
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تعديالت على الورقة المصرية٩حماس ترهن نجاح الحوار الوطني بإدخال 
  االصوات المعارضة للمصالحة في السلطة ليست من فتح: األحمدعزام 

   بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة٢٢٠يكشف وجود معهد أريج 
  مصر ترفض السماح لوفد لحماس بعبور معبر رفح الحدودي

   على غرار مقتل رابين"إسرائيل"الشاباك يحذر من اغتياالت سياسية في 

 لن تفرج عن"إسرائيل": باراك
أسير واحد وحماس سـتتلقى     

  موجعةضربات 
  

 ٤ص ... 

 ٣/١١/٢٠٠٨١٢٤٥اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٤٥:         العدد       ٣/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٥  ال تحفظات على الورقة المصريةو ال اتفاق شامالً نهاية العام : العاهل األردنييلتقيعباس  .٢
 ٥  الفلسطينياإلنسان تنتهك يوميا كرامة "إسرائيل"والمفاوضات لن تستمر بال نهاية : قريع .٣
 ٦  ت في ظل حكومة أولمرتال إمكانية لمفاوضا: عريقات .٤
 ٦  ال يعتزم المشاركة الرباعية وأولمرتعباس يحضر اجتماع  .٥
 ٦  حماس قلبت كل المعايير وعاثت فساداً وقتالًو..  غير مقتنعة بالسالم"إسرائيل": عباس زكي .٦
 ٧  انتفاضة االستقالل لن تكون ضد االحتالل فقطف لم تتعظ القيادات الفلسطينية إذا :يفبو شرأ .٧
 ٧   في الحصار"مشاركة فعلية" منع مصر لوفد برلماني من السفر ّدبحر يع .٨
 ٨   عاما٢٤ً قبلالمخابرات الفلسطينية تعتقل أحد مغتالي فهد القواسمة  .٩
 ٨  بخير" عين الحلوة"و... ذا انتظمت فتح انتظمت دقات القلب الفلسطينيإ: زكيعباس  .١٠
 ٨ وعد بلفور شكل ظلماً على الشعب الفلسطيني ما زال مستمراً حتى اليوم: المجلس الوطني .١١
    

    :المقاومة
 ٩   تعديالت على الورقة المصرية٩حماس ترهن نجاح الحوار الوطني بإدخال  .١٢
١٠ "تدارس أوضاع الحوار" غزة إلى دمشق للقاء قيادة الحركة هناك لـوفد حركة الجهاد يغادر .١٣
١٠   ة للمصالحة في السلطة ليست من فتحاالصوات المعارض: األحمدعزام  .١٤
١١ لن نشارك في الحوار في ظل استمرار االعتقاالت:  الرشقعزت .١٥
١١    وعناصرها وقياداتهاالحركة من أنصار ٢٠٤أجهزة السلطة في الضفة تعتقل : حماس .١٦
١١  حماس تنفي علمها عن مقايضة بينها وبين عباس حول تمديد الرئاسة .١٧
١٢  عتزمون الترشيح للجنة المركزيةيالعشرات من قياديي فتح  .١٨
١٢   لعضوية اللجنة المركزية" البرغوثي ودحالن والقدوة"فتح تنفي ترشيح  .١٩
١٣  "نذير شؤم"زيارة رايس للمنطقة : مشير المصري .٢٠
١٣   تؤكد تمسكها بالمقاومة وتدعو إلنهاء االنقسامفصائل:  لوعد بلفور٩١الـفي الذكرى  .٢١
١٤ بالضفةسجون السلطة قائد في سرايا القدس يناشد الفصائل التدخل لإلفراج عنه من  .٢٢
١٤  مصالحة ما بين عباس وقريعلعقد  تسعىقيادات في حركة فتح  .٢٣
١٤   حماس تنفي عرض دول عربية عليها ترحيل المتورطين في عمليات القتال الداخلي .٢٤
١٥  لكن السياسة األمريكية ال تتغير ون أفضل بابتعاد بوش عن المسرحالعالم سيك: الجهاد .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  أولمرت لن يتعهد لدمشق باالنسحاب الكامل مقابل المفاوضات المباشرة .٢٦
١٥  أو القدسبيريز يدعو السوريين إلى مفاوضات مباشرة في دمشق  .٢٧
١٦  "إسرائيل"السالم مع مصر هو مكسب استراتيجي لـ : باراك .٢٨
١٦   على غرار مقتل رابين"إسرائيل"الشاباك يحذر من اغتياالت سياسية في  .٢٩
١٦  ة توقف تمويل المستوطنات العشوائي"إسرائيل" .٣٠
١٧  لقائمة الليكود االنتخابية" معتزلة"نتنياهو يستقطب شخصيات سياسية  .٣١
١٧   تدرس إنشاء مطار مشترك مع السلطة"إسرائيل": "هآرتس" .٣٢
١٧ لمنحهما تصاريح بالتعذيب ورئيس الشاباك أولمرت تطالب باعتقال منظمات حقوقية .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٤٥:         العدد       ٣/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    
    :األرض، الشعب

١٨ مواطن في غزة ينتظرون فتح معبر رفح للمغادرة ٤٥٠٠ .٣٤
١٨  أول بنك للطعام في غزة هدفه القضاء على الجوع .٣٥
١٨  الثة مفقودينانهيار نفق يخلف أربعة مصابين وث .٣٦
١٨    بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة٢٢٠معهد أريج يكشف وجود  .٣٧
١٩  االحتالل شرع بسلسلة اعتداءات خطيرة على المدينة المقدسة: الجبهة اإلسالمية المسيحية .٣٨
١٩  لحماس% ١٢،٣سيصوتون لفتح مقابل % ٤٨: استطالع .٣٩
١٩  وخسائر جَمة...  الزيتونمائة ألف أسرة تقتات من موسم .٤٠
١٩  أداء معابر غزة يشهد تراجعاً غير مسبوق منذ بدء اتفاق التهدئة .٤١
٢٠  تنظم مؤتمرها السنوي الثالث" مسلمات من أجل األقصى" .٤٢
٢٠  انطالق الحملة الوطنية لرفع القيود عن قلب الخليل .٤٣
٢٠    بشبهة إحراق مدرسة دينية في عكا  أشخاص  ثالثةاالحتالل يعتقل  .٤٤
٢٠  تواقيع لمقاضاة بريطانياشباب فلسطينيون يطلقون حملة  .٤٥
   

   :صحة
 ٢٠   جراء الحصار٢٥٥الضحية وفاة  .٤٦
   

   :لبنان
٢١ تجاوز االنقسامب  ال يمكن أن تتم إالالتسوية الفلسطينية: النائب أكرم شهيب .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
٢١  لجامعة تطالب العالم بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطينيا .٤٨
٢١ القاهرة تدعو موسى للمشاركة بافتتاح مؤتمر المصالحة الفلسطينية .٤٩
٢١  الحوارالقاهرة تدعو الفصائل الفلسطينية إلى التوقف عن أية تراشقات كالمية ألنها ال تخدم  .٥٠
٢٢  مصر ترفض السماح لوفد لحماس بعبور معبر رفح الحدودي .٥١
٢٢  "اإلسرائيليين"مؤتمر في القاهرة لبحث مالحقة مجرمي الحرب  .٥٢
٢٢  مؤتمر دولي لتثبيت حق العودة لالجئين الفلسطينيين: دمشق .٥٣
٢٣  اإلمارات تدعو الجهات المانحة إلى مضاعفة مساهماتها المالية لألنروا .٥٤
٢٣ احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية" إسرائيل"مخاوف من إحباط : خبراء .٥٥
   

   :دولي
٢٣  لهدم منازل في الضفة الغربية"سرائيلإ"ـتقادات شديدة لمبعوث دولي يوجه ان .٥٦
٢٤  في الرنكا" األمل"استقبال حاشد لسفينة  .٥٧
٢٤  حملة بريطانية تدين استمرار استهداف اسرائيل للمؤسسات التعليمية الفلسطينية .٥٨
٢٤  التسوية الفلسطينية" بشأن وتجنب تقديم تصور" اسرائيل"تحالف مع .. ماكين وأوباما .٥٩
٢٤   بالكذب وعدم الجدية في السالم مع الفلسطينيين"اسرائيل"وفد اوروبي يتهم  .٦٠
    



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٤٥:         العدد       ٣/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :حوارات ومقاالت
٢٥   غازي حمد.د... كي ينجح حوار القاهرة .٦١
٢٧  داود الشريان"... حمساوياً"األردن صار  .٦٢
٢٨  ياسر الزعاترة ...قاومة المقدسيين وانتفاضة الفلسطينيين المقبلةم .٦٣
٢٩  نقوال ناصر... هموم أمنية فلسطينية .٦٤
٣١  عريب الرنتاوي... فتح وحماس نموذجا.. عن تبّدل المواقع والمواقف  .٦٥
٣٢  فادي شامية"... عين الحلوة"خارطة طريق للهدوء في  .٦٦
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  بات موجعة لن تفرج عن أسير واحد وحماس ستتلقى ضر"إسرائيل": باراك .١

وزيـر   أن   الرحيم حـسين   عبد،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/١١/٢٠٠٨اإلتحاد، اإلمارات،   ذكرت  
، حركة حماس وفصائل المقاومـة الفلـسطينية بمـا سـماه            أمسالجيش اإلسرائيلي ايهود باراك توعد      

على أنه ال مجـال     في حال انفجر الوضع في قطاع غزة وانهار اتفاق التهدئة، مشددا            " ضربات موجعة "
لخوض مفاوضات بشأن الجندي األسير جلعاد شاليط، في إشارة إلى إمكانيـة تنفيـذ عمـل عـسكري                  

في تل أبيب، إنه    " تزافاتا"خالل ندوة ثقافية في مسرح      " العمل"وقال باراك، الذي يترأس حزب       .لتحريره
دته إلى أهلـه سـالما، وأنـا        ينبغي على أي حكومة مقبلة أن تهتم بموضوع إطالق سراح شاليط، وإعا           "

إنهـم يعرفـون أن     . ان الفلسطينيين ليسوا أغبياء   : "ونقل عن باراك قوله    ".سأعمل بكل جهد لتحقيق ذلك    
إسرائيل لن تفرج عن أسير واحد، أنا ال أخاف، سنبذل كل ما في وسعنا إلعادته للوطن، لكن األمر لـن                    

أن التوصل إلى اتفاق إلطالق سراح الجنـدي        وتحدث باراك عن صعوبات في التفاوض بش       ".يكون سهال 
  ".سيكون علينا أن نتخذ بعض القرارات الصعبة: "االسير، مضيفا
الجيش سيضرب حماس بقوة إذا أقدمت على       : " وقف إطالق النار القائم في غزة فقال       إلىوتطرق باراك   

معارك " مما سماه    محذرا". تفجير الوضع في غزة، ولن نفاوض حماس حول شاليط تحت نيران التصعيد           
  .في قطاع غزة في حال انفرطت التهدئة" غير ضرورية

 إيهود باراك يبدي حماسا كبيرا إلنهـاء ملـف           إلى أن  غزةمن   ٣/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  
شليط تخوفاً من إمكانية تدهور األوضاع الفلسطينية الداخلية بسبب األزمة الناشئة عـن انتهـاء واليـة                 

أمس إنه حسب تقييمات األجهزة االستخبارية      " هآرتس"وقالت صحيفة   . ي محمود عباس  الرئيس الفلسطين 
اإلسرائيلية فإن من الممكن أن تقع مواجهات مسلحة بين حركتي فتح وحماس تجعل من الصعب التوصل                

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن باراك يرى أنه يتوجب العمل علـى              . التفاق بشأن شليط  
 يناير المقبل موعد انتهـاء واليـة أبـو          / كانون الثاني  ٩صل التفاق يضمن اطالق سراح شليط قبل        التو
 ٧٠ - ٢٠وأشارت الصحيفة إلى أن الجدل داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل يحتـدم حـول                . مازن

 .اسم معتقل فلسطيني مسؤولين بشكل مباشر عن قتل عشرات من الجنـود اإلسـرائيليين والمـستوطنين               
وأوضحت أن باراك يدفع باتجاه أن تتخذ الحكومة االنتقالية برئاسة أولمرت قـراراً حاسـماً فـي هـذه                   

  .القضية
 تحسن فرص التوصل "إسرائيل"وحسب الصحيفة فان باراك يرى أن األوضاع السياسية الداخلية في 

له، في حين ان  مصمم على وضع حل للقضية في الوقت المتبقي أولمرتالتفاق بشأن شليط، حيث أن 
. زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أعلن مؤخراً أنه سيساند الحكومة في حال نفذت خطوات لتحرير شليط

ونقلت هآرتس عن باراك قوله إن الحكومة االنتقالية يجب أال توقف عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لصفقة 
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بما في ذلك اتخاذ قرارات "جب أن تتخذ شليط، مشيرا إلى أن كل خطوة مناسبة وممكنة لتحرير شليط ي
عندما يتعرف على هوية " سيضطرب"واكد باراك أن الجمهور اإلسرائيلي . ، على حد تعبيره"صعبة جدا

األشخاص الذين ستضطر إسرائيل إلطالق سراحهم في نهاية المطاف مقابل شليط، مستدركاً انه يتوجب 
أن باراك معني بأال تحصل حماس على ربح " رتسهآ"وأكدت . اتخاذ قرارات صعبة في هذا الجانب

سياسي أمام الرأي العام الفلسطيني بسبب الصفقة ومن أجل ذلك فقد درس مؤخراً عدة أفكار حول 
بادرة طيبة تجاه الرئيس المصري "إمكانية تحقيق ذلك، احدها تعريف صفقة تبادل األسرى على أنها 

 الذي يبدي فيه قادة الجيش تأييداً كبيراً لالفراج عن عدد  الصحيفة أنه في الوقتوأكدت". حسني مبارك
يبدي " الشاباك"كبير من المعتقلين الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل األسرى، فإن جهاز المخابرات العامة 
 ".العنف"معارضة شديدة لذلك على اعتبار ان ذلك من شأنه أن يشجع على انبعاث موجة جديدة من 

  
  ال تحفظات على الورقة المصريةو ال اتفاق شامالً نهاية العام: ألردني العاهل ايلتقيعباس  .٢

نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أمس وجود تحفظات على الورقة            :  حاتم العبادي  -عمان  
وأكد في تصريحات    ".مبنية أساسا على المبادرة اليمنية التي أصبحت مبادرة عربية        "المصرية وقال إنها    

قب مباحثات أجراها مع العاهل األردني أنه ال يوجد أي اتفاقيات حتى اآلن مع اإلسـرائيليين،                صحافية ع 
ومن غير المرجح أن نصل إلى اتفاقيات منقوصة ما نسعى إليه هو الوصول إلى اتفـاق                "مشيرا إلى أنه    

 نهاية عـام    ال حالً شامالً  "، مؤكداً أن    "شامل وسنتطرق إلى تطبيق البند األول من خطة خارطة الطريق         
من المفروض أن تقيم اللجنة الرباعية ما جـرى خـالل العـام             "وحول اجتماع الرباعية، قال      ".٢٠٠٨

  ".الماضي وكيف من الممكن أن نذهب إلى المرحلة القادمة الجديدة
اهللا الثاني أكد خالل لقائه عباس ضـرورة         ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي األردني، أن الملك عبد         

يق المصالحة الفلسطينية للخروج من حالة االنقسام التي أضرت الشعب الفلسطيني ومصالحه، مشددا             تحق
أهمية تكاتف الجهود الفلسطينية    "وشدد على    .على دعم األردن للجهود المبذولة لتحقيق التوافق الفلسطيني       

دولة المستقلة على ترابـه     والعربية من أجل تحقيق السالم المرتكز إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في ال            
وتطرقت المباحثات إلى التطورات التي تشهدها المفاوضات السلمية، وضرورة االستمرار في           ". الوطني

تنسيق المواقف وتكثيف التشاور في ضوء المتغيرات على الساحتين األميركية واإلسرائيلية والمستجدات            
  .التي ستنتج عن االنتخابات المرتقبة فيهما

بحثنا في الموقف الذي من الممكن أن نتبعه إلى أن تأتي اإلدارة األميركية الجديدة وحكومة               "س  وقال عبا 
  ".جديدة في إسرائيل

دعمه للرئيس عباس في جهوده الهادفة إلى اسـترجاع الحقـوق           "وبحسب البيان، فإن عبداهللا الثاني جدد       
 حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية      الفلسطينية عبر المفاوضات التي تستهدف إنهاء الصراع على أساس        

  ".الدولية ومبادرة السالم العربية
 ٣/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
  الفلسطينياإلنسان تنتهك يوميا كرامة "إسرائيل"و لن تستمر بال نهاية المفاوضات: قريع .٣

 فـي    الدولية دورا بـارزا    اإلنسان شدد احمد قريع على أهمية أن تلعب مؤسسات حقوق           :القدس المحتلة 
 اإلسـرائيلي  أن الجيش    إلى في األراضي الفلسطينية مشيرا      اإلنسان لحقوق   اإلسرائيليةفضح االنتهاكات   

 الفلسطيني سواء على الحواجز العسكرية أو في المعابر أو في السجون            اإلنسانينتهك بشكل يومي كرامة     
جاء ذلك خالل    .اإلنسان لحقوق   ومراكز االعتقال والتوقيف بشكل يخالف كافة األعراف والقوانين الدولية        

ديس وفدا دوليا رفيع المستوى من القيادات النسوية في مجال حقـوق           أبو   في مكتبه في     أمسلقائه صباح   
 .اإلنسان
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ان المفاوضات لن تستمر بال نهاية ولن تكون بـال          : قريع قال   اإلسرائيليوبشأن المفاوضات مع الجانب     
دة الفلسطينية لن تتنازل عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العـودة        نتيجة مقنعة لشعبنا، مؤكدا أن القيا     

 . الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريفوإقامةوتقرير المصير 
 ٣/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  ال إمكانية لمفاوضات في ظل حكومة أولمرت: عريقات .٤

الفلسطينية صائب عريقـات عـن      أعرب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير         : )أ.ب.د(
اعتقاده بأنه ال إمكانية الستمرار المفاوضات في فترة الحكومة االنتقاليـة اإلسـرائيلية برئاسـة ايهـود                 

وقال عريقات في حديث     .أولمرت، معربا عن أمله في أن يكون السالم خيار اإلسرائيليين في االنتخابات           
يليون الستمرار االحتالل فهذا سيؤدي فقط إلى نتيجـة         انه إذا ما صوت اإلسرائ    " صوت فلسطين "إلذاعة  

  .واحدة بتوسيع دائرة العنف والفوضى وإراقة الدماء
أي "وعلى صعيد االنتخابات األمريكية دعا الفائز أيا كان إلى االنخراط فورا في عملية السالم مـن دون                  

  ".تعطيل
  ٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  يعتزم المشاركةال  الرباعية وأولمرتعباس يحضر اجتماع  .٥

 ان  األحـد لرئيس الفلـسطيني يـوم      ا قال نمر حماد مساعد      : ادم انتوس  ،وفاء عمرو  - القدس   ،رام اهللا 
 األوسط نوفمبر لوسطاء السالم في الشرق       /عباس سيحضر اجتماعا في التاسع من تشرين الثاني       الرئيس  

  .اإلسرائيليةة بمصر حيث سيحاول المفاوضون اطالعهم على محادثات السالم الفلسطيني
 ال يعتزم المشاركة في محادثات اللجنة الرباعية        أولمرت ان رئيس الوزراء ايهود      إسرائيليوقال مسؤول   

 في الجلسة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ وزيرة الخارجية تـسيبي             "إسرائيل"وستمثل   . السالم إلحالل
  .ليفني

  ٢/١١/٢٠٠٨رويترز، 
  
  حماس قلبت كل المعايير وعاثت فساداً وقتالًو... عة بالسالم غير مقتن"إسرائيل": عباس زكي .٦

سرائيل بعملية السالم   إ إقناع"رأى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي ضرورة           : م.س
كالم زكي جاء خالل اللقـاء مـع منظمـة           ".والضغط لوقف الصراع الذي تجاوز حدوده مكاناً وزماناً       

 الورشة التي ينظمها االثنان في فنـدق        إطارضمن  ) IUSY(ة االشتراكية الدولية    الشباب التقدمي وشبيب  
دعم الحوار وتمتين العالقات اللبنانيـة األورو  "وبعنوان " فريدريش ايبرت"، بالتعاون مع   ]لبنان[البريستول

ة معلقـة    وهكذا تبقى القضية الفلسطيني    إسرائيلما من نضج لعملية السالم في       : " زكي وقال ". متوسطية -
  لوقف الصراع الذي تجاوز حدوده مكاناً وزمانـاً، عارضـا لتطـور            إسرائيلما يستدعي الضغط على     

 اننـا   إال شهيد،   ٤٠٠التي قلبت بفوزها في االنتخابات كل المعايير وعاثت فساداً وقتالً بأكثر من             "حماس  
شعب موحـد ودولـة ذات      تجاوزنا الجراحات، ونحن نؤمن كحركة فتح بكيفية مواجهة االحتالل وخلق           

 صراعات فلسطينية عـن     أيعزل   "إلىوأكد سعي الحركة     ".قوانين تلحظ التطورات في المنطقة والعالم     
وأعلن افتتاح السفارة الفلسطينية فـي      ". الساحة اللبنانية كي ال نكون عنصراً يغرق لبنان في الصراعات         

  .١٩٨٨ الجزائر عام إلعالن الحالي ترجمة ١٥بيروت في 
  ٣/١١/٢٠٠٨ستقبل، الم
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  انتفاضة االستقالل لن تكون ضد االحتالل فقطلم تتعظ القيادات الفلسطينية ف إذا: بو شريفأ .٧
 شريف، المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسـر عرفـات، انتقـادات لقيـادات              أبووجه بسام   : رام اهللا 

 أن: وقال . المصلحة الوطنية العليا   التنظيمات الفلسطينية، واتهمها بتغليب مصالحها الفئوية والفردية على       
 حـد االحتقـان والكبـت       إلـى  في البلد    األوضاع وأوصلت بالقضية الفلسطينية    أضرتهذه التصرفات   

ن من يطالبون بالوحدة الوطنية يخـدعون الـشعب ويـستخدمون هـذه             أواعتبر   .والتردي االقتصادي 
، وال هـو    إطالقـا ليس مهما   : ضافأو .ة على صراعهم على المصالح الفئوية والفردي      لإلبقاءالشعارات  

 يحتكم الجميع للديمقراطيـة     أنبل المهم   .  يكون الجميع على رأي واحد     أنو حتى ثانوي،    أ أساسيشرط  
ان ما يجمـع    "وتابع قائال    . تعبر عن رأيها وان تنتقد     أن األقلية هو الساري وتستطيع     األغلبيةحيث رأي   
و برنامج منظمة التحريـر الـذي يقـره المجلـس الـوطني              يبقى جامعا لهم ه    أن ويجب   ،الفلسطينيين
 فقد صوتت اغلبية المجلس لصالح هذا البرنامج        -وهذا ال يعني عدم وجود من يعترض عليه       . الفلسطيني
  ".باإلجماعولم يكن 

 المواطنين رغم الماليين    أوضاع وحكومته بالفشل بتحسين     ]سالم فياض [ شريف رئيس الوزراء   أبوواتهم  
  .تها على حد قولهالتي استلم

ـ     شـعبنا  "وأضـاف   ". من كل النواحي  .  فيها األوضاع حماس لغزة وتردي     إهمال" كما انتقد ما وصفه ب
 مزيد من االنتظار وتـدخل العوامـل        إلى إال كثرة الطباخين في شؤون الوحدة الوطنية ال يؤدي          أنيرى  

ة وحوار في دمشق واجتماعات فـي        وحوار في القاهر   ،لماذا الحوار في السعودية   " وتساءل   ".الخارجية
  . في برنامجها الحكم وتجديد بيننها الحلالفلسطينيةولدينا منظمة التحرير  .عمان

ذا لم تتعظ القيادات فان االنتفاضة لـن        إ بأنها  روحذر من قيام انتفاضة جديدة هي انتفاضة االستقالل محذ        
  !!.تكون ضد االحتالل فقط؟

  ٢/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  
   في الحصار"مشاركة فعلية" منع مصر لوفد برلماني من السفر ّدبحر يع .٨

 أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، على خطـورة اإلجـراءات            .أكد د  : محمد األيوبي  - غزة
التي أقدمت عليها السلطات المصرية بمنع وفد برلماني فلسطيني برئاسته من دخول أراضيها أو الـسفر                

وأوضح  .رفح الحدودي أول من أمس، للقيام بجولة برلمانية تشمل عدة دول عربية وإسالمية            عبر معبر   
 تعاملـت بـه     الذيأن الموقف غير المسئول     " أمس،   "التشريعي"بحر خالل مؤتمر صحفي عقد فى مقر        

ـ             ة السلطات المصرية مع الوفد البرلماني الفلسطيني يخالف أبسط األصول والقواعد واألعراف البرلماني
وشدد على أن الشعوب العربية السيما مصر        .، كما قال، محمالً مصر كافة تبعات هذا التصرف        "المتبعة

 لكسر الحصار اإلسرائيلي الجائر المفروض علـى الـشعب الفلـسطيني، مطالبـا               استراتيجياً تمثل عمقاً 
ناء الشعب الفلسطيني   السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي باعتباره الشريان الوحيد الذي يربط أب           

 فـي وأكد على أن استمرار إغالق معبر رفـح يمثـل مـشاركة فعليـة       .المحاصر في القطاع بالخارج   
الحصار، داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وكافة البرلمانات العربية واإلسالمية إلى             

 استمرار الحصار اإلسرائيلي واشتداد     واعتبر .اتخاذ موقف واضح من إغالق المعبر واستمرار الحصار       
وطأته على نحو كارثي غير مسبوق، واستمرار إغالق معبر رفح يلقي بشكوك كبيرة على مـدى قـدرة       

 رعاية الحوار الفلسطيني ومتابعة ملف األسرى في قضية الجندي اإلسـرائيلي            فيمصر على االستمرار    
 .األسير جلعاد شاليط

 تقدمت بدعوة للمجلس التشريعي لزيارتهـا، مثمنـا         التيعربية واإلسالمية   وشكر بحر كافة البرلمانات ال    
 .  تدخلت لسفر الوفد البرلمانيالتيكافة جهود البرلمانات العربية والشخصيات االعتبارية 

  ٣/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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   عاما٢٤ً قبل الفلسطينية تعتقل أحد مغتالي فهد القواسمة المخابرات .٩

 في الخليل الليلة قبل الماضية احد المتورطين باغتيال فهد          أمسالمخابرات الفلسطيني   اعتقل جهاز   : لندن
ـ    . عاما ٢٤لي  االقواسمة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل حو        الشرق "وقالت مصادر فلسطينية ل

اله فـي    الطميزي، تمكن من اعتق    أنوران جهاز المخابرات الذي تلقى إخبارية عن مكان وجود          " األوسط
 الطميـزي احـد     أنضافت هذه المصادر    أو. لألهلبلدة اذنة في محافظة الخليل، حيث كان يقوم بزيارة          

 باإلعـدام  أردنية لبلدية الخليل، قضت محكمة      األسبق المجموعة التي اغتالت فهد القواسمة الرئيس        أفراد
وقال مصدر   .باإلعداما غيابيا   ، بينما صدر في حق الطميزي حكم      اإلعدام ونفذ فيه حكم     أفرادهاعلى احد   

   . للتحقيقاآلنان الطميزي يخضع " األوسطالشرق "امني فلسطيني لـ
 إحدى غيابيا على الطميزي حسب المصادر انه موجود في          اإلعداموكان االعتقاد السائد عند صدور حكم       

لكن تبين الحقا انه يعمل     . ة خالد العملة احد قادة فتح االنتفاض      أبو إلىالدول العربية، وكان ينتمي بالوالء      
 في مدينة تل    اآلنوحسبما قالته هذه المصادر فانه يعيش       ". الموساد "اإلسرائيليلحساب جهاز المخابرات    

 الفلسطيني قال ان الطميزي ال يحمـل الهويـة          األمنيغير ان المصدر    . اإلسرائيلية ويحمل الهوية    أبيب
  . وال الهوية الفلسطينيةاإلسرائيلية

 ٣/١١/٢٠٠٨ألوسط الشرق ا
  
  بخير" عين الحلوة"و... ذا انتظمت فتح انتظمت دقات القلب الفلسطينيإ: زكيعباس  .١٠

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي وزيرة التربية والتعلـيم            زار   :جنوب لبنان / صيدا
ملة قضايا سياسية وما يتعلق      ج إلىتطرق اللقاء   : "وقال زكي ،   بهية الحريري  ]في الحكومة اللبنانية  [العالي

 إلىيضاً الزيارة التي قامت بها الوزيرة الحريري ضمن الوفد اللبناني           أ و ٢٠٠٩بالقدس كعاصمة الثقافة    
 واإلصرار نثمن األيادي البيضاء للسيدة بهية       وإننا الكويت وموضوع اعمار نهر البارد،       إلىالسعودية ثم   

ورداً على سؤال حول الوضع في مخـيم         ".لسطيني والمخيمات الدائم على أن من ثوابتها دعم الشعب الف       
المخيم كلما تحدثوا عنه غاظهم الهدوء واالستقرار فيه، ونحن اتخذنا كل الترتيبات بما             : "عين الحلوة قال  

أنا واثق بأن هناك تعاوناً مع المواطنين       . فيها قوة أمنية مشتركة ورفع مستوى اليقظة والحذر لدى شعبنا         
  ". األصيلة الموجودة داخل المخيم والمخيم ان شاء اهللا بخيرومع القوى

ان فتح قوية تعني القضاء     : "وسئل زكي عن الوضع داخل حركة فتح وما أثير عن خالفات داخلها فأجاب            
، وتعني رفع مستوى العمل الفلسطيني، باعتبار أن فتح هـي العمـود الفقـري لمنظمـة                 اإلرهابعلى  

 أن حركة فتح حركة متماسكة تدرك أولوياتهـا، وتـدرك اللحظـة وترتـب               الحقيقة والجوهر . التحرير
أوضاعها، ونحن مقبلون ان شاء اهللا قبل نهاية هذا العام على عقد المؤتمر العام السادس وستكون ان شاء                  

 انتظمت فتح انتظمت دقات القلب الفلسطيني       إذااهللا حركة فتح على أفضل مستوى من التنظيم ألننا نقول           
  ".اء اهللا تنتظم دقات القلب العربي أيضاًوان ش

  ٣/١١/٢٠٠٨المستقبل، 
  
 وعد بلفور شكل ظلماً على الشعب الفلسطيني ما زال مستمراً حتى اليوم:  الوطنيالمجلس .١١

، بيانا لمناسبة ذكرى وعد بلفور، أكد فيه أن هذا أمس أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، : وفا–رام اهللا 
 أن هذه إلىوأشار البيان  .لما على الشعب الفلسطيني مازال يعاني منه حتى اليومالوعد المشؤوم شكل ظ

 بتطبيق سياساتها العدوانية، "إسرائيل"الذكرى المشؤومة تعود على الشعب الفلسطيني في وقت تستمر فيه 
 .ة الحصار الخانق الذي تفرضه على الضفة وقطاع غزإلى إضافةمن اغتياالت واقتحامات واعتقاالت، 
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 جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق حلمه في بناء دولته المستقلة، مؤكدا إلى الوقوف إلىودعا البيان العالم 
 .على أن الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني هي الخيار األفضل

 ٣/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   تعديالت على الورقة المصرية٩حماس ترهن نجاح الحوار الوطني بإدخال  .١٢

  أن الحـسيني  جيهان،   ،القاهرة، ومن   غزة فتحي صّباح   عن مراسلها من   ٣/١١/٢٠٠٨لحياة،  اذكرت  
أن القاهرة ترفض ادخال أي تعديالت على مسودة الورقـة          " الحياة"كدت لـ    أ مصادر فصائلية فلسطينية  

مان التي أعدتها للحوار الوطني الشامل، مضيفة أن مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمـر سـلي               
أبلغوا قادة الفصائل، بما فيها حركة حماس، رفضها إدخال أي تعديالت           "وكبار قادة المخابرات المصرية     
  ".على خريطة الطريق المصرية

تم االتفاق مع اللواء سليمان وأركان المخابرات المصرية على أن تكون الورقة التي : "وأضافت المصادر
دة أولى ستتم مناقشتها في الهيئات القيادية لكل فصيل على  يوماً مسو٢٠سلمت الى الفصائل قبل نحو 

حده، وأن تسلم مالحظاتها وتعديالتها المقترحة على الورقة خالل اسبوع واحد، على أن تُدخلها القاهرة 
على الورقة وتعيد صوغها لتكون المسودة الرسمية التي ستعرض على قادة الفصائل في االجتماع الذي 

  ". لمناقشتها واقرارها بصيغتها النهائية والتوقيع عليهاسيعقد في القاهرة
القاهرة تراجعت عن هذا الوعد بأخذ المالحظات والتعديالت المطلوبة، رغم وجاهتها "وقالت إن 

". وجوهريتها، إذ تتعلق بكثير من القضايا والملفات الجوهرية في القضية الفلسطينية والموضوع الداخلي
تزال قائمة ألخذ التعديالت المطلوبة التي اتفق عدد من الفصائل، من بينها الفرصة ما "وأضافت أن 

  ".حماس والجهاد والجبهتان الشعبية والديموقراطية، في شأن بعضها، في جلسة الحوار في القاهرة
الذي ينظمه منتدى اإلعالميين " الصالون الصحافي"وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في 

نريد إغالق باب الفتنة وإنهاء االنقسام ال : "ي مدينة غزة أمس بحضور عدد من الصحافيينالفلسطينيين ف
فتح بوابات جديدة للخالف واالنقسام، ونجاح الحوار مرهون بالتزام هذه التعديالت الجوهرية واألساسية، 

  ".وعدم التزامها سيلقي بآثار سلبية على نتائج الحوار دون شك
الحظات للحركة على المسودة المصرية، بدءاً من العنوان الذي يجب أن  م٩واستعرض أبو زهري 

ورأى أن المسودة ". المشروع الوطني الفلسطيني"بدالً من " مشروع المصالحة الفلسطيني"يستبدل بـ 
تقدم كل ما يريده الرئيس محمود عباس من تمديد واليته تلقائياً، وتفويضه االستمرار في التفاوض مع "

  ". وإبرام اتفاقاالحتالل
رفض الحركة أن تكون منظمة التحرير الحالية التي ال نعترف بشرعيتها هي مرجعية "وعبر عن 

لن تقبل "، مشدداً على أن الحركة "للقضايا المصيرية، بل المنظمة الجديدة بعد انتخاب مجلس وطني جديد
وشدد ". غيره من الملفات األخرىبإبرام اتفاق نهائي قبل االتفاق في شكل محدد على موضوع المنظمة و

المسودة تتعارض مع حق شعبنا في المقاومة من خالل استخدامها مصطلح نبذ العنف واستخدام "على أن 
  ".عبارة المقاومة في إطار التوافق الوطني

تشترط أن يكون أي اتفاق رزمة واحدة حتى ال نسمح بتهرب حركة فتح من "وأكد أن الحركة 
زمة لها، كما جرى من خالل تعاملها في شكل انتقائي مع اتفاقي القاهرة ومكة، وحتى االستحقاقات المل

  ".التنفيذ يجب أن يكون متزامناً
وعن األجهزة األمنية، طالب بأن يكون هناك نص واضح يتضمن غزة والضفة بشكل متزامن، مبدياً 

كما جاء "  الوطن والمواطنينتكون األجهزة وحدها المخولة مهمة الدفاع عن"اعتراض الحركة على أن 
  .في المسودة
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المسودة تضمنت إدراج بعض القضايا التي ال عالقة لها بالمصالحة الفلسطينية، وإنما بالعالقة "وقال إن 
، معتبراً أن مناقشة هذه القضية يجب أن تتم بمعزل عن اتفاق المصالحة، "مع المحتل مثل قضية التهدئة
 في سياق التوافق الوطني وباستحقاقاتها وبسقف زمني محدد، علماً أن كما يجب أن يتم التقرير فيها

ورفض دعوات فتح العتماد الحكومة  ".المسودة لم تحدد سقفاً، ما يعني تعهد الفصائل وقف المقاومة
 .الجديدة برنامج منظمة التحرير

االتهامات من جانبه، دافع مستشار حكومة حماس المقالة احمد يوسف عن موقف حماس، رافضاً 
لدينا تحفظات ومالحظات على الورقة المصرية يمكن حلها : "الموجهة لها بأنها تعيق الحوار، وقال

المستوى : "وعن الخالف بين الجناح العسكري والسياسي للحركة، أجاب". وأخذها في عين االعتبار
  .لحل، مؤكدا أن توجهات حماس هي باتجاه ا"السياسي في حماس هو الذي بيده القرار

أيمن طـه القيـادي فـي       أن  غزة أشرف الهور     عن مراسلها من   ٣/١١/٢٠٠٨ القدس العربي،    ونقلت
مرهون بوقف اإلجراءات التي    "أن نجاح الوساطة المصرية     " القدس العربي "رأى خالل حديث مع      حماس

  ".تقوم بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من حمالت اعتقاالت مستمرة ضد نشطاء حماس
مـن خـالل زيـادة وتيـرة        "مساعي مصر الهادفة إلنجاح الحـوار       " تقويض"واتهم طه حركة فتح بـ      

  ".االعتقاالت السياسية، عقب الدعوة المصرية
مـسودة  "إلى ذلك فقد أكد طه أن حركته تطالب مصر بأن تأخذ مالحظات الفصائل وحركة حماس على                 

  ". أثناء هذه الجلساتاالتفاق في االعتبار، قبل بدء جلسات الحوار، ال
الحركة ستحدد طبيعة الوفـد، وفـق مـا         "وعن طبيعة وفد حماس في المشاركة، قال القيادي في حماس           

، في إشارة منه إلى إعالن عدة       "ال تربط وفدها بمشاركة اآلخرين    "، الفتاً إلى أن حماس      "تقتضيه المصلحة 
  .هذه التنظيماتفصائل فلسطينية مشاركتها بوفد يضم األمناء العامين في 

  
  " تدارس أوضاع الحوار" غزة إلى دمشق للقاء قيادة الحركة هناك لـوفد حركة الجهاد يغادر .١٣

غادر وفد من حركة الجهاد أمس قطاع غزة متوجهاًً للعاصمة الـسورية دمـشق،              :  أشرف الهور  - غزة
ـ     زام القيادي فـي الجهـاد ان       وقال نافذ ع   ".تدارس األوضاع المتعلقة بالحوار   "للقاء قيادة الحركة هناك ل

وأكـد أن الـدكتور      .حركته ستدرس مقترحات وطريقة حل الخالف قبل التوجه لحوار القاهرة المرتقب          
  .رمضان عبد اهللا شلح األمين العام للحركة هو من سيترأس وفد الجهاد في حوار القاهرة المرتقب

يحمـل رؤيـة ذات   "يمه المتجـه لدمـشق   إلى ذلك فقد أكد داوود شهاب الناطق باسم الجهاد أن وفد تنظ        
اتجاهين لحل الصراع السياسي القائم داخلياً على أساس تقوية الجبهة الداخلية وإنهاء االنقـسام الـداخلي                
واتجاها آخر إلدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي وتبني إستراتيجية عمل موطني مدعومـة عربيـا               

، كال من الدكتور محمد الهندي وإبـراهيم النجـار وجميـل            ويضم وفد الجهاد إلى جانب عزام      ".ودوليا
  .يوسف

  ٣/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  االصوات المعارضة للمصالحة في السلطة ليست من فتح : األحمدعزام  .١٤

أن " الحياة"كشف رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
سيبدأ فعليا في العاشر من الشهر الجاري، على أن تتم خالل اليوم السابق له الحوار الذي سترعاه مصر 

  .لقاءات ثنائية للمشاورات لمناقشة الورقة المصرية
إن الرئيس محمود عباس سيحضر اللقاء وسيلقي كلمة وسيجلس على المنصة " الحياة"وقال األحمد لـ 

ووزراء خارجية كل من مصر واألردن بجوار رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان 
سيغادر مصر ولن يحضر جلسات " أبو مازن"والسعودية وسورية وقطر واليمن وتونس، الفتا الى أن 
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 الجاري ٢٣واوضح أن الوفود ستغادر القاهرة على أن تعود في . الحوار التي يتم خاللها تشكيل اللجان
ى مدى أسبوع، مشيراً إلى أنه إذا ما حدث اتفاق على لبدء عمل اللجان ولمناقشة القضايا التفصيلية عل

القضايا التفصيلية، سيجري التوقيع النهائي بعد عيد األضحى المبارك مباشرة في مقر الجامعة العربية 
  .وفي حضور جميع وزراء الخارجية العرب

عالن مبادئ ولفت األحمد الى أن مصر ستحاول إقناع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً حماس، بتوقيع ا
بإنهاء االنقسام، مؤكدا أن المعطيات الخارجية إلنجاح الحوار أكبر بكثير من المعطيات الداخلية، لكنه 

إن الخالف الدائر حاليا بين الجناح : "لفت إلى وجود خالفات داخل حماس حول المصالحة، وقال
 هناك توافقا داخليا في فتح ، مشدداً على ان"العسكري والجناح السياسي في حماس يعكس أزمة داخلية

على ضرورة المصالحة، وقال إن األصوات التي تعارض المصالحة في السلطة ليست من فتح وبالتالي 
  . غير مؤثرة

  ٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
 لن نشارك في الحوار في ظل استمرار االعتقاالت: الرشق زتع .١٥

لن نشارك في الحوار في     "ة دمشق   قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في العاصمة السوري         
ظل استمرار االعتقاالت وال يمكن ان نذهب الى الحوار في ظل وجود معتقل سياسي واحد في سـجون                  

  ."من يسجن ويعتقل في الضفة الغربية هدفه افشال الحوار." "سلطة عباس
 النتائج ستقرر   ان حماس تقيم الموقف وتطالب باالفراج عن المعتقلين ووقف الحملة وفي ضوء           "واضاف  

واردف  ."الحركة موقفها الحاسم تجاه المشاركة في الحوار وتحمل سلطة عباس كامل المسؤولية عن ذلك             
ان حملة االعتقاالت والقمع والتعذيب الشرسة في السجون تتنامى بصورة يتنافس فيها مـع سـوء                "قائال  

  ."وقمع االحتالل
هرة يوم االثنين لعرض وجهة نظر حماس على عمر         واضاف ان وفدا رفيعا من حماس سيسافر الى القا        

  .سليمان رئيس المخابرات المصرية والذي يوجه مبادرة القاهرة
 ٣/١١/٢٠٠٨ ،٤٨عرب

  
   وعناصرها وقياداتها الحركة من أنصار ٢٠٤أجهزة السلطة في الضفة تعتقل : حماس .١٦

ة أمن السلطة الفلسطينية في     انتقد تقرير صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس استمرار أجهز         : غزة
الضفة الغربية في اعتقال كوادرها وأنصارها على الرغم من كل دعوات الحوار إلنهاء حالة االنقـسام،                

وأورد التقرير الذي أرسـلت     .واعتبرت ذلك شكال من أشكال حماية قوات االحتالل من عمليات المقاومة          
 حركة المقاومة اإلسالمية حماس الذين اعتقلـتهم     جردا بأسماء كوادر وأنصار   " قدس برس "نسخة منه لـ    

تمعن قوات أمن السلطة في معاداة أهلنا في        ... : "أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وقال       
من أبناء ومناصري حركة حماس، باإلضافة على اقتحام العديـد مـن            ) ٢٠٤(الضفة الغربية فتختطف    

  "...المساجد
 ٢/١١/٢٠٠٨،قدس برس

 
 حماس تنفي علمها عن مقايضة بينها وبين عباس حول تمديد الرئاسة  .١٧

بـين  ) مقايـضة (  السعودية حول "المدينة " صحيفة نفت حماس، علمها بما أوردته : رنا الشرافي- غزة
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس، تشمل تفعيل المجلس التشريعي لقاء تمديد واليـة               

، "لم نسمع بهذا األمر إال عبر وسائل اإلعـالم        :" على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم      الرئيس، وقالت 
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مشيراً إلى أن أي اتصال بين الرئيس والمجلس التشريعي يجب أن يتم بشكل مباشر مع رئيس التشريعي                 
  .وذلك حسب القواعد التي تنظم العالقة بين رئيس السلطة والمجلس التشريعي

المجلس التشريعي سيد نفـسه، وال      :" على تفعيل المجلس التشريعي بقوله    " فلسطين"وعلق في حديث لـ     
، موضحاً أن كتلة حركة فتح البرلمانية هـي مـن            "يحل بقرار رئاسي وهو غير معطل ويصدر قرارات       

  . عطلت نفسها بمقاطعتها لجلسات التشريعي
ة سلبية، ويجب أال تكون أصـالً، وأال      هذه المقايض :"قال) المقايضة(وحول تمديد والية الرئيس من خالل       

تمديد واليـة   :" وقال". تطرح من قبل رئيس السلطة، ألنها تعني التفافا على القانون والدستور الفلسطيني           
الرئيس، يعتبر قضية قانونية وليست سياسية واألصل أن تناقش تحت قبة البرلمـان وحـسب القـانون                 

 ".األساسي الفلسطيني
  ٣/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  عتزمون الترشيح للجنة المركزيةيالعشرات من قياديي فتح  .١٨

ـ        :  وليد عوض  -رام اهللا    امس بان  " القدس العربي "اكدت مصادر في مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح ل
. هناك تزاحما على الترشح لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح خالل المؤتمر العـام القـادم للحركـة                

 قياديا في الحركة يعتزمون الترشح خـالل المـؤتمر القـادم            ٥٠بان هناك حوالي    واوضحت المصادر   
  .لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح

وذكرت المصادر بان عدد كبيرا من اعضاء المركزية الحالية يعتزمون ترشيح انفـسهم اضـافة الـى                 
  .الطامحين الجدد لعضوية المركزية

الرجوب رئيس اتحاد كرة القـدم الفلـسطينية واللـواء توفيـق            واشارت المصادر الى ان اللواء جبريل       
الطيراوي رئيس جهاز المخابرات العامة الذي اقاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئاسة الجهـاز               
قبل اكثر من اسبوعين اضافة الى قائد االمن الوطني السابق الحاج اسماعيل جبـر يعتزمـون ترشـيح                  

  .كزيةانفسهم لعضوية اللجنة المر
واوضحت المصادر بان الناطق باسم حركة فتح احمد عبد الرحمن وعزام االحمـد رئـيس كتلـة فـتح         
البرلمانية والنائب محمد دحالن وحكمت زيد مستشار عباس لشؤون المحافظات وسمير المشهراوي احد             

فتـوح  قادة فتح السابقين في قطاع غزة وابو علي شاهين عضو المجلس الثوري لحركة فتح وروحـي                 
رئيس المجلس التشريعي االسبق وعدنان سمارة عضو المجلس الثوري وحمدان عاشور عضو الثوري،             
وحسين الشيخ امين سر مرجعية حركة فتح وقدورة فارس رئيس نادي االسير، يعتزمون ترشيح انفـسهم         

 االسير مـروان    لعضوية المركزية اذا ما تم عقد المؤتمر العام السادس للحركة، وذلك اضافة الى النائب             
  .البرغوثي وناصر القدوة ممثل فلسطين السابق في االمم المتحدة

ترتيـب  "واوضحت المصادر بان اجتماعات بين قيادات فتح بدأت باالنعقاد من اجل بنـاء التحالفـات و               
  .للفوز بعضوية المركزية اذا ما عقد المؤتمر العام" االمور

  ٣/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  لعضوية اللجنة المركزية " البرغوثي ودحالن والقدوة "فتح تنفي ترشيح .١٩

نفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب انتصار الوزير االنباء التي تناقلتها وسائل اإلعـالم                :غزة
عن توصيات بترشح كل من مروان البرغوثي، ومحمد دحالن، وناصر القدوة، لعضوية اللجنة المركزية              

للجنة التحضرية لمؤتمر حركة فتح السادس والذي ضم أمناء سر قيـادة أقـاليم              خالل االجتماع األخير    
  .القطاع، وقادة الهيئات القيادية العليا للحركة
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إنه لم يتم ترشيح أي من الشخصيات داخل هـذا          : أمس: االلكتروني" فلسطين اليوم "الوزير لموقع   "وقالت  
التي طرحت أسماؤهم أخوة في الحركة إال أنه لـم          أنه بالرغم من أن كافة االشخاص       "معتبرة  ، االجتماع

 ".يتم ترشيح األسماء خالل المؤتمر التحضيري
  ٣/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
 " نذير شؤم"زيارة رايس للمنطقة : المصريمشير  .٢٠

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس مشير المصري إن زيـارة              :  د ب أ   -غزة  
 األميركية كوندوليزا رايس إلى الشرق األوسط مع اقتـراب موعـد الحـوار الـوطني            وزيرة الخارجية 

تعزيز "وقال المصري في تصريح لمواقع إعالمية إن رايس تأتي في كل مرة لـ  ".نذير شؤم"الفلسطيني 
 ".وتقوية إسرائيل ولتأكيد الوالء المطلق لهذا العدو دون أن تقوم بـأدنى مـصلحة للـشعب الفلـسطيني                 

الفيتـو  " اف إن هذه الزيارة تأتي أيضا مع اقتراب موعد الحوار الوطني الفلسطيني للتأكيـد علـى               وأض
 ".األميركي ولممارسة الضغط الالمنقطع على السلطة

  ٣/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
   تؤكد تمسكها بالمقاومة وتدعو إلنهاء االنقسامفصائل:  لوعد بلفور٩١الـفي الذكرى  .٢١

 على تمسكها بالمقاومة والسبل المتاحة كافـة السـترداد حقـوق الـشعب      شددت فصائل فلسطينية   :غزة
 لوعد بلفور المشؤوم التي مرت أمـس، إلنجـاح          ٩١الفلسطيني، مشيرةً إلى أهمية استغالل الذكرى ال        

  .الحوار الفلسطيني المرتقب في القاهرة وإنهاء االنقسام الخطير
 غزة الشعب الفلسطيني إلى دعم الحوار وإنجاحه عبـر          ودعت اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع       

فعاليات ورسائل وبرقيات لألشقاء في مصر ولجامعة الدول العربية، وأوضحت أن حال االنقسام شـكل               
النموذج األمثل لالحتالل واضر بالمصلحة الوطنية، مشددة على أن الحوار الشامل هو الطريق الوحيـد               

أن فلسطين أرض عربية إسالمية الهويـة، ال  " وشددت حركة حماس على    .إلنهاء االنقسام وعودة الوحدة   
يملك أّي كان الحق للتفريط أو التنازل عن شبر من ترابها، وأن أي اتفاقيات تنتقص من الحق التـاريخي             

  ".للشعب واألمة العربية واإلسالمية فيها تعتبر باطلة شرعياً ووطنياً وتاريخياً، وال اعتراف بها
اس قادة األمة العربية واإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية، للقيـام             وطالبت حم 

بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه فلسطين والقدس واألقصى، كما طالبت الرئيس محمـود عبـاس باالهتمـام               
 مـن   إن أي توقيع واتفـاق ينـتقص      "وقالت  . في الضفة " الحرب ضد المقاومة  "بالوضع الداخلي، ووقف    

مراجعة أنفسهم والتوقف عن التالعـب      ) المفاوضين(حقوق شعبنا هو نزع لشرعيتهم الوطنية، لذا عليهم         
  ".بمصير شعبنا وقضيته وثوابته

من جهتها، أكدت حركة الجهاد حق الشعب الفلسطيني في العودة، وطالبت الحكومات والشعوب العربيـة               
والقومي في تدعيم أسس الوحدة والتالحم الفلسطيني لحماية        واإلسالمية وقادتها بأن تقوم بواجبها الشرعي       

  .القضية الفلسطينية
وأكدت ألوية الناصر صالح الدين رفضها ألي اتفاق ال يضمن ثوابت الشعب الفلسطيني بحـق العـودة                 
والقدس وإنهاء قضية الالجئين والعودة، وشددت على أن فلسطين أرض عربية، وأن حق شـعبها فـي                 

ته كل الرساالت السماوية واألعراف والقوانين الدولية، وطالبت بوقـف المفاوضـات مـع              المقاومة كفل 
  ".إسرائيل"

  ٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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 بالضفة سرايا القدس يناشد الفصائل التدخل لإلفراج عنه من سجون السلطة فيقائد  .٢٢
اء جنـين، المؤسـسات   قائد سرايا القدس في بلدة قباطيا قض" عالء أبو الرب"ناشد أمس، األسير  :جنين

الحقوقية والفصائل الفلسطينية التدخل لإلفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في سجون األجهزة األمنية              
  .بالضفة الغربية المحتلة

قبل أشهر بعد نجاته من محاولة اغتيال برصاص قوات إسرائيلية خاصة، اعتقل فـي              " أبو الرب "واعتقل  
  .والية لرئيس السلطة محمود عباس وهو مصابأعقابها من قبل قوات األمن الم

  ٣/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   مصالحة ما بين عباس وقريعتسعى لعقدقيادات في حركة فتح  .٢٣

تسعى قيادات في حركة فتح لعقد مصالحة ما بين الرئيس محمود عباس ومفوض             :  وليد عوض  - رام اهللا 
يني وتلطيف االجواء المتوترة بينهما منذ اكثر       عام حركة فتح احمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلسط        

  .من شهر، وذلك قبل انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة وانعقاد جلسات الحوار الوطني في القاهرة
واوضحت المصادر ان قيادات فتحاوية تحاول تحسين العالقة بين الرجلين جراء مهاجمة االخيـر قبـل                

الفلسطينية برئاسة سالم فياض، وانتقاده نهج عباس التفاوضي مـع          اكثر من شهر حكومة تسيير االعمال       
  .اسرائيل اضافة لخالفات حول المؤتمر العام السادس لحركة فتح

ونقل عن مصادر فتحاوية أن احمد قريع لم يستجب لطلبات عباس بوقف التحريض على فياض وانتقاده،                
سرائيلية على أعلى المستويات يـشارك فيهـا         إ -االمر الذى وصل بقريع الى مقاطعة مباحثات فلسطينية       

 .الرئيس عباس وكان اشهرها رفض قريع مرافقة عباس للقائه االخير مع اولمرت قبل اسابيع
  ٣/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  حماس تنفي عرض دول عربية عليها ترحيل المتورطين في عمليات القتال الداخلي  .٢٤

وجود اقتراح عربي بترحيل المتهمين بعمليات قتل خالل        نفت حركة حماس امس     :  وليد عوض  -رام اهللا   
االقتتال الداخلي العام الماضي ما بين فتح وحماس الى اليمن مؤقتا النجـاح الحـوار الـوطني المقـرر       

  .انطالقه االسبوع القادم في القاهرة
 مـا   وقال فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم حماس في قطاع غزة امس ان هناك لجنة خاصة ستبحث               

 حزيران من العام الماضي، موضحا ان هذا الملف مطروح          ١٤جرى في قطاع غزة والضفة وتداعيات       
  .ضمن الملفات الخمسة المطروحة على طاولة الحوار

 ١٤المحلية انه سيتم معالجة كل التداعيات لما بعـد          " سما"واكد برهوم في تصريح صحافي نشرته وكالة        
غزة في االطار االجتماعي واالداري واطار المـصالحة واالطـار           في الضفة و   ٢٠٠٧) يونيو(حزيران  

  ".ما بعد حزيران"كل ما حصل يجب ان يعالج ضمن الملف الذي اطلق عليه اسم ملف "المهني، موضحا 
اللجنة ستدرس كيفية اتمام المصلحة وحل الذموم وانهاء كافة المشاكل بما فيها الموظفون             "واشار الى ان    

  .موضحا ان المصالحة ستعيد الحقوق الى اهلها وتنهي كافة المشاكل" اتبوالمعتقلون والرو
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت ان دوال عربية عرضت على طرفي النزاع فتح وحماس ان تقوما بابعاد                
من تورطوا من الجانبين في عمليات قتل الى احد البلدان العربية وذلـك للـدفع فـي انجـاح الحـوار                     

  .ةوالمصالحة الوطني
وقالت المصادر ان دوال عربية رفضت استقبال االشخاص المنوي ترحيلهم اليها اال ان الـيمن وافقـت                 

 .على استقبالهم لفترة مؤقتة حتى انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وتهيئة االجواء لعودتهم
  ٣/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
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   السياسة األمريكية ال تتغيرلكن العالم سيكون أفضل بابتعاد بوش عن المسرح: الجهاد .٢٥
نحن ال نراهن كثيرا على االنتخابات األمريكية "قال الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد   :غزة

القادمة، ومن الواضح أن التركيز في الحملة االنتخابية لكال المرشحين باراك اوباما، وجون مكين على 
ألمريكي واألوربي وبالتأكيد في هذه الظروف ربما تأتي القضايا االقتصادية التي عصفت باالقتصاد ا

واستبعد عزام في تصريح  ".القضية الفلسطينية في مرتبة متأخرة بالنسبة الهتمامات الناخب والمرشحين
أن يكون هناك تغيرا محتمال في السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مجمل " قدس برس"لـ 

إلسالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العالم سيكون أفضل بغياب الرئيس األمريكي القضايا العربية وا
  .جورج بوش عن المسرح الدولي

 ٢/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  أولمرت لن يتعهد لدمشق باالنسحاب الكامل مقابل المفاوضات المباشرة .٢٦

در سياسية مصا أن زهير اندراوس نقالً عن الناصرة من ٣/١١/٢٠٠٨القدس العربي، ذكرت 
، ليس مستعداً أن أولمرتإسرائيلية، وصفت بأنّها رفيعة المستوى، األحد، أفادت أّن رئيس الوزراء ايهود 

يعد سورية باالنسحاب الكامل من هضبة الجوالن، مقابل موافقة دمشق على االنتقال من مرحلة 
وزادت . المفاوضات المباشرةالمفاوضات غير المباشرة مع اإلسرائيليين عبر الوساطة التركية، إلى 

 يقوم في هذه األيام بفحص اقتراحات أولمرتاإلسرائيلية أمس اّن " هآرتس"المصادر، كما أفادت صحيفة 
بديلة يقدمها للسوريين ومن شأنها أن تدفعهم إلى الموافقة على االنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع 

احاً بموجبه يتم اإلعالن عن تعهد إسرائيلي ضبابي ووفق المصادر فإّن أولمرت يفحص اقتر. إسرائيل
وزادت المصادر قائلة إنّه في حال إعطاء  .للغاية فيما أسمته المصادر تحديد الحدود بين الدولتين

إسرائيل تعهدا ضبابيا للغاية للسوريين، فإنّها ستتنازل عن مطلبها الواضح من دمشق بأن تتنازل عن 
يلياً محور الشر، أي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وحزب اهللا اللبناني عالقاتها مع ما يسمى إسرائ

  .وحركة حماس في فلسطين وأيضاً عالقات دمشق مع كوريا الشمالية
مكتب اولمـرت   أن  كفاح زبون،رام اهللا في   نقالً عن مراسلها   ٣/١١/٢٠٠٨ الشرق األوسـط     وأضافت

.  باالنسحاب من الجوالن مقابل مفاوضات مباشـرة       اولمرت تعهد لسورية  يكون  نفى في بيان رسمي ان      
، نعود ونؤكد أن رئيس الحكومة لم يمنح        )امس(بخالف ما جاء في التقارير صباح اليوم      "وجاء في البيان    

وكانت إذاعة الجيش االسرائيلي قد قالت إن أولمرت أعرب عـن           ". أية وديعة لسورية في شأن الجوالن     
ـ   استعداده للتعهد لسورية، وعلى غ     ، االنسحاب إلـى حـدود الرابـع مـن          "وديعة رابين "رار ما عرف ب

واوضـح بيـان مكتـب       . يونيو مقابل التقدم في المفاوضات وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة         /حزيران
نقلـت رسـالة    "اولمرت، ان الصياغة الوحيدة التي استخدمها اولمرت، كما أبلغ الحكومة كانت كما يلي              

كان ذلك هو األسـاس لبـدء       "، وبحسب البيان    "يد، وهو يعرف ماذا أتوقع منه     لألسد بأنني أعرف ماذا ير    
  ".المباحثات

  
   السوريين إلى مفاوضات مباشرة في دمشق أو القدسيدعوبيريز  .٢٧

 في تحقيق السالم مع سورية،      "إسرائيل"اكد امس رئيس الدولة االسرائيلية رغبة       :  كفاح زبون  - رام اهللا 
وقال بيريز، فـي سـياق      . رة بين قيادتي البلدين في القدس او في دمشق        مقترحا اجراء مفاوضات مباش   

انه لوال  "محاضرة القاها امام طالب في الجامعة العبرية في القدس بمناسبة بدء العام الدراسي االكاديمي               
قيام الرئيس المصري الراحل انور السادات بزيارة الورشليم القدس لما تم التوصل الى سالم بين بـالده                 

 وحركـة حمـاس     "سـرائيل إ"وردا على سؤال الحد الطالب حول امكانية اجراء حوار بين           ". إسرائيلو
  ".واإلرهابكف حماس عن الدعوة الى القتل "اشترط بيريز ذلك بـ



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ١٢٤٥:         العدد       ٣/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

 رئيس الدولة بالسفاح قائال انه يرفض مصافحته بحجـة قتلـه اطفـاال              توعلم ان طالبا من الناصرة نع     
  .ال االمن ويخرجوا الطالب من المكتبةبقطاع غزة قبل ان يتدخل رج

 ٣/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل"ـ السالم مع مصر هو مكسب استراتيجي ل: باراك .٢٨

قالت اإلذاعة العبرية الرسمية أمس إّن وزير األمن إيهود باراك عقب علـى     :  زهير اندراوس  -الناصرة  
لمـصر  ولمرت السريع   أ، و زاعتذار بيري  أن   التي قال فيها  [تصريحات رئيس حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان     

 في حديث لمراسل اإلذاعة السياسي وقال فيما قال إّن السالم مع            ]شبيه بتصرفات امرأة تتعرض للضرب    
مصر هو مكسب استراتيجي إلسرائيل، وتابع باراك إّن مصر هي طرف مسؤول وهـام فـي الـشرق                  

ائالً لإلذاعة إنّه حتى االعتبارات االنتخابيـة فـي         األوسط، وتصريحات ليبرمان تفتقر للمسؤولية، وزاد ق      
  .الدولة العبرية ال تبرر المس بنسيج العالقات الهامة والحساسة مع مصر، على حد تعبيره

  ٣/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   على غرار مقتل رابين"إسرائيل"الشاباك يحذر من اغتياالت سياسية في  .٢٩

، مـن   "الـشاباك "ين رئيس جهاز المخابرات االسرائيلية العامة       حذر يوفال ديسك  :  كفاح زبون  -رام اهللا   
احتمال وقوع اغتيال سياسي آخر في إسرائيل على غرار اغتيال رئيس الوزراء االسبق اسحق رابين في                

ان هناك استعداداً لدى أوسـاط  "وقال ديسكن .  على يدي يميني متطرف معاد لعملية السالم ٤/١١/١٩٩٥
 ان هذه االوساط مستعدة     إلىمشيرا  " ام االسلحة النارية بغية احباط خطوات سياسية      يمينية متطرفة الستخد  

  .ايضا الستهداف قادة سياسيين
وجاءت أقوال رئيس الشاباك في تقرير قدمه إلى أعضاء الحكومة صباح امس، وذلك قبل يوم من الذكر                 

 ان الممارسات االخيـرة     ولمرتأوفي جلسة الحكومة، اكد رئيس الوزراء ايهود        .  الغتيال رابين  ١٣الـ
، بينما وعد وزير الدفاع ايهود باراك بقمعهـا         "ال تحتمل وغير مقبولة   "للمستوطنين في الخليل، اصبحت     

بشدة بعد جرح شرطيين اسرائيليين في مواجهات اندلعت قبل يومين بين الشرطة ومستوطنين اثر هـدم                
  .بناء استيطاني قرب مستوطنة كريات اربع

  ٣/١١/٢٠٠٨سط الشرق األو
  
   توقف تمويل المستوطنات العشوائية"إسرائيل" .٣٠

يوقف حاال التمويل المباشر وغير المباشـر  "قرر مجلس الوزراء االسرائيلي ان :  محمد هواش -رام اهللا   
كذلك قرر اتخـاذ الخطـوات      ". للنقاط االستيطانية العشوائية والبنى التحتية التابعة لها في الضفة الغربية         

  .على مستخدمي الدولة الذين لهم ضلع في التحريض ضد الجيش االسرائيلي وجنودهالمناسبة 
ومن المقرر ان يعرض وزير الدفاع ايهود باراك على مجلس الوزراء خـالل اسـبوعين، االجـراءات                 

  .المتخذة ضد النقاط االستيطانية العشوائية وضد المخلين بالنظام العام
المستوطنين اليهود في الـضفة     (معظم سكان يهودا والسامرة     "ن  وصرح رئيس الوزراء إيهود أولمرت بأ     

يحترمون القانون إال أن هناك مجموعة ليست بصغيرة من الخارجين          ) اسرائيليون(هم مواطنون   ) الغربية
وأكـد  ". وضمان االمن ) الجيش(على القانون الذين يمارسون العنف ضد الجهات المعنية بتطبيق النظام           

  ".هذه الظاهرة ال يمكن تحملها والتسليم بها"السبوعية لمجلس الوزراء أن في مستهل الجلسة ا
يعتبـر اختبـارا    ) الـضفة (تطبيق القانون في المناطق     "الى ذلك، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان         

  ".للحكومة االسرائيلية، وانه يجب تطبيقه ومعاقبة المخالفين من دون اي تردد وعلى جناح السرعة
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ان مجلس الوزراء اعطى وزير العدل دانيال فريدمان والدوائر االمنية، صالحية تعـديل مـشاريع              وافيد  
  .قوانين اذا ما اتضح ان الوسائل المتوفرة لتطبيق القانون ليست ناجعة

 ٣/١١/٢٠٠٨النهار، 
  
  لقائمة الليكود االنتخابية" معتزلة" يستقطب شخصيات سياسية نتنياهو .٣١

عالم عبرية أن الوزير وعضو الكنيست السابق زئيف بنيـامين بـيغن قـرر              ذكرت وسائل إ  : آي.بي.يو
العودة إلى الحياة السياسية والترشح ضمن قائمة حزبه الليكود لالنتخابات، في ظل مساع مـن الحـزب                 

وأعلنت الناطقة العسكرية السابقة العميد     . اليميني لضم شخصيات ذات جذور سياسية إلى قائمته االنتخابية        
ويسعى نتنياهو إلى ضـم يـائير        .يغف نيتها التنافس ضمن قائمة الليكود في االنتخابات المقبلة        ميري ر 

شامير، نجل رئيس الوزراء األسبق اسحق شامير، إلى قائمة حزب الليكود، وإلى إعادة الوزير األسـبق                
  .دان مريدور إلى المنافسة ضمن قائمة الليكود

  ٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   تدرس إنشاء مطار مشترك مع السلطة"إسرائيل": "هآرتس" .٣٢

ان هيئة المطارات االسرائيلية تدرس انشاء مطار اسرائيلي فلسطيني         " هآرتس"ذكرت صحيفة   : الوكاالت
ونقلت الـصحيفة عـن      . مشترك قرب الشاطئ جنوب نتانيا الواقعة قرب الحدود الغربية للضفة الغربية          

بـن  "ي قوله في كلمة ألقاها أمام المؤتمر االقتصادي بمطار          رئيس هيئة المطارات اإلسرائيلية اوفاديا إيل     
ولتسهيل الوصل إليه مـن     . المطار سيخضع إلدارة مشتركة من االسرائيليين والفلسطينيين      " ان" غوريون

هذا العمل يعتبـر     "وأضاف". الجانب الفلسطيني، فانه سيتم ربط هذا المطار مع الضفة الغربية عبر نفق           
بـشأن  (فهناك محادثات علـى مـستوى عـال         .  وبإمكانه ان يحصل على تمويل دولي      إجراء لبناء الثقة  

ويشارك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير موفد الرباعية الدولية فـي            . بين الجانبين ) المشروع
  ".هذا األمر

  ٣/١١/٢٠٠٨البيان اإلمارات، 
  
  هما تصاريح بالتعذيبولمرت ورئيس الشاباك لمنحأ تطالب باعتقال  حقوقيةمنظمات .٣٣

قامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفـرد            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل صباح أمس بتقديم طلب إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية حسب قانون               

اولمرت وضد جهاز المخـابرات العامـة       تحقير المحكمة، ضد حكومة إسرائيل ورئيس الحكومة ايهود         
ورئيس الجهاز يوفال ديسكن، وذلك ألنهم مسؤولون عن السياسة التي تمنح تصاريح مسبقة تبيح استخدام               

  . ويعتبر هذا األمر بمثابة مخالفة وخرق لقرار المحكمة العليا. التعذيب
قـرار  "، والمعـروف باسـم      ١٩٩٩ سبتمبر من العـام      /يشار إلى أّن قرار المحكمة الصادر في أيلول       

، أكد بأنه ال توجد لرئيس الحكومة أو لرئيس جهاز المخابرات العامة صالحية فرض توجيهات               "التعذيب
وخالل ما يزيد عن تـسع سـنوات        . أو قواعد وتصاريح تبيح استخدام الوسائل الجسدية أثناء التحقيقات        

ات تثبت أن الشاباك يخل وبـشكل مـنظم         مضت على قرار المحكمة تراكمت لدى المطالبين دالئل وإفاد        
  .بهذا القرار

وذكرت الجمعيات الحقوقية في الطلب أن قرار المحكمة حدد وبشكل ال يدع مجـاالً للـشك أن أعمـال                   
كما  .الشاباك تجاه فئة واسعة من الخاضعين للتحقيق، في الماضي والحاضر كانت وما زالت غير قانونية              

لتحقير على أن مرتكبي هذه األعمال معرضون للمـساءلة القانونيـة           أكدت المؤسسات التي قدمت طلب ا     
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بتهمة ارتكاب جرائم جنائية خطيرة يحاسبون عليها داخل دولة إسـرائيل وخارجهـا بحـسب القـانون                 
  .اإلسرائيلي وبموجب القانون الدولي

 ٣/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 مواطن في غزة ينتظرون فتح معبر رفح للمغادرة ٤٥٠٠ .٣٤

أفاد إيهاب الغصين الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية بغزة في تـصريح صـحافي، أن عـدد                 : غزة
 مـسافراً بيـنهم     ٤٦٢٨المواطنين الراغبين بالسفر بلغ حتى اآلن حسب الكشوفات التي أعدتها الوزارة            

زاً  يحملـون جـوا    ١٩٩ طالباً، و  ٧٨٦ مسافراً تجاوز الستين من عمره، و        ٢٧٠ امرأة وأكثر من     ١١٨٢
 زوجة محتجزة في غزة، وأشار إلى أن عدد أصحاب          ٢٠٢ طفالً دون سن الخامسة، و       ٢٤٤مصرياً، و   

 . من أصحاب الجوازات األجنبية٣٠٠، يضاف إليهم ١٧٠٠اإلقامات العالقين في غزة يتجاوز 
 ٣/١١/٢٠٠٨فلسطين اليوم، 

  
   للطعام في غزة هدفه القضاء على الجوعبنكأول  .٣٥

افتتح في قطاع غزة بنك للطعام مهمته تقديم الطعام الى فقراء ومحتاجين مـن بـين مئـات آالف                   : غزة
وافتتحت بنك الطعام الهيئة األهلية لرعايـة األسـرة،          .الفقراء والمعوزين الذين يعيشون تحت خط الفقر      

ية األسرة المشرفة   وقال المدير التنفيذي للهيئة األهلية لرعا     .  في غزة أمس   "فلسطين"حسبما قالت صحيفة    
على البنك الدكتور عادل رزق إن المشروع خيري ويعتمد على ما يقدمه األغنيـاء ورجـال األعمـال                  
والفنادق والمؤسسات من مساعدات مختلفة، وأن الهيئة قامت بتجهيز مقر ومطبخ وجـزء كبيـر مـن                 

  .المعدات الالزمة للبنك
  ٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
 ين وثالثة مفقودين انهيار نفق يخلف أربعة مصاب .٣٦

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، مساء أمس، وفقد ثالثة آخرون في انهيار نفق يربط قطاع غزة               : غزة
وذكرت مصادر طبية، أن أربعة مواطنين أصيبوا بحاالت اختناق جراء          . المحاصر باألراضي المصرية  

ن إلى أحد المستشفيات لتلقـي العـالج        انهيار نفق عليهم أثناء عملهم داخله، موضحة أنه تم نقل المصابي          
 .الالزم

  ٣/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  

   بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة٢٢٠معهد أريج يكشف وجود  .٣٧
ذكر تقرير حقوقي أن المستوطنين بدأوا يعملون مؤخراً على بسط سـيطرتهم            :  احمد رمضان  -  رام اهللا 

واقع، مشيراً إلى قيام مجموعة من المستوطنين اليمينيـين         على مواقع فلسطينية، ووضعها تحت األمر ال      
 التقريـر   كشفو اإلسرائيليين بإعادة احتالل أربعة مواقع استيطانية تم إخالؤها سابقاً في الضفة الغربية             

 بؤرة استيطانية إسـرائيلية غيـر       ٢٢٠ وكشف عن وجود     ": الذي أصدره معهد األبحاث التطبيقية أريج     
رغم أن الحكومة اإلسرائيلية كانت قـد أعلنـت عـدة    : "وقال التقرير  .الغربية المحتلة قانونية في الضفة    

مرات عن التزامها بإخالء هذه البؤر بحسب خارطة الطريق، إال أنها لم تقم فعلياً بعمل أي شيء علـى                   
 دونمـا مـن   ١٥٠وأستولى المستوطنون أمس علـى   ".أرض الواقع أكثر من إصدار أوامر على الورق 

  ى بلدة عصيرة القبلية بمحافظة نابلس، أراض
  ٣/١١/٢٠٠٨المستقبل، 
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  االحتالل شرع بسلسلة اعتداءات خطيرة على المدينة المقدسة: الجبهة اإلسالمية المسيحية .٣٨
إن سـلطات   " الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسـات       "قالت  :  احمد رمضان  -رام اهللا   

ة من االعتداءات على المدينة المقدسـة ورموزهـا الدينيـة والتاريخيـة     االحتالل شرعت بسلسلة خطير 
وآثارها ومعالمها الحضارية بهدف ضرب وتشويش االستعدادات الفلسطينية والعربية لالحتفال بالقـدس            

وأكدت أن سلطات االحتالل بدأت في تنفيذ خطة خطيرة تقوم علـى             .٢٠٠٩عاصمة للثقافة العربية عام     
س وإزالة اآلثار والمعالم التاريخية لمدينة القدس كما هو الحال في مقبـرة مـأمن اهللا                أساس تشويه وطم  

وبينـت أن االحـتالل      .ومقبرة باب الرحمة وآثار منطقة البراق ومحيط األقصى ووادي حلوة من جهة           
  شرع في استحداث رموز ومباني ومواقع دينية خاصة باليهود 

  ٣/١١/٢٠٠٨المستقبل، 
  
 لحماس % ١٢،٣يصوتون لفتح مقابل س% ٤٨: استطالع .٣٩

أعدته مؤسسة ألفا العالمية بتكليف مـن تحـالف           أظهر استطالع حديث للرأي العام الفلسطيني      : رام اهللا 
من الفلسطينيين، يؤيـدون    % ٧٣,٣السالم الفلسطيني حول الوضع السياسي في األراضي الفلسطينية أن          

يعارضـون  % ٢٠,٩ ، مقابل ٢٠٠٩شريعية بداية العام حل المجلس التشريعي الحالي وإجراء انتخابات ت  
مـن  % ٣٩,٦وفي حال أجراء انتخابات رئاسـية فقـد أفـاد     .ال اعرف/ قالوا ال رأي % ٥,٨ذلك، و

إسماعيل هنيـة،   % ١٣,٨مروان البرغوثي،   % ٢٢,١المبحوثين أنهم سيصوتون للرئيس محمود عباس،       
قـالوا لـن يـشاركوا      % ٥,١قالوا ال احد،    % ٨,٥بسام الصالحي،   % ١,١مصطفى البرغوثي،   % ٥,٤

 . باالنتخابات الرئاسية
  ٣/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
  وخسائر جَمة...  الزيتون أسرة تقتات من موسمألفمائة  .٤٠

تكبد الفلسطينيون خسائر جمة في موسم الزيتون هذا العام ولم ينتجوا الكميات :  عاطف دغلس- نابلس
العيش الكريم، في ظل األوضاع االقتصادية السيئة التي تشهدها الكافية من الزيت التي تمكنهم من 

 . األراضي الفلسطينية بسبب موجة الغالء وانتشار حالتي الفقر والبطالة بشكل كبير
وأكد منسق العمل الجماهيري باتحاد لجان اإلغاثة الزراعية خالد منصور أن الخسائر لهذا العام كبيرة 

  .م اإلنتاج الطبيعيمن حج% ٦٠جدا، ولم ينتج سوى 
من جهته أشار فارس الجابي الخبير الفلسطيني والمستشار بشركة الشرق األدنى للمنتجات الزراعية أن 

من نسبة الدخل الزراعي بالسنوات الجيدة أي ما يقارب السبعمائة مليون % ١٢زراعة الزيتون تساهم بـ
إلى أن أكثر من مائة ألف أسرة فلسطينية من الدخل اإلجمالي، وأشار % ٦ و٣دوالر، ويبلغ ما نسبته 
 .تقتات من هذا الموسم

  ٢/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  

   غزة يشهد تراجعاً غير مسبوق منذ بدء اتفاق التهدئةمعابرأداء  .٤١
شهد أداء معابر قطاع غزة التجارية خالل الشهر الـماضي تراجعاً كبيراً في كمية :  حامد جاد- غزة 

لقطاع عبر هذه الـمعابر، إذ انخفض عدد الشاحنات الواردة عبر معبري كرم السلع الواردة إلى سوق ا
 شاحنة خالل الشهر ٢٣٤٠ شاحنة خالل شهر أيلول إلى ٣٧٠٠من نحو " كارني"أبو سالـم والـمنطار 

 %.٣٩الـماضي؛ ما شكل نسبة انخفاض تقدر بنحو 
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بال "ينفذه مركز التجارة الفلسطيني وكشفت البيانات الصادرة عن مشروع متابعة أداء الـمعابر الذي 
النقاب عن أن أداء معابر قطاع غزة كان خالل الشهر الـماضي األسوأ منذ بدء تطبيق اتفاق " تريد

 .التهدئة في التاسع عشر من شهر حزيران الـماضي
  ٣/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
    تنظم مؤتمرها السنوي الثالث" من أجل األقصىمسلمات" .٤٢

قلنـسوة   جل األقصى مؤتمرها السنوي الثالث، في مدينة        أ نظمت، أمس، مؤسسة مسلمات من      :  طولكرم
بأن  أكد رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح،        و . داخل الخط األخضر بحضور المئات من النساء      

 .بشائر الرسول صلى اهللا عليه وسلم االحتالل عن المسجد األقصى زائل، وذلك من خالل 
  ٣/١١/٢٠٠٨ ،لسطينصحيفة ف

 
   الحملة الوطنية لرفع القيود عن قلب الخليلانطالق .٤٣

طلقت امس الحملة الوطنية لرفع االغالقات عن قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التـي               أ: رام اهللا 
 نوفمبر الجاري، ومن المقرر ان يـصل     ٩يسيطر عليها الجيش والبؤر االستيطانية، فعاليات تستمر حتى         

 .  سنوات٨ون فلسطينيون ووفود اجنبية متضامنة مع البلدة التي تشهد اغالقا منذ مسؤول
 ٣/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   بشبهة إحراق مدرسة دينية في عكا   أشخاص  ثالثة يعتقل االحتالل .٤٤

بان أعلنت الشرطة اإلسرائيلية وجهاز األمن العام، أنهم اعتقلوا يوم الخميس الماضي ثالثة ش            : رائد دالشة 
عرب من مدينة عكا، يشتبه أنهم أقدموا على إحراق مكتب داخل مبنى المدرسة الدينية، في حي فولفسون                 

وجاء في بيان للشرطة وجهاز األمـن العـام، أن           .أكتوبر الماضي /  تشرين أول    ٢٦شمالي عكا، فجر    
 األحداث التي شـهدتها    الثالثة اعترفوا خالل التحقيق أن دوافع العملية هي قومية، وجاءت كرد فعل على            

  .مدينة عكا الشهر الماضي
 ٢/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  شباب فلسطينيون يطلقون حملة تواقيع لمقاضاة بريطانيا .٤٥

بدأت مؤسسة شبابية فلسطينية، أمس، حملة لجمع مليون توقيع لرفع دعوى قضائية على الحكومة : القدس
وانطلقت حملة  .بلفور وما تبعه من تداعياتالبريطانية لمطالبتها بتعويض الشعب الفلسطيني عن وعد 

حملة المليون توقيع لمقاضاة "للشباب والتنمية اسم " وطننا"جمع التواقيع التي أطلقت عليها مؤسسة 
 .، في الجامعات بالضفة الغربية، بمشاركة المئات من ناشطي المؤسسة"الحكومة البريطانية

 ٣/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
 
   جراء الحصار ٢٥٥الضحية وفاة  .٤٦

 عقب وفاة طفـل     ٢٥٥من المرضى في قطاع غزة إلى ،      " اإلسرائيلي"ارتفع عدد ضحايا الحصار      :غزة
  .مريض جراء منعه من السفر للعالج

  ٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  تجاوز االنقسامب  ال يمكن أن تتم إالالتسوية الفلسطينية: النائب أكرم شهيب .٤٧
 الفلسطينية ال يمكن ان تتم بـشكل عـادل اال اذا تمكنـت القـوى                ان التسوية "رأى النائب أكرم شهيب     

 .الفلسطينية من تجاوز االنقسامات وإعادة صياغة الوحدة الوطنية واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية            
ساليب النظام السوري في تفريخ منظمات فلسطينية تحت وصايته من اجـل اسـتغالل              ألن ننسى   ": وقال

ان الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين فـي       "، مشدداً على    "لمصالح النظام بذاته  "ي خدمة   الشعار الفلسطين 
لبنان هي حقوق انسانية ال يمكن ان تعني ابداً التوطين، وبالتالي ان من يستخدم التوطين كفزاعة سياسية                 

رسـمية اللبنانيـة    ودعا الى تعزيز العالقـات ال     . "عليه ان يتذكر ان زمن استخدام هذه الفزاعة قد مضى         
والفلسطينية ورفعها الى اعلى مستوى تمثيلي، منوها بافتتاح السفارة الفلسطينية في لبنان والتي يمكن ان               

  .تسهل في حل المشاكل الراهنة
  ٣/١١/٢٠٠٨المستقبل، 

  
  تطالب العالم بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطينيالجامعة .٤٨

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل : د جمال محم-أ .ش. أ- القاهرة، القدس المحتلة 
مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني لتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقه في 

وقالت . إقامة دولته المستقلة والمتصلة وذات السيادة وعاصمتها القدس وإعادة األمن والسالم للمنطقة
هذا اليوم يذكرنا "لوعد بلفور، إن ) ٩١(صدر عنها أمس األحد بمناسبة الذكرى الجامعة، فى بيان 

بصدور الوعد الذى تسبب في تشريد الشعب الفلسطيني واستالب أراضيه والمساس بهويته الوطنية وحقه 
، وأكدت جامعة الدول العربية، على أن المبادرة العربية "في االستقالل فوق أرضه كباقي شعوب العالم

لسالم هي الفرصة المواتية والسانحة من أجل إقرار السالم في المنطقة وتحقيق قرارات الشرعية الدولية ل
في هذا الشأن، وحذرت من أن استمرار القوة الغاشمة والقتل والسيطرة على الشعب الفلسطيني بكامله 

  .اع مفتوحا ولن يستفيد من ذلك أحدسيبقي الصر
  ٣/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر 

  
 رة تدعو موسى للمشاركة بافتتاح مؤتمر المصالحة الفلسطينيةالقاه .٤٩

تلقى األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى دعوة من وزير الخارجية :  مراد فتحي- القاهرة 
المصري أحمد أبو الغيط للمشاركة بالجلسة االفتتاحية لمؤتمر الحوار الفلسطيني إلى جانب شخصيات 

وقال رئيس مكتب األمين العام للجامعة . ئيس الفلسطيني محمود عباسعربية أخرى وبمشاركة الر
السفير هشام يوسف، أن المشاورات والتنسيق لم يتوقفا بين مصر والجامعة العربية في شأن هذا الحوار، 

ولم يستبعد أن ينتقل الحوار تحت رعاية  .مشيرا إلى أن الحوار ستُعنى القاهرة به في مراحله الحالية
ة إذا اقتضت ذلك الضرورة غير أنه أكد أن هناك اتفاقا بأن تتواله مصر الستكمال ما بدأته من الجامع

ونفى يوسف سحب . خطوات حيال هذه القضية وصوال إلى اتفاق بين مختلف الحركات الفلسطينية
هر الحوار من الجامعة أو وجود مشاكل أدت إلى منع عقده تحت مظلتها حسبما تردد من قبل خالل األش

  .القليلة الماضية منذ اإلعالن عن التحركات لعقده
  ٣/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر 

  
   الفصائل الفلسطينية إلى التوقف عن أية تراشقات كالمية ألنها ال تخدم الحوارتدعوالقاهرة  .٥٠

دعت القاهرة الفصائل الفلسطينية خاصة فتح وحماس إلى التوقف عن أية تراشقات كالمية أو تبادل 
وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، عن أن القاهرة أبلغت هذه . التهامات عبر وسائل اإلعالمللحمالت وا

الحركات أن مثل هذا المناخ ال يخدم الحوار، الذي ينطلق يوم اإلثنين القادم من أجل إعادة بناء الموقف 
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عمل كنتاج الداخلي، وأكدت على أهمية أن تلتزم األطراف المعنية بما تم االتفاق عليه من ورقة 
للمشاورات التي جرت على مدى األشهر الماضية مع هذه الحركات وأن تكف عن إطالق التصريحات 
التي يشكك من خاللها كل طرف باآلخر، وأن تتخذ من الخطوات والمواقف التي تهيئ ألجل إنجاح هذا 

  .ةالحوار، حتى يفضي إلى النتائج المرجوة وإنهاء حالة التشرذم واالنقسام القائم
  ٣/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر 

  
  مصر ترفض السماح لوفد لحماس بعبور معبر رفح الحدودي .٥١

أكدت مصادر في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة أن السلطات المصرية : الوكاالت
رفضت السماح لوفد المجلس التشريعي برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد بحر القيادي في حركة حماس 

السلطات "حسب المصادر أن . القطاع عبر معبر رفح الحدودي، للقيام بجولة عربية وإسالميةمغادرة 
المصرية ترفض السماح للوفد بمغادرة القطاع ألسباب غير معروفة رغم أن مصر أكدت للوفد في وقت 

عمرو األمين العام لجامعة الدول العربية "وأوضحت أن ". سابق إمكانية السماح لهم بمغادرة القطاع
موسى وعدداً من المسؤولين الفلسطينيين والعرب، تدخّلوا لدى مصر من أجل السماح للوفد البرلماني 

  ". الفلسطيني بمغادرة قطاع غزة، إالّ أّن هذه الجهود باءت بالفشل
  ٣١/١٠/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
  "اإلسرائيليين"مؤتمر في القاهرة لبحث مالحقة مجرمي الحرب  .٥٢

أعلنت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان أنها أنهت بالتعاون مع المركز : حيي الدين سعيد م- القاهرة 
الفلسطيني لحقوق اإلنسان والمركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة االستعدادات لعقد مؤتمر دولي 

 قانونيين حول تعزيز المالحقة القضائية لمجرمي الحرب اإلسرائيليين، السبت المقبل، بمشاركة خبراء
 دولة عربية وأجنبية وحشد من الكتاب والدبلوماسيين واألمانة العامة لجامعة الدول ٢٥وأكاديميين من 

وقالت المنظمة، إن المؤتمر الذي يعقد بالقاهرة سيناقش اإلعدام خارج . العربية وممثلي المنظمات الدولية
 ٢٠٠٨حزيران /  إلى نهاية يونيو٢٠٠٠ول أيل/ نطاق القضاء، حيث نفذت منذ بدء االنتفاضة في سبتمبر

وقاد المركز الفلسطيني جهود . من عدد الشهداء% ٢٠ شهيدا، ما يشكل ٧٥٤عملية اغتيال خلفت " ٣٤٨"
جماعات حقوق اإلنسان نحو االستفادة من مبدأ الوالية القضائية الدولية، وجرت المالحقات في دول مثل 

دا، وذكرت المنظمة أن العديد من القانونيين األوروبيين الذين بريطانيا والدنمارك وبلجيكا ونيوزيلن
  .حركوا الدعاوى سيشاركون في المؤتمر

  ٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  مؤتمر دولي لتثبيت حق العودة لالجئين الفلسطينيين: دمشق .٥٣

تتواصل التحضيرات واالستعدادات في دمشق الستضافة الملتقى الدولي لحق :  محمد ظروف-دمشق 
وأوضح معن بشور رئيس اللجنة .  نوفمبر الحالي٢٤ - ٢٣ة لالجئين الفلسطينيين خالل الفترة من العود

التحضيرية للملتقى ان اختيار أواسط شهر نوفمبر موعدا لعقد المؤتمر، يتزامن مع إحياء الذكرى الستين 
العودة ويلزم  الذي ينص على حق ١٩٤لنكبة فلسطين، وكذلك الذكرى الستين لصدور القرار الدولي 

في أحد بنوده بتطبيق حق العودة كشرط لقبولها في عضوية األمم المتحدة اضافة الى تزامن " اسرائيل"
عقد الملتقى مع الذكرى الستين لإلعالن العالمي لحقوق االنسان الذي كان قد صدر بتاريخ 

 جرى اختيار دمشق  ومع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مشيرا الى انه١٠/١٢/١٩٤٨
  . لعقد المؤتمر كونها تستضيف واحدا من أكبر التجمعات ألبناء الشتات الفلسطيني
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وبشأن االهداف المرجوة من هذا الملتقى أكد بشور ان هناك عدة أهداف أساسية من أبرزها المساهمة في 
ما في ذلك مشاريع ترسيخ حق العودة كأحد الثوابت الفلسطينية والعربية ورفض أي مساومة عليها ب

التوطين وحشد كل الجهات والفعاليات والقوى الفلسطينية والعربية واالقليمية والدولية لدعم العودة 
وتحقيق إجماع عالمي على ضرورة تطبيق هذا الحق في إطار العدالة الدولية ومقاومة السياسات 

الترانسفير، وتأييد حق " اسرائيل"داخل والبرامج الصهيونية الداعية الى تجهيز الفلسطينيين وترحيلهم من 
 ولفت األنظار الى ،الفلسطينيين في اتخاذ كل االجراءات والخطوات الستعادة حقوقهم المكرسة دوليا

الواقع الالإنساني الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون ووضع آليات عملية تهدف الى الدفاع عن حق العودة 
  .لجهات والهيئات والشخصيات العاملة ألجل حق العودةواطالق شبكة اتصال واسعة بين كل ا

  ٣/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر 
  
  اإلمارات تدعو الجهات المانحة إلى مضاعفة مساهماتها المالية لألنروا .٥٤

دعت اإلمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي خاصة الجهات المانحة، إلى مضاعفة مساهماتها : وام
كالة االنروا، لتمكينها من تلبية االحتياجات اإلنسانية المتنامية لالجئين المقدمة لتمويل برامج خدمات و

جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به الشيخ رحمة عبدالرحمن الشامسي عضو وفد دولة . الفلسطينيين
اإلمارات العربية المتحدة إلى االجتماع الذي خصصته مؤخرا اللجنة الرابعة في الجمعية العامة لألمم 

وأعرب الشامسي عن إدانته بشدة لجمل  .تحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمارالم
اإلنتهاكات اإلسرائيلية وجدد موقف االمارات الداعي المجتمع الدولي واللجنة الرباعية لتحمل كامل 

على وقف " إسرائيل" حمل مسؤولياتها األخالقية والقانونية والسياسية واإلنسانية التي تضطلع بها من أجل
عدوانها وانتهاكاتها المتكررة على الفلسطينيين ومخيماتهم والعمل على إزالة كافة العراقيل التي تضعها 

  .نسانية الطارئة المقدمة لالجئينأمام عمل الوكالة وبرامج إمداداتها اإل
  ٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  اصمة للثقافة العربيةاحتفالية القدس ع" إسرائيل"مخاوف من إحباط : خبراء .٥٥

الحتفالية منظمة " إسرائيل"أعرب خبراء مصريون عن مخاوفهم من إحباط :  محمود المصري- القاهرة 
اليونسكو بمدينة القدس المحتلة كعاصمة للثقافة العربية، بعد اعتراضها على االحتفالية ومطالبتها المنظمة 

 عزريال ليفي قد صرح بأنه قدم مذكرة للحكومة وكان عمدة بلدية القدس اليهودي. الدولية بإلغائها
وأوردت صحيفة معاريف . اإلسرائيلية مطالبا بمحاصرة القرار واختصام اليونسكو أمام المنظمات الدولية

على قرار اليونسكو باختيار القدس عاصمة للثقافة العربية، واعتبرت القرار توجها " إسرائيل"اعتراض 
وجاء ذلك بعد إعالن عدد من المثقفين العرب رفضهم . حسب زعمهامن توجهات معاداة السامية ب
.  عاصمة للثقافة العربية التي تنطلق خالل أسابيع بدءا من يناير المقبل-المشاركة في احتفالية القدس 

  .من قبل" إسرائيل"وتأكيدهم على أن هذه الخطوة هي أولى خطوات التطبيع الثقافي الذي فشلت فيه 
  ٣/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
   لهدم منازل في الضفة الغربية "سرائيلإ"ـمبعوث دولي يوجه انتقادات شديدة ل .٥٦

 على هدم منازل فلسطينية فـي الـضفة الغربيـة،           "إسرائيل"نتقد مبعوث لالمم المتحدة روبرت سيري       ا 
يـات   تعهدت في ابريل بوقـف عمل      "سرائيلإ"وقال ان    .ووصف هذا االجراء بأنه انتكاسة لجهود السالم      

، محتجـة    انتقادات سيري  "سرائيلإ"ت  رفض لكن ومن جهتها     و .ونة االخيرة الهدم لكنها استأنفتها في اآل    
   التزام علني بأي وقف في هدم المنازل منهالم يصدرأنها 

 ٢/١١/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  في الرنكا" األمل" حاشد لسفينة استقبال .٥٧
في شبكة المنظمات األهلية عن وصـول سـفينة          عن غزة اعلنت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار       

لى ميناء الرنكا القبرصي وتشير الحملة      إجانب والشخصيات الفلسطينية    االمل وعلى متنها المتضامنين األ    
عضاء من الحزب القبرصي الحاكم     أعضاء الجالية الفلسطينية و   أ عدد كبير من     همنه كان في استقبال   ألى  إ

وفـي تـصريحات     .صي حيث تم تقديم التسهيالت الكاملة لركاب السفينة       ومنظمات المجتمع المدني القبر   
 فيما  . من العيش بحرية    الفلسطيني شعبالوتمكين   رفع الحصار ل نضالهم   ر أكدوا استمرا  هناكللصحفيين  

 البرغوثي ان سفينة جديده تقل اربعة عشرة برلمانيا اوروبيا سـتتوجه             الفلسطيني مصطفى  اوضح النائب 
  .ل الى غزة االسبوع المقب

٢/١١/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
  
   للمؤسسات التعليمية الفلسطينية"اسرائيل"حملة بريطانية تدين استمرار استهداف  .٥٨

 حيث كانت . للمؤسسات التعليمية في الضفة الغربية"إسرائيل" أدانت حملة بريطانية استهداف -  غزة
 األعلى لمجالس الطلبة في  العالقين في غزة وممثلين عن المجلس الفلسطينيينمجموعة من الطلبة

قد  و.بريطانيا أطلقت أول حملة بريطانية واسعة لدعم الطلبة الفلسطينيين في مواجهة حرمانهم من التعليم
دعت الحملة كل األطراف الفاعلة لممارسة كل الضغوط على االحتالل من أجل التوقف عن اقتحام 

لقيام بحملة لاستمرار هذه االعتداءات سيدفعها حذرت من أن  كما .المساكن الجامعية واستهداف الطلبة
 غزة من التعليم فيإلى أن حرمان الطلبة  مشيرة .جل مقاطعة مؤسسات االحتالل التعليميةأواسعة من 

  .كشف االستهداف للمسيرة التعليمية للفلسطينييني
٣/١١/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   

  
  التسوية الفلسطينية" بشأن تصوروتجنب تقديم " اسرائيل"تحالف مع .. ماكين وأوباما .٥٩

التسوية "أي تصور بشأن  لم يقدم أي من المرشحين باراك أوباما وجون ماكين: فتحي عطوة  -  القاهرة
، فقد أكد الحزبان الديمقراطي والجمهوري على حد سواء خالل المؤتمر القومي لكل منهما "الفلسطينية 

وتعهد الحزبان . بين الواليات المتحدة وإسرائيل" صةالعالقة الخا" على التحالف وعمق ٢٠٠٨للعام 
بضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها النوعي وتقديم الدعم لها في إبقاء القدس عاصمة موحدة لها ومدينة 

 . موحدة خاضعة لسيادتها
يونيو  ٤يوم ) إيباك(وقد أحس باراك أوباما أن تصريحاته أمام لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية 

الماضي، بشأن أمن إسرائيل والقدس ، أثارت غضب الدول العربية واإلسالمية ، ويمكن أن تسبب له 
 إن CNNالمشاكل مع األقليات العربية والمسلمة فتراجع عنها الحقاً بصورة غير كاملة ، قائال لشبكة 

 . إلسرائيليونوضع المدينة يبقى إحدى القضايا التي يجب أن يتفاوض حولها الفلسطينيون وا
 ٣/١١/٢٠٠٨عكاظ، 

  
  بالكذب وعدم الجدية في السالم مع الفلسطينيين"اسرائيل"وفد اوروبي يتهم  .٦٠

  كرياكوس ترياندا فيليديس الى اراضي األوروبي رئيس الوفد البرلمانيأعرب:  نائل موسى- رام اهللا 
قة مع المجلس التشريعي في فلسطين عن خيبة أمل شديدة ازاء منع سلطات االحتالل وفد مجموعة العال

  .البرلمان االوروبي من لقاء أسرى فلسطينيين في سجن هداريم
توسيع المستوطنات، وجدار بسبب سرائيل بالكذب وعدم الجدية ازاء السالم مع الفلسطين، إواتهم حكومة 

 ان عبء ورأى.  واتخاذ كل ما من شأنه عرقلة حركة تنقل المواطنينالفلسطينية في االراضي زلالع
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احالل السالم القائم على حل الدولتين يتطلب تحرك من الجانبين، وليس من الطرف الفلسطيني وحده 
سرى والمعتقليين الفلسطنيين في السجون االسرائيلية وفي طالق سراح سائر األإن الوفد يدعو الى أولفت 

  .المقدمة النواب أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون
٣/١١/٢٠٠٨  الحياة الجديدة،  

 
  كي ينجح حوار القاهرة .٦١

  غازي حمد. د
دوما تنبع صعوبة وتعقيد الحالة الفلسطينية من تشابك االطراف الداخلية وتدخل االطـراف الخارجيـة،               
األمر الذي يترتب عليه الكثير من التداعيات التي تجعل من التوصل التفاق امرا صعبا، حتى وان وقـع                  

  . من التأثيرات والضغوطات فان تنفيذه حرفيا يخضع للكثير
ان حوار القاهرة بدأ بداية متواضعة من حيث رسم الخطـوط العامـة ومحاولـة التوفيـق بـين االراء                    

الحـوار  (المتعارضة والمتناقضة لكن على ما يبدو فان القاهرة التي تحتضن غالبية الملفات الفلـسطينية               
  .ة اال يفشل الحوار او يصل الى طريق مسدود ستصر هذه المر...) الجندي شاليت ،التهدئة ،المعابر ،

اهمها انها تحظى بدعم وتأييد الجامعة العربية التي خولتهـا        ،ذلك ان القاهرة االن تتمتع بكثير من المزايا         
ثم ان القيادة المصرية نجحت في جذب كل القوى المصرية          ،بوضع المسودة لمعالجة االنقسام الفلسطيني      

فضال عن ان مصر تتحرك بعيدا عن ايـة ضـغوطات           ،نفردة وحوارات معمقة    اليها من خالل لقاءات م    
  .امريكية واسرائيلية بسبب قرب اجراء االنتخابات في كل من اسرائيل والواليات المتحدة

مصر تحاول االن ان تمهد طريقا امام الحوار من خالل جهد متواصل مع كل االطراف وصياغة رؤيـة                  
اذ انه  ، الحالة الفلسطينية بكل تعقيداتها تجعل من مهمة مصر غير سهلة            غير ان ،اقرب لالجماع الوطني    

وبعد يوم من اطالق المبادة المصرية بدأت المالحظات واالعتراضات والتحفظات تدق ابواب القاهرة من              
جديد مما يوحي بان المسافة ال تزال بعيدة الى حد ما عن تحقيق توافق في االطـر العامـة فمـا بالـك                      

  يل ؟؟بالتفاص
فالقضايا التي تنتظر طاولة الحوار     . واضح ان الدخول في التفاصيل سيكون اشبه بالدخول في حقل ألغام          

لكن ليس امام الفلـسطينيين     ،هي من التعقيد والصعوبة ما يجعل التوصل الى قواسم مشتركة امرا شائكا             
  .من خيارات بديلة 

بات جماعية يجعل مهمة حماس في ادارة القطاع        ان واقع قطاع غزة بما يعانيه من حصار واغالق وعقو         
امرا صعبا فيما ان الضفة الغربية تعاني من احتالل غارق في تثبيت وقائعه على االرض فـضال عـن                   

  .الفشل الذريع الذي منيت به المسيرة السياسية 
يل باالبقاء  كما ان المشروع الوطني عموما يتعرض الى انتكاسة كبيرة بسبب حالة االنقسام ويغري اسرائ             

عليه حتى يتسنى لها استكمال مشاريعها االحتاللية واضعاف الفلسطينيين ومنعهم من تحقيق اي انجازات              
  .سياسية 

 فانه سيفتح الباب امام اعادة صياغة الحياة الفلسطينية         –ان ادير بشكل مهني ووطني      –ان حوار القاهرة    
  .لى تحقيق االهداف الوطنية في شتى مجاالتها بطريقة اكثر تنظيما واكثر قدرة ع

ان النظام السياسي الفلسطيني يعاني من حالة ضعف وترهل كما ان المؤسسة االمنية تعاني ايـضا مـن                  
ومنظمة التحرير فقدت دورها بعد ان طغا دور        ،فقدان الضوابط واالسس التي تجعلها عنوانا لكل مواطن         

  .السلطة ثم دور الفصائل والعشائر 
كما الجـراح المـاهر     ، امل دور القاهرة ودور الفصائل في معالجة القضايا الشائكة          من هنا ضرورة تك   

  .والطبيب الحاذق القادر على تشخيص الداء واعطاء الدواء 
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لقد كشفت السنوات االخيرة ان هناك خالفا عميقا بين القوى الفلسطينية في معالجة القضايا االستراتيجية               
 وترتيب البيت الفلسطيني مما ادى الى نـشوء تـوترات وصـراعات             واهما ادارة الصراع مع االحتالل    

من هنا سيكون من الملح وضع هذه القضايا على رأس االولويـات اذ ان              ،وتفسخ في النسيج االجتماعي     
  .ستشكل المفاصل الرئيسة الي اتفاق فلسطيني 

  :أسئلة مشروعة 
 الى غاياتـه مـن النجـاح وتحقيـق          ربما يكون المواطنون الفلسطينيون على وجل من وصول الحوار        

هل يمكن ان تعود الحياة الطبيعية بال كراهية        : اذ ان االسئلة والشكوك الكثيرة تراود الجميع        ، المصالحة  
هل يمكن  ..هل سنشهد واقعا جديدا بعيدا عن الصراعات والعنف الداخلي          ..وبال انقسام وبال تفتت للوطن      

هل ستختفي ظواهر التعصب الحزبـي والتحـريض     ..ربة المريرة   لحماس وفتح ان يتعايشا بعد هذه التج      
هذه االسئلة مشروعة في ظل تخوفات ومحاذير كثيرة        .واخواتها  "هل  "الى سلسلة طويلة من     ...االعالمي  

  وهل من خيار آخر ؟: "لكن دوما يقفز امامنا السؤال الحتمي ، وفي ظل وجود من يريد تعطيل الحوار
   ،- وهو امل على حذر–هرة منحتنا قليال من االمل بدايات الحوار في القا

  .كما ان الخطوط العامة التي التقت عليها الفصائل فتحت بابا صغيرا من التفاؤل 
  .هنا فقط اريد ان أتطرق الى نقطتين مهمتين النجاح الحوار في القاهرة

حقيـق حالـة مـن التعـايش     يقال دوما بان الصلح يسبق القانون بل هو اعلى رتبة اجتماعية في ت       : اوال
  .والتوافق 

االجواء الفلسطينية من جراثيم المواجهة واالتهام والتحريض والشك وعـدم قبـول االخـر              "تنظيف  "ان  
اما لغة لي الذراع واثبات من هو اقوى او مـن           ،واالعتقاالت هو التربة الجيدة والخصبة لنجاح الحوار        

 ال تساعد ابدا في اخراج هذه الجنين من رحم طال عليـه             يملك اوراق قوة او استخدام لغة التشكيك كلها       
وحتى ال تتعسر الوالدة ويصبح الخيار قيصيريا يجب ان يقتنع الجميع بان نجاح الحـوار هـو                 !! االمد  

لذا فان كل طرف مطلوب منه ان يكـون         ، نجاح للوطن ولحماس ولفتح ولكل القوى وللشعب الفلسطيني       
  .السباق في انجاحه 

ميع يجب ان يقتنع بان الحوار واالتفاق ليس مجرد اتفاقيات تكتب على ورق او تفاهمات يجري                ثم ان الج  
بقدر ما هو ارادة حقيقية وصادقة تترجم على االرض من خالل           ، تمحيص نصوصها وتدقيق مضامينها     

  .كالم صادق وفعل جميل وحرص ملموس على تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية 
رة جوالت الحوار في القاهرة ظلت سهام المواجهة االعالمية قائمة والحمـالت مـستعرة وفـن                خالل فت 

  .اقتناص التصريحات والرد عليها سلعة رائجة وكأننا ذاهبون الى معركة وليس الى حوار 
في الضفة الغربية تصاعدت وتيرة االعتقاالت المحمومة حتى بدا وكأن شمس الحوار بدأت تأفـل مـن                 

  .اقع الذي تفرضه االجهزة االمنيةقسوة الو
انها معارك وهمية ال اصل لها      . او اثبات الذات او الذهاب باوراق قوة        " لي الذراع "نحن لسنا في معركة     

  .يستدرج فيها من ال يملك فهما وال عقال 
 -والتي تجاوزت كل الحدود المعقولـة       -ان هذا يكشف عن عمق االزمة الخطيرة في المجتمع الفلسطيني         

  .واصابته بلوثة التفكك وجرثومة الكراهية
ان هذا الواقع يستدعي منا ان نفكر جيدا ان كان ما سيوقع على االوراق قادر على ان يمحو مـا علـى                      

قادرة لوحدها على   " االوراق"هل  ...االرض من اثار قتل واعتقال وظلم وكراهية وتعذيب ورغبة بانتقام           
ف باالخر وتمحو لغة االقصاء واللون االحادي وتمنع ان تتقدم قوة           ان تصفي القلوب وتثبت ثقافة االعترا     

  ..العضالت على قوة العقل والفكر 
 –فهال ننجح في خلق حالة وفاق وطنـي حقيقيـة           ، "تشكيل حكومة وفاق وطني   "صحيح اننا نتحدث عن     

 والـصفراء  وفاق يجمع االلوان الخضراء.. ليس في اروقة الحكومة فقط بل في كل شارع وزقاق وبيت     
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وفاق يعلن نهاية عـصر التعـصب الحزبـي والكراهيـة           ... والحمراء والسوداء تحت العلم الفلسطيني      
  ...واالنقسام وبداية عصر جديد 

فهال أعدنا صياغة الحياة الفلسطينية علـى اسـس         " اعادة صياغة المؤسسة االمنية   "واذا كنا نتحدث عن     
  ....حقيقية منا لتعايش واحترام االخر 

فعلنا المؤسسات المدنية والتشريعية كي نفـسح       "فهال  " اعادة تفعيل منظمة التحرير     "ذا كنا نتحدث عن     وا
  .. .الطريق امام بناء مجتمع طبيعي غير فوضوي وال متزمت

لكن مع االسف لم نمتلك ثقافـة       ) حكومة وبرلمان وانتخابات  (بحق اقول نحن امتلكنا وسائل الديمقراطية       
وهذا ما عبر عنه عبداهللا بن عباس       ، فة التي تعني القيم والسلوك واالخالق قبل القوانين         الثقا،الديمقراطية

أي " انما جئت التمم مكـارم االخـالق        " وهذا ما حملته رسالة االسالم      ، " كنا نؤتي االيمان قبل القران      "
  .قبل سن القوانين والتشريعات 

 برمجه وثورة ثقافية حقيقية تعيد اليه رشده ووتمحو         واعادة" غسيل مخ "ان المجتمع الفلسطيني بحاجة الى      
التي يمر بها المجتمع الفلسطيني     " الحالة المرضية   "انه اذا لم يتدارك الكل      .من ذاكرته كل النقاط السوداء      

  .فانه من المشكوك فيه ان تغلب االوراق قوة الواقع المزمن والملغوم
لمكان والتعلق باستار الكعبة لم تنجح في مواجهـة الواقـع           بما حملته من اتفاق وقدسية ا     " اوراق مكة "ان  

  .الدموي الذي ذهب بنا بعيدا الى حالة التشرذم واالنقسام 
 وليس  -قلبي وعقلي – تستحق ان نفكر بعمق كيف نصل التفاق حقيقي          –الحقيقية  –ان المصالحة الوطنية    

  .مجرد التفكير بالخروج من االزمة او تجاوز الحالة الراهنة
في خضم الحوار وتعدد الرؤى واالتجاهات يجب ان يدرك الجميع بان الـشعب الفلـسطيني فـي              : نيا  ثا

الضفة بكاملها تحت االحـتالل وقطـاع       ( مرحلة تحرر وطني قبل ان يكون في مرحلة سلطة او حكومة          
 ،من هنا على حماس وفتح ان يضعا هذه القضية محل اعتبار ومحل اولويـة             ،) غزة محاصر باالحتالل    

ويجب اال يشغلهما موضوع الحكومة او اقتسام الوزارات عن كيفية معالجة الصراع مع االحتالل ورسم               
  .طريق التحرر من خالل رؤية استراتيجية مشتركة ومن خالل برنامج يحظى باجماع وطني 

الخ ....الوضع االداري   ، ف  .ت.م، امن  ، حكومة  :ان هناك الكثير من القضايا التي ستشغلنا في الحوار          
  ....الالجئين ،المستوطنات ، القدس ،تحرير االرض :لكن كل هذا ثانويا بجانب القضايا الكبيرة 

لقد استنزفت السلطة والحكومة منا جهدا كبيرا ووقتا هائال استغلته اسرائيل فـي تعزيـز مـستوطناتها                 
 على قطاع غـزة بالقتـل       ومشاريعها االستيطانية وتهويد القدس واستكمال بناء الجدار والهجوم المكثف        

  .والحصار 
، ليس معنى ذلك ان نتجاهل اهمية بناء نظام سياسي نزيه وقوي بل يجب ان يصب في القناة الحقيقيـة                    

  .قناة التحرير وادارة الصراع مع االحتالل ال ان ينعكس في صراع داخلي وازمة مستحكمة 
ونريـد اولويـة للتحريـر قبـل        ..وراق  نحن نريد مصالحة حقيقية في القلوب قبل اال       : باختصار شديد   

  .هكذا يمكن ان ينجح حوار القاهرة  .الحكومات 
  ٢/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
     "حمساوياً"األردن صار  .٦٢

  داود الشريان     
، هو كسب موقف التيار االسالمي لتأييد "حماس"هناك من يعتقد بأن سبب التقارب بين االردن وحركة 

وآخر . "االخوان"ك االرتباط القانوني واالداري مع الضفة الغربية المرفوض من تيار قرار االردن ف
يرى ان رفض التوطين والخوف من فكرة الوطن البديل هما اللذان جمعا الشامي مع المغربي، فشكال 

 التي تحارب السلطة بالتمسك بحق "حماس"مصلحة مشتركة بين الطرفين، ولهذا تحركت عمان في اتجاه 
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 الى المشهد بقوة، واالردن يريد تطبيق المثل "حماس"وثالث يعتقد بأن االنتخابات المقبلة ستعيد . لعودةا
  ."من قّدم السبت لقي االحد قّدامه"المصري 

 واألردن هو خوف عمان "حماس"بعض المصادر الفلسطينية يجزم ان السبب الوحيد للغزل العلني بين 
لنظام االردني بات على قناعة تامة بأن االردن سيدفع ثمن تجاوز حق من إحياء خيار الوطن البديل، فا

ويشير المتحدث الى قرار العاهل االردني اخيراً اقالة رئيس الديوان الملكي باسم عوض اهللا، . العودة
والذي جاء، كما يؤكد المصدر، على خلفية تورط عوض اهللا بتفاهمات مع صائب عريقات بتوطين جزء 

الفلسطينيين الموجودين في األردن، وان عمان لديها معلومات ان تفاهمات التسوية التي من الالجئين 
 تقوم على اساس قبول جزء من الالجئين الفلسطينيين، "ابو مازن"تخوضها السلطة الفلسطينية بزعامة 

 التنفيذية، فهذا الرأي جاء على لسان الرئيس الفلسطيني في آخر اجتماع للجنة. وتوطين الباقي في االردن
 ألف الجئ، فتساءل احد ٢٠ إن اسرائيل وافقت على قبول "ابو مازن"فخالل النقاش حول حق العودة قال 

  !"ما هم موجودين في االردن وخالص": االعضاء عن الباقين، فرّد
 ربما يطول، وخالل هذه الفترة سيسعى األردن إلى ترطيب األجواء مع "حماس""التقارب االردني مع 

ار اإلسالمي في الداخل والخارج، وربما مكن هذا التطور عمان من استثمار ورقة التيار اإلسالمي التي
وقد ينعكس هذا التطور على تغيير موقف بعض الدول العربية . في التجاذبات التي تجري في المنطقة

فات والخالفات، ومن جديد تثبت القضية الفلسطينية انها ميزان التحال.  و التيار االسالمي"حماس"من 
 التجاوب مع بقية تفاصيل الخط "حماس"لكن هل ستستطيع . والتوتر واالستقرار في هذه المنطقة

االردني؟ ماذا عن عالقاتها بدمشق وطهران؟ وإلى اي مدى ستتغير هذه المرة وتسير في خط التسوية؟ 
  .من يدري، فربما يستطيع االردن فك االرتباط الى األبد

  ٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
 قاومة المقدسيين وانتفاضة الفلسطينيين المقبلة م .٦٣

 ياسر الزعاترة 
 ، وتحديداً بعد قمة كامب ديفيد ، تجمعت في األفق نذر انتفاضة فلسطينية لم تكن                ٢٠٠٠في صيف العام    

 .في حاجة ألكثر من شرارة حتى تندلع
وا إلـى رجـال أعمـال يـصولون         كانت السلطة الفلسطينية تغرق في الفساد ، وكان الثوار الذين تحول          

ويجولون وحدهم في الميدان ، بينما كان التعاون األمني قد بلغ ذروته باصـطياد العديـد مـن رمـوز                    
رهن السجون ، أكان في قطاع غزة أم الضفة         ) من حماس تحديداً  (المقاومة ، ومن ثم وضع المئات منهم        

 .الغربية
ريات العملية التفاوضية التي وعدوه بأن تكون خاتمتها        من جانب آخر ، كان الشارع الفلسطيني يتابع مج        

 ، بما فيها القدس ، مع عودة الالجئين ، وإذ           ٦٧دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام         
به يفاجأ بمسار آخر ، وبوقاحة إسرائيلية منقطعة النظير وصلت حد المطالبة بالسيادة على الجزء السفلي                

قصى ، إضافة إلى حصة من الجزء العلوي ، بينما عاد المفاوضون مـن كامـب ديفيـد                  من المسجد األ  
مفتت األوصـال   : يشرحون طبيعة العرض الذي قدم لهم ، والذي ال يعدو أن يكون كياناً منقوص السيادة              

 ، وإن جرى الحديث عن نسب تقترب من مئة          ٦٧ في المئة من األراضي المحتلة عام        ٧٠على أقل من    
 ال تأخذ في االعتبار األجزاء التي ضمت إلى القدس من الضفة الغربية ، وال مناطق الغور التي                  في مئة 

 .ستؤجر لعشرات السنين
داللتها هذه العمليات التـي تنطلـق   : اآلن ، تتجمع في األفق مالمح انتفاضة جديدة في الساحة الفلسطينية  

والت أخرى مجهضة في مناطق أخـرى مـن         ، مع محا  ) الجرافات ، السكاكين  (من القدس بطرق بدائية     
الضفة ، بينما ال تختلف أرضيتها عن تلك التي أشرنا إليها في الحالة السابقة من حيث فشل المفاوضـات            
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، إلى جانـب    ) حواجز ، قتل ، اعتقال ، غطرسة مستوطنين       (، واستمرار اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية      
 واعتقالها وإذاللها لخيرة مجاهدي الشعب الفلسطيني ، فضالً عن          ثقل الوطأة األمنية للسلطة على الناس ،      

 .تبخر سائر حكايات الدعم والرخاء والتنمية التي تحولت عملياً إلى تعزيز أجهزة األمن ال أكثر
صحيح أن االنقسام يلقي بثقله على الساحة الفلسطينية برمتها ، لكن ذلك ال يعيق االنتفاضة ، بقـدر مـا                    

ها ، ألنه ما من شيء يوحد الفلسطينيين مثل مواجهتهم لالحتالل ، بدليل التوحد االستثنائي               يمكن أن يحفز  
 .أثناء انتفاضة األقصى

ليس من الصواب بالطبع أن نبقى في انتظار هّبة الجماهير ، إذ ال بد أن يكون للفصائل والقوى الحية في                    
 .ثير إذا ما أديرت بطريقة فاعلة وذكيةالمجتمع دورها في إشعال انتفاضة جديدة يمكنها تحقيق الك

في األفق اإلقليمي والدولي هذه األيام مالمح تحوالت تصّب في خدمة الشعب الفلسطيني ، وعلى رأسـها       
هزائم أمريكا وأزماتها المتوالية ، إلى جانب التعب الذي يعانيه المجتمع اإلسرائيلي جراء هزيمة تمـوز                

 .نويات الجيشوغياب القادة الكبار ، وتراجع مع
نعم ، ثمة تحوالت بالغة األهمية ال بد من استثمارها لصالح الشعب الفلسطيني وقـضيته العادلـة ، وال                   
يعقل أن تنتصر المقاومة في لبنان ، وتصعد المقاومة في أفغانستان والصومال وال يعـرف األمريكـان                 

ا البؤس رغم فرادة التـضحيات      كيف يدبرون أوضاعهم في العراق ، ويبقى الشعب الفلسطيني أسير هذ          
 .التي قدمها ، واألخرى التي يبدي استعداداً لتقديمها

في ضوء ذلك ، وبدل الحوار حول انتخابات جديدة تكرس واقع سلطة صممت لخدمة االحتالل ، لماذا ال                  
ة يتم الحوار حول إطالق موجة مقاومة جديدة للفلسطينيين تعيد االعتبار لقـضيتهم ، وذلـك عبـر إدار                 

المجتمع الفلسطيني بالتوافق ، في الضفة وغزة من دون سيطرة فريق لوحده على الوضـع ، والتوافـق                  
على برنامج مقاومة شامل يرفع في البداية شعار دحر االحتالل من دون قيد أو شرط عن الضفة الغربية                  

 ويفـرض علـى     وهكذا تنتهي التهدئة في غزة ، وكذلك في الضفة ،         . ، مع استكمال تحرير قطاع غزة     
المحتل ، التعامل مع الوضع وفق اتفاقية جنيف التي تحيل مسؤولية السكان الواقعين تحت االحتالل إلـى                 

 .الجهة المحتلة
إنه المسار الوحيد القادر على وضع القضية على سكتها الصحيحة ، أما الحوارات التـي تتحـدث عـن                   

 .تب عليها سوى المزيد من التراجع واالنقسامالمفاوضات والديمقراطية تحت االحتالل فبائسة لن يتر
  ٣/١١/٢٠٠٨الدستور، 

 
   فلسطينيةأمنيةهموم  .٦٤

 نقوال ناصر  
منذ بدأت تتضح البوادر األولى للمشروع الصهيوني إلقامة دولة يهودية في فلسطين أواخر القرن التاسع               

 مجموع القدرات العـسكرية  عشر، كان محور االستراتيجية الصهيونية هو بناء قوة عسكرية متفوقة على    
العربية، إذ كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تمكين قلة غازية قادمة من وراء البحـار علـى                   
فرض وجودها االستيطاني االستعماري على األكثرية الساحقة من سكان البالد األصليين، بينمـا راهـن               

، بحيث اهملوا  تطوير قدرات عسكرية للـدفاع         العرب بعامة واشقاؤهم الفلسطينيون بخاصة على كثرتهم      
عن وجودهم ، ولذلك فإنه بالكاد نجد لعرب فلسطين تاريخا عسكريا معاصرا، بينما مـا زالـت الدولـة                   
العبرية التي اقيمت عنوة بفضل إدراك قادتها لهذا الدرس األول في أي صراع على الوجود هـي حتـى           

وير صناعات عسكرية حولت دولته الى رابـع اكبـر بـائع            اآلن دولة عمادها جيشها الذي تمكن من تط       
 .للسالح في العالم

لذلك فإن أي تطوير للقدرة الدفاعية الفلسطينية ، سواء النظامية على طريقة جيش التحريـر الفلـسطيني                 
 او  التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وقوى الشرطة واألجهزة األمنية المختلفة التابعة لسلطة الحكم الذاتي            



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٢٤٥:         العدد       ٣/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

غير النظامية على طريقة فصائل المقاومة الشعبية ، هو تحرك في االتجاه الـصحيح لتـصويب خلـل                  
استراتيجي تاريخي ما زال عرب فلسطين يدفعون ثمنه باهظا من المقومات األساسية لوجودهم الجغرافي              

 .والديموغرافي والسياسي
مختلف األشكال النظامية وغيـر النظاميـة       إن القوائم الطويلة للشهداء واألسرى والجرحى من منتسبي         

للقدرات الدفاعية الوطنية الناشئة هي دليل دامغ على أن تطوير هذه القدرات هو رصيد للنضال الوطني                
قادر على تجاوز العصبيات التنظيمية واالختالف أو حتى الخالف بين االجتهـادات الوطنيـة واطرهـا                

ا أثبتت االنتفاضتان األولى والثانية، وبغض النظر عمن درب         السياسية عند أي مواجهة مع االحتالل، كم      
أو سلح او مول او قاد األسماء الواردة في هذه القوائم وبغض النظر عن هذا اإلطار أو ذاك من األطـر                     
النظامية أو غير النظامية التي كانوا ينتسبون إليها فإنهم جميعا سوف يدخلون التاريخ الوطني الفلسطيني               

 . شهداء فلسطين وأسراها وجرحاهاباعتبارهم
وقد أثبتت التجربة التاريخية المعاصرة أنهم يتوحدون في رفض االحتالل ومقاومته اينما وجـدوا وأيـا                
كانت جوازات السفر التي يحملونها ، وسواء دربهم العرب ام اإليرانيـون ام الـصينيون أم الـروس أم                 

عتقدوا ان الظرف الراهن الذي اضـطر جـزءا مـن           غيرهم ، ويخطئ االستراتيجيون األميركيون ان ا      
الطاقة البشرية للشعب الخاضع لالحتالل منذ اربعين عاما ونيف للقبول بالبنتاغون مشرفا على تـسليحه               

ـ    مع قوات االحتالل في الضفة الغربية يمكن ان ينجح في تغييـر            " التنسيق"وتدريبه وانتشاره والتزامه ب
لتدريب والتسليح العربي والروسي والصيني وااليرانـي فـي تغييرهـا ،            هويته الوطنية أكثر مما نجح ا     

فالمساهمة األميركية مثلها مثل سابقاتها ان لم تصب في خدمة تطوير القدرة الدفاعيـة الفلـسطينية فـي                  
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي باتجاه انهائه، فإن نتائجها ستكون معاكسة تماما لالهداف االميركية المتوخاة             

 .نها بالنسبة لألغلبية الساحقة من الفلسطينيين المشاركين فيها م
األميركي ولقراراتهـا بهـذا الـشأن      " الجهد"لكن للقيادات السياسية واألمنية الفلسطينية المشاركة في هذا         

فعلى سبيل المثال استنكر المعلق السياسي الفلسطيني هاني المصري في مقال حديث له ما              . حديث اخر   
بأن "مؤخرا  " بيت ايل "االسرائيليين في مستعمرة    " نظرائه"أحد القيادات األمنية اثناء اجتماع مع       صرح به   

الن تحديد  ... ، وأن حسم الصراع معها سيكون عسكريا        )اسرائيل(حماس هي العدو المشترك للسلطة و     "
اص القيـادة   االعداء وكيفية حسم الصراع معهم، ليس من واجبات األجهزة األمنية، وانما مـن اختـص              

حماس "، لينوه المصري بالرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض ويقتبس منهما ان              " السياسية
" . الحوار فقط هو األسلوب الوحيد لحل الخالف      "، وأن   "رغم ما قامت به هي جزء من الشعب الفلسطيني        

سي المعلنين لهذه القيادات هما     غير ان ما يجري على ارض الواقع يظهر ان المهمة األمنية والهدف السيا            
 .أمر مناقض تماما

فالهدف السياسي لخصه سالم فياض ، وحكومته هي حكومة الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية، عندما              
فـي الحقيقـة    : "اكتوبر الماضي / قال في العاصمة األميركية واشنطن في الثاني عشر من تشرين األول          

نحن نسعى إلى عالقات قوية مع      . إننا نسعى إلى سالم له معنى ودائم        . نحن ال نسعى الى مجرد السالم       
نحن ال نريد ببساطة ان نصل الى نقطة يقبل احدنا عندها اآلخر فقط ، اننا نريد عالقـات                  ) ... اسرائيل(

معا دافئة حيث يعترف كالنا بالفوائد المتبادلة االقتصادية والثقافية والروحية وطبعا األمنية للعيش والعمل              
بـل  . نحن ال نريد إخراج اإلسرائيليين من حياتنا        . نحن ال نريد بناء الجدران ، اننا نريد بناء الجسور         . 

 " !نريد العيش مع اإلسرائيليين كجيران لنا
ربما تستسيغ االذان األميركية واإلسرائيلية سماع ذلك ، لكن هذه االذان نفسها وفياض ذاته يعرفـون ان                 

يقي للشعب الفلسطيني هو الخالص اليوم قبل غدا من اإلسرائيليين واحتاللهم وهـدم             الهدف السياسي الحق  
" مـواطني "مليون وربع المليون فلسطيني من      " عالقات"كل الجسور معهم؛ ألن اكثر من ستين عاما من          

خالـصة  " دولـة يهوديـة   "يهودي ضمن   " غيتو"دولتهم معهم لم تثمر سوى اإلصرار على العيش داخل          
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تبـادل  "اآلن فرض االعتراف بها على الرئاسة الفلسطينية وحكومتها وفرض التفاوض علـى             يحاولون  
عليهما يحقق لهم هذا الهدف الذي تبنته ايضا االدارة االميركية نفسها التي كانت اإلدارة األولـى                " سكاني

القات فإنه استحال   الع" دفء"ربما من اجل تحقيق هذا الهدف تحديدا ، اما          " رؤية حل الدولتين  "التي تتبنى   
على عرب مصر واألردن بالرغم من توقيع معاهدتي سالم مع دولة االحتالل، فكيف يكون امرا واقعيـا                 

 .ممكن التحقيق للشعب الذي ما زال رازحا تحت االحتالل
أما المهمة األمنية فقد لخصها وزير داخلية سلطة الحكم الذاتي عبد الرزاق اليحيى بقوله في التاسع مـن                  

انتم هنـا ال تتعلمـون كيـف        : "شهر الماضي مخاطبا دورة تدريب في األردن ألجهزة السلطة األمنية         ال
تحاربون اإلسرائيليين ، وأنتم هنا ليس من أجل محاربة االحتالل ، وإنما لمحاربة قوى الشغب والجريمة                

عاثوا شغبا وجريمة   ، متجاهال ان المتعاونين وتجار المخدرات والمجرمين الذين         " والفوضى في فلسطين  
وفوضى في المجتمع الفلسطيني بسبب االحتالل انما يهربون إلى المناطق الخاضعة لـسيطرة االحـتالل               
الذي يريد اليحيي اآلن لألجهزة األمنية ان تتحول بعيدا عنه وهو الجاني لكي تتفرغ للمجتمع الـذي مـا                   

 .زال ضحية له 
 تحددهما او تقرهما أي هيئة فلسطينية شـرعية او ممثلـة            وذاك الهدف السياسي وتلك المهمة األمنية لم      

لشعبها بل هي امالءات من االحتالل انيط تنفيذهما بالوسيط األميركي والممول األوروبي تحت التهديـد               
باعادة فرض الحصار على الرئاسة الفلسطينية وحكومتها ان لم تذعنا لهذه اإلمالءات، ، وقـد اعـادت                 

ية كوندوليزا رايس التأكيد عليهما خالل اسبوع بعد تصريحي فياض واليحيـى            وزيرة الخارجية االميرك  
بواشنطن في الرابع عشر مـن الـشهر الماضـي،          " مؤتمر الشراكة األميركية الفلسطينية   "عندما خاطبت   

بحضور فياض والجنرال جيمس جونز ، منسق التعاون األمني الفلسطيني مع قوات االحتالل، بقولها انه               
، وكانـت تقـصد     "تفكيك البنية التحتية لإلرهـاب    "لى سلطة الحكم الذاتي ورئاستها وحكومتها       ع" ينبغي"

معهد دراسـات األمـن     "المقاومة والقدرات الدفاعية المتواضعة التي استطاعت تنظيمها ، وهو ما فسره            
لذي احـرزه   اإلسرائيلي في احدث تقرير منشور له  في الثالثين من الشهر المنصرم عن التقدم ا              " القومي

الضفة الغربيـة   " منع" األوروبي على اعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية باتجاه          –اإلشراف األميركي   
على قوات االحتالل، بعد ان اجتمع الـسفير األميركـي لـدى دولـة              " قاعدة للهجمات "من التحول الى    "

 .ابقاالحتالل جيمس كنينغهام مع العاملين في هذا المركز في اليوم الس
فلـسطينية مرتبطـة    " اسـتحقاقات "ان مسوغ الرئاسة وحكومتها للقبول بهذه االمالءات هـو اعتبارهـا            

لمنظمة التحرير بإقامـة    " المشروع الوطني "الهدف المعلن لها هو هدف      "  سياسية -عملية دبلوماسية   "بـ
التي أيقظتها في انـابوليس     " صحوة الموت "دولة فلسطينية ، لكن العملية نفسها تلفظ أنفاسها األخيرة بعد           

العام الماضي ، والهدف المعلن لها يتكشف عن سراب خادع ، بينما علـى األرض مـا زال االلتـزام                    
 .يعمق االنقسام الوطني وينفخ في نار الفتنة" االستحقاقات"الفلسطيني بتلك 

  ٣/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
 فتح وحماس نموذجا.. عن تبّدل المواقع والمواقف  .٦٥

  ب الرنتاويعري
نصت الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية على بند يجعل المقاومة عمال توافقيـا ، يقـرره اإلجمـاع                 
الفلسطيني ، وهو ما اعترضت عليه حماس بشدةْ ال تعادلها سوى الشدة التي رحبت بها حركة فتح بهـذا                   

في القاهرة قريبـا عنـدما      " البيزنطي"البند خصوصا ، األمر الذي سيكون موضع جدل وربما من النوع            
 .تلتئم مائدة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل

والحقيقة أن مواقف الفصيلين الرئيسين من مسألة المقاومة واإلجماع الوطني ، تنطـوي علـى مفارقـة                 
غريبة عجيبة ، فلو أن حركة فتح على سبيل المثال اضطرت النتظار التوافق الوطني الفلسطيني حتـى                 
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وال ثورة فلـسطينية معاصـرة ،       " رصاصة أولى " ، لما كانت هناك مقاومة وال        ١٩٦٥العام  يتشكل في   
فالجناح اآلخر من الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك ، التنظيم الفلسطيني في حركة القـوميين العـرب ،                 

سلحة ،  والذي كان منضويا تحت جناح الرئيس جمال عبد الناصر ، لم يكن متحمسا لمشروع المقاومة الم               
فوق الصفر تحـت    : "وجل ما ذهب إليه هو الشروع في التدريب وتخزين السالح وتجميعه ، رافعا شعار             

، والذي عنى آنذاك االستعداد إلطالق الثورة دون إطالقها ، واالمتناع عن توريط عبد الناصر               " التوريط
 .في حرب لم يكن مستعدا لها

كثر من عشرين عاما حتى تنضم لإلجماع الفلسطيني حول         حماس ، سليلة اإلخوان المسلمين ، احتاجت أ       
المقاومة ، وهي منذ أن امتشقت أسلحة الكفاح المسلح ، لم تعد تطلب إذنا من أحد لممارسـة كفاحهـا ،                     
وهي أدارت ظهرها لكل االنتقادات التي وجهت لبعض أنماط عملياتهـا الفدائيـة ، كمـا أنهـا لطالمـا                    

سابات فلسطينية داخلية ، فالمقاومة يمكن أن تكون ورقة لتعزيز أوضـاع            استخدمت هذا الكفاح لتسوية ح    
المقاومين في اللعبة الداخلية كذلك ، وقد لعبت جميع الفصائل الفلسطينيية بهذه الورقة في مراحل مختلفة                

 .وأشكال مختلفة ومستويات مختلفة
لق األمر بـسلطة فـتح فـي    اليوم تصر حماس على الفصل بين المقاومة واإلجماع ، خصوصا حين يتع          

الضفة الغربية ونفوذها المهيمن داخل مؤسسات المنظمة ، أما حين يتعلق األمر بقطاع غـزة ، وحيـث                  
حماس في موقع السلطة والقرار ، فإنها ال تتوانى عن الطلب من بقية الفـصائل الفلـسطينية االلتـزام                   

اللتزام بالتوافق على تجميد المقاومة إن لم نقل        بالتوافق واإلجماع حول التهدئة والهدنة ، أي أنها تطلب ا         
المارق فـي دينـه     "وقفها ، وتنظر لمن يخرق التهدئة على أنه خارج على اإلجماع وأقرب ما يكون إلى                

 ".التارك الجماعة
ال تريد حماس أن تقيد نفسها بحكاية اإلجماع ، بيد أنها تريد أن تقّيد اآلخرين به ، فاسـتئناف المقاومـة                     

أن يكون مطلوبا في مواجهة إسرائيل إذا ما استجد جديد على الملفات العالقة جميعها ، وهو يمكـن       يمكن  
أن يكون مطلوبا كذلك إذا ما انتهت األقدار بحماس إلى خارج السلطة ومواقع المعارضة ، ولهذا يجـب                  

ك ، أما حـين     أن تظل يد حماس طليقة تمارس المقاومة متى شاءت وتمتنع عنها إن اقتضت مصلحتها ذل              
 .تكون في موقع السلطة ، فعلى اآلخرين القبول بالمقاومة المشروطة بالتوافق واإلجماع ، تهدئة وتصعيدا

الخالصة أن الجميع يتحدث عن المقاومة ، ولكنها المقاومة ـ الورقة التي تستخدم للعرض والطلب فـي   
سلطة والنفوذ ، حتى أن تجـار غـزة         سوق المزايدات والمناقصات ، وفي لعبة الصراع الداخلي على ال         

بدورهم ، لضمان استمرار اإلغالقات واستمرار تجارة التهريـب         " المقاومة"الجشعين قد باتوا يمارسون     
وارتفاع أسعار السلع ، وقد نقلت مصادر أن بعضهم مّول عمليات إطالق صواريخ مـؤخرا ، مخترقـا                  

طها والسلع على ارتفاعاتهـا المتالحقـة ، واألرصـدة          على نشا " األنفاق"التهدئة ومنتهكا الهدنة ، لتظل      
 .البنكية على انتفاخاتها التي ال تتوقف

  ٣/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  "عين الحلوة"خارطة طريق للهدوء في  .٦٦

  فادي شامية
أهالي المخيم ينامون على صـوت الرصـاص،        . الفوضى األمنية باتت سمة مالزمة لمخيم عين الحلوة       

نهارهم مزيج من اإلشكاالت واإلشاعات، وليلهم سلسلة مكرورة مـن          . فجاراتويصحون على فرقعة االن   
وال يبدو لهذا الواقع الصعب أي أفق لحـل         . اجتماعات المتابعة والتنسيق وتطويق ذيول الحوادث األمنية      

  .أكيد أو دائم
  مبادرة للحل
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ة في انتمائهـا، إليجـاد      في اآلونة األخيرة نشطت مجموعة من الشخصيات والقيادات الفلسطينية المنوع         
صورة ما جرى في مخيم نهر البارد كانت نصب أعـين هـؤالء،             . حل، ولو مؤقت، لهذا الواقع المرير     

وأصوات األطفال الباكية عقب كل اشتباك أو تهجير من مخيم عين الحلوة إلى مدينة صيدا المجاورة كان                 
  .حافزاً وراء طرح مبادرة تشكل خارطة طريق للحل

وعة في اتصاالتها داخل المخيم، فالقت تجاوباً شّجعها على صوغ ورقة أفكار، جـاء فـي                نشطت المجم 
تحصين الواقع السياسي الفلسطيني في لبنان، والعمل على إيجاد قيادة          "مقدمتها أنها تنطلق من الرغبة في       

  ."وحتى ال تمر مؤامرة التوطين وإلغاء حق العودة... سياسية مركزية مشتركة
 الهامة التي يدور نقاش حولها؛ تشكيل قيادة عليا للمخيم تضم تحـالف القـوى الفلـسطينية،       ومن األفكار 

ومنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى اإلسالمية، إضافة الى ممثلين عـن القـوى الـصغيرة األخـرى،                
ممثلة لـه،   وشخصيات مستقلة، بحيث تهتم هذه القيادة بالجوانب األمنية والحياتية للمخيم، وتكون الجهة ال            

كما يجري الحديث عـن    .  في تصرف هذه القيادة    "الكفاح المسلح " أو   "القوة المشتركة "على أن تكون إمرة     
ضبط الظهور المسلح، والممارسات التي تشكل عوامل استفزاز أو تفجير، على أن تتولى الجهة الحزبية               

كة مع الحكومة اللبنانية لتحـسين      إضافة إلى تعزيز الشرا   . المعنية محاسبة عناصرها بشفافية ومصداقية    
واقع المخيمات من جهة وعدم تحويلها إلى بؤر توتر من جهة أخرى، مع التأكيد على التزام الحياد فيمـا                   

وبند آخر يتعلق بالتعامل مع األجهزة األمنية اللبنانيـة، حيـث   . خص الخالفات السياسية اللبنانية الداخلية    
 لهذا األمر، وأن ال يكون انتقائياًُ، وأن تخضع له بقيـة القـوى              طالب اإلسالميون بوضع الئحة ضوابط    

  .أيضاً
  مسؤولية اإلسالميين في المخيم

. يعتبر اإلسالميون اليوم في مخيم عين الحلوة قوة سياسية وعسكرية توازي أو تزيد عن قوة حركة فـتح            
 بسيطة، ولكنها فعالـة،     يملكون وسائل . سيطرتهم شبه كاملة على منطقة الطوارئ في مخيم عين الحلوة         

في التواصل مع الناس؛ من خطب الجمعة وأبواق المآذن إلى البيان المكتوب الذي يـوزع باليـد علـى                   
ويملكون من السالح والجرأة فـي      . الطابع الديني بارز في خطابهم، والتأثير واضح في محيطهم        . المارة

  .القتال ما يكفي ليكونوا قوة مرعبة ألخصامهم
عـصبة  "لة اإلسالمية في عين الحلوة لديها الكثير من نقاط الـضعف، فـإذا مـا اسـتثنينا                  غير أن الحا  

، القوة الرئيسة للإلسالميين في عين الحلوة، فإن بـاقي المجموعـات تعمـل، علـى هواهـا،                  "األنصار
واختراقها سهل، كما أن لدى معظم عناصرها عداوات وثارات داخل المخيم وخارجه، فـضالً عـن أن                 

 لم تدخل بعد إلى رؤوس الكثير ممن يعتبرون أنفـسهم أمـراء             "عصبة األنصار " التي أصابت    "عيةالواق"
  .للجهاد

هذا الواقع جعل االتهامات الصحيحة وغير الصحيحة تنهال على المخيم كسهام المطر كل يـوم تقريبـاً،                 
هم الكثيـرة التـي تـساق       األمر الذي يجعل اإلسالميين أمام تحدي نفي الت       . ومع كل هبة أمنية تلفح البلد     

ـ          كل العناصر التي تسيء إلى أمن المخيم، وإلى         "ضبط"ضدهم، وهذا األمر ال يتم بمجرد األقوال وإنما ب
الحالة اإلسالمية نفسها، إضافة إلى المبادرة السريعة إلى كشف حقيقة وخلفيات أية جهة مشبوهة تـدعي                

عن أهداف مشبوهة لها عالقة بالصراع السياسي       وصالً بالجهاد ثم تعلن من خالل بيان أو شريط مصور           
  .في لبنان

  "فتح"ومسؤولية ... 
تستمد حركة فتح قوتها من تاريخ نضالي كبير، وشبكة مؤسسات اجتماعية، وقدرات مالية كبيرة، وعـدد            
كبير من المتفرغين للعمل العسكري، وسيطرة شبه كاملة على منطقتي البركسات وجبـل الحليـب فـي                 

  . أحد أذرع الحركة لضبط أمن المخيم"الكفاح المسلح"عتبر جهاز وي. المخيم
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إال أن واقع الحركة يشهد تراجعات هائلة في قوة حضوره وتأثيره، فضالً عن تراجع قوتـه العـسكرية                  
ويبدو أن مرور السنين الطويلة على أجهزة فتح االجتماعية والتنظيمية واألمنيـة قـد              . وتأكل مؤسساته 
  . وقد سّرع في ذلك الصراعات المستحكمة بين قادة فتح وضباطها الكبار والصغارأصابها بالكهولة،

وما يهم في هذا المجال حاجة المخيم إلى تماسك حركة فتح، ألن االنقسامات داخل الحركة باتت تنعكس                 
خرين على الشارع داخل المخيم، ليس توتراً بين ضباط الحركة فحسب، وإنما أحداثاً أمنية واحتكاكاً بـاآل               

داخل المخيم، بهدف االستفادة من األحداث لصالح هذا الطرف أو ذاك من أطراف الصراعات الفتحاوية               
 الصراعات الفتحاوية، ثم االنفتاح على القوى األخرى على قاعـدة           "تهذيب"ويعتقد متابعون أن    . الداخلية

لى الكثير من األمور التـي يحتاجهـا        الشراكة، سينعكس انفراجاً أمنياً، وتبادالً للثقة يفضي إلى التوافق ع         
المخيم، وعلى رأسها األمن، عبر دخول مشروع تشكيل اللجنة األمنية التي جرى الحديث عنها مـؤخراً                

  .حيز التنفيذ، بعدما يجري االتفاق على تمويلها وعلى مهامها
هماً بين إسـالمييه    وهل يمكن أن يشهد المخيم تفا     ! هل يمكن لهذه الخارطة أن تسلك طريقها إلى الحياة؟        

ربما يكون عامل الخوف مـن األسـوأ        . وفتحاوييه على الحد األدنى لبقاء الحياة ممكنة في هذا المخيم؟         
القادم أحد أهم الحوافز على تغيير الواقع المزعج في مخيم عين الحلوة، لكن األيام القادمة وحـدها هـي                   

  .التي ستظهر نتيجة امتحان المسؤولية
  ٣/١١/٢٠٠٨المستقبل، 

   
  :كاريكاتير .٦٧

  
  ٣/١١/٢٠٠٨الراية، قطر،   


