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  37  :كاريكاتير
***  

  
 "فرصة تاريخية ""أنابوليس" انفصال غزة لن يتحقق و":حماس"ـل" الهداية"عباس يطلب  .1

أحيـا   : منتـصر حمـدان    ،رام اهللا  نقالً عـن مراسـلها فـي       12/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
رحيل الرئيس ياسر عرفات، من خـالل اقامـة جملـة مـن المهرجانـات               الفلسطينيون، امس، ذكرى    

 الرئيس عباس في كلمة ألقاها      وقالالجماهيرية ابرزها االحتفال الذي اقيم في مقر المقاطعة في رام اهللا،            
الرئيس أبو عمار كان منذ يومه األول رمزا وطنيا لرفضه النكبة والهزيمة وكـان عنوانـا           "في االحتفال   

وتحدث عن محطات نضالية في حياة الراحل عرفات منذ مغادرته بيـروت حيـث              ". المقاومةللنضال و 
ولمز عباس في خطابـه الـى        .كانت عيناه وقلبه نحو القدس إلى استشهاده على أرض فلسطين الطاهرة          

حركة حماس وطالبها بصورة غير مباشرة بعدم استخدام الدين لتبرير ما تقوم به او تخـوين اآلخـرين                  
الرئيس الراحل عرفات رفض استعمال ديننا الحنيف كأداة سياسـية لتبريـر            " ذلك من خالل قوله      وجاء

 بطعن التجربة الديمقراطية الفلـسطينية فـي الـصميم          "حماس"، واتهم عباس    "مواقفه كما يفعل اآلخرون   
الحلـول  حينما اقدمت على تنفيذ ما وصفه باالنقالب العسكري واالطاحة بسياسة الحوار والمـصالحة و             

 تستخدم الدعوة للحوار غير المشروط للتضليل واخفاء ما تقـوم بـه علـى               "حماس"الوسطى، مؤكدا ان    
عليهم أن يفهمـوا أن عـودتهم   "وقال  .على حساب النضال الفلسطيني  " كيان انفصالي "األرض من إنشاء    

 لـشعبنا مؤكـدا أن      وتراجعهم عن انقالبهم األسود هو الطريق الوطني واألمثل لعودة الوئـام واللحمـة            
االنفصال لن ينجح ولن يجد له مكانا على أرضنا وهذا هو عهدنا لشعبنا البطل في ذكـرى أبـو عمـار                 

ان القيادة الفلسطينية تنظر للمؤتمر علـى انـه         "اكد  " مؤتمر أنابوليس "وبخصوص   ".وعهدنا ألبو عمار  
ام الدولة الفلـسطينية عاصـمتها      فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق األوسط أساسها قي          

  ".القدس واستعادة األراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق األمن والسالم لنا ولدول وشعوب المنطقة
وكان عشرات اآلالف قد توافدوا إلى مقر المقاطعة رافعين الرايات واألعالم الفلسطينية وحاملين صـور               

ن فيهم عباس على ارتداء القبعات التي ترمز الـى          ، في حين حرص اعضاء القيادة الفلسطينية بم       عرفات
  .حركة فتح، وسط ترديد الهتافات الوطنية والمعارضة لنهج حماس وممارساتها في قطاع غزة

وشدد نائب األمين العام للجبهة الشعبية عبدالرحيم ملوح، في كلمته عن القوى الوطنية علـى اهميـة ان                  
يز الوحدة الوطنية تحت شعار وطن واحد وشـعب واحـد           تتحول ذكرى رحيل عرفات الى مناسبة لتعز      

 ".وقضية واحدة وممثل شرعي ووحيد ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف
الرئيس عباس   إلى أن     كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    12/11/2007الشرق االوسط   وأشارت  

لصراط المستقيم، نحن ال ندعو عليهم، بل نـدعوا لهـم           نريد لهنية أن يصلح اهللا حاله، وأن يهديه ا        "قال  
إنهم جزء من شـعبنا     "وكررها مرتين، ثم واصل قوله      " اللهم اهد قومي، فإنهم ال يعلمون     "وتابع  " بالهداية

 كالمـا   عباسووجه   ".ونطلب منهم العودة عن أخطائهم، فكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون           
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نقول ألهلنا في غزة إن هذه المؤامرة االنقالبية على وحدة وطننا ومستقبل شعبنا             "الهالي قطاع غزة قائال     
لن يكون مصيرها غير الفشل، ولن نسمح بتجويع أهلنا وتدمير اقتصادنا في القطاع وتحويله إلى سـجن                 

  ".جماعي في ظل الحصار اإلسرائيلي وبطش الزمرة االنقالبية
 الموقف الفلسطيني مـن   عباسحدد الرئيس  :12/11/2007ينية  األيام الفلسط  في   كتب حسام عز الدين   و

  :أي مفاوضات مقبلة، بما يلي
  .التمسك بالثوابت الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية العربية والدولية ذات الصلة -
  .التمسك بخارطة الطريق والمبادرة العربية -
  .التمسك بحل الدولتين وفق رؤية الرئيس جورج بوش -
  .194عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين حسب القرار التمسك بحل  -
التمسك بتحرير األسرى والمعتقلين من السجون اإلسرائيلية، واقتالع الجدار العنصري والمستوطنات            -

  .والحواجز العسكرية اإلسرائيلية
  .وقف االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة لألراضي الفلسطينية -

  ".ن أن يتحققا في ظل هذه اإلجراءات اإلسرائيلية العدوانيةالسالم واألمن ال يمك "عباس وقال 
 عباس  الرئيسدشن  : يوسف الشايب ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    12/11/2007الغد االردنية   وأوردت  

كما تم استحداث مؤسسة خاصة تحمل اسـم عرفـات          .  برام اهللا  المقاطعةمقر  امس ضريح عرفات في     
  .ديرها ناصر القدوةوتعنى بالحفاظ على تراثه وي

ـ    وجدد   ، محـذرا   "الجريمة التي ارتكبتها عصابة العبسي في نهر البارد       "عباس إدانته والسلطة الوطنية ل
من زج الشعب الفلسطيني في صراعات، ال عالقة له بها من قريب أو من بعيد، خاصة في لبنان، مؤكدا                   

  ". ألهلناتوفير الحياة الكريمة"العمل من اجل إعادة بناء المخيم، و
  

   للتنازل عن الحقوق الفلسطينية حدال تفويض ألو.. زمةاتفاق وطني شامل لحل األ: هنية .2
حل االزمة  "اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية مساء االحد ان           : ).ب. ف. أ (- غزة

وقال في مقابلة مع    ". الفلسطينية الداخلية يجب ان يكون ضمن اتفاق وطني يقوم على حوار وطني شامل            
حل االزمة الفلسطينية الداخلية واعادة مقرات االجهزة األمنية يجب ان يكون ضمن            "فضائية االقصى ان    

، الفتا في هذا السياق الى استعداد الحركة لتسليم مقر الرئاسة           "اتفاق وطني يقوم على حوار وطني شامل      
واتهم هنية  . عد االتفاق على تشكيل هذه االجهزة     ووضع المقرات االمنية تحت السلطة واالجهزة األمنية ب       

، مشددا على ان حكومته وحركة      "يفرض شروطا تعجيزية الستئناف الحوار الوطني     "الرئيس عباس بانه    
 ".ال يمكن ان تقبال بعودة الزمن الى الوراء خاصة االعتراف بحكومة سالم فيـاض الالشـرعية               "حماس  

نحن تعاملنا بجدية مع كل المبـادرات الفلـسطينية         "حماس قال   وعن استئناف الحوار بين حركتي فتح و      
لكن االشكالية كانت تظهر دوما برفض قيادة رام        ... والعربية وحتى االوروبية الستئناف الحوار الوطني     

مددنا يدنا لالستفادة مما جرى على صعيد الوضع الفلـسطيني، لكـن            "واضاف   ".اهللا لكل هذه المبادرات   
زل وحصار قطاع غزة والعدوان االسرائيلي المستمر يؤكد أنهم هم المعنيـون بـاذالل             العمل المستمر لع  

رهان السلطة الفلـسطينية    "ـواعرب عن اسفه ل   ". وحصار غزة بهدف تركيع حماس والشعب الفلسطيني      
الكامل على مؤتمر الخريف األميركي وتعليقها كل امور الوضع الفلسطيني الداخلية وسبل اعادة الوحـدة               

ال تفويض الي جهة او شخص للتنازل عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقـدمها             "هنية ان    ".ف الوطني للص
، مـشيرا الـى ان      "حق عودة الالجئين الفلسطينيين وحق مدينة القدس خاصة واالرض الفلسطينية عامة          

ض لـم يعـد     التفويض الذي منحته حماس لعباس ارتبط باالتفاقيات الوطنية وتحلله منها يعني ان التفوي            "
هذا الحصار لن يتمكن من تحقيق نتائجه فـي         "وحول الحصار المفروض على قطاع غزة قال ان          ".قائما
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تجري كل االتصاالت خاصـة مـع االشـقاء         "، الفتا الى ان حكومته      "تركيع حماس والشعب الفلسطيني   
  ".العرب لكسر هذا الحصار السيما على صعيد معبر رفح

  11/11/2007موقع ايالف 
  

  "ما يجري في نابلس اهم من مؤتمر انابوليس: "اضفي .3
 شـدد رئـيس     : منتـصر حمـدان    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في     12/11/2007الحياة الجديدة   نشرت  

سالم فياض على حرص السلطة على تقديم نموذج متطور ومتقدم في الحكم يستند باالسـاس               .الوزراء د 
ون وتطبيقه على جميع المواطنين دون تمييز اضـافة الـى           الى تقوية بناء المؤسسة وضمان سيادة القان      

وقال خالل لقاء عقد امس لممثلي وسـائل         .االستمرار في خطة تطبيق االمن التي بدأ تطبيقها في نابلس         
واكد ان نجاح االجهـزة      ".ان ما يجري في نابلس اهم بالنسبة لي من انابوليس         " االعالم المحلية والعربية  

من في مدن الضفة رغم المصاعب والعراقيل التي تفرضها الممارسات االسـرائيلية            االمنية في ضبط اال   
على عمل االجهزة االمنية يمثل رسالة واضحة للعالم بمدى قدرة السلطة على استعادة هيبتها وسيطرتها               

  .على االوضاع
سلطة تـدفع   أن ال  سالم فياض .أكد د  :12/11/2007األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

السلطة مستعدة الدارة الجانب الفلسطيني من المعابر في غزة اذا          "بكل ثقلها العادة فتح كل المعابر، وقال        
التعديل او التغيير الوزاري بمفهـوم ان       "واستبعد اجراء تعديل او تغيير وزاري، وقال         ".وافقت اسرائيل 

اوالً، انتهاء الوضع السياسي الشاذ     : ، وهي  حاالت 4شخصا جديدا يتسلم منصبا جديدا غير وارد إال في          
اوالً، التوصل الى استنتاج بأن المجلس التشريعي       :  احتماالت، وهي  3بمعنى التوافق، وبخالف ذلك هناك      

وثالثـاً،  . وثانياً، تعديل القانون االساسي الذي بشكل من االشكال يتعامل مع هـذا الوضـع             . لم يعد قائما  
 هـي  تـه كن الرئيس كاجراء ان يشكل حكومة جديدة، منوها الـى ان حكوم     اعالن حالة الطوارئ بما يم    

  .حكومة انتقالية
  

   حفل لتوديع بوش "سيمؤتمر أنابول": القدومي .4
قال فاروق القدومي امس ان مـؤتمر       : رويترزنقالً عن وكالة     12/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

وأضـاف   .خفف عنه وطأة الهزيمة في العراق     أنابوليس هو حفل توديع للرئيس االمريكي جورج بوش ي        
ها نحن اليوم مطالبون بحضور مؤتمر الخريف من دون ان نعلم عن اجندته أي شيء بل من دون وفاق                   "

التونسية مؤتمر  " الشروق"ووصف القدومي في مقابلة مع صحيفة        "".اسرائيل"على العناوين االساسية مع     
   ".مؤتمر فضفاض"الخريف بأنه 
ضـرورة اتفـاق الوفـد      على   فاروق القدومي    شدد: تونسمن   11/11/2007رويترز  الة  وأضافت وك 
 على المطالب االساسية بالرغم من أنه أعرب عن يقينـه مـن             ]المشارك في مؤتمر أنابوليس    [الفلسطيني

احدث فجوة في   "وتابع القدومي ان غياب الرئيس الراحل ياسر عرفات          .عدم جدوى حضور هذا المؤتمر    
وسخر من ان يكون معنى االمن هو الحفاظ         .مضيفا ان اساليب الكفاح تشوهت    " الوطني الفلسطيني الكفاح  

  .على أمن اسرائيل والتعاون مع اجهزتها للتخلص من النشطاء وأسلحتهم
  

  " سيمؤتمر أنابول"مبعوثان لعباس يبحثان في دمشق  .5
 .لفلسطينية محمـود عبـاس    وصل إلى دمشق أمس مبعوثان لرئيس السلطة ا        : يوسف كركوتي  -دمشق  

وذكرت مصادر في مكتب منظمة التحرير في دمشق أن الوفد الذي يضم نصر يوسف وروحـي فتـوح                  
سيبحث مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم تنـسيق المواقـف بـين                 

 األخيرة، والتي حسب هـذه      الطرفين فيما يخص اللقاء اإلقليمي الذي سيعقد في أنابوليس، بعد التطورات          
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المصادر، فتحت الطريق أمام إمكانية مشاركة سوريا، إذا ما أخذت المبادرة الروسية مـداها مدعومـة                
   .بمبادرات السعودية ومصر الضاغطة من أجل إدراج الجوالن على أجندة أنابوليس

  12/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "أنابوليس"فلسطيني المشارك في الوفد الفي المشاركة عباس يطلب من دحالن  .6
علمت القدس العربي من مصدر مطلع ان محمد دحالن سـيكون ضـمن الوفـد               :  أشرف الهور  -غزة  

وذكر المصدر ان الرئيس عباس طلب من دحالن عقب         . الفلسطيني المشارك في مؤتمر أنابوليس للسالم     
ر ان دحالن سيشارك عقب انتهـاء       واكد المصد . عودته من رحلة عالجه المشاركة في الوفد الفلسطيني       

المؤتمر في الوفد الفلسطيني الذي سيجري مفاوضات مع نظيره اإلسرائيلي حول القضايا الجوهرية فـي               
 . عملية السالم

  12/11/2007القدس العربي 
  

 ال حل وال استقرار فى المنطقة إال بتسوية تاريخية قائمة على دولتين لشعبين: عبد الرازق .7
علـى   ألسرى السابق هشام عبد الرازق الفبركة اإلعالمية التى تناولتها بعض المواقـع           استهجن وزير ا  

لسانه، وأكد لمركز األسرى للدراسات واألبحاث أن كل الموضوع ال يعدو عن محاضرة تم إلقاءها فـي                 
وأوضح أنه خالل المحاضـرة أكـد علـى المخـاطر     ". مركز بيرس للسالم "جامعة تل أبيب بدعوة من      

 التي تواكب أنابوليس، من خالل سرده للسلوك االسرائيلى الذي يتعاطى مع الفلـسطينيين مـن                واآلمال
زاوية أن ال شريك فلسطيني، وأن الحكومة اإلسرائيلية وعلى رأسها شارون لم تقدم ولو أى بصيص أمل                 

، واعتبر  2003فى سبيل تعزيز عملية السالم أو تقديم شىء للسيد أبو مازن وهو رئيساً للوزراء فى عام                 
أن إسرائيل هى من تريد عرقلة عملية السالم، وحتى بعد انتخاب عباس رئيساً أخذت اسرائيل تتهـرب                 
من استحقاق السالم بوصفها ألبى مازن بانه عصفور بال ريش، حيث أن اعتبار واعتراف اسرائيل مـن                 

ية والتأثير سيجعلها مطالبة بدفع     أن أبو مازن رجل لديه القدرة الكاملة من الضبط واألمن والمكانة السياس           
وأضـاف عبـد    . ثمن السالم مع رجل شريك ومن هنا أتت بهذه النعوت ولم تقدم له شىء ضمن سياسة               

الرازق أنه أكد خالل المحاضرة أن ال حل فى المنطقة إال بدفع اسرئيل استحقاق السالم، وأن ال حل وال                   
شعبين وهذا يمنح األمل لألجيال المقبلة، وأننا كـشعوب         استقرار إال بتسوية تاريخية قائمة على دولتين ل       

  . فى هذه المنطقة من حقنا أن ننعم كباقي شعوب العالم بالسالم كى نصنع األمل للمستقبل
  11/11/2007مركز االسرى للدراسات 

 
  "أنابوليس"قبل " نوعيين"سرائيل باإلفراج عن أسرى ا"السلطة تطالب  .8

العبرية أمس إن السلطة الفلـسطينية طلبـت مـن إسـرائيل            " ت أحرونوت يديعو"قالت صحيفة   : رام اهللا 
وفق التعبير االسرائيليي، كجـزء     " أيديهم ملطخة بالدماء  "، ما يعني ان     "نوعي" أسير   2000اإلفراج عن   

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير قوله،         .من بادرات النوايا الطبية قبل مؤتمر أنابوليس      
 .، لكن ليس بهذه األعداد الكبيرة التي يطرحها الجانب الفلسطيني"سجناء"ل ستحرر أن إسرائي"

 12/11/2007الشرق االوسط 
  

   مرور قريع إلى القدس"سرائيليا"إلغاء جلسة تفاوضية بعد منع حاجز  .9
منعت إسرائيل ليلة أمس رئيس طـاقم المفاوضـات         : رام اهللا من   12/11/2007الشرق االوسط   نشرت  
ية، أحمد قريع، من دخول القدس للمشاركة في اجتماع كان مقررا بـين طـاقمي المفاوضـات                 الفلسطين
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ـ    .الفلسطيني واالسرائيلي  إن الجنود اإلسرائيليين تعمدوا إرجـاع      " الشرق األوسط "وقال مساعدو قريع ل
 لقـاء   وقالت المصادر إن الوفد سيمتنع عن     . أبو عالء، ومنعه من دخول القدس، فانسحب الوفد المفاوض        

  . اإلسرائيليين مؤقتا لحين بحث اإلجراءات الالزمة
وقالت مصادر اسرائيلية إن وزيرة الخارجية ورئيسة طاقم المفاوضات االسـرائيلي، لفنـي، سـارعت               
باالتصال باحمد قريع، واعتذرت له عما حصل، لكن مساعدي قريع اعتبـروا أن أي مبـرر سيـسوقه                  

 ."عذر أقبح من ذنب"االسرائيليون هو 
ـ     : القدسمن   12/11/2007األيام الفلسطينية   وأوردت   ، أن الوفـد    "األيام"أعلن أحمد قريع في تصريح ل

  .الفلسطيني سيطرح عقد المفاوضات في مكان ليس في إسرائيل
  

  غير شرعية" حماس"نواب " توكيالت" :دعو لدراسة اجراء تعديل وزاريت "فتح" كتلة .10
ح عن استيائهم وتذمرهم من بعض جوانب االداء الحكومي داعين    اعرب عدد من نواب حركة فت      :رام اهللا 

 .الى ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة بما في ذلك اجراء تعديل وزاري يكفل زيادة فاعلية االداء الوزاري               
وتناولت الكتلة التحـضيرات     .جاء ذلك خالل اجتماع عقدته كتلة فتح البرلمانية امس في مقرها برام اهللا            

 .ة واإلقليمية والدولية لعقد مؤتمر انابوليس حيث اكد النواب أهمية التحضير الجيد لهذا المؤتمر             الفلسطيني
كما بحثت الكتلة واقع ومستقبل المجلس التشريعي في ظل محاوالت الرئاسة السابقة للمجلس إلقحامه في               

 بعـد مـسرحية     منزلقات قانونية خطيرة يمكن ان تقضي على ما تبقى من المجلس التـشريعي السـيما              
واكدت الكتلة عـدم قانونيـة هـذة         .في غزة " زمرة االنقالبيين "توكيالت النواب االسرى التي قامت بها       

التوكيالت وعدم اهلية رئاسة المجلس السابقة للدعوة الية جلسة للمجلس وان الرئيس عباس هو صاحب               
  .لجديدة للمجلسالوالية القانونية وصاحب الحق الحصري في الدعوة الفتتاح الدورة ا

   12/11/2007الحياة الجديدة 
  

  مريم صالح وخالد طافش" التشريعي"االحتالل يختطف النائبين في : الضفة .11
، علـى   )12/11( أقدمت قوات االحتالل الصهيوني، في وقت مبكر من فجـر اليـوم االثنـين                :رام اهللا 

. ونقلتهما إلـى جهـة مجهولـة      مريم صالح والشيخ خالد طافش،      .د" حماس"اختطاف النائبين عن حركة     
، إن العـشرات  "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت عائلة النائب مريم صالح في اتصال هاتفي مع مراسل       

من جنود االحتالل اقتحموا منزلها في حي البالوع شمال مدينة البيرة، قرابة الـساعة الواحـدة فجـراً،                  
 ذكرت عائلة النائب صالح أن جنود االحتالل حـاولوا          كما. وقاموا باختطافها واقتيادها إلى جهة مجهولة     

  .  المعاق أحمد عند اقتحام غرفته بوحشيةهااالعتداء على نجل
من ناحية أخرى؛ أفادت مصادر محلية في بيت لحم، أن قوات االحتالل اقتحمت في ساعة مبكـرة مـن                   

  . ة مجهولةفجر اليوم أيضاً منزل النائب خالد طافش وقامت باختطافه ونقله إلى جه
  12/11/2007  لإلعالم المركز الفلسطيني

  
   من تحويل حاجز جنوب الضفة لمعبر دولي فلسطينيةمخاوف .12

حذر فلسطينيون من خطورة تحويل السلطات اإلسرائيلية حـاجزا عـسكريا           : عوض الرجوب  -الخليل  
  .يربط األراضي الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية بإسرائيل إلى معبر دولي

 متـر خلـف حـاجز       800 سلطات االحتالل قد بدأت بإنشاء المعبر الجديد الواقع على بعد نحو             وكانت
ترقوميا الحالي غرب مدينة الخليل ليزيد من معاناة الفلسطينيين ويسفر عن أضرار كبيرة على منـاحي                

  .حياتهم المختلفة
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تخذت مـن طـرف واحـد،    واعتبر وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسونة اإلجراء اإلسرائيلي خطوة ا        
وقـال   .وتشكل أحد المؤشرات على الفصل النهائي الذي تريد إسرائيل تطبيقه بينها وبين الضفة الغربية             

في حديث للجزيرة نت إن اإلجراءات الجديدة معقدة وستؤدي إلى إضعاف التبادل التجاري بين الجانبين               
ستيراد خاصة البضائع والمواد الخام المـستوردة       وتلف البضائع نتيجة التفتيش واالنتظار وزيادة تكلفة اال       

وأضاف أن اتصاالت تجرى مع كل المعنيين من أجانب وأوروبيين وخاصة اللجنة الرباعية              .من الخارج 
  .وموفدها توني بلير، إلفادتهم بحقيقة الوضع ولمطالبتهم بالضغط على إسرائيل لتخفيف إجراءاتها العقابية

  11/11/2007الجزيرة نت 
  

   االحتالل يوقف مالحقة المطلوبين الذين يلتزمون المقرات األمنية:افظ نابلسمح .13
جمال المحيسن محافظ نابلس، أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ السلطة موافقته على عدم المساس              ذكر: نابلس

وأشار  .ةبالشبان المطلوبين إذا ما التزموا بشروط التهدئة، وتواجدوا داخل المقرات األمنية التابعة للسلط            
إلى أن وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى أبلغه موافقة إسرائيل على نقل الشبان الذين تعتبرهم سـلطات                 

  .االحتالل مطلوبين الى مقرات األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية، وعدم التعرض لهم
 12/11/2007األيام الفلسطينية 

  
 من يدخل الصور يمكنه رفع الحصار:  والكوفياتتصادر مئات الملصقات" الداخلية المقالة" .14

كرم " استنكرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة إدخال شاحنات عبر معبر            : حكمت يوسف  -غزة  
جنوب قطاع غزة محملة بأعالم ورايات وشعارات حركة فتح، في وقت قالت فيه أن القطـاع                "  أبو سالم 

أنه تمت مصادرة هذه الشحنات بـشكل       "وزارة في بيان لها     الوقال   .يحرم فيه من دخول المواد األساسية     
 أنه تـم    :وأضافت ."شرطة ألنه لم يتم التنسيق لدخولها إلى القطاع مع أي جهة تتبع للحكومة            الكامل لدى   

إدخال الشاحنات وكأنها محملة بالمواد األساسية والغذائية وعند محاولة شرطة الوزارة تـسهيل المهمـة               
، تم اكتشاف أنها مملوءة بكم كبير من الرايات والقبعات والشعارات التابعة لحركة فتح وصـور                اإلنسانية

واستهجنت الوزارة هذا األمر قائلة أن تلك المحاولـة          .للرئيس عباس بينها كمية قليلة من المواد الغذائية       
ي على قطـاع غـزة      في الوقت الذي يشتد فيه الحصار الهمجي الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيل          "جاءت  

بتأييد ومباركة من حكومة رام اهللا الالشرعية وفي الوقت الذي يحرم فيه القطاع من المـواد األساسـية                  
من يستطيع التنسيق مع االحتالل إلدخال مواد دعائية يـستطيع تخفيـف الحـصار              : وأضافت .واألدوية

  ".المفروض على قطاع غزة إن لم يكن هو الذي يفرضه
ت حركة فتح حركة حماس بمصادرة مئات الصور والكوفيات والطواقي التـي ادخلتهـا              من جانبها اتهم  

ان حمـاس   " وقال الناطق باسم فـتح       .قطاع الحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس عرفات      الالحركة الى   
  ". الف طاقية30 الف كوفية و30 الف صورة البو عمار و40صادرت 

  11/11/2007وكالة سما 
  

  "فتح"تنفي اعتداء عناصرها األمنية على احتفاالت " قالةالداخلية الم" .15
 المقالة امس ما    هنية نفت وزارة الداخلية في حكومة       :نقالً عن الوكاالت   12/11/2007الدستور  نشرت  

أثير حول قيام عناصرها األمنية باالعتداء على الصحفيين وطالب المدارس في قطاع غزة خالل إحيـاء                
إن هذه األخبار كاذبة وال صحة لهـا وهـي          "وقالت في بيان     .لرئيس ياسر عرفات  الذكرى الثالثة لوفاة ا   

تأتي للتغطية على جرائم األجهزة األمنية في الضفة الغربية ضد الصحفيين، ال سيما اعتقـال مراسـلي                 
  ".فضائية األقصى ومدير تلفزيون األمل في الخليل
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ي غزة اعتقلت الصحفي سامي ابـو سـالم،         وكان شهود عيان ومصادر صحفية قد افادت بان الشرطة ف         
  .مصور وفا في مخيم جباليا اثناء تغطيته مسيرة طالبية في ذكرى وفاة عرفات

منعت طاقم تصوير التلفزيون االلماني في غـزة         "بدوره، قال الصحفي زكريا التلمس ان شرطة حماس       
  ".رطةمن تصوير اعتقال فتيان فلسطينيين وحصل تدافع بين صحافيين وافرد الش

 الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة هنية "فتح"اتهمت : غزةمن  12/11/2007الشرق االوسط وجاء في 
باعتقال عدد من انصار الحركة ومالحقتهم وضربهم اثناء قيامهم بالتحضير إلحياء الذكرى الثالثة لوفاة 

  . الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو ما نفته قيادة الشرطة
  

  في الضفة "حماس"طيني يعتقل عشرة من ناشطي األمن الفلس .16
أفادت مصادر فلسطينية أن أجهزة األمن الفلسطينية التابعة للرئيس عباس اعتقلت عـشرة مـن                :رام اهللا 

   .في الضفة الغربية" حماس"ناشطي حركة 
  12/11/2007 قدس برس

  
   المتحدةن الخارجية الفلسطينية تستنكر الهجمة على مندوب فلسطين في األممولشؤا .17

أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن استيائها واستهجانها للحملة الظالمة التي تشنها بعـض             : ألفت حداد 
إنـه فـي    "األطراف المشبوهة ضد بعثة فلسطين الدائمة لدى األمم المتحدة، وقالت الوزارة في بيان لها               

ـ           ة لفلـسطين مـن أجنـدة األمـم       الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل وبشكل مستمر إلغاء القرارات الداعم
 تطل علينا بين الفينة واألخرى رموز اإلنقالب وبعض األقالم المأجورة للتطاول على بعثتنـا               ...المتحدة

واكدت الوزارة دعمها الالمحدود لبعثتنا ومندوبنا الدائم لـدى          .وسفيرنا لدى األمم المتحدة بهتانا وزورا     
هما النضالي وعملهما الدؤوب لخدمة شعبنا خاصة وأنهمـا      رياض منصور وتفتخر بإعتزاز بسجل    .األمم د 

واعربت عن ثقتها بأن هذه الحملة       .ملتزمان بالحقوق الوطنية وبالتعليمات الصادرة عن القيادة الفلسطينية       
المسعورة والظالمة لن تثني البعثة وطاقمها عن االستمرار بحشد الدعم من قبل جميع األطـراف سـواء                 

قة لصالح القرارات الدولية الهامة والتي تكرس الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتمهـد            كانت صديقة أم شقي   
 الطريق القانوني والدولي نحو االستقالل والسيادة

  11/11/2007 48عرب
  

   بالمليشيا"حماس"ـوثائق تثبت وصف البعثة الفلسطينية لنت تنشر .الجزيرة .18
ينية لها باختالق خبر عن مساعي مندوبية فلسطين        رفضت قناة الجزيرة اتهام وسائل إعالم رسمية فلسط       

وتنـشر الجزيـرة    .  بأنها مليشيا خارجة على القانون     "حماس"لدى األمم المتحدة الستصدار قرار يصف       
محضر االجتماع والوثائق الخاصة بالخبر الذي بثته عن مشروع قرار وزعه الوفـد الفلـسطيني علـى                 

م المتحدة، وأشار فيه إلى ما وصفها بالمليـشيا الخارجـة علـى             الدول األعضاء في الجمعية العامة لألم     
وتثبت هذه الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة من         .حزيران/القانون التي سيطرت على قطاع غزة يونيو      

وتشمل هذه الوثائق رسالة رسـمية مـن         .مصدر عربي في الجمعية العامة صحة الخبر الذي بثته القناة         
 األمم المتحدة وأخرى من ممثل الجامعة العربية لبعض المندوبين العرب اعترضوا            البعثة الفلسطينية في  

  .فيه على الوصف المذكور آنفا األمر الذي أدى في النهاية إلى تعديل نص مشروع القرار المقترح
فـي  " اسـتيالء مليـشيات خارجـة عـن القـانون         "ويعبر النص في نسخته قبل التعديل عن القلق من          

 الماضي على مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة، وقد رفض مندوبو الـدول العربيـة               حزيران/يونيو
االستيالء "وفي النهاية اتفق على التعديل بإدخال عبارة         .اإلشارة لحماس بأنها مليشيا خارجة عن القانون      

  ".استيالء مليشيات خارجة عن القانون"على مؤسسات السلطة بدال من " غير القانوني
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  :ع على نص الوثيقةولالطال
1. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98162CEB-5AB9-46C1-8643-

AF7F28207E70.htm 
2. http://www.aljazeera.net/mritems/streams/2007/11/10/1_735427_1_51.pdf 

   11/11/2007الجزيرة نت 
  

  منظمة التحرير وقادتها دخلوا في نفق معتم: برهوم .19
إن االستعداد الـذي أبـداه رئـيس الـسلطة          :" قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم      : ألفت حداد 
 محمود عباس بتعديل حدود الضفة المحتلة يتنافى مع تصريحات سـابقة لـه حـول تمـسكه                  الفلسطينية

وأكد برهوم أن عملية تبادل األراضي أكذوبة جديـدة لـذر             ".1967باألراضي الفلسطينية المحتلة عام     
 في نظر الفلسطينيين وإيهامهم بأن مـؤتمر الخريـف        " أنابوليس  "الرماد في العيون بهدف تجميل مؤتمر       

  .واعتبر تصريحات عباس ترسيخاً لالستيطان وتالعباً بحقوق الشعب الفلسطيني .سيحدث أثارا إيجابية
وبمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات أجاب برهوم عن سؤال حول ما إذا كانت فتح قـد                  

عليها حركـة فـتح     مشاريع منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر       :أجاب  .. سقطت بعد رحيله أم ال ؟     
منظمة التحرير وقادتها دخلوا في نفق معتم مع        . .جعلت السالم خيارا استراتيجيا مع االحتالل اإلسرائيلي      

 بشكل سري وعلني لكـن المحـصلة        1974مسلسل التفاوض بدا عام     ..االحتالل ولم يحصلوا على شيء    
 يستفيد من التجربة الماضـية      لألسف الرئيس محمود عباس يسلك نفس الطريق وال       : وتابع برهوم    .صفر

برغم من معطيات   .. .برغم من أنه هو الذي كان مهندس أوسلو ويعاود تكرار نفس التجربة في أنابوليس             
  ..تجربة فاشلة قادتها فتح إال أنها تواصل االنزالق بالبرنامج الوطني الفلسطيني إلى الهاوية
  11/11/2007 48عرب

  
  من التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينيةعرفات دفع حياته ث: لجان المقاومة .20

أن الرئيس الراحل ياسر    " أبو عوض " أكد األمين العام للجان المقاومة الشعبية كمال النيرب         : ألفت حداد 
وذكر أبو عوض أن أبو عمار كان رجـالً          .عرفات دفع حياته ثمن التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية       

بته زخماً جماهيرياً وإجماعاً من كافة األطراف حيث كان الصدر الحنون           وطنياً يتمتع بكريزما قيادية أكس    
 . وبقى متمسكاً بالثوابت ورفض أن يوقع فكان القـرار الـصهيوأمريكي جـاهزاً الغتيالـه         ،للفلسطينيين

وأضاف األمين العام للجان المقاومة في الذكرى الثالثة الغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات أن الـشهيد                
مار أيقن أن اللغة التي يفهمها العدو هي لغة القوة فكان المبادر في دعـم التـشكيالت العـسكرية                   أبو ع 

إنه وفي هذه الذكرى التي فقدنا فيهـا        :" وفي ختام حديثه قال أبو عوض      .العاملة على الساحة الفلسطينية   
عو األخوة في حركتي فتح     هذا الرجل المعطاء يجدر بنا أن نقيم أمورنا جيداً ونتمسك بوحدتنا ومن هنا ند             

 وأن تنهـى    ،وحماس للشروع الفوري بحوار مبني على أسس وطنية سليمة ال على أسس حزبية ضـيقة              
  .حالة االنقسام بين شطري الوطن والتي لم يستفد من ورائها سوى االحتالل

  11/11/2007 48عرب
  

  تجهل الجناة في اغتيال عرفات" فتح" .21
 أمس أنه لم يتم التوصل بعد إلى مالبسات         "فتح" المجلس الثوري لحركة      أكد إبراهيم أبو النجا عضو     :دبا

لقـد  "وقال أبو النجا في تصريحات أمس بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل عرفـات              .اغتيال ياسر عرفات  
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شكلت لجان للتحقيق في أسباب الوفاة، لكن الموضوع والملف بحاجة إلى تفاصـيل والموضـوع كبيـر                 
س سهال الوصول بشكل سريع إلى نتائج التحقيق، فهناك دراسة بطيئة ألن القـضية              لي"وأضاف  . "وشائك

بحاجة بالفعل لمعرفة مالبساتها وبحاجة إلى دقة ومهارة في العمل، والتحرك في جهات وعواصم لمعرفة               
الوفود التي كانت تأتي ومن كان يعمل هنا ومن كان يعمل هناك ألن هناك جهات عديدة كانت مـشاركة                   

  ."هذه الجريمةفي 
  12/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  حماس تدعو بالهداية لعباس كي يعود إلى شعبه قبل فوات األوان .22

ما جاء على لسان الرئيس محمود عباس في خطابه للشعب الفلسطيني في رام اهللا              " حماس"انتقدت حركة   
قيادة مؤامرة انقالبية لتأسيس كيـان      بمناسبة الذكرى الثالثة الغتيال الرئيس ياسر عرفات من اتهامه لها ب          

منفصل عن الضفة الغربية، واعتبرت ذلك جزءا من المسلسل المتواصل للسلطة الوطنية في اسـتهداف               
  .والشعب الفلسطيني في غزة واالستمتاع باستمرار حصاره" حماس"حركة 

ـ       الوأعرب المتحدث باسم     سـفه لمـا    عن أ " قدس برس "حركة سامي أبو زهري في تصريحات خاصة ل
صدر عن عباس من انتقادات لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة المقالة اسماعيل هنية، واسـتهجن أبـو                 
زهري ما أسماه بعمد الرئيس محمود عباس إلى شخصنة الخالف السياسي في محاولة لاللتفاف على ما                

سي لـم تفلـح فـي       محاولة شخصنة الخالف الـسيا    : "يتم اقترافه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وقال       
  ".التغطية على الجريمة السياسية التي ترتكبها قيادة السلطة ضد مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني

، وقـال إن    "حديث سـخيف  "تأسيس كيان منفصل بأنه     " حماس"ووصف أبو زهري كالم عباس عن نية        
 ردت عليـه    معنية بتأسيس كيان منفصل في غزة كالم أكثر مـن سـخيف، وقـد             " حماس"االدعاء بأن   "
بالدعوة إلى الحوار، والذي يفعل ذلك معني بتماسك األرض والقضية الفلسطينية، ثم ردت عليه              " حماس"

  ".أخيرا بالدعوة النعقاد التشريعي الذي شارك فيه نواب من غزة والضفة تعبيرا عن وحدة الوطن
واعتبر أبو زهـري     يها،واتهم أبو زهري عباس بالعمل على تشديد الحصار على غزة وغلق المنافذ عل            

دعوة عباس األسرة الدولية وكل محب للعدل والسالم في العالم، إلى التدخل في غزة جزءا من التحريض             
نـدعو  " حمـاس "نحن فـي    "وردا على دعوة عباس السماعيل هنية بالهداية، قال أبو زهري            على غزة، 

ان، ألن شعبنا لن يقبل ألحد أن يعمـل         للرئيس محمود عباس بالهداية وأن يعود إلى شعبه قبل فوات األو          
على تركيعه ومصادرة حقوقه وثوابته، وبغض النظر عن تصريحات عبـاس فـإن حمـاس ستواصـل          
مشوارها على طريق الجهاد والمقاومة والتمسك بالثوابت والحقوق وثقتنا بنصر اهللا لنا لن تغادرنا مهمـا                

  .تعبيره، على حد "كانت أسماء وعناوين الجهات التي تحاصرنا
  11/11/2007 قدس برس

  
  القوى والفصائل تدعو الى استلهام تجربة عرفات في حماية القرار الفلسطيني .23

دعت بيانات القوى والفصائل التي صدرت امس لمناسبة الذكرى الثالثة الستشهاد ابو عمار الى اسـتلهام                
 .حية والسياسية من حياة شـعبنا     الدروس والعبر من المسيرة التاريخية للراحل الكبير في المحطات الكفا         

كما دعت البيانات الى تجاوز حالة تقسيم الوطن وتفكيك مؤامرة االنقالب واعادة اللحمة للقضية الوطنية               
  .في مواجهة التطورات الدراماتيكية التي تحيط بها

   12/11/2007الحياة الجديدة 
  

  تحيي ذكرى غياب عرفات وأبو العينين يحمل على جبريل" فتح" .24
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مل أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء سلطان أبو العينين بعنـف                 ح
ـ        -على األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         العبـسي  " القيادة العامة أحمد جبريل واصفاً إياه بـ

 الثالثة لغياب الرئيس ياسر     في مخيم الرشيدية أمس بالذكرى    " فتح"جاء ذلك خالل احتفال لحركة       ".الجديد
عرفات وذكرى إعالن وثيقة االستقالل بحضور المطران يوحنا حداد، وممثلين عن القـوى واألحـزاب               

أكد أبو العينين البقاء على خطّ عرفات ونهجه، وشن حملة على الـبعض              و .اللبنانية والفصائل الفلسطينية  
د الشعب الفلسطيني ويتوسلون لمحادثـة رجـل فـي          الذين يعملون على تشري   "الذين وصفهم باالنقالبيين    

ـ     ".المخابرات اإلسرائيلية  لمصلحة من تعمل وأي دور     "، وسأله   "العبسي الجديد "وشبه أبو العينين جبريل ب
، الى القيام بجولة فـي مخيمـات        "حزب اهللا "و" أمل"، داعياً حركة    "لك؟ لبثّ هذه السموم وهذه األضاليل     

من العيب والعار أن يـدعي جبريـل أن         : " وقال .ام هذا التحريض الرخيص   بيروت للوقوف عن كثب أم    
، واصفاً ما أدلى بـه      "العبسي موجود في مخيمات الجنوب، كأنه يصدر مذكرة جلب بحق هذه المخيمات           

  ".باإلخبار، ويدعو الى فتنة فلسطينية، ويبشّر بحرب بين اللبنانيين والفلسطينيين"
  12/11/2007األخبار اللبنانية 

  
  لن نتنازل عن أي من ثوابتنا إلنجاح مؤتمر الخريف وال مؤتمر للفصائل في دمشق: فتح .25

أن تكون قيادة السلطة قد قدمت أي تنازل فـي قـضايا            " فتح"نفى عضو في اللجنة الحركية العليا لحركة        
الذي قـال بأنـه     ، ودعا الفلسطينيين إلى مؤازرة الوفد الفلسطيني        "أنابوليس"الحل النهائي إلنجاح مؤتمر     

وأكد عضو اللجنة    .سيفاوض باسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني         
ـ       " فتح"الحركية العليا في حركة      أن الجانـب   " قـدس بـرس   "ابراهيم أبو النجا في تصريحات خاصة لـ

سرائيليين أن ينجزوا ما تبقـى      الفلسطيني قد أنجز ما هو مطلوب منه، وأن المطلوب من األمريكيين واإل           
ونفى أبو النجا أن يكون قد صدر عن مندوب فلسطين في األمـم              إلنجاح اجتماع الخريف في أنابوليس،    
مندوب فلسطين لم يقل هذا،     "خارجة عن القانون، وقال إن      " حماس"المتحدة أي تصريح بالدعوة العتبار      

عام حركة الجهاد اإلسالمي إلى أن يكـون سـندا          ودعا أبو النجا أمين      ".رغم كل الذي قامت به حماس     
على صعيد آخر أكد أبو النجا أن المؤتمر الوطني الذي دعت له بعـض الفـصائل             للمفاوض الفلسطيني، 

ال مؤتمر في دمشق، فقد أكد لنا اإلخـوة الـسوريون           "الفلسطينية في دمشق قد طوي ولن يعقد، وأوضح         
  .ة التي شاركونا في صياغتها وهم متمسكون بهاأنهم متمسكون بمنظمة التحرير الفلسطيني

  11/11/2007 قدس برس
  

  المقاومة تقصف أهدافاً إسرائيلية بستة صواريخ .26
 تبنت فصائل فلسطينية مـسلحة أمـس قـصف البلـدات والمواقـع              : ماهر إبراهيم، والوكاالت   -غزة  

 القدس الجنـاح العـسكري      وأعلنت سرايا . اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بستة صواريخ محلية الصنع       
باتجاه مدينـة عـسقالن     " قدس"لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها أمس عن إطالق صاروخ من طراز           

كما أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العـسكري للجـان المقاومـة الـشعبية،               . جنوب إسرائيل 
نت كتائب شهداء األقـصى     بينما تب . 3مسؤوليتها عن قصف بلدة سديروت بصاروخين من طراز ناصر          

ولم . الجناح العسكري لحركة فتح قصف موقع إيريز العسكري ومستوطنة نتيف هعتسرا بثالثة صواريخ            
تعترف اإلذاعة اإلسرائيلية العامة سوى بسقوط صاروخ واحد على قرية جنوبي عسقالن، مشيرةً إلى أن               

  . اتعملية القصف أسفرت عن نشوب حريق دون أن يسفر عن وقوع إصاب
  21/11/2007  اإلماراتيةالبيان 

  
  !البديل لمؤتمر انابوليس هو بقاء الوضع الحالي: اولمرت .27
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 اكد رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت بان البديل لمؤتمر انابوليس هـو بقـاء الوضـع                 -القدس  
من جهة اخـرى     .الحالي على ما هو عليه، مشيرا الى ان كل من يعتقد بان هذا الوضع جيد ليس واقعيا                

قال اولمرت ان الحكومة االسرائيلية ال توهم احدا بان االوضاع سهلة، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية تواجه                
واضاف اولمرت انه اذا تم التوصل الى اتفاق فسيكون          .مشاكل وقطاع غزة ال يزال تحت سيطرة حماس       

ومضى يقـول ان اسـرائيل      . طة الطريق تطبيقه منوطا بوفاء الفلسطينيين بالتزاماتهم بموجب خطة خري       
  .ليست ملزمة بجدول زمني معين ولكنها تريد تحقيق التقدم في المسيرة السلمية قدر االمكان
  12/11/2007القدس الفلسطينية 

 
  ال جدوى من التفاوض مع عباس: وزراء إسرائيليون .28

 إيلي يشاي امـس أنـه ال        والوزير في الحكومة اإلسرائيلية   " شاس"قال رئيس حزب    :  د ب أ   -تل أبيب   
ونقلت  .جدوى من إجراء مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألنه ال يسيطر على قطاع غزة              

إن عباس أعلن بنفسه انه ال يسيطر       "اإلذاعة اإلسرائيلية عن يشاي قوله خالل الجلسة األسبوعية للحكومة          
أنـه يتعـين علـى      "وأضاف   ". شعبها فقط  على قطاع غزة فال يمكن التفاوض مع قيادة تمثل جزءا من          

الفلسطينيين قطع دابر اإلرهاب ووقف التحريض في المدارس وجمع األسـلحة غيـر المرخـصة قبـل      
 يجب على الفلسطينيين إدراك أنه ليس هنـاك مجـال علـى اإلطـالق               .الخوض في المفاوضات معهم   

إن موقف إسرائيل من مسالة القـدس       "واتفق مع يشاي الوزير يعقوب ادري قائال         ".للتفاوض على القدس  
  ".لم يتغير وأنها ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة

، من رئيس الوزراء إيهود     " إسرائيل بيتنا "وفي السياق ذاته ، طلب الوزير أفيغدور ليبرمان رئيس حزب           
ين غير  الفلسطيني"أولمرت إجراء نقاش في مجلس الوزراء قبل التوجه إلى مؤتمر أنابوليس ، معتبرا أن               

وأكد أولمرت لليبرمان انه ينوي إجراء مثل هذا النقاش قبل الذهاب إلـى             ".قادرين على الوفاء بتعهداتهم   
بدوره ، شكك الوزير رافي ايتان رئيس حزب المتقاعدين في إمكانية نجاح مؤتمر أنـابوليس ،                . المؤتمر

  ". تزال شاسعةالفجوات بين مواقف الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني ال"معتبرا أن 
  12/11/2007الدستور 

  
  وفد أمني مصري إلى غزة إلتمام صفقة شليط: هآرتس .29

زار سراً المسؤول عن ملف التبادل في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي           :  محمد جمال  -القدس المحتلة   
ـ   ) إسرائيل(أوفير ديكل مصر مؤخرا حامال قائمة بأسماء األسرى الذين توافق            ك مـن   اإلفراج عنهم وذل

أجل اإلسراع في المفاوضات إلصالح سراح العريف جلعاد شاليط، وقال ديكل، اقتـرح عـودة الوفـد                 
األمني المصري إلى قطاع غزة من أجل استئناف المفاوضات حول اإلفراج عن شاليط، أو أن تستضيف                

 حركـة   مصر مباحثات اإلفراج عن األسرى، وأخبر وزير االستخبارات المصرية عمر سليمان وفد من            
ميرتس اإلسرائيلي زار مصر األسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن التبادل ما                

خبر مفاده أن المنسق اإلسرائيلي ديكل قام بزيارة سجن هداريم،          " هآرتس"تزال قائمة، وأوردت صحيفة     
حماس على اإلفـراج  حيث قابل ديكل في السجن أحد قادة الجهاز العسكري في حركة حماس الذي تصر    
  ".حسب هآرتس"عنه وتحدث معه في األمر، ومن المعتقد أن الحديث يدور هنا عن يحيى السنوار 

  12/11/2007الشرق القطرية   
  

  حالة تأهب قصوى في ديمونة": صنداي تايمز" .30
ذكرت تقارير إخبارية امس أن الصواريخ الدفاعية حـول مفاعـل ديمونـة النـووي                :  د ب أ   -لندن  
 مرة االسبوع الماضي وسط مخاوف من تعرضـه إلـى           30رائيلي وضعت في حالة تأهب قصوى       االس
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البريطانية بأن إسرائيل نقلـت بطاريـة صـواريخ         " صنداي تايمز "وأفادت صحيفة    .غارة جوية سورية  
باتريوت األمريكية الصنع المضادة للطائرات إلى ديمونة في صـحراء النقـب، عقـب ورود تقـارير                 

 تفيد باحتمال شن سوريا غارة جوية ردا على قصف إسرائيل الجوي لموقع في شمال سوريا                استخباراتية
وأشارت الصحيفة إلى أنه ، في إجـراء غيـر معتـاد ، سـمح                .قبل شهرين يشتبه في أنه منشأة نووية      

ت للضباط المسؤولين عن الصواريخ بالحديث للتليفزيون االسرائيلي الحكومي عن استعداداتهم ، حيث نقل            
نحن مستعدون  : "وهي نائبة القائد المسؤول عن بطارية باتريوت      " آدي"الصحيفة عن ضابطة شابة تدعى      

ونقلـت عـن الـضابطة       ".الطالق الصواريخ في ثوان بمجرد أن نصل إلى أقصى درجات االسـتعداد           
ي طـائرة   االسرائيلية قولها إن وحدة صواريخ باتريوت المكلفة بحماية مفاعل ديمونة مخولة بإسـقاط أ             

  .تقترب من المكان ، سواء كانت مدنية أو حربية
  11/11/2007الدستور 

 
  تشرع في تحضير المؤن والمقابر استعداداً لحرب محتملة" إسرائيل" .31

أن سلطات الكيان المحلية    " مصادر مطلعة " عن   48نقلت إذاعة عربية في أراضي       : وديع عواودة  -حيفا  
 .بوجوب االستعداد لحرب جديدة وقاسية محتملة     " اإلسرائيلي"لية للجيش   تلقت بالغاً من قيادة الجبهة الداخ     

العربية بأن البالغات جاءت على شكل رسائل رسمية، تشير إلى وجـوب            " الشمس"وأفاد مراسل إذاعة    
االتفاق مع تجار محليين بوثائق رسمية لتسجيل عناوين المستودعات والمتـاجر الغذائيـة فـي منـاطق        

وطلب ممثلو جيش    .إلخضاعها لسلطة وتعليمات جيش االحتالل استنادا لقوانين الطوارئ       نفوذهم، تمهيداً   
االحتالل شمل كافة المنتجات الغذائية الضرورية كالماء والمعلبات والطحـين والحليـب والخبـز ليـتم                
تزويدها بواسطة الجيش بعد وضع يده عليها، كما دعا الجيش السلطات المحليـة إلـى تجهيـز أراض                  

  .يلها لمقابر بغية دفن الموتى وأماكن عامة تستخدم كمالجئوتحو
  12/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   مؤسسة حكومية عمل فيها اولمرت20تدهم دون إنذار " وحدة التحقيق في الغش" .32

في الشرطة اإلسرائيلية أمس حملة تفتيش واسعة في أكثر مـن           " وحدة التحقيق في الغش   "نفذت  : الناصرة
سة حكومية وعامة ومكاتب محامين في القطاع الخاص ومكاتب بلدية القدس اإلسـرائيلية،             عشرين مؤس 

وحققت مع أكثر من مئة شخص بحثاً عن قرائن ومستندات تتعلق بعمل رئيس الحكومة ايهود اولمـرت                 
لدية أو رئيساً للب  ،في هذه المؤسسات والمكاتب سواء حين كان وزيراً للصناعة والتجارة أو وزيراً للمال              

في تسعينات القرن الماضي، وذلك على خلفية الشبهات بضلوعه في قضايا فساد كثيرة أمـر المستـشار                 
  .بالتحقيق فيها" المراقب العام"القضائي للحكومة و 

  12/11/2007الحياة 
  

  قادة الجيش تخلوا عن الجنود: قائد فرقة الجليل خالل الحرب .33
ثانية، الجنرال غال هيرش، قادة الجـيش االسـرائيلي امـس           اتهم قائد فرقة الجليل خالل حرب لبنان ال       

وفي اول ظهور اعالمي     . بالتخلي عن جنودهم خالل المعركة وعدم تحمل مسؤولية الفشل اثناء العدوان          
له، بعد استقالته من الجيش قبل عام، اعتبر هيرش خالل حفل نشر كتاب جديد عـن الحـرب وضـعه                    

مـشوها  "يق في خطف الجنديين ايهود غولدفاسر والداد ريغيف كان          الصحافي امير رابابورت، ان التحق    
  ".فشال استخباراتيا خطيرا"كما شكل " وناقصا ومتحيزا

  12/11/2007السفير 
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  في اسرائيلالفساد يتعمق  .34
 من الجمهور يعتقـدون     % 69 لمؤتمر سديروت، ان     2007يظهر جدول الفساد السنوي للعام       :"يديعوت"

 في المئة   40: وتقدم نتائج البحث صورة مقلقة    . لحكم في اسرائيل عاٍل حتى عاٍل جداً      بأن مستوى الفساد ل   
من الجمهور في إسرائيل يعتقدون أن مستوى فساد الحكم في أسرائيل عاٍل جداً، مرة ونصف ما كان في                  

تبـر  كما فحص الجدول الجهات التي تع     .  في المئة من الجمهور فقط بذلك      28السنة الماضية، حين اعتقد     
  .  في المئة، تسير األحزاب السياسية59 على رأس القائمة، مع 2007.فاسدة في نظر الجمهور في العام

  12/11/2007السفير 
  

  غالبية الفلسطينيين يتوقعون فشل اجتماع أنابولس : استطالع .35
ـ        أن   :رام اهللا  من   12/11/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت سطيني نتائج استطالع جديد للرأى العـام الفل

يتوقعون فشل اجتماع انـابولس، بينمـا توقـع          % 62 اظهرت أن    ،أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال    
أال يتغير أي شيء على الوضع الفلسطيني في حال فـشل المـؤتمر،            % 47 فيما رجح    .هنجاح%  35.3
احتمالية تدخل  إلى  % 21.7بينما أشار    ،ن فشله سيؤدي إلى اندالع انتفاضة جديدة      أ أعتبروا% 28مقابل  

 في إعطاء فرصة لمفاوضات السالم بين الجـانبين الفلـسطيني           ةرغبالسؤال عن   الولدى   .أطراف ثالثة 
، ما يشكل ارتفاعا ملحوظا مقارنـة       الطرفينمفاوضات السالم بشكل عام بين      % 67.9واإلسرائيلي، أيد   

  ،2003 اسـتطالع نيـسان      في% 51.3بإجابات المستطلعين خالل فترات سابقة، حيث أيد  المفاوضات          
 في  %45.7 من إجراء المفاوضات مقابل      %30.6وفي المقابل فقد عارض      .2002أيلول    في %46.5و

  .2002أيلول   في%51.9و، 2003نيسان 
 آخر على رغبـة     امؤشربينت   إلى أن النتائج  : رام اهللا من   11/11/2007وكالة معاً اإلخبارية    وأشارت  

، الحل على أساس إقامة دولتـين   % 53فضل  حيث  ضات إلنهاء الصراع،    الجمهور بإعطاء فرصة للمفاو   
 أن  8.9 رأى   بينماالحل على أساس إقامة دولة ثنائية القومية في كل فلسطين التاريخية،            % 23.5أيد  فيما  

أكد فأما حول قضية عودة الالجئين،       .الحل هو إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضي فلسطين التاريخية         
أيدوا عودتهم إلى الدولة الفلـسطينية      % 9.7لى ضرورة عودتهم إلى موطنهم األصلي، مقابل        ع% 66.8

حول الحل األفضل لمشكلة القدس، قـال        و .أيدوا تعويضهم كبديل للعودة   فقط  % 9في الضفة والقطاع، و   
ة طالبوا بأن تكون القدس الشرقي    % 26.3مسلمين، مقابل   الن الحل، هو أن تصبح عاصمة لكل        أ% 52.9

فقط أيدوا أن تكـون القـدس موحـدة         % 10.6عاصمة للدولة الفلسطينية، والغربية عاصمة إلسرائيل، و      
   .طالبوا بأن تصبح دولية% 7.4ومفتوحة وعاصمة للدولتين، مقابل 

  محمود عباس  أن:  رام اهللا  مراسلها من     منتصر حمدان   نقال عن  12/11/2007 الحياة الجديدة    واوردت
، وبعد  %16.3، تاله إسماعيل هنية بتأييد      %18.3 ثقة وحظي ب   في االستطالع  ألولى على المكانة ا   حافظ

في المرتبة الرابعـة سـالم      في حين تساوى    ،  %14.3حصل على تأييد    الذي  ذلك جاء مروان البرغوثي     
فيما تراجعت نسبة الذين ال يثقـون بأحـد خـالل هـذا             . لكل منهما % 2.3فياض ومحمد دحالن بنسبة     

 أما حول الثقة بالفصائل فقـد       .في استطالع آب من العام الحالي     % 29.2، مقابل   %27.4ى  االستطالع إل 
 حيث حـصلت علـى ثقـة        تأما حماس فقد تراجع   . في آب % 34.4مقابل  % 40حافظت فتح على ثقة     

عن رضـاهم عـن أداء   % 50.3عبر  وعلى صعيد آخر فقد      .في استطالع آب  % 21.6، مقابل   19.7%
حوالي مائة يوم على حكومة تسيير األعمال التي يشكل المستقلون أكثرية فيهـا،             ، وبمناسبة مرور    عباس
تفـضل  % 32.3 من المستطلعين، أن تكون غالبية أي حكومة مقبلة من المستقلين، مقابـل              %39فضل  

وعند مقارنة أداء حكومـة فيـاض        .تفضل حكومة بأكثرية حمساوية   % 18.3حكومة بأكثرية فتحاوية، و   
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 أن أداء   قـالوا % 24.8 أفضل، مقابـل     األولىأن أداء   % 43.3 ىحكومة هنية المقالة، رأ   حاليا مع أداء    
 فقـد   االنقسام الداخلي  وحول   .أن ال فرق في أداء الحكومتين     % 23.6حكومة فياض أسوأ، في حين قال       

أعرب  فيما   .رأى نصف المستطلعين أن هناك إمكانية للعودة إلى حكومة وحدة وطنية عن طريق الحوار             
 بأن ال مجال النتقال أحداث االقتتال الداخلي في غزة إلى الضفة            معن اعتقاده من جهة أخرى،    % 68.6

أن ال تسيطر حماس على الـضفة كمـا        % 79.6 توقع   إلى ذلك فقد  . توقعوا ذلك % 27.7الغربية، مقابل   
 .توقعوا العكس %15.7 مقابل ،فعلت في غزة

  
  ي مفاجئ لألقصىصبري يحذر من اقتحام اسرائيلالشيخ عكرمة  .36

دعا الشيخ عكرمة صبري حراس المسجد األقصى والمصلين المسلمين إلى أخذ           :  د ب أ   -القدس المحتلة   
وأضـاف   .الحيطة والحذر من أي محاولة للجيش اإلسرائيلي والمستوطنين القتحام المـسجد األقـصى            

ن الخالفـات   الفتا إلـى أ   ن أطماع المتطرفين واضحة في محاوالتهم لالستيالء على المسجد،          موضحا، أ 
وأسف من جهة أخرى لردود األفعال العربية حـول هـذه      . الداخلية تشجع االحتالل على تنفيذ مخططاته     

  .لدول العربية واإلسالميةفي امختلف المستويات المخاطر، رغم تحذير 
  12/11/2007الدستور 

  
  االحتالل يقيم شبكات عازلة لمنع التواصل بين أسرى النقب  .37

 إقامة شبكات عازلة فوق أقـسام الـسجن         ةقررت ادارة سجن النقب اإلسرائيلي     : أمين أبو وردة   -نابلس  
ن هذا اإلجراء يأتي ضمن سياسة التضييق       أاعتبر األسرى   قد  و. لعزل االسرى ومنع التواصل فيما بينهم     

أيا وا إلى أن     وأشار .على المعتقلين وإشعارهم في كل لحظة أنهم معتقلون ومعزولون عن العالم الخارجي           
من الوعود التي قطعتها اإلدارة لم يتحقق وأن إدارة السجن تستخف باألسرى وبالحركة األسيرة، مشيرين              

، بينمـا   إلى أن التضامن الشعبي مع قضيتهم ومع استشهاد محمد األشقر كان مرحليا ولم يدم سوى أيـام                
  .قضيتهم بحاجة إلى عمل دائم ومستمر وليس موسميا

  12/11/2007اراتية الخليج اإلم
  

  ادارة سجن النقب ترفض استقبال أسير فقد احدى خصيتيه بعد أحداث الشهر المنصرم  .38
 الذي  ،ن الجعبي يال األسير تحس  بعلم أن إدارة سجن النقب رفضت استق      : مركز أحرار لدراسات األسرى   

وقفها بعـدم قـدرة   م معللة   .فقد إحدى خصيتيه في األحداث األخيرة التي شهدها سجن النقب الصحراوي          
 ولذلك قامت بإرجاعـه     .تخشى من تدهور وضعه الصحي    ها  نأ و ،السجن على استيعاب مثل هذه الحاالت     

  . سجن مستشفى الرملة ىال
  11/11/2007تقرير االسرى 

  
   على التعري الكامل بعد اعتقالهم  في خان يونساالحتالل يجبر فلسطينيين .39

أمس، عـن مواصـلة قـوات االحـتالل           إسرائيلية  تلفزيونية كشف قناة :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
عمليات الدهم في منطقة خان يونس واعتقال مواطنين فلسطينيين والتحقيق معهـم ومحاولـة تجنيـدهم                

 ودفعهم للهروب بتهديدهم    على ارتداء مالبس من ورق    ، بعد إجبارهم    واطالقهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم    
  . المالبس الورقية تتطايربإطالق النار، مما يجعل هذه

  12/11/2007الخليج اإلماراتية 
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   من عائلة واحدة وإصابة طبيب بقصف اسرائيليشهيدان في غزة  .40
 أول من أمس بنيران قوات االحتالل شـرق          من عائلة واحدة   استشهد فتيان فلسطينيان  :  رائد الفي  -غزة  

  وفي سياق .  التحديد الفاصل مع إسرائيلعندما كانا يحاوالن اجتياز خط غزة، مخيم البريج وسط قطاع
  

أصيب طبيب فلسطيني بجروح خطرة أمس جراء قصف سيارة مدنية بصاروخ من طائرة استطالع              آخر  
  .إسرائيلية في شمال القطاع

  12/11/2007األخبار اللبنانية 
  

  فاقدو الهوية يواصلون اعتصامهم بغزة وسط اشكاليات وتصريحات متضاربة .41
 لالسبوع التاسع عشر على التوالي تواصل اللجنة الوطنية للدفاع عن حق المواطنة             :كري نفوذ الب  -غزة  

وظهور العديد  ،  تنظيم االعتصامات االسبوعية امام مقر المجلس التشريعي بغزة في ظل تصاعد معاناتهم           
الهويـة  من االشكاليات المتعلقة بتحديث البيانات او الشروط واالولويات الالزمة للحصول على بطاقـة              

ضافة الى وجود مشاكل اخرى تتعلق      إ ،ضمن القوائم الجديدة التي وافق عليها الجانب االسرائيلي مؤخرا        
و أ ،بأولئك الذين قدموا عبر الحدود المصرية الفلسطينية اثناء فتح الثغرات فيه دون ختم جوازات السفر               

وفـي هـذا     .رار من ياسر عرفات   الذين قدموا عبر معبر رفح الحدودي عن طريق الجوازات المؤقتة بق          
 رجائي ابو دقة رئيس اللجنة خاطفي الجندي االسرائيلي بطرح موضوع فاقدي الهوية فـي               طالبالسياق  

 على ضرورة تشكيل لجنـة مـن المجـالس           من جهة أخرى   مشدداه،  اطار الشروط الالزمة لالفراج عن    
  .لمواطنةالتشريعية والوطنية والمركزية لمتابعة شؤون المواطن وحقوق ا

  12/11/2007الحياة الجديدة 
  

  ذكرى عرفات للمشاركة في مهرجان إلى رام اهللاحافالت عبور االحتالل يمنع  .42
احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عدداً من الحـافالت المتوجهـة إلـى مدينـة رام اهللا                : محافظات

دداً من صور عرفات وأعالمـا      كما مزق االحتالل ع    .للمشاركة في الذكرى الثالثة لرحيل ياسر عرفات      
، الذي دارت عليه مواجهـات بـين         في الضفة الغربية   على مدخل مخيم العروب    فتح، فلسطينية ورايات 

التي أمطرت المخيم بوابل من الرصاص الحي والمطـاطي، وأطلقـت            عشرات الفتية وقوات االحتالل،   
  .القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين

  12/11/2007الحياة الجديدة 
  

  48 في اراضي من الحركة اإلسالمية كانوا يحاولون إصالح طريق مسجد5احتجاز  .43
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية خمسة مواطنين من قرية الفريديس من أنصار الحركـة اإلسـالمية كـانوا                
يحاولون ترميم الطريق المؤدية إلى أنقاض مسجد قرية صرفند المهجرة الواقعة جنـوب حيفـا، الـذي                 

  . مؤخرا لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد االسرائيليةرفته دائرة األراضيج
  10/11/2007 48عرب

  
 العمالت األجنبية تنقرض من مصارف غزة والشيكل في طريقه للنفاد : تحقيق .44

زمة حقيقية بسبب نقص العمالت النقدية أتعاني بنوك غزة في هذه االوقات  : اشرف الهور-غزة 
ن المودعين  أ نائب مدير مصرف وذكر. يستخدمها الفلسطينيون في تعامالتهم االقتصاديةاالجنبية التي

ن هذه االزمة الخانقة أ اوضحم. من تجار وموظفين ال يستطيعون سحب ايداعاتهم النقدية بسبب النقص
 صاحب مؤسسة مصرفية كبيرة  فيما توقع.قطاع منذ اشهرالسببها اسرائيل، التي تفرض حصاراً علي 
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انه في حال لم يسمح لهذه العملة بالدخول، إلى ان تنفد خالل االسابيع القليلة القادمة عملة الشيكل، ونبه 
 على هذا وذكر. فان عدد من شركات الصرافة وفروع لبنوك فلسطينية ستغلق ابوابها امام المراجعين

ت بسعر اكبر من سعر بسبب نقص العمالت االجنبية، يضطر لشراء وتبديل هذه العمالونه أ الصعيد،
مس أذكرت كانت قد مصادر اسرائيلية فيما يشار في هذا السياق إلى أن . صرفها في االسواق العالمية

 ىتدرس طلبا قدمته السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري للموافقة علدفاع االسرائيلية ن وزارة الأ
  . مليون شيكل لبنوك القطاع105ادخال مبلغ 

  12/11/2007 القدس العربي
  

  وفاة مريضة في غزة نتيجة النقص في الدواء .45
طان بعـد   رأعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن وفاة مواطنة في قطاع غزة بمرض الـس            : ألفت حداد 

جددت من جهتها   و .نقص العالج الالزم لها وعدم تمكنها من السفر للعالج بالخارج بسبب إغالق المعابر            
، قطاع ووفاة عشرات الحاالت   التحذيرها من تدهور الوضع اإلنساني في       الحصار  لمقاومة  اللجنة الشعبية   

  .وطالبت العالم الحر بالتدخل لوقف حرب الحصار على قطاع غزة، وإنقاذه قبل فوات األوان
  11/11/2007 48عرب

  
  ال حروب في المخيمات: نصر اهللا .46

عما يتـردد    ،  صر أمس لمناسبة يوم الشهيد    عالقاها   كلمة   فينصر اهللا   قال االمين العام لحزب اهللا حسن       
نحن نراهن أوال على العالقة الطيبة جـدا        ": عن المخيمات الفلسطينية في محيط بيروت والضاحية، قال       

بين مخيمات الضاحية وجوارها، وأيضا على العالقة الطيبة مع منظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل              
عالم باتصاالت مع المنظمة والفصائل لالحتيـاط فـي هـذا الـزمن             وقد بدأنا بعيدا عن اإل    . الفلسطينية

الصعب، وإن شاء اهللا لن تكون هناك مشكلة على اإلطالق، وفي المقابل نراهن على أنفـسنا وإرادتنـا،                  
 وحركـة   "حـزب اهللا  "وللذين يتحدثون عن جـر      . ومحيط المخيمات محب ومتعاطف مع أهل المخيمات      

إذاً نحن نراهن على كل الفصائل الفلسطينية أن ال         . "مات على اإلطالق  ، لن تكون هناك حرب مخي     "أمل"
تسمح ألحد باختراق واقع المخيمات الفلسطينية ونراهن على اللجان الشعبية في المخيمات ونراهن علـى               
أهل المخيمات، وفي المقابل نراهن على أنفسنا وعلى إرادتنا وأنا أقول إن محيط المخيمات هـو محـيط                 

 وحركـة   "حـزب اهللا  "ان المخيمات ومحب وودود وفي أسوأ األحوال للذين يتحدثون عن جر            مؤاخ لسك 
لن تكون هناك حرب مخيمات عندنا هنـا        :  إلى حرب مخيمات جديدة، أنا أقول لهم بضرس قاطع         "أمل"

  .على اإلطالق
  12/11/2007السفير 

  
  طينية اعاقتهاتي حاولت منظمات فلسعرفات أرسى مقومات الدولة ال:  لعباسالحريري .47

النيابية النائب سعد الحريري أمس، برقية الى الرئيس الفلـسطيني محمـود            " المستقبل"وجه رئيس كتلة    
األمل الكبير  "وأعرب عن    .عباس، لمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات         

ز الثورة الفلسطينية والنضال ضد اسـرائيل  باستمرار القيادة الفلسطينية الحالية بالسير على خط ونهج رم 
الرئيس ياسر عرفات الذي أرسى اولى مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على رغم كل محـاوالت                

 ".التفتيت الستيالد تنظيمات ومنظمات فلسطينية رديفة لتعطيل وإعاقة تحقيق هذا الهدف القومي التاريخي            
سيادتكم وإخوانكم في القيادة الفلسطينية مسؤوليات جسيمة تجاه قيـادة          ان هذه الذكرى ترتب على      : "وقال

اننا في هذه المناسبة نعبر عن تضامننا معكم ومع الـشعب         . الشعب الفلسطيني وترسيخ وحدته الفلسطينية    
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الفلسطيني الشقيق، ونشيد بدوركم في توطيد أواصر االخوة اللبنانية الفلسطينية وتفويت الفرصـة علـى               
  ".ت التي حاولت تعكير هذه العالقة واإلضرار بهاالجها

  12/11/2007المستقبل 
  
  

  قادة عرب يبحثون بالقاهرة عن معنى لمشاركتهم في انابوليس  .48
شهدت القاهرة، امس، لقاءات مفاجئة بين ستة من الزعماء العرب، :  زهير اندراوس-القاهرة، الناصرة 

 امس، بالعاهل السعودي عبداهللا بن عبد العزيز، ثم حيث اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك، صباح
اجتمع الرئيس مبارك بالرؤساء اليمني علي عبداهللا صالح والسوداني عمر البشير والعراقي جالل 

فيما وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل األردني عبد اهللا الثاني إلى القاهرة، مساء طالباني، 
وقالت مصادر عربية مطلعة، ان الزعماء العرب يحاولون التنسيق والتفاهم على دور عربي في . امس

ابوليس األمريكية، نوفمبر الجاري في مدينة أن/ المؤتمر الدولي للسالم، المتوقع عقده نهاية تشرين الثاني
أعلنت الرئاسة المصرية، امس، األحد انه ال توجد رؤية عربية مشتركة، واعتبرت أن خطة خارطة 

وقالت المصادر، ان عدم التنسيق مع الدول العربية قد يدفع دوال . الطريق قد تجاوزت أطرها الزمنية
ان امريكا ترعي المفاوضات بين واشارت المصادر الى . عربية مثل السعودية ومصر لمقاطعة المؤتمر

الفلسطينيين واالسرائيليين، دون اي مشاورات مع الدول العربية، التي تطالب امريكا بحضورها المؤتمر 
واضافت المصادر ان مصر والسعودية تحاوالن ايجاد دعم . لبحث التطبيع بين الدول العربية واسرائيل

 ان يكون مؤتمر انابوليس مضيعة للوقت في حال لم عربي لموقفهما، خاصة انهما تؤكدان قلقهما من
وقال عواد ان موقف مصر والسعودية التوصل لنتائج ملموسة تفتح . يعالج المشاكل الجوهرية للنزاع

الطريق للتعامل مع باقي مسارات عملية السالم وتفتح الطريق لطرح قضية االراضي المحتلة في 
وقالت المصادر . ماثل نحو السالم بين اسرائيل وسورية ولبنانالجوالن السورية وتفتح الطريق لتقدم م

انه يبدو ان االردن الدولة العربية الوحيدة التي يتم التنسيق معها بالمفاوضات، فيما تصعد اسرائيل 
حملتها ضد مصر حيث تتهمها بالتغاضي عن تهريب االسلحة للمقاومة في غزة ومساعدة حماس والعمل 

الت المصادر انه يبدو ان زيارة عباس والعاهل االردني لمصر تأتي في اطار وق. علي اضعاف عباس
 .ترطيب االجواء مع الرئيس مبارك

  12/11/2007القدس العربي 
  

  " إسرائيلية"القاهرة تنفي عمل بعثة آثار  .49
نفت مصر ان بعثة آثار يهودية تعمل في مدينة فاقوس في الشرقية في الوجه البحري، وقال : القاهرة

ئيس االدارة المركزية لآلثار المصرية الدكتور محمد عبد المقصود، امس، انه ال صحة مطلقاً لما تردد ر
في نشاط الحفائر والتنقيب في تلك المنطقة، وأضاف انه ال توجد مطلقاً " إسرائيلية"عن عمل بعثة آثار 

عد دراسة ما تردد تبين ان أو يهودية تعمل في أي موقع أثري في مصر، وأنه ب" إسرائيلية"أية بعثات 
هناك بعثة آثار أمريكية هي التي تعمل في المنطقة، وتقوم بتنقيباتها وفق شروط المجلس األعلى لآلثار، 

وأوضح عبدالمقصود انه لم يحدث في يوم ما أن عملت . وبعد حصولها على الموافقات األمنية الالزمة
نطالقاً من رفض شامل للتطبيع في مجال اآلثار والذي بعثة آثار يهودية في المواقع األثرية في مصر، ا
  .يأتي استجابة لرفض عام للتطبيع الثقافي مع الكيان

  12/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  غير قادرة على دفع ثمن حقيقي لعملية السالم مسؤول خليجي يؤكد أن حكومة اولمرت .50
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اية الشهر الماضي في نيويورك بين  أن لقاء عقد نه،ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة االمريكية
مسؤول اسرائيلي وآخر من دولة خليجية بناء على طلب األول للتأكيد على أن تل ابيب معنية باحداث 
تقدم في عملية السالم في لقاء أنابوليس، وأنها ترغب في مشاركة العديد من الدول العربية خاصة ما 

 أن المسؤول الخليجي المقرب من البيت األبيض ،صادروأضافت الم .أسمتها المصادر بالدول المعتدلة
خرج من اللقاء مع المسؤول االسرائيلي بانطباع أن حكومة تل أبيب الحالية غير قادرة على تقديم ثمن 
حقيقي لدفع عملية السالم الى االمام، وأن الظروف الحالية ظروف صعبة وال وجود لمناخ يسمح 

وأكدت المصادر أن  .رى دولية مؤثرة بممارسة ضغوط على اسرائيلللواليات المتحدة أو ألي جهة اخ
المسؤول الخليجي قابل خالل زيارته للواليات المتحدة مستشارا سابقا لشؤون الشرق االوسط في ادارة 
الرئيس كلينتون وأن ما استمع اليه المسؤول المذكور من المستشار السابق حول رؤيته للقاء السالم 

ا المسؤول اكثر تشاؤما من امكانية تحقيق أي تقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الخريفي جعلت هذ
  . االسرائيلي

   12/11/2007المنار الفلسطينية 
  

  "البارد"مساعدة إيرانية مالية للطالب الفلسطينيين في  .51
 ألف دوالر 40أعلن مسؤول في السفارة االيرانية في بيروت، ان بالده قدمت مساعدة بقيمة : ب.ف.أ

إلى الطالب الفلسطينيين في مخيم نهر البارد في شمال لبنان الذي كان مسرحاً لمعارك ضارية بين فتح 
هذه "وقال الدبلوماسي االيراني أسد اهللا كفاشي ان . االسالم والجيش اللبناني ألكثر من ثالثة أشهر

وأضاف ان هذه ".  الباردالمساعدة تقدمة من الطالب االيرانيين إلى الطالب الفلسطينيين في مخيم نهر
  .المساعدة هي الدفعة األولى من سلسلة مساعدات إلى الشعب الفلسطيني حتى يعود إلى دياره
  12/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  وزارة الثقافة المصرية تؤكد رفض التطبيع  .52

لثقافي مع قال مسؤولون في وزارة الثقافة المصرية ان رفض الوزير فاروق حسني للتطبيع ا: القاهرة
إسرائيل ال رجعة فيه، انطالقاً من موقف قومي، ورغبة من جموع المثقفين والفنانين، تعبر عنها وزارة 

وجاءت التأكيدات بعدما تردد عن اعتزام السفير اإلسرائيلي في مصر شالوم كوهين عرض الفيلم . الثقافة
زله بالقاهرة، بعد رفض وزارة ، في دار عرض خاصة في مصر أو في من"زيارة الفرقة"االسرائيلي 

.  الشهر الحالي27الثقافة عرضه ضمن مسابقات مهرجان القاهرة الدولي السينمائي المقرر له يوم 
ويدعو الفيلم إلى التطبيع، فضالً عن احتوائه على مشاهد غير أخالقية كثيرة، ويتحدى بذلك ارادة الشعب 

  .المصري الرافض للتطبيع
  12/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  حرب إيران وإسرائيل الكالمية تتصاعد   .53

صعدت إسرائيل، خالل اليومين الماضيين، تهديداتها بالخيار العسكري بدل العقوبات المحدودة  :وكاالت
  ". أصغر من أن تهددها"ضد إيران، وهو ما ردت عليه طهران، أمس، بالتأكيد أن إسرائيل 

  12/11/2007السفير 
  

  بريطاني متمرد  فتحون النار على وزيري" إسرائيل"أصدقاء  .54
يتعرض وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لورد مالوك براون لحملة ضارية،           :  عمر حنين  -لندن  

ومـسؤولون بـوزارة    " اسرائيل"بسبب مواقفه المستقلة المناهضة للواليات المتحدة، وقد شارك اصدقاء          
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وه بأنه يثير الحرج لحكومة رئيس الوزراء جوردون براون،         الخارجية في توجيه االتهامات إليه، ووصف     
، في صفحتها األولى أمس، هذا الهجوم       "صنداي تايمز "وقد أبرزت صحيفة    . وانه ال يمكن االعتماد عليه    

الذي يشنه هؤالء المسؤولون، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، على الوزير الذي كان يشغل مـن قبـل                   
  . لألمم المتحدةمنصب نائب األمين العام

  12/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  العبسي" عقدة"جبريل و" سندان"جنبالط و" مطرقة"عندما تصبح المخيمات عالقة بين  .55
ما هي حقيقة الوضع في المخيمات الفلسطينية، وال سيما تلك الكائنة في بيروت والـضاحية        : عماد مرمل 

ط وأحمد جبريل يحذران في وقت متقارب من مخطـط          الجنوبية؟ أي مصادفة هي التي جعلت وليد جنبال       
نهـر  "يتم التحضير له إلشعال مخيم برج البراجنة وغيره، بينما ما تزال رائحة البارود تفوح من أزقـة                  

  المتفحمة؟ " البارد
لماذا أصبح مخيم البرج محاصرا، فجأة، بين مطرقة جنبالط الذي توقع ظهور طبعة جديدة مـن شـاكر                  

إليه ألسباب وأهـداف    " فتح"ين سندان جبريل الذي تحدث عن استقدام مئات من عناصر           العبسي فيه، وب  
  مشبوهة؟ 

، السياسية  "العبوات الموقوتة "وهل تملك الفصائل الفلسطينية في المخيمات القدرة الفعلية على سحب فتيل            
  واالمنية؟ 

الفلسطينية، علـى وقـع شـائعات       أسئلة ساخنة تطايرت خالل االيام القليلة الماضية في سماء المخيمات           
متتالية حول حوادث هنا وهناك واستعدادات تجري لمواجهات فلسطينية داخلية وأخـرى فلـسطينية ـ    

وحزب اهللا  " التحالف"و" منظمة التحرير "لبنانية، االمر الذي تطلب جهودا استثنائية من قيادات في فصائل           
الشكاالت الفردية التي حصلت مؤخرا في إطارها       حركة أمل الحتواء موجة القلق والتوتر ووضع بعض ا        

  . الضيق والعادي
أنجزت تـشكيل   ) المعارضة(وعلم أن األطراف الفلسطينية في منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية           

 عنصرا مناصفة، للحفاظ على االمن في مخيمي برج البراجنة وشاتيال           40قوة أمنية مشتركة تضم مبدئيا      
، ومن المتوقع ان تباشر مهمتها خالل الساعات القليلة المقبلة مع اسـتكمال الجهوزيـة               في مرحلة أولى  

اللوجستية وإيجاد مقر لها في شاتيال، بعدما تم استئجار واحد في البرج، على ان تخضع قيادة القوة الـى                   
  . قاعدة المداورة

تحديد مواعيد لـه للقـاء      وفي سياق تحصين الساحة، طلب ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي             
الرئيس نبيه بري واالمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا والنائب وليد جنبالط، علما ان وفدا مـن             

والتقى أمـين سـر فـصائل       " الماريوت"حزب اهللا زار قبل أيام مقر ممثلية منظمة التحرير قرب فندق            
  . المنظمة في بيروت خالد عارف

الم االمين العام للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة أحمد جبريل حول تحركات مشبوهة  والالفت لالنتباه ان ك
في مخيمات بيروت لم يلق قبوال في مختلف االوساط الفلسطينية، بما فيهـا تلـك الحليفـة                 " فتح"لحركة  

ي حـال   على مستوى الخيارات السياسية االستراتيجية المتصلة برفض التسوية، كما ه         " القيادة العامة "لـ
اللتين التقتا مع فصائل منظمة التحرير على نفي صحة الوقائع التي           " الجهاد االسالمي "و" حماس"حركتي  

  . أوردها جبريل
تلقي بظاللها الثقيلة على باقي المخيمات، بعـدما كـادت أحـداث            " نهر البارد "ومن الواضح ان معركة     

ي يؤكدون، على اختالف انتماءاتهم، انهم ليسوا بوارد        للفلسطينيين الذ " العقدة"تتحول الى ما يشبه     " البارد"
في صفوفهم، سواء اتخذ شكال أصوليا سلفيا او شكال سياسيا مختلفا بمـسميات         " عبسي"القبول بتواجد أي    

  . أخرى
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ومن هنا، يشدد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي على ان هناك قرارا حاسما لـدينا                  
الى أي معركة فلسطينية داخلية، ألننا نقدس الدم الفلسطيني، وبالنبرة ذاتها يؤكـد انـه ال                بعدم االنجرار   

فنحن لسنا أغبياء وندرك اننـا  "يمكن االنزالق الى أي مواجهة مع حزب اهللا الذي نحترم كفاحه ونضاله،      
الـى التجاذبـات    ، جازما بأن القوى الفلسطينية لن تنجـر         .."وحزب اهللا نشكل عقبة كأداء أمام إسرائيل      

  . الداخلية اللبنانية
وحين يتطرق زكي الى كالم جبريل، يرتفع منسوب الغضب في نبرته مؤكدا انه مليء بالحقد واالكاذيب                

، ومشيرا الى انه ال يمكن لشخص يزعم انه قائد فلسطيني أن يدعو إلى ذبح شعبه                "واإلناء ينضح بما فيه   "
  . بطريقة مجانية

ـ    500بريل بأن أكثر من     ويهزأ زكي من ادعاء ج     جرى اسـتقدامهم إلـى     " فتح" عنصر فلسطيني تابع ل
إن المخيمين أصـبحا ال يتـسعان       : مخيمي برج البراجنة وشاتيال، من خارجهما، قائال بابتسامة ساخرة        

ـ      وافد، مشيرا الى ان ما نقوم به ال يتعدى حدود ترتيب أوضاعنا االداريـة               500لموطئ قدم فما بالك ب
  . ة وإعادة االعتبار الى كوادر مغبونة ومظلومةوالتنظيمي

وال ينسى زكي ان يدافع عن مستشاره خالد عارف الذي اتهمه جبريل بالتعاون مع الموساد اإلسـرائيلي                 
واالتصال به في قبرص، معتبرا ان سبب الحملة على عارف تعود الى كونه واجه ظاهرة جبايـة خـوة           

في بعض المخيمات، ليستنتج في نهاية المطـاف أن         " القيادة العامة "الكهرباء التي كانت تمارسها عناصر      
جبريل لجأ من خالل ما تفوه به الى رفع الغطاء عن عارف وإباحة دمه في بلد يعـاني مـن الفـراغ،                      

  . وخصوصا على المستوى االمني
تيالء على مكاتبهـا    ليست لقيطة في برج البراجنة، يلفت االنتباه الى انه تم االس          " فتح"وإذ يؤكد زكي ان     

، "القيادة العامة " وقد استقرت في بعضها عناصر من        1982,بعد خروج منظمة التحرير من بيروت عام        
  . اشترت شققا جديدة في مخيم البرج" فتح"متحديا ان يثبت أي كان ان 

وحسما للجدل، يطالب زكي بتشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في صحة ما أدلى به جبريل عـن استحـضار                  
ئات العناصر الفتحاوية الى مخيمات الضاحية وبيروت، مؤكدا انه مستعد مسبقا لاللتزام بـأي نتيجـة                م

  . تتوصل اليها
في هذه االثناء، كان مستشار زكي وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عارف                

بعد مشاركته فـي    " الماريوت"ف  يلوذ الى استراحة قصيرة في مكتبه في مقر ممثلية منظمة التحرير خل           
مسيرة شهدها مخيم شاتيال لمناسبة ذكرى رحيل ياسر عرفات، متحدثا عن تلقيـه مئـات االتـصاالت                 
الهاتفية المتضامنة والمتعاطفة معه بعد الهجوم الذي شنه عليه جبريل، بل انه يروي بـسرور كيـف ان                  

نبه في مسيرة شاتيال وأبلغوه عـدم مـوافقتهم         ـ فرع بيروت ساروا الى جا     " القيادة العامة "مسؤولين في   
  . على ما اورده رئيسهم

وبلغة حازمة، يؤكد عارف وهو يرتشف كوب الشاي انه سيقاضي جبريل امام القضاء اللبناني بتهمة الذم                
والقدح وإثارة الفتنة الموصوفة، محمال إياه المسؤولية المباشرة عن كل ما يمكن ان يتعرض لـه علـى                  

  . ته الشخصية، وبما يمثل سياسيا وتنظيمامستوى سالم
ويطالب عارف بتشكيل قوة مشتركة تضم فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية وحـزب اهللا               
وحركة أمل تتولى مداهمة كل االماكن التي ادعى جبريل أنها تحوي عناصر فلسطينية غريبة في مخيمي                

جبريل نفسه هو الذي استحضر عناصر من خارج المخيمات      البرج وشاتيال، وعندها سيكتشف الجميع ان       
  . بل من خارج لبنان، عدا عن لجوء عناصره الى تدشيم مواقعهم

ان حرصنا على الشياح وحارة حريك هو بحجم حرصنا على          : يشعل عارف سيجارته الرفيعة، ويضيف    
ه، وسنبقى مـدافعين عـن      مخيمي شاتيال والبرج، ونحن لن ننجر الى أي فتنة يريدها جبريل ومن وراء            

  . السلم االهلي في المخيمات وخارجها
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وفي رد على تساؤالت النائب جنبالط حول إمكانية ظهور شاكر عبسي آخر في مخـيم البـرج، يـشدد                   
وبالتـالي فـإن النـساء      " نهر البارد "عارف على ان الشعب الفلسطيني ستخلص العبر من درس معركة           

 عبسي جديد بتكرار التجربة المرة في مخيماتهم، ولن تكون هنـاك            واألطفال لن يسمحوا ألي فصيل او     
  . حاجة الستخدام السالح من أجل منع مواجهة جديدة

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، المتواجد في مخـيم بـرج                
ليست في زمانها وال في مكانهـا،       فيرى من جهته ان كل هذه السجاالت والتجاذبات الحاصلة           البراجنة،

وهي ال تأتي إال بالضرر على الشعبين الشقيقين اللبناني والفلـسطيني، مؤكـدا ان المخيمـات بأبنائهـا                  
ويشير الى ان مخيمات بيروت وخصوصا برج البراجنة تعيش حالة          . وفصائلها يرفضون االنجرار إليها   

  .  وال إمكانية لوقوع فتنةاستقرار وعالقة مميزة مع الجوار اللبناني الشقيق
وإذ يقول ان الوقائع ال تتطابق مع كالم جبريل، يلفت االنتباه الى ان همنا يجب ان يتمحور حول إعـادة                    

تحـصيل  "وليس منع تكرار تجربته في أماكن أخرى، الن ذلك ينبغي ان يكون             " نهر البارد "إعمار مخيم   
  ". حاصل

المخيمات في  " مناعة"مع منظمة التحرير في تأكيد      " المعارضة"وتتقاطع فصائل تحالف القوى الفلسطينية      
  . مواجهة خطر الفتنة الداخلية او مع المحيط اللبناني

في لبنان أسامة حمدان على ان الفصائل الفلسطينية اتفقت         " حماس"ضمن هذا السياق، يشدد ممثل حركة       
ت استباقية، أمنية وسياسية، للحؤول     على ضبط الوضع في مخيمات البرج وصبرا وشاتيال واتخاذ إجراءا         
  . دون وقوع اي مشكلة، الن الكل سيخرج خاسرا منها ولن يربح أحد

في السياق ذاته، يقول ممثل حركة الجهاد االسالمي في لبنان ابو عماد الرفاعي ان المخيمات محـصنة                 
غ مـستوى الخـالف     داخليا وهناك وعي لدى الجميع بوجوب عدم االنجرار الى أي نزاع مسلح مهما بل             

كان درسا بليغا للشعب الفلسطيني بكـل قـواه،         " نهر البارد "السياسي، الفتا االنتباه الى ان ما حصل في         
  . االمر الذي يحصن ساحتنا ضد محاوالت اختراقها

ويرى الرفاعي ان الفصائل الفلسطينية على اختالف توجهاتها مدركة ان اي صراع داخل المخيمـات او                
كون بمثابة انتكاسة لمستقبل الوجود الفلسطيني وقضية الالجئين، جازما بأن الوضع سيبقى            مع جوارها سي  

تحت السيطرة ولن يقع المحظور، ومشيرا الى ان بعض االطراف اللبنانيـة قـد تكـون معنيـة بـزج                    
  . الفلسطينيين في الصراع الداخلي اللبناني، إال اننا لن نكون جزءا من هذا التجاذب

المعلومات التي أوردها أحمد جبريل، يرى الرفاعي انها انطوت على مبالغات ليـست فـي               وتعليقا على   
  . محلها وتحتاج الى تدقيق، معربا عن أسفه لنشر الغسيل الفلسطيني بهذه الطريقة

وماذا عن تحذير النائب جنبالط من ظهور عبسي جديد في مخيم برج البراجنـة؟ يعتبـر الرفـاعي ان                   
خدم المخيمات من أجل أغراض معينة وتجييش الواقع الفلسطيني في اتجاه رؤيـة             البعض يحاول ان يست   

  . فريق محدد، مؤكدا ان الفلسطيني ال يقبل ان يستخدم كفزاعة، الننا أصحاب قضية وحق
  12/11/2007السفير 

  
  في ذكراه الثالثة غموض االستشهاد" الختيار" .56

  حسام كنفاني
ليصدر حكمه على شخصيات كان لها أثرها على مسار أحداثه، لكـن            يحتاج التاريخ في العادة إلى عقود       

ثالث سنوات كانت كافية إلظهار فداحة خسارة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات على قضيته ومـسارها،               
  وربما مصيرها، الذي بات يترقب مجهوالً يأتي من غزة أو رام اهللا أو أنابوليس

 لم تستطع تقسيم الشعب الفلـسطيني،  1967 ونكسة   1948عام  أعوام الشتات الجغرافي التي أعقبت نكبة       
الذي كان مجمعاً على هدف واحد وقضية واحدة، ومجتمعاً في غالبيته العظمى حول رمز واحـد كـان                  
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اسمه ياسر عرفات أو أبو عمار، أو مثلما حال للكثير من الفلسطينيين تـسميته فـي سـنواته األخيـرة                    
  ".الختيار"

كانت كفيلـة بتغييـر خريطـة الواقـع الـسياسي           " الختيار"الث التي أعقبت رحيل     غير أن السنوات الث   
الفلسطيني، ورسم خريطة جديدة، لم يبق الفصل فيها في السياسة، بل تعداه إلى الجغرافيا؛ فالمسافة بـين                 
 الضفة الغربية وقطاع غزة باتت أطول من أن تقاس بالكيلومترات، واختلطت فيها رائحة الدم والبـارود               

  .وقتال رفاق البندقية
الذكرى الثالثة الستشهاد عرفات تمر على حال فلسطينية متشرذمة، هي إحدى نتائج غياب هذا الـزعيم                
الرمز، الذي نجح طوال فترة وجوده على رأس السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في ضـبط إيقـاع                  

كان يتقن لعبة التناقضات، التي     . تفلت من يديه  لعبة السياسة الداخلية ومسك خيوطها، التي نادراً ما كانت          
كانت تتيح له أن يبقى الوحيد الممسك بمفاتيح القرار الفلسطيني عبر غالبية محطاته، سواء في عمان أو                 

  .بيروت أو تونس، وحتى عندما عاد إلى رام اهللا وغزة
نكة هذا الزعيم ليدير بدهاء حالة      في الذكرى الثالثة لالستشهاد الغامض، ما أحوج الفلسطينيين اليوم إلى ح          

الفصل السياسي القائمة، والتي بالتأكيد ما كانت لتحصل في ظلّه؛ فإلى رمزية قرار عرفات وكاريزميته،               
  .نجح الرجل في تجسيد أيديولوجيات طرفي الصراع القائم على الساحة الفلسطينية

لداخل، المقاومة والممانعـة الفلـسطينية،      أبو عمار كان يمثّل، في تاريخه وجزء من أدائه السياسي في ا           
فهـو لـم   . اليوم شعاراً لمعركتها الداخلية ومبرراً الستيالئها على قطاع غزة      " حماس"التي ترفعها حركة    

يترك يوماً البندقية، التي كان يراها لسانه الثاني للتفاوض مع اإلسرائيليين، وكان خير من سـخّر هـذه                  
  .وضات، ولم يتردد في استخدامها أكثر من مرةالوسيلة في خدمة إدارته للمفا

وبناء عليه كان عرفات أفضل من خاض لعبة التفاوض مع اإلسرائيليين، التي يرفعها الرئيس الفلسطيني               
داخلياً، وال سيما أنه عندما أراد      " حماس"محمود عباس اليوم شعاره األول واألخير ويعول عليها لمواجهة          

، وقف أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ليعلن أنه         "وريثه الديموقراطي "عتبار أنه   تقليد الزعيم الراحل، با   
يحمل غصن الزيتون فقط، متناسياً البندقية التي رفعها عرفات إلى جانب غصن الزيتون حين خطب أمام                

تسقطوا جئت إليكم حامالً بندقية وغصن زيتون، فال        "، وقال حينها    1974المنظمة الدولية في جنيف عام      
  ".غصن الزيتون من يدي

عام " فتح"، التابعة لحركة    "كتائب شهداء األقصى  "كان شعار انطالق وتأسيس     " البندقية وغصن الزيتون  "و
، وجزء من استراتيجية عرفات، الذي جعلته شوكة        "كامب دايفيد "، بمثابة رد على فشل مفاوضات       2000

أكثر من مرة إلى التخلص منه، فقاطعه الرئيس األميركي         في حلق اإلسرائيليين واألميركيين، الذين سعوا       
جورج بوش ورفض أي حوار معه، وحاربه وحاصره رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون،              

  . عبر مرض ال تزال تفاصيله غامضة إلى اليوم2004بغطاء أميركي، إلى حين تم التخلص منه عام 
  المرض واالستشهاد

ن أحد رسمياً السبب الحقيقي لوفاة أبو عمـار، إال أن معطيـات وألغـازاً وتـصريحات           إلى اليوم لم يعل   
وتسريبات كثيرة أعقبت الوفاة، أكدت أن موت الزعيم الفلسطيني لم يكن نتيجة طبيعية لمرض عـضال،                
بل بتدبير جهنمي متعدد األطراف شارك فيه اإلسرائيليون واألميركيون وبعـض الفلـسطينيين، وحتـى               

  .نسيونالفر
وإلى اليوم، ال يزال مصير لجنة التحقيق التي ألّفتها السلطة الفلسطينية لكشف أسباب الوفـاة غامـضاً،                 
وسط تشكيك العديد من المسؤولين الفلسطينيين، الذين كانوا مقربين من الرئيس الراحل، في جدية عمـل                

  .ميةاللجنة، وال سيما أن الحديث الرسمي عنها ال يتعدى المناسبات الرس
ورغم ذلك، فإن سيناريوهات عديدة رسمت للوفاة، لعل أبرزها حديث طبيب عرفات الخاص، الـدكتور               

  .أشرف الكردي، الذي كان متابعاً لحالته الصحية، عن نوع من المؤامرة أحاط بوفاة الزعيم الفلسطيني
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لرئيس الفلـسطيني   فالكردي، الذي شغل منصب وزير الصحة في األردن، كان من أقرب المقربين إلى ا             
 يوماً، وسبقه إليه فريق مـن       18الراحل، لكن استدعاءه لعالج عرفات في مرضه األخير تأخّر أكثر من            

  .، على حد قوله"أنهم اعتادوا استدعاءه كلما عطس الرئيس"األطباء التونسيين والمصريين، رغم 
افق لعرفات في رحلته األخيرة إلى      واشتكى الكردي، في أكثر من تصريح ومقابلة، إبعاده عن الوفد المر          

. رفضوا تزويده بنتائج التحليالت الطبية التي أجريت في العاصـمة الفرنـسية           "باريس، مشيراً إلى أنهم     
، واالكتفاء باإلشارة إلى مرافقي عرفات في باريس، فإن الطبيب األردني كـشف             "هم"ورغم تكتمه على    

  .هاأن محمود عباس رفض طلبه إخراج الجثة وتشريح
، مستنداً إلى بريـد  )إيدز(وعرض الكردي فرضية تسميم عرفات وحقنه بفيروس نقص المناعة المكتسبة         

إلكتروني وصله من مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي يعلمه فيه بأنه تم اكتـشاف الفيـروس فـي دم                  
 وال سيما أنه كان     إال أنه يجزم أن اإليدز ليس سبب الوفاة، بل هو للتغطية على عملية التسميم،             . عرفات

وأشار إلى أن السم كان يعمل      . قد أجرى فحوصاً للرئيس الراحل قبل أشهر من الوفاة لم تظهر الفيروس           
  .على تكسير خاليا الدم الخارجة من النخاح الشوكي

المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل، بسام أبو شريف، ال يزال إلى اليوم من أشد المدافعين عن                
  ".وقت قولها لم يحن بعد"رية تسميم عرفات، ويؤكّد أن بحوزته معلومات تدعم هذه النظرية، لكن نظ

ويشبه أبو شريف، وغيره، استشهاد أبو عمار، باستشهاد القيادي في الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين                
ال بلجيكيـة   ، الذي تؤكد كتب ووثائق إسرائيلية أنه اغتيل عبـر شـوكو           1978الدكتور وديع حداد عام     

  .مسمومة نقلت إليه من أوروبا إلى العراق
السم وضع في الطعام ويدخل عبـر مـسام    "ولقصة التسميم تفاصيل مختلفة لدى أبو شريف، إذ يقول إن           

ويعمل على تعطيـل كـل أجـزاء        .  أشهر إلى عام حتى يقتل ضحيته      8التذوق في اللسان ويأخذ ما بين       
  ".و األخرى حتى يصل إلى الدماغالجسم الداخلية وآلياته واحدة تل

إال أن رواية السم في الطعام تجد ما يناقضها في روايات الحرس الخاص لعرفـات؛ فنائـب مـسؤول                   
الحرس في المقاطعة، منير الزعبي، يؤكّد أن الجميع في المقاطعة المحاصرة كان يتناول الطعام نفـسه،                

ضية التسميم عبر اللمس، وخصوصاً أن عرفات       ولم يكن هناك طعام خاص لعرفات أو غيره، مرجحاً فر         
  .كان يستقبل وفوداً فلسطينية وأجنبية وحتى إسرائيلية كثيرة في مقر حصاره

األمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم يرجح فرضية التسميم عبر األدويـة، وال سـيما أن                 
 اإلسرائيلي، إضافة إلى أن الرئيس الراحل كان        األدوية التي كان يتناولها عرفات كانت تمر عبر الرقيب        

  ".أدوية مقويات"يتقبل هدايا كثيرة من الوفود التي كانت تزوره، وبعضها كان يقدم له 
  المنفّذ اإلسرائيلي

ال يزال أمامها وقت طويل لتكشف      " الموساد"بالطبع لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن قتل عرفات، وملفات          
لكن صحفاً وكتباً وتسريبات إعالمية     . ت اإلسرائيلية إبان فترة مرض عرفات واستشهاده      الدور أو المداوال  

إسرائيلية وأجنبية تحدثت كثيراً عن الوفاة والمداوالت بين شارون ووزير دفاعه شـاؤول موفـاز قبـل                 
االغتيال، وحتى مداوالت بين شارون وبوش توحي بأن شيئاً ما كان يعد.  

" أسرار شـارون  "ري دان، الذي كان من أقرب المقربين لشارون، نقل في كتابه            الصحافي اإلسرائيلي أو  
 نيـسان   14نص الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس األميركي خالل قمتهما فـي               

 بعـدم   2001، والذي قال دان إن شارون تحرر بموجبه من الوعد الذي كان قد قطعه لبوش عام                 2004
  .تالمساس بعرفا

ال يعد نفسه ملتزماً بذلك الوعـد الـذي نجـح    "ويكشف دان عن أن شارون قال لبوش، خالل اللقاء، إنه          
، عندما فاز حزب الليكود باالنتخابات العامة       "الرئيس األميركي في الحصول عليه منه أثناء لقائهما األول        

فضل إبقاء مصير عرفات بأيـدي      قد يكون من األ   "إال أن بوش رد بالقول      . وألّف زعيمه حكومته األولى   
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ويتابع دان أنه حـين لـم    ". قد يكون من الواجب أحياناً مساعدة اهللا      "، فأجاب شارون    "قوة عليا، بأيدي اهللا   
  ".عبء ثقيل"يجب بوش على الجملة األخيرة، شعر شارون كأنه تحرر من 

فاز، قـال بـسام أبـو       الحوار بين بوش وشارون من الممكن أن يتطابق مع حوار آخر بين شارون ومو             
أنـت  "وبحسب هذا الحوار، قال وزير الدفاع لرئيس الوزراء     . شريف إنه حصل عليه من مصادر مؤكّدة      

عرفات سينتهي ولن يستطيع أحد أن      . أعطيت وعداً لبوش بأن اسرائيل لن يكون لها عالقة بقتل عرفات          
  ".إفعل وال عالقة إلسرائيل"، فرد عليه شارون "يتهم اسرائيل

وس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسـرائيلية، والرجـل األقـوى فـي         عام
  .للتخلص من عرفات" إيجاد طرق خلّاقة"االستخبارات العسكرية، دعا في أكثر من مناسبة إلى 

  التقرير الفرنسي وشيراك
لسلطة الفلسطينية وزوجة عرفات،    لم يخرج تقرير مستشفى بيرسي الفرنسي إلى العلن، رغم تسليمه إلى ا           

وينفي ابن شقيق عرفات، ناصر القدوة، أن يكون التقرير قدم تفاصيل عن الوفاة، غير ما               . سهى الطويل 
  ".عرفات مات بسبب توقف دماغه وأجزائه الداخلية وقلبه عن العمل: "اعلن في بيان الوفاة الرسمي

. سلطة أو عائلة الزعيم الفلسطيني الراحل بالكشف عنه       ومع ذلك، بقي التقرير طي الكتمان، ولم تسمح ال        
إال ". انتهاكاً للقـانون "حتى المستشفى الفرنسي أصر على رفض اإلفصاح عن محتويات التقرير باعتباره       

يعلم اسباب الوفاة ولن يفصح عنها حرصاً على القضية         "أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أكد أنه         
  ".الفلسطينية

ت الوفاة والظروف السياسية والتكتم الشديد، وحتى التجهيل، لما كان السبب المباشر لوفاة عرفات،              عالما
تؤكّد أن األمر لم يتم في ظروف طبيعية، ولئن كانت المعطيات الرسمية ال تقدم اليوم بياناً رسمياً بطبيعة                  

     مـساعدة اهللا "وعبـر  " ريقة خلّاقةبط"حالة الزعيم الفلسطيني، فإن معطيات غيرها تؤكد أن االغتيال تم ."
  ".شهيداً، شهيداً، شهيداً"، لكنه بات "قتيالً أو أسيراً أو طريداً"فهم أرادوه 

  12/11/2007األخبار اللبنانية 
  

  " البرج"إلى " البارد"كرة النار من  .57
  عريب الرنتاوي

ها ووقودهـا ومـسرحها     ليست صدفة أبدا ، بل هو إنذار مبكر ، يشي بقرب وقوع كارثة محققة ، مادت               
مخيمات الالجئين الفلسطينيين في بيروت ، وبصورة تبدو معها كارثة نهر البارد مزحة سمجة أو نزهـة    

   .قصيرة
فجأة ومن دون مقدمات ، يعلن وليد جنبالط عن مخطط سوري هدفه تفجير االستحقاق الرئاسي بدءا من                 

 أهداف هـذا المخطـط ووسـائله وأدواتـه ،            آذار على شرح   14مخيم برج البراجنة ، ويتعاقب أركان       
، ) المقصود النظام الـسوري بـالطبع     (وأراد تفجير الجيش معه وفيه      " نهر البارد "مذكرين بأن من فجر     

يسعى في استكمال المؤامرة على الجيش واألمن واالستحقاق ، وبالوسائل ذاتهـا ، وتـدخل الحكومـة                 
التلويح باستخدام الجيش والتحذير من إعادة إنتاج الـسيناريو        اللبنانية رسميا على خط التحذير من الفتنة و       

  .الدامي في نهر البارد
وفجأة ومن دون مقدمات أيضا ، يخرج علينا أحمد جبريل ، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين                 

ـ   " مؤامرة" القيادة العامة ، في حوار مطول مع تلفزيون الجديد ، شارحا أبعاد              - عد الحريـري   يعد لها س
إما إشعال فتنـة    :  إسرائيلي ، والهدف منها واحد من هدفين أو كالهما         -ومحمود عباس بتنسيق أمريكي     

 فلسطينية ساحتها ومسرحها مخيما شاتيال وبرج البراجنة ، أو جر حـزب اهللا إلـى حـرب                  -فلسطينية  
 1985خيمات ذاتها في العام     مخيمات ثانية شبيهة بحرب المخيمات األولى التي شنتها حركة أمل على الم           

  .، وبهدف اإلساءة للحزب وتوريطه في الدم الفلسطيني
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 آذار تلمح إلى أدوار مفترضة ألصوليين وعمالء لدمشق ومقـاتلين مـن فـصائل فلـسطينية     14رواية  
ما أ. محسوبة على سوريا ، تسللوا إلى المخيمات إلثارة الفتنة ، في إعادة شبه حرفية لسيناريو نهر البارد                

 مقاتل من فتح ـ اللجنة المركزية ، برئاسة خالد عارف وإشراف  500رواية أحمد جبريل فتتحدث عن 
عباس زكي وضوء أخضر من الرئيس محمود عباس ، مائة منهم جاءوا من العراق ويقال انهم من بقايا                  

  .جبهة التحرير العربية التي كانت موالية لنظام الرئيس صدام حسين
قابل للتكرار في برج    " سيناريو البارد األصولي  "، فال   " فراغات وثقوب سوداء  "تعانيان من   كلتا الروايتين   

البراجنة وشاتيال ، أقله في المدى المنظور ، وبسبب ضعف الحركات األصولية وإنهاكها أساسـا ، وال                 
ود عوامل عدة   التفجير يمكن أن يسبق االستحقاق الرئاسي ويتهدده كما تقول قوى األكثرية ، ال سيما بوج              

الذي نفذ بصورة داميـة    " التهجير"تكبح أمرا كهذا ، من بينها وعي األطراف الفلسطينية بخطورة مخطط            
في البارد ، ووجود مخيمات بيروت في قلب أو محيط الضاحية الجنوبية ومناطق نفوذ حزب اهللا المدرك                 

  .للعبة القذرة التي تحاك له وللمخيمات على حد سواء
ما مصلحة فـتح    : بريل ، وبرغم تماسكها الشكلي، إال أنها تفتقر ألجوبة على أسئلة من نوع            أما رواية ج  

في استدراج حزب اهللا لحرب استئصال ضد شعبها في آخر معاقل لجوئه وشتاته ، وكيـف ستتـصرف                  
ل لعشرات ألوف الالجئين ، في الوقت الذي ال يـزا         " التشريد المتكرر "و" اللجوء الثاني "الحركة مع عبء    

مشردين في العراء ، فضال بالطبع عن أسئلة تقنية من نوع من            " البارد" ألف الجئ من     30فيه أكثر من    
  ".اللوجستيات"نقل هؤالء وكيف وأين كانوا وبأية وثائق إلى غير ذلك من 

ة نحن أمام روايتين متناقضين ، تتهم كل منهما األخرى باللعب بالنار وإشعال فتيل الحرب األهلية والفتن               
: مخيمات البؤس والـشقاء ، والوقـود ذاتـه        : الفلسطينية اللبنانية ، بيد أنهما تلتقيان على المسرح الواحد        

المدنيين األبرياء ، والنتائج الكارثية ذاتها ، ولهذا نعلن نحن القلقين للغاية على مـصير المـدنيين مـن                   
ؤامرات الصغيرة ، أيا كانت أطرافها وأهدافها       الفلسطينيين واللبنانيين ، إدانتنا لهذه األالعيب الحقيرة والم       

 .ووسائلها
  12/11/2007الدستور 

  
  عجز السلطة الفلسطينية الذريعة اإلسرائيلية للمماطلة .58

   احمد عمرابي
تستحث رئيس السلطة الفلسطينية على نشر قوات األمن الفلسطينية في مدن الـضفة الغربيـة               " إسرائيل"

  . ةلمالحقة نشطاء المقاومة الوطني
 عنصر مـسلح    300وعلى الفور تنتشر قوة أمنية فلسطينية من        . سمعاً وطاعة : السلطة الفلسطينية تقول  

  . في مدينة نابلس بأمر من رئيس الوزراء سالم فياض
  : هنا يحدث شيء غريب

مة تواصل القوات اإلسرائيلية مداهماتها المتسلسلة في أحياء المدينة العتقال الناشطين من عناصر المقاو            
بـل حتـى    .. عامدة إلى تهميش القوات الفلسطينية ليس فقط لمنعها من المشاركة في عمليات المداهمـة             

  . بتجريد بعضها من السالح
تريد أن تخلق لدى الرأي العام العـالمي        " إسرائيل: "لكن رغم هذه الغرابة الظاهرية فإن الرسالة واضحة       

  : انطباعين في آن معاً
تشارك اإلسرائيليين في اعتبار أن فصائل المقاومة ليـست سـوى           " الشرعية"سطينية  أن القيادة الفل  : أوالً

  . يجب أن تقمع" إرهابية"منظمات 



  

  

 
 

  

            29 ص                                     899: لعدد        ا                        12/11/2007ثنين اإل: التاريخ

أن " إسرائيل"وبالتالي ال يجوز ل   " اإلرهاب"أن السلطة الفلسطينية مع ذلك عاجزة وواهنة عن كبح          : وثانياً
الرئيس محمود أبـو مـازن لـسلطته إرادة         وإذن فالسالم يرجأ إلى إن يستجمع       . تبرم معها اتفاق سالم   

  . سياسية وقوة هجومية بقدر كاف
ويمكن أن يضاف عنصر ثالث إلى مضمون الرسالة اإلسرائيلية وهو أنه ليست هناك أية جهة فلـسطينية     

  . بمنأى عن اإلذالل اإلسرائيلي حتى لو كانت سلطة الرئيس أبو مازن
سطينية جديرة بتعاطف عربي، ولكن كيف يجوز أن تحظـى  وربما في مثل هذا الوضع تكون السلطة الفل      

وهي ال تقبل اإلهانة اإلسرائيلية فحسب بل تسعى إلى استرضاء السلطة االحتالليـة             .. بمثل هذا التعاطف  
  اإلسرائيلية؟ 

في األسبوع المنصرم تقدم سفير السلطة الفلسطينية لدى األمم المتحدة رياض منصور بمشروع قرار إلى               
ولـوال  . بأنها ميلشيا خارجة على القـانون     " حماس"من الدولي ينعت حركة المقاومة اإلسالمية       مجلس األ 

معارضة حازمة من جانب ممثلي الدول العربية لدى األمم المتحدة لواصل المندوب الفلـسطيني الـدفع                
  . بالمشروع إلى أن يجاز كقرار دولي

وهو كذلك فعـال    . طينية بأنه مخز ومخجل   لقد وصفت حكومة حماس في غزة تحرك سفير السلطة الفلس         
  . لدى المنظمة الدولية" إسرائيل"ألنه يوحي وكأن هذا الدبلوماسي الفلسطيني ممثل ثان ل

هل يعقل أن تحرك السفير رياض منصور مجرد مبادرة فردية وليس تنفيـذاً             : والسؤال الذي يطرح هو   
  لتوجيه من الرئيس أبو مازن؟ 

ولكن في هذه الحالة فإنه يتوجب على الرئيس أبو مازن ليس فقط إقالـة   .  كذلك إننا نرجو أن يكون األمر    
  . السفير بل أيضاً إخضاعه لمحاسبة عسيرة

إننا نخشى أن يكون تحرك السفير الفلسطيني في أروقة األمم المتحدة ليس فقط تنفيذاً لتوجيه محدد مـن                  
ئيس السلطة الفلسطينية مع ضغط في هذا الصدد من         قيادته السياسية العليا وإنما يعكس أيضاً تجاوباً من ر        

وذلك في سياق مراهنة الرئيس الفلسطيني على الوهم السرابي المتمثل في           .. والواليات المتحدة " إسرائيل"
  . الذي تتبناه وترعاه الواليات المتحدة" المؤتمر الدولي"

الن بأن السلطة الفلسطينية بقيـادة أبـو        إنه وهم، وسيبقى وهما، ألن القيادة اإلسرائيلية لن تكف عن اإلع          
كما ورد مؤخراً فـي تقريـر رسـمي وضـعته           " عاجزة عن اإليفاء بالتزاماتها في مجال األمن      "مازن  

" الـدولي "وهكذا سيقول أيـضاً المـؤتمر       . االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ونشرته صحف إسرائيلية     
  . ل غير مسمىاألميركي لتبرير تأجيل قيام دولة فلسطينية ألج

  12/11/2007صحيفة فلسطين  
  

  نحو وقفة عربية مسؤولة .. االستيطان والسالم .59
  نواف الزرو

 7/ 11/ 2007اإلسرائيلية يوم األربعاء الماضـي      " السالم اآلن "لعل من شأن التقرير الذي أعلنته حركة        
سابات الفلسطينية العربية   حول معطيات الهجوم االستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية ان يقلب كل الح           

إزاء عملية المفاوضات والسالم المزعوم لو وقف الفلسطينيون والعرب وقفة جادة وحقيقية ومسؤولة في              
  ! مواجهة مشروع دولة االحتالل

 بؤرة استيطانية يهودية    88ان أعمال بناء تجري في      : على سبيل المثال  " السالم اآلن "فقد جاء في تقرير     
ة وان الحكومة اإلسرائيلية ال تبالي بالجهود الفلسطينية واألميركية التي تـدفع باتجـاه              في الضفة الغربي  

  . استئناف المفاوضات بشكل مكثف عقب مؤتمر انابوليس
انه يتم توسيع أربع    "وأكدت الحركة اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل اإلسرائيلي على خالف بعض العرب           

يـونثن  "وأفاد التقرير الذي استعرضـه      ". خرى حيث تقام منازل ثابتة    وثالثين نقطة استيطانية عشوائية أ    



  

  

 
 

  

            30 ص                                     899: لعدد        ا                        12/11/2007ثنين اإل: التاريخ

أن البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية يتواصل مـع اقتـراب موعـد               : من الحركة " بلوم
االجتماع الدولي حول السالم في الشرق األوسط المرتقب عقده في انابوليس في الواليات المتحـدة فـي                 

  . ةاألسابيع المقبل
ولعل هذا التقرير الخطير عن االستيطان الصهيوني عشية مؤتمر السالم المزعـوم يـستدعي التوقـف                
وتسليط األضواء على أهم وأخطر حقائق مشروع االستيطان المستمر على نحو بلـدوزري فـي عمـق          

  . األراضي العربية المحتلة
فلسطينيين، فلجأت لالنقضاض على    فقد جددت حكومة اولمرت وفق المعطيات الهجوم االستيطاني ضد ال         

أراضيهم، وحركت البلدوزرات العمالقة مجددا وشرعت بتكريس مخططاتها االستيطانية وفرض الوقائع           
على األرض، وأخذت تشن أكبر وأوسع هجمة استيطانية على األراضي الفلسطينية منذ توليها الحكم في               

  . 2006/ إسرائيل في شهر مارس من العام 
ي هذا الصدد أن دولة االحتالل ال تفوت فرصة اال وتستثمرها في تعزيز االستيطان والتهويد،        وال يخفى ف  

مـن خطـورة    " أريـج "وقد حذر الدكتور جاد إسحاق مدير معهد األبحاث التطبيقية في القدس المحتلـة              
ئق جديدة وأمر   استغالل الحكومة اإلسرائيلية لألوضاع الفلسطينية الداخلية واإلقليمية والدولية لفرض حقا         

  . واقع جديد في الضفة الغربية والقدس المحتلة عن المركز الفلسطيني لإلعالم
وفي صميم معنى الهجوم االستيطاني وتكريس االستيطان علـى األرض كـأمر واقـع يفـرض علـى                  

لوال وجود المستوطنات اليهوديـة فـي       : الفلسطينيين والعرب كان بلدوزرهم االستيطاني شارون قد قال       
  .  لعادت إسرائيل منذ زمن بعيد إلى الخط األخضر- اي الضفة -جوالن ويهودا والسامرة ال

وفي هذا السياق المتعلق بالجبهة االستيطانية أيضا كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن انه تحـت                
 تنـتهج   غطاء االنفجاريات اآلتية من غزة وعبارات اولمرت اللطيفة التي يهمس بها في آذان أبو مازن،              

 حزب العمل استراتيجية استيطانية توضح سبب صمت وزير الـشؤون االسـتراتيجية             -حكومة كاديما   
  . افيغدور ليبرمان
أن إسرائيل تتصرف مثل    : "اإلسرائيلية قد كشفت النقاب قبل شهور أيضا عن       " السالم اآلن "وكانت حركة   

نون الدولي فحسب، بـل كـذلك القـانون         دولة مافيا بأقدامها على سلب أمالك خاصة متجاهلة ليس القا         
  ". اإلسرائيلي

إلى ذلك كانت وحدة دعم المفاوضات الفلسطينية قد أعلنت في مؤتمر القدس لإلعالم واالتـصال حـول                 
  : التوسع االستيطاني معطيات تثير الرعب واستعرضت تطورات االستيطان والجدران كما يلي

ي أكثر من عامين على تأكيد محكمة العدل الدوليـة علـى            فبعد مض :  آخر التطورات المتعلقة بالجدار    -
عدم قانونية الجدار، واصلت إسرائيل بثبات تشييد الجدار والنظام الملحق به، وخصوصاً فـي منـاطق                

  . من مسار الجدار% 51تم وفقاً لألمم المتحدة االنتهاء من بناء . وسط وجنوب الضفة الغربية والقدس
في حين اكتمل بناء الجدار حـول القـدس   : ويضيف التقرير الفلسطيني: القدس اكتمال بناء الجدار في   -

 فلسطيني مقدسي عن باقي الضفة الغربية، استمر البناء         250. 000من الشمال والجنوب والشرق وعزل      
في مقطع الجدار بين قريتي بيت عور الفوقا والطيرة وبالقرب من حاجز الرام بـين ضـاحية البريـد                   

  . أكملت إسرائيل بناء معبر حزماوعطاروت، كما 
وعلى نحو مكمل استمرت إسرائيل في وضع الخطط وإقرار توسيع المستوطنات           :  التوسع االستيطاني  -

 مستوطنة بما   39في كافة أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، وقامت بأعمال بناء فعلية في ما ال يقل عن                
  .   المستوطنات الواقعة غرب الجدارفي ذلك المناطق الصناعية، مع تأكيد خاص على

ان طاقما من الباحثين االسرائيليين قـدم       : تفيد أحدث التقارير الفلسطينية   :  الغور تحت التهويد الجارف    -
دراسة الى المستوى السياسي في إسرائيل، يوصي بضرورة ان تقوم الحكومـة اإلسـرائيلية بخطـوات                

إسرائيلي الـى  .. غور األردن"والدراسة حملت عنوان  . .عاجلة تعزز سيطرة إسرائيل على غور األردن      



  

  

 
 

  

            31 ص                                     899: لعدد        ا                        12/11/2007ثنين اإل: التاريخ

ان االحتفاظ بغور األردن يمنع تطور دولة فلسطينية وتمددها، ويحافظ علـى العمـق              "وجاء فيها   ". األبد
  ".  عن المنار-الجغرافي االستراتيجي ويمنع من قيام محور يمتد من طهران وحتى أبواب تل أبيب 

وعن خرائط االستيطان والجـدران والتهويـد   : زل والمصادرة في الضفة مساحات الجدار ومناطق الع -
ومناطق العزل والمصادرة كشفت المصادر الفلسطينية عن الخطة اإلسرائيلية الراميـة الـى مـصادرة               

  مساحات واسعة من جنوب الضفة الغربية وعزل الجنوب عن الوسط والشمال 
 الفصل العنصري خالل الخمسة عشر شهراً المقبلة بضم         إضافة الى تهويد المدينة المقدسة وإكمال جدار      

 -منها وخاصة في الواجهة الشرقية      % 38من الضفة الغربية عملياً وعزل أكثر من        % 14. 4أكثر من   
  . غور األردن
من المـساحة   % 29. 4 كيلومترا مربعا و تمثل      1664ان مساحة منطقة العزل الشرقية تبلغ       "وأوضحت  

 تجمعـا   42 مـستوطنة إسـرائيلية و     43و تضم أيـضا     )  كيلومترا مربعا  5661(ة  الكلية للضفة الغربي  
  ". فلسطينيا

وفي السياق الهجومي االستيطاني أيـضا      :  الخرائط والقرارات واألوامر العسكرية    - أسلحة االستيطان  -
  ونية اإلسرائيلي وابرز الخبراء في السياسات الصهي" معسكر السالم"كان أوري افنيري احد اهم أقطاب 

ان الحرب الحقيقية تدور رحاها في أنحـاء        : قد اكد لنا منذ أكثر من عشر سنوات على سبيل المثال قائالً           
الخرائط والقرارات واألوامر العسكرية، وهي     : الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأسلحتها تتكون من       

  . الموتحرب مصيرية يتعلق بها مصير ماليين الفلسطينيين، فأما الحياة واما 
وأدوات هذه الحرب المصيرية حسب افنيري وحسب التقـارير الفلـسطينية المختلفـة هـي الخـرائط                 
والقرارات واألوامر العسكرية اإلسرائيلية، والخـرائط هنـا هـي خـرائط األراضـي والمـصادرات                

  والمستعمرات والجدران، 
ائيلية والمتعلقة بتلـك الخـرائط،      هي تلك الصادرة عن المؤسسة السياسية والعسكرية اإلسر       -والقرارات  

 هي تلك التي تصدر لألسلحة اإلسرائيلية المختلفة وكذلك لوحـدات المـستوطنين             -والتعليمات العسكرية 
  ! اهجموا: اليهود وعنوانها العريض

  الجرافة كأداة حرب واستيطان 
لى مدار الساعة، وفي    اما اخطر أسلحة االستيطان فهي البلدوزرات العمالقة التي تعمل في جسم الضفة ع            

ان الجرافة تحولت الى أداة حـرب للجـيش   ": يهودا ليطاني "هذه الحقيقة الكبيرة يقول الكاتب اإلسرائيلي       
اإلسرائيلي، األداة التي تشبه الدبابة وترمي الى الدمار وليس الى البناء، ويؤكد الكاتب اإلسرائيلي عوفر               

تواصل صديقتنا الجرافة تصميم الواقـع فـي الـضفة          : الشيلح على دور الجرافة االستيطانية أيضا قائ      
  . الغربية

التفاؤل بعمليـة   : ومن جهتها كتبت الصحافية اإلسرائيلية المناهضة لسياسات االحتالل عميره هس تؤكد          
السالم شيء، والجرافات شيء آخر، فإسرائيل تبني للفلسطينيين في الضفة الغربية محميات هندية مبعثرة              

   .هنا وهناك
  فلسطين كلها تحت مخالب االستيطان 

 وللضفة الغربية تحت مظلة األوضاع العربيـة والدوليـة،          48اما عن معطيات التهويد الشامل لفلسطين     
  . فحدث بال حرج وبال حدود

فبيت القصيد هنا في هذا الصدد ان فلسطين من البحر الى النهر تحت مخالـب االغتـصاب والتهويـد                   
، وعلى مرأى   "عملية السالم " العملية تجري مع بالغ الحزن والقهر تحت مظلة          واالقتالع والترحيل وهذه  

  . من العالم العربي والمجتمع الدولي
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ليتضح لنا بالمعطيات واألرقام الموثقة ان خرائط الحرب والجدران واالستيطان هي التي تهـيمن علـى                
ل مدينة او قرية فلسطينية الـى       األراضي الفلسطينية، اذ تتواصل في كل أرجاء الضفة معركة تحويل ك          

  . جيب منقطع محوط بمناطق سيطرة إسرائيلية عسكرية واستيطانية على حد سواء
وهي معركة مخططة جيداً من قبل االحتالل وتهدف الى منع كل إمكانية إلقامة دولة فلـسطينية حقيقيـة                  

ة المـؤتمر المزعـوم او      مستقلة؟ فهل نرى في ضوء كل ذلك يا ترى وقفة عربية حقيقية ومسؤولة عشي             
  . خالله

  12/11/2007  اإلماراتيةالبيان
  

  دايتون يعبث بالدم الفلسطيني .60
  عبد الستار قاسم

األمريكي المسؤول عن التنسيق األمنـي  ) ميجور جنرال(هو اللواء ) keith w. Dayton(كيث دايتون 
 لكي يتولى تنفيذ بنـود األمـن        2004تم تعيينه في هذا الموقع عام       . والسلطة الفلسطينية ) إسرائيل(بين  

الواردة في االتفاقيات والمبادرات السياسية، ومنذ ذلك الحين وهو على عالقة مـستمرة مـع األجهـزة                 
  .األمنية الفلسطينية وأجهزة األمن اإلسرائيلية

دايتون حاصل على بكالوريوس في التاريخ، وعلى الماجستير في التاريخ، وماجـستير فـي العالقـات                
عمل كضابط مدفعية،   . يتكلم الروسية، وسبق أن عمل في فرع التدريب حول السياسة السوفييتية          . ةالدولي

وأمضى عشرات السنين في مواقع عسكرية قيادية متنوعة، وعمل مديرا لفريق المسح الخـاص بعمليـة            
  .حاصل على العديد من الجوائز واألوسمة العسكرية. الحرية للعراق

 بالدم الفلسطيني اآلن في الضفة الغربيـة، وهـو الـذي يتـدخل مباشـرة                هذا الشخص هو الذي يعبث    
بالنشاطات األمنية، وهو الذي يقدر كيفية دعم األجهزة األمنية الفلسطينية وكيفية توجيهها نحو األعمـال               

إنه يجلس في مكتبه يخطط، ويقوم بزيارات ميدانية ليطلع مباشرة          . وأمريكا أمنيا ) إسرائيل(التي ترضي   
إنه هو صاحب الكلمة المسموعة في واشنطن حول السالح الـذي           .  أداء األجهزة األمنية الفلسطينية    على

يجب تقديمه للسلطة الفلسطينية، ونوعيته، وحول األموال المطلوبة لدعم النشاطات األمنية الفلـسطينية،             
لـيس، القنـصل    يشكل مع جيكوب وا   . وهو يتدخل أيضا في توصيات تعيين مسؤولين أمنيين فلسطينيين        

األمريكي، في القدس أقوى بؤرة تأثير اآلن في الضفة الغربية من نواح اجتماعيـة وسياسـية وأمنيـة                  
  .إنهما يتحمالن مسؤولية كبيرة في إدارة شؤون الفلسطينيين. واقتصادية ومالية

. لعملية التفاوضية لكي يتم إحراز أي تقدم في ا      ) إسرائيل(ماذا يريد دايتون؟ دايتون يريد التأكيد على أمن         
بتقدم تفاوضي، وال يمكن أن     ) إسرائيل(أوال، وأمنها آخرا، وبدون ذلك ال يمكن أن تأذن          ) إسرائيل(أمن  

إنه يؤكد على البنود األمنية الواردة في اتفاق أوسلو وما بني عليه من اتفاقات              . تناقش حقوقا وطنية بجدية   
تقضي خريطة الطريق بـضرورة قيـام الـسلطة         . يقمثل اتفاقية طابا، وعلى ما ورد في خريطة الطر        

الفلسطينية بمهام أمنية مثل تجريد المقاومة الفلسطينية من السالح ومالحقة المقـاومين، وتـدمير البنـى                
وعلى ذلك، يجب دعم السلطة الفلسطينية ماليا وتسليحا وتجهيزا لكي تتمكن من القيـام              . التحتية لإلرهاب 

  .بالمهام المطلوبة منها
ا أمر ليس غريبا حيث قامت السلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات باعتقال فلسطينيين وزجتهم بالسجون،               هذ

وأفشلت عمليات عسكرية لفصائل فلسطينية، واستولت على مواقـع قالـت إنهـا مخصـصة لـصناعة                 
يـد  مطلوب مـن الـسلطة اآلن تجد      . من قبل مقاومين فلسطينيين   ) لوجستيا(المتفجرات أو تستعمل نزليا     

  .النشاط ولكن بصورة أكثر قوة وعنفا
ولد هذا السلوك من قبل السلطة الكثير من الكراهية والبغضاء في المجتمع الفلسطيني وصنع األحقاد التي                

ووصل الحد إلى درجة االقتتـال الفلـسطيني، وقتـل مئـات            . يتم التعبير عنها بوسائل وأساليب مختلفة     
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ني ثمنا باهظا جدا في محاولة السلطة تطبيق الـشق األمنـي مـن              لقد دفع الشعب الفلسطي   . الفلسطينيين
مات الفلسطينيون ولم تتولـد     . االتفاقيات المبرمة، وقد فاق الضرر أي فائدة يمكن جنيها من هذا التطبيق           

  . تذبل فلسطين مع كل خصام فلسطيني داخلي. في القضية الفلسطينية حياة
أثبت الزمن أن المقاومة الفلـسطينية تأخـذ        .  يستفاد منها  المفروض أن يشكل الماضي عبرا للجميع لكي      

) إسـرائيل (أشكاال مختلفة وفق ظروف المرحلة، وأن كل محاوالت القضاء على المقاومة سواء من قبل               
الشعب الفلسطيني مشرد وواقـع تحـت االحـتالل،         . أو األنظمة العربية أو السلطة الفلسطينية قد فشلت       

ن أعمال العنف ضد القوة المحتلة ستستمر مهما كانت عظمة وجبروت الجهات            والمنطق التاريخي يؤكد أ   
ليس من المتوقع إطالقا أن تنتهي المقاومة الفلسطينية تحت وطأة الضربات، وكل من يظن غير               . المقابلة

  .ذلك لن يحصد غير الخيبة
مقاومة سـتبقى قائمـة، وإن      ال ألمح هنا بأن المقاومة الفلسطينية مستعرة وقوية، لكنني أقول إن فكرة ال            

جربـت دول كثيـرة مارسـت االسـتعمار         . محاولة القضاء على المقاومة مهما كانت ضعيفة لن تنجح        
  .واالحتالل هذا، ولم تنجح

فشلت السلطة الفلسطينية في جولتها السابقة ضد المقاومة، وال يوجد اآلن أي سبب يدفعنا إلى الظن بأنها                 
ية نفسها في السابق موضع الشك، وهي اآلن تـضع نفـسها فـي ذات               وضعت السلطة الفلسطين  . ستنجح
إنها تحاول تغطية رغبات دايتون اآلن بمحاربة الفلتان األمني الذي صنعته هي، ولكي تكسب ود               . الخانة
دايتـون،  " عبقريـة "لكن ماذا بعد القضاء على الفلتان؟ نحن نستطيع القضاء على الفلتان بـدون              . الناس

 فقط إلى جهود بسيطة من قبل السلطة وبعض التحرك الشعبي المنظم الـذي يمكـن أن                 والمسألة تحتاج 
أما استعمال الحرب على الفلتان من أجل تبرير جمع السالح من أيدي حمـاس والجهـاد                . ترعاه السلطة 

  .والمقاومين من شهداء األقصى فلن يجدي السلطة نفعا، وسيرتد عليها
 أن تتعلم من تجربة غزة، وأنا أقول لمن يحملـون لواءهـا اآلن بـأن    كان من األولى للسلطة الفلسطينية   

استمرار الجري وراء دايتون سينتهي بهم مشردين خارج البالد، ولن يلتفت إليهم عندئذ دايتون ولن يقدم                
، وأنا واثق بأننا    )إسرائيل(الحل األمثل هو أن نعود إلى أنفسنا لنفكر معا بمعزل عن أمريكا و            . اإلسعاف

  .رون على إيجاد المعادالت التي تمكننا من التغلب على األزمةقاد
 مرورا بمدريد وأوسلو، ولم تستمعوا      1988سبق أن تم نصحكم مرارا وتكرارا منذ مؤتمر الجزائر عام           

ورطتم أنفسكم ومعكم الشعب الفلسطيني، وأدخلتم زناة عمالء ساقطين يخدمون أعـداءنا إلـى              . لنصيحة
ركوا أن نصيحة الفلسطيني تبقى أهلية مهما كانت ساذجة، أمـا مـواعظ دايتـون               نرجو أن تد  . مخادعنا

  . وأشكاله وزبائنهم من الفلسطينيين والعرب لن تكون إال وباال على رؤوس الجميع
  12/11/2007صحيفة فلسطين  

  
  "لعبة أطفال"إلى .. ."حرب تموز"عندما تتحّول  .61

  عاموس هرئيل
لى الجبهة الشمالية تثير قلق قيادة الجيش اإلسرائيلي، التـي تتوقـع أن             احتماالت اندالع مواجهة مقبلة ع    

  .لما تمتلكه سوريا من ترسانة صاروخية هائلة" مرعبة"تكون 
بدا توقّع الرئيس السابق لدائرة األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية، اللواء في االحتيـاط يعقـوب                

ورغـم  . التي انعقدت نهاية الشهر الماضي، توقعاً مقلقاً" جمعية الدفاع ضد الصواريخ  "عميدور، في ندوة    
أن العميد عميدور ال يميل إلى التفاؤل الزائد حتى في األيام العادية، إال أن السيناريو الذي عبر عنه بـدا             

وحسبما إشار إليه، فإن تهديد الصواريخ التي ستتعرض لها إسرائيل إذا علقت في حرب              . سيناريو رعب 
  .، سيجعل من حرب لبنان الثانية تبدو لعبة أطفال)سوريا(يدي لدولة مجاورة مع جيش تقل
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االستعراض الذي تقدم به عميدور علناً، يتطابق إلى حد كبير جداً مع السيناريوات التي يخطط لها الجيش                 
وجهـاً  والتهديد الموجه إلى المراكز السكنية في الداخل اإلسرائيلي، ليس م         . اإلسرائيلي من ناحية عملية   

، بل سـيغطي معظـم      2006هذه المرة فقط إلى حدود العفولة والخضيرة، كما حصل في حرب صيف             
بينما يتوقع أن تُقدم سوريا وحزب اهللا، في مـوازاة ذلـك، علـى اسـتخدام المدفعيـة                  . أراضي الدولة 

 أكثـر  القوات الموجودة على الجبهة، إضافة إلى أهداف عسكرية: والصواريخ ضد أهداف على مستويين 
بعداً في الداخل اإلسرائيلي، بما يشمل القيادات والقواعد في المنطقة الشمالية ووزارة الدفاع في تل أبيب،                

  .بل ومناطق تجميع وحدات االحتياط التي سيجري تجنيدها
من جهته، يجب على الجيش اإلسرائيلي أن يقوم باستعداد وانتشار مغايرين، حتى قبل وصـول قـوات                 

كرية إلى الجبهة، بسبب عملية التسليح المستمرة للجيش السوري من صواريخ ذات أمـداء              التعزيز العس 
لم يسبق أن واجهنا حرباً كان فيها الجيش اإلسرائيلي مكشوفاً إلى           "ويقول العميد عميدرور إنه     . متوسطة

وما جرى في أيار    هذا الحد أمام التهديد بالنار لجهة قواعده الثابتة، ونحن من دون تجربة في هذا الشأن،                
، لدى تعرض وحدات الرقابة الجوية في جبل ميرون إلصابات بنار الصواريخ من حزب اهللا، في                2006

كتيبة صواريخ سورية يمكنهـا     "إطار التصعيد الذي سبق اندالع الحرب، كان مجرد طرف تهديد، إذ إن             
  ".لحربأن تخلق في ساعتين ناراً أكثر من كل ما تلقيناه من حزب اهللا طوال ا

تسبب حرب لبنان الثانية، بقدر واسع، تغييراً في الشكل الذي ترى فيه إسرائيل التهديد المحدق بجبهتهـا                 
ويمكن االفتراض أن وزراء الدفاع ورؤساء األركان لن يخطئوا الخطأ الذي وقع فيـه رئـيس                . الداخلية

". جبهة الداخلية غير ذات صـلة     ال"أركان الحرب دان حالوتس في األيام األولى للحرب، بعدما رأى أن            
ويتحدثون في الجيش، اآلن، عن مبدأ رابع سيضاف إلى العناصـر التقليديـة الثالثـة لنظريـة األمـن                   

  .، بل سيضاف إليها أيضاً الدفاع"الردع، اإلنذار والحسم"بعد اآلن، لن تقتصر المسألة على : اإلسرائيلية
 التهديد مفهومه السياسي لألعوام المقبلة، وبرأيه، هنـاك         يستمد وزير الدفاع الحالي إيهود باراك من هذا       

حاجة ملحة لتطوير أجهزة الدفاع المتممة للدفاعات ضد الصواريخ ذات أمداء تصل إلى مسافات مختلفة،               
وقد جرى تأمين مبلغ مالي أولي لهذه الحاجة، من خالل الميزانية التي توافرت بعد الحرب منـذ واليـة                   

" القـسام "ويرى باراك أن إسرائيل، فقط بعد أن تمتلك رداً دفاعياً على            . رة الدفاع عامير بيرتس في وزا   
" الـسكاد "، ومنظومة صواريخ الحيتس التي يفترض بها أن تؤمن الحماية مـن صـواريخ               "الكاتيوشا"و

اإليرانية، ستكون قادرة على إجراء بحث في انسحابات أخرى من منـاطق الـضفة              " الشهاب"السورية و 
والمعنى العملي لموقف باراك هو تأجيل المسيرة السياسية من ثالثة إلى خمسة أعوام، هـذا إذا                . ةالغربي

رضينا بالتوقعات األكثر تفاؤلية والموجودة في المؤسسة األمنية، بالنسبة إلى الموعد النهـائي المتوقـع               
  .إلنهاء مشروع الدفاع ضد الصواريخ القصيرة المدى

هل إلسرائيل القدرة على ردع العـداء       : عي ضد الصواريخ، هناك سؤال مسبق     إلى حين تبلور الرد الدفا    
الموجود لدى جيرانها وصد هجوم بالصواريخ على أراضيها؟ بعد حرب لبنان، ساد في إسرائيل الـرأي                
بأن الرد سلبي، علماً بأن سوريا وحزب اهللا ومنظمات اإلرهاب الفلسطينية تستثمر إمكاناتها فـي إنتـاج                 

. لصاروخي وشرائه بشكل كبير جداً في األعوام الماضية، وبقدر أعظم منـذ الـصيف األخيـر       السالح ا 
سوريا (من الشمال   : وبتشجيع وتمويل من إيران، بدأ ينشأ تهديد شمولي على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية           

) من الـضفة (، فيما أن الكابح الوحيد ضد نار الصواريخ من الشرق           )غزة(ومن الجنوب الغربي    ) ولبنان
  .يكمن في النشاط المكثف للجيش والمخابرات اإلسرائيلية، ضد شبكات اإلرهاب الموجودة هناك

لكن بين بناء التهديد واستخدامه من ناحية عملية، هناك فجوة كبيرة، على األقل عندما يكـون الخـصم                  
ستها وتمنعانهـا مـن     إذ على سوريا أن تأخذ من الحرب عبرتين، من شأنهما أن يكبحا جماح حما             . دولة

  .تجربة مقدرة إسرائيل على امتصاص الضربات



  

  

 
 

  

            35 ص                                     899: لعدد        ا                        12/11/2007ثنين اإل: التاريخ

؛ فإسرائيل، رغم الضغط الذي مارسه حالوتس       )لسوريا(الدرس األول يتعلق بالبنية التحتية االستراتيجية       
في هذا الشأن على القيادة السياسية، قلصت مهاجمتها للبنى التحتية في لبنان خالل الحرب، علمـاً بأنهـا       

جد صعوبة في إلحاق الهزيمة بحزب اهللا إن إقدمت على ذلك، ألن الحـزب ال يـشعر بـالتزام      كانت ست 
أما من جهـة    . حقيقي تجاه سالمة حياة مواطني لبنان وجودتها، ممن هم ليسوا من أبناء الطائفة الشيعية             

 وحتـى   الكهربـاء والمـاء، بـل     (سوريا، كدولة ذات نظام، فهناك عدد كبير من األهداف االستراتيجية           
  .، على النظام أن يحافظ عليها من كل ضرر، خالل الحرب)الحواسيب

ـ     الهجوم الجوي الناجح على الصواريخ المتوسطة المدى في حـوزة           -" ليل الفجر "الدرس الثاني يتعلق ب
فإذا كان سالح الجو وأسرة االستخبارات اإلسرائيلية قادرين على جمـع           .  تموز فجراً  13حزب اهللا، في    

 ناجعة عن الشبكة السرية لحزب اهللا وتدمير معظمها في ضربة واحدة، أفال يمكنها أن تعمـل                 معلومات
  بنجاعة مماثلة ضد صواريخ جهة أكثر تنظيماً مثل الجيش السوري؟

بدت هذه االدعاءات، حتى السادس من أيلول من هذا العام، محاولة إسرائيلية للتهدئة الذاتيـة، ذلـك أن                  
أي المنشأة النووية الكورية الشمالية، بحسب وسائل اإلعالم        (ي الشمال السوري    هدف هجوم سالح الجو ف    

في الحسم الذي اتخذه الـرئيس      ) تسبب(، التي يحظر النشر عنها بأمر من الرقابة العسكرية،          )األميركية
  .السوري بشار األسد، في ذلك الصباح بعد ساعات من الهجوم

في أشهر التوتر التي سبقت الهجوم، كان يفترض به أن يؤدي           للوهلة األولى، الخطاب المتصلب لدمشق      
لماذا لم يحـصل ذلـك؟ إن       . إلى رد سوري حازم، على شاكلة إطالق صواريخ على قواعد سالح الجو           

 على األقل بحسب المنـشورات      -التفسير المحتمل هو تفسير وحيد، لم يكن مريحاً لألسد، ما بدأ ينكشف             
وهناك اعتبار أكثـر أهميـة،      . يعة المشروع الذي انهمك فيه في الصحراء       بالنسبة إلى طب   -) الصحفية(

على ما يبدو، يتعلق بأنه لمس تجسيداً دراماتيكياً للفجوة الحقيقية بين قوة الجيش اإلسرائيلي وقدرة الجيش                
دمـج  (ومن المحتمل أن يكون األسد قد استخلص من الهجوم أنه ضد جيش قام بعملية معقـدة                 . السوري
، فإنه  ) لالستخباراتي والعملياتي، والتملص من دون إلحاق أضرار به من شبكة المضادات السورية            ناجع

وعلى أي حال، عندما وقف في ذلك الصباح أمام هذه المعضلة،           . ليس لدى سوريا في الواقع ما تقوم به       
لحـين، بـل    ويمكن القول إن خطر الحرب ابتعد منذ ذلك ا        . تراجع الرئيس السوري وفضل عدم التحرك     

  .يمكن القول إنه اختفى تماماً
  بالجو أو بالبر؟

يقول ضابط رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي إن إسرائيل ملزمة بأن توضح مسبقاً لسوريا أنه حتـى        
ويـشير هـذا    . في حالة اندالع حرب في المستقبل، هناك خطوط حمراء لن تسمح أبداً للعدو باجتيازها             

لرؤية التي تقول إن حرب لبنان حطمت المحظور بالنسبة إلى الهجمات علـى             ا"الضابط إلى أنه يرفض     
وعلى دولة مثل سوريا أن تفهم أن من المحظور عليها إطـالق النـار علـى                . الجبهة الداخلية مستقبالً  

لدينا . مواطنينا، وال يغير في المسألة شيئاً ما يمكن سالح الجو أن ينجزه خالل يومين أو ثالثة من القتال                 
ويمكن تثبيت ذلك من خالل الردع منـذ اآلن، مـن           . األدوات إلخراج مواطنينا من دائرة القتال، مسبقاً      

خالل التوضيح للسوريين أن المسألة غير مقبولة، وإذا ما تلقينا صاروخاً على تل أبيب، فإننا سـنرد رداً                  
  ".غير متوازن من جانبنا، ولسوريا الكثير مما ستخسره

 أجراها الجيش اإلسرائيلي هذا العام، والتي جاءت ذروتها في المناورة الكبرى فـي              في المناورات التي  
في سـالح الجـو،     . المنطقة الشمالية في الشهر الماضي، خُصص وقت طويل لمعالجة تهديد الصواريخ          

يعترفون بأن صورة الوضع لم تتغير بشكل دراماتيكي منذ الحرب، وأنه ليس إلسرائيل قدرة مطمئنة إلى                
الوضع أفضل بكثير لدى الحـديث عـن        . القصيرة المدى وتدميرها قبل إطالقها    " الكاتيوشا"العثور على   

استخبارية كبيرة تسمح بالعثور عليها وتدميرها في حـاالت         " آثاراً"الصواريخ البعيدة المدى، التي تخلف      
  .عديدة قبل إطالقها



  

  

 
 

  

            36 ص                                     899: لعدد        ا                        12/11/2007ثنين اإل: التاريخ

في الحرب األخيرة حيال صواريخ حزب اهللا       وبالمناسبة، هناك خالف أيضاً على مدى نجاح سالح الجو          
الذي يتـضمن شـبكة     " السور"الرئيس السابق لمديرية    (إذ يقول الباحث عوزي روبين      . المتوسطة المدى 

. ، في وثيقة نشرها في نيسان الماضي، إن سالح الجو بالغ في تقدير إنجازاته في هذا المجـال                 ")حيتس"
ق الصواريخ المتوسطة المدى خالل الحرب، بأنه لـم يطـرأ           استنتج روبين، الذي حلل عدد حاالت إطال      

وهو يشكك في أن جزءاً من وسائل إطالق الصواريخ التي أصيبت كانت وسائل             . عليها أي تغيير حقيقي   
مـسؤول رفيـع    . وهمية، وأن حزب اهللا نجح في استبدال وسائل اإلطالق المصابة أثناء الحرب نفـسها             

البحث يستند إلى استنتاجات سالح الجو، إال أنه يجـب          "ذلك، فقال إن    المستوى في سالح الجو سئل عن       
  ".بالتأكيد فحص ما يقوله

عرض رئيس األركان غابي أشكنازي، ونائبه في حينه اللواء موشيه كابلنسكي، قبل نحو شهرين، أساس               
الخطة، أهمية  ومما جرى التشديد عليه، بشكل بارز، في        . خطة جديدة متعددة السنوات للجيش اإلسرائيلي     

تحقيق حسم سريع، وتطوير كبير للجيش البري، الذي فشلت قواته فشالً ذريعاً في الحرب األخيرة فـي                 
وال تتعلق المسألة فقط بتوسع التدريبات، بل أيضاً بتسلح مكثف من خـالل آليـات مدرعـة ذات                  . لبنان

  .تحصين عال ال يقل عن تحصين الدبابات، بل وحتى قيادة فرقة جديدة
ويبـدو، علـى    . الصة الكالم في كل ما تقدم، هي إعادة بناء قدرة المناورة البرية للجيش اإلسـرائيلي              خ

األقل، أن الجيش يرى السبب الرئيسي لفشله في إلحاق الهزيمة بحزب اهللا هو استخدام القـوات البريـة                  
ـ . في خطوة هجومية مبكرة، وفي مرحلة مبكرة من الحرب        ) رغم أهليتها المتدنية  ( ا فـي المواجهـة     أم

المقبلة، إذا ما اندلعت، فيرغب الجيش اإلسرائيلي في أن يكون تحت تصرف المستوى الـسياسي قـدرة                 
ويؤكد أشكنازي، في مناسبات عديدة، أنه في حالة الحرب فإن أحد أهدافه الواضحة هو              . على القيام بذلك  
  ".اضح أننا نحن الذين انتصرناال يجب على أحد أن يسأل من انتصر، فسيكون من الو"في إنهائها، و

هذه األقوال أثارت القلق لدى بعض الجنراالت في االحتياط، من خريجي هيئة أركان موشيه يعلون ودان                
دبابات وقـوات   : فمن أجل تحقيق حسم في البر، المطلوب مس كبير في الشبكة الموازية للعدو            . حالوتس

وال . قل في جزء منه، يتحقق من خالل غارات جويـة         وهذا، على األ  . مضادة للدبابات ومدفعية وقيادات   
وقدرته في لبنان كانت جيدة بما ال يقاس        (شك في أن سالح الجو هو أحد أسلحة الجو األفضل في العالم             

  .، لكن قدرات هذا السالح محدودة هي األخرى)مع قوات سالح المشاة والمدرعات
يتعين على هيئة األركان في األيام األولى أن تحـسم          إذا اندلعت حرب، فس   : المعضلة، بإيجاز، هي التالية   
المس بالقوات البرية للعدو، أو تحقيق حسم، أو شل منظومة صـواريخه،             -أي مهمة هي األكثر إلحاحاً      

التشديد على  . يمكن بالطبع القيام بهذا وذاك، لكن فقط حتى حدود معينة         . لنزع التهديد عن الجبهة الداخلية    
 التهديد الـذي  -شأنه أن يترك لدى العدو القدرة على اإلضرار بشدة بالجبهة الداخلية   المعركة البرية من    

  .يصبح أكثر إقالقاً حين يذكر أن سوريا هي قوة عظمى حقيقية، في مجال السالح الكيميائي
فبوسـع  . المعلومات االستخبارية عن الصواريخ، مهما كانت جيدة، مؤقتة فقـط         : وتوجد صعوبة أخرى  

اً أن ينقلها في المراحل األولى من الحرب، ويجعل من الصعب العثور على أماكن االختفـاء                الخصم دوم 
صحيح أن الجيش اإلسرائيلي مستعد ألن يقسم إن معالجة الجبهة الداخلية في المـرة              . الجديدة في سياقها  

ـ               ا يتعلـق بقـدرة     التالية ستكون مغايرة جوهرياً، لكن الحرب األخيرة تترك مكاناً واسعاً للقلق في كل م
  ).وال سيما، قدرة المساعدة التي تقدمها سلطات الدولة لمواطنيها(امتصاص الجمهور 

سيكون هناك ضغط كبير جداً على      : لقد عدد عميدرور، في تلك المحاضرة، عدداً من المصاعب المتوقعة         
ة سيجعل من الـصعب    الضغط في الجبهة الداخلي   ). تهديد الصواريخ (الجيش اإلسرائيلي إلنهاء هذا األمر      

سالح . وسيسأل الجنود أنفسهم إذا كانت العائلة في الجبهة الداخلية محمية         . نفسياً القيام بقتال على الجبهة    
الجو سينجح في ضرب الصواريخ البعيدة المدى، لكنه سيجد صعوبة كبيرة فـي ضـرب الـصواريخ                 
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ية لمعالجة مناطق إطالق الصواريخ،     سيتعين على الجيش اإلسرائيلي أن يوجه قوات بر       . القصيرة المدى 
  .حتى وإن كان ذلك، من زاوية النظر العسكرية الصرفة، من غير المناسب بفعله

  12/11/2007األخبار اللبنانية 
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