
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     عباس وهنية يوافقان على مبادرة الستئناف الحوار 
    دحالن يتولى عمليا ادارة االجهزة االمنية الفلسطينية

    التنفيذيةأجنحة مسلحة تحذر من استهداف القوة  6
    بيرتس يعمل على بلورة خطة سياسية شاملة سيعرضها خالل األيام القريبة

    تسلم حماس السلطة فلسطينيا ضحايا االقتتال الداخلي منذ 450
    سهم  الفلسطينيون يحرقون قضيتهم بأنف : أبوالغيط
    من كوادر فتح تحت سيطرتي % 80: القدومي

حماس عصابة قتلة: دحالن
وسنرد الصاع صاعين على أي 

  إعتداء
  

 4ص...

8/1/2007596اإلثنين



 لدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة ل                            فلسطين اليوم 

 2ص  |   596: العدد   |   8/1/2007 ثنيناإل: التاريخ

    :أخبار الزيتونة
  5  2005مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة  .2

    
    :السلطة
  6   عباس وهنية يوافقان على مبادرة الستئناف الحوار  .3
  6   حكومة مختلطة أو لتذهب حماس الى المعارضة.. فلنختر أهون الشر: القدومي .4
  7   أنباء عن قبول حماس التنازل عن الحقائب السيادية .5
  7  االنتخابات المبكرة خيار وليست تكتيكا: عباس لقادة فتح .6
  7  صيام يدعو مصر إلى التدخل إلنهاء عربدة التيار االنقالبي في الضفة .7
  8  األنصار تستغل االموال الستقطابالتي نفد صبره تجاه حماس عباس: االحمد .8
  8   ين واالسرائيلييني قناتان سريتان تفاوضيتان بين الفلسطين:المنار .9
  8  سياسيةالخالفات ال زج التشريعي في  يرفضاألحمدو.. رفض حل التنفيذيةيالتشريعي  .10
  9  دحالن يتولى عمليا ادارة االجهزة االمنية الفلسطينية .11
  10    الشرطة ترفض تأمين الحماية للمؤسسات في الضفة شخصيات متنفذة في:شهوان .12
  10 األجهزة األمنية تحولت إلى ميليشيات فصائلية متصارعة:  البرغوثيمصطفى .13
  10  تنفيذية حماس غير شرعية: نقيب المحامين الفلسطينيين .14
  11  اعدام العقيد غريب يشير الى انهيار في االجهزة االمنية: قعقرا .15
  11   أيام من اختطافه3إطالق سراح نائب رئيس بلدية نابلس بعد  .16
  11   اعتداءات واسعة على المؤسسات الحكومية وأعضاء حماس بالضفة وغزة .17
  11  رصاص الفلتان األمني يطال أستاذاً جامعياً في نابلس .18
  12   اإلفراج عن المصور الصحفي المختطف في غزة .19
  12  مصطفى البرغوثي يدعو لعقد مؤتمر دولي النهاء االحتالل .20
  12 حذر من تصاعد القمع ضد المعتقلين وزارة األسرى ت .21
  13  ين مليون يورو لمساعدة الفلسطيني15 اسبانيا تقدم :الرئاسة الفلسطينية .22

    
    :المقاومة

  13  أجنحة مسلحة تحذر من استهداف القوة التنفيذية 6 .23
  13 تيار انقالبي داخل فتح يأسر أبو مازن: 15عة الـمجمو .24
  15  تعيق صفقة التبادل حرب طاحنة بين حماس وعائلة دغمش: هآرتس .25
  15  لن ندخل الوحول اللبنانية وترتيب البيت الفلسطيني أولوية: زكي .26
  15 ء جناح عسكري باسم كتائب الشهيد صدام حسيننشاإ .27
  16  مجموعات أحمد ياسين تدعو القسام االنسحاب من الحكومة والتنفيذية: فلسطين برس .28
  16   فتح توحد صفوفها في الضفة والقطاع:حسين الشيخ .29
  16   في اإلشارة إلى عباس وهنية)الرئيسان(كلمة عو إلى عدم استخدام فتح تد .30
  16  الضفة الغربيةياسر عرفات وصدام حسين في ل نصبين تذكاريين فتح تقيم .31

    
    :الكيان االسرائيلي

  17  وزارة األمنباراك يعلن ترشيحه لرئاسة حزب العمل وبيرتس يتمسك ب .32
  17 بيرتس يعمل على بلورة خطة سياسية شاملة سيعرضها خالل األيام القريبة .33



 لدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة ل                            فلسطين اليوم 

 3ص  |   596: العدد   |   8/1/2007 ثنيناإل: التاريخ

  17  سنعتبر شاليت شهيدا إذا استمرت مماطلة حماس: أولمرت أبلغ مبارك .34
  18  ليتاششريط فيديو ل إطالق أسرى مقابل إسرائيل ترفض .35
  18  اندالع حرب أهلية فلسطينية ستكون مأساة: بيريز .36
  18  الحكومة اإلسرائيلية تؤيد مشروع قانون لنزع المواطنة ممن يخرق الوالء للدولة .37
  18 وان رام اهللاجيش االحتالل يقّر بـخطأ توقيت عد .38
  18  قوات االحتالل تبلور قواعد جديدة لتنسيق العمليات ضد الفلسطينيين .39
  19  2007 خفض ميزانية ىالحكومة االسرائيلية تصدق عل .40
  19  إسرائيل ستعيد فتح الباب أمام عمال غزة .41
  19  اسرائيل تنفي التخطيط لضربة نووية لمنشآت ايرانية .42
  20  بسبب صادراتها العسكرية إلى الصين... إسرائيل تخشى أزمة مع أميركا .43

    
    :األرض، الشعب

 20  فلتان االمنيحملة رسائل الكترونية فلسطينية لوقف االقتتال وال .44
 20  تسلم حماس السلطة فلسطينيا ضحايا االقتتال الداخلي منذ 450 .45
 20  بوقف االقتتال الداخلي ألسر الشهداء يطالب  الفلسطينيالتجمع الوطني .46
 20   في الضفة الغربيةيا في جنيننساء من اجل الوحدة تنظم لقاء وحدو .47
 21   فلسطينينا بالضفة الغربية21عتقل ياالحتالل  .48
 21   مهدد بالهدم في القدس ألف منزل فلسطيني15 .49
 21  الجدار يطوق القدس ويخنقها: تقرير حقوقي .50
 21   يهدد بالعودة إلى اإلضراب الفلسطينييناالتحاد العام للمعلمين .51
 22  مغلق بسبب حاسوب الموانيء االسرائيلية معبر بيت حانون .52
 22   حول قضية التوطيناللجان الشبابية الفلسطينية الى لحودمن رسالة : لبنان .53
 22   بجنوب لبنان بحادثين فرديين في عين الحلوة فلسطينيانقتيالن .54
 22 البسطات مالذ الخريجين والعاطلين عن العمل في غزة: تقرير .55

   
   :صحة
 22  مقارنة باليهود48 تواصل تردي صحة فلسطينيي .56

 
   :افةثق

 23 كتاب التطهير العرقي في فلسطينمركز العودة الفلسطيني يطلق  .57
   

   :بيئة
 23  أي حل سياسي للقضية الفلسطينية لن يحدث إال عبر موضوع المياه: باحث فلسطيني .58

   
   :لبنان
 23   وقادة حماسطلبون لقاء حسن نصراهللاحاخامات يهود ي .59

   
   :عربي، إسالمي

 23 مسؤول ينفي بحث ترتيبات لزيارة هنيةاردني مصدر  .60
 23   الفلسطينيون يحرقون قضيتهم بأنفسهم  : أبوالغيط .61



 لدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة ل                            فلسطين اليوم 

 4ص  |   596: العدد   |   8/1/2007 ثنيناإل: التاريخ

 24      الرأي العام ضّد حزب اهللا وحماس وإيرانإعدام صدام يقلب: األردن .62
 24  مصر متمسكة بعقد قمة رباعية رحبت بها واشنطن   .63
 24  موقف ايجابي من حماس نائباً أردنياً طالبوا الحكومة ب28 .64
 25 ينيين لوقف االقتتال الداخلي   مبارك يوجه نداء عاجال للفلسط .65
 25 تحقيق السالم يحتاج الى شجاعة أكثر من الحرب: المعلم .66

   
   :دولي
 25  دوست بالزي يدعو الفلسطينيين إلى حل خالفاتهم   .67
 25  زة   األونروا ترفض سحب موظفيها من غ .68
 25  فرصة نادرة لتقدم السالم االتصاالت اإلسرائيلية الفلسطينية: ميركل .69

   
   :مختارات

  25   من الجنسية لمشاركته في دورة في إسرائيلاءالبحرين تجّرد عّد  ..7070
    

    :حوارات ومقاالت
  26   من كوادر فتح تحت سيطرتي % 80: لقدوميا .71
  30  ال مشروع وال قيادة وطنية واحدة للشعب الفلسطيني: أبو مرزوق .72
  33  أحمد الحيلة.. عندما تكون الطائفية بديالً عن العروبة واإلسالم  .73
  34  السيد أمين شلبي .. هى حقاً عالم القطب الواحد؟هل انت .74
  36  طراد بن سعيد العمري .. المبادرة العربية في لبنان والمصالح الدولية .75
  38  باتريك سيل .. نجيال ميركلعام الفرص أل... 2007 .76
  39  ستيفان إيرالنغار .. يل وبوادر االنقسام بين الساسة والعسكرإسرائ .77
  40 برينت سكوكروفت .. مفتاح التغيير في الشرق األوسط .78

    
  43  :كاريكاتير

***  
  
  وسنرد الصاع صاعين على أي إعتداء حماس عصابة قتلة: دحالن .1

وصف القيادي البارز في حركة فتح النائـب محمـد          : غزةفي   8/1/2007الحياة   مراسل   باحفتحي ص أفاد  
لى قادتها، ملوحاً باستخدام السالح ضـدها       إ ووجه رسالة تهديد قوية      ،دحالن حركة حماس بأنها عصابة قتلة     

مـس  أ قامته فتح في ملعب اليرمـوك فـي غـزة   الذي أ  المركزيمهرجانالمن اآلن فصاعداً، وذلك خالل  
 ورفع دحالن وتيرة التصعيد مـع       .نصار الحركة أوشارك فيه عشرات اآلالف من       لمناسبة ذكرى انطالقتها  

حماس قبل أن يبدأ بإلقاء كلمته عندما طلب من عشرات المسلحين والقناصة المنتشرين حوله على المنـصة                 
  ).تقتلني(خلي حماس تطخني : وقال بلهجة عامية القت ترحيباً وهتافاً من جمهور فتح. باالبتعاد عنه

 في خاطب دحالن: وكاالتوال عيسى عبداهللا  عن مراسلهاغزةمن  8/1/2007األيام الفلسطينية ونقلت 
يديكم على الزناد أصابعكم وأن تبقى أواجبكم منذ هذه الليلة : كل التشكيالت العسكرية لحركة فتح قائالًكلمته 

ذا اعتدي على فتحاوي  إ:وقال دحالن .ا تكرر في الماضيجل االعتداء ولكن حتى ال يتكرر مأليس من 
سلوبهم أذا اعتقدت قيادتهم أنهم بمنأى عن قوتنا يكونون مخطئين وسنرفض إواحد سنرد الصاع صاعين، و

وردد الحشد شعارات ضد حماس  .تحيا فتح والموت للقتلة: هاتفالذي يقتلنا بالمساء ويجلس معنا بالصباح، 
 ليسوا شيعة بل قتلة ولن نرد على الدم بالدم، ولكن :ن دحالن قاطعهم قائالًأال إ .ة، شيعة شيعة، شيع:هاتفين
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نرد عليهم بوحدة فتح وانغراسها في االرض الفلسطينية الطيبة ونرد عليهم بالتمسك بثوابت رمزنا وقائدنا 
حتفال قال أبو علي وفي نهاية اال .الراحل أبو عمار الذي جعل القضية الفلسطينية قضية العصر واألمة

شكر حركة حماس ألنها بأفعالها وحدت حركة فتح، كما شكر دماء أ:  فتحيشاهين عضو المجلس الثوري ف
 . إلى انها وحدت حركة فتح أيضاًاًالعقيد غريب مشير

 الطيب عبد الرحيم    لقى أ :أكرم اللوح ونفوذ البكري   عن مراسليها في     8/1/2007الحياة الجديدة   كما أوردت   
 أن فتح لن تموت وستبقى صمام األمـان والمـانع            قال فيها   نيابة عن الرئيس عباس    ةين عام الرئاسة كلم   أم

 علـى أن الـدم       مـشدداً  ،للحرب األهلية وسيبقى تناقضنا مع االحتالل الذي يجرف ويدمر أبناءنا وممتلكاتنا          
 أجل الديمقراطية التي أسسناها      ألحد وهو خط أحمر ومستعدون للقتال من        أو مباحاً  الفلسطيني ليس مستباحاً  

  .ولن نفرط فيها ولن نقبل أن ينحرف بها أحد أو يحرفها عن مسارها
ثـارة  إدحالن ب   النائب عن حماس مشير المصري     اتهم: عن الوكاالت  8/1/2007 السفير   ، نقلت في المقابل 

ن أب صـالح البردويـل       هذا الخطاب تحريضي وهو دعوة لالقتتال الداخلي، فيما اعتبر النائ          :وقال. العنف
ن فتح مـسلحة  أن حماس تدرك أوقال . سرائيل وليس الشعب الفلسطينيإخطاب دحالن افتراء يخدم مصالح   

  .لى توجيه السالح ضد االحتالل وليس ضد حماسإ سالمية ليست خائفة داعياً، لكن الحركة اإلجيداً
رد : خالد رمضان ورائد الفيمراسليها  نقالً عن القاهرةوغزة من  8/1/2007األخبار اللبنانية وذكرت 

 ميليشياتها المسلحة خرجت من :المتحدث باسم حماس فوزي برهوم على تهديدات دحالن باتهام فتح بأن
دائرة التهديد وأصبحت في دائرة القتل الفعلي من خالل عمليات االغتيال السياسي والخطف واالعتداء على 

ن تنحرف عن مبادئها وبرنامجها، ولكنها لن تقف مكتوفة األيدي  حماس ل:وشدد برهوم على أن .المؤسسات
ووصف برهوم بعض قادة فتح بأنهم زعماء  .أمام التهديدات ضد كوادرها وستحافظ على الكيان الفلسطيني

 اسماً يحمل طابع اإلذالل ومجرد ميليشيات تمارس :ووصف كتائب شهداء األقصى بأنها أصبحت. حرب
 تعرض دحالن أمس لبعض الرضوض بعد تعرضه لتدافع جماهيري خالل ة أخرى، من جه.القتل والخطف

كان أول المتصلين به لالطمئنان إليه قياديون من مصر وإسرائيل، في مبادرة عكست إلى حد و، المهرجان
  .ما الرهان المصري واإلسرائيلي على وجود دحالن المثير للجدل على مقربة من الرئيس عباس

ذ نظمـت   إلم يقتصر استعراض القوة على مدينة غـزة،         : لندن من   8/1/2007 األوسط   الشرقكما أشارت   
ن تركيـز   إوحسب ما قاله مصدر في فتح للشرق األوسط ف        . مهرجانات جماهيرية في مدن القطاع المختلفة     

 إلثبات قوتها في القطاع الذي يعتبره البعض معقل حركة حمـاس             هو  احتفاالتها في قطاع غزة إنما     لحركةا
  .الرئيسي، وقدر المصدر المشاركين في المهرجان بحوالي ربع مليون شخص

  
   2005مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة  .2

للوثائق الذي يصدره مركز الزيتونة  ، هو الكتاب السنوي األول2005مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة 
  . لدكتور محسن صالح ووائل أحمد سعدوتحرير ا للدراسات واالستشارات في بيروت، وهو من إعداد

، 2005 وثيقة متعلقة بالقضية الفلسطينية لسنة 114 ويضم ،المتوسط  صفحة من القطع248الكتاب في  يقع
 تصريحات وقرارات فلسطينية وعربية وإسالمية ودولية وبيانات وحوارات لمختلف الفـصائل  وهي تشمل
المحتويات واألسـماء   لباحثين والدارسين عملهم، هي فهارسيتضمن الكتاب فهارس تسهل ل كما .الفلسطينية

   .واألماكن والمنظمات والمؤسسات
القضية الفلسطينية قد عادت إلى متناول القراء والكتّاب والدارسين، بعـدما   بهذا العمل تكون فهارس وثائقو

  . السلسلة التي كانت تقوم بها مؤسسة الدراسات الفلسطينية توقفت
كتاب سنوي لهذه الوثائق، مما يسهم في توثيق القـضية الفلـسطينية بطريقـة     لمركز بإصداروسوف يقوم ا

  .وأكاديمية علمية
سعد، يتناول فيه حصار حكومة حماس  يذكر أن مركز الزيتونة أصدر كتاب الحصار من إعداد الباحث وائل

  . األسباب والنتائج،الظروفمن حيث 
  1/1/2007فلسطين المسلمة 
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  نية يوافقان على مبادرة الستئناف الحوار  عباس وه .3
أعلنت  :أمين أبو وردة  و رائد الفي    ،نابلسوغزة  نقالً عن مراسليها في      8/1/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية عن التوصل إلى اتفاق مع رئاسة المجلس التشريعي               
وكشف سكرتير لجنة المتابعة ابراهيم ابو       . على استئناف الحوار الوطني بين فتح وحماس       لتشكيل لجنة تعمل  

وقال أبو النجـا    . النجا النقاب عن موافقة الرئيس عباس على مبادرة استئناف الحوار، وحدد ممثالً شخصياً            
رئاسـة التـشريعي     عباس أبدى ترحيباً ولم يعارض بالمطلق االتفاق الذي توصلت إليه لجنة المتابعة و             :إن

وكانت اللجنة التقت   . لتشكيل لجنة من الجهتين تبدأ بتحديد الوقت الزمني الستئناف الحوار بين فتح وحماس            
وقـال   .رئيس الوزراء اسماعيل هنية مساء السبت، لوضعه في صورة المبادرة الجديدة الستئناف الحـوار             

ولفت إلـى أن    .  هنية أبدى ترحيبه بهذه المبادرة     :صالح البردويل إن  .المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية د     
المبادرة تقوم على وضع اآللية السريعة لجمع أطراف الحوار الوطني، وذلك بغية الشروع بهذا الحوار على                
أساس وثيقة الوفاق الوطني، والتسريع في بحث عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مـن دون تبـاطؤ أو                  

وقال البردويل ان ثالث مهام رئيسية ملقـاة علـى عـاتق            . الصف وحقناً للدماء  تأجيل، حفاظاً على وحدة     
تحديد الوقت الزمني لبدء الحوار، ومطالبة األطراف والفصائل وخاصة فتح وحماس           : أصحاب المبادرة، هي  

  .بتحديد ممثليها للحوار، وتحديد جدول اعماله
بحـر  أحمـد   .دا للحياة انه توصل الى اتفاق مع        أبو النج ابراهيم  قال  : غزةمن   8/1/2007الحياة  وأضافت  

واضـاف ان الـرئيس     . على العمل على تحديد موعد لبدء الحوار الوطني الهادف الى تشكيل حكومة وحدة            
سعدي الكرنز بتمثيله في لجنة الحوار الوطني، مشيرا الى ان الفصائل سمت ممثليها             .عباس كلف مستشاره د   

ولفت ابو النجا الـى ان       .واشار الى ان الحكومة ايضا لم تعين من سيمثلها        . في اللجنة باستثناء فتح وحماس    
الحوار سيجري وفقاً للمبادرة التي تبنتها لجنة المتابعة العليا قبل نحو اسبوعين، وشدد علـى أن الفـصائل                  

س بـل   مصرة على تطبيق ما ورد في هذه المبادرة التي تشدد على ان ال يكون الحوار ثنائياً بين فتح وحما                  
وأوضح أبو النجا ان     .يشارك فيه الجميع، وعدم المحاصصة بل اوسع مشاركة ممكنة في الحكومة المنتظرة           

 .الفصائل الفلسطينية تصر على ان انجاز الحوار في غضون اسبوعين وفقا للمبادرة وإال يكون سقفه مفتوحاً               
لوفاق الوطني، وان يتم الشروع في اعـادة        وتنص المبادرة على أن يتم تشكيل الحكومة العتيدة وفقاً لوثيقة ا          

بناء منظمة التحرير، واعادة بناء مجلس االمن القومي برئاسة الرئيس عباس ومـشاركة رئـيس الـوزراء                 
  .اسماعيل هنية

قال النائب جميل المجدالوي لاليام إن فتح وحماس : 08/01/2007األيام الفلسطينية  في كتب حسن جبرو
بدء حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أعلنتا موافقة مبدئية ل

 .أساس وثيقة الوفاق الوطني
  

  حكومة مختلطة أو لتذهب حماس الى المعارضة .. فلنختر أهون الشر: القدومي .4
 برسالة الى االمناء العامين لفصائل المقاومة,  بعث فاروق القدومي امين سر حركة فتح:خان يونس

الفلسطينية، ناقش خاللها الوضع الفلسطيني الداخلي واقترحات مقدمة للخروج من االزمة السياسة الحالية 
فلنختر أهون الشر ما ، لقد أصبحنا أمام خيارات صعبة: هوقال في رسالت .التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

ين عن المعيشة لشعبنا المحروم نحن كقادة لحركة المقاومة الفلسطينية أصبحنا مسؤول: وأضاف .أمكن
 ، لقد استطعنا أن نقاوم أشرس احتالل أجنبي في هذا العصر بفضل صمود شعبنا وتضحياته،والمحاصر

علينا بعد هذه األشهر الماضية أن نجد مخرجا الزمتنا هذه حتى ال نتحمل مسؤولية تاريخية كبرى تضعف 
قلنا سابقا أن االنتخابات المبكرة هي مشروع : وقال .حرريمقاومتنا وإرادتنا الصلبة وتبعدنا عن مسارنا الت

 وهذا ما تريده إسرائيل والواليات ، بل إلى االقتتال،لن ينقذنا بل يفرق صفوفنا ويقود إلى الفلتان األمني
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بل ربما يعملون على إيجاد حالة من غالب ومغلوب ليبثوا الفرقة بيننا وال يريدون لنا . المتحدة األميركية
 .فاق الوطني والخروج بمحبة من هذه األزمةالو

 : وقدم القدومي لقادة الفصائل مجموعة من االقتراحات ومنها 
وبالتعديالت التي يراها المتفقون على هذا ) وثيقة األسرى(  حكومة وحدة وطنية ببرنامج عمل سياسي :اوالً

مقبولة من الجميع وتؤدي إلى فك  لتكون حكومة ،أي ال بد من تنازل البعض للبعض أآلخر... البرنامج
 .الحصار المالي واالقتصادي

 الذهاب لحكومة مختلطة من جميع االنتماءات الحركية ببرنامج عمل سياسي يشبه ما قبلت به السلطة :ثانياً
الفلسطينية التي أفرزتها اتفاقية أوسلو ما دام البعض منا قبل الدخول في انتخابات انتقالية في الضفة 

 .والقطاع
 . االتجاة الى حكومة تشكل من شخصيات وطنية مستقلة يتفق عليها الجميع:ثالثاً

 ويتركوا تشكيلها ،يمكن لإلخوة في حماس أن يتخلوا عن المشاركة في هذه الحكومة: وأضاف القدومي
 ويبقى لإلخوة في حماس حق المعارضة وكأغلبية في ،لإلخوة أآلخرين بالصورة التي يرونها مناسبة

 .ريعيالتش
  8/1/2007وكالة معا اإلخبارية 

  
  أنباء عن قبول حماس التنازل عن الحقائب السيادية  .5

ذكرت مصادر فلسطينية امس، أن حماس أبدت موافقة مبدئية على التنازل عن الحقائب الـسيادية               : رام اهللا 
ر تشكيل حكومـة     أن حوا  :وأضافت المصادر ،  رأس الحكومة المقبلة  على  الثالث مقابل بقاء إسماعيل هنيه      

وحدة وطنية سيتم استئنافه االسبوع الجاري، وقالت مصادر مطلعة ان اللقاءات واالتصاالت االخيـرة بـين                
فتح وحماس في غزة، اسفرت عن فتح قنوات حوار جديدة بين الحركتين من أجل التوصل الى اتفاق علـى                   

ذه الحكومة، اهمهـا ان تكـون       وقالت المصادر ان حماس وضعت شروطا لتشكيل ه       ،  تشكيل حكومة وحدة  
حكومة قوية تتشكل من الحركتين على اساس برنامج سياسي معتدل ال ينحاز الى فتح وال الى حمـاس وان                   

ومن شروط حماس االخرى لتـشكيل حكومـة الوحـدة، ان    . حكومة الكفاءات غير مناسبة في هذه المرحلة  
تتولى فتح وزارتي الداخلية والماليـة، وان يتـولى         يكون هنية رئيسا لها، وابدت موافقتها المبدئية على ان          

سـالم فيـاض   .وذكرت ذات المصادر ان فتح تطرح بقوة د. زياد ابوعمرو حقيبة وزارة الخارجية    . د النائب
وقالت المـصادر ان فـتح      . زياد ابوعمرو حقيبة الخارجية   .لتولي حقيبة المالية، وان فتح ال تعارض تسلم د        

  . المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدةيمكن ان تتفهم مطالب حماس
  8/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  االنتخابات المبكرة خيار وليست تكتيكا: عباس لقادة فتح .6

 عبدالرؤوف أرناؤوط،   ،بيت لحم وغزة  ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      8/1/2007الوطن السعودية   نشرت  
 عن تصميمه على إجـراء االنتخابـات العامـة          أعرب الرئيس الفلسطيني أمس   : الوكاالتوعن  وائل بنات،   

المبكرة، وعقد عباس اجتماعا مغلقا لفتح في بيت لحم، ونقل عيسى قراقع المسؤول عن بيت لحم في فتح أن                   
وأضاف عبـاس    .لن أتراجع أبدا عن موقفي الداعي إلى إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة           : عباس قال 

قد سدت كافة السبل المؤدية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس هناك من             ل. هذا المشروع ليس تكتيكا   : أن
   .خيار آخر إال هذه االنتخابات، داعيا أعضاء فتح إلى االستعداد لالنتخابات

لنائب قراقع قال ان الرئيس غير      ا  أن  محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      8/1/2007الحياة  وذكرت  
أن تشكيل حكومة وحدة قادرة على رفع الحصار، لكنه قال انه سيمنح الحركـة              متفائل من موقف حماس بش    

  .وقتا كافيا قبل ان يلجأ الى خيار االنتخابات لما اسماه انقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار
  

 صيام يدعو مصر إلى التدخل إلنهاء عربدة التيار االنقالبي في الضفة  .7
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الوطني الفلسطيني، الوفد األمني المصري في قطاع غزة، إلى دعا سعيد صيام، وزير الداخلية واألمن 
التدخل لدى رئاسة السلطة إلنهاء حالة التصعيد في مدن الضفة الغربية، محذراً من انهيار كامل داخل 

وطلب صيام، في اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع اللواء برهان حماد رئيس الوفد . الساحة الفلسطينية
صري المقيم في قطاع غزة، بـ التدخل لدى رئيس السلطة محمود عباس إلنهاء حالة التصعيد األمني الم

واعتبر وزير الداخلية في بيان صدر عنه، ما يجري خروجاً عن . المبرمج في الضفة من طرف حركة فتح
ر كامل داخل وبحضور الوفد األمني المصري، محذراً من انهيا) عباس وهنية(االتفاق الذي تم بين الرئيسين 

 .الساحة الفلسطينية
 8/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  األنصار تستغل االموال الستقطابالتي نفد صبره تجاه حماس عباس: االحمد .8

اكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد للقدس العربي امس بان الرئيس عباس نفد               : وليد عوض  ،رام اهللا 
حمد بان اهتمام عباس منصب حاليا علي اتخاذ االجراءات الكفيلـة بـضبط             واوضح اال  صبره تجاه حماس،  
 ان عباس سيتخذ قرارات هامة في االيام القادمة بشأن حسم الـصراع بـين               ىواشار ال  االوضاع الداخلية، 

الحكومة وبين مؤسسة الرئاسة، وقال لن يكون لدينا في المرحلة القادمة اال سلطة واحـدة وبـرأس واحـد،              
 ان اول تلك القرارات اجراء تغييرات في قيادة االجهزة االمنية وضخ دماء شابة فيهـا قـادرة                  ى ال ومشيرا

وحول امكانية استخدام عباس القوة في حسم الصراع الـدائر بـين الرئاسـة     . ضبط االوضاع الداخلية ىعل
ح وحماس للـضفة تعهـد      وبشأن امتداد الصراع بين فت     .والحكومة قال االحمد نسأل اهللا ان ال تستخدم القوة        

وبشأن االعتداءات التي ارتكبها عناصر من فتح ضد حمـاس          .  حرب اهلية  ىبمنع حماس من جر الشعب ال     
في الضفة قال االحمد فتح تحارب توسيع الفلتان االمني، وبعض االخطاء الي ارتكبها شبابنا كردة فعل عن                 

 ان فتح   ى الحرب االهلية، وذلك مع االشارة ال       منع ىممارسات حماس لن نسمح بها، ومضيفا لدينا القدرة عل        
 ان فتح ال يمكـن ان تـسمح الحـد بتـشويه             ىوشدد االحمد عل   . حد قوله  ى حماس عل  ىصبرت كثيرا عل  

 البرنـامج   ىوتابع االحمد لن يكون مكان لالنقالبيين عل       .المشروع الوطني الفلسطيني الذي رعته منذ عقود      
ينية، ومتهما حماس باستغالل االموال التي تصلها من الخارج في تجنيد           الوطني الفلسطيني في الساحة الفلسط    

يستغلون الجوع بأموال   : واضاف االحمد  .عناصر لها من الفلسطينيين مستغلة اوضاعهم االقتصادية الصعبة       
 رشدهم  ىايران وقطر لحشد مناصرين لهم، وهذه ليست قوة حيث يسهل اعادة هؤالء المواطنين الجائعين ال              

وتعهد االحمد بمنع القوي االقليمية من اللعب فـي الـساحة            . شحادين وفق اقواله   ىان حولتهم حماس ال   بعد  
وبشأن الجهود التي تبذل لتشكيل حكومة وحد        .الفلسطينية قائال لن يكون في فلسطين اال استراتيجية فلسطينية        

س تكذب وتكذب وتكذب وليس     وطنية قال االحمد ال يوجد اي شيء، ومضيفا الرئيس وصل لقناعة بان حما            
 ىعندها رغبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية وغير مكترثة بما يجري للشعب الفلسطيني، وهمها مقتصر عل               

 . مصلحة حزبية ضيقة
  8/1/2007القدس العربي 

  
  ين  واالسرائيليين قناتان سريتان تفاوضيتان بين الفلسطيني:المنار .9

 سريتين بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، تؤشران الى استئناف         علمت المنار أن هناك قناتين تفاوضيتين     
المفاوضات، تمهيدا العالنها في حال نجاحها، وقال مصدر مطلع للمنار أن القناة التفاوضية السرية االولـى                

 وبـين   أولمـرت بدأت عملها قبيل عيد االضحى المبارك في احدى ضواحي تل ابيب بين رئـيس ديـوان                 
وقال المصدر للمنار ان القناة التفاوضية السرية الثانية وهي األهم، يرأسها عن الجانـب               .اتصائب عريق .د

االسرائيلي احد كبار مستشاري اولمرت وعن الجانب الفلسطيني شخصية فلسطينية قيادية لها تجربة طويلـة       
 عن ان وزيـرة     وكشف المصدر  .في المفاوضات، وستكون بعض العواصم االوروبية موقع لعقد اجتماعاتها        

الخارجية االمريكية رايس ومسؤول امني كبير في دولة خليجية على علـم بـذلك، وهمـا يباركـان هـذه                    
 .الخطوات
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   7/1/2007المنار الفلسطينية 
  

  سياسيةالخالفات ال زج التشريعي في  يرفضاألحمدو.. رفض حل التنفيذيةيالتشريعي  .10
ت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلـسطيني عـن    عبر: ألفت حداد نقالً عن    7/1/2007 48عـرب نشرت  

 صدرت خـالل الفتـرة   :وقالت هيئة التشريعي في بيان لها     .رفضها لقرار الرئيس عباس حل القوة التنفيذية      
األخيرة العديد من القرارات والتصريحات والمواقف من قبل الرئيس عباس وبعـض مستـشاريه وبعـض                

 وتم خاللها االستعانة بالعديد من مواد القـانون األساسـي           ،لفصائلالناطقين االعالميين في بعض القوى وا     
الفلسطين ومواد القوانينن الفلسطينية وتحمل كم كبير من المغالطات القانونية وسوء الفهم أو التفيسر للقانون               

انين وتحريف مواد القانون واخراجها عن سياقها، ال بل في العديد منها تتعارض مع القانون األساسي والقـو          
واشارت الهيئة الى ان قرار الرئيس حول القوة التنفيذيـة حمـل العديـد              . الفلسطينية التي أقرها التشريعي   

 – 69المغالطات القانونية وتتنافى مع مواد القانون األساسي ومواد القانونين الفلسطينية موضحة ان المـادة               
كما نصت المادة   .  اختصاص مجلس الوزراء    من القانون األساسي نصت على أن االمن الداخلي من         7الفقرة  
على صالحية وزير الداخلية تشكيل أو استحداث أي قـوة          : 8/2005 من قانون األمن الفلسطيني رقم       3رقم  

 69يراها مناسبة لمساندة األجهزة األمنية في حفظ النظام وفرض األمن، كما أن القانون األساسـي المـادة                  
وبينت رئاسة التشريعي ان القوة التنفيذية تعمل وفق تعليمـات          . ه القوة يمنح الوزير صالحية تشكيل مثل هذ     

 جهـاز   –مسؤوليها الذين يخضعون لوزير الداخلية وذلك كقوة أمن فلسطينية ضمن جهاز األمن الفلسطيني              
وقال ان وجهة النظر التي عبر عنها الرئيس غير ملزمة للحكومة وهي مجرد وجهت نظر لـيس                  .الشرطة
تشاريه وكافة الناطقين اإلعالمين بتوخي الحذر عند اإلسـتعانة         سب رئاسة التشريعي الرئيس وم    وطال .أكثر

بمواد قانونية مما يسيئ إلى القانون األساسي والقوانين الفلسطينية التي صدرت عن التشريعي وقيام البعض               
  .بتفسيرها تفسيراً خاطئ للجمهور الفلسطيني لمصالح معينة تضر بسيادة القانون

 نائب رئيس المجلس     إلى أن   نائل موسى  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      8/1/2007الحياة الجديدة   وأشارت  
حسن خريشة نفى علمه ببيان هيئة رئاسة المجلس بشأن القوة التنفيذية            .التشريعي القائم بأعمال امين السر د     

عما تـضمنه    خريشة انه بغض النظر   . ل د وقا .داعياً التشريعي اللتزام الحياد االيجابي للخروج من األزمة       
انا اعتقد ان ما جاء فيـه صـحيح مـن الناحيـة             : البيان فانه لم يطلع عليه اال في وسائل االعالم واضاف         

واكد خريشة ان الخالف بشأن القوة التنفيذية ليس قانونياً وانما هو خالف سياسي ما يتطلب البحث                 .القانونية
   .راج شعبنا من األزمةعن حل ومخرج سياسي اوالً الخ

 البعض من رئاسة التشريعي يصر على تجاوز القـوانين          : قال عزام األحمد   ،رده على بيان التشريعي   وفي  
واألنظمة المعمول بها في مناطق السلطة والتصرف بعقلية انقالبية من خالل التصريح الـذي اعلـن فيـه                  

ألفق والتي تصر على انها حكومة لحزب ولـيس         انحيازه الكامل للمواقف االنقالبية لحكومة حماس ضيقة ا       
حكومة لوطن، وبهذا الموقف فان األخ احمد بحر يصر على ان يزج بالتشريعي ليكون طرفاً فـي خـالف                   

 ان رئيس السلطة الوطنية هو القائد       :39مفتعل واضح بكل ابعاده القانونية فالقانون االساسي نص في المادة           
 نصت على   2005 لسنة   8 من قانون الخدمة في قوى األمن رقم         3 ان المادة     كما ،األعلى للقوات الفلسطينية  

ثانيـاً قـوى األمـن      . اوالً قوات األمن الوطني وجيش التحرير الفلـسطيني       :  تتألف قوى األمن من    :ما يلي 
واية قوة او قوات اخرى موجودة او ستحدث تكون ضمن          : واضاف األحمد  .ثالثاً المخابرات العامة  . الداخلي

دى القوات الثالث وهذا يخالف تماما ما ادعاه تصريح األخ البحر الذي وصل به الحد تزوير مـواد فـي                    اح
وخلـص األحمـد     . المشار اليهـا   3القانون عندما اشار الى صالحيات وزير الداخلية التي لم تتناوله المادة            

ل عليه دائماً ان يكـون الـى        كما غاب عن السيد البحر ان التشريعي ليس هو الذي يفسر القوانين ب            : للقول
جانب دوره في التشريعي مراقباً ومحاسباً للسلطة التنفيذية وحارساً على وحدة مؤسسات السلطة وليس عامل               

كما تناسى البحر وحكومة حماس المرسوم الرئاسي الـصادر بتـاريخ           . فرقة وخلق اسباب النزاعات والفتن    
 20/4/2006ية بالغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتـاريخ          عن القائد األعلى للقوات الفلسطين     21/4/2006

  .باستحداث قوة امنية جديدة
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 دحالن يتولى عمليا ادارة االجهزة االمنية الفلسطينية  .11

 اكدت مصادر فلسطينية للدستور ان محمد دحـالن يتـولى مـن الناحيـة العمليـة                 : كمال زكارنة  ،عمان
وعززت هذه التأكيدات وسائل إعـالم      .  االمنية الفلسطينية منذ فترة    المسؤوليات االمنية وادارة كافة االجهزة    

  عن مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى في مكتب الرئيس عباس، أن الرئيس أصـدر قـراراً                محلية، نقالً 
 على أرض الواقع، بناء على       يقضي بتعيين دحالن، مسؤوال عن االجهزة االمنية وان القرار نفذ عملياً           شفهياً
ات مباشرة صدرت من عباس إلى قادة األجهزة األمنية بتلقي تعليماتهم من دحالن، خالل اجتماع عقـد           تعليم

في مكتبه بغزة، واشارت الى ان دحالن باشر مهامه األمنية كقائد لألجهزة األمنية فـور انتهـاء اجتمـاع                   
 .اسة بغزةاألجهزة األمنية، وان دحالن ترأس عدة اجتماعات لألجهزة األمنية في مقر الرئ

  8/1/2007الدستور 
  

   شخصيات متنفذة في الشرطة ترفض تأمين الحماية للمؤسسات في الضفة :شهوان .12
 اتهم الناطق باسم القوة التنفيذية اسالم شهوان، عناصر متنفذة في الـشرطة             : ماهر إبراهيم والوكاالت   ،غزة

ليمات وزير الداخليـة القاضـية بتـأمين        الفلسطينية في الضفة الغربية تتبع لقادة ومسؤولين برفض تنفيذ تع         
وبعض قيادات ومسؤولي حماس، الذين كانوا علـى مـدى األيـام            . الحماية للمؤسسات والجمعيات الخيرية   

الماضية هدفا لما سماه بالمجموعات المنفلتة التي أطلقت النار على كوادر في حماس واستهدفت بالتخريـب                
مدن بالضفة كما حدث أول من أمس من إطالق نار على القائم            والتدمير مؤسسات وجمعيات خيرية في عدة       

وكشف النقـاب عـن أن مجموعـات        . بأعمال وزير الداخلية في رام اهللا وخطف نائب رئيس بلدية نابلس          
الحماية التي شكلت قبل نحو شهر في الضفة لحماية المؤسسات واألفراد، جرى اعتقالها جميعـا مـن قبـل                   

يسمح المشهد الميداني في الضفة لوزارة الداخلية بردع هؤالء المنفلتـين الـذين             قوات االحتالل في وقت ال      
  . يستعرضون ساحات تلك المدن بأسلحتهم على مرأى من قوات االحتالل

  08/01/2007البيان اإلماراتية 
 

 األجهزة األمنية تحولت إلى ميليشيات فصائلية متصارعة:  البرغوثيمصطفى .13
مصطفى البرغوثي على أن ما يحدث اآلن في الساحة الفلـسطينية هـو              . د ائبالن أكد   :ردينة فارس غزة،  

صراع على األجهزة األمنية الذي جاء كنتيجة مباشرة للخطأ المتراكم على مدار أكثر من عـشر سـنوات،                  
وأشار إلى أن ما يجرى اآلن هو أن األجهزة األمنية تحولت إلى             .بتحويل األجهزة األمنية إلى قوى فصائلية     

يليشيات فصائلية متصارعة، موضحاً أن هذا األمر جاء نتيجة لعدم إصالح األجهزة وعدم تحويلهـا إلـى                 م
إن هذا الـصدام بـين فـتح        : ول عن حالة الفوضى، قال    ؤوحول المس  .جهاز وطني خاضع لسلطة القانون    

مـن حدوثـه    وحماس الذي تدفع في اتجاهه أطراف عديدة ومختلفة ومن بينها إسرائيل، وهو صراع تريد               
هو أن تنهار القضية الفلسطينية وتدمر، وان يفتح المجال إلسرائيل لكي تعبث كما تريد وتنفذ               : األول: أمران

أن هذا المخطط يستهدف تدمير كل مستقبل الشعب الفلسطيني وجره إلى           : واألمر الثاني  مخططاتها الخطيرة، 
نهيار مباحثات حكومة الوحدة، وال مخرج مـن        أكد البرغوثي على أن ما يجرى هو أيضاَ نتيجة ال          و .هاوية

 .هذا الوضع إال بعودة الجميع إلى مائدة الحوار الوطني وتشكيل حكومة الوحدة
  8/1/2007عكاظ 

  
  تنفيذية حماس غير شرعية: نقيب المحامين الفلسطينيين .14

  عبـاس  حق الرئيس عبد الرحمن أبو النصر نقيب المحامين الفلسطينيين على         . اكد د  :عبدالقادر فارس غزة،  
 .القوة التنفيذية غير شرعية وخارجة عن القانون بصفته القائد األعلى للقوات المـسلحة             باتخاذ قرار اعتبار  

بـالمطلق ال   : وردا على سؤال هل يحق ألي كتلة برلمانية تشكل الحكومة أن تشكل قوة مسلحة موالية لهـا                
. ولكن يمكن أن يكون لها قوة مسلحة مقاومـة         سلحة،يحق ألي قوة برلمانية أو قوة فصائلية أن تشكل قوة م          
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وردا على سؤال كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة حتى ال نصل الى حرب أهلية قال أن حلها ورد في بيـان                      
 .لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية بأن تنزع الصفة التنظيمية عن كافة قوات األمن بشكل عام

  8/1/2007عكاظ 
  
  
  

  اعدام العقيد غريب يشير الى انهيار في االجهزة االمنية: اقعقر .15
 قال النائب عيسى قراقع ان عملية اعدام العقيد في االمن الوقائي محمد غريب وعدد آخـر مـن                   :بيت لحم 

مرافقيه وقتلهم بدم بارد بعد حصار دام ثماني ساعات يشير بوضوح الى حالة انهيار في االجهـزة االمنيـة                
وقال قراقـع يبـدو ان      . التي وقفت عاجزة ومتفرجة امام هذه الجريمة التي نفذتها القوة التنفيذية          الفلسطينية  

بعض االجهزة االمنية متواطئة وتخلت عن دورها في حماية المواطنين والناس من رعب الفلتـان االمنـي                 
. االمن واالمـان لهـم    والتي تقوم به ميليشيات متعددة مما يجعل الناس تحت رحمة هذا الفلتان وعدم توفر               

ودعا قراقع الرئيس ابو مازن الى اعادة بناء االجهزة االمنية وتوحيدها لتقوم بمسؤوليتها في حمايـة امـن                  
  . المواطنين وتوفير االمكانيات الالزمة لتكون قادرة على القيام بدورها

       8/1/2007الحياة الجديدة 
  

  م من اختطافه أيا3إطالق سراح نائب رئيس بلدية نابلس بعد  .16
طلق قبل ظهر اليوم سراح مهدي الحنبلـي نائـب          ُأ: نابلسمن   8/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    أفاد  

وقالت ماجدة فضة العضو عـن حركـة        . رئيس بلدية نابلس، الذي اختطف على يد مسلحين منذ ثالثة أيام          
فظ نابلس، ومن ثم سيأتي الحنبلي إلـى        حماس في البلدية إنه تم إطالق سراح المهندس الحنبلي وتسليمه لمحا          

 .بلدية نابلس، حيث من المتوقع أن يعقد مؤتمراً صحفياً
علن مسلحون ينتمون لكتائب    أ : رام اهللا وليد عوض    نقلت عن مراسلها في    8/1/2007القدس العربي   وكانت  
وقـود  مس مسؤوليتهم عن اختطاف الحنبلي واعتراض سيارته فـي محطـة لل           أ في شريط مسجل     ىاالقص

واقتياده الي جهة مجهولة بذريعة ارتكاب عناصر حركة حماس في قطاع غزة جرائم ضد نشطاء حركة فتح                 
 يعلـن فيـه     حدهم بياناً أ بمجموعة من المسلحين قرأ      وظهر الحنبلي في الشريط المسجل محاطاً      .وكوادرها

 .مسؤوليتهم عن اختطافه
  

  ماس بالضفة وغزة اعتداءات واسعة على المؤسسات الحكومية وأعضاء ح .17
تعرض مقر األمن والحماية الخاص بالقوة التنفيذية       :  وكاالت األنباء، إخوان أون الين     -الضفة الغربية، غزة  

 المتحدث باسـم    -وسط مدينة غزة لقصف بقذيفة هاون على يد مجموعة من المسلَّحين، ووجه إسالم شهوان             
كما أن الهجوم الـذي وقـع        .في فتح بالمسئولية عن ذلك الهجوم      االتهام إلى التيار االنقالبي      -القوة التنفيذية 

لعناصر الحركة على مهاجمة القوة التنفيذيـة        مساء األحد يأتي بعد ساعات قليلة من تحريض محمد دحالن         
  .وقيادات حماس

 منـازل    بمداهمة - التابع لعباس  -وفي السياق نفسه قام عشراتُ المسلَّحين المقنَّعين من جهاز األمن الوقائي          
في جنين، بينما تم اختطاف الموظف في بلديـة         يها،  عشرات المواطنين من أنصار حماس أو المحسوبين عل       

كما قام جهاز األمن الوقائي بعملية مداهمة واسعة النطاق لمنزل الشيخ محمـد رضـوان     .جنين زياد سوقية  
 سيارةً عسكريةً ومدنيةً طوقت     25  حيث شاركت في العملية    - القائم بأعمال مدير أوقاف مدينة جنين      -ياسين

 -كما انتقد خالد الحاج   . منزل الشيخ رضوان وحاولت اعتقاله، إال أن الشيخ لم يكن في منزله أثناء المداهمة             
  . تلك المداهمة، مطالبا العقالء في فتح بالتدخل للَجم هذه التصرفات-عضو القيادة السياسية لحماس

موعةً من المسلحين أطلقت النار على منزل عائلة األسير المحرر سفيان           وفي الخليل أكد شهود عيان أن مج      
  . أحد أعضاء كتائب القسام؛ مما أدى إلى وقوع أضرار بالمنزل-جمجوم
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  8/1/2007إخوان أون الين 
  

 رصاص الفلتان األمني يطال أستاذاً جامعياً في نابلس  .18
إن محاضـرا أكاديميـا فـي جامعـة النجـاح           قالت مصادر أمنية وشهود     :  ماهر إبراهيم والوكاالت   ،غزة

وأفـادت  . الفلسطينية في نابلس أصيب الليلة قبل الماضية، إثر إطالق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين              
مروان القدومي الخروج من منزله وبعد خروجه أطلقوا النـار          .المصادر بأن مسلحين مجهولين طلبوا من د      

 . عدة أنحاء من جسدهعليه بشكل متعمد وأصابوه بجروح في 
  08/01/2007البيان اإلماراتية 

  
  اإلفراج عن المصور الصحفي المختطف في غزة  .19

 البيروفـي   يافرج مساء االحد عن المصور الـصحف      : ألفت حداد نقالً عن    7/1/2007 48عربنشر موقع   
سطينة وشهود عيـان  الجنسية خايمي رازوريو الذي يعمل لدى وكالة االنباء الفرنسية وقالت مصادر امنية فل       

وسلم المصور الى االجهـزة     ،  انه تم اطالق سراح الصحفى المختطف والذي تعرض للخطف قبل سبعة ايام           
وقال رازوري للصحفيين عقب االفـراج       .االمنية الفلسطينية التي نقلته بدورها الى مقر الرئاسة الفلسطينية        

 .موا لي طعاما جيدا انا بصحة جيدة جدا وقد احسن الخاطفون معاملتي وقد:عنه
 قال الطيب عبد الرحيم ان المساعي الحميدة التـي بـذلتها جميـع              :غزةمن   7/1/2007رويترز  وأضافت  

  .االطراف نجحت في اعادة الصحفي وهو االن حر وستواصل اجهزة االمن جهودها للوصول الى الخاطفين
الق سراح السيد رازوري واشكر كل       انني سعيد إلط   :وقال وزير الخارجية الفرنسي دوست بالزي في بيان       

  .من ساهموا فيه
 طالبت الهيئة الفلـسطينية للثقافـة       :الوكاالتنقالً عن    و ،غزةمن   08/01/2007البيان اإلماراتية   وجاء في   

واإلعالم، مؤسسات حقوق اإلنسان والجهات المعنية بحقـوق الـصحافيين بتـوفير الحمايـة للـصحافيين                
 . ت التعسفية المختلفة التي يتعرضون لهاواإلعالميين جراء االنتهاكا

  
  مصطفى البرغوثي يدعو لعقد مؤتمر دولي النهاء االحتالل .20

مصطفى البرغوثي مع عضو البرلمان البريطاني الناشط في حركة التضامن مـع            .  اجتمع النائب د   :رام اهللا 
لتـي يعيـشها شـعبنا      واستعرض البرغوثي الظروف الصعبة والمعاناة ا      .الشعب الفلسطيني جيرمي كوربن   

كما استعرض مخاطر التصعيد اإلسرائيلي الذي اخذ إشكاالً خطيرة          .ومخاطر االنقسام في الساحة الفلسطينية    
للعمل من اجل رفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنجاح فكـرة             البرغوثي   ودعا .عبر قتل المدنيين  

كما دعا لتوسيع حملة التضامن الدولي مـع شـعبنا           .نيةعقد مؤتمر دولي إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطي      
والضغط من اجل فرض عزلة على إسرائيل إلجبارها على وقف وإزالة جدار الفصل العنـصري وإنهـاء                 

واطلع كوربن النائب البرغوثي علـى الجهـود         .أطول احتالل في العصر الحديث وفك الحصار عن شعبنا        
نية مع شعبنا بهدف الضغط على الحكومات األوروبية التخاذ موقـف           المبذولة من اجل تنظيم فعاليات تضام     

ضد إسرائيل من اجل حملها على احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي اإلنساني ووقف انتهاكاتهـا فـي                 
  .األراضي الفلسطينية وإنهاء احتاللها لها

       8/1/2007الحياة الجديدة 
  

   ضد المعتقلين  وزارة األسرى تحذر من تصاعد القمع .21
تستنكر وزارة شؤون األسرى والمحررين اإلجراءات القمعية والتعسفية التـي قامـت وتقـوم بهـا                : نابلس

مصلحة السجون ضد أسرى الحرية في سجون االحتالل والتي كان آخرها إصرار إدارة سجن نفحه علـى                 
الذي رفضه أسرانا األحـرار وآثـروا       إخراج األسرى لزيارة ذويهم وأهاليهم مكبلي األيدي واألقدام، األمر          

. البقاء في زنازينهم وغرفهم الضيقة على أن تمرر إدارة السجن هذا اإلجراء التعسفي الجديد والمرفـوض                
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كما يستنكر المهندس وصفي قبها وزير شؤون األسرى والمحررين هذا اإلجراء مـن قبـل إدارة الـسجن                  
وصـفي  . كما يشيد م   .أسرانا وجبات اإلذالل واالهانة   ومصلحة السجون التي تصر في كل يوم على تجريع          

كما يشد علـى أيـادي      . قبها بالموقف الشجاع الذي اتخذه أسرى الحرية بعدم قبولهم إذالل إدارة السجن لهم            
أهالي جنين الصمود والتحدي والذين تكبدوا مشاق السفر والعناء من أقصى الشمال إلى أقـصى الجنـوب                  

أشقاء روحهم قائال لهم هي ضريبة العزة واإلباء هي ضريبة الحرية وعـدم قبـول               لزيارة فلذات أكبادهم و   
كما يناشد المؤسسات الدوليـة وجمعيـات        .المذلة والخنوع فالصبر الصبر ونسال اهللا أن يكون الفرج قريباً         

  . لحقوق اإلنسان التدخل السريع من أجل التخفيف من المعاناة التي يواجهها أسرانا في سجون االحتال
  8/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ين مليون يورو لمساعدة الفلسطيني15 اسبانيا تقدم :الرئاسة الفلسطينية .22

 مليون يورو لمساعدة الشعب الفلسطيني عبر البنـك         15 قدمت الحكومة االسبانية يوم االثنين مبلغ        :رام اهللا 
وقـال رفيـق الحـسيني أحـد         .ي رام اهللا  الدولي بموجب اتفاقية وقعت اليوم في مقر الرئاسة الفلسطينية ف         

 ان هذا المبلغ الذي وضع في صندوق الطوارىء في البنك الدولي المخـصص لمـساعدة                :مساعدي عباس 
 ان  :وتابع قـائال لرويتـرز     .الشعب الفلسطيني سيصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات االساسية        

مالية الفلسطينيتين ولكن بسبب رفض المجتمـع الـدولي         هذه االتفاقيات كانت توقع في وزارتي التخطيط وال       
 :وقـال  .التعامل مع الحكومة الحالية التي ترفض االعتراف باالتفاقيات الدولية توقع هذه االتفاقيات بالرئاسة            

 مـن دول تـرفض      ينان قبول العالم التعامل مع الرئاسة شكل نافذة اليصال المساعدات الدولية للفلـسطيني            
 ان المساعدات   :وأضاف .حكومة وتريد مساعدة الشعب الفلسطيني وهذا مؤسف ولكنها الحقيقية        التعامل مع ال  

 عبر اليـة المـساعدات الدوليـة        ينالتي يقدمها البنك الدولي تختلف عن المساعدات التي تقدم الى الفلسطيني          
 /ر منـذ نـوفبر     مليون دوال  61المؤقتة وقد وصل المبلغ الموجود في صندوق الطوارىء في البنك الدولي            

تشرين الثاني الماضي الى اآلن وهي مخصصة للخدمات االساسية وشراء االدوية والمعدات الطبية وتـسديد       
  .مستحقات للقطاع الخاص وتتم بشكل مباشر مع البنك الدولي

  8/1/2007رويترز 
  

  أجنحة مسلحة تحذر من استهداف القوة التنفيذية 6 .23
ية من تداعيات قرار الرئيس اعتبار القوة التنفيذية التابعـة لـوزارة             حذرت ستة أجنحة مسلحة فلسطين     :غزة

لوية الناصر صالح الـدين، وكتائـب       أ و ،واتهمت كتائب القسام  . الداخلية خارجة عن القانون وغير شرعية     
، وكتائـب التوحيـد   )فتح (سالمبو الريش سيف اإل  أحمد  أعلى، وكتائب الشهيد     المجلس األ  -شهداء االقصى   

 القيادة العامة شخصيات تعمل فـي       –وكتائب الشهيد خالد أبو عكر الذراع العسكرية للجبهة الشعبية          ،  )فتح(
قبح الصفات للقوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام بعد           أنها تكيل   أمؤسسة الرئاسة الفلسطينية ب   

وشددت  .في االنتخابات التشريعية  عقاب فوزها الساحق    أشهر قليلة من اعتالء حركة حماس سدة الحكم في          أ
 لن تسمح بالتطـاول علـى       :االجنحة الستة التي عقد ممثلوها مؤتمراً صحافيا في مدينة غزة أمس على أنها            

تـون  ألـى   إ لن تسمح لبعض العمالء والخونة بجر الساحة الفلسطينية          :نهاأوقالت  . بنائها في القوة التنفيذية   أ
لى اجتثاث بعض طفيليات التآمر والخيانة، والضرب بيد من حديد          إفين  الحرب االهلية حتى لو اضطررنا آس     

  .على رؤوسها
  8/1/2007الحياة 

  
 تيار انقالبي داخل فتح يأسر أبو مازن: 15مجموعة الـ .24

ينذر التصعيد الحالي في المواجهات األمنية في قطاع غزة بوجود خطة مبيتة إلدخال : عمر أحمد، واشنطن
الخطة، المدعومة من أميركا . رب، بذل عقالؤه، وال يزالون، جهوداً لمنعهاالشعب الفلسطيني في ح

وإسرائيل ومن بعض الدول العربية، لها رموزها في األراضي الفلسطينية، في إطار مجموعة تتهمها حماس 
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باس،  قيادياً يمارسون نفوذاً وضغوطاً على الرئيس ع15بأنها تيار انقالبي في فتح، ال يتجاوز عدد أفراده 
الذي تتهمه أوساط قيادية في فتح بأنه يسعى هو اآلخر إلى تصفية الحركة وتراثها النضالي بزجها في أتون 

يقول قيادي في فتح إن مجموعة  .حرب أهلية قد تقضي عليها، وخصوصاً أنها تعاني انقسامات داخلية
حات التي يطلقونها تصب في  تتقاسم أدوار االنقالب على الصعيد اإلعالمي والسياسي؛ فالتصري15الـ

االتجاه والمضمون نفسيهما، رغم استخدامهم لبعض المفردات المختلفة أحياناً في تعاملهم مع األزمة وعملية 
والمجموعة االنقالبية، التي تحيط بأبو مازن، لم تأت من  .التحريض على حماس والحكومة التي ترأسها

اء رموز هذه المجموعة، فإن بعض قادة الحركة ورغم عزوف الحكومة وحماس عن ذكر أسم. فراغ
يخرجون، بين الحين واآلخر، عن صمتهم، ليذكروا بعض األسماء، وبينها اسم رئيس كتلة فتح في 

وأشار بعض القياديين الفتحاويين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن أبو  .التشريعي، عزام األحمد
وحذّرت  . للحركة وقائداً عاماً لها، أصبح بمثابة أسير هذه المجموعةمازن، وخصوصاً بعد تسميته رئيساً

القيادات الفتحاوية نفسها من أن القيادي الفتحاوي محمد دحالن يهدد بإنهاء وجود ما يسمى الحرس القديم 
لغربية للحركة، في إشارة إلى المؤسسين وأعضاء اللجنة المركزية والقيادات التنظيمية القديمة خارج الضفة ا

وقطاع غزة، األمر الذي مثّل استفزازاً ألمين سر الحركة فاروق القدومي، ودفع بأعضاء في اللجنة 
، إلى االصطفاف إلى جانب القدومي في )أبو ماهر(المركزية في الخارج، وخصوصاً محمد راتب غنيم 

ويشدد أبو  .ة عموماًتحميل أبو مازن مسؤولية االنهيار الحاصل في فتح خصوصاً، والساحة الفلسطيني
اللطف على أن ابو مازن لم يكن قط ضمن المجموعة القيادية المؤسسة لفتح في أواخر الخمسينيات وبداية 

 من قطر، حيث 1968وقال إن أبو مازن جاءهم بعد معركة الكرامة في عام . الستينيات من القرن الماضي
 يكن عضواً في تنظيم فتح، فإن ياسر عرفات كان يعمل، وعرض عليهم االلتحاق بالحركة، ورغم أنه لم

عينه عضواً في اللجنة المركزية للحركة، ليبدأ مشواره السياسي من فكرة اختراق المجتمع الصهيوني، 
وصوالً إلى عقد اتفاقيات أوسلو والتنصل من المقاومة المسلحة، التي يقول أبو اللطف إن أبو مازن لم يكن 

ادر الفتحاوية نفسها عباس بتجنّب طرح موضوع إطالق أمين سر الحركة في وتتهم المص .قط طرفاً فيها
والالفت أن بعض شخصيات  .الضفة األسير مروان البرغوثي على جدول مباحثاته مع الزعماء اإلسرائيليين

 - هم أنفسهم من حاولوا تدبير المحاولة االنقالبية على أبو عمار أثناء الحصار اإلسرائيلي 15مجموعة الـ
األميركي له قبل وفاته، وأهم شخصيتين في هذه المجموعة هما دحالن، وسمير المشهراوي، الذي تشدد 
بعض المصادر على أنه يتولى تحريك بعض المجموعات المسلحة، التي تعمل باسم كتائب شهداء األقصى 

ادر فلسطينية وتضم مص. والمشهراوي، إلى جانب رشيد أبو شباك، هما من أتباع دحالن. في قطاع غزة
توفيق ابو خوصة إلى المجموعة االنقالبية في غزة، ويشار إلى أبو علي شاهين على أنه أحد شخصياتها في 

 وتعزيز مكانة أبرز رموزها، اشترطت اإلدارة 15وفي سياق التصعيد الذي تقوم به مجموعة الـ .غزة
 تعيين دحالن مسؤوالً عن األجهزة األمنية، في األميركية لتقديم المساعدة المالية األمنية للرئيس الفلسطيني،

مقابل أن يقوم الجانب األميركي، من خالل دحالن، بإعادة بناء هذه األجهزة وتمويلها وتغطية احتياجاتها من 
ونُقل عن مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى في مكتب الرئيس  .سالح وذخيرة وسيارات ومعدات
صدر بالفعل قراراً شفهياً يقضي بتعيين دحالن قائداً عاماً لألجهزة األمنية الفلسطيني، قوله إن أبو مازن أ

وقال المصدر الرئاسي، الذي رفض الكشف عن  .الفلسطينية ومسؤوالً مباشراً عن جهاز األمن الوطني
هويته، إن أبو مازن، ألسباب خاصة، لم يصدر القرار كتابياً، خشية اعتراض رئيس الحكومة اسماعيل هنية 
ووزير الداخلية سعيد صيام على ذلك، لكن القرار نفذ عملياً، بناء على تعليمات مباشرة من عباس إلى قادة 

وأضاف المصدر  .األجهزة األمنية، خالل اجتماع عقد في مكتبه في غزة من دون علم وزير الداخلية بذلك
جتماع، وأن قادة األجهزة األمنية، أن دحالن باشر مهماته األمنية قائداً لألجهزة األمنية فور انتهاء اال

أما شخصيات المجموعة في  .الموالين له في األساس، التزموا تعليماته، رغم تحفظ البعض منهم على ذلك
الضفة الغربية، فإن أكثرهم نجوميون، إلى جانب عزام األحمد، ياسر عبد ربه، ونبيل عمرو، والطيب عبد 

ب أبو مازن رفيق الحسيني، وجبريل الرجوب، ومستشاره السياسي الرحيم، وأحمد عبد الرحمن، ومدير مكت
وما يجمع بين هؤالء هو عملهم في هيئة مستشاري أبو مازن، التي تضخمت لتشمل كل من فقد . أكرم هنية

وتقول مصادر فتحاوية إن الطيب  .منصبه في الحكومة الفلسطينية بعد خسارة فتح غالبيتها في التشريعي
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 وراء بيان غير مسبوق في الساحة الفلسطينية أصدره باسم كتائب شهداء األقصى، يهدد عبد الرحيم كان
وكان هذا البيان قد أثار تذمراً واسعاً في الساحة الفلسطينية، حيث هدد  .باالغتياالت السياسية لقادة حماس

  .ن قياديي حماسباغتيال خالد مشعل، وسعيد صيام، وقائد القوة التنفيذية يوسف الزهار، وعدد آخر م
  8/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  

  تعيق صفقة التبادل حرب طاحنة بين حماس وعائلة دغمش: هآرتس .25
 : أن  عـن   صحيفة هآرتس أمس   ه ذكرت  إلى ما  رام اهللا في   8/1/2006المستقبل  مراسل   أحمد رمضان لفت  

 بأسر جلعاد شليط تحت اسم      عائلة دغمش التي كانت مؤيدة لحماس ومتعاونة معها، وكان لها مشاركة نشيطة           
 حيث فهمت حماس حجـم المـشاكل     ، ستكون لها طلبات في االتفاق على إطالق سراح شليط         ،جيش اإلسالم 

 :وأكـدت الـصحيفة أن     . وحسب التقديرات فإن العائلة ستطلب مبالغ من المال        ،التي ستواجهها في الصفقة   
في االتفاق للوصول للصفقة مع إسرائيل إلطـالق        الصراعات بين التنظيمات التي تحتجز شاليط تعيق التقدم         

  .سراح األسرى
حركة  هددت : ماهر إبراهيم والوكاالتنقالً عن مراسلهاغزة من  08/01/2007البيان اإلماراتية ذكرت و

حماس بأنها ستقتص من قتلة المواطنين الثالثة من عائلة الديري الذين قتلوا السبت بشارع المغربي في 
 إن هذه :تهمت الحركة من وصفتهم بالفئة الباغية من عائلة دغمش بارتكاب الجريمة قائلةوا. مدينة غزة

الجريمة لن تمر من دون عقاب يناسب حجمها، مطالبة عائلة دغمش برفع الغطاء العائلي عن القتلة حتى 
 يتم وضع حد لكل سوف: تأخذ العدالة مجراها، مشددة على أنها لن تسمح للقتلة ان يتعالوا على الحركة قائلة

  .هذه األعمال وتخليص الشعب الفلسطيني من هذه الفئة الباغية
  

  لن ندخل الوحول اللبنانية وترتيب البيت الفلسطيني أولوية: زكي .26
لم يخُل االحتفال بالذكرى الثانية واألربعين إلنطالقة الثورة الفلسطينية وحركة فـتح ويـوم              : باسمة عطوي 

امته ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في قصر األونسكو أمـس، مـن النكهـة              الشهيد الفلسطيني، الذي أق   
لفت تركيـز   وقد   آذار،   8 آذار و  14اللبنانية الخاصة التي تمثلت بإجتماع مختلف األطراف اللبنانية من قوى           

راحـات   مشهد اإلقتتال الداخلي الفلسطيني والمناشدة للخروج منه أو التقـدم بإقت           : آذار على  8خطابات قوى   
كما لفت أيـضاً انفتـاح األحـزاب        . مفيدة في هذا الصدد من دون اإللتفات الى تاريخ حركة فتح ونضالها           

أما عباس زكي فقـد ضـمن        .حتفاالت فلسطينية وطنية  االلبنانية المسيحية على المشاركة للمرة األولى في        
 كمنظمة تحريـر وكممثليـة للـشعب         أنهم :خطابه جملة رسائل للداخل الفلسطيني وللخارج اللبناني مفادها       

الفلسطيني على مسافة واحدة من جميع األطراف، ولن ينجروا للخوض في الوحول اللبنانية، معلناً أن العـام        
نتقال الى حياة فلسطينية افضل بعيدة عن اإلقتتال الداخلي، ومناسبة لترتيـب سـريع               سيكون عاماً لال   2007

ن منظمة التحرير هي المرجعية الوحيدة القادرة على تمثيـل الـشعب            للبيت الفلسطيني كتأكيد إضافي على أ     
أقول أننا كأربعمائة ألف الجئ قسراً وظلماً وجوراً نتواجد على هذه األرض، نعاهد             :  وقال زكي  .الفلسطيني

 لن نكون طرفاً في نزاع ليس له صلة       . هذا الشعب اللبناني العظيم أننا ال نبدل فلسطين بأي إمتياز وأي وطن           
نحن وظيفتنا التي قدمنا من أجلها أغلى مـا لـدينا هـي             . بالموضوع األساس وهو مواجهة كل أعداء األمة      

قتتاالً في فلسطين، وأقول    اما يخيف الجميع ان هناك      : وأضاف. حتالل البغيض تحرير فلسطين ومواجهة اال   
الح الفلـسطيني الـى صـدر       خيانة وطنية توجيه الس   : لكم باسم اللجنة المركزية، نحن في حركة فتح نقول        

وأقول وأنا مسؤول عن كالمي حين تسمعون ان هناك قراراً قد صدر بالقتال وبـدء الحـرب                  .الفلسطينيين
سـنهرب الـى    . األهلية فننأى بأنفسنا أن نكون إسرائيليين أو أدوات لمخطط استعماري ينتظر منذ أمد بعيد             

كم خسرنا من الشهداء القادة، ولو كانت فتح شـريكة          األمام، وسنقاتل من يؤسس لحرب أهلية وأنتم تدركون         
  .في معركة كهذه، لما كان القتال حول محيط الرئاسة والمخابرات، لكانت األمور مختلفة جداً

 8/1/2006المستقبل 
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 نشاء جناح عسكري باسم كتائب الشهيد صدام حسينإ .27

زب البعث العربي االشـتراكي، فـرع       علن محمد العتال عضو اللجنة المركزية لح       أ :وليد عوض  -رام اهللا   
فلسطين، وأمين سر جبهة التحرير العربية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة عن تشكيل الجناح العسكري                

  نه سيتم تشكيل جهاز أباسم كتائب الشهيد صدام حسين خالل لقاء صحافي عقده في مكتبه في خانيونس 
  

 من كل الخونـة      موزعة في كافة مناطق فلسطين، انتقاماً      عسكري مقاتل باسم كتائب الرئيس صدام حسين،      
 . حد قولهى رأسهم أمريكا وإسرائيل وإيران المجوس، علىمتنا العربية وعلأ ىالذين تآمروا عل

  8/1/2007القدس العربي 
  

  مجموعات أحمد ياسين تدعو القسام االنسحاب من الحكومة والتنفيذية: فلسطين برس .28
س مجموعات الشهيد أحمد ياسين إلى عدم مواالة القتلة مؤكدة أن دم المسلم علـى                دعت حركة حما   :رام اهللا 

المسلم حرام مناشدة كتائب القسام والمجاهدون في حماس باالنسحاب الكامل من مهزلة الـسلطة والحكومـة         
. وعدم االعتراف بشرعية تمثيل الحركة لكل من محمود الزهار وسعيد صيام وإسماعيل هنية واحمد بحـر               

واعتبرت الحركة في بيـان      ". رفض كل األوامر التي تصدر من هؤالء       :  على المجاهدين في حماس     مؤكدة
القوة التنفيذية التي شكلها سعيد صيام قوة مجرمة ال تمثل          "لها وصل وكالة فلسطين برس لألنباء نسخة عنه         

 وكتائب العزة القـسام     حماس ويجب أن يطبق شرع اهللا في كل قاتل بها وناشدت كل المجاهدون في حماس              
  السالم وامتثاال لقول اهللا سبحانه وتعالى      ه علي هاالنسحاب منها فورا الن العمل بها مخالفة لشرع اهللا وسنة نبي          

ودعت كل المؤمنين في الحركة قول       صدق اهللا العظيم   ".افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون      "
لحركة من قبل من باع مبادئ ونهج وإسـالمية الحركـة ألهـداف             كلمة الحق أمام الباطل الذي يستشري با      

  ".شخصية ومصالح ذاتية وطالبت المخلصين التصدي لهذه الفئة الضالة إلنقاذ طهارة الحركة المسلمة
  8/1/2007وكالة فلسطين برس 

  
   فتح توحد صفوفها في الضفة والقطاع:حسين الشيخ .29

ادي في الحركة حسين الشيخ ان اعادة لملمة صفوف حركة فـتح  قال القي :  جهاد الرنتيسي  -فلسطين المحتلة   
واشار الى خطوات جدية تقوم بها الحركة لتوحيـد          .وتماسك االجهزة االمنية الطريق الوحيد لتجنب الصدام      

وافاد في تصريحات ان احساس قطاعات حركة فـتح          .صفوفها من اجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني      
وذكر ان القوة الرادعة التـي يمكـن ان تـشكلها     .توحد في الضفة الغربية وقطاع غزة  بالخطر دفعها الى ال   

حركة فتح كفيلة بتبديد مخاوف االقتتال مشيرا الى ان المهرجان الحاشد الذي نظمته الحركة في القطاع يمثل                 
  .رسالة الى حركة حماس للكف عن الدفع باتجاه التصعيد

    8/1/2007العرب اليوم 
  

   في اإلشارة إلى عباس وهنية)الرئيسان(كلمة  إلى عدم استخدام فتح تدعو .30
دعا المكتب اإلعالمي لحركة فتح في الضفة الغربية أمس في بيان اإلعالميين إلى عـدم اسـتخدام تعبيـر                   

وقال البيان إن استخدام تعبيـر      . الرئيسان في اإلشارة للرئيس محمود عباس، ورئيس حكومته إسماعيل هنية         
ة هو استخدام غير قانوني حيث أن هنية هو رئيس وزراء وليس رئيـساً، وإن حـاول بعـض                   الرئيس هني 

اإلعالميين تزييف وعي المواطنين لحشوه بإيحاءات مغرضة حول المساواة بين الرئيس المنتخب من قبـل               
 فـي   وانتقد جمال نزال، المتحدث باسم الحركـة      . الشعب أي أبو مازن، ودولة رئيس الوزراء هنية، المعين        

الضفة الفهم الخاطئ لدى حركة حماس تحديداً حول مساواة واهمة بين شرعية الرئيس وشرعية الحكومـة                
 من القانون األساسي ما لم تطع أوامره وتوجيهاتـه النابعـة مـن              46التي يحق للرئيس إقالتها وفق المادة       

  .مصلحة الوطن
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  8/1/2007الشرق األوسط 
  

   الضفة الغربيةرفات وصدام حسين في ياسر عل نصبين تذكاريين فتح تقيم .31
أقامت فتح في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم نصبين تذكاريين لياسر عرفات وصدام حسين بجانب               : يت لحم 

  .خالل احتفال الحركة بانطالقتها الثانية واألربعين، صرح الشهيد
  7/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  العمل وبيرتس يتمسك بوزارة األمن باراك يعلن ترشيحه لرئاسة حزب  .32

يـذكر   . أعلن إيهود باراك، رسميا، عن قراره خوض المنافسة في االنتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل             
أن باراك لم يعقد مؤتمرا صحفيا لإلعالن عن ترشيحة واكتفى بإرسال بيان عبر جهـاز إرسـال الرسـائل                   

 البنى التحتية، بنيامين بن العيزر الذي يدعو إلى تعيينه وزيرا           ويحظى باراك بتأييد وزير   . النصية المحمول 
وفي الجانب اآلخر أعلن عضو الكنيست، أفيشاي بروفرمان، الذي كان يعتبـر ضـمن المرشـحين                 .لألمن

المحتملين للتنافس على رئاسة الحزب، عن تأييده للمرشح األكثر حظا حسب استطالعات الرأي لقيادة حزب               
وكان أيالون وبروفرمان قـد عقـدا اتفاقـا         . از األمن العام الشابك، السابق، عامي أيالون      العمل، رئيس جه  

مشتركا قبل عدة أشهر يقضي بأن يتم التنسيق بينهما حول الترشيح، وأن يترشح منهما من لديه احتمـاالت                  
ـ            .أكثر في الفوز   رتس، أنـه ال    وأكد مقربون من وزير األمن اإلسرائيلي، المرشح لرئاسة الحزب، عمير بي

  . ينوي التنازل عن وزارة األمن ما لم تنته لجنة فينوغراد من عملها وتنشر تقريرها
  7/1/2007 48عرب

 
 بيرتس يعمل على بلورة خطة سياسية شاملة سيعرضها خالل األيام القريبة .33

ك يرد بخطة   وبذل. ينكب عمير بيرتس على بلورة خطة سياسية شاملة سيعرضها خالل األيام القريبة القادمة            
سياسية على إعالن إيهود باراك ترشيحه لرئاسة حزب العمل والذي يشكل خطرا على احتماالت فوزه، التي                

تتركز خطة بيرتس السياسية على ثالثة محاور رئيسية، سوريا، ولبنان، والمنـاطق            . هي باألساس متهالكة  
  .اإليراني ومع الدول العربيةالفلسطينية، ولم يتضح بعد كيف تتعاطى خطته مع المشروع النووي 

بمجملها تعتمد الخطة على دعم القوى المعتدلة في كل من لبنان وفلسطين وتدعو الخطة إلـى تغييـر سـلم                    
وإذا تبـين   . األولويات السياسي اإلسرائيلي ومنح أفضلية للتحقق من جدية النوايا السورية في إحالل السالم            

ضمانات المناسبة، ينبغي على إسرائيل النزول االنسحاب من هـضبة          أن النوايا سليمة وحقيقية وإذا منحت ال      
وحسب خطة بيرتس الذي طالما نادى بضرورة دعم وتعزيز مكانـة           . الجوالن مقابل سالم شامل مع سوريا     

رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، يجب أن تدرس إسرائيل تقديم المساعدة للسنيورة، حتى عن طريـق                
وينبغي أن تدرس إسرائيل إمكانية إطـالق       . يا بهدف وقف الجهد السوري إلسقاط حكومته      التفاوض مع سور  

سراح أسرى لبنانيين كبار ومن ضمنهم سمير القنطار مقابل األسرى اإلسرائيليين، لمـصلحة الـسنيورة ،                
  . وليس لمصلحة نصر اهللا، وكذلك يتوجب دراسة وقف الطلعات الجوية في سماء لبنان

فلسطيني يسعى بيرتس إلى تعزيز قوة أبو مازن بكل الوسائل في الضفة الغربيـة ومواصـلة                وفي الشأن ال  
وحسب الخطة يفصل بيرتس بين أحداث الضفة الغربية        . الضغط العسكري على حماس والتنظيمات المقاومة     

عمـل  وقطاع غزة ويعتبرها غير مترابطة، وتشمل الخطة حوافز للقوات المعتدلة، وتتضمن خطة عسكرية لل             
  .ضد إطالق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة

  8/1/2007 48عرب
  

 سنعتبر شاليت شهيدا إذا استمرت مماطلة حماس: أولمرت أبلغ مبارك .34
اشارت مصادر الى انه رغم حالة التوتر التي سادت لقاء مبارك واولمرت بسبب  : أحمد متبولي-القاهرة 

مرت حرص على تحديد الموقف االسرائيلي مما اسماه المماطلة من العملية االسرائيلية في رام اهللا، فإن اول
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وقالت المصادر ان اولمرت اكد ان اسرائيل قد بدأ  .جانب حماس في شأن االفراج عن الجندي جلعاد شاليت
ينفد صبرها وانها في النهاية ستعتبر ان شاليت شهيد من ضمن شهدائها ولن تقوم باالفراج عن اي اسير 

 .نتهج نهجا مخالفا مع الفلسطينيين قد يعيد االمور الى نقطة الصفرفلسطيني وست
  8/1/2007القبس الكويتية 

  
  

 إسرائيل ترفض إطالق أسرى مقابل شريط فيديو لـ شليت  .35
صرح مسؤول إسرائيلي أمس، بان إسرائيل رفضت رفضا قاطعا اإلفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل 

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة  جلعاد شليت،شريط صوتي أو فيديو للجندي االسير 
وذكرت معاريف إن حركة حماس اقترحت تقديم هذا التسجيل  .فرانس برس إن هذا االقتراح مرفوض تماما

وأضاف المصدر نفسه ان اولمرت استبعد االقتراح معتبرا .  معتقل فلسطيني500مقابل اطالق بين مئتين و
 .لتسجيل يمكن أن يزيد معاناة أسرة جلعاد شليتخصوصا أن هذا ا

  08/01/2007البيان اإلماراتية  
  

 اندالع حرب أهلية فلسطينية ستكون مأساة: بيريز .36
اعلن شيمون بيريز امس قبل بدء الجلسة االسبوعية لمجلس الوزراء ان  :القدس ـ عواصم ـ وكاالت

 .لسطينيين واسرائيل والسالم في الشرق االوسطبالنسبة للف فلسطينية سيكون مأساة اندالع حرب اهلية
 لكنني لست متاكدا ،يحاوالن منع نشوب حرب اهلية) الفلسطيني واالسرائيلي(واضاف بيريز ان الجانبين 

 .يسيطرون بالكامل على قواتهم) ان الفلسطينيين(من 
  8/1/2007الوطن الكويتية 

  
  طنة ممن يخرق الوالء للدولةالحكومة اإلسرائيلية تؤيد مشروع قانون لنزع الموا .37

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، األحد، على اقتراح قانون يخـول المحكمـة اللوائيـة بنـزع                  
وموافقة اللجنة الوزاريـة تعنـي دعـم        . المواطنة ممن  قام بعمل يعتبر بمثابة خرق للوالء لدولة إسرائيل          

ورغم أن المـشروع    ). ليكود(ه عضو الكنيست غلعاد إيردن      مشروع القانون قدم   .الحكومة لمشروع القانون  
ال ُيعرف بالتحديد ما يمكن اعتباره خرقا للوالء إال أنه يعتبر أن زيارة دولة معاديـة أو الحـصول علـى                     

وُيعرف القانون على أنه يهدف     . مواطنة دولة معادية يعتبر خرقا للوالء ويستأهل نزع المواطنة أو الجنسية          
   . عن الدولة ممن ينوون اإلساءة إليهاإلى الدفاع

  7/1/2007 48عرب
  

 جيش االحتالل يقّر بـخطأ توقيت عدوان رام اهللا .38
 لم الذيضابط الوقال  ،أقر ضابط إسرائيلي أمس بسوء توقيت العدوان على رام اهللا يوم الخميس الماضي

م اهللا في اليوم نفسه الذي عقدت لقد ارتكبت خطأ في التقدير بقراري شن العملية على را: يكشف عن اسمه
وأضاف لقد أخطأنا، فقد اعتقدنا أن العملية ستمر . فيه القمة اإلسرائيلية ــ المصرية في شرم الشيخ

 .بسالسة وستتمكن قوة المستعربين من الخروج قبل أن يشعر أحد بالعملية، لكن في الواقع، العملية تعقدت
مبارك بالحسبان عندما قررت تنفيذ العملية،  -خذت لقاء أولمرتوأوضح الضابط نفسه أن قيادة المنطقة أ

كما أن الضباط اإلسرائيليين كانوا يعلمون بوجود فرق صحافية ومصورين في مركز مدينة رام اهللا، لكنهم 
ورغم االعتراف، ذكرت معاريف أمس أن الجيش يخطط لتصعيد االعتقاالت  .اعتقدوا أن العملية لن تتعقد

 .غربية في الفترة المقبلةفي الضفة ال
  8/1/2007األخبار اللبنانية 
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  قوات االحتالل تبلور قواعد جديدة لتنسيق العمليات ضد الفلسطينيين  .39
طلب عمير بيرتس من كبار القادة العسكريين بلورة قواعد عمل جديد تهدف الى تنسيق العمليات العسكرية 

رض واالجتماعات الرسمية التي قد يحضرها كبار المسؤولين االسرائيلية في االراضي الفلسطينية بما ال يتعا
   .االسرائيلين في المنطقة وذلك لمنع احراجهم

  7/1/2007وكالة معا اإلخبارية 
  

   2007 خفض ميزانية ىالحكومة االسرائيلية تصدق عل .40
لعام صدق مجلس الوزراء االسرائيلي امس علي خفض واسع في ميزانيات الوزارات : القدس ـ رويترز

ووافق المجلس علي .  في المئة لتعويض زيادة االنفاق علي الدفاع والبرامج االجتماعية3.5 بنسبة 2007
 مقابل اثنين مع امتناع ثمانية عن التصويت بعد ثالثة أيام فقط من موافقة البرلمان علي 13الخفض بأغلبية 

ال وزير المالية هيرشزون ان الخفض وق).  مليار دوالر70( شيكل، 295.4  البالغ حجمها2007ميزانية 
.  مليون شيكل ضروري في ضوء زيادة ميزانيات الدفاع والبرامج االجتماعية870االضافي البالغ نحو 

 . وشمل الخفض ميزانيات كل الوزارات باستثناء المعنية منها بالبرامج االجتماعية
 8/1/2007القدس العربي 

  
  غزةإسرائيل ستعيد فتح الباب أمام عمال  .41

أعلن نائب وزير الدفاع، أفرايم سنيه، أمس، ان الجيش يدرس امكانية عودة العمال الفلسطينيين من قطـاع                 
وقال ان هذا يأتي في اطار وعود رئـيس         . الجاري) كانون الثاني (غزة للمصانع االسرائيلية في نهاية يناير       

 موقفها لتخفيف المعاناة االقتـصادية      واضاف ان اسرائيل جادة في    . أولمرت، للرئيس الفلسطيني، أبو مازن    
وسئل سنيه إن كان ال يرى مغامرة في فتح أبواب اسرائيل أمام الفلسطينيين في هـذا الوقـت                  . للفلسطينيين

بالذات، حيث يقتتل الفلسطينيون في ما بينهم ويثبتون أنهم ليسوا جاهزين إلقامة دولـة وادارة اقتـصاد وال                  
بالعكس، فمن المفيد السرائيل أن يراها العالم تحـرص علـى أوضـاع             : سيطرة أمنية على شيء، فأجاب    

  .الفلسطينيين، بينما هم يقتلون بعضهم بعضا
  8/1/2007الشرق األوسط 

  
  اسرائيل تنفي التخطيط لضربة نووية لمنشآت ايرانية .42

يـة   معلومات أوردتها صحيفة صنداي تـايمز البريطان       ،اسرائيل نفت أمس   أن 8/1/2006 المستقبل   ذكرت
حول خطة اسرائيلية لتدمير منشآت ايرانية لتخصيب اليورانيوم، بشن ضربة جوية تـستخدم فيهـا سـالحا                 

الناطق باسـم    .نوويا، فيما أكدت طهران أن أي إجراء ضدها لن يبقى من دون رد وسيندم المعتدي بسرعة               
ل تـدعم تمامـا جهـود       وقال ان اسرائي  . الخارجية االسرائيلية مارك ريغيف وصف النبأ بأنه غير صحيح        

، وعلى مجلـس االمـن   1737كما أنها تدعم تماما القرار   . المجتمع الدولي النهاء البرنامج النووي االيراني     
وامتنعت الناطقة باسـم الحكومـة االسـرائيلية         .الدولي ان يكون مستعدا التخاذ اجراءات اقسى بحق ايران        

اننا ال نعلق على أخبار مثل هذه في الـصنداي          : التوق. ميري ايسين عن التعليق على تقرير صنداي تايمز       
وطالبت رئيسة كتلة ميرتس العضو في الكنيست زهافا غلئون رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي ايهـود                 .تايمز

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عـن غلئـون مطالبتهـا          . أولمرت بعدم شن هجوم ضد منشآت نووية إيرانية       
من غير المعقول أن تخطط إسرائيل للتورط في مغـامرة  : وقالت غلئون .أولمرت بنفي تقرير صاندي تايمز  

يجب معالجة الخطـر اإليرانـي      . في العالم ) الشرطي(أخرى بعد حرب لبنان وأن تتصرف كأنها الشريف         
جورج ) الرئيس(بطرق ديبلوماسية ويحظر على إسرائيل مواصلة سياسة المقاول التنفيذي للواليات المتحدة و           

  .بوش
الدكتور افريم قام، نائب رئـيس       أن   : زهير اندراوس  ة عن الناصر من 8/1/2007القدس العربي    فتوأضا

 هيروشـيما   علـى  قال لموقع يديعوت احرونوت، انه منذ الهجوم االمريكـي           ،مركز االبحاث االمن القومي   
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 فعال تقرر مهاجمة    ، واذا ى دولة اخر  علىوناغازاكي، لم تقم أي دولة في العالم بشن هجوم باالسلحة النووية            
ايران، فان القوات المشاركة لن تستعمل االسلحة النووية، الن هذا السالح هو السالح االخير الـذي تريـد                  

 . لوقف البرنامج النووي االيرانيىالقوات ان تستعمله، هذا في حال وجود طرق اخر
 اسـتعداد   علـى المنية االسرائيلية   في سياق متصل قال قائد سالح الجو السابق ايتان بن الياهو ان االجهزة ا             

كامل لمواجهة جميع االمكانيات، ولكن بين هذا االمر وبين ما نشر في الصاندي تايمز، فان المسافة كبيـرة                  
واضاف الجنرال االسرائيلي انه اذا تقرر ضرب المنشآت النووية االيرانيـة فانـه يكفـي الجهـاض                 . جدا

ب ثالث منشآت نووية ايرانية في ناتنز واصفهان واراق، الفتـا           البرنامج النووي االسرائيلي ان يقوم بضر     
 .ه نهائيايالقضاء عل و ان اصابه هذه المنشآت النووية االيرانية ستكون ضربة قاصمة للبرنامج النوويىال
  

 بسبب صادراتها العسكرية إلى الصين... إسرائيل تخشى أزمة مع أميركا .43
ليون أمس عن خشيتهم من اندالع أزمة جديدة بين إسرائيل أعرب مسؤولون أمنيون إسرائي: يحيى دبوق

والواليات المتحدة، في أعقاب إقدام الصين على تجربة طائرة حربية جديدة تستند إلى تقنيات طورتها 
وقالت  .الصناعات الجوية اإلسرائيلية، في وقت يستعد إيهود أولمرت للقيام بزيارة رسمية لبكين تستمر أياماً

 إسرائيلية، لصحيفة يديعوت أحرونوت أمس، إن القلق كبير جداً من موجة مواجهات مع مصادر أمنية
وتعد الطائرة الصينية الجديدة جيان  .للصين) اإلسرائيلية(الواليات المتحدة على خلفية المساعدات األمنية 

 العسكريين، بتقنيات ، التي قامت بطلعة أولى تجريبية فوق بكين الجمعة الماضي، شبيهة، بنظر المراقبين10
 بضغط من 1987طائرة الفي، التي كانت تطورها الصناعات الجوية اإلسرائيلية، وجرى إلغاؤها في عام 

وترد أوساط أمنية إسرائيلية خشيتها من تجدد األزمة مع الواليات المتحدة على خلفية . الواليات المتحدة
 توجيه الصواريخ الى االتجاه الذي ينظر اليه، كما انها تزويد الطائرة الصينية بخوذة متطورة تتيح للطيار

 من إنتاج سلطة تطوير الوسائل القتالية 4ستزود بصواريخ جو ــ جو تستند الى تقنيات صاروخ بيتون 
وتعد إسرائيل، بحسب يديعوت أحرونوت، الدولة الرائدة في العالم في تطوير ). رفائيل(اإلسرائيلية 

 . األكثر تطوراً من نوعه في العالم4روخ بيتون الخوذات، كما يعد صا
  8/1/2007األخبار اللبنانية 

  
  حملة رسائل الكترونية فلسطينية لوقف االقتتال والفلتان االمني .44

يتداول الفلسطينيون في ظلِّ اشتداد االقتتال الداخلي، عبر البريد االلكتروني، رسالة تدعو أطفال  :رام اهللا
 كما . على بنادق آبائهم،عيب عليك يا بندقية أبي لو قتلت عمو،  إلى إلصاق عبارةالمقاتلين الفلسطينيين
عن الطعام حتى ُيقسم اآلباء المقاتلون على أنهم لن يطلقوا النار على األخوة الفلسطينيين تدعوهم لإلضراب 

رفع و ،ؤسسات الملإلى الشوارع واحتالللخروج وتتوجه رسالة أخرى الى النساء الفلسطينيات  .اآلخرين
  .لتوبيخه على كل مقاتل يطلق النار والهجومصور الشهداء والمعتقلين، 

  8/1/2007األخبار اللبنانية 
  

  تسلم حماس السلطة فلسطينيا ضحايا االقتتال الداخلي منذ 450 .45
 أن عدد قتلى    ،فلسطينيالالميزان لحقوق اإلنسان     مركز   أظهرت إحصائية :  وكاالت –  عال عطا اهللا   - غزة  

  . شخصا بينهم قتلى الشجارات العائلية450الفلتان األمني في قطاع غزة منذ تشكيل حماس للحكومة بلغ 
  7/1/2007اسالم اون الين 

  
 بوقف االقتتال الداخلي ألسر الشهداء يطالب  الفلسطينيالتجمع الوطني .46

ي عبر العمل على تعزيز دعا التجمع الوطني ألسر الشهداء، امس، الى احياء يوم الشهيد الفلسطين: جنين
الوحدة الوطنية، واتخاذ كل الخطوات واالجراءات التي تكفل وقف االقتتال الداخلي، اضافة الى انصاف 
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طالب وزارة الـمالية بصرف  كما .عائالت الشهداء من خالل توفير حياة كريمة لها وضمان كافة حقوقها
 . لـماضيةجميع مستحقات اسر الشهداء التي تراكمت خالل السنة ا

  08/01/2007األيام الفلسطينية 
  

   في الضفة الغربيةنساء من اجل الوحدة تنظم لقاء وحدويا في جنين .47
نظمت مجموعة نساء من أجل الوحدة  في جنين لقاء وحدويا، شارك فيه عشرات من               :  جنين -رامي دعيبس 

ضمن لقاءات تمت مـؤخرا  ، مستقالتالقيادات النسوية من مختلف األطر والفعاليات والمؤسسات الشعبية وال   
برعاية مركز آراء للدراسات والبحوث صاحب المبادرة في تشكيل هذا الجسم الشعبي الوحدوي بهدف وضع               
برنامج عمل لعدة فعاليات مشتركة في ظل التنادي لرص الصفوف وتحريم االقتتال الـداخلي بـين أخـوة                  

أجيج الساحة الفلسطينية مما يتطلب التـدخل الـسريع         واعتبرت المشاركات أن لإلعالم دوره في ت       .السالح
لوقف التصريحات المضادة والعمل ضمن رؤيا فلسطينية واحدة ال تحيد عن الثوابت الفلـسطينية وتفويـت                

  .الفرصة على كل من يريد بهذا الشعب سوءا
  7/1/2007 48عرب

  
  فلسطينينا بالضفة الغربية21عتقل ياالحتالل  .48

 مواطنا فلسطينيا في مناطق 21 أن قوات االحتالل اعتقلت ،ر عبرية، صباح اليومأعلنت مصاد: رام اهللا
 .، إضافة إلى نشطاء من فصائل أخرى ينتمون لحركتي فتح وحماسهممعظم، مختلفة من الضفة الغربية

  8/1/2007وكالة فلسطين برس 
  

  مهدد بالهدم في القدس ألف منزل فلسطيني15 .49
رت السلطات اإلسرائيلية قراراً يقضي بإزالة األبنية غير المرخصة في مدينة  أصد:عمان – نادية سعد الدين

 ألف منزل فلسطيني بالهدم، وذلك في أعقاب قرار بناء مستوطنة جديدة في غور 15ما يهدد قرابة ، مالقدس
محتلة من وقال خليل التفكجي إن إسرائيل تلجأ إلى مثل هذا اإلجراء كأحد أساليب تفريغ المدينة ال .األردن

سكانها األصليين من الفلسطينيين العرب مقابل توطين اليهود محلهم بهدف إحداث خلل ديمغرافي لصالحهم، 
أيضا سرائيل تخطط ان وأضاف أ .2020وذلك في إطار تنفيذ مخطط إستراتيجي شامل ينتهي مع العام 

ردن من جانب ومع الضفة ر بكاملها تحت سيطرتها المباشرة لمنع تواصله مع األاغواأللوضع منطقة 
الغربية من الجانب اآلخر إلى جانب السيطرة على مياه األحواض الشرقية ومياه نهر األردن والسيطرة على 

  .األراضي الزراعية هناك
  08/01/2007الغد األردنية 

  
  الجدار يطوق القدس ويخنقها : تقرير حقوقي .50

سلطة الفلسطينية، برفع الرأي االستـشاري الخـاص        طالب تقرير حقوقي ال    : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى هيئات األمم المتحدة للنظر فيـه وتنفيـذه،                 
داعياً إسرائيل إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلـة،              

خالل اإلغالق والحصار وفصل العائالت الفلسطينية وتشتيتها وحرمانها من لم          ، من   وضد سكانها األصليين  
أشـار إلـى    كمـا   . شمل أفرادها وتضييق الخناق على المقدسيين باإلجراءات والتدابير غير القانونية ضدها          

  .ظاهرة اقتحام ومداهمة األحياء والمرافق في المدينة، وإغالق المؤسسات الفلسطينية
  8/1/2007ماراتية الخليج اإل

  
  يهدد بالعودة إلى اإلضراب  الفلسطينييناالتحاد العام للمعلمين .51
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استنكر االتحاد العام للمعلمين، خرق الحكومة لالتفاق القاضي بانتظام الرواتب، مع دفع ربع الديون : رام اهللا
لم تلتزم الحكومة بما تم االتفاق وهدد بالعودة الى االضراب إذا  .السابقة ابتداء من شهر كانون الثاني الحالي

ن الكثير من أ حيثعليه، رافضاً ما قامت به من اعتبار المساعدات األوروبية راتباً ضمن ما اتفق عليه، 
  .الموظفين لم يتلقوا مساعدات من األوروبيين

  08/01/2007األيام الفلسطينية 
  
  
  

  مغلق بسبب حاسوب الموانيء االسرائيلية معبر بيت حانون .52
أعلن الناطق اإلعالمي باسم المعابر ونشاطات الحرس الرئاسي الفلسطيني، أمس أن  :م اهللا ـ والوكاالترا

سلطات االحتالل، أغلقت معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، على ضوء عطل فني في أجهزة حاسوب 
 . سلطة الموانئ اإلسرائيلية

  08/01/2007البيان اإلماراتية  
  

   حول قضية التوطينن الشبابية الفلسطينية الى لحوداللجامن رسالة : لبنان .53
انتقدت اللجان الشبابية الفلسطينية في لبنان إدراج اميل لحود قضية التوطين في الشؤون اللبنانيـة الداخليـة                 

 كان وال يزال يـرفض كـل القـرارات           لحود واتهام حكومة السنيورة بتوطين الفلسطينيين، مشددة على أن       
  .الفلسطينيةالمتعلقة بالقضية 

  8/1/2006المستقبل 
  

   بجنوب لبنان بحادثين فرديين في عين الحلوة فلسطينيانقتيالن .54
سقط قتيالن في حادثين فرديين منفصلين شهدهما مخيم عين الحلوة في صيدا ليل أول : صيدا ـ رأفت نعيم 

خر لخالف على كـش      على خلفية نزاع عائلي واآل      كان أحدهما  من امس وصباح امس واتخذا طابعاً محلياً،      
من االستياء العارم جراء هذه الفوضى األمنية في المخيم، عمـد ذوو الـضحيتين              ة  وفيما سادت حال  . الحمام

وحشد من أبناء المخيم الى قطع بعض شوارعه الرئيسية بالعوائق وباالطر المطاطيـة المـشتعلة مطـالبين                 
سارعت لجنة المتابعة المنبثقـة عـن القـوى         ا   فيم .بتوقيف مطلقي النار واحالتهم على السلطات المختصة      

والفصائل الفلسطينية في مخيمات صيدا الى عقد اجتماع طارئ لها خصص للبحث في الحـادثين وتـدارس                
  . الخطوات الالزمة لضبط الفلتان األمني في المخيم

 8/1/2006المستقبل 
  

  البسطات مالذ الخريجين والعاطلين عن العمل في غزة  : تقرير .55
باتت البسطات المنتشرة في شوارع غزة، تشكل ظاهرة بعدما أصبحت مصدر الـرزق              : رائد الفي  -غزة  

، فيمـا   %60الرئيس لعشرات الخريجين، والعاطلين عن العمل، في مجتمع بلغت نسبة البطالة فيه أكثر من               
 علـى   تدنت األوضاع االقتصادية بشكل خطير منذ قرار فرض الحصار        قد  و .تحت خط الفقر  % 70يعيش  

 ألـف   165ولم يتلـق نحـو       .الشعب الفلسطيني في أعقاب فوز حماس في االنتخابات، وتشكيلها الحكومة         
من جهة أخرى   و .موظف فلسطيني في القطاعين المدني والعسكري رواتبهم الشهرية كاملة منذ تسعة شهور           

ت من مستلزمات منزليـة     البسطاهذه  يجد ذوو الدخل المحدود والشرائح االجتماعية المهمشة في ما تعرضه           
  .واستهالكية مالذهم في تلبية احتياجاتهم المتواضعة نظرا لطبيعة األسعار المعروضة

  8/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

   مقارنة باليهود48 تواصل تردي صحة فلسطينيي .56
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 كشف مشروع الحقوق الصحية، الُمشترك لجمعية أطباء لحقوق اإلنـسان ومركـز أدفـا ـ للعدالـة      :وفا
لـم يحـصل أي     حيـث   . 48والمساواة االجتماعية امس عن تواصل تردي الوضع الصحي لدى فلسطينيي           

ففيما . يساوي ضعف نسبته لدى األطفال اليهود     إذ  ،  2000تحسن على معدل وفيات األطفال هناك منذ العام         
 . طفـل  1000 لكل   31بلغت النسبة لدى الغالبية اليهودية      ،   طفل 1000 حالة وفاة لكل     77معدل  نسبة    البلغ  

  . حالة315لدى العرب البدو في النقب بلغ المعدل علما أن 
  8/1/2006المستقبل 

  
  

  كتاب التطهير العرقي في فلسطينمركز العودة الفلسطيني يطلق  .57
الذي يناقش   ،جيف سايمونز ل كتاب التطهير العرقي في فلسطين       ،أطلق مركز العودة في ندوة عقدها في لندن       

 حيث  .تطهير العرقي التي مارستها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في العقود الستة الماضية           بإسهاب تركة ال  
  وقد  .يعتبر هذا الكتاب إضافة نوعية في فضح التطهير العنصري  الصهيوني

  1/1/2007فلسطين المسلمة 
  

  أي حل سياسي للقضية الفلسطينية لن يحدث إال عبر موضوع المياه  : باحث فلسطيني .58
 وان أي حـل     ،قال باحث فلسطيني إن األمن المائي العربي يبقى مهددا، بسبب السياسة اإلسـرائيلية             :نابلس

وأشار إلى أن إسرائيل قامـت بنقـل جميـع           .سياسي للقضية الفلسطينية لن يحدث إال عبر موضوع المياه        
مصادر الميـاه   أصبحت جميع   بحيث  الصالحيات بشأن المياه إلى الحكم العسكري ومنحه كامل الصالحية،          

سـرائيل  اوأكـد أن     .سرائيل مع تقييد حفر اآلبار على طول خط الهدنة مع قطاع غـزة            الفلسطينية ملكا ال  
ن بناء جدار الفصل العنصري يتطابق بنـسبة         الفتا إلى أ   .من الموارد المائية الفلسطينية   % 80تسيطر على   

  .مع مسار األحواض المائية وآبار المياه الجوفية في الضفة الغربية% 100
  8/1/2007الخليج اإلماراتية 

  
   وقادة حماسحاخامات يهود يطلبون لقاء حسن نصراهللا .59

رتا اليهودية الذي شارك     اعلن الحاخام دافيد فايس، قائد وفد حاخامات نطوري كا         - امال شحادة    -الناصرة  
في المؤتمر ضد المحرقة اليهودية في ايران وقابل الرئيس االيراني، انه يسعى هذه االيام الى الوصول الى                 

وقال في مقابلة مع    . لبنان ومقابلة االمين العام لحزب اهللا، حسن نصر اهللا وقادة حماس وقادة عرب ومسلمين             
 العرب الذين يقتلون يهودا، مثل قادة حماس وحزب اهللا بأن ليس            صحيفة معاريف انه يريد ان يوضح للقادة      

نرغـب ان يعلـم     : واضاف. كل اليهود يؤيدون السياسة االسرائيلية ولذلك محرم عليهم أن يقتلوا كل اليهود           
هؤالء ان النظام الصهيوني نظام متوحش وكما يدير سياسة القمع واالضطهاد ضد الفلسطينيين يديرها ايضا               

وقال فايس ان حركته تبذل جهودا هذه االيام الن يعرف العرب بان عليهم عدم توسيع كراهيتهم                . نضدنا نح 
 ماليين يهودي في العالم ال عالقة لهم باسرائيل وال          6لدولة اسرائيل لتشمل كل اليهود حيث هناك اكثر من          

 اليرانـي، احمـدي نجـاد،     وابدى فايس موافقته رأي الرئيس ا      .مبرر الن يعتدي عليهم العرب ويهاجمونهم     
   .بضرورة ان تمحى اسرائيل من الخارطة

  8/1/2007الرأي األردنية 
  

 مسؤول ينفي بحث ترتيبات لزيارة هنيةاردني مصدر  .60
نفى مصدر مسؤول ما تناقلته امس بعض وكاالت االنباء ووسائل :  كمال زكارنة- الدستور -عمان 

لسطيني الدكتور ناصر الدين الشاعر ورئيس مكتب التمثيل االعالم حول لقاء بين نائب رئيس الوزراء الف
االردني في رام اهللا يحيى القرالة وان يكون قد تم بحث ترتيبات او استعدادات لزيارة رئيس الوزراء 

الدستور ان كل ما جرى هو ان الدكتور ناصر الدين  وقال المصدر ل .الفلسطيني اسماعيل هنية الى عمان
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 هاتفيا مع رئيس مكتب التمثيل االردني في رام اهللا لتهنئته بمناسبة حلول عيد الشاعر اجرى اتصاال
 . اثناء االتصالثمن دعوة جاللة الملك، وانه االضحى المبارك

  8/1/2007الدستور 
  

   الفلسطينيون يحرقون قضيتهم بأنفسهم  : أبوالغيط .61
 خـالل المـؤتمر الـصحفي      المصري، ارجية أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخ :  إبراهيم البهي . كتب ـ د 

 أهمية الدور الذي تقوم بـه مـصر لخدمـة            ، المشترك الذي عقده مع نظيره الفرنسي فيليب دوست بالزي        
 حلول لالنقسامات الفلسطينية الفلسطينية إال من خالل        ى أنه اليمكن التوصل ال    ىالقضية الفلسطينية مشيرا ال   

 وحول ما تردد عـن عقـد اجتمـاع           .  أبناء فلسطين أن يدافعوا عن قضيتهم      ىعلمؤكدا    ، الفلسطينيين أنفسهم 
 قال يمكن لهذا االجتماع أن يـتم         ،  بشأن قضية الشعب الفلسطيني     ، رباعي مصري أردني فلسطيني إسرائيلي    

يـة   أنه اتفق في هذا السياق مع وزيـر الخارج         ى مشيرا ال  ، عندما تكون األرضية ممهدة لعقد مثل هذا اللقاء       
 أهمية تأكيد مسألة عدم التزام االسرائيليين بتنفيذ الوعود التي قدمها رئيس الوزراء اإلسرائيلي              ىالفرنسية عل 

    . مع الجانب الفلسطيني
  8/1/2007األهرام المصرية 

  
     إعدام صدام يقلب الرأي العام ضّد حزب اهللا وحماس وإيران: األردن .62

يس العراقي ساد انطباع عام لدى النخب السياسية المعارضة بـأن  بعد إعدام الرئ - عمان ـ خليل رضوان 
ما يهم ايران هو مصالحها بالدرجة األولى وأطماعها في العراق ورغبة دفينة باالنتقام مـن حكـم صـدام                   

وشكّل هذا االستنتاج صدمة لكثيرين لم يرغبوا في الوصول إليه حفاظا على تماسك ما عرف بجبهة                . حسين
لمنطقة، لكن االنسجام الذي ظهر في مواقف ايران وإسرائيل وأميركا بعد إعدام صدام حـسين               الممانعة في ا  

هو الذي استفز المشاعر القومية في الشارع األردني ودفع بالمتظاهرين الى وضع الدول الثالث فـي سـلة                  
اس اللذين يكن   األطراف األخرى في جبهة الممانعة وتحديدا حزب اهللا وحم         .واحدة وعلى الفتة واحدة أيضا    

الماليين الذين وقفـوا الـى       .الشارع األردني احتراما كبيرا لهما، تضررا قليال من جراء الموقف من ايران           
جانب حزب اهللا وهو يخوض حربا ضد إسرائيل، يتمنون منه موقفا غير الموقف اإليراني يؤكد فيه صورته                 

حمـاس   .لكنه ولألسف لم يفعل ذلك حتى االن      كحزب عروبي خارج الحسابات الطائفية والمذهبية الضيقة،        
المتحالفة كليا مع ايران تواجه المأزق نفسه، فهي من جهة أولى ال تجد حليفا غير ايران يقدم لهـا الـدعم،                     

وترى المحللة السياسية   . كل شعبيتها في الشارع   آومن جهة أخرى تخشى أن يؤدي تحالفها مع طهران الى ت          
ن االردن لن يفوت تلك الفرصة الثمينة المتاحة االن اثر االنقـالب الـسياسي              ال شك في أ   و هرنا الصباغ أن  

األبيض في الشارع األردني على خصومه السياسيين ايران وحزب اهللا، وفي المشهد الخلفي حماس وجماعة               
وريا فـي  اإلخوان المسلمين لتذكية هذا التنافر، وربما التعجيل في إجراء االنتخابات البرلمانية المقررة دسـت       

المقبل والمعلق موعدها حكوميا تحسبا من استغالل اإلسالميين للتعاطف الواسع لألردنيين مع             تشرين الثاني 
  .حماس وحزب اهللا وإيران

  8/1/2006المستقبل 
  

  مصر متمسكة بعقد قمة رباعية رحبت بها واشنطن   .63
اعية مصرية أردنية  إسرائيلية فلسطينية      أكدت القاهرة أن مقترحها عقد قمة رب      :  الخليج - رام اهللا    -القاهرة  

لبحث إعادة إطالق عملية التسوية واستئناف المفاوضات الفلسطينية  اإلسرائيلية حول التـسوية النهائيـة ال                
توقعـت   و .يزال مطروحا للتشاور مع الجانب اإلسرائيلي الذي لم يبد حماسة للتجاوب معه وإن لم يرفـضه               

مة الرباعية الشهر المقبل بعد زيارة وزيرة الخارجية األمريكيـة كونـدوليزا            مصادر دبلوماسية أن تلتئم الق    
  . رايس للمنطقة، مشيرة إلى أن اإلدارة األمريكية رحبت بمقترح عقد القمة الرباعية

  8/1/2007الخليج اإلماراتية 
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  موقف ايجابي من حماس نائباً أردنياً طالبوا الحكومة ب28 .64

 نائبا اردنيا من حكومتهم في أول جلسة للبرلمان بعد عطلة العيد، باتخاذ 28 البط:  من رجا طلب–عمان 
موقف ايجابي من حركة حماس والحكومة الفلسطينية واستقبال قادتها في عمان والعمل مع الحكومات 

 .العربية لكسر الحصار وتطبيق قرار الجامعة العربية بكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني
  8/1/2007الراي الكويتية 

  
  

 مبارك يوجه نداء عاجال للفلسطينيين لوقف االقتتال الداخلي    .65
اهاب الرئيس المصري حسنى مبارك في نداء عاجل وجهه مساء امس الى كافة أبناء  - د ب أ -القاهرة 

فلسطين وقيادات وكوادر كافة المنظمات والفصائل بوضع المصالح الفلسطينية العليا فوق أي اعتبار أو 
شخصية، والعمل سويا على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعه المشروع القامة دولته مصلحة 
وقال في النداء الذي نقلته وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية إنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده  .المستقلة

دث الخطف ودعوات االراضى الفلسطينية من مواجهات واقتتال بين أبناء الشعب الواحد فضال عن حوا
 .االثارة والتحريض

  8/1/2007الدستور 
  

  تحقيق السالم يحتاج الى شجاعة أكثر من الحرب: المعلم .66
نقلت مصادر ديبلوماسية لـ الحياة في دمشق عن وزير الخارجية  -الحياة - ابراهيم حميدي-دمشق 

الى شجاعة اكثر من الحرب، وأنه السوري وليد المعلم، قوله امس لنواب أوروبيين ان تحقيق السالم يحتاج 
أشار الى ان عقبات استئناف المفاوضات السورية االسرائيلية تتمثل بـ عدم توافر اإلرادة السياسية لدى 

  .حكومة ايهود اولمرت ومعارضة ادارة الرئيس جورج بوش استئناف المفاوضات
  8/1/2007الحياة 

  
  دوست بالزي يدعو الفلسطينيين إلى حل خالفاتهم   .67

بالزي أمس في القاهرة ضرورة تخطي الفلسطينيين النقساماتهم        -أكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست     
وقال الوزير الفرنسي خـالل مـؤتمر صـحافي    . الداخلية كي يتمكنوا من التحدث مجددا مع األسرة الدولية       

مـة وحـدة وطنيـة      مشترك مع نظيره المصري احمد أبو الغيط خالل توقف قصير في القـاهرة، ان حكو              
  .فلسطينية هي الحل الوحيد لوقف إراقة الدماء الفلسطينية

  8/1/2007الخليج اإلماراتية 
  

  األونروا ترفض سحب موظفيها من غزة    .68
قال مدير المكتب االعالمي لوكالة الغوث الدولية  األونروا في األردن مطر صقر              -  جمال إبراهيم  -عمان  

نروا الدوليين ما زالوا على رأس عملهم ويؤدون عملهم اإلنساني واشار           في تصريح صحافي إن موظفي االو     
الى انه على الرغم من النصيحة التي قدمتها السلطة الفلسطينية للعاملين األجانب سواء كانوا من االونروا او                 
غيرهم بمغادرة قطاع غزة في ضوء اختطاف مصور وكالة فرانس برس فإن وكالة الغـوث الدوليـة لـن                   

  . أي موظف اجنبي يعمل لديها في قطاع غزةتسحب
  8/1/2007االتحاد االماراتية 

  
  فرصة نادرة لتقدم السالم االتصاالت اإلسرائيلية الفلسطينية: ميركل .69
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رحبت المستشارة األلمانية انغيال ميركل امس بالدور المتجدد للواليات المتحدة في عملية السالم في               - ا ب 
وقالـت   .التصاالت االسرائيلية الفلسطينية االخيرة تعطي فرصة نادرة للتقـدم        الشرق األوسط، معتبرة ان ا    

اف االلماني امس، انا سعيدة جدا ان وزيرة الخارجية رايس ستذهب الـى هنـاك               .دي.ميركل لتلفزيون زد  
  . الشرق االوسط نهاية االسبوع وعندها سنرى ما بإمكان الرباعية ان تقوم به

 8/1/2006المستقبل 
  

  ن تجّرد عداء من الجنسية لمشاركته في دورة في إسرائيل البحري .70
 في أول حادثة رياضية ـ سياسية من نوعها، ُجرد عداء بحريني كيني االصـل مـن    :بي بي سي، د ب أ

جنسيته البحرينية بسبب مشاركته في ماراتون في إسرائيل فاز ببطولته قبل أيام، فيما رد بتحد، أنه يعتـزم                  
 قـرر الحـضور إلـى       أنه حين  قوله،   هجيروساليم بوست عن   ونقلت. ات إسرائيلية مقبلة  المشاركة في مسابق  

  .دخل التاريخ بهذه المشاركةي سهعرف أنيكن يإسرائيل لم 
  8/1/2007السفير 

  
  من كوادر فتح تحت سيطرتي  % 80: القدومي .71

 صـارح بـأن    عنـدما ، كعادته كان صريحا، لكنه هذه المرة كشف عـن بعـض االسـرار       :الكفاح العربي 
 .االسرائيليين قتلوا ياسر عرفات ألنه كان يستعمل طائرته الخاصة لتهريب السالح الى المقاومة

االموال االميركية في جيوب بعـض      : أسرار أخرى، اكثر تداوالً ربما، اكدها فاروق القدومي في هذا الحوار          
ه يقفان وراء تعطيل مشروع تطـوير       القيادات هي التي تحملهم على تغيير مواقفهم، وأبو مازن وفريق عمل          

ومرة اخرى اكد أن االنتخابات المبكرة غير دستورية وسوف تقـود الـى حـرب اهليـة                 . منظمة التحرير 
 .فلسطينية، وأن ال حل في االراضي المحتلة إال عبر المقاومة

 مبكرة ؟لماذا وافقت على إصدار بيان مشترك مع خالد مشعل ضد دعوة الرئيس أبومازن النتخابات  €
 فصائل فلـسطينية    10البيان الذي تتحدث عنه لم يصدر عني وعن خالد مشعل وحدنا، ألنه صدر من قبل                 

ونحن منذ عام تقريبا نذهب الى دمشق بشكل دوري للبحث في تطوير منظمـة التحريـر                . مقيمة في دمشق  
ع الفصائل الفلسطينية في القاهرة      بين جمي  2005الفلسطينية بناء على االتفاق الذي تم التوصل اليه في العام           

وأنا لم اذهب خصوصا من اجل اصدار هذا البيـان،          . بحضور الوزير عمر سليمان والرئيس أبومازن نفسه      
 2006لكن أثناء اجتماعات تطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي كان من المفترض ان تنتهي بنهاية العام                

تخابات المبكرة، لذلك قمنا بدرس هذا االمر وقررنا فـي الفـصائل            فوجئنا بقرار أبو مازن اصدار قرار االن      
العشرة اصدار هذا البيان الننا ادركنا أن هذا القرار اذا أصر عليه أبو مازن، فسوف يقود الى حرب اهليـة                    

قلنا في البيان ان هذا القرار انفرادي من جانب ابو مازن لم يرجع فيه الـى اللجنـة المركزيـة                    . فلسطينية
ظمة التحرير الفلسطينية الن مثل هذه القرارت المهمة ال بد من التشاور فيها مع الجميع، ومـن جانبنـا                   لمن

وخوفا من اندالع الحرب االهلية كان ال بد من تنبيه أبو مازن الى خطورة هذا القرار االنفرادي، وانا عندما                   
مع خالد مشعل كما قال الـبعض،       ذهبت الى دمشق كان ذلك بناء لموعد سابق ولم اذهب خصيصا للتحالف             

 .وإلصدار بيان ضد ابو مازن
لكن يقال ان الرئيس أبو مازن عاد الى منظمة التحرير الفلسطينية وحصل منها على دعـم باالنتخابـات                   €

 المبكرة؟
هذا الكالم غير صحيح، وقرار ابو مازن انفرادي وسيؤدي الى الحرب االهلية، والحقيقة ان الحوار كـان                  

اً بين حماس وفتح وتوصلنا الى نتائج مهمة كان أبرزها االتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة،       مستمر
 .وكنا نسير بشكل جيد على الرغم من وجود عقبات، لكننا فوجئنا بقرار أبو مازن اجراء االنتخابات المبكرة

 صحيحا أو غير صـحيح،      بصراحة البعض يقول انك تقف ضد أبو مازن في أي قرار يتخذه، سواء أكان              €
 وأن توقيعك على البيان الذي صدر بحضور خالد مشعل كان لمجرد الوقوف في وجه أبو مازن؟
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هذا ليس صحيحا، والقرار الذي اتخذته برفض فكرة االنتخابات المبكرة هدفه مصلحة الشعب الفلـسطيني،                
. من هنا كان القـرار    .  الى حرب أهلية   وأنا قريب جدا من كل الفصائل وأعلم ان االنتخابات المبكرة ستقود          

أما بخصوص االنطباع بأنني ضد أبو مازن فهذا ربما ألنني منذ البداية كنت ضد اتفاق اوسلو، وأبو مـازن                   
هو عراب أوسلو كما يعلم الجميع وهو عضو في اللجنة المركزية التي أنا رئيسها، ومعروف انه جاء بعدي                  

 .ولم يبق من الجيل المؤسس سوى أنا وأبوماهر وأبو األمين. ؤسسفي المنظمة ألنه ليس من الجيل الم
هل يعني ذلك ان الخالفات تجددت من جديد بينك وبين ابومازن بعد المصالحة التي تمت في االردن فـي                    €

 ؟2005العام 
ن يوصل  االمر ال يتعلق بالمصالحة لكن ابومازن يفتخر دائما انه هو الذي صنع أوسلو وأنا قلت ان أوسلو ل                  

وسـبب الخـالف    .  عاما من التفاوض والسعي وراء أوسلو ما زلنا عند نقطة الـصفر            15الى شيء، وبعد    
الجوهري بيني وبين أبو مازن هو انني أرفض الشروط االسرائيلية للتسوية، مثل وقف المقاومة ومالحقـة                

وموقفي مـن أوسـلو     .  اليها النشطاء في حين ان أبو مازن يمكن ان يتعاطى مع هذه المبادئ، بل انه يدعو              
ومن وقعه ليس وليد اليوم، أنا ضد أوسلو منذ توقيعه وقد نصحت الرئيس الشهيد ياسر عرفات بعدم الذهاب                  
الى االراضي المحتلة وطلبت منه ان يبقى في الخارج وأن يرأس السلطة أي شخص آخـر غيـره، لكنـه                    

وعلى الرغم من العيوب الخطيرة التي تـضمنها      . تهاءاستجاب لمن قالوا ان التسوية النهائية قاربت على االن        
أوسلو قتل االسرائيليون رابين، وهنا أدرك عرفات ان اسرائيل ال تريد السالم فبدأ يهرب السالح في طائرته                 

 .الخاصة الى المقاومة حتى قامت اسرائيل بقتله
  بما يكون بسبب إمالءات خارجية؟هل تعتقد ان قرار أبومازن ليس قراره وان قرار االنتخابات المبكرة ر €
المعروف ان اسرائيل ادعت ان ليس هناك شريك لها في عملية السالم، ونتيجة لضغوط هائلة تـم تعيـين                    

أبومازن رئيسا للوزراء على الرغم من معارضة الرئيس ياسر عرفات، وكان أبو مازن يجري المفاوضات               
 أبو مازن اميركي وغربي المزاج والهوى على الرغم من          وأنا أقول دائما ان الرئيس    . مع الغرب واسرائيل  

الغرب هو الذي طلب من أبومـازن اجـراء         . ان الغرب يستغله من دون تقديم اي شيء للشعب الفلسطيني         
االنتخابات المبكرة، وهذا ليس فقط لدعم أبومازن ضد حماس، وان كان هذا صحيحا لكن لتعطيـل عمليـة                  

طيني بنزاعات ومشكالت داخلية، وإلفشال السعي الفلسطيني للوصول الـى          التسوية كي ينشغل الشعب الفلس    
وعندما الحظ الغرب والواليات المتحدة وإسرائيل ان       . رؤية فلسطينية موحدة تساعد في التحرر من االحتالل       

مفاوضات تشكيل الحكومة الوطنية وصلت الى مرحلة متقدمة يمكن ان توحد القرار الفلسطيني جاء التـدخل       
 .غربي واالسرائيلي عبر قرار الرئيس أبومازن، اجراء انتخابات مبكرةال
هل ان الغرب يشعر بالفعل ان حماس خطر ال بد من القضاء عليه، وهل هذا يحقق مصلحة فتح كما يعتقد                     €

 بعض الفتحاويين؟
رض مـن   الغرب يريد رأس فتح أوال ألنها تشكل بداية وطليعة العمل الفلسطيني الجهـادي لتخلـيص اال                

االحتالل، باالضافة الى ان الغرب يريد افشال حماس كـي يعاقـب الـشعب الفلـسطيني علـى خياراتـه                    
والحقيقة ان الرئيس ابومازن يعيش في خدعة كبيرة ألن الغرب لن يعطيه شيئاً، وابو مازن ال                . الديمقراطية

اوضـات بـين الفلـسطينيين      وأنا أقول للعرب ان اي دعـم للمف       . يستطيع الوصول الى تسوية مع اسرائيل     
ماذا حصلنا مـن    .  عاماً 15واسرائيل لن يحل المشكلة، لكنه سيكون مجرد مضيعة للوقت ألننا نتفاوض منذ             

اسرائيل والغرب؟ اسرائيل تتفاوض من اجل التفاوض وال ترغب في السالم، والغرب يريد احـراج فـتح                 
ة نظري عملية عبثيـة ال قيمـة لهـا ألن           باصرار ابومازن على التواصل مع الغرب، والتفاوض في وجه        

اسرائيل تعرف ان السالم خطر عليها، لكن هناك أمواالً طائلة توضع في جيوب الكثيـرين، ممـا يجعلهـم                   
 .يخضعون ألوامر الواليات المتحدة

 من هم هؤالء الذين توضع االموال في جيوبهم من الواليات المتحدة والغرب؟  €
 . أسمائهمهم معروفون وال داعي لذكر 
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صدر قرار من إحدى قيادات اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية باغالق مقر الـدائرة الـسياسية                 €
لمنظمة لتحرير الفلسطينية واغالق مقر الضيافة الخاص بك وقام السفير الفلسطيني في عمان بتنفيذ القـرار،   

 كيف ترى ذلك؟ 
الفلسطينية، ومقر الدائرة السياسية لمنظمة التحريـر فـي عمـان           صدر نفي لهذا القرار من جانب الرئاسة         

 .مفتوح بأمر ملكي من الملك حسين وال يمكن إغالقه
 لكن القرار تم تنفيذه بالفعل؟ €
الحكومة األردنية سوف تعالج االمر، والذي أصدر هذا القرار سوف يلقى عقابا شديدا، كما اننـي سـوف                   

ان على هذا التصرف االحمق ألنه كان من المفروض الرجوع الي الننـي             اعاقب السفير الفلسطيني في عم    
 . اي منذ تم انتخاب الرئيس عرفات1988وزير خارجية فلسطين منذ العام 

 يقال ان نبيل عمرو وأحمد عبد الرحمن هما اللذان اصدرا القرار؟ €
 .أنا سوف أتخذ قراري بمعاقبة من أصدر القرار بعد التأكد من ذلك 
 ت في تصريح سابق ان ابومازن رئيس لسلطة محلية فقط في حين انك الرئيس الفعلي لدولة فلسطين؟قل €
 تم انتخاب الرئيس عرفات كرئيس لدولة فلسطين وتم انتخابي كوزير للخارجية، وابو مازن              1988في العام    

ـ        . لم يكن يومذاك عضوا في هذه الدولة       ر الخارجيـة محلـه     وفي حال استشهاد الرئيس أبو عمار يحل وزي
. باالنابة، لكن ابو مازن مجرد عضو في اللجنة التنفيذية ونائب لي كأمين سر اللجنة المركزية لحركة فـتح                 

والرئيس أبو مازن رئيس فقط لسلطة محلية طبقا التفاقية أوسلو ألن رئيس السلطة ليس له صالحيات فـي                  
و هناك خالف حقيقي علـى البرنـامج        . الفلسطينيةالعمل الدبلوماسي، لذلك ترك االمر الى منظمة التحرير         

وعلى . السياسي ألن أبو مازن بصراحة ضد المقاومة، لكن انا ال ارى طريقا آخر للتحرر من دون المقاومة                
 .الرغم من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل إال انني اتفق مع حماس على عدم االعتراف

 الفتحاوية التي تتصرف وكأن فتح الداخل فقط هي التي لهـا الكلمـة              كيف ترى تصرفات بعض العناصر     €
 الوحيدة في فتح من دون الرجوع الى فتح الخارج؟

هناك بعض التصرفات التي تخرج عن السياق العام لمنظمة فتح الن الذين يرتكبون هذه الحماقات يحتاجون                 
ئي يحتاج الى تربية فتحاوية الن الكثيـر مـن          الى تربية وتدريب، وقد سبق لي القول ان جهاز االمن الوقا          

عناصره دخلوا فتح والجهاز من دون ان يحصلوا على التدريب الكافي، وانا اطالب هذا الجهاز باالنـضباط                 
 .وفق االنظمة الداخلية لـفتح

 هل تخشى على منصبك من أعوان الرئيس أبو مازن؟ €
ي وجميعهم يعلمون انني أعمل من اجـل شـعبنا          من كوادر فتح في الخارج والداخل تحت سيطرت        % 80 

 .وليس لمصالح ذاتية، وكما قلت انا قبل أبو مازن في النضال وهو فقط رئيس لسلطة محلية
هناك من يقول ان االعراف الديمقراطية تقضي باللجوء الى االنتخابات المبكرة عندما يتعذر التوصل الـى                 €

  المنتخب أيضا؟اتفاق بين الرئيس المنتخب ورئيس الوزراء
 سنوات، ويجب على حمـاس ان تـستكملها وال          4 شهرا ووالية حماس تستمر      12كان هناك انتخابات منذ      

لكن بعد الحصار على الشعب الفلسطيني قالـت أميركـا وأوروبـا ان             .  شهرا 12يمكن قبول انتخابات كل     
ماذا تفعل حماس أكثـر     . ى ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الحل الوحيد لفك الحصار فوافقت حماس عل           

ونحن في دمـشق وضـعنا برنامجـا    . من هذا؟ والمشكالت القائمة يمكن حلها باالتفاق على برنامج سياسي  
، لكن لالسف كلمـا تـأتي       1974متجانسا مع النقاط العشر التي اقرتها منظمة التحرير الفلسطينية في العام            

 . الى نقطة البدايةالسيدة رايس الى المنطقة يتغير االتفاق ونعود
 اذاً أنت تعتبر االنتخابات المبكرة التي دعا اليها الرئيس أبو مازن غير دستورية؟  €
نعم االنتخابات المبكرة غير دستورية ألنه ال يحق للرئيس حل المجلس التشريعي الذي جاء نتيجة ألمر من                  

 .الواليات المتحدة، وانا أرفض أي ضغط اميركي يضر بقضيتنا
 يف تقرأ التأييد االسرائيلي واالميركي واالوروبي لدعوة الرئيس أبومازن الى اجراء انتخابات مبكرة؟ك €
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الواليات المتحدة ومعها اسرائيل واالتحاد االوروبي يهمها في المقام االول انشغال الفلسطينيين بالـصراع               
هم دائما يقدمون المبـادرات  . لة الفلسطينيةالداخلي، وبالتالي ال يكون هناك أي التزام من جانبها بتحقيق الدو        

بهدف إحداث نزاع فلسطيني داخلي، لكن بعد قبول الفلسطينيين هذه المبادرة وبلورة موقف موحد منهـا ال                 
 .نجد أي التزام من جانب أميركا واسرائيل

 ا المازق؟ في ضوء الخالفات بين حماس وفتح والخالفات بينك وبين ابو مازن كيف يمكن الخروج من هذ €
الخالف هو بين المجموعة التـي تعمـل فـي الرئاسـة وحمـاس              . ليس هناك خالفات بين فتح وحماس      

والحقيقـة أن فتـرة     . والمجموعة التي تعمل في الرئاسة لها مصالحها الخاصة وبرنامجها السياسي الخاص          
 الحاجز النفـسي مـع العـدو        المفاوضات العبثية بين هؤالء العاملين في الرئاسة وبعض المستقلين أفقدتهم         
هؤالء يقبلـون بـأي شـروط       . الصهيوني، حيث انهم وصلوا الى مرحلة من التعايش السلمي مع هذا العدو           

للتسوية مع اسرائيل ألنهم يملكون قناعة خاطئة بأن المفاوضات السياسية هي الطريق الوحيد للتوصل الـى                
لكـن أنـا أعتقـد      .  نفسه الى وقف المقاومة المسلحة     تسوية سلمية مع العدو االسرائيلي، ويدعون في الوقت       

. عكس ذلك ان المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد، واالمثلة واضحة لنا في قطاع غزة وجنـوب لبنـان                 
الحلول االخرى غير مجدية ولك ان تتخيل ان أوروبا ومعها الواليات المتحدة المنحازين دائما الى اسـرائيل           

 على شعبنا الفلسطيني الذي أصبح يعاني الجوع والفقر والحرمان نتيجة عدم دفع             هما اللذان فرضا الحصار   
الجميع يقفون ضـدنا  . يفترض أال ننتظر حلوال من الواليات المتحدة أو اوروبا . الرواتب من جانب الحكومة   

عن االنحيـاز   وال بد من ان نثق بانفسنا وبالمقاومة التي هي الحل النهائي والوحيد والعنصر المستقل بعيدا                
 .االميركي واالوروبي االعمى السرائيل

حتى بعض الدول العربية واالسالمية التي أقامت عالقات مع اسرائيل بهدف التأثير فيها ودفعها الى عمليـة                 
السالم لم تنجح في ذلك، فقد ثبت العكس، حيث ان التطبيع مع االسرائيليين زاد اسرائيل تعنتا وتصلبا، وانا                   

. ول للدول العربية واالسالمية بأن التطبيع لن يدفع باسرائيل نحو السالم، لكن لم يستمع لي احد               تعبت من الق  
 لم ننتظرالمساعدة من أحد وكنت دائما اتذكر        1974ونحن في الحقيقة عندما اتخذنا قرار المقاومة منذ العام          

 . يركية عاما ضد فرنسا، ثم ضد الواليات المتحدة االم30نضال الفيتناميين لمدة 
البعض رأى في قرار وزراء الخارجية العرب االخير الذي لم تحضره أنت وحـضره الـدكتور محمـود                   €

الزهار، انه تغيير نوعي في المواقف العربية لجهة قرار فك الحصار عن الشعب الفلسطيني كيف ننظر الى                 
 هذا القرار؟

ة لكنها ال تنفذ منها شيئا، ولهـذا الـسبب أنـا            لألسف الشديد كثير من القرارات توافق عليها الدول العربي         
صرحت بأنني لن أحضر مؤتمر وزراء الخارجية ألن مواقف الكثير من الدول العربية مـا زالـت تحـت                   
الضغط االميركي، ونتمنى في المستقبل ان تتخلص الدول العربية من هذه الضغوط، ويكـون لهـا موقـف                  

 .مستقل خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية
 هل تم االتفاق على شيء آخر في دمشق بخالف رفض االنتخابات المبكرة؟  €
تم االتفاق على ضرورة مواصلة الحوار بين الفصائل العشرة واتفقنا ايضا على ان غياب الحوار يمكن ان                  

 من  وقد نجحت الجهود المصرية أكثر    . يقود الى الحرب االهلية، وهناك اتصاالت مع عدد من الدول العربية          
مرة في احتواء التراشق بااللفاظ والسالح بين حماس وفتح، ونحن من جانبنا اصـدرنا تعليمـات واضـحة                  
لالخوة في فتح داخل االراضي بأن الدم الفلسطيني محرم وان السالح ال بد مـن ان يوجـه الـى العـدو                      

 .والدوافعاالسرائيلي بهدف التحرير وال يجوز ان يوجه ضد أي فلسطيني مهما كانت االسباب 
هل تعتقد ان لالشتباكات الداخلية بين حماس وفتح أسبابا خارجية، وأنها اشتباكات بالوكالة لتنفيذ أجنـدات                 €

 خارجية؟
الحقيقة ان الدور الخارجي موجود ولالسف فان التدخالت الخارجية تزيد التباعد بين الفصائل في الـداخل،                 

 .ه االسباب قريباوانا على ثقة بأننا نستطيع التغلب على هذ
 صرحت من قبل بأنك تحتفظ بملفات الفاسدين وأنك سوف تتعقبهم، الى أين وصل هذا الملف؟ €
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ملفات الفساد والفاسدين الذين سقطوا في االنتخابات التشريعية السابقة موجـودة جميعهـا عنـدي، لكـن                  
لوطنية والخروج من االزمة السياسية     المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تجعلنا نركز اآلن على ملف الوحدة ا          

 .الحالية، وبعدها يمكن االلتفات الى ملفات الفساد
 هناك من يتحدث عن خالفات حادة بين فتح الداخل والخارج الى أي مدى وصلت هذه الخالفات؟ €
أنهـا  اسرائيل تعمل دائما على إحداث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد فتتحدث بصورة تـوحي ك                

وهي تمعن في محاولة إحداث الفرقة بين أبناء المنظمـة  . تفضل فتح على الرغم من انها لم تقدم شيئاً لـفتح  
نحن في الخارج قد نكون في خطر أقل        . الواحدة مثل تسريب االخبارعن الخالفات بين فتح الداخل والخارج        

ة، لكن ليس هناك انقـسام بـين فـتح        من الخطر الذي يتعرضون له في الداخل لذلك نترك لهم حرية الحرك           
 .الداخل والخارج، لكن نحن نحذر من انفراد أبومازن بالقرار ونطالبه بالعودة الى النهج الذي قررته فتح

قلت انه كان من المفترض انتهاء عمليات تطوير منظمة التحرير الفلسطينية بنهاية العام الماضـي، مـن                  €
 ير الفلسطينية؟المسؤول عن تعطيل تطوير منظمة التحر

الرئيس أبومازن ومن حوله، هم الذين يعطلون تطوير وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية فالرئيس يتخذ                
القرارات من دون الرجوع الى المؤسسات الخاصة بالمنظمة على الرغم من انه دائم الحديث عـن منظمـة                  

لسطيني، والحقيقة أن جميـع الفـصائل الفلـسطينية         التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الف      
 .متوافقة على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية

المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد يوسف قال لي ان هناك مبادرة من جانب حماس بدأت                 €
 / حزيران 5 حدود ما قبل     دراستها في بريطانيا تقوم على فكرة الهدنة مع اسرائيل مقابل دولة فلسطينية على            

 ، هل ترى فرص نجاح لهذه المبادرة؟1967 يونيو
الهدنة مع اسرائيل لن تكون مجدية ولن تلتزم بها، وأنا الذي أقنعت حماس بالهدنة االولى لكن اسرائيل لـم                    

 15ذ  في المقابل خرجت اسرائيل من جنوب لبنان وغزة تحت ضربات المقاومة، لذلك انا أقول من              . تلتزم بها 
عاما انه ال طريق سوى المقاومة، ونحن اآلن أمام خطر كبير ال بد من التغلب عليه بحكومة وحدة وطنيـة،          
وال بد من تنازل الطرفين للوصول الى حلول وسط الن هذا أقرب من القبول بشروط الرباعيـة الخاصـة                   

 .بوقف المقاومة واالعتراف باسرائيل

  الكفاح العربيالكفاح العربيعن عن 

  20072007//11//66تي تي التقرير المعلوماالتقرير المعلوما
  

  ال مشروع وال قيادة وطنية واحدة للشعب الفلسطيني: أبو مرزوق .72
  :شاكر الجوهري: حاوره في دمشق

. أجرت الشرق حواراً مطوالً مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تناول فيها جميع قضايا الساعة               
  :ثانيهنا نص القسم النشر أمس الجزء األول منه، و

  قق سقفكم التفاوضي الجديد قاسما مشتركا بينكم وبين عباس وفتح؟هل يمكن أن يح> 
حمـاس تحركـت فـي    .  القاسم المشترك بيننا واسع يحتاج لحراك حقيقي من قبل الرئيس في هذا اإلتجاه            -

الواقع خطوات واسعة جدا باتجاه هذا القاسم المشترك، خاصة بتوقيعها على وثيقة الوفاق الوطني، وقبولهـا                
  . مة وحدة وطنيةتشكيل حكو

  كان ما يحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو عدم التوصل لبرنامج سياسي مشترك؟ > 
 اآلن تم التقدم نحو توافق على برنامج سياسي للساحة الفلسطينية في مرحلة الحوار السابقة، وبالتالي لـم                  -

رئيس عباس أن يتخلى عن المطالبة بتشكيل       وعليه أقول إن على ال    . يعد هناك مانع ألن نتقدم في هذا اإلتجاه       
  . حكومة على المقاس األمريكي لكي يفك الحصار

؟ وإلـى أي حـد      ..األردن، كيف يمكن أن يتقبل اآلن هذا السقف، وهو الذي قبلتم أن يرعى المـصالحة              > 
  ينسجم هذا السقف مع المبادرة األردنية؟ 
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محور يتعلق  ..ه سيكون هناك محوران للحوار في عمان       هذا يعتمد على الحوارات التي ستجري، وأعتقد أن        -
بإزالة ما يتعلق بتعكير صفو العالقات، سواء بين الحكومة الفلسطينية والحكومة األردنية، أو ما بين عبـاس                 

  . وهنية
  هل هذا مرتبط بذاك؟ > 
تقال إلى موضـوع     أعتقد أنه من ضرورات نجاح الحوار تصفية العالقات الثنائية مع األردن، ثم يتم اإلن              -

وإذا تحقق هذا الهدف، أعتقد أن الحوارات المتواصلة لتـشكيل حكومـة وحـدة              . الحوار مع الرئيس عباس   
وطنية، سواء من حيث األشخاص أو البرنامج، يفترض أن تنتقل للداخل، وأن تبدأ حوارات جديدة تؤدي إلى                 

  . توافق تام
  عالقات بين الحكومتين مرتبط بتحقيق المصالحة مع عباس؟ بالنسبة لألردن، هل الجانب المتعلق بتصفية ال> 
 ال شك أن الشرط الالزم ألن تكون وساطة مع اطراف مختلفة ناجحة أن تكون عالقتك جيـدة مـع كـل                      -

  . األطراف، وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع
سافة واحدة من الجانبين،    الدكتور معروف البخيت رئيس وزراء األردن يقول إن األردن يقف فعال على م            > 

  بل قال في مؤتمره الصحفي األخير إن عباس ليس أقرب لألردن من هنية؟ 
  .  إذا هناك عالمات مشجعة ألن يكون هناك عالقات صافية بين األطراف الثالثة-
من هل ينسجم سقفكم الحالي مع الحسابات االستراتيجية األردنية المتعلقة بـاأل          .. لكنك لم تجب عن السؤال    > 

  األردني، واظنها هي المحرك الحقيقي لهذه المبادرة؟ 
 أعتقد بكل موضوعية أنه إذا أراد األردن استقرارا استراتيجيا فيما يتعلق بموقفه أو وضعه من الـصراع                  -

  .  الصهيوني، فأعتقد أن حماس هي األقرب في برنامجها لتحقيق هذا االستقرار-العربي 
 التي يمكن أن يقدمها عباس إلسرائيل على صعيد قضايا الالجئـين والميـاه              هل هذا عائد ألن التنازالت    > 

والقدس يمكن أن تمثل خطرا على األمن األردني، خاصة وأن الدكتور البخيت يؤكد أن األردن سيكون دوره        
  قويا وصلبا فيها، وأنه لن يتخلى عن هذا الدور؟ 

رض الواقع، وطرق التفاوض التي تعمـل علـى          أتصور أن أي قارئ التفاقات اوسلو، وما أصبح على أ          -
إنهاء الصراع، ينبئك بأن شكل الدولة الفلسطينية المزمع قيامها في النهاية اليسمح لهذه الدولـة أن تعـيش                  

. وبالتالي سيكون أي حل مستقبلي هو في اتجاه الـشرق         . طويال، وال للفلسطينيين داخلها باإلستقرار الهانئ     
، سواء لجهة طريقة تناول الموضوع السياسي، أو لجهة موضوع الصراع هـو             ولذا، اقول إن موقف حماس    

  . لصالح المنطقة، السيما األردن
هل صحيح أن هنية أطلع عليها الدول العربية التي زارها فـي جولتـه              ..نأتي اآلن إلى الورقة األوروبية    > 

  األخيرة؟ 
هنية أطلع عليها فقط    . لدول العربية عليها  ليس صحيحا أن هنية كان يحمل نص الورقة معه ويطلع ا          ..  ال -

محمود عباس، وذلك بعد أن سلمت للدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لـرئيس الـوزراء، والـدكتور               
  . 18/6/2006محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء في جنيف بتاريخ 

   يقدمونها؟ كيف تقرأون أنتم تقديم هذه الورقة من طرف اوروبي، وما الذي جعلهم> 
 أعتقد أن لهذا عدة اعتبارات أولها قناعتهم بعدم قانونية الحصار المفروض علـى الـشعب الفلـسطيني،                  -

قـد تكـون وسـيلة      . بمعنى أن فرض الحصار على الشعب الفلسطيني ليس وسيلة للحـل          .. وشروط رفعه 
  . للضغط، لكنها ال تؤدي إلى حل ينهي الحصار

  ر؟ هل هم معنيون بإنهاء الحصا> 
  .  أعتقد أن األوروبيين ال يسعدهم إبقاء الحصار-
  ؟ ..لماذا> 
العامـل  . السيما االعتـراف بإسـرائيل  ..  ألنهم ال يعتقدون بقانونية الحصار والشروط الموضوعة لرفعه -

اآلخر أنهم بحكم خبرتهم بالصراعات التي جرت في اوروبا، يعتقدون أن الشروط المسبقة تقيد وال تحـل،                  
ولديهم مشكلة ايرلندا نموذجا على ذلـك، حيـث إن          . غوط المتواصلة تغذي الصراعات وال تنهيها     وأن الض 

الشروط البريطانية كانت قريبة من الشروط األمريكية المطروحة علينا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية إلـى               
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وحـين ازيلـت    . إلخ.. أوالبريطانيا كانت تشترط االعتراف بالسيادة البريطانية، وإلقاء السالح         .. حد كبير 
بدأ الحوار،  ..الشروط المسبقة تحت قاعدة أنه سيتم التوصل إلى تحقيقها في نهاية المفاوضات بطريق مختلف             

أعتقد أن المبعوث األمريكي، والمندوب البريطاني المعين من قبل رئيس الـوزراء،     . وتم التوصل إلى حلول   
وض مع الجيش الجمهوري اإليرلندي، وبالتالي تم التوصل إلى         كالهما ساهم في ازالة الشروط المسبقة للتفا      

إلى جانب عدم قانونية الحصار وشروط رفعه، أعتقد أن هناك أطرافا أوروبية بـات لـديها قناعـة                  . اتفاق
وبالتـالي،  . بضرورة وجود أفكار تصادم برنامج الحركة، لقناعتها بتأثير ووجود الحركـة علـى األرض             

ولهذا، تطرقوا لهذا األمر من خالل وجهة نظـر         . ج من خالل الحوار مع الحركة     يريدون البحث عن مخار   
  . ولذلك تحدثوا ألول مرة عن هدنة بين طرفين. الحركة للصراع، وآليات الوصول إلى تهدئة في المنطقة

  هل توقفت االتصاالت مع األوروبيين اآلن، وبعد أن قدمت الورقة لكم؟ > 
  .حدثت عدة لقاءات.  ال-
  ؟ هل رفضتها حماس أم قبلتها؟ ..لورقة السويسرية التي قدمت لكم، ما هو الموقف الذي اتخذتموه منهاا> 
  .  نحن اطلعنا على هذه األفكار ولم نرد عليها بسبب ظروف متعددة أكثر الحاحاً-
  هل أمريكا غائبة عن هذه االتصاالت؟ > 
  . ية معنا أعتقد أن األمريكان في صورة جميع االتصاالت األوروب-
  اعتقاد أم معلومات؟ > 
  .  معلومات في حاالت، واستنتاج في حاالت أخرى-
  هل من اعتراض امريكي على ذلك؟ > 
  .  في بعض المرات كان يتم اعتراض، وفي مرات أخرى كان هناك تشجيع-
  متى يكون التشجيع؟> 
  .  هذا تفصيل شديد يستدعي الخوض في كل التفاصيل وال داعي له-
  ح إذا أن األوروبيين واألمريكان باتوا على قناعة بأنه ال حل دون حماس؟ واض> 
  . ال حل في الموضوع الفلسطيني دون حماس.. يمكن الخلوص إلى ذلك-
  هل توافقون على اقامة صيغة اتحادية بين الدولة الفلسطينية واألردن فور إعالن قيامها؟ > 
لثاني من هو في موقع المسؤولية فـي الدولـة الفلـسطينية         هذا سؤال يجيب عنه طرفان األول األردن وا        -

أما موقف الحركة من موضوع الوحدة، فهو مع كل وحدة وترابط، وما وصلت إليه الحالة               . المزمع انشاؤها 
  . العربية من ترد وضعف سببه غياب الوحدة والترابط بين أبناء األمة الواحدة

؟ هل محمود عباس هو من يفعل  ..فقة تبادل األسرى مع اسرائيل    المسألة األخيرة، ما الذي يعرقل اتمام ص      > 
  ذلك؟ 

  . ال أعتقد ذلك بل إن اسرائيل غير متعجلة في إتمام الصفقة..  ال-
  ؟ ..يقال إنه يريد اتمام الصفقة من خالله> 
  .  هذا ال يعني أنه يعرقل االتفاق-
  لكن هذا يؤدي لهذه النتيجة؟ > 
  . ل، ولم يتم التوافق عليها حتى يعوقها أبو مازن الصفقة لم تبرم حتى تعرق-
. اسماعيل رضوان الناطق باسم حماس في غزة يقول إنه تم تحقيق تقدم ملموس على طريق اتفاق التبادل                > 

ما الذي تحقق، مع األخذ بعين االعتبار أن الجانب اإلسرائيلي يرفض اطالق الف أسير فلـسطيني مقابـل                  
  جلعاد شليط؟ 

وأعتقد أن كل الكالم الذي يقال غير مفيد في الوقـت           . ة مصرية وكثير من الكالم هنا وهناك       توجد وساط  -
  . الحاضر، ال لجهة مصلحة انجاز الصفقة، وال لجهة دخول حماس في تفصيالت تتعلق بهذا الموضوع
قيـد أو   رضوان قال إن هناك تقدما، بمعنى أنه كان هناك طلب اسرائيلي إلطالق األسير جلعاد شليط دون                 

وأعتقد أنه حتى نفي ايهود اولمـرت رئـيس         . اآلن يدور حديث عن اطالقه مقابل أسرى فلسطينيين       . شرط
وزراء اسرائيل ال ينفي هذه الحقيقة، بل يؤكدها، لكنه يقول اآلن إن العدد المطلوب اطالقه مـن األسـرى                   

  . الفلسطينيين كبير
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  سرائيل دون أن تكون لرئيس السلطة عالقة بها؟ وهل التفاوض على هذه الصفقة يدور بينكم وبين ا> 
لدى اتمام اإلخراج النهائي للصفقة، ال شـك أنـه سـيكون            .  الحديث يدور بين حماس ومصر واسرائيل      -

  .. للرئيس عباس دور
  ؟ ..ما هو هذا الدور> 
  .  ال أستطيع تحديده اآلن-
  ية؟ ما تفسيرك لما يحدث اآلن على الساحة الفلسطين.. سؤال أخير> 
 بصراحة شديدة إن ما يحدث اآلن على الساحة الفلسطينية هو صراع حول القرار الـوطني الفلـسطيني                  -

هب أنك سألت فلسطينياً ما هو الهدف الذي تريد إنجازه، ومن هو            . والمشروع الوطني الفلسطيني ومسارهما   
ثة أجوبة متباينة، الفلـسطيني فـي       القائد الذي يقود الشعب الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف، ستجد أن هناك ثال           

مخيمات الشتات خارج فلسطين سيقول هدفي الرئيسي هو العودة وسيسمي قائد فصيله على أحسن تعبيـر،                
والفلسطيني في الضفة والقطاع سيجيب دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وسيسمي أبو مازن وهنية لقيـادة                

نة والهوية ولجنة المتابعة العربية العليا هي التي تقود هذا           سيقول حقوق المواط   48هذا المشروع، وفلسطيني    
إذن ليس هناك مشروع وطني واحد وال قيادة وطنية واحدة لشعبنا الفلسطيني وهذا ما آلت إليـه                 . المشروع

االتفاقيات األخيرة في حصر المشروع الفلسطيني رسمياً في دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غـزة                
صراع وحل الدولتين والعودة تتحقق بحل نتوافق عليه مع إسرائيل، والقـرار بيـد قيـادة منظمـة     وإنهاء ال 

التحرير الفلسطينية وهي نفسها قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وهي نفـسها قيـادة الـسلطة                 
القيادات للـداخل، أو    لقد بذل الكثير من أجل تركيز المشروع في إطار السلطة عبر نقل             . الوطنية الفلسطينية 

مركزية قرار اللجنة المركزية لفتح ، اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر، والمجلـس العـسكري، وجميـع                  
الصالحيات الممنوحة لمنظمة التحرير في الدوائر السياسية والثقافية والصندوق القـومي وتحويـل جـيش               

، وهـو   25/1/2006جي هو انتخاب حماس في      التغيير االستراتي . التحرير إلى قوات أمن وطني في الداخل      
هذه الشراكة في القرار لها غطـاء       . الذي جعل في الساحة الفلسطينية شراكة سياسية بانتخابات حرة ونزيهة         

باختصار نؤمن بالشراكة الـسياسية وعـدم االعتـراف بـشرعية           . وشرعية شعبية وتحمل برنامجاً مغايراً    
 حقوقنا التاريخية، وهي دولة ال تؤمن بإنهاء الصراع وتعمـل علـى   االحتالل، وإقامة دولة بدون تنازل عن 

عودة الالجئين إلى ديارهم التي اخرجوا منها، وتعتبر الطريق لهذا كله هو المقاومة المشروعة فـي وجـه                  
هذا الحدث التاريخي كان له صدى كبير على المستوى الوطني والمستوى اإلقليمـي والمـستوى               . االحتالل
هؤالء ال يريدون لهـذا المـشروع أن يغيـب أو أن    . مشروع األول كان له غطاء إقليمي ودولي    فال. الدولي

يتغير، ولذلك بدأت الضغوط الشديدة سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، وزعزعة لألمن واالستقرار في الـداخل              
.. الخ.. رخاء وال وال  بهدف ايصال رسالة للشعب الفلسطيني أن ال أمن وال استقرار وال معونات دولية وال               

إما بإزاحة حماس التي اختارها الـشعب الفلـسطيني، أو أن تتغيـر             .. إال بالعودة إلى ما كانت عليه األمور      
وما نشاهده اليوم هو رسـالة أصـحاب المـشروع    . حماس وتتبنى نفس المشروع الذي هزم في االنتخابات       
ونحـن  . الشعب، وهدفها اخضاع الـشعب الفلـسطيني      الداخليين وتحالفاتهم اإلقليمية والدولية، الذي رفضه       

باختصار أيضاً ندافع عن خيار الشعب في بناء مشروع وطني جامع لشعبنا الفلسطيني، وعن مستقبله، ومن                
هنا كان طرح إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية في كل ورقة سياسية يتم التوافق عليها، واإلصرار على                 

يسوؤنا ما يحدث من فلتان أمني وإراقـة        . رغم كافة الضغوط الداخلية والخارجية    ثوابت الشعب الفلسطيني،    
دماء غالية هي منارة لشعبنا وألمتنا، ويجب أال نوجه البنادق إال لعدونا الصهيوني، وحرمة الدم الفلـسطيني                 

ي إليك ألقتلك،   وليكن شعارنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يد          . يجب أن تبقى شعار كل فرد بيننا      
نحن مع الحوار لنصل جميعاً إلى المشاركة في القرار، والمشاركة في القيادة،            . إني أخاف اهللا رب العالمين    

  .ثم التفاهم على المشروع الوطني
 8/1/2007الشرق القطرية 

  
  عندما تكون الطائفية بديالً عن العروبة واإلسالم .73
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  أحمد الحيلة
، في صبيحة يـوم عيـد       ..لرئيس العراقي األسبق صدام حسين بتلك الطريقة      ليس صدفة وال عبثاً أن أعدم ا      

  .األضحى المبارك
فما جرى كان بال شك نتيجة دراسة وإرادة أمريكية وجدت القبول والترحاب من الحكومة العراقية المدعومة                

  .إيرانياً
إن هي أرادت ذلك؛ فهـي  فال يعقل أن نصدق أن واشنطن كانت عاجزة عن وقف عملية اإلعدام أو إرجائها  
  .التي تهيمن على النظام الحاكم وتأمر وتنهى، وتمسك بصدام حسين بيد من حديد

ما هي المصلحة األمريكية في إعدام الرئيس صدام حسين بهذه الكيفية، وفـي هـذا الوقـت                 : ولكن السؤال 
  الحساس والمقدس لدى المسلمين؟

 من سوق بعض الحيثيات التي الزمت حادثة اإلعـدام علـى         قبل التطرق إلى اإلجابة على هذا السؤال، البد       
  :النحو التالي

أن إعدام صدام حسين جاء على خلفية محاكمته بأحداث متعلقة بالطائفة الشيعية بعيداً عن األحـداث                 •
 ..المتعلقة باألكراد، وبعيداً عن تهمة حيازة أسلحة دمار شامل وخوض حروب إقليمية

نوري المالكي، وذلك بعد إجراء     ) الشيعي(باشرة إثر توقيع رئيس الوزراء      أن تنفيذ حكم اإلعدام تم م      •
الذي ألمح إلى أنه لن يوقـع       ) الكردي(تعديالت دستورية سمحت بتجاوز رئيس الجمهورية طلباني        

 .على قرار إعدام صدام
ن أن واقعة اإلعدام تمت بحضور مسؤولين وشخصيات شيعية أبرزت شماتتها، وحقدها، وطائفيتها م             •

خالل الشعارات المؤيدة لمقتدى الصدر المتهم برعايته لمليـشيا مـسلحة تـستهدف قتـل علمـاء                 
 ..وشخصيات سنية بارزة ناهيك عن القتل على الهوية

مسألة التوقيت، أي صبيحة يوم عيد األضحى، آذت مشاعر المسلمين وخاصة أهل السنة، كما بعثت                •
رئيس الوزراء نوري المالكي بأن عيد األضحى لـدى         برسالة استخفاف وازدراء السيما عندما علّق       

الشيعة يصادف اليوم التالي لواقعة اإلعدام، األمر الذي يعني إنكار الشيعة أو جـزء مـنهم لوقفـة                  
 .عرفات التي تمثل إجماعاً إسالمياً على مستوى العالم

السيد رفسنجاني  ظهور إيران، كأحد أبرز الشامتين والمرحبين بإعدام صدام حسين لدرجة أن ذهب              •
إلى القول بأن إعدام صدام تحقيق للعدالة اإللهية، رغم إجماع المراقبين ومؤسسات حقوق اإلنـسان               

 ..على أن محاكمة صدام تفتقر إلى أبسط معايير العدالة
ية ما سقناه يقودنا إلى أن الواليات المتحدة أرادت من تلك الواقعة بكيفيتها وحيثياتها وتوقيتها، أن تكون شيع                

  : اإلخراج والتنفيذ، سعياً لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثالن في
 إثارة النعرة الطائفية في منطقة الشرق األوسط بعد فشل اإلستراتيجية العسكرية لواشنطن في العـراق                :أوالً

ول العربية  ، وبالتالي اعتماد الفتنة الطائفية لتأجيج الصراعات الداخلية والبينية بين الد          ..وأفغانستان ولبنان و  
واإلسالمية إلحداث فوضى تحصد ما تبقى من تماسك هش للدولة القومية أو الوطنية، ممـا يعنـي تغليـب                   

  .الطائفية على المواطنة والهوية الوطنية، وإلى تفكيك الدولة الوطنية إلى كيانات سياسية على أسس طائفية
ي عقول المحافظين الالهوتيين الجدد ـ ويجبر  هذا المشهد بال شك سيخدم دولة إسرائيل المحتلة ـ الساكنة ف 

كسرها بعد هزيمتها النكراء في لينان، ويجعلها الدولة األقوى بال منازع في الشرق األوسط بعد أن تـضمن                  
  .أمنها بمزيد من االنقسام العربي واإلسالمي

ى تـشكيل جبهـة عربيـة        سعي الواليات المتحدة إلى استثمار نتائج إعدام صدام حسين بأيد شيعية إل            :ثانياً
رسمية سنية، مستغلة حالة االستياء التي عمت الشارع السني ـ بعد شعوره باإلهانة واالسـتخفاف بـسبب    
توقيت اإلعدام لصدام حسين ومالبسات الحادثة ـ ، لخلق مزيد من االنقسام في المنطقة على أساس طائفي  

رانية، بعد إبراز المشروع النووي اإليراني علـى        يمهد الطريق لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإلي       
  ..أنه مشروع طائفي شيعي موجه ضد السنة
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ال شك أن حادثة إعدام الرئيس صدام حسين، والموقف الطائفي الشيعي اإليراني ـ العراقي منهـا سـيمثل    
سالمية التـي   فرصة لواشنطن إلحداث مزيد من االنقسام والتجييش الطائفي على حساب الهوية العربية واإل            

أفرزت نماذج متقدمة وقفت في وجه الغزو الصهيوأمريكي، وما الدعم السني لحزب اهللا اللبنـاني الـشيعي                 
المقاوم وما الدعم الشيعي للمقاومة الفلسطينية إال شاهد على أهمية التالقي على الهوية اإلسالمية بعيداً عـن                 

ا والترويج لها من خالل اختراق الـصف واسـتغالل          الطائفية المقيتة التي تحاول واشنطن وتل ابيب زرعه       
  .الغوغاء والجهلة والمغرضين من ضعاف النفوس

8/1/2007  
  

  هل انتهى حقاً عالم القطب الواحد؟ .74
  السيد أمين شلبي

مع غياب االتحاد السوفياتي في اوائل التسعينات ومن ثم انتهاء الحرب الباردة التي ظلت عالقاتها وتنافساتها                
قات الدولية قرابة خمسة عقود، بدا ان الواليات المتحدة االميركية ستبرز باعتبارها القطب الوحيد              تحكم العال 

في النظام الدولي، غير ان هذا المفهوم لم يكن استقر بشكل نهائي، فقد بـدأت علـى المـسرح االميركـي                     
احادي القطبية ام ثنائيـاً ام      والعالمي، عملية جدل واسع حول طبيعة النظام الدولي المقبل وهل سيكون عالما             

 - بمـا فيهـا الواليـات المتحـدة     -متعدد االقطاب، وبدأت عملية فحص إلمكانات وقدرات القوى الكبرى      
المؤهلة لكي تشارك في قيادة النظام الدولي، وحتى بالنسبة الى الواليات المتحدة كانت ثمة شـكوك حـول                  

 منتصرة من صراع الحرب الباردة، وذلك بعد االعبـاء          امكانياتها وتساؤالت حول ما اذا كانت خرجت حقا       
 في هذا الصراع، اما القوى الكبـرى التـي خـضعت            - ونيابة عن حلفائها     -التي تحملتها تقريبا بمفردها     

للفحص فكانت تحديدا هي اوروبا واليابان والصين وروسيا، وخلصت عملية الفحص الى انه على الرغم من                
ك عنصرا من عناصر القوة، اال انها تفتقر الى عناصر القوة االخرى التي يمكـن          ان كال من هذه القوى تمتل     

ان تؤهلها لمنافسة الواليات المتحدة على المكانة الدولية، واستمر هذا الجدل طوال حقبة التـسعينات التـي                 
ة العسكرية  انتهت مع نهاية والية كلينتون وتحقق الجميع ان الواليات المتحدة اصبحت تملك من عناصر القو              

وهكذا تأكد مفهوم القطـب     .  لقوى اخرى  - مجتمعا   -واالقتصادية والتكنولوجية والديبلوماسية ما ال يتحقق       
، بما كان يعني عندهم Unipolar Momentالواحد او ما سماه المنظرون المحافظون لحظة القطب الواحد 
مية كقطب اوحد وان تعمل على ان ال تظهـر          ان على الواليات المتحدة ان تستخدمها لكي تؤكد مكانتها العال         

 كان السؤال الذي واجهها، بل واجه       2000وعندما جاءت ادارة بوش عام      . قوة منافسة لها على هذه المكانة     
ما الذي ستفعله الواليات المتحدة بهذه القوة؟ هل ستستمع الى االصوات المحافظة، ثـم بعـد ذلـك                  : العالم

ن يدعون الى التركيز على القوة واالستعداد للعمل المنفرد وتجاهل اآلخـرين            لمجموعة المحافظين الجدد الذي   
بشكل يضمن ان تصيغ الواليات المتحدة ما تراه خيرا لها وللعالم وان تنفذه، او االصوات التي بـدت فـي                    

 Soft الى ان تركز الواليات المتحدة على قواتها الناعمـة  - كما دعا جوزيف ناي -البداية خافتة وتدعو 
Power                والعمل والتعاون مع القوى االخرى؟ غير أن تيار المحافظين الجدد تمكن من اركان االدارة ونفذ ،

 ايلـول   11الى دوائرها الرئيسية في البيت االبيض والبنتاغون بل حتى وزارة الخارجية، وجاءت احـداث               
نات استراتيجيات االمن القـومي     لكي تقدم دعما لرؤاهم ومفاهيمهم التي اصبحت فيما بعد من مكو          ) سبتمبر(

وبفعل هذه االستراتيجية قامت الواليات المتحدة بحربين فـي         . 2002االميركي التي اعلنها بوش في ايلول       
افغانستان والعراق، واصبحت القوة بديال عن الديبلوماسية، وجرى تجاهل الحلفـاء بـل والـصدام معهـم                 

اقيات الدولية، غير ان هذا النهج في استخدام القوة والعالقـات      وازدراء المنظمات الدولية، والتنصل من االتف     
مع العالم بما فيهم الحلفاء اصطدم بتعثر الحرب على العراق وعدم تحقيقها ألهدافها وظهور فـساد وعـدم                  
صحة االفتراضات التي قامت عليها، ما ابرز حدود القوة وما يمكن، رغم تفوقها، ان تحققه، وتوافق هذا مع                  

 حيث بدأت االسئلة تدور حول ما اذا كان نهج واليته الثانيـة سـيكون    - 2004 -والية بوش االولى    نهاية  
 America Aloneوبدأ خبراء السياسة االميركية يتحدثون عن اميركا الوحيـدة  . استمرارا لواليته االولى

 اول تصريحاتها ان هذا     ولعل هذا هو ما جعل وزيرة الخارجية االميركية الجديدة كوندوليزا رايس تقول في            
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وقت الديبلوماسية وان تبدأ عملية ترميم للعالقات مع اوروبا وان تكون اول زيارة لها ثم الرئيس في واليته                  
الجديدة الى القارة حيث اعرب عن استعداده للتعاون وتحدث بلغة جديدة بعيدة عن الغطرسة، وقد انتجت هذه          

مفارقة كانت المنطقة التي كانت مصدر خالفات في الوالية االولى،          الرحلة بداية توافق اميركي اوروبي، ولل     
  .وهي الشرق االوسط، مجاال للتعاون حول قضايا مثل سورية، لبنان، وايران ثم حول حماس

من المعروف تاريخيا ان انفراد قوة عظمى بالنفوذ والسيطرة غالبا ما يحرك عدم رضا ثـم سـعي القـوى                  
ل مقاومته، وهو النمط الذي شاهدناه ونشاهده مع انفراد الواليـات المتحـدة             االخرى لتصحيح هذا الوضع ب    

بالقوة والنفوذ عالميا وتهميش القوى االخرى، فرغم تقبل هذه القوى في البداية على مضض لحقيقـة تفـوق           
القوة االميركية ومحاولة ترويضها، اال انها كانت تعرب عن عدم رضاها وتململها من محـاوالت انفـراد                 

لواليات المتحدة بالقرارات الدولية، والدعوة لعالقات دولية ديموقراطية تقوم على تعدد القـوى والمراكـز،               ا
وقد بدأ هذا التصور يبدو اكثر احتماال مع صعود قوى ثالث هي الصين، روسيا، والهند، فالـصين بـشكل                   

لقوة الثالثة العالمية بل ربمـا      خاص يؤهلها نموها االقتصادي غير المسبوق الن تكون خالل عقد او عقدين ا            
زاحمت الواليات المتحدة مع منتصف القرن، وروسيا، خصوصاً في ظل رئاسة بوتين، وهي تعمـل علـى                 
استعادة ادوارها االقليمية والدولية وتأكيد ذاتها بصورة ال تخلو من مناوأة الواليات المتحدة، اما الهند فـإن                 

  .قطب الثالث في االقتصاد العالمي بعد الواليات المتحدة والصينالخبراء يتوقعون ان تبرز باعتبارها ال
 الن يعلن انتهاء Dominique Moisiوربما كان هذا ما دفع بخبير استراتيجي فرنسي هو دومينيك مواسي 

الصين، روسيا، الهنـد    : اال انه يثير في نفس الوقت تحفظا او اشكالية ان القوى الثالث           . عالم القطب الواحد  
جاهزة او راغبة او قادرة على ان تعمل كقوة استقرار دولية، فهي اما شكاكة او خجولة في رؤيتهـا                   ليست  

للعالم، او ان لكل منها اولوياتها، يعني بذلك ان االولوية االولى لقوة مثل الصين اليوم هي بنـاء اقتـصادها                    
و االقليمية فضال عن الـدخول فـي        واستكمال نموها وهو ما يدفعها الى عدم االنغماس في القضايا الدولية ا           

  .مواجهات او منافسات مع قوة مثل الواليات المتحدة
فما هي القوة االخرى التي تستطيع تحقيق هذا التوازن وان تجعل العالم المتعـدد االقطـاب يعمـل بـشكل                    

 ولكـن   ايجابي؟ انها في رأي مواسي اوروبا التي تستطيع ان تصنع فرقا في لحظة ما بعد القطب الواحـد،                 
بشرط ان تكون مستعدة لتحمل مسؤولياتها، أما اذا فشلت فإن تواضع اميركا الجديد والمفروض ومن ثم تعدد         

. االقطاب، سينشأ عنه، ليس عن تصميم وانما عن خطأ، عالم اكثر فوضى بأكثر مما يقود الى استقرار اكبر                 
 في سياساتها الخارجية والدفاعية مؤهلـة       ويبقى ان نتساءل هل اوروبا بتعثر وحدتها الدستورية، وخالفاتها        

 -حقا لهذا الدور؟ ام اننا مقبلون على ما وصفه عالم السياسة االميركي صمويل هنتنغتون بأنه عالم احادي                  
  ؟Uni Polar Systemمتعدد االقطاب 

  8/1/2007الحياة 
 

  المبادرة العربية في لبنان والمصالح الدولية .75
  طراد بن سعيد العمري

إشارة .  المبادرة العربية، عمرو موسى ومصطفى إسماعيل، في توضيح أين يكمن المأزق اللبناني            نجح فريق 
لبنـاني، عربـي،    : ذكية من األمين العام قالت كل شيء، عندما شبه األزمة اللبنانية ببناية من أربعة طوابق              

اللبناني والعربي واإلقليمـي،    : أشار عمرو موسى بإيجابية إلى األبعاد الثالثة لألزمة       . إقليمي، وطابق دولي  
ما يعني، في رأينا، أن المصالح الدولية لم        . ولكنه عمد إلى عدم اإلشارة بالسلب أو اإليجاب إلى البعد الدولي          

وتأكيداً لحدسنا، هو االنفعال الشديد الذي بدا واضحاً في إجابة األمـين   . تنقِض بعد في تأجيج األزمة اللبنانية     
نستخلص مما سـبق، أن الالعبـين       . دم رضا الواليات المتحدة عن المبادرة العربية      العام عندما سئل عن ع    

 -وضع لبنان ضمن األجندة الدوليـة       . الدوليين الكبار وفي مقدمهم الواليات المتحدة خلف األزمة في لبنان         
ركية النيل من    تحديداً الذي أرادت منه اإلدارة األمي      1559األميركية واضح من البداية، وبقرار مجلس األمن        

أما التبعات األخرى ومشروع المحكمة الدولية، أو ذات الطابع الدولي، فالمقصود بها رأس             . النظام السوري 
  .األسد، الرئيس
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الجانب الدولي لألزمة اللبنانية، أو االعتراض الدولي المسكوت عنه على المبادرة العربية في مؤتمر عمرو               
مباشر في ملعب األكثرية التي استعانت بالدول الكبرى، خـصوصاً          موسى الصحافي يضع الكرة بشكل غير       

فتأكيد عمرو موسى على التأييد اإلقليمي للمبادرة بعد زيارته إلى دمشق واجتماعه، أيضاً،             . الواليات المتحدة 
ـ           . بالمبعوث اإليراني ينفي التشدد    ا المحكمة الدولية، لب الجدل والهدف األسمى لألكثرية، تم التوافـق عليه

االنتخابات النيابية والنظـام    . حكومة الوحدة الوطنية أساس المشكلة ومطلب المعارضة تم حلها        . بشكل عام 
حل المواضيع العالقة أو التوافق بشأنها يعني أن المعارضة تملك القـرار            . الجديد المقترح تم التوافق بشأنه    

وفي الـسياق نفـسه،     . ى قرار المعارضة  والمرونة أيضاً، بصرف النظر عما قيل من هيمنة دول إقليمية عل          
يثبت أن فريق األكثرية المتعلق والمستنجد بالدول الكبرى فقد السيطرة على اتخاذ القرار النهائي والحاسـم                

وأن المماحكات السياسية حول الشأن اللبناني أصـبحت فـي دهـاليز الخارجيـة              . في حل المشكلة الداخلية   
  . األكبر في الشرق األوسطاألميركية وضمن حلول تعنى بالصورة

لكن اتهام اإلدارة األميركية بالضلوع في األزمة اللبنانية سلباً أو إيجاباً ال يفيدنا شـيئاً، أو ال يقـول شـيئاً،                     
الدول العظمى، أو األعظم في حال الواليات المتحدة، البد أن يكون ألي            . بالنظر إلى حقيقة العالقات الدولية    

لحيوية أو الحساسة أو الهامشية عالقة طردية أو عكسية بشكل مباشر أو غير مباشر              من مصالحها العليا أو ا    
إذ إنه بقدر تعاظم قوة ما يظهر مدى تأثرها سلباً أو إيجاباً لما يحدث في أي               . في ما يحدث في لبنان أو غيره      

نانيـة والوقـوف مـع      الواليات المتحدة ومعها بريطانيا ترى في لبنان وتأجيج األزمة اللب         . مكان من العالم  
األكثرية والتأليب ضد المعارضة و حزب اهللا تحديداً أهدافاً جيو ستراتيجية وتكتيكية وسياسـية واجتماسـية                

)Socio-Political .(أما فرنسا فيمكن القول ان لديها أسباباً أخالقية وشخصية.  
ن الـسياسي والعـسكري     من الناحية الجيوستراتيجية، أدى ظهور نجم حزب اهللا كفاعل رئيس فـي الـشأ             

واالجتماعي في لبنان إلى قلق متزايد إلسرائيل، وزادت من ذلك القلق الحرب األخيـرة، ومـدى صـالبة                  
 يوماً تكبدت إسرائيل فيها خسائر بشرية، تعتبـر ضـئيلة بالنـسبة لخـسائرها               33الحزب في حرب دامت     

. العالقة االستراتيجية بين حزب اهللا وسورية     يضاف إلى ذلك، الترابط الوثيق و     . المعنوية الداخلية والخارجية  
ولذا اجتهدت الواليات المتحدة بالوكالة عن إسرائيل في عمل كل ما من شأنه نزع سالح الحزب وإبعاده عن                  

  .السلطة أطول فترة ممكنة
 ـ  تكتيكياً، تمر إدارة الرئيس بوش االبن بأسوأ مراحلها، نتيجة مأزقها في العراق وما أكده تقريـر بيكـر  

هاميلتون وما صرح به كولن باول، وزير الخارجية األسبق، من أهمية إدخال إيران وسورية إلصالح مـا                 
ولذا، ترى اإلدارة األميركية أن الضغط على حزب اهللا في لبنان يشكل ورقـة              . أفسدته الممارسة األميركية  

 أن المحكمة الدولية هي األخرى      كما. مقايضة يمكن استخدامها في أي محادثات علنية أو سرية مع الدولتين          
ورقة ضغط على سورية تحديداً لعمل تنازالت في الشأن العراقي ومحادثات الجـوالن، وأيـضاً، إلقنـاع                 

إذاً، ستبقى األزمة اللبنانية مشتعلة وستتصاعد ما لم تجد الواليات المتحدة لنفسها مخرجاً من              . حليفتها إيران 
  .الوضع المتفاقم في العراق

 اإلسرائيلي يشكل أساس ومفتاح     -، بدا واضحاً للواليات المتحدة أن التقدم بشأن حل الصراع العربي            سياسياً
أولها، موضـوع اإلرهـاب الـذي جنـدت اإلدارة          . الحل للكثير من األجندة األميركية في الشرق األوسط       

لديني الذي يتزايد يوماً بعـد      وثانيها، التطرف ا  . األميركية الحالية كل جهودها ومواردها وعالقاتها لمحاربته      
يوم عبر بوابة الديموقراطية التي سعت إدارة بوش إلى تسويقها، وأصيبت بأكبر خيبة أمل عند أول نتـائج،                  

حل الصراع العربي   . وثالثها، الوجود الدائم للقوة األميركية في هذه المنطقة الحساسة        . ممثلة في فوز حماس   
. يأتي عبر سورية القطر العربي الوحيد، تقريباً، الذي له أرض محتلـة           ـ اإلسرائيلي، أو حلحلته، البد أن       

كما أن سورية تستضيف كثيراً من قياديي حماس والفصائل الفلسطينية الذين يعتبرون سـورية أم القـضية                 
نخلص إلى أن الضغط في لبنان ببنود مختلفة مثل موضـوع           . والدولة التي لم تصب سياستها بحمى الهرولة      

ميل لحود والتشكيك في التمديد له عبر النفوذ السوري وبالتالي الطعن في دسـتوريته، أو عزلـه،                 الرئيس إ 
والمحكمة الدولية التي يفترض أن تطال الرئيس في حال إدانة المرؤوس كلهـا أدوات تـضييق وعناصـر                  

  .مقايضة تسعى من ورائها الواليات المتحدة إلى تحقيق مكاسب سياسية
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، فـ حزب اهللا الشيعي له امتدادات فـي سـورية والعـراق             )Soci-Political(جتماسية  أما من الناحية اال   
والمذهب الشيعي له مرجعيات منضبطة يأتمر بها وال يحيـد عـن أهـدافها االسـتراتيجية                . وإيران تحديداً 

واحـدة  العالقة االجتماعية ذات التأثير السياسي، هي األخرى        . الكبرى، ولو كان هناك اختالف في الوسائل      
من العناصر التي تستغلها الدول الكبرى، وفي حالة لبنان الواليات المتحدة، للوصول إلى تحقيق مـصالحها                

ما نشهده اليوم من مغالطات إعالمية حول االنقسام بين الشيعة والسنة وتأجيج العداوة بينهمـا               . في المنطقة 
ي والمذهبي لفصل المجتمعات المحلية إلى      مصدرها جهات دولية خارجية عرفت كيف تستغل االنقسام الطائف        

في لبنان، يشكل الشيعة أكثريـة اجتماعيـة ولكنهـا          . طوائف ومذاهب ثم فوضى قد تصل إلى حرب أهلية        
والضغط على الشيعة في لبنان يخـدم المـصالح         . محكومة بدستور يحسم األمر بالنسبة إلى السلطة وتوليها       

  .نطقة بأسرهااألميركية ليس في العراق فقط بل في الم
نخلص إلى أن ما يحدث في الشرق األوسط من ضبابية في الرؤية واضطراب في الممارسة السياسية عبـر                  
عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، بوضوح في قمة مجلس التعـاون األخيـرة فـي                  

يقاع األميركي في المنطقة الذي بـدأ       ما يحدث في لبنان، تحديداً، ليس إال صدى لإل        . الرياض بخزان البارود  
من حق سعد الحريـري الشخـصي، ولـيس كـزعيم           . الضجيج بعد احتالل العراق والغوص في مستنقعه      

يرحمـه اهللا،   (كما هو حق ألمين الجميل معرفة قاتل ولـده          ) يرحمه اهللا (لألكثرية، أن يبحث عن قاتل والده       
ائية، يزداد غموضها بالفوضى، ومـع الفوضـى يغيـب          لكن كل جريمة، أي جريمة، سياسية أو جن       ) أيضاً

في الوقت نفسه وبالقدر نفسه، البد للبنان أن يسير ويستفيق من المـأتم ومراسـم               . المنطق والجدل والحجة  
العزاء التي فرضت عليه واستغلتها الدول الكبرى، بإشعال الفتنة رأس الحية، لتنفيذ مآربها التـي ال تعنـي                  

ألكثرية أن تلتقط ما طرحه عمرو موسى وزميله مصطفى إسماعيل قبل فوات األوان،             على ا . لبنان في شيء  
  .فالدول الكبرى ال يمكن التعويل عليها في عالم مضطرب وقيادة مضطربة
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  عام الفرص لـأنجيال ميركل... 2007 .76
  باتريك سيل

يال ميركل؟ فالشك أنها ستكون محط اهتمام كبيـر         ما الذي يتوقعه العالم من المستشارة األلمانية المعتدلة أنج        
، بسبب توليها مهمة رئاسة االتحاد األوروبي خالل الستة أشهر المقبلـة، وكـذلك              2007خالل العام الحالي    

وغني عـن القـول إن هـذين        . توليها لرئاسة مجموعة الدول الثماني الكبرى على امتداد العام الحالي كله          
وفوق ذلـك   . انها فرصة فريدة نادرة لترك آثارها وبصماتها على الشؤون الدولية         الموقعين الرفيعين، سيمنح  

كله، يتوقع لميركل أن تكون تحت بؤرة الضوء واالهتمام العالميين لسببين آخرين، أولهما كونها أول امـرأة                 
 الغربيـات   ألمانية تتولى منصب المستشار في بالدها، وهو من األهمية هنا في الداللة على اختراق النـساء               

واقتحامهن للحياة السياسية في بلدانهن، بقدر ما شكله انتخاب رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريـت               
أما السبب الثاني، فيتلخص في دنو اختفاء كل من توني بلير الذي واصل             . تاتشر، قبل عقد مضى من الزمان     

ة، وكذلك الرئيس الفرنسي جـاك شـيراك،        تولي منصب رئاسة وزراء بالده، طوال العشر سنوات الماضي        
الذي حافظ على منصبه لمدة اثني عشر عاماً كاملة، من المسرح السياسي لبلديهما خـالل األشـهر القليلـة                  

ومع هذا االختفاء المتوقع لمنافسيها في الزعامة األوروبية من الساسة الرجال في كل من بريطانيـا                . المقبلة
  . ن فرص وافرة لصعود نجمها عالياً في سماء أوروبا والعالم الغربي معاًوفرنسا، فقد فتحت أمامها اآل

، وتنحـدر مـن عائلـة       1954 عاماً، وهي من مواليد مدينة هامبورج في عام          53وتبلغ ميركل من العمر     
وهناك تعلمت اللغة الروسية كلغة ثانيـة رسـمية فـي ظـل النظـام               . فالحية، هاجرت إلى ألمانيا الشرقية    

 السابق، إلى جانب دراستها وتخصصها في علم الفيزياء في المرحلة الجامعية، حيث نالـت فيـه                 االشتراكي
وقد أعطاها  . 1989درجة الدكتوراه، قبل ولوجها إلى ساحة العمل السياسي، إثر انهيار حائط برلين في عام               

ـ             ت بانتخابهـا زعيمـة     توحيد الشطرين األلمانيين في العام التالي لذلك الحدث، فرصاً سياسية أوسع، توج
  . 2005، ثم مستشارة لبالدها في العام قبل الماضي 2000لـالحزب المسيحي الديمقراطي في عام 
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ويعد صعود ميركل إيذاناً بمرحلة جديدة من مراحل مشاركة النساء الغربيات فـي الحيـاة الـسياسية فـي                   
ية سيجولين رويال االنتخابي، وانفتحـت      ففي فرنسا المجاورة، قوي كثيراً موقف المرشحة االشتراك       . بلدانهن

أمامها فرص واسعة إللحاق الهزيمة بمنافسها المحافظ نيكوال سيركوزي، في انتخابات مايو المقبلة، لتكـون               
أما في الواليات المتحدة األميركية، وعلى إثر هيمنة        . في حال فوزها أول امرأة فرنسية تتولى رئاسة بالدها        

رس، في انتخابات نوفمبر النصفية الماضية، فقد تصدرت نانسي بيلوسـي قائمـة             الديمقراطيين على الكونج  
ولمـا كـان هـذا      . المرشحين، لتكون أول ناطقة باسم مجلس النواب، في تاريخ الواليات المتحدة األميركية           

المنصب من القوة والتأثير بمكان، فقد شرعت بيلوسي سلفاً في مناهضتها من خالله لسياسات إدارة بـوش                 
  . المتبعة في العراق

وكانت المستشارة األلمانية ميركل، قد سجلت زيارة قريبة لواشنطن، حيث جمعتهـا مأدبـة عـشاء عمـل                  
هذا ويعرف عن ميركل عمق إيمانها وشدة حماسها لضرورة بناء عالقات           . مشتركة مع الرئيس جورج بوش    

العالقات كانت قد شرختها وصدعت جدرانها      تحالف وطيدة بين أوروبا والواليات المتحدة، مع العلم بأن هذه           
وفي عمق رؤية ميركل، إنشاء سوق عبر أطلسية عمالقة مشتركة بـين            . حرب بوش األخيرة على العراق    

وفي اعتقاد ميركـل    . جانبي المحيط األطلسي، أي بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية وكندا          
  .  التجارة واالستثمارات بين أكبر معسكرين اقتصاديين عالميينأن في وسع سوق كهذه أن تعزز تدفقات

ومن قناعات ميركل أنه ليس في مقدور أوروبا وحدها أن تلعب دوراً في الشرق األوسط، دون شراكة فاعلة                  
واستناداً على بعض المصادر اإلخبارية األلمانية، فقد سعت ميركـل          . بينها وبين الواليات المتحدة األميركية    

صول على بعض التعهدات وااللتزامات في هذا الشأن، من جانب الرئيس بوش، خالل زيارتها األخيـرة                للح
وتتلخص تلك التعهدات في أمرين مهمين، أولهما تعهده بعدم توجيه ضـربة عـسكرية إليـران،        . لواشنطن

علق بالتعهد األول، فلـم     أما فيما يت  .  فلسطينية جديدة مرتقبة   -وثانيهما دعمه إلطالق مبادرة سلمية إسرائيلية     
يحالف الحظ جهود ميركل، وذلك بسبب وقوع بوش ضحية لقوة نفوذ المحافظين الجدد على سياسـاته إزاء                 

 -بمجلس األمن القـومي   –فما أكثر المتشددين في دوائر المحافظين الجدد، من أمثال إليوت أبرامز            . طهران
أما فيما يتـصل    . لك احتمال توجيه ضربة عسكرية لها     الذي يدعو إلى مواجهة إيران والشد عليها، بما في ذ         

بالمسعى الثاني، فقد أبدى بوش موافقته على إحياء وتنشيط الرباعية الدولية إلى جانب الموافقة على رحلـة                 
يذكر أن ميركل نفسها تخطـط لزيـارة        . استكشافية ثانية للمنطقة، تقوم بها وزير خارجيته كوندوليزا رايس        

سط في شهر فبراير المقبل، ولذلك فهي تريد للرباعية الدولية أن تنعقد في بـرلين، فـي                 منطقة الشرق األو  
  . وقت متأخر من الشهر الحالي

ففي خطاب له   . يشار إلى أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك، أعلن دعمه لمبادرة ميركل يوم الجمعة الماضي             
دعونا نقترح الـدعوة لمـؤتمر      : ، قال شيراك  وجهه للدبلوماسيين األجانب في باريس، بمناسبة العام الجديد       

دولي من نوع جديد عبر الرباعية الدولية، شريطة أال نفرض أية شروط مسبقة على أطراف النزاع، فيمـا                  
وفي اعتقادي أن مدخالً كهذا، سيوفر الضمانات الكافيـة لمـا تتطلـع إليـه تلـك                 . يتصل بالتسوية النهائية  

 التحركات، سواء كانت من جانب ميركل، أم من شيراك، وكذلك مـن             بقي أن نقول إن مثل هذه     . األطراف
 إنما تشير إلى مدى     -أثناء زيارته األخيرة لمنطقة الشرق األوسط     –قبل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير       

  .  الفلسطيني-تصاعد الضغوط والمطالب بعقد مؤتمر دولي، من شأنه وضع حد نهائي للنزاع اإلسرائيلي
فليست تل أبيب فـي حالـة       . اك جملة من العقبات والعراقيل الكبيرة التي تقف أمام هذا الطموح          غير أن هن  

وال يـزال أصـدقاء إسـرائيل       . مزاجية تمكنها من تقديم أية تنازالت حدودية، سواء للفلسطينيين أم لسوريا          
 يتعلق بحل النـزاع،     وحلفاؤها في واشنطن على قوة تأثيرهم ونفوذهم على سياسات اإلدارة وتوجهاتها فيما           

وبسبب . أما شيراك فلم يبرح تمنعه وصومه عن الحديث مع دمشق         . ليس أقله في وسط الديمقراطيين أنفسهم     
خلفية اضطهاد ألمانيا السابق لليهود، فليس لميركل من حيلة وال يد رافعة، تمكنها من ممارسة ضغط يـذكر                  

  . على تل أبيب
 هموم وواجبات عالقات بالدها بروسيا بوتين، وكذلك مساعيها الهادفة          وإذا ما أضفنا إلى أجندة ميركل هذه،      

إلى توصل األوروبيين التفاق جديد على دستور اتحادهم، السيما إثر انضمام كل من رومانيا وبلغاريا إليـه                 
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 وإنها ألهل لذلك كمـا يـدرك الـذين        . في شهر يناير الحالي، فما أكبر المهام الواقعة على عاتق المستشارة          
  . خبروها وعرفوها عن كثب
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  إسرائيل وبوادر االنقسام بين الساسة والعسكر .77
  ستيفان إيرالنغار

من أهم عالقات إسرائيل في العالم تلك التي تربطها مع الواليات المتحـدة ومـصر؛ غيـر أن الحكومـة                    
ل األيام العشرة الماضية بإحراج كلتيهما؛ حيـث        اإلسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء إيهود أولمرت قامت خال       

أعطى وزير الدفاع عمير بيريتس موافقته على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في منطقـة                 
تتجاوز جدار الفصل الحالي بكثير؛ وبعد ذلك بدا متفاجئاً عندما وصفت الواليات المتحدة العمل بأنه خـرقٌ                 

  .  للسالم، المعروف بـخريطة الطريق2003في إطار مخطط لما تم االلتزام به 
أما الحدث المحِرج الثاني فوقع يوم الخميس بساعات معدودة قبل اجتماع القمة الذي جمع أولمرت والرئيس                
المصري حسني مبارك، حيث نفذ الجيش اإلسرائيلي توغالً عسكرياً في وضح النهار فـي وسـط رام اهللا                  

وكـان  .  أثناءه أربعة فلسطينيين، وجرح عشرون آخرون؛ أما الهدف، فلم يقبض عليه           بالضفة الغربية؛ قُتل  
  . من نتائج ذلك أن تعرض أولمرت لعتاب مذل من مبارك نقل مباشرة على شاشات التلفزة

والواقع أن الحادثين ال يكتسيان أهمية كبيرة؛ ويبدو أن أياً منهما لم يكن القصد منه خلق الضجيج واألجـواء          
والحـال أن   .  نُفذا من دون موافقة رئيس الـوزراء       -يقول مساعدو أولمرت  –كما أن ِكال العملين     . ي تلته الت

عدداً من الساسة والمحللين اإلسرائيليين يرون أن الخطوتين إنما تعكـسان خلـالً وظيفيـا فـي الحكومـة                   
كومـة فقـدت ثقـة معظـم        ذلك أن الح  . اإلسرائيلية المنقسمة انقساماً عميقا بسبب الشخصيات والسياسات      

 وهو ما يجعل الزعماء اإلسرائيليين يحجمون عن اتخاذ خطـوات           -حسب استطالعات الرأي  -اإلسرائيليين  
ثم إنها حكومة ضعيفة من حيث التجربة األمنية أيضاً، ما يعني أنه من غيـر               . سياسية جريئة داخلياً ودولياً   

ع بيريتس من حزب العمل آراء الجيش اإلسرائيلي        المرجح أن يتحدى أولمرت من حزب كاديما ووزير الدفا        
وهو تنافس سياسي بين زعماء الحزب، وقد تحول إلى انعـدام متبـادل             -أما التنافس بين الرجال     . وأعماله
  .  فيعني أنهم وموظفوهم بالكاد يتحدثون مع بعضهم بعضاً-لالحترام

حزب العمل أو بين أولمرت وزميلته في حزب        والواقع أن هذه الصورة ال تضم التنافس المحتدم القائم داخل           
وفـي  . كاديما نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي يعتقد أولمرت أنها تتربص بمنصبه             

هذا اإلطار، تقول مشرعة من حزب العمل وعضو في لجنة الدفاع والخارجية هناك فوضى، ولكنها جـزء                 
ك أن هناك خلالً في قنوات االتصال بين رئيس الـوزراء ووزيـر             من فوضى عامة أكبر حجماً، مضيفة ذل      

  . ويكفي مشاهدتهما معاً للتأكد من ذلك، ذلك أنهما ال ينبسان ببنت شفة حين يجلسان معاً. الدفاع
ُيضاف إلى حالة التوتر هذه الموقفُ التقليدي للجيش اإلسرائيلي الذي يرى أنه يجب أن يكون الحكَـم األول                  

ومما ُيذكر هنا أنه عندما كان إسـحاق رابـين رئيـساً للـوزراء فـي                . علق بالمسائل األمنية  في كل ما يت   
التسعينيات، ُعرف عنه قوله إن إسرائيل ستحارب اإلرهاب كما لو أنه ال توجد محادثات سالم، وسـتفاوض                 

نفصلة عـن   من أجل السالم كما لو أنه ال يوجد إرهاب، ما يعني أن عمليات صنع القرار على كل مسار م                  
  . بعضها بعضاً، وهو ما أدى أحياناً إلى لحظات سياسية خرقاء تشبه اللحظتين المشار إليها أعاله

لقد كان الجيش والمخابرات دائماً هما سيدا الموقف، بغض النظر عن اآلثار السياسية، مضيفة              : وتقول أفيتال 
ثم إنه  . تقديرية، وال يهمهما الظرفية السياسية    أن توقيت وكيفية تنفيذ غارة عسكرية ما أمر متروك لسلطتها ال          

والحقيقـة أن   . ال يوجد تنسيق مع السياسيين، مثلما ال توجد مراقبة مدنية كبيرة على القـرارات العـسكرية               
 عندما ال ُيكن الجيش احتراماً كبيراً لزعمائه السياسيين، ملمحة إلى أن            -تضيف أفيتال –الوضع يزداد سوءاً    
  .  رأس وزارة الدفاع باتت محدودةفترة بيريتس على

ويرى شلومو أفينيري، المسؤول اإلسرائيلي السابق الذي ُيدرس بالجامعة العبرية، أن أحداث األسابيع القليلة              
الماضية عرضية ولكنها حتمية، إذ يقول هذه حكومة ال يتحكم رئيس وزرائها ووزير دفاعها في موظفيهمـا                 
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ال يشعران بأنهما قويان بما يكفي كي يتحدوهم، إضافة إلى أنهما غير قادرين             في األجهزة األمنية؛ كما أنهما      
  . على قراءة أفكار الجيش على غرار الجنراالت السابقين مثل رابين وشارون

أما مارك هيلر من معهد دراسات األمن القومي بجامعة تل أبيب، فيرى أن المشكلة تتجـاوز مجـرد عـدم         
الدفاع ألحدهما اآلخر؛ ذلك أن األنكى أن كليهما لم يعـد يحظـى بـاحترام               احترام رئيس الوزراء ووزير     

الجمهور بعد حرب لبنان، وخصوصاً في ما يخص المسائل األمنية، مضيفاً وبالتالي، فال أحد منهما مـستعد                 
  . لتغليب رأيه على رأي أحد الضباط العسكريين رفيعي المستوى

 وحكومته قررا خوض الحرب في جنوب لبنان ضد حـزب اهللا            ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن أولمرت       
في ظرف ساعة من الزمن في الثاني عشر من يوليو الماضي، بعد أن قام حزب اهللا بغارة علـى الحـدود                     

وهي الغارة التي تلت أسر جندي إسـرائيلي        . اإلسرائيلية اللبنانية، تمكن خاللها من أسر جنديين إسرائيليين       
  . فذتها حماس انطالقاً من قطاع غزة في الخامس والعشرين من يونيو الماضيآخر على إثر غارة ن

وفي رد فعلها، اعتبرت الحكومة، التي كانت قد شُكلت قبل أربعة أشهر فقط بعد حملـة انتخابيـة تميـزت                    
بسقوط آرييل شارون في غيبوبة لم يفق منها إلى اليوم، أن رداً قوياً أمر ضروري إلعـادة هيبـة الجـيش                     

والحال أن الحكومة لم تُشكل من أجل خوض الحرب، ذلك أنه بالرغم من أن أولمرت سياسـي                 . سرائيلياإل
أما وزير دفاعه، الزعيم النقابي بيريتس، فتعد تجربته في هـذا البـاب             . محنك، فإن تجربته األمنية محدودة    

  . لجوكما أن رئيس أركان الجيش الجنرال دان حالوتس رجل من سالح ا. أكثر تواضعاً
 34والحقيقة أن الحرب لم تكن بالسريعة وال بالنظيفة، وانتهت بوقف إلطالق النار أقرته األمم المتحدة بعـد    

صحيح أن كُالً من أولمرت وبيريتس وحالوتس تمكنوا من         . يوماً من االقتتال الذي لم يسفر عن فوز واضح        
  . ق، تضررت تضرراً بالغاًاالحتفاظ بمناصبهم، إال أن مصداقيتهم، سواء كأفراد أو كفري
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  مفتاح التغيير في الشرق األوسط .78
  برينت سكوكروفت

قبل شهر تقريباً، صدر تقرير مجموعة دراسات العراق، وسط أمواج بحر متالطم مـن الطموحـات غيـر                  
صل بإيجاد مخرج واضح من     لذلك فلم يكن من مناص أن يحبط كل اآلمال التي علقت عليه فيما يت             . الواقعية
والذي بدا منه في نهاية المطاف، أنه لم يأِت بعصا سحرية لحل كافة المعضالت التي غرقنا فيهـا                   . األزمة
في مقدمتها جمعـه لخيـرة العقـول        . لكن مع ذلك، فقد أنجز التقرير الكثير من المهام المتوقعة منه          . هناك

بية، وتبيانه بمنتهى الوضوح الفكري، ألهم العوامل المـساهمة         األميركية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها الحز    
وبفعله ذاك، فقد تمكن التقرير من تقديم عون نظـري كبيـر للحـوار              . في استفحال األزمة العراقية الماثلة    

القومي الدائر حول سياساتنا في العراق، إضافة إلى توفيره قدراً كبيراً من الوضوح حول الخيارات المتاحة                
  . ناكلنا ه

وفوق ذلك، فقد أولى التقرير اهتماماً خاصاً للتأكيد على حيوية المصالح األميركية، ليس في العراق وحـده،                 
  . وإنما على نطاق المنطقة الشرق أوسطية ككل

لكن وعلى رغم وصفه للوضع العراقي، بأنه خطير ومتفاقم فإنه لم يصب تحليله بالقدر المطلـوب، علـى                  
وضمن ما جاء به التقرير في هذا الصدد، قوله بكل صراحة، إنه وفي حال عجـز     .حليالتهالنتائج المحتملة لت  

العراقيين أو عدم رغبتهم في االضطالع بالدور المرجو منهم، فإنه ال خيار أمامنا سـوى االنـسحاب مـن                   
. ما ذهب إليه  ولكن عند هذه النقطة بالذات يتوقف التقرير، وال يمضي أكثر م          . بالدهم، مع إلقاء اللوم عليهم    

وهنا يجب القول إن االنسحاب من العراق، قبل أن يتمكن هذا األخير من حكم نفسه بنفسه والحفـاظ علـى                    
وكذلك حماية ذاته، كما جاء على لسان الرئيس بوش، سيكون بمثابة هزيمـة اسـتراتيجية               .. وحدته وكيانه 

ية على المنطقة بمجملها، بل وربما على مـا         ماحقة للمصالح األميركية، يتوقع لها أن تخلف تداعياتها الكارث        
ذلك أن شوكة أعدائنا ستقوى بما ال يقاس ألي وقت مضى، عقب انـسحابنا المهـزوم مـن                  . وراءها أيضاً 

  . العراق، بينما تضعف مواقف حلفائنا وأصدقائنا نتيجة إصابتهم بخيبة أمل كبيرة فينا
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 حتى تسارع طهران إلى تمديـد       -ا عدواً رئيسياً لنا   بصفته–وما أن ننسحب، وهو مبلغ طموح إيران وأملها         
وتوسيع نفوذها السياسي عبر الحركات الحليفة لها في المنطقة، مثل حزب اهللا وحركة حماس، السيما فـي                 

وفي المقابل فسيكون من حـق حلفائنـا العـرب أن           . كل من سوريا ولبنان واألراضي الفلسطينية واألردن      
تركناهم لمواجهة خطر التشدد والراديكالية الشيعية التـي أطلقنـا نحـن عقالهـا        يشعروا بأننا تخلينا عنهم و    

ولـيس ذلـك   . وفي كل ذلك ما يشكل تهديداً مباشراً وجدياً للحكومات اإلقليمية الـصديقة  . بسياساتنا وأفعالنا 
در فحسب، بل إن هذا الخطر لن يقتصر على العراق والمنطقة الشرق أوسطية وحدهما، وإنما يطال مـصا                

إلى ذلك فـستقوى شـوكة      . الطاقة وغيرها من الموارد ذات األهمية البالغة لالقتصاد العالمي في مجموعه          
وبين هذا وذاك، فسيسود االعتقاد العام عـن        . المتطرفين واإلرهابيين في أنحاء مختلفة من أرجاء المعمورة       

 فلَّت، وسلبت إرادتها ومنعتهـا، مـا        تعثر الجواد األميركي العمالق، وعن كون عزيمة الواليات المتحدة قد         
وبـذلك تكـون الواليـات      . يرسم عنها صورة عامة بصفتها دولة عاجزة ال يعول عليها كحليف أو صديق            

المتحدة أبعد ما تكون عن لعب دور صمام أمان أو حارس لقيم صنع السالم وتحقيق االسـتقرار الـسياسي                   
  . ألهمية في ذات الوقتاألمني، لهذه المنطقة شديدة االضطراب وبالغة ا

ويقيناً . ولكي نتفادى هذه العواقب والتداعيات الكارثية مجتمعة، فإن علينا كسب تأييد دول المنطقة نفسها لنا              
فإنه من صميم مصلحة هذه الدول أن تمنحنا ذلك التأييد، مثلما فعلت من قبل في حرب الخليج األولى عـام                    

ول نفسها، شعرت خالل السنوات الماضية األخيرة، بخطـورة         ولكن من المؤسف بحق، أن هذه الد      . 1991
  . ونتيجة لذلك، فقد آثرت االبتعاد عنها نوعاً ما. تساوق مواقفها مع مواقف الواليات المتحدة

 الفلسطيني من جانبنا، أن يحدث تغييـرات        -بيد أنه في وسع بذل جهود مكثفة جديدة لحل النزاع اإلسرائيلي          
السياسية للمنطقة الشرق أوسطية، وأن يبدل المواقف االستراتيجية لقادتهـا الرئيـسيين            هائلة في الديناميات    

وفيما لو تمكنا من إحراز تقدم فعلي في هذا الطريق، فإن ذلك سيدفع بطهران بعيـداً إلـى خانـة                    . بالنتيجة
وحركـة حمـاس،    وطبعاً سيفقد كل مـن حـزب اهللا         . الدفاع، بدالً من التحفز والهجوم الباديين عليها اآلن       

وفي المقابل سيتم إطـالق أيـدي الـدول الـصديقة           . األرضية التي يستند عليها مبدأ التحالف الوثيق بينهما       
والحليفة لنا مثل مصر والمملكة العربية السعودية وبلدان الخليج العربي، ويتاح لهـا كامـل الحريـة فـي                   

 أن العراق نفسه، سينظر إليه حينها على أنـه          ويتبع ذلك . المساهمة في تحقيق االستقرار واألمن في العراق      
  . دولة كبيرة موحدة، يتعين وضعها على طريق صيانة األمن اإلقليمي للمنطقة ككل

وما أشد حرص القادة العرب اليوم على إيجاد حل لذلك النزاع الذي مزق أوصال منطقتهم، علـى امتـداد                   
وما . آلن، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت     وربما شاطرهم الحماس نفسه ا    . الخمسين عاماً الماضية  

من سبيل لهذا األخير، ألن يسعى لتحقيق األمن المستدام الذي تنشده بالده، إال بحل هذا النزاع األزلي، مرة                  
وإن كان لطرفي النزاع، أن يعـودا مجـدداً إلـى           . واحدة وإلى األبد مع جيرانه الفلسطينيين والعرب قاطبة       

ضات والحوار السلمي المشترك، فما من دولة من دول العالم تستطيع ذلك، سـوى الواليـات                طاولة المفاو 
 الفلسطينية، ال يعني بأي حال من األحوال        -على أن استئناف العملية السلمية اإلسرائيلية     . المتحدة األميركية 

يين وتمريغ أنـوفهم فـي      كسر أنف إسرائيل وإرغامها على تقديم تنازالت ال تريدها، أو لي ذراع الفلسطين            
أقول هذا وفي البال أن معظم جوانب وعناصر التـسوية الـسلمية بـين              . تراب االستسالم والهزيمة الُمذلة   

، وكذلك في خريطة الطريق التي دشنتها الرباعية الدولية         2000الجانبين، قد أقرت سلفاً في مفاوضات عام        
و استنفار واستقطاب اإلرادة السياسية لكل مـن القـادة          والذي تبقى من هذه العملية اآلن، ه      . 2002في عام   

العرب واإلسرائيليين، تحت مظلة قيادة رئاسية أميركية عازمة ومصممة على بلورة كـل تلـك العناصـر                 
  . وحشدها معاً في وجهة إبرام اتفاق، أبدت كافة أطراف النزاع، موافقتها عليه مسبقاً من حيث المبدأ

مع سوريا وإيران، فإن من األهمية بمكان أال نخشى فتح قنـوات حـوار واتـصال                أما فيما يتصل بتعاملنا     
على أن ذلك يستدعي في الوقت ذاته، عدم التسرع من جانبنا، في التعامل معهما باعتبارهما طرفين                . معهما

ذلك أن لكل من طهران ودمشق، مـصالحها        . من أطراف الحوار والتفاوض، أو كونهما شريكتين إقليميتين       
لخاصة، وكذلك طموحاتها ومصادر نفوذها، ما يجعل من الصعب التعامل معهما وكأنهما ال تختلفان عـن                ا

  . بقية الدول اإلقليمية المجاورة
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 العربية، فإنه البد لنا من تحديد معايير سياسية عامة          -وفي الوقت الذي تبدأ فيه مفاوضات السالم اإلسرائيلية       
اهات والمساعي الرامية لعقد المصالحة الوطنية بـين مختلـف القـوى            في العراق، تهدف إلى تحفيز االتج     

يذكر هنـا أن    . والطوائف الدينية والسياسية المتصارعة هناك، وإلى توحيد البالد ونظام الحكم السياسي فيها           
 فـي   80البعض منا اقترح حلوالً أخرى بديلة للنزاع الحالي، منها على سبيل المثال، الدعوة إلى حل بنسبة                 

وهناك من دعا إلى تقسيم العراق إلـى ثـالث          . المئة، يقوم على إقصاء المسلمين السنة من العملية السياسية        
ولكن الخطر في مثل هذه الحلول والبدائل، أنه ليس مفارقاً ومناقضاً لمنحـى             . مناطق، شيعية وُسنية وكردية   

مهد الطريق الندالع المزيد من النزاعـات       المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية المنشودة فحسب، وإنما لكونه ي        
  . ولذلك فإنه البد من استبعاد هذه الخيارات والبدائل المغامرة. اإلقليمية في المنطقة

وفي الوقت الذي نبذل فيه من الجهود ما يعيننا على الخروج من مأزقنا العراقي الراهن، فإن علينا أن نضع                   
ن ذلك النوع الذي يمكن الهرب منه ونسيانه وراءنا، رغم التكلفـة            نصب أعيننا دائماً، أن هذا المأزق ليس م       

  . والخسائر الباهظة التي تكبدناها بسببه، مادياً وبشرياً
  8/1/2007االتحاد االماراتية 
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