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 "االرتماء في أحضان إسرائيل"تهمه بـ توالحركة ... حوارالة فشل يحّمل حماس تبعيعباس  .1

 شرف الهور ووليد عوض   أ ،رام اهللا وغزة   نقالً عن مراسليها في    12/11/2008القدس العربي،   ذكرت  
ربية الذكرى الرابعة لرحيل الـرئيس الفلـسطيني         الثالثاء في الضفة الغ    وا أمس حيأآالف الفلسطينيين   أن  

 في االحتفال هجوما غير مسبوق على حركة        ألقاهياسر عرفات، وشن الرئيس محمود عباس في خطاب         
 الفرصـة   أضـاعوا لقد  "وقال   ".إقليمية أجنداتتعطل الحوار الفلسطيني لصالح     " بأنها   إياهاحماس متهما   
ال تعتقل  " للسلطة الفلسطينية    األمنية األجهزة أنكد عباس   أو ".س عن قيادة حركة حما    أتحدثللحوار وهنا   

، مضيفا  " ينتمي لحزب وحتى لو جاء للمقاطعة لسب السلطة        ألنه أو كانت   أيا أفكاراًنه يحمل    أل إنسان أي
 وتبييضها جرائم ال نتـساهل      األموال وتهريب   باألمن العبث   وإنما لرأيه مهما كان السبب      أحدالن نعتقل   "

ما تدعيه حماس بهذا الخصوص حجـج تعبـر عـن            "أن إلىشار  أو ". بأن يقترفها  ألحدولن نسمح   معها  
 والتكفير  اإلقصاءهذه االدعاءات تمثل استمرارا لنهج       "أن، معتبرا   " ومصالح الشعب  إلرادةموقف نقيض   

نقالب  على توظيف السالح في قضايا الخالف الداخلي وتكريس حالة اال          واإلصراروالتخوين والسيطرة،   
دفـع  " السلطة الفلسطينية تواصـل      أن  وأكد ".والتجزئة بكل تداعياتها وانعكاساتها على المشروع الوطني      

 بالمال والسالح والمخدرات ويتاجرون     اآلخرون موظف بينما يأتي     ألف من سبعة وسبعين     ألكثررواتب  
  ".بها

 غزة لن نتخلى عـنكم      أهلمود صبرا    اإلباء والعزة والص   أهليا   "الًئهل قطاع غزة قا   أ إلىووجه خطابه   
في غزة عبر   " حالة االنقالب "ودعا إلى إنهاء    ". وعن قطاعنا الحبيب، ان موعدنا معكم قريب وقريب جدا        

ـ      إجهاض المبادرة اليمنية حتى إفشال الجهد المـصري متـسببة          "االحتكام للحوار وحده، متهما الحركة ب
  ".ه تفسيراباإلحباط للشعب الفلسطيني وهو أمر ال نجد ل

نحـن نقبـل أي      "قالوطالب عباس الدول العربية بتحديد الطرف الفلسطيني المعطل للحوار الوطني، و          
ال تريد   "أنهاووجه عباس االتهام لحماس بعرقلة الحوار الوطني، مشددا على           ".موقف عربي بهذا الشأن   

ـ  أ إلى، ومشيرا   "حوارا بدليل ممارساتها التعسفية في قطاع غزة       ع بـالقوة إقامـة المهرجانـات       نها تمن
، ونوها إلى وصول عدة رسـائل مـن         " يخافون من الشعب   ألنهم" في ذكرى رحيل عرفات      واالحتفاالت

  .على حد وصفه" مليشيات حماس بتعذيب كوادر وأبناء فتح"غزة تبين قيام 
ـ    أن "علـى لتعطيل الحوار كما تقول حماس، ومشددا       " فيتو أمريكي أو إسرائيلي   "ونفى عباس خضوعه ل

التي قدمت  "، مجدداً ثقته بمصر     "السلطة ستبقى مع الحوار ومع الجهود والدعوات العربية إلنهاء االنقسام         
 تشكيل حكومة توافق وطني ترفع الحـصار وتـنظم          أهميةلى  إ عباس   أشارو". الكثير للشعب الفلسطيني  

  . الرئاسية والتشريعيةاالنتخابات إجراء
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 شـيعة   بعدما هتفـوا  [معادية لحماس " طائفية"دين بعدم ترديد شعارات      عباس الذي طالب المحتش    وأضاف
نحن نؤمن بالديمقراطية ولو على أنفسنا، وإذا رفضوا فلنذهب         " وحثهم على الوحدة الوطنية، قائال       ]شيعة

إما إذا أرادوا الديمقراطية لمرة واحدة كعـود        . إلى استفتاء شعبي، وهو أسلوب تتبعه الدول الديمقراطية       
  .في إشارة إلى فوز حماس باالنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة" ريت فهذا لن يحصلوا عليهالكب

 تقـدم يـذكر وتعهـدا بمواصـلة     أي عباس بأنها لم تحـرز  أكد "إسرائيل"وعلى صعيد المفاوضات مع    
ـ               سطينية المفاوضات التي اختارها عرفات للوصول للدولة الفلسطينية، ومشددا على تمـسك القيـادة الفل

 يونيـو،   /الخط السياسي للراحل ياسر عرفات بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران            "بـ
ان أي اتفاق قد نتوصل إليه      "وأضاف   ".194والقدس عاصمة لنا وحل متفق عليه لالجئين حسب القرار          

 القـدس واالسـتيطان     سنعرضه على استفتاء شعبي ويجب أن يشمل كافة القضايا الهامة وعلى رأسـها            
  ". ال شيءوإماوالحدود والالجئين والمياه واألمن 

ان " كانت جادة في عملية السالم، وقـال         أنها عباس على    أكد المنتهية واليتها    األمريكية لإلدارةوبالنسبة  
 في نهاية العام ولكن لم نـتمكن مـن          أنابوليس دولة فلسطينية في     بإقامةالرئيس بوش كان جادا في قوله       

  ".ذلك
  .األمريكي الذي جاء بالخيار الديمقراطي للشعب أوباماوتوجه عباس بالتهنئة للرئيس 

 ناصر القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات، كلمة استذكر فيها مواقف عرفـات،             ألقىوعلى نفس الصعيد    
  . الذكرى الرابعة لوفاته في القطاعإحياءمعبراً عن ألمه لقيام حماس بمنع 

طيبي العضو العربي في الكنيست كلمة استذكر فيها مواقف عرفات، ومشيدا بـالرئيس             احمد ال .  د وألقى
 عباس ال يخـضع ألي      أن مرات، ومشددا على     3 أمريكية بأنه رفض مطالب     أوضحمحمود عباس الذي    

  .إمالءات بل يقول نعم عندما تكون لصالح فلسطين ويقول ال لصالح فلسطين
في كلمة القوى الوطنية حركة حماس، المسؤولية الكاملة في         "  ليلى وأب"ومن جهته حمل قيس عبد الكريم       

  .فشل الحوار الوطني
 عبـاس   إنوشن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم هجوما شديد اللهجة على الرئيس الفلسطيني، وقال              

ـ                " ا يتحدث عن المقاومة بينما يعمل على تصفية المقاومة والتفريط بالثوابت التي حوصر وقتل مـن اجله
 كبيرة للرئيس ياسر عرفات الذي تخلى عن دربه الـرئيس عبـاس             إساءةهذه  "ضاف  أو ".ياسر عرفات 
 ومليء بالمتناقـضات    أجوف" خطاب عباس    أنواعتبر برهوم    ". المحتل الصهيوني  أحضانوارتمى في   

 أن كـد أو ".كرئيس للشعب الفلسطيني بل تحدث بصفة حزبية مقيتة       ) فيه(وليس خطابا وطنيا ولم يتحدث      
 في إحداث وقيعة بين حماس والفصائل الفلسطينية والدول العربية، وعندما اكتشف الجميـع              أفلس"عباس  

 سـراح   بـإطالق سوء نواياه ووضع على المحك الفعلي للحوار رفض االستجابة للطلب المصري الملح             
  ".كافة المعتقلين السياسيين من سجونه في الضفة الغربية

 الرئيس محمود عبـاس   أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 12/11/2008الحيـاة،   وأضافت  
وانفعل مراراً وهو يلقي خطابه، وخرج مرات عدة        ". ال تريد الحوار  " ورأى أنها    ،حمل بشدة على حماس   

أنا لست طرفاً، اللهم ضد     : " مشاركته في الحوار، قال عباس     ]حماس [وعن اشتراط  .عن النص المكتوب  
  ".وحدة الوطنية، والسلم االجتماعي، ونظامنا الديموقراطيمن يهددون ال

تقارير عن عرض تقدمت بـه  "وشكك عباس في صدقية الموقف السياسي لـ حماس، مشيراً إلى أن لديه   
قتة، وطريقاً إلى القدس، ولـيس أن تكـون         ؤالحركة إلى الحكومة السويسرية يقبل الدولة ذات الحدود الم        

  ".قلنا إن هذا عرض خياني ولن نقبل به: "وقال".  عاما15دة القدس عاصمة، مع هدنة لم
وقال إن هذه السياسية التـي  ". إقدام إسرائيل على أعمال االستيطان وهدم البيوت وسياسة التسويف "ودان  
تهرباً من استحقاقات عملية السالم الجدية، إلى جانب استمرار السياسات والممارسات العدوانيـة             "تعتبر  
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ية، وما تعيشه الحكومة اإلسرائيلية من أوضاع داخلية، حال دون إحراز التقدم الكـافي فـي                واالستيطان
  ".مواضيع التفاوض المدرجة

 حمـاس  أن    إلـى   كفاح زبـون   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    12/11/2008الشرق األوسط،   وأشارت  
ل مشير المصري، القيادي في     وقا". سوء نيات "يكشف عن   "  مقيتاً  حزبياً هجوماً "]خطاب عباس  [اعتبرت
يجعلنا أقرب أال نعطيه فرصـة      "، وقالت حماس في بيان لها ان هذا         "انه خطاب رئيس عصابة   "،  الحركة

 ".أخرى للتحكم بمصير شعبنا
  

  عباس يدمر جسور التواصل وغير جدير بقيادة الشعب:  هنيةحكومة .2
غير جدير بقيادة الـشعب     "ئيس محمود عباس    المقالة في غزة، أن الر    الفلسطينية  حكومة  ال اعتبرت   :غزة

جاء ذلك رداً على خطاب عباس الذي ألقـاه          ".يدمر جسور التواصل والحوار   "، واتهمته بأنه    "الفلسطيني
حكومة في بيان لها، خطـاب      الواستهجنت   .في رام اهللا، والذي هاجم فيه حركة حماس       ) 11/11(الثالثاء  

وقالت الحكومة إن ما ورد فـي خطـاب         . تضمنها الخطاب " لةمواقف غير مقبو  "عباس وما وصفته بـ     
جملة من األكاذيب واألضاليل ومؤشر على عدم المسؤولية، وأن الرجل لـيس جـديراَ بقيـادة                "الرئيس  

الشعب الفلسطيني، وأنه جزء من األزمة وليس جزءاً من الحل، وأنه دمر جسور التواصـل والحـوار،                 
إن ما قاله عباس أسـاء بـشكل واضـح          "وأضافت  . ، على حد تعبيرها   "وهو وحده يتحمل مسؤولية ذلك    

ال يتم بالتحريض الذي يمارسه     "، مشددة على أن إحياء ذكرى عرفات        "لذكرى الفقيد الراحل ياسر عرفات    
واعتبـرت   .، حسب وصف البيـان    "الرئيس عباس وتكريس االنقسام وبذر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد         

يعكس حالة األزمة التي يمر بهـا، ويتـضمن         "جاء في خطاب الرئيس عباس من فقرات        حكومة أن ما    ال
اعترافاً صريحاً بتورطه في حصار قطاع غزة، وتشكيل الغطاء لـضرب صـمود ومقاومـة الـشعب                 
الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك تواطئه في اعتقال النواب، وتحريض االحـتالل اإلسـرائيلي                

  .، كما قالت"مع مطالب الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليطبعدم التجاوب 
بكشف الحقائق للشعب الفلسطيني ولألمـة      "وجددت الحكومة في ذكرى الرئيس الراحل عرفات مطالبتها         

العربية بشأن اغتياله، خاصة وأن تيار التنازل والتفريط متورط في تغييب ياسر عرفات عـن الـساحة                 
  .، وفق بيانها"لسطينيةالسياسية الف

  12/11/2008 قدس برس
  

   الوريث الشرعي لتراثه النضاليويؤكد أن حماس االحتفال بذكرى عرفات  ينفي منعالنونو .3
حكومة الفلسطينية المقالة في غزة الطاهر النونو أن يكونوا قد تلقـوا أي طلـب    ال نفى الناطق باسم     :غزة

ات ومنعوه، وأكد أن حماس هي الوريـث الـشرعي إلرث           إلحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرف      
عرفات النضالي، وأنها تحيي ذكرى وفاته من خالل اإلمساك بنهج الرفض والممانعة الذي مـات عليـه                 

من أهمية االنتقادات التي ساقها عدد      " قدس برس "وقلل النونو في تصريحات خاصة لـ        .الرئيس عرفات 
فلسطينية الذين تعاقبوا على إلقاء الكلمات الحماسـية فـي الـذكرى           من قادة حركة فتح ورموز السلطة ال      

هذه االنتقادات التي قيلت عن حركة حماس ليـست جديـدة، ونحـن ال              : "الرابعة لرحيل عرفات، وقال   
من الذي قتل الرئيس ياسـر      : نكترث لها ألنها ال تعكس الحقيقة، ونحن نتساءل للعام الرابع على التوالي           

 ".احب المصلحة في اختفاء الرافض للتوقيع على اتفاقيات االستـسالم واالنهـزام؟           عرفات؟ ومن هو ص   
كد أن حكومة غزة لم تمنع إطالقا أي محاولة إلحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وأنهم يحيون                 أو

نحن لم نمنع أحدا من أن يقيم أي احتفـال بـذكرى            :"هذه الذكرى من خالل أمساكهم بخط الممانعة، وقال       
فاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولم تتقدم إلينا أي جهة بطلب إلحياء هذه الذكرى، وبالتالي الحـديث                 و
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عن أننا منعنا إحياء الذكرى الرابعة لوفاة عرفات غير صحيح على اإلطالق وال عالقة له بالواقع ال من                  
  .قريب وال من بعيد

  11/11/2008 قدس برس
 

  ت اإلسرائيليةعتداءااالوتدين  أسس سليمة  المقالة تدعو لحوار علىالحكومة .4
 اليوم لحوار وطني قائم على أسس سليمة إلنهاء         األسبوعية دعت الحكومة المقالة في ختام جلستها        :غزة

حالة االنقسام، مشددة على ضرورة توفير األجواء المالئمة النطالق هذا الحوار لضمان تحقيقه النتـائج               
إن انطالق أي   " :وأضافت الحكومة المقالة في بيان     .بة اللتقاط الصور  المرجوة وليس تحويله مجرد مناس    

حوار ناجح يتطلب وقفا فوريا لحمالت االعتقال وإطالق سراح كل المعتقلين السياسيين وتوفير المناخات              
  ".الالزمة ووقف حمالت التحريض

مدينـة القـدس المحتلـة      من جهة أخرى أدانت الحكومة المقالة االنتهاكات اإلسرائيلية المتكـررة فـي             
واالستيالء على البيوت وهدمها، معتبرة أن هذه الممارسات جزء من الحملة الكبرى التي تستهدف المس               
بالمسجد األقصى المبارك وهدمه وتهويد المدينة المقدسة، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب أهـل القـدس                

مية والوطنية والدينية تجاه ما يجري ضد األقصى        المحتلة داعية الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم القو       
وجددت الحكومة المقالة استنكارها للعدوان الذي استهدف وسط وجنوب قطـاع غـزة              .والمدينة المقدسة 

وما تبعه من تهديدات متزايدة من قبل قادة االحتالل ضد القطاع معتبرة أن ما حدث جريمة بشعة يتحمل                  
 .ميدانية وخرقا فاضحا لتفاهمات التهدئة تؤكد النوايا العدوانيـة لالحـتالل          االحتالل تبعاتها السياسية وال   

" شبه المفتوحـة  "وشددت الحكومة على أن هذه االعتداءات وما تبعها من تشديد للحصار وإغالق للمعابر              
 وممارسة ضغوط سياسية على الحكومة المقالـة وعلـى   "إسرائيل"إنما يهدف لتحقيق أهداف انتخابية في  

ب الفلسطيني النتزاع المواقف مؤكدة على تشبثها بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وخيار الصمود             الشع
وأدانت الحكومة المقالة جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية            .وبرنامج المقاومة 

  .وعربدتهم على المواطنين اآلمنين
  12/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  فتح وحماس وجميع الفصائل لاللتفات إلى المصلحة الوطنيةيدعو الفلسطيني الوطني  .5

 الذكرى السنوية الرابعة لرحيـل      توجه المجلس الوطني الفلسطيني في مناسبة     :  عمان – الدين نادية سعد 
فتح وحماس وجميع الفصائل والقوى الوطنية، لاللتفات إلى المصلحة         " إلى حركتي    الرئيس ياسر عرفات  

ودعا المجلس في بيان أصدره      ".ة، وتخليص الشعب الفلسطيني من الظروف الصعبة التي يمر بها         الوطني
 الوحدة وتوحيد الجهود حتى تتحقق األهداف الوطنيـة المتمثلـة فـي عـودة               إعالن"أمس إلى ضرورة    

 يتم تحقيقها   الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، والتي ال           
األنباء المتواترة عن تعرض الـرئيس عرفـات إلـى مـؤامرة            "وأشار المجلس إلى     ".في حالة االنقسام  

الـشعب  "وتـابع أن     ". أدت إلى تسميمه، ليكون ذلك شاهداً على ثباته على مواقفـه ومبادئـه             إسرائيلية
لنزاع والصراع غير المبـرر     الفلسطيني، يشهد راهناً ظروفاً صعبة ومرحلة خطيرة من انقسام الوطن وا          

تأجيل الحوار الوطني الـشامل     "، منتقداً   "بين أخوة السالح، ال يمكن لها أن تكون في ظل الزعيم الراحل           
ألسباب واهية وشكلية تتعلق بجلوس الوفود والشخصيات التي نسيت أنها بمواقعها، عليها أن تخدم شعبها               

  ".ال أن تحقق مآربها ومصالحها الشخصية
  12/11/2008األردن، الغد،
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 الحكومة المقالة تنفي لقاء أحد من مستشاري أوباما .6
نفت الحكومة الفلسطينية المقالة ما نشرته بعض وسائل اإلعالم عن لقاء حدث مـع بعـض                : ألفت حداد 

وأكدت الحكومة المقالة عـدم      .مستشاري الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما بشكل علني أو سري         
 لقاءات من هذا النوع إال أن هذا األمر لم يحدث وان حدث ال يوجد لدينا أي غـضاضة أو                    رفضها لعقد 

ورأت  .تخوف من إعالنه إال أن الجميع يعلم أن القطاع واقع تحت الحصار ولم يـتم اللقـاء مـع أحـد              
مقراطيـة  الحكومة المقالة أن اإلدارة األمريكية القادمة أمام اختبار أخالقي كبير حول مدى احتـرام الدي              

 .وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه واحترام مواثيق حقوق اإلنسان
 11/11/2008، 48عرب

  
  يحّمل حماس فشل الحوارنبيل عمرو .7

التقى األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس مع سفير فلـسطين             :  أشرف الفقي  - القاهرة
وأطلع السفير الفلسطيني الصحفيين علـى       .لسفير نبيل عمرو  في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية ا      

.. جوانب من اللقاء وقال إنه تحدث مع موسى حول موضوعين األول هو إلى أين وصلت عملية الـسالم         
وفيما يتعلق باالجتماع الذي تحدث عنـه        .أما الموضوع اآلخر فيتعلق بالحوار الفلسطيني وأهميته للجميع       

إن ما يعلمه هو أن موسى يجري مـشاورات حاليـا           "لخارجية العرب، قال عمرو     األمين العام لوزراء ا   
وحول ما يتردد بشأن وجود عقبات كثيرة        ".حول هذا الموضوع، ونأمل أن تكلل هذه المشاورات بالنجاح        

ليس هذا  "تعترض الحوار الفلسطيني الفلسطيني، حمل عمرو حماس مسؤولية فشل الحوار، غير أنه قال              
 ".وننهاية الك

وفي ما يتعلق بمدى التفاؤل أو التشاؤم إزاء نجاح الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما، قال عمـرو                 
من المبكر اإلعالن عن تشاؤم أو تفاؤل في ما يخص االنتخابات األمريكية، ولكن على ضوء اللقاء الذي                 "

ي غاية اإليجابيـة، ويؤكـد أن هـذا         تم بين الرئيس عباس وأوباما أثناء الحملة االنتخابية لألخير كان ف          
الرئيس المنتخب المتفهم والمسؤول سوف يولي أهمية كبيرة لموضوع الشرق األوسط وبالذات القـضية              

 ".الفلسطينية
 12/11/2008الوطن، السعودية، 

  
  ن في الضفةين سياسييمعتقلويؤكد وجود توقع حواراً غير مباشر بين حماس وفتح ي عميرة .8

 وعضو المكتب   ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية       قال حنا عميرة،   :يهسليم تا  - طولكرم
السياسي لحزب الشعب، إنه يتوقع أن تجري حركتا فتح وحماس حوارا غبر مباشـر بينهمـا برعايـة                  
مصرية، للخروج من األزمة الجديدة التي نتجت في أعقاب تأجيل جلسات الحوار الفلسطيني التي كانـت                

 عن أسفه الشديد إللغاء جلسات الحوار       عميرةوأعرب   .رة في القاهرة في العاشر من الشهر الجاري       مقر
قـد  ) حمـاس (إنها "وقال  ".بسبب مقاطعة حماس  "الوطني الفلسطيني في القاهرة، معتبراً أن التأجيل جاء         

غاء الحوار أو تأجيله    كان من األفضل عدم إل    "وأضاف أنه   ". ارتكبت خطأ كبيراً باتخاذها موقف المقاطعة     
  ".بسبب اشتراطات يمكن حلها بسهولة على طاولة الحوار

، بوجود معتقلين سياسيين فـي سـجون األجهـزة         "قدس برس "وأقر عميرة، في حوار أجرته معه وكالة        
األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مبرراً نفي الرئيس محمود عباس لوجودهم، بأن القانون األساسـي               

وأشـار   .للمعتقلين" تهم جنائية "لسطيني يمنع وجود معتقلين سياسيين، وبالتالي كان الحديث عن توجيه           الف
ضرورة موضـوعية، تمليهـا المـصلحة       "عميرة إلى أن الحوار وإنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني هو          

  ". الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وكذلك االعتبارات اإلقليمية والدولية
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وبشأن المفاوضات بين    .رب السياسي الفلسطيني عن تشاؤمه من الدور األمريكي في عملية التسوية          وأع
االسـتمرار فـي    "السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي أعرب عميرة عن اعتقاده أنه ليس باإلمكـان             

م المنـازل،   مفاوضات غير مجدية، وغير ناجحة، بينما يستمر االستيطان واالجتياحات، والحواجز، وهد          
 بخلق وقائع على    "إسرائيل"ومنع المواطنين من قطف الزيتون، فالمفاوضات بهذه الطريقة، وفي ظل قيام            

الموضـوع  "وأضاف عميرة   ". األرض، هي في األصل؛ تغطي على الممارسات اإلسرائيلية وال تعطلها         
س، وليس االستمرار فـي     الرئيس هو كيفية وضع حد للممارسات اإلسرائيلية، وهذا هو الموضوع الرئي          

  .، على حد تعبيره"أسلوب يمنح إسرائيل فرصاً إضافية لالستمرار في سياستها
  11/11/2008 قدس برس

  
 تستنكر اعتقاالت األجهزة األمنية في الضفةفي الحكومة المقالة وزارة األسرى  .9

اطنين في محافظات األجهزة األمنية على المو" تغول"استنكرت وزارة شئون األسرى والمحررين  :غزة
 :وقالت الوزارة في بيان صحفي. الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بضرورة إغالق ملف االعتقال السياسي

إن إقدام األجهزة األمنية على اعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني على اختالف توجهاته السياسية "
األجهزة للبوصلة الحقيقة في التعامل مع أبناء مع التركيز على حركة حماس، لهو دليل على فقدان هذه 

أال يكفينا ما يمارسه االحتالل من " :واستغربت الوزارة ما تقوم به أجهزة أمن الضفة، مضيفة ".شعبنا
اعتقاالت عشوائية تعسفية بحق أبناء شعبنا، تطال العشرات يومياً، يتم تحويل بعضهم إلى زنازين 

حقهم جهاز الشاباك كافة أساليب التعذيب المحرمة دولياً، لتقوم أجهزة أمن التحقيق القاسية والتي يمارس ب
السلطة بحملة اعتقاالت لخيرة أبناء شعبنا والذين يتصدون لمخططات االحتالل، ومنهم العشرات من 
األسرى المحررين الذين عانوا من ويالت االحتالل وأمضوا سنوات عمرهم من أجل الوطن، ليكون 

البعيدة عن أخالق شعبنا "وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات  ".تقلوا على أيدي أبناء جلدتهمجزاؤهم أن يع
ال تخدم قضية الحوار الوطني، وإنهاء االنقسام بين شطري الوطن، بل تعزز االنقسام، وتزيد الهوة، 

ى السياسيين ، مطالبة بضرورة إطالق سراح األسر"وتؤدي إلى إثارة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد
 .فوراً من سجون السلطة، وتهيئة األجواء المناسبة للحوار الوطني الذي يتم برعاية مصرية
 12/11/2008صحيفة فلسطين، 

  
  عربية لكشف مالبسات وفاة الرئيس الراحل  الشخصي لعرفات يطالب بلجنةالطبيب .10

الذي كان الطبيب الشخصي    [دي السابق أشرف الكر   ]األردني[ أكد وزير الصحة   : عمان – الدين نادية سعد 
، مطالباً في   "توفي مسمماً " على أن الرئيس الراحل ياسر عرفات        ]للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات    

، "يزال مفتوحـاً   بتشكيل لجنة عربية ودولية للتحقيق في هذا الملف الذي ما         "الذكرى الرابعة على رحيله     
ـ   .بحسبه التسمم الذي كشف عنه بعـد      " الرئيس عرفات يرجع إلى      أن سبب وفاة  " الغد"وأضاف الكردي ل

ال توجد أية حقائق جديـدة      "وتابع قائالً    .، بناء على فحوصات وتحاليل طبية أجريت آنذاك       "وفاته مباشرة 
بعض الجهات رفضت حينهـا     "، ولكن   "سيتم الكشف عنها الحقاً، أو معلومات يمكن إضافتها إلى ما سبق          

ى تجاوز تلك المعلومة ودحضها أو االلتفاف حولها، وها هم اليوم يؤكـدون             االستماع، فيما حاولت أخر   
  ".على ما ذهبت إليه سابقاً

  12/11/2008الغد،األردن، 
 

  أرملة عرفات وابنته تريدان العودة إلى رام اهللا .11
. سأعود إلى فلسطين، إلى رام اهللا، أصبحت غربتي وغربة زهـوة ال تطـاق              ": بارعة علم الدين   -لندن  
في كل يوم يمر منذ رحيله، أشـعر بـالفراغ المقلـق والحـزن              . نا األمن واألمان برحيل أبو عمار     فقد
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، هكذا جاء رد سهى أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على سؤال عن حالها وابنتها                "المميت
  .بعد أربعة أعوام على رحيل الزعيم التاريخي

وتقول سـهى   . سبب خالفات، يمر الوقت ثقيالً على عائلة عرفات       في مالطا التي انتقلت إليها من تونس ب       
كان يحمل هم كل عائلة فلسطينية ويهتم شخصياً بهمومها الكبرى والصغرى، من بناء وطن              ": "الحياة"لـ

انظري إلـى مـا حـل بـالوطن         ... وقيام دولة إلى األمور اليومية، وكذلك عائلته الصغيرة، أنا وزهوة         
كل المصائب تهون وتصغر ويمكن     . اشتاق إليه اليوم، وكذلك كل فلسطين     ... لسياسيوالقضية وباإلرث ا  

في حياة أبو عمار عنـدما أمرنـا أنـا وزهـوة     : "وتضيف ".نسيانها، إال الموت، فأوجاعه تتعمق وتكبر     
بالخروج من غزة بعدما قصفت إسرائيل منزلنا، ورفض عودتنا إلى رام اهللا ألنه كان يعتبر نفسه جنـدياً                  
شجاعاً يرفض أن تكون ابنته وزوجته دروعاً بشرية لحمايته، لم أكن أشعر بثقل الغربة والـشوق إلـى                  

كنت مطمئنة على مستقبل حلم الدولة، متأكدة من ضمانة الوحدة الفلـسطينية،            . الوطن كما أشعر به اليوم    
  ".واليوم أترقب أخبار وحدة الصف، وأصلّي لمستقبل القضية

: وت زهوة ابنة الثالثة عشرة في حوار سريع قبل دقائق من مغادرتها إلى المدرسة             عبر الهاتف، يأتي ص   
هذا الوالد الذي تتذكره    ". أتمنى لو كان والدي معي ليصلّي لنجاحي      ... لدي امتحانات، وهي مواد صعبة    "

هتمام باللغة  أذكر اتصاله الهاتفي بنا كل يوم، وتوصيته لي باال        ... قائداً ومناضالً محبوباً من شعبه    "زهوة  
... ذهبت مع والدتي إلى المملكة العربية السعودية وأدينا فريضة الحج والعمـرة           . العربية وقراءة القرآن  

  ".هذا سيفرح والدي
طلبت من خالتي ليلى عدم الذهاب إلى المدرسة، وشعرت أن          : "تبكي زهوة وهي تتذكر يوم رحيل والدها      

". ثم اتصلت والدتي وهـي تبكـي      ...  الباب وبكيت طويالً   وأقفلتشيئاً كبيراً حصل، ذهبت إلى غرفتي       
والكثيـر  ... بالحرية والسالم ونهاية الحروب "زهوة تحلم، وهي تحمل نواة موهبة في الرسم والموسيقى،          

  ".من الرسم والعزف على البيانو
  12/11/2008الحياة، 

  
  زة اقليما متمرداًهناك مخطط لوضع حماس في مواجهة مع الدول العربية واعالن غ: الزهار .12

جدد محمود الزهار القيادي في حركة حماس رفض حركته التمديد للرئيس أبو مازن بعد التاسـع                : غزة
علـى حـد    " للغم سياسي على نمط اوسلو    "من كانون الثاني القادم محذرا من أن يكون الرئيس قد حضر            

  .قوله
دف استئصال المقاومة وان إعـالن أبـو        واعتبر الزهار االعتقاالت التي تجري في الضفة الغربية تسته        

هو استقواء بالفيتو األمريكي الـذي يهـدف إلفـشال الحـوار            "مازن عدم وجود معتقلين سياسيين لديهم       
  ".الفلسطيني
أن السبب وراء تأجيل حوار القاهرة هو غياب النوايا لدى حركة فتح إلنجاحه والتي تمثلت في                "واوضح  

لجهاد وكتائب األقصى باإلضافة إلى نية الرئيس أبو مازن للتغيب عـن            اعتقال المئات من أبناء حماس ا     
  ".الحوار بعد أن يلقي كلمة االفتتاح

يريد أبو مازن أن يضعنا في مواجهة مع الدول العربية ولكنه ال يعلم انـه ليـست كـل الـدول                     :"وقال
  "ستستجيب لطلبه

  11/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   تعتقل كوادرنا في الضفة ستهزم كما هزمت في غزةأجهزة عباس التي: نزال .13
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أن حركته حريصة على الحوار ولكن ليس : عمان

وشدد على أن الحوار لن يكون على حساب مواقف حماس وال على حساب التفريط بمبادئها . بأي ثمن
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 السبيل معه عبر الهاتف، أن حماس والفصائل األربعة وأضاف نزال في حوار مفصل أجرته .ومواقفها
تكون قابلة لألخذ "حددت مطالبها، و تتلخص في أن مسودة المشروع المصري المقدمة للحوار ينبغي أن 

  ".والرد وللتعديل واإلضافة، وليس نصاً مقدساً غير قابل للتغيير
 مصري ولم يكن قراراً اتخذته حركة  الفلسطيني هو قرار–وأكد نزال أن تأجيل الحوار الفلسطيني 

  ".ألن مصر هي التي وجهت الدعوة للفصائل الفلسطينية لحضور هذا الحوار"حماس، 
الحوار لم يفشل ولكن تم تأجيله، األمر اآلخر أن الذي اتخذ القرار هي الجهة المستضيفة وليست : "وقال

 للحضور، وحددنا إطارا عاماً يمكن أن حركة حماس، نحن في حماس أبدينا والفصائل األربعة استعددنا
يوفر الظروف المناسبة لنجاح الحوار، وقلنا إذا لم تتوفر هذه الظروف فإن الحوار سيكتب عليه الفشل 

  ..".وبالتالي رأى اإلخوة في مصر أن يؤجلوا الحوار خشية أن يفشل
أن مسودة : تتلخص فيما يلينحن حددنا مطالبنا وهذه المطالب تمثل موقف الفصائل األربعة و: "وأضاف

المشروع المصري المقدمة للحوار ينبغي أن تكون قابلة لألخذ والرد وللتعديل واإلضافة وليس نصاً 
مقدساً غير قابل للتغيير، اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية والسماح لوفد حماس 

حضور محمود عباس جلسات الحوار ألن عدم في الضفة الغربية للخروج والمشاركة في الحوار، 
  ..".حضوره يعبر عن عدم جدية وتهرب وتنصل من الحوار

حركة حماس اعتقل أعضائها في فترة التسعينيات وصبرت ولقد عاقب الشعب الفلسطيني هؤالء : "وزاد
قين بأن الجالدين وانتخب حركة حماس، حركتنا تدعو كوادرها إلى الصمود والصبر والثبات وهي على ي

هذه األجهزة ستهزم كما هزمت في قطاع غزة، وهؤالء الجالدين سيكون مصيرهم كمصير دحالن وأبو 
  ..".شباك والمشهراوي وطارق أبو رجب

 9/11/2008السبيل، األردن، 
  

  لن تفلح الضغوط في التأثير على مواقف الحركة: قيادي في حماس بالضفة .14
الحملة "اس لحوار القاهرة، وعضو القيادة السياسية للحركة أن رأفت ناصيف، عضو وفد حمأكد : رام اهللا

التي تُشن اليوم على حركة المقاومة اإلسالمية حماس على كافة الصعد ومن مختلف الجهات؛ لن تؤثر 
  .، حسب قوله"رغم ضراوتها وهمجيتها على مواقف الحركة من كل القضايا المطروحة

االت التي تتم من قبل االحتالل، وال تغييب النواب، وال الحصار ال المالحقات واالعتق ":وأضاف ناصيف
المشدد على قطاع غزة والذي تشارك بفرضه مختلف الجهات من جهة، وال الهجمة األمنية التي 

) الفلسطينية(تستهدف استئصال حماس بالضفة الغربية والتي حظيت مؤخراً بغطاء علني من الرئاسة 
سيين من جهة ثانية، وال حملة التضليل والتشويه اإلعالمية التي تمارسها بإنكارها وجود معتقلين سيا

أطراف متعددة تتالقى على رفض مشروع المقاومة والممانعة والصمود من جهة ثالثة؛ يمكنها أن تكسر 
  .، على حد تعبيره"إرادة الكرامة والحرية والصمود والثبات على المبادئ التي تحمى الثوابت والحقوق

 12/11/2008رسقدس ب
  

   فتح تشن هجوما على حماس وتتهمها باالرتباط بمخططات اقليميةمركزية .15
شنت اللجنة المركزية لحركة فتح امس هجوما حادا على حركة حماس، واتهمتها             : وليد عوض  - رام اهللا 

 .باالرتباط بمخططات اقليمية واعتماد سياسة التضليل والتحريض الخفاء ممارساتها فـي قطـاع غـزة              
على انها تؤمن بالحوار لـصون الوحـدة الوطنيـة          ' القدس العربي 'اكدت المركزية في بيان ارسل لـ       و

: وجاء في البيـان   الفلسطينية، مشيدة بالجهود المصرية لرأب الصدع الفلسطيني وانهاء االنقسام الداخلي،           
تعجيزية بهدف  لقد دأبت حركة حماس وفق هواجسها المريضة بوضع الشروط ال         :"نص بيان مركزية فتح   
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وكان إدراكنا إزاء هذا كله تفويت الفرصة التي تتحصن بها حيث ربطت            . إضاعة الوقت وإرباك الهدف   
  ."نفسها بمخططات إقليمية تحاول استخدام الورقة الفلسطينية ألهدافها الخاصة

مسؤولية  أعلنت ب  :"وردت مركزية فتح على اتهمات حماس حول اإلعتقاالت السياسية في الضفة بأن فتح            
وأن ذلك يطال فقط اؤلئك الخارجين عن النظام وحملـة          . كاملة أنه ال يوجد اعتقاالت سياسية في الضفة       

السالح غير الشرعي دون النظر إلى أي انتماء سياسي فضال عن أن الحكومة الشرعية هي المـسؤولة                 
 أبو مازن يلتقي دون     عن فرض النظام والقانون وحركة فتح غير مسؤولة مطلقا عن ذلك بل أن الرئيس             

انقطاع مع قيادات وكوادر من حماس وبشكل معلن في الضفة الغربية ولم يصدر أي قـرار يمـس أي                   
  .شخصية سياسية من حركة حماس أو أي فصيل على الساحة الفلسطينية

لعله من المفيد التذكير بأن حركة حمـاس التـي تتـشدق عـن              : "وحول التهدئة في غزة جاء في البيان      
بل تتلذذ بحناء التهدئة بال حدود والذي يزين أكفها وعضالتها ولن           .. ومة ترفض في األساس الحوار    المقا

تتخلى عنه مطلقا وتؤكد في نفس الوقت أن مأزقها هو الحديث عن الحوار وممارسة أبعاده الوطنية ممـا                  
حمساوية الداخليـة   استدعاها في الوقت المناسب للتعبير عن مأزق الحوار وكذلك عن مأزق الخالفات ال            

والتي لم تعد خافية على أحد بل أن العبثية والعدمية واالغتياالت والترهيب والنهب والسلب تكشف عـن                 
نوايا هذه األطراف سواء تجاه الحوار أو تجاه ضرب الوحدة الوطنية الفلـسطينية أو إثـراء الخالفـات                  

 .الداخلية الواسعة والمتشابكة
  12/11/2008القدس العربي، 

  
   ساعة إذا استجيبت مطالبنا24مستعدون أن نكون في القاهرة لبدء الحوار خالل : الحية .16

أعلن النائب الدكتور خليل الحية، القيادي في حركة حماس، أن حركته مستعدة أن تكون في  :غزة
تها لشروط الفصائل األربعة التي قدم" رام اهللا" ساعة، إذا ما استجابت 24القاهرة لبدء الحوار خالل 

وكانت أربعة فصائل  !".كيف يمكن لنا أن نحاور ونحن محظورون في الضفة الغربية؟:"لمصر، متسائالًَ 
فلسطينية هي حماس والجهاد والقيادة العامة والصاعقة، اشترطت للمشاركة في الحوار، أن يتم االفراج 

الضفة بالخروج إلى القاهرة عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، والسماح لوفد حماس في 
للمشاركة في الحوار إضافة إلى مشاركة الرئيس محمود عباس بنفسه بكافة جلسات الحوار كطرف في 

  .الخالف ال راعيا له
 12/11/2008صحيفة فلسطين، 

  
  السبب الرئيس لمقاطعة الجهاد لحوار القاهرة هو االعتقاالت السياسية بالضفة: البطش .17

ش القيادي في الجهاد ان السبب الرئيسي لمقاطعـة الجهـاد لحـوار القـاهرة هـي               بين خالد البط   :غزة
االعتقاالت السياسية التي تجري في الضفة مشددا ان أي اعتقاالت ليست على خلفية أمنية هي سياسـية                 

" . ال يمكن أن تنعقد مصالحة وطنية في غياب طرف رئيسي كفتح وحمـاس            "واضاف   .بالدرجة األولى 
ان يجب على السلطة الوطنية االستجابة لمبادرة رئيس الوزراء في الحكومة المقالـة عنـدما               مشددا انه ك  

  ".أطلق عدد من المعتقلين
  11/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ل حماس مسؤولية تعطيل الحوارخمسة فصائل تحّم .18

ال، واالتحاد الديمقراطي  حملت الجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير، وجبهة النض: وفا–رام اهللا 
وطالبت  .، وجبهة التحرير، حركة حماس وبشكل واضح مسؤولية تعطيل الحوار الوطني"فدا"الفلسطيني 

نسخة عنه، حركة حماس بمراجعة حساباتها " وفا"الفصائل الخمسة، في بيان أصدرته امس، تلقت 
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مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي أثمن وأعظم واالستجابة الرادة شعبنا في انهاء االنقسام واستعادة الوحدة، 
 .من أي مكسب يحققه هذا الفصيل أو ذاك

 12/11/2008الحياة الجديدة، 
  

 مقاطعة حماس للحوار انقالب على اإلجماع الفلسطيني:  الرحمنعبد .19
وصف الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن قرار حماس :  غزة-عبد القادر فارس
. لقاهرة بأنه انقالب جديد على اإلجماع الفلسطيني ما ينذر بوضع ال يمكن التنبؤ بنهايتهبمقاطعة حوار ا

إن مقاطعة حوار المصالحة يعكس عدم المسؤولية تجاه المصير الفلسطيني " عكاظ"وقال في تصريح ل 
هناك وأضاف أنه ال يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إال إذا كانت , والصراع ضد االحتالل اإلسرائيلي 

ارتباطات تمنع حماس من تحقيق المصالحة، وتساءل إلى متى ستبقى غزة والشعب الفلسطيني رهينة هذا 
 الوضع المأساوي؟ 

من جهته نفى الناطق باسم حماس في غزة أيمن طه أن يكون قرار المقاطعة ناتجا عن ضغوط من حلفاء 
واصلة االتصاالت مع مصر لتحديد واشار الى أن الحركة حريصة على م. الحركة في سوريا وإيران

موعد جديد للحوار معتبرا أن ذلك سيكون ممكنا إذا ما تم تهيئة المناخ الالزم وخاصة في ملف المعتقلين 
 . السياسيين

  12/11/2008عكاظ، 
  

  ألنهما لم تشتركا في صياغة المسودة... إيران وقطر أفشلتا حوار القاهرة: مصادر فتح .20
من مصادر مطلعة في فتح أن الحركة قَبِلت بعـض التعـديالت            " الجريدة"علمت  :  أماني سعيد  -رام اهللا   

التي اقترحتها حماس على المسودة المصرية للحوار، واتهمت أطرافاً عربية وإسالمية بالـضغط علـى               
إيران وقطر مـستفيدتان    "وقالت المصادر، إن     .من أجل التنصل من المصالحة    " الجهاد"حركتي حماس و  

زة بيد حماس وأنهما تسعيان بكل جهد إلى إفـشال أي مـشروع للمـصالحة الفلـسطينية ال                  من إبقاء غ  
  ".تتدخالن في حيثياته

الدوحة وطهران كلفتا حماس بأن تطلـب مـن         "وكشفت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن         
تطع أن تـضغط    القاهرة إشراكهما في صياغة مسودة االتفاق الفلسطيني، لكن جهود حماس فشلت ولم تس            

  ".على القاهرة في هذا االتجاه
  12/11/2008الجريدة،الكويت، 

  
   إحياء ذكرى عرفات ال يتطلب اإلذن من حكومة هنية: فتح .21

اهللا أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن رفض الحكومة             الدكتور عبد  عد: عمان – رام اهللا 
ني من اجل إقامة مهرجان في مدينة غزة إلحياء الـذكرى           المقالة لطلب الذي تقدمت به هيئة العمل الوط       

الرابعة لرحيل الرئيس ياسر عرفات جاء ليعبر بوضوح عن مدى خشية حمـاس مـن حجـم الحـشود                   
  .الجماهيرية المتوقع مشاركتها في هذا المهرجان

ار فهـي   وأوضح أبو سمهدانة أن حركة فتح لم تتقدم إلى حماس أو حكومتها بطلب إلحياء ذكرى أبو عم                
الحصول على موافقة هذا    , بحسبه, فإحياء هذه المناسبة ال يتطلب    , ترفض فتح هذا األمر من حيث المبدأ      

" تضم كافة الفصائل باسـتثناء حمـاس      " في حين ان هيئة العمل الوطني في قطاع غزة           ،التنظيم أو ذاك  
  .تقدمت بطلب ورفضته حماس

  12/11/2008الغد،األردن، 
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 يبحث مع عمرو موسى الحوار الفلسطيني وسبل انجاحهمسؤول جبهة النضال  .22
رجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال :  نائل موسى-  القاهرة - رام اهللا 

غوشة عقب اجتماعه امس مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو  الشعبي الفلسطيني الدكتور سمير
بحث تعطيل الحوار والموقف العربي إزائه في اجتماع الجامعة العربية المقرر موسى  في القاهرة امس، 

 .اواخر الشهر الجاري والذي توقع االمين العام عقده على مستوى وزراء الخارجية العرب
عقب االجتماع ان تواصل الجهود المصرية " الحياة الجديدة"غوشة في اتصال هاتفي اجرته معه . وقدر د

ولم يستبعد ان تتخذ  الجامعة العربية قرارا بتحميل ، ن الحوار الفلسطيني الفلسطيني والعربية  بشأ
غوشة عن االمين العام عزمة على . ونقل د. المسؤوليات للطرف المعطل للحوار  بعد دراسة الموقف

ع حد زيارة سوريا ودول عربية اخرى خالل االيام الثالثة المقبلة  في اطار سعي الجامعة العربية لوض
  . لالنقسام المدمر للوضع والقضية الفلسطينية،  والضار بالوضع العربي

 12/11/2008الحياة الجديدة، 
  

  حماس تقيم أسبوعا للتضامن مع معتقليها في سجون الضفة الغربية .23
 صالح البردويل النقاب في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه .دكشف القيادي في حماس : غزة
ن حركته ستنطلق بأسبوع تضامني مع المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة وأن ، أ"قدس برس"لـ 

فعاليات هذا األسبوع ستبدأ من يوم الخميس المقبل، وستكون شاملة لجميع المؤسسات والقطاعات داخل 
وأشار البردويل، إلى أن هذا األسبوع سيأخذ أشكاال متعددة إعالمية وجماهيرية ، الشارع الفلسطيني

دبلوماسية، فعلى مستوى اإلعالم سيكون هناك المؤتمر الصحفي الذي يكشف الممارسات اإلجرامية و
بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وعلى المستوى الشعبي ستنطلق هناك تظاهرات حاشدة 

  . ةومسيرة حاشدة و كبيرة جدا في غزة لتعبر عن السخط الشعبي لجرائم قوات دايتون في الضف
 12/11/2008قدس برس

  
   وتفضل استمرار المفاوضات1967ليفني تتنصل من دعوات أولمرت لالنسحاب لحدود  .24

، إيهود أولمرت، بخصوص اإلسرائيليأثارت تصريحات رئيس الوزراء :  نظير مجلي- تل أبيب
 إلى الشرقية ضرورة اإلسراع في عملية السالم ودفع ثمنها باالنسحاب الكامل من الضفة الغربية والقدس

، وبشكل إسرائيل، ردود فعل رفضية واسعة في القيادات الحزبية في 1967 حزيران / يونيو4حدود 
بزعامة تسيب ليفني وزيرة الخارجية " كديما"خاص في المعارضة اليمينية، ولكن أيضا في حزب 

 .واالئتالف الحكومي
 غير ملزمة أنها:  التصريحات، وقالتوتنصلت ليفني، المرشحة لرئاسة الحكومة بعد أولمرت من هذه

 األمر الوحيد الملزم لها إنوقالت . لحزبها وليست سوى رأي شخصي يعبر عنه أولمرت باسمه وحده
هو البرنامج السياسي للحزب، الذي خاض على أساسه االنتخابات الماضية ويخوض على أساسه 

د على تفضيل المفاوضات المباشرة مع  هذا البرنامج يعتمإنوأكدت . المعركة االنتخابية المقبلة
وكانت ليفني تتحدث . الفلسطينيين بوتيرة هادئة من دون ضغط في الوقت أو في أي اعتبارات أخرى

 تدار المسيرة السلمية بمسارها الطبيعي وليس بمخاض إن تريد أنها، فقالت اإلسرائيليإلذاعة الجيش 
 .عسير

  12/11/2008الشرق األوسط، 
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   المواجهات مع حماس ال بد منها وأنها مسألة وقتّد يعأولمرت .25
حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت أمس من : وكاالتوالحامد جاد  -  القدس المحتلة

وقال أولمرت أمس أثناء زيارة لمقر ، مواجهة حتمية مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة
 إلى الوضع بيننا وبين حماس سيؤدي حتما إن شك من ادنيليس لدي "ة القيادة العامة المكلفة منطقة غز

نحن ال نرغب في هذه "وقال اولمرت  ".المسألة كلها مسألة وقت"، بحسب مكتبه  وأضاف".المواجهة
 علينا األحوال كان ال بد من قتال حماس فسنفعل وفي كل وإذا أيضا ال نخشاها إنناالمواجهة غير 
  ".االستعداد لذلك

  12/11/2008لغد،األردن، ا
  

   وحماسالجديدة على التشدد حيال إيران األمريكية ليفني تحرض اإلدارة .26
حثت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني في اتصال هاتفي مع نائب الـرئيس األمريكـي               : ب.ف.أ

ب بيـان   وبحـس .  تشدد تجاه إيران وحماس، بحسب بيان نـشر االثنـين          إبداءالمنتخب جو بايدن، على     
إيران وحماس وباقي المتطرفين يختبرون موقفنا ويجـب أن          "إنفإن ليفني أكدت    " اإلسرائيلية"الخارجية  

  ".يفهموا أن العالم لن يكون متسامحاً تجاه المتطرفين واإلرهاب
انه من األهمية بمكان أن نواصل تعاوننا في مواجهة التهديد اإليرانـي ألن الوقـت ال يخـدم                  "وأضافت  
  .  بايدن هو من بادر باالتصال بليفني في تاريخ لم يحددإنبحسب البيان الذي أوضح "  المعتدلينمصالح

  12/11/2008الخليج، 
 

   تطور ماكنة قتل جديدة وتنصبها على طول الحدود مع قطاع غزة"إسرائيل"": معاريف" .27
 السلطة -رفائل  " عن تطوير جهاز خاص من قبل شركةأمسالعبرية " معاريف" كشفت صحيفة :رام اهللا

يمكن بواسطته إطالق النار على أي مشتبه به على الحدود مع قطاع غزة عن " لتطوير الوسائل القتالية
وحسب الصحيفة فإن  .طريق الضغط على زر خاص، وذلك بعد معاينته على شاشات أجهزة الرصد

، غابي أشكنازي، خالل  قد بدأ بفكرة عرضها رئيس هيئة أركان الجيش- الروبوط- تطوير هذا الجهاز
 5وعلم أن هذا الروبوط قد استغرق تطويره ما يقارب . إشغاله منصب نائب رئيس هيئة األركان

 .، بنصب هذا الجهاز على طول الحدود مع قطاع غزة"رفائيل"وقامت شركة . سنوات
به " مشتبه"أي وعلم أن المجندات اللواتي يجلسن في غرف المراقبة، سيكون بإمكانهن إطالق النار على 

وفي أعقاب نصب هذا . بواسطة الضغط على زر خاص، يقوم بتفعيل الروبوط ليبدأ بإطالق النار
  .أمرا بإعداد المجندات الستخدام هذه األجهزة" كتيبة عزة"الجهاز، أصدر قائد ما يسمى 

أسر غلعاد "ونقلت الصحيفة عن أحد كبار الضباط في الجيش قوله إن الجيش ال يزال يعاني من صدمة 
وفي أعقاب ذلك يتجنب الجيش وضع دبابات بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة خشية ". شاليط

وتابع الضابط المذكور أنه ال يتم نشر جنود . أن يقوم مقاتلو حماس بقصفها بصواريخ مضادة للدبابات
ائل المقاومة الفلسطينية في بشكل دائم بالقرب من السياج الحدودي لتجنب احتماالت وقوعهم في أسر فص

وبحسبه فإن الروبوط الجديد سوف يساعد في حماية السياج الحدودي ويمنع دخول المقاومين . قطاع غزة
 .الفلسطينيين ويمنع زرع عبوات ناسفة

  12/11/2008الحياة الجديدة، 
 

  "إسرائيل" نسبة المشاركين في انتخابات بلدية القدس في ارتفاع .28
، أمس، ما جعل القوى السياسية "إسرائيل"نسبة المشاركين في االنتخابات البلدية في ارتفعت  :تل أبيب

ترى في ذلك عالمة على االهتمام الكبير الذي يبشر باهتمام شبيه في االنتخابات البرلمانية العامة، التي 
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، %80ر من فقد بلغت نسبة التصويت في بعض البلدات أكث.  فبراير المقبل/ستقام في العاشر من شباط
  .في هذه االنتخابات

  .برئاسة تسيبي ليفني احتالل مواقع فيها تؤهله ليبقى حزب السلطة" كديما"وحاول حزب 
وفي القدس الغربية اعتدى المتدينون المتزمتون على المصوتين من األحزاب العلمانية ثم اعتدوا على 

  .أفراد الشرطة الذين جاءوا لحفظ النظام
قاطع الفلسطينيون هذه االنتخابات وأعلنوا إضرابا احتجاجيا يذكرون فيه بأن هذا وفي القدس الشرقية 

 .الشق من المدينة محتل بالقوة
  12/11/2008الشرق األوسط، 

 
 فقط ساعة 30 ـاالحتالل أدخل وقوداً ل: غزة .29

وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، صادق مساء أمس  أن 11/11/2008، 48 عربذكر موقع
ين، على تزويد قطاع غزة بكمية صغيرة من الوقود، وخاصة بالسوالر المعد لتفعيل محطة إنتاج اإلثن

 .الطاقة الكهربائية، في حين قرر إبقاء المعابر مغلقة
نائب رئيس سلطة الطاقـة      أن     أحالم حماد  غزةعن مراسلتها من     نقال 12/11/2008الخليج،  وأضافت  

االحتالل أوقف ضخ الوقود الخاص بمحطة توليد الكهربـاء بعـد           في غزة المهندس كنعان عبيد أكد أن        
 .  ساعة فقط30ساعات قليلة من استئناف ضخه، الفتاً إلى أن ما دخل من وقود يكفي لنحو 

 ألـف لتـر     420إن ما دخل من سوالر صناعي لمحطة التوليد هو          "وقال في تصريحات صحافية، أمس      
  ". ساعة فقط30 المحطة لنحو  قاطرات وهو ما يكفي فقط لتشغيل9بمعدل 

  
   آالف أسرة في غزة من أفقر فقراء العالم8: األونروا .30

طالبت أمس،  " األونروا"وكالة   أن   أحالم حماد ،  غزة نقالً عن مراسلتها في    12/11/2008الخليج،  ذكرت  
 .يقيةبفتح المعابر الحدودية لقطاع غزة، محذرةً من أن أوضاع السكان تتجه نحو كارثة حق" إسرائيل"

 ألف أسرة في القطاع تعيش      20وقال نائب مدير عمليات الوكالة في القطاع سباستيان ترييف إن حوالي            
 ". أفقر فقراء العالم" آالف أسرة تعتبر من 8تحت خط الفقر المدقع، من بينها 

إن "وكان مدير عمليات الوكالة في القطاع جون جينج قد أكد في تصريحات للصحافيين في مدينة غـزة                  
 ألف من سكانه أصبحوا من دون كهرباء، إضافة إلـى  600األزمة في القطاع تزداد سوءا وتتعمق، وإن      

 ". حالة البؤس واإلحباط واليأس والمعاناة التي يمرون بها
، مناشداً المجتمع الدولي التحرك لفتح      "العقوبات الجماعية على السكان   "وأعرب جينج عن رفضه لتطبيق      

  . المعابر
األونرو أعلنت أنها ستضطر إلنهاء عملية توزيع المواد  أن 11/11/2008، 48موقع عربوأضاف 

 ألف شخص مع نهاية يوم الخميس المقبل ما لم تستلم الكميات المطلوبة من 750الغذائية ألكثر من 
  .الطحين والزيت والحليب واللحوم

 
 ابات البلدية وسط اضراب عام ومقاطعة شاملة النتخأشخاصاعتقال عشرة : القدس .31

 اعتقلت قوات االحتالل امس، عشرة شبان في شارع صالح الدين وسط مدينة القدس : وفا- القدس
المحتلة، واقتادتهم الى مركز الشرطة وحرس الحدود في شارع صالح الدين قبل أن تنقلهم الى مركز 

 .في القدس الغربية" المسكوبية"التحقيق المعروف باسم 
ضرابا تجارياً شامالً وعاماً استجابة لدعوة الفعاليات والقوى والمؤسسات الدينية امس، ا المدينة شهدتو

والوطنية المقدسية، احتجاجا على اجراء االنتخابات البلدية في القدس، والتي شهدت مقاطعة شعبية 
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سيين مقدسية كاملة استجابة للنداءات التي وجهتها شخصيات مقدسية دينية ووطنية اعتبارية بدعوة المقد
 .لمقاطعة هذه االنتخابات على اعتبار أن القدس ليست قضية خدمات بل هي قضية سياسية محضة

 12/11/2008الحياة الجديدة، 
 

 خدماتها خالل يومين" األونروا " يحذر من كارثة حقيقية إذا أوقفتالخضري .32
ري أن الخطر ما  أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخض: حسن دوحان- غزة 

زال يتهدد جميع مناحي الحياة في قطاع غزة جراء أزمة نقص الوقود المتواصلة، وإغالق معابر القطاع 
 .التجارية

وأوضح الخضري في تصريح صحفي له أن معابر قطاع غزة ما زالت مغلقة لليوم الثامن على التوالي، 
واد الغذائية والمستلزمات األساسية، إلى جانب الوقود  إدخال الم"إسرائيل"بما فيها المعابر التجارية وتمنع 
 .ما أدى لتعطل كافة مناحي الحياة

خدماتها خالل يومين جراء تواصل " األونروا"من كارثة حقيقية في حال أوقفت وكالة  وحذر الخضري،
 .-  حسب إعالنها- إغالق المعابر 

مية قليلة من الوقود يتسبب بمشاكل فنية وأوضح الخضري أن توقف محطة الكهرباء ثم إعادة تشغيلها بك
في المحطة والتي تعاني أصالً من مشاكل وضعف جراء توقف بعض المولدات والمعدات جراء قصفها 

 .قبل عامين
وطالب الخضري، المجتمع الدولي والدول العربية واإلسالمية بالضغط على االحتالل لفتح المعابر وإنهاء 

 .صل الفعاليات على جميع الصعد الداخلية والخارجيةاألزمة الحالية، داعياً لتوا
 12/11/2008الحياة الجديدة، 

  
   القدس المحتلة يدعون المجتمع الدولي للتحرك ضد سياسة هدم منازلهم فلسطينيو .33

في هدم منازل " إسرائيل"استنكر االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس سياسة : القدس
  .عرب في القدس وتجريف األراضي واالعتداء على المقدسات وانتهاك حرمة األمواتالمواطنين ال

وحذر االئتالف األهلي من أن هناك كما هائال من التحديات أمام السكن في القدس، من بينها ندرة 
 من أراضي القدس أكثر من -  دونماً للبناء9500 حوالي -  في المائة12األرض حيث لم يبقى سوى أقل 

 مشغول بالبناء، والباقي بعضها ال تتوفر للمالك شهادة طابو، وبعضها يتعدد المالكين وتتفتت نصفها
  .ويعتبر االحتالل نفسه وريثاً لهم) غائبين(الملكية، والبعض اآلخر من المالكين يعتبرهم االحتالل 

  .اً لبناء مخالف ملف28,000 سكن غير قانوني ،وهناك 20,000كما أن هناك في أدراج البلدية أكثر من 
ودعا االئتالف األهلي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، وكافة 
الهيئات واألجهزة المختصة التابعة لها، وكذلك كافة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية، إلى رفع صوتها 

الل في القدس وفي جميع األراضي الفلسطينية للتنديد بسياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات االحت
  .المحتلة

كما طالب السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع دولة االحتالل إذا ما استمرت في فرض سياسة 
  ".األمر الواقع على األرض وانتهاك حقوق الفلسطينيين في كافة أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة

  11/11/2008قدس برس، 
  

  
  ألسرى ينظمون اعتصاماتهم األسبوعية في الضفة اأهالي .34
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تواصلت، أمس، الفعاليات االحتجاجية األسبوعية التي ينظمها أهالي األسرى في : الضفة الغربية
 .محافظات الضفة الغربية المختلفة للمطالبة بإطالق سراح أبنائهم من سجون االحتالل

  12/11/2008صحيفة فلسطين، 
 

  ن يحذرون من تضرر النسيج االجتماعي باستمرار االنقسام السياسيخبراء وأكاديميو: نابلس .35
حذر خبراء وأكاديميون فلسطينيون في ندوة عقدها المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات  :نابلس

، من أن "مستقبل العالقات الفلسطينية الداخلية على السلم األهلي"واألبحاث في مدينة نابلس تحت عنوان 
النقسام السياسي الفلسطيني سينعكس سلباً على النسيج االجتماعي لألسر الفلسطينية، وهو ما استمرار ا

  . ينذر بظهور بعض الظواهر االجتماعية الخطيرة التي قد تصبح جزءاً من ثقافة المجتمع
 إن ما تعانيه الساحة الفلسطينية اليوم عمق الشرخ االجتماعي، ومع"وقال رئيس المركز رائد نعيرات 

توالي األحداث نجد أننا بتنا نفقد السلم األهلي ومرتكزاته في الحياة االجتماعية والسياسية، وعلى الرغم 
من أن الدعوات الفلسطينية تنبهت إلى خطورة استمرار االنقسام على المجتمع والنظام الفلسطيني إال أننا 

  .ما زلنا نلحظ أن هناك تدهورا في وضعية السلم األهلي
  11/11/2008 قدس برس،

  
  دوالر مقابل معلومات حول شليط10000 :في اتصاالت هاتفية ألهل غزة الشاباك .36

 كثير من الفلسطينيين في قطاع غزة امس اتصاالت من جهاز المخابرات ىتلق: صالح النعامي: غزة
 حول  آالف دوالر مقابل اإلدالء بمعلومات10 يعرض عليهم فيها مبلغ "الشاباك"اإلسرائيلية العامة 

  . الجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد شليط
  12/11/2008الشرق األوسط، 

  
 وال األموال نهبت  ال الدماء استبيحتبعهدك: لعباس من الشيخ االسطل رسالة .37

حمود عباس، امس، رسالة من الشيخ ياسين األسطل الرئيس العام  تلقى الرئيس م:  وفا–رام اهللا 
اننا معك، من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن شمالك،  : فيهاجاءللمجلس العلمي للدعوة السلفية، 

الوقاف فأنت طائعين هللا عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم، نجدد لك البيعة وال نقيلك وال نستقيلك، 
 . ال الدماء استبيحت، وال األعراض انتهكت، وال األموال نهبت وبعهدك ت،عند الحرما

 12/11/2008الحياة الجديدة، 
  

   قناة القدس الفضائيةانطالق .38
  تشرين الثاني11أعلنت قناة القدس الفضائية أنها أنهت كافة استعداداتها لالنطالقة المرتقبة مساء الثالثاء 

  من الشهر الجاري 
تيبي، المدير العام لقناة القدس الفضائية، أن كافة أطقم القناة أصبحت جاهزة إلطالق وصرح نبيل الع

  . القناة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القدس
11/11/2008  

  
       ودول عربية بمقدمة موردي السلع لألراضي الفلسطينية "إسرائيل" .39

أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن النتائج األولية للتجارة الخارجية : لالخلي - عوض الرجوب
  .2006مقارنة مع عام % 9 أظهرت ارتفاع الواردات بنسبة 2007الفلسطينية للسلع لعام 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1254:         العدد       12/11/2008 األربعاء: التاريخ

وأشار الجهاز إلى إعداد هذه اإلحصاءات من واقع بيانات رسمية وفواتير ضريبة القيمة المضافة 
ون أن تشمل هذه البيانات السلع المهربة في االتجاهين بين األراضي الفلسطينية ومصادر أخرى، د

 .وإسرائيل
وتضمن بيان اإلحصاء الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن قيمة الواردات السلعية اإلجمالية بلغت نحو 

سرائيل نحو ثالثة مليارات وعشرين مليون دوالر العام الماضي، مثلت الواردات المباشرة منها من إ
 %.26، ومن غير إسرائيل ما نسبته 74%

، وانخفاضها من 2006مقارنة مع عام % 36وأظهر البيان ارتفاع الواردات من الدول العربية بنسبة 
  .مقارنة مع العام نفسه% 4والدول اآلسيوية بنسبة % 2دول االتحاد األوروبي بنسبة 

في جهاز اإلحصاء حسام خليفة إن الفلسطينيين قال مدير دائرة اإلحصاءات التجارية الخارجية و
 دولة في العالم، تشكل الواردات النسبة األكبر منها بحكم االتفاقيات 115يتعاملون في تجارتهم مع نحو 

  .وطبيعة الظروف وسيطرة االحتالل على المعابر
 إسرائيل هي  تشمل كل شيء تقريبا، لكن ليس بالضرورة أن تكون"إسرائيل"وأضاف أن الواردات من 

بلد المنشأ لها، ألن الكثير منها يكون مصدرها دولة أخرى يتم استيرادها من إسرائيل عبر فواتير 
  .المقاصة لتجنب تعقيدات الواردات المباشرة من الخارج بسبب سيطرة االحتالل على المنافذ

الخليج ثم الجزائر التي وأوضح خليفة أن األردن يحتل المرتبة األولى بحكم القرب الجغرافي يليه دول 
  .تستقبل كميات كبيرة من صادرات األدوية الفلسطينية

 11/11/2008الجزيرة نت، 
  

  التخابر مقابل العالج: االحتالل يبتز مرضى غزة .40
كشف مركز حقوقي في قطاع غزة النقاب عن أن سلطات االحتالل تبتز المرضـى               : أحالم حماد  -غزة  

  .  عليهم التعاون معها في مقابل سفرهم للعالجوتعرض" المحاصر"من سكان القطاع 
 28 تـوفي فـي      ،  وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان في بيان أمس، إن خالد عبد الرحمن أبو شـمالة              

أكتوبر الماضي بسبب منعه من الوصول إلى المشفى بعد أن ساومته قـوات االحـتالل بـين التخـابر                   
  .لصالحها أو عدم السفر
  . حالة مشابهة30وثقت أكثر من " اإلسرائيلية"سة أطباء لحقوق اإلنسان وبين المركز أن مؤس

  12/11/2008الخليج، 
  

  فيلم تسجيلي فلسطيني يرسم صورة جديدة لألطفال ذوي اإلعاقة" فوق األلم" .41
الفلم يرسم و صورة جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة، "فوق األلم" فلسطينيالتسجيلي الفيلم اليرسم : دمشق

فلسطينيين من ذوي االحتياجات الخاصة باعتبارهم فاعلين ومبادرين، ويحملون إرادة قادرة على مشهداً لل
تجاوز حدود قدراتهم البدنية، وأنهم بالتالي يمثلون إلهاماً لألسوياء بدنياً الذين تمرغوا بالعجز وخبت 

   .إرادتهم وانطفأتهم فعاليتهم
، وأشرفت عليه اإلعالمية "واجب"، المعروف اختصاراً باسم وقد أنتج هذا الفيلم تجمع العودة الفلسطيني

  .شيرين الشرافي، والتي قامت بالمتابعة الميدانية لعمليات المونتاج
، أن هذا العمل يؤمن بقدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على الخروج من نفق المعاناة "واجب"ويرى تجمع 
   .الذي لطالما

  12/11/2008قدس برس 
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  نصرة القدس في األردنحظر مهرجان ل .42
رفض الحاكم اإلداري لمحافظة الزرقاء األردنية أحمد الشياب  طلباً تقدم به حزب جبهة العمـل                : عمان

االسالمي لتنظيم مهرجان خطابي جماهيري لنصرة القدس، وكان مقرراً عقده الجمعة، ودعي للمـشاركة           
  .د صالحفيه رئيس الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة الشيخ رائ

ولم يعلل الحاكم اإلداري سبب الرفض، بيد أن الحركة نظمت قبل أسبوعين مهرجاناً مماثالً في العاصمة                
   .من دون حظر

وانتقد رئيس فرع الحزب في المدينة محمد الزيود قرار الرفض، وقال إن الشعب األردني يضع القـدس                 
  .ت الصهيونية في المدينة المقدسةفي رأس اهتماماته، وليس ثمة مبرر يحول دون فضح المخططا

  12/11/2008الخليج، 
  

      "إسرائيل" اهللا يدعو إلستراتيجية دفاع وطنية لمواجهة نصر .43
األمين العام لحزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا دعا إلى إعداد   أن12/11/2008الجزيرة نت، ذكرت 

 .ية لالعتداء على األراضي اللبنانيةإستراتيجية دفاع وطنية لبنانية في ظل ما وصفه بخطط إسرائيل
وأشار إلى شبكات تجسس إسرائيلية تعمل داخل , وحذر نصر اهللا من التهاون بإعداد تلك اإلستراتيجية

  . األراضي اللبنانية تم الكشف عنها مؤخرا
 المقاومة اليوم هي أقوى وأقدر من أي زمن مضى، وأن األذرع اإلسرائيلية إذا مدت على"كما رأى أن 

  ".لبنان ستقطع كما قطعت أقدام اإلسرائيليين في األنصارية
نصر اهللا تطرق إلى انعقاد مؤتمر حوار األديان في نيويورك،  أن 12/11/2008 السفير، وأضافت

داعيا إلى وقفة عربية وإسالمية لمنع حضور القتلة والمجرمين واإلرهابيين اإلسرائيليين أمثال شيمون 
   .هبيريز وتسيبي ليفني في

 
 رهاباإل قهوجي ينوه بالتعاون الذي أبدته قيادات الفصائل الفلسطينية في تفكيك شبكتي .44

 انجاز هو تفكيك الشبكتين في الشمال واإلسرائيلية في البقاع، إن ،  قائد الجيش العماد جان قهوجيقال
ا المجال ، منوها في هذ"ثمرة تضافر جهود الجيش وقوى األمن الداخلي وسائر األجهزة األمنية

وشدد على أن أمن العاصمة أولوية . "التعاون الذي أبدته قيادات الفصائل الفلسطينية في المخيمات"بـ
  . مطلقة
دعا قائد الجيش العماد جان قهوجي، العسكريين إلى الحفاظ على الجهوزية العالية لمواجهة أي كما 

 .اعتداء إسرائيلي محتمل
  12/11/2008السفير، 

  
  اهرة تتهم حماس بإفشال الحوار لخدمة أجندة إقليميةالق": الحياة" .45

استياء مصر الشديد من تراجع حماس وعزوفها عن "أعرب مصدر رفيع عن :  محمد صالح-القاهرة 
وقال لـ الحياة، إن قادة حماس يدركون أن ". االنضمام إلى طاولة الحوار الفلسطيني تحت أعذار واهية

يقود حتماً إلى تخليها عن السيطرة التي تمارسها حالياً على غزة، استمرارها في التجاوب والحوار س"
وأكد ". وهو األمر الذي يعلم الجميع بوجود خط أحمر عليه من قبل بعض القوى اإلقليمية الداعمة للحركة

مصر تدرك تماماً أن قرار حماس في مثل هذه األمور االستراتيجية ليس فلسطينياً خالصاً، وأن هناك "أن 
 كبيرة ألطراف غير فلسطينية على التأثير في القرار، رغم وجود كوادر عدة عالية ومتميزة في قدرة

الحركة كانت تشجع على الحوار وإنهاء القطيعة والتجاوب مع الجهود المصرية، غير أن األطراف 
طة وعن قضية معتقلي حماس لدى السل". األخرى كانت لها الكلمة األخيرة في إجهاض مؤتمر الحوار
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هذه أسباب وأعذار واهية ويعلم حقيقتها تماماً من يتابعون الموضوع جيداً، : "الفلسطينية، قال المصدر
لكنه ". وهي لم تستخدم إال في محاولة يائسة إلنقاذ ماء وجه الحركة أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي

". جابة للرأي العام المصريمصر ستواصل جهودها انطالقاً من مسؤولية قومية واست"شدد على أن 
على كل األطراف الفلسطينية، خصوصاً حركة حماس والفصائل الثالثة التي سارت في ركابها : "وقال

  ".أن تتحمل مسؤوليتها أمام شعبها الذي يطالب بالوحدة ويدعو إلى نبذ االنقسام
  12/11/2008الحياة، 

  
 طيني تنفي أي مشاركة إقليمية الستئناف الحوار الفلسمصر .46

قال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية حسام زكي، للجزيرة نت الثالثاء، إنه  : محمود جمعة-القاهرة 
عندما تتوفر "ال يوجد سقف زمني أو مهلة لعودة األطراف الفلسطينية للحوار، وتوقع أن يستأنف الحوار 

 وأضاف أن الجهود المصرية ".اإلرادة السياسية لكل من ليس له نية جادة لالنخراط في هذا الحوار
نحن "، وتابع "لن تشمل أي أطراف عربية أو إقليمية أو دولية"الجديدة الستئناف الحوار الفلسطيني 

ورفض ". معنيون باالتصال باألطراف الفلسطينية فقط ألن هذا حوار فلسطيني، ال حوار إقليمي أو دولي
 ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن تحميل طرف فلسطيني مسؤولية إرجاء الحوار، لكنه قال

يجب الرجوع في ذلك إلى تصريحات قادة حماس منذ "حماس كانت لديها نية مسبقة لتأجيل الحوار، 
إعالن تأجيل الحوار وحتى اليوم، وستجد مواقفهم تعكس تصريحاتهم، خاصة ما يتعلق بحل المشكالت 

  ".قبل الحوار
  11/11/2008الجزيرة نت، 

  
 تأثيرات خارجية وراء تأجيل الحوار الفلسطيني: يط الغأبو .47

عزا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط تأجيل مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي كان :  بترا–القاهرة 
". تاثيرات خارجية لها نصائحها وتوصياتها"مقررا في القاهرة، االثنين الماضي، الى ما وصفها بـ 

 كان يتحدث في مقابلة متلفزة امس، توجيه االتهام بافشال الحوارورفض الوزير المصري، الذي 
ان التأثيرات الخارجية موجودة وهذه التأثيرات "، مكتفيا بالقول الفلسطيني الي طرف خارجي باالسم

جاء بعدما طلبت حركة حماس من "واضاف ان تأجبل الحوار الفلسطيني ". يبقى لها توصياتها ونصائحها
". ؤقتا في الجهد المصري بشأن تحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينيةمصر عدم المضي م

وقال ان بالده تعمل على محوري تثبيت التهدئة بين الفلسطينيين واالسرائيليين وتحقيق التوافق الفلسطيني 
يط، ان وردا على سؤال حول الوضع االنساني في قطاع غزة وقضية المعابر، قال ابو الغ.  الفلسطيني- 

بشأن الوضع االنساني في القطاع وضرورة فتح المعابر لتخفيف " اسرائيل"مصر على اتصال دائم مع 
 .معاناة سكان القطاع

  12/11/2008، األردنالدستور، 
  

  سرائيلية إ-  عالقات عربيةإلقامةمبادرة السالم العربية تقدم حال : موسىعمرو  .48
 الدول العربية عمرو موسى أن مبادرة السالم العربية تقدم حال  أكد األمين العام لجامعة:وفا -القاهرة 
 مع المبادرة وأوقفت المستوطنات واتخذت "إسرائيل" ما تجاوبت إذا،  إسرائيلية-   عالقات عربيةإلقامة

وقال موسى خالل لقائه،  .خطوات ايجابية نحو االنسحاب من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة
انيا من فنلندا برئاسة رئيس البرلمان ياولى بيسنتو، ان الجامعة العربية يمكن أن تقبل من ، وفدا برلمأمس

 منظمة لألمن بإقامةحيث المبدأ بمنظمة أشمل تضم دوال غير عربية على غرار المقترح التركي 
 .لمشاكل بالشرق األوسط، ولكن هذا يعتمد على حل المشكلة الفلسطينية التي هي أم ااإلقليميوالتعاون 
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وأشار . تختفي سوف اإلقليمي حلت تلك المشكلة فان كثيرا من المشاكل التي تواجه التعاون إذاوأضاف 
 أن موسى استعرض إلى ،الناطق الرسمي باسم األمين العام للجامعة العربية المستشار عبد العليم األبيض

لمشكلة الفلسطينية ومرورا بالعراق خالل اللقاء القضايا الكبرى التي تواجه المنطقة العربية بدءا با
 .والسودان ولبنان

 12/11/2008الحياة الجديدة، 
  

  لإلفراج عن النواب المعتقلين "إسرائيل" عرب يطلقون حملة دولية للضغط على برلمانيون .49
أطلق برلمانيون إسالميون وخبراء قانون من عدة دول عربية، الثالثاء، حملة  : محمود جمعة- القاهرة 
سفينة "كما تشمل الحملة تجهيز . لإلفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين" إسرائيل"للضغط على دولية 
جاء ذلك خالل ندوة نظمها بالقاهرة منتدى . لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة" برلمانية

بية عدة  دولة، بمشاركة نواب من دول عر17 برلمانيا يمثلون 150البرلمانيين اإلسالميين الذي يضم 
منها مصر واليمن وفلسطين والجزائر، حيث انتقد المشاركون في الندوة الصمت الدولي والعربي إزاء 

  . نائبا فلسطينيا بسجون االحتالل50استمرار احتجاز نحو 
  12/11/2008الجزيرة نت، 

       
 القضاء يوقف قراراً بمنع متضامنين من دخول غزة: مصر .50

قررت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة المصري وقف تنفيذ :  الخليج أحالم حماد،- غزة، القاهرة 
 من النشطاء 25قرار الحكومة بمنع الحملة الشعبية لكسر حصار غزة، وذلك في دعوى قضائية أقامها 

السياسيين ونواب البرلمان بعد قيام الحكومة بمنع قافلتين شعبيتين تحمالن مواد إغاثية من الوصول إلى 
وأكد " تاريخي"ووصف جمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، الحكم بأنه . فحمعبر ر

رفض الشعب المصري مشاركة حكومته في حصار غزة، مطالبا الحكومة بتنفيذ القرار والسماح لقوافل 
  .اإلغاثة بالوصول إلى غزة

  12/11/2008الخليج، 
   

  " إسرائيل"التطبيع مع  بحرينيون يسائلون وزير الخارجية عن نواب .51
دعت جمعيات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين رؤساء :  غازي الغريري- المنامة 

الكتل النيابية في مجلس النواب إلى تفعيل آلياتهم النيابية، بما فيها االستجواب إللزام الدولة بعدم اإلقدام 
في وقت يلتقي عدد من النواب وزير الخارجية . لصهيونيعلى أية خطوة هادفة إلى التطبيع مع الكيان ا

للقاء الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الستيضاح الصورة حيال دعوته إنشاء منظمة إقليمية تضم 
وأكد النائب البحريني جالل فيروز أن لجنتي الدفاع والخارجية . إلى جانب الدول العربية" إسرائيل"

لسطين ستجتمعان، اليوم األربعاء، مع وزير الخارجية لسؤاله بشأن هذه واألمن الوطني ومناصرة ف
إذا ما كان هذا التصريح يعبر عن توجه الوزير أم هو "الدعوة، مشيراً إلى وجود تساؤل بين النواب عما 

  ".توجه عام من قبل الحكومة، والذي قد يكون مخفياً للتمهيد بدء خطوات تطبيعية مع الكيان الصهيوني
 12/11/2008يان، اإلمارات، الب

  
 "إسرائيل" دولية لحوار األديان بمشاركة قادة عرب وقمة .52

تنطلق في الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، اليوم، أعمال مؤتمر دولي :  وكاالت-الجزيرة 
إلى جانب لحوار األديان بمبادرة من العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز الذي يشارك في المؤتمر 

وذكرت مصادر في األمم المتحدة أن العاهل . عدد من القادة العرب والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز
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ويهدف المؤتمر إلى إعطاء دفع جديد . السعودي لم يصافح الرئيس اإلسرائيلي ولم يتبادل معه الحديث
  . لحوار األديان

  12/11/2008الجزيرة نت، 
  

  يطاق الحصار بلغت حداً ال بسبب غزة ناةمعا :سابقة بريطانية وزيرة .53
وصفت كلير شورت، وزيرة التنمية البريطانية السابقة، الحكومات الغربية واألوروبية بـ : غزة

، لعدم تحركها لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، معتبرة أن المسؤولين األوروبيين بمن فيهم "الجبناء"
وأنها تشعر بالخجل من . فقط ما تريده الواليات المتحدة األمريكيةالبريطانيون أصبحوا كالعميان، ينفذون 

وقالت الوزيرة . مشاركة االتحاد األوروبي في الحصار اإلسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة
 البريطانية السابقة أنها جاءت إلى غزة لتكون شاهدة بنفسها على حقيقة ما يجري في القطاع، مؤكدة أن

مشيرة إلى أنها أصيبت بالدهشة البالغة من آثار سياسة اإلغالق  ت إلى حد ال يطاق،األوضاع وصل
بحق شعب انتخب ممثليه بطريقة حرة ونزيهة، على " إسرائيل"والحصار والعقاب الجماعي التي تنفذها 

عمل على وناشدت وزيرة التنمية البريطانية السابقة الجانب اإلسرائيلي واالتحاد األوروبي بال. حد قولها
إحالل السالم في المنطقة، ووقف سياسات العقاب الجماعي، وفتح المعابر، وتمكين الشعب الفلسطيني من 
العيش بحرية كباقي شعوب العالم، مشيرة إلى أنها ستعمل فور عودتها إلى بالدها على إطالع الرأي 

ياسة إسرائيل وخرق القانون الحقيقة المرة التي تعيشها غزة بفعل س"العام والبرلمانيين هناك على 
كما دعت الفلسطينيين إلى مزيد من الثبات والصمود في وجه الحصار، والتوحد ونبذ االنقسام، ". الدولي

  ". الكارثة الحقيقية"واصفة االنقسام الحاصل بين الفلسطينيين بـ
  11/11/2008 قدس برس 

 
 الفلسطينيةوفد كنسي اميركي يطلع على االوضاع المعيشية في االراضي  .54

 يقوم وفد يمثل كنائس غرب فيرجينيا في الواليات المتحدة االميركية بزيارة : عاطف ابو الرب- جنين 
إلى األراضي الفلسطينية تستمر لمدة خمسة عشر يوما، لالطالع على األوضاع المعيشية التي يعيشها 

ل واعتداءات على يد جيش الفلسطينيون تحت االحتالل، وللتضامن معهم فيما يتعرضون له من تنكي
   .االحتالل والمستوطنين

  12/11/2008الحياة الجديدة، 
  

  فرصة لجمع العرب واإلسرائيليين حول ثقافة السالممبادرة العاهل السعودي: بان .55
 مون، أن المبادرة – رأى األمين العام لألمم المتحدة بان كي :)رويترز(ي نقال عن علي برد –نيويورك 

ملك عبد اهللا بن عبد العزيز لعقد مؤتمر ثقافة السالم بدءاً في الجمعية العمومية لألمم التي أطلقها ال
المتحدة، فرصة فريدة الجتماع الزعماء العرب مع الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس ووزيرة الخارجية 

ي في في عشاء تكريم) دولة  65(تسيبي ليفني،  خصوصاً أنه كان مقرراً أن يشارك جميع الزعماء 
 أفادت مصادر البروتوكول في االمم المتحدةإال أن . .قاعة واحدة بضيافة األمين العام للمنظمة الدولية

 الوفد االسرائيلي سيجلس خالل العشاء الى طاولة منفصلة عن تلك التي سيجلس اليها العاهل بأن
  .السعودي

  12/11/2008النهار، 
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  ماية كاسحة ألوبا اليهود في أمريكا صوتوا بأغلبالناخبون .56
نجح باراك اوباما في استقطاب الناخبين االمريكيين اليهود، ما يؤشر الى مصالحة بين مجموعتي السود 

إلى ذلك تجدر  .من اليهود فضلوا اوباما على ماكين% 78ن  حيث تبين أ.واليهود في الواليات المتحدة
% 1،7تمثل " سرائيلإ"هودية في العالم بعد الواليات المتحدة تضم ثاني اكبر مجموعة ي أن اإلشارة إلى

  .من اجمالي سكانها
  12/11/2008الخليج، 

 
  ومطاردة البديهيات...  والمرجعيةالوطنيةالوحدة  .57

  نايف حواتمة
ما زلنا نطارد البديهيات في قضية االنقسام المدمر، فاالنقسام طريق الفشل وضياع القـضية والحقـوق                

ن حوار وطني فلسطيني شامل، وعلى قاعدة وثائق اإلجمـاع الـوطني،            ال حلول لالنقسام بدو   . الوطنية
التـي وقعـت    ) 2006يونيو  /  حزيران 26(، ووثيقة الوفاق الوطني     )2005مارس  / آذار(اتفاق القاهرة   

عليها الفصائل والقوى جميعها بال استثناء، ومبادرة الوفاق والحوار الوطني التي أطلقهـا األخ محمـود                
  .عباس

ألحادية والصفقات الثنائية االحتكارية إلى طريق االقتتـال والحـروب األهليـة واالنقالبـات              أوصلتنا ا 
على إعالن القاهرة وتعطيل تنفيذه،     ) فتح وحماس (السياسية والعسكرية، وكما وقع منذ االنقالب السياسي        

ة المحاصـصة   ، إثر صفق  )2007يونيو  /  حزيران 14(وعلى وثيقة الوفاق الوطني، واالنقالبات المسلحة       
بين فتح وحماس، اإلقصائية لكل مكونـات المجتمـع         ) 2007فبراير  /  شباط 8(الثنائية بين فتح وحماس     

  .والشعب والفصائل الوطنية الديمقراطية األساسية
الحالة الفلسطينية هي مرحلة التحرر الوطني، والنصر أو الفشل مشروط بقوانين هذه المرحلة، للخالص              

ول االستيطان على القدس والضفة الفلسطينية، وفي مقدمة قوانين النصر الوحـدة            من االحتالل وزحف غ   
الوطنية لكل مكونات الشعب وفصائله وقواه؛ تحت سقف برنامج سياسـي وطنـي فلـسطيني موحـد،                 

  .وتضامن عربي وعالمي تحت سقف قرارات الشرعية الدولية
رب الكفاحية التحررية الديمقراطية للـشعوب،      في مطاردة البديهيات التي حسمتها خبرات التاريخ، والتجا       

نضطر كثيراً إلى تفعيل دور النقد المتيقظ، بعد التلكؤ في اختصار مرحلة السوء التي طالت، في وضـع                  
حد لالنقسامات ولصراع علت أصداؤه المدمرة على القضية ما زالت تتفاقم، منذ أن بدأت سـيناريوهات                

هي باالحتكام للسالح والحسم العسكري، في الـصراع بـين حركتـي       األحادية والمحاصصة الثنائية، لتنت   
حماس وفتح، وجرفت معها دماء غزيرة هدرت في طريقها، ومعها كل ما يبعث على النشوة في أحـشاء                

  .أنسنتنا الفلسطينية المحاصرة، متوالية مدمرة على طريق اإللغاء النهائي لقضيتنا
" أعمدة فتح الفقرية  "تحت عنوان   " نقتسم سوياً : "، ومنطق الثنائية  "كلأنا ال : "يقوم منطق األحادية على قول    

فقـط  % 32نسبة التصويت المحصورة بـ     "التي وصلت إلى الطريق المسدود وانهارت، وتحت عنوان         
كما تقول وتعلن حماس وبقانون انتخابات انقسامي جلـب الكـوارث           ) سكان الضفة والقطاع  " (من شعبنا 

الوحدة الوطنية، والكل مجموع الشعب تحت االحتالل والحصار ومنافي اللجـوء           والدمار على الحقوق و   
تحت الحصار أمام البوابات الموصدة، فال فرق بين مزاليج بوابات جهنم، ومفاتيح جنة العودة              . والشتات

 ، وقـادة فيـالق االنقـسام      "الكل"والتحرير؛ في السياق الفعلي للشعارات الشعبوية، التي تفرخ دجاجاتها          
الشعب هو الكل الحقيقي ويرزخ في أقفاص المدن المحاصرة،         . تخرخش أنواطها وأوسمتها على صدرها    

  .التي تحولت بواباتها إلى أنفاق
أكتوبر / ال فرق بين باب العمود وبوابات القدس، التي مرت ذكرى تحريرها في الثاني من تشرين األول               

 بعد ثمانية وثمانين عاماً من احتالل الفرنجة، فـأي           على يد صالح الدين، ودخوله المدينة محرراً       1187
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واحد من المعاني أكثر إفصاحاً وإشراقاً لمعنى الوحدة الوطنية، الجملة التي يحلم بها وتـشرئب أعنـاق                 
ماليين الشعب الفلسطيني باتت حلماً، عبرها يصيغ أعمق كفاحاته ونداءاته للحرية، والتي ال تستقيم دون               

الدروس التاريخية كثيرة رغم أن ما يفصل بـين الغـزوتين هـو             .  قيم اإلنسانية الحقة   عقالً منحازاً إلى  
  .تسعمائة وخمسين عاماً

أمامنا دروس حركات وخبرات حركات التحرر الوطني الغنية، دروس وخبرات الشعوب التي تحررت،             
لم منه عمق معـاني     وفي بديهياتها وقانونيتها الدرس األساس والمصيري الذي ينبغي أن نشرع به، ونتع           

وعلى سبيل المثال التجربة الفيتنامية، وقـد ضـمت جبهـة           . ودالالت جبهات التحرير الوطنية الموحدة    
 تنظيماً، من أقصى اليسار الشيوعي إلى أقصى اليمين البوذي الوطني، تحـت برنـامج               22تحرير فيتنام   

مثنى أو ثالث ورباع، ألن الهـدف  " زواج متعة"لم يكن لديهم   . وهدف االستقالل الوطني وطرد االحتالل    
كبير وهو طرد االحتالل، لم يكن لديهم تحاصصات، بل لم يتصارعوا على شكل ومحتوى الحكم المقبل،                

  .الفرنسية ثم األمريكية: لم يختلفوا على اقتسام جلد الدب قبل اصطياده، فتمكنوا من هزيمة إمبراطوريتين
تيار المستقبل، حـزب اهللا،  (بين " التحالف الرباعي"حاصصات واآلن تجربة شعب لبنان المرة، انهارت م     

وفشلت محاصصات الثالثي بحل األزمة الوطنية اللبنانية، استخلص حـزب اهللا           ) اللقاء الديمقراطي، أمل  
 الدرس األساسي حكومة وحدة وطنية لمكونات الشعب        2006يوليو  / وأمينه العام بعد عدوان حرب تموز     

ماني، وقانون انتخابات جديد توحيدي، مؤكداً ال للمحاصصة الرباعية أو الثالثيـة            ال نسب التصويت البرل   
أو الثنائية بين الكتل البرلمانية، بل حكومة وحدة دخلها بعد صيغة الحوار الـشامل فـي الدوحـة كـل                    

 تيار المستقبل وحزب اهللا واللقـاء     "األحزاب والشخصيات البرلمانية وغير البرلمانية وعلى حساب حصة         
، لصالح الذين ال حضور لهم في البرلمان والشخـصيات المـستقلة عـن الكتـل                )"جنبالط(الديمقراطي  

  .البرلمانية الخمسة
في المحاصصة، وحصد االنقالب والطالق أرواح األبرياء، وعصف        " زواج المتعة "لقد جربت الحركتان    

نقالب العسكري وطريق الثـورة،     بالمشروع الوطني، ولفّ على رقبته حبٌل من مسد، طريق التيه بين اال           
فالثورة الوطنية الديمقراطية ال تأكل أبنائها، وال تضلُّ روافدها الطريق إلى نهر الشعب، سبق التفاقـات                
المحاصصة أن شكلت وزارتها، وتبين أن حقائبها الوزارية مليئة بالمتفجرات الموقوتة، مليئة بشتى أنواع              

 رؤية تنوع الواقع الـوطني، وأن القـضية الفلـسطينية ال يمكـن              الخناجر والسكاكين، أنانية تعجز عن    
تلخيصها بفصيل أو فصيلين، أو أي استنساخ انقالبي جديد، لم يعد بمقدوره إقناع الشعب الفلسطيني، ألن                
الخيارات باتت واضحة، وبعيدة عن الصيغة المترفة وموائدها الشائعة في اإلقطاع الـسياسي العربـي،               

المطروح واضح جداً ديمقراطية أو ال ديمقراطيـة، صـندوق االقتـراع            ". ال مغلوب ال غالب و  "صيغة  
، أم نحـن  "أنا الكل أو نحـن االثنـين   "والتمثيل النسبي الكامل، أم السلطة المدججة بالسالح واالنقالبات،         

  .الشعب المجموع الوطني العام
شعب بأكمله، بعد اقتطاع قطاع     لقد عصفت أزمة المحاصصة الثنائية بين حركتي فتح وحماس بمصير ال          

غزة عن الضفة، سلطتان لشعب واحد في انقسام جغرافي وديمغرافي، الشعب الذي استعصى ويستعصي              
على كل أساليب اإلخضاع إلرهاب الدولة الصهيونية المنظم، وقد أضيفت عليه ممارسات فصائلية عبثية              

وقية، وأصدرت تقاريرهـا فـي انتهاكـات        مدمرة ومخزية متبادلة، رصدتها المنظمات والجمعيات الحق      
التعذيب غير المسبوقة، تفاصيل فظيعة غير مسبوقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وهـذا كلـه                
يجري تعبيراً عن اإلصرار على اختزال الحركة الوطنية بحضورها القـوي والفاعـل فـي المجتمـع                 

من حركة يقودها   . في النضال من أجل التحرير    الفلسطيني، مجموع المكونات وأطياف األلوان المتنوعة       
مجموع الشعب بأكمله ممثالً بفصائله وقواه إلى حركة تقودها بضعة آالف من أبنائه من العـاملين فـي                  
الميليشيات واألجنحة العسكرية واألمنية، محاولة تنحية المجتمع الفلسطيني جانباً، في تغييـب تـسطيحي              
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ه، ومراجعتها وتطويرها في كل مرحلة من المراحل التـي تمـر بهـا              ألولويات النضال ووسائله وأدوات   
  .القضية

في المشهد البائس الراهن، تحولت الوسائل إلى غايات وباتت هدفاً بحد ذاتها، عبر تبريرات مثيرة لألسى                
لثيه والسخرية معاً، بدالً من استنهاض الديناميات المختلفة الداخلية لشعب بأكمله تحت االحتالل؛ وزهاء ث             

في بلدان اللجوء والمهاجر والشتات، والحل بالعودة لألسانيد العقلية وتجارب الشعوب وبديهيات التحـرر              
  .الوطني الديمقراطي

إن الصراع الفلسطيني، العربي ـ الصهيوني ليس كأي صراع دولي آخر، فهو في جوهره صراعاً على  
ية واالقتـصادية للـدول المتنافـسة       األرض، عبر صراع المصالح لضواري كبرى، المصالح الـسياس        

والمتنازعة والمؤتلفة دولياً، وتوازن موازين القوى اإلقليمية، صراع تنافس على الثروة فـي المنطقـة،               
وتشكل فلسطين عبر المشروع الصهيوني بؤرة هذا الصراع وتفاعالته، األمـر الـذي يتطلـب رؤيـة                 

ية مرحلية، تقود كل مرحلة منجزة منها إلـى         شمولية، وتوظيف عناصر القوة والمواجهة، من خالل رؤ       
ذاتها، والقوى االجتماعية المحركـة     " إسرائيل"ونقاط القوة والضعف داخل     . التأسيس عليها، نحو ما يليها    

ودراسة كل يواجه الشعب الفلسطيني وقضيته من مخاطر محدقة، في بنـدها األول بنـاء الوحـدة                 . لها
، وتقديم الحلول الوطنية، التي تسترجع روح المقاومة الـشعبية          "حوار الطرشان "الوطنية، والخروج من    

الجماعية بقطاعاتها المختلفة ضد العدو الصهيوني، وتخفف من وطأة العدوان والحصار، وتقرب مـسافة              
  .الزمن نحو هدف العودة والدولة وتقرير المصير

امل طريق إنهاء االنقـسام وبنـاء       في لقائي األخير مع األخ محمود عباس، اتفقنا أن الحوار الوطني الش           
الوحدة الوطنية، وأن ال عودة لالجتماعات الثنائية وصفقات واتفاقات المحاصـصة الثنائيـة بـين فـتح                 

 في مكة المكرمة، وانهار بجحيم الحـرب        2007فبراير  /  شباط 8وحماس، فقد تم تجريب هذا في اتفاق        
  .األهلية واالنقالبات السياسية والعسكرية

تحت رعاية الجامعة العربية هـي    " صيغة الدوحة لحل األزمة اللبنانية بالحوار الشامل      "نا على أن    كما اتفق 
الصيغة التي تؤدي إلنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وليس صيغة الحوار واللجـان               

عشر فصيالً بما فيه فتح مع      اثني  ) 12(الثنائية والمحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، وهذا ما أكد عليه           
وأكدنا معاً على ضرورة تقديم المشروع المصري للفصائل والجامعة العربيـة           . القيادة السياسية المصرية  

للتوافق عليه قبل الذهاب للحوار الشامل برعاية الجامعة العربية، وعلى تبني المشروع المصري الداعي              
جديدة من شخصيات سياسية ومهنية مستقلة، بديالً عـن         للتوافق بين جميع الفصائل، على حكومة وطنية        

حكومة فياض وحكومة هنية، لضمان فك الحصار عن قطاع غزة، وعدم عودة كل أشكال الحصار إلـى                 
وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تحت سقف زمنـي يـتم التوافـق عليـه،               . الضفة الفلسطينية 

 والقوى الوطنية، ال قانون انتخابات انقسامي وتقـسيمي كمـا           بانتخابات تمثيل نسبي كامل لتوحيد الشعب     
، رفضناه في حوار القاهرة الشامل وبعـده،        2006كانون الثاني   /  وانتخابات يناير  1996وقع بانتخابات   

وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل بعيداً عـن                
كما اتفقنا على أن مرجعية الحوار الشامل إعالن القاهرة وبرنـامج           .  بين الفصائل  "المحاصصة والكوتا "

والمـشروع  ) 2006يونيـو   / حزيـران (وثيقة الوفاق الوطني الموقع عليه بإجماع الفصائل بال استثناء          
المصري المستند إلى حوارات القاهرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، وقرار اإلجماع العربي فـي قمـة                

  ).2008مارس / آذار(شق دم
وعلى ما تقدم أعيد التأكيد على البديهيات، أمامنا الفرق بين الثورات حتى النـصر واالنتـصار؛ وبـين                  

األولى بديهيات الهندسة الوطنية وطبقاتهـا وديمقراطيتهـا، والثانيـة أن       . الثورات حتى النخر واالنتحار   
بسلبها اإلرادة الموحـدة الـشعبية الوطنيـة ضـد          تتحول من وعد لفجر االستقالل إلى وعيد االنتحار،         

  .االحتالل، وهي محفوفة باأللغام والكمائن السوداء للمصير الوطني، كما أنها انعطاب للبوصلة واإلرادة
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العدو الصهيوني يتربص بالجميع بدءاً من األرض، الجميع الوطني اليـساري الـديمقراطي، والقـومي               
  .الجميع... لقومي االجتماعي، واإلسالمي الوطني واإلسالموي السياسيالعربي، الليبرالي والعلماني، وا

واثقاً أقول لكم وأنا متفائل بسبب العقل وإرادة شعبنا، ورغم طعنات الخناجر كلها، أنه سـيقف بـصالبة                  
، فلم يعد بمقـدور     "الفينيق"وعيونه على المستقبل، سيخرج من تحت الدمار والرماد، كما الطائر الكنعاني            

د في الساحة الفلسطينية تحمل المزيد من الصراعات والدمار والعبثية والشرذمة واألسـى والفجيعـة،               أح
صراعات داحس والغبراء، والحل باستعادة الوحدة الوطنية، واسترجاع اإلرادة الموحدة وروح المقاومـة             

ية لوطـأة العـدوان     الشاملة، على كل األرض الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، الخروج من الحالة السلب           
  .والحصار، وتقريب المسافة والزمن نحو الدولة المستقلة السيدة

  11/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  "ليسوا سواء"الوضع الفلسطيني ونظرية  .58
  ياسر الزعاترة

تشيع في األوساط الشعبية، وحتى المثقفة في بعض األحيان، أحاديث وكتابات تعالج الشأن الفلسطيني 
ة الهجاء للفصيلين الرئيسين، األمر الذي يبدو مفهوماً، ال سيما حين ينطلق من مربع الحرص على بروحي

) بعض(لكن ما يجري ينطوي في .القضية األكثر أهمية في وعي جماهير األمة العربية واإلسالمية
، وأقله بين تجلياته على قدر من الظلم إذ يضع الفريقين في سلة واحدة، ويساوي بين الظالم والمظلوم

مخطئين غير متساويين في خطاياهم، األمر الذي ال ينسجم مع منطق العدل الذي يأمرنا به اهللا عز 
وحتى ال يظن البعض أننا نخصص هذا المقال فقط من أجل الدفاع .وجل، وتحض عليه الشرائع السماوية

نتخابات، وعندما ردت عن حركة حماس، فسنضطر إلى التذكير بأننا عارضنا مشاركة الحركة في اال
ومخطط دايتون بالحسم العسكري، اعتبرنا ذلك خطأ كبيراً، ليس من باب العدل " خمسة بلدي"على لعبة 

الذي يمنحها الحق في الدفاع عن نفسها، وإنما من الزاوية السياسية، وحيث حشرت الحركة نفسها في 
الشقيق، وألسباب أخرى ال حاجة قمقم القطاع تاركة فرعها في الضفة تحت وطأة ضربات العدو و

وإن طائفتان من "نذكّر ابتداء بأن المؤمنين يتقاتلون، كما في النص القرآني الصريح .لتكرارها هنا
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 

والذين فازوا في االنتخابات ولم يجر . وأخرى مبغي عليها، ما يعني إمكانية وجود فئة باغية "اهللا
االعتراف بفوزهم إال من الناحية الشكلية، بينما ظل الخاسرون يسيطرون على كل شيء، ال يمكن أن 

هذا .يدانوا بذات المستوى عندما يدافعون عن أنفسهم، مع اإلشارة إلى أخطاء وقعت أثناء قيامهم بالمهمة
يتجاهل وقائع كثيرة سطّرها التاريخ، : في بعض تجلياته على نعي للقضية برمتهاالبكاء الذي ينطوي 

فصالح الدين األيوبي لم يذهب إلى حطين إلى بعد معارك كثيرة ضد ملوك طوائف لم يأخذوا مصالح 
كيف .األمة بعين االعتبار، وهو ما فعله المرابطون في األندلس، من دون أن يعني ذلك حرفية المقارنة

ن وضع من يعلنون اإليمان بخيار الجهاد والمقاومة، حتى لو وقّعوا اتفاق تهدئة أملته الظروف يمك
الصعبة للناس في القطاع، مع من يرفضون هذا الخيار ويعلنون أنهم انتخبوا بناء على ذلك؟، كيف يمكن 

ال أفق سياسي، مع مساواة من يتفاخرون بالتعاون األمني مع العدو، ويعلنون التزامهم بعملية تفاوض ب
من يحاصرهم العدو ويهددهم بالموت الزؤام ألنهم يعدون العدة ليوم المواجهة معه؟، كيف يمكن مساواة 
من دفعوا أرواح أبنائهم ومن يحملون أرواحهم على أكفهم، ويعيشون المعاناة مع أبناء شعبهم، بمن 

مون مع مخططاته، ومن يديرون البزنس التي يمنحها العدو لمن ينسج" في آي بي"يتمتعون ببطاقات الـ
 معتقالً فقط ال غير أفرجوا عنهم 17لحسابهم وحساب أبنائهم وأقاربهم؟، كيف يتساوى من كان لديهم 

بالكامل، مع من يعتقلون المئات ويعذبونهم، ال لشيء إال ألنهم من خط سياسي يرفض مشروع دايتون 
ل في المقارنة، والذين أفشلوا الحوار لم يفعلوا ذلك إال وسلطة األمن والمعونات العتيدة؟، ليس ثمة عد
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ألنه حوار يسعى إلى ضم القطاع إلى الضفة الغربية في سياق مشروع دايتون وخريطة الطريق كما 
أشرنا من قبل، وشطب سائر استحقاقات االنتخابات التي اختار الشعب الفلسطيني فيها من يؤمنون بخيار 

نحن مع انتقاد .فض اإلفراج عن المعتقلين، بل رفض االعتراف بوجودهمودعك من قصة ر. المقاومة
األخطاء، وحماس مخطئة في بعض تجليات خطابها وسلوكها السياسي، لكن فرقاً كبيراً يبقى قائماً بين 
يسيطرون على قطاع غزة وهو أقل من واحد ونصف في المئة من فلسطين، ويجهزونه لمواجهة أي 

، وبين من يسيطرون )النفق الذي قصف والشهداء الذين سقطوا دليل على ذلك (اجتياح من قبل العدو
هذا الكالم ليس .على الضفة الغربية ويحملونها ومعها ملف القضية برمتها نحو متاهة تفاوضية جديدة

موجهاً ألصحاب المواقف المسبقة، بل لمن ينتقدون حرصاً على القضية المقدسة، وهو دعوة إلى 
  .ي يحتم التفريق بين أخطاء وخطايا، وبين مذنب ومذنب ال أكثر وال أقلاإلنصاف الذ

  12/11/2008الدستور، األردن، 
  

  نموذجاً" حماس: "الحركات اإلسالمية وتفكيك الدول .59
  عبد الحميد األنصاري. د

  أكتوبر المنصرم، وهو تقليـد فـذّ،       21-20السنوي الثالث والذي انعقد في أبوظبي       " االتحاد"في منتدى   
حول موضوع مختـار، أعـدت حولـه        " وجهات نظر "حيث يجتمع كُتاب    " االتحاد"درجت عليه صحيفة    

، وكان مـن    "الدين والمجتمع في العالم العربي    "كان موضوع هذا العام     ... أوراق تُطرح للنقاش والحوار   
 وأخطر أوجـه    وكان أهم . أهم محاوره، دور الجماعات الدينية السياسية في االستقرار السياسي للمنطقة         

النقد الموجهة إلى هذه الجماعات والحركات السياسية الدينية سواء في منطقة الخليج أو على امتداد العالم                
للدولـة  " تفكيكيـة "العربي واإلسالمي، أن هذه الجماعات الدينية بمختلف أطيافها وألوانها تمثّل مشاريع            

تمهيداً لتكوين وإنشاء دويلتها أو إمارتها الدينية،       " أسلمة المجتمع "الوطنية المعاصرة، فهي في سعيها إلى       
ال تبالي بالوحدة الوطنية وال الدولة الوطنية الواحدة، كما ال تتورع في سبيل الوصـول إلـى الـسلطة                   
واالنفراد بها وإدامتها والبطش بخصومها، عن االستقواء بالقوى اإلقليمية الخارجية التي توفر لها الـدعم               

لقد مرت هذه المالحظـة     . ساندة السياسية والدولية، ضماناً الستمرار مصالحها في المنطقة       والتمويل والم 
  .الهامة دون أن تأخذ حقها في النقاش، وأراها فرصة مناسبة لمناقشتها في هذه المقالة

هي الناظر والمطل على المشهد العام العربي واإلسالمي، يجد شواهد عديدة تدعم تلك المالحظة الناقدة، و              
حقيقة مفزعة تجسدها كافة حركات المعارضة السياسية التي تتوسل بالدين سبيالً إلى الـسلطة، وتـتهم                

كافة هذه  . األنظمة القائمة بأنها ال تطبق الشريعة وأنها تمالئ الغرب وتنفذ أجندته في محاربة اإلسالميين             
ديولوجية دينية حالمة، إنها تسعى جميعاً      الحركات والءاتها عابرة للحدود والقواسم الوطنية الجامعة إلى أي        

 أن المسلمين في الماضي كانوا موحدين في        -خاطئاً-وإحيائه من جديد، ظناً     " الخالفة"إلى استعادة نظام    
ظل الخالفة اإلسالمية، وهو تصور ال تاريخي وتكذّبه االنقسامات السياسية والحروب المـستمرة بـين               

  .ة في ظل ما سمي بحكم الدويالت والطوائف والممالك اإلسالميةالمسلمين على امتداد قرون متطاول
، المدعوم من إيران، لـيس مـن        "الممانعة"الحوار الوطني في القاهرة؟ ألن محور       " حماس"لماذا قاطعت   

  ! مصلحته تحقيق المصالحة الفلسطينية حالياً
 سواء كـسلوك سياسـي أو       "حماس"ولعل أبرز النماذج المعاصرة على صدق المالحظة ما تمثله جماعة           

فلسطينية، ومنذ والدتها اكتسبت الكثير من سمات       " إخوانية"كخلية  " حماس"أهداف أيديولوجية، لقد نشأت     
األم في المكر واالنتهازية واتهام الخصوم وتخوينهم واحتكار الدين والوطنية وخلعهما           " اإلخواني"التنظيم  

ام العنف ضدهم واالستقواء بالخـارج وقبـول دعمـه          عن الخصوم السياسيين وعدم التورع عن استخد      
تصويت "وتمويله وعدم اإليمان بالديمقراطية ومصادرة االنتخابات بعد الوصول إلى السلطة على طريقة             

كمشروع تفكيكي وانقالبـي    " حماس"تكونت  . إلخ... ، واالنقالب على الشرعية   "واحد ولمرة واحدة ولألبد   



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1254:         العدد       12/11/2008 األربعاء: التاريخ

متخاذلة مع العدو الصهيوني، وأنها الممثلـة       " علمانية"بوصفها  " فتح"ة في   على السلطة الفلسطينية الممثل   
 2007الشرعية الحقيقية والمقاومة الحارسة للحقوق الفلسطينية، وهي منذ انقالبها الـدموي فـي يونيـو              

وانفرادها بحكم غزة لم تتوان لحظة في تدعيم سلطتها ومطاردة خصومها وتـصفيتهم ممـا اضـطرهم                 
خالل فترة حكمها على امتداد سنة وبـضعة أشـهر       " حماس"رائيل طلباً للحماية، وقد قامت      للجوء إلى إس  

شاملة لكافة المفاصل والقطاعات المجتمعية في غزة توطيداً إلماراتها اإلسالمية، وهي           " حمسنة"بعمليات  
ها يستحيل أن   إذ تتلهف وتتوسل وتسوق الوساطات طلباً للحوار والمصالحة، فكل ذلك غطاء ظاهرياً، ألن            

تقبـل  " حماس"ومن يظن أن    . تتراجع عن انقالبها وتتنازل عن السلطة التي دفعت ثمناً باهظاً في سبيلها           
ومصداق ذلك أن   . الحوار والمصالحة الوطنية، وكي تعود األمور في غزة إلى ما كانت عليه، فهو واهم             

 والتي هي بلورة وانعكـاس للقواسـم        بعد أن وافقت على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية       " حماس"
 أشـهر مـن الجهـود المـصرية         3المشتركة التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية جميعها على امتداد          

" حمـاس "المضنية لجمع الفلسطينيين في القاهرة إلجراء الحوار الوطني الفلسطيني الـشامل، تراجعـت              
من االجتماع، مما جعل مـصر ترجـئ الحـوار          وأعلنت مقاطعتها للحوار والمصالحة وقبل يوم واحد        

لقد ضاعت الفرصة التي وفرتها مصر وبذلت من أجلها جهـوداً           : "الوطني إلى أجل غير مسمى، وتقول     
شاقة ومضنية من أجل تحقيق المصالح الوطنية وتوحيد الصف الفلـسطيني وإعـادة اللحمـة للـشعب                 

  ".الفلسطيني
والـرفض، المـدعوم مـن      " الممانعة"في القاهرة؟ ألن محور     الحوار الوطني   " حماس"لكن لماذا قاطعت    

إيران بالسالح والمال والدعم السياسي، ليس من مصلحته تحقيق المصالحة الوطنية في هذه المرحلة، كما               
يرفض هذا المحور أن تستعيد مصر دورها القومي في الساحة وتنجح في تحقيق المصالحة الفلـسطينية                

" جيوش الحرية "لغل الدور اإليراني في المنطقة عبر الحلفاء الذين تسميهم إيران           وتشكل سداً منيعاً ضد تغ    
  .وتدعمهم بالسالح والمال طبقاً لتصريحاتها

مشروع تفتيتي أو انقسامي، وهي في سبيل إدامة سلطتها وإمارتها اإلسالمية تتحالف مع إيـران               " حماس"
نية، بل وعلى حساب المصالح العربية العليا، وال        على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية ووحدتها الوط      

تعمل أكثر من   " حماس"المشكك في احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث،        " أبومرزوق"أدّل من تصريح    
ذلك من أجل السلطة الهدف األسمى والحلم لكافة الحركات اإلسالمية، وكما يقول السفير الفلسطيني نبيل               

 سنة، وإلسرائيل أن تفعل فيها ما تـشاء،         15هدنة تزيد على    " حماس"ضت  عمرو، من أجل السلطة عر    
ومن أجل السلطة قدمت عرضاً بالموافقة على دولة ذات حدود مؤقتة، ظناً أن هذه الموافقـة سـتمنحها                  

، ومن أجل السلطة أبرمت اتفاق تهدئة، قدمت كل شيء، لقاء           "فتح"أفضلية عند صانع القرار الدولي على       
وأقدمت على اعتقال وحتى قتل من يطلق الصواريخ، وهي التي طالما اعتبرت الهدنـة خيانـة     ال شيء،   

المدهش أن اإلسالميين التزموا الصمت     . وتفريطاً في حق الشعب في المقاومة عندما كانت في المعارضة         
" حمـاس "ولطالمـا ادعـت     . لمفاوضة إسرائيل " فتح"على الهدنة وهم طالما انتقدوا      " حماس"ولم ينتقدوا   

، واليوم عندما يتقرر الحوار بعـد  "الفيتو األميركي"وكررت أن العقبة الوحيدة أمام الحوار الفلسطيني هو        
في غـزة، اغتيـال     " حماس"أليست هذه انتهازية مكشوفة؟ دويلة      ! وتقاطع" حماس"جهود ومعاناة تتنصل    

في شغل شاغل فـي تعزيـز       " حماس"للدولة الفلسطينية، وال أمل في تحقيق المصالحة الوطنية ما دامت           
دعمها بالداخل، مستغلة التهدئة مع إسرائيل من أجل معركة كسب قلوب وعقول أهل غزة باألموال التي                
تأتيها من الخارج وهي اليوم تقاسم مهربي األنفاق أرزاقهم، وغداً نسمع بدولة األنفاق والنـضال عبـر                 

   ".األنفاقي "األنفاق وشهداء األنفاق ومنظري األسلوب النضالي
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يصدق على كافة الحركات اإلسالمية الساعية لتقويض الدولـة الوطنيـة           " حماس"ما يصدق على حركة     
مروراً بالحوثيين والمحاكم في الصومال والجماعات الدينية في العـراق          " حزب اهللا "المعاصرة بدءاً من    
  .الساعية لتكوين دويالت دينية... والجزائر وباكستان

  12/11/2008مارات، اإلتحاد، اإل
  

  !!السبب هو االستقطاب .60
  صالح القالب

وألن الذين تأخروا كثيراً في االلتحاق بمسيرة العمل الوطني الفلسطيني لم يستفيدوا من دروس .. لألسف
الماضي البعيد والقريب فإنهم لم يتورعوا عن إلقاء هذه القضية بين ألسنة نيران الصراعات اإلقليمية 

ا، وهم ال يعرفون ما الذي حصل على هذا الصعيد في الخمسين سنة األخيرة، بالنسبة المتأججة ودفعو
 لهذه زالقضية المقدسةس، التي من المفترض أن يلتقي عندها العرب كلهم، ال ان تكون مجرد ورقة تُلعب

القضية على طاولة الصراعات الكثيرة التي تشهدها هذه المنطقة والتي ال عالقة لها ال بفلسطين وال ب
  .الفلسطينية

ما هي الفائدة من زج هذه ز القضية ز في الصراع المحتدم على زعامة وتزعم هذه المنطقة والتي 
زجت ذات يوم قريب في المواجهة بين المعسكر العربي الموالي للغرب والمعسكر العربي الموالي 

راتية السرية التي سادت في مرحلة للشرق والتي حشرت حشراً في الحرب الباردة وفي الحروب المخاب
  !.؟..ستينات وسبعينات القرن الماضي

إن المفترض ان هذه القضية قضية مقدسة وأنها فوق كل الصراعات وقضية العرب األولى التي تجمع 
األضداد وتوحد المختلفين والبعيدة كل البعد عن زالفساطيطس المحورية لكن هذا في حقيقة األمر لم 

ض األطراف الفلسطينية ولدت أساساً في حاضنة هذه التجاذبات المستجدة وألن هؤالء لم يتحقق ألن بع
يتعلموا من تاريخ قضيتهم وانحازوا انحيازاً مدفوع الثمن الى جهة يهمها النفوذ اإلقليمي في هذه المنطقة 

  .أكثر مما تهمها فلسطين وقضية فلسطين
عب والمعقد الطويل أكثر من ظاهرة زبندقية لإليجارس في لقد عرفت القضية الفلسطينية بتاريخها المتش

مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، واألسماء هنا معروفة قادةً غراً ميامين وتنظيمات حقيقية ووهمية، فقد 
أنشأ اإلستقطاب اإلقليمي الذي إشتدت وطأته مع بدايات عملية السالم في أعقاب حرب تشرين األول 

 ما سمي بـ ز جبهة الرفض ز التي بقيت ترفض كالمياً وبالبيانات لكن القافلة 1973العام ) أكتوبر(
بقيت تسير الى ان انضم إليها الذين رفضوا من أجل تحسين مواقعهم في العملية السلمية فذابت وانتهت 

  .وتحول ما قامت به الى مجرد ذكريات محزنة
مر مدريد وانخراط منظمة التحرير في عملية السالم منذ بدايات تسعينات القرن الماضي وتحديداً بعد مؤت

من أوسع األبواب والتوصل الى اتفاقيات أوسلو، التي يقال فيها اآلن أكثر مما قاله مالك في الخمر رغم 
إنها تسببت في مقتل إسحق رابين بتهمة خيانة الحلم اليهودي التوراتي ورغم أنها أعادت أكثر من 

ى وطنهم وأنها أنشأت هذا الكيان الذي مزقته المعادلة اإلقليمية فأصبحت هناك ثالثمائة ألف فلسطيني ال
بدأ االستقطاب في الساحة الفلسطينية يأخذ هذا الشكل .. دولة الضفة الغربية وهناك دولة غــزة،

 وهذا هو.. ز فسطاط المقاومة والممانعة ز وجماعة الحلول اإلستسالمية األميركية اإلسرائيلية: الجديد
سبب اغتيال اتفاق مكة المكرمة واغتيال جوالت الحوار األخيرة وإحباط لقاء القاهرة الذي كان مقرراً 

  .عقده قبل أيام
ـُقاطعة ز غير صحيح وهو مجرد حشد مبررات والصحيح هو أنه  كل هذا الذي تقوله األطراف ز الم

قليمية في ذلك الحين، تمتنع عن كما كانت زجبهة الرفضس، إنصياعاً لرغبات بعض أطراف المعادلة اإل
حضور أي لقاءات توحيدية ومن ضمنها بعض اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني فإن انعكاسات 
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االستقطابات الشديدة التي تضرب اآلن المنطقة وتضرب الساحة العربية هي التي أفشلت لقاء القاهرة 
 أنه أصبح مبادرة عربية بعد طرحه من قبل وكانت أفشلت اتفاق مكة المكرمة وأفشلت اتفاق صنعاء مع

  .الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح على قمة دمشق
  12/11/2008الرأي، األردن، 

  
  ماذا حدث ألميركا وماذا يريد العالم من أوباما؟ .61

  حسن نافعة
ة ثانية  وإنما فوز بوش بوالي2008لم تكن المفاجأة الحقيقية بالنسبة لي فوز باراك أوباما في انتخابات 

 التي شابتها عيوب كثيرة ولم تحسم إال 2000، وبغالبية مريحة، بعكس انتخابات 2004في انتخابات 
وكنت أعتقد أن بوش ارتكب خالل فترة واليته . بحكم من المحكمة الفيديرالية في سابقة فريدة من نوعها

ولم يكن لدي تفسير سوى . دةاألولى ما يكفي من حماقات إلقناع الشعب األميركي بعدم صالحيته للقيا
 11استغالل المحافظين الجدد لحالة الخوف التي سيطرت على مشاعر الشعب األميركي منذ أحداث 

ومع ذلك فقد كنت على يقين من أن الشعب .  والتي حرصوا على إبقائها متقدة2001عام ) سبتمبر(ايلول 
تكبه، وهو ما حدث فعال حين بدأ يدرك أن األميركي لن يتأخر كثيرا في اكتشاف فداحة الخطأ الذي ار

إدارة بوش خدعته وكذبت عليه وارتكبت أخطاء وخطايا وجرائم تسببت في استنزاف دماء وموارد أبنائه 
ولم يكن . في حروب يستحيل تحقيق النصر فيها، وبأنه قد يندم كثيرا على التمديد لوالية ثانية لبوش

ية بقدر ما كان مبنياً على قناعة بأن الشعب األميركي ال يحب يقيني هذا مبنياً على افتراض حسن الن
فلو أن بوش كان قد حقق نصرا واضحا في حروبه . الخاسرين ولديه ميل غريزي للتخلص منهم بسرعة

أما وقد تأكد . لصفق له شعبه وربما سعى لتخليده في سجل التاريخ" اإلرهاب"على أفغانستان والعراق و 
لنصر في هذه الحروب، فلم يكن غريبا أن يشيح الشعب األميركي بنظره بعيدا وأن من استحالة تحقيق ا

يقرر معاقبة بوش والتصويت لصالح الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 
  .2006عام 

يتنبه إلى كانت قراءتي الخاصة لداللة نتائج تلك االنتخابات تنطلق من افتراض أن الشعب األميركي بدأ 
وفجأة ظهر شاب ملون . المأزق الذي قادته إليه سياسات بوش وتولدت لديه قناعة تامة بحتمية تغييرها

في السادسة واألربعين من عمره اسمه باراك حسين أوباما، معلنا عن نيته في خوض معركة االنتخابات 
ومع ذلك فما . بداية على محمل الجدالتمهيدية للحزب الديموقراطي للرئاسة، غير أن أحدا لم يأخذه في ال

لبثت حملة االنتخابات األولية أن أظهرت بوضوح أن هذا الشاب المغمور يملك سمات القيادة الكاريزمية 
  .ويجسد حلم الجماهير في التغيير

وحين تمكن أوباما من الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي وكسب الجولة في مواجهة مرشحة قوية 
يرى كثير من المراقبين أن ما حققه أوباما حتى اآلن هو : "هيالري كلينتون، كتبت أقولوعنيدة في حجم 

. أكبر بكثير مما كان متوقعا، ما يوحي ضمنا بأن فرصه في الوصول إلى البيت األبيض تبدو ضئيلة
نذ فترة غير أنني أميل إلى االعتقاد بأن الرغبة في التغيير، والتي تفور في أحشاء المجتمع األميركي م

وألنه ليس من المتصور أن يكتفي تيار . ليست بالقليلة، هي التي أنضحت التيار الملتف اآلن حول أوباما
، فاألرجح أنه لن يهدأ باال قبل أن يتمكن من الوصول "شرف المنافسة على مقعد الرئاسة"واسع كهذا بـ 

وألنني شخصيا ال ! ة في البيت األبيضبمرشحه المختار إلى خط النهاية ويقوم بإجالسه فوق مقعد الرئاس
أستبعد ذلك، فال شك أنني سأصاب بدهشة كبيرة، وليس فقط بخيبة أمل، إذا قدر لجون ماكين أن يفوز 

ثم بلغت قناعتي بفوز أوباما حدا دفعني لكتابة ). 11/6/2008: الحياة" (المقبل) نوفمبر(في تشرين الثاني 
: قبل شهور من موعد االنتخابات بدأتها كالتالي!" ى الرئيس أوبامارسالة مفتوحة إل: "مقال آخر بعنوان

أعلم أن الحملة التي تخوضها لم تنته بعد وأن الوقت المتبقي على الموعد المحدد إلجراء االنتخابات ما "
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ومع ذلك ال يساورني شك، . زال طويال وكافيا الحتمال وقوع أحداث قد تقلب األمور رأسا على عقب
الحياة " ( سارت األمور في طريقها المعتاد أنك ستكون الرئيس القادم للواليات المتحدةخصوصا إذا

استكثر وصف أوباما بالرئيس " الحياة"ويبدو أن المسؤول عن تحرير صفحة الرأي في ). 20/8/2008
باما المهم أن أو! في العنوان الذي اخترته للمقال فحذف كلمة الرئيس منه، وربما كان معذورا في ذلك

  !فاز وأصبح رئيساً منتخباً وسط ذهول الكثيرين، ومع ذلك ظل السؤال الكبير حائما
 صوت الشعب األميركي لصالح انتخاب ثم إعادة انتخاب مرشح جاهل 2004 و 2000في عامي 

مغرور كان في فترة شبابه المبكر طالبا فاشال وسكيرا عربيدا وجد فيه تيار المحافظين الجدد، ألسباب 
 لصالح شاب ملون من أب 2008ثم عاد هذا الشعب نفسه وصوت في عام . رة، ضالته المنشودةكثي

فكيف لمجتمع أن . كيني مسلم وأم أميركية بروتستانتية بيضاء، وجد فيه تيار التغيير ضالته المنشودة
  ينتقل هكذا من نقيض إلى نقيض ويفجر ثورتين متضادتين تماما خالل عقد واحد؟

فالمجتمع الذي شيد .  بأن ذلك أمر طبيعي في مجتمع يحوي كل هذا الكم من التناقضاتقد يقول قائل
بنيانه على جثث سكانه األصليين، وراكم ثرواته األولى من عرق ماليين األفارقة الذين استرقهم 
واستعبدهم على مدى قرنين من الزمان، واغتال زعماء من أمثال جون كينيدي ومارتن لوثر كنغ يسهل 

غير أن هناك اكثر من وجه . يه تسليم زمام أموره لشاب أحمق توحي سماته بتخلف فطري واضحعل
أما الوجه اآلخر فتعكسه سمات وقيم مغايرة أفرزتها حرب أهلية قادها المجتمع . للمجتمع األميركي

داع ليس األميركي للقضاء على العبودية، ونظام سياسي يتميز بزخم وحيوية وقدرة على االبتكار واالب
وهذا الوجه اآلخر للمجتمع األميركي، . لها مثيل في أي نظام آخر، بصرف النظر عن تقييمنا لهذا النظام

والذي ما زال في أعماقه عنصريا وكارها للمسلمين، هو الذي قرر في هذه اللحظة تسليم زمام أموره 
  .لشاب من أصول أفريقية مسلمة

قة التي أدت إلى وقوع تحول بهذه الضخامة، وال أقصد أبدا لست هنا بصدد البحث عن األسباب العمي
اإليحاء بأن انعكاسات هذا التحول على القضايا العربية ستكون إيجابية بالضرورة، لكنني أود التوقف هنا 

فالتاريخ يعلمنا أن التحوالت الراديكالية ال . عند نقطة محددة، أظن أنها مهمة، تتعلق بسلمية هذا التحول
دة إال بوسائل عنيفة، كاالنقالبات أو الثورات، أما أن تتم تحوالت من هذا النوع من خالل صناديق تتم عا

االقتراع، فتلك نقطة يجب أن تحسب لصالح النظام السياسي األميركي، بصرف النظر عن رأينا فيه أو 
على التأقلم وعلى فلوال ما يتمتع به هذا النظام من مرونة فائقة وقدرة . تحفظاتنا على بعض جوانبه

. مواجهة التحديات لما أمكن لشخصية تحمل سمات أوباما ومواصفاته، مهما كانت عبقريتها، أن تبرز
فالنظام السياسي األميركي هو الذي صنع شخصية أوباما، وهو الذي تبناها ورعاها، وهو الذي دفع بها 

  .ة أزمة عميقة تحتاج إلى منقذإلى مقدم الصفوف وأفسح لها المجال لتبوء موقع القيادة في لحظ
قد يرى البعض أنه لوال تفجر األزمة المالية األخيرة، وبهذه الحدة، لما انتخب أوباما رئيسا للواليات 

" اكتساح"ال أنكر أن األزمة المالية ربما تكون قد ساعدت في . لكنني أختلف تماما مع هذا الرأي. المتحدة
، غير أن الرغبة العارمة في تغيير جذري لألشخاص والسياسات أوباما لخصمه وليس مجرد الفوز عليه

بدت حينئذ شديدة الوضوح، حتى من قبل تفجر األزمة المالية، ولم تكن قاصرة على الداخل األميركي 
ولكنها شملت شعوب العالم كله والتي لو قدر لها أن تشارك في االنتخابات الختارت أوباما وبغالبية 

  .كاسحة
ويتعين . ام لحظة فريدة ليس فقط في تاريخ الواليات المتحدة ولكن في تاريخ العالم بأسرهنحن إذن أم

علينا أن نتذكر مجموعة من الحقائق إذا أردنا تفسيرا النحياز العالم ألوباما بالذات واقتناعه بأن فوز 
يع الواليات  قيام بوش بسحب توق- 1: من هذه الحقائق. ماكين يمثل امتدادا لسياسة بوش الخارجية

المتحدة على اتفاق روما الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، في سابقة هي األولى من نوعها، وهو 
ما قد يعد في حد ذاته دليال على نياته العدوانية المبيتة ورغبته في القيام بعملية استباقية تجنب الجنود 
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 قيامه باالنسحاب - 2. همة ارتكاب جرائم حرباألميركيين أي مخاطر قد تعرضهم للمحاكمة الدولية بت
الخاص بحماية البيئة، وهو ما يفصح عن انحيازه السافر والصريح لكبار " بروتوكول كيوتو"من 

الرأسماليين والشركات الصناعية الكبرى في الواليات المتحدة، ودفاعه المستميت عن مصالحهم حتى 
وب ومغامرات عسكرية كبرى ال تتطابق أهدافها  دخوله في حر- 3. ولو على حساب البشرية كلها

  .المعلنة مع أهدافها الخفية وال تتسق مع روح ونصوص القانون الدولي
ربما يكون من المفيد هنا تذكير القراء بنتائج دراسة مسحية شهيرة كانت قد أجريت منذ ما يقرب من 

الدراسة استطالعا للرأي في الدول فقد تضمنت هذه . عامين لحساب المفوضية األوروبية وتحت إشرافها
األوروبية أكدت نتائجه أن غالبية الشعوب األوروبية ترى أن الواليات المتحدة وإسرائيل هما األخطر 

ثم جاءت األزمة المالية األخيرة لتكشف بوضوح عن ممارسات . واألكثر تهديدا للسلم واألمن الدوليين
وقد وجه مسؤولون أوروبيون عديدون انتقادات . مي كلهأميركية غير مسؤولة أضرت باالقتصاد العال

حادة لهذه الممارسات وطالب بعضهم بتغيير النظام المالي العالمي كله وباعادة النظر في المؤسسات 
فما الذي تعنيه هذه الحقائق وما هي ". بريتون وودز"المالية واالقتصادية الدولية التي أفرزتها اتفاقية 

هي تعني ببساطة أننا أمام لحظة شديدة . ة على السياسة الخارجية األميركيةانعكاساتها المحتمل
وجود غالبية : الخصوصية في تاريخ البشرية تتّسم بأمرين على جانب كبير من األهمية، األمر األول

لبية أن هذه الغا: األمر الثاني. كاسحة داخل وخارج الواليات المتحدة تطالب بتغيير سياساتها المتبعة حاليا
هل بوسع هذا الرجل أن : والسؤال. بدأت تعلق أملها اآلن على رجل واحد اسمه باراك حسين أوباما

  يكون على مستوى التحديات والتوقعات ويتمكن من إنجاز التغيير الذي يأمل فيه العالم؟
ك أوباما، وهو  يدر- 1: لإلجابة على هذا السؤال يتعين علينا أن نعيد التذكير بعدد من الحقائق األساسية

ابن الثقافة والمجتمع األميركيين انه يدين بفوزه للناخبين األميركيين وحدهم وليس ألحد غيرهم، وهدفه 
 أن الطبقات المتوسطة والدنيا، خصوصاً من -2. األساسي هو الدفاع عن المصالح األميركية كما يدركها

لتغيير ومن ثم فستكون رعاية مصالحها هي الشباب، هي التي منحت أوباما أصواتها وتحمست لبرنامجه ل
 سيكون لدى أوباما، بحكم تربيته ونشأته -3. المكون الرئيسي في إدراكه للمصلحة الوطنية األميركية

وصفاته الشخصية ونوع التعليم الذي تلقاه، ميل طبيعي الحترام القانون والتصرف بحكمة وهدوء 
  .وعقالنية في مواجهة األزمات

الحقائق يسهل استنتاج أن معالجة األزمة المالية ستكون على رأس جدول أعمال أوباما في سياق هذه 
وألنها أزمة يصعب عالجها من دون تعاون دولي واضح . فور دخوله البيت األبيض وربما قبل ذلك

ومشاركة فعالة من األطراف الرئيسية الفاعلة في النظام الدولي، فضال عن أن أوباما يدرك أن عصر 
يمنة األميركية المنفردة على العالم ولّى وال سبيل إلى استعادته، فمن المتوقع أن تنجم عن األزمة اله

المالية تفاعالت في الداخل والخارج قد تولد زخما يساعد على االقتناع بحتمية إصالح منظومة 
فالعالم ال . ابيا مهماالمؤسسات الدولية كلها، بما فيها األمم المتحدة، وهو ما سيعد، إن حدث، تطورا إيج

فهل يتمكن . يطلب الواليات المتحدة في هذه المرحلة بأكثر من أن تكون دولة تحترم القانون الدولي
فاحترام أميركا . أوباما من إعادة االعتبار إلى القانون الدولي الذي انتهكه سلفه؟ هذا هو السؤال األهم

  .، على احترامهللقانون سيجبر الدول األخرى، ومن بينها إسرائيل
  12/11/2008الحياة، 
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