
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   بالضفة الغربيةاألمنية األجهزة لدى  سياسياً معتقال٢٥٠ً من أكثر": القدس العربي"

   من التفكير بحل عسكري لقضية شاليط"إسرائيل"القسام تحذر 
  ورقة المصالحة المصرية للنقاش وليس للتوقيع والتنفيذ: اسحم

  األقصى في خطر محدق:  يحذرالشيخ رائد صالح

ــي" ــدس العرب ــالن":الق  دح
ا والبرغوثي وناصر القدوة قررو   

  مركزية فتحالترشح لعضوية 
  

 ٣ص... 
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            ٢ ص                                     ١٢٤٣:         العدد       ١/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

    :السلطة
 ٤   لتطبيق اآللية الثالثيةهاوعريقات يدعو... إسرائيلي -الرباعية تجتمع بحضور فلسطيني  .٢
 ٥   بالضفة الغربيةاألمنية األجهزة لدى  سياسياً معتقال٢٥٠ً من أكثر": القدس العربي" .٣
 ٥  تضعف حجة السلطة في نزع السالح المستوطنيناعتداءات  :وكيل وزارة الداخلية .٤

    
    :المقاومة

 ٥   من التفكير بحل عسكري لقضية شاليط"إسرائيل"القسام تحذر  .٥
 ٦  ورقة المصالحة المصرية للنقاش وليس للتوقيع والتنفيذ: حماس .٦
 ٦ وتطالب السلطة بخطوة مماثلةغزة بالديمقراطية ترحب باإلفراج عن المعتقلين السياسيين  .٧
 ٦  بيان رفعت شناعة ال يعبر عن موقفنا ال من قريب وال من بعيد: منظمة التحريرفصائل  .٨
 ٧ طر التنظيميةلأل االحتكام معالعينين يرفض الدخول في سجال وعارف أبو  :خالفات فتح .٩

    
    :الكيان اإلسرائيلي

 ٧  فني واليمين اإلسرائيلي يعارضان مبادرة أولمرت استئناف المفاوضات مع سوريةلي .١٠
 ٨ قاتل رابين يروي أنه تعلم القتل من شارون وأمثاله .١١
 ٨  بتعويض الفلسطينيين عن اعتداءات المستوطنين" باراك"طالب  تنالسالم اآل .١٢
 ٨   حزب حداش اإلسرائيلي يرشح أسيرة فلسطينية محررة لمقعد في بلدية سخنين  .١٣
    

    :األرض، الشعب
 ٨  األقصى في خطر محدق:  يحذرالشيخ رائد صالح .١٤
 ٩  رإصابات وحاالت اختناق في مسيرة في بلعين ضد الجا .١٥
 ٩  مائتي أسير للتفتيش العارياالحتالل أخضع في ليلة واحدة : "جلبوع"أسرى  .١٦
 ٩  بركة يدعو لفتح ملف مجزرة كفر قاسمالنائب العربي في الكنيست  .١٧
 ٩  جرائم حرب حقيقيةه في غزة ما شاهدت: الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد .١٨
١٠   الشهر الماضي٢٨٠ربعة فلسطينيين واعتقل أاالحتالل قتل : تقرير .١٩
١٠  من فلسطين ... ٢٠٠٨أفضل صورة للعام  .٢٠
١٠  ي القدس يطعنان عاملين عربيين في مخبز ف يهوديانفاشيان .٢١
   

   :اقتصاد
١٠  من العام الحاليخالل األشهر الثمانية األولى% ١٠بنسبة يرتفع غالء المعيشة  .٢٢
   

   : األردن
١١  "إسرائيل"إسالميو األردن يستهجنون هرولة بعض العرب نحو  .٢٣
١١  قصىخطورة االعتداءات الصهيونية المستمرة الجارية على األ"من  يحذر  ارشيدبني .٢٤
١١  ردنمنع الشيخ رائد صالح من دخول األ .٢٥
   

   :لبنان
١١  شبكة إسرائيلية تعمل منذ الثمانينياتب يمسك  اللبنانيالجيش .٢٦



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٤٣:         العدد       ١/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

   
   :عربي، إسالمي

١٢   أسئلة٦سورية مستعدة لتفاوض مباشر بعد الرد على : مصادر إسرائيلية .٢٧
١٢  قضايا جوهرية وأساسية بالحوار المطلوبةأال تطال التعديالت القاهرة تشترط  .٢٨
١٢   نرواوا الكويت لدعم عمليات األ ألف دوالر سنويا تقدمه٥٠٠مليون و  .٢٩
١٢  هيكل سليمان ال وجود له بالقدس: خبراء آثار .٣٠
١٣ سياسة أمريكا نحو السالم والشعب الفلسطيني خاطئة: سعيد كمال لـ الشرق .٣١
   

   :دولي
١٣   ين يطالب السلطة وحماس بإطالق سراح الصحافيين المحتجزاالتحاد الدولي .٣٢
١٣   لوقف اعتداءات المستوطنين في الخليل"إسرائيل"أوروبا تدعو  .٣٣
١٣   القضية الفلسطينية أبرز تحديات اإلدارة األمريكية الجديدة:خبيران أوروبيان .٣٤
١٤  "إسرائيل"ل  وتملقا باريس تنظم مجدداً تجمعاً داعماً  .٣٥
١٤  تستعد إلرسال وفد برلماني دولي عن طريق البحر" الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة .٣٦
١٤  ين دوليين في مياه غزةاعتداءات إسرائيلية ضد قوارب صيد تحمل ناشط .٣٧
    

   :مختارات
١٥   ال أرشيف لدى العرب:االندبندنت .٣٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٥  هاني المصري... )٢-١(الرزمة الكاملة، والمحاصصة والمقاومة : حوار القاهرة .٣٩
١٨  ماجد كيالي...  الجولة الجديدة من الحوار الفلسطيني؟هل تنجح .٤٠
٢٠  فاخر شريتح... هل يريد األمريكيون سالماً؟ .٤١
    

 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
  مركزية فتح دحالن والبرغوثي وناصر القدوة قرروا الترشح لعضوية ":القدس العربي" .١

داخل هيئات حركة فـتح     " االستياء الشديد "تسود أجواء من    :  أشرف الهور ووليد عوض    -رام اهللا    ،غزة
القيادية في قطاع غزة، تجاه الترتيبات األخيرة التي أعدتها اللجنتان المركزية والتحضيرية لعقد مـؤتمر               

لقيادية بهدف مناقـشة    الحركة السادس، مما دفع هذه األطر إلى عقد سلسلة من االجتماعات بين هيئاتها ا             
  .آليات تمثيل القطاع في المؤتمر المنوي عقده قبل نهاية العام الجاري

من مصدر قيادي فتحاوي رفيع في القطاع ان أركان الحركة في غـزة، التـي               " القدس العربي "وعلمت  
ن مـا   عقدت مؤخراً اجتماعا حضرته انتصار الوزير عضو اللجنة المركزية لفتح، عبرت عن استيائها م             

  .تطرحه اللجنة التحضرية للمؤتمر من قواعد تهدف لوضع ضوابط على عملية المشاركة
وبحسب المصدر فإن االجتماع ضم أمناء سر قيادة أقاليم القطاع، وقادة الهيئات القيادية العليا للحركـة،                

ة التي ستجتمع في    وذكر ان غالبية قيادة فتح المتواجدة في القطاع تخشى من تبني اللجنة المركزية للحرك             
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عمان خالل األيام القليلة القادمة مقترحات اللجنة التحضيرية الخاصة بضوابط وقواعد المـشاركة فـي               
  .المؤتمر الغائب منذ عشرين عاماً

وأوضح المصدر ان استياء قيادات فتح نابع من المقترحات التي تحدد نسبة تمثيل أقـاليم القطـاع فـي                   
  .المؤتمر
معين وضعوا في نهاية اجتماعاتهم عدة مطالب وتوصيات رفعت للجنة المركزية التي             ان المجت  إلىولفت  

بين قيادة التنظيم قبل الذهاب للمؤتمر،      " مصالحة داخلية "ستجتمع في عمان، طالبوا فيها بضرورة إجراء        
الـسابقة فـي   لتوحيد الرؤية التنظيمية، كما طالبوا في مذكرتهم تمثيل كافة أعضاء لجان األقاليم الحالية و   
  .عضوية المؤتمر وضمان تمثيل مستحقي العضوية من النساء والعمال والشبيبة واألسرى

وبحسب ما توصلت إليه الجلسات فقد تقرر أن يترشح كل من مروان البرغوثي، ومحمد دحالن، وناصر                
من هذا التيـار    ، لعضوية اللجنة المركزية، وكان ناصر القدوة الوحيد         "جيل الشباب "القدوة، وجميعهم من    

الذي عمل لفترة في اللجنة التحضيرية، كمسؤول للجنة السياسية، قبل ان يقدم استقالته بـسبب خالفـات                 
  .نشبت بينه وبين أعضاء آخرين من اللجنة، على رأسهم أحمد غنيم مسؤول التعبئة والتنظيم في فتح

" الكفاءات"المركزية بضرورة أن يتم تحديد      وبالعودة إلى االجتماع األخير لقادة القطاع، فقد طالبوا اللجنة          
  ".ضمن معايير محددة وواضحة"التي ستشارك في المؤتمر من خالل لجان األقاليم 

 كادرا فتحاويا مـن     ٣٥٠فإن اللجنة التحضرية أوصت بمشاركة نحو       " القدس العربي "وبحسب ما علمت    
ة الغربية، والباقين من كوادر فـتح        من الضف  ٦٠٠غزة، ما يمثل نحو ثلث أعضاء المؤتمر، إضافة إلى          

  .في الخارج
 كادرا فتحاويا، في حين ال زال تحديد العدد البـاقي محـل             ١٨٠وفي غزة تم حسم أمر المشاركة لنحو        

 عضوا من هذه الكفاءات سيكونون من المنتمين للمؤسسة العـسكرية،           ٧٠خالف كبير، خاصة وأن نحو      
الحـرس  "سف المسؤول عن الملف، وهو من أبرز وجـوه          وسيجري اختيارهم من قبل الجنرال نصر يو      

  .في المؤتمر" الحرس القديم"، وهو ما يضمن مشاركة موالين أكثر لـ "القديم
، في غزة سـتؤدي     "الكفاءات" عضوا من    ١٧٠وذكر أحد المشاركين في االجتماع أن طريقة تحديد الـ          

ات فتح السابقة في غزة تفـوق هـذا الـرقم           ، عازياً السبب الى ان نسبة قياد      "خالفات عميقة "الى نشوب   
زرع "بأضعاف، ورأى أن أعضاء من اللجنتين المركزية والتحضيرية، يريدون من وراء تقليص العـدد               

، وحمل  "بذور الخالف في مستويات القيادة الميدانية للحركة، بعد أن ضمنوا مشاركة حلفائهم في المؤتمر             
يسعون إلبعاد مشاركة غزة، لضمان البقاء في مناصبهم في         "م  على أعضاء اللجنة التحضيرية، بقوله انه     

  ".الفترة المقبلة
، دون وصـولهم إلـى مكـان عقـد          "الظروف األمنية "وفي غزة يخشى عدد من قادة التنظيم أن تحول          

 .المؤتمر، األمر الذي من شأنه أن يحرمهم من حق التنافس على مراكز قيادية جديدة في التنظيم
  ١/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   لتطبيق اآللية الثالثيةهاوعريقات يدعو... إسرائيلي -الرباعية تجتمع بحضور فلسطيني  .٢

 صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الجمعة مـع            .بحث د :  اشرف الهور  -غزة  
 األسـبوع   كونـدوليزا رايـس    األمريكية جاك واالس ترتيبات زيارة وزيرة الخارجية        األمريكيالقنصل  

 اجتماع الرباعية الدولية للسالم المتوقع في الثامن من الـشهر الجـاري فـي               إلى إضافةالمقبل للمنطقة،   
ن الجانب الفلـسطيني    أ إلى عريقات في تصريح صحافي عقب اللقاء         وأشار .مدينة شرم الشيخ المصرية   

 الثالثيـة   اآلليةا يتعلق بمهمات    تحمل مسؤولياتها خاصة فيم   "سيطلب خالل االجتماع من الرباعية الدولية       
وجدد عريقات تأكيده على الموقف الفلـسطيني        ". من خارطة الطريق   األولىلتطبيق استحقاقات المرحلة    

 فاألسـاس  ال شـيء     أو االتفاق على كل شيء      إما"، وقال   "إسرائيل"الخاص بعملية التسوية السياسية مع      
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 واإلفـراج ،  األمندود، المستوطنات، الالجئون، المياه،     يكمن بحل كافة قضايا الوضع النهائي القدس، الح       
  ".األسرىعن 

في السياق ذاته، قالت مصادر فلسطينية ان اجتماعا للجنة الرباعية الدولية سيعقد على المستوى الوزاري               
 نـوفمبر بمـشاركة مفاوضـين فلـسطينيين     /في شرم الشيخ يومي الثامن والتاسع من تـشرين الثـاني     

وذكرت ان الهدف من االجتمـاع هـو         ".الطالع على سير العملية التفاوضية بين الجانبين      ل "وإسرائيليين
  ". نقطة الصفرإلى المسيرة السلمية حية وعدم العودة إبقاء"

  ١/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   بالضفة الغربيةاألمنية األجهزة لدى  سياسياً معتقال٢٥٠ً من أكثر": القدس العربي" .٣

 أكثرمن مصادر أمنية وحقوقية فلسطينية الجمعة ان هناك         " القدس العربي "علمت  : ض وليد عو  -رام اهللا   
 الفلسطينية بالضفة الغربية تعرضـوا للـضرب        األمنية األجهزة معتقال سياسيا محتجزين لدى      ٢٥٠من  

وحسب المصادر فان المعتقلين يتم احتجازهم في سجون السلطة على خلفية ارائهم الـسياسية،              . واإلهانة
  . والتحريض على العنف ضد السلطةأسلحةان االدعاء العسكري يحاول توجيه تهم اليهم تتعلق بحيازة و

ليسوا فـي رحلـة سـياحية       " تعرض المعتقلين لدى السلطة للتعذيب بقولها        إلىولمحت المصادر األمنية    
من مـصادر   " يالقدس العرب " وفق ما علمت     واإلهانة انهم تعرضوا للضرب     إلى إشارة، وذلك في    "عندنا

  . الفلسطينيةاألراضيحقوقية تتابع ملف االعتقال السياسي في 
 بأن عدد المعتقلين السياسيين في      أيام شعوان جبارين صرح قبل      اإلنسانوكان مدير مؤسسة الحق لحقوق      

  .  معتقال٨٠ عددهم في قطاع غزة حوالي أن إلى أشار معتقال في حين ٢٧٠الضفة الغربية بلغ حوالي 
" الجزيـرة "هته قال إياد البرغوثي مدير مركز رام اهللا لحقوق اإلنسان، في تصريح أدلى به لقناة                ومن ج 

هناك نحو مائتين من المعتقلين السياسيين، الذين اعتقلوا من قبل أجهزة األمن            "الفضائية مساء الخميس ان     
لألسف السلطة تنفـي    "غوثي  وأضاف البر  ".في الضفة الغربية، دون اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة       

 ."وجود معتقلين سياسيين، ولكن نحن كجهات حقوقية لدينا معلومات عن وجود معتقلين سياسيين
  ١/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  المستوطنين تضعف حجة السلطة في نزع السالحاعتداءات  :وكيل وزارة الداخلية .٤

اً للسلطة الفلسطينية التي تعمل علـى نـزع         حراجإتشكل اعتداءات المستوطنين    :  محمد يونس  -رام اهللا   
 فـرض   إعـادة  إلى الفلسطينية ضمن خطة تهدف      األراضيسالح الميليشيات والمجموعات المسلحة في      

 ان  األخيـرة  في االجتماعات    اإلسرائيليينمنيون فلسطينيون نظراءهم    أوابلغ مسؤولون   . النظام والقانون 
قـال   و. ظاهرة الميليشيات الفلسطينية، وتعزيز قوة حماس عودةإلى يؤدي   المستوطنينت  اتواصل اعتداء 

 تضعف حجة السلطة    هذهوكيل وزارة الداخلية الفلسطينية اللواء راجي النجمي إن اعتداءات المستوطنين           
ففي الوقت الذي نقوم فيـه بنـزع سـالح الميليـشيات، يقـوم              ": وأضاف. الفلسطينية في نزع السالح   

ن هذه الميليشيات االسـتيطانية محميـة مـن الجـيش           أمعلوم  ": ضافأو. "تهمسرائيليون ببناء ميليشيا  إلا
  ."سلحة مرخصة يتسلّمها المستوطنون من الحكومةأسرائيلي وتحمل اإل

  ١/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
   من التفكير بحل عسكري لقضية شاليط "إسرائيل"القسام تحذر  .٥

ر بحل قضية الجندي األسير جلعاد شـاليط    من التفكي  "إسرائيل" أمسحذرت كتائب القسام    :  د ب ا   -غزة  
 عبيدة في بيان صـحفي  أبووقال المتحدث باسم الكتائب المعروف باسم  .في غزة عبر الخيار العسكري

،  وإذا فكرت إسرائيل بحلها عـسكريا       األسير لن يتم عسكريا    اإلسرائيليحل قضية الجندي    " ، إن مكتوب
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إذا كان االحتالل يعتقـد أنـه       "وأضاف   ".الل وليس العكس  فهذا سوف يزيد من الثمن الذي سيدفعه االحت       
ة جديدة سيفـشل كمـا فـشلت        سيضغط علينا من خالل هذه التهديدات فإنها ستفشل وإذا أقدم على جريم           

وسيدفع الثمن غاليا إذا ما أقدم على ارتكاب أي جريمة في قطاع غزة، فإنه سيخسر وسـيدفع                  ..سابقاتها
 ".لثمنا باهظا لم يدفعه من قب

  ١/١١/٢٠٠٨الدستور، 
 
  ورقة المصالحة المصرية للنقاش وليس للتوقيع والتنفيذ : حماس .٦

 تأكيدها بأن ورقة المـصالحة المـصرية مطروحـة للنقـاش وإبـداء      جددت حركة حماس :خان يونس
 وشدد عضو كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية صالح البردويل .المالحظات عليها وليس للتوقيع والتنفيذ

وأشـار  ". لن تسمح بتمرير الورقة لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب الـشعب الفلـسطيني            "على أن حركته    
الحـوار  "  خالل ندوة سياسية نظمت في حي األمل في محافظة خـان يـونس تحـت عنـوان                 البردويل

ـ             "الفلسطيني وآفاقه  ة إلى أن الطرح المصري المكتوب تضمن عناوين خارج إطار المصالحة مثل التهدئ
 فلسطيني، وهنـاك قـضايا يحـرم        – وهي موضوع فلسطيني إسرائيلي، وليس فلسطيني        .مع االحتالل 

المساس بها في ثنايا الحوار على رأسها الحق في مقاومة االحتالل ألن الشعب يمـر بمرحلـة تحـرر                   
سـع مـن    وبدا حديث البردويل متشككاً من إمكانية نجاح الحوار الذي سيعقد في القاهرة في التا              .وطني

البرامج بين حماس وفتح متباعدة ومتشاكسة وهناك يد         :نوفمبر الجاري، وذهب إلى القول    / تشرين الثاني 
  .تعبث بالقضية الفلسطينية وفيتو أمريكي يرفض الحوار الداخلي بكل  قوة

لكي يكون حوار القاهرة مثمراً ال بد مـن معالجـة كافـة العنـاوين     " :من جانبه قال النائب يحي موسى    
الوطنية ليتم تنفيذها في وقت واحد ومنها إعادة بناء منظمة التحرير وفق جدول زمنـي، وإعـادة بنـاء                   

البد أيضاً من معالجة الملف األمني في الضفة الغربيـة وقطـاع            " ، مضيفاً   "األجهزة األمنية واالنتخابات  
  ".غزة بشكل متزامن ال أن تترك الضفة لإلشراف األمني األمريكي

  ١/١١/٢٠٠٨ ،ينصحيفة فلسط
  
 وتطالب السلطة بخطوة مماثلةغزة بالديمقراطية ترحب باإلفراج عن المعتقلين السياسيين  .٧

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باإلفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، واعتبرتها 
وطالبت الجبهة،  . الشاملخطوة في االتجاه الصحيح تساعد على تهيئة األجواء إلنجاح الحوار الوطني

رب، السلطة في الضفة الغربية بخطوة مماثلة ٤٨في بيان صادر عن المكتب اإلعالمي وصل موقع عـ
  .باإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، كما دعت إلى تحريم االعتقال السياسي وعدم اللجوء إليه

 ٣١/١٠/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   ال يعبر عن موقفنا ال من قريب وال من بعيدبيان رفعت شناعة: منظمة التحريرفصائل  .٨

صدر بيان عن السيد رفعت شناعة حول : أصدرت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان البيان اآلتي
إن .  أول أمس يتضمن موقفه الشخصي من بعض القضايا الخالفية الداخليةفتحاألوضاع داخل حركة 

 غير معنية بما ورد في بيان السيد رفعت شناعة، وأن بيانه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تعلن أنها
ال يعبر عن موقفها ال من قريب وال من بعيد، وتطلب قيادة الفصائل عدم زجها في أي مواقف لم توافق 

 . عليها مسبقاً
 ١/١١/٢٠٠٨ ،السفير
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  ظيمية ألطر التنل االحتكام معوعارف  السجال العينين يرفض الدخول فيأبو : خالفات فتح .٩
فإن العمل بدأ لترتيب " الخليج"ـووفق معلومات تأكدت ل أنه بيروت من ١/١١/٢٠٠٨الخليج، ذكرت 

 في لبنان، وأن الرئيس عباس بدأ العمل على تدابير لرأب الصدع، خوفاً من انعكاس هذا التوتر فتحبيت 
  .ة حماس بالتحديد، ألن إضعاف الحركة يؤدي إلى تقوية المتشددين وتستفيد منه حركاألرضعلى 

ان لقاء تم قبل أيام بين أبو العينين وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس " الخليج"وعلمت 
زكي، تم التداول فيه في كل الخالفات التي نشأت خالل عقد مؤتمر حركة فتح في لبنان، والذي نتجت 

  .ي العمل على ضبضبته ومنع تفاقمه إلى هذا الخالف، الذي يجرأدتعنه قرارات تنظيمية جديدة 
، فتححدة السجال داخل حركة  أن  محمد صالح صيدا عن مراسلها من ١/١١/٢٠٠٨ ، السفيروأضافت

 على بدئه، بين المؤيدين والمعارضين لنتائج االنتخابات االخيرة في شعبة أيام أربعةتراجعت بعد 
 في لبنان سلطان ابو العينين، بعد فتحل ومنطقة صيدا ومخيم عين الحلوة، التي جاءت لصالح مسؤو

 . مقاطعتها ومعارضتها من قبل قيادة وشعبة صيدا والمخيم
 بزيارة مخيم عين فتح، يرافقه مسؤول منطقة بيروت خالد عارف، ووفد من قيادة أمسوقام ابو العينين 

 . الحلوة، حيث عقد لقاء شمل عددا من كوادر الحركة في المخيم
، اإلعالم إلىان هذا السجال يجب ان يتوقف، وليس بالضرورة ان يصل " السفير"ن لـوأكد ابو العيني

 ". نحن اكبر من هيك" اكبر من كل هذه السجاالت وفتحوحركة 
اذا كان هناك من خالف في وجهات النظر مع اخينا عباس زكي، فهذا ال "وشدد ابو العينين على انه 

، وال فتح يتحول أي خالف في وجهات النظر الى مشكلة داخل يعني وجود مشكلة معه، ألننا ال نقبل ان
 ". اكبر من كل هذه الخالفات وهي االطار الجامع لنا جميعا"يراهن احد على اي خالف داخلي، الن فتح 

ان ما حصل كان " السفير"اما خالد عارف، وهو المقرب جدا من ابو العينين، فقد اعتبر في اتصال مع 
  .  التنظيمية الداخلية للحركةاألطرلة تنظيمية داخلية وحلها يكون من ضمن سحابة صيف، وهو مشك

  
  ليفني واليمين اإلسرائيلي يعارضان مبادرة أولمرت استئناف المفاوضات مع سورية .١٠

أعربت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمس، عن معارضتها لنية          :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
يلية المستقيل إيهود أولمرت استئناف المفاوضات مـع سـورية، بعـد أن قالـت               رئيس الحكومة اإلسرائ  

  .مصادر في مكتب أولمرت إن األخير قرر استئناف هذه المفاوضات بوساطة تركية في غضون أيام
إن على الحكومة الحاليـة اآلن أن تتركـز فـي    "وقالت ليفني أمس ردا على ما نشر عن نوايا أولمرت،      

  ".جارية للدولة وحل األزمات الداخلية الناشئة، وال أكثر من هذاتصريف األعمال ال
قبل ان يحصل السوريون منا علـى       "كما وجهت ليفني انتقادا مباشرا لسير المفاوضات مع سورية وقالت           

ما يريدونه، عليهم أن يعربوا عن نواياهم أوال، وأن يوقفوا تهريب األسـلحة لحـزب اهللا، وأن يقطعـوا                   
  .، حسب تعبير ليفني"ان واإلرهابارتباطهم بإير

وسارع أعضاء الكنيست من اليمين اإلسرائيلي إلصدار بيانات احتجاجية على ما علن عـن أولمـرت،                
، فيما توجهت النائبة    "إن استئناف المفاوضات غير أخالقي    "وقال رئيس الكنيست السابق رؤوفين رفلين،       

ضائي للحكومة، طالبة منه منع أولمـرت مـن إجـراء           الليكودية ليمور ليفنات برسالة إلى المستشار الق      
  .مفاوضات مع سورية

األصولي إيلـي يـشاي،     " شاس"وانضم إلى ردود الفعل، نائب رئيس الحكومة، الزعيم السياسي لحزب           
  .الذي طالب هو أيضا بوقف هذه المفاوضات

  ١/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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  الهقاتل رابين يروي أنه تعلم القتل من شارون وأمث .١١
في مقابلتين سريتين لقناتي التلفزيون اإلسرائيلي التجاريتين، صرح يغئال عمير، من سجنه، انه : تل أبيب

استوحى خطته لقتل اسحق رابين من تصريحات وتصرفات قادة اليمين اإلسرائيلي السياسيين وفي 
لذي كان رئيس أركان مقدمتهم، أرييل شارون، الذي كان يومها قائدا في المعارضة ورفائيل ايتان، ا

الجيش اإلسرائيلي إبان مجازر صبرا وشاتيال، ورحبعام زيفي، الجنرال الذي أسس حزبا يقوم على 
 .مشروع تطهير البالد من الفلسطينيين

وقد أجرى مراسلو القناتين هذه المقابلة هاتفيا من دون الحصول على تصريح من إدارة السجن، مما أثار 
بات صارمة، فحرمته من كل االمتيازات المقررة له ونقلته إلى زنزانة في ففرضت عليه عقو. غضبها

 .سجن غالبية سجنائه من الفلسطينيين
  ١/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

 
  بتعويض الفلسطينيين عن اعتداءات المستوطنين" باراك"طالب  تالسالم اآلن .١٢

لية ياريف أوبنهايمر، وزيـر الجـيش       دعا أمين عام حركة السالم اآلن اليسارية اإلسرائي        :القدس المحتلة 
اإلسرائيلي إيهود باراك إلى العمل على تعويض الفلسطينيين الـذين تعرضـت ممتلكـاتهم العتـداءات                

 .، جنوب الخليل"كريات أربع"المستوطنين على هامش عمليات إخالء المستوطنة العشوائية الكائنة بجوار 
الـذي يحـض    " كريـات أربـع   " من ميزانيات مجلس     وطالب أوبناهيمر باقتطاع أموال التعويضات هذه     

 ".ممارسة الشغب"المستوطنين على 
  ١/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   اإلسرائيلي يرشح أسيرة فلسطينية محررة لمقعد في بلدية سخنين"حداش"حزب  .١٣

 الشيوعي اإلسرائيلي ترشيح أسيرة فلسطينية محررة علـى قائمتـه لخـوض             "حداش"قرر حزب    :غزة
   . ١٩٤٨ت البلدية في مدينة سخنين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام االنتخابا

 لما قامت به تغريد السعدي بوصـفها        "بالفخر"حداش يشعر    إن حزب    "يديعوت أحرونوت "حيفة  وقالت ص 
 عاماً، بعدم السعي لمنع     ٢٨مناضلة فلسطينية ضد االحتالل، حيث ادينت هذه الشابة الفلسطينية وهي ابنة            

 أشـخاص  مقتل سـتة     إلى وأدت ٢٠٠٢ في القدس عام     "محانيه يهودا "ية، حدثت في سوق     تفجيرعملية  
لسطينيات ينتمين إلى   وقالت المرشحة تغريد إنه ورغم اعتقالها مع أسيرات ف         .آخرينوجرح حوالي ستين    

كـن   مشددة على أنها لم تخطط لخوض االنتخابات ل        "حداش" أنها لم تغير والءها لحزب       إال حركة حماس 
وأضافت تغريد انها واثقة من أن الحزب الذي قال إنه يفخر بما قامت به،              .الحزب طلب منها ذلك فوافقت    

  .والذي فحص أمر ترشيحها من الناحية القانونية قبل أن يعرض عليها األمر
  ١/١١/٢٠٠٨تحاد، اإلمارات، اال

  
  األقصى في خطر محدق:  يحذرالشيخ رائد صالح .١٤

 الشيخ رائد ١٩٤٨رئيس الحركة اإلسالمية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام جدد :  ماجد توبة- عمان
أمام تصاعد " في خطر محدق"صالح تحذيره لألمة العربية واإلسالمية من أن المسجد األقصى والقدس 

 .الحفريات اإلسرائيلية في الحرم الشريف وبناء كنيس يهودي يبعد عشرات األمتار فقط عن األقصى
، الذي نظمه حزب جبهة "نصرة القدس واألقصى"ح، في كلمة ألقاها عبر الهاتف في مهرجان ودعا صال

 التصدي إلىالعمل اإلسالمي في ساحة نادي اليرموك بالنزهة عصر أمس، األمة العربية واإلسالمية 
 .الفلسطيني التي تحاك ضد القدس واألقصى المبارك، ودعم صمود الشعب اإلسرائيليةللمخططات 

 منعه من دخول األردن للمشاركة بالمهرجان، ما قال إلىستعرض صالح، الذي استهل كلمته باإلشارة وا
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 ويهودية تجري على قدم وساق لتهويد القدس وإقامة الهيكل المزعوم على إسرائيليةمخططات "إنها 
ول لهم ولكل  بال قدس وال هيكل، ونقإسرائيل يقولون إن ال اإلسرائيليين"وقال إن  ".أنقاض األقصى

وشدد صالح على أن الشعب الفلسطيني الصامد  ".العالم إن ال إسالم وال فلسطين بال قدس وبال أقصى
، وهو يتمسك بأرضه وبإقامة دولته على أرض وطنه األرضيرفض الوطن البديل في أي بقعة في "

 أعالم اإلخوان وشارك في المهرجان أمس قادة الحركة اإلسالمية ونوابها، ورفعت فيه ".فلسطين
المسلمين الخضراء وصور القدس واألقصى والشعارات المنددة بالصمت العربي والمطالبة بتحرير 

  .األقصى
  ١/١١/٢٠٠٨، األردنالغد، 

  
   في مسيرة في بلعين ضد الجاراختناقصابات وحاالت إ .١٥

جدار الفصل العنصري قال بيان الحملة الفلسطينية المناهضة ل: وكاالتال جمال جمال، و- القدس المحتلة 
 قرية بلعين بعد صالة الجمعة أهالي على مسيرة حاشدة نظمها أمسقوات االحتالل اإلسرائيلي اعتدت أن 

ضمن سلسلة المسيرات التي يقومون بها منذ حوالي ثالث سنوات ضد الجدار والمستوطنات، وشارك 
 سبعة فلسطينيين ومتضامنين إصابةن  عأسفر، ما متضامنين الدوليين واإلسرائيليينفيها مجموعة من ال

  .أجانب بجروح وحاالت اختناق
  ١/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
 مائتي أسير للتفتيش العارياالحتالل أخضع في ليلة واحدة : "جلبوع"أسرى  .١٦

 من سياسة التفتيش ٤٨اشتكى أسرى سجن جلبوع داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام : رام اهللا
وذكر أسرى ، دارة السجن اإلسرائيلي أثناء عملية نقل األسرى من سجن إلى آخرالعاري التي تنتهجها إ

أن إدارة السجن أخضعت في ليلة واحدة مائتي أسير للتفتيش العاري قبل نقلهم إلى سجن النقب " جلبوع"
 .الصحراوي، مناشدين المؤسسات الحقوقية عمل شيء لوقف انتهاك إنسانيتهم من قبل السجان اإلسرائيلي

  ١/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  ركة يدعو لفتح ملف مجزرة كفر قاسمبالنائب العربي في الكنيست  .١٧

ي الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم فدعا النائب العربي  :نابلس أمين أبو وردة
رغم من إلى فتح ملف مجزرة كفر قاسم وإجراء محاكمة من جديد، على ال" الكنيست"والمساواة، في 

أن يعيد " إسرائيل" عاما عليها، مشيراً إلى حقائق جديدة لكشفها، وجدير بجهاز القضاء في ٥٢مرور 
  .النظر بقراراته في المجزرة

  ١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "جرائم حرب حقيقيةما شاهدته في غزة : الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد .١٨

ي قاد الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة وما زال تعهد الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد، الذ: غزة
فاعالً فيها، بزيادة وتيرة النشاط من أجل كسر الحصار المفروض على المليون ونصف المليون فلسطيني 

  ".سفينة األمل"في القطاع، وذلك بعد تمكنه من الوصول إلى غزة ألول مرة على متن 
، مشيراً إلى أّن "جرائم حرب حقيقية"حصار بأنها ووصف أمين أبو راشد ما شاهده في غزة من 
الناظر للحصار من الخارج تكون عنده صورة مجملة "االحتالل يمنع كل شيء عن غزة، منوهاً إلى أّن 

يجعل ال "وأكد أبو راشد أّن وصول الرحلتين البحريتين إلى غزة  "عنه لكن الحصار من الداخل يختلف
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، داعيا األنظمة العربية الرسمية إلى "غزة وعن رفع الحصار عنهاعذر ألحد أن يتقاعس عن نصرة 
  .المبادرة وكسر الحصار

  ٣١/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برس
  
   الشهر الماضي٢٨٠ فلسطينيين واعتقل أربعةاالحتالل قتل : تقرير .١٩

 على "إسرائيل" التقرير الشهري لمؤسسة التضامن الدولي رصد اعتداءات أكد:  اشرف الهور- غزة
 مواطنين فلسطينيين قضوا خالل تلك أربعةالماضي ان  األول الفلسطينية خالل شهر تشرين المناطق

 قوات أن المؤسسة فقد ذكرت أصدرتهوبحسب التقرير الذي  .الفترة ثالثة منهم يقطنون مدينة رام اهللا
 أناالحتالل صعدت من حمالت االعتقال التي طالت عشرات الشبان خالل الشهر الماضي، موضحة 

  . مواطنا، بينهم عدد من المطلوبين لقوات االحتالل٢٨٠ من أكثر اعتقال إلى أدتهذه الحمالت 
  ١/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
 من فلسطين ... ٢٠٠٨لعام أفضل صورة ل .٢٠

 ٢٠٠٨  فاز المصور الفلسطيني محمد البابا من مدينة غزة بأفضل صورة صحافية للعام:عرب اونالين
 البابا، الذي يعمل لوكالة فرانس برس الفرنسية، إن الصورة التي فازت هي وقال. على مستوى العالم

لطفل مصاب في القصف اإلسرائيلي الذي استهدف الزميل فضل شناعة، مصور وكالة األنباء رويترز، 
وأهدى البابا الجائزة إلى روح  . جنوب قطاع غزة٢٠٠٨ نيسان ١٦ما أدى إلى مقتله على الفور في 

حل شابا، ولن يكون بمقدور البابا الذي يقطن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، المغادرة زميله الذي ر
 . الى الواليات المتحدة لتسلم جائزته بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع

 ١/١١/٢٠٠٨السفير، 
 
 طعنان عاملين عربيين في مخبز في القدس يفاشيان يهوديان  .٢١

في القدس، وقاما بطعنهما " تلبيوت"ن عربيين في مخبز في المنطقة الصناعية هاجم فاشّيان يهوديان عاملي
وقد أصيب الشابان العربيان بجروح وصفت لدى أحدهما بالمتوسطة فيما وصفت إصابة  .ثم الذا بالفرار
  .زميله بالخفيفة

في تل أبيب، " اشخونات هتكف" يسكنان في نفلسطينييمن جهة أخرى اعتقلت األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
  .وذلك بزعم أنهما خططا إللقاء زجاجات حارقة باتجاه بيوت اليهود في المنطقة

 ٣١/١٠/٢٠٠٨ ،٤٨عرب
 
   من العام الحاليخالل األشهر الثمانية األولى% ١٠بنسبة يرتفع غالء المعيشة  .٢٢

ر الثمانية األولى خالل األشه% ١٠ارتفع جدول غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية بنسبة  : رام اهللا
وارتفعت أسعار المواد الغذائية . ٢٠٠٧من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

  .والمشروبات واألقمشة والمالبس واألحذية والمفروشات والسلع المنزلية
 إلى ٢٠٠٥عام % ٥٣ الفلسطينية المحتلة الذين يعيشون دون خط الفقر من األراضيارتفاع عدد سكان و

نتيجة  %.٤٤إلى % ٤٠، وارتفعت نسبة الذين يعيشون في حالة فقر مدقع من ٢٠٠٦عام % ٥٧
 األراضيالرتفاع معدل البطالة وتآكل القاعدة اإلنتاجية وسياسة اإلغالق اإلسرائيلية زاد الفقر في 

 ٢٠٠٠منذ عام  أنه ثم . الفلسطينية حدة وانتشارا واتسعت الفجوة بين الضفة الغربية وغزة المعزولة
من دخلها، وهو ما جعلها تضطر إلى خفض % ٥٠من األسر الفلسطينية ما يزيد عن % ٦٣فقدت 

 إلى تآكل قدراتها مثل بيع تفضينفقاتها واقتصارها على االحتياجات األساسية واعتماد استراتيجيات 
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لدراسة كما أن األزمة التي  األطفال عن اوإيقافالممتلكات وتأخير سداد فواتير استخدام المنافع العامة 
  .طال أمدها قد تجلت في تردى نوعية التعليم والخدمات الصحية

 ١/١١/٢٠٠٨الراية، قطر، 
  
  "إسرائيل"إسالميو األردن يستهجنون هرولة بعض العرب نحو  .٢٣

العرب نحو الكيان الصهيوني في وقت " هرولة"انتقدت الحركة اإلسالمية في األردن استمرار  :عمان
الترحيب العربي بما اعتبر "وقالت في بيان لها أمس إن  .تطرف المجتمع الصهيوني وعدوانيتهيزداد 

صوص القدس والالجئين قبوال صهيونيا شكليا بما يسمى المبادرة العربية في ظل اشتراطات بخ
واستهجن مسؤول الملف العربي والدولي في الحركة محمد البزور استمرار بعض . والمستوطنات

من تزيينها " عدم مللهم"على إمكان قبول الكيان بالمبادرة العربية، و" تعليق اآلمال"ن العرب في الرسميي
وانتقد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أعرب  ".هدايا"للعدو والتلويح بما تتضمنه من 

لماذا "وقال البزور . ادرة دولة عربية وإسالمية للتطبيع مع الكيان بمجرد قبوله بالمب٥٧فيها عن استعداد 
اال تستطيع "، وتابع " دولة الى التسوية مع الكيان بحيث تصبح مجاال حيويا له٥٧يكفل عباس ان تبادر 

 جددت الحركة  كما". دولة استخالص الحقوق من الكيان بدل استجدائه بهذه الطريقة المهينة٥٧
ناة الفلسطينيين في غزة مع تزايد المبادرات استغرابها من إصرار مصر على موقفها في اإلبقاء على معا

  .لفك الحصار الجماعي الال إنساني
  ١/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
  قصىخطورة االعتداءات الصهيونية المستمرة الجارية على األ"من  يحذر بني ارشيد .٢٤

 ،"نصرة القدس واألقصى" زكي بني ارشيد في كلمة له في مهرجان اإلسالميحذر أمين عام جبهة العمل 
 األقصىخطورة االعتداءات الصهيونية المستمرة الجارية على " من أمسه جبهة العمل تالذي نظم

 تحرك شعبي عربي إلى داعيا ،"واإلسالميوالقدس في ظل حالة الصمت التي تلف العالم العربي 
  ." المبارك ولوقف االعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني والمقدساتاألقصىوإسالمي لنصرة 

  ١/١١/٢٠٠٨ ،العرب اليوم
  
  ردنمنع الشيخ رائد صالح من دخول األ .٢٥

 الشيخ رائد صالح من دخول      ٤٨ في مناطق الـ     اإلسالميةمنعت السلطات الرسمية أمس رئيس الحركة       
 الشيخ صالح توجه بعد ظهر أمس       أنوذكرت مواقع الكترونية فلسطينية      .األسباب إبداء من دون    األردن
 والذي نظمتـه    "أقصىكلنا فداك يا    " عمان للمشاركة في مهرجان      إلىن في طريقه     جسر الشيخ حسي   إلى

  . المسلميناإلخوانحركة 
  ١/١١/٢٠٠٨،العرب اليوم

  
  شبكة إسرائيلية تعمل منذ الثمانينياتب يمسك  اللبنانيالجيش .٢٦

ألمني وضع الجيش اللبناني يده على شبكة إسرائيلية خطيرة ومحترفة وذات تاريخ حافل في العمل ا
ويأتي اإلمساك بالشبكة، في خطوة هي الثانية خالل  .  اإلسرائيلي منذ عقود طويلة"الموساد"لمصلحة 

وتبين أن  ،٢٠٠٦ في مطلع حزيران "شبكة محمود رافع"أكثر من عامين تقريبا، بعد أن تم اإلمساك بـ
، بمسح أكثر من بقعة )نةأكثر من عشرين س (٢٠٠٨الشبكة كلفت أكثر من مرة بين الثمانينيات والعام 

أمنية، بما فيها بعض النقاط التي كانت تشمل مراكز للجيش واألمن السوري وكذلك مراكز فلسطينية في 
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 وبعض مراكزه وشخصياته باإلضافة "حزب اهللا"البقاع، قبل أن يتركز عملها في السنوات األخيرة على 
 .إلى مواكبه

 ١/١١/٢٠٠٨ ،السفير
 
   أسئلة٦رية مستعدة لتفاوض مباشر بعد الرد على سو: مصادر إسرائيلية .٢٧

قال مصدر سوري إن دمشق مستعدة الستئناف محادثات :  سعاد جروس، نظير مجلي، دمشق– تل أبيب
إذا كان الوضع السياسي اإلسرائيلي يسمح بأن تكون هذه المحادثات  "إسرائيل"السالم غير المباشرة مع 

الوزراء اإلسرائيلي كشفت عن استئناف الجهود التركية إلعادة وكانت مصادر مقربة من رئيس  .مجدية
واتضح، حسب مصادر سياسية في  . طاولة المفاوضات غير المباشرةإلى "إسرائيل"كل من سورية و

، ان العودة للحديث عن مفاوضات تمت بعد أن نقل وزير الخارجية الدنماركي، بيار سبنتيج "إسرائيل"
ن الرئيس السوري بشار األسد، يقول فيها ان سورية مستعدة الستئناف  أولمرت مإلىمولر، رسالة 

 حتى في الفترة القريبة التي يوجد فيها الرئيس جورج بوش في البيت األبيض، "إسرائيل"المفاوضات مع 
 ردها على األسئلة الست التي قدمتها لها في جولة المفاوضات األخيرة "إسرائيل"ولكن بشرط أن تعطي 

 . من كامل األراضي المحتلة في الجوالناإلسرائيلي، بخصوص االنسحاب ) يوليو الماضي٣٠ – ٢٩(
  ١/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
  قضايا جوهرية وأساسية  بالحوارالمطلوبةأال تطال التعديالت القاهرة تشترط  .٢٨

اشترطت القاهرة، حول التعديالت التي طالبت بعض الفصائل الفلسطينية إدخالها :  أحمد ربيع-القاهرة 
على الورقة المصرية، أال تطال هذه التعديالت قضايا جوهرية وأساسية بالحوار وردت بالورقة، على 

نتقالية، إلخ، كما لم يتم غرار القضايا الخاصة باالنتخابات وتوحيد وتطوير األجهزة األمنية والحكومة اال
حسم أي من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الحوار، وأن كافة القضايا متروكة للنقاش للتوصل 

  .إلى تفاهم وتوافق حولها
  ١/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  نروا و ألف دوالر سنويا تقدمها الكويت لدعم عمليات األ٥٠٠مليون و .٢٩

سواء من خـالل المـساهمة      ) نروااألو(لة الكويت مواصلة دعمها لوكالة      أكدت دو :  كونا -األمم المتحدة   
السنوية في موازنتها أو عن طريق تمويل مشاريع عبر المؤسسات الدولية األخرى إيمانا منهـا بعدالـة                 

  .القضية الفلسطينية التي طال انتظار تسويتها من خالل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
ولة الكويت الدائم لدى األمم المتحدة ألقاه الدبلوماسي حمد نهار المكراد أمام لجنة             جاء ذلك في بيان لوفد د     

المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها الثالثـة والـستين خـالل                
ساعدة الماديـة    أن دولة الكويت حكومة وشعبا ظلت تقدم الم        إلىوأشار المكراد   . مناقشتها أنشطة الوكالة  

والعينية لالجئين الفلسطينيين سواء من خالل المساهمة السنوية بمبلغ مليون ونصف المليون دوالر فـي               
  .موازنتها أو بتمويل الكثير من مشاريع البنية التحتية عن طريق المؤسسات الدولية األخرى

  ١/٨/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 
  
  قدسهيكل سليمان ال وجود له بال: خبراء آثار .٣٠

ندد خبراء اآلثار بعمليات التنقيب اإلسرائيلية تحت بيت المقدس وحوله بحجة :  أميرة حمدى- القاهرة 
وحذر الخبراء، في ندوة . البحث عن بقايا الهيكل مؤكدين أن إسرائيل تسعى إلى هدم المسجد األقصى
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ضحين أنها تسعى لتهويد عقدت بنقابة الصحفيين المصريين، من مخاطر عمليات التنقيب اإلسرائيلية مو
  . القدس ومحو الهوية اإلسالمية عن المدينة التي كانت مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ١/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
 سياسة أمريكا نحو السالم والشعب الفلسطيني خاطئة: سعيد كمال لـ الشرق .٣١

ل العربية سابقا والسكرتير د لجامعة الدوأكد السفير سعيد كمال األمين المساع:  والء عبد اهللا-القاهرة 
 لمنظمة التضامن األفروآسيوي، أن الخالف الفصائلي الدائر حاليا بين الفصائل الفلسطينية ليس الحالي

وقال إن مصر ستعلن في نهاية الحوار بين . بالجديد لكن لم تكن أمور كهذه تخرج إلى النور من قبل
ودعا كمال الدول . الية والمذنب الذي تتوجه إليه أصابع االتهامالفصائل عن المسؤول عن األحداث الح

العربية إلى اجتماع عقب مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر الختيار رئيس لمنظمة التحرير 
الفلسطينية على غرار اختيارها في السابق ألحمد الشقيري مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من 

اإلدارة األمريكية الحالية من أسوا اإلدارات فقد وأضاف أن  .الداخلية في فلسطينأزمة االنفصاالت 
رسمت سياسات خاطئة ووهمية واعتمدت على منطلقات خاطئة إزاء عملية السالم وإزاء الشعب 

  .الفلسطيني
  ١/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  ني يطالب السلطة وحماس بإطالق سراح الصحافيين المحتجزالدولياالتحاد  .٣٢

 باإلفراج أمساالتحاد الدولي للصحافيين طالب  أن :أ.ب.د نقال عن ١/١١/٢٠٠٨ الخليج، ذكرت
جزء من ـ ك" حماس"الفوري عن الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية وحركة 

لطة الفلسطينية وقال ايدن وايت امين عام االتحاد في بيان صحافي ان الس .الصراع السياسي الدائر بينهما
 من وسيلة للترهيب، وذريعة للتحكم أكثروحماس يدعيان ان الصحافيين خطر امني ولكن هذا ليس 

تحتجز السلطة في الضفة ثمانية فيما ، حيث ، وأداة مستخدمة في الصراع السياسي الداخليباإلعالم
  . تحتجز حماس ثالثة في غزة

ان هناك صحافيا، : راسلها أشرف الهور من غزة عن م١/١١/٢٠٠٨، القدس العربيوأضافت جريدة 
وهو سيد عمارنة من الخليل، كان قد اعتقل ولم يتم اإلفراج عنه إال بعد أن تعهد بالتوقف عن العمل في 
مؤسسة إعالمية تابعة لحماس في الضفة الغربية، وبعد أن وقع وثيقة تعهد فيها للسلطة الفلسطينية بأنه 

   .'القدس'ة الفضائية سيتوقف عن العمل في المحط
  
  لوقف اعتداءات المستوطنين في الخليل "إسرائيل"أوروبا تدعو  .٣٣

 إبطاء على وضع حد دون أمس اإلسرائيلية الحكومة األوروبيحث االتحاد :  ا ف ب- بروكسل 
 . ضد الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيةإسرائيليون يرتكبها مستوطنون التيللممارسات 
 أعمالقوى العبارات أيدين من جديد ب" ان االتحاد األوروبي الرئاسة الفرنسية لالتحاد أصدرتهوقال بيان 

اتخاذ  "إلى اإلسرائيليةودعا البيان الحكومة ". مدنيون فلسطينيون" يتعرض لها التي" العنف والوحشية
  ".اتها الدولية ظل احترام التزامفي" العنف ألعمال"  الالزمة لوضع حد فورياإلجراءات

  ١/١١/٢٠٠٨الدستور، 
 
  أبرز تحديات اإلدارة األمريكية الجديدةالفلسطينية القضية :خبيران أوروبيان .٣٤

أودو شتاينباخ الخبير في شؤون الشرق األوسط وتركيا .  أجمع كل من د: برلين–عهود مكرم 
 أجرتها عكـاظ معهما على وهاينريش شوماخير الخبير االستراتيجي في االتحاد األوروبي، خالل ندوة
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أن القضية الفلسطينية ستبقى تحديا أساسيا لإلدارة األمريكية الجديدة، خصوصا وأن الرئيس بوش لم 
  .يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة بإعالن دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل

اكين ليبقى الصراع العربي شتاينباخ إلى أن ملف السالم الفلسطيني سينتقل إلى أوباما أو م. وأشار د
ويعتقد الخبير االستراتيجي شوماخير أنه يجب . اإلسرائيلي هو أساس الصراعات الدولية بشكل عام

التوصل إلى حلول سياسية وعملية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أما إلى أي مدى ستهتم اإلدارة 
ما وأن التحديات التى تواجه اإلدارة األمريكية األمريكية الجديدة بها، فهو أمر ما يزال غير معروف السي

لكن بكل . بعد األزمة المالية العالمية واألوضاع الداخلية في الواليات المتحدة، قد تغير مسار االهتمامات
  .تأكيد فإن هذا ال يعني أن أمريكا ستترك ملف السالم الفلسطيني اإلسرائيلي دون حل

 ١/١١/٢٠٠٨عكاظ، 
 
  "إسرائيل"ل  وتملقا  تجمعاً داعماً باريس تنظم مجدداً .٣٥

 من ألف شخص من أكثرتستعد باريس الستقبال تظاهرة برلمانية أوروبية تجمع : بشير البكر -  باريس
من أجل شراكة "البرلمان األوروبي والبرلمانات المحلية، في السادس والسابع من الشهر، تحت شعار 

األصدقاء األوروبيون ل "ظيم هذه التظاهرة، جمعية أعلنت عن تن ".وأوروبا" إسرائيل"معززة بين 
تحسين العالقات الشاملة بين االتحاد األوروبي "، وجاء في بيان لها أن هدف المبادرة هو "إسرائيل"
 في االتحاد األوروبي، من اجل حشد كبير ٢٧ ـ، وقالت إنها دعت برلمانيين من الدول ال"إسرائيل"و

، "إسرائيل" أن مناسبة التظاهرة هي إحياء الذكرى الستين لتأسيس وأوضحت. سيكون األول من نوعه
   .والرئاسة الفرنسية الدورية لالتحاد األوروبي

من ضغوط أوروبية " إسرائيلي"وفي باريس، قالت أوساط دبلوماسية ان أحد دوافع التظاهرة وجود قلق 
ية، وخصوصا أن وزراء خارجية أوروبا في هذه الفترة من انشغال اإلدارة األمريكية باالنتخابات الرئاس

سيلتقون على هامش اجتماع مرسيليا من اجل صياغة رؤية مشتركة حول الحل في الشرق األوسط، لكي 
  .تسلم لإلدارة األمريكية المنتخبة

  ١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

  تستعد إلرسال وفد برلماني دولي عن طريق البحر" الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة .٣٦
 أعلن الدكتور محمد حنّون رئيس التجمع الفلسطيني ،في إطار التضامن مع الشعب المحاصر :فت حدادأل

إن االستعدادات تجري : في إيطاليا، العضو المؤسس للحملة األوروبية لرفع الحصار في تصريح له
إلى   األوروبيةإلرسال النواب من جنسيات أوروبية عديدة يمثلون مختلف الشرائح الحزبية في البرلمانات

المصرية من   الوفد البرلماني الدولي الذي منعته السلطات معظمهم منقطاع غزة عن طريق البحر قريبا
هناك "أن  ولفت الدكتور حنّون. إضافة إلى إعالميين غربيين دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي،

 سيقومون بزيارة ، وأنهمب الفلسطينيإصراراً هائالً من قبل النواب األوروبيين لفك الحصار عن الشع
القطاعات الصحية والتعليمية لالطالع على آثار الحصار على مختلف نواحي الحياة هناك، وسيقومون 
بنشر تقارير في برلمانات دولهم عن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، بهدف الضغط على 

 .حكوماتهم ومساءلتهم عن دورهم في رفع الحصار
 ١/١١/٢٠٠٨ ،٤٨عرب

  
  اعتداءات إسرائيلية ضد قوارب صيد تحمل ناشطين دوليين في مياه غزة .٣٧

 أطلقت النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية في مياه اإلسرائيليةأعلنت حركة غزة الحرة أن القوات 
  ناشطا١١ان و. فلسطين أمام غزة، كان على متنها ناشطون أجانب من الحركة التي تزور القطاع حاليا
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دوليا من الحركة الدولية التي كسرت قبل يومين وللمرة الثانية الحصار المفروض على غزة، رافقوا 
 إطالق رصاص وقذائف من قبل إلى قوارب، تعرضت خالل رحلتها ٥الصياديين الفلسطينيين على متن 

  . قطع بحرية إسرائيلية٣
 ١/١١/٢٠٠٨ ،السفير

  
  لدى العربأرشيف ال :االندبندنت .٣٨

 وإسـرائيل مقاالً بقلم روبرت فيسك يقول فيه إن على العرب أن يعتمدوا على بريطانيا            االندبندت  أوردت  
وينتقد فيسك نظام الوثائق واألرشفة في بعض الدول العربية، حيث يقول إنه ليس بمقـدور               . في تاريخهم 

ال يوجد أرشيف   مواطن سوري واحد على سبيل المثال أن يطلع على وثيقة واحدة من وثائق الدولة حيث                
ويقول فيسك إن الحال مشابه تماماً في القـاهرة والريـاض           . من وزارة الخارجية أو الداخلية أو الدفاع      

ويخلص فيسك إلى أن    . بالكشف عن أسرارهم  " الدكتاتوريون والخلفاء "وبيروت وطرابلس، حيث ال يسمح      
، وللتـدليل   "إسـرائيل "شرق األوسط هي    الدولة الوحيدة التي تتمتع بحرية في االطالع على الوثائق في ال          

 أو بريطانية للتدليل حقـوقهم فـي        إسرائيليةذهب إليه يقول إن على العرب اللجوء إلى مصادر           على ما 
ويقول فيسك إنه حتى بعض المجلدات والمؤلفات الكبرى المكتوبة بأقالم عربية            .أرض فلسطين التاريخية  

 بيني موريس مثـل     اإلسرائيلية على عمل المؤرخ     رورة كبي حول القرى الفلسطينية المدمرة اعتمدت بص     
 . مجلد وليد خالد حول القرى الفلسطينية

  ١/١١/٢٠٠٨بي بي سي، 
  
  )٢-١(الرزمة الكاملة، والمحاصصة والمقاومة : حوار القاهرة .٣٩

 هاني المصري
ار الوطني الشامل تستعد الفصائل، بعد تلقيها الدعوات الرسمية، إلرسال وفودها للمشاركة في جلسة الحو

 .التي ستبدأ في القاهرة في التاسع من الشهر الجاري
 الوحيد لحل الخالفات والنزاعات األسلوب الشروع بالحوار، حيث يفترض ان يكون أهميةوعلى 

افضل مليون مرة من القطيعة والمقاطعة، ومن استمرار التحريض والتهديد بالحسم  الداخلية، وهو
ردود المختلفة التي ارسلت على الورقة المصرية تؤكد ان الهوة ال تزال شاسعة والمواجهة، اال ان ال

جدا، وانها اذا لم تكن مجرد مواقف اولية ومطروحة للتفاوض والمساومة، فان الحوار سيستمر طويال 
 .بدون نتيجة، ويمكن ان يصبح حوار طرشان

ة توافق على الورقة المصرية كما هي، وقد صرح الرئيس ابو مازن ان فصائل منظمة التحرير الفلسطيني
ف خصوصا .ت.وهذا التصريح صحيح من حيث الجوهر، ولكنه ليس دقيقا تماما،الن بعض فصائل م

الجبهة الشعبية ابدت مالحظات على الورقة المصرية، واعلنت انها ارسلت هذه المالحظات الى القيادة 
 .اسا صالحا للبدء بالحوارالمصرية، ولكن على قاعدة الترحيب بها واعتبارها اس

كذلك ارسلت حركة حماس مالحظات عديدة تكاد تشمل كل شيء، وهي تتقاطع في بعض المالحظات مع 
ومن اجل مشاركة الرأي العام بما يجري سأحاول ان  .الجهاد االسالمي وحتى مع الجبهة الشعبية

 :حماساعرض المالحظات التي قدمتها 
ضرورة ان يتم الحوار بشكل متواز حول كافة القضايا بشكل متزامن، وان ان المالحظة االساسية تتعلق ب

. يتم التوصل الى اتفاق رزمة واحدة متكاملة، فإما االتفاق على كل شيء او عدم االتفاق على شيء
 لتبرير هذا الموقف بانها لدغت في السابق عندما وافقت على تشكيل حكومة الوحدة حماسوتتذرع 

لقد . ف الى وقت الحق.ت.التفاق على المسائل االخرى، خصوصا االجهزة االمنية ومالوطنية، وتركت ا
تمردت االجهزة االمنية على وزير الداخلية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وهو ما شكل المفجر الرئيس 
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 حول الرزمة المتكاملة، ولكن حماسورغم وجاهة وجهة نظر . "لألزمة التي تالحقت الى حد االنقسام
الصرار على االتفاق على كل شيء، ينفع مع العدو، ومعتمد في المفاوضات مع اسرائيل، اما ان يحكم ا

ذلك الحوار الداخلي فمن شأنه ان يؤدي الى حوار طويل ال يعرف سوى اهللا متى ينتهي، والوقت من دم 
 اشهر، ٩-٦ن  السابق بان يستمر الحوار محماسفي هذا السياق، نضع اقتراح . والتاريخ ال يرحم 

 تماطل وتراهن على الوقت لتحسين حماسورفضها لوضع سقوف زمنية على عمل اللجان، ما يدل ان 
 .موقفها في الحوار الداخلي

ان االفضل، مليون مرة، ان يتم االتفاق على كل شيء ولكن هذا صعب وان لم يكن مستحيال، وهو هدف 
ط مسبق، النه يصبح شرطا تعجيزيا يشبه موقف يجب العمل بكل قوة لتحقيقه، ولكن بدون وضعه كشر
اذا تعذر االتفاق على كل شيء، يمكن االتفاق على . االب الذي ال يريد ان يزوج ابنته فيطلب مهرا كبيرا

مراحل بحيث يتم التركيز في المرحلة االولى على استعادة الوحدة وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من 
متها توحيد الوطن والمؤسسات والتحضير الجراء االنتخابات التشريعية الكفاءات الوطنية المستقلة مه

والرئاسية واصالح االجهزة االمنية لتكون اجهزة امنية مهنية بعيدا عن الفصائلية وهذا افضل بكثير من 
 .استمرار الوضع الحالي الذي يعني ان االنقسام سيصل الى نقطة الالعودة

 اهمية كبرى، فهي ان يكون الحوار االساسي، وبالتالي االتفاق الذي حماس أما النقطة الثانية التي توليها
من الشعب الفلسطيني، كما % ٩٦ النهما يمثالن حماس وفتحيمكن التوصل اليه، اتفاقا ثنائيا، يعقد بين 

وهذه النقطة .  والفصائل االخرىحماس، والنه ال يوجد خالف او نزاع بين حماسصرح عدد من قادة 
لى قدر من الصحة، وخطورتها تكمن في انها تخفي نزوعا نحو عقد محاصصة فصائلية بين تنطوي ع

والمحاصصة .  يتم فيها اقتسام السلطة والمنظمة واالجهزة والمناصب والمكاسب والمشاريعحماس وفتح
اسا اسلوب قديم اعتمد سابقا في المنظمة، وكان ينسجم مع ان شرعية الفصائل والمقاومة كانت تستمد اس

الن العمل الفلسطيني كان في جوهره االساسي عمال . من المقاومة وال تعتمد على صناديق االقتراع
أما اآلن . تتخذ بالتوافق واالتفاق) والتعيينات والحصص(سريا لمقاومة االحتالل، فكانت القرارات 

 حماس وفتح تمس ففلسطين والفلسطينيون بحاجة الى شراكة وطنية ألن المواضيع المختلف حولها، ال
وحدهما، والن الشعب الفلسطيني اكبر واهم واعظم من كل القيادات والفصائل، وهو ال ينحصر 

التؤيد الفصائل وتريد أن ترى ) تشارك وال تشارك في االنتخابات(بالفصائل، بل ان هناك نسبة محترمة 
 .تغييرا واصالحا وتجديدا بها، او أن ترى فصائل واحزابا جديدة

 ان تكون شريكا كامال في المنظمة والسلطة والقرار، ولكن على اسس تضمن حماية حماس من حق
تحدد ركائز المصلحة الوطنية ) وال اقول برنامجا واحدا(وتطوير التعددية وتستند الى مرجعية واحدة 

ال العليا، وعلى قواعد لعبة تنظم العالقات الداخلية على اساس ديمقراطي يحول دون تكرار االقتت
 .واالنقسام

والجبهة " الجهاد االسالمي" وحماسوهناك مالحظة ثالثة على الورقة المصرية تشترك في طرحها 
الشعبية تتعلق بالقيود الموضوعة على ممارسة حق المقاومة، وذلك من خالل اشتراطها بالتوافق 

ان يمس بالمقاومة، هذا من شأنه "الوطني، وحصر توفير االمن للمواطن والوطن باالجهزة االمنية و
ان هذه االراء ليست مقدسة وال تنهي ". فالمقاومة حق مقدس ومشروع ويجب ممارستها بدون شروط

النقاش حول المقاومة، الن المقاومة عمل وطني، وعلمي، ويجب ان يخضع للمصلحة الوطنية ويسترشد 
قي، ويوضع في حساب الربح بالبرنامج الوطني، وينسجم مع عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها االخال

 .والخسارة وموازين القوى والمعطيات المحلية واالقليمية والدولية
. فأي عمل مقاوم ليس له هدف سياسي، يكون عمال عبثيا، قد يؤدي الى عكس االهداف المأمولة منه

منتخبة او اذا كانت (والمقاومة عمل جماعي يجب أن تتخذ القرارات بشأنه المؤسسات الوطنية الشرعية 
، فال يعقل ان يترك أمر المقاومة لكل فصيل او حزب او مجموعة من االفراد او لكل فرد )غير منتخبة
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ليقرر بشأنها كما يرى، فالشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني، ومن حقه المقاومة بكافة االشكال 
ي كل مرحلة يعتمد على الظروف بما فيها الكفاح المسلح، ولكن اختيار الشكل او االشكال المناسبة ف

والمعطيات وموازين القوى ووجود عمق استراتيجي عربي واقليمي ودولي يؤيد ويوفر الدعم المستمر 
 .لهذا الشكل او ذاك

وهناك فرق بين . فالمقاومة ليست صنما نعبده، وال غاية بحد ذاتها، وانما وسيلة لتحقيق االهداف الوطنية
 من اشكال الدفاع المشروع عن النفس مثل التصدي العتداءات المستوطنين، المقاومة عندما تكون شكال

وهناك فرق بين حرب الشعب . وعندما تكون عمال مبادرا وهجوميا يستهدف الجبهة الداخلية للعدو
فال . وحرب العصابات والحرب الكالسيكية واالنتقال من شكل الى آخر تحدده موازين القوى والمتغيرات

ستخدام العمليات االستشهادية التي هي عمل بطولي ومقاوم وينطوي على تضحية هائلة يمكن مثال ا
بأغلى ما يملك االنسان وهو حياته، كأسلوب رئيس في المقاومة واستهداف اهداف مدنية او استراتيجية 

دا من بدون اجراء حساب لردود االفعال والخسائر المتوقعة فالعمليات االستشهادية كانت محاولة جدية ج
لدفع الصراع نحو المعارك الحاسمة والفاصلة، وهذا يمكن أن ) عن قصد او غير قصد(الفلسطينيين 

اما ان يقوم بتنفيذها بدون ان . يكون مشروعا اذا كان الطرف الذي يستخدمها مستعدا للمعارك الحاسمة
 بدون توفر القدرة يكون مستعدا ويعطي فرصة للعدو المتفوق عسكريا لتنفيذ عمليات عسكرية حاسمة

بدون خسائر (على ايقاع خسائر فادحة به، فانه ينتهي الى ما انتهينا اليه، اي يسهل اعادة احتالل الضفة 
وفرض الحصار الخانق على قطاع غزة وارتكاب كل االعمال العسكرية بما فيها ) اسرائيلية تذكر

االستشهادية دون مقابل وال حتى اتفاق المجازر والعقوبات الجماعية ضده، ما أدى الى وقف العمليات 
 .تهدئة متبادلة

فاسرائيل لم توقف عدوانها العسكري ضد الفلسطينيين بما في ذلك في الضفة والذي يتضمن االغتياالت 
واالعتقاالت واالقتحامات اليومية بينما اوقف الفلسطينيون بمن فيهم اصحاب العمليات االستشهادية 

 لكان ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ تم عرض وقف هذه العمليات في اعوام لو. العمليات بدون مقابل
 .الفلسطينيون قد حصلوا من اسرائيل على مقابل محترم ومحترم جدا لذلك

اقول ما سبق رغم انني من المنتقدين لهذه العمليات، النها استهدفت المدنيين االسرائيليين وتركزت في 
 وشن الحرب العالمية ضد ٢٠٠١ ايلول ١١اث داخل اسرائيل وتواصلت في مرحلة ما بعد احد

االرهاب، األمر الذي مكن اسرائيل وحلفاءها من المزج ما بين االرهاب والمقاومة المشروعة ضد 
 .االحتالل والتي يقرها القانون الدولي وشرعة االمم المتحدة وكافة االديان والمواثيق الدنيوية 

التابعة للجهاد االسالمي وغيرها من الفصائل بخرق  للمجموعات العسكرية حماسواخيرا هل سمحت 
 ان من قام بإطالق الصواريخ بعد حماسالتهدئة في غزة؟ ألم يعتبر محمود الزهار وغيره من قادة 

 بعض االفراد النهم حماسالتهدئة مخرب ويخدم االحتالل وخارج عن الصف الوطني؟ ألم تعتقل سلطة 
 اسرائيل في مرحلة التهدئة؟نفذوا او خططوا الطالق صواريخ على 

ان وحدة القيادة والقرار والسلطة شرط ضروري لكي تستطيع المقاومة ان تزرع وحتى يتمكن العمل 
اما ترك الحبل على الغارب بحيث يقاوم من يريد ان يقاوم ومتى شاء، . السياسي والمفاوضات ان تحصد

 الفوضى والى تعددية االستراتجيات ويفاوض من يريد ان يفاوض ومتى شاء، فهذا يؤدي حتما الى
والسلطات ومصادر القرار، ويعني ان المفاوض يدمر كل ما يزرعه المقاوم، والى ان تصبح المقاومة 
غاية بحد ذاتها ام وسيلة لتحسين الوضع الداخلي لهذا الفصيل او ذاك، وليست استراتيجية قادرة على 

.  االحوال ليست اكثر من تسجيل موقف في التاريخانهاء االحتالل، وهذا يجعل المقاومة في احسن
 وغيرها من الفصائل مثل الجهاد االسالمي حول ربط التهدئة حماسويقودنا الى نقطة صحيحة تطرحها 

 فلسطينية، وبالتالي فان مثل هذا الربط ما بين التهدئة -اخلي رغم انها مسألة اسرائيلية بالحوار الد
 .و على المصالحة الفلسطينية في يد اسرائيلوالحوار الفلسطيني يضع الفيت
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عندما نتحدث عن المقاومة، وضرورة ان تخضع الى استراتيجية واحدة وقيادة واحدة، والى توافق 
وطني، فان هذا ينطبق اكثر بكثير على المفاوضات، فال يمكن االنفراد بالمفاوضات، خصوصا عندما ال 

تي انطلقت بعد انابوليس، التي تسير بدون مرجعية واضحة تحقق تقدما، مثلما يحدث في المفاوضات ال
وملزمة، ودون ضمانات دولية مما يجعلها مفاوضات ضارة ومحكومة بالفشل وتستخدمها اسرائيل 
  كغطاء الستمرارها في تطبيق المخططات التوسعية والعنصرية واالستيطانية بسرعة اكبر وتكاليف اقل؟؟

 ١/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   تنجح الجولة الجديدة من الحوار الفلسطيني؟هل .٤٠

  ماجد كيالي
بعد عمل دؤوب، مضنٍ وطويل، أثمرت الجهود المصرية، مع الفصائل الفلسطينية، عن مشروع مسودة 

، بحيث باتت األنظار تتجه نحو قادة هذه الفصائل، ال سيما نحو قادة )٢١/١٠الحياة (للمصالحة الداخلية 
 الحركتان الرئيستان اللتان تتنازعان الهيمنة والسلطة والشرعية في الساحة ، وهماحماس وفتححركتي 

الفلسطينية، لمعرفة حقيقة مواقفهم في شأن حل األزمة السياسية المستعصية، الناجمة بالخصوص عن 
، وانقسام النظام )٢٠٠٧( على قطاع غزة حماس، وهيمنة )٢٠٠٦(تداعيات االنتخابات التشريعية 

  .لسطينيالسياسي الف
مروراً بوثيقة الوفاق الوطني ) ٢٠٠٥مارس، / آذار(وكانت محاوالت التوافق السابقة، من اتفاق القاهرة 

وقرارات القمة العربية، لم تفض ) ٢٠٠٧فبراير، / شباط(، وصوالً التفاق مكة )٢٠٠٦مايو، / أيار(
  .تخفيف من حدتهاالبتّة إلى نتيجة في شأن حل الخالفات واالنقسامات، أو على األقل ال

في هذه المرة ثمة مسودة متكاملة، للمصالحة، تأسست على منطلقات عامة، ضمنها، مثالً، اعتماد الحوار 
، ووقف التحريض، ونبذ )بدالً من وسائل االحتراب واالقتتال(كوسيلة وحيدة إلنهاء الخالفات الداخلية 

اعتماد الديموقراطية كخيار وحيد لمبدأ و. العنف، وكل ما يمكن أن يؤدي إليه من وسائل وإجراءات
  .تداول السلطة في إطار احترام سيادة القانون والنظام واحترام الشرعية

وقد غطت المسودة معظم المسائل الخالفية المتعلقة بمتطلبات المصالحة الوطنية، وتأكيد وحدة األراضي 
يق من مسارين، أولهما، يتعلق بالسلطة، وتمثل ذلك برسم خريطة طر. المحتلة سياسياً وجغرافياً ووطنياً

ويشتمل على تشكيل حكومة توافق وطني بصالحيات محددة، تتمثل برفع الحصار، وإدارة الشؤون 
اليومية للشعب الفلسطيني، واإلعداد النتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، في توقيت متفق عليه، 

وثانيهما، . س مهنية وطنية بعيداً من الفصائليةواإلشراف على إعادة بناء األجهزة األمنية، على أس
، بحيث )٢٠٠٥(ويتعلق بالمنظمة، ويشتمل على تطوير وتفعيل منظمة التحرير، طبقاً التفاق القاهرة 

  .تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ عليها كإطار وطني جامع ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين
فقد نّصت المسودة على التزام الفصائل بالحفاظ ) المفاوضة والمقاومة (وبالنسبة الى القضيتين اإلشكاليتين

على التهدئة، مع اعتبار أن المقاومة في إطار التوافق الوطني حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام 
كما نصت على اتفاق جميع الفصائل على أن إدارة المفاوضات هي من صالحيات . االحتالل قائماً

الرئيس على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية، وعلى أن يتم عرض أي اتفاق بهذا منظمة التحرير و
  .الشأن على المجلس الوطني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء في شأنه

أما من ناحية الجوانب اإلجرائية، فأكدت المسودة على توفير المناخ إلنجاح مرحلة ما بعد الحوار، 
كومة، واالنتخابات، واألمن، ومنظمة التحرير، والمصالحات لتشكيل الح(وتشكيل لجان متخصصة 

مهمتها بحث التفصيالت المطلوبة، ووضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ، على أن تبدأ هذه ) الداخلية
  .اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل مباشرة
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حظة كم أن هذه المسودة جاءت شاملة من هذا العرض الموجز لمشروع المصالحة، يمكن ببساطة مال
ويستنتج من ذلك بأن إشكالية هذه المسودة ليست في . ومرنة ومحددة، في منطلقاتها وقضاياها وإجراءاتها

النص بحّد ذاته، وإنما هي خارجه، أي أن األزمة الحاصلة في الساحة الفلسطينية، تكمن أساساً في طبيعة 
  .سياسية، وبناها، وطرق عملهاعالقاتها الداخلية، وتوظيفاتها ال

في هذا اإلطار، مثالً، ثمة شكوك كبيرة في الشارع الفلسطيني، تتعلق بمدى جدّية، أو مدى تمتّع القوى 
السياسية الفاعلة بحّس المسؤولية، في شأن ضرورة التوصل إلى حل لألزمة الداخلية، أو على األقل 

دو أنه صراع على السلطة والهيمنة، وفي وضع السعي لحلها بالطرق الديموقراطية، في صراع يب
  .تراجيدي ال سلطة فيه فوق سلطة االحتالل، وفي حال يحرص فيها الجميع على التهدئة مع االحتالل

 أيضاً، ومن دون التقليل من الجهود المصرية وغيرها، السعودية واليمنية والسورية، فإن القوى التي ال 
لذا فثمة تساؤالت .  جاهزة، بعد، لتقبل أية حلول من خارجهاتصل إلى حلول في ما بينها، ليست

، نحو إيجاد حلول لألزمة حماس و فتحمشروعة في شأن عدم ذهاب القوى المعنية بالتنازع والتقاتل، أي 
  .الناشبة بينهما، ذاتياً

ي، بمعنى أن عدا هذه التساؤالت، فإن أزمة الساحة الفلسطينية متداخلة جداً مع الوضعين العربي والدول
الظروف العربية والدولية، يمكن أن تسمح بتعويم األزمة، ويمكن أيضاً أن تضغط لمصلحة وضع حد 

فوق ذلك، فإن أزمة هذه الساحة هي على . لها، ولو في شكل موقت، إلى حين حصول تصدعات جديدة
ازين قوى ومعطيات درجة كبيرة من العمق والتعقيد، وهي من النوع المستديم والعضوي، فهي أزمة مو

إقليمية ودولية مختلة لمصلحة إسرائيل، وهي أزمة بنى اجتماعية تعيق نهوض حركة سياسية، بالمعنى 
  .الوطني والحداثي، وأيضاً، هي أزمة شعب يعيش وضعاً في غاية التشتت والتشظي من كل النواحي

يمكن ببساطة مالحظة أن الحركة وإذا ابتعدنا عن العوامل الموضوعية، إلى العوامل الذاتية لألزمة، 
والمشكلة أن هذه . الوطنية الفلسطينية نشأت ومعها تناقضاتها، ومحّدداتها، وأوجه قصورها وعطبها

الحركة لم تعمل بالشكل المناسب على حل، أو تجاوز، هذه التناقضات والمحددات والمشكالت، فهي 
افسات، بعيداً من عالقات التنظيم والمشاركة أيضاً انبنت على الشعارات والعواطف والمزايدات والتن

واألنكى من ذلك أن هذه الحركة قامت على عالقات االعتماد على الخارج، . والتداول والديموقراطية
اآلن ليس القصد من هذا الكالم إشاعة نوع من التشاؤم في شأن قدرة . أكثر من اعتمادها على شعبها

نية في التوصل الى حلول، ولكن القصد من ذلك التوضيح بأن هذه الجهود المبذولة لحل األزمة الفلسطي
لذا فالمطلوب وضع . األزمة ليست مجرد أزمة سياسية عابرة، وأنها من النوع العضوي والمستديم

األسس الالزمة لتخفيف هذه األزمة وتجاوزها، أو على األقل وضع األسس المناسبة للتعايش معها، 
ة، وباألساليب الديموقراطية، وبالحفاظ على واقع التنوع والتعددية في الساحة بروح من المسؤولية الوطني

  .الفلسطينية، بعيداً من عالقات الهيمنة واالحتكار واإلكراه والقوة، من أي طرف كان
 غير قادرة على حل أو تجاوز أزماتها، بما في فتحالسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح، إذا كانت حركة 

 غير حماستمرها، فهل ستكون قادرة على حل أزمة الساحة الفلسطينية؟ وإذا كانت حركة ذلك عقد مؤ
قادرة على الخروج من عباءتها كحركة إسالم سياسي، بكل ما لذلك من مرجعيات وتوظيفات، فهل 

 مسؤولتين عن التدهور في حماس و فتحستكون قادرة على تأكيد ذاتها كحركة وطنية؟ وإذا كانت حركتا 
 السلطة ووضع المنظمة، وعن تآكل الخيارات السياسية، من المفاوضة إلى المقاومة، فكيف وضع

ستتمكنان من إعادة االعتبار للسلطة، وإعادة بناء أو تفعيل المنظمة؟ على كل فإن األيام المقبلة ستكشف 
  .مآالت الحوار الفلسطيني

  ١/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  هل يريد األمريكيون سالماً؟  .٤١
  ريتحفاخر ش

 بمناسبة انعقاد مؤتمرهم السنوي، قـد       "إسرائيل"كان قادة الحركة المسيحية التبشيرية الذين حضروا إلى         
أطلقوا تصريحات حادة ضد خطة السالم التي طرحها رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وبموجبها ستنـسحب              

 تؤدي إلى سلخ ما أسموه       من الضفة الغربية وتُخلي المستوطنات فيها، فاعتبروها خطة خطيرة         "إسرائيل"
 الكاملة لصالح الفلسطينيين وعلى حساب اليهود لتكون خطوة نحو إقامة           "إسرائيل"أجزاء غالية من أرض     

: الدولة الفلسطينية، ولّما سأل أحد الصحفيين اإلسرائيليين مدير البرامج في هذه الحركة يوئيـل جـيمس               
لرئيس بوش وهو الذي يدعم كل هذه األفكـار التـي           أنتم تعارضون الدولة الفلسطينية، فكيف تؤيدون ا      "

، لكنه يشترط لتنفيـذها أن      : ..تعارضونها، وهو نفسه الذي وضع خطة خارطة الطريق ؟، فأجابه قائالً          
يتوقف ما أسماه اإلرهاب الفلسطيني، لكن هذا اإلرهاب لن يتوقف إلى األبد، لذلك فإن هذه البرامج لـن                  

  ".تنفذ هي األخرى إلى األبد
عملهم هذا يبين كيف أنهم يتظاهرون بحرصهم على عملية السالم وبنفس الوقـت يـضعون العراقيـل                 

" مشروع الكـسر النظيـف    "إلحباطها، وقد سبق ذلك محاولة منهم لنسف عملية السالم بتصميم ما يسمى             
أسـسه األولـى    م، ُأعتمد في    ١٩٩٦ بنيامين نتنياهو في عام      "إسرائيل"الذي تقدموا به إلى رئيس وزراء       

  :على ما يأتي
  تقويض اتفاقات أوسلو وعدم السماح بقيام دولة فلسطين) ١
  غزو العراق وتفكيكه) ٢
، مـن خـالل     "إسرائيل"اإلطاحة بالنظام السوري كآخر معقل من معاقل الصمود في وجه مخططات            ) ٣

  األهلية اللبنانية أثناء الحرب "إسرائيل"محاولة تجنيد مخلفات القوى الطائفية التي ارتبطت بـ
 مع جماعات مسيحية أصـولية بغيـة التوسـع          "إسرائيل"وتتعاون جماعات الضغط األمريكية لمصلحة      

ـ         فقط، بل وعلى إقناع األمريكيين بـأن        "إسرائيل"والسيطرة، وال تعمل على توفير المساعدات والسالح ل
ية التي ينظمهـا قـادة الحركـة        وقد لوحظ أن الرحالت السياح    " في كل القدس وكل فلسطين،       "إسرائيل"

 إلى فلسطين المحتلة، ال يدخل في برامجها زيارة المدينة التي ولد فيهـا              "الصهيونية"المسيحية األصولية   
ويـزورون  ..  إلى الدعم والسالح األمـريكيين،     "إسرائيل"المسيح، وإنما يتحدثون خاللها عن مدى حاجة        

، مـزودين   "ن إلى أحاديث عسكريين وسياسيين إسـرائيليين      المزارع والمستوطنات اإلسرائيلية، ويستمعو   
  بخرائط للهيكل المزعوم

كما يعمل المسيحيون األصوليون على توتير منطقة الشرق األوسط بشكل دائم؛ ألن السالم على حـسب                
لن يكون هناك سالم حتى يعود المسيح، وأن أي تبشير بالسالم، قبـل             "قولهم ال يأتي إال بمجيء المسيح       

، إنـه ضـد     "ضد ما جاء في الكتب المقدسـة      "، إنه ضد كلمة اهللا      "تخريف وكفر  " العودة هو هرطقة   هذه
 الـرئيس الـسابق     "ريغان" التلفزيوني اإلنجيلي الذي دعاه      "جيم روبرتسون  "المسيح وهذا ما يقوله أيضاً    

عن ذلك أيـضاً    ، ويتحدث   "١٩٨٤للواليات المتحدة إللقاء صالة افتتاح المؤتمر للحزب الجمهوري عام          
: "إسرائيل مفتاح أمريكيـا للبقـاء     " في برنامج تلفزيوني بعنوان      "قسيس بدفورد في تكساس   "مايك إيفانس   

م، ١٩٦٧ عن الضفة الغربية وغيرها من األراضي المحتلة بعـد حـرب             "إسرائيل"ادعى فيه بأن تَخَلِّي     "
ا الشذوذ من قبـل النـصرانية ومـا         ، وهذ " ومن بعدها الواليات المتحدة    "إسرائيل"سوف يجر إلى دمار     

 فـي واليـة     "مولتي كيم ميلـر   "يقصدونه من إشعال الحروب وحبهم للقتل والفساد يتضح من جماعات           
 أحد األنبياء المشار إليهم في كتب اإليحاءات وأنه سيقتل يوماً ما في أحـد شـوارع القـدس                   "كولورادو"

 الذي سيهبط بدالً منـه فـي مركبـة فـضائية، أو             ليرتفع بعد ذلك إلى السماء على طريقة السيد المسيح        
 بقدوم أتباع هـذه     "إسرائيل" F.B.Iبجناحين مالئكيين من النور، وقد أنذرت وكالة المخابرات األمريكية          

ـ   ، وأنهم ال يلبسون ثياب الرهبان، إنها هي أشبه بسّياح منهم برجـال الـدين،               "إسرائيل"العقيدة الجديدة ل
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تفزاز كبيرة على درب جبل الزيتون بهدف إشعال المزيد من الفتنة بـين اليهـود               وأنهم يعّدون لعملية اس   
نحن الذين سنشعل الحرب الكبرى القادمة على مقربة من         : "والعرب، وعندما تم القبض عليهم قال أحدهم      

  ".هيكل سليمان أو من جبل الزيتون
ني مسيحي بروتستانتي إنجيلي، يعمل      في لقاء لها مع محام فلسطي      "غريس هالسل "تقول الكاتبة األمريكية    

في القدس بعد عودته من الواليات المتحدة األمريكية للعيش في فلسطين في إجابته عن رأيه في الحجاج                 
بالنسبة لإلنجيليين األصوليين مثل    : " لزيارة أرض المسيح، قال    "فالويل"األمريكيين، الذين ينظمهم المبشر     

ـ   "فالويل"  يتقدم على تعاليم المسيح، إن الصهاينة يفـسدون تعـاليم المـسيح، إن     "لإسرائي"، فإن اإليمان ب
صهيونية فالويل سياسة ال عالقة لها بالقيم واألخالق أو بمواجهة المشاكل الحقيقية، إنه يدعو أتباعه إلـى         

ـ        "إسرائيل"تأييد    خمسة مليـارات دوالر كـل       "إسرائيل"، ويطلب من دافع الضرائب األمريكي، أن يقدم ل
نة، إذ إنه يؤكد ألتباعه وبما أنهم مؤيدون للصهيونية، فهم على الطريق الصحيح، وفي الجانب الـرابح                 س

 يوفرون لإلسرائيليين الدافع للتوسع ومصادرة المزيد مـن         "فالويل"دوماً، وفي الواقع فإن مسيحيين مثل       
، وأن العم سام راغب     "ئيلإسرا"األراضي، والضطهاد مزيد من الشعوب؛ ألنهم يدعون أن اهللا إلى جانب            

 يقفـون   "فالويل"، إن اإلسرائيليين  يعرفون أن مسيحيين جيدين ومؤثرين مثل           ...في التوقيع على الفاتورة   
معهم على الدوام، بغض النظر عما يفعلون أخالقياً ومعنوياً، ومهما بلغوا من القمع فـإن اإلسـرائيليين                 

 معهم، ويرغبـون فـي إعطـائهم األسـلحة ومليـارات            يعرفون أن الصهيونيين المسيحيين األمريكيين    
، وتحقيقاً لذلك وعد بوش االبـن مـساعدة دولـة           "الدوالرات، وسيصّوتون إلى جانبهم في األمم المتحدة      

 بهدف تمويل خطط تنمية منـاطق  -على حد قول المصادر اإلسرائيلية– بأكثر من مليار دوالر      "إسرائيل"
ن بالده ستدعم تنمية المناطق التي سيتوجه إليها المـستوطنون؛ ألنـه            في الجليل والنقب، كما أكد بوش أ      

ـ             ، المـساعدة   "إسـرائيل "يؤيد شارون بأن تطوير النقب والجليل سيضمن مستقبالً اقتصادياً راسـخاً لـ
  . من حكومة الواليات المتحدة سنوياً"إسرائيل" مليار دوالر التي تحصل عليها ٢،٦ستضاف إلى مبلغ أل 
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