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  عناصرها في الضفةالسلطة لحماس تحذر من تراجع فرص الحوار بسبب استهداف  .1

إن استمرار األجهزة األمنيـة التابعـة       "قال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس،       :  كفاح زبون  - رام اهللا 
ية في الضفة الغربية في هجمتها الشرسة على حركة حماس بهدف تـصفيتها وبتنـسيق               للسلطة الفلسطين 

أمني خطير مع المحتل الصهيوني، دون تدخل مصري فوري للضغط علـى الـرئيس عبـاس لوقفهـا                  
وإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجون السلطة في الضفة ال يخدم أي جهود إلنجاح الحـوار                 

مصر حتى اللحظـة ال تبـدي موقفـا         "وتابع،   ."يحدث تراجعا كبيرا في فرص نجاحه     الفلسطيني، بل س  
واضحا من المالحظات التي قدمتها الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على الورقة المصرية، مع تقديرنا              
للدور المصري والذي نحرص على إنجاحه وضرورة استمراره بما يضمن الوصـول إلـى مـصالحة                

 حماس في الـضفة     إعالنوجاءت أقوال برهوم بعد قليل من        ."نقسام الفلسطيني الداخلي  حقيقية وإنهاء اال  
وقالت حماس فـي الخليـل      . جهزة أمن السلطة استهدفت كواردها في عدة مدن       عن حملة غير مسبوقة أل    

ن األجهزة األمنية داهمت العديد من بيوت أنصار وكوارد حركة حماس في عـدة قـرى                إجنوب الضفة   
  .  الحركةأنصارل خاللها العشرات من ق شرسة مستمرة منذ أيام وطالت مساجد وجمعيات اعتضمن حملة

وقال رأفت ناصيف، عضو وفد حماس للحوار في تصريح مكتوب، ان استمرار هذه الحملـة القمعيـة                 
ن يجعل مـن مـسألة إعـادة        أوعدم توقفها السيما فيما يخص االعتقال واإلفراج عن المعتقلين من شأنه            

  .اسة جدوى الذهاب للحوار قائمة في مؤسسات حركة حماسدر
مهما حاول المتصهينون   "وقال  . منية بالخيانة هزة األ ج الناطق باسم كتائب القسام، فاتهم األ      ،بو عبيدة أما  أ

هم يريدون أن يقضوا على كل معاقـل الفـضيلة          "ضاف،  أو. "أن يجملوا هذه الخيانة فإنها ستبقى خيانة      
وحـث  ."، تعيث في الضفة الغربية فساداً وإفساداً      "صعاليك دايتون "، ويبقوا لنا حثالة من      والمجد والكرامة 

الناطق باسم القسام جميع فصائل المقاومة على توحيد موقفها من تلك الجرائم التي ترتكب بحقهـا فـي                  
  . الضفة المحتلة

  2/11/2008 ،الشرق األوسط
  

  تبادل األراضي عرضيأولمرت و...  لحل قضية الالجئيناًأسسعباس يطرح ": الحياة" .2
ـ  : فتحي صباح  -غزة    أيهـود  اإلسـرائيلية أن رئيس الحكومة " الحياة" كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل

 في المئة من أراضي الـضفة       6.8أولمرت عرض على الرئيس محمود عباس في احد اللقاءات اقتطاع           
ـ         في   1.3 في المئة، ما يعني اقتطاع نحو        5.5ة   بنسب 48الغربية المحتلة ومبادلتها بأراض من مناطق ال

عبـاس طلـب مـن    "وقالت المصادر المطلعة على تفاصيل المفاوضـات، ان       .المئة من دون أي مقابل    
 لم تفعـل    إسرائيل أن   إال التي ستتم مبادلتها،     باألراضي تسليم السلطة الفلسطينية خرائط مفصلة       أولمرت
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 دولة  إقامة فكرة   اإلسرائيليين والمسؤولين   إسرائيلأعقاب تقبل   العرض جاء في    "وأضافت أن   ". اآلنحتى  
 إلىوأشارت   .، بعد االتفاق على تبادل األراضي     "1967 يونيو   /فلسطينية على حدود الرابع من حزيران     

أن عباس والفريق المفاوض الفلسطيني بحثوا في قضايا الوضع النهائي الست في لقاءات شـارك فيهـا                 
ففي ما يتعلق باالنسحاب من مدينة القدس       . تفقوا مع الفلسطينيين في بعض القضايا     مسؤولون أميركيون ا  

المحتلة والوضعية التي ستكون عليها المدينة المقدسة في ظل الدولة الفلـسطينية، قالـت المـصادر ان                 
مـال   واحت اإلسرائيلية البحث فيها، تحت ذرائع مختلفة، منها تركيبة الحكومة          إرجاء إلى تسعى   إسرائيل"

  ".انهيارها في حال تم البحث في قضيتها، لكن عباس رفض تأجيل البحث في أي قضية
 ديارهم ومدنهم وقراهم التي هجروا منها خـالل         إلى في ما يتعلق بقضية الالجئين وحقهم في العودة          أما

، "يلييناإلسـرائ اختالفات في مواقف عدد من المـسؤولين        " وجود   إلى، فلفتت المصادر    1948نكبة العام   
 فلسطيني، فيمـا  الجئليفني على سبيل المثال متشددة في موقفها وترفض السماح بعودة أي     "موضحة أن   

وأضـافت أن   ".  أعداد محدودة من الالجئين على مدار سنوات عـدة         إعادة اإلمكانيرى أولمرت أن في     
لقاءات شـارك فيهـا     عباس رفض موقفي ليفني وأولمرت رفضاً باتاً، وتم ذلك في عدد من المرات في               "

  ".مسؤولون أميركيون
ولفتـت  ". حق عودة الالجئين  "لقضية الالجئين، وليس    " حل" يكون هناك    أن أن عباس يرى     إلىوأشارت  

 عـن قـضية     إسـرائيل مـسؤولية   : عباس يرى أن حل قضية الالجئين يقوم على األسس اآلتية         " أن   إلى
 لمن يرغـب ومـن ال يرغـب فـي العـودة،             الالجئين، وحق العودة، والتعويض في كل األحوال، أي       

 أن المـسؤولين    إلـى ، مـشيرة    "والتعويض للبلدان المضيفة لالجئين، وتأسيس صـندوق للتعويـضات        
 تقدم في هذه القضية وغيرها      أي أنه لم يحصل     أكدتلكن المصادر   . كيين وافقوا على هذه األسس    ياألمر

 المستوطنات في الضفة والتـي تمزقهـا كتـل          من القضايا والملفات محل التفاوض بين الطرفين، ومنها       
 أربعة كانتونات منفصلة عن بعضها بعـضا، فـضالً عـن اعتـداءات              إلىاستيطانية ضخمة وتحولها    

علـى  : "وقالت المصادر .  حاجزاً عسكرياً تقطع أوصال الضفة     640المستوطنين المتكررة، ووجود نحو     
و االنسحاب منها حتى ال يعطي ذرائـع ألي         رغم كل ما يجري، فإن عباس ال ينوي وقف المفاوضات أ          

  ". المسؤولية للفلسطينيين في ذلكإسرائيلجهة، وحتى ال تحمل 
  2/11/2008الحياة، 

  
  التعديالت على الورقة المصرية ضرورة إلنجاح الحوار الوطني: هنية .3

لحكومـة   هنية رئيس ا   ، أن إسماعيل  حسن جبر  نقالً عن مراسلها  ،  2/11/2008األيام، فلسطين،   ذكرت  
إن الورقـة   :  ينجح في القاهرة ولكن في نفـس الوقـت نقـول           أننأمل للحوار الفلسطيني    : "المقالة قال 

ولفت  ". تأخذ بعين االعتبار مالحظات وتعديالت الفصائل      أنالمصرية مجرد بداية، لذلك نأمل من مصر        
تعلق بالصياغة والبعض   بعضها ي "ن المالحظات التي قدمتها الفصائل      أ إلىهنية في تصريحات له أمس،      

:  وأضـاف  ".اآلخر يتعلق بالموقف كموضوع المقاومة واالنتخابات ومنظمة التحرير وموضوع التهدئـة          
 أن عن المعتقلين السياسيين، وكنا نأمـل        اإلفراج الحوار كقرار    إنجاحمن ناحيتنا نقدم كل شيء من اجل        "

  ". في الضفة ليس مستقالًأالمنير  القراأنيقابل بخطوة مماثلة في الضفة ولكن على ما يبدو 
 إسماعيل هنيـة طالـب      ، أن غزة نقالً عن مراسله في   ،  1/11/2008المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأورد  

العالم العربي بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من داخل اإلطار العربي، وقال هنية في تصريح                
مـن  "لكسر الحصار، إن " األمل"هامش توديعه سفينة   على  ) 1/11(الفضائية مساء السبت    " الجزيرة"لقناة  

يصل إلى غزة اليوم يأتي من البلدان البعيدة بسبب غلق الحدود العربية مع القطاع؛ لكننا نأمل أن يـصل                   
التـي تـشكل    "وعبر هنية عن سروره لهذه السفن والوفود         ".هؤالء إلى القطاع من داخل اإلطار العربي      

  ".نحن أمام مرحلة انهيار الحصار" :وقال" ع الشعب الفلسطينيالنسيج اإلنساني للتضامن م
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  فصل الموظفين وتصعيد اعتقاالت الضفة ينسفان الحوار: خريشةحسن  .4

 حسن خريشة، فصل أكثر مـن       . استنكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د        :طولكرم
تصعيد االعتقاالت السياسية التـي تقـوم بهـا         ثالثمائة معلم وموظف في الضفة الغربية من وظائفهم، و        

هذه اإلجراءات تجعل من المواطن الفلسطيني رهينـة لهـذا          "وأشار إلى أن    . في الضفة األجهزة األمنية   
  .، على حد تحذيره"الطرف السياسي أو ذاك، وهي بمثابة ابتزاز واضحة للمواطن الفلسطيني

ـ      وأكد االعتقال الـسياسي وفـصل المـوظفين وقطـع         "أن   ،"قدس برس "  خريشة في تصريح خاص ل
الرواتب إجراءات تنزع الثقة بين الطرفين وتفشل جهود إنجاح الحوار الداخلي المرتقب، وتزيد العـداء               

توقيت إصدار مثل هذه القـرارات، فـي   "، مشدداً على أن    "بين الفلسطينيين وتعمق حالة االنقسام الداخلي     
تي قدمتها مصر للفصائل الفلسطينية لبد حـوار فلـسطيني؛ يكـشف            ظل الردود المشجعة على الورقة ال     

 .، حـسب اسـتنتاجه    "النقاب بما ال يدع الشك أن هناك أطرافاً فلسطينية تسعى لنسف أي إمكانية للحوار             
ودعا خريشة إلى إعادة المفصولين إلى وظائفهم، وإطالق سراح كافة المعتقلـين الـسياسيين، ووقـف                

بغير ذلك، لن يكون هناك حوار جدي، وسيبقى هذا الحوار مجـرد            "شدداً على أنه    الحمالت اإلعالمية، م  
وأكد أن الموظفين المفصولين ليست لهم أي عالقة بحماس، وإنما عينـوا فـي               .، كما قال  "أقوال ليس إالّ  

            ـ      "عهد الحكومة العاشرة، التي رأسها إسماعيل هنية، ما يدل على أن ار القرار سياسي ويهدف إلـى إجب
  .، وفق تأكيده"المواطن العادي على دفع ثمن الصراع الداخلي

  1/11/2008 قدس برس،
  

   غزةمصر ترفض السماح لوفد المجلس التشريعي الفلسطيني بمغادرة قطاع .5
 رفضت السلطات المصرية السماح لوفد المجلس التشريعي الفلسطيني، مغادرة قطاع غـزة عبـر               :غزة

وقالت مصادر في رئاسة المجلـس التـشريعي، إن          .لة عربية وإسالمية  معبر رفح الحدودي، للقيام بجو    
                    ر لهذه الزيارة منذ فترة من أجل القيام في جولة تشمل عدة دول عربيـة وإسـالمية، إالّ أنالوفد يحض

وأضافت المصادر لوكالة    ".ألسباب غير معروفة  "السلطات المصرية ترفض السماح لهم بمغادرة القطاع        
إن عمرو موسى، األمين العام لجامعة الـدول العربيـة، وعـدداً مـن المـسؤولين                "قولها  " قدس برس "

الفلسطينيين والعرب، تدخّلوا لدى مصر من أجل السماح للوفد البرلماني الفلسطيني بمغادرة قطاع غزة،              
 رئـيس    أحمد بحر،  .وأوضحت المصادر أن د    .، حسب تأكيدها  "إالّ أن هذه الجهود جميعها باءت بالفشل      
  .مؤتمر صحفياً لشرح هذا األمر وتوضيحه) 2/11( األحد ]اليوم[المجلس التشريعي باإلنابة، سيعقد غداً

  1/11/2008 قدس برس،
 

  السلطة تطالب المجتمع الدولي بوقف االعتداءات في القدس .6
بالتـدخل لوقـف    طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية المجتمع الدولي       :والوكاالت" البيان "-القدس المحتلة   

االعتداءات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، وناشد رئيس وحدة القدس فـي الرئاسـة الفلـسطينية أحمـد                 
الرويضي كافة الدول العربية واإلسالمية بالعمل الفوري والعاجل من أجل وقف االنتهاكات اإلسـرائيلية              

" وفا"نقلتها وكالة األنباء الفلسطينية     وقال في تصريحات صحافية     . المستمرة بحق مدينة القدس والمقدسات    
يتوجب على قناصل الدول العربية واإلسالمية والتي لها تمثيل في األراضي الفلـسطينية للتحـرك               "إنه  

الفوري لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس ومقبرة مأمن اهللا، والحفريـات فـي محـيط                
فة تجري مع سفراء وقناصل بعض الدول العربيـة والدوليـة           لقاءات مكث "، موضحاً أن    "المسجد األقصى 

أن االستمرار في هذه الـسياسة اإلسـرائيلية        "وشدد على   ". للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجراءاتها     
باالعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية يعني وضع المزيد من العراقيـل فـي طريـق العمليـة                 
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 مكونات المجتمع اإلسرائيلي من الحكومة والكنسيت والقضاء والجمعيـات          أن كل "، مشيراً إلى    "السياسية
  ". االستيطانية شريكة في تلك الممارسات

  2/11/2008الدستور، األردن، 
  

   فاجأت الكثير من المتقاعسين عن واجبهم في كسر الحصار"سفينة األمل": البرغوثي .7
مين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وأحـد        مصطفى البرغوثي، األ   .أكد د : الغني الشامي   عبد -غزة    

لكسر الحصار أن السفينة القادمة إلى قطاع غزة ستصل         " سفينة األمل "المتضامنين الذين وصلوا غزة عبر    
بالنسبة لنا هذه سفينة    "وقال البرغوثي    .بأسرع مما يتوقع الجميع، مشيرا إلى أنهم فتحوا خطا لهذه السفن          

وإنما تؤكد أننا ال نتخلى عن غزة ولن نقبل بفصل غزة عن الضفة الغربيـة،               ليست فقط لكسر الحصار     
ولن نترك أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، ونعتبر أن مجيئنا في هذا الوقت هو تكريس للوحدة الوطنية ودعم                  

  كسرت الحصار، وبالتأكيد تتـرك     ]أي سفينة األمل  [أنا رأيي أنها  : " وأضاف قائالً  ".لجهود الحوار الوطني  
وأكد في مقابلة   " .، كما فاجأت الكثيرين ممن يتقاعسوا عن القيام بواجبهم، في كسر الحصار عن غزة             أثراً

خالل تواجده في غزة، على أن رحلة السفينة األخيرة لن تكون نهاية المطاف،             " قدس برس "أجرتها معه   
وى عالي جدا من كـل      وأنه سيتبعها قريبا رحالت أخرى متتالية بمشاركة شخصيات سياسية وعلى مست          
وشدد على أن قطـاع      .بقاع العالم وشخصيات ثقافية وفنية وبرلمانيين دوليين أكدوا رغبتهم في المشاركة          

غزة يعيش معاناة حقيقية أثرت على كل نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مشيرا في نفس               
 لكـسر إرادة    "إسـرائيل " أفشلت كـل محـاوالت       الوقت إلى أن إرادة الصمود والثبات لدى الفلسطينيين       

وأشار إلى أن شروط نجاح الحوار الوطني مرهون بوجود نية صـادقة لالتفـاق،                .المواطنين في غزة  
وقدرة وإرادة على الصمود في وجه الضغوط الخارجية، وقبول باالحتكام للديمقراطيـة ورأي الـشعب،               

  . الوحدة الوطنية ومعالجة آثار االنقسامداعيا الجميع إلى العمل جاهدين على استعادة 
  1/11/2008 قدس برس

  
  "الجهاد اإلسالمي"بالسعي لتشويه عالقتها مع " أطرافا "تتهمحماس  .8

ـ    ، الناطق باسم حركة حماس    ،فوزي برهوم  اعتبر: حامد جاد  - غزة أن  "الغـد " في تصريحات خاصة ل
رة تطورا ملحوظا باتجاه توحيد وجهات النظر        شهدت في اآلونة األخي     حماس والجهاد  العالقة بين حركتي  

 من لقاءات بين الحركتين لبحـث جملـة مـن    سماه بقوى الممانعة الفتا إلى ما تم عقده أخيراًأوتقوية ما   
واتهم أطرافـا وجهـات داخليـة        .القضايا الراهنة المتمثلة بالتهدئة والحوار وورقة المقترحات المصرية       

ء تشويه صورة العالقة بين الحركتين وإظهارهما وكأنهما تتسابقان لنيل          وخارجية لم يسمها بالوقوف ورا    
   .ود إيران واألنظمة المناهضة لمشروع التسوية مع االحتالل الذي اثبت بحسب برهوم فشله

ولفت إلى أن مشاركة حماس في مؤتمر القدس وغياب حركة الجهاد عن هذا المؤتمر لـم يكـن نتيجـة                    
حـد  أ في هذا الـسياق      هماًت وال عالقة لذلك بأية خالفات تذكر بين الحركتين م         ألكثر من ترتيبات إدارية   

وأشار إلـى أن    . بمحاولة تخريب عالقة الحركتين مع دولة قطر وإيران       " عزام األحمد "رموز حركة فتح    
 ما وقع من خالفات بين الحركتين خالل األيام األولى التي أعقبت اتفاق التهدئة كان نتيجة لعـدم التـزام                  

 تفاق مؤكدا أن هذا الخالف تم احتوائه دون صدامات بـين الحكومـة المقالـة              االبعض عناصر الجهاد ب   
  .وحماس وحركة الجهاد التي أبدت تفهما في هذا الشأن

من جهته فضل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام عدم التعليق على قـضية الخالفـات مـع                   
رص الحركة على عالقات طيبـة مـع كافـة األطـراف العربيـة              حركة حماس مكتفيا باإلشارة إلى ح     

واإلسالمية الداعمة للقضية الفلسطينية إضافة إلى حفاظ الحركة على عالقاتها مع كافة الفصائل المتبنيـة               
  .لبرنامج المقاومة
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تفـاق  االطالب عزام بضرورة إعادة النظر في       ،  وحول تباين موقف الحركتين تجاه التهدئة مع االحتالل       
  . من قبل كافة الفصائل الفلسطينيةهوطرحه للنقاش والعمل على تقييم األشهر الماضية منذ تطبيق

  2/11/2008الغد، األردن،
  

  حركة الجهاد تتهم أجهزة األمن في طولكرم باعتقال المقاومين وإطالق النار المباشر عليهم  .9
منية في محافظة طولكرم باعتقال ثالثة      جهزة األ اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي األ    :  كفاح زبون  - رام اهللا 

مـس  أوقال مصدر قيادي بالحركة في تصريح له        . من مقاومي الحركة بالمحافظة ورابع من بلدة طمون       
إن األجهزة األمنية اختطفت مساء الجمعة ثالثة من مجاهدي الحركة بمنطقة عتيل شمال طولكرم، أثناء               "

يما تمكن أربعة آخرون من الفرار من المكـان بعـد أن            ف"وأضاف المصدر   . "قيامهم بإلصاق بوسترات  
أطلقت أجهزة أمن السلطة النار بشكل مباشر اتجاههم، واعتقل الثالثة الذين أطلق وابـل مـن النيـران                  

  ."اتجاههم لعدم تمكنهم من الفرار من المكان بسهولة
  2/11/2008 ،الشرق األوسط

  
  "العبثية" ووقف المفاوضات مم المتحدةالشعبية تدعو لنقل ملف القضية إلى األالجبهة  .10

أكدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أهمية معالجة الوضع الداخلي وإنهاء حالة االنقسام العميـق              : غزة
في الساحة الفلسطينية، ودعت إلى التقاط دعوة الحوار الوطني الشامل في القـاهرة السـتعادة الوحـدة                 

، من خالل إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وكافة المؤسـسات           الوطنية وإعادة اللحمة لصفوف الشعب    
  .الفلسطينية وإنهاء االنقسام بكافة مظاهره وتجلياته

مع إسرائيل، واسـتمرار رهـان الـسلطة        " العبثية"واعتبرت أن استمرار المفاوضات التي وصفتها بـ        
كل كامل ووصلت إلى طريق مسدود،      سياسة ثبت فشلها بش   "الفلسطينية على الواليات المتحدة األميركية،      

، ودعت إلى وقف هذه المفاوضات ونقل ملف القضية         "وأوقعت أفدح األضرار بنضال الشعب الفلسطيني     
الفلسطينية إلى األمم المتحدة لتطبيق قراراتها، خاصة حق العـودة وتقريـر المـصير وإقامـة الدولـة                  

  .الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
  2/11/2008األيام، فلسطين، 

  
  عيد وحدة الشعب والوطنيينتظر من الحوار اتفاقاً  الفلسطيني شعبال: البرغوثيمروان  .11

إن على  "في الضفة،   ) فتح(قال النائب األسير مروان البرغوثي، أمين سر حركة          :عبد الرؤوف أرناؤوط  
يرحمهم بل سيلعنهم إن هم فـشلوا فـي         المشاركين في حوار القاهرة أن يدركوا أن التاريخ ليس فقط لن            

إنهاء االنقسام والصراع والتوصل التفاق استراتيجي تتوفر له كل شروط النجاح والتنفيذ ويعيد الوحـدة               
ن يدركوا أن شعبنا ينتظر اتفاقاً      أعلى المتحاورين   ": وأضاف". للشعب والوطن والسلطة وللقضية المقدسة    

اعد نحو القدس عاصمة فلسطين األبدية ولـتكن ذكـرى استـشهاد            تاريخياً يجمع القلوب والعقول والسو    
الراحل والزعيم ياسر عرفات التي تتصادف مع مؤتمر الحوار مناسبة للوحدة وإنهـاء حالـة االنقـسام                 

  ".ومناسبة التفاق وطني شامل
  2/11/2008األيام، فلسطين، 

  
   بالقتل والمشاركين فيهنمنظميوتهدد ال لفتح حماس تمنع مهرجاناً: المستقبل اللبنانية .12

مس على  أ المقالة في قطاع غزة      للحكومةجهزة التابعة   قدمت حركة حماس واأل   أ: حمد رمضان أ -رام اهللا 
حياء الذكرى الرابعة لرحيل    منع مهرجان لحركة فتح في ساحة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة إل            

مس منظمي المهرجان   أهددت في وقت سابق      قدوكانت حماس    .عرفاتر  الرئيس الفلسطيني السابق ياس   
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وأقـدمت علـى     .والمشاركين فيه بالقتل ومنعت منظمي المهرجان من التواجد بالمكان لوضع الترتيبات          
  .ن تفرج عنهمأ عدد من كوادر فتح ساعات عدة قبل اعتقال

  2/11/2008المستقبل، 
  

   رفحقاهرة قبل فتح معبر بعدم التوجه إلى الالحركةالحركة النسائية بحماس تطالب وفد  .13
، في اعتصام حاشد أمام معبر رفـح        )1/11(شاركت اآلالف من النساء الفلسطينيات، مساء اليوم السبت         

ورفعت المشاركات الالفتـات     .بدعوة من الحركة النسائية بحركة حماس      وذلك   الحدودي للمطالبة بفتحه  
ر بالضغط على المسؤولين المـصريين      عن قطاع غزة، مطالبات النخب في مص       المطالبة برفع الحصار  

وطالبت المتحدثات خالل االعتصام، وفد حركة حماس إلى حوار القاهرة، بعدم الذهاب            . معبر رفح اللفتح  
  .إلى الحوار قبل أن يتم فتح المعبر بشكل كامل أمام المواطنين الفلسطينيين في االتجاهين

  1/11/2008 ،قدس برس
  

  عين الحلوةمخيم لضبط األمن في  د التخاذ دورنانحن على استعدا: أسامة حمدان .14
 عقب لقائه رئـيس الحكومـة اللبنـاني فـؤاد           ،ممثل حركة حماس في لبنان    ،  سامة حمدان أقال  : بيروت

وقـدمنا تـصورا    ) في الجنـوب  (في الوضع األمني في مخيم عين الحلوة        "نه بحث معه    أمس  أالسنيورة  
ه من خطوات، مع تأكيدنا ان األمن مسؤولية فلـسطينية          واضحا لما يجري على األرض وما يمكن اتخاذ       

ونحن على استعداد التخاذ دورنا في سياق التفاهم الفلسطيني الداخلي لضبط األمن بالتعاون مع              . مشتركة
 - كما عرضنا موضوع استئناف الحوار اللبنـاني      . المرجعيات األمنية والغطاء الرسمي السياسي اللبناني     

 الفلسطينية التي جرت في الماضـي علـى         -قا من خالل االتصاالت اللبنانية      قر ساب ُأالفلسطيني وفق ما    
إعادة إعمار مخيم نهر البارد وحرصه على       "ونقل عن السنيورة التزامه      ."طاولة الحوار التي أقرت ذلك    

ر لتأكيد حق    بإعادة اإلعما   لبنانياً -  فلسطينياً ن هناك التزاماً  أتنفيذ هذا األمر بالسرعة الممكنة، خصوصا       
  ."فبعد بدء عملية الجرف ال بد من الجهود لتوفير التمويل إلعادة اإلعمار. العودة

  2/11/2008 ،الشرق األوسط
  

  فلسطينية مشتركة- خصوم أولمرت يسعون لمنع رايس من إعداد ورقة إسرائيلية .15
 أولمرت، من أحزاب    يسعى الخصوم السياسيون لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود      : نظير مجلي : تل أبيب 

 الضغط على وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس، لتتخلى عن خطتها           إلىاالئتالف والمعارضة،   
  . فلسطينية مشتركة حول اتفاق السالم الدائم بينهما-لى ورقة تفاهمات إسرائيلية إللتوصل 

 األميركية ان تـدرك     اإلدارةمن  وحسب مصدر مقرب من رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، قال انه يتوقع            
بأن التطورات السياسية في إسرائيل جاءت لتعطي رسالة بأن السياسة الحاليـة ليـست مقبولـة علـى                  
الجمهور اإلسرائيلي وان هذا الجمهور ينوي انتخاب قيادة جديدة ذات سياسة جديدة، وليس من المعقـول                

واستخدمت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، كلمات       .يهائان تفرض على هذه القيادة أوراق واتفاقات ال يرت        
مشابهة للتعبير عن عدم رضاها فقالت انها ال تحب أن يفرض عليها شيء من الماضي عنـدما تتـولى                   

  .رئاسة الحكومة
  2/11/2008 ،الشرق األوسط

  
 "الكنيست"أحزاب عربية تنادي بتشكيل قائمة موحدة النتخابات  .16

نيست عرب أن تشكيل قائمة عربية موحدة ضرورة ملحـة لخـوض            أكد سياسيون وأعضاء ك   : ب.ف.أ
  .االنتخابات في مواجهة المد اليميني ورفع نسبة مشاركة العرب
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بات تشكيل قائمة عربية موحدة مطلبا شعبيا بعد أن         "وقال عضو الكنيست جمال زحالقة من حزب التجمع         
اعتقد إذا وافقت   "، وأضاف   "ة واحدة من العرب يؤيدون تشكيل قائم    % 85أظهرت استطالعات الرأي أن     

ارتفـاع  "الجبهة الديمقراطية والحركة اإلسالمية والتجمع فال توجد مشكلة، وأكد زحالقة نحن في مواجهة              
  .، مشيرا إلى أحداث عكا األخيرة"نسبة العنصرية

أحداث عكـا  "العربية للتغيير إن -من جهته، قال عضو الكنيست طلب الصانع من القائمة العربية الموحدة   
  ".تتطلب منا التحالف في قائمة واحدة للحد من تغلغل األحزاب الصهيونية

االنتخابـات المبكـرة ال     "أما عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة حنا سويد فقـال             
 ليـست   نحن ال نعترض مبدئيا، وان كانت التعدديـة       "، وأضاف   "تخيفنا، فنحن لنا قوتنا التي نحافظ عليها      

  ".باألمر السيء في بعض األحيان
حتى "وأعلن عضو الكنيست الشيخ عباس زكور من الحركة اإلسالمية تأييده لتشكيل قائمة عربية موحدة               

من العرب يشاركون وعلينا دفعهم للتـصويت بتـشكيل قائمـة           % 50يكون لنا ثقل في االنتخابات، الن       
غل االنتخابات لتفرض شروطها، مثل اليهود في أمريكـا،         األقليات في العالم تست   "، وقال   "عربية عريضة 

  ". ونحن بوحدتنا نستطيع أن نفرض قوتنا وتأثيرنا
  2/11/2008الخليج، 

  
  بانتخاب ماكين اليهودي في أمريكاتوصية إسرائيلية لـ اللوبي .17

ـ     :  أماني سعيد  -رام اهللا    سـرائيلي  أمس، أن اليمـين اإل    " الجريدة"كشفت مصادر دبلوماسية في القدس ل
المتطرف أرسل توصية إلى اللوبي اليهودي المتشدد في الواليات المتحدة، دعاه إلى حثّ الناخبين علـى                

 جـون مـاكين، ولـيس منافـسه         األمريكيةالتصويت لمصلحة المرشح الجمهوري النتخابات الرئاسية       
يمين اإلسرائيلي بـرر    وبينت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها أن ال         .الديمقراطي باراك أوباما  

مطلبه هذا بأن معلومات سرية وصلته عن تعهد أوباما للرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل لقائه برام                
  .اهللا مؤخراً بأن يعمل على حل مشكلة القدس بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ويرضي الطرف الفلسطيني

 أوباما طلب إلى عباس عدم إعالم أحـد بهـذا           ونقلت المصادر الدبلوماسية عن اليمين المتطرف قوله إن       
التعهد لكي ال يخسر اللوبي اليهودي المؤثر في االنتخابات األميركية، وبالفعل التزم عباس، لكن من غير                

  .المعلوم كيف وصل هذا التعهد إلى اليمين اإلسرائيلي
طرق المؤثرة في االنتخابات     تعد إحدى ال   "إسرائيل"وقالت المصادر ان الدعوة التي وجهها اليمينيون في         

األميركية، ويتهم بعض اإلسرائيليين أوباما بالتعاطف مع الفلسطينيين ألنه من األقلية السوداء، ويخـشون              
فوزه في االنتخابات األميركية المرتقبة خشية أن يتحول هذا التعـاطف إلـى ضـغط علـى الـسلطات                   

 .يك عملية التسوية في الشرق األوسطاإلسرائيلية إللزامها بتنفيذ ما هو مطلوب منها لتحر
  2/11/2008الجريدة،الكويت، 

  
 الحكومة اإلسرائيلية تبحث عنف المستوطنين في الضفة الغربية .18

تبحث الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية صباح اليوم تنامي عنف المستوطنين ضـد الـشرطة               
السكان الفلسطينيين لم يكـن يلقـى اهتمامـا         مع العلم أن عنف المستوطنين ضد       . والجيش والفلسطينيين 

ويقول سياسيون إسرائيليون إن األمور في الضفة الغربية تكاد تخرج عن الـسيطرة وباتـت               . إسرائيليا
  .تسبب إحراجا إلسرائيل في الرأي العام العالمي

لعمل بحـزم   وطالب رئيس الحكومة االنتقالية، إيهود أولمرت، أجهزة األمن والشرطة والجهاز القضائي ا           
  .في الضفة الغربية" تدهور األوضاع"لوقف ما أسماه 

  2/11/2008 48عرب 
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  مصر كالزوجة المهانةأمامإسرائيل تتصرف : ليبرمان .19

، القيـادة  "إسـرائيل بيتنـا  " ليبرمان زعيم الحزب اليميني اإلسرائيلي المتطرف أفيغدورهاجم  -رام اهللا 
  ".جة المهانةالزو" واصفا إسرائيل بـأمساإلسرائيلية 

 ورئـيس إسـرائيل     أولمـرت جاءت تصريحات ليبرمان رداً على قيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود           
 بها ليبرمان وهـاجم     أدلى باالعتذار للرئيس المصري حسني مبارك عن تصريحات سابقة          بيريزشمعون  

ـ ز وبيري أولمرتوشبه ليبرمان سلوك     .فيها مبارك بشدة   واجـه  "ال فـي برنـامج      وق" الزوجة المهانة " ب
ان الجمهور محبط من تلك الخـسارة        "أمسعلى شاشة القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي مساء        " الصحافة

 ذلك يدل على وجود أزمة قيادة في إسـرائيل،          أنواعتبر ليبرمان    ".للكرامة الوطنية، هذا يشعر بالخزي    
 اإلسرائيلي مع مصر مثل الزوجة المهانة، ال شـيء           كان محاباة، السلوك   وإنماهذا لم يكن اعتذارا     "وقال  

  )".للزوج(سوى االعتذار 
جاء في شكل التدريب العسكري الضخم الذي قامت بـه مـصر   ) المصري(ان االستفزاز  "وقال ليبرمان   

 بإمكان  أن قطاع غزة، معتبرا     إلى من سيناء    األسلحة تهريب   إلى، مشيرا   "قبل ايام، والذي يعرفنا كأعداء    
ان مصر تنتظر اللحظة المناسبة لنشر جيشها       "ضاف ليبرمان   أو .، حسب قوله  أرادت إنقف ذلك   مصر و 

  ".في سيناء بما يتعارض مع اتفاقية السالم، هناك صيغة مختلفة سالم من اجل السالم
  2/11/2008الحياة الجديدة، 

  
  متضامناً وطالب جامعي23تُغادر إلى قبرص وعلى متنها " األمل"سفينة : غزة .20

 متضامناً دولياً وعربياً وفلسطينياً قطاع غزة، مساء أمس، بعد أن قدموا علـى              23غادر   :فايز أبو عون  
التي انطلقت مساء الثالثاء الماضي من ميناء الرنكا القبرصي، ورست في ميناء غزة             " األمل"متن سفينة   

 .مفروض على قطاع غـزة     متضامناً، في خطوة منهم لكسر الحصار ال       27اليوم الذي يليه، وعلى متنها      
وكان على متن السفينة المتضامنون وطالب جامعي واحد جرى التنسيق له مع السلطات القبرصية، حيث               
كان في وداعهم رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمـال الخـضري، وعـدد كبيـر مـن                   

 للصحافيين قبيـل مغـادرة      وذكر الخضري، في تصريح    .المسؤولين وقادة الفصائل والفعاليات الشعبية    
السفينة، أن أحد المتضامنين وهو الصحافي اإلسرائيلي جدعون سبيرو، الذي وصل قطاع غزة مع وفـد                

، غادر القطاع ظهر الخميس الماضي متوجهاً إلى إسرائيل،         "األمل"المتضامنين األجانب على متن سفينة      
  .شمال القطاع انقطع االتصال به" إيريز"حانون  عبر معبر بيت "إسرائيل"مشيراً إلى أنه بعد وصوله إلى 

لالعتقـال أو الحجـز     " سبيرو"وأعرب الخضري عن خشيته من تعرض الصحافي والمتضامن مع غزة           
لدى شرطة االحتالل والتحقيق معه كما حصل مع المتضامن اإلسرائيلي جيف هالبر الـذي تـم حجـزه            

، زيـارة   "األيام"ووصف الخضري، في حديث لـ       .قبل عدة أسابيع  " الحرية"لمشاركته متضامني سفينة    
ناجحة للغاية، ولها دالالت كبيرة على استمرار العمل على كسر الحصار عن            "المتضامنين الدوليين بأنها    

طريق البحر، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحده في هذه المعركة، بل معه كثيرون من أنصاره في العالم                 
وأشار إلى   ".ة من أجله وخوض الصعاب عن طريق البحر أو الجو أو البر           الذين لديهم االستعداد للتضحي   

أن المتضامنين وعدوا بالبحث عن تجار ومستثمرين في الخارج لديهم االستعداد لتسيير رحالت تجاريـة               
بين غزة والعالم الخارجي عن طريق البحر طالما أنهم ال يخترقون أي مياه إقليمية ألية دولة أخرى، بل                  

  .من قبرص عن طريق المياه اإلقليمية الفلسطينية مباشرة إلى غزةيأتون 
من جهتها، وصفت الناطقة باسم رحلة المتضامنين الدوليين إلى غزة هويدا عراف، األوضاع في قطـاع                

إنـه  : غزة بالمأساوية جداً بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع من عام ونصف العام، قائلة             
سان العيش في تلك الظروف، ألنه ال يوجد دواء، وال ماء نقي، وال بنية تحتيـة، حتـى                  ال يمكن ألي إن   "
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األجهزة الطبية البسيطة جداً والتي من الممكن في حال توفرها أن تُبقي على حياة المرضى غير متوفرة،                 
، "اماألي"، لـ   "غزة الحرة "وأضافت عراف، وهي من حركة       ".وما هو متوفر منها معطل بسبب الحصار      

المتضامنين زاروا عدة مناطق في قطاع غزة، وشاهدوا جزءا من معاناة أهله، حيث معاناة المرضى               "إن  
ومنعهم من السفر والنقص الشديد في األدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، باإلضافة إلى منـع     

صيلهم القريبة مـن الحـدود      الطلبة من السفر الستكمال دراستهم، وشاهدنا منع المزارعين من جني محا          
إنها ستنقل مع المتضامنين اآلخرين الرسائل      : وأضافت ".الفاصلة من غزة وإسرائيل وإطالق النار عليهم      

التي حملوها من سكان غزة إلى كافة دول العالم، من أجل حشد تضامن عالمي لمواجهة الحصار، كاشفة                 
تضامنين جديدة سيبحرون على متن السفينة نفسها في        النقاب عن أنه يتم في هذه األثناء التجهيز لرحلة م         

رحلة أخرى قادمة للقطاع األسبوع المقبل، كما سيستمر العمل من أجل تسيير المزيد من الـسفن لكـسر                  
وناشدت كافة دول العالم التحرك الفوري والعاجل والخروج من حالة الصمت الراهنة من أجل               .الحصار

  .زة ونصرة أهلهكسر الحصار المفروض على قطاع غ
  2/11/2008األيام، فلسطين، 

  
 االحتالل اإلسرائيلي يدنس القرآن خالل مداهمات بالضفة .21

كشف قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء        : الوكاالتوعبد الرؤوف أرناؤوط     - رام اهللا 
 أن قـوات االحـتالل      الشرعي تيسير التميمي ووزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المقالة أمس         

اإلسرائيلي دنست المصحف الشريف وألقته في المرحاض خالل اقتحامها عددا من منازل الفلـسطينيين              
  .في مخيم العروب شمال مدينة الخليل

 جرائم االحتالل اإلسرائيلي بإلقاء المصحف في المراحيض،        ،واستنكرت وزارة األوقاف المقالة، في بيان     
وطالبت الـشعوب اإلسـالمية والعربيـة للخـروج          . يقدم مرتكبوها للمحاكمة   واعتبرته جريمة البد أن   

بمسيرات جماهيرية حاشدة إلدانة هذه الفعلة الشنيعة، كما دعت الحكومات العربية إلى اتخـاذ المواقـف                
وناشدت الوزارة المنظمات اإلسالمية والدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان        . الحازمة تجاه العدو اإلسرائيلي   

  .افة المنظمات المعنية للتحرك العاجل للتصدي لتلك االعتداءات اإلجرامية من قبل قوات االحتاللوك
أن االعتداء علـى كتـاب اهللا       " تدنيس قوات االحتالل للمصحف، معتبرا       ، في بيان  ،وأدان الشيخ التميمي  

".  باإلسالم والمسلمين   وأنه يأتي في سياق الهجمة الصهيونية التي تستخف        ،إرهابا ال ينبغي السكوت عليه    
وطالب األمة اإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي التحرك السريع والعاجل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية            

  .المتواصلة بحق المقدسات اإلسالمية في فلسطين
  2/11/2007الوطن، السعودية، 

  
 "لإسرائي" تشكيل لجنة قانونية ورفع دعاوى ضد إلى حلبية يدعو أبوالنائب  .22

 المخطط اإلسـرائيلي  أن حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية أبواحمد  .  النائب د  أكد : نفوذ البكري  -غزة  
 تشكيل لجنة قانونية مختصة لرفع الدعاوى والـشكاوى         إلىلتهويد مدينة القدس لن يكتب له النجاح ودعا         

لية المتواصلة في مدينة القـدس      ضد السلطات اإلسرائيلية لدى المحافل الدولية وفضح االنتهاكات االحتال        
 حلبية في تعقيب له حول الخبر الذي نشر في الصحف العبرية بشأن سماح محكمـة العـدل                  أبو. وقال د 

 من عام ان هذا     أكثراإلسرائيلية ببناء ما يسمى متحف التسامح فوق مقبرة مأمن اهللا التي تم تجريفها قبل               
ن هـذه الخطـوة     أمنهجة ألراضينا المقدسـة موضـحا       المخطط هو تنكر لحقوق شعبنا وعملية تهويد م       

 مخطط مدروس لطمس المعالم اإلسرائيلية داخل مدينة القدس من خالل االعتداء            إطارالخطيرة تأتي في    
  . ومدينة القدساألقصى في محيط المسجد األثرية اإلسالميةالمستمر واالنتهاك السافر للمقابر 

  2/11/2008الحياة الجديدة، 
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 حق لألردن.. صيانة ورعاية األماكن المقدسة في القدس: البشير .23

 مـساعد وزيـرة الخارجيـة       أمس صالح الدين البشير     . د ]األردني[التقى وزير الخارجية  :  بترا –عمان  
 فـي   اإلقليميـة  لشؤون المنظمات الدولية براين هوك وتم بحث عدد من القضايا والتطـورات              كيةيراألم

وشدد البشير خالل اللقاء على ضرورة تضافر الجهـود فـي هـذه              .المالمنطقة وفي مقدمتها عملية الس    
 نتائج ايجابية لتسوية الصراع في المنطقـة تحقيقـا          إلىالمرحلة للمضي قدما في عملية السالم وللتوصل        

 عن خلق وقـائع جديـدة علـى األرض     "إسرائيل"وأكد ضرورة توقف     . الدولتين أساسللحل القائم على    
أثير على مفاوضات الوضع النهائي وفي مقدمـة ذلـك ضـرورة تجميـد النـشاط                والتي من شأنها الت   

واستعرض البشير مع الضيف التطورات      .االستيطاني بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي للمستوطنات        
المتعلقة بالقدس وموضوع باب المغاربة حيث أكد حق األردن في صيانة ورعايـة األمـاكن المقدسـة                 

، وشدد علـى    اإلسرائيلية في اتفاقية السالم األردنية      إليه المشار   اإلطارتاريخي في هذا    واستمرار دوره ال  
 أحادية الجانب من شأنها تغييـر الوضـع القـانوني للمدينـة             إجراءات بأية   "إسرائيل"ضرورة عدم قيام    

  .المقدسة التي تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة
  2/11/2008الدستور، األردن، 

 
 التهدئة لم تحمل انفراجاً لغزة ":األونروا" .24

كارين أبو زيد، أنه ومنذ بدء سريان التهدئـة         " األونروا" قالت مفوضة عام وكالة      :ماهر إبراهيم  -غزة  
م يطرأ أي تحسن على األوضاع اإلنسانية لسكان القطاع، فـي           في قطاع غزة منذ شهر يونيو الماضي ل       

وقت استنكرت حملة فك الحصار عن الفلسطينيين اعتداء قوات االحتالل على قوارب تقـل متـضامنين                
عدم فتح المعابر بشكل دائم وعدم الـسماح        "وقالت أبو زيد، في مؤتمر صحافي في نيويورك، أن        . أجانب

وحـول جهـود    ".  ع يثير شكوكاً حول إمكانية صمود التهدئة بين الطرفين        بنقل البضائع من وإلى القطا    
، مشيرة  "الجميع يعلق آماالً على جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية       "زيد أن   أبو  الحوار الفلسطيني أكدت    

  ". حدوث بعض التقدم في هذا الجانب قبيل بدء الحوار في القاهرة"إلى 
الضفة تواجه مشاكل إنسانية بالرغم مـن بعـض   "وضحت أبو زيد أن    وعن الوضع في الضفة الغربية، أ     

التحسن من ناحية سيطرة األجهزة األمنية الفلسطينية على مدينتي جنين والخليل والمؤشرات االقتـصادية         
  ". إسرائيل تواصل سياسة إغالق الضفة ونشر مزيد من الحواجز العسكرية"مشيرة إلى أن " اإليجابية

  2/11/2008ات، البيان، اإلمار 
   

  أنفاق حدودية مع غزة3مصر دمرت : تقرير دولي .25
 المتحدة الخاص بتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضـي الفلـسطينية           األممكشف تقرير لمكتب    : القاهرة

أن سلطات األمن المصرية اكتشفت ثالثة أنفاق على الجانب المصري للحدود مع قطـاع              " أوتشا"المحتلة  
نفـاق قبـل    لجاري ودمرتها، موضحا أنه تم إصدار تحذير للفلسطينيين حتى يتركـوا األ           غزة األسبوع ا  

 إن هـذه األنفـاق      أمـس وقال التقرير الذي وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة في القاهرة            .تدميرها
انتشرت على طول حدود غزة مع مصر منذ تولي حركة حماس مسؤولية القطاع بسبب إغالق المعـابر                 

رية مع إسرائيل ومصر، موضحاً أن قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي زادت من عمليـات اعتقـال                التجا
وذكر  . فلسطينيا األسبوع الماضي   37 فلسطينيا األسبوع الجاري مقارنة بنحو       62الفلسطينيين التي بلغت    

 ذلـك   أن لىإ شاحنة، مشيرا    557التقرير أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة األسبوع الجاري بلغ            
 إلى انخفاض طفيـف     باإلضافة يونيو الماضي،    / شاحنة في حزيران   574مثّل تراجعاً طفيفاً مقارنة بنحو      
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أيضا في استيراد الغاز الطبيعي للطهي والغاز المخصص لألغراض الصناعية، بينمـا شـهد األسـبوع                
  .الجاري زيادة كبيرة في استيراد الديزل ولم يتم استيراد البنزين

  2/11/2008، الحياة
  

  بهدم منازل فلسطينية في الضفة يقوض جهود السالم"إسرائيل"قيام : مم المتحدة األ .26
 عـن   أمس روبرت سيري    األوسط الشرق   إلى المتحدة   األمم مبعوث   أعرب .):ب.ف.ا( –القدس المحتلة   

 للمنسق  اإلعالمي وقال المكتب  . لعمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة      "إسرائيل"قلقه إزاء استئناف    
قلق من استئناف عمليات هدم     " سيري   أن في بيان    األوسط المتحدة لعملية السالم في الشرق       لألممالخاص  

 أبلغـت " المتحدة   األممضاف البيان ان    أو. منازل في الضفة الغربية مؤخرا بعد توقفها منذ نيسان الفائت         
 علـى مجموعـة     األعمال تأثير هذه    إلى نظرا   نياإلنسا بقلقها على الصعيد     اإلسرائيليةمباشرة السلطات   

 ". الفقيرة في حالة من الفقر المـدقع       األسرسكانية من األكثر عوزا في الضفة الغربية وتركها العديد من           
 مؤكدا انها ترسل    اإلسرائيلية التعهدات   إلىبالنسبة  " تراجعا سياسيا " عمليات الهدم تمثل     أنواعتبر سيري   

 والـذي   األوسـط  توني بلير المبعوث الخاص للجنة الرباعية من اجل الـشرق            إلى" رسالة غير مشجعة  "
  .الفلسطينية قدما -اإلسرائيلية يحاول دفع عملية السالم 

  2/11/2008الحياة الجديدة، 
  

 روسيا تعبر عن قلقها من اعتداءات المستوطنين في الضفة .27
ت عـن قلقهـا مـن اعتـداءات         بعبرت وزارة الخارجية الروسية أمس الـس       :.)أي.بي.يو( –موسكو  

المستوطنين اإلسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأكدت على ضرورة وقـف بنـاء               
تعبر عن قلقها البالغ    "ونقلت وكالة نوفوستيم لألنباء عن بيان للخارجية الروسية أن موسكو            .المستوطنات

 إال أن تثير استنكارا شديدا وهي تتنافى مع فحـوى           وال يمكن ألعمال المستوطنين هذه    . من هذه األحداث  
المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية التي انطلقت من أنا بوليس ومضمون خارطة الطريق للتسوية الـشرق              

ومن المطلوب وقف بناء وتوسيع     . نرى أنه يجب وضع حد ألعمال العنف هذه       "وأضاف البيان    ".أوسطية
  ".عكر جو الحوار بين الجانبين وتعرقل مجرى عملية السالمالمستوطنات اإلسرائيلية التي ت

  2/11/2008 ،الشرق، قطر
  

  قراءة سياسية في المشروع المصري للحوار الفلسطيني .28
  رأفت مرة

 – 2008اتفـاق القـاهرة     "بعد قراءة الورقة المصرية التي سلّمت للفصائل والقوى الفلسطينية وعنوانها           
  :سجل المالحظات األساسية التالية عليها، ن"المشروع الوطني الفلسطيني

، وهذا عنوان كبير وواسع، ويحمل الكثير من        "المشروع الوطني الفلسطيني  "ُأطلق على الورقة اسم     : أوالً
وهذه القضايا لم ترِد مطلقـاً      . العناوين والقضايا التي تمثّل أسس القضية الفلسطينية ومرتكزاتها وأهدافها        

فالورقة تجاهلت أهم مطالب المـشروع      .  كانت وظيفتها إنجاز مصالحة داخلية     في الورقة المصرية التي   
إزالة االحتالل أو االنسحاب اإلسـرائيلي، وتفكيـك المـستوطنات، وعـودة            : الوطني الفلسطيني، وهي  

  .الالجئين
 ،"إقامة الدولة وعاصمتها القـدس    "حصرت الورقة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مسائل         : ثانياً

  .لكنها غيبت باقي حقوق شعبنا المشروعة
، لكن لم تحدد هذه األهداف ولـم تعرفهـا، وذلـك            "إستراتيجيةتحقيق أهداف   "تحدثت الورقة عن    : ثالثاً

  .انسجاماً مع هدف تقريب وجهات النظر في الساحة الفلسطينية، ومعالجة التباين السياسي القائم
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 والمفاوضات مع الكيان الصهيوني، حيث وردت فيها عبارات         تطغى على الورقة روحية التسوية    : رابعاً
تتضاءل حججنا في أن نفرضـها علـى        : "تؤكد وجود مسعى إلنجاز وفاق فلسطيني يخدم التسوية، مثل        

االتفاق على مشروع وطني نخاطـب مـن خاللـه          "، و "نضع العالم أمام مسؤولياته والتزاماته    "، و "العالم
  ". في أن نحيا في أمن وسالم ورخاءالمجتمع الدولي ونثبت به حقنا

، وهذه عبارة خطيرة وشكلت مطلباً      "في إطار التوافق الوطني   "تضع الورقة المقاومة وتحصرها     : خامساً
دائماً للسلطة بعد أوسلو، وهذا إلغاء للمقاومة ألن السلطة وقّعت اتفاقيات أمنية مـع االحـتالل ونبـذت                  

  ".العنف"
تقوم حكومة الوفاق الوطني برفع الحصار، فكيف تقوم الحكومة بذلك قبيل           تتحدث الورقة عن أن     : سادساً

  .إعادة بناء األجهزة األمنية
تتعمد الورقة إعطاء األولوية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويأتي هذا البنـد فـي أول قائمـة                 : سابعاً

عـداد إلجـراء انتخابـات      األعمال المطلوب تنفيذها، ويترافق هذا البند مع بند آخر أشد خطورة هو اإل            
رئاسية وتشريعية جديدة، في حين تأتي مسائل تشكيل لجان عمل مشتركة لمعالجة األزمة بـين حمـاس                 
وفتح في آخر الورقة، فهل هذا استدراج أم أن هناك جداول زمنية سيتم االتفاق عليهـا بـين الجميـع،                    

، بينما البند األول    "إجراء" ورئاسية وليس    النتخابات تشريعية " اإلعداد"وخاصة أن البند األول يتحدث عن       
  .انتخابات متزامنة" إجراء"في التنفيذ العملي يتحدث عن 

، وهي عبارة غريبة عن النص، إذ ال عالقة للتهدئة          "الحفاظ على التهدئة  "تنص الورقة على عبارة     : ثامناً
سألة المقاومـة سـابقاً يعنـي أن        بالحوار الجاري إلنهاء األزمة الداخلية، ثم إن ذكرها بهذا الشكل مع م           

  .التهدئة أصبحت نهائية ودائمة، مع أنها إجراء تكتيكي
المفاوضات السياسية هي من صالحيات منظمة التحريـر الفلـسطينية ورئـيس            "تقول الورقة إن    : تاسعاً

و تـربط   فما هي هذه األهداف، ولماذا لم تذكر أ       ". السلطة والمبنية على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية      
بالتفويض المعطى للمنظمة ولمحمود عباس، ولماذا لم ينص عليها بالكامـل، ولمـاذا ال تعـرف هـذا                  

  األهداف؟
، ثم إن هذا    "إعادة بنائها "تتحدث الورقة عن تطوير وتفعيل منظمة التحرير، لكنها ال تتحدث عن            : عاشراً

لكن بعد إجـراء االنتخابـات      ". ية متزامنة إجراء انتخابات رئاسية وتشريع   "البند يأتي بعد بند يتحدث عن       
والسلطة وفصائل منظمة التحرير على فـتح ملـف         " فتح"الرئاسية والتشريعية من يضمن تحرك حركة       

ومن يضمن عدم   .  في اتفاق القاهرة المعروف    2005تطوير وتفعيل المنظمة؟ هذا الملف الذي تعطل منذ         
  !تعطله مجدداً؟

على القوى الفلسطينية لمناقشتها، فإن أهم القضايا التي سـتكون محـل            وإذا كانت هذه الورقة ستعرض      
  :نقاش أو إعادة للتحاور عليها هي التالي

  .    تحديد األولويات-1
  .    تحديد جدول زمني-2
  .    حذف أو تعديل العبارات التي تتعلق بالمقاومة والتهدئة-3
  !    كيف يبدأ التنفيذ ومن يبدأ؟-4
قبل القرارات والمراسيم التي اتخذت ضد المقاومة وضد حماس ومؤسساتها في الضفة                ما هو مست      -5

  الغربية؟
  ).ف.ت.م(    إيجاد رابط أو صلة بين إجراء االنتخابات وإعادة بناء -6
  .    إجراءات وترتيبات لضمان نجاح عمل اللجان الخمسة في إطار التصور العام، أي الورقة ككل-7

  2/11/2008إلعالم، المركز الفلسطيني ل
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  والحوار الفلسطيني.. مؤتمر فتح .29
  اهللا محمد القاق عبد

 لعقد المؤتمر الـسادس للحركـة والتـي         باإلعداداجتماعات اللجنة التحضيرية العليا لحركة فتح المكلفة        
 وأمـين  في عمان مؤخرا والتي شارك في جانب منها الرئيس الفلسطيني محمود عباس              أعمالهااختتمت  
ادة السيد فاروق قدومي، ولفيف من قياديي فتح، ناقشت الوضع الفلسطيني الداخلي وما يتصل به               سر القي 

 إلحـالل  من الخطوات العمليـة      أي إلىعربيا ودوليا والمسار التفاوضي مع إسرائيل والذي لم يتوصل          
ت السالم الدوليـة او     السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بسبب المواقف اإلسرائيلية المتعنتة تجاه قرارا         

  .مبادرة السالم العربية وخطة الطريق التي وافق عليها الفلسطينيون ورفضت إسرائيل جل بنودها
 المجلـس الثـوري     أعـضاء  عضوا من مركزية حركة فتح وستة من         13هذه االجتماعات التي ضمت     

حركة والذي لم يعقـد      على عقد المؤتمر السادس لل     أيضاللحركة وهم رؤساء اللجان، ركزت في نقاشها        
 أجـرت فـتح انتخابـات       أنعضو بعد   " 1600"منذ ثالثين سنة خلت، والذي يضم في عضويته حوالي          

 الفلسطينية وفي الشتات الختيار االكفياء من الحركة البالغ عددهم باآلالف وان كانت             األراضيداخلية في   
، والتي جرت مصالحة بين كـل مـن         رةاألخي اآلونةالخالفات بين القياديين بدأت تطفو على السطح في         

الرئيس الفلسطيني وابو اللطف القدوم، على جانب هذه اللقاءات في عمان، نظرا الن التحـديات كبيـرة                 
، كان من بينها االنتخابـات      أيام أربعةوهناك قضايا ساخنة بحثتها اللجنة خالل اجتماعاتها التي استغرقت          

 عقده قبل نهاية هـذا      وإمكانيةائيل والمؤتمر العام لحركة فتح      الرئاسية والتشريعية والمفاوضات مع إسر    
العام والحوار مع حماس في ضوء الوساطة المصرية التي سلمت مصر الفصائل الفلسطينية ورقة عمـل      

 انطالق الحوار وااللتزام بأي قرار قد تتخذه الجامعة العربية فـي شـأن              إعادةللمصالحة لدراستها بغية    
 وحكومة توافق وطني وااللتزام باالتفاقـات       األمنية األجهزة تشكيل   إعادةساعدة على   تواجد عربي ما للم   

  . بناء منظمة التحرير بشكل كاملوإعادةالتي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية 
 ضد الفلسطينيين فـي     واإلجراميةويتزامن الحوار الفلسطيني مع استمرار ممارسات المستوطنين البشعة         

 كما  واألشجاراطق والمدن لمنعهم من قطاف الزيتون واعتداءاتهم المتكررة ضد المواطنين           العديد من المن  
 بكل ما تم االتفاق عليه بين السلطة وإسرائيل، وتزيد مـن            األضراروان مثل هذه االعتداءات من شأنها       

نتخابات الرئاسـية    االقتصادية العالمية وباال   باألزمة في المنطقة في وقت ينشغل فيه العالم         األوضاعتفاقم  
  . التي ستجري في الرابع من شهر نوفمبر المقبلاألمريكية

 إلـى  يسعى الطرفـان     أنفهذا الحوار الفلسطيني الذي ركزت اللجنة التحضيرية لحركة فتح عليه ينبغي            
 ترتيب البيـت الفلـسطيني،      وإعادة الحصار الجائر على الفلسطينيين،      إلنهاء الحل المناسب    إلىالتوصل  
 األمـر يوما في سدة الحكم،     " 95" وانه لم يبق على رئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوى            خاصة

 تخلت مصر عن شكل الحوار المنفـصل        أنالذي يستوجب العمل الفاعل لترتيب هذا البيت ال سيما بعد           
لورقة  مسودة ورقة عمل لدراستها وبلورة مواقف هذه الفصائل والتي تتركز ا           أرسلتمع كل فصيل، بل     

  : رئيسة منهامبادئعلى عدة 
تشكيل الحكومة ومهامها ورفع الحصار وتيسير الحياة اليومية واالنتخابات المقبلة سواء أكانت التشريعية             

 مهنية ووطنية تكفـل مهمـة الـدفاع عـن الـوطن             أسس على   األمنية األجهزة بناء   وإعادة الرئاسية   أو
التشريعية والرئاسية في توقيت تتفق عليه الفصائل، وتطـوير          االنتخابات   إجراءوالمواطن، والتأكيد على    

منظمة التحرير الفلسطينية طبقا التفاق القاهرة والحفاظ على التهدئة وضرورة توفير المنـاخ الـداخلي               
مـساعدة  "، فضال عن وجود     األمنية األجهزة المصالحات الداخلية، وتشكيل اللجان للحوار، وبناء        إلنجاح

 الوطنية هي وحدها المسؤولة عـن       األمن قوات   أنوالتركيز على   " ت المصلحة الوطنية  عربية كلما اقتض  
  .امن الوطن والمواطنين والدفاع عنهما
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 إلـى  قـوات للمـساعدة      إرسال بعض التحفظات لدى حماس لكونها تضمنت        أثارت هذه الورقة    أنغير  
لقمـع نـشاطاتها المقاومـة       تكون هذه القوات هـي       أن الفلسطينية وهو ما تخشاه حماس من        األراضي

إلسرائيل خاصة وان إسرائيل لم تلتزم بشروط التهدئة كاملة، والتي تعتبره المقاومة انجازا وطنيا كونها                
بقـدر مـا تـشكل      " ال تشل استراحة مجاهد   " كما يقول قادة حماس      أيضاجاءت بشروط الفصائل لكونها     

وتجديد اتفاقية التهدئة الـذي     " تعدادا لمعارك قادمة   والتدريب وتمتين الصف الداخلي اس     لإلعداد" استنفارا"
 فتح معبر رفـح     بإعادةقد يتم الشهر المقبل والذي تم بوساطة مصرية كان مشروطا بوجوب تنفيذ مصر              

 أن جانب الموافقة على تمديد العمل باتفاق الهدنة، غيـر           إلى حركة المسافرين من والى قطاع غزة        أمام
 إسرائيل لـم تـف باسـتحقاقاتها        أنفضال عن   ... م تتحقق بعد بشكل نهائي    مثل هذه المواقف المصرية ل    

  .وتواصل انتهاكاتها لقرار التهدئة
 حالـة   إلنهاء مصر معنية بشكل جدي وكبير في استمرار المشاورات مع الفصائل الفلسطينية             أنوالواقع  

هذا يتطلب من كل الفـصائل      االنقسام حتى ال يكون لهذه الحالة تداعيات على المحيط العربي والدولي و           
 أي يتحقـق    أن ال يمكـن     ألنـه  االنقسام   إنهاءوبخاصة فتح وحماس بضرورة المصالحة الوطنية بأهمية        

  . تقدم في المصالحة طالما استمرت حالة االنقسامأوانجاز 
 إعـادة وهذا الحوار الذي ناقشته اللجنة التحضيرية لفتح في اجتماعاتها في عمان في ضوء الرغبة فـي                 

 رفضت الوساطات العربية السابقة بين فتح وحماس على         أن سابق عهدها جاء بعد      إلىاللحمة الفلسطينية   
  : سنوات الماضية وهياألربعمدار 

   2005-3-17 القاهرة في إعالن - 1
  ]2006[2000-6-27وثيقة الوفاق الوطني في  -2
  2007-2-28 اتفاق مكة في -3
   االنقسام الذي وقعت عليه ثماني تنظيمات فلسطينية مؤخراإلنهاء مبادرة الحملة الوطنية - 4
  . االنقسامإنهاء من اجل 2008-6-5 مبادرة ودعوة الرئيس محمود عباس في - 5

 إلنهـاء فالمطلوب في ضوء هذه اللقاءات والمناقشات الفتحاوية والحمساوية وورقة العمـل المـصرية              
ضع حد لهذه الخالفات التنظيمية والسياسية بين هـاتين         االنقسام العمل بكل ثقة وتفاؤل وعزم واصرار لو       

 هذا التشرذم الفلسطيني في ضوء      إلنهاءالقيادتين وتشكيل حكومة تكنوقراطية من وزراء ذوي اختصاص         
ما نشهده من اعتداءات إسرائيلية متكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع غـزة واقتحـام                 

 - تم   أن - كنيس بالقرب منه، خاصة وان هذا االتفاق الفلسطيني          وإقامة األقصىإسرائيل لباحة المسجد    
  . ووضعه موضع التنفيذإقرارهسيعرض على اجتماع لوزراء الخارجية يعقد الشهر المقبل بغية 

 الخالفات وبدء مرحلة جديدة من التعـاون        إنهاء تكون هذه التحركات الفلسطينية لجهة       أن كبير في    األمل
 خاصة وان ما يجري     أخطرها مراحله وان لم يكن      أدقالفلسطينيين الن هذا الحوار يمر في       والتفاهم بين   

في القاهرة حوار بين قطبين وبرنامجين متناقضين فالمرحلـة الحاليـة تـستوجب رص الـصفوف الن                 
م  التي احتلتها عـا    األراضيإسرائيل تريد استمرار هذا الخالف وتريد اقتسام الضفة الغربية والبقاء في            

فضال عن رفضها لخيار    ..  وال تريد الموافقة على انشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سلطة وسيادة           1967
 والذي ثبـت مـن      2000 في كامب ديفيد عام      أيضاالسالم منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم والذين عايشوه         

ويريـد الـسالم     عنه نتنيـاهو مـؤخرا       أفصحخالل هذه المؤتمرات ان إسرائيل ال تريد تسوية وهو ما           
مم المتحـدة    األ أروقةاالقتصادي للفلسطينيين وهو ما وفر لذلك رئيس وزراء بريطانيا السابق المظلة في             

  .قبل ضياع الوقت االن.. ،، فالمطلوب التفاهم الفلسطينياألوروبية والمنتديات وأمريكا
  2/11/2008الدستور، األردن، 
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  "رأي"بقية الكالم  .30
  جهاد الخازن

ان حماس إن الرئيس محمود عباس رفض عقد اجتماعات ثنائية بين حماس وفتح عشية جلسات               يقول أرك 
تنتهـي واليتـه    ) (يناير( كانون الثاني    9المصالحة المقبلة في القاهرة، ألنه يحاول الخروج من استحقاق          

ة ضد  وهم يخشون أن يحاول أبو مازن حشد الفصائل الفلسطيني        . من دون ثمن  ) 9/1/2009الرئاسية في   
  .حماس، ثم حشد العرب ضد حماس

مما سبق صحيح، فأبو مازن رفض أي اجتماع ثنائي بين فتح وحماس، على رغم جهود               " المعلومة"جزء  
، وقد سـمعت مـن الـرئيس        "رأي"وزراء ومسؤولين سوريين ومصريين وغيرهم، غير أن بقية الكالم          

  .، وسجلته في حينهالفلسطيني رأياً مختلفاً في جلسات معه في عمان ونيويورك
اجتماع المصالحة في مصر دخل منعطفاً مهماً، ألنه سيعقد برعاية الرئيس حسني مبارك، أي أن الفـشل                
ممنوع، بمعنى أنه في حال فشل المفاوضات، فالفريق الذي يعتبر مسؤوالً عن الفشل سيجد نفـسه فـي                  

والفصائل ستجتمع في القاهرة    . هامواجهة إضافية مع مصر، وليس مع الفصائل الفلسطينية األخرى وحد         
  .في التاسع من هذا الشهر، وتعقد جلسات المصالحة في العاشر والحادي عشر منه

كانت لي في دمشق جلسة طويلة مع األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس، وهـو                   
  .تحدث بصراحة عن موقف حماس من الرئيس والسلطة وفتح، ومن المفاوضات المقبلة

قال إن حماس طلبت رؤية الورقة المصرية حتى ال تتعرض لمفاجآت في اجتماع القاهرة، والمـسؤولون                
  .المصريون أكدوا أنهم وضعوا الورقة على أساس ما سمعوا من ممثلي الفصائل

  .في النهاية، درس قادة حماس الورقة المصرية، وأبدوا مالحظات، أو اعتراضات، على بعض النقاط
ماذا يعني؟ البحـث هـو فـي        . واسع المضمون جداً  " المشروع الوطني الفلسطيني  "ن الورقة   أوالً، عنوا 

  .خطوات للمصالحة، أما المشروع الوطني فأشمل من ذلك بكثير
 فلسطينية، أمـا    -ثانياً، إدخال موضوع التهدئة في ورقة المصالحة غير ضروري، فالمصالحة فلسطينية            

  .جعلها جزءاً من جهد المصالحة هدية مجانية إلسرائيل إسرائيلية، و-التهدئة ففلسطينية 
 إسـرائيلي، واجتمـاع القـاهرة       -ثالثاً وبالمعنى نفسه، إقحام موضوع التفاوض، فهو أيضاً فلـسطيني           

  .فلسطيني خالص بمساعدة عربية، وحماس ال تريد أن تعطي أبو مازن تفويضاً للتفاوض مع إسرائيل
األخرى، " تنازالته"اس يريد من إسرائيل شيئاً في القدس يغطي على          أركان حماس يقولون إن الرئيس عب     

  .وهم يخشون ضياع حق العودة، وبقاء المستوطنات، وتراجع عملية تبادل األراضي
 في المئة أو أكثر كما نسمع، فإسـرائيل     93السيد خالد مشعل يقول إن العائد من الضفة الغربية لن يكون            

 في المئة من الضفة الغربية، والمنطقة بين الخط األخـضر وجـدار             10ترفض التخلي عن القدس وهي      
 في المئـة، فـال يبقـى        25الفصل سبعة في المئة، والشريط اإلسرائيلي األمني أو العسكري في الغور            

  .للفلسطينيين سوى النصف أو أكثر قليالً من أرضهم
ازل عن شيء ولـن يتنـازل عـن         أبو مازن أعلن مرة بعد مرة، وأكّد لي في جلسات خاصة، إنه لم يتن             

شيء، إال أنني أبقى اليوم مع حماس، فهي تخشى أن يكون وراء طلب المصالحة فشل مفاوضـات أبـو                   
مازن مع إيهود أولمرت، وصمود حماس تحت الحصار وإغالق المعابر، ثم اقتراب االستحقاق الرئاسي،              

  .ةوعدم رغبة األطراف العربية في دخول جدال التنازع على الشرعي
حماس تقول إن المقاومة حق مشروع، وال تقبل أي وصاية على المقاومة، وسألت األخ خالد مـشعل أن                  

  :يحدد لي موقف حماس في اجتماعات القاهرة المقبلة وسجلت نقالً عنه خمس نقاط
  .أوالً، حكومة وحدة وطنية، ال حكومة تكنوقراط، تسعى الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

عادة بناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن، ومن دون تدخل خارجي، ولكـن     ثانياً، إ 
  .بمساعدة خبراء عرب حيث يلزم
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  .ثالثاً، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديد آلية ذلك ووضع جدول زمني للتنفيذ
  .نقسامرابعاً، إجراء مصالحات في الساحة الفلسطينية لمعالجة ذيول اال

خامساً، فقط إذا تحقق كل ما سبق تصبح حماس مستعدة للبحث في انتخابات رئاسية وتشريعية معاً، وآلية                 
  .االنتخابات والضمانات وما إلى ذلك

حماس تقول إن أبو مازن لن يخرج من االستحقاق الرئاسي من دون ثمن، وما أقول أنا هو إن الـشرخ                    
يط المصري صعبة جداً وتحتاج الى دعم عربي كامل وشامل، إذا           الفلسطيني واسع وعميق، ومهمة الوس    

  .كان لها أن تنجح
  2/11/2008الحياة، 

  
  )سنوات الضياع( اإلسرائيلية في - المفاوضات الفلسطينية .31

  أسعد عبد الرحمن. د
اء تم بن ) ايهود أولمرت (تشير آخر المعطيات المتوفرة لدى حركة السالم اآلن إلى أنه خالل فترة حكومة              

مستوطنات الضفة الغربية، إضـافة إلـى       / ما ال يقل عن أربعة آالف وحدة سكنية جديدة في مستعمرات          
يشمل بعضها أكثر مـن وحـدة       ( مبنى   1300كما أقيم   .  وحدة سكنية أخرى   1433نشر مناقصات لبناء    

ـ               ) سكنية واحدة  ى في المستوطنات الواقعة شرق جدار الفصل العنصري، أي فـي المنـاطق التـي ادع
كذلك تدل المعطيات على أنه، منذ تـولي المـذكور          . دائما بأن إسرائيل تعتزم االنسحاب منها     ) أولمرت(

 وحدة سكنية في األحياء االستيطانية في القدس المحتلـة،          2437رئاسة الحكومة تم نشر مناقصات لبناء       
. ن سبقتا عهد حكومتـه     وحدة سكنية خالل السنتين ونصف اللتي      2092مقابل نشر مناقصات مشابهة لبناء      

في مجـال االسـتعمار     ) أرييل شارون (تفوق على رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق       ) أولمرت(أي أن   
وفي هذا كله، الرد األمثل على كل مدع مـن القيـادات اإلسـرائيلية بـضرورة اسـتمرار                  . الصهيوني

فرغم ما يمكن تسميته سـنوات      . تيدةالمفاوضات باعتبارها الحل الوحيد للشعب الفلسطيني لبناء دولته الع        
الضياع التي بدأت منذ أوسلو والتي قضتها الوفود الفلسطينية المفاوضة تحاول عبثا الوصول إلى تسوية،               

  .فإن اإلسرائيليين لطالما خرجوا على الجميع بما يثبت دائما استحالة نجاعة المفاوضات
اإلسرائيلي، إال أن العقبات مـا      / وار الفلسطيني صحيح أن مؤتمر أنابوليس ضخ ديناميكية جديدة في الح        

زالت تتوالد كالجراد، وإسرائيل لم تعجز يوما عن خلق الذرائع للتمويه، والوقائع لتكريس االحتالل على               
فاسطوانة انعدام الثقة اإلسرائيلية بقدرة الجانب الفلسطيني على تنفيذ أي اتفاق ما زالت تـدور               . األرض

حيث أكد أنها ما تزال تسيطر على       ) شلومو بروم ( كما يراها    2000مة كامب ديفيد    بقوة، فيما تستمر صد   
وهذا صحيح، فمنذ أوسلو أخذ التكتيك اإلسرائيلي يتمحور حول الحد من تقديم مـا              . المفاوض اإلسرائيلي 

عاته للفلسطينيين والمحافظة على امتيازات االحتالل من دون تحمل مسؤولياته وتب         ) تنازالت مؤلمة (يراه  
إضافة لذلك، ال تزال الدالئل المتزايدة تتكاثر على يهودية إسرائيل وتزمتها فـي العالقـة مـع                 . الدولية

  ).وما أحداث عكا األخيرة عنا ببعيدة (48فلسطينيي 
فخلفية انطالق المؤتمر كانت، في المقـام األول، تعبيـرا          . إن الزخم الذي أوجده أنابوليس أضحى سرابا      

تحسسا ضرورة إحراز تقدم ما خاصة بعد المـشاكل         ) عباس ؟ أولمرت  (زعيمين هما   عن تقاطع مصالح    
. 2006التي واجهتهما، األول مع حركة حماس وتراجع حركة فتح، والثاني مع الهزيمة في حرب لبنان                

ففي لقاءاتهما الكثيرة، تحاشى الزعيمان البحث في أعماق المسائل اإلشكالية كالالجئين والقدس والحـدود              
لذا حمل الفشل في طياته مخاطر عـدة لعـل أبرزهـا            . و، هما على األقل، لم يغلقا أيا من هذه الملفات         أ
كذلك، جاء مؤتمر   . توجيه ضربة أخرى لمكانة القيادة الرسمية الفلسطينية وخطها التفاوضي        ): فلسطينيا(

الحقيقـة  : وشيه إلعاد يقول  وفي هذا السياق، كتب م    . أنابوليس من أجل الواليات المتحدة األمريكية نفسها      
فبعد التورط المحرج في المستنقع العراقي، بات من        . هي أن الواليات المتحدة باإلجمال تبحث عن إنجاز       
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المهم لبوش ورايس صرف االهتمام األميركي والعالمي باتجاه حدث تلعب فيه التقنيات اإلعالميـة دورا               
فارغا من كل مضمون، وعاريا لناحية إسـهامه فـي          فالمؤتمر، حاول تغطية حقيقة كون الحدث       . رئيسيا

  .العملية السلمية، عن طريق تغليفه بورق سيلوفان أميركي
صحيح أن المفاوض الفلسطيني ؟ يعتقد ؟ أنه ال يستطيع رفض التفاوض مهما كانت الظروف كون كـل                  

كن من الـصحيح    ل. الدعم الدولي للسلطة مشروط، ليس بالوصول إلى تسوية، بل في استمرار التفاوض           
أيضا إن استمرار المفاوضات ضمن الظروف الحالية، هو حمل كاذب وال بديل عن تعليق المفاوضـات                
حتى يتم التوصل أوال إلى صيغة يجري فيها وقف العدوان، و االسـتيطان، وتبـادل األسـرى، ورفـع         

مرار عملية المفاوضـات    ذلك أن است  . الحصار، وفتح الحدود والمعابر، وتهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنة       
  .تعطي انطباعا مضلال للعالم بأن السالم قادم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

نحن لسنا مع من يقول للمفاوضين باالعتراف بأن المفاوضات جريمة ال يمكن أن يغفرها لهـم الـشعب                  
عتها بشروط تنهـي أو     الفلسطيني، بل ندعوهم ألن يعلنوا صراحة أنها باتت عبثية مطلوب وقفها، أو متاب            

لذا، ال بد من مراجعة للموقف الفلسطيني برمته، تبـدأ بـالحوار            . تجمد المقارفات االحتاللية اإلسرائيلية   
والتدقيق في الحسابات، والعودة إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتنظيماته وعلى رأسها منظمة التحرير             

وثيقة الوفاق الوطني، بل والتنـسيق مـع رمـوز          الفلسطينية وكل القوى من خارجها التي وافقت على         
  .وقيادات العمل القومي الفكري واإلسالمي والتقدمي لمواجهة تحديات المرحلة ومتطلباتها

  2/11/2008الرأي، األردن، 
  

  لشاليط الدالل وألسرانا الخطب والوعود .32
  ياسر الزعاترة 

 الرقيق الذي كان في الغالب يتنزه قرب        بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، فإن الشاب الوسيم       
قطاع غزة، ويحلم بلقاء حبيبته التي سافرت لزيارة أقاربها في باريس، قبل أن تختطفـه قـوى الظـالم                   
واإلرهاب، ذلك الشاب واسمه جلعاد شاليط، والذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية، إضـافة إلـى الجنـسية                

، ويتوقع أن يقوم بالرد عليها قريبا،، الرسـالة         )نوعام( والده   الفرنسية، تسلم مؤخراً رسالة بعث بها إليه      
الرقيقة مرت بمحطات عديدة قبل أن يقرأها صاحبها، فقد سلمت أوالً للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي               

، والذي قام بدوره بتسليمها لرئيس الوزراء       األسدلذي سلمها في العاصمة السورية للرئيس السوري بشار         
جية القطري، حمد بن جاسم، ثم قام هذا األخير بتوصيلها لخالد مـشعل، رئـيس المكتـب                 ووزير الخار 

أما خبر اسـتالم    . السياسي لحركة حماس الذي أرسلها بواسطة جهاز الفاكس الى عنوان في قطاع غزة            
 من آسريه إلى مشعل إلى القيادة السورية إلى بـاريس         : الرسالة من قبل صاحبها، فقد عاد بنفس الطريقة       

  .بوصولها) نوعام(، وبالتالي علم الوالد العزيز )المحطة القطرية لم تحضر هنا(
، والتي اختلقناها من باب السخرية      "الشاب البريء "باستثناء الفقرة األولى التي تتحدث عن ظروف اعتقال         

  .ال أكثر، فإن الثانية المتعلقة بالرسالة حقيقية، ولم نؤلف منها أي شيء
ى قسوة قلوب الحمساويين وقائدهم الذين اكتفوا بتسليم صورة فاكس من الرسالة للـشاب              وتبقى اإلشارة إل  

الطيب، بينما كان عليهم تسليمه الرسالة األصلية حتى يشم من خاللهـا رائحـة األب الطيـب والعائلـة                   
هذه األخبار  الثكلى،، أال يثير ذلك كله الكثير من السخرية، وبدرجة أكبر الكثير من القهر؟ أال تؤدي مثل                 

إلى صناعة الكثير من التطرف والعنف في مواجهة غطرسة هؤالء واستخفافهم بشعوبنا وأمتنا؟، للـشاب        
 عاماً في األسر    15الوسيم في األسر سنتان ونيف، بينما فاق عدد الذين أمضوا من الفلسطينيين أكثر من               

 ألف أسير   12دات، ثم تذكر أن هناك       أسير، وال تسأل عن المئات من المحكومين بالمؤب        300اإلسرائيلي  
من بينهم نساء وأطفال، وأعدادا كبيرة من أصحاب األمـراض المستعـصية، ومـن المعـاقين حركيـاً       
وبصرياً، وتذكر كذلك ما يعانونه من سوء معاملة، حيث يمنع كثير منهم من زيارة األهل، بينما يـرزح                  
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 لدى حماس لما تركت شاليط يعاني الوحدة، ولـو          لو وجد أسرى آخرون   (كثير منهم في زنازين انفرادية      
توفرت اإلمكانية لخطف مجندة تصلح عروساً له، لما تأخرت كتائب القسام، ولربما وفّر القوم لهما أجواء                

  ).طيبة ومساعدات طبية لإلنجاب أيضا،،
ط يتلقى معاملة   طمأنهم بأن شالي  : الزعيم العربي الذي كان يتحدث إلى الصحيفة اإلسرائيلية صاحبة الخبر         

حسنة، وأعاد هو ودبلوماسيون آخرون من رعاياه تأخر اإلفراج عنه إلى صعوبة التفاوض في قضايا من                
هذا النوع، ولم يقل لهم إن ما يعيق الصفقة هو تعنت قيادتهم التي ال تريد دفع االستحقاق المطلوب، حيث                   

  .ير مدني لم يعرف الرصاص وال القتل، لكأن شاليط أس"مع دم على األيدي"ترفض اإلفراج عن أسرى 
نتذكر بالطبع أن هذه اللفتة من الرئيس الفرنسي ليست األولى حيال الجندي األسير، فقد سبقه إلى مثلهـا                  
كثيرون، إذ لم يزر زعيم وال سياسي الدولة العبرية إال قابل أهل الجندي وأبدى تعاطفـه معهـم، بينمـا              

  .الفلسطينيينرفضوا جميعاً مقابلة أهالي األسرى 
أسرانا، وبدل أن يمنحوا ولو قليالً من األمل، تجد زعماء السلطة يهجون آسري شاليط ويحملـونهم كـل                  

ثم ترى أولئك يستجدون    . المعاناة التي أصابت الفلسطينيين بعد أسره، لكأنهم كانوا في خير عميم قبل ذلك            
مياتهم من االنتهاء، والـذي يجـري       من عدوهم اإلفراج عن بضع مئات من األسرى الذين تقترب محكو          

  .اعتقال عدد أكبر منهم في غضون أيام أو أسابيع
هو عالم ظالم من دون شك، ولكن أليس من الظلم كذلك أن يجري تسخيف المقاومة التي أوصلت أسرانا                  
إلى السجون وشهداءنا إلى العالم اآلخر، من دون الكف عن إلقاء الخطب وإطالق الوعود بتحرير جميع                

  بالمفاوضات والضغوط الدبلوماسية؟،: األسرى
  2/11/2008الدستور، األردن، 
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  بالل الحسن
باق من الزمن، خمسة وسبعون يوما، وينتهي بعدها حكم الرئيس جورج بـوش، وينتهـي معـه حكـم                   

 بسرعة وببساطة إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة          المحافظين األميركيين الجدد، الذين يمكن تقديم أغلبهم      
لمحاكمتهم بتهمة اإلساءة للبشرية، لوال أنه ال يمكن محاكمة المسؤولين األميـركيين علـى أي مـستوى                 

. كانوا، سواء كانوا في لجان البيت األبيض، أو داخل غرفة الحراسة عند باب إحـدى ثكنـات الجـيش                  
كر والدائم، إلى أنهم سيرتكبون من دون شك، سلسلة طويلة مـن            والسبب هو وعي القادة األميركيين المب     

المخالفات، فوضعوا أمامها سلسلة طويلة من حواجز الحماية التي يستحيل معها تقديم أي أميركي إلى أية                
  .محكمة مهما كانت التهمة الموجهة إليه

ص على محاكمة أي مـسؤول أو       وهكذا فإن الواليات المتحدة األميركية ال توقع على أية معاهدة دولية تن           
إنها هي التي تـضع نـص    . أي حزب أو أية جمعية أو أية حكومة إذا ارتكبت أنواعا محددة من الجرائم             

المعاهدة، وهي أيضا التي تتولى عرضها على األمم المتحدة، وهي أيضا التي تحشد األصوات لكي يـتم                 
يع على المعاهدة لكي تصبح بعد ذلك معاهدة        إقرارها، وهي أيضا التي تضغط على الدول كي تقوم بالتوق         

إال أن الواليات المتحدة األميركية نفسها ترفض التوقيع على المعاهدة، وهي تعلـن ذلـك               . معتمدة عالميا 
  .دون خجل أو وجل حتى أنها ترفض التوقيع على ما يجب أن يوقع عليه الجميع

ل الوحيد في معاهدة ما، مثل معاهدة بين دولتـين،          أما إذا كانت الواليات المتحدة األميركية الطرف المقاب       
فإنها تكون حريصة على أن تتضمن المعاهدة، نصا يدعو إلى محاكمة أي طرف مقابل، فـردا كـان أو                   
مؤسسة، ثم يلي ذلك نص آخر يقول بأن األميركيين، قادة أو ضباطا أو جنودا أو مدنيين يعملون معهـم،                   

وعلى الطرف اآلخر المشارك فـي المعاهـدة أن         . الحقة أو المحاكمة  معفيون من مسؤولية االتهام أو الم     
وهذا ما  . يقبل ذلك وأن يوقع عليه، حتى لو كان يعرف سلفا أن المسألة هنا تمسه وتمس مواطنيه وقادته                
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يحدث حاليا في ما يسمى المعاهدة األمنية العراقية التي يرغب األميركيون بالوصول إليها بعد انتهاء مدة                
جيشهم في العراق، استنادا إلى القرار الذي انتزعوه من األمم المتحدة، والذي ينتهي مع نهاية هذا                وجود  

  .العام، وينتهي بالتحديد مع نهاية حكم الرئيس بوش، ونهاية حكم المحافظين الجدد
.  يحـاكم  القائد األميركي في العراق ال    . الجيش األميركي في العراق ال يحاكم     … في هذه المعاهدة األمنية   

وفي حاالت من هذا النـوع،      . الجندي األميركي في العراق ال يحاكم، حتى لو قتل أو اغتصب أو سرق            
فإن الجيش األميركي الذي هو فوق الجميع، قد يرى أن أميركيا ما أخطأ، فيبـادر هـو إلـى اعتقالـه                     

جنود أميـركيين،   وقد حدث خالل السنوات الخمس الماضية أن اعتقل وحوكم خمسة أو ستة             . ومحاكمته
وهذه األحكام فـضيلة تـسجل      . اتهموا باالغتصاب أو بالقتل العمد لمدنيين في الشوارع أو داخل بيوتهم          

لألميركيين، حيث تمت محاكمة خمسة أو ستة أميركيين قتلوا خمسة أو ستة عراقيين، ولكن اإلحصاءات               
لجرحـى قـد تجـاوزوا المليـونين، وأن         تقول إن القتلى المدنيين العراقيين قد تجاوزوا المليون، وأن ا         

المهجرين قد تجاوزوا األربعة ماليين، فهل ستستطيع فضيلة محاكمة الجنود الخمسة أو الستة، أن تغطي               
على مأساة هؤالء الماليين من القتلى والجرحى والمهجرين؟ إن المعاهدات في العادة، ال تطـرح هـذا                 

  .، ال باللغة العربية وال حتى باللغة اإلنجليزيةالسؤال أبدا، وال تجيب على هذا السؤال أبدا
وبما أن اإلدارة األميركية أصبحت في نهاية عهدها، فإنها معنية بتنظيم سجلها الذي يتضمن أداءها فـي                 

. الخـاص بهـا   ) C.V(واإلدارة األميركية الراهنة معنية أكثر من سواها بتنظـيم الــ            . سنوات الحكم 
األفراد، فإذا كان هناك أمر قد تم إنجازه فيمكن إدراجـه فـي             ) C.V(ن  الدول يختلف أحيانا ع   ) C.V(و

أما إذا كانت هناك أمور لم تنجز بعد، فال بد من اإلسراع في إنجازها، ولو في أيام اإلدارة                  . السجل فورا 
وفي هذا السياق تعمـل اإلدارة األميركيـة        . النهائي المنتظر ) C.V(األخيرة، من أجل إدراجها في الـ       

  .ى خط جغرافي واسع، يبدأ من سوريا ويمتد إلى أفغانستان والسودان وإسرائيل وفلسطين وإيرانعل
إذ بالرغم من أن اإلدارة األميركية هي اآلن في مرحلة انتقالية، وأصبحت معفاة مـن               . نبدأ من فلسطين  

زيرة الخارجية المحاسبة على جهودها في إنجاز ما على صعيد الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، إال أن و 
كونداليزا رايس، أعلنت أنها ستزور إسرائيل، وستزور السلطة الفلسطينية، حتى بعد إجراء االنتخابـات،              

وسـتزور مـن دون أن      . أي أنها ستزور من دون تكليف بمهمـة       . وتحديد إسم الرئيس األميركي الجديد    
محاولة تشبه المطـاردة، إلقنـاع      . تبذلهافلماذا الزيارة إذا؟ إنها من أجل محاولة أخيرة         . تتوقع إنجازا ما  

المتفاوضين بأن يلخصوا لها ما ناقشوه، حتى إذا ما وافق الطرفان أمكن ضم التلخـيص كإنجـاز فـي                   
)C.V (الرئيس بوش وعهده الطويل.  

. ولكن الحرب تدور سـرا مـن أجـل الـنفط          . وفي السودان أيضا، تدور الحرب علنا من أجل دارفور        
، وهـم أيـضا     "شيفرون"ن نقبوا عن النفط واكتشفوه في السبعينات من خالل شركة           األميركيون هم الذي  

الذين تخاصموا مع السودان، وأرادوا معاقبته، فأوقفوا التنفيذ وانسحبوا، ثم جاء الصينيون ليكون البديل،              
وحين بدا أن الصينيين أصبحوا قادرين على ذلك، بدأت حرب دارفور، وفـي أهـدافها الخفيـة طـرد                   

وبما أن أحدا ال يعترف بـذلك       . صينيين من عالم النفط هناك، ومن أجل أن يعود األميركيون الحتالله          ال
وحـين لـم    . علنا، فإن الحديث يجري عن المذابح وعن اإلبادة الجماعية وعن محاكمة الرئيس السوداني            

يعملـون فـي    (ن  تجد كل هذه الوسائل تم االيعاز لمن يلزم، فجرى اختطاف صينيين يعملون في السودا             
هذا ما يجب أن تفهموه، اخرجوا      : ، وجرى قتل بعضهم، كرسالة للصينيين وللسودانيين تقول       )النفط طبعا 

  .أيها الصينيون من السودان
ثم جاء الحادث األخير، حادث المزرعة في مدينة البوكمال السورية، حيث جاءت طـائرات الهيلكـوبتر                

لماذا؟ ألن رب العائلة هـو أخطـر مهـرب          . أفراد عائلة بأكملها  األميركية، ونزل منها الجنود، وقتلوا      
لنفرض أن القصة األميركية صحيحة بأكملها، أليست هنـاك وسـائل           . لمقاتلي القاعدة إلى أرض العراق    

لتحقيق الهدف أكثر لطافة مما حدث فعال؟ كان الجيش األميركي في العراق، يستطيع مباشـرة أو مـن                  
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إجراء اتصال رسمي مع الحكومة السورية، يقول فيه ما لديه من معلومات عن             خالل الحكومة العراقية،    
وهنـا  . موقع للقاعدة يستعمل لتهريب المقاتلين، مع طلب محدد باعتقال شخص باإلسم مـع مـساعديه              

تستطيع سوريا من دون طائرات، ومن دون إنزال جنود، أن تذهب إلى الموقع المحدد، وأن تعتقل كـل                  
أما االنطالق فورا من بلد عربي لمهاجمة       . أن تتأكد إذا كان مركزا لتهريب المقاتلين أم ال        من يقيم فيه، و   
وأما التبرير السهل لقتل المدنيين رجاال ونساء،       , وأما االستعداد الدائم النتهاك سيادة دولة     , بلد عربي آخر  

 تنسيقا، فهو االستهتار بعينه،     وتبرير ذلك كله بأنه عمل تكتيكي ميداني، ال يستدعي اتصاال وال تبليغا وال            
. االستهتار الذي ينبع من معرفة كل ضابط، ومن معرفة كل جندي، بأنه لن يساءل ولن يحاكم مهما فعل                 

وهكذا يلتقي حادث البوكمال، مع االتفاقية األمنية التي تريدها أميركا في العراق، والتي قتل عبرها أفراد                
  . حتى باسم تلك المعاهدة األمنيةالعائلة السورية، ومن دون أن يسمعوا

وقد يظن البعض أن في هذا الكالم شيئا من المبالغة، ولكن نظرة على ما يجري عند حدود باكستان، من                   
انتهاكات أميركية يومية لسيادة دولة حليفة أميركا، ومن قتل يومي لعشرات المدنيين الباكـستانيين فـي                

يركي على سوريا، هو سياسة أميركية رسمية عاديـة، تنفـذ       غارات جوية وحشية، تؤكد أن العدوان األم      
وهو سبب إضافي لمجموعة األسباب التي يمكن اعتمادها لرفض المعاهدة          . حتى ضد األصدقاء والحلفاء   

  .األمنية األميركية
 2/11/2008الشرق األوسط، 
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