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***  
  

  سرى باتت وشيكةصفقة تبادل األ: المنار .1
انـت  قة تبـادل لألسـرى، ك     نجاز صف إ الحكومة االسرائيلية وافقت على      نأ ،مصدر دبلوماسي قال  

تمامها بناء على نصائح ومطالب امريكية، حيث برزت ما وصفته المصادر بالمعطيات            إتماطل في   
الجديدة والوقائع على االرض تثبت عدم جدوى الرهان االمريكي المتمثل في حرب أهلية في الساحة               

قريبا جـدا    سينقل   ، أن الجندي االسير شليط     وأكد المصدر  الفلسطينية تحقق اهدافا امريكية مرسومة،    
وبعيدا عن االعالم الى مصر حيث سيكون بانتظاره أطباء اسرائيليون، وفي نفس الوقت وبـالتزامن      

 معتقال فلسطينيا في السجون االسرائيلية، وبعد       650مع هذه الخطوة، ستقوم اسرائيل باطالق سراح        
رة فـستكون بدايـة      معتقال فلسطينيا آخرين، أما الدفعة االخي      750اسبوعين من ذلك، سيطلق سراح      

شهر شباط القادم وتضم ثمانين معتقال بينهم قيادات فلسطينية وأصحاب المحكومية العاليـة، حيـث               
وافقت الجهات المعنية في اسرائيل على االفراج عنهم في اطار الصفقة المرتقبة، وتـشمل الـصفقة       

دارة االمريكيـة سـمحت     وذكر المـصدر أن اال     .معتقلين من كافة التيارات والتنظيمات الفلسطينية     
لرئيس الوزراء االسرائيلي بانجاز صفقة تبادل االسرى المتعلقة بالجندي االسـير لـدى المقاومـة               

  .الفلسطينية، ولكنها، أبقت على موقفها الرافض عقد صفقة تبادل لالسرى بين اسرائيل وحزب اهللا
لـى  في وقـت سـابق إ      ن اثنين من قادة حركة حماس وصال      أللمنار    مصادر مطلعة أكدت   وكانت

سـرائيلي  طـالق سـراح الجنـدي اإل      إسرى و العاصمة المصرية، في مهمة تتعلق بصفقة تبادل األ       
ن ثالثـة مـن     أوقالـت المـصادر      .خيـرة نها مفاوضات اللحظة األ   أسير، وصفتها المصادر ب   األ
قـة أحـد    برام صفقة التبادل وصلوا برف    إسرائيليين المشرفين على االتصاالت والمفاوضات بشأن       اإل
 .لى العاصمة المصرية، وأضافت المصادر أن هذا التحرك يشير الى قرب عقـد الـصفقة              إطباء  األ

وكانت المنار قد انفردت بنشر معلومات حول شريط الفيديو ومدته دقيقة واحدة، يثبت بأن الجنـدي                
نباء في  الت األ عالم ووكا ديد من وسائل اإل   االسير جلعاد شليط ما زال على قيد الحياة، وقد قامت الع          

  .الساحة الفلسطينية وخارجها بتوزيع هذا الخبر
   4/1/2007المنار الفلسطينية 

  
  تشكيل حكومة الوحدة مهمة لتسريع تطورات تحملسابيع المقبلة األ: يوسف حمدأ .2

 سابيع المقبلة ستشهد حراكاًن األأحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء أقال : بيت لحم
وكشف يوسف في  . للتعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الكتل البرلمانيةبيراً كسياسياً

سالمية في إطراف فلسطينية وعربية وأحديث خاص لوكالة معا عن اقتراحات ومبادرات قدمتها 
 عن  وبعيداً،فضلأطار الجهود والوساطات للبدء في الحوار الوطني من جديد بروح جديدة ونفسية إ
 ،سبوع المقبلوكشف يوسف عن مبادرة قد تقدمها منظمة المؤتمر االسالمي األ .مسبقةي شروط أ

ن يقدم ألم يستبعد يوسف و. راضي الفلسطينيةوغلو خالل زيارة له لألأكمل الدين أيحملها رئيسها 
ن أكما ,  جديدة عند لقائه رئيس الوزراء لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيةفكاراًأالعاهل االردني 

كد وجود اقتراح لتشكيل حكومة  كما أ.فكار مشابهةأرة الخارجية االمريكية سيكون في ذهنها وزي
في حين سيظل , وحدة تضم جميع الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس التشريعي وبنسب معينة

وعن مدى صحة  .على في التمثيل الحكوميألحركة حماس تميز من خالل حصولها على نسبة 
 علم حماس نفى يوسف, قامة حكومة كفاءات خالصة تكون حماس خارجهايكية إلمرأوجود خطة 

وحماس لن توافق على حكومة ,  لم يصلنا على المستوى الرسمي مثل هذه االقتراحات:ضافأو, بها
ي حكومة شخصيات مستقلة وتكون بوجه أن يشارك في أكفاءات خالصة لكنها توافق على 

تابع و,  حكومة مقبلةةيأ حركة حماس بترشيح هنية لرئاسة وشدد يوسف على تمسك .تكنوقراطي
لة الشخصية أن مسأن حماس اكتشفت  أل، حكومة قادمةةيأوفر حظا لرئاسة  هنية هو األ:بالقول

وروبيين بقدر ما كان الهدف هو مريكيين واألشكالية عند األوالحقائب الوزراية ليست هي اإل
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وعن صفقة  .بو مازنألدى الرئيس مقبول وروبي وأووهنية يتمتع بقبول عربي , ضعاف حماسإ
سير من ذوي االحكام أ 200فراج عن حوالي  تقبل اسرائيل اإلا مستشار هنية لوكالة معأكد, التبادل

 .العالية من بينهم كوادر وقادة من حماس والقوى الفلسطينية االخرى
  3/1/2007وكالة معاً 

  
 هنية ال يمتلك القرار :  ربهعبدياسر .3

 ، امس  وأمين سرها،  اكد ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير         :م اهللا  وليد عوض    را
بعد ان تم استرجاعه قبل ، بان القرار الفلسطيني بات موزعا بين عدة عواصم عربية واقليمية ودولية         

ية القـرار   وشكك عبد ربه في امتالك رئيس الوزراء اسماعيل هن         . االيدي الفلسطينية  ى عاما ال  30
بشأن امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية قائال هنية ال يملك اتخاذ اي قرار، وهم مسؤولون فقط عن                 

وعند سؤاله حول مـن      .اقتناص الدعوات للزيارة من اي كان كي ال يقال بانهم يعانون من الحصار            
   .مصدر القرار معروف وذلك في اشارة الى كل من سورية ويران، يمتلك القرار قال

ونفي عبد ربه وجود مبادرات او اتصاالت لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعند سؤاله عـن وجـود                 
مبادرة عربية مطروحة على حركتي حماس وفتح لتشكيل تلك الحكومة قال هذا كـالم فـارغ وال                 

واشار عبد ربه الى ان تشكيل حكومة وحدة وطنية بـات            .يوجد اية مبادرة عربية بهذا الخصوص     
د حركتي فتح وحماس قائال ليس عندهم اية نية اال لتحويـل موضـوع حكومـة الوحـدة      شعارا عن 

الوطنية الى شعار نسمعه مثل شعار الوحدة العربية عند احزاب القومية العربية، ومضيفا انه بـات                
 .شعار لالستهالك االعالمي

هنية لتشكيل واس  عبد ربه امكانية نجاح المساعي االردنية في تقريب وجهات النظر بين عبىونف
وعن االمال المنعقدة على زيارة هنية لالردن  .حكومة وحدة وطنية قادرة على كسر الحصار الدولي

 لم اسمع بمثل تلك الزيارة، مضيفا ما حد يغلب حاله، وال : قال،باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية
قد لقاء بين الرئيس  عبد ربه المقرب من عباس علمه بوجود ترتيبات لعىونف .يتوقع اي شيء

الفلسطيني واسماعيل هنية في االردن لحل الخالفات بين الطرفين، مشددا على ان الفلسطينيين اقدر 
  . على حل مشاكلهم بأنفسهم

 نحن نسير باتجاه تحويل قطاع : قال عبد ربه،وعن الوضع الفلسطيني الحالى وفي اي تجاه يسير
لمحلي او الخارجي بحيث تتحول كل منطقة ينسحب منها غزة الى منطقة خارجة عن القانون سواء ا

 . االحتالل مرتعا للفوضي والتخريب
  4/1/2007القدس العربي 

  
   والداخلية تنفيالوقائي يطلب من الصحفيين والرعايا األجانب مغادرة غزة .4

على نحو مفاجئ طالب جهاز األمن الوقائي في قطاع : ألفت حداد، 3/1/2007 48 عربأورد موقع
زة الرعايا والصحفيين األجانب بمغادرة القطاع بسبب صعوبة األوضاع األمنية التي يعيشها غ

قطاع أن ذلك ليس تحذيرا جديا او مبنيا على الوقال يوسف عيسي مدير الوقائي في  .القطاع
 وإنما نصيحة للرعايا األجانب الذين يقدر عددهم ،معلومات أمنية وصلتنا بان هناك من سيمس بهم

وقال  . نظراً لتوتر الوضع األمني العام في أعقاب اختطاف الصحفي البيروني منذ يومين8 -7بـ
عيسى إن األمر ال يشمل العاملين الرسميين من األجانب في المؤسسات االغاثية والدولية بل يشمل 

ها وأكد عيسى على الجهود المكثفة التي يبذل .فقط من لديهم تحركات كثيرة بالميدان كالصحفيين
جهاز األمن الوقائي في غزة من اجل الكشف عن الجهة التي قامت بعملية اختطاف الصحفي العامل 

  .في وكالة األنباء الفرنسية
نفت وزارة الداخلية األنباء، التي أشارت إلى : 3/1/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم وجاء في

سطينية، في أعقاب اختطاف دعوة أمنية وجهت إلى األجانب بضرورة مغادرة األراضي الفل
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وقال خالد أبو هالل، الناطق باسم . جنبي، مؤكدة أنه لم تصدر أي دعوة بهذا الخصوصاألصحفي ال
 إن هناك لبسا واضحا في فهم ما صدر عن مسؤولين أمنيين :الوزارة، في تصريح صحفي له

فيين، المزيد من فلسطينيين، مؤكداً أن ما أعلن هو ضرورة أن يتخذ األجانب، ال سيما الصح
وشدد أبو هالل على أن الداخلية واألجهزة األمنية ستعمل بكل جهدها من أجل  .االحتياطات األمنية

، معتبراً أن تفسير التحذيرات على أنها دعوة ةحماية األجانب، العاملين في األراضي الفلسطيني
 .لألجانب للمغادرة هو أمر في غاية الخطورة

  
 !ن إعادة هيكلة األجهزة األمنية لمواجهة حماسعباس يخطط لتسليم دحال .5

علمت األخبار من مصدر فلسطيني رفيع المستوى أمس أن عباس ينوي إجـراء             : رائد الفي  -غزة  
تغييرات جذرية في قيادة األجهزة األمنية الفلسطينية خالل األيام القليلة المقبلة من أجل القضاء على               

وشدد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عـن هويتـه،           . حماس ظاهرة الفلتان األمني ولمواجهة قوة    
على أن قياديين كباراً في حركة فتح، منهم محمد دحالن، عرضوا على عباس إجـراء التغييـرات                 

ورجح المـصدر أن يكلـف عبـاس         .بسرعة كي ال يضيع الوقت أمام إنجازات حماس العسكرية        
دة، ألنه يوصف بالرجل األمني، وهو يسيطر حالياً        دحالن، سراً أو علناً، قيادة هيكلية األجهزة الجدي       

، وكانت مهمته األساسية القـضاء      1994على جهاز األمن الوقائي، الذي أنشأه مع قيام السلطة عام           
  .على حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

  4/1/2007األخبار اللبنانية 
  

 قطاع بعد يوم من المواجهات الدمويةاللى جنوب إ الهدوء عودة .6
 ذكرت مصادر :غزة في حكمت يوسفنقالً عن مراسلها  4/1/2007 سما اإلخبارية ت وكالةأفاد

لى جنوب قطاع غزة إلى اتفاق لعودة الهدوء إن حركتي فتح وحماس توصلتا فجر اليوم أفلسطينية 
طالق سراح العناصر التي خطفت من إلى إو، بعد يوم من المواجهات الدموية بين الجانبين

لى اطالق سراح معتز الطويل، مساعد إجهزة االمن الفلسطينية أرت مصادر في شاأو. الطرفين
خرون في قطاع غزة في آ وجرح عشرة واخمسة فلسطينيين قتلكان و .مدير جهاز االمن الوقائي

في خان يونس قتل عنصران من جهاز ف. خرين لفتحآ بين مناصرين لحماس و أمسمواجهات وقعت
 وتوفي ،ت بين عناصر من هذا الجهاز مع عناصر من القوة التنفيذيةاالمن الوقائي خالل مصادما

 لى سقوط قتيلينمواجهات إدت أوفي جباليا شمال قطاع غزة .  بجروحه في المستشفىثالث متأثراً
 . تصادف وجودها في المكان عاما21امرأة تبلغ من العمر و ، من كتائب شهداء االقصىأحدهما

 إلى أن أعضاء التنفيذية، أوقفـوا        في خان يونس   شهود عيان ن  ع 4/1/2007 48عربونقل موقع   
سيارة العقيد في جهاز األمن الوقائي محمد غريب وأجبروا اثنين من مرافقيه علـى النـزول مـن                  

ربعـاء، عناصـر مـن القـوة        واتهم بيان صادر عن جهاز االمن الوقائي األ       . السيارة واختطفوهما 
  . القوة التنفيذيةهنفتثة في خان يونس، وهو ما عناصره الثالبالقيام بقتل  التنفيذية

  
 فئة انقالبية تسعى إلى جر الساحة الفلسطينية لحرب أهلية : الصحة وزير .7

اتهم باسم نعيم وزير الصحة الجهة التي خطفت وكيل الوزارة بشار الكرمي الليلة الماضية، وأفرج 
 الحرب األهلية من خالل االعتداء على عنه صباح اليوم، بالسعي لجر الساحة الفلسطينية إلى أتون

تواصلنا مع كافة األجهزة األمنية ومع وزارة الداخلية ومع : وقال في تصريحات صحفية .اآلمنين
مكتب رئيس السلطة، من أجل أن يتحمل كل طرف المسؤولية عن هذا االعتداء السافر على حرمات 

  .اآلمنين، والذي يذكرنا بسلوكيات جنود االحتالل
إن عملية االختطاف تأتي في سياق الفئة االنقالبية التي لم تستوعب حتى هذه اللحظة : اف نعيموأض

أن الواقع الفلسطيني تغير، وأن هناك قوى جديدة على األرض، وأن الفترة التي حكموا فيها وعاثوا 
النتخابات فيها فساداً في األرض لن تعود، وهم يريدون بعدما فشلوا في إقناع الناس عبر صندوق ا
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الختيارهم، يريدوا أن يعودوا إلى الحكم بالقوة، ولذلك هم يصدرون المشاكل مرة من الضفة لغزة 
 .ومرة من غزة إلى لضفة

  4/1/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   بمحاولة الزج باسم حماس في موضوع اعدام صدام حسيناًطرافأ  يتهموزير اإلعالم .8
 بمحاولة الزج باسم حركة حماس في موضـوع         ،، اطرافا لم يسمها   اتهم وزير اإلعالم يوسف رزقة    

ورفـض   .اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بهدف التأثير على زيارته المتوقعة للكويـت            
رزقة اعتبار حماس او حكومتها طرفا في الجدل الدائر حاليا حول شخصية صدام حسين، مؤكدا ان                

  .لعراقي السابق كانت واضحة منذ البدايةموقف الحركة من سياسات الرئيس ا
  4/1/2007الشرق األوسط 

  
  سرىألالحكومة االسرائيلية تنتهك القانون الدولي في قضية تبادل ال: الخالدي .9

اعتبر وزير العدل أحمد الخالدي أن الحكومة االسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي :  د ب أ،غزة
 .قضية بالخط السياسي الذي تتبعه في فرض الهيمنة واالحتاللفي قضية تبادل االسرى عبر ربط ال
سرى الفلسطينيين فراج عن جميع األ إن االصل هو أن يتم اإل:وقال الخالدي في تصريحات إذاعية

فراج عن  تمسك الحكومة االسرائيلية بحق اختيار معايير اإل لقواعد القانون الدولي، رافضاًوفقاً
كما رفض الوزير االتهامات للحكومة الفلسطينية . قة التبادل المرتقبةاالسرى الفلسطينيين في صف

ن  أل: أنها ليست طرفاً في المفاوضات الجاريةسرى، مؤكداًبتعمد المماطلة في إتمام قضية تبادل األ
 . لديها إنما لدى الفصائل التي تفاوض عن طريق مصرسير ليس موجوداًالجندي األ

  4/1/2007الدستور 
  

   ينفي ما نسب إليه من تصريحات مسيئة لحماس عمرو أبو .10
نفى عضو المجلس التشريعي زياد أبو عمرو نفياً قاطعاً ما نسب إليه من : والوكاالت البيان -غزة 

عكاظ السعودية، فيها إساءة لحركة  تصريحات نشرت أمس في الصحف الفلسطينية نقالً عن صحيفة
يصة التي تقوم بها أوساط تريد إفساد العالقات حماس وقادتها، محذراً من عمليات الدس الرخ

الوطنية وإفشال كل جهود خيرة لدرء أخطار االقتتال الداخلي وإنجاح تشكيل حكومة الوحدة 
 في األسابيع األخيرة أية تصريحات  لم يعِط:نهأوفا  وأكد أبوعمرو في تصريح لوكالة .الوطنية

  .صحفية لوسائل إعالم سعودية أو غيرها
  4/1/2007اإلماراتية البيان 

  
  حماس تنفي موافقتها على صفقة األسرى وتتهم إسرائيل بالتراجع عن إتمامها .11

 نفى الناطق باسم حركة حماس فـي غـزة          : د ب أ   عن نقالًغزة  من   4/1/2007الدستور  أوردت  
 األسـير   الجنديرتس أمس عن موافقة حركته على إطالق سراح         آفوزي برهوم صحة ما ذكرته ه     

ونقلت وكالة أنباء   .  من خالل وساطة مصرية     فلسطينياً  أسيراً 450 مقابل إطالق سراح     طلياجلعاد ش 
ن حركة حماس قامت بمراجعة صحيفة هآرتس التـي اعترفـت           إ :سما الفلسطينية عن برهوم قوله    

وأضـاف  . ذاعة االسـرائيلية  نه نشر على الصحيفة بالخطأ نقال عن اإل       أبدورها بعدم صحة الخبر و    
 والخبر نشر من أجـل      ، على دولة االحتالل ونحن ال نعول على مصداقيتهم         ليس جديداً  هذا: برهوم

 .التالعب وخلط االوراق قبل زيارة أولمرت لمبارك المرتقبة اليوم الخميس
برهـوم أوضـح    أن  :  أشرف الهور   نقالً عن مراسلها   غزةمن   4/1/2007لقدس العربي   اأضافت  و

فتوحا أمام األشقاء المصريين إلبرام الصفقة التي تم التوافـق           أن الباب أبقي م     للصحيفة خالل حديث 
 .عليها مع حركة حماس، متهماً الحكومة اإلسرائيلية بالتعنت والمماطلة في إتمام صفقة التبادل
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فـي  كتائب القسام تأكيده     المتحدث الرسمي باسم      عن غزةنقلت من    3/1/2007قدس برس   وكانت  
وقال أبـو   . حكومة اإلسرائيلية تراجعت عن موقفها حيال الصفقة       أن ال  :حديث إلذاعة مونت كارلو   

 في المفاوضات حول عقد صـفقة التبـادل،          ملحوظاً  وانفراجاً ن الفترة األخيرة شهدت تقدماً    أعبيدة  
 لدى جميع الجهات المعنية بأن االتفاق سوف يتم تنفيذه بأسـرع وقـت،              األمر الذي أعطى انطباعاً   

خيرة لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعل هنية حـول إمكانيـة إطـالق    وخاصة بعد التصريحات األ 
  . إلى أن االحتالل أكد رفضه للشروط  الفلسطينية المقترحة، مشيراًشاليطسراح 

  
 ال علم لنا بوجود مبادرة عربية لتشكيل حكومة وحدة: برهوم .12

 علم حركة   :عربي فوزي برهوم الناطق باسم حماس في حديث مع القدس ال          نفى : أشرف الهور  ،غزة
 دولة عربية مبادرة الستئناف الحوار الوطني وتـشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة،               ةحماس بتقديم أي  

موضحاً أن حركته تواقة ألي دعم عربي إسالمي مسؤول تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندتنا في             
طالما يصب في   وأعرب برهوم عن ترحيب حركته بأي مبادرة أو أي جهد عربي            . القضايا الداخلية 

أن هناك  برهوم  وأكد   . عندما يكون هناك جهد جديد فسنعلن عنه       :المصلحة الوطنية الفلسطينية، قائالً   
ـ إ طاولة الحوار الفلسطيني الداخلي للتمكن من التوصل         ىلإأطرافا فلسطينية تدفع باتجاه العودة        ىل

 . التوافق الوطني المنشود وبلورة موقف سياسي موحد
  4/1/2007 القدس العربي

  
   خالل التهدئة صاروخا53ً وإطالق 2006مقاوماً في  79استشهاد : سرايا القدس .13

 عن استـشهاد    2006في إحصائية لعام      أعلنت سرايا القدس   :غزةمن   4/1/2007وكالة معاً   أفادت  
 شهيداً قضوا خالل عمليات اغتيال كان       45وقالت إن    .فرادها خالل العام المنصرم   أ مقاوماً من    79
 أبرز عمليـات االغتيـال      تنفذها الطيران الحربي اإلسرائيلي وقوات إسرائيلية خاصة، حيث كان        ي

 واستهداف االحتالل للشقيقين محمود ونضال المجـذوب        ،ف القائد العام للسرايا خالد الدحدوح     ااستهد
عمليات استشهادية في قطـاع غـزة والـضفة     4وأوضحت السرايا أنها نجحت في تنفيذ  .في لبنان 

 آخـرين   347وأظهرت اإلحصائية الخاصة أن مستوطنين قتال، فيما أصيب          .48الغربية وأراضي   
بجراح وحاالت هلع جراء عمليات إطالق مئات الصواريخ التي نفذتها سرايا القدس استهدفت كـالً               

  .من المجدل وسديروت ومستوطنات شرق وجنوب قطاع غزة
سرايا في بيان صحفي تلقى الأكدت : غزةمن  3/1/2007 المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 

مواطناً فلسطينياً واختطاف  14 المركز الفلسطيني لإلعالم أنها ردت على اغتيال قوات االحتالل
 صاروخاً من 53 من نوفمبر الماضي، بإطالق 26العشرات خالل فترة التهدئة، التي بدأت في 

أسفرت عن  ، اتجاه المستعمرات الصهيونية ب،ة، وخمسة قذائف هاونفطراز قدس بأنواعه المختل
وأضاف البيان أنه تم إغالق عدد  .تنازل عدد كبير من الصهاينة عن جنسيتهم الصهيونية المزعومة

كبير من المصانع في مستعمرات شعار هنغيف، جنوب سديروت وفي المنطقة الصناعية في 
مليات القصف كانت إصابة عدد كبير عسقالن، وتعليق المدارس والجامعات، مشيرة إلى أن نتائج ع

من المستعمرين بجراح مختلفة، منهم اثنين حالتهما خطرة، باإلضافة إلى  أضرار في عدد كبير من 
  .المنازل والسيارات واآلليات الزراعية، وهذا بحسب اعتراف االحتالل

  
  فتح وحماس وثيقة شرف لوقف االشتباكات الداخلية بين عدالجهاد ت .14

سالمي على لسان  أعلنت حركة الجهاد اإل:غزة  في4/1/2007الغد األردنية  مراسل جادحامد أفاد 
برز قيادييها داوود شهاب أن الحركة باشرت خالل اليومين الماضيين إعداد وثيقة شرف أحد أ

تستهدف وقف الصدامات واالشتباكات المسلحة وعمليات الخطف المتبادلة التي تشهدها الساحة 
وتوقع شهاب في حديث للغد أن تتمكن  .ن عناصر الفصيلين الرئيسيين فتح وحماسالفلسطينية بي
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الحركة من عرض هذه الوثيقة على طرفي الخالف بحضور عدد من ممثلي الفصائل والشخصيات 
رجع إرجاء عرض هذه الوثيقة لألحداث المتالحقة أو .مطلع األسبوع المقبل الوطنية واالجتماعية

وبين شهاب أن الوثيقة استهدفت بالدرجة األولى وقف تعامل الطرفين . ةالتي يشهدها قطاع غز
بردات الفعل التي أدت خالل األسابيع الماضية إلى سقوط عدد كبير من المواطنين وعناصر 

 الفصائل الفلسطينية إلى تفعيل دورها في رأب الصدع وإلزام الطرفين بوقف الطرفين داعياً
وضح شهاب ان الفصائل كافة ستوقع على الوثيقة فيما أو .رهمااالشتباكات المسلحة بين عناص

و حدوث أي تقاعس من أستكون األطراف الموقعة عرضة لمساءلة المجتمع حال عدم االلتزام بها، 
 أن الوثيقة ستحدد الجهة المسؤولة عن هذه الخروقات وسيتم شأنه أن يؤدي لتجدد االشتباكات، مؤكداً

  .هاتحميل المسؤولية لمقترفي
كد النائب جميل المجدالوي تعذر االجتماع الخماسي أ :غزةمن  3/1/2007وكالة معاً وذكرت 

جراء إتوجهت بنداء لفتح وحماس بالتي سالمية  الوطنية واإلى المنبثقة عن لجنة المتابعة للقوةللجن
بو أبراهيم إ وطالب المجدالوي في اتصال لوكالة معا عبر .االتصاالت بينهما لتسهيل انعقاد اللجنة

مر ووضع جل عقد جلسة عامة للجنه العليا لتوضيح األأمين سر لجنه المتابعة بالعمل من أالنجا 
سباب تعذر أنه سيتم في اجتماع لجنه المتابعة الكشف عن اً أوضح م.الجميع في صورة ما يجري

ن التحقيق وعدم  تشكيل لجاسبب عدمظهار إانعقاد اللجنه المنبثقة وعدم التواصل بين الطرفين و
منع التصادم بين تمان ولأالنزول للشارع حتى تشكل صمام بوطالب المجدالوي الجماهير  .البت بها

 الجماهير إلى : نسخة منه)معا( وصل ، دعت الجبهة الشعبية في بيانمن جهتها .بناء الحركتينأ
طيني ووحدة الشعب الخروج بمسيرات لوقف تداعيات األحداث ومحاصرتها حفاظاً على الدم الفلس

ولية ما يجري من أحداث دموية بين ؤمس ي الجبهةيحد قيادأبدوره حمل جميل مزهر  .الفلسطيني
 بالعودة اسماعيل هنية وطالبهمإفتح وحماس لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 

برنامج وثيقة السريعة لطاولة الحوار الوطني الشامل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند إلى 
وناشد  .باعتبار أن ذلك يشكل مخرجاً من المأزق الذي تشهده الساحة الفلسطينية، الوفاق الوطني

الطرفين إلى االلتزام باالتفاق الذي وقع برعاية لجنة المتابعة العليا وااللتزام بالمشاركة في 
حداث والوقوف على أسبابها اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة المتابعة لمعالجة ذيول األ

وطالب مزهر  .وصوالً لمحاسبة كل من أخطأ وتجاوز وكان سبباً في اندالع شرارة االقتتال الداخلي
برفع الصبغة التنظيمية عن العاملين في األجهزة األمنية بما فيها القوة التنفيذية حتى تقوم بحماية 

  .حتراب التي نشهدهاأمن الوطن والمواطن بعيداً عن حالة االستقطاب واال
  

  عن النفسحركة فتح تعلن االستنفار العام وتدعو عناصرها للرد دفاعاً .15
 حالـة    األربعـاء   أعلنت حركة فتح ليل    :رام اهللا وغزة  من   4/1/2007وكالة فلسطين برس    ذكرت  

 وعـدم   ،االستنفار في صفوفها ودعت أعضاءها الى رفع مستوى الجاهزية الى أقـصى درجاتهـا             
وطالبت الحركة كل القوى الوطنيـة       . والدفاع عن النفس بكل السبل الممكنة      ،هائيا في الرد  التهاون ن 

لى تحديد مواقفها بشكل واضح وصريح أمام الشعب الفلسطيني بـال مواربـة وللمـرة               إواإلسالمية  
وحملت فتح في بيان وصـل   .تون الحرب االهليةألى إلطرف الذي يجر الشعب الفلسطيني      لاألخيرة  
ين برس نسخة منه حركة حماس المسؤولية عن كافة التداعيات الخطيرة والنتائج المترتبة عل              لفلسط
قال جمال نزال النـاطق     وفي نفس السياق     . القوة التنفيذية بافتعال مشكلة في شمال غزة       ةتهم م .ذلك

قـوم   تشارك فيه قوى محلية لتحويل غزة إلى صومال جديد لت          باسم حركة فتح أن ثمة مسعى إقليمياً      
حماس في ظل الفوضى بقلقلة سيطرة األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنيـة وفـرض سـيطرة                

 .عصابات خارجة على القانون
اعتبر فهمي الزعارير النـاطق     :  رام اهللا  من 3/1/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   كما أفادت 

ت والتصفيات ألبناء فتح في قطاع      الرسمي بلسان فتح في الضفة الغربية أن شروع حماس باالغتياال         
وأكد في بيان صـحفي تلقـت وفـا          .غزة يستهدف إجهاض أي فرص لتشكيل حكومة وحدة وطنية        
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حماس قد افتتحت العام الجديد بالتصفيات واالختطاف ضـمن خطـة معـدة سـلفاً،                نسخة منه، أن  
 . النطالقتهـا 42 الـذكرى    لتشويش على االحتفاالت الجماهيرية الحاشدة التي تنظّمها فتح بمناسبة        ول

 برصاص القوة التنفيذية والقسام بحق أبنـاء        ربعاءن عمليات االغتيال والقنص التي تمت األ      إ: وقال
وكوادر الحركة لن تؤثر على خطط فتح في جعل االحتفاالت المركزية للحركة حاشدة تجـدد فيهـا                 

أن الحركة لن تتهاون فـي       وأضاف .الحركة التزامها بثوابتها وعهدها مع جماهير شعبنا الفلسطيني       
  .الرد على أي محاوالت لكسر هيبتها من قبل عناصر حماس

  
  بغزةالصحفيحماس تنفي اتهامات بيرو بوقوف جماعة منشقة عنها وراء اختطاف  .16

 نفت حركة حماس اليوم اتهامات وجهتها بيرو في وقت سـابق بوقـوف              :إفي،   د ب أ   - ليما،  غزة
 وكالة الصحافة الفرنسية في غـزة  العامل لدى بيروفي  المصور  الختطاف  جماعة منشقة عنها وراء ا    

هذا اتهام باطل فـي      :ذاعة صوت القدس  وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إل      . قبل ثالثة أيام  
ال توجد أي فئة منشقة عن حركة حماس، ونحـن معنيـون            .. غير محله وال أساس له من الصحة      
واتهم . ي أجنبي وكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته        بالحفاظ على راحة وأمن كل صحف     

  .مريكية بالزج باسم حماس في القضية لتشويه سمعتهاسرائيلية واألبرهوم االستخبارات اإل
 4/1/2007الدستور 

  
  هدف الجهات األمنية من إبعاد الرعايا األجانب عن غزة إضعاف الحكومة: نزال .17

 قيام جهـات أمنيـة فلـسطينية        ،حركة حماس لكتب السياسي   استغرب محمد نزال عضو الم    : دمشق
مجهولة بالطلب من الرعايا األجانب مغادرة األراضي الفلسطينية على خلفيـة اختطـاف             وصفها بال 

هـذا  : وقال في تصريحات خاصة لقدس بـرس      ،  صحفي بيروفي يعمل لدى وكالة األنباء الفرنسية      
إنه تـصريح يثيـر     .  األمني وألي جهة هو تابع     الخبر غريب، حيث لم يتم تحديد من هو المسؤول        

الريبة والشك، إذ أنه ألول مرة يقوم كيان سياسي رسمي بالطلب من الرعايا الغربيين األمـريكيين                
واألوروبيين بمغادرة األراضي الفلسطينية التي هي تحت السيادة الفلسطينية فيها دون الحفاظ علـى              

مـصور، هـو إضـعاف      الة االختطاف التي تعرض لها      واعتبر نزال أن الهدف من عملي      .حياتهم
المقصود من هذه التحذيرات مجهولة المصدر إثارة عالمة استفهام حـول           : الحكومة المنتخبة، وقال  

 بين هذه التصريحات وبين     نزالوربط   .قدرة الحكومة الفلسطينية على حماية هؤالء الرعايا األجانب       
الحقيقة أننا تعودنا أنه كلما قام رئيس الوزراء        : ، وقال ية الخارج جولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية    

 إيجابية للشعب الفلسطيني، تقوم جهات مشبوهة ومعروفة بالتشويش         بجولة خارجية يحصد فيها ثماراً    
 نفى نزال علمه بأي موعد جديد لعقد قمة بين عباس وهنيـة فـي األردن                ،على صعيد آخر   .عليها
ردنية وجهت الدعوة للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل         ما أعلمه أن الحكومة األ    : وقال

  .هنية، وأن هنية وافق على المشاركة والحضور، وأنه بانتظار الترتيبات إلتمام هذه القمة
  3/1/2007قدس برس 

  
  من اإلسرائيليين غير راضين عن أداء أولمرت% 77: استطالع .18

من اإلسرائيليين غيـر    % 77 أن   ، نشر امس  ،يليأظهر استطالع للرأي أجراه معهد داحف االسرائ      
ووجه للمشاركين سؤال حول تقديرهم السـتقامة       . راضين من أداء رئيس الحكومة، إيهود أولمرت      

سـئل   و .أجابوا بـشكل مغـاير    % 30أنهم اليقدرون استقامته مقابل     % 60رئيس الوزراء فأجاب    
 السياسي في الخروج إلى الحرب علـى        المشاركون عن رأيهم في عملية اتخاذ القرار لدى المستوى        

من المشاركين أنه لم تؤخذ كل االعتبارات الالزمة في الحسبان في الخروج إلى             % 80لبنان، أجاب   
  .أن الخروج إلى الحرب كان مبررا% 56يعتقد فيما . حرب لبنان

  4/1/2007الحياة الجديدة 
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 يقم بزيارة السرائيل يطلبون من اولمرت مقاطعة مبارك ما لم اسرائيليوننواب  .19
 ذكر مصدر برلماني اسرائيلي ان ثمانية نواب وجهوا رسالة الى ايهود اولمرت :اف ب، القدس

. طلبوا فيها منه الغاء قمته مع الرئيس المصري ما لم يقم حسني مبارك بزيارة الى الدولة العبرية
يقاطعنا منذ ) مبارك( انه ، الثمانيةوقال النائب عن الليكود اليميني يوفال ستاينيتز باسم البرلمانيين

. الى اسرائيل ويعبر عن شكل من التطبيع بين بلدينا) مبارك(واضاف نطالب بان يأتي .  عاما25
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع تساحي هانغبي العضو في حزب كاديما الذي 

 اضاف ان مصر تلعب دورا مهما جدا في لكنه. يتزعمه اولمرت، لالذاعة ان هذه الطلبات مشروعة
واكد هانغبي ان مبارك . وحماس) الشيعي اللبناني(االعتدال في مواجهة ايران وسوريا وحزب اهللا 

يواجه معارضة داخلية كبيرة جدا للتطبيع مع اسرائيل يجب ان يتصدى لها بتأكيد ان السالم مع 
 . اسرائيل قرار استراتيجي

  4/1/2007الدستور 
 

 اولمرت وافق على مبادرة مصرية لعقد قمة رباعية تضم االردن والسلطة : سهارت .20
ذكرت هارتس اليوم ان مكتب اولمرت يتعاطي بايجابية مع مبادرة مصرية تقضي بعقد قمة اقليمية 

وقال ناطق . بمشاركة زعماء اسرائيل، السلطة الفلسطينية، مصر واالردن لبحث المسيرة السلمية
ليس لدينا مشكلة مبدئية مع القمة، واذا ما طُرحت الفكرة في لقاء اولمرت "يفة باسم اولمرت للصح

 مبارك اليوم يعقد على خلفية تحسن -واضافت ان لقاء اولمرت ".  مبارك، فسنبحثها وننظر فيها-
. العالقات بين اسرائيل ومصر، وفي اعقاب لقاء رئيس الوزراء مع رئيس السلطة محمود عباس

لسان الرئاسة المصرية ان القمة المرتقبة ستكون على نمط القمة السابقة وحسب وقال الناطق ب
 .الناطق، فان هذه القمة ستحطم الجمود في المسيرة السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

 1/1/2007وكالة سما اإلخبارية 
  

  اقتراحات بالتفاوض المباشر مع حماس تواجه بالرفض من قبل أولمرت .21
قع معريف، عن مصادر مطلعة، أنه خالل جلسة مباحثات داخلية في مكتب المـسؤول عـن                نقل مو 

ملف التفاوض من الطرف اإلسرائيلي عوفر ديكل، تم تقديم اقتراح يقضي بإجراء لقاء مباشر مـع                
وقد قدم أحد مساعدي ديكل االقتراح، معتمدا على إشارات إيجابيـة فـي هـذا            . مسؤول من حماس  
إن تفاوضا مباشرا مع حماس من شأنه أن يقدم حال          : وبرر اقتراحه بالقول  . ماسالشأن من جانب ح   

ولكن ديكل رفض الفكرة وقال أنه تلقى تعليمات من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت بعـدم               . سريعا
وإلى جانب هذا االقتراح، تم تقديم اقتراح آخر        . إجراء أي اتصال مباشر مع حماس في هذه القضية        

وتقول تلك المصادر أن سبب طرح هذا االقتراح        .  مساعدة جهات أخرى بدل مصر     يدعو إلى طلب  
 .يعود إلى ورود تلميحات من حماس مفادها أنهم ال يثقون بمصر وال يرون فيها وسـيطا منـصفا                 

وتقول الصحيفة أن في األسابيع األخيرة وصلت إشارات أخرى إلى ديكل من أوساط مقربـة مـن                 
 للتوصل إلى صيغة تسوية حول عدد األسرى الذين سـيتم إطـالق             حماس، توضح استعداد حماس   
وأوضح ناقلو تلك الرسائل أن حماس تستطيع أن تكتفي بأقل من الـ            . سراحهم ضمن صفقة التبادل   

  . أسير الذين طلبت إطالق سراحهم مقابل إطالق سراح أسرى كبار1400
  3/1/2007 48عرب

  
  مع الجانب الفلسطيني ةتفاصيل جديدة عن القناة التفاوضية السري .22
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كشفت مصادر مطلعة أن قناة تفاوضية سرية تم فتحها بين الجانبين االسرائيلي والفلـسطيني، فـي                
 ،أن أيهـود اولمـرت    ) المنار(وعلمت  . محاولة الستئناف التفاوض، وذلك بعيدا عن وسائل االعالم       

ي اتصاالت ستجري خـارج     اختار احد مستشاريه ليمثله في االتصاالت مع الجانب الفلسطيني، وه         
المنطقة، وأن مدريد ستكون احد االمكنة لعقد اللقاءات الـسرية، واكـدت المـصادر أن شخـصية                 
فلسطينية تغادر األحد القادم الى اوروبا للمشاركة في ترتيبات اقامة القناة السرية، التي سيرأسها عن               

ام رسمية في الـسلطة فـي هـذه         الجانب الفلسطيني شخصية فلسطينية رفيعة المستوى ال تتولى مه        
  .المرحلة

   4/1/2007المنار الفلسطينية 
  

   مليار شيكل 295 يصادق على مشروع ميزانية الدولة للعام الحالي والبالغة الكنيست .23
على مشروع ميزانية الدولة للعام الحالي باغلبية ثالثة وستين نائبا  صادق الكنيست بكامل هيئته
ويبلغ حجم الميزانية مئتين  .امتناع ستة اعضاء كنيست عن التصويتمقابل واحد وثالثين نائبا و

وخمسة وتسعين مليار شيكل، وقال رئيس ادارة االئتالف الحكومي افيغدور يتسحاكي ان المصادقة 
على مشروع الميزانية وعلى قانون التسويات في المرافق االقتصادية باغلبية ساحقة من االصوات 

كومة وقدرتها على اجتياز اي اختبار مما يوجه رسالة هامة الى الجمهور في انما تدل على متانة الح
 . اسرائيل والى االسواق المالية بشان استقرار االقتصاد االسرائيلي

  4/1/2007وكالة معا اإلخبارية  
  

  إسرائيل تأمل بربطها مع األنظمة الصاروخية األميركية : هآرتس .24
رغب في تعزيز احتمال قيام الواليات المتحدة بنشر أنظمة         ذكرت صحيفة هآرتس أمس أن إسرائيل ت      

أضافت ان كبار المسؤولين عن مشروع حوما        .دفاع صاروخية على أراضيها، في حاالت الطوارئ      
المضاد للصواريخ في وزارة الدفاع االسرائيلية طلبوا من وزارة الدفاع االميركيـة قبـل حـوالى                

ن دفاعيين متقدمين يجري تطويرهما حاليا في الواليات        شهرين الحصول على معلومات بشأن نظامي     
. المتحدة، وهما الصاروخ المضاد للصواريخ ثاد، ونموذج جديد من الدفاع البحري باسـم إيغـيس              

ونسبت الصحيفة الى مصدر في وزارة الدفاع ان طلب الحصول على هـذه المعلومـات اسـتهدف        
دفاع االسرائيلية واالميركية، وذلـك فـي اطـار         تعزيز امكان استحداث ربط عملياتي بين أنظمة ال       

  . مشروع قائم منذ سنوات بين الدولتين
  4/1/2007السفير 

  
  ليبرمان يطالب بتجميد عضوية إيران في األمم المتحدة بسبب أنشطتها النووية .25

م الجديد  ا األمين الع   ,  طالب أفيجدور ليبرمان    :  أشرف أبو الهول   - غزة    ,  ب  .  ف  .  أ -القدس المحتلة   
 بوقف عضوية إيران في المنظمة الدولية بسبب برنامجها النووي          ، أمس ، مون لألمم المتحدة بان كي   

 أنه يجب اتخاذ قرار حاسم اآلن       وذكر ليبرمان في خطاب وجهه لكي مون        . ودعوتها لتدمير إسرائيل  
 وأكثر مجموعة   ى وطالبه بممارسة ضغوط علي مجلس األمن الدولي لفرض أقص          , قبل فوات األوان  

  .  أسـلحة نوويـة    ى لمنع إيران بشكل حاسم من الحصول عل        , عقوبات بشكل لم يشهده العالم من قبل      
 وأضاف أنـه إذا      .  ولكن يجب أال يطلب منها ذلك       , وأكد أن إسرائيل بإمكانها مواجهة إيران بمفردها      

 وستكون إسـرائيل     , دفع ثمنا باهظا   فإن بقية العالم الحر سي      ,  أسلحة نووية  ىأتيح إليران الحصول عل   
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أمس عـن                . في المقدمة 

أن معهد بحوث األمن القومي في جامعة تل أبيب أكد في تقرير له أن الزمن يعمل فـي مـصلحة                    
   . ا لم يتم ردعها عسكريا وأنه سيكون في حوزتها سالح نووي في فترة قريبة م , إيران

  4/1/2007األهرام المصرية 
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  إسرائيلية ساعدت مقاومين فلسطينيينعناالفراج  .26

أكدت متحدثة باسم هيئة السجون االسرائيلية أمس إطالق سراح تالي فحيمة :  د ب أ-تل أبيب 
   .في السجن شهرا 30 قضائها قرابة المتهمة بمساعدة نشطاء فلسطينيين على تفادي االعتقال بعد

  
  . لست نادمة على ما فعلت: ونقل عن فحيمة قولها عقب إطالق سراحها

  4/1/2007الدستور 
  

  إسرائيل تبدأ حملة جديدة لزيادة نفوذها في أمريكا  .27
بعد أن تعاقبت مؤشرات التمرد على النفوذ السياسي المسيطر إلسرائيل          :  أحمد عبدالهادي  ،واشنطن

حكومة اإلسرائيلية التحرك بسرعة لتطويق آثار هذه المؤشرات ومنـع  في الواليات المتحدة قررت ال 
وقالت تقارير أمريكية إن إسرائيل تنوي التعاقد مـع مؤسـسة    .غيرها من الظهور في الفترة المقبلة     

 بهدف تعزيز جهود لجنة الـشؤون العامـة األمريكيـة           - لم يذكر اسمها     -كبرى للعالقات العامة    
وكانت  .حاصرة مصادر انتقاد السياسات اإلسرائيلية وإخماد أصوات المنتقدين       لم) إيباك(اإلسرائيلية  

إيباك قد بدأت هجوماً مضاداً في نوفمبر الماضي وهو األمر الذي أسفر عن حمالت لتشويه الرئيس                
إال أن العقد الجديد الذي وصف بأن       .  هاملتون وتسفيه محتوياته   -كارتر وللسخرية من تقرير بيكر      

غ عشرات الماليين من الدوالرات سيضمن توسعة هذا الهجوم السيما في أجهزة اإلعـالم              قيمته تبل 
  .األمريكية وداخل الكونجرس

  4/1/2007الوطن السعودية 
  

  محكمة إسرائيلية تجمد مرحليا انتهاك مقبرة إسالمية في القدس المحتلة .28
دد حظر بناء مشروع على  اصدرت المحكمة العليا االسرائيلية، امس، قرارا يم-الغد-الناصرة 

، رغم ان 1967 حتى العام  القدسمقبرة مأمن اهللا، التي تقع على خط التماس الذي كان يقسم مدينة
لغد اتهم الشيخ كمال خطيب، لوفي حديث  .الحفريات اثبتت وجود قبور ورفات موتى في المكان

ا عربية وشخصيات معينة ، أطراف1948نائب رئيس الحركة االسالمية الجناح الشمالي في مناطق 
بأنها قدمت فتاوى للمحكمة ادعت فيها انه يجوز نقل رفات الموتى الى اماكن أخرى من أجل 

  .استغالل أراضي المقبرة
  04/01/2007الغد األردنية 

  
   جامعة وكلية في مختلف أنحاء إسرائيل 11تعطل الدراسة في  .29

 في المظاهرات التي تمـت فـي منـاطق          شارك عشرات آالف طالب التعليم العالي     : ياسر العقبي 
 جامعة وكليـة فـي مختلـف أنحـاء     11وقد تعطلت الدراسة األربعاء في       .مختلفة في أنحاء البالد   

إسرائيل، وذلك على خلفية قرار اتحذه اتحاد الطلبة احتجاجا على تشكيل لجنة شوحط، التي تنظـر                
وقام الطالب بسد مداخل بعض الجامعـات       . في اإلصالحات المنوي تطبيقها في جهاز التعليم العالي       

  . وباضرام النار في اطارات السيارات
  3/1/2007 48عرب

  
  نظام أمن اسرائيلي يعتمد على نباح الكالب في رصد الخطر .30

صممت شركة اسرائيلية نظاما امنيا يجعل االشـخاص الـذين يحـاولون            :  كورين هيلر  ،بئر السبع 
 .باح كالب حراسة اسوأ من التعرض لعض هذه الكـالب         الهرب من سجن أو المتسللين يواجهون ن      

ومن خالل استخدام تكنولوجيا تفسر النباح لمعرفة ان كان الصوت الصادر عن الحيوان هو رد فعل                
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على تهديد أم انه نباح بطريقة روتينية تهدف الشركة الى احالل أو دعم نظـم مراقبـة الكترونيـة                   
لنظام االمني الذي يعتمد على الكالب في سجن ايشيل الـذي           ويستخدم بالفعل هذا ا    .باهظة التكاليف 

يخضع الجراءات امنية عالية وفي القواعد العسكرية االسرائيلية ومنشات المياه والمزارع وأمـاكن             
  .ايقاف السيارات والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية

  3/1/2007رويترز 
  

 2006انخفاض صادرات االلماس المصقول في : اسرائيل .31
قالت وزارة الصناعة والتجارة االسرائيلية امس ان صادرات اسرائيل من : رويترز -القدس 

وقطاع االلماس  . مليار دوالر6.6 الى 2006 بالمئة في عام 1.5االلماس المصقول تراجعت بنسبة 
.  بالمئة من صادرات اسرائيل الصناعية30احد اهم قطاعات الصناعة االسرائيلية ويمثل نحو 

وقالت  . مليار دوالر2.7 بالمئة الى 23.2تراجعت صادرات اسرائيل من االلماس الخام بنسبة و
 بالمئة أي ما قيمته اربعة مليارات دوالر من صادرات اسرائيل الصافية من 60الوزارة أن نحو 

ثم ) ر بالمئة بقيمة مليار دوال15(االلماس المصقول توجهت الى الواليات المتحدة تلتها هونغ كونغ 
 ). مليون دوالر456سبعة بالمئة بقيمة (بلجيكا 

  4/1/2007القدس العربي 
  

  ! يشترون أراضي القمراإلسرائيليون .32
 أفادت شركة كريزي شوب التي تسوق أراضي في القمر في إسرائيل إن أكثر من ألف :يو بي أي

بلغت مساحة كل و . على هذا الكوكب خالل شهر كانون األول الماضيإسرائيلي اشتروا أراٍض
وكان األميركي  ). دوالرا60حوالي ( شيكل 250قطعة أرض في القمر نصف دونم مقابل مبلغ 

دنيس هوب قد سجل القمر والكواكب السيارة األخرى في المجموعة الشمسية باستثناء الكرة 
ل الذي يسمح لك) الملكية العقارية(األرضية على اسمه مستغالً ثغــرة في قانون الطابو 

شخــص بتسـجيل أرض باسمه في حال لم تكن هــذه األرض مسجلة باسم شخص آخر ولم 
  .يعترض أحد على تسجيل األرض باسمه

  4/1/2007 48عرب
  

  بيع أوقاف الكنيسة في القدس تباشر عملها لجنة إبطال صفقات: عطا اهللا حنا .33
القانونية التي تم تشكيلها مؤخرا أعلن المطران عطا اهللا حنا أن اللجنة :  نيفين عبد الهادي-عمان 

 قد باشرت ، وحتى اليوم48لدراسة إبطال صفقات بيع أوقاف وأمالك الكنيسة التي أبرمت منذ عام 
وقال ان األوضاع في الكنيسة االن مستقرة،  .اجتماعاتها، مؤكدا انه يتم العمل عليها بكل اهتمام
مهمة اللجنة التي تضم خبراء من كل دول العالم مشددا على انه ال أزمة على االطالق فيها، معتبرا 

ومن فلسطين مهمة دينية ووطنية، الفتا الى انه لن يتم االعالن عن اي من نتائج عملها قبل االنتهاء 
  .بشكل نهائي من هذه المهمة

  4/1/2007الدستور 
  

 الجئينا مليون دوالر قيمة خدمات 500: مدير عام الشؤون الفلسطينية في االردن .34
ن القضية الفلسطينية أ في االردن،قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية :  كمال زكارنة-ان عم

شكلت بشكل عام وقضية الالجئين الفلسطينيين بخاصة والتي امتدت ألكثر من نصف قرن أولوية 
 رئيسية في توجيهات األردن وفي تعبئة كل موارده االقتصادية والبشرية في سبيل الدفاع عن هذه

القضية العادلة التي شكّلت في جانبها اآلخر ضغطاً متزايداً على الموارد والمرافق العامة والبنى 
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إلى تشير  التقديرات الرسمية وذكر أن . سواء داخل المخيمات أو خارجها،التحتية وسائر الخدمات
  .ر مليون دوال500أن ما ينفق سنوياً للخدمات المباشرة التي تقدم لالجئين يصل إلى 

  4/1/2007الدستور 
  

  2006خالل  معتقالً 5671 جريحاً و3735 شهيداً و742 :مكتب الجيل للصحافة .35
 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة بنيران قوات االحـتالل خـالل العـام               742استشهد  : غزة

، 3735  إضافة إلـى جـرح     ،قطاعال فلسطينياً من مختلف أنحاء الضفة و      5671كما اعتقل   ،  2006
بحسب إحصائية رصدها مكتب الجيل للصحافة والنشر بغزة والتي استندت إلى معطيات فلـسطينية              

فيما  شهداء سقطوا في عمليات اغتيال،       210ويوضح التقرير أن    . صحية ورسمية وحقوقية وصحفية   
 . فلسطينياً في الضفة الغربيـة     154 في حين استشهد     ، فلسطينياً في قطاع غزة    588سجل استشهاد   

 أصغرهم طفلـة عمرهـا      ، طفالً استشهدوا  144 أن   ،عامال اإلحصائية الخاصة بانتهاكات     تسجلكما  
 منـذ   5 كما واستشهد    . سيدة بينهن الحوامل واألمهات والمسنات     52 إضافة إلى استشهاد     ،ثالثة أيام 

 188 حيث سقط     المنصرم، بين أن أكثر األشهر دموية كان شهر يوليو       تو. ذوي االحتياجات الخاصة  
   .يداً معظمهم في قطاع غزةشه

  4/1/2007االتحاد االماراتية 
  

  إصابة مستوطن في بيت لحمو  الغربية في الضفةفلسطينيا 13عتقال ا .36
 مناطق متفرقـة مـن الـضفة الغربيـة،        شنت قوات االحتالل توغالت في      :  جنين –رامي دعيبس   

 أن شنت حملة تفتيش واسـعة       اعتقلت خاللها ثالثة عشر مواطنا ونقلتهم إلى جهة غير معلومة بعد          و
 شبان المقاومة   مع حيث دارت اشتباكات عنيفة      ،النطاق وسط إطالق النار العشوائي على المواطنين      

 في بيت لحم بعد تعرض سيارته إلطالق النار مـن قبـل             نمستوطنيالاحد   فيما أصيب    .الفلسطينية
  . فلسطينيينشبان

  4/1/2007 48عرب
  

  سرايا القدسقيادي في شهيد اعتقال شقيقة  .37
قالت مصادر فلسطينية محلية ان قوات االحتالل اعتقلت شقيقة قيـاديي فـي سـرايا               : علي سمودي 

  .الضفة الغربيةالقدس، استشهد قبل اسبوعين في عملية خاصة لقوات االحتالل في 
  3/1/2007 48عرب

  
  بشكل تعسفي في الضفة الغربية  الفلسطينييناعتقال عشرات : تقرير .38

تزايدت عمليات اعتقال الشبان الفلسطينين عن حواجز الجـيش اإلسـرائيلي           : موديعلي س –جنين  
 أهداف ومطلـوبين لجهـاز      هممؤخرا في شمال الضفة الغربية، والذي سرعان ما يبادر لإلعالن بان          

األمن اإلسرائيلي، بينما تدحض الوقائع المزاعم وتؤكد أن حمالت االعتقال تعسفية وتندرج في إطار              
وكشفت لجنة األسير أن قوات االحتالل اعتقلـت خـالل          . تواصلة ضد الشعب الفلسطيني   الحرب الم 

 فلسطينيا على حواجز قرب جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية في حاالت متفرقة            32الشهر المنصرم   
 8لجنة ان االحتالل اعتقـل      لافاد تقرير    كما   .نفس الحجة وفي كل مرة أصدرت بيانات زعمت فيها        

قاصرين على حاجز حوارة بعدما زعمت أنهم مطلوبون، وأوضحت أن الجنود يقومون باعتقال أي              
إن غالبية الذين اعتقلوا جرى تحويلهم لالعتقال اإلداري        أضافت  و .ذلكشاب يشتبهون به ويتهمونه ب    

  .مما يؤكد أن مزاعم االحتالل بحقهم غير صحيحة
  3/1/2007 48عرب
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   ! جهاد أو سراياان اسمك إن ك االسرائيليةال تقرب الحواجز .39
لم يتوقع الفلسطيني جهاد محمد أن يوقفه جنود االحتالل على حاجز حواره العسكري عند  :رام اهللا

 ال ينتمي إلى أي تنظيم فلسطيني، وهو طالب جامعي، ويهتم فقط بالدراسة حيث أنهمدخل نابلس 
إلى منظمة الجهاد اإلسالمي، باإلنتماء  أحد الجنود، اتهمهصدم عندما  إال انه .كي يصبح محامياً

وفي السياق نفسه، يروي أحد الفلسطينيين من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، قصة  .اسمهدليل ب
 يومين كاملين ألن اسمها يطابق ، التي اعتقلت  البالغة من العمر أربع سنوات،ابنته سرايا القدس

  .ةاسم المقاوم
  4/1/2007األخبار اللبنانية 

  
 إصابة مواطن برصاص قوات االحتالل في بيت الهيا .40

 بجروح متوسطة جراء تعرضه إلطالق النار من قبل قوات االحتالل فلسطينيأصيب مواطن : غزة
  . في غزةبالقرب من السياج الحدودي في بيت الهيا، أمس

  04/01/2007األيام الفلسطينية 
  

 طالب العرب في الجامعة العبرية  مالي بحق التمييز .41
أن الجامعة لم تخصص أية بنود في ، أكد ممثل جبهة الطالب العرب في الجامعة العبرية في القدس

وأضاف ردا على ادعاء مدير عام النقابة بأنه لم تخصص أية  . للطالب العرب2007ميزانية عام 
جزء من اليهود وال بينما اولئك لية قومية، أن العرب هم أقمعتبرا ميزانية للروس واإلثيوبيين أيضا، 

 .  وأشار إلى أن ما حدث هو محاولة لتبرير التمييز المنهجي في هذا المجال وغيره. مجال للمقارنة
  04/01/2007البيان اإلماراتية 

  
   تؤكد استمرار االضراب الفلسطينييننقابة الموظفين .42

لوظيفة العمومية استمرار االضراب المفتوح عـن        اكدت نقابة العاملين في ا     : نائل موسى  -رام اهللا   
  . والمتوقع االسبوع المقبل،العمل في القطاع الحكومي الى حين توقيع االتفاق مع الحكومة

  4/1/2007الحياة الجديدة 
  

   من نابلس عاش في ثالثة قرون فلسطينيوفاة معمر .43
ي ثالثة قرون بدأ من القرن       بعد أن عاش ف    فلسطيني توفي في نابلس معمر      : بشار دراغمة  -نابلس  

 انه كان يتمتع بصحة جيدة وبكامل قواه الجسدية والذهنية حتـى ايامـه              ئهوافاد اقربا  .التاسع عشر 
 ابنا وحفيدا وتبلغ ابنته الكبرى من العمـر         93 الى ان لديه من األبناء واالحفاد        مع االشارة  .االخيرة

قـد اصـيب    كان  ، و 48 حيفا الى حين نكبة عام        عاما، وكان بدأ حياته العملية موظفا في ميناء        74
  .خالل االنتفاضة االولى بعيار مطاطي

  4/1/2007الحياة الجديدة 
  

 اشتية يشكك في جدية قرار وزراء الخارجية العرب كسر الحصار المفروض .44
شكك وزير االقتصاد السابق بجدية قرار وزراء خارجية الدول العربية :  خليل العسلي-رام اهللا 
ى الشعب الفلسطيني، ألن النظام البنكي العالمي يخضع لالمية كسر الحصار المفروض عواالس

. لسيطرة الدوالر، وال أحد يستطيع إدخال الرواتب للموظفين، إال بموافقة مسؤول الخزانة األميركية
ن وتوقع ان تعمد إسرائيل في الفترة المقبلة الى تعميق آليات السيطرة في ظل انشغال الفلسطينيي

 مشيرا إلى أن حماس لن تتنازل ببساطة ،بازمتهم الداخلية، وتغير نظرة العالـم للقضية الفلسطينية
  .رغم أن مكاسبها السياسية تتقلص
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  4/1/2007الدستور 
  

   اإلسرائيلي في معرض فوتوغرافي-الخط األخضر الفلسطيني  .45
 ألين بيوسـات، الـذي افتـتح         الفنان والمصور الفوتوغرافي الفرنسي    أشار:  محمد الشايب  -عمان  
 أن الخط األخضر مغـروس      إلىلصور في غاليري زارا في فندق حياة عمان في األردن،           ل امعرض

فهنالـك فـي الواقـع      . في أذهان الناس على أنه مرجعية سياسية فعالة، سواء أحبوا ذلك أم كرهوه            
إلـى أن تـصبح     ...  باستمرار مفاهيم سياسية، كما األزياء الشائعة، تولدها االفتراضات التي تتكرر        

الخط كمرجع محوري في مفاوضات السالم،      هذا   المعرض، في ماهية     -يبحث مشروع    و .شعارات
 المبدأ مزروع في عقلية الناس والجهات الرسـمية،         حيث أن هذا  والفصل المحتمل بين المجتمعات،     

. ة لجهتي الصراع  حتى لو في شكل خفي كوهم مجرد، يعكس تكتيكات سياسية واقتصادية وعسكري           
فمن خالل أسلوب مرح وحماسي، يجسد ألين مفهوم الخط األخضر في المساحات الفنية، لتوضـيح               
مدى عدم أهمية األهداف التي تسعى إلى تأسيس الحدود في منطقة متنازع عليها بشدة، كما يـشير                 

اً وغير معقول   ويرى ان المشروع يسعى إلى أن يكون استكشافاً هادئ        . البروشور الخاص بالمعرض  
 تعيـشان   ، فلسطينية واسرائيلية،  في الوقت ذاته، في العيون الخضر الواسعة، لما يسمى بحل دولتين          

وفي شكل أكثر إثارة لالهتمام، فإن هذا المشروع يتعلق         . 67جنباً إلى جنب بسالم وأمن على حدود        
ماضي، ويرفع مستوى فهـم  بإظهار المشهد الطبيعي للفصل السياسي الممكن، كما كانت الحال في ال        

  .القضايا ذات العالقة، التي تتعرض للمخاطر
  4/1/2007الحياة 

  
 مقاتلون من حزب اهللا يطالبون إسرائيل باعتبارهم أسرى حرب   .46

 تقدم ستة من مقاتلي حزب اهللا امس بالتماس الى المحكمة القضائية العليا :أ.ش. أ-غزة 
رب، حيث كانت القوات االسرائيلية قد اسرتهم خالل االسرائيلية، مطالبين بمعاملتهم كأسرى ح

وذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية على موقعها االلكتروني ان محاميي  .اعتدائها االخير على لبنان
االسرى الستة سيمادار بن ناتي وايتاي هيرمالين طالبا المحكمة ايضا في االلتماس بالسماح لممثلي 

 .زيارة موكليهمامنظمة الصليب االحمر الدولية ب
  4/1/2007القبس الكويتية 

  
  اردوغان يؤيد وضع مزارع شبعا تحت سلطة االمم المتحدة  .47

 قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في اعقاب محادثات اجراها في              -  بترا -بيروت
تحتلهـا   ان تركيا تؤيد وضع مزارع شبعا التـي          ،بيروت مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة      

واشار الى ان تركيا اجرت اتصاالت مع كـل          .اسرائيل في جنوب لبنان تحت وصاية االمم المتحدة       
 مبينا ان وجهات النظـر حـول        ،من اسرائيل والواليات المتحدة االميركية واالمم المتحدة بشأن حل        

  . هذه القضية متطابقة 
  3/1/2007 بترا - وكالة االنباء االردنية

  
  ني يدعو االتحاد األوروبي للقيام بدور فاعل لحّل القضية الفلسطينية الرئيس الباكستا .48

الـرئيس  ان  قال بيان رسمي باكستاني أوردته وكالة األنباء الباكستانية الرسـمية            -وفا - إسالم أباد 
خالل لقائه في إسالم أباد وفداً من البرلمان األوروبي برئاسة إلمـاربروك رئـيس              ا،  الباكستاني دع 

األوروبي لمتابعة المسألة الفلسطينية وإيجاد حلٍّ عاجٍل، والتعـاون         االتحاد   ،العالقات الخارجية لجنة  
  .مع المجتمع الدولي إلعادة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم

   4/1/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  أمريكا وإسرائيل تحكماننا  : األتراك .49

مواطنين األتراك إن أمريكا وإسرائيل هي التي تحكم البالد بشكل           من ال  17،2قال    : الخليج -أنقرة  
جـاء   .منهم لإلعالم الذي يملكه رجال األعمال الكبار بهذه القوة        % 17،6غير مباشر، فيما اعترف     

ذلك في دراسة شاملة قامت بها مؤسسة خاصة استطلعت آراء المواطن التركي حول مجمل القضايا               
  .السياسية واالجتماعية

  4/1/2007خليج اإلماراتية ال
  
  
  

  منظمة دولية تنفي صلتها بتجربة تفجير إسرائيلي في النقب .50
 ما نـشرته     ،  ومقرها فيينا   ،  نفت منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية       :  من مصطفي عبداهللا   -فيينا  

ت فـي   صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أمس األول عن عالقة المنظمة بتجربة إسرائيلية جر           
 مصدر رفيع المستوي في المنظمة قيام       ى ونف  . صحراء النقب لرصد أي تجربة نووية إيرانية محتملة       

ـ     رصـد  ىإسرائيل بإجراء تفجيرات نيابة عن األمم المتحدة لتجربة منشأة تحت األرض قـادرة عل
 ،  وفي الوقت نفسه    .  مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا       ى ونقل معلوماتها إل    ، الهزات األرضية 

ـ                 ىحذر دبلوماسي غربي بالمنظمة من إجراء أي تفجيرات في صحراء النقب بسبب خطورتهـا عل
    .  وطالب بضرورة إخضاع البرنامج النووي اإلسرائيلي لنظام منع االنتشار النووي ، البيئة

  4/1/2007األهرام المصرية 
  

  ية لألراضي الفلسطينية كولن سميث رئيسا للبعثة األوروبية الشرطتعيين .51
رحب خافيير سوالنا، الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد : لندن ـ الشرق االوسط 

وقالت . األوروبي، بتعيين كولن سميث، رئيسا لبعثة االتحاد األوروبي الشرطية لألراضي الفلسطينية          
ة مهمة في عمل الشرطة، خاصة فـي        كريستينا غاالش، المتحدثة باسم سوالنا، إن سميث لديه خبر        

  .آيرلندا الشمالية، واخيرا في العراق كقائد لبعثة التنمية الشرطية البريطانية
  4/1/2007الشرق األوسط 

  
  رجل أعمال كويتي طلب شراء حبل المشنقة الذي أعدم به صدام .52

لى الداخليـة   أكد مصدر عراقي أن وسطاء يعملون لصالح رجل أعمال كويتي تقدموا بطلب إ            : بغداد
رجل أعرب عن استعداده لـدفع أي       الوأوضح أن    .العراقية لشراء الحبل الذي شنق به صدام حسين       

 . موجود اآلن بحوزة مقتدى الصدر     همبلغ مهما كان لالحتفاظ بهذا الحبل لديه، مشيرا إلى أنه أبلغ أن           
ل صدام حسين الـذي     قام بشراء أجزاء من تمثا    قد  رجل أعمال كويتي آخر كان،      جدير بالذكر أن    و

حطمته القوات األمريكية في ساحة الفردوس في بغداد عشية بدء فرض سيطرتها علـى العاصـمة                
 كاتب كويتي أن يرسل الحبل مـع كـل          تمنىوعلى الصعيد ذاته،     .العراقية عبر وسطاء أمريكيين   

 إلى واشـنطن    اإلجالل والتكريم للحلقة الجميلة التي التفت حول رقبة صدام على متن طائرة خاصة            
  .حتى يحفظ داخل البيت األبيض مع وعد من بوش بأن يرسله إلى العديد من األقطار العربية

  3/1/2007 قدس برس
  

  رجل دين أميركي يرى هجوماً إرهابياً ضخماً ضد بالده  .53
 ان اهللا ألهمه بـأن هجومـا        ، قال بات روبرتسون وهو مقدم برنامج ديني تلفزيوني شهير         :رويترز
أن يكـون   سيقع في الواليات المتحدة وسيسفر عن سقوط عدد ضخم من القتلى من المحتمل              ارهابيا  
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وقال لمشاهديه انه ال ينبغي عليهم ان        .2007 في النصف الثاني من العام       ،ماليين في مدن كبرى   بال
ذهب إلى الجنة وهـذا أسـوأ       ي في انفجار او حدث شيء من هذا القبيل س          أحدهم يخافوا ألنه إذا قتل   

 بوقوع دمار هائل ناجم عن اعصار مدمر        2006وكانت نبوءة روبرتسون العام     . ء سوف يحدث  شي
يشار إلـى أن برنامجـه       .1995في مناطق ساحلية قد اعقبها ثاني أخف موسم اعاصير منذ العام            

.  حوالي مليون مشاهد اميركي يوميا وتبثه شبكة كريستيان برودكاستينج نيتوورك التي أسسها     هيشاهد
ل عليه في المساعدة على تشكيل وجهات النظر السياسية للمسيحيين االنجيليين وهم قـوة لهـا                ويعو

سعى لخوض انتخابات الرئاسـة كمرشـح جمهـوري العـام           كما أنه   . ثقلها في الحزب الجمهوري   
1988.  

  4/1/2007السفير 
  
  

 جنود االمم المتحدة يغتصبون أطفال جنوب السودان .54
ن جنودا لحفظ السالم وعاملين مدنيين لالمم المتحدة يغتصبون ، أافذكرت ديلي تلجر: محمد بشير

جمعت ، بعد أن  عاما في جنوب السودان12ويعتدون على فتيات صغيرات تصل اعمارهن إلى 
 ان الحكومة السودانية ،أكدت الصحيفةكما .  فتاة صغيرة في بلدة جوبا20روايات من أكثر من 

 . هذا الشأنحولجمعت أدلة بينها لقطات فيديو 
  4/1/2007عكاظ 

  
  عن المواجهة األميركية اإليرانية وفلسطين .55

   أسعد عبد الرحمن. د
في الوقت الذي كانت الواليات المتحدة تغوص في وحل العراق، كانت ايران تتحول بهـدوء الـى                 

بـأن تبـدأ    )  هاملتون - لجنة بيكر (لذلك، أوصت مجموعة دراسة العراق      . الالعب رقم واحد هناك   
واليات المتحدة محادثات مع ايران الرساء االستقرار، بل ان الوزير جيمس بيكر طلب من الرئيس               ال

. ترك الملف النووي االيراني لألمم المتحدة دون تدخل واشـنطن         ) بعد صدور التقرير  (جورج بوش   
يراني في  فمنذ احتالل العراق وتراكم األخطاء األميركية، يعرف المراقبون والسياسيون ان النفوذ اال           

الشرق األوسط تعزز بشكل كبير حتى أضحت ايران القوة األكثر نفوذاً في المنطقة قبـل الواليـات              
المتحدة، وهو ما أكده تقرير المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية من أن الواليـات المتحـدة،                

: ها بالمنطقة همـا   بحربها على االرهاب، عززت دور ايران من خالل االطاحة بنظامين منافسين ل           
نظام طالبان في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق وذلك دون اقامة بنى سياسية مستقرة بدالً                

ان العراق وأفغانستان اللذين    : وهذا االستخالص أكده الرئيس االيراني أحمدي نجاد حين قال        . منهما
ورغـم أن بعـض     . ن على حد تعبيـره    كانا يمثالن تهديداً مباشراً إليران جعلهما اهللا في سلة ايرا         

 ستكون سنة الحسم في المنطقة، اال انهم يختلفون بشأن كيفية الحـسم،             2008المراقبين يتفقون بأن    
  .ففي حين يرى فريق ان الحل سيكون عسكرياً يؤمن اآلخر بأنه سيكون حالً ديبلوماسياً

ميركية لتشابك األمـور فـي لوحـة        للوهلة األولى، يبدو أن الحلين مستحيالن للواليات المتحدة األ        
أمـا  . فهي رغم كونها الالعب األكبر غير جاهزة لمغـامرة عـسكرية جديـدة            ! فسيفسائية عجيبة 

!! ديبلوماسياً، فمن أين لها جرأة طلب التفاوض مع أحد أقطاب محور الشر ممـثالً فـي طهـران؟                 
القوة -عملياً  -ش األميركي   واليوم، بعد ثالث سنوات ونصف من المغامرة في العراق، ما عاد الجي           

ففي محافظات الجنوب، األمر بيد ايـران، حيـث ينفـذ الجميـع خطـط               . الرئيسية والفعلية هناك  
استخباراتها العسكرية ألنها صاحبة الكلمة العليا على الميليشيات الشيعية المتعددة المـصطفة فـي              

 لتأكيد رئيس اسـتخبارات سـالح       وفي غرب العراق، تسيطر المقاومة السنية وفقاً      . خندقها المذهبي 
البحرية األميركية الذي استخلص ان القوات األميركية غير قادرة على التحكم في زمام األمر داخل               
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مناطق المقاومة السنية، وأن محاوالت السيطرة العسكرية على المحافظات الغربيـة الواسـعة فـي               
يران لن يكون، على األرجح، فـي صـالح   وعليه، فإن استخدام القوة ضد ا    . األنبار قد باءت بالفشل   

المحافظين الجدد دون، طبعـاً،   /األميركيين رغم أنه، ان حصل، سيرضي تحالف اللوبي االسرائيلي        
اذن، ال قـدرة وال     . اللوبي الصناعي العسكري  : اغفال مصالح المتحكم الفعلي بالسياسة في واشنطن      

  .مصلحة ألميركا حالياً في شن حرب ضد ايران
 السياق، جاءت لقاءات الرئيس األميركي مع قيادات عراقية، رغم ادراك الكثيرين ان بعضها              في هذا 

اال ان اللقاء النوعي كان لقاء بوش مع عبـد العزيـز            !! ال يملك من أمره شيئاً فكيف بأمر العراق؟       
ثارت والذي أ ) زعيم كتلة االئتالف العراقي الشيعي الموحد الذي ال يشغل أي منصب رسمي           (الحكيم  

زيارته لواشنطن تكهنات منها ان الملف األمني بات يحتل صدارة األولويات األميركية، خاصة وأن              
الحكيم هو رجل ايران األول في العراق ويؤمن بتقسيم البلد الى ثالثة كيانات، وميليشياته المعروفة               

. اء قوات الـشرطة   تمارس أدوارها ضد الطائفة السنية اما بصورة منفردة أو تحت غط          ) بفيلق بدر (
للـدخول   -ربما على استحياء     -أيضاً، تؤكد تلك الزيارة ان الواليات المتحدة تطرق باب طهران           

في حوار مع محور الشر بعد ادراكها ان االحتالل العسكري للعراق لم يؤسس نفوذاً جديداً لها بقدر                 
راء العراق ليشمل الخليج عبر بعـض       ذلك النفوذ الممتد الى ما و     . ما أوجد نفوذاً ايرانياً في المنطقة     

الطوائف الشيعية وكذلك في لبنان وفلسطين من خالل حزب اهللا وحركة حماس، واضافة الى تحالفها               
وطبعاً، ال ننسى أن صمود حـزب  . مع سوريا التي تم تحميلها، أميركياً، جريرة الكثير من األحداث         

باكاً للواليات المتحدة مما ينذر بالسقوط المدوي       اهللا في وجه العدوان االسرائيلي على لبنان، شكل ار        
لمشروعها المتمثل بالشرق األوسط الكبير أو الجديد وذلك مقابل المشروع االيراني االقليمي الهادف             
الى اعادة تأسيس االمبراطورية االيرانية، وهو باألصل مشروع الشاه المخلوع، كمـا أن اسـتمرار            

في لبنان هو حرب من نـوع آخـر بـين الحلـف             ) غلب األعم الشيعية في األ  (اعتصام المعارضة   
السوري علماً بأن حسمها لصالح أحد الطرفين سيؤدي الى          /االسرائيلي والحلف االيراني   /األميركي

وختاماً، يجب أن ال ننسى خسارة أميركا للجماهير العربية، فيما نجحت ايران            . تقوية موقفه االقليمي  
 العالم االسالمي تستغله في محو الصورة الـسلبية الناجمـة عـن             في الحصول على دعم شعبي في     

رفض مشاركة شيعة العراق في مقاومة المحتل ومشاركة جماعات منهم في حملة تصفية المقاومـة               
  .العراقية والهجمات ضد السنّة

انه مع تخبط أميركا، تبقى الخيارات مفتوحة، سواء الخيار الديبلوماسي وحتى الخيار العسكري، اال              
يبدو ان الخيار األول هو على األرجح ما ستلجأ اليه الواليات المتحدة ان هي التزمت بما جاء فـي                   

هاملتون، خاصة وأنه ال حل في العراق دون مشاركة ايران وسوريا وفقـاً للتقريـر               -تقرير بيكر   
ة وواضـحة   أال يدرك بوش وادارته ضرورة تبني وتفعيل استراتيجية جديد        : ويلح السؤال . المذكور

ايجاد حل عـادل    -وفق نصائح غربية وعربية متكاثرة      -تجاه الشرق األوسط تكون خطوتها األولى       
  !للقضية الفلسطينية من أجل نزع فتيل األزمات في المنطقة؟

 4/1/2007المستقبل 
 

  عولمة اختراع نشوء وتقويض الدولة .56
  ماجد الشيخ

حديث، سيكون نافالً الحـديث عـن إصـالح         في غياب الدولة الحديثة، وفي غياب نظام مؤسساتي         
سياسي او اقتصادي، كما كان نافالً من قبل الحديث عن إصالح ديني، في غياب مفاهيم جامعة غير                 
خاضعة لعدد هائل من التأويالت للنص الديني، وفي غياب مؤسسة أو مؤسسات مقبولة تحوز رضا               

  . وإجماع غالبية الناس
لوظيفي في خدمة مجتمعها كمبرر لوجودها، في ظل تداول للـسلطة           وإذ يؤكد مفهوم الدولة دورها ا     

عبر االنتخاب الحر المباشر، ووفق قوانين عادلة تحمي شرعية وجود البنى المتعددة مـن أحـزاب                
ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، فإن هذا المفهوم ينطوي على ضرورة وجود الدولة الناظمة، بـل               
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وإالّ فإن فقدان الدولة لهذا الدور، يعيدنا إلى        . االمة /ود الشعب واختراعها كمنظم وحارس وحام لوج    
إخضاعات الهيمنة البدائية، لتكوينات سلطوية قاهرة، ذهبت في تعبيرها عن غلبتهـا، إلـى كونهـا                
تمثيالت معبرة عن نظم عشائرية وقبلية، تجمعها توافقات تحاصصية على اقتـسام مواقـع النفـوذ                

ق مجتمعاتها خالفاتها واختالفاتها على حصص ومغانم الـسلطة المـستجدة           والهيمنة، وتفرقها وتمز  
  . البازغة جراء اجتماعها التوافقي في لحظة معينة

السلطة، أو دولة القبيلة واجتماع القبائل داخلها او تنافرها،          /وفي طيات هذا الشكل البدائي من الدولة      
 نخب المحاصصة وقوى الهيمنـة والنخـب        يكمن سلوك هو األكثر عدائية لنشوء الدول، حيث تقوم        

السياسية واالقتصادية والثقافية والمالية، المستفيدة من استمرار شكل السلطة الـراهن، وحكوماتهـا             
الخادمة لها، بالوقوف حجر عثرة، ودور الحاجب الحاجز أمام إمكانية نشوء الدولة أو اختراعهـا،                

  . ن إجماع ال يمكن أن يتكرر في كل لحظةكلما بدا ذلك ممكناً في لحظة تاريخية ناشئة ع
بهذا المعنى، ليست أكثر من حارسة لتقاليد العـشيرة والقبيلـة والطائفـة             -حكوماتنا  -والحكومات  

والعائلة، في استمرارها القيام بلعب دور وظيفي ال تريد أن تلزم نفسها بموجبه، تقديم كشف حساب                
ي، طالما هي تتمتع برضا وقبول الخارج الداعم لها         عن ممارساتها وسلوكها ألحد في الداخل الوطن      

سياسياً او اقتصادياً، في استتباع بات يفصح عن دور استعمالي ومجـال وظيفـي أضـحى أكثـر                  
  . انفضاحاً

من هنا صار يلتبس مفهوم الدولة بمفهوم السلطة في بالدنا، بأدوار الحكومات وأدوار النخب التـي                
لطة، هذا االلتباس ناتج طبيعي من نواتج عدم مقدرة السلطة جـراء            تشكل القاعدة األساس لنظام الس    

االختالالت التاريخية والتكوينية، للتحول إلى دولة، وباألصح مقاومتها الشرسة لتحويل نظامها إلـى             
نظام دولة، بالمعنى الحقوقي والقانوني والمفاهيمي، استناداً إلى حوامل تلك االخـتالالت التاريخيـة              

 نشوء عالم السلط التي قامت على أسس من دعم الخارج واالنظمة الكولونيالية الـسابقة               التي رافقت 
او تحالفات إقليمية او دولية ناشئة، كما وعلى أسس الغلبة والقوة في الداخل، وعلى الضد من قـوى                  

قليلـة  والمثقفين على اختالف انتماءاتهم وأطيافهم، سوى القلة ال ) شعبية وسياسية (في الداخل الوطني    
التي ارتضت ان تلعب دور المطيب او المطبل، المزين لها سوء أعمالهـا وسـلوكها وممارسـاتها                 
الخارجة عن كل القيم واالخالقيات التي تدعيها، وتدعي انتماءها المعياري لها، في ظل إفشاء حالة               

لة بتواطـؤ   من الخوف والقمع البوليسي ومصادرة الحريات الفردية والجماعية على حد سواء، مظل           
خارجي هدف ويهدف إلى توظيف هذه السلطة في خدمة مـشروع الهيمنـة االمبراطـوري علـى                 

  . االسواق /الدول او الدول /االسواق
هكذا أصبحنا أمام تالوين حكومات، وإن قامت شرعيتها الداخلية استناداً إلـى دسـتورية القـوانين                

أضحى يحيلها إلى مرجعية أعلى من الوضـع        الناظمة، إال أن استنادها إلى سالل من دعم خارجي،          
الدستوري الداخلي، فالخالفات واالنقسامات السياسية التي ال يستطيع الدستور تأويلهـا، أو تختلـف              
التأويالت في شأنها إليجاد مخارج عملية لها، مقبولة من كل االطراف، صارت تحيل وتحال إلـى                

وفي حاالت أخرى صار الدعم     . على من الدستور  تدخالت خارجية شكلت لها المرجعية التأويلية األ      
الخارجي للنظام السياسي ورأسه االول، الداعم الرئيس له في مواجهة حكومـة ال تحظـى بقبـول                 

، لنصبح أمام لوحة قاتمـة مـن        )الحالة الفلسطينية او العكس كما في الحالة اللبنانية       (ورضا الخارج   
 بين بونابرتيـة األحاديـات الفرديـة واسـتبدادية          مشاهد السلطة في عصر العولمة، حيث التماهي      

الحكومات يتبلور وفق محددات خارجية، ووفق عرض او عروض محلية او طلب خارجي اسـتناداً            
) الواليـات المتحـدة   (إلى قوة أو قوى دفع دولية؛ أبرزها مركز العولمة الفاعل في غرب الهيمنـة               

وقوى دفع إقليميـة قريبـة أو       ) أوروبا مثاالً (خر  ومراكز أخرى ثانوية مساندة او منافسة لسبب أو آ        
  . بعيدة نسبياً

وفي كل االحوال، فالسلطة في بالدنا وفي مآلها األخير، هذا الذي نعيش أحد أكثر تجلياته وضـوحاً                 
وما بين هذه البلدان وبلدان أخـرى       .. من لبنان إلى فلسطين إلى العراق إلى الصومال إلى السودان           

ة، تحيل إلى وجه جديد، بل أقنعة جديدة ومتعددة من أوجه وأقنعـة األحاديـات               من أوجه شبه كثير   
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االستبدادية المتشابهة جوهراً ومضموناً جوانياً، كونها أحد إفرازات قوى الهيمنة العولمية التي باتت             
إلى تصنّع أدواتها في البلدان الوطنية داخل هذه البلدان نفسها، ومن طواقم الحكم نفسه، دون الحاجة                

تصنيعها في الخارج، كما كان يحصل في فترات سابقة حين كانت الدول تـصاغ فـي مختبـرات                  
ومعسكرات االستخبارات والجيوش االجنبية ومدارسها، اما اآلن فيكفي ان يجـري العمـل علـى               
تقويض الدولة او السلطة ونظامها الحاكم، كي يعاد صياغتها وفق الحاجة؛ حاجة الطلـب العـولمي                

تشكيلة من شاكلة هذه الحكومات المتعولمة، على اختالف ادعاءاتهـا التمثيليـة الفئويـة او               إليجاد  
دينية طوائفية  -ثقافية  -اقتصادية  -سياسية  -الكوكتيلية، التي ال تتخارج عن كونها ممثلة لطغم مالية          

لسلطوية عولمياً  ومذهبية، وحدتها وتوحدها مصاهر الليبرالية الجديدة المتعطشة الستمرارية الهيمنة ا         
  . ومحلياً

هنا وفي القلب من هذا التجريب العولمي إلعادة صياغة السلطة في بالدنا، بما يلبي طموح وأطماع                
أرباب العولمة، الذين هم أنفسهم أرباب السوق العالمية، الممسكون بقبضة حديدية بأسـواق المـال               

ير الليبرالي الجديـد بطبعتـه الوحـشية        والتجارة وتدفقات االستثمار غير المتكافئ، وصناعة التفك      
المعادية لكل قيم وأخالقيات االنسانية المتحضرة، هنا وفي هذه المجاالت كافـة، أصـبحت تتبلـور             

والجمـاعي األوسـع    ) الرئاسـات (صورة لديموقراطية االستبداد بطابعها الـديكتاتوري الفـردي         
السلطوية، في عملية انقالب على الدولة،      والنخب الطحالبية النابتة على حواف المراكز       ) الحكومات(

وتوزيع مغانمها وأسالبها، ومنح قوى ضعيفة التسييس بعض فتات هذه المغـانم واألسـالب، فـي                
تصوير لتلك العملية وكأنها تحذو حذو احترام التعددية وتحت شعارات تبدو إصالحية، حريصة على              

ن عن حاجات ومتطلبات التنمية الحقيقية لقـوى        إنماء وتنمية المجتمع وإنسانه، فيما هي أبعد ما تكو        
المجتمع األهلي، فما نراه ونلمسه يومياً هي العملية القصوى التي ذهبت إلى تفكيك الدولة والمجتمع،               
هادفة إلى إنماء وتنمية مجتمع آخر هو مجتمع السوق، وتلك هي العملية المالزمة إلعادة صـياغة                

 التي كانت قد وقعت أو أوقعت ضحية قوى سوق كانت استبعدت            موقع السلطة بعيداً من موقع الدولة     
سابقاً، وهي تستعيد اآلن مواقعها، لتهيمن في إطباق كامل على السلطة، في غياب الدولة، وفي ظل                
تحويلها هي ذاتها إلى كونها الحارس لدولة السوق، وتحويل سيادة هذه الدولة وفي هذه المرحلة من                

لى شكل من أشكال الشراكة او تقاسم السيادة، انفتاحـاً علـى خـارج              مراحل تقويضها، للخضوع إ   
أضحى داخالً، وتحت حجج وذرائع عدة من ضرورات التحديث االنفتاحي، إلى ضرورات اإلنمـاء              

وهذه عملية ال تمت بأي صلة إلى مفاهيم التنمية الحقيقية، بـل          . والنمو لمصالح طفيلية لطغم السلطة    
ي ال الحداثة، ومتطلبات التصحيح ال االصالح، التصحيح الذي يذهب إلى           إلى حاجات التحديث الريع   

حد إعادة جبل مادة البنيان، دون توافر شروط المواصفات المطلوبة، والـزعم بـضرورة إجـراء                
مراجعة تاريخية لخلل نشوء كيانات هشة، ذهبت إلى اعتبار ذاتها دولة، فيما هي في الحقيقة والواقع                

ة أو تجمع قبائل، لم ترتق بعد في مدارج العمران كي تصبح في حال اتحادهـا                ليست أكثر من قبيل   
  . دولة

هنا في عصر العولمة االمبراطورية االميركية وشرقه االوسط الجديد، يـراد للوحـدات الوطنيـة               
: الجامعة ان تنتفي او تختفي باختفاء الدولة، ليعاد لألصل المشوه صورته النمطية األولى في بدائيتها              

صورة المكونات البدائية التي كانتها مجتمعات وحدتها مركزيات إدارية أو مركزيـات ديكتاتوريـة              
أليس هذا ما تـضمره العولمـة       ). العراق والصومال (الطابع على اختالف تلونات قواها االستبدادية       

، في مجرى سلوكها الراهن للهيمنة على الـدول، وتحويلهـا إلـى أسـواق             -بل وفيما تعلنه    -اآلن  
والهيمنة على االسواق وتحويلها إلى بوتقة انتماء جغرافية ال توحدها السياسة إال بقدر ما تفرقهـا،                
وال يوحدها الدين قدر ما يفككها، وال توحدها القومية قدر ما تشد من عصبيتها وشوفينيتها، وتنـزع                 

ن تنتج في عصر كهـذا  إلى تمزيقها قطريات متناحرة وفدراليات متقاتلة، فأي هوية تلك التي يمكن ا    
  وزمن كالذي نعيش؟ 

وألنه لم تكن هناك باألساس هوية تاريخية ناجزة، تشكلت او تتشكل على هيئة بناء يقـوم صـرحه                  
على اكتمال قواعده وقوائمه وطوابقه وشكله الخارجي على الكمال الذي ما بعده، فإن الهوية بهـذا                
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أثرة، ولكن المنسجمة فـي تأسـيس وتوليـد بناهـا           المعنى هي ابنة الفواعل الدائمة والمؤثرة والمت      
هي الجدليـة  . المتراكبة، وتطوير وتحديث معارفها وإدراكاتها المتواصلة والمتفاصلة في الوقت ذاته        

  . المستقيمة والمتعرجة في آن، ولكن المتحولة في كل أوان
هذه األخيرة ومـن واقـع      من هنا لم تتشكل الدولة تعبيراً ولو مجزوءاً عن الهوية الناجزة، كما ان              

، لم تعد هـي العامـل       )أميركا وأوروبا اليوم والعديد من البلدان اآلسيوية      (خبرات وتجارب تاريخية    
الحاسم في نشوء الدولة او الدول، طالما أن الهوية متعددة، أما الدولة فهي محددة، وتحديدها لـيس                 

ذي تتحدد مقدرة الدولة على تعريـف ذاتهـا         نابعاً من تعريف بهويتها، كونها دولة الهوية، فبالقدر ال        
كونها كذلك، بالقدر الذي يضحى هناك ضرورة لتعريفها واالعتراف بالهويات التي كونتها، نسباً إلى              
مكوناتها وهوياتها الصغرى، قبل ان تتبلور صيغة هويتها الجامعة، فالنسب إلى الدولة قـد يكـون                

 للدولة ان تكون بوتقة انتماء، ونتـاج اجتمـاع هويـات            محدداً، وقد يحمل سمات التعدد، هنا يمكن      
االمـة ولـيس   /وحـدها الدولـة  . متعددة ال سمة انتماء، ونتاج هوية واحدة ناجزة مرة وإلى االبـد     

القبيلة، ووحدها العملية الديموقراطية الجامعة للهويات الصغرى في هوية وطنية جامعة مـا             /الدولة
  . ظل تعدد الهويات المكونة لهاأمة حتى في /يمكنها من بلورة دولة

  4/1/2007السفير 
  

  إما نهاية سياسة المحاور أو انهيار سايكس بيكو .57
   عزمي بشارة

هل يتجلى خداع التاريخ الذي سمي سخرية القدر في حضارتنا بانهيار الدولة القطرية ليس على يد                 
أو القبلية والطائفية األهليـة     التيار الوحدوي العروبي أو اإلسالمي بل بواسطة الجماعات العشائرية          

التي كانت في أساس ايديولوجية إقامتها في عصر االنتدابات االستعمارية؟ يبدو أن الخداع أدهى من               
. فهذه القوى غير قادرة على تهديم البنية بسواعد صغار السياسيين وبمعولهـا وحـده             . أن يتم تخيله  

ات وتجييش قواعد شـعبية خـارج البرنـامج         ومهما بلغ طموحهم القيادي بالتحرر من االيديولوجي      
والشعار السياسي وبرابطة الدم الرعوية، سواء كانت هذه عشائرية بالقرابة أم طائفية باالستـشهاد،              
تدفع بأصوات ثأر بدائية ال لتثأر فعال، بل لتستغل لشرعنة زعامات تشحن الجمهور بهذه المـشاعر                

  .الدماءواالنتماءات وهي محمولة على أكفه المضرجة ب
فقد قامت دول ومؤسسات وجيوش ولديها مصلحة بالبقاء وربمـا حتـى            . ليست كل الدول صوماالً   

ولم يعد بوسـع   . وهي إضافة إلى كل شيء شاهدة حية على نتائج كارثة العراق الوخيمة           . باإلصالح
ف ويكمن الخطر المحـدق فـي تحـال       . هذه الجماعات المذكورة أعاله أن تهدم كيان الدولة وحدها        

محاور إقليمية مع بنى عضوية عصبوية محلية في كل دولة على حدة من دون اكتراث بثمن تحقيق                 
أطماعها وطموحاتها السياسية الذي قد يبلغ تقويض إمكانية االنتماء الوطني والمواطنة ال أقل، وذلك              

  .باستثارة عداوات ومخاوف واستنطاق دماء تصرخ من أعماق األرض منذ عصور الرعاة
.  كُسر العراق ومن عارض الحرب من العرب تم عملياً عزله بتواطؤ عربي مـع األميـركيين                لقد

وتمكنت إيران أن تظهر بمظهر من يعارض الحرب علناً نتيجة لهذا الموقف العربي الذي لم يـنجح                 
تحت وال تذكِّر الشماتة التي أبدتها دول عربية في حينه بعد انهيار النظام             . في اخفائه حتى من رغب    

وطأة القصف من دون مقاومة ومن شكل صدام حسين عندما اعتقل، ال تذكر بـصرخات الـشرف                 
لماذا؟ ما الذي جرى في هذه األثنـاء فـأدى إلـى هـذا              . التي سمعت أخيراً حرصاً على يوم العيد      

التغيير؟ كل ما حصل هو أن المقاومة العراقية أثبتت جدارتها وصالبتها من جهة، ومن جهة أخرى                
لقد تنافحوا شرفا وقرعوا الصدور بعد أن اتضحت استفادة إيران مـن حـل              . ت محاور واضحة  قام

ولكن حتى هنا لم يستنكروا اإلعدام، بل استنكروا أنـه          ! الجيش وقانون مكافحة البعث الذي هتفوا له      
ستغالله فهو يعني ليس فقط الموافقة على اإلعدام بل وا        . نفذ يوم العيد، وهذا أسوأ من عدم االستنكار       

طائفيا ضد خصوم ال عالقة لهم، ال بإسقاط النظام وال بإعدام صدام حسين، بل يقفون فـي لبنـان                   
  .وفلسطين حيث تقف المقاومة العراقية في العراق وضد نفس الخصم
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وتم التشكيك بهوية العراق العربية مرات عدة، وعلى مفاصل ومفترقات عـدة، أهمهـا الدسـتور،                
ولم نسمع صوتاً رسمياً يدين هـذه       . تنكر هذا اإلنكار لهوية العراق العربية     وكانوا يسخرون ممن يس   

وبدل أن يردوا اآلن علـى الطائفيـة   . المحاوالت ممن يندبون اآلن استفادة إيران من تكسير العراق      
والشق األخير  (التي تستخدمها إيران، وتستخدم هي إيران وأميركا في خدمة مصالحها داخل العراق             

بقومية عربية، يردون بتذكية طائفية سنّية هي أبعد ما تكون عـن روح الـسنة               ) هاملتونمن بيكر و  
  .الذين لم يتصرفوا كطائفة تاريخاً وحاضراً

ليس هنالك في أي بؤرة من بؤر الصراع األخرى التي اشتعلت أو أشعلت في المنطقة العربية مـن                  
 تفرز الديناميكيات الداخلية اللبنانية     ففي لبنان مثال ال   . سبب داخلي محلي موضوعي كاف للمواجهة     

بالعقل السياسي اللبناني وحده، وباللغة السياسية اللبنانية وحدها مواجهة أو صداما، ناهيك عن حرب              
وال يجرؤ أحد في لبنان لو ترك وحده يواجه القرار، أو يواجه مجتمعه ومصيره أن يدعي أنه                 . أهلية

ال أحد يصدق وال حتى نفسه أمام       . سلطة إقصائيا لصالحه  راغب أو قادر على حسم الصراع على ال       
ال بنية المجتمع تسمح بذلك، وال الدولة وال بنيتها وتاريخها،          . المرآة أنه قادر على االستفراد بالسلطة     

  .وال االقتصاد، وال األمن الوطني اللبناني، وهو العنصر األهم في هذه الحالة
ساسية للوعي الوطني اللبناني الحديث هـي الحـرب األهليـة           وتكفي حقيقة أن التجربة المكونة األ     

كانـت  . الممتدة من أواسط السبعينات وحتى الطائف للتدليل على هذه االستحالة في الوعي اللبنـاني          
الحرب األهلية مغامرة االستفراد والحسم ونتائجها، ومحاولة نقل لبنان إلى معسكر عالمي بعينه، ولم              

حاليا، وهي في مقابل ذلك وفي الجهة األخرى نتيجة مغامرة انتزاع األمـن             يعد هذا المعسكر قائما     
الوطني اللبناني من سياقاته الحضارية والقومية والتاريخية، وهي نتيجة عدم استيعاب توسع الوطن             

... من متصرفية إلى دولة تعاني أزمة هوية أو هويات جماعية مثل غيرها من مخلفات سايكس بيكو               
ير مما ينكشف من الوعي السياسي اللبناني في كل قصيدة ومقال وثرثرة من مكونات              وغير ذلك الكث  

والرادع الوطني ضد المواجهة ليس حمامة سـالم        . الوعي والالوعي والذاكرة الجماعية عن الحرب     
وادعة حالمة، بل هذه الهوية اللبنانية العديمة األوهام المتشكلة في أتون الحرب األهليـة الملطخـة                

  .ليشيات وزعمائها والمضرجة بالشعارات التي فسدت أو نفذ مفعولها على جلود الناسبالمي
. وكما أنه ال توجد آلية كافية لتدفع إلى المواجهة، كذلك ال توجـد آليـة داخليـة لمنعهـا وتجنبهـا                   

هذه الدينامكية باتت تفرض نفسها على لبنـان        . فديناميكية المواجهة هي الصراع بين محاور إقليمية      
رضا، وما زال المجتمع اللبناني صامدا أمامها، ولكنه لن يـستطيع وحـده تطـوير آليـة وفـاق                   ف

  .ومصالحة، إذا لم تجد هذه المحاور مصلحة في حوار في ما بينها
فحتى فترة وجيزة لم تتبن الحكومة اللبنانية الحالية وال قادتها موقف نـزع سـالح المقاومـة، وال                  

وال شك أن بعضهم ضمر ذلك، ولكنهم لم        .  لبنان إلى الحظيرة األميركية    االستفراد بالحكم عمليا لنقل   
  .يصدقوا أن بمقدورهم الدفع نحوه قبل الظروف االقليمية الجديدة

وتجسدت سياسة المحاور في عملية تحميل المسؤولية عن الحرب،         . كان ذلك قبل الحرب على لبنان     
ثم استمرت فـي عمليـة      . ها في الصراع الداخلي   وفي عملية تفسير نتائجها، إلى درجة االستفادة من       

، وإدراك قيـادة    1701مطردة من نقل مراكز القوة والسلطة إلى طرف واحد إضافة إلـى القـرار               
المقاومة أنها سوف تستيقظ على لبنان آخر خالل أقل من عام إذا لـم تتحـرك، فخرجـت تكـسر                    

تصر على المشاركة، وتتظاهر ضد     وهي ال تصر على االستفراد بل       . الحصار ولم تخرج لتحاِصر   
رفضت أن يعني التحالف مشاركة شكلية صورية وكأقلية ديموقراطية أبدية عنـد اتخـاذ              . االستفراد

القرار في حكومة لها فضل في انتخابها، بل المشاركة الفعلية برأي له وزن، وحق الفيتو في القضايا                 
 اآلخر يريد االستفراد، ليس ألنه قادر علـى         المشكلة أن الطرف  . المصيرية لها، خاصة األمنية منها    

ذلك، وال ألنه راغب، بل ألن القوى األكثر تطرفاً فيه التي لم يكـن بإمكانهـا جرهـا وراءه فـي                     
الماضي ترى أن المحور الذي ترتبط به يرفض حالياً أي حوار مع المحور المقابل، وهـي لحظـة                  

لى الشارع هذا التدريج، وأجبره أن يضع أوراقه        وقد أحبط الخروج إ   . مناسبة لتمرير الخطة تدريجيا   
  .على الطاولة مرة واحدة فيعرف كل ما يريد وما هي العواقب
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كيف يبرر من ال يستطيعون الحسم ومع ذلك يدفعون إليه هذا المسعى إذاً؟ لقد كانوا مقتنعين بإمكان                 
لرئيسية والتحـالف مـع   تمرير المخطط تدريجاً ومن دون مواجهة، فعبر اإلمساك بمقابض السلطة ا    

القوة العسكرية واالقتصادية األعظم في العالم باإلمكان تغيير مسار األمور لصالحهم تدريجاً ومـن              
باإلمكان في فلسطين مثالً االنتقال من حصار إلى تغيير الحكومة بحيث يتضمن هـذا              . دون مواجهة 

لقرار عبر وزارات مثـل الداخليـة       التغيير اإلمساك بمراكز القوة والسيطرة والتحكم بعملية صنع ا        
عنـدما تـضاف هـذه      . وهذه تضاف إلى الرئاسة التي تعترف بها الحكومـة        . والخارجية واألمن 

الوزارات إلى الرئاسة واألجهزة والمال يصبح التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في مفاوضات سرية               
 غير عادلـة هـو الجـوع      مسألة وقت ويمكن عرضه الستفتاء، وأفضل داعم لالستفتاء على تسوية         

والتجويع ثم تحسين الظروف تدريجاً، وترك البقية لخيال الناس للمقارنـة بـين مرحلـة الحـصار              
  .ومرحلة رفع الحصار

وال يبقى للموقف اآلخر الذي حاز على أغلبية في االنتخابات إال وقف هذه العملية، بعـدم التعـاون                  
  . يمكن اتهامه بإحباط المسعىمعها واإلصرار على شروط الوحدة الوطنية ولذلك

يدفع المحور اإلقليمي الذي يشعر بحاجة ملحة حالياً لمسار تفاوضي بعد فشل الحرب علـى لبنـان                 
والفشل المدوي في العراق، ويلتقي مع حاجة مماثلة في إسرائيل باتجاه مواجهة لـو تـرك أمرهـا                  

فإسرائيل ال تنتظر بعـد المواجهـة       . هالغالبية الفلسطينيين وحدها لما رأت ضرورة أو سبباً كافياً ل         
بهدايا العيد مثل القدس وحق العودة لالجئين الشاطرين الذين أشعلوها، وهي ليست ولن تصبح قريباً               

هذا اإلدراك وحده يكفي لنبذ المتطرفين داخليا المعتدلين خارجيا الدافعين للمواجهة داخليا            . بابا نويل 
وأصالً االعتراف المتبـادل بـين      .  وطنية تتحدى الحصار   وتسوية خارجيا، ولتشكيل حكومة وحدة    

العجلة في الحسم من الشيطان وممـن فـرض         . الحكومة والرئاسة يشكل توازناً ونوعاً من الوحدة      
  .سياسة محاور على مناطق بعينها بحيث تعلو على القواعد والقوانين التي تحكم حركتها وتطورها

فالسياسة األميركية بعد العراق لم تعد قادرة علـى فـرض           . المصيبة هي في وقوع ما يمكن تفاديه      
المواجهة على أحد، وباستطاعة هذا المحور الذي نشأ عشية اإلعداد للحرب على العراق أن يفهـم                
أميركا أن سياسة المحاور إذا لم تتوقف فسوف ينهار العراق ومعه النظام اإلقليمي برمته الذي نـشأ                 

العقد سوف يأتي على كل شيء، وأنه حتى لو كـان ذلـك يطيـب               بعد سايكس بيكو ، وأن انفراط       
  .إلسرائيل وبعض أتباعها في واشنطن، فإنهم كعرب يعتقدون أنه مدمر

الحل الوحيد هو تعاون هذه القوى بالتخلي عن هذه المحاور والعمـل كـدول إقليميـة ذات شـأن                   
ا يتطلب تعاوناً وتفاهماً سعودياً     وهذ. ومصلحة في العراق لتحقيق االستقرار فيه بعد انسحاب أميركي        

لقد تم دفع صدام حسين إلى حرب على إيران ثـم تـم             . سورياً إيرانياً، كما يتطلب تعاوناً مع تركيا      
التخلي عنه، فبقي من دون عالقات مع دول الخليج ومع إيران، وحافظت سورية على عالقة جيـدة                 

وإيران يجـب أن تطمـئن      .  مهدئ بينهم  مع إيران ودول الخليج، ولذلك تمكنت من لعب دور وسيط         
العرب، أقصد الرأي العام العربي أنها تعترف بعروبة العراق، نعم عروبة العراق، وأن تتخلى عن               

وكان آخر هذه التجليات هذا الثـأر البـدائي         . السياسات الثأرية أو التواطؤ مع السياسات الثأرية فيه       
لشكل وتحت حراب االحتالل تسجيالً وبثاً ونشراً، حتى        المهين لألمة بإعدام رئيس دولة عربية بهذا ا       

ويمكن إحراج إيران وتقييـدها     . شعر اإلنسان العربي حتى الكاره لصدام حسين أنه مهان ومغتصب         
وينطبق هذا األمر على طمأنة أنظمـة عربيـة         . فقط إذا كانت هنالك عالقة وحوار معها بهذا الشأن        

للواليات المتحدة لضرب إيران كما شهدنا جميعـاً تـشجيعاً          إليران بعدم وجود تآمر أو دفع عربي        
  .عربياً لضرب العراق عشية الحرب عليه بشرط التخلص من صدام حسين هذه المرة

هذا النوع من إشعال المواجهات بين المحاور حرق األصابع في العراق، وسيحرق ما تبقـى مـن                 
وسوف ال  .  في حالة المواجهة مع إيران     األيدي في لبنان وفلسطين، ولن يبقي على شيء من الجسد         

تنهار المحاور فحسب إزاء هذا التأجيج للصراع الطائفي في سياق مواجهة كهذه، بل نظـام الـدول                 
  هل فسدت حتى غريزة حب البقاء لدى هذا النظام العربي القائم؟. القائم حالياً

  4/1/2007الحياة 
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  نيالتطرف اإلسرائيلي في مواجهة االقتتال الفلسطي .58

  أحمد سعيد نوفل
تشير كل التطورات الى أن إسرائيل مقبلة على المزيد من التشدد والتطرف في ممارسـاتها ضـد                 

يحدث ذلك بينما ينشغل    . الفلسطينيين، وأنها تريد تقوية جبهتها الداخلية بعد فشل عدوانها على لبنان          
ب أهلية، بـسبب رفـض      الفلسطينيون في الخالفات بين فتح وحماس، ويخشون أن تتحول إلى حر          

الحكومة الفلسطينية االعتراف باسرائيل واالنخراط في عملية التسوية، ورفض فتح االعتراف بنتائج            
ومما ال شك فيه أن الخالفات      . االنتخابات التي أبعدتها عن السلطة التي كانت تتحكم بها منذ سنوات          

اإلسرائيلي وهـي القـضية      -بي  في الساحة الفلسطينية أثرت بشكل كبير على جوهر الصراع العر         
 -بعد الفشل الذي لحق بقواتها في جنوب لبنـان           -الفلسطينية وأن إسرائيل تجد نفسها سعيدة حاليا        

وفي المقابل يعمل بعض المسؤولين     . وتتمنى أن تستمر الخالفات الفلسطينية وتؤدي إلى حرب أهلية        
ت استفزازية ضد بعضهم بعضاً، بـدالً       الفلسطينيين على تأجيج الوضع الفلسطيني وإطالق تصريحا      

  .من العمل على رأب الصدع بين حركتي فتح و حماس
ويبدو أنهم يجدون أن من مصلحتهم االستمرار في تضخيم الخالفات داخل التنظيمـات الفلـسطينية               
للظهور بمثابة المنقذ للوضع المتردي الذي أوصلوا إليه القضية الفلسطينية ويدعون بوجود تيـارات              

تلفة داخل حركة حماس، منها المعتدل والمتطرف، وقيادات الداخل والخارج وكأن تلك جريمة ال              مخ
وهذا ال يمنع من وجود الحالة نفسها داخل حركة فتح، التي وصلت الخالفات فيها إلى حدوث                . تغتفر

 وظهرت تلك الخالفات منذ دخول السلطة إلى األراضي       . صراعات على السلطة بين بعض القيادات     
الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، وتعمقت بين الرئيس الفلسطيني عرفات ورئيس حكومتـه              

وكذلك الصراعات بـين بعـض      . محمود عباس الذي لم يحتمل البقاء في منصبه واضطر لالستقالة         
. اديةالقيادات األمنية، التي وصلت إلى حد التمرد على الرئاسة وحدوث اغتياالت بين عناصرها القي             

ووصلت الخالفات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها األخير في عمان، إلى حد إطالق               
الشتائم بين بعض القيادات، مما دفع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى االنسحاب من االجتمـاع               

عض قادتهـا   كما اتخذ فاروق القدومي أحد قياديي فتح موقفـا معارضـا لـب            . والعودة إلى رام اهللا   
المطالبين بضرورة اعتراف حركة حماس بإسرائيل، بأن قال في تصريح أخير له فـي دمـشق إن                 

  .موقف حماس سليم، ال اعتراف للحركة بإسرائيل وال اعتراف بالتزامات لم تنفذها إسرائيل
 من جهة ثانية ، يبدو أن الواليات المتحدة دخلت على الخط في الخالفـات الفلـسطينية، وتحـدثت                 

وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس صراحة خالل جولتها األخيرة في الشرق األوسط عـن              
ونسيت أن الرئيس عرفات نال جائزة نوبل للسالم مـع          . وجود تيارين في حماس معتدل ومتطرف     

رابين وبيريز، لمواقفه المعتدلة تجاه إسرائيل، ومع ذلك لم تشفع له تلك المواقف، ومـات مـسموما               
ولم تكن الواليات المتحدة وال إسرائيل بعيدتين       . بعد حصاره ورفض اإلدارة األميركية التفاوض معه      

عن دعمهما ألجنحة معتدلة داخل السلطة الفلسطينية ضد أجنحة أخرى إلحداث بلبلة فـي الـساحة                
مهيدا لحدوث  وتريد الواليات المتحدة إحداث انشقاقات في الساحة الفلسطينية ت        . الفلسطينية وإضعافها 

واالستراتيجية األميركية في ظل المحافظين الجدد تفضل       . حرب أهلية، كما فعلت في العراق ولبنان      
وتحاول الضغط علـى الـرئيس      . إحداث فوضى في المنطقة بدال من العمل على تحقيق االستقرار         

مـشكلة  ولكـن   . الفلسطيني محمود عباس الذي ما زال يصر على عدم السماح بوقوع حرب أهلية            
الرئيس الفلسطيني هي في وجود بعض المستشارين والمتحدثين باسمه، الذين لهم أجندتهم الخاصـة              
ويدفعون باتجاه تفاقم الوضع الداخلي الفلسطيني من خالل التصريحات التي يطلقونها ضد مواقـف              

ا كانوا علـى    وقيادات فلسطينية أخرى، ألنهم خسروا النفوذ والمكاسب التي كانوا يتمتعون بها عندم           
رأس السلطة، ويخشون أن تُفتح قضايا الفساد التي ستطالهم، ولهذا فهم يعملون على إفشال الحكومة               
الفلسطينية وتحميلها نتائج الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني، بدال من تحميل ذلـك              

م يأملون المشاركة فـي     وحتى في مطالبتهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنه       . لالحتالل اإلسرائيلي 
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تلك الحكومة، مع العلم انه يوجد العديد من القيادات والكفاءات الفلسطينية التـي تهمهـا المـصلحة                 
ولهذا ال  . الوطنية الفعلية في جميع التنظيمات الفلسطينية المؤهلة للدخول إلى حكومة الوحدة الوطنية           

  .من دخول حكومة الوحدة الوطنية المقترحةبد من استبعاد جميع المسؤولين الذين اتهموا بالفساد 
ويطالبون حركة حماس باالعتراف بإسرائيل، على أساس أن هذا االعتراف سوف يؤدي إلى رفـع               
الحصار االقتصادي عن الشعب الفلسطيني، بل يحملونها مسؤولية الحـصار بـدال مـن تحميلهـا                

ولـم  . وصول حماس الى السلطة   لالحتالل اإلسرائيلي، علما أن الحصار مفروض منذ سنوات قبل          
يحددوا حدود تلك الدولة التي يطالبون باالعتراف بها، فهل يوافقون على الحـدود التـي يريـدها                 
أولمرت وتضم الكتل االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية واألراضـي التـي              

ترفوا بإسرائيل من دون شروط، ماذا      صادرتها إسرائيل لبناء الجدار العنصري؟ كما أنهم سبق أن اع         
  كانت النتيجة؟ هل انسحبت إسرائيل من األراضي المحتلة نتيجة العترافهم بها؟

الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار وسياسة االغتياالت والتدمير اإلسرائيلية، ما زال صامدا             
ع أن يـصمد إلـى األبـد أمـام          ولكنه بال شك ال يستطي    . في وجه الممارسات العدوانية اإلسرائيلية    

الحمالت اإلعالمية التي يشاهدها يوميا من قبل بعض المسؤولين الفلـسطينيين، كـأنهم تناسـوا أن                
االحتالل ما زال يحصد يوميا العشرات من الفلسطينيين، وتزداد المستوطنات وتصادر األراضـي،             

 ثوابت القضية الفلسطينية، ولم     واألكثر من ذلك أن الخالفات الداخلية طغت على       . وتنتهك الحرمات 
تعد قضايا الالجئين والقدس والمستوطنات واالحتالل في سلم األولويات لدى بعض من يدعي أنـه               

  .يمثل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية
ما يحدث في األراضي الفلسطينية من صراعات تجـاوز الخطـوط الحمـراء، وأدخـل القـضية                 

علمـا أن   . شى في حال استمراره ضياع ما تبقى من القضية الفلسطينية         الفلسطينية في نفق مظلم يخ    
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان يتباهى بالديموقراطية الفلسطينية، ويصفها بديموقراطية           
البنادق، عندما كانت المنظمات الفلسطينية تعمل في الدول العربية وتتدخل بعض تلك الـدول فـي                

لكن لم تؤد تلك الخالفات إلـى حـد         . ية، مما أدى إلى اتساع الخالفات الفلسطينية      القرارات الفلسطين 
رفع السالح بين التنظيمات الفلسطينية سوى مرة واحدة، بعد خروج المقاومة من بيروت في العـام                

 وعودة عرفات إلى المخيمات في الشمال اللبناني، وحدثت اشتباكات مسلحة بين فتح ومقاتلي              1982
ومع ذلك، فقد كان الرئيس الفلسطيني السابق يعتقـد         . ت الحليفة لسورية التي رفضت عودته     التنظيما

أن الخالفات في الساحة الفلسطينية أمر طبيعي، وأنها لن تصل إلى حد االقتتـال بـين التنظيمـات                  
 لكن هذه الصورة بدأت تهتز في األشهر األخيرة بعد نجاح حركة حماس في االنتخابات،             . الفلسطينية

وفي هذه المرة، فإن االقتتال حدث في       . ووصول العالقات بينها وبين فتح إلى حد رفع السالح بينهما         
داخل األراضي الفلسطينية، من دون تحميل الدول العربية مسؤولية التدخل في القرارات الفلسطينية،             

رح تـساؤالت عـن     وكان بسبب فقدان الثقة بين التنظيمين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، ما يط           
  .خطورة استمرار تلك الخالفات على مستقبل القضية الفلسطينية

ويبدو أن بعض قيادات السلطة الفلسطينية غير مستعدة لمشاركة اآلخرين لها فـي قيـادة الـشعب                 
الفلسطيني، وهي ال تريد االعتراف بالخسارة التي لحقت بها في االنتخابات التـشريعية األخيـرة،               

ومراقبة تـصريحات بعـض     .  في الشؤون الفلسطينية وكأنها على رأس السلطة       وتتصرف وتتدخل 
المسؤولين، وطريقة ردهم على االقتتال الفلسطيني، يظهر مع األسف حرصهم على العـودة إلـى               
السلطة الفلسطينية أكثر من حقن الدماء الفلسطينية، وذلك عن طريق العمل بـشتى الطـرق علـى                 

فمن غير المعقول أن تشارك قوات األمـن الفلـسطينية، التـي مـن              . إضعاف الحكومة الفلسطينية  
المفروض أنها موجودة للمحافظة على األمن وحماية المؤسسات الفلسطينية، فـي أحـداث الـشغب         
واالعتداء على الممتلكات الفلسطينية، التي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملكاً لتنظـيم معـين،               

وهذا . م تسلم رواتبهم منذ مجيء حماس إلى الحكومة الفلسطينية        حتى لو كان في السلطة، بحجة عد      
األمر يعني أنهم يتلقون أوامرهم من قيادات تنظيمية معينة، يهمها إضعاف حماس، وخلق نوع مـن                

  .عدم االستقرار، تمهيدا إلجراء انتخابات تشريعية جديدة ، لن يجعلوها نزيهة بطبيعة الحال
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إليه القضية الفلسطينية، عندما بدأ البعض ال يـرى مانعـا مـن             وهنا خطورة الوضع الذي وصلت      
علما أنه أصـبح فـي      . استعمال السالح في حل الخالفات مع الطرف اآلخر في الساحة الفلسطينية          

السنوات األخيرة من اشد المعارضين الستعمال السالح ضد االحتالل اإلسـرائيلي، ويفـضل حـل               
ضات، بينما ال يرى مانعا من استعمال السالح هـذه المـرة            الخالفات معها عن طريق طاولة المفاو     

ولهذا، فإن إسرائيل ال تمانع في تهريب السالح إلـى          . ضد من يستعمل السالح في مواجهة إسرائيل      
األراضي الفلسطينية الستعماله في االقتتال الفلسطيني، في ظل تصاعد شراء السالح فـي الـضفة               

  .الغربية وقطاع غزة
ي الساحة الفلسطينية أن يسارعوا إلى التدخل لوقف المأساة التي تحدث، ومحاصرتها            على الحكماء ف  

خوفا من اتساعها إلى بقية المناطق، في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلـسطينية،               
وستتحول المأساة إلى جريمـة كبـرى بحـق    . واحتمال شن إسرائيل لعدوان واسع على قطاع غزة       

ا رفع السالح الفلسطيني في وجه الفلسطيني، بينما الجيش اإلسرائيلي يقصف ويـدمر             فلسطين إذا م  
  .ويقتل اإلنسان الفلسطيني
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