
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عباس ورايس يجددان تأكيدهما استمرار المفاوضات في إطار أنابوليس
  القرار األمني للضفة ليس مستقالاستمرار االعتقاالت يعرقل حوار القاهرة و: هنية

 ة في الحوار ستحدده التطورات بالضفةقرار المشارك: الزهار
  ورقة الحوار المصرية ل الجبهة الشعبية انتقاداتجميل مزهر يبدي

 تحمل برلمانيين دوليين وطنا من األدوية غزة الى" الكرامة"وصول سفينة 

الدول العربية تهدد بمقاطعة أية 
حكومة فلسطينية إذا ما فشل 

   حوار القاهرة
 ٤ص ... 

  

 ٨/١١/٢٠٠٨١٢٥٠السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٥٠:         العدد       ٨/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٤  تقرير جديد لمركز الزيتونة عن الثروة المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة .٢

    
    :السلطة
  ٤  عباس ورايس يجددان تأكيدهما استمرار المفاوضات في إطار أنابوليس .٣
 ٦  ينفي وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطةعباس .٤
 ٦  القرار األمني للضفة ليس مستقالاستمرار االعتقاالت يعرقل حوار القاهرة و: هنية .٥
 ٦   المفاوضات ستتواصل خالل والية أوباما وفق مبادئ أنابوليس:ليفنيوقريع : "هآرتس" .٦
 ٧  من اجتماع الرباعية" اًال ينتظرون شيئ" الفلسطينيون :شعث .٧
 ٧  مسلحين مستوطنينثالثة شرطة السلطة تعيد  .٨
 ٧ "مأمن اهللا" يدين محاولة االعتداء على مقبرة عباس .٩
 ٧  منع تدفق المقاتلين من العراق للمخيمات في لبنان بهدف  عاماًتعيينه قائداًينفي مدحت  .١٠
 ٨ في طريقه إلى التسوية " فتح"داخل " خالف تنظيمي" ما حصل في مخيم عين الحلوة :زكي .١١
    

    :المقاومة
 ٨     بالضفة دليل على مخطط تصفية الحركةإنكار عباس وجود معتقلين سياسيين :  حماس .١٢
 ٩  زيارة رايس تأتي لقطع الطريق أمام المصالحة وعباس ضرب بالحوار عرض الحائط:الرشق .١٣
 ٩ قرار المشاركة في الحوار ستحدده التطورات بالضفة: الزهار .١٤
١١   جح حضور عباس جلسات الحوارمصر ومصادر في فتح تر": الحياة" .١٥
١١  الجهاد تربط مشاركة شلح ونائبه في حوار القاهرة بحل عقدة التطورات األخيرة .١٦
١٢  مؤسسة الرئاسة وفتح تتجه نحو اطالق سراح معتقلين من حماس: مصدر أمني بالضفة .١٧
١٢ حوار القاهرة سيصدر بياناً يؤكد على حكومة الوفاق واالنتخابات وتشكيل اللجان": األيام" .١٨
١٢   للتهدئة"إسرائيل"سرايا القدس تربط وقف هجماتها بامتثال  .١٩
١٣  اسي الذي ما زار مستمراً في الضفةهناك معوقات للحوار أهمها االعتقال السي: البطش .٢٠
١٣  ورقة الحوار المصرية ل الجبهة الشعبية انتقاداتجميل مزهر يبدي .٢١
١٤ وفد جبهة النضال يغادر الى القاهرة للمشاركة في الحوار .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  "قنبلة قذرة" تحسباً لهجمات ب ٢٠٠٩في " إسرائيلية"مناورة  .٢٣
١٥    المنتخب بحثا عملية السالم األمريكيأولمرت والرئيس .٢٤
١٥   العام فلسطيني نهاية-غير معنية تقديم تنازالت للتوصل الى اتفاق اسرائيلي" اسرائيل:"ليفني .٢٥
١٥  ايهود باراك يدعو واشنطن إلى عدم استبعاد الخيار العسكري ضد إيران .٢٦
١٥  الجيش فتح تحقيقاً حول إخفاقات عملية غزة": يديعوت" .٢٧
١٦  وضة للبيع في مزاد علنيهدايا الزعماء العرب السرائيل والموساد معر .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٦ تحمل برلمانيين دوليين وطنا من األدوية غزة الى" الكرامة"وصول سفينة  .٢٩
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١٧  يحرم المشاركة في انتخابات بلدية القدسقاضي قضاة فلسطين  .٣٠
١٧   سلمية مناهضة للجدار العنصري في الضفةةاالحتالل يقمع مسير .٣١
١٧   آالف مسافر في ثالثة أيام عبر معبر رفح٣حوالي  .٣٢
١٧  يبحث محاكمة اإلسرائيليين مرتكبي جرائم حرب ضد الفلسطينيينمؤتمر في القاهرة  .٣٣
١٧   تقرير فلسطيني ينتقد أداء الصحف والتلفزيون الرسمي ويدعوها لتحري الموضوعية .٣٤
١٨  العام الجاري يشهد تزايداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين:تقرير  .٣٥
١٨  لرفع الحصار"يلإسرائ"دعوة الدول األوروبية إلى الضغط على : غزة .٣٦
١٨  يظهره شريط مصورالجيش االسرائيلي يحقق في اساءة معاملة فلسطيني .٣٧
   

   :صحة
 ١٨  ٢٥٧ضحية جديدة للحصار ترفع العدد إلى  .٣٨
   

   : األردن
١٨ ضرورة استمرار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يؤكد لرايس عبد اهللا الثاني .٣٩
   

   :لبنان
١٩   البداويمخيم قتيل واعتقال مطلوبين لألمن في : لبنان .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٩ تصريحات حماس قبيل مؤتمر الحوار مناورة: مصادر مصرية .٤١
١٩  مصر تضبط طنا من المتفجرات في مخبأ سري بسيناء .٤٢
٢٠  اجتماع الرباعية بدون أفكار جديدة وبدون العرب: مصادر مصرية .٤٣
٢٠  التهدئة ح الحوار الفلسطيني والمحافظة علىجهود مصرية عالية المستوى إلنجا .٤٤
   

   :دولي
٢٠ ألمانيا تزيد الدعم المالي للطوائف اليهودية .٤٥
٢٠  "إسرائيل"إلقناع العرب باالعتراف بـعلى الرئيس األمريكي المنتخب أوباما   صهيونيطضغ .٤٦
٢١   داليا ايتسيكيست رئيسة الكنساركوزي رفض التقاط صورة مع .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  ياسر الزعاترة... ابتزاز حماس في حوار القاهرة .٤٨
٢٢  نقوال ناصر... الحوار الفلسطيني بين األمن والسياسة .٤٩
٢٤  سمير غطاس.د... المنظمةحماس تريد السلطة وليس الشراكة في  .٥٠
٢٧ حسن أبوطالب. د... َمـن يريـُد مـاذا؟.. قبل الحوار الفلسطيني .٥١
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  
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   تهدد بمقاطعة أية حكومة فلسطينية إذا ما فشل حوار القاهرة العربيةالدول  .١
قالت مصادر فلسطينية ان بعض الدول العربية هددت االطراف الفلسطينية بانها :  وليد عوض- رام اهللا 

وحسب ما تم تداوله في االوساط . ستقاطع أية حكومة فلسطينية اذا ما فشل حوار القاهرة المرتقب
ان هذه الدول بعثت عدة رسائل لقادة حركتي فتح وحماس بأنه في حال فشل الحوار "الفلسطينية امس، 

طيني المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة فإنها لن تقدم الدعم والمساعدة ألي حكومة الفلس
ان هذه التهديدات جدية وصدرت من عدة "وأكدت المصادر عينها، ". فلسطينية قادمة وأنها ستقاطعها

 حال لم مسؤولين كبار في الدول العربية بأن بالدهم لن تتعامل مع أي حكومة فلسطينية مستقبلية في
 ".تتوافق الفصائل الفلسطينية على انجاح الحوار وخاصة حركتي فتح وحماس

  ٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

   لمركز الزيتونة عن الثروة المائية في الضفة الغربية وقطاع غزةجديدتقرير  .٢
طاع الثروة المائية في الضفة الغربية وق"صدر عن مركز الزيتونة تقرير جديد يحمل عنوان : بيروت
ويسلّط هذا التقرير الضوء على موضوع الثروة ". بين الحاجة الفلسطينية واالنتهاكات اإلسرائيلية ..غزة

المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأهم مصادرها واستهالكها، مستعرضاً األطماع اإلسرائيلية 
ا يتحدث التقرير عن كم. وممارسات قوات االحتالل في سبيل سرقة المياه وجرها إلى المستوطنين

محاوالت السلطة الفلسطينية للقيام بإجراءات تنموية للثروة المائية، من خالل تنفيذ مشاريع ري وحفر 
  . آبار ارتوازية

وهذا التقرير هو اإلصدار السادس من سلسلة تقارير معلومات، التي يقوم قسم األرشيف والمعلومات في 
لتقارير إلى تسليط الضوء في كل إصدار على إحدى القضايا وتهدف هذه ا. مركز الزيتونة بإعدادها

المهمة التي تشغل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربية واإلسالمية، وخصوصاً  فيما يتعلق بالشأن 
وتزود هذه التقارير التي تصدر بشكل دوري القراء بمعلومات محدثة، وموثقة، ومكثفة في . الفلسطيني

  .ن الصفحاتعدد محدود م
  ٧/١١/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  سأنابولي يجددان تأكيدهما استمرار المفاوضات في إطار رايسو عباس .٣

 األمريكية وزيرة الخارجية     أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
 إلـى  أنابوليسقل مسار    للمنطقة بن  ١٩كوندوليزا رايس وعدت الفلسطينيين في زيارتها التي حملت الرقم          

عقب الزيـارة  " الحياة" ردينة لـ أبووقال الناطق باسم الرئيس الفلسطيني نبيل .  األمريكية الجديدة  اإلدارة
وعدت بأن تقدم لمن يتسلّم من بعدها الصورة الحقيقة للمفاوضات منذ انطالقتها فـي مـؤتمر                "إن رايس   
سطيني رفيع فضل عدم ذكر اسمه إن رايـس وعـدت           وقال مسؤول فل   ".األخيرة وحتى اللحظة    أنابوليس

 الجديدة،  اإلدارة إلىعدم حدوث فراغ في فترة انتقال السلطة        " بـ   أمسالرئيس محمود عباس في لقائهما      
 بـوش مـسار مفاوضـات       إدارة لوم للفلسطينيين في شأن العملية التفاوضية، وان تنقل          أيوعدم توجيه   

  ". لمواصلتهأوباماسة باراك  الجديدة برئااإلدارة إلى أنابوليس
 أي مـن    إحراج إن رايس استبعدت توثيق نتائج المفاوضات لتجنب التسبب بأي           إسرائيليةوقالت مصادر   

  ".كديما"نوع لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تخوض المعركة االنتخابية على رأس حزب 
 تبدأ فورا في التعامـل      أن"ية الجديدة    األمريك اإلدارةوفي المؤتمر الصحافي المشترك، تمنى عباس على        

نحن لم  : "، وقال " تضيع الوقت هباء من دون فائدة      وإال، وان تستفيد من الوقت      األوسطمع قضية الشرق    
 لعملية السالم تجعلنا قادرين علـى       أسسا وضعنا   وإنمانضيع الوقت خالل السنة الماضية في المفاوضات        

  ".ة األمريكية المقبلاإلدارةمتابعتها مع 
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 الحوار الذي سيبدأ في العاشر من الشهر الجاري         أنوفي شأن الحوار الوطني، قال عباس إنه ابلغ رايس          
تشكيل حكومة مستقلة ملتزمة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية كاملـة، وتـدير             "إلىفي مصر يهدف    

  ".الوطن، وتعمل من اجل انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة
 االستيطان واعتداءات المستوطنين، وقال إنه ابلغ رايس عن التصعيد الخطير األخير            تهإدانوجدد عباس   

لكنـه  ". و حضاري أ إنسانيمنظر غير   "في اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون، واصفاً ذلك بأنه          
حياتية التي   ال األمور جانب   إلى لبحث المفاوضات النهائية     اإلسرائيليقال إنه سيواصل لقاءاته مع الجانب       

 الذين نطالب   واألسرىالحواجز التي تعيق الحياة وضرورة وقف االجتياحات        "تهم الشعب الفلسطيني مثل     
  ".بإطالقهم

مزيـد مـن    "وقال إن الشعب الفلسطيني ما زال بحاجة إلى         . وطالب عباس بمواصلة عمل اللجنة الثالثية     
أفضى إلى نتائج إيجابيـة، أهمهـا       "س الذي قال إنه      بمؤتمر أنابولي  وأشاد". المساعدات المالية واإلنسانية  

  ".مؤتمر باريس الذي منح المزيد من الدعم المالي للسلطة والشعب الفلسطيني
من جهتها، قالت رايس إن رؤية الرئيس جورج بوش في إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل                 

". ون للفلسطينيين فيه دولـة بمـستوى كـرامتهم         على ثقة انه سيأتي يوم قريب تك       إني: "ستتحقق، وقالت 
وردا علـى    ". مناخ المفاوضـات   إلى تسيءالنشاطات االستيطانية في األراضي الفلسطينية      "وتابعت أن   

 نهايـة العـام     أطلقت والفلسطينيين التي    اإلسرائيليينعملية المفاوضات بين    " فشل"سؤال، رفضت رايس    
: وقالـت .  كما كان متوقعـا    ٢٠٠٨ النهاية في العام     إلىن تصل    ل أنها أقرت، لكنها   أنابوليس في   ٢٠٠٧

 إلـى  ستنقل   أنها وأكدت". مسار أنابوليس قائم، وسنستمر في ذلك حتى يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية           "
التي "  الرائد في هذه اآللية    األميركيعلى آلية المراقبة والدور      "باإلبقاء طلبا فلسطينيا يقضي     أوباما إدارة

  ".خريطة الطريق" لما ورد في األطراف مراقبة مدى احترام لىإتهدف 
 وخاصة البند   سأنابوليرايس أكدت أهمية متابعة تطبيق      أن  رام اهللا   من   ٨/١١/٢٠٠٨الخليج،  وأضافت  

نتوقع مـن الطـرفين احتـرام      "األول من خارطة الطريق، وجددت الدعم الستمرار المفاوضات، وقالت          
 .من دون أي تفاصيل عن مهامـه      " سابوسوف" ستنقل آليات اإلشراف للجنرال      ، موضحة أنها  "التزاماتهما

، مؤكدة أن المسافة نحـو      "الواليات المتحدة تتفهم لماذا يرغب الشعب الفلسطيني في الوحدة        "رايس  وقالت  
  .السالم أصبحت قصيرة جدا

 أن   ووفـاء عمـرو     أرشد محمد  ،رام اهللا   نقالً عن مراسليها في    ٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   وأوردت  
 إلـى  واضحا انه من المستحيل التوصـل        أصبحلقد  "ي تصريح لوكالة فرانس برس      قال ف  ردينه   أبونبيل  

 إلـى  لم تكن جادة بالتوصل      باألساس لديها حكومة انتقالية وهي      إسرائيل أناتفاق سالم هذا العام خاصة      
 إلى نريد الوصول    إننا"وتابع   ".رة جدا  الفجوة في مواقف الطرفين ال زالت كبي       أن إلى أدىاتفاق وهو ما    

 ال يمكـن    أوضاع إلىسالم من خالل تفعيل مبادرة السالم العربية لكي ال يخلق المناخ الذي ربما يؤدي               
 ".السيطرة عليها

 رايس زارت جنـين      إلى أن   محمد هواش  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٨النهار،  وأشارت  
 .  الفلسطينيةاألمنيةاطلعت على سير الحياة اليومية فيها بعد الحملة وتفقدت احد مستشفياتها و

ـ    أو  انتقـال سـلس للرعايـة األمريكيـة          إلـى ان رايس تسعى    " النهار" فادت مصادر فلسطينية رفيعة ل
 الجديدة ورقة تتضمن سير المفاوضـات       اإلدارة وتسليم   واإلسرائيليللمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني     

ولهذا الغرض التقـت    .  اتفاق سالم نهائي   إلىتي احرز تقدم فيها والعقد التي تعترض التوصل         والنقاط ال 
 جنـين   إلـى  عباس، كبير المفاوضين احمد قريع ورئيس الوزراء سالم فياض الذي رافقهـا              إلىرايس،  

وطنات  الحواجز العسكرية في الضفة ووقف بناء المـست        كإزالة التي لم تنفذ     إسرائيلوشرح لها التزامات    
 .  أوسلو البؤر االستيطانية وفتح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس بموجب تفاهمات وإزالة
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  ينفي وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطةعباس .٤
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مؤتمر صـحافي عقـده مـع وزيـرة     أكد :  كفاح زبون- رام اهللا 

 عدم وجود أي معتقل سياسي على اإلطالق فـي           أمس  رام اهللا  في رايس،   اليزكوندوالخارجية األمريكية،   
 األجهزة األمنية ال تسمح ألي شخص       أنوأوضح أبو مازن     .سجون السلطة ألنه يؤمن بالتعددية الحزبية     

 المعتقلين القابعين في السجون هم على خلفيات جنائيـة          أن يخل باألمن الفلسطيني، مشيرا إلى       أنأيا كان   
 ".لية أو استحواذهم على أسلحة غير شرعيةما"

  ٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  القرار األمني للضفة ليس مستقالاستمرار االعتقاالت يعرقل حوار القاهرة و: هنية .٥

قال رئيس الوزراء    :وكاالتال  وعن  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
ما يجري في الضفة يشكل عائقا حقيقيا أمـام         "الة الجمعة في مدينة غزة،      المقال إسماعيل هنية عقب ص    

انطالق الحوار، ويبدو أن قرار الضفة األمني ليس مستقال وان استحقاق التعاون األمني يفـرض إبقـاء                 
تيارا ال يسعى إلى المصالحة في رام اهللا بعرقلة انطـالق الحـوار وبعـدم       "، متهما   "المعتقلين في السجن  

نحن نريد مصالحة وطنية حقيقية يكتب لها الحياة، لكن حـوارا           "وأكد هنية   ".  الوطنية اإلرادةشي مع   التما
  ".ةفي ظل وجود مئات المعتقلين في السجون ال يمكن أن يصل إلى مبتغا

هنيـة   أن إسـماعيل     أنس عبد الرحمن  ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر   وأضافت  
الفلـسطينية،   - تيارا فلسطينيا موجودا في رام اهللا ال يسعى إلى المصالحة الفلسطينية          أشار إلى أن هناك     

  .وعدم التماشي مع اإلرادة الوطنية الفلسطينية ويعمل على عرقلة انطالق الحوار،
النـاطق باسـم الحكومـة       أن    فتحي صباح  غزة، نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٨الحياة،  وجاء في   

عباس بعـدم وجـود معتقلـين       الرئيس محمود   رداً على تصريحات    " الحياة"ونو قال لـ    المقالة طاهر الن  
الحوار يتطلـب   " إن   :"خريطة الطريق " من خطة    األمنيسياسيين في سجون السلطة وتأكيده تطبيق الشق        

 في   كل المعتقلين السياسيين   وإطالقوقفاً فورياً لحمالت االعتقال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة،           
ورأى ".  الضغوط األمريكية التي جاءت رايس لتكريسها في زيارتها        أمامسجون الضفة، ووقف االرتهان     

 مـا زال    األمريكـي  في الضفة ليس فلسطينياً، وان الفيتو        األمني القرار   أنتأكيداً  "في تصريحات عباس    
  ". انطالق أي حوار فلسطينيأمامقائما 

  
  ات ستتواصل خالل والية أوباما وفق مبادئ أنابوليس أن المفاوض:ليفنيوقريع : "هآرتس" .٦

 العبرية أن ليفني، بصفتها رئيـسة طـاقم المفاوضـات اإلسـرائيلي،             "هآرتس"ذكرت صحيفة    :رام اهللا 
ونظيرها الفلسطيني أحمد قريع سيعلنان خالل اجتماع وزراء خارجية الرباعية الدولية ومـصر واألردن              

حد، أن المفاوضات ستتواصل خالل فترة والية الـرئيس األمريكـي           الذي سيعقد في شرم الشيخ غدا األ      
، وذكرت أن ليفني وقريع سيطلعان وزراء الخارجيـة علـى           سأنابوليالمنتخب باراك أوباما وفق مبادئ      

وضع المفاوضات، ويتوقع أن يصدر بيان في ختام االجتماع يحدد التزامات الجانبين والمصادقة مجـددا               
  .سأنابوليم تحديدها في على المبادئ التي ت

من جهته، قال قريع إن لقاء الرباعية يجب أن يركز على كيفية استمرار العملية التفاوضـية وإنجاحهـا                  
  ".ال يجوز لهذه العملية أن تعود إلى نقطة الصفر"وإزالة العوائق أمامها، وأضاف 

  ٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  ع الرباعيةمن اجتما" ال ينتظرون شيئاً" الفلسطينيون :شعث .٧
إن " الحيـاة "قال ممثل الرئيس الفلسطيني في القاهرة نبيل شـعث لــ            :  أحمد رحيم  -القاهرة، باريس   

ال " وأشـار إلـى أن الفلـسطينيين         ،الرئيس محمود عباس سيمثل الجانب الفلسطيني في اجتماع الرباعية        
ا وعدهم بإقامة دولة فلـسطينية   يريدون أن يختتمواألمريكيون: "من هذا االجتماع، مضيفا " ينتظرون شيئا 

قبل نهاية العام بالقول إننا فشلنا لكننا حافظنا على الطريق مفتوحا للرئيس المقبل ليكمل على ما تحقـق،                  
، مضيفا أن هدف االجتمـاع      "ويسعون إلى توضيح أن القضية ما زالت جارية لم تذهب إلى طي النسيان            

لم الرئاسة الجديدة ما يساعدها على االستمرار فـي القـضية           أننا سنس " رسالة فحواها    األمريكيونأن يبلغ   
عكس ما فعل الرئيس السابق بيل كلينتون الذي أبلغ خلفه الرئيس جـورج بـوش بـأن الفلـسطينيين ال                    

يقولون إنهم سيبلغون الرئيس    ) األميركيون(يريدون حالً ونصحه بعدم إضاعة الوقت في هذه القضية، هم           
سيؤكد خالل االجتماع ثوابته    "وأشار شعث إلى أن الطرف الفلسطيني        ".عكس ذلك ) باراك أوباما (المقبل  

إذا كان األميركيون   : "، مضيفاً "ويقدم تفاصيل المفاوضات التي جرت مع اإلسرائيليين وسنعرض مطالبنا        
ية، يريدون القول ان القضية ما زالت مستمرة، وإن كانوا فشلوا في تحقيق وعدهم بإقامة الدولة الفلسطين               

  ".فعلى األقل عليهم أن يوقفوا االستيطان
لـن يـأتي بـشيء    "، حرص على تأكيد أن االجتماع "لن يؤدي إلى شيء "وإذ أوضح شعث أن االجتماع      

  ".لن نقدم أي تنازالت، فاجتماع الرباعية ليس محال للتفاوض... خاطئ
  ٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  مسلحين مستوطنينثالثة  السلطة تعيد شرطة .٨

ثالثة مستوطنين إسرائيليين مسلحين دخلوا      ،أمسأوقفت شرطة السلطة الفلسطينية     : وكاالت ال - عواصم
وقالت اإلذاعـة العبريـة العامـة أن        . أراضي المواطنين القريبة من بلدة بيرزيت جنوب الضفة المحتلة        

لـسلطة  اإلسرائيليين الثالثة ضلوا طريقهم ليجدوا أنفسهم داخل أراضي السلطة، حيث سـلمت شـرطة ا              
ـ             اإلدارة المدنيـة   " الفلسطينية اإلسرائيليين الثالثة المسلحين لجيش االحتالل بالتنسيق مع ما يعـرف بـ

  .في رام اهللا" اإلسرائيلية
  ٨/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر 

  
 "مأمن اهللا" يدين محاولة االعتداء على مقبرة عباس .٩

علـى أرض   " متحف التسامح " ما يسمى     إلقامة "إسرائيل"دان الرئيس محمود عباس بشدة توجه       : رام اهللا 
وقال خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجيـة          .اإلسالمية في القدس الغربية   " مأمن اهللا "مقبرة  

لألسف الشديد فإن هذا العمل الذي تقوم به الحكومة اإلسرائيلية هذه األيـام             : األمريكية كوندوليزا رايس  
، أمر خطير جداً، وال أعتقد بأن اإلسـرائيليين مـن           "مأمن اهللا "ية  في القدس، وهو تدمير المقبرة اإلسالم     

الممكن أن يقبلوا هذا ألنفسهم أو لمقابرهم، إلزعاج أمواتهم كما يفعلون مع األموات والمقابر اإلسـالمية                
لذلك نحن نرفع صوتنا عالياً ونرفض رفضاً قاطعاً مثل هذه اإلجراءات أياً كـان              : وأضاف ".والمسيحية

 وأياً كان مصدرها وأياً كانت األحاديث التي يتحدثون فيها عن فتاوى أو غيرها؛ فهذا أمـر غيـر                   سببها
 ".مقبول إطالقاً

  ٨/١١/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،
  
   للمخيمات في لبنان بهدف منع تدفق المقاتلين من العراق عاماًتعيينه قائداًينفي مدحت  .١٠

 اللواء كمال مدحت هو مساعد ممثـل        أن أمس، ، لبنان الفلسطينية لدى " منظمة التحرير "أوضحت ممثلية   
 ،نسخة منـه  " السياسة"وفي بيان تلقت     . سر قيادة فصائل المنظمة في لبنان      وأميناللجنة التنفيذية للمنظمة    
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 يكون قد تم تعيينه قائدا عاما للمخيمات الفلسطينية في لبنان بهدف منع تدفق المقاتلين مـن  أننفى مدحت   
  .أمس من أولفي عددها الصادر " السياسة "أوردتهى الخبر الذي  ردا عل،العراق
ورد في الخبر المـذكور منقـول     ان ما ،والقراء األعزاء " منظمة التحرير "ـ   توضح ل  أن" السياسة"ويهم  

 نقالً عـن    ، األربعاء الفائت  ، النبأ أوردت التي   ،اللبنانية" وكالة األنباء المركزية  " تحوير عن    أيمن دون   
  .منيةمصادر أ

  ٨/١١/٢٠٠٨السياسة، الكويت 
  
  في طريقه إلى التسوية" فتح"داخل " خالف تنظيمي" ما حصل في مخيم عين الحلوة :زكي .١١

يعتبر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، والذي يقوم :  أحمد الموسوي- بيروت 
تون في بيروت، المعلومات عن خالفات بدور السفير الفلسطيني في مبنى السفارة الجديد خلف فندق كارل

 الفلسطيني األداء إلى لإلساءة حرتقات إالفي مخيم عين الحلوة، ما هو " فتح"وانشقاقات داخل حركة 
 اللبناني وتحييده عن كل الخالفات والصراعات الداخلية الحادة - الناجح في التعامل مع الوضع الفلسطيني

ان هناك قراراً فلسطينياً حاسماً من كل " الراي"ويؤكد في حوار مع . األخيرةالتي شهدها لبنان في الفترة 
 أن الدم الفلسطيني خط احمر، مع عزل الوضع الفلسطيني في لبنان عن الداخل الفلسطيني األطراف
  .ومشاكله

ويتوقع زكي نجاح مؤتمر الحوار الفلسطيني في مصر، بعدما مهدت له مصر بلقاء مع كل الفصائل 
، وإنجاحه عربي يشمل سورية على تسهيل هذا الحوار إجماع وجود إلىلسطينية، مشيراً والقوى الف

 سورية اليوم ليست لديها تحالف فلسطيني على حساب فريق فلسطيني آخر، وان القطيعة أنمؤكدا 
  .السوداء بين حركة فتح وسورية انتهت
 شيء في االستراتيجية أينانيون منهم  طلب اللبإذا المقاتلين أولوأعلن زكي ان الفلسطينيين سيكونون 

الدفاعية التي سيضعونها لبلدهم، مشددا على التزام كل ما يقرره اللبنانيون في شأن السالح الفلسطيني 
  .داخل المخيمات وخارجها

  ٨/١١/٢٠٠٨الراي، الكويت 
  
  بالضفة دليل على مخطط تصفية الحركةإنكار عباس وجود معتقلين سياسيين : حماس .١٢

 حماس قالت في  أن حركةكفاح زبون رام اهللا عن مراسلها من ٨/١١/٢٠٠٨لشرق األوسط،  اذكرت
ان إقرار الرئيس محمود عباس أمام رايس بعدم وجود أي معتقل " نسخة عنه "الشرق االوسط"بيان تلقت 

سياسي في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يؤكد أن ما تتعرض له حماس في الضفة من 
  ."فية، بإشرافه وبإمرته أيضاتص

تأكيده على ذلك أمام رايس يعني أن الفيتو األميركي ما زال حاضر وبكل قوة على أي "واضاف البيان 
حركة حماس، وأن الرئيس محمود عباس ما زال مرتهن بالكامل لهذا الفيتو ولألوامر  حوار مع
 قبل الرئيس محمود عباس تستدعي موقفا هذه المواقف المعطلة للحوار من"، وتابعت حماس "األميركية

بيان حماس  وختم. "مصريا معلنا وصريحا بمسؤولية الرئيس محمود عباس عن إفشال جهود الحوار
وعليه فإننا في حركة حماس نؤكد على أن بقاء المعتقلين السياسيين في سجون السلطة يمثل أكبر عقبة "

 ."أمام مشاركتنا في جلسات الحوار
النائب الدكتور " حماس"القيادي في حركة  أن غزةمن  ٧/١١/٢٠٠٨ الفلسطيني لإلعالم، المركزونشر 

اعتبر أن إنكار رئيس السلطة محمود عباس، لوجود معتقلين سياسيين في سجون سلطته  يحيى موسى،
 . بالضفة الغربية، ينسجم مع تبنيه للرؤية الصهيونية، ونظرتها للمعتقلين الفلسطينيين
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المركز " الذي يرأس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، في مقابلة خاصة مع وأكد موسى،
، أن عباس وأجهزته يعتقلون الشباب في الضفة الغربية بدعوى مقاومة االحتالل "الفلسطيني لإلعالم

واإلخالل باألمن الصهيوني، وعلى ملفات سرية أمنية، في إطار شراكة وتنسيق كامل مع االحتالل 
 ". خارطة الطريق"للقضاء على المقاومة وتجفيف منابعها تنفيذاً لبنود خطة 
الفريق صاحب األجندة الشخصية والخارجية في "واتهم النائب موسى االحتالل الصهيوني وأمريكا و

، "نذير شؤم"بوضع األسافين بين القوى الفلسطينية، مؤكداً أن وجود رايس في المنطقة " سلطة عباس
 ".  ال تأتي إال لزيادة االنقسام وإعاقة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الحقيقيةهي"وقال 

  
 زيارة رايس تأتي لقطع الطريق أمام المصالحة و عباس ضرب بالحوار عرض الحائط: قالرش .١٣

إن زيارة وزير الخارجية األمريكية "قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، : دمشق
يس إلى الكيان الصهيوني ولقائها في رام اهللا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كوندليزا را

والمتزامنة مع الخرق الصهيوني للتهدئة في قطاع غزة، وتصاعد حملة االعتقاالت التي تقوم بها األجهزة 
 المذكورة األمنية التابعة لعباس في الضفة الغربية، تشير كلها إلى وجود نية مبيتة لدى األطراف

 ."إلجهاض المصالحة الوطنية
" المركز الفلسطيني لإلعالم"، وتلقى )٧/١١(وأضاف الرشق في تصريح أدلى به مساء أمس الجمعة 

إن اإلنقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية كان جزءاً من خطة الجنرال دايتون في إطار : "نسخة منه
تعلقة بالجانب األمني، وبالتالي فإن استمرار حالة االنقسام تنفيذ البند األول من خطة خارطة الطريق والم

هي مطلب أمريكي وإسرائيلي على حد سواء، وما زيارة رايس في هذا الوقت بالذات إال لقطع الطريق 
 ."أمام جهود المصالحة ولتأكيد الفيتو األمريكي اإلسرائيلي  أمام هذه المصالحة

ود تغير في مواقف عباس المستجيبة والمذعنة  للقرار األمريكي ليس هناك ما يوحي بوج: "وتابع قائالً
، مؤكداً أن عباس ضرب عرض "واإلسرائيلي في رفض المصالحة وضرب المقاومة ومالحقة عناصرها

الحائط بكل مساعي  إنجاح الحوار الوطني، ووضع مئات العقبات والعوائق والقنابل الموقوتة في 
ار حملة االعتقاالت بحق كوادر وأنصار حركة حماس وفصائل المقاومة، في استمر"، مستشهداً .."طريقه

ومواصلة إغالق الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية بمساعدة شعبنا الضفة الغربية وتمكينه من 
 ."مواصلة الصمود في مواجهة آلة القتل والتدمير الصهيونية

تعلق بالمالحظات التي قدمتها الفصائل وأشار الرشق إلى وجود غموض في الموقف المصري فيما ي
خاصة وأن مصر أعربت عن تفهمها لمالحظاتنا فيما يتعلق بتهيئة األجواء قبل "حول الورقة المصرية، 

 ."الحوار، وإطالق سراح معتقلي حركة حماس وفصائل المقاومة من سجون السلطة في الضفة الغربية
م تقم بالدور المطلوب منها كراعية للحوار ولم تمارس يبدو أن القاهرة ل": "حماس"وقال القيادي في 

من أجل التجاوب مع استحقاقات الحوار الجاد ) رئاسة السلطة(ضغوطاً كافية على الطرف اآلخر 
والمسؤول، وبالتالي فإن األجواء المناسبة لحوار مثمر يفضي إلى مصالحة حقيقة ليست مهيئة بعد، 

 ."التي تقوم بها األجهزة األمنية التابعة لعباس في الضفة الغربيةخاصة في ظل تصاعد حمالت االعتقال 
والفصائل المتحالفة معها، ستعلن يوم السبت " حماس"ولفت الرشق في ختام تصريحه إلى أن حركة 

  .موقفها بشأن المشاركة في حوار القاهرة، متحفظاً على إعطاء المزيد من التفاصيل) ٨/١١(
 ٨/١١/٢٠٠٨م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
  قرار المشاركة في الحوار ستحدده التطورات بالضفة: الزهار .١٤

 الدكتور محمود الزهار  أنغزة اشرف الهور من عن مراسلها ٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، ذكرت 
ان حماس ستقرر اذا ما كانت ستذهب لحضور حوار ' القدس العربي'قال لـ  القيادي في حركة حماس
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، قاصدا اطالق سراح معتقلي حماس 'التطورات التي قد تحدث في الضفة الغربية 'القاهرة من عدمه بـ
، 'جلسات الحوار الفاصلة'لدى اجهزة االمن الفلسطينية هناك، وتاكيد حضور الرئيس محمود عباس لـ 

جلسة تقييم شاملة '، مشيرا الى ان قيادة حماس ستعقد مساء الجمعة .بدال من حضور الجلسة االفتتاحية
 .لتقرر اذا ما كانت ستشارك في الحوار ام ال' الوضاعل

، غير انه ارجع سبب مطالبة 'لن تكون سعيدة بحضور ابو مازن'وذكر القيادي في حماس ان حركته 
من يقرر في '، كونه هو 'الجلسات الحاسمة في الحوار'حماس بحضور الرئيس عباس الى ما وصفه بـ 

 .'اح الحوار، وليس االستمتاع بمشاهدة ابو مازننحن نهدف الى انج'وقال  .'حركة فتح
من ) يونيو( حزيران ١٤واشار الى ان الجلسات واالتفاقيات التي جرت بين حركتي حماس وفتح بعد 

بسبب عدم حضور عباس، الفتا الى ان كل من اتفاق صنعاء، واتفاق ' كانت تفشل'العام الماضي، 
 .فشال في رأب الصدعالسنغال اللذان اجريا دون حضور ابو مازن 

في الحوار، ورأى ان من بين االمور التي تؤكد الجدية هو ' تبدي جدية'وطالب الزهار حركة فتح ان 
ال '، مشيرا الى ان حماس 'مجرد مهرجان اعالمي'حضور ابو مازن، حتى ال يكون الحوار في القاهرة 

 .'تقبل ان يكون الحوار على هذا الشكل
ئيس المكتب السياسي لحماس، حال شارك ابو مازن في الحوار، اكد الزهار وعن مشاركة خالد مشعل ر

 .'كل االطراف المعنية النجاح الحوار'على ضرورة تواجد 
حول مدى تعامل الوسطاء المصريين مع المالحظات التي ابدتها ' القدس العربي'وردا على سؤال لـ 

، التي ارسلت الى الفصائل، 'يقة المصريةالوث'الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس على 
 .'هذه العقبة تم حلها'ليجري اقرارها في الجلسة االفتتاحية، اكتفى الزهار بالقول 

واكد على ان حماس تريد حل كل االشكاليات في الحوار، الفتا الى انه في حال وصلت الفصائل الى 
، ثم تعقد في اليوم التالي 'ورقة متفق عليها مسبقا'القاهرة، ستعقد جلسة افتتاحية يتم خاللها التوقيع على 

، ستكون 'اطرافا عربية'جلسة تخصص لتشكل اللجان التي ستقوم ببحث الملفات العالقة، مؤكدا ان 
 .حاضرة في الجلسات التي ستعقدها اللجان الفنية

لفصائل الى ان مصر رتبت موضوع سفر ا' القدس العربي'الى ذلك، اشار القيادي في حماس لـ 
  .الفلسطينية التي ستحضر حوار القاهرة اليوم السبت

 أن  أكد البرلمانية النائب مشير المصري"حماس"كتلة  أمين سر أن ٨/١١/٢٠٠٨الحياة، ونشرت 
المجزرة السياسية ضد عناصر " لن تذهب الى الحوار في القاهرة في ظل استمرار ما وصفه بـ "حماس"

 في مسيرات "حماس"وقال في كلمة أمام اآلالف من أنصار . "من الضفةالحركة الذين تعتقلهم أجهزة أ
الحوار هو خيارنا ونسعى إليه، لكن ليس بأي ثمن وال على حساب "نظمتها الحركة شمال قطاع غزة إن 

 والرئيس "فتح"وشن هجوماً على حركة . "الحقوق والثوابت والمقاومة، او على حساب نتائج االنتخابات
 والتهديد بالعودة إلى القطاع على ظهر دبابة، والدفع في اتجاه "مخالفة الحوار"ما بـ عباس، واتهمه

 ستتعامل مع هذه القوات كما تتعامل مع "حماس"القوات الدولية ونشرها في غزة، مهدداً بأن ) استقدام(
  .االحتالل االسرائيلي

 عند الساعة ٢٠٠٩) يناير( الثاني  كانون٩لن نقبل بتمديد والية عباس، وفي تاريخ ": ال المصريوقال
ودعاه ان . "لن يكون هناك رئيس للشعب الفلسطيني اسمه محمود عباس) واحدة(الثانية عشر ودقيقة 

يثبت ولو مرة واحدة انه رئيس للشعب الفلسطيني من خالل وضع حد للمجزرة التي ترتكبها االجهزة "
. "حقة المقاومة إن كان يريد حواراً وطنياً حقيقياًاالمنية في الضفة على مسمعه وناظره، وأن يوقف مال

، الفتاً إلى أن "ستكون هناك رسالة اخيرة في الساعات المقبلة بناء على ما يحدث في الضفة": وقال
االبواب مفتوحة الى من أراد ان يتوب توبة وطنية والرجوع الى حضن شعبه قبل ان تغلق االبواب، "

  ."وبعد ذلك لن تكون هناك عودة
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 هجومها على عباس، فقال الناطق باسم كتلتها البرلمانية النائب صالح "حماس"وفي اإلطار ذاته، صعدت 
ال ذهاب إلى الحوار من دون "البردويل إن الحركة ال تزال تدرس مشاركتها في الحوار، مشدداً على أنه 

 أن "حماس"تابع لحركة واعتبر في تصريحات نشرها موقع الكتروني . " الضفة]اعتقاالت[ إنهاء ملف
استمرار هذه الممارسات تشير إلى أحد احتمالين، فإما أن يكون رئيس السلطة متواطئا، وبالتالي ال "

يصلح أن يجرى معه حوار، وإما أنه أضعف من أن يفرض رؤيته على األجهزة األمنية، وأن هذه 
 للحوار ألنه بذلك ال يكون ممثالً األخيرة تأتمر من مخابرات االحتالل أكثر منه، وبالتالي ال يصلح

  ."لحركة فتح واألجهزة األمنية لعدم قدرته على فرض رؤيته عليها
  
  مصر ومصادر في فتح ترجح حضور عباس جلسات الحوار ": الحياة" .١٥

أبو (رجحت مصادر مصرية مطلعة أن يحضر الرئيس عباس :  فتحي صباح، جيهان الحسيني- القاهرة 
سيحضر الجلسة " إن عباس "الحياة" لـ "فتح"الت مصادر قيادية في حركة الحوار، فيما ق) مازن

  ."االفتتاحية للحوار والجلسات األخرى إذا تطلب األمر ذلك
ما أعلمه جيداً أن الرئيس عباس سيحضر ": "الحياة" في الحوار نبيل شعث لـ "فتح"وقال رئيس وفد 
إن حضوره " باقي جلسات الحوار، مكتفياً بالقول ، من دون ان يحسم امر مشاركته في"االجتماع الرسمي

الجلسة الثانية أمر يقرره هو شخصياً فهو رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير، وحضوره 
ابو مازن ال يضع خطوطاً ": وتابع. "الحوار لن يكون بصفة فصائلية، أي بعيداً عن انتمائه الفتحاوي

ن جلسات الحوار، وهو قطعاً لن يتردد في حضور هذه الجلسة حمرا على مشاركته في أي جلسة م
  ."إذا ما رأى أن وجوده سيكون مفيداً وسيعزز االجواء االيجابية للحوار) الثانية(

إلى اآلن لم ": "الحياة" موسى أبو مرزوق قال لـ "حماس"لكن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
ما علمناه أنه سيحضر جلسات االفتتاح، . سات الحوارنحصل على تأكيدات بأن أبو مازن سيحضر جل

والفصائل الفلسطينية ترى ضرورة وجوده في جلسات الحوار وليس فقط في جلسة االفتتاح ألن هناك 
  ."تيارات كثيرة في فتح، وهو وحده الذي يملك اتخاذ القرار داخل الحركة

ار هي االعتقاالت القائمة لصفوف حركة واعتبر أبو مرزوق أن العقبة األساسية التي تقف أمام الحو
المشكلة األساسية اآلن هي المعتقلون، أول من أمس فقط وفي يوم ": حماس في الضفة الغربية، وقال

.  من كوادر حماس في الخليل، وال يوجد معتقل واحد على خلفية سياسية لدى حماس٢٨واحد تم اعتقال 
لمعتقلين السياسيين لدى الطرفين مطلب مصري كبادرة حسنة ولفت إلى أن اطالق ا. "والناس تعلم الحقيقة

من  ."حماس استجابت لمطلب مصر لكن فتح لم تتجاوب": ولتلطيف االجواء وإبداء حسن النيات، وقال
 "أبو مازن" عبدالرحيم الملوح من أهمية حضور "الجبهة الشعبية"جانبه، قلل نائب األمين العام لـ 

 فصيل الحق في تشكيل وفده وتسمية رئيس هذا الوفد طالما أن هذا الوفد لكل": جلسات الحوار، وقال
لكنه شدد على ضرورة اطالق . "مخول، من هذه الحركة أو هذا الفصيل، باتخاذ القرار الذي يراه صائباً
  .المعتقلين السياسيين أو على خلفية انتمائهم الفصائلي لدى الجانبين معاً

  "الجهاد"وفد 
  ٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  الجهاد تربط مشاركة شلح ونائبه في حوار القاهرة بحل عقدة التطورات األخيرة .١٦

ربطت الحركة مشاركة أمينها العام الدكتور رمضان شلّح :  فتحي صباح، جيهان الحسيني- القاهرة 
ما وصل إلى القاهرة أمس وفد من حركة الجهاد  قادو. ونائبه زياد النخالة بحل عقدة التطورات االخيرة

وقال نائب األمين . من غزة يضم كالً من قيادييها في الداخل محمد الهندي وجميل عليان ونافذ عزام
إن نصف وفدنا وصل إلى القاهرة، ونحن نتعامل مع المسألة ": "الحياة"العام لـ الجهاد زياد نخالة لـ 
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نتظر حتى اللحظة األخيرة  في المئة، وأيضاً كأن الحوار لن يعقد، وسن١٠٠وكأن الحوار سيعقد بنسبة 
. ، موضحاً أن لدى الوفد ترتيبات للتوجه مساء اليوم إلى القاهرة برئاسة أمين الحركة رمضان شلح"لنرى

قناعتنا أن مطالبهم معقولة، ": ، وقال"معقولة" بالنسبة الى اإلفراج عن المعتقلين "حماس"ورأى أن مطالب 
ونفى وجود . ، داعياً إلى ضرورة اإلفراج عنهم"اسي معتقل سي٤٠٠ و٣٠٠هم يقولون إن هناك بين 
  ."الضالعين في قضايا أمنية تعتقلهم إسرائيل وليس االجهزة األمنية للسلطة"معتقلين أمنيين، وقال إن 

  ٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  مؤسسة الرئاسة وفتح تتجه نحو اطالق سراح معتقلين من حماس: مصدر أمني بالضفة .١٧

 مصدر امني فلسطيني كبير في الضفة الغربية ان تقوم االجهزة االمنية توقع:  اشرف الهور- غزة
قطع الطريق امام حماس، وتفويت فرصت عدم 'باطالق سراح معتقلين من حركة حماس خالل قريبا لـ 

 .'مشاركتها في الحوار
ركة ان هناك حركة في مؤسسة الرئاسة وح' القدس العربي'وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ 

، غير انه 'غير متورطين بشكل كبير في قضايا جنائية'فتح، تتجه نحو اطالق سراح معتقلين من حماس 
 .'ذريعة لعدم المشاركة في الحوار'اكد ان حماس تتخذ قضية المعتقلين 

المسؤولين المصريين يعلمون هذا االمر، كون حماس تعترض باالصل على الورقة 'واشار الى ان 
وطالب المسؤول األمني ان تبادر حماس في غزة الى اطالق سراح معتقلين من فتح،  .'المصرية للحل

 .قدر عددهم بالمئات
 ٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 حوار القاهرة سيصدر بياناً يؤكد على حكومة الوفاق واالنتخابات وتشكيل اللجان": األيام" .١٨

الـمقرر يومي العاشر والحادي عشر من كشفت مصادر مطلعة أن النية تتجه إلنهاء اجتماع القاهرة 
الشهر الجاري ببيان عام، والتخلي عن فكرة إعالن الفصائل الفلسطينية موافقتها على ورقة الـمشروع 
الـمصري للـمصالحة الفلسطينية، التي تم تقديمها لهذه الفصائل؛ وذلك إثر الخالفات التي برزت 

بمقاطعته، فضالً عن " حماس"في هذا االجتماع الذي تلوح أخيراً؛ وفي محاولة جديدة لضمان الـمشاركة 
وأشارت  .حديث بعض الفصائل عن وجوب أخذ مالحظاتها على الـمشروع الـمصري بعين االعتبار

الـمصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى أن البيان الذي سيصدر سيكون عاماً ويتحدث بشكل عام 
هام والـمدة، وعن انتخابات تشريعية ورئاسية، وعن إعادة إصالح عن حكومة وفاق وطني محددة الـم

 وأيضاً تشكيل اللجان الخمس ٢٠٠٥منظمة التحرير الفلسطينية وفقاً لوثيقة اإلصالح واتفاق القاهرة للعام 
الحكومة واالنتخابات ومنظمة التحرير واألمن : التي ستبحث كل منها موضوعاً محدداً وهي

  .يةوالـمصالحات الداخل
  ٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   للتهدئة"إسرائيل" القدس تربط وقف هجماتها بامتثال سرايا .١٩

ناتج عن 'ان التصعيد األخير على غزة 'قال أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس : غزة ـ أشرف الهور
ل أقدمت إسرائيل ، وتوعد باستمرار مهاجمة األهداف اإلسرائيلية، حا'المأزق السياسي الصهيوني الداخلي

، مشدداً على 'إذا أوقف االحتالل عدوانه سندرس وقف العمليات'وقال انه  .على تنفيذ أي هجمات أخرى
  سنواصل الرد على الخروقات الصهيونية،'وأضاف  .استمرار تنظيمه في الرد على أي هجمات
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 سندرس إمكانية وقف  ولن نوقف الهجمات طالما استمر العدوان، وفي حال أوقف االحتالل هجماته
 .'عملياتنا مع حقنا بالرد على أي خرق قد يقع

  ٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  هناك معوقات للحوار أهمها االعتقال السياسي الذي ما زار مستمراً في الضفة: البطش .٢٠

ات هناك معوق"، "الشرق االوسط" وقال خالد البطش القيادي البارز في الجهاد لـ: كفاح زبون- رام اهللا
لهذا الحوار، واهمها االعتقال السياسي الذي ما زال مستمرا في الضفة، ومن اجل تهيئة االجواء لحوار 
ناجح يجب اطالق سراح كل المعتقلين السياسيين في الضفة، وغزة، ان بقوا، ووقف الحمالت 

تالي فلن يكون واكد البطش انه ال جدوى من عقد حوار، اذا لم يحضر اي من الطرفين وبال. "االعالمية
واكد ان لدى حركته وحماس مالحظات مهمة على الورقة المصرية  ).الجهاد(من الضرووة ان نذهب

 . لكنها لن تكون سببا للمقاطعة كما هو الحال مع استمرار االعتقال السياسي
 ٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  ورقة الحوار المصرية ل الجبهة الشعبية انتقادات مزهر يبديجميل .٢١

قدس "في حوار أجراه مراسل  قال القيادي جميل مزهر، عضو اللجنة لمركزية للجبهة الشعبية،: ةغز
محاور أساسية ومهمة من الضرورة التوقف حولها " إن هناك بشأن الورقة المصرية ،في غزة" برس

فنحن . ةموضوع المقاوم"وأوضح مزهر أن من بين تلك المحاور  .، وفق تعبيره"وعدم الهبوط في سقفنا
نؤكد أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، لكن أشكال ممارستها ممكن أن نتوافق عليها، والورقة 

 كما قال"، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول على اإلطالق"المقاومة تتم بالتوافق"جاء فيها أن ،.  
بلة ربطتها الورقة بأالّ تتسبب وبشأن ما تطرحه الورقة المصرية من تصور لتشكيل حكومة فلسطينية مق

نحن نؤكد ضرورة تشكيل حكومة تعمل على رفع "بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني؛ قال مزهر 
 الحصار وال تستجيب وال ترضخ لالمالءات اإلسرائيلية، وال ترضخ لشروط الرباعية، ويمكن أن تضم

  .القيادي بالجبهة، كما قال "كفاءات ومستقلين باإلضافة إلى فصائل فلسطينية
بخصوص موضوع األجهزة األمنية وضرورة إصالحها وبنائها على "ومضى جميل مزهر إلى القول 

أسس مهنية ووطنية بعيداً عن الحزبية والفئوية، وبعيداً عن كل من تلوث بالفساد والتعدي على الحريات 
 الورقة المصرية على أن لة والتعدي على كرامات الناس؛ أيضاً تنصاألجهزة األمنية هي وحدها المخو

ونحن نقول إن هذا األمر يقطع الطريق أمام المقاومة الفلسطينية لتأخذ . بالدفاع عن الوطن والمواطنين
  .دورها

على (أيضاً من المالحظات "وانتقد مزهر الورقة المصرية لجهة موقفها من مسار المفاوضات، فقال 
ة وعبثية، وبالتالي من الضروري مراجعة هذا المسار العقيم وبناء نقول إن المفاوضات ضار) الورقة

استراتيجية جديدة تقوم على التمسك بالثوابت الفلسطينية، وتقوم بنقل ملف القضية الفلسطينية إلى األمم 
 الذي يضمن حق العودة لالجئين ١٩٤المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 

  .، حسب تصور جبهته"يينالفلسطين
كذلك حول االنتخابات؛ نحن نؤكد أن االنتخابات من الضروري أن تجري على أساس "وتابع القيادي 

التمثيل النسبي الكامل، حتى نمنع التفرد والهيمنة من أي طرف كان، ونوسع مساحة المشاركة لكل 
  .، كما قال"أطياف اللون السياسي الفلسطيني

أيضاً في موضوع منظمة التحرير؛ من الضروري إعادة بناء المنظمة "لى القول ومضى جميل مزهر إ
على أسس وطنية وديمقراطية، بما يؤمن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل 

  ".النسبي الكامل في الداخل وحيثما أمكن في الخارج



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ١٢٥٠:         العدد       ٨/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

" اتفاق مكة"نحن نؤكد أن ". اتفاق مكة"عيات الحوار وارد في الورقة المصرية أن أحد مرج"وقال مزهر 
من الضروري أن ال يكون أحد المرجعيات، ألنه أسس لالقتتال الداخلي الدامي وأوصلنا لحالة االنقسام 

، حسب " .."حماس"و" فتح"التي تعيشها الساحة الفلسطينية، وأكد على المحاصصة والثنائية بين حركتي 
  .وصفه

إن المخرج الوحيد هو الحوار الوطني الشامل، واالتفاق على كافة "القول وخلص مزهر إلى 
الموضوعات والعناوين للخروج من األزمة الراهنة، بما في ذلك بحث التفاصيل لكافة الملفات المطروحة 

  .، على حد تقديره"في الحوار
  ٧/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
  واروفد جبهة النضال يغادر الى القاهرة للمشاركة في الح .٢٢

توجه وفد جبهة النضال الشعبي  برئاسة  االمين العام للجبهة عضو اللجنة :  نائل موسى- رام اهللا
. التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور سمير غوشة، إلى القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

كرتير دائرة الثقافة وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة س المنتظر ان تبدأ في العاشر من الشهر الجاري
واإلعالم المركزي عوني أبو غوش على تمسك الجبهة بالورقة المصرية،  باعتبارها تشكل أساسا 

 .وأرضية النطالق الحوار الوطني الشامل، وبموقفها الواضح تجاه إعادة الوحدة الوطنية
 ٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  "قنبلة قذرة" تحسباً لهجمات ب ٢٠٠٩في " إسرائيلية "مناورة .٢٣

" إسرائيلية"أمس، عن مخاوف    " هآرتس"كشفت صحيفة    : منتصر حمدان، ووديع عواودة    -القدس المحتلة 
ضد تجمعات سكانية، فيما كشفت مصادر صحافية عـن تأسـيس           " قنبلة قذرة "من هجمات تستخدم فيها     

ضـد المواقـع    لمواجهة عمليـات القرصـنة      " الشاباك"وحدة متخصصة في ما يسمى جهاز األمن العام         
  .االلكترونية الرسمية" اإلسرائيلية"

منظمـة  "تستخدم فيهـا    " عملية إشعاعية "أن أجهزة األمن تستعد ألول مرة للتصدي ل         " هآرتس"وذكرت  
مواد مشعة ضد السكان، من خالل تنفيذ مناورة واسعة العام المقبل لمعالجة التهديد الذي تقـول                " إرهابية

  . الوقوع في المستقبلمحافل األمن انه غير مستبعد
قررت قبل بضع سنوات تحـسين      " اإلسرائيلية"ونقلت الصحيفة عن مصدر في جهاز األمن أن الحكومة          
، إلى جانب االستعداد لتهديـدات غيـر        "إرهابية"االستعداد للتصدي للتهديد اإلشعاعي كجزء من عمليات        

تنفيذ مثل هذه العملية،    " اإلرهاب" منظمات   تقليدية، وأكد انه ال توجد معلومات استخبارية ملموسة عن نية         
  .لكنها معنية بالحصول على مواد إشعاعية

وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن سيناريوهين هما؛ نثر مواد إشعاعية في مناطق تعج بالنـاس، أو                 
ان ، وأشارت إلى أن مناورة كبيرة ستجري فـي الميـد          "قنبلة قذرة "ربطها بمادة متفجرة بشكل يؤدي إلى       

لتمثيل عملية إشعاعية، تشارك فيها المستشفيات وشبكة إعالمية، كما وزعت وسائل اكتـشاف اإلشـعاع               
  .والبدالت الوقائية لفرق معالجة المواد الخطرة

لمواجهة ما اسـمته    " رام"وحدة خاصة تدعى    " الشاباك"عن تأسيس   " يديعوت"من جهتها، كشفت صحيفة     
إرهـاب  "وتحت عنـوان     .شبكة العنكبوتية الخاصة بالمؤسسات الحاكمة    الذي يهدد ال  " الجهاد االلكتروني "

المـشتركة للـشاباك والـشرطة تـشكلت        " رام"أوضح تقرير نشره ملحق الصحيفة أن وحدة        " دوت كوم 
التي تقودها منظمات شبابية عربية وإسالمية في العالم لتعطيل مواقع          " الغزو االلكتروني "لمكافحة حمالت   

  .مهمة واختراق بطاقات االئتمان" يليةإسرائ"الكترونية 
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ونوه التقرير بأن الجماعات الشبابية تسعى إللحاق خسائر مادية للعدو بواسطة استخدام تقنيات حاسـوب               
وضمن المواقع المستهدفة موقع حزب الليكود الذي تـم تعطيلـه فـي              .قاتلة ردا على عملياته العدوانية    

أنتم تقتلـون الفلـسطينيين ونحـن نقتـل         "لمهاجمون بالعبرية   أيلول العام الماضي، حيث كتب ا     /سبتمبر
  ".حواسيبكم

  ٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   المنتخب بحثا عملية السالم األمريكيأولمرت والرئيس .٢٤

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس األميركي المنتخـب بـاراك            : القدس-فرح سمير 
خالل اتصال هاتفي بينهما على ما جاء امس في         " عملية السالم ضرورة مواصلة المضي قدما في      "أوباما  

الرجلين بحثا في ضرورة االستمرار في دفع عمليـة      "واضاف البيان أن    . بيان صادر عن مكتب اولمرت    
هذا اول اتصال هاتفي بين اولمـرت والـرئيس         ".السالم الى االمام مع المحافظة على أمن دولة اسرائيل        

رئيس الـوزراء االسـرائيلي والـرئيس       "واوضح البيان كذلك ان     . دة منذ انتخابه    المقبل للواليات المتح  
  ".المنتخب تطرقا ايضا إلى الصداقة القديمة القائمة بين الواليات المتحدة وإسرائيل

  ٨/١١/٢٠٠٨عكاظ، 
 

   فلسطيني نهاية العام-غير معنية تقديم تنازالت للتوصل الى اتفاق اسرائيلي" اسرائيل:"ليفني .٢٥
غير معنية  "صرحت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية زعيمة حزب كاديما بأن إسرائيل            : االتوك

بتقديم تنازالت تتنافى ومصالحها الحيوية بسبب رغبة بالتوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني حتى نهايـة        
تنوي العمل على حشد تأييـد      إن إسرائيل   : "ونسبت وسائل اعالم اسرائيلية الى ليفني القول        ".العام الحالي 

دولي للعملية الجارية حاليا ، والتي يجب أن تقتصر على الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني دون تدخل أي                
لن تكون هناك في مثل هذه العملية أي اتفاقات مرحلية أو تـصريحات ذات              "وأضافت أنه    ".طرف آخر 
  ".د المصالح اإلسرائيلية بوضوحوأن المقصود التوصل إلى اتفاق مفصل يحد.. طابع عام 

  ٨/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر 
 
  ايهود باراك يدعو واشنطن إلى عدم استبعاد الخيار العسكري ضد إيران .٢٦

دعا وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك امس الواليات المتحـدة الـى      : ب. ف. أ فرح سمير،  -القدس  
وفي ختام لقاء فـي      . البرنامج النووي اإليراني   عدم التخلي عن احتمال اللجوء الى الخيار العسكري ضد        

ال نستبعد اي   . ان ما نفكر فيه، قلناه    "القدس مع وزيرة الخارجية االميركية رايس، قال باراك للصحافيين          
اننا مقتنعون بـأن ايـران      "واضاف الوزير االسرائيلي    ". ونوصي االخرين بعدم استبعاد أي خيار     . خيار

الح نووي وتواصل خداع العالم عبر اجرائها مفاوضات حول مراقبة هذا           تواصل العمل للحصول على س    
أعتقد ان على قادة العالم الحر الذين يرون هـذه االمـور، ان يقـروا بهـا                 "وقال باراك ايضا    ". السالح

 ". ويأخذوها في االعتبار عندما سيقررون اإلجراءات التي يفترض اتخاذها
  ٨/١١/٢٠٠٨عكاظ، 

 
  تح تحقيقاً حول إخفاقات عملية غزةالجيش ف": يديعوت" .٢٧

العبرية أمس، أن الجيش اإلسرائيلي فتح تحقيقاً حول إخفاقـات          " يديعوت أحرنوت "أفادت صحيفة    - غزة
 .العمليات العسكرية التي نفذها وسط قطاع غزة منتصف األسبوع الجاري

ادة المنطقة الجنوبية جرت،    وذكرت الصحيفة العبرية الواسعة االنتشار أن تحقيقات في فرقة غزة وفي قي           
وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر  ".وتبادل الطرفان االتهامات حول مسؤولية اإلخفاق في العملية
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واستشهد خـالل تلـك العمليـة     .في جيش االحتالل فإن العملية لم يخطط لها جيداً وحققت نصف هدفها
ة جنـود إسـرائيليين وصـفت جـراح أحـدهم           العدوانية ستة من مقاتلي كتائب القسام فيما أصيب ثالث        

 .بالخطيرة
) إسـرائيل (وهذه العملية هي األعنف منذ سريان اتفاق التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلـسطينية و               

 .  قبل أربعة أشهر
   ٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

 
   والموساد معروضة للبيع في مزاد علني"سرائيلإ"ـ الزعماء العرب لهدايا .٢٨

يبدو أن الزعماء العرب الذين يقيمون عالقات علنية وعالقات سرية مع :  زهير اندراوس-  الناصرة
الدولة العبرية كانوا كرماء جداً خالل اللقاءات التي تمت بينهم وبين العديد من المسؤولين اإلسرائيليين 

نة تل أبيب، والذي في الفترة األخيرة، هذا على األقل يمكن فهمه من المزاد العلني الذي ينظم في مدي
 . سيتم خالله بيع هذه الهدايا، وهدايا من زعماء آخرين في مزاد علني تنظمه الدولة العبرية

وكانت تقارير عبرية قالت في وقت سابق إن رئيس الموساد مئير داغان يفتخر أمام الزائرين األجانب 
وأضافت . تلقاها من الزعماء العربالذين يصلون إلى مكتبه بالقرب من مدينة تل أبيب بالهدايا التي 

 .  تمكن الموساد من اختراق العديد من الدول العربية٢٠٠٢التقارير انه منذ تسلمه منصبه في العام 
وقالت أيضاً إن الملوك والرؤساء العرب قاموا بإهدائه الكثير من الهدايا، وأكثرها كانت عبارة عن 

 .سيوف مرصعة بالذهب واألحجار الكريمة
 ساعة ثمينة تلقاها الزعماء في إسرائيل من ٣٠رت الصحيفة أيضاً أن المزاد العلني سيشمل بيع وذك

الديوان الملكي األردني، وهي من نوع لونجين وتيسو، واألغلبية الساحقة من هذه الساعات مطلية 
ن إمارة قطر، بالذهب وعليها شعار المملكة الهاشمية، باإلضافة إلى ساعات ثمينة وصلت إلى إسرائيل م

 ٢٢٠٠ووفق المصادر اإلسرائيلية فإنّه سيتم عرض . وسيبدأ المزاد العلني بسعر مائة دوالر لكل ساعة
غرض للبيع في المزاد العلني، التي يقدر ثمنها بمئات آالف الدوالرات، مؤكدة على أن السواد األعظم 

  .ولة من الموساد اإلسرائيليمن الهدايا التي ستعرض للبيع وصلت إلى القيم على أمالك الد
  ٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 تحمل برلمانيين دوليين وطنا من األدوية غزة الى" الكرامة"وصول سفينة  .٢٩

 كان في استقبالها العديد من الشخصيات الوطنية و ميناء غزة البحري ىال "الكرامة"وصلت سفينة : غزة
حيث نظم هذه الرحلة البحرية الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، ومركز العودة  .الفلسطينية

وذلك في اطار سلسلة الفعليات . وبمشاركة لجان وقوى تضامنية فاعلة" غزة حرة"الفلسطيني، وحركة 
    .قطاع غزةعن لكسر الحصار 

أن الوفد البرلماني الذي " غزةالحملة األوروبية لرفع الحصار عن "وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس 
  .مكون من ثالثة عشر برلمانياً من عدة دول أوروبية" الكرامة"سيكون على متن سفينة 

وأشار إلى أن هذه السفينة ستحمل على متنها طناً من األدوية، إضافة إلى المعدات الطبية النادرة  
بية ووزارة الصحة الفلسطينية في لتشخيص وعالج أمراض العظام، وذلك بتنسيق بين الحملة األورو

 . القطاع
  ٨/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
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  يحرم المشاركة في انتخابات بلدية القدس  فلسطينقضاةقاضي  .٣٠
 لمقاطعة  القدسدعا قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي امس اهالي مدينة: وليد عوض رام اهللا ـ

' واكد التميمي في بيان صحافي. تا لحرمة المشاركة فيهاترشيحا وتصوي' بلدية القدس'ما يسمى بانتخابات 
ان كل من يشارك في هذه االنتخابات ترشيحا وتصويتا خارج عن الصف الوطني ويسهم في تمكين 

  .'سلطات االحتالل النيل من المسجد االقصى
، وعلى ١٩٦٧الى ان مدينة القدس كسائر المدن الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام وأشار التميمي 

اسرائيل االنسحاب منها بموجب القرارات االممية واالنصياع للقوانين واالتفاقيات الدولية التي تمنعها 
 . اجراء هذه االنتخابات

وطالب التميمي منظمة المؤتمر االسالمي وجامعة الدول العربية باللجوء الى محكمة العدل الدولية في 
الزام سلطات االحتالل بتقديم الخدمات البناء المدينة المقدسة، حسبما الهاي لمنع اجراء هذه االنتخابات و

 .ورد في اتفاقية جنيف الرابعة بوصفها مدينة محتلة
  ٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   سلمية مناهضة للجدار العنصري في الضفةة يقمع مسيراالحتالل .٣١

متضامنين الدوليين واإلسرائيليين شارك أهالي قرية بلعين ومجموعة من ال: وكاالت - فلسطين المحتلة 
  .  مواطنان اثنان جراء اعتداء قوات االحتالل عليهم بالضرب بالعصي خاللهاأصيب في مسيرة سلمية

 ٨/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  آالف مسافر في ثالثة أيام عبر معبر رفح  ٣حوالي  .٣٢

نوب قطاع غزة بعد ان اعادت السلطات المصرية الجمعة اغالق معبر رفح الحدودي ج: ألفت حداد
فتحته لمدة ثالثة ايام سمحت خاللها بدخول الفلسطينين العالقين فى الجانبين الفلسطيني والمصرى المرور 

وأوضحت وزارة الداخلية المقالة في إحصائيتها الرسمية خالل ثالثة أيام فتح معبر رفح أن .عبره
،والذين لم يسمح بدخول الصالة المصرية ١٢٧٦والممنوعين من السفر ، مسافر٢٩٦٢مجموع المسافرين 

 . مسافر٤٠٠في آخر يوم 
 ٧/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

 
  يبحث محاكمة اإلسرائيليين مرتكبي جرائم حرب ضد الفلسطينيينمؤتمر في القاهرة  .٣٣

ينظم المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق :  جيهان الحسيني- القاهرة 
لمركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة اليوم السبت في القاهرة  مؤتمراً دولياً حول اإلعدام اإلنسان وا

  .خارج نطاق القانون والمالحقة القضائية لمجرمي الحرب اإلسرائيليين
 إن المؤتمر الذي دعي إلى المشاركة فيه عشرات "الحياة"وقال راجي الصوراني رئيس المركز لـ 

 القانونيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان الدوليين والعرب، يهدف إلى مناقشة القضايا النشطاء والخبراء
ذات العالقة بسياسة اإلعدام خارج إطار القضاء التي تنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي 

  .الفلسطينية ضد ناشطين فلسطينيين
  ٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  التلفزيون الرسمي ويدعوها لتحري الموضوعية  ينتقد أداء الصحف وفلسطينيتقرير  .٣٤

دعا تقرير أصدرته وحدة الرصد اإلعالمي في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي : رام اهللا
، حول تغطية الصحف الثالث وتلفزيون فلسطين التفاق التهدئة بين حماس "مفتاح"والديمقراطية 
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تلفزيون "، و"الحياة الجديدة"، و"األيام"، و"القدس"صحف الثالث والحكومة اإلسرائيلية، إلى أن تتبنى ال
مزيداً من الموضوعية والتغطية المتوازنة في نقلها لتطورات األحداث السياسية والميدانية " فلسطين

إلى تعزيز رسالة " تلفزيون فلسطين"المتعلقة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ودعا التقرير إدارة 
  .عالمية وتطوير األداء المهني الموضوعي، باعتباره مؤسسة وطنية عامةالتلفزيون اإل

  ٧/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  الجاري يشهد تزايداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين العام:تقرير  .٣٥

 شهد تزايداً ٢٠٠٨، أن العام الجاري "فرع فلسطين"أكدت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  :بيت لحم
اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك األطفال، موضحة أنه ومنذ بداية ملحوظاً في 

 حالة إصابة وحالة قتل واحدة في أوساط األطفال ١٩العام وثق مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية 
 .المحتلةمن هذه االعتداءات حصلت في مدينة الخليل  % ٧٠نتاج عنف المستوطنين، مشيرة إلى أن 

  ٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  لرفع الحصار"إسرائيل" الدول األوروبية إلى الضغط على دعوة: غزة .٣٦

دعا مشاركون في حوار ثقافي بين مدينة غزة ومدينة مرسيليا الفرنسية الدول األوروبية  :عيسى سعد اهللا
لرفع الحصار المفروض على  "إسرائيل"واألجنبية إلى االهتمام بإعادة فتح معبر رفح والضغط على 

وشدد المشاركون في الحوار الذي دعت إليه شبكة أناليند األورومتوسطية على ضرورة أن  .القطاع
 .يتفهم الغرب معاناة الفلسطينيين جراء العدوان والحصار اإلسرائيلي

 ٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
 
  يط مصور يظهره شرساءة معاملة فلسطينيإ يحقق في االسرائيليالجيش  .٣٧

يحقق الجيش االسرائيلي في شريط مصور يظهر جنودا اسرائيليين يسيؤون معاملة معتقل فلسطيني بعد 
 من الجنود اويظهر الشريط عدد .ان عرض التلفزيون االسرائيلي الشريط نقال عن موقع يو تيوب

  . على ترديد عبارات مشينةه يسخرون من المعتقل بينما يقوم اخرون بارغام
  :دة الشريط اضغط على الرابط التاليولمشاه

stm.7716000/7716726_newsid/news_east_middle/arabic/hi/uk.co.bbc.news://http  
  ٨/١١/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  ٢٥٧ للحصار ترفع العدد إلى جديدةضحية  .٣٨

بهذا أعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة طفل مريض إثر منعه من السفر لتلقي العالج، و ":وكاالت"غزة 
  . حالة٢٥٧ إلى ٢٠٠٧رتفع عدد المرضى المتوفين جراء الحصار منذ منتصف حزيران ي

  ٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  ائيلية يؤكد لرايس ضرورة استمرار المفاوضات الفلسطينية اإلسرعبد اهللا الثاني .٣٩

عبداهللا الثاني ضرورة استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين العاهل األردني  أكد : بترا- ةالعقب
واإلسرائيليين من أجل الوصول إلى سالم شامل يستند إلى حل الدولتين رغم المستجدات الناجمة عن 

 مباحثات أجراها في العقبة  خاللعبد اهللاوأكد  .االنتخابات األميركية واالنتخابات اإلسرائيلية القادمة
ضرورة الحفاظ على زخم العملية التفاوضية "مساء أمس مع وزيرة الخارجية األميركية كوندليزا رايس 

  ".بحيث تنخرط اإلدارة األميركية الجديدة في عملية السالم وتبني على ما أنجز بأسرع وقت ممكن
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ا لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني على أساس كما أكد دعم األردن للسلطة الوطنية الفلسطينية وجهوده
وتطرق إلى موضوع باب المغاربة في مدينة القدس الشريف، حيث شدد على رفض  .حل الدولتين

مؤكدا أن األردن مصمم  األردن ألي خطوات إسرائيلية يمكن أن تمس الهوية اإلسالمية لباب المغاربة،
انسجاما مع دوره التاريخي في رعاية األماكن المقدسة على حماية األماكن المقدسة في القدس الشريف 

  .والحفاظ عليها
  ٨/١١/٢٠٠٨الغد، االردن، 

  
  البداوي  مخيم قتيل واعتقال مطلوبين لألمن في : لبنان .٤٠

أفادت مصادر أمنية لبنانية وقوع إطالق نار في المخيم على خلفية محاولة  :جودت صبرا-بيروت 
فتح "د المطلوبين من االجهزة االمنية اللبنانية بتهمة االنتماء الى تنظيم توقيف الفلسطيني حمزة قاسم أح

فتح "واعتقلت اللجنة األمنية الفلسطينية عنصرين من .  مما أدى إلى مقتل طارق زياد معاري"االسالم
  . هما نادر العلي وخالد وائل جبر على خلفية مقتل معاري وسلمتهما إلى الجيش اللبناني"االسالم
رت فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال بيانا اشارت فيه الى عقد اجتماع طارئ إثر حادث واصد

اطالق النار وقررت تسليم الشخصين المتهمين الى الجهات االمنية اللبنانية المختصة بعد ان اوقفتهما في 
كفيلة بحماية امن المخيم اان الفصائل اتخذت كل االجراءات ال''واكد البيان . مقر القوة االمنية المشتركة

وهي على استعداد للتنسيق مع الجهات اللبنانية بما يحفظ أمن  في اطار الحفاظ على االمن اللبناني،
  .''الجوار وسالمة ابناء المخيم

  ٨/١١/٢٠٠٨اإلتحاد، االمارات، 
 
 تصريحات حماس قبيل مؤتمر الحوار مناورة: مصريةمصادر  .٤١

 الفلسطيني، أن - ادر مصرية قريبة من ملف الحوار الفلسطيني أوضحت مص:  صالح جمعة-القاهرة 
ما أعلنته حماس عن تحميلها أبو مازن ومصر مسؤولية فشل الحوار المزمع عقده بين الفصائل 
الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني يوم االثنين المقبل، يأتي في سياق محاولة من حماس لرفع سقف 

تزعمها الرئيس الفلسطيني، مشيرة إلى أن وفد حماس سوف يحضر إلى تفاوضها مع حركة فتح التي ي
القاهرة، وأن أي حديث بين الفصائل في مثل هذه المرحلة الدقيقة، ينبغي أال يكون مكانه وسائل اإلعالم، 

وقالت المصادر، إن ما تقوم به حركة حماس نوع من الضغوط، . ولكن الحوار المباشر على الطاولة
  .ر ذلك مناورةوأن مصر تعتب

  ٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  مصر تضبط طنا من المتفجرات في مخبأ سري بسيناء .٤٢

كشفت مصادر  : الوكاالت–  أشرف الفقي، عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات-  القاهرة، رام اهللا، غزة
.  أنها ضبطت ما يقرب من طن من المتفجرات داخل مخبأ سري بوسط منطقة سيناء مصرية،أمنية

وأضاف المصدر وردتنا معلومات مهمة تفيد أن بعض التجار المشتبه بهم قد حولوا هذه المنطقة الجبلية 
مؤكدا أن فرقا متخصصة في الكشف عن المفرقعات قامت بتمشيط المنطقة فعثرت . إلى مخبأ للمتفجرات

ويعتقد المصدر  .دافععلى طن كامل من مادة تي إن تي شديد االنفجار، بعد أن تم تفريغها من دانات الم
 .  أن هذه الكمية كانت في طريقها إلى قطاع غزة لكنه أكد أنه لم يعثر على مشتبه بهم في الحملة األمنية

  ٨/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
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  اجتماع الرباعية بدون أفكار جديدة وبدون العرب: مصريةمصادر  .٤٣
عة، إن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المقرر عقده في قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطل: القاهرة

منتجع شرم الشيخ المصري يوم األحد القادم، لن تشارك به أي من الدول العربية المدعوة من جانب 
الذي "عن تلك المصادر تأكيدها، أن هذا االجتماع " قدس برس"ونقل مراسل . مصر، أو الجامعة العربية

ة واضحة حتى اآلن، سيقتصر على أطراف الرباعية الدولية، إلى جانب الطرفين سيعقد بال أفكار جديد
  .، حسب تعبيرها"الفلسطينيين واالسرائيليين: الرئيسين المدعوين إلى حضوره

  ٧/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
 
  جهود مصرية عالية المستوى إلنجاح الحوار الفلسطيني والمحافظة على التهدئة .٤٤

مصادر مصرية مسؤولة لـ األهرام، أن الجهود المصرية المبذولة تولي قالت :  طارق حسن- القاهرة 
أولوية قصوى إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني بما يضمن إنهاء كل صور االنقسام الفلسطيني وإعادة 
ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وضمان وحدته الوطنية وحل خالفاته الداخلية، وأنه ألجل ذلك نشطت 

. ات مكثفة وشاملة مع كل األطراف الفلسطينية واألخرى ذات الصلة بها على حد سواءمصر في تحرك
وأشارت المصادر نفسها إلي أنه بموازاة ذلك، قادت مصر جهودا رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطيني 

حيث واإلسرائيلي خالل الساعات القليلة الماضية لضمان المحافظة على سريان التهدئة بين الجانبين 
نجحت الجهود المصرية في وقف التدهور األمني والتصعيد العسكري األخير في قطاع غزة الذي أدى 

  .  نشطاء فلسطينيين بنيران الجيش اإلسرائيلي٧إلي مقتل
  ٨/١١/٢٠٠٨األهرام، 

  
  تزيد الدعم المالي للطوائف اليهوديةألمانيا .٤٥

قدم من الحكومة االتحادية للطوائف اليهودية في من المقرر أن يرتفع الدعم المالي الم: أ.ب.برلين ـ د
 بعد أن وافق مجلس الواليات األلماني أمس على القانون الذي أقره البرلمان األلماني البوندستاج ،ألمانيا

 ماليين ٥والذي ينص على حصول المجلس المركزي األعلى لليهود على معونة سنوية من الدولة قيمتها 
  .يورو

  ٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"إلقناع العرب باالعتراف بـالرئيس األمريكي المنتخب أوباما   على صهيونيضغط .٤٦
طالب اللوبي الصهيوني الرئيس األمريكي المنتخب أوباما بأن يسارع باقناع الدول العربية بـاالعتراف              

وبرت سـتالوت مـدير      جاء هذا على لسان ر     .قبل القيام بأي مجهود في إطار عملية السالم       " إسرائيل"ـب
، حيث قـال إن     )ايباك( اإلسرائيلية -معهد سياسات الشرق األدنى التابع للجمعية العامة للشؤون األمريكية        

 خيارات للتعامل مع الصراع، وهي أن يختار وزير خارجية قوياً أو أن يعين مبعوثاً خاصاً                ٣أمام أوباما   
ويبدو أن كالم ستالوت هـذا يـأتي         . عالقات دولية  لمتابعة القضية، أو أن يشكل في البيت األبيض طاقم        

بعدما أكد كبير مستشاري أوباما للشرق األوسط ريتشارد دانزيج ان إدارة اوباما تعتقد أن هناك ضرورة                
لمشاركة اإلدارة الجديدة فور توليها بعمق في عملية السالم، مع إشراك الدول األوروبية والشرق أوسطية               

أضـاف إن    .، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة كيفية السير في هذه العمليـة            دبلوماسياً واقتصادياً 
ـ       " اسرائيل"التدخل األمريكي واستمراريته سيساعدان      " الجهـاديين "ـوسينهيان استغالل مـن سـماهم ب

حذر خبـراء محـسوبون علـى اللـوبي         إلى ذلك،     .وسيقويان عالقات الواليات المتحدة بدول المنطقة     
  وباما من سعي إدارة بوش للحصول على وثيقة بشأن المفاوضات التي تمت وفق بنود الصهيوني أ
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انابولس، وقالوا إنه إذا تم تمرير هذه الوثيقة فإن إدارة بوش تكون قد سحبت البساط من تحـت قـدمي                    
   .حكومة أوباما قبل أن تبدأ

  ٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

  يا ايتسيك دال رئيسة الكنيست رفض التقاط صورة معساركوزي .٤٧
ن الرئيس الفرنسي ساركوزي رفض التقاط صورة له مع أااللكتروني " معاريف"موقع ذكر  :رام اهللا

  . امس االول  في قصر االليزيه، معهاجتمعتالتي كانت قد  .ايتسيكداليا رئيسة الكنيست االسرائيلي 
  ٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   في حوار القاهرةحماسابتزاز  .٤٨

  رةياسر الزعات
لم يعد ثمة شك في أن حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية هو محطة استدراج ، أو لنقل ابتزاز جديدة                   
لحماس ال بد للحركة أن تحذر منها ، بل وترفضها بكل ما أوتيت من قوة ، حتى لـو هـددها الـبعض                       

  .بعزلها عربياً بدعوى إفشال الحوار
ربية لكان على المحور الذي يدير تلك الحوارات أن يتراجع ،           لو كان المنطق هو الذي يحكم السياسة الع       

ففي مقابل جملة االنتصارات التي حققها محور المقاومة والممانعة ،          . ومعه الجبهة الفلسطينية التي يتبناها    
لم يحقق المحور اآلخر أي انتصار يذكر ، وعلى رأسه مصر التي تراجعت دوراً ونفـوذاً فـي سـائر                    

ر الذي يأتي انعكاساً لحالة التراجع التي تعيشها الواليات المتحدة إثر هزائمها وفشلها فـي               المنطقة ، األم  
العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين ، ومن ثم تفاقم الوضع إثر المعركة الجورية الروسية ومـن بعـدها                 

 .األزمة المالية
نقول ذلك ألن من يقـرأ  . لسطينيةفي ضوء ذلك ال يمكن أن تنقلب األمور رأساً على عقب في الساحة الف           

نص ورقة الحوار المصرية فلن يعثر على أكثر من صك استسالم لقوى المقاومة والممانعة وعلى رأسها                
حماس ، حيث يراد منها التوقيع على ورقة تؤكد من خاللها على ما هو أكثر من التنازالت التي مررتها                   

 .عقب االنتخاباتمن أجل البقاء في السلطة والحكومة التي جاءت 
إنهم يريدون منها أن تحيل خيار المقاومة إلى ما يسمى التوافق ، ما يعني شطبه عملياً في ظـل قيـادة                     

ثم إنهم يريدون منها منح     . تحظى بدعم محور االعتدال العربي ، وترفض مبدأ الكفاح المسلح بشكل قاطع           
 منذ أربع سنوات من دون أن يحقـق شـيئاً           ورقة التفاوض للرئيس الفلسطيني متجاهلة أنه يحملها عملياً       

من شطب قضية الالجئين إلى قبول مبدأ مبادلة األراضـي الـذي            : يذكر رغم كل التنازالت التي قدمها     
يعني عملياً بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة التي تقسم الكيان الفلسطيني إلى كانتونات معزولـة                

كبير من مصادر المياه ، وال تسأل عن موافقته الـضمنية علـى             عن بعضها البعض وتسيطر على جزء       
سيادة منقوصة للكيان الموعود ، إضافة إلى تأجير مناطق الغور وقبول واقع النسب اإلسـرائيلية التـي                 

 ٦٧، في المئة من األراضي المحتلة عام ٦٠تجعل المساحة المعروضة عملياً ال تتعدى 
ية أن منظمة التحرير هي الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب             ثم يراد من حماس أن توافق على نظر       

الفلسطيني ، وبالطبع قبل إعادة تشكيلها ، مع العلم أن مسار إعادة التشكيل ضمن روحية االنتخـاب لـن             
 .يمضي عملياً ، وسيدخل في نطاق التسويف إلى ما شاء اهللا

لقائمة النسبية ، وفي ظـل األوضـاع        وال تسأل بعد ذلك عن الموافقة على انتخابات جديدة ضمن نظام ا           
الجديدة الناشئة في الضفة الغربية لحساب نظام دايتون األمني ، والنتيجة أن على حماس أن تـسلم مـا                   
راكمته في قطاع غزة ، من دون أي تغيير في الضفة الغربية ، وفي ظل ما سبق ذكره تغـدو النتيجـة                      
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ع ضم القطاع إليها ، وتغييب خيار المقاومة لحـساب  تكريس واقع سلطة األمن والمعونات في الضفة ، م  
 .خيار التفاوض بصرف النظر عن نتيجته

كيف يمكن لحماس والجهاد وسواهما من القوى التي تؤمن بخطها الموافقة على طرح من هذا النـوع ،                  
 ،  وما الذي يمكن أن تفعله مصر في حال رفضت ذلك؟ من المؤكد أن شيئاً من واقع الحصار لن يتغيـر                   

 .في مقابل استمرار العبث الجاري في الضفة الغربية
على أن حماس لن تتمكن من الرفض وكسب الموقف الشعبي إذا واصلت التعامل مـع الحـوار وواقـع                   
القضية بروحية المحاصصة على سلطة بائسة يتحكم بها االحتالل ، مع مواصلة الحديث عن الديمقراطية               

 وعليها بدالً من ذلك توضيح واقع الخالف السياسي القائم ، بين مـن              والشرعية كما لو كنا في سويسرا ،      
 .يرفضون المقاومة ومن يدعون إليها

على حماس أن تدعو إلى إدارة بالتوافق بين جميع القوى لقطاع غزة بوصفه منطقة محررة نسبياً وقاعدة                 
ف في إطاره الـصحيح ، أمـا   للمقاومة ، مقابل مقاومة وانتفاضة في الضفة الغربية ، وبذلك تضع الخال          

ال : استمرار الحديث عن ديمقراطية وانتخابات في سلطة مصممة لخدمة االحتالل فلن يؤدي إلـى خيـر               
 .للقضية ، وال لحماس وشعبيتها وبرنامجها

  ٨/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
 الحوار الفلسطيني بين األمن والسياسة .٤٩

  نقوال ناصر
 فلسطيني جديد فإن مصير     -لتوليد القيصرية التفاق فلسطيني     حتى لو نجحت القابلة المصرية في عملية ا       

أي اتفاق كهذا لن يختلف عن مصير االتفاقات التي توصلت اليها وساطات عربية سابقة، أو يختلف عن                 
" وثيقة األسرى "االخفاق في وضع االتفاقات الفلسطينية البينية التي تم التوصل إليها من دون وساطة مثل               

ألن الوساطات العربية والحوارات الفلسطينية ما زالت مرتهنة للتناقض القاتل بين االلتزام            موضع التنفيذ،   
بالبرنامج السياسي الفلسطيني العربي وبين افتقاد المقومات الوطنية المن القضية الفلسطينية التي لم تعـد               

" الوطنية"تخدم االهداف   أو قضية مركزية لهذا القطر العربي أو ذاك اال بقدر ما            " مركزية"قضية عربية   
  .لهذه الدولة العربية أو تلك

يوجد مفتاحان لنجاح الحوار الفلسطيني المرتقب الذي تتوسط فيه مصر برعاية عربية في التاسـع مـن                 
الشهر الحالي هما االتفاق أوال على اعادة هيكلة قوى االمن التابعة لسلطة الحكم الذاتي وتوحيدها عقيـدة                 

تفاق ثانيا على البرنامج السياسي الذي سيتوحد على اساسه الصف الفلسطيني، وقـد             وقيادة ومرجعية واال  
كان عدم االتفاق على هاتين المسألتين وراء انهيار كل الوساطات السابقة ووراء بقاء كل االتفاقات التـي                 

لتين سـيقود   تم التوصل إليها حبراً على ورق، وكل الدالئل تشير إلى أن استمرار عدم االتفاق على المسأ               
إلى انهيار الوساطة المصرية بدورها أو إلى اجهاض أي اتفاق تنجح في التوصل اليه كما حـدث مـع                   

  ".إعالن صنعاء"و" المبادرة اليمنية"المكرمة و" اتفاق مكة"و" وثيقة األسرى"و" اعالن القاهرة"
ة عبر وسائل االعالم ليدرك     ويكفي المراقب متابعة الحوار الساخن بين طرفي االنقسام على الهواء مباشر          

شروطا مسبقة اضافية لالتفاق    " يعلنوا"أن من ال يريدون االنتظار بضعة ايام لبدء الحوار في القاهرة لكي             
مثل االلتزام بالبرنامج السياسي للمنظمة وباالتفاقيات التي وقعتها كشرط مسبق لتأليف حكومـة وطنيـة               (

انما يفتقدون الحرص على انجاح الحوار ويـسعون        ) لتحريروللمشاركة في االنتخابات ولدخول منظمة ا     
  .إلى إمالء شروطهم ال إلى الحوار حولها

وفي ثنائية األمن الوطني والبرنامج السياسي الفلسطينيين كان البرنامج السياسي الذي تلتزم بـه منظمـة                
م بحكم االمر الواقع إلـى      التحرير هو الخطر األكبر على أمن القضية الفلسطينية يهدد بتصفيتها ألنه تقز           

 كل الخيـارات االخـرى حتـى        ١٩٩٣واسقط منذ توقيع اتفاق اوسلو عام       " فقط"مجرد التزام بالتفاوض    
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ال نهاية لها تحولت إلـى غطـاء        " عملية سالم "المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة وإلى التزام ب        
 تماما أي أسس واقعيـة ماديـة لـذلك          فلسطيني لخلق حقائق احتاللية على االرض تكاد تنسف       " شرعي"

البرنامج الذي خلق التناقض بين جناحي هذه الثنائية وقاد إلى االنقسام القائم، ليس بين فتح وبين حمـاس                  
فقط بل بين فتح وفتح وبين فتح وسلطة الحكم الذاتي وحكومتها حيث يقول المنقسمون في بعضهم اكثـر                  

ريحات االخيرة للعديد من قيادات فتح من دون الحاجة إلى ذكر           مما تقوله حماس فيهم، ويكفي أمثلة التص      
  .االسماء ألن المطلوب هو اطفاء نار الفتنة ال صب الزيت عليها نيابة عن االحتالل

الذي يتآكل يومياً إنه جرد النضال الوطني من كل الخيارات االخرى غير            " البرنامج المقزم "ولم يكف هذا    
االخـرى سـوى الوثـوق بحـسن النوايـا          " الـسياسية "من كل الخيارات    وجرده  " االشتباك التفاوضي "
فلسطينية فتحت ابواب العواصـم العربيـة       " براءة ذمة "والوعود االمريكية لكنه تحول إلى      " االسرائيلية"

والعالمية امام االحتالل ليزيد عدد الدول التي اعترفت بدولته على اكثر من ستين دولة بعد توقيع اتفـاق                  
لتضييق الخناق السياسي على النضال الوطني      " إسرائيلي"تحول في تخبطه التفاوضي إلى معبر       اوسلو، و 

بتجريده من اوراق قوته السياسية في عمقه الجيبوليتيكي المباشر ألنه سوغ للدول العربية التي اسـقطت                
 أنهـا تكـون     ال يمكـن  "ان تتذرع بحجة أنها     " خيار استراتيجي "خيارها العسكري بجنوحها إلى السالم ك     

لكي تسارع إلى إبرام معاهـدات الـسالم        " فلسطينية اكثر من الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني       
لتسقط بذلك من يد المفاوض الفلسطيني ورقة سياسية        " باالجماع مبادرة السالم العربية   "المنفردة ثم لتعتمد    

الحتالل واقامة العالقـات معهـا قبـل ان         حيوية للقضية الفلسطينية تتمثل في االعتراف العربي بدولة ا        
وتجلى التنـاقض القاتـل بـين      . تعترف هذه الدولة حتى بما هو دون الحد االدنى من الحقوق الفلسطينية           

االلتزام بهذا البرنامج السياسي وبين افتقاد المقومات الوطنية ألمن القضية الفلسطينية عندما هرب رئيس              
المام عبر المعبر الفلسطيني إياه الذي فتحه برنامج منظمـة التحريـر            دولة االحتالل شمعون بيريز إلى ا     

أمام دولة االحتالل إلى الدول العربية من استحقاقات االتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني لكي يعلـن                
دولته ألول مرة بمبادرة الـسالم      " قبول" في شرم الشيخ     ١٩٩٤منذ عام   " إسرائيلية"بعد أول قمة مصرية     

ويعرض التفاوض عليها، ما يعني عمليا ارتهان فتح الطريق المـسدود الـذي             " المبدأ"عربية من حيث    ال
لفتح معبر السالم العربي الجماعي مع دولة االحتالل،        " اإلسرائيلي"الفلسطيني  " الثنائي"وصل اليه المسار    

فلسطيني مـن المؤكـد     على المسار ال  " االشتباك التفاوضي "وهذه وصفة مؤكدة لعشرين عاما أخرى من        
  .بعدها انه لن يبقى على االرض ألي مفاوض فلسطيني ما يشتبك تفاوضيا عليه

" ايجابياً"بيريس بمبادرة السالم العربية باعتبارها تطوراً       " قبول"ويكاد يكون مؤكداً ان المنظمة سترحب ب      
ي جديد يـسقط مـن      مثلما رحبت باستئناف المفاوضات على المسار السوري كمشروع سالم منفرد عرب          

المفاوض الفلسطيني ورقة سياسية عربية قوية ربما لم تبق له أوراق عربية غيرها، من دون أن يتوقـف     
الحالي ايهود باراك هو أول من ايـد علنـا          " اإلسرائيلي"هذا المفاوض ليتساءل لماذا كان وزير الحرب        
وهو نفسه الذي حمله    " ي سالم اقليمي شامل   أساسا للبحث ف  "مبادرة السالم العربية، قبل بيريز، باعتبارها       

  ".عملية انابوليس"الرئيس محمود عباس علنا في االردن مؤخراً المسؤولية عن تعثر 
وهذه العملية التي تلتزم بها الرئاسة الفلسطينية التزاما صارما حد المخاطرة بافشال الوساطة المـصرية               

م الفلسطيني، الذي يجردها من الوحدة الوطنية وهـي         واجهاض الحوار الوطني وبالتالي استمرار االنقسا     
السالح األهم في يد أي رئاسة وقيادة في العالم، تجسد على افضل وجه التناقض القاتل بـين برنامجهـا                   
السياسي وبين المقومات الوطنية المن القضية الفلسطينية، ألن مؤتمر انابوليس أوقـف هـرم البرنـامج                

بدل قاعدته القائمة على اساس انهاء االحتالل وجميـع ملحقاتـه،           " األمني"السياسي للمنظمة على رأسه     
على " المرحلة االولى " التي تنص في     ٢٠٠٣وألن عملية انابوليس مبنية على اساس خريطة الطريق لعام          

وعلـى  . األمني كما يوصف اآلن   " التنسيق"الفلسطيني، ال   " اإلسرائيلي"األمني الثالثي االمريكي    " التعاون"
األمني في الضفة الغربية سوف تنهار الوساطة المصرية والحوار الوطني، ألن هـذا             " البناء"خرة هذا   ص
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، وجناحها العـسكري    "ارهابية"البناء يقوم على أساس أن حماس والفصائل الوطنية المماثلة هي منظمات            
  .، والمقاومة إرهابا"خارج على القانون"

  ٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

   وليس الشراكة في المنظمة السلطةتريدحماس  .٥٠
  سمير غطاس.د

   ـ١ـ 
ويحـدث اآلن،   . يستهوي بعض الصبايا الصغيرات دس اقدامهن الغضة في حذاء االم او الشقيقة الكبرى            

 تنشغل هذه اآلونة    "حماس"فالشقيقة الصغرى حركة    . على المستوى السياسي، شيء يكاد يشبه هذا االمر       
 وهى تسعى الى اعادة انتاج نفس ازمـة الفـراغ الرئاسـي التـي               ،"حزب اهللا "بإدخال قدميها في حذاء     

استنزفت لبنان لفترة غير قليلة، عندما جرى تعمد تعطيل انتخاب رئيس جديد للبنان، بعد انصرام واليـة                 
  .الرئيس اإميل لحود

ود عباس   وفقاً للصيغة الفلسطينية لذات االزمة، قد اعلنت ان والية الرئيس الفلسطيني محم            "حماس"كانت  
، وانها لن تعترف، بعد ساعة واحدة من هذا التوقيت بـشرعية  ٨/١/٢٠٠٩ابو مازن تنتهى منتصف ليلة      

الرئيس ابو مازن، وانه وفقاً للنظام االساسي سوف تنصب رئيس المجلس التـشريعي او نائبـه رئيـسا                  
ابدا ما دامت تحافظ على     للسلطة ريثما تجري انتخابات رئاسية جديدة وهي اكثر من يعلم انها لن تجري              

  .بقاء وضع االنقسام الراهن
السعي لنيل استحقاق الدولة المستقلة،     : وهكذا، وبضربة واحدة، اطاحت حماس جانباً بكل القضايا الوطنية        

ومواجهة تغول االستيطان وقضم المزيد من اراضي الضفة وتفاقم عمليات تهويد القدس وتغير طابعهـا               
وغيرها من القضايا المـصيرية لتحـل       .. وترسيخ مداميك جدار الفصل العنصري    الديموغرافي والثقافي   

محلها على رأس جدول االعمال الوطني قضية واحدة هي الفراغ الرئاسي عشية انتهاء الوالية االولـى                
  .للرئيس ابو مازن

لطة،  ليست سوى مشروع آخر للس     "حماس"وهكذا يتأكد، لكل من ال يزال يخامره بعض الشك، ان حركة            
وان االعتبارات السلطوية لديها تحجب كل ما عاداها من ادعاءات حول ما يسمى بمـشروع المقاومـة                 

 كل هذا التعلـق بحرفيـة نـصوص النظـام           "حماس"ومن المدهش حقاً ان تبدي حركة مثل        . والممانعة
ي وليس الذاتي،    بسلطة الحكم الذان   ٢٠٠٦االساسي للسلطة الفلسطينية وهي التي كانت تنعتها الى ما قبل           

وكانت تصر على عدم االعتراف بشرعيتها باعتبارها ولدت سفاحاً من الفراش الدنس التفاقيات اوسـلو               
ولما كانت اوسلو هي ماهي ولم يطرأ عليها اي تغيير فإن السؤال حينئذ يحـال علـى حركـة                   . الشائنة

  . هذه السلطة بحثاً عن اسباب ودوافع تغيير مواقفها الشرعية والمبدئية من"حماس"
 تتمنع عن تقديم اي اجابة شافية عن مثل هذه االسئلة، فإن فقـه االجتهـاد واالسـتدالل                 "حماس"وبما ان   

يخيرنا بين نوعين على االقل من االجابات المنطقية، حيث يرى انصار النوع االول منهمـا ان حركـة                  
كانت نطفة في رحـم حركـة االخـوان          لم تغير موقفها البتة ولم تحد عنه قيد انملة، ألنها، مذ             "حماس"

المسلمين الذي ولدت منه، وهي تحمل مشروعاً وحيداً وواحداً هو االسـتيالء علـى الـسلطة والـسعي                  
  .لمرضاة اهللا بإقامة امارة اسالمية فلسطينية على درب استعادة الخالفة االسالمية

ن الجهـاد واالنخـراط فـي        كانت هكذا عندما رفضت شرعياً اعال      "حماس"ويرى انصار هذا الرأي ان      
المقاومة وناصبت فصائل منظمة التحرير الخصومة والعداء، وانها كانت هكذا عندما عقد مؤسسها فـي               

، والذي منحت اسرائيل بموجبه التـرخيص لالخـوان   ١٩٧٩غزة اتفاقه الشهير مع عيزرا وايزمان عام        
قابل التعاون المـشترك بينهمـا فـي         في م  "المجمع االسالمي "المسلمين في غزة للعمل من خالل مسمى        

راجع شهادة المؤرخ االسرائيلي الموغ     (مواجهة تعاظم دور منظمة التحرير في اوساط الشعب الفلسطيني          
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وقد تحدد من يومها ولآلن دورها كبـديل ولـيس          ). "هكذا اقمنا حماس  " ٢٢/٦/٢٠٠٧بوكر في هآرتس    
 وردت  ١٩٩٦اركة في االنتخابات االولى عام      وربما لهذا السبب رفضت المش    . كشريك لمنظمة التحرير  

سلباً على دعوة وجهها لها عرفات بالمشاركة في السلطة، واستخدمت العمليات العسكرية كتكتيك ولـيس               
استراتيجية بهدف إحراج عرفات وإفشاله، وكان الزهار وليس احداً غيره، هو من رد دعوة عرفات التي                

انني اجدد التزامي وقف اطالق النار وتطبيق خطة تنيت مـن           "ها   والتي قال في   ٢١/٢/٢٠٠٢اعلنها يوم   
، فيمـا قـال     "اجل رفع الحصار الظالم المفروض على ابناء شعبنا في كافة انحاء االراضي الفلـسطينية             

ان الدعوة لوقف النار هي دعوة مرفوضة وال يوجد في ميثاق حركة حماس مـا يوقـف                 "الزهار يومها   
 ٢٠٠١ومعروف ان شارون اعلن منذ واليته االولى في آذار          . "وني ولو مؤقتاً  المقاومة ضد العدو الصهي   

 "حماس"ولما استنفدت   . انه غير معني باسم التنظيم الذي يشن العمليات وانه سيرد على عرفات والسلطة            
 اغراض المقاومة، جنحت الى التهدئة ولوحت إلسرائيل بمبادرة الهدنة طويلة االمد مقابل االستمرار على             

  .رأس سلطة االمارة في غزة
ويخلص انصار هذا الرأي الى القول إن الشبق الذي تبديه حماس للتعلق بالسلطة، حتى ولو كانت تحـت                  
االحتالل، هو مجرد انكشاف لمشروعها االصلي، وان كل تغيير حصل لحماس في هذا السياق، بما فـي                 

ية التي تبرر السعي لتحقيق هدف االستمساك بكل        ذلك المقاومة والممانعة، كان من قبيل المتطلبات التكتيك       
  .اركان هذه السلطة بما في ذلك بالطبع رئاستها
 هي حركة براغماتية، وهي لهذا تنطـوي وتتكيـف          "حماس"وبالمقابل، ينهض رأي آخر يرى ان حركة        

ـ              ان وتتالئم مع الضغوط والظروف والمتغيرات، وانها كانت ترفض االعتراف بشرعية السلطة عندما ك
عليها ان تلعب دور الزاهد فيها، وانها بدأت في تغيير موقفها من السلطة فقط بعد ان اعلن شارون نهاية                   

 واقدم على تصفية واغتيال الخمسة الكبار منهم        "حماس"مدة صالحية بوليصة التأمين على حياة كبار قادة         
لتنظيم وصالح شحادة القائد العام     ابراهيم المقادمة مسؤول التنظيم الخاص، واسماعيل ابو شنب مسؤل ا         (

). لكتائب القسام والشيخ احمد ياسين الزعيم والمؤسس وصوالً للدكتور الرنتيسي الرجل الثاني في حماس             
 لوحظ ان هذه الحركة لم تبادر ابداً للثأر او االنتقام لمصرع كل             "لحماس"وتأكيداً على الطابع البراغماتي     
 غطت هذه العورة بحملة صاخبة من التصريحات التي توعدت اسـرائيل            هؤالء القادة التاريخيين، وانها   

بالويل والثبور وعظائم االمور والتي من اقلها واصغرها اغتيال كل قادة العـدو الـصهيوني واحـراق                 
 تغيير وجهتها   "حماس"وعوضاً عن البر وااليفاء بهذه الوعود، قررت        . االخضر قبل اليابس في اسرائيل    

 حظيرة اوسلو نفسها، وتحولت الى تقديس عجل السلطة وافرطـت فـي الـدفاع عـن       ودلفت بعدها الى  
  .الشرعية الدستورية وااللتزام بها

واياً كانت االسباب التي دفعت حماس الى تغيير موقفها السابق من شرعية السلطة الفلسطينية، فانها تبدو                
ي قـدماً فـي اعـادة انتـاج النـسخة           ، والمض "حزب اهللا "اآلن اكثر اصراراً على دس قدميها في حذاء         

  .الفلسطينية المنقحة خاصتها من ازمة الفراغ الرئاسي التي كان شهدها لبنان من قبل
   ـ٢ـ 

، من حيث المنطق والشكل، محقة تماماً في مطالبة الرئيس ابـو مـازن بـاحترام النظـام                  "حماس"تبدو  
االولى باعتباره واجباً يحتمه العقد الـديموقراطي       االساسي للسلطة وااللتزام بالموعد المحدد لنهاية واليته        

الذي ابرمه الرئيس مع الشعب الذي انتخبه قبل اربع سنوات، ومع ذلك فإنه يجب القـول ايـضا بـأن                    
الديموقراطية ليست سلعة انتقائية وانها نظام سياسي متكامل، وان االنتخابات ليست سوى احد اركان هذا               

ع الديموقراطية فقط بما يخدم مشروعها للقبض على السلطة، وهـي فيمـا              تتعامل م  "حماس"النظام، لكن   
وفي عـام   . خال ذلك تدهس كل اركان النظام الديموقراطي تحت بساطير القوة التنفيذية وميليشيات القسام            

 برصاصها اكثر من مائة مواطن فلسطيني وارتكبت ما تورع حتـى االحـتالل              "حماس"واحد فقط قتلت    
ارتكابه من جرائم بما في ذلك قصف البيوت على سكانها، وابتكـار وسـائل شـيطانية                االسرائيلي عن   
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ومن . لتعذيب المعتقلين وتعطيل القانون ورفعه من الخدمة ومنع دخول الصحف وتكميم افواه الصحافيين            
م  الصالة بالقوة في بعض المساجد او في العراء بدعوى عد          "حماس"مفارقات الكوميديا السوداء ان تمنع      

 "حماس"ان اخطر ما تقدمه لنا تجربة       . تسييس الدين، ربما النها هي الجهة الوحيدة التي تحتكر هذا االمر          
هو اختزال الديموقراطية فقط في العملية االنتخابية ومن ثم االنقالب على كل مكونات واركـان النظـام                 

ضـمانتها مـن حيـدة ونزاهـة        الديموقراطي، وال يجب ان يعني ذلك التراجع ابدا عن االنتخابات بكل            
وشفافية، لكنه يعني في الوقت ذاته الحاجة الى ضرورة مراجعة المفاهيم التي تبثهـا التربيـة الـسياسية      
والتي تخلط عن عمد ما بين البيعة واالنتخاب، وضرورة تحصين الديموقراطية بما يمنـع اسـتغاللها او                 

  .االنقالب عليها
 للرئيس الفلسطيني محمود عباس سلوكه المتلعثم في مواجهة مطالبـة  لكن ذلك كله، على اهميته، ال يبرر 

 له بااللتزام بموعد انتهاء واليته االولى، اذ ال يجب تحت اي ظرف الـسماح للقـوى المعاديـة                   "حماس"
  .للديموقراطية ان تعتلي صهوتها او تقبض على زمامها وتنطق زوراً باسمها

د بدأت، وال تزال، في تسريب عدة خيارات بديلـة لاللتفـاف            كانت بعض االوساط المحيطة بابو مازن ق      
على استحقاق نهاية الوالية االولى له في رئاسة السلطة الفلسطينية، وبعضها يجادل دستورياً فـي مـطّ                 
موعد نهاية هذه الوالية، واقترح آخرون منهم تبكير االنتخابات واجراء انتخابـات برلمانيـة ورئاسـية                

تسريب اقتراح آخر يقضي بحل السلطة كلها وتفويض اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة              متزامنة، فيما جرى    
قد يكون من الممكن تمرير واحد من هذه        . التحرير، التي يترأسها ابو مازن، بصالحياتها والحلول مكانها       

بية  الى وفاته، والسوابق العر    ١٩٩٦البدائل او غيرها، استنادا الى سابقة بقاء عرفات كرئيس للسلطة من            
 في  "حماس"لكن المسألة هنا ال تخص فقط تشكيك        . االخرى للتجديد والتمديد باالستفتاءات او حتى بدونها      

 لم تلتزم اصالً بهذه الشرعية قبـل        "حماس"، ألن   ٨/١/٢٠٠٩شرعية ابو مازن كرئيس للسلطة بعد يوم        
عـالم كلـه اسـتباحة      هذا التاريخ، وهي التي ضربت عرض الحائط بكل قرارات الرئيس، وقد تـابع ال             

ميليشيات حماس لمقر الرئيس وحتى مسكنه الشخصي بل ومساكن الشهداء ابو عمار وابو جهاد، وهي ال                
تزال تمنع حرس الرئيس ابو مازن من التواجد على معبر رفح فيما تمأل الدنيا صراخاً عـن الحـصار                   

يموقراطية الفلسطينية التي تبشرنا    ، والمسألة، الى جانب ذلك، تخص باالساس نموذج الد        .واغالق المعابر 
  .به الدولة المستقلة حال قيامها

وال يجب السماح ابدا بخلط االوراق هنا بين نموذج الدولة المدنية الديموقراطية، ونموذج الدولة الدينيـة                
. هم بها الظالمية، فإما ان تكون الدولة الفلسطينية مدنية وديموقراطية بالكامل او ال حاجة للفلسطينيين انفس             

فالفلسطينيون في الضفة وغزة كانوا على مستوى الخالص االقتصادي الفردي احسن حاالًً بما ال يقـاس                
. تحت االحتالل االسرائيلي قبل انشاء السلطة، كانت بقيادة عرفات وابو مازن او بقيادة هنيـة والزهـار                

 الجوار العبرية او ال، يجـب ان        وان تكون فلسطين ديموقراطية بالكامل وقادرة على منافسة نموذج دولة         
 اذا  ١،٤٤٠٠٠٠ البالغ عددهم في آخر احصاء صدر هذا الشهر اكثر من            ١٩٤٨يفاجئنا موقف فلسطينيي    

ما فضلوا البقاء حيث هم حتى كمواطنين من الدرجة الثانية في كنف دولة اسـرائيل علـى ان يعيـشوا                    
ديموقراطية في نموذج مثل الـذي قدمتـه لنـا          كمواطنين فلسطينيين ولكن مستعبدين وفاقدي الحرية وال      

  . في امارة غزة"حماس"
 فرصة نادرة ألن يدعو الى انتخابات رئاسية جديدة حسبما ينص النظـام             ٨/١٠لقد اضاع ابو مازن يوم      

االساسي للسلطة على ضرورة اعالن هذه الدعوة قبل ثالثة اشهر من انتهاء واليته حتـى تقـوم لجنـة                   
  .ة، المشهود لها بالكفالة والنزاهة باالعداد لعقد هذه االنتخاباتاالنتخابات المركزي

كان على ابو مازن، وال يزال متاحاً امامه لآلن، المبادرة الى اعالن قبول اي تحدي يتعلق باالختيـارات                  
الديموقراطية، ألن الخالف الحقيقي على الساحة الفلسطينية لم يعد ابدا خالفاً سياسـياً، فـالجميع وفـي                 

، يقف تحت سقف التسوية وليس خارجها، ولذا فإن على ابو مازن ان يبادر من االن الى                 "حماس"دمهم  مق
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. اعالن قبوله التحدي والعودة لالحتكام الى ارادة الشعب وال يتهرب من هذا االستحقاق كما تفعل حماس               
ن دوليين وعـرب    ان مبادرة جديدة بهذا المعنى يمكن ان تكون مقرونة بطلب واضح الستحضار مراقبي            

تحت راية االمم المتحدة واالتحاد االوروبي وجامعة الدول العربية لتأمين سير العمليـة االنتخابيـة فـي                 
الضفة وغزة معاً، واالعالن مسبقاً ان التصويت في هذه االنتخابات ال يخص فقط تجديد او نزع الثقة في                  

على الخيارات الـسياسية والمجتمعيـة      شخص ابو مازن، وانما هو في ذات الوقت، تصويت من الشعب            
لم يكن ينقص ابو مازن الجرأة عنـدما خـاض   . لمنظمة التحرير مقابل خيارات حركة حماس وحكومتها    

 وهو يطرح برنامجه بكل صراحة ومن دون حسابات شعبوية، لكنه           ٢٠٠٤انتخابات الرئاسة السابقة في     
 معنى اآلن ألي تلعثم او تردد مـن ابـو مـازن             اظهر بعدها قدراً غير قليل من التردد وعدم الحسم وال         

خاصة وانها واليته االولى ومن حقه الدستوري ان يترشح لوالية ثانية واخيرة وهو يتلقى الدعم والتأييـد              
مـن الفلـسطينيين يفـضلون      % ٧٩ الماضـي ان     ٦/٩من نتائج استطالعات الرأي التي اظهرت فـي         

، %٧٨نية العليا، وان الثقة في ابو مـازن ارتفعـت الـى             استراتيجية حركة فتح لتحقيق المصالح الوط     
% ١١ مقابـل    "فتح"سيدلون بأصواتهم لمرشح    % ٤٨ ان   ٦/١٠واظهرت نتائج استطالع آخر اعلنت في       

اذا رشح نفسه مقابل ابـو      % ٦لمرشح آخر، فيما لم يحصل هنية سوى على تأييد          % ١٧لمرشح حماس و  
االرتكاز كثيرا على هذه النتائج فانه يكفي القـول بـأن           ومن دون   %. ١مازن وحصل الزهار فقط على      

 عاماً من سيطرة    ٢٤ عادت وفازت باالنتخابات الطالبية في جامعة الخليل معقل حماس بعد            "فتح"حركة  
 عامـاً مـن سـيطرة       ١٤حماس على مجلس طالبها، كما فازت باالغلبية ايضاً في جامعة بيرزيت بعد             

 تسخر من هذه النتائج وتزعم انها ال تزال تحظى بالغالبية في            "حماس" على مجلسها، واذا كانت      "حماس"
الشارع الفلسطيني فليس امامها اال ان تعود فتحتكم عملياً الى قواعد اللعبة االنتخابيـة وتقبـل التحـدي                  

  .وتطرح نفسها مجدداً لنيل ثقة الناخبين
ن الضفة الغربية بالوسائل العسكرية،     ولما لم يكن من الممكن انهاء وضع االنقسام وفصل غزة وعزلها ع           

ان رفع هذا التحـدي     . او العنيفة، فإنه ليس هناك من خيار آخر سوى العودة لالحتكام الى ارادة الشعب             
ليس الزماً فقط لوأد الفتنة واعادة انتاج ازمة الفراغ الرئاسي التي عانها لبنان على يد الشقيقات الكبريات                 

ري والزم البو مازن وللفلسطينيين كما هـو الزم ايـضاً لكـل القـوى               ، وانما هو خيار ضرو    "لحماس"
  .الديموقراطية وانصار المجتمع المدني ودولة المواطنة في مواجهة الدولة الدينية االستبدادية
  ٨/١١/٢٠٠٨المستقبل 

  
  َمـن يريـُد مـاذا؟.. قبل الحوار الفلسطيني .٥١

  حسن أبوطالب. د
  حيل رهانات حماس بين الُمـمكن والمست

قبل أيام معدودة من انطالق جولة الحوار الفلسطينى، برعاية مصر ودعـم الجامعـة العربيـة، تبـدو                  
مواقـف الفصائل الفلسطينية أكثر تباعـدا ممـا يـفترض أنه مؤشِّـر متوقَّـع على رغبة في إنجـاح               

  .الحوار والوصول به إلى نقطة وفاق عملية وسياسية في آن
ن هذه الجولة من الحوار، أشبه بمفاوضات عميقة، يـفترض أن تؤدي نتائجها إلـى              وبالطبع، ونظرا أل  

توازن قـوى جديد في الساحة الفلسطينية وإلى التزامات جماعية بشأن المـستقبل الفلـسطينى، فمــن                
الممكن تفسير التشدد الذي يـبديه هذا الطرف أو ذاك، على أنه من مـقتـضيات المفاوضـات نفـسها                  

  .غبة في التأثير المـسبق على نتائجهاور
ومن المـمكن أيضا القول، أن تلك المواقف المتشددة والتّـهديدات بعدم المشاركة في الحـوار ـ كمـا    
قالت مصادر من حماس قبل أيام من الموعد المقرر للحوار ـ هي مؤشِّـر على قناعـة ضـمنية بـأن     

ة أو ذات ثمن ال ضرورة لقبــوله، ربمـا ألنـه يتـضمـن           النتائج المتوقّـعة للحوار، لن تكون مناسب     
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تنازالت ستؤثِّـر على وضع الحركة أو التنظيم، ولذا، يبدو أن األفضل لديها، هو تأجيل الحـوار إلـى                 
  .لحظة زمنية أخرى، ربما تكون مالئمة أكثر

  الرد المصري وأسسه
          دت في طرحها الداعي إلى ضرورة إدخال تـسع تعديالت على الورقة المـصرية،      كانت حماس قد تشد

اعتبرتها مهمـة، وأنها تمثل أسسا إلنجاح الحوار، وكان الرد المصري أن ال تعديالت علـى الورقـة،                 
ألنها ببساطة تُـمثل حصيلة الحـوارات التي جرت مع ممثلي الفصائل الفلسطينية جميعـا، وأن هـذه                

يين أن يتوصـلوا إلى الصـياغات التي يرونها تُـناسبهم،        الورقة تُـعد أساسا للحـوار، وعلى الفلسطين     
وبحيث تعكـس اإلجماع بينهم في اللجان الخمسة، المقرر أن يشكِّـلوها بأنفـسهم، لوضـع التفاصـيل                

  .لمـصالحة شاملة
الحجـة المصرية في عدم قبول إدخال تعديالت من قـبل طرف بذاته، هي أن الورقة ليست برنامجـا                 

ا تفرضه مصر على الفلسطينيين، وإنما هي إطار للعمل يتـم من خالله بحث الملفّـات األساسـية                سياسي
التي تؤدي بالوضع الفلسطيني إلى استعادة عافيته المفقودة، ويتجاوز حالة االنقسام التـي يعـاني منهـا                 

  .الفلسطينيون، سياسيا وجغرافيا
  بنود الورقة المصرية

المشروع الوطني الفلسطيني وموقف الفـصائل منهـا،        "صرية تحمـل عنوان    يـذكر هنا أن الورقة الم    
، وتنص على تشكيل حكومـة توافُــق وطنـي، ذات مهـام محـددة،               "وسـبل تنسيق المواقف إزاءها   

تتلخّـص في رفع الحـصار وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، واإلعداد إلجراء انتخابات رئاسية             
  .  واإلشراف على إعادة بناء األجهزة األمنية على أسـس مهنية ووطنيةوتشريعية جديدة

وتتضمـن الورقة أيضا، تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم جميع القـوى والفصائل             
وانتخاب مجلس وطني جديد، في الداخل والخارج، حيثما أمكن، كما تدعو إلى الحـفاظ على التَّــهدئة                

 على قاعدة التمسـك باألهـداف الوطنيـة           مع إسرائيل   رائيل وتفويض المنظمة إجراء المفاوضات    مع إس 
  .  ووقف الحمالت اإلعالمية  وتوفير المناخ المناسب، إلنجاح المصالحة الداخلية واإلفراج عن المعتقلين

المـسؤولية تقـع    أيضا، ترى مصر أنها قد حشَـدت كل اإلمكانيات إلنجاح الحـوار الفلـسطيني، وأن               
بالدرجة األولى على قادة الفصائل قبل أي شيء آخر، وأن الوضع الراهن، دوليا وإقليميا، هو األفـضل                 
لتجاوز االنقـسام والدخول في عملية، ذات جدول زمني محدد، يعاِلـج ملفـات الخـالف األساسـية،                

  . المنتخب أوبامااستعدادا للسياسة األمريكية الجديدة المـنتظرة من إدارة الرئيس
أما البديل الذي تراه مصر، في حالة عدم الوصول إلى توافق فلسطيني، فهو مزيد من االنحسار للقضية                 
الفلسطينية والعودة إلى مـصادمات في أكثر من اتجاه، مع استمرار حالة الحـصار على غـزة، بمـا                 

ع فرصة قد ال تتكرر في المـدى الزمنـي   وفى النهاية، ضيا. يعنيه ذلك من مـعاناة لجموع الفلسطينيين    
  .القريب

  !ولكن.. تعديالت حماس ضرورة
أما حماس، التي بادرت بطلب التعديالت، فقد لخّـصتها في استبدال عنـوان الورقـة إلـى مـشروع                  
المصالحة الفلسطينية، وأن تشدد على التمسـك بالمقاومة ورفض أن تكون منظمـة التحريـر الحاليـة                

ضايا المصيرية إال بعد إصالحها، ورفض اعتماد برنامج منظمة التحرير كبرنامج للحكومة            مرجعـية للق 
الجديدة وأن يكون اتِّـفاق المصالحة رزمة واحدة، وأن يكون التنفيذ متزامناً وأن يكون إصالح األجهزة               

مـة الـدفاع   األمنية شامال لغزة والضفة بشكل متزامن، مع رفض أن تكون األجهزة وحدها المخولة مه             
عن الوطن والمواطنين، ورفض إدراج قضية التهدئة مع إسرائيل مع قضايا المصالحة، أن تبحـث فـى                 

  .شكل مـنفصل وأن يتـم التقرير فيها في سياق التوافُـق الوطني وباستحقاقاتها وبسقف زمني محدد
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س، السيما في مجال مد واليته      ووفقا لحماس، فإن الورقة المصرية تقدم كل ما يريده الرئيس محمود عبا           
الرئاسية إلى ما بعد التاسع من يناير المقبل وتفويضه االستمرار في التفاوض مع االحتالل اإلسـرائيلي،                

  .وهو ما ال يرِد في الورقة المصرية أساسا
  شروط حماس ومضمونها

نهـا إطـارا    والواضح من شروط حماس، أنها تستهدف تحوير مضمون الورقة المصرية من مجرد كو            
فلسطينية، إلى مشروع مصالحة وطنية، يحمل كل وجهات نظرها مـسبقا، وبحيث           / لمباحثات فلسطينية   

يتحمـل المصريون مسؤولية فرض وِجهة النظر هذه على باقي الفصائل، هو ما تعتبره مـصر أمـرا                 
لـه الفلـسطينيون    يتجاوز مسؤوليتها في تأمين أجواء حـوار فلسطيني بنّـاءة، بحيث يتوصل مـن خال            

  .أنفسهم إلى برنامج سياسي يقبلون به عن اقتناع كامل ويلتزمون بما يرد فيه من إلتزامات مـتبادلة
كما تستهدف شروط حماس أيضا، أن يبقى بعض الحال الراهن على ما هو عليه مـن قبيـل اسـتمرار                    

 وحيدا في أيدي األجهزة األمنية،      وجود السـالح في أيدي الفصائل، مساويا للسالح المـفترض أن يكون         
بعد إصالحها، كما أن رؤيتها بالنسبة لمنظمة التحرير، وهي ليست عضوا فيها، غير إيجابية بـالمرة، ال                 
لبرنامج المنظمة أو للتفويض المـمنوح للمنظمة، للتفاوض مع إسرائيل من أجل إنهاء االحتالل، وهـو               

حاجة إلى إصالح تُـشارك فيه كل الفصائل الفلسطينية، مـع          أمر تفترض الورقة المصرية أن المنظمة ب      
  . بقاء تفويض المنظمة مسؤولية المفاوضات مع االحتالل

وإذا ما بقي جزء من الحال الراهن قائما دون تغيير، ومع افتراض أن يكون هناك اتِّـفاق على ملفّـات                  
إن تصور التقدم إلـى اإلمـام، سـيكون         أخرى، فستظل ازدواجية القرار الفلسطيني موجودة، وبالتالين ف       

مـحض خيال، السيما وأن بعض قادة حماس في غزة يرون أن صمودهم في القـطاع غيـر كثيرا من                 
  . المعطيات، وأن العودة إلى ما قبل الحسم العسكري، هو أمر غير قابل للتصور

انات إلنجـاح الحـوار، وأن      ال توجد ضم  " أكتوبر الماضي، أنه     ٢٧وفي تصريحات محمود الزهار يوم      
هناك واقعا جديدا عليهم ـ أي المصريين وباقي الفلسطينيين والعـرب ـ احترامـه والتعامـل معـه،       

، وال تحتاج الكلمات كثير اجتهاد لمعرفـة مـاذا تُــريد            "واألوضاع في غزة لن تعود إلى سابق عهدها       
  .حماس

  وماذا يريد محمود عباس؟
ورهما، يقتربان من المفاوضات الفلسطينية وهما محمــالن بهواجِــس          السلطة الوطنية وحركة فتح بد    

فالرئيس محمود عباس يـصر على عدم اللِّـقاء الثنائي مع حماس، ويرى أن األنسب، أن يكون               . كثيرة
  . الحـوار شامال بين كل الفصائل

ل، وكل ما يريـده     ورغم محاوالت مصرية الجمع بينه وبين خالد مشعل في لقاء خاص، فقد رفض الرج             
هو أن يشارك في االجتماع االحتفالي األول، الذي سوف يـشارك فيه مسؤولون عرب للتّـوقيع علـى                
الوثيقة المصرية، ثم يترك باقي التفاصيل لوفد من فتح، وهو ما ال تقبله بعـض الفـصائل الفلـسطينية                   

  .األخرى، باعتبار أنه نوع من التّـعالي على الحوار
ذي يمزج بين أسباب شخصية وأخرى موضوعية، يعكس بدوره حالة عدم ثقة كبيرة مـع               هذا الرفض ال  

ولذا، كـان طـرح فكـرة أن    . قادة حماس، والذين بدورهم يقولون الشيء نفسه في مواجهة السلطة كلها  
يذهب وفد يـمثل منظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض مع حماس، إللغاء حال االنقالب القائم في غـزة،                

ا من التعبير عن حجم الاليقين، من أن حماس ترغب في التوصـل إلى صيغة مصالحة فلـسطينية                 نوع
شاملة، وهو االقتراح الذي لم تقبله الفصائل المـنضوية تحت لواء المنظمة، ومن ثَـم، قررت المشاركة               

  .بوفد يـمثل كل منها منفردا
  معتقدات فتح
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تعدة للتّـراجع عن انقالبها في غزة، نظرا لوجود صــراع          فتح من جانبها، تعتقد أن حماس ليست مس       
مكتوم بين جناحيها، السياسي والعسكري، بما يحول من اتِّـخاذ قرار يعضد المصالحة، وأنها تـستهدف               
المـماطلة في الفترة المقبلة، للتأثير على شرعية الرئيس الفلسطيني، لعلّـها تجمع بين الرئاستين معـا،               

  .ورئاسة المجلس الوطنيرئاسة السلطة 
وبعض التحليالت الفتحاوية، تذهب إلى أن حماس ما زالت تشعر بأن الفرصة سـانحة إلقامـة سـلطة                  
إسالمية مستقلّـة في غزة، يـمكن أن تدخل الحقا في صيغة كنفدرالية مع الضفة الغربية، وهو مـا ال                  

  .تتقبـله فتح تماما
وقف الحركة بوجه عام، أماال على أن تضغط مـصر أكثـر            ويعلِّـق قادة من فتح، مع إدراك بضعف م       

ومن ورائها الجامعة العريية، على من يـعرقـل مساعي المصالحة، وصوال إلى اتفاق ينهـي األزمـة                
الراهنة، معتبرين أن الوضع الفلسطيني مؤهـل للتوصـل إلى اتِّـفاق مبادئ، وأن المعطيات الخارجية             

  .الشكل المناسب، ولذلك، فهناك قدر من األمل المشروطإيجابية، ويجب استغاللها ب
  رهانات مختلفة وأمل ضعيف

بيد أن أحد جوانب مـشكلة فتح والسلطة الوطنية، أن رهانها على نجاح عملية أنـابوليس والمباحثـات                 
 أن المستمرة مع اإلسرائيليين، لم تؤد إلى أي شيئ ذي بال، وهو رِهان ثبـت فشله، وبمـا يـشير إلـى            

التعويل فقط على المفاوضات دون أن يسندها عمل مقاوم، لن يؤدي إالّ إلى مزيد مـن ضـياع الـزمن                    
  .وكثير من االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية، المـتنازع عليها

وإذا كانت أزمة فتح هي فشل الرهان على دور أمريكي مـراوغ بات في ذمة التاريخ، وعلـى الجميـع       
ظار لما يقـل عن عام آخر، حتى تتبلور سياسة محددة للرئيس األمريكي المنتخب، فإن أزمة حماس                االنت

تكمـن في االقتناع السائد لدى قادتها وكوادرها، بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل حاال مـن سـابقتها،                 
ت لسلطة ثبـت فشلها وال     وأن الصمود في القطاع البـد أن يكون له مـقابل كبير، وليس تقديم التنازال            

تملك لنفسها شيء، بل كل ما تقوم به هو اعتقال كوادر حماس في الضفة ومنع ممثلـي الحركـة مـن                     
  .السـفر إلى مصر للمشاركة في الحوار المنتظر

                    ـير في الحـوار إلـى حـدمثل هذا الشعور، الذي ينتاب بعض قادة حماس، ال يساعد قَـطعا على الس
لة، بما في ذلك التّـراجع المؤكد عن حكومة منفصلة في غزة واالندماج مـرة أخـرى                المصالحة الشام 

  .تحت مظلّـة السلطة الفلسطينية والتزاماتها المختلفة
وهكذا، وقبل أيام معدودة من بدء الحوار، أزمتان مختلفتان ورهانات متباينة وجهود مصرية كبيرة ودعم               

  . زمن يندر فيه حصول المعجزاتعربي، وحوار يبدو معلّـقا على معجزة في
   ٧/١١/٢٠٠٨موقع سويس انفو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                     ١٢٥٠:         العدد       ٨/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

  :كاريكاتير .٥٢
  

  
  ٨/١١/٢٠٠٨الغد، األردن،   


