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  32  :كاريكاتير
***  

  
  "فراغ" في موسكو في الربيع لمنع حصول اعقد مؤتمرت وس أنابولي تتمسك بمسار الرباعيةاللجنة .1

اللجنة الرباعية الدولية  أن جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها في  القاهرة  10/11/2008الحياة، ذكرت 
يخ امس توافقت على مجموعة من االجراءات التي من شأنها ضمان عدم التي التأمت في شرم الش

  حصول اي فراغ سياسي في عملية السالم خالل الفترة االنتقالية لإلدارتين االسرائيلية واالميركية، 
كدت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس على ضرورة االستمرار في البناء على ما تم وأ

االستراتيجية الدولية التي وضعت لعملية السالم والقائمة على اساس حل بإقامة دولتين يه في  التوصل إل
  .ً لرؤية الرئيس جورج بوش تعيشان جنباً إلى جنب في سالم طبقا

أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أن الرباعية طالبت المجتمع الدولي بالعمل على إتاحة و
 الفلسطينيين واإلسرائيليين، وبضرورة دعم كل األطراف من أجل مواصلة المجال لتحقيق السالم بين

الجهود في إطار عملية أنابوليس، واحترام المبادئ التي وضعتها الرباعية، وضرورة أن يعزز المجتمع 
  .الدولي مناخاً يؤدي إلى السلم وعدم العنف وحّل الدولتين

التزامهما التوصل إلى تفاهم كامل لمواصلة المفاوضات وقال إن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي أكدا 
 بغية التوصل إلى حل سلمي لكل المشكالت العالقة، بما في ذلك المسائل األساسية من دون المس

أكدت الرباعية التزامها العمل المتواصل مع إسرائيل والحكومة «: وأضاف.  باالتفاقات السابقة
ض من أجل التعامل مع الحاالت اإلنسانية الملحة وتحسين المناخ الفلسطينية لتحسين الوضع على األر

العام بالنسبة الى المفاوضات، كما جددت دعوتها لألطراف المعنية بالعمل على تجميد النشاطات 
  . »االستيطانية لتحقيق سالم شامل ودائم في الشرق األوسط

ناسباً الجتماع دولي في موسكو في  وقتاً م2009أعلن أن الرباعية اتفقت على أن يكون ربيع كما 
وكشف أن اجتماع الرباعية نوه بنجاح اإلصالحات في الحكومة الفلسطينية،  .خصوص عملية السالم

  .وقال إن مدينة جنين هي مثال على نجاح هذه اإلصالحات
وأضاف أن الرباعية رحبت بنشر قوات األمن الفلسطيني في محافظة الخليل، كإشارة الى تسهيل 

حركات وتحسين الظروف على األرض لمواجهة الحاجات اإلنسانية الملحة ودعم االقتصاد وتحسين الت
  . مناخ المفاوضات

إن اإلدارة الجديدة تتعامل مع هذه القضية ": قال مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق األوسط توني بليرو
 خالل مؤتمر أنابوليس، ولدينا مخطط منذ اليوم األول، كما أن لدينا عملية مفاوضات شاملة تم تحديدها

ونوه بلير بالجهود التي . »لبناء قدرات أمنية للفلسطينيين، وهو أمر ضروري لخلق الدولة الفلسطينية
  .تبذلها مصر من أجل الوحدة الفلسطينية

م بقوة وأكدت المفوضة األوروبية لسياسة الجوار في االتحاد األوروبي بنيتا فيريرو فالدنر أن االتحاد يدع
مسار العملية السياسية من خالل الرباعية التي أظهرت كل هذا الدعم طوال الفترة الماضية منذ انعقاد 

وقالت للصحافيين في شرم الشيخ إن دور الرباعية هو مساندة المفاوضات الثنائية بين . مؤتمر أنابوليس
هذه المحادثات، مشيرة إلى حدوث الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وتقديم كل الدعم الممكن إلنجاح 
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وأوضحت أن من سوء الحظ أن الجانبين في وضع صعب حالياً في ظل االنتخابات في . بعض التقدم
  .إسرائيل في الفترة المقبلة، بينما يختلف الفلسطينيون في شأن إجراء انتخابات اآلن أم في ما بعد

وزيرة الخارجيـة    أن   شرم الشيخ حامد جاد   ي  نقالً عن مراسلها ف    10/11/2008الغد، األردن،   وأضافت  
االتفاق على ان نواصل المفاوضات للتوصل الى اتفاق على الوضع          "اإلسرائيلية تسيبي ليفني قالت انه تم       

  ".النهائي بغية انهاء النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين
الفكرة هي التوصل   . ل شيء لقد قررنا بان ال يتم التوافق على شيء الى ان يتم التوافق على ك             "واضافت  

  ".الى تفاهم على جميع المسائل وتوافقنا على ان المفاوضات ستكون بعيدة عن االضواء
سيكون لنا جميعـا حـضور قـوي مـع االسـرائيليين            "وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير       

  ".والفلسطينيين خالل االشهر الثالثة المقبلة
عباس قال في مؤتمر صحافي  أن الرئيس الفلسطيني محمود 10/11/2008الجريدة، الكويت، وأضافت 

سنستمر في المفاوضات، ولن نتوقف حتى تنتهي االنتخابات اإلسرائيلية، وتأتي ": مشترك مع ليفني
  ."اإلدارة األميركية وهو ما يعني أننا نحتاج إلى شهر فبراير القادم حتى تأتي اإلدارتان الجديدتان

ة روسيا سيرغي الفروف على أهمية دعم المفاوضات المباشرة ليس فقط على كما شدد وزير خارجي
  . اإلسرائيلي- اإلسرائيلي واللبناني- اإلسرائيلي، ولكن على المسارين السوري-المسار الفلسطيني

من جانبه، استبعد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن ينجح الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي في 
تفاق سالم قبل نهاية هذا العام، مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني وحكومة فلسطينية إقرار ا

  .تلتزم بالشرعية الدولية وتسعى إلى التفاوض الجاد مع اإلسرائيليين
  

  "المئذنة الحمراء"حمل اسم يالناطق السابق باسم حماس في كتاب  مذكراتمركز الزيتونة ينشر  .2
ات مكتوبة ألحد قيادات حركة حماس في الخارج، نشر إبراهيم غوشـة، النـاطق         في أول مذكر   :بيروت

الرسمي السابق باسم الحركة، مذكراته في كتاب صادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات فـي               
  ".سيرة ذاتية: المئذنة الحمراء"بيروت، بعنوان 

دة حية حول تجربة اإلخـوان المـسلمين         صفحة من القطع المتوسط، شها     376ويشكّل الكتاب الواقع في     
ـ             راً فـي صـناعة     الفلسطينيين واألردنيين على مدى خمسين عاماً، كما يقدم معلومات، لرجل كان حاض

حماس، خصوصاً في السنوات االثنتي عشرة األولى من نشأتها، وتولى منصب الناطق            القرار السياسي ل  
  .1999 - 1991الرسمي باسمها في الفترة 

، وقـد اختـتم     2007 فصالً، تغطي فترة حياة غوشة منذ طفولته وحتى صـيف            15لكتاب إلى   ينقسم ا و
  .بملحق ببعض الوثائق، وفهرس لألسماء واألماكن الواردة فيه، لتسهيل مهمة الباحثين

، 1948 وحتـى سـنة   1936بدأ غوشة سيرته بالحديث عن ذكريات طفولته منذ مولده في القدس سـنة     
الحمراء التي اختارها عنواناً لكتابه، والتي استخدمها لداللتها على المكان الذي ولد فيه             مشيراً إلى المئذنة    

  .وعاش فيه أول أيام طفولته، حيث كانت هذه المئذنة لمسجد صغير يقابل بيت عائلته
اإلخـوان  "، وتحدث عن انتمائه إلـى  1954 وما تالها حتى سنة 1948ثم استعرض ذكرياته عن حرب     

ومن أبرز ما تطرق إليه فـي       . هو ما يزال في الصف السابع االبتدائي، وعمله في صفوفهم         و" المسلمين
" حـزب التحريـر   "في القدس نتيجـة تـشكيل       " اإلخوان المسلمون "تلك الفترة، األزمة التي تعرض لها       

  .واستقطابه ألعداد كبيرة منهم، معظمهم من المعلمين والمثقفين
، "األونـروا " لدراسة الهندسة ببعثة من وكالة غوث وتشغيل الالجئـين           كما تحدث عن انتقاله إلى القاهرة     

وعن نشاطه السري مع اإلخوان المسلمين األردنيين والفلسطينيين في مصر، وفي الرابطـة الفلـسطينية               
ومما ذكره غوشة في هذا السياق بداية تعرفه على         . التي تضم الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية      
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وعالقة اإلخوان المسلمين معها، وخلفية االنفصال      " فتح"ت وخليل الوزير، وتشكل نواة حركة       ياسر عرفا 
  .والتمايز بين الطرفين

ومن التفاصيل التي أوردها غوشة في مذكراته، والتي يسلّط عليها الضوء ألول مـرة، إنـشاء التنظـيم                  
ساس التنظيم التـي بنيـت عليـه        ، والذي شكل أ   1960الفلسطيني لإلخوان المسمين في قطاع غزة سنة        

حركة حماس بعد عقود، وخلفيات اختيار هاني بسيسو ليكون أول مراقـب عـام لإلخـوان المـسلمين                  
  . 1963الفلسطينيين سنة 

وكشف غوشة في كتابه أيضاً ألول مرة تفاصيل عن المؤتمر الداخلي الذي عقده اإلخـوان المـسلمون                 
عدم وجود تعارض   "س مفاهيم كانت مثار نقاش، فأكد على        ، والذي كر  1983لبحث قضية فلسطين سنة     

بين العمل إلنشاء الدولة اإلسالمية، وبين الجهاد لتحرير فلـسطين، وأنهمـا أمـران يمكـن أن يـسيرا                   
وكشف عن تأسيس جهاز فلسطين بعد ذلك بنحو سنتين بقـرار مـن             ". بالتوازي، ويكمل بعضهما بعضاً   
نيت عليه حركة حماسالتنظيم العالمي لإلخوان، والذي ب.  

، وإسناد مهمـة تـشكيل أول لجنـة         1989كما كشف تفاصيل عن تفرغه للعمل في جهاز فلسطين سنة           
ث عن تعيينه ناطقاً رسمياً باسم      سياسية لحركة حماس في الخارج إليه، والتي تشكّلت في الكويت، ثم تحد           

  .1991حماس في أواخر سنة 
، وتاريخ الحـوار     بحركة فتح   كذلك، حديثه عن عالقة حماس     ومن المحطات البارزة في مذكرات غوشة     

 / آب 12 - 10واالحتكاك معها؛ حيث تحدث عن أول حوار جمع حماس بفتح في صنعاء فـي الفتـرة                 
، وعن االشـتباكات التـي      1991 أغسطس /، وعن لقاء الخرطوم بين الحركتين في آب       1990 أغسطس

، ولقاء وفد حماس بياسر عرفات      1992 يوليو   / تموز اندلعت بين حركتي حماس وفتح في قطاع غزة في        
، قبل انعقاد مؤتمر    1993فتح في الخرطوم في أوائل سنة       ، والحوار مع    1992 في أواخر سنة     في تونس 
  .وتناول موضوع اتفاق أوسلو وظهور تحالف القوى الفلسطينية العشر المعارضة لالتفاق. مدريد

 وحماس  فتحإلى مناطق الحكم الذاتي والعالقة معها، ومباحثات        كما تطرق إلى دخول السلطة الفلسطينية       
 حول المشاركة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األولـى، والتـي قـررت             1996في الخرطوم سنة    

  .حماس عدم المشاركة فيها
وكشفت المذكرات ألول مرة تفاصيل عن بدء ترسيم عالقة الحركة مع األردن، وموافقة األخيـر علـى                 

  .ستضافة المكتب السياسي لحركة حماس بعد مغادرته للكويت على خلفية حرب الخليج الثانيةا
الذي سمح لحماس   " اتفاق الجنتلمان " وروى اللقاءات التي تمت بين الطرفين، والتي انتهت بالتوصل إلى           

وأن ال تقوم بأي    بالنشاط السياسي واإلعالمي في الساحة األردنية، على أن ال تتدخل في الشأن األردني،              
  .عمليات عسكرية انطالقاً من األردن

، ثم تضييق عمـان     1995وتحدث عن ظروف إبعاد موسى أبو مرزوق وعماد العلمي من األردن سنة             
، والذي انعقد علـى خلفيـة       1996في شرم الشيخ في سنة      " محاربة اإلرهاب "على الحركة، بعد مؤتمر     

بها الجناح العسكري للحركة، رداً على اغتيال يحيى عياش في مطلع           سلسلة العمليات االنتقامية التي قام      
  . 1997ذلك العام، وعن االحتكاك مع المخابرات األردنية في سنة 

 في األردن وإبعادهم إلى قطر فـي سـنة          حماسكما روى غوشة بشيء من التفصيل قصة اعتقال قادة          
لتي عوملوا بها في أثنائه طوال شهرين، كما        ، كاشفاً معلومات حول االعتقال وظروفه والطريقة ا       1999

تحدث عن لحظة إبعادهم والطريقة التي أبعدوا بها، والمفاوضات المستمرة مع الجانب األردنـي طـوال        
  .2001تلك الفترة ولسنتين بعدها، قبل عودته إلى األردن سنة 

  8/11/2008 قدس برس
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  بادرة العربية للسالم اتفقت على تنشيط الم"الرباعية" أنكد يؤ نبيل عمرو .3

": الحيـاة " قال السفير الفلسطيني لدى مصر نبيل عمـرو لــ            : جيهان الحسيني  -شرم الشيخ، القاهرة    
حصلنا على تعهد أميركي بأن تضع وزيرة الخارجية األميركية اإلدارة الجديدة في خالصات الموقـف               "

 اإلدارةتمـاع الرباعيـة انهـا سـتحض         أبلغتنا رايس في اج   : "وأضاف،  "الفلسطيني والذي نراه ايجابياً   
 أن  إلـى ، مـشيرا    " الجديدة على الشروع الفوري بالعمل من أجل تنشيط ملف الشرق األوسط           األميركية

وأبدى ارتياحه لموقف الرباعية الذي وصفه بأنه        .الموقف الفلسطيني في ملف عملية السالم ايجابي للغاية       
الرباعيـة أوصـت    " أن   إلىلطة بشكل كبير للغاية، مشيرا      إيجابي جداً ودعم موقف منظمة التحرير والس      

 في المفاوضات بيننا وبين اإلسرائيليين كنقطة بداية لدى اإلدارة األميركية           إليهبوضع كل ما تم التوصل      
ان الرباعية ثبتت الموقـف الفلـسطيني فـي المـسار     : "وأضاف". الجديدة حتى ال نبدأ من نقطة الصفر   

لن يتم علـى اإلطـالق   : "وضحاً أن الموقف الفلسطيني يتلخص في جملة محددة    ، م "السياسي للمفاوضات 
 أن إلـى ولفـت   ".  طالما لم يتم حل كل قضايا الوضع الدائم ومعالجتهـا          اإلسرائيليينإبرام أي اتفاق مع     

االجتماعات مع الرباعية تناولت ضرورة تنشيط المبادرة العربية للسالم، متوقعاً رؤية قريبـة ألنـشطة               
سنرى قريباً تنشيطاً فعلياً للمبادرة، وهذا أمر حيوي تناولناه وطرحنـاه فـي             : "لق بهذه المبادرة، وقال   تتع

جماعاً من الرباعية على ذلك، وقالوا لنـا نحـن جـاهزون وسـنبذل              إ" أن هناك    إلى، مشيراً   "محادثاتنا
اف المـسار الـسياسي      أن المحادثات تناولت ضرورة اسـتئن      إلى وأشار". المساعي الداعية لتحقيق ذلك   

 والخطوات التي تم    اإلجراءاتهذه  "وتفعيله عبر مؤتمر موسكو الذي سيعقد في الربيع المقبل، معتبرا أن            
التوافق في شأنها هي ضمانة لعدم حدوث أي فراغ سياسي قد ينشأ عـن الفتـرة االنتقاليـة لإلدارتـين                    

  ". واألميركية، بل وستعالجهاإلسرائيلية
  10/11/2008الحياة، 

  
 استبعاد قريع من لقاءات رايس والرباعية لخالفه مع عباس: "القدس العربي" .4

 احتدام الخالفات ما بين     أمس" القدس العربي " مصادر فلسطينية مطلعة لـ       أكدت :وليد عوض  -رام اهللا   
وحسب المصادر فان قريع لم يحضر لقـاء         .الرئيس محمود عباس ورئيس طاقم المفاوضات احمد قريع       

 كوندوليزا رايس بالرئيس عباس الجمعة في رام اهللا، وذلك على خلفية تدهور             األمريكيةالخارجية  وزيرة  
 األراضـي العالقة ما بين الرجلين، وامتناع مكتب عباس عن توجيه الدعوة له، مما حدا بـه لمغـادرة                  

بأن عبـاس   وضحت المصادر   أو . للجنة التنفيذية  األخير عمان ورفضه حضور االجتماع      إلىالفلسطينية  
 رغم انـه رئـيس طـاقم        أمسرفض توجيه الدعوة لقريع لمرافقته الجتماعات الرباعية في شرم الشيخ           

 .المفاوضات الفلسطيني
 عمان بعد اجتمـاع     إلى بعد وصول الرئيس الفلسطيني      أمسمن مصادر موثوقة    " القدس العربي "وعلمت  
 في اللجنة المركزية لحركة     أعضاءمن قبل    تتحدث عن وساطة بين عباس وقريع        أنباء هناك   أنالرباعية  

وحسب المصادر الفلسطينية فان الخالفات المحتدمة ما بين عباس وقريع رغـم جهـود الوسـاطة                 .فتح
 فـي عهـد     اإلسرائيليين رفض قريع التوصل التفاق مبادئ مع        أساسها بينهما   األجواءالفتحاوية لتلطيف   

ى عباس لرفض اقتراح ايهود اولمرت بالتوصل التفاق         عل وإصراره جورج بوش    األمريكي الرئيس   إدارة
 .أشهر 4 مقاطعته منذ إلى األمريكيمبادئ، مما حدا بالجانب 

  10/11/2008القدس العربي، 
  

  بدي أسفه الشديد إزاء إعالن حماس مقاطعتها لالجتماعات الخاصة بالحواريعباس  .5



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1252:         العدد       10/11/2008 اإلثنين: التاريخ

 محمود عباس عن تمنياتـه فـي أن         ]ينيالفلسط[ أعرب الرئيس  : جيهان الحسيني  -شرم الشيخ، القاهرة    
يستمر المسؤولون المصريون في بذل جهودهم من أجل عودة الحوار الفلسطيني، مبدياً أسفه الشديد إزاء               

هـذه  " أبو مـازن  "ووصف   .إعالن حركة حماس وبشكل مفاجئ مقاطعتها لالجتماعات الخاصة بالحوار        
.  بذلت جهودا خارقة من أجل الوصول لهذه اللحظة         أن مصر  إلىالمقاطعة بأنها أمر مؤسف للغاية نظرا       

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني عقب جلسة محادثاتها في               
نريد ونتمنى من أشقائنا في مصر أن يستمروا في بذل جهودهم من أجل عـودة  : "مدينة شرم الشيخ أمس 

قتة تلتزم التزامات منظمة التحريـر الـسياسية بالكامـل          ؤينية م الحوار على أساس تأسيس حكومة فلسط     
في الوقت الذي نصل فيه لهـذا االتفـاق         : "، مضيفا "وتجري انتخابات تشريعية ورئاسية في الوقت نفسه      

   ". ستجرى هذه االنتخابات
  10/11/2008الحياة، 

  
 حماس هدفها تكريس االنشقاق خدمة لمصالحها: عبد ربه .6

اتهم ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حماس : ر فارسعبد القاد -غزة 
وبينما لم يكشف . برهن القضية ألطراف إقليمية تسعى لتكريس االنشقاق خدمة لمصالحها الخاصة

صراحة عن هذه األطراف أكد أن مقاطعة الحركة لمؤتمر المصالحة هي مقاطعة سياسية وقال في 
ت لعكاظ إن تعطيل الحوار إضرار بالقضية الوطنية وتعزيز لالنقسام والخالفات على الساحة تصريحا
وحول ذرائع حماس واتهام السلطة بتعطيل الحوار من خالل االعتقاالت في الضفة قال عبد . الفلسطينية

.  للحوارربه نحن لن نكون شركاء في إفشال الحوار، وقد قبلنا المشروع المصري منذ البداية كأساس
واعتبر أن تحفظات حماس على مسودة حوار القاهرة تدل على أنها ال تريد الحوار وأن تعديالتها التي 

مؤكدا أن الشعب في غزة ال  .وافقت عليها جميع الفصائل تؤكد أنها ومنذ البداية تسعى إلفشال الحوار
 على أساس أن غزة رهينة يمكن أن يقبل استمرار الوضع كما هو عليه وأشار إلى أن حماس تتصرف

وشدد على أنه ال بديل عن الحوار الفلسطيني السيما في هذا الوقت الدقيق والحساس وفي ظل إدارة 
وأعرب عن .  مطالبا باغتنام هذه الفرصة إلنجاح الحوار،أمريكية جديدة و انتخابات قادمة في إسرائيل

حل الخالفات الداخلية والخروج من المأزق  أن تتعقل حركة حماس وأن تأتي إلى طاولة الحوار لأمله
 . الراهن وإنهاء حالة االنقسام

 10/11/2008عكاظ، 
  

   السلطة تتوعد بالطلب من الجامعة العربية تحديد الطرف المسبب لفشل الحوار وعزله":الشرق" .7
بيـة لعقـد    أكد مصدر فلسطيني بالقاهرة أن السلطة الفلسطينية تعتزم إرسال طلب للجامعة العر            :القاهرة

إن الـسلطة سترسـل     : جلسة عاجلة للجامعة لتحديد الطرف الذي أفشل الحوار الوطني الفلسطيني، وقال          
الطلب إلى لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن االجتماع الوزاري العربي الذي عقد عقب سيطرة حمـاس                

دن وسـوريا وقطـر،     ، والتي تضم السعودية ومصر واألر     2007يوليو  / تموز 14على قطاع غزة في     
وأضاف المـصدر    .وذلك لتحديد الطرف الذي أفشل الحوار الفلسطيني وعزله عربيا وعدم التعامل معه           

أن السلطة الفلسطينية تستند في هذا التوجه إلى قرار عمرو موسى األمين العام للجامعة العربيـة بـأن                  
  .الجامعة سوف تحدد الطرف الذي يفشل الحوار وستقوم بعزلة عربياً

 10/11/2008الشرق، قطر، 
  

   في سجون غزة سياسيمعتقلحكومة هنية تنفي وجود أي  .8



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1252:         العدد       10/11/2008 اإلثنين: التاريخ

ـ             : رائد الفي  -غزة   " الخلـيج "ـنفى طاهر النونو المتحدث باسم رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنيـة ل
وجود معتقلين في سجون قطاع غزة، وأكد أن آخر المعتقلين تم إطالق سراحهم قبل عشرة أيام، مـشيرا                  

حتكام إلى لجنة حقوق اإلنسان التي شكلها الرئيس عباس، كما نفى تحديد إقامات ألي من كـوادر                 االى  إل
  .حركة فتح، وقال إن القيادي حازم أبو شنب غادر القطاع إلى القاهرة ولم يمنعه أحد

  10/11/2008الخليج، 
  

 ل السياسي االعتقاما كان باإلمكان الذهاب إلى القاهرة من دون إغالق ملف: الشاعر .9
 ملف االعتقاالت والمعتقلين السياسيين ونفـي       أن على   أمسصرت حركة حماس    أ:  علي الصالح  - لندن

 في سجون السلطة، هـي الـسبب الرئيـسي وراء           أصالالرئيس محمود عباس وجود معتقلين سياسيين       
لدين الشاعر نائب   وقال ناصر ا   . اجل غير مسمى   إلى تأجيله   إلى أدى الذي   األمرمقاطعتها لحوار القاهرة    

ـ األولىرئيس الوزراء في حكومة حماس        عن المعتقلين مطلب جماهيري     اإلفراجان  " "األوسطالشرق  " ل
 هـذا الملـف   إغالق ان عدم وأضاف".  هذا الملفإغالق القاهرة من دون   إلى الذهاب   باإلمكانوما كان   

 بند المعتقلين فكيف سنـستطيع حـل         عجزنا عن حل   إذا"وتابع القول   . يعني عدم وجود نية للحوار الجاد     
 ".واألصعب األكبرالبنود 

 10/11/2008الشرق األوسط، 
  

  "وكالء لالحتالل"بحر يصف األجهزة األمنية بالضفة بـ .10
 أحمد بحر األجهزة األمنية بالضفة      .وصف رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د      : محمود أبو كميل   - غزة

لى أن تلك األجهزة تقوم بواجب أمني بحت، وتقاسم الدور الـوظيفي            ، مشددا ع  "بوكالء االحتالل "الغربية  
وقال بحر خالل كلمة ألقاها أمام مئات من عناصر الكتلة اإلسـالمية             .بينها وبين أجهزة االحتالل األمنية    

الذين احتشدوا في باحة المجلس التشريعي بمدينة غزة تضامناً مع المعتقلـين الـسياسيين فـي الـضفة                  
إن تلك األجهزة التابعة لعباس غير وطنية وليست فلسطينية وتقوم بدورها التكاملي مع االحتالل              " :الغربية

من خالل االعتقاالت اإلجرامية السياسية ألبناء شعبنا واقتحام بيوت زوجات الشهداء والنواب المختطفين             
  ".لدى االحتالل اإلسرائيلي

درة من أجل تهيئة الحوار الفلـسطيني الـداخلي،         ولفت بحر إلى أن المجلس التشريعي أطلق مؤخرا مبا        
موضحا أن هذه المبادرة طالبت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس بضرورة اإلفراج              

استجابت حكومـة هنيـة، ورفـضت رام اهللا         :" وأضاف .عن كافة المعتقلين السياسيين في غزة والضفة      
، مؤكداً على أن األجهزة األمنيـة مـا         "االت في كافة مدن الضفة    االستجابة للمبادرة بل أمعنت في االعتق     

وبين أن المجلس التشريعي يدعم الحوار الفلسطيني الداخلي المستند          .زالت تالحق المقاومة بكافة فصائلها    
إلى الثوابت والحقوق الوطنية، مثمناً الدور المصري في رعاية الحوار، ومطالبا إياه بضرورة التـدخل               

 من الرئيس عباس وقف االعتقاالت السياسية في الضفة وإطالق سراح السجناء السياسيين قبـل               والطلب
  .بدء الحوار وتمهيدا إلنجاحه

   10/11/2008 ،صحيفة فلسطين
  

 القسامكتائب  اشتباكات بين قوات السلطة و:الخليل .11
اصر كتائـب القـسام     اشتبكت قوة من األمن الوطني الفلسطيني مع مجموعة من عن         : وكاالتوالالجزيرة  

وقالـت المـصادر إن     . الجناح العسكري لحركة حماس في قرية سعير بالخليل فـي الـضفة الغربيـة             
وأفاد مراسل  . االشتباكات اندلعت لدى محاولة هذه القوة اعتقال أفراد من عناصر كتائب القسام في القرية             
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مغلقة إثر اشتباكات بين قوات األمـن       الجزيرة بأن األجهزة األمنية أعلنت مدينة الخليل منطقة عسكرية          
 .وأفراد عائلة مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم أحد عناصر الشرطة

 10/11/2008 الجزيرة نت،
  

  شهرا40 جحيشة بالسجن أبو األسيرالحكم على النائب  .12
محمد العسكرية على النائب في المجلس التشريعي " عوفر" حكمت محكمة : فوزي الشويكي-الخليل 

يذكر  ان أبو جحيشة كان  انتخب وهو داخل األسر، وبعدها أفرج عنه .  شهرا40ًمطلق أبو جحيشة بـ 
ولم يمكث خارج األسر سوى شهرين وتم اعتقاله مرة أخرى مع زمالئه النواب والوزراء في حزيران 

2006.  
 10/11/2008الحياة الجديدة، 

  
   نفس المصنع أمال بجلب السالم عباس وأولمرت يلبسان من":يديعوت أحرونوت" .13

 في اآلونة   أبيبقامت شركة األزياء اإلسرائيلية في تل       : 3/11/2008 يديعوت أحرونوت    - إيتمار آيخنر 
األخيرة بتوفير مئات البدالت لعدد من متاجر األزياء في رام اهللا وغـزة تقـدر قيمتهـا بمئـات آالف                    

في رام اهللا تبين أن هذه البدالت، التـي         "  سنتر سوداني"ومن خالل فحص مع أصحاب متجر       . الدوالرات
ومـن  . تم شراءها مسبقاً من قبل السلطة الفلسطينية" Made In Israelصنع في إسرائيل "تحمل شارة 

 وزراء  ألربعـة ، وكذلك   ]محمود عباس [هذه البدالت مئة منها خصصت لدائرة رئيس السلطة، أبو مازن         
هذا ما قاله في نهاية األسبوع الـسيد يوسـي          " ن منذ ثالثين عاماً   إنني أعمل مع الفلسطينيي   . "في السلطة 

إنهم يحبون بدالتي، ذوقـي، ويفـضلون       : " واستطرد قائالً . لألزياء" برباروس"جنودي، صاحب شركة    
وجدت لمـن تبيـع     : " يقولون لي  وأصدقائي". البدالت في اللون البني، اللون الزيتي الغامق وبالوان البيج        

  ."ربما ستجلب هذه البدالت السالم لنا" : لهمأقول ولكنني" بضاعتك
  3/11/2008 يديعوت أحرونوت

  8/11/2008موقع أخبارنا 
  

  "عين الحلوة"في " اإلسالمفتح "أمير  نسعى للتأكد من وجود: زكيعباس  .14
قال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن القـوى الفلـسطينية              : جنوب لبنان / صيدا
موجودا في عين   "  محمد أبو"عبد عوض   " اإلسالمفتح  " كان أمير تنظيم     إذا تبحث عما    واإلسالميةنية  الوط
 نعطـي   أن محمد عوض قطعا كان موجودا في المخيم، ونحن نبحـث قبـل              أبوان  : وقال زكي  .الحلوة

تكـرار نهـر البـارد     اللبنانية بان نعمل جميعا لعدم      األمنية األجهزةالنتائج، ولكن هناك اتفاقا بيننا وبين       
 ونحن نـضمن    أنفسهم يسلموا   أو رشدهم   إلى يعودوا   أن إما فرصة لهؤالء    إعطاءونحاول قدر المستطاع    

  . نكبات جديدةإلىوشعبنا ليس بحاجة " الدم يجر دم"المهم وقف الشر، . لهم محاكمات عادلة
  10/11/2008المستقبل 

  
  و األمريكي الزال سيفا مسلطا على الحوار شرم الشيخ يؤكد أن الفيتباجتماع الرباعية : حماس .15

 اللجنة الرباعية اليوم في شرم الشيخ يأتي ليكرس االنقسام  أن اجتماع أكدت حركة حماس: غزة
في تصريح " إسماعيل رضوان"واعتبر القيادي في حركة حماس الدكتور . ـ الفلسطيني الفلسطيني

الجتماع يأتي اليوم ليؤكد لجميع األطراف أن أن هذا ا" قدس برس"صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ 
الفيتو األمريكي الزال مستمرا على موضوع الحوار الفلسطيني، وهذا ما ترجمه الرئيس عباس 
باالستمرار في سياسة االعتقال السياسي، وتصعيد الحملة األمنية واالختطاف لعناصر ومناصري حركة 
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وأكد رضوان أن . واجتماع الرباعية اليوم، على حد تعبيره، متزامنا مع قدوم رايس إلى المنطقة "حماس"
   .الشعب الفلسطيني يرفض هذه الضغوط واالمالءات
سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"وأوضح المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية 

: ، وقالأن دعم المفاوضات السرية يهدف لتصفية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية" قدس برس"
التصريحات الصادرة عن ممثلي اللجنة الرباعية اليوم في شرم الشيخ تؤكد أن هناك مفاوضات سرية "

إلنتاج أوسلو جديد يهدف إلى تصفية ما تبقى من الحق الفلسطيني، ونحن نؤكد لهؤالء جميعا أن كل 
بوء بالفشل، ألن من المحاوالت لتصفية الثوابت الفلسطينية وخصوصا القدس وحق العودة لالجئين ست

  ".يفاوضونه ال يملك الشرعية، والمنظمة التي يقودها تمثل أقل من نصف الشعب الفلسطيني
من رفض االعتراف بالرئيس محمود عباس " حماس"وجدد أبو زهري موقف حركة المقاومة اإلسالمية 
تهم أيضا أنهم يحاورون إن ما يضعف من رهانا: "رئيسا للفلسطينيين بعد انتهاء واليته الحالية، وقال

لن تسمح بتمرير أي " حماس"رئيسا سوف يكون بعد أقل من شهرين فاقدا للشرعية في رئاسة السلطة، و
اتفاقيات يمكنها أن تمس بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وكل البراهين تثبت فشل الرهانات على تجاوز 

لة الوهم ألن الرئيس محمود عباس أضعف ، ولذلك على الرباعية أن تستفيق من حا"حماس"موقف حركة 
من أن يوقع ععلى ورقة تفرط في حق الشعب الفلسطيني، وقد أثبتت الترتيبات األخيرة لحوار القاهرة أن 

وتهدف إلى إضفاء الشرعية على عملية التسوية لن يكتب لها " حماس"أي ترتيبات ال تراعي مواقف 
    .، على حد تعبيره"النجاح

  9/11/2008قدس برس، 
  

  نزال يؤكد أن  قرار حماس عدم المشاركة بالحوار كان باإلجماع ويتهم مصر باالنحياز لفتح .16
نفى محمد نزال عضو المكتب السياسي لحماس ان يكون  : اشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا ،غزة

دم المشاركة هناك خالفا بين قادة الحركة على موضوع المشاركة في الحوار، واكد ان موقفها القاضي بع
 .، نافيا ايضا وجود اي تدخالت في قرار حركته"االجماع"كان قرار بـ

واتهم نزال في مقابلة تلفزيونية مصر بوصفها راعي للحوار بأنها متحيزة لرغبات فتح في المصالحة، 
وزاد ". ارجو ان ال يغضب من هذا االخوة المصريين"، وتابع "هناك انحياز مصري لحركة فتح"وقال 

 ".وبين محمود عباس) يقصد المسؤولين المصريين(كان هناك تنسيق كامل بينهم "لقول با
، "تقديرا لدور مصر وتجاوبا مع المصلحة الوطنية"عن هذا االنحياز " تغاضت"واشار الى ان حماس 

تدلل على هذا " شواهد"، مشيرا الى وجود "ال تريد ان تدخل في خالف مع مصر"مؤكدا ان حماس 
قال ان حماس ابلغت هذا االمر للمصريين، واصفا قرار التأجيل المصري للحوار بأنه كان االمر، و

 ".قرارا حكيما"
واتهم اجهزة االمن في الضفة الغربية، وحركة وفتح بتعطيل الحوار، من خالل مواصلة حمالت 

دارة االعتقاالت في صفوف ناشطي وقادة حماس، بأمر من الجنرال االمريكي كيت دايتون، واال
 .االمريكية واالسرائيلية

ان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية،  غير
المنظمة "نفى خالل ذات المقابلة وجود اي ضغوط على القيادة الفلسطينية الفشال الحوار، وقال ان 

 ".نتهاء زيارة رايسوالقيادة الفلسطينية وافقت ودعت للحوار عقب ا
 ".فيتو خارجي"واتهم حركة حماس بتعطيل الحوار، لخضوعها لـ 

ان كانوا يقصدون بالجهات الخارجية "ورد نزال على خالد بنفي وجود اي ضغط عليها للمشاركة، وقال 
 ".سورية وايران، فنحن نقول ان ال سورية وال ايران وال احد يقرر موقف حماس
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، فهو يعرف من هي مرجعيات منظمة )يتحدث الى تيسير خالد(ورية وايران ان كان يقصد س"وتابع 
 ".التحرير

وزاد نزال من اتهامه لفتح بتعطيل الحوار، وقال ان اي من قادة فتح البارزين لم يذهب للمشاركة، وانه 
اكتفى بارسال الرئيس عباس ليلقي كلمة ثم يغادر، ويترك نبيل شعث، وتساءل عن غياب فاروق 

 .دومي، ومحمد غنيم، من قادة اللجنة المركزية لفتحالق
نبيل شعث طرف من ابو مازن، ويمكن ان يكون افضل للحوار من ابو "وقتها تدخل خالد، وقال مبتسما 

واشار الى ان حضور الرئيس عباس من عدمه في جلسات الحوار امر ال يحدث مشكلة، وقال  ".مازن
ة جلسات ادارية، بعدها سيتم تشكيل لجان للوصول الى حل كامل الجلسات التي كانت مقررة في القاهر"

 ".للخالف
، وقال ان اي من بنودها "الورقة المصرية"وحمل تيسير خالد بيده ورقة قال انها مالحظات حماس على 

  . لم تحمل مطالبة من حماس باطالق سراح معتقلين سياسيين في الضفة13الـ 
  10/11/2008القدس العربي، 

  
  الحوار الوطني سينعقد خالل أسبوعين في القاهرة: شعث .17

عـضو اللجنـة     أن   "وكـاالت  " وعن رائد الفي، ،  غزة عن مراسلها من    10/11/2008 الخليج،   ذكرت
فـي غـضون    "توقع انعقاد الحوار     رئيس وفد الحركة لحوار القاهرة نبيل شعث      " فتح"المركزية لحركة   

هذه المعلومات من المصريين المعنيين بعودة سريعة للحـوار،         ، الفتاً إلى أنه استقى      "أسبوعين وربما أقل  
  .فيما أعلنت مصادر مصرية تواصل الجهود لعقده

مـصر تريـد أن تهـدأ       "خالل لقاء مع صحافيين فلسطينيين في القاهرة أمس، إن          " الخليج"وقال شعث ل  
يـادتين فـي حمـاس      سيضعف مصداقية الق  ) تأجيل الحوار (ما حدث   "، لكنه استدرك إن     "األجواء لفترة 

المطروح ليس عقوبات عربية وإنما ضغوط      "، وأكد أن    "والسلطة، وسيزيد التيار المتشدد الرافض للحوار     
  ".سخيفة وغير حقيقية"، واصفاً أسباب حماس لمقاطعة الحوار بأنها "إلعادة الوحدة
تقلين األمنيـين مـن     أن تحضر الحوار وعندها يتم إيجاد آلية لتحديد المع        " حماس"كان على   "وقال شعث   
، والمطالبة بتفعيل لجنة المصالحات إلنجاز ملف المعتقلين قبل باقي الملفات، وأقـر بوجـود               "السياسيين

أصوات ليست ذات قيمة بالنسبة لفتح التي تدعم        "، غير أنها    "ال تريد الحوار  " حماس"و" فتح"أطراف في   "
  ".ال تريد الحوار" حماس"ضغوط تيارات في "الحوار بكل قوة، ولم يستبعد 

وحول احتمال دخول دول عربية مثل قطر على خط المصالحة، قال شعث إن الوضع الفلسطيني يختلف                
عن اللبناني، الفتاً إلى أهمية أن تدعم الدول العربية جهود مصر، وأكد أهمية الدور السعودي والسوري                

  .لتحقيق المصالحة
 اً توقع مطلعاًمصدر أن رام اهللا ووليد عوض منعن مراسلها  10/11/2008القدس العربي، ونشرت 

، مشيرا الى وجود اتصاالت مصرية "ال تطول مدة ارجاء الحوار"ان " القدس العربي"خالل حديث مع 
وعربية بين اطراف الخالف فتح وحماس، وبعض التنظيمات الفلسطينية لالتفاق على موعد آخر، ذكر 

، الفتا الى "المقبل) ديسمبر(االيام االولى من شهر كانون االول ربما خالل "انه ربما يكون قريبا، وقال 
، واشار الى ان المسؤولين "ترطيب االجواء بشكل كامل"ان المدة التي تفصل عن الحوار ستستغل في 

 .المصريين سيحثون هذا االمر على هامش اجتماع اللجنة الرباعية في شرم الشيخ
معاقبة الطرف "انه من المستبعد ان يتخذ اي قرار عربي بـ وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه 

، في الوقت الحالي، وتوقع ان يتم اتخاذ هذا القرار اذا ما فشلت الجهود القادمة لعقد "المعطل للحوار
 .الحوار
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الى ذلك، اوضح ان الترتيبات االدارية لجلسات الحوار ستبقى على نفس الترتيبات السابقة، بقصد القاء 
س محمود عباس كلمة في االفتتاح، بوصفه رئيس للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، دون اعطاء الرئي

الحق الي من قادة التنظيمات الجلوس على الطاولة الرئيسية، لكنه ذكر ان االتصاالت العربية تهدف الى 
 . اطالق سجناء من ناشطي فتح وحماس المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة

  
   غزة ع حول اعتقاالت بالضفة وقطاتاالتهاماوحماس تتبادالن فتح  .18

واصلت فتح وحماس تبادل االتهامات باعتقال كل منهما أنـصار           ":وكاالت" رائد الفي،    -القاهرة، غزة   
 من عناصرها، وقالت إن مسلحين من       20األخرى في قطاع غزة والضفة، واتهمت فتح حماس باعتقال          

 ".د أبناء وكوادر فتح في بلدة جباليا ومخيمها وبيت حانون وبيـت الهيـا  حملة اختطاف ض"حماس شنوا  
إن االعتقـاالت تركـز     " من عناصرها في الضفة، وقالـت        34واتهمت حماس األجهزة األمنية باعتقال      

  .، وأن اعتقاالت جرت في سلفيت ونابلس ورام اهللا"معظمها في الخليل
وجود معتقلين  " الخليج"س الوزراء المقال إسماعيل هنية ل     من جهته، نفى طاهر النونو المتحدث باسم رئي       

في سجون قطاع غزة، وأكد أن آخر المعتقلين تم إطالق سراحهم قبل عشرة أيام، مشيرا إلـى احتكـام                   
الحركة إلى لجنة حقوق اإلنسان التي شكلها الرئيس عباس، كما نفى تحديد إقامات ألي من كوادر حركة                 

  .زم أبو شنب غادر القطاع إلى القاهرة ولم يمنعه أحدفتح، وقال إن القيادي حا
  10/11/2008الخليج، 

 
  تحمل حماس مسؤولية فشل عقد جلسات الحوارفي منظمة التحريرفصائل  .19

سؤولية محملت لجنة التنسيق الفصائلية في محافظة بيت لحم، حركة حماس ال": وفا"، "األيام "-رام اهللا 
لحوار الوطني الشامل في القاهرة، دون أي مبرر، ووضع شروط صعبة الكاملة عن نتائج مقاطعتها ا

 .لبدء الحوار
حماس قد أعلنت سابقاً وفي أكثر "حافظة بأن متحدث الرسمي باسم اللجنة في الموصرح خالد العزة، ال

من مناسبة موافقتها على الحوار دون قيد أو شرط، لكنها اليوم تعود لوضع شروط شكلية ال تحل إال 
 ".ختلف عليها باإلمكان حلها من خالل الحوارمكل القضايا ال"إن : ، مضيفاً"الحوارب

سؤولية م، وحملتها ال"القرار الخاطئ"وحلفاءها بالعودة عن هذا " حماس"كما طالبت اللجنة، في بيان لها، 
 ".هذا يخدم أعداء الشعب الفلسطيني وعمالءه"الكاملة في فشل الحوار الوطني، قائلة 

قاطعة تؤجج الصراع الفلسطيني الفلسطيني، والفلسطيني العربي واإلسالمي، وتحول مإن ال: فتوأضا
 .الصراع إلى صراع على السلطة في ظل االحتالل
شاركتين والراعيتين لهذا الحوار الوطني الشامل، بإعادة موطالبت اللجنة مصر وجامعة الدول العربية ال

إلى طاولة الحوار من أجل القضية " حماس"لسياسي إلعادة األمور إلى نصابها، وممارسة الضغط ا
 .القومية

كتب السياسي منظمة التحرير الفلسطينية، عضو المبدوره، قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية ل
حماس تتستر على حقيقة موقفها من الحوار بذرائع ال تبرر امتناعها عن " أن :للجبهة الديمقراطية

بالتراجع عن االنقالب الذي قامت " حماس"ي ذرائع ال ترقى إطالقا إلى مستوى مطالبة شاركة فيه، وهمال
، معلنا معارضته الحازمة ألية اعتقاالت تجري على "اضيمبه في قطاع غزة في حزيران من العام ال

 .خلفية سياسية
لحزب الشعب كتب السياسي منظمة التحرير، عضو المكما أعرب حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية ل

ارتكبت خطأ "إنها : الفلسطيني، عن أسفه الشديد اللغاء جلسات الحوار بسبب مقاطعة حركة حماس، وقال
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كان من االفضل عدم الغاء الحوار أو تأجيله بسبب "إنه : وأضاف". قاطعةمكبيرا باتخاذها موقف ال
 ".اشتراطات يمكن حلها بسهولة على طاولة الحوار

صري رسميا عن تأجيل جلسات مإنه فوجئ بإعالن الجانب ال": فدا"راطي الفلسطيني وقال االتحاد الديمق
، في بيان "فدا"وحمل  .الحوار، بناء على إعالن حركة حماس رسميا قرارها مقاطعة هذا الحوار

سؤولية عن كل األضرار التي ستلحق بشعبنا نتيجة تعطيل هذا الحوار مال"صحافي، حركة حماس 
 ".ستفيد الوحيد منهمام الراهن، والذي تعتبر إسرائيل الواستمرار االنقس

كي تعود إلى " حماس"وطالب بموقف مصري وعربي رسمي وشعبي فلسطيني من أجل الضغط على 
 .طاولة الحوار فورا ودون أية اشتراطات

 .طنيلجلسات الحوار الو" حماس"قاطعة ممن جانبها، عبرت جبهة التحرير الفلسطينية عن أسفها الشديد ل
سؤولية الوطنية، مموقف حركة حماس يفتقر إلى ال"وأكدت األمانة العامة للجبهة، في بيان لها أمس، أن 

وجاء مخيبا آلمال شعبنا إلنهاء حالة االنقسام وحشد كل الطاقات في مواجهة االحتالل ومخططاته 
 ".اإلجرامية

الكل الوطني الذي يرى أهمية إنهاء صرية فورا، والتجاوب مع مودعت الجبهة إلى استئناف الجهود ال
سبقة ومناقشة كافة األمور على طاولة الحوار، وفي إطار عمل اللجان مالتجاذبات واالشتراطات ال

 .قترحة من قبل الجميعمال
10/11/2008األيام، فلسطين،   

  
  قرار حماس بمقاطعة الحوار يعكس عدم المسؤولية تجاه مصير شعبنا: عبد الرحمن .20

إن قرار حماس بمقاطعة الحوار : ال أحمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم حركة فتحق: رام اهللا
 .يعكس عدم المسؤولية من جانب حماس تجاه المصير الفلسطيني وتجاه الصراع ضد االحتالل

ال يمكن اتخاذ هكذا قرار اال اذا كان هناك ارتباطات تمنع حركة حماس من تحقيق المصالحة ": واضاف
 ."هو الى متى ستبقى غزة رهينة هذا الوضع المأساوي؟والسؤال 

ان االنقالب االسود الذي نفذته حماس ضد الشرعية الفلسطينية يشكل صفحة سوداء في تاريخها "واكد 
وقرار مقاطعة الحوار ينذر بوضع ال يمكن التنبؤ بنهايته، فالشعب الفلسطيني يريد الوحدة وحماس 

لة الحوار لطرح رأيها علما انه ال يوجد قضية ال يمكن حلها فكل ترفض حتى مجرد الجلوس الى طاو
 ."القضايا يمكن معالجتها على طاولة الحوار اال اذا كانت هناك اطراف تمنع حماس من ذلك

هذا القرار الالمسؤول ليس عقالنيا وال وطنيا وهو يضع جامعة الدول العربية ومصر ": واستطرد قائال
  ."رف الذي يعطل المصالحةامام مسؤولية تحديد الط

 10/11/2008الحياة الجديدة، 
  

  لجنة لمتابعة تزور الحريري وتبحث أمن المخيم والتطورات المستجدة  : عين الحلوة .21
ناقشت وفد من لجنة المتابعة الفلسطينية المنبثقة من القوى الوطنية واإلسالمية في مخيم عين : بيروت
، األوضاع األمنية ]صيدا [لعالي اللبنانية بهية الحريري في مجدليونوزيرة التربية والتعليم ا مع الحلوة

 في المخيم وسبل تحصين الساحة الفلسطينية ومنع اختراقها من أي غرباء، والحفاظ على "غير المستقرة"
أمن المخيم والجوار، الى جانب موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، والشأن اإلنساني والحياتي ألبناء 

  .خيماتالم
الوزيرة الحريري أبدت حرصها "وأشار أمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية عبد مقدح اثر اللقاء الى أن 

ونقل . "الشديد على أمن عين الحلوة واستقراره ولم تخف قلقها من األوضاع التي تحصل يومياً في المخيم
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تصل "أنها ستعمل جاهدة على ان ، ووعدها ب"ضرورة أن ال يدخل أي غريب الى المخيم"عنها تأكيدها 
  ."األمور باتجاه تثبيت الوضع األمني فيه واالهتمام بالجانب اإلنساني واالجتماعي والحياتي ألبنائه

أكدنا لها أننا بالتعاون معها، ومن خالل لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، ومع ": وقال مقدح
من واالستقرار في عين الحلوة، وأكدنا ضرورة معالجة فاعليات مدينة صيدا، سنعمل على تثبيت األ

الوضع التربوي واإلنساني والخدماتي ورفع المستوى المعيشي والوضع اإلنساني للشعب الفلسطيني، 
التوطين والتهجير مرفوض من "وأشار الى أن . "وحرصنا على أمن والمخيم والعالقة مع الجوار اللبناني

  ."مشروعية الحق الفلسطيني في العودة الى فلسطينكل القوى، وجددنا التمسك ب
لألسف الشديد أن المخيمات ":  في منطقة صيدا أبو أحمد فضل اثر اللقاء"حماس"وقال مسؤول حركة 

الفلسطينية في شكل عام، ومخيم عين الحلوة ومخيم البداوي في شكل خاص، تسلط عليهما األضواء في 
ة الفلسطينية وبملف المخيمات الفلسطينية، نحن كلجنة متابعة مع شكل سريع ومتفاعل، وهذا يضر بالقضي

األمن واالستقرار في المخيم ومع ترتيب األمور مع كل األفرقاء وتحديداً مع جوار عين الحلوة في 
منطقة صيدا، أما لجهة اتخاذ إجراءات داخل المخيم فلجنة المتابعة من كل القوى والفصائل تسهر ليالً 

إذا ثبت ": وأضاف. "أمن الناس وتحرص على أن ال يتورط مخيم عين الحلوة في أي ملفونهاراً على 
أو تبين أن شخصاً ما له عالقة بملف معين فتتم معالجة األمر بالتفاهم بالضغط على هؤالء الناس لئال 
م نتورط في اي مشكلة جديدة ولئال يحدث كما حدث في مخيم البداوي أو كما حدث في السابق في مخي

  ."نهر البارد
أننا حريصون جداً، ألن مخيم عين الحلوة هو عنوان اللجوء وعنوان الشتات واذا حصل ": وأضاف فضل

لمخيم عين الحلوة ما حصل في نهر البارد أو غيره فنعتبر ان الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية على 
ية والسياسية تضيع في مهب هذه الملفات المحك وان حق العودة وحق الالجئين وحقوقنا المدنية واإلنسان

فنحن حريصون على أن نكون متعاونين كفصائل فلسطينية مجتمعة مع القوى اللبنانية ومع . األمنية
النواب ومع الوزيرة الحريري والفاعليات الصيداوية والجيش اللبناني واألجهزة األمنية كي نحفظ األمن 

  ."في مخيمنا وفي جوار المخيم
موضوع تشكيل القوة األمنية في مخيم عين الحلوة بحاجة الى ترتيب ألن هذا عمل " الى أن ولفت فضل

مشترك لكل القوى والفصائل ويحتاج الى غطاء أمني وسياسي، وعمل القوة األمنية أصالً هو جزء من 
 الحلوة المرجعية الفلسطينية الموحدة في لبنان ألن هذا عمل مشترك وهذا ال ينطبق فقط على مخيم عين

بل يشمل كل المخيمات في لبنان، لكن نحن من خالل لجنة المتابعة ومن خالل التواصل الدائم نحرص 
على ضبط الوضع ونعمل على ترتيب البيت الفلسطيني ما استطعنا وعلى تشكيل مرجعية فلسطينية 

  ."ترعى تشكيل القوة األمنية ومعالجة كل القضايا
 10/11/2008الحياة، 

  
  تحويل مخيم عين الحلوة الى نهر بارد جديد هو أمر مرفوض: ذكرى رحيل عرفاتفتح تحيي  .22

 عرضاً عسكرياً في مخيم عين الحلوة هو األكبر منذ أعوام، في الذكرى "فتح"أقامت حركة : بيروت
وقال منير .  عنصر من الحركة400وشارك في العرض نحو  .الرابعة لغياب الرئيس ياسر عرفات

 في لبنان المكلف ضبط األوضاع األمنية داخل المخيمات، لوكالة "كفاح المسلح الفلسطينيال"المقدح، قائد 
، زمن تطبيق اتفاق الطائف "1991هو األكبر في مخيم فلسطيني منذ " ان هذا العرض "فرانس برس"

 . الرسميةالذي أنهى الحرب األهلية اللبنانية وأدى الى تسليم غالبية الميليشيات المحلية سالحها للسلطات
  "فليعلم الجميع ان تحويل مخيم عين الحلوة الى نهر بارد جديد هو أمر مرفوض": وأضاف المقدح
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 الذكرى الرابعة الستشهاد "فتح"وفي مخيم الرشيدية أيضاً، أحيت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 
باحتفال جماهيري حاشد في عرفات والذكرى العشرين إلعالن وثيقة االستقالل وقيام الدولة الفلسطينية 

  .مخيم الرشيدية، في مشاركة مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين
 في لبنان سلطان أبو العينين الذي اعتبر "فتح"وألقيت في االحتفال كلمات عدة أبرزها ألمين سر حركة 

لسطيني  الفلسطيني يجب ان يكون االعتبار األول ألنه يشكل منعة الشعب الف-ان الحوار الفلسطيني "
ضرورة االبتعاد عن المصالح السياسية الضيقة ووضع القضية "، داعياً الى "ومقاومته للعدو اإلسرائيلي

المركزية أمام نصب أعين الجميع، وان تعود غزة الى حضن الشرعية الفلسطينية تأكيداً على ان فلسطين 
  ."وطن واحد لجميع أبنائه
كون من أهالي تل الزعتر وذوي الشهداء وجسر الباشا ومن االعتذار يجب ان ي"ورأى أبو العينين ان 

، مناشداً الرئيس نبيه "صبرا وشاتيال، ومن كل الذين دفعوا ثمن االنتماء للقضية الفلسطينية ومقاومتها
قرار "وأكد ان . "العمل إلعادة إعمار مخيم نهر البارد"بري والشيخ سعد الحريري والسيد حسن نصر اهللا 

لتحرير الفلسطينية واضح، فال مجال لترك أحد يخل باألمن اللبناني داخل المخيمات فصائل منظمة ا
  ."الفلسطينية

 10/11/2008الحياة، 
  

  وورقة المالية شبه سرية.. ست اوراق وربع مليون عضو ومليون سؤال: مؤتمر فتح السادس .23
 السادس لحركة فتح ستلتئم في      ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر   " معا  " علمت وكالة : "معا  " موفد   -القاهرة  

من هذا الشهر فيما ستعقد اللجنة التحضيرية الموسعة اجتماعها في نفـس             " 15 و 11" عمان ما بين ايام   
  . من هذا الشهر 18 الى 15المكان بين 

وبحسب المصادر فان اللجان التحضيرية للمؤتمر قد اسكملت بشكل شبه نهائي نقاش وتـدرس االوراق               
  :واالوراق هي .عرض على طاولة المؤتمرين الستة التي ست

  :السياسية
صفحة نصفها تقريبا تأكيد على رفض حركة فتح للمشروع الـصهيوني            "90"وهي ورقة مكونة من نحو      

بفلسطين وتأكيدا على مبادئ فتح التي حملتها منذ والدتها ، الى ان الورقة ال تحر نفسها في زاوية القرار                   
  .باب مواربا نحو اية اتجاهات قد تبحر فيها سفينة الحركة الحقا السياسي الراهن وتبقي ال

  :ورقة البناء الوطني
تتناول عالقة فتح بالسلطة ومؤسساتها وبيعة اشكال التماس معها مع ضرورة تأكيد الفتحاويين انه يجـب                

  .الفصل التنظيمي والبنائي بين فتح والسلطة 
  :الورقة االدارية 

رة التنظيم والمراتبية واشكال استصدار االوامر والجهات المخولة بالقرار وعالقة          وتتناول ديناميكيات ادا  
  .التنظيم مع رئاسة الحركة 
  :ورقة عضوية المؤتمر

ورغم ان قيادة فتح واللجنة التحضيرية للمؤتمر ترفض االفصاح او التلميح الى عدد اعضاء حركة فـتح                 
" معـا   " وبحسب تقديرات وكالة     -ري فيها تثبيت العضوية     اال انها المرة االولى في تاريخ فتح والتي يج        

فان عدد المنتسبين لحركة فتح قد يبلغ ربع مليون عضو وهو رقم يجعلها في مصاف االحزاب الكبيـرة                  
  .دون نقاش ال سيما بالتناسب مع عدد الفلسطينيين سكانيا 

  :الورقة المالية
يبدو انها ستكون حصرا على رئاسة المؤتمر وعدد        ولم نتمكن من معرفة اي شئ حول هذه الورقة والتي           

  .من اعضاء الجنة المركزية التي ستنتخب 
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ورقة تقرير اللجنة المركزية حول الوضع الراهن وهي أشبه برسالة تقدير موقف من اللجنة المركزيـة                
  .السابقة

 حركة فـتح كـان   اللجنة التحضيرية المصغرة ستكون برئاسة ابو ماهر غنيم علما ان اخر مؤتمر عقدته 
  . في تونس1989عام 

الة في االسابيع التالية وسيجري انتخاب لجنة مركزية جديدة ولن يمنع ذلك اال             انعقاد المؤتمر قادم ال مح    "
ولكن لم تتفق   "  واردف يقول    -قال مصدر معا    " اتفاق الفصائل على انتخابات رئاسية او برلمانية مبكرة         

  .الفصائل بل لم يأتوا للحوار اصال 
ال يبدو ان هناك مفاجأت وان االسماء       / تح  وبالنسبة للمرشحين لترك او دخول اللجنة المركزية لحركة ف        

كما ان عددا   ) يطلق عليهم مصطلح شبيبة فتح      ( التي سترشح نفسها معروفة وفي الخمسينيات من العمر         
  .من اعضاء اللجنة المركزية الحالية ربما لن يتمكنوا صحيا من ترشيح انفسهم 

  9/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 
 

   الرد على صواريخ المقاومة سبلببحثباراك يطالب  .24
 طلب وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس خـالل جلـسة الحكومـة              :الناصرة -برهوم جرايسي 

اإلسرائيلية األسبوعية، أن يبحث الطاقم الوزاري المقلص للشؤون األمنية في جلسته المفترضة بعد غـد               
 تطلق منها القذائف من قطـاع غـزة باتجـاه           األربعاء، إمكانية استئناف إطالق النار على المناطق التي       

  .مواقع إسرائيلية
وقال باراك إن إطالق النار على المناطق المفتوحة ما يزال مرفوضا من وجهـة نظـر قـضائية فـي                    
إسرائيل، ولهذا على المستشار القضائي للحكومة أن يشارك في جلسة األربعاء إلبداء وجهة نظر قضائية               

  .ك قائال، إن التهدئة مع قطاع غزة لن تستمر إلى األبدوتابع بارا.في هذا القرار
وانضم إلى باراك وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر، الذي طالب هـو اآلخـر أن يبحـث الطـاقم                    
الوزاري إمكانية قطع الكهرباء عن قطاع غزة، بزعم الرد على إطالق القذائف على إسرائيل، ليـسارع                

ة حاييم رامون، بانضمامه إلى نفس الجوقة، مطالبا هو اآلخر بـأن يبحـث              النائب األول لرئيس الحكوم   
  .الطاقم مجمل استمرار التهدئة مع قطاع غزة

    10/11/2008الغد، األردن، 
  

  تسوية الدولتين في أفول بسبب االستيطان: إسرائيليةدراسة  .25
ة الدولتين جراء تكريس حذرت دراسة إستراتيجية إسرائيلية من تبخر رؤية تسوي: وديع عواودة -حيفا

  .من جانب السلطة الفلسطينية" غض الطرف"المستوطنات وتوسعتها في ظل دعم أميركي و
، استعرضت دراسة صادرة عن معهد دراسات األمن "رؤية في أفول.. دولتان لشعبين"فتحت عنوان 

وقف رغم مسيرة القومي التابع لجامعة تل أبيب مسيرة االستيطان وتسمينه طيلة أربعة عقود دون ت
 . السالم، معتبرة ذلك عقبة خطيرة أمام فكرة الدولتين

ويوضح صاحب الدراسة البروفيسور زاكي شالوم أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ نهاية العام 
 مستوطن في القدس المحتلة ومحيطها، ويشير 300 ألفا و184 مستوطن و200 ألفا و275الماضي 
 موعد 2001آذار / منها أقيمت منذ مارس50" غير قانونية"تيطانية عشوائية  نقطة اس102لوجود 

انطالق خارطة الطريق، الفتا إلى أن الحكومة ورغم تصريحاتها المتشددة لم تزل سوى ثالث نقاط 
  . فقط" عشوائية"



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1252:         العدد       10/11/2008 اإلثنين: التاريخ

لمستوطنات ويؤكد شالوم أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية غير مستعدة في الواقع لاللتزام بعدم تسمين ا
التي ال تثير خالفات عميقة حولها لدى "القائمة خاصة في الكتل االستيطانية الكبيرة وغربي الجدار و

 ". اإلسرائيليين
ويستذكر أن الناطقين باسم الحكومة اإلسرائيلية يوضحون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ينبع 

اليهودية بالكتل االستيطانية الكبيرة، واالستجابة الحاجة لتعميق وتحصين السيطرة : من عدة دوافع
الحتياجات الزيادة الطبيعية للمستوطنين، وإرضاء أوساط يمينية داخل الحكومة حرصا على سالمتها 

 . واستقرارها
 اقتناع بالمفاوضات

ي ويوضح الباحث أن إسرائيل اليوم تأمل أن تتكلل المفاوضات مع الفلسطينيين بالنجاح بخالف الماض
حينما ماطلت خالل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وأدارت حوارا معها فقط بهدف إرضاء البيت 

 . األبيض واالتحاد األوروبي وأوساط يسار محلية
ترى إسرائيل في االستيطان تعبيرا عن معايير قيمية وحاجة تحديد مستقبلي لحدودها عالوة على "ويتابع 

تصادية لقطاعات سكانية مختلفة فيها إلى جانب اعتبارات سياسية داخلية، كونه حال لمشاكل اجتماعية اق
 ". وهذا ما يفسر استمرار االستيطان في فترة حكومات اليسار

ويؤكد أنه رغم إدراك الحكومة الحالية لمخاطر االستيطان على رؤية الدولتين فهي تبدي منذ إخالء 
يبدو أن هذا "دم كسر العالقات مع المستوطنين، قائال  رغبة بع2006شباط /في فبراير" عمونة"مستوطنة 

 ". التوجه ينم عن إدراك الحكومة لضعفها ومحدودية قوتها في موضوع إخالء المستوطنين
ويتوقف عند أسباب تراخيها ويعطي . ويقر الباحث بأن واشنطن تناهض االستيطان باألقوال ال األفعال

ا جرى داخل الكتل االستيطانية الكبرى، عالوة لفهمها أن ذلك مثال الموافقة على بناء مستوطنات طالم
حاجة حزبية، والخوف من أن يؤدي الضغط إلسقاط حكومة إيهود أولمرت واستبدالها بقيادة أكثر 

 . ، فضال عن االنشغال بقضايا أكثر سخونة كإيران"صقرية"
حيال االستيطان مريحة من وجهة " الضعيفة وغير الناجعة"ويرجح الباحث أن مواقف السلطة الفلسطينية 

 . نظر حكومة إسرائيل الستمرار اإلطار الحالي للمستوطنات وتسمينها
تحتج السلطة الفلسطينية على توسيع االستيطان لكنها تخلو تقريبا بالكامل من حماسها الثوري "ويضيف 

 ". إسرائيلالمالزم لها أيام ياسر عرفات والذي نجح بممارسة ضغوطات دولية هائلة على 
ويرى الباحث أن استعداد الرئيس محمود عباس للقاءات متكررة تعطي انطباعا بأن السلطة تختار بهذه 

 ". أهون الشرين" عدم كسر األدوات والحوار مع إسرائيل وتعتبر حكومتها الحالية -على األقل-المرحلة 
رة حركة المقاومة اإلسالمية وينوه إلى أن مواقف السلطة متأثرة أيضا بضعفها ومخاوفها من سيط

 . على الضفة الغربية وبأن احتجاجها العالمي سيسقط حكومة أولمرت لصالح حكومة أكثر يمينية) حماس(
وتخلص الدراسة للقول إنه في حال عدم حصول تغييرات درامية في المنظور القريب من ناحية استمرار 

سليم دولي به، فإن دالالت إستراتيجية جدية االستيطان الذي يحوز تدريجيا على شرعية داخلية وت
 ستترتب على 

 9/11/2008 الجزيرة نت،
  

  "سرائيلإ"خفاقاً في تاريخ إ أكبرحرب لبنان الثانية كانت : دان مريدور .26
 السابق دان مريدور عن عودته الى اإلسرائيليأعلن أمس األحد الوزير  : زهير اندراوس-الناصرة 

لها لعدة سنوات، وأشار مريدور، الذي تسلم في الماضي العديد من الحقائب الحياة السياسية بعد اعتزا
 حزب الليكود إلى أن عودته إلى، وفي مقدمتها وزارة القضاء، اإلسرائيليةالوزارية المهمة في الحكومات 

 .اإلسرائيليةبزعامة بنيامين نتنياهو، هي الحل األنسب له في الحلبة السياسية 
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مر صحافي مشترك مع زعيم الليكود نتنياهو، في مقر الحزب في تل أبيب أن وقال مريدور في مؤت
  .1948 عرفته الدولة العبرية منذ تأسيسها في العام أخفاق في لبنان هو أكبر اإلخفاق

 صفوف إلىفي سياق ذي صلة، اعتبر الوزير السابق بيني بيغن، العائد من اعتزاله للحياة السياسية 
د، أن اتفاق أوسلو وخطة فك االرتباط أحادي الجانب عن الفلسطينيين في العام حزبه اليميني الليكو

 الذي أوقف حرب لبنان الثانية 1701، واالنسحاب من قطاع غزة وقرار مجلس األمن الدولي 2005
 . اإلسرائيليينتشكل فشالً في أداء السياسيين 

 مع الفلسطينيين في المستقبل القريب، واستبعد نجل رئيس الوزراء األسبق مناحيم بيغن، تحقيق سالم
ورأى أن على حزب الليكود في حال فوز رئيسه بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة أن يتوجه نحو 

  .مفاوضات مباشرة مع سورية
  10/11/2008القدس العربي، 

  
 ومخزون القمح ينفد في غضون يومين..  ساعة24غزة ستغرق في الظالم خالل  .27

يد نائب رئيس سلطة الطاقة أن كمية الوقود المتوفرة تكفي لتشغيل محطة توليد حذر كنعان عب :غزة
وأشار عبيد إلى أن تداعيات . الكهرباء الوحيدة في غزة حتى صباح اليوم وستتوقف بعدها عن العمل

اإلغالق اإلسرائيلي ستكون أكثر صعوبة بسبب األعطال التي تعاني منها شبكة الكهرباء والعجز في 
وحسب عبيد فأن توقف محطة . محوالت فضال عن عدم توفر قطع غيار أو مواد كيماوية للتبريدعمل ال

توليد الكهرباء عن العمل سيعني شل كل قطاعات الحياة الصحية والتعليمية فضالً عن الصرف الصحي 
  .وغيرها

زون القمح في الى ذلك حذر صبري أبو غالي أحد أبرز موردي القمح في قطاع غزة من إمكانية نفاد مخ
غضون يومين، في حال لم تقم السلطات االسرائيلية بإعادة فتح المعابر واستئناف تزويد القطاع بالمواد 

وأكد أن عدداً من مطاحن القمح . وأشار أبو غالي الى إن الكمية المتوفرة ال تتجاوز االلف طن. الغذائية
 .المتوفر لديهفي القطاع توقف كلياً منذ أمس، بعد نفاد مخزون القمح 

 10/11/2008الشرق األوسط، 
  

  "الشيخ جراح"طرد عائلة مقدسية من منزلها في ياالحتالل  .28
أخلت سلطات االحتالل االسرائيلي فجر امس عائلة مقدسية من منزلهـا           :  أ ف ب   ، بترا -القدس المحتلة   

 .في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة وأعلنت الحي منطقة عسكرية مغلقة
 مستشار رئيس حكومة تصريف االعمال الفلسطينية حاتم عبد القادر ان العمليـة تمـت بـشكل                 أوضحو

لصوصي وأن سلطات االحتالل استغلت عدم وجود المواطنين المعتصمين في المنزل والمنطقة وقامـت              
   .باقتحامه وإخراج العائلة منه

للقضية الفلسطينية انه تم اعتقال ثمانية ناشطين       المؤيدة  " انترناشونال سوليداريتي موفمنت  "وقالت منظمة   
 .اجانب رفضوا عملية الطرد

لـم يكتفـوا باسـتيطان      "واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني باسم السلطة الفلسطينية ان االسرائيليين           
ليس ثمة فـي العـالم عنـصرية        "واضاف  ".  بل ايضا منزل تقيم فيه عائلة والدها مريض جدا         ،االرض

 ".ك التي نشهدها اليومتضاهي تل
  10/11/2008الدستور، 

  
  استكمال التحضيرات  لعقد اكبر ملتقى عربي ودولي لدعم حق عودة الالجئين الفلسطينيين .29
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   أعلن عبدالعزيز السيد، أمين سر المؤتمر الشعبي للدفاع عن القدس، ومقره عمان استكمال: عمان
  .  الالجئين الفلسطينيين حق عودة لعقد اكبر ملتقى عربي ودولي لدعم  التحضيرات

عدة جوانب، أبرزها، المساهمة في ترسيخ   قال إنها تشمل  األهداف المرجوة من عقد هذا الملتقى وحول
حق العودة كأحد الثوابت في فلسطين واألمة، وحشد كل الجهات والفاعليات والقوى الفلسطينية والعربية، 

لية العاملة من اجل حق العودة أو المتعاطفة معه في تظاهرة اإلسالمية والمسيحية، اإلقليمية والدو
كما يهدف المؤتمر، بحسب منظميه، إلى  .عالمية، وتوفير المؤسسات واآلليات والوسائل الالزمة لذلك

  .تحقيق إجماع عالمي على ضرورة تطبيق حق العودة في إطار تحقيق العدالة والقانون الدولي
لتقى يتضمن خالل يومي انعقاده، ندوات قانونية وعلمية حول حق العودة، وأوضح السيد، أن برنامج الم

وأشار إلى  .ومحاضرات لشخصيات عربية ودولية، وورش عمل حول قضايا محددة تتصل بحق العودة
   التي   مؤسسة فلسطينية وعربية و إسالمية ودولية وعشرات الشخصيات البارزة هي50أن حوالي 

  .دعت لهذا الملتقى
  10/11/2008، برسقدس 

  
 زمة غزة أن يحل أبلد عربي واحد منتج للنفط يستطيع : "سفينة الكرامة" .30

سفينة 'طالب اللورد البريطاني ناظير احمد الذي وصل الى غزة على متن  : اشرف الهور-غزة 
 .'التحاور مع الفلسطينيين'توني بلير مندوب اللجنة الرباعية بزيارة غزة لـ ' الكرامة

ان بلد عربي ' وقال ،ما آلت اليه االوضاع االقتصاديةوقف الدول العربية، من حصار غزة وانتقد مو
  .'وحيد منتج للنفط يستطيع ان يحل ازمة غزة اذا اراد ذلك

ان وصول سفينة الكرامة يؤكد 'قال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة في تصريح صحافي من جهته 
 .'لقبرصي وغزة قد اصبح مفتوحاان الخط البحري بين مينائي الرنكا ا

وحث الدكتور ماضي، جميع االحزاب والنقابات العربية واالوروبية للتحرك فورا في ارسال المزيد من 
 .'السفن الى قطاع غزة

  10/11/2008القدس العربي، 
  

  فلسطين تفوز بالمرتبة األولى على العالمين العربي واإلسالمي في حفظ القرآن الكريم كامالً .31
أعلن الشيخ جمال محمد بواطنة، وزير األوقاف والشؤون الدينية عن فـوز فلـسطين بالمرتبـة                : دسالق

األولى على العالمين العربي واإلسالمي في حفظ القرآن الكريم كامالً، خالل المسابقة التي أقامتها مملكة               
لسطين الحافظ لكتـاب اهللا     البحرين في الدورة السادسة لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده، ومثل دولة ف           

  .تعالى عمار خالد قاطوني
  9/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  تطالب باستئناف محادثات المصالحة  وشخصياتمسيرة معاقين في غزة .32

جرت شخصيات فلسطينية مستقلة اتصاالت مكثفة امس مـع القيـادة المـصرية             أ:  بترا ، د ب أ   -غزة  
تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان مقرراً أن ينطلق اليـوم           " زمةأ"والفصائل الفلسطينية الحتواء    

 .قبل أن تعلن عدة فصائل على رأسها حركة حماس عن مقاطعته
إن اتصاالت مكثفة تجريها الشخـصيات      "وقال رجل األعمال واألكاديمي المستقل في غزة ياسر الوادية          

على أن الشخصيات المستقلة    "وشدد   .لداخلي الفلسطيني المستقلة مع كل األطراف المعنية إلنجاح الحوار ا       
واألكاديمية ورجال األعمال وعلماء المسلمين ورجال الدين المـسيحيين ستواصـل فعاليتهـا الـشعبية               

 ".والجماهيرية الهادفة للضغط على األشقاء المتنازعين ومساندة الدور العربي الذي ترعاه مصر
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ن الفلسطينيين امس في مسيرة حاشدة في مخيم جباليـا لالجئـين             خرج مئات المعاقي   ،في سياق ذي صلة   
شمالي قطاع غزة لمطالبة كافة االطراف والقوى الفلسطينية بالعودة الى طاولة الحوار وتحقيق المصالحة              

 .الوطنية
  10/11/2008الدستور، 

  
  تجمع فلسطيني يطالب سكان القدس بمقاطعة االنتخابات البلدية في المدينة .33

وقال . طالب االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بمقاطعة االنتخابات البلدية: القدس
 لوزارة الداخلية  نسخة عنه، إن القرار األخير" قدس برس"االئتالف في تصريح مكتوب تلقت 

رب الذين اإلسرائيلية، والذي اتخذ بالتعاون مع بلدية القدس، وهو إلغاء حق التصويت للمقدسيين الع
يسكنون خلف جدار الفصل ومنعهم من ممارسة حقهم في التصويت النتخابات رئاسة بلدية القدس، يأتي 
كأحد اآلليات اإلسرائيلية لفرض سياسة األمر الواقع، وجزء من سياسة تفريغ مدينة القدس من سكانها 

  العرب األصليين 
  10/11/2008، قدس برس

  
 يا في مناطق متفرقة من الضفة فلسطين24قوات االحتالل تعتقل  .34

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلـت اليـوم االثنـين أربعـة                : رام اهللا 
وقالت االذاعة العبرية الرسمية     .وعشرين مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة         

ـ   24إن الجيش االسرائيلي اعتقل       11 شخصا في بيت لحم، و     12من بينهم   " المطلوبين"ـ ممن وصفتهم ب
أخرين في رام اهللا، واألخير في مدينة جنين، مؤكدة على انه جرى نقل جميع المعتقلـين إلـى الجهـات          

واتهمت مصادر أمنية في مدينة رام اهللا قوات االحتالل بالعمل على احداث خلل              . األمنية للتحقيق معهم  
 .ذها االجهزة االمنية الفلسطينية في مناطق الضفة الغربيةفي الخطة االمنية التي تنف

  10/11/2008 ،وكالة سما
  

  ضد تحويل الكوفية الفلسطينية الى موضةطالب الجامعات يتداعون عبر االنترنت  .35
تداعت مجموعة من طالب الجامعات في فلسطين، األردن، لبنان ودول الخليج وعبر البريد االلكتروني 

كوفينتا "لى حملة تضامنية ضد تحويل الكوفية الفلسطينية الى موضة، تحت عنوان وموقع فايس بوك إ
ودعت المجموعة في رسائل بعثت عبر الموقع الى مشاركة . "هويتنا، هويتنا وطننا، ووطننا فلسطين

 أكبر عدد ممكن من المتضامنين مع القضية الفلسطينية ووضع الكوفية الفلسطينية لمدة أسبوع يبدأ يوم
 . غد الثالثاء

 10/11/2008السفير، 
  

  شجار بين الكهنة في كنيسة القيامة .36
اشتبك كهنة من طائفة الروم األرثوذكس وآخرين من الطائفة االرمنية باأليدي أمس، في كنيسة              : ب ف أ

واستخدم بعض الكهنة الشموع كعصي بينما حاول آخرون         .القيامة في المدينة القديمة من القدس المحتلة      
ولم تتضح أسباب هذا الشجار داخل الكنيسة، والـذي تـدخلت شـرطة             .  الرداء الكهنوتي لنظرائهم   نزع

  . االحتالل لفضه
  10/11/2008الخليج، 
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 257ارتفاع ضحايا حصار قطاع غزة إلى  .37
 بعد وفاة 257اعلنت وزارة الصحة فى الحكومة المقالة عن ارتفاع عدد ضحايا الحصار الى : الفت حداد

  .غزةن بلدة بيت حانون شمال قطاع م مواطن 
وطالبت وزارة الصحة المقالة العالم أجمع بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل إنهاء ممارسات 

 .االحتالل اإلسرائيلي البشعة والممنهجة بحق مرضانا وأهلنا في قطاع غزة
 9/11/2008، 48عرب 

  
 سكريوزير الصحة يعلن انطالق فعاليات األسبوع الوطني لل .38

أعلن وزير الصحة، الدكتور فتحي أبو مغلي، أمس، اطالق فعاليات إحياء :  فادي العارروي-رام اهللا 
األسبوع الوطني للسكري، الذي سيستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، والذي يصادف اليوم 

ى جانب التكلفة وبين إن إهمال المرض سيؤدي مستقبالً إلى كارثة وطنية، إل .العالمي لمرض السكري
العالية التي ستلقى على كاهل وزارة الصحة للسيطرة على األرقام المتصاعدة في صفوف المرضى 

 .والمصابين
 10/11/2008األيام، فلسطين، 

 
   مصور عن حصار عرفات  جديدكتاب" الحصار" .39

يضم و ."الحصار"طالق كتابة الجديد المصور إ المصور الصحفي الفلسطيني اسامة السلوادي علنا
الكتاب مئة وخمسين صورة ملونة تروي قصة حصار عرفات في مقره في رام اهللا الكثر من ثالث 

  .سنوات حتى مغادرته الى فرنسا للعالج وعودة جثمانه ليوارى الثرى في المكان الذي حوصر فيه
لفلسطيني وزير الخارجية ا  أن   رام اهللا  منتصر حمدان     عن مراسلها من   10/11/2008 الخليج،   وأضافت

يجب ان يبقى الحصار حيا فـي       "  :"الحصار"االسبق ناصر القدوة قال خالل االعالن عن اصدار كتاب          
علينا ايضا عندما يحـين الوقـت ان        "واضاف  " ذاكرتنا ويجب ان ال ننسى وعلينا ان نعرف كل الحقائق         

  ."اصرغير المسبوق في التاريخ المع" حصار عرفات"نحاسب باسم الشعب الفلسطيني عن 
  9/11/2008، 48عرب

 
 سينما المرأة الفلسطينية تتألق بمهرجان شاشات .40

، "شاشات"انطلق بداية الشهر الجاري مهرجان سينما المرأة الرابع في فلسطين : رام اهللا - عاطف دغلس
 عرضا سينمائيا لسبعة عشر فيلما تشارك في المهرجان الذي يمتد حتى السابع من 59سيتم تقديم وحيث 
  .مبر القادم، وتقدم هذه العروض في عشرة جامعات ومراكز ثقافية بالضفة وغزةديس

 9/11/2008 الجزيرة نت،
  

  فعاليات أردنية تطالب بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور .41
طالبت شخصيات سياسية وحزبية وإعالمية ونواب أردنيون بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفـور              :عمان

  .ريخي الذي ارتكبته بمنح اليهود وعداً بوطن على حساب الشعب الفلسطينيواالعتراف بالخطأ التا
 بإعـادة   "البرلمان"المملكة المتحدة في رسالة وجهوها إلى الشعب البريطاني ومجلس العموم           وا  كما طالب 

قراءة القضية الفلسطينية بروح تسودها العدالة والحق وااللتـزام األخالقـي، واإلقـرار بـأن الـشعب                 
  .يني وقع تحت ظلم شديد جراء ذلك الوعد المشؤومالفلسط
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 شخصيات سياسية على أن الوعد ال يمحو أو يخفف من وقعه إال             205وشددت الرسالة التي وقعها نحو      
  .عمل بريطاني جديد يعيد الحقوق ألصحابها، ويقيم دولة فلسطينية على ارض فلسطين

  10/11/2008الخليج، 
  

 "اإلسالمفتح "تنظيم الت مطلوبين من اعتقا: لبنان .42
 يدعى محمد "فتح اإلسالم"تم مساء أمس اعتقال عضو في تنظيم  أنه 10/11/2008السفير، ذكرت 

، في عملية جرت بالتنسيق بين مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب والجهات "ابو الجراح"حسن الدوخي 
  . الثة ايام بين الشمال والجنوبوهو الرابع الذي يتم توقيفه منذ ث، األمنية في مخيم عين الحلوة

سوسن األبطح  طرابلسمن نقالً عن مراسلتها  10/11/2008الشرق األوسط،  من جهة أخرى أضافت
وتنسق مع االجهزة االمنية البداوي  الفصائل الفلسطينية التي ترعى أمن مخيم أن: ومرسال الترس

 ويدعى سعيد راشد، فيما تمكن أحد "السالمفتح ا"اللبنانية تمكنت من توقيف أحد المتورطين مع تنظيم 
  . المالحقين الرئيسيين ويدعى الشيخ حمزة قاسم من التواري عن األنظار

  
   من األحداث التي يشهدها مخيم عين الحلوةهاقلق ال تخفي بهية الحريري .43

ث التي يشهدها  من األحداهاقلقعن أعربت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية بهية الحريري : بيروت
وعي األفرقاء الفلسطينيين في المخيم "أعربت عن ثقتها بـ كما مخيم عين الحلوة منذ أكثر من شهرين، 

وعلى الساحة الفلسطينية في لبنان وعدم االنجرار ألي محاولة أو خالف يمكن أن يؤديا الى اشتباك يؤثر 
  ."في عين الحلوة وصيدا

ادة لدى جميع األخوة الفلسطينيين من فصائل منظمة التحرير أعتقد ان هناك إر": وقالت الحريري
وتحالف وقوى إسالمية بعدم السماح بأي انجرار ألي انفجار يؤثر في أمن المدينة وأمن الفلسطينيين 

وإذا كانت هناك من خالفات فيمكن أن تحاصر وتحتوى وأن يكون هناك نوع من المصارحة . وقضيتهم
  ."ع مصلحة القضية الفلسطينية فوق مصلحة األفرادوالحوار الذي يؤدي الى رف

  10/11/2008الحياة، 
 

  مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى يتم اإلعالن عن الدولة الفلسطينية: أبو الغيط .44
 سالي وفـائي  و محمود النوبي    شرم الشيخ،  نقالً عن مراسليها في    10/11/2008 األهرام،   ذكرت صحيفة 

عقد أمس مؤتمرا صحفيا، أكد خالله أن مصر لن تتخلـى            المصري   ير الخارجية  أحمد أبو الغيط وز    أن
عن القضية الفلسطينية ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني حتى يتم اإلعالن عن الدولة الفلسطينية، مـشيرا               

وقال أبو الغـيط، إن     . 1947 نوفمبر 29إلى أن مصر تتحمل هذه المسئولية منذ صدور قرار التقسيم في          
تواصل جهودها لتحقيق الوفاق الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وإنه لن يـتم التخلـي عـن                مصر س 

الورقة المصرية لتحقيق هذا الوفاق، باعتبار أن هذه الورقة هي أساس الحوار بين األطراف والفـصائل                
شهدتها مدينـة   وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام االجتماعات المكثفة التي             . المتنازعة

شرم الشيخ للجنة الرباعية الدولية، هذه االجتماعات التي استضافتها مصر استهدفت الحفاظ على الـدعم               
الدولي للقضية، وعدم العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر مع قـدوم إدارة أمريكيـة جديـدة وحكومـة                   

  .إسرائيلية سيتم انتخابها في فبراير المقبل
نقالً عن الوكاالت أن أبو الغيط أعرب، أمس السبت، عن أمله في ، 9/11/2008 الجزيرة نت، وأضافت

وقال إن هدف اجتماع الرباعية . أن يستمر الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما في دفع علمية السالم
الدولية مع وزراء الخارجية العرب ومع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي هو التأكيد على وضع اإلطار 
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وتوقع أبو الغيط أن يترك تعثر الحوار  .لخطوط العامة ألي جهود مستقبلية بالنسبة لعملية السالموا
  .الفلسطيني تأثيرا عكسيا، مشيرا إلى ضرورة توحيد الموقف الداخلي

 
 القاهرة لن تقطع االتصال مع حماس ولن نُدفع للتخلي عن دورنا: مسؤول مصري .45

ول مصري مطلع أن القاهرة لن تقطع االتصال بحركتي حماس أكد مسؤ:  صالح جمعة-القاهرة، غزة 
أو فتح أو أي فصيل فلسطيني بعد األزمة العابرة التي نجمت عم تأجيل الحوار بسبب رفض حماس 

، أن "الشرق األوسط"وأوضح المسؤول في تصريحات لـ. المشاركة في ظل استمرار االعتقال السياسي
خلى عنه مهما كانت األسباب من خالل محورين، األول بدأ أولى مصر ستنفذ مشروعا متكامال، ولن تت

خطواته باتفاق التهدئة، مؤكدا أن أهمية اتفاق التهدئة في كونه يسهم بشكل مباشر وإيجابي في تحقيق 
  . المصالحة الفلسطينية

ق وأضاف إن المحور الثاني هو المصالحة وإعادة الوحدة الفلسطينية والحفاظ على مكتسبات وحقو
الشعب الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وذلك جنبا إلى جنب 

وحول الموعد الجديد لعقد الحوار . مع تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للشعب الفلسطيني خاصة في غزة
 أتوقع أن يكون قريبا، لم يتم تحديد موعد جديد ولكن"رفض المسؤول المصري تحديد موعد، قائالً إنه 

 ".فنحن نجرى اآلن االتصاالت الهادئة مع جميع األطراف
  10/11/2008الشرق األوسط، 

  
  تيار داخل فتح أفشل جهود الحوار في القاهرة": قدس برس"إعالمي مصري لـ  .46

كشف إعالمي مصري مطلع النقاب عن وثيقة قال بأنها تحمل موقفا مناهضا للمصالحة بين : القاهرة
كتي حماس وفتح، وتقف خلف فشل الدعوة المصرية للحوار الوطني في جمع الفرقاء الفلسطينيين حر

  . والبدء بحوار وطني ينهي اإلنقسام على األرض
وأوضح اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني ابراهيم الدراوي في تصريحات خاصة لـ 

/ ر اجتماع جرى في رام اهللا في نهاية حزيران، أن لديه وثيقة رسمية هي عبارة عن محض"قدس برس"
يونيو الماضي، وحضره قادة في حركة فتح والسلطة وعدد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى 
رأسهم الرئيس محمود عباس، وتحدث فيه سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو باستفاضة عن خطة 

، ودعا فيها إلى الكشف عبر وسائل اإلعالم عن أن ما تم "إسرائيل"التهدئة التي قادتها مصر بين حماس و
التوصل إليه كان أقل بكثير مما كانت تطالب به بقية الفصائل، وأكد على أن فتح والسلطة ليست في 

من األفضل أن نترك حماس وحدها في الساحة العربية : "استعجال من أمرها للحوار مع حماس، وقال
  ". ا في يدهاوالفلسطينية وأن ال نضع يدن

وأشار الدراوي أن اجتماع لجنة الحوار حضره الرئيس عباس وعضو المجلس الثوري لحركة فتح 
مروان عبد الحميد وعضو الوفد الذي زار غزة برئاسة حكمت زيد، وعضو المكتب السياسي للجبهة 

سفير فلسطين في الديمقراطية قيس عبد الحميد السامرائي، ووزير الخارجية السابق زياد أبو عمرو، و
مصر نبيل عمرو، وعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية مفلح حنادي واألمين العام لجبهة 
النضال الشعبي الدكتور سمير غوشة، واألمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية جناح رام اهللا الدكتور 

 الديمقراطي صالح رأفت، وعزام واصل أبو يوسف، وبسام الصالحي عن حزب الشعب وأمين االتحاد
وأشار الدراوي إلى أن الالفت . األحمد وسالم أمين وأحمد عبد الرحمن والطيب عبد الرحيم وخالدة جرار

لالنتباه أن اجتماع لجنة متابعة الحوار لم يحضرها رئيس وفد حركة فتح للحوار في القاهرة نبيل شعث، 
   . ، على حد تعبيره" البداية إلجهاض جهود الحوار الوطنيهذا يعني أن النية كانت مبيتة منذ: "وقال

  9/10/2008قدس برس 
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  وندعم الحوار الفلسطيني".. إسرائيل"لن نقدم تنازالت لـ: األسد .47

والسالم , لم تلغ في يوم من األيام فكرة العدوان" إسرائيل"أكد الرئيس السوري أن :  أيمن المهدي-دمشق 
وأوضح الرئيس االسد أن إيجاد حل شامل . أكثر منه خيارا استراتيجيابالنسبة لها هو عمل تكتيكي 

وشكك الرئيس االسد، في . للصراع العربي االسرائيلي يمثل أهمية قصوى في استراتيجيتنا السياسية
كلمته التي القاها في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي االنتقالي في مقر مجلس الشعب 

وحول المفاوضات غير المباشرة بين سوريا , فيما يتعلق بالسالم" إسرائيل"شق أمس، في نية بدم
  . بواسطة تركية أكد أن االسرائيليين لم يحصلوا علي أي تنازالت من سوريا" إسرائيل"و

 وأكد االسد دعم نضال األشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية
إن تحقيق هذا الهدف مرهون : وقال. المستقلبة وعاصمتها القدس وضمان عودة الالجئين الفلسطينيين

مجددا دعمه للحوار بين الفصائل الفلسطينية واستعداده لبذل كل الجهود , بوحدة الموقف الفلسطيني
ف المناسبة إلنجاح الممكنة لتهيئة الظروف المناسبة واستعداده لبذل كل الجهود الممكنة لتهيئة الظرو

  .الحوار
  10/11/2008األهرام، 

  
  إلرجاء الحوار الفلسطينيتأسف  العربية ةالجامع .48

أعرب المتحدث باسم األمين العام لجامعة الدول العربية المستشار عبد العليم األبيض في تصريح 
ة حماس مثلما ، وحول إمكانية محاسبة حرك"أسف الجامعة إلرجاء الحوار الفلسطيني"عن " الخليج"لـ

األمين العام للجامعة عمرو موسى لم يقل محاسبة بل قال إن الجامعة "لوحت الجامعة العربية قال إن 
  ".لم يحن الوقت بعد التخاذ هذا الموقف"، ورأى أنه "ستتخذ موقفا ممن يعرقل الحوار

  10/11/2008الخليج، 
  

  داعم لعملية السالم المتابعة العربية والرباعية الدولية تدعوان لموقف دولي  .49
اتفق وزراء الخارجية العرب االعضاء في لجنة المتابعة العربية واعضاء اللجنة  : بترا–شرم الشيخ 

الرباعية الدولية للسالم في الشرق االوسط على ضرورة التفكير بصياغة موقف يصدر عن مجلس االمن 
وقال . سس التي تم اطالقها في انابوليسالدولي قبل نهاية العام يؤمن استمرار عملية السالم على اال

وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان لقاء الوزراء العرب واعضاء الرباعية الدولية، على عشاء 
عمل الليلة قبل الماضية، اكد الحاجة على ان تتسلم االدارة االميركية الجديدة ملفا كامال حول عملية 

  . ية الدولية حول اهمية استمرار هذه العملية ومفاوضاتهاالسالم يتم فيه توضيح رؤية الرباع
وقال ابو الغيط، ان النقاش خالل اللقاء دار حول نقطتين االولى، هي الحاجة للحركة على مسارات 
عملية السالم الن عملية السالم ليست فلسطينية اسرائيلية فقط ولكن لها بعد سوري ولبناني، والثانية 

 موسكو بداية العام المقبل لتأمين االستمرارية بالتزام المجتمع الدولي بالتسوية تتمثل بعقد مؤتمر في
واشار . السلمية، حيث يتزامن المؤتمر مع وصول االدارة االميركية الجديدة ومع االنتخابات االسرائيلية
ديدا لعملية الى انه تم كذلك بحث الشق الخاص باالستيطان االسرائيلي على اعتبار ان استمراره يشكل ته

السالم، كما تم بحث االستمرار في تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية في المجاالت االمنية واالقتصادية 
 .كافة

  10/11/2008الدستور، 
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  األمن المصري يعثر على شاحنة تحمل ثالثة أطنان من المتفجرات متجهه لغزة .50
المصري عثر على شاحنة صغيرة تحمل ذكرت مصادر أمنية، امس، أن األمن  : د ب أ-اإلسماعيلية 

 كيلومترا شمال شرق العاصمة 140ثالثة أطنان من المتفجرات في محافظة اإلسماعيلية التي تبعد 
قبض عليهم .. السائق ومعه شخصان"وأشارت المصادر إلى أن الشاحنة كان بها ثالثة أشخاص . القاهرة

 ". توزيع المواد المتفجرة إلى غزةوقالوا إنهم كانوا في طريقهم إلى سيناء ومنها يتم
  10/11/2008الدستور، 

  
  مارسيل خليفة يغني لصالح أطفال فلسطين في دبي .51

أحيا الفنان اللبناني مارسيل خليفة وفرقته الموسيقية، مساء أمس األول :  مصطفى عبد الرحيم-دبي 
ريعه لمصلحة جمعية إغاثة بالنادي العربي الفلسطيني بالجامعة األمريكية بدبي، حفال غنائيا يخصص 

وأكدت ضحا الوزني من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، أن الجمعية مند إنشائها عام . أطفال فلسطين
 طفل داخل فلسطين وفي الشتات كما أرسلت القوافل 1200 وفرت العالج والدعم ألكثر من 1991

  . طفال في حاجة إلى مساعدة20والمستلزمات الطبية، وساهمت عبر فرعها في اإلمارات في عالج نحو 
  10/11/2008الخليج، 

  
 االتحاد األوروبي يدعم الجهود المصرية للتوصل إلى مصالحة فلسطينية .52

 صرح الممثل األعلى للشؤون السياسية الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي خافيير :شرم الشيخ
رامية للتوصل إلى المصالحة الوطنية بين  أن االتحاد األوروبي يؤيد بشدة الجهود المصرية ال،سوالنا

  .الفصائل الفلسطينية
  10/11/2008الحياة، 

 
 محك اختبار مصداقية أوباما فلسطينياً .53

 نقوال ناصر 
عملية الـسالم،   " تسريع"ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس األميركي المنتخب باراك اوباما           

يـسير علـى    "ظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان       وناشده رئيس دائرة شؤون المفاوضات في من      
االستفادة من أخطاء سلفه    " حماس"بوش، بينما ناشدته حركة المقاومة االسالمية       . سلفه جورج دبليو  " نهج

خالل واليتيه طيلة ثماني سنوات، التي وصفها أحد مهندسي اتفاق أوسلو والـشريك اإلسـرائيلي فـي                 
، وما بين االسـتجابة لهـذه أو تلـك مـن المناشـدتين              "كارثية"أنها كانت   يوسي بيلين ب  " مبادرة جنيف "

الفلسطينيتين، أي ما بين السير على نهج سلفه وبين االستفادة من أخطائه، سوف تتقرر مصداقية أوبامـا                 
الذي رفعه طوال حملته    " التغيير"فلسطينياً ألنها تضع على المحك العربي بعامة والفلسطيني بخاصة شعار         

  .نتخابية فأوصله إلى البيت األبيضاال
وإذا كانت مناشدة حماس ألوباما تنطوي على أمل في تغيير أميركي جذري يفترق في الرؤية والنهج عن                 
سياسة بوش، فإن مناشدة منظمة التحرير تنطوي هي أيضا على أمل في التغيير لخصه عباس بقوله فـي   

في أن ينجح أوباما في ما فشل بوش في تحقيقه ولخصه           العاصمة المجرية يوم األربعاء الماضي أنه أمل        
مـسار  "بوش في حل الدولتين الـى       " رؤية"عريقات بالقول في اليوم نفسه انه يأمل في أن يحول أوباما            

فيه قطبا االنقسام الفلسطيني الراهن بـالرغم       " يأمل"الذي  " التغيير"، وشتان ما بين مضموني      "واقعي فورا 
ـ من إعراب كليهما عن ا     رئيس المكتب السياسي لحماس خالد     " (الحوار"ولـ) عباس(التعاون  "الستعداد ل

  .مع الرئيس األميركي المنتخب) مشعل في العرب اليوم األردنية
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غير أن المؤشرات األولى الصادرة عن واشنطن تنذر بخيبة أمل فلسطينية وال تبشر بأي تغييـر، وأول                 
ء األكيد لدولة االحتالل التي يحيط اوباما بها نفسه، إذ إنـه لـم              هذه المؤشرات البيئة البشرية ذات الوال     

يكتف بكون مقر الرئاسة األميركية يعج فعال منذ سنوات بالموالين اليهود لهذه الدولة ولجماعات الضغط               
السياسي العاملة في خدمتها، بل انه عزز هذه البيئة باختياره عضو مجلس النواب فـي الكـونغرس رام                  

 إسرائيلية مزدوجة وخدم في جـيش دولـة االحـتالل،           –انوئيل، الذي يحمل جنسية أميركية      بنيامين عم 
لمنصب رئيس هيئة موظفي البيت األبيض ليكون ابن العضو في منظمتي األرغون وايتسل اليهـوديتين               

راء اإلرهابيتين هذا هو الذي ينسق عالقاته مع ابنة احد قادة األرغون تسيبي ليفني المرشحة لرئاسـة وز            
دولة االحتالل والتي تشغل حاليا منصب وزيرة خارجية هذه الدولة، بينما  كان اليهـودي دنـيس روس                  

 والمعروف لدى الفلسطينيين كوسيط اميركي يحرص على        --المرشح بقوة لتولي منصب هام في ادارته        
ـ          –وجود عملية سالم فلسطينية      ة إلـى أي     اسرائيلية اكثر من حرصه كمفاوض على وصول هذه العملي

 يتصدر فريق مستشاري اوباما حول الشرق األوسط ومنهم السفير األميركي السابق فـي تـل                --نتيجة  
ابيب دان كورتزر ودان شابيرا وكالهما يهودي، وكانما ال يكفي اوباما وجود ثالثة عشر عضوا يهوديا                

للكونغرس المشورة حول   في مجلس الشيوخ وواحد وثالثين عضوا يهوديا في مجلس النواب ليقدموا له و            
 .وأولوية عالقاتها االستراتيجية مع الواليات المتحدة) إسرائيل(افضل الطرق للوفاء بتعهده بضمان أمن 

على خلفية هذه المحيط االستشاري حول أوباما فإن حرص حملته االنتخابية على التنصل العلني من أي                
 ادوارد سعيد ورشيد الخالدي علـى آرائـه أو          تأثير لمعرفته بشخصيات اميركية من اصل فلسطيني مثل       

ـ       على فريق مستشاريه حول الشرق األوسط بـضم        ) إسرائيل(سياساته، بدل ان يوازن سيطرة الموالين ل
شخصيات من أصل عربي وفلسطيني الى هذا الفريق، ال يمكن تفسيره اال باعتباره سـابقة تمثـل اول                  

اليهودي في الواليات المتحدة، مما يبعث برسالة سلبية الى          –اذعان براغماتي له لقوة اللوبي الصهيوني       
الفلسطينيين، تنذرهم بأن عهده ال يمكن ان يبشر بافتراق عن االنحياز األميركي التقليدي لدولة االحتالل               
او يبشر بتوازن اميركي بين طرفي الصراع العربي اإلسرائيلي، خصوصا بعد الزيارة التي قـام بهـا                 

يوليو الماضي لبنحاس آمار الذي أصيب في رجله بصاروخ فلسطيني في مـستوطنة             / اوباما في تموز    
سديروت، ووعده له بأن يكون من اوائل المدعوين لزيارة البيت االبيض دون أن يـوازن أوبامـا تلـك                   
الزيارة، وذاك الوعد بزيارة ووعد مماثلين لمخيم وجريح فلسطيني من ضحايا ستين عاما ونيـف مـن                 

  .صهيوني واالحتالل اإلسرائيلياإلرهاب ال
إن فريق المستشارين حول الشرق األوسط الذي اختاره اوباما هو مجموعة من المخضرمين المـوروثين    

 وقمة كامب ديفيد عام الفـين،       1993من عهد الرئيس األسبق بيل كلينتون الذي رعى اتفاق اوسلو عام            
 اجماع ال يشذ عنـه سـوى فريـق الرئاسـة            وكالهما كان فشال ذريعا من وجهة نظر فلسطينية عليها        

المفاوض، حسب المقابلة التي أجرتها هآرتس مع الرئيس عباس بمناسبة آخر ذكرى سنوية لتوقيع اتفاق               
في النهج األميركي للتوصل إلى أي حل       " تغيير"أوسلو، ويمثل هذا بدوره مؤشرا سلبيا أخر ال يبشر باي           

  .   صراع، فالذين اثبتوا فشلهم من الصعب ان يكونوا عنوانا للنجاحيمكن وصفه بالعادل والشامل والدائم لل
وقد رحب أوباما بجولة كونداليزا رايس وزيرة خارجية بوش التي بدأتها يوم الخميس الماضي في دولـة      
االحتالل وتابعتها في الضفة الغربية المحتلة في اليوم التالي وهي جولة يثير توقيتها الكثير من الـشكوك                 

سطينية لسببين رئيسيين، أولهما أن واليتها قد انتهت ولم يعد لديها ما تقدمه عمليا مما يقود الى السبب                  الفل
الثاني، وهو ان اجتماعها مع الرئيس عباس في السابع من الشهر ثم حضورهما معـا اجتمـاع اللجنـة                   

تالي قبل توجـه عبـاس      الرباعية الدولية في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر األحمر في اليوم ال            
الفتتاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة في العاشر من الشهر ال يمكن ألي مراقب ان يعزله عـن                  

على هذا الحوار، كما ان ترحيب اوباما بجولتهـا       " الرباعية"األميركي الذي وضعته رايس وتتبناه      " الفيتو"
ـ          األميركية لتقديم معونـة مباشـرة الـى الـشعب           الجهود"هذه ال يمكن ايضا عزله عن تأييده المعلن ل
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، "في الوجود ) إسرائيل(الفلسطيني بتجاوز اي حكومة تقودها حماس وترفض نبذ العنف واالعتراف بحق            
الـذي كـان    " الفيتـو "بحيث يكاد يستحيل االستنتاج بأن أوباما يعد فعال بالسير على نهج بوش وبتجديد              

باعتبارهـا  " الرباعيـة "االلتزام بالشروط اإلسرائيلية التي تبنتها      يفرضه بوش على الحوار الفلسطيني وب     
  !يجب على كل فلسطيني توقيعها قبل رفع الحصار عنه " براءة ذمة"

المـأمول  " التغييـر "ويقف حوار القاهرة الفلسطيني واالنقسام الوطني الذي يسعى إلى إنهائه فـي قلـب      
ة الخارجية األميركية، إذ هنـا يكمـن المحـك الحقيقـي            فلسطينياً الذي وعد به أوباما في مجال السياس       

 .لمصداقية اوباما الفلسطينية
، كما  "القبول بعودة الالجئين الفلسطينيين   ) إسرائيل(قد أظهر تفهما عميقا لماذا ال تستطيع        "وإذا كان أوباما    

مصطفى .  ود منهم جيمس أبو رزق   " أنصار السالم "قالت ليفني إثر زيارته لسديروت، فإن مجموعة من         
: الذي تأمل فيه منه في سبع توصيات هـي        " الواقعي"البرغوثي لخصت له يوم الخميس الماضي التغيير        

تجنب اي اتفاقيات جزئية لصالح اتفاق شامل على قضايا الوضع النهائي، ولعب دور اكثر توازنا يعيـد                 
لي بأن يكون القوة المحركـة ألي       للوسيط األميركي نزاهته ومصداقيته المفقودتين، والسماح للقانون الدو       

على تبني مبدا االرض مقابل السالم المقبول دوليا، وممارسـة الـضغط            ) إسرائيل(حل للصراع، وحث    
، "اإلجراءات التي تنسف عملية الـسالم     "لوقف التوسع االستيطاني وغير ذلك من       ) إسرائيل(الالزم على   

الدولي واألمم المتحدة في البحث عـن مقاربـات         ومعالجة األسباب الجذرية للصراع، واشراك المجتمع       
ولم يصدر عن أوباما وفريق مستشاريه حتى اآلن أي أشارة صريحة إلى أي توجه              . جديدة لحل الصراع  

أولوية في  " عملية السالم "حل الدولتين ومنح    " رؤية"كهذا، باستثناء تكرار اسطوانة بوش المشروخة عن        
 .سياستهم الخارجية

   10/11/2008 ،صحيفة فلسطين
  

  المعتقلون من حماس سياسيون وطنيون .54
 عبد الستار قاسم

يردد السيد محمود عباس ورئيس وزرائه الدكتور سالم فياض أمام المتسائلين عن معتقلي حماس القـول                
بأن هؤالء المعتقلين ليسوا معتقلين سياسيين وإنما معتقلون يخلون بأمن الوطن والمواطن، وهم ينتمـون               

 .  شرعي، ويحاولون الحصول على السالح بهدف تقويض الشرعية الفلسطينيةلتنظيم غير
هذا كالم غير صحيح ألن تنظيم حماس ليس تنظيما إرهابيا يسهر الليالي مـن أجـل االعتـداء علـى                    

تنظيم حماس هو تنظيم فلسطيني مقاوم منبثق عن        . المواطنين، والتآمر مع العدو من أجل التفريط بالوطن       
. ن المسلمين، وقد قدم الكثير من التضحيات، وما زال يقدم حتى اآلن، وسيقدم في المستقبل              حركة اإلخوا 

في الوقت الذي بدأ فيه تنظيم حماس تقديم التضحيات، والمشاركة في األعمال الوطنيـة الهادفـة إلـى                  
ـ                 الوطن التحرير، كان السيد محمود عباس يفاوض اإلسرائيليين سرا، ولم يكن الدكتور سالم قد سـمع ب

 . كان االثنان في الخندق يقاتالن الصهاينة، لربما كان من الممكن استيعاب اتهاماتهما) لو. (الفلسطيني بعد
لـيس كـل مـن اشـتغل        . المعتقلون من حماس هم معتقلون سياسيون وطنيون، وليسوا سياسيين خونة         

 االسـتعداد أن يقايـضوا      بالسياسة وطني، إذ هناك سياسيون يسمسرون على الوطن والمواطنين، ولديهم         
الوطن بحفنة دوالرات أو بدالل حسناء، وهناك سياسيون ينسقون مع العدو ضد األمة والـوطن وأبنـاء                 
الوطن، وهناك من يحصلون على السالح من العدو أو بإذن منه، وهناك سياسيون يعملـون جواسـيس                 

 .ليس كل سياسي وطني، لكن كل وطني سياسي. وعمالء للعدو
حمـاس انتقـدت    . 1994تعتد على السلطة الفلسطينية وال على أركانها منذ أن قامت عـام              حماس لم   

وتظاهرت وأصدرت البيانات ضد أوسلو، وفي محاوالتها إلفشال االتفاق عسكريا، عمدت حمـاس إلـى               
السلطة هي التي اعتدت واعتقلت المئات من أفراد حمـاس فـي نهايـة              . مهاجمة إسرائيل وليس السلطة   



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1252:         العدد       10/11/2008 اإلثنين: التاريخ

اعتقلت السلطة قيادات حمساوية لمدد طويلة، وقامت السلطة باالعتداء الجـسدي علـى             . لماضيالقرن ا 
لقد . أفراد من حماس ومن فصائل أخرى في عدد من المناطق، ولم تقدم حماس في المقابل على االعتداء                

 .صبرت طويال على ممارسات السلطة، إلى أن طفح الكيل
، وقد انتقدتها مرات ألسباب عدة على رأسها عـدم مكافحـة   حماس تخطئ. ال أقول إن حماس لم تخطئ     

الفساد بعد تشكيلها الحكومة، والسير أحيانا على بعض خطى منظمة التحرير الفلسطينية، واالنتقـاء فـي     
لكـن الـسلطة    . الوظائف العامة، لكن حماس لديها االستعداد دائما ألن تسمع، مع إمكانيـة التـصحيح             

أ مما يجعل من العديد من أعمالها خطايا، وعلى رأسها التنسيق األمني مـع              الفلسطينية تصر على الخط   
هناك فرق هائل بين الخطا والخطيئة، ومن ارتضى من العرب والفلسطينيين مجالسة الصهاينة             . إسرائيل

 .وتلقي األوامر من األمريكيين ال يحق له أن يتكلم عن أمن الوطن والمواطنين
ن الوطن والمواطنين يسقط أمام حقيقة أنها هي التي صنعت زعرانا يجوبـون              قول السلطة بأنها تدافع ع    

لقد صنعتهم السلطة من أجل     . شوارع الضفة وغزة ويعتدون على المواطنين وعلى ممتلكاتهم وأعراضهم        
وعندما سيطرت حماس على    . أن يقوموا بأعمال مشينة ال تريد هي أن تقوم بها خوفا من وسائل اإلعالم             

من من هؤالء اآلن    .  السلطة من زعرانها االحتجاب مؤقتا، وهم محتجبون إلى حد كبير اآلن           غزة، طلبت 
إذا . في السجون؟ هناك دم مواطنين في أعناق هؤالء، وهناك أموال نهبوها، وإفساد كبير قد أحدثوه، الخ               

 والعديد منهم يتلقى    كانت المسألة متعلقة بأمن الوطن والمواطن، فلماذا يبقى هؤالء طلقاء ال يسألهم أحد،            
 رواتب من السلطة، ومن وزارة الدكتور سالم الذي يتحدث عن الشفافية والمهنية؟

 سالح حماس سالح مالحق إسرائيليا، وهي تكد وتتعب حتى تحصل على قطعة سـالح، أمـا سـالح                  
مـن  ف. السلطة فمرخص إسرائيليا، أو تم الحصول عليه من إسرائيل بطريقة مباشرة أو غيـر مباشـرة               

األولى بأن يبقى؟ سالح السلطة ليس سالحا وطنيا، وليس شرعيا، وال يحق للسيد عباس والدكتور سـالم         
 .أن يتحدثا بحرقة عن الوطن والمواطنين

أنا أريد تطبيق القانون الثـوري لمنظمـة        .  أنتم تريدون منظمة التحرير؟ أنا أريد منظمة التحرير أيضا        
 وفقه ضباطا من حركة فتح بتهمة الفرار مـن أرض المعركـة فـي               التحرير الفلسطينية والذي حاكمتم   

. أنا أريد تطبيق هذا القانون عليك يا سيد محمود عباس وعليك يا دكتور سـالم      . مواجهة حماس في غزة   
 هل تقبالن؟ أم أن التطبيق انتقائي ووفق المصالح؟

رثـه دايتـون، ولـن يكـون        هذا وطن لن ي   . هذا الوطن أرض مقدسة، وهو ألناس أحياء يأبون الموات        
األفضل أن تتركا ما أنتما فيه، فحضن الوطن يتسع للجميع؛ أما حضن دايتون فـال               . للصهاينة فيه خلود  

 .يستوعب سوى ما أنتما عليه وفيه اآلن
   8/11/2008موقع أخبارنا 

  
  عتقلون نعم، لكنهم ليسوا سياسيينم .55

  ياسر الزعاترة
د معتقلين سياسيين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية،         نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجو     

، وال يقـل فـي      )بينهم نساء (على اعتبار أن الموجودين في السجون، وعددهم يتراوح بين أسبوع وآخر            
، هم معتقلون أمنيون، وربمـا جنـائيون، وأقلـه علـيهم            )لم يتحدث الرجل عن أرقام     (300الغالب عن   

ال حاجة هنا الستعادة تصريحات كبار المسؤولين األمنيـين،         .سب أجهزة األمن  مخالفات ضد القانون، بح   
وال مؤسسات حقوق اإلنسان، وال بعض النواب من الفصائل األخرى، ألن الجميع يـدرك أن المعتقلـين             
الموجودين حالياً، إلى جانب المئات الذين سبقوهم، وبات بعضهم في المعتقالت اإلسرائيلية لـم يخـالفوا                

الذي يحرم مجرد التفكيـر فـي المقاومـة         " دايتون"نون، اللهم إال إذا كان القانون المعني هو قانون          القا
أما الذين  . المسلحة، فضالً عن دعم بعض أنشطتها أو كفالة من سبق أن تورطوا فيها من أسرى وشهداء               
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يون، وفي حـال سـبقت      تورطوا في العمل العسكري بالفعل، فال يتركون للسلطة، إذ يتكفل بهم اإلسرائيل           
 .إليهم السلطة، فإن محطتهم التالية بعد اإلفراج هي السجن اإلسرائيلي

وفي حين قلنا غير مرة إن اعتقالهم، وأي أحد آخـر           .  معتقالً من حركة فتح    17في قطاع غزة كان ثمة      
إلى إطـالق   ) بحسب التعبير البائس إياه   (من األساس كان خطأ ينبغي تجنبه، فقد بادرت الحكومة المقالة           

سراحهم بهدف توفير أجواء إيجابية لحوار القاهرة، وبـالطبع علـى أمـل أن تبـادر حكومـة رام اهللا                    
، بحسب أولئك، إلى اإلفراج عن المعتقلين لديها، األمر الذي لم يحدث، بل شـفع بالتـصريح                 )الشرعية(

 . المشار إليه مطلع المقال
ار القاهرة يعود فقط إلى رفض السلطة اإلفراج عـن          من الصعب القول إن موقف حماس األخير من حو        

المعتقلين لديها، لكن األكيد أنه ساهم في اتخاذ القرار، بخاصة أن فرع حماس في الضفة لم يتوقف عـن                   
والحال أنه ما من شيء يمكنـه وقـف          .الشكوى من قسوة اإلجراءات المتخذة بحق عناصره ومؤسساته       

ربية بحق حماس وعناصرها ومؤسساتها، بدليل قيام الحركة ما بـين           اإلجراءات التي تتخذ في الضفة الغ     
إطالق رصاص على   ( بوقف العمليات االستشهادية، وحصر العمل المسلح في عمليات          2000 97عامي  

 كانت تعلن باسم كتائب عمر المختـار، وبـالطبع لتجنـب            67)جنود العدو داخل األراضي المحتلة عام       
 لم يكن كافياً كي توقف السلطة إجراءاتها بحق الحركة، ال في غزة وال في               الصدام مع السلطة، لكن ذلك    

ما يجري في الضفة هذه األيام ال صلة له بحكايـة الحيلولـة             .الضفة، وهو ما ينطبق على الحالة الجديدة      
دون تكرار ما جرى في القطاع، ومن يديرونه يدركون استحالة ذلك، حتى لو توفر قرار سياسي يصعب                 

 في ظل سيطرة اإلسرائيليين على الضفة ومالحقتهم اليومية ألية خاليا عسكرية يمكنهـا التفكيـر                اتخاذه
 .بمقاومة االحتالل

ما يجري إذن هو مطاردة لخصم سياسي له خطابه وبرنامجه المختلف، وهو تفكيك لبناه التنظيمية حتـى                 
نهم في غضون شهور أو أسابيع، ومن       ال يغدو قادراً على لملمة وضعه، بدليل أن أكثر المعتقلين يفرج ع           

، أما من يعاود النشاط، فالسجن بانتظاره من        )في حال لم يعتقله اإلسرائيليون    (يلتزم بيته منهم يمكن تركه      
 .جديد، وقد ينتقل بعد ذلك لسجن اإلسرائيلي كمعتقل إداري، ما دامت التهمة بحقه غير متوفرة

 يجري اإلعداد له سوى استعادة مسار أوسـلو القـديم، أو            كل ذلك وسواه يؤكد أن ال هدف للحوار الذي        
مسار دايتون وخريطة الطريق بحسب المسميات الجديدة، وبالتالي شطب سائر التداعيات التـي ترتبـت               

 .على نجاح حماس في االنتخابات
قلنا من قبل إن حماس لن تتمكن من مواجهة هذا البؤس إذا واصلت معالجة الملف بوصفه محاصـصة                  

 سلطة وتكريس لديمقراطية في ظل االحتالل، مع إظهار الحرص على إبقاء الوضع في القطاع على                على
ما هو عليه، وإذ لم يجر إبراز برنامج المقاومة بوصفه عنوان الخالف على قيادة شعب وتحرير وطن ما                  

مية عربية  زال بالكامل تحت االحتالل، فسيواصل الطرف اآلخر تزوير الحقائق، ومن ورائه حاضنة رس            
 .تضيف إلى الخضوع لإلمالءات األميركية كرهاً عميقاً للحركات اإلسالمية

  10/11/2008الدستور، 
 

 قلقٌ من انفجار يدمر صيدا وجوارها: عين الحلوة .56
 إبراهيم األمين

، لم يعد االمر يقتصر على حرمانهم حق الحياة العادية. لقد جرد أبناء المخيمات في لبنان حتى من الحلم«
صار االمر ينال من كل . وال حرمانهم أرضهم االصلية أو التنقل والعمل والهدوء والتطور واالزدهار

شيء فيهم، من آدميتهم ومن إنسانيتهم، حتى كان المطلوب تحويلهم الى الشيء، وهذا أخطر ما في 
م منصباً له دوره هذه العبارات هي لمفتي صيدا الصديق الشيخ سليم سوسان، الذي يحتل اليو. »الحكاية

وكان سلفه الراحل الشيخ محمد سليم جالل . التاريخي في حماية المدينة ووحدتها االهلية وحتى السياسية
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، وكان له الدور االبرز في منع 1982الدين من أبرز قادة حركة المقاومة ضد االحتالل بعد اجتياح عام 
إسرائيل بألف طريقة الى تحقيق هذه الفتنة، حتى تحويل المدينة الى مكان لالقتتال الداخلي بعدما سعت 

مع شرق المدينة، كان لدار االفتاء دور في تظهير واضح لصورة المشكلة بين كل أبناء المنطقة من جهة 
وكل عمالء االحتالل من جهة ثانية، ولم يكن يجد ما يجعله يميز بين العمالء من الذين سكنوا المدينة 

لكن أهم من دور هذه الدار، كان ما يتصل بحفظ المدينة . »القوات اللبنانية«ا علم القديمة وبين الذين لبسو
 .مقراً وممراً ومدخالً وملجأ لكل المقاومين الذين عرفهم العالم العربي منذ قيام إسرائيل

، فإن وإذ تأثرت المدينة كثيراً بالموجة التي ضربت لبنان مذهبياً وسياسياً خالل االعوام الثالثة الماضية
الجهود الفعلية تنصب اليوم على ما يتصل بالوضع في مخيم عين الحلوة، حيث باتت االمور تحتاج برأي 
فعاليات المدينة الى عالج خاص، ألن االنفجار إذا وقع فلن تقتصر حدوده على مساحة المخيم الضيقة 

ات قريبة، حتى ليبدو المشهد على أهلها بل ستتجاوزه لتصيب المدينة بكل أحيائها كما ستصيب قرى وبلد
ولذلك فإن تجاهل الواقع القائم اآلن، . عندها أقرب الى حرب أهلية تشارك فيها كل طوائف لبنان ومذاهبه

واستسهال حصر العالجات بالشق االمني سيكون له أثره المدمر على هذه المنطقة، وستكون له انعكاساته 
حل الزهراني جنوباً حتى قرى شرق صيدا وحارتها شرقاً على كل الجوار، من أطراف إقليم التفاح وسا

وصوالً الى المدينة وساحل إقليم الخروب شماالً، وهو االمر الذي ال يمكن حصره حتى ولو انتشرت 
أما إذا كان في عقل أحد ما، بمعزل عن موقعه أو شأنه، سياسياً أو . عشرات الوحدات العسكرية واالمنية

زبياً، أنه يمكن تكرار كارثة نهر البارد في صيدا، فهذا يمثل الجنون بعينه، ولن رسمياً أو عسكرياً أو ح
 .يكون بمقدور أحد في لبنان تحمل نتائجه

وحتى اللحظة يبدو أن في الجانب اللبناني من هو ملتفت الى هذه المخاطر، وسط معلومات تشير الى 
المور نحو االسوأ، ولكن االمر ال يتوقف اتصاالت امنية لكن بطابع سياسي، وهناك من يخشى تدهور ا

وهناك أيضاً في الجانب الفلسطيني . عند حدود ما يقال أو ما يبحث عندما يكون هناك ملف امني ساخن
من هو في حالة ذعر إزاء محاولة البعض تبسيط االمر وجعله في حدود مشكلة بعض المطلوبين التي 

 :ي هذا السياق تورد جهات معنية وواسعة االطالع، اآلتيوف. يمكن تسويتها من خالل قوة امنية رادعة
إن السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس وقيادة فتح في لبنان، ليست هي الطرف : أوالً

المخول بت األمر في أي حال من االحوال، وحتى المعطيات الميدانية الموجودة لدى الجميع تفيد بأنه 
ن حظيت بدعم سياسي ومادي، أن تحسم االمور لمصلحتها مهما ادعت من قوة ليس بمقدور فتح، حتى وإ

 .ومهما بالغت في االستعراض
إن الخالفات داخل تنظيم فتح في لبنان لم تعد مجرد خالفات تنظيمية تحل من خالل مندوب من : ثانياً

ن تفيد في إعادة هنا أو مندوب من هناك، وحتى محاولة حصر االموال بيد هذا والسالح بيد ذاك، ل
االعتبار الى هذه القوة ما لم يكن فيها اليوم موقف سياسي موحد، وما دامت صفوفها القيادية تعج 

 .باالنتهازيين الباحثين عن ادوار في اي مكان وعلى حساب اي كان
من على الحكومة اللبنانية المبادرة الى تصنيف واضح ودقيق للوائح المطلوبين داخل المخيم، : ثالثاً

لبنانيين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، وأن يصار الى تسويات فعلية ال شكلية، وأن يتم االمر بصورة 
واضحة ال على قاعدة االبتزاز التي تفرض على مطلوب أن يتحول مخبراً عند هذا الجهاز أو عند هذه 

ي تحولت مع الوقت من القوة لقاء العفو عنه، وأن يصار بعدها الى إنهاء ملفات تخص مئات الحاالت الت
حالة فار من مالحقة أمنية ألنه أطلق النار في عرس شقيقته الى مطارد ألنه شكّل عصابة سرقة وحيازة 

 .أسلحة
 آذار الذي فكر باالستعانة بالسالح الفلسطيني على خلفية سياسية أو مذهبية، أن 14على فريق : رابعاً

ستثماره هي حرب اهلية داخل المخيمات اوالً، وبالتالي يكتشف أنه أمر غير ممكن التطبيق، وأن كلفة ا
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فإن أي تفكير جدي لدى الحكومة بحوار مع الفلسطينيين للوصول الى حل يجب أن يقوم مع الشرعية 
 .الحقيقية ال مع الشرعية التي قرر جورج بوش اعتمادها

انة الحليف التاريخي وأخيراً، تبدي هذه الجهات مالحظة تتصل بدور القوى التي تضع نفسها في خ
واالستراتيجي للشعب الفلسطيني، إذ إن التعبير عن إنسانيتنا لم يعد يكتمل بإعالن التعاطف والتضامن، 

  فهل من يجرؤ على اقتحام المخيم بشاحنة مليئة بمواد البناء ال بالمتفجرات؟
  10/11/2008األخبار، 
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