
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اتهامات عباس لحماس ردح سياسي مليء باالفتراءات :أبو مرزوق
  في غزةأربعة من عناصرهااستشهاد القسام تهدد بضرب العمق اإلسرائيلي بعد 

 تفوق على حاخام في القدسيفوز بانتخابات بلدية القدس وي بركاتنير 
 ال أحد يستطيع إنكار وجود اعتقاالت سياسية في الضفة: مصطفى البرغوثي

 من تدهور الظروف المعيشية في غزة بسبب الحصار" قلق"بان كي مون 

صيام يتهم عباس بتوفير غطـاء      
 حماسرفض  ويؤكد   لمجزرة غزة 

  "تحت حد السكين"ألي حوار 
 

 4ص ... 

1255 13/11/2008الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1255:         العدد       13/11/2008 الخميس: التاريخ

    :السلطة
 7  لبدء الحوار يأس من الحوار الوطني بالرغم من الشروط التي تضعها حماسنلن  :عباس .2
 7   الحوارإفشالحّمل حماس المسؤولية عن ت منظمة التحرير .3
 7  ت سياسية في الضفةال أحد يستطيع إنكار وجود اعتقاال: مصطفى البرغوثي .4
 8 السلطة تدرس معاقبة حماس على مقاطعتها الحوار: " السعوديةالوطن" .5
 9  من قرارات األمم المتحدة لم تنفذ أياً"إسرائيل ":فياض أمام منتدى حوار األديان .6
 9   اإلسرائيلية تمنع جولة لديبلوماسيين في الخليلالشرطة .7
 10  عباس يضع حجر األساس لمتحف عرفات في رام اهللا .8
 10  في السلطةا مشادة كالمية بين مسؤولينهنشربعد  "دنيا الوطن"عباس يأمر بحجب موقع  .9

    
    :المقاومة

 11  اتهامات عباس لحماس ردح سياسي مليء باالفتراءات :أبو مرزوق .10
 11    في غزةأربعة من عناصرهااستشهاد القسام تهدد بضرب العمق اإلسرائيلي بعد  .11
 12  حماس تنفي أي لقاء مع مستشارين ألوباما: برهوم .12
 12   الحوار وهي ترفض.. حماس معتدية على الشرعية الفلسطينية: بلعاوي .13
 13  االنقسام والعودة للحوار بسرعةإلنهاء تتحرك أننريد من الجامعة العربية : شعث .14
 13   أن تدفع بمرشح يمثلها في االنتخابات الرئاسية القادمةحماس قررت": الشرق القطرية" .15
 14  جهود عربية وفلسطينية تبذل من أجل عودة الحوار الداخلي": الجريدة الكويتية" .16
 14  مركزية فتح تجتمع في عمان لتحديد مكان المؤتمر السادس: اإلفرنجي .17
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 14   يشيد بالخطة السعودية للسالم في حضور الملك عبد اهللازبيري .18
 15  في قطاع غزة" اإلخالء والتدمير" يمنع الجيش من إقرار خطة اإلسرائيليالقضاء  .19
 15  تفوق على حاخام في القدسز بانتخابات بلدية القدس وييفو بركاتنير  .20
 16  مقربون من أولمرت يهاجمون ليفني لمواقفها األخيرة .21
 16  48 ألـأولمرت يقر بتهميش فلسطينيي  .22
    

    :األرض، الشعب
 16   غدا ألف شخص في قطاع غزة750المساعدات الغذائية لنحو قف  تو"ونروااأل" .23
 17  األزمة اإلنسانية تتفاقم في القطاع جراء نقص الوقود  .24
 17  من تدهور الظروف المعيشية في غزة بسبب الحصار" قلق"بان كي مون  .25
 17   األديانرجال إسرائيليين في حوارنعترض على إشراك : عطا اهللا حنا .26
 17  "دولة يهودية" التطهير العرقي على طريق تحذيرات من .27
 18   المتحدةلألمم اإلسرائيليةفلسطينيون يعتزمون تقديم شكوى ضد االعتداءات  .28
 18  التي شاهدها في غزة يطلع البرلمانات األوروبية على المأساة الوفد البرلماني الدولي .29
 18 االحتالل يقتحم أقساما في سجن النقب ويصادر حاجيات األسرى .30
 18  نسان بعد تأجيل الحوار الفلسطينيمؤسسة حقوقية تعرب عن خشيتها من تدهور حقوق اإل .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1255:         العدد       13/11/2008 الخميس: التاريخ

 19  "إسرائيل"اإلعدام لفلسطيني بتهمة التخابر مع  .32
   

   :اقتصاد
 19  حكومة غزة تحذر من كارثة زراعية في القطاع .33
   

   : األردن
 19  صائل الفلسطينية الستكمال الحواراألردن يدعو الف :جودة .34
 19   لعدوانها على الفلسطينيين"إسرائيل"ـل" مكافأة"مؤتمر حوار األديان : إخوان األردن .35
 20  ناشد كي مون مواجهة مخططات االحتاللتهيئة أردنية  .36
 20      يفرج عن اثنين من معتقلي حماساألردن  .37
   

   :لبنان
 20   نهائياً الفلسطينيينيقترحون قانوناً يمنع توطيننواب لبنانيون  .38
   

   :عربي، إسالمي
 21   ماسعودة الحوار الداخلي ومشروع المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحلعربية  جهود .39
 21  الجامعة العربية ترفض ضغوطاً فتحاوية لمعاقبة حماس": الجريدة الكويتية" .40
 21   نباء عن نقل مصر ملف الحوار الفلسطيني الى جامعة الدول العربيةأ: "القدس العربي" .41
 22  بعض الفصائل ليس فلسطينياً ومصر لن تتخلى عن ورقتها أساساً للحوارقرار : بسيوني .42
 22  المعلم ال يستبعد أن تكون آثار اليورانيوم المزعوم في موقع الكبر إسرائيلية .43
 23 ري الجا26وزراء الخارجية العرب يناقشون المصالحة الفلسطينية في  .44
 23  بيان من المؤتمرات الثالثة باستنكار تصعيد عمليات تهويد القدس .45
   

   :دولي
 23   الشقاق بين الغرب والعالم اإلسالميإلىيرمز  والفلسطينيين" إسرائيل" الخالف بين :افنلند .46
 24  مؤسسة خيرية إسالمية بتهمة جمع أموال في أمريكا لتمويل حماسمحاكمة  .47
 24   الجماعات الخيرية إلشاعة التشددلتغالباسحماس اتهامات أمريكية ل .48
 24   يطلب من الفلسطينيين التخلي عن العنفأن منا ألحدال يحق : نورمان فينكلشتين .49
   

    :مختارات
 24   الماضي تشرين األولفي بليون دوالر 255 خسرت أسواق المال العربية .50
    

    :حوارات ومقاالت
  25  رائد نعيرات... الحوار الفلسطيني محاولة للفهم .51
 26  نقوال ناصر ...لفلسطينيمصداقية أوباما على المحك ا .52
 29  صالح القالب... !المناورات التكتيكية والصراعات الجيوسياسية.. سبب المأزق الفلسطيني .53
 31  عبد الباري عطوان ... بيريس"الحاخام"مواعظ  .54
 32        هنري سيغمان...اذ حل الدولتين؟هل يستطيع أوباما إنق .55



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1255:         العدد       13/11/2008 الخميس: التاريخ

 35    وحيد عبد المجيد.  د...هل يطوي أوباما الصفحة الفلسطينية؟ .56
    

  37  :كاريكاتير
***  

  
  "تحت حد السكين" ألي حوار حماسرفض ويؤكد  صيام يتهم عباس بتوفير غطاء لمجزرة غزة .1

:  سعيد صـيام   ]في الحكومة الفلسطينية المقالة   [قال وزير الداخلية   : رزق الغرابلي ومحمد األيوبي    - زةغ
إن خطاب الرئيس محمود عباس أول من أمس في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، شـكَّل غطـاء                  "

 رفض  مؤكداً، والتي ارتقى فيها أربعة من مقاومي كتائب القسام،          "للمجزرة اإلسرائيلية شرق خان يونس    
وشدد على حرص حركته على الحوار والوحدة الوطنيـة،          ".تحت حد السكين  " ألي حوار    ]حماس[حركته

 وجاهزيتها للحوار في أي مكان عقب اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربيـة، معربـاً                
 ال يمارس دوره كـرئيس      إن الرئيس عباس  : "عن خيبة أمله من تصرفات الرئيس عباس، والتي قال فيها         

  ".للشعب الفلسطيني، بل كرئيس لفصيل
كنا نتوقـع أن    : "وفنَّد صيام خالل مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أمس، خطاب الرئيس عباس، وقال             

يكون خطاباً وحدويا وأكثر اتزانا ومسؤولية، كما كنا نتوقع أن نستمع إلى مبادرة تتناسـب مـع مكانـة                   
لمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية لما لذلك من أثـر طيـب علـى الـساحة                الذكرى كاإلفراج عن ا   

لكن جاء الخطاب على الصورة التي شاهدها العالم مخيبا لآلمال، ولقـد شـكل              : "واستدرك ".الفلسطينية
 شرق محافظة خان يونس ضد عدد مـن         -أمس–الخطاب غطاء للمجزرة الصهيونية التي ارتكبت اليوم        

مما يضطرنا إلى أن نتوقف عند بنود خطاب الرئيس ولنوضح المغالطات والخلط الـذي              مجاهدي القسام   
إن من يرفض الوحدة سـيبقى      : وعلق على قول الرئيس    ". وترصد إصرارجاء في هذا الخطاب مع سبق       

حماس دخلت التاريخ وصنعت التاريخ بدماء شهدائها وقادتها العظام وأسراها          : "على هامش التاريخ، قائال   
بطال وجرحاها الميامين ومبعديها العظام، حماس صنعت التاريخ عبر فوهة البندقية وعبـر صـناديق       األ

االقتراع فأضحت رقم صعبا في المعادلة اإلقليمية والمحلية، أما من هزم في االنتخابـات وتخلـى عـن                  
إن : "ع يقـول  وتاب ".المقاومة وتعاون مع االحتالل ضده شعبه هو من سيصبح من التاريخ األسود لشعبه            

الفريق المحيط بالسيد محمود عباس هو نفسه الفريق المتاجر في قضية شعبنا، هم مجموعة من السكارى                
أين ملف التحقيق في وفاة الرئيس أبو عمار في ذكرى رحيله الرابعة يا سـيادة               : "، وتساءل "واللصوص

ن الشعب بالحقيقة أو بجزء مـن       الرئيس الذين تحتفلون بذكرى رحيله وذكرى اغتياله؟ لماذا ال تصارحو         
  ".الحقيقية؟

هذه كذبـة كبـرى ال يمكـن أن         : "، قال صيام  "القرار الوطني المستقل  "وعن تركيز الرئيس على مسألة      
يصدقها أحد، فالقرار الفلسطيني ليس مستقال، القرار الفلسطيني مسلوبا ومنتهكا ومغتصبا، الوثائق تـدل              

وأنا هنا أذكر حينما كنـا نعـرض أسـماء          : "مضيفا"  مئة بالمئة  على أن القرار الوطني مسلوب ومنتهك     
المرشحين لمناصب وزارية في الحكومة العاشرة كيف كان الرئيس يأخذ هذه األسماء ويعرضـها علـى                

وتعقيبا علـى    ".األمريكان واإلسرائيليين ويقول نريد أن نسوقها ويعود ويقول أن هذه األسماء مش ماشية            
ما الذي فعلتموه مع الـشيخ      : " أحمد ياسين وعلى الشهداء، تساءل وزير الداخلية       ترحم عباس على الشيخ   

الشهيد في حياته حينما انتهكتم حرمة بيته وروعتم أهله وبناته وحينما حاصـرتموه وفرضـتم اإلقامـة                 
هر الجبرية عليه ومنعتم أي أحد من التضامن معه؟، ماذا فعلتم مع الشيخ ياسين وتلفزيون المقاطعة لم يظ                

  ".صور الشيخ إال حين اإلفراج عنه في سجون االحتالل واستشهاده وكان مغيبا في كل المناسبات؟
وأعرب عن استهجانه لحديث الرئيس بأن حماس ستتشرف بالدخول لمنظمة التحرير وهـي ال تتـشرف                

 المسلح مـن     الكفاح أنهتإن قيادة المنظمة التي تنازلت عن أرض فلسطين التاريخية والتي           : "بأحد، وقال 
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الميثاق الوطني المسلح والتي تنسق مع االحتالل ضد أبناء شعبنا وفصائله والـذين وصـفوا المقاومـة                 
  ".بالحقيرة والعبثية، هذه قيادة ال نتشرف بها أو االلتحاق معها

غزة المحاصرة منذ سنة ونـصف الـسنة حـصاراً          : "كما استهزأ صيام بتباكي الرئيس على غزة، وقال       
 سنوات بعد االنتخابات التشريعية، كان الرئيس يطوف أرجاء العـالم متـنقالً فـي               3نذ حوالي   مطبقاً وم 

: رحالت مكوكية وكانت غزة تذبح داخليا والدماء تسيل بأيد فلسطينية والكـل ينتظـر، ومـضى يقـول          
حتـى  الرئيس الذي يبكي على غزة كان أبناء الشعب الفلسطيني يقتلون داخليا على أيدي بعضهم البعض     "

: وقال صـيام   ".أصبحت غزة جحيماً ال يطاق وهو يطوف من بلد إلى بلد واآلن يقول صبرا يا أهل غزة                
إن المصائب التي حدثت لشعبنا وحالة االنقسام التي نحياها حدثت في عهد الرئيس عباس وهو المسؤول                "

 األعلى لألجهزة األمنية    األول عنها وعن تداعياتها فهو الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح وهو القائد           
  ".البائدة

غريب أنه يتحدث أن حمـاس      : "كما رفض اتهام الرئيس لحركته بأنها أفشلت الحوارات المتتابعة، وقال         
أفشلت المبادرة اليمنية، الناس لم تمت بعد والحدث باألمس القريب، ذهبنا إلى السنغال وسمع وفد فتح ما                 

وار واالتفاق، ثم ذهبنا لليمن وشهد العالم المساجالت والمناكفات         يسوءه من رئيس السنغال ألنه تنكر للح      
لماذا هذا  : "وتساءل ".التي تمت بين عزام األحمد رئيس وفد فتح في اليمن وبين مستشار عباس نمر حماد              

االفتراء؟ وهل الشمس تغطى بغربال؟ حماس أبدت استعدادها للحوار وأبدت استعدادها للذهاب ألي مكان              
ي بأي إنسان في سبيل إعادة الوحدة لشعبنا وإنهاء حالة االنقسام، وأنتم تعلنون ال حوار مع القتلة                 وأن تلتق 

واآلن نحن أقدمنا على مبادرة لتهيئة األجواء في القاهرة وأفرجنا عـن جميـع              : "وزاد ".ومع االنقالبيين 
الضفة الغربية والذين تجـاوزوا     المعتقلين طرفنا، وتوقعنا أن تتم خطوة مقابلة باإلفراج عن معتقلينا في            

 معتقل من أبناء الحركة، من أئمة المساجد، من أساتذة الجامعات، من المدراء العامين، من األسرى                600
  ".المحررين
كيف يكون هناك حوار والسكين فوق رقاب شعبنا من أبناء الحركة، حركة حمـاس، حركـة                : "وتساءل

 نطلب المستحيل، نحن جاهزون للحوار غدا لكن فليقدم الرئيس          الجهاد وكافة الفصائل الفلسطينية؟ نحن ال     
على خطوة مماثلة ويطلق سراح السجناء حتى تكون األجواء مناسبة، نحن ال ولن نخـذل إخواننـا فـي              
الضفة وفصائل المقاومة وال نتصرف كما تصرفوا حينما وقعوا على أوسلو وتركوا خلفهم آالف األسرى               

  ". للنوايا اإلسرائيليةفي سجون االحتالل رهينة
الحديث عنها ممن ال يمارسها هـو حـديث مـردود           : "ورفض حديث الرئيس عن الوحدة الوطنية، وقال      

وممجوج، الرئيس لم يمارس ذلك مطلقا من خالل معايشتنا له، وإطالعنا على كثير من األحـداث، لـم                  
  ."يمارس دوره كرئيس للشعب الفلسطيني وإنما مارس دوره كرئيس لفصيل

هل هناك رئيس يذهب لجامعة بيرزيت ليشاركهم ويهنئ الشبيبة بفوزها على الكتلـة اإلسـالمية               :" وقال
وتقدمها بمقعد أو مقعدين في االنتخابات الطالبية وال يقوم بهذا الدور مع كافة الكتل التي تحظى بـالفوز                  

  ".في أماكن أخرى، هل هذه وحدة وطنية؟ هل هذه رئاسة للشعب الفلسطيني كله
لو كنا حزبيين كما تقـول لمـا جمعنـا          : "ودحض صيام اتهام الرئيس عباس لحركته بأنها حزبية، وقال        

األموال، في الحكومة العاشرة من الدول والشعوب وكسرنا الحصار وحملناها إلى قطاعنـا المحاصـر               
من مجمـوع   % 80ووزعناها على موظفي الحكومة ومنتسبي األجهزة األمنية الذين يمثل أبناء فتح منهم             

هل سـمعتم   " الحزبيون هم الذين يمنعون األموال عن أبناء حماس، وسأل مستغرباً         : "وأضاف ".الموظفين
في العالم عن حكومة أو رئيس أو سلطة أو أي كيان عبر التاريخ يقول للموظف أجلس فـي بيتـك وال                     

 أليس هـذا مـال الـشعب        تخدم شعبك وخذ راتبك، وإذا خدمت فستحل عليك لعائن اهللا وسيقطع راتبك؟           
  ".الفلسطيني؟
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وفي موضوع آخر، أكد صيام على أن حديث عباس عن القانون والشرعية واالنفالت هو أمر مـضحك،                 
عن أي شرعية، وعن أي قانون، وعن أي انفالت تتحدث، أنت من ذبح الشرعية والقانون بغيـر                 : "وقال

أخذنا الشرعية عبر صناديق االقتراع، وبنسبة      سكين، أنت من سن المراسيم خارج القانون، أما نحن فقد           
أما القانون فـنحن جـاهزون      : "ومضى يقول  ".أكثر من النسبة التي حصلت عليها في رئاستك بأضعاف        

لتتحكم إليه، ولكن بغير الطريقة التي يذبح بها على يدك هذا القانون، فهذه الحكومة التـي تـتحكم فـي                    
 رئيس الوزراء الذي جيء به ليقلص نفوذ الراحل مالياً هو           حريات الناس هي حكومة غير شرعية، حتى      

  ".من يمارس الفساد المالي بعينه، وعندنا من األدلة ما يكفي
عن أي انتخابات يتحدث الـرئيس،      : "أما عن حديث الرئيس عن خشية حماس من االنتخابات قال صيام          
لغربية، ما هذا العبث والهراء، نحـن       انتخابات في ظل االنقسام تحت حراب األجهزة األمنية في الضفة ا          

ال نخشى االنتخابات هذا تسويق يمكن أن يتحدث به متحدث باسم كتلة، أو إنسان عادي، أما أن يتحـدث                   
  ".به رئيس مستخفا بعقول الناس فهذا أمر غير مقبول

يـل   على أن الحكومة الفلسطينية سهلت في السنة الماضية كل الصعاب، إلحياء ذكـرى رح              صياموأكد  
الرئيس عرفات، وفتحت الطرق وكانت خدمة هذه الذكرى حتى استطاعت الجماهير أن تصل لكل مكان               

كان على قاعدة حفظ األمن     "وأن تجتمع بهذه األعداد الكبيرة، مشددا على أن المنع في هذه السنة في غزة               
ب، فضال عن هذا هم     من ناحية، وعلى قاعدة المعلومات التي تصلنا تباعا عن مجموعات ستقوم بالتخري           

إن أكثر من يتباكي على عرفات هم أكثر من تواطأ عليـه، الـذين              : "وقال ".لم يتقدموا بأي طلب رسمي    
يتباكون على عرفات هم الذين ساعدوا وساهموا في حصاره، وحتى اللحظة ليس هناك من يتحدث عـن                 

  ".تحقيق للوصول إلى أسباب وفاته ومن يقف خلفها
إن صانع المتفجرات معتقل    : " من مجاهدي القسام وطفلة، قال     6الذي ذهب ضحيته    وعن انفجار الشاطئ    

هناك عدد من المطلوبين أصبحوا اآلن في رام اهللا وعنـدنا           : "، وأضاف "لدينا، وقد اعترف على ما فعل     
األسماء، والتحقيق جار، ونحن سنصل إلى الفاعلين عاجال أم آجال وسيقدمون إلى القضاء العادل بـإذن                

وكشف الوزير عن محاوالت متتابعة لتوتير األوضاع في غزة عبر سلـسلة تفجيـرات تـستهدف                 ".اهللا
أقول بكل وضوح من يحاربنا في قطاع غزة هو الرئيس بـأدوات           : "المؤسسات والقيادات السياسية، وقال   

 مختلفة، الذي حرض على غزة وقطع عنها الكهرباء هو الرئيس، حاربوا غزة بمنـع جـوازات الـسفر                 
الذي يساهم في إغالق معبر رفح هو الرئيس والذي يزود االحتالل بالمعلومات عن             : "وتابع ".وغير ذلك 

المقاومة هم األجهزة األمنية التي تتبع الرئيس لدرجة أن مجموعات مكلفة من رام اهللا من اللجان األمنية                 
هللا للبحث ومساعدة اإلسـرائيليين     التي شكلت من الهاربين من قيادات األجهزة األمنية الموجدين في رام ا           

  ".عن الجندي األسير شاليط
وعن حديث الرئيس عن األنفاق واتهامه لحماس بتهريب المخدرات، شن صيام هجومـا الذعـا علـى                 

 73يا رجل عمرك    . .هذا استهبال . .عيب عليك احترم عقول الناس    :  باللهجة العامية  إياهعباس، مخاطبا   
 المخدرات وجدانها في أوكاركم وفـي مقـار األجهـزة التـي             ..تق اهللا نحن ندخل مخدرات؟؟، ا   .. سنة

إن حكومة أنفاق أشرف ألف مرة من حكومة نفاق، وشعبنا بحث، ومن حقـه              : "وتابع ".تركتموها هاربين 
  ".أن يبحث، كيف يكسر الحصار، ولكن بعض المحيطين بالرئيس يتلذذون بمعاناة الشعب

إذا كانت كل المؤسسات الحقوقية تقول بوجود معتقلين        : "ة الغربية قال  وعن المعتقلين السياسيين في الضف    
سياسيين في الضفة، بما في ذلك اللجان التي تم تشكيلها ووافق عليه الرئيس عباس، إال الرئيس عبـاس                  

  ".يقول ال يوجد أي معتقل سياسي" رايس"وفي حضرة 
باس، عن خطف األجانب، عن العربـدة،       عن أي أمن يتحدث ع    : "وانتقد حديث الرئيس عن األمن، وقال     

عن قتل الناس في الشوارع عن الزنا عن الدعارة عن العمالة، عن أي أمن، األمن المفقود الذي كان في                   
عهده، والذي يشهد العالم اآلن بعد تطهير غزة في الحسم المبارك، وليس االنقالب األسـود يـا سـيادة                   
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األمـن  : "وتابع ".بنا فهتكوا األعراض واستباحوا الحرمات؟الرئيس، ضد المجرمين الذين تغولوا على شع  
الموجود في غزة يشهد به القاصي والداني باستثناء الحاالت التي يتم توجيهها مـن عنـدكم وبـأموالكم                  
للتخريب على أمن غزة، واألمن في الضفة الغربية هذا األمن غير المسبوق في الضفة الذي يتعاون فيـه          

  ".الخ؟.....أم أمن االغتياالت!! من التابعة للرئيس، أمن الحواجزاالحتالل وأجهزة األ
أي أمن، أهو األمن الذي طال نواب التشريعي وبيوتهم وأزواجهـم وأوالدهـم، طـال               : "واختتم بالقول 

أم سـرقة المخصـصات،     .. الشيوخ، ناس قضت في السجون عشرات السنين واآلن مـسجونة عنـدك           
كان يتحرج من استدعاء النساء رغم أنه احتالل مجرم، لكن هناك من فقد             االحتالل  .. واستدعاء الحرائر؟ 

  ".كل معاني اإلنسانية واألخالق ألن الذي يدربه دايتون والذي يشرف عليه أمريكا
   13/11/2008صحيفة فلسطين، 

  
  لبدء الحوار يأس من الحوار الوطني بالرغم من الشروط التي تضعها حماسنلن  :عباس .2

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إنه سيواصل جهـود تحقيـق             ":أ.ب.د"و" لخليجا "-رام اهللا   
وأشـار عبـاس     .الوحدة الفلسطينية رغم التأجيل األخير للحوار الذي كان مقرراً قبل يومين في القاهرة            

 خالل وضعه حجر األساس لمتحف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة في مدينـة        
من الحوار الوطني بالرغم من األسباب والشروط التي تضعها         "رام اهللا بالضفة الغربية، إلى أنه لن ييأس         

من أجل جمـع الفـصائل والبـدء فـي          "وأكد أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة        ".حماس لبدء الحوار  
  ".الحوار

  13/11/2008الخليج، 
  

  وار الحإفشالحّمل حماس المسؤولية عن ت  التحريرمنظمة .3
الرئيس حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع لها برئاسة           :  محمد هواش  –رام اهللا   
 رفضها  وأعلنتعباس حركة حماس المسؤولية التامة عن فشل انعقاد مؤتمر الحوار في القاهرة،             محمود  

نعقاد الحوار، وخـصوصا دور     كل الحجج والذرائع التي ساقتها حماس، حتى اللحظة األخيرة لتعطيل ا          "
وجاء في   ".الرئيس عباس ومكانته كرئيس للسلطة ومنظمة التحرير، أو الحديث عن االعتقاالت السياسية           

إن أبرز ما يدلل على بهتان شروط حماس وتفاهتها هو أن حركة حماس ظلت تطالب بـإجراء                 "بيان لها   
 قررت قيادة منظمة التحريـر الفلـسطينية        الحوار من دون شروط مسبقة طوال المرحلة الماضية، ولما        

 في المجال لبدء الحوار مع حماس، ارتدت الحركة عن موقفها السابق ووضعت شروطا زائفـة                اإلفساح
 تسميها،  أن دور القوى اإلقليمية في تشجيع االنفصال من غير          إلىولفت  ". حتى تتجنب االستجابة للحوار   

إن موقف حمـاس    : "وأضاف". أمراء األنفاق في قطاع غزة    ال يقل خطرا عن دور      " هذا الدور    إنوقال  
جاء استجابة لضغط وإمالء القوى اإلقليمية الراغبة في اإلمساك بخيوط األزمـة الفلـسطينية الداخليـة                

 اإلسرائيلي، والمساومة على ذلك مع اإلدارتـين        -للظهور مظهر القوة المقررة في الصراع الفلسطيني        
 ".لجديدتيناألميركية واإلسرائيلية ا

  13/11/2008النهار، 
  

  ال أحد يستطيع إنكار وجود اعتقاالت سياسية في الضفة:  البرغوثيمصطفى .4
أحد " االعتقاالت السياسية"أكد الوزير الفلسطيني السابق مصطفى البرغوثي أن : كتب أمجد العبسي

وقال  .سطينية في القاهرةاألسباب التي أدت إلى تفاقم األمور قبيل الحوار المفترض بين الفصائل الفل
هناك : "، مضيفا"ال أحد يستطيع اإلنكار أو القول بعدم وجود اعتقاالت سياسية": "السبيل"البرغوثي لـ

" ال تستمر"، داعيا إلى أن "اعتقاالت في الضفة الغربية واعتقاالت كانت في غزة ثم عادت من جديد
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وحذر  ".تقاالت السياسية مستمرة وبذرائع مختلفةغير الجائز أن نتحدث عن حوار واالع"معتبرا أنه من 
البرغوثي من خطر كبير على القضية الوطنية، معتبرا أن تأجيل جلسات الحوار سيتحول إلى سبب 

وأوضح البرغوثي أنه  .للمزيد من التدهور في الحالة الفلسطينية، والمطلوب وقف الحمالت المتبادلة
ع، البد من توفير ضمانات للتوصل إلى اتفاق وإرادة قوية على ليس المهم صدور بيان عن هذا االجتما"

لكن هناك أطراف على رأسها : "، مضيفا"الصمود في وجه أي قوة خارجية للوصول إلى هذا االتفاق
حول كيف "وقال البرغوثي إن الحوار يجب أن يكون  ".ال تريد أن ترى نجاحا لهذا الحوار" إسرائيل"

  ".لشعب الفلسطيني في نضاله الوطنييمكن تبني قيادة موحدة ل
بنتائج االنتخابات التشريعية الماضية وكذلك الحصار الذي فرض على "ويرى البرغوثي أن االستهتار 

" حكومة الوحدة الوطنية عندما تحققت والتي كان لها برنامج منطقي ومتوازن ومع ذلك استمر حصارها
الديمقراطية في العالقات السياسية بين الفلسطينيين وبناء من األمور التي ال يجب أن تكرر، ألن القبول ب

وال يرى  .قيادة موحدة للشعب الفلسطيني في نضاله، محوران أساسيان ألي حوار فلسطيني فلسطيني
البرغوثي أن اختالف البرامج بين فتح وحماس سبب الستمرار االنفصال الفلسطيني، مستشهدا بالتجربة 

  .والدولةاللبنانية بين المقاومة 
 11/11/2008السبيل، األردن، 

  
 السلطة تدرس معاقبة حماس على مقاطعتها الحوار: "السعودية الوطن" .5

أمس أن أوساطاً في القيـادة      " الوطن"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ      : الرؤوف أرناؤوط  عبد: رام اهللا 
ارها مقاطعة جلسة الحـوار     الفلسطينية تدرس جديا في سلسلة من الخطوات معاقبة حركة حماس على قر           

الفلسطيني التي كانت مقررة في القاهرة االثنين الماضي، إال أنها استبعدت أي خطـوات قبـل اجتمـاع                  
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري نهاية الشهر الجاري في القاهرة الـذي سـيبحث الوضـع                 

  .الداخلي الفلسطيني ضمن أمور أخرى لها عالقة بعملية السالم
وأيضا الدفع باتجاه   " إقليما متمردا "وذكرت المصادر أن التفكير األساسي منصب على إعالن قطاع غزة           

مقاطعة عربية شاملة لحركة حماس، لحين تنصاع للقبول بالتوصل إلى اتفاق لحل االنقـسام الفلـسطيني                
 جازما أن حماس غيـر      الداخلي، مشيرة إلى أن هذا التفكير بدأ بعد أن بات الرئيس محمود عباس يعتقد             

 .معنية بإنهاء هذا االنقسام ولذلك فهي تتهرب من المشاركة في الحوار
وأشارت إلى أن األمر اآلخر، الذي يجري بحثه هو إمكانية التقليل من المساعدات التي تقدم إلى قطـاع                  

 حماس لقطـاع    غزة السيما أن هناك أوساطا تعتقد أن هذه المساعدات إنما تساعد على اإلبقاء على حكم              
 ألفا من الموظفين في القطـاع، غـالبيتهم    77غزة، علما بأن الرئيس عباس يشير في كل مناسبة إلى أن            

من ميزانيتها على قطـاع     % 57العظمى من حركة فتح، ما زالوا يتلقون رواتبهم من السلطة التي تنفق             
غزة من شأنه أن يدفع الجمـاهير       وترى أوساط في القيادة الفلسطينية أن تشديد الخناق على قطاع            .غزة

الفلسطينية في القطاع للتحرك ضد حكم حماس، وهو التحرك الذي لم تقم به الجماهير في غزة حتى اآلن                  
 .رغم مرور عام ونصف على سيطرة الحركة على القطاع

م لحماس علـى    وفي المرحلة الحالية فإن القيادة الفلسطينية تدفع باتجاه أن تقوم الدول العربية بتوجيه اللو             
عدم انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني الهادف للمصالحة الفلسطينية، وبالتالي فهي تنتظـر مـن اجتمـاع      

 .جامعة الدول العربية أن يبدأ خطوات توجيه اللوم لحماس، ومن ثم مقاطعتها
  13/11/2008الوطن، السعودية، 
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  من قرارات األمم المتحدة لم تنفذ أياً"إسرائيل ": أمام منتدى حوار األديانفياض .6
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، سـالم فيـاض علـى أن الحكومـة             : عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

تؤكـد  " اإلسرائيلية لم تحترم أو تنفذ أيا من القرارات التي تبناها مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة التي               
ئمة باالحتالل، لفرض قوانينها وواليتها وإدارتها على       على أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القا       

. مدينة القدس المحتلة، هي إجراءات غير قانونية، باطلة والغية، وليست لها شـرعية علـى اإلطـالق                
  ".وطالب أيضا بوقف كافة االنتهاكات لحرمة المدينة

يمكن أن    المناسبة على أنه ال    نشدد في هذه  "وقال في كلمة أمام اجتماع األديان وزعها مكتبه في رام اهللا            
يستقيم وضع تستباح فيه المقدسات وتهيمن فيه فئة على أخرى مهما كانت ذرائعها، وعلى أن الـسكوت                 
على هذا الوضع غير السوي يسيء إلى جوهر أسس التسامح الديني، بل ويؤجج الصراع ويخلق المزيد                

الدولي أن يولي القدس وأهلها الحمايـة التـي         إن هذا األمر يحتم على المجتمع       . من التعصب والكراهية  
تستحقها، وأن يتصدى لكافة الممارسات الالشرعية والتي تتناقض مع أسس العدالـة ومبـادئ القـانون                
الدولي، ويوفر الحماية للمدينة ومكانتها الروحية والدينية والثقافية الفريدة علـى النحـو المتـوخى فـي                 

شأن هذه المسألة، األمر الذي سيساهم بال شك في تخفيـف االحتقـان      قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ب     
والخوف والكراهية، و يمكن من تعزيز الحوار، ووصوله إلى غاياته المبتغـاة فـي الحريـة والـسالم                  

   ".والتسامح
ليس في أي مما قيل بشأن القدس من هذا المنبر أو في أي مقام آخر ما يمكـن أن يغيـر مـن         "وأضاف  
، أو أن يتعارض مع     1967 يونيو   5لتاريخية بأن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ          الحقيقة ا 

وجوب أن تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي منها شأنها              
ته ورسمته مبـادرة    إن خيار الشعب الفلسطيني، الذي أكد     . في ذلك شأن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة      

وهو يتوقع مـن    ،  ، يعتبر القدس الشرقية عاصمة لدولته المستقلة المنشودة       1988السالم الفلسطينية لعام    
المجتمع الدولي مساعدته العاجلة والفعالة في إنهاء االحتالل، حتى يتمكن من ممارسة حقوقه المـشروعة            

، األمر الذي يـوفر     1967شرقية على حدود عام     وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ال       
اإلمكانية لوضع حد للتعصب والكراهية والعنصرية، ويشكل مفتاحاً للسالم واألمن واالستقرار في عموم             

 ."المنطقة
 13/11/2008الوطن، السعودية، 

  
   اإلسرائيلية تمنع جولة لديبلوماسيين في الخليلالشرطة .7

 الشرطة اإلسرائيلية منعت أمس ديبلوماسيين أجانب وعرب         أن اهللارام  من   13/11/2008الحياة،  ذكرت  
وقال ديبلوماسيون شاركوا في الجولة إن قوات الشرطة والجيش         . من مواصلة جولة لهم في مدينة الخليل      

وبين من تعرضوا للـدفع      .اإلسرائيليين دفعوا بقوة عدداً من الديبلوماسيين، ومنعوهم من مواصلة الجولة         
ولدى بدئها الجولة التي تقدمها وزير الخارجيـة الفلـسطيني          . نصل االسباني العام في القدس    بخشونة الق 

رياض المالكي، تعرضت المجموعة للتحرش من قبل مستوطنين حاولوا إيقافها، ومنـع وصـولها إلـى                
عـدما  ساحة الحرم اإلبراهيمي، ثم تدخل أفراد الجيش والشرطة وأوقفوا الجولة، وفرقوها تحت التهديد، ب             

  .اعتقلوا اثنين من موظفي المحافظة الذين رافقوا الديبلوماسيين
وأعلنت السلطات اإلسرائيلية أنها لم تكن تعلم أن الجولة تضم ديبلوماسيين أجانـب، مـا نفـاه الجانـب                   

 اإلسـرائيلي ثم عاد الجـيش     . الفلسطيني الذي أكد أنه نسق للجولة مع الجانب اإلسرائيلي أول من أمس           
  .بأنه كان هناك تنسيق للجولةواعترف 

وقال المالكي إن ما تعرض له الديبلوماسيون يشكل نموذجاً صغيراً لما يتعرض له أهالي المدينـة علـى                  
وأضاف أن الهدف من الجولة كان إطـالع ممثلـي البعثـات            . أيدي المستوطنين والجيش بصورة يومية    
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ي الخليل من قمع يومي يهدف إلى إفراغ المدينة         الديبلوماسية العاملة في فلسطين على ما يتعرض له أهال        
واعتبر أن ما يحدث في الخليل وفي القدس يشكل دليالً قاطعاً على المخططـات اإلسـرائيلية                 .وتهويدها

وأكد أن الـسلطة تعمـل   . الرامية إلى تفريغ األرض الفلسطينية من أصحابها وإحالل المستوطنين محلهم        
صمودهم، مشيراً إلى دعم أصحاب المتاجر في البلدة القديمة مـن أجـل              الخليل و  أهاليعلى تعزيز بقاء    

  . تشغيل محالهم، ودعم أهالي البلدة في ترميم بيوتهمإعادة
فاطمـة عبـد     أن   يوسف الـشايب  ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    13/11/2008الغد، األردن،   وأضافت  

ـ    الكريم مستشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية       ما حصل في قلب    " الغد" وصفت في حديث ل
الخليل بالعمل االستفزازي والالمسؤول من قبل مستوطنين وقوات االحـتالل، الـذين شـتموا الـوزير                

المالكي والوفد المرافق، وقاموا باالعتداء على السفير االسباني والبولندي رغم أنه أبرز بطاقتـه              ]رياض[
ل بسحب جواز سفر احد الدبلوماسيين الفلـسطينيين فـي وزارة           الشخصية، إضافة إلى قيام جنود االحتال     

أنه وأثناء وجودنا هناك برفقـة وزيـر الخارجيـة واإلعـالم            "وأشارت أيضا إلى     .الخارجية الفلسطينية 
والسفراء المعتمدين للسلطة الفلسطينية، بدأ احد المستوطنين المتزمتين باستفزازنا والتحدث مـع قـوات              

مكبـرات  " الفلسطينيين يحاولون االعتداء عليه، وكل ذلك كان عبر          أنمستوطنين، مدعيا   التدخل التابعة لل  
، واستمر في التحرش بالوفد حتى وصلنا إلى منطقة شبه مغلقة بالبلدة القديمـة، تتواجـد فيهـا                  "الصوت

  .الشرطة اإلسرائيلية وقوات التدخل الخاصة للمستوطنين
  

  رام اهللا يضع حجر األساس لمتحف عرفات في عباس .8
الرئيس الفلسطيني محمـود     أن    محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    13/11/2008الحياة،  ذكرت  

عباس وضع أمس حجر األساس لمتحف الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة التـي حوصـر                 
 إن  وقـال عبـاس   . 2004فيها عرفات حتى أصيب بمرضه الغامض الذي أدى إلى رحيله فـي العـام               

وأعماله وكل ما ترك ذكرى للشعب الذي احترمه وضـحى مـن            ) عرفات(كي يبقى إرثه    "المتحف أقيم   
أن يأتي اليوم الذي نتمكن فيه من نقل رفـات          "وأضاف أنه يأمل في     ". أجله حتى استشهد في هذا المكان     

  ".الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى القدس ودفنه فيها
المركـز الفلـسطيني   "وقال رئـيس   . الراحل الذي يضم أيضاً مسجداً    والمتحف جزء من ضريح الرئيس      

 محمد اشتيه إن المتحف سيربط بجـسر مـع مكتـب            .المشرف على تنفيذ المشروع د    " للتنمية واإلعمار 
. وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة لجمع مقتنيات الرئيس عرفات ووضعها في المتحـف           . الرئيس عرفات 

ث عن مقتنياته الشخصية والهدايا التي تلقاها من زعماء العـالم فـي مختلـف               وقال اشتيه إن اللجنة تبح    
  .األماكن التي أقام فيها مثل تونس وبيروت وغزة ورام اهللا لجمعها في المتحف

وسيضم المتحف مالبس عرفات وكوفياته ومسدسه وعصاه والكتب والدراسـات والمقـاالت واألفـالم              
سيحكي حكاية  "يس مؤسسة عرفات الدكتور ناصر القدوة إن المتحف         وقال رئ . الوثائقية التي أنجزت عنه   

  ".عرفات والثورة الفلسطينية المعاصرة لألجيال المقبلة
الـرئيس    إلـى أن    وليد عـوض   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    13/11/2008 ،القدس العربي وأشارت  
 .لة الفلسطينية الدوإقامة مدينة القدس في حال إلى نقل رفات عرفات  إلىعباس دعا

  
  في السلطةا مشادة كالمية بين مسؤولينهنشربعد  "دنيا الوطن" يأمر بحجب موقع عباس .9

اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس توجيهات للنائب العام الفلـسطيني احمـد المغنـي               : لندن
 لــ   "دنيا الوطن " وقال عبد اهللا عيسى رئيس تحرير موقع       . في مناطق السلطة   "دنيا الوطن "بحجب موقع   

لقد نشرنا خبرا يتعلق بمشادة كالمية بين رفيق الحسيني ومسؤولين في السلطة وصـلت              " "القدس العربي "
لدرجة تبادل الشتائم واالتهامات نقال عن احد المواقع العربية، كما نقل الخبر مواقع أخرى نقال عن نفس                 
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وقـال عيـسى     ."م بحجب موقع دنيا الوطن فقط     المصدر، إال أن رئيس السلطة اصدر أوامره للنائب العا        
نستغرب من هذه الممارسات التي تصدر عن رئيس السلطة ونسي انه كان اكبـر المنتقـدين لـسياسة                  "

الرئيس الراحل أبو عمار، ولكن لألسف لم يقدم الرئيس الراحل أبو عمار على قرارات كهذه ولم يغلـق                  
 ."يق الصحافيينصد"مؤسسات صحافية بل كان يسمى أبو عمار بـ 

  13/11/2008 ،القدس العربي
  

  اتهامات عباس لحماس ردح سياسي مليء باالفتراءات :أبو مرزوق .10
ر موسى أبو مرزوق، ما جاء في       .وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس د       :قدس برس  - دمشق  

ى الرابعـة   إن كالم الرئيس محمود عباس في الـذكر       : "، وقال "ردح سياسي "بأنه  عباس  خطاب الرئيس   
لوفاة الرئيس عرفات ردح سياسي مليء باالفتراءات ومحتقن احتقانا كبيرا من دون أن تكون هناك دواع                

  .، على حد تعبيره"لذلك، وكان عليه أن يكون أكثر عقالنية واتزانا بحكم مسؤولياته على األقل
 حمـاس فـي دمـشق       على صعيد آخر نفى أبو مرزوق أن يكون قد جرى ترتيب لقاء بين قيادة حركة              

إننـا  : " واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي سيبدأ زيارة إلى دمشق يوم السبت، وقال              
معنيون بجهد األمين العام لجامعة الدول العربية ونرحب بأي جهد عربي يساعد علـى التئـام الـصف                  

 .، كما قال"الوطني
   13/11/2008صحيفة فلسطين، 

  
   في غزةأربعة من عناصرهااستشهاد ب العمق اإلسرائيلي بعد القسام تهدد بضر .11

 أن وكاالت، وعن السيد إسماعيل، خان يونس عن مراسلها من 13/11/2008صحيفة فلسطين، ذكرت 
 وأصيب جندي إسرائيلي في اشتباكات جرت خالل  استشهدوا أمسأربعة مقاومين من كتائب القسام،

ارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استمر حتى ساعات توغل لقوات االحتالل في منطقة القر
بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت صباحاً، في منطقة " فلسطين"وأفاد أهالي من البلدة لصحيفة  .الظهيرة

  . متر تقريباً، ترافقها آليتان عسكريتان300الواد جنوب بوابة السريج شرق خان يونس وذلك لمسافة 
ل اإلسرائيلي، نجت مجموعتان من كتائب القسام من قصف إسرائيلي مـن طـائرة              وبالتزامن مع التوغ  

 بمنطقة القرارة، إال أنهـا      2استطالع، بعد أن أطلقت صاروخين باتجاه المجموعة األولى في شارع رقم            
  .تمكنت من الفرار وسقط الصاروخان في منطقة خالية قريبة

يوني من التمادي في هذه الجرائم ما سيدفعنا إلى تلقينـه           العدو الصه  "  لها وحذرت كتائب القسام في بيان    
 قذيفة هـاون علـى المـستوطنات       30هذا ورد القسام وفصائل المقاومة بإطالق أكثر من        ".دروسا قاسية 

  .اإلسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي
يني فـي   جريمة كبيرة ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسط      "في سياق متصل، وصفت حماس ما حدث بـأنه         

هذه الجريمة تزامنت مع اجتماع     :" وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة      ".غزة، وخرق سافر للتهدئة   
الرباعية وقراراتها المجحفة المنحازة لالحتالل، ومع تهديدات أولمرت بالعـدوان علـى قطـاع غـزة،                

وهجومه على حماس   وقصف قرى بكاملها، وتجريم الرئيس عباس للمقاومة والتحريض على قطاع غزة،            
  ".وكتائب القسام وتصفيته للمقاومة في الضفة الغربية

نسخة عنه على أن العدوان يؤكد وجود مخطط        " فلسطين"وشدد في تصريح صحفي أمس، تلقت صحيفة        
كبير وخطير لتصفية القضية الفلسطينية، وتصفية المقاومة التي تحمي حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني،             

  . الخطيرةلتمرير مخططاتهم
 كتائب القسام أعلنت على لسان      د أن حامد جا عن مراسلها من غزة      13/11/2008 الغد،األردن،   وأضافت

الناطق باسمها أبو عبيدة أن المواجهة القادمة مع االحتالل ستكون مشرفة للمقاومة وللشعب الفلـسطيني،               
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الدعوة التي وجههـا رئـيس     " عبيدةأبو  "واعتبر   .مشددة على جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي عدوان جديد       
 لإلسرائيليين المقيمين في المناطق الواقعـة قـرب حـدود      أمس من   أولحكومة االحتالل إيهود أولمرت     

مع حماس، بمثابة بضاعة المفلسين الذين سيغادرون       " الصدام الحتمي "قطاع غزة لالستعداد لما وصفه بـ       
هذه التصريحات لن تخيفنا ولن تدفعنا لالرتباك، بـل   "وأضاف   ".سدة الحكم في دولة االحتالل عما قريب      

ستزيدنا قوة وإصراراً على اإلعداد للمواجهة القادمة مع االحتالل، والتـي سـتكون مـشرفة لمقاومتنـا         
نحن جاهزون بإذن اهللا تعالى بكل ما أوتينا من قوة، لنتصدى ولنـدافع             "وزاد بقوله    ".ولشعبنا الفلسطيني 

وعلى االحتالل أن ينتظر برعب ضرباتنا الموجعة له في عمقه وضـد قواتـه              عن أرضنا وعن شعبنا،     
  ".الغازية، إذا أقدم على أي حماقة من هذا النوع

 مصادر طبية أن  صالح النعامي،غزة عن مراسلها من 13/11/2008 الشرق األوسط، وأضافت
قسام بعد أن نفدت  أعدموا عناصر الاإلسرائيليين أن هناك مؤشرات على أن الجنود إلىأشارت 

  .  لوحظ أن أطراف بعض القتلى بترتإذذخيرتهم، والتمثيل بجثثهم، 
  

  حماس تنفي أي لقاء مع مستشارين ألوباما: برهوم .12
نفت حركة حماس وجود لقاءات جمعت ممثلين عنها مع مستشارين للرئيس األمريكي  :إيمان نصار

دث باسمها فوزي برهوم أنه ال صحة ألي المنتخب باراك أوباما في غزة، وأكدت على لسان المتح
 أحمد يوسف مستشار رئيس .تصريحات د: الشرق وقال برهوم في تصريح لـ .حديث عن هذه اللقاءات

الوزراء ال تمثل إال وجهة نظره وال تمثل موقف حركة حماس ال من قريب وال من بعيد، مؤكداً في 
للقاءات والتواصل مع أي دولة في العالم وذلك لدعم الوقت ذاته أن حركته ال تمانع في إجراء مثل هذه ا

القضية الفلسطينية وعلى قاعدة صون الحقوق والثوابت، مشدداً على أن صراعهم الوحيد هو مع 
وأضاف برهوم أنه إذا كانت هناك أي لقاءات ستتم  .االحتالل اإلسرائيلي الذي احتل أرضهم وقتل شعبهم

  ".ال نريد أن نكون بعزلة عن العالم: "وقال ستعلن عنها،مع أي دولة في العالم فإن حركته 
وأكد المتحدث باسم حماس أن حركته ما زالت مستعدة للعودة إلى حوار القاهرة، وما زالت تؤكد أن 

وشدد برهوم على أن حركته تريد أن تكون  .الحوار هو الطريق الوحيد إلنهاء األزمة الفلسطينية الداخلية
  .اهرة مرجعية أساسية للحوار الفلسطيني الداخليالدول العربية والق

 13/11/2008الشرق، قطر، 
  

   الحوار وهي ترفض.. حماس معتدية على الشرعية الفلسطينية: بلعاوي .13
: نسخة عنـه  " معا" صرح حكم بلعاوي باسم اللجة المركزية لحركة فتح اليوم، في بيان له وصل            : رام اهللا 

لمجلس الوطني الفلسطيني بمناسبة الذكرى الرابعة الستشهاد الراحل         انه قرأ التصريح الصادر عن ا      إلى"
 فقراته نداء يناشد اإلخوة في حركة فتح وحركة حماس وجمـع            إحدىالقائد أبو عمار، والذي تضمن في       

اعتقد أن هذه الفقـرة ليـست فـي    : "الفصائل ان يتقوا اهللا في وطنهم وينظروا إلى مصلحة شعبهم، قائال        
  .على حد قوله كما جاء في البيان" ، النها يجب ان توجه لحماسالمكان السليم

ان حماس هي المعتدية على الشرعية الفلسطينية والمتمسكة بحل المشاكل الداخلية من خـالل              : "وأضاف
 فتح تعتمد على حل الخالفات الداخلية عن طريق الحوار الذي ترفضه            أن إلىالسالح واالنقالب، مشيرا    

  ".أخرى مهرجان الياسر ونشاطات قوى فلسطينية إقامة منعت فتح بأنها حماس، متهما حماس
  13/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 
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  االنقسام والعودة للحوار بسرعةإلنهاء تتحرك أننريد من الجامعة العربية : شعث .14
ركزية  نبيل شعث عضو اللجنة الم.بحث أعضاء من وفد حركة فتح للحوار برئاسة د:  وفا–القاهرة 

للحركة رئيس وفدها للحوار، مع عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، في العاصمة 
المصرية الليلة قبل الماضية، ما آلت إليه األمور واألوضاع في ظل المعيقات التي وضعتها حماس أمام 

 .جهود تحقيق المصالحة الوطنية والحوار
االنقسام يجب أن ينتهي وبقرار ليس فلسطيني فقط بل "إن وقال شعث في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، 

عربي انسجاما مع قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب األخير، ويجب أن ال يكون العرب محايدين 
 ".ويتدخلوا لرأب الصدع وإنهاء الوضع الراهن

دة للحوار بأسرع وأضاف نريد من جامعة الدول العربية أن تتحرك لوضع حد لالنقسام والتباعد، والعو
الجامعة "وحول التحرك خالل الفترة المقبلة فيما يخص الحوار الفلسطيني، قال شعث إن  .وقت ممكن

العربية سوف تعقد اجتماعا بدعوة من األمين العام لوزراء الخارجية العرب حيث سيستمع االجتماع إلى 
ر الشامل بهدف استعادة المبادرة لدورها، تقرير مصر التي قامت بالمبادرة عما تم، ولماذا لم يعقد الحوا

أما الجامعة العربية : وتابع .مشيرا إلى ان مصر قامت بهذا الدور خير قيام وهى مؤهلة تماما لهذا الدور
فيجب أن تبقى فاعلة في هذا الدور متابع لكل األسباب التي قد تعوق التقدم، ولذلك ننتظر هذا االجتماع 

أن نبقى دون حركة وال يمكن أن تكون هذه الحركة لمصر وحدها وهى بفارغ الصبر، وال نستطيع 
 .تحتاج لدعم كامل من كل أعضاء الجامعة العربية

  13/11/2008، الحياة الجديدة
  

   حماس قررت أن تدفع بمرشح يمثلها في االنتخابات الرئاسية القادمة": الشرق القطرية" .15
كشف مصدر فلسطيني رفيـع المـستوي بالمكتـب          :.)أ.ش.أ( - محمد عبد اهللا رام اهللا المحتلة      -القاهرة

السياسي لحركة حماس أن الحركة قررت أن تدفع بمرشح يمثل حماس في االنتخابات الرئاسية القادمـة                
التي يفترض أن تجري في الثامن من يناير القادم لمنافسة الرئيس محمود عباس إذا قرر ترشـيح نفـسه                   

اك توافقا بين قيادات الحركة علي مرشح حماس للرئاسة، مؤكـدا أن            وقال المصدر إن هن   . لوالية جديدة 
األسباب التي دفعت حماس إلى التفكير بجدية في هذا األمر هو تصرفات الرئيس محمود عباس التـي ال                  
تخدم أجندة الشعب الفلسطيني حسب تعبيره، وأضاف أن حماس تعتقد اآلن أن الرئيس محمـود عبـاس                 

نقسام في الشارع الفلسطيني وأنه يقود تيار داخل فتح لخدمة القضايا اإلسرائيلية            مشارك في خلق حالة اال    
 25واألمريكية، الفتا إلى أن الحركة كانت ستقبل بالتمديد للرئيس أبو مازن في إطار توافق وطني حتى                 

 موعد االنتخابات التشريعية وذلك ضمن حزمة من االتفاقيات فـي حـوار القـاهرة، لكـن                 2010يناير  
تصرفات أبو مازن األخيرة وخاصة االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية بحـق المقاومـة ونـشطاء                
حماس وإصراره على المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي رغم عدم التوصل ألي نتيجة، وإفشال الحوار              

باس فـي  الوطني الفلسطيني دفع حماس إلى تجهيز مرشح قوى للغاية قادر على إسقاط الرئيس محمود ع              
  .االنتخابات الرئاسية القادمة

وأن هناك   وشدد المصدر على أنه ال يوجد أي شرعية للرئيس محمود عباس بعد الثامن من يناير القادم،               
ورفض المصدر الكشف    .وسيلتين فقط لبقاء عباس في السلطة هما صندوق االنتخابات، والتوافق الوطني          

 لن نكشف عن هوية مرشحنا للرئاسـة إال فـي الوقـت             عن هوية مرشح حماس في الوقت الحالي وقال       
  .إننا واثقون من شعبية هذا المرشح: المناسب لكنة قال

  13/11/2008الشرق، قطر، 
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  جهود عربية وفلسطينية تبذل من أجل عودة الحوار الداخلي": الجريدة الكويتية" .16
أمـس، أن   " الجريدة"طلعة لـ   كشفت مصادر فلسطينية م   :  أماني سعيد  - سمية درويش، رام اهللا      -غزة  

جهوداً عربية وفلسطينية متأنية تُبذل على أكثر من صعيد من أجل عودة الحـوار الـداخلي ومـشروع                  
  .المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس

دوالً عربية تدخلت بقوة لالستماع إلى وجهتـي        "وذكرت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن         
المشاكل العالقة بينهما، وستسعى هذه الدول إلى التشاور في ما بينها ومن ثم القيام              نظر حماس وفتح من     

  ".بمحاولة جدية إلنهاء االنقسام الفلسطيني
تبـذل أيـضاً فـي    " الجهاد اإلسـالمي "وحركة " مستقلين"وبينت المصادر المطلعة أن جهوداً داخلية من  

  .لتينمحاولة لتقريب وجهات النظر بين الحركتين المتقات
 13/11/2008الجريدة،الكويت،

  
 مركزية فتح تجتمع في عمان لتحديد مكان المؤتمر السادس : اإلفرنجي .17

أعلن قيادي بارز في حركة فتح أمس ان اللجنة التحضيرية الخاصة بعقد مؤتمر             :  أشرف الهور   -غزة  
يد مكان وزمان عقد هـذا      التنظيم العام السادس ستجتمع في العاصمة األردنية عمان السبت المقبل، لتحد          

المؤتمر، في وقت بدأت فيه قواعد وهياكل فتح التنظيمية في كل من الضفة وغزة عقد اجتماعات لتحديد                 
وأشار عبد اهللا اإلفرنجي عضو اللجنة المركزية لفـتح          .مواقفها، وشخصياتها التي سترشحها في المؤتمر     

غير أننا لم   "عوات وجهت لعقده في مصر، وقال       وكشف عن د  ،  "مهم للغاية "الى ان توقيت هذا االجتماع      
 ".ننته حتى اآلن من البت فيه ونحن سنقرر وفق مصالحنا هذا المكان نهائيا

، "الحرس القـديم  "وفي سياق التحضيرات، تجري قيادات من حركة فتح من كال الفريقين المختلفين وهما              
، الذي ينتمي له قيـادات فـتح الـشابة،    "شبابجيل ال "الذي يمثل اللجنة المركزية، واللجنة التحضيرية، و      

اجتماعات منفصلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، لوضع تصورات مـشتركة، مـن                
شأنها أن تناقش في اجتماع اللجنتين المركزية والتحضيرية لفتح في عمان، خاصة أن عددا من القيادات                

 .جتماعات عمان، والتي تحدد آلية المشاركة في المؤتمرالشابة ترفض المعايير المقرر إقرارها في ا
  13/11/2008 ،القدس العربي

  
   بالخطة السعودية للسالم في حضور الملك عبد اهللايشيد زبيري .18

في إطار الجهود اإلسرائيلية إلعادة المبادرة العربية للسالم إلى دائرة االهتمام، انطالقا من جعلها السقف 
ألوهام حول حصول تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين واحتماالت حصول العربي العالي، وزرع ا

تقدم في المحادثات غير المباشرة مع السوريين، تحدث الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز، بشكل إيجابي 
، الذي افتتح في مركز "بين األديان"عن مبادرة السالم العربية، وذلك في كلمته التي ألقاها في مؤتمر 

م المتحدة في نيويورك، داعيا الدول العربية إلى إقامة عالقات تطبيع مع إسرائيل ضمن عالقات األم
 .جوار حسنة

وجاء أن بيريز توجه في كلمته إلى الملك عبد اهللا ملك السعودية، ورحب بالمبادرة وقال إنها مهمة 
 .سطوتتضمن رسالة اعتدال وسالم وإمكانية تحقيق مستقبل طبيعي في الشرق األو

ويبدو ذلك ممكنا أكثر في . ال يمكن تغيير الماضي، إال أنه يمكن صياغة المستقبل"وبحسب بيريز فإنه 
وهي ترسم مستقبل المنطقة بطريقة تمنح . ظل االقتراح السعودي، التي أصبحت مبادرة سالم عربية

 الحل العسكري للصراع وبحسب بيريز فإن مبادرة السالم العربية تعلن أن ".األمل للشعوب وتنشر األمن
لن يحقق السالم أو يوفر األمن لألطراف، وأن إسرائيل توافق على هذه الفرضية، وأن السالم العادل 

  .والشامل في الشرق األوسط هو الخيار االستراتيجي للدول العربية وإلسرائيل أيضا، على حد قوله
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وإحالل السالم مع إسرائيل وتوفير األمن وطالب بيريز باالعتراف بنهاية الصراع العربي اإلسرائيلي، 
كما طالب الدول العربية . لكافة دول المنطقة، وإقامة عالقات تطبيع مع إسرائيل في سياق السالم الشامل

بوقف سفك الدماء، وإتاحة المجال للدول العربية وإسرائيل بأن تعيش بسالم وعالقات جوار حسنة، 
 .لألجيال القادمةوتوفير األمن واالستقرار واالزدهار 

وبحسب بيريز فإن هناك تقدما في المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه تجري دراسة احتماالت السالم مع 
 .السوريين، الذي وصفه بالصراع األخير الذي ال يزال قائما

" دول االعتدال"وفي إشارة إلى أطماع إسرائيل في تشكيل حلف مع دول عربية في مركزها ما يسمى بـ
هناك من يعمل في المنطقة ويتغذى على الكراهية، "جهة أطراف أخرى على رأسها إيران، ادعى أن لموا

، على "ويحاولون تعميق الهوة ورفع الحواجز عاليا، ويسعون إلى إبادة شعب آخر، ولذلك يجب مواجهتهم
 .حد تعبيره

 13/11/2008، 48عرب
  

  في قطاع غزة" ء والتدميراإلخال"القضاء االسرائيلي يمنع الجيش من إقرار خطة  .19
رفض المجلس األمني اإلسرائيلي المصغر زيادة موازنات التحصين في بلدات :  أحمد رمضان-رام اهللا 

  .1948المواجهة االسرائيلية داخل األراضي المحتلة منذ العام 
ون من جهة اخرى، ذكرت االذاعة االسرائيلية يوم امس االربعاء ان لمجلس الوزاري المـصغر للـشؤ               

األمنية والسياسية رفض طلب وزير الدفاع ايهود براك والدوائر األمنية زيادة الميزانيـات المخصـصة               
  .لمشروع تحصين المنازل في التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة بنصف مليار شيقل

ر وقد عارض رئيس الوزراء ووزير المالية هذا الطلب قائلين انه لم يطرأ أي تغير علـى االرض يبـر                  
أنه سيتم استمرار العمل بمشروع تحصين المنازل جزئياً بكلفة تعادل          " وقالت االذاعة   . زيادة الميزانيات 

وستبلغ الحكومة محكمة العدل العليا بقرارها المذكور علما بان المحكمة تنظـر فـي              .  مليون شيقل  330
  . بتوسيع مشروع التحصينالتماس رفعه سكان التجمعات السكنية الواقعة بمحاذاة قطاع غزة مطالبين

  13/11/2008المستقبل 
  

  تفوق على حاخام في القدسيفوز بانتخابات بلدية القدس وي بركاتنير  .20
أظهـرت أن   " إسرائيل"نتائج انتخابات البلديات في      أن   القدس المحتلة  من   13/11/2008الخليج،  أوردت  

ت المحلية أول أمس، ودللت علـى       فقط من اإلسرائيليين شاركوا في االنتخابا     ) 2003عام  % %50 (42
االنـشقاق  " العمل"الحاكم قد فاز بعدد كبير من السلطات البلدية، ويبحث قادة من حزب          " كاديما"أن حزب   

عن الحزب واالنضمام إلى حزب جديد تجري بلورته، في وقت سخر مقربو رئيس الوزراء اإلسـرائيلي      
  .وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني" كاديما"المنصرف ايهود أولمرت من الرئيسة الجديدة لحزب 

نير بركات، برئاسة بلدية االحتالل في القدس ومرشح        " كاديما"وفاز كل من المرشح العلماني المقرب من        
وحصل بركـات   ". تل أبيب "رون خولدائي في    " العمل"أيضاً يونا ياهف في حيفا، ومرشح حزب        " كاديما"

ما حصل منافسه مرشح األحزاب اليهودية الدينية األصـولية         من أصوات الناخبين، في     % 52على تأييد   
، علما أن الغالبيـة     %41وبلغت نسبة التصويت    %. 43، الحاخام مائير بوروش، على      "الكنيست"وعضو  

العظمى من سكان القسم الشرقي من القدس، الذين يشكلون ثلث عدد المصوتين في االنتخابات البلديـة،                 
  .قاطعوا التصويت

رون خولدائي، على منصبه بعد فوزه مجددا برئاسة البلدية حيث حـصل            " تل أبيب "س بلدية   وحافظ رئي 
من األصوات وتغلب بذلك على منافسه الرئيسي، عضو الكنيست الشيوعي دوف حنين، الذي             % 50على  

  .من األصوات% 34حصل على 
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ثا نير باركات قال يوم      رئيس بلدية القدس المنتخب حدي      أن القدس من 13/11/2008رويترز،   وجاء في   
وقال  .االربعاء انه يؤيد خطط الحكومة لبناء المزيد من المنازل لليهود في القدس الشرقية العربية وحولها              

اعتقد انه لدينا مشاكل في أسعار المنازل في الجانب اليهودي من المدينة بالنـسبة للعديـد مـن                  "باركات  
  ." ان شققا سكنية جديدة ستبنى في القدس بشرقها وغربهااالزواج الشبان اليهود يتعين علينا ان نضمن

  
  مقربون من أولمرت يهاجمون ليفني لمواقفها األخيرة .21

كشف مقربون من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، أن وزيرة الخارجية : عوادة وديع - حيفا 
ين ليونة بالغة فيما يتعلق ورئيسة حزب كاديما، تسيبي ليفني، أبدت خالل المفاوضات مع الفلسطيني

بانسحاب إسرائيلي من مناطق في القدس الشرقية وأنها أبدت استعدادا باستئناف المفاوضات مع سوريا 
  .على عكس تصريحاتها العلنية

تسيبي ليفني، وخصوصا "ونقلت صحيفتا يديعوت وهآرتس، أمس عن المقربين من أولمرت قولهم إن 
، أبدت حدا أقصى من الليونة وطرحت اقتراحات )مع الفلسطينيين(بصفتها رئيسة طاقم المفاوضات 

تسوية بما في ذلك موضوع الحدود والقدس، وال شك في أنه في حال انتخابها لرئاسة الحكومة فإنها 
  ".ستستمر في خط التسوية الذي رسمه رئيس الوزراء طوال فترة واليته

ضة ليفني الستمرار المفاوضات مع سوريا، رغم كما أعرب المقربون من أولمرت عن استغرابهم لمعار
العامة التي ستجري " أنها تمرر رسائل للسوريين حول رغبتها في استئناف المفاوضات بعد االنتخابات

  . فبراير المقبل10في إسرائيل في 
المفاوضات مع سوريا مرهونة باعتبارات إستراتيجية هامة وال ينبغي "وتابع المقربون من أولمرت أن 

  ".إدخال اعتبارات سياسية شخصية وحزبية في هذا الموضوع
قصة تأثيرها على الرئيس األميركي " اخترعت"واتهم المقربون من أولمرت ليفني بتشويه حقائق بعدما 

، وذلك رغم 2004جورج بوش ودفعه لكتابة رسالة الضمانات بخصوص الكتل االستيطانية في أبريل 
  .بوش ولم تتحدث معه قبل كتابة الرسالةأنها لم تكن قد التقت الرئيس 

 13/11/2008العرب، قطر، 
 

  48 ألـأولمرت يقر بتهميش فلسطينيي  .22
أمس الى رئيس الوزراء المنصرف ايهود اولمرت في        " الكنيست اإلسرائيلي "استمعت لجنة في    : ب.ف.أ

  .1948اطار التحقيق حول التمييز في المؤسسة الرسمية بحق العرب في فلسطين المحتلة 
 اللجنة التي تشكلت قبل بضعة      أمام اولمرت اقر    إنوقال النائب العربي احمد الطيبي رئيس لجنة التحقيق         

وشـجب  . 1948عام  " الكيان الصهيوني "منذ اقامة   " تمييز ال يحتمل  " يعانون من    48اشهر ان عرب ال     
  . حجم التفرقة التي يعاني منها العرب في المؤسسات الحكومية

  13/11/2008الخليج، 
  

  غدا ألف شخص في قطاع غزة 750المساعدات الغذائية لنحو  توقف "ونروااأل" .23
 ألف شخص في قطاع غزة، 750من أن توزيع المساعدات الغذائية لنحو  "ونروااأل"حذرت وكالة 

ستنتهي يوم غد الخميس، ما لم يتم السماح بدخول المواد األساسية، مثل القمح والحليب المجفف والزيت، 
  .إلى القطاع

كما أعرب برنامج األغذية العالمي، عن قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أسعار المواد 
  .الغذائية قد ارتفعت بشدة بسبب محدودية السلع

  12/11/2008 ،قدس برس
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   اإلنسانية تتفاقم في القطاع جراء نقص الوقوداألزمة .24

رئيس جمعية شركات الوقـود      أن   حامد جاد سلها من غزة     عن مرا  13/11/2008األردن،   الغد،ذكرت  
محمود الشوا حذر من التداعيات الكارثية المترتبة على امتناع االحتالل عن تزويد القطاع بالمحروقات،              
خاصة غاز الطهي الذي نفد مخزونه بالكامل من أسواق غزة منذ فترة طويلة بـسبب مـا عمـد إليـه                     

 على مدار عدة أشهر، األمر الذي لم يمكن أصـحاب المحطـات مـن               االحتالل من تقليص لهذه الكمية    
  .االحتفاظ بأي مخزون

الناطق باسم اللجنة الشعبية على النزلي أشار في         من غزة أن     13/11/2008صحيفة فلسطين،   وأضافت  
 كوباً فقـط، مبينـاً أن هـذا         220تصريح صحفي صدر عنه أمس إلى أن ما سمح االحتالل بإدخاله هو           

وشدد على أن الخطر ما يزال يتهدد قطاع غزة وأن األزمات مـا              . حاليا ال يكفي سوى ليومين     الموجود
ودعا النزلي الدول العربية واإلسالمية وأحرار العالم للتدخل ووقف هذه المعاناة والحرب            ،  زالت متفاقمة 

 .اإلسرائيلية الشاملة على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة
    

   تدهور الظروف المعيشية في غزة بسبب الحصارمن" قلق"بان كي مون  .25
أعرب األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه للظروف المعيشية الصعبة في قطاع : واشنطن

  .غزة بسبب الحصار اإلسرائيلي المشدد المفروض عليه
إنني "ساء الثالثاء وقال بان كي مون في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم لألمم المتحدة بنيويورك، م

أدعو إسرائيل إلى التخفيف من حدة اإلغالقات، والسماح بمرور المواد األساسية للسكان وضمان وصول 
  ".العاملين اإلنسانيين للمحتاجين وتسهيل عمل األمم المتحدة

  12/11/2008 ،قدس برس
  

  األديانرجال إسرائيليين في حوارنعترض على إشراك : عطا اهللا حنا .26
 قال المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية، بطريركية الروم األرثوذكس بالقدس : وفا- رام اهللا

اإلسالم والمسيحية يتشاركان في كثير من القيم واألخالق، و اإلسالم ينادي ": حول مؤتمر حوار األديان
خطاب الذي ترك باالستقامة والمساواة والعدل منذ الفتوحات اإلسالمية في عصر الخليفة عمر بن ال

 .المسيحية تعيش بسالم وأمان بجوار اإلسالم في القدس
إننا نعترض على إشراك رجال إسرائيليين في الحوار، ليس كديانة يهودية ألنها ديانة توحيدية : وقال

موجودة، ولكن ألن إسرائيل تريد إثارة الفتن بين المسلمين والمسيحيين، لنفترق عن بعض في فلسطين 
 .رائيل لممارساتها لتهويد القدس والمقدسات الدينيةوتتفرغ إس

 13/11/2008األيام، فلسطين، 
  

  "دولة يهودية" التطهير العرقي على طريق تحذيرات من .27
" اإلسرائيلية"خليل التفكجي، ان الدراسات     .قال الخبير في شؤون االستيطان، د      : منتصر حمدان  -رام اهللا   
علـى أسـاس    " إسرائيلية" اليهودية، وجرى تبني استراتيجية       تتحدث عن موضوع الدولة    1983منذ عام   

إمكان تبادل األراضي وإخراج منطقة أم الفحم والمثلث من حدود الكيان، موضحا أن هـذا الموضـوع                 
على قطع الطريـق علـى      " إسرائيل"بعد جوالت المفاوضات السياسية وحرص      " اإلسرائيليين"تعزز لدى   

 ألف فلسطيني مـن  125من قطاع غزة، وإخراج " التخلص"ومية، مشيراً إلى إمكان إقامة الدولة ثنائية الق   
القدس عبر الجدار ومالحقة البدو في العديد من المناطق من خالل سياسة التطهير العرقـي واسـتمرار                 
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، مذكرا بأن ما حدث مؤخرا في مدينـة         "استهداف التجمعات السكنية للعرب والفلسطينيين في مدن الداخل       
  .جري في القدس المحتلة يؤكد المخططات التهجيريةعكا وما ي

تعمل منذ  " إسرائيل "أنمن جانبه أكد مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية، حاتم عبد القادر،             
 إقامة الجـدار هـو     أن إلىالكيان من العرب في إطار سياسة عنصرية، مشيرا         " تنقية"فترة طويلة باتجاه    

 .ه الفصل العنصريأحد أهم الخطوات باتجا
  13/11/2008الخليج، 

  
  المتحدة لألمم اإلسرائيلية يعتزمون تقديم شكوى ضد االعتداءات فلسطينيون .28

 المتحـدة ضـد االعتـداءات       لألمـم يعتزم مواطنون فلسطينيون تقديم شـكوى       : وليد عوض  -رام اهللا   
ضفة الغربية المواطنين ممـن     ودعت محافظة جنين شمال ال     . عليهم بعد توثيقها بشكل رسمي     اإلسرائيلية

 مقـر   إلى والمستوطنين، بالتوجه    اإلسرائيلي من قبل سلطات االحتالل      اإلنسانتعرضوا النتهاكات حقوق    
 . المتحـدة  األمـم  في هيئة    اإلنسانالمحافظة من اجل تقديم شكوى رسمية لدى المفوض السامي لحقوق           

ن هـذه االنتهاكـات تـشمل تعـرض         أ أمسها  وضحت دائرة العالقات العامة في المحافظة في بيان ل        أو
 التعسفي، وانتهاك لحرية    اإلداريالمواطنين العتداءات من قبل جنود االحتالل على الحواجز، واالعتقال          

 . اعتداءات نفذها مستوطنونإلى باإلضافةالعبادة والمعتقد، 
 المفوض الـسامي    إلىنها   انه سيتم توثيق هذه االعتداءات، من اجل التقدم بشكوى رسمية بشأ           إلىولفتت  
  .  المتحدةاألمم في هيئة اإلنسانلحقوق 

  13/11/2008 ،القدس العربي
  

  التي شاهدها في غزة البرلماني الدولي يطلع البرلمانات األوروبية على المأساةالوفد .29
" الكرامة"أكد الوفد البرلماني الدولي، الذي قام بزيارة إلى قطاع غزة على متن سفينة : ألفت حداد

للتضامن مع سكان القطاع رفضاً للحصار الصهيوني المشدد، أن الوفد سيعمل بكل قوته الطالع النواب 
في البرلمانات األوروبية والمسؤولين الحكوميين على حجم المأساة والكارثة اإلنسانية التي تحل بقطاع 

 .غزة
 12/11/2008، 48عرب

  
  جيات األسرى يقتحم أقساما في سجن النقب ويصادر حااالحتالل .30

 في سجن النقـب    أقسام عدة   األول أمس مساء   اإلسرائيلياقتحمت قوات االحتالل     :وليد عوض  -رام اهللا   
 .  الفلسطينيين وفصلت التيار الكهربائياألسرىالصحراوي، وصادرت حاجيات 

غط علـى    الدولية، بالـض   األحمر والحقوقية واللجنة الدولية للصليب      اإلنسانية المؤسسات   األسرىوناشد  
 . األسيرة التعسفية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق الحركة اإلجراءاتسلطات االحتالل لوقف 

  13/11/2008 ،القدس العربي
  

   حقوقية تعرب عن خشيتها من تدهور حقوق اإلنسان بعد تأجيل الحوار الفلسطينيمؤسسة   .31
عن خشيتها من تدهور حالة حقوق " يوان المظالمد"أعربت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان 

    .اإلنسان الفلسطيني أكثر فأكثر نتيجة لتأجيل الحوار في القاهرة ما بين الفصائل الفلسطينية
 تأجيل جلسات الحوار في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية يؤدي إلى تداعيات سلبية  وأكدت الهيئة أن

  .لسطينية ويعمق حالة االنقسام الداخليعلى حقوق اإلنسان في األراضي الف
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وطالبت الهيئة كافة األطراف الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح 
الجزئية والبدء في الحوار بهدف إعادة اللحمة للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وصوناً لحقوق مواطنيه 

  .وسيادة القانون وحفظاً للحريات العامة
  12/11/2008 ،قدس برس

 
  "إسرائيل" لفلسطيني بتهمة التخابر مع اإلعدام .32

أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في بيت لحم أمس حكماً باإلعـدام           : يوسف الشايب وكاالت   –رام اهللا 
رمياً بالرصاص حتى الموت على أحد منتسبي األجهزة األمنية الفلسطينية، بعد إدانته بالخيانة والتـسبب               

  . ناشطين من كتائب األقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في بيت لحم قبل عدة سنواتباغتيال
 13/11/2008الغد،األردن، 

  
   غزة تحذر من كارثة زراعية في القطاعحكومة .33

حذرت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة من تأثيرات استمرار إسرائيل في : أ ب  د–غزة 
ما أدى لوقوع كارثة "وقود ومواصلتها منع إدخال اللقاحات واألسمدة للقطاع منع إمداد قطاع غزة بال
وقال وزير الزراعة المقال محمد األغا ، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة ". حقيقية في القطاع الزراعي

اآلالف من الحيوانات والطيور مهددة بالنفوق من قطاع غزة نتيجة عدم دخول األعالف بسبب "غزة ، 
، موضحاً أن القطاع خال تماما من األعالف واألسمدة " ار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزةالحص
  . الالزمة

  13/11/2008الدستور، األردن، 
  

  األردن يدعو الفصائل الفلسطينية الستكمال الحوار :جودة .34
االتصال ناصر  و اإلعالمقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون :  ريم الرواشدة- عمان

حتى يعزز موقف المفاوض الفلسطيني مع  ،األطراف يستكمل الحوار وان يتم االتفاق بين أنجودة نأمل 
ن وحدة صف الشعب الفلسطيني من شأنها تعزيز موقف المفاوض الفلسطيني مع أوبين  .إسرائيل
 هذا الشعب في اقامة فوأهدا في سعيه نيابة عن الشعب الفلسطيني نحو تحقيق أماني وطموحات إسرائيل

  .دولته المستقلة ضمن عملية السالم
 . المحتلة وتحديدا في القدس المحتلةاألراضي في اإلسرائيلية لالنتهاكات األردنوجدد جودة رفض 

 إنشاءه تنوي إسرائيل خالل العام الماضي لتغيير معالم جسر المغاربة الذي كانت أردني طرح إلىشار أو
 لهذا األردنيلي، الذي تعرض لتلف بفعل عوامل طبيعية ،وتم اعتماد الطرح وليحل محل الجسر األ

وكشف عن  . يراعي طبيعة و تاريخ هذا المكان األردنيالجسر من قبل اليونسكو،خاصة وان التصميم 
 ألخذ -أمس من أول-   أمس للكشف على موقع تلة باب المغاربة،أردنيلفريق فني  زيارة كانت مقررة،

  . فنية بحتةألسباب تأجلت الالزم على التصميم النهائي لهذا الجسر لكنها إجراءمطلوبة قبل القياسات ال
  13/11/2008الرأي، األردن، 

  
   لعدوانها على الفلسطينيين"إسرائيل"ـل" مكافأة"مؤتمر حوار األديان :  األردنإخوان .35

األديان الذي انطلق في وجهت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن، انتقادات حادة لمؤتمر حوار 
  الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك األمريكية أمس 

" إسرائيل"ليس أكثر من مكافأة "ن المؤتمر برمته إقدس برس "وقال بيان صدر عن الجماعة، تلقته 
  ".المجرم على عدوانه على فلسطين وشعبها وعلى القدس ومسجدها األقصى
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تتقي اهللا في في شعوبها وأن تتوقف عن هذه "ركة في هذا المؤتمر أن ودعا الحكومات العربية المشا
أن فلسطين لم ترجع ألهلها وإن "، مشدداً على "الخطوات التطبيعية، وأن تقابل اليهود بمثل ما يفعلون

  .، وفق ما ورد"األقصى لم يأمن الهدم واالستبدال، فلم يكون الحوار وهذا اللقاء؟
اء األمة وأهل الحل والعقد فيها أن يقولوا كلمتهم في هذا النوع من المؤتمرات علم"وطالب البيان، من 

  ".التي تجمع عرباً مع مسؤولين إسرائيليين
  12/11/2008 ،قدس برس

  
  ناشدت كي مون مواجهة مخططات االحتاللتهيئة أردنية  .36

ة بان كي مون، ومن خاللـه،       األمين العام لألمم المتحد   " الحملة الوطنية األردنية لمناهضة الجدار    "ناشدت  
" إسرائيل"الجمعية العامة ومجلس األمن تجسيد معاني وقيم التضامن مع الشعب الفلسطيني إزاء استمرار              

  .في انتهاكاتها بحقه من خالل مواصلتها بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة األراضي
أن الـصمت إزاء االنتهاكـات      " جالخلي" كي مون وصلت نسخة منها إلى        إلىواعتبرت الحملة في رسالة     

 ومشاريعها االستيطانية يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على تمكينها من ابتالع األرض الفلسطينية             اإلسرائيلية
 من تنفيذ أحكام ميثاق األمم المتحدة وقـرارات مجلـس           باإلفالتبالقوة وضمها نهائياً إليها والسماح لها       

 الذي دعـا    2004األمن والجمعية العامة ذات الصلة، مذكرة بقرار محكمة العدل الدولية في الهاي عام ،             
  . إزالة الجدارإلى

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس ناشدته فيها بالعمـل علـى           إلىرسالة  " الحملة"وفي السياق ذاته بعثت     
 الصراع الداخلي والصراعات الفئوية، والتحرك السريع والمتواصل دولياً لمواجهة جـدار الـضم              إنهاء

  .العنصري ودفع مسيرة الحوار
  13/11/2008الخليج، 

  
      يفرج عن اثنين من معتقلي حماس األردن .37

ضية أفرجت محكمة أمن الدولة األردنية األربعاء عن اثنين من المتهمين في ق:  محمد النجار- عمان
وقال محامي الدفاع عن المتهمين في القضية . "حماس"لصالح حركة المقاومة اإلسالمية " التجسس"

وأشار . حكمت الرواشدة إن المدعي العام للمحكمة قرر اإلفراج بكفالة عن اثنين من المتهمين في القضية
  .رفض اإلفراج بكفالة عن بقية المتهمين في القضية ه إلى أن

ن الدولة قد قررت الثالثاء تأجيل إصدار الحكم في القضية إلى الخامس عشر من شهر وكانت محكمة أم
وتتهم الئحة الدعوى الشبان الخمسة بتصوير  . كانون األول، وذلك للمرة الرابعة على التوالي/ديسمبر

موقع السفارة اإلسرائيلية في عمان، ومواقع عسكرية أردنية تمهيدا لتنفيذ هجمات على األراضي 
   .األردنية

  12/11/2008الجزيرة نت، 
  

   نهائياً الفلسطينيينيقترحون قانوناً يمنع توطين لبنانيون نواب .38
يمنع نهائياً أي احتمال لتوطين الالجئين " آذار باقتراح تعديل دستوري 14 نائباً من قوى 11 تقدم :بيروت

 من الدستور تنص على أن 79 الفلسطينيين في لبنان، بحيث تتم إضافة فقرة جديدة على المادة الـ
من مقدمة الدستور، لجهة تجزئة لبنان أو تقسيمه أو القبول ) ط(األكثرية المطلوبة لتعديل الفقرة 

وهو ما يحول . بالتوطين، أو لتعديل المادة الثانية من الدستور، هي إجماع أعضاء مجلس النواب عليها
  ."و التنازل عن أي قسم من األراضي اللبنانيةعملياً دون حصول أي تعديل يسمح بتمرير التوطين أ
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العدو اإلسرائيلي يعمل جاهداً للحؤول دون عودة «وأرفق النواب اقتراحهم بأسباب موجبة ومنها ان 
الشعب الفلسطيني إلى أرضه، وهو يجد، بكل أسف، بعض التجاوب في األوساط الدولية، ما قد يسمح له 

على الفلسطينيين وعلى لبنان، من خالل مشاريع التسويات التي يتم باعتماد سياسة األمر الواقع وفرضه 
ولما كان الموقف اللبناني موحداً حول رفض أي مشروع للتوطين، أو التنازل . التداول فيها سراً وعلناً

عن أي قسم من األراضي اللبنانية، ارتأى النواب العمل على حسم هذا األمر وطنياً، وإخراجه من سوق 
ت واالتهامات والخالفات السياسية، وتفادي استغالل العدو اإلسرائيلي مواقف بعض القوى المزايدا

السياسية المستغربة التي تتهم قوى سياسية لبنانية أخرى بالموافقة على توطين الفلسطينيين، ال سيما أن 
ن، متهمة لبنانيين بعض الجهات السياسية في لبنان تثير قضية التوطين، وكأنها موضع خالف بين اللبنانيي

  .»آخرين بالعمل لحصوله
  13/11/2008الحياة، 

  
   عودة الحوار الداخلي ومشروع المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماسلعربية  جهود .39

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ الجريدة أمس، :  سمية درويش، أماني سعيد- غزة، رام اهللا، القاهرة 
أنية تُبذل على أكثر من صعيد من أجل عودة الحوار الداخلي ومشروع أن جهوداً عربية وفلسطينية مت

وذكرت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن . المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس
دوالً عربية تدخلت بقوة لالستماع إلى وجهتي نظر حماس وفتح من المشاكل العالقة بينهما، وستسعى "

وبينت ". ر في ما بينها ومن ثم القيام بمحاولة جدية إلنهاء االنقسام الفلسطينيهذه الدول إلى التشاو
المصادر المطلعة، أن جهوداً داخلية من مستقلين وحركة الجهاد اإلسالمي تبذل أيضاً في محاولة لتقريب 

  .وجهات النظر بين الحركتين المتقاتلتين
  13/11/2008الجريدة، الكويت، 

  
   الجامعة العربية ترفض ضغوطاً فتحاوية لمعاقبة حماس":ة الكويتيلجريدةا" .40

الفكرة من "إنها ترفض : رفضت جامعة الدول العربية مطالب من فتح بفرض عقوبات على حماس، قائلة
، ويأتي موقف الجامعة على عكس تصريحات "حيث المبدأ ألنها ستزيد من تعقيد األمور بدالً من حلها

المجلس الوزاري العربي األخير الذي شدد على أن الجامعة ستعاقب أي سابقة ألمينها العام وقرارات 
وقال مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية هشام يوسف، . فصيل يتسبب في تعطيل الحوار الفلسطيني

إن مسألة فرض العقوبات على الجهة المعطلة لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا، الفتا إلى أن زيارة 
ر وسورية تأتي في إطار التحضير لهذا االجتماع، من أجل إنجاحه والعمل على عودة موسى لقط

  .الفصائل الفلسطينية الى حوارات القاهرة مرة أخرى
  11/2008 /13الجريدة، الكويت،

  
  أنباء عن نقل مصر ملف الحوار الفلسطيني الى جامعة الدول العربية : "القدس العربي" .41

، أمس، ان القيادة المصرية "القدس العربي" مصادر فلسطينية مطلعة لـ اكدت:  وليد عوض- رام اهللا 
نقلت ملف الحوار الوطني الفلسطيني، الذي ارجأته القاهرة السبت الماضي الى أجل غير مسمى، الى 

وحسب المصادر، فان رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الذي . جامعة الدول العربية
يرة خالل االشهر الماضية لعقد حوار وطني فلسطيني شامل ينهي االنقسام الداخلي اوصى بذل جهودا كب

القيادة المصرية بنقل ملف الحوار والجهود المصرية التي بذلت مع جميع الفصائل خالل االسابيع 
، الماضية الى جامعة الدول العربية لتشكل وفدا من الدول العربية لالتصال مع الفصائل الفلسطينية

واشارت المصادر الى أن . وترتيب عقد حوار شامل في جامعة الدول العربية النهاء االنقسام الداخلي
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الرئيس المصري حسني مبارك يرفض امكانية ان ترعى القاهرة حوارا وطنيا فلسطينيا يفشل في انهاء 
كون الفشل في االنقسام الفلسطيني وفق ما اوضحته المصادرة التي اشارت الى ان مصر ترغب بأن ي

  .جمع الفصائل الفلسطينية النهاء االنقسام الداخلي عربيا وليس مصريا
  13/11/2008القدس العربي، 

  
  قرار بعض الفصائل ليس فلسطينياً ومصر لن تتخلى عن ورقتها أساساً للحوار: بسيوني .42

العالقات الخارجية ، رئيس لجنة "إسرائيل"دعا السفير المصري السابق لدى :  جيهان الحسيني- القاهرة 
فلسطينياً خالصاً وليس نابعاً من "في مجلس الشورى محمد بسيوني، الفصائل الفلسطينية إلى جعل قرارها 

وقال . واعتبر التحالفات اإلقليمية لفصائل مثل حركة حماس عائقاً أمام اتمام الحوار". أي جهة أخرى
ن فلسطينياً مئة في المئة حتى يمكن أن يعقد ال بد من أن يكو"بسيوني لـ الحياة، إن قرار الفصائل 

ال تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، بل تعمل "، متهماً قوى فلسطينية لم يسمها، بأنها "الحوار
وشدد على . ، في إشارة إلى استضافة دمشق قادة حماس"الجهة التي يقيمون فيها... لمصلحة جهة أخرى

 المصرية أرضية للحوار والتوافق، ألن هذه الورقة تعكس معظم لن تتخلى عن الورقة"أن القاهرة 
القواسم المشتركة بين التنظيمات الفلسطينية التي تم التوصل إليها من خالل الحوارات التي أجرتها مصر 

أي تعديالت أو تحفظات يجب أن تُبحث في اللجان التي ستشكل عقب "وأضاف أن ". مع هذه القوى
 -  الحكومة - األمن (ما جدوى تشكيل اللجان الخمس : "وتساءل مستنكراً". واراالجتماع الرسمي للح

إذا لم تبحث في كل التفاصيل والمالحظات إلضافة مسألة )  التعويضات-  منظمة التحرير - االنتخابات 
الورقة المصرية هي األساس، وطرح اآلراء والنقاشات يكون فقط من "، مشدداً على أن "أو حذف بند ما

لن تقطع اتصاالتها بمختلف القوى الفلسطينية ولم تهاجم أي "غير أنه أكد أن مصر ".  هذه اللجانخالل
، "طرف ولم تأخذ موقفاً متشنجاً من هذا أو ذاك، لكن مسألة الحوار مرجأة في انتظار تحديد موعد آخر

". لمناخ وتهيئة النفوسال يمكن القول إن الحوار فشل، لكن تم إرجاؤه إلى حين تهيئة ا"مشدداً على أنه 
ستظل تبذل مساعيها في اتجاه عقد الحوار، شرط أن تتوقف الحمالت اإلعالمية بين "وأشار إلى أن بالده 

، الفتا "الجانبين وأن تدرك التنظيمات الفلسطينية أنه ال جدوى للمناصب والمواقع طالما الدولة لم تتحقق
ابلة للحياة طالما استمر هذا االنقسام ولم تعالج األزمة بين لن يتم التوصل إلى دولة فلسطينية ق"إلى أنه 

القضية "، مذكراً بأن "مصر متمسكة باالستمرار في بذل جهود المصالحة"وأوضح أن ". فتح وحماس
وعندما يعقد الحوار الفلسطيني الشامل ويتم تشكيل . الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق األوسط

حة، سيحال الملف على الجامعة العربية لتوقيع هذا االتفاق في حضور اللجان وصوغ اتفاق للمصال
  ".وزراء الخارجية العرب

  13/11/2008الحياة، 
    

  المعلم ال يستبعد أن تكون آثار اليورانيوم المزعوم في موقع الكبر إسرائيلية .43
 التي زعمت تقارير قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، امس األربعاء، ان آثار اليورانيوم: دمشق

، قد تكون من 2007أيلول / العثور عليها في موقع الكبر الذي استهدفته طائرات إسرائيلية في سبتمبر
وقال المعلم، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري ردا . مخلفات القصف نفسه

وكالة الدولية للطاقة الذرية بعد سبعة إذا عدتم إلى أساس الشكوى األمريكية التي قدمت لل"على سؤال، 
أشهر من الغارة فإنها تقول إن الموقع مفاعل قيد اإلنشاء وليس قيد التشغيل، فإذاً السؤال من أين جاءت 
ذرات اليورانيوم المخصب؟ ألم يسأل أحد عن نوع المقذوفات اإلسرائيلية وما تحتوي أثناء تدمير هذا 

  ".المبنى
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سوابق في استخدام اليورانيوم المخصب في قذائفهم سواء في العراق " إسرائيل"كا وألمري" الفتا إلى أن 
  ".أو جنوب لبنان

  13/11/2008الخليج، 
  

  الجاري26وزراء الخارجية العرب يناقشون المصالحة الفلسطينية في  .44
س وزراء  أعلن مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية السفير هشام يوسف، أن مجل: وفا-القاهرة 

 . سينعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية،الخارجية العرب
وجدد السفير يوسف، في لقاء عقده مساء امس، مع مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين بمقر األمانة 

لة االنقسام وتعزيز الوحدة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، التأكيد على ضرورة إنهاء حا
 جميع القوى والفصائل الفلسطينية على العودة لطاولة الحوار، ،وحث السفير يوسف .الوطنية الفلسطينية

 .ألن االنقسام يضر كثيرا بقضية الشعب الفلسطيني العادلة
 13/11/2008، الحياة الجديدة

  
  القدسبيان من المؤتمرات الثالثة باستنكار تصعيد عمليات تهويد  .45

األمين العـام للمـؤتمر    ،خالد السفياني، ولمؤتمر األحزاب العربيةاألمين للعام ، عبد العزيز السيدأصدر  
عد عمليات  اتص نددوا فيه     ، بياناً  اإلسالمي – المنسق العام للمؤتمر القومي    ،منير شفيق ، و القومي العربي 

وجـاء فـي    .يس تحته وآخر بالقرب منه    تهويد القدس وتوسيع الحفريات أسفل المسجد األقصى وبناء كن        
المؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام لألحزاب العربية  والمـؤتمر          : اننا في المؤتمرات الثالثة   : "البيان

 االسالمي اذ نستنكر هذا التصعيد الصهيوني في تهويد القدس وتشديد الحصار على قطاع غزة               –القومي  
ر المفاوضات الثنائية التصفوية واطـالق التهديـدات واالسـتعداد          ومواصلة المؤامرة األميركية الستمرا   

لحروب عدوان جديدة ومستمرة، نهيب بجماهير األمة العربية وقواها الشعبية الحية وبكافة الدول العربية              
واالسالمية للوقوف الى جانب كفاح أهل القدس والشعب الفلسطيني ضـد التهويـد ومـصادرة البيـوت       

قدسات االسالمية والمسيحية، وضد حصار قطاع غزة والتهديـدات باقتحامـه ، كمـا              واالعتداء على الم  
نطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي أن تضعا موضوع القدس ومسجدها األقـصى علـى               
رأس أعمالهما وتتخذا االجراءات الكفيلة بردعها، وعدم االقتصار على االستنكار والمناشـدة، ونطالـب              

العربية واالسالمية بمقاطعة لقاء حوار األديان الذي ال يهدف اال الى تمكين أحـد قـادة الكيـان      األنظمة  
فما يجري في القـدس اآلن،      . الصهيوني من الظهور بمظهر المحاور والمتسامح امعاناً في التطبيع معه         

عـالم وممـا   وما يقوم به الجيش الصهيوني من اعداد لحروب عدوان جديدة أكبر واخطر مما ينقلـه اال        
  . "يصار الى الرد عليه عربياً واسالمياً ورأياً عاماً عالمياً

13/11/2008  
  

  يرمز الى الشقاق بين الغرب والعالم اإلسالمي والفلسطينيين" إسرائيل" الخالف بين :افنلند .46
ألمم المتحدة ألقت الرئيسة الفنلندية تاريا هالونن كلمة في الجمعية العمومية ل:  علي بردى–األمم المتحدة 

الذي أطلق بمبادرة من العاهل السعودي، رأت فيها أن " ثقافة السالم"في نيويورك، أمس، في مؤتمر 
والفلسطينيين يشار اليه عادة باعتباره قضية رئيسية، يرمز الى الشقاق بين " اسرائيل"الخالف بين "

مشيرة . دية لحل هذا الخالف وتدعمهاترحب بالمبادرات الج"وقالت إن فنلندا ". الغرب والعالم اإلسالمي
إلى أن المتعارف عليه عموماً أن أي حل يجب أن يرتكز على نموذج الدولتين والتوصل الى اتفاق على 

  .وضع الالجئين الفلسطينيين والقدس
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على اسرائيل أن توقف فوراً بناء المستوطنات، وعلى الفلسطينيين أن يوقفوا هجماتهم " كما أكدت ان 
  ".ة على األهداف اإلسرائيليةالعنيف

  13/11/2008النهار، 
  

   مؤسسة خيرية إسالمية بتهمة جمع أموال في أمريكا لتمويل حماسمحاكمة .47
بدأت هيئة محلفين أمريكية في والية تكساس أمس مداوالتها في اطار اعادة محاكمة مؤسسة .): ب.ف.أ(

 في اكبر ، وذلكمة متهمة بتمويل حماسخيرية مسلجمعية  ، وهياالرض المقدسة الموقوفة عن العمل
 مليون دوالر 12 ويقول المدعون الحكوميون ان المؤسسة جمعت اكثر من .محاكمة من هذا النوع

  ..إرهابيةلحساب حماس لكنهم ال يتهمونها بتمويل االرهاب مباشرة او بالضلوع في عمليات 
حماس وعملت بطريقة شرعية لجمع ن الجمعية الخيرية لم تدعم إ ،قال وكالء الدفاعمن جهتهم و

  . المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف مزرية في ظل االحتالل
  13/11/2008الخليج، 

  
   الخيرية إلشاعة التشدد الجماعات لتغالباسحماس اتهامات أمريكية ل .48

نظمة ائتالف الخير باعتبارها على األمريكيين التعامل مع م وزارة الخزانة األمريكية حظرت: واشنطن
منظمة تساعد في ضخ األموال الى المقاتلين الن أ ضحةو م.جماعة خيرية اسالمية تساعد حركة حماس
ن الحكومة ستصادر أي أموال في الواليات المتحدة أ و،االسالميين في الضفة الغربية وقطاع غزة

ة الخزانة لشؤون مكافحة اإلرهاب قال ستيوارت ليفي وكيل وزار وفي هذا الصدد .تسيطر عليها
مازالت جماعات إرهابية مثل حماس تستغل الجماعات الخيرية إلشاعة "والمخابرات المالية في بيان 

  ."التشدد في المجتمعات التي يسهل اختراقها وتوفير الدعم ألنشطتها العنيفة
  12/11/2008رويترز، 

  
 الفلسطينيين التخلي عن العنف يطلب من أنحد منا ال يحق أل: نورمان فينكلشتين .49

صناعة "صاحب كتاب  الكاتب واالكاديمي االمريكي نورمان فينكلشتينأكد :  سمير ناصيف- لندن 
، "إسرائيل" منصبه في جامعة دي بول االمريكية بسبب مواقفه المعادية لسياسات  الذي فقد،"الهولوكوست

 مع ان الالعنف حسب غاندي قد يحقق ،عن العنفال يحق الحد منا ان يطلب من الفلسطينيين التخلي أنه 
 بجامعة "يونيفرستي كوليج "بدعوة من مجموعة اصدقاء فلسطين في كلية خالل محاضرة له ودعا .نتائج

 عام  العربيةالقمة لندن الى ادراك العالم بان الدول العربية قدمت مبادرات الى اسرائيل في مؤتمر
 . ضت غزة للحصار وشن هجوم اسرائيلي على لبنانقوبلت بالرفض وتعرإال أنها ، 2002

13/11/2008 ،القدس العربي  
  

   الماضي تشرين األولفي بليون دوالر 255 خسرت أسواق المال العربية .50
 بليون 255خسرت أسواق المال العربية في تشرين األول أكتوبر الماضي :  شفيق األسدي- أبو ظبي 

إن ": ، وقالت"باالنهيار الكبير"تراجع أسواق األسهم العربية  لالستثمار "رسملة"ووصفت شركة . دوالر
  ."آثار أزمة المال العالمية عمت أرجاء العالم ولم يتبق مكان آمن للمستثمرين

ولفتت في تقرير أصدرته أمس عن تطورات أسواق المال العربية في تشرين األول، إلى أن مؤشر سوق 
 في المئة لتكون أسوأ خسارة شهرية تسجل منذ إطالقه 22جمالية األسهم العربية سجل انخفاضاً نسبته اإل

ورصد التقرير سيطرة موجات البيع، بدافع القلق، على األسواق كافّة، فخسرت  .2005 و يولي/في تموز
 في 35 و25البورصات اإلقليمية، باستثناء أسواق صغيرة مثل تونس والمغرب ولبنان والبحرين، بين 
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 في المئة 55 في المئة بلوغاً إلى 33ق المصرية األسوأ أداء، بحيث بلغت خسائرها وكانت السو. المئة
وأشارت إلى أن السوق السعودية، الكبرى بين  .من بداية السنة لتكون أضعف األسواق اإلقليمية أداء

  في المئة منذ بداية50 في المئة متراجعة 26األسواق العربية، أبدت أداء أفضل بقليل فقط فخسرت 
وتعرضت السوق الكويتية، التي اتسمت بالمتانة النسبية سابقاً، إلى خسائر جسيمة بعد مخاوف . السنة

وخسرت سوق دبي المالية  . في المئة24متنامية في شأن قطاع المصارف واالستثمار، وبلغت خسارتها 
ني أسوأ األسواق أداء  في المئة وتكون ثا50 في المئة لتصل خسائرها اإلجمالية لهذه السنة إلى 29نحو 

 في المئة 16وكان أداء سوق أبو ظبي أفضل من سوق دبي إال أنها خسرت . في المنطقة بعد مصر
  . في المئة27ليرتفع مجموع خسائرها الى 

  13/11/2008الحياة، 
  

   الفلسطيني محاولة للفهم الحوار .51
  رائد نعيرات

ادت ترتبط  بتحقيق مكاسب  ألحد األطراف  إن من  سيرورات األحداث واألزمات وتراتبيتها أنها ع
على حساب أطراف أخرى، وهذا ما يجعلها سهلة الفهم والهضم، وعطفا على ذلك يمكن تفهم تصلب 
األطراف في رأيها  تجاه الحلول، إال أننا ونحن نفكك األزمة الفلسطينية المعاصرة ونحلل عناصرها نجد 

هل هي طبيعة القضية الفلسطينية .  تتناسل االسئلهأن هناك معضلة في فهم ما الذي يجري، وهنا
بتعقيداتها، والتي تستعصي على الفهم أحيانا؟ أم هي افرازات طبيعية لما يختلج عقل المواطن الفلسطيني 
من أن قياداته لديها عقم في التفكير؟ وبالتالي فكل شئ مقبول، وكل شئ جاهز للتعامل معه بطريقة 

ي السياسة أو حتى في الحياة يمكن تبريره، ولكن تبقى حقيقه مهمة، وهي وأخرى، بالتأكيد كل شئ ف
كيف نقنع ..... كيف نفسر البناءنا ما آلت إليه الحال السياسية الفلسطينية..... كيف نبرر ما نحن فيه

طفال في أن ما نقوم به سيحقق الدولة الفلسطينية المستقله، سواء في حدود الرابع من حزيران، او في 
  . فلسطيني التاريخيةكل
كل هذه اسئله لم يعد باالمكان تفسيرها، ال بخطاب منمق يستند إلى العديد من  ...وماذا ...وماذا ...ماذا

نعم  نسمع الطرف هذا ونحلل . الحجج والبراهين، وال عبر منطق ال يمكن للعاقل إال أن يتعامل معه
الطرف االخر وكذلك وال يمكن لنا إال اإليمان حججه وبراهينه، ونجد أنفسنا رهينة لتصديقه، ونسمع 

وما أن نذهب إلى بيوتنا او نخلد إلى أنفسنا شيئا قليال حتى نبدأ نتهم أنفسنا بالغباء . بأفكاره وتصديقه
ونلوم الذات، ففي هذه اللحظات الواقع هو الذي يتكلم، والواقع ال يمكن أن يعبر عن نفسه إال كما هو، ال 

  .رات منمقه، وال حجج منطقية، لوال أساليب خطابية عاليهيمتلك الواقع عبا
إلى كل رب أسرة أصبح بحاجة إلى العديد من دورات فن ادارة الصراع السياسي ليستطيع  الواقع يقودنا

أن يكون رب أسرة ناجح  فلم تعد االبوة وعطفها قادرة على منح االسرة ضمان االستقرار حتى في 
 حتى في اختيار الصحون على المائدة  فلون الصحن بالنسبة لالم اصبح له تناول وجبة من الطعام، او

  .معنى، ألنها قد تتهم من قبل ابناءها بانحيازها السياسي لهذا الطرف او ذاك
الواقع يقودنا إلى أن كل منا اصبح بحاجة إلى العديد من دورات التحليل السياسي، ليفهم طبيعة 

وحتى . الخ حتى يفهم ما يوجهه اآلخرون من اتهامات لبعضهم البعض......التقاطعات اإلقليمية والدولية
  .فكلنا بتنا منقسمين على ذاتنا  شئنا أم أبينا. يكون مستقرا مع نفسه وذاته

الواقع يقودنا كذلك إلى توخي الحذر في وقفتنا في محادثاتنا مع األصدقاء والجيران واألحباب، نتكلم 
ة السياسي العالي، وكلنا يعلم إننا ال نتكلم الحقيقة، لسبب او آلخر ولكن كما باأللغاز، ونعبر بدبلوماسي

  .نفس الشعور لدى الجميع وان همو كتموا والسر في إعالن: يقول الشاعر 
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نعيش حالة االنفصام السياسي، فعندما نسمع قياداتنا بنبراتها العالية تجاه بعضها البعض ترتفع نشوتنا، 
وما إن تنتهي الخطابات . اد العالم، فلغتنا  الخطابية أعلى من لغة باراك اوباماونشعر كأننا نحن أسي

. ونعود وإذا بنا نسمع صوت دبابات الجيش اإلسرائيلي وهي تهدر مستبيحة الضفة الغربية، قتال واعتقاال
  .وغزة تهدد أنها ستكون على موعد مع الظالم

" اهللا يخلصنا منكم قريب وعاجل األيام" ني وهنا ندعوا نشاهد تعذيب جنود إسرائيليين لشاب معتقل فلسطي
وبعدها تبدأ شاشاتنا بعرض، ما نقوم به تجاه بعضنا البعض، وال ندري ماذا نقول، او طبيعة الدعوة التي 

  ........نوجهها، فقد يكون اخونا المتضرر، وقد يكون اخونا الفاعل
سطيني، أحيانا نسمع صرخات بعضهم، وأحيانا هذه وتلك أالف الخلجات واآلهات التي تراود كل فل

أخرى نجد من يبوح، ولكن إذا كان هناك من ال يتكلم فال يعني ذلك البته انه ال يتالم، إال اذا كان ليس 
  !!!!!.بفلسطيني 

نعم السلم األهلي الفلسطيني لم يعد فقط مهدد بل انه تدمر، ونحن بحاجة إلى أالف البرامج والخطط إلى 
ميمه وبناءه من جديد، والحوار هو أول هذه الخطوات، فإذا لم نستطع أن ننتج حوار وبأسرع إعادة تر

وقت ممكن فنحن نسير إلى بناء خاو اإلنسان فيه ال يصلح أن يكون طبيعيا، فكيف سيكون مواطنا صالحا  
ق مشاريع تنمية  قادرا على أن يحمل سواء عبئ المقاومة من اعتى دوله في العالم، او انه قادر على تطبي

اقتصادية وسياسية صاغ  مشاريعها  اعتى عباقرة العالم لتستطيع أن تحدث اختراق في التنمية  بموافقة 
  .االحتالل الذي احد أهم أهدافه عدم إحداث تنمية

الحوار اليوم وغدا وبعد غد مهدد ليس الن القادة ال يريدون حوارا، على الرغم أن هذا قد يكون، ولكن 
اللي بيدة "طن مهما كان  يدرك أن القيادات أسهل ما لديها هو االتفاق  حسب المثل الشعبي كل موا

ولكن الحوار مهدد من الجماهير التي تعيش الحالة التي ذكرناها سابقا، لذا يجب على " المغرفة ما بجوع
صر قوة دافعة يجب تحويل الجماهير لعن. العقالء من الشعب الفلسطيني تحييد الجماهير لهذا الحوار

يجب على الجمهور الفلسطيني أن يشعر انه كسب من . إلنتاج حوار أوال، وحاضنه لهذا الحوار الحقا
بالتأكيد هذا ال يكون عبر تبيان أهمية . الحوار، وبذهاب الحوار فانه سيدفع الثمن الذي يدفعه هذه األيام
فلنجعل الواقع كما صنع . ارض الواقعالوحدة والخطابات ولكن هذا يتم عبر الخطوات الملموسة على 

  . فعله في الماضي هو الكفيل بتغيير هذا الفعل لدى الجماهير في الحاضر او المستقبل
13/11/2008  

 
  مصداقية أوباما على المحك الفلسطيني .52

  رنقوال ناص
الم ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس االميركي المنتخب باراك اوباما تـسريع عمليـة الـس               

وناشده رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان يسير على نهج               
بوش بينما ناشدته حركة المقاومة االسالمية حماس االستفادة من اخطاء سلفه خـالل             . سلفه جورج دبليو  

سرائيلي في مبادرة جنيف    واليتيه طيلة ثماني سنوات، التي وصفها احد مهندسي اتفاق اوسلو والشريك اإل           
يوسي بيلين بانها كانت كارثية، وما بين االستجابة لهذه او تلك من المناشدتين الفلسطينيتين، اي ما بـين                  
السير على نهج سلفه وبين االستفادة من اخطائه، سوف تتقرر مصداقية اوباما فلسطينيا النها تضع على                

تغيير الذي رفعه طوال حملته االنتخابية فأوصـله الـى          المحك العربي بعامة والفلسطيني بخاصة شعارال     
  .البيت االبيض

واذا كانت مناشدة حماس الوباما تنطوي على امل في تغيير اميركي جذري يفترق في الرؤية والنهج عن                 
سياسة بوش فان مناشدة منظمة التحرير تنطوي هي ايضا على امل في التغيير لخصه عباس بقوله فـي                  

 انه يأمل ان ينجح اوباما فيما فشل بوش في تحقيقه ولخصه عريقات بالقول في اليـوم                 العاصمة المجرية 
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نفسه انه يأمل في ان يحول اوباما رؤية بوش في حل الدولتين الى مسار واقعي فورا، وشتان مـا بـين                     
ستعداد مضموني التغيير الذي يأمل فيه قطبا االنقسام الفلسطيني الراهن بالرغم من اعراب كليهما عن اال              

رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مـشعل فـي العـرب اليـوم             " (الحوار"ولـ  ) عباس" (التعاون"لـ  
  .مع الرئيس االميركي المنتخب) االردنية

غير ان المؤشرات االولى الصادرة عن واشنطن تنذر بخيبة امل فلسطينية وال تبشر باي تغييـر، واول                 
ء االكيد لدولة االحتالل التي يحيط اوبامـا بهـا نفـسه، اذ انـه               هذه المؤشرات البيئة البشرية ذات الوال     

باختياره لنائب رئيس مثل جو بايدن، الذي قال العام الماضي ان إسرائيل هي القوة الوحيدة االكبر التـي                  
تملكها اميركا في الشرق االوسط وانه يفتخر بان يصف نفسه بانه صهيوني وبانـه لـن يـدير ظهـره                    

ف اوباما بكون مقر الرئاسة االميركية يعج فعال منذ سنوات بالموالين اليهود لهذه الدولة              إلسرائيل، لم يكت  
ولجماعات الضغط السياسي العاملة في خدمتها بل انه عزز هذه البيئة باختياره عضو مجلس النواب في                

 جيش دولة    إسرائيلية مزدوجة وخدم في    -الكونغرس رام بنيامين عمانوئيل، الذي يحمل جنسية اميركية         
االحتالل، لمنصب رئيس هيئة موظفي البيت االبيض ليكون هذا االبن لعضو فـي منظمتـي االرغـون                 
وايتسل اليهوديتين االرهابيتين هو الذي ينسق عالقاته مع ابنة احد قادة االرغون تسيبي ليفني المرشـحة                

  .الدولةلرئاسة وزراء دولة االحتالل والتي تشغل حاليا منصب وزيرة خارجية هذه 
 والمعروف لدى الفلسطينيين    -كما كان اليهودي دنيس روس المرشح بقوة لتولي منصب هام في ادارته             

 إسرائيلية اكثر من حرصه كمفاوض علـى        -كوسيط اميركي يحرص على وجود عملية سالم فلسطينية         
ومنهم الـسفير    يتصدر فريق مستشاري اوباما حول الشرق االوسط         -وصول هذه العملية الى اية نتيجة       

االميركي السابق في تل ابيب دان كورتزر ودان شابيرا وكالهما يهودي، وكأنما ال يكفي اوباما وجـود                 
ثالثة عشر عضوا يهوديا في مجلس الشيوخ وواحد وثالثين عضوا يهوديا في مجلس النواب ليقدموا لـه                 

يل واولويـة عالقاتهـا     وللكونغرس المشورة حول افضل الطرق للوفاء بتعهده بـضمان امـن إسـرائ            
  .االستراتيجية مع الواليات المتحدة

على خلفية هذه المحيط االستشاري حول اوباما فان حرص حملته االنتخابية على التنصل العلني من اي                
تأثير لمعرفته بشخصيات اميركية من اصل فلسطيني مثل ادوارد سعيد ورشيد الخالدي علـى ارائـه او                 

يطرة الموالين إلسرائيل على فريق مستشاريه حول الـشرق االوسـط بـضم             سياساته، بدل ان يوازن س    
شخصيات من اصل عربي وفلسطيني الى هذا الفريق، ال يمكن تفسيره اال باعتبـاره سـابقة تمثـل اول      

 اليهودي في الواليات المتحدة، مما يبعث برسالة سلبية الى          -اذعان براغماتي له لقوة اللوبي الصهيوني       
 تنذرهم بان عهده ال يمكن ان يبشر بافتراق عن االنحياز االميركي التقليدي لدولة االحـتالل                الفلسطينيين

او يبشر بتوازن اميركي بين طرفي الصراع العربي اإلسرائيلي، خصوصا بعد الزيارة التـي قـام بهـا     
روت اوباما في يوليو الماضي لبنحاس آمار الذي اصيب في رجله بصاروخ فلسطيني في مستوطنة سـدي          

ووعده له بان يكون من اوائل المدعوين لزيارة البيت االبيض دون ان يوازن اوباما تلك الزيـارة وذاك                  
الوعد بزيارة ووعد مماثلين لمخيم وجريح فلسطيني من ضحايا سـتين عامـا ونيـف مـن االرهـاب                   

  .الصهيوني واالحتالل اإلسرائيلي
 اوباما هو مجموعة من المخضرمين المـوروثين        ان فريق المستشارين حول الشرق االوسط الذي اختاره       

 2000 وقمة كامب ديفيد عـام       1993من عهد الرئيس االسبق بيل كلينتون الذي رعى اتفاق اوسلو عام            
وكالهما كان فشال ذريعا من وجهة نظر فلسطينية عليها اجماع ال يشذ عنـه سـوى فريـق الرئاسـة                    

الرئيس عباس بمناسبة اخر ذكرى سنوية لتوقيع اتفاق        المفاوض، حسب المقابلة التي اجرتها هارتس مع        
اوسلو، ويمثل هذا بدوره مؤشرا سلبيا اخر ال يبشر باي تغيير في النهج االميركي للتوصل الى اي حـل                   
  . يمكن وصفه بالعادل والشامل والدائم للصراع، فالذين اثبتوا فشلهم من الصعب ان يكونوا عنوانا للنجاح
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ة كوندوليزا رايس وزيرة خارجية بوش التي بدأتها يوم الخميس الماضي في دولة             وقد رحب اوباما بجول   
االحتالل وتابعتها في الضفة الغربية المحتلة في اليوم التالي وهي جولة يثير توقيتها الكثير من الـشكوك                 

يقود الى السبب   الفلسطينية لسببين رئيسيين اولهما ان واليتها قد انتهت ولم يعد لديها ما تقدمه عمليا مما                
الثاني وهو ان اجتماعها مع الرئيس عباس في السابع من الشهر ثم حـضورهما معـا اجتمـاع اللجنـة               
الرباعية الدولية في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر االحمر في اليوم التالي قبل توجـه عبـاس                  

يمكن الي مراقب ان يعزله عـن       الفتتاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة في العاشر من الشهر ال            
على هذا الحوار، كما ان ترحيب اوباما بجولتهـا         " الرباعية"الفيتو االميركي الذي وضعته رايس وتتبناه       

الجهود االميركية لتقديم معونـة مباشـرة الـى الـشعب           "هذه ال يمكن ايضا عزله عن تأييده المعلن لـ          
، "نبذ العنف واالعتراف بحق إسرائيل في الوجـود       الفلسطيني بتجاوز اي حكومة تقودها حماس وترفض        

بحيث يكاد يستحيل االستنتاج بان اوباما يعد فعال بالسير على نهج بوش وبتجديد الفيتو الذي كان يفرضه                 
باعتبارها براءة ذمـة    " الرباعية"بوش على الحوار الفلسطيني وبااللتزام بالشروط اإلسرائيلية التي تبنتها          

ويقف الحوار الفلسطيني واالنقسام الوطني الذي      !ي توقيعها قبل رفع الحصار عنه       يجب على كل فلسطين   
المأمول فلسطينيا الذي وعد به اوباما في مجال الـسياسة الخارجيـة            " التغيير"يسعى الى انهائه في قلب      

  .االميركية، اذ هنا يكمن المحك الحقيقي لمصداقية اوباما الفلسطينية
 تفهما عميقا لماذا ال تستطيع إسرائيل القبول بعودة الالجئين الفلسطينيين، كمـا             واذا كان اوباما قد اظهر    

مـصطفى  . قالت ليفني اثر زيارته لسديروت، فان مجموعة من انصار السالم منهم جيمس ابو رزق ود              
: البرغوثي لخصت له يوم الخميس الماضي التغيير الواقعي الذي تأمل فيه منه في سبع توصـيات هـي                 

 اتفاقيات جزئية لصالح اتفاق شامل على قضايا الوضع النهائي، ولعب دور اكثر توازنا يعيـد                تجنب اي 
للوسيط االميركي نزاهته ومصداقيته المفقودتين، والسماح للقانون الدولي بان يكون القوة المحركـة الي              

ـ               ة الـضغط   حل للصراع، وحث إسرائيل على تبني مبدأ االرض مقابل السالم المقبول دوليـا، وممارس
الالزم على إسرائيل لوقف التوسع االستيطاني وغير ذلك من االجراءات التي تنـسف عمليـة الـسالم،                 
ومعالجة االسباب الجذرية للصراع، واشراك المجتمع الدولي واالمم المتحدة في البحث عـن مقاربـات               

ريحة الى اي توجه    ولم يصدر عن اوباما وفريق مستشاريه حتى االن اي اشارة ص          . جديدة لحل الصراع  
كهذا، باستثناء تكرار اسطوانة بوش المشروخة عن رؤية حل الدولتين ومنح عملية السالم اولويـة فـي                 

  .سياستهم الخارجية
ان الحد االدنى المقنع فلسطينيا للتفاؤل بحدوث تغيير نوعي في النهج االميركي باتجاه تحول استراتيجي               

الم اعاله يتمثل اوال في رفع الفيتو االميركـي عـن الوحـدة             يتقاطع في االقل مع توصيات انصار الس      
الوطنية الفلسطينية او في تطبيقه بصورة تبادلية على من يمارسون ارهاب الدولة وعنفهـا ويجـاهرون                

  .بالترانسفير للعرب في الطرف االخر
فة واحـدة مـن     ويتمثل ثانيا في وقف التدخل االميركي في الشان الفلسطيني الداخلي والوقوف على مسا            

القوى السياسية الفلسطينية اسوة بالنرويج وروسيا وتركيا التي ال يوجد اي شك في دعمها لعملية الـسالم                 
  .وانسجاما مع انفتاح دبلوماسية واشنطن على المعارضات السياسية في العالم كافة اال في فلسطين

اع غزة وفتح طرق القطاع البريـة       ويتمثل ثالثا في رفع الحصار العسكري واالقتصادي والمالي عن قط         
والبحرية الى العالم الخارجي، ورابعا في رفع الحصار عن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية واطالق               
حرية حركة البشر والسلع فيها، وخامسا في وضع االنتقادات االميركية للتوسع االستيطاني االسـتعماري              

لة االحتالل لالستجابة الى مطالبـات المجتمـع الـدولي          اليهودي موضع التطبيق فورا بالضغط على دو      
المتكررة بوقف هذا التوسع، وسادسا في ربط الثالثين مليار دوالر التي تعهد بها بوش لدولة االحـتالل                 

  .على مدى عشر سنوات بالتزامها بتعهداتها في االقل حسب االتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني
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" مبدأ بوش "المقنع فلسطينيا بان يحدث اوباما تغييرا نوعيا، سابعا، في التخلي عن            كما يتمثل الحد االدنى     
 الذي اطلق يد االلة العسكرية الجامحة لدولة االحتالل حرة لتدعم جموحه الحربي في المنطقة               2002لعام  

 ثم بالعدوان   بحجة الدفاع عن امنها ومحاربة االرهاب، بداية بعملية الدرع الواقي ضد السلطة الفلسطينية            
 الذي دافع اوباما عنه باعتباره حقا مشروعا بالدفاع عن النفس، ويتمثل ثامنا فـي               2006على لبنان عام    

  !توجيه نقد إلسرائيل ولو لمرة واحدة فحتى سلفه بوش قد فعل ذلك 
  13/11/2008الوطن، قطر 

  
  !المناورات التكتيكية والصراعات الجيوسياسية.. سبب المأزق الفلسطيني .53

 صالح القالب
ما كان يجب ان يفاجئ انهيار الحوار الفلسطيني بالطريقة التي انهار فيها أياً كان، وبخاصة الذين تابعوه 

، التي يواصل "حماس"عن قرب وتهمهم تطورات الساحة الفلسطينية، فاألمور كانت واضحة ومعروفة و
 مسيرة النضال الشاقة والطويلة، كانت قد التغزل بظفائرها ثوار الوقت الضائع الذين فقدوا مواقعهم في

مهدت لهذا الهروب من آخر اجتماعٍ تحاوري كان من المفترض ان يتم في القاهرة قبل أيام بزوبعة 
كانون (الذي تَنْصب له كميناً عند منعطف الثامن من يناير ) أبومازن(إعالمية ليس ضد محمود عباس 

 .تستحق إال اإلشادة والشكر والتقديرالمقبل وإنما ضد مصر التي ال ) الثاني
 يالقي ما القى مجيـر أم عامر     من يصنع المعروف في غير أهله

تريد ال حواراً وطنياً وال غير وطني فهدفها بعد انقالب الرابع عشر من يونيو " حماس"ما كانت 
س الفلسطيني الراحل العام الماضي أصبح واضحاً وال تراجع عنه وهي كان قد حاورها الرئي) حزيران(

ياسر عرفات لنحو عشرين عاماً وعرض عليها مغريات كثيرة وقدم لها تنازالت مجزية لكن بدون أي 
والمقاومة من بيروت أرادوها أال " فتح"جدوى والسبب هو ان الذين أنشأوها بعد إخراج منظمة التحرير و

 .جب ما قبلها وتلغي كل ما هو قائمتكون شريكاً ألي كان وأن ترث الحالة الفلسطينية كلها وأن ت
الى حين إجراء االنتخابات األميركية الجديدة وانتخاب رئيس ديموقراطي يحل " التهدئة"لكن ألن أمراً بـ

مكان الرئيس الجمهوري جورج بوش في البيت األبيض قد صدر من طهران بالتشاور مع دمشق 
اهللا في لبنان وبما قامت به بعض الميليشيات العراقية بما قام به حزب " حماس"وباالتفاق معها فقد قامت 

التابعة للحرس الثوري وفيلق القدس وانصاعت لهذا األمر وبادرت الى وقف لعبة الصواريخ الدخانية 
وعقد اتفاق هدنة مع إسرائيل ولقد استجابت لرغبة مصر بإتمام الحوار الفلسطيني وتوحيد موقف 

أميركي جديد وتحل إدارة ُأخرى محل اإلدارة الحالية وهي مصممة على الفلسطينيين قبل ان يأتي رئيس 
 .تفجير هذا الحوار في اللحظة المناسبة وبعد استنفاذ غرض االستفادة من عامل الوقت

لجأت الى إفشال هذه المحاولة المصرية ألن الرئيس محمود " حماس"ليس صحيحاً على اإلطالق ان 
بيها المعتقلين في سجون السلطة الوطنية فهذا مجرد مبرر جرت عباس امتنع عن اإلفراج عن منتس

للقيام بما قامت به والمعروف ان هذه الحركة كانت قد وضعت شروطاً تعجيزية لحضور " فبركته"
االجتماع الذي كان مفترضاً عقده قبل ثالثة أيام من بينها ان يحضر أبو مازن ليس بصفته رئيساً للسلطة 

مع اإلصرار على ان يكون حضور خالد مشعل " فتح"ه التنظيمية كرئيس لحركة الوطنية، إنما بصفت
 .مرهوناً بحضوره

، الذي كان أعلن عنه خالد مشعل "فسطاط الممانعة والمقاومة"المرتبطة بحلف هو " حماس"والصحيح ان 
ون الرجوع في مهرجان مخيم اليرموك الشهير، ال تستطيع اإلقدام على أي خطوة وال اتخاذ أي موقف بد

أوالً الى طهران وثانياً الى دمشق، والمعروف ان األوامر التي صدرت عن هاتين العاصمتين هي التي 
أفشلت اتفاق مكة المكرمة الشهير وأفشلت اتفاق صنعاء الذي غدا مشروعاً عربياً بعد ان تم طرحه من 

 .ت عليهقبل الرئيس علي عبد اهللا صالح على قمة دمشق العربية األخيرة ووافق
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ولدت والدة غير والدة كل التنظيمات الفلسطينية " حماس"هناك مسألة يجب أالَّ تَغْرب عن البال وهي ان 
األخرى فهي جاءت حسب اعترافات وتصريحات السفير اإليراني السابق في دمشق محمد حسن أختري 

ي العراق كإبن شرعي للثورة مثلها مثل حزب اهللا اللبناني والحركة الحوثية في اليمن وجيش المهدي ف
اإليرانية والمعروف أنه ثبت ان هذه الثورة وإن هي نأت بنفسها ولو ظاهرياً عن القومية الفارسية إال 
أنها وضعت على رأس أهدافها تجديد ما حاوله الشاه محمد رضا بهلوي وهو ان تكون إيران هي القطب 

وهكذا فإن الفرق بين إيران . ألقوى في اإلقليم كلهالرئيسي في هذه المنطقة وأن تكون صاحبة النفوذ ا
وبين سوريا بالنسبة لعملية السالم وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين هو ان دمشق ساهمت 

" تكتيكية"في إفشال اتفاق مكة المكرمة وأسهمت في عرقلة الحوار الوطني الفلسطيني األخير كسياسة 
 القضية الفلسطينية مادام ان قضية الجوالن التزال عالقة في عنق الزجاجة هدفها إحباط أي خطوة لحل

ومادام ان مثل هذا الحل سيساهم في تهميش الدور اإلقليمي السوري الذي كان أحد إنجازات الرئيس 
 .الراحل حافظ األسد والذي انحسر انحساراً كبيراً في السنوات األخيرة

في إحباط جولة الحوار الفلسطيني األخيرة التي رعتها مصر ان لقد أرادت دمشق من خالل مشاركتها 
تُفهم الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما بأنها هي الرقم الرئيسي الحقيقي في معادلة الشرق األوسط 
على الجانب العربي وأنه على الذين أنجزوا حلولهم ان يتنحوا جانباً ألنهم لم تعد لديهم أية أوراق 

ن يلعبوها على طاولة المفاوضات وأنه ال حل على المسار الفلسطيني ما لم تحل قضية باإلمكان ا
الجوالن وأن حقيقة الشرق األوسط أنه ال حرب وال سالم بدون سوريا وبعيداً عن دورها ومكانتها في 

 .هذه المنطقة
بط مسارها بالمسار كانت سوريا في بداية عملية السالم قد جربت الحلول االنفرادية ظناً منها أن ر

باتت تصر " كلٌّ يقلع شوكه بنفسه"الفلسطيني سيعيق أي تقدم على مسارها لكنها بعد ان سادت سياسة 
خوفاً من االستفراد على الحل الشامل وعلى أال يتقدم المسار الفلسطيني ويتم إنجاز حل للقضية 

كر الى تجميع ما تستطيع تجميعه من الفلسطينية قبل حل قضية الجوالن ولذلك فإنها بادرت وفي وقت مب
 .التي تعتبرها ورقة رابحة" حماس"األوراق الفلسطينية وفي مقدمة ذلك ورقة 

هذا بالنسبة لسوريا، التي كانت ربطت نفسها في حلف مع إيران من أجل تعزيز الدور السوري اإلقليمي، 
ظر الى الوضع الفلسطيني من زاوية غير أما بالنسبة لطهران فإن موالها يختلف عن هذا الموال فهي تن

التي تنظر من خاللها سوريا والمسألة بالنسبة إليها هي الواقع االستراتيجي " التكتيكية"الزاوية 
الذي استجد في الشرق األوسط بعد انهيار االتحاد السوفياتي وبعد هزيمة العراق في حرب " الجيوسياسي"

 وإسقاط نظام صدام حسين فالمعادلة بعد كل هذه التطورات الخليج ثم بعد الغزو األميركي للعراق
 .أصبحت ثالثية أي أميركية ـ إيرانية ـ إسرائيلية

بعد هذه التطورات لم يبق الصراع بين إيران الثورة وإسرائيل صراعاً أيديولوجياً بل هو تعدى هذا 
حق بأن تكون الرقم وأصبح إن ليس صراعاً بل منافسة جيوسياسية حيث ترى طهران أنها هي األ

األساسي في معادلة هذه المنطقة بينما يرى اإلسرائيليون وهم يسعون إلقناع األميركيين بهذا بأن تحقيق 
 .اإليرانيين لهذا الهدف سيهدد الدولة اإلسرائيلية كوجود وسيلحق ضرراً كبيراً بالمصالح األميركية

واختراع حزب اهللا فهذا الصراع الجيوسياسي " حماس"ولهذا فقد لجأت إيران الثورة الى اختراع حركة 
بالنسبة إليها يقتضي إحباط أي توحيد لموقف الفلسطينيين في اتجاه إنجاز عملية السالم وبخاصة إذا 
شملت المسار السوري والتي إن هي ُأنجزت قبل وصول طهران الى هدفها فإنها ستفقدها إحدى أوراقها 

وتهميشاً قد يجعلها تخسر هذه المعركة االستراتيجية الجيوسياسية األساسية وأنها ستواجه استفراداً 
 " !!.المعتدلة"لمصلحة األميركيين واإلسرائيليين ودول الشرق األوسط 

والمؤكد ان هذا هو الذي دفع المملكة العربية السعودية، الحريصة على عدم إلحاق الفلسطينيين بأي 
 اتفاق مكة المكرمة الذي جرى اغتياله قبل ان يرى النور تحالف إقليمي على حساب قضيتهم، الى إنجاز



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1255:         العدد       13/11/2008 الخميس: التاريخ

وهو الذي دفع مصر الى القيام بكل هذه المحاوالت التي قامت بها إلنهاء االنقسامات الفلسطينية ولتوحيد 
كل فصائل العمل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير كي ال تضيع فرصة عملية السالم وكي ال يتحول 

 .جرد أوراق في اللعبة اإلقليمية في هذه المنطقةالفلسطينيون الى م
  13/11/2008الشرق األوسط، 

  
  بيريس "الحاخام" مواعظ .54

 عبد الباري عطوان
مارس الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس ابشع انواع الكذب والخداع اثناء القائه خطابا امام المـشاركين               

ورعاية االمم المتحدة وامينها العام في نيويـورك        الذي ينعقد بمبادرة سعودية     " حوار االديان "في مؤتمر   
فقد صور إسرائيل على انها حمامة سالم ال تقتل وال تجـوع وال تحاصـر وال تحتـل اراضـي                    . حاليا

اآلخرين، وسرد انجازاتها في توقيع معاهدات سالم مع جيرانها العرب، واظهر هؤالء، اي العرب، كما               
 . ويحرمون األجيال المقبلة من االستقرار والعيش الكريملو انهم هم الذين يقتلون االطفال،

بيريس وكعادته في التالعب بالكلمات، والتباكي على ضياع فرص السالم، حرص على التركيـز فـي                
بـذور  "كلمته على ان التعايش مزدهر في المنطقة، والمشكلة الوحيدة تكمن في اولئك الـذين يبـذرون                 

يجب التـصدي   "ولذلك  " ان هؤالء يذبحون الناس وكأنهم شياه     "وقال  ". الكراهية، وتعميق فجوة الخالفات   
لهم، وان نرفع رايات االخوة، مما سيؤدي الى تحقيق فرص التعايش والسالم وقيام عالقـات اقتـصادية                 

 ".وثقافية تقدم رؤية للمنطقة ككل
يل وامريكا، وبعض الـدول     يميط اللثام بطريقة او بأخرى عن االستراتيجية التي تأمل إسرائ         " ملغوم"كالم  

 إسرائيلي يتصدى الولئك الذين يبـذرون بـذور         -العربية، بتطبيقها في المنطقة، اي خلق تحالف عربي         
الكراهية هذه، اي مقاومة االحتالالت اإلسرائيلية لألراضي والمقدسات العربية واالسالمية في فلـسطين             

 .وسورية ولبنان
 عندما يشير الى اولئك الذين يذبحون الناس كالشياه، وانما يقصد           من المؤكد ان بيريس ال يقصد إسرائيل      

اآلخرين، اي العرب والمسلمين، فإسرائيل وقواتها تقصف اطفال غزة والضفة وجنوب لبنـان بـالورود               
والرياحين، وترسل لهم علب الحلوى وااللعاب االلكترونية فـي االعيـاد، ولـيس القنابـل العنقوديـة                 

 .االحجام واألوزانوالصواريخ من مختلف 
ولعلها مفارقة الفتة انه في الوقت الذي كان يتغنى فيه بيريس بالسالم والتعايش وحقوق االنسان من اجل                 

، كانت القوات اإلسرائيلية تتوغل في قطاع غزة، وتقتل اربعة من الشبان، وترمل نساءهم وتيتّم               "اطفالنا"
حنات الوقود للقطاع، مما يعني اغراقـه فـي ظـالم           واالكثر من ذلك ان حكومته اوقفت كل ش       . اطفالهم

دامس، وتعطل كل اسباب الحياة فيه، بما في ذلك غرف العمليات فـي المستـشفيات المتهالكـة بفعـل                   
 .الحصار

ان هذه الحوارات السياسية التي تتم تحت مظلة تعايش األديان، وتصالحها، وتعاون اتباعها، تصب فـي                
سرائيلية، من حيث توفير المنابر للمسؤولين اإلسرائيليين لكي يخـاطبوا          مصلحة الممارسات التوسعية اإل   

العالم كما لو انهم اناس ابرياء لم يرتكبوا ذنبا، ولم ينتهكوا حقوق اآلخرين، بل ومبادئ المنظمة الدوليـة                  
 .وقيمها التي يلقون كلماتهم تحت سقفها

أو بعده، قد ذكّروا الرئيس اإلسرائيلي بأن حكومته        كنا نتمنى لو أن القادة العرب الذين تحدثوا قبل بيريس           
هي التي تسمم أجواء المنطقة بسياساتها، وتحرم األجيال الحالية والمقبلة من العـيش الكـريم، وتنـشر                 
الكراهية واألحقاد بين أبناء الديانات السماوية، عندما تقتل بدم بارد وتقلع األشجار وتدمر المزروعـات،               

ولكن لم نسمع مـنهم غيـر       . قيم حواجز الذل والعار في مختلف أنحاء الضفة الغربية        وتغلق المعابر، وت  
 . األحاديث الناعمة عن الحوار والتعايش والسالم وثقافته التي يجب أن تسود
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ان أكثر ما يغيظنا، ويستفز مشاعرنا، كعرب ومسلمين، بل كبشر، هو اسهاب الرئيس اإلسـرائيلي فـي                 
النسان في خطابه المذكور، الذي لقي تصفيقاً حاراً من رئيس الوفد الفلسطيني            الحديث عن احترام حقوق ا    

فقد نـسي   . أي أن الضحية تصفق للجالد على سلخها      . وأعضائه، مثلما ظهر عبر شاشات التلفزة مباشرة      
بيريس مثلما نسي أعضاء الوفد الفلسطيني الموقّرون، ان هناك احد عشر ألـف أسـير فلـسطيني فـي                   

ومة بيريس، وأربعة آالف شهيد واربعين ألف جريح سقطوا برصاص القوات اإلسـرائيلية             معتقالت حك 
 .منذ توقيع اتفاقات أوسلو

فهل اغالق المعابر وتجويع واذالل مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة واقامة ستمئة حـاجز                
عل أكثر من مئـة ألـف     في الضفة الغربية لتحويل حياة أكثر من مليوني شخص إلى جحيم ال يطاق، وج             

انسان في مدينة الخليل أسرى الرهاب أربعمئة مستوطن إسرائيلي، من قيم حقوق االنسان وثقافتها التـي                
 يريد بيريس نشرها في المنطقة؟

ال نعرف ماذا جرى ويجري في الغرف المغلقة، فقد كان واضحاً أن هناك تعليمـات صـارمة بابعـاد                   
م الفعاليات، وشاهدنا أبشع أنواع الرقابة تمارس علينا كمـشاهدين،          الكاميرات ورجال الصحافة عن معظ    

حيث لم تنقل لنا الكاميرات تعبيرات وجوه العديد من الزعماء العرب المـشاركين، اثنـاء القـاء كلمـة                   
) نـوفمبر (بيريس، تماماً مثلــما حدث أثـناء لقاءات مؤتمر أنابوليس للسالم في شهر تشرين الثـاني               

 ما يمكن ان نتكهن به ان االجواء السائدة هي اجواء تصالحية، وربما لم يكن من المناسب                 الماضي، ولكن 
تعكيرها بالحديث عن قضايا مثل حصار غزة او الحفريات تحت المسجد االقصى، او سقوط الشهداء بعد                

 .ذبحهم مثل الشياه بأحدث أدوات القتل اإلسرائيلية
ل سيدنا ابراهيم عليه السالم جدنا جميعاً، ولكن ما يمارسه احفاد           نعم نحن اتباع إله واحد، وننتمي الى نس       

هابيل من قتل ألهلنا، وتدمير لبيوتنا ومزروعاتنا، وتفرقة عنصرية لبعض من تمسكوا بأرضهم وقاوموا              
كل محاوالت اقتالعهم، ال يمت لسيدنا ابراهيم بأي صلة، وانما يسيء اليه والى قيم التـسامح والعدالـة                  

 .ة التي بشر بهاوالمساوا
مبادرة السالم السعودية التي كانت موضع ثناء بيريس اصبحت مبادرة عربية، اعتمدتها قمة بيروت عام               

 بصورتها المعدلة، وخاصة الفقرة المتعلقة بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، هذه المبادرة هي اقل              2002
وال يمكن التنازل عن اي من بنودها استجابة        من الحد االدنى من المطالب العربية من اجل سالم شامل،           

 .ألساليب المراوغة اإلسرائيلية المعسولة
حوار األديان خطوة حضارية، ولكن يجب ان يتم بين العلماء والفقهاء من اتباع جميع الديانات، وعلـى                 

 ان يشارك   اما. ارضية المساواة والرغبة في التعايش، واالنتصار للضعفاء والمظلومين برفع الظلم عنهم          
في هذا الحوار اناس اياديهم ملطخة بدماء األبرياء، او حكام طغاة مستبدون، فهذا امر مرفوض ويعطـي        

 .نتائج عكسية تماماً
علينا ان نتحاور فيما بيننا، نحن ابناء العقيدة الواحدة اوالً، لتسوية خالفاتنا، وتحديد هوية اعـدائنا وفقـاً                  

، ثم علينا بعد ذلك ان ننطلق لحوار اآلخرين الـذين يحتلـون أرضـنا               لشريعتنا وقيمنا، وتوحيد صفوفنا   
وينتهكون اعراضنا، ومن موقع قوة، اما قبل ذلك فهو قفز على الثوابت، وخلق للمزيد مـن الخالفـات                  

 .واالنقسامات
  13/11/2008 ،القدس العربي

  
   أوباما إنقاذ حل الدولتين؟ يستطيعهل  .55

  هنري سيغمان     
المقبل للمكتب البيضوي هو آخر رئيس اميركي قادر على إنقاذ حّل الدولتين للنزاع سيكون الشاغل 

  . الفلسطيني- اإلسرائيلي 
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الدولتين " أفق"وفي حال لم يالحق هذا الهدف ويحقّقه خالل السنة االولى من تولّيه الرئاسة، سيتالشى 
ولكن حتّى إذا باشر أوباما . ة فعالةبشكل نهائي، علماً أن الرئيس جورج بوش االبن لم يتابعه بطريق

الخطوات لتعزيز "اإلضافية أو بعض " اإلجراءات السلمية"ومعاونوه تنفيذ المهمة معتقدين بأن بعض 
سيحقّق الهدف الذي فوته أسالفه، لن يؤول االنخراط العاجل الذي قد يقوم به الرئيس الجديد إلى " الثقة

  . والتي لم تكن مجدية على اإلطالق- األميركية السابقة نتائج أفضل من مبادرات السالم 
أميركية سابقة إلى صرف االنتباه عن / ال تهدف القائمة التالية التي تتضمن أخطاء إسرائيلية وأوروبية

الخيارات المدمرة أو تبريرها، وهي خيارات غالباً ما اعتمدها الفلسطينيون خالل نضالهم من أجل قضية 
دءاً من األخطاء الفظيعة في بناء المؤسسات، والعنف اإلجرامي ضد مدنيين أبرياء وصوالً إلى الدولة ب

في الواقع، تهدف القائمة إلى القول إن الخطوات ". حماس"و " فتح"الحرب األخوية الدامية بين حركتي 
ستبقى خارج متناول يدهم الصعبة التي يجب على الفلسطينيين اعتمادها إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني، 

إال إذا تم إعطاؤهم التزاماً يكون جديراً بالثقة ينفذ في وقت قريب لقيام الدولة الفلسطينية الى جانب 
ونظراً إلى أن دولة . ، كحقٍّ لهم وليس بفضل كرم إسرائيل"مستقلّة وقابلة للعيش وسيدة"إسرائيل، تكون 

سطيني، يتعين االعتراف بها قبل وضع الشروط لتنفيذها، ال مماثلة هي في الواقع من حقّ الشعب الفل
وبالتالي، فإن حقيقة ان التزاماً واضحاً مماثالً لم يتم اعالنه الى اليوم يكشف بوضوح النوايا . بعده

األوروبية، أكثر مما تكشف ذلك أي من خطوات تعزيز الثقة التي أدت / اإلسرائيلية والالمباالة األميركية
  .ى إبقاء الفلسطينيين على حالهم، كشعبٍ يرزح تحت احتالٍل ساحق وغير محدد الزمنإل

والجدير ذكره أن رئيس وزراء إسرائيل ايهود اولمرت، وفي مقابلة أجريت معه أخيراً إثر استقالته، 
تصريحات ومن بين ال. صدم اإلسرائيليين عندما صادق على أفكار تنسب الى اليسار اإلسرائيلي المتشدد

المثيرة لالهتمام، قال أولمرت إن زيارة الرئيس السادات المفاجئة إلى القدس ليست هي السبب وراء 
 على عكس جهوده غير المجدية إلبرام اتّفاق سالم مع - توصل إسرائيل إلى اتّفاق سالم مع مصر 

ة السادات، عندما نقل فالسبب الحقيقي يعود إلى ما قبل زيار. عرفات أو مع سورية على سبيل المثال
وزير الخارجية اإلسرائيلي موشيه دايان خالل اجتماعٍ سري مع مندوب السادات في المغرب، رسالةً من 

أوالً، إسرائيل مستعدة إلعادة كّل شبر من : رئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيغن ومفادها التالي
وهذا ما رفضت إسرائيل قوله .  ثانياً، لنتفاوض اآلن.األراضي المصرية الخاضعة لالحتالل اإلسرائيلي

  .للفلسطينيين وللسوريين، ولهذا السبب باءت المفاوضات السابقة كلّها بالفشل
وبالطبع، عندما كان أولمرت في سدة الحكم، لم يقف مكتوف اليدين حيال هذا المفهوم فحسب، بل وافق 

 كالسماح بالمزيد من البناء في المستوطنات وفي القدس - شخصياً وحتّى اللحظة األخيرة على تدابير 
  . وهذا األمر زاد يأس الفلسطينيين وجعل حّل الدولتين حلماً مستحيالً أكثر فأكثر- الشرقية 

غير أن المبدأ األساسي والحاسم بين المبادئ التي تم تجاهلها هو التعارض الكبير بين السلطة والتأثير 
فنادراً ما تنصاع دولة كإسرائيل تتمتّع بميزات مهمة على . قة اإلسرائيلية والفلسطينيةاللذين يحددان العال

 قوي ثالث لمطالب خصمٍ شبه عاجزٍ، من دون تدخّل فريق واالقتصادي والديبلوماسي الصعيد العسكري
 التوازن هي الواليات المتّحدة، بيد أن القوة الخارجية الوحيدة القادرة على هذا. يقيم توازناً بين الطرفين

ألن دعمها إلسرائيل وصداقتها معها هما أمران ال يسأل عنهما اإلسرائيليون، ويعتبرهما كّل فرد تقريباً 
  .في إسرائيل مصدر األمن األكثر أهمية للبالد وهو أمر ال يجرؤون على إضعافه

يل في األراضي المحتلّة يتوقف على عزم الرئيس التي فرضتها إسرائ" الوقائع الفعلية"ان االنقالب على 
األميركي المقبل بالكامل على استخدام نفوذ الواليات المتحدة لوضع حد للنزاع باالعتماد على اإلجماع 
الدولي الموجود، في الوقت الذي تدعم فيه أميركا التدابير الضرورية وتشارك فيها، علماً أن هذه األخيرة 

ن التعامل مع التحديات األمنية الناجمة عن اتّفاق سالمٍ يتطابق مع االتفاقات السابقة تمكّن إسرائيل م
  .والقانون الدولي
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قد ينتقد البعض ديبلوماسية الواليات المتّحدة القوية والفعالة، ويعتبرها بمثابة فرضٍ خارجي غير مالئمٍ 
اذ يتعين على الرئيس االميركي القادم أن يتقدم ولكن األمر ليس على هذا النحو، . لبنود اتّفاق سالم

بمعايير التّفاق وضعٍ دائمٍ يعتمد على مبادئ وقّعتها إسرائيل والفلسطينيون عندما صادقوا رسمياً على 
وباإلضافة . ، واتفاقات أوسلو وخريطة الطريق ومفاهيم أنابوليس338 و242قراري األمم المتّحدة رقم 
 -  األميركي التشديد على وفاء إسرائيل أخيراً بااللتزامات التي تعهدت بها الى ذلك، على الرئيس

 فضالً عن تطبيقها، وهو أمر لم يفلح رؤساء الواليات المتّحدة - والتزامات الفلسطينيين على حد سواء 
  .السابقون في إنجازه

م الفلسطينيين بتقديم تنازالت كان المطلب الذي كثيراً ما تكرر مدمراً ومضلّالً بشكٍل خاص، ومفاده قيا
. التي أعلن القادة اإلسرائيليون عن استعدادهم للقيام بها" التنازالت المؤلمة"عن أراضٍ تكون مالئمة لـ 

 ي إلى نتيجةأن تؤد داً له، وال بدإنّها صيغة تظهر سوء فهم عميق لتاريخ هذا النزاع أو تشويهاً متعم
ر أن الفلسطينيين لم يطلبوا من إسرائيل التنازل عن أراضٍ، وعلى سبيل غي. غير عادلة يصعب تبريرها

، كما ان إسرائيل لم تعلن يوماً 1949المثال التنازل عن أي أرضٍ تحتلّها منذ الهدنة التي وقّعت في العام 
إسرائيل بيد أن ما طالب به الفلسطينيون هو أن تعيد . عن استعدادها للقيام بأمرٍ مماثٍل تحت اي ظرف

األراضي الفلسطينية التي أقامت عليها مستوطنات بطريقة غير شرعية، والتي نقلت اليها إسرائيليين، 
  .وبالتالي انتهكت التزاماتها في المعاهدات الثنائية وكذلك بنود القانون الدولي

دما اشترطت إسرائيل وقد قدموا هذه التنازالت عن. في الواقع، قدم الفلسطينيون وحدهم تنازالت مؤلمة
لدى موافقتها على اتّفاقات أوسلو، أن توافق منظّمة التحرير الفلسطينية رسمياً على االعتراف بشرعية 

إنّه تنازل قسمت من خالله األمم المتّحدة األرض . 1948األرض التي احتلّتها إسرائيل في حرب العام 
ونظراً إلى التنازل . 1947 لقرار التقسيم في العام المخصصة أصالً للشعب الفلسطيني إلى النصف وفقاً

الكبير عن األرض الفلسطينية، فإن أي مبادرة جديدة ال تشترط بدء المفاوضات قبل خطّ هدنة العام 
فضالً عن ( في المئة من األرض التي بقيت لهم 22 وتطالب الفلسطينيين بالتخلّي عن أكثر من 1967

  . سيكون محكوماً عليها بالفشل)تبادل األراضي بالتساوي
يتعين على الواليات المتّحدة والمجتمع الدولي أخيراً رفض المفهوم غير المتداول والذي طالما كان 

 242طاغياً ومفاده أنّه في حال لم يتوصل الفريقان إلى اتّفاق سالم، فإن نص قراري األمم المتحدة رقم 
لو كان هذا هدف القرارين، لكانا شكّال حافزاً قوياً . رائيلي يشكل غطاء الستمرار االحتالل اإلس338و

. بيد أنّه من الواضح أنّه لم تكن هذه هي النية المقصودة. للقوة المحتلة لمقاومة اتّفاق السالم بشكٍل دائم
ة وبالتالي يتعين على الواليات المتّحدة والمجتمع الدولي أخيراً العمل بموجب منطق القرارين، اي اعاد

الوضع الى ما كان عليه قبل صدورهما، وذلك باستثناء التغييرات على صعيد األرض أو غيرها، التي 
  .يمكن أن تكون ناجمة عن اتّفاق سالم

وتجدر اإلشارة إلى ان وقف العنف من قبل الطرفين هو بمثابة شرط منطقي وضروري في سبيل 
يقه في غياب آلية دولية مستقلّة يمكنها أن تضبط ولكنّه ليس هدفاً يمكن تحق. مفاوضات سالم ناجحة

  .االنتهاكات من قبل الطرفين
. هذه هي المبادئ التي ستعلن بالتأكيد عن الفرصة األخيرة امام الواليات المتّحدة إلنقاذ حّل الدولتين

ة غير اليهودية ونظراً إلى الغالبي. وبخسارة هذه الفرصة، ستنتهي إسرائيل كدولة ديموقراطية أو يهودية
. الساحقة في األراضي التي تحكمها إسرائيل، ال يمكن لهذه الدولة ان تجمع األمرين معاً بعد اليوم

باإلضافة الى ذلك، يصعب فهم سبب اعتقاد أي رئيس دولة أن دعم نتيجة كهذه أو القبول بها، قد يعبر 
  .عن صداقة تجاه دولة إسرائيل او تجاه الشعب اليهودي

 يزال بإمكان أي مبادرة تتقدم بها الواليات المتّحدة أن تؤدي إلى حّل الدولتين، شرط أن تتخطّى ال
بيد أن الرئيس . الفاشلة التي تقدمت بها اإلدارات السابقة من اجل ديبلوماسية قوية وعازمة" التسهيالت"
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ات الكونغرس القادمة، والذي يدرك أنّه االميركي وحده، الذي تتجاوز نظرته األخالقية والسياسية انتخاب
في الوقت الذي ستجري فيه هذه االنتخابات تكون الفرصة امام حّل الدولتين قد تالشت، هو الذي يعطي 

  .األمل بوضع حد لهذه المأساة المتنقلة من جيل الى جيل
  13/11/2008الحياة، 

 
   هل يطوي أوباما الصفحة الفلسطينية؟ .56

  د  وحيد عبد المجي. د 
ال يبدو أن هناك سبباً واحداً قوياً يمكن أن يدفع إدارة الرئيس المنتخب باراك أوبامـا لالهتمـام بقـضية                    
فلسطين، ناهيك عن أن تضعها في مكان متقدم على جدول أعمالها، وهي مثقلة بأزمات كبيرة، اقتصادية                

من شرق آسـيا إلـى أميركـا        أزمات تغطي الكرة األرضية تقريباً      ... وسياسية واستراتيجية وعسكرية  
لذلك، ال يصح تحميل وعد وزيرة الخارجية       . الالتينية، مروراً بالشرق األوسط والقوقاز والبلقان وغيرها      

أكثـر ممـا    " نقل مسار أنابوليس إلى إدارة أوباما     "كوندوليزا رايس للسلطة الفلسطينية في رام اهللا بشأن         
ريق الذي سيختاره أوباما للسياسة الخارجيـة واألمـن         فأقصى ما تستطيعه رايس هو إطالع الف      . يحتمل

لكن شتان بين قيامهـا     . القومي على مسار المفاوضات منذ انطالق أنابوليس قبل عام وحتى اللحظة اآلن           
بإطالع فريق أوباما على مسار المفاوضات، بشكل عام، وبين وثيقة رسمية تفصيلية تصدر عن اللجنـة                

  .اعها فى شرم الشيخ األحد الماضي أسفر عن توثيق حصاد هذه المفاوضاتالرباعية الدولية لو أن اجتم
كان هذا التوثيق مطلبا فلسطينياً لم يجد استجابة له، خشية إضعاف مركز وزيرة الخارجيـة اإلسـرائيلية     

لذلك . في مواجهة بنيامين نتانياهو   " كاديما"تسيبي ليفني في معركتها االنتخابية الصعبة على رأس حزب          
تت الفرصة األخيرة لتوثيق مسار المفاوضات قبل تنصيب اإلدارة الجديدة، التي لـن يكـون أمامهـا                 فا

والحال هكذا سوى صورة عامة تفيد بأن كوابح كل من الطرفين المتفاوضين تفوق قدرتهما على التوصل                
ديـدة هـو أن     واألرجح أن يكون االنطباع المترتب على هذه الصورة لـدى اإلدارة الج           . إلي اتفاق سالم  

الرعاية األميركية للمفاوضات خالل العام األخير إلدارة بوش لم تحقق شيئاً رغم الوقت والجهد اللـذين                
  . زيارة قامت بها إلى المنطقة19خصصتهما رايس لهذا الملف عبر نحو عشر زيارات من بين 

 فريق أوباما إلى استنتاج     وأياً تكون الطريقة التي ستعرض بها رايس حصاد أنابوليس، فالمتوقع أن يصل           
إذا كانت إدارة بوش الثانية قد أعادت إنتاج الفشل الذي منيت به إدارتا بيـل كلينتـون، فمـاذا                   : ما يلي 

تستطيع اإلدارة الجديدة فعله، ولماذا تخصص وقتا وجهداً لعملية محكوم عليها باإلخفاق وهي في أمـس                
  ث رئيس أميركي مثلها حجماً ونوعاً منذ نحو ثمانية عقود؟الحاجة إلى كل دقيقة لمعالجة تركة ثقيلة لم ير

إذا كانت إدارة بوش الثانية قد أعادت إنتاج فشل إدارتي كلينتون، فماذا تـستطيع اإلدارة الجديـدة فعلـه       
  لصالح عملية محكوم عليها باإلخفاق؟

 حتى مطلـع ينـاير      1993 وهكذا تبدو تجربتا كلينتون الذي انغمس في إدارة مسار أوسلو منذ سبتمبر             
، وبوش الذي راهن على مسار أنابوليس لتعويض بعض إخفاقاته في الشرق األوسط، سـبباً أوالً                2001

قوياً يدفع إدارة أوباما إلى طي ملف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية تحت شعار أنه ليس في اإلمكـان                 
  .القيام بأكثر مما كان

وقـد  . ام الفلسطيني الذي ال تبدو له نهاية يعتبر سبباً ثانياً ال يقل قوة            فاالنقس. لكن هذا ليس السبب الوحيد    
فشلت، مجدداً، المحاولة التي بذلتها مصر لتنظيم حوار وطني فلسطيني يضع حداً لهذا االنقـسام الـذي                 

  .يزداد رسوخاً يوماً بعد يوم
 المقبل، ربما يكون فصل جديـد        يناير 20وعندما تتولى اإلدارة الجديدة السلطة رسمياً عقب تنصيبها في          

ففي التاسـع مـن   . في االنقسام الفلسطيني قد بدأ بشأن شرعية استمرار الرئيس محمود عباس في موقعه            
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سنته الرابعة في رئاسة السلطة، في الوقت الذي يستحيل عمليـاً إجـراء             " أبو مازن "يناير المقبل، يكمل    
  .انتخابات جديدة

بتفسير قانوني يجيز مد رئاسته لمدة عـام مـن أجـل إجـراء              " فتح"ة  وقد استعد قانونيو سلطته وحرك    
، على أساس أن المجلـس التـشريعي الحـالي          2010االنتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في يناير       

  .2006المنقسم على نفسه منتخب في يناير 
 10س اعتباراً مـن     قد رفضت هذا التفسير، وأعلنت أنها لن تعترف بشرعية عبا         " حماس"وكانت حركة   

يناير القادم، ثم تراجعت وأبدت استعداداً لقبول مد رئاسته لكن ضمن اتفاق شامل للمصالحة كان مفترضاً                
أما بعد تأجيل هذا الحوار، وفي غياب مقومات كافية لنجاحه، فربما تكون            . أن يصدر عن الحوار الوطني    

ويعني ذلـك أن إدارة     . سينشغل بها الفلسطينيون  شرعية الرئيس عباس هي المعركة الحامية القادمة التي         
أوباما ستبدأ عهدها غالباً بمتابعة مشهد فلسطيني بائس يكفي لتثبيط عزيمة من يرغب في دفـع العمليـة                  

  .السلمية، وتأكيد اقتناع من ال يرى جدوى لها وتثبيته
بوليس عقب حدوث االنقـسام     وال ينبغي القياس هنا على تجربة إدارة بوش الثانية عندما أطلقت مسار أنا            

أولهما أن بوش كان مضطراً إلى البحث عن أي سبيل لتحقيق           : فهذا قياس ال محل له لعاملين     . الفلسطيني
أي قدر من النجاح، أو حتى اإليحاء بأنه قادر على المبادرة في الشرق األوسط بعد أن فـشل مـشروعه             

ر نموذجاً للفوضى واالضطراب بينمـا هـدف        الكبير لهذه المنطقة وغرست قدماه في العراق الذي صا        
ولذلك، فعندما سعى بوش إلى القيـام بتحـرك         . الرئيس الحالي ورجاله أن يجعلوه نموذجاً للديموقراطية      

ديبلوماسي يلقى قبوالً عربياً دولياً، على طريقة التاجر الذي يفلس فيفتش في دفاتره القديمة عما يكون قد                 
دولتـان  "لسطينية التي كان قد طرحها كشعار أكثر منه سياسة تحـت اسـم              بقي له، وجد فكرة الدولة الف     

فعندما دعا بوش إلى مـؤتمر للـسالم دون         . كما أن االنقسام الفلسطيني كان، حينئذ، في مهده       ". لشعبين
للمرة األولى، لم يكن قد مضى على موقعة غـزة سـوى أقـل مـن                ) مؤتمر أنابوليس فيما بعد   (تحديد  

اإلسـرائيلي هـو    -عه بعض القادة العرب حينئذ بأن تحريك المسار السلمي الفلسطيني           وقد أقن . أسبوعين
" اسـتقلت "التي انقلبت عليها في غزة و     " حماس"خير دعم يمكن تقديمه لسلطة محمود عباس في مواجهة          

  .بها
طيني وهذا ظرف مغاير تماماً لذلك الذي سيتولى أوباما في ظله الرئاسة، بعد أن صار االنقـسام الفلـس                 

لكن الفلسطينيين ليسوا وحدهم المـسؤولين      . حقيقة راسخة ومن ثم سبباً قوياً إلدارة الظهر للعملية السلمية         
فالتشدد اإلسرائيلي الذي أضعف السلطة الفلسطينية هو أحـد         . عن انصراف أوباما المتوقع عن قضيتهم     

 التشريعية، ثـم سـيطرتها      2006 وصوالً إلى فوزها في انتخابات يناير     " حماس"أهم عوامل تنامي نفوذ     
  .على غزة

واألهم من ذلك، في اللحظة الراهنة، أن أوباما سيدخل البيت األبيض وأمامه مشهد إسرائيلي واضح فـي            
. وما خشية رايس من توثيق حصاد مسار أنابوليس إال تعبير واضـح عـن ذلـك               . عدم استعداده للسالم  

التالي إعالن تفاصيل ما وافقت عليه خالل تلك المفاوضات         فعندما تخجل ليفنى من توثيق هذا المسار، وب       
رغم ضآلته حجماً ونوعاً، فهذا يعني أن االستعداد إلبرام سالم مع الفلسطينيين أصبح أمراً مـشيناً فـي                  

وعندما يكون هذا الذي تخجل ليفني من كشف تفاصيله أقل مما عرضه أيهود باراك على ياسر                . إسرائيل
، ومما قبله الوفد اإلسرائيلي فـي مفاوضـات         2000امب ديفيد الثانية في يوليو      عرفات في مفاوضات ك   

العام في إسـرائيل آخـذ فـي     " الميل السلمي "، فهذا يعني أن     2001طابا في ديسمبر التالي ومطلع يناير       
  .التراجع

ـ                   سياسي وهذا ما يؤكده إقدام أبرز قادة معسكر السالم في إسرائيل يوسي بيلين على اعتـزال العمـل ال
وقد جاء اعتزال بيلين في آخر أكتوبر الماضي ليعطـي          ). ميريتز(عموماً وليس فقط االستقالة من حزبه       
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وهـذا  . مؤشراً جديداً وقوياً على أن إسرائيل ليست جاهزة ألي سالم، ناهيك عن أن يكون سالماً حقيقياً               
  .شغال بالبحث عن بديل لهسبب ثالث يدفع إدارة أوباما إلى طي صفحة مسار أنابوليس، وعدم االن

ويبقى سبب رابع يجعل االنصراف األميركي عن هذه المسألة مرجحاً، وهو تآكل األساس الـذي قامـت                 
فاالستيطان اإلسرائيلي واالنقـسام الفلـسطيني      . عليه الجهود السلمية منذ مسار أوسلو، أي حل الدولتين        

، وحين قاد إلى    1993 بدأ ذلك المسار في عام       يجعالن هذا الحل اليوم أكثر صعوبة مما كان عليه عندما         
  .2000أول مفاوضات حول حل نهائي يتضمن إقامة دولة فلسطينية في عام 

، إلى البحث في إمكان حل الدولة       )أبوعالء(وعندما يدعو المفاوض الفلسطيني الرئيسي، وهو أحمد قريع         
أن نتوقع مساهمة كريمة مـن إدارة أوبامـا         بسبب تآكل حل الدولتين، فليس لنا       ) ثنائية القومية (الواحدة  

  .المثقلة باألزمات والهموم في عمل ال يبدو مجدياً
لكن هذا ال يعنـي أن      . ولذلك كله، سيكون ميل هذه اإلدارة إلى طي الصفحة الفلسطينية منطقياً ومفهوماً           

في حاجة إلـى دور  فلم يكن الفلسطينيون  . فالعكس تماماً هو المفترض أن يحدث     . يطويها العرب بدورهم  
  .ولكن المطلوب هذه المرة هو إنقاذهم من أنفسهم في المقام األول. عربي إلنقاذهم أكثر مما هم اليوم

  13/11/2008اإلتحاد، االمارات، 
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