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  "!استقالل غزة"تهدد عباس بـ" حماس: "جريدة األخبار .1

ـ "حماس"أكدت مصادر رفيعة المستوى في      : عيد سامي س  -رام اهللا    ، أن قـراراً باإلعـداد      "األخبـار "، ل
الستقالل قطاع غزة بشكل كامل عن سلطة عباس قد اتخذ من قبل قيادة الحركة، وأن إجراءات عمليـة                  

مسيطرة بشكل كامل على كل الشؤون اإلدارية واألمنيـة         " حماس"بدأت تتبلور على أرض الواقع لتصبح       
وقالت المصادر، التي اشترطت أال يذكر اسمها، إن ساعة الصفر لبدء االنفـصال              .صادية للقطاع واالقت

الحقيقي ستكون إعالن عباس إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وسيصل هذا ذروته إذا ما قام عبـاس                
   ".حماس"فعالً بتنظيم هذه االنتخابات في الضفة الغربية من دون التنسيق مع 

وضعت خطة طموحة لتطوير موارد الحكومة      " حماس" االقتصادي، أشارت المصادر إلى أن       وفي الجانب 
. من الضرائب حتى يتسنى لها توفير ميزانية لإلنفاق على نشاطاتها المستقبلية والحاليـة فـي القطـاع                

تعمل بثلث ميزانيتها المفترضة لهـا فـي        " حماس"وأوضحت أن وزارات قطاع غزة التي تسيطر عليها         
باستغالل أراضي المستوطنات المحـررة     " حماس"كما ستقوم    .ولة لتقليص اإلنفاق ألكبر قدر ممكن     محا

وتحويلها إلى مزارع يتم تأجيرها للمواطنين بأسعار زهيدة، باإلضافة إلى خطة لتشجيع الشركات علـى               
األراضـي  زيادة استثماراتها في مقابل تخفيضات وإعفاءات ضريبية، إلى جانب استعادة العديـد مـن               

   ".فتح"الحكومية التي لها قيمة عالية جداً من مسؤولين سابقين في السلطة وضعوا أيديهم عليها أيام حكم 
لحلحلة ملف الجندي اإلسرائيلي األسـير      " حماس"وتترافق هذه االستعدادات مع مجهودات كبيرة تقوم بها         

كبيرة على الحركـة فـي المعـابر        شاليط وإتمام صفقة تبادل لألسرى بوساطة مصرية تشمل تسهيالت          
وشدد مسؤول رفيع المـستوى فـي        .الحدودية المحيطة في قطاع غزة، وخصوصاً معبر رفح الحدودي        
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ـ "حماس" ، على أن حركته ال تتمنى أن يحصل ذلك، لكنها لن تتوانى عن فعل ما هو صحيح                 "األخبار"، ل
  .قع على سكان القطاعلوقف استحواذ الرئيس عباس ولوقف ما تسميه فرض األمر الوا

  14/8/2007األخبار اللبنانية 
  

  "الحلم"صف خطة بيريز بـ وت" مالياً ""حماس"حكومة فياض تراهن على خنق  .2
وصف المتحـدث   : رام اهللا، منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في    14/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

شيمون بيريز بإطالق سراح    " اإلسرائيلي"الرئيس  الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في رام اهللا مقترحات         
وقال وزير   .بالحلم" اإلسرائيليين"ـ سنوات، مقابل األمن الكامل ل     5جميع األسرى الفلسطينيين على مدى      

نحن ال نقف كثيرا امام ما يصدر عن بيريز والجميع          "اإلعالم رياض المالكي أمس عقب جلسة الحكومة        
  ."يعلم انه يحلم اكثر ما يفكر

وعلى الصعيد األمني كشف المالكي عن تقديم الحكومة قائمة جديدة تضم اسماء لمطلـوبين فلـسطينيين                
  .من اجل دراستها واتخاذ خطوات من اجل اغالق ملف المطاردين" االسرائيلية"تالحقهم اجهزة االمن 

ـ  "حماس"ومن جانب آخر كشف المالكي أن الحكومة تراهن على منع وصول األموال الى               ي القطـاع    ف
االمر الذي سيقود الى سقوط الحركة وفشل قدرتها على االستمرار في ما وصفه باالنقالب العسكري في                

 لالستيالء على مبلغ مالي يصل الـى        "حماس"وكشف عن ان الحكومة أفشلت محاولة اقدمت عليها          .غزة
الى نجـاح   أشار  و .مدارس ماليين شيكل من حساب وزارة التربية والتعليم العالي والمخصصة لدعم ال           3

علـى فـاتورة     الحكومة ايضا في افشال محاولة من قبل حماس للحصول علـى االمـوال المفروضـة              
ورأى ان كل تلك المحاوالت للحصول على المال مـن قبـل             %.14االتصاالت السلكية التي تصل الى      

سة ما اعتبـره سـرقة       يدلل بشكل قاطع على ان الحركة توشك على االفالس، ما يدفعها لممار            "حماس"
  .وسطواً مسلحاً على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفريغ جيوب المواطنين من االموال

قال رياض المـالكي    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    14/8/2007الشرق األوسط   وأضافت  
رها بعد اتفاق مكة، لتجـسيد      ان حكومة فياض ستطلب من الرئيس عباس الغاء جميع المراسيم التي اصد           

 . "حماس"الشراكة السياسية مع 
  

 غنيم خلفا لعباس في رئاسة السلطةمحمد تقترح " فتح"مركزية : الشرق القطرية .3
وقع " فتح"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن عددا من اعضاء اللجنة المركزية لحركة  :عمان

ليتم العمل منذ اآلن على تأهيله للترشح لرئاسة ) ماهرأبو (اختيارهم على عضو اللجنة محمد راتب غنيم 
وقالت المصادر إن  .حمود عباس، الذي تنتهي واليته بعد عام ونصف العاممالسلطة الفلسطينية، خلفا ل

غنيم أعرب عن عدم حماسته للعرض الذي نقله إليه مؤخرا حكم بلعاوي، الذي قام بزيارة للعاصمة 
اولة اقناع كل من فاروق القدومي وغنيم بالعودة إلى األراضي الفلسطينية، التونسية عمل خاللها على مح

وتؤكد المصادر أن عباس ال يعتزم  ".حماس"في مواجهة " فتح"كي يلعبوا دورا في إعادة التماسك إلى 
 .الترشح لوالية ثانية

  14/8/2007الشرق القطرية 
  

  كارها يؤكد وجود حوارات سرية وضغوط على عباس إلنأحمد يوسف .4
 أكد المستشار السياسي إلسماعيل هنية أحمد يوسف مجددا وجود حوارات سرية بـين              :غزة، وائل بنات  

وقال في تصريحات إلذاعـة      .شخصيات من حركتي فتح وحماس لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية         
 من فـتح    هناك حوارات سرية أعطيت لها إشارات إيجابية لالنطالق بها بين شخصيات          ": "صوت القدس "

 لهذه الحوارات، قـال     "فتح"وحول نفي    ".وحماس سعياً لتأسيس أرضية لبدء حوار رسمي بين الحركتين        
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وهذه الضغوط تشمل تهديدات أمريكيـة مـشددة        .. واضح أن هناك ضغوطاً كبيرة على الرئيس عباس       "
ئهـا سـرية قـد      إن هذه الحوارات التي نحرص على إبقا      .. خاصة فيما يتعلق باستئناف الحصار مجدداً     

 ".تستغرق مدة شهرين
 14/8/2007الوطن السعودية 

  
  "حماس"ضد " انتفاضة ثالثة"ائب سحر القواسمي تحذر من الن .5

 اتهمت النائب عن حركة فتح سحر القواسمي حركة حماس بتجميد عمـل المجلـس               :)د ب أ  ( -رام اهللا   
أن "وأضـافت    .ي في المستقبل القريب   في قطاع غزة، مستبعدة عقد جلسات للتشريع      " بانقالبها"التشريعي  

 ".نواب فتح يمارسون عملهم على األرض بخدمة الشعب الفلسطيني بكل اإلمكانيـات المتـوفرة لـديهم               
هناك صحوة  "وقالت إن    ".انقالبها الدموي " من خالل    "إسرائيل" بخدمة أهداف    "حماس"واتهمت القواسمي   

نقالب حماس واإلعتداءات المتكررة ضد أبناء فـتح        في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني في غزة برفض إ        
" انتفاضة شعبية ثالثة قادمة ضد حمـاس مـضيفة        "، محذرة في ذات الوقت من       "من إعتقاالت ومداهمات  

  ".الشعب الفلسطيني ال يقبل بالظلم
  14/8/2007الغد األردنية 

  
   بانتهاك الدستورتتهمها" منظمة التحرير"تفرق مسيرة بالقوة وفصائل " القوة التنفيذية" .6

أمس مسيرة   "القوة التنفيذية "فضت  :  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    14/8/2007الحياة  نشرت  
 وحسب مصادر حقوقية وشهود، فإن العشرات من عناصـر          ،"منظمة التحرير الفلسطينية  "نظمتها فصائل   

 الذين تجمعـوا سـلمياً فـي حديقـة          حاصروا المئات من انصار فصائل منظمة التحرير      " القوة التنفيذية "
في غزة ومنعوهم من الخروج في مسيرة سلمية تجوب شوارع المدينة احتجاجا على             " الجندي المجهول "

ـ    ، كما منعوا عدداً من الصحافيين مـن تـصوير االحـداث    "القوة التنفيذية"ممارسات واعتداءات سابقة ل
ووكالـة  " ام بـي سـي    "الفضائية وتلفزيون   " لعربيةا"واحتجزوا عدداً آخر واقتحموا مكاتب كل من قناة         

ورغـم   .، وصادروا آالت تصوير وأشرطة مصورة، قبل اعادتها بعد ساعات مـع االعتـذار             "رامتان"
ـ       ان الوزارة شكلت لجنة تحقيـق  " الحياة"االعتذارات وتأكيد الناطق باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين ل

طه في هذا األمر، اال ان الحكومة لم تتراجع عـن قرارهـا             في ما حصل، وستحاسب كل من يثبت تور       
الذي كانت اصدرته بمنع التجمعات والمسيرات التي تنظم من دون اذن مسبق، بل ذهبت الى أبعد مـن                  

  .ذلك لتصدر قراراً بعد ظهر امس يحظر حفالت الزفاف التي تنظم من دون إذن
 في قطاع غـزة، خـصوصا مـن نقابـة الـصحافيين             تنديداً واسعاً " القوة التنفيذية "واثارت ممارسات   

واالعالميين وفصائل منظمة التحرير والحقوقيين، باعتبار انها انتهاك لحرية الرأي والتعبير كما كفلهـا              
ما وصفته بقمع المسيرة واالعتـداء علـى        " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "دانت   فقد   .القانون االساسي 

يان عن رفضها بشدة قرار القوة التنفيذية منع المسيرات واالجتماعـات           وعبرت في ب  . المعتصمين سلمياً 
بالتراجع عن هذه الممارسات والقرارات، كما استنكرت االعتداء على         " حماس"اال باذن مسبق، وطالبتها و    

  ".العربية"الصحافيين ومكتب 
  . ير مقبولبالقرار ووصفته بأنه مستهجن وغ" الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"نددت و

مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير ومـصادرة       "لحقوق االنسان في قمع المسيرة      " الضمير"ورأت مؤسسة   
حماس بالتدخل من اجل وقف االنتهاكات المتعلقة بالحق فـي          "وطالبت في بيان لها امس       ".الرأي اآلخر 

  ".التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير
، استنكرت بشدة اقتحام مكتـب      "حماس"ـالفلسطيني، وهي اطار نقابي تابع ل     " الصحافي"والالفت ان كتلة    

  .، واعتبرت في بيان لها ان ذلك يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير"العربية"قناة 
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حـسن ابـو    .اعتبر د :  صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    14/8/2007الشرق األوسط   وأضافت  
حكومة هنية أن قرار القوة التنفيذية باشتراط الحصول علـى تـرخيص            حشيش وكيل وزارة االعالم في      

وفـي  . مسبق قبل تنظيم المسيرات والمظاهرات يأتي من أجل الحفاظ علـى القـانون والنظـام العـام                
ـ  ، قال أن األجهزة األمنية في قطاع غزة حصلت على معلومات دقيقة تؤكد             "الشرق االوسط "تصريحات ل

وم باالتصال بجهات محسوبة على فصائل منظمة التحرير للمساعدة في زعزعة           أن جهات في رام اهللا تق     
  .النظام واثارة القالقل والعودة الى حالة الفلتان األمني التي كانت سائدة قبل الحسم العسكري

ودعت  .قالت ان تصرف القوة التنفيذية هو اعتداء على حرية التعبير          فقد   أما نقابة الصحافيين الفلسطينية   
 .القوة التنفيذية لمدة ثالثة أيامحافيين المحليين الى عدم االتصال بشكل رسمي بالص

قال مصدر فلـسطيني إن إيهـاب       : )أ. ب. د (نقالً عن وكالة   14/8/2007الخليج اإلماراتية   وجاء في   
الغصين ومسؤول اللجنة الحكومية لحماية الصحافيين واألجانب طاهر النونـو قامـا بزيـارة للمكاتـب                

  .افية التي تعرض مراسلوها للضرب واالعتداء لإلعراب عن استنكارهما لما وقع من اعتداءالصح
  

 والقادم فلسطينياً أسوأ... السلطة فاسدة ومسؤولون فيها حاولوا قتلي: الطويلسهى  .7
 عما أثير عن طردها من تونس، وسحب عرفاتياسر رئيس السهى الطويل أرملة  قالت: عامر الحنتولي

تونس وفرنسا اليـسمح   سحب الجنسية أمر صحيح، لكن فرضه واقع قانوني في"، قالت تونسية الجنسيتها
التونسية والفلسطينية والفرنسية وأنا في الـسابق لـم          بازدواجية الجنسية لثالث دول أحمل جنسيتها، هي      

بوجود   رسمياولم أبلغ. واعتبرتها تكريما لي ولنضال ياسر عرفات وابنتنا زهوة أطلب الجنسية التونسية،
أما بشأن الطرد . لإلشكال القانوني قرار في هذا الشأن، لكنني أتوقعه في ظل شرح مسؤولين تونسيين لي

أنني نقلت تدريجيا أعمالي الى مالطا، وأصبح لي شركاء          فما حدث هو  . من تونس فهذا عار عن الصحة     
األموال، التي تقوم باسـتثمارها   رلها عن مصد" الجريدة"وبسؤال . "جدد اليفضلون االستثمار في تونس

وجود أموال تركهـا   لم انف يوما"وجود تركة لديها، قالت  بعد أن نفت مرارا وتكرارا منذ وفاة عرفات
 ".كانت متداولة بين المسؤولين الفلسطينيين ابوعمار لكنها ليست تلك األرقام الفلكية والضخمة التي

 قاتم وبشع كما ترون، ووقع"، وبعد إلحاح اجابت "من السياسةاتركونا "قالت  وعن واقع الحال الفلسطيني
هدفهم اغتصاب الـسلطة     فماذا تتوقعون من سلطة فاسدة وراديكاليين     . ماكان يخشاه أبوعمار ويؤرق ليله    

ـ      حاول مسؤولون من  "وتابعت  )... في إشارة الى حماس   ( " اإلنثراكس"السلطة قتلي بإرسال طرد مليء ب
السرية لحسابات عرفات ألنها شخصية، وليـست لهـم وال للمؤسـسات     األرقامبعدما رفضت تسليمهم 

 ."سوءا في المرحلة المقبلة بوسعكم أن تتخيلوا الوضع الفلسطيني أكثر"وختمت بالقول . "الفلسطينية
  14/8/2007الجريدة الكويتية 

  
  محافظ بيت لحم ينفي مزاعم اسرائيل بإزالة الحواجز .8

حافظ بيت لحم صالح التعمري ما رددته إسرائيل من أنباء حول التخفيف من             نفى م :  فرح سمير  -القدس  
معاناة الفلسطينيين وإزالة الحواجز العسكرية وقال إن ما تشهده بيت لحم هذه األيام هو زيادة عدد هـذه                  
الحواجز وبالتالي زيادة معاناة المواطنين وتعطيل سيارات السياحة التي تصل لكنيسة المهد وأضـاف أن               
الجيش اإلسرائيلي أخذ يستخدم الحواجز الطيارة أكثر من ذي قبل وقال إن ما تعلنه إسرائيل من تخفيـف   

 .للحواجز إنما هو تضليل للرأي العام العالمي
  14/8/2007عكاظ 
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  انفجار عبوة ناسفة قرب مجمع السرايا الحكومي في غزة .9
مي الذي تسيطر عليه القوة التنفيذية وسـط        انفجرت عبوة ناسفة قرب مجمع السرايا الحكو      : )يو بي اي  (

  . مدينة غزة، الليلة قبل الماضية من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
  13/8/2007البيان 

  
  في غزة لعملهم" النقل والمواصالت"قرر عودة موظفي ت حكومة فياض .10

 يقضي بعودة    أمس قرارا  ]في حكومة فياض  [مشهور أبو دقة وزير النقل والمواصالت     . أصدر د  :رام اهللا 
جميع موظفي الوزارة والهيئات التابعة لها في المحافظات الجنوبية إلى عملهم واالنتظام في دوامهم وفقا               

يحظر على أي موظف العمل في أنشطة اإليرادات والجباية لمخالفـة         "وقال  . للنظام اعتبارا من يوم أمس    
ـ     " واضاف  ". ذلك لقرار الرئيس عباس    يكون عرضـة للمحاسـبة واتخـاذ       كل من يخالف التعليمات س

  ".اإلجراءات اإلدارية بحقه بموجب القانون
  14/8/2007الحياة الجديدة 

  
  شهداء بينهم قائد قسامي ووالدته بنيران االحتالل في خان يونسأربعة  .11

محمـد   و عمر القرا  م، بينهم ناشطان من كتائب القسا     واأربعة فلسطينيين استشهد  أعلنت مصادر طبية أن     
ونعـت   . جراء قصف إسـرائيلي    أبو مسامح، ووالدة أحدهما، وأصيب عشرة آخرون على االقل بجراح         

 وجاءت عملية القصف في أعقاب توغل عدد كبير من الدبابات           .حركة حماس الشهداء األربعة، في بيان     
ة والفراحين، شرق محافظـة خـان       واآلليات العسكرية اإلسرائيلية، فجر اليوم الثالثاء، في منطقة القرار        

يونس، تحت غطاء كثيف للنيران، والتحليق المكثف للطائرات المروحية، وطائرات االستطالع، والقوات            
  .الخاصة اإلسرائيلية

  14/8/2007 48عرب
  

  بعد اشتباك أنصارهما في غزة "الجهاد"و" حماس"أول اجتماع بين قادة  .12
برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل اجتمع بوفـد مـن           أعلنت حركة حماس ان وفدا      : )آي.بي.يو(

حركة الجهاد االسالمي برئاسة أمينها العام رمضان شلح، وهذا أول لقاء بين الطرفين منذ االشتباك الذي                
وقال بيان لحماس وزعته في بيروت انه        .وقع بين انصارهما في قطاع غزة في الثاني من الشهر الحالي          

الذي لم يعلن عن مكانه او تاريخه التداول في الوضع الفلسطيني الداخلي والوضع             جرى خالل االجتماع    
تباحث الطرفان في سبل التعاون والتنسيق بينهما وتعزيز العالقات الثنائيـة بمـا يعـزز               "كما  . االقليمي

  . ”مشروع المقاومة ويدعم الجبهة الداخلية الفلسطينية
  14/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   ما يجري في الضفة ليس أبدياً..دحالن لن يعود إلى غزة: الزهار .13

 محمود الزهار أمس األول أن الحركة لن تسمح بعـودة محمـد             "حماس"أكد القيادي في     :أ.ب.د -غزة  
عن الزهار قوله في حفل تأبين      " رامتان"ونقلت وكالة أنباء     .إلى قطاع غزة  " بأمثاله"دحالن ومن وصفهم    

لدينا شروط لمن يريـد     "ذية الذين قتلوا خالل األحداث التي وقعت في قطاع غزة           لعناصر من القوة التنفي   
نحن نمد  "وأضاف  ". العودة، ونقول إنه ال ظلم وال قتل وال تعاون أمني مع االحتالل وال نهب وال سرقة               

لكم الحبل، استيقظوا واستوعبوا درس غزة جيدا، والضفة الغربية لن ترضى ولن تصبر على أن تقتلـوا                 
يا مـن  "وأضاف ". في جامعة النجاح وأن تفتروا على شرفاء األمة وأن تعتقلوا القادة وأن تحرقوا البيوت          

استقويتم علينا بإسرائيل في غزة وبأموال دايتون وبخطط رايس وآمنـتم بالفوضـى، ألـم تعتبـروا أن                  
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بو مازن ومن حولـه     الفوضى تهدم والنظام يبني؟ فالفوضى التي تجري في الضفة ليست أبدية، وأقول أل            
 ".أن ما يجري في الضفة لن يكون أبديا

  14/8/2007القبس الكويتية 
  

  تسعى لفرض حكم عسكري في غزة"حماس": احمد عبد الرحمن .14
اعتداء ميليشيات حركة حماس علـى      ":  الناطق الرسمي باسم حركة فتح، احمد عبد الرحمن        قال: رام اهللا 

 "حمـاس "غزة امس، خالل مسيرة جماهيرية، بأنه يؤكـد حقيقـة           قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في      
 في غزة، وتسعى إلى فرضه على       "استبداديا"حماس تفرض حكما عسكريا     "وقال  . ""اإلجرامية"وطبيعتها  

 ضد المواطنين مما يكشف زيف وخـداع        "الوحشية"الشعب الفلسطيني بقوة السالح والقمع والممارسات       
  ."داخل والخارج حول الديمقراطية والحدة الوطنية والحوار الوطنيادعاءات قيادات حماس في ال

  14/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عباس ال يملك أن يجرى اتخابات مبكرة إال عبر الميركافة اإلسرائيلية: يحيى موسى .15
إن عباس ال يمتلك أن يجري انتخابات تشريعية مبكـرة          "يحيى موسى   " حماس" قال النائب عن     :)د ب أ  (
ونقلت الشبكة اإلعالميـة     ".اإلسرائيلية وقوة المحتل   ي مناطق السلطة الوطنية، إال عبر دبابة الميركافا       ف

الفلسطينية عن موسى قوله إنه ال يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة إال بـالتوافق الـوطني ووفـق                  
  .دها بشكل دوريالدستور الفلسطيني الذي ال يسمح بانتخابات إال بعد كل أربع سنوات من موع

  14/8/2007األخبار اللبنانية 
  

  "دايتون"عبر مخطط " حماس"لم يهزموا ..  نهاية عباس في الخريف:البردويل .16
نهايـة  "صالح البردويـل أن     " حماس"أكد القيادي في    : غزةمن   14/8/2007االتحاد االماراتية   ذكرت  

 من يده بعد مؤتمر السالم األميركـي        عباس ستكون مع نهاية الخريف المقبل حيث ستتساقط كل األوراق         
مرسـوم  "وذكر أن   ". اإلسرائيلي وسيجد نفسه ال يمتلك من األوراق شيئاً، ولن يجد أمامه سوى االستقالة            

  ". عباس األخير بشأن التمثيل النسبي في االنتخابات التشريعية يهدف إلى هزيمة حماس بطريقة التفافية
لم يهزموا حماس عبر مخطـط      "قال البردويل   ): أ.ب.د(  وكالة نقالً عن  14/8/2007الدستور  وأضافت  

دايتون لكنهم يريدون االحتيال من خالل مجموعة من القوانين تجرد حماس من وجودها فـي المجلـس                 
  . سيبقى المعاً حتى في انتخابات التمثيل النسبي"حماس"وشدد على أن اسم ". التشريعي

  
  توح مع الغرب تؤكد حرصها وجاهزيتها لحوار مف"حماس" .17

 وجاهزيتها لحوار مفتـوح مـع        الحركة ، في بيان، حرص   "حماس"باسم  أكد سامي أبو زهري، المتحدث      
وجاء في البيان أن حماس تنظر باهتمام وتقدير شديد إلى تصريحات رئيس الوزراء اإليطـالي،                .الغرب

ن إلى أن هذه التـصريحات      ولفت البيا  ."حماس"برودي، والتي دعا فيها الغرب إلى الحوار المفتوح مع          
تتزامن مع مع تصريحات أوروبية عديدة؛ كان آخرها تصريحات البرلمانيين البريطانيين الذين انتقـدوا              

 أن هذه التصريحات المتوالية تأتي إدراكـاً مـن          "حماس"واعتبرت   ."حماس"حكومتهم بسبب موقفها من     
وأعربت الحركة عن أملهـا      ."حماس"هم مع   أوروبا والغرب لحجم الخطأ الذي ارتكبوه في طريقة تعامل        

 .في أن تجد هذه الدعوات أذناً غربية صاغية، وأن تحظى باالستجابة الكافية
  13/8/2007 48عرب
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   من عناصرها120القوة التنفيذية تحتجز  :"فتح" .18
 120 تحتجـز  "القوة التنفيذية"أمس أن  ) طلب عدم نشر اسمه   ( "فتح"أكد مسؤول بحركة     :رويترز - غزة

  . عضوا من فتح في سجون قطاع غزة
 بسبب انتمائهم للحركة قائلة إن الموجودين في السجن         "فتح" أن تكون سجنت أعضاء      القوة التنفيذية ونفت  

 أن تصريحات المـسؤول تهـدف إلـى         "حماس"وذكر سامي أبو زهري المتحدث باسم       . مجرد مجرمين 
 420 في الضفة الغربية لما بـين        "فتح"تي تهيمن عليها    التغطية على ما قال إنه اعتقال القوات األمنية ال        

  ."حماس" من أنصار 490و
  14/8/2007االتحاد االماراتية 

  
   بالتفرد وفصل غزة عن الوطن"حماس"تتهم " النضال الشعبي" .19

اتهمت جبهة النضال الشعبي في بيان لها امس تعقيبا على ممارسات القوة التنفيذية، حركة حماس               : عمان
 بأنها تصر على مواصلة نهـج الحـسم العـسكري           "الخارجة عن القانون  "ـ التي وصفتها ب   "ياتهاميليش"و

  .والتفرد وتكريس انفصال قطاع غزة عن الوطن كأمر واقع 
  14/8/2007الدستور 

  
  أزمة نهر البارد ومسألة الالجئين" القومي"في لبنان يتباحث مع " حماس"ممثل  .20

 رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي علي قانصو، وفي         حمدانفي لبنان أسامة    " حماس"زار ممثل    
 الفلسطيني، وتـضافر    -على ضرورة الخروج من حالة االنقسام الفلسطيني        "بيان مشترك، أكد الجانبان     

الجهود من أجل الوصول إلى صيغة فلسطينية مشتركة تصون خيار المقاومة فـي مواجهـة االحـتالل                 
من خطورة أن يشكل الوضع الفلسطيني الحالي، منصة يستغلها االحتالل           "وحذر الجانبان ..". الصهيوني

وجـدد الجانبـان      "...الصهيوني والواليات المتحدة األميركية لمواصلة حرب اإلبادة ضد الفلـسطينيين         
واستعرض الطرفان تطورات أحـداث      ". ..أهمية البت بموضوع المرجعية الفلسطينية في لبنان      "تأكيدهما  

فكان تأكيد مشترك على الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني، وضرورة وضع حد الستنزاف             "،  "ردنهر البا "
  ".  قدراته، وأيضا ضرورة إعادة إعمار المخيم وتأمين عودة الفلسطينيين الذين نزحوا منه

  14/8/2007السفير 
  

 لعالمعن امتالك سوريا الشبكة المضادة للطائرات األكثر كثافة في ا" إسرائيلي"حديث  .21
أورد تقرير لمعهد بحـوث األمـن       : القدس عن آمال شحادة    من  14/8/2007 الخليج اإلماراتية    ذكرت

القومي أن نقلة كبيرة في القدرات العسكرية لسوريا حدثت في أعقاب صفقات األسـلحة التـي حـصلت         
أخرى " يليةإسرائ"وذكرت صحيفة   . عليها من روسيا، وتمكنها من إسقاط صواريخ بعيدة وقصيرة المدى         

أن سوريا تقترب من نشر ترسانة صواريخ قادرة على الوصول الى تل أبيب، ووصف ضابط كبير فـي    
شبكة مضادات الطائرات السورية بأنها األكثر كثافة في العالم، وبأنها السور الواقي            " اإلسرائيلي"الجيش  

طائرة مضادة للطائرات من أنواع     وجاء في التقرير أن سوريا تمتلك مائتي        . للرئيس السوري بشار األسد   
مختلفة وصواريخ أرض جو هي األكثر تطوراً من نوعها في العالم، وحصلت عليها من روسيا، حتـى                 

وحسب المصدر العـسكري، درسـت   . قبل أن تدخل الخدمة العملياتية لدى األخيرة أو في أي مكان آخر 
العدوانية على لبنان في صيف العام الماضي،       " االسرائيلية"سوريا جيداً أداء سالح الجو في أثناء الحرب         

  .وهي تستثمر مبالغ طائلة في منظومات مضادات الطائرات، ال سيما للدفاع عن المواقع االستراتيجية
داخل شـعبة   "ورأى الخبير العسكري رونين بيرغمان أن الجيش السوري يجتاز تغييراً جوهرياً، ويقول             

، يتواصل جدال بين الذين يرون في ذلك ليس أكثر مـن تعزيـز              "دالموسا"االستخبارات العسكرية وفي    
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مفاجئ، والذين يعتقدون أنـه فـي سـوريا         " اسرائيلي"الدفاع، واستعراض عضالت وخوف من هجوم       
وحيال االدعاء بأن التدريبات هي في األساس ذات طابع دفاعي، يأتي االدعـاء             . يفكرون بجدية بالهجوم  

" اإلسـرائيلي "ويذهب الخبير العسكري    ".ون جدا وحدات الكوماندوز لديهم    المضاد في أن السوريين يعزز    
أدت الى تغيير شامل في تعاظم الجيش السوري، ويقول         " حرب لبنان الثانية  "إلى أن ما تسمى في الكيان       
  ". وفرحوا"اإلسرائيلي"في سوريا رأوا أداء الجيش 

أمس ان  " جيروزاليم بوست "حيفة  زعمت ص : الترجمة،  جوزيف حرب عن   14/8/2007 عكاظ   وأوردت
معلومات استخباراتية تشير إلى ان سوريا تقترب من نهاية خطة لنشر ترسانة كبيـرة مـن صـواريخ                  

 500وغيرها من الصواريخ المتطورة، والقادرة على حمل متفجرات تزن          " سكود"الكاتيوشا، وصواريخ   
يف المعلومات ان منصات اطالق الصواريخ      وتض .كلغ إلى تل ابيب ويمكنها ان تدمر أحياء سكنية كاملة         

التي تم تركيزها على موقع في مرتفعات الجوالن، يمكنها إصابة منشآت الجـيش االسـرائيلي والبنـى                 
ونقلت الصحيفة  . التحتية واالهداف المدنية، بواسطة مئات الصواريخ في غضون ساعة واحدة من الزمن           

ثل هذا القصف الكارثي السرائيل في حال حصوله سوف         عن مسؤولين في الجيش االسرائيلي قولهم ان م       
يشكل مشكلة لسالح الجو االسرائيلي وان القوات البرية االسرائيلية سوف تضطر للـدخول فـي عمـق                 

  . االراضي السورية بسرعة لوقف اطالق الصواريخ
ليم الجيـروزا "وكـذلك نـشرت      : من محمد هواش والوكاالت    -رام اهللا    14/8/2007 النهار   وأضافت
ان باراك اطلع على تقارير بناء سوريا ترسانة صاروخية قادرة على نقل رؤوس حربية كيميائية               " بوست

خـوف  "يوفال ستينيتز انتقـد     " ليكود"وقالت ان النائب عن تكتل      . وبيولوجية، لكنه رفض توزيع األقنعة    
قا موشي ديان الخاطئ عـدم      ، مذكرا اياه بقرار وزير الدفاع اإلسرائيلي ساب       "باراك من إزعاج السوريين   

استدعاء جنود االحتياط في جيش الدفاع اإلسرائيلي خوفاً من إغضاب سوريا ومصر عشية حرب أكتوبر               
الدفاع عن مواطني الدولة من التهديدات، ومن ال يقوم بذلك، عليه أن يمثل             "وشدد على ضرورة    . 1973

  ".واهيةأمام لجنة تحقيق ستبدو لجنة فينوغراد مقارنة بها لجنة 
ـ    فـي قلـب    "استخدمت في السنوات االخيرة عميالً      " الموساد"ان  " يديعوت أحرونوت "وفي تقرير آخر ل

ماذا يحصل بين االذنين    "، وكانت مهمته معرفة     "سور عكا "سمي في األوراق الداخلية     " المؤسسة السورية 
كانت ثمرة  "مات التي وفرها    وأضافت ان المعلو  ". حافظ األسد ) السوري الراحل (اليمنى واليسرى للرئيس    

  ".خيال المسؤول عنه ايهود غيل
  

  آخر ابتكارات بيريز للتسوية مع الفلسطينيين ليس لها احتمالية عملية .22
" المعتقلين مقابل األمـن   "قوم على معادلة    الذي ي طرح اقتراحه   "أن بيريز   " معاريف"ذكرت  : يحيى دبوق 

 فـي   ،مني مرتب وجدول مطالب في الموضوع األمني      مع السلطة الفلسطينية، في إطاره يتقرر جدول ز       
األسابيع األخيرة على محافل عديدة، بينها رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس الحكومـة الفلـسطينية               

 األسبوع الماضي في القدس، في مقر الرئيس، في لقاء          - بيريز وفياض    -سالم فياض، عندما التقيا سراً      
الفتاً موقف أولمرت وكبار المسؤولين في حكومته من فكـرة بيريـز            وكان   ".استغرق أكثر من ساعتين   
إلى أنهم يعتقدون بأنه ليس لها احتمالية عملية بحجة أنـه ال يوجـد              " معاريف"المطروحة، حيث أشارت    

  .رئيس حكومة في إسرائيل قادر على إطالق معتقلين فلسطينيين بالجملة، بينهم من قتل إسرائيليين
  14/8/2007ة األخبار  اللبناني

  
  باراك يطمئن رايس بشأن موقفه من الفلسطينيين .23

أجرى وزير الدفاع اإلسرائيلي اتصاال هاتفيا بوزيرة الخارجية األميركية مؤكدا لها تأييده المفاوضات مع              
وأضاف المصدر ان باراك عبر للوزيرة عـن أملـه          . السلطة الفلسطينية، وفقا لمصدر في وزارة الدفاع      
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وأكد بـاراك انـه     ". ق السياسي مع السلطة الفلسطينية مع الحفاظ على أمن دولة إسرائيل          انقشاع األف "ب
وحزب العمل الذي يتولى قيادته لم يغيروا موقفهم حيال السلطة الفلسطينية خالفا لما نسبته إليـه أمـس                  

عـرب عـن    أوكانت الصحيفة ذكرت ان باراك      . في هذا الخصوص  "يديعوت احرونوت "الجمعة صحيفة   
  . ؤمه حول إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك مع الفلسطينيينتشا

  14/8/2007البيان 
  

  الليكود ينتخب زعيمه اليوم .24
ينظم حزب الليكود اليوم انتخابـات تمهيديـة        : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   : رام اهللا، القدس المحتلة   

بفوز مريح لرئيس الحـزب     الختيار زعيمه ومرشحه المقبل إلى منصب رئيس الوزراء، وسط توقعات           
وتقتصر المنافسة على ثالثة مرشحين هم نتانياهو، وممثل فصيل يميني متطرف            .الحالي بنيامين نتانياهو  

وتفيـد   .من الحزب يدعى موشي فيغلين، وداني دانون رئيس حركة الشبيبة في هـذا الحـزب القـومي      
أي العام بشكل عام يليه مباشرة زعـيم        يحظى بشعبية لدى الر   )  سنة 57(استطالعات الرأي أن نتانياهو     

  .حزب العمل الجديد إيهود باراك في حين انهارت شعبية رئيس الوزراء إيهود أولمرت وحزبه كاديما
 14/8/2007الوطن السعودية 

  
   تزيد ميزانيتها العسكرية بمليار دوالر"إسرائيل" .25

 بنسبة  2008لميزانية العسكرية في عام     قررت الحكومة اإلسرائيلية زيادة حجم ا     : وكالة نوفوستي لألنباء  
 مليار دوالر، بما في ذلك المساعدة التي تحصل عليها إسرائيل سنويا            11.7 بالمائة لتصل بها إلى      10.7

وذكر رئيس الوزراء اولمرت أن هذه الخطوة مرتبطـة         .  مليارات دوالر  3من الواليات المتحدة والبالغة     
  . 2006لعملية التي نفذها الجيش اإلسرائيلي في لبنان في عام بإعادة النظر في النفقات العسكرية ل

  13/8/2007التقرير المعلوماتي 
  

  وزير البنى التحتية يدعو إلى إعفاء المدارس الدينية الخاصة .26
 على ظاهرة رفض الخدمة     )خالل مقابلة إذاعية اليوم   (حمل وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر بشدة         

ينبغي علـى جـيش الـدفاع    : وأضاف .اصفاً إياها بأنها ال تقل خطورة عن اإلرهاب    في جيش الدفاع، و   
مراجعة حساباته، والعمل على تفكيك المدارس الدينية الخاصة، في أعقاب ما حدث األسبوع الماضـي،               

  .قادتهم معارضتهم المشاركة في إخالء العائالت اليهودية في الخليل" دوخيفت"حيث أبلغ جنود كتيبة 
  13/8/2007 البث اإلذاعي والتلفزيوني العبريصد ر

  
  لتلوثهما بمياه المجاري" طبريا" تغلق شاطئين لـ "اسرائيل" .27

أن وزارة الداخليـة  ..ذكرت النسخة االلكترونية لصحيفة معـاريف امـس     :  كمال ركارنة وبترا   -عمان  
ن وذلك بسبب مـستوى     االسرائيلية أمرت امس باغالق شاطئين من شواطىء بحيرة طبريا أمام المتنزهي          

هذه هي المرة الرابعـة خـالل       .. وقالت معاريف . من التلوث الخطير يفوق المسموح به بثالثة أضعاف       
ونقلـت  . االسابيع القليلة الماضية التي يتم فيها اغالق شواطىء طبريا أمام المستجمين بـسبب تلوثهـا              

 منظومة المجاري هي التـي سـببت   معاريف عن المراقب القطري لجودة البيئة وجود مشكلة حقيقية في      
ان هذا التلوث ال يلحق ضررا خطيرا بمياه الشرب لكنه سيؤثر بـصورة أو              ..وأضاف. تلوث مياه طبريا  

  .بأخرى على أكبر حوض للمياه العذبة والذي تعتمد عليه اسرائيل في توفير مياه الشرب لسكانها
  14/8/2007الدستور 
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  يز القوة البرية أم سالح الجوتعز: جيش االحتالل يتجاذبه خياران .28

يتركز األول  : ، بين خيارين  2012يشهد الجيش اإلسرائيلي تجاذباً حاداً، لتحديد صورته عام         : علي حيدر 
على تعزيز بناء القوة البرية عبر ضم فرقتين جديدتين اليـه، فيمـا يقـول الثـاني بتعزيـز القـدرات                     

وسـتناقش   .القادرة على الوصول الى إيران    "  سي 35اف  "االستراتيجية لسالح الجو عبر شراء طائرات       
التـي سـتعتمدها    " 2012تـيفن   "، الخطة الخمسية    "معاريف"هيئة األركان العامة للجيش، وفقاً لصحيفة       

وفي السياق، يجري سالح البحريـة اتـصاالت         .المؤسسة العسكرية، خالل جلسة تعقدها بعد عشرة أيام       
بعدما خرج من حرب لبنان الثانيـة مهزومـاً         " "LCS" من طراز    لشراء سفينتين حربيتين استراتيجيتين   

ومن المفترض أن يشتري هذا السالح أيضاً       ". نتيجة إصابة صاروخ من إنتاج إيراني للسفينة أحي حانيت        
  .التي تنتجها ألمانيا، وتبلغ كلفتها حوالى مليار دوالر" دولفين"غواصتين إضافيتين من طراز 

  14/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

 "إنجازات على طريق السالم"على تحقيق  مجادلة مقتنع بقدرة أولمرت .29
أولمرت يملك القدرة  "اإلسرائيلي"ان رئيس الوزراء "غالب مجادلة " اإلسرائيلي"وزير الدولة   قال:أ.ن.ق

مؤكـدا  جاهزة في سبيل تحقيق السالم في المنطقة، " اإلسرائيلية" على تحقيق انجازات مهمة، وان القيادة
  .الوضع النهائي والفلسطيني الستكمال محادثاتهما والبدء في مفاوضات" اإلسرائيلي"الطرفين  صدق نيات

  14/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  للدفاع عنها أمام المحكمة العليا لجنة فينوغراد تختار محامياً .30
 ،ى زفـي آغمـون    أن لجنة فينوغراد عهدت إلى محام خاص يـدع        ) يديعوت أحرونوت (كشفت صحيفة   

وأوضـحت  . ليمثلها في جلسة استماع أمام المحكمة اإلسرائيلية العليا بدالً من المدعي العام أفيرام زينو             
الصحيفة أن الجلسة المذكورة جاءت بعد الدعوى التي تقدم بها رئيس لجنة الدفاع العسكرية العقيد أورنا                

في حـال   " فينوغراد بإصدار رسائل تحذير لألشخاص       ديفيد أمام المحكمة العليا طالباً منها أن تأمر لجنة        
  . في إخفاقات حرب لبنان" تضمن تقريرها أي توصيات شخصية بشأن أولئك المتورطين

  13/8/2007البيان  
  

   أقل أربع أضعاف من العائلة الغنية"إسرائيل"ـاستهالك العائلة الفقيرة ب .31
 بين األغنياء والفقراء في إسرائيل، حيث أن سلة         يتعاظم الفرق في مستوى الحياة    : خلف خلف من رام اهللا    

وحسب عرض نفقات العائلة الذي أعده المكتب       .  ضعف 2.6استهالك األغنياء تزيد على سلة الفقراء بـ        
ما ( شاقال في الشهر     17.479المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي فقد أنفقت العائالت الغنية في العام الماضي           

  . شاقال فقط في الشهر)  دوالر1500نحو (6.688ت العائالت الفقيرة وأنفق)  آالف دوالر4يقارب 
  14/8/2007موقع ايالف 

  
  فلسطينيي مخيم الباردقضية اإليواء الموقت تتفاعل وتضاعف من مخاوف  .32

قت في صفوف نازحي مخيم البارد بعد قيـام وكالـة           ؤتفاعلت قضية االيواء الم   :  غسان ريفي  - البداوي
 عن المنازل المقترحة في ثانوية الناصرة في مخيم البـداوي، حيـث بوشـرت               األونروا بعرض نموذج  

امـام هـذا الواقـع    و. التحركات االحتجاجية على شكل المنزل، ومكان االيواء في محيط منطقة البداوي   
 سلسلة تـساؤالت حـول مـدة        ،طرح النازحون خالل لقاء شعبي نظموه لمناقشة قضية االيواء الموقت         
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 ، التـي   الى المراجع المختـصة    هم توصيات واورفع. والعودة إلى المخيم ومسألة إعماره    استمرار األزمة   
شددت على ضرورة ان تمر الحلول المقترحة عبر لجان النازحين، وذلك عبر التواصـل مـع اللجـان                  

 على التمسك المطلق بالعودة الموقتة والمرحلية الـى محـيط مخـيم البـارد،               مؤكدةالشعبية والفصائل،   
 بحماية المساكن الموقتة وحفظ االمن فيها، وان تتماشى مع حقوق االنسان وكرامتـه وان تليـق                 وطالبت

طالبت االونروا بإشراك النازحين في عملية إعمار المخيم، وتـساءلت عـن             كما. بالعائلة وتفي بالحاجة  
  .المساعدات والهبات التي تذيعها وسائل االعالم

  14/8/2007السفير 
  

  د يدينون اعتداء القوة التنفيذية على حفل زفاف أحدهم المهكنيسة مبعدو  .33
ندد مبعدو كنيسة المهد المتواجدون في قطاع غزة، باعتداءات القوة التنفيذية على المشاركين فـي               : غزة

ن ما أقدمت عليه تلك الميليـشيات       أ وأعتبروا. حفل زفاف أحد المبعدين في حي تل الهوا في مدينة غزة          
 كمـا   .دعوا حماس إلى معاقبة المعتـدين     و في التعامل مع مناضليه،       الفلسطيني بشعالبعيد عن أخالق    

سالم فياض بإنهاء ملفهم وإعادتهم إلى مدنهم في الضفة الغربيـة، فيمـا طـالبوا               و محمود عباس    واطالب
  . غزةإسماعيل هنية بوضع حد لالعتداءات بحق المواطنين في قطاع

  14/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في بيان ال يخلو من األخطاء األخيرة يتبنى عملية القدس"أحرار الجليل"باسم تنظيم  .34
تبنى تنظيم يطلق على نفسه كتائب احرار الجليل، عملية القدس، التي وقعت يوم الجمعة الماضي، والتي                

يد ن العملية جاءت انتقاما الغتيال الـشه      أالكتائب   وأوضحت   .استشهد فيها، احمد الخطيب، من كفر مندا      
وجود اية عالقة، للشعبيه، او الجهاد، او فتح بها، مؤكدة بـان            نافية  محمد الخطيب، وهو من كفر مندا،       
ويجدر التصحيح أن الشهيد محمد خطيب هو من سكان قرية كفر            .هذه العملية، ليست االولى من نوعها     

الجليل قد ظهـرت فـي      المجموعة التي تطلق عليها الشرطة احرار       هذه  كانت  قد  و .كنا وليس كفر مندا   
 عقب استشهاد محمد خطيب برصاص الشرطة واعتقال خمسة آخرين من كفر منـدا              2004االعالم عام   

  .اسرائيليوكفر كنا على خلفية خطف وقتل جندي 
  13/8/2007 48عرب

  
   السكان العرب الصابات محتملة بصواريخ الكاتيوشا تاسرائيل عرض: تقرير .35

ت امس المؤسسة العربية لحقوق االنسان، التي تتخذ من الناصرة مقـرا            اعلن:  زهير اندراوس  -الناصرة  
ن اسرائيل انتهكت القانون الدولي االنـساني       أ ى اعداده يشير ال   ىلها، ان تقريرها الجديد الذي تعكف عل      

 لبنان، كونها نصبت مواقع عسكرية مؤقتة ودائمة قرب البلدات العربية فـي الـداخل               ىخالل الحرب عل  
 بلدة عربية سـقط     20 شخصا من    60 عمل ميداني، تم خالله مقابلة نحو        ىيستند التقرير ال   و .الفلسطيني
يستعرض البلدات العربية التـي     كما أنه   .  مواطنا عربيا  12 صاروخ كاتيوشا، وقتل فيها      660فيها نحو   

  .لداتسقطت فيها الصواريخ، وكذلك المواقع العسكرية، المؤقتة والدائمة، التي نصبت قرب هذه الب
  14/8/2007القدس العربي 

  
  الماضي خالل الشهر جريحا 113و  فلسطينيا شهيدا32: تقرير .36

اعتقل الجيش االسرائيلي امس اربعة فلسطينيين بعدما تـسللوا الـى           :  د ب أ   ، ا ف ب   -القدس، رام اهللا    
علومـات  من جهة اخرى، ذكر تقرير إحصائي أعده مركز الم        و .اسرائيل قرب معبر كيسوفيم قبالة غزة     
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   انتهاكـا بحـق     2214 يوليو الماضـي  /إلسرائيلي ارتكب في شهر تموز    أن الجيش ا  ،  الوطني الفلسطيني 
  

 مواطناً، فيما نفذت قوات االحـتالل       391وجريحاً واعتقال  113 قتيال   32الفلسطينيين ما أدى إلى سقوط      
  . عملية اقتحام668

  14/8/2007الدستور 
  

  ضرار ضد إسرائيل في الخارجفلسطينيون يعتزمون تقديم دعاوى أ .37
ذكرت األنباء أن فلسطينيين يعتزمون تقديم دعاوى أضرار لحقت بهم من إسرائيل            : التلفزيون اإلسرائيلي 

في كل من الواليات المتحدة ودول أخرى من العالم، وذلك في حال عودة الكنيست إلـى سـن قـانون                    
من اعتـداءات غيـر حربيـة فـي المحـاكم           االنتفاضة، الذي يمنع تقديم دعاوى كهذه، بسبب التضرر         

   .اإلسرائيلية
  13/8/2007نشرة الرصد العبري لمركز دراسات الشرق االوسط 

  
   فلسطينياً في الضفة الغربية20قوات االحتالل تعتقل  .38

 فلـسطينيا فـي     20قوات االحتالل اعتقلت    أن  : 13/8/2007 48 عرب  مراسل موقع  رامي دعيبس ذكر  
الغربية، وذلك بعد توغالت احتاللية ليلية طالت العديد مـن البلـدات والقـرى              أنحاء متفرقة من الضفة     

منعـت  و ، المختلفـة  جنـين  في حين شددت من حصارها على أنحـاء محافظـة     .ةالفلسطينية في الضف  
  .المواطنين من التنقل عبر الحواجز إال بعد ساعات من االنتظار

ن أ ، من  مصادر محلية  هقالتإلى ما   : رام اهللا   من 14/8/2007القدس العربي     مراسل وليد عوض وأشار  
 مواطنا من نشطاء حماس وحركة الجهاد والويـة الناصـر           13حملة االعتقال في محافظة جنين طالت       

  .صالح الدين
  

   بالقرب من الجدار العنصري شمال القدس الفلسطينيينمالحقات واعتقاالت للمواطنين .39
ات االحتالل اإلسرائيلي، حملة مالحقات واعتقاالت واسعة شنت وحدة من قو :راسم عبد الواحد -القدس 

 بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري قُبالة ضاحية ل الفلسطينيينوكبيرة بحق المواطنين والعما
البريد وبلدة الرام شمال القدس المحتلة، في محاولة لمنعهم من تجاوز الجدار باتجاه الجهة المقابلة 

  .سةودخول المدينة المقد
  13/8/2007نشرة القدس 

  
  الغربيةالحواجز العسكرية االسرائيلية ما زالت منتشرة في الضفة : تحقيق .40

 فلـسطيني   100اكدت مصادر حقوقية امس ان قوات االحتالل اعتقلت حـوالي           :  وليد عوض  -رام اهللا   
ز العـسكرية   ن قوات االحتالل زادت عـدد الحـواج       أ ، محافظ بيت لحم   أكد فيما   .خالل االيام الماضية  

 ما تروجه اسرائيل حول ازالة حواجز عـسكرية او  نافيا. لمحافظة للتنكيل بالمواطنيناالطيارة في محيط   
مؤخرا بهدف جعلهـا     الحواجز   زيادةن  أ شيرا إلى ، م  لتخفيف القيود على حركة الفلسطينيين     نيتها ازالتها 

محافظ جنين شمال الضفة    كما نفى   . قولهموضوعا مركزيا في المباحثات الفلسطينية االسرائيلية علي حد         
 اإلدعاءات اإلسرائيلية باتخـاذ إجـراءات للتخفيـف عـن المـواطنين            ى من جهته،  الغربية قدورة موس  

ن عمليات الدهم واالعتقاالت والتعرض لممتلكات وأرواح المواطنين مازالـت          وأشار إلى أ  . الفلسطينيين
  .علي المواطنين من حواجز عسكرية ثابته وطيارةمستمرة ولم تتوقف، إضافة الي الحصار المشدد 
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  14/8/2007القدس العربي 
  
  

  نتيجة االهمال الطبي في السجون االسرائيليةمهدد بفقدان البصرفلسطيني أسير  .41
 ناشدت عائلة اسير من طوباس شمال الضفة الغربية، المؤسسات الحقوقية واالنـسانية، التـدخل               :ا.ن.ق

 في  محافظةالمدير نادي االسير الفلسطيني في       نددقد  و .ر المهدد بفقدان البصر   الفوري لعالج ابنها االسي   
 بسياسة االهمال الطبي التي تمارسها ادارة السجون اإلسرائيلية بحق األسـرى والمعتقلـين              هذا السياق، 

  . الذين يواجهون الموت البطيء، الفلسطينيين والعرب
  14/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ق الحرم االبراهيمي في الخليل االحتالل يغل .42

اغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة القديمة مـن          :  بترا –رام اهللا   
الخليل أمام المصلين المسلمين لمدة يوم واحد، لتمكين المستوطنين من اداء طقوسهم الدينية بمناسبة عيـد    

  .رياالول من ايلول بحسب التقويم العب
  14/8/2007الدستور 

  
  بسبب اضراب موظفي البلدية غزة مجدداأكوام القمامة تتكدس في شوارع  .43

عاد مشهد تكدس أكوام القمامة في الشوارع العامة ليهيمن علـى الـصورة العامـة               : محمد البابا  -غزة  
ضـرابهم   موظف ا2000واصل، أمس، موظفو بلدية غزة البالغ عددهم     بعد أن   لمحافظة غزة من جديد،     

عن العمل لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بصرف رواتبهم المستحقة التي لم يتقاضوها منـذ سـبعة                 
حملتـه  كمـا   المجلس البلدي بالقصور، مطالبة باقالتـه،       ،  اتهمت الكتلة االسالمية في البلدية    قد  و .اشهر

  .المسؤولية عن تأمين صرف الرواتب
  14/8/2007األيام الفلسطينية 

  
   فلسطيني يجمد الحسابات المصرفية ألفراد القوة التنفيذية في غزة بنك .44

ن البنك االسالمي الفلسطيني جمد الحسابات المصرفية       أ ،قال مسؤولون فلسطينيون امس   :  رويترز –غزة  
بعد أن دفعت حكومة عباس جزءا من رواتبهم بطريـق          ،  القوة التنفيذية  عنصرا من    3400نحو  لالخاصة  
وأكـد ايهـاب الغـصين       .لب من سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بدور البنك المركزي         بط، وذلك   الخطأ

 أن جميع الحسابات المصرفية الخاصة بـأفراد القـوة          ،متحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة      ال
ات قانونية  ن اجراء  مشيرا إلى أ   . هذا التحرك بأنه غير قانوني     اصفاو،  التنفيذية في البنك االسالمي جمدت    

استدعت القوة التنفيذية المدير المحلي للبنك السـتجوابه        ، في حين    ستتخذ ضد البنك في الساعات المقبلة     
  .بشأن القرار

  14/8/2007الدستور 
  

 مشروع إلقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في فلسطين .45
كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة       يستعد القطاع الخاص الفلسطيني إلقامة محطة لتوليد ال        :رويترز

عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية فـي الـسلطة            ومن جهة أخرى ذكر      .أريحا بالضفة 
أوضح ان الـدول المانحـة      فيما  .  ان السلطة انضمت الى دول الربط الكهربائي السبع        ،الفلسطينية امس 
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، مشيرا إلـى    راضي الفلسطينية في المرحلة القادمة     مليون دوالر لمشاريع الطاقة في اال      167.5رصدت  
  . مليون دوالر250  بلغ الدول خالل السنوات العشر الماضية هذهما صرف على هذا القطاع منأن 

  14/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بسبب المعابر ماليين دوالر 5 تصل الى  غزةخسائر مستوردي: الطباعماهر  .46
ة إحصائية أعدها مدير العالقات العامة بالغرفة التجارية في محافظة           أظهرت دراس  : سمير حمتو  -غزة  

 60 أن الخسائر المباشرة للمستوردين نتيجة إلغالق معابر قطاع غزة منذ أكثر مـن               ،غزة ماهر الطباع  
كي نتيجة الرسوم اإلضافية التي تفرضها دولة االحتالل علـى          ي ماليين دوالر أمر   5 بلغت حوالي    ،يوماً

  .ن أرضيات الميناء وأجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزينالبضائع م
  14/8/2007الحياة الجديدة 

  
  ناجي العلي يكسر تقاليد الريف الفلسطيني: تحقيق .47

 كسر مهرجان ثقافي تكريماً للفنان الفلسطيني ناجي العلي، في الذكرى الثامنة عشرة الغتيالـه،               :رويترز
. كيلومتراً إلى الغرب من رام اهللا المحتلة، بمشاركة فرق فنية محلية           20سكون ليل قرية صفا التي تبعد       

إلى لوحة متمثلة في رجل يغرق      مشيرا  قرية، محمود كراجة،    الوقال مدير مركز حنظلة للفن الشعبي في        
هذه اللوحـة   أن  في بحر من عالمات االستفهام بينما تقف شخصية حنظلة التي ابتدعها العلي تنظر إليه،               

ال الضياع التي يعيشها الشعب الفلسطيني هذه األيام، وخصوصاً بعد األحداث التي جـرت فـي                تمثّل ح 
إلى خلق حالة ثقافيـة فـي الريـف الفلـسطيني، وأال تبقـى               وأوضح كراجة، أنهم يسعون      .قطاع غزة 

رأى أهـالي   قـد   و .المهرجانات مقتصرة على المدن، وإلى خلق مساحة من الحوار وخلق وعي ثقـافي            
اب ب الـش  حيث لفت أحد  .  في المهرجان كسراً للثقافة التقليدية السائدة في الريف الفلسطيني المحافظ          القرية

هذه إال أن   . في ثقافة القرية، ال يتقبلون أن ترقص الفتاة أمام جمهور مختلط من الرجال والنساء             إلى أنهم   
ي يتعرف سكان القرية إلى الفرق      العروض تجعلهم يتقبلون هذا النوع من الفن الهادف، كما أنه فرصة لك           

  ، وخصوصاً ما جرى ويجري في قطاع غزةالحاليةاألحداث نسيان فرصة ل مضيفا أنها .الفنية الفلسطينية
  14/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
  الفساد الحكومي ينذر بكارثة: إسالميو األردن .48

ر الفـساد الحكـومي وبلوغـه       حذرت الحركة اإلسالمية في األردن من مغبة ما أسمته اسـتمرا          : عمان
ووصـفت   .مستويات تنذر بوقوع كارثة حقيقية على جميع الصعد، وقالت األردن يتجه نحـو الكارثـة              

  .الحركة العام الحالي بعام التسمم الغذائي
  14/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال أزمة بين الحكومة وحزب جبهة العمل االسالمي : جودة .49

بممثلـي   ناصر جودة، خالل لقائه       األردنية فى الناطق الرسمي باسم الحكومة    ن:  نيفين عبدالهادي  -عمان  
، ان تكون هناك ازمة على خلفية انسحاب المرشحين من حزب جبهة العمل االسالمي او               وسائل االعالم 

جمعية االخوان المسلمين بالنسبة للحكومة، موضحا ان أي تيار سياسي او حزب او جهة مرخصة للقيام                
ي في االردن سيكون محكوما بالقانون والدستور، وانه في هذا االطار ال يوجد أي حـزب او                 بعمل سياس 

  .تيار يعتبر ندا للدولة التي هي غطاء للجميع وهم تحت مظلة الدولة بدستورها وقوانينها وأنظمتها
  14/8/2007الدستور 
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  قائمة موحدة بأسماء االسرى األردنيين في اسرائيل  .50

ـ  : لهادي نيفين عبدا  -عمان   عن ترتيبات تجري حاليا لتنظيم ملـف االسـرى         " الدستور"كشفت مصادر ل
االردنيين في اسرائيل، حيث سيتم العمل على توحيد القوائم لعدد واسماء االسرى من خالل تنسيق كامل                
 بين وزارة الخارجية ولجنة اهالي االسرى والمفقودين االردنيين في اسرائيل واللجنة الوطنية لالسـرى،             

  .سعيا الى حل الملف بشكل نهائي وصوال لالفراج عن باقي االسرى البالغ عددهم ثالثون اسيرا
  14/8/2007الدستور 

  
  ليس تابعاً للمخابرات السورية" فتح اإلسالم"تنظيم : قائد الجيش اللبناني .51

سلحة التي تقاتل   الخطأ أن يطلق على الجماعات الم     "العماد ميشال سليمان أن من      اللبناني  رأى قائد الجيش    
الجيش اللبناني منذ حوالى ثالثة أشهر كلمة عصابة، ففي هذه التسمية تبخيس لتضحيات شهداء الجـيش                

الذين يقاتلوننا في نهر البارد هم تنظيم عسكري مـسلح عـالي التـدريب، ومـزود بأحـدث                  . ودمائهم
عاً للمخـابرات الـسورية، ولـيس       إن هذا التنظيم ليس تاب    : "ورداً على سؤال قال قائد الجيش     .." األسلحة

مدعوماً من جهات حكومية لبنانية، إنه فرع لتنظيم القاعدة الذي كان يخطـط لكـي يتخـذ مـن لبنـان                     
   ".والمخيمات الفلسطينية مالذاً آمناً له إلطالق عملياته في لبنان وخارجه

  14/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

  حة االرهاب وتعتبر سوريا مسؤولةعلى الئ" فتح االسالم"واشنطن تدرج رسمياً  .52
ضمن الئحـة المنظمـات االرهابيـة وتلـك         " فتح االسالم " ادرجت واشنطن رسمياً أمس تنظيم       :بيروت

 .، وقررت تجميد أصوله المالية وأصول أي شخص أميركي على عالقة بـه            "الخاصة باالرهاب العالمي  "
 الذي يضم الئحة بمنظمـات وأشـخاص   13224وألحق وزارة الخارجية في بيان، التنظيم بالقرار الرقم        

وزعيمها شـاكر العبـسي مـسؤولية قتـل         " فتح االسالم "وحمل البيان   . متورطين في االرهاب الدولي   
، كما وجه أصابع االتهام الى دمشق والحكومة        2002الديبلوماسي األميركي في عمان لورنس فولي في        

   ". االسالم-فتح "الذي تفرع عنه تنظيم " ضة االنتفا-فتح "لتنظيم " الداعم"السورية واعتبرها 
  14/8/2007الحياة 

 
  "حماس" و"فتح"ـاتصاالت عربية ومبادرات جديدة لحوار فلسطيني موسع يبدأ ب .53

ذكرت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أن اتصاالت وجهودا مكثفة تقوم بها            :  ربيع شاهين  - القاهرة
عربية للترتيب لعقد حوار فلسطيني موسع يبدأ ثنائيـا بـين حركتـي             عدة دول واألمانة العامة للجامعة ال     

وقالت المصادر ان االتصاالت التي جرت على مدى األيام القليلة الماضية بـين القـاهرة               . حماس وفتح 
وعواصم عربية عديدة تركزت على هذا الموضوع وأن سرعة البحث في إيجاد حل للوضع الفلـسطيني                

راع الداخلي تصدرت اهتمام المشاورات الثنائية التي جرت بين عدد من القادة            وإنهاء حالة التردي والص   
 إلى ذلك أكد رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن احتواء وتـصفية                 ،العرب

، الخالفات الفلسطينية وترتيب األوضاع الداخلية كانت وستظل هدفا رئيسيا، وفقا لقرارات مجلس الجامعة            
رافضا التعويل على أي معارضة خارجية سواء كانت من جانب الواليات المتحـدة أو اسـرائيل أو أي                  

 والعمل على تهيئة    "حماس" و "فتح"ونوه بوجود أفكار عديدة يجري التداول بها للتقريب بين           .قوى أخرى 
ثنائيـة بـين قيـادات      األجواء لعقد هذا الحوار، نافيا وجود ترتيبات الستضافة الجامعة أية اجتماعـات             

  .للحركتين في هذه المرحلة
  14/8/2007عكاظ 
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  صحفي مصري يتهم حرس دحالن بضربه في القاهرة بتحريض من محمد رشيد .54

 يعمل لدى محمد دحالن، باالعتداء عليه بالضرب وإلقاءه في حمام           اتهم صحفي مصري حارساً   : القاهرة
 مباشر من محمد رشيد المستشار المـالي للـرئيس           بتحريض ]الفور سيزون  [سباحة أحد الفنادق الكبرى   

قدم  و .الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدما دخل مع األخير في مناقشة حول استقالة دحالن من منصبه              
بالغ لدى النائب العام المصري يطالـب       " األهرام العربي "الصحفي إلهامي المليجي الذي يعمل في مجلة        

ارج مصر والمثول أمام النيابـة العامـة للتحقيـق معـه، وأوضـح              فيه بمنع محمد رشيد، من السفر خ      
بتحريض مباشر من محمد     واشار ان ذلك تم      "أراح واستراح "الصحفي، بأنه قال عن االستقالة بأن الرجل        

وقـد هـدد الـصحفي المـصري         . في مناقشة حول استقالة دحالن من منـصبه        معهرشيد بعدما دخل    
  .حقه بمقاضاة دحالن ومجموعة حراسهن للحصول على باالعتصام في مقر نقابة الصحفيي

  16/8/2007قدس برس 
 

   لمساعدة الفلسطينيين االماراتي"الهالل"ألف دوالر من  100 .55
 ألـف دوالر أمريكـي      100رحب برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بمنحة مقدارها          : أبوظبي

. المتزايدة للفقراء في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة        مقدمة من هيئة الهالل األحمر لمساعدة األعداد        
فـي الـضفة    ) من غير الالجئين  ( ألف فلسطيني    665وستدعم المنحة اإلماراتية جهود البرنامج لمساعدة       

  . قطاع والذين تأثروا بشدة من تصاعد العنف السياسي والركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالةالو
  14/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  دمشق تؤكد انها معنية بعودة الفلسطينيين .56

التحفظات السورية على   ، موضحاً   مصدر دبلوماسي سوري رفيع المستوى    قال  :  يوسف كركوتي   دمشق
 إن األساس الذي سيقوم ال يعدو كونـه         :،اللقاء الدولي الذي دعا له الرئيس األمريكي في الخريف المقبل         

وأضاف المصدر ذاته أن سوريا معنية بـشكل        . مريكية واإلسرائيلية محاولة مكشوفة لتعويم السياسات األ    
مباشر بملف الالجئين الفلسطينيين كونها تستضيف أكثر من نصف مليون منهم على أراضيها، وسـوريا               

  .194ترى أن أي حل يجب أن يضمن عودتهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقرار الدولي 
  14/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
 "القاعدة"بإيواء عناصر من " إسرائيلية"بدو سيناء يرفضون مزاعم  .57

" العجـرة " في منطقة    ، أبناء قبائل سيناء في مؤتمر عقدوه أمس       طالب:  محمد أبو عيطة   -  القاهرة -رفح
 الحكومة المصرية بالرد على ما تداولته مواقع الكترونية مقربة لجهـاز المخـابرات              ،جنوبي مدينة رفح  

ية وتناولته صحف ووكاالت أنباء مؤخرا بشأن اتهامات لقبائل من بدو سيناء بإيواء عناصر من               اإلسرائيل
ووصف بدو سيناء تلك     .تنظيم القاعدة، ومساعدتهم في الوصول إلى قطاع غزة لالتصال بحركة حماس          

مالحقـات  وحذروا من أن تلك األكاذيب تستهدف السعي إلى تجديد مناخ الصراع وال           ،  االتهامات بالظالمة 
   .األمنية على أرض سيناء

  14/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الفلسطينية " معاً"القذافي يقاضي وكالة انباء  .58
امس ان الزعيم الليبـي العقيـد       " معاً"اعلنت وكالة االنباء الفلسطينية على االنترنت       :  ا ف ب   -رام اهللا   

 وضد رئيس تحريرهـا ناصـر اللحـام،         معمر القذافي كلف محاميا فلسطينيا رفع دعوى قضائية ضدها        
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وردا على ذلك    .لنشرها خبرا غير صحيح حول تعرض القذافي لجلطة دماغية في وقت سابق هذه السنة             
رفض اللحام التعقيب عما ورد وبعد ان أكّد وجود الدعوى وتسلمه نسخة منها طالب بحقه التزام الصمت                 

  .لحين التشاور مع محامي الوكالة
  14/8/2007الدستور 

  
  مبادرة ممر السالم واالزدهار لدعم االقتصاد الفلسطيني: اليابان .59

أكد وزير خارجية اليابان تارو آسو موقف بالده بأن حل النزاع في الشرق األوسط يكمـن فـي                  : عمان
واعتبر في لقاءين منفصلين، أمس،      .اقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً الى جنب بأمن وسالم         

ممـر  (س الوزراء األردني معروف البخيت ووزير الخارجية عبد االله الخطيب أن مبادرة بالده              مع رئي 
اليابان ترى أن اقامة دولة فلـسطينية مـستقلة         : وقال. هدفه دعم االقتصاد الفلسطيني   ) السالم واالزدهار 

وشدد علـى  .  الفلسطينيتتطلب بناء اقتصادياً وهو ما تهدف اليه المبادرة اليابانية الخاصة بدعم االقتصاد         
  .ان المبادرة اليابانية، مبادرة اقتصادية ومجالها اقتصادي وليس سياسياً

  14/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مساعدات يابانية لالجئين الفلسطينيين .60
 ماليـين دوالر    4.3أعلنت السفارة اليابانية في بيان أمس أن اليابان قررت تقديم حصص غذائية بقيمـة               

ولفـت البيـان الـى     .، في لبنان وسوريا واالردن   "االونروا"جئين الفلسطينيين بواسطة وكالة     أميركي لال 
الصعوبات التي يعانيها الالجئون وال سيما في قطاع غزة، مشيراً الى ان هذه المساعدة تأتي تلبية للنداء                  

  .طلباً للمساعدة" االونروا"الذي اطلقته 
  14/8/2007النهار 

  
  هل أمريكا على وشك االنهيار؟: تتسائلالصحف البريطانية  .61

سلطت الصحف البريطانية الصادرة اليوم األضواء على التطورات في الواليات المتحدة مع استقالة كبير              
أن ، حيث لفت إلى     مستشاري بوش، كارل روف، فضال عن صدور تقرير يحذر من إنهيار أمريكا نفسها            

، حيث  كبير ما كان عليه الحال في روما القديمة قبل انهيارها         الظروف الحالية في هذا البلد تماثل إلى حد         
، والثقة المفرطة في النفس، والمبالغة في إرسال القوات         يداخلال القيم األخالقية والنشاط السياسي      تتراجع

  .العسكرية إلى الخارج، وعدم شعور الحكومة المركزية بالمسؤولية في إنفاق األموال
  14/8/2007بي بي سي 

  
  !  كهنة فرنسا يتهافتون على دراسة اإلسالم:وندلوم .62

يقبل العديد من كهنة فرنسا الكاثوليك على دراسة اإلسالم، بهدف التمييز بين ما يروج له وبين مـا هـو         
حقيقي، وبدافع الفضول ألن الكنائس خاوية من المؤمنين بعكس المساجد التي تغص بالمصلين، او بدافع               

  .ر بين األديانحب المعرفة لتفعيل الحوا
  14/8/2007السفير 

  
" حمـاس "راءات نقديـة فـي تجربـة        ق: "الكتاب الذي سيصدره مركز الزيتونة    الكويتية تنشر   " الرأي" .63

  -3-"وحكومتها
  2006في انتخابات عام " حماس"تقييم البرنامج السياسي لـ 
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الذي وقعته  " اتفاق اوسلو "الوطنية الفلسطينية بموجب    تكونت السلطة   : كاتب قطري / جاسم سلطان . بقلم د 
 لتكون اداة موقتة للحكم الذاتي للفلسطينيين القاطنين في         1993ومنظمة التحرير الفلسطينية عام     " اسرائيل"

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
فة والسلطة الوطنية هي كيان اداري وسياسي لتنفيذ اتفاق لحكم ذاتي محدود في بعـض منـاطق الـض                 

قسمت الضفة إلى ثـالث     " إسرائيل" بين السلطة الفلسطينية و    1995الغربية وقطاع غزة، وبموجب اتفاق      
  :مناطق

  .وتخضع امنيا وادريا بالكامل للسلطة الفلسطينية): أ(مناطق 
  ".اسرائيل"وتخضع اداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لـ ): ب(مناطق 
  .وتخضع للسيطرة اإلسرائيلية فقط): ج(مناطق 

  .بسيطرتها على الحدود واألمن الخارجي والقدس والمستوطنات" اسرائيل"وقد احتفظت 
  .من الضفة) أ(اي ان اجمالي السيطرة للسلطة الوطنية على مناطق 

 حق الوالية على    وقد انشئت السلطة لمهام محددة بموجب اتفاقية اوسلو، اذ تنص الوثيقة على ان للسلطة             
كل الضفة وغزة في مجاالت الصحة والتربية والثقافة والـشؤون االجتماعيـة والـضرائب المباشـرة                
والسياحة، اضافة إلى االشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل              

  .ئيليين الموجودين في األرض المحتلةالقدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، واإلسرا: النهائي مثل
  التمويل

وقـد اشـار التقريـر    .  مليون دوالر سـنويا 800تتلقى السلطة التمويل عبر مساعدات دولية تصل إلى    
 وحتى  1994 في المئة من اجمالي المساعدات الدولية منذ سنة          7 ان نحو    2005االقتصادي العربي لسنة    

صة المملكة العربية الـسعودية ودولـة االمـارات، وازدادت           ساهمت به الدول العربية وخا     2000عام  
والالفـت ان   ) 2005 -2000( في المئة خالل اعوام االنتفاضة       63.5مساهمة الدول العربية لتصل إلى      

 في المئة من اجمالي المساعدات الدولية كانت مـشروطة فـي            10المساعدات االميركية التي ال تتعدى      
  .سميات تنشيط الديموقراطية ومشاركة المرأةتمويل مشاريع اميركية تحت م

 مليون يـورو    49 مليون جنيه استرليني سنويا بشكل مباشر، ونحو         33أما المملكة المتحدة فتساهم بمبلغ      
 مليون يورو سنويا، وتعتبر من أكبر الجهـات         280ضمن الدعم الذي تقدمه المفوضية االوروبية البالغ        

كونها ثاني اكبر متبرع لوكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئـين           المتبرعة للفلسطينيين، إلى جانب     
 15 عن تقـديم مبلـغ اضـافي         25/4/2006وقد اعلن وزير التنمية الدولية البريطاني في        . الفلسطينيين

  .مليون جنيه استرليني لهذه الوكالة
  مع السلطة" اسرائيل"تطورات تعامل 

لفلسطينية إلى التدمير وقصفت المقار االمنية التابعة لهـا فـي            تعرضت بنية السلطة ا    2000في سبتمبر   
محاولة من الحكومة االسرائيلية لوقف الخسائر التي تتعرض لها منذ اندالع انتفاضة االقصى، وتعتقد ان               

ولم يجد رئيس الـوزراء االسـرائيلي       . عرفات مسؤول بشكل مباشر عن العمليات االستشهادية التي تتم        
 الموقف العربي او الدولي رادعا يثنيه عن االستمرار في مخططـه النهـاء الـسلطة                ارييل شارون في  

  .الفلسطينية
وكانت اخطر عمليات القصف ما تعرض له مقر رئـيس الـسلطة الفلـسطينية ياسـر عرفـات فـي                    

، ومن ثم   "إسرائيل"لـ  " عدو"، فقد اعلن شارون ان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات           29/3/2002
ليه حصارا، وعاد الجيش االسرائيلي احتالل كل مناطق السلطة، ومنعت القـوات االسـرائيلية              فرض ع 

  .الصحافيين من دخول مدينة رام اهللا التي تعتبر حاليا العاصمة السياسية واالقتصادية للسلطة الفلسطينية
 معها نخرج بالنقـاط     ومن هذه النبذة السريعة لمالبسات نشأة السلطة ومهامها وتطور التعامل االسرائيلي          

  :التالية
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السلطة الوطنية يكمن ان نطلق عليها انها مؤسسة الدارة شؤون الفلسطينيين في منـاطق محـددة وال                 • 
حتى ان وثيقة اوسلو تقول انـه       . يملك السيادة الكاملة على هذه االراضي، او استقاللية كاملة في القرار          

والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية فـي المنـاطق         لن يكون األمن الخارجي والعالقات الخارجية       "
  ".التي سينسحب الجيش االسرائيلي منها

أنشئت السلطة لمهام محددة ليست منها مقاومة المحتل، بل هي احد منتجات اوسلو في سبيل التـسوية                 • 
بكامل اشـكال   السلمية، والتداول السلمي لها يعني ان يأتي من يستطيع ادارتها وفق ما صممت من اجله                

ومن ثم فهي ليست االداة التي يمكن استخدامها في غيـر مـا             ". اسرائيل"التعامل والتعاون والتنسيق مع     
صنعت من اجله، وهي ليست اداة للمقاومة، وعلى من يتقدم لاللتحاق بها او العمل من خاللها ان يـدرك            

  .ما هو سقفها وما االسباب التي وجدت من اجلها
بشكل كامل على التمويل االجنبي، لذلك فهي خاضعة سياسيا لالطراف االجنبيـة سـواء          تعتمد السلطة   • 

العربية او االوروبية واالميركية، ومن يحاول العمل من خاللها عليـه ان يـصوغ برنامجـا يناسـب                  
االطراف الداعمة، واال فليبحث عن اداة اخرى وجهاز اخر يعمل من خالله، الن مالك هـذه المؤسـسة                  

هو رأس المال االجنبي، اي انها مؤسسة تتكون من رأس المال االجنبي والعمالة الفلـسطينية،               " السلطة"
  .وال شك ان رأس المال هو المتحكم في القرار

، فقرارات فتح الممـرات     "إسرائيل"الدخول في السلطة الفلسطينية يعني بالضرورة التعامل المباشر مع          • 
ا ان وصول رأس المال وتسليح قوى األمن يـتم عبـر الحكومـة              واغالقها كلها قرارات اسرائيلية، كم    

، وهذا يـؤدي إلـى      "إسرائيل"اإلسرائيلية، كما ان هناك بعض المناطق تخضع اداريا للسلطة وامنيا لـ            
لمن سيدير السلطة، واال يتعرض للحصار كمـا تـم          " إسرائيل"استحالة استمرار النبرة االستعالئية ضد      

  .لحصار ياسر عرفات من قب
  مقدمة في شأن صياغة البرنامج السياسي

نحتاج ان نذكر ابتداء نقاطا اساسية      " حماس"حتى يمكننا ان نقيم اهم ما جاء في البرنامج السياسي لحركة            
  .عدة عند صياغة رؤية سياسية تتبلور في شكل برنامج سياسي

دا سيتم تطبيقها فـي فتـرة       البرنامج السياسي ال يتحدث عن شعارات، وانما يتحدث عن نقاط محددة ج           • 
  .الفعل السياسي في حالة الفوز

  .البرنامج السياسي ينطلق مما يمكن تطبقه في الفترة المطروح فيها، وليس مما يؤمل ويرجى• 
  .لغة صياغة البرنامج يجب ان تتمشى مع روح العصر ومفرداته لتعكس عقلية ناضجة متطورة• 

  تحليل األفكار األساسية في البرنامج
ان قائمة التغيير واالصالح تعتقد ان مشاركتها في االنتخابات التـشريعية فـي           : "اء في مقدمة البرنامج   ج

هذا التوقيت وفي ظل الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية تأتي في اطار البرنـامج الـشامل لتحريـر                  
لتكون هذه  . تها القدس فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى ارضه ووطنه واقامة دولته المستقلة وعاصم          

المشاركة اسنادا ودعما لبرنامج المقاومة واالنتفاضة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني خيارا اسـتراتيجيا             
  ".النهاء االحتالل

وسنلحظ هنا في المقدمة حديثا عن وجود برنامج شامل لتحرير فلسطين كانت المشاركة االنتخابية جزءا               
برنامجا شامال لتحرير   " حماس"شامل لتحرير فلسطين؟ فهل تمتلك حركة       ترى ما هو هذا البرنامج ال     . منه

فلسطين؟ وان كان موجودا فمتى تمت برمجته؟ ومتى عرض هذا البرنامج على الشعب الفلسطيني حتـى    
  يمكن القول ان هذا البرنامج التحرير الشامل تم دعمه من قبل الشعب الفلسطيني؟

رؤية متكاملة وبرنامجـا شـامال      " حماس"لنفي، نفي ان تكون لحركة      فإن كانت اجوبة االسئلة السابقة با     
للتحرير متضح المعالم والمراحل، حينها فان مبرر المشاركة االنتخابية فقد مرتكزه االساس الذي ذكـر               
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... ان قائمة التغيير واالصالح تعتقد ان مشاركتها في االنتخابات التشريعية في هذا التوقيـت        "في المقدمة   
  ".في اطار البرنامج الشامل لتحرير فلسطين"تأتي 

  األهداف
  :تم تحديد األهداف من البرنامج السياسي ابتداء في المقدمة والتي تتلخص في

  .تخفيف المعاناة• 
  .تعزيز الصمود• 
  .الحماية من الفساد• 
  .تعزيز الوحدة الوطنية• 

فلسطيني متطور يقوم علـى التعدديـة       كما ذكر في مقدمة البرنامج كذلك السعي إلى اقامة مجتمع مدني            
  .السياسية وتداول السلطة

وانطالقا من المقدمة التي ذكرناها عن صياغة البرنامج السياسي، فان االهداف هنا مطاطة، فما االدوات               
، وكيف ستتم الحمايـة     "للمقاومة المسلحة "من تخفيف المعاناة في ظل رفض دولي        " حماس"التي ستمكن   

اء مجتمع مدني متطور، وما الشروط الموضوعية لقيام هذا المجتمع المدني المتطـور؟             من الفساد، او بن   
وهل يمكن ان يوجد مجتمع مدني متطور في ظل احتالل؟ خاصة وان الحكومة ال تمتلك سـيادة فعليـة                   

  .وانما هي حكومة منتدبة من قبل االحتالل
ها اهداف مشروعة ال ينكرها عاقل، لكـن        اننا نلحظ هنا طغيان الجانب الشعاراتي في األهداف، فهي كل         

يبقى سؤال عن امكانية ان تكون هذه االهداف واقعا وان تترجم إلى فعل في ظل مجتمع دولي داعم لــ                    
  ".إسرائيل"

  االستدعاء الديني
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن            : (ثم انتهت المقدمة بقول اهللا تعالى     

  ".153: االنعام) "لك وصاكم به لعلكم تتقونسبيله ذ
وتأتي هنا اشكالية االستدعاء الديني، وان هذا هو الصراط المستقيم الواجب االتباع، فبقية السبل تـضل                

هذا ما حدث بالفعل؟ هل المشكلة في       " حماس"عن سبيل اهللا، لكن ماذا لو لم يعمل البرنامج كما تصورت            
م من القرآن؟ ام المشكلة في المجتمع الدولي والعمالء؟ وهل هذا الـصراط             هذا الصراط المستقيم المستله   

  المستقيم عاجز ان يضع تصورا للتعامل مع االطراف المختلفة؟
ال يعكـس   " حماس"ان استدعاء الدين هنا، وهذه اآلية تحديدا التي تمايز بين السبل، وتوحي بقدسية خيار               

ن اجتهادها هو اجتهاد بشري محض، وال بـأس ان ينطلـق            للقارئ ان عقلية من صاغ البرنامج تؤمن ا       
وقـل اعملـوا فـسيرى اهللا عملكـم         "حزب او حركة من منطلق اسالمي، لكنه يحسن اختيار اآلية مثل            

، كان مـن الممكـن      "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون   "، كما جاء في آخر البرنامج او        "ورسوله والمؤمنون 
المستحوذ على الحق، بل تعكس ضرورة العمل والتنافس في الحيـاة           اختيار اية ال تعكس احادية القطب       

الدنيا، فلغة الخطاب ضرورية جدا، النها تعكس جزءا مهما جدا ومستبطنا في البرنامج، ربما لم يكتـب                 
  .مباشرة
  الثوابت

  :اليبعد المقدمة سنجد الت" ثوابتنا: أوال"اذا القينا نظرة على ما كتب في برنامج الحركة تحت عنوان 
اي االرض كل االرض للفلسطينيين، فما الدافع االسرائيلي الن يتعامل مـع            ): 2البند  (فلسطين التاريخية   

حكومة تطالب بحدود فلسطين التاريخية جملة واحدة، وما مبرر ان تدعم هذه الحكومـة وتـسمح لعهـا                  
م تعمل على اقامة الدولـة      لتزداد قوتها ث  " حماس"بتسيير شؤون الشعب، هل يعقل ان يترك االسرائيليون         

هنا يظهر ان البرنامج هو برنامج حركة مقاومة وفقط، وليس حركة سياسية تتقـدم باهـداف                . التاريخية
  .مرحلية
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تحدث البند عن ان من الثوابت انهاء االحتالل بالوسـائل كافـة متـضمنة              ): 4البند  (المقاومة المسلحة   
  :دور هذا السالح؟ هل هوالمقاومة المسلحة، ولم يحدد البرنامج ما هو 

  .قادر بالفعل على تحرير االرض كما يذكر البرنامج: سالح تحرير
  .يستخدم للضغط لتحسين الوضع التفاوضي كلما لزم األمر: سالح تحريك
  .الشغال العدو عن تجهيزات وإعدادات وفق البرنامج: سالح مشاغلة
  .النهاك قدرة العدو واستنزافه: سالح انهاك
 وفي هذا ما ال يخفى من التناقض، فلكل خيار توابعه من الفعل تختلف عن اآلخر، وبالتالي لم                  ام ذلك كله  

  .يتحدد اي دور سيمارسه السالح الذي ستتبناه المقاومة
تحدث البند عن التمـسك بكامـل حقـوق الـشعب االرض والقـدس              ): 6البند  (التمسك بكامل الحقوق    

لكن ما هو حق الطرف اآلخـر       . فهذا هو حق الفلسطينيين   . سوالمقدسات ودولة فلسطينية عاصمتها القد    
من وجهة نظر المجتمع الدولي، اما انه قد تم اهماله في مثل هذا الطرح عمدا مما يعيدنا لـسؤال هـل                     

  البرنامج للدخول في عملية سياسية او للخروج منها، وأي االطراف اقوى حتى يفرض شروطه؟
  كيف يحدث ذلك في ظل اختالف البرامج؟): 7البند (تعزيز وحماية الوحدة الفلسطينية 

ويظهر لنا في البرنامج ازمة الثوابت وعدم تحديد حزمة التبادالت الممكنة مع العالم، فان لم يكـن لـدى            
فكرة عن برنامج تفاوضي تتقدم به فما مبرر تبنيها لبرنامج سياسي، اليس العمل السياسي يعني               " حماس"

   موازين القوى؟ فما هي حزمة التبادالت الممكنة في هذه الحالة؟فن تقديم التنازالت بحسب
  السياسة الداخلية

  :تحدث البرنامج في النقاط السياسة الداخلية عن
تحدثنا عن الثوابت سابقا، وان كتابتها بهذه الطريقة لـم توجـد            ): 1بند  (المحافظة على الثوابت الوطنية     

  .ةمبررا لممارسة فعل سياسي من خالل الحكوم
الوقوع في وهم وجود دولة حقيقيـة او حكومـة          ): 3بند  (الحريات السياسية والتعددية وتشكيل االحزاب      

سيادية، فكيف لهذه االمور ان تطبق في مجتمع تحت االحتالل، تحدثنا عن دور الحكومة الفلسطينية فيـه          
  .سابقا في التمهيد كمندوب يدير شؤون الشعب

كيف يحدث هذا في ظل انشطار عمودي لمعسكرين        ): 4بند  (لغة الحوار   تعميق اواصر الوحدة الوطنية و    
  يرون العالم بصورة مختلفة تماما، وكل يشد القضية في اتجاه مضاد لآلخر؟

وهل توجد باالساس دولة قـادرة علـى        ): 9بند(تصويب وترشيد دور االجهزة االمنية لحماية المواطنين        
   الجوي؟حماية مواطنيها امام االجتياحات والقصف

): 10بند  (مع االحتالل جريمة وطنية ودينية كبرى       " التنسيق االمني "اعتبار التعاون األمني او ما يسمى       
اال يوجد تمييز بين التعاون او التنسيق كحاجة والتمييز بينه وبين الخيانة، فعندما رد الرسول ابا بـصير                  

هل كان هذا تنسيقا ام تعاونـا ام خيانـة ام           إلى معسكر الكفر في الحديبية وفق اتفاق امني يشترط ذلك،           
  حاجة؟

جريمـة  "كما عادت الحركة في خطابها لتستدعي الدين في قضية اجتهادية ليصبح التعاون او التنـسيق                
، وماذا عن التنسيق في صرف الرواتب، وفي تـسليح األمـن، وفـي دخـول االغاثـات                  "دينية كبرى 

  كاالت االنباء، هل هذا يعد جريمة دينية؟والخدمات، وفي اصدار تصريحات للصحافيين وو
فأين هي هذه االموال التي سـتأتي بعـد حزمـة الثوابـت             ): 15بند  (االموال العامة حق لجميع الشعب      

  السالفة، فمن أين ستأتي وكيف ستمر؟ ووفق اي شروط؟
  العالقات الخارجية
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مج المطروح وفق الثوابت ال يفتح اي       ان البرنا ): 4بند  (بناء عالقات سياسية متوازنة مع االسرة الدولية        
مساحة للحوار مع االسرة الدولية الداعمة سلفا للكيان الصهيوني، والمهيمنة على السياسة العالمية وعمقا              

  .لدعم العربي
ولم ستقدم المـنح اذا، وان لـم تكـن          ): 10بند  (رفض المنح المشروطة بتنازالت عن الثوابت الوطنية        

نح عربية او من دول معادية للهيمنة االميركية، وهنا تظل فكـرة تـأمين              مشروطة فنحن نتحدث عن م    
  .مرور هذه المنح وتفعيلها وفق رفض اسرائيل وحلفائها هي المعضلة الكبرى امام تفعيل هذا البند عمليا

  االصالح االداري ومكافحة الفساد
والفـساد  ... ث التشريعات والنظم  الحديث عن محاربة الفساد بكل اشكاله وتعزيز الشفافية والرقابة وتحدي         

في فلسطين جزء بنيوي تغلغل عبر عقود في بنية منظمة التحرير الفلسطينية، واصبح هدمه هو عين هدم             
السلطة ومؤسساتها، وبالتالي ينطرح عدد من االسئلة على هذا الموضوع مثل الواقعية وتوفر االمكانيـة               

ليس من  ... هو المشروع الفلسطيني وادخاله في نفق جديد      للقيام به من دون التضحية بالمشروع االكبر و       
الصعب الحديث عن اي شعار ولكن االهم امكانية تنزيله علـى ارض الواقـع دون مـضاعفات تقتـل                   

  .المريض
  السياسة التربوية والتعليمية
ات ما عملية هذا الطرح، وما امكانيـة تطبيقـه لتعـود الكفـاء            ): 11بند  (استقطاب الكفاءات المهاجرة    

المهاجرة لخدمة حكومة ال تمتلك سيادة وفي ظل اوضاع ال يسودها الحد االدنى من الشروط الموضوعية                
اللهم إال اذا كنا نتكلم عن قوى ذات هم وطني نضالي وبالتالي فهي قادمـة قادمـة مهمـا                   ... لالستقرار

ـ              م الظـروف غيـر     كثرت العقبات، وهم ليسوا موضع السؤال هنا، الن الحديث عن مهاجرين دفعت به
وال يخفى ما في ذلك من تناقض مـع فكـرة حمـل             ... المستقرة للخروج وشرط عودتهم هو االستقرار     

السالح والمقاومة والتي جوهرها خلق حالة عدم استقرار لالحتالل وبالتالي تتوقع نفسها االستجابة واقوى              
  !من العدو

  المواصالت والمعابر
ما قيمة هذا البند في وجـود       ): 5 و 4بند  (ر ورفض اي تدخل خارجي      فتح المعابر الحرة والميناء والمطا    

االحتالل، ومن الذي يملك فتح المعابر او غلقها، وهل دول الجوار ستتجاوب بفاعلية مع قرارات مخالفة                
على المعابر وهي تفتح لدخول المال والسالح دون أي تدخل          " إسرائيل"لالرادة الصهيونية، وهل ستتفرج     

  ، وماذا يعني الرفض هنا في حالة التدخل، كيف ستترجم عمليا؟)خل اجنبيرفض اي تد(
  تقويم عام للبرنامج

  :في ضوء القراءة الكلية للبرنامج يمكن تقويم البرنامج السياسي كالتالي
من ناحية الحديث عن برنامج التحرير الشامل، وعدم وضوح المراحل المتتابعة           : عدم نضج نظرية العمل   

  .ى هذا التحريرالتي تؤدي إل
ان البرنامج االنتخابي شمل مفردات المقاومة والتحرير، وعدم التنـازل عـن فلـسطين              : الدخول المبكر 

التاريخية، اذا فالبرنامج االساسي هو برنامج مقاومة وليس برنامجا سياسيا، فما هـي االضـافة التـي                 
يجب ان  " منتدبة"ن اي حكومة    في الحكومة على برنامج المقاومة، خصوصا وا      " حماس"سيضيفها دخول   

  .تتعامل مع االحتالل اذ انها ليست موجودة من باب سيادة، وانما كأجير يدير شؤون الشعب
فنحن هنا لـسنا فـي      . وهذا يدفعنا للوقوف امام مهام الحكومة بغض النظر عن الطرف الذي سيفوز بها            

ام مؤسسة فلسطينية تدير شـؤون الـشعب        دولة مستقلة لها سيادة قادرة على اتخاذ القرار، وانما نحن ام          
وفق البرنامج االسرائيلي، انه انتداب اسرائيلي لحزب او مجموعة فلسطينية تتولى ادارة شؤون العبـاد،               

، ورغم ادراك جميع القوى لذلك      "اسرائيل"والذي يوفر مقومات الحياة هو      " اسرائيل"فالممول للحكومة هو    
جود حكومة يمكن محاربة الفساد فيها، بل يمكن لطرف يعلن عـن            ظاهريا اال ان هناك خلطا وتوهما لو      
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ليدير شؤون المجتمع، وهو امر يـصعب للعقـل   " اسرائيل"فلسطين التاريخية ليأتي في السلطة ثم تدعمه       
طرفا يسعى بازالتها ليقوم بدور المندوب، فالمال الذي تدار به الحكومة يـأتي             " اسرائيل"تخيله، أن تترك    

، "اسـرائيل "، ومقومات قيام المجتمع من بنى تحتية او رواتب او خدمات انسانية تمررهـا               "اسرائيل"من  
فكيف يعقل سياسيا ان تأتي حكومة مقاومة تنادي بالحق التاريخي الدارة شؤون الشعب، كوسـيط بـين                 

  والشعب الفلسطيني؟" اسرائيل"
  ضعف التمييز بين األيديولوجية والعمل السياسي

 يخياً من الحديث عن الثوابت حتى اختلط الهدف بالعقيدة، والثابت بـالمتغير مرحليـاً،    أكثرت الحركة تار  
كانت هي الطاغية تاريخياً على خطوات ومراحل يمكـن         " ال يجوز "وامتداداً الزمة االستدعاء الديني فان      

 ما هو حكـم     القبول بها مرحلياً، والشرع تعامل بواقعية مع األحداث، وهنا تميز الحركات السياسية بين            
وما هو من باب الضرورة، فالقاعدة االصولية تقول ان الضرورات تبيح المحظـورات وان الـضرورة                
تقدر بقدرها، لذلك وجد في السياسة ما يمكن أن نسميه الطاولة السياسية ففكرة العمل السياسي أقرب مـا                  

 تحميلها مئتي كيلـو غـرام فانهـا         تكون إلى الطاولة، التي ربما تتحمل مئة كيلو غرام، لكننا إذا حاولنا           
  .ستنكسر

ووظيفة رجل السياسة ان يحسن صناعة الطاوالت، وال يحمل أي طاولة أكثر مما تحتمل، فليست براعته                
  .بل براعته ان تصمد طاولته تحت وزنه حتى يتمكن من الوصول الى غيرها . في ان يحمل اوزاناً ثقيلة

الصلبة الحالمة على الواقع يكون بالقدر الذي تحتمله الطاولة، بعيداً          هنا نجد ان ما يتنزل من االيديولوجيا        
عن الشعارات والخطابة التي ال تنجز نصراً، وال تبني قدرة الفاعل السياسي على ان يزيد من قوة تحمل                  

  .طاولته لتتحمل اوزاناً أقوى
تيجي، ثـم ينتقـل إلـى     من ضعف استرا- ان كان يصارع خصماً قوياً-ان رجل السياسة عادة ما يبدأ      

مرحلة التعادل االستراتيجي، ثم مرحلة التفوق االستراتيجي، وااليديولوجية تتنزل على الواقـع حـسب              
المرحلة، فكلما زادت قوة الفاعل السياسي االستراتيجية، كلما زادت قدرته على تحميل طاولته مزيداً من               

  .االيديولوجية
بر يتحدث عن حرب صليبية، مستنداً إلى الخطـاب الـديني         سبتم 11لقد رأينا جورج بوش عقب أحداث       

ليحشد العواطف والدعم، وهو هنا يتحدث من منطلق المتفوق استراتيجياً، القادر علـى مخالفـة األمـم                 
  .المتحدة وتحميل طاولته باالهداف السياسية الثقيلة

كر، ال يتحدثون مطلقـا عـن       بينما نرى األتراك بقيادة داردوغان وهم يحاولون التخفيف من هيمنة العس          
ايديولوجية دينية، رغم انهم يفترض ان يفكروا انهم باالساس دولة الخالفة اإلسالمية، أو على االقل دولة                
تطبق اإلسالم، لكنهم راعوا طاوالتهم االستراتيجية، فصمموا سلم االهداف على اعتبار ان الهدف األول              

لى دولة علمانية غير معادية للدين، فإن لـم يكـن فالدولـة             هو التحول من دولة علمانية معادية للدين إ       
  .العادلة، والعدل من اسمى ما جاءت به الشريعة، ولو لم يقل من يطبقه انه يطبق الشريعة

وبذلك صمم طاولته على هذا االساس، وحاول قدر االمكان اال يحرق المراحل، أو يحمل طاولته مـا ال                  
جح لو فعل ذلك، لكنه بالتأكيد خاسر ان لوح بااليديولوجيا مثلما فعـل             تتحمل، فالمنطق يقول انه ربما ين     

  .من قبل نجم الدين اربكان
  عدم التمييز بين الثوابت ومتطلبات المرحلة

ان التأكيد الدائم على الثوابت ال يعني استردادها، وكتابتها في برنامج سياسي يفترض ان يـسعى إلـى                  
  .لباب امام الفاعل السياسي ليناورتحسين شروط التفاوض ال حقاً يغلق ا

  عدم انضباط الرسائل الموجهة لالطراف المختلفة
برنامج صمم لينال رضا قواعد الحركة وجماهير الشعب الفلسطيني، لكنه لم يراع الرسائل الموجهة من               

ي، ، إلى المجتمـع الـدول     "إسرائيل"إلى  " فتح"خالل هذا البرنامج إلى شركاء الوطن وعلى رأسهم حركة          
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علـى  " في المرحلة الحاليـة   "عازمة  . فالرسائل الموجهة لالطراف االخرى تبدو مخيفة     . والدول العربية 
التحرير الكامل، ترى ما الذي كان متوقعاً من مثل هذا البرنامج تجاه حكومة ال تملك سـيادة، ويعتقـل                   

ا جدوى الدخول فـي لعبـة       افرادها من قبل االحتالل، وإذا كانت الرسالة االساسية هي سنظل نقاوم، فم           
والمجتمع الدولي، فكيف تقول لهم سأقاومكم وحقكـم علـى ان           " اسرائيل"سياسية عدمية الممول فيها هو      

  تمولوني؟
  عدم التمييز بين الروافع الحقيقية والروافع المحتملة لتحقيق االهداف؟

ـ                دف ال يـتم اال عبـر       يجب ان يتأكد رجل السياسة ان هدفه سياسي، وان كان يشك في ان تحصيل اله
ممارسة فعليه ان يتمهل، ويقطع شكوكه باليقين، فاللعبة السياسية خاصة في العالم الثالث عادة ما تكـون                 
صفرية، اما منتصر وإما مهزوم، فالخاسر يخرج من اللعبة السياسية، وقد يتطلب عودته إلـى المـشهد                 

سياسة من انه جاد في دخول اللعبة، فعليه ان يحدد          السياسي جهداً كبيراً واعواماً مديدة، فإذا تحقق رجل ال        
الهدف بدقة، وعندما يصمم رجل السياسة سلم االهداف فانه ال يتحرك بشكل ارتجـالي أو عـاطفي، أو                  
ينطلق بناء على ما ينبغي ان يكون، بل يصممه على اعتبار الروافع المتوافرة التي تسمح بتحقيـق هـذه        

ع انه قادر على إيجادها وفق دراسات، ونعني بـالروافع هنـا االرجـل              االهداف، أو الروافع التي يتوق    
والدعامات القادرة على حمل هذه االهداف والتحرك بها، من موارد وعالقات وفرصـة وقـدرة علـى                 

فعندما تريد الن تشتري عمارة بمليون دوالر، بينما ال تمتلك سوى عشرة دوالرات، حينهـا               ... التخطيط
  .ور عن الطريقة التي ستحصل بها على المبلغ، واال فأنت واهميجب ان يكون لديك تص

لذلك على رجل السياسة ان ينتبه ويميز بين الروافع الحقيقية والروافع المتوهمة، ترى ما هي الروافـع                 
وهي تتحدث عن اقامة وحدة وطنية، وتخفيـف المعانـاة،   " حماس"الحقيقية التي كانت نصب عين حركة       

حماية من الفساد، ما هي روافعها للتعامل مع المجتمع الـدولي، مـاهي روافعهـا               وتعزيز الصمود، وال  
، ما هي روافعها لتطهير بؤر الفساد؟ كلها أسئلة ان لم تتـوافر اجابـة عنهـا يـصبح                   "فتح"للتعامل مع   

  .البرنامج أمنية وليس برنامجاً سياسياً
، كأن يـدعمها العـرب أو الـروس، ان    ربما ارتكبت خطأ فادحا عندما بنت اهدافها على روافع محتملة   

الفاعل السياسي ال يخطط على رافعة محتملة، ولكنه يخطط على رافعة حاضرة بـين يديـه، أو يـوقن                   
  .بامكانية احضارها

  سقف االهداف أعلى من سقف الممكن
هـذا  هل كان يتوقع ان يغير المجتمع الدولي موقفه ازاء تنادي بحقها التاريخي وان كانت الحركة تحمل                 

 وهذا غير مرجح؟ ألم يتم التفكير في كيفية تعامله مع حكومة تحمل هـذا               -السقف تعبأ بالمجتمع الدولي   
السقف المرتفع من االهداف؟ وإذا كان هناك تصور ان العرب هم الذين سيدعمون تطبيق البرنامج فمـا                 

ة دراية بآلية نقل االموال     وتاريخ التعاطي مع هذا الملف، وهل كان للحرك       ... هي مؤشرات هذا االستعداد   
على مستوى الدول حتى تفاجأت بعجز الدول العربية مجتمعة عن كسر الحصار المالي وذلك هو الحـد                 

  االدنى في الدعم؟
  الخالصة

ان تعي اموراً عدة وهي في مسارها على طريق التحريـر،           " حماس"ان على حركة المقاومة اإلسالمية      
  ماذا تريد من السياسة؟

برنامج الحركة باالساس هو برنامج مقاومة، وهو برنامج قائم على التمسك بالثوابت في أقـصى               إذا كان   
  حدودها، فما الذي تريده تحديداً من دخول لعبة سياسية قائمة على تقديم التنازالت حتى يمكن التفاوض؟

لب تخفيـف  واذا كان الهدف هو محاربة الفساد، وان كان والبد من الدخول في الحكومـة فهـذا سـيتط        
االهداف الكبرى بشكل كبير، فان يحصل العب سياسي على كل ما يريد دون ان يقدم لالطراف االخرى                 

ان " حمـاس "فعلى حركة    شيئاً ثميناً يتركه، خصوصاً وان كانت هذه االطراف هي المالكة لرأس المال،           
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 ومـن الروافـع الحقيقيـة       تبدأ في صياغة مشروع حقيقي له مراحله وسلم أهدافه التي تبدأ من الممكن،            
  .وليست المحتملة

  النجاح التكتيكي ال قيمة له في ظل الفشل االستراتيجي
إذا كانت الرؤية االستراتيجية لرجل السياسة ال توصل إلى االهداف التي ينادي بها، فان النجـاح علـى                  

تيجية الناجحة اهـم    مستوى التكتيكات من أنشطة ووسائل يصبح عديم القيمة، واالنشغال بتطوير االسترا          
فـي  " حمـاس "يعتبـر نجـاح     : مثـال . من التصفيق واالحتفال بأنشطة ال توصل إلى الهدف المطلوب        

االنتخابات هو نجاح تكتيكي، لكنه جاء في إطار ضبابية في الرؤية االستراتيجية االكبر، مـا قـاد إلـى                   
  : سئلة الحرجة مثلاالوضاع التي رأيناها، حيث لم تجب في الرؤية االستراتيجية على اال

وما مراحله؟ ما امكانية الجميع بين المقاومـة        " حماس"ما هو البرنامج الشامل للتحرير الذي تتحدث عنه         
دعـم باألسـاس    ) السلطة الفلـسطينية  (والسياسة، خصوصاً وان الطرف الممول لنجاح العملية السياسية         
   ام مشاغلة ام انهاك؟للخصم؟ ما دور سالح المقاومة؟ هل هو سالح تحرير ام تحريك

  السياسي المحنك ال يشكو تعقيد الواقع
الوضع السياسي عادة ما يكون معقداً، إذ يشتبك الوضع المحلي باالقليمي بالدولي، وعادة مـا تتحـرك                 
اطراف اخرى لتلقي بثقلها في الصراع غير الخصم المباشر، لذلك فرجل السياسة ال يتذرع ويبرر فشله                

 يتم وفق ظروف مثالية لما احتاج االمر إلى         - في حاالت الصراع   - ان الفعل السياسي   بتعقيد الوضع، ولو  
قيادات قوية واعية لديها رؤية، فدور القيادة هي ان تحسن المرور والتحرك باهدافها عبر هذا التعقيـد،                 

 معجـزة ال    والتعقيد ليس مفاجأة بالنسبة لها، بل ان تسير االمور من دون اي تعقيد هو االمر الذي يبدو                
تحدث، فها هو ماوتسي تونغ في الصين يخترق االوضاع المعقدة داخلياً وخارجياً، وينجح في ثورته من                
دون ان يعزي اخفاقه في محاولته األولى لتعقيد االوضاع، بل غير استراتيجيته أو عـد جـيش الحفـاة                   

راتيجيات كفيلـة بتغييـره رغـم       لتحرير الصين، ان القادة ال يطالبون الواقع ان يتغير، بل يطورون است           
  .تعقيده البالغ، ويرون ان في برامجهم قدرة عملية لفعل ذلك

  14/8/2007الرأي الكويتية 
  

  التحديات تستدعي وقفة وطنية .64
  أحمد يوسف. د

ال تنقطع االتصاالت بين النخب الفلسطينية التي تمثل كل ألوان الطيف الفلـسطيني لتـدارس تعقيـدات                 
ولقد شاركت في بعض هذه اللقاءات التي ضمت عددا من المثقفين           .. ات الحل لها  األزمة، ووضع تصور  

يحمل كل واحد منهم رؤيته لمسار الخروج من حالة التأزيم التي ألمـت بـالجميع، واعتقلـت الوضـع                   
وأتذكر كم أخذت النقاشات على الهاتف وفي الجلسات من الوقت كنت أشعر فيـه أن               .. الفلسطيني برمته 

ه يدور في نفق مظلم ويتطلع للخالص، وحاولت جهدي تفهم مشاعر الناس وأحاسيسهم، وقلـت       الوطن كل 
 لم نضع طوقًا على مبادرة أو حوار، فالكرة في الملعب اآلخر، ونحن ال نتكلم بالآت                - من طرفنا    -إننا  

مامنـا  ونحن نعلم أنه مهما طالـت أيـام الخـصومة فلـيس أ            .. القطيعة بل بلغة التآخي والجسد الواحد     
  .كفلسطينيين إال اللقاء للتفاهم والحوار

تحركت معظم الفصائل واألحزاب السياسية وجهات من القطاع الخاص والمستقلين مـشكورة بعـرض              
األفكار وتقديم المقترحات، ولكن يبدو أنه قبل تهيئة أرضية الجلوس للحوار التي ترفضها رام اهللا، تظـل               

  .ات البذور في الهواءهذه المقترحات مجرد محاوالت الستنب
من .. من النقاش ينبثق النور، فنحن كفلسطينيين أحوج من أي وقٍت مضى لهذا النقاش اليوم             : قديما قالوا 

هنا جاءت استعداداتنا للحوار، ومددنا أيدينا بيضاء من غير سوء، وأعلنّا موافقتنا للجلوس دون شـروط                
.. ية ترغب في جمع كلمتنا ورأب الصدع القائم بيننا        مسبقة، ومع أية جهات عربية وإسالمية أو حتى دول        
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وكانت تصريحات إسماعيل هنية باستعداده للتخلي عن منصبه إذا كان الثمن هو الوفاق الوطني هي قمة                
  .الشعور بالمسئولية الوطنية والحرص على وحدة الشعب الفلسطيني

  تجارب فيها الكثير من الدروس والعبر
ي في العديد من الدول العربية واإلسالمية والغربية االطالع على كثير مـن             لقد سمحت لي إقامتي وعمل    

تجاربها السياسية ومشاهد الصراع والتناحر واالقتتال حتى بين رفقاء الدرب الواحد في تلك البلدان، ولم               
. .أجد أن بالدنا في أحداثها بعيدة عما وقع لآلخرين، صحيح أن هناك تمايزات ولكن أصل الشبه واحـد                 

  .لذلك أجدني مدفوعا الستدعاء بعض هذه الشواهد الستخالص الدروس والعبر منها
ففي أيرلندا الشمالية اختصم رجال المقاومة في العشرينيات حول طبيعة التعاطي مع الحكومة البريطانية              

وانتـدبوا  وأطروحات السالم التي تقدمت بها، وقد شاهدنا في البداية كيف تشجع هؤالء المقاتلون للحوار               
قائدهم مايكل كولنز للتفاوض عنهم، وعندما استدعت الحوارات الدخول على خط إدارة األزمة سياسـيا،               

 بعد  -بدأت معطيات فن الممكن واألخذ والعطاء تتعثر يوما بعد يوم، حتى وصلت إلى الطلب من كولنز                 
رفـض كـولنز    .. عمل المـسلح   بقطع الحوار والعودة من جديد إلى ال       -سنتين من المفاوضات المضنية     

االنصياع إلى هذا الطلب، باعتبار أنه قطع مسافة متقدمة باتجاه إنهاء الصراع وتحقيق السالم، لم يـرق                 
  .. هذا الرفض لبعضهم فتآمروا عليه وقتلوه

لم تمض ستة عقود حتى تجددت جلسات التفاوض والحوار مرة أخرى، وكانت جهود الوساطة األمريكية               
ورغم الجدل والنقاشات الساخنة بين مقـاتلي الجـيش الجمهـوري           .. اء حالة الصراع بينهم   جادة في إنه  
، والتي طالت فيها االتهامات والتحريض قيادات مركزية        )الشين فين (وجناحه السياسي   ) IRA(األيرلندي  

ني  إلى حٍل سياسي تراضى عليـه الطرفـان البريطـا          2005داخل التنظيم، إال أنهم توصلوا في نهايات        
  .وصفق الجميع بعد توقيع االتفاق لجيري آدمز ومارتن ما قنص.. واأليرلندي

 ظلت الصراعات واالتهامات قائمة بين مصالي       1962- 1954وفي الجزائر وعلى امتداد الفترة ما بين        
الحاج أبي الحركة الوطنية الجزائرية الحديثة والمركزيين الذين انفصلوا عنه بزعامة عبـان رمـضان،               

ت ذروة القطيعة بينهما في مؤتمر الصومام، حيث شرع كل فريق في نزع الشرعية والوطنية عـن                 وكان
وجرت بينهما عمليات تصفية واتهامات بالخيانة والتواطؤ مع المستعمر ال أول لهـا وال آخـر،                .. األخر

د المـدن   بالرغم من أن االحتالل الفرنسي جاثم على األرض، وكان يبسط أجنحته العسكرية على امتـدا              
لم يقبل مصالي الحاج أن تتجاوزه األحداث، وأن يخرج عليـه شـباب مجهولـون       .. والبلدات الجزائرية 

 لتنتهي إلى تأسيس تنظيم جديد صـغير، متواضـع          22ليؤسسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ثم لجنة        
 يكن متوقعاً، وسقط كثير     العدد اسمه جبهة التحرير الوطني، فحاربه بعنف، ولكنه خسر المعركة بشكل لم           

وفي المواجهات على خلفية االتهام بالخيانـة       .. من الضحايا في سبيل الدفاع عن فكرة الزعيم أو رفضها         
بين قيادات الثورة الجزائرية اغتيل عبان رمضان الذي كان يعتبره البعض بأنه أقوى شخصية في الثورة                

  .الجزائرية
الرواية حول كل ما وقع إبان تلك الفترة ما يزال قائما حتى اليوم،             هذا الجدل على خلفية من يمتلك حقيقة        

لقـد تعـايش    .. ولم تتوقف فيه تجاذبات األطراف حتى بعد أن تحررت الجزائـر ونالـت االسـتقالل              
وعقدنا العـزم أن تحيـا      : الجزائريون برغم مرارة الصراعات واالتهامات بينهم وظلوا يرددون هتافهم        

  .الجزائر
تان فالرواية هناك كانت أكثر مأساوية، فقد ظل رجالها يقاتلون السوفيات لعقد من الزمان حتى               أما أفغانس 

أخرجوهم من بالدهم، ولكنهم بدل أن يضعوا سالحهم عندما وضعت الحرب أوزارها، نـزغ الـشيطان                
طبع كانـت   بـال .. بينهم فأعملوا القتل فيما بينهم، وتناحروا حتى أذهبوا بركة جهادهم وتضحيات أبنائهم           

هناك جهات إقليمية تغذي نزعة الفرقة واستباحة الدم بينهم، وتوظفها في إطار الصراعات الدولية القائمة               
  ..!! أرضا محتلة، وعادت طالبان إلى المقاومة من جديد- لألسف -واليوم عادت أفغانستان .. بالمنطقة
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  ؟..أليس فيكم رجٌل رشيد: ا قومي: كنا نشاهد مثل هذه العثرات في المسيرة السياسية ونتساءل
أما تركيا فهي نموذج التعقل واالعتدال ليس فقط في خطابها الذي يتسم بالمرونة ورفض العنف، ولكـن                 
في حكمة قيادتها التي نجحت في التعايش مع جنراالت العسكر وإبعادهم عن التدخل في الحياة السياسية،                

التغيير بشكل هادئ رآكم من انجازات حـزب العدالـة          وتعزيز المسار الديمقراطي ومسيرة اإلصالح و     
  .والتنمية وتوسيع شعبيته بصورة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية

 بهذه التجربة ورجاالتها منذ انطالقتها في مطلع السبعينيات، تجعلنـي أثمـن             - عن قرب    -إن معرفتي   
لدين أربكان الذي انتهج سياسة متأنيـة تعتمـد         الجهد الذي بذله جيل الرواد األوائل وخاصة السيد نجم ا         

التدرج في الخطوات مع العلمانيين، والتعاطي بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولعل هذا هو الـذي أبقـى                 
شريان الحياة قائما داخل الجسد اإلسالمي الذي تعرض ألكثر من ثالث انقالبات عسكرية عليه، ولكنـه                

  .فينيق من وسط الرمادظل قادرا على النهوض كطائر ال
جاء أردوغان على إثر تراجع تيار أربكان الذي أنهك سدنة العلمانية قواه على مدار ثالثين سنة، فاختط                 
طريقًا تجنب فيه المواجهات الساخنة مع جنراالت العسكر، وحافظ فيه على عالقات متميزة مع القـوى                

ة رجال األعمـال والـصناعيين المـستقلين        العظمى، وأشغل نفسه في بناء اقتصاد قوي من خالل جمعي         
، واحتضان كافة التيارات الثقافية والفنية برؤية إسـالمية ال تعـادي أحـدا وتـسعى                )الموسياد(التركية  

  .الستيعاب الجميع
ما نريد أن نخلص إليه أن كل الحركات والشعوب في مراحل التحرر الوطني لم تخلو تجاربها النضالية                 

  .من الخطأ والزالت
  الحقيقة واالدعاء: أحداث غزة

  :بكل الصدق واألمانة أقدم رؤيتي لألحداث التي اجتاحت غزة، وهي تتلخص فيما يلي
إن ما حصل في غزة لم يكن أمرا مبيتًا كما يحاول البعض ترويج ذلك، وإنما جاء نتيجـة للفـشل                    : أوالً

تداعيات المتسارعة لألحداث أسـبق     المتكرر لضبط حالة الفلتان األمني وفوضى السالح، وكان الرد وال         
من محاوالت اللواء برهان حماد والوفد األمني المصري ولجان المتابعة الوطنية واإلسـالمية، فغـرق               

  .الجميع في أتوٍن حرب لم يخطط لها أحد
إننا كنا نحاور في القاهرة من أجل وضع الـضوابط إلصـالح            : إن المنطق والعقل ال يقبل مقولة     : ثانيا

ة األمنية، وتعزيز الشراكة السياسية لتأكيد وحدتنا الوطنية، وفي الوقت نفسه كنا نخطط للعبث في               األجهز
فـتح  (إنني أتذكر وأنا استرجع األحداث على مدار عاٍم ونصف أننا كنـا كلمـا تقاربنـا                 .!! هذه الوحدة 
لقد كنـا نحـيط     . .للتوافق كان هناك من يتربص بنا الدوائر ويعمل على إفشال كل التفاهمات           ) وحماس

الرئيس عباس بتفاصيل المخططات والعناصر التي تقف خلفها في الكثير من اللقاءات التي كانت تجمعه               
وكنا نناشده بالتحرك إلقالة عناصر في بعـض األجهـزة          ) والقواسمي؟(مع اسماعيل هنية وسعيد صيام      

  .األمنية، ولكن نداءات المناشدة كانت تذهب في معظمها أدراج الرياح
إن حركة حماس لم يكن لديها أي توجه لقلب الطاولة في المنطقة، وإن كل الذي حصل هو حالـة                   : ثالثًا

من الغضب العارم التي اعترت حركة حماس، ثم تدحرجت األمور بشكل أمني متسارع، وساعد علـى                
اسـة  ذلك االنسحاب الجماعي وإخالء المقرات، ألن الكثير من رجاالت األمـن الـوطني وحـرس الرئ               

اعتبروا أن هذه المعركة ليست معركتهم، وهذه المواجهات تجري خارج السياق الوطني فغـادروا إلـى                
  ..بيوتهم

.. لقد ظهرت األمور وكأنها مؤامرة خطط لها الجناح العسكري في حماس، فيما الحقيقة أنها غيـر ذلـك    
           ّالمعركة كانت تدور رحاها ضد عناصر       ونحن قلنا ومازلنا نردد أننا لم نقاتل فتح، ولم تقاتلنا فتح، ولكن 

  .تعمل لحساب أجندات خارجية أمريكية وإسرائيلية
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إن حركة حماس أكدت على لسان إسماعيل هنية إنها لن تحييد عن المبادئ التي آمنت بها، والتي                 : رابعا
 مـن رحـم     تتمثل بوحدة الوطن، ووحدة النظام السياسي، واحترام كل الشرعيات الفلسطينية التي انبثقت           

  .الديمقراطية عبر البوابة االنتخابية
إن كل شيء لدينا مفتوح للحوار، من إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنيـة إلـى                  :خامسا

تشكيل حكومة ائتالف وطني، وتأكيد الشراكة السياسية مع العمل الجاد إلصالح وهيكلة منظمة التحريـر      
  .الشرعية لعملنا الوطني كله في الداخل والخارجالفلسطينية بحيث تصبح المظلة 

إن المقرات والمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية هي ملك للـشعب الفلـسطيني ولـيس لفـتح                : سادسا
  .وحماس، وقناعتنا أنها يجب أن تبقى بعيدة عن االصطفاف الحزبي والتنازع الفصائلي

  نافخ الكير وحامل المسك
 من يريد لهذه القطيعة أن تطول، ألن الوطن أصبح بالنسبة لبعضهم مـشروعا              إننا نعلم أن هناك البعض    

مع حماس، كما أن هناك     ) بينونة كبرى (استثماريا، فمنهم من يدفع في اتجاه الحوار مع إسرائيل والطالق           
من يعتقد أن المزيد من الضغط سيأتي بحماس صاغرة تستجدي الحوار، ويتطلعون إلى تشكيل حكومـة                

  .حماس أو وجود تأثير قوي لهابدون 
 بأن هناك عناصر داخل حركة فتح يبذلون الجهد للملمـة الوضـع الفلـسطيني ورأب                - أيضا   -الشك  

الصدع بين حركتي فتح وحماس، ألن رؤيتهم وطنية، وحساباتهم أكبر بكثير مـن االنتمـاء الفـصائلي،     
لتقريب وجهات النظر وطرح المخـارج      ومثل هؤالء شخصيات وطنية مستقلة ال تألوا جهدوا في السعي           

  .والحلول من األزمة التي ضربت أطنابها على مساحات الوطن ووجدان أبنائه
  يمضي الرجال ويبقى النهج واألثر

قد يكون مـن حـق الـبعض أن         .. إن الوطن أكبر منا جميعا وال يمكن أن يخضع للمشاعر والعواطف          
بالكامل، ولكن في حدود ال تجرح وال تخرج عـن          يغضب وينتفض بعد أن احتضنت حماس قطاع غزة         

السيطرة، ألن ما نخشاه ليس أن تنفرد اسرائيل بغزة، ولكن خوفنا الحقيقي هو استفراد اسرائيل بالـضفة                 
             ا، وبالتالي أن نخسر الوطن وتضيع عطاءات األجيال وتضحياتهم هباءا واقتصاديا وسياسيالغربية جغرافي

  .منثورا
و زعيم يريد من صفحات التاريخ أن تنصفه، ولن ترحم الذاكرة الجماعية لشعبنا من يباعـد                إن كلَّ قائد أ   

بين شطري الوطن، ويعزز القطيعة لدى أبناء هذا الشعب العظيم، ويسمح للحصار أن يتمدد على بـساط                 
  .الفقر والمسغبة في قطاع غزة

صحيح أن المعانـاة فـي      .. ة أن يسمعوه  إن على ألسنة أهل القطاع كالما كثيرا يريدون من أهل السياس          
القطاع بلغ سيلها الزبى بسبب االحتالل والحصار، ولكنّ األمن الذي ننعم فيه ال يعدله شيء، فالـشواطئ           
من رفح إلى جباليا تكتظ حتى ساعات الصباح الباكر بالمصطافين، األمر الذي يذكرنا بالحديث الشريف               

  .حضرموت ال يخشى إال اهللا والذئب على غنمهحتى يسير الراكب من صنعاء إلى ... 
 أكبر بكثير مما يفرقنا، فنحن نتحرك في دائرة الرحمـة           - باألمس واليوم    -إن ما يجمعنا مع حركة فتح       

التي يسمح بها التباين في الرأي والموقف، وقد علمتنا جدلية الحب والبغض أن نوغـل هونًـا مـا وأال                    
  .نتمادى

طين وهدفنا هو إنهاء االحتالل، وستبقى لمقولة الدم الفلسطيني خـطٌ أحمـر             معركتنا هنا على أرض فلس    
 بعض التجاوزات ألن بوصلة نـضالنا لـيس لهـا إال    - قهرا أو خطًأ   -احترامها وقداستها، وإن وقعت     

  .وجهة واحدة وهي تحرير القدس ونيل االستقالل
اسة فرض الوقائع على األرض، وهذا      إن الوقت ليس في صالح أحد، ألن الوطن بعد أن يتشظى تبدأ سي            

  .سيجعل الجميع في محنة وحيرة عندما يتم الشروع في معالجة التداعيات
  .أتمنى على الكل الوطني أال يسمح ألحٍد بتكريس القطيعة بين أبناء الشعب الواحد



  

  

 
 

  

            32 ص                                      813:                                 العدد14/8/2007الثالثاء : التاريخ

ـ                     صبح نحن لسنا مبرئين من كلِّ عيب أو خطأ، فعندما تقع أحداث بالحجم الذي وقع في قطـاع غـزة، ن
ولكننـا رجّـاعون للحـق      / فما سلم الكمال لذات شخٍص فال إنسان من عيـٍب سـليم           / جميعنا مخطئين 

ومستعدون للجلوس له، وقد أكدنا مرارا على أننا ملتزمون بكل ما وقّعنا عليه؛ بدءا من تفاهمات القاهرة،                 
ة بيننا، وأسس لتشكيل حكومـة      ووثيقة الوفاق الوطني إلى إعالن مكة الذي مهد الطريق للشراكة السياسي          

  .الوحدة الوطنية
أدعو اهللا أن يشرح صدور قادتنا جميعا لتقبل النصيحة والعودة إلى إمساك دفة السفينة قبـل أن تطـيش                   

  .العقول وتتباعد القلوب فال نجد مرفأ نرسو عليه، وتغرق القضية في بحر الظلمات
ا الوطن لقطع الطريق على أحالم إسـرائيل بعـزل          مازلت أراهن على أهل الرأي والحكمة من أبناء هذ        

  .قطاع غزة عن الضفة الغربية
  .وبانتظار أن يأتي رجٌل من أقصى المدينة يسعى بالحكمة والقنديل، تبقى عيون شعبنا على الوطن دامعة

  13/8/2007القدس الفلسطينية 
  

  حزب كاديما الفلسطيني .65
  ياسر الزعاترة

.  أكاديمياً ورجل أعمال في رام اهللا لبحث تـشكيل حـزب جديـد          120يوم األحد الماضي اجتمع حوالي      
والحزب حسب مؤسسيه هو نسخة فلسطينية من حزب كاديما اإلسرائيلي الذي أسسه شـارون وجـذب                

  . ناخبين من حزب العمل وحزب الليكود
سـهم  وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية التي نقلت الخبر أن مسؤولين في السلطة علـى رأ              

نريـد أن نقـدم     " كما نقلت عن أحد المشاركين قولـه         ،الرئيس الفلسطيني محمود عباس باركوا الخطوة     
  ". طريقاً جديدا.. للفلسطينيين شيئاً مختلفاً

 من منتدى إلى جمعية لرجال األعمال واألكاديميين        ،المشاركون قرروا التدرج في خطوات إعالن الحزب      
 الناطق  ،من أهدافه حسب هاني المصري    : ي تتحول تالياً إلى حزب    ومن ثم لوبي أو جماعة ضغط سياس      

 والدعوة إلى إعادة الوضع في القطاع إلى ما كـان        ،باسم التجمع إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة       
 ما يعني حسم الموقف في هـذا اإلطـار لـصالح     ،عليه قبل استئناف الحوار الوطني بين جميع الفصائل       

  . السلطة
 في واقع الحال إلى أي مدى يمكن للفكرة أن تمضي في طريقها المرسوم لتتحول إلـى حـزب                   ال ندري 
  .  لكنها تستحق التوقف في كل األحوال من أجل قراءة دالالتها وأبعادها،سياسي

 بصرف النظر   ،ما يمكن قوله ابتداء إن معظم الحضور كانوا من المقربين من حركة فتح ودوائر السلطة              
 لكـن   ، أم كانوا على هامش الحياة الـسياسية       ،لبعضهم تاريخ نضالي أو دور سياسي سابق      عما إن كان    

مباركة الرئيس الفلسطيني للتجمع قد تشي بإمكانية تصنيفه ضمن التيار الذي يمثله هو نفسه داخل حركة                
مع العلم أن    ، والذي يقف قبالة تيار آخر هو تيار اللجنة المركزية وأمين سر الحركة فاروق القدومي              ،فتح

كثيراً من أعضاء التجمع لم يكونوا تاريخياً ضمن الصراع الذي نشب بين هذا التيار والرئيس الراحـل                 
 وعموماً يعرف عن رجال األعمال ابتعادهم عن الخوض في صراعات من هـذا النـوع                ،ياسر عرفات 

 ال  ،صالح تيـار عبـاس     لكن الموقف يبدو مختلفاً هذه األيام بعد حسم الصراع ل          ،حرصاً على مصالحهم  
 األمر الذي سمح لرجال التجمع باتخاذ وجهة معينة من دون الخوف            ،سيما إثر المعركة مع حركة حماس     

  . من تداعيات تضر بمصالحهم
 ، وتبعاً لذلك عدم اكتراثه بالتنظيم ذاته      ،المقربون من الرئيس الفلسطيني يعرفون عنه قلة إيمانه بالجماهير        

المشار إليه هو أنسب إليه من حركة فتح نفسها في حال نجح في تحقيق الغالبية أو                ولعل حزباً من النوع     
ما يؤكد هذا المسار هو أن الرئيس الفلسطيني لم يعد يريـد حركـة              . المرتبة األولى في انتخابات قادمة    
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ود المقاومـة    أما فتح فقد تعا    ، بقدر ما يريد حزباً حاكماً ال يتبنى العنف أياً تكن نتيجة المفاوضات            ،تحرر
 وهـو   ،2000في حال فشلت المفاوضات في تحقيق شيء كما فعلت من قبل بعد قمة كامب ديفيد عـام                  

  . بوصفه نوعاً من العبث السياسي،المسار الذي رفضته مجموعة الرئيس الفلسطيني منذ البداية
رجل على الحاجة    إذ شدد ال   ،تؤكد ذلك ) هاني المصري (بعض تصريحات الناطق باسم المجموعة الجديدة       

 وقـد   ، وقال إن السياسة تهيمن على حياتنا منذ فترة طويلة         ،إلى التركيز على تعزيز االقتصاد الفلسطيني     
والالفت هنا أننـا     .حان الوقت للتركيز على مواضيع أخرى مثل االقتصاد والثقافة والموسيقى والرياضة          

 مـا يعنـي أن حكايـة االحـتالل          ،الحتالل وليس لبلد يقع تحت ا     ،إزاء برنامج يصلح لبلد عادي مستقر     
 ألنـه   ، ولن يحدث ذلك إال من خالل مسار سياسي يرفض صوت الرصاص           ،والتحرير سيجري تهميشها  

  . ببساطة يشوش على صوت الموسيقى ويعطل مسيرة االقتصاد
  .وفي ذلك كثير من التفصيل. هل تنجح فكرة من هذا النوع في فلسطين؟ ال نظن

  14/8/2007الدستور 
 

   الضياعىفلسطين والعراق إل .66
  محمد صالح المسفر. د

مضمون تلـك   . استلم بريدي االلكتروني عددا من الرسائل بدون توقيع يزعم اصحابها انهم من فلسطين            
. الرسائل، وبدون تفصيل، تدعوني وغيري من العرب الكف عن الحديث او الكتابة في الشأن الفلسطيني              

من العراقيين الخونة عندما تمكنت القوات الغازية االمريكية البريطانية         هذا الموقف يذكرني باقوال بعض      
، انهال علينا رهط من اولئك القوم عبر وسائل اإلعالم المختلفـة تطالـب              2003من احتالل العراق عام     

الـيس ذلـك    . العرب جميعهم بعدم ذكر العراق مقرونا بالعروبة، والكف عن الحديث عن العراق واهله            
 رام اهللا؟ ليعلم هؤالء المنتفعون من االزمات        ى الترابط والتماثل بين رموز التبعية من بغداد إل        ىدليال عل 

 الزوال وان حماتهم لن تبقي ايديهم طويلـة لحمـايتهم وفـي             ىان زمن صالحيتهم محدود جدا وإنهم إل      
فع عن وطننا وامتنا     ندا ىكما اؤكد القول باني وغيري من ابناء هذه االمة سنبق         .  ذلك ىالتاريخ شواهد عل  

  .  البحر العربي جنوباى مسقط شرقا، ومن اعالي مرتفعات الشام شماال وحتىمن نواكشوط غربا إل
اتابع كغيري من المهتمين بشأن هذه االمة التصريحات والبيانات التي يدلي بها بعـض منتـسبي                 ) 2( 

 علي وسيلة إعالم عربية مرموقة      يقول احدهم . حركة فتح والتي اصبحت تجلب الغثيان لكل مطلع عليها        
إن حركة فتح في قطاع غزة تتعرض كوادرها لالعتقال والمالحقة وان مقرات الحركة اصبحت اهـدافا                
لكوادر حماس في غياب قوات االمن الوقائي التي قضي عليها في غزة، وان عناصـر القـوة التنفيذيـة          

لفساده واخالله بالعمل الوظيفي كمـا تقـول        اعتقلت مسؤوال في احد المستشفيات في القطاع        ) الشرطة(
جهات االختصاص في غزة، وانه سيقدم للقضاء الثبات التهمة او البراءة، االمر الذي ادي إلي إضـراب      
الجهاز الطبي والتمريضي احتجاجا علي االعتقال، لكن لم يقل احد لنا من حركة فتح لماذا اعتقـل ذلـك                  

  المسؤول إن كان من فتح؟ 
لغربية تقوم االجهزة االمنية التي تديرها وتوجهها حركة فتح بمداهمـة واعتقـال وتخريـب               في الضفة ا  

ـ              ىوترويع كل من ينتمي إل      ى حركة حماس او يناصرها او يتعاطف معها لكننا ال نسمع اي احتجاج عل
اد تلك االفعال، وكان االمر مدبرا الجتثاث حركة حماس وانصارها من الضفة كما تفعل الحكومة في بغد               

  . انه التماثل بعينه بين القابعين في رام اهللا والقابعين في بغداد. بالنسبة لحزب البعث وانصاره
لعله من المفيد تنبيه كل الشرفاء في فلسطين االن وقبل فوات االوان، ان هنـاك جهـودا تبـذل لعـودة                     

جـواء االمـن    ممارسات قوي االمن الوقائي الدحالوي إلي سابق عهدها في غزة مـن اجـل تعكيـر ا                
واالستقرار والهدوء ولكيال يقال إن حماس استطاعت ضبط االمن في القطاع، هناك تعـاون إسـرائيلي                
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يمكن استقراء هذا المشروع من ما تنشره الصحافة العبريـة          . عباسي للعبث باالمن واالستقرار في غزة     
  . وتصريحات اقطاب المدرسة العباسية الفاشلة في رام اهللا

 تجويع قطاع غزة والدفع به      ى ان العباسيين مصرون إصرارا ال رجعة فيه عل        ىالئل تشيرال كل الد  ) 3( 
وهنا تأتي المسؤولية العربية الجادة وخاصة مصر والسعودية في حماية غزة           . نحو الهاوية او االستسالم   

سجنا كبيرا  إن غزة اصبحت    ) االنروا(من االنهيار لقد قال المسؤول الدولي رئيس وكالة غوث الالجئين           
نذكر بان  .  وال جدال بان السجان هو الغربان السود في رام اهللا          ، حافة االنهيار الكامل   ىال يطاق وإنها عل   

 الضفة الغربية وكذلك السالح نكاية بغزة واهلها ومشاريع الحلول          ىاالموال االمريكية والغربية تتدفق عل    
الرئيس االمريكي بيل كلينتون في تحقيق تسوية في        تتزايد لكن من المفيد ان نستدعي من الذاكرة محاولة          

 م استدعي كال من عرفات وايهود بـاراك رئـيس وزراء            2000فلسطين في اواخر واليته الثانية، عام       
وحاول ولكنه فشل ولم يكتب له النجاح ليدخل التاريخ بانه حقـق انجـازا              . إسرائيل عام الي كامب ديفيد    

ـ          الرئيس بوش ي  . لليهود في فلسطين    مـؤتمر او    ىحاول ذات المحاولة وفي اواخر واليته، وقد دعـا إل
 لحـضور هـذا     ىاجتماع في الخريف القادم لذات المهمة لكنه اضاف دعوة السعودية ودول عربية اخر            

االجتماع والسعودية هي المعنية بهذا المؤتمر والهدف هو تطبيع العالقة بين كل من السعودية وإسرائيل،               
ـ              ان تمتن  ىوكم اتمن   المملكـة   ىع السعودية عن حضور ذلك االجتماع النه سيكون بمثابـة الكارثـة عل

فإسرائيل لن تعطي شيئا بل ستأخذ االعتراف السعودي والتطبيع معها وبالتالي تكـون هيبـة الـسعودية                 
 ان تمتنع السعودية عن الحضور كما امتنعت عن         ىاتمن. عربيا وإسالميا في الدرك االسفل من االحترام      

 اجتماع اللجنة االمنية لدول جوار العراق تحت االشراف االمريكي والتي عقـدت فـي دمـشق                 حضور
  . االسبوع الماضي

ـ           : كلمة اخيرة   الـضياع والعـرب     ىالعراق تنفرد به ايران، وفلسطين تنفرد بها اسرائيل، وكالهمـا إل
  .اتباعها من االنتهازيين يد الحركة العباسية وى حسابات التصفية النهائية علىيتفرجون، وحركة فتح إل

  14/8/2007القدس العربي 
  

  هل بدأ العد التنازلي للعملية العسكرية في غزة؟.. سيناريو السور الواقي .67
  عدنان أبو عامر

تزايدت في اآلونة األخيرة، وتحديدا بعد بدء الحديث عن المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس األمريكي                
ي إلبرام صفقة سياسية مع السلطة الفلسطينية المتواجـدة فـي رام اهللا،             جورج بوش، والتوجه اإلسرائيل   

تزايدت األحاديث بضرورة التوجه نحو حركة حماس في غزة تأخذ طريقها باتجاه الحـرب الـضارية،                
 -بـوش   : تمهد الطريق إلنجاح هذه الصفقة التي يحتاجها الضعفاء الثالثة على ذمة الصحافة اإلسرائيلية            

  ! ت أولمر-عباس 
وربما ما ساعد في زيادة هذه األحاديث والتسريبات حول العملية العسكرية المقترحة ضد قطاع غزة، ما                
أشيع عن إدخال كميات كبيرة من األسلحة والمتفجرات، والتدريبات التي تجريها منظمة القاعدة وتزايـد               

عتاد التـسليحي المتقـدم،     ارها وأعضائها، وبدء تحول غزة إلى منطقة تعيش على بركان من ال           صعدد أن 
فضال عن اإلخفاق اإلسرائيلي المريع لوقف صواريخ القسام، التي تستهدف التجمعات االستيطانية شرق             

  . وشمال قطاع غزة
لكن السؤال الذي بات يطرح بإلحاح في رئاسة هيئة األركان ووزارة الدفاع واالسـتخبارات العـسكرية                

جاه الكيفية والهيئة التي ستخرج بها العملية العسكرية، ومـدى قـدرة            اإلسرائيلية، تجاوز قرار التنفيذ بات    
  التحمل اإلسرائيلية الرسمية والشعبية على الخسائر المتوقعة في حملة من هذا النوع، أيا كان شكلها؟ 

  هل يتكرر في غزة؟ ..سيناريو السور الواقي: أوال• 
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الت اإلسرائيلية حتمية، ألنه ال توجد سبيل أخـرى         باتت العملية العسكرية في غزة وفقا للكثير من التحلي        
لوقف إطالق صواريخ القسام الذي يكلف الدولة ثمنا ال يحتمل، فال تستطيع دولة ذات سيادة أن تتحمـل                  
وضعا يقلق فيه سكان بلداتها على نحو دائم من إطالق الصواريخ وال يستطيعون أن يعيشوا حياة سـوية                  

 حتى لو كان الضرر وعدد المـصابين محـدودا          -" شلومو بروم "البارز   على حد قول الخبير األمني       -
جدا، وسبب آخر هو أن استمرار تدفق السالح الذي ال يعاق على قطاع غزة، واالمتناع عن عمل مضاد                  
للجماعات المسلحة في القطاع، يمكّنها من زيادة قوتها، ومن االنتظام، ومن التدرب والتحصن، وهكـذا               

ج في قطاع غزة تهديد لحركة حماس يشبه تهديد حزب اهللا الذي صـعب علـى إسـرائيل                  يبنى بالتدري 
  . مواجهته في لبنان

 أن تأخـذ بـسياسة      - في ضوء التوصيات اإلسرائيلية      -يتبين من ذلك، أنه يجب على حكومة تل أبيب          
 كهـذا، بـل     نشاط ردعي واسع يهدف للمس الشديد بالجماعات المسلحة في غزة ومنع تحولها إلى تهديد             

يوجد من يزعمون أن الحكومة يجب أن تصل في قطاع غزة إلى وضع حرية عمل تامة تـشبه حريـة                    
العمل التي تتمتع بها في الضفة الغربية، ويمكن الحصول على حرية عمل كهذه بعمليات علـى صـيغة                  

ة العسكرية بهجوم   فقط، حيث يكسر في المرحلة األولى قوة الجماعات الفلسطينية المسلح         " السور الواقي "
  . شامل يسيطر فيه الجيش على مناطق واسعة من قطاع غزة

لكن هناك الكثير من الفروق بين أجواء غزة والضفة في حال فكر الجيش بتنفيذ سيناريو مشابه للـسور                  
  : الواقي، وأبرز هذه الفروق

والتدريب، وفـي مـستوى      القوى المقاومة التي ستواجه، هي بقدر أكبر كثيرا من التنظيم والتسليح             -1
  أفضل عما كان عليه الوضع في الضفة قبل عدة أعوام، 

 شكل ميدان المعركة يختلف أيضا، فالحديث عن مجال مدني مكتظ، يمتد علـى جـزء كبيـر مـن                    -2
األرض، ال توجد أيضا قدرة على الفصل بين العناصر المسلحة والسكان، ألنه ال يوجد مكـان يهـرب                  

  السكان إليه، 
 ظل االفتراق الحاصل فلسطينيا، فإن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة ستقطع القطيعـة القائمـة،                في -3

  . ، ومعنى ذلك أن القتال سيكون أشد ومصحوبا بخسائر أكبر"الغزو اإلسرائيلي"وتوحد الجميع لمكافحة 
جحا للعملية سيـساعد    فيما يتعلق بالتأثير في ميزان الردع، يفترض العسكريون اإلسرائيليون أن تنفيذا نا           

في الحفاظ على الردع اإلسرائيلي، لكن األخطار التي تصحب عملية واسعة واألثمان التي قـد تـدفعها                 
الدولة ربما تضر بإحراز هذه الغاية، إذ في التصور اإلقليمي واإلسرائيلي الداخلي، تُرى قدرة المنظمات               

  . كون مضروبة أيضاالمسلحة على المس بالدولة، انتصارا لها، حتى عندما ت
ومع ذلك، فإن الجمهور اإلسرائيلي تغشاه أجواء شديدة في أعقاب حرب لبنـان الثانيـة، وعـدم الثقـة                   
بالحكومة ال شبيه له فيما مضى، الدرس الرئيس الذي يظهر من الحرب، والذي أكده التقرير المرحلـي                 

ارات على عمليات عسكرية، وقـدرة      للجنة فينوغراد، هو وجود حاجة ألن يوزن جيدا التناسب بين القر          
هذه العمليات على إحراز أهداف عسكرية واقعية تحقق أهداف الدولة اإلستراتيجية، كل ذلك ُأضيف إلى               

، وتجعل الحكومة في    "للمستنقع الغزي "االرتداع اإلسرائيلي األساسي قبل الحرب في لبنان عن االنجرار          
  . ي شأن عملية عسكرية شاملة في غزةحالة تردد، وأن تزن جيدا قبل اتخاذ قرار ف

المشكلة التي يواجهها اإلسرائيليون مع صواريخ القسام، أنها رغم بدائيتها وضآلة فاعليتها الميدانية، لكن              
استمرار إطالقها يزيد من االحتمال اإلحصائي الن توجد آخر األمر حالة واحدة لعدد كبير نـسبيا مـن                  

  . طفال مثال أو اجتماع مصابينالمصابين، إصابة مدرسة أو روضة أ
إضافة لذلك تقوي المنظمات المسلحة في قطاع غزة بال عائق يمكّن من تحسين تدريجي لمدى وفاعليـة                 
الصواريخ المنتجة في غزة، وتهريب أعداد محدودة من صواريخ ذات نوعيـة عـسكرية كـصواريخ                

ضافة إلى دخول مناطق أخرى في مـدى        الكاتيوشا، مما يزيد احتمال وجود عدد أكبر من المصابين، باإل         
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الصواريخ في المدى الزمني األبعد، االستنتاج هو أنه يوجد احتمال ال يستهان به، ألن تضطر الحكومـة                 
  . في مرحلة ما التخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة

  الشكل المتوقع للعملية العسكرية : ثانيا• 
رحها رئيس األركان على المجلس الوزاري المـصغر للـشؤون األمنيـة،            التي اقت " خطة الدرجات "في  

بخصوص احتماالت العملية العسكرية في غزة، ال يزال الجيش عالقا عند الدرجة الثانيـة مـن الـسلم                  
  . المكون من خمس درجات

التغلغـل  فالنشاط العسكري البري مقيد بالمناطق المفتوحة، القريبة من السياج، على الرغم من أن عمق               
للقوات قد زاد بعض الشيء، ومؤخرا دخل مقاتلو الوحدات الخاصة شـرق خـان يـونس، والبـريج،                  
والشجاعية، على بعد نحو كيلومترين إلى الغرب من السياج الفاصل، كما أن صالحية المـصادقة علـى            

  . غزةقسم من العمليات خُفضت من مستوى هيئة األركان إلى مستوى قيادة منطقة الجنوب وفرقة 
وفي قيادة المنطقة الجنوبية يتزايد التقدير بأن دخول قوات برية كبيرة إلى المناطق المبنية سيكون هـذه                 
المرة أكثر تعقيداً من السابق، فالمنظومة الدفاعية التي بنتها حركة حماس تستند إلى دروس حزب اهللا من                 

ألول في قطاع غـزة بعمليـة اقتحـام         الحرب في لبنان، ومؤخرا قارن ضباط كبار اقتحام خط البيوت ا          
، والمقصود ذاك الحزام بعمق كيلومترين الذي بناه حزب اهللا على الحـدود الـشمالية، وبغيـة                 "الكسارة"

  . تجاوزه في الحرب احتاج الجيش نحو أسبوعين، وترافق هذا األمر مع عدد غير قليل من اإلصابات
ر خفيفة، يشيرون في الجيش اإلسرائيلي برضا في        على صعيد آخر، وبينما تدور الحرب في غزة على نا         

هذه األثناء للتحسن على مستوى األداء في بعض المجاالت، فالجبهة الداخلية تُظهر جهـداً كبيـراً فـي                  
سديروت، كما تحصل قيادة المنطقة الجنوبية على كثير من الصالحيات من هيئة األركان العامة، معظـم   

  . قبل قيادة منطقة الجنوبالعمليات في القطاع مركزة من 
وفي هذا اإلطار يتم استخدام أكبر لقوات من الوحدات الخاصة، لكن النشاط البري ما زال دفاعياً بـشكل                  
رئيسي، فالقوات منشغلة في إحباط التهديدات، وعلى رأسها عملية أسر إضافية عبر األنفـاق، فتواجـد                

اج من شأنه كما تقول مـصادر الجـيش إثـارة           القوات من لواء غفعاتي من سالح المدرعات قرب السي        
إلى " تقصير الخطوط "مصاعب أمام إطالق صواريخ القسام، وأن يؤدي بشكل خاص إلى منع حماس من              

على الرغم من أن صواريخ القسام تراجـع        : عسقالن، وثمة درس أخر جرى تعلمه من الجوالت السابقة        
 هذا األمر إلى نشاطه، وبالطبع ليس بـشكل علنـي،           عددها بنحو الثلثين مؤخرا، إال أن الجيش ال يعزو        

  . ومن المحتمل أن قسما من التراجع ينبع من رغبة حماس في الحفاظ على الذخيرة للفترة القادمة
في جميع األحوال، فإن سالح الجو هو من يتولى النشاط الهجومي بشكل رئيسي، ففي خالل أسابيع قليلة                 

ثابتة، والعشرات من خاليا إطالق الصواريخ، كما قُتل نحـو مائـة            تم مهاجمة العشرات من األهداف ال     
 صاروخ قسام، سقط نحو     300مسلح، غالبيتهم من حماس والجهاد، في المقابل، ُأطلق في هذه الفترة نحو             

  .  منها في أراضي سديروت50
 في غـزة  عاموس هريئيل، المحلل العسكري البارز في إسرائيل، يرى أنه يصعب تسمية ما يحصل اآلن  

بأنه حملة عسكرية، هذا نشاط متواصل ضد صواريخ القسام، يمكنه أن يجلب نتائج محـدودة فقـط، إذا                  
أوقفت حركة حماس كلياً إطالق صواريخ القسام، فمن شأن الجيش أن يؤيد كبح الهجمات الجوية، لكنـه                 

لجيش مـن خطـوة     لن يؤيد التوقف الكلي عن الضغط على حماس، وفي ضوء التصعيد أيضاً، يتحفظ ا             
لواء أو لواءان، سيعمالن فـي القطـاع لمـدة          : محدودة، والتي تُعتبر في نظره األسوأ من كل الخيارات        

أسبوعين ثالثة، سيحدثان الكثير من القتل مع نتائج شبه معدومة، كمـا أن قـدرة الـردع اإلسـرائيلية                   
  . ستتضرر جراء ذلك

لة في المستقبل، رغم أنه من الواضح أن هذا األمـر           يرى الجيش بأن األمر يتطلب عملية كبيرة ومتواص       
سيكون مقروناً بثمن باهظ، ففي القطاع، خالفا لجنوب لبنان، ال يوجد للسكان المدنيين مكان يفرون إليه،                
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 5كل معركة برية ستحصل في محيط مدني مكتظ، ومقابل عدد هائل ممن يحملون السالح، أكثـر مـن                   
اللعبة الحالية في القطاع، وهكذا فإن دولة االحتالل ال تسعى بـشكل فعلـي              ألفا، وبناء عليه، هذه قواعد      

لبلورة آلية إلنهاء المواجهة، أما حماس، ال يوجد لديها سبب جيد بشكل كـاف للتوقـف عـن عمليـات                    
  . القصف

  مصالح إسرائيل ومحاذيرها : ثالثا• 
  : رية في قطاع غزة، يمكن تحديدها فيالمصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية التي تكمن خلف أي عملية عسك

  .  ضمان الحياة السوية لإلسرائيليين في المناطق المحاذية للقطاع-1
  .  تقوية الردع اإلسرائيلي أو الحفاظ عليه على األقل-2
  .  وقف تقوية الجماعات المسلحة في قطاع غزة، أو الحد من قوتها-3
 يمكن منع إطالق الصواريخ دون الـسيطرة علـى           وقد تدفق إطالق الصواريخ من قطاع غزة، وال        -4

من العناصر المسلحة، وهي عملية تتطلب وقتا طويال نسبيا في كل منطقة،            " تطهيرها"مناطق اإلطالق و  
ألن قطاع غزة منطقة مليئة بحاملي السالح، ومعنى ذلك هو أنه بعد السيطرة على المنطقة أيضا سيستمر                 

ا بعملية بطيئة طويلة، وبعد إخالء المنطقة سيتجدد التهديد كما كـان            إطالق الصواريخ منها حتى تطهيره    
  . سابقا

 مقابل ذلك، ستزداد كثافة إطالق النار من المناطق التي لم يسيطر عليها الجيش، ويوجد لهذا األمـر                  -5
  : معنيان رئيسان

 علـى منـاطق      لمنع إطالق الصواريخ بطريقة عسكرية يحتاج لسيطرة عسكرية دائمة لوقت طويـل            - أ
  . واسعة من غزة

  .  ستأخذ هذه المناطق في االتساع كلما زاد مدى الصواريخ،وقد تشتمل على كل مساحة القطاع تقريبا- ب
في المقابل، فقد أحصى وزير الدفاع السابق، موشيه آرنس، عددا من المحاذير واإلخفاقات في معالجـة                

مناطق الفارغة في القطـاع، الـضربات الجويـة         قصف مكثف لل  : معضلة القسام من قبل الجيش، ومنها     
الجراحية التي يقوم بها سالح الجو للمسئولين عن إطالق الصواريخ، وجاءت موافقة الجيش على إيقاف               
النار قبل عدة أشهر، إلتاحة المجال أمام حركة حماس حتى تتسلح وتتدرب، واآلن هاهي حماس تعـود                 

زيز قوة فتح على أمل أن يتمكن أفرادها من وضـع حـد             لمسيرة الصواريخ، ولم تتمخض محاوالت تع     
  . إلطالق الصواريخ، عن النتائج المرجوة

ويقترح أرنس عملية عسكرية لمعالجة مشكلة القسام هي عبارة عن استنساخ لنظرية األمن المؤلفة مـن                
 لحمايـة   مرحلتين على نهج بن غوريون التي برهنت عن نفسها في السابق، أوال، يتوجب إعطاء أولوية              

السكان في سديروت وعسقالن، وثانيا، نقل الصراع إلى أرض العدو في غزة، وفي هذه الحالـة يعنـي                  
  .  كيلومترات شمالي القطاع8 — 5األمر سيطرة الجيش على قطاع يبلغ 

ويرد أرنس على من يعارضون هذه العملية، والقائل إننا قد كنا في القطاع سـابقا، ومـع ذلـك كانـت                     
طلق أيضا، بأن هذا االدعاء يتجاهل حقيقة أن أي صاروخ لم يطلق من المنطقة التي يسيطر                الصواريخ تُ 

  . عليها الجيش، وأن الجيش يفترض به أن يكون قادرا على منع إطالق الصواريخ من مناطقه
يذ دون  ورغم أن إجمالي الخبراء اإلسرائيليين يعتقدون أنه ال يمكن إخراج مثل هذه العملية إلى حيز التنف               

إصابات وخسائر، لكنها الطريقة الوحيدة لحماية سكان سدروت والنقب الغربي، اليوم أصبح األمر أشـد               
صعوبة مما كان عليه قبل نصف سنة حيث ازدادت قوة حماس، وسيصبح الوضع أشـد صـعوبة بعـد                   

  . نصف سنة أخرى
ة العجز، التي تستبد بهـم أمـام        المحاذير األكثر ارتفاعا أمام حكومة أولمرت وجيش باراك، تتعلق بحال         

صواريخ القسام، وكذا الخوف من تكرار دقيق ألخطاء حرب لبنان الثانية، ألن القيادة اإلسرائيلية لم تفهم                
أن الطريقة الوحيدة إليقاف إطالق الصواريخ قصيرة المدى، تتمثل بإرسال القوات البرية إلـى مواقـع                
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واريخ الكاتيوشا طوال أكثر من خمسة أسابيع وهزموا فـي          اإلطالق، لقد كان الجليل عرضة إلطالق ص      
لن نغرق فـي الوحـل اللبنـاني مـرة          "الحرب، ومع ذلك لم يتعلموا شيئا، حينئذ رفعوا الشعار األحمق           

  ". لن نعود إلى غزة"، الذي طمس عقولهم، واآلن أتونا بشعار "أخرى
  ! يلية، يختم أرنس حديثههذه حرب، وليس من الممكن خوض الحرب بناء على شعارات تضل
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