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  "حماس"و" فتح"مات بين وتبادل االتها.. السلطة تعلن الحداد: غزةأحداث  .1

ساد الحداد العام كافة منـاطق      : سمير حمتو، ووكاالت   - غزة،  رام اهللا  14/11/2007الدستور  ذكرت  
الضفة الغربية وقطاع غزة امس ونكست األعالم الفلسطينية على جميع المباني الرسمية وذلك لمدة ثالثة               
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 في المدارس والجامعات كما تم تعليق العمل فـي          أيام، فيما علقت وزارة التربية والتعليم العالي الدروس       
وذكـرت  .  أول من أمـس    المؤسسات الحكومية لمدة ساعتين حدادا على مقتل سبعة فلسطينيين في غزة          

قرر اعتماد الذين سقطوا االثنـين فـي غـزة،          "وكالة االنباء الفلسطينية ان رئيس السلطة محمود عباس         
  ". امة الدولة الفلسطينية المستقلةشهداء على طريق الحرية واالستقالل وإق

وذكـر   .وشيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة ظهر أمس جثماني اثنين من القتلى في األحداث المؤسفة              
شهود عيان ان اضرابا جزئيا نفذ امس في قطاع غزة تلبية لدعوة من حكومة تسيير االعمـال برئاسـة                   

ية في غزة ومناطق مختلفة مـن القطـاع اغلقـت           واكد الشهود ان عددا من المحال التجار      . سالم فياض 
 نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة حركة حماس أن تكون             ،من جهة اخرى  . ابوابها

علـى خلفيـة    "االعتقاالت التي قامت بها قوات الشرطة التابعة لها خالل الساعات الماضية قد جـاءت               
إننا نؤكد أن الذين تم اعتقالهم كان على خلفية إخاللهم باألمن والنظـام      "وقالت الوزارة في بيان      ".سياسية

واتهمت الوزارة حكومة تسيير األعمـال فـي الـضفة          ". العام وخلق الفوضى وتحريضهم على الشغب     
  ". وخدمة الجيش اإلسرائيلي بذلك،تحريض فئة في قطاع غزة إلعادة الفلتان األمني السابق"الغربية بـ

غير مبررة وغيـر    " باسم حركة فتح في غزة حازم أبو شنب على االعتقاالت بالقول إنها              وعقب الناطق 
ـ ". مقبولة ومرفوضة ويفترض إفساح المجال إلبداء الرأي   ان االعتقـاالت  " الدسـتور "ـواكد أبو شنب ل

در طالت قيادات األقاليم في مختلف مناطق القطاع وأعضاء األقاليم ومسؤولي المناطق والعديد من كـوا              
 وان القوة التنفيذية طلبـت      ،400 وأوضح بانه ال يستطيع تحديد الرقم لكنه يتجاوز ال           .وقادة حركة فتح  

  ".من العشرات الحضور إلى مراكز الشرطة الستجوابهم
 محملة  ،واعلنت حكومة هنية تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة االسباب التي ادت الى اندالع الصدامات االثنين             

ي مؤتمر صـحفي بثـه      وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة ف      . سقوط ضحايا حركة فتح مسؤولية    
قررت تشكيل لجنة تحقيق لمعرفـة      "  وقد ،"عن اسفها لسقوط ضحايا   "، ان الحكومة تعبر     تلفزيون االقصى 

 تظاهر مئات من انصار فـتح وفـصائل         ،في الضفة   ". االسباب التي ادت الى اندالع االحداث الفوضى      
 طالـب   ،من جهته . رى في مدينة رام اهللا احتجاجا على االحداث التي وقعت في غزة االثنين            فلسطينية اخ 

  ".قتلة األبرياء"محمود الزهار القيادي في حركة حماس الحكومة المقالة بضرورة مالحقة من وصفهم 
الجبهـة الـشعبية لتحريـر      " أدانـت    :عن مراسلها في غزة رائد الفي      14/11/2007 األخبار   وأضافت

وقال عضو  . وعناصرها" فتح"على كوادر   " حماس"حملة االعتقاالت الواسعة التي شنّتها أجهزة       " لسطينف
        ـة الـرأي            "اللجنة المركزية في الجبهة، جميل مزهر، إناعتقال المناضلين هو إمعان فـي قمـع حري

الل، وهي جريمة تضاف    والتعبير، وتنكّر للتعددية السياسية التي رسخها شعبنا بنضاله الطويل ضد االحت          
إلى الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوة التنفيذية بحقّ المحتشدين في مهرجان الوفاء للشهيد القائـد أبـو                 

قيادة حركة حماس باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلـين، ووقـف المالحقـات             "وطالب مزهر    ".عمار
  ". والمناضلينواالعتقاالت واالعتداءات التي تمارس بحق المواطنين 

وقـف كـل    "، داعية إلى    "فتح"بحملة االعتقاالت على عناصر وكوادر      " الجبهة الديموقراطية "كما نددت   
الخـروج  "وأشارت، في بيان، إلى أن      ". أشكال االستدعاءات والمداهمات، وإطالق سراح جميع المعتقلين      
ووقف  اجع عن نتائج حسمها العسكري    الترمن المأزق الراهن وكارثة االنقسام المدمر تتطلّب من حماس          

  ".كّل اإلجراءات التي تعمق االنقسام والفصل بين الضفّة وقطاع غزة لتمهيد الطرق لحوار وطني شامل
مسيرات واعتصامات في مدن الـضفة      " فتح"نظمت حركة   : رام اهللا من   14/11/2007الحياة   وأوردت

ففي مدينة رام اهللا، اعتـصم نحـو الـف          . طاعاحتجاجا على استخدام العنف ضد مسيرات نظمتها في ق        
وممارساتها " حماس"مواطن في ميدان المدينة، ورفعوا االعالم وصور ياسر عرفات، وشعارات تندد بـ             

مهرجانا كبيرا احياء لذكرى رحيـل عرفـات انـصبت          " فتح"اما في نابلس، فأقامت      .في غزة " القمعية"
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ـ فيه على توجيه انتقادات     كلمات المتحدثين    كما جرت اعتصامات في مدن جنين وبيت       ". حماس"شديدة ل
  .لحم والخليل وقلقيلية وطولكرم

  
  ويؤكدان على أهمية السالم ..أمام البرلمان التركي" حماس"عباس وبيريز يهاجمان  .2

نجح الرئيس التركي   :  حسني محلي  ،أنقرة نقالً عن مراسلها في    14/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ل في جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الكيان شيمون بيريز في حفـل خـاص                عبداهللا جو 

 الفلـسطيني بهـدف إقامـة منـاطق     -" االسرائيلي "-بالتوقيع على محضر للتعاون االقتصادي التركي   
فيمـا  . واعتبر جول ذلك خطوة مهمة على طريق دعم مسيرة السالم في المنطقـة            . صناعية في رام اهللا   

فرصة "ز عباس برجل سالم وقال عنه إنه يمثل الشعب الفلسطيني وهو سعيد باللقاء به ألنه                وصف بيري 
فـشل  "كما اعتبر لقاء أنابولس بأنه فرصة تاريخية مشددا على أهميـة أال تتحـول الـى                 ". مهمة للسالم 

ـ             ".تاريخي ن ووجه خطابا ألعضاء البرلمان بحضور رئيس الوزراء اردوغان وجميع الوزراء معبرا ع
التي حملهـا مـسؤولية فـشل       " حماس"ودون أن يهمل مهاجمة     . مع الفلسطينيين " السالم"أمله في تحقيق    

وقال عنها انها ضد الديمقراطية، وأكد عزمه وإصراره        " حماس"مشاريع التسوية، كما هاجم عباس ايضا       
وشـكر عبـاس    . شرقيةعلى متابعة النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمها القدس ال           

  .لتركيا حكومة ودولة وشعبا موقفها المتضامن دائما مع القضية الفلسطينية
أكد الرئيس الفلسطيني أن اسرائيل ستنعم باألمن اذا : أنقرةمن  14/11/2007الشرق األوسـط    وأضافت  

ي العداوة  اذا حصل ذلك فلن تقع أي حروب أخرى وستنته        "أنهت احتاللها لألراضي الفلسطينية، وأضاف      
  ".وستعيش كافة شعوب المنطقة في امن واستقرار

 بيريز وعباس    إلى أن  أنقرة، أحمد ياسين   نقالً عن مراسلها في    14/11/2007الوطن السعودية   وأشارت  
 أمس كلمتين أمام البرلمان التركي وذلك في أول مرة يلقي فيها رئيس إسرائيلي كلمة أمام برلمـان                  ياألق

  . غالبية سكانهادولة يشكل المسلمون
  

   متباعدة"اسرائيل"المواقف مع :  لجسر الهوةاألمريكية بانتظار الورقة الفلسطينيالوفد  .3
علمت القدس العربـي     : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    14/11/2007القدس العربي   نشرت  

طقة حاملة ورقة امريكيـة     امس أن الجانب الفلسطيني ينتظر زيارة وزيرة الخارجية االمريكية رايس للمن          
 اعدادها في واشنطن لعرضها علي مؤتمر انابوليس، بينما اجمع الوفد الفلسطيني للمفاوضات مـع               ىجر

وقال احمد قريـع امـس ان        . انه ال يوجد اي تقدم في المفاوضات في ظل تباعد الموقفين           ىاسرائيل عل 
رفض الوفاء بالتزاماتها في تطبيق البند األول       المواقف ال تزال متباعدة بين الوفدين، وال تزال اسرائيل ت         

 ان اسرائيل لم تكتف بعـدم       ىوشدد عل  .من خطة خريطة الطريق القاضية بوقف النشاطات االستيطانية       
 :وحول مؤتمر انابوليس والتحضيرات له، قال      تطبيق التزاماتها بل زادت من تعدياتها في عدة مجاالت،        

 تحقيق مصالح شعبنا الذي قدم التـضحيات الكبيـرة، وسـاندته             هذا المؤتمر من أجل    ىنحن سنذهب ال  
واوضح انه فيمـا يتعلـق      . الشرعية العربية والدولية بعشرات القرارات لتقرير مصيره ورفع الظلم عنه         

بمطالب اسرائيل باالعتراف بيهودية دولة اسرائيل من قبل الجانب الفلسطيني أن هذا غير مقبول، مشيرا               
لتبادل سكان المستوطنات بالفلسطينيين الذين يعيشون داخل االراضي المحتلـة عـام             الرفض القاطع    ىال

ـ   .194 رفض التنازل عن حق عودة الالجئين وفق القرار الدولي           ى وال 1948  ضـرورة ان    ىوأكد عل
تتضمن الوثيقة التي ستعرض علي مؤتمر انابوليس جدوال زمنيا لتنفيذ قضايا المرحلة النهائيـة بـشكل                

رورة وجود لجنة متابعة لها، وان يعقد مؤتمر آخر يضمن التحقق من النتائج، وان يظهـر                مفصل، وض 
  . المؤتمر الدولي جدية في متابعة المفاوضات وتنفيذ استحقاقات السالم وانجاحها
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وقال لالذاعة  . ومن جهته أكد صائب عريقات ان المفاوضات مع الجانب االسرائيلي دخلت مرحلة صعبة            
  .رسمية ان المفاوضات دخلت مرحلة صعبة، وهناك خيط رفيع يفصل بين الصعبة واألزمةالفلسطينية ال

  . ومن طرفه أكد ياسر عبد ربه أن قضايا الخالف مع اسرائيل ما زالت كبيرة وهناك فجوات في المواقف
 ياسـر عبـد ربـه ان        قال:  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    14/11/2007الحياة  وأضافت  

وقـال ان الوفـد      .جانب االسرائيلي يحاول افراغ مقترحات أميركية حملتها رايـس مـن مـضمونها            ال
 الثلثاء مجموعة من القضايا االستفزازية غيـر        -االسرائيلي اثار في اللقاء التفاوضي األخير ليل االثنين         

درة السالم العربيـة    المقبولة مثل مطالبة الجانب الفلسطيني باالعتراف بيهودية اسرائيل، ورفض ذكر مبا          
واتهم عبد ربه اسرائيل بمحاولة تخريب العملية التفاوضـية مـن            .كواحدة من مرجعيات العملية السلمية    

  .خالل مثل هذه المطالب
  

  تقيل رياض منصورو .."يهودية اسرائيل"حكومة هنية تحذر من االعتراف بـ  .4
ع لها امس برئاسة إسماعيل هنية في مدينة         حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة خالل اجتما      : د ب أ   -غزة  

ـ      وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونـو فـي          ".دولة يهودية "غزة من تداعيات االعتراف بإسرائيل ك
ناقشت الحكومة التحضيرات الجارية لمؤتمر أنابوليس حيث تحذر من خطورة االعتراف بيهوديـة             "بيان  

وانتقد بيـان   ". ديموغرافية والجغرافية على الشعب الفلسطيني    ما يسمى بدولة إسرائيل وانعكاسات ذلك ال      
، مـضيفا أن    "وتجاوزاتـه المتعـددة   "الحكومة المقالة رياض منصور مندوب فلسطين في األمم المتحدة          

قررت وقفه عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق معه على هذه التجاوزات وإساءاته البالغة للشعب              "الحكومة  
وكان منصور يعتزم تقديم مشروع قرار إلى األمـم المتحـدة يعتبرفيـه              ".وشهدائهالفلسطيني ومقاومته   

  ".ميلشيا خارجة عن القانون" حماس
  14/11/2007الدستور 

  
  المسؤولية" حماس"ويحّمل ..  في غزةحدثيدين ما " المجلس الوطني الفلسطيني" .5

 في غـزة ضـد      "ميليشيات حماس " ادان المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له امس ما قامت به             :عمان
واستنكر المجلس توجيه هذه     .المدنيين اثناء احياء الذكرى الثالثة الستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات         

 رصاصها الى صدور المشاركين في المهرجان الجماهيري الحاشد، واصـفا هـذا العمـل               "الميليشيات"
ودعا  .ت اليه حماس ردا على اجتماع انابوليس      بالوحشي وانه جاء انتقاميا لفشل اجتماع دمشق الذي دع        
  .ة عن تقاليد الشعب الفلسطينيدالمجلس الفصائل الفلسطينية الى ادانة هذه الجرائم البعي

  14/11/2007الدستور 
  

   إجراء تحويالت طبية للخارجو  مع رام اهللالتنسيق باالشرافيحكومة غزة تتهم  .6
كمال الشرافي مستشار الرئيس لـشؤون      . منزل د   في غزة   الفلسطينية دهمت الشرطة :  رائد الفي  -غزة  

 .حقوق اإلنسان في مخيم جباليا، الذي لم يكن موجوداً فيه، وصادرت جهازي حاسوب، وملفات خاصـة               
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ايهاب الغصين إن تفتيش منزل الشرافي تم بنـاء                 

سالم (توجد أدلة تثبت أن الشرافي وزيراً للصحة في حكومة          "مشيراً إلى أنه    على قرار من النائب العام،      
ويقوم بمراسالت مع رام اهللا والتنسيق إلجراء تحويالت طبية للخارج مـن دون التنـسيق مـع                 ) فياض

  ".الحكومة في غزة
ـ      : "الشرافي اشغاله منصب وزير الصحة، وقال     .والحقاً، نفى د   ، "سخريةهذه ادعاءات باطلة، ومثيـرة لل

  ".الهمجية"ـواصفاً الطريقة التي تم فيها اقتحام منزله ب
  14/11/2007الخليج اإلماراتية 
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  مريكا وأوروبا من أجل اطالق سراح مروان البرغوثي أتحرك فلسطيني لدى  .7

كشفت مصادر في الحكومة الفلسطينية، عن اتصاالت حثيثـة مـع االتحـاد              : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 مروان البرغـوثي علـى رأس قائمـة         النائبواليات المتحدة بهدف الضغط باتجاه اطالق       االوروبي وال 

واكد وزير شـؤون االسـرى والمحـررين         .األسرى الذين يمكن االفراج، عنهم قبيل عقد لقاء انابولس        
إن االفـراج عـن مـروان       "تلك المعلومات وزاد عليها قائال      " الخليج"ـالفلسطينيين، اشرف العجرمي ل   

" االسـرائيلية "وثي بات أكثر الحاحية وضرورة، خاصة مع تعاظم األصوات حتى داخل االوسـاط              البرغ
لقد أجرينا اتصاالت مؤخرا مع مسؤولين امريكيين واكـدنا         "واضاف   .التي تطالب عالنية باالفراج عنه    

 لهم اهمية اطالق سراح عدد كبير من االسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي، اضـافة الـى االسـرى               
 ".القدامى والمرضى واسرى ما قبل توقيع اتفاق اوسلو

  14/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

 تستنكروحماس  ..في الضفة" امتداد الزهار"بسحق  محافظ نابلس يهدد .8
 ،جمال المحيسن بسحق ما وصفه بامتداد محمود الزهار في الضفة الغربيـة           . هدد محافظ نابلس د    :نابلس

 احيـاء للـذكرى     ، الثالثاء، في مهرجان اقيم عند دوار الشهداء بالمدينة        ]سأم[وكان محيسن يخطب اليوم   
جئنا اليوم لنقـول للـرئيس      : "وقال في كلمته التي القاها نيابة عن الرئيس عباس         .الثالثة لرحيل عرفات  

ات واعتبر خروج مئ   ".القائد أبو عمار إننا على العهد باقون وسنبقي األوفياء للمشروع الوطني الفلسطيني           
التـي  " للقوة الظالميـة  "االالف من جماهير غزة في مهرجان تأبين الراحل ابو عمار أمس بمثابة رفض              

  ".إن فتح اليوم بأحسن أحوالها وفتح موحدة وستهزم المنحرفين في حماس"وقال  .تسيطر على قطاع غزة
ان "  وقالـت  اصدرت حماس بيانا استنكرت فيه تصريحات محيـسن        ..المحيسنوتعقيبا على تصريحات    

حماس ليست بصدد القيام بأي تحرك عسكري ضد السلطة ألن سالحها ليس موجـه إال إلـى صـدور                   
ان حماس أكثر من يعرف عن قدرات األجهزة        :" واضاف البيان  ".االحتالل، والمحيسن أول من يعلم ذلك     

وتعـذيب   ها وطالباتها، األمنية ومعداتها التي تظهر في قمع الحركة واالعتداء على شبابها وبناتها وطالب           
ودعت حماس محافظ نـابلس إلـى        "..وتختفي عند لقاء العدو    ..المجاهدين في أقبية التحقيق في سجونها     

 .وقف حملة االعتقاالت والمالحقات التي تقوم بها أجهزة أمنه بحق الحركة وأبنائها وأنصارها ومؤيـديها    
  .التي تزيد االحتقان" يرية واالستفزازيةالتوت"ودعت حماس محافظ نابلس إلى الكف عن التصريحات 

  13/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

   2008 ألف عسكري في غزة من موازنة 17 تستثني فياض حكومة .9
 ألف موظف عسكري في قطاع غزة مـن         17أفادت مصادر مطلعة أن حكومة فياض استثنت         :رام اهللا 
رائها والرئيس عباس، معتبرةً إيـاهم مـوظفين        ، التي أعدتها إلقرارها من قبل مجلس وز       2008موازنة  

وبحسب ذات المصادر، فإن إقدام حكومة فياض على هذا العمل جاء بناء علـى              . طارئين غير رسميين  
استجابة لمطالب أمريكية وأوروبية، ملحة لتخفيض عدد العسكريين المنتسبين ألجهزة الـسلطة، مؤكـدة              

وكتائب شهداء األقـصى عبـر      " فتح" من قيادات من حركة      على أن فياض تلقى شخصياً تهديدات بالقتل      
  . رسائل شفوية وأخرى عبر الهاتف في حال أقرت الموازنة، وحرمان العسكريين من تقاضي رواتبهم

  14/11/2007صحيفة فلسطين 
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  المخيمات ليست ممراً للتخريب: وفد فلسطيني التقى نصراهللا .10
السيد حسن نصر اهللا، وأفاد     " حزب اهللا " زكي االمين العام لـ      التقى ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس      

التأكيد ان المخيمات لن تكون عرضة لحرب جديدة أو ممـراً لتخريـب لبنـان               "بيان للممثلية انه جرى     
وضرب القضية الفلسطينية، إضافة الى اهمية استمرار التواصل ومعالجة اي اشكال يطرأ في أي مخـيم                

وجهات النظر بين نصر اهللا وزكي كانت متطابقة حيال نفـي           "ار البيان الى ان     وأش ".فلسطيني ومحيطه 
كل ما جاء في المؤتمر الصحافي الحمد جبريل والمتعلق بالمخيمات، اضافة الى تكامل الرؤيـة بينهمـا                 

 االسرائيلي ال تستند الـى حـق        -حول عدم انجرار منظمة التحرير الى اي تسوية للصراع الفلسطيني           
لفلسطيني وثوابت المنظمة التي عمل عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات سنوات طويلة والتـي              الشعب ا 

  ".يتابع تأكيدها الرئيس عباس بما في ذلك المبادرة العربية
  14/11/2007الحياة 

  
   بعد جرها لمربع الصدام مع الحكومة بغزة"فتح" تشن هجوماً على "الشعبية" .11

 وخاصة لشبكة فلسطين اآلن أن الجبهة الشعبية تشهد حالـة مـن              كشفت مصادر فلسطينية مطلعة    :غزة
االنقسام الداخلي بين مؤيد لموقف الحكومة الفلسطينية الشرعية بغزة ومعارض لها بعد مهرجان حركـة               

 وشن   . بمدينة غزة في ذكرى اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات         12/11فتح الذي أقامته أمس االثنين      
شعبية فضل عدم الكشف عن اسمه لفلسطين اآلن هجوماً الذعا على قيادة حركة فـتح               قيادي في الجبهة ال   

في غزة متهما إياها بجر الجبهة لصدام داخلي مع الحكومة الفلسطينية وحركة حماس في مخالفة النظام،                
ية مشيراً إلى انقسام واضح في موقف الجبهة تجاه ما حدث أمس بين تيار وطني ومؤيد للحكومة الفلسطين                

 وتيار آخر منغمساً مع فتح ومعارض يغامر بمستقبله خوفاً على المركز المالي والرواتب              ،الشرعية بغزة 
وأكدت المصادر ذاتها أن حركة فـتح        .التي يحصلون عليها من حركة فتح وحكومة رام اهللا الالشرعية         

 الفوضى وحالة الفلتان التي     بدأت تأخذ من التنظيمات والفصائل الفلسطينية جسر لتحقيق أهدافها في إعادة          
قادتها عصابات وميليشيات حركة فتح والتي استشرت في الشارع الفلسطيني قبل الحسم العسكري الـذي               

 وسادت على إثره األمن واألمان في كافة محافظات القطاع بعد طرد التيـار              14/6قامت به حماس في     
ركة فتح قد نالت ما تصبوا إليه خالل أحـداث          العميل في حركة فتح وهروبه لرام اهللا، مشيراً إلى أن ح          

  .أمس بهدف تصوير حالة الفوضى في قطاع غزة في ظل سيطرة الحكومة الشرعية عليها
  14/11/2007فلسطين اآلن 

  
  تعميقهعلى  تستغل االنقسام في الساحة الفلسطينية وتعمل "إسرائيل": "الجهاد" .12

، من مخطط إسرائيلي، يستهدف التصعيد العـسكري        حذر قيادي في حركة الجهاد    :  سليم تايه  - طولكرم
ضد الفلسطينيين، وال سيما عمليات الدهم واالعتقال واالغتيال في الضفة الغربية، تزامنا مـع اقتـراب                

ـ       ".أنابوليس"موعد انعقاد لقاء     ، معقبـا علـى     "قدس برس " وقال خضر حبيب، في تصريحات خاصة ل
والجهاد اإلسـالمي،   " حماس"جيش اإلسرائيلي في صفوف عناصر      حملة االعتقاالت الواسعة التي شنها ال     

هذه االعتقاالت داللة على الطبيعة العدوانية لدولة       : "إضافة إلى اعتقال عضوين في التشريعي الفلسطيني      
يدحض ادعاءاتهـا بخـصوص رغبتهـا فـي الـسالم مـع          "، مشيرا إلى أن مخطط إسرائيل       "االحتالل

إسرائيل تستغل حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، وهي تعمل بكل جهـد            وأكد حبيب أن     ".الفلسطينيين
، إلى عدم إعطاء تل أبيب أي فرصة السـتغالل  "الجهاد"ودعا القيادي في  .لتعميق االنقسام وحالة الشرخ   

حالة االنقسام، كما حث على الوحدة ورص الصفوف، وتوحيد الجهود الفلسطينية، والمسارعة في حوار              
  .ناء للخروج من الحالة الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيونوطني ب

 13/11/2007قدس برس 
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   يؤكد للحريري أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن ينجر ألي فتنة "منظمة التحرير "وفد .13

وأكد عضو الوفـد    . في منطقة صيدا النائبة بهية الحريري     " منظمة التحرير "وفد من فصائل    زار   :صيدا
ة الديموقراطية في منطقة صيدا خالد يونس، اثر اللقاء، ان الشعب الفلسطيني بكافـة قـواه                مسؤول الجبه 

واكد أن جميع القوى    . وفصائله ال يمكن أن ينجر ألي فتنة، ويرفض اقحامه في الشؤون الداخلية اللبنانية            
 الوضع األمني   الفلسطينية في مخيم عين الحلوة متوافقة على عدم االحتكام ألي نزاع مسلح، وعلى ضبط             

النائبة بهية الحريري تمنـت     : اضاف يونس  . فيه بأداة أمنية واحدة تشارك فيها كل األطراف الفلسطينية        
علينا كقوى وفصائل فلسطينية، أن نبتعد عن السجاالت وعن التجاذبات التي تعمق االنقسام فيما بيننا على               

ومن جهتنـا   . تمتين الوحدة الوطنية الفلسطينية   الساحة الفلسطينية في لبنان، وطلبت العمل على تعزيز و        
 الفلسطينية في غير أوانها، وال تخدم المـصلحة       -اكدنا ان هذه السجاالت والتجاذبات الداخلية الفلسطينية        

  . الوطنية الفلسطينة واللبنانية
  14/11/2007السفير     

  
  "ردالبا"بالتقاعس عن دورها في ملف " األونروا"فصائل فلسطينية تتهم  .14

كشف االجتماع الذي عقد بعيداً عن اإلعالم فـي مخـيم البـداوي بـين               :  عبد الكافي الصمد   -البداوي  
كارين أبي زايد، ووفد من رؤساء األقسام والمسؤولين فـي الوكالـة            " األونروا"المفوضة العامة لوكالة    

مق االلتباس والتباين بين الطـرفين  الدولية، مع ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشّمال، ع         
بخصوص معالجة مشاكل نازحي مخيم نهر البارد، ووصول األمر إلى حـد توجيـه االتّهـام المباشـر                  

  .لألونروا بالتقاعس عن أداء دورها، وهو األمر الذي حرصت أبي زايد على نفيه
، أقله مـن الجانـب      " التوتر غاضباً وشابه بعض  "بأنّه كان     االجتماع ،مصادر فلسطينية مطّلعة  ووصفت  

الفلسطيني، وذلك بعدما وجه بعض مسؤولي الفصائل واللجان الـشعبية اتهامـات مباشـرة لألونـروا                
تحميلهما مسؤولية التقصير تجاه النّازحين، وأن مخيم نهر البارد ونازحيـه تُركـوا             "وللحكومة اللبنانية و  

حزينة لسماع مثل هـذا     " دفع أبي زايد للقول بأنّها       ، وهو األمر الذي   "يواجهون قدرهم ومصيرهم بأنفسهم   
مصير الجزء القديم   "وأشارت المصادر إلى أن االجتماع الذي استمر ما يقارب ساعتين بحث في              ".الكالم

من المخيم ومستقبله، ومستقبل العام الدراسي بالنسبة إلى الطالب الفلسطينيين، وقضايا اإليواء المؤقّـت،              
ة، وحمالت اإلغاثة، ومستلزمات العائالت النازحة والعائدة في فصل الشتاء من ألبـسة             والجوانب الصحي 

في الشمال أركان بدر    " الجبهة الديموقراطية "، في موازاة ذلك، رأى مسؤول       "وأغطية ومؤن ومواد تدفئة   
 جديد"أن منتقداً "االجتماع لم يأت بأي ،"م البارد المنكوبأداء األونروا وتقصيرها الكبير في إغاثة مخي" ،  

  14/11/2007األخبار 
  

  في دمشقغموض يكتنف مصير مؤتمر المعارضة الفلسطينية : البيان .15
تضاربت األنباء بشأن موقف دمشق من اجتماع المعارضة الفلسطينية الموازي :  تيسير أحمد-دمشق 

ؤتمر في حال وضعت لمؤتمر أنابوليس في وقت تشير التوقعات إلى احتمال مشاركة سوريا في هذا الم
وقد تكثفت لقاءات المسؤولين الفلسطينيين من جانبي السلطة وحركة  .قضية الجوالن على جدول األعمال

حماس مع المسؤولين السوريين في األيام األخيرة لتحديد موقف نهائي من موضوع مؤتمر المعارضة 
وأضافت . توفير التغطية لهوالذي ذكرت أنباء احتمال عقده في طهران في حال امتنعت دمشق عن 

عقد مؤتمر المعارضة في دمشق بات شبه مستحيل في "المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن 
 ". حال شاركت سوريا في مؤتمر أنابوليس، ولذلك تبدو طهران مكاناً مثالياً لعقده

 14/11/2007البيان 
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  تمر القدس الدولي في اسطنبولعلى هامش مؤ" فتح"و" حماس"قاء بين الل تستبعد مصادر .16

استبعدت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى حصول لقاء بين قيـادتي حركتـي             :  أنقرة -دمشق   
 تـشرين ثـاني     17 و 15على هامش مؤتمر القدس الدولي الذي تحتضنه تركيـا بـين            " فتح"و" حماس"
قـدس  "ت المصادر التي تحدثت لـ      وذكر .الجاري ويشارك فيه الطرفان بقيادات سياسية هامة      ) نوفمبر(

" حمـاس "وطلبت االحتفاظ باسمها، أن إمكانية تحقيق اختراق جوهري في العالقة بـين حركتـي               " برس
المشاركتين في مؤتمر القدس الدولي تبدو ضئيلة على الرغم من مشاركة قيادات سياسية مـؤثرة               " فتح"و

عاليات المؤتمر على رأس فريق قيادي من       من الجانبين، حيث سيحضر الرئيس محمود عباس جزءا من ف         
يترأسـه  " حمـاس "، كما سيحضر وفد رفيع من المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية            "فتح"حركة  

واعتبرت المصادر أن عدم مـشاركة رئـيس         .الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي       
القدس ربما يكون العالمة األولى على أن الوقت        خالد مشعل في مؤتمر     " حماس"المكتب السياسي لحركة    

  . مازال لم يحن بعد للقاء مصالحة بين الطرفين
 14/11/2007قدس برس 

  
  بتزوير ظروف مقتل عدد من ضحايا غزة " فتح" أمنية تتهم قيادات مصادر .17

حايا بالتزوير في ظروف مالبسات مقتل عدد من الـض        " فتح"اتهمت مصادر أمنية فلسطينية حركة      : غزة
الذين سقطوا أمس خالل أعمال الشغب التي قام بها منفلتون، في محاولـة للتحـريض والتهـرب مـن                   

إلى " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأشارت المصادر األمنية لمراسل     . المسؤولية عن تورط فتح في مقتلهم     
، "ر الذي جـرى   كنموذج للتزوي ) "جنوب قطاع غزة  (مقتل الفتى أحمد قديح من خزاعة شرق خان يونس          

موضحة أن الشاب قديح توفي، كما أكد شهود العيان من أقاربه وكما أكدت التقارير الطبية فيمـا بعـد،                   
جراء صدمه من قبل سيارة بعد سقوطه من شاحنة وسط قطاع غزة عقب انتهاء مهرجان إحياء ذكـرى                  

يتها عن وفاة الشاب قـديح      حاولت التهرب من مسؤول   " فتح"وقالت المصادر إن قيادة حركة      . وفاة عرفات 
. كونها حشرت عشرات األشخاص في شاحنات غير مخصصة للنقل بإلصاق التهمة بالشرطة الفلسطينية            

على الركوب فيها، رغم أنها لم تتـسع     " فتح"وقال أقارب للشاب كانوا برفقته في شاحنة أجبرهم أحد قادة           
  . خصصتها قيادات فتح في رام اهللا لنقل المشاركينلهم بعد انتهاء المهرجاء، ليسرق المبالغ المالية التي 

  13/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حرب تّموز زادت من قّوة الردع اإلسرائيلّية: أشكينازي .18
. غابي أشكينازي، أمس، أنّه كان باإلمكان تحقيق إنجازات أكبر وخسائر أقّل في حرب لبنان الثانية               رأى

بأن حرب لبنان الثانية، حقّقت عدداً من اإلنجازات المهمة لمصلحة أمن دولـة             أنا مقتنع   "وقال أشكينازي   
وأنا مقتنع بأن هذه اإلنجازات كان مـن الممكـن تحقيقهـا            . إسرائيل، وزادت من قوة الردع اإلسرائيلية     

، أن أشكينازي ألقـى كلمتـه أمـام         "يديعوت أحرونوت "وذكر موقع صحيفة     ".بسرعة كبيرة، وبثمن أقل   
يتمتّع "وأضاف في كلمته إن الجيش اإلسرائيلي اليوم        . ندوبين من دول منها األردن والجزائر والمغرب      م

  ". الحفاظ على التفوق النسبي"، مشدداً على "بقوة أكبر، وذكاء أكثر، وهو منتعش أكثر
  14/11/2007األخبار 

  
   االسرائيلي يجري مناورات عسكرية في الضفةالجيش .19

أعلن الجيش االسرائيلي انه سيجري مناورات واسعة في الـضفة الغربيـة            :  وكاالت - القدس المحتلة 
وقـال   . المحتلة تتضمن تدريبات على مواجهة اندالع اية موجة محتملة من اعمال العنـف الفلـسطينية              
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 تشرين الثـاني لالسـتعداد بـشكل افـضل     18الجيش سيبدأ التدريبات في "ناطق عسكري اسرائيلي ان    
وتجري المناورات قبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر السالم الدولي في انابوليس             ". اية احتماالت  لمواجهة

وقالت الصحيفة   .قالت انه تم التخطيط لهذه المناورات في تموز       " هارتس" اال ان صحيفة     ،بوالية ميريالند 
توقعات قادة الجـيش     رغم   ،ان هذه التدريبات ليست استعدادات رسمية الحتمال فشل محادثات انابوليس         "

وستجري خالل المناورات محاكاة     ". االسرائيلي منذ اسابيع بان المؤتمر ليس امامه فرص كبيرة للنجاح         
وهمية لموجة هجمات يشنها فلسطينيون في انحاء الضفة الغربية وسط تظاهرات واسعة وتوترات كبيرة              

ى ان مثل هذه المناورات عـادة مـا         ال" هارتس"ونبهت صحيفة    . في قطاع غزة وعلى الحدود السورية     
  .يكون مبالغ فيها وال تعكس ما يتوقع القادة العسكريون حدوثه على ارض الواقع

  14/11/2007الدستور 
  

  اسرائيل تتنصل من رزمة مقترحات أميركية وترفض ذكر المبادرة العربية كأحد المرجعيات .20
ن رزمة مقترحات أميركية حملتهـا وزيـرة        تنصل المفاوضون االسرائيليون م    :  محمد يونس  -رام اهللا   

الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في زيارتها األخيرة للمنطقة، وحظيـت بقبـول رئـيس الـوزراء                
ان : وتألفت الرزمة االميركية من خمس نقـاط هـي         .االسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس محمود عباس     

، وان االدارة االميركيـة     "خريطـة الطريـق   "ولى مـن    يلتزم الطرفان تطبيقا فوريا متوازيا للمرحلة اال      
، وان يلزم الطرفان نفـسيهما بااللتزامـات        "خريطة الطريق "ستراقب وستحكم على تطبيق الطرفين لـ       

 فلـسطينية   -حتى يتوصال الى اتفاق سالم، وان تُشكل لجنة ثالثية اميركية           " خريطة الطريق "الواردة في   
، وان يخضع تطبيق اتفاق الـسالم الـذي         "خريطة الطريق "ري متواز لـ     اسرائيلية لمتابعة تطبيق فو    -

  .وفق الحكم االميركي" خريطة الطريق"سيتم التوصل اليه مستقبال لتطبيق 
  14/11/2007الحياة 

  
  مخطط حكومي إسرائيلي لهدم مئات المنازل العربية في وادي عارة .21

عة عن مخطط حكومي اسـرائيلي سـري،   كشفت مصادر مطل: أم الفحم، باقة الغربية ـ حسن مواسي 
سينفذ خالل األيام المقبلة، حيث يتم إعالن منطقة وادي عارة ذات األغلبية العربية، منطقـة عـسكرية                 
وأمنية مغلقة، من اجل تنفيذ أوامر هدم بالجملة، وتم وضع المخطط في المجلـس الـوزاري المـصغر،      

شرطة في لواء الشمال وبالتنسيق مع مختلـف اذرع         وبإشراف وزير األمن الداخلي أفي ديختر وقيادة ال       
  .والجيش االسرائيلي) الشاباك(وأجهزة األمن، من الشرطة وجهاز االستخبارات العام 

  14/11/2007المستقبل 
 

  هجروا الجليل والنقب" إسرائيلي" ألف 40 .22
ل والنقب وسـكنوا    هجروا مناطق الجلي  " إسرائيلي" ألف   40ان أكثر من    " إسرائيلية"قالت مصادر   : )وام(

وقال وزير البناء واإلسكان زئيف بـويم خـالل         . مناطق الوسط ما فاقم أزمة السكن في ضواحي المدن        
دولـة  "تتحول الى   " إسرائيل"حديث له أمام لجنة االقتصاد التابعة للكنيست تعقيبا على الوضع الحالي، إن             

  .                  باقي المناطقفي إشارة إلى تركز السكان فيها على حساب" تل ابيب ومحيطها
  14/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لسوريا" الرسائل السلمّية"إسرائيل تَعبق بـ .23

حفلت الساحة السياسية واإلعالمية في إسرائيل، أمس، بموجة مـن التـصريحات            :  فراس خطيب  -حيفا  
األول يقوده إيهـود أولمـرت      إسرائيليين منفصلين للتفاوض مع سوريا،      " خطّين سريين "والتسريبات عن   
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دمشق مع طهران، والثاني يتزعمه إيهود باراك ويستهدف المبادرة العربية للسالم           " فك ارتباط "ويستهدف  
وادعت  ".غير مريحة "على قاعدة الدعوة إلى مبادرة إسرائيلية تضم سوريا، بدل االنجرار إلى مبادرات             

مع الرئيس السوري بشار األسد عبـر       " الت سرية اتصا"أن أولمرت أجرى    " يديعوت أحرونوت "صحيفة  
قطع العالقات مع إيران ووقف دعـم       "وساطة تركية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة طلب من السوريين           

التفاوض مع سـوريا بمـوازاة      "ونقلت عن جهات سياسية إسرائيلية قولها إن أولمرت ينوي          ". اإلرهاب
إال أن لباراك مشروعاً مختلفاً يدعو في أساسه إلى اسـتبدال            ".التفاوض مع الفلسطينيين، وليس بدالً منه     

الثمن مع الـسوريين معـروف والنتـائج        "التفاوض مع الفلسطينيين بفتح القناة السورية، على أساس أن          
 عاماً، تتم مع الطاقم نفسه، ومطالبهم مـن إسـرائيل           15االتصاالت مع الفلسطينيين، منذ     "، بينما   "مهمة

ويدعو باراك إلى صياغة مبادرة إسرائيلية للسالم تتضمن المـسار الـسوري،            ". الحهمتتغير بحسب مص  
  ".وراء خطوات ومبادرات ليست مريحة لها، مثل المبادرة العربية"بدالً من االنجرار 

  14/11/2007األخبار 
  

  حالوتس لم يقتنع بالقوات البرية في العدوان على لبنان:  في جيش الكيانمسؤول .24
اللواء غرشون هكـوهين إن رئـيس أركـان         " اإلسرائيلي"قال قائد الكليات التابعة للجيش      : )اي.بي.يو(

" النتـائج المرجـوة   "السابق دان حالوتس لم يقتنع بقدرات القوات البرية على تحقيق           " اإلسرائيلي"الجيش  
قولـه  " ئيليةإسرا"خالل الحرب العدوانية على لبنان في صيف العام الماضي كما نقلت عنه وسائل إعالم               

ويـذكر أن حـالوتس      .في اجتماع في مؤسسة تابعة لسالح المدرعات في اللطرون قرب القدس المحتلة           
استقال مطلع العام الحالي من منصبه في أعقاب سلسلة طويلة من التحقيقات العسكرية في أداء الجـيش                 

نع عن تنفيذ عملية عـسكرية      خالل الحرب، والتي أظهرت أنه أخفق في تفعيل القوات، وامت         " اإلسرائيلي"
  .برية في لبنان

  14/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ومركز الميزان يدعو لوقف االعتقاالت في غزة يسود االراضي الفلسطينية الحداد .25
خيمت أجواء من الحزن والغضب الشديدين أمس على مختلف مناطق قطـاع غـزة              : حامد جاد  -غزة  

دادا على مقتل سبعة فلسطينيين خالل مهرجان أقيم أول مـن أمـس             الذي شلت فيه كافة جوانب الحياة ح      
أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن عناصر مسلحة من         من جهته   و .إحياء لذكرى رحيل ياسر عرفات    

 داعيـا   ،القوة التنفيذية قامت فجر أمس بمداهمة عدة منازل سكنية بهدف اعتقال أعضاء ونشطاء في فتح              
  .عتقاالت واالفراج عن كافة المعتقلينحماس الى وقف حملة اال

  14/11/2007الغد االردنية 
  

  خالل إحياء ذكرى عرفاتث غزة االضمير تطالب بالتحقيق في احدمؤسسة  .26
فته باستخدام القوة المميتة من قبل قـوات        صاستنكرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ما و      : ألفت حداد 

ين قتيل وجريح، أثناء تفريق عشرات اآلالف من الـذين          األمن في غزة والتي أوقعت عشرات الضحايا ب       
تجمعوا في وسط قطاع غزة إحياء للذكرى الثالثة لرحيل ياسر عرفات، وذلك بعد أن بدأت مناوشات بين                 

وثقت بعد زيارة فريق المؤسـسة لمستـشفى الـشفاء          أشارت إلى أنها    و .بعض من هؤالء وقوات األمن    
.  خطيرة هجريج بعضهم جراح   150 قتلى و  6  خاللها  سقط التيداث  حاالومستشفى القدس في غزة نتائج      

من اإلصابات كانت نتيجة إطالق نار مباشر، وكان اغلب المصابين من طالب الجامعات             % 90 كما أن 
حالـة مـوت    أكثر مـن     سجلت   كماوالعمال، وكان عدد من اإلصابات في األجزاء العلوية من الجسم،           

من بين الذين أطلقوا النار باتجاه المشاركين في االحتفال مقنعين وكانوا           ن  فيما أفاد المصابون أ   . سريريه
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 علـى   شـددت  بأن حفظ النظام ال يعني حفظه بأي ثمـن، و           المؤسسة اكدتقد  و .يرتدون مالبس سوداء  
 أنه ال يعقـل أن      الفتة إلى األصول القانونية المتعلقة بالتعليمات التي يجب أن تعطى لقوات حفظ النظام،            

 . جميع من سقطوا من الضحايا سواء من القتلى أو المصابين قد شكلوا خطرا حقيقيا علـى األمـن                  يكون
  .ث بما يضمن توضيح حقيقة ما حدثاحدالوطالبت النيابة العامة بالتحقيق في ا

  13/11/2007 48عرب
  

  سلطة األمر الواقع في غزة تشن استهدافاً مبرمجاً لالعالميين: نقابة الصحفيين .27
أدانت نقابة الصحفيين الهجمة الشرسة واالستهداف المبرمج الذي يتعرض له الـصحفيون فـي              : رام اهللا 
ن ميليشيات حماس قامت ليلة أمس االول بمداهمة منازل عدد من الـصحفيين             أ لهاوقالت في بيان     .غزة
  . لمصورين صحفيين واتالف صورت كاميراةمصادر، فضال عن اختطافهمو

  14/11/2007الحياة الجديدة 
  

   يحذّرون من االعتراف بإسرائيل دولة يهودية 48يفلسطينيقيادات من : تحقيق .28
 عن رفضهم   48أعرب قادة الفعاليات الوطنية واإلسالمية داخل أراضي         : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

القاطع للمطالبة اإلسرائيلية من السلطة الفلسطينية باالعتراف بإسرائيل كدولـة يهوديـة محـذرين مـن          
المطلب أن هذا   واعتبر النائب واصل طه      .التداعيات الكارثية المترتبة على ذلك بالنسبة لهم ولحق العودة        

 فلسطينيي  مطالبة منوها ب  ،تفجيرا للمفاوضات، ولفت إلى أن قضية ماهية الدولة هي شأن المواطنين فيها           
  أن المطالب اإلسرائيلية وقاحة تـنم        أكد النائب إبراهيم عبداهللا    فيما   .كل مواطنيها لدولة  ال  بأن تكون     48

 إلى أن إسرائيل ال تعترف بشيء يمكن أن يؤسس لدولة فلسطينية وال تفصح عن               افتعن منطق أعوج، ال   
وجود مفاوض فلسطيني واحد يوافق على      فقد استبعد   النائب محمد بركة     أما   .رأيها حيال كثير من النقاط    

ينية على يهودية الدولة تعني وضع عالمة سؤال على مواطنة          ولفت إلى أن الموافقة الفلسط     .هذا المطلب 
 شدد الشيخ رائد صالح    فيما   . وتفتح باب ترحيلهم وتشطب إمكانية الحديث عن حق العودة         48فلسطينيي  

على ضرورة إبداء موقف فلسطيني غير متلعثم حيال هذه القضية الخطيرة الفتا لتداعياتها الكارثية على               
يدلل على أن   ي  سرائيلالب إ لمطهذا ال  أن   من جهته واعتبر النائب أحمد الطيبي      .طينيةمسيرة القضية الفلس  

  . وأن اإلسرائيليين يفاوضون ذاتهم ويزاودون على بعضهم البعض،مؤتمر أنابولس ال يتجه ألي اتفاق
  14/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   في باريس لها تعقد القمة السنوية الثانية في الشتاتشبكة الشباب الفلسطيني .29

أعلنت شبكة الشباب الفلسطيني عن استكمال االستعدادات الخاصة بالمؤتمر التأسيسي الـدولي            : برشلونة
 الجاري بدعم كبيـر مـن هيئـات         نهاية الشهر للشباب الفلسطيني والذي من المقرر أن يعقد في باريس          

 من مختلف دول العـالم       شاب فلسطيني  100ومؤسسات وشخصيات فلسطينية كبيرة ومشاركة أكثر من        
 أيام علـى العديـد مـن        10وسيشمل جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة         .بما فيها فلسطين المحتلة   

المحاضرات والحوارات وورش ومجموعات العمل واألمسيات الثقافية التي يؤمـل مـن خاللهـا إلـى                
شبكة في مختلـف    الية التي تمثل    التوصل إلى صيغة نهائية وموحدة للعمل من أجل تشكيل اللجان اإلقليم          

دول العالم، في وقت تحتاج فيه جميع األصوات الفلسطينية إلى التوحد على كلمة وتمثيل واحد، في ظـل              
  .االنقسامات الفلسطينية الداخلية

  13/11/2007 48عرب
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   الفلسطينية ستجتاح يوم غد الجامعات والكليات اإلسرائيليةالكوفية .30
ات اإلسرائيلية يوم غد ظهورا مكثفا للكوفية الفلسطينية، وحسب توقعات االتحـاد            ستشهد الجامعات والكلي  

القطري للطالب العرب سيلبي آالف الطالب دعوة اللجنة وسيحضرون إلى جامعـاتهم وكليـاتهم وهـم                
  الفلسطينية ورموزها خاصةً في مثل     ةهويالن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على       أ االتحاد   د أعتبر وق. هايرتدون

خطوة احتجاجا علـى    هذه ال  جاءت    حيث .هذه األيام التي تصادف الذكرى الثالثة الستشهاد ياسر عرفات        
 االسبوع الماضي اعتداء عنصري تعرض له الطالب العرب في جامعة القدس خالل مشاركتهم في نشاط              

  .حمل عنوان أسود أبيض أحمر
  13/11/2007 48عرب

  
   وخصوصا المقدسيين منهمني قضية األسرىملتقى القدس الدولي بتب  يناشدفروانة .31

أبرق مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، يوم أمس رسالة إلى              : غزة
ن على ملتقى القدس الدولي، دعاهم فيها إلى تبني قضية األسرى عمومـاً، واألسـرى               ين والمشرف يالقائم

وكشف أنه تلقى دعوة خاصة لحضور الملتقى       . ال الملتقى المقدسيين خصوصاً، ووضعها على جدول أعم     
في اسطنبول، وللمشاركة به بتقديم مداخلة عن قضية األسرى ومعاناتهم، إالَّ أن الظروف التي يمر بهـا                 

  .ذلكقطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليه، حالت دون 
  14/11/2007موقع فلسطين خلف القضبان 

  
   عن الطعامون يضربسرائيلي اال سجن عتصيون فيسرىالا .32

ن أسرى سجن عتصيون الكائن في      أال نادي االسير الفلسطيني في تقرير له ب       ق : يوسف الشايب  -رام اهللا   
 ايام إحتجاجاً علـى األوضـاع       6مجمع غوش عتصيون االستيطاني، يخوضون اضرابا عن الطعام منذ          

رة المعتقل أنهم في حال لـم يتوقفـوا عـن           هدد المسؤول عن إدا   قد  و .السيئة التي يعيشونها في المعتقل    
  . وضع عدد منهم بالعزل األنفرادي أنه كما،األضراب سيتعرضون للضرب بالغاز في غرفهم

  14/11/2007الغد االردنية 
  

  بالشلل فلسطينيا التعذيب في سجون االحتالل يصيب أسيراً  .33
 بأن أسـير مـن      ،ألسرى واإلنسان أفاد محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق ا       :  أمين أبووردة  -نابلس  

 وقد بـات    .مدينة قلقيلية في الضفة الغربية تعرض للتعذيب خالل فترة التحقيق معه على مدى أسبوعين             
 نتيجة العنف والـشبح المتواصـل الـذي     بحسب ما أفاد االطباء، وذلكفي األيدي مؤقت   يعاني من شلل  

  .تعرض له أثناء فترة التحقيق
  14/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   البارد تنفي المطالبة بالهجرة الجماعية من لبناناللجنة الوطنية ألبناء مخيم نهر .34

، بياناً نفت فيه عالقتها باالعتـصام        شمالي لبنان  أصدرت اللجنة الوطنية ألبناء مخيم نهر البارد      : البداوي
رأت ان  في حـين     .وروباالذي نفذ في مخيم البداوي، وطالب خالله المعتصمون بالهجرة الجماعية إلى ا           

  .مؤامرة شطب مخيم البارد بشراً وحجراً ال تزال مستمرة وقائمة
  14/11/2007السفير 
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  انجاز خطة التنمية الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري: وزير التخطيط الفلسطيني .35
شة العمل التـي    سمير عبد اهللا، خالل ور    الفلسطيني   اعلن وزير التخطيط     : ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   

-2008  أن خطة التنمية الفلسطينية للسنوات     ،نظمها مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بير زيت، أمس        
تمثل تحوال  ،   تجسد األولويات الفلسطينية   ها مشيرا الى ان   ،، ستصبح جاهزة قبل نهاية الشهر الحالي      2010

ن تلقى الدعم الالزم خالل مؤتمر المـانحين         واعرب عن أمله في أ     .في آلية التفكير ونهج العمل التنموي     
المقرر في باريس في السابع عشر من الشهر المقبل، الفتا إلى أن اقرارها ال يعني بأي حال عدم تـوفر                    

ن توفير الدعم المادي    أشار إلى أ  و .إمكانية لدى المانحين لدعم برامج القطاع الخاص أو المجتمع المدني         
تحديا، ال سيما في ضوء العجز الذي تعاني منه موازنة السلطة الوطنية والذي             الالزم لتنفيذ الخطة، يعتبر     

% 10 عن أمله في أن تتمكن الحكومة من تقلـيص العجـز بمعـدل         اعرب م  مليار دوالر،  4،1يصل إلى   
  .سنويا

  14/11/2007الحياة الجديدة 
  

   قطاع غزةتأخير إدخال قطع غيار لألجهزة الطبية يوقف عمل ثلث أجهزة غسل الكلى في .36
 أن عدم السماح    ،أكدت دائرة اإلعالم والعالقات العامة في وزارة الصحة في الحكومة المقالة          : ألفت حداد 

 كمـا  ، جهاز 66 جهاز غسيل كلى من أصل       23بإدخال قطع الغيار لألجهزة الطبية أدى إلى إعاقة عمل          
بعـد  % 20ارة يقـدر بحـوالي   أن رصيد السوالر المتواجد في المستشفيات والوحدات األخرى في الوز 

دعـت  قد  و .امتناع الشركة الوردة بتزويده وذلك لعدم استالمها مستحقاها المالية من قبل حكومة رام اهللا             
كافة المؤسسات والمراكز الحقوقية إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف إدخـال األصـناف               الوزارة  

  .الج الالزم والسماح للمرضى بالسفر لتلقي الع،الهامة من الدواء
  13/11/2007 48عرب

  
  أشهر 6خالل من الجنوب اللبناني " اليونيفيل" إمكان انسحاب تبلّغتإسرائيل  .37

أفادت تقارير إعالمية إسرئيلية بأن دبلوماسيين أجانب حذروا إسرائيل أخيراً، عبر تقـارير             : محمد بدير 
ولية العاملة في جنوب لبنان إذا لم       أرسلوها إلى وزارة خارجيتها، من إمكان انسحاب قوات الطوارئ الد         

أن التقارير الدبلوماسية التي وصلت إلـى تـل         " معاريف"وذكرت صحيفة   . يستقر الوضع السياسي قريباً   
 ألف  11أبيب تلوح باحتمال أن يأمر األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، قوة اليونيفيل المؤلفة من                 

ونقلـت   .ي نهر الليطاني في غضون خمسة إلى سـتة أشـهر          جندي باالنسحاب من منطقة عملها جنوب     
في الوقت الراهن، األمر كالم وهمس، لكن إذا تحـول إلـى            "عن مصدر أمني إسرائيلي قوله      " معاريف"

أفعال، فإنه سيحدث فراغاً في جنوب لبنان، إذ ال أحد يتوقع أن يقاتل الجيش اللبناني حزب اهللا، والـثمن                   
  ". سندفعه نحن

  14/11/2007األخبار 
  

   2007 طن متفجرات على الحدود مع غزة في 20 نفقاً و60مصر عثرت على  .38
 نفقا على الحدود مع قطاع غزة باالضافة الى         60 قالت مصادر أمنية امس انه تم العثور على          :آي.بي.يو

وقال مسؤول امني مصري رافضا ذكر اسـمه ان          .2007 طنا من المتفجرات في سيناء خالل عام         20
ات المصرية تقوم حاليا بتجهيز تقرير عن عمليات تهريب االسلحة والمتفجرات الى غزة والعثـور         السلط

على االنفاق واعتقال الفلسطينيين الذين يضعون احزمة ناسفة، لمواجهة االتهامات االسرائيلية بأن مصر             
اصيل دقيقـة عـن     وأضاف ان التقرير يعطي تف     .لم تبذل جهوداً كافية للسيطرة على الحدود مع القطاع        
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عمق وعرض وموقع كل نفق تم اكتشافه على الحدود مع غزة، باالضافة الى اسماء االشـخاص الـذين                  
وتابع ان السلطات المصرية عثرت ايضا داخل هذه االنفاق          .وجدت هذه االنفاق في مزارعهم او بيوتهم      

لرصـاص باالضـافة الـى      على ألغام ارضية وأجهزة تفجير عن بعد وقنابل يدوية وكميات كبيرة من ا            
  .  السجائر والمخدرات وقطع غيار السيارات

  14/11/2007الخليج اإلماراتية 
   

  حذر من تنازالت عربية جديدة في لقاء الخريف تأحزاب المعارضة المصرية  .39
شن عدد من قيادات أحزاب المعارضة المصرية ومحللون هجوما عنيفا علـى إدارة الواليـات                :القاهرة

مريكية متهمين إياها بالسعي إلجبار السلطة الفلسطينية على تقديم مزيد من التنازالت لمصلحة             المتحدة األ 
 . الحالي على االرجح، ما يضر بالقضية الفلـسطينية        27الكيان الصهيوني في لقاء الخريف المزمع عقده        

ـ              ة بقـرارات   ومن جانبه أكد فاروق العشري القيادي بالحزب الناصري ضرورة أن تتمسك الدول العربي
 أثناء اللقاء، الفتا إلى أن أي تنازالت من جانب السلطة           338 و 242الشرعية الدولية، وبخاصة القرارين     

، "إسرائيل"وأضاف أن السالم الحقيقي ليس في مصلحة         .ستتبعها تنازالت تجهز على القضية الفلسطينية     
  ". إلى الفراتمن النيل"ألنه سيمثل عائقا أمام حلمها التوسعي في إقامة دولة 

  14/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يؤكد على اهمية مواجهة الغزو الفكري" االسس الفكرية لوحدة االمة"مؤتمر الدولي ال .40
عبداهللا المحيلبي  الكويتي  أكد وزير المواصالت وزير األوقاف والشؤون االسالمية         : وكونا نافل الحميدان 

 اضـاف و. سالمية اثبت انها امة حية باقية رغـم كـل المحـن           ان التاريخ الطويل الذي عاشته االمة اال      
االسـس الفكريـة لوحـدة      " في افتتاح المؤتمر الدولي      الكويتيالمحيلبي الذي مثل رئيس مجلس الوزراء       

ان االزمات التي عصفت واالعـداء الـذين   : الذي نظمته جمعية االصالح االجتماعي صباح امس " ةاالم
ان كانت االمـة    وتكالبوا على امة االسالم جعلها في حاجة ماسة للعودة الى االصول والتمسك بالجذور،              

مية التي تتبارى في    اصيبت في هيكلها السياسي العام فقد بقي لها منه باقية كبيرة تتمثل في الدول االسال              
ومن جانبه قـال  ... تماعي والمسلكي لالختراق والتحوير  ج باالسالم وان تعرض نظامها اال     تمسكهااثبات  

رئيس مجلس ادارة جمعية االصالح االجتماعي حمود الرومي ان انعقاد المؤتمر يأتي في ظـل تـسارع         
، فرض علينا التصدي لها بروح المسؤولية     دتها وت حاالحداث وتعاظم التحديات التي تواجهها امتنا وتهدد و       

المقرر العام للمؤتمر سعود العتيبي ان فكرة المؤتمر تأتي لتوحيد اواصر االخوة االيمانية وتأكيد              كما افاد   
واشار الى ان المؤتمر جاء ليعطي ومضات فكريـة ومالمـح اسـتراتيجية وتوجيهـات            ،  روابط العقيدة 

نائـب رئـيس    واشار  .   نحو سؤود االمة وعزتها في هذا الوقت       محمودة لتوحيد جهود العمل االسالمي    
مجلس االمة الدكتور محمد البصيري ان االمة تشهد غزوا فكريا وهجوما من عدد من المفكرين الـذين                 

مؤتمر ان هذا الغزو الفكـري      العقب افتتاح   ) كونا(واضاف في تصريح لـ     ،  يصفون االسالم باالرهاب  
  .ة السمحة المشرفة لديننا الحنيفيجب ان يواجه بتوضيح الصور

  14/11/2007الوطن الكويتية 
  

  " إسرائيلية"نائب مصري يحذر من تزايد أعداد الحاصلين على جنسية  .41
 الدكتور فريد اسـماعيل مـن تزايـد أعـداد           )جماعة االخوان المسلمين  (مصري  النائب  الحذر   :القاهرة

اجهم من اسرائيليات وما يشكله ذلك من تهديد خطير         مواطنيه الحاصلين على الجنسية اإلسرائيلية بعد زو      
إن مـن   "لألمن القومي المصري، وقال النائب في طلب احاطة قدمه إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية               

آثار اتفاقية السالم مع العدو الصهيوني هو التطبيع في كل المجاالت بين الحكومة المصرية والحكومـة                
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غ أعداد المصريين الذين حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية ما يزيـد علـى             ورأى أن بلو   "....الصهيونية
   . ألفاً، يحتاج إلى تدخل سريع للمحافظة على أمن مصر220

  14/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إعادة إعمار مخيم البارد أحد اكبر مشاريع الوكالة: المفوض العام لالونروا .42
لالونروا كارن ابو زيد، في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت          قالت المفوض العام    .: ب. ف.  أ -بيروت  

ان اعادة إعمار المخيم ستكون من أكبر المشاريع االنسانية التي تقوم بهـا             "اثر زيارة مخيم نهر البارد،      
هذه العملية ستكون جهدا مشتركا بين االونروا والالجئين والجهات التي تعمـل مـن              "واضافت  ". الوكالة

التزام االونروا  "مؤكدة  " اللبنانية والجهات المانحة ومنظومة األمم المتحدة العاملة في لبنان        أجلهم والسلطة   
وشركائها اللبنانيين بإعادة اعمار المخيم واعادة الالجئين بالرغم من كل التحديات اللوجستية التي سـوف     

ما مـن   ...  من هذا القبيل   خالل عملي لدى األمم المتحدة لسنوات طويلة لم أشهد شيئا         "وقالت  ". تواجههم
وعن الوضـع التمـويلي اوضـحت       ". أرقام وإحصاءات يمكن أن تكفي لنقل حجم الدمار في نهر البارد          

 مليون دوالر لالستجابة لحاجات الالجئين      55النداء الطارىء وقيمته    "مسؤولة االونروا ان الوكالة أطلقت      
تى اليوم تغطية أكثر من نصف النداء الطـارىء         االنسانية خالل االشهر االثني عشر التالية وقد تمت ح        

كمـا تـم    ". لقد عادت حوالي ألف عائلة الى المخيم الجديد       :" وقالت".  مليون دوالر  29بوعود أي حوالي    
  .بناء مدرستين في مخيم البداوي القريب من مخيم نهر البارد والذي نزحت اليه غالبية الالجئين

  13/14/2007موقع ايالف 
  

  ى الي عمل يعرض للخطر أمن اسرائيلسنتصد: رايس .43
" التطرف والعنف "اتهمت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس ايران، يوم الثالثاء، بنشر           : ناشفيل

وقالـت  . في أنحاء الشرق االوسط وقالت ان قيام دولة فلسطينية قوية سيساعد في التصدي لهذا الخطـر               
كما فعلنا دوما سنتصدى الي عمـل  "ئف اليهودية المتحدة   رايس وسط تصفيق الحضور في اجتماع الطوا      

وقالت رايس ان وجود دولة فلسطينية قوية مع ضـمان أمـن اسـرائيل              ." يعرض للخطر أمن اسرائيل   
وقالـت  . سيساعد في التصدي للمد المتزايد للتطرف في انحاء المنطقة والذي تحفز عليه أفعـال ايـران               

هـذا  "واضافت قولها   )." التطرف(مكن ان يكون رادعا لذلك الخطر       وجود دولة فلسطينية رشيدة ي    "رايس  
  ."يجعل حل الدولتين أكثر الحاحا من أي وقت مضى

  14/11/2007رويترز 
  

  اتفاق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ممكن : سوالنا .44
ممكـن  "الفلسطينيين  قال مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي سوالنا ان اتفاقا بين اسرائيل و            

خالل تسعة أشهر، وان مؤتمر السالم الذي سيعقد هذا الشهر في الواليات المتحـدة ال بـد لـه                   " التحقيق
وقال خالل وجوده في اريحا بالضفة الغربية الثالثاء إن         . يبحث قضية مرتفعات الجوالن السورية المحتلة     

نقل بثمانية أو تسعة أشهر، مؤكدا على امكانية تحقيق         ما نفكر فيه االن هو اتمام االتفاق بعد انابوليس، ول         "
  ". ليس سهال لكن يمكن تحقيقه... يتطلب ارادة سياسية ويتطلب جهدا"هذا الهدف، الذي قال عنه إنه 

  14/11/2007بي بي سي 
  

 أميركا عارضت محاوالت أولمرت تجديد االتصال بسوريا .45
اإلسرائيلية، امس، إن رئـيس الـوزراء إيهـود         " تيديعوت أحرونو "قالت صحيفة   :  ووكاالت -رام اهللا   
وقالـت  ". جدد مؤخرا محاوالته السرية لتبادل الرسائل السياسية مع سوريا عبر طرف ثالـث            "أولمرت  
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من المحاوالت التي يقوم بها باراك على صـعيد         " مستاءة"اإلذاعة اإلسرائيلية أمس، إن الواليات المتحدة       
وأضافت اإلذاعة أن مـسؤوال كبيـرا فـي اإلدارة          . ن إسرائيل وسوريا  استئناف االتصاالت السياسية بي   

األميركية قال خالل لقاء مغلق مع مسؤولين إسرائيليين، إن واشنطن ال تفهم لماذا يـسعى بـاراك إلـى                   
وفـسر المـسؤولون    ". لن تقوم بعرقلتها  "إجراء مثل هذه االتصاالت، موضحا في الوقت نفسه أن بالده           

 التصريحات بأنها تعبير عن التحفظ الشديد حيال موقـف بـاراك، مـشيرين إلـى أن                 اإلسرائيليون هذه 
  ".عنصرا سلبيا يهدد االستقرار في المنطقة وليس شريكا في المفاوضات"الواليات المتحدة تعتبر سوريا 

    14/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  !بماذا نفسر صمت الجميع على ذبح غزة؟ .46
  فهمي هويدي

هاد الرئيس ياسر عرفات، قررت إسرائيل قطع التيار الكهربـائي، إمعانـا فـي اإلذالل               في ذكرى استش  
وليس ذلك أغرب ما في األمر، ألن األغرب أن الخبر لم يحدث صدى يذكر فـي العواصـم                  . والتنكيل

ـ                 د العربية وال لدى رئاسة السلطة الفلسطينية، كأن هناك توافقاً بين الجميع على تمرير الجريمة، التي تع
  .عقوبة جماعية للمدنيين، تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي وأبسط حقوق اإلنسان

على مرأى ومسمع من الجميع جرى حصار الفلسطينيين وتجـويعهم منـذ شـكلت حمـاس الحكومـة                  
، واستمر الحصار رغم تـشكيل حكومـة الوحـدة          2006) آذار(الفلسطينية إثر فوزها في شهر مارس       

س من العام الحالي ومنذ األحداث التي وقعت في غـزة فـي منتـصف شـهر يونيـو                   الوطنية في مار  
الماضي ضوعفت الضغوط على غزة، فانضمت رئاسة السلطة إلى أطراف الـضغط حيـث              ) حزيران(

بل قطعت أيضا رواتـب     . قطعت رواتب كل الموظفين المدنيين والعسكريين الذين استمروا في أعمالهم         
لذين يمثلون القطاع وكانت النتيجة أنه خالل حوالي أربعة اشـهر تـدهورت             أعضاء المجلس التشريعي ا   

إزاء السكوت المدهش على ذلك من جانب رئاسة السلطة         . األوضاع اإلنسانية واالقتصادية بصورة فادحة    
في رام اهللا، فإن عناصر النخبة في غزة تنادوا فيما بينهم وشكلوا اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار التـي                  

وفي بيانها األول الذي صدر     . سها النائب المستقل عن غزة في المجلس التشريعي جمال ناجي الخضر          رأ
عرضت اللجنة الوضع االنساني واالقتصادي في القطاع على النحو         ) 11/11(في يوم استشهاد ابوعمار     

  :التالي
الج خارج غـزة    هنالك أكثر من ألف حالة مرضية تتعرض لخطر الموت وأصحابها بحاجة ملحة للع            * 

لكنهم غير ممكنين من المغادرة بسبب الحصار، علماً بأن سبع حاالت لقيت ذلك المصير بالفعل وتـوفي                 
  .اصحابها تباعاً

يتعرض القطاع لنقص شديد في األدوية ومستلزمات المستشفيات وكذلك لنقص في األغذيـة والمـواد               * 
لمستلزمات الطبية والحياتية، حيـث بلـغ عـدد         األساسية ومطلوب إغاثة السكان بالسماح بإدخال هذه ا       

 صـنفاً علـى     83 صنف، يضاف إليها     100األصناف األساسية من األدوية والتي نفد مخزونها حوالي         
وشك النفاد، علماً بأن القطاع الصحي يعاني من تعطل عدد كبير من األجهزة والمعدات الطبيـة بـسبب                  

جة الحصار، وقد بلغ عدد أجهزة غسيل الكلـى المتعطلـة           عدم توافر قطع الغيار الالزمة إلصالحها نتي      
جهازاً، األمر الذي يهدد حياة مرضى الكلى في القطاع، علماً بأن الخطـر يتهـدد عمـل غـرف          ) 23(

العمليات في المستشفيات الفلسطينية نتيجة نقص غاز النيتروز، وعدم الـتمكن مـن إصـالح األجهـزة         
  .والمعدات

الطالب المسجلين في الجامعات الخارجية وآخرون من اصحاب الحـاالت          يوجد في قطاع غزة آالف      * 
  .اإلنسانية الذين منعهم الحصار من االلتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم
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تسبب الحصار في توقف مشاريع البنية التحتية مثل مشاريع إسكان العائالت التي تفتقد للمأوى وكذلك               * 
تنفذها وكالة الغوث والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص بقيمـة         مشاريع المياه والصرف الصحي، والتي      

عامل عن العمل، وتسبب في كـوارث       ) 100,000(مليون دوالر، مما تسبب في توقف أكثر من         ) 250(
  .إنسانية خطيرة ومطلوب السماح بادخال مواد البناء الالزمة الستئناف هذه المشاريع

جميع مناحي الحياة بشكل خطير، وسوف يزداد أثره مع قدوم          تقليص كمية الوقود بشكل حاد أثر على        * 
  .فصل الشتاء، ومطلوب السماح بإدخال الوقود لمنع حدوث كوارث إضافية

لقد أصيب القطاع الزراعي بدمار كامل بسبب عدم مقدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم الزراعية،              * 
 مليون دوالر،   50 المزارعين خسائر تجاوزت قيمتها      واستيراد البذور واألسمدة الالزمة، األمر الذي كبد      

ومطلوب انقاذ هذا القطاع بالسماح بتصدير المنتجات الزراعية وإدخال المستلزمات الـضرورية النقـاذ              
  .قطاع الزراعة

مصنع ومشغل، بـسبب عـدم      ) 3500(توقفت جميع المصانع والورش والمعامل عن العمل وعددها         * 
عامل كانوا يعملون بها، ومطلوب     ) 65,000(مة لتشغيلها، مما تسبب في بطالة       دخول المواد الخام الالز   

  .انقاذ هذا القطاع من الشلل التام الذي أصيب به
رجال االعمال الفلسطينيون لهم بضائع محتجزة في الموانئ االسرائيلية بقيمة مائة مليون دوالر، وهي              * 

  .ة اليومية، والمطلوب اتخاذ خطوة سريعة إلدخالهاتلبي حاجات أساسية ومهمة الستمرار وتسيير الحيا
اللجنة الشعبية لها موقع على االنترنت بوسع من يريد أن يعرف المزيد عن االوضاع الكارثية في                : للعلم(

  ).www.freegaza.ps: (غزة، عنوانه كالتالي
ـ              زة األمنيـة ضـد     القهر االقتصادي الذي تمارسه اسرائيل في غزة يتوازى مع قهر آخر تمارسه األجه

) مليون ونصف مليـون نـسمة     (نشطاء حماس في الضفة كأن االسرائيليين تكفلوا بتأديب كل قطاع غزة            
وذلك كله يتم وسـط صـمت عربـي         . وبالمقابل تكفلت أجهزة السلطة بتأديب نشطاء حماس في الضفة        

سـرائيلية منـصفة    وشاء ربك أن تتصدى كاتبة ا     . مدهش وتأييد أمريكي حدوده مفتوحة لكل الممارسات      
في " ها آرتس "لفضح ما يجري في الضفة، حيث كتبت عميرة هاس مقالة حول موضوع نشرتها صحيفة               

لماذا يتجاهلون القمع ضد حماس في الضفة؟ في مقالهـا أشـارت            :  الماضي تحت عنوان يتساءل    19/9
صابع االتهام الـى ممارسـات      الكاتبة الى أن قادة األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا يشيرون بأ            

والطرفان يقوالن إن ما يمارس من قمع ومساس بالحريـات المدنيـة هـو مجـرد                . عناصر في القطاع  
وأضافت أنه رغم ان هناك فرقاً نوعيـاً        . تصرفات فردية، وليس مصدره تعليمات من السلطات األعلى       

نية في القطاع إال أن ما يحـدث        من هذه الزاوية بين ممارسات حماس في غزة وممارسات األجهزة األم          
في غزة يحظى بتغطية إعالمية واسعة في اسرائيل والعالم الخارجي، في حين أن ما تقوم بـه أجهـزة                   

أضافت عميرة هاس أنه حسب تحقيقات منظمات حقوق        . السلطة في الضفة الغربية يتم التعتيم عليه دائماً       
ة ألبومازن قامت باعتقال المئـات مـن نـشطاء حمـاس      االنسان الفلسطينية، فإن األجهزة األمنية التابع     

ففي حماس يتحدثون عـن قيـام عناصـر    . بالمخالفة للقانون، وعلى أيدي جهات ليست مخولة باالعتقال   
األمن التابعين للسلطة بانتظار أعضاء حماس اثناء خروجهم من المساجد بعد صالة القيام خـالل شـهر                 

ل تعرض نشطاء الحركة للتعذيب الشديد الذي بسببه نقل بعضهم          رمضان وهناك دالئل مقلقة متراكمة حو     
الى المستشفيات للعالج والهدف من ذلك هو االنتقام والترهيب وبعض الذين أطلق سراحهم مـن أولئـك              
النشطاء تحدثوا عن أنهم اجبروا على التعهد بعدم الحديث عما تعرضوا له وال يكتفي رجـال ابومـازن                  

لكنهم يقومون ايضاً بإطالق النار على اولئك الناشطين وتخريب ممتلكاتهم وإحراق           باالعتقال والتعذيب، و  
  .مكاتب ومؤسسات الحركة، الى غير ذلك من الممارسات التي يلتزم اإلعالم الخارجي الصمت ازاءها

ر فسرت الكاتبة صمت العالم العربي على ما تقوم به أجهزة السلطة من انتهاكات بأن الدول العربية تعتب                
حماس تنظيماً ارهابياً في حين أن ابومازن وجماعته أكثر توافقاً مع السياسة االمريكية والهدف من غض                
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" اتفاق استسالم "الطرف على القمع الذي يمارس في الضفة هو تشجيع ابومازن وفريقه على التوقيع على               
ـ " كانتونـات "مع إسرائيل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تكون عبارة عن            صل بينهـا المـستوطنات     تف

  .االسرائيلية، أو دولة لها حدودها المؤقتة
يكمل الصورة السريالية للمشهد الفلسطيني في غزة أمران؛ األول أن عملية ذبح غزة مستمرة في الوقت                
الذي تتوالى فيه اللقاءات بين أبومازن وأولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي وكأن الحاصل في القطاع إما               

 موضوع التفاهمات وال أريد أن أقول إنه محل توافق بين الطرفين، ليس ذلك فحسب، وإنمـا                 أنه خارج 
تستمر هذه اللقاءات في حين يعلن باراك وزير الدفاع أن العملية العسكرية ضد غزة أصبحت وشـيكة،                 

ـ            . لكي يمتزج الذبح بالتمثيل بجثة القطاع      دوب أما األمر الثاني فهو مشروع القـرار الـذي قدمـه المن
ميليشيات فلسطينية خارجة على القـانون اسـتولت        "الفلسطيني لدى األمم المتحدة الذي اعتبر فيه حماس         

  ".على السلطة في القطاع
إن هذا الذي يحدث للقطاع يفوق قدرة العقل على التصديق، ويمثل صفحة مشينة فـي سـجل الجميـع،                   

 الخليج يتوزعون على الفئتين األخيرتين ـ يا  الفاعلين والمتسترين والمتفرجين، والعرب من المحيط الى
  .وياله

  14/11/2007الشرق األوسط 
  

  ةحرب االحتالل والسلطة على حماس في الضف .47
  ياسر الزعاترة

عندما طرح مشروع االنتخابات البلدية والتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعـد اغتيـال ياسـر                 
ر عبد العزيز الرنتيسي، تبدت معالم المسار السياسي الجديد         عرفات ومن قبله الشيخ أحمد ياسين والدكتو      

  .الذي سيمضي فيه ورثة مشروع أوسلو، وبالضرورة منظمة التحرير وحركة فتح
كان أساس الجدل الذي اندلع بشأن مشاركة حماس يتعلق بجملة من النقاط، نتذكر هاهنا واحـدة وهـي                  

  .، أعني وضع حماس في الضفة الغربيةأساسية إلى حد كبير، تتعلق بمضمون هذا التحليل
هنا ينبغي التذكير بالفارق بين الوضع في قطاع غزة وبين نظيره في الضفة الغربية، ففي حـين يتمتـع                   
قطاع غزة منذ االنسحاب اإلسرائيلي ببعض المزايا وأهمها مقدرة مواطنيه على الدخول والخروج بدون              

 إضافة إلى انسحاب الجيش اإلسـرائيلي وتراجـع         -ة حماس أغلقت المعابر بعد سيطر    -رقابة إسرائيلية   
قدرته على التوغل العادي واعتقال الناس، في ظل غياب قرار االجتياح الشامل، مع بقاء القدرة الفائقـة                 

  .على االغتيال من الجو، مع بعض االجتياحات لمناطق األطراف
 2002نيـسان   /ية السور الواقي في أبريل    الضفة الغربية لها وضع مختلف، فهنا يتمتع االحتالل منذ عمل         

أحيانـا  (كما وصفه محللون إسرائيليون، إذ يدخل الجيش في ظل حظر التجول            " احتالل ديلوكس "بصيغة  
فيعتقل من يشاء ويقتل من يشاء ثم يخرج من دون تكبـد            ) من خالل القوات الخاصة وقوات المستعربين     

  .أية خسائر، باستثناء حاالت نادرة
هي أن قرار بقاء أي ناشط سياسي حراً هو في يد االحتالل، اللهم إال إذا قرر أن يغدو مطارداً،                   والنتيجة  

وغالباً ما يعتقل أو يغتال بعد وقت قصير بسبب جيش العمالء وقدرة جيش االحتالل على الدخول السريع                 
  .والخاطف ومن ثم الخروج في أي وقت

ية كشفت حماس بنيتها التنظيمية أمام العدو أكثر بكثير مـن ذي            بدخولها االنتخابات التشريعية وقبلها البلد    
قبل، إذ كان عليها أن تلقي بجزء حيوي من رصيدها في الميدان، ولتغدو الغالبية من رموزها المعلنـين                  

  .وغير المعلنين مكشوفين، بمن في ذلك من لم يسبق اعتقالهم
  هجمة االحتالل بعد االنتخابات
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ويالً، فما هي سوى أربعة شهور على االنتخابات التشريعية، حتى جاءت عمليـة             لم تطل فترة التهدئة ط    
الوهم المتبدد التي أسر خاللها الجندي جلعاد شاليط، ومنذ ذلك الوقت تعرضت حماس إلى حرب شرسة                
من قبل قوات االحتالل أفضت إلى اعتقال معظم عناصرها في البلديات والمجلس التشريعي، بما في ذلك                

  .ءالوزرا
إضافة إلى كم كبير من كبار المدراء في المؤسسات والوزارات، مع العلم أن للحركة حوالي أربعة أالف                 

  .معتقل سابق في سجون االحتالل جرى اعتقال ثالثة أرباعهم بعد انتفاضة األقصى
 لـم   كان الثمن الذي دفعته حماس في الضفة بعد االنتخابات باهظاً، إذ خسرت من خالله رصيداً مهمـاً                

يصب كثير منه من قبل، كما هو حال العديد من أعـضاء المجلـس التـشريعي والبلـديات والمـدراء                    
والوزراء، فضالً عن رموز العمل الخيري واالجتماعي ممن لم يكونوا منخرطين في العمـل الـسياسي                

  .المباشر
  حرب السلطة على الحركة بعد الحسم العسكري

 المحللين والمخلصين إلى اعتبار الحسم العسكري خطئاً من الزاويـة           من األسباب التي دفعتنا والعديد من     
السياسية، حتى لو كان محقاً من الزاوية األخالقية تبعاً لتواصل االنفالت األمني ومطالب الناس بوقفـه،                
ذلك السبب المتعلق بوضع حماس في الضفة الغربية، إضافة بالطبع إلى حشر الذات في قمقم غزة فـي                  

  .بي ودولي بائس، بدل تزعم حكومة وحدة وطنيةظل ظرف عر
كان ال بد ألية خطوة سياسية من هذا الوزن أن تأخذ في االعتبار ردة فعل الطرف اآلخر عليها، لـيس                    
السياسية فحسب، بل األمنية أيضاً، إذ ليس من المنطق أن تأخذ قيادة حركة قراراً بالهجوم على متمردين                 

بينما تدرك ما يمكن أن يفعله رفاقهم في المكان اآلخر في سياق االنتقـام،              يمكنها هزيمتهم في مكان ما،      
  .السيما إذا كان هذا األخير أكثر أهمية من مختلف الزوايا السياسية والتاريخية بحسب أبجديات الصراع

ن دأبها  أما القول بأن ردة فعل قيادة السلطة وحركة فتح لم تكن متوقعة على هذا النحو فال يبدو مقنعاً، أل                  
هو استغالل أخطاء حماس أبشع استغالل، كما أن لها سيرة مشابهة أيام أوسلو خالل النصف الثاني مـن                  

  .التسعينات، وإن لم تكن بهذا المستوى من الحدة
حزيران الماضي، كما ال يعني أيضاً أن ما        /ال يعني ذلك بحال تبرير ما تفعله السلطة منذ منتصف يونيو          

  . في سياقات سياسية أخرىتفعله لم يكن وارداً
وبالطبع في ظل قيادة أعلنت منذ البداية أن مسارها السياسي هـو التفـاوض والتفـاوض وحـده، وأن                   

  .، بحسب مصطلح محمود عباس، أي المقاومة المسلحة هي لون من العبث"العسكرة"
الح المقاومة ووقفهـا  وحين يعلن القوم التزامهم بخريطة الطريق التي ينص البند األول منها على نزع س   

بالكامل، فلن يستغرب منهم أن يفعلوا أكثر من ذلك في حال أصرت حماس علـى رؤيتهـا وبرنامجهـا                   
  .المقاوم

  معالم حرب االستئصال في الضفة
في هذا السياق المتعلق بمعالم حرب االستئصال يبدو من الصعب التوقف كثيراً عند الحوادث الخاصـة،                

األمثلة، إذ أننا إزاء حرب تجاوزت كل الحدود واألعراف واألخالق، وال قيمة            اللهم إال في سياق ضرب      
هنا للمقارنة مع قطاع غزة الذي ال يعرف إلى اآلن االعتقال السياسي، فيما يتجول قادة فتح فيه بحريـة،                   

  .ويتحدثون إلى وسائل اإلعالم من دون رقيب وال حسيب
يمة له، ألن حزب دحالن هو السبب وليس حماس التي احتفلـت             أما التذكير بما جرى أيام االقتتال فال ق       

  .بحكومة الوحدة الوطنية ولم ترد أكثر منها رغم ما انطوت عليه صيغتها من تنازالت
 21 عنصراً من عناصـرها، ودوهـم   140بحسب إحصاءات حماس، وفي شهر رمضان وحده اختطف   

حركة، ومعظمها شخصية، مع العلم أن عدد        مؤسسة ألصحابها صلة ما بال     26مسجداً، في حين اقتحمت     
االعتداءات التي أحصيت على األفراد والمؤسسات منذ الحسم العسكري في قطاع غـزة وحتـى بدايـة                 
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 اعتداء، أما األهم فهو أن وتيرة االعتداءات منذ ما بعد عيد الفطر المبـارك قـد                 1324رمضان قد بلغ    
  .ءات حتى كتابة هذه السطورتصاعدت على نحو الفت، وإن لم تتوفر لنا إحصا

المعلم األول من معالم العدوان على حركة حماس في الضفة الغربية ما يتعلق باعتقال عناصرها، األمر                
الذي تجاوز سائر الخطوط الحمراء، إذ لم يجر توفير أي قيادي أو رمز شعبي، بما في ذلـك األسـرى                    

  .الطالباتالمحررون وعلماء الدين والخطباء، فضالً عن الطلبة و
الخـارج لتـوه مـن      ) بكر(عندما يداهم بيت الشيخ سعيد بالل، أحد أهم أعيان نابلس ويعتقل ابنه البكر              

المعتقل الصهيوني بعد قضاء خمس سنوات، والذي يقضي إخوته القساميون الثالثة أحكاماً رهيبة بالسجن              
، عندما يحدث ذلك فنحن     ) عاما 11الضرير، نعم الضرير،    ( مؤبداً، عثمان، مؤبدان، وعثمان      27معاذ،  (

أمام اعتداء يستفز مشاعر الناس، مع العلم أن اإلفراج عن بكر بعد أسبوعين من االعتقال لم يأت إال بعد                   
  .وساطات كثيرة

عزيز فتاش من سلفيت أسير محرر بعد عشر سنوات من السجن اعتقلوه أيضاً ومثله كثير، أما األسـوأ                  
سرى والشهداء، كما هو حال اختطاف وضرب نجل األسـير القائـد حـسن              فهو االعتداء على أهالي األ    

، واعتقال صهر الشهيد القائد جمال سليم، واعتقال نجل الشهيد القائد القـسامي يوسـف               )صهيب(يوسف  
  ).بالل(السركجي 

وال تسأل بعد ذلك عن التعذيب الذي يتعرض له الشبان المعتقلون، السيما المتهمون بصلة مـا بكتائـب                  
لقسام ومقاومة االحتالل، وقد روى بعض المفرج عنهم حكايات تشيب لهولها الولدان عن التعذيب الذي               ا

  .يجري في أروقة األجهزة األمنية، وإن لم يجرؤوا على الحديث في العلن
 وقد كان الفتاً قيام قوات االحتالل باعتقال العديد من الشبان بعد اإلفراج عنهم من قبل أجهزة السلطة، ما                 

  .يشير إلى التعاون األمني الواضح بين الطرفين
لم يتوقف األمر عند الشبان فقد بدأت السلطة باستدعاء الطالبات الجامعيات أيضاً، على نحو أثار مشاعر                
الناس، ونددت به نائبة الجبهة الشعبية خالدة جرار على رغم ما عرف عنها من مجاملة للسلطة وانحياز                 

  .العسكري في القطاعلها، السيما بعد الحسم 
بعد نظام االعتقال واالستدعاء والتعذيب، تحضر بشكل خـاص تلـك المطـاردة لمؤسـسات الحركـة                 
االجتماعية، والتي تعرضت لهجمات بال عدد، وجرى إغالق عدد كبير منهـا، لـيس فقـط الجمعيـات                  

يد عن مئة، جـاء     الخيرية، بل حتى المدارس ورياض األطفال، ووصل عدد الجمعيات التي أغلقت ما يز            
  .إغالقها بعد تعرضها في السابق للحرق والتدمير

الجامعات، السيما النجاح كان لها نصيب وافر من االعتداءات، فقد حظرت الكتل اإلسـالمية ولوحـق                 
رموزها باالعتقال والتعذيب، وصوالً إلى االستدعاء الذي طال الطالبات أيـضاً، فيمـا تتواطـأ إدارات                

  .أسها النجاح مع الحملة على نحو معيبالجامعات، وعلى ر
المساجد وخطباؤها يتعرضون للمالحقة أيضاً، إذ تداهم المساجد على نحو يومي، ويعتقل الخطباء، فيمـا               
أقصي أكثرهم عن منصبه لحساب آخرين، وال تسأل عن فصل الموظفين المقربين مـن حمـاس فـي                   

عتداء والتشهير بالنائبة منى منـصور بـسبب        وقد وصل الحال حد اال     .المؤسسات الرسمية والوزارات  
  .مواقفها الجريئة، مع العلم أن خمسة فقط من نواب حماس األربعين في الضفة موجودون خارج السجن

  وسائل اإلعالم والتعتيم
كل هذه الحرب التي تشنها السلطة على أكبر حركة في الشعب الفلسطيني ال تجد صـداها فـي وسـائل     

  .خوف أصحابها من بطش السلطة، فضالً عن انحياز بعضها الطبيعي ضد حماساإلعالم، والسبب هو 
مع العلم أن اإلعالم يعمل بحرية في قطاع غزة، بما في ذلك صحف السلطة التي توزع في القطاع رغم                   
تفننها في هجاء الحركة، بينما تمنع صحيفتي الرسالة وفلسطين التابعتين لحماس من الطباعة والتوزيـع               

  .ة، بل يطارد أي متعاون أو حتى متحدث في بعض األحيان إلى فضائية األقصى التابع للحركةفي الضف
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  زيارة قادة حماس للمقاطعة
مطلع الشهر الحالي قام أربعة من رموز حماس والمحسوبين عليها بزيارة مبنى المقاطعـة فـي رام اهللا                  

         ل أكثر مما يحتمل، مع العلم أنـه كـان          وأداء صالة الجمعة إلى جانب الرئيس الفلسطيني، وهو لقاء حم
فـي الخريـف    "محض مجاملة للقادة إياهم بعد رد اثنين منهم على تصريح لنزار ريان في غزة قال فيه                 

  ".سنصلي في المقاطعة خلف الرئيس"، بقولهم "سنصلي في المقاطعة
ي قتلت زوجته وجميع    مع العلم أن أحدهم وهو حسين أبو كويك لم يكونوا ليجرءوا على اعتقاله؛ هو الذ              

  .أبنائه بصاروخ من طائرة إسرائيلية استهدف سيارته التي تصادف أنه لم يكن موجوداً فيها
أما القول إن اللقاء كان رسالة سياسية من الرئيس عباس لتحسين وضعه التفاوضي فهو محض احتمال ال                 

في سلوك أجهزة السلطة بحق الحركة      ويبقى أن األيام التالية لم تشر إلى أدنى تحسن          . تسنده سيرة الرجل  
  .وكوادرها

ما ينبغي قوله في ختام المطاف هو أن ما يجري من حرب على حماس في الـضفة الغربيـة، مـا زال                    
يتوزع بين منطق الثأر، وبين تسهيل تمرير مسار سياسي بائس عنوانه تنفيذ البند األول مـن خريطـة                  

  ).محاربة اإلرهاب والتحريض(الطريق 
ديث عن الحيلولة دون تكرار ما جرى في غزة فهو محض دعاية ألن حماس التي تطارد الحوار                 أما الح 

الستعادة الوحدة والشراكة السياسية ليست في وارد تكرار ما جرى في غزة، فيما يعلم العقالء أنها لـن                  
على منطقة  تفعل ذلك حتى لو كانت قادرة عليه من دون إراقة قطرة دم واحدة، ألن من العبث السيطرة                  

  .يمكن لالحتالل استباحتها في أي وقت يشاء
أما االستناد إلى تصريح هنا أوهناك يأتي غالباً في سياق الخطابة والردود المتبادلة، فال يمكن أن يكـون                  
صائباً، كما وقع لتصريحات محمود الزهار وقبله نزار ريان، ذلك أن القرار الجماعي لحماس ال يمكـن                 

 هذا النوع، في وقت ما تزال معضلة القطاع قائمة على رغم الفارق الموضـوعي               أن يمرر مغامرة من   
  .قابين الحالتين كما أشير ساب

   13/11/2007الجزيرة نت 
  

  "الغّزاوي"قراءة في وقائع الحشد  .48
  حسام كنفاني

ـ            " فتح"التصور األولي لتحرك     درة في غزة، أول من أمس، قد يعطي انطباعاً بأنها استعادت الروح والق
  ".حماس"على المبادرة في القطاع المحكوم سياسياً وأمنياً منذ حزيران الماضي من غريمتها التقليدية 
للّعـب  " فـتح "قد ال يكون هذا األمر بعيداً عن الواقع، لكن التحرك يحمل في طياته أبعاداً أخرى تستغلها                 

غير المسبوق حتى إبـان وجـود       التي، ال شك، صعقت بحجم الحشد       " حماس"على وتر القطاع ومناكفة     
  ".الحسم العسكري"التنظيمي في القطاع قبل عملية " فتح"

، ستسعى جاهدة الستثمار هذا الحـشد       "فتح"وال شك أيضاً أن سلطة الرئيس محمود عباس، ومن ورائها           
 جيداً  الجماهيري ليكون موطئ قدم حقيقياً لعودة الحركة إلى أداء دور في ساحة القطاع، وإن كانت تدرك               

تماماً، وال سيما أن ذكرى     " الفتحاوية"أن من خرج في تظاهرة أول من أمس ال يمكن تصنيفه في الخانة              
استشهاد الرئيس ياسر عرفات ورمزية هذا الزعيم، أدتا دوراً محورياً في استقطاب جمـاهير ال تنتمـي                 

  .بالضرورة إلى الحركة
      ك الجماهيري كانت أبعد من مجرإلى أمجاد سابقة   " فتحاوي"د إطار تنظيمي    فمعايير التحر وإضافة . يحن

إلى رمزية الذكرى، كانت لألبعاد السياسية واألمنية واالقتصادية في قطاع غزة اليد الطولى فـي حـال                 
  .التجييش الجماهيري التي حكمت تظاهرة ذكرى أبو عمار



  

  

 
 

  

            24 ص                                     901:        العدد                        14/11/2007ربعاء األ: التاريخ

لخناق على القطاع ومحاصرته قد     وإسرائيل أيضاً على تداعيات تضييق ا     " فتح"ويبدو أن رهان السلطة و    
بدأ يؤتي ثماره، فالضائقة االقتصادية والغالء ونفاد البضائع وانقطاع الكهرباء وغيرها كانت من دوافـع               

  ".حماس"، على حركة "الفتحاوية"الغزاوية، ال " االنتفاضة"
ـ       ـ       " فتح"إال أن هذه االنتفاضة ال بد ل دعوى إلـى التجمـع     من تجييرها إلى اسمها، باعتبارها صاحبة ال

حماس ستسقط بـالقوة    "، أمس، على أن     "فتح"الجماهيري، وهو ما بدا واضحاً في تعليقات مسؤولين من          
  ".الشعبية ال بالسالح

وفي مثل هذا التصريح داللة على أن تحرك أول من أمس بالتأكيد لن يكون األخير، وخصوصاً أن النقمة               
إضافة إلى الوضع االقتصادي الخانق الذي يحمل الكثير مـن          ف. في تصاعد مستمر  " حماس"الشعبية على   

المسؤولية المباشرة عنه لرفضها التراجع عن عملية الحسم العـسكري، هنـاك أداء             " حماس"الغزاويين  
الحركة في الشهور التي تلت الحسم وإدارتها البوليسية للقطاع، سواء لجهة عمليات الدهم واالعتقال ومنع               

ممارسات القوة التنفيذية التي اقتربت من الشرطة الدينية، ما زاد حال التملمـل فـي               التجمعات أو حتى    
  .صفوف الغزاويين

وإن كانت هذه الحال في السابق تقتصر على األحاديث الجانبيـة خوفـاً مـن الـصدام مـع الـشرطة                     
أليام المقبلـة   في ا " فتح"، فإن التظاهرة األخيرة كسرت حال الخوف، وهو ما قد تعمل عليه             "الحمساوية"

  .لتسخير النقمة الشعبية في خدمة عودتها التنظيمية
إلى إعادة حساباتها في القطـاع ميـدانياً        " حماس"في المقابل، ال بد لظاهرة التحرك الحاشد من أن تدفع           

والحركة ال بد أدركت أن الصورة التي أعقبت الحسم العسكري لجهة سيطرتها المطلقة علـى               . وسياسياً
وتحرك أول من أمس قد تتبعه تحركات متنقلة في سائر أنحاء القطاع، لذا عمـدت               . قد تفتّتت قطاع غزة   

ـ            " حماس" ، "فـتح "إلى سلسلة من اإلجراءات أولها مداهمات واعتقاالت، وثانيها منع أي تجمع مستقبلي ل
ت مواقع الحركة   وثالثها إطالق حملة إعالمية للتبخيس بالتجمع، سواء لجهة الحشد أو االنضباط، فقد حفل            

أمس بقراءات مع رسوم إيضاحية وحسابات تقنية للكم البشري الذي يمكن أن تستوعبه ساحة التظـاهر،                
التي تراوحـت بـين     " فتح"لتخرج برقم مئة وخمسين ألفاً حداً أقصى، مناقضة تقديرات وكاالت األنباء و           

  . ألف ومليون نسمة300
 ألفاً ليس قليالً في حسابات قطاع غـزة الـذي           150 رقم   أن" حماس"وعلى رغم ذلك ال بد من أن تدرك         

وال بد أيضاً من    . يضم نحو مليون ونصف مليون نسمة، وال سيما أن هذا الحشد كان في مدينة غزة فقط               
أن تستوعب حجم التراجع في شعبيتها في القطاع خصوصاً والضفة الغربية عمومـاً، فالحركـة التـي                 

 لن تـستطيع، فـي حـال        2005اخبين الفلسطينيين في أواخر عام       في المئة من أصوات الن     60حصدت  
إجراء االنتخابات اليوم، الحصول على أكثر من أصوات أعضائها المباشرين، وال سيما أن المد الشعبي               

على مدى عقـد    " الفتحاوية"الذي أوصلها إلى الحكم كان نابعاً من النقمة على الفساد والخيارات السياسية             
  .على حد سواء" حماس"و" فتح"ي نقمة باتت تتشارك فيها من الزمن، وه

" الفتحـاوي "واألهم أن الحركة باتت تدرك، وبحسب مصادر مقربة منها، أن الرهان على نهاية القائـد                
محمد دحالن سقط، وال سيما أن نفساً دحالنياً بات يتصاعد من الضفة وصوالً إلى قطاع غزة، وقد تجلى                  

وتؤكد المصادر نفسها أن دحالن بات يعمل على إرسـاء قاعـدة            . أول من أمس  في هتافات المتظاهرين    
جماهيرية في الضفة الغربية مماثلة لتلك التي كانت لديه في قطاع غزة، ومن الممكن أن تكـون قاعـدة                   

  .انطالق جديدة له
 أن دحالن ال    هذه المعطيات ال تقلّل من شأنها أنباء الخالف بين دحالن والرئيس محمود عباس، وال سيما              

ـ     على أكثر من صعيد، فهو من ألمع وجوهها الشابة، بغض النظـر عـن              " فتح"يزال يعد الرجل القوي ل
سجله المثير للجدل وعالقته بالواليات المتحدة وإسرائيل، ويمثل، مع قليـل غيـره، رمـز اسـتمرارية                 

  .الحركة، وبالتالي فاالستغناء عنه تنظيمياً غير يسير
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ت نفسها في الذكرى الثالثة الستشهاد عرفات، تنبئ بأن غزة قد تكـون مقبلـة علـى                 وقائع كثيرة فرض  
  ".المطالب الشعبية"مرحلة مواجهة من نوع جديد، تحت عنوان 

  14/11/2007األخبار 
  

  قبل أن تختفي هوية المدينة وعروبتها: نداء القدس .49
  خالد الحروب

، هذا ما يقوله    "نهمية، فهي أيضا لم تذكر في القرآ      ة أ لم يهتم الفاتحون المسلمون بالمدينة ولم يعطوها أي       "
 واصفا فـتح المـسلمين      - في القدس    -كتاب الدليل السياحي، باإلنجليزية والفرنسية والعبرية، األشهر        

ـ    ": "الدليل"يتابع  . للمدينة بقيادة عمر بن الخطاب     واهتموا "(!) مدينة الهيكل "وكان العرب يسمون المدينة ب
كان الهيكل، ففي عهد الخليفة عبدالملك تم بناء قبة الصخرة، وفي عهد ابنـه الوليـد بنـي                  بالبناء فوق م  

!". المسجد األقصى، أما في عهد الحكم فقد دمرت جميع الكنائس والمعابد اليهودية وحولت إلى مـساجد               
اورشليم مرحلة دخول اإلسالم    "كل هذا التزييف التاريخي احتوته ثمانية أسطر فقط محشورة تحت عنوان            

قبـل تلـك   . ، وذلك في سياق تسلسل زمني يصف الدول واألمبراطوريات التي مرت على القدس         "القدس
مراحل سابقة تتضمن الحكم الفارسي، والحكم البيزنطـي، والحكـم الرومـاني            " الدليل"المرحلة يفصل   

لسبعين سنة ويفرد لها    في شرح ووصف ا   " الدليل"وهنا طبعا يتوسع    ". اإلسرائيليون"والهليني وقبله مملكة    
وعلى كـل حـال نعـرف أن        ! ضعف ما يفرد لحكم الكنعانيين الذي سيطر على فلسطين لمدة ألفي عام           

الهوس بالتاريخ وبإعادة كتابته وتركيبه بشكل يخدم الحاضر هو مرض الباحثين عن شرعيات اغتصاب              
مية دونكوشيتيه، هـو مـا      لكن ما هو أهم من تزييف التاريخ وخوض معارك نصيه ووه          . الحاضر نفسه 

يحدث في القدس اليوم من تدمير يومي ومتواصل لهويتها العربية، ومحاصرة وتضييق علـى سـكانها                
  .العرب من وفي كل الجهات

في سلوان، إلى الجهة الجنوبية من البلدة القديمة في القدس، لم يكف اإلدارة اإلسرائيلية اكتظـاظ الحـي                  
فيه بسبب قوانين البلدية اإلسرائيلية العنصرية التي تحظر البناء أو التوسع           بسكانه الفلسطينيين واختناقهم    

بل زيد على ذلك بالسماح للمستوطنين بالتسلل التدريجي إلى داخل الحي وتملـك بعـض               . على الساكنين 
األبنية والسكن فيه، وما يلي ذلك من إجراءات أمنية لحماية عائلة يهودية هنا، أو هناك، جالبـة ضـنكا                   

والستفزاز السكان الفلسطينيين يرتفع على بيت مستوطن هنا أو هناك وفـي قلـب              .. ضافياً ألهل الحي  إ
ما يحدث في سلوان يحدث في كـل مكـان فـي            . األحياء العربية علم إسرائيل، إمعانا في ادعاء التملك       

ي البلدة القديمة نفسها    ف. القدس العربية، بدءا من بلدتها التاريخية القديمة وخروجا منها في كل االتجاهات           
تعمل الحفريات اإلسرائيلية سواء عند باب المغاربة أو غيره بتؤدة على خلق أنفاق قريبا مـن المـسجد                  

وقريبا من الحائط الغربي، وفي الجهة المقابلة له، حيـث بعـض            . األقصى وتحته، بحثا عن بقايا الهيكل     
ي يريد المتدينون بناءه مكان المـسجد األقـصى         متاجر التحف اليهودية يعرض أحدها مجسماً للهيكل الذ       

اشتر المجسم اآلن بسعر رخيص قبل أن يتم بناء الهيكل الحقيقي وترتفـع             : "وقبة الصخرة مكتوب عليه   
  "!أسعار المجسم بشكل كبير

في طول وعرض القدس الشرقية وفي كل زاوية من زواياها هناك جهد إسرائيلي استطياني هدفه تغييـر       
وجدار الفصل العنصري اشتغل في جنباتها كما تـشتغل الـسكين           . ة والقضاء على عروبتها   هوية المدين 

الحادة تقطيعاً وشطبا وضماً، بحسب الوصف الحزين والغاضب للدكتور مهدي عبدالهادي، أحد حملة هم              
ين، القدس والمشتغلين فيه، وهو يتحدث أمام مؤتمر ضم قيادات من السلطة الفلسطينية وسياسيين أوروبي             

سائالً إياهم عما يفعلونه إزاء الواقع اليومي المتدهور للمدينة؟ قال الدكتور عبد الهادي لـن يتبقـى مـن          
وفي حديث جانبي ناولني    . القدس الشرقية ما يمكن أن يتفاوض عليه كي يكون عاصمة للدولة الفلسطينية           

ـ     عيان القدس إلنقاذ ما يمكن إنقاذه      هي نداء من أ   " 2007 نوفمبر   -وثيقة مقدسية   "نسخة من بيان معنون ب
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يقول النداء الذي وقعه أكثر من مائة شخصية اعتبارية ورجـال ديـن             . من هوية وشكل القدس العربية    
 نعيش إجراءات عزل المدينـة عـن        1967إننا ومنذ االحتالل اإلسرائيلي في يونيو       : مسلمين ومسيحيين 

وحصارها بسلسلة من المستوطنات وجدار الفـصل       محيطها العربي وفصلها عن بقية األراضي المحتلة،        
تغييـر  : عبر اإلجراءات التالية  " أسرلة المدينة "العنصري الذي يقطع أحياءها ويشكل في مجموعه مهمة         

الوضع الراهن للمدينة عبر إجراءات ضمها إلسرائيل بشكل مخالف لجميع األعراف والقوانين الدوليـة،              
م األثرية والتاريخية والدينية والمجتمعية العربية اإلسالمية والمسيحية        خلق حقائق جديدة مكان وبدل المعال     

بـاب  "فيها وخاصة في استمرار الحفريات في محيط المسجد األقـصى المبـارك وأبوابـه التاريخيـة                 
وأيضا مصادرة األراضي والممتلكات وإجراءات هدم البيوت الفلسطينية، وتقييد حقوق السكن           ". المغاربة

فرض سياسات التطهير العرقي على المواطنين ومنها إجراءات االعتقـال واإلبعـاد وإلغـاء     والعمران،  
حقوق المواطنة ومنع الدخول واإلقامة والعمل للفلسطينيين من بقية األراضـي المحتلـة، ربـط هـذه                 

 بزرع مستعمرات إسرائيلية فيها وحولها وفرض األنظمة والقوانين       " أسرلة القدس "اإلجراءات بمخططات   
ميادين منافسة وتسابق بين مؤسـسات      " األسرلة"كما أصبحت إجراءات    . اإلسرائيلية في كافة أمور الحياة    

يـرفض  . وأجهزة سلطات االحتالل، وتجاوزا لكل األعراف والتقاليد اإلنسانية والقانونية لحقوق اإلنسان          
يتم التنـازل باسـمهم عـن       أهل القدس وأعيانها، كغيرهم من الفلسطينين هنا في المدن والمخيمات، أن            

إننا نسجل رفضنا ومعارضتنا أليـة مـشاريع تفاوضـية أو           : "وتقول وثيقتهم الخاصة بالقدس   . حقوقهم
وتتوجـه الوثيقـة    ". اتفاقيات مرحلية حول قضية القدس تتجاوز حقوقنا الوطنية والشرعية والدولية فيها          

األسـرلة  "روبة القدس فـي وجـه عمليـات         بالنداء إلى الفلسطينيين ثم العرب والمسلمين للدفاع عن ع        
، ثم يختم المقدسيون وثيقتهم بصيحة ال يعرفون وال نعرف إن كانت ستصل إلى آذان أحد تقـول                  "اليومية

وإننا بهذا النداء لنحمل أصحاب القرار الفلسطيني والعربي واإلسالمي وأصحاب الفكر والرأي والقيادات             "
  ".س ومقدساتها أمام األمة والتاريخالمجتمعية مسؤولية أمانة حماية القد

قبل عدة أشهر من صدور هذه الوثيقة، وتحديداً في شهر مارس الماضي، كان الشيخ تيـسير التميمـي                  
الجبهة اإلسالمية ـ  "قاضي قضاة فلسطين، واألب عطا هللا حنا رئيس أساقفة الروم األرثوذكس قد أسسا 

لمتدهور للمدينة، وبأمل تحريك أوسع شرائح ممكنة داخل        ، مدفوعة بالواقع ا   "المسيحية للدفاع عن القدس   
. المدينة والقضاء على ما تبقى من شخصيتها العربيـة        " أسرلة"فلسطين وخارجها للوقوف ضد إجراءات      

منذ ذلك التاريخ أصدرت الجبهة عدة تقارير ترصد بالتفصيل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات، سـواء                 
ى إلى الضم واالستيطان، ووصوال إلى المؤتمرات اإلسـرائيلية التـي           من حفريات تحت المسجد األقص    

  .لمستقبل المدينة" رؤيتهم"يعقدها غالة اليمين المتدين وتطرح فيها 
من دون القدس لن يكون هناك      : رسالة أهل القدس للعرب والمسلمين والعالم في الخارج مريرة واستغاثية         

الحفاظ على هوية   . ناك قدس عربية لن يكون هناك أي اتفاق       سالم في هذه المنطقة، ومن دون أن تكون ه        
 سـتكون   2009في سـنة    . القدس مسؤولية جماعية تتجاوز قدرة الفلسطينيين المطحونين تحت الحصار        

وعلى الفلسطينيين استغالل تلك السنة إليصال رسالة القدس إلى العرب          ". عاصمة الثقافة العربية  "القدس  
على العرب بدورهم أن يحتضنوا رسالة القدس ويرسلوا لسكانها القابـضين علـى             و. أوالً، ثم إلى العالم   

وربما جاز لهذه السطور أن تختم بالتـساؤل عـن          . جمر الصمود فيها ما يشعرهم بالتضامن على األقل       
، اسمها منظمة المؤتمر اإلسالمي تأسـست       1969منظمة ما، تم تأسيسها في زمن بات سحيقا اآلن، عام           

لجنـة  "حريق المسجد األقصى في ذات العام، أين هي اآلن وماذا تفعل بالضبط، وأيـن هـي                 رداً على   
  ؟1975التي انبثقت عنها وتأسست عام " القدس

  14/11/2007الشرق القطرية 
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  "القسام" و"الكاتيوشا"نظام الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي في مواجهة  .50
  يوسف شلي

في الواليات المتحدة األمريكية، المقرر في نهاية هـذا         ) Annapolis(من الواضح أن اجتماع انابوليس      
 الفلسطينية المتعثـرة،    -عملية السالم اإلسرائيلية    " إنقاذ"من أجل   ) م2007تشرين الثاني   /نوفمبر(الشهر  

  . وتحقيق رؤية بوش للدولتين، تحوم حوله شكوك عميقة بشأن فرص نجاحه
تعامل بموضوعية مع القضايا الحقيقيـة للـصراع، بـسبب          فعلى الجانب اإلسرائيلي، هناك إحجام عن ال      

اتهامهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية، بالعجز عن تنفيذ أي اتفاق بـشكل فعـال،                
وفي الوقت نفسه، تهدد الهجمات الصاروخية المنطلقة من غـزة، ورد           . وتلبية حاجة إسرائيل إلى األمن    

  . من خالل اجتياح كل القطاع، بعرقلة المفاوضاتالفعل اإلسرائيلي المحتمل 
وفي هذا السياق، يرى الجيش اإلسرائيلي أن امتالك نظام دفاعي صاروخي فعال من األهميـة بمكـان،                 

  . لصد أي هجمات صاروخية تنطلق من غزة أو جنوب لبنان أو من إيران في المستقبل القريب
ع ضد الصواريخ قصيرة المدى، التـي كانـت نقطـة           وهناك ضغوط متزايدة في إسرائيل لتعزيز الدفا      

الضعف الكبيرة في المنظومة الدفاعية اإلسرائيلية، خاصة بعد الهزيمة في حـرب لبنـان فـي صـيف                  
م أمام صواريخ حزب اهللا، واستمرار الهجمات بالصواريخ المنطلقة من قطاع غزة منذ االنسحاب              2006

  . م2005أغسطس / اإلسرائيلي منها في آب 
تشرين األول، اتفق وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك أثناء زيارته لواشنطن مع وزيـر              / ي أكتوبر وف

  . الدفاع األمريكي روبرت غيتس على التعاون بشأن نظام دفاعي صاروخي مشترك
فهم يخططون لتشكيل لجنة مشتركة لبحث الكيفية التي يمكن أن تساعد واشنطن بهـا إسـرائيل لتطـور                  

من شأنه ليس فقط الدفاع ضد الصواريخ والقذائف بعيدة المدى، مثل تلك التـي تمتلكهـا إيـران              نظاما،  
وسوريا، وإنما أيضا ضد الصواريخ قصيرة المدى من مختلف األنـواع التـي اسـتخدمتها المقاومـة                 

ل م مع إسـرائي   26الفلسطينية بجدارة في غزة، والتي مكنت حزب اهللا في إدارة الصراع في حرب لبنان               
  . والتحكم فيها

وبينما كانت اإلدارة األمريكية، والتقارير االستخباراتية، تشكك حول قدرة إسرائيل على تطـوير نظـام،            
يمكن أن يلحق الهزيمة بالصواريخ قصيرة المدى، فإن الطبقة السياسية اإلسرائيلية، ومن ضمنهم باراك،              

 إلحـراز تقـدم سياسـي بـين إسـرائيل           ضروري" الدفاع الصاروخي "رأت أن امتالك إسرائيل لنظام      
  . والفلسطينيين، وامتالك درع صاروخي فعال شرط مسبق ألي انسحاب محتمل من الضفة الغربية

إن التهديدين الرئيسيين اللذين تواجههما إسرائيل حاليا، دون أن تتمكن من القضاء عليهما أو تحييـدهما،                
 فـي المائـة مـن ترسـانة حـزب اهللا            90وشا حوالي   ، إذ يمثل صاروخ كاتي    "القسام"و" الكاتيوشا"هما  

  ).  ميال12( كيلومترا 20الصاروخية، وله مدى يصل تقريبا إلى 
تموز / وخالل شهري يوليو    . ورغم قلة دقته، فهو ال يزال قادرا على أن يكون له أثر كبير في المعركة              

 إسرائيليا وجرح   51 فقتل    كاتيوشا داخل إسرائيل،   4000، أطلق حزب اهللا نحو      2006أغسطس  /  آب   -
  . ، أغلبهم جروح خطرة250نحو 

 مـن   250000-100000 منزال بأضرار بالغة، في حين فر بين         2000ودمرت الصواريخ أو أصابت     
  . المدنيين من قراهم ومدنهم، على األقل بشكل مؤقت، من الشمال إلى أجزاء أخرى من إسرائيل

والقسام أقـل تـدميرا مـن       . الكاتيوشا، غير أن دقتها محدودة    أما بالنسبة إلى صواريخ القسام، فهي مثل        
، فهو رخيص وسهل التصنيع،     ) ميال 6.2-1.8(الكاتيوشا، ومداه ال يتجاوز ثالثة إلى عشرة كيلومترات         

وتكنولوجيته بسيطة، إال أنه ترك أثرا بالغا في نفسية اإلسرائيليين، ما يجعله السالح المفضل للمقـاومين                
  . الذين يشنون هجمات متواصلة على إسرائيل من قطاع غزةالفلسطينيين، 
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وقد قتل عدد صغير نسبيا من      . وكان لصاروخ القسام أشد التأثير على مغتصبة سديروت في غرب النقب          
، كما أن استمرار الهجمات وعدم توقفها، رغـم العمـل العـسكري             )م2004 منذ عام    12(اإلسرائيليين  

رائيل، كانت له تداعيات كبيرة اجتماعيا، وسياسيا، ونفسيا، حيث نجد أن           االستخباراتي الذي قامت به إس    
ثلث أطفال مغتصبة سديروت يعانون من االضطرابات النفسية واإلجهاد، وفقا لدراسة مسحية، أجريـت              
في العام الماضي، في حين أن حوالي نصف سكان مغتصبة سديروت، قد غادر المدينة منـذ الهجمـات                  

  . ة، التي أطلقها حزب اهللا والمقاومة الفلسطينيةالصاروخية المكثف
إن اآلثار السياسية المترتبة على كل من الكاتيوشا والقسام، يبدو أنه ضاعف من عـدم قـدرة الجـيش                   

وفي صراعها مع حزب اهللا، أثبتت القوات الجوية اإلسرائيلية عجزهـا           . اإلسرائيلي التصدي لهما بفعالية   
  .  ضراوة الضربات الجويةعن وقف هجمات الكاتيوشا رغم

في غزة، ورغم امتالك إسرائيل لبعض من الخيارات الفعالة، مثل قطع الكهرباء واإلمـدادات المعيـشية          
إلى قطاع غزة، فإن هذا من غير المرجح وقف الهجمات الصاروخية، مع إمكانية تعرضـها النتقـادات                 

  . ض ضد الشعب الفلسطيني األعزلدولية وإنسانية بسبب العقاب الجماعي الذي تمارسه في األر
كما أن اإلصابات بين المدنيين التي يرجح أن تنجم عن توغل واسع النطاق أو إعادة احتالل غـزة مـن                    

هذا، باإلضافة إلى أمكانية حـدوث إصـابات        . شأنه أيضا أن يفتح المجال النتقادات دولية ضد إسرائيل        
ل تتردد ألف مرة إلعادة احتالل قطاع غزة من جديـد،           ثقيلة نسبيا في الجانب اإلسرائيلي، يجعل إسرائي      

علما أن االستخبارات اإلسرائيلية حذرت القيادة السياسية من مواجهات مع جيش منظم ومسلح ومنضبط              
  . في غزة

في حين أن إسرائيل ربما، في األجل القصير، ستضطر إلى التغلب على هذا التردد وإعادة احتالل غزة،                 
 الدفاع الصاروخية التي تسعى إلى امتالكه قريبا، حل مـا مقبـول أمنيـا لـصد                 وقد ترى في منظومة   

  . الهجمات الصاروخية الفلسطينية المستمرة
م، قرر وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتـز إنتـاج نظـام صـواريخ              2006وبعد حرب صيف لبنان     

يهود اولمرت موافقته علـى     م، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ا     2007فبراير  / وفي شباط   . اعتراضية
، لتطوير النظـام الـدفاعي   Rafael Armament Developmentاقتراح بيرتز من خالل تكليف هيئة 

  . ، قصيرة المدى العتراض صواريخ القسام)القبة الحديدية) (Iron Dome(الصاروخي 
، وقد تعهد هذا األخير     وبعد الهزيمة في لبنان، وصدور تقرير فينوغراد، تم استبدال بيرتز بايهود باراك           

  . ال غنى إلسرائيل عنه" أولوية وطنية"بمواصلة دعم المشروع، معتبرا هذا النظام الدفاعي بأنه 
، إال أن هناك شـكوكا      2010، يمكن أن يكون جاهزا بحلول       "قبة الحديد "ورغم تصريح باراك بأن نظام      

جيه كبيرة، يتعين التغلب عليها، إذا ُأريـد أن         حول التكلفة وفعالية النظام في الواقع، إذ إن عقبات تكنولو         
  . يكون النظام فعاال

والمطلوب من النظام أيضا أن يكون قادرا على تحديد إطالق الصواريخ بسرعة فائقة، وتحليل البيانـات                
 ثانية فقط، وقت إطالق القسام، بينما قد يكون من الممكـن            20العتراض الصواريخ، كل ذلك في حدود       

العقبات التكنولوجية لتحقيق هذا، إال أنه من غير الممكن القيام بذلك، بتكلفـة معقولـة كمـا             التغلب على   
  . يتوقعه البعض

/  مليون دوالر أمريكي، وفي آب       300إن تطوير النظام الدفاعي الصاروخي من المتوقع أن تبلغ تكلفته           
نية، وعدم وجـود خطـة      اغسطس، ذكرت تقارير مطلعة أن المشروع كان مهددا بتخفيضات في الميزا          

  . تمويل طويلة المدى
، وهذا Rafael Armament Development مليون دوالر لهيئة 40في حين، أن وزارة الدفاع قدمت 

 مليون دوالر لمواصلة    80الهيئة ستطلب مبلغا إضافيا قدره      . المال من المتوقع أن ينفد بحلول نهاية السنة       
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المال ال ينبغي أن يكون     "لى واشنطن مؤخرا، ذكر باراك أن       أما بخصوص رحلته إ   . العمل في المشروع  
  . في تطوير النظام" مشكلة

فكل صاروخ معترض سيكلف مبلغـا      . تكاليف تشغيل النظام، على أية حال، قد يؤدي إلى تقويض جدواه          
ويخـشى  .  دوالر لكل صـاروخ قـسام      500 ألف دوالر، في مقابل أقل من        50 ألف و  30يتراوح بين   
 االعتماد على النظام الدفاعي الصاروخي يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح مكلف، وفي نفـس                محللون أن 

  . الوقت لن تكون له ميزة خاصة من شأنه توقيف إطالق الصواريخ أو إصابة أهدافها
وأنصار النظام الدفاعي الصاروخي الجديد، مصممون على هذا الخيار رغم اعتراض البعض عليه بحجة              

ف، وعدم فعاليته في صد صواريخ الكاتيوشا والقسام، إال أن األثـر التراكمـي للهجمـات                ارتفاع التكالي 
الصاروخية الفلسطينية على االقتصاد والسكان في البلدات والمغتصبات المستهدفة، قد تجعـل تكـاليف              

  . تشغيل النظام الصاروخي جديرة بالتوقف واالهتمام
طاع غزة أو إعادة احتالله من جديـد، سـيترتب عليـه            كما أن التخوف من توغل واسع النطاق داخل ق        

مواجهات مباشرة مع المقاومة الفلسطينية، رجل برجل، وإعادة اللحمة من جديد بـين جميـع الفـصائل                 
المقاومة، وخاصة مع حركة فتح، يكون إحراجا كبيرا للسلطة الفلسطينية، التي تعمل على عزل حركـة                

  . حماس والتضييق عليها
إسرائيلي من الضفة الغربية سيكون جزءا أساسيا من أي اتفـاق للـسالم بـين إسـرائيل                 وأي انسحاب   
ولئن كانت هناك أسباب سياسية وإيديولوجية، تجعل إسرائيل تتردد فـي االنـسحاب، إال              . والفلسطينيين

هناك عوامل هامة أخرى، سيما الديموغرافية، التي تجعل من االنسحاب من الضفة الغربية أمر مرغوب               
  . فيه إسرائيليا

" أليمـة "إن استطالعات الرأي العام األخيرة، أشارت إلى أن اإلسرائيليين مـستعدون لتقـديم تنـازالت                
فالدوافع األمنية أهـم عامـل      . للفلسطينيين مقابل السالم، ولكن يبقى متشدد في ما يتعلق بالمسائل األمنية          

ة الرابحة التي تستعملها إسرائيل بإتقـان فـي         لمنع أي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية، وهي الورق        
  . وجه الفلسطينيين كل مرة للتنصل من أي اتفاقيات أو عهود وبموافقة من واشنطن والدول الغربية

وبعده، انطالق هجمات   ) Annapolis(إن ما تخشاه إسرائيل في هذه الفترة الحاسمة وقبل لقاء انابوليس            
يمثل أكثر تهديدا ألمن إسرائيل مقارنة بالهجمات المنطلقـة مـن           صاروخيه من الضفة الغربية، الذي س     

  . غزة، حيث ستكون النسبة الكبيرة من سكان إسرائيل والمؤسسات االقتصادية والسياسية ضمن مداها
 تخشى أن تم التفاوض على االنسحاب مـن الـضفة الغربيـة مـع الـسلطة                 - كما تتحجج    -إسرائيل  

ألخيرة قادرة على منع الهجمات الصاروخية ومن يجـري إطالقهـا مـن             الفلسطينية، أن لن تكون هذه ا     
  . الضفة الغربية، خاصة إذا كان مطلقوها من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

ونظرا لعدم قدرة محمود عباس والسلطة الفلسطينية، لممارسة رقابة فعالة على غزة وتلبيـة الـشواغل                
شعر بالحاجة إلى ضمان أمنها الذاتي، قبل أن تتخذ أي خطوات           األمنية اإلسرائيلية، فإن إسرائيل سوف ت     

  . في اتجاه االنسحاب
أغسطس إلى وزارة الحرب اإلسرائيلية، كان قد ألمح إلى مـستمعيه مـن             / وعندما جاء باراك في آب      

األمريكيين وغيرهم، إلى أن امتالك نظام صاروخي دفاعي مضاد للصواريخ هـو شـرط مـسبق ألي                 
 من األراضي المحتلة، وبالتالي، فإنه لم يكن فقط يعرب عن رأيه الشخصي كعـسكري،               انسحاب محتمل 

  . ولكن أيضا وصف لواقع سياسي إسرائيلي، يحظى باإلجماع
م، ليبدأ االنسحاب اإلسرائيلي من بعـض المنـاطق فـي           2010وعلى الفلسطينيين أن ينتظروا إلى غاية       

  !! ستجدات أخرى تعيد األمور إلى بدايتهاالضفة الغربية، إذا لم يطرأ في ذلك الحين م
  13/11/2007مجلة العصر 
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