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   في الضفةبناء على طلب حماس التي تمسكت باإلفراج عن معتقليها رجئ الحوار  مصر ت .١

أرجأت عقد الحـوار     مصرأن   جيهان الحسيني    ،القاهرة عن مراسلتها من   ٩/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
حركـة  وصرح مصدر مصري رفيع بأنه بناء علـى طلـب           ،  الوطني الفلسطيني الذي كان مقرراً اليوم     

عقد الحوار الذي كان يهدف إلى إنهاء حال االنقسام الفلسطيني الى حـين تـوافر               ، أرجأت مصر    حماس
  .المناخ الالزم والمالئم النعقاد وضمان فرص نجاحه

وأضاف المصدر أنه ارتباطاً بهذا الموقف، ضاعت هذه الفرصة التي وفّرتها مصر وبذلت مـن أجلهـا                 
. وتوحيد الصف وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني     جهوداً شاقة ومضنية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية         

وأوضح أنه في ضوء ما سبق فإن مصر ما زالت تتطلع إلى أن تتخذ كل التنظيمات والفصائل المواقـف         
وأكـد أن مـصر     . المواتية إلنجاح الجهود المصرية الرامية الى عقد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل          

لتحديد الوقت المناسب لعقـد الحـوار عنـدما تتـوافر اإلرادة            ستستمر في اتصاالتها مع كل األطراف       
 الفلسطيني سيعقد عنـدما     -إن الحوار الفلسطيني    » الحياة«وكان مصدر مصري رفيع قال لـ       . السياسية

  .تتوافر اإلرادة الحقيقية والنيات الطيبة
تفياً بأن الحركة لـن     أبلغ المسؤولين المصريين ها   » حماس«أن المكتب السياسي لحركة     » الحياة«وعلمت  

  . تحضر حوار القاهرة طالما لم يتم اإلفراج عن معتقليها في الضفة الغربية
ـ      » حماس«من جانبه، ابلغ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة          ان » الحيـاة «موسى ابـو مـرزوق لـ

لحركة في  الى عدم اطالق معتقلي ا    » حماس«، عازياً موقف    »االبواب لم تغلق امام عقد الحوار مستقبال      «
حريـصة علـى    » حمـاس «محمود الزهار في غـزة ان       » حماس«كما قال القيادي في     . سجون الضفة 

استمرار اتصاالتها مع مصر وعلى انجاح الحوار، معرباً عن امله في ان تسفر االتصاالت عـن نتـائج                  
  .ايجابية

ـ    ـ  »حمـاس «ان القاهرة تواصل مـساعيها مـع        » الحياة»وكشفت مصادر فلسطينية ل ى اعلـى   ، وعل
كما اضافت مصادر فـصيلية فلـسطينية       . المستويات، من اجل عقد الحوار قريباً، وهو أمر نفته القاهرة         

ان جلسات الحوار ارجئت اياما قليلة ريثما يتسنى للقاهرة اجراء مزيد من االتـصاالت مـع                » الحياة»لـ
كمـا قالـت مـصادر      . عقدهوبقية الفصائل في محاولة اخيرة لتذليل العقبات التي حالت دون           » حماس«

اخرى ان هناك انقساما في صفوف الحركة ازاء قرار المقاطعة، مشيرة الى ان قياديين في دمشق وغزة                 
  .يؤيدون الحوار، وآخرين يعارضونه
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الرئيس محمـود عبـاس     «فوزي برهوم   » حماس«وعقب اعالن قرار تأجيل الحوار، حّمل الناطق باسم         
كمـا  . »عن افشال فرص الحوار استجابة للضغوط االميركية واالسرائيلية       وقيادة فتح المسؤولية الكاملة     

» حمـاس «اتهم قيادي في الحركة السلطة بعدم الرغبة في انجاح المصالحة بسبب عدم اطالقها كـوادر                
المعتقلة في الضفة، والتصعيد االخير في اعتقال كوادر الحركة في الخليل، وعدم السماح لقياداتهـا فـي                 

  .صول الى القاهرة للمشاركة في الجلساتالضفة بالو
فـي الـسلطة بينمـا      » حمـاس «مقاطعة الحوار لعدم إطالق كوادر      » حماس«وعزا مصدر قيادي في     

في غزة، واشار ايضا إلى التصعيد األخير الذي جرى         » فتح«قامت من جانبها بإطالق معتقلي      » حماس«
تبراً أن هذه الخطوة تعكس عدم رغبة السلطة،        في مدينة الخليل، مع   » حماس«في اعتقال السلطة لكوادر     

ماذا ينتظرون أمام اعتقال معتقلينا إال أن       «: وتابع. وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في إنجاح الحوار       
يريدون أن يجرونا لذلك بفرض أن نقوم بـالرد بخطـوة أو أن             «: وقال. »نقوم بخطوة تصعيدية موازية   

فـي الزاويـة لتوريطهـا      » حمـاس «لفت إلى أن هناك مخططاً لوضع       و. »نأخذ موقفاً بمقاطعة الحوار   
وتحميلها مسؤولية فشل عقد الحوار، داعياً األطراف المعنية والمهتمة باألمر إلى بحث الخطـوات التـي      

  .لهذه الخطوة والتي يعتبرها مبررة» حماس«سبقت اتخاذ 
تها في الحـوار يـضع عالمـات        في الضفة وعدم مشارك   » حماس«وقال المصدر إن غياب قيادات وفد       

استفهام، الفتاً إلى أن حجم قيادات الضفة أكبر من حجم قيادات غزة، ومن حق هذه القيادات أن تعبر عن                   
قيادات الضفة ابلغتنا أنها إذا لم تشارك في الحوار، فهي غيـر ملزمـة أيـا مـن                  «وتابع أن   . مشاكلها

في الضفة المشاركة ألنه يريـد      » حماس«يد لقيادات   ، مضيفاً أن عباس ال ير     »القرارات التي ستنتج عنه   
  .أن تبدو المشكلة وكأنها محصورة فقط في قطاع غزة

قبيل انعقاد الحوار الفلسطيني الشامل عقّد األمـور        » حماس«و  » فتح«ورأى أن عدم عقد لقاء ثنائي بين        
 الشهر الماضي، لكن    ٢٥كان هناك اتفاق على عقد اجتماع ثنائي في         «: وعرقل جهود عقد الحوار، وقال    

لكـّن  . إلغاءه كان خطأ كبيراً، ولو كان مثل هذا اللقاء عقد، لربما كان المجتمعون خرجوا بإعالن مبادئ               
إلغاءه وإطالة المدة الزمنية منذ إرسال المصريين لمسودة االتفاق وبين موعـد عقـد الحـوار، سـمح                  

طوا وأن ينجحوا في إفساد األجواء لعرقلة إنجـاز         للمتشددين من الجانبين والمنتفعين من االنقسام أن ينش       
  .»اتفاق يمكن أن يحقق المصالحة الوطنية

مخاوفه من أن يستغل عباس هذا الموقف إلعالن غزة إقليما متمردا وقطـع             » حماس«وأبدى القيادي في    
الرواتب عن قطاع غزة كي يمنح إسرائيل المبررات الكافية لتوجيه ضربة إلى غـزة بغـرض إنهـاء                  

، الفتاً إلى أن هذا السيناريو كان مطروحاً وما زالت تروج له رموز معروفة داخل الـسلطة و                  »حماس«
  .»فتح«

لـيس  «: »الحياة«في الحوار نبيل شعث في تصريحات لـ        » فتح«من جانب آخر، قال رئيس وفد حركة        
زن الشديدان علـى    يمألني األسى والح  «: ، مضيفاً »هناك مبرر على اإلطالق يجعل حماس تقاطع الحوار       

عن هذا القرار و    » حماس«وقال انه يتمنى أن تعود      . »ما آل إليه هذا الوضع وعلى المستقبل الفلسطيني       
لنذهب إلى الحوار ولنبحث كل القضايا والمسائل الخالفية في ما بيننا على طاولـة الحـوار ولتعيـدوا                  «

همية وجوهرية على إنهاء االنقسام الحـالي       النظر في قراركم ألنه ال يوجد شيء في العالم بأسره يعلو أ           
  .»في الساحة الفلسطينية

علـى الورقـة    » حمـاس «كانت وافقت على التعديالت التي طالبت بها        » فتح«أن  » الحياة«وكشف لـ   
قبلنا إجراء تعديالت عدة في الورقة المصرية، ولم تتبق قضية واحدة خالفية قد تسبب              «: المصرية، وقال 

أبو مازن كان مرناً وكان يوافق على كل ما يطلب منـه مـن أجـل                «: ، وقال »حوارأي إشكال خالل ال   
أطالبهم مجددا بالتراجع عـن هـذا القـرار         «، و   »تسهيل عقد الحوار وتوفير األجواء المناسبة إلنجاحه      

  .»وبالمبادرة الى تحديد موعد آخر للحوار يكون في أقرب وقت ممكن
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أنا لدّي هنا قائمـة     «:  لها في سجون السلطة في الضفة، أجاب       عن وجود معتقلين  » حماس«وعما أعلنته   
 معتقال من   ١٧ معتقلين من كوادر حماس تم اإلفراج عنهم، بينما حماس لم تفرج سوى عن               ١٠٣بأسماء  

، مـضيفاً أن لـدى      »كوادر فتح، واعتقلت أول من أمس في مدينة رفح النائب الفتحاوي أشرف جمعـة             
في سجونها، الفتاً إلى أن هذه القـضية العالقـة لـدى            » فتح«ن كوادر   أكثر من مئة معتقل م    » حماس«

إذا كانت حماس فعال تشعر بالغبن      «: الجانبين كان يجب أن توضع على طاولة الحوار، وتساءل مستنكراً         
مثال جراء هذه المسألة، لماذا لم تأت إلى الحوار وتحمل هذا الملف وتطرحه للنقاش، فالحوار يعقد لبحث                 

  .»ضايا الخالفيةكل الق
في الضفة وأعضاء وفدها للحوار عن حضور جلسات الحوار، أجاب بـأن            » حماس«وعن غياب قيادات    

خروجهم من الضفة متعلق بموافقة السلطات اإلسرائيلية، وزج هذه المسألة في الحوار يمنح اسـرائيل               «
فراج عن ثلث نـوابهم المعتقلـين       حق الفيتو في الحوار الفلسطيني، واألولى بهم أن يطالبوا إسرائيل باإل          

  .»لديها
أبلغت المصريين بأننا   «: زياد النخالة » الجهاد اإلسالمي «في غضون ذلك، قال نائب األمين العام لحركة         

هذا الموقف ليس بجديد، فنحن ال نرى أي داعٍ لحضورنا طالمـا            «، الفتا إلى أن     »لن نشارك في الحوار   
كـسائر التنظيمـات والقـوى      » الجهـاد «، موضـحاً أن دور      »أن أحد طرفي الخالف األساسيين غائب     

الفسلطينية األخرى هو العمل على دعم الحوار وتوفير األجواء االيجابية من أجل تحقيق المصالحة التي               
  .هي مصلحة فلسطينية وطنية عليا

 حركة حماس في الضفة     ، ومن بيروت أن   الضفة الغربية  من    ٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  ونشرت
 أن موقفها من مقاطعة الحوار ليس مناورة أو استهتاراً في جديته، بل هو قـرار جـدي                   اعتبرت غربيةال

يدلل أنها تنظر إليه كمخرج وحل لكافة األزمات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا، وأن من يستهتر بـالحوار             
لحركـة فـي   ورأى بيان أصـدرته ا  .ويبدي عدم جديته بشكل واضح هو الذي يضلل و يفتعل األكاذيب

الضفة الغربية، أنه ال قيمة للحوار وأجهزة امن السلطة، تشن أوسع حمالتها ضد أنصار الحركة، وفـي                 
وقال البيان، الـذي   .الوقت ذاته تضلل الناس والرأي العام بأنها تالحق اللصوص والخارجين عن القانون

أن يكون الناعق والمعقـب علـى       " عباس"إنه ال قيمة لحوار تقصد فيه سلطة        :" تلقت فلسطين نسخة عنه   
ال يمكـن أن يـتم حـوار    :" واختتم البيان بالقول  .، وفق البيان"تداعياته شخص موتور كياسر عبد ربه

وينجح طالما أحد أطراف المشكلة يتخذ لنفسه عرش الحيادية، وهو السبب األكبر والرئيسي في كل مـا                 
 .  حل بالقضية الفلسطينية

إن حركته لم تطلب تأجيـل الحـوار        : وممثلها في لبنان  " حماس"دي في حركة    قال أسامة حمدان، القيا   و
فـي  " فـتح "وإنما قررت االعتذار عن الحضور لشعورها بعدم جدية الرئيس عباس وحركـة             ، الوطني

وأضـاف حمـدان فـي       .إنجاحه،  مثمناً قرار مصر تأجيل الحوار لعلها تنجح في إقناع الرئيس عباس            
أبلغنا المصريين باعتذارنا عن المشاركة في الحوار، والجانب المـصري          :" مستصريحات متلفزة مساء أ   

 ".لكن األخير رفض ذلك، حاول بكل جهده أن يقنع الرئيس أبو مازن باإلفراج عن المعتقلين السياسيين
إلـى  " حماس"عزام األحمد، عدم نقل القيادة المصرية طلبات        " فتح"واعتبر حمدان نفي القيادي في حركة       

، "تشكيكاً في جهد الوساطة المصرية التي بذلت جهداً كبيراً لنقل موقف الحركة بـأدق صـورة               "سلطة  ال
  .حسب قوله

  غزةصالح النعامي، ومن صالح جمعة،القاهرة عن مراسها من ٩/١١/٢٠٠٨ الشرق األوسط، ونقلت
ر مقاطعة الحوار إن قرا قال صالح البردويل، القيادي في حركة حماس، أن  كفاح زبون،رام اهللاومن 

. جاء بسبب نفي الرئيس الفلسطيني عباس وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية
واعتبر البردويل أنه لم يعد معنى وال جدوى للحوار في ظل حملة االعتقاالت التي يتعرض لها نشطاء 

ى أن الحوار خيار استراتيجي الحركة بالضفة الغربية، مستدركاً في الوقت ذاته أن حركته تشدد عل
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أما القيادي في الحركة، محمود الزهار، فقد اكد . الستعادة الوحدة لألراضي الفلسطيني على أسس وطنية
أن حماس ستواصل الجهود مع مصر لتحديد موعد جديد للحوار الوطني الفلسطيني وتهيئة األجواء له، 

تي تشنها أجهزته األمنية ضد عناصر الحركة وقياداتها مطالباً أبو مازن مجدداً وقف الحمالت األمنية ال
وخالل مشاركته في استقبال وفد البرلمان األوروبي الذي وصل إلى غزة عبر البحر صباح . ومؤسساتها

وباإلضافة الى حماس، فقد أعلنت حركة . امس، أكد الزهار حرص حماس على إنجاح الحوار الوطني
  .  القيادة العامة مقاطعتها للحوار بسبب حملة االعتقاالت السياسيةالجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية

من ناحيته، أكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان مصر أبلغت 
وأضاف مزهر . وفود الفصائل الفلسطينية رسمياُ تأجيلها للحوار الفلسطيني الشامل بناًء على طلب حماس

حوار جاء العطاء امكانية لترطيب األجواء وتوفير المناخ الالزمة للبدء بحوار فلسطيني ان تأجيل ال
وأثر القرار المصري بتأجيل الحوار، عادت الوفود الممثلة لبقية . شامل ينهي حالة االنقسام الداخلي

 .ةالفصائل الى قطاع غزة أدراجها بعد أن كانت وصلت الى معبر رفح في طريقها للتوجه للقاهر
  
 وهدنة طويلة األمد" ٦٧"نقبل إقامة دولة في حدود ..  تنقل عن هنيه قوله"هآرتس"مراسلة  .٢

" الكرامة"ذكرت مراسلة صحيفة هآرتس التي وصلت إلى غزة يوم أمس على متن سفينة              : القدس المحتلة 
ل هنية، أكد   والتي أقلت برلمانيين أوروبين وصحفيين ومتضامنين، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعي          

أن الفلسطينيين ليس لديهم صراع مع اليهود بل مع االحتالل وسياساته، ووصف عالقات حركتـه مـع                 
 .إيران بأنها مثلها مثل العالقات مع الدول العربية

وأكد هنية، وفقا لمراسلة هآرتس، على مواقف حركة حماس التي سلمها للجنة الرباعية ردا على مطلـب             
 واسـتعدادها   ١٩٦٧أعرب عن استعداد حركته لقبول دولة فلسطينية في حدود عام           االعتراف بإسرائيل و  

  . للتوصل إلى هدنة طويلة األمد مع إسرائيل إذا اعترفت األخيرة بحقوق الشعب الفلسطيني
وتقول مراسلة هآرتس، إن عضو الوفد التضامني، كلير شوريت، وزيرة سابقة في حكومة طوني بليـر،                

سهب أكثر في الشرح، فقال إن حكومته أوضحت في الـرد علـى مطلـب اللجنـة                 طلبت من هنية أن ي    
، وإذا اعترفـت    ٦٧لقبول دولة في حدود     «أن حكومة حماس على استعداد      ) االعتراف بإسرائيل (الرباعية

 .»إسرائيل بحقوقنا كشعب سنكون على استعداد لهدنة طويلة األمد
ال يوجد دولة ال فـي      : جد دولتان فلسطينيتان، قال هنية    وردا على سؤال حول االنطباع في العالم أنه تو        

. ال نقيم دولة في غزة بل نظاما منتخبا       . غزة محاصرة والضفة محتلة   . الضفة الغربية وال في قطاع غزة     
 ".٦٧الدولة الفلسطينية ال يمكنها أن تقوم في هذه الفترة إال في مناطق الـ

مد، من بريطانيا، عن العالقات بين حكومة حماس وإيران،         وسأل رئيس الوفد التضامني، اللورد نازير أح      
عالقاتنـا مـع    : وعن االدعاءات حول نية حماس تدمير إسرائيل وإلقاء اليهود في البحر، فرد هنية قائال             

وهل شـعب   :: وردا على الشق الثاني من السؤال رد هنية متسائال        . إيران مثل عالقاتنا مع الدول العربية     
سفينة آتية من البحر، يريد إلقاء اليهود للبحر؟ ليس لدينا صراع مع اليهود ، بـل                محاصر ينتظر بشغف    

 ".مع االحتالل
وقالت المراسلة إن هنية أشار إلى أن حركته قررت إرجاء حوار المصالحة مع حركة فتح، والتي كـان                  

ق سراح المعتقلـين    يفترض أن تبدأ اليوم في القاهرة لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لمطلب حماس إطال            
 .من سجون السلطة في الضفة الغربية

  ٩/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما 
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  وتنفي وجود أي معتقل سياسي ة تتهم حماس بإفشال الحوار لمصلحة قوى إقليميالسلطة .٣
قرار حركة  أن  : أحمد رمضان  عن مراسلها    رام اهللا  من ٩/١١/٢٠٠٨ المستقبل اللبنانية،    قالت صحيفة 

 لم يكن له وقع المفاجئة على االقل فـي          ،»لم تلب «ها لن تحضر الحوار، ألن شروطها       حماس النهائي بأن  
فمؤشرات المقاطعة قد استكملت منذ ساعات مساء       . مبنى المقاطعة مقر الرئيس محمود عباس في رام اهللا        

لعقبات اول من امس حيث بقيت الخطوط الهاتفية بين رام اهللا والقاهرة مفتوحة والحوار متواصل لتذليل ا               
  .وانقاذ الحوار مما انتهى اليه

وبحسب مصادر الرئاسة الفلسطينية، فقد اتصل الجانب المصري وطلب من الرئيس عباس االفراج عـن               
معتقلين سياسيين ينتمون الى حركة حماس، لسحب اخر الذرائع من يد الحركة، فطلب منهم تقديم اسم أي                 

لم تستطع تقديم اسم واحد ألي معتقـل        » حماس«ادر ان   وتضيف المص  معتقل سياسي لالفراج عنه فوراً،    
بتهمة سياسية، وان جميع الموقوفين بتهم خرق القانون وحيازة سالح غير شـرعي وتخـزين وتـصنيع     

  .اسلحة
واشارت المصادر الى ان الرئيس عباس ومن اجل انجاح الحوار وافق ليل الجمعـة ـ الـسبت علـى     

تي كانت قد وزعت على الفصائل سابقاً، وقد جـاءت الورقـة            مشروع ورقة مصرية جديدة غير تلك ال      
الجديدة بصفحتين فقط، واتت على ذكر عناوين الخالف وملفاته، دون تحديد وجهة الحل، ومع ذلك وافق                

  ، كما تقول المصادر، لديها قرار بعدم المشاركة بالحوار»حماس«عليها انقاذاً للحوار، ولكن 
ياسر عبد ربه عضو أن : كفاح زبون عن مراسلها رام اهللا من ٩/١١/٢٠٠٨ الشرق األوسط، ونقلت

إن «اللجنة المركزية لمنظمة التحرير قال في مؤتمر صحافي عقده بمقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، امس، 
مقاطعة حماس وكل الفصائل المرتبطة بها هي مقاطعة قوى إقليمية إلفشال المساعي المصرية، ولإلبقاء 

واتهم عبد ربه حماس، . »فلسطينية الداخلية كورقة مساومة مع اإلدارة األميركية الجديدةعلى األزمة ال
واضاف عبد ربه، الذي كان يتحدث باسم الرئيس الفلسطيني . بانها تسعى الدامة امارتها االسالمية

رغم حرص حماس على استمرار التهدئة واعتبارها مقدسة، إال أن الوحدة الوطنية «محمود عباس، 
وأعرب عبد ربه باسم الرئيس واللجنة التنفيذية عن األسف الشديد على إقدام . »ليست كذلك بالنسبة لها

 .»مما يلحق الضرر الكبير بمصالح وقضايا الشعب الفلسطيني«حماس على مقاطعتها للحوار الوطني، 
ان «فلسطينية، وتابع وجدد عبد ربه نفي القيادة الفلسطينية لوجود أي معتقل سياسي في سجون السلطة ال

: ، قائالً»قول حماس بوجود معتقلين سياسيين هو أكذوبة وذريعة، من أجل إفشال الحوار الوطني
اعطوني اسم عنصر أو مسؤول أو وزير من حماس معتقل لدى أجهزة األمن الفلسطينية بالضفة، «

إن حركة حماس وزعت «وقال . »واتحدى أن يكون هناك معتقل سياسي لحماس، أو لغيرها من الفصائل
تعاميم داخلية على عناصرها، تنشر بها الحقد والكراهية، وتصف الفصائل الفلسطينية األخرى 

لماذا تريد حماس إقامة حوار وطني شامل، ما دامت إمارة حماس أقيمت وأمراء «وتساءل . »بالكفرية
 .»الحرب يكدسون الثروات يوما بعد يوم، وشعب غزة جائع؟

رئيس الحكومـة الفلـسطينية     أن  : رام اهللا  من محمد يونس  عن مراسلها  ٩/١١/٢٠٠٨ة،   الحيا وأضافت
اطالق المعتقلين السياسيين   » حماس« وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة، معتبرا وضع         ىسالم فياض نف  

وقال فياض في مؤتمر صحافي مشترك      . شرطا مسبقا للحوار محاولة للمناورة الرامية الى تأجيل الحوار        
نحن حكومة قانون، وال يمكن لنا ان نعتقل اي شخص          «: مع وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس     

  .»هم معتقلون ارتكبوا مخالفات امنية«، معتبرا ان المعتقلين لدى الحكومة »على خلفية آرائه السياسية
  
 "ساتالهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقد" مرسوما إلنشاء يصدر عباس .٤

الهيئـة  "أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس مرسوما إلنـشاء           :  بترا ، د ب أ     -رام اهللا   
وذكر المرسوم الذي بثتـه وكالـة األنبـاء الفلـسطينية           ". اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات    
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تها ، وتفعيـل العالقـات      ستتولى الدفاع عن مدينة القدس المحتلـة ومقدسـا        "، أن الهيئة    ) وفا(الرسمية  
اإلسالمية المسيحية في إطار عمل مشترك إضافة إلى التنسيق والتواصل مع المؤسسات العربية والدولية              

 ".ذات العالقة
وحسب المرسوم سيشرف على الهيئة التي ستلتزم بسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وقوانينها وتكـون              

صيات اإلسالمية والمسيحية الوطنية يتم تعيينهم بقرار مـن         جزءا من موازنتها ، مجلس رؤساء من الشخ       
وينتخب مجلس الرؤساء من بين أعضائه رئيسين للهيئة أحـدهما           .عباس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد     

 .مسلم واآلخر مسيحي لمدة عام يتم بعده انتخاب رئيسين آخرين وهكذا
  ٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  ةخمس قضايا أساسي وسيركز على  بدور أكثر فاعلية"ةالرباعي"عباس سيطالب : عريقات .٥

أكد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضـات       :  أ ش أ     - شرم الشيخ    - محمد جمال    –رام اهللا المحتلة    
في منظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيطالب اللجنة الرباعية الدولية خالل اجتماعها              

  .  بدور أكثر فاعلية ودعم جهود تطبيق خطة خريطة الطريق"األحد"في شرم الشيخ اليوم 
ـ   إن الرئيس عباس سيعرض أمـام اللجنـة الموقـف    "أمس السبت " الشرق" وقال عريقات في تصريح ل

التفاوضي الفلسطيني الثابت المتضمن تقييم القيادة للمفاوضات والمعوقـات التـي تواجههـا والقـضايا               
يمكن الوصول التفاق مع إسرائيل مادامت غير جاهزة لذلك وتتهرب من           مشددا على أنه ال     " .. الخالفية

  . استحقاقات عملية السالم
.. وحول زيارة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية إلى رام اهللا واجتماعها مع الرئيس عبـاس                

الـصورة الحقيقيـة    أوضح أبوردينة أن الوزيرة األمريكية وعدت بأن تقدم لخليفتها في اإلدارة الجديـدة              
  . لعملية السالم منذ انطالقتها في أنابوليس

وأضاف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير أن الرئيس عباس سيركز في شرم الـشيخ علـى                 
اإلسرائيلية وضرورة المحافظـة    -خمس قضايا أساسية في مقدمتها ما وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية         

ادة عقارب الساعة إلى الخلف وعدم تكرار ما حدث عقب مـؤتمر كامـب              على عملية أنابوليس وعدم إع    
إضافة إلى ضرورة الحفاظ على عملية السالم وتركيبتها والى أين وصـلت فـي مـؤتمر                 ،٢٠٠٠ديفيد

  . أنابوليس ومفاوضات الوضع النهائي
طـة الطريـق    وتابع عريقات أن الرئيس عباس سيطرح مسألة اآللية الثالثية والمرحلة األولى مـن خري             

مؤكداً التزام السلطة بما عليها فيما يتعلق بالسلطة الواحدة والسالح الشرعي الواحـد وسـيادة القـانون                 
واألمن وقال نحن نبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الطرف األمريكي واألوروبي والدول العربية إلنجاز               

  .هذا الهدف
  ٩/١١/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
 مساعدات ويطالب اإلدارة الجديدة بإنهاء االحتاللفياض يشكر واشنطن على ال .٦

 استقبل رئيس الوزراء سالم فياض امس وزيرة الخارجية االميركية كونداليزا           : عاطف ابو الرب   -جنين  
رايس في جنين وافتتحا اقساما جديدة في مستشفى جنين الحكومي وعقدا اجتماعا مع قادة االجهزة االمنية                

المؤتمر الصحفي المشترك مع رايس اشاد فياض بالدعم المالي االميركي، وقال           وفعاليات المحافظة، وفي    
 .مطالبا االدارة الجديدة بإنهاء االحتالل االسرائيلي. ان المساعدات المالية االميركية قياسية

 مليون دوالر اضافية تخصص لمشاريع التنمية في        ٤١وخالل الزيارة اعلن الجانب االميركي عن تقديم        
: وقالت وزيرة الخارجية االميركية خالل المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الـوزراء           .  جنين محافظة

اليوم وبعد اطالعي عن قرب على الواقع، صرت أكثر إيماناً بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة                
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يـام  بعـد األ  "وأضافت رايس في مستشفى الدكتور سليمان خليـل         . ١٩٦٧على األراضي المحتلة عام     
 والتي أتذكرها بشعور عارم بمأساة أهالي جنين والمجزرة الرهيبـة           ٢٠٠٢المظلمة التي جاءت في عام      

وكان موكب رايس اجتاز    ." التي وقعت هنا فإن إعادة مولد جنين بهذه الطريقة يثبت أنه ال شيء مستحيال             
 .عدة حواجز للجيش االسرائيلي قبل دخول جنين

  ٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  ه فصائل أخرى قاطعت.. لن نشارك بالحوار ما دام هناك معتقلين بالضفة: نزال .٧

توصلت إليه أيضاً فصائل أخـرى      " محمد نزال أن قرار مقاطعة الحوار        في حماس  قال القيادي    : عمان
، والـصاعقة  )القيادة العامة(غير حركة حماس، وهي الجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  

حماس أبلغت الجانب المصري بأنها لن تجلس على مائـدة الحـوار            "، مشدداً على أن     "د التشاور حوله  بع
وتشارك فيه إال بعد أن يتم االفراج عن المعتقلين في الضفة ومشاركة الـرئيس عبـاس فـي جلـسات                    

  ".الحوار
هذا األمر لـيس    "بأن  وأعرب عن استهجانه لنفي السلطة الوطنية وجود معتقلين لديها من حماس، معتبراً             

حماس قدمت إلى الجانـب المـصري كـشوفاً         "، الفتاً إلى أن     "على السلطة " ال تفتري "صحيحاً والحركة   
  ". عنصر من كوادر وأنصار الحركة معتقلين في الضفة الغربية٥٠٠بأسماء أكثر من 

عتقالهم جرى وفـق  ال مجال إلنكار وجود معتقلي الحركة في الضفة خاصة وأن السلطة تقول إن ا          "وقال  
المنـسق األمنـي    (القانون رغم أن الضفة ال يسود فيها القانون فهي مستباحة من االحتالل ومـن قبـل                 

والموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط لشؤون األمن الجنـرال          (دايتون  ) األميركي الجنرال كيت  
  ".جونز) جيمس

، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة األميركيـة        "الحوار في ظل الظروف الراهنة    "وأكد نزال على ضرورة     
  . التي أفرزت باراك أوباما

  ٩/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
 
  مشعل يعرض على أوباما حواراً مشروطاً ": سكاي نيوز"في مقابلة مع  .٨

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركـة مـستعدة إلجـراء     :وكاالت/ لندن
 ". حماس"شريطة أن يحترم حقوق وخيارات " باراك أوباما"ئيس األمريكي المنتخب محادثات مع الر

علـى  " سـكاي نيـوز   "ومن مكتبه في دمشق، وصف مشعل االنتخابات األمريكية، في مقابلة مع موقع             
، "تمثل تغييراً كبيراً من الناحيتين السياسية والنفسية، وهي فرصـة رائعـة           "اإلنترنت نشرها أمس، بأنها     

 .أ أوباما بفوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثالثاء الماضيوهن
نتيجة لالنتخابات والتغيير فإن على أوباما معرفة أن لديه واجبات تجاه الواليات المتحدة             "لكنه أضاف أنه    

حمـاس علـى اسـتعداد    "وشدد على أن  ".والعالم أجمع وفي البقاع الساخنة، خاصة في الشرق األوسط
ار مع أوباما ومع اإلدارة األمريكية الجديدة بعقل متفتح، وعلى أساس أن تحترم إدارة أوباما حقـوق                 للحو

 ".حماس وخياراتها
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تجري الواليات المتحدة محادثات مع حركة ينص ميثاقها علـى محـو                 

" حمـاس "مها من خيار سوى التعامل مع       اإلدارة المقبلة ليس أما   "من الوجود، اعتبر مشعل أن      ) إسرائيل(
 ".إذا أرادت أن تساعد في حل الصراع في المنطقة

 -اإلدارة األمريكية إذا أرادت أن تتعامل مع المنطقة ومع الـصراع الفلـسطيني والعربـي                "وأردف أن   
 ".اإلسرائيلي فليس أمامها من خيار غير التعامل مع حماس؛ ألنها قوة حقيقية ومؤثرة على األرض
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، وشدد علـى    ٢٠٠٦وذكر بأن حركته فازت بأغلبية األصوات في االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام            
، وتضع واشـنطن حمـاس علـى قائمتهـا للمنظمـات            "ليس صحيحاً أن حماس تمثل تهديداً ألحد      "أنه  

 ".اإلرهابية"
   ٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  

    
  بإنزال العقوبة بحق من أعاقه ويطالب يتهم حماس بنسف الحوارعزام األحمد .٩

اتهم رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي عـزام األحمـد حركـة              :  عبد القادر فارس   - غزة
وأشار في تصريحات لــ     . حماس بوضع شروط تعجيزية تهدف إلى إفشال ونسف الحوار الفلسطيني           

وطالـب عـزام    .  المشاركة في الحوار   إلى وجود خالفات داخلية بين أعضاء قيادة الحركة حول        "عكاظ  "
االحمد بإنزال العقوبة بحق من اعاق الحوار وعزله بكافة السبل الن المصلحة الوطنية الفلسطينية مسألة               

ودعـا  . تهم االمن القومي العربي بكامله وال يجب ان يسير الجميع وراء مغامرات البعض من حمـاس               
قف غروره ألنه ال يمكن ان نخضع لغروره ومشروعه         خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ان يو       

وقال ان هناك خالفات حادة داخل الحركة بشأن السيطرة على          . انه يضع نفسه مقابل الرئيس الفلسطيني       
الذي نفذ في شـهر     ) االنقالب(قطاع غزة والتي يبدو أنها تشكل نهاية المطاف لبعض األطراف فيها بعد             

ا إلى أن هذا يعكس النوايا الحقيقية لحماس في إفشال الحوار واالسـتمرار             مشير، يونيو من العام الماضي   
  .في سلخ قطاع غزة عن الكيان الفلسطيني

وحول الورقة المصرية للحوار والشروط والتحفظات والتعديالت التي تطالب بها حماس لفت إلى انه بعد               
 عليها جميع الفصائل الفلسطينية     أن طرحت مصر مؤخرا ورقتها الخاصة بالدعوة لحوار فلسطيني وافقت         

غير ان حماس طرحت شروطا تعجيزية للموافقة عليها ورأى ان هذه الشروط التي طرحت على نحـو                 
مفاجئ جاءت لعرقلة الحوار منتقدا مطالبة حماس بمشاركة الرئيس محمود عباس كممثل لحركة فتح في               

ليس راعيا له بصفته رئيسا منتخبـا للـشعب         الحوار مشيرا إلى أنهم يريدون اعتباره طرفا في الحوار و         
وشدد االحمد على ان الرئيس عباس لن يكون تحت أي ظرف رئيسا لوفد حركة فـتح إلـى                  . الفلسطيني

واوضح أن المعتقلين في الـضفة الغربيـة        . حوار القاهرة كما أنه لن يشارك مع وفد الحركة في الحوار          
ن مؤكدا انهم كانوا يستعدون لتكرار ما حصل في قطـاع           موقوفون ألسباب أمنية وليسوا معتقلين سياسيي     

 . غزة والسيطرة على الضفة بقوة السالح 
  ٩/١١/٢٠٠٨عكاظ 

  
  مقاطعة حماس لحوار القاهرةوالجهاد تنتقدان  الشعبية": الغد األردنية" .١٠

 .حوارانتقدت كل من الجبهة الشعبية وحركة الجهاد موقف حركة حماس اتجاه مقاطعة ال            :  غزة -رام اهللا 
مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية حول التداعيات المترتبة علـى           " الغد"وفي أحاديث منفصلة أجرتها     

إرجاء الحوار الفلسطيني عقب مقاطعة حماس لهذا الحوار وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية              
اتها واعتراضاتها على   رباح مهنا موقف حماس بالخاطئ مؤكدا انه كان األجدر بحماس أن تطرح مالحظ            
  .ورقة المقترحات المصرية على طاولة الحوار وليس من خالل مقاطعتها للحوار

وأكد مهنا أن من حق حماس وكافة الفصائل االعتراض على االعتقاالت السياسية والعمل على بحثها مع                
بـرا ان مقاطعـة     كافة الفصائل بما فيها حركة فتح وبحضور الجانب المصري الراعي لهذا الحوار معت            

  "حماس وفتح"حماس للحوار من شأنه تعزيز االنقسام وترسيخ نهج الثنائية بين الفصيلين 
وانتقد مهنا اآللية التي تعاملت بموجبها القاهرة عندما طالبت الفصائل الفلسطينية التي وصـلت صـباح                

لى أن قيادة الجبهة سـتوجه      امس الى معبر رفح بالعودة إلى القطاع بطريقة وصفها بغير الالئقة مشيرا إ            
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إلى مصر مذكرة اعتراض على آلية تعاملها مع ممثلي الفصائل وكأن مصر بحسب مهنا معنية بتعزيـز                 
  .الثنائية بين الفصيلين بالرغم من ان الحوار يضم مختلف الفصائل وال يقتصر على حركتي فتح وحماس

ه لمقاطعة حماس الحوار واصـفا قـرار        من جهته أعرب القيادي في حركة الجهاد خالد البطش عن أسف          
  .األخيرة بالخاطئ وبأنه ال يخدم مصلحة الفلسطينيين في إنهاء االنقسام

ودعا البطش كافة الفصائل إلى مراجعة مواقفها والتمسك باستئناف الحوار كحل إلنهـاء االنقـسام كمـا                 
معتقلين السياسيين وطالب حماس بوقـف  طالب األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا باإلفراج عن ال    

ما اسماه بالمناكفة السياسية من اجل ازالة العراقيل التي تعترض فرص التوصل إلنهـاء االنقـسام فـي                  
  .الساحة الفلسطينية

واعتبر البطش ان مقاطعة حماس للحوار ال تعني إنهاء الحوار بل تأجيله إلى حـين تلطيـف األجـواء                   
 المتمثلة باالعتقاالت الـسياسية فـي الـضفة واالسـتجابة الـى مالحظـات               ومعالجة القضايا الخالفية  

  .واعتراضات حماس على الورقة المصرية
  ٩/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
 األقصى تدعو عباس إلى عدم االستجابة للضغوط األمريكية والمشاركة في حوار القاهرة .١١

ـ الجناح العسكري لحركة » ء األقصىكتائب شهدا« دعت :غزة، رام اهللا، صالح النعامي، كفاح زبون
عدم االستجابة للضغوط األميركية والمشاركة «نسخة منه أبو مازن » الشرق االوسط«فتح في بيان تلقت 

في حوار القاهرة ودعم الحوار بكل السبل واإلمكانات الممكنة والعمل على تهيئة األجواء بإصدار أوامره 
سراح جميع المعتقلين السياسيين من سجون األجهزة األمنية بوقف حمالت التصعيد اإلعالمي وإطالق 

هناك زمرة فاسدة تحيط بالرئيس محمود «وأضاف البيان . ، على حد تعبير البيان»في الضفة الغربية
عباس ال تريد لحركة فتح أن تنجح وال تريد للمشروع الوطني أن يستمر وال تريد للمصالحة أن تتحقق 

م فوراً وعزل أجنداتهم ألنهم مفسدون، ولن يتم صالح فتح ومشروعها إال والمطلوب عزلهم وتنحيته
 .»بعزل المفسدين

  ٩/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  ونتحمل مسؤولياتنا... هروب مطلوبين من المخيمات ليس لمصلحتنا: ابو العينين .١٢

ستـصدر موقفـاً    في لبنان سلطان ابو العينين ان القوى الفلسطينية         » فتح«اكد امين سر حركة     : بيروت
الذي اكد موقوفون في خلية جوهر االرهابية تورطه فـي          (صريحاً وواضحاً بضرورة تسليم عبد عوض       

، داعياً الى   »ان الفلسطينيين يتحملون مسؤولياتهم   «وأوضح  . الى السلطات اللبنانية  ) جرائم تفجير واغتيال  
  .»ترقب النتائج في وقت قريب«

قد تكون بعض القوى الفلسطينية في مخـيم        «: »كالة االنباء المركزية  و«وقال ابو العينين في حديث الى       
بضرورة مغادرة المخيم بمبـادرة خاصـة منهـا، اال ان اي            ) ابو محمد (عين الحلوة ابلغت عبد عوض      

المغادرة الى اين؟ فهو متهم بناء علـى اعترافـات   : اجتماع عام لم يعقد في هذا الخصوص، لكن السؤال   
روض ان يصدر موقف فلسطيني تماماً كما حصل في البداوي لجهة تـسليم بعـض               والمف» خلية جوهر «

المطلوبين، ألن االمر يؤثر في االجماع الفلسطيني، فأي هروب له الى سورية او اي مكان آخر ليس في                  
مـا جـرى فـي      . مصلحة الفلسطينيين، ويتوجب علينا تالياً تحمل المسؤولية ازاء عبد عوض او غيره           

 .» رسالة الى اللبنانيين تؤكد التزامنا وامتالك قرارنا الحاسمالبداوي يشكل
  ٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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   فعال وليس بالكلماتسنحقق حلم السالم باأل: باراك...  ذكرى رابيناحياءفي  .١٣
حيا عشرات آالف االسرائيليين مساء امس في وسط تل ابيب الذكرى أ - ب .ف. ا-القدس المحتلة 

أكد وزير الجيش وزعيم حزب العمل ايهود باراك  ورئيس الوزراء اسحق رابينالثالثة عشرة الغتيال 
 ".سنحققه، ليس بالكلمات وانما باالفعال"الذي راود رئيس الوزراء الراحل سيتحقق وقال " حلم السالم"ان 
لم اصوت لرابين، لكنه كان ايضا "قالت زعيمة حزب كاديما الوسطي ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ، و

 ". كل الذين لم يأتوا اليوم الى هذه الساحة"رئيس وزراء"رئيس وزرائي وكذلك 
اسحق نحن نفتقدك والبلد يفتقدك وكل واحد منا يفتقدك، لكن " قال الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس،و

ي انتم الذين جئتم حتى ال ننسى، انتم الذين ترمزون للجدار الذ"واضاف ". الطريق التي رسمتها لم تضع
 ".انتم الذين تجسدون االمل في مستقبل هذا البلد. يفصل بين الديمقراطية المستنيرة والفوضى التامة

  ٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة،  
 
    اسرائيلية  تشدد على استهداف لبنان قبل حزب اهللا  استراتيجيةةدراس .١٤

 ضمن مجلة أبحاثه "لاسرائي"نشر معهد دراسات األمن القومي في  : وديع عواودة- القدس المحتلة 
الشهرية دراستين تطرحان رؤى متناقضة الستراتيجية الحرب المحتملة على لبنان، بين استهداف الدولة 

  .وبناها التحتية، وبين التركيز على ضرب حزب اهللا بواسطة االجتياح البري باألساس
 على لبنان لن تكون أفضل "ائيلاسر"يؤكد الجنرال في االحتياط غيورا آيالند أن نتائج حرب ثالثة تشنها و

 أخفقت في حرب لبنان الثانية، "اسرائيل"، ويشدد آيالند على أن ٢٠٠٦من نتائج الحرب الثانية عام ،
حزب اهللا بدال من لبنان : ومن شأنها أن تفشل مجددا في الحرب الثالثة كونها حاربت العدو غير الصحيح

 .مشددا على ضرورة استهداف األخير أوال
 ٩/١١/٢٠٠٨يج، الخل

 
  قل من شهرأالخضري يؤكد انطالق سفينة أخرى في ..  سفينة الكرامةوصولبعد  .١٥

 لرفع الحصار عن القطاع "سفينة الكرامة"وصلت إلى ميناء غزة بعد أن : أ ش  أ– محمد جمال - غزة 
يات  عدد من الشخصالهااستقبكان ب برلمانيا أوروبيا ١٢ شخصية من بينها ٢٣قادمة من قبرص تقل 

الفلسطينية الوطنية والحقوقية وأعضاء من المجلس التشريعي ووزراء من الحكومة، إضافة إلى عدد من 
  . ممثلي الحمالت والفعاليات في غزة

ولفت رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إلى أنه ستصل خالل أقل من شهر 
ا ستحمل نوابا من دول عربية وإسالمية، لتفعيل الدور سفينة أخرى إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه

 .العربي تجاه كسر الحصار وإنهائه عبر التفاعل العربي واألوروبي في هذه األنشطة والفعاليات
  ٩/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  واالفراج عن المعتقلين السياسيينحوار ال إلنجاح  حماس وعباس األهلية تدعولمنظماتا .١٦

بكة المنظمات األهلية الفلسطينيه كافة االطراف الفلسطينية وبخاصة الرئيس محمود دعت ش: ألفت حداد
ودعت الشبكة  .مام عقد الحوار الوطني الفلسطينيأعباس وحركة حماس إلى تجاوز كافة المعيقات 

العمل على اإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين من أجل توفير األجواء المناسبة إلنجاح الى عباس 
 كما طالبت حركة حماس باإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في غزة  .الحوار

 ٨/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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  باإلفراج السريع عن كافة الصحفيين المعتقليناألجهزة األمنية يطالب " مدى "مركز .١٧
 إلى أن استمرار سياسة "مدى" المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية شارأ: رامي دعيبس

قيام جهاز المخابرات في بيت لحم بإرغام و األجهزة األمنية في غزة في حظر تغطية بعض األحداث 
مصور تلفزيون األقصى على التوقيع على تعهد بعدم العمل مع تلفزيون األقصى، ومحاولة فرض نفس 
 األمر على زميله محمد اشتيوي، والضغوط التي مورست على طارق شهاب دفعته لترك العمل مع

إذاعة األقصى، يعتبر ليس فقط انتهاكا فظا لحرية اإلعالم بل يؤدى أيضا إلى حرمان بعض الصحفيين 
 . من مصادر رزقهم

وفي الوقت الذي يدين فيه المركز كافة االعتداءات على الصحفيين، فإنه يطالب باإلفراج السريع عن 
ية عملهم المهني، ووقف سياسة الضغط كافة الصحفيين المعتقلين، وبتحريم اعتقال الصحافيين على خلف

على بعض الصحفيين لترك العمل مع وسائل إعالم معينة كتلفزيون وإذاعة األقصى، والسماح لكافة 
وسائل اإلعالم بالعمل بحرية وأمان في كافة المناطق الفلسطينية، ومالحقة المعتدين على الصحفيين 

 .وتقديمهم للعدالة
 ٨/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 بعة مواطنين جراء سقوط صاروخ محلي الصنع شمال غزةإصابة أر .١٨

أصيب أربعة مواطنين بجراح طفيفة في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة جراء سقوط ": معا"غزة 
 .ووصفت مصادر طبية حالة الجرحى بين طفيفة ومتوسطة .صاروخ محلي الصنع على المنطقة

  ٩/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين 
 
  فل في الخليل ينكلون بطالمستوطنون .١٩

 تعرض طفل فلسطيني في السادسة من العمر للضرب بايدي مستوطنين أمس في :  أ ف ب-الخليل
مدينة الخليل بالضفة الغربية ونقل الى المستشفى اثر اصابته بجروح في رأسه، على ما افادت مصادر 

 وهريات اربع فضرب قرب مستوطنة كالطفل  وا وقالت المصادر ان المستوطنين هاجم .طبية فلسطينية
  . بالحجارةوهورشق

    ٩/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
   الوطنين بإنجاح الحواروطالبيكاديميون أ ومثقفون .٢٠

طالب مثقفون واكاديميون أطراف الصراع الداخلي الى تغليب المصلحة الوطنية على : ألفت حداد
إجراء حوار وطني جاد ومنتج المصلحة الحزبية و توفير كل عوامل التهدئة والتهيئة العامة لضمان 

 .وناجح
وناشد المثقفون واألكاديميون في مؤتمر صحفي عقدوه بعد االعالن عن تاجيل الحوار الرئيس أبو مازن 
العمل على انقاذ الحوار الفلسطيني من الفشل وذلك بإطالق جميع المعتقلين السياسيين على نحو فوري 

 . حواروعاجل لتهيئة األجواء المناسبة النجاح ال
 ٩/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 انطالق حملة التضامن مع مطران القدس المنفي كبوشي  .٢١

أطلقت الشخصيات الوطنية الدينية والوطنية الفلسطينية في القدس المحتلة مساء :  جمال جمال - القدس
أمس حملة التضامن مع مطران القدس المنفي إيالريون كبوشي، مطالبة المؤسسات الدولية والمحلية 

  . القليمية الضغط من اجل تمكين المطران المنفي من العودة الى المدينة المقدسةوا
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جاء ذلك خالل المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية للتضامن مع المطران كبوشي والمبعدين الفلسطينيين 
  .في مقر جمعية الشابات المسيحيات في القدس المحتلة 

الهيئة اإلسالمية العليا أنه من حق رجال الدين السكن من جانبه ، قال الشيخ عكرمة صبري رئيس 
  . والعيش واالقامة والمواطنة في القدس

وتوجه المطران المطران عطا اهللا حنا بالنداء لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة األمتين 
صرة المطران كبوشي العربية واالسالمية والمسيحية والى دعاة حقوق االنسان في العالم لمطالبتهم بمنا

وقال محافظ القدس عدنان الحسيني، ان الممارسات . والوقوف الى جانبه لتحقيق حلمه بالعودة الى القدس
االحتاللية ال تصدق وبخاصة تلك المتعلقة بإقصاء اآلخر وابعاد رجال الدين قسرا لتميزهم بالدين 

  .والسياسة في آن واحد
 ٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  بعد احتمال ان يكون خالد مشعل منع من زيارته يستال جنبالط .٢٢

زيارة رئيس المكتب السياسي في حركة      حول  جنبالط  وليد   النيابي اللبناني    "اللقاء الديمقراطي "قال رئيس   
من الممكن أنه كانت هناك عوائـق معينـة   . ال فكرة لدي، لم أره لكي أعرف": حماس خالد مشعل للبنان   

ر ما اذا كان ُمنع او ال يوجد لديه إذن بالمجيء إلي، أعتبر أّن أهـم مـا                  منعته من زيارتي، وبغض النظ    
، لكن  "الوهم"، واضعاً الحديث عن التوطين الفلسطيني في إطار         "أقدمه نصيحة الوحدة الوطنية الفلسطينية    

في الوقت نفسه هناك الجئ فلسطيني على ارض لبنان ال بد من اعطائه الحـد االدنـى مـن الحقـوق                     
 . "المدنية

  ٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
 يجب أن تدرك جميع الفصائل خطورة االنقسام على القضية وعلى تحقيق السالم: موسى .٢٣

أكد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية امـس، أن الجامعـة تأسـف            : أ.ب. د -شرم الشيخ   
ثيقـة يتفـاهم عليهـا      ولضياع فرصة مهمة بالتوقيع علـى و      "الستمرار الصدام بين الفصائل الفلسطينية      

، وذلك في إشارة إلى تأجل الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان من المقرر أن تستضيفه القاهرة                "الجميع
 .خالل اليومين المقبلين بناء على طلب حركة حماس

يجب أن تدرك جميع الفصائل الفلسطينية خطورة االنقسام الفلـسطيني علـى القـضية              "وقال موسى إنه    
 ".وعلى فرص تحقيق سالم عادل والوصول إلى الدولة الفلسطينية الحقيقيةالفلسطينية 

الدول العربية يجب أن تناقش أسباب عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية في المسيرة التـي               "وأكد موسى أن    
جرت حتى اآلن، كما يجب مناقشة أين وصلت القضية الفلسطينية والعقبات التي جـرت والفـشل فـي                  

نتيجة إيجابية إلقامة دولة فلسطينية ووقف االستيطان أو وقف الحفريات في القـدس أو              الوصول إلى أي    
 ".لتحريك المفاوضات إلى نقطة متقدمة

، مـشيراً  "الدول العربية تتمنى أن تنجح اإلدارة األميركية الجديدة في حل القضية الفلسطينية          "وأضاف إن   
 ". ال بد من القيام بهاهذا التمني يجب أن يستند إلى حركة عربية"إلى أن 

  ٩/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين 
  
  ليس لديهم اإلرادة السياسية لكي يرفعوا الحصار عن أنفسهمونالفلسطيني: الغيطأبو  .٢٤

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس، رداً على سؤال حـول تـأثير    : أ ب  د –شرم الشيخ   
لسطيني سيكون له تأثير عكسي مع األسف، ألنه لكي يدخل          إن توقف الحوار الف   "توقف الحوار الفلسطيني    



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٢٥١: دد        الع       ٩/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

 تستهدف تنفيذ فكرة الوصول لدولة فلسطينية يجـب أن يكـون            "إسرائيل"الفلسطينيون في مفاوضات مع     
 ".الفلسطينيون متحدين

لألسف فان عدم الحوار وعدم االتفاق واستمرار االنقسام الفلسطيني له عواقبه بال شك، وهي               : "وأضاف
 ليست فقط فرصة ضائعة ولكن فرصة ضاعت، والذي سيدفع ثمنها مع األسف هم أبنـاء الـشعب                  تمثل

 ".الفلسطيني
إن جهود رفع الحصار عن غزة كانـت سـتتم مـن    "وحول جهود رفع الحصار عن غزة قال أبو الغيط     

رفعوا الحصار  خالل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ولكن الفلسطينيين ليس لديهم اإلرادة السياسية لكي ي            
هذه الحكومة عندما كان يتم تشكيلها والوصول إلى اتفاق كان سيكون هنـاك         "، مشيراً إلى أن     "عن أنفسهم 

 ".وضع جديد إال أن الفرصة ضاعت
  ٩/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين 

  
  تأخر العرب كثيرا في استعمال القانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين: صبيح .٢٥

قال مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية وأمينها العام المساعد السفير  :ريب الدماطي غ- القاهرة 
محمد صبيح في مؤتمر الحصانة والمالحقة القضائية لمقترفي جرائم الحرب اإلسرائيليين الذي عقدته 

، تأخر العرب المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والمركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة بالقاهرة أمس
 .كثيرا في استعمال القانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

ودعا إلى ضرورة دعم لجنة تقصي الحقائق وتوثيق الجرائم اإلسرائيلية وتزويدها بمفردات تلك الجرائم 
ق اإلنسان وأكد األمين العام للمنظمة العربية لحقو. حتى تتمكن من االستمرار في مالحقة قادة الكيان

محسن عوض أن على األمة العربية أال تقلل من شأن اإلجراءات التي تقدم عليها بعض المنظمات 
المدنية بشأن سعيها لتوثيق الجرائم اإلسرائيلية، وتقديمها إلى المحكمة الدولية، مذكرا بقضية المقاطعة 

 ."إسرائيل" ـالعربية ل
 ٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   الفلسطينيين على وقف ممارساتها ضد"إسرائيل"الدولي حمل  تدعو المجتمع اإلمارات .٢٦

االجتماع الخاص الذي عقدته اللجنـة الرابعـة        في  دعت دولة اإلمارات العربية المتحدة       :وام -نيويورك
 المجتمع الدولي إلى حمـل      ،  للجمعية العامة باألمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية ومكافحة االستعمار        

ى وقف ممارساتها العدوانية في األراضي الفلسطينية واتخاذ التدابير الالزمة الكفيلة بحمايـة             إسرائيل عل 
الشعب الفلسطينى من جراء هذه الممارسات وإيصال المساعدات اإلنسانية الكافية لـه بهـدف تخفيـف                

 . الشريفمعاناته وتحسين أوضاعه المعيشية إلى حين إقامة دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
  ٩/١١/٢٠٠٨اإلتحاد، اإلمارات، 

 
    العراق يستوضح من مصر حول تصريحات بوجود إسرائيليين على أراضيه .٢٧

 أن الحكومة العراقية طلبت إيضاحات من الحكومة المصرية حول تصريحات الرئيس "الخليج"علمت 
 نافية وجود عالقات أو حسني مبارك، التي ذكر فيها أن هناك إسرائيليين كثيرين موجودين في العراق،

  .تطبيع بين البلدين
 ٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   المستوطناتئهاناب تنتهك قانون حقوق اإلنسان العالمي ب"إسرائيل" : مونبان كي .٢٨

بناء منازل جديدة في المستوطنات قد "ن أون مجاء في تقرير أصدره األمين العام لألمم المتحدة بان كي 
في نفس الفترة من العام " موضحا أنه "٢٠٠٨لى من العام الجاري تضاعف في الشهور الخمسة األو
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 منزال في نفس ٤٣٣، بينما بدأ التشييد في ٢٠٠٧ منزال جديدا من يناير إلى مايو ٢٤٠الماضي تم تشييد 
 ألراض فلسطينية، مؤكدا أن "إسرائيل"مصادرة "ون عن القلق من موعبر بان كي  ."الفترة من هذا العام

 تنتهك "إسرائيل" إن :وأضاف. "ة من المستوطنات مقامة على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين في المئ٣٣
 "الضفة الغربية في  المستوطنات ئهانابقانون حقوق اإلنسان العالمي ب

 ٩/١١/٢٠٠٨البيان، 
 
  يجب عدم العودة الى نقطة الصفر في المفاوضات:  االوروبي لعملية السالمالمبعوث .٢٩

بأنه يجـب   " األيام"وث االوروبي لعملية السالم في الشرق االوسط، في حديث لـ           أكد مارك اوت، المبع   
وعدم العـودة   " انابوليس"االسرائيلية منذ   -االعتراف باالنجاز الذي تم تحقيقه في المفاوضات الفلسطينية         

ات الى نقطة الصفر، وأن على اي حكومة جديدة قادمة، في اسرائيل او فلسطين، ان تقبل هذه االنجـاز                 
نتوقع "وقال   هذا أمر سنبحثه في اجتماع اللجنة الرباعية في شرم الشيخ،           "كأساس للعمل المستقبلي وقال     

  .في هذه المرحلة فتح معادلة جديدة وهي ان اللجنة الرباعية ستجتمع مع المفاوضين من الطرفين
 ٩/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  حماس تعلن حرباً سياسية على فتح  .٣٠

  ن     داود الشريا
المفاجئ االنسحاب من الحوار الذي كان مفترضاً ان يبدأ غدا في القاهرة، برعاية             » حماس«اعالن حركة   

فـي الـشارع    »  حمـاس «مصادر الحركة تفسر القـوة بحجـم        . مصرية، دليل على انها تشعر بالقوة     
 خـالل الـساعات     في الشارع، إن صحت، لم تولد     » حماس«فقوة  . الفلسطيني، لكن هذا الكالم ال يستقيم     

والقوة التي تتحدث عنها الحركة كانت موجودة في الحوارات السابقة، لكن قادتها لم يتـصرفوا               . الماضية
  .على هذا النحو

لكـن الغيـاب    . على اتخاذ هذه الخطـوة    » حماس«انشغال واشنطن خالل الشهور الثالثة المقبلة ساعد        
ية حتى مساء اول من امس في اتمـام الحـوار،           فالحركة كانت ماض  . االميركي الموقت ليس هو السبب    

فما تـسميه الحركـة مناخـات       . فضالً عن ان االسباب التي تقول انها تسببت في انسحابها ليست جديدة           
الحوار لم تتغير على نحو مفاجئ، ولهذا فإن انسحابها بهذه الطريقة المتعالية التي ستغضب القـاهرة، ال                 

  .فهمته على هذا النحو» فتح« تحد لتغيير المواقع، و فهو. عالقة له بالبنود والمناخات
كانت على الدوام   » فتح«و  . خلق حاال من المساواة بينها وبين المنظمة      » حماس«ال جدال في ان موقف      

» طارئـة «باعتبارها منظمـة    » حماس«تتصرف على أساس انها المدعي وصاحب المنزل، وتنظر الى          
لكن االنسحاب المفـاجئ    . ان تقبل ما تقرره منظمة الحزب الحاكم      على نضال الشعب الفلسطيني، وعليها      

، بدليل ان ردها اتسم بهدوء غير معهـود، فـصارت           »الطارئة«تفيق على حجم المنظمة     »  فتح«جعل  
  .رفض الحوار» حماس«تتحدث عن تأجيل الحوار، في الوقت الذي تعلن فيه 

ة بين الفصائل الفلسطينية، فإن موقفها مؤشر الى        على موازين القو  » حماس«بعيداً عن ما يشكله انسحاب      
لم تتصرف بهذه الطريقة الخالية     » حماس«فـ  . هل نفتش عن االردن؟ ربما    . تغير ما في الموقف العربي    

ولعل البيان المصري الذي ظهر وكأنه يكظـم غيـضه،         . من دون سند من احد االطراف العربية الفاعلة       
فلعل هذا االنفراط يحقـق     . نعم مفيد . انفرط امس، وهذا مفيد   » فتح«دليل على ان االجماع العربي على       

، فيوقف اندفاع السلطة نحو تسوية بأي ثمن، ويحرك ضـمائر الـسياسيين             »اشتدي أزمة تنفرجي  «المثل  
يوقـف  » حماس«لعل رفض   . الفلسطينيين فينظرون الى البؤس الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في غزة         

 . لم نر اثره على المواطن الفلسطينياالندفاع المصري الذي
  ٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  حماس عن االستجابة لدعوة القاهرة وورقتها؟ تحجملماذا  .٣١

 عريب الرنتاوي    
أظهرت حماس فتورا واضحا في االستجابة للمبادرة المصرية للحوار والمصالحة الفلسطينيين ، وهي لم              

 بنود الورقة المصرية الموزعة على الفصائل ، ولـوال          - إن لم نقل جميع      -تخف تحفظاتها على معظم     
لـوال تحـسبها    ... خشيتها من أن تتهم بالتسبب في عرقلة الوحدة الوطنية وتكريس االنقسام الفلـسطيني            
" الجهـد المـصري   "لتداعيات ذلك على مجمل عالقاتها العربية ، لكانت حماس قد قطعت الطريق على              

 .بع الساعة األخيرمبكرا ، ولما كانت انتظرت حتى ر
لحماس أسباب عدة ، معلنة ومضمرة ، تدعوها للتحفظ على مبادرة القاهرة ورفض الورقـة المـصرية                 
واالعتذار عن عدم المشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني ، بعض األسباب المعلنة كشفت عنها حماس               

من نوع الموقف مـن المقاومـة       ،  " المشروع المصري "بمالحظاتها االنتقادية على بنود عدة وردت في        
وإعادة بناء األجهزة والمنظمة ، والمفاوضات ، وغير ذلك من عناوين باتت معروفة ، وثمـة أسـباب                  
معلنة أخرى لفتور حماس ورفضها تتعلق بممارسات السلطة حيالها في الضفة الغربية ، وهي ممارسة ال                

نها أكثر توسعا لجهة اعتقـال النـشطاء        تقل بشاعة عن ممارسات حماس ضد فتح في قطاع غزة ، بل ا            
وإغالق المؤسسات ، ولهذا وضعت حماس شرط اإلفراج عن معتقليها في سجون السلطة للشروع فـي                

 .الحوار وكشرط للمصالحة
وثمة أسباب مضمرة للتحفظ والرفض الحمساويين ال تأتي الحركة على ذكرها ، وأهمهـا ضـعف ثقـة                  

 الجازم بأنه وسيط منحاز لفريق من الفلسطينيين ضد آخر ، وهـو             حماس بالوسيط المصري ، واعتقادها    
أمر تسربه حماس وتصرح به أحيانا قبل أن تعود لنفيه أو توضيحه ، وينطبـق ذلـك علـى الوسـاطة                     

الضرورات "المصرية بين حماس واإلسرائيليين في قضايا التهدئة وشاليط وتبادل األسرى كذلك ، ولوال              
لقلبت حماس ظهـر المجـن      " ديكتاتورية الجغرافيا وسطوة الشقيق األكبر    " لوال   ،" التي تبيح المحذورات  

للقاهرة وحواراتها ومبادرتها ووساطتها ، ولبحثت في أماكن أخرى عن وسطاء آخرين تعتقد أنهم أقـل                
 .انحيازا ، وأوسع صدرا

ها للحوار  وتخشى حماس أن تنجح القاهرة في خلق جبهة رسمية عربية ضدها إن هي خرجت عن ورقت               
سيكون لهم قـول آخـر      " العرب"، خصوصا بعد التهديدات المتالحقة التي صدرت مؤخرا ومؤّداها أن           

حيال كل من يتسبب في عرقلة الحوار وعدم وصوله إلى بر األمان ، معنى ذلـك أن مفتـاح الموقـف                     
 .طة والمنظمة في جيب أبو مازن وفتح والسل- ربما -العربي سيكون في جيب القاهرة ، واستتباعا 

التي جاءت بها االنتخابات األمريكية ، وهي أرسـلت         " التغيير"ثم أن حماس تبدو مهتمة باستطالع رياح        
تعرب عن الرغبة في الحوار والتفاوض مع إدارة أوباما ، وثمة رهان عميـق              " مشفرة"رسائل مفتوحة و  

 بهـا وبـدورها قريبـا ،        داخل الحركة ، بإن العرب والغرب على حد سواء ، سيضطران لالعتـراف            
خصوصا إذا ما ظلت فتح على حالها الضعيف والمتفكك ، وعملية السالم على مراوحتها ودورانها حول                
مربعات االنتظار وشراء الوقت ، وهو رهان تشجع بعض التطورات األخيرة إقليميا ودوليا قيادة حماس               

 .على االستمرار فيه
رة صيغت بعناية ، وأنها في معظم مفاصـلها تتحـدث عـن             الخالصة أن حماس تدرك بأن وثيقة القاه      

المطلوبة من الفريق اآلخر ، فمؤّجلة ، والحركة ال         " التنازالت"فورية مطلوبة من حماس ، أما       " تنازالت"
نظير الوحدة الوطنية ، فيما سيسدد اآلخرون نصيهم بالتقـسيط          " نقدا ومقدما "تريد على ما يبدو أن تدفع       

ومن دون ضمانات كافية ، خصوصا حين يتعلق األمر باالنتخابـات المقبلـة وإعـادة               اآلجل والمريح ،    
 .تشكيل المنظمة واألجهزة
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قلنا من قبل ، ان أقصى ما يمكن أن ننتظره من حوارات القاهرة والوساطة المصرية هو توافق فلسطيني                  
فة والقطاع ، ويتضح اليوم أننـا       تهدئة بين فتح وحماس ، وفيدرالية بين الض       ": الفيدرالية"و" التهدئة"حول  

 .كنا متفائلين بأكثر مما ينبغي ونحن الذين اتهمنا في حينه باإلغراق في التشاؤم ؟،
  ٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 

   
 ليفني في تشكيل الحكومة االئتالفية وتداعياته فشلأسباب  .٣٢

 هشام منور
يل حكومة ائتالفية جديـدة وإعـادة       ما كادت تسيبي ليفني لتزهو بنشوة انتزاع ترشيح حزبها كاديما لتشك          

في قيادتها للكيان الصهيوني، حتى أصيبت طموحاتها باالنتكاس والخيبـة          ) غولدا مائير (إحياء أسطورة   
إثر فشلها في إنجاز المفاوضات مع األحزاب الصهيونية األخرى على الرغم من تمديد المهلة الممنوحـة                

 . لها قانونياً
فني وامتناع رموز حزبها من الصقور وأصحاب الخبرة عن مساعدتها فـي            ويبدو أن قلة خبرة تسيبي لي     

، مما حدا بها إلى ارتكاب أخطاء تكتيكية بسيطة كلفتها خـسارة عامـل              "انتحارية"هذه المهمة التي بدت     
الزمن والمناورة الالزمين لاللتفاف على االبتزاز السياسي الذي تمارسه األحزاب األخرى عـادة علـى               

 .  مفاوضات تشكيل أي حكومة ائتالفيةالمسؤول عن
لقد ارتكبت ليفني عدة أخطاء جسيمة وفق مبادئ علم التفاوض السياسي افتتحتها بممارسة ما شعرت بـه                 
من زهو المنتصر في التعامل مع ممثلي األحزاب األخرى بنزعة يغلفها التعجرف والفوقية فـي بدايـة                 

التصاالت االئتالفية أصالً، األمر الذي أثار حفيظة وحنق        المفاوضات، وذلك عند حديثها عن عدم أهمية ا       
 . بقية األحزاب وأشعرها بالهامشية فضالً عن التقليل من مكانتها أمام مناصريها

ومما زاد الطين بلة تدخلها المباشر في المفاوضات الطويلة والتفاهمات مع األحزاب الصغيرة بالـذات،               
مواصلة الضغوط عليها في ظل انتزاع بعض األحـزاب لمكاسـب           مما فتح المجال أمام بقية األحزاب ل      

، الذين أعلنـوا أن انـضمامهم لحكومـة         "المتقاعدون"، ففتحت شهية أقطاب حزب      )العمل(سياسية مهمة   
برئاسة ليفني ليس أمراً مقضياً، مطالبين بتحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مخصصات الشيخوخة وضخ             

 . الدوالرات، أسوة بما حققه حزب العمل لناخبيهموازنات إضافية بمئات ماليين 
أما ثالثة األثافي، فكان إجراء عملية التفاوض بالتناوب، وليس مع كافة األحزاب فـي توقيـت واحـد،                  

زعيم العمل مما عزز موقع حزب شاس كثيراً فـي تفاوضـه            " إيهود باراك "فأهدرت ثالثة أسابيع على     
، اللذين كانا يرغبان بشدة فـي المـشاركة         "المتقاعدين"و" ميرتس "معها؛ فلو أنها أنهت األمور مع حزبي      

 . بحكومة ضيقة، بل أمكنها تشكيلها بالفعل" شاس"بالحكومة لتمكنت من تجنب تهديد حزب 
فـي  ) شاؤول موفـاز وتيـاره    (وكان من تداعيات فشل ليفني في تشكيل الحكومة أن شن جناح الصقور             

شكيل حكومة ائتالفية ضيقة بأغلبية برلمانية بـسيطة، معارضـين          حزبها حملة شرسة على رغبتها في ت      
اليـساري  " ميرتس"تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على أصوات اليسار والعرب، في إشارة إلى ضم حزب              
حزب يمثـل   " كاديما"إلى هذه الحكومة، وعدم تصويت نواب األحزاب العربية ضد الحكومة، بدعوى أن             

إلى اليسار، بل من وظيفته التوسط وتجسير الهوة بين اليـسار واليمـين،             " ينحرف"الوسط وال يمكنه أن     
ـ    ومع ذلك فقد فشل طاقم ليفني التفاوضي في استمالة حزب ميرتس           ". وحدة وطنية "وتحقيق ما يدعونه ب

 . واليسار الصهيوني إلى حكومتها أيضاً
ـ              شكيل هـذه الحكومـة،     والحال أن تدخل زعيم حزب الليكود صاحب المصلحة الرئيسية في عرقلـة ت

وممارسته لضغوطات كبيرة على حزب شاس المقرب منه، ملوحاً بإمكانية ضمه إلى حكومته حال فوزه               
باالنتخابات المقبلة ومنحه المزيد من المقاعد واالمتيازات، فضالً عن أخطاء ليفني الكارثية في التفاوض              
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ع من عملية الفشل الذريع الذي خرجت به        مع حزب شاس والتقليل من قدراته على إفشال مهمتها قد سرّ          
 . ليفني لتخبر وسائل اإلعالم به

وشن نتنياهو وحزبه الليكود حملة إعالمية شرسة، مارس من خاللها أكبر درجات المزايدة الحزبية على               
إن لفني وحزب كاديما يسعون إلى استغالل       ) جدعون ساعر (ليفني وحزبها كاديما، فقال النائب الليكودي       

زمة االقتصادية ألغراض سياسية، وأنه بدالً من التحدث باسم الشعب، يجب علـى لفنـي المطالبـة                 األ
 . بالحصول على ثقة الشعب من خالل االنتخابات

وتم شن حمالت شديدة اللهجة على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حزبي كاديما والعمل؛ والتـشهير         
وفي كل وضع، مما يعني أنه يقدس بذلك المناصب والكراسـي           بحزب العمل الذي ينضم إلى كل حكومة        

ويفضلها على مطالب ناخبيه، وأن كالً من كاديما والعمل ينهمكـان فـي توزيـع األدوار والمناصـب                  
والمكاسب السياسية على حساب تناسي الخطر اإليراني النووي الذي بات محدقاً أكثر من ذي قبل بالدولة                

 . العبرية
م القادمة سوف تشهد المزيد من المفاجآت إثر إعالن ليفني فشلها فـي تـشكيل الحكومـة                 ويبدو أن األيا  

والتوجه إلى تنظيم انتخابات عامة لمحت بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إبانها إلى تعـاون كـل مـن                  
 ، إال أن كـالً مـن      "صورة ليفني "باراك ونتنياهو في تأخير موعد إجرائها بداعي أن ذلك سيضمن تآكل            

 . باراك ونتنياهو نفيا وجود تنسيق بينهما بخصوص ذلك
وسوف يفضي الذهاب إلى االنتخابات، بقاء رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، رئيـساً لحكومـة               
تصريف األعمال لمدة قد تصل إلى ستة أشهر تقريباً، وبالتالي فتح الباب أمام أفكار جديدة لتحسين موقع                 

بات كمطالبة أولمرت بإعالن تعذر استمراره في تولي منصبه، مما يـسمح لليفنـي              ليفني في هذه االنتخا   
بخوض االنتخابات بوصفها رئيسة فعلية للحكومة، كما أن هناك من يفكر في كاديما بالضغط على ليفني                

 . لتقبل فكرة تكليف شاؤول موفاز بمهمة تشكيل الحكومة
ح الرؤية بخصوص ما قد يرشح عن حّل سياسـي          ورغم عدم تبين شيء من هذا حتى اآلن، وعدم وضو         

لألزمة السياسية المستحكمة في إسرائيل، إال أن المؤكد أن ملف المفاوضـات مـع كـل مـن الجانـب                    
الفلسطيني أو السوري، سوف يدخل مرحلة أخرى من الجمود السياسي، ويتفرغ قادة األحزاب الـسياسية               

م كفة القيادة مجدداً في مشهد بات مألوفـاً للمتـابع للـشأن             إلدارة حمالتهم االنتخابية، بانتظار من سيتسل     
 . الصهيوني المأزوم منذ إنشائه قبل ستة عقود من الزمن

  ٦/١١/٢٠٠٨مجلة العصر 
  
  بين المشروع الصهيوني والتسوية التاريخية .٣٣

  الياس سحاب
اريخيـة للـصراع    من مسألة ايجاد تـسوية ت     " االسرائيلية"إن من يلقي نظرة شاملة على حقيقة المواقف         

، بكـل تياراتهـا     "اسرائيل"، منذ بداية الصراع وحتى مراحله الراهنة، يكتشف أن          "االسرائيلي "-العربي  
السياسية واالجتماعية، لم تكن في يوم من االيام مهتمة بالبحث عن تـسوية تاريخيـة للـصراع، لكـن                   

اردة أي بؤرة عربية يمكن اعتبارها      ينصرف إلى موقع آخر تماما، هو مط      ) وما زال (اهتمامها كان دائما    
متشددة في التمسك بالحقوق التاريخية لعرب فلسطين، ومحاولة ضرب هـذه البـؤرة بـشتى الوسـائل                 

  .العسكرية والسياسية والدبلوماسية، أو تحييدها عن المجرى االساسي للصراع
مـا يفـسر لنـا      . يومنا هذا منذ جمال عبد الناصر، وحتى      " االسرائيلي"هذا هو التاريخ الحقيقي للسلوك      

مـن هـذه    " االسـرائيلية "االخير من المبادرة العربية، الذي اكتشف امكانية االفادة         " االسرائيلي"الموقف  
المبادرة، ليس اليجاد تسوية تاريخية بالمعنى الموضوعي للتسوية، بل لغرض آخر تماماً، هـو محاولـة                

انه متمثـل فـي الـسلوك      " اسرائيل"التشدد الذي تعتقد    للتغلب على   " معسكر االعتدال العربي  "التفاهم مع   
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مـشكلتها االخيـرة    " اسـرائيل "السياسي لكل من سوريا وحماس وحزب اهللا، وهو التشدد الذي تعتبـره             
المتبقية، بعد توقيع مصر اتفاقية كامب دافيد، وتوقيع االردن اتفاقية وادي عربة، واصطفاف كل الـدول                

  ".دول االعتدال العربي" يطلق عليه اسم العربية المهمة في مجموعة ما
االخير من المبادرة العربية، انها بـّدلت اسـمها، بحيـث اصـبح             " االسرائيلي"يلفت النظر في الموقف     

، ولم يكن هذا التبديل سهوا أو خطأ في التعبير، لكنه يعبر تماما عن المعنـى الـذي                  "المبادرة السعودية "
  .اشرنا اليه في مطلع هذا المقال

سخرت من المبادرة، وقامت بسلسلة تصرفات سياسية       ) بزعامة شارون (يومها  " اسرائيل"مع ذلك، فان    و
انتم تحلمون بتسوية، ال قدرة لكم على انجازها، أما أنا فأفرض عمليا شـروط              : "وعسكرية لتقول للعرب  
  ".التسوية كما تالئمني

، فإنها تعـرف مـاذا      "بالمبادرة السعودية "مها  اليوم عن اهتما  " االسرائيلية"لذلك، فعندما تعرب المصادر     
  .، محذوفا منها بند حق العودة للفلسطينيين"المبادرة العربية"تقول بالتحديد، وتعني بالضبط 

مهتمة في النهاية بالقضاء على أي تمسك عربي واضح بحقوق واضحة، فإننا نسمع عن              " اسرائيل"وألن  
" عدم اعتـداء  "، بدراسة امكانية عقد معاهدة      "االسرائيلية"خارجية  اهتمام آخر في االوساط العليا لوزارة ال      

اللبنـاني،  : طويلة االمد مع لبنان، تمهيدا للفصل النهائي والتام بين الملفات الثالثة المتبقية في الـصراع              
  .والسوري، والفلسطيني

، فإن هذه   "االسرائيلي "-بيفي حين اننا اذا فتحنا ملف التسوية التاريخية العادلة والمتوازنة للصراع العر           
التسوية تشترط أول ما تشترط، انه حتى لو أدت التطورات السياسية والعسكرية في الـصراع، إلـى أن                  

، فـان   "اسرائيل"تحمل اسم   ) بما في ذلك الضفة الغربية وغزة     (تصبح فلسطين بكامل مساحتها التاريخية      
الذين تقذف بهم االحداث العسكرية المتالحقـة       ذلك ال يجب وال يجوز أن يحرم سكان فلسطين االصليين           

هكـذا  . خارج تلك الحدود، من حق العودة إلى بلدهم االصلي، مهما كان التحول الذي طرأ على اسـمه                
  .١٩٤تنص المواثيق الدولية كلها، وهذا هو بالضبط مضمون القرار 

  .في واد آخر" اسرائيل"لكن التسوية التاريخية العادلة في واد، ومساعي 
حتى اآلن أول اهدافها الكبيرة في تفكيك االجماع العربي فـي المـسيرة التاريخيـة               " اسرائيل"لقد حققت   

  :، بقي لها تحقيق هدفين آخرين"االسرائيلي "-للصراع العربي
بؤر التشدد العربي في التمسك بالحقوق االساسية، كاملـة         " اسرائيل"ضرب أو عزل أو تحييد ما تعتبره        

  .غير منقوصة
االساسية لعرب فلسطين، والعـصب الحـساس       " الحقوق التاريخية "راغ أي مشروع للتسوية من شبهة       اف

  ".حق العودة"والعمود الفقري في هذه الحقوق يبقى 
لكن بين ما هو محق وعادل، وبين مسيرة االحداث على أرض الواقع، بون شاسع، يصعب تخيل قدرتنا                 

  .في وقت قريب على اجتيازه
إن . ن، أن نعرف المصير الذي يمكن أن تأخذنا اليه أي خطوة ناقصة في تسوية مشوهة              اقل ما يجب اآل   

عن حق العودة للفلـسطينيين،     ) باسم التسوية المزعومة  (أي طرف عربي اساسي في الصراع، اذا تنازل         
يكون سائراً في طريق استكمال المشروع الصهيوني الخاص بفلسطين، ولـيس فـي طريـق التـسوية                 

  ".االسرائيلي" العادلة، للصراع العربي  التاريخية
، هو الحد الفاصل بين المـشروع الـصهيوني والتـسوية التاريخيـة             )قبل أي حق آخر   (ان حق العودة    

  .المحتملة
٨/١١/٢٠٠٨الخليج،   
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  ٩/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر،   


