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  حوار العبر   يحصلوا عليهأن أرادوا ما لم يتمكنوا من الحصول عليه في الحرب والحصار: ابو مرزوق .1

 أمسقال موسى ابو مرزوق، نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس : الناصرة ـ زهير اندراوس 
ان حماس تنظيم له مؤسسات تتخذ القرارات، انهم يتحـدثون          " القدس العربي "يث خص به    االثنين في حد  

عن التدخالت االقليمية لمنع الحوار، ولكنهم يقصدون عملية اسقاط الن قراراتهم مرتبطة باالتفاقيات مع              
  .العدو الصهيوني ومع االدارة االمريكية، وبالتالي ال يستطيعون الخروج عن هذه القرارات

اضاف نحن نتمنى ان يكون الحوار اليوم، ولكن على اسس سليمة وفي اجواء صحيحة وسليمة تـؤدي                 و
  .الى توافق داخلي فلسطيني بعيدا عن االجندات الخفية

وفي معرض تعقيبه على سؤال قال ابو مرزوق ان المقصود من هذه المفاوضات فـي القـاهرة كـان                   
  .ة لمحمود عباس للتوقيع على اتفاقية مع اسرائيلالحصول على ضوء اخضر من الفصائل الفلسطيني

اما بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية المصري، احمد ابو الغيط، بأن مصر لن تقوم باجراء تعـديالت                
على الورقة المصرية للحوار الفلسطيني، فقال ابو مرزوق اعتقد انه يطلق هذه التصريحات النـه غيـر                 

  .التي قمنا باجرائها مع الطرف المصريمطلع بشكل كامل على المفاوضات 
  :وفيما يلي النص الكامل للحديث

ـ ما هو تعقيبكم على القرار االسرائيلي باغالق المعابر نتيجة اطالق صواريخ القسام باتجـاه جنـوب                 
  الدولة العبرية؟

ث بـاغالق   ـ المعابر في قطاع غزة مغلقة منذ اربعة ايام، والتأكيد على اغالق معابر هو شيء والتحد               
 40جديد هو شيء اخر، حتى البترول الصناعي المتعلق بمحطات توليد الطاقة متوقف عن العمل، واآلن                

  .بالمائة من قطاع غزة يعيش في ظالم خطير، وخاصة في مدينة غزة
فتح تدعي ان قوى اقليمية وفلسطينية، وتقصد سورية وايران، كانت السبب وراء تأجيل حوار القـاهرة                

   حماس اعتذرت عن المشاركة بسبب هذه الضغوط، ما هو ردكم على هذه االدعاءات؟وان حركة
 اوال اريد ان انوه الى ان سورية، التي يتحدث عنها نبيل شعث، ممثل الرئيس عباس في القاهرة، هي                   -

اصال مدعوة للمشاركة في هذا الحوار، واعتقد ان نبيل شعث نفسه وايضا المصريين يعلمون علم اليقين                
بأن قرار حماس بالمشاركة او عدم المشاركة هو قرار مستقل، حماس هو تنظيم لـه مؤسـسات تتخـذ                   
القرارات، وبالتالي هذه االقوال عن حركة حماس هي غير صحيحة بالمرة، وهم يعلمون ذلـك جيـدا،                 

قيات مـع   واريد ان اقول انهم يتحدثون عن االقليمي، اي عن عملية اسقاط، الن قراراتهم مرتبطة باالتفا              
العدو الصهيوني ومع االدارة االمريكية، وبالتالي ال يستطيعون الخروج عن هذه القـرارات، وبالتـالي               
فانهم يظنون بأن غيرهم من التنظيمات تمارس نفس السياسة عن طريق االرتباط بهذه الدولة او بتلـك،                 

بتعدوا عن المناكفات الـسياسية     لذلك فانها عملية اسقاط اكثر من كونها عملية سياسية، ولذلك يجب ان ي            
  .واالبتعاد عن الكلمات والتصريحات التي ال تمت الى الحقيقة بصلة
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ـ نبيل شعث صرح في مؤتمر شرم الشيخ بانه يتوقع تجديد الحوار بين الفصائل خالل اسـبوعين، الن                  
  ل مثله؟حالة االنقسام منعت الرئيس عباس من التوصل التفاق سالم مع اسرائيل، هل انت متفائ

 هذا دليل على ان عملية المصالحة لم تكن بهدف التوصل الى مصالحة، بل لـدعم الـرئيس عبـاس                    -
الجراء المصالحة مع العدو الصهيوني وتعزيز االتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لذلك هذا شـيء جديـد                

يقولـون ان حمـاس     كان حريا بهم ان يكشفوا عنه قبل ذلك، بدل الحديث عن قضايا اخرى، اذا كان هم                 
. قرارها بعدم الحضور هو قرار اقليمي، فهل بعد اسبوعين سيتغير القرار االقليمي الذي يتحدثون عنـه               

نحن نتمنى ان يكون الحوار اليوم، ولكن على اسس سليمة وفي اجواء صحيحة وسليمة تؤدي الى توافق                 
  .داخلي فلسطيني بعيدا عن االجندات الخفية

ري احمد ابو الغيط صرح ايضا للصحافيين اول من امس، االحد، فـي شـرم               ـ وزير الخارجية المص   
  الشيخ بان مصر لن تتخلى عن الورقة المصرية التي قُدمت للفصائل، ما هو تعقيبكم على هذا التصريح؟

 بالتأكيد، مصر ال تستطيع ان تتخلى عن الورقة الفلسطينية وعن الصراع، ليس فقـط بـسبب البعـد                   -
المصري، انما العتبارات سياسية اخرى، الن الملف الفلسطيني سيبقى الملـف الـساخن             االمني القومي   

اما عن قوله ان المصريين لن يقومـوا بـاجراء          . وصاحب االولوية االولى لدى صناع القرار في مصر       
تعديالت على الورقة التي قُدمت لنا، فانا اعتقد انه يطلق هذه التصريحات النه غير مطلع بشكل كامـل                  

  .على المفاوضات التي قمنا باجرائها مع الطرف المصري
ـ وما هو تعقيبكم على اقوال مصادر اسرائيلية رسمية ان حوار القاهرة بين فتح وحمـاس يتعـارض                  

  جوهريا مع المفاوضات الثنائية بين اسرائيل وبين السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس؟
ارته حركة فتح باتجاه االسرائيليين وحماس تعتقـد ان هـذا الـنهج              على كل حال هو خط سياسي اخت       -

السياسي كان وما زال وسيبقى خطا، القضية االساسية في الحوار الوطني الفلسطيني هي خالف سياسي               
منبعه هو الطريق التي تتعامل بها حركة فتح مع القضية الفلسطينية، والطريق االستراتيجي الذي تتعامل               

  .سبة للقضية الفلسطينيةمعه حماس بالن
ـ ما هي القشة التي قصمت ظهر البعير ودفعت حركة حماس الرسال اعتذار للقاهرة بأنها لن تـشارك                  

  في حوار القاهرة، الذي كان مقررا ان ينطلق امس االثنين؟
هو ما ذكرته سابقا، الن المقصود من هذه المفاوضات في القاهرة كان الحصول على ضوء اخضر من                 -

ائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية مع اسرائيل، هو حقيقة االمر ان ما تم االعالن عنه في هذه االيام                  الفص
بوضوح بأنه كان يراد من هذه المفاوضات اخضاع حماس لما يقال عن التزامـات منظمـة التحريـر                  

حـصار والقتـل    الفلسطينية، اي االعتراف باسرائيل، وما لم يتمكنوا من الحصول عليه في الحـرب وال             
واالغتيال ارادوا ان يحصلوا عليه عبر االتفاقيات في القاهرة من خالل الحوار الوطني الشامل، هذا مـا                 

  .اعلنوه صراحة، واعتقد ان هذا هو جوهر القضية
ـ هل حركة حماس على استعداد لالعتراف المؤقت باسرائيل مقابل اقامة دولة فلسطينية في حدود مـا                 

  ؟1967يونيو من العام /  من حزيرانقبل عدوان الرابع
 القضيتان ال عالقة بينهما، الدولة الفلسطينية هي حق فلسطيني مطلق، االعتراف باسرائيل ليس شرطا               -

  .القامة دولة فلسطينية
ديسمبر المقبل، نائب وزير االمن     / ـ بالنسبة للتهدئة التي ستنتهي في التاسع عشر من شهر كانون االول           

ول انه يأمل ان تمدد وباراك يقول انه تلقى رسائل مطمئنة من حماس عبر المصريين بـان              االسرائيلي يق 
  الحركة ايضا تريد تمديد التهدئة، ما هو رأيك؟

ـ اعتقد ان السياسة االسرائيلية في الوقت الحاضر تتجه نحو انهاء التهدئة وليس تثبيتها او الحديث عـن     
المور االخرى سيؤدي في نهاية المطاف الى وضع بموجبـه ال           تجديدها، الن استمرار اغالق المعابر وا     

  .احد يلتفت الى التهدئة
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  ـ ما هو تعقيبك على انتخاب باراك اوباما رئيسا للواليات المتحدة االمريكية؟
 نحن اآلن ال نريد ان نحكم على ما كان يتحدث عنه في اثناء المعركة االنتخابية، ال نريـد ان نحكـم                      -

كن اول تعيين له، رام عمانوئيل االسرائيلي رئيسا لطاقم البيت االبيض ال يبـشر خيـرا،                على افعاله، ول  
اما بالنسبة لمحادثات بين االدارة االمريكية وبين حركـة         . ويدلل على ان المسألة ال تسير نحو االيجابية       

من قبل االدارة   حماس، فنقول ان سياسة حماس منفتحة في هذا االتجاه، واذا كانت هناك خطوات ايجابية               
  .االمريكية باتجاه حماس، سنقابلها بخطوات ايجابية

  ـ هل ملف الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شليط نزل عن االجندة؟
ـ هذا القرار سواء ادخال موضوع شليط من عدمه هو بيد الحكومة االسرائيلية، اذا كانت تريد اعادتـه                  

واريد ان اؤكد هنا ان العديد من الوسطاء مـن غيـر            . تالى االجندة فهي تستطيع فعل ذلك خالل ساعا       
المصريين ما زالوا يأتون الينا، ولكن االمر متعلق بقرار اسرائيلي جدي فيما يتعلق بفك االسـير غلعـاد     

 .شليط
  11/11/2008القدس العربي، 

  
   والحكومة تنفيتتهم الحكومة المقالة بمنع إحياء ذكرى عرفات" هيئة العمل الوطني" .2

 المستـشار الـسياسي      أن  جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    11/11/2008الحياة،  رت  ذك
للحكومة الفلسطينية المقالة أحمد يوسف نفى أن تكون حكومة هنية ترفض إحياء الذكرى الرابعة للزعيم               

ية سـعيد صـيام،     هذا ليس صحيحاً، واتصلت بوزير الداخل     ": "الحياة"وقال لـ   . الفلسطيني ياسر عرفات  
في أي دولة يجب أن يتقدم من يريد أن يحيي مناسـبة أو حفلـة بطلـب إلعـداد                 : "وأضاف. ونفى ذلك 

الترتيبات، لتكون هذه الجهة هي المسؤولة أمام األجهزة األمنية بااللتزام بعدم اسـتغالل هـذه المناسـبة          
حداث نوع من الفوضى المتعمـدة،      تسعى إلى إ  "واتهم جهات لم يسمها بأنها      ". إلحداث تصعيد أو تخريب   

  ".وأن هناك نيات سيئة ومخططاً لذلك
اتهمت أمس الحكومة المقالة بمنعها من إقامة مهرجـان إلحيـاء الـذكرى             " هيئة العمل الوطني  "وكانت  

عن عضو الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية       " فرانس برس "ونقلت وكالة   . الرابعة لرحيل عرفات  
نؤكد أننا بذلنا أقصى جهـدنا      : "وليد العوض قوله خالل مؤتمر صحافي أمس      " حزب الشعب  "القيادي في 
 الذكرى الرابعة لوفاة القائد الرمز، إال أن الهيئة اصطدمت بعقبات عدة، على رأسها مـا                إحياءمن أجل   

غزة بتنفيذ حملـة     في   األمنيةاألجهزة  "واتهم   ".أعلنته الحكومة المقالة في غزة بمنعها إحياء هذه الذكرى        
اعتقاالت لكوادر فتح وجعلهم يتعهدون عدم المشاركة في إحياء الذكرى، عالوة على مداهمـة المطـابع                

وأوضح ". تلقينا رداً مباشراً وقاسياً بمنع إحياء الفعالية      : "وقال". ومنعها من طبع صور الرئيس أبو عمار      
ي تصعيد لألمور، قررنا إحياء الـذكرى بـالوقوف          وتجنباً أل  أبنائناحرصاً على دماء    " الهيئة أنه    أعضاء

 صباحاً، ولبس الكوفية الفلسطينية من الساعة السادسة مساء حتى التاسعة،           11خمس دقائق حداداً الساعة     
  ".ورفع األعالم السوداء على أسطح المنازل وإيقاد الشموع

تلقـت أي   "صين أن تكون وزارته      إيهاب الغ  ]المقالة[ونفى الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس       
إال أن أعضاء الهيئـة أكـدوا فـي         ". طلب بإقامة مهرجان في ذكرى رحيل عرفات من قبل حركة فتح          

لجنة التواصل في الهيئة قامت باإلشعار للقيام بهـذه الفاعليـة حـسب الدسـتور               "المؤتمر الصحافي أن    
ح إلقامة المهرجان مـن دون إذن رسـمي   أي محاولة من قبل حركة فت "واعتبر الغصين أن     ".الفلسطيني

هناك معلومات أمنية تفيد أن عناصر منفلتة ستقوم بزعزعة         "وأشار إلى أن    ". هي محاولة مرفوضة تماماً   
  ".األمن واالستقرار في قطاع غزة في ذكري رحيل عرفات بناء على تعليمات من قبل مقاطعة رام اهللا

 في تصريحات خاصـة لــ        أكد  إيهاب الغصين  أن غزة من   10/11/2008قدس برس   وأوردت وكالة   
 األمنية االستثنائية تحسبا لمظاهر فلتـان  اإلجراءاتأن أجهزة األمن قد اتخذت مجموعة من " قدس برس "
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نحن لـدينا   : "أمني يمكن أن تنشأ على هامش اعتزام فتح إحياء ذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات، وقال              
الفوضى والفلتان األمني، وتحاول استغالل مناسبة ذكرى رحيل        معلومات أن هنالك جهات تخطط إلثارة       

الرئيس ياسر عرفات من أجل هذا الغرض، ونحن لن نسمح لها بذلك كما فعلت في العام الماضي، وقـد                   
  ".اتخذنا كافة االستعدادات الالزمة لحماية األمن واالستقرار في غزة

  
  يباًوالتفاصيل ستُكشف قر" قُتل بالسم"عرفات : القدوة .3

ناصر القدوة أنه يتوقع أن تتوافر قريبـاً        " مؤسسة عرفات للتراث  "أكد رئيس   :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
فـرانس  "ورجح القدوة، في مقابلة مع وكالـة         .معلومات عن سبب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات       

كل يوم يظهر كـالم     "ى أن   ، الفتاً إل  "أن تتوافر قريباً معلومات عن سبب وفاة ياسر عرفات        "أمس  " برس
: وأضاف". يحمل مؤشرات عن تصفية عرفات، وفي كل يوم نقترب من جزئية التسميم الذي تعرض له              

ربما خالل سنة أو سنتين على أبعد تقدير ستتضح الحقيقة، ألنه ال يوجد سر في إسرائيل، وألننا نتـابع                   "
ن عن كيفية وفـاة عرفـات، لكننـا نجمـع           ال يوجد دليل قاطع حتى اآل     "غير أنه استدرك أنه      ".القضية

فـي كـل    : "وقـال ". المعلومات ونحللها ألن الوصول إلى حقيقة قتل عرفات مسؤولية شخصية ووطنية          
األحوال، إسرائيل مسؤولة عن سبب الوفاة، إذ كانت هناك إجراءات مقـصودة للـتخلص مـن القيـادة                  

 حتى قبل مرضـه، وأنـا شخـصياً هـذا           هناك كالم عن تسميم عرفات    ... السياسية للشعب الفلسطيني  
عرفات غُيب بمسؤولية إسرائيلية مباشرة، وهو      "ورأى أن   ". شعوري، وهو مستند إلى مسؤولية إسرائيل     

أمر ال نقاش فيه ألن إسرائيل فرضت حصاراً همجياً لفترة زمنية طويلة على عرفـات ووضـعته فـي                   
  ".ظروف معيشية صعبة

ل باريس اعتقد لبعض الوقت أنه تمكن من النجاة من المـوت أو             عرفات بعد أن وص   "وكشف القدوة أن    
 إلى باريس، ونحن أيضاً اعتقـدنا االعتقـاد         لوصولهالقتل نتيجة التحسن المضطرد في اللحظات األولى        

  ".سرعان ما تبدد هذا االعتقاد بسبب عودة تدهور وضعه الصحي"، لكن "نفسه
ني سأتحدث في الوقت المناسب عن الحديث الذي جـرى          حديث ثنائي بيني وبين عرفات، لكن     "ولفت إلى   

  ".أنه كالم غير سياسي، لكنها مسألة شخصية ال أستطيع الحديث عنها اآلن"، موضحاً "بيننا
وقلنـا  " وجود عرفات فـي المستـشفى        أثناءوأشار إلى أنه ذهب مع ليلى شهيد إلى الخارجية الفرنسية           

ى ذكر سبب وطريقة وفاة عرفات، نطلب أن ال تبتـدعوا سـبباً             للفرنسيين أنه إذا لم يكن لديكم قدرة عل       
جاء طلبنا ألن التوصل في ذلك الوقت إلى سبب الوفـاة مـسألة سياسـية، إذ أن                 : "وقال". وهمياً للوفاة 

  ".الفرنسيين ليس لديهم االستعداد إلعطاء الحقيقة كاملة حينها
 وهذا كان في حد ذاته إيجابياً وجيداً، لكـن لـم            الفرنسيين لم يكذبوا عند إعالن سبب الوفاة،      "وأوضح أن   

الفرنسيين قالوا كالماً واضـحاً عـن       "وأضاف أن   ". تصل األمور إلى حد إعالن الحقيقة بطريقة مباشرة       
مرض السرطان، والتقرير ال يوجد به مثل       : سبب الوفاة، وهو تكسر الصفائح، وقالوا إن له ثالثة أسباب         

ام في الجسم، والتقرير ال يوجد به ما يشير إلى ذلك، بل يوجد نفي قـاطع                هذا االحتمال، والتهاب حاد ع    
ولفـت إلـى أن      ".لالحتمالين، والسبب الثالث تسمم، وقالوا لم نجد سماً معروفاً لدينا تعرض له عرفات            

ن اإلسرائيليين قالوا أمام مجلس األمن إنه ال بد من تغيير القيادة الفلسطينية، وتحدث  شارون وموفاز ع                "
 أكثـر  جورج بوش أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة         األمريكيالتخلص من عرفات، كما تحدث الرئيس       

ربما مع رحيل إدارة بوش، ستتغير قضايا كثيـرة    : "وقال". من مرة عن ضرورة تغيير القيادة الفلسطينية      
  ".في شأن هذا الموضوع

  11/11/2008الحياة، 
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  تمرداً يدرس إعالن غزة إقليماً معباس .4
هناك تحركا عاجال   " محمود عباس في رام اهللا إن     الفلسطيني  قال مصدر مقرب من مكتب الرئيس       : غزة

لدى القيادة الفلسطينية لتدارس الوضع الجديد الناتج عن رفض حماس للحوار والعمل من اآلن فـصاعدا                
ات عنـه وخاصـة     على أن حماس حركة محظورة رسميا وإعالن غزة إقليما متمردا وقطع كافة الخدم            

باإلضافة إلى المشاورات التي ستجريها القيادة الفلسطينية مع كل أطراف الـصراع،            "وتابع أنه   ". المالية
فان التفكير يتجه فعليا إلعادة غزة إلى الشرعية بالقوة المسلحة، باإلضافة إلى اإلسراع في الشروع بتقديم                

عدل الدولية في الهاي التخاذ القرارات الدولية       أوراق وشهادات رسمية تدين حركة حماس إلى محكمة ال        
  ". الالزمة بشأنهم

 10/11/2008البيان، اإلمارات، 
  

   لن تهتم بالملف الفلسطيني على المدى القصيرتهإداروالتقينا مستشارين ألوباما سراً : يوسف .5
ار الـسياسي    المستـش   أن  جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    11/11/2008الحياة،  ذكرت  

للحكومة الفلسطينية المقالة أحمد يوسف أكد أن لقاء سرياً جرى بين قيادات فـي حمـاس ومستـشارين                  
اتصاالت جرت بيننا وبين    "إن  " الحياة"وقال لـ    .للرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما في قطاع غزة       

م نـصحونا بعـدم اإلدالء بـأي        عبر اإلنترنت والتقينا بعضهم في غزة، لكنه      ) أوباما(بعض مستشاريه   
جون " تصريحات عن هذا اللقاء حتى ال ينعكس سلباً على حملته االنتخابية، أو يستغله منافسه الجمهوري              

، الفتاً إلى أنـه كانـت تربطـه         "ما زالت هناك عالقة تواصل مع مستشاري أوباما       "وأوضح أنه    .ماكين
وقـال إن رئـيس الحكومـة       . في الواليات المتحدة  مع بعضهم عندما كان مقيماً      " عالقة زمالة وصداقة  "

ورجح أن يسلك أوباما فـي       .إسماعيل هنية سيرسل برقية تهنئة إلى أوباما لمناسبة فوزه في االنتخابات          
الشرق األوسط  "جورج بوش، لكنه لفت إلى أن       " نمطاً مغايراً عن نهج خلفه    "سياساته في الشرق األوسط     

األزمة االقتـصادية وإيـران     "، التي توقع أن تتصدرها      "لى رأس أولوياته  والقضية الفلسطينية لن يكونا ع    
  ".والعراق وأفغانستان، وهي قضايا تحتل المرتبة األولى

إدارة الواليات المتحدة الجديدة بإيجاد     "أحمد يوسف طالب     أن   غزةمن   11/11/2008الخليج،  وأضافت  
ضمان مصالحها في المنطقة ولكـسب الـشارع        تصور حل للقضية الفلسطينية والتعاطي مع هذا الحق، ل        

تقدم اإلدارة األمريكية الجديدة على التواصل مع حماس عبر شخـصيات           "، وتوقع أن    "العربي واإلسالمي 
  ".سياسية مخضرمة ومختصين في هذا الشأن، إلى جانب تحرك أوروبي أيضاً في هذا االتجاه

  
6.  مير التهدئة والضغط النتزاع مواقف سياسيةإغالق معابر غزة محاولة لتدالحكومة المقالة تعد  

 محاولة لتـدمير  ]في قطاع غزة[اعتبرت الحكومة المقالة أن إغالق المعابر   : أحالم حماد، وكاالت   -غزة  
خياراتنا كثيرة ولن نقف مكتوفي األيدي وشعبنا       "التهدئة والضغط النتزاع مواقف سياسية، محذرة من أن         

، مشيراً إلى   "االحتالل المسؤولية الكاملة  " الحكومة المقالة طاهر النونو      وحمل المتحدث باسم   ".يقتل ببطء 
غزة ستعاني من   "نفاد غالبية كميات غاز الطهي وتوقف معظم المخابز ونفاد الوقود الصناعي، وقال إن              

  %".50عجز في إمدادات الطاقة يبلغ حوالي 
  11/11/2008الخليج، 

  
  تنظيم مناوئ للسلطة ويشدد أن الحركة ماسوجود معتقلين سياسيين من حينفي  فياض .7

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض وجود معتقلـين         .): أ.ب.د( ، عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
 إال أنه ذكر أن هناك معتقلين على خلفيـة          ،سياسيين من حركة حماس في السجون الفلسطينية في الضفة        

 مشددا على أن حماس هي تنظـيم منـاوئ          ،مويل شراء سالح  محاولة إخالل باألمن وحيازة سالح أو ت      
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السلطة الفلـسطينية ليـست طرفـا وال    "وقال في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين          .للسلطة الفلسطينية 
يجوز أن تكون طرفا في الحوار كسلطة، فنقطة البداية في أي حوار هي السؤال الذي يجب اإلجابة عليه                  

لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أيا كانت أطيافهم الـسياسية             هل السلطة بيت     ،من الجميع 
 ".أم ال؟ وإذا لم يكن ذلك مقبوال فعندها لن يكون هناك أبدا حل

 ،وأكد أنه بصرف النظر عن كل ما قيل في موضوع المعتقلين السياسيين ال يوجد معتقل ألنه من حماس                 
 على خلفية اإلخالل    ،صائل أخرى من كافة األلوان واألطياف     وإنما هناك معتقلون من حماس ومن فتح وف       

لينته هذا الوضع فتنتهي كل هذه العملية، فال تستطيع أن          "وأضاف  . باألمن وامتالك سالح وتمويل السالح    
 فحماس هـي تنظـيم      ،تمارس الحكم بمسؤولية وأن تتعامل مع حماس وكأنها تنظيم غير مناوئ للسلطة           

 عندنا معتقلون على خلفية أنهم من حماس فالتركيز في السلطة هو على معالجة              مناوئ للسلطة ولكن ليس   
 ".قضايا الفلتان والفوضى
 ".الهم األكبر هو االحتالل والتحدي هو إنهاء هذا االحتالل"وتمسك فياض بمبدأ أن 

  11/11/2008الوطن، السعودية، 
  

  ن المعتقلين السياسيين اإلفراج عها لم يكن ضمن تحفظا12ً ت مصرحماس سلم: المالكي .8
 والناطق اإلعالمي باسم الحكومة انه ال يوجـد فـي           اإلعالمرياض المالكي وزير    .  أكد د  :وفا-رام اهللا 

 المعتقالت الفلسطينية تحتوي على معتقلين من كـل         أنسجون السلطة أي معتقلين سياسيين، مشيراً إلى        
 هناك معتقلـين سياسـيين فـي       أنمن يقولون   داعيا كل الصحفيين و   . الفصائل وعلى خلفيات جنائية فقط    

وأشار المـالكي خـالل مـؤتمر       . سجون السلطة بالضفة إلى زيارة المعتقالت والتأكد من صحة قولهم         
 حماس رفضت   أن إلى،  أمسفي مقر رئاسة الوزراء في رام اهللا        ) 79(صحفي عقد عقب جلسة الحكومة      

 تحفظا على الورقة    12، فحركة حماس قامت بتسليم      البدء بالحوار باشتراطات لم تكن موجودة في السابق       
المصرية لم يكن ضمن هذه التحفظات اإلفراج عن المعتقلين السياسيين أو حضور الرئيس محمود عباس               

 . حماس ال تريد الحوارأن جلسات الحوار، هذا يدل على إلى
 11/11/2008الحياة الجديدة، 

  
  "فتز"مفهوم أنابوليس صحيح لكن التنفيذ : فياض .9

إذا كـان اإلسـرائيليون      "بأنه صرح رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض،        : محمد أبو خضير   -القدس  
 ".يبحثون عن شريك فلسطيني لتجميل االحتالل فلن يجدوا فلسطينيا واحدا يقبل بذلك ولو بعد ألف سـنة                

 رام اهللا، انـه     وقال فياض خالل لقاء مع كتاب األعمدة ومحرري الصحف في مقر رئاسة الوزراء فـي              
 مستوطن جديد في األراضي الفلـسطينية       ألف 100 اليوم، هناك    إلى 2000منذ مؤتمر كامب ديفيد عام      "

 مرشح عشية االنتخابات اإلسرائيلية لديه الجـرأة الن         أوال يوجد مسؤول إسرائيلي     "، مؤكداً انه    "المحتلة
  ".يقول، يجب وقف االستيطان

، اال ينتظر فترة طويلـة كمـا        أوباما انه يتوقع من الرئيس الجديد باراك        وعن االنتخابات األميركية، قال   
 أالال أتوقـع    : "وأضاف. فعل الرئيس جورج بوش حتى ينخرط ويهتم شخصياً بعملية السالم في المنطقة           

 أنابوليس"، مؤكداً أن مؤتمر     " سنة ونصف السنة بما يجري في فلسطين       أوليكترث اوباما كما فعل بوش      
  ".فيه حل للمشكلة السياسية والمفهوم صحيح، لكن التنفيذ زفتكمفهوم، 

 يتـرنح ويتعـرض لخطـر       1967 الحل القائم على أساس حل الدولتين في حدود عام           إن"وقال فياض   
 مستوطنة، وما يقرب من نصف مليون مستوطن، والوقت آخذ في النفـاد فـي               170االنهيار تحت وطأة    

منزل أحد المستوطنين أو طريق يمهد لهم، كما مع كل شـريحة            شأن هذا الحل مع كل طوبة توضع في         
إسمنتية يبنى فيه جدار الفصل العنصري الذي يسير ويتمدد كاألفعى في الضفة الغربية والقدس المحتلة،               
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سيأتي اليوم الذي سـينهار     : "وتابع ". أن نتقاسم القطعة أو نفيها من األرض       إمكانيةوتتالشى مع ذلك كله     
ولتين، وسنواجه حينها صراعاً على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا من أجل المساواة فـي                فيه حل الد  

ومع ذلك ما زال يحدوني األمل بأن، ومن خالل المفاوضات، يمكننا التوصل            "،  أكدلكنه  ". حق التصويت 
 نعيـد   ، إن هذا األمر يتطلب منا أن      1967 حل واتفاق سالم دائم أساسه حل الدولتين على حدود عام            إلى

  ".لمفهوم حل الدولتين وزنه واعتباره ومصداقيته
  11/11/2008الراي، الكويت 

  
   بيانات اإلدانة لالستيطانإصدارلم يعد كافياً من المجتمع الدولي :  فياضحكومة .10

 االستيطانية التي تصاعدت مؤخرا في مدينة       لإلجراءات إدانتهجدد مجلس الوزراء     :كتب حسام عز الدين   
وكان مجلس الـوزراء     .اإلجراءات فيما تعلق بتلك     "إسرائيل" "مهادنة" المجتمع الدولي بـ     القدس، متهما 

 عائلة الكرد من منزلها     إخالء آخرها، النشاطات االستيطانية في المدينة والتي كان        أمسبحث في جلسته    
اء  عقـب اجتمـاع مجلـس الـوزر        اإلعـالم وقال وزير    . حي استيطاني في الشيخ جراح     إلقامةتمهديا  

 تفريغ المدينة   إلى الهادفة   اإلسرائيليةنحن ندين هذا الموضوع بشدة، الذي يصب في السياسة          "للصحافيين  
نحـن  ": ضاف وأ ."اإلجراءات وان نسكت عن هذه      األيديمن الفلسطينيين، وهذه المرة لن نقف مكتوفي        

 وسكوته عن هذه    إلسرائيل وكذلك المجتمع الدولي على مهادنته       األخير مسؤولية التصعيد    إسرائيلنحمل  
 بيانات تدين مـا     إصدارلم يعد كافيا    ": المالكيرياض   قال   "األيام"وفي رده على سؤال لـ       ."اإلجراءات

 واشد من المجتمـع     أقوى ومنازلهم، وهناك حاجة لتدخل      أرضهم ضد الفلسطينيين على     إسرائيلتقوم به   
 ."الدولي

 11/11/2008األيام، فلسطين، 
  

  بية يطالب بتفعيل دور الفصائل لمواجهة سياسة تهجير وتهويد القدسأبو حلالنائب  .11
أحمد أبو حلبية مسئول ملف القدس في المجلس التشريعي بـضرورة تفعيـل دور              .طالب النائب د   :غزة

الفصائل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة لمواجهة سياسة التهجير والتهويد التـي تواجههـا المدينـة                
وقـال أبـو     .ينيين، والتي كان آخرها تهجير عائلة الكرد من منزلها في المدينة المقدسة           وسكانها الفلسط 

نطالب بضرورة تفعيل دور الفصائل من خالل مقاومة االحتالل على نمط ما قـام              : "حلبية في بيان أمس   
وأكـد أن    ".به الشباب المقدسيين من عمليات الجرافات والباصات في المدينة المقدسة في الشهور السابقة            

الوضع في المدينة المقدسة يحتاج لموقف جاد على المستوى الفلـسطيني الرسـمي والـشعبي، وعلـى                 
وأوضح أن هذه اإلجراءات تأتي فـي        .المستوى البرلماني والجماهيري لنصرة المدينة والمسجد األقصى      

وأشار .بين إسرائيليين إطار ترحيل أهالي مدينة القدس من عقاراتهم ومنازلهم وأرضهم واستبدالهم بمغتص          
أبو حلبية أن موقف كتلة التغيير واإلصالح هو موقف ينبثق من موقف حماس والمتمثل بأن القدس مـن                  

  .الثوابت األساسية للشعب ولن يسمح بالتفريط بها على اإلطالق
  11/11/2008صحيفة فلسطين، 

  
 نا في الصراعمنية جديدة لتعزيز صمود شعبأالحكومة كرست وقائع اقتصادية و: فياض .12

سالم فياض، التنمية   .  د ]حكومة تسيير األعمال الفلسطينية   [ وصف رئيس الوزراء   : نائل موسى  -رام اهللا   
االقتصادية التي تعتمدها الحكومة بأنها تنمية ذات فلسفة ومنطلق سياسي مقاوم، وان الفكر التنموي يقوم               

 شعبنا حقوقه الوطنيـة     إلى حل يعيد    ىإل وتعزيز صموده حتى التوصل      أرضهعلى تثبيت المواطن على     
 في سائر المنـاطق  بإصراريتقدم تنفيذه ويتسع نطاقا وعددا    " األلف مشروع " برنامج   أنكد  أو .المشروعة

وبما فيها الساخنة والمهمشة، وذلك رغم العراقيل وردة فعل االحتالل، حتى يفهم االحتالل اننا هنا فـوق                 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1253:         العدد       11/11/2008 لثالثاءا: التاريخ

 مشروعا وقابل لالزديـاد     1044 اآلن البرنامج يتضمن    أنلن فياض   عأو . باقون ويسلم لنا حقوقنا    أرضنا
 . مليون دوالر250 بـ اآلنمقدرا كلفته المقدرة حتى 

 بالوجود التـي وضـعها الجانـب        "إسرائيل" على وجوب االستعاضة بورقة االعتراف بحق        فياض وأكد
 في المنطقة متعلق باقرارنا     هاءهإن أن الصراع الذي قال     إنهاء، بورقة   1993الفلسطيني على الطاولة عام     

 .نحن وهو اقرار قال اننا لن نعلنه قبل استعادة حقوقنا
 تمسك الجانب الفلسطيني في سعيه لتحقيق السالم العادل واقامة دولته المـستقلة وعاصـمتها               إلىولفت  

ك احدا تنازل او    المسألة ليس ان هنا   : القدس بحقوقه ال اقل من الحقوق التي اقرتها الشرعية الدولية وقال          
مستعد للتنازل وان اسرائيل ربما تبحث عن شريك يجمل احتاللها ولكنها لن تجد فلسطينيا واحـدا يقبـل          

 .بذلك
  11/11/2008الحياة الجديدة، 

  
 عن تسليم المطلوبين للدولة اللبنانية الفلسطينيون لن يتوانوا: زكي عباس .13

 التـي   اإلجراءات عباس زكي المسؤولين اللبنانيين على        اطلع ممثل السلطة الفلسطينية لدى لبنان      :بيروت
تعـاون الـسلطة    " لمنع المساس بأمن مخيمات الالجئين في لبنان وأمن البلد، مؤكداً            نالفلسطينيويتخذها  

 رئيس الجمهورية ميشال سليمان     إلىونقل زكي    ".األمنيالفلسطينية مع السلطات اللبنانية على المستوى       
 الفلسطيني، وقال بعد اللقـاء      –طة الفلسطينية محمود عباس عن الحوار الفلسطيني        رسالة من رئيس السل   

ما تم من جهد مشترك فلسطيني بالتعاون مع الجيش اللبناني لتـسليم عـدد مـن                "انه اطلع سليمان على     
اتـصاالت  "لى  إ وأشار،  "لن يتوانوا عن تسليم المطلوبين للدولة اللبنانية      "ن الفلسطينيين   أ وأكد،  "المطلوبين

 وضـع المخيمـات فـي دائـرة         أوحثيثة ورؤية موحدة بأن ال يعطى غطاء ألي متطرف يريد العبث            
  ".الشكوك

 اعمـار   إعادةيضاً موضوع التسريع في     أزار زكي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للغاية ذاتها وأثار معه           
  .مخيم نهر البارد

 داخـل الـوطن المحتـل والحـوارات         التطورات"واستعرض زكي مع وزير الخارجية فوزي صلوخ        
يضاً وضع المخيمات خصوصاً في مخيمـي البـداوي وعـين           أ الفلسطينية التي أرجئت، و    -الفلسطينية  

كل الفرقاء الفلسطينيين في لبنان مقتنعون اآلن بعدم إعطاء أي فرصة لمن يريد              "أن وشدد على    ."الحلوة
وباألمس سلم أربعة أشـخاص مـن مخـيم         . لبنانياإلخالل باألمن، سواء في المخيمات أو في األمن ال        

وكـرر   ".هناك آليات عمل تمنع وتحول دون تكرار مأساة نهر البارد         ...  من عين الحلوة   واثنانالبداوي،  
المتابعة كانت جارية من قبل لتوقيف المطلوبين لكن ليس من السهل القيام بذلك، ألنهم ليسوا بيـدنا،                  "أن

ستعداداً ووعياً جماهيرياً أكثر، أي هناك تعاون بـين مختلـف المـستويات             والذي تغير اليوم ان هناك ا     
 واالجتماعية واللجان الشعبية، ألن شعورهم بأن الخطر بدأ يزداد، خصوصاً بعد كشف             واألمنيةالسياسية  

  ".ما يجري في المنطقة من أعمال تخريبية سواء في لبنان او سورية
ألن مشعل جاء   " المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بيروت،         يكون البحث تناول زيارة رئيس     أنونفى  

ينتصر لفكرتنا ويتحدث لغتنا نفسها في الموضوع اللبناني، باستثناء ربط سالح الداخل مع الخارج، ونحن               
  ". اللبناني ونتائجه غير قابلة للتفاوض- الحوار اللبناني أنفي هذا الموضوع نرى 

هناك من يختبئ هنا وهناك، وهذه المسألة        "أنينية بؤر إرهاب، اعتبر      تكون المخيمات الفلسط   أن نفى   وإذ
  ".تخضع لإلجراءات األمنية

  11/11/2008الحياة، 
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   والغيبوبة السريريةاإلنعاشالحوار الوطني دخل غرفة : نزال .14
حماس محمد نزال إن مسألة الحوار الوطني قد دخلت عمليا حركة  قال عضو المكتب السياسي ل:دمشق
ة اإلنعاش والغيبوبة السريرية، وأن إعادة إحيائها تحتاج إلى وقت، وأرجع ذلك إلى عدم مواتاة غرف

 قالو .الظروف لها بسبب ما قال إنه انحياز مصري واضح لصالح طرف على حساب الطرف اآلخر
لقد كان المقصود بالحوار الوطني في القاهرة إعطاء ": "قدس برس"نزال في تصريحات خاصة لـ 

طاء السياسي لتمديد والية الرئيس محمود عباس، ونحن لن نكون شهود زور، ولن نعطي محمود الغ
 ".عباس مزيدا من الحياة السياسية فوق القانون، ولذلك فاإلشكالية ستبقى قائمة إلى وقت غير قصير

، وإن إعادة  والغيبوبة السريريةاإلنعاشأعتقد أن قضية الحوار الوطني قد دخلت فعليا في غرفة : "وقال
إحيائه تحتاج إلى وقت ألن الظروف غير مواتية في ظل االنحياز المصري الواضح، إلى أحد قطبي 
الخالف، وفي ظل عدم توافر الشروط الستمرار االعتقال من طرف األجهزة األمنية، واستمرار 

ت ذريعة أنه االعتقاالت بشكل كبير، هذا فضال عن تهرب الرئيس عباس من المشاركة في الحوار تح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كأنه يوم وقع على اتفاقية مكة لم يكن رئيسا للسلطة، هذا كله يكشف 
عدم جدية في التعاطي مع الحوار، ويؤكد أن المقصود هو فقط توفير غطاء سياسي للتمديد للرئيس 

  .، على حد تعبيره"محمود عباس
صالح حركة فتح تعبيرا عن موقف عربي عام من حركة ونفى نزال أن يكون االنحياز المصري ل

االنحياز لصالح حركة فتح هو انحياز مصري، وقد تقف بعض الدول العربية مع هذا : "حماس، وقال
الموقف، لكن نحن على يقين بأن هناك دوال عربية مستاءة وغير راضية من االنحياز المصري لصالح 

 ينبغي أن يدركه الجميع أن الحقائق على األرض هي طرف على حساب آخر، وعلى كل حال فإن ما
التي تفرض نفسها، وإذا كان هناك من يرى بأن يتم تجاهل حماس وتجاهلها، فإن ذلك يعني بناء حقائق 

     .، على حد تعبيره"، وبالتالي معناه المزيد من الخسائر السياسيةاألرضعلى 
ل زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد حماس وخالحركة نحن في : "على صعيد آخر قال نزال

مشعل مؤخرا إلى لبنان، أكدنا أننا معنيون بأن أمن لبنان واستقراره، وأننا معنيون بأن ال يكون 
الفلسطينيون سببا في إثارة أي قالقل أو متاعب للبنان، ونحن حريصون بأن نكون عامل تهدئة، وبالتأكيد 

د نحن معنيون بعدم تكراره، ونحن جزء من الحالة الفلسطينية في إن المشهد الذي جرى في نهر البار
  .، كما قال"لبنان ونشارك في مختلف اللجان

  10/11/2008 قدس برس
  

  حصلنا على مراسالت تكشف عن بعض الخالفات بين قيادة حماس حول الحوار": البيان" .15
التي جرت بين قيـادة الـداخل       على بعض المراسالت    " البيان"حصلت  :  ماهر إبراهيم والوكاالت   - غزة

والخارج، والتي تكشف بعض الخالفات إزاء ملفات الحوار وأبرزها التمديد لعباس والموقف مـن فـتح                
أن الرسائل المتبادلة بين قيادة حماس في الداخل والخارج         " البيان"علمت  و. واالنتخابات ومنظمة التحرير  

انحيـاز  " مجموعة من المسائل أبرزها التخوف من        بصدد إدارة الحوار الوطني في القاهرة تركزت على       
  ". عربي لصالح عباس

وأكدت الرسائل أن حماس مع شراكة سياسية تعكس نتائج انتخابات التشريعي، ومع انتخابـات رئاسـية                
، وأن التوافق على تمديد والية عباس يتم في إطـار صـفقة تـدخل      2009وتشريعية متزامنة في يونيو     

للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتتجاوز االنتخابات، وإعادة بناء األجهـزة األمنيـة            بموجبها حماس إلى ا   
  . على أن يطال الضفة، ورفض دخول قوات عربية إلى القطاع

وأرسلت قيادة حماس في الخارج إلى قيادة الحركة داخل القطاع وجهة نظرها، وأبرزها أن قيادة الخارج                
  ". لدعم استمرارية أبو مازن في منصبه"لعربية جولة الحوار تتخوف من أن تستغل بعض األطراف ا
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، وأن بـضع األطـراف      "ينسجم مع رؤية عباس ويخدمه    "كما تلحظ قيادة الخارج أن مشروع المصالحة        
تحميل حماس مسؤولية االنقسام وتعطيل المصالحة الوطنية في حال عـدم موافقتهـا             "العربية تهدف إلى    
  . تالي فالمطلوب من حماس المشاركة في الحوار إلفشال كل هذه المخططات، وبال"على المشروع المقدم

الحفاظ على ما حققته الحركة من مكتـسبات        "وحددت قيادة الخارج ركائز تحركها على هذه األسس، مع          
، والتأكيـد علـى     "وعدم التفريط بها، والحيلولة دون عزل الحركة عبر التمسك بمبدأ الشراكة الـسياسية            

رعاية العربية للحوار ضد أي انحياز، واالستفادة من الخبرات العربية في بناء األجهزة األمنيـة               أهمية ال "
 14إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبـل         "، وأن مفهوم    "مع رفض دخول قوات عربية إلى قطاع غزة       

  . يشمل الضفة والقطاع، وإعادة األوضاع تعني الشراكة السياسية" 2007يونيو 
الحوار يبدأ أوال بين حماس وفتح، ثم ينطلق على أساس شامل على قاعدة ما توصلت لـه                 "فإن  وبالتالي  

يعتبر رزمة واحدة ال تقبل التجزئة ال في القبول         "، مع اإلشارة إلى أن ما ورد ذكره         "الحركتان من اتفاق  
  " وال في التنفيذ

ه السياسي أكثر خطرا على القـضية       أما فيما يتعلق برد قيادة الداخل فركز على أن بقاء عباس ومشروع           
الوطنية من االنقسام وبالتالي يجب إنهائه سياسياً على اعتبار أن التمديد لعباس يخرج فتح من مأزقهـا،                 
بينما المطلوب تعميق هذا المأزق، وفي المقابل الموافقة على الدخول في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،               

  .   وطني جديدوتجاوز االنتخابات لتشكيل مجلس
حقا من حقوق حماس، كما يجب اعتماد مـا         "كما شددت على مطلب حكومة المحاصصة على اعتبارها         

جاء في اتفاق مكة عند تأليف الحكومة الجديدة، وأن وزير الداخلية في الحكومة القادمة هو الذي يشرف                 
  . على إعادة بناء األجهزة األمنية

وم قال إن هذه األخبار التي تم تسريبها عن وجود خالفات بـين             الناطق باسم حماس فوزي بره    غير ان   
قيادات الحركة في الداخل والخارج غير صحيحة، وأن حماس تعرضت ألكثر من مرة لسياسة التـشكيك            

  .  في وحدة صفها
 11/11/2008البيان، اإلمارات، 

  
   إنجاح الحوار إذا كان ذلك يساهم فيفتح ليس لديها مانع من تعديل مسودة االتفاق: شعث .16

ليس لدينا ": الشرق "ـ نبيل شعث رئيس وفد حركة فتح إلي حوار القاهرة ل قال: محمد عبد اهللا-القاهرة 
مانع في تعديل المسودة، نحن على استعداد للتعديل إذا كان ذلك يساهم في إنجاح الحوار، مؤكدا أن 

على مسافة واحدة من جميع حركة فتح تثق في رعاية الجانب المصري للحوار، وأن مصر تقف 
الفصائل الفلسطينية، وإذا اتخذت مصر قرارا بتعديل المسودة فإن فتح لن تمانع في ذلك ألنها تعتقد أن 

  .ذلك سيكون في صالح الحوار الوطني الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية
 11/11/2008الشرق، قطر، 

  
  لحوار وعرضت مساعيها إلنجاحهإيران سعت إلى الدخول على خط ا:  عربدبلوماسيون .17

قال دبلوماسيون عرب إن إيران سعت خالل األشهر الماضـية إلـى            : دمشق، يوسف كركوتي، وكاالت   
الدخول على خط الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر وعرضـت مـساعيها إلنجاحـه، وأضـافوا أن                 

يل الحوار، وأشاروا إلى أن ذلك      عروضا قدمها مستشاران في البعثة اإليرانية بالقاهرة للمساعدة في تسه         
  .نقل عبر قنوات غير رسمية من خالل باحثين وخبراء مصريين كانوا يساهمون في اإلعداد للحوار

  11/11/2008الخليج، 
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 المجدالوي يرفض مزاعم قادة األجهزة األمنية بالضفة بعدم وجود معتقلين سياسيين .18
للجبهة الشعبية، إن اتصاالت تجري بشكل حثيث قال جميل المجدالوي، عضو المكتب السياسي : غزة

 أالان أي معوقات يجب " الشرق األوسط"وشدد المجدالوي في تصريحات لـ.  الحوار الوطنيإلطالق
 إلىوأشار المجدالوي . تكون سبباً لعدم التوجه للحوار، على اعتبار أنه يمكن بحثها على طاولة الحوار

 في الضفة الغربية األمنية، مؤكداً أنه يرفض مزاعم قادة األجهزة أن قضية االعتقال السياسي أمر مشين
. بعدم وجود معتقلين سياسيين، مشدداً على أنه يتوجب عدم اعتقال الناس بسبب انتماءاتهم السياسية

واستدرك المجدالوي قائالً إن كالً من حكومتي رام اهللا وغزة تشتركان في عمليات القمع وتقييد 
  . الحريات

  11/11/2008 األوسط، الشرق
  

  بالضفة  في سجون السلطة  لها  معتقال459ً تنشر أسماء حماس .19
 من أنصارها تقول إنهم معتقلون في سـجون         459أسماء  " حماس"أعلنت حركة   : الرسالة-الضفة الغربية 

السلطة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن من بينهم أساتذة جامعات، وطلبـة، ومحاضـرين، ورؤسـاء                 
  .ت، وأسرى محررين من سجون االحتاللبلديا

" بيـت أمـر   "ومن بين المعتقلين المرشح السابق في االنتخابات التشريعية أمجد الحموري، ورئيس بلدية             
شمال الخليل فرحان علقم، وعضو بلدية حلحول إبراهيم الواوي الذي حصل على أعلى األصوات فـي                 

  .البلدة
سجن الجنيد بمدينة نـابلس، ورام اهللا       : ح تحتجز أنصارها فيها   ومن بين السجون التي تقول حماس إن فت       

في مدينة رام اهللا، ومركز جهاز األمن الوقائي في بيتونيا المتاخمة لرام اهللا، بحسب مراسلة إسـالم أون                  
  .الين

من جانبها، أعلنت لجنة أهالي المعتقلين لدى السلطة أن األجهزة األمنية الفلسطينية في الـضفة الغربيـة                 
ـ " حماس" آالف عنصر ومؤيد لحركة      10اعتقلت وحققت مع أكثر من       شهرا الماضية، وقد   " 13"خالل ال

  .تعرضوا إلى أشد أنواع التعذيب والتنكيل، بحسب بيان صادر عن اللجنة
لم يثبت أن أحدا من المعتقلـين فكـر         ": "نسخة منه " إسالم أون الين  "وقالت اللجنة في البيان الذي تلقت       

اصة واحدة على عناصر السلطة، ولو حدث ذلك لخرج مسئولو فتح يعلنونه في مـؤتمرات               بإطالق رص 
  ".صحفية

  10/11/2008عين على فلسطين 
  

  لن نذهب للحوار مع استمرار االعتقاالت: الناطق باسم حماس في الضفة .20
ا أكد رأفت ناصيف، الناطق باسم حركة حماس بالضفة الغربية، أن حركته لن تذهب للحوار طالم

تواصلت االعتقاالت السياسية، معتبراً أن تواصل االعتقاالت السياسية في مدن الضفة ال يسهم في إعادة 
 .الوحدة واللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني، بل سيسهم في إفشال الحوار

 ناصيف أن عمليات االعتقال والمالحقة في مدن الضفة من أهم األسباب التي أدت لتأجيل وأوضح
وذلك بعد رفض الرئاسة الفلسطينية وأجهزتها األمنية اإلفراج عن المعتقلين السياسيين الحوار، 

وأكد ناصيف أن حضور وفد الضفة الغربية للحوار أمر . واإلصرار على اعتقال ومالحقة أبناء حماس
 ضروري لتكون األمور واضحة ودقيقة التفاصيل، مشيراً إلى أن الذهاب وعدمه يحتاجان إلى جهود من

 .الجانب المصري للسماح لوفد الحركة بالخروج للحضور
  11/11/2008الشرق األوسط، 
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 خطيراسياسيين بسجون الضفة  وجود معتقلين عباس نفي تعدالجهاد  .21
خطوة خطيرة هدفها طي ملف "نفي الرئيس محمود عباس لوجود معتقلين سياسيين   حركة الجهادعدت

تفاجآنا بتصريحات رئيس السلطة حول نفيه وجود أي معتقلين "ركة وفي تصريح لها قالت الح". المعتقلين
سياسيين داخل سجون األجهزة األمنية بالضفة في ما يقبع مئات المعتقلين من أبناء الجهاد وحماس 

سجون المخابرات والوقائي واالستخبارات "وأضاف البيان ". وحزب التحرير وكتائب األقصى بالمعتقالت
، مؤكداً أن االعتقاالت "سياسيين من الفصائل المختلفة والفاعلة على الساحة الفلسطينية بالمعتقلين الءمل

واستهجنت  .إسرائيلية وبينهم قيادات طالتها محاوالت اغتيال إلسرائيلطالت كوادر بارزة ومطلوبين 
أن عدد وأكدت الحركة . الجهاد ما وصفته بمزاعم السلطة أن اعتقال النشطاء جاء على خلفية جنائية

 أفرج عنهم بعد أشهر 29، من بينهم 50معتقلي الحركة لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة وصل إلى 
 عنصراً أرسلت بالغات لذويهم 58وأسابيع من االعتقال وما زالت السلطة تالحق العشرات، من بينهم 

 .بتسليم نفسهم
  11/11/2008الشرق األوسط، 

  
  تخذ القرارات وفق منظومة حضارية وشوريةن": سارجبهة الي" رداُ على انتقادات حماس .22

التي تضم كل من الجبهتين الشعبية الديمقراطيـة، وحـزب          " جبهة اليسار  "عدت:  اشرف الهور  - غزة
نسخة منه عقب اجتماع ضم قيادتها في غزة مقاطعـة حمـاس          " القدس العربي "الشعب في بيان لها تلقت      

 علـى    وأكدت ".تحت ذرائع ومبررات متعددة   "ر معلوم، جاءت     اجل غي  إلى تأجيل الحوار    إلى أدتالتي  
 أو المراهنة علـى التطـورات والمتغيـرات الدوليـة           أو ودولية   إقليميةالرهان على حسابات    "خطورة  

لالعتقاالت الـسياسية وقمـع     " رفضها القاطع " "جبهة اليسار  "وأكدت". طرف كان  أيالخضوع للفيتو من    
  .الحريات في الضفة وقطاع غزة

 مقاطعة حماس للحوار من شأنه      أن ذلك فقد اعتبر رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية            إلى
ووصف موقفها باالستنكاف عن حضور اجتماع       ".تعزيز االنقسام وترسيخ نهج الثنائية بين حماس وفتح       "

علـى ورقـة     تطـرح مالحظاتهـا واعتراضـاتها        أن بحماس   األجدركان  "، وقال   "الخاطئ"القاهرة بـ   
  ".المقترحات المصرية على طاولة الحوار وليس من خالل مقاطعتها للحوار

 بمواقف الفـصائل الفلـسطينية التـي        أشادتفي الضفة الغربية    "  المعتقلين السياسيين  أهاليلجنة   "أن إال
  ". سراح المعتقلين السياسيينبإطالقالذي لم يسبق "قاطعت حوار القاهرة 

منظومة حضارية وشورية   " حركته تتخذ القرارات وفق      أنحدث باسم حركة حماس      المت أكدمن جهته فقد    
ووجـه   ".واهم"، وقال ان من يراهن على حصد نتائج من خالل تشويه حركة حماس              "في كل المستويات  

 في اسـتهداف الـبعض      األخيرةليست هذه المرة ولن تكون      "برهوم نقد لخصوم حركته السياسيين، وقال       
  ".حماس وسمعتها ومواقفهاوالخصوم لحركة 

 المعطلة للمشروع الوطني الفلسطيني في حركة فتح وبعض المتنفذين          األصواتلقد دأبت بعض     "وأضاف
 من النيل من مواقـف حركـة حمـاس          أمريكية - الصهيو األجنداتفي منظمة التحرير الفلسطينية ذوي      

 وصراعهم الداخلي على    أزمتهم سقاطإلمحاوالت حثيثة من البعض     " هذا نابع من     أنورأى   ".ومصداقيتها
  ".حركة حماس

  11/11/2008القدس العربي، 
 

  القضية الفلسطينية بين مطرقة فتح وسندان حماستمزقت : الهندي تعليقاً على تأجيل الحوار .23
محمد الهندي من تزايد خطر االنقسام . حذر القيادي في حركة الجهاد د :تامر حامد دياب - القاهرة

وأكد .  فشل عقد حوار المصالحة الفلسطيني في القاهرة وتأجيله إلى أجل غير مسمىالفلسطيني بعد
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الهندي في تصريحات لعكاظ أن حركة الجهاد قامت بمحاوالت عديدة للتوفيق بين فتح وحماس من 
منطلق المصلحة العليا للشعب وللقضية الفلسطينية التي تمر اآلن بأسوأ أزمة على مر تاريخها منذ عام 

 والثقة بين الجانبين مفقودة - على حد تعبيره - وهو إفراز طبيعي ألن النوايا ما زالت مريضة 1948
وبالتالي تمزقت القضية بين مطرقة فتح وسندان حماس، مضيفا أن المرحلة المقبلة ربما تشهد وجود 

 يناير من العام رئيسين للسلطة كما هو الحال بالنسبة للحكومتين وخاصة أن فترة والية عباس تنتهي في
مؤكدا أنه ليس مطلوبا من . وأكد أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من االختالفات الفلسطينية.المقبل

  . حماس أن تأخذ فتح إلى مربعها وال تأخذ فتح حركة حماس إلى مربعها
  11/11/2008عكاظ 

  
  ركزية لفتحعباس يدعم ترشيح البرغوثي ودحالن والقدوة لعضوية اللجنة الم": الحياة" .24

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعم ترشيح " الحياة"أكدت مصادر قيادية في فتح لـ : القاهرة
القيادي المعتقل في سجون إسرائيل مروان البرغوثي والنائب محمد دحالن ووزير الخارجية السابق 

 للحركة زكريا األغا نفى عضو اللجنة المركزيةغير أن ناصر القدوة لعضوية اللجنة المركزية للحركة، 
  .أن يكون عباس رشح أياً من هذه األسماء أو غيرها

اللجنة التحضيرية المكلفة لإلعداد لمؤتمر الحركة السادس ستجتمع السبت "مصادر إلى أن الوأشارت 
  .، مرجحة انعقاده في مدينة العريش المصرية أو في العاصمة األردنية عمان"لتحديد مكان انعقاد المؤتمر

  11/11/2008الحياة، 
  

  تمديد التهدئة لن يكون دون ثمنو.. إغالق المعابر لن يجدي: حماس .25
 فـوزي برهـوم،      أن أنس عبـد الـرحمن    ،  غزة عن مراسلها من   11/11/2008الوطن، قطر،   ذكرت  

تؤكد حركة حماس أن هدف المحتل الصهيوني       : "قال في تصريح مكتوب له     حماس المتحدث باسم حركة  
إغالق المعابر والتضييق على أهلنا في غزة باإلضافة للعدوان المتواصل على شعبنا هدفـه              من استمرار   

الضغط على أهلنا في غزة وابتزاز الفصائل الفلسطينية المقاومة إلجبارها على عدم الرد على الخروقات               
ـًا        "وأضاف   ".الصهيونية المتواصلة، وتمديد التهدئة بدون ثمن      لرغبـات  إن هذا الضغط يـأتي إشباعـ

المحتل الصهيوني ونزواته كورقة يوظفها في االنتخابات الصهيونية المقبلة، مستغالً ما يجري في الضفة              
الغربية من تجريم للمقاومة ومالحقة المقاومين واعتقالهم من قبل السلطة الفلسطينية وعدم مطالبة الرئيس              

 اللجنة الرباعية وعدم الضغط عليـه       عباس بفك الحصار عن غزة والمواقف المنحازة لالحتالل من قبل         
من أي طرف من األطراف؛ مما يستدعي ضرورة النظر في هذه التهدئة من جديد وإعادة تقييمها مـن                  
قبل كل الفصائل الفلسطينية المقاومة وبالتواصل مع كافة األطراف المعنية لوضع حد لكل هذه الخروقات               

  ".وهذا العدوان
النائب مشير المصري أمين سـر كتلـة حمـاس          أن   غزةمن   21/7/2008قدس برس  وكالة وأضافت

سيفرض تداعيات جديـدة وسـيتحمل      ] إغالق المعابر [نحن نؤكد أن استمرار هذا الحال       " البرلمانية إنه   
  ".العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة إزاء التطورات إن بقيت المعابر مغلقة

أن يتحمل مسؤولياته وان يمارس "لمصري من الوسيط ا" قدس برس"وطالب المصري في حديث لـ 
ضغطه على العدو الصهيوني وان يحسم موقفه لفتح المعابر وإدخال كامل المواد التي منعت بسبب 

  ".الحصار فضال عن إنهاء الحصار بحسب تفاهم التهدئة
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   تعلن عن برنامج موحد في محافظات غزة إلحياء ذكرى رحيل عرفاتفتح .26
 خلية العمل الميداني بحركة فتح في خان يونس عن برنـامج موحـد فـي                لنتأع:  اشرف الهور  - غزة

  . الذكري الرابعة لرحيل عرفاتإحياءمحافظات غزة لفعاليات 
 االلتزام الكامل بقرارات القيادة، والعمل على تنفيذ الفعاليات بقدر المستطاع،           إلىودعت في بيان صحافي     

  .حتفال بهذه المناسبة الوطنيةوالتصدي لكل من يحاول منع الجماهير من اال
وتابعت سيتم الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد ياسر عرفات وكل الشهداء، في تمام الساعة الواحدة                

، وفتح مكبرات الصوت وتالوة القرآن الكريم على روحه فـي المنـازل             2008 /11/11ظهرا الموافق   
  .ة العصر حتى صالة العشاءوالمحالت التجارية والمؤسسات والمساجد ابتداء من صال

 صالة الغائب بعد صالة الظهر في المساجد والتجمعات السكانية علي روح            إقامة إلىكما دعت في بيانها     
  .عرفات وكل الشهداء، ورفع صور الرئيس عرفات بجانب علم فلسطين

  11/11/2008القدس العربي، 
  

  بو ماهر غنيم ينهي القطيعة بين عباس وقريع أ .27
 مـاهر غنـيم   أبو أن أمس" القدس العربي" مصادر فلسطينية في عمان لـ أكدت:  وليد عوض- رام اهللا 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تمكن الليلة قبل الماضية من عقد اجتمـاع مـصالحة بـين الـرئيس                   
 القطيعة بـين الـرجلين      إلنهاءالفلسطيني محمود عباس ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع          

  .أسابيعتواصلة منذ الم
 غنيم استطاع ترتيب لقاء مصالحة ومصارحة بين الرجلين في عمان اتفق فـي              أبووحسب المصادر فان    

نهايته على عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح نهاية الشهر الجاري لتحديد موعـد ومكـان انعقـاد                  
 السر فيها   وأمانةملف منظمة التحرير    ، وترك   1989المؤتمر العام السادس للحركة الذي لم يعقد من عام          

  . سرهاأمانة اللجنة التنفيذية لبحث قضية تولي ياسر عبد ربه إلى
 ماهر غنيم مفوض عام حركة فتح في الداخل والخارج طالب الرجلين بعدم             أبو أن إلىولمحت المصادر   

 ان قيادات في حركتـه       لعباس من  األمريكية اإلدارةالدخول في تفاصيل الخالفات بينهما وخاصة تحذير        
 في الضفة الغربية والتحريض ضده في       األوضاعتعمل ضده وضد توجهاته وتعرقل خططه بشان ضبط         

  .األمنية األجهزةصفوف عناصر 
 يحذره مـن ان احـد       األمريكيين تقريرا من    أسابيعويدور في الكواليس الفلسطينية بان عباس تسلم قبل         

العاملين معه يشكك في قدراته ويقدم نفسه كبديل له، وذلك في            في حركته ومن     األولقيادات من الصف    
  .لى قريعإ إشارة

 لعباس ما جـاء فـي       أكد السياسية الفلسطينية فان الدكتور صائب عريقات        األروقةوحسب ما يدور في     
 من جمل تفوه بها رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع في لقاءات سابقة مـع                األمريكيالتقرير  

  .واألمريكيين سرائيلييناإل
  11/11/2008القدس العربي، 

  
  حوار األديان غطاء للتطبيع وتعتيم على االستيطان وتهويد القدس:  اإلسالميالجهاد .28

المزمع عقده في األمـم المتحـدة       " حوار األديان "وصفت حركة الجهاد اإلسالمي     :  أشرف الهور  - غزة
وانتقدت حركة الجهاد في بيان      ".على االستيطان وتهويد القدس   غطاء للتطبيع وتعتيم    " اليوم الثالثاء بأنه    

فـي هـذا    " مخاطر التطبيـع  "وحذرت الجهاد من    . لها الحضور العربي واإلسالمي الرفيع لهذا المؤتمر      
إن هذا الحوار يجـسد يهوديـة       "وقالت  ". التحاور مع الكيان الصهيوني ككيان ديني     "المؤتمر، من خالل    
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ورأت أن   ".تالل ويمنحه تفويضاً لما يقوم به من تهويد واستيطان وسـرقة للتـاريخ            الدولة، بالنسبة لالح  
  ".بخبث شديد"التي حبكت حلقاتها " جزء من المؤامرة"المؤتمر 

  11/11/2008القدس العربي، 
   

   االنسحاب من أحياء في القدس"إسرائيل"على : أولمرت .29
لية المستقيل إيهود أولمـرت أمـس إن علـى          قال رئيس الحكومة اإلسرائي   :   برهوم جرايسي  -الناصرة

يهودية ديمقراطية أن تتنازل عن أجزاء معينة من القدس بما فيهـا أحيـاء              "إسرائيل إذا أرادت أن تكون      
وجـاءت   ". مع بعض التصحيح   1967، والعودة إلى إسرائيل في حدود العام        )المحتلة(عربية في القدس    

ة التي ألقاها أمس لدى إحياء الذكرى الثالثة عشر الغتيـال           هذه التصريحات ضمن كلمة أولمرت التأبيني     
  .رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق يتسحاق رابين

علينا أن نقرر اآلن، فقد وصلنا إلى ساعة الحسم وال يمكننا الهرب منها، كما علينا أن                "وأضاف أولمرت   
من الممكن أن نؤجـل سـاعة       "،  وأضاف،  "ال نضيعها، ستكون خسارة أن نضيعها ونخسر حل الدولتين        

 إلى سـاعة الحـسم،      ومسؤوليةالحسم ولكن دماء كثيرة ستسفك، وعلينا النظر باستقامة وبرأس مرفوع           
  ".فالرصاصات التي قتلت رابين ال يمكنها أن توقف المسار التاريخي الذي قاده رابين، حتى بعد موته

  11/11/2008الغد، األردن، 
  

  "صاديسالم اقت" نتنياهو يتحدث عن .30
دينا ليبستر متحدثة باسم نتنياهو إنه سيواصل المفاوضات في حال انتخابه رئيساً للوزراء              قالت: وكاالت

  .تمهيداً التفاقيات سياسية مستقبلية" سالم اقتصادي"وسيركز جهده للتوصل إلى 
ـ             "وأضافت   ى سـالم   نتنياهو ال يعارض وال يرفض المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل أوال إل

أبلغ مبعوث الرباعيـة الدوليـة إلـى        " الليكود"، وأن رئيس    "اقتصادي وتغيير الواقع اليومي للفلسطينيين    
الذي يتلخّص بفكـرة    "الشرق األوسط طوني بلير خالل لقائه به في القدس أمس، موقفه من المفاوضات              

  ".السالم االقتصادي وازدهار االقتصاد الفلسطيني
الرئيس الفلـسطيني   (مع  ) في حال شكل الحكومة المقبلة    ( ذلك سيتحدث نتنياهو     من أجل تحقيق  "وأضافت  

نتنياهو تحـدث مـع شخـصيات       "، وأن   "وسيعمل على تقويته بوساطة تطوير اقتصادي     ) محمود عباس 
  ". ورجال أعمال عرب من أجل أن يساهموا في بناء السالم االقتصادي

  11/11/2008الخليج، 
    

  "ميرتس"إلى " العمل"شخصيات بارزة تنتقل من : "هآرتس" .31
ذكرت عدة وسائل إعالم إسرائيلية أمس أن عدة شخصيات سياسية وثقافيـة     :  برهوم جرايسي  - الناصرة

الذي يتزعمه وزير الحـرب إيهـود       " العمل"إسرائيلية بارزة، كانت على مدى سنوات قيادية في حزب          
اليساري، مما يعني توجيه ضربة جدية لحزب       " ميرتس"ب  باراك، تعتزم اإلعالن عن انضمامها إلى حز      

  . وقاصما في االنتخابات البرلمانية القادمةإضافياالذي تتنبأ له استطالعات الرأي انهيارا " العمل"
، إن الحديث يجري عن شخصيات مثل الوزيرين األسبقين شلومو بـن عـامي              "هآرتس"وقالت صحيفة   

س الكنيست األسبق أبراهام بورغ، واألديبين عاموس عوز ودافيـد  ورئي" العمل"وعوزي برعام، ورئيس  
وتـدعم  " العمـل "غروسمان، وغيرهم من الشخصيات التي تعتبر من ابرز الجناح السالمي في حـزب              

المفاوضات مع الفلسطينيين، ومنها من دعم مخطط الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون للحـل الـدائم                
  .2000ة من العام الذي ظهر في الربع األخير
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اليساري الـذي شـهد فـي       " ميرتس"وقالت مصادر مطلعة إن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء حزب            
السنوات األخيرة تراجعات كثيرة، وأعلنت شخصيات مركزية فيه في األسابيع األخيرة عـن اعتزالهـا               

إذ أن فـي إسـرائيل      السياسة، وهذا لعرض الحزب على أنه حزب مركزي وأساسي لليسار الصهيوني،            
  .حركات سياسية صغيرة مناهضة للصهيونية، في حين أن حزب ميرتس يعتبر نفسه صهيونيا

إن المبادرة لتوسيع صفوف ميرتس جاءت بعد أن تبين أنه على الرغم مـن أن               " هآرتس"وقالت صحيفة   
ال يـستقطب   " تسمير"حزب العمل ال يشكل عنصرا مهما في المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، فإن             

  .خائبي األمل من العمل، وال حتى من حزب المتقاعدين المتهاوي
  11/11/2008الغد، األردن، 

  
   تزود الهند بطائرات تجسس"إسرائيل" .32

االقتصادية اإلسـرائيلية أمـس إن الـصناعات الجويـة الحربيـة        " ذي ماركر " قالت صحيفة    -الناصرة
ية على تزويد الهند بطائرات تجسس خالل عامين، تصل كلفتها          اإلسرائيلية اتفقت مع وزارة الدفاع الهند     

  . بليون دوالر1,5إلى 
 بليون دوالر   1,1 بقيمة   2004ويجري الحديث عن صفقة جديدة استمرارا للصفقة التي ُأبرمت في العام            

  .لتزويد الهند بأربع طائرات تجسس من نوع فالكون ايواكس، وهي قادرة على التجسس وإطالق اإلنذار
 وحتى هذا العام تـم إبـرام صـفقات أسـلحة            1999وحسب معطيات إسرائيلية وهندية، فإنه منذ العام        

  .إسرائيلية إلى الهند بقيمة ثمانية باليين دوالر
  11/11/2008الغد، األردن، 

  
  خالفات إسرائيلية بشأن مستقبل التهدئة في غزة": هآرتس" .33

س، أن كبار الضباط في جيش االحـتالل اإلسـرائيلي          ذكرت مصادر إعالمية عبرية، أم     :القدس المحتلة 
  .يختلفون على مستقبل اتفاق التهدئة في قطاع غزة

العبرية في عددها الصادر أمس، أن بعض الـضباط الكبـار عبـروا عـن               " هآرتس"وأوردت صحيفة   
ء وعـزا هـؤال    .اعتقادهم بأن األوضاع ستشتعل مجدداً على الحدود مع قطاع غزة في الفترة القادمـة             

وأشاروا إلـى    .اشتعال المنطقة إلى قرب موعد انتهاء التهدئة، ونهاية والية رئيس السلطة محمود عباس            
الذي قد يزداد في هذه الفترة قد يؤدي إلى اسـتئناف إطـالق الـصواريخ         " فتح"و" حماس"أن التوتر بين    

  .المحلية باتجاه النقب
 ستفضل مواصلة التهدئـة بهـدف تثبيـت         "حماس"من جهة أخرى، رأى ضباط كبار آخرون أن حركة          

  .حكمها في القطاع
  11/11/2008صحيفة فلسطين، 

  
   يهودي ومقاطعة فلسطينية النتخابات بلدية القدسانقسام .34

حولت انتخابات رئيس بلدية القدس المدينة المقدسة إلى ساحة معارك بـين            : فرح سمير  -القدس المحتلة 
 إسـرائيل لفلسطينيون الذين ال يعترفون والمجتمع الدولي بسيطرة        وأعلن ا . اليهود العلمانيين والمتشددين  

 . على القدس الشرقية وبإعالن المدينة عاصمة موحدة مقاطعتهم لالنتخابات التي تجري اليوم الثالثاء
  11/11/2008عكاظ، 
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  ليفني تهدد بالقوة لوقف تسليح حزب اهللا .35
 تسيبي ليفني، باستخدام القـوة لوقـف        اإلسرائيليةة  هددت وزيرة الخارجي   : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

تزويد حزب اهللا باألسلحة، وطالبت نظيرها الروسي سيرغي الفروف بأن تتخذ بالده خطوات تمنع تدفق               
  . الحزب اللبنانيإلى وسوريا إيرانالسالح الروسي عن طريق 

 الشيخ لتفتح معه الموضـوع،    وكانت ليفني قد استغلت حضور الفروف اجتماع الرباعية الدولية في شرم          
  .هذه التصريحات ضمن حملتها االنتخابية لرئاسة الحكومة" إسرائيليون"فيما اعتبر سياسيون 

 العبرية ان ليفني قالت انه في حال لم تقم روسيا بالضغط على سـوريا وإيـران                 اإلعالموذكرت وسائل   
إيران وسوريا في   "وأضافت أن   ".  القوة مناص سوى استخدام  " إسرائيل"لوقف نقل السالح، لن يكون أمام       

مرحلة حاسمة في ما يتعلق بعالقتهما مع المجتمع الدولي، لـذلك يجـب أن تطـرح أمامهمـا مطالـب                    
إذ إن نقل السالح من أي نوع كـان         . يجب أن يفرض حظر السالح على حزب اهللا       : "وتابعت". واضحة

، "من، والعالم يجب أن يعمل على تطبيقـه حتى لو كان بطريقة غير مباشرة يتعارض مع قرار مجلس األ        
  .1701في إشارة إلى القرار 

  11/11/2008الخليج، 
  

   وأزمة في الغاز والمخابز تتوقف تدريجياً عن العمل.. الظالمغزة تغرق في  .36
 ليلـتهم    قضوا  غزة  أن أهالي   حامد جاد  ،غزةنقالً عن مراسلها في      11/11/2008األردن،   الغد،ذكرت  

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة أمس عن العمل كليا عقب           بعد أن توقفت    الم دامس   الثانية وسط ظ  
  .نفاد الوقود

ـ          أن توقف المحطة عن العمل سيؤدي إلى       " الغد"وأكد رفيق مليحة مدير محطة كهرباء غزة في حديث ل
قـة الواحـدة   انقطاع الكهرباء عن مناطق مختلفة في محافظات غزة لفترة تصل لعشر ساعات عن المنط            

 ال  "مليون لتـر   2.5"مبينا أن كمية السوالر الصناعي المحدودة التي يوردها الجانب اإلسرائيلي أسبوعياً            
تفي باالحتفاظ بمخزون يكفل تشغيل المحطة أليام معدودة ما جعل المحطة تعتمد في تشغيلها على ما يرد                 

  .إليها يومياً
د من خطورة تفاقم أزمة النقص الحاد في غاز الطهـي           حذر محمود الشوا، رئيس جمعية شركات الوقو      و

بدخول كميـة   " يوم الثالثاء الماضي  "موضحا أن االحتالل اإلسرائيلي سمح آخر مرة قبل اإلغالق الحالي           
 طناً، مؤكدا أن محطات تعبئة الغاز في القطاع باتت مكدسة بآالف مـن        90محدودة من الغاز تقدر بنحو      

  .اسطوانات الغاز الفارغة
برز مستوردي القمح نفاد مخزون القمح من أسواق القطاع إثر مواصلة           أحد  أبدوره أكد صبري أبو غالي      

  .االحتالل إغالق معبر المنطار مشيرا إلى أن كافة مطاحن القمح توقفت كلياً العمل منذ أمس
الكهرباء  بمحطة مسؤوال أن عبد القادر فارس  غزةنقالً عن مراسلها في 11/11/2008عكاظ، وأردفت 
 .  ألف من سكان غزة بدون كهرباء800نحو قال أن 

عبـد الناصـر    أن  اشرف الهـور     نقالً عن مراسلها في غزة       11/11/2008القدس العربي،   وأوضحت  
 المخـابز فـي     أصحابتعلن جمعية   " المخابز في غزة قال للصحافيين       أصحابالعجرمي رئيس جمعية    

 اآلخـر تبدأ مخابز قطاع غزة بالتوقف عن العمل واحدا تلـو           قطاع غزة انه ابتداء من صباح الثالثاء س       
 من مدينة غزة بسبب نقص الوقود الـصناعي الخـاص           أجزاءوذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن       

 الخبز حيث ان مخزون المخابز من       إلنتاج نقص غاز الطهي الالزم      إلى باإلضافةبمحطة توليد الكهرباء    
  ."الغاز آخذ في النفاد
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 كنيس يهودي وترقب اإلعالن عن نفقين أسفل المدينة...  لتعزيز االستيطان في القدسخططم .37
صرح دان مرجليت نائب رئيس حركة ميرتس اليسارية عضو بلدية القدس :  خضيرأبو محمد -القدس 

ان هناك نفقين كبيرين أسفل وفي محيط المسجد األقصى المبارك واحد :" خالل لقاء صحفي مساء أمس 
 يعلن عن فتحهما أنسلوان والثاني في منطقة الواد في البلدة القديمة قرب منزل الزوربا على وشك في 

."  
وقال ان هناك مخططاً استيطانياً ومحاوالت خطيرة جداً للمستوطنين يجري االعداد لها في القدس 

  . الشرقية في غضون المرحلة القليلة المقبلة 
لقد حصلت على تفاصيل ":  خالل اللقاء في األميركان كولونيوقال بيبي االلوا رئيس حركة ميرتس

المشروع وبالكشف عن المخطط السري وبالتالي تم وقف العمل مؤقتاً وفي برج اللقلق هناك مخطط لبناء 
كنيس كبير ومرتفع أعلى من أسوار البلدة القديمة وكل ذلك يتعارض مع قوانين البناء في القدس وأكد أن 

يقفون خلف هذه المخططات االستيطانية في البلدية من المتوقع جداً إن يبقوا في األشخاص الذين 
. مناصبهم بعد االنتخابات البلدية المقبلة وسوف يتعزز ويقوى موقفهم ونسبتهم في االنتخابات ستزيد

 ألف مقدسي 80نحن متخوفين من ان الحكومة اإلسرائيلية سوف تقوم بسحب هويات اكثر من " :ضافأو
نون خلف الجدار والخطوة األولى في هذا المجال هو منع وضع صناديق االقتراع لالنتخابات البلدية يسك

 وقال ان الخوف .للسكان بحجة واهية ان مركز حياتهم ومعيشتهم خارج حدود بلدية القدس الوهمية
معينة مما يمهد الكبير من منع قسم كبير من الفلسطينيين من دخول المدينة بعد سحب هوياتهم في مرحلة 

  . الطريق لالستيالء على ممتلكاتهم بحجة انها أموال غائبين على المدى البعيد
وقال مرجليت المشكلة الرئيسية ان هناك مخططاً منظماً ومبرمجاً من اعلى لجعل المدينة مدينة يهودية 

خاوفي خالل ان م" : وقال.وليست عربية وهذا المجهود يكرس من قبل عدة جوانب ومؤسسات حكومية
السنوات الخمس المقبلة ما لم يقرر الفلسطينيين ويستيقظوا ويمنعوا هذه المخططات سوف لن يبقى شيء 

وقال  ".ندافع عنه بعد خمس سنوات مقبل خاصة بعد ان تكون القدس قد فقدت الكثير من معالمها العربية
 80عرب وغالبية من % 20لى نسبة ان هدف المؤسسات الرسمية واالستيطانية اإلسرائيلية هو الحفاظ ع

يهود في القدس وهناك هاجس الخطر الديمغرافي الذي يراود المخططين بحيث تزداد نسبة % 
 ".في القدس وهو تصور من قبلنا مرفوض % 30الفلسطينيين عن 

 7/11/2008القدس، فلسطين، 
 

   مواطنا28ويعتقل ..  فلسطينيين بأعقاب البنادق3االحتالل يكسر أطراف  .38
 ثالثة عمـال فلـسطينيين بأعقـاب        أطرافمس  أ اإلسرائيليكسر جنود االحتالل    : وليد عوض  -رام اهللا 

 الفلسطينية المحتلة   األراضي إلىالبنادق والحجارة بعد احتجازهم قرب قرية نعلين وهم يحاولون الدخول           
يخ زايـد بـرام اهللا       مشفى الش  إلى مصادر طبية فلسطينية بأن العمال الثالثة وصلوا         وأكدت. 1948عام  

  .، وان حالتهم الصحية بين متوسطة وخطيرةأجسادهم أنحاءمس مصابين بكسور ورضوض في معظم أ
 مواطنا من بيت    12 اعتقلت   اإلسرائيليذكرت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات االحتالل        من جهة أخرى    

 مواطنين من   إلى إضافة الخليل    جانب اعتقال ثالثة من    إلى من منطقة رام اهللا، وذلك       11 إلى إضافةلحم  
  .جنين

  11/11/2008القدس العربي، 
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  ب أسلو60ب بأكثر منمن األسرى يتعرضون للتعذي% 90:عيسى قراقع .39
من المعتقلين يتعرضون للتعذيب بأسـاليب      % 90إن  : "عيسى قراقع  قال النائب عن حركة فتح     :بيت لحم 

بتزاز، وان هذا التعذيب يلقى غطاء قانونيا من الجهاز         مختلفة تبدأ بالضغط النفسي والتعذيب الجسدي واال      
  ".القضائي اإلسرائيلي الذي شرع التعذيب وأجاز استخدامه بحق األسرى

واتهم جهاز القضاء اإلسرائيلي بممارسة التغطية والتستر على المحققين والـضباط الـذين يمارسـون               
المساءلة، حيث يشارك أطباء السجون فـي       التعذيب من خالل تشريع قانون يحمي هؤالء من المحاسبة و         

 بالتستر على ما يعانيه المعتقلون من أعـراض وأمـراض           "الشاباك"ممارسة التعذيب بتعاونهم مع جهاز      
   أسلوب تعذيب يمارس بحق األسرى 60وذكر النائب أكثر من  .خالل استجوابهم

  11/11/2008صحيفة فلسطين، 
  

   مستوطنة إلى الشيخ جراح ويل منطقةتسعى لتح" إسرائيل: "حاتم عبد القادر .40
هناك خطة القدس الكبرى التي تـستهدف تحويـل         : "قال حاتم عبد القادر مستشار الرئيس لشؤون القدس       

  ". مستوطنة يهوديةإلى كنتونات ومحاصرتها وتحويل منطقة الشيخ جراح إلى القدس يالمناطق العربية ف
 اإلسـرائيلية  في الرئاسة الفلسطينية أن الحكومـة        وأوضح المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس      

 وحـدة سـكنية     250 حـوالي    وإقامـة  وحدة سكنية في حي الشيخ جـراح،         28تسعى لالستيالء على    
  .للمستوطنين على ارض الحي بعد تهجير العائالت الفلسطينية

 منزل الكرد، مـضيفاً  ءإخال عملية في أسباب قانونية   أية إلى أن الحكومة اإلسرائيلية لم تستند       إلىوأشار  
  ". أسباب قانونية بل اعتمدوا على قرار من المحاكم اإلسرائيليةإلىهم ال يحتاجون "

  10/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   ألف أسرة في قطاع غزة تعيش تحت خط الفقر المدقع20": أونروا" .41
" األونروا"يان ترييف إنه تبين لـ في غزة سيباست" أونروا"قال نائب مدير عمليات وكالة  :فايز أبو عون

 عاماً على تقديم الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات اإلغاثية للشعب الفلسطيني 60التي تعمل منذ 
 آالف أسرة من هؤالء 8 ألف أسرة في قطاع غزة تعيش تحت خط الفقر المدقع، وأن نحو 20أن نحو 

 .يعتبرون من أفقر فقراء العالم
 11/11/2008ين، األيام، فلسط

  
  مناهضة للحصار مظاهرة أمام السفارة المصرية تنظم  نيويورك  الفلسطينية فيالجالية .42

نظمت الجالية الفلسطينية في نيويورك وبالتعاون مع تحالف حق العودة إلى فلسطين في : ألفت حداد
نصار مالكولم نيويورك، ومنظمة تضامن لتحرير فلسطين، وقوى عربية وإسالمية وبمشاركة منظمة أ

اكس ومنظمة ناطوري كارتا اليهودية المنددة بالصهيونية العالمية اعتصاما ومسيرة أمام السفارة 
المصرية تدعو لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر ودعم صموده ومقاومته الباسلة في 

 . وجه االحتالل والعنصرية الصهيونية
 10/11/2008، 48عرب

 
 أوباما لن يولي القضية الفلسطينية اهتماما: في غزة  حواريةندوة .43
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أجمع متحدثون فلسطينيون خالل ندوة حوارية حول مستقبل السياسة األمريكية الشرق : ألفت حداد
أوسطية، على أن اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما لن تولي اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن 

 .النشغاله بقضايا أخرى أهمها األزمة المالية والركود االقتصادي " سرائيلياإل-الفلسطيني"للملف 
 أحمد يوسف المستشار السياسي بوزارة الخارجية على أن اإلدارة األمريكية الجديدة لن تركز . دأكد و

دت  المرحلة السابقة استفا فيكثيراً على الملف الفلسطيني اإلسرائيلي في المرحلة القادمة، مبيناً أن
 من الوقت الممنوح لها عبر وضع الحقائق على األرض من جدار واستيطان، في حين أن "إسرائيل"

اعتبر يوسف أن تعيين الرئيس أوباما  و.المطالب الفلسطينية ضاعت وحتى حل فكرة الدولتين تضاءل
 .رةلشخصيات يهودية تضع عالمات استفهام حول حجم التغيير الذي ينتظره العرب من هذه اإلدا

أن أمريكا عبارة عن مؤسسات ،  مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر. دورأى
وكونجرس ووزارتي خارجية ودفاع واللوبي اليهودي، وأن الرئيس ال يستطيع وحده اإلقرار في السياسة 

 .الخارجية األمريكية
 10/11/2008، 48عرب

 
 ابعة الكرةغزة وتتعهد بمت تغادر "سفينة الكرامة" .44

 سفينة"غادر وفد البرلمانين األوروبيين األجانب الذين وصلوا إلى قطاع غزة قبل عدة أيام على متن 
وتعهد الوفد البرلماني بنقل رسالة ومعاناة سكان  . قطاع غزة المحاصر للتضامن مع سكان"الكرامة
ت والسفن القادمة لمناهضة الحصار بقي اثنان من المتضامنين في قطاع غزة للتنسيق للفعالياكما  .القطاع

  .اإلسرائيلي
 10/11/2008، 48عرب

 
      يدمر السياحة في قطاع غزة الحصار .45

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية في غزة :  ضياء الكحلوت-غزة
 .نشآت السياحية بالقطاعألصحاب المطاعم والفنادق والم" نكبة" إن الحصار تسبب في ":للجزيرة نت"

وأضاف صالح أبو حصيرة أن الحصار دفع القطاع السياحي والفندقي في القطاع إلى حالة ميئوس منها، 
 .كما أنه جعل العديد من أصحاب المطاعم والفنادق يغلقونها ويعلنون إفالسهم

نحة من أجل تسديد ديون كما حذر من انهيار القطاع السياحي إذا لم تتدخل الجهات الرسمية والدول الما
 مليون دوالر، مشيراً إلى أن الفنادق والمنشآت السياحية تعاني من الحصار 16القطاع البالغة 

 من 1200تسريح ستمائة عامل من أصل وأوضح  .واإلغالقات وقلة أعداد السياح والزائرين إلى القطاع
 .ثمانين منشأة سياحية في غزة

 10/11/2008الجزيرة نت، 
  

  مؤتمر فلسطين لالستثمارتشارك في  مستثمراً ورجل أعمال من الخارج 230:نابلس .46
 خالل إقامته، والمقرر "ملتقى الشمال "-أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين لالستثمار : رام اهللا

 مستثمراً 230 تشرين الثاني الجاري، في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، أن 23-22الفترة من 
 .ل أعمال من الخارج، أكدوا حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث االقتصادي االستثماري الهامورج

 أن العمل جار من قبل الشركات االستشارية والطواقم إلىوأشارت اللجنة التحضيرية للملتقى في بيانها 
 مشروعاً 70 عددها نحو  المشاريع المقترحة التي تلقاها المؤتمر والبالغإلعدادالفنية العاملة في المؤتمر، 

موزعة على القطاعات األربعة التي يستهدفها المؤتمر وهي، الصناعة والزراعة والسياحة الداخلية 
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والبنية التحتية، حيث سيتم تأهيل عدد من المشاريع في كل قطاع لعرضها خالل الجلسات القطاعية، فيما 
  لمؤتمر ويوزع خالله، سيتم تضمين المشاريع األخرى في كتاب خاص سيصدر عشية ا

 11/11/2008الحياة الجديدة، 
 
  

   ألف مقدسي بسحب الهويات80االحتالل يهدد : األردن .47
ردنية لشؤون القدس من خطورة مخطط إسرائيلي لفـتح         حذرت اللجنة الملكية األ   : سليم المعاني  - عمان

عزيـز االسـتيطان فـي      نفقين كبيرين أسفل وفي محيط المسجد األقصى المبارك بالتزامن مع خطوات ت           
 ألف مقدسي أبعدوا خلف جدار الفصل العنصري بسحب هوياتهم في           80القدس المحتلة وتهديد أكثر من      

اهللا كنعان المجتمع الدولي للتحـرك        اللجنة في بيان لها على لسان أمينها العام عبد         ودعت. الفترة المقبلة 
 بما فيها   1967ن األراضي العربية المحتلة عام       على االنسحاب م   "إسرائيل"لوقف تلك االنتهاكات وإجبار     

 .القدس
  11/11/2008الوطن، قطر، 

  
 يدعو إلى اجتماع استثنائي لبحث الملف الفلسطيني"  العربيةالجامعة"أمين عام  .48

القاهرة مراد فتحي أن األمين العام لجامعة  نقالً عن مراسلها في :11/11/2008الشرق، قطر، ذكرت 
 موسى، قال أمس أنه سيدعو الجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على الدول العربية عمرو

مستوى وزراء الخارجية العرب خالل الفترة المقبلة وذلك إلجراء تقييم عربي شامل للموقف في الشرق 
وقال موسى إنه التشاور .   اإلسرائيلي-األوسط من مختلف زوايا القضية الفلسطينية والنزاع العربي

ر حاليا لتحديد الموعد المناسب لهذا االجتماع الذي لن يرتبط بنتائج المصالحة الفلسطينية نظرا ألن جا
  . عملية السالم كبيرة ومتشعبة

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطرح على هذا االجتماع الرؤية الفلسطينية في ضوء 
  . ولية في شرم الشيخالمفاوضات وفي ضوء اجتماعه األخير مع الرباعية الد

إن هذا الحوار ما زال مسؤولية مصرية والبيانات الصادرة عن مصر واضحة بأنهم لن : "وقال موسى
  ".يأخذوا موقفا اآلن بشأن هذا الحوار وهناك استمرارية في الجهود المصرية لفترة مقبلة

:  أن عمرو موسى، قالالقاهرة أحمد علي في ، نقالً عن مراسلها11/11/2008العرب، قطر، وأضافت 
إن البيان الصادر عن اجتماع الرباعية الدولية األخير يتحدث عن أنه ال يوجد شيء يتم االتفاق عليه قبل "

نريد أن نعرف المقصود بهذا؟، وتساءل هل تم االتفاق : "، وقال موسى"أن يتم االتفاق على كل شيء
 صدرت عن وزيرة الخارجية األميركية ال يبدو، ويجوز ألن هناك تصريحات: "على شيء؟، وأجاب

: ، وقال"إن هناك أمورا تم االتفاق عليها أو في سبيلها: "تقول" كونداليزا رايس واإلسرائيلية تسيبي ليفني
  ".نحن نريد معرفة هذا الشيء، وليس لدينا معلومات دقيقة عن هذه األمور"
  

  ةالحوار الفلسطيني أرجئ بسبب تراخي اإلرادة السياسي: مصر .49
استبعد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أن تكون :  محمد الشاذلي-القاهرة 

  . هناك خطوات قريبة في الحوار الفلسطيني، رداً على سؤال خالل لقاء مع صحافيين في القاهرة، أمس
اإلرادة السياسية، لكن كانت هناك وسائل واقتراحات عدة لمعالجة ما تراه مصر تراخياً في هذه : "وقال

  ". العالج لم يكن كافياً، واإلرادة أيضاً لم تكن كافية لدى بعض األطراف
اتخذنا القرار بتأجيل الحوار، وتضمن البيان المصري إشارة مهمة إلى أن هذا الموضوع : "وأضاف

ني محمود عباس ونفى أن يكون الرئيس الفلسطي". سيستأنف عندما تتوافر االرادة السياسية الالزمة له
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كان واضحاً جداً في تأييده الجهد المصري كما هو، وللورقة "وقال إن عباس . أحد األطراف المعرقلة
ونحن . والتراجع جاء من جانب حماس وآخرين، وهذا التراجع ينبغي أن يحلل بدقة. المصرية كما قدمت

  ".لدينا تحليلنا له
  11/11/2008الحياة، 

 
 ن حضور وفد إسرائيلي ألعمال المؤتمر الوزاري األورومتوسطيمنظمتان مغربيتان تدينا .50

احتجت مجموعة العمل والجمعية المغربية المساندتان للكفاح الفلسطيني، على استقبال المغرب : الرباط
لوفد إسرائيلي ضمن المؤتمر األورومتوسطي حول الشغل والتشغيل، الذي انهى اعماله امس في 

بوضع حد لكل "معا، في بيان صحافي أمس، عن مطالبتهما المغرب وعبرت المجموعتان . مراكش
 ". تحت أي ذريعة كانت" إسرائيل"عمليات التطبيع مع 

  11/11/2008الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل" تضغط إلبرام صفقة مع f-35لشركة المنتجة لطائرات  .51
تن األمريكية، تمارس  ذكرت وكالة رويترز شركة لوكهيد مار:رويترز ووكاالت -حسن عبد الحليم 

 لحملهم على إبرام صفقة بيع طائرات من "إسرائيل"ضغوطا على اإلدارة األمريكية والكونغرس و
وذلك في ظل الضباب الذي يحيط بمستقبل المساعدات . ميزانيات الدعم األمريكي في أسرع وقت

  . جديدة للبيت األبيض بتأثير األزمة االقتصادية األمريكية ودخول إدارة"إسرائيل"ـاألمريكية ل
  11/11/2008، 48عرب

 
  بهدم بيوت القدس الشرقية " إسرائيل"اإلتحاد األوروبي يشجب قيام  .52

 أعرب الناطق باسم الخارجية الفرنسية فريدريك ديزانيو الذي تتولى بالده رئاسة :)أ ف ب(باريس 
ودعا .  في القدس الشرقية إزاء هدم المنازل الفلسطينيةهاالتحاد االتحاد األوروبي عن عميق قلق

أن هذه العمليات تؤثر في شدة على حياة السكان مبيناً .  إلى وقف ذلك في أسرع وقت ممكن"إسرائيل"
إلى االمتناع عن القيام " "إسرائيل"دعا كما غير شرعية في نظر القانون الدولي، وهي في هذه األحياء، 

  ."وضع النهائي، خصوصاً في القدسحادي من شأنه أن يؤثر على مفاوضات الأبأي إجراء 
  11/11/2008الحياة، 

  
 لتعجيل حل القضية الفلسطينية أوباما وثيقة أوروبية تدعو .53

 يسلم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم في واشنطن وثيقة أوروبية : ميشال أبونجم - باريس
 -بشراكة فاعلة لحل النزاع الفلسطيني الى معاوني الرئيس األميركي المنتخب، تطالب الجانب األميركي 

    .األولوية منذ اليوم األولئه إعطا واالسرائيلي
 11/11/2008الشرق األوسط، 

   
  والفلسطينييناإلسرائيليينمفتاح لتحقيق السالم بين العربية  المبادرة :الرسن .54

لة لقادة يهود عالنا من صفحة كامإ أمس" نيويورك تايمز" نشرت صحيفة : راغدة درغام-نيويورك 
 .اهللا عندما كان ولياً للعهد  عبد]السعودي[اميركيين يبرز أهمية المبادرة العربية للسالم التي أطلقها الملك

 يعكس الدعم اإلعالنإن : وكيل األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص تيري رود الرسنوقال 
هللا والتي طرحها عندما كان ولياً للعهد، وتبنتها ا الدولي الواسع والضخم في الواقع لمبادرة الملك عبد

ومن المهم المالحظة انه، عبر القارات وعبر مختلف القطاعات . 2002القمة العربية في بيروت العام 
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السياسية، يتزايد الفهم وينمو الدعم لهذه المبادرة باعتبارها مفتاحاً لتحقيق السالم بين االسرائيليين 
أخذ علماً بحذر بتصريحات مختلف القادة االسرائيليين بتعابير ايجابية متزايدة حول ونحن ن. والفلسطينيين
  .هذه المبادرة

  11/11/2008الحياة، 
  

   أسترالي يزور مستشفى الوفاء في غزةطبيوفد  .55
زار وفد طبي استرالي مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، لالطالع على  :غزة

تميزة التي يقدمها المستشفى عبر أقسامه المختلفة للمواطنين، كما استمع لشرح واٍف الخدمات الطبية الم
وأوضحت مستشفى الوفاء، أن الوفد اطلع على حاالت الشلل  .عن عدد من الحاالت المرضية الصعبة

النصفي وحاالت التقرحات وحاالت تجميلية للقدم السكري، فيما سيقوم الدكتور بيرد  بإجراء عدد من 
واستمع لشرح مفصل حول الخدمات الطبية الجديدة التي أدخلت إلى  .لعمليات التجميلية في المستشفىا

  .المستشفى
  11/11/2008صحيفة فلسطين، 

    
  تنطلق باتجاه الخليج العربي" السفينة الشبح" .56

عمل دشنت الواليات المتحدة، أمس، أحدث السفن الحربية المصممة خصيصاً لل          : حنان البدري  -واشنطن  
، ويعتقد الخبراء والمحللون أن هذا الـنمط مـن          )الحرية" (فريدوم"في مياه الخليج العربي، وتحمل اسم       

  ".الشبح"السفن مصمم لمواجهة إيران، ووصفها البعض بأنها شبيهة ب 
وغادرت السفينة الحربية الجديدة المزودة بأحدث التقنيات المالحية والحربيـة ميلـوكي باتجـاه قاعـدة                

، مع طلـب  "الخليج"لك بوالية فيرجينيا، ومنها ستتجه الى الخليج العربي، وقالت مصادر مطلعة ل          نورفو
 مـيالً   50حجب هويتها، إن السفينة مصممة للتعامل مع أي تهديد إيراني، وتصل سرعتها القصوى الى               

 إطـالق يع  ملم، وتستط 57 أرطال من عيار     6في الساعة، ومزودة بمدافع إلطالق قذائف زنة        )  كلم 95(
 أميال بدقة متناهية، وتستطيع تدمير اي جزء ظـاهر مـن   9 قذيفة في الدقيقة الواحدة من على بعد     200

تحتوي الواحدة  " القنابل العنقودية " ثانية، وهذه القذائف الشبيهة بتقنية       30سفينة كبيرة بالكامل في أقل من       
وحـسب   .كة من الصلب والتنجـستن    منها على كرات معدنية ذات تأثير مدمر، وهي مصنوعة من سبي          

  . السرية غير المعلنة تم تزويد السفينة بهااألسلحة، هناك العديد من "الخليج"مصادر 
  11/11/2008الخليج، 

  
   فشل الدعوة المصرية للحوارأسباب .57

  أحمد الحيلة
 بعد أن كان من المتوقع أن تنتهي الورقة أو الدعوة المصرية للحوار إلى الشيء سوى التعثر والفشل،

، عن الذهاب إلى )حماس، والجهاد، والقيادة العامة، والصاعقة(أحجمت بعض الفصائل الفلسطينية 
  .الحوار في التاسع من الشهر الجاري، برعاية مصرية وعربية مفترضة

  :وهذا التوقع بفشل الدعوة المصرية، كان مرجحاً لعدة أسباب أهمها
ن تكون أساساً للحوار والنقاش، أرادها البعض أن تكون ورقة أن الورقة المصرية التي يفترض أ: أوالً

جامدة، على قاعدة نفّذ ثم ناقش، وهذا يذكرنا بالمبادرة اليمنية، عندما رفضت بعض قيادات حركة فتح أو 
، وإذا كان األمر كذلك فقد ..مستشاري الرئيس عباس اعتبار المبادرة إطاراً صالحاً للحوار والمصالحة

س حضورها بهذه الكيفية سيكون مجرد ديكور سياسي إلنفاذ أجندة ما بعيداً عن روح اعتبرت حما
المصالحة الحقيقية، وما عزز هذا االستنتاج رفض مصر بداية التعاطي مع المالحظات الواردة من 
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حماس وفصائل المقاومة على العديد من بنود الورقة المصرية المتعلقة بالمقاومة، والتهدئة، واألجهزة 
ف ؛ فمن المعلوم أن الورقة المصرية جعلت المقاومة رهينة .ت.األمنية، والحكومة، وإعادة بناء م

للتوافق بين كافة الفصائل وليس حقاً مكتسباً وطبيعياً نتيجة لوجود االحتالل، كما أشارت الورقة إلى 
ن مهمة رفع الحصار حصر السالح بيد األجهزة األمنية، وربطت بين تشكيل حكومة التوافق الوطني وبي

أي القبول بشروط الرباعية، كما نصت على استمرار التهدئة دون إبداء العالقة بين المصالحة ووجوب 
  ..التهدئة كمتطلب مرحلة

عدم توفر المناخات اإليجابية والمناسبة للحوار؛ فمصر تراجعت عن اتفاقها مع حركة حماس : ًثانيا
 لجسر هوة الخالف بينهما تمهيداً لنجاح الحوار الشامل، بخصوص عقد لقاء بين حركتي فتح وحماس

إضافة إلى استمرار االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إسماعيل 
هنية في غزة، إطالق سراح المعتقلين السياسيين لديها، األمر الذي اعتبرته حركة حماس حواراً تحت 

يف يمكن بناء مصالحة وطنية في ظل استمر االعتقال السياسي، واإلغالق لعشرات التهديد، وبالتالي ك
المؤسسات الخيرية واألهلية، وفي ظل إصرار حكومة سالم فياض في رام اهللا على اعتقال المقاومين 
الفلسطينيين بذريعة حملهم لسالح غير شرعي طبقاً لخارطة الطريق األمريكية، وهذا ما عبر عنه رئيس 

لطة محمود عباس خالل مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس يوم الس
نؤمن بمبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير ألي شخص، ولكن لن نقبل من أي : "، بالقول)7/10(الجمعة 

علوم أن ، ومن الم"أحد أن يؤثر على األمن أو أن يحصل على السالح أو المال بطريقة غير مشروعة
الرئيس عباس يعتبر سالح المقاومة سالحاً غير مشروع بموجب مراسيم رئاسية أصدرها، وبموجب 

  .قناعاته السياسية
أن الترتيبات للحوار ساهمت في الخالف بين األطراف؛ فمصر أفسحت المجال للرئيس عباس : ثالثاً

 الحاضرة على منصة الشرف، أي أن إللقاء كلمة في الجلسة االفتتاحية للحوار أسوة بالدول العربية
عباس يراد له أن يكون طرفاً راعياً للحوار وليس طرفاً في النزاع واالنقسام الحاصل بين حركتي فتح 

وبالتالي ليس طرفاً في الحوار والمصالحة، وهذا ما القى اعتراضاً من حماس والفصائل , وحماس
 والراعي لها، طرفاً في النزاع، ومن ثم عليه األخرى التي اعتبرت عباس بصفته رئيساً لحركة فتح

حضور جلسات الحوار المفترضة لوضع النقاط على الحروف بحضور أعلى المستويات القيادية لكل 
الفصائل حتى ال يصار إلى التهرب هنا أو التسويف والتأجيل هناك، وهو األمر الذي لم يحسم من طرف 

  .مصر والرئيس عباس
اس وبعض الفصائل المقاومة األخرى ـ في ظل تعاظم الشكوك ـ من أن تخوف حركة حم: رابعاً

يصار بالحوار إلى منح الرئيس عباس شرعية التمديد لواليته الرئاسية الموشكة على االنتهاء، عبر 
الطرف اآلخر من استحقاقات الحوار واالتفاق عموماً، وهذا ليس وليد " تملص"التوافق الوطني، ومن ثم 

، أي فيما 2005مارس / ء النية لدى مؤيدي المقاومة، ألن هناك سابقة حصلت في آذارالتخيل أو سو
عرف الحقاً باتفاق القاهرة، عندما أخذت مصر والرئيس عباس جزئية التهدئة من االتفاق، ومن ثم 

ف الذي نال حظه من التسويف والتأجيل ورفض الرئيس عباس تفعيل .ت.أداروا الظهر لبند إعادة بناء م
وهذا ما يفسر إصرار حركة حماس على اعتبار أي اتفاق يفضي إليه حوار . جنة المتابعة لذلك الغرضل

، أي أن التخلي عن إنفاذ أي بند ينسف االتفاق كلية، ويفضي إلى تحلل "اتفاق رزمة"القاهرة المفترض، 
  2005األطراف من التزاماتها، وذلك منعاً لتكرار تجربة اتفاق القاهرة 

 شعور حركة حماس ومؤيدي نهج المقاومة بأهمية تمسكهم بخيار وبرنامج المقاومة وعدم التنازل :خامساً
في هذا الصدد، في الوقت الذي يعاني فيه مؤيدو برنامج التسوية ودول االعتدال من مأزق سياسي حاد 

ضه التنازل بعد فشل الرهان على إدارة الرئيس بوش، وكرم االحتالل الصهيوني الذي خيب آمالهم برف
عن ثوابت اإلجماع الصهيوني من رفض للتنازل عن القدس، ورفض عودة الالجئين، ورفض االنسحاب 
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، أي انسداد أفق التسوية السياسية في وقت تشهد فيه الخارطة الدولية 1967الكامل إلى حدود العام 
 أزمة سياسية واقتصادية تغيرات جديرة بالتأمل والتريث بعد فوز مرشح الحزب الديمقراطي أوباما وسط

حادة تعصف بواشنطن، في وقت تسعى فيه روسيا االتحادية إلى النهوض من جديد، أي أننا أمام مرحلة 
  .جديدة في السياسة الدولية، قد تفضي إلى تغيرات هامة على صعيد الشرق األوسط
ة فتح لما يجمعهما من تلك العوامل، إضافة إلى شعور الفصائل الفلسطينية بانحياز مصر إلى طرف حرك

تماٍه على صعيد برنامج التسوية السياسية، ومن تنسيق ورهان على فشل برنامج المقاومة من خالل 
استمرار الضغط السياسي، واالقتصادي المتمثل في استمرار إغالق معبر رفح ومحاصرة الفلسطينيين 

جعل من الورقة المصرية مثاراً ، كل ذلك ساعد على فشل الدعوة المصرية للحوار، و..في قطاع غزة
  .للشك والريبة

10/11/2008  
  

  ألغام في طريق المصالحة الفلسطينية .58
  فهمي هويدي

واضح أن األمور لم تنضج بعد إلتمام المصالحة الفلسطينية، ناهيك عن أنه من المبكر جداً الحديث عـن                  
  .مشروع وطني فلسطيني

  
يتية حوارا مع فاروق قدومي أمين سر حركة فتح، قال          الكو" الجريدة"قبل اسبوعين نشرت صحيفة       )1(

 ليس بين حماس وفتح، ولكنه بين حماس ورئاسـة الـسلطة            -في جوهره -فيه إن الشقاق الحاصل اآلن      
ومن ثم يـدعونا إلـى      . وذلك تعبير دقيق يسلط ضوءا مهما على االطراف الحقيقيين لألزمة         . الفلسطينية

ى نحو مغاير، األمر الذي يستدعي أسئلة مهمة ال تتعلـق فقـط             مراجعة توصيف المشكلة وتشخيصها عل    
وما لم تتـوفر    . بأطراف النزاع، وانما تنصب أيضاً على توقيت ومالبسات نشوئه وموضوعه األساسي          

. إجابة صحيحة على تلك االسئلة الجوهرية فإننا نخطئ في تشخيص المشكلة، كما نخطئ فـي عالجهـا                
لمطلوبة لم تكن حاضرة أو لم توضع في االعتبار بـشكل كـاف فـي               ومن الواضح أن تلك اإلجابات ا     

ترتيبات اجتماع الفصائل الذي تشهده القاهرة، األمر الذي بدد التفاؤل الذي عبرت عنه من قبل، وأثـار                 
وهو ما يبرر التصريح المتشائم الذي عبر عنه نائب االمين          . شكوكاً قوية حول احتماالت نجاح المصالحة     

ودعا فيـه الفلـسطينيين   )  الحالي6في  (48الجهاد االسالمي زياد النخالة، نقله موقع عرب        العام لحركة   
وأشار فيه إلى ان كال مـن       . إلى عدم التفاؤل بالحوار المرتقب، ألن هناك عقبات كثيرة وكبيرة تواجهه          

ة التالقي  السلطة وحماس له وجهة نظره الخاصة التي يعتبرها األصوب واألسلم، االمر الذي يعطل فرص             
وانجاح الحوار، إضافة إلى أن االعتقاالت السياسية التي تتم من جانب الطـرفين والمواقـف الـسياسية                 

وذلـك مـن شـأنه أن يهـدد نجـاح           . المعلنة ال توفر أجواء مواتية للتفاؤل بإمكانية مد الجسور بينهما         
  .المصالحة، ويفتح الباب إلمكانية تأجيل انطالق الحوار إلى وقت آخر

ذلك ان هناك ثغرات في االجراءات أضعفت األمل في إمكانية إجراء           . ذه الشكوك ليست آتية من فراغ     ه
المصالحة المنشودة، وحتى ندرك حقيقة تلك الثغرات فإن األمر يقتضي أن نرجع قليالً إلى الوراء، لكي                

  .نتتبع جذور المشكلة وخلفياتها
 اول مفاجـأة    2006كانون الثاني   /   يناير 25تي تمت في    كانت نتائج انتخابات المجلس التشريعي ال       )2(

استدعت المشكلة بقوة إلى قلب الساحة الفلسطينية، ذلك انها كشفت عن المدى الذي بلغـه التغييـر فـي                   
خريطة القوى السياسية، التي لم تكن موازينها معلومة بدقة طيلة العشرين عاماً السابقة، منـذ اجتمـاع                 

اذ .  الذي لم ينعقد منذ ذلك الحين وحتى اللحظة الراهنة         1988ني بالجزائر سنة ،   المجلس الوطني الفلسطي  
وظل ذلك أمراً مسلماً به حتى أعلنت نتـائج         . طوال تلك الفترة كانت حركة فتح هي القيادة وهي السلطة         
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جاءت عاكسة لموازين القوى التي اسـتجدت خـالل         . أول انتخابات ديمقراطية متضمنة خريطة مختلفة     
صحيح أن الساحة شهدت مطالبات عدة بإعادة النظر في تمثيـل الـشعب الفلـسطيني               . قدين السابقين الع

ومرجعيته، من خالل انتخابات مجلس وطني جديد يستوعب المتغيرات التي ظهرت في سـاحة العمـل                
 وكان ذلك موضع اتفاق كل الفصائل التي اجتمعت في القاهرة وأصدرت فـي              1988الوطني منذ عام ،   

.  إال أن رئاسة السلطة حالت دون انجاز هذه الخطـوة 2005آذار  ،/  الصدد بيانها الشهير في مارس هذا
وفيما أعلم فإن العناصر الوطنية المستقلة تقدمت بأكثر من طلب مكتوب إلى رئاسة السلطة لدعوة اللجنة                

ى نحو بدا واضحاً فيه     التحضيرية التي شكلت لهذا الغرض لالجتماع، ولكن هذه الطلبات تم تجاهلها، عل           
  .ان السلطة حريصة على أن تبقي الوضع كما هو عليه دون تغيير

 ذلك أنه حين جرى التنافس بين الفصائل التي         2006التغيير فرضته االنتخابات التشريعية مع بداية عام ،       
 45 فـتح    - مقعـدا    77حمـاس   :  مقعدا للمجلس كانت النتائج كالتالي     132شاركت في االنتخابات على     

قائمـة  ( مقاعد للجبهة الشعبية     3 -)  منها شغلها مرشحون دعمتهم حماس     3( مقاعد   4 المستقلون   -مقعدا
  . مقعدان لكل من قائمة البديل والطريق الثالث والمبادرة الوطنية-) أبو علي مصطفى

واطيافها وجعلت فتح باختالف تياراتها     . هذه النتيجة منحت األغلبية في المجلس التشريعي لحركة حماس        
في الوقت ذاته فإن النتائج أعلنـت       . تتراجع عن موقعها التاريخي في المركز األول لتحتل المركز الثاني         

من أصوات الناخبين، في حين لم تحصل بقية الفـصائل          % 98عن أن الحركتين الكبيرتين حصلتا على       
  .من االصوات% 2المشاركة على اكثر من 

سياق الذي نحن بصدده ان خمسة فصائل لم تشارك في االنتخابات أصالً            من األمور الجديرة بالذكر في ال     
 الحـزب   - جبهـة النـضال الـشعبي        - الجهاد االسالمي  - ألوية الناصر صالح الدين    -الصاعقة  : هي

أما كل من جبهة التحرير الفلسطينية وتنظيم فدا وجبهة التحرير العربية فقد شاركت ولم تفـز                . الشيوعي
  .اي منها بأي مقعد

األولى أن فرزاً جديداً تم وتحـددت بموجبـه األوزان          . االنتخابات استدعت إلى الواجهة حقيقتين مهمتين     
النسبية لمختلف الفصائل، التي تبين أن بعضها له حضوره المتواضع للغاية في الشارع الفلسطيني، وان               

الحقيقة الثانيـة ان    . وفتحالبعض اآلخر ال حضور يذكر له، في حين أن القوتين األساسيتين هما حماس              
تصويت األغلبية لصالح حماس لم يكن بالضرورة تعبيراً عن االنحياز إلى موقفها الفكري، ولكنه كـان                

  ".اإلسرائيلي"باألساس تصويتا لصالح موقفها المقاوم لالحتالل 
ة وبين حركة   منذ اللحظات االولى لظهور نتائج االنتخابات، ظهرت بوادر األزمة بين رئاسة السلط             )3(

ذلك ان السلطة التي اتخذت من فتح عنواناً لها، رفضت في حقيقة            . حماس على النحو الذي يعرفه الجميع     
االمر االعتراف بالنتائج، ورغم أن حصول حماس على أغلبية مقاعد التشريعي اقتضى قيامها بتـشكيل               

ت بين مقاطعة السلطة لها، وبـين       الحكومة، إال أن هذه العملية واجهت صعوبات جمة من البداية، تراوح          
سحب صالحيات الحكومة، األمر الذي جرت محاولة احتوائه وقتذاك بوثيقة الوفاق الوطني ثـم باتفـاق                

وإنمـا ظلـت عالقـات      . لكن ذلك لم ينه االنقسام    . مكة، وأدى الحقاً إلى تشكيل حكومة الجبهة الوطنية       
لتان األمني في قطاع غزة الذي كان ألجهزة الـسلطة          الطرفين مسكونة بالتوتر، الذي رفع من وتيرته الف       

وهو ما  . دورها فيه، األمر الذي استدعى حسما من جانب الحكومة المنتخبة لمعالجة موقف تلك االجهزة             
وتوالت تداعيات الموقف سلباً بعد ذلك بما اوصل االمور إلـى    . انتهي بإعالن القطيعة بين غزة ورام اهللا      

  .ما وصلت إليه اآلن
  : ازعم انه يعني عدة أمور مهمة في مقدمتها ما يلي- الذي يعنيه ذلك كله اآلن؟ما

إن رئاسة السلطة طرف أساسي في النزاع كما عبر عن ذلك بحق فاروق قدومي، وليست طرفاً محايـداً                  
إن وبغير ذلك ف  . بالتالي فإن المصالحة الحقيقية ينبغي أن تتم بين رئاسة السلطة وقيادة حركة حماس            . فيه
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فرصة انهاء االنقسام ستكون منعدمة، مهما كان عدد الفصائل األخرى التـي توافقـت علـى مـشروع                  
  .المصالحة

إنه ال بديل عن تفاهم حول كافة الملفات العالقة بين الفصيلين الكبيرين الممثلين في المجلس التـشريعي،                 
  .حماس وفتح

كن احترام اختيار الشعب الفلسطيني في الضفة       إن احترام مختلف الفصائل الفلسطينية أمر مفروغ منه، ل        
ال يمكن ان يحتج بـه فـي        % 2لذلك فإن رأي الذين صوت لهم الناس بنسبة         . والقطاع ضروري أيضاً  

  .من الناخبين% 98مواجهة الذي ايدهم 
انه من الناحية الموضوعية والسياسية فإن األوزان النسبية للفصائل يجب أن تكون محل اعتبار، بحيـث                

بح من غير المنطقي أو المقبول أن تتساوى الفصائل التي فشلت في أن تحصل على أي تأييد شعبي،                  يص
 77أو تلك التي لم تستطع ان تحصل إال على مقعد أو اثنين أو حتى ثالثة مع فصيل آخر حصل علـي                      

فلـسطيني،  أعني ان أصوات الفصائل يجب ان تحتسب تبعا ألوزانها في الـشارع ال            .  مقعداً 45مقعداً أو   
  .حتى تكون القرارات التي تتخذ في ضوئها تعبيراً صادقاً عن نبض ذلك الشارع ومشاعره الحقيقية

إن وصف ما بين السلطة وجناح فتح فيها وبين حماس بأنه خالف حزبي أو تنظيمي، وإن بدا كذلك فـي                    
لموقـف مـن    ألنه في جوهره خالف حول النهج الـسياسي وا        . ظاهره هو تشخيص غير دقيق ومغلوط     

فالسلطة ال ترى غير التسوية السياسية بديالً، في حين أن حماس ومؤيـديها مـع               . المقاومة بوجه أخص  
وهو موقف انحازت إليه مؤخراً شخصيات فلسطينية       . المقاومة وضد االستمرار في المفاوضات بال نهاية      

وهـؤالء شـكلوا فريقـا      . زينعديدة، بعضها من داخل فتح ذاتها وبعضها من المستقلين والمثقفين البار          
وهم الذين دعوا ابو مازن فـي       . للدراسة االستراتيجية أشرفت عليه مجموعة اكسفورد لالبحاث في لندن        

  .آب الماضي إلى وقف المفاوضات وانهاء خيار الدولتين/ اغسطس
لمصالحة، الورقة المصرية التي قدمت للفصائل احتاجت إلى تنقيح ومراجعة، ألنها بمثابة مشروع ل              )4(

وال يمكن اعتباره مشروعاً وطنياً كما قيل ألسباب كثيرة، منها مثال أنه ال يمكن اعتبار التهدئة من ركائز                  
كما ان المشروع الوطني ال يمكن أن       . المشروع الوطني، وإنما هي إجراء مؤقت لمواجهة ظرف مؤقت        

عذر الجمع فـي بلـد محتـل بـين          فضالً عن أنه يت   . يغفل حق عودة الفلسطينيين المشردين في الشتات      
االعتراف بالمقاومة كحق مشروع وبين اشتراط التوافق الوطني حول ممارسة ذلك الحق، ثـم اعتبـار                

خصوصاً اننا نشاهد بأعيننا تلـك      . األجهزة األمنية وحدها المخوله بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين        
وليس ضـد تغـوالت واجتياحـات الجـيش         األجهزة كل يوم عاجزة عن الدفاع حتى ضد المستوطنين          

  ".اإلسرائيلي"
هذا قليل من كثير أكد الحاجة إلى اعادة النظر في الورقة، لتكون معبرة عن نقاط االلتقاء بـين القـوى                    

  .الوطنية الفلسطينية، وال تعبر فقط عن وجهة نظر فصيل بذاته
 فيما نـشرته    -سياسي الفلسطيني البارز  ال-والتحفظات األخرى التي أبداها على الورقة عبد القادر ياسين          

نموذج لمآخذ المستقلين على مضمون الورقة، التـي ينبغـي ان           ) 1/11في    (صحيفة األسبوع المصرية    
  .تعالج في الصياغة النهائية لها

أوسع الصحف  -" يديعوت احرنوت "المالحظة األخيرة األخرى الجديرة بالنظر في الموضوع أن صحيفة          
 عن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قولها إنه في         5/11 نقلت في عددها الصادر في       -تشاراًان" اإلسرائيلية"

سـتوقف  " إسـرائيل "حالة أسفرت حوارات الفصائل عن اتفاق ينهي الخالف بين فتح وحمـاس، فـإن               
التي تتضمن وقف المقاومة    (المفاوضات مع السلطة، إال إذا تضمن االتفاق قبول حماس لشروط الرباعية            

  .، األمر الذي يثير عالمات استفهام كثيرة حول مآالت الحوار ومستقبله")إسرائيل"العتراف بوا
  11/11/2008الخليج، 
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  عالقة البرنامج السياسي:  وحماسردناأل .59
  سميح المعايطة

بعيدا عن كل تفاصيل اللقاءات األمنية مع مسؤولين من حركة حماس، وبعيدا عن التحليالت، الدقيق منها                
وجه او البعيد عن الحقيقة، فإن استئناف هذه العالقة يجب أن يكون ضمن إطـار قـضايا كبـرى                   او الم 

وواضحة، اي برنامج وأهداف لهذه العالقة، وتحديدا في الجانب السياسي فيما يخص تفاصـيل مـستقبل                
  . االسرائيلي والحل النهائي للقضية-الصراع العربي

، 1990نشأت بين األردن وحركة حمـاس بـدأت منـذ عـام             اذا تحدثنا عن التاريخ، فإن عالقة قوية        
الـشك  "، لكنها كانت عالقة اختلطت فيها عوامل األمن والـسياسة، وكـان             1999واستمرت حتى عام    

وكانت عالقة خاصة استفادت منهـا حمـاس        . هو العامل المرجح باالتكاء على عوامل سياسية      " األمني
ا، وهي عالقة كانت من حيث المردود على حماس اكبر بكثيـر            كثيرا في بناء قدراتها السياسية وعالقاته     
  .من كل عالقاتها الحالية مع دول اخرى

فالعالقة الجديـدة   . سنغادر تلك المرحلة إلى الحاضر بمعطياته الجديدة على الصعيد الفلسطيني واألردني          
. لقـضايا الخدماتيـة   يجب ان تبنى على أساس سياسي وبرنامج في القضايا الكبرى بعيدا عن التفكير با             

فهناك من يعتقد ان معيار قوة العالقة هو تجديد جوازات سفر قيادة حماس او السماح لفـالن او عـالن                    
  .بالقدوم إلى عمان او غيرها من الخدمات

فإذا اردنا ان نتحدث في القضايا العميقة       . هذه القضايا قد تأتي في سياق عالقة قوية، لكنها ليست المعيار          
وكـل مـن   . القوة هو االتفاق على برنامج سياسي واضح وتنسيق الخطوات في هذا المجـال     فإن معيار   

يؤمن بضرورة وجود عالقة قوية بين االردن وحماس يجب أن يسعى ألن يكون اساس العالقة برنامجـا                 
  .سياسيا

 في مواجهة   اما محاور هذا البرنامج فهي اقامة دولة فلسطينية حقيقية كاملة السيادة، وهي مصلحة أردنية             
افكار ومشاريع تصفوية أخرى، وهي ايضا حق اصيل للشعب الفلسطيني برفض فكرة الوطن البديل، ما               

 التمسك بحق العودة، ومواجهة افكار الكونفدرالية والفدرالية التي يطرحها الـبعض            - في المقابل  -يعني  
عطيل ورفض اي حل سياسـي ال       لحل المشكلة االسرائيلية ال حرصا على الوحدة بين الشعبين، وأخيرا ت          

  .يستجيب للحقوق الفلسطينية االساسية
وهـو برنـامج    . هذا البرنامج يمثل قاسما مشتركا بين مواقف األردن السياسية ومواقف حركة حمـاس            

يفترض ان تنضم اليه بصدق وليس بالمراوغة السلطة الفلسطينية وحركة فتح وسـيمثل عامـل تحفيـز                 
من دون ان تمارس ما هو معهود عنها مـن صـفقات تحـت الطاولـة او                 للسلطة لتكون اكثر صالبة و    

  .مشاريع سرية او تفاهمات يتم انكارها رغم جديتها
واذا تم التوافق على هذا البرنامج عندها نتحدث عن عالقة قوية وحقيقية وواضحة، وعندها ايضا تكـون             

تلك المعيار للحكم على تطور العالقة      القضايا الخدماتية امورا ثانوية وتحققها تحصيل حاصل، وعندها نم        
  .واستمراريتها

كيف يمكن تحقيق هذا البرنامج للـدفاع عـن حقـوق           : يحتاج هذا االمر ايضا الى برنامج عملي عنوانه       
ولعلي هنا اشير الى    . وهذا يحتاج الى تفاصيل وتوافقات واضحة     . الشعب الفلسطيني والمصلحة االردنية   

ة ليست ردا على مواقف عربية، وال يجوز ان تتحول عالقة اي طـرف              قضية مهمة وهي ان هذه العالق     
  .باآلخر للتأثير سلبا على عالقات األردن بدول اخرى ذات حضور في المنطقة

ولنتذكر ان المطلوب هو عالقـة      . العالقة على أسس سياسية وبرنامج واضح هي العالقة القابلة للصمود         
 اي توازن في العالقات، بما يخدم القضية الفلسطينية والمصالح          اردنية مع كل مفردات الساحة الفلسطينية     

  .االردنية العليا
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يجب ان تصل الرسالة واضحة الى سلطة رام اهللا بأن مصداقيتها السياسية محل شك، وان معيـار قـوة                   
  .العالقة لم يعد فقط االيمان بالتسوية بل البرنامج الموحد

فلكـل منهمـا محـددات      . القة الدولة مع حماس وإخوان االردن     بقي القول انه يجب فك االرتباط بين ع       
حماس قدمت نموذجا عندما بنت عالقة قوية مع سورية، رغم العالقة الرديئة بين النظام وإخوان               . وأسس

سورية، وقفزت عن كل تاريخ وتفاصيل عالقة اإلخوان مع النظام السوري، سعيا لمصالحها وحساباتها،              
النفراج بين إخوان االردن والدولة بتحسن العالقة مع حماس، وان كان هـذا ال              فليس من المعقول ربط ا    

  .ينفي وجود ارتباط لكن ليس بشكل عضوي وكامل
  11/11/2008الغد، األردن، 

  
  ومساعي التوطين... المصريون وحماس وأمن المخيمات .60

  مصطفى عاصي
بعبدا على سحب الفقرة الجوهرية مـن       حتى اآلن لم يعرف السبب الذي حدا الدوائر اإلعالمية في قصر            

تصريح رئيس المجلس السياسي في حركة حماس، خالد مشعل، بعد لقائه رئيس الجمهوريـة، ميـشال                 
سليمان، التي تتحدث عن إحباط طبخة لتوطين الفلسطينيين في لبنان، والتعميم علـى وسـائل اإلعـالم                 

سيراً إلجراء القصر، ألن الجزء األساسـي مـن   ولم تجد حماس تف . إلسقاط الفقرة من نشراتها اإلخبارية    
  .المحادثات بين مشعل وسليمان تناول هذا الموضوع

هذه الطبخة التي عادت حماس وتحدثت عنها وعن كيفية إسقاطها، يمكن تلخصيها باتفاق أبرمه رئـيس                
ماح السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهـود أولمـرت، يقـضي بـس               

إسرائيل لعشرين ألف الجئ فلسطيني فقط بالعودة إلى فلسطين، من بين خمسة ماليـين منتـشرين فـي                  
ولكن اضطرار أولمرت لتقديم استقالته وعجز خليفته تسيبي ليفني عن تأليف الحكومة أثّرا على              . الشتات

  .المضي في إكمال هذا الملف
ريو، وأوصل إليهم تحذيرات واضـحة مـن مرحلـة          وكاشف مشعل المسؤولين اللبنانيين بتفاصيل السينا     

  .خطيرة تنتظر الواقع الفلسطيني في لبنان قد تعقب انتهاء الحوار الفلسطيني في القاهرة
ويضيف المصدر أن القاهرة انخرطت أعمق في أداء األدوار التي لزمتها إياها واشنطن نتيجة فشلها في                

دور األميركي يلمس في أكثر من مكـان وفـي موضـوعين            وهذا التبنّي المصري لل   . القيام بها مباشرة  
  :أساسين

 األخذ بيد محمود عباس للتوصل إلى الحل النهائي مع إسرائيل ومساعدته في تسويق فكرة التوطين في                 -
  .لبنان

 إقناع حماس بالتجديد لعباس رئيساً في التاسع من كانون الثاني المقبل، بطلب مباشر مـن الواليـات                  -
  .تي تتمسك برجلها عباس وتخشى سقوطه األكيد على يد حماس، في حال حصول انتخاباتالمتحدة ال

إذاً، على حد السكين سيدور حوار القاهرة الذي تريد منه الواليات المتحدة ومصر وحركـة فـتح بنـداً                   
ـ                   ب واحداً، هو التجديد لعباس، فيما حماس تتوخى منه توافقاً على سلة توافقـات متكاملـة، تبـدأ بترتي

االنتخابات الرئاسية والتشريعية، ثم تأليف الحكومة، وصوالً إلى إعادة بناء األجهزة األمنية والعـسكرية              
ومع إدراك القاهرة صعوبة إقناع حمـاس بالتجديـد،         . ووقف المالحقات واالعتقاالت في الضفة الغربية     

ة المتمثّلة بدعوتها إلى التوقيع أوالً      تميل إلى تحميلها تبعات الفشل، بعد أن تستنفد المحاولة ما قبل األخير           
وعليه، فإن الجميع يتحـسبون لحـال الفـراغ         . على التجديد، ثم التحاور في بقية البنود إلى ما شاء اهللا          

الفلسطيني المرتقب وانعكاساته على المخيمات، ويرتّبون أوراقهم على هذا األساس قبل تحـرك الميـاه               
  .الراكدة
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ما يشبه المسح األمني والسياسي للمخيمات، مستخدمة عناصر وضـباطاً مـن             مصر تقوم منذ أشهر ب     -
  .فتح
عين أديب الحصان في منـصب المـدير العـام لألمـن الـوطني              ) بإيعاز من مصر  ( محمود عباس    -

الفلسطيني في لبنان، وحدد مقره في مبنى السفارة الفلسطينية، وأوكل إليه مهمة توحيد األجهزة األمنيـة                
  . واحد، على أن تكون مرجعيته الوحيدة في الضفة الغربيةتحت جناح

في مخيم عين الحلوة، وتحرص على إبقائه حالـة         " جند الشام " حركة فتح تصنع عدواً أمامها هو تنظيم         -
قائمة في اإلعالم وعلى األرض كقوة أصولية متطرفة بغية خلق الذريعة الدائمة لتفجير الوضع األمنـي،               

  .ير، إلى جانب تصوير عين الحلوة كمخيم نهر الباردمتى صدر قرار التفج
أما على خط حماس، فقد تحركت دبلوماسيتها نحو أكثر من عاصمة عربية لشرح الـصورة، وعممـت                 

وفي هذا اإلطار، يقـرأ     . قراراً على عناصرها بالتزام الهدوء وعدم االنجراف إلى أي عمل مخّل باألمن           
صيل حوار القاهرة والحرص على إيفاد مشعل إلى لبنان رغـم           حرص حماس على إشراك لبنان في تفا      

  :األخطار األمنية، لتطلب من المسؤولين اللبنانين ثالثة أمور
 اللبناني وتفويت الفرصة على من يخطط إلحـداث خـضات           - اإلسراع في رعاية الحوار الفلسطيني       -

هات المعنية في لبنان االتـصال بكـل        عسكرية، وتنظيم عالقة الالجئين بالدولة، والطلب رسمياً من الج        
  .الفصائل الفلسطينية وتبليغها بصوت عال أنها لن تتهاون في منع أي إخالل بأمن المخيمات

 حثّ السلطة اللبنانية على مطالبة السلطة الفلسطينية بأن يكون لها مرجعية واحدة في لبنان، لكون هذا                 -
وهنا أبلغت حماس اللبنانيين    . غوط الدولية لفرض التوطين   األمر يعزز موقف الدولة اللبنانية في جبه الض       
  .أنها ستكون العون له في رفض هذه الضغوط

عن التدخل المصري األمني في المخيمات والتخفّي بقفازات حركة فتح، يـستعين مـسؤول فلـسطيني                
الرئيس جمال  وبعد أن يذكّر بأن حركة فتح هي أساساً صنيعة مصر أيام            . بالماضي لإلشارة إلى الحاضر   

 صدمت سيارة الجئاً فلسطينياً على كورنيش المزرعـة وقتلتـه،           1971عبد الناصر، يروي أنه في عام       
ولما بحثوا في أوراقه الخاصة، وجدوا بطاقة عضوية صادرة عـن حركـة             . فنقل إلى مستشفى المقاصد   

ه في مخيم شاتيال دون أن      اتصل المسؤولون في المستشفى بحركة فتح لالستعالم عنه، وتفقدوا منزل         . فتح
وبعد مراجعة فتح لكل سجالت عناصرها، أكدت أن القتيل ليس منهـا، وأن             . يعثروا على ما يعرف عنه    
بعد أيام، اتصل المصريون بفتح وطلبوا تسلّم الجثة، ليتبين الحقاً أنه ضـابط             . البطاقة غير صادرة عنها   
  .في االستخبارات المصرية

يرة لنائب رئيس االستخبارات المصرية عمر القناوي إلى لبنان تناول إطاللة على            جانب من الزيارة األخ   
هل يمكن حل المـشاكل     : حيث كان يطرح الكثير من األسئلة على من التقاهم من نوع          "واقع المخيمات،   

  .سؤال وضع مسؤول حماس خطاً عريضاً تحته" األمنية في مخيم عين الحلوة إذا نشرت قوة أمنية فيه؟
  11/11/2008خبار، األ

  
   الجمود وقلق الفعالية في منطقة الشرق األوسطقلق .61

  رضوان السيد     
وسائر الفصائل " فتح"الصبر بحيث تَحرد أو تغضب بعد انعقاد الحوار مع " حماس"ما استطاعت قيادة 

لسلطة ولذلك فقد أعلنت قبل ثالثة أيام عن إضرابها عن الحضور ألن ا.  الجاري في القاهرة10يوم 
والسلطة تقول إن السجناء ليس منهم من هو مقبوض ! الفلسطينية لم تطلق سجناءها في الضفة الغربية

قد أعلنت قبل شهر " حماس"وكانت قيادة . عليه ألسباب سياسية، بل لمخالفات وارتكابات عادية أو جنائية
لها في غزة، ووقتها قدرنا جميعاً من جانب القوة التنفيذية التابعة " فتح"عن إطالق سراح بعض معتقلي 

" حماس"لكن بعد أيام على تلك الخطوة، أعلنت قيادة . أنها إنما تمهد ألجواء حسنة عشية اللقاء في القاهرة



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1253:         العدد       11/11/2008 لثالثاءا: التاريخ

وفي حين هاج الفتحاويون، ما . عن تسعة اعتراضات على الوثيقة المصرية التي ستُعرض في القاهرة
تريد استباق التفاوض الشامل " حماس" تقديرها يومها أن تزعزعت السلطة المصرية وال جزعت، وكان

يمكن أن تجرؤ على مقاطعة التفاوض الذي يعلّق " حماس"وما فكر أحد أن . بلقاء سري مع المصريين
وما عرف أحد إن كانت القاهرة قد قبلت التفاوض مع . عليه الفلسطينيون والعرب والدوليون آماالً شاسعة

" حماس"لكن الذي ندريه أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ . اعتراضاتهامسبقاً في شأن " حماس"
جاء الى بيروت وقابل كبار المسؤولين اللبنانيين األسبوع الماضي، وأدلى بتصريحات تصعيدية، ليس 

والسلطة وحسب، بل تجاه الحكومة اللبنانية، عندما دعا الى العودة الى التفاوض في شأن " فتح"تجاه 
" حماس"وهكذا وبخالف ما قدره كل المراقبين كانت ! ح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجهاالسال

ولذلك سببان أحدهما يتعلق بها، . تحاول التملُّص من جولة المفاوضات في القاهرة بأي شكل وثمن
التي يعرضها أما المتعلق بها فيتصل بطبيعة الخيارات المعروضة أو . واآلخر يتعلق بارتباطاتها اإلقليمية

الموقف، وذلك ليس بين أوسلو وخريطة الطريق وحسب، بل ما طرحه مسؤولون إسرائيليون أخيراً من 
ومن جهة ثانية، فإن ما تعرضه القاهرة يؤول الى . قبول للتفاوض على أساس المبادرة العربية للسالم

الحها، في حين يفكّر في غزة لمصلحة شراكة يتراجع فيها دورها وتتضرر مص" حماس"إلغاء سلطة 
والتنظيمات " اإلخوان المسلمين"السوريون وااليرانيون وبعض (، ومعهم اإلقليميون "حماس"بعض كبار 

وفي هذه الحال إما أن يتدخل . في إمكان تنفيذ انقالب في الضفة مشابه لما حدث في غزة) األخرى
لجمهور جزءاً من المقاومة، وزالت فإن تدخلوا صار األمر في نظر ا. اإلسرائيليون أو ال يتدخلون

وإن لم يتدخلوا، فإن سلطة أبو مازن ستضعف ضعفاً شديداً إن لم . وإن لم تسيطر" حماس"الشكوك عن 
اإلقليميين التفاوض " حماس"أن اإلدارة األميركية الجديدة تعرض على رعاة " حماس"فمشكلة . تسقط

 هي، ألنها تُقدم الى المعتدلين، وتصب في طاحونة والتنازالت المتبادلة، وهذه أمور ليست لمصلحتها
فهناك من يقول إن األفضل . وفي أسابيع الفراغ والتردد هذه تتناقض التقديرات. السلطة الفلسطينية

وهناك من يقول بل إن . الحركة وفرض األمر الواقع لكي يأتي التفاوض بعد ذلك على أساس منه
اهات الريح، واالقتراب من العرب الكبار، وانتظار االنتخابات األفضل الهدوء والصبر والتماس اتج

اإلسرائيلية والمتطرفين الذين ستأتي بهم، إذ ستبرر تصرفاتهم كل التحركات المضادة، وهم سيهدمون 
  !وغزة" حماس"السلطة الفلسطينية قبل أن يتعرضوا لـ 

ما، أي التحرك لتجنُّب الجمود والنسيان، اختارت حالً وسطاً بينه" حماس"وبين هذين التقديرين، يبدو أن 
إذ علينا أالّ ننسى أن السلطة الفلسطينية . وفي الوقت نفسه عدم القيام بخطوات ال يمكن الرجوع عنها

. فأبو مازن تنتهي فترته الرئاسية خالل شهرين. ليست أيضاً على ما يرام في مواقيتها ومواعيدها
. يت بموافقة المجلس الوطني الفلسطيني المعطَّل ألسباب عدةوحكومة سالم فياض موقتة ألنها ما حظ

وسلطتها " حماس"وإذا كانت هياكل السلطة ال تزال قائمة بفضل الدعم الكبير، فال ننسى أن حكومة 
  .قائمتان أيضاً في غزة على رغم الحصار والمضايقات

  11/11/2008الحياة، 
  

   يفاوض إسرائيلياًإسرائيلي .62
  مصطفى زين     

وز السيناتور جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، وتعيين رام إيمانويل في منصب كبير موظفي البيت بف
األبيض، وعودة دينيس روس إلى تسلم ملف المسألة الفلسطينية، تكون اإلدارة األميركية الجديدة حددت 

وفخور أيضاً بأنه . حياًاألول فخور بأنه صهيوني، على رغم كونه مسي. مالمح سياستها الشرق أوسطية
، ووالده كان عضواً فاعالً "جيش الدفاع"أما الثاني فهو إسرائيلي خدم في . صاحب مشروع تقسيم العراق

  ".إرغون"في عصابة 
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هو األكثر اطالعاً على الملف، وضع خططاً . يبقى دينيس روس الذي يعرفه الفلسطينيون والعرب جيداً
وكان طرفاً منحازاً بقوة إلى .  وشارك فيها وساهم في إفشالهاللمفاوضات السابقة، وأشرف عليها

  .إسرائيل، في كل المراحل
بذل جهوداً في التحريض على الرئيس الفلسطيني . كان حريصاً على إزالة رمزية المسألة الفلسطينية

ء فرض كان، ومعه أميركيون آخرون وإسرائيليون، ورا. الراحل ياسر عرفات باعتباره يمثل هذا الرمز
  .محمود عباس رئيساً للوزراء للحد من سلطة عرفات، باعتباره أكثر واقعية واعتداالً

، خالل زيارة لوزير الخارجية األميركي السابق كولن باول 2002عام ) ابريل(كتب روس في نيسان 
ي إلسرائيل، مستعرضاً أسباب الفشل في التوصل إلى سالم وركز على العقبة األساسية المتمثلة ف

رمز للحركة الفلسطينية ومن يحل "صعباً ألنه " ثورياً"عمالً " خيار تجاوز عرفات"، واعتبر "الختيار"
". لذا ال بد من إقناع الفلسطينيين والعرب واألوروبيين بأنه يشكل عائقاً أمام السالم. محله سيعتبر خائناً

 في 40االعتراف بدولة فلسطينية على "كما توقع فشل خيار آخر يتمثل في . ولكنه توقع فشل هذا الخيار
 في المئة من قطاع غزة ووضع جدول زمني لتنفيذ تعهدات الفلسطينيين 60المئة من الضفة الغربية و

  ".حيال أمن إسرائيل، على أن تعترف الدولة العبرية بالدولة الفلسطينية وتجمد بناء المستوطنات
االنسحاب اإلسرائيلي االحادي "ق، على رغم صعوبته، فهو أما الخيار الثالث الذي رآه أكثر قابلية للتحق

من غزة، إلى خط يمكن الدفاع عنه بشكل أفضل، بواسطة األسالك الشائكة والمناطق العازلة، وعلى 
رغم أن ذلك ليس حالً للنزاع لكنه سيجعل الحياة أيسر بالنسبة إلى اإلسرائيليين والفلسطينيين، إلى أن 

  ".تطيع جعل المفاوضات والسالم ممكنينيظهر شريك فلسطيني يس
عزل : يبدو روس، من خالل هذا المقال، مستشاراً لدى شارون الذي سار في الخيارات الثالثة مجتمعة

أقنع بوش بأن الرئيس الفلسطيني الراحل عقبة في طريق . عرفات في المقاطعة إلى أن قتل مسموماً
خاض، ومن جاء بعده، مفاوضات مع من . صريأقام جدار الفصل العن. انسحب من غزة. السالم

في االنتخابات طالبوه " حماس"وعندما فازت حركة . طالبوه بالديموقراطية". شريكاً فلسطينياً"اعتبروه 
  .كي تكتمل الشراكة" إلرهابها"باالقتصاص منها، ووضع حد 

، "ات الشرق األدنىمعهد واشنطن لسياس"عاد روس إلى ملف الشرق األوسط، مستفيداً من تجربته في 
وسيدعمه في رسم سياساته نائبه الفخور بصهيونيته، ". مع إسرائيل بقلبه وعقله"ليؤكد أن أوباما 

كل ذلك مؤشر إلى أن المنطقة العربية انتقلت من ظل إدارة . واإلسرائيلي كبير موظفي البيت األبيض
دارة اختارت أن يفاوض اإلسرائيلي أميركية مؤمنة بأساطيرالتوراة وتعمل بهدي نبوءاتها، إلى ظل إ

اإلسرائيلي لتسوية قضايانا، أما نحن فأعددنا للمرحلة الجديدة المزيد من االنقسام والخالفات، ومبادرة 
  .تحتاج إلى من يبادر إلنقاذها

  11/11/2008الحياة، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1253:         العدد       11/11/2008 لثالثاءا: التاريخ

  
  
  

  :كاريكاتير .63
  

  
  11/11/2008الراية،قطر،

  


