
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستعدون أن نتعامل بعقل مفتوح مع أي إدارة أميركية: مشعل
  ال يمكن أن يكون هناك حوار والمئات من حماس في سجون السلطة :بحر

  ئة رغم الغارة االسرائيليةباراك يتمسك بالتهد
   في سوريا واألردنمكغيره واليعامل : في لبنانورشة عن العمال الفلسطينيين خاللزكي 

  وهو من أصل إسرائيلي رئيساً لطاقم البيت األبيض" رام عمانوئيل"أوباما يعين 
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            ٢ ص                                     ١٢٤٨:         العدد       ٦/١١/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

    :السلطة
 ٥ األقصىكبر كنيس يهودي قرب أ "إسرائيل" إقامةحذر من قريع ي .٢
 ٥  هدف لكسر التهدئة وي قصفاً لحوار القاهرةد العدوان على غزةالسلطة تع .٣
 ٦ الدويك يطالب رام اهللا بإطالق سراح المعتقلين السياسيين .٤
 ٦  ال يمكن أن يكون هناك حوار والمئات من حماس في سجون السلطة :بحر .٥
 ٦  الحواريدعون إلى إنجاح و كتل يطالبون باإلفراج عن المعتقلين السياسيين ٤نواب من  .٦
 ٧ ن أنصار حماس في الضفة م٢٨األجهزة األمنية تعتقل  .٧
 ٧  شهًرا٣٣" التشريعي"محكمة إسرائيلية تقضي بسجن أمين سر  .٨
 ٧  "إسرائيل"من تظاهرة برلمانية أوروبية لدعم تعرب عن قلقها السلطة الفلسطينية  .٩
 ٨  "الحوار الوطني"بالقاهرة تدين محاوالت تدمير موقعها االلكتروني سفارة فلسطين  .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  مستعدون أن نتعامل بعقل مفتوح مع أي إدارة أميركية: مشعل .١١
 ٩   "ة شاليطصفق"ديكل يجتمع مع قيادي في حماس معتقل لبحث : لألسرى" واعد"جمعية  .١٢
 ٩  دون تغيير" الورقة المصرية"شعث يلتقي سليمان ويؤكد ان الجلسة االفتتاحية ستقر  .١٣
 ٩ نجاح الحوار مرهون بإطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة: البردويل .١٤
١٠  على الحوار"  إسرائيلي- فيتو أمريكي" هناك : نجيفرعبد اهللا اإل .١٥
١٠    بالهدنة تعلن تمسكها"إسرائيل: " من القسام٦بعد اغتيال  .١٦
١١   يأتي كمحاولة لجس النبض والضغط على حماس قبيل الحوارالعدوان اإلسرائيلي : حمدان .١٧
١١   تاريخي لكنه ال يملك التأثير كثيرا في الشرق األوسط فوز أوباما: قدورة فارس .١٨
١١   الفلسطينية القضيةفوز أوباما لن يغير في السياسة األمريكية تجاه: الديمقراطية .١٩
١٢  يت لحم والجهاد االسالمي تتبنى العمليةطعن اسرائيلي بسكين قرب ب .٢٠
١٢   أحد عناصر سرايا القدس شمال قطاع غزةتغتال" إسرائيل" .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   اولمرت يخضع لجولة تحقيق تاسعة في قضايا فساد  .٢٢
١٢  باراك يتمسك بالتهدئة رغم الغارة االسرائيلية .٢٣
١٣  "حوار األديان" في انشاركيبيريز وليفني  .٢٤
١٣  "إسرائيلي" فشل ١٧٠١أوسلو وفك االرتباط والقرار : وزير اسرائيلي سابق .٢٥
١٣  مع أوباما" شرقالُم"ئنة لمستقبل عالقتها مطم" إسرائيل" .٢٦
١٣   مليار دوالر خسائر أثرياء اسرائيل جراء االزمة المالية العالمية١٥،٥" : ذي ماركر" .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٤   تهدم أربعة منازل"إسرائيل"مواجهات في القدس و .٢٨
١٤   مليون دوالر٧٠٠خسائر قطاع غزة جراء الحصار تزيد عن : الخضري .٢٩
١٤  عائلة فلسطينية في غزة تتهم الجيش اإلسرائيلي باختطاف أربع نساء .٣٠
١٤  مأمن اهللافعاليات القدس تنظم تظاهرة اليوم في القدس إلغاثة مقبرة  .٣١
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١٤  رحلة جديدة لكسر الحصار عن غزة ستنطلق غداً من قبرص: مصطفى البرغوثي .٣٢
١٥   بلدات شمال الضفة٩ ألف دونم من أراضي ٢٧الجدار العازل يلتهم  .٣٣
١٥   الفلسطينيةية تتوج بإضراب مفتوح في كافة الجامعاتاإلعالن عن سلسلة إجراءات تصعيد .٣٤
١٥  في الضفة الغربية يصوتون ألوباما"ترمسعيا"أميركيو  .٣٥
١٥   سر سيسهم في القضاء على الجوع لدى عشرات آالف األالمشروع: طعام في غزةالبنك  .٣٦
١٦  الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار تطالبه بالعمل من اجل انهاء معاناة الشعب .٣٧
١٦  شعارات عنصرية ضد فلسطينيي يافا ودعوات لمنعهم من التصويت .٣٨
١٦   فعدد المشاركين في ملتقى دمشق لحق العودة تجاوز األربعة اال .٣٩
١٦ استئناف العمل في المعبر لليوم الثاني ومئات المسافرين يجتازونه في كال االتجاهين :رفح .٤٠
١٦   االحتالل نسف منزالً في دير البلح وشرد سكانه .٤١
   

   :اقتصاد
١٧  من نقص حاد في المالبس واألقمشة الشتوية تعانيغزة :رئيس اتحاد الصناعات .٤٢
   

   :بيئة
 ١٧  من المنشآت االقتصادية ال تقوم بفصل النفايات الصادرة عنها% ٩٥": اإلحصاء" .٤٣
   

   : األردن
١٧  "اسرائيل"الفلسطيني واال ينساق خلف  على اوباما ان يحقق العدالة للشعب :اسالميو االردن .٤٤
١٧  سفينة لكسر الحصار عن غزة نواب أردنيون يسعون لتسيير .٤٥
١٨   رصدت خمسة مليارات دوالر لتهويد القدس"إسرائيل": وزير األوقاف األردني األسبق .٤٦
١٨   تحمل بريطانيا نتائج وعد بلفور في األردناألردنية ةابات المهنيالنق .٤٧
١٨  مشعل أكد أهمية الدور األردني في القضية الفلسطينية:  بعد اللقاءالعجلوني .٤٨
   

   :لبنان
١٨   في سوريا واألردنمكغيره والليعام : في لبنانورشة عن العمال الفلسطينيين خاللزكي  .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  مصر الرسمية والشعبية تأمل من أوباما تغيير سياسة واشنطن وحل قضية فلسطين .٥٠
٢٠ والفصائل الفلسطينية" إسرائيل"مصر تطلب تثبيت التهدئة بين  .٥١
٢٠ "إسرائيل"الجامعة ليست حريصة على حضور أي منتدى يضم  :هشام يوسف .٥٢
٢١  قطر تدعو لحماية حقوق الفلسطينيين والسوريين في األراضي المحتلة .٥٣
   

   :دولي
٢١   اسي االمريكي في فلسطينوباما سيعزز التوجه الدبلومأانتخاب : أكاديمية أمريكية .٥٤
٢١  إحياء السالم: أميركا في عهدة أوباما تحضر لمبادرات في المنطقة .٥٥
٢٢ ندوق للبنك الدولي لتشجيع االستثمار في الضفة وغزةص .٥٦
٢٢ ليون يورو لدفع رواتب تقاعد الموظفين الفلسطينيين م١٥االتحاد األوروبي يساهم بـ  .٥٧
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٢٢  للحديث عن دور الرباعية في دفع عملية السالم توني بلير يتجاهل دعوة مجلس األمن .٥٨
٢٢  وهو من أصل إسرائيلي رئيساً لطاقم البيت األبيض" رام عمانوئيل"أوباما يعين  .٥٩

   
    :حوارات ومقاالت

٢٣  إبراهيم حمامي.د... !الحمد هللا الذي جعل لغزة بحراً .٦٠
٢٤  عمار نعمة... مشعل يرمي الكرة في ملعب سليمان .٦١
٢٦  ياسر الزعاترة... تاللاالنتخابات الفلسطينية ووهم الديمقراطية في ظل االح .٦٢
٢٧  عمرو حمزاوي... !رئيس افضل لألميركيين وربما أكثر رحمة بالعرب .٦٣
    

 ٢٩  :صورة
***  

  
  حماس تمهد لمقاطعة الحوار بسبب رفض مصر وعباس التجاوب مع مطالبها": القدس العربي" .١

ان حركـة  ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى امس لـ :ندراوسالناصرة ـ زهير ا 
تمهد لمقاطعة الحوار الفلسطيني الشامل المزمع عقده في العاصمة المصرية،          ) حماس(المقاومة االسالمية   

القاهرة، االسبوع القادم، بسبب وجود خالفات عميقة مع مصر وحركة حماس على عدد من النقاط، كما                
 .تتهم حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم التجاوب مع مبادراتها

وقالت المصادر عينها، والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها، ان المصريين قاموا بتمرير رسـالة الـى                 
حركة حماس حول تصور القاهرة للحوار الوطني الشامل وسبل الخروج مـن االزمـة الداخليـة التـي       

ني، وبعد ان اطلعت حركة حماس على الورقـة المـصرية، ابـدت عـددا مـن      تعصف بالبيت الفلسطي  
المالحظات الهامة عليها، ولكن صنّاع القرار في القاهرة ابلغوا قادة حركة حماس بـأنهم لـن يقومـوا                  
بادخال اية تعديالت على الخطة المعروضة عليهم وان تحفظات حركـة حمـاس غيـر مقبولـة مـن                   

، take it or leave it: رد المصريون على قادة حماس باللغـة االنكليزيـة  ووفق المصادر . المصريين
واشارت المصادر الى ان المنطق المصري المذكور مرفـوض جملـةً           . على حد وصف المصادر ذاتها    

وتابعت المصادر ذاتها قائلة ان النقطة الثانية التي ما زالـت موضـع       . وتفصيال من جانب حركة حماس    
 تتعلق باالسرى السياسيين في الضفة، حيث اكدت المصادر ان حركة حماس قامـت              خالف بين الطرفين  

 اسيرا من حركة فتح كانوا معتقلين في السجون في قطـاع غـزة      ١٧في االسبوع االخير باطالق سراح      
كبادرة حسن نية تجاه حركة فتح، اال ان السلطة في رام اهللا شنت بالمقابل حملة اعتقاالت واسعة النطاق                  

 .د كوادر حركة حماس في الضفة الغربيةض
عالوة على ذلك، كشفت المصادر النقاب عن ان حركة حماس توجهت بصورة رسمية الـى الـسلطات                 
المصرية وطلبت منها ان تعمل لكي تسمح لعدد من قادة حركة حماس فـي الـضفة مغـادرة الـوطن                    

  . فعلوا شيئا في هذا السياقللمشاركة في الحوار، ولكن المصريين بحسب نفس المصادر، لم ي
ـ     ان النقطة الرابعة، والتي ما زالت عالقة وتهـدد انعقـاد           ' القدس العربي 'وتابعت المصادر نفسها قائلة ل

فحركة حماس، بحـسب المـصادر      . المؤتمر في االسبوع المقبل، تتعلق بمسألة الترتيبات خالل المؤتمر        
س عباس في حوار القاهرة، اذ ان حركة حماس ابلغت          الفلسطينية، طلبت من المصريين معرفة دور الرئي      

المصريين رفضها القاطع ان يشارك الرئيس الفلسطيني في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، ويلقي كلمة ومن              
ثم يغادر المكان تاركا مسألة الحوار بيدي ممثله في مصر الدكتور نبيل شعث، الذي قالت المصادر عنه                 

بالتالي فان حماس ترفض ان يتم ذلك، وتصر على ان يشارك عباس فـي جميـع                انّه ال يملك القرار، و    
 .جلسات الحوار، كما اكدت المصادر الفلسطينية
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واكـدت  . وقالت المصادر ان الرئيس المصري لن يحضر جلسات الحوار، وسيرسل من ينـوب عنـه              
 .المصادر ان وزراء خارجية دول الطوق والسعودية سيحضرون افتتاح الحوار

  ٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 األقصىكبر كنيس يهودي قرب أ "إسرائيل" إقامةحذر من  يقريع .٢

 سلطات االحتالل اكبـر     إقامة من خطورة    أمس فلسطينية مختلفة    أوساطحذرت  :  وليد عوض  -رام اهللا   
كنيس يهودي على حساب المسجد العمري الصغير بالبلدة القديمة من القدس وعلى مقربة مـن المـسجد                 

محـاوالت سـلطات    "قال احمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضـع الـدائم ان             و،  قصىاأل
 تـسارع   اإلسرائيلية المؤسسة   أن، موضحا   "االحتالل في اختراع تاريخ يهودي مزعوم في القدس ستفشل        

ودعـا قريـع     . المبارك والمحيط القريب منـه     األقصىالزمن لفرض وقائع جديدة في القدس والمسجد        
 عملية السالم والمحافظة على     إلنقاذ على االلتزام    "إسرائيل" لعب دور جدي في حث       إلىالمجتمع الدولي   

 يتم التأكيد على المرجعيات الدولية، وتحديدا المبادرة العربية للسالم،          أنمصداقيتها، مؤكدا على ضرورة     
في المنطقة برمتها، والعمل علـى       السالم العادل والشامل     إلحالل كفرصة حقيقية وتاريخية     إليهاوالنظر  

  .تفعيل آليات تنفيذها
 في القدس، لربط بنـاء      اإلسرائيليةوحذر قريع من خطورة بناء الكنيس الذي يعتبر احد اخطر المشاريع            

 المبارك، داعيا العـالمين العربـي       األقصىهذا الكنيس ببناء الهيكل الثالث المزعوم على حساب المسجد          
 لألطمـاع  فـي التـصدي      واإلسـهام  القدس من مخططات التهويـد،       إنقاذاع في   سر اإل إلى واإلسالمي
 األقـصى  تصعد من استهدافها للقـدس وللمـسجد         اإلسرائيلية المؤسسة   أن في القدس خاصة     اإلسرائيلية

 . في حماية القدس الشريفاألولالمبارك والبلدة القديمة خط الدفاع 
  ٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  هدف لكسر التهدئة وي قصفاً لحوار القاهرةدوان على غزةد العالسلطة تع .٣

السلطة الفلسطينية دانت    أن    أحمد رمضان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/١١/٢٠٠٨المستقبل  ذكرت  
 وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر صـائب            ]على قطاع غزة  [اإلسرائيليالعدوان  

ي الليلة الماضية على قطاع غزة يهدف لكسر التهدئة التي يجـب الحفـاظ              الهجوم اإلسرائيل "عريقات ان   
عليها، ألن كسر التهدئة يعني توجيه ضربة لعملية السالم ولكل من يسعى لتحقيق الهـدوء واالسـتقرار                 

الذين يتحدثون عن   "ودعا عريقات القادة اإلسرائيليين     ". وضرب لمساعي مصر إلنهاء االنقسام الفلسطيني     
إلى تثبيت التهدئة ووقـف النـشاطات االسـتيطانية وتنفيـذ     " المفاوضات مع الجانب الفلسطينيمواصلة  

أن من يريد عملية السالم ال      "أضاف  . التزامات خارطة الطريق حتى يصار إلى استئناف المسيرة السلمية        
وربط عريقات  ". يقوم بما فعله في غزة الليلة الماضية حيث سقط سبعة شهداء في هذا العدوان اإلجرامي              

إن كل مرشح إسرائيلي في االنتخابات      "بين التصعيد اإلسرائيلي وبدء الحملة االنتخابية في إسرائيل قائالً          
" سـمة "، مشيرا إلى أن هذا      "يبدي مزيدا من التطرف والقمع تجاه الفلسطينيين على مدار تاريخ إسرائيل          

  .يةسرائيلاإلللتنافس بين األحزاب 
تيسير خالد، عـضو اللجنـة       أن   رامي دعيبس  نقالً عن مراسله،   ٥/١١/٢٠٠٨،  ٤٨ عرب وأورد موقع 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صرح            
أن العدوان اإلسرائيلي الجديد على قطاع غزه، يستهدف توتير األجواء على أبواب بدء الحوار الـوطني                

وأضاف أن العدوان يؤكد ويؤكد على أن اتفاق التهدئة هش وخاطئ وقائم علـى حـسابات                 .هرةفي القا 
 .خاطئة تماما
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 الدويك يطالب رام اهللا بإطالق سراح المعتقلين السياسيين .٤
عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي المعتقل، لـدى االحـتالل اإلسـرائيلي،            .طالب أمس، د   :الخليل

وأن يتوقف األمن الفلـسطيني عـن مالحقـة         " بإطالق سراح المعتقلين السياسيين      المسؤولين في رام اهللا   
أبطال الشعب الفلسطيني وأن يعاد الموظفون الذين فصلوا على خلفية االنتمـاء الـسياسي إلـى أمـاكن                  

وقال في رسالة وجههـا إلـى       . ، مثمنا  قيام الحكومة في غزة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين          "عملهم
إن اهللا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً، وأحذر من استمرار الظلم               : "ب الفلسطيني الشع

وأضاف الدويك، في رسالته التـي      ". فالظلم ظلمات واتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين اهللا حجاب          
ـ          أبعث بتحيـاتي   : "هانسخة عن " فلسطين"وزعها مكتب النائب سميرة الحاليقة، في الخليل، أمس ووصل ل

إلى شعبنا الفلسطيني في كل مواقع تواجده، وأشكر للجميع اهتمامهم البالغ بصحتي، كما أبعث بتحيـاتي                
وأشار دويك إلى أنه دخل المستشفى إلجـراء عمليـة جراحيـة             ".إلى أسرانا جميعاً وإلى شعبنا الصامد     

ية قبل العملية التي سـيحدد موعـدها        إلزالة حصوة في الكلية اليمنى، موضحاً أنه يجري فحوصات طب         
 .خالل األسبوع الجاري

  ٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  ال يمكن أن يكون هناك حوار والمئات من حماس في سجون السلطة :بحر .٥

شككت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركـة حمـاس فـي مـداخالت               :كتب فايز أبو عون   
، في مقر المجلس التشريعي المؤقت بمدينة غزة، في إمكانية نجـاح            أعضائها خالل جلسة عقدتها، أمس    

وطالبت كتلة حماس المصريين باألخـذ       .حوار القاهرة المزمع عقده في الحادي عشر من الشهر الجاري         
بالتعديالت التي قالت إن بعض الفصائل وضعتها على الورقة المصرية، والتي تؤكد ضرورة أن يكـون                

اً مع القانون األساسي والمحافظة على وحدة الشعب واألرض ضـمن أي اتفـاق              الوفاق الوطني منسجم  
ودعا عدد من نواب الكتلة إلى مقاطعة الحوار حتى اإلفـراج عـن المعتقلـين               .والتداول السلمي للسلطة  

السياسيين في الضفة الغربية، وتوفير المناخ الداخلي المالئم من أجل إنجاح مرحلـة مـا قبـل الحـوار           
 من خالل وقف وإنهاء أي أعمال أو إجراءات داخلية من شأنها اإلضرار بالجهد المبذول إلنهاء                الشامل،

 .االنقسام، والتفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحة الداخلية
وقال بحر رئيس المجلس باإلنابة إن المجلس ينظر لما يحدث في الضفة الغربية من تجاوزات وتعد على                 

كبيرة، مطالباً الرئيس عباس بوقف هذا المسلسل الخطير واإلفراج عن المعتقلين           حقوق اإلنسان بخطورة    
كما طالب مصر التي ترعى الحوار الوطني بأن يكون لها دور في وقـف االعتقـاالت فـي                   .السياسيين
 ".ألنه ال يمكن أن يكون هناك حوار والمئات من حماس في سجون السلطة"الضفة، 

 ٦/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  الحواريدعون إلى إنجاح و كتل يطالبون باإلفراج عن المعتقلين السياسيين ٤ من نواب .٦

 طالب نواب يمثلون أربعة كتل وقوائم برلمانية ومستقلين في المجلس التـشريعي             : نائل موسى  -رام اهللا   
وار، المقـرر    الح إلنجاحمع الجهود المصرية    " كافية" بالتعامل بايجابية    واإلسالميفصائل العمل الوطني    

كد نواب التقوا في مؤتمر صحفي عقد       أو . المقبل، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة     األسبوعفي القاهرة   
ـ برام اهللا، غاب عنه تمثيل لكتلة فتح        " رامتان "أنباء وكالة   تاستوديوهافي    وقائمـة الطريـق     ةالبرلماني

مينهم لجهود المصالحة التي تبـذلها الـشقيقة   الثالث، أكدوا بصفتهم الشخصية وكممثلين لكتلهم دعمهم وتث  
مصر في هذا المجال، تقديراً من النواب لصعوبة الوضع الذي تعيشه القضية والحفـاظ علـى حاضـر                  

وضمت مجموعـة    . تغيب ممثلين عن كتلة فتح     أسبابورفض المتحدثون الخوض في     . ومستقبل القضية 
 ضراغمة، حامد   أيمن.  الرازق، باسم الزعارير، د    عمر عبد . المتحدثين الذين حضروا المؤتمر النواب د     
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حسن خريشة، وخالدة جرار عن قائمة الـشهيد        . ، والنائب المستقل د   واإلصالحالبيتاوي عن كتلة التغيير     
 .مصطفى البرغوثي عن قائمة فلسطين.  على مصطفى، وبسام الصالحي عن قائمة البديل، ودأبو

 حالة  وإنهاء للحوار أساسا جيدا للوصول لمصالحة وطنية شاملة         واعتبر النواب الورقة المصرية المقدمة    
االنقسام، من خالل عمل اللجان الخاصة التي نصت عليها الوثيقة، مشددين على ضرورة أن تنهي هـذه                 

 مـن مغبـة   األسـئلة وقصير محذرين في معرض الرد علـى  . اللجان أعمالها ضمن سقف زمني محدد 
وشدد النواب في بيان تاله خريشة علـى ضـرورة تهيئـة            . سانحة الوقت والفرصة ال   إضاعةوعواقب  

 الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف كافة حمالت         باإلفراجاألجواء المناسبة للحوار والمصالحة،     
، وذلك  اإلعالمي كافة المفصولين من أعمالهم، مؤكدين وقف جميع أشكال التحريض           وإعادةاالعتقاالت،  

  .ضفة وقطاع غزةكله في كل من ال
 األبـد  ملف االعتقاالت السياسية بالكامل، مرة واحدة والى         إغالقوشدد المتحدثون جميعا على ضرورة      

 مازن بالتدخل   أبو يطالبوا الرئيس    أنتنفيذا للقوانين الفلسطينية واستجابة لقرارات المجلس التشريعي، قبل         
 . الملف شخصياإلنهاء

 ٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  من أنصار حماس في الضفة٢٨جهزة األمنية تعتقل األ .٧

 مواطنـاً مـن     ٢٨أن األجهزة األمنية اعتقلـت      " فلسطين"أبلغت مصادر محلية صحيفة      :الضفة الغربية 
 .محافظات الضفة الغربية خالل األربع والعشرين ساعة الماضيةفي أنصار حركة حماس 

  ٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  شهًرا٣٣" التشريعي"سجن أمين سر محكمة إسرائيلية تقضي ب .٨

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس بالسجن على أمين سر المجلس التـشريعي            .): ا.ب.د( –رام اهللا   
 شيكل إسـرائيلي    ٣٠٠٠ إلى جانب غرامة مالية قدرها        شهراً ٣٣الفلسطيني النائب محمود الرمحي لمدة      

 .ن من اعتقالهوذلك بعد أكثر من عامي)  شيكل٣,٧الدوالر يقدر ب (
  ٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  "إسرائيل"من تظاهرة برلمانية أوروبية لدعم تعرب عن قلقها  الفلسطينية السلطة .٩

أعربت سفيرة فلسطين في باريس هند خوري عن قلق السلطة الفلـسطينية مـن               : بشير البكر  -باريس  
 بـين االتحـاد األوروبـي       تظاهرة يشارك فيها ألف برلماني أوروبي في باريس دعماً لـشراكة أوثـق            

" اإلسـرائيلية "وقالت خوري إننا ننظر بعين القلق لهذا الحدث، وخصوصا في ظل السياسة              ".إسرائيل"و
لفرض سياسة األمر الواقع، واعتبرت أن هناك سببا رئيسيا يدفع تل أبيب لتنظيم اللقـاء هـو توجهـات                   

القات مع دول االتحاد األوروبي، فـي ظـل         وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لرفع مستوى الع       
بروز توجهات للعب دور متميز على صعيد عملية السالم مع اإلدارة األمريكية الجديدة، وقالت إن هدف                

 أن هناك تحركا أوروبيا نحو سياسـة خارجيـة          خوريواعتبرت   .هو التأثير في هذا التحرك    " إسرائيل"
  .اه الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي في خطابه أمام الكنيستمشتركة، وقالت نأمل أن تكون في نفس االتج

 أمس تظاهرة برلمانية أوروبية تستمر اليوم الخميس، تجمع أكثر من ألـف مـن نـواب                 باريسوشهدت  
  .وأوروبا" إسرائيل"البرلمان األوروبي والبرلمانات المحلية، تحت شعار من أجل شراكة معززة بين 

  ٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٢٤٨:         العدد       ٦/١١/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

  "الحوار الوطني"لسطين بالقاهرة تدين محاوالت تدمير موقعها االلكتروني سفارة ف .١٠
، بمحاوالت مجموعة من أمس والثقافي التابع لسفارة فلسطين في مصر، اإلعالمي ندد المركز :القاهرة

وقال المركز في بيان صحفي، فوجئنا بأربع  ".الحوار الوطني"القراصنة تدمير موقعه االلكتروني 
ختراق للموقع، وبالرغم من فشل هذه المحاوالت، فان المستهجن في الواقعة أن هذه محاوالت ا

المحاوالت تعرض لها موقع يختص بالحوار الوطني الفلسطيني، ويعمل على رأب الصدع بين األخوة، 
ويجتهد من أجل تقريب وجهات النظر، بعيداً عن أي حزبية أو فصائلية أو تحيز لطرف على حساب 

 إلى حوار حضاري يصل بنا في نهاية المطاف إلىفتح صفحاته منبراً لجميع الرؤى، داعياَ آخر، بل و
  .صيغة وطنية مشتركة، بعيداً عن المشاحنات المتبادلة، أو االتهامات الجارحة

 ٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  مستعدون أن نتعامل بعقل مفتوح مع أي إدارة أميركية: مشعل .١١

رئيس المكتب الـسياسي لحركـة    أن   د ب أنقال عن وكالة دمشق من  ٦/١١/٢٠٠٨الدستور، ذكرت  
قال إن إسرائيل خرقت الهدنة التي التزمت بها حماس وذلك بالتصعيد الـذي حـدث                حماس خالد مشعل  

وأضاف مشعل، بعد اجتماعه مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي انتهى بعـد ظهـر                . الثالثاء
لقد ناقـشنا  "وتابع مشعل   ".على إسرائيل أن تتحمل عقبات وتبعات جريمتها      "أمس في تصريحات صحفية     

مع الشرع الوضع الفلسطيني بشقيه الداخلي والحوار المرتقب والعالقة مع العدو الـصهيوني فـي ظـل         
  ".التصعيد في غزة كما أن مناقشتنا معه تطرقت إلى الوضع العربي والدولي ومستجداته

ارس ضغوطاً على حماس أو بعض الفصائل الفلسطينية قبل الحوار الفلـسطيني            وعما إذا كانت سوريا تم    
نحن كحمـاس حريـصون علـى       .. إن سوريا ال تمارس ضغوطاً علينا     "المرتقب في القاهرة، قال مشعل    

الوحدة الفلسطينية ونتابع مسألة الحوارات مع األخوة في مصر وتناقشنا في هذه األوضاع مع األخوة في                
  ". تريد توفير المناخات اإليجابية من أجل المصالحة الفلسطينية الفلسطينيةحماس.. سوريا

وكان خالد مشعل ونائبه موسى ابو مرزوق وعضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق بدأوا أمـس                
  .اجتماعهم بنائب الرئيس السوري فاروق الشرع وحضور معاون الشرع اللواء محمد ناصيف

وضم وفد حركة   .  حركة الجهاد رمضان عبد اهللا شلح وعدد من قيادي الحركة          كما التقى الشرع أمين عام    
الجهاد كال من القياديين في الحركة في الداخل الفلسطيني نافذ عزام ومحمد الهندي اللذين وصـال إلـى                  
سوريا قبل يومين لالجتماع بقيادة الجهاد لمناقشة الوضع الفلسطيني قبل اجتماعات القاهرة المرتقبة فـي               

 .التاسع من الشهر الجاري
أكد على أن الفلـسطينيين   مشعل أن الفرنسية عن دمشق من ٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطينوأضافت 

وقال مشعل  ". مستعدون للتعامل بعقل مفتوح مع أي إدارة أميركية طالما هي تحترم مصالح هذه المنطقة             "
: نتخاب الرئيس األميركي باراك اوبامـا     على سؤال حول ما إذا كانت حماس تشعر بالتفاؤل أو التشاؤم ال           

بعيداً عن التفاؤل والتشاؤم، التغيير حصل وأميركا بحاجـة للتغييـر ألن اإلدارة األميركيـة خـسرت                 "
  ".بسياساتها في السنوات الماضية

لكن منطلق التعامل مع هذا الواقع األميركي الجديد يبدأ من عندنا في المنطقة العربية، وحـين                : "وأضاف
 خياراتنا واحترامنا على العالم؛ فاإلدارة األميركية القادمة وأي طرف دولي ال يمكن إال أن يحترم                نفرض

  ".قراراتنا وخياراتنا
نحن كفلسطينيين وأعتقد كعرب مستعدون أن نتعامل بعقل مفتوح مع أي إدارة أميركية طالما هي               : "وقال

 ".تحترم مصالح هذه المنطقة
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  " صفقة شاليط"يكل يجتمع مع قيادي في حماس معتقل لبحث د: لألسرى" واعد"جمعية  .١٢
داخل  نسخة عنه أن لقاء" فلسطين"لألسرى والمحررين في بيان لها وصل " واعد"كشفت جمعية   :رام اهللا

عوفر ديكـل   و عاما،   ٢٠يحيى السنوار والمعتقل منذ     " حماس"  سجون االحتالل تم مؤخرا بين القيادي في        
لبحث ملف الجندي االسرائيلي      .المفقودين اإلسرائيليين ، وذلك بطلب من األخير      مسؤول ملف األسرى و   

  ".شاليط جلعاد "األسير لدى فصائل مقاومة فلسطينية 
إتمـام صـفقة     لإلسراع في   " حماس"إن ديكل طالب السنوار التدخل للضغط على حركة         ":" واعد"وقالت  

وسائل اإلعالم تقع في مأزق      ية بأنها على عكس ما ذكرته       األسرى محاوالً إظهار تماسك القيادة اإلسرائيل     
بإمكانكم التوجه لقيادة حركة حمـاس فـي    "إن السنوار رد بأنه     :" وأضافت  ".إصرار حماس على مواقفها   

  ".إلتمام صفقة التبادل) السجون خارج (الخارج 
  ٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

  
  دون تغيير" الورقة المصرية"ية ستقر شعث يلتقي سليمان ويؤكد ان الجلسة االفتتاح .١٣

اعلن نبيل شعث رئيس وفد فتح في حوار القاهرة ان الجلسة االولى لهذا الحـوار  : غزة ـ اشرف الهور 
ليتم توقيعها من جميـع     " الورقة المصرية "ستعقد يوم العاشر من الشهر الجاري، وستجري خاللها قراءة          

رافض للمشاركة في الحوار قبل قبول القاهرة بتعديالتها،        االطراف، في وقت جددت فيه حماس موقفها ال       
 .واطالق سراح معتقليها في الضفة

وقال شعث في تصريح صحافي عقب اجتماعه في العاصمة المصرية القاهرة باللواء عمر سليمان مدير               
اه القـاهرة   المخابرات المصرية ان برنامج الحوار الهادف النهاء االنقسام السياسي الفلسطيني والذي ترع           

، الفتا الى ان الرئيس محمود عبـاس، والـسيد عمـر            "سيبدأ بلقاء رسمي يومي العاشر والحادي عشر      "
سليمان ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، وعمرو موسى امين عام الجامعة العربية، باالضـافة   

الجلـسة االفتتاحيـة    واشار شعث الـى ان       .الى عدد من وزراء الخارجية العرب سيحضرون االجتماع       
 .، التي ارسلت للفصائل وحملت تصورا النهـاء الخـالف         "الورقة المصرية "للحوار ستتم خاللها قراءة     

  ."ولن تتم مناقشة هذه الورقة بعد ذلك"واعلن انه بعد قراءة هذه الورقة سيتم توقيعها من جميع االطراف، 
 للضيوف واالعضاء، تنتهـي عقبـه الجلـسة         "حفل شاي "اشار شعث الى ان الجلسة االفتتاحية سيليها        و

 ."تخصص لتشكيل اللجان وتحديد مهمتها"االولى لتتبعها جلسة ثانية 
وذكر ان اللجان ستبدأ اجتماعاتها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وتستمر حتى يـوم الـسادس               

سـيكون بعـد    "ائي اذا ما تم     وقال شعث ان االتفاق النه     .والعشرين، او السابع والعشرين من ذات الشهر      
، موضحا انه ستجري خالل هذه الفترة اتصاالت مكثفة النجاح عمل اللجان المشكلة لالتفاق علـى                "العيد

واوضح شعث انه اجرى اتصاال مع الرئيس عبـاس، احاطـه            .التفاصيل، التي ستظهر نتائجها بعد العيد     
  .يمان االستعدادات النطالق الحوار المرتقبخالله علما بهذه التفاصيل، وذكر انه بحث مع اللواء سل

  ٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 نجاح الحوار مرهون بإطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة: البردويل .١٤

 صالح البردويـل النـاطق    أنغزة اشرف الهور عن مراسها من     ٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   ذكرت  
من المـستحيل ان تـذهب      "نسخة منه   " القدس العربي "لقت   في تصريح ت   قالباسم كتلة حماس البرلمانية     

نحن امـام هـذه     "وقال   ."حماس للحوار وابناؤها في الضفة الغربية يمارس ضدهم االعتقال واالضطهاد         
وذكر ان   ."القضية اصبح الوضع ال يطاق اضافة الى ان االجراءات على االرض اجراءات غير مبشرة

، مؤكدا ان حمـاس وضـعت عـدة         "س معالجة الملفات رزمة واحدة    قائما على اسا  "حماس تريد حوارا    
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حماس ستذهب للحوار بشروط، منهـا ضـرورة   "وقال  .شروط تطالب بتنفيذها قبل المشاركة في الحوار   
تعديل الورقة المصرية وضرورة دعوة جميع الفصائل بدون استثناء وضرورة مـشاركة حمـاس فـي                

من مصر دعوة كل فصائل الشعب الفلـسطيني لكـن تمـت دعـوة     طلبنا "وقال   ."ترتيبات عملية اللقاء
اصرت علـى   "وتابع منتقدا مصر     ."الفصائل الصغيرة ولم تتم دعوة الفصائل االخرى ذات البعد المقاوم         

  ."عدم دعوة الفصائل المقاومة ورفضت تعديالت الورقة ووافقت على عدم اللقاء الثنائي
نظمت فـي محافظـة خـان     أن حركة حماسن يونس خا من ٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطينونشرت 

يونس، أمس، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها اآلالف من المواطنين نصرة ألهل الـضفة المحتلـة                
  ".للجرائم التي ترتكبها األجهزة األمنية بحقهم"واستنكارا 

ي حوار مرهون بتحرير    إن نجاح أ  : وألقى الدكتور البردويل  كلمة في ختام المسيرة الحاشدة، قال خاللها          
  ".إخواننا في الضفة الغربية من قسوة أعوان االحتالل الذين يسلمونهم ليل نهار لبطش االحتالل

خرجنا اليوم لنرفع أصواتنا عاليا، مستنكرين ما يحدث من         : " وأضاف الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية     
وأذناب االحتالل، الذين يجملـون جـرائمهم       جرائم منظمة إلخواننا في الضفة الغربية على أيدي أعوان          

  .، وفق قوله"بمصطلحات هي بعيدة كل البعد عن الوطن كالتنسيق األمني وهي العمالة بعينها
هي مشكلة في حد ذاتها وعلينا أن نـصلحها جميعـا، وإن            "وأوضح النائب البردويل أن منظمة التحرير       

حشر أبدا؛ ألننا مرتبطون بثوابت ومعتقدات ومقدسات       اجتمع الكون كله على أن يحشرنا في زاوية فلن ن         
، علـى   "وبقيم أخالقية، فليحشروا أنفسهم بعيدا في مزابل التاريخ وال يحاولوا أن يحشرونا في أي زاوية              

  . حد تعبيره
  
  على الحوار"  إسرائيلي-فيتو أمريكي " هناك : نجيعبد اهللا اإلفر .١٥

جنة المركزية لحركة فتح عبد اهللا اإلفرنجي علـى هـامش           قال عضو الل   ":وكاالت"،  "الخليج "-عواصم  
، وأضـاف   "، ولكن ال بديل عن الحوار     "إسرائيلي "-هناك فيتو أمريكي    "مشاركته بندوة دولية في تونس      

تقول إنه إذا   " إسرائيل"من دون شك هناك رغبة أمريكية في أن تتم المصالحة التي تريد فرضها، كما أن                "
  ". فإنها لن تلتزم بأي اتفاق،"حماس"و" فتح"اتفقت 

  ٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   بالهدنة تعلن تمسكها"إسرائيل: " من القسام٦بعد اغتيال  .١٦

 ادعت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيلي أن الهدف من هذه العمليـات            :  صالح النعامي  - غزة
 احباط عمليات اختطاف جنـود   هو ] عناصر من كتائب القسام  في غزة       ٦التوغل في قطاع غزة اغتيال      [

وزعمت المصادر العسكرية اإلسرائيلية    . عبر أنفاق كان عناصر كتائب القسام يعدونها في مناطق مختلفة         
أن معلومات استخبارية توفرت تفيد أن حماس كانت تعد لتنفيذ عملية اختطاف جنود كبيرة، وأن العمليـة           

ي طارئ عقده وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك        وفي اعقاب اجتماع أمن   . جاءت إلحباط هذا المخطط   
  . مع قادة األجهزة االمنية، اكد مصدر عسكري أن اسرائيل ليست معنية بتصعيد األوضاع في غزة

تضليل إعالمي، وخدعة جديدة تخـدع بهـا        "اما حماس فاعتبرت أن الحديث عن التزام اسرائيل بالتهدئة          
وقال فوزي برهوم النـاطق بلـسان       . "حق ستة من مجاهدي القسام    الرأي العام بعد أن ارتكبت جريمة ب      

استغل انشغال الرأي العام العالمي باالنتخابات األميركية وقبيل انطـالق          "الحركة أن اللجيش االسرائيلي     
الحوار الفلسطيني في القاهرة ليرتكب تلك المجزرة البشعة بحق المجاهدين؛ ليـسمم األجـواء ويخلـط                

  . " هذه الورقة الدمويةاألوراق وليستغل
 ٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  يأتي كمحاولة لجس النبض والضغط على حماس قبيل الحوار العدوان اإلسرائيلي : حمدان .١٧
ان : قال ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان في تصريح لقناة العـالم االيرانيـة االربعـاء                : غزة

يـأتي   اء في اطار عملية توغل اسرائيلي وسـط القطـاع         االعتدء االسرائيلي االخير على قطاع غزة ج      
كمحاولة لجس النبض والضغط على حركة حماس قبيل الحوار الفلسطيني المزمع عقده فـي القـاهرة،                
خاصة ان حماس وعددا من الفصائل االخرى قد سجلت مجموعة نقاط واضحة حول هذا الحوار وآلياته                

كدت الفصائل ان عدم االستجابة لمطالبهـا بخـصوص هـذه       وطريقته واالوراق المطروحة فيه، والتي ا     
 .النقاط يعني انه لن ينعقد

واوضح ان االحتالل يهمه من الحوار مسألة تمديد فترة الرئاسة لمحـود عبـاس علـى راس الـسلطة                   
الفلسطينية، لذلك فهو يحاول من طرفه الضغط على فصائل المقاومة خاصة حماس للمشاركة في الحوار               

 .الستجابة لمطالبهارغم عدم ا
ان من حق المقاومة الفلسطينية اسر جنود اسرائيليين الجبار العدو على االفـراج عـن االسـرى                 "واكد  

، لكنه رغم ذلك رفض مزاعم االحتالل بتحضير المقاومة السر          "الفلسطينيين االثني عشر الفا في سجونه     
 .جنود اسرائيليين

اء االخير كان واضحا وصريحا في رسالته للجانب االسرائيلي         واعتبر حمدان ان رد المقاومة على االعتد      
بان مثل هذا العدوان لن يفرض معادلة جديدة وواقعا جديدا على المقاومة، وان المعادلة التي تم تثبيتهـا                  
سابقا تظل قائمة وربما تحسنها المقاومة اذا ما حاول االسرائيليون خرق التهدئة، مشيرا الى ان تملـص                 

ن التزاماته للمصريين حيال التهدئة ال يعني باي حال من االحوال بمقدوره تغيير المعادلة مع               االحتالل م 
المقاومة، وان الرد لم يقتصر على حركة حماس وانما شاركت فيه فصائل المقاومة، االمر الـذي يعبـر                

 .عن وحدة الموقف الفلسطيني وجهوزيته مهما بلغت قوة العدو
  ٦/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
   تاريخي لكنه ال يملك التأثير كثيرا في الشرق األوسط  فوز أوباما: ورة فارسقد .١٨

قدورة فارس فوز باراك أوبامـا بمنـصب        " فتح"وصف عضو اللجنة الحركية العليا في حركة        : رام اهللا 
قدس "وأشاد فارس في تصريحات خاصة لـ        .الرئاسة في الواليات المتحدة األمريكية بأنه حدث تاريخي       

رأينا أنه ال يجب التسرع في اسـتخالص نتـائج          : "أوباما، لكنه قال  لـ  ببعض المواقف اإليجابية    " برس
بعيدة المدى من خالل نجاح أبوما في االنتخابات الرئاسية، ال شك أن الذي حدث هو شيء تاريخي بكل                   

هـة معارضـته    المقاييس، وال شك أن بعض المواقف التي أعلنها أوباما في العامين األخيرين، سواء لج             
للحرب ضد إيران أو موقفه المعارض للحرب في العراق مؤشر إيجابي، كما أن خلفية الرجل وأصـله                 
اإلفريقي مؤشر إيجابي، لكن في نفس الوقت فإن منطقة الشرق األوسط تحظى بـسياسة موحـدة مـن                  

لـق بـالموقف مـن      الجمهوريين والديمقراطيين، كما أن ثوابت الجمهورية والديمقراطية واحدة فيما يتع         
  .، على حد تعبيره"إسرائيل، وال يختلفان إال في الوسائل

 ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس
 
  الفلسطينيةالقضية فوز أوباما لن يغير في السياسة األمريكية تجاه : الديمقراطية .١٩

أكد نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قـيس أبـو               : طولكرم
أن انتخاب باراك أوباما رئيسا للواليات المتحدة ألمريكية، لن يؤدي إلى تغيير جوهري في السياسة                يلى،ل

األمريكية، تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي، وال سيما تجاه القضية الفلسطينية، لكنـه توقـع أن يـسلك                 
مريكي جورج بوش، وخاصة فـي  أوباما سياسة أقل عدوانية، من السياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس األ         
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أوباما سيسلك أسلوب الدبلوماسية، لتحقيق مصالح الواليـات المتحـدة،          "وأضاف، أبو ليلى، أن      .العراق
  ".بوش) سلفه جورج(أكثر من سياسة العدوان والسياسة الهجومية العدوانية، التي اتبعها 

 ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس
  
  السالمي تتبنى العمليةطعن اسرائيلي بسكين قرب بيت لحم والجهاد ا .٢٠

ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة ان اسرائيليا اصيب بجروح بعد تعرضه للطعن  :رام اهللا ـ وليد عوض 
واعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن     . قرب قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم منتصف الليلة قبل الماضية          

ا تمكنوا من طعن الجندي عدة طعنـات فـي          ان مجاهديه "طعن جندي اسرائيلي وقالت في بيان صحافي        
على الطريق الذي يربط مستوطنة هار جيلـو        " انحاء جسده، وهو يسير بسيارة بالقرب من منطقة الولجة        

 .والقدس المحتلة
  ٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
  سرايا القدس شمال قطاع غزة عناصر أحد تغتال" إسرائيل" .٢١

ة آخرون بجراح مختلفة في غارة نفذتها طائرة استطالع استشهد فلسطيني وأصيب أربع: ألفت حداد
إسرائيلية، مساء أمس األربعاء، على مجموعة من المقاومين الفلسطينيين في منطقة تل الزعتر شرق بلدة 

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن الطائرة أطلقت صاروخا على األقل  . جباليا شمال قطاع غزة
ن يتبعون لسرايا القدس في بلدة جباليا ما أدى إلى استشهاد احدهم وإصابة تجاه مجموعة من المقاومي

 .أربعة آخرين
  ٦/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
   يخضع لجولة تحقيق تاسعة في قضايا فساداولمرت .٢٢

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس أنها ستجري جولة تحقيق جديدة مع رئيس حكومـة   : د ب أ-تل أبيب 
ة ايهود اولمرت المشتبه بتورطه في قضايا فساد والحصول على أموال بصورة            تسيير األعمال اإلسرائيلي  

سيخضع أولمرت  "وقال متحدث باسم الشرطة ، في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية العامة ،            . غير شرعية 
 ".غدا الجمعة وللمرة التاسعة للتحقيق من قبل فريق خاص من محققيها

حدث ، فـي منزلـه الرسـمي بمدينـة القـدس وسيـستغرق           وسيجرى التحقيق مع أولمرت ، وفق المت      
وتشتبه الشرطة في أن اولمرت منح ترخيصا في الفترة التي تولى بها هذا المنصب بين عـامي                 .ساعتين
 .و لشركة تابعة ألشخاص مقربين منه مكنتهم من الحصول على تمويل حكومي كبير٢٠٠٦ ٢٠٠٣

  ٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 
 
  م الغارة االسرائيلية يتمسك بالتهدئة رغباراك .٢٣

قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ان اسرائيل تريد الحفاظ على وقف اطالق النار الذي مضى 
في غزة رغم اصداره االمر بشن غارة على القطاع ادت الى اطالق " حماس"عليه اربعة اشهر مع 

ما التعبير الذي تشير به اسرائيل وقال للصحافيين مستخد. صواريخ فلسطينية عبر الحدود على اسرائيل
لنا مصلحة . ليست لدينا نية النتهاك التهدئة: "الى وقف اطالق النار الذي توسطت مصر في التوصل اليه

  ".في استمرار التهدئة
  ٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  حوار األديان" في انشاركيوليفني  بيريز .٢٤
يز سيشارك في مؤتمر لألمم المتحـدة حـول         أمس ان شمعون بير   " اإلسرائيلية"أعلنت الرئاسة   : ب.ف.أ

.  نوفمبر الجاري في نيويورك، بمبادرة من العاهـل الـسعودي          ١٣ و ١١الحوار بين االديان سيعقد بين      
تسيبي ليفني سترافق بيريز، وأوضح أن      " اإلسرائيلية"وأوضح بيان لرئاسة االحتالل أن وزيرة الخارجية        

  ". لعقد اجتماعات عمل مع الوفود العربيةسينتهزان فرصة المؤتمر "بيريز وليفني 
  ٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
  "إسرائيلي" فشل ١٧٠١أوسلو وفك االرتباط والقرار : وزير اسرائيلي سابق .٢٥

السابق بيني بيغن، العائد من اعتزالـه للحيـاة         " اإلسرائيلي"اعتبر الوزير    : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
يكود، أن اتفاق أوسلو وخطة فك االرتباط واالنسحاب من قطـاع           السياسية إلى صفوف حزبه اليميني الل     

 الذي أوقف حرب لبنان الثانية تشكل فشال فـي أداء الـسياسيين             ١٧٠١غزة وقرار مجلس األمن الدولي      
  ".اإلسرائيليين"

ل السابق مناحيم بيغن، تحقيق سالم مع الفلسطينيين في المستقب        " اإلسرائيلية"واستبعد نجل رئيس الحكومة     
القريب، ورأى أن على حزب الليكود في حال فاز رئيسه بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة أن يتوجه نحو                 

  .مفاوضات مباشرة مع سوريا
  ٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
  مع أوباما" شرقالُم"مطمئنة لمستقبل عالقتها " إسرائيل" .٢٦

االمريكيـة  "  االسرائيلية"العالقات  أمس أن   " اإلسرائيلية"اعلنت الخارجية    : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
  .بعد فوز المرشح الديمقراطي باراك اوباما باالنتخابات الرئاسية، موعودة بمستقبل مشرق

واثقون من ان الصداقة مع واشنطن ستكون أقوى مـع اوبامـا بعـد              " االسرائيليين"وقال يفال بالمور ان     
  .انتصاره التاريخي

بين " العالقة الخاصة "اء المؤقت الرئيس االمريكي المنتخب قائالً ان        وقد هنأ ايهود أولمرت رئيس الوزر     
لن تستمر فحسب ولكن أيضاً ستقوى ابان فترة حكم اوباما، الـذي اثبـت قدراتـه                " إسرائيل"واشنطن و 

، تسيبي لفنـي، فـوز اوبامـا        "االسرائيلي"واعتبرت زعيمة حزب كاديما      .وصفاته القيادية للعالم بأسره   
وبعثت ببرقية تهنئة دعت فيها الرئيس الجديد الى استمرار         " هادة شرف للديمقراطية االمريكية   ش"بالرئاسة  

وبالده من أجل تعزيز وتحصين العالقات غيـر القابلـة للتزعـزع بـين              " اسرائيل"التعاون الوثيق بين    
مقبـل للحكومـة   كما ابرق زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتهنئة اوباما متحدثا كـرئيس         .الدولتين

وقال انه على ثقة بان الطرفين سيعمالن من اجل تحقيق سالم في المنطقة وضمان مـستقبل             " االسرائيلية"
  . افضل للجميع

  ٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   مليار دوالر خسائر أثرياء اسرائيل جراء االزمة المالية العالمية١٥،٥" :  ماركرذي" .٢٧

االقتـصادية التابعـة لـصحيفة     " ذي مـاركر  "أعدته صحيفة   بين تقرير   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
، أشارت فيه إلى أن كبار أثرياء إسرائيل خسروا في األشهر القليلة الماضية ما ال يقـل عـن                   " هآرتس"

 ثريا  ٣٥ مليار دوالر نتيجة الضربات التي تلقتها أسواق المال العالمية ، وتبين لها أنه لدى أغنى                 ١٥،٥
 ٤٠%جهم في قائمة أعدتها في شهر حزيران الماضي ، تراجعت قيمة ثرواتهم بنسبة              في إسرائيل تم إدرا   

 . مليار دوالر٢٦ مليار دوالر ، وتراجعت اآلن إلى مستوى ٤٠، إذ كانت ثروتهم مجتمعة نحو 
  ٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 
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  تهدم أربعة منازل "إسرائيل" في القدس ومواجهات .٢٨

يل أمس اربعة منازل فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بنيـت           هدمت اسرائ :  أ ف ب   -القدس المحتلة   
بحسب السلطات االسرائيلية من دون ترخيص ، ما تسبب بصدامات بين الشبان الفلسطينيين والـشرطة               

وقامت جرافات اسرائيلية بتدمير منزلين في حي سـلوان         . االسرائيلية في احد االحياء العربية في المدينة      
قية حيث رشق شبان فلسطينيون الشرطة االسرائيلية بالحجارة فردت هـذه االخيـرة             جنوب القدس الشر  

 .باستخدام القنابل الصوتية والمسيلة للدموع
  ٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
   مليون دوالر٧٠٠خسائر قطاع غزة جراء الحصار تزيد عن : الخضري .٢٩

 لمواجهة الحصار بدعوة رحب المهندس جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية : ضياء الكحلوت- غزة 
سمو األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، مشيداً بدور قطر في 

  .دعم القضية الفلسطينية
 أعلن الخضري أن الخسائر المباشرة لكافة القطاعات في قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيلي أعلنكما 

  . مليون دوالر٧٠٠لي المشدد منذ عام ونصف يقدر بحوا
  ٦/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
 عائلة فلسطينية في غزة تتهم الجيش اإلسرائيلي باختطاف أربع نساء .٣٠

ناشدت عائلة فلسطينية في وسط قطاع غزة اليوم المؤسسات الدولية اإلنسانية والحقوقيـة التـدخل               : غزة
نازلهن خالل توغل في منطقـة      للكشف عن مصير أربع نساء  اتهمت الجيش اإلسرائيلي بخطفهن من م           

قوات إسرائيلية داهمت منزلها قبـل أن       " وقالت عائلة الحمايدي إن      .شرق مخيم المغازي الليلة الماضية    
 ".تختطف النساء األربع وتدمره

في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الـسلطات        " شئون األسرى والمحررين  "من جهتها، حملت وزارة     
الـشقيقة  " وناشدت الوزارة، في بيان صحفي لها،        .لية الكاملة عن حياة النساء األربع     وؤاإلسرائيلية المس 

بصفتها الراعية لعملية التهدئة التدخل العاجل لدى السلطات اإلسرائيلية إلطالق سـراح النـساء              " مصر
 .الالتي تم اختطافهن، من قطاع غزة بدون سبب

  ٦/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
 ظاهرة اليوم في القدس إلغاثة مقبرة مأمن اهللا فعاليات القدس تنظم ت .٣١

القدس دعت الفعاليات الوطنية والدينية اإلسالمية والـمسيحية في مدينة القدس الى الـمشاركة في 
التظاهرة الـمزمع تنظيمها اليوم احتجاجا على قرار الـمحكمة العليا اإلسرائيلية القاضي بالسماح ببناء 

 .لى أرض مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية بالقدسع" متحف التسامح"ما يسمى 
  ٦/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
 رحلة جديدة لكسر الحصار عن غزة ستنطلق غداً من قبرص: مصطفى البرغوثي .٣٢

قال النائب مصطفى البرغوثي خالل مؤتمر صحافي له في الـمركز :  فادي العاروري- رام اهللا 
سفينة أخرى ستنطلق الجمعة من ميناء الرنكا القبرصي إن : اإلعالمي لتلفزيون وطن الـمحلي، امس

وأكد أن قطاع غزة يواجه كارثة بيئية محتملة  .باتجاه القطاع، كخطوة أخرى في سبيل كسر الحصار
جراء انعدام كامل للبنية التحتية في منطقة بيت حانون والقرية البدوية، محذراً من فيضانات جديدة 
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ت الوعود األوروبية في ترميم هذه البنى معلقة ومربوطة برضى لـمياه الصرف الصحي إن استمر
 .الطرف اإلسرائيلي

 ٦/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  بلدات شمال الضفة٩ ألف دونم من أراضي ٢٧الجدار العازل يلتهم  .٣٣

كشفت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، أمس، ان الجدار العازل في الضفة الغربية يلتهم ما  :تل أبيب
 ألف دونم من األراضي الفلسطينية الواقعة جنوب طولكرم وحتى شمال قلقيلية، ويحرم ٢٧قارب ي

وذكرت جمعية حقوق المواطن ان الجيش االسرائيلي . أصحابها من حق الوصول بحرية إلى أراضيهم
د وافق، خالل جلسة للمحكمة العليا عقدت أول من أمس، على اجراء تغيير في مسار الجدار بحيث يعي

 دونم من ٢٥٠٠ دونما من أراضي قريتي الراس وكفر صور، وتعديل عند قرية جيوس يعيد ١٧٣٥
 دونما من أراضي قرية جيوس، ٢٨٠اال انه بحسب التخطيط المعدل سيقام الجدار على . اراضي القرية

يضا  وا"من اراضيها% ٧٠ما يعادل  " دونم من اراضي هذه القرية٦٠٠٠ولكنه يستمر في ضم اكثر من 
 . قرية فالمية

 ٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  الفلسطينيةاإلعالن عن سلسلة إجراءات تصعيدية تتوج بإضراب مفتوح في كافة الجامعات .٣٤

ساد إضراب شامل الجامعات الفلسطينية، أمس، فيما أعلن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي  :سائد أبو فرحة
ت التصعيدية التي سيشرع بها خالل األسبوعين الجامعات الفلسطينية، عن سلسلة من اإلجراءا

وتشمل هذه  المقبلين،في حال عدم استجابة مجلس التعليم العالي، للمطالب التي قدمها االتحاد إليه، 
بعد أن تتم إضافة نسبة غالء المعيشة السابق إلى الراتب % ٣٠رفع سلم الرواتب بنسبة  المطالب،

 واإلداريين، وزيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد األساسي، وفتح الدرجات لألكاديميين
 .وصندوق التوفير والعالوات اإلدارية، والعائلية والفنية، والعالوة السنوية

 ٦/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  في الضفة الغربية يصوتون ألوباما"ترمسعيا"أميركيو  .٣٥

 كيلومترا شمال شرقي مدينة رام ٣٠يطلق الفلسطينيون على بلدة ترمسعيا الواقعة على مسافة : رام اهللا
والسبب ليس ألنها . "شيكاغو الصغرى"وأما اهل البلدة فيحلو لهم تسميتها . "اميركا الصغرى"اهللا اسم 

 آالف نسمة يحملون ٥وعددهم يصل الى حوالي %) ٦٠( غالبية اهلها نعلى شاكلة أي منهما بل أل
الجنسية االميركية، ويتنقل معظمهم بينها وبين مدينة شيكاغو بوالية الينوي االميركية حيث توجد 

ويمارس اهالي هذه القرية سواء الموجودون فيها او في اميركا، حقهم باإلدالء  .مصالحهم التجارية
عة االغلبية بان نزالء البيت االبيض في باصواتهم في كل انتخابات أميركية بما فيها االخيرة، رغم قنا

 نهاية المطاف يتغيرون، 
 ٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   سيسهم في القضاء على الجوع لدى عشرات آالف االسر المشروع: طعام في غزةالبنك  .٣٦

  عادل رزق مدير الهيئة االهلية لرعاية االسرة التي انشأت بنك الطعـام            قال:  أ ف ب   - حامد جاد  -غزة
ويعتقـد    لوكالة األخبار الفرنسية ان المرحلة االولى تغطي حوالي ثالثمائة عائلة يوميـا              دينة غزة في م 

 .رزق ان مشروع اطعام الفقراء سيسهم في القضاء على مشكلة الجوع لدى عشرات آالف االسر الفقيرة               
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لرزق الذي يطمح   وتلقت المؤسسة اخيرا مائة الف دوالر من مؤسسة كير االميركية لدعم المشروع وفقا              
  . ألف دوالر اسبوعيا١٥وتبلغ تكلفة الوجبات حاليا  .الى دعم اوروبي سخي

  ٦/١١/٢٠٠٨الغد،االردن، 
  
  لحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار تطالبه بالعمل من اجل انهاء معاناة الشعبا .٣٧

ة لفك الحصار عن قطاع  دعته الحملة الفلسطينية الدولي، مع االعالن عن فوز اوباما:اشرف الهور -غزة
غزة للعمل من اجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بحرية على ارضه واقامة 

وطالبت الحملة اوباما بالضغط على اسرائيل لفك الحصار الذي  .دولته المستقلة وعاصمتها القدس
 .اء الحصارتفرضه على قطاع غزة ووقف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جر

 ٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
  شعارات عنصرية ضد فلسطينيي يافا ودعوات لمنعهم من التصويت .٣٨

 يافا، وذلك    مدينة  واصل غالة اليمين اإلسرائيلي المتطرف بالهجوم على فلسطينيي        : حسن مواسي  -يافا  
ابـة شـعارات    كجزء من موجة العنصرية الخطيرة ضد العرب التي تجتاح إسرائيل، وكان آخرهـا كت             

  عنصرية على الجدران 
واستنكرت قائمة يافا الشعارات العنصرية التي تتم كتابتها على الجدران منذ عدة أسابيع ضـد العـرب                 

  .وفي الوقت نفسه حذرت القائمة من مخاطر تفشي وبأ العنصرية. عامة، وعرب يافا بوجه خاص
، أن الرد   "المرشح الثاني في قائمة يافا    "شحادة   قال الناشط السياسي سامي أبو       "المستقبل"وفي حديث الى    

ـ              ، فـي   "قائمة يافا "على ذلك سيكون في صناديق االقتراع، من خالل رفع نسبة التصويت في مجتمعنا ل
  االنتخابات المحلية 

  ٦/١١/٢٠٠٨المستقبل، 
 

   المشاركين في ملتقى دمشق لحق العودة تجاوز األربعة االف عدد .٣٩
لتقى العربي والدولي لحق العودة رحاب مكحل الذي سينعقد في قصر أعلنت مديرة الم: بيروت

   المؤتمرات في دمشق أن عدد المشاركات والمشاركين الذين أبلغوا إدارة الملتقى عن رغبتهم بالمشاركة
 بلداً، وهو عدد مرشح للزيادة حسب االتصاالت التمهيدية حتى ٤٢قد بلغ األربعة االف من أكثر من 

  .الساعة
  ٦/١١/٢٠٠٨،  برسقدس 

 
 استئناف العمل في المعبر لليوم الثاني ومئات المسافرين يجتازونه في كال االتجاهين :رفح .٤٠

استأنف الجانب الـمصري، أمس، العمل في معبر العودة الحدودي برفح لليوم  :محمد الجمل - رفح 
لبة والـمرضى على التوالي، وسمح للـمئات من حملة اإلقامات في مصر والخارج والط الثاني

 .والحاالت اإلنسانية الطارئة بمغادرة القطاع والتوجه لـمصر
 ٦/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
   نسف منزالً في دير البلح وشرد سكانهاالحتالل .٤١

كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن العملية العسكرية اإلسرائيلية التي تمت في ساعة متأخرة من : غزة
 البلح شردت عشرات المدنيين الفلسطينيين بعد نسف منزلهم، ودمرت أراض ليلة الماضية، شرق ديرا
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زراعية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة بحق المدنيين 
  .الفلسطينيين

  ٥/١١/٢٠٠٨، قدس برس 
 
  وية من نقص حاد في المالبس واألقمشة الشت تعانيغزة: رئيس اتحاد الصناعات .٤٢

أكد علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات أن االحتالل اإلسرائيلي منـع            :  أ ف ب   - حامد جاد  -غزة
أخيرا دخول المالبس واألحذية إلى غزة بحجة أن الشحنة األخيرة من المالبس التي كان من المفتـرض                 

ألشهر الثالثـة   أن االحتالل سمح خالل ا    "وأوضح الحايك    .دخولها تضمنت أقمشة تستخدم كزي عسكري     
الماضية بدخول بضع شحنات فقط من المالبس واألحذية وذلك بعد ان منع دخول هاتين السلعتين ألكثـر                 

واعتبر الحايك أن    .من عام مضى األمر الذي لم يغير شيئا من النقص الحاد الذي تعاني منه أسواق غزة               
مناً مع ما تعانيه أسواق غزة من نقص        امتناع االحتالل عن تزويد سوق غزة بالمالبس واألحذية جاء متزا         

حاد في المالبس واألقمشة الشتوية، إضافة إلى تزامن هذا اإلجراء غير المبرر مع احتياجـات الـسوق                 
  .لتلبية احتياجات المواطنين من مالبس وأحذية قبل حلول عيد األضحى

 ٦/١١/٢٠٠٨الغد، االردن، 
  
 م بفصل النفايات الصادرة عنهامن المنشآت االقتصادية ال تقو% ٩٥": اإلحصاء" .٤٣

 أصدره، أمس أن ٢٠٠٨ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء في تقرير حول مسح البيئة االقتصادي : البيرة 
من المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية ال تقوم بفصل النفايات الصادرة عنها، فيما بلغت % ٩٥

من % ٦ر٦، موزعة بواقع %٤ر٨ األنشطة االقتصادية نسبة المنشآت التي تقوم بفصل النفايات في كافة
من المنشآت في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك تراجعا في المنشآت التي % ١ر٣المنشآت في الضفة و

تقوم بفصل نفاياتها الصلبة، حيث بلغت نسبة المنشآت التي تقوم بفصل النفايات في األراضي الفلسطينية 
 .٢٠٠٦في العام % ٦

 ٦/١١/٢٠٠٨فلسطين، األيام، 
  
  "اسرائيل" على اوباما ان يحقق العدالة للشعب الفلسطيني واال ينساق خلف :اسالميو االردن .٤٤

قال همام سعيد المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين في االردن لرويتـرز ان علـى               : عمان رويترز 
الذي يأتي اآلن البد ان يكفـر       "وقال   .اوباما ان يحقق العدالة للشعب الفلسطيني واال ينساق خلف اسرائيل         

هناك شعب فلسطيني اخرج من ارضه وهو شعب محاصر في بلده وشـعب اكثـره               . عن سيئات امريكا  
الجئ خارج ارضه والبد ان يراعى موقف العدالة في هذه المسألة وان ال تسير االدارة االمريكية خلـف              

  ."االكاذيب اليهودية
  ٥/١١/٢٠٠٨رويترز، 

  
  سفينة لكسر الحصار عن غزة ن يسعون لتسييرنواب أردنيو .٤٥

يـشارك فيهـا   ، دعا نواب أردنيون إلي تسيير سفينة لكسر الحصار عن غـزة  :عمان ـ سليم المعاني 
أعضاء من مجلس النواب األردني علي أن تنطلق من ميناء العقبة األردني باتجاه مينـاء غـزة تبنـي                   

ب أن هذا الموقف يتوافق مع الـسياسة التـي تنتهجهـا            وأكد النوا  االقتراح حزب جبهة العمل االسالمي    
األردن تجاه القضية الفلسطينية ووفاء لدماء الشهداء األردنيين علي أرض فلسطين وإسهاما فـي كـسر                

  .الحصار الظالم عن القطاع الذي يعيش ظروفا مأساوية
  ٦/١١/٢٠٠٨األهرام، 
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    ليارات دوالر لتهويد القدس رصدت خمسة م"إسرائيل": وزير األوقاف األردني األسبق .٤٦

قال وزير األوقاف األردني األسبق والخبير في شؤون القدس والمسجد األقصى : محمد النجار - عمان 
 رصدت خمسة مليارات دوالر لتهويد المدينة المقدسة، محذرا من "إسرائيل"المهندس رائف نجم إن 

   .لقدسالخطوات اإلسرائيلية المتسارعة لتهويد المسجد األقصى وا
وكشف نجم للجزيرة نت أن وفدا أردنيا سيغادر إلى القدس األسبوع المقبل لالجتماع بمسؤولين 
إسرائيليين إلبالغهم الرفض األردني للخطوات التي تتخذها إسرائيل في باب المغاربة ومشاريع تهويد 

 مترا ٤٠نشاؤه على بعد ولفت إلى وجود عشر كنس يهودية في القدس اليوم، آخرها تم إ .المدينة المقدسة
إسرائيل تعمل اآلن على بناء أكبر كنيس في العالم فوق المحكمة "فقط من باب القطانين، وأضاف 

  ".الشرعية في القدس
 ٥/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  األردنية تحمل بريطانيا نتائج وعد بلفور ةالنقابات المهني .٤٧

يطانية المسؤولية التاريخية االولى في دعم عصابات حملت النقابات المهنية األردنية الحكومة البر: عمان
 على وعد بلفور ٩١وقالت في بيان لها صدر أمس بمناسبة الذكرى الـ . الصهاينة باغتصاب فلسطين

إن أرض فلسطين من البحر الى النهر هي أرض عربية أسالمية وال نعترف بإقامة أي كيان غاصب "
  ".على أي جزء من أرضها

  ٥/١١/٢٠٠٨، السبيل، األردن
  
  مشعل أكد أهمية الدور األردني في القضية الفلسطينية:  بعد اللقاءالعجلوني .٤٨

، إن اللقاء الذي جمعه برئيس "السبيل"قال األسير المحرر سلطان العجلوني لـ:  تامر الصمادي- السبيل 
ترام حماس اح" وأكد .المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في دمشق، تطرق للعديد من القضايا

ألمن األردن واستقراره، وأن أمن األردن هو مصلحة فلسطينية وأن حماس لم ولن تحاول المساس بأمن 
: وأشار العجلوني إلى أن مشعل أشاد بالتقارب الحاصل بين حماس والحكومة األردنية، قائال ."..البالد

ردن يبدون تفهما جيدا ونأمل أن إننا شعرنا برغبة صادقة وجادة في فتح صفحة جديدة، اإلخوة في األ"
  ."..تخرج المحادثات بشيء طيب يفيد الطرفين، فالقطيعة السابقة كان المستفيد الوحيد منها اإلسرائيليون

 ٤/١١/٢٠٠٨السبيل، األردن، 
  
  في سوريا واألردنمكغيره واليعامل : في لبنانورشة عن العمال الفلسطينيين خالل زكي .٤٩

هناك عوائق قانونية تحول دون تحقيق الغاية المرجوة منها في إعطاء "يش أن أعلن وزير العمل محمد فن
الفلسطيني الحق في العمل واستثنائه من آليات ونصوص تنظيم العمالة األجنبية، لتعذر تطبيق مبدأ 

 . "المعاملة بالمثل مع عدم إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة
عمل التي نظمتها، أمس، جبهة التحرير العمالي واالتحاد العام لنقابات كالم فنيش جاء خالل ورشة ال

أوضاع العمال الفلسطينيين في "عمال فلسطين في لبنان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، حول 
 . "كومودور ميريديان"، في فندق "لبنان

يد جنبالط، الوزير السابق حضر جلسة االفتتاح إلى جانب فنيش، النائب عالء ترو ممثالً النائب ول
مروان حمادة، ممثل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي، أمين سر الحزب التقدمي االشتراكي 
شريف فياض، مدير مؤسسة فريدريش ايبرت في الشرق االوسط هايو النز وممثلون عن الفصائل 

 . الفلسطينية ونقابات العمال
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 عصمت عبد الصمد على أن موضوع الورشة انساني وقانوني، بداية، شدد أمين عام جبهة التحرير
 . وسترفع توصياتها إلى المعنيين للمساهمة في حل هذه المشكلة، وفي خطوة لتنظيم سوق العمل في لبنان

ثم تحدث رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين ابو يوسف العدوي عن حقهم بمطالبة السلطات اللبنانية 
توطين "وكرر رفضه الحديث عن . ة واالجتماعية، وعلى رأسها حق العملبإعطائهم الحقوق المدني

 . "الشعب الفلسطيني في لبنان
العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية فيها الكثير "أما ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت سمير فرح فأشار إلى أن 

 . "ن المسؤولية فيهامن االلتباس وهي مبنية على الحذر وعدم الثقة بين الطرفين، ويتحمل الطرفا
 زكي 

بعدم بقاء بصمات من التاريخ من القتل على الهوية والمقابر الجماعية، ألننا منذ "من جهته، طالب زكي 
 أعلنا سياسة واضحة تجاه لبنان، برفضنا التوطين والتمسك بحق العودة وإننا تحت سيادة ٢٠٠٥ أيار ١٥

 . "اء كافةالقانون اللبناني، وعلى مسافة واحدة من الفرق
 من قتال وحوار، لكن من استمع الى خالد مشعل "حماس"رغم كل ما بيننا وبين حركة "أضاف بأنه 

باألمس في زياراته الى الرؤساء الثالثة كأنما كنت انا الذي أتحدث في الموضوع اللبناني، لم يعد من 
 . "ينجميعنا يعرف بوجود مؤامرات لمنع عودة الفلسطيني. مجال للعب والتالعب

، معرباً عن "استثنى بعض المهن لتسمح للفلسطيني بالعمل"وشكر زكي الوزير السابق طراد حمادة الذي 
بثقله في مجلس الوزراء مع كل الذين معنا للعمل من أجل ان يكون الفلسطيني في "أمله بأن يلقي فنيش 

 . "لبنان مثله مثل الفلسطيني في سوريا واألردن
 فنيش 

ر أن ال تعارض بين إقرار وممارسة العديد من الحقوق ومنها حق العمل، وبين رفض أما فنيش فاعتب
هذا الشعب األسطوري بصموده في أسوأ ظروف العيش ": وقال. مشاريع توطين الفلسطينيين في لبنان

لن تضعف إرادته إن توفر له بعض من حقوق هي واجب علينا بمقتضى روابط األخوة والتزامنا باتفاقية 
 . " اإلنسانحقوق

وأكد سريان مفعول المذكرة التي أصدرها الوزير السابق طراد حمادة والتي يستثنى فيها الفلسطيني من 
جلسات ورشة العمل مناسبة لحوار يخلص إلى "النص الذي يحصر بعض المهن باللبناني، آمالً أن تكون 

اص حقهم في العمل، وتكون جزءاً من حصيلة تعالج ما يشكو منه الفلسطينيون المقيمون في لبنان من انتق
 . "ملف الحوار اللبناني الفلسطيني

 . كما أدان فنيش تقاعس وكالة األونروا وتنصلها من مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين وتقليص تقديماتها
 كلمة جنبالط 

شأن ثم ألقى ترو كلمة جنبالط مذكراً بأن مجلس الوزراء وافق على اقتراح الوزير كمال جنبالط ب
تنظيم عمل  (١٨/٩/١٩٦٤ تاريخ ١٧٥٦١الفلسطينيين وتقرر إبالغه الى وزارة الشؤون بالمرسوم رقم 

 . مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبنانيين) األجانب
قدرة لبنان حكومة ومنظمات المجتمع المدني واألهالي، على العودة إلى العمل "واعتبر أن هذا يؤكد 

لبنانية إلعطاء الفلسطينيين حقهم في العمل، في ظل األنظمة والقوانين بالمراسيم الصادرة عن الدولة ال
والمراسيم الصادرة في هذا الشأن، آخذين بعين االعتبار تطور عدد السكان الفلسطينيين وبالتالزم زيادة 

 . "عديد اليد العاملة الفلسطينية التي تتمتع بالمهارة والجودة والقدرة
، آمالً أن تقدم وزارة "سطينيين سياسياً والعمل إلنجاح الحوار في القاهرةضرورة وحدة الفل"وشدد على 

العمل في عهد فنيش كل التسهيالت وان ال تخضع ألي ضغوط وأن تراعي االعتبارات القانونية وتخرج 
 . من االستنسابية واالبتزاز في دوائر الوزارات التي كانت سائدة سابقاً

 جلسات العمل 
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العمل، حيث عقدت األولى برئاسة وزير اإلعالم الدكتور طارق متري، وتناولت ثم انطلقت جلسات 
، وشارك فيها رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل "واقع العمال الفلسطينيين في لبنان"

سطيني مكاوي ممثالً بمستشاره زياد الصايغ، زكي، منسقة اللجنة العمالية المشتركة للحوار اللبناني الفل
 . المحامية أمال سكافي

على محك "وطالب متري ممثلي النقابات المشاركين بأن يضعوا من يعدهم بإيجاد حلول لمشاكلهم، 
التشريع "وأشار الى ان . "جميع المسؤولين واللبنانيين في سلة واحدة"، ناصحاً إياهم بعدم وضع "التنفيذ

تشجع النواب على التوقيع على عريضة تطالب بتعديل في المجلس النيابي يواكبه إيجاد حالة في البلد 
 . "بعض القوانين

أهمية ترميم الذاكرة المشتركة، العمل بشكل هادئ وجدي : أما الصايغ فشدد على عدد من النقاط منها
على المواضيع االجتماعية واالقتصادية كافة، تفكيك االلتباس بين الحقوق االجتماعية واالقتصادية 

 . نورفض التوطي
التنظيم النقابي للعمال الفلسطينيين في لبنان "وترأس الوزير خالد قباني الجلسة الثانية، التي تناولت 

، وشارك فيها رئيس االتحاد الدولي للعمال العرب حسن جمام وزياد عبد الصمد باسم "والدور المطلوب
 . شبكة المنظمات العربية غير الحكومية

التعقيدات السياسية الناجمة عن الظروف الصعبة التي مر وال يزال يمر وتحدث قباني عن دقة االمور و
ولكن يجب ان نفرق بين حقوق الفلسطينيين المدنية واالجتماعية، والمسائل األمنية المتعلقة "بها لبنان، 

ة بهم والتي ترعاها الحكومة بالتعاون والتنسيق مع األشقاء المسؤولين والقياديين الفلسطينيين بكل حكم
 . "ومسؤولية ولكل منهما مساره

 ٦/١١/٢٠٠٨السفير،     
  
  مصر الرسمية والشعبية تأمل من أوباما تغيير سياسة واشنطن وحل قضية فلسطين .٥٠

لم تتباين ردود األفعال المصرية الرسمية والشعبية كثيراً، بشأن الترحيب : عرفة.  محمد ج- القاهرة 
. لمتحدة وأفول نجم المحافظين الجدد في الحزب الجمهوريبانتخاب باراك أوباما رئيساً للواليات ا

واعتبر كثير من المصريين نتائج االنتخابات هزيمة لنهج الرئيس الحالي جورج بوش وحزبه 
وبالمقابل لم يخف العديد . الجمهوري، لكنهم طالبوا أوباما بتغيير سياسة بالده وحل القضية الفلسطينية

صريين في وسائل اإلعالم المختلفة، مخاوفهم من أن تظل السياسة األمريكية من المحللين السياسيين الم
  .ية للجانب اإلسرائيلي علي حالهاالموال

 ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس  
  
 والفصائل الفلسطينية" إسرائيل" تثبيت التهدئة بين مصر تطلب .٥١

 بإجراء )٥/١١(لألبناء أن مصر شرعت صباح اليوم األربعاء " قدس برس"علمت وكالة : غزة
االتصاالت مع الحكومة اإلسرائيلية والفصائل الفلسطينية من أجل تثبيت التهدئة التي ترعاها بعد استشهاد 

  .ستة من كتائب القسام في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية
 ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
 "إسرائيل"منتدى يضم الجامعة ليست حريصة على حضور أي  :هشام يوسف .٥٢

 في مؤتمر صحفي عقب عودته من  العربية،أكد السفير هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام للجامعة
، مؤكدا أن "إسرائيل"مارسيليا أمس الثالثاء، أن الجامعة ليست حريصة على حضور أي منتدى يضم 
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لموقف عربي تضامني والذي أصر مشاركتها، الجامعة، في أعمال واجتماعات اتحاد المتوسط جاء ثمرة 
 .على حضور الجامعة لبلورة موقف عربي موحد حيال القضايا المهمة

 ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  
  وريين في األراضي المحتلةعو لحماية حقوق الفلسطينيين والسقطر تد .٥٣

لراهن أكدت دولة قطر ان حالة حقوق االنسان في االراضي العربية المحتلة في الوقت ا:  قنا–نيويورك 
أسوأ منها في أي وقت مضى للسكان الفلسطينيين والسوريين نتيجة االحتالل االسرائيلي القمعي 
والطويل، منوهة بهذا الصدد الى ان حالة حقوق االنسان في األرض الفلسطينية المحتلة شهدت ترديا 

ين قد شكال عاملين كبيرا في عدة اجزاء منها والسيما قطاع غزة وان تصعيد العنف وعدم حماية المدني
جاء ذلك في الكلمة التي القاها السيد سالم مبارك آل شافي المستشار بالوفد الدائم . مهمين في هذا التردي

لدولة قطر لدى االمم المتحدة بنيويورك، امس، امام اللجنة الرابعة للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة 
رير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية تق" المعنون ٣٠لالمم المتحدة حول البند 

  ".التي تمس حقوق االنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في االراضي المحتلة
  ٦/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر، 

  
 وباما سيعزز التوجه الدبلوماسي االمريكي في فلسطين أانتخاب : أمريكيةأكاديمية  .٥٤

كاديمية البارزة التي عملت سابقا مع داعية حقوق ماري اليزابيث كينغ األأكدت : ف سمير ناصي- لندن 
وباما سيعطي أن انتخاب ، أاالنسان الراحل مارتن لوثر كينغ، ومؤلفة عدة كتب عن السالم في العالم

 متفهم لقضايا المنطقة بحكم خلفيتهه نأ حيث. فضلية للتعامل الدبلوماسي مع قضايا الشرق االوسطأ
ولن يعتمد الحلول العسكرية المتسرعة في ، ريكيينمالعلمية والثقافية وعالقاته بكبار المثقفين العرب األ

ى المقاومة الشعبية السلمية التي إلدعت الفلسطينيين من جهة أخرى، و. خيرأال كخيار إهذه القضية، 
شجبت كينغ بشدة ي السياق ذاته فو .ولى الستعادة حقوقهم المسلوبة في فلسطينتميزت بها االنتفاضة األ

 كما انتقدت الجهات التي تستفيد .عزلهاالسعي إلى حماس ومع حركة مريكية الحالية تعامل الحكومة األ
من المآسي التي يعيشها الفلسطينيون خصوصا في مخيمات الالجئين وتشجعهم على ممارسة العنف 

ـ ين تحت ظل سلطة دولة عنصرية كخقناع الفلسطينيين الرازإ من الصعب وأوضحت أنه ..فقط
 .راضيهم وتنشئ مستوطنات عليها باعتماد الالعنف فقطأ تنكّل بهم يوميا وتحتل "سرائيلإ"
  

 ٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  إحياء السالم :  في عهدة أوباما تحضر لمبادرات في المنطقةأميركا .٥٥

هد بروكينغز والمسؤول السابق في في مع  رأى مارتن أنديك، مدير: جويس كرم- نيويورك، واشنطن 
دارة الرئيس بيل كلينتون عن ملف الشرق األوسط، أن أوباما أمامه فرصة لـفتح صفحة جديدة مع إ

أن  موضحاً .العالم العربي والشرق األوسط تعيد ترسيخ التفاهم وتعطينا فرصة كنا خسرناها مع بوش
 االستراتيجية األوسع الدارته في المنطقة، وأنها أوباما مبادرات متوازية، ستكونأن يطلق من المحتمل 

 فلسطينية في -  واسرائيلية، سورية- ستكون تحت مظلة المبادرة العربية ورعايته مفاوضات اسرائيلية
ثمرة أسهل قطفها من المسار الفلسطيني انما هذا ال يعني "أن المسار السوري هو  مشيراً إلى .الوقت ذاته

، وأن المعضلة األكبر هو استعداد سورية للتحول في موقعها "سورية أوالً"أن على أوباما أن يتبع 
 ."االستراتيجي واعادة درس عالقتها بحزب اهللا وحماس وايران

  ٦/١١/٢٠٠٨الحياة،  
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  ندوق للبنك الدولي لتشجيع االستثمار في الضفة وغزةص .٥٦

طاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع انشأ البنك الدولي صندوقا ائتمانيا لتشجيع استثمارات الق: واشنطن
جنبية شيئا يذكر لتعزيز النشاط االقتصادي في منطقة تضررت بشدة من غزة حيث لم تفعل المعونات األ
 بنك االستثمار االوروبي واليابان والسلطة  فيما تجدر اإلشارة إلى أنالصراع االسرائيلي الفلسطيني

  .قو الصندونسيرع هم من الفلسطينية
  ٥/١١/٢٠٠٨، رويترز

  
   مليون يورو لدفع رواتب تقاعد الموظفين الفلسطينيين١٥ األوروبي يساهم بـ االتحاد .٥٧

 مليون يورو عبر آلية بيغاس للمساهمة في ١٥  قدم االتحاد األوروبي، : نائل موسى-القدس المحتلة 
قدمي  متقاعدا وموظفا فلسطينيا من م٧٨،١٥٣صرف رواتب ومخصصات التقاعدية شهرية لنحو 

 وأشار مسؤول العمليات لدى المفوضية األوروبية في القدس روي ديكينسون، الى .الخدمات العامة
تعاون االتحاد األوروبي والدول األعضاء الوثيق مع رئيس الوزراء فياض عبر آلية بيغاس للمساعدة في 

 ، المحدد كل شهرضمان صرف رواتب الموظفين المدنيين في السلطة الوطنية بشكل كامل وفي الوقت
وعبر المسؤول . لتكون هذه أطول فترة في تاريخ السلطة التي يتم خاللها صرف الرواتب دون انقطاع

عن اعتزاز االتحاد األوروبي لتمكنه من المساهمة في االنجازات الملحوظة التي حققها رئيس الوزراء 
قطاع غزة، وتعتبر بيغاس آلية فياض و فخره أيضاً بدعم السلطة من أجل صرف رواتب الموظفين في 

 .كبر مانح للشعب الفلسطينيأالتمويل الرئيسة لالتحاد باعتباره 
 ٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  للحديث عن دور الرباعية في دفع عملية السالم  بلير يتجاهل دعوة مجلس األمنتوني .٥٨

ورته الحالية وسفير قال السفير جورج أوربينا رئيس مجلس األمن في د : طارق فتحي-  نيويورك
ن توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق االوسط لم أ ،مم المتحدة األىكوستاريكا لد

نشائها إب المجلس بالقدوم والحديث حول الدور الذي لعبته اللجنة الرباعية منذ لطام ى اآلن علىيرد حت
  .ليينفي دفع عملية السالم بين الفلسطينيين واالسرائي

 وأوضح سفير كوستاريكا أن . مجلس األمنى ولم يقدم رئيس المجلس تفسيرا لرفض توني بلير الرد عل
 نوفمبر الحالي موعدا لعقد جلسته الدورية حول الصراع بين الفلسطينيين ٢٥ مجلس األمن حدد

  .واالسرائيليين وعملية السالم بمنطقة الشرق االوسط
  ٦/١١/٢٠٠٨األهرام، 

  
  وهو من أصل إسرائيلي رئيساً لطاقم البيت األبيض" رام عمانوئيل"عين أوباما ي .٥٩

عين الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما رام عمانوئيل وهو من أصل إسرائيلي            : وكاالت - واشنطن
ويشار إلى أن رام عمانوئيل يبلغ من العمر تسعة وأربعين عاماً من مواليـد              . رئيساً لطاقم البيت األبيض   

وكان قد تطوع للعمل في إسـرائيل  . اغو وهو عضو في الكونغريس في واشنطن يمثل والية إيلينوي         شيك
  .  عاماً حيث عمل في قاعدة لجيش الدفاع اإلسرائيلي في شمال البالد١٧إبان حرب الخليج األولى قبل 

  ٦/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
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  !الحمد هللا الذي جعل لغزة بحراً .٦٠
  إبراهيم حمامي.د

ذه العبارة التي قالها امام المسجد الذي صلينا فيه الجمعة في قطاع غزة بعد أن يسر اهللا سـبحانه                   كانت ه 
  .وتعالى أن نصل ونكسر الحصار عبر البحر، لنتواصل مع أهلنا وأحبتنا، ولنحرج اشقائنا واخوتنا
لجميـع،   رحلة عاصفة في بحر هائج قادتنا نحو قطاع غزة، بعد أن سدت مصر معبر رفح في وجـه ا                  

  .دون أي عذر مقبول، وبقسوة غير مبررة، محولة قطاع غزة ألكبر سجن في التاريخ
 نائب أوروبي من الوصول لغزة عبـر        ٥٣ في ذات األسبوع الذي أبحرنا فيه منعت السلطات المصرية          

 معبر رفح، سألني أحدهم لماذا؟ لم أستطع أن أجيب، ال توجد اجابة واحدة مقنعـة، أيعقـل أن يتـداعى                   
العشرات من النشطاء األجانب ليخاطروا بأنفسهم من أجل كسر الحصار عن غزة، بينما تغلـق مـصر                 

 مريض فيما يشبه االعـدام    ٢٦٠الحدود في وجه المرضى والطلبة والعالقين، ليقضي حتى اللحظة قرابة           
  .الجماعي، وتكون مصر هي المسؤولة عن ذلك؟ أمر ال تفسير له وال مبرر

الحمد هللا الذي جعـل لغـزة       : الذي جعل لغزة بحراً كما قال خطيب الجمعة، وأزيد عليها          نعم الحمد هللا    
  . أرض العزة-بحرا، ال يقف عليه جندي عربي يوجه بندقيته نحو المحاصرين من أهل غزة 

   ما الفائدة؟
 تساءل البعض ما فائدة سفن فك الحصار؟ وزاد البعض اآلخر هي فقط اعالمية تخـص مـن عليهـا،                   

  : محوا لي أن أرصد الرسائل التي جاءت بها تلك السفن، خاصة الرحلة الثانيةواس
  أثبتت هذه السفن أن العالم لم ولن ينسى غزة، ولن يتركها وحدها

) ٤٨( على متن السقينة في رحلتها الثانية كان هناك فلسطينيون من الضفة والقدس وغـزة و الـداخل                   
  اعدت بيننا المسافاتوالشتات، لتثبت أننا شعب واحد مهما ب

  تكرار الرحالت فرض معادلة جديدة ودشن خطاً بحريا بين غزة والعالم الخارجي
شجعت هذه الرحالت الوفود البرلمانية الدولية على سلوك نفس الطريق وصوالً إلى غزة للتأكيـد علـى                 

  خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي
  لتؤسس لمبدأ العون عبر البحرحملت السفينة على متنها مساعدات طبية رمزية  

أحرجت هذه الرحالت الحكومات العربية التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فـي حـصار الـشعب                 
  الفلسطيني في غزة

كما أحرجت جامعة الدول العربية التي فشلت وعبر عقود من الزمان في تقديم أي شيء يـذكر للقـضية       
  للمتضامنين األوربيين بدالً من أن يكون معهمالفلسطينية، واكتفى أمينها العام بالتصفيق 

   سحبت هذه الرحالت أي مبرر وعذر البقاء منفذ غزة البري للعالم الخارجي مغلقاً 
بالتأكيد ان احتياجات مليون ونصف المليون فلسطيني لن تحملها سفن صغيرة، ولن تحل المساعدات التي               

تيار فلسطيني معين يساهم بشكل مباشر فـي حـصار          تحملها مآسي القطاع، لكن التشكيك الذي يأتي من         
  . غزة، هو تشكيك مشكك فيه

  ..أجانب ولكن
قبل االنطالق جلس الجميع يتدارسون االحتماالت والسيناريوهات المتوقعة، نتحدث هنا عن أجانب مـن              

ت،  جنسية مختلفة، ال يربطهم إال رفضهم للظلم والحصار على غزة، تنوعت االحتمـاالت والتوقعـا           ١٣
كان منها أن تعترض بحرية االحتالل السفينة، أو أن تصعد على ظهرها للعربدة، أو اعتقال كل أو بعض                  
من عليها، أو اطالق النار واصابة النشطاء، وفي هذا االحتمال تحديداً طال الحديث، هل تعود السفينة اذا                 

لتقييم الموقف حـال حدوثـه،      أصيب أحدهم أم تكمل، من يتخذ القرار، ولهذا الغرض شكلت لجنة طبية             
الغريب أن االجماع كان االستمرار بهذه الرحلة مهما كان الثمن والتضحيات، بل أن أحـدهم قـال لـو                   

  !!أصبت القوا بي في عرض البحر وأكملوا
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 عندما تراءت لنا غزة في األفق تعانق األجانب وذرفوا الدمع، وبدأ بعضهم بالهتاف أو الغنـاء، كـانوا                  
عادة ال توصف، ونشوة انتصار غامرة، من الصعب فهم ما جرى، ومن الصعب فهم مواقف               جميعاً في س  

  . اخوتنا واشقائنا
أين علماء األمة وقادتها؟ أين الشخصيات االعتبارية والسياسية، أين الجامعة العربية؟ أين وأيـن وأيـن؟                

 يـا اهللا مـا أصـعب هـذه          غزة يصلها أجانب مخاطرين بحياتهم ومستقبلهم، ويتمنع عنها علماء وقادة،         
  . المعادلة، ويا عاركم من مواقفكم

  نتائج وبشائر
دخلنا غزة والجو مكفهر عاصف، وغادرناها وشمسها مشرقة، وبين الوصول والمغادرة أيام قليلة حملت              

  : بشائر جديدة، ال ندعي أنها من بركات الرحلة، لكنها بالتأكيد من آثارها، وهذا بعضها
نة إلى ميناء الرنكا القبرصي، أعلن عن رحلة ثالثة تحمل على متنها ثالثـة عـشر                 قبل أن تصل السفي   

بريطانيا ايطاليا تركيا سويسرا اسكتلندا وأيرلندا، وهـم يمثلـون الوفـد            : برلمانياً من عدة دول أوروبية    
عبر معبـر    نائباً برلمانياً دولياً الذي منعته مصر من الدخول إلى غزة            ٥٣البرلماني الدولي المكون من     

  .رفح، إلى جانب نشطاء سالم وحقوقيين
 في اليوم التالي لمغادرة السفينة، وصل ثمانية من البرلمانيين األوربيين من الذين منعتهم مـصر مـن                  

ايريز، وأعلنوا وقوفهم مع خيار الـشعب الفلـسطيني         /عبور رفح إلى غزة عن طريق معبر بيت حانون        
  نع مصر ويسمح االحتالل؟الديمقراطي، أليس من المخجل أن تم

تمت دعوة نواب المجلس التشريعي للقيام وألول مرة بزيارة رسمية لمقـر البرلمـان األوروبـي فـي                  
  .٢٠٠٩مارس /بروكسيل العام القادم وتحديداً شهر آذار

التغطية االعالمية هذه المرة أعادت قطاع غزة للواجهة خاصة بعد أن غطت وكاالت أنبـاء وصـحف                 
  لزيارة وألول مرة، مركزة على أهدافها وعلى معاناة القطاععالمية تلك ا

  نشطت حركة الالجئين الفلسطينيين في الخارج، وبدأوا بالتحرك لدعم أهلهم في الداخل
خالل وجودنا في غزة أعلنت الحكومة عن اطالق سراح كافة المساجين السياسيين لديها، وقد كان ذلك،                

  هذا الملف، طبعاً في حال استجابت رام اهللا لذلكفي بادرة تفتح طاقة أمل في انهاء 
وخالل تلك األيام أيضاً خفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية رغم الحصار، وهو ما ينعكس علـى                

  األسعار بشكل عام، ويخفف األعباء عن المواطن
خطوة في االتجاه   اليوم فتحت الحكومة المصرية معبر رفح لمدة ثالثة أيام وفي االتجاهين وللجميع، وهي              

  الصحيح نأمل أن تستمر دون اغالقات 
خالصة األمر أن غزة وفلسطين من بحرها لنهرها هي في قلوبنا، وقلوب كل محب للعدل والحق، ولـن                  

  .ننساها أو نتقاعس عن واجبنا تجاهها، وهذا أضعف االيمان
  ٤/١١/٢٠٠٨موقع أخبارنا 

  
  مشعل يرمي الكرة في ملعب سليمان .٦١

 عمار نعمة
 خالد مشعل الى لبنان، التي كانت مقررة منذ مدة "حماس"تشير زيارة رئيس المكتب السياسي في حركة 

 الظروف اللبنانية المحلية اثر احداث ايار ومن ثم انتخاب رئيس جديد "تنضج"طويلة لكن تم تأجيلها حتى 
ة في الداخل قد انتقلت فعلياً الى للجمهورية، الى ان الصراع الفلسطيني الداخلي او لنقل الثنائية الفلسطيني

 . الخارج، اللبناني تحديداً، وان كانت قد جاءت في وقت ضائع على الصعيدين العالمي واإلقليمي
 من خالل الزيارة االعالن عن نفسها طرفاً اساسياً في معالجة الملف الفلسطيني في لبنان، "حماس"أرادت 

منظمة " تقريبا بهذا القرار، بمشاركة فصائل في "فتح"كة  خاللها حر"انفردت"وذلك بعد سنوات طويلة 
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وتشير أوساط متابعة للزيارة الى ان زيارة مشعل، التي التقى خاللها اطرافا اساسية . "التحرير الفلسطينية
 الزيارة األخيرة للرئيس "لتجب"في المعارضة والمواالة اضافة الى رئيس الجمهورية، قد جاءت 

، خاصة على صعيد "الخطيرة" مفاعيلها بـ"حماس"باس الى لبنان، والتي تصنف الفلسطيني محمود ع
 . "التوطين"الملف األكبر الذي يعنيها ويعني الفلسطينيين واللبنانيين، أي حق العودة، أو هاجس 

ذلك كان احد اهداف الزيارة، ولكن األهم كان ما جاء به مشعل وما تحدث به امام المسؤولين، وخاصة 
 .  العماد ميشال سليمان، اذ رمى الكرة في ملعبهالرئيس

والواقع ان مشعل قدم رؤية متكاملة تلخص اهمية الزيارة التي اثارت كل القضايا التي وضعت كرزمة 
متكاملة على جدول االعمال، في مسعى للتأسيس لمرحلة جديدة مغايرة على صعيد العالقات مع لبنان، 

 . في ظل نهج مختلف عن السابق
لفت المتابعون الى ان النهج السابق الذي هدفت الزيارة الى تصحيحه كان يستند الى ممارسة فلسطينية وي

خاطئة ذات اهداف شخصية او فئوية، ارادت الزيارة التخلص منها، مثلما هدفت الى التأكيد على البقاء 
 . فلسطينيخارج اطار أي صراع لبناني داخلي عبر عدم االستقواء بأي طرف لبناني على ال

كما قدم مشعل تصورا لماهية الحوار اللبناني الفلسطيني المقبل في اطار مشروع فلسطيني بديل يستند 
على أسس تلحظ حفظ األمن اللبناني واحترام شرعيته كمدخل لحفظ األمن المشترك مع لبنان، والتمسك 

قة يشمل الطرفين في سبيل وضع بحق العودة ورفض التهجير حتى في الداخل اللبناني، وإيجاد مناخ للث
 . كل القضايا التي قد تكون موضع خالف على طاولة الحوار

وتشير األوساط الى ان السلطة اللبنانية باتت امام خيارين، اما التعاطي بإيجابية مع ما قُدم، او االستمرار 
ن انعكاسات او مع واقع الحال في ظل استمرار التجاذبات الفلسطينية، مع كل ما قد يجلبه ذلك م

 .. اهتزازات امنية
لذا، فإن من األهمية بمكان بناء مناخ من الثقة وأجواء مناسبة لتحقيق هذه األمور، حسب األوساط، التي 

والطلب األساس التحاور مع االطراف الفلسطينية المعنية . تؤكد على اهمية الرزمة الشاملة في المعالجات
 على ان ذلك يبقى مشروطاً في ما اذا كانت السلطة اللبنانية وليس االقتصار على طرف دون اآلخر،

 . جدية في المعالجات كما األطراف الفلسطينية
 القدرة على اداء الدور المطلوب على هذا الصعيد، "حماس" إقليمية بأن لـ"قناعة"ويلفت هؤالء الى 

بق، وحصل ان طلب مشعل خاصة وان باستطاعتها متابعة الملفات الهامة على عكس ما حصل في السا
صراحة في زيارته لسليمان ان يبادر األخير شخصياً للدعوة الى الحوار اللبناني الفلسطيني لكي يصبح 

 . في عهدته، وهو الطرف الذي يملك اجماعاً داخلياً قّل نظيره من الضروري استثماره اليوم
ات بين فلسطينيي لبنان، األمر الذي على ان أوساطاً فلسطينية مستقلة تدعو الى عدم تعميق اإلصطفاف

سيؤثر بنظرها على هؤالء كما على العالقة مع لبنان، برغم التقييم اإليجابي لزيارة مشعل كونها تعزز 
الموقف الفلسطيني لجهة تفعيل العمل المشترك مع السلطة اللبنانية الذي ال يتم سوى عبر الحوار 

 . الصادق
لتلغي مفاعيل زيارة عباس الى بيروت، بل شكلت استمرارية لها ويقول هؤالء ان الزيارة لم تأت 

واستكماالً لالجماع الفلسطيني، اذ تبدو الظروف الفلسطينية مهيأة للحوار والتغاضي عن خالفات سابقة 
 . في سبيل المصلحة العامة

نان وعدم على ان تلك األوساط تلفت الى ضرورة استمرار مرجعية منظمة التحرير للفلسطينيين في لب
القفز فوقها، لذا، فإن التعاطي الرسمي يجب ان يستمر معها، على رغم ان ذلك يجب ان ال يشكل عائقاً 
امام تشكيل وفد مشترك للحوار مع لبنان من فصائل المنظمة والتحالف الفلسطيني المعارض، األمر الذي 

لشهر الحالي، والذي سيعقد في ظل سيكون نجاحه مرهوناً بنجاح حوار القاهرة المنتظر في العاشر من ا
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مرحلة ضاغطة بشدة على الساحة الفلسطينية في الداخل بينما يجنح المجتمع االسرائيلي نحو اليمين 
 . والتطرف أكثر فأكثر

 ٦/١١/٢٠٠٨السفير، 
  
  االنتخابات الفلسطينية ووهم الديمقراطية في ظل االحتالل .٦٢

  ياسر الزعاترة
ى الوحدة الفلسطينية العتيدة التي صار غيابها مصدر الشرور كلها بحسب عندما تسأل بعض المتباكين عل

كثيرين، وليس االحتالل وتراجع المقاومة وإصرار البعض على عبثيتها خالفاً لمنطق التاريخ والبشر 
أجمعين؛ عندما تسأل هؤالء عن مسار استعادة الوحدة، فلن تجد منهم سوى مقترحات ظاهرها البحث 

  .، فيما تنتهي دائماً بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة)مة التكنوقراط مثاالًحكو(عن الحل 
ماذا لو فازت حماس من جديد؟ ودعك من سؤال، لماذا عليها التخلى : لكن السؤال الذي يكرهه هؤالء هو

عن فوزها الشرعي؟ والسبب هو أن النتيجة الطبيعية هي الحصار الصهيوني األمريكي من جديد، وهذه 
لمرة معطوفاً على سيطرة فتحاوية أكبر على الوضع في الضفة الغربية لجهة األمن على وجه التحديد، ا

أن يمونوا على شيء خارج مكاتبهم، وإال !!) هذا في حال شكلوا حكومة(بحيث ال يسمح لوزراء حماس 
ف الجنرال فهل يتصور عاقل أن هذه األجهزة األمنية المصممة على قاعدة خريطة الطريق، وبإشرا

دايتون ستغدو تحت إمرة وزير من حماس؛ هي المعدة أصالً لمطاردة الحركة؛ ومن ورائها برنامج 
  !المقاومة برمته؟

هذا االحتمال ليس في وارد القوم، فهم مطمئنون إلى أن االنتخابات في ظل نظام القائمة النسبية المطلقة، 
 في المئة في الدولة العبرية، وأكثرها ٢أقلها (طبقه ومن دون أية نسبة حسم كما في سائر الدول التي ت

ستمنح الغالبية لفتح وحلفائها، وال قيمة هنا لسؤال ما إذا كان على القانون أن )  في المئة في تركيا١٠
يقر من المجلس التشريعي، وماذا لو رفضته حماس وأصرت على القانون السابق الذي أقر عندما كانت 

  ! المجلس؟فتح هي المهيمنة على
هنا نفتح قوساً كبيراً لنذكّر بسيرة الديمقراطية الفلسطينية العتيدة تحت االحتالل، وحيث فاز الرئيس 

حماس  (٩٦الفلسطيني الراحل بانتخابات حرة ونزيهة، ومعه مجلس تشريعي هيمنت عليه فتح عام 
وسائر المانحين، ومضى كل ، وكان هناك قانون للسلطة، وافق عليه اإلسرائيليون واألمريكان )قاطعت

، وصوالً إلى ٢٠٠٠شيء على ما يرام حتى جاء الرفض الفلسطيني لعرض كامب ديفيد صيف العام 
  .انتفاضة األقصى

، وحصار عرفات بدأت عملية االنقالب على الديمقراطية ٢٠٠٢بعد اجتياح الضفة الغربية ربيع العام 
ا على أساس يحجم صالحيات الرئيس المنتخب العتيدة، وصار على السلطة أن تعيد هيكلة نفسه

، وقد أقر شيء من ذلك )عارضوا االنتخابات الجديدة كي ال يحصل عرفات على مزيد من الشرعية(
بالفعل على أمل تخفيف الحصار، ووصل األمر حد محاولة أبطال المرحلة الجديدة االنقالب عسكرياً 

  .هائياً ولم يعد إليه إال وهو على فراش الموتعلى الرئيس، بينما كان أبو مازن قد قاطعه ن
خالصة القول أننا إزاء ديمقراطية إما أن تكون على مقاس االحتالل وداعميه أو ال تكون، والسبب هو 
أن تصميم السلطة قائم على هذه المعادلة، وال يمكن للمحتلين أن يقبلوا بحال تحولها إلى عبء عليهم، 

ا، فالسالح والحصار هو الرد؛ كما وقع عندما تسامحت قيادتها مع خيار وإذا ما وقع ذلك في لحظة م
المقاومة أثناء انتفاضة األقصى، وكما وقع من جديد عندما فازت حماس، بينما عاد الوضع إلى سيرته 
شيئاً ما في الضفة الغربية عندما تحكمت بالسلطة تلك القوى األمينة على مسارها كسلطة أمن ومعونات 

، بينما تواصل التفاوض من دون سقف زمني، ومن )من اإلسرائيليين مقابل المعونات والرواتبتحفظ أ(
  .دون التلويح بخيار المقاومة، فضالً عن التسامح معه أو تبنيه
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كل ذلك يثبت عبثية الديمقراطية تحت االحتالل وفي ظل تحكّمه بكل شيء، وبالتالي عبثية اعتبار 
  .نقسام، هي التي ينبغي أن تخدم االحتالل، وليس الشعب الفلسطينياالنتخابات حالً لمشكلة اال

حماس بدورها وقعت في الفخ عندما صدقت هذه الكذبة؛ كذبة الديمقراطية تحت االحتالل، ونسيت أنها 
  .أمام سلطة مصممة لخدمة برنامج التفاوض العبثي وليس المقاومة

 على قاعدة المقاومة، أما البديل اآلخر فهو منح القيادة من هنا نقول، إن سبيل إنهاء االنقسام لن يكون إال
من جديد لفريق سيدخل الفلسطينيين في رحلة تيه أخرى يعلم الجميع أنها لن تمنحهم أكثر مما عرض 

  !.، فهل هذا ما يريده الحريصون على وحدة الشعب الفلسطيني؟٢٠٠٠عليهم في كامب ديفيد عام 
 ٤/١١/٢٠٠٨السبيل، األردن، 

  
  !ئيس افضل لألميركيين وربما أكثر رحمة بالعربر .٦٣

  عمرو حمزاوي
أكتب هذا المقال في الساعات األخيرة لسباق االنتخابات األميركية ومع بدء توارد نتائجها األولية مشيرةً 
إلى فوز المرشح الديموقراطي باراك أوباما بالمقعد الرئاسي، وكذلك احتفاظ الحزب الديموقراطي 

، بل ربما تمكنه من توسيع هامشها باتجاه حد الثلثين )النواب والشيوخ(جلسي الكونغرس بغالبيته في م
إذا صدقت هذه النتائج األولية سنكون أمام لحظة تحول حقيقية في . الحاسم تشريعياً في مجلس الشيوخ

يذية موازين القوة بالواليات المتحدة تقترب في عمقها من هيمنة الجمهوريين على السلطتين التنف
والتشريعية خالل الثمانينات الريغانية وتعطي اوباما والديموقراطيين تفويضاً شعبياً واضحاً إلعادة صوغ 

هو إذاً حلم التغيير، بعد إخفاقات إدارة بوش الداخلية . مرتكزات الحياة السياسية ووجهتها االستراتيجية
رشح الجمهوري جون ماكين أدراج والخارجية وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، الذي ذهب بفرص الم

الرياح ومكّن أوباما ذا األصول األفريقية وللمرة األولى في التاريخ األميركي من الوصول إلى البيت 
  .األبيض

أميركياً هي لحظة فارقة تراكمت مقوماتها المجتمعية تدريجاً للتصالح مع الماضي العنصري والتاريخ 
نعم لن يرتب مجرد وجود أوباما في . أفريقية وتهميشهم السياسيالطويل الضطهاد المواطنين من أصول 

البيت األبيض تحوالت سريعة في واقع المعاناة االقتصادية واالجتماعية لألميركيين من أصول أفريقية 
وشواهده اليومية المنتشرة على امتداد الواليات المتحدة، إال أنه سيخلق زخماً جديداً لحلم المساواة ويفتح 

ب على مصراعيه لصناعة عقد اجتماعي جديد أكثر توازناً وأرقى إنسانياً بين الغالبية البيضاء البا
وكما دلل انتخاب جون كينيدي ورونالد ريغان وإن بصياغات مختلفة . واألقليات على اختالف ألوانها

وباما الرئيس على قدرة األميركيين على الدفع بمجتمعهم نحو وجهات مستقبلية جديدة، سيكون انتخاب أ
- ٢٠٠٠(الرابع واألربعين بمثابة إعادة اكتشاف لهذه الطاقة التحويلية الهائلة بعد كارثية إدارتي بوش 

٢٠٠٨.(  
للمرة األولى في . أميركياً هي أيضاً لحظة تصالح من نوع آخر، تصالح مع السياسة ومضامينها وأدواتها

ت تتجاوز نسبة إقبال الناخبين على االقتراع حاجز تاريخ االنتخابات الرئاسية االميركية منذ الستينا
اليوم تعود قطاعات ناخبة واسعة، وفي مقدمها الشباب وناخبو األقليات، من الذين عزفوا . الستين بالمائة

خالل األعوام الماضية عن المشاركة وتجاهلوا ممارسة انتخابية صفتها محدودة األهمية والنفع، إلى 
يجسد هذا اإلقبال . هذه القطاعات الى هذا المشهد حيوية ديموقراطيته وتجدد دمائهالمشهد السياسي لتعيد 

الواسع، إلى جانب كونه مصدر التفويض الشعبي ألوباما كرئيس لكل األميركيين، إمكانيةً حقيقيةً لتأسيس 
لسلة من صدقية جديدة للسياسة ولتجاوزها الحسابات الحزبية الضيقة واختصار بوش االختزالي لها في س

يمتلك أوباما وفريق العمل المحيط به مقومات . الهواجس األمنية داخلياً والمغامرات العسكرية خارجياً
فعلية للذهاب باتجاه طرح قضايا المجتمع األميركي الضاغطة من األزمة االقتصادية مروراً بالضمانات 
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شاف ليبرالية النظام السياسي وتوازن االجتماعية والرعاية الصحية والهجرة غير الشرعية إلى إعادة اكت
نعم يظل أوباما مرشح المؤسسة الحاكمة في الواليات . سلطاته الثالث وعليهما افتأت إداراتا بوش طويالً

المتحدة بمعناها الواسع، فقد أيدته معظم المصالح االقتصادية الكبرى والقطاع األكبر من اآللة اإلعالمية 
ية تغير ما بعد بوش وتوافق على المرشح ذي األصول األفريقية كمحركه القوية، وكالهما اقتنع بحتم

الرئيسي، وهو ما يعني أن العديد من الحدود والحواجز الواقعية سترد على الترجمة السياسية لحلم 
بيد أن أوباما بطاقته الكاريزمية وفريقه المتوازن والتفويض الشعبي الذي سيحمله إلى البيت . التغيير

وفي ذلك . ربما مكنه من دفع هذه الحدود قليالً إلى الوراء ومصارعة تلك الحواجز وإن جزئياًاألبيض 
  .خير أكيد للمجتمع األميركي

عالمياً، وبغض النظر عن أحالم البعض وأوهام البعض اآلخر بتعددية قطبية مقبلة وانتقال دفة قيادة 
ظل الواليات المتحدة مع كل تعثراتها منظومة العالقات الدولية من واشنطن إلى عواصم أخرى، ت

الداخلية وأزمات سياستها الخارجية الفاعل األهم في المعادلة العالمية بمقومات قوتها المتنوعة العسكرية 
والتكنولوجية بل االقتصادية، فما زال االقتصاد األميركي ينتج ما يقترب من نصف إجمالي الناتج 

زوع إدارتيه نحو الهيمنة االنفرادية والتوظيف المستمر للقوة أرهقت فترة بوش العالم بن. العالمي
العسكرية في حروب ال حدود وال ضوابط أخالقية لها وفي سياق غياب شبه تام لألداة الديبلوماسية لم 

ولم تكن المحصلة النهائية سوى صورة عالمية هي األسوأ . يتراجع سوى نسبياً في العامين األخيرين
تاريخ الواليات المتحدة لم تعد قاصرة على مناوئي القوة العظمى التقليديين بل امتدت واألقل صدقية في 

يحتاج العالم اليوم إلى إدارة أميركية أكثر انفتاحاً على . إلى حلفائها داخل المنظومة الحضارية الغربية
ة توافقية للتعاطي مع بقية القوة الفاعلة فيه وأكثر تعويالً على الشراكة المتعددة األطراف إلنجاز صياغ

معضالت كبرى في موقع القلب منها األزمة المالية الراهنة والتحديات البيئية وتمدد ساحات الصراعات 
وعلى رغم أن أوباما لم يتمكن خالل الحملة . اإلقليمية على نحو أضحى يهدد السلم واالستقرار الدولي
زاء بعض هذه المعضالت وقارب بعضها اآلخر، االنتخابية الطويلة من تطوير مواقف واضحة المعالم إ

إن لدواعي االستهالك المحلي أو ألسباب أخرى، بخطاب هو اقرب الى حروب بوش االستباقية 
وانتهاكاته المتكررة لمبدأ سيادة الدول، إال أن الشعور الشعبي الجارف بين األميركيين بأهمية تغيير خط 

ط به سيدفع أوباما حتماً نحو البحث عن انفراجات تفاوضية بوش الخارجي وفريق العمل الواقعي المحي
وديبلوماسية ستفرض طابعاً أقل حدية على ممارسة الواليات المتحدة لدورها الدولي وسعيها الدائم للحفاظ 

وربما كان على الرأي العام العالمي، الذي انتخب أوباما قبل أن . على مصالحها االستراتيجية الواسعة
اطنون األميركيون، أال يغالي في توقعاته بتغير جذري في سياسات واشنطن ويترك للقادم ينتخبه المو

الجديد الى البيت األبيض فرصة للعودة بالديبلوماسية إلى الواجهة وللعثور التدرجي على نقاط ارتكاز 
  .تختلف عن ممارسات األعوام الماضية

. ابية من تداعيات فوز أوباما بالسباق الرئاسيأما عربياً، فنحن وعن حق أصحاب التوقعات األقل إيج
تنظيم الوجود العسكري األميركي في العراق باتجاه انسحاب قادم لقوات االحتالل وإدارة ملفات إيران 
المتعددة وأمن إسرائيل هي أولويات اإلدارة القادمة، أما قضايانا المركزية األخرى وفي مقدمها القضية 

 اإلسرائيلي فلن تحصل على األرجح خاصة في العامين األول والثاني -بي الفلسطينية والصراع العر
نعم سيغير انتخاب أوباما من صورة الواليات . لإلدارة الجديدة على الكثير من االهتمام االستراتيجي

المتحدة في العالم العربي وربما منح القوة العظمى مساحة من الصدقية لتجاوز تركة بوش بمحاور الخير 
  .شر وثنائيات المعتدلين والمتشددين، إال أن السياسات األميركية لن تشهد تحوالت نوعية سريعةوال

لكنه ايضاً يوم رائع . فوز أوباما كأول رئيس الميركا من اصول افريقية يضع نهاية لفترة بوش الرديئة
  .لألميركيين وأفضل للعالم، وربما أكثر رحمة بالعرب

  ٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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