
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الوطن البديل والكونفيدرالية  التوطين وحماس ضد: مشعل
   لتسريع السالم وحماس تطالبه بإستخالص العبره عباس يدعو...أوباما رئيسا ألمريكا

  كبر كنيس في البلدة القديمة بالقدس للتشويش على المنظر العام لالقصىأ تبني "اسرائيل"
  الزهار ينفي ما تردد عن رفض الجانب المصري للتعديالت التي قُدمت على ورقة الحوار

  كان بسبب عدم معرفة مكانها ضياع أموال منظمة التحرير والشعب الفلسطيني :حواتمة

تغتـال سـتة مـن" إسرائيل"
والفصائل تـرد   .. القسام بغزة 

    صاروخا٤٠ًبـ
 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٢٤٧:         العدد       ٥/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  معلومات عن نية الحكومة الُمقالة منع فتح من إحياء ذكرى عرفات في غزة: "الحياة" .٢
 ٥   يعقد جلسة خاصة لمناقشة المبادرة المصرية"التشريعي" .٣
 ٦  حوار الإلفشال حرب تسعى أمراءاشتراطات حماس رفض للورقة المصرية وهناك : عبد ربه .٤
 ٦   إلى تدوين نتائج المفاوضاتىسعتالسلطة الفلسطينية  .٥
 ٧  السلطة تنفي تقديم أوباما تعهدات بشأن القدس المحتلة .٦
 ٧  من الشرطة اإلسرائيلية" استفزازي" تعرض لتفتيش أبو عالء :ناطق باسم قريعال .٧
 ٧  إسرائيليين الداخلي بغزة ينفي تخطيطه لخطف جنود األمنجهاز  .٨
 ٨ ديةالسلطة تدعو فلسطينيي القدس إلى مقاطعة انتخابات البل .٩
 ٨  داخلية غزة تؤكد نجاح كافة الترتيبات لتسهيل السفر عن طريق معبر رفح .١٠
 ٨   لإلسراع بتجاوز انقالب غزةه زيارة مشعل إلى لبنان مناسبة لحض:زكي .١١
    

    :المقاومة
 ٩   الوطن البديل والكونفيدرالية لتوطين و احماس ضد: مشعل .١٢
١٠  " التطورات في القضية الفلسطينية وفلسطينيي لبنان"حثان نصر اهللا يبومشعل  .١٣
١٠    باالستجابة لمالحظاتها في الحوارحماس تصف لقاءها بسليمان بالمثمر وتربط مشاركتها .١٤
١١ الزهار ينفي ما تردد عن رفض الجانب المصري للتعديالت التي قُدمت على ورقة الحوار .١٥
١١  عباس ال يحتفظ بأي معتقل سياسي والموقوفون هم على قضايا أمنية: شعث .١٦
١١   القاهرة منفرداً وليس ضمن وفد من فصائل منظمة التحرير سيتوجه إلىناوفد :الشعبية .١٧
١٢  "فيتو أميركي" تجاه المصالحة الوطنية ويحذر من بنوايا حماساألحمد يشكك عزام  .١٨
١٢   الجهاد تعارض فرض شروط مسبقة قبل الذهاب الى الحوار .١٩
١٢  الحوار واستعادة الوحدة هما السبيل الوحيد للخروج من المأزق: فصائل .٢٠
١٣    حماس كتلةفي جامعة النجاح بعد مقاطعة كتلة فتح الطالبية فوز .٢١
١٣   بسبب عدم معرفة مكانها ضياع أموال منظمة التحرير والشعب الفلسطيني كان:حواتمة .٢٢
١٤  فتح تستعد لتنظيم مسيرات جماهيرية في غزة بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة عرفات .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   تطالب واشنطن باإلبقاء على الحل المرحلي مع الفلسطينيين"إسرائيل" .٢٤
١٥   يتهم رئيس الشاباك بزرع الخوف في نفوس القادة اإلسرائيليينزبيري .٢٥
١٥  "صديقاً"أولمرت يرى أن أي رئيس أمريكي قادم سيكون  .٢٦
١٦  "إسرائيل"أولمرت يحفر اسم بوش في قلب  .٢٧
١٦  مشروع قانون أمام الكنيست يمنع حكومة اولمرت من ادارة مفاوضات سياسية .٢٨
١٦  الليكود يبلغ أوباما وماكين معارضته للمفاوضات مع سوريا .٢٩
١٦ لدية في القدسجيداماك يطالب بمراقبين دوليين لالنتخابات الب ييهودالملياردير ال .٣٠
١٧   طالب عربي عن الدراسة في جامعة حيفا٣٠٠زحالقة يطالب بإلغاء توقيف . النائب د .٣١
١٧  على خلفية فرض جمارك على بضائع المستوطناتوبريطانيا " اسرائيل"ن توتر بي .٣٢
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    :األرض، الشعب
١٧  كبر كنيس في البلدة القديمة بالقدس للتشويش على المنظر العام لالقصىأ تبني "اسرائيل" .٣٣
١٨  مؤسسات وشخصيات تطالب بمقاطعة انتخابات بلدية االحتالل في القدس .٣٤
١٨  ازون معبر رفحمئات العالقين والمرضى الفلسطينيين يجت .٣٥
١٨   فلسطينيين والمستعمرون يعربدون في الخليل٩االحتالل يعتقل  .٣٦
١٨ توقف تزويد غزة باإلسمنت تخوفاً من استخدامه في بناء األنفاق والتحصينات "إسرائيل" .٣٧
١٩  زيادة القسوة في سجون االحتالل: اتاألسيرات المحرر .٣٨
١٩  نائباً أوروبياً ومساعدات طبية١٣سفينة ثالثة تصل إلى غزة السبت على متنها .٣٩
١٩   حق العودة كفله القانون الدولي وشرعة حقوق اإلنسان:سفير السويسري لل"واجب"وفد من  .٤٠
٢٠  ضمن ملف شاليط "اسرائيل"المطالبة بوضع قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى  .٤١
٢٠ طالب المجتمع الدولي العمل على وقف سياسات االحتاللت  لحقوق اإلنسانراصدجمعية  .٤٢
٢٠ طة الفلسطينية لم تفعل شيئاً لشعبهاالسل: خالل ندوة سياسية في غزة .٤٣
٢٠  تظاهرة فلسطينية تنديداً بالعدوان األميركي: دمشق .٤٤
   

   : األردن
٢١   حماس تقارب بين الحكومة و... زيارة األردنرائد صالحلالسماح باالخوان يشيدون  .٤٥
   

   :لبنان
٢١   االنقسام الخطر األساس الذي يتهدد القضية الفلسطينية: اللبنانيينرابطة البرلمانيين .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢١  القاهرة رفضت طلب حماس تعديل ورقة حوار الفصائل .٤٧
٢٢ "إسرائيل"من تضم تركيا وإيران ونؤيد آلية إقليمية لأل: عمرو موسى .٤٨
٢٢   إسرائيليين حاولوا جمع معلومات عن ميناء في سيناء٦أجهزة األمن المصرية تعتقل  .٤٩
٢٢  مصر تنتقد العجز الدولي في تحقيق مبدأ تقرير المصير مع الفلسطينيين .٥٠
٢٢ باالتحاد المتوسطي" إسرائيل"الجامعة العربية مقابل منصب أمين مساعد لـ:تسوية في مارسيليا .٥١
٢٣   بدون وقف حمالت القمع في الضفة لن ينجح حوار القاهرة: أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر .٥٢
٢٣  المصالحة الوطنية الفلسطينيةمير قطر يدعو الىأ .٥٣
٢٤  سوريا تدين إجراءات الكيان في القدس .٥٤
   

   :دولي
٢٤   لتسريع السالم وحماس تطالبه بإستخالص العبره عباس يدعو...أوباما رئيسا ألمريكا .٥٥
٢٥  بتدمر المنازل العربية تضر عملية السالم" إسرائيل" سياسة :األمم المتحدة .٥٦
٢٥  موسكو تستعد الستقبال مسؤول رفيع في حماس .٥٧
٢٦  فلسطينو" إسرائيل" لـ  منصب أمين عام مساعدواختيار برشلونة مقراً لالتحاد  .٥٨
٢٦  أنتم لصوص وتعتدون على الفلسطينيين لتهجيرهم: مورغنتيني مخاطبة المستوطنين .٥٩
٢٦  ولن ينال الالجئين الفلسطينيين حق العودة" سرائيلإ"ـ وباما صديق لأ: نديكأ .٦٠
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    :مختارات

٢٦  ٢٠٠٨ة في  شركة أميركية دخلت السوق السعودي٣٠٠ .٦١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  عصام شاور. د... االعتقال السياسي يهدد جهود المصالحة .٦٢
٢٧ رأفت مرة... زيارة مشعل لبيروت رؤية متكاملة للعالقات .٦٣
٢٩  نواف الزرو... لى المبادرةالموافقة االسرائيلية الملغومة ع .٦٤
٣١  ياسر الزعاترة... الكيان الصهيوني في ذروة أزمته .٦٥
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  صاروخاًً ٤٠والفصائل ترد بـ.. تغتال ستة من القسام بغزة" إسرائيل" .١

شهداء العدوان اإلسرائيلي  أن عدد حكمت يوسف غزة منعن مراسها  ٥/١١/٢٠٠٨وكالة سما ذكرت 
على جنوب ووسط قطاع غزة ارتفع عدد إلي ستة شهداء في سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية 

 .اإلسرائيلية في بلدة القرارة وتوغل إسرائيلي شرق بلدة دير البلح 
ية ثانية على بلدة القرارة في شـارع        من كتائب القسام في غارة جوية إسرائيل      ) عمار صالحي (واستشهد  

  . وأصيب مقاومين اثنين وصفت حالة احدهم  بالخطيرة جداً) ٢(رقم 
واستشهد خمسة مقاومين من كتائب القسام في غارة نفذتها أحد طائرات االستطالع على مجموعـة مـن                 

 .خانيونس بالقرب من مقبرة الشيخ حمودة في بلدة القرارة جنوب شرق مدينة الكتائبمقاومي 
من جانبها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثالثاء التصدي لآلليات المتوغلـة               

  .شرق دير البلح وسط قطاع غزة  بإطالق ثماني قذائف هاون من النوع الثقيل تجاه القوات المتوغلة 
ي على قطاع غزة بغض النظـر       وأكدت كتائب القسام بأنها ستتصدى ألي محاولة توغل واعتداء إسرائيل         

  .عن التهدئة الحالية، مؤكدة أنها لن تمنعها من تأدية واجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني 
وحذرت كتائب القسام االحتالل اإلسرائيلي من مغبة التمادي في عدوانه مشددة أن ردها سيكون في هذه                

  .المرة قاسيا بحيث يدفع االحتالل الثمن 
ون االسرائيلي القناة العاشرة بأن قوات من الجيش االسرائيلي توغلت شرق بلدة ديـر الـبلح     وقال التلفزي 

عقب اكتشافها نفقاً يمتد من احد المنازل صوب السياج الحدودي شرق البلدة مشيراً ان القوة كان هـدفها                  
ضـد الجـيش    ) ارهابيـة (هدم النفق الذي من المتوقع ان تستخدمه الفصائل الفلسطينية لتنفيذ عمليـات     

  .االسرائيلي
من جهتها حملت الحكومة الفلسطينية المقالة االحتالل االسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العـدوان الـذي               

واعتبرت أن الهجـوم  . وقع في عدة مناطق شرق وسط قطاع غزة والنتائج المترتبة عليه سياسيا وميدانيا 
والمقاتالت وعمليات القصف المكثف باتجـاه منـازل        الذي نفذته دبابات االحتالل مدعومة بالمروحيات       

وأراضي المواطنين في القطاع خرق خطير لتفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليهـا برعايـة مـصرية                 
منتصف العام الجاري ويعتبر االخطر في سلسلة الخروقات التي تقوم بها قوات االحتالل وخاصة عـدم                

  . ل للمواد الضرورية والمطلوبة للمواطنين في القطاعااللتزام باستحقاقات التهدئة من ادخا
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اعلن ناطق عسكري اسرائيلي وناطق باسم اجهزة الطوارىء ان حوالى اربعين صاروخا اطلقت منـذ               و
واعلنت حالة تأهب في جنوب اسرائيل تحسبا الطالق         .مساء الثالثاء من قطاع غزة على جنوب اسرائيل       

 . اذاعة الجيش االسرائيليصواريخ جديدة من غزة، حسبما ذكرت
على جنـوب اسـرائيل مـن    ) االربعاء( صاروخا اطلقت صباح اليوم      ٢٣"وقالت ناطقة باسم الجيش ان      

 ". صاروخا ايضا اطلقت ليال على اسرائيل١٩"، موضحة ان "قطاع غزة
ين واكد متحدث باسم منظمة نجمة داوود المرادف االسرائيلي لجمعية الصليب االحمر ان حوالى عـشر              

  .صاروخا اطلقت على جنوب اسرائيل صباح االربعاء
وأعلنت عدة فصائل فلسطينية مسلحة اليوم األربعاء مسؤوليتها عـن قـصف البلـدات والمـستوطنات                

 .اإلسرائيلية بالعديد من الصواريخ وذلك في رد اولي على المجزرة اإلسرائيلية فجر اليوم
عدة عمليات قصف ضد عدة أهداف إسـرائيلية فـي محـيط    وقالت كتائب القسام في بيان لها انها نفذت       

 ". رداً على خرق العدو الصهيوني للتهدئة"على أن هذا القصف يأتي " كتائب القسام"وشددت  .قطاع غزة
من جانبها اعلنت  سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، مسئوليتها عن قصف بلـدة سـديروت                 

 ".قدس"بصاروخين من طراز 
أن عملية القصف تأتي في إطار الرد األولي علي المجزرة الصهيونية بحق أبناء شعبنا              "  السرايا    واكدت

 ".في الضفة والقطاع، وتأكيداً علي خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين
من جانبها كذلك اعلنت مجموعة مقاتلة من كتائب نسور فلسطين من قصف موقع كيـسوفيم العـسكري                 

  .١٢٠قذيفة هاون عيار ب
أن عمليات القصف هذه والتي نفذتها كتائب نسور فلسطين ما هـي            " سما"وقالت الكتائب في بيان وصل      

  إال رد أول على العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا في دير شرق دير البلح وجحر الديك
 لـسان المتحـدث   علـى أكدت  أن كتائب القسام غزة من ٤/١١/٢٠٠٨قدس برسونشرت وكالة وكالة  

أن التهدئة لن تمنعها من الدفاع عن قطاع غزة في ظل التوغل اإلسرائيلي والتـصعيد               باسمها أبو عبيدة    
المستمر، مشيرة إلى أنها ستقرر بعد انتهاء هذا التوغل موقفها من التهدئة، مطالبة الوسـيط المـصري                 

  .بممارسة دوره في لجم العدوان
  
  لحكومة الُمقالة منع فتح من إحياء ذكرى عرفات في غزةمعلومات عن نية ا: "الحياة" .٢

أن الحكومة المقالة في غزة قررت منع       " الحياة" كشف مصدر في حركة حماس لـ        : فتحي صباح  -غزة  
حركة فتح من تنظيم أي مهرجانات أو فعاليات إلحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات التي تصادف                

الحكومـة قـررت    "وقال إن   . لقاهرة في الحادي عشر من الشهر الجاري      يوم افتتاح جلسات الحوار في ا     
منع تنظيم أي فعاليات، سواء كانت في أماكن وصاالت مغلقة، أم في مالعب أو ساحات مفتوحة خـشية                  

تل عدداً من المواطنين الذين كـانوا       عندما قُ [" تكرار وقوع اشتباكات دامية مثلما حصل في العام الماضي        
  .]رفاتيحيون ذكرى ع

  ٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

   يعقد جلسة خاصة لمناقشة المبادرة المصرية"التشريعي" .٣
 قالت مصادر إعالمية فلسطينية رفيعة المستوى إن المجلس التشريعي الفلسطيني يعتزم عقد جلسة              :غزة

ده يوم  لمناقشة بنود المبادرة المصرية للحوار الوطني الفلسطيني المزمع عق        ) ٥/١١(خاصة غدا األربعاء    
وأوضحت هذه المصادر المطلعة التي تحـدثت لــ          . نوفمبر الجاري في القاهرة    / من تشرين ثاني   ١١

وطلبت االحتفاظ باسمها أن اللجنة السياسية ستقدم تقريرا مفصال عن المبـادرة المـصرية              " قدس برس "
هواء مباشرة على قناة    وتعرضها على المجلس التشريعي ليقرأها بندا بندا، وأن هذه الجلسة ستذاع على ال            



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٢٤٧:         العدد       ٥/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

وأشار المصدر إلى أن وجود قناعة لدى عدد من القيادات السياسية في غزة والنشطاء               .األقصى الفضائية 
السياسيين بأن كثيرا من بنود المبادرة المصرية ال عالقة له بمصر وإنما تمت صياغتها بأياد فلـسطينية،                 

  . مصر نبيل عمرو فيها، على حد تعبيرهاوأشارت تحديدا إلى وجود نفس السفير الفلسطيني في
  ٤/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
  حوار الإلفشال حرب تسعى أمراءاشتراطات حماس رفض للورقة المصرية وهناك : عبد ربه .٤

 قال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان التصريحات التي :رام اهللا
وارجع عبد ربه  . التفاؤل بنجاح الحوارإلى القيادية فيها ال تدعو األوساطتطلقها حركة حماس وتتداولها 

 إلى في قطاع غزة مستفيدين أنفاق وأمراء حرب أمراء وجود إلىتصريحات قيادات حماس ضد الحوار 
 ومن خالل تحكمهم بكل األنفاقابعد الحدود من االنقسام والذين يحققون يوميا مكاسب وثروات من خالل 

بقرة ( يبقى القطاع أن يريدون وإنما حل أي ال يريدون األمراءالحياة في قطاع غزة وهؤالء مفاصل 
 أنقاض سلطة على إلقامة من الحليب ولكي يستمروا في السيطرة والتحكم شيء بقي فيها إذا) حلوب

ال  يشكل عنصرا هاما األمر هذا أنوضح أو . القضية الوطنية برمتهاأنقاضشعبنا في القطاع وعلى 
 . الحرب في طالبان الذين يحققون ثرواتهم من خالل استمرار الوضع القائمأمراء فهم مثل إغفالهيجب 

 وإسقاط السلطة إسقاط ويريدون شيءان هذه الفئة متطرفة جدا ومتعصبة جدا وترفض كل : ضافأو
 انهم حريصون  ما عدابأسره تغيير العالم أن قادرة على إمبراطورية قطاع غزة أنالرئيس ويعتقدون 

: وقال عبد ربه . خطر يهدد هذه السيطرةأي ا لكي تبقى سيطرتهم قائمة ويتجنبو"إسرائيل"على الهدنة مع 
 أن ليس من مصلحتها إقليمية أطرافا أنذ يبدو إ إقليمي هذا الجانب من المشكلة هناك جانب إلى إضافة
طينية من يدها ولهذا السبب تشجع هذه  المصالحة الفلسطينية لكي ال تخرج الورقة الفلسأبوابتفتح 

وقال عبد ربه انه ال يقلل من .  المسعى المصري للمصالحةإفشال حماس على التطرف وعلى األطراف
 . هذا السببأهمية
  واالشتراطات التي تطرحها حماس هي عمليا رفض للورقة المصريةواآلراءان الحجج والشروط : وقال

ر بمطالبها وهذه المطالب هي السيطرة على قطاع غزة وتشكيل  تسلم مصأن ان حماس تريد وأوضح
 أجهزة بحيث تبقى األمن أجهزة ترتيب إعادةحكومة تحت قيادتهم وبرئاستهم وان ال يتدخل احد في 

 في غزة حمساوية وتابعة للقوة التنفيذية ولمجلس شورى حماس وتظل نفس القيادات التي تتحكم األمن
 في الضفة ومكاسب في إضافية استطاعوا الحصول على مكاسب  وإذا.ي مواقعها فاآلن األمنية باألجهزة

ان شروط حماس تعني : أمس صوت فلسطين إلذاعةوقال عبد ربه  .منظمة التحرير  قال باس في ذلك
 حماس وتصادق على خط حماس السياسي وان تسلم إلى تنضم الفصائل والتنظيمات الفلسطينية أن

قع في قطاع غزة وان تصبح العالقة بين قطاع غزة وفلسطين كونفدرالية في  واكأمربانقالب حماس 
 . حاالتها بحيث تقوم وزارة مالية السلطة  بتمويل استمرار االنقالب في غزةأحسن

 قوى أماموحذر عبد ربه من فشل مساعي المصالحة الن من شان ذلك تكريس االنقسام وفتح الباب 
  .لسطيني حتى تتحكم بالمصير الفإقليمية

 هناك أو تصريحا لهم من هنا أنربه درجة السذاجة التي يتمتع بها قادة حماس في اعتقادهم  وانتقد عبد
 . ان الدنيا تتحكم بها بضعة تصريحات لحماسأو الموقف العربي أو يغير الموقف المصري أنيمكنه 

 ٥/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  المفاوضات إلى تدوين نتائج ىسعت الفلسطينية السلطة .٥

كوندوليزا رايـس   وزيرة الخارجية األمريكية    تسعى السلطة الفلسطينية إلى إقناع      :  محمد يونس  -رام اهللا   
واللجنة الرباعية بتدوين ما توصلت إليه في المفاوضات مع الجانب اإلسـرائيلي منـذ انطـالق عمليـة       
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وقال الـرئيس    . الجديدة بعد االنتخابات   أنابوليس نهاية العام الماضي، بهدف تقديمه إلى اإلدارة األميركية        
تقويم ما جرى في عمليـة      "الفلسطيني محمود عباس إن المطلوب من االجتماع المقبل للجنة الرباعية هو            
لن يكون هناك   "ورأى أنه   ". السالم خالل العام الماضي، وكيف من الممكن أن نذهب إلى المرحلة الجديدة           

، وهو الموعد الذي حدده مؤتمر أنابوليس سقفاً زمنياً         "٢٠٠٨ية العام   حل شامل للقضية الفلسطينية قبل نها     
وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربـه إلـى أن                .للتوصل إلى اتفاق  

الواليات المتحدة واللجنة الرباعية التزمتا في وقت سابق بتدوين تفصيلي لنتائج المفاوضات كي ال تعـود               
  .في عهد اإلدارة األميركية الجديدة إلى نقطة الصفر

  ٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  السلطة تنفي تقديم أوباما تعهدات بشأن القدس المحتلة .٦

نفت الرئاسة الفلسطينية مساء أمس الثالثاء تقارير حول تعهد المرشح الديمقراطي لالنتخابـات             : )أ.ب.د(
فلسطيني محمود عباس بالعمل على إعادة القـدس الـشرقية          األمريكية السيناتور باراك أوباما للرئيس ال     

وقال نمر حماد المستشار السياسي لعباس في        .كاملة للفلسطينيين في حال انتخابه رئيسا للواليات المتحدة       
 أكد خالل لقائه عباس في رام اهللا قبل نحو شهرين أنه سيعمل منـذ اليـوم األول                  أوبامابيان صحافي إن    
يل عملية السالم استنادا إلى خارطة الطريق واالتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني            النتخابه على تفع  

نستنكر تحريف أقوال المرشح الديمقراطي، وندين أي محاولة لتضليل الرأي العام           "واإلسرائيلي، وأضاف   
  ". بأقوال غير صحيحة نسبت إليه

  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  من الشرطة اإلسرائيلية" استفزازي" لتفتيش  تعرضأبو عالء : باسم قريعطقالنا .٧

 اعترضت الشرطة اإلسرائيلية أمس سيارة رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمـد قريـع فـي         :رام اهللا 
لوقت "وقال ناطق باسم قريع إن الشرطة اعترضت سيارته         . طريقه من قريته أبو ديس إلى مدينة رام اهللا        

مشادة "وأضاف أن   ". وثائق التي تخص سيارته في شكل استفزازي      طويل، ودققت في أوراقه الثبوتية وال     
): قريع(عالء   سأل األخ أبو  "وأشار إلى أن أحد الضباط       ".كالمية حادة وقعت بين قريع وضباط الشرطة      

إذن : عالء أنا من معاليه أدوميم، فرد أبو     : أنا من فلسطين، ولكن أنت من أين؟ فقال       : من أين أنت؟ فقال   
قوات االحتالل تعمدت المس بقريع شخصياً بنيـة        "وأكد أن   ". محتل وأنا مواطن فلسطيني   أنت مستوطن و  

توجيه رسالة سياسية سلبية إليه باعتباره رئيس الوفد الفلسطيني في مفاوضات الوضع الدائم، ونظراً إلى               
  ".موقعه ومسؤولياته

  ٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  إسرائيلييند  الداخلي بغزة ينفي تخطيطه لخطف جنواألمنجهاز  .٨

 أوردتـه  الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، مـا           األمننفى جهاز    : اشرف الهور  -غزة  
 مؤخرا لخطف جنود    "إسرائيل" عن محاولته تجنيد شخص من قطاع غزة اعتقلته          إسرائيلية إعالموسائل  

 الـداخلي فـي     األمـن د جهاز   وشد.  غزة عبر نفق ارضي    إلى وإيصالهم من صحراء النقب     إسرائيليين
 غير عسكرية، وتنحصر في حدود قطـاع  أمنية الداخلي هي مهمة األمنمهمة "تصريح صحافي على ان  

بعيدا عن االستفزازات الصادرة عن     " انه سيقوم بالمحافظة على هذه المهمة        إلى الجهاز   وأشار". غزة فقط 
 الصحافة ذريعة للقيام بتنفيذ هجمات      أوردتهما   من اتخاذها ل   "إسرائيل"وحذر الجهاز   ". الجانب الصهيوني 

 حـديث   أنورأى   ".مالحقة العمـالء والخونـة    " استمراره في    األمن جهاز    وأكد .على مؤسسات الجهاز  
 القائمين على هذه المهمة الوطنية، وخاصـة بعـد          إرباك إلىادعاءات تهدف   " يعتبر   اإلسرائيليةالصحافة  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٢٤٧:         العدد       ٥/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

وحذر الجهاز كل من ينتحل هويتـه،        ".عديد من العمالء الخطرين    الداخلي في الكشف عن ال     األمننجاح  
  . الداخلياألمنموضحا انه تمكن مؤخرا من ضبط مجموعة من اللصوص تقوم بالسرقة متقمصة هوية 

  ٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  تدعو فلسطينيي القدس إلى مقاطعة انتخابات البلديةالسلطة .٩

 الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية إلـى        أمسفلسطينية رسميا   دعت السلطة ال  : وكاالتال -رام اهللا   
 من الشهر الحالي يـشكل      ١١مقاطعة انتخابات القدس البلدية، قائلة إن التصويت في االقتراع المزمع في            

ـ  رئيس محمود  لوقال رفيق الحسني رئيس ديوان الرئاسة ممثال ل        .اإلسرائيلي للمدينة " االحتالل"اعترافا ب
نحن اليوم هنا للتأكيد على عروبة القدس، وعلى كونهـا مدينـة        "خالل مؤتمر صحفي في رام اهللا       عباس  

وأكـد أن مـشاركة    ".محتلة، وعلى أننا ال نقبل أن يطبق عليها أي قانون إسرائيلي بالضم أو غير ذلـك      
لالدعـاء  .. ذريعة"الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية في االنتخابات البلدية للقدس سيعطي إسرائيل            

كل من يشارك في هذه االنتخابات يتنازل عن        " إن    وأضاف ".أن القدس مدينة موحدة وعاصمة إلسرائيل     
من خالل الـذهاب لـصناديق      " االنجرار"وطالب الحسيني أهالي القدس بعدم       ".حقنا الشرعي في القدس   

نة محتلـة وهـي عاصـمة الدولـة     هذا الموقف مهم ليس فقط إلثبات أن القدس مدي       "االقتراع معتبرا أن    
الفلسطينية العتيدة، وإنما ألن القدس مسألة سياسية خطيرة، وملف القدس هو أحـد الملفـات التـي يـتم                   
التفاوض عليها، وأي مشاركة من قبل المقدسيين تضعف موقف القيادة السياسية في المفاوضـات حـول                

 ".  الرسمي الفلسطيني ونحن ال نقبل بنتائجهاهذه االنتخابات غير شرعية وفق الموقف"وأكد أن  ".القدس
 ال يكفـي علـى      بأنـه بدوره، قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القـدس             

 نوفر لهم حقـوقهم     أنبل يجب   "المؤسسات الفلسطينية مطالبة الفلسطينيين في المدينة بمقاطعة االنتخابات         
 القدس،  أمانة قرار صدر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتشكيل          إلىر   عبد القاد   وأشار ".التي يريدونها 

 بإصـدار وطالب عبد القادر الرئيس عباس       ". على الورق  إاللكن هذا القرار لم يفعل وال وجود له         "وقال
الحالي في الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس        القدس، في الحادي عشر من الشهر      أمانةمرسوم يعلن فيه تشكل     

 .عرفات
  ٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
   غزة تؤكد نجاح كافة الترتيبات لتسهيل السفر عن طريق معبر رفحداخلية .١٠

أكد إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة نجاح كافة الترتيبـات المهنيـة          : غزة
ضى والزوجـات   التي أعدتها الوزارة لتسهيل حركة المسافرين على معبر رفح من فئات الطالب والمر            

وأوضح الغصين في تصريح له أن اليـوم الثالثـاء سيخـصص لـسفر              . اللواتي أزواجهن في الخارج   
للمرضى والطلبة باإلضافة إلى الزوجات اللواتي أزواجهن في الخارج، وبالنسبة ليـوم غـد األربعـاء                

يوم غد األربعاء من    وقال أن الوزارة قد انتهت من إضافة قوائم المسافرين ل         . سيكون ألصحاب اإلقامات  
وأضاف أن الوزارة عملت على تذليل كافة العقبات التي تواجـه المـسافرين       . المرضى والفئات األخرى  

بدءاً من عملية التسجيل للسفر وانتهاء بكشوفات المسافرين، حيث يتمكن المواطن من معرفة يوم سـفره                
  .ورقم الحافلة التي ستقله وهو في بيته 

  ٤/١١/٢٠٠٨ قدس برس
  
   لإلسراع بتجاوز انقالب غزةه زيارة مشعل إلى لبنان مناسبة لحض:زكي .١١

 فلـسطينيين  كل اتصال لبناني مع      أنالسفير عباس زكي    "منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان      "أكد ممثل   
وفي حـديث    ".يبين سياستنا التي تؤكد اننا ضيوف في لبنان نعمل على وحدته ونحترم سيادته واستقراره             
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 إلـى  زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل           أن إلى، أشار زكي    "لفزيون لبنان ت "إلى
مناسبة لحض رئيس المكتب لإلسراع بتجاوز االنقالب الذي وقع فـي غـزة ولتـصويب               "لبنان ستكون   
  ".األوضاع هناك

  ٥/١١/٢٠٠٨المستقبل 
  

   البديل والكونفيدرالية التوطين والوطنحماس ضد: مشعل .١٢
 في حوار شامل اجرته      رئيس المكتب السياسي حركة حماس     قال:  فهد الخيطان  - العرب اليوم    - دمشق

كما أن  ، أن حماس ضد التوطين سواء في األردن أو في أي بلد آخر           : مع مشعل في دمشق   " العرب اليوم "
لـة  بايجـاد دو  ، وضد التعويض عن فشل التسويات الفلـسطينية االسـرائيلية        ، حماس ضد الوطن البديل   

  .فلسطينية من خالل البحث عن بديل في مكان آخر
أما تعاملنـا مـع     ، وضد السلطة قبل التحرير   ، نحن ضد الدولة قبل التحرير واستعادة االرض      ، وأضاف

ثم الحقـا   ، مشيرا الى انه وبعد التحرير سيجرى تشكيل السلطة والدولة        ، السلطة الحالية فألنها أمر واقع    
  . األردنيجرى الحديث في العالقة مع

ويراعي جملة مـن العوامـل      ، ووصف خالد مشعل حوار حركة حماس مع االردن بانه متدرج وهادئ          
خاصة وأن هناك أطرافا محلية واقليمية ودولية عديدة تسعى لتعطيل عالقـة الحركـة مـع                ، والظروف
  ".االردن
قـاص مـن الحـق      ورفض االنت ، والتوطين، نحن متفاهمون حول ما يتعلق برفض الوطن البديل       : وقال

  .وأن ال يكون على حساب المصلحة االردنية بصورة خاصة والعربية بصورة عامة، الفلسطيني
 وبعدها يجرى تـشكيل الـسلطة       ،إن حماس تؤمن أوال باستعادة الحقوق واألرض والسيادة عليها        : وقال

ية أو أية صـيغة ذات  سواء كان الشكل كونفدرال  ، ثم الحقا يجرى الحديث في العالقة مع األردن       ، والدولة
  .بشكل خاص والعالقات العربية االخرى، خصوصية مع األردن

ودعني أكشف لك معلومة مهمة غاية في الخطورة فقد قيـل أن أوبامـا الـديمقراطي ولـيس                  : وأضاف
لماذا ال تحل القضية الفلسطينية بأن تذهب الضفة لألردن وغزة          : قال لشخصية عربية مهمة   ، الجمهوري
  .الي فهناك خطر حقيقيلمصر وبالت

دعني أقول لك ان اصطدام الجهود االمريكية االسرائيلية للتسوية والمفاوضات أمـام اسـتحقاقات هـذه                
فيما يتعلق بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية ينذر بان يلتف االمريكيون واالسرائيليون فـي             ، التسوية
  .االردن وحساب المصالح واالمن العربيعلى ذلك بالبحث عن بدائل تكون على حساب ، لحظة ما

وحول المصالحة الفلسطينية في القاهرة اكد أن المصالحة الفلسطينية ضرورة وليس هناك فـي الـساحة                
وان يكون لدينا   ، هناك ضرورة العادة غزة والضفة وحدة واحدة      : وقال. الفلسطينية من هو في غنى عنها     

، ح الساحة الفلسطينية التي تشكلت في الفتـرة الماضـية         وان تعالج المصالحة جرا   ، حكومة وفاق وطني  
كما ان هناك ضرورة العادة االجهزة االمنية في غزة والـضفة          ، واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية      

على حد سواء دون التركيز على غزة بهدف استعادتها بينما الضفة تبقى تحت ادارة الدايتون وجنراالت                
  .االمريكان

،  ال نسعى للسيطرة على الضفة الغربية مع انتهاء والية الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس              واضاف نحن 
مشيرا الى استعداد حماس للتفاهم حول موضوع الرئاسة التشريعية برزمة كاملة في كل القـضايا التـي                 

اما اختزال المصالحة في اجتياجات طرف في موضـوع         ، تعيد ترتيب البيت الفلسطيني على كل الصعد      
  .التمديد او استعادة االجهزة االمنية في غزة فهذا أمر غير مقبول

ان حماس ال ترى فارقا الي مرشح فيمـا يتعلـق بالـصراع             : وحول االنتخابات الرئاسية االمريكية قال    
ورغم ذلك فان االدارة االمريكية بدأت تدرك انها يجب ان تتعامل مع ملفات اخـرى               ، العربي االسرائيلي 
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وقال نحن مستعدون للحوار مع اي رئيس امريكي ينتخب ولكن من موقع             .افة الى المنطقة  في العالم اض  
  .التمسك بحقوقنا
انا لست ناخبا امريكيا    : ، أجاب مشعل  ؟لو كان لديك رأي في االنتخابات من تفضل ان يفوز         وحول سؤال   

ي مرشح مع اعترافنا بقوة     ولكن لدينا ثقة في انفسنا اننا جاهزون للتعامل مع ا         .. حتى افضل او ال افضل    
   .ولكن على ارضنا نحن االقوى من االمريكان، امريكا

  : ولالطالع على كامل الحوار انظر
125229=id_news?php.pages/net.alarabalyawm.www://http  

  ٤/١١/٢٠٠٨العرب اليوم، االردن، 
  

  " التطورات في القضية الفلسطينية وفلسطينيي لبنان"حثان ونصر اهللا يب مشعل .١٣
برئاسة رئيس المكتب السياسي " حماس"السيد حسن نصراهللا وفد حركة " حزب اهللا"االمين العام لـ استقبل

خالد مشعل وعضوية المكتب محمد نزال واسامة حمدان في حضور رئيس المجلس السياسي في الحزب 
التطورات في المنطقة "سيد ابرهيم امين السيد وعضو المجلس حسن حدرج، وتناول البحث وفق بيان ال

 ".العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية واوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان
 ٥/١١/٢٠٠٨النهار، 

  
  اتها  باالستجابة لمالحظ في الحوارحماس تصف لقاءها بسليمان بالمثمر وتربط مشاركتها .١٤

وصفت حركة حماس لقاءها الذي جمع عددا من قادتها أمـس الثالثـاء بمـدير                :ـ أشرف الهور   غزة
المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، الذي هدف لجسر الهوة قبل انطالق الحوار الشامل في القاهرة               

  ،"المثمر"بـ 
عقب انتهاء اللقاء بمـدير     القاهرة،  الذي يزور    قال الدكتور خليل الحية القيادي في حماس وعضو وفدها          

أستطيع ان أقول ان اللقـاء كـان جيـدا          ": "القدس العربي " لـ   ،المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان    
، ولم يدل الدكتور الحية خالل حديثه بالمزيد من المعلومات، وال عن موقف حركته النهائي مـن                 "ومثمرا

  .المشاركة في حوار القاهرة المرتقب
 بوقف اإلعتقاالت بالضفة الغربية، وإطالق      سامي أبو زهري الناطق باسم حماس ان مطالب حركته        وقال  

، وتـابع   "من أجل ضمان الجدية من الطرف اآلخر في مدى رغبته بـالحوار           " جاءت   السجناء السياسيي، 
ضـمان  هذه المطالب ال تعتبر شروطاً مسبقة، ألن الذي سيجري في القاهرة ليس حواراً، بل من أجـل                  "

الجدية من الطرف اآلخر في مدى رغبته في الحوار، ألننا ال نريد أن تكون األمـور مقـصورة علـى                    
  ".احتفال فقط

، مشيراً في الوقت ذاته الى ان عدم االستجابة لهذه المالحظـات            "متمسكة بهذه المطالب  "وأكد أن حماس    
  ".سيشكل عقبة أمام مشاركة الحركة في حوار القاهرة"

زهري الى ان اجتماع اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ               وأشار أبو   
  ".سيسهم في توتير األجواء قبيل انعقاد الحوار"المصرية 

أما صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية فقد أكد ان التعديالت التي قدمتها حركته تعتبـر                 
  ".تؤخذ بعين االعتبار"أن ، مطالباً ب"جوهرية"

" بوادر الفـشل  "نسخة منه عن ما وصفه بـ       " القدس العربي "وتحدث البردويل في تصريح صحافي تلقت       
، "عدم موافقة حركة فتح على الجلوس مع حماس قبل البدء بالحوار          "لحوار القاهرة، وقال انه يتلخص في       

  الى ان من بين هذه البوادر عدم النظر للتعديالت التي ، الفتاً كذلك "يكشف عن نوايا مبيتة"معتبراًَ ان هذا 
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  ".تواصل حمالت االعتقال والتعذيب بحق كوادر الحركة في الضفة الغربية"قدمتها حماس، الى جانب 
  ٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 الزهار ينفي ما تردد عن رفض الجانب المصري للتعديالت التي قُدمت على ورقة الحوار .١٥

ما تردد عـن رفـض الجانـب    القيادي في حماس  الزهار  محمود نفى:  وكاالت االنباء  -رة  غزة ، القاه  
المصري للتعديالت التي قدمتها الحركة على الورقة المصرية بشأن الحوار خالل لقاء وفد الحركة مـع                

لـيس صـحيحا أن   "وقال الزهار في اتصال هاتفي مع وكالة األنباء األلمانية  .مسؤولين مصريين امس
وبالتالي لن نفصح عن الموقـف النهـائي إال   .. تم تذليل الكثير من العقبات"واوضح  ".لتعديالت رفضتا

ووصـف الزهـار اللقـاء مـع      ".أي في غزة ودمشق والضفة.. بعد تقدير الموقف في الداخل والخارج
  " .االيجابي والمنتج"المسؤولين المصريين بـ 

الذي التقى سليمان بأن كافة المالحظات التـي أبـدتها          وقال مصدر مسؤول أن مصر أبلغت وفد حماس         
الحركة والفصائل الفلسطينية األخرى على الورقة المصرية ستؤخذ في االعتبار خالل لجـان مناقـشات               
الحوار الفلسطيني الذي يعقد برعايتها ، مؤكدا أن مصر لن تتدخل في الحوار إال إذا حدث خالف شـديد                   

وأضاف المصدر أنه سيتم عقد مؤتمر االثنين المقبل بحضور  .ه الخالفاتبين الفصائل بهدف حل مثل هذ
 .رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإلعالن عن الحوار

  ٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
   
  عباس ال يحتفظ بأي معتقل سياسي والموقوفون هم على قضايا أمنية: شعث .١٦

ة فتح في الحوار ان أولى الجلسات ستبدأ أعلن الدكتور نبيل شعث رئيس وفد حرك :غزة ـ أشرف الهور 
بسبب انـشغال القيـادة المـصرية       "الجاري وليس في التاسع من الشهر       ) نوفمبر( تشرين الثاني    ١٠يوم  

 مـن الـشهر     ٩ و ٨والرئيس عباس في اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية المقررة في شرم الشيخ يومي             
  ".الحالي

 عمر سليمان مدير المخابرات المصرية يوم السابع من هذا الـشهر            وأوضح ان وفد فتح سيلتقي بالوزير     
، وذكر ان المسؤولين المصريين سـيبدأون يـوم         "جزء من التحضيرات النهائية التي تسبق الحوار      "كـ  

  .الخميس بعض اللقاءات الثنائية التحضيرية
الرئيس "ربية، وقال   ورفض شعث اتهام حماس لحركة فتح بوجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغ            

عباس أكد في أكثر من مناسبة انه ال يحتفظ بأي معتقل سياسي وان الموقوفين هم على قضايا امنية يحكم                   
  ".فيها القضاء

  .واتهم في الوقت ذاته حركة حماس باعتقال عدد كبير من كوادر فتح في سجون غزة
إعادة كتابـة ورقـة المـسودة       "الى  ورأى ان اشتراط حماس بإطالق سراح المعتقلين في الضفة يهدف           

  ".المصرية أو إعادة صياغة بعض بنودها
  ٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   سيتوجه إلى القاهرة منفرداً وليس ضمن وفد من فصائل منظمة التحريرناوفد :الشعبية .١٧

حوار أمس أن كالً منهما ستذهب إلى » الديموقراطية«و» الشعبية«أعلنت الجبهتان :  فتحي صباح-غزة 
  .القاهرة منفردة، وليس ضمن وفد موحد يمثل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

عضو وفدها إلى حوار القاهرة الدكتور رباح مهنا إن » الجبهة الشعبية«وقال عضو المكتب السياسي لـ 
يترأس وفد نائب األمين العام للجبهة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبدالرحيم ملوح س

، وأبو )رام اهللا(وأشار إلى أن أعضاء المكتب السياسي للجبهة النائب خالدة جرار . الجبهة إلى الحوار
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سيمثلون ) قطاع غزة(، وجميل المجدالوي، وعضو اللجنة المركزية كايد الغول )دمشق(أحمد فؤاد 
  .الجبهة على مائدة الحوار

منفرداً، وليس ضمن وفد من فصائل منظمة التحرير، حتى وفد الجبهة سيتوجه إلى القاهرة «وأضاف أن 
» ال تبدو المنظمة وكأنها في مواجهة حركة حماس، ونظراً إلى وجود تباينات في مواقف فصائل المنظمة

  .من الورقة المصرية
  ٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  "فيتو أميركي" تجاه المصالحة الوطنية ويحذر من بنوايا حماساألحمد يشكك  عزام .١٨

قال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمـد إن            : نادية سعد الدين   -عمان-قاهرةال
هناك فيتو أمريكي، له امتداد في الساحتين الفلسطينية والعربية، ما يزال يقف ضـد الحـوار وتحقيـق                  "

  ".لمتغيرات جديدة قد تصب في صالح المصالحة"، دون استبعاده "الوحدة الوطنية
القضية الفلسطينية فـي وضـعها      "رجع األحمد خالل محاضرة ألقاها أول من أمس في عمان بعنوان            وأ

بسبب حساسيته ولقلقهـم مـن      "، تأخر التحرك العربي إلنهاء االنقسام الداخلي وتحقيق المصالحة          "الراهن
  ".المعاقبة األمريكية لهم

حة بيد القيادة الميدانية في القطاع التـي ال         الكلمة الفصل في مسألة المصال    "وأعرب عن اعتقاده بارتهان     
تريد انهاء االنقسام، كحال قيادة غزة التي تضع المزيد من الشروط والتعقيد امام الحوار بما يشكك فـي                  

يدفع تيار قوي تمثله الضفة الغربية ومعظم المكتب الـسياسي          "بينما   ".نواياها الحقيقية بشان نتائج الحوار    
  ".ار بسبب متغيرات جديدةفي الخارج تجاه الحو

هناك امراء حرب في غزة يعتقدون بسيطرتهم على الحركة وعلى القطاع وال يريـدون              "وقال األحمد إن    
حماس إلى تجاوز كل النقاط السلبية والقدوم للحوار بارادة جدية العادة           "، داعياً   "التخلص من هذا المكسب   

  ".اللحمة الى الصف الفلسطيني
ايران بحركة حماس تكتيكية، وأن طهران تستخدم أوراقـاً فـي فلـسطين المحتلـة               عالقة  "واعتبر أن   

السالح الموجه ضد السلطة سيحارب أما الموجه ضد إسـرائيل فهـذا            "وأكد األحمد على أن     ".  لخدمتها
  ".موضوع آخر يتفق بشأنه، ولن نسمح بتكرار ما حدث في قطاع غزة تحت أي ظرف كان

  ٥/١١/٢٠٠٨الغد،االردن، 
  
   تعارض فرض شروط مسبقة قبل الذهاب الى الحوار الجهاد .١٩

ال : "قال خالد البطش القيادي في الجهاد امس في تـصريحات إذاعيـة           :  وكاالت االنباء  -غزة ، القاهرة    
 ".يجوز لحركة حماس أو الجهاد اإلسالمي أو أي طرف فلسطيني أن يضع شـروطا لنجـاح الحـوار   

حالة االنقسام والتناقض التي نعيشها اآلن والتي انعكست على مختلـف           بسبب  .. يكفينا ما نعانيه  "وأضاف  
إلطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الـضفة  "وشدد البطش على الحاجة  ".جوانب وضعنا الداخلي

 ".الغربية وقطاع غزة لتهيئة األجواء لنجاح الحوار
 ٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
 السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحوار واستعادة الوحدة هما : فصائل .٢٠

، أن أي عمـل بمـا فيـه         "فـتح "اعتبر يحي رباح القيادي في حركـة        :  سمير حمتو  - الدستور   -غزة  
المفاوضات والمقاومة، في ظل االنقسام هو بدون جدوى وال يحقق أي مصلحة للشعب الفلسطيني، وفـق            

نقسام تعمل على إخراج قطاع غـزة مـن دائـرة           ومن خالل اال  ) إسرائيل(الفتاً االنتباه إلى أن     . تقديره
 .الصراع العربي اإلسرائيلي
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االنقسام عمل سلبي وال يوجد أي شيء إيجابي فيه، والتهدئة التي تجري في القطاع هي بدون                " :وأضاف
بدوره أكد الدكتور نافـذ     ". جدوى، والشعب لم يشعر بأي تحسن منها ولم تحقق له مبتغاه على حد تعبيره             

قيادي في حركة الجهاد على أن االنقسام كلف الشعب ضريبة كبيرة الزال يدفعها، وأن العدو هو                عزام ال 
  .الذي يجمع أرباح هذا االنقسام، منوهاً إلى أن الحوار هو المخرج من هذا المأزق

إن الحوار من أجـل إنهـاء االنقـسام         :"رباح مهنا   . وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د       
لبذل الجهد إلنجـاح    " حماس"و" فتح"سياسي والقطيعة بين األخوة ضرورة وطنية وملحة، داعياً حركتي          ال

وأشار إلى أن الحوار يجب أن يحافظ على الثوابت         ". الحوار وإخراج الشعب من المأزق الذي وضع فيه       
اً أن المقاومة حـق     الفلسطينية، وأن يعمل من أجل القضية الوطنية، ال من أجل المصالح الحزبية، معتبر            

للتنمية واالعمار، فـي    " بادر"جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمتها جمعية         .مشروع ما دام االحتالل قائماً    
 .مقرها بمدينة غزة أمس

  ٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
   
  حماس كتلةفي جامعة النجاح بعد مقاطعة كتلة فتح الطالبية فوز .٢١

 في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة نتائج انتخابات          أعلنت امس جامعة النجاح الوطنية     :رام اهللا 
اليسار " مقعدا، وتجمع    ٥٨بـ  " فتح"مجلس الطلبة في الجامعة بفوز حركة الشبيبة الطالبية التابعة لحركة           

 مقاعـد   ١٠بـــ   ") حزب الشعب "و" الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "و" الجبهة الشعبية " ("الموحد
 .بمقعدين " االستقالل"بـثالثة مقاعد، وحزب فدا " المبادرة"بثمانية مقاعد، و" سالميالجهاد اال"و

 في المئة من مجموع الطالب ٥٩،٤نسبة المقترعين بلغت "وقالت لجنة االنتخابات في جامعة النجاح ان 
 التابعة لحركة "الكتلة االسالمية"في ظل مقاطعة " النسبة عالية"الذين شاركوا في االنتخابات، موضحة ان 

 .انتخابات مجلس الطلبة" حماس"المقاومة االسالمية 
 ٥/١١/٢٠٠٨النهار، 

  
   ضياع أموال منظمة التحرير والشعب الفلسطيني كان بسبب عدم معرفة مكانها:حواتمة .٢٢

كشف االمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة النقـاب عـن ان اصـرار               :ـ بسام البدارين   عمان
راحل ياسر عرفات على عدم االفصاح عن االسرار المالية المتعلقة بحقوق الثورة والـصندوق              الرئيس ال 

القومي الفلسطيني وحتى حركة فتح نتج عنه ضياع مليارات الدوالرات من اموال الـشعب الفلـسطيني                
  .ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب صعوبة تحديد مصير او مالحقة هذه االموال وعدم معرفة مكانها

وقال حواتمة، على هامش لقاء حواري حضرته نخبة من االعالميين االردنيين ونظمه الناشط الـسياسي               
والمعلق الصحافي حماده الفراعنة، ان الرئيس عرفات وطوال سنوات وحتى ايامه االخيرة كان يتعرض              

منظمـة  لضغط من قبل اركان السلطة ورموز العمل الفلسطيني حتى يكشف عن مواقع وحجـم امـوال                 
التحرير سواء المودعة بين يدي اشخاص او المسجلة في مؤسسات واستثمارات في المنفى، مشيرا الـى                
ان عرفات قاوم هذه الضغوط ورفض االفصاح عن مصير اموال طائلة، لكنه كان يطمئن كل من يسأله                 

انهـا االن خـصوصا   بأن هذه االموال بين ايد امينة، ملمحا الى انه يحتفظ بسجالت لها ال احد يعرف مك    
  .بعد رحيله

وكشف حواتمة انه يعرف شخصيا بأن الرئيس االندونيسي الراحل احمد سـوهارنو رفـض االعتـراف              
بوجود ما اليقل عن مليارين ونصف المليار دوالر اودعها عرفات الستثمارها في اندونيسيا، مشيرا الى               

رة في زيارة رسمية لعمان لكـن       ان عرفات ارسل رسالة رسمية بالخصوص لسوهارنو عندما حضر م         
  .االخير تجاهل االمر
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 مليون دوالر مستثمرة مع     ٣٠٠وتحدث حواتمة عن معرفته الشخصية بالبعض من هذه االموال من بينها            
شركة طيران اوغندية فيما تسلم سالم فياض رئيس الوزراء الحالي عندما كان وزيرا للمالية من الـذراع     

ـ           االستثمارية لعرفات وهو الق     مليـون   ٨٠٠يادي محمد رشيد المعروف باسم خالد سالم مبلغا يـصل لـ
  .دوالر

عن اسباب  " القدس العربي "واضطر حواتمة لالدالء بهذه الشروحات بهدف االجابة على سؤال تقدمت به            
  .ومبررات ضعف وجود وحضور الجبهة الديمقراطية في الداخل الفلسطيني قياسا بحضورها الخارجي

اسهاب عن الظروف والتعقيدات التي واجهت الجبهة وبقية الفـصائل داخـل الـوطن              وتحدث حواتمة ب  
 المخصصات المالية التي كانت دورية من الصندوق        ٩٣المحتل، وقال إن عرفات حجب اعتبارا من عام         

 مليون  ٢٥٠القومي للجبهة ولغيرها من الفصائل، وهي مخصصات كانت قد قررتها القمة العربية بمقدار              
نويا، وان ذلك ساهم في اضعاف الوجود داخل الوطن، مشيرا الى ان جميع فـصائل المنظمـة                 دوالر س 

 بـسبب تعقيـدات الواقـع       ١٩٨٧والثورة الفلسطينية كانت تتمتع بحضور محدود في الداخل قبل عـام            
  .الموضوعي وظروف االحتالل وطبيعة الجوار

ردد مؤخرا بخصوص وجود رسالة لقادة      وكشف حواتمة ايضا في حواره الصريح النقاب عن خلفية ما ت          
حركة حماس من وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس قائال بان محمود الزهـار وفـي دمـشق                 
اعترف بوجود رسالة ما عبر وساطة دولة عربية قبل ان تكشف صحيفة كويتية عـن مـضمون نـص                   

  .الرسالة المفترضة بعد تسريبها من خارج حركة حماس
مة مارس امير دولة قطر خالل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة ضغطا              ووفقا لحوات 

شديدا على وزيرة الخارجية االمريكية في لقاء جانبي، لكي تتقدم برسالة ايجابية تجاه حركة حماس بعـد                 
اسـم االدارة   انجازها الهدنة االخيرة ورفضت الوزيرة ذلك معتذرة عن توقيع رسالة مباشرة باسمها او ب             

  .االمريكية
 وافقت رايس على تدوين مالحظات من الجانب القطـري          - يضيف حواتمة  -ومع الحاح االمير القطري   

على لسانها وعلى مضمون اللقاء وتم التدوين على ورقة خاصة قدمت الحقا لخالد مشعل من قبل نجـل                  
  .يين تشيد بحركة حماساالمير الشيخ تميم على اساس انها رسالة مؤشر ايجابية من االمريك

  ٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  فتح تستعد لتنظيم مسيرات جماهيرية في غزة بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة عرفات .٢٣

من القيادة الميدانية لحركة فتح في قطاع غزة امس بأنهم          " القدس العربي "علمت   :ـ وليد عوض   رام اهللا 
قطاع غزة بمناسبة الـذكرى الرابعـة لوفـاة الـرئيس           يعملون على تنظيم مسيرات جماهيرية سيشهدها       

  .الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
وحسب القيادة الميدانية التي تعمل بشكل سري في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركـة حمـاس فـان                   
الدعوة وجهت الى جميع عناصر الحركة للخروج في مسيرات جماهيرية احياء للذكرى الرابعة الستشهاد              

  .ى حد قولهمعرفات عل
وفي ذلك االتجاه، اكد ابراهيم ابو النجا احد قادة حركة فتح بقطاع غزة لالذاعة الفلسطينية الرسمية امس                 
بأن الحركة ستنظم مسيرات جماهيرية ولن تحيي الذكرى الرابعة لوفاة عرفـات فـي قاعـات مغلقـة،                  

، وذلك في اشارة الى اشتراط      "رفاتلسنا بحاجة الذن من احد الحياء ذكرى وفاة الشهيد ياسر ع          "ومضيفا  
  .حماس الحصول على اذن من وزارة الداخلية لتنظيم مسيرة جماهيرية بالقطاع

امس من منع حركة حماس المسيطرة على       " القدس العربي "واشتكت القيادة الميدانية لفتح بقطاع غزة لـ        
  . للذكرىقطاع غزة المطابع من طبع صور عرفات وملصقات ومنشورات للحركة احياء
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وتجري االستعدادات في الضفة الغربية الحياء الذكرى الرابعة لوفاة عرفات حيث اكد رئـيس مجلـس                
ناصر القدوة على انه سيتم وضع حجر األساس لمتحف الرئيس الراحـل            . إدارة مؤسسة ياسر عرفات د    

  .في الذكرى السنوية الرابعة الستشهاده
  ٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   باإلبقاء على الحل المرحلي مع الفلسطينيينواشنطنالب  تط"إسرائيل" .٢٤

أبلغت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي أمـس مـساعد نظيرتهـا             :  برهوم جرايسي  -الناصرة
األميركية ديفيد وولش الذي يزور إسرائيل في هذه األيام، بأن إسرائيل ليست معنية بإلغاء الحل المرحلي                

  .مع الجانب الفلسطيني
إن على العالم أن يدعم العملية السياسية الجارية اآلن، وال أن يطلب من إسـرائيل               "وقالت ليفني لضيفها    

  ".اختصار حلول مرحلية، ألن من شأن هذا المساس بقدرة إسرائيل على تحقيق احتيجاتها
ـ             "وادعت ليفني ان     صالح الجمهور في إسرائيل يؤيد ويدعم استمرار العملية، شرط أن تضمن هـذه الم

  ".السياسية واألمنية الهامة إلسرائيل
وتابعت ليفني حسب ما نقلته وسائل إعالم إسرائيلية عن ذلك االجتماع بإن الحوار بين إسرائيل والجانب                
الفلسطيني هو االطار الذي يضمن إلسرائيل احتياجاتها األمنية، وبالنسبة للفلسطينيين تغيير الوضع القائم             

  ".لمطلوب من أجل تطبيق كل حل مستقبلي، هو العمل بموجب هذه األسسعلى األرض، والتغيير ا
  ٥/١١/٢٠٠٨الغد،االردن، 

  
   يتهم رئيس الشاباك بزرع الخوف في نفوس القادة اإلسرائيليينزبيري .٢٥

، انتقادات مبطنة الى يوفال ديسكين، رئيس جهاز زوجه الرئيس االسرائيلي شيمعون بيري: تل أبيب
وقال . ، اتهمه فيها بتخويف السياسيين االسرائيليين من قوى اليمين المتطرف)لشاباكا(المخابرات العامة 

وكان ديسكين قد حذر من اغتياالت سياسية لقادة اسرائيليين كما . "نرفض الخوف والتخويف": ردا عليه
حذر من حرب يشنها المستوطنون المتطرفون في حال تطبيق سياسة اخالء المستوطنات من الضفة 

نعرف ان هناك ظاهرة عنف . نحن ال نخاف": ربية، وقال خالل افتتاح السنة الدراسية الجامعيةالغ
سياسي، ولكن لدينا أيضا أجهزة ومؤسسات وشعب يتعاونون جميعا على اقتالع هذه الظاهرة من 

  وقال ان من المستهجنزجذورها وعقب مسؤول بمكتب الحكومة االسرائيلية باستغراب على أقوال بيري
ان يتفوه الرئيس على هذا النحو، وهو الذي شهد بعينيه اغتياالً سياسياً في اسرائيل، وكان بنفسه مقصودا 

 .أيضا بتلك الرصاصات القاتلة
  ٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "صديقاً"أولمرت يرى أن أي رئيس أمريكي قادم سيكون  .٢٦

ال يمكنهـا إرجـاء   " إسـرائيل "مـرت أن  المستقيل إيهـود أول " اإلسرائيلي"أكد رئيس الوزراء   : وكاالت
  .المفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا حتى تولّي الرئيس األمريكي الجديد مهامه

أعتقد أن مشاكلنا تتطلب حـالً سـريعا وإعطـاء أجوبـة     "ونقلت وسائل إعالم عبرية عن أولمرت قوله      
ن محاولة التوصل إلى اتفاق     ، وأضاف أ  "سريعة، وكل يوم يمر من دون حّل لن نستعيده وسيكون خسارة          

مع الفلسطينيين وسوريا ليست متعلقة بهوية الرئيس األمريكي، فإن كان أوباما أو ماكين، وأنـا أعـرف                 
  ". إسرائيل"كليهما، فسيكونان صديقين ل

  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  "إسرائيل"أولمرت يحفر اسم بوش في قلب  .٢٧
بـالرئيس األمريكـي    ) الثالثاء(ل ايهود أولمرت أمس     المستقي" االسرائيلي"أشاد رئيس الوزراء    : ب.ف.أ

  ".إسرائيل"اسمه سيظل محفوراً بأحرف من ذهب ألعوام طويلة في قلب "جورج بوش، معتبرا ان 
هناك "، واضاف   "يمكننا قول الكثير عما حصلنا عليه من إدارة بوش        " "يديعوت احرونوت "وقال لصحيفة   

ن الثالثين مليار دوالر التي حصلنا عليها لفترة عـشرة أعـوام            إ. أمور كثيرة نستطيع التوسع في شأنها     
  ". ال تشكل اال القسم الظاهر من جبل الجليد) تحت بند المساعدة الدفاعية(

  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   قانون أمام الكنيست يمنع حكومة اولمرت من ادارة مفاوضات سياسيةمشروع .٢٨

ني االسرائيلي الى الكنيست امس مشروع قانون يمنـع أي          اقدم حزب الليكود اليمي   :  بتر –القدس المحتلة   
حكومة انتقالية من ادارة مفاوضات سياسية قد تؤدي في النهاية الى انسحاب اسرائيل من مناطق احتلتها                

  .في السابق ، حسبما ذكرته االذاعة االسرائيلية 
وذلـك بعـد الحـراك      وقدم مشروع القانون للكنيست رئيس كتلة الحزب عضو الكنيست جدعون ساعر            

السياسي الذي يخوضه رئيس الحكومة االنتقالية في اسرائيل اولمرت الستئناف المفاوضات السلمية مـع              
 .سوريا والسلطة الفلسطينية 

  ٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  الليكود يبلغ أوباما وماكين معارضته للمفاوضات مع سوريا .٢٩

وسـوريا إلـى    " إسـرائيل "عارض للمحادثات بـين     موقفه الم " اإلسرائيلي"أبلغ حزب الليكود    : أ. ب. ي
مستشاري المرشحين للرئاسة األمريكية الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين فـضالً عـن              

  .ممثلين عن وزارة الخارجية األمريكية
إذا شـكلنا   "الـصادرة أمـس     " جيروزاليم بوست "وقال النائب عن حزب الليكود يوفال شتاينتز لصحيفة         

ومة المقبلة لن نكون ملتزمين بأي اتفاق أو اتفاق جزئي يتوصل إليه حـزب كاديمـا خـالل فتـرة                    الحك
  ".وسوريا" إسرائيل"االنتخابات بين 

وقال شتاينتز ان الليكود ال يؤمن بأنه من مصلحة الديمقراطية أن تلزم نفسها باتفاق مع سوريا تتوصـل                  
  .لتي يقودها كاديماإليه حكومة تصريف أعمال مثل الحكومة الحالية ا

وأضاف انه أبلغ هذه الرسالة األسبوع الماضي إلى أحد مستـشاري أوبامـا، ومـسؤولين مـن وزارة                  
، كما أبلغ ذلك في وقت سابق من الشهر الماضي إلـى       "إسرائيل"الخارجية األمريكية كانوا في زيارة إلى       

  . أحد مساعدي ماكين
  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
  داماك يطالب بمراقبين دوليين لالنتخابات البلدية في القدسجي ييهودال مليارديرال .٣٠

توجه الملياردير اليهودي، أركادي جيداماك، برسالة الى األمم المتحدة طالبا وضع مراقبين  :تل أبيب
دوليين لالنتخابات البلدية في القدس بشقيها الشرقي المحتل والغربي خوفاً من سرقة األصوات العربية 

 .والتالعب بهابشرق المدينة 
واعتاد سكان القدس العربية على . يذكر ان االنتخابات البلدية في اسرائيل ستجري يوم الثالثاء المقبل

. مقاطعتها، كونهم في منطقة محتلة وال يعترفون بالقرارات والقوانين االسرائيلية التي ضمت بموجبها
رة المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وهذه سياسة منظمة التحرير الفلسطينية التي تناشد في كل م

 ألفا، فإن عدد المصوتين العرب ال ٩٠ومع ان عدد أصحاب حق االقتراع من العرب يقارب . المقاطعة
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بيد انه في هذه السنة توجه جيداماك الى شخصيات جماهيرية في القدس الشرقية .  آالف١٠يتجاوز 
  .مقترحا انخراط العرب في هذه االنتخابات

فاقتنع البعض بكالمه .  ووعد جيداماك بترشيح عضو عربي في قائمته ومنحه منصب نائب رئيس بلدية
وجيداماك هو واحد من المرشحين . وامتنعت الفعاليات السياسية الفلسطينية عن دعوتها التقليدية للمقاطعة

  .البارزين لرئاسة بلدية القدس
  ٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
   طالب عربي عن الدراسة في جامعة حيفا٣٠٠يطالب بإلغاء توقيف زحالقة .  دالنائب .٣١

قة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، اليوم الثالثاء، برسالة جمال زحال. بعث النائب د
عاجلة الى وزيرة المعارف، يولي تمير، وإلى رئيس جامعة حيفا البروفيسور اهارون بن زئيف، طالبهما 

عاء  طالب عربي عن الدراسة مع بداية العام الدراسي الحالي بإد٣٠٠فيها بإلغاء قرار الجامعة بتوقيف 
 . في اللغة العبرية" ياعيل"أنهم لم يتقدموا الى إمتحان 

وقال النائب زحالقة في رسالته إلى وزيرة المعارف إن إدارة الجامعة اتخذت قراراً ارتجالياً بحق 
 . الطالب العرب دون ابالغهم مسبقاً، ما يعرض مستقبلهم الجامعي للخطر

عة الغاء القرار بتجميد فوراً ليتمكن الطالب من االستمرار وأكد النائب زحالقة في رسالته أن على الجام
 .في الدراسة حتى يتسنى لهم التقدم لإلمتحان المذكور

 ٤/١١/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  على خلفية فرض جمارك على بضائع المستوطناتوبريطانيا " اسرائيل"ن توتر بي .٣٢

 امس الثالثاء، ان إسرائيل قالت مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب، :  من زهير اندراوس- الناصرة 
ونقل عن مصادر سياسية  .تخشى حصول توتر مع بريطانيا بما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية

إسرائيلية قولها إن التوتر بين البلدين يأتي على خلفية إجراءات تعمل بريطانيا عليها في االتحاد 
لتي تصدر من المستوطنات وفرض جمارك األوروبي، والتي سوف تؤدي إلى التشديد على البضائع ا

خاصة عليها، ووفق المصادر عينها فإن الهدف هو الضغط السياسي على إسرائيل لوقف عمليات البناء 
في المستوطنات، خصوصاً بعد الكشف عن أن وتيرة االستيطان في عهد أولمرت فاقت عهد رئيس 

البريطانية قد قالت في عددها الصادر يوم ' إندبندنت'وكانت صحيفة  .الوزراء السابق ارييل شارون
 دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بشأن ٢٧االثنين إن لندن قامت بتوزيع وثيقة على 

استيراد البضائع من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بريطانيا في الوثيقة 
ديدة لتمييز البضائع التي مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية، االتحاد األوروبي ببلورة سياسة ج

   .وذلك ليكون من الواضح للمستهلك بأن الحديث ليس عن بضائع فلسطينية
  ٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
  قصىكبر كنيس في البلدة القديمة بالقدس للتشويش على المنظر العام لألأ تبني "اسرائيل" .٣٣

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن سلطات االحتالل تبني أكبـر            :اودة وديع عو  -القدس المحتلة   
 .وأعلى كنيس مقبب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بهدف التشويش على المنظر العام للمسجد األقصى              

 المغلق منذ احتالله في قلـب حـي         "العمري الصغير "ويقام الكنيس على حساب مسجد عبد اهللا بن عمر          
وذكرت  ".الهيكل المصغّر "المبنى  " إسرائيلية" فيما تعتبر أوساط     ١٩٦٧ذي هدمه االحتالل عام ،    الشرف ال 

المؤسسة المقدسية أن بناء الكنيس الذي يعتبر من أعلى األبنية في البلدة القديمة يهدف إلى التشويش على                 
ة تفيد بيهودية المكـان  المنظر العام للمسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة ومحاولة تشكيل صورة متخيل         



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٢٤٧:         العدد       ٥/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

وأكدت أن الكنـيس مـرتبط بتهويـد محـيط     ، في ظل سطوة مشهد قبة الصخرة المذهبة وكنيسة القيامة   
  .المسجد األقصى

  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  مؤسسات وشخصيات تطالب بمقاطعة انتخابات بلدية االحتالل في القدس .٣٤

يات سياسية وشبابية فلسطينية مؤسسات دينية وشخص، أن ب ف أ عن ٥/١١/٢٠٠٨ الخليج، ذكرت
دعت أمس، المقدسيين الفلسطينيين إلى مقاطعة انتخابات بلدية االحتالل في المدينة التي ستجرى الثالثاء 

وأعلن مفتي القدس واألراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين خالل مؤتمر صحافي عقد في ، المقبل
االنتخابات، وقال مواقفنا الشرعية والدينية والوطنية مدينة البيرة أمس، تحريم مشاركة الفلسطينيين في 

وقال محافظ  ".اإلسرائيلي"واضحة، وكلها تمنع المشاركة في انتخابات هذه المؤسسة التي تمثل االحتالل 
ال نسمع بالبلدية إال عند االنتخابات وعند هدم بيوتنا، فالبلدية هي فقط البتزاز "القدس عدنان الحسيني 

  ".  ومادياالناس معنويا
بادرت  رابطة الشباب المقدسيين، وهي مؤسسة شبابية فلسطينية، أن ٥/١١/٢٠٠٨ السفير، وأضافت

   .الى إطالق حملة بين الفلسطينيين المقيمين في المدينة لمقاطعة هذه االنتخابات
  
   العالقين والمرضى الفلسطينيين يجتازون معبر رفحمئات .٣٥

لسطينيين العالقين على جانبي الحدود الفلسطينية المصرية أمس اجتاز مئات الف:  فتحي صباح-غزة 
معبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي، بعدما سمحت السلطات 

   .المصرية بفتح أبواب المعبر أمام المغادرين والعائدين إلى القطاع
 حافلة، تحمل ٢١" إن "الحياة" عادل زعرب لـ وقال الناطق باسم إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني

، متوقعاً أن يصل عدد المغادرين إلى ألفي مواطن، " مغادر اجتازت المعبر حتى مساء أمس١٢٠٠نحو 
وأضاف أن المغادرين هم من فئتي الطالب الدارسين في دول عربية أو .  حافلة٢٠٠على متن نحو 

  .لعالج في الخارجأجنبية، ومرضى لديهم تحويالت طبية لتلقي ا
  ٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 

 
   فلسطينيين والمستعمرون يعربدون في الخليل٩االحتالل يعتقل  .٣٦

حملة اعتقاالت ومداهمات أمس، طالت ثمانية فلـسطينيين فـي   " اإلسرائيلي"شن جيش االحتالل  :رام اهللا 
باكه باأليدي مع مـستعمر     مناطق مختلفة بالضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون، فيما اعتقل تاسع بعد اشت           

قالت مصادر فلسطينية إن عددا من المستعمرين       وفي الخليل حاول إقامة حاجز على مدخل إحدى القرى،          
  .المتطرفين هاجموا عددا من الفلسطينيين في مدينة الخليل ما أدى إلى إصابة ثالثة فلسطينيين بجروح

  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
 نت تخوفاً من استخدامه في بناء األنفاق والتحصينات توقف تزويد غزة باإلسم"إسرائيل" .٣٧

 اإلسرائيلية بشكل مفاجئ تزويد قطاع غزة باإلسمنت بناء على تعليمات تلقتها "نيشر"أوقفت شركة  :غزة
وقال نبيل الزعيم، مدير عام شركة الخدمات التجارية المستوردة . من األجهزة االمنية اإلسرائيلية

برر يستدعي وقف تزويد القطاع باإلسمنت، منوهاً الى ان الكمية التي تسمح لإلسمنت إنه ليس هناك م
من االحتياجات الفعلية لهذه المادة % ١٠ بتزويدها للقطاع محدودة أصالً وال تشكل سوى نسبة "إسرائيل"

يذكر أن مصادر عسكرية إسرائيلية أدعت أخيرا أن حركة حماس تستغل اإلسمنت الذي  .في القطاع
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قطاع في بناء تحصينات عسكرية وأنفاق الستخدامها في أي مواجهة عسكرية مقبلة مع يدخل لل
 . "إسرائيل"

  ٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

  زيادة القسوة في سجون االحتالل: األسيرات المحررات .٣٨
، أن  "اإلسرائيلي"أكدت أكثر من أسيرة فلسطينية محررة من سجون االحتالل           : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل بالغ الصعوبة، وان إدارة السجون تعمد إلى التـضييق               وضع

  .عليهن من خالل سوء المعاملة، وعقوبات مالية يتم اقتطاعها من مخصصاتهن الشهرية
ونقل مركز األسرى للدراسات عن أسيرات محررات أن أوضاع زميالتهن ازدادت سوءاً خاصـة بعـد                

 ٣موزعـات علـى     وهـن     ٨٧موضحا أن األسيرات بلغ عددهن     ضعهن في أكثر من سجن    تشتيتهن وو 
  سجون، 

ن األسيرات في سجن الدامون يعـانين       أواكدت األسيرة المحررة سميرة الجنازرة التي أفرج عنها األحد          
 من ظروف اعتقالية غاية في الصعوبة، مشيرة إلى أن الدامون من السجون ذات البناء القـديم، ومهـدد                 

وأكدت األسيرة المحررة سونا الراعي التي أفرج عنهـا          .باالنهيار في أي لحظة على رؤوس األسيرات      
إن "نهاية الشهر الماضي تعرض األسيرات ألنواع شتى مـن التعـذيب النتـزاع االعتـراف، وقالـت                  

شارت إلـى   ، وأ "األسيرات يعشن حياة بالغة الصعوبة، فهناك معاناة حقيقية على صعيد انتظام الزيارات           
  .نقص االحتياجات المتعلقة بالمالبس والقضايا المعيشية والشخصية

  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  نائباً أوروبياً ومساعدات طبية١٣ ثالثة تصل إلى غزة السبت على متنهاسفينة .٣٩

 أن سفينة جديدة، تُقل وفداً برلمانياً دولياً، "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أعلنت  :لندن
ستنطلق من ميناء قبرص البحري مساء بعد غد لتصل قطاع غزة صباح السبت، لتكون بذلك ثالث رحلة 

وستحمل السفينة، بحسب القائمين عليها، طناً من .. في نوعها لكسر الحصار في غضون ثالثة أشهر
 .األدوية، إضافة إلى المعدات الطبية النادرة لتشخيص وعالج أمراض العظام

  ٥/١١/٢٠٠٨ الشرق األوسط،
  
   حق العودة كفله القانون الدولي وشرعة حقوق اإلنسان:سفير السويسري لل"واجب" من وفد .٤٠

األمين العام لتجمع واجب أثناء اللقاء الذي جمعه ووفد األمانة العامة لتجمع العودة " طارق حمود"أبدى 
جمع على تصريحات الرئيس  في مقر السفارة في دمشق بعد مذكرة احتجاج رفعها الت"واجب"الفلسطيني 

استغرابه من تصريحات الرئيس السويسري حول حقّ العودة، مبدياً استغراب ت السويسري في بيرو
التجمع لهذا الموقف من دولة تميزت في احترام القانون الدولي وحقوق اإلنسان، وأكد حمود على أن حق 

   .وق اإلنسانالعودة لالجئين الفلسطينيين كفله القانون الدولي وشرعة حق
عن احترام سويسرا للقانون الدولي واإلنساني، مؤكّداً " مارتن أوشباكر" عبر السفير السويسري ،من جهته

، وتال السفير بعدها الموقف "ال يعبر عن الموقف السويسري من حقّ العودة"على أن الكالم المنشور 
  .ى احترام القانون الدوليالسويسري الرسمي من قضية الالجئين الفلسطينيين القائم عل

٥/١١/٢٠٠٨  
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  ضمن ملف شاليط "اسرائيل" بوضع قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى المطالبة .٤١
 طالب سعيد عواد منسق الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة :اسالم االسطل - خان يونس

لعاد شاليط بوضع قضية ج االسرائيلي لدى االحتالل المفاوض الفلسطيني، والفصائل اآلسرة للجندي
   .جثامين الشهداء على سلم أولوياتهم للمطالبة بعودتها ودفنها في أماكنها

وقال عواد ان قضية جثامين الشهداء رغم أنها قضية انسانية وقانونية، اال أن أحدا ال يلتفت لها، موضحا 
حكومات االسرائيلية المختلفة، ولم تكن أن المفاوض الفلسطيني لم يتطرق اليها خالل مفاوضاته مع ال

مشيرا الى أن القوانين الدولية واتفاقيات جنيف نصت  .ضمن أجندته، وكذلك الفصائل المختطفة لشاليط
مشيرا الى أن ". على أن من حق الشهيد أن يدفن في أرضه عبر المراسيم الخاصة بديانته ومعتقداته

 .طينيين وعرباسرائيل تحتجز مئات الجثامين لشهداء فلس
 ٥/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
 طالب المجتمع الدولي العمل على وقف سياسات االحتاللت  لحقوق اإلنسانراصد جمعية .٤٢

دانت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان راصد بشدة األعمال العنصرية العدائية التي تقوم : رامي دعيبس
إن كان في الضفة أو داخل الخط األخضر وطالبتها بها سلطات االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين 

وطالبت راصد  .بالتراجع الفوري عنها وتقديم جميع المتورطين بها من مسؤولين ومستوطنين للمحاكمة
المجتمع الدولي للتحرك الفوري ألخذ موقف عادل " ٤٨عرب"في بيان لها وصل نسخة منه إلى موقع 

لحكومة اإلسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي تجاه السياسة العنصرية التي تتبعها ا
لتوفير الضغط الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة المهدد بكارثة حقيقية، والسعي الجدي لحماية 

 . المقدسات في األراضي الفلسطينية المحتلة
 ٤/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 ل شيئاً لشعبهاالسلطة الفلسطينية لم تفع:  ندوة سياسية في غزةخالل .٤٣

شدد ساسة وأكاديميون، خالل ندوة سياسية نظمها مركز دراسـات الالجئـين،             : مصطفى حبوش  -غزة
أمس، بغزة، على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ الخطابـات الرسـمية علـى أرض الواقـع،                 

  ".عن القضيةجوهر القضية الفلسطينية وأي مساس بها يعد تنازالً "مؤكدين أن قضية الالجئين هي 
الخطـاب الفلـسطيني والعربـي      : "وقال عبد اهللا الحوراني رئيس المركز القومي للدراسات والتوثيـق          

 وإقامـة   "إسرائيل"واإلعالمي تراجع في الحديث عن قضية الالجئين وأصبح يتهافت نحو المصالحة مع             
ضغوط التي تمـارس علـى      وأشار إلى أن ال   ".  متناسين عودة الالجئين   ١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود     

الفلسطينيين تهدف إلى جعلهم ينسون قضاياهم األساسية ويفكرون بطرق حصولهم على قـوت يـومهم،               
مطالباً وسائل اإلعالم والحكومات العربية والوزارات الفلسطينية بتعزيز ثقافة حق العـودة لـدى كـل                

  . مواطن عربي وفلسطيني
لفلسطينية لم تفعل شيئاً لشعبها وإنما فككت النسيج االجتماعي         إن السلطة ا  : "خالد صافي . من جهته قال د   

 ".بسبب االقتتال عليها وأضاعت اإلرادة الفلسطينية في التحرر من االحتالل
 ٤/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

 
 تظاهرة فلسطينية تنديداً بالعدوان األميركي : دمشق .٤٤

، ضد العدوان األميركي على منطقة يافي سورتظاهر آالف الفلسطينيين، في مخيم اليرموك : د ب أ
وهتف أكثر من خمسة آالف فلسطيني ضد الواليات المتحدة، واحرقوا أعالماً  .البوكمال في سوريا
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وحثت قيادات فلسطينية المتظاهرين على التضامن مع سوريا، مشددة على وقوف الشعب  إسرائيلية،
 . الفلسطيني مع الشعب السوري

  ٥/١١/٢٠٠٨السفير، 
  

   حماس  تقارب بين الحكومة و... زيارة األردنرائد صالحلالسماح بخوان يشيدون اال .٤٥
ب االمين العام للحزب زكي بني ارشيد في تصريح صحافي له  بالمعلومـات               رح :طارق الفايد  -عمان

التي نقلتها احدى الصحف المحلية أمس االول عن مصدر حكومي، مفادها عدم ممانعة سـلطات االمـن                 
  . الشيخ رائد صالح االراضي األردنية١٩٤٨ الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة عام لدخول رئيس

وأشار الى ان جماعة االخوان المسلمين لم تبلغ وزارة الداخلية عند طلب ترخيص المهرجان ان الـشيخ                 
ح رائد صالح سيشارك فيه، لكن المصدر أكد في تصريحه ان ال مانع لدى األردن بالسماح للشيخ صـال                 

  .بدخول األردن في حال تم ترتيب زيارة في المستقبل
وفي نفس السياق، يرى المراقب العام لإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ان االنفراج في العالقة بين                
الحكومة وحماس قد يكون وراءه موقف حماس المتمـسك بالمقاومـة والـرافض الي حلـول للقـضية       

ماس في تمسكها بالخيار الفلسطيني للقضية الفلسطينية تمنع التفكير في          فح .الفلسطينية على حساب االردن   
 .الخيار االردني من أجل حل القضية الفلسطينية، وبالتالي هناك اتفاق

  ٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

 االنقسام الخطر األساس الذي يتهدد القضية الفلسطينية :ن اللبنانيينرابطة البرلمانيي .٤٦
بنانيون األعضاء في رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين بزيارة رئيس المكتب رحب البرلمانيون الل

وناشدوا جميع الفصائل الفلسطينية ضرورة تهيئة األجواء المناسبة .  خالد مشعل"حماس"السياسي لحركة 
ن استمرار للمصالحة على أساس الثوابت الوطنية الفلسطينية واستمرار النهج المقاوم وتدعيمه، معتبرين ا

ودانوا كذلك الدعوة التي  .الخالف واالنقسام الوطني هو الخطر األساس الذي يتهدد القضية الفلسطينية
 في نيويورك "مؤتمر حوار األديان"وجهتها السعودية لوزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لحضور 

األمة األوحد الذي يغتصب األرض  تشرين الثاني المقبل، رافضين كل أشكال التطبيع مع عدو ١٢في 
ونوه المجتمعون بجهود الجيش اللبناني الذي وضع يده على شبكة  . ويدنس المقدسات ويقتل األطفال

 .إسرائيلية خطيرة تعمل منذ الثمانينات
  ٥/١١/٢٠٠٨السفير، 

  
  القاهرة رفضت طلب حماس تعديل ورقة حوار الفصائل  .٤٧

 الخارجية المصرية اعالن نتائج المحادثات التي اجراها، امس، استبقت وزارة:  جمال فهمي–القاهرة 
وفد من حركة المقاومة االسالمية حماس مع مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، اذ استبعدت 
مساعدة وزير الخارجية احمد ابو الغيط السفيرة وفاء بسيم ان تستجيب السلطات المصرية لمطالب 

تعديالت تراعي تحفظاتها عن بنود رئيسية في الورقة التي وضعتها القاهرة لتكون الحركة وتقبل بادخال 
وقالت ان  .اساسا يدور عليه الحوار الذي ترعاه بين الفصائل الفلسطينية والمقرر ان يبدأ االثنين المقبل

لسطينية بلورتها مصر من نتائج جلسات حوار طويلة بين الفصائل الف"االفكار الواردة في هذه الورقة 
وفي اشارة الى رفض التعديل المسبق للورقة، اوضحت ان ". نفسها وخصوصا حركتي فتح وحماس

االفكار المطروحة سوف يأتي الفلسطينيون خالل الحوار بتعديالت عليها او يضيفون افكارا اخرى اليها "
 ".او يتوسعون في االفكار التي تتضمنها وهذا شأنهم

  ٥/١١/٢٠٠٨النهار، 
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 "إسرائيل"نؤيد آلية إقليمية لألمن تضم تركيا وإيران و: وسى معمرو .٤٨

أكد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، أن إقامة آلية إقليمية لألمن :  مراد فتحي- القاهرة 
هي مجرد فكرة من األفكار القديمة الجديدة التي " إسرائيل"والتعاون تضم الدول العربية وتركيا وإيران و

 بين الحين واآلخر، وقال في تصريحات صحفية أمس تعليقا على ما طرحته وسائل اإلعالم حول تطرح
تأييد الجامعة إلنشاء هذه اآللية، إن الفكرة طرحت من جانب الرئيس التركي عبداهللا جول في إطار 
اء المشاوات السياسية المستمرة التي أجريتها مع الجانب التركي، وقمت بعرض الموضوع على وزر

الخارجية العرب، في سبتمبر الماضي، ورحبوا بهذا االقتراح من حيث المبدأ وطلبوا من األمانة العامة 
وأضاف موسى، لقد نوقش الموضوع مرة أخرى في . أن تستمر في التشاور حوله مع الجانب التركي

أعيد تأكيد نفس االجتماعات التي أطلقت المنتدى العربي التركي في الشهر الماضي في اسطنبول حيث 
  .الموقف وهو الموافقة من حيث المبدأ مع استمرار التشاور بشأنه ثنائيا مع تركيا

 ٥/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
   إسرائيليين حاولوا جمع معلومات عن ميناء في سيناء٦ األمن المصرية تعتقل أجهزة .٤٩

 إسرائيليين حاولوا جمع كشفت صحيفة مصرية، أمس، أن أجهزة األمن المصرية اعتقلت ستة: آي.بي.يو
على موقعها على " اليوم السابع"وأوضحت صحيفة . معلومات عن تجديد ميناء دولي في جنوب سيناء

االنترنت أن اإلسرائيليين الستة كانوا على متن يخت في المياه اإلقليمية المصرية قرب الميناء الدولي 
ن أجهزة األمن رصدت يختاً أبيض اللون ونقلت عن مصادر أمنية قولها إ. بشرم الشيخ جنوب سيناء

وعلى متنه ستة أشخاص، وأضافت المصادر أن اإلسرائيليين كانوا " إسرائيل"مكوناً من طابقين يرفع علم 
يصورون عمليات تطوير وتجديد ميناء شرم الشيخ الدولي، وأكدت أن شرطة المسطحات المائية الحقتهم 

وقالت المصادر إن األجهزة األمنية .  وألقت القبض عليهموحاصرتهم في المياه اإلقليمية المصرية
 ساعات، قامت خاللها بتفتيشهم وتفريغ ما معهم من ٥أفرجت عن اإلسرائيليين بعد احتجازهم لمدة 

  .صور، وترحيلهم بحراسة مشددة
  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
   تنتقد العجز الدولي في تحقيق مبدأ تقرير المصير مع الفلسطينيينمصر .٥٠

اعتبر السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي األمم المتحدة، أن حرمان : أ.ش. أ- يورك نيو
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة يشكل مثاال صارخا علي 

 في كلمته أمام وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح،. عجز األمم المتحدة عن تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق
، حق الشعوب في تقرير المصير، ان نجاح دور مجلس حقوق اإلنسان في أداء ٦٣اللجنة الثالثة في البند

نحو الوفاء بكل " إسرائيل"دوره في األراضي الفلسطينية يتوقف علي وجود عزيمة قوية على دفع 
  . اإلنسان في األراضي المحتلةالتزاماتها الدولية والتعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بحقوق

  ٥/١١/٢٠٠٨األهرام، 
  
 باالتحاد المتوسطي" إسرائيل"الجامعة العربية مقابل منصب أمين مساعد لـ: تسوية في مارسيليا .٥١

نجح وزراء خارجية االتحاد من أجل المتوسط، في اليوم الثاني واألخير من :  ميشال أبونجم-مرسيليا 
التغلب على العقد التي يواجهها إطالق االتحاد فاتفقوا على تسوية متكاملة مؤتمرهم في مدينة مرسيليا في 

 في اجتماعهم ٤٣ الثالثاء ووافق عليها وزراء الدول الـ- اقترحت خطوطها في عشاء العمل ليل اإلثنين 
 ومن يدعمها من الدول األوروبية مشاركة الجامعة "إسرائيل"وتقوم التسوية على قبول .  أمس،الصباحي
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لعربية في كل المؤتمرات واالجتماعات وعلى كل المستويات بما فيها مستوى كبار الموظفين واللجان ا
   . بمنصب مساعد أمين عام االتحاد"إسرائيل"مقابل أن تحظى 

أكد السفير هشام يوسف مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية، أمس، أن الجامعة تلقت موافقة و
ة األطراف األعضاء في االتحاد المتوسطي على المشاركة في كافة اجتماعات االتحاد األوروبي وكاف

  . االتحاد من أجل المتوسط بعد رفع الفيتو اإلسرائيلي عن مشاركتها
وأشار إلى أن مشاركة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى في اجتماعات يحضرها إسرائيليون ليست 

، أن األمين العام عمرو "الشرق األوسط" حضرت الجلسات لـوكشفت مصادر دبلوماسية عربية. تطبيعا
األولى خالل االجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب : موسى كان حادا في مداخالته مرتين

وقال موسى ما معناه إن استبعاد الجامعة من االجتماعات مهما تكن ال . الحاضرين وخالل عشاء العمل
ورفض موسى مقترحين .  إساءة للجامعة والدول العربية على السواءيقوم على منطق مقبول كما أنه

األول، أن يحصر حضور الجامعة بالقمم واالجتماعات الوزارية أو أن يتاح لها الحضور ولكن . اثنين
وهدد األمين العام بأن تقييد مشاركة الجامعة سيعني أن االتحاد لن يحصل على . من غير حق بالكالم
لصناديق العربية المرتبطة بالجامعة مثل صندوق النقد العربي أو صندوق اإلنماء دوالر واحد من ا

وأيد الوزراء العرب هذا الموقف كذلك أيده وزراء . اإلقتصادي واإلجتماعي أم من التمويل العربي
  .خارجية إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا

 ٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   بدون وقف حمالت القمع في الضفة لن ينجح حوار القاهرة:  قطرأستاذ العلوم السياسية بجامعة .٥٢

إن حوار القاهرة : "محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. قال د : سيد إسماعيل- غزة 
سيلحق بما فشل قبله من تفاهمات إذا استمرت حمالت القمع التي تنفذها األجهزة األمنية في الضفة 

، ملقيا تبعة ذلك على الرئيس محمود عباس، ومطالبا مصر بالوقوف " حركة حماسالغربية تجاه أنصار
بجانب الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وفتح معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد على العالم "

و إن الحوار الذي يجري اآلن بالقاهرة ه" :" فلسطين"المسفر في اتصال هاتفي مع . ويقول د ".الخارجي
ال أتوقع النجاح لهذا االتفاق مطلقا، : "، معلال ذلك بقوله"حوار الطرشان: "حوار يتم بالمثل الشعبي القائل

وإذا نجح فسيكون ذلك لساعة واحدة، وأمام الميكروفونات فقط، واألسباب التي تدفعني لقول ذلك عديدة، 
  ". ، وكذلك بالحماية األمريكية"إسرائيل"منها أن بقاء القابع في رام اهللا مرتبط بشكل مصيري بـ

  ٥/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
  
  قطر يدعو الى المصالحة الوطنية الفلسطينيةميرأ .٥٣

 أكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دول قطر، مجدداً امس، أن القضية الفلسطينية هي : وفا– الدوحة
ل إلى حل سلمي لها يستند على القضية المحورية في قضايا الشرق األوسط، مشدداً على أن التوص

ودعا  .قرارات الشرعية الدولية بات ضرورة ملحة بالنظر لألوضاع المتردية في األراضي المحتلة
 في كلمة له خالل افتتاح الدورة السابعة والثالثين لمجلس الشورى القطري، المجتمع الدولي ،الشيخ حمد

سطيني في قطاع غزة والذي يعاني من ظروف إلى العمل على رفع الحصار الظالم عن الشعب الفل
ان "وأكد وقوف بالده إلى جانب الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله في  .معيشية مأساوية

يضع اإلخوة الفلسطينيون حداً للتنازع الداخلي بينهم من خالل حوار مشترك يحقق المصالح العليا 
  ".لشعبهم

 ٥/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
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   تدين إجراءات الكيان في القدسسوريا .٥٤
دانت سوريا، أمس، إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي من حفريات وإقامة منشآت في : آي.بي.يو

مدينة القدس المحتلة، واعتبرت أنها تشكل انتهاكا لالتفاقيات والقرارات الدولية، وطالبت المجتمع الدولي 
وذكرت وكالة األنباء السورية سانا، أن . بإلزامها بوقف هذه األعمالباتخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة 

بانتهاك القانون الدولي بشكل سافر، وجاء فيه أن " إسرائيل"وزارة الخارجية أصدرت بيانا اتهمت فيه 
تواصل إجراءاتها الرامية إلى إدامة احتاللها للقدس وتغيير وضع المدينة وتكوينها السكاني " إسرائيل"

وأكد البيان، أن هذه المحاوالت تهدف إلى التضييق على المقدسيين . يد وجود المسجد األقصىوتهد
ودفعهم أو إجبارهم على الرحيل وزرع القدس بمزيد من البؤر االستيطانية على طريق فرض السيطرة 

  .الكاملة
  ٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  طالبه بإستخالص العبر لتسريع السالم وحماس ته عباس يدعو...أوباما رئيسا ألمريكا .٥٥

باراك اوباما حقق فوزا كاسحا في االنتخابات الرئاسية األمريكيـة           أن ٥/١١/٢٠٠٨ بي بي سي     ذكرت
وأعلـن  . ليصبح الرئيس الرابع واألربعين للواليات المتحدة األمريكية واول رئيس أسود في تاريخ البالد            

ربي للواليات المتحدة حيث تخطى بسرعة حاجز       فوز أوباما بالرئاسة قبل ظهور نتائج واليات الساحل الغ        
 صوتا في المجمع االنتخابي الالزمة لدخول البيت األبيض بعد فوزه بواليـات حاسـمة مثـل                 ٢٧٠ال  

وبحسب آخر تقديرات حصلت عليها بي بي سي وصـل انتـصار أوبامـا              . فرجينيا وأوهايو وبنسلفانيا  
 .  لماكين١٥٥  صوتا في المجمع االنتخابي مقابل٣٣٨الكاسح إلى 

اذا كـان   "وقال الرئيس المنتخب في الخطاب الذي القاه في مدينة شيكاغو عقب االعالن عن انتـصاره                
هناك اي شخص ما زال لديه شكوك ان امريكا بلد حيث يمكن لكل االشياء ان تحدث؛ او ما زال يتعجب                    

يه تساؤالت بـشأن ديمقراطيتنـا،      ما اذا كان حلم مؤسسينا ما زال حيا في الوقت الراهن؛ او ما زالت لد              
وأضاف أمـام حـشد مـن       ". بسبب ما قمنا به التغيير جاء إلى أمريكا       "وقال اوباما    ". الليلة هي اجابتك  

انني لن انـسى    "  الف شخص، في معقله مدينة شيكاغو بوالية إلينوي إن           ١٢٥انصاره قدر عددهم نحو     
  ".ابدا لمن ينتمي هذا النصر حقيقة، انه ينتمي لكم

وقد اقر منافسه الجمهوري السيناتور جون ماكين بهزيمته في االنتخابات األمريكية وقـال إنـه اتـصل                 
 وقال ماكين إنه يدرك أن هذا الفوز تاريخي وذا مغزى لبلد            .بأوباما وهنأه على فوزه بالرئاسة األمريكية     

مة بالده التي يكن لها الحـب       وتعهد ماكين بدعم الرئيس المنتخب وقال إنه سيستمر في خد          . يحبانه سويا 
 ". سواء أيدوني أو أيدوا السيناتور أوباما"ولكل مواطنيها 

وهي الواليات التي تدين    " الحمراء"ويقول المراقبون إن استراتيجية أوباما التي تمثلت في غزو الواليات           
وفـاز  . تيجية موفقـة  بالوالء للحزب الجمهوري وعدم اكتفائه بالواليات الديمقراطية الزرقاء كانت استرا         

أوباما أيضا بواليات أوهايو وكلورادو وكاليفورنيا وأيوا و فيرمونت والعاصمة واشـنطن وكونيتيكـت              
وميريالند وبنسلفانيا وماساشوسيتس وماين ونيوجيرسي وديالوير ونيوهامبشاير وإلينوي ونيويـورك و           

  .ويسكونسن ورود أيالند ومينيسوتا ونيوميكسيكو وهاواي وأوريجون
الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا اليوم االربعـاء        ، أن   رام اهللا  من   ٥/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما  وقالت

الرئيس االميركي المنتخب باراك اوباما الى تسريع الجهـود بهـدف تـسوية النـزاع بـين اسـرائيل                   
سمه وباسم الشعب   يهنىء با "وقال الناطق باسم الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينة ان عباس            .والفلسطينيين

يأمل ان تتسارع جهود الـرئيس      "واضاف ان الرئيس الفلسطيني     ". الفلسطيني الرئيس االميركي المنتخب   
الجديد لتحقيق السالم سيما ان مفتاح السالم في المنطقة والعالم هو حل القضية الفلـسطينية والـصراع                 
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االدارة االميركيـة الجديـدة اعطـاء       يتمنى ان تواصل    "واضاف ان الرئيس عباس      ".العربي االسرائيلي 
 ".االولوية االولى للسالم في الشرق االوسط

ومن جانبها دعت حركة حماس  الرئيس االميركي المنتخب باراك اوباما الى استخالص الـدروس مـن                 
وقـال النـاطق     .حيال العالم العربي واالسالمي   " وال سيما ادارة جورج بوش    "االدارات السابقة   " اخطاء"

يجب عليه ان يتعلم من اخطاء االدارات السابقة خصوصا ادارة بوش التـي             "فوزي برهوم   " حماس"باسم  
يجب عليه ان يحسن عالقاته مع الدول بدال مـن          : "واضاف ".دمرت افغانستان والعراق ولبنان وفلسطين    

ريـد  واوضح ان حماس ت   ". سياسة العصا الغليظة االميركية وان يتواصل مع الشعوب بطريقة حضارية         
نحن في  "واكد   ".يدعم القضية الفلسطينية او على االقل اال ينحاز الى االحتالل االسرائيلي          "من اوباما ان    

حماس ليس لدينا مشكلة مع اي دولة حتى اميركا رغم سياستها المنحازة للعدو الصهيوني وليس لدينا اي                 
 ".سطينيةمانع من اقامة عالقات طبيعية مع اميركا لشرح عدالة قضيتنا الفل

 الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس        هقالما   ٥/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد
حركة حمـاس لـم     " :"المركز الفلسطيني لإلعالم  "ل  ) ٥/١١(في تصريح خاص أدلى به اليوم األربعاء        

لى أوباما من خالل أدائه     تفرق بين أجندة كل من أوباما وماكين االنتخابية، ورغم ذلك فالحركة ستحكم ع            
ودعا الرئيس األمريكي الجديد إلى إعادة النظر فـي         ". ومواقفه السياسية تجاه الصراع العربي الصهيوني     

السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية والتراجع عن حالة االنحياز لصالح االحتالل علـى              
 .حساب الحقوق الفلسطينية

  
  بتدمر المنازل العربية تضر عملية السالم " إسرائيل"سة سيا:  المتحدةاألمم .٥٦

 عن روبرت ،نقلت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم األمين العام لألمم المتحدة :نيويورك ـ مراسل األهرام
 سياسة تدمير "إسرائيل"ن استئناف ، أسيري المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط قوله

فة الغربية يمثل خطوة للوراء في التعهدات التي التزمت بها الحكومة اإلسرائيلية المنازل العربية في الض
 وأعرب عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية في الضفة التي تضرر معظم سكانها ،تجاه عملية السالم

  قد منعت سلطات االحتاللإلى ذلك كانت.  كما أن مزيدا من العائالت تعيش في فقر مدقع،بشكل كبير
و لجنة العالقات الخارجية في البرلمان األوروبي دانيال كوهن بانديت من التجول في مناطق البلدة عض

  . بحجة فرض نظام منع التجوال فيها،القديمة من الخليل
٥/١١/٢٠٠٨األهرام،   

 
  موسكو تستعد الستقبال مسؤول رفيع في حماس .٥٧

حيث ، سؤول رفيع في حركة حماالستقبال مساستعدادات موسكو تجري في  : رائد جبر- موسكو 
 مع تحضيرات تقوم بها فعاليات ثقافية  ذلكتزامنوي. زيارةالبين الطرفين لترتيب اتصاالت تجري حالياً 

روسية لدعم حركة حماس، إذ ينتظر أن تشهد موسكو في الفترة ذاتها حفلة كبيرة يتم خاللها إطالق 
ويلقي شعراء روس . المعروف الكسندر براخانوفكتاب بالروسية عن الحركة وضعه الكاتب اليساري 

قصائد تدعم سياسة حماس، كما تشارك فرق غنائية روسية أيضا بتقديم أغنيات عن الحركة والوضع في 
وتشير أوساط روسية إلى أن موسكو تعتبر حماس العباً أساسياً وال يمكن التحرك في عملية  .فلسطين

  . على مواصلة والمشاورات في المرحلة المقبلةمملذا تص. السالم في المنطقة من دونها
٥/١١/٢٠٠٨الحياة،   
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  فلسطينو" إسرائيل" لـ  منصب أمين عام مساعدوبرشلونة مقراً لالتحاد  اختيار .٥٨
 الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد أن: نقال عن وكاالت ٥/١١/٢٠٠٨ الخليج، نشرت

. من اجل المتوسط دته بظهور توافق على برشلونة مقرا لالتحادأعرب عن سعا األوروبي خافيير سوالنا
 هذا هعلى أن تصبح الجامعة العربية عضوا كامل العضوية فيفي حين توافق االجتماع الوزاري لالتحاد 

  .وفقاً لمصادر دبلوماسية متطابقة" إسرائيل"ـ ل أعطي أمانة عامة مساعدة منصباالتحاد مقابل
نفسها في وجدت بذلك  "سرائيلإ"بذلك تجد أن و:  في من باريس٥/١١/٢٠٠٨ الحياة، وأضافت جريدة

  لإلجتماع،وضح البيان الختاميأو .قلب المنظمة لفترة سنتين او ثالث سنوات قابلة للتجديد على االرجح
مانة العامة الخمسة من السلطة الفلسطينية واليونان نه خالل الوالية االولى سيكون مساعدو األأ
  . وايطاليا ومالطا"يلسرائإ"و
 
 أنتم لصوص وتعتدون على الفلسطينيين لتهجيرهم: مورغنتيني مخاطبة المستوطنين .٥٩

خالل زيارة قامت بها ووفداً  لمستوطنينلقالت نائب رئيس البرلمان األوروبي لويزا مورغنتيني : الخليل
 على الفلسطينيين لتهجيرهم من  أنتم لصوص وتقومون باالعتداء:من البرلمان الى البلدة القديمة بالخليل

 ثمنت في خيمة االعتصام التضامنية المقاومة الحضارية وفي المقابل . صانعو مشاكل وأنهم.بيوتهم
.  من أجل إنهاء االحتاللووعدت بالمساعدة معهم ذلك، حيث ها وزمالئها عن تضامنتأعربو لالحتالل،

وإغالق يشكّل خرقاً واضحاً لالتفاقيات الدولية مشيرة الى أن ما تقوم به سلطات االحتالل من حصار 
واالنسانية، وان االتحاد األوروبي يتحمل المسؤولية عن استمرار االحتالل في المنطقة كبقية المجتمع 

 .الدولي
٥/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين،   

 
  ولن ينال الالجئين الفلسطينيين حق العودة" سرائيلإ"ـ وباما صديق لأ :نديكأ .٦٠

نه مؤكداً وأطلب السفير االمريكي مارتين اندك، من االسرائيليين عدم القلق من انتخاب اوباما، : بيت لحم
ن أيمتلك كل الخصال التي تؤهله ومنها وسالمتها أ و"سرائيلإ"ـسيكون في البيت االبيض صديقا وفيا ل

صحيفة يديعوت  اندك في رسالته في أوردو .سرائيليينمريكيين واإليكون رئيسا كبيرا بالنسبة لأل
ة اوباما ظهرت صراحمبيناً أن  و ،في حال تم انتخاب اوباما  المخاوف غير صحيحهأن: ،احرونوت
صراره على إ و، بان توفي بتعهداتها للواليات المتحدة وتجمد العمل في المستوطنات"اسرائيل"ـبدعوته ل

وضح اوباما للفلسطينيين أ ثم باما، مشيراً إلى أن اوان يتوقف الفلسطينيون عن ممارسة االرهاب والعنف
مشددا على انه لن يمتثل بطريقة عمياء لمواقف المتطرفين داخل  ن الجئيهم لن ينالوا حق العودة،أب

   .يةدالجالية اليهو
٤/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية،   

 
  ٢٠٠٨ شركة أميركية دخلت السوق السعودية في ٣٠٠ .٦١

 ديفيد كاالهان بأن "مجلس األعمال السعودي األميركي"مال في افاد نائب الرئيس لتطوير األع: الدمام
 شركة أميركية جديدة دخلت السوق السعودية السنة الجارية، مشيراً إلى أنها حريصة على ٣٠٠أكثر من 

  .تنفيذ مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات االقتصادية، وليس فقط تسويق منتجاتها وخدماتها في البالد
 شركة أميركية من والية بنسلفانيا، بيتر أونيل، يزور محافظة المنطقة ٦٠د يتألف من وأوضح رئيس وف

 ألف شركة أميركية موجهة نحو التصدير تبحث عن فرص لألعمال ١٢لدينا أكثر من ": الشرقية
 وأشار إلى توقيع شركة أميركية أخيراً اتفاقاً إلنشاء قاعدة صناعية ."التجارية في جميع أنحاء العالم

 سعودياً -  مشروعاً أميركياً ٣٥٧ويوجد في السعودية . لتصنيع المنتجات اإللكترونية في المنطقة الشرقية
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، ما يجعل الواليات المتحدة أكبر ) بليون دوالر٢٢( بليون ريال سعودي ٨٢مشتركاً باستثمارات تبلغ 
 بليون ١٩٣,٣ الماضية أكثر من وبلغت التجارة البينية السنة. مستثمر في البالد وأكبر شريك تجاري لها

 بليون ريال، في حين بلغت ٤٥,٩ريال سعودي، وارتفعت واردات السعودية من الواليات المتحدة إلى 
  . بليون ريال١٤٧,٤صادراتها 

  ٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  السياسي يهدد جهود المصالحةاالعتقال .٦٢

  عصام شاور. د
اسيين من حماس في الضفة الغربية  مطلبـا  حمـساويا   بدون مقدمات، أصبح اإلفراج عن المعتقلين السي      

لدرجة أن بعض الناطقين باسم الحركة هددوا بعدم الذهاب إلى حوار القاهرة ما لم يتم اإلفـراج                 ، ملحا  
فلماذا يكاد اإلفراج عن المعتقلـين  يـصبح شـرطا           ، عن معتقلي حماس السياسيين في الضفة الغربية          

 . اهرة ؟؟ أساسيا للذهاب إلى حوار الق
األول هو ما تتعرض إليـه      ، يمكننا القول إن هناك احتمالين لهذا الموقف الطارئ من قبل حركة حماس             

وهذا ما لمـسناه مـن خـالل        ، " الحمساوية  " قيادة حماس في قطاع غزة من ضغوط من قبل  القاعدة            
رية، وكذلك من خالل مـا تبثـه        المواقع االلكترونية  المقربة من حماس، وكذلك المنتديات الشبابية الحوا         

فهناك غضب ملحوظ بسبب قناعة القاعدة الحمساوية أن مبادرة السيد إسماعيل هنيـة             ، فضائية األقصى   
بإخراج معتقلين سياسيين من حركة فتح لم تقابل بالمثل في الضفة  الغربية بل على العكس فإنها قوبلـت                   

ادر التي أشرت إليها، وكذلك حسب تـصريحات        بمزيد من االعتقاالت ألفراد حركة حماس حسب المص       
ولذلك فإن قيادة الحركة وخاصة في قطاع غزة تريد التحرر من تلـك             ، قادة الحركة وناطقيها اإلعالميين   

 . الضغوط ربما لتتفادى زعزعة صفها الداخلي 
الت الذي وضعت  فيه حماس بسبب رفض القاهرة إجـراء تعـدي           _ أما االحتمال اآلخر فهو أن  المأزق      

جعلها تبحث عن ذريعة أخرى تبرر      _على مسودة مشروع المصالحة الذي تقدمت به للفصائل الفلسطينية          
عدم ذهابها إلى حوار القاهرة بسبب قناعتها المسبقة أنها لن توافق على ما تطرحه القاهرة بدون تعديالت                 

 معتقليها ستكون مـضطرة     فوجدت مبرر الضغوط الداخلية مخرجا مؤقتا ولكن في حال تم اإلفراج عن           ، 
 . لمواجهة القاهرة بقرار رفضها للمشروع إن لم يتم إجراء التعديالت المطلوبة عليه  

ال يجب أن يكـون شـرطا   _ رغم رفضنا لالعتقال السياسي     _أعتقد أن اإلفراج عن المعتقلين السياسيين     
لما كانت هناك حاجة للحوار     ولو كان كل طرف يلبي رغبات الطرف اآلخر         ، للذهاب إلى حوار القاهرة     

أما رفض المشاركة أو رفض المشروع بسبب القناعة بأن الوحـدة           ، من أجل المصالحة الداخلية أساسا        
ستكون على حساب الثوابت، وخاصة إذا أصرت القاهرة على موقفها فهذا حق مشروع  سـأتناوله فـي                   

وقضية البحـث عـن فاشـل       ، إعالميا  مقال غد إن شاء اهللا، حيث سأوضح فيه قضية إحراج المحاور            
 . وقضايا أخرى ذات عالقة 

  ٥/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 
 
  مشعل لبيروت رؤية متكاملة للعالقاتزيارة .٦٣

 رأفت مرة
) حماس(من باب العقل والمنطق، ال من باب العاطفة، يمكن وصف زيارة وفد حركة المقاومة اإلسالمية 

ي للحركة إلى لبنان، بأنها زيارة تاريخية تمثّل منعطفاً في برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياس
العالقات الفلسطينية اللبنانية، وتؤسس لبناء مرحلة جديدة في هذه العالقات تطوي سجّل الخالفات 
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والتباينات التي وصلت أحياناً إلى النطاق األمني الخطر، والذي تزداد خطورته في ظل مناخ إقليمي 
 . ن كثر يستغلون نقاط الضعف الفلسطينية واللبنانية وما أكثرهامتوتر، ووجود العبي

ألول مرة يأتي زعيم فلسطيني بوزن خالد مشعل ورئيس تنظيم فلسطيني بوزن حركة حماس المعروفة 
بتاريخها السياسي والجهادي وحضورها الفلسطيني وامتداداتها العربية واإلسالمية ليقدم رؤية متكاملة 

 . ينية ـ اللبنانية عارضاً حزمة واحدة من الدوافع واآلليات واألهدافللعالقات الفلسط
لقد أكد خالد مشعل على مجموعة من الثوابت الضرورية لبناء عالقات لبنانية ـ فلسطينية متماسكة، 

 : وأهم هذه الثوابت
 الموحد ومع  الالجئون الفلسطينيون في لبنان على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، ونحن مع لبنان١

الشرعية اللبنانية، ونحرص على احترامها، وعلى كل ما يخدم مصلحة لبنان، ولسنا طرفاً في أي خالف 
 . داخلي لبناني ولسنا محسوبين على طرف

 .  نحن مع القانون اللبناني ومع السيادة اللبنانية، ونحرص على أمن ومصلحة لبنان واللبنانيين٢
انية بمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية من  ضرورة قيام الدولة اللبن٣

 . تعليم وصحة وخدمات وتملّك
والمهم في رؤية مشعل أنها تضمنت آلية تنفيذية لتصحيح العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية، تقوم على 

ية واالجتماعية كحزمة واحدة، بما  فلسطيني جاد، يتناول القضايا السياسية واألمن- إجراء حوار لبناني 
يحفظ حقوق اللبنانيين والفلسطينيين، ويضع حداً للمعالجة األمنية المنقوصة للملف الفلسطيني، والتي لم 

 . تؤد إال إلى نتائج سلبية، ولم تنجح في وضع نهاية إيجابية لألزمات المتنقلة
والحقوق، ليس على قاعدة المقايضة أو وتقوم رؤية مشعل على التفاهم على مسائل األمن والسالح 

الصفقة، إنما على قاعدة الثقة والعالقات المشتركة والنقاش في كل المسائل ذات اإلشكالية، بين الدولة 
 . اللبنانية الواحدة وكافة ممثلي الشعب الفلسطيني في إطار مرجعية واحدة تضم الجميع

نية كما طرحها رئيس المكتب السياسي لحماس يتمثل في إن جديد رؤية حماس للعالقات الفلسطينية اللبنا
الربط الموضوعي بين العالقات الفلسطينية اللبنانية وبين الواقع اإلقليمي المضطرب والحسابات 

 . والمصالح الدولية والمشاريع التي تحاك للفلسطينيين واللبنانيين
ان حين شرح بشكل مفصل المخاطر على وقد كان مشعل واضحاً في أحاديثه مع الرؤساء الثالثة في لبن

قضية الالجئين الفلسطينيين في ظل مشروع التسوية، وذلك من زاوية أن على اللبنانيين والفلسطينيين 
 . الوعي لتجاوز األخطار القادمة من خالل هذه الزاوية، أو العوامل اإلقليمية المضطربة

لفلسطينيين في لبنان، كان مشعل واضحاً في تحذير وفي لقاء جمعه ليالً في بيروت بوفود من الالجئين ا
 : الفلسطينيين المقيمين في لبنان من أمرين

 .  الدخول في سجال حول المشاكل والقضايا اللبنانية الداخلية١
 الدخول في العوامل اإلقليمية المتوترة أو في أي صراع بناء على برنامج خاص، في إشارة منه إلى ٢

فتعلة التي تنتقل من مخيم إلى آخر، وإلى المجموعات التي تنشأ هنا وهناك وتتحرك األزمات األمنية الم
 . أحياناً بين الالجئين الفلسطينيين دون أن تُعرف خلفياتها وأبعادها وأهدافها الحقيقية

لقد وضع رئيس المكتب السياسي لحماس رؤيته عند اللبنانيين والفلسطينيين جميعاً، وهو سمع كالماً 
 ممن التقاهم، وتمنى في ختام زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن تبادر الدولة مشجعاً

وهذا األمر يدعو الجهات السياسية اللبنانية المعنية . اللبنانية إلى إطالق الحوار اللبناني الفلسطيني قريباً
 وجذورها وأبعادها وصوالً إلى العمل إلى ضرورة التعمق في أسباب الخالفات اللبنانية الفلسطينية القائمة

إليجاد حل نهائي ومتكامل، يوفّر على اللبنانيين والفلسطينيين جميعاً عبء التنقّل في معالجة األزمات من 
 . مكان إلى آخر، وقد كان جرح مخيم نهر البارد مؤلماً للجميع
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اظمة لعالقاتهم التي اعتراها في وال شك بأن اللبنانيين والفلسطينيين بحاجة إلى إيجاد صيغة تفاهم ن
ومن المهم للبنانيين أن يضمنوا عدم قيام أي . أوقات سابقة الكثير من الشك والحذر والقلق واالتهام

فلسطيني بتخريب األمن أو ضرب االستقرار أو تهديد الشعب والدولة والمؤسسات، كما من المهم 
 بحجة أنهم مسؤولون عن حادثة هنا أو هناك، للفلسطينيين أن يضمنوا عدم ضربهم أمنياً وكل لحظة

 . وعدم تهجيرهم مجدداً أو حرمانهم من أبسط الحقوق اإلنسانية بحجة رفض التوطين
قضية ليست معقدة، لكنها بحاجة إلى جهد ونوايا وتجاوب، فمن يقابل خطوة مشعل الفلسطينية في الجانب 

 ! اللبناني؟
 ٥/١١/٢٠٠٨السفير، 

  
 يلية الملغومة على المبادرة االسرائالموافقة .٦٤

  نواف الزرو
وبالتاكيد هناك اجنـدة خفيـة       .بالتأكيد هي موافقة اسرائيلية خبيثة ملغومة على المبادرة العربية للسالم،         

 .شيطانية وراء هذه الموافقة، فلو كانت تلك الدولة تريد السالم اصال لتم هذا السالم منذ زمن،
في سباق مع الزمن    " اسرائيل"نتفاضة سالمية اسرائيلية جديدة ، وكأن        ا - هكذا فجأة    -فما معنى ان نرى     

من اجل التوصل الى تسوية سياسية شاملة ، وكأنها مشبعة بالنوايا الحـسنة وبمنتهـى الحـرص علـى                   
 .السالم،

بنوايا ومبادرات جديـدة ،     " اسرائيل"وهكذا فجأة ودون سابق تمهيد اعالمي ، يطل علينا عدد من اقطاب             
 رأسا على   - منذ مدريد وحتى اليوم      - الحسابات التفاوضية التي اكتوينا بنيرانها وتداعياتها النكبوية         تقلب

عقب، ففي الوقت الذي تتحدث فيه المصادر السياسية االسرائيلية والفلـسطينية عـن تمـسك الطـرفين                 
ـ "بمواصلة عملية المفاوضات بعد ان تشكل ليفني حكومتها الجديدة ، يطلـق رئـيس                عجـوز  " رائيلاس

السياسة االسرائيلية شمعون بيريز بالونا سياسيا مناوراتيا مخادعا جديـدا يطالـب فيـه باالنتقـال مـن        
على " سالم اقليمي "المفاوضات المسارية الثنائية الى مفاوضات جماعية مع العرب من اجل التوصل الى             

 .المبادرة العربية، تصوروا،"اساس
من الخطأ اجراء مفاوضات منفصلة مع الـسوريين        : "اخام عوباديا يوسف  يقول بيريز في لقاء له مع الح      

واخرى منفصلة مع الفلسطينيين ، وعلى اسرائيل ان تتوقف عن اجراء مفاوضات منفصلة وان تتوجـه                
 ".الى اتفاق سالم اقليمي ومفاوضات مع الدول العربية ومع الجامعة العربية

اسات االسرائيلية تغييـرا اسـتراتيجيا، فكلنـا نـذكر تمامـا            فيا سبحان مغير االحوال والقناعات والسي     
هي التي عارضت بكل ثقلها وثقل حليفتها االمريكية معها فكرة عقد مؤتمر دولي ، وكـذلك                " اسرائيل"ان

فكرة اجراء مفاوضات جماعية مع العرب ، وهي التي فرضت عليهم نظريـة المفاوضـات المـسارية                 
 .ف عربي على حدة،وكل طر" اسرائيل"الثنائية بين 

، ألم يكن بيريز رئيـسا      "سالم اقليمي "ويزعم بيريز انه يعمل من خلف الكواليس منذ زمن بعيد من اجل             
للحكومة االسرائيلية او نائبا لرئيسها او وزيرا للخارجية على مدى سنوات عديدة، فاين كان من ذلـك؟،                 

ان اسـرائيل   "جنرال باراك ، الذي اعلن ايـضا      ولم يبق بيريز يتيما في دعوته اذ سرعان ما انضم اليه ال           
أنه في  "٢٠٠٨ ـ  ١٠ ـ  ١٩، وقال إلذاعة الجيش االسرائيلي في" تدرس بجدية المبادرة العربية للسالم

غياب تقدم على المسارين التفاوضيين الفلسطيني والسوري ، قد يكون الوقت حان للبحث عـن صـفقة                 
المصلحة المشتركة والعميقة بين الـدول العربيـة        " الى   -ا   تصورو -، مشيرا   " سالم شاملة في المنطقة   

 في لبنان ، وحركـة      "حزب اهللا "المعتدلة واسرائيل في احتواء طموحات ايران النووية ، والحد من نفوذ            
 ". في قطاع غزة"حماس"
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يفيد كامب د "علما ان باراك هو الذي كان نسف عملية المفاوضات واحتماالت التسوية مع الفلسطينيين في               
ان الفلسطينيين هم   "وحولها الى شظايا متطايرة عجز الجميع عن لملمتها حتى اليوم ، بعد ان زعم               " ٢ -

، وهو يأتي اليـوم مـرة اخـرى ليؤكـد           " الذين افشلوا المفاوضات وانه ليس هناك من شريك فلسطيني        
أنهم الـسبب   : "وضات اذ قال  االسطوانة المشروخة ذاتها بتحميله الفلسطينيين قبل ايام مسؤولية فشل المفا         

 إنـه  ٢٠٠٨" ـ  ١٠ ـ  ٢١في عدم التوصل إلى اتفاق سالم ، مضيفا في حديثه مع إذاعة الجيش صباح 
، " في حال لم يحصل أي تقدم سياسي مع الفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي فإن ذلـك سـيكون ذنـبهم                   

 ".عد لدى الجانب الفلسطينيأن االعتراف بضرورة اتخاذ قرارات مؤلمة لم ينضج ب:"زاعما 
بالضبط ذات السيناريو الذي انتهجه في مفاوضات الكامب التي قادت الـى الـسور الـواقي وانتفاضـة               

ـ    " اسرائيل"االقصى، وكانت تسيبي ليفني وزيرة خارجية        التطبيع اوال ، ثم    "اطلت علينا بمطالبة العرب ب
تحفظها مـن مبـادرة     "يفني بعد تصريح بيريز عن      وذلك قبل حل القضية الفلسطينية ، وأعربت ل       " السالم

تفضل إجـراء مفاوضـات مباشـرة ومنفـردة مـع           "، وكررت في عدة مناسبات أنها       " السالم العربية 
إن ليفني ليست منفعلة من االكتشاف " ، - ٢٠٠٨ ـ  ١٠ ـ  ٢٩، وقالت هآرتس ، األربعاء " الفلسطينيين

 ".لة المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيينالمتأخر للمبادرة العربية وهي متمسكة بمواص
وليس ذلك فحسب ، بل ان وزيرة خارجية امريكا كانت انضمت اليها ايضا في وقت سابق فـي اولويـة       

 -دعت ليفني الدول العربية ، إلى العمل على إجراء تغييرات علـى المعادلـة العربيـة                 "التطبيع ، فقد    
، "٢٠٠٧ ـ  ٣ ـ  ١٣ - ٤٨ع أوال ـ عن الوكـاالت وعـرب    ، ليصبح التطبي" السالم أوال ثم التطبيع"

وعلى نحو متكامل ومتناغم لم تتاخرآنذاك وزيرة الخارجية االمريكية رايس ايضا عن التجاوب الـسريع               
 ..".عندما ترعد عند ليفني تمطر عند رايس"مع رؤية ومطالب ليفني ، على نحو يمكن وصفه انه 

شرط شطب  "قيل اولمرت فقد كان أبدى موافقته على المبادرة العربية          اما رئيس الوزراء اإلسرائيلي المست    
 ".٢٠٠٧ ـ ٧ ـ ٢٨حق العودة لالجئين الفلسطينيين ـ 

اجتماع لوزراء الخارجية العرب للتحضير لقمة عربية تخصص لتفعيـل          "وفلسطينيا دعا أحمد قريع إلى      
إن هناك ضرورة أن    :"العرب في باريس  ، وقال في لقاء مصغر مع عدد من الصحفيين          " المبادرة العربية 

يجري العرب فحصاً دقيقاً للدعوات اإلسرائيلية ، التي تكررت في اآلونة األخيرة والداعية إلى مفاوضات               
 ".٢٠٠٨ ـ ١٠ ـ ٢١ -شاملة ـ وكاالت 

فلماذا يريد ابو العالء فحص الدعوات االسرائيلية بدقة؟، وكأنه لم يجر مفاوضات عقيمة سـقيمة ، ولـم                  
يعقد نحو مئة لقاء مع تسيبي ليفني في هذا السياق، وكأنه لم ييأس من المماطلة والعبـث االسـرائيليين،                   
وكأنه ال يرى هستيريا االستيطان والتهويد على االرض وفي القدس، وكأنه يريد المفاوضات فقـط مـن                 

ت الرئيس اإلسرائيلي   إن تصريحا :"، الدكتور مصطفى البرغوثي قال      ...اجل المفاوضات الى ما ال نهاية     
القادة اإلسرائيليين على اإلطالق ، وهـو يـسعى   " أخبث"بيريز بشأن تغيير طابع المفاوضات ، تؤكد أنه         

  ".٢٠٠٨ ـ ١٠ ـ ٢٠لتكريس تصفية القضية الفلسطينية عبر تمييعها في إطار عربي ـ 
ن جملـة اهـداف اخـرى ال         ناهيك ع  - نحن امام موافقة اسرائيلية ملغومة بثالثة اهداف كبيرة          -اذن  

" المفاوضـات علـى اسـاس المبـادرة العربيـة         "و" السالم االقليمي " وراء قصة    -مساحة لعرضها هنا    
، نعتقد في ضوء كل ذلك      "احتواء ايران النووية وحزب اهللا وحماس     "و" شطب حق العودة  "و" التطبيع:"هي

 وكفى للتنـازالت المجانيـة، وكفـى        ان على الفلسطينيين والعرب ان يستيقظوا، فكفى الكذوبة السالم،        
للتطبيع العربي المجاني على حساب نكبة فلسطين، ولنستحضر تلـك االدبيـات التوراتيـة والـسياسية                

" المؤتمرات الدوليـة للـسالم    "و" المفاوضات الجماعية "االسرائيلية اتجاه القضية الفلسطينية ، وفي قضايا        
، ولنستحـضر قلـيال االسـتراتيجيات االسـرائيلية         " العربية السالم االقليمي على اساس المبادرة    "واتجاه  

 الحقيقية المطبقة على ارض فلسطين ولبنان والعراق، 
  ٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
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   الصهيوني في ذروة أزمتهالكيان .٦٥

  ياسر الزعاترة
من أبسط قواعد الحرب والسياسة ما يتعلق بتدبر ميزان القوى، لكن المتابع لسياسات النظام العربي 
الرسمي، ومن ضمنه السلطة الفلسطينية حيال الصراع مع الدولة العبرية، سيصاب بالخيبة جراء 

  .استمرار التعامل معه وفق ذات الرؤية القديمة دون التمعن في التحوالت الجديدة
لن نتوقف هنا عند تراجع عنصر القوة األكبر للكيان الصهيوني، وبالطبع بسبب تراخي القبضة األميركية 

ى الشأن الدولي، ومالمح نظام دولي متعدد األقطاب، والذي يحتم على الوضع العربي صياغة عل
سياسات جديدة، ال تتعلق بالصراع مع الكيان الصهيوني فحسب، وإنما بمجمل العالقة مع الواليات 

  .المتحدة واألقطاب الدولية األخرى
 العبرية وأزمتها الداخلية، بل أزماتها المتوالية سنترك هذا الجانب ونتوقف عند المعطيات المتعلقة بالدولة

  .التي تحتم مقاربة فلسطينية وعربية جديدة فيما يتعلق بالتسوية ومفردات الصراع األخرى
 أمام حزب اهللا كانت محطة كبيرة وبالغة األهمية، إذ ضربت بعنف ٢٠٠٦من المؤكد أن هزيمة يوليو 

 على الدوام عنوان القوة والتماسك للدولة العبرية، لكن هيبة وحضور المؤسسة العسكرية التي شكلت
المؤكد أيضا أن الجيش الذي واجه حزب اهللا في تلك الحرب لم يكن هو ذاته الذي خاض الحروب 
السابقة، وبالطبع بعد أن مضت سنوات طويلة تحول خاللها إلى قوة بوليس تطارد الفلسطينيين في 

، ٢٠٠٢صيب بهزيمة رمزية كبيرة في مخيم جنين، ربيع العام الداخل، ونتذكر أن ذات الجيش قد أ
وبالطبع بعد عامين فقط على خروجه المذل من جنوب لبنان، فضالً عن التعب الذي أصابه جراء 

وال حاجة للتذكير بأن تراجع المؤسسة العسكرية هو . مواجهته النتفاضة األقصى وروحها االستشهادية
االستهالك، وتراجع روج التضحية والفداء في المجتمع ككل، وهي تعبير عن شيوع ظواهر الترف و

  .الروح التي ميزته في مراحل صعوده طوال عقود
هكذا ضربت المؤسسة العسكرية في حرب يوليو، ثم سلّمت بعجزها عن اجتياح قطاع غزة بعد محاوالت 

يها قدر من اإلذالل لهيبة الدولة أولية فاشلة، األمر الذي جعلها تدفع المستوى السياسي نحو قبول تهدئة ف
وتفوقها المادي والمعنوي على الفلسطينيين، وعلى هذه الخلفية كان الجدل السياسي الذي لم ينقطع حول 
القيادة وعجزها، ولتأتي قصص فساد أولمرت، ومن قبلها عدد من قضايا الفساد في المستوى السياسي 

  .لتعمق األزمة
يون على قائد ذي قوة وشكيمة، وها هي تسيبي ليفني بعد فشلها في بعد شارون لم يحصل اإلسرائيل

تشكيل ائتالف حكومي معقول تختار الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولتدخل الدولة في مسلسل أزمات 
جديد لن توقفه االنتخابات التي تقول استطالعات الرأي إنها ستفضي إلى منح الليكود وحزب كاديما 

يد في مجموعها عن نصف مقاعد الكنيست، بينما يأفل نجم حزب العمل الذي نتائج متقاربة لن تز
 مقعدا، ولتتوزع المقاعد الباقية على األحزاب ١١سيتساوى مع حزب شاس اليميني بما ال يزيد عن 

  .الصغيرة ومنها األحزاب العربية
صعدة هو جواب المجتمع لعل أهم ما يؤكد ما ذهبنا إليه حول أزمة هذا الكيان وتراجعه على مختلف األ

  .اإلسرائيلي على سؤال الجانب األكثر تأثيراً في نتائج االنتخابات
 من اإلسرائيليين، أي أقل من النصف ٤٧,٥%في هذا السياق، وبحسب استطالع لمعهد داحف، قال 
زمة حدث ذلك رغم األ( فقط إنه االقتصاد ٢٧%بقليل أن األمن هو األكثر تأثيراً، بينما لم يقل سوى 

، وتوزع الباقون على قضايا أخرى )االقتصادية العالمية التي أصابت الدولة العبرية كما أصابت سواها
هكذا يقر المجتمع اإلسرائيلي بأن األمن ). "ال أدري" بـ ٢%، بينما أجاب ٥%، المجتمع ١٨%التعليم (

و الفت، وبالطبع تبعاً لرفض هو ذروة اهتماماته، ويحدث ذلك رغم تراجع المقاومة الفلسطينية على نح
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قيادة السلطة لما تسميه العسكرة، إضافة إلى الوضع الصعب الذي تعيشه فصائل المقاومة في الضفة 
  .بسبب النشاط األمني الفلسطيني واإلسرائيلي ضدها

خالصة القول هي أن عدونا في حالة تراجع، وكذلك عناصر دعمه الخارجية، فلماذا يصر قادتنا على 
  !امل مع الصراع بذات الروحية القديمة؟ لماذا؟التع

  ٥/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  

  :كاريكاتير .٦٦
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