
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ويطالبه برفع الحصارمع أوباما" حقيقية وجدية" عن استعداده إلجراء حوارات هنية يعبر
 مسؤولية أي فشل في الحوار" الرئاسة الفلسطينية"و" القاهرة"حماس تحّمل 

  حوار القاهرة تهدد انعقادهأمامعقبات كبيرة : الجهاد
   لن يترجم بانقسام فلسطيني في لبنانحوار القاهرة فشل إذا: حمدان
  حماس غير مسؤولة عن عملية إطالق الصواريخ و  تمدد التهدئةأننأمل في : فلنائي

 بين الحقوق المدنية للفلسطينيين والسالح خارج المخيمات ال مقايضة:  مشعلاًتقدمنمكاوي 

رايس في زيارة وداعية
للمنطقة تستبعد اتفاق سالم 

  بنهاية العام
  

 ٤ص ... 

 ٧/١١/٢٠٠٨١٢٤٩الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٤٩:         العدد       ٧/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

    :السلطة
 ٤   ويطالبه برفع الحصارمع أوباما" حقيقية وجدية" عن استعداده إلجراء حوارات هنية يعبر .٢
 ٤   أي رئيس أمريكي منتخب بدون شروطلقاءمشعل لاستعداد  يعلن عن استغرابه عبد ربه .٣
 ٥  ١٩٤قرار   وحل مشكلة الالجئين وفق٦٧بلغنا رايس أننا نريد دولة على حدود  :عبد ربه  .٤
 ٥  ع لإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفةإلى اتخاذ قرار سريهنية يدعو عباس  .٥
 ٦ المنظمة تؤكد التمسك بالمبادرة المصرية وترفض محاوالت فرض الشروط والتعديالت .٦
 ٦  اسعب قبلت تمديد والية واألخيرةرئيس الوزراء القادم ليس من فتح أو حماس : يوسف .٧
 ٧  منظمة التحرير تدين منع إحياء ذكرى عرفات في غزة .٨
 ٧  عرفاتالداخلية المقالة تنفي تلقيها طلبا إلحياء ذكرى رحيل  .٩
 ٨  قدسعلى مقدسات ال" خطورة إسرائيلية بالغة" يحذر من "التشريعي" .١٠
 ٨  مركز حقوقي يحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الدويك .١١
 ٨ وافق مشعل على موقفه بشأن ربط السالح في المخيمات في لبنان بالسالح خارجهانال :زكي .١٢
    

    :المقاومة
 ٩ اهبة لحوار القاهرة من أجل تحقيق المصالحةحماس تؤكد أنها ذ .١٣
 ٩   لن يترجم بانقسام فلسطيني في لبنانحوار القاهرة فشل إذا: حمدان .١٤
١٠ مسؤولية أي فشل في الحوار" الرئاسة الفلسطينية"و" القاهرة"حماس تحّمل  .١٥
١٠ حمد يحذر من فشل الحوار نتيجة الخالفات داخل حماساأل .١٦
١٠  حوار القاهرة تهدد انعقادهأمامعقبات كبيرة : الجهاد .١٧
١٠  ال وجود ألي خالفات مع  شلح وال حاجة ألي وساطة: نزال .١٨
١١  مصر منعت عدداً من نواب حماس من السفر عبر معبر رفح: لزهارا .١٩
١١ روايتان متناقضتان لخالف واحد ساحته قطاع غزة.. الجهادانقسام ينخر " ةاألخبار اللبناني" .٢٠
١٢ ال لتحويل مساعدات للجهادشى تأثير شلح على أمراء سعوديين ورجال أعمالسعودية تخ .٢١
١٣   لمواقف الشعب الفلسطينيمواقف مشعل في لبنان كانت استمراراً: أبو العينين .٢٢
١٣ فتح تتهم الحكومة المقالة باعتقال العشرات من كوادرها .٢٣
١٣ سلطة باعتقال عناصر لها في الخليلالجهاد تتهم ال .٢٤
١٤ سرايا القدس تقصف سديروت بأربعة صواريخ من طراز قدس .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  حماس غير مسؤولة عن عملية إطالق الصواريخ و  تمدد التهدئةأننأمل في : فلنائي .٢٦
١٤   تتلقى رسائل ايجابية من حماس تؤكد استمرار التهدئة أبيبتل  .٢٧
١٤  المنتخب باالمتناع عن فتح حوار مع إيراناألمريكي تطالب الرئيس " إسرائيل" .٢٨
١٥  ةستراتيجيإالسالم بين مصر وإسرائيل ركيزة : باراك .٢٩
١٥   "    مؤيدي العنف"الحكومة اإلسرائيلية تقطع الدعم عن مئة من المستوطنين  .٣٠
١٥ جيش االحتالل ينهي تدريباته علي فتح جبهتين في آن واحد مع سويا وحزب اهللا .٣١
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٤٩:         العدد       ٧/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

    :األرض، الشعب
١٦  خيةي في القدس ضد انتهاك مقبرة إسالمية تاراحتجاجيةمظاهرة  .٣٢
١٦  صفعة قوية للعملية الديمقراطية في العالم أجمع  فرض الحصار إثر فوز حماس:ماضي .٣٣
١٦    الماضي بالضفة الشهر٢٥٨ واعتقلت ٩٧ مواطنين وجرحت ٤قوات االحتالل قتلت  .٣٤
١٧  ومنشأة زراعية منزال فلسطينيا ٢١ تصدر قرارا بهدم إسرائيليةمحكمة عسكرية  .٣٥
١٧   المرضى بالرشاوى لتسهيل سفرهم"ابتزاز" المصري بـ األمن المرضى تتهم أهاليلجنة  .٣٦
١٧ يات المستقلة من القطاع والضفة يتوجه السبت للمشاركة في حوار القاهرةوفد الشخص .٣٧
١٧  حملة شعبية فلسطينية تطالب بإنهاء االنقسام الداخلي وإنجاح حوار القاهرة .٣٨
١٧  ل أسبوعثالث وثالثون عملية توغل عسكرية إسرائيلية في الضفة خال: تقرير .٣٩
١٨  ٢٠٢٠ تخطط للسيطرة الكاملة على القدس عام "إسرائيل": خليل التفكجي .٤٠
١٨   مواطن٧٠٠معبر رفح ال يزال مفتوحا والسلطات المصرية تعيد  .٤١
١٨  بينهم مشعل والزهار وهنية.. مخيم البريج تضع خمسة توائمامرأة من .٤٢
   

   :اقتصاد
١٩  المهربالحصار يشبع غزة بالوقود .٤٣
   

   :صحة
 ١٩   يحتّجون على السياسة الفاسدة"األونروا"عّمال الصّحة في : لبنان .٤٤
   

   : األردن
١٩ حول تحلية المياه في األردن" إسرائيل"ركة مؤتمر بمشا .٤٥
   

   :لبنان
١٩ بين الحقوق المدنية للفلسطينيين والسالح خارج المخيمات ال مقايضة: مشعل اًتقدمنمكاوي  .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  في جلسات الحواررجح أن يشارك أبو مازن تمصادر مصرية مطلعة  .٤٧
٢٠  بتنفيذ قرارات األمم المتحدة" إسرائيل"دمشق تدعو إلى إلزام  .٤٨
٢٠  النووية على سكان سيناء" إسرائيل"تحذيرات من مخاطر مخلفات  .٤٩
٢٠  نسي لدى السلطة من دخول الحرم االبراهيمياالحتالل يمنع السفيرين المصري والتو .٥٠
٢١ حملة إلكترونية مصرية لوقف االحتفال بمولد أبوحصيرة .٥١
   

   :دولي
٢١ موالون للوبي الصهيوني يتصدرون الئحة مساعدي أوباما .٥٢
٢١  تنكر منع السلطات المصرية سفر مئات طلبة غزةتس حملة أوروبية .٥٣
٢٢   لم تحقق دولة فلسطينية"أنابوليس" رهن السالم مع العرب و"إسرائيل"أمن : ميليباند .٥٤
    

    :حوارات ومقاالت
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٢٢  صالح النعامي... !حماس والتوجس من الخطة المصرية .٥٥
٢٤  أسعد عبد الرحمن. د... فتح وحماس والحكومة": إعالن االستقالل"ذكرى  .٥٦
٢٦  ماجد الزير... الحاجة إلى حوار فلسطيني.. لحظات تاريخية .٥٧
٢٧  ياسر الزعاترة... الكيان الصهيوني في ذروة أزمته .٥٨
٢٨  ايهود باراك... األبيضلدينا صديق في البيت ... رسالة إلى أوباما .٥٩
٢٨  باتريك سيل...  والعالم من جديد في ظل أوباماأمريكاتركيب  .٦٠
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
   للمنطقة تستبعد اتفاق سالم بنهاية العامرايس في زيارة وداعية .١

للمنطقة " وداعية" زيارة أمس كوندوليزا رايس األميركية بدأت وزيرة الخارجية : محمد يونس-رام اهللا 
 أقرتوفي بداية الزيارة، .  سنواتأربع بوش قبل نحو إدارة منذ توليها منصبها في ١٩تحمل الرقم 

 . بحلول نهاية العام الحاليإسرائيلي -  اتفاق فلسطيني إلى رايس انه سيكون من المستبعد التوصل
 قيام أسس أرسى أنابوليس يكون مؤتمر أننأمل في : "أمس "إسرائيل" إلىوضحت رايس لدى وصولها أو

اعتقد انه بغض النظر عما سيحصل : "، مضيفة"دولة فلسطينية عندما تكون الظروف السياسية سانحة
 سيكون األوقاتفي وقت من : " وأوضحت". نتيجةإلىا قاعدة متينة للتوصل حتى نهاية السنة، ستكون لن

 ستواصل العمل على تسوية النزاع أنها وأكدت.  هذه العمليةإطالقمنذ " من المهم توثيق كل ما تم انجازه
 في خضم فترة إسرائيل"وقالت ان . من توليها حقيبة الخارجية" األخيراليوم " حتى األوسطفي الشرق 

 والفلسطينيين، إسرائيل يحد من قدرات الحكومة على حل ما يشكل عقدة النزاع بين األمرخابية، وهذا انت
  ".لكنني اعتقد انه يمكننا المضي في هذا النهج

 ونظيرتها أولمرت رئيس الوزراء المنتهية واليته ايهود أبيب تلتقي رايس في تل أنومن المقرر 
 تزور أنومن المقرر .  رام اهللا للقاء الرئيس محمود عباسإلىه اليوم  تسيبي ليفني قبل التوجاإلسرائيلية

 ترميم إعادة سالم فياض لالطالع على تجربة السلطة في .رايس غدا مدينة جنين برفقة رئيس الوزراء د
  . وتطبيق القانون في المدينةاألمن

  ٧/١١/٢٠٠٨الحياة، 
 
   ويطالبه برفع الحصارمع أوباما" يةحقيقية وجد" عن استعداده إلجراء حوارات هنية يعبر .٢

 حـوارات   إلجـراء  هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال أمس عن استعداده          إسماعيلعبر  : )ب.ف.أ(
نحن مـستعدون لحـوارات حقيقيـة       " المنتخب باراك أوباما، وقال      األمريكيمع الرئيس   " حقيقية وجدية "

نأمـل مـن    "ضاف  أو ".ظ على ثوابت وحقوق شعبنا     الجديد على قاعدة الحفا    األمريكيوجدية مع الرئيس    
 يكررها وان يخرج من عباءة االنحياز       وأال السابقة   اإلدارة أخطاءن يستفيد من    أ الجديد   األمريكيالرئيس  
بالوقوف ولو لمرة واحدة إلى جانب الحـق الفلـسطيني وان            "األمريكيوطالب هنية الرئيس     ".إلسرائيل

  ". ل نهائييرفع هذا الحصار عن شعبنا بشك
  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   أي رئيس أمريكي منتخب بدون شروطلقاءمشعل لاستعداد  يعلن عن استغرابه  ربهعبد .٣

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في تعقيبه على نتـائج                 :رام اهللا 
 شـعبنا  أمـام اؤل بأن هناك فرصة جديدة متاحة شخصيا أشعر بالتف " على أنه    األميركيةانتخابات الرئاسة   
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وشعوب المنطقة في معالجة أكثر توازنا لقضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من أجل إنهاء االحـتالل               
  ". ووضع حد لعقود طويلة من االضطهاد العنصري الذي لحق بنا

قال إنه على استعداد للقـاء      فاجأني أمس خالد مشعل عندما      "وقال عبد ربه حديث لصحافيين في رام اهللا         
 إذا ال اعرف    أنان ال يضع شروطا على مثل هذا اللقاء،         أ أيضامع أي رئيس أميركي منتخب واستغربت       

 ال وهل يعتقد انه بهـذا سـوف يحظـى           أم عصر اليوم وعالم اليوم      إلىكان من يقول هذا الكالم ينتمي       
الجميع بمن فيهم حماس عليهم     "وتابع عبد ربه     ". من قبل الجهة التي يدعوها للحوار      األقلباالحترام على   

ن يوفروا شروط النجاح لهـذه      أ أيضا ولكن عليهم    أوباماأن يدركوا أن هذه فرصة يتيحها انتخاب باراك         
 صراعا وهميا مـع العـالم حـول    أو بأن ال ندخل صراعا وهميا فيما بيننا األقلالفرصة من جانبا على    

 االسـتقالل   وإعالنبرنامج منظمة التحرير    "واعتبر أن البرنامج هو     ". ليهإالبرنامج السياسي الذي نستند     
 إلعـالن  بالـذكرى العـشرين      اآلن نحتفـل    وإننا وخاصة   إليها نستند   أنهو القاعدة السياسية التي يجب      

 للفرص مثل فرص اخرى ضـاعت       وإضاعةاالستقالل، عدا ذلك هو لعب سياسي من الدرجة الرخيصة          
 ينفرد بنا وان يتغلب على هذه الفرصـة التـي يتيحهـا             أن من   اإلسرائيليالحتالل  في الماضي وتمكين ا   

أنا نصف متفائل ونصف متشائم، نصف متفائـل        "وزاد   .األمريكية" التغيير الحاصل في الواليات المتحدة    
ولكن هـي خطـوة فـي االتجـاه         .. ليس تماما ... بسبب أن الوضع في العالم يتجه في االتجاه الصحيح        

 مئة خطوة وعلينا بذل كل الجهـود        الخاطئ، ونصف متشائم ألن الوضع عندنا اتجه في االتجاه          الصحيح
 على حد وصفه".  الخلفإلى إعادتهمن اجل 

  ٧/١١/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  ١٩٤قرار  وحل مشكلة الالجئين وفق ٦٧أبلغنا رايس أننا نريد دولة على حدود : ربهعبد  .٤

نريد دولة فلسطينية مستقلة    : "د الفلسطيني المفاوض ياسر عبد ربه      قال عضو الوف   : محمد يونس  -رام اهللا   
 المقدسـة، وحـل     األمـاكن  وعاصمتها القدس كاملة بما فيها       ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران عام       

رايـس فـي    ]  كوندوليزا األمريكيةوزيرة الخارجية   [ـ ل أبلغناه، هذا ما    ١٩٤مشكلة الالجئين وفق القرار     
درسنا مـع رايـس سـابقا       : "وقال عبد ربه  ". ، وهذا ما سنبلغه لها في زيارتها الراهنة       زياراتها السابقة 

 الجديدة تتعامـل مـع ملـف        األمريكية اإلدارة الحالية جهدها لجعل     األمريكية اإلدارة تبذل   أنضرورة  
 البدء من   ، وان تبدأ من النقطة التي توصلنا إليها وليس        األول منذ اليوم    اإلسرائيلي -الصراع الفلسطيني   

وقـال ان الجانـب     ".  شيئا كبيرا لم يتحقق في هذا المفاوضات       أنرغم  ...  شيئا لم يحدث   أنجديد كما لو    
  ". لوقف التوسع االستيطانيإسرائيل ملف االستيطان ويطالب بضغط على أيضاسيطرح "الفلسطيني 

  ٧/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
   المعتقلين السياسيين في الضفةإلى اتخاذ قرار سريع لإلفراج عن كافةهنية يدعو عباس  .٥

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنيـة الـرئيس محمـود            : وكاالتال – سمر خالد    -غزة  
عباس إلى اتخاذ قرار سريع لإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وقادة حركة حماس في الضفة الغربية                

وقال هنية في تصريحات له أمام الـصحفيين خـالل          قبل انطالق الحوار في العاشر من الشهر الجاري،         
نجاح الحوار بين الفصائل مرهون بإنهاء ملف االعتقال السياسي         "إن   :جولة له في مستشفى الشفاء بغزة     

  ".، معتبراً أن استمرار هذه االعتقاالت يسيء للقضية الفلسطينية"بالضفة
  ٧/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
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 بادرة المصرية وترفض محاوالت فرض الشروط والتعديالت تؤكد التمسك بالمالمنظمة .٦
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، أبو ": وفا "- رام اهللا 

، وتدارست موضوع الحوار الوطني في القاهرة، وفي ختام اجتماعها أمسمازن، في رام اهللا مساء 
ؤكد اللجنة التنفيذية تمسكها الكامل بالمبادرة المصرية للحوار الوطني الفلسطيني، ت :أصدرت البيان التالي

وتدعو جميع القوى والفصائل إلى التخلي عن محاوالت فرض الشروط والتعديالت على الورقة 
المصرية بما يفقدها مضمونها، كما تدعوها للتوجه إلى القاهرة لمباشرة الحوار الوطني باستعداد كامل 

جاح الحوار واستعادة الوحدة بين جناحي الوطن، وإنهاء حالة االنقسام التي أساءت لشعبنا على كافة إلن
وتؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة االرتقاء إلى مستوى المصالح الوطنية العليا واالبتعاد  .المستويات

لى االلتزام الكامل من قبل كل عن المصالح الضيقة والفصائلية، وفي هذا المجال تؤكد اللجنة التنفيذية ع
الوطني، والتوافق  القوى والفصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية وببرنامجها السياسي وبوثيقة االستقالل

الكامل على تشكيل حكومة توافق وطني، تلتزم بالبرنامج السياسي وال تعيد الحصار على شعبنا ووطننا، 
تعداد الكامل إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، ووفق وكذلك االس .وال تؤدي إلى العزلة الدولية

 .قانون التمثيل النسبي الكامل، وفي موعد يجري االتفاق عليه فورا
 ٧/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  عباس قبلت تمديد والية واألخيرةرئيس الوزراء القادم ليس من فتح أو حماس : يوسف .٧

أحمد يوسف القيادي البارز في حركة حماس والمستشار السياسي  .أكد د : محمد عبد اهللا- القاهرة 
لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن حماس قبلت بعقد اجتماعين في القاهرة خالل الشهر القادم، 

نوفمبر القادم يجمع كل الفصائل الفلسطينية، والثاني يجمع حماس وفتح في / تشرين الثاني ٩األول في 
إن حماس تخلت عن مطالبها بعقد لقاء ": الشرق"نوفمبر، وقال لـ / تشرين الثاني ١١م لقاء ثنائي يو

ثنائي يسبق الحوار الفلسطيني الشامل بعد أن رفضت فتح ذلك، وأضاف أن حماس كانت تأمل بعقد لقاء 
ة لعقد ثنائي لحل الخالفات الثنائية لكن بعد رفض فتح لهذا االقتراح تخلت عنه حماس ولم يعد هناك حاج

وأشار  . من الشهر الحالي كما كان متفقا على ذلك بين حماس والقيادة المصرية٢٥المؤتمر الثنائي يوم 
يوسف إلى أن حماس تخلت عن رئاسة الحكومة القادمة وأن رئيس الوزراء الفلسطيني القادم سيكون 

حتى اآلن لم يتم طرح شخصية مستقلة ليس من فتح وحماس لكن ستكون مقبولة من الجميع، مؤكدا أنه 
أي أسماء لرئاسة الحكومة لكن هناك توافقا على أن يكون شخصا يستطيع أن يعمل على فك الحصار 

إن الوزراء لن يكونوا سياسيين من الدرجة األولى : وحول نوعية الوزراء قال يوسف .وفتح المعابر
ات قريبة منها ويقبلها اآلخرون لكنهم سيكونون مستقلين وفي ذات الوقت تقوم كل حركة بتسمية شخصي

  .من الفصائل الفلسطينية
من المرجح أن تكون هذه فترة التمديد لمدة عام :  وقال،وكشف عن استعداد حماس للتمديد للرئيس عباس

إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، الفتا إلى أن الساحة الفلسطينية غير مستعدة اآلن 
تشريعية والرئاسية نظرا لحالة االنقسام السياسي والجغرافي الكبير بين الضفة والقطاع، لالنتخابات ال

وأوضح أن الفترة التي سيتم التمديد فيها للرئيس أبو مازن ستكون فرصة للفصائل لالستعداد لالنتخابات 
  .الرئاسية والبرلمانية القادمة

كومة يمكن تسويقها دوليا لرفع الحصار كما كشف يوسف عن التوافق بين مصر وحماس على تشكيل ح
وفتح المعابر، مؤكدا أن الجامعة العربية سوف تلعب دورا كبيرا في تسويق الحكومة الجديدة كما ستعمل 
مصر على إنزال االتفاق على األرض وأن البعثة األمنية المصرية سوف تعود إلى قطاع غزة لإلشراف 

  .تلف الفصائل على األرضعلى تنفيذ االتفاق مع لجنة مكونة من مخ
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وذكر أن مصر سوف تلعب دورا كبيرا في الوضع الميداني، مشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بالملفات 
الخمسة التي تم التوافق عليها في القاهرة بين الفصائل ومصر وهي ملفات تشكيل الحكومة وتفعيل 

دة األوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت منظمة التحرير وتأهيل األجهزة األمنية على أسس وطنية، وإعا
 من الشهر القادم، ١٠و٩عليه، واالنتخابات التشريعية والرئاسية ستتم مناقشتها بالتفصيل خالل يومي 

الفتا إلى أن كل مؤشرات نجاح الحوار باتت قائمة، وأن الساحة الفلسطينية مقبلة على مرحلة جديدة من 
  .ات واالتفاق على برنامج نضالي موحدالعمل الفلسطيني الموحد ونبذ الخالف

وحول استمرار التهدئة أكد يوسف أن حماس والفصائل الفلسطينية تعكف اآلن على دراسة التهدئة في 
إن هناك : ظل ما حدث خالل الفترة السابقة من التهدئة بين الشعب الفلسطيني في غزة وإسرائيل، وقال

نها إدخال كميات كبيرة من الغذاء والطاقة إلى القطاع، استحقاقات للتهدئة لم تلتزم بها إسرائيل م
وضرورة أن يتم تطبيق التهدئة على الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه العوامل كلها ستكون ضمن عملية 

  .الدراسة والتقويم للتهدئة قبل أن ترد الفصائل على الطلب اإلسرائيلي بتمديد التهدئة
  ٧/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  ير تدين منع إحياء ذكرى عرفات في غزةمنظمة التحر .٨

أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر         أن   )أ.ب.د( نقالً عن وكالة   ٧/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
الفلسطينية دانت أمس، منع الحكومة المقالة إقامة مهرجان إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الـرئيس ياسـر                

إن حماس تخشى تحول المهرجان إلى هبة جماهيرية في         "ن لها   وقالت األمانة في بيا    .عرفات في القطاع  
وجهها تعكس عزلتها عن جماهير شعبنا الصامد في القطاع، ولهذا زعموا أن المنع للمهرجان جاء بعـد                 

  ".ورود معلومات عن نية بعض الجهات تنفيذ أعمال فوضى وتخريب وتوتير
 ت اعتبـر ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير   أمانة س   أن غزة من   ٧/١١/٢٠٠٨ ،القدس العربي وأضافت  

 مع جولة الحوار الوطني الذي تستضيفه القاهرة        ]عرفات[أن تزامن منع حماس إحياء الذكرى     في بيان لها    
يعكس النوايا الحقيقية لهذه الحركة في إفشال الحوار واالستمرار في سلخ قطـاع غـزة عـن الكيـان                   "

 ".الفلسطيني الواحد
  
  عرفاتلة تنفي تلقيها طلبا إلحياء ذكرى رحيل الداخلية المقا .٩

رحيل  جهة بإقامة مهرجان إلحياء ذكرى       أية نفت وزارة الداخلية المقالة تلقيها طلبا أو إشعارا من           :غزة
لم يتقدم  " ":معا" إيهاب الغصين في اتصال مع وكالة        ] باسم الداخلية  ثالمتحد [ وقال ياسر عرفات، الرئيس  

مة مهرجان إلحياء ذكرى أبو عمار وان أراد شخص التقدم فللحكومة عناوين            لالن أي شخص بطلب إلقا    
كانت هناك اتصاالت غير رسـمية مـن جهـات          : "وأضاف ".رسمية يتم من خاللها التقدم بطلب رسمي      
  ".أخرى وهي ال تعتبر جانبية وغير رسمية

طني أن الهيئـة أجـرت      ومن جهته أكد أبو الوليد الزق رئيس اللجنة التحضيرية في هيئة العمـل الـو              
اتصاالت غير مباشرة مع الحكومة في غزة إلقامة المهرجان لكنها جوبهـت بـرفض مـسبق إلقامـة                  

-وأوضح الزق لقد قمنا باالتصال بطريقة غير مباشرة عن طريق احد الفصائل الفلسطينية               ".المهرجان
ا تلقت رفضا واضحا من قبـل        التي بدوره  -بسبب رفض الحكومة المقالة التعامل معنا أو االعتراف بنا        

  ".الحكومة المقالة 
  ٦/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
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  على مقدسات القدس" خطورة إسرائيلية بالغة" يحذر من "التشريعي" .١٠
مس من الخطورة البالغة التـي      أ حذرت لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني         :).أ.ب.د( -غزة  

نها جراء االنتهاكات اإلسرائيلية فيها مؤكدة مسؤولية الـسلطة الوطنيـة           تهدد مقدسات مدينة القدس وسكا    
وقال أحمد أبو حلبية رئيس لجنـة القـدس فـي            .الفلسطينية والدول العربية عن الدفاع عن هذه المدينة       

إن من أهم االنتهاكات التي تحصل في مدينة القدس هي          "المجلس في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة         
قاموا باالسـتيالء الـشهر     "ونبه إلى أن اإلسرائيليين     " ل واالستيالء عليها وتجريف األراضي    هدم المناز 

 متر مربع شرقي مدينة القدس، وأن المنزل يقع في مجمع تـسكنه  ١٠٠الماضي على منزل تبلغ مساحته     
ينة يعتبـر  وشدد أبو حلبية على أن موضوع االقتحامات واالعتقاالت في المد          ".عائالت إسرائيلية وعربية  

حيث أن اإلسرائيليين قاموا خالل الشهر الماضـي عـدة مـرات            "من أخر االنتهاكات التي تحصل فيها       
باقتحام باحات المسجد األقصى معززين بقوات شرطة إسرائيلية إلقامة شعائر دينية واعتقال عـدد مـن                

  .الشباب الفلسطينيين المقدسيين
اية دولية لمدينة القدس، وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية التـي         وطالب الدول العربية بالعمل على توفير حم      

  .تحدث فيها والتي تخالف القوانين الدولية
مع اإلسرائيليين والعمل الفوري    " غير المجدية "ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف المفاوضات        
  .على وقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تحدث في القدس

  ٧/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  
  مركز حقوقي يحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الدويك .١١

حمل مركز الميزان لحقوق اإلنسان سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن صحة وسـالمة              :رام اهللا 
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك والنواب المختطفين، وقال المركز في بيان له أمـس،               

وأفاد المحـامي بـأن      .في مدينة الرملة  ) مراش( زيارة الدويك في مستشفى السجن       إن محاميه تمكن من   
الحالة الصحية للدويك مستقرة وأنه يعاني من حصوة في الكلية اليمنى وستجرى له عملية إلزالتها فـي                 

  .موعد لم يحدد بعد
  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  ت في لبنان بالسالح خارجهاوافق مشعل على موقفه بشأن ربط السالح في المخيمانال : زكي .١٢

من المؤسسة اللبنانية   " برنامج نهاركم سعيد     إلىأكد ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي في حديث           
أنه ال يوافق خالد مشعل على موقفه بشأن ربط السالح في المخيمات في لبنان بالسالح خارجها                " لإلرسال

 حسم األمر بأنه يريد نـزع الـسالح خـارج المخيمـات             ألن منظمة التحرير مع اإلجماع اللبناني الذي      
 أن التنافس بشأن إمساك القرار الفلسطيني في المخيمات خاضـع للقـوانين             إلىوأشار   .وتنظيمه داخلها 

 اللبنانية في إطار ممثلية منظمة التحرير التي ال يمكن للبنان أن يتجاوزهـا              -الناظمة للعالقة الفلسطينية    
وأمل أن تنتقل عدوى المـصالحات فـي        .  يسمح بالتناحر على الشرعية الفلسطينية     أو يقفز من فوقها أو    

اإلجماع اللبناني يقول بنزع السالح     : وقال.  مشعل وتنعكس على الحوار الفلسطيني في القاهرة       إلىلبنان  
وتمنـى نـزع الـسالح      . خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها، ونحن نؤيد هذا اإلجماع ولن نخرج عنه           

 أن الحوار سيبدأ بعد     إلى المخيمات بطريقة تشاورية وديموقراطية كي ال يتفجر صراع حوله الفتاً            خارج
  .لقد اتفقنا على عزل لبنان عن الخالفات الفلسطينية الداخلية. اكتمال مسيرة الدولة في لبنان

  ٧/١١/٢٠٠٨المستقبل 
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 حماس تؤكد أنها ذاهبة لحوار القاهرة من أجل تحقيق المصالحة .١٣
 األخيـر  اللقاء   أن إلىبرهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي         فوزي    قال:  اشرف الهور  - غزة

الذي عقده وفد قيادي من حماس مع المسؤولين المصريين، وعلى راسهم اللواء عمـر سـليمان مـدير                  
 من تـساؤالت     على الكثير  واإلجابةكان ايجابيا، تم خالله تذليل الكثير من العقبات         "المخابرات المصرية   

 الحـوار   إلى الذهاب   إلىاقرب  "وذكر انه في ضوء اللقاءات التي جرت في القاهرة فان حماس             ".حماس
 للحـوار مـن اجـل    األساسكي تناقش بوجود القيادة المصرية والفصائل الفلسطينية البنود التي ستشكل   

لسياسيين من ناشطي حماس من      سراح كافة المعتقلين ا    إطالق انه بقي فقط     إلىولفت  ". تحقيق المصالحة 
 المـسؤولين المـصريين     أن  وأكد ".مهم وضروري  "األمر هذا   أن إلىالسجون في الضفة الغربية، الفتا      

الضغط على رئيس السلطة محمود عباس لوقف االعتقاالت السياسية         "تفهموا مطالب حماس، ووعدوا بـ      
 ".  عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربيةواإلفراج

  ٧/١١/٢٠٠٨ ،القدس العربي
  
   لن يترجم بانقسام فلسطيني في لبنان حوار القاهرة فشل إذا: حمدان .١٤

ن أيؤسفني ": "األوسطالشرق " حمدان لـأسامة ممثل حركة حماس في لبنان قال: سناء الجاك -  بيروت
ن حتى ال يفشل ولك. أقول ان المطلوب من الحوار الفلسطيني برعاية مصرية هو التمديد ألبو مازن

الحوار توجه وفد من حماس الى القاهرة للقاء سليمان والبحث في مجموعة من القضايا الضرورية لتهيئة 
مناخ الحوار والتركيز على وقف الحملة األمنية التي تطاول الحركة وأنصارها ووقف االعتقاالت 

الحوار ويتم اعتقالهم في الوقت ال يعقل ان يدعى الناس الى . واالفراج عن المعتقلين لدى ابو مازن
كذلك اشار الى انه ال بد من اعادة بناء منظمة التحرير ". ال بد من االتفاق على عناوين الحوار. نفسه

ترتيبات الحوار تطرقت الى مشاركة الرئيس "واضاف ان ". واألجهزة االمنية وتشكيل حكومة وطنية
عدم . هذا يعني ال حوار. لحوار ومن ثم مغادرتههناك حديث عن حضوره افتتاح ا. عباس في الجلسات

ونحن ننتظر إجابات من الجانب المصري على هذه . مشاركة ابو مازن تعني فشالً حقيقياً للحوار
كما ان االجابات التي سمعناها لم تكن مشجعة، وربما محبطة تشير الى ادراك الجانب المصري . االسئلة

 وقال ". إليجاد صورة قانونية للتمديد ألبو مازن وخرق الدستوران ما يحصل ليس حوارا وانما محاولة
الرسالة التي حملها مشعل الى الجانب اللبناني هي تأكيد حرص حماس على العمل إلنجاح : "حمدان

الحوار الفلسطيني وبذل كل جهد في سبيل ذلك، مع وعد بأنه اذا فشل الحوار لن يترجم بانقسام فلسطيني 
ولكن لن يكون هناك تنازل في حق العودة وسائر الحقوق . ن تنقل اي توتر الى لبنانحماس ل. في لبنان
وفي المقابل طلبنا من الجانب اللبناني مساعدتنا في عدم نقل اي توتر الى .  للفلسطينيين في لبناناألساسية

ان أحد في حماس ال تريد ان تحل مك"وأكد ان ". لبنان اذا وصل الحوار في القاهرة الى حائط مسدود
ولن تجر الى اي استفزاز طالما هناك مؤسسات سياسية وقانونية وقضائية لبنانية تحاسب . لبنان

 "....المتجاوزين والمخالفين وتعاقبهم
ال مشكلة ": "األوسطالشرق "المستشار االعالمي لممثلية منظمة التحرير في لبنان هشام دبسي قال لـأما 

لكنهم ال يأتون . ان، سواء خالد مشعل او غيره من قادة الفصائلفي زيارة أي مسؤول فلسطيني لبن
يعلنون مواقف مؤيدة للموقف الرسمي الفلسطيني، سواء لجهة احترام سيادة لبنان او عدم التدخل . بجديد

نريد ان نطوي صفحة . ما يؤكد صحة توجهاتنا. في شؤونه الداخلية وامتثال الفلسطينيين للقانون اللبناني
  ). القيادة العامة(ت المتشنجة التي كانت تمثلها الجبهة الشعبية العالقا

 ٧/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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 مسؤولية أي فشل في الحوار  " الرئاسة الفلسطينية"و" القاهرة"حماس تحّمل  .١٥
  الحركـة،   في تصريح صحفي لمصدر مـسؤول فـي        ،حملت أمس، حركة حماس    : محمد ياسين  - غزة

طينية مسؤولية أي فشل في الحوار الفلسطيني المزمع انعقاده في القاهرة بعد أيام،             القاهرة والرئاسة الفلس  
ـ        تباطؤ القاهرة والرئيس محمود عباس في وقف االعتقال السياسي         "مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود ل

لـم يـتم    :" تـصريح الوجاء في   ". بحق أنصار الحركة في الضفة ووقف المالحقة لها ولمؤسساتها هناك         
حقيق أي شيء من الوعود التي قطعت من قبل المصريين على األرض بعد لقاءين تم الحـوار فيهمـا                   ت

 ".بشكل إيجابي
   ٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  

  
 حمد يحذر من فشل الحوار نتيجة الخالفات داخل حماساأل .١٦

 لحوار القاهرة    رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو وفد حركة فتح        األحمدحذر عزام   :  وليد عوض  - رام اهللا 
 الفلـسطينية   لإلذاعـة  األحمدوقال  .  من فشل الحوار المرتقب نتيجة الخالفات داخل حركة حماس         أمس

ان حماس تضع العراقيل في وجه هذا الحوار رغبة منها في عدم المشاركة فيـه بـسبب                 : أمسالرسمية  
 على ان هناك خالفات حادة      داألحموشدد  .  قيادتها بشأن هذه المشاركة    أعضاءوجود خالفات داخلية بين     

داخل حماس بشأن السيطرة على قطاع غزة، مشيرا الى ان مصر طرحت مـؤخرا ورقتهـا الخاصـة                  
بالدعوة لحوار فلسطيني وافقت عليها جميع الفصائل الفلسطينية غير ان حركة حماس طرحت شـروطا               

 .تعجيزية للموافقة عليها على حد قوله
  ٧/١١/٢٠٠٨ ،القدس العربي

  
   حوار القاهرة تهدد انعقادهأمامعقبات كبيرة : ادالجه .١٧

نائب األمين العام لحركة الجهاد زيـاد النخالـة          أن   غزة من ٦/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية،    ذكرت  
كثيـرة  " شكك في إمكانية نجاح حوار الفصائل المرتقب في القاهرة األسبوع المقبل، مؤكدا وجود عقبات             

هناك عقبات كبيـرة والمعوقـات تنـذر        ": "معا"النخالة في بيان وصل وكالة      وقال   .أمام الحوار " وكبيرة
بإمكانية فشل الحوار، مشيراً إلى أن كل االحتماالت مفتوحة إلمكانية تأجيل موعد انطالق الحوار المزمع               

يوجد لدى كل طرف من طرفي النزاع حماس وفـتح،          " : نخالةوأضاف   .في العاشر من الشهر الجاري    
 الخاصة، وكل واحد منهما يرى أن رأيه هو األسلم، ومن هنا تنشأ العقبـات، موضـحا أن                  وجهة نظره 

الجهاد اإلسالمي وفصائل أخرى تحاول العمل على تذليل هذه العقبات مشيرا إلى أن هذا الحوار يحتـاج                 
  ".لجهد كبير من قبل الجميع للوصول إلى حل

اذا غابت حماس عن الحوار، فليس هناك ": "اةالحي"لـ قال نخالة  أن ٧/١١/٢٠٠٨ الحياة، وأضافت
لدينا : "واضاف". ما جدوى عقد الحوار اذا كان احد طرفي الخالف غائبا؟: "، متسائال"مبرر لحضورنا

قناعة بأن حضور ابو مازن سيسهم ايجابا في انجاح الحوار، لذك عليه ان يكون موجودا في مجمل 
  ."ة االفتتاحيةاللقاءات التي ستعقد، وليس فقط في الجلس

  
  ال وجود ألي خالفات مع  شلح وال حاجة ألي وساطة: نزال .١٨

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، وجود أي خالفات مع األمين العام لحركة                :دمشق
الجهاد اإلسالمي الدكتور رمضان عبد اهللا شلح، ووصف األنباء التي تحدثت عن وساطة أجراها األمـين        

زب اهللا حسن نصر اهللا بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل وشـلح، بأنهـا                  العام لح 
   .محض أنباء إعالمية وال عالقة لها ال من قريب وال من بعيد بالواقع
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 .وأشاد نزال في تصريحات صحفية بمستوى العالقات التي تربط بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
 ٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  مصر منعت عدداً من نواب حماس من السفر عبر معبر رفح : الزهار .١٩

قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار إن مصر منعت عدداً من نواب الحركة في   :إيمان نصار
المجلس التشريعي على رأسهم رئيس المجلس باإلنابة الدكتور أحمد بحر من السفر عبر معبر رفح تلبية 

  .تي وجهت إليهم من قبل برلمانات عربيةلعدد من الدعوات ال
إلى ذلك دعا الزهار نواب حركة فتح في قطاع غزة والذين ينسقون إلحياء ذاكرة استشهاد الرئيس 

إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع للسماح ) أبو عمار(الراحل ياسر عرفات 
  .لهم بإحياء هذه الذكرى

 ٧/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
 روايتان متناقضتان لخالف واحد ساحته قطاع غزة.. الجهادانقسام ينخر ": ة اللبنانياألخبار" .٢٠

وخارجـه علـى وجـود      " الجهاد اإلسالمي "أجمعت مصادر فلسطينية متعددة من داخل       : بيروت، دمشق 
ر أن روايات   غي. خالفات في الحركة، وخصوصاً بين القياديين نافذ عزام ومحمد الهندي في قطاع غزة            

الخالف تختلف بين طرف وآخر، بحسب قربه من هذا القيادي أو ذاك، لتقدم صورة مبهمة عن الـسبب                  
 .الحقيقي لالنقسام

رواية الخالف األولى، حسبما تسردها أوساط نافذ عزام، تسند إلى محاولة األمين العام للحركة رمـضان   
ن يتحول هذا التحالف إلى تقوية للهنـدي وجعلـه          صد التحالف بين حماس ومحمد الهندي، خشية أ       "شلح  

 ".يفكر في االنفصال عن الحركة وتشكيل حركة جديدة
فقد سيطرته  "في دمشق، فإن الهندي، الذي قالوا إنه         وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في حركة الجهاد      

التنظيميـة التـي    خالفاً لألوامر   "، يسعى للتقرب من حركة حماس، وذلك        "على حركة الجهاد قبل عامين    
 ".تريد عالقة متوازنة مع فتح وحماس

شلح خطا خطوات من أجل تثبيت قيادات في غزة موالية له، وهذه القيادة             "وأوضح المسؤولون أنفسهم أن     
تنظيمياً في غزة تعيش وضعاً مريحاً وتدافعاً لاللتحاق بها لم تشهد           " الجهاد"أثبتت فاعليتها بحيث أصبحت     

 ".له مثيالً
استفادت في ذلك من أمرين، أولهما الغضب الـذي كـان يعتـري             " الجهاد"ب المصادر ذاتها، فإن     وبحس

نشطاء الحركة ومناصريها من سيطرة الهندي ونفوذه، والثاني االنقسام الذي أدى إلى لجوء عـدد كبيـر           
في عهد  عناصر الجهاد   "وأشارت إلى أن    . واالنضمام إلى صفوفها  " الجهاد"من حركتي حماس وفتح إلى      

الهندي وسيطرته على قطاع غزة، مدعومة من نائب األمين العام للحركة زياد نخالة، لم يكونوا يتعـدون             
 ".العشرة آالف، فيما اآلن يعدون خمسين ألفاً وهو تطور بالغ األهمية بالنسبة إلى شلح

ية قيادات بـارزة فـي      تقو"وقالت المصادر، التي تعتبر مقربة من أوساط نافذ عزام، إن شلح يسعى إلى              
غزة لصد الهجوم الذي يتعرض له من الهندي، والذي كان آخره سفر الهندي في جولة خليجية وعربيـة                  
من دون تنسيق مع قيادة الحركة في دمشق ومن دون الرجوع إليها، وشبهات حول تلقّيه أمواالً خـارج                  

 ".الخط الرسمي للتمويل
 داخلياً صعباً في قطاع غزة والضفة الغربية؛ ففي غزة يحاول           تعيش وضعاً " "الجهاد"وقالت المصادر إن    

الهندي وقيادات أخرى مقربة منه التخريب على جهود شلح إلصالح الحركة وترتيبها، وفي الضفة تعاني               
الحركة من إهمال كبير نتيجة اعتقال إسرائيل لقياداتها ونتيجة تنافس بعض الموجودين حالياً على تلقّـى                

 ".لخارج لتشغيل عناصر الحركةاألموال من ا
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خطورة ما يقوم به الهندي في غزة ترجع إلى تمكّنه من التأثير علـى              "وأشارت المصادر نفسها إلى أن      
، وبعض المسؤولين اإلعالميين فـي      )سرايا القدس (بعض القيادات الميدانية في الذراع العسكرية للحركة        
الهندي استفاد كثيراً من    "وأوضحت أن   ". ي الحركة الجهاد الذين يحاولون نفي أي شبهات حول صراع ف        

خالف شلح ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، أخيراً حول مؤتمر القدس الـدولي، وحـاول                
 ".زيادة التقرب من حماس ولم يستجب لدعوات نخالة إلى عدم استثمار األمر لمصالحه

وقدمت مصادر فلسطينية مطلعة    . ط محمد الهندي  في المقابل، تروج رواية ثانية للخالف، مصدرها أوسا       
شلح والهندي يمـثالن تيـاراً     "في دمشق، تصوراً مخالفاً للتيارات المتصارعة والمتنافسة، مشيرة إلى أن           

واحداً قريباً من حماس وضد تيار آخر في الحركة يقوده النخالة ويمثله في الداخل نافـذ عـزام وخالـد                    
 ".البطش وخضر حبيب

تيار شلح والهندي ينظر بعين الخطورة لتنامي ظاهرة التشيع التي بدأت تظهر فـي              "صادر إن   وقالت الم 
وأضافت ". أوساط عناصر الحركة من الموالين لنخالة، المدعوم من الحرس الثوري اإليراني وحزب اهللا            

أشـاعوا  نخالة وتياره   "، مشيرةً إلى أن     "الحديث عن خالف بين شلح ومشعل ال أساس له من الصحة          "أن  
هذا األمر، بعدما اشتكى شلح لمشعل دخول الحرس الثوري اإليراني ساحة غزة لنشر التشيع من خـالل                 

 ".دعم تيار نخالة ومن يمثله
مشعل خاطب مسؤولين إيرانيين وحزب اهللا اللبناني وطلب منهم وقـف محـاوالت             "وقالت المصادر إن    

ولين في إيران، واألمين العام لحـزب اهللا حـسن          غزو ساحة غزة السنية، وتلقى وعوداً جدية من المسؤ        
 ".نصر اهللا بالتوقف عن ذلك
مشعل ساند شلح بالمال والمواقف لتقوية نفوذه داخل فلسطين، وخصوصاً في           "وأشارت المصادر إلى أن     

قطاع غزة، من خالل الهندي، الذي استطاع عبر عالقاته القوية مع حماس من استعادة الـسيطرة علـى                  
خصوصاً سرايا القدس، باستثناء مجموعات متفرقة في شمال القطاع وجنوبه تـدين بـالوالء              الحركة، و 

 ".لنخالة وتتلقى أوامرها من عزام وقادة آخرين غير راضين عن الهندي
نخالة والموالين له في غزة يعملون على تخريب التهدئة، من خـالل توظيـف              "ووفقاً لهذه المصادر فإن     

 إلطالق صواريخ على بلدات إسرائيلية بين الحين واآلخر، وتبنّيها بأسـماء            مجموعات من سرايا للقدس   
 ". فلسطين-وهمية آخرها حزب اهللا 

، مشيرة إلـى أن احتمـاالت       "نار تحت الرماد  "بأنها  " الجهاد"وشبهت المصادر الخالفات التنظيمية داخل      
زع الـسلطات القياديـة، واالحتكاكـات       ، استناداً إلى تنا   "واردة بقوة "تطورها إلى حد المواجهة المسلحة      

 .المتكررة بين مجموعات سرايا القدس الموالية للتيارين
صحة هـذه المعلومـات،     ) قيس صفدي (في غزة   " األخبار"ورغم الروايتين، فإن نافذ عزام نفى لمراسل        

د لتيارات  حركة متماسكة، وقرارها واحد، وال تعاني من أي انشقاقات، وال وجو          " "الجهاد"وشدد على أن    
مع حماس والفصائل األخرى على الـساحة       " عالقة متوازنة "وأشار إلى أن حركته تحرص على       ". داخلية

 .الفلسطينية
  ٧/١١/٢٠٠٨األخبار، 

  
 شى تأثير شلح على أمراء سعوديين ورجال أعمال لتحويل مساعدات للجهاد تخالسعودية .٢١

ـ "اإلسالميالجهاد  "أكدت مصادر مقربة من     :  أحمد شاكر  -رام اهللا    ، أمـس، أن الـسعودية      "األخبار"، ل
يحاول األمين العام للحركة رمضان عبد اهللا شلح التأثير على أمراء سـعوديين ورجـال               "تخشى من أن    

  ، مبررة بذلك رفض منحه تأشيرةً لدخول أراضيها "أعمال ويحول تبرعاتهم وزكواتهم إلى حركة الجهاد
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ترفض شلّح علـى اعتبـار أنـه        "أشارت المصادر إلى أن الرياض      و .وأداء مناسك الحج للمرة السادسة    
  ". متمسك بالتحالف القوي والمتين مع إيران

  ٧/١١/٢٠٠٨األخبار، 
  
   لمواقف الشعب الفلسطيني مواقف مشعل في لبنان كانت استمراراً: أبو العينين .٢٢

ين فتح وممثلية منظمـة     نفى امين سر حركة فتح في لبنان سلطان ابو العينين وجود اي خالفات ب             : صور
نحن في حركة فتح نتكامـل مـع االخ         : وقال. التحرير الفلسطينية في لبنان بشخص رئيسها عباس زكي       

المشبوهين الذين ال يريدون خيرا للشعب      "عباس زكي، كل في اطار ادائه لمهمته وواجباته، متهما بعض           
  ".الفلسطيني، باثارة مثل هذه الزوابع

، )لبنـان جنوب  (ي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مقره في مخيم الرشيدية             واكد ابو العينين الذ   
  .عدم قدرة احد على التشكيك بمرجعية منظمة التحرير الوحيدة للشعب الفلسطيني

ان مشعل لـم يتنـاول منظمـة        : وتطرق الى زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للبنان، وقال         
ان مواقف مشعل في لبنان كانت استمرارا لمواقف الشعب الفلـسطيني           : واضاف. التحرير بموقع تمثيلها  

مؤكدا بان مشعل سمع من الرئاسات الثالث في لبنـان      . وهذه مطالب فلسطينية  " الحقوق والواجبات "حول  
  .بان منظمة التحرير هي المرجعية

ي صفوف فتح قال ابو     بنتائج االنتخابات ف  " الفتحاويين"وعما يجري في مخيم عين الحلوة وتشكيك بعض         
 عاما، وهي خطوة القت صـدى طيبـا         ٢٦االنتخابات التي جرت تجربة نجريها الول مرة منذ         : العينين

واذا كـان   . ما جرى كان قانونيـا وشـرعيا      . لدى الرئيس ابو مازن ولدى اللجنة المركزية لحركة فتح        
  .البعض قد قاطع، فانه ال يستطيع ان يفصل حركة فتح على مقاسه

ر الى ان ما حدث في عين الحلوة بعد تلك االنتخابات كان اشكاال امنيا مصطنعا ونحن بانتظار مـا                   واشا
 .فكيف اذا كانت اوامر حسب تعبيره. ستقرره اللجنة المركزية، وبالتالي فان رغباتها اوامر لدينا

  ٧/١١/٢٠٠٨المستقبل 
    

  فتح تتهم الحكومة المقالة باعتقال العشرات من كوادرها .٢٣
اتهمت حركة فتح الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة باعتقال العشرات من           :  ماهر إبراهيم  - غزة

كوادر الحركة أمس خالل اجتماعهم في منزل نائب عن فتح في قطاع غزة حسبما أكد الناطق باسم فـتح    
  . فهمي الزعارير

عبر دهـم اجتمـاع لكـوادر       أقدمت على عملية خطف جماعي      "وأشار الزعارير إلى أن شرطة حماس       
. وقيادات حركة فتح في مدينة رفح من بينهم النائب أشرف جمعة وأمناء سر األقاليم الجنوبية في القطاع                

باستدعاء مجموعة  "ونفت حماس تلك االتهامات الفتةً في بيان لوزارة داخلية الحكومة المقالة بأنها قامت              
واستهجنت هيئة العمـل    ". لة باألمن بهدف التحقيق معها    كانت تجتمع في رفح للتخطيط للقيام بأعمال مخ       

  ". في الوقت الذي يسعى فيه الجميع لتهيئة أجواء الحوار"الوطني في بيانٍ لها الحملة 
 ٧/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
   تتهم السلطة باعتقال عناصر لها في الخليلالجهاد .٢٤

أمن السلطة في الخليل، اعتقلت عدداً من قالت مصادر في حركة الجهاد امس إن أجهزة : رام اهللا
عناصرها أثناء التحضير لمهرجان إلحياء الذكرى الثالثة عشرة الغتيال فتحي الشقاقي، مؤسس الحركة 

  . وأمينها العام
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لمحموم بحق  وطالبت المصادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار أوامر بوقف االعتقال السياسي 
 .ددةً على ضرورة اإلفراج الفوري والعاجل عنهمكوادرها وأنصارها، مش

 ٧/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  سرايا القدس تقصف سديروت بأربعة صواريخ من طراز قدس .٢٥

ـ           : غزة  صواريخ مـن    ٤اعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن قصف سديروت شمال شرق قطاع غزة ب
ن عملية القصف تأتي في إطـار الـرد         واكدت السرايا في بيان لها  ا       .طراز قدس  صباح اليوم الجمعة     

 .المتواصل على االعتداءات اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على خيار المقاومة
  ٧/١١/٢٠٠٨وكالة سما، 

  
  ةاألخير خحماس غير مسؤولة عن عملية إطالق الصواري و تمدد التهدئةأن في نأمل: فلنائي .٢٦

 تمسكها باستمرار التهدئة في قطاع غـزة، رغـم إقـدام جـيش              "إسرائيل"أكدت  : ماهر إبراهيم  -غزة  
وقال نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي ماتان      . االحتالل على اغتيال مقاوم في غارة جوية على شمال القطاع         

 نؤمن بها ويبدو أن األمـور تتجـه         ألننانأمل في أن تمدد التهدئة      "فيلناي إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس      
الجيش اإلسرائيلي تدخل بين مساء الثالثاء واألربعاء في قطاع غزة لتـدمير            "وأضاف أن   . "نحو التهدئة 

التي تم التوصل إليهـا فـي       " نفق كان يستخدم لتنفيذ اعتداء كبير ضد إسرائيل كان سينسف نهائيا التهدئة           
  . يونيو

 مـسؤولة عـن     إن حماس غير  "وحاول فيلناي رفع مسؤولية إطالق الصواريخ عن حركة حماس، بقوله           
لكن عندما يتوجب   "وأوضح  ". عملية إطالق الصواريخ األخيرة بل منظمات أخرى مثل الجهاد اإلسالمي         

  ". نعلم ما يحصل في الجانب اآلخر ونتحرك وفقا لما يجري. علينا التحرك نقوم بذلك
 ٧/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

 
  لتهدئة تتلقى رسائل ايجابية من حماس تؤكد استمرار اأبيبتل  .٢٧

 الخمـيس، ان    أمس رفيعة المستوى،    إسرائيلية وسياسية   أمنيةقالت مصادر    : زهير اندراوس  -الناصرة  
، وجهت مباشرة بعد المجزرة التي نفذها االحتالل وراح ضحيتها ستة مقاومين من             أولمرتحكومة ايهود   

جـاء فيهـا ان الدولـة       ، بواسطة المصريين،    حماس حركة   إلىكتائب الشهيد عز الدين القسام، رسائل       
ووفق المصادر عينها، فـان الدولـة       ،   اتفاق التهدئة مع حماس في قطاع غزة       بإنهاءالعبرية ليست معنية    

، ليـست   األخـرى العبرية تلقت رسائل جوابية من حماس بواسطة المصريين، يفهم منها ان الحركة هي              
 أمنيـة عن مصادر   " أحرونوتيديعوت  "ة  ونقلت صحيف  . اتفاق التهدئة  بإنهاء األشكال شكل من    بأيمعنية  

 قـصوى،   تأهـب  في الجنوب سيبقى في حالة       اإلسرائيلي رفيعة المستوى قولها ان الجيش       بأنهاوصفتها  
خشية قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات ضد الجيش والمواطنين في جنوب الدولة العبرية، مـشيرة               

عدت مخططا لتنفيذ عمليـة     أ حماس   أنمعلومات مؤكدة مفادها     تملك   اإلسرائيلية األمنية األجهزة أن إلى
  عن ماهية العمليةاإلفصاح ضد الدولة العبرية، دون إستراتيجية

  ٧/١١/٢٠٠٨ ،القدس العربي
  
  المنتخب باالمتناع عن فتح حوار مع إيراناألمريكي تطالب الرئيس " إسرائيل" .٢٨

فني الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوبامـا إلـى         دعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي لي     : وكاالت
ويشكل تصريح ليفنـي     . حوار مع إيران، محذرة من أن ذلك قد يفسر على انه عالمة ضعف             إجراءعدم  
 تظهر بعض   أنمن المحتمل   "وقالت ليفني    . على اختالف محتمل مع اإلدارة األمريكية المقبلة       إشارةأول  
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والحظـت   . من الحصول على السالح النووي     إيران" سألة كيفية منع  نقاط الخالف فيما يتعلق بمعالجة م     
 أن نووية، ولكنها اعتبـرت      إيران لن يكون مستعداً لقبول      أوباما أن اإلسرائيلية   لإلذاعةليفني في تصريح    

  . " يفسر كعالمة ضعفأنفتح حوار في هذا الوقت من شأنه "
  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  ستراتيجيةإركيزة "لسرائي"السالم بين مصر و: باراك .٢٩

 "إسـرائيل "ـ إيهود باراك خالل اجتماعه بالسفير المصري ب       اإلسرائيليأكد وزير الدفاع     : أ ش أ   - غزة
 . للسالم مع مصر باعتباره زخرا استراتيجيا من الدرجة األولي         "إسرائيل"ياسر رضا األهمية التي توليها      

إن هناك عالقات جدية ومهمة بـين       : ر المصري  مساء أمس عن باراك قوله للسفي      "إسرائيل"ونقل راديو   
مـع  (  أن إسـرائيل مـصممة علـي مراعـاة التهدئـة           باركوأضاف  . القيادتين اإلسرائيلية والمصرية  

ليست مستعدة للمـرور مـر الكـرام علـي اسـتمرار            ) إسرائيل(لكنه استدرك قائال إنها   ).. الفلسطينيين
  .علي حد قوله.. االعتداءات ضدها

  ٧/١١/٢٠٠٨األهرام، 
  
  "مؤيدي العنف" اإلسرائيلية تقطع الدعم عن مئة من المستوطنين الحكومة .٣٠

 مـن المـستوطنين غيـر       ١٠٠أعلنت الحكومة اإلسرائيلية في خطوة غير مسبوقة عن قطع الدعم عن            
والذين فاضت عملياتهم اإلرهابيـة عـن       " مؤيدي العنف "القانونيين والذين صنفتهم الحكومة ضمن خانة       

  .ة لغض الطرف عنهم خاصة إثر اشتباكهم مع القوات اإلسرائيليةقدرة الحكوم
غيـر  "هنا تجدر اإلشارة لعدة نقاط مهمة، فمن المبدأ القانوني فإن كل المستوطنين في الضفة والقطـاع                 

وهذا التالعب اللغوي اإلسرائيلي بات أمراً منهجياً مفضوحاً فمن المعلـوم أيـضاً أن معظـم                " قانونيين
قومون بإرهاب الفلسطينيين والقيام بأعمال عنف ضـدهم وتحـت نظـر وسـمع الجـيش      المستوطنين ي 

والحكومة اإلسرائيلية ومن ثم فمن المستغرب أن يتم تصنيف فئة دون غيرها بأنها تنتهج العنف إال وهذه                 
  .هي الحالة عندما يوجه العنف ضد اإلسرائيليين أنفسهم

  ٧/١١/٢٠٠٨ الوطن، السعودية،
  
  ينهي تدريباته علي فتح جبهتين في آن واحد مع سويا وحزب اهللاجيش االحتالل  .٣١

اختتم الجيش اإلسرائيلي، أمس، واحدة من أكبر المناورات القيادية في قيادة الجبهة : حلمي موسى
الشمالية تم خاللها اختبار قدرات التعاون بين مختلف األسلحة في حال اجتياح كل من األراضي السورية 

وحضر المناورات في يومها األخير أبرز القادة السياسيين في الدولة . رب متزامنةواللبنانية في ح
العبرية، بينهم الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود 

الف وسميت المناورة، التي لم تطلق فيها طلقة واحدة، والتي بدأت يوم األحد الماضي بمشاركة آ. باراك
 . ، حيث شاركت فيها وحدات من أسلحة البر والبحر والجو"٣تشابك األذرع "الجنود، بمناورة 

وأشار المراسل العسكري للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن لعبة الحرب هذه، التي حضر 
لحرب المتزامنة على جانبا منها الرئيس اإلسرائيلي ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، قامت على سيناريو ا

 اللبنانية والسورية، مضيفاً أنه تم في المناورة تفعيل قيادتي جيشين يتكونان من عشرات اآلالف الجبهتين
 . من الجنود يجتازون الحدود إلى داخل األراضي السورية واللبنانية

ها تأتي للتدرب على وقال رئيس األركان الجنرال غابي أشكنازي إن هذه المناورة تتسم بأهمية بالغة كون
وأوضح أنه تم التدرب . التعاون بين مختلف األسلحة ولتجسيد قسم من العبر المستخلصة من حرب تموز
وكانت مشاركة رئيس . على التعاون بين القيادات على مستوى يصل إلى مستوى قيادات الجيوش
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ازي في طلعات لمروحيات وأعضاء هيئة األركان فاعلة ومركزية في هذه المناورات، حيث شارك أشكن
 . ومهمة في غواصة" أباتشي"حربية من طراز 

 ٧/١١/٢٠٠٨السفير، 
  
 خيةي في القدس ضد انتهاك مقبرة إسالمية تاراحتجاجية مظاهرة .٣٢

شارك نحو ثالثة آالف شخص من أهل القدس ومن أهل الداخل الفلسطيني في المظاهرة االحتجاجية التي 
، وذلك استجابة "أغيثوا مقبرة مأمن اهللا"اليوم الخميس تحت عنوان نظمت في مدينة القدس بعد ظهر 

، احتجاجا "القيادة الدينية اإلسالمية والمسيحية في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس"للدعوة التي وجهتها 
على حساب أرض " متحف التسامح "على قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية والقاضي ببناء ما يسمى بـ 

 .مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية بالقدسمقبرة 
  ٦/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  صفعة قوية للعملية الديمقراطية في العالم أجمع  فرض الحصار إثر فوز حماس:ماضي .٣٣

 في حوار أجرته معه وكالة "الحملة األوروبية لرفع الحصار" عرفات ماضي، رئيس .قال د: بروكسيل
م وساق من أجل إتمام زيارة برلمانية دولية إلى قطاع غزة إن االستعدادات تجري على قد" قدس برس"

بالرغم من قرار السلطات المصرية برفض السماح للوفد بدخول القطاع من خالل معبر رفح الفاصل بين 
أكد، أن  و.مصر وقطاع غزة، مشيراً إلى مشاركة العشرات من النواب العرب واألجانب في هذا التحرك

ع مختلف الجهات من أجل إتمام سلسلة خطوات ضخمة من أجل كسر الحصار الحملة تتحرك وتنسق م
ورأى ماضي أن فرض الحصار أصالً على قطاع غزة على إثر فوز حركة  المفروض على قطاع غزة،

كيف تنادي تلك الدول "، متسائالً "صفعة قوية للعملية الديمقراطية في العالم أجمع"انتخابياً، كان " حماس"
ظام الديمقراطي في العالم وتعزيز الحريات؛ وتحاربه في الوقت ذاته إن لم يكن يتماشى مع بتطبيق الن
  ". أهوائها؟

  ٧/١١/٢٠٠٨، قدس برس
  
   بالضفة الشهر الماضي ٢٥٨ واعتقلت ٩٧ مواطنين وجرحت ٤قوات االحتالل قتلت  .٣٤

 دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في وأوضحت: وليد عوض - رام اهللا 
 فلسطينيين بينهم طفل ومسن ٤ قتلت اإلسرائيلين قوات االحتالل أ أمس الذي صدر ٣٢تقريرها رقم 

 في الضفة الغربية، فيما احرق آخرين ٢٥٨ مواطنا واعتقال ٩٧ جانب جرح إلىخالل الشهر الماضي 
 قوات االحتالل وذكر أن . الزيتونبأشجار الزراعية المزروعة األراضيما من  دون٧٠المستوطنون 

كتوبر الماضي، فيما هاجم أ /األولصعدت من اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم خالل تشرين 
 .المستوطنون المزارعين الفلسطينيين محاولين منعهم من جني محصول الزيتون

 األقصى المتطرفة بالعديد من المحاوالت القتحام المسجد اإلسرائيلية  قيام الجماعاتإلىونوه التقرير 
 شعائر دينية فيه بصورة تستفز مشاعر المسلمين، إقامةالمبارك تحت حماية جيش االحتالل، بهدف 

 ٩٥٠٠وان نحو  . الهيكل المزعوم مكانهوإقامة السيطرة عليه تحقيقا لهدفها القاضي بتدميره إلىوصوال 
 "إسرائيل" طفال، في وقت تستخدم فيه ٢٤٧ وأسيرة ٨٨ بينهم اإلسرائيلية زالوا في السجون فلسطيني ما

 من الدول "إسرائيل" ان وأضاف عقابي تعسفي قد يستمر سنوات، كإجراء الفلسطينيين األسرىعزل 
   عالميا في التعامل مع قضية العزل، األسوأ

  ٧/١١/٢٠٠٨ ،القدس العربي
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 ومنشأة زراعية منزال فلسطينيا ٢١ تصدر قرارا بهدم ةإسرائيليمحكمة عسكرية  .٣٥
 منزال فلسطينيا ومنشاة ٢١ قرارا بهدم أمس إسرائيلية محكمة عسكرية أصدرت: وليد عوض - رام اهللا

 اإلسرائيلية المحكمة وأمهلت.  الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربيةاألغوارزراعية في منطقة 
 عارف دراغمة مسؤول تجمعات أكدهنازلهم ومنشآتهم الزراعية وفق ما  مإلخالء أسبوعا األهالي

 .ومضارب الرعاة في المنطقة
  ٧/١١/٢٠٠٨ ،القدس العربي

  
  المرضى بالرشاوى لتسهيل سفرهم "ابتزاز" المصري بـ األمن المرضى تتهم أهاليلجنة  .٣٦

 األمنمافيا  "ـا وصفتها ب الخميس مأمس المرضى الفلسطينيين أهالياتهمت لجنة : اشرف الهور -غزة
، للسماح بمرورهم من خالل معبر رفح الفاصل بين القطاع "الرشاوى"بابتزاز المرضى بـ " المصري

 اللجنة في بيان لها القوات المصرية المنتشرة على المعبر بـ اتهمتو .ومصر لتلقي العالج في الخارج
 تساوم المرضى أخذت"، وقالت انها "رية المصاألراضي إلىابتزاز المرضى والمماطلة في دخولهم "

وطالبت اللجنة السلطات  ".على مبالغ من المال مقابل السماح لهم بالمرور لتلقي العالج وتسهيل حركتهم
تجبر المرضى بدفع مئات الدوالرات مقابل "على المعبر، وقالت انها " مافيا الرشاوى"المصرية بوقف 

 ".إدخالهم
  ٧/١١/٢٠٠٨ ،القدس العربي

  
 وفد الشخصيات المستقلة من القطاع والضفة يتوجه السبت للمشاركة في حوار القاهرة  .٣٧

 ياسر الوادية رجل األعمال واألكاديمي المستقل أن وفدا من الشخصيات المستقلة سيتوجه إلى .أكد د
رب نسخة ٤٨وذكر الوادية، في بيان وصل موقع عــ .مصر السبت المقبل للمشاركة في حوار القاهرة

منه، أن اجتماعا تشاوريا سيعقد السبت بين أعضاء الوفد من الضفة والقطاع في القاهرة للتباحث في 
 .صورة األوضاع الحالية وتدارس آخر التطورات في ملف المصالحة الفلسطينية

 ٦/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  حملة شعبية فلسطينية تطالب بإنهاء االنقسام الداخلي وإنجاح حوار القاهرة .٣٨

 من أمس  خالل مؤتمر في مدينة غزة حذرت حملة شعبية فلسطينية: وكاالتال –ر خالد  سم- غزة 
مخاطر وسلبيات استمرار االنقسام في الشارع الفلسطيني، مطالبةً كافة الفصائل الفلسطينية بإبداء 
الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية والعمل إلنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب في القاهرة 

  .سبوع المقبلاأل
كما حث الشيخ عبد الكريم الكحلوت مفتي غزة واألب مانويل مسلم راعي كنيسة الالتين، خالل المؤتمر 
الذي شارك فيه عدد من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، الفصائل الفلسطينية على السعي 

  .مالجاد والحقيقي إلنجاح الحوار والتوافق الوطني إلنهاء االنقسا
 ٧/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
  ثالث وثالثون عملية توغل عسكرية إسرائيلية في الضفة خالل أسبوع: تقرير .٣٩

أظهر التقرير األسبوعي الجديد للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، الذي صدر اليوم الخميس،  :رام اهللا
 من تشرين الثاني، أن قوات ويشمل وقائع األسبوع الممتد من الثالثين من تشرين األول وحتى الخامس

االحتالل نفّذت ثالثاً وثالثين عملية توغل على األقل في أرجاء الضفة المحتلة، مقارنة بأربع وعشرين 
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وأوضح التقرير أن قوات االحتالل اقتحمت عشرات المباني  .عملية مماثلة نفذتها في األسبوع الذي سبقه
  .، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهموالمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات

وخالل األسبوع الذي يغطي التقرير وقائعه، اختطفت قوات االحتالل خالل أعمال التوغل واحداً 
وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفالن، مقارنة باختطاف ثمانية عشر مواطناً من بينهم أربعة أطفال 

  .في األسبوع الذي سبقه
باعتقال المذكورين يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين، الذين اختطفتهم قوات االحتالل على هامش و

 مواطناً، فضالً عن اختطاف عدد آخر ٢١١١توغالتها في الضفة الغربية منذ بداية السنة الجارية، إلى 
    .من المواطنين من عند الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية

  ٧/١١/٢٠٠٨ ،قدس برس
 
  ٢٠٢٠ تخطط للسيطرة الكاملة على القدس عام "إسرائيل": خليل التفكجي .٤٠

كشف مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق عضو الوفد الفلسطيني في مفاوضات   : أسعد العزوني- عمان
، ٢٠٢٠ تخطط للسيطرة الكاملة على القدس والضفة في العام "إسرائيل"الحل النهائي خليل التفكجي أن 

  . االنتخابي الذي يشهده الشارع اإلسرائيلي هذه األيام وتصعيد النبرة حول القدساالوكازيون ىإلمنوها 
 أن إلى ازداد بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاقيات أوسلو مشيرا  االستيطانأوضح الخبير الفلسطيني أنو

 ألفا في ٢٨٢ إلى آالف شخص، فيما يصل عددهم اليوم  ١٠٥ كان ١٩٩٢عدد  سكان المستعمرات عام 
 ألفا، ١٩٣ إلى ألف شخص ووصل عددهم اليوم ١٥٣الضفة، كما أن عدد المستعمرين في القدس كان 

 ألفا ٦٤ ألف وحدة فيما يبلغ اليوم ٣٢ كان ١٩٩٢وأن  عدد الوحدات السكنية اليهودية في الضفة عام 
 . ألف وحدة أخرى في القدس٦٤ إلىإضافة 

  ٦/١١/٢٠٠٨الراية، قطر، 
  
  مواطن٧٠٠ال يزال مفتوحا والسلطات المصرية تعيد معبر رفح  .٤١

تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة لليوم الثالث على : ألفت حداد
وقال إيهاب الغصين الناطق باسم  .التوالي للسماح للفلسطينيين العالقين على جانبي المعبر من المرور

المسافرين الذين غادروا القطاع من معبر رفح خالل اليومين الماضيين وزارة الداخلية المقالة إن عدد 
 مسافرين منهم، وأنه عاد ٧٠٤ مسافرين، مشيرا إلى أن السلطات المصرية أرجعت ٢٣٢٦وصل إلى 
  .٦٣٨إلى القطاع 

 ٦/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   بينهم مشعل والزهار وهنية.. مخيم البريج تضع خمسة توائمامرأة من .٤٢

، وضعت أطفالها أمس مصادر طبية فلسطينية ان هبة علي عيد، من مخيم البريج في غزة أفادت: غزة
 عملية قيصرية إجراءالخمس ثالثة منهم من الذكور واثنتان من اإلناث في مستشفى الشفاء في غزة، بعد 

  .لها
 فاطمة  هنية ومريم فرحات واالستشهاديةوإسماعيل كل من خالد مشعل ومحمود الزهار أسماءوأطلقت 

  .النجار على اطفالها الخمس
  ٦/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
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   المهربالحصار يشبع غزة بالوقود .٤٣
عادت محطات التعبئة الرسمية في قطاع غزة التي سرحت عمالها خالل الفترة :  سمية درويش-غزة 

 باسم اإلعالميقول الناطق وي الماضية، بفتح أبوابها من جديد، بعدما امتألت خزانتها بالوقود المهرب، 
 العامة ألنها تباع بانتظام األماكن مبرر لبيع المحروقات في أيال يوجد " شهوان، إسالمشرطة غزة 

 تقوم أن أن الشرطة ستمهل بائعي المحروقات في الشوارع ثالثة أيام قبل إلى، مشيرا "داخل المحطات
 .بمنعها ومصادرتها

  ٧/١١/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 
  
  يحتّجون على السياسة الفاسدة"األونروا"عّمال الصّحة في : انلبن .٤٤

 ذرعاً بالسياسة التي "األونروا"ضاق أطباء وموظّفو وعمال قسم الصحة في وكالة :  خالد الغربي-  صيدا
ووصل بهم الضيق، أمس، إلى الشارع حيث نفّذوا اعتصاماً لالحتجاج . ينتهجها المشرفون على القسم

هذه السياسة التي ذهبت ضحيتها هنادي طه، وهذا ما يبدو من الالفتة المتواضعة . "ة الفاسدةالسياس"على 
تروي هذه الالفتة قصة . التي حملها غالبية المعتصمين، والتي تكفّل أحد المعتصمين بشرح تفاصيلها

ونروا في صيدا، بسبب المرأة الفلسطينية الحامل التي توفّيت عند باب أحد المستشفيات المتعاقدة مع األ"
 . "تأخّر إجراءات التحويل إلجراء عملية الوالدة القيصرية

  ٧/١١/٢٠٠٨األخبار، 
  

  حول تحلية المياه في األردن" إسرائيل"مؤتمر بمشاركة  .٤٥
 الشرقي للبحر الميت المؤتمر العالمي لتحلية المياه الشاطئللمرة الخامسة يلتئم األحد المقبل على  :عمان

  . خبير ومختص دولي في مجال تحلية المياه٣٠٠، ونحو "إسرائيل" دولة بينها ٥٥بمشاركة 
 حول مشاركة جامعة الدول العربية في اجتماعاته، بيد ان إداريوكان المؤتمر أرجئ بسبب خالف 

 اتفاق شامل حول اختيار برشلونة مقراً إلىاجتماعاً وزارياً عقد قبل يومين في مرسيليا نجح في التوصل 
منصب امين عام " إسرائيل"ورومتوسطي ومنح الجامعة العربية صفة عضو كامل مقابل منح تحاد األلال

  .مساعد
  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج،   

  
  بين الحقوق المدنية للفلسطينيين والسالح خارج المخيمات ال مقايضة: مشعل منتقداًمكاوي  .٤٦

ى رئيس حركة حماس خالد مشعل رد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي عل
وإعالنه االستعداد لبحث كل الملفات الفلسطينية ضمن رزمة واحدة بما فيها السالح خارج المخيمات 

فنحن . ال سياسة مقايضة في هذا الشأن"وأكد مكاوي أن . وداخلها والحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان
 لنؤمن لهم حياة كريمة داخل المخيمات من دون أن  الفلسطينييناإلخوةنعمل في سبيل تحسين أوضاع 

وانتقد كالم مشعل عن أن منظمة التحرير ليست الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين . "نربط ذلك بنزع السالح
 على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أكان في "فتح" أن العالم كله يتعامل مع إلىمشيراً 

جها فإذا كان الفلسطينيون أنفسهم مختلفين على شأن داخلي فنحن لن ندخل في داخل المخيمات أم خار
وذكر أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عندما أخذ المبادرة بفتح ملف الحوار اجتمع مع كل . هذا الخالف

 تشكيل وفد موحد لمباشرة الحوار وحتى الساعة لم إليهمالفصائل في فتح وفي قوى التحالف وطلب 
  .ذلكيحصل 
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موضوع السالح خارج المخيمات بتّ من قبل الحكومة اللبنانية ولجنة الحوار بإجماع وطني وهو : وقال
تالياً غير قابل للبحث أو للنقاش ولن يتغير بعدما تم التوافق على ضبطه وتنظيمه على أن يكون تحت 

  .سيادة الدولة اللبنانية
  ٧/١١/٢٠٠٨ ،المستقبل

  
  أن يشارك أبو مازن في جلسات الحواررجح ت مصرية مطلعة مصادر .٤٧

ال نستبعد ان يشارك الرئيس عباس في : "قالت مصادر مصرية مطلعة للحياة:  جيهان الحسيني- القاهرة 
، خصوصاً أن حضوره سيمنح الحوار قوة بصفته رئيسا منتخباً وشرعياً لكل ]في القاهرة[جلسات الحوار 

االفتتاحية للحوار سيصدر بيان عن االجتماع الرسمي، الفتة وأوضحت أن في ختام الجلسة ". الفلسطينيين
  . الى أن االجتماع سيعقد بعيداً عن وسائل اإلعالم

  ٧/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  بتنفيذ قرارات األمم المتحدة" إسرائيل" تدعو إلى إلزام دمشق .٤٨

خاص لشؤون األمم دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، خالل استقباله المنسق ال: اي.بي.يو
بتنفيذ متطلبات " إسرائيل"المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، األمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام 

 اإلسرائيلي واالنسحاب من -  وقرارات مجلس األمن األخرى المتصلة بالصراع العربي ١٧٠١القرار 
  .١٩٦٧جميع األراضي العربية المحتلة عام 

  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  النووية على سكان سيناء" إسرائيل" من مخاطر مخلفات تحذيرات .٤٩

حذر نشطاء مصريون من مخاطر تسرب اإلشعاعات النووية :  محمد أبو عيطة- القاهرة، سيناء 
اإلسرائيلية على سكان مناطق الحدود المصرية بعد أن لوحظ في اآلونة األخيرة زيادة نسبة اإلصابة 

وأكدت مناقشات . ض الجلدية والعقم وأمراض غير معلومة بشكل ملحوظبأمراض السرطان واألمرا
المشاركين في ندوة عقدها حزب التجمع المصري المعارض بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، أن 

في المنطقة سببت مخاطر صحية لسكان قطاع غزة وسيناء على السواء، ومنها " إسرائيل"آثار مخلفات 
لصرف الصحي للمستعمرات التي كانت قائمة في قطاع غزة في مياه البحر، مشروع التخلص من ا

األمر الذي تسبب في تلوث بحري في مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، وال يزال يتأثر به سكان هاتين 
المنطقتين بشكل مباشر، الفتين إلى أن المشروع مازال قائما وأصبحت مخاطره مضاعفة خالل العام 

  .ب تعذر رفعه لعدم وجود إمكانات مناسبة لذلك في ظل الحصار المفروض على القطاعاألخير بسب
  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  االحتالل يمنع السفيرين المصري والتونسي لدى السلطة من دخول الحرم االبراهيمي .٥٠

ير منع جنود االحتالل االسرائيلي السفير المصري اشرف عقل والسف:  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
التونسي احمد حباس، ووزير المواصالت الفلسطيني مشهور أبو دقة ورؤساء الكتل البرلمانية في 

علي القواسمي، وعدد . حسين األعرج ورئيس لجنة اعمار الخليل د. المجلس التشريعي ومحافظ الخليل د
  . من المتضامين من دخول الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل ألداء صالة الظهر فيه

  ٧/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
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  حملة إلكترونية مصرية لوقف االحتفال بمولد أبوحصيرة .٥١
دشن مجموعة من المدونين المصريين حملة على شبكة اإلنترنت، للعام :  طه عبدالرحمن-القاهرة 

يرة، الثاني على التوالي، لوقف االحتفاالت بقبر اليهودي أبوحصيرة المزعوم، بقرية دميتوه بمحافظة البح
وأصدر المدونون بيانا، ". سنة ثانية رفض  مدونون ضد أبوحصيرة"في شمال دلتا مصر، أطلقوا عليها 

دعوا فيه القوى الوطنية، إلى االستمرار بكل نشاط وهمة، للمشاركة في هذه الحملة، بحيث يتم وقفها قبل 
  . المقبلكانون األول/  ديسمبر٢٥حلول موعد االحتفال المزعوم، الذي يوافق يوم 

  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  موالون للوبي الصهيوني يتصدرون الئحة مساعدي أوباما .٥٢

 إدارة من المرشحين لتولي مناصب حساسة عليـا فـي           % ٨٠ أن تكشف    لقد : حنان البدري  -واشنطن  
  ايمانويل ترشح كبيرا لموظفي    إسرائيل راحم   منهم،". ايباك" خاصة   اإلسرائيلي على عالقة باللوبي     أوباما
، األوسـط  تجـاه الـشرق      أوباما، بعدما كان ترشيحه زاد من قتامة التوقعات بشأن سياسة           األبيضالبيت  

" ارجـون "، وهو ابن بنيامين اورباخ أحد قـادة منظمـة           "إسرائيل"فايمانويل معروف بتعاطفه الشديد مع      
  .اإلرهابيةالصهيونية 

وهو رئيس فخري لمنظمة يهوديـة      . بروك الخارجية ريتشارد هول   ةرازلو المرشحة   األخرىمن األسماء   
 بهدف المطالبة والمساعدة علـى حـصول اليهـود الـذين            وأنشئت،  "العدالة ليهود الدول العربية   "تسمى  

 الهدف الحقيقي من هذه     أن مزعومة صودرت، بيد     أمالكهاجروا من الدول العربية على تعويضات عن        
لدول العربية، ويملكون حق العودة والتعـويض،       المنظمة تكريس وجود الجئين يهود بزعم طردهم من ا        

 ديـارهم   إلـى  لالجئين الفلسطينيين الذين يتمسكون بحق العودة        األصيلوذلك في محاولة لمقايضة الحق      
 ليك مستشار األمـن القـومي فـي عهـد           أنتونيوعلى القائمة    .١٩٤٨وأراضيهم التي طردوا منها في      

 أوبامـا دان شابيرو وايريك لين اللذان كانا يكتبان خطابات          و .ديةكلينتون، وقد اعتنق مؤخرا الديانة اليهو     
  . الجديدةاإلدارةفهما مرشحان لمناصب في 

 خاصة في فلوريدا، أما الثاني فقد كتب مسودة         األمريكية شديد الصلة بالمجتمعات اليهودية      األوليذكر أن   
  .٢٠٠٣قانون محاسبة سوريا 

، وقد تعرض لهجوم اللـوبي    أرثوذكسيوهو يهودي    -ل كيرتز   ومن أبرز المرشحين لمنصب هناك دانيا     
الصهيوني لمجرد انه طالب عندما كان سفيرا فـي الكيـان بالـضغط المتـساوي علـى الفلـسطينيين                   

  ".اإلسرائيليين"و
  ٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
 تستنكر منع السلطات المصرية سفر مئات طلبة غزة أوروبيةحملة  .٥٣

البريطانية والمشكلة من قبـل اتحـاد       " حملة دعوا الفلسطينيين يدرسوا   "عبرت حملة      : فلسطين  - لندن
مجالس الطلبة البريطانية، عن صدمتها جراء قيام السلطات المصرية بمنع مرور مئـات الطلبـة مـن                 

 :وقالت بيالفيا أدي عضو الحملة عن اتحاد الطلبـة البريطـانيين           .االلتحاق بجامعاتهم خارج قطاع غزة    
ائم ومستمر مع أعضاء الحملة في بريطانيا وقطاع غزة، مـشيرة إلـى أن الحملـة                كنت على تواصل د   

وأعلنت الحملة أنها تقـوم بـإجراء اتـصاالت          جمعت عشرات اإلفادات حول ما وصفته وإذالل الطلبة       
موسعة مع عدد من الجهات الحقوقية واألكاديمية من أجل اتخاذ موقف حازم تجاه ما تعرض له الطلبـة                  

 .أن حملتها كانت تستهدف بشكل أساسي فضح والوقوف بوجه ممارسات االحتالل اإلسرائيليوالغزيون، 
 ٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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   لم تحقق دولة فلسطينية"أنابوليس" رهن السالم مع العرب و"إسرائيل"أمن  :ميليباند .٥٤
يعتمد على السالم مع كافة أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، أن أمن الدولة العبرية  :لندن

أن مؤتمر أنابوليس لم يحقق هدف قيام  ميليباندورأى . العالم العربي وليس فقط مع الجانب الفلسطيني
من خالل  ،)إسرائيلية وفلسطينية(دولة فلسطينية، ورأى أن بريطانيا باستطاعتها دعم رؤية وجود دولتين 

يا بضبط األمن في جنين والخليل، ودعم خطة التنمية تدريب قوات األمن الفلسطينية التي تقوم حال
سرائيلية اإلقيادتين العول على  و.االقتصادية التي وضعها رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض

فلسطينية، بقوله مهما كان الدعم الخارجي مفيدا، فإنه ال يحل أبدا محل تولي زمام القيادة المطلوبة من الو
وتابع أن السبيل الوحيد لتسوية القضية . ، إن الشرق األوسط بحاجة لجهود أمريكادوأكقبل كال الطرفين، 

الفلسطينية هو من خالل تحرك أكثر اتساعا لتسوية جديدة في الشرق األوسط األوسع نطاقا، والتي 
 يمارس  وجميع دول العالم العربي"إسرائيل"قيام سالم أوسع نطاقاً بين من . أطلقت عليها التسوية الشاملة

.  أكثر تعقيداً من التركيز الفردي على القضية الفلسطينيةوهي. فيه الجميع حقوقهم ويلتزمون بمسؤولياتهم
 يعتمد في واقع األمر على السالم مع كافة العالم العربي، وليس فقط مع الفلسطينيين؛ "إسرائيل"لكن أمن 

 فقط على دعم من إسرائيل، بل كذلك على ووضع نهاية لمأساة عدم وجود دولة للفلسطينيين يعتمد ليس
  .دعم من الدول العربية المجاورة

  ٦/١١/٢٠٠٨ قدس برس
  
  !حماس والتوجس من الخطة المصرية .٥٥

  صالح النعامي
الزيارة المفاجئة التي قام بها عدد من قادة حركة حماس للقاهرة هذا األسبوع،َ تْعكُس المخاوف العميقـة                 

     القياديةَ في الحركة تجاه النوايا المصرية، حيث إن قيادة الحركـة تـرى أن              التي تسود صفوف الهيئات
هناك ما يستدعي القلق حيال النوايا المصرية، بل وتتوجس الحركة من أن مصر تهـدف أن تـستدرجها                  

  . إلى فخ
  :فقلق حماس يتمثل في ثالث نقاط أساسية، وهي

  .رحتها الحركة على الورقة المصرية للمصالحةرفض مصر التعاطي مع َأي من التعديالت التي اقت
والخوف من تحديد مصر سقفًا زمنيا إلنهاء جلسات الحوار، إلى جانب الصفة التي ستتعامل على أساسها                

  .القاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند بدء جلسات الحوار في التاسع من نوفمبر الجاري
ي جلسات الحوار المقبلة، وبين حصولها علـى تطمينـات واضـحة     حركة حماس تربط بين مشاركتها ف     

وهناك ما يبرر قَلَق حماس من تَوجه مصر لتحديد سقف زمني إلنهاء جلسات             . وجلية إزاء النقاط الثالث   
الحوار، حيث إن هناك إمكانيةَ أن يتم استغالل عامل الوقت للضغط على حماس؛ إلجبارها على التراجع                

ها، مع العلم بأن هناك تسريبات تَُؤكِّد أن مصر بصدد اإلعالن عن نهاية كـانون أول القـادم،                  عن مواقف 
كموعد إلنهاء الحوار، فبسبب الشعور الطاغي بأن القاهرة ال تقف على نَفْسِ المسافة من حركتـي فـتح                  

ل حركة حمـاس    وحماس، فإن هناك أساسا للخوف من أن تستغل مصر حلول هذا الموعد كذريعة لتحمي             
  . المسئولية عن فشل الحوار، وما قد يتَرتَّب على ذلك من عقوبات عربية على الحركة

في نفس الوقت فإن من غير المفهوم أن تصر مصر على عدم التعاطي مع المالحظات التي أبدتها جميع                  
بيل المثال يتَّـضح    فعلى س ! فتح" الفصائل الفلسطينية على المشروع المصري للمصالحة، باستثناء حركة         

من خالل ما جاء في هذا المشروع أنه يهدفُ بشكل أساسي لتهيئة الظروف للتمديد ألبو مازن كـرئيس                  
  . للسلطة، دون أن يفي أبو مازن باالستحقاقات التي على عاتقه
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وفي نفس الوقت، ليس من العدل واإلنصاف أن تسلم الفصائل الفلسطينية بمـنح أبـو مـازن تفويـضا                   
فالفصائل تتَّجِه للحوار مـن أجـل    .. بمواصلة إجراء المفاوضات مع إسرائيل، وإبرام اتفاق مع االحتالل        

  . تحقيق المصالحة، وليس لتوفير غطاء ألبو مازن لالستمرار في المفاوضات العقيمة والعبثية
رية من اعتبار منظمة    إلى جانب ذلك فإن الفصائل الفلسطينية ال يمكنها أن تقبل بما جاء في الورقة المص              

التحرير المرجعيةَ الوطنيةَ العليا للشعب الفلسطيني، قبل أن يتم االتفاق على آليات محددة إلعادة بناِئهـا                
  .على ُأسسٍ تَعكس تمثيل موازين القوى في الشارع الفلسطيني في الداخل والشتات

إيضاحات حول الفقرة المتعلقـة بتـشكيل       في نفس الوقت فإن من حق الفصائل أن تطالب القاهرة بتقديم            
. حكومة التوافق الوطني، والتي تَُؤكِّد على أن مهمة هذه الحكومة رفْع الحصار عن الـشعب الفلـسطيني      

فهـل  .. وإن كان ال أحد في الشعب الفلسطيني معني بمواصلة الحصار، فإنه يتوجب إيضاح هذه النقطة              
قر بشروط اللجنة الرباعية، وهي االعتـراف بإسـرائيل، وااللتـزام           تقصد القاهرة أن هذه الحكومة ستُ     

، من أجـل    "إرهابا"باالتفاقيات التي وقَّعتْها منظمة التحرير مع إسرائيل، إلى جانب نَبذ المقاومة بوصفها             
  .رفع الحصار

باستثناء حركة  -طينية  واضح تماما أن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح، مع العلم بأن جميع الفصائل الفلس             
  . تَرفُض شروط اللجنة الرباعية جملة وتفصيلًا-"فتح " 

وفيما يتعلق باألجهزة األمنية، فإنه يتوجب أن يتم تضمين الورقة المصرية إشارةً إلى أن عمليـة إعـادة                  
ر يحتـاج   ليس هذا فحسب، بل إن األم     . صياغة هذه األجهزة يجب أن تَتم في الضفة الغربية وقطاع غزة          

إلى تحديد واضح ودقيق لمرجعيات هذه األجهزة ومهامها، فال يعقل أنه في الوقت الذي يلتئم فيه الحوار                 
الوطني، وبعد أن أمر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية باإلفراج عن جميع األسرى السياسيين في               

فياض على دعوة ممثلي قنـوات التلفـزة        قطاع غزة، يصر قادة األجهزة األمنية التابعين لحكومة سالم          
الصهيونية لتغطية عمليات االعتقال والمداهمة التي يقومون بها ضد نشطاء حركة حماس فـي الـضفة                
الغربية، وتصوير عمليات اقتحام المنازل، فقط من أجل إشهاد الصهاينة أنهم جادون في محاربة حركـة                

  !حماس
ير السلوك المصري الرسمي على حركة حماس، والـذي يقْنـع           ومن ناحية ثانية فإنه ال يمكن إغفال تأث       

 -فـال يمكـن   . الكثير من القيادات في حركة حماس أن النظام المصري يتخذ مواقف سلبية مسبقة منها             
 تبرير قرار مصر منْع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، الدكتور أحمد بحر، مـن               -بالمطلق

للقيام بجولة عربية وإسالمية، مع العلم بأن الكثيـر مـن المـسئولين             " رفح  " ر  مغادرة القطاع عبر معب   
العرب تَدخَّلُوا لدى الحكومة المصرية إلقناعها بالسماح لبحر بمغادرة القطاع، وعلى رأسهم أمـين عـام                

  .الجامعة العربية عمرو موسى
، الجناح  " كتائب عز الدين القسام      "وفي نفس الوقت تواصل مصر احتجاز أيمن نوفل، القيادي البارز في            

العسكري للحركة، الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه في سيناء، عندما انهار السياج الحـدودي               
  .بفعل الهبة الجماهيرية في مارس من العام الجاري

 مـن   ومع ذلك فال زالت الفرصة سانحة أمام القيادة المصرية لإلثبات بأنها ال تتبنـى مواقـف معاديـة                 
الحركة، ومحابية لحركة فتح، عن طريق احترام الهيئات القيادية في الحركة وممثليهـا فـي الحكومـة                 

  .والتشريعي
" ومن ناحية ثانية، ال يمكن تجاهل الفيتو اإلسرائيلي على استئناف الحوار الوطني، فقد نقلـت صـحيفة                  

فَل في ديوان وزيرة الخارجية تسيفي       عن محا  -أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارا   -" يديعوت أحرونوت   
إنه في حال أسفرت الحوارات التي تجريها الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية إلى اتفـاق              : ليفني قولها 

  .ينْهِي الخالف بين حركتي فتح وحماس، فإن إسرائيل ستُوقفُ المفاوضات مع السلطة
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 فتح مع حماس، بهدف استعادة الوحـدة الوطنيـة،          إن المحادثَات التي تجريها حركة    : وأضافت المحافل 
تتعارض مع المفاوضات، معتَبِرةً أن استعادة الوحدة بين الفصائل الفلسطينية معناهـا وقـفُ المـسيرة                

  !التفاوضية مع إسرائيل، إال إذا قبلت حماس الشروط الثالثة للرباعية
        ا بالتشاؤم إزاء فُرشعور هناك صِ نجاح الحوار، اللهم إال إذا أسفرت األيام القادمة         لكل هذه األسباب فإن

  ! عن أمور مفاجئة
  ٦/١١/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 

  
  فتح وحماس والحكومة": إعالن االستقالل"ذكرى  .٥٦

  أسعد عبد الرحمن. د
، خـالل دورة    ١٩٨٨ نوفمبر   ١٥أين نحن اليوم من إعالن الرئيس الشهيد ياسر عرفات في الجزائر في             

لوطني الفلسطيني، وثيقة استقالل فلسطين التي كتبها الشاعر الراحل محمود درويش، مـستنداً             المجلس ا 
إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الـوطني، وكـذلك إلـى                  

الحقـاً، فـي    الشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها، وهو ما كان له أعظم األثر في قيام الرئيس الـشهيد                
، بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة أدان فيـه اإلرهـاب ودعـا إلـى          ١٩٨٨ديسمبر  

االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وإلى التعـايش بـين دول منطقـة الـشرق             
 من دول العالم بالدولة الفلسطينية      األوسط، بما فيها فلسطين، بسالم واحترام، مما أدى إلى اعتراف العديد          

على نحو فاق عدد الدول التي تعترف بإسرائيل، وبذلك تمكن الشعب الفلسطيني حينها من قذف الكرة في                 
  .الملعب اإلسرائيلي

أين نحن اليوم من كل هذا، وها هي ذكرى االستقالل العشرين تقترب، فيما الشعب العربـي الفلـسطيني               
ال يعـرف مـن     ) ين فلسطيني، نصفهم في فلسطين والنصف الثاني في الشتات        ما يزيد عن عشرة مالي    (

يمثله حقاً، ومن هي قيادته التي كانت تتمثل على نحو فاعل في منظمة التحرير الفلسطينية، وله سـلطة                  
وطنية منتخبة ورئيس منتخب، لكن ال أحد يدرك ما سيحدث مع انتهاء سنوات حكمه فـي ظـل عـداء                    

مكلفـة بتـسيير    (وغزة، فيما دولة الدكتور سالم فياض، رئيس حكومة تسيير األعمال           اإلخوة في الضفة    
يسعى إلحكام سيطرته على السلطة وعلى منظمة       ) األمور حتى يقترع البرلمان على قبول حكومة جديدة       

لتـه  التحرير التي تتلقى نفقاتها المالية ورواتب موظفيها من وزارة المالية الفلسطينية التـي يتوالهـا دو               
بنفسه، فيما تشهد الساحة السياسية للسلطة صراعاً بين فياض وحركة فتح التي تتهمه بانتهاج سياسة مالية                

  !انتخابية من خالل زياراته للمحافظات الفلسطينية وشراء كوادر فتحاوية وتقديم هبات مالية لها
سبوقة من العزلة، وإلى وضـع      أين نحن اليوم، بعد أن وصلت القضية الفلسطينية عموماً إلى حالة غير م            

يهدد كامل شبكة العالقات اإلقليمية والقومية والدولية التي بنيت حول حقوق الشعب الفلسطيني على مدى               
فمنذ أن باشرت حكومة تـسيير األعمـال        ! عقود من الكفاح، كشبكة أمان وحاضنة حيوية لهذه الحقوق؟        

ن والمتابعين أسئلة المرحلة واستحقاقاتها الـسياسية       مهامها، طرحت على لسان المراقبي    ) فياض. بقيادة د (
وبدالً من أن تسعى الحكومة ورئيسها في الضفة        . واالقتصادية واالجتماعية، في ظل طالق الضفة وغزة      

إلى محاولة حلحلة األمور وجمع اإلخوة، ها هي األحداث في عهدهما           ) وكذلك مثيلتها المقالة في القطاع    (
ات تزكم األنوف، حتى أصبح البعض ال يطيق اآلخـر ويعمـل علـى إلغائـه                تدمي القلوب، والمؤامر  

وتصفيته، وكأن الثأر بينهم يعود لقرون خلت، فنسوا أن تعدد اآلراء لـيس مبـرراً السـتباحة الـدماء                   
  .واألعراض

ضرار بعد أن ألحق اقتتال اإلخوة أفدح األ      ... الفلسطينيون لم يكونوا يوماً وحيدين ومعزولين كما هم اليوم        
  !بالقضية وأساء للنضال الفلسطيني
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أين نحن اليوم، ومؤسسات حقوق اإلنسان وتلك التي تعيل مئات بل آالف األسر، وغيرها ممن يتابع الهم                 
" القـادة "الوطني بشكل عام، باتت محل شبهة، تغلق أبوابها بتهم جاهزة وكأننا نعيش في ظل عدد مـن                  

 لالختباء وراء مصالحهم الشخصية، ما يجعلنا نستحضر مقولة         الذين يستغلون شعارات المصلحة الوطنية    
مقدماً له نصيحة واحـدة فقـط،       " ثامبو مبيكي "عندما استقال وسلم مقاليد الحكم إلى نائبه        " نلسون مانديال "

وكأني بهذه الحكومة قد جاءت بمهمة واحدة وحيدة هي التصدي لحركة           ". إياك ومستشاري السوء  : "قائال
سلطتها التي أقامتها بقوة السالح في قطاع غزة، دون عمل ما يكفـي إلزالـة الحـصار                 حماس وإزالة   

الشامل على األراضي الفلسطينية، والحصار المالي الخانق والمشدد على السلطة، األمر الذي يؤدي إلى               
  .شل حركة الناس وتجمعاتهم السكانية وتقطيع أوصال البالد

ة الفلسطينية واالعتداء على المؤسسات األهلية والجمعيات الخيريـة         أين نحن اليوم، واالعتقاالت السياسي    
وعلى حرية اإلنسان والتعددية السياسية مباح ومتبادل، في ظل الوضع الفلسطيني الحالي مـن حـصار                
قطاع غزة، ومن مداهمات يومية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وحملة االعتقاالت العشوائية مـن               

حتالل اإلسرائيلي، ناهيك عن مفاوضات عبثية تنخرها المساومات اإلسرائيلية الهادفة إلى           قبل سلطات اال  
أين نحن اليوم من آفـاق  ! إلغاء حق العودة والتنازل عن القدس الشرقية كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية؟    

ن اليوم وكل مؤسسات    أين نح ! الحل النهائي، وما هية هذا الحل في المساحة الممتدة بين الوهم والحقيقة؟           
منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ال تؤدي عملها كما يليق بشعب فلسطين، حتى باتت على وشـك أن                 

الـشعب  " إنقـاذ "تصبح كياناً مصطنعاً يعمل في القطاع وفي الضفة تحت رأفة المحتل الذي يملك مفاتيح               
  !الفلسطيني من أي انهيار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي؟

يكن الفلسطينيون يوماً وحيدين ومعزولين كما هم اليوم، ال يكترث أحد في العالم لمحنـتهم، بعـد أن                  لم  
ألحق اقتتال اإلخوة أفدح األضرار بالقضية الفلسطينية وأساء إلى النضال الفلسطيني، ولم يعـد مقبـوالً                

). الدكتور فياض " يق الثالث الطر" حماس وبينهما دولة زعيم      -فتح  (استمرار هذا الصراع الثالثي األبعاد      
ورغم ما يقال عن الحوار الوطني في القاهرة، ال يبدو مؤكداً أن الساحة الفلسطينية تتجه نحو توافقـات                  
سياسية لحل مشكلة الشرعية عبر التوافق على حكومة وحدة وطنية، أو حكومة مستقلين من شخـصيات                

رئاسـية  (روفة تاريخياً، وال على انتخابات مبكرة       وطنية كفؤة، أو أي من صيغ الحكومات االئتالفية المع        
فـحماس فيما يبدو ال تزال غير راغبة في التخلي عما تعتقده مكتسبات حققتها، وكذلك فتح               ). وتشريعية

التي تبدو وكأنها غير مهيأة بعد للتنازل عن مكانتها القيادية، فيما تستمر محاوالت دولة الرئيس فيـاض                 
  . منظمة التحرير سعياً وراء أن يصبح القائد األوحد في قادم األياملبسط نفوذه على مؤسسات

لقد شكل إعالن االستقالل الفلسطيني تحوال تاريخياً في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني، مـن               
منطلق أن السالم العادل هو الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني، ومن منطلق الوصول إلى اسـتعادة               

لكن المشكلة اليوم أن األزمة الفلسطينية      . رير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس      حقه في تق  
فهل . المتشعبة هي أزمة بنى ورؤى سياسية وعالقات وطرق عمل ينبغي مواجهتها بعقلية نقدية مسؤولة             

فـي  ! ؟١٩٨٨ر هذا هو ما رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا وتمنينا تحقيقه في الخامس عـشر مـن نـوفمب    
معرض اإلجابة عن هذا السؤال المركزي نؤكد على أن باب الخروج من حالة االنحطاط القائمة، يكمـن                 

على استعادة وحدة الـشعب     ) الحقيقية غير الوهمية طبعاً   (في قدرة حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل        
  !واألرض وكذلك القيادة

  ٧/١١/٢٠٠٨اإلتحاد، اإلمارات، 
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  الحاجة إلى حوار فلسطيني.. خيةلحظات تاري .٥٧
  ماجد الزير

مع اختالف دواعي رسم السياسات لكل الفاعلين والمؤثرين في مجريات األحداث في الساحة الفلسطينية؛              
إنها لحظة بحاجة، قد تكون عند بعضهم ماسة، إلى حوار          . يجد الجميع بالعموم أنفسهم في لحظة تاريخية      

يصل إلى وفاق أو توافق يغير من المشهد الفلسطيني العام، لكي يخرج            فلسطيني يستمر وبسرعة، إلى أن      
وفي مرة نادرة، يكون المـستفيد األول مـن هـذا           . الجميع، كل على مقاسه، من أزمته العامة والخاصة       

االتفاق، إذا ُأبرم حقاً، الشعب الفلسطيني الذي دائماً كان الخاسر األكبر من تناقـضات محليـة وإقليميـة          
  . نتجت منها تطورات أتت على مكتسباته وعادت عليه بالمآسيودولية

من المفيد حقاً أن تكون الحاجة الرسمية المصرية كبيرة وملحة للوصول إلى نتائج إيجابية مـن الحـوار                  
فتزحزح الوسيط المصري، قليالً، ليقترب من موقع الوسط المفترض بين فتح وحماس، مـن              . الفلسطيني

ذلـك أن   . الوصول إلى نتائج ملموسة على صعيد احتواء الصراع الداخلي الفلسطيني         شأنه أن يعجل في     
  .مصر الرسمية محرجة من استمرار حصار هي ضالعة حتى النخاع في فرضه على غزة وإطالة أمده

والقاهرة معنية بإظهار إنجاز في المنطقة يحافظ على مكانتها في موقع الريادة، وخاصة بعد نجـاح دول                 
 اإلسرائيلي، في قيادة وساطات فاعلة فـي ملفـات          -جماً وأبعد مسافة عن بؤرة الصراع العربي        أقل ح 

  .شائكة استعصت على الحل العربي الجماعي، وليس المثال اللبناني عنّا ببعيد
ثم إن القيادة المصرية معنية كذلك باستمرار دورها الراعي لصفقة تبادل األسرى المرتقبة بين حمـاس                

  .لوإسرائي
وعالوة على ذلك كله؛ تجد القاهرة ذاتها في نقطة واحدة مع شركاء آخرين، هم اسرائيل والقوى الدولية                 
وبعض األطراف العربية فضالً عن جناح السلطة في رام اهللا؛ تتمثل في استحقاق التاسـع مـن كـانون                   

  . يناير المقبل/الثاني
 مجال للجزم بشرعية الرئاسة القابضة علـى أحـد          فانتهاء والية الرئيس عباس دون توافق؛ يعني أنّه ال        

جناحي السلطة، والمنهمكة في مفاوضات ماراثونية تلقى تشجيعاً من محاور وتقاطعات إقليمية ودوليـة،              
تنتهي في واشنطن المشغولة اآلن في االنتقال إلى إدارة جديدة ستحمل إرثاً ثقيالً من أزمـات األسـواق                  

  .وبةوالحروب والتدخالت غير المحس
أما الجانب اإلسرائيلي فيحتاج هو اآلخر، فضالً عن ذلك كلِّه؛ إلى مزيد من الهدوء علـى جبهـة غـزة                    

  .المستعصية عليه، بصواريخها وجحافل مقاوميها
فاألوان هو لترتيب األوراق الداخلية، بعد انهيارات القيادة اإلسرائيلية وصعود تسيبي ليفنـي، بينمـا ال                

وعندما يتم التوجه إلى الحوار، يقتضي األمر أن تخوض األطـراف           .المبكرة قائماً يزال شبح االنتخابات    
  .الفلسطينية مراجعات ذاتية صريحة، كّل على حدة

فالشعب هو المستفيد األكبر من تقارب فلسطيني كهذا، وعليه أن يعلي صوته لنبذ أية محـاوالت فـي                  . 
  . وال يروقها نهج التوافق الداخليالساحة الفلسطينية تستأنس بهواية التدمير الذاتي

تحسب كل األحزاب والقوى في عديد الساحات حول العالم ألف حساب للمزاج الشعبي العام ومدى قربه                
منها أو بعده عنها، وال ينبغي أن يكون الشعب الفلسطيني استثناء.  

 الزجاجـة فـي المـشهد       لذا فإن على الشعب الفلسطيني بغالبيته العظمى، التواق إلى الخروج من عنق           
الفلسطيني الداخلي البائس؛ أن يغتنم هذه اللحظات التاريخية للضغط بقوة لمصلحة مرحلة جديدة، يتفـرغ               
فيها الكّل الفلسطيني لمقارعة المحتل، حيث الهدف األسمى الموصل إلى انتزاع الحقوق المشروعة، بدالً              

  .من التخندق الداخلي؛ كّل في مواجهة اآلخر
  ٦/١١/٢٠٠٨معاً اإلخبارية، وكالة 
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  الكيان الصهيوني في ذروة أزمته .٥٨
  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 

لن نتوقف هنا عند .لتعامل معه وفق ذات الرؤية القديمة دون التمعن في التحوالت الجديدةاستمرار ا
تراجع عنصر القوة األكبر للكيان الصهيوني، وبالطبع بسبب تراخي القبضة األمريكية على الشأن 

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

سنترك هذا الجانب ونتوقف عند المعطيات المتعلقة بالدولة العبرية وأزمتها الداخلية، بل أزماتها .األخرى
من .ق بالتسوية ومفردات الصراع األخرىالمتوالية التي تحتم مقاربة فلسطينية وعربية جديدة فيما يتعل

 أمام حزب اهللا كانت محطة كبيرة وبالغة األهمية، إذ ضربت بعنف هيبة ٢٠٠٦المؤكد أن هزيمة تموز 
وحضور المؤسسة العسكرية التي شكلت على الدوام عنوان القوة والتماسك للدولة العبرية، لكن المؤكد 

لك الحرب لم يكن هو ذاته الذي خاض الحروب السابقة، أيضاً أن الجيش الذي واجه حزب اهللا في ت
وبالطبع بعد أن مضت سنوات طويلة تحول خاللها إلى قوة بوليس تطارد الفلسطينيين في الداخل، 

، وبالطبع بعد ٢٠٠٢ونتذكر أن ذات الجيش قد أصيب بهزيمة رمزية كبيرة في مخيم جنين، ربيع العام 
وب لبنان، فضالً عن التعب الذي أصابه جراء مواجهته النتفاضة عامين فقط على خروجه المذل من جن

وال حاجة للتذكير بأن تراجع المؤسسة العسكرية هو تعبير عن شيوع . األقصى وروحها االستشهادية
ظواهر الترف واالستهالك، وتراجع روج التضحية والفداء في المجتمع ككل، وهي الروح التي ميزته 

هكذا ضربت المؤسسة العسكرية في حرب تموز، ثم سلّمت بعجزها عن .ودفي مراحل صعوده طوال عق
اجتياح قطاع غزة بعد محاوالت أولية فاشلة، األمر الذي جعلها تدفع المستوى السياسي نحو قبول تهدئة 

 لهيبة الدولة وتفوقها المادي والمعنوي على الفلسطينيين، وعلى هذه الخلفية كان اإلذاللفيها قدر من 
 السياسي الذي لم ينقطع حول القيادة وعجزها، ولتأتي قصص فساد أولمرت، ومن قبلها عدد من الجدل

بعد شارون لم يحصل اإلسرائيليون على قائد ذي قوة .قضايا الفساد في المستوى السياسي لتعمق األزمة
ى انتخابات وشكيمة، وها هي تسيبي ليفني بعد فشلها في تشكيل ائتالف حكومي معقول تختار الذهاب إل

مبكرة، ولتدخل الدولة في مسلسل أزمات جديد لن توقفه االنتخابات التي تقول استطالعات الرأي إنها 
ستفضي إلى منح الليكود وحزب كاديما نتائج متقاربة لن تزيد في مجموعها عن نصف مقاعد الكنيست، 

 مقعدا، ولتتوزع ١١يزيد عن بينما يأفل نجم حزب العمل الذي سيتساوى مع حزب شاس اليميني بما ال 
لعل أهم ما يؤكد ما ذهبنا إليه حول أزمة .المقاعد الباقية على األحزاب الصغيرة ومنها األحزاب العربية

هذا الكيان وتراجعه على مختلف األصعدة هو جواب المجتمع اإلسرائيلي على سؤال الجانب األكثر 
 في المئة من ٤٧،٥سب استطالع لمعهد داحف، قال في هذا السياق، وبح.تأثيراً في نتائج االنتخابات

 في المئة فقط ٢٧اإلسرائيليين، أي أقل من النصف بقليل أن األمن هو األكثر تأثيراً، بينما لم يقل سوى 
حدث ذلك رغم األزمة االقتصادية العالمية التي أصابت الدولة العبرية كما أصابت (إنه االقتصاد 

 في ٢ في المئة، بينما أجاب ٥ في المئة، المجتمع ١٨التعليم (قضايا أخرى ، وتوزع الباقون على )سواها
  ).المئة بال أدري

هكذا يقر المجتمع اإلسرائيلي بأن األمن هو ذروة اهتماماته، ويحدث ذلك رغم تراجع المقاومة الفلسطينية 
لى الوضع الصعب الذي على نحو الفت، وبالطبع تبعاً لرفض قيادة السلطة لما تسميه العسكرة، إضافة إ

خالصة القول هي .تعيشه فصائل المقاومة في الضفة بسبب النشاط األمني الفلسطيني واإلسرائيلي ضدها
ال عالقة لألمر بفوز أوباما، بل بتغير (أن عدونا في حالة تراجع، وكذلك عناصر دعمه الخارجية 
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، فلماذا يصر )كما كان الحال أيام بوشاالستراتيجية األمريكية والكف عن التركيز على الشرق األوسط 
  قادتنا على التعامل مع الصراع بذات الروحية القديمة؟ لماذا؟،

  ٧/١١/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
  
  األبيضلدينا صديق في البيت ... رسالة إلى أوباما .٥٩

  ايهود باراك
   العزيز،أوباماسيدي الرئيس المنتخب، براك 

كل انتخاب لرئيس في الواليات المتحدة هو حدث هام للعـالم        . ريخي من كل قلبي على انجازك التا      أهنئك
  . مصيريةأهميةبأسره، ولكن في الزمن الحالي فان النتخابك 

: هذه لحظة تحديات حرجة للعالم الحر، الذي ينتظر قيادتـك         . انت تدخل في منصبك في مفترق تاريخي      
 إرهابيـة  متطرفـة ومنظمـات      أنظمـة ل في    الدمار الشام  أسلحةأزمة اقتصادية عالمية، تهديدات بنشر      

  .وضعضعة الميزان الدولي في ظل ضعضعة مكانة الواليات المتحدة في العالم
هنا توجد جبهة الكفاح في سـبيل مـصادر         . المنطقة التي نعيش فيها تشكل بؤرة لكثير من هذه التحديات         

 التي تسعى الى تحقيق سالح      إيرانة  الطاقة العالمية، وهنا توجد جبهة الكفاح بين المحور المتطرف بقياد         
، وبين المعسكر البرغماتي، الـذي يـساهم فـي مـصالح            واإلرهابنووي وتمنح رعاية لمحافل الجهاد      

لمصير هذا الكفاح سيكون تأثير حاسم على       . اإلقليميةالواليات المتحدة في المنطقة ويؤيد المسيرة السلمية        
  .السالم العالمي

 ستجد فينـا    بأنك أعدك أنا.  نشط لقيادة واثقة ومسؤولة    أمريكي دور   إلىه تدعو   بالذات لحظة االختبار هذ   
 هدوء في منطقة النزاع هـذه والمـساهمة فـي           إلحالل إقليميةحليفا، شريكا فاعال ومبادرا لخطة سالم       

  .استقرار العالم بأسره
 كل شيء كـي     نحن نفعل .  تحت هجوم وابل القسام    أخرى زرت بلدات غالف غزة التي توجد مرة         أمس

عندما كنت هناك تذكرت    . نحافظ على التهدئة، ولكننا نعمل بالتوازي على منع المس بالجنود والمواطنين          
 انك تفرغـت    إالومع انك كنت في حملة انتخابية مضنية        . أشهر سديروت قبل عدة     إلىسفرنا المشترك   
  .إسرائيل بأمنلمتحفظ والتزامك  عن تأييدك غير اولإلعراب أيدينا، للشد على أصدقاءكلزيارتنا، نحن 

 هي  إسرائيل. األبيض اعرف، بان لنا صديق في البيت        وأنا.  قلوبنا إلىشخصيتك اآلسرة وجدت السبيل     
نحن ممتنون من الصداقة ومن التأييد لديمقراطيتكم       . صديقة وحليفة الواليات المتحدة القريبة وهكذا ستبقى      

سـيدي  . د الصداقة بين شعبينا، اللذين يتقاسمان قيما مشتركة        ستواصل تقالي  بأنك ونؤمن   واألقوى األكبر
عيون العالم الحر تتطلـع     .  في هذا المفترق التاريخي    أساسالرئيس المنتخب، لقد دعا لك المصير بدور        

  !بالسمو والنجاح. إليك
   أحرونوتيديعوت

  ٧/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
  
   والعالم من جديد في ظل أوباماأمريكاتركيب  .٦٠

  يك سيلباتر
إن أدليتم بصوتكم لصالحي، لن نفوز باالنتخابات فحسب، "هتف باراك أوباما يوم االثنين الماضي قائالً، 

  .انّه الوعد المتوهج الذي ينبغي عليه اآلن أن يفي به". بل سنغير معاً هذا البلد وسنغير العالم
لحسن حظه، سيعطيه . رهاتكمن مهمته البطولية في تصحيح أخطاء عهد بوش وجرائمه وعكس مسا

فقد سقط خصومه في الفوضى، إذ أن الحزب الجمهوري . فوزه التاريخي دفعاً كبيرا وشرعيةً ال تضاهى
  .على وشك أن ينشق وقد يحتاج إلى سنوات كي يستعيد عافيته
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لد آخر وال يسع أي ب. يتسلّم أوباما زمام السلطة إثر فوز ساحق رأى فيه العالم داللة على الديموقراطية
ومن خالل وصول رجل أسود إلى البيت األبيض، اتخذ األميركيون خطوة عمالقة لبلسمة . أن يساويه

كما ساهموا في ردم هوة االنقسام العنصري بين الغرب . جرح العنصرية الذي أصاب بلدهم منذ تأسيسه
بات أوباما بالتالي . ناألبيض المزدهر وسائر البشرية المناضلة، أكانت سوداء أو بنية أو صفراء اللو

  .رمزا ساطعا لعالم متعدد األعراق في القرن الحادي والعشرين
إذا أراد الرئيس الجديد أن يعيد صناعة اسم أميركا في الخارج وإعادة بناء سمعتها المدمرة، فيجب أن 

ة هذا يعني رفض األحادي. يقوم بمراجعة جذرية لمبادئ سياسة إدارة بوش الخارجية وممارساتها
التي تميزت بعشوائيتها، وخرق " الحرب العالمية على اإلرهاب"والعسكرية والحروب االحترازية و

القانون الدولي والمحلي المتعلق بسجن أبو غريب وغوانتانامو والحفر السوداء األخرى حيث دفنت 
  .تمبر سب/ أيلول١١أميركا الضحايا األبرياء الذين وقعوا نتيجة انتقامها الوحشي من أحداث 
وينتظر العالم بشغف معرفة هوية . يحظى أوباما بفرصة مميزة لنقل أميركا من حال الحرب إلى السالم

وستعطي هذه الخيارات المبكرة، من بين آالف . الوزيرين اللذين سيختارهما لتولي الخارجية والدفاع
. عن السياسات التي ينوي اعتمادهاالخيارات التي ينبغي على إدارته القيام بها في األسابيع القادمة، فكرة 

ويأمل معظم العرب في أال يجلب إلى مكتبه مجددا أعضاء فريق بيل كلينتون الخاص بالشرق األوسط 
  .الذي خسر سمعته بسبب فشله في المضي قدما بعملية السالم وبسبب االنحياز الكبير إلسرائيل

على فشل المحافظين الجدد في أميركا، وهم يدل فوز أوباما بالنسبة إلى العالم العربي واإلسالمي 
كما أنه يدل على وضع حد لرغبة المحافظين الجدد الجغرافية . المهندسون الفاسدون للحرب على العراق

العالم العربي بالقوة العسكرية ليصبح مكانا آمنا للواليات المتحدة " إصالح"السياسية التي تهدف إلى 
  .وإسرائيل

وما شابهها، دعم المحافظون " ذا ويكلي ستاندارد"ئية المتعددة مثل المجلة األميركية وبفضل وسائلهم الدعا
كانوا يأملون في أن يعطيهم فوز ماكين فرصة إلنهاء العمل الذي . الجدد المرشح الجمهوري جون ماكين

  .بدأوه مع بوش
واإلسالمي كي تحافظ اعتقد هؤالء المتشددون الموالون إلسرائيل أنه ينبغي إخضاع العالم العربي 

وبالتالي نتج عن ذلك اجتياح العراق وتدميره والحملة الصاخبة المتعلقة . إسرائيل على سيطرتها اإلقليمية
بحرب أميركا على إيران، وإن لم يتم شن حرب عليها فسيتم فرض عقوبات قاسية لإلساءة إلى اقتصاد 

حركة حماس الحركتين المقاومتين اللتين تجرأتا و" حزب اهللا"هذا البلد، فضالً عن عزل سورية واعتبار 
وقد روج المحافظون الجدد لذريعة . على الوقوف في وجه اعتداء إسرائيل واحتاللها، تنظيمين إرهابيين

  ".اإلرهاب اإلسالمي"أن أميركا وإسرائيل تواجهان عدوا مشتركا هو 
لقد . لث، يبدو أنه سيعتمد مقاربة مختلفة جداوبالنظر إلى خطابات أوباما الذي يملك جذورا من العالم الثا

ويبدو أنه مصمم على إعادة بناء عالقات ". أميركا ليست في حرب مع اإلسالم"تعهد بأن يعلن بأن 
وال شك في أنه سيسعى ليتفادى القيود االستراتيجية . أميركا السيئة مع العالم العربي واإلسالمي

ويتعجب عدد قليل من كون الشعب . ب بوش على اإلرهابوالتشويش العقائدي التي اتسمت بها حر
  .اإلسرائيلي هو الشعب الوحيد في العالم الذي كان يصلي من أجل فوز ماكين

  ما هي األولويات التي يجب أن يعتمدها أوباما في الشرق األوسط؟
  . يجب أن يفي بوعده بسحب القوات األميركية من العراق في غضون ستة عشر شهرا- 
 عن إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان، يجب أن يمارس الضغوط للتوصل إلى وقف  عوضا- 

، عبر إعطائها حصة في "طالبان"مبكر إلطالق النار، يليه وضع حد متفاوض عليه للنزاع مع حركة 
وفي هذا الوقت، يجب أن يتوقف إطالق ". القاعدة"الحكومة في حال عملت على قطع عالقاتها بتنظيم 



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٢٤٩:         العدد       ٧/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

صواريخ األميركية عبر الحدود باتجاه باكستان بما أنها ال تساهم سوى في اإلخالل باستقرار هذا البلد ال
  .وفي تغذية مشاعر الغضب ضد الواليات المتحدة

 اإلسرائيلي بإلحاح أكثر وجدية أكبر من أي رئيس أميركي -  يجب أن يهتم أوباما بحل النزاع العربي - 
 حل الدولتين للمشكلة اإلسرائيلية الفلسطينية، لكن يجب أن يساهم أيضا في هذا يعني التوصل إلى. سابق

التوصل إلى سالم شامل يضم سورية ولبنان والدول العربية اإلثنين والعشرين على أساس الخطة العربية 
  . أو خطة مشابهة لها٢٠٠٢للسالم التي ُأطلقت في العام 

ويعلم أوباما أن أي انحراف عن . لعنف في الشرق األوسطبوسع القوة األميركية وحدها أن تكسر دورة ا
قد يخرج المحافظون الجدد من السلطة لكنهم لن . المسار الموالي إلسرائيل سيولد معارضة كبيرة

وتكمن مهمة أوباما في إقناع اإلسرائيليين بأنه حان الوقت إلحالل السالم حتى لو تطلب ذلك . يستسلموا
  .١٩٦٧حتاللها في العام إعادة األراضي التي تم ا

ومع إيران، يجب أن يسعى أوباما إلى التوصل إلى مصالحة طويلة وإلى طمأنة إسرائيل بأنه لن تتم 
وعندها . لكن تحتاج إيران بالمقابل إلى ضمانات بأنه لن تتم مهاجمتها. التضحية بمصالحها األمنية

 وقد تكمن الخطوة المهمة نحو تحقيق .ستوافق على إخضاع برنامجها النووي لمراقبة دولية فاعلة
االستقرار اإلقليمي، في إدخال إيران في منطقة الخليج من خالل حلف أمني يبرم بين إيران ودول مجلس 

  .التعاون الخليجي
وعلى المدى األطول، يجب أن يفكر أوباما في إمكانية سحب القوات األميركية من الخليج وفي إعادة 

  .فهي تستطيع أن تحمي أصدقاءها من دون أن تولد أعداء جدداً لها. التقليدي" اديالحي"أميركا إلى دورها 
فهي لم تعد القوة العظمى التي ال يمكن . ال يمكن أن تحّل الواليات المتحدة بمفردها مشاكل العالم كله

بي ألحد تحديها، بل قطب واحد وربما األهم في عالم متعدد األقطاب يضم الصين واالتحاد األورو
  ).في حال كانوا قادرين على العمل معا(وروسيا والهند والبرازيل وأفريقيا الجنوبية وحتى العرب 

فيجب أن يبادر إلى إنشاء بنية . ويبدو أن أوباما يعي أن مقاربة متعددة األطراف ستكون ضرورية
  .سياسية عالمية، تُعطى فيها القوى البارزة صوتا مساويا

. سط في أن يتم إيالء مشاكلها أولوية، لكن ثمة مطالب أخرى قد تواجه أوباماوترغب منطقة الشرق األو
فيجب أن يتعامل مع األزمة المالية العالمية التي تتطلب إنشاء بنية مالية دولية، ويجب أن يضخ 
استثمارات هائلة في البنى التحتية األميركية المتصدعة لسكك الحديد والسدود والمدارس والخدمات 

يجب أن يعرف كيفية التعامل مع خطر تغير المناخ والتخصيب النووي ومع أزمة الغذاء والفقر . الصحية
العام ومع مسألة البحث عن الطاقة المتجددة ومع الفضيحة اإلنسانية لماليين الالجئين واألشخاص 

  .النازحين
ستكون مقاربته براغماتية هل سينجح أوباما في أن يتقدم على أي من هذه الجبهات؟ بالنظر إلى حملته، 

قد تكون افكاره راديكالية لكنها ليست . لقد وعد بأن يدخل جمهوريين إلى إدارته. ومعتدلة وتوافقية
  .ثورية

يجب أن يتذكر كل األشخاص المتفائلين في الشرق األوسط الذين يحلمون بأميركا جديدة وصادقة 
ك مصالح خاصة، أن أوباما قد وعد بتحقيق ومسالمة وعادلة وخالية من ضغوط المجموعات التي تمل

  .إال أنه لم يعد بتحقيق عالم خيالي". التغيير الذي نؤمن به"
  ٧/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  :كاريكاتير .٦١
  

  
  ٦/١١/٢٠٠٨الراية، قطر،   

  
    


