل جلعاد شليط الىهل تم االتفاق عل*
 ان تقوم اسرائيل ىبما أنه ليست هناك ثقة بين اسرائيل والفلسطينيين اقترحت استالم شليط ال. نيةهذه امكا-

 .باطالق سراح السجناء، ولكن هذا اقتراح بعد وليس هناك اتفاق حوله
  كيف يمكن سد الثغرة؟1400 سجين، وحماس تطالب بـ 300 اطالق سراح ىاسرائيل وافقت عل*
 .ام، فهذه ليست قضيتنا األرقىأنا ال أدخل ال-
  حماس؟ وهل هم مستعدون لسماع نصائحك؟ىهل يوجد لديكم عموما تأثير عل*
ما حدث زاد من . نحن نعمل من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني. نحن ال ننصح حماس وال اآلخرين-

 .نحن ال نتخذ موقفا لصالح حماس أو فتح. ضائقة الفلسطينيين، وحياتهم أصبحت صعبة االحتمال
 عائلة الجندي المخطوف ستتابع اليوم لقاءك مع اولمرت، فماذا يمكنك ان تقول لنوعام شليط؟*
 . من اجل استكمال الصفقةىأنا أقول اننا نبذل جهودنا القصو-
 هل طولبتم بالتوسط من اجل اطالق سراح الجنديين االسرائيليين اللذين اختطفهما حزب اهللا؟*
 .طوفون في لبنان هم شأن لسورية وحزب اهللا وغيرهماالمخ. هذا ليس في نطاقنا. ال-
 هل تُقدر أنهم أحياء؟*
أما بالنسبة للقضية . أنا أتابع القضية في غزة بشكل يومي. أنا ال استطيع ان ُأقدر ألنني ال أتابع القضية-

 .اللبنانية فهناك مشكلة
 هذا الحد مقابل اطالق ىن مرتفع الهل يعقل في نظرك ان يقوم الطرف الذي اختطفوا له جنديا بدفع ثم*

 ؟ىسراحه؟ أوليس ذلك دعوة لعمليات اختطاف اخر
هذه . ذلك الن االختطاف يتم في كافة أنحاء العالم، وعندكم ايضا قاموا باالختطاف. أنا ال اعتقد ذلك-

 .القضية هي باألساس انسانية
 اشارات السالم من سورية

 السوري، هل كنت لتوصي بشار األسد بأن يفعل ما فعله أنور الشعب في اسرائيل منقسم في الموضوع*
  االسرائيليين مباشرة ومن داخل اسرائيل؟ىالسادات وأن يأتي للتحدث ال

السادات كان يمتلك تجربة . ال تحاولوا المقارنة. ال يمكن ألحد ان يفعل ما فعله السادات: ليكن واضحا-
نحن نؤيد السالم بينكم .  كتفيه، وفي نهاية المطاف قُتلىادرة علكبيرة ورؤية مذهلة وكان مستعدا لحمل المب

 اتفاق سالم، ولكن العملية كلها ى التوقيع علىوبين سورية، شجعنا العملية إبان حكم رابين الذي أوشك عل
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 ومن. بعد ذلك جاء نتنياهو الذي قال ال، أنا لست مستعدا لالعتراف بما تم التوصل اليه. توقفت دفعة واحدة
اآلن حيث يوجه الرئيس السوري . ثم جاء باراك الذي قال أنا لست مستعدا لالنسحاب وتعقدت المشكلة

 ى القدس، ذلك لن يحدث، ولن يأتي أي زعيم عربي الىالدعوة للسالم، عليكم ان ال تتخيلوا أنه سيأتي ال
يد السالم فلماذا ال يتم فحص عندما يقول الرئيس األسد أنه ير.  السالم الكاملى يتم التوصل الىالقدس حت

 تجلسون وأين ىالقضية؟ لماذا ال يتم اجراء محادثات للتحضير المكانية التفاوض؟ لماذا ال تقررون مت
في عهد كلينتون كنتم : وحول ماذا؟ أولم تُجروا في السابق محادثات في الواليات المتحدة؟ وأنا أعود وأقول

لن أنسي أبدا كيف انتظرنا كلنا خالل فترة المفاوضات في طابا أنا !  اتفاق سالمىعلي شفا التوقيع عل
 .ولكنهم تهربوا وأنتم كسبتم.  تجلب النتائجىاالدارة الجديدة في واشنطن حت

كيف يمكنكم ان تكونوا متأكدين  .في اسرائيل يدعون أن الهجمة السلمية السورية هي مجرد مناورة تكتيكية
تأكدوا من .  النور، اذا كانت هذه مناورة أم نية حقيقيةى؟ أخرجوا الحقيقة الان هذه مناورة؟ لماذا ال تُجربون
استدعوا الرسول الذي حمل االقتراحات لكم . لماذا تقولون ال القتراح سالم. السالم الذي يريد التوصل اليه

 .نحن مستعدون، فلتجلب اقتراحا محددا: وقولوا له
 .ا ساد الجمود في العملية السياسيةهناك من يحذرون عندنا من خطر الحرب اذ*
الحرب هي آخر . أنا أطلب من اولئك الذين ينفخون أبواق الحرب أن يفكروا بصورة أكثر فطنة وايجابية-

.  الحرب اذا لم يكن يفكر بالسالم في نهاية المطافىال يخرج أحد ال. هذه مسألة مكلفة ودموية. وسيلة
 . كان عندها يفكر بالسالم1973عندما خرج السادات الي الحرب في 

  شم روائح الحرب في المنطقة؟ىمع تجربتك العسكرية الطويلة هل أنت قادر عل*
 وقعت ىمصر، الدولة العربية األكبر واألقو. أنا ال أريد التفكير بالحرب، ولست معنيا بشم رائحة الحرب-
نا اعتقد أن سورية ايضا تريد  لتحقيق السالم في المنطقة وأىمصر تسع.  اتفاق سالم مع اسرائيلىعل

 .السالم أهم بكثير. يتوجب التوقف عن الحديث عن الحرب، الحرب، الحرب. أنتم لم تُجربوهم بعد. السالم
 مصر تتوسط بين سورية واسرائيل؟*
: قولوا للسوريين. لن نخسر أي شيء اذا حاولنا: ىأنا أقول مرة اخر. نحن نتحادث مع سورية كل الوقت-

وفقا للجواب الذي ستحصلون عليه سيكون بامكانكم أن تحكموا اذا كان . نا للسالم فتعالوا نُجربهذه مبادئ
هيا بنا نكون واقعيين، عندما يعود الرئيس السوري ويقول انه يريد السالم، أنا . هذا تكتيكا أم نية حقيقية

  .طر الحربال تشتكوا من الجمود السياسي ومن خ. غو أهيد يا اسرائيل: أقول السرائيل
 اولمرت يعرف بالضبط كيف يمكنه أن يساعد أبو مازن

 يزيد من ىبعد أن التقي اولمرت وأبو مازن أخيرا واعتبرا لقاءهما جيدا ما الذي ستنصح به اولمرت حت*
 شعبية أبو مازن في الشارع الفلسطيني؟

لديه حكومة .  القرارات يتمكن من اتخاذىأبو مازن هو رئيس السلطة الفلسطينية، ويتوجب تعزيزه حت-
 ىهناك ضرورة لمساعدته اقتصاديا وتحرير االموال وتخفيف الظروف حت. ولكنه يواجه المشاكل معها

 .يتمكن الناس من العيش
 ما هو المطلوب من اولمرت من اجل ذلك؟*
 .اولمرت يعرف بالضبط كيف يمكنه أن يساعد أبو مازن-

  .أنا راٍض منه: ايهود اولمرت
 خب اولمرت رئيسا للوزراء قلت انه شخص طيب، فهل ما زال كذلك؟عندما انت*
 سبيل المثال ىعندما اقول أن اولمرت شخص طيب فأنا أقصد ذلك، أنا راٍض منه وأتحدث معه كثيرا، عل-

أنا أعرف ان اولمرت يريد السالم بالضبط مثل اآلخرين، ليست . قلت له ان يحاول. في الموضوع السوري
وفي هذه القضية أنا ال أصدق ان .  السالمى وليس هناك رئيس دولة ال يريد التوصل الىهناك طريقة اخر

 . السالم مع سوريةىاالمريكيين يمنعون اولمرت من التوصل ال
 5/1/2007يديعوت احرونوت 
  6/1/2007القدس العربي 
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 نتمسك بالسالح الفلسطيني وال عالقة لنا بالقاعدة: قائد فتح اإلسالم .54
أعلن تنظيم فتح اإلسالم عن نفسه في الشهر األخير من السنة الفائتة في  : صالح األيوبي-) بنانل(طرابلس 

. مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، بصفته انشقاقاً إسالمياً عن حركة فتح اإلنتفاضة
  .ن سورية الى لبنانوترافق هذا اإلعالن مع معلومات تسربت عن وصول ناشطين من تنظيم القاعدة م

فبعد سلسلة من البيانات الصادرة من مخيم نهر البارد والموقعة تارة بإسم تنظيم القاعدة في لبنان وتارة 
اخرى باسم المناضلون في بالد الشام، وبعد حادث مخيم البداوي القريب الذي ادى الى مقتل فلسطينيين وما 

ي مواقع كانت تابعة لحركة فتح االنتفاضة في مخيم نهر أعقبه من إعالن حركة فتح اإلسالم عن نفسها ف
البارد، وما رافق ذلك من تساؤالت وتكهنات سادت الشارع اللبناني واإلسالمي، زارت الحياة معسكر هذه 
الجماعة في مخيم نهر البارد والتقت مسؤولها الذي قال ان اسمه شاكر العبسي وهو فلسطيني من احد 

  .مخيمات سورية
بوابة متهالكة تأبى أن تفتح بسهولة للضيوف، تنتصب . لى موقع الحركة عبر أزقة المخيم الضيقةوصلنا ا

عليها راية سوداء كتب عليها ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، وخلف البوابة ساحة واسعة أشبه بملعب كرة 
. ه في معسكر للتدريبأسالك شائكة هنا، وإطارات هناك، وحواجز حديد، إلى آخر ما يمكن أن تجد. قدم

مجموعات من الشبان متفرقة في أرجاء المعسكر على شكل حلقات، منها من يتدارس القرآن ومنها من يقوم 
وجوه لشبان أعمارهم ما بين العشرين والثالثين ومعظمهم من غير لحى، السالح يكاد . بألعاب رياضية

في العقد السادس من العمر يفترش التراب يكون معدوماً بينهم لوال مجموعة صغيرة متحلقة حول رجل 
إنه رئيسهم، مسؤول حركة فتح اإلسالم، ضابط طيار في جيش التحرير الفلسطيني . تحت أشعة شمس كانون

سابقاً، وينادونه الحاج أبو حسين، وهكذا عرف عن نفسه بعد أن قام من مجلسه مبتسماً ومصافحاً وطالباً 
  :وهنا نص الحديث. ذي يقع في مبنى ضخم من طبقتينالدخول الى ما أسماه المكتب وال

لغط كبير حصل جراء إعالن فتح اإلسالم عن نفسها في مخيم نهر البارد، وهناك أيضاً معلومات تحدثت > 
عن وجود لتنظيم القاعدة في مواقع ومعسكرات تابعة لـ فتح االنتفاضة في ينطا وقوسايا ومخيم نهر البارد، 

  م وكيف وصلتم إلى لبنان؟نريد أن نعرف من أنت
 نحن من أبناء هذا الشعب الذي ذاق الويالت والتشرد منذ أكثر من خمسين سنة، عايشنا معنى التشرد -

والظلم واالضطهاد، نحن أبناء حركة فتح منذ نعومة أظافرنا، وكنا ممن شارك في تصحيح انحراف هذه 
فاضة لكن، وألسباب عديدة كان أن تجدد هذا ، ثم تابعنا العمل في حركة فتح االنت1983الحركة عام 

االنحراف، فكان أن انتهجنا هذا المنهج وهو منهج الإله إال اهللا وأيقنا أنه ال يمكن الوصول الى بلدنا إال بهذا 
الطريق، دخلنا األراضي اللبنانية دفاعاً عن السالح الفلسطيني ولنشر المنهج الذي نرى أنه يوصل الى 

حاربنا فصائل فلسطينية وجهات خارجية رأت فينا تهديداً لمصالحها، فمورست علينا فلسطين، فكان أن 
الضغوط التي كانت نتيجتها حادثة مخيم البداوي حيث أخرجنا من المخيم في الليل وطلب منا مغادرة 

ن أنفسنا، المخيمات التي جئنا لندافع عنها ولنتواصل مع أهلنا من أبناء لبنان، فما كان منا إال أن أعلنا ع
دفاعاً عن أنفسنا أوالً ثم تبياناً للحقيقة ودحضاً للشائعات والتهم التي كيلت إلينا، ومنها أننا ننتمي إلى تنظيم 

نحن جزء من . القاعدة أو الى أجهزة استخبارات عربية أو الى ذاك التيار أو غيره، وكلها تهم ال دليل عليها
ها وآالمها ونعتقد جازمين بأننا لن نصل إلى أهداف أمتنا إال هذا الشعب وجزء من هذه األمة نحمل آمال

  . هذا نحن فتح اإلسالم. بحملنا لهذا الدين
  متى دخلتم إلى لبنان؟> 
، ولكن 1559 دخلنا الى لبنان منذ نحو عام تقريباً بعد أن اتخذ قرار بسحب السالح الفلسطيني أي القرار -

  .ن ضمن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتحنحن موجودون في لبنان منذ عشرات السني
 عبر شن عمليات على قوات يونيفيل في 1701أنتم متهمون بأنكم جئتم إلى لبنان لتعطيل القرار الدولي > 

   آذار، ما ردك على هذه االتهامات؟14الجنوب وأنكم تحملون الئحة اغتياالت لقيادات في حركة 
 بمجلس األمن وال بمقراراته، مجلس األمن أصدر قرارات عديدة لم  ال بد من أن نؤكد أننا ال نعترف ال-

ينفذ منها شيء، ولكن أن يقال أننا جئنا لننسف هذه القرارات فهذا محض افتراء، نحن ال نعمل لمصلحة 
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جهة، نحن نعمل لمصلحة اإلسالم والمسلمين، نعمل لمصلحة شعبنا بما نراه مناسباً لتحقيق أهداف هذا 
  . ما قيل عن الئحة اغتياالت فهذه سخافاتالشعب، أما

  ما عالقتكم بسورية؟> 
 من صيغة كالمنا يتبين لك ما هي هذه العالقة، طبعاً ال يوجد أي عالقة لنا بأي جهة خارجية ال هنا وال -

  .هناك
 1559قلتم أن الهدف من وجودكم في لبنان ومن إنشاء هذا المعسكر حماية السالح الفلسطيني بعد القرار > 

  من تقصدون بإخوانكم في لبنان؟... وللتواصل مع إخوانكم في لبنان 
 كل من يقول ال إله إال اهللا هو أخونا في لبنان ولسنا ضد أي طرف، ما لم يصادمنا هذا الطرف، فنحن -

  .لسنا ضد أي طرف، نحن مع كل من يمد إلينا يد المساعدة للوصول الى أهدافنا
  ة مع الدولة اللبنانية؟هل تتـخوفـون من مواجــه> 
 لسنا بصدد مواجهة مع الدولة، ولم نأت الى هنا كي نواجه الدولة أو نكون مع جهة ضد أخرى ولكن -

  .لندافع عن أنفسنا وعن أهدافنا، نتمنى أن يتفهم الجميع موقفنا هذا حتى ال نكون في موقف عداء مع أحد
  ظيم القاعدة؟ما ردكم على االتهامات بأنكم على صلة وثيقة بتن> 
 هذه التهم وجهت إلينا إما عبر وسائل اإلعالم واما عبر التنظيمات الفلسطينية، نحن مع تطلعات المسلمين -

في هذه األرض، نعلم أن المسلمين هم الطرف الذي تجتمع عليه كل دول العالم من الغرب الصليبي 
ي سبيل عقيدته ودفاعاً عن أرضه ووطنه المتصهين والصهاينة اليهود للنيل منه، نحن مع كل من يقاتل ف

  .ولكننا ال ننتمي الى أي تنظيم خارج إطارنا
  هل صحيح أنكم وضعتم أيديكم على مخازن للسالح تقارب قيمتها مليون دوالر؟> 
 السالح الذي في أيدينا هو السالح الذي كان معنا قبل أن نعلن عن أنفسنا، بل على العكس كان معنا سالح -

  .ا كنا نسيطر على مواقع أكثر، ولم نحصل على سـالح جديدأكثر عندم
ما قصة البيانات الموقعة باسم تنظيم القاعدة والتي مصدرها مخيم نهر البارد، ومن يقف وراء إصدار > 

  هذه البيانات وما المقصود منها؟
نا، ولكن تبين أن  ال شك في أن تعمد إصدار هذه البيانات من مخيم نهر البارد القصد منه اإلشارة إلي-

أجهزة أمنية وجهات معينة تقف وراء هذه البيانات، هناك هدفان من وراء هذه البيانات، األول هو تنبيه 
الحكومة اللبنانية الى أن هناك جهات متطرفة تعمل في هذا المخيم، ثانياً جعل هوة بيننا وبين أبناء شعبنا 

  . من الناس نظراً الى ما له من تبعاتألنهم يعلمون أن هذا اإلسم قد يثير مخاوف كثير
  هل لديكم ما تقولونه للحكومة اللبنانية أو لألطراف اللبنانية األخرى؟> 
 نحن مع أمن لبنان واستقراره ولسنا طرفاً في الصراع الداخلي اللبناني، ونحن مع كل من يقف الى جانبنا -

  .للوصول الى أهدافنا والتي هي أهداف لألمة بكاملها
  6/1/2007اة الحي

  
  وفاة الدولة اليهودية .55

  عبد الوهاب المسيري. د
 قامت كل المنظمات والجمعيات اليهودية، الدينية والعلمانية،        1897حينما عقد المؤتمر الصهيوني األول عام       

وقد عارضه الدينيون على أساس ديني، باعتبار أن العقيدة اليهودية، على عكس مـا يتـصور                . بمعارضته
أما العلمـانيون، فقـد     . حرم، نعم، تحرم العودة إلى فلسطين وتعتبرها شكالً من أشكال الهرطقة          الكثيرون، ت 

وكانت هـذه   . عارضوها على أساس أن الحركة الصهيونية تحاول أن تسقط عنهم حق المواطنة في بالدهم             
 المثـال كـان     فعلـى سـبيل   . المعارضة في البداية قوية، ومارست كثيراً من الضغط على الدول الغربيـة           

المفروض أن يشير وعد بلفور إلى وطن قومي لـالعرق اليهودي، ولكن تدخل زعماء الجماعة اليهودية في                
إنجلترا نجح في إسقاط العبارة العنصرية وحلت محلها عبارة أخف وطأة في عنـصريتها وهـي الـشعب                  

مانيا ألنها كانت تضم واحدة مـن       اليهودي، وقد حاول الصهاينة عقد مؤتمرهم األول في مدينة ميونيخ في أل           
أكبر الجماعات اليهودية في أوروبا، ولكنهم اضطروا لالنسحاب، وإلى نقل المؤتمر إلى مدينة بازل، التي لم                
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وقـد أخـذت    . يكن فيها سوى جماعة يهودية صغيرة، وذلك بسبب معارضة الجماعة اليهودية في ميـونيخ             
مع هذا ظلت هناك مجموعة من المفكرين اليهود المرمـوقين          المعارضة اليهودية في التراجع والتضاؤل، و     

يعارضون قيام الدولة اليهودية مثل هيرمان كوهن وفرانز رونزفايج، ثم في وقـت الحـق مـارتن بـوبر                   
نعم رفض كل هؤالء فكرة إقامة دولة يهودية،        . وجيرشوم شوليم وحنة أرنت وألبرت أينشتاين وهانز كوهن       

 الذي ساقه أنصار إقامة الدولة، حيث دفعوا بأن الشعب اليهودي في جـوهره              وبرروا رفضهم بنفس السبب   
نتاج الروح، وأن تلك الروح ستنحط وستفسد كما حدث بالنسبة لسائر األمم في اللحظة التي تمسك بزمامهـا                  

ما الدبابات، والتي تنغمس في المتفجرات والعمل السياسي والمؤتمرات والبيروقراطية ورأس المال، أي حين            
وليس معنى ذلك وجوب عدم اشتراك اليهود في العمل السياسي، وإنما وجوب            . تستخدمها القوة المادية للدولة   

وعلـى نقائـه    ) أو على الديانة اليهودية   (عدم إنشاء دولة يهودية من أجل الحفاظ على الشعب اليهودي ككل            
اسية تؤمن بوجوب عدم سعي اليهـود       وتمخضت عن هذه الرؤية الفلسفية حركة سي      . الكامل كمثال يحتذى به   

إلى أن يصيروا أغلبية في فلسطين وأن تلك البلدة يجب أن تقوم بها دولة ثنائية القوميـة، أي دولـة غيـر                      
  . يهودية، ال يكون لليهود فيها أي وضع خاص

واضحاً فـي   إال أن هذه الرؤية تلقت ضربة شبه قاتلة في أوساط اليهود بعد الحرب العالمية الثانية، إذ بات                  
أذهان اليهود، أنه لو كان هناك نظام حكم يهودي في فلسطين حتى لو كان ضعيفاً ألمكن إنقاذ مئات األلوف                   

ولذا فإنه على مدى األربعين سنة التالية لم تعد هناك معارضة ظاهرة لفكرة الدولـة               . بل ربما ماليين اليهود   
 تـم تهمـيش المعارضـة اليهوديـة     1967ونيو عام وفي ي. اليهودية ذاتها سواء في الغرب أو في إسرائيل 

  . للصهيونية تماماً
الكفاح مـن أجـل روح      : الدولة اليهودية (إال أن المناخ الفكري في الوقت الحالي كما يقول يورام هازوني            

قد تغير بدرجة ليست بالهينة بسبب زوال االتحاد السوفييتي إذ أصبح مـن الممكـن اآلن الجهـر                  ) إسرائيل
 بالـذات   1993والواقع أن السنوات العشرين األخيرة والفترة ما بعد أوسلو عام           . ضادة للصهيونية بأفكار م 

عرفت مطالبة شخصيات إسرائيلية محترمة بإلغاء قانون العودة ونزع الطابع اليهودي عن الدولة ورموزها              
القومي اليهودي من المناهج    مثل العلم اإلسرائيلي والنشيد القومي اإلسرائيلي، كما طالبوا بتخفيض المحتوى           

وقد ُأخضع الطابع اليهودي للدولة لالنتقاد العلني، ومن أمثلة ذلك قضايا مثل شـرعية              . في المدارس العامة  
مفهوم السيادة اليهودية، وشرعية مقررات التاريخ اليهودي الجامعية وصورة األبطال القوميين من هرتـزل              

ل في كل حرب خاضتها، ومكانة مدينة القدس في الحياة القوميـة            إلى جولدا مائير، وعدالة تصرفات إسرائي     
بل إن علماء التاريخ بالجامعة العبرية يتحدون اآلن مقولة إن يهود العصور الوسطى كانوا              . والحائط الغربي 

ضحايا أبرياء لالضطهاد ويدعون أن أولئك اليهود مسؤولون جزئياً على األقل عن كراهية المسيحيين لهـم،             
  . هم ينسفون الرؤية الصهيونية للتاريخ التي هي البنية التحتية لأليديولوجية الصهيونيةأي أن

يمكن القول في ضوء كل هذه الشواهد بأن الثقافة العامة اإلسرائيلية تمر اآلن بعملية تحـول مكثفـة عـن                    
ة اسم حركة ما بعـد      األفكار واألعراف السائدة في إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، ويطلق على هذه الظاهر           

وهي حركة ال تهاجم وجود إسرائيل المادي ذاته، ولكنها تشكك في شرعيتها وتهـاجم وضـعها            . الصهيونية
ويرى يورام هـازوني أن دعـاة حركـة مـا بعـد             . القانوني والسياسي واألخالقي كدولة للشعب اليهودي     

ثم يضرب مثالً بمـا قالـه الروائـي         . سرائيليةالصهيونية ال يمثلون أقلية في الدوائر األكاديمية واألدبية اإل        
 إذ أشار إلى أن مئات      1994اإلسرائيلي الشهير آهارون مجيد في حديث مطول نشرته صحيفة هآرتس عام            

من أفضل أرباب القلم في المجتمع اإلسرائيلي من األكاديميين والمؤلفين والـصحفيين والفنـانين يعملـون                
 واالحتالل الذي هو بطبيعته غير      1967اإلسرائيلية ليس بعد حرب عام      بإصرار إلثبات عدم عدالة القضية      

 التي ولدت في الخطيئة، بل منذ بداية االستيطان الصهيوني في           1948عادل، وليس منذ إنشاء إسرائيل عام       
  . أواخر القرن التاسع عشر

األساس عن قضية عادلـة     لقد تخلى مفكرون إسرائيليون منذ أمد بعيد عن مقولة أن الصهيونية كانت تعبر ب             
ووصل هؤالء إلى االعتقاد بـأن قـضية الدولـة          . حتى وإن كانت قد تسببت في بعض أعمال ظالمة نادرة         

اليهودية كانت خاطئة من حيث المبدأ، ثقافة كاملة مؤسسة على كراهية الدولة اليهودية، بل إن هؤالء تعودوا                 
  . ات القصائد وعشرات األفالم الوثائقية بالجيش النازيعلى تشبيه الجيش اإلسرائيلي في آالف المقاالت ومئ
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وكانت مقالة آهارون مجيد بمثابة القطرة األولى في سيل من االتهامات والتبريرات واالتهامـات المـضادة                
التي واصلت الظهور في جميع وسائل اإلعالم الجماهيرية في السنوات التالية، والتي أكدت بشكل مـستمر                

هيونية باعتباره وصفاً لحقبة جديدة في التاريخ اإلسرائيلي بدأت، أو هي على وشـك أن              مصطلح ما بعد الص   
  . تبدأ، رايتها التسليم بالوفاة الفعلية للدولة اليهودية

وقد بينت مقالة أهارون مجيد والمناظرات التي أعقبتها أن صفوة المفكرين اإلسرائيليين الذين ظلت رؤيـتهم              
ا في تقويض رؤية القيادة السياسية وساروا بها فـي االتجـاه العكـسي، إذ أن                مهمشة ألمد طويل قد نجحو    

المثقفين اإلسرائيليين وجدوا بعد أوسلو أنه قد آن األوان للنطق بصوت عال بما كانوا يهمسون به من قبـل،                   
سـرائيل  وسرعان ما اتضح أن اتفاقات أوسلو ال تعدو أن تكون شبيهة بقمة جبل الثلج العائم، وفجأة وجدت إ               

أن صفحات صحفها قد فتحت لمناقشة أية فكرة أو سياسة من شأنها تقويض األساس القـانوني واألخالقـي                  
لوجودها كدولة يهودية بدءاً من التخلي عن العلم الوطني إلى المطالبة بوضع القدس تحـت سـلطة األمـم                   

  . المتحدة إلى المطالبة بإلغاء قانون العودة
 كان واضحاً منذ أمد طويل للمطلعين على دخائل الوسط الثقـافي اإلسـرائيلي              إن ما : ويقول آهارون مجيد  

أصبح اآلن واضحاً للجميع، وخالصته أن فكرة الدولة اليهودية قد أصبحت موضع شك وتشوش في أذهـان                 
. ياةاإلسرائيليين المتعلمين إلى حد يمكن التشكك معه في إمكانية استمرارية بقاء مثل هذه الدولة على قيد الح                

  . واهللا أعلم
  6/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  ...حول الحراك الجديد في القضية الفلسطينية  .56

 ياسر الزعاترة 
 أولمرت واحدة من -تابعنا الكثير من النشاط في الملف الفلسطيني خالل األيام األخيرة كانت قمة مبارك 

، وكذلك مشروع وزيرة 15ها مشروع مدريد تجلياته، فيما سبقتها جملة من المقترحات والمشاريع من بين
الخارجية اإلسرائيلية، لكن األهم الذي يلخص ذلك كله هو اإلعالن األمريكي عن تأييد مشروع الدولة 

 . المؤقتة التي قيل إن بوش سيعمل على قيامها خالل عامين، أي قبل نهاية واليته
 قبل مجيئه إلى 2000ون الذي طرحه خالل العام للتذكير فقط، فمشروع الدولة المؤقتة هو ذاته مشروع شار

، قبل أن )الدولة المؤقتة(السلطة، وكان يسميه الحل االنتقالي بعيد المدى  ثم تحول إلى المسمى الجديد 
هكذا يعلن األمريكان صراحة تأييد . يتأسس حزب كاديما على أساسه ويتحول إلى والية إيهود أولمرت

رغبات اإلسرائيلية، ولكن أيضاً بسبب حاجتهم الماسة إلى ذلك من أجل بث المشروع، ليس فقط خضوعاً لل
الوهم بوجود عملية تفاوضية بصرف النظر عن مخرجاتها، وبالطبع من أجل التفرغ للنزيف العراقي، فيما 
يريدها أولمرت من أجل تهدئة الساحة اإلسرائيلية التي يعاني منها األمرين بسبب ضعفه وهشاشة حكومته 

 . تي ضم إليها المتطرف اليميني ليبرمان على أمل أن تغدو أكثر استقراراًال
والحال أن اإلسرائيليين ال يملكون أدنى فيتو على الدولة المؤقتة كما رسموها هم في مخيلتهم، وكما وضع 

لي حوا(أسسها شارون، وهي دولة تقوم على قطاع غزة وما يبقيه الجدار من كانتونات في الضفة الغربية 
لكنهم يعلمون في المقابل أن . ، من دون سيادة ومن دون القدس الشرقية، ومن دون عودة الالجئين)النصف

وإذا قيل . ، لن يقبلوا عرضاً كهذا2000الفلسطينيين الذين رفضوا عرضاً أفضل بكثير في كامب ديفيد عام 
 هو أن هذه األخيرة قد غدت محكومة إنها دولة مؤقتة، وثمة مفاوضات على قضايا الوضع النهائي، فإن الرد

، األمر الذي يعني أنها لن تتغير كثيراً عما هي 2004لكتاب الضمانات الذي قدمه بوش لشارون في نيسان 
عليه، مع العلم أن أمراً كهذا سيحتاج من الفلسطينيين سنوات يثبتون فيها حسن نواياهم تجاه جيرانهم، 

في نزاع حدودي مع جارتها لسنوات طويلة، وهو نزاع قد يحل وقد ال والنتيجة أن الدولة المؤقتة ستبقى 
لتحقيق هذا المشروع يعول اإلسرائيليون على تيار . يحل كما هو حال عشرات النزعات الحدودية في العالم

مهم في الساحة الفلسطينية، هو ذاته التيار الذي أعلن التمرد المسلح على ياسر عرفات، وهو ذاته الذي 
 . المقاومة المسلحة ويوشك أن يحكم سيطرته على حركة فتح هذه األياميرفض 
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إنها تلك المتعلقة بوجود حماس في . ثمة عقبة أساسية أمام تحقيق هذا المشروع، أو إطالقه بتعبير أدق
الحكومة، وهنا تتحدث وزيرة الخارجية اإلسرائيلية عن إطالق المفاوضات من دون اإلصرار على المرحلة 

ى من خريطة الطريق، ممثلة في كبح اإلرهاب، مع الحديث بصراحة عن مساعدة الرئيس الفلسطيني األول
على مواجهة الموقف، بتوفير شبكة دعم تحسن وضعه أمام الجمهور الفلسطيني، وتساعده في التعامل مع 

حة لألمن مشكلة التفوق العسكري لحماس في القطاع، وفي هذا الشق األخير تجري عمليات إدخال أسل
الرئاسي، كما ستكون هناك حوافز من لون اإلفراج عن أموال وعن معتقلين وتخفيف للحواجز بين المدن 

 . والمناطق في الضفة الغربية
في القاهرة تحدث أولمرت عن األنفاق التي تهرب األسلحة لحماس، كما تحدث حول مشكلة الجندي األسير، 

ئيس الفلسطيني، بحسب تعبير صحيفة هآرتس، كما تمخض عن اللقاء فضالً عن توفير شبكة أمان إقليمي للر
 . االتفاق على قمة رباعية يحضرها الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني

من الصعب الجزم بنتائج هذه التحركات جميعاً ، بخاصة ما يتعلق بالتعامل مع حكومة حماس، لكن األهم 
عي بكل وسيلة من أجل تجنب االقتتال الداخلي، أما مشروع بالنسبة للحركة هو المحافظة على ثوابتها والس

الدولة المؤقتة فليس في وارد النجاح، ألن الفلسطينيين لن يبيعوا نضالهم وحقوقهم بتلك الطريقة البائسة، ولن 
يكون بوسع أحد أن يقنعهم بأن المقاومة هي لون من العبث والحمق، وأن عليهم المراهنة على المفاوضات 

 .م الدينإلى يو
  6/1/2007الدستور 

 
  القادة السياسيين ى مستوى سياسة االغتياالت علىاسرائيل تتجه للعودة ال .57

 ناحوم برنياع
 تقدير نهائي حول ىبعد اسابيع من التأجيالت والمداوالت يبدو ان المؤسسة األمنية االسرائيلية قد توصلت ال

هو مر . لحرب أم السالم، إال ان األسد لم يقرر بعدليس من الممكن القول اذا كان األسد يريد ا. وضعنا
 عاما قابل 32بفترة نشوة بعد حرب لبنان عندما اعتقد أن الوضع القائم السائد بين اسرائيل وسورية منذ 

 .في الوقت الراهن أصابته البرودة بعض الشيء. للتغيير
 سورية ى االيرانيون يشترون سيطرتهم عل. الجبهة السورية جيد لناىالسؤال هو اذا كان استمرار الجمود عل

األسد يريد الدخول في عملية مفاوضات مع اسرائيل من دون التنازل عن أي ورقة من أوراقه بما . بالمال
وفقا لرؤيته اسرائيل هي دمية بيد االدارة االمريكية، وألن بوش . فيها ايران أو حزب اهللا أو خالد مشعل

، 2009) يناير(هو ينتظر العشرين من كانون الثاني .  ذلكىائيل لن تُقِدم علليس معنيا بالتفاوض معه، فاسر
 .يوم تنصيب الرئيس االمريكي القادم

ولكن تصريحاته وضعت اسرائيل في وضع غير مريح في .  سالم مع اسرائيلىاألسد ال يستطيع التوقيع عل
يف؟ االنتظار ثالثة اشهر ومراقبة الوضع ك.  ملعبهىعلينا أن نجد طريقة العادة الكرة ال. الساحة الدولية

وماذا يحدث في العراق، هل سيدخل االمريكيون قوات جديدة اليه أم . الذي ستصل اليه الساحة الفلسطينية
حماس تزيد من قوتها في الساحة الفلسطينية، وبين أبو مازن . وعندها سنبدأ بالفحص السري. سينسحبون

شليط لم يتحرر بعد، وصواريخ القسام تتواصل وإن كان خالفا . ومشعل سيكون الفوز حليفا لألخير
 . غزة وتلتقط أنفاسها من المقاطعة الدوليةىحماس تسيطر عل. لرغبتهم

 عمليات االغتيال الممركزة، وليس فقط ضد نشطاء ىفي نهاية المطاف لن يكون هناك مفر من العودة ال
 عالمهما المريح توسلت ىعندما ذهب ياسين والرنتيسي ال. يةاالرهاب في هذه المرة وانما ضد القيادة السياس

 ىفقط عندما سيشعر هنية ومشعل أنهما مهددان سيكون من الممكن التوصل ال. حماس لوقف اطالق النار
 .نقطة استقرار في الوضع في غزة

 5/1/2007يديعوت احرونوت 
  6/1/2007القدس العربي 

 
  حرب فصائليةإما حكومة وحدة وطنية فلسطينية أو  .58
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  خالد الحروب   
وصراع حماس وفتح ال يمكـن      . ال تحل الصراعات السياسية الشائكة بالتمنيات وال بافتراض النيات الطيبة         

وإذا . التقليل من خطورته، وال من عمق االختالف وال من تأثيراته في واقع فلسطين والـشعب الفلـسطيني                
ة، فإن خطاب الرئيس أبو مازن بدعوته النتخابات برلمانيـة          كانت األمور معقدة سلفاً خالل األشهر الماضي      

وما تال ذلك الخطاب من احتكاكات مسلحة فـي قطـاع غـزة             . ورئاسية مبكرة قد زادها تعقيداً بشكل أكيد      
مترافقا مع ما حدث مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية على معبر رفح وإطالق رصاص وسقوط قتلى يشير                 

الفلـسطينيون اآلن،   . إلى مستوى التردي والخطورة التي وصلها الوضع الفلسطيني       بما ال يدع مجاالً للشك      
حكومة وحدة وطنية تحاول إنقاذ األمـور، أو        : وعلى المدى القصير، أمام خيارين ال يبدو أن ثمة ثالثا لهما          

هـذه  الحرب الفصائلية تختلف عن الحرب األهليـة ألن         . حرب فصائلية ال يعرف أحد مصائرها ونهاياتها      
األخيرة تفترض أن األهل منقسمون إما طائفيا أو إثنيا أو جهوياً وأنهم يتحاربون بناء على واحد مـن تلـك                    

في فلسطين األهل في غالبيتهم يقفون على الحياد وما يحدث هو حرب وصراع فصائل وال يستحق                . األسس
  . أكثر من هذا التوصيف

والخطاب يحتاج إلى توقـف إبتـدائي لتجليـة       . أبو مازن نذر الحرب الفصائلية ازدادت بعد خطاب الرئيس        
التعقيد اإلضافي الذي جاء به، والناتج عن االفتراضات النظرية المتسرعة التي قام عليهـا، وبنـاء عليهـا                  

أول هذه االفتراضات هو أنه ال بد من حسم االمور التي           . صدرت الدعوة النتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة     
الحصار المالي والسياسي الذي يتعرض له الفلسطينيون، ويدفع ثمنة الباهظ األكبر غالبية            طالت وطال معها    

يجـب الحـسم بـين رؤيتـين        : االفتراض يقول هنا  . الفلسطينيين الذين ازداد فقرهم فقرا، ومعاناتهم معاناة      
ن مسلحين وصـلت    للصراع متناقضتين تقريباً، وبرنامجين سياسيين ينطلقان من نقطتين متباينتين، وتنظيمي         

بحسب هذا االفتراض ال يمكن السير      . بهما حدة التنافس مستوى غير مسبوق في تجاوز كل الخطوط الحمر          
بالتسيس الفلسطيني، وبالمقاومة الفلسطينية، برأسين متوازيين، الرئيس ورئيس الوزراء، كالهمـا منتخـب،             

رة للرئاسة وللحكومة تتضمن توفير الفرصـة       االنتخابات المبك . ولكن كال منهما يحتضن رؤية مغايرة لآلخر      
لواحد من البرنامجين كي يسيطر على الرئاسة والحكومة معاً فتنفي السلطة ذات الرأسين المعطل للحركـة                

ما تتأمله الرئاسة الفلسطينية أن يكون ذلك الحسم باتجاه إبعاد حماس           . العامة، والجالب للحصار، وسوى ذلك    
ع الناخبين الفلسطينيين بأن انتخابهم حماس جر عليهم الحصار والـضغوطات           عن الموقعين عن طريق إقنا    

 هذا بفرض ان حمـاس ستـشارك فـي االنتخابـات المفترضـة، وأن               -واآلالم التي كانوا في غنى عنها       
  . االنتخابات نفسها ستكون نزيهة وشفافة

ابات مبكرة، هناك أوجه ضـعف      بعيدا عن دستورية وقانونية وصالحية الرئيس الفلسطيني إزاء إقرار انتخ         
أغلب أوجه الضعف تلك نوقشت كثيرا ومنها مسألة االفتراض بأن          . كثيرة في هذه الفرضية المذكورة أعاله     

لكن ما يهـم    . حماس ستخسر االنتخابات بناء على ما سببته حكومتها من صعوبات للفلسطينيين وسوى ذلك            
.  الفلسطيني على الوجه العام للمـسيرة الفلـسطينية        هذه السطور هو وجه آخر من الضعف مرتبط باإلجماع        

وهذا يرتبط مباشرة بهشاشة النظرة للوضع الفلسطيني وكأنه وضع اعتيادي لدولة مستقرة ذات نظام سياسي               
في اي بلد من بلدان العالم يكون من المفهوم         . ثابت وتتنافس على قيادتها أحزاب ذات برامج سياسية مختلفة        

يـتم ذلـك    . لسياسية المتصارعة للفوز باالنتخابات البرلمانية لتطبيق برامجها المختلفـة        أن تتنافس القوى ا   
  . التنافس في إطار واضح من السيادة السياسية ومن دون أن يكون البلد والشعب المعني تحت االحتالل

لـى شـكلها    في الحال الفلسطيني يهيمن االحتالل اإلسرائيلي على أبجديات الحياة الفلسطينية، ويـسيطر ع            
لذا فإن هذا االحتالل والتخلص منه، يشكالن ويجـب         . واتجاهها ويتدخل في تفاصيلها بكونه القوة المسيطرة      

أن يشكال البند األول على البرنامج السياسي والنضالي ألي قوة سياسية فلسطينية، وهو األمر الذي يتوافـق                 
 يجب اعتمادها للتخلص من هذا االحتالل، وتحقيق        لكن ما يختلفون عليه هو الكيفية التي      . عليه الفلسطينيون 

والكيفيات أوالوسـائل للتحريـر المختلـف عليهـا         . السيادة، وإنجاز الحقوق الفلسطينية الكبرى المهضومة     
التفـاوض  : فلسطينيا في العقدين الماضيين، يمكن أن تختزل، مع بعض التجاوز، فـي منهجـين رئيـسيين               

هـذا االخـتالف    . لمقاومة المسلحة، أي خط حماس وعدد من الفـصائل        السلمي، أي خط مدريد وأوسلو، وا     
. المنهجي العميق المرتبط برحلة التحرير وما قبل السيادة السياسية التامة يشطر الساحة الفلـسطينية رأسـيا               
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وهذا االنشطار ليس من العملي أو الوطني معالجته عن طريق االنتخابات وحسب، ألنـه مـن الخطـورة                  
االنتخابـات  . يضرب في جذور بنية اإلجماع الوطني التوافقي، وال يتوقـف عنـد سـطحها             والعمق بحيث   

والديمقراطية والصراع السياسي السلمي وتباين البرامج بين األحزاب يجب أن تتم فـوق البنيـة المؤسـسة                 
ـ           . للتوافقات الوطنية وليس في عمقها     ق عندما يخترق الخالف السياسي واأليـديولوجي كـل طبقـات التواف

في . واإلجماع لشريحة بشرية معينة فإن األمر يستعصي حله بالديمقراطية والتصويت وعد أصوات الناخبين            
تلك اللحظة التاريخية، أي لحظة تكوين التوافقات الوطنية، ال بد من ابتداع آليات آخرى هدفها بنـاء أوسـع                

صول بها إلى عتبة الديمقراطية، أي      ومن دون بناء هذه اإلجماعات والو     . وأعمق طبقة ممكنة من اإلجماعات    
االنخراط في الدمقرطة من دون خشية تفكيك المجتمع ورده إلى عصبويات سياسية أو إثنية أو طائفية، يبقى                 
الحل الديمقراطي شكليا وصورياً وال يشتغل بكامل طاقته في توسيع أفق الخيارات وفتح النقاش على الحلول                

  . على مصاريعها
ريخ النضال الفلسطيني كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي مستودع اإلجماعات الوطنية           على مدى عقود تا   

الفلسطينية، والبنية المؤسسة لها، وبحيث إن كل ما كان يختلف عليه كان يقع فوق تلك البنية وليس عليها أو                   
م، وشكلت عنـوانهم    اشتغلت منظمة التحرير بنجاح مثير في تمثيل الفلسطينيين واختراق وجدانه         . في عمقها 

لكن تغير الوضـع فـي      . كانت بنجاحها تعكس الواقع الفلسطيني ومزاجه وتالوينه      . الوطني معنويا ورمزياً  
. التسعينيات مع تصاعد قوة حركة حماس خارج إطار المنظمة بل ومتحدية لها ومنافسة لها فـي الـشرعية                 

ومـع  . تحرير في تقديم حلول للفلـسطينيين     زادت قوة حماس بالتوازي مع فشل أوسلو الذي تبنته منظمة ال          
 وفوز حماس فيها صار من الواضح أن البنية المؤسسة لإلجماعات الفلسطينية لم تعـد  2006انتخابات يناير   

كذلك، وأنه ال بد من إعادة بنائها وفق الظروف الجديدة وأهمها وجـود حمـاس ونفوذهـا وفوزهـا فـي                     
  . االنتخابات

ل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تكمن في أنها خطوة مهمة وكبيرة في اتجـاه              محورية ومركزية فكرة تشكي   
ووظيفتها هذه أهم بكثير مما يعلق عليها مـن مهـام           . تأسيس بنية وطنية توافقية للفلسطينيين تعكس واقعهم      

وظيفتها العاجلة والملحة والسريعة هي قطع      . عاجلة مثل فك الحصار وغيره، وسواء من قبل حماس أو فتح          
الطريق على دم الحرب الفصائلية، وهي وظيفة تصب في المدى اآلجل في األفق الحقيقي الـذي يجـب أن                   
تشتغل عليه هذه الحكومة وهو إعادة بناء التوافق الوطني الفلسطيني ومصالحة التـسيس والمقاومـة معـاً                 

  .واجتراح أساليب خالقة إلحقاق الحقوق الفلسطينية وإعادة توجيه البوصلة
  6/1/2007الشعب 

 
  من يصنع التوتر في الشرق األوسط؟  .59

  عدنان السيد حسين  . د
حذر وزير الدفاع األمريكي الجديد روبرت جيتس من تصاعد التوتر في الشرق األوسط، في حال لم تـنجح             

ورأى ان انسحاب قـوات التحـالف مـن         . الواليات المتحدة في إيقاف النزاع الدائر في العراق وأفغانستان        
 سيطلق يد إيران وسوريا وتنظيمي القاعدة وطالبان في العراق وأفغانستان ولبنان والضفة الغربيـة               العراق،

  .وقطاع غزة
بناء على هذا التحذير اقترح جيتس على الرئيس جورج بوش عقد مؤتمر دولي على غرار ما فعله والده في                   

  .ويضع لها الحلول الملزمة على ان يناقش مشكالت الشرق األوسط 1991مؤتمر مدريد للسالم سنة ،
يحتاج هذا التحذير إلى دراسة معمقة من المسؤولين العرب، على رغم صعوبة عمل جامعة الدول العربيـة                 
وما يرتبط بها من مؤسسات، وعلى رغم انهيار مفهوم الدول الوطنية إلى ما دون الحد األدنى بعـد سـيادة                    

  .الطائفية والمذهبية والعشائريةالعنف واالنقسامات السياسية تحت وطأة العصبيات 
ال يستطيع جيتس، وال رئيسه بوش، التملص من مسؤوليات التوتر في الشرق األوسط، من مخاطر تقـسيم                 
العراق تحت وطأة العنف الطائفي والعرقي والقومي، إلى سيطرة شبح الحرب األهلية الفلسطينية ألول مـرة     

ضافة إلى بروز مخاطر تقسيم أفغانستان بعد تـدمير بناهـا           هذا باإل . وسط تحريض من الموساد اإلسرائيلي    



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                            فلسطين اليوم 

 27ص   |   594: العدد   |   6/1/2007 سبتال: التاريخ

وكيف إذا ما تفاقمت    . التحتية على الرغم من تواضعها، ودخول الصومال في حروب داخلية وإقليمية مدمرة           
  األزمة الداخلية اللبنانية بتحريض خارجي، وأمريكي خاصة، تحت وعود الديمقراطية واالستقالل؟

 هاملتون، واندفع نحو تـصعيد جديـد بالتحـضير          -ش مضمون توصيات بيكر     وإذا ما تجاهل الرئيس بو    
وبالـسعي إلرسـال    . لضرب إيران العصية على مطالب اإلدارة األمريكية، والماضية في برنامجها النووي          

وأهمل الحوار مع سوريا    . نحو ثالثين ألف جندي أمريكي إضافي إلى العراق إلنجاز أجندة عسكرية وأمنية           
إذا ما اعتمد بوش هذه السياسة في الشرق األوسـط،          . عملية التسوية حول مصير الجوالن المحتل     بما يؤخر   

  هل يتراجع التوتر في هذه المنطقة أم يتصاعد ليهدد األمن اإلقليمي واألمن الدولي معاً؟
واألمن، نالحظ أن السياسة الخارجية األمريكية باتت متفلتة من سلطة مجلس األمن الدولي بما يخص السلم                

إنها سياسة قائمة   . وماضية في حسابات امبراطورية غير مأمونة الجانب، وال هي مضمونة العواقب والنتائج           
لذلك، باتت إسرائيل في موقع المستثمر      . على اعتماد العنف، وأحياناً توليد العنف، في غير منطقة من العالم          

  .لسيادة العنف في الشرق األوسط
 محاصرة النتائج السلبية التي أصابتها جراء الحرب على لبنـان فـي الـصيف               ستعمد حكومة أولمرت إلى   

الماضي، في الوقت الذي تسعى إلى إفشال أي مشروع فلسطيني موحد، وإلى تجاهل الحوار مع سوريا حول                 
التسوية السلمية، وإلى محاولة إذكاء الصراعات داخل الدول العربية بحجة مكافحـة اإلرهـاب األصـولي                

ي، وعليه ضاعت وتضيع المبادرات األوروبية المتوالية التي تحدثت عن مؤتمر دولي جديد، وعـن               اإلسالم
 اإلسرائيلي على قواعد الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة، أو مـن            -تسويات ممكنة للصراع العربي     

، وتسويفه، وتعطيلـه،    كل ذلك جرى تجاهله   .. خالل إعادة تحريك اللجنة الرباعية الدولية التي تعطل دورها        
  .بوساطة المحافظين الجدد الذين يسيطرون على البيت األبيض

وعندما يدعو جيتس إلى مؤتمر دولي جديد، وبصالحيات ملزمة، لمناقشة أزمات الشرق األوسـط، يطـرح                
اق هل ستعود اإلدارة األمريكية إلى مرجعية القرارات الدولية المتعلقـة بفلـسطين والعـر             : السؤال البديهي 

وأفغانستان، أم أنها ستعيد تجربة مؤتمر مدريد لجهة إطالق المفاوضات الثنائية من خارج قواعد الـشرعية                
  الدولية؟

. من أخطر ما أصاب ويصيب العرب في تاريخهم المعاصر هذا الفرز العبثي بـين معتـدلين ومتطـرفين                 
أو أن المعتدلين هـم     ! إلرهاب والعنف المعتدلون يقفون في صف اإلدارة األمريكية، والمتطرفون يقفون مع ا         

وفي بلد آخر، يتحول الشيعة إلـى معتـدلين فـي مواجهـة الـسنة               . السنة في هذا البلد في مواجهة الشيعة      
ما هي النتيجة المتوقعة لهذا     . ناهيك عن الفرز المفخخ بين مسلمين ومسيحيين داخل البلد الواحد         . المتطرفين
  الفرز؟

بالطبع ال نتحدث هنا عن طموحات كبرى مثل التضامن العربـي، أو            . ولة الوطنية انها ببساطة هدم فكرة الد    
ثمة حروب عبثية تنتظر العرب والمسلمين إذا ما انـدفعوا إلـى            .. الوحدة اإلسالمية، أو المصير المشترك    

وثمة تخلـف إضـافي يـضرب حاضـرنا         . العصبيات الموروثة التي أثقلت كاهل األمة منذ مئات السنين        
  .لنا، ويشرع أبواب الشرق األوسط لمشاريع خارجية وبينها مشاريع إسرائيليةومستقب

ال نتجاهل، رغم تعثر العمل العربي على جميع المستويات، وجود اتجاهات أمريكية بين الـساسة وصـنّاع                 
القرار متراجعة عن أطروحات الحروب االستباقية، والفوضى البناءة، ومحور الشر، والمستهجن هنا وجود             

 في مقابل الخشية غير المبررة من سـطوة         -إذا صح التعبير  -نوع من القطيعة مع هذه االتجاهات المعتدلة        
وما يصح قوله حيال الواليات المتحدة في هذا المضمار يمكن قوله مـع االتحـاد               ! اإلدارة األمريكية الحالية  

  .األوروبي والقوى اآلسيوية، والدول االفريقية واألمريكية الالتينية
ولن يفيدنا، والحال هذه،    . نعم، هناك تراجع عربي غير مسبوق في السياسة واألمن، في االقتصاد واالجتماع           

 هاملتون؟ وعليه،   -تحذير جيتس من صراعات مقبلة، وكيف إذا تجاهل الرئيس بوش جوهر توصيات بيكر              
   العبثية؟هل يلتقي حكماء العرب على مطلب وقف السقوط إلى الحروب األهلية والداخلية

لقـد تـأخر    . وقف االنهيار أو السقوط يبدأ بالتنظير لفكرة المواطنة، تمهيداً لتكريسها في نصوص تشريعية            
 عن مسيرة المواطنة في الفكر الـسياسي، واالجتهـاد القـانوني، والتماسـك              -حكاماً ومحكومين -العرب  

  فهل نستدرك ما فاتنا وهو كثير؟.. االجتماعي، والبناء االقتصادي
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 روسيا والشرق األوسط  .60
 مغازي البدراوي  . د

كان شهر ديسمبر المنصرم حافال في موسكو بالنسبة للشرق األوسط فقد زارها في أسبوع واحد منه 
األطراف الرئيسية للنزاع في لبنان، رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في الرابع عشر من ديسمبر في 

قيت ملفت للنظر، حيث األمور في قمة االضطراب والتوتر في بيروت، والمعارضة معتصمة في تو
 الشوارع أمام قصر الرئاسة، 

ولم تكد طائرة السنيورة تغادر موسكو حتى حطت بعدها بساعات طائرة الرئيس السوري بشار األسد، وقبل 
لخارجية اإلسرائيلية آرون أبراموفيتش ليلتقي وصول األسد بيوم واحد كان في موسكو المدير العام لوزارة ا

 . بمسؤولين في الخارجية الروسية في لقاءات مغلقة لم يسمح لوسائل اإلعالم بحضورها
 زيارات متتالية أخرى لموسكو بدأت بدعوة موسكو لوفد حركة حماس في مارس في 2006كما شهد عام 

ثم زيارة النائب سعد الحريري في أبريل، ومن بعده الوقت الذي أغلقت فيه كل الدول أبوابها في وجهها، 
وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني في يونيو، وآخرها زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود 

 أولمرت في منتصف أكتوبر، 
ى والذي اختار هذا التوقيت بالتحديد لغرض ما في نفسه وهو يشهد تزايد ملحوظ لدور روسيا ونفوذها عل

دول مثل إيران وسوريا وأيضا هناك الشائعات حول عالقات غير معروفة بين حزب اهللا اللبناني وموسكو 
ألمح لها وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس بعد الحرب في لبنان في الصيف الماضي عندما قال إنه ال 

 سرا عن طريق إيران يصدق أن هذا الكم الكبير من الصواريخ والسالح الروسي حصل عليه حزب اهللا
 وسوريا، 

ويشك بيرتس في وصول هذه األسلحة لحزب اهللا مباشرة من روسيا أو عن طريق دولة ثالثة غير معروفة، 
والغريب أن موسكو لم تنف ذلك وإن كانت لم تؤكده بالطبع، ولكن وزير الخارجية الروسي سيرجي 

 السالح من الغرب وأميركا وبكميات كبيرة الفروف رد عليه قائال إنكم تحصلون على ما تريدونه من
 . ونوعيات حديثة فلماذا تمنحون أنفسكم هذا الحق وتحرمونه على اآلخرين

الحكومة اللبنانية استوعبت جيدا بعد الحرب اإلسرائيلية على لبنان في الصيف الماضي أن هناك أوراقا هامة 
ة في موسكو، وربما أراد السنيورة من موسكو أن للغاية للعبة في الشرق األوسط وفي لبنان تحديدا موجود

 . تضغط على دمشق وعلى المعارضة اللبنانية ليتخليا عن إسقاط حكومته
ربما لم يعد من المبالغة القول إن روسيا هي الوسيط الوحيد الذي يستطيع دعم التسوية السلمية لألوضاع في 

د طرف آخر، كما أنها صاحبة تأثير فعال إلى لبنان باعتبارها ليست مثل غيرها صاحبة مصلحة لطرف ض
 . حد كبير على أطراف رئيسية في المنطقة

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية تؤكد على أن الرئيس السوري بشار األسد ذهب إلى موسكو للحصول 
اإلسرائيلية على أسلحة حديثة، خاصة وأن الرئيس الروسي بوتين التقى بالرئيس السنيورة ونائب الخارجية 

آرون أبراموفيتش في توقيت واحد وإن كانا على انفراد، إال أن وكالة األنباء الروسية نوفوستي ذكرت أن 
االثنين طلبا من الرئيس بوتين عدم دعم دمشق عسكريا وسياسيا بالشكل الذي يؤثر على األوضاع في 

 المنطقة ويخل بموازين القوى، 
تقول إن األسد ذهب لموسكو للحصول على أنظمة صواريخ حديثة كانت وكتبت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية 

المضادة للصواريخ ) 300إس ـ (موسكو قد وعدت واشنطن بأال تبيعها ألي دولة، مثل أنظمة صواريخ 
 . والتي تسعى إيران للحصول عليها من روسيا

لرسمي الروسي ذكر بأن األسد دمشق لم تنكر أن األسد ذهب لموسكو للحصول على السالح، بينما اإلعالم ا
وبوتين ناقشا الوضع في لبنان بشكل خاص وأن بوتين وعد األسد بأن موسكو لن تسمح لخصوم سوريا بأن 
يستخدموا المحكمة الدولية لتحقيق أهدافهم، ولكن ال أحد يعلم ما إذا كان بوتين قد طلب من األسد الضغط 

  إسقاط حكومة السنيورة أم ال، على المعارضة اللبنانية للتخلي عن طلبها في
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وهل تملك موسكو فعال هذا النفوذ على دمشق والمعارضة اللبنانية ؟، يقول رئيس لجنة الشؤون الدولية في 
البرلمان الروسي قسطنطين كوساتشوف إن روسيا هي الوحيدة اآلن التي تملك إمكانيات كبيرة للتدخل في 

  طرف آخر ال يملك هذه وال حتى يريده، األزمة والتقريب بين سوريا ولبنان، وأي
بينما موسكو هي الوحيدة الحريصة على كسب كل األطراف، ولديها من اإلمكانيات وأوراق الضغط ما 
يسمح لها بلعب دور كبير في هذه األزمة وفي األزمات األخرى الساخنة في الشرق األوسط، بما فيها 

 قوية ومصالح مشتركة مع إيران التي تسعي واشنطن للحوار األزمة العراقية وذلك بما لروسيا من عالقات
 . معها حول العراق
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