
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لكسر الجليد  للقاء بين فتح وحماس يدعومشعل: في لقاء جماهيري مع فلسطينيي لبنان
   وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين في ظل الظروف القائمةأية لن توقع "إسرائيل": ليفني

   المقبلمارس/ وفد برلماني أوروبي يصل قطاع غزة ويسلم بحر دعوة لزيارة مقره في آذار
   نفقا على الحدود مع غزة١٣مصر تضبط 

   مخيم الفارعة ي فلسطينيا ومواجهات مع االحتالل ف١٥اعتقال 

نحن مـع: يزور لبنانمشعل
 طبيقـاً  وت حق العـودة مبـدأً    
  مؤقتوالوجود الفلسطيني 

  
 ٣ص ... 
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    :السلطة
 ٦  عباس يؤكد مجدداً انعدام فرص التسوية قبل نهاية العام .٢
 ٦  ه سراًالسلطة وحماس تتّحدان خلفودعم حقّ الفلسطينّيين في القدس الشرقّية يأوباما : األخبار .٣
 ٧ "حوار القاهرة"فشل يحذر من " الوطني الفلسطيني" .٤
 ٧ بذل كل جهد إلنجاح الحوارنس: عباس .٥
 ٨  نواب المختطفينال لإلفراج عن "إسرائيل" البرلمان األوروبي للضغط على ودعيبحر  .٦
 ٨   مكروهأصابه ما إذا بدفع الثمن "إسرائيل"شفى وحماس تهدد ستنقل الدويك إلى الم .٧
 ٩   أيام اعتباراً من اليوم٣فتح معبر رفح لمدة : الحكومة المقالة .٨
 ٩   في حماس بنابلس بارزاًعتقل ناشطاًيأمن السلطة  .٩
 ٩  على مواصلة فرض األمن في الضفةيؤكد وزير التخطيط  .١٠
    

    :المقاومة
 ٩  لكسر الجليد  للقاء بين فتح وحماس يدعومشعل: في لقاء جماهيري مع فلسطينيي لبنان .١١
١٠  ال شروط لدينا.. الحوار الوطني هو المخرج الوحيد: أبو مرزوق .١٢
١١  وثيقة لبداية الحوار وليست صيغة نهائية له المسودة المصريةسنطالب أن تكون : حماس .١٣
١٣  لحوار القاهرة فصائل منظمة التحرير من  موحدفتح تسعى لتشكيل وفد": القدس العربي" .١٤
١٣   مناكفاتإلى المشروع المصري قبل الحوار يحول االتفاقية عدم التوقيع على: حواتمة .١٥
١٣  على تشكيل وفد موحد لحوار فصائل منظمة التحرير  وجود اتفاق بين تنفيالديمقراطية .١٦
١٤  "إسرائيل"لة القسام شوكة في حلق دولة البغي الزائ: رسالة بخط اليد من محمد ضيف .١٧
١٤  فتح تنفي تأجيل موعد حوار القاهرة .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٤   وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين في ظل الظروف القائمةأية لن توقع "إسرائيل": ليفني .١٩
١٥  السلطة بين المفاوضات والمصالحة تخير"إسرائيل" .٢٠
١٥  الضوء األخضر ألولمرت لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريينمزوز .٢١
١٥  قرار تجفيف البؤر االستيطانية كذب وتضليل: يونإسرائيلمراقبون  .٢٢
١٦  يين تمهيدا لالنتخابات المقبلةإسرائيلدماج حزبين ان .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٦   العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤوليتهم حول ما يجري للمقدساتودعي مفتي فلسطين .٢٤
١٦   مخيم الفارعة ي فلسطينيا ومواجهات مع االحتالل ف١٥اعتقال  .٢٥
١٦  التنكيل بهم  ما استمرإذاضراب مفتوح بإسرى في سجون االحتالل يهددون األ .٢٦
١٧ يطالب السلطة باإلفراج عن المعتقلين في الضفةمركز الميزان  .٢٧
١٧  اق تغادر إلى السويدالدفعة األخيرة من الجئي فلسطين في العر .٢٨
١٧  ية باتت مسرحاً للحرائقسرائيلالمعتقالت اإل: فروانة .٢٩
١٧   تستغل الفرقة الفلسطينية لفرض عنصريتها على القدس"إسرائيل: "التجمع الوطني المسيحي .٣٠
١٧  شهد تزايدا لالنتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيينأكتوبر الماضي ي .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٤٦:         العدد       ٤/١١/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

١٨  يدينون اتهامات الحزب الجمهوري األمريكي للدكتور الخالدي بالتطرف أكاديميون فلسطينيون .٣٢
١٨  فل زفاف جماعي لكل العرب على الطريقة الفلسطينيةح :أبوظبي .٣٣
   
   : ردناأل
١٨  لمدينة القدساإلسالمية ألي مساس بالهوية األردنالملك عبد اهللا يؤكد رفض  .٣٤
   

   :لبنان
١٨   الضعيفاقوة حزب اهللا، بل بسبب أدائهل ت ليس٢٠٠٦ في "إسرائيل"ة  هزيم:القنطار .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٨   نفقا على الحدود مع غزة١٣مصر تضبط  .٣٦
١٩   الجهاد في فلسطين ألداء فريضة الحجألمين عام حركةالسعودية ترفض طلبا  .٣٧
١٩  محام يطالب بالقبض على ليبرمان إلساءته للرئيس المصري .٣٨
١٩    ممثلو عدد من الدول يتفقدون مخيمين للفلسطينيين بين العراق وسورية .٣٩
   

   :دولي
٢٠   المقبلمارس/ وفد برلماني أوروبي يصل قطاع غزة ويسلم بحر دعوة لزيارة مقره في آذار .٤٠
٢٠  يسرائيلت المستوطنات اإلجراءات بريطانية صارمة في وجه صادراإ .٤١
    

    :تحقيقات وتقارير
٢٠  "اإلخوان المسلمين"وبدء انفراج واسع مع ... مع حماس" إيجابية"عالقة : األردن .٤٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  هاني المصري... نتخاباتالمفاوضات والبرنامج السياسي والمنظمة واال: حوار القاهرة .٤٣
٢٧  صالح النعامي... يون المتدّينين؟؟سرائيللماذا يكره اإل .٤٤
٢٨  حامد أبو ثابت... والحوار الفلسطيني... ؟!!! الفلسطينيةاألمنيةالعقيدة  .٤٥
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  مؤقتوالوجود الفلسطيني   وتطبيقاًًأنحن مع حق العودة مبد:  يزور لبنانمشعل .١

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على رأس وفد من الحركة أمس، كالً من رئيس                 
الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس              

ـ      " المستقبل"كتلة   المستشار الشيخ فيصل   " الجماعة اإلسالمية "النيابية النائب سعد الحريري واألمين العام ل
مولوي، وبحث معهم في تطورات الوضع الفلسطيني فـي الـداخل والمـصالحة الفلـسطينية ووضـع                 

  .الفلسطينيين في المخيمات في لبنان
مع الرئيس سليمان في قصر بعبدا، قبـل عقـد          واستهل مشعل ووفد حماس لقاءاته صباحا باجتماع عقده         

وقال مـشعل   . جلسة مجلس الوزراء، كما التقى الرئيس السنيورة في قاعة جانبية في القصر الجمهوري            
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 الوضـع الفلـسطيني     إلىقمنا بطمأنة فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة          : "بعد اللقاءين 
وطنية المزمع عقدها في القاهرة في العاشر من هـذا الـشهر،       المصالحة ال  إنجاحالداخلي وحرصنا على    

 هذه المصالحة كحزمة كاملـة مـن        إتمام، وحريصون على    اإلشكاالتبالرغم مما يكتنف ذلك من بعض       
 خلق كل المناخات التي تخدمها وخصوصاً وقف ما يجري فـي الـضفة              إلىملفات المصالحة، ودعونا    

د حماس وضد مجمل القوى الفلسطينية بالرغم مما قمنا بـه فـي             الغربية من اعتقاالت وتصعيد امني ض     
  ".غزة من خلق المناخات االيجابية

اما في ما يتعلق بالوضع اللبناني فأعربنا عن موقفنا الواضح، اننا على مسافة واحدة من الفرقاء                : "أضاف
ا وعلى كـل مـا يخـدم        اللبنانيين، ونحن مع لبنان الموحد ومع الشرعية اللبنانية ونحرص على احترامه          

  ".مصلحة لبنان ولسنا طرفا في اي خالف داخلي لبناني ولسنا محسوبين على طرف
أوضحنا لفخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء موقفنا بجالء ومعروف اننا ضد التـوطين،              : "وتابع

نجاز حق العـودة،    قت بانتظار ا  ؤنحن مع حق العودة مبدأ وتطبيقا، والوجود الفلسطيني في لبنان وجود م           
كما طالبنا الدولة اللبنانية الكريمة بـأن تعمـل علـى اعطـاء             . لكن في الوقت نفسه نحن ضد التهجير      

قتة ما يحتاجونه من حقوق خصوصاً حق التعلـيم والـصحة والعمـل             ؤالفلسطينيين في فترة لجوئهم الم    
  ".والتملك وفق القانوني اللبناني

وقفنا واضح، نحن مع القانون اللبناني ومع السيادة اللبنانية، من دون            الشائك م  األمنيفي الموضوع   "وأكد  
ان يكون هناك خروج عن ذلك، والملفات العالقة سواء في المخيمات وامنها والسالح والمطلوبين، هـذه                

وحماس مع بقية القـوى  . الموضوعات تعالج في ظل حوار جاد بين الطرف اللبناني والطرف الفلسطيني        
ن أ إلـى اهللا على معالجة هذه القضايا بجدية وبما يخدم مصالح الجميع في ظل حوار دعونا ستعمل بعون   

  ". شاء اهللاإن قريبا إطالقه إلىتبادر الدولة اللبنانية 
 اعمار مخيم نهر البارد ألن الشعب الفلسطيني ال يتحمل جريرة           إعادةضرورة االستعجال في    "وشدد على 

  ".في اعماره ألن هذا حق طبيعي للشعب الفلسطينيما جرى، ومن الطبيعي ان يستعجل 
ال احد في وارد فتح جراح جديدة فـي عـين الحلـوة             " الصحافيين، أعلن مشعل أن      أسئلةوفي رده على    

والعالج هو بالحوار في ظل سيادة الدولة اللبنانية والقانون اللبناني تبحث كل الملفات، عين الحلوة وغير                
يضا فـي  أ أهلنا حقوق أيضالدولة اللبنانية وامن لبنان ومصالحه، وبما يحفظ عين الحلوة، بما يحفظ حق ا   

  ".المخيمات الذين هم ضيوف على البلد وليسوا منافسين
حماس حركة تحرر وطني وحركة مقاومة مشروعة ضـد         . إرهابيةأن حماس ليست حركة     "وأشار الى   

، وبالتالي اذا كانـت     األميركية والبلطجة    الحقيقي هو االحتالل والعدوان    واإلرهاباحتالل غير مشروع،    
اميركا تنظر الى حماس وقوى المقاومة الفلسطينية والعربية بهذه النظرة فانـا اطمـئن الـى ان الـدول         
العربية، ليس على المستوى الشعبي فحسب، انما ايضا على المستوى الرسمي تتعامل مع حماس وقـوى                

  ".يسرائيل معركتها ضد االحتالل اإلالمقاومة على انها قوى مشروعة ألنها حصرت
ي سرائيلللتوطين ولكن لم تنجح ألن الوضع اإل      " طبخة"كانت هناك   "وعن موضوع التوطين، لفت الى أنه       

، بالرغم من   "طبخة"الداخلي مع االنحياز االميركي والعجز االميركي لم يسمح بتوافر فرص النجاح لهكذا             
وهذا ما أقلق بعض دول     . يونة وضعف عند المفاوض الفلسطيني    انه في الكواليس يقال عن مواقف فيها ل       

  ".المنطقة التي هي ليست بعيدة عن المفاوض الفلسطيني في التواصل
انما نحن حريصون على استغالل هذه      . لن ننقل خالفاتنا الى خارج فلسطين ويكفي لبنان ما عنده         : "وقال

ولقـد  . ى حالة معقولة، ونتمنى له الوضع االفـضل   االجواء خصوصا بعدما بدا الوضع اللبناني يتماثل ال       
 فلسطيني، وقلنا ان العنوان الفلسطيني ينبغي ان يكون عنوانا شامال وان            -دعونا الى اطالق حوار لبناني      

  ".نبحث كل هذه القضايا وانا واثق بأنه في ظل الحوار سنصل الى كل الحلول
  ".هذا موضوع يبحث في الحوار: "المخيمات، أجابوعن موقفه من دخول القوى االمنية اللبنانية الى 
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وقال مشعل بعد لقائه والوفد المرافق الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، فـي حـضور                   
هيثم جمعة، رداً على سؤال عن رؤية حمـاس لمعالجـة موضـوع الوجـود               " امل"نائب رئيس حركة    
ق العودة مبدأ وتطبيقا ورفض أي توطين بـأي صـيغة مـن             التأكيد على ح  : اوال: "الفلسطيني في لبنان  

ان توفر للشعب الفلسطيني باعتباره ضيفا موقتا على الساحة اللبنانية سبل الحياة الكريمة             : وثانيا. الصيغ
ممثلة في حق العمل وحق التملك وفق القانون وحق التعليم والصحة ليعيش حياة كريمة من دون مزاحمة                 

اتجاه محاور الدولة اللبنانية، وبحث على طاولة الحوار كـل الملفـات بمـا فيهـا                ومن دون اي خطوة ب    
وقـد  . الموضوع االمني والسالح والمطلوبين وحقوق الفلسطينيين باعتبارهم الجئين في الساحة اللبنانية          

دعونا الرؤساء الثالثة في لبنان الى ان يبادروا الى اطالق مثل هذا الحـوار ونحـن جـاهزون لـذلك،                    
سنعمل ان شاء اهللا بما يخدم المصلحة اللبنانية والمصلحة الفلسطينية، وبما يحفظ سيادة البلـد وسـلطة                 و

  ".القانون فيه
هل تمثل زيارتكم االولى الى لبنان انفتاحا وهل تريدون ان يتم التعاطي الرسمي معكم لبنانيا وليس                : سئل

فتاحنا العربي قد تم وهذا جـزء مـن سياسـتنا،           اوال ان ان  : "مع منظمة التحرير الفلسطينية فقط؟، أجاب     
فاألمة العربية هي عمقنا، اما ما يتعلق بلبنان، نعم فقد اخترنا هذه اللحظة للزيارة، وهي اللحظـة التـي                   

في الماضي لم يكن يسمح الوضع اللبناني بخطوة        . وجدنا فيها حالة صحية في لبنان تسمح بتعاط متوازن        
داء بتعافي الحالة اللبنانية، فالدولة نحن نحترمها ونقدرها وزيارتنا تأتي          تحسب بطريقة خاطئة، ونحن سع    

اما في ما يتعلق بالعنوان الفلسطيني، فكما تعلمون حماس ليـست خـارج             . في سياق تعزيز هذه الصورة    
الشرعية الفلسطينية، فهي جزء من هذه الشرعية بما تملك من اغلبية في المجلس التشريعي، ونحن بحثنا                

 عن محاصصة، ولكن عن توحيد العنوان الفلسطيني في الداخل والخارج ونطلب مـن العـرب ان                 ليس
  ".يتعاملوا مع واقع الحقائق الفلسطينية على االرض

واجتمع مشعل والوفد مع النائب الحريري في قريطم، في حضور النائبين باسم السبع وعمـار حـوري                 
  .ونادر الحريري وهاني حمود

تشرفت واخواني وفد المقاومة االسالمية حماس في فلسطين، بلقـاء الـشيخ سـعد              : "عوقال بعد االجتما  
. واخوانه في هذا البلد العزيز لبنان، ونحن في زيارة رسمية نلتقي خاللها المسؤولين في هذا البلد الكريم                

يع اننـا علـى   رسالتنا من هذه الزيارة هي للتعبير عن موقفنا تجاه لبنان وأمنه ومصالحه، وقد أكدنا للجم      
مسافة واحدة من كل الفرقاء اللبنانيين، واننا نحب لبنان بلدا موحدا، ونريده بأمنه ومصالحه وتحت سيادة                
القانون فيه، ألن ذلك هو مصلحة للبنان وقوة لنا كفلسطينيين، كما اكدنا اننا نحن كفلسطينيين لسنا جـزءاً                  

 لبنان، اكدنا للجميع وللشيخ سعد، اننا حريـصون         وفي شأن الفلسطينيين في   . من أي خالف لبناني داخلي    
وفي الوقت نفـسه العمـل      . على معالجة هذا االمر على اساس رفض التوطين، والتأكيد على حق العودة           

على اعطاء الفلسطينيين، باعتبارهم الجئين ويعيشون في ضيافة مؤقتة في لبنان حقوقا مدنية، من تعلـيم                
حتى يعيشوا بكرامة، ويكونوا في خدمة لبنان كضيوف على ارضـه           وصحة وتملك وعمل، وفق القانون      

  ".الطيبة
اما بالنسبة الى القضايا االمنية المتعلقة بالمخيمات بكل مفرداتها المعروفة، فقـد دعونـا الـى                : "اضاف

 فلسطيني، على ان يكون الطرف الفلسطيني ممـثال للعنـوان الفلـسطيني بكـل               -اطالق حوار لبناني    
 بحيث نعالج كل هذه القضايا الحساسة بما يحفظ امن لبنان ومصالحه وتحت سـيادة القـانون،                 مكوناته،

كذلك . ويحفظ كذلك الحياة الكريمة لشعبنا الفلسطيني الالجئ على ارض لبنان، هذه هي المسائل االساسية             
الفلسطينية التي  تطرقنا الى ضرورة االستعجال في اعادة اعمار مخيم نهر البارد حتى نضع حدا للمعاناة               

كما اود ان اقول امـرا يتعلـق        . ال يتحمل شعبنا بشكل عام، مسؤولية ما جرى من مشكالت امنية سابقة           
بالمصالحة الفلسطينية التي ستنعقد في القاهرة في العاشر من هذا الشهر، فـنحن فـي حركـة حمـاس                   

حة منـذ عـام ونـصف،       حريصون على انجاح هذه المصالحة ألنها ضرورة، ونحن طرقنا باب المصال          
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لك الوقت، كان هناك فيتو اميركي      وطرقنا ابواب جميع العواصم تقريبا، ولكن من دون جدوى، ألنه في ذ           
ي وبعض االعاقات المحلية، ولعل الظروف تسمح اآلن، بعقد مصالحة حقيقية وان كانت هناك              إسرائيل -

ة الغربية، وفي ظل بعض العقبـات       معوقات ال تزال قائمة، خصوصاً في ظل التصعيد االمني في الضف          
نأمل ان تحـل هـذه   . التي نأمل ان نحلها خالل هذين اليومين مع االخوة في مصر، الراعية لهذا الحوار      

  ".العقبات حتى ال تفسد اجواء الحوار
وقلنا فـي هـذا االطـار ان        "وأكد أنه تم التطرق خالل الحديث الى السالح الفلسطيني خارج المخيمات            

رج المخيمات وداخلها وكل الموضوعات االمنية، تعالج علـى طاولـة الحـوار اللبنـاني ـ      السالح خا
الفلسطيني ضمن رزمة كاملة، ونحن سنكون في منتهى االيجابية بما يحافظ على امن البلـد ومـصلحته                 

  ".وليس فوق القانون
ن أعضاء المكتـب     في حضور عدد م    "الجماعة االسالمية "  أمين عام  مولويفيصل  كما زار مشعل الشيخ     
ان البحث تناول القضايا المشتركة على الساحتين       "، التي أوضح بيان لها      "الجماعة"السياسي في الحركة و   

وتوقف الطرفان عند اإلنقسام في     . اللبنانية والفلسطينية وضرورة إرساء األمن داخل المخيمات الفلسطينية       
 أسس ثابتة من رعاية حقوق الشعب الفلسطيني        الساحة الفلسطينية وضرورة قيام مصالحة فلسطينية على      

وأولها حق العودة وإعادة المؤسسات الدستورية على الساحة الفلسطينية الى فاعليتهـا ورفـع الحـصار                
  ".المفروض على قطاع غزة

أن الشيخ مولوي رحب بعودة مصر الى ممارسة دورهـا الريـادي علـى الـساحة                "وأشار البيان الى    
ا لمؤتمر المصالحة في القاهرة، مطالبا السلطة الفلسطينية في الضفة باإلفراج عـن             الفلسطينية وإحتضانه 

المعتقلين السياسيين من حماس وتخفيف القيود المفروضة على المقاومة أسوة بما فعلته سلطة حماس في               
 ".غزة وذلك كإجراء ضرورة لهذه المصالحة

  ٤/١١/٢٠٠٨المستقبل 
 
  تسوية قبل نهاية العامعباس يؤكد مجدداً انعدام فرص ال .٢

ي والفلسطيني لـن    سرائيلجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، تأكيده أن الجانبين اإل         : )وكاالتال(
اإلدارتـين األمريكيـة   "يتمكنا من التوصل إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام الحالي، وعزا ذلـك إلـى أن                 

 ".قليل المتبقي لن يسمح بالتوصل لمثل هذا االتفاق       ية مشغولتان بشؤون أخرى كما أن الوقت ال       سرائيلواإل
وقال عباس للصحافيين في العاصمة الرومانية بوخارست التي وصل إليهـا فـي زيـارة رسـمية، إن                  
المفاوضات واالتصاالت ستستأنف بعد انتهاء االنتخابات لحل كل الملفات العالقة، وأضاف أن الجـانبين              

  .حتى اآلن لم يغلق أي منهاسيحاوالن إغالق هذه الملفات ألنه 
واستقبل الرئيس الروماني تريان باسيسكو في قصر كوتروسيني، نظيره الفلسطيني وأجرى معـه لقـاء               

 .على انفراد قبل أن يعقد اجتماعا موسعا شمل أعضاء الوفدين
  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  ه سراًس تتّحدان خلفالسلطة وحماودعم حقّ الفلسطينّيين في القدس الشرقّية يأوباما : األخبار .٣

ال تعلن السلطة الفلسطينية رسمياً موقفهـا مـن االنتخابـات           :  قيس صفدي  ، أحمد شاكر  - غزة   ،رام اهللا 
، لكن في مقر المقاطعة في رام اهللا يظهر األمر غير ذلك، وهـو              "أمر داخلي "األميركية، على اعتبار أنه     

وذكـرت   ".السيئ واألسـوأ  "بين المرشحين هي بين     ما تخفيه أيضاً حماس، التي تقول علناً إن المفاضلة          
ـ      ، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس حكومة تـسيير          "األخبار"مصادر مطلعة في رام اهللا، ل

لكن هذه الميول، بحـسب     . "إسرائيل"األعمال، سالم فياض، يتمنيان فوز أوباما رغم ميوله الكثيرة ناحية           
وأوضحت  .يين واللوبي اليهودي المتشدد في الواليات المتحدة      سرائيلاإلمصادر إعالمية، تأتي لكسب ود      
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سمعا منه أفضل ما سمعا من رئيس أميركـي،         "المصادر أن عباس وفياض، خالل لقائهما أخيراً بأوباما،         
فقد صرح لهم، طالباً التحفظ على ذلك وعدم ذكره في اإلعالم، بأنه مع حق الفلـسطينيين فـي القـدس                    

  ".ع حقهم في دولة مستقرة وسياديةالشرقية، وم
ـ        السلطة شرحت ألوباما مخـاطر تعثـر       "، إن   "األخبار"من جهته، قال المستشار الرئاسي، نمر حماد، ل

السلطة ترى  "وأوضح أن   ". الجهود السلمية في المنطقة، وإن استمرار االستيطان يعني مقتل عملية السالم          
تفضل أحد المرشحين على اآلخر، وتتمنـى أن يتحمـل الـرئيس            االنتخابات األميركية شأناً داخلياً، وال      

  ".إسرائيلاألميركي المقبل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين، وأن يقدم لهم شيئاً من الضغط على 
وفي قطاع غزة، تعتقد حركة حماس والحكومة التي تديرها، أن الرئيس المنتظر للواليات المتحـدة لـن                 

اء التعامل معها، ومع القضايا العربية، في ظل المواقف العلنيـة الداعمـة             يغير من السياسة األميركية إز    
التفـضيل بـين الـسيئ      "ورأت حماس أن المقارنة بين أوباما وماكاين تندرج في سياق            .لدولة االحتالل 

لجهة سياستهما الخارجية المرتقبة مع قضايا العالم العربـي واإلسـالمي، وتحديـداً القـضية               " واألسوأ
وقال المتحـدث باسـم حركـة       . يسرائيلنية، بينما يتفقان في دعمهما غير المحدود لالحتالل اإل        الفلسطي

تتابع مجريات الحملة االنتخابية للحزبين الديموقراطي والجمهـوري،        "حماس، فوزي برهوم، إن الحركة      
ـ                 سطينية، وما يصدر عن أوباما وماكاين من مواقف تتعلق بالوضع في المنطقة العربيـة، والقـضية الفل

ستكون امتـداداً  "ويعتقد برهوم أن سياسة اإلدارة األميركية المقبلة      ".الستشراف السياسة األميركية المقبلة   
لسياسة اإلدارات األميركية المتعاقبة، وذلك استناداً إلى ما عبر عنه المرشحان الديموقراطي والجمهوري             

  ". حل القضية الفلسطينيةخالل الحملة االنتخابية، فكالهما لم يبديا حرصاً على
ـ   ]الحكومة المقالة [ويعتقد المتحدث باسم حكومة حماس     ، أن الملف الفلـسطيني     "األخبار"، طاهر النونو، ل

بفعل االنتخابات األميركية، وسخونة الملفات الدولية التـي تنتظـر الـرئيس            " تجميد"سيدخل في مرحلة    
  .األميركي المرتقب

  ٤/١١/٢٠٠٨األخبار، 
  
 "حوار القاهرة"يحذر من فشل " لفلسطينيالوطني ا" .٤

 تتوصل القوى الفلسطينية التي ستبدأ حوارا فـي         أنكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة       أ: عمان
 اتفاق يعيد اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني ويؤسس لمرحلة جديدة يسودها االتفاق والتفـاهم              إلىالقاهرة  
 إلـى  المجلس في نداء وجهه للقوى التي ستشارك فـي الحـوار             ودعا . والهدف والمصير  الرأيووحدة  

 أن بسببها دماء الشهداء، محذرا من فشل الحوار الذي من شـانه             أريقتالتمسك بالثوابت الفلسطينية التي     
ملهـا شـعبكم،    أ كبير بان تخرجوا بالنتائج التي ي      أملناوجاء في النداء ان      . الشعب الفلسطيني  آمليخيب  

 يحـول دون تحقيـق الوحـدة        أو الشعب الواحـد     أفراد يوجد الفرقة بين     أحداًولن يرحم   فالتاريخ يسجل   
 إلىودعا النداء المتحاورين     . اللحمة للشعب الفلسطيني الصابر الذي عانى بما فيه الكفاية         وإعادةالوطنية  

 الدولة  امةوإق الحرية وعودة الالجئين     أهداف تحقيق   إلى سلوك وصوال    إلىترجمة شعار الوحدة الوطنية     
 .الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  ٤/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
 بذل كل جهد إلنجاح الحوارنس: عباس .٥

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة ألقيت نيابة عنه خالل نـدوة فـي               : )الوكاالت،  "السفير("
الحصار وتقـوم باإلعـداد     حكومة توافق تنهي    "تونس، إنه سيبذل كل جهد إلنجاح الحوار للوصول إلى          

 ". لالنتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة بناء األجهزة األمنية
 ٤/١١/٢٠٠٨السفير، 
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  نواب المختطفينال لإلفراج عن "إسرائيل" البرلمان األوروبي للضغط على ودعيبحر  .٦

البرلماني األوروبي   بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، أن زيارة الوفد           أحمد. د أكد   :غزة
إن زيارة الوفد خطوة    "، وقال بحر    "خطوة جريئة لكسر الحصار   "ية  سرائيللغزة ودخوله رغم المعيقات اإل    

إيجابية في تفعيل دور البرلمان األوروبي والبرلمانيين تجاه المجلس التشريعي ونوابه، ومواجهة الحصار             
د البرلماني بممارسـة ضـغوطاته علـى الجانـب           وطالب بحر الوف    .، على حد تقديره   "وإغالق المعابر 

 عزيز دويـك،    .ي، لضمان اإلفراج عن النواب المختطفين لديه، وعلى رأسهم رئيس المجلس د           سرائيلاإل
وأشار بحر إلى أهمية دور الوفـد فـي          .ية باإلفراج عنهم  سرائيلوتطبيق القرارات الملزمة للسلطات اإل    

طاع، داعياً الوفد إلى القيام بدوره فـي اتخـاذ اإلجـراءات            الكشف عن أثار الحصار المفروض على الق      
  .الالزمة لرفع الحصار عن غزة

  ٣/١١/٢٠٠٨ قدس برس
  
   مكروهأصابه ما إذا بدفع الثمن "إسرائيل"شفى وحماس تهدد ستنقل الدويك إلى الم .٧

الـدويك   عزيز   .زوجة د  أن   أمين أبو وردة  ،  نابلس نقالً عن مراسلها في    ٤/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
ي أكدت نقله إلى مستشفى سجن الرملـة        سرائيلرئيس المجلس التشريعي المعتقل لدى قوات االحتالل اإل       

إن أحد األسـرى المفـرج عـنهم    :"وقالت .والتي يعاني منها منذ أشهر   " حصوة في الكلى  "إلجراء عملية   
ثالثاء ألنه لن يكون موجـوداً   اتصل بمنزل الدويك ونقل لهم رسالته بأال يخرجوا لزيارته المقررة اليوم ال           

أن األسير المحرر التقى مع الدويك أثناء التنقالت بين المعـتقالت           "، مضيفة   "في سجن هداريم حيث يقبع    
" الحـصو "وأشارت إلى أن محامية الدويك أكدت أنه نقل إلى مستشفى الرملة إلجراء عملية               ".يةسرائيلاإل

سـتزوره  " المحاميـة "لكن لم يحدد موعدها، مشيرةً إلى أن  في الكلى وذلك بعدما كانت مقررة منذ أشهر         
ويعاني الدويك من عدة أمراض مزمنة أبرزها األنيميا ونقـص           .اليوم الثالثاء في مستشفى سجن الرملة     

  .، وهو معتقل منذ أكثر من عامين)B12(فيتامين 
ريعي باإلنابـة،   أحمد بحر، رئيس المجلس التـش     .  د  أن رام اهللا من   ٣/١١/٢٠٠٨ قدس برس وأضافت  

  . عزيز الدويك، ألن حالته الصحية صعبة.طالب بالتدخل العاجل واإلفراج الفوري عن د
، عن قلقه الشديد من أن يكون الدويك قد ُأخضع          "المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى    "وبدوره؛ أعرب   

الل لنـواب التـشريعي     للتعذيب على يد سلطات االحتالل داخل سجنه، مستنكراً استمرار اختطاف االحت          
وأدان المركز، مواصلة سلطات االحـتالل وإدارات   .ألكثر من سنتين على التوالي، وعلى رأسهم الدويك   

، الذي تمارسه ضد األسرى، والذي أدى إلى تـدهور          "اإلهمال الطبي "ية انتهاج سياسة    سرائيلالسجون اإل 
كتور المختطف الدويك إلى المشفى لم يكـن        وأوضح المركز أن نقل الد     .الحالة الصحية للدكتور الدويك   

للمرة األولى، حيث أن سلطات االحتالل نقلته إلى المشفى أكثر من مرة بعد تردي حالته الصحية وجراء                 
  .التعذيب الشديد الذي ُأخضع له

 النائب عـن     إلى أن   وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   وأشارت  
ي المسؤولية عن حياة الـدويك، ومـشددا        سرائيلحمل سلطات االحتالل اإل   " حامد البيتاوي "شيخ  حماس ال 

 تعمـد سـلطات     إلىشار البيتاوي   أو .على انها ستدفع الثمن غاليا عن أي مكروه أو أذى يصيب الدويك           
وا ينقلونه من   أحياناً كان  "وأضاف بالدويك من خالل نقله ما بين سجونها ومحاكمها،          األذى إلحاقاالحتالل  

 عوفر بحجة أنه عليه محاكمة ويفاجأ هناك بقولهم نحن آسفون أنت أتيت هنا بالخطأ، إذاً                إلىسجن مجدو   
وطالب البيتاوي سلطات االحتالل بالتوقف عن هذه اإلجراءات         ". عزيز دويك  .هناك تركيز على إيذاء د    

سطيني، وموجها نداء إلى المجـالس      التعسفية ضد الدويك، وضد باقي نواب ووزراء وأسرى الشعب الفل         
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النيابية في العالم العربي واإلسالمي والمسؤولين والمؤسسات الدولية أن تقف بجانـب الـدويك وبـاقي                
 .النواب والوزراء الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل

  
   أيام اعتباراً من اليوم٣فتح معبر رفح لمدة : الحكومة المقالة .٨

وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أعلنت أمـس،          أن   غزةمن   ٤/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
أن السلطات المصرية أبلغتها بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمدة ثالثة أيام متتالية ابتداء مـن                  

حـو  وقال المتحدث باسم الداخلية إيهاب الغصين إن ن        .اليوم الثالثاء، لتمكين الطلبة والمرضى من السفر      
  .ألف مسافر من الطلبة والمرضى من المقرر أن يغادروا القطاع في اليوم األول من فتح المعبر

مـسؤول الـشؤون    ن أن    أحمد رمـضا   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/١١/٢٠٠٨المستقبل  وأوردت  
م ولمـدة   المدينة في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أكد ان السلطات المصرية قررت فتح معبر رح اليو              

  .أيامثالثة 
  
   في حماس بنابلس بارزاًعتقل ناشطاًيأمن السلطة  .٩

 أكدت مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، أن مسلحو السلطة في مدينة نابلس، اعتقلوا                :رام اهللا 
وأضافت أن قوات األمـن الفلـسطيني        .، قائدا ميدانيا بارزا في حركة حماس      )٢/١١(مساء أمس األحد    

وبحـسب  . نت من إلقاء القبض على خالد الصوصة في بنابلس بعد محاصرته داخل منزله واعتقالـه              تمك
  ".فإن الصوصة متورط بالقيام بعدد من األنشطة التي تخالف األمن العام"مصدر أمني في السلطة 

 من جانبها ذكرت حماس، أن أفراد األمن الوقائي باغتوا الصوصة في منزلـه واقتحمـوا المنـزل دون                 
وأشارت إلى أن الصوصة تعرض لمحاولـة        .استئذان، وقاموا باالعتداء بالضرب على النساء واألطفال      

 وبعـدها   ٢٠٠٧ يونيو   /الختطافه على يد عناصر حركة فتح في أوج أحداث غزة أواسط شهر حزيران            
ست هذه األجهـزة    أصبح مطلوباً لألجهزة األمنية الفلسطينية وتحديداً األمن الوقائي والمخابرات، وقد تناف          

فيما بينها في محاولة اختطافه، وتناوبت على مدار األشهر الماضية على اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب               
محتوياته وترويع زوجته وأبنائه وأقربائه واستجواب أشقائه، وتهديدهم والتضييق عليهم بهـدف تـسليمه              

  .لتلك األجهزة
  ٣/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
  مواصلة فرض األمن في الضفةعلى يؤكد وزير التخطيط  .١٠

اهللا  أكد وزير التخطيط في حكومة تسيير األعمال سـمير عبـد           ":وكاالتال"،  "الخليج "- فلسطين المحتلة 
عزم الحكومة على مواصلة فرض األمن في مدن الضفة وعدم التهاون مع أية محاولة لتكرار ما حصل                 

، مؤكدا أن الحكومة تواصـل      "سذاجة وعدم مباالة  ال احد يتوقع منا أن نتصرف ب      "اهللا   وقال عبد  .في غزة 
  .عملها لضبط األمن ومالحقة من يهدده، لكنه اقر بوقوع أخطاء عزاها إلى قلة الخبرة والتدريب

  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  لكسر الجليد   للقاء بين فتح وحماس يدعومشعل: في لقاء جماهيري مع فلسطينيي لبنان .١١

مكتب السياسي لحركة حماس للقاء بين حركتي فتح وحماس من أجـل            دعا خالد مشعل، رئيس ال    : بيروت
، والسير باتجاه إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي، مطالباً بورقة مصالحة تنسجم مع المواقف             "كسر الجليد "

  .الفلسطينية
ل فيـه   ، تناو )٣/١١(جاء ذلك في لقاء جماهيري عقده مشعل في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء االثنين              

  .المستجدات على الساحة الفلسطينية
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وقد أشاد مشعل بدايةً بتضحيات الفلسطينيين في لبنان ورفضهم تجزئة الشعب الفلسطيني، وأشـار إلـى                
معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية بوجه االحتالل ومستوطنيه واستعرض معاناة القدس وبناء كنـيس              

، منوهـاً ببـصمود     "يعانون بسبب اختيار المقاومـة    "ة الذين   وحيا أهل قطاع غز   . قرب المسجد األقصى  
  .١٩٤٨فلسطينيي األراضي المحتلة عام 

إن "وأضـاف   ". المعركة الحقيقية هي مع االحتالل رغم الجهود لحرفنا عنهـا         "وقال مشعل في كلمته إن      
فرة الصراع مد وجزر، والتاريخ الفلسطيني يشهد بـذلك ورغـم أن ظـروف المقاومـة غيـر متـوا                  

  ".والمقاومة مستمرة ليس في غزة فقط بل بالضفة الغربية واأليام قادمة.. للفلسطينيين
أعطوني قائداً إسرائيلياً مستعداً للتنازل عن القدس الشرقية،        : "وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس القول     

ابع من حزيران، ومن    أو أن يتنازل عن المستوطنات، من من القادة الصهاينة مستعد لالعتراف بخط الر            
أما الطرف الفلسطيني فال يستطيع أي قائـد مهمـا تهالـك علـى              .. منهم مستعد لالعتراف بحق العودة    

واستغرب أمام هذه الفجـوة عـن جـدوى االسـتمرار           . المفاوضات أن يتنازل عن أي من هذه القضايا       
  !".بالمفاوضات؟

على الرغم من أن هناك من يرفض هـذا         . .لكسر الجليد   "وطالب مشعل بلقاء بين حركتي فتح وحماس        
  ".اللقاء

المـصالحة شـاملة،    : واقترح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مشروعه للمصالحة الذي يتـضمن          
حكومة وفاق وطني، بناء األجهزة األمنية في غزة والضفة على حد سواء، إعادة بناء منظمة التحريـر،                 

  .بعد ذلك االنتخابات التشريعية والرئاسية
، نريد ورقة تنسجم مع     (..)نحن شعرنا أن األجواء ال تعمل بطريقة صحيحة إلنجاح حوار القاهرة            "وقال  

المواقف الفلسطينية، نحن أطلقنا سراح المعتقلين لدينا في غزة، لكن هناك المئات من إخواننا مـا زالـوا                  
  .معتقلين في الضفة، وترفض السلطة االعتراف بأنها تعتقلهم

طالبنـا  : "، وقال "ال يجوز أن يبقى هذا الجرح نازفاً      "، وأكد مشعل أنه     "جرح نهر البارد  "عل  كما ناقش مش  
ونبشّركم أننا بعـد    .. بالتعجيل بإعادة اإلعمار وطفنا عدداً من البلدان العربية لتقديم الدعم إلعادة اإلعمار           

ا في الحركة هنا مشروعان     أن طفنا الدول العربية للحث على دعم إعمار المخيم، عرض علينا من إخوتن            
، )تركيب ألف ساعة كهرباء لبيـوت المخـيم       (، والكهرباء   )خزانان كبيران يزودان المخيم بالماء    (للماء  

  .وستتولى حماس تمويل هذين المشروعين
وبشأن الهواجس األمنية في عين الحلوة وغيرها؛ دعا مشعل الفلسطينيين إلى النأي بأنفـسهم عـن أيـة                  

ونحن حريصون علـى    .. نريد أن نحصر أنفسنا باألجندة الوطنية الفلسطينية      "لة اللبنانية   إشكاالت مع الدو  
 ".متابعة كل هذه الملفات حتى تحقيق النصر والعودة

  ٤/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ال شروط لدينا.. الحوار الوطني هو المخرج الوحيد: أبو مرزوق .١٢

ال شروط لديها إلجراء الحوار الوطني الـشامل        "حماس على أن    أكدت حركة   :  نادية سعد الدين   –عمان  
بمشاركة عربية فـي كـل      "، معربة عن ترحيبها     "المقرر في الحادي عشر من الشهر الحالي في القاهرة        

استخدام القوة مع   "وقال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق إن             ".اللجان المشكلة 
المخرج الوحيد لالنقسام الوطني ولالزمة الراهنـة، يكمـن فـي           "شدداً على أن    ، م "حماس أمر غير مجد   

  ".الحوار وليس في القوة التي جربت سابقاً مع الحركة، ولم تعط أية نتائج معها
ـ   حماس لم تعترض يوماً على الوجود العربي في أي مباحثـات           "من دمشق إن    " الغد"وأضاف مرزوق ل

الحضور غير العربي في مباحثات وجلسات الحوار، وفي        "لوقت نفسه من    ، غير أنه حذر في ا     "فلسطينية
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ولسلطات ) الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة      (االنصياع للجنة الدولية الرباعية     
  ".االحتالل اإلسرائيلي

ـ    (..)ال يمكن عزل الدول العربية عن القضية الفلسطينية         "وقال   اس مـن المـشاركة     ، وال حساسية لحم
  ".العربية في كل اللجان أو بعضها

حماس تصر على األخذ بالمالحظات والتعديالت التي طلبتها على الورقة المـصرية لـضمان              "وقال إن   
وجود أي خالفات داخل صفوف الحركـة حـول مـسألة           "، نافيا   "نجاح الحوار، وهي ليست اشتراطات    

متفق على هذا الموضوع، بينما ال عالقة للجنـاح         "السياسي  ، مؤكداً على ان الجناح      "المصالحة والحوار 
  ".العسكري به وال يتدخل في الجانب السياسي

وفي رده على تصريحات بعض األطراف في الداخل الفلسطيني حول استخدام القوة مع حماس في حال                
  ".لقد جربوا القوة سابقاً، فلم تنفعهم"افشلت الحوار، قال 

من العام الماضي، فجاء وباالً عليهم، وعليهم ان يفكروا         ) يونيو(لقوة في حزيران    جربوا استخدام ا  "وقال  
كما جربت سلطات االحتالل في مجـزرة       (..) ملياً قبل ان يلجأوا إليها مجدداً، ألنهم سيلقون ذات النتيجة           

  ".جباليا ما لحق بهم حين استخدام القوة
تريـد  "، غير أنها "ت إلى إجرائه منذ فترة طويلة  حماس لم تضع أي شروط على الحوار بل سع        "وقال إن   

ضمان نجاح الحوار من خالل االنطالق من معادالت صحيحة، وأسس وطنية تهم المـصلحة الوطنيـة،                
  ".وهذا األمر ال يسمى باالشتراطات

الجميع يعلم بوجود تفاهمات جرى التوصل إليها بين الحركة والجانـب المـصري خـالل               "وأوضح بأن   
الثنائية التي جرت سابقاً في القاهرة، من أجل انهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنيـة، مثلمـا                الحوارات  

خرجت الحوارات التي جرت مع الفصائل والقوى الفلسطينية بتفاهمات متوافق عليها، غير أن ثمة نقاطا               
 مـن أن تكـون      للحركة قواعد سياسية من خالل تجارب وحوارات طويلة ال بـد          "وتابع  ". مختلفا بشأنها 

  ".حاضرة
هناك توافقات كثيرة تم التوصل إليها في وثيقة الوفاق الوطني حول عديـد مـن النقـاط، وان                  "وقال إن   

انعكاس هذه التوافقات على التفاهمات يجعل المسافة أكثر قرباً للوصول الى توافق، أما الخالفـات فمـن                 
  ".شأنها ان تطيل من عمر االنقسام

للفـصائل الوطنيـة    "، الفتـاً إلـى أن       " ورقة متفق عليها على طاولة الحوار      وضع"وأكد على ضرورة    
اما وقد ذكر الرئيس عباس بأن ال مالحظات لفتح على الورقة، فنحن            (..) مالحظاتها أيضاً على الورقة     

  ".نعلم االن ان الورقة المصرية تعكس رؤيته
ال سيما بـين فـتح وحمـاس طرفـي          تحمل الورقة مجمل التوافق الفلسطيني،      "وشدد على ضرورة أن     

  ".االنقسام، حتى نستطيع انهاء الحالة القائمة وتحقيق الوحدة الوطنية
  ٤/١١/٢٠٠٨، األردن الغد،

  
  وثيقة لبداية الحوار وليست صيغة نهائية له المسودة المصريةسنطالب أن تكون : حماس .١٣

 وفد حماس الذي يمثل أن  ـ أشرف الهور غزة عن مراسلها من ٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، ذكرت 
 غادر أمس من قطاع غزة الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحية القياديين البارزين في الحركة

  . القاهرةإلى
سـيبحث مـع    "ان وفد حمـاس     " القدس العربي "وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في الحركة لـ         

الحظات التي أبدتها الحركة على الورقـة المـصرية،   الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية الم     
، مشدداً على أن هذه األمـور تعتبرهـا         "الستيضاح بعض األمور قبل الشروع في عملية الحوار الشامل        
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، التي طالب عـدد     "المسودة المصرية "وأوضح ان وفد حماس الذي سيطالب بأن تكون         ". أساسية"حماس  
  ".لحوار وليست صيغة نهائية لهوثيقة لبداية ا"من الفصائل تعديلها 

ولفت الى أن وفد حماس سيطالب المسؤولين المصريين بإلزام حركة فتح التي تحكم الضفة الغربية بــ                 
، إضافة إلى تعـديالتها علـى       "إطالق سراح المعتقلين السياسيين من سجونها، وفتح المؤسسات المغلقة        "

  .الوثيقة
، مشيراً إلى وجود    "غير مقبولة "، بشكلها الحالي    " المصرية المسودة"وشدد رضوان على ان حماس تعتبر       
  .عدد من الفصائل تشاطرها نفس الرأي

ان موقف حركته من حوار القـاهرة المرتقـب         " القدس العربي "ونوه القيادي في حماس خالل حديثه مع        
  ".بعد زيارة وفد الحركة الذي توجه للقاهرة"سيحدد بشكل نهائي 

هي مشاوراته مع المسؤولين المصريين اليوم الثالثاء، ثم يعود مجدداً إلى قطاع            وذكر ان وفد حماس سين    
  .غزة

إلى ذلك، أكد رضوان رفض حماس لمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جلسات الحوار كــ                
طـرف فـي المـشكلة      "، مشيراً إلى ان حماس تنظر لعباس كـ         "مرفوض"، وقال ان هذا األمر      "راعي"

  ".لقائمةالسياسية ا
إجهاض فرص التوصـل    "، بأنه يعمل على     "فريق فلسطيني في رام اهللا    "وجدد رضوان اتهامه لما اسماه      

  ".مدعوم من قبل قادة أجهزة األمن في الضفة الغربية"، وقال ان هذا التيار "لحلول
دليـل  "ن هذا يمثل    ، معتبراً ا  "هذا التيار يقوم بأعمال إجرامية، وينفذ االعتقاالت، ويغلق المؤسسات        "وقال  

  ".على عدم جديته في إنجاح الحوار المرتقب
ـ  مصادر مصرية مطلعة   أن   من القاهرة  ٤/١١/٢٠٠٨ األخبار،   وأضافت أمـس أن   " األخبـار "ذكرت ل

الحوار الوطني الفلسطيني الموسع الذي كان مقرراً عقده في مصر يوم التاسع من الشهر الجـاري قـد                  
اركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومدير االسـتخبارات المـصرية          يؤجل ليوم أو يومين نظراً لمش     

اللواء عمر سليمان، في االجتماع الذي ستعقده اللجنة الرباعية للسالم في منتجـع شـرم الـشيخ األحـد      
  .المقبل

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الحوار الفلسطيني سيخضع لترتيبات أمنية مشددة، بما              
ك عقده في أحد الفنادق الكائنة خارج القاهرة لتجنب أي وجود إعالمي للتشويش علـى جلـساته،                 في ذل 

  .في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة" ماريوت مارياج"مرجحة أن يكون الحوار في فندق 
:  الحيـة  وقال الزهار، في مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته إلى القاهرة برفقة القيادي في حماس خليل              

هناك مجموعة من العقبات ظهرت في ما يتعلق بإجراءات الحوار تعوق نجاحه، ومهمة الوفد تذليلها ما                "
  ".أمكن دون الدخول في تفاصيل الورقة المصرية

وأشار الزهار إلى أن شكل العالقة مع حركة فتح والفصائل الفلـسطينية األخـرى سـتحددها اتفاقـات                  
وزنا العقبات األولية واإلجرائية التي نحن بصدد حلّها مع اآلخرين أو انتظار            إذا تجا "ستنجزها ست لجانٍ    

  ".إجابات عليها
موضوع االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية،      "وقال الزهار إنه سيناقش مع اللواء عمر سليمان اليوم          

خرين فيه وموقع كل    باإلضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق باإلجراءات وبطريقة إدارة الحوار ومشاركة اآل          
إذا لم نستطع إنجاحه، فستكون هنـاك      : "ودعا إلى اتخاذ مواقف إلنجاح الحوار، مضيفاً      ". طرف ومشارك 

  ".صعوبة في حضور حماس لجوالت الحوار
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  لحوار القاهرة  فصائل منظمة التحرير من  موحدفتح تسعى لتشكيل وفد": القدس العربي" .١٤
 فلسطينية امس ان حركة فتح تسعى لتشكيل وفد باسم فصائل منظمة            اكدت مصادر  :رام اهللا وليد عوض   

وحسب المصادر فان فتح تسعى      .التحرير الفلسطينية للتفاوض مع حماس في الحوار المرتقب في القاهرة         
لتشكيل وفد موحد باسم جميع فصائل المنظمة للتفاوض مع حماس باسم المنظمة وليس باسم كل فـصيل                 

  .على حدة
صادر الى ان حركة فتح هي من سيقود وفد فصائل منظمة التحرير للتحاور مع حماس فـي                 واشارت الم 

القاهرة، منوهة الى انه جرى تشكيل رؤية موحدة من كافة فصائل منظمـة التحريـر سـتطرح خـالل                   
  .التفاوض باشراف مصر

ر نهـائي   واوضحت المصادر انه جرت خالل االيام الماضية مشاورات مكثفة في رام اهللا لوضع تـصو              
للوفد الموحد، مشيرة الى ان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد سيعمل كأمين               

  .سر لجنة المفاوضات في القاهرة
  ٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   مناكفات إلىعدم التوقيع على المشروع المصري قبل الحوار يحول االتفاقية : حواتمة .١٥

توقيع "أكد األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة على ضرورة : لدين نادية سعد ا-عمان 
الفصائل والقوى الفلسطينية على المشروع المصري أوالً، قبل الدخول إلى مائدة الحوار الوطني الشامل 

أثناء زيارته لألردن أن " الغد"وأضاف حواتمة لـ ".المقرر إجراؤه يوم األحد المقبل في القاهرة
لمباحثات التي أجراها أمس في عمان مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، أكدت على ا"

طاراً للنقاش وليس مشروعاً إمسألة التوقيع أوالً قبل الحوار حتى ال تتحول اتفاقية القاهرة إلى مناكفات و
  ".للوحدة الوطنية
ركية لعقده في التاسع من الشهر الحالي مؤتمر شرم الشيخ الذي تسعى اإلدارة األمي"وحذر من أن 

بحضور األردن ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل ووزراء خارجية اللجنة الدولية الرباعية 
، بالتزامن مع جلسات القاهرة، يشكل )الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة(

  ". ضغطاً سلبياً على الحوار
" المتأخر"، واصفاً االهتمام اإلسرائيلي "المبادرة العربية للسالم ليست للتفاوض وإنما للتنفيذ"وقال إن 

  ".الدول العربية إلى عدم االستجابة إلى هكذا دعوات"ودعا ". بالمناورة"والمفاجئ بها 
ء نجاح الحوار باالتفاق دون لبس على تشكيل حكومة جديدة من شخصيات مستقلة برئيس وزرا"ورهن 

 ووضع الجميع تحت سقف القانون، وفك الحصار عن قطاع غزة، وضمان األعمالمستقل، لتصريف 
 إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، يتم التوافق على واإلعدادعدم عودة إلى الضفة الغربية، 

 إعادة إلىي يؤدي سقفها الزمني وفق التمثيل النسبي الكامل باعتباره القانون الديمقراطي المتوازن الذ
  ".بناء وحدة الوطن والشعب بكل مكوناته االجتماعية والنقابية والمهنية والسياسية

  ٣/١١/٢٠٠٨الغد، األردن 
  

  على تشكيل وفد موحد لحوار  فصائل منظمة التحرير  وجود اتفاق بين تنفيالديمقراطية .١٦
ائل المنطوية تحت لـواء منظمـة       نفت الجبهة الديمقراطية وجود اتفاق بين الفص      :  أشرف الهور  - غزة

  .التحرير الفلسطينية على تشكيل وفد موحد لحوار القاهرة بقيادة حركة فتح
الدعوات التـي أرسـلتها مـصر       " "القدس العربي "وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة لـ         

قت ذاته بوجـود    غير انه رحب في الو    ". للفصائل كانت دعوات فردية، وكل فصيل تلقى دعوة على حدا         
  .، معتبراً ان هذا األمر أفضل من تعد الوجهات"آلية تنسق جهود هذه الفصائل في رؤية واحدة"
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، بين الفصائل الفلسطينية حول الورقة المصرية،       "قواسم مشتركة "وذكر زيدان في سياق حديثه إلى وجود        
، مشيراً في الوقت ذاتـه إلـى        "نشكل الحكومة، واالنتخابات، وعمل اللجا    "وذكر ان هذه القواسم تتمثل      

  ".اختالفات في وجهات النظر حول أمور أخرى"وجود 
غير ان زيدان شدد على ضرورة أن تتوصل جميع الفصائل لحلول خالل حوار القاهرة المرتقب، وقـال                 

  ".سيجلب الكوارث للشعب الفلسطيني، وسيباعد من مسافة الوصول إلى حلول"أن العودة بدون حل 
 الحوار أيضاً أشار زيدان الى ان موعد بدء الحوار تقرر يوم العاشر من الشهر الجـاري،                 وفي موضوع 

  .بدالُ من التاسع، بسبب عقد اللجنة الرباعية اجتماع لها في هذا التوقيت
  ٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  "إسرائيل"القسام شوكة في حلق دولة البغي الزائلة : رسالة بخط اليد من محمد ضيف .١٧

بمواصـلة المقاومـة ضـد      ) االثنـين (أمس  " كتائب القسام "توعد محمد ضيف القائد العام ل       : )أ.ب.د(
وقال في رسالة مكتوبة نادرة نشرها بمناسبة ذكرى         .حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين      " إسرائيل"

ام شوكة فـي  نعاهد اهللا تعالى بأن نسير على درب شهدائنا وأن تظل كتائب القس "استشهاد أحد قادة القسام     
كتائب القسام تسير بخطى ثابتة نحو الوعد بالنـصر         "، وشدد على أن     )"إسرائيل(حلق دولة البغي الزائلة     

نبشر أمتنا وشعبنا بأن لدينا مئات القادة الذين سيرفعون اللواء ويواصلون الطريـق ،              "، مضيفا   "والتمكين
 أما في هذه الدنيا فجهاد جهاد حتى النـصر  فنحن قوم ال نعرف القعود وال الراحة إال في جنة الرضوان، 

  ". أو الشهادة
  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  فتح تنفي تأجيل موعد حوار القاهرة .١٨

نفت حركة فتح ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول تأجيل موعد انعقاد الحوار الوطني : ألفت حداد
اري بمشاركة اثني عشر فصيال الفلسطيني الشامل الذى سيبدأ فى القاهرة في التاسع من الشهر الج

واكدت فتح انها لم تبلغ رسمياً بتأجيل موعد الحوار على حسب ما ذكرت هذه الوسائل إلى  .فلسطينيا
من جهته قال نبيل شعث رئيس وفد حركة فتح الى القاهرة ان  .الحادي عشر من الشهر الجاري

 األمور حتى اآلن إيجابية جدا، وأن وفود االستعدادت النهائية للحوار الوطني الشامل قد استكملت، وأن
 .الفصائل الفلسطينية قد بدأت فعال بالوصول إلى مصر

 ٣/١١/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ية وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين في ظل الظروف القائمةأ لن توقع "إسرائيل": ليفني .١٩

يـديعوت  "حديث لموقع   ي تسيبي ليفني في     سرائيل قالت رئيسة حزب كاديما وزيرة الخارجية اإل       :رام اهللا 
 واستعدادها لمواصلة المفاوضات لـن توافـق        إصرارها ورغم   إسرائيل" ان   أمسااللكتروني  " أحرونوت

 " . الراهنةواألوضاع وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين في ظل الشروط القائمة أيةعلى توقيع 
بل ستواصـل العمـل وفقـا        نالفلسطينيي ال تنوي بلورة وثيقة مشتركة مع        إسرائيل ليفني بأن    وأضافت

 ستقوم بعـرض نوايـا وخطـط        أنها إلى وأشارت. ية التي تم توضيحها في الماضي     سرائيلللمصالح اإل 
 . المقبلاألحد اللجنة الرباعية التي ستجتمع في القاهرة أمام المتعلقة بالمفاوضات إسرائيل

 وزراء الخارجيـة    أمـام  يسـرائيل حتى اعرض الموقـف اإل    ) القاهرة( هناك   إلىسأذهب  "وقالت ليفني   
 راغبة باسـتمرار    إسرائيل وسأقول لهم ان     إليه اللجنة الرباعية وسأعرض عليهم ما تم التوصل         وأعضاء

الموضوع  "وأضافت". اآلنالمفاوضات ولكنها ستواصل المفاوضات بنفس الطريقة التي جرت بها حتى           
وتابعت ليفني   ".روحة على بساط البحث   يتعلق بمفاوضات تفصيلية ستتناول جميع النقاط والمواضيع المط       
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وكما حدث حتى اآلن ال ننوي الخضوع للضغوط مهمـا كانـت لتوقيـع وثيقـة مـشتركة مـع                    "قائلة  
 ". الفلسطينيين

  ٤/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   بين فتح وحماس تخير السلطة بين المفاوضات والمصالحة"إسرائيل" .٢٠

تفاوض مع السلطة الفلسطينية في حال أسفرت الحوارات  بوقف الإسرائيلهددت : صالح النعامي: غزة
.  اتفاق ينهي الخالف بين حركتي فتح وحماسإلىالتي تجريها الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية 

أمس أن مجرد المحادثات التي تجريها مع حماس بهدف استعادة " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 
ية القول ان إسرائيلونقلت الصحيفة عن مصادر ". إسرائيلت مع نقيضا للمفاوضا"الوحدة الوطنية تعتبر 

 قبلت حماس شروط إذا إال، إسرائيلالوحدة بين الفصائل الفلسطينية معناها وقف المسيرة التفاوضية مع "
، إسرائيل السلطة مع إليها باالتفاقات التي توصلت وااللتزام، إسرائيلالرباعية، التي تتضمن االعتراف ب

 ".رهاباإلونبذ 
  ٤/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
   يعطي الضوء األخضر ألولمرت لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريينمزوز .٢١

ي، إيهود أولمرت، على ضوء أخضر من سرائيلحصل رئيس الوزراء اإل:  نظير مجلي- تل أبيب
ى المسارين الفلسطيني المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يسمح له بمواصلة مفاوضات السالم عل

وتوجه حزب الليكود الى المحكمة العليا طالبا تدخلها ضد رأي . والسوري رغم رئاسته لحكومة انتقالية
وكانت قضية استمرار أولمرت في المفاوضات قد انفجرت في نهاية األسبوع الماضي عندما . المستشار

تمال لقاء قمة جديد بين أولمرت ية متجددة وعن احإسرائيلكشف النقاب عن اتصاالت سورية ـ 
فتوجهت النائبة ليمور لفنات، باسم قيادة حزب الليكود، ). أبو مازن(والرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 أنوتقول إن أولمرت يتصرف كما لو .  المستشار مزوز تطلب منه إعطاء رأي قانوني في المسألةإلى
ي طريق الحكومة المقبلة وفرض حلول وتسويات ال حكومته لم تسقط وهو لم يستقل وينوي زرع ألغام ف

ورد مزوز عليها في رسالة خطية، بالقول إن أولمرت رئيس حكومة . يسرائيليريدها الجمهور اإل
وأضاف ان إدارة المفاوضات بحد ذاتها ال . انتقالية، وحسب القانون ال توجد عليه أية قيود في أي شيء

 اتفاقات، سيكون إلىوعندما يتوصل أولمرت . رحلة في مسيرةفالمفاوضات هي م. تشكل سببا لوقفها
 .عليه أن يعرضها على الحكومة والكنيست

  ٤/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط
 
  قرار تجفيف البؤر االستيطانية كذب وتضليل: يونإسرائيلمراقبون  .٢٢

لدعم المالي  بجدوى قرار حكومة إيهود أولمرت وقف ا      " يونإسرائيل"شكك مراقبون    : وديع عواودة  -حيفا  
وأوضحت المحامية طاليـا ساسـون       .للبؤر االستيطانية، واتهموها بالضعف ومواصلة الكذب والتضليل      

التي أعدت تقريرا حول البؤر االستيطانية العشوائية في فترة حكم رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون،               
خالء يتطلب مواجهـة مـع      أمس، أن اإل  " يديعوت أحرونوت "لكتروني لصحيفة   في حديث مع الموقع اإل    

المستوطنين، ويمكنني أن أفترض فقط أن الحكومة تخشى المواجهة وتتجنبها، لذا تكتفـي بتـصريحات               
، واستبعدت أن تتم عمليات إخالء، وقالت       "يةسرائيلاإل"وانتقدت ساسون بشدة دائرة صنع القرار        .سطحية

، وشددت على أن وقفها يـستدعي نـشاطا   "تطبيقالقرار بوقف الميزانيات للبؤر االستيطانية غير قابل لل     "
  .مكثفا، وأن التصريحات بوقف التمويل فيها كثير من التالعب بالكلمات

  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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   لالنتخابات المقبلةيين تمهيداًإسرائيلاندماج حزبين  .٢٣

ـ يان  سرائيل الحزبان الرئيسيان اليمينيان المتطرفان اإل     أعلن:  أ ف ب   -القدس المحتلة     انـدماجهما   سأم
 وتشجيع االستيطان   سرائيلتمهيدا لالنتخابات المقبلة ضمن الئحة مشتركة تريد تعزيز الطابع اليهودي إل          

 .في الضفة الغربية
وهذا التشكيل الجديد الذي لم يحدد اسمه بعد، انبثق عن دمج حزب االتحاد الوطني والحـزب الـوطني                  

  .  في الكنيست١٢٠ أصلالديني اللذين يتمثالن بتسعة مقاعد من 
وضع الطـابع اليهـودي   " الحزب الجديد ينوي أنوقال نواب الحزبين خالل مؤتمر صحفي في الكنيست     

 األعمـال في الضفة الغربية على رأس جـدول        "  والتربية اليهودية والترويج للمستوطنات    إسرائيللدولة  
 .١٩٦٧ في إسرائيل التي احتلتها األراضيويعارض الحزب الجديد قيام دولة فلسطينية في  .الوطني

  ٤/١١/٢٠٠٨الدستور، 
 
   العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤوليتهم حول ما يجري للمقدسات ودعي مفتي فلسطين .٢٤

دان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اعتداءات سلطات :  عاطف دغلس- القدس
ولم يستغرب حسين في حديثه  .١٩٦٧نقطع منذ االحتالل بحق المقدسات الفلسطينية، وأكد أنها لم ت

ي تذهب إلى سرائيلألن جرائم االحتالل اإل"ية في أكتوبر الماضي، سرائيلللجزيرة نت كثرة االنتهاكات اإل
، الفتا االنتباه إلى أن كل هذه األساليب تسعى لترحيل الفلسطينيين من مسلمين "ما هو أبعد من ذلك

ودعا العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤوليتهم بشكل أكبر حول ما  .ومسيحيين وتهجيرهم من القدس
يجري للمقدسات اإلسالمية خاصة فيما يتعلق بزيادة االعتداءات على المسجد األقصى، ورفض بناء 

 .كنيس يهودي على أرض وقفية إسالمية
 ٣/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
 ةمخيم الفارع  فلسطينيا ومواجهات مع االحتالل في١٥اعتقال  .٢٥

 أصـيب صيب شابان فلسطينيان بجروح حالة احدهما وصفت بالخطيرة بينما          أ:  بترا ، د ب أ     -رام اهللا   
 في مخيم الفارعة شمال مدينة      أمس صباح   يسرائيلاإل في مواجهات مع قوات االحتالل       باإلغماء آخرون
  .ة فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربي١٥ اعتقلت قوات االحتالل  كما.نابلس

  ٤/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  التنكيل بهم  ما استمرإذاضراب مفتوح بإسرى في سجون االحتالل يهددون األ .٢٦

 النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع في بيـان صـحافي             أوضح :وليد عوض  -رام اهللا 
العـام  ) ارسم(الحركة األسيرة في سجون االحتالل تنوي اإلضراب عن الطعام في شهر آذار             " ان   أمس
 وعسقالن  "نفحة" و "ريمون"، مشيرا الى أنه تلقى رسالة من الحركة األسيرة موقعة من قبل سجون              "المقبل

ية حتى شهر آذار المقبل، كـي  سرائيل يمهل فيها األسرى إدارة السجون اإل    "بئر السبع " والنقب و  "هداريم"و
  .ت في السنوات األخيرة بحقهم والتي تصاعد"القمعية والالإنسانية"توقف ممارساتها 
ي سـرائيل طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى، األسرى في سجون االحتالل اإل          من جهة أخرى    

بالبدء في إجراءات تصعيدية داخل السجون ضد سلطات االحتالل وإدارة السجون مـن أجـل تحـسين                 
  .واإلنسانيةحياتهم المعيشية والطبية 

  ٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  يطالب السلطة باإلفراج عن المعتقلين في الضفةز الميزان مرك .٢٧
 وجود معتقلين سياسيين في "الميزان لحقوق اإلنسان"أكد عصام يونس مدير مركز :  صالح النعامي-غزة

سجون الضفة الغربية، مطالباً السلطة بالقيام بخطوة مماثلة للخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء المقال 
وفي تصريحات صحافية قال يونس إن المراكز الحقوقية . فراج عن هؤالء المعتقلين هنية واإلإسماعيل

  . لديها قوائم بأسماء عشرات المعتقلين السياسيين بالضفة
  ٤/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  الدفعة األخيرة من الجئي فلسطين في العراق تغادر إلى السويد .٢٨

ي العراق أن الدفعة األخيرة من الالجئين الفلـسطينيين         ذكرت لجنة إغاثة الالجئين الفلسطينيين ف      :ا ب د
 العاصمة الـسويدية    إلى متوجهة   أمس الجئاً سافرت من مطار دمشق فجر        ٣٨المكونة من   وفي العراق   

. ستوكهولم بعد قضاء مدة تزيد عن عامين ونصف العام في مخيم التنف الصحراوي بين سوريا والعراق               
 الجـئ يترقبـون إنهـاء       ٨٠٠ الجئاً، وال يزال قرابة      ١٥٧ إلىسويد  وبذلك يصل عدد من استقبلتهم ال     

  .معاناتهم في الصحراء على الحدود بين العراق وسوريا
  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج،  

  
 ية باتت مسرحاً للحرائق سرائيلالمعتقالت اإل: فروانة .٢٩

المحررين عبد  أكد الباحث المختص بشؤون األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى و:رام اهللا
ية تفتقر لوسائل الحماية والوقاية من الحرائق مما سرائيلالناصر فروانة، اليوم، بأن كافة المعتقالت اإل

جاء تصريحات فروانة في بيان صحفي أصدره  .أهلها ألن تصبح مسرحاً للحرائق في السنوات األخيرة
راء تماس كهربائي وذلك مساء يوم اليوم عقب اندالع حريق في خيمتين في معتقل النقب الصحراوي ج

 خمسة معتقلين باختناق أثناء محاولتهم إطفاء الحريق نقلوا على أثرها إصابة إلىأمس األحد، مما أدى 
 . بالطفيفةإصابتهملعيادة المعتقل لتلقي العالج فيما وصفت 

 ٣/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  لفرض عنصريتها على القدس تستغل الفرقة الفلسطينية "إسرائيل: "التجمع الوطني المسيحي .٣٠

دان ديمتري دلياني رئيس التجمع الوطني المسيحي بفلسطين تصعيد االحتالل :  عاطف دغلس- القدس
اعتداءاته ضد المقدسات الفلسطينية، وعد ذلك جزءا من مسلسل ومخطط مدروس ينفذه المستوطنون 

  .والمتطرفون بدعم من الدولة اليهودية
 تسعى لطرد كل من هو عربي بالقدس لفرض طابع التهويد، "إسرائيل" وأكد دلياني للجزيرة نت أن

 بأنه ال يرتقي إلى حجم التحدي الذي ١٩٤٨واصفا طبيعة الرد العربي واإلسالمي والمسيحي منذ العام 
وطالب الفلسطينيين بالوحدة أمام ما وصفها بغطرسة االحتالل،  .يفرضه االحتالل على الفلسطينيين يوميا

  . تستغل الفرقة الفلسطينية لفرض عنصريتها على القدس والمقدسات الفلسطينيةإسرائيلأن وحذر من 
 ٣/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

 
  شهد تزايدا لالنتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيينيأكتوبر الماضي  .٣١

وثقت كتلة الصحفي الفلسطيني، مزيدا من االعتداءات واالنتهاكات ضد الصحافيين في : رام اهللا
 الماضي، مشيرة إلى أن الجزء األكبر منها كان أكتوبر/ ضي الفلسطينية، خالل شهر تشرين أولاألرا

على يد أجهزة األمن الفلسطينية، والتي بات الصحفي الفلسطيني شغلها الشاغل وهمها األول، متناسية 
 الة حقوقهم،دورها األساسي والحقيقي وناسفة بذلك مبرر وجودها كأداة لتوفير األمن للمواطنين وكف
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ية والفلسطينية ضد سرائيل الكتلة قائمة باالنتهاكات التي ارتكبتها أجهزة األمن اإل أصدرته وتضمن بيان
  .الصحفيين الفلسطينيين

  ٣/١١/٢٠٠٨، قدس برس
  
  يدينون اتهامات الحزب الجمهوري األمريكي للدكتور الخالدي بالتطرف  أكاديميون فلسطينيون .٣٢

ء وخريجي جامعات ومعاهد ورابطة الدول المستقلة في فلسطين اتهامات دانت جمعية أصدقا: غزة
لدكتور الفلسطيني رشيد الخالدي ل بالين سارةالمرشح الجمهوري للرئاسة األمريكية جون ماكين ونائبته 

وأكد رئيس الجمعية في  .بالتطرف واإلرهاب والنازية واالستهداف المتعمد للشعب الفلسطيني ومعاداته
ن هذه االتهامات والتصريحات تأتي إلرضاء اللوبي الصهيوني في الواليات أسعيد أبو عباه .دفلسطين 

  ". المتحدة األمريكية وهي تدل على العنصرية والنوايا السيئة
  ٣/١١/٢٠٠٨، قدس برس

  
  فل زفاف جماعي لكل العرب على الطريقة الفلسطينيةح :أبوظبي .٣٣

ينية في أبوظبي عن بدء التنفيذ الفعلي لفكرة زواج جماعي لكل           أعلنت اللجنة االجتماعية الفلسط    :أبوظبي
العرب على الطريقة الفلسطينية، مع فتح باب المشاركة للعرسان الراغبين باالستفادة من هـذه الفرصـة                
ألبناء الجاليات العربية المختلفة، وبحيث يكون حفل الزفاف في نهاية شهر آذار المقبـل، وفـق تقاليـد                  

  .نيالعرس الفلسطي
  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  لمدينة القدس اإلسالمية ألي مساس بالهوية األردنالملك عبد اهللا يؤكد رفض  .٣٤

 عن الملك عبد اهللا قوله خالل استقباله المدير العام لمنظمة           األردني نقل الديوان الملكي     :ب ف  ا –عمان  
  لباب اإلسالميةان تمس الهوية     يمكن   يةإسرائيل ألية خطوات    األردنرفض  " كويشيرو ماتسورا    "يونسكو"

ـ كد  أو".  ال يجوز تغيير معالمه    وإنسانيارثا حضاريا   إالمغاربة الذي تعتبره اليونسكو       األردن" ان   د اهللا عب
 المقدسة في القدس الشريف انسجاما مع دوره التاريخي         األماكنلن يتوانى عن بذل أي جهد ممكن لحماية         

 ". المقدسة وحمايتهااألماكنفي رعاية 
  ٤/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   الضعيفاقوة حزب اهللا، بل بسبب أدائهل ت ليس٢٠٠٦ في "إسرائيل"ة  هزيم:القنطار .٣٥

 سمير القنطار إنه مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة المقاومة للقـضاء علـى                 قال: ب ف أ
تعد " إسرائيل" وهو مقتنع بأن     وقال إنه يقضي معظم أيامه حالياً في اجتماعات تتعلق بالمقاومة         ،  "إسرائيل"

 ناجمـة لـيس     ٢٠٠٦هم مقتنعون ان هزيمتهم في      : هذا أكيد لسبب بسيط   :  وتابع .لهجوم كبير على لبنان   
   .ال يعرفون ما يحضر لهم هنا" "يينسرائيلاإل"عن قوة حزب اهللا، بل بسبب أدائهم الضعيف، وأكد ان 

  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  
  د مع غزة نفقا على الحدو١٣مصر تضبط  .٣٦

قالت مصادر حدودية إن مصر ستفتح اليوم معبر رفح ولمدة ثالثة أيام لسفر  : يسري محمد-رفح 
من ناحية أخرى كشفت األمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة . المئات من الفلسطينيين في االتجاهين

ي تهريب البضائع  نفقا ارضيا تستخدم ف١٣الحدود بين مصر وغزة خالل األربعة أيام الماضية عن 
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وقالت المصادر إن األنفاق عثر عليها بمناطق حدودية زراعية خالية من . والوقود من مصر إلى غزة
وأضافت أن األمطار تسببت في انهيار ثالثة من األنفاق الثالثة عشر من الجانب . السكان شمال المعبر

ية مصرية تواصل عمليات تمشيط وتابعت المصادر أن دوريات حدود. المصري بعد أن غمرتها المياه
وكان ثالثة مهربين . الشريط الحدودي بين بحثا عن أي أنفاق أخرى قد تكون موجودة بالمنطقة

فلسطينيين قتلوا فيما تم إنقاذ أربعة آخرين بعد إصابتهم باختناقات شديدة في انهيار نفق أرضي، أول من 
 .أمس

  ٤/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الجهاد في فلسطين ألداء فريضة الحجمين عام حركة  ألالسعودية ترفض طلبا .٣٧

 الدكتور إعطاءمن مصادر فلسطينية موثوقة، ان الحكومة السعودية رفضت " القدس العربي"علمت : لندن
 في فلسطين تأشيرة دخول ألداء مناسك الحج هذا اإلسالميرمضان عبد اهللا شلح امين عام حركة الجهاد 

 الماضية بطلبات مماثلة ألداء األربعسها ان الدكتور شلح تقدم طوال السنوات  وقالت المصادر نف.العام
 المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكنها قوبلت جميعها بالرفض األماكنالحج والعمرة وزيارة 

  .سبابأ أي إبداءدون 
 ٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  س المصريمحام يطالب بالقبض على ليبرمان إلساءته للرئي .٣٨

المجيد  بالغاً إلى النائب العام المصري المستشار عبد) شمال الدلتا(قدم محام بمحافظة دمياط : القاهرة
.  بيتا اليميني المتطرفإسرائيلي رئيس حزب سرائيلمحمود ضد أفيغدور ليبرمان عضو الكنيست اإل

المصري حسني مبارك واإلساءة الرحمن ليبرمان باإلساءة إلى الرئيس  واتهم المحامي جالل خليل عبد
، مشيراً إلى أن وزارة "فليذهب إلى الجحيم" إسرائيل"طالما يرفض زيارة "إليه بعد أن وصفه بأنه 

ي قليل التهذيب واألدب، كما أصدر مجلس الشورى سرائيلالخارجية المصرية علقت على ذلك بأن هذا اإل
 أن ما ارتكبه ليبرمان يشكل جريمة نصت عليها عدد وأكد المحامي. بياناً يشجب فيه هذه األلفاظ القذرة

  .من مواد قانون العقوبات مطالبا بضبط وإحضار ليبرمان عن طريق االنتربول الدولي
  ٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  ممثلو عدد من الدول يتفقدون مخيمين للفلسطينيين بين العراق وسورية .٣٩

 السورية، يضمان -  الحدود العراقية يزور ممثلون عن عدد من الدول مخيمين يقعان على: قدمش
 ، هذا األسبوع،إذ تزور بعثة من الدول المستقبلة لالجئين. الجئين فلسطينيين كانوا يقيمون في العراق

مخيمي الوليد والتنف بالمنطقة القاحلة على الحدود السورية العراقية، وهما المخيمان اللذان لحقت بهما 
ويضم المخيمان مئات الالجئين  .طار والفيضانات التي ضربت المنطقةقبل أيام أضرار جسيمة جراء األم

الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل، بعد الفرار من العراق في أعقاب االحتالل األمريكي وتزايد 
  .التهديدات التي تعرضوا لها على أيدي المليشيات المسلحة والقوات األمريكية

يمية باسم المفوضية العليا لشؤون الالجئين، إنه تم االتفاق على إيفاد وقالت عبير عطيفة، المتحدثة اإلقل
البعثة، التي ستقوم بتفقد أوضاع الالجئين، في أعقاب لقاء عقد بين المفوضية ومندوبين عن هذه الدول 

  .مؤخراً
ك سريع وأبدت المتحدثة تفاؤالً بأن تؤدي الزيارة ورؤية الوضع على أرض الواقع في المخيمين إلى تحر

وكانت األمطار والعواصف التي شهدتها منطقة مخيمي التنف والوليد األسبوع  .لمساعدة هؤالء الالجئين
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الماضي، قد نجمت عنها فيضانات أغرقت خيام الالجئين، وأدت إلى تلف جزء كبير من المواد الغذائية 
 .وحاجيات الالجئين األخرى

 ٣/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  
  المقبلمارس/ ل قطاع غزة ويسلم بحر دعوة لزيارة مقره في آذاروفد برلماني أوروبي يص .٤٠

ـ  اً وفـد   أن أشرف الهور ، قال   غزة  نقالً عن مراسلها في    ٤/١١/٢٠٠٨ القدس العربي،    ذكرت  اً برلماني
وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حـانون          يوناني الجنسية     برئاسة كارياكوس تريانتافيليديس   اًأوروبي

 والتقـى . ي استمرت لـساعات   سرائيل غزة، بعد إعاقة من قبل سلطات االحتالل اإل         شمال قطاع  )إيريز(
في غزة بأنه أسوأ مما كان عليه العـام          الوضع   فيليديسواعتبر   بحر رئيس المجلس التشريعي،      .دالوفد  

 المجتمع الدولي بــ الـضغط علـى         وناشد. الماضي، وطالب بضرورة القيام بخطوات لرفع الحصار      
وأوضح ان زيارة الوفد لغزة ستعزز من العالقة بـين          . إلفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين     ل "إسرائيل"

وجه دعوة رسمية لبحر لزيارة البرلمان األوروبي، في شـهر          و. يالبرلمان والمجلس التشريعي الفلسطين   
  .  مارس من العام المقبل/آذار
ال يهمنا من هم ما داموا  ال لرويترزكارياكوس تريانتافيليدس ق أن ٣/١١/٢٠٠٨رويترز  أوردتو
  وإن.عضاء في فتحأو أعضاء في حماس أن كانوا إنحن ال نسأل . عضاء في المجلس التشريعيأ

   .المجلس التشريعي الفلسطيني
 دعـا   تريانتافيليـدس  أن   حامـد جـاد   غزة،   نقالً عن مراسلها في    ٤/١١/٢٠٠٨الغد،األردن،   وأضاف

إلـى أن البرلمـان      أشـار  ثـم    .ياً إلى إنجاح الحوار الوطني في القاهرة       يتوحدوا، داع  كي الفلسطينيين
 بموجبه باإلفراج عن كافة البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلـين فـي           "إسرائيل"األوروبي أقر قانوناً يطالب     

 له من أوضاع صحية سيئة مشددا على دعم البرلمـان           واسجون االحتالل معرباً عن خشيته مما يتعرض      
  . المقالةللحكومة

  
 يةسرائيلجراءات بريطانية صارمة في وجه صادرات المستوطنات اإلإ .٤١

صادرات منع  لاألوروبيعلى دول االتحاد   بريطانيا تضغطأنذي انديبندنت  اللندنية صحيفة الذكرت
وقف التوسع المستمر في بناء لذلك و المصنعة في الضفة الغربية المحتلة يةسرائيلاإلالمنتجات 
نابوليس بوقف نشاطاتها االستيطانية في أخلت بالتزامها في مؤتمر أ "إسرائيل"ن وأ. ت اليهوديةالمستوطنا

  .الضفة الغربية
٣/١١/٢٠٠٨القدس، فلسطين،   

  
  "اإلخوان المسلمين"وبدء انفراج واسع مع ... مع حماس" إيجابية"عالقة : األردن .٤٢

ردن التكتيكي والتـدريجي علـى حركـة        يشبه سياسي أردني مخضرم انفتاح األ     :  رنا الصباغ  -عمان  
المقاومة اإلسالمية حماس بالعب سيرك معصوب العينين يسير ببطء على حبل مشدود أمام خليط مـن                

  .المشاهدين غالبيتهم، وألسبابهم الخاصة، يتمنون سقوطه وتحطمه قبل إنجاز العبور
ـ            وامش مناوراتهـا الـسياسية     فالمملكة، بحسب مسؤولين وحزبيين، باتت في سباق مع الزمن لتوسيع ه

استعداداً لألسوأ، بسبب تداعيات تعثر رهانها االستراتيجي األول في التوصل الى اتفاق سالم يفضي إلى               
قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة قابلة للحياة والنمو مع نهاية واليـة الـرئيس                  

  .٢٠٠٩األميركي جورج بوش الثانية بداية عام 
، حركـة حمـاس     "اإلخـوان المـسلمين   "لكن عمان غير معنية اآلن بتطبيع عالقاتها بالكامل مع حليفة           

الفلسطينية، التي فتح األردن حواراً علنياً معها بعد انقطاع استمر تسع سنوات بـالتوازي مـع االنفتـاح                  
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يـة ترتيبـات السـتقبال      لذلك ليس على األجندة السياسية األردن     . التدريجي الداخلي على التيار اإلسالمي    
رئيس المكتب السياسي لـ حماس خالد مشعل، قبل أن تصبح جزءاً من الحكومة الفلسطينية الشرعية في                

أو إذا أصبح مشعل الرئيس الفلسطيني القادم       . حال نجحت الوساطة المصرية في تحقيق مصالحة سياسية       
  .لسالمعبر صناديق االقتراع، أو وافقت حماس على االنضمام لعملية ا

هدف عمان األول اليوم هو تحصين نفسها بالتحالفات الكافية إلحباط محاوالت إحياء الحديث عن خيـار                
الوطن البديل في مملكة نصف سكانها من أصول فلسطينية وغالبيتهم لما تحسم بعد أمر الهوية الوطنيـة                 

  .بانتظار قيام دولة فلسطينية وإحقاق العودة والتعويض
ية المبكرة، التي من المتوقـع أن  سرائيلي بعد االنتخابات األميركية واإلإسرائيل مشروع تتخوف عمان من 

تعيد نفوذ اليمين المتطرف، الذي قد يستغل االنتكاسة األخيرة في عملية السالم وضـعف أداء الـسلطة                 
ـ                  ضفة الفلسطينية لتشكيل أداة ضغط دولي من أجل إعادة طرح الخيار األردني والمصري فـي بقايـا ال

  .الغربية وقطاع غزة
لذا، وبحسب الرواية الرسمية، جاء تحالف عمان مع حماس على تالقي مصلحة الطرفين حـول شـعار                 

رفض التوطين، والوطن البديل وأية حلول منقوصة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة في الـضفة               "أساسه  
  ".طيني بما فيها فتح وحماسالغربية وقطاع غزة تكون مقبولة من غالبية مكونات الشعب الفلس

وبعيداً من أجواء التحالفات مع قوى إقليمية، فإن قيادات هذه الحركة تشعر بـالحنين              . حماس أيضاً تتغير  
 الفلسطينية، كما   -إلى الحاضنة الرسمية األردنية التي تمتلك شعوراً استراتيجياً بوحدة المصالح األردنية            

 تمارس ضغوطاً على حماس للتوظيف السياسي كـالتي تمارسـها           أن المملكة التي تظل رئة فلسطين، لم      
  .إيران وسورية وقطر، بحسب ما يؤكد عليه الجانبان

كما تظل عمان معنية بإعادة بناء جبهة فلسطينية داخلية متماسكة في زمن باتت حمـاس تـشكل القـوة                   
كاء عليهـا لمواجهـة المـشروع       األساسية األكثر تنظيماً وتماسكاً في الساحة الفلسطينية بحيث يمكن االت         

كما ال تمانع عمان في تحضير األرضية المناسبة ليوم قد تطلـب منهـا الـسلطة الوطنيـة                  . يسرائيلاإل
  .الفلسطينية فيه أن تلعب دور وساطة بين الفرقاء المتناحرين

 ٢١/٧/٢٠٠٨لكن استدارة األردن المفاجئة والمدروسة باتجاه حماس عبر فتح حوار أمني سياسي فـي               
برئاسة كل من مدير عام دائرة المخابرات الفريق محمد الذهبي، ومحمد نزال، عضو المكتب الـسياسي                

  .لحركة حماس والمكلف مباشرة من مشعل، أثار انزعاج غالبية حلفاء المملكة من العرب والغربيين
جديد جوازات سـفر    اللقاء األول بين الرجلين كان إيجابياً لدرجة أن حماس حصلت على موافقة فورية لت             

أردنية ألكثر من عشرين رجالً يشغلون مناصب قيادية في الحركة، غالبيتهم يقيمون في سورية منذ توتر                
 والتي توجت بأبعاد خمسة من قياديي التنظيم بمن فـيهم نـزال             ١٩٩٩العالقة بين عمان و حماس عام       
  .وخالد مشعل، بحسب إسالميين

طيني محمود عباس شريك األردن الرئيس في عملية السالم المتعثرة،          االنزعاج طاول أيضاً الرئيس الفلس    
  .الذي أبدى تحفظه على سرعة وتوقيت التقارب األردني مع حماس

أما عمان فتصر على انها ال تزال متمسكة باستراتيجية السالم لحماية أمنها واستقرارها، مشددة على أن                
 ومخططاتهـا   إسـرائيل طينية أو حركة فتح وإنما ضد       العالقة مع حماس ليست موجهة ضد السلطة الفلس       

  .المحتملة
قبل شهر تقريباً، حاولت بعض األوساط الفلسطينية اإلعالمية المحسوبة على الـرئيس عبـاس إشـاعة                

واضطرت صحيفة يومية واسـعة     . معلومات عن تعرض االتصاالت األردنية مع حركة حماس النتكاسة        
  .قالة كاتب زاوية ألنه غمز من قناة هذه االنتكاسةاالنتشار يملكها القطاع الخاص إل

وفي بادرة حسن نية أخرى، أفرجت محكمة أمن الدولة قبل أيام عن أثنين من منتسبي حركة حماس فـي            
ويقول مسؤولون إن ذلـك     ". حساسة"األردن كانا يحاكمان ضمن مجموعة متهمة بتصوير مواقع أردنية          
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حماس من خالل جلسات الحوار المستمر      "نات قاطعة من حركة     سبقه حصول السلطات األمنية على ضما     
  ".باحترام السيادة واألمن األردنيين
  ١٩٨٧، التي خرجت حركة حماس من رحمهـا عـام           "اإلخوان المسلمين "بالتزامن تسير الدولة وجماعة     

  .ردنباتجاه تطبيع العالقات بعد سنوات من التوتر كنتيجة مباشرة لعودة الهدوء بين حماس واأل
فرض احترامه على الحركـة     "فـ حماس، بحسب إسالميين ورسميين، وعدت الفريق محمد الذهبي الذي           

بحسب اإلسالميين، بعدم تجاوز الخطوط الحمر التي تقول عمان إنهـا           " بسبب صراحته ووضوح أجندته   
يـد أشـخاص    ذلك يضم شكاوى سابقة باختراق الساحة السياسية المحلية عبـر تجن          . تهدد األمن الوطني  

لمصلحة حماس أو محاولة السيطرة على الحركة اإلسالمية في األردن المدعومة بقاعدة شعبية واسـعة               
من األردنيين من أصول فلسطينية لتعزيز أجندة التنظيم والتأثير على القرار، أو محاولة تهريب أسـلحة                

  .يةإسرائيلأو استخدام األردن لضرب أهداف 
عمان قبل عامين المتصل باعتقال مجموعة مرتبطة بقادة حماس في دمـشق            وال بد هنا من ذكر إعالن       

واتهامها بتهريب وتخزين أسلحة بهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة في قضية دلّلت على حجم غيـاب          
الثقة بين حلفاء األمس بعدما افترقت االجندات بين من يدعم السالم كخيار استراتيجي وبين مـن يريـد                  

  .المقاومة لتحرير فلسطيناستخدام سالح 
لم يظهر خالل األشهر الثالثة أي مؤشر يدل على محاولة جديدة لتهريـب             "مسؤول أمني أردني يرى أنه      

وهي أوقفت تحريض التيار اإلسـالمي ضـد الدولـة          . أسلحة، أو تجنيد عناصر محلية لمصلحة حماس      
  ".ة الداخليةوسياساتها االقتصادية والسياسية ما ساهم في تبريد أجواء الجبه

ثمة أطراف عربية حليفة لعمان  منزعجة من التقارب األخير ألنه يؤثر على جهودها لتحقيـق مكاسـب                  
سياسية من خالل محاولة إنجاز مصالحة فلسطينية بين فتح و حماس تقود الى تشكيل حكومـة وطنيـة                  

  . بطريقة ترفع الحصار وتؤدي الى انتخابات رئاسية وتشريعية
رب هذا االنزعاج ال سيما أن هذه األطراف نفسها ليست بعيدة عن أجواء االتصاالت مع               لكن عمان تستغ  

هذه الدول جميعها كاألردن، قريبة من الغرب، ولم تغير أي          : "ويتساءل أحد المسؤولين األردنيين   . حماس
ء منها استراتيجيتها بسبب صالتها بـ حماس ألن الجميع يعرف انه في عالم الـسياسة ال يوجـد شـي                  

  ".الجميع يلعب لتوسيع خياراته خدمة الستراتيجيته العليا... ثابت
سورية، التي تستضيف خالد مشعل منذ سنوات، عبرت بحسب أوساط أردنية عن انزعاجها من تقـارب                

فهي تريد االحتفاظ بالتنظيمات الفلسطينية المناوئة لعملية السالم كورقة ضغط سياسي           . حماس مع األردن  
  .حساباتها اإلقليمية والدوليةلتوظيفها  في 

فاألردن المرتبط بمعاهدة سـالم مـع       . تل أبيب ومن ورائها واشنطن أيضاً تحفظت على الجهد األردني         
الدولة العبرية، كسر الحصار السياسي المفروض على حماس من دون قبول األخيرة لشروط المجتمـع               

  ".رهاباإل" في الوجود ونبذ إسرائيلالدولي وأهمها القبول بحق 
 نفسها توصلت الى هدنة في قطاع غزة مـع حمـاس عبـر              إسرائيلولكن في الحسابات األردنية، فإن      

  .يون والحمساويون بأن التهدئة تصب في مصلحتهما اآلنيةسرائيلوساطة مصرية عندما شعر اإل
  رسائل من رايس الى مشعل

ى مشعل عبر قطر اتبعتهـا برسـالة        كذلك أرسلت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس رسالة إل        
شفوية نقلها وزير الخارجية السوري وليد المعلم امتدحت فيها جهد حماس في وقف العمليات العـسكرية                

إيران نفسها تلعب مـع حليفتهـا       . ية المحاذية لغزة، بحسب دبلوماسيين عرب     سرائيلضد المستوطنات اإل  
ولة حماس االبتعاد عـن فلكهـا قلـيالً لخدمـة           فهي غير مسرورة من محا    . حماس وعليها في آن واحد    

في غزة إلطالق صواريخ باتجـاه المـستوطنات        " الجهاد اإلسالمي "لذا بدأت بتسليح جماعة     . مصالحها
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مع حماس أخيـراً بـسبب عتـب        " حزب اهللا "ولوحظ توتر في عالقات     . ية لتعكير أجواء الهدنة   سرائيلاإل
  .إيران على األخيرة
رنسا، دول الثقل السياسي في االتحاد األوروبي، أصبحت اليـوم األطـراف األكثـر            بريطانيا وألمانيا وف  

وضوحاً في دعم خيار األردن إلعادة االتصاالت مع حماس على أمل عقلنة الحركـة وإعـادة تأهيلهـا                  
  .لتصبح العباً سياسياً جدياً في الشرق األوسط

ا وأصبحت جزءاً أساسياً مـن المكـون        فالحركة برأي ديبلوماسيين غربيين، نجحت في ترسيخ شرعيته       
وهي شأنها شأن الكثير من حركات المقاومة المسلحة تتعامل بمنطقية ومرونة           . الفلسطيني ال يمكن شطبه   

وبراغماتية عالية ألنها تسعى لتحقيق مكاسب سياسية عبر تحويل برنامج المقاومة المسلحة الـى حـوار                
  .السلطةديبلوماسي لخدمة اجندتها حال الوصول الى 

في الخلفية، تنشط الدول األوروبية في إجراء اتصاالت مع حماس لقناعتها أن اإلدارة األميركية القادمـة                
  .ستضطر الى بدء محادثات مباشرة مع الحركة في حال قررت العودة الى ملف السالم

تقدر ان تقـضي     لن   إسرائيل. حماس أصبحت مكوناً فلسطينياً أساسياً    : "يقول ديبلوماسي غربي في عمان    
على الحركة من خالل اجتياح عسكري ألن الكلفة السياسية لذلك ستكون مرتفعة والرئيس عبـاس غيـر                 

فالجميع في مأزق وتوافق الحد     . قادر على إقصاء الحركة سياسياً بسبب ضعف سلطته وتراجع دور فتح          
  ".األدنى بات مطلوباً

ي والعربي في تحقيق مصالحة بين فتح و حماس         كما ان هناك مخاوف أردنية من ان يفشل الجهد لمصر         
أية مواجهات هنـاك    . ما سيعني انتقال التوتر بينهما من غزة الى الضفة الغربية، الساحة الخلفية لألردن            

وهناك احتمال آخر يتحدث عن اكتساح حمـاس االنتخابـات التـشريعية            . قد تنعكس على أجواء األردن    
 في التفاوض للتوصل الى هدنة طويلة األمد في         إسرائيللحة حماس و  والرئاسية القادمة لتلتقي بعدها مص    

، "لذا ال بد من ان يكون لنا مدخل علـى حمـاس           . "الضفة الغربية، ما سيؤثر على أمن واستقرار األردن       
  .بحسب ما قال وزير حالي
ل مصلحتنا تلتقي مع أي طرف غير معني بتهديد األمن الوطني مـن خـال             : "ويقول سياسي أردني آخر   

المحبطة " أو من خالل تعكير صفو الجبهة الداخلية      ... تسوية منقوصة تلحق الضفة باألردن وغزة بمصر      
حماس حالياً تخدم   : "واختتم. أصالً من غياب أفق الحل السلمي وارتفاع األسعار وتراجع مستوى المعيشة          

  ".هذه األهداف
جواء بين الدولة والتيار اإلسالمي الواسع      في هذا السياق، ساهم الحوار األردني مع حماس في ترطيب األ          

والمخابرات األردنية تقود منذ أربعة أشهر حواراً موازياً مع قيـادات اخوانيـة بعـد               . النفوذ في األردن  
  .شهور من التأزم والتحجيم

وتأمل عمان في صدور موقف اكثر وضوحاً من جماعة اإلخوان يؤيد قرار األردن فك ارتباطه القانوني                
 تماشياً مع قرارات القمـم العربيـة ولمـساعدة          ١٩٨٨اري مع الضفة الغربية الذي صدر في عام         واإلد

ويرفضون حتى اآلن   " السيادي"فاإلخوان منقسمون حول القرار     . الفلسطينيين على تحقيق دولتهم المستقلة    
ي ال يحـق    ان الضفة الغربية جزء من ارض الحشد والرباط ووقف إسالم         "القبول به عالنية على أساس      

  ".ألحد التنازل عنه
قبل شهر، سمحت الحكومة لعشرين خطيباً من أعضاء جماعة اإلخوان بالعودة الى منابر المساجد التـي                
أبعدوا عنها قبل سنوات في إطار اتفاق ثنائي بالتزام خطاب إسالمي معتدل وعدم تجاوز ثوابت الدولـة                 

  .يةسرائيلوالحكومة اإلمع ترك المجال النتقاد سياسة اإلدارة األميركية 
ال يوجد اتفاق مكتوب بين الدائرة والخطباء لكننا نعرف ان المخابرات تراقـب مـا               "وقال ناشط إسالمي    

  ".نقول في الخطب وتلفت نظرنا في حال حدوث أية تجاوزات
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جمعيـة المركـز    "ومن المتوقع ان يصدر خالل األسبوعين المقبلين قرار بإغالق الملف القضائي لــ              
. الذراع االستثمارية والمالية للجماعة، على أساس تفاهمات ضمنية إلعادة األمور الى نصابها           " سالمياإل

وبعدها يجري تسليم مفاتيح الجمعية الى الحركة اإلسالمية التي تضررت كثيراً في أوسـاط القطاعـات                
ـ              شرات اآلالف مـن   الشعبية، بسبب كف يدها عن الجمعية التي تقدم خدمات اجتماعية وصحية ودينية لع

  .األسر التي تشكل قاعدة حزبية وانتخابية مهمة للحركة
كما وافقت الحكومة على طلب تقدمت به صحيفة السبيل األسبوعية، لسان حـال الحركـة اإلسـالمية،                 

  .لتحويلها الى يومية بعد ان رفضت الدولة طلباً مماثالً قدم قبل ستة أشهر
الدخول الى المكتب الدائم لمجلس النواب عبر التنافس الحر فـي           التفاهمات سمحت أيضاً لحزب الجبهة ب     

 فـي البرلمـان     ١٧ مقاعد بعد ان تراجع عدد ممثلي الحزب مـن           ١١٠برلمان يحتل فيه ستة من أصل       
السابق الى ستة أعضاء في البرلمان الحالي وسط إصرار اإلخوان على حصول حاالت تزوير واسـعة                

  .نفتها الدولة
ن حجم االعتقاالت تراجع في شكل غير مسبوق واصبح أمر استصدار شـهادات عـدم               كما قال نشطاء ا   

وتحسنت معاملة رجـال    . محكومية وحسن سلوك وتجديد جوازات سفر يسير من دون تعقيدات روتينية          
  .األمن لسجناء التنظيمات اإلسالمية

 الداخلية في جماعـة     ويقول أحد النشطاء أن تفاهمات حماس مع األردن انعكست أيضاً على الصراعات           
وطويـت  . األخوان بين الصقور المحسوبين على حماس والحمائم المحسوبين على قيادات شرق أردنيـة            

  .ملفات محاكمات داخلية عكست خالفات الصقور والحمائم
الدولة ترى أن تبريد الساحة الداخلية المحتقنة يساعد على االتفاق على هوامش جديدة لقواعـد الـشراكة                 

ة من خالل االلتزام بالدستور وبالنظام كمرجعية وقبول اإلسالميين بالتعددية السياسية والحزبيـة             السياسي
وتلوح في األفق المحلي مالمح حراك نشط يهدف الى تحصين الجبهة الداخليـة             .  واالقتصادية والثقافية 

 والمجتمعيـة   ورص الصفوف لمقاومة خيار الوطن البديل، وذلك عبر انفتاحات على القـوى الـسياسية             
  .تضمن إعالء قيم المواطنة والمشاركة من دون المس ببنية الدولة السياسية

وبعد مرارة شعورها باإلقصاء خالل العامين الماضيين، تحاول جماعة األخوان في األردن اليوم الحفاظ              
ليا، وتمييزها  على موقعها المعارض، وفي الوقت ذاته تطوير هذا الموقف باتجاه التقاط مصالح الدولة الع             

  .عن السياسات الحكومية، وتجديد خطابها ليـــعكس برنامجاً عملياً بعيداً من الشعارات الشعبوية
  ٢/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
 المفاوضات والبرنامج السياسي والمنظمة واالنتخابات: حوار القاهرة .٤٣

 هاني المصري
ل على الورقة المصرية مالحظة من المالحظات الهامة التي قدمتها حركة حماس وغيرها من الفصائ

ف على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية .ت.على الفقرات التي تتحدث عن تفويض الرئيس أبو مازن و م
بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني على أن يعرض ما يتم االتفاق عليه على المجلس الوطني أو االستفتاء 

 منظمة التحرير بصيغتها الحالية بحجة أنها ال تمثل الشعبي، واالعتراض هنا على عدة مسائل أولها على
الفلسطينيين وحدها، وإنما المنظمة ستمثل الفلسطينيين فقط بعد إعادة بنائها بحيث تضم كافة الفصائل التي 
ال تزال خارجها وهنا ال بد من التوضيح ضرورة التمييز ما بين التمسك بوحدة الكيان الوطني الفلسطيني 

فيجب أن نتمسك بوحدانية التمثيل ألنها . ف وبين مؤسساتها وأدائها وبرنامجها.ت.ل مووحدانية تمثي
مرتبطة بإقرار وتجسيد حق تقرير المصير، فال يعترف العالم بحق تقرير المصير لشعب لم تتوحد 

 إن المنظمة مشلولة وبحاجة الى إصالح وتطوير كما أنها بحاجة الى ضم الفصائل التي. حركته السياسية
ولكن ال يمكن إيقاف تمثيل . وعدم توفر ذلك يضعف من شرعية تمثيلها. ال تزال خارج المنظمة
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كما . الفلسطينيين في العالم كله لحين االتفاق، فالتمسك بوحدة التمثيل ضرورة إلنجاح اإلصالح والتفعيل
لمنظمة وااللتزام ال يمكن وضع شروط على المطالبين باالنضمام للمنظمة مثل الموافقة على برنامج ا

من حق كل فلسطيني أن يكون عضوا في المنظمة ويحتفظ برأيه فيها وفي كل األشياء في . بالتزاماتها
 .ولكن االلتزام باالتفاقات هذا شأن يلزم الحكومة وال يلزم الفصائل واألحزاب واألشخاص. الكون

حيث تطالب حماس هذه المرة وثاني اعتراض هو على تفويض المنظمة بإدارة المفاوضات السياسية 
وهذه أول مرة تضع . بوضع شروط ومحددات سياسية يتم بناء عليها استمرار المفاوضات أو توقفها

حماس مثل هذه الشروط، ففي وثيقة األسرى، وثيقة الوفاق الوطني اكتفت بالعبارة السالفة الذكر التي 
 عرض ما يتم التوصل إليه على المجلس تتحدث عن تفويض الرئيس والمنظمة بالمفاوضات على أن يتم

وفي الورقة التي وافقت عليها حماس أثناء جولة الرئيس األميركي . الوطني أو على استفتاء شعبي
 السابق جيمي كارتر اكتفت بنفس الموقف، فما الجديد الذي دفع حماس لتشديد موقفها من المفاوضات؟

 يستغربون أشد الغرابة، كيف أن حماس وغيرها من أنا شخصيا من األشخاص الذين كانوا وال يزالوا
الفصائل المعارضة للمفاوضات وعملية السالم واتفاق أوسلو، يقيمون الدنيا وال يقعدونها فيما يتعلق 
بالشراكة أو المحاصصة في المنظمة والسلطة، ولكنهم ال يحركون ساكنا أو يكتفون بتسجيل موقف 

ضد النهج التفاوضي الفلسطيني الذي أدى الى تآكل البرنامج للتاريخ وال يخوضون معارك سياسية 
الوطني وهبوط سقف المفاوضات من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الى خارطة الطريق 

والتي تجمع الحلول االنتقالية والنهائية في سلة واحدة، الى إعالن انابوليس الذي قزم ) حمالة األوجه(
 تفاوض دون أن تلتزم إسرائيل حد أصبحت فيه المفاوضات سيدة نفسها، بينما مرجعية التفاوض الى

بشيء، بما في ذلك وقف العدوان واالستيطان والجدار وتقطيع األوصال، مع أنها تسمح للمفاوض 
الفلسطيني بحرية الصراخ حول استحالة الجمع ما بين المفاوضات واالستيطان، بينما ما يجري فعال هو 

 للتغطية على استمرار سياسة فرض إسرائيلجمع، ما يجري هو استخدام المفاوضات من أسوأ من ال
 .ية على األرضسرائيلالحقائق اإل

تأسيسا على ما سبق، يجب أن تعطى األولوية لمسألة وضع استراتيجية وطنية تنبثق فيها سياسة تفاوضية 
 المفاوضات بدون مرجعية واضحة متفق عليها يلتزم بها المفاوض الفلسطيني، فال معنى الستمرار

وملزمة، وبدون ضمانات دولية حقيقية، وال مشاركة دولية فاعلة، وبدون آلية تطبيق ملزمة، وجداول 
فال توجد مفاوضات في التاريخ بال سقف زمني، وكأنها مطلوبة بحد . زمنية قصيرة لالتفاق والتطبيق

غييره نحو األحسن عبر التوصل الى اتفاق سالم ذاتها، وتهدف الى الحفاظ على الوضع الراهن وليس ت
ينهي الصراع ويوفر الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية والعربية ويحقق األمن واالستقرار والرخاء 

وعلى أساس االتفاق على استرتيجية وطنية جديدة قادرة على إنهاء االحتالل يمكن . والسالم في المنطقة
 .ى التي تعتبر على أهميتها فرعية قياسا باالستراتيجية التي يجب أن تتبعبعدها االنتقال للمسائل األخر

بعد ذلك ننتقل الى مسألة أخرى، وهي تشكيل حكومة انتقالية قادرة على رفع الحصار، وهذه استعارة 
عن التعبير بأن الحكومة القادمة يجب أن تنسجم مع الشرعية الدولية وتستجيب لشروط اللجنة الرباعية 

 .لية حتى ال تعود المقاطعة الدولية وتصبح ليس فقط على سلطة حماس وإنما على السلطة الموحدةالدو
وهنا يجب التحلي بالمسؤولية ، فإما االتفاق على استراتيجية واحدة تهدف الى إعادة النظر بكل شيء بما 

والوقت المناسب، ألن في ذلك التحرر من االلتزامات الفلسطينية المترتبة على اتفاق أوسلو بالتدريج 
وهذا هو .  تخلت عن التزاماتها باتفاق أوسلو، وال تعترف عمليا سوى بااللتزامات الفلسطينيةإسرائيل

وهو يتضمن التزام الحكومة بالشروط الدولية مع حق الفصائل بالمعارضة واالحتفاظ . أفضل الخيارات
 .قت ممكنبمواقفها األصلية، ومع العمل لتجاوز هذه الشروط بأسرع و

وأما تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية ال تلتفت حاليا لمسألة الشروط الدولية ألنها ستكون حكومة مؤقتة 
وهي فترة ستكون فيها أو في معظمها الواليات المتحدة األميركية )  أشهر٩-٦(ال تزيد مدتها عن 
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يات األزمة المالية العالمية،  وغيرهما من الدول المؤثرة بالقرار الدولي، منهمكة بتداعإسرائيلو
ية وبلورة توجهات وسياسات اإلدارة األميركية القادمة، والحكومة سرائيلوباالنتخابات األميركية واإل

 .ية التي ستشكل على إثر االنتخاباتسرائيلاإل
ولكن حتى تنجح الحكومة االنتقالية في عملها، وال تعطي ذرائع لحكام واشنطن وتل أبيب يجب أن ال 
تضم أي ممثلين عن الفصائل رغم أن الفصائل يجب أن تساهم في تشكيلها، حتى ال تفرض المقاطعة 

 .ية فقط وليست دوليةإسرائيلوإذا فرضت ال تكون مقاطعة شاملة وإنما أميركية و. الدولية مجددا عليها
ض أية شروط على وهنا ال يمكن أن يبقى الفلسطينيون تحت سقف الشروط الدولية المذلة، بينما ال تفر

وهذا يستدعي .  حتى فيما يتعلق بالتزاماتها الواردة باتفاق أوسلو وملحقاته وخارطة الطريقإسرائيل
مراجعة مسيرة المفاوضات مراجعة جريئة وعميقة واستخالص الدروس والعبر، فال يمكن االستمرار في 

 .ذات الطريق الذي نسير فيه منذ حوالي عشرين عاما بدون نتيجة
مالحظة األخرى التي يمكن أن تساق على الورقة المصرية، أنها ال توضح كيف يمكن إصالح األجهزة ال

األمنية، وكيف يمكن أن تصبح مهنية وبعيدة عن الحزبية وتخدم المواطن والوطن وتوفر لهما األمن 
ة في الضفة إن كل األجهزة األمني. والحماية في كافة االتجاهات وليس في سياق الوضع الداخلي فقط

وغزة بحاجة الى إعادة نظر على أساس عقيدة أمنية وطنية تؤدي الى حل بعضها ودمج البعض اآلخر 
 ألف رجل أمن وهي سلطة تحت االحتالل ومقيدة ٨٠فال يمكن أن يكون لدى السلطة أكثر من 

كل اإلنجازات الصالحيات، وال يمكن أن تتصرف السلطة كدولة وهي فاقدة للسيادة ولحرية التحرك ألن 
التي قامت أو ستقوم بها، إذا ظلت، بدون أفق سياسي قادر على إنهاء االحتالل في المدى المنظور 
ستوضع في سياق تحسين شروط االحتالل، وربما تلطيفه ومنحه الشرعية وتكريس حالة من التقاسم 

 .الوظيفي ما بين األجهزة األمنية من جهة، وقوات االحتالل من جهة أخرى
وهي خطوة ضرورية . خيرا نصل الى نقطة هامة جدا، وهي إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسيةوأ

جدا من أجل تكريس مبدأ االحتكام للشعب بشكل دوري ومنتظم بوصفه مصدر السلطات والصالحيات، 
حقاق التاسع وإذا لم يتم االتفاق الوطني الشامل، أو على األقل على إجراء االنتخابات سنواجه سريعا است

من كانون الثاني القادم، والذي سيؤدي الى نتائج كارثية إذا لم يتفق الفلسطينيون على كيفية التصرف 
فهل سيكون لدينا انقسام الى إشعار آخر، وسلطتان .  كانون ثاني يختلف عما قبله٩حياله، فما بعد 

قابات منقسمة ومنفصلة ما بين ورئيسان ومجلسان تشريعيان ويتبع ذلك شركات وجمعيات واتحادات ون
 كانون ثاني ٩الضفة وغزة؟ أم سنتفق على األقل على االحتكام للشعب في موعد يقع في المسافة ما بين 

 .٢٠١٠ كانون ثاني عام ٢٦القادم و
إن االنتخابات لكي تكون مدخال لتجاوز األزمة الوطنية وحالة االنقسام يجب أن يسبقها على األقل اتفاق 

كائز الوطنية التي تجسد المصلحة العليا وعلى كيفية إنهاء االحتالل وعلى قواعد اللعبة وإال على الر
 .وستكون االنتخابات مدخال لتعميق األزمة واالنقسام، كما حدث سابقا" كل يغني على لياله"سنبقى 

ي والخيارات إن القضايا المطروحة في االنتخابات قضايا عامة وليست محلية تتعلق بالبرنامج السياس
والبدائل االستراتيجية أمام الفلسطينيين، وبالتالي فإن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في قانون 

وهنا ال يجب على حماس أن تغلب مصلحتها الفئوية من خالل اإلصرار على . االنتخابات هو األمثل
ألنه القانون الذي ) ف دوائرنصف تمثيل نسبي ونص(إجراء االنتخابات على أساس القانون المختلط 

فالفصيل الذي بمقدوره أن يحصل على أغلبية يستطيع ذلك تحت أي قانون شرط أن . فازت على أساسه
تتوفر ضمانات كافية ألن تكون االنتخابات حرة ونزيهة، وعلى ان يتعهد الجميع بأن يحترم إرادة الشعب 

دة بالتزامات يجب احترامها، فإذا اختار الشعب ممثلة بالنتائج مهما تكن بدون القول إن السلطة مقي
معارضي اتفاق أوسلو والتزامات السلطة فليذهب هذا االتفاق وتلك االلتزامات الى الجحيم؟ أما إن تستمر 
بعض الفصائل في الجمع ما بين احترام أوسلو وعدم االلتزام به إذا شاركت بالحكومة، فهذا كمن يحاول 
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فإما الجنة أو .  سطح واحد، أو الشتاء والصيف في فصل واحد، وهذا مستحيلأن يجمع الجنة والنار في
  .النار؟ إما الصيف أو الشتاء

  ٤/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
 يون المتدّينين؟؟ سرائيللماذا يكره اإل .٤٤

  صالح النعامي
سبب ميلها البتزاز    بكراهية شديدة تجاه المتدينين واألحزاب الدينية؛ ب       إسرائيليشعر الجمهور العلماني في     

األحزاب الكبيرة، وحرصها على استغالل قوتها السياسية في إجبار الحكومات المتعاقبة على تخـصيص              
وقد كان فشل زعيمة حزب كاديمـا، وزيـرة الخارجيـة           . مبالغَ طائلة لمؤسسات هذه األحزاب المختلفة     

بفعل الشروط التي وضـعتها     -مرت  تسيفي ليفني، في تشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة إيهود أول          
 أثار حفيظة الكثير من الصحف، سيما وأن أحزابـا          -األحزاب الدينية، وتحديداً المطاِلبة بموازنات كبيرة     

الذي يغيظ هـؤالء    . عديدة منها اعتمدت خطابا طائفيا لعبت فيه على التناقضات بين الشرقيين والغربيين           
دينية، وتحديدا كبرى هذه األحزاب، حركة شاس، الحديث باسم الفقراء          المعلقين هو ادعاء قادة األحزاب ال     

 .وتمثيل مصالحهم، وأن مطالبهم المالية تأتي من أجل تحسين أوضاع هؤالء الفقراء
وتحديـدا زعـيم    -يعتبر أن قادة األحزاب الدينية      " هآرتس"نحميا شترسلر، المعلق االقتصادي لصحيفة      

 غير معنيين بمعالجة موضوع الفقر، بل إنه من مـصلحتهم أن تكـون              -حركة شاس الحاخام إيلي يشاي    
. يين تحت خط الفقر؛ على اعتبار أن هذا يعني أن نسبة المؤيدين لهـم سـتزداد               سرائيلأكبر نسبة من اإل   

ولكن . يطرح نفسه كمن يحرص على األطفال الفقراء، ويريد تقليص الفجوات االجتماعية          " يشاي: "وقال
 في مضمونها، فتلبية مطالبه ستؤدي إلى توسيع دائرة الفقر وزيادة الفجوات بين طبقـات               الحقيقة معاكسة 

قادة األحزاب الدينية شغوفون بالفقر، ويريدون ناخبين فقراء، ويخـشون مـن            : "وأردف قائالً . المجتمع
هم، حدوث صحوة لدى الناخبين المتدينين األصوليين؛ بحيث يتجهون إلى تخفيض نـسبة الـوالدات لـدي              
هذا . وزيادة مشاركتهم في سوق العمل؛ ليتمكنوا من النجاة من براثن الفقر، وليتحولوا إلى أناس مستقلين              

التطور سيشكل خطرا على هيمنة األحزاب الدينية، وتحديدا حركة شاس على المتدينين، لذا فإنها تـسعى                
ها السابق؛ من أجـل مواصـلة       إلعادة مخصصات الضمان االجتماعي للعائالت كثيرة األوالد إلى حجم        

الشعور في البداية   . تخدير الجمهور، ألن هذه المخصصات تشبه الهيروين الذي يحقن في الوريد مباشرة           
ويرى شترسلير أنـه لـو    . ، على حد تعبيره   "جيد، ولكن في اليوم التالي تنهض مع آالم شديدة في الرأس          

كانت قد حرصت على معالجة المناهج التعليمية في        كانت األحزاب الدينية معنية بمعالجة موضوع الفقر ل       
المدارس الدينية التي تستبعد تعليم العلوم والحاسوب والرياضيات واللغة اإلنجليزية، ألن مثل هذه المواد              

 .تعد الشباب لسوق العمل، وهو ما ال ترغب فيه هذه األحزاب
يين بـاتوا يكرهـون     سرائيليرى أن اإل  أما شاحر ايالن، الكاتب المتخصص في شؤون األحزاب الدينية، ف         

" هـآرتس "وفي مقال نشره في     . الدين والمتدينين بفعل الطابع االبتزازي لسلوك األحزاب الدينية وقادتها        
ية من أجل خفض وتيرة الكراهية لها في        سرائيلينصح ايالن األحزاب الدينية بعدم االنضمام للحكومات اإل       

إنه ال يمكن تشكيل حكومـة بـدون مـشاركة          : د أساس للوهم القائل   أوساط الجمهور، معتبرا أنه ال يوج     
مداواة كل الجراح النازفة للمجتمع     "المتدينين، معتبرا أن حكومة بدون متدينين تكون وحدها القادرة على           

ويقترح ايالن تحدي المتدينين    ". ي، وإصالح عدد كبير من النواقص الصعبة في اإلدارة السليمة         سرائيلاإل
جيع الزواج المدني، وإصالح القضاء الشرعي، وتحديد الفصل بين توزيع األمـالك والطـالق،              عبر تش 

والمساواة بشكل مطلق في مخصصات األطفال دون صلة لترتيب هذا الطفل في العائلة، حتـى ال يـتم                  
ـ          : "وأضاف. التشجيع على كثرة األوالد    يم يجب إلغاء القوانين الفاضحة التي تساوي مكانة شـبكات التعل

يجب التعامل مـع مؤسـسات التعلـيم الدينيـة،        . الخاصة التي تعود للمتدينين بمؤسسات التعليم الرسمي      
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وال يتردد ايالن في طرح عدد مـن        ". باعتبارها مؤسسات خاصة ال يتوجب على الدولة مد يد العون لها          
ب إلغاء وزارة الـشؤون     يج: "ويقول. الخطوات االستفزازية التي يتوجب على الحكومة القادمة القيام بها        

الدينية، وتحويل المجالس الدينية إلى دوائر في البلديات، وإلغاء منصب الحاخام الرئيسي للدولـة الـذي                
لقد ارتفع مستوى   : "ويضيف في نهاية مقاله   ". تحول إلى منصب سخيف، وال يحمله أحد على محمل الجد         

م في الحكومات المتعاقبة، وهاهم ممثلو األحزاب       الكراهية للدين وللمتدينين بدرجة كبيرة؛ بسبب مشاركته      
من هنا يجدر بكل متدين يخاف الـرب أن يطلـب    . الدينية يعودون لرفع لواء الدين على رؤوس األشهاد       

 ".يا إلهي، أنقذنا من األحزاب األصولية، وأعطنا حكومة علمانية: منه
مثل اليهـود المتـدينين الـشرقيين؛       بشدة على حركة شاس، التي ت     " هارتس"وقد حملت افتتاحية صحيفة     

لقيامها بإثارة النعرات الطائفية، وتحديدا النعرات بين الشرقيين والغربيين عبر تصوير الشرقيين، كمـن              
 ثورة هادئة، ولكنهـا     إسرائيللقد اجتازت   : "وتنفي الصحيفة بشدة مزاعم شاس قائلة     . وقعوا في ظلم دائم   

 عميقة، فقد احتل الشرقيون 
 الصف األول في دوائر صنع القرار، كما أن منهم من أصبح من كبار الضباط فـي الجـيش                   أماكن في 

ولمحت الصحيفة إلـى    ". ي، وأصبحوا رؤساء بلديات ونوابا مؤهلين تقدموا نحو أعلى المناصب         سرائيلاإل
 السابق  ماضي قادة شاس، وسجلهم الطويل في مجال الفساد المالي واإلداري، وتحديدا إدانة زعيم الحركة             

اتهامـات شـاس تهكميـة وعديمـة        : "وأضاف. ارييه درعي، بسرقة أموال الدولة، والنصب واالحتيال      
على هؤالء أن يعيـدوا ألنفـسهم المكانـة         . فال يجوز لقادة حزب فاسد كيل المواعظ للناس       . المسؤولية

 ". كسياسيين متزنين ومسئولين
 ٣/١١/٢٠٠٨اإلسالم اليوم، 

 
 والحوار الفلسطيني... ؟!!!سطينيةمنية الفلالعقيدة األ .٤٥

   حامد أبو ثابت
في ظل الجدال المحتدم على الساحة الفلسطينية، وبين التفاؤل والتشاؤم، وبين السخط والرضـى، لفـت                
االنتباه، مجموعة من العناوين التي تحدثت عن اصالح االجهزة االمنية، وكان ممـا قـرأت المطالبـة،                 

 عقيدة امنية تبنى على اسس مهنية ووطنية، هذا االمـر قـادني الـى               ضرورة ان تتبنى اجهزة السلطة،    
التفكير مليا بالعقيدة االمنية الفلسطينية، وكيف يمكن ان تكون لدينا عقيدة امنية كما لدى غيرنا، ولألسـف    

 .كما لدى عدونا
حـدث حـول    ي من عقيدة امنية فوجدت مقاالً ت      سرائيلدفعني الفضول الى التعرف على ما لدى عدونا اإل        

وتتـشكل  } :ية حيـث قـال حرفيـا        سرائيلالموضوع، وتوقفت عن ما قاله الكاتب عن العقيدة االمنية اإل         
هي دائمة التأثير   " قيود أمنية "ية من مجموعة عناصر تطلق عليها تسمية        سرائيلعناصر العقيدة األمنية اإل   

أو حلول  ) ردود أمنية (ا تسمية،   ومن الصعب تغييرها أو تليينها، إضافة إلى مجموعة عناصر تطلق عليه          
 ({.القيود األمنية(استراتيجية، جرت بلورتها للرد على المخاطر المتأتية من عناصر،

في المقابل اثناء البحث عن معلومات حول العقيدة االمنية الفلسطينية، فمن ضمن ما وجد كتاب بعنـوان                 
لى المشكالت التي تواجه عقيـدة االمـن        ، الكتاب سلط الضوء ع    )إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني       (

القومي الفلسطيني، كغياب الدولة او تغيير االهداف من مشروع التحرر الفلسطيني بين الحـدود الكاملـة                
 ....).، وغياب الهدف االستراتيجي المحدد للحركة الوطنية الفلسطينية١٩٦٧الى حدود 

ني والشرطة، حيث جاء فـي المـادة الخامـسة          القانون االساسي الفلسطيني حدد مهام قوات االمن الوط       
والسبعين أن قوات األمن الوطني والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البالد وتنحصر وظيفتهـا                
في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ األمن والنظـام العـام واآلداب                 
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مها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات، اضـافة الـى           العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رس      
 .البند الثاني الذي يقول إن قوات األمن والشرطة تنظم  بقانون

من جهة ثانية الى اآلن لم يطبق اي قانون خاص باالجهزة االمنية الفلسطينية، بعد ان تم مناقشة قـانون                   
لى األن لم تطبق هذه القوانين على ارض الواقع بسبب          المخابرات العامة، واقتراح قانون االمن الوقائي، ا      

او بدون سبب، المهم انها لم تر النور، ولم تنفذ، وبالمناسبة فإن القانون وان كان مهاما، فإن الممارسـة                   
 .على االرض هي االهم، فكثيرا ما تم التغني بالقانون، لكن على االرض يتم إنهاكه بشكل متواصل

اخلي الفلسطيني، يمكننا ان نضع بعض المالحظات على العقيدة االمنية الفلسطينية،           االن في ظل التأزم الد    
وفقا لما يراد لها ان تكون، فمن خالل تصريحات قيادات في حكومة رام اهللا وقيادات فلسطينية ميدانيـة،                  

، فهذه  ي، وهو امر بات واضحا    سرائيلهذه العقيدة على الالتصادم مع الطرف اإل      _ ان صح التعبير  _تقوم  
ي بذريعة ان الوضع على االرض ال يسمح، وبذريعـة          سرائيلاالجهزة يراد لها اال تتصادم مع الطرف اإل       

اتفاق اوسلو، الذي حدد مهمام هذه االجهزة، وهي بذلك تقوم على التنـاقض بـين القـانون االساسـي                   
يـة المـواطنين، وعلـى      والممارسة العلمية، بحيث ان القانون االساسي كما اشرنا، يحدد مهمامها بحما          

 ).المناطق الفلسطينية(االرض نجدها  تنسحب امام اي توغل ولو لجيب عسكري واحد يدخل الى 
وبذلك يكون التنسيق االمني  تحصيل حاصل، الذي انتقل الى العلن وبشكل جلي في األونة االخيرة، من                 

 .خالل تصريحات العديد من قيادات االجهزة االمنية
تقوم على عدم الوضوح من ناحية المبدأ، فهال سـأل احـد ابنـاء االجهـزة االمنيـة                  كذلك االمر فهي    

ماهدفكم؟؟ وأقصد هنا في الجانب االمني، ومتابعة بعض القضايا كظاهرة العمالة           ) المخابرات أوالوقائي (
 ، لصالح االحتالل، كيف تتعامل معها وماهي االليات التي توضع الجتثاثها؟؟، وهـي التـي              ) التجسس( 

 .تجلب الويالت للشعب الفلسطيني، وفي كافة نواحي الحياة
يضاف الى بند عدم الوضوح ان هذه االجهزة تقوم على مبدأ ردات االفعال، فمن حالة الفساد التي كانت                  
مستشرية فيها، قبل فوز حماس، الى حالة االنقسام الداخلي، لم تكن تسير وفقا الجندة فلسطينية تنبع مـن                  

ي ما يفعل، ولنأخذ مثال حالة انتشار االجهزة االمنية وقوات االمن الوطني فـي المـدن                عقل مستنير يع  
الفلسطينية في الضفه، جاء هذا االنتشار كردة فعل على الحسم العسكري لحماس في غزة، هـذا ناهيـك                  

ـ                 زة عن غياب االرادة الوطنية الخالصة ايضا، فهذا االنتشار جاء وفقا لرؤية المنـسق االمريكـي لالجه
االمنية الفلسطينية، دايتون، الذي يدور هو اآلخر في فلك هدفه بناء نموذجين األول في الضفة المزدهرة                
واآلخر غزة البائسة، وبالمناسبة فهذا االنتشار اليعكس حقيقة ما يحصل على االرض اي ان الخوف من                

ية هدفها إسرائيللى تقديرات  انقالب حمساوي،  في الضفة هو من يحرك هذه االجهزة وهذه العقول بناء ع             
تعكير االجواء ال غير، يرافقه نفي حمساوي، مرتكز على االدلة والبراهين، خالفا لما يشاع حول الحفاظ                
على االمن العام محاربة االنفالت االمني، ألن أداوت االنفالت االمني التزال طليقة، ولم يتم اعتقلهـا او                 

 .محاكمتها
صعب المضي قدما بإصالح االجهزة االمنية إالّ بتبني عقيدة أمنيـة وطنيـة             وتسليطا للضوء اكثر فمن ال    

واضحة، هذا االمر ليس هيناً وفقا الختالف وجهات النظر بين حماس وحكومة رام اهللا، ألنه يعنـي ان                  
 .يتم التخلي عن أية تدخالت خارجية، وإضافة الى قيامها بمهام لم تجرؤ على القيام بها مسبقا 

  ٤/١١/٢٠٠٨ ،ينصحيفة فلسط
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  :كاريكاتير .٤٦
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