
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توضح موقفها من حوار القاهرةرسمية بالعربية واإلنكليزية حماس تصدر مذكرة 
  وتنفى تعهدها بوقف إطالق الصواريخعلى المجزرة اإلسرائيلية بغزة حماس تدعو للرد 

  المياه والدواء الوقود ونقص فيجراء كارثة إنسانية يام في الظالم وأربعة أ... غزة
   الى كنيس يغطي قبة الصخرة من جهتين"موقع التنكزية"تحويل 

   عن الحوارحماس يهدد مشعل بدفع ثمن باهظ لتخلف عمر سليمان": القدس العربي"
 لشرق األوسط، ترتكز على المبادرة العربيةفي أوباما يعد لخطة سالم : "صنداي تايمز"

أولمرت يطلب من قادته العسكريين 
موفاز  وخططاً إلنهاء حكم حماس

  يدعو لبدء االغتياالت
  

 ٤ص ... 

 ١٧/١١/٢٠٠٨١٢٥٩اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٥٩:         العدد       ١٧/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٥  إلنشاء كونفدرالية إذا فشلت عملية السالمإسرائيلية -مشاورات فلسطينية : "قدس نت" .٢
 ٥  واألسرى اليوم لبحث المفاوضات والتهدئة والمستوطنات أولمرتعباس يلتقي  .٣
 ٦  وإنهاء الحصاراإلسرائيلياستمرار التهدئة مرهون بوقف العدوان : هنية .٤
 ٦  شل الحوارالمسؤول عن فطرف العباس يقاطع الوزاري العربي لتوقعه عدم إدانة ": البيان" .٥
 ٦  ل حماس مسئولية فشل المصالحة الفلسطينيةالمالكي يحّم .٦
 ٧ شرطة الخليل تصطدم ببعض مسلحي العائالت وتؤكد أن الكل متساوون أمام القانون:تحقيق .٧

    
    :المقاومة

 ٧  في مقر وزارة الخارجية السورية موسى الوضع الفلسطيني  عمرو معمشعل يبحث .٨
 ٨   استدعائهأو تنفي اعتقاله األمنية واألجهزةقيادي في حماس   تفرج عن"إسرائيل" .٩
 ٨   اهرة الجامعة العربية بأن حماس هي من عرقل حوار القأبلغتمصر : االحمد .١٠
 ٩    من تحركات قادة الحركة خشية اغتيالهمفي حماس يحّدوالحماية  األمنهاز  ج:غزة .١١
 ٩     توضح موقفها من حوار القاهرة رسمية بالعربية واإلنكليزية حماس تصدر مذكرة  .١٢
 ٩  تظاهرة ضد االعتقاالت في الضفة الغربيةحماس تنظم  .١٣
١٠  شعث يستبعد أي حراك في موضوع الحوار قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب .١٤
١٠  تأجيل حوار القاهرة ال يعني الوصول إلى طريق مسدود: فتح .١٥
١٠  وتنفى تعهدها بوقف إطالق الصواريخعلى المجزرة اإلسرائيلية بغزة تدعو للرد حماس  .١٦
١١  لقاءات عباس أولمرت" فاتورة"الشعب الفلسطيني يدفع : حماس .١٧
١١ ستقاللجبهة اليسار تنظّم مهرجاناً لـمناسبة الذكرى العشرين إلعالن اال: غزة  .١٨
١٢   المؤتمر الحركيأجندة ملفات تحاول قيادات الظل في فتح فرضها على ٥": القدس العربي" .١٩
١٢  أبو مازنتؤكد وحدتها بقيادة فتح تنفي وجود خالفات داخلية و: لبنان .٢٠
١٢ اعٍ لعودة قياديين بارزين في فتح إلى األراضي الفلسطينية المحتلةمس: الزعنون .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  الجديد"  مركز-اليسار "وينضّم إلى حزب " العمل"أيالون ينسحب من  .٢٢
١٣   نات عقبة أمام السالم أمر مبالغ بهالقول أن المستوط :ياخارجية بريطان وزيرلليفني  .٢٣
١٤  باراك يقرر االبقاء على اغالق المعابر .٢٤
١٤   محكمة إسرائيلية تطالب بوقف البناء بجانب أسوار القدس  .٢٥
١٤  ا ما سأزور الرياض ودمشقيوم:  التايمز البريطانية لصحيفةزبيري .٢٦
١٥  المستوطنون يرفضون إخالء مبنى بالخليل .٢٧
١٥  الضفةاستيطانية في  وحدة ٤٠٠لدينا وثيقة مفصلة حول مصادقات على بناء ": هآرتس" .٢٨
١٥  غواصات النووية وتطوير منظومة مشتركة لمواجهة ايران بال"اسرائيل"المانيا تزود  .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٩  المياه والدواء الوقود ونقص فيجراء كارثة إنسانية أربعة أيام في الظالم و... غزة .٣٠
١٩  منظمات حقوقية تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة .٣١
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١٦   الى كنيس يغطي قبة الصخرة من جهتين"موقع التنكزية"تحويل  .٣٢
١٧  جميع رؤساء بلديات القدس هدفوا لتهويد المدينة وطرد سكانها: مدير مركز القدس .٣٣
١٧   طريقة٦٠ عبر من األسرى يتعرضون للتعذيب % ٩٠: قراقع .٣٤
١٨  لجنة مواجهة الحصار تدعو كي مون لزيارة غزة .٣٥
١٨  دولة٦٠ آالف مشارك من ٥: مؤتمر حق العودة في دمشق .٣٦
١٨ الناصرة تستضيف مؤتمرا دوليا عن النكبة .٣٧
   

   :صحة
 ١٩   جراء الحصار٢٥٨وفاة الضحية  .٣٨
   

   : األردن
١٩  رحلة بحرية أردنية لكسر الحصار قريبا .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٩  عمرو موسى حّمل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عرقلة الحوار .٤٠
١٩ "إسرائيل"األسد يطالب الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة  .٤١
٢٠   عن الحوار حماس يهدد مشعل بدفع ثمن باهظ لتخلفعمر سليمان": القدس العربي" .٤٢
٢٠  ةعلى استمرار التهدئة في غز" إسرائيل"مصر تبلغ حماس حرص  .٤٣
٢١  "إسرائيل"وساطة مصرية إلنقاذ التهدئة بين حماس و .٤٤
٢١  مصر مهتمة بالتهدئة خوفاً على األردن": يديعوت أحرونوت" .٤٥
٢١   مصابين فلسطينيين يعالجون في القاهرة٩األمن المصري يحتجز  .٤٦
٢٢  سياسي فلسطيني في القاهرة طلب من موسى مقاطعة حماس: إعالمي مصري .٤٧
٢٢  أوغلي يحذر من تفاقم الكارثة اإلنسانية في غزة .٤٨
٢٢  النواب اإليرانيون يدعون الدول اإلسالمية إلى دعم غزة .٤٩
   

   :دولي
٢٢  ميليباند، تضامن مع مستوطنة سديروت ومحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين .٥٠
٢٣ لشرق األوسط، ترتكز على المبادرة العربيةفي أوباما يعد لخطة سالم : "صنداي تايمز" .٥١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣   اليكس فيشمان- يديعوت... الدولة التي فقدت صوابها.. "اسرائيل" .٥٢
٢٤  عبد الحليم قنديل... دعوة النقالب فلسطينى .٥٣
٢٦  محمد خليل مصلح... خياران ال ثالث لهما .٥٤
٢٨  عريب الرنتاوي... )؟،(لقاعدة بال قيادة .. قيادة بال قاعدة  .٥٥
٢٩ نواف الزرو... ! أين الدولة الفلسطينية؟-عام على أنابوليس  .٥٦
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  
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  تياالتوفاز يدعو لبدء االغ وم يطلب من قادته العسكريين خططاً إلنهاء حكم حماسأولمرت .١

طالب رئيس الوزراء االسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت، من قادته العسكريين، :  كفاح زبون-  رام اهللا
وذلك بعد قليل من هجوم . التهدئة في القطاع" نسف"، بعد ان اتهمها بـ"النهاء حكم حماس"وضع خطط 

  .، شرق غزة"ةلجان المقاومة الشعبي" ناشطين من ٤اسرائيلي بالطائرات ادى الى مقتل 
وقال اولمرت، خالل مجلس الوزراء االسبوعي، امس، ان اسرائيل ستعمل على اعادة الهدوء الى نصابه 

واتهم اولمرت، ". في جنوب البالد، وانها ليست متحمسة لخوض معركة هناك اال انها ال تخشى منها
ؤولية الكاملة عن نسف تتحمل المس"على حد وصفه، بانها " حماس والمجموعات االرهابية االخرى"

  ". التهدئة وخلق وضع من العنف الطويل والمتكرر في جنوب اسرائيل
ال يمكن ألحد ان ينتقد الحكومة االسرائيلية، ال يمكن السرائيل تحمل الثمن الذي تحاول المنظمات "وتابع 

ضي، انه اصدر وابلغ اولمرت وزراءه، بعد مشاورات اجراها معهم االسبوع الما". االرهابية تحديده
تعليماته الى االجهزة االمنية بان تعرض عليه في غضون وقت قصير، الخيارات المتوفرة لدى دولة 

واكد ان هذه الخيارات ستطرح على . المنطلق من قطاع غزة" االرهاب"اسرائيل في التعامل مع 
م باالنهاء الفوري وامرته"وتابع . المستويات صاحبة القرار القرارها اذا ما اقتضت الضرورة ذلك

". للنقاشات التي طالت بين النظام القضائي والنظام الدفاعي وطرح خطط عمل مختلفة ضد حكم حماس
  .ولمح الى ان هذه المناقشات اخذت وقتا اكثر من الالزم

ودعا وزير المواصالت شاؤول موفاز اسرائيل الى وقف المفاوضات والبدء بتنفيذ سياسة االغتياالت من 
يجب وقف الكالم والبدء بتنفيذ سياسة " "يديعوت احرونوت"وقال موفاز، في لقاء مع صحيفة . جديد

واضاف موفاز ". االغتيال الشخصي ضد قادة حماس ويجب تجهيز خطة وعرضها فورا على الحكومة
 وانتقد موفاز سياسة". ان على الحكومة ان تقرر البدء بحرب ضد حماس واغتيال قادتها لمعالجة االمر"

وقال، انها ال تقود الى نتائج حيث تظهر اسرائيل . اسرائيل المعتمدة على عقوبات البضائع والمعابر
هل مسموح لحماس ان تخرق التهدئة وممنوع "وتساءل موفاز بغضب، . وكأنها هي التي تطلب التهدئة

ائيل ذلك على اسرائيل ان تحمي منازل ومزارع وعمال وجنود اسرائيل من الخطف؟ وحين تفعل اسر
  ". تستقبل الصواريخ والجراد على عسقالن

اذا "واضافت . وقالت مرشحة رئاسة الوزراء، تسيبي ليفني، ان اسرائيل لن تسكت عن اطالق الصواريخ
سيأتي "ونقلت االذاعة االسرائيلية عن ليفني قولها ". لم يعم الهدوء فاننا سندفعهم ثمن الهدوء المطلوب

كان "، متهمة نظام حماس في القطاع، بانه )"يكفي يكفي(سرائيل القول فيه الوقت الذي يتوجب على إ
إسرائيل غير معنية بتدهور األوضاع في "، مشددة على أن "مدعوما من قبل قوى متطرفة بينها إيران

تريد إسرائيل التوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين من خالل المفاوضات يحقق "وقالت، ". هذه المنطقة
  ".ن للمواطنين فيها كجزء من السالم الذي سيجري تحقيقهاألم

اما وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، فدعا الى عدم اقحام االعتبارات الحزبية في االعتبارات 
وردت كتلة الليكود البرلمانية . االمنية واوضح ان الحكومة ستعمل بترو ومن منطلق المسؤولية

جراء نقاش استثنائي في الكنيست حول ما وصفته بتراخي حكومة اولمرت المعارضة، بالمطالبة با
  . وباراك ازاء االوضاع في جنوب البالد

لقد سجلت نهاية االسبوع جولة اخرى من اعمال العنف بين اسرائيل وبين النظام "وقال اولمرت، 
. باستمرار العنفوادى ذلك الى انهيار التهدئة وخلق وضع يسمح . في غزة) حسب وصفه(االرهابي 

كما ان تلك المنظمات تسعى مرة بعد اخرى الى االطاحة بحالة الهدوء الحذر، سواء عن طريق األنفاق 
او حتى بمحاولة استهداف الجنود االسرائيليين قرب الخط الفاصل " قسام"و" غراد"او باطالق صواريخ 
وبرغم ". اولئك الذين ينتهكون التهدئةبدأنا العمل وسنستمر في استهداف : "واضاف". بين اسرائيل وغزة
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استخدامه لغة تهديد عالية، إال ان اولمرت يستبعد كما يبدو أي تحرك فوري تجاه اتخاذ اجراء عسكري 
إال أن حكومته ستدرس الموقف وستتصرف " المشاعر المتأججة"اسرائيلي ضد غزة، قائال انه بالرغم من 

  ".هادئة"بطريقة 
 ١٧/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  إلنشاء كونفدرالية إذا فشلت عملية السالمإسرائيلية -مشاورات فلسطينية : "قدس نت" .٢

المحليـة عـن مـساع      " وكالة قدس نت    "كشفت  :  فرح سمير  ، عبد القادر فارس   - القدس المحتلة    ،غزة
ة يجريها مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون كبار عبر لقاءات عدة أجريت مؤخرا في الواليـات المتحـد              

ونقلـت  . وعدة دول أوروبية لبلورة فكرة إقامة كونفدرالية بين الجانبين إذا فشلت مساعي السالم الجارية             
عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قولها إن هذه اللقاءات أجريت بوساطة أوروبيـة وجمعـت بـين                 

ادية بين الجانبين فـي     مسؤولين فلسطينيين كبار وإسرائيليين وطرحت خاللها فكرة إنشاء كونفدرالية اتح         
وقالت المصادر إن لقاء سيعقد في التاسع عشر        . حال عدم التوصل إلى اتفاق إلحالل السالم في المنطقة          

 صائب  .نوفمبر الجاري يجمع أحمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني ود         / تشرين الثاني من شهر   
لين إسرائيليين كبار منهم يسرائيل حسون      عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير مع مسؤو        

 ولم يتم حتى اآلن تأكيد أو نفي هـذه          .وأفرايم سنيه في أحد فنادق مدينة القدس المحتلة لبحث هذه الفكرة          
 .األنباء من الطرفين

 ١٧/١١/٢٠٠٨عكاظ، 
  
  واألسرى اليوم لبحث المفاوضات والتهدئة والمستوطنات أولمرت يلتقي عباس .٣

 الرئيس الفلسطيني    أن  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/١١/٢٠٠٨بي،  القدس العر ذكرت  
 في القدس الغربيـة لبحـث       أولمرت المستقيل ايهود    اإلسرائيليمحمود عباس يلتقي اليوم رئيس الوزراء       

 صـائب   .كـد د  أو . المفاوضات السياسية بين الجـانبين     إلى إضافة على قطاع غزة     اإلسرائيليالتصعيد  
 انعقاد اللقاء الثنائي اليـوم،  أمسقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية          عري

 واألوضاع قضايا وهي المفاوضات السياسية، والتهدئة       أربعإن اللقاء سيبحث    "وقال في تصريح صحافي     
ت وخاصـة علـى      للمواطنين والحصار المفروض على غزة، والمستوطنا      اإلنسانية والحاجات   اإلنسانية

 ايهود باراك حول توسيع النقاط االستيطانية التي نـدينها بـشدة،            اإلسرائيليضوء قرارات وزير الدفاع     
  ". في الضفة الغربيةواإلغالقوقضايا األسرى والمعتقلين والمبعدين والحواجز 

 ردينة  أبو نبيل أن    كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   وأوردت  
. الناطق الرسمي باسم الرئاسة، قال إن الرئيس عباس سيطالب أولمرت بالعمل على الحفاظ على التهدئة              

 الفلسطينية الرسمية أن الرئيس سيطلب من أولمـرت         األنباءوأضاف أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة        
ودعـا  . المواطنين في قطاع غزة   بذل كل الجهود للحفاظ على عدم تدهور األمور، حتى ال تزداد معاناة             

إن عمليات التصعيد من قبل جـيش       "وقال  . إلى وقف العدوان اإلسرائيلي المتمادي على قطاع غزة فوراً        
االحتالل اإلسرائيلي ضد القطاع، واستئناف عمليات االغتيال والقتل المتعمد ضد الفلسطينيين من شـأنها              

، أمـس اسم الرئاسة، اغتيال أربعـة مـواطنين، صـباح          وأدان الناطق ب  ". تفجير الموقف ونسف التهدئة   
الجريمة بهدف اسـتدراج ردود فعـل       "بصاروخ إسرائيلي شرق مدينة غزة، واصفاً عملية االغتيال بـ          

  ".ستؤدي إلى عودة دورة العنف من جديد
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  وإنهاء الحصاراإلسرائيلياستمرار التهدئة مرهون بوقف العدوان : هنية .٤
 ]الفلسطيني المقـال  [إسماعيل هنية رئيس الوزراء    أن   غزةمن   ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين ذكرت  

 مقاومين شرق مدينة غزة أمس انتهاك صارخ للتهدئة، وتجاوز لكل التفاهمـات             ٤أكد أن جريمة اغتيال     
وقال هنيـة خـالل      .التي تم التوصل إليها برعاية مصرية، مؤكدا أن اإلسرائيليين هم من يخرق التهدئة            

استمرار التهدئة مرهون بوقف آلة الحرب الـصهيونية        : "ي جنازة أحد المقاومين األربعة أمس     مشاركته ف 
على إسرائيل أن تترجم التزامهـا      : "وأضاف ".للقتل بحق أبناء شعبنا وفتح المعابر وإنهاء الحصار الظالم        

 ".بالتهدئة على أرض الواقع من خالل وقف االعتداءات وفك الحصار
لم تعط التهدئة   " هنية أكد على أن الفصائل الفلسطينية         أن غزة من   ١٧/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما وأضافت  

". عن ذلة وال عن دنية، بل عن قوة واقتدار، وهي ال تلهث وراء تهدئة مخضبة بالدماء ومخضبة بالجوع                 
لن تنكسر إرادته وال يمكن أن يخضع للقتل وهـو مـصر علـى              "وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني       

 ".ة حقوقه المشروعة وإنهاء االحتاللاستعاد
قال هنيـة    ":وكاالت" وآمال شحادة،    - أحالم حماد    -فلسطين المحتلة    ١٧/١١/٢٠٠٨الخليج،  وأشارت  

هذه التهديدات لن ترهب اصغر طفل من الـشعب         " على سؤال حول تهديدات باغتيال قادة في حماس          رداً
  ".الفلسطيني

  
  المسؤول عن فشل الحوارطرف الربي لتوقعه عدم إدانة عباس يقاطع الوزاري الع": البيان" .٥

 كشف مسؤول فلسطيني كبير عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن يشارك في              :"البيان "-القاهرة  
اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في مقر األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة، والمقـرر فـي                

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسـمه،         .نوفمبر الجاري / الثانيتشرين  السادس والعشرين من شهر     
الرئيس أبو مازن استجاب لنصيحة عدد من المقربين منه بضرورة عدم حـضور اجتمـاع وزراء                "إن  

الخارجية، لتقديرهم بأن قرارات االجتماع ستكون دون المستوى المطلوب بخـصوص حالـة االنقـسام               
  ".والتشرذم في الساحة الفلسطينية

من المعطيات المتوفرة نستبعد أن تحمل جامعة الدول العربية خالل اجتمـاع مجلـس              "وأضاف المصدر   
 نوفمبر أي طرف فلسطيني بشكل مباشر مسؤولية فشل عقـد الحـوار             ٢٦وزراء الخارجية العرب يوم     
 إحياء   نوفمبر الجاري، مع أن الرئيس محمود عباس قد دعا في خطاب           ١٠الشامل الذي كان مقررا يوم      

الذكرى الرابعة الستشهاد الرئيس ياسر عرفات لذلك، ومن هذا المنطلق ال داعي لحضور الرئيس عباس               
ما وصفه بالموقف العربي الضعيف تجاه حماس       " وأكد المصدر على أن   ". جلسات تخرج بقرارات مكررة   

ناير، التاريخ الذي    ي ٩سيشجع هذه الحركة على المراوغة والمماطلة ومحاولة كسب الوقت وصوال ليوم            
  ". تعتبر به حماس يوم انتهاء والية الرئيس عباس

الرئيس الفلسطيني سيكلف أحد المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية لينوب عنه فـي             "ولفت إلى أن    
يتم تكليف رئيس دائرة شؤون المفاوضات صـائب عريقـات أو           "، مرجحا بأن    "اجتماع وزراء الخارجية  

  ". التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بهذه المهمةأمين سر اللجنة
 ١٧/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

 
  ل حماس مسئولية فشل المصالحة الفلسطينيةالمالكي يحّم .٦

ولية إفشال  ؤ مس ،ل وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي حركة حماس       حم :اهللا  عبد ى مصطف -فيينا  
 وناشد مـصر أن     ، استئناف الحوار وتحقيق المصالحة الفلسطينية     إلية  الجهود المصرية والعربية الرامي   

 والتجـاوب   ،تواصل مساعيها الخيرة كما ناشد قيادي حماس بالعدول عن قرار المقاطعة لمجلس الحوار            
 فـي أثنـاء     -المالكي   وشدد   ،مع المبادرة المصرية والمساعي الحميدة التي تبذلها جامعة الدول العربية         
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اع سفراء فلسطين في عدد من الدول الغربية ورؤساء البعثات بالمنظمات الدوليـة التابعـة               رئاسته اجتم 
 علي أن استمرار    - الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة النمساوية        ،لألمم المتحدة بنيويورك وفيينا وجنيف    

يـر بالقـضية    حـد كب إلـى  الفلسطيني القائمة بين رام اهللا وقطاع غزة يضر   -حالة االنقسام الفلسطيني    
  . السيما في المرحلة الراهنة،الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

 قال الـوزير الفلـسطيني      ،وحول رؤيته لمستقبل مفاوضات السالم في ظل األزمة السياسية في إسرائيل          
 دولته المستقلة فلـسطين     إقامة من أجل إقرار حقوق شعبنا وفي طليعتها حقه في           "إسرائيل"نحن نفاوض   

 الحلول مـن    أنصافوال نفاوض من أجل تسوية تقوم علي أساس         , ١٩٦٧متها القدس وبحدود عام   وعاص
  .أجل حل عادل ودائم وشامل

  ١٧/١١/٢٠٠٨األهرام، 
  
 شرطة الخليل تصطدم ببعض مسلحي العائالت وتؤكد أن الكل متساوون أمام القانون: تحقيق .٧

، تطال كل ما تراه السلطة، مخالفا للقانون، مـسلحين          الحملة األمنية المستمرة في الضفة الغربية     : رام اهللا 
من حماس، أو ينقلون األموال لها، وتجار مخدرات، ولصوصا، وعصابات مسلحة، وسـائقي سـيارات               

ن السلطة تواجه في الخليل، بعض المسلحين الذين ال ينتمـون           أ  إال .غير قانونية ومتهربين من الضرائب    
 ما شابه، وإنما لعائالت كبيرة لها حضورها القديم في مدينة طالمـا             لتنظيمات فلسطينية، أو عصابات أو    
وقد شهدت العالقة مؤخرا، بين األجهزة األمنية الفلسطينية، وعائلـة          . حكمتها هذه العائالت بقوة العشيرة    

 .بغير مناسـبة  " مفرطا للقوة "الجعبري، في الخليل، توترا، بسبب ما اعتبرته أوساط في العائلة، استخداما            
 خالف كبير   إلىوكانت حادثة سير وقعت بين شرطي وأحد أفراد عائلة الجعبري األحد الماضي، تحولت              

 .وتراشق بالكلمات واأليدي، انتهى بإطالق الرصاص
فهـي  .  تطورا امنيا كبيرا قد طرأ على المناطق التي تسيطر عليهـا الـسلطة             أنوال ينفي سكان الخليل     

والسطو المسلح واعتقلت مطلوبين للقضاء وتجار مخدرات، وأنهت        نجحت في الحد من ظواهر السرقات       
  . ما كان يعرف بالخاوات في المدينة

أنا أتحدى أن يريني احـد      "ونفى مدير شرطة الخليل أن تكون قواته تستخدم أي أقنعة أثناء عملها، وقال              
 نخشاه أبدا، المليـشيات    لسنا ميليشيات وإنما سلطة قانون، وليس لدينا ما       "، وأضاف   "أي صورة ألي مقنع   

 ". وراء قناعنختبئهناك في غزة، وليس لدينا، ونحن ال 
 ١٧/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  في مقر وزارة الخارجية السورية موسى الوضع الفلسطيني  عمرومشعل يبحث مع .٨

صرح مصدر مسؤول في حركة حماس بأن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بحـث                : د ب أ  
بشكل معمق وفي كل التفاصيل     "يس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الوضع الفلسطيني          مع رئ 

  ". التي تدور حول الخالفات الفلسطينية وأفق المصالحة الوطنية
أن موسى أنهى مباحثاته مع مشعل بحضور نائبه موسى أبو مرزوق وذلك في مقـر               "وأوضح المصدر   

مر الذي اعتبر الفتاً حسب المصادر المواكبة للعمل الفلـسطيني قـي        ، وهو األ  "وزارة الخارجية السورية  
، على  "انعقاد جلسة المباحثات في مبنى الخارجية السورية لها رمزية وداللة         "وتعتبر المصادر أن    . سوريا

  ". اهتمام إيجابي سوري"ما وصفته بأنه 
 ١٧/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
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  س واالجهزة االمنية تنفي اعتقاله او استدعائهقيادي في حما  تفرج عن"إسرائيل" .٩
 مـساء األحـد     اإلسـرائيلي أفرجت سلطات االحتالل    : رام اهللا  من   ١٧/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما ذكرت  

 شهراً قضاها متنقالً بـين عـدة        ٣٠عن القيادي في حركة حماس عدنان عصفور بعد اعتقال دام           ] أمس[
  . إسرائيليةسجون 

عتقلت عصفور من منزله في مدينة نابلس ضمن حملة طالت عدداً من قـادة              وكانت قوات االحتالل قد ا    
حركة حماس ونوابا في المجلس التشريعي، عقب تمكن فصائل المقاومة في غزة مـن أسـر الجنـدي                  

 ".  جلعاد شاليط"الصهيوني 
البـارزين  والذي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، أحد القـادة           )  عاماً ٤٦(ويعتبر عصفور   

ونفـت  . لحركة حماس في الضفة الغربية، كما انه شغل منصب الناطق الرسمي باسمها خالل االنتفاضة             
  .االجهزة االمنية الفلسطينية مساء االحد اعتقال او استدعاء السيد عدنان عصفور الى أي من مراكزها 

باستضافة الـسيد عـصفور     انها قامت   " تفاصيل ما حدث وهو     " سما"وروت االجهزة في بيان لها وصل       
بهدف تضافر الجهود من اجل الخروج من       , لمناقشة الوضع الساسي واالمني التي تمر به محافظة نابلس        

  ".هذه المحنة التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني
استقبلنا ابـي عنـد   "قالت  القيادي  ابنة   إيمان عصفور  أن   عن وكاالت  ١٧/١١/٢٠٠٨ الخليج،   وأضافت

وبعد نصف ساعة من وصوله الى البيت الى حيث         .  بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية      حاجز الجلمة 
، "حضر االهل واالقارب واالصدقاء الستقباله، حضر رجال مسلحون من السلطة الفلـسطينية واعتقلـوه             

ل اثناء االعتقال حاول االقارب منع رجال األمن من اخذه، فحصل تدافع باأليدي وقام رجا             "وأضافت انه   
  ".االمن بضرب عمي نظام الذي اغمي عليه

وقالت زوجة عصفور إن األجهزة األمنية الفلسطينية أفرجت عن زوجها بعد أن  أوقفته لـساعات بعـد                  
بسبب ضغوط األهالي التي استهجنت احتجازه بعد       "،  "اإلسرائيلية"وقت قليل من اإلفراج عنه من السجون        

تهمت زوجة األسير المحرر أفراد األجهـزة األمنيـة بـضرب           وا ".اإلفراج عنه من معتقالت االحتالل    
  . زوجها وركله بأعقاب البنادق وتوجيه الشتائم واأللفاظ النابية له قبل أن يعتقلوه

  
  مصر ابلغت الجامعة العربية بأن حماس هي من عرقل حوار القاهرة : االحمد .١٠

مانية في المجلس التـشريعي الفلـسطيني       اكد عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرل      :  وليد عوض  - رام اهللا 
عضو وفد الحركة للحوار الوطني الذي كان مقررا في مصر بان القاهرة ابلغت الجامعة العربيـة بـان                  

  . حماس هي من عرقل انعقاد ذلك الحوار، وهي التي تتحمل المسؤولية
لف الحـوار الـوطني     واشار االحمد الى ان وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم المرتقب م           

الفلسطيني ومسؤولية حماس عن عدم انعقاده االنهاء االنقسام الداخلي بين الفلسطينيين، وفق ما اوردتـه               
  .االذاعة الفلسطينية الرسمية

 الـشهر   ٢٦وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية ان مجلس الجامعة العربية الطارئ الذي سـيعقد يـوم               
  . وموضوع رئيسي يتمثل في متابعة نتائج الحوار الفلسطينيالجاري سوف يتركز علي بحث بند واحد

واشارت المصادر الى اهمية توقيت االجتماع العتبارات عديدة تتعلق بتعثر انعقاد الحـوار الفلـسطيني               
بسبب الموقف السلبي لبعض الفصائل، وما اعتبرته القاهرة عدم توافر االرادة السياسية لديها ازاء هـذا                

  . الحوار بعد
كدت المصادر ان االجتماع الذي من المقرر ان يستغرق يوما واحدا سيبحث العديد مـن المقترحـات                 وا

 الحوار بين الفصائل من الفشل، خاصـة بـين فـتح            وإنقاذالعربية لسبل التعامل مع الوضع الفلسطيني       
ـ               إلىوحماس، فيما لفتت     بعض  ان اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب لن يتـأثر بأيـة مواقـف ل
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الحركات واستبعدت ان يشهد االجتماع انقسامات بالمواقف العربية بين مؤيد لموقـف حركـة ومـساعد                
  .لألخرى

  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي،  
  
   من تحركات قادة الحركة خشية اغتيالهم في حماس يحّدوالحماية هاز االمن ج: غزة .١١

ـ     :  وليد عوض  - رام اهللا  امـس بـان قـادة الحركـة        " عربيلقدس ال "اكدت مصادر في حركة حماس ل
واوضـحت  . يخضعون الجراءات حماية مشددة في غزة مع تواصل التصعيد االسرائيلي على القطـاع            

المصادر ان جهاز االمن والحماية في حماس حد من تحركات قادة الحركة وتنقالتهم في قطـاع غـزة                  
  .خشية استهدافهم من قبل االحتالل االسرائيلي بحجة انهيار التهدئة

وأكدت مصادر فلسطينية ان إسرائيل وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى حماس والجهاد اإلسـالمي عبـر                
دولة عربية تطالبهما بوقف فوري إلطالق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات االسرائيلية واال فـان                

  .تل ابيب ستكون مضطرة التخاذ إجراءات قاسية ضد القطاع
 ساعة الماضية الى قيادتي الحركتين، مـشيرة إلـى أن           ٤٨نقلت خالل الـ    وقالت المصادر ان الرسالة     

  .إسرائيل أكدت أنها بصدد القيام بعملية قاسية قي قطاع غزة ردا على إطالق الصواريخ
  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
     توضح موقفها من حوار القاهرة رسمية بالعربية واإلنكليزية  مذكرة تصدرحماس  .١٢

ركة حماس مذكرة رسمية باللغتين العربية واإلنجليزية، تم توزيعها على نطاق واسـع،  أصدرت ح :غزة
وأوضـحت   .شمل دوالً عربية وإسالمية ودولية، والمنظمات والقوى والفصائل الفلـسطينية والعربيـة  

شرحت المذكرة بالتفصيل   " "نسخة عنه أنها    " فلسطين"الحركة، في تصريح صحافي أمس، تلقت صحيفة        
  ".ز موقفها، ومالحظاتها من وعلى الحوار الفلسطينيالمركّ

أنها شرحت في المذكرة مالحظاتها ذات الصلة بورقة المـصالحة المـصرية، وأيـضاً              :" وقالت حماس 
وأشارت المذكرة إلى االتـصاالت   .ممارسات حكومة رام اهللا في الضفة، وكذلك ترتيبات لقاءات الحوار

ولكن دون  , ادة المصرية، لمحاولة تذليل العقبات التي تقف أمام الحوار        التي جرت بين قيادة الحركة والقي     
  .جدوى

وأوضحت أن قرار المقاطعة كان بالتشاور مع فصائل الممانعة الفلسطينية وهي حركة الجهاد اإلسالمي،              
، وقوات الصاعقة، الذين اعتذروا بدورهم لمصر عـن المـشاركة فـي             )القيادة العامة (والجبهة الشعبية   

  .حوارال
وذكرت حماس أنها أرفقت مع المذكرة ملفات بأسماء المعتقلين والمختطفين في سجون األجهزة األمنيـة               
التابعة لرئيس السلطة محمود عباس، واالعتداءات التي مورست بحق الحركة من قبل أجهزة أمن السلطة               

 . المعتقلينومسلحي حركة فتح، موضحة أن الملفات التي أرسلت شملت توضيح أعمال ووظائف
   ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  حماس تنظم تظاهرة ضد االعتقاالت في الضفة الغربية .١٣

 نظم نشطاء الكتلة السالمية االطار الطالبي لحركة حماس امـس تظـاهرة فـي    : غزة ـ اشرف الهور 
لت الحركـة   مدينة غزة، نددوا خاللها باعتقاالت االجهزة االمنية في الضفة الغربية عناصر الحركة، وقا            

  .  ساعة الماضية٢٤ من ناشطيها جرى اعتقالهم خالل الـ ١٢ان 
، وتوعد  "الحرب على حماس  "وخالل التظاهرة وصف مشير المصري النائب عن حماس االعتقاالت بـ           

ستأتي اللحظة عندما تنـتفض الفـصائل المقاومـة         "المصري بمحاسبة المسؤولين عن االعتقاالت، وقال       
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ن الضفة الغربية امام المذبحة والمجزرة التي تمارس االجهزة االمنية في تناسق واضح             والعوائل االبية م  
وطالب المصري الرئيس محمود عباس وقادة االمن في الضفة         ". مع العدو الصهيوني ضد ابناء المقاومة     

  ".ينتظروا يوم الحساب ازاء جرائمهم بحق ابناء شعبنا المقاومين"ان 
 من عناصرها فـي منـاطق       ١٢ في بيان لها ان االجهزة االمنية اعتقلت         ويوم امس قالت حركة حماس    

  .متفرقة من الضفة الغربية، وقالت ان االعتقاالت تمت في مدن نابلس وسلفيت وجنين والخليل
  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   أي حراك في موضوع الحوار قبل اجتماع وزراء الخارجية العربيستبعدشعث  .١٤

نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفد . استبعد د: ف أرناؤوط عبد الرؤو-القدس 
الحركة للحوار الوطني امس، أي حراك في موضوع الحوار الوطني الفلسطيني قبل اجتماع وزراء 

 .الخارجية العرب المقرر يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة
لقد توجهنا كوفد لحركة فتح، "من العاصمة االردنية عمان، " ياماأل"وقال شعث، في اتصال هاتفي مع 

والتقينا مع االخ عمرو موسى، االمين العام لجامعة الدول العربية، وطلبنا رسميا ان يحدد اجتماع جامعة 
حسب االتفاق وستقوم مصر بتقديم ) الطرف المسؤول عن تعطيل الحوار(الدول العربية المسؤولية 

ذا االجتماع، وبالتالي ال اعتقد أن اي شيء سيحدث قبل هذا اللقاء الذي سيعقد يوم السادس تقريرها الى ه
 ".٢٦ال اتوقع ان يحدث شيء قبل يوم "، واضاف "والعشرين من الشهر الجاري

 ١٧/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   حوار القاهرة ال يعني الوصول إلى طريق مسدودتأجيل: فتح .١٥

ة المركزية لحركة فتح زكريا األغا أن تأجيل الحوار الفلـسطيني الـذي كـان         أكد عضو اللجن  : )أ.ب.د(
وشدد األغا في تصريح صحافي مكتوب، علـى أن          .ال يعني الوصول لطريق مسدود    "مقرراً في القاهرة    

إننا علـى يقـين بـأن       "، وقال   "فتح متمسكة بالحوار الوطني كنهج ووسيلة إلنهاء حالة االنقسام الداخلي         "
، "المصرية ومعها الدول العربية ستتكلل بالنجاح وستؤتي ثمارها في إنهاء االنقسام وإعادة الوحدة            الجهود  

ضد شـخص الـرئيس     " التشهير"داعياً حماس إلى تهيئة األجواء المناسبة إلنجاح الجهد المصري بوقف           
  .محمود عباس

  ١٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
 تنفى تعهدها بوقف إطالق الصواريخ وعلى المجزرة اإلسرائيلية بغزة حماس تدعو للرد  .١٦

 على قطاع غـزة التـي       نتقدت حركة حماس الغارة اإلسرائيلية     ا :أسماء عطا اهللا ورزق الغرابلي     - غزة
لـن  " ووصفتها بأنها جريمة جديدة قالت إنها        أدت إلى استشهاد أربعة مقاومين من لجان المقاومة الشعبية        

  ".تمر دون عقاب
 صالح البردويل في تصريح صحفي مكتـوب        .دي والقيادي بحركة حماس      عضو المجلس التشريع   عدو

صدر، أمس، أن ما قامت به القوات اإلسرائيلية بحق المقاومة شرق غزة تجاوزا للخطـوط الحمـراء،                 
إن ما جـرى    : "في التعدي على حرمات الشعب الفلسطيني، وقال      ) إسرائيل(وتعبيرا واضحا عن إصرار     

نه اختبار مدى جاهزية المقاومة وقدرتها على الرد، كما يحاول االحتالل مـن             هو لعب بالتهدئة الهدف م    
  ". خاللها أن يسوق نفسه انتخابيا أمام جمهوره الذي نبذه بعد الفشل المتواصل

من جهته نفى المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أن تكون حركته قد تعهدت ألي طرف من األطـراف                  
غتصبات اإلسرائيلية في ظل استمرار االعتداءات والجرائم على أبنـاء      بوقف إطالق الصواريخ باتجاه الم    
  . الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
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وأكد برهوم في تصريح صحفي مكتوب أن حماس تعهدت بأنها سـترد ردا مزلـزال علـى أي هجـوم         
واصل العدوان  نحن أكدنا للجميع بأن الذي لم يلتزم بالتهدئة هو العدو الصهيوني وان ت            : "إسرائيلي، وقال 

على غزة يؤكد كذب حديثه عن التزامه بالتهدئة وانه معني بتواصلها، وان المحتـل الـصهيوني دمـر                  
التهدئة وخرب مساعيها ولم يلتزم بأي بند من بنودها، وبالتالي من حقنا في حركة حماس وكل فـصائل                  

  ".المقاومة أن نرد بكل قوة للحفاظ على شعبنا وأرضنا الفلسطينية
، بـأن تـرد علـى اغتيـال         على لسان الناطق باسمها أبو أحمد     ا، تعهدت لجان المقاومة الشعبية      بدوره

عناصرها األربعة، داعية كافة فصائل المقاومة للرد كذلك، محملة االحتالل مسؤولية هذا الخرق الكبيـر               
  .للتهدئة وخروجه منها

ن، فقد شدد على ضرورة تقييم التهدئـة        أما الشيخ نافذ عزام أحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطي          
والسعي بقوة من أجل إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، داعيا مصر راعية التهدئة إلـى التـدخل                 

 .على وقف عدوانها) إسرائيل(بقوة إلجبار 
  ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

   
  لقاءات عباس أولمرت" فاتورة"الشعب الفلسطيني يدفع : حماس .١٧

" فـاتورة "وجهت حركة حماس انتقادا للقاء عباس ـ اولمرت اليوم، واكدت ان  :  ـ وليد عوض رام اهللا
  . تلك اللقاءات يدفعها الشعب الفلسطيني على حد قولها

ـ             " العبثية مع أولمـرت   " وأكد الناطق باسم حماس إسماعيل رضوان على الى أن اللقاءات التي وصفها ب
قات التهدئة في قطاع غزة، مؤكداً أن إطالق صواريخ المقاومـة           تأتى متزامنة مع تواصل إسرائيل لخرو     

المغتصبات اإلسرائيلية رداً طبيعياً على جرائم االحتالل المتواصـلة بحـق المقاومـة والـشعب               "تجاه  
واشار رضوان الى التنسيق ما بين االجهزة االمنية الفلسطينية في الضفة الغربية واسـرائيل               ".الفلسطيني

مجاهدين في الضفة الغربية يعتقلون من قبل األجهزة األمنية، والمقاومين بغزة يتم استهدافهم             إن ال "بالقول  
، مؤكداً أن مشروع المقاومة الوطنية الفلسطينية مستهدف من قبـل الحكومـة             "بالقطاع من قبل إسرائيل   

 .اإلسرائيلية السيما مع اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية
  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  اليسار تنظّم مهرجاناً لـمناسبة الذكرى العشرين إلعالن االستقاللجبهة: غزة .١٨

نظّمت جبهة اليسار الفلسطيني بغزة، أمس، مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في الذكرى العشرين إلعالن : غزة
".  الوحدة الوطنيةالسبيل الوحيد إلنهاء االنقسام واستعادة.. الحوار الوطني الشامل "االستقالل تحت شعار 

 .وذلك في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة
إنه كان :  قال فيهاوألقى صالح زيدان عضو الـمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية كلـمة جبهة اليسار،

من الـمقرر أن تتزامن ذكرى إعالن االستقالل مع انتهاء جولة الحوار الوطني الشامل ليصدر إعالن 
ة، لتبدأ عملية إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، الفتاً إلى أن الفرحة انقلبت إلى ذهول القاهر

وصدمة، بعد أن تعطل الحوار واصطدمت الجهود الـمصرية بتراجع حماس عن الـمشاركة في عملية 
 .الحوار والـمصالحة

نحن في : "وقال . لـم تكن مقنعةًوشدد على أن األسباب والذرائع التي طرحتها حماس لـمقاطعة الحوار
جبهة اليسار من يصر على حضور الرئيس أبو مازن جميع جلسات الحوار، ضمانةً لنجاحه، لكننا نقولها 
صراحةً كذلك إننا مع التشدد في احترام جميع الشرعيات وفي مقدمتها شرعية الرئيس وموقعه، والحفاظ 

 ".ن سياسة هذه الجهة أو تلكعلى جميع الشرعيات ليست له عالقة بالـموقف م
 ١٧/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٢٥٩:         العدد       ١٧/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

   ملفات تحاول قيادات الظل في فتح فرضها على اجندة المؤتمر الحركي٥":  العربيالقدس" .١٩
اكدت مصادر مطلعة داخل حركة فتح على ان خمسة قضايا رئيسية مطروحـة  : بسام البدارين عمان ـ  

ركي السادس اذا ما انتهت االجتماعات الحالية القطاب الحركـة          بقوة اآلن على جدول اعمال المؤتمر الح      
باالتفاق على مكان وزمان انعقاده، مشيرة الى ان هذه القضايا تعتبر صاحبة االولية المطلقة اآلن بالنسبة                

  .البناء حركة فتح وقطاعاتها التنظيمية بعد التعامل االعتيادي مع تقارير اللجان الفرعية االربعة
مصادر ان اتصاالت موسعة تجري داخل االطر التنظيمية لفرض مناقـشات صـريحة تخـص               وقالت ال 

ملفات وقضايا اساسية خارج التقارير الطبيعية في المؤتمر الحركي واول هذه القـضايا، التحقيـق فـي                 
  . اسباب وظروف استشهاد ياسر عرفات

  .حركةوالمحور الثاني المهم في السياق هو ملف امالك واموال وعقارات ال
اما الموضوع الثالث الذي يعمل على تكريسه بعض ابناء الحركة، فيتمثل في تحديد المـصير الـسياسي                 

ومن الواضح ان مصير قـوات العاصـفة         .والقانوني والميداني لقوات العاصفة العسكرية التابعة للحركة      
  .ومصير القيادة العامة لها سيطرح للنقاش في المؤتمر الحركي

هذه المحاور الخمسة بأنها اخطر واهم الملفات التي تحاول قوى الظل           " القدس العربي "ووصفت مصادر   
في حركة فتح، فرضها على جدول اعمال المؤتمر الحركي، فيما يعمل بعض قادة المركزية على ابعادها                

 .بدعوى الحفاظ على وحدة جسم الحركة وتنظيماتها
  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  أبو مازنتؤكد وحدتها بقيادة ود خالفات داخلية وفتح تنفي وج: لبنان .٢٠

وحدة واحدة وموحدة بقيادة الرئيس أبو مازن الذي تكن له القيادة "أنها " فتح"أكدت حركة : بيروت
في بيان " فتح"وجاء موقف  ".الفلسطينية في لبنان كل احترام لمواقفه تجاه شعبنا في الداخل والخارج

أبو العينين على قرارات الرئيس أبو ) سلطان(تمرد "عن " الحياة"ا نشرته لمكتبها اإلعالمي رداً على م
- ١١- ٩كان مقرراً في : "وقال في بيان ".في الحضور الى عمان" فتح"مازن وعدم استجابته لرغبة قيادة 

في لبنان الى عمان لمقابلة الرئيس أبو مازن، لكن السفر ألغي بسبب ايفاد " فتح" سفر قيادة حركة ٢٠٠٨
" فتح"لرئيس مدير المخابرات العامة اللواء محمد ديب مع وفد أمني تبعه عضو اللجنة المركزية لحركة ا

لالطالع على ما يجري على الساحة اللبنانية، وغادر الوفد " فتح"عزام االحمد والتقوا مع قيادة حركة 
  ".لنقل مجريات االمور الى الرئيس أبو مازن

ين في وجهات النظر بين ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان على رغم التبا: "وأضاف البيان
  ".في لبنان اللواء سلطان أبو العينين" فتح"السفير عباس زكي وبين أمين سر قيادة حركة 

عن احياء ذكرى عرفات في االونيسكو، أسماء كل " الحياة"وكذلك أورد البيان، رداً على ما نشرته 
 والديبلوماسية التي شاركت في االحتفال، نافياً أن يكون الحضور اللبناني الجهات الحزبية والعسكرية

  ".حزب اهللا وتجمع اللجان والحزب الشيوعي"اقتصر على 
  ١٧/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  مساعٍ لعودة قياديين بارزين في فتح إلى األراضي الفلسطينية المحتلة: الزعنون .٢١

مـساعي تتخـذ    "ني الفلسطيني سليم الزعنون أمس إن       قال رئيس المجلس الوط   :  نادية سعدالدين  –عمان
حالياً لترتيب دخول قياديين بارزين من حركة فتح في الخارج إلى األراضي المحتلة قريباً بـشكل دائـم                  

في ) فتح(، وسط تحرك نشط لعقد المؤتمر العام السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني             "وليس مؤقتاً 
  .أقرب وقت
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تطورات وظروف قد تمنع من عقد المؤتمر العام لفتح قبل نهايـة  "ي اللجنة أشاروا إلى    غير أن أعضاء ف   
  ".العام الحالي كما يخطط لذلك، وإنما قد يعقد بعد شهر أو شهرين من بداية العام المقبل

هناك مساعي تبذل لدخول كافة األعضاء ممن ال يحملون هويات وطنية إلى األراضي             "وقال الزعنون إن    
  ".لة بشكل دائم وليس مؤقتاًالمحت

ـ    الترتيبات تشمل دخول أعضاء الحركة في الخـارج وهمـا مـسؤول            "إلى أن   " الغد"وأشار في حديث ل
والعضو المراقب في لجنتها المركزية أحمد      " أبو ماهر "مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح محمد غنيم         

ية في منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركـة  ، بينما رفض رئيس الدائرة السياس"أبو المعتصم "عفانة  
  .فتح فاروق القدومي الدخول إلى هناك لمعارضته اتفاق أوسلو

وفي هذا السياق، فقد بحثت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس أمس في الترتيبات النهائيـة لعقـد                 
ماعات اللجنة التـي عقـدت      المؤتمر في أقرب وقت ممكن، فيما شارك الرئيس عباس في جانب من اجت            

  .مساء أول من أمس في عمان
الجهود تبذل حالياً من أجل عقد المؤتمر العـام قبـل           "من جانبه، قال عضو اللجنة عبداهللا اإلفرنجي إن         

نهاية العام الحالي، ولكن هناك تطورات وظروف قد تمنع ذلك، فقد يعقد بعد شهر أو شهرين من بدايـة                   
  ".ر مرهون بإنهاء كل الملفات وكافة األوراق للذهاب بجاهزية كاملة للمؤتمرالعام المقبل، فهذا األم

  ١٧/١١/٢٠٠٨الغد،األردن، 
  
  الجديد"  مركز-اليسار "وينضّم إلى حزب " العمل" ينسحب من أيالون .٢٢

الوزير عامي " العمل"، أحد أقطاب حزب )شين بيت( أعلن رئيس االمن الداخلي السابق - الناصرة 
اليسار "، معلناً نيته االنضمام إلى حزب "فقد قدرته على البقاء"ابه من الحزب الذي قال إنه أيالون، انسح

الجديد الذي تعكف شخصيات سياسية وفكرية على تأسيسه ويضم حركات وشخصيات سياسية "  مركز- 
  .عدة

، "ن اجل البقاءالعمل كيان ال يسعى الى البقاء سياسياً، وال يقاتل م"وقال أيالون في مؤتمر صحافي إن 
باراك يجب أن يكون رئيساً ) وزير الدفاع ايهود(ال يمكنني التوجه الى الجمهور وإقناعه بأن : "مضيفاً
ال أعتزم تغيير خطي السياسي، بل فقط تغيير : "واضاف". حزب العمل فقد خطه السياسي. للحكومة
  ". جديدفي األيام المقبلة سأنضم إلى الجهود إلقامة إطار سياسي. اإلطار

أنه يعتزم " سدوت يام"وكان أيالون أعلن أمام مقربيه في اجتماع عقد مساء اول من امس في كيبوتز 
حزبا بال قوانين ويداس على أنظمته ويفتقر إلى المثالية هو حزب ال "، مضيفا إن "العمل"االنسحاب من 

  ". يستحق ان اكون جزءا منه
  ١٧/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  القول أن المستوطنات عقبة أمام السالم أمر مبالغ به: يا بريطانخارجية وزيرل ليفني .٢٣

شهدت زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميلباند، إلسرائيل خالفات في وجهات النظر حول بعض 
وتركزت الخالفات حول نية بريطانيا فرض ". ليس سهال"ووصف مصدر إسرائيلي اللقاء بأنه . القضايا

ائع التي تصنع في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، ومذكرات االعتقال ضد تقييدات على البض
 .ضباط إسرائيليين في بريطانيا، وزيارة الوزير البريطاني إلى سوريا

وأعربت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني عن رفضها لنية بريطانيا فرض تقييدات على البضائع 
 الضفة الغربية ووضع عالمات خاصة عليها في الحوانيت البريطانية، كما التي تنتج في مستوطنات

اعترض المسؤولون اإلسرائيليون خالل اللقاءات مع ميليباند، الذي يزور إسرائيل، على مذكرات 
 . االعتقال الصادرة بحق ضباط في الجيش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
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الحكومة البريطانية تتعرض لضغط داخلي وينبغي أن نظهر : ت ليفنيوقال ميليباند ردا على انتقادا
وردت ليفني ". للجمهور بأننا نعمل على منحه الحق في شراء أو عدم شراء منتوجات من المستوطنات

بكل . ولكن القول بأن ذلك عقبة أمام السالم أمر مبالغ به. أتفهم الصعوبة بشأن المستوطنات: " قائلة
 ". ستوطنات جديدة ليست سياسة الحكومةاألحوال بناء م

كما طالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت خالل لقائه مع الوزير البريطاني بإيجاد حل 
ينبغي أن نعمل : "وقال أولمرت. لمذكرات االعتقال ضد الضباط اإلسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب

ورد ميليباند قائال إن ". باط إسرائيليين في بريطانيالمنع أي تنظيم مارق من أن يؤدي إلى اعتقال ض
 ".جهودا تبذل لحل المسألة إال أن ما زال هناك صعوبات"

  ١٧/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   االبقاء على اغالق المعابريقررباراك  .٢٤

قررت اسرائيل االبقاء على اغالق معابر غزة، بدعوى استمرار اطالق الصواريخ : سمير حمتو -  غزة
وقالت االذاعة االسرائيلية ان وزير  .ات والمواقع االسرائيلية في النقب الغربي ومحيط القطاععلى البلد

 .الجيش أيهود باراك قرر ابقاء المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة مغلقة
وكان باراك صرح مساء أمس االول ان الوضع في التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة أصبح ال 

من منطلق رفض "ولم يستبعد باراك القيام بعملية عسكرية واسعة  .ماح باستمرارهيطاق وال يمكن الس
لكنه رأى أن المزايدات الكالمية والقرارات المتهورة ال " التسليم باستمرار الخروقات الفلسطينية للتهدئة

 .تشكل بديالً للسياسة التي تستوجب دراسة مجمل األوضاع بتروٍ
 ١٧/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   إسرائيلية تطالب بوقف البناء بجانب أسوار القدسمحكمة .٢٥

 العبرية أمس، إن محكمة العدل العليا اإلسـرائيلية،         "هاآرتس"قالت صحيفة    :عبدالرحيم حسين  - رام اهللا 
اصدرت أمرا احترازيا ليلة الخميس، يأمر بوقف كل أشغال الحفر والبناء التي تجري بمحـاذاة أسـوار                 

  . القدسالبلدة القديمة في
وأمرت المحكمة بلدية القدس بفحص كل أعمال البناء في المكان، والتأكد من أنه ال يجري أي عمل دون                  

وكذلك بأعمـال اإلسـناد     '' جفعاتي''ويسمح األمر فقط، باستمرار الحفريات االثرية في موقع         . ترخيص
 سلطة االثار، وبلدية القـدس،      ضد'' حركة السالم اآلن  ''وقد صدر األمر بناء على طلب        .للجدار الشمالي 

  . ومقاولي البناء في الموقع'' العاد''وسلطة الحدائق الوطنية وجمعية 
  ١٧/١١/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات، 

 
  يوما ما سأزور الرياض ودمشق:  التايمز البريطانيةلصحيفة بيريز .٢٦

صـحيفة التـايمز     شيمون بيريز في حـوار مـع         قال الرئيس اإلسرائيلي  : ريتشارد بيستون  -نيويورك  
إن إسرائيل تعتقد بأن هناك فرصة للحوار مع إيران إذا نجح باراك أوباما في توحيد المجتمع                البريطانية،  

وقال بيريز إن عدوة إسرائيل يمكن أن تجلس علـى طاولـة المفاوضـات              . الدولي خلف سياسة واحدة   
 . النفطاعتمادا على مناخ سياسي جديد وعوامل اقتصادية مثل انخفاض أسعار 

وقال إنه يتوقع أن تحقق إسرائيل السالم مع جيرانها العرب خالل ما تبقى من حياته، كمـا توقـع أنـه                     
. وأصر الرئيس االسرئيلي على أنه رأى فرصا جديدة فـي المنطقـة           . سيزور ذات يوم دمشق والرياض    

بادرة من الملـك    وضرب مثال على ذلك بدعوته لحضور مؤتمر حوار األديان الذي عقد في نيويورك بم             
 . السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز
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وفيما يتعلق بملف السالم مع سورية، قال بيريز إنه يأمل أن تحقق إسرائيل سـالما معهـا وفـق مبـدأ                     
، وأكد  "إسرائيل مستعدة لعقد السالم مع سورية ودفع الثمن       "وأضاف أنه يعتقد أن     ". األرض مقابل السالم  "

 . ق مازالت جاريةعلى أن المفاوضات مع دمش
  ١٦/١١/٢٠٠٨بي بي سي 

  
   يرفضون إخالء مبنى بالخليلالمستوطنون .٢٧

أمهلت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس األحد مستوطنين ثالثة  : محمد جمال– رويترز–القدس المحتلة 
بية أيام إلخالء مبنى كانوا يحتلونه طيلة التسعة عشر شهرا المنصرمة في مدينة الخليل بالضفة الغر

  .المحتلة وإال سيواجهون الطرد
وكان الجيش اإلسرائيلي طلب من المستوطنين في المبنى الذي أطلقوا عليه منزل السالم مغادرته وقدم 

  .المستوطنون التماسا أمام المحكمة العليا ضد اإلخالء
وخولت . امإنهم سيضطرون إلى إخالئه خالل ثالثة أي: وقالت المحكمة في رفضها اللتماس المستوطنين

  .الحكومة اإلسرائيلية بحراسة المبنى حتى ينتهي النزاع القانوني على ملكيته أمام محكمة أقل درجة
  ١٧/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  الضفةاستيطانية في  وحدة ٤٠٠لدينا وثيقة مفصلة حول مصادقات على بناء ": هآرتس" .٢٨

ه رغم عدم تعقيب وزارة الدفاع االسـرائيلية        االسرائيلية اليوم ان  " هآرتس"قالت صحيفة    -القدس المحتلة 
 ٤٠٠على ما كشفت الصحيفة عنه قبل يومين والخاص بمصادقة ايهود باراك على تسويق ما ال يقل عن                  

 وحـدة   ٣١٥ قطعة اراضي منها حوالي      ٣٢ وحدة سكنية و   ٣١٥وحدة سكنية وقطع اراضي منها حوالي       
 وحـدة سـكنية     ٤٨و" بيتـار عيليـت   "توطنة   قطعة ارض الى جانب مركز تجاري في مس        ٣٢سكنية و 

 وحدة سكنية مع مركز تجاري في افرات، فقد عقب رونـن            ٤٠باالضافة الى مركز تجاري في ارئيل و      
هذا تقرير وعنوان يغص بمعطيـات محرفـة، ذات         : "موشيه المستشار االعالمي لباراك على النبأ قائالً      
تطيع كل شخص الحكم على أسباب نشر هذا التقرير ذو          نوايا مسبقة، ال تتوافق مع المعايير الصحفية ويس       

 ".النوايا المبيتة وغير الصحيح وما الذي يقف وراء توقيت نشره
وردت الصحيفة على هذا التعقيب مؤكدة ان لديها وثيقة صادرة عن الهيئة االمنية تتضمن تفاصيل حول                

صيل حول ارقام كل مخطـط بنـاء        وتتضمن الوثيقة تفا  . مصادقات باراك بدءاً من شهر نيسان الماضي      
 .واسم المستوطنة التي ينفذ فيها، والمرحلة المصادق عليها وتاريخ مصادقة باراك

  ١٧/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
 
   بالغواصات النووية وتطوير منظومة مشتركة لمواجهة ايران"اسرائيل" تزود المانيا .٢٩

برية ان تل ابيب وبرلين تطوران منظومة       ذكرت االذاعة االسرائيلية الع   : من زهير اندراوس   -الناصرة  
وبحسب االذاعة فان المنظومة التي يجري      . مشتركة لرصد صواريخ باليستية تحمل رؤوسا حربية نووية       

تطويرها تقوم برصد الصواريخ الباليستية بواسطة اجهزة استشعار واشعة تحت الحمراء ونقل المعطيات             
وكانـت صـحيفة    . لة على اعتـراض الـصواريخ الباليـستية       التي تقوم بالتقاطها الى المنظومات العام     

) يوليـو (االسرائيلية ذكرت ان البحرية االسرائيلية ابرمت اتفاقا مع المانيا في تموز            ) جيروزاليم بوست (
لشراء غواصتين تتمتعان بقدرات نووية بحسب خبراء دوليين وذلك بهدف االستعداد لمواجهـة التهديـد               

   .االيراني المزعوم
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 دوتش فيـرت اي     -هوالدتسفيركي  ( مليار دوالر وستصنعهما شركة      ١,٢٧غ قيمة هاتين الغواصتين     وتبل
وتعتبر غواصة دولفين االلمانيـة واحـدة مـن     . وستتولى الحكومة االلمانية تمويل ثلث هذا المبلغ      ). جي

  .افضل الغواصات في العالم
  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
 المياه والدواء الوقود ونقص فيجراء إنسانية كارثة أربعة أيام في الظالم و... غزة .٣٠

قال المهندس كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة في مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة مساء امس، 
 في المائة بسبب ٧٠إن غزة تعاني وبشكل كبير من انقطاع التيار الكهربائي حيث بلغ العجز أكثر من 

 . "إسرائيل"تغذى من الخطوط التي تأتي من انهيار عدد من الشبكات التي ت
وقال عبيد إن إسرائيل ما زالت تمنع إدخال جميع المواد الكهربائية وقطع الغيار لشركة الكهرباء من 
محوالت وأسالك وكوابل وعدادات، ما أدى إلى انهيار عدد من خطوط الطاقة التي تتغذى من قبل 

 .غيار إلصالح ما يتعطلإسرائيل، مشيرا الى انه ال توجد أي قطع 
وحذر عبيد من كارثة انسانية بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات ومضخات الصرف الصحي 

وأضاف عبيد ان أزمة الطاقة تتزامن مع عدم وجود غاز الطهي في . وجميع الخدمات الصحية األخرى
ولي ومؤسسات حقوق اإلنسان ووجه عبيد نداء إلى الدول العربية والمجتمع الد،  يوما١٢المنازل منذ 

 .للتدخل لوضع حد للكارثة الكبيرة التي يتعرض لها سكان القطاع
معاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ، أن الجانب اإلسرائيلي منع أمس . أكد دمن جهة أخرى 

قطاع غزة  شاحنة محملة باألدوية من العبور الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدا افتقار ١٥
  .  صنف دواء مع خطر نفاد األصناف األخرى٣٠٠ألكثر من 

  ١٧/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
 منظمات حقوقية تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة  .٣١

 باحترام "إسرائيل" ناشدت المنظمات األهلية، المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية واإلنسانية بإلزام :غزة
لدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والتي تتعلق بحماية المدنيين وكذلك السماح االتفاقيات والمعاهدات ا
 . وبخاصة الوقود والمواد الغذائية غزةبإدخال احتياجات قطاع

كما حذرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء اإلجراءات 
عت في بيان صدر أمس، المجتمع الدولي واألطراف ود. اإلسرائيلية الالإنسانية الناتجة عن الحصار

دولة " بوصفها "إسرائيل"، إلى الضغط على ١٩٤٩السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 .، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، ووقف سياسة الحصار وإغالق المعابر"احتالل

ن لحقوق اإلنسان، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف وفي ذات السياق، طالب مركز الميزا
 .  جرائم الحرب اإلسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين

حذر مركز الميزان المجتمع الدولي من مغبة االستمرار في تجاهل الكارثة اإلنسانية المتصاعدة في و
 .ونية واألخالقية تجاه السكان المدنيين في القطاعقطاع غزة، وعجزه عن القيام بواجباته القان

  ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  الى كنيس يغطي قبة الصخرة من جهتين "موقع التنكزية"تحويل  .٣٢

قال خليل التفكجي خبير االستيطان ورئيس قسم الخرائط في جمعية :  جمال جمال- القدس المحتلة
ضخم كنيس داخل الحي أ امس اقامة  بدأتسلطات االحتالل اإلسرائيليةأن " الدستور"الدراسات العربية لـ
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على قمة داخل البلدة القديمة بين باب االيهودي واقامة اكبر قبة له وهي المقابلة لقبة الصخرة في 
 .المغاربة والبطريركية االرمنية غرب المدينة

جد االقصى المبارك وتحجب جزءاً من ان هذه القبة البيضاء لها مالمحها الخاصة تماثل قبة المس"وقال
 .الصورة التي ستبدأ إسرائيل بتسويقها بدالً من صورة المسجد االقصى وقبة الصخرة المشرفة

 مديرية - بدوره، كشف يوسف النتشه الباحث والمتخصص في اآلثار اإلسالمية في القدس المحتلة 
خطر المخططات أالنقاب عن ان " دستورال"السياحة واآلثار دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس لـ

واألخطار التي تحيط بالمسجد األقصى ذلك المخطط الذي يجري تنفيذه على مراحل في المدرسة 
التنكزية مقر المحكمة الشرعية سابقا المالصق لجدار المسجد االقصى من الجهة الجنوبية الغربية المطله 

ر ممرات والتي تطل على سطح قبة الصخرة على حائط البراق الشريف والمرتبطة باالقصى عب
 ".المشرفة

 متر مربع بقبة كبيرة مطل على ٧٠٠٠واضاف ان السيناريو المعد يقر اقامة كنيس يهودي ضخم بحجم 
المسجد األقصى ينفذ الى داخل المسجد عبر أنفاق ومداخل كون المدرسة والمجمع جزء من الجدار 

 .الجنوبي للمسجد االقصى
  ١٧/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  جميع رؤساء بلديات القدس هدفوا لتهويد المدينة وطرد سكانها : مدير مركز القدس .٣٣

أكد مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري، أن الشارع : سليم تايه - طولكرم 
لماني نير بركات، الفلسطيني في القدس المحتلة، استقبل نتائج انتخابات بلدية القدس، وفوز المرشح الع

  .بال مباالة 
وأوضح الحموري، أن خبرة المقدسيين طوال سنوات االحتالل، أكدت أن نتيجة انتخابات البلدية واحدة 
فمخططات التهويد جاهزة، بغض النظر عن الفائز، وهوية رئيس البلدية، وأن هناك تسابق، بين مختلف 

  .رؤساء بلدية القدس، في تنفيذ مخططات التهويد
معروفة لكل المقدسيين، ويعمل على تطبيقها كل رئيس بلدية للقدس، الى أن تلك المخططات أشار و

والتي تتضمن زيادة االستيطان، وإخراج أكبر عدد من فلسطينيي القدس، خارجها، ويفرضون عليهم 
ير، الحصار، ويمارسون الضغوط االقتصادية، ويسحبون منهم الهويات، وزيادة هدم المنازل بشكل كب

  .وإخراج المقدسيين من بيوتهم كما حدث فبل أيام ، في حي الشيخ جراح 
وحذر الحموري، من سياسة إسرائيلية جديدة إلجبار الفلسطينيين على الرحيل من القدس، بشكل 

، من خالل وسائل ضغط كثيرة، لكي ال يوجه االتهام لسلطات االحتالل، على أنها رواء عملية "اختياري"
 ألف ٢٠٠ ألف مقدسي، بعد أن جرى إخراج أكثر من ٦٠شيرا إلى أن هذه السياسية تستهدف التهجير، م

  .مقدسي خارج القدس،
  ١٦/١١/٢٠٠٨، قدس برس

  
  طريقة ٦٠من األسرى يتعرضون للتعذيب عبر  % ٩٠: قراقع .٣٤

 سجون  في المائة من المعتقلين الفلسطينيين في٩٠كشف النائب عيسى قراقع النقاب عن أن : رام اهللا
االحتالل اإلسرائيلي يتعرضون للتعذيب بأساليب مختلفة تبدأ بالضغط النفسي والتعذيب الجسدي 

 .واالبتزاز
يمارس التغطية والتستر على المحققين والضباط الذين "وأكد قراقع أن جهاز القضاء اإلسرائيلي 

لة، حيث يشارك أطباء يمارسون التعذيب من خالل تشريع قانون يحمي هؤالء من المحاسبة والمساء
   ".الشاباك"السجون في ممارسة التعذيب بتعاونهم مع جهاز 
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 أسلوب تعذيب يمارس بحق األسرى، كان آخرها ابتزاز الجرحى واألطفال ٦٠إن أكثر من " :وقال
 شكوى أمام ٤٠٠٠يوجد أكثر من : وأضافواعتقال زوجات وأمهات المعتقلين للضغط عليهم نفسياً، 

 ".ائيلي لم ينظر فيها فيما يتعلق بممارسة التعذيبالقضاء اإلسر
  ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
 لجنة مواجهة الحصار تدعو كي مون لزيارة غزة  .٣٥

دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة األمين العام لألمم المتحدة بان كي :  بترا-غزة
ف المليون إنسان يعيشون تحت خطر ثالثي مون لزيارة القطاع وتحمل مسؤولياته تجاه مليون ونص

 .األبعاد ، االحتالل والعدوان والحصار
وطالب رئيس اللجنة النائب جمال الخضري في كلمة بمسيرة كشفية امس بتدخل عاجل من قبل األمم 

 .المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات الإلنسانية
ة لمسؤولياتها تجاه الواقع غير المسبوق باستفراد االحتالل واكد ضرورة تحمل األمتين العربية واإلسالمي

 .بأطفال ونساء وسكان غزة في اختراق واضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف
  ١٧/١١/٢٠٠٨الدستور، 

 
   دولة ٦٠ آالف مشارك من ٥: مؤتمر حق العودة في دمشق .٣٦

، أن جلسة افتتاح الملتقى الذي سينعقد أعلنت مديرة الملتقى الدولي لحق العودة رحاب مكحل: بيروت
 الجاري في دمشق، ستعقد في قصر الفيحاء في دمشق فيما ستعقد "نوفمبر" تشرين الثاني ٢٤ و٢٣يومي 

 .كل أعمال الملتقى في قصر المؤتمرات
وذكرت مكحل في تصريح صحفي مكتوب صدر أمس، أن تغيير مكان االفتتاح يعود إلى وصول عدد 

 دولة عربية ٦٠ستعدادهم لحضور الملتقى، إلى أكثر من خمسة آالف مشاركة ومشارك من الذين أبدوا ا
   بينها شخصيات بارزة ومعروفة على المستويات العربية والدولية، ،وإسالمية وأجنبية

شعاراً له والذي تشارك في الدعوة إليه أكثر " العودة حق"وأشارت إلى أن اعمال الملتقى الذي اتخذ من 
هيئة عربية ودولية ستتضمن أيضاً محاضرات وندوات وورش عمل باإلضافة إلى لقاءات  ٥٧من 

شعرية وأمسيات فنية ومعارض مخصصة حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، 
 .وعروض خاصة بمفاتيح ووثائق خاصة بفلسطين

   ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 
        النكبةالناصرة تستضيف مؤتمرا دوليا عن .٣٧

تستضيف مدينة الناصرة داخل الخط األخضر اليوم مؤتمرا دوليا عن النكبة، :  وديع عواودة- الناصرة
  . دولة بهدف إطالع األجانب على حقيقة الصراع واالحتالل اإلسرائيلي١٢بمشاركة وفود من 

السبييل المسكوني "مركز ينظمه " ألم الذاكرة مرارة الواقع وآفاق المستقبل"والمؤتمر الذي يحمل عنوان 
، وسيتضمن ورشات عمل ومحاضرات لمؤرخين وخبراء في العلوم السياسية والعالقات "لالهوت التحرر

  .الدولية وحقوقيين محليين وأجانب
وعلى هامش المؤتمر ينظم مركز السبيل  معرضا فنيا يضم ألفي قطعة صممها طالب وأطفال من 

 .درة رجل أعمال هولنديهولندا تشجيعا لثقافة السالم بمبا
 ١٥/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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  جراء الحصار٢٥٨وفاة الضحية  .٣٨
معاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ أن عدد شهداء الحصار ارتفع .  دقال :وكاالت -غزة

 .غزةفي  بعد وفاة رضيع في مستشفى الشفاء ٢٥٨أمس إلى 
لمية التدخل العاجل إلنقاذ مستشفيات قطاع غزة من وناشد حسنين الجهات الدولية ومنظمة الصحة العا

 . خاصة مع قرب نفاد أصناف جديدة من الدواء،الكارثة اإلنسانية التي بدأت فعال
   ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين   

 
 بحرية أردنية لكسر الحصار قريبا  رحلة .٣٩

ة إطالق رحلة بحرية لكسر تعتزم الحملة األردنية لكسر الحصار عن غز: عمان –عبد الجبار أبو غربية 
  . الحصار المفروض على القطاع

وقال مسؤول الحملة رحيل الغرايبة أمس إنه جرى مخاطبة األحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات 
وأضاف أنه . المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمشاركة في الرحلة المقرر إطالقها في وقت قريب

يل مهمتها واالسهام في انجاحها مبينا أنها باشرت االتصال بشركات تمت مخاطبة رئاسة الحكومة لتسه
. المالحة للحصول على المعلومات الخاصة بخط مسار الرحلة الذي اتفق على أن يبدأ من مدينة العقبة
 . وكان المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي األردني شكل لجنة لمتابعة إجراءات تسيير الرحلة

  ١٧/١١/٢٠٠٨عكاظ، 
  
  عمرو موسى حّمل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عرقلة الحوار .٤٠

أن األمين العام لجامعة الدول :  يوسف كركوتي-  دمشق :١٧/١١/٢٠٠٨ الخليج، ذكرت صحيفة
العربية عمرو موسى بحث مع الرئيس السوري بشار األسد، أمس، تطورات األوضاع في فلسطين 

وفي مؤتمر صحفي عقده موسى عقب اللقاء، تطرق إلى العديد من . ومناطق التوتر في الوطن العربي
وحمل األطراف الفلسطينية كافة مسؤولية الخالفات . القضايا المهمة والشائكة على المستوى العربي

ووضع العراقيل أمام مؤتمر القاهرة الذي تم تأجيله، مشيراً إلى أن هذا الوضع لم يعد يتحمل التأجيل وأن 
وطالب سوريا واألطراف .  استغرقت من العرب ستين عاما ال يمكن أن تنتهي بهذا الشكلالقضية التي

العربية الفاعلة بلعب دور بناء في اتجاه المصالحة على الساحة الفلسطينية، معتبراً أن الحوار الفلسطيني 
  .لم يقتل ولم يصل إلى طريق مسدود لكنه متعثر

أن موسى كان قد :  مسعود الحناوي، أيمن المهدي- شق دم: ١٧/١١/٢٠٠٨األهرام، وأضافت صحيفة 
أكد، في تصريحات الليلة قبل الماضية، أن عملية المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر لم تفشل 

إن الجامعة العربية سوف تتلقى تقريرا من مصر وستقرر في ضوئه االجراءات التي ستتخذ أو : وقال
سنذهب إليه جميعا من أجل نجاح الجهود المصرية، مبديا استعداد الوقت المطلوب أو التوجه الذي 

  .الجامعة للمشاركة في هذه الجهود اذا طلب منها ذلك
  
 "إسرائيل" يطالب الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة األسد .٤١

الدول بحث الرئيس السوري بشار األسد، أمس األحد، مع األمين العام لجامعة :  هدى سالمة- دمشق 
وقال بيان رئاسي، إنه تم خالل اللقاء . العربية عمرو موسى تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية

التطرق إلى اجتماع المجلس الوزاري العربي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري حيث أعرب الرئيس "
ار والممارسات األسد عن قلق سورية العميق إزاء تدهور الوضع اإلنساني في قطاع غزة جراء الحص

وأكد ضرورة تحمل الجامعة العربية لمسؤولياتها وخروج هذا االجتماع بتوصيات وقرارات ". اإلسرائيلية
كما شدد الرئيس السوري . ناجعة تضمن كسر الحصار اإلسرائيلى المفروض على الشعب الفلسطيني
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وضع آلية لتحقيق المصالحة على أهمية أن يعمل وزراء الخارجية العرب خالل االجتماع المرتقب على 
  . الوطنية الفلسطينية التي تكفل وحدة الشعب الفلسطيني

 ١٧/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
   عن الحوارحماس يهدد مشعل بدفع ثمن باهظ لتخلف عمر سليمان": القدس العربي" .٤٢

دس الق"كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة أمس األحد لـ : زهير اندراوس-  القدس العربي -الناصرة 
النقاب عن أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كان في غاية ، "العربي

االنفعال والتوتر عند لقائه ببعض القيادات الفلسطينية التي وصلت إلى القاهرة لحضور الحوار الوطني 
   .الفلسطيني قبل إبالغها بالغاء الحوار

 إن سليمان حمل مشعل المسؤولية عن فشل الحوار، مشيراً إلى ،"يالقدس العرب"وقالت المصادر عينها لـ
أن مشعل ألقى بكل ثقله السياسي والتنظيمي إلصدار قرار من قيادة حماس في الداخل والخارج باالمتناع 
 عن الذهاب إلى القاهرة، كما انتزع قراراً من قيادات الجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

قيادة العامة، والصاعقة التخاذ نفس الموقف، على الرغم من أن القياديين في حركة الجهاد نافذ عزام ال - 
ومحمد الهندي، اللذين حضرا لقاءاً جمع قيادات الفصائل األربعة في دمشق، كانا مع وجهة النظر التي 

   .تقول بضرورة حضور الحوار
فوجئوا بقرار حماس، حيث كان تقدير الموقف لديهم، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سليمان ومساعديه 

بأن حماس تناور وتضغط لتحسين شروطها التفاوضية، وان ما دفعهم لهذا التقدير، هو أن وفد حماس 
موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، الذي التقى سليمان في القاهرة يوم الثالثاء . برئاسة د

وأضافت  .ي، أعطى إشارات إيجابية واضحة بأن حماس ستحضر اللقاءنوفمبر الحال/  تشرين الثاني٤
المصادر أن سليمان قال للقيادات الفلسطينية، إن مشعل سيدفع ثمناً باهظاً لهذا الموقف، الذي تحدى فيه 

  .مصر، وأنه ال يمكن ألحد أن يقف في وجه مصر ويفشل توجهاتها وجهودها
  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
  على استمرار التهدئة في غزة" إسرائيل"غ حماس حرص مصر تبل .٤٣

، أن اإلسرائيليين بعثوا برسائل "الحياة"كشف مصدر مصري موثوق به لـ:  جيهان الحسيني–القاهرة 
حريصون على اتفاق التهدئة وينصحون حماس بضرورة "إلى حركة حماس عبر القاهرة مفادها أنهم 

ونفى المصدر أن تكون حماس هي التي تقف وراء ". ين معاًالحفاظ على هذا االتفاق كمكسب للجانب
هناك عناصر فلسطينية خارجية : "، وقال"إسرائيل"الصواريخ التي تطلق على المدن اإلسرائيلية جنوب 

، مشيرا الى أن األجهزة األمنية التابعة "تريد إفشال اتفاق التهدئة وإحداث بلبلة وفوضى في قطاع غزة
  ". ترصد وتعتقل وتحاكم أي عناصر تخطط أو تسعى الى خرق التهدئة) "التنفيذيةالقوة (لحركة حماس 

وربط المصدر بين األحداث التي تجري في غزة حاليا من تصعيد عسكري إسرائيلي وإغالق للمعابر، 
وبين قرار حماس العدول عن المشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان مقررا أن يعقد في 

اعتذار حماس عن عدم الحضور إلى الحوار كانت له انعكاساته السلبية : "ثنين الماضي، وقالالقاهرة اال
: وأضاف. ، الفتاً إلى الهاجس األمني الكبير لدى اإلسرائيليين"على كل األوضاع السياسية واإلنسانية

 في مجرد إطالق صاروخ حتى لو وقع على أرض صحراوية، فإن صوته يحدث فزعا ورعباً شديداً"
الشارع االسرائيلي ويسبب حرجا كبيرا للحكومة اإلسرائيلية، فيضطر حينها وزير الدفاع ايهود باراك 

  وأوضح المصدر، أن القاهرة أجرت اتصاالت عدة في ". الى اتخاذ خطوات قاسية بحق الفلسطينيين
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بط النفس حفاظا على االتجاهات المختلفة ودعت جميع التنظيمات الفلسطينية بال استثناء الى ضرورة ض
  .اتفاق التهدئة وعلى أرواح الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمنا باهظا لخرق التهدئة

  ١٧/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  "إسرائيل" مصرية إلنقاذ التهدئة بين حماس ووساطة .٤٤

أفاد مصدر مصري، طلب عدم ذكر اسمه، بأن :  ناصر عبد الوهاب، أماني سعيد- القاهرة، رام اهللا 
، مضيفاً أن حماس "ة أجرت اتصاالت مكثفة مع حماس بغرض إقناع الحركة بالحفاظ على التهدئةالقاهر"

بها، وأن الحركة ستمنع إطالق " إسرائيل"أبلغت الجانب المصري تمسكها بالتهدئة في حال التزام 
تمرار ، وأنها ستعمل على إقناع جميع الفصائل بهذا الموقف، حرصاً على اس"إسرائيل"الصواريخ على 

رئيس "وأوضح المصدر أن . التهدئة التي ُأعلنت في التاسع عشر من يونيو الماضي بوساطة مصرية
جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان نقل موقف حماس إلى الجانب اإلسرائيلي في اتصال 

، مضيفاً أن "هاتفي مع رئيس الهيئة األمنية والسياسية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد
اتصاالت سليمان تطرقت إلى الجهود المصرية إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المختطف جلعاد "

  ". شاليط
لوقف " إسرائيل"حماس طالبت المسؤولين المصريين بالضغط على "من جهته، أكد مصدر فلسطيني، أن 

". وضاع بشكل ال يمكن وقفهالتصعيد العسكري ضد قطاع غزة خشية انفراط عقد التهدئة وتصاعد األ
حماس أبلغت القاهرة التزامها بالتهدئة، لكنها ال تستطيع أن تمنع أي فصيل من "وأوضح المصدر أن 

الرد على الخروقات اإلسرائيلية، وذكّرت مصر بأنها منعت سابقا الفصائل األخرى من إطالق 
رار التهدئة أكثر من أي وقت حماس معنية باستم"ولفت المصدر إلى أن ". الصواريخ من دون عذر

مضى، ألنها تريد المحافظة على وضعها المستقر نسبياً في قطاع غزة الذي تسيطر عليه بالقوة منذ ما 
  ".يقارب العامين

  ١٧/١١/٢٠٠٨الجريدة،الكويت، 
  
  مصر مهتمة بالتهدئة خوفاً على األردن":  أحرونوتيديعوت" .٤٥

لعبرية، أمس، أن مخاوف مصرية من أن يؤدي التوتر ا" يديعوت أحرونوت"زعمت صحيفة : آي.بي.يو
إلى إشعال حريق في المنطقة يهدد النظام في األردن، دفعت مدير مخابراتها عمر سليمان إلى إبالغ 

إن سليمان هاتف أول أمس السبت، " يديعوت"وقالت . اإلسرائيليين باستعداد حماس للحفاظ على التهدئة
ية في وزارة الحرب اإلسرائيلية عاموس جلعاد وأبلغه بأن حماس تعهدت رئيس الدائرة السياسية واألمن

وبحسب الصحيفة، فإن مصر مهتمة ألسبابها الخاصة باستمرار . أمام مصر بوقف إطالق الصواريخ
التخوف األكبر من احتمال أن يؤدي انهياره إلى حريق في المنطقة وحتى تشكيل "وقف إطالق النار وأن 

  ".األردنخطر على استقرار 
  ١٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  مصابين فلسطينيين يعالجون في القاهرة ٩ يحتجز المصرياألمن  .٤٦

اعتقلت قوات األمن المصري، أمس، تسعة مرضى وجرحى فلسطينيين يعالجون في مشافي : غزة
وأفاد مصدر رفيع في حركة حماس، أن . العاصمة المصرية القاهرة، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة

ك القوات اقتحمت السكن الذي يقيم به الجرحى الفلسطينيون بمحافظة الجيزة، وذلك عند الساعة الواحدة تل
. بعد منتصف الليل، وقامت باعتقال عدد من المرضى، من بينهم طفلة ال يتجاوز عمرها ثالث سنوات

هم مرضى وذكر أن حالة العديد من المرضى حرجة للغاية، تستدعي رعاية صحية خاصة، ومن بين
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أن اتصاالت جرت مع " فلسطين"وعلمت . قلب، ومصابون بالسرطان، وشظايا صواريخ إسرائيلية
 . الجانب المصري الستيضاح األمر، حيث نفى األخير علمه بالموضوع، وتعهد بمتابعته والسعي لعالجه

   ١٧/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
  
   مقاطعة حماسسياسي فلسطيني في القاهرة طلب من موسى: إعالمي مصري .٤٧

، أن لديه "قدس برس"أكد الكاتب واإلعالمي المصري ابراهيم الدراوي في تصريحات خاصة لـ : دمشق
معلومات من مصادر موثوقة بأن شخصيات فلسطينية مرموقة تعيش في القاهرة طلبت من األمين العام 

 مؤكدة أن شخصية فلسطينية لدي معلومات: "لجامعة الدول العربية عدم لقاء قادة حماس في دمشق، وقال
مسؤولة في القاهرة طلبت من األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مقاطعة حماس أثناء 
زيارته إلى دمشق، لكن الجامعة لم ترد ألنها ال تنحاز لفصيل فلسطيني دون آخر، وألن عمرو موسى ال 

  ".يأخذ األوامر من أي جهة
  ١٦/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
  يحذر من تفاقم الكارثة اإلنسانية في غزةأوغلي  .٤٨

دان األمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي استمرار تدهور : وام
ونبه أوغلي إلى تفاقم المعاناة االنسانية للسكان . األوضاع اإلنسانية بسبب الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة

ارتكاب " إسرائيل"د واألدوية واألغذية بفعل إغالق المعابر، وأكد أن مواصلة بعد انقطاع إمدادات الوقو
عمليات القتل واالغتياالت ومنع وصول الوقود واألدوية واألغذية جريمة إنسانية يتعين على المجتمع 

اد وطالب اللجنة الرباعية ومجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة واالتح. الدولي أن يضع حداً لها
  .االوروبي بالتحرك العاجل لوقف العدوان اإلسرائيلي

  ١٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  النواب اإليرانيون يدعون الدول اإلسالمية إلى دعم غزة .٤٩

دعا أعضاء مجلس الشورى اإلسالمي في إيران الدول اإلسالمية إلى اعتماد آلية إلخراج قطاع : وكاالت
األنباء اإليرانية الرسمية إرنا، أن أعضاء مجلس الشورى وذكرت وكالة . غزة من األزمة التي يعانيها

خاصة أهالي غزة المظلومين وانتقدوا "أصدروا بياناً أعربوا فيه عن تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني 
، كما أعرب النواب االيرانيون عن األسف لصمت "بشكل جاد تجاهل أبسط مبادئ حقوق اإلنسان

. مؤتمر اإلسالمي واتحاد البرلمانات اإلسالمية إلى اتخاذ إجراء مشتركاألوساط الدولية، داعين منظمة ال
 نائبا من ٢١٧في قطاع غزة، وقال " بتدهور الوضع والمأساة اإلنسانية الكبرى"ونددت أغلبية النواب 

، "في األيام األخيرة، تفاقم الوضع الكارثي في غزة، حيث تتبلور كارثة إنسانية كبرى "٢٩٠أصل 
باإلضافة إلى المجازر الوحشية، أدى انقطاع المياه والكهرباء، وغياب الخدمات الصحية "اب وأضاف النو

  .، وأعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين"إلى وضع السكان في أسوأ األحوال
  ١٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  ، تضامن مع مستوطنة سديروت ومحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيينميليباند .٥٠

 من القـدس، أن ديفيـد ميليبانـد وزيـر الخارجيـة         ١٦/١١/٢٠٠٨القدس، فلسطين،   فة  نشرت صحي 
البريطاني الذي سيقوم بزيارة لسديروت مع وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك سيعرب عن تـضامنه               

وسـيلتقي مييلبانـد ايـضا الـرئيس        . مع سكان هذه المدينة التي استهدفت بمئات الصواريخ الفلسطينية        
ساشدد علـى   : يني محمود عباس في الضفة الغربية في اطار الجهود لدفع عملية السالم حيث قال             الفلسط
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دعم بريطانيا لهذه العملية التي تنص على اتفاق اسرائيلي فلسطيني بحلول نهايـة الـسنة لقيـام دولـة                   
لسفارة البريطانية  وفي هذا السياق قال المتحدث باسم ا      . فلسطينية مؤكدا انه ال يقلل من اهمية هذا التحدي        

إن ميليباند بحث مع رئيس الوزراء االسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت في الجهود لتحريك             " إسرائيل"في  
  ..وسوريا" إسرائيل"مفاوضات السالم غير المباشرة بين 

ـ     ١٧/١١/٢٠٠٨،  ٤٨موقع عرب وذكر   خالفات في وجهـات    " إسرائيل"، أن زيارة الوزير البريطاني ل
وقد تركزت الخالفات حول    ". ليس سهال "ووصف مصدر إسرائيلي اللقاء بأنه      .  بعض القضايا  النظر حول 

نية بريطانيا فرض تقييدات على البضائع التي تصنع في المستوطنات اإلسرائيلية في الـضفة الغربيـة،                
  .ومذكرات االعتقال ضد ضباط إسرائيليين في بريطانيا، إضافة إلى زيارة ميليباند إلى سوريا

، أن مصادر صحفية نقلت عن ميليباند قوله، إنـه يـشعر       ١٦/١١/٢٠٠٨وكالة قدس برس،     وأضافت  
القلق الشديد حيال تصاعد العنف مؤخراً في قطاع غزة، والهجمات الصاروخية التي تجـددت مـرة                "بـ

 موضحاً أن الوضع اإلنساني في غزة ما زال يشهد تدهوراً، ويتحتم علـى            ". أخرى على جنوب إسرائيل   
السلطات اإلسرائيلية أن تواصل ضمان السماح بدخول اإلمدادات والسلع الحيوية إلى داخل القطاع، مـن               

ومن جهة أخرى وفي سياق الزيارة، زار ميليبانـد         . أجل تخفيف معاناة أفراد الشعب الفلسطيني العاديين      
  .والعبرية عربية في القدس، حيث يتم تدريس التالميذ باللغتين العربية -مدرسة يهودية

  
  لشرق األوسط، ترتكز على المبادرة العربيةفي أوباما يعد لخطة سالم : " تايمزصنداي" .٥١

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما           :  عمر حنين  -لندن  
 أعده مراسـلوها    يعد لخطة سالم للشرق األوسط، ترتكز على المبادرة العربية ونشرت الصحيفة تقريرا           

/ في الكيان والواليات المتحدة قال إن أوباما أعلن خالل زيارته األخيرة إلى األراضي المحتلة في يوليـو                
ونسبت إلـى مستـشار     . والعالم اإلسالمي " إسرائيل"تموز الماضي أن المبادرة العربية تحقق السالم بين         

أن تـرفض   " الجنـون "ه سيكون ضرباً مـن      كبير ألوباما قوله في مجلس خاص خالل الزيارة نفسها ان         
وقـد حـضت    . اتفاقاً يمكن أن يؤمن لها سالماً مع العالم المسلم من اندونسيا الـى المغـرب              " إسرائيل"

. مجموعة من مستشاري الشؤون الخارجية مقربة من أوباما على إيالء المبادرة العربية االهتمام األكبـر              
حيث نصحوا أوباما بالتعجيل في متابعة هذه السياسة خـالل          خاصة أن المناخ الدبلوماسي يشكل فرصة،       

  .العام األول من عهده
  ١٧/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
 الدولة التي فقدت صوابها.. "اسرائيل" .٥٢

   اليكس فيشمان- يديعوت
 . قبل بضعة أشهر طلب وزير الجيش من رجال القانون فحص مسألة استئناف نار المدفعية نحو غزة

 .ينجح، وان هذه نار على مناطق مأهولة، تقترب من حدود جريمة الحربقالوا له ان هذا لن 
محكمة . واالن مرة اخرى توجه باراك الى رجال القانون كي يفحص سلة ردود فعل محتملة حيال غزة

العدل العليا تحظر وقف الكهرباء في غزة، الغذاء نحن ملزمون بنقله، ونار المدفعية نحو مصادر النار ال 
 إذن فما الغرو ان تعقد لنا حماس مدرسة؟. رةتزال محظو

وزير الجيش يجلس وينتظر ان يعطيه المستشار القانوني للحكومة . هذه الدولة قررت ان تفقد صوابها
اذا لم يكن . االذن باصدار التعليمات للجيش االسرائيلي للرد بنار المدفعية نحو مصادر النيران من غزة

 هذا هاذيا، فما هو الهذيان؟
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. بل بضعة اشهر طلب وزير الجيش من رجال القانون فحص مسألة استئناف نار المدفعية نحو غزةق
وفي حينه قالوا له ان هذا لن ينجح، وان هذه نار نحو مناطق مأهولة، وانه يقترب من جريمة الحرب، 

 .وان ضباط الجيش االسرائيلي لن يتمكنوا من الدخول الى اي دولة في االتحاد االوروبي
الن، بعد جولة النار االخيرة نحو سديروت وعسقالن، في ختام المشاورات االمنية، توجه وزير الجيش ا

محكمة العدل العليا تحظر وقف . مرة اخرى الى رجال القانون لفحص سلة ردود فعل محتملة حيال غزة
مدفعية نحو مصادر الكهرباء بشكل مبادر اليه في غزة، الغذاء نحن ملزمون بادخاله الى هناك، ونار ال

 .إذن فما الغرو أن حماس تعقد لنا مدرسة. النيران ال تزال محظورة
في اليومين االخيرين شرحت لنا حماس بالضبط ما هي حدود جبهتنا، وما هي شارة الثمن التي سندفعها 

عندما عمل الجيش االسرائيلي ضد النفق المتكتك قبل نحو اسبوعين، نفذت . على كل نشاط عسكري
وبالتوازي غضت النظر عن نار القسام من الجهاد االسالمي . ماس نارا مركزة نحو مناطق مفتوحةح

 .ولجان المقاومة
ولكن يوم الخميس الماضي، بعد أن صفى الجيش االسرائيلي اربعة مسلحين من رجال حماس اقتربوا 

في هذه . ن ثمنا باهظاعلى هذا ستدفعو. بالغتم: من الجدار، اصدرت لنا حماس بطاقة حمراء وأعلنت
المرحلة اطلقت، عن عمد وبشكل مرتب، صواريخ جراد الى داخل مدينة عسقالن وصواريخ قسام الى 

كان هذا هجوما خطيرا للغاية، ما كان الي دولة ذات سيادة في العالم أن تمر عليه . داخل مدينة سديروت
 .وفقط بالمعجزة لم تقع مصيبة. مرور الكرام

هذا هو الثمن الذي ستدفعه دولة :  الرسالة صعد الناطق بلسان حماس الى البث وشرحكي نفهم بالضبط
بل واضاف شروحات يفهم منها ان دولة اسرائيل . التفاق التهدئة" الخرق غير المشروع"اسرائيل على 

 .بالفعل فهمت رسالة حماس، ولهذا فانها لم تعد ترد
في الجدال المتواصل داخل حماس يبدو أن . الشجرةصحيح حتى هذه اللحظة فان الطرفين ينزالن عن 

وعليه، فحتى بعد أن قتل أمس االول . الذراع البرجماتي ال يزال اكثر سيطرة من الجماعة الكفاحية
االن تنتظر حماس ان ترى اذا . ، لم تطلق النار نحو اسرائيل"حادثة عمل"رجالن من لجان المقاومة في 
 .رسكانت اسرائيل حقا استوعبت الد

في حماس ايضا يفهمون بان رئيس الوزراء ايهود اولمرت يسافر هذا االسبوع الى الواليات المتحدة، 
حماس يمكنها . وسيلتقي ابو مازن هذا االسبوع ايضا وانهم في اسرائيل يبحثون عن السبيل لتهدئة االمور

 - ر او يكتشف نفق متكتك آخر بالتأكيد ان تفترض ان في المرة التالية التي تقترب فيها خلية من الجدا
فعلى اي حال . وماذا اذا لم تفهم اسرائيل؟ ال بأس. فسيفكرون في اسرائيل عشر مرات قبل أن يردون

  .ربما عندها سيفهم رجال القانون باننا نوجد في حالة حرب. حماس ستفكك التهدئة في صيغتها الحالية
  ١٧/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  ىدعوة النقالب فلسطين .٥٣

  عبد الحليم قنديل
لم يكن فشل حوار القاهرة الفلسطيني مفاجأة ألحد، وقد توقعنا الفشل للحوار قبل أن يبدأ في مقال بعنوان                  

نشر قبل أسابيع، وكانت أسباب الفشل ظاهرة، فالوسيط المصري ال يبدو محايدا            ' فشل آخر .. حوار آخر   '
ريكية واإلسرائيلية، والصيغ التي طرحها لحـل       بين فتح وحماس، وحدود حركته محكومة بالضغوط األم       

  .نزاع فتح وحماس تبدو محابية للرئيس عباس 
وبالطبع، قد ال يصح إغفال أدوار إقليمية مناهضة أو منافسة لدور القاهرة، فإيران تدعم حركتي الجهـاد                 

لعبته سابقا في   وحماس، وال تستريح لسلطة الرئيس عباس، وقطر تريد تكرار دور العالقات العامة الذي              
أزمة لبنان، بينما تعتبر القاهرة أن الملف الفلسطيني من خصوصياتها األمنية، وأن عالقاتها المفتوحة مع               
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تل أبيب تكفل لها دورا خاصا، وربما تكون ميزات القاهرة المفترضة هي نفسها صلب المأزق، فالقاهرة                
اس في غزة عند الحدود، لكنها ال تـستطيع  ـ العتبارات أزمتها الداخلية ـ تريد الخالص من حكم حم 

الدخول ـ باعتبارات المازق الداخلي أيضا ـ في حرب مفتوحة مع حماس، والقاهرة تنحـاز لـشرعية     
عباس وتتنكر لشرعية حماس، رغم أن شرعية عباس دخلت أو تكاد إلى نفق األفول، فـشرعية عبـاس                  

ينما تمتد شرعية حماس المفترضة لمدى زمني أطول،        المفترضة تنتهي بنهاية مدته أوائل العام المقبل، ب       
وفكرة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تنطوي على ضرر ظاهر لسلطة حماس وفائدة محققـة         

  .لفريق عباس 
إنها ـ إذن ـ أزمة دور وأزمة صيغ، وربما تكون أزمة انسداد للصيغة الفلسطينية الراهنة كلها، والتي   

ـ إلى حكومتين، واحدة في غزة والثانية في رام اهللا، تتبادالن االعتقـاالت وخطابـات   انتهت ـ واقعيا   
القطيعة، وتدخالن في نزاع متصل قد يقبل التهدئة أحيانا، لكنه ليس مرشحا لحل نهائي من داخل صيغة                 

ـ                 ى أوسلو، ففي الوضع الراهن يستحيل إجراء أي انتخابات يطمئن إليها، فلدى حماس سلطة الفيتـو عل
إجراء انتخابات في غزة، وإجراء انتخابات في الضفة ـ دون غزة ـ ال يقود سوى إلى تكرار صـيغة    

  !وربما الرئيسين..الحكومتين 
ورغم إعالن القاهرة ـ المكتوم ـ عن تحميل متشددي حماس مسؤولية فشل الحوار المؤجل إلى المدى   

 الدواعي، فحماس تريد اإلفـراج عـن   غير المسمى، فإن موقف حماس ـ على أي حال ـ يبدو مفهوم  
المقاومة في إطـار  'المعتقلين قبل بدء الحوار، وتلك خطوة تهيئة ضرورية، وحماس التوافق على صيغة  

الواردة في الورقة المصرية للحوار، فالتسليم بهذه الصيغة قد يعني شل مبادرة حمـاس              ' التوافق الوطني 
كل اتجاه، فرجال جناحها العسكري يجري اعتقالهم بالمئات في         العسكرية، بينما المخاطر تهدد كيانها في       

الضفة الغربية من قبل بوليس عباس، وفي إطار توافق يومي مع سلطة االحتالل اإلسرائيلي، ثم أن خنق                 
إسرائيل لقطاع غزة ال يتوقف، فالمعابر تغلق أغلب الوقت، والضغط بخفض شـحنات الوقـود سياسـة                 

يين على مقاومي حماس تتوالى، وبدعوى منع حماس من حفر أنفاق جديـدة،             سارية، وهجمات اإلسرائيل  
والتخطيط لخطف جنود إسرائيليين جدد يضافون لحالة جلعاد شليط األسـير لـدى حمـاس، ومـساعي                 
إسرائيل للبحث عن شليط، وإطالق سراحه بالقوة ال تتوقف، وثمـة مـشكلة حقيقيـة لـدى إسـرائيل                   

أو ربما انعدامها عن مكان احتجاز شاليط، رغـم أن غـزة رقعـة              بالخصوص، وهي نقص المعلومات     
اإلسرائيلي إلى إطالق حملة رسائل     ' الشاباك  'جغرافيا صغيرة، ومكشوفة التضاريس، وهو ما دفع جهاز         

موبايل موجهة للفلسطينيين، وتعد بعشرة آالف دوالر ألي فلسطيني يزودها بمعلومات عن شـليط، هـذا              
فلسطينيين ـ عند معبر إيريز ـ على العمل لدى المخـابرات اإلسـرائيلية، أو     فوق مساومة المرضى ال

تركهم نهبا للموت والمرض دون عالج، وقد تحدثت المصادر اإلسرائيلية نفسها عن مواطن فلسطيني ـ  
مصاب بالسرطان ـ رفض التخابر مع إسرائيل، وأعيد إلى غزة على أمل كسب فرصـة عـالج فـي     

هرة، لكنه لم يتمكن من الذهاب للقاهرة بسبب إغالق معبر رفـح أغلـب الوقـت،                مستشفى فلسطين بالقا  
، وفوق هذا كله تعيش غزة في       !وانتهى إلى الموت بحصار األعداء اإلسرائيليين واإلخوة المصريين معا        

  .مع حماس يهدد بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير دفاعه ' حرب حتمية'أجواء ترقب 
غزة المحاصر، وتبدو أولوياته، فلجوء إسرائيل إلى رسائل الموبايل لتجنيـد عمـالء             وهكذا، يبدو مشهد    

يعكس طبيعة مأزقها، فصرامة سلطة حماس حرمت إسرائيل من عمالء كانوا متاحين لها أكثر في غزة،                
وورقة الجندي شليط من أهم عناصر الضغط التي تملكها حماس، وقد تتفجر أوضاع غزة في أي وقـت                  

ل المتبادل لمد شهور التهدئة الهشة، وهكذا تبدو حماس فـي احتيـاج إلـى حـوار بأولويـات            رغم المي 
، وهي عبارة تـشبه     'المقاومة في إطار التوافق الوطني    'تصوغها، وال تريد تقييد يدها بالتزامات من نوع         

ر حماس أنـه يـراد      مثيالتها في المداوالت اللبنانية، والتي تريد تقييد سالح حزب اهللا، تماما كما قد تعتب             
  .تقييد سالحها، وهو وسيلتها األبرز للدفاع عن كيانها ذاته 
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مصدر الفشل ـ إذن ـ أن حماس التثق بعباس، وال تثق في حياد القاهرة، وتتخـوف مـن مخططـات      
عباسية ـ عربية ـ إسرائيلية مشتركة لإلطاحة بها عسكريا، إن فشلت سياسة الحوار، وهو ما يجعل من   

ر ـ في وجدان الحماسيين ـ مرادفة لمعنى التنازل، فقد انتهت حماس إلى وضع يخلـط ـ     قضية الحوا
بالكيانية الفلسطينية، وهذه نتيجة طبيعية مؤسفة النزالق حمـاس إلـى   ' الكيانية الحماسية'ربما يطابق ـ  

، مشاركة فعلية في خطيئة أوسلو، فقد تصورت أن فوزها االنتخابي كفيل بهدم ومحـو صـيغة اوسـلو                 
واالنقالب عليها، ولم تكن النتيجة غير الوقوع في البين بين، فالهي انقلبت على أوسلو، والهي انفكـت                 

  !.من أسرها، ال هي راغبة في ترك سالح المقاومة، وال هي قادرة على ترك إغواء التهدئة مع إسرائيل
 فرصة لحوار حقيقي نحن ـ إذن ـ بصدد شلل في صيغة ال مجرد شلل في حوار، بل ربما ال تكون من  

بغير هجر صيغة أوسلو وتضاعيفها، وقد ال يملك عباس فرصة المبادرة، فقد ارتبط اسمه بصيغة أوسلو،                
وهو رئيس سلطة في ارتباط عضوي مع سلطة االحتالل اإلسرائيلي بالضفة والقدس، وال يملـك حـل                 

ـ    فرصة المبادرة بحل سلطتها في سلطته ألنه يكتب بذلك نهاية تاريخه، بينما تملك حماس ـ ولونظريا 
غزة حيث جلت إسرائيل عن األرض، وتملك حماس فرصة المبادرة إلى تشكيل حكومة ائتالف فلسطيني               
جامع في غزة، تضم كل فصائل السياسة والمقاومة المستعدة، وتعلن إنهاء االرتباط بالتزامـات أوسـلو                

ر في غزة، واستكمال السيادة عليها، والشروع في        كلها، وتلزم أطرافها بالدفاع المسلح عن التراب المحر       
بالضفة والقدس، والدعوة إلى مؤتمر شامل للفلسطينيين في الوطن والـشتات، واختيـار             ' انتفاضة ثالثة '

مجلس وطني يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبار حكومة االئتالف الوطني ـ بمقرها المؤقـت   
' حركة فـتح 'رير الجديدة الجامعة، وعزل زمرة عباس المستبدة بأقدار في غزة ـ فرعا من منظمة التح 

  .التي ال يصح استبعادها من أي صيغة لتجديد العمل الفلسطيني 
هذا هو الحوار الذي يستحق الصفة، وبالوسع أن تبادر إليه حماس إن أرادت، وقد نظن انها تستطيع، فقد                  

، وهو تخوف مشروع، لكنه قد يقـود ـ باسـتطراد    نعذر حركة حماس في التخوف على كيانها الخاص
في التقدم إلى حـوار فلـسطيني   : المخاوف ـ إلى شلل حقيقي في المشروع الفلسطيني الجامع، والحل  

جامع لألطراف الوطنية، وقد ال تتوافر للحوار ـ في نقطة البدء ـ مظلة عربية رسمية، فالنظم العربية   
 اإلرادات األمريكية واإلسرائيلية، وال بـأس أن يبـدأ الحـوار            على ما تعرف، وحركتها محكومة بسقف     

محصورا في الفلسطينيين، وبرعاية شعبية عربية قد يصح أن تنهض إليها قوى مؤثرة في الشارع، وهو                
ما قد يحدث انقالبا في المزاج الفلسطيني العام، وهو مزاج ضائع في تيه اللحظة، ويفتقد دواعي اإللهام،                 

أمال ببدء دورة مقاومـة جديـدة،   ' االنقالب الفلسطيني'أس من األطراف كلها، وقد يضيف  ويركن إلى الي  
وبالتأثير الوهاج لمعارك سالح وسياسة مع كيان االغتصاب اإلسرائيلي، وبما يعيد الوهج لقضية فلسطين              

  .الغارقة في سحابات الضجر والسأم 
 التي انطلقت منها جماعات المقاومة الفلسطينية       وبالجملة، يحتاج الوضع الفلسطيني إلى قارعة، ومن غزة       

األولى قبل خمسين سنة، فهل تبادر حماس إلى حوار نهوض بـديل لـدواعي النكـوص فـي الحـوار                    
  المنقوص؟

  ١٧/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  خياران ال ثالث لهما .٥٤

 محمد خليل مصلح 
 أمام الحركة، خاصة وان الـوطن ال        في حالة افترضنا أن حوار القاهرة فشل فما هي الخيارات المتوفرة          

ما زلت وبعكس الكثير من المحللين والقراء حذراً من التوقعات المتفائلة بمـستقبل             . يحتمل حالة االنقسام  
الحوار في القاهرة وال بنتائجه، فالحوار يعترضه كثير من العقبات والعوائق الداخلية والخارجية، كثيـر               

ة المتعلقة بالموقف الفلسطيني بطرفي النزاع واالنقـسام ولكـن قلـه            سلطوا الضوء على العوائق الداخلي    
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منها الموقف المصري الراعي والذي يتضح      .أشاروا إلى العوائق الخارجية التي تعترض طريق الحوار         
كلما تقدمنا في الحوار خاصة الخاريجية المصرية إنها تفتقر إلى الحيادية واالستقاللية الموقف المصري              

ي إطار مستقل عن االستراتيجية األمريكية في المنطقة حليفة المشروع الصهيوني، فالموقف            ال يتحرك ف  
المصري محكوم برؤيتها للمصالح القومية و الوطنية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية، فالرؤيـة               

حـق  المصرية لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني محكومة باتفاقيات السالم المـصرية الـصهيونية ومل            
 .المساعدات األميركية المادية كثمن إرضائي للتنازالت السياسية 

بهذه المقدمة ندرك أن الوسيط المصري واقع بين المطرقة والسندان، فهي من جهة مطلـوب منهـا أن                  
ترضي الشريك األمريكي والصهيوني، ومن جهة أخرى أن ترضي الطرف الفلسطيني الذي في إرضائه              

 . لوضع الداخلي المصري للحزب الحاكمخلق توازن وتصالح مع ا
 لذلك فالرؤية المصرية تتوافق مع رؤيـة        –فهامش التحرك في السياسة المصرية محدود إقليمياً ودولياً           

 .أحد طرفي األزمة الداخلية في فلسطين لتواضع مطالب حل الصراع لذلك الفريق 
ي إطار مشروع إسـالمي لـدول       وهى تختلف جذرياً مع حركة حماس كمشروع نهضوي في المنطقة ف          

الموقف الرسمي للنظـام    .الطوق المحيطة بالدولة العبرية، وذلك له انعكاسات يتخوف منها النظام الحاكم            
العربي خاصة المصري واألردني وفريق أوسلو من الجانب الفلسطيني تحكمه اتفاقيات أمنيـة ترتبـت               

منها، وهذا الوضع السياسي الظرفى خلـق بيـنهم         عليها استحقاقات سياسية ال يستطيع أحد منهم الفكاك         
لمـا  . كمتغير غير مرغوب فيـه      ) حركة حماس   ( رغبة واحدة ال ثاني لها القضاء على المتغير الجديد          

 .يترتب عليه من متطلبات غير مقدور عليها من تلك األطراف في الوضع الراهن 
، هل سينتج عنه عملية إحياء وبعـث للخيـار          بالعودة إلى االفتراض األول فشل الحوار وتجذر االنقسام         
بقصد أو دون قصد خيـاراً وطنيـاً   " يجال ألون"األردني والمصري ؟ بصيغة أخرى هل يصبح مشروع      

مشروعاً لفريق ما ؟؟؟؟ هل لذلك عالقة بدعوة رئيس الدولة العبرية إلى إلغاء المسار الثنائي للمفاوضات                
 ى المسار التفاوضي الجماعي ؟؟؟مع الفلسطينيين والسوريين والدعوة إل

وهل لذلك عالقة بالتطورات األمنية في الضفة الغربية تحت عنوان التنسيق األمني المـشترك للقـضاء                
 .على عامل المقاومة في الضفة الغربية 

وهل لذلك عالقة مع ما يطرحه بعض المؤرخين الصهاينة أن سيناريو سيطرة حمـاس علـى الـضفة                  
من المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين     ) إسرائيل(لدولة العبرية، وأن ذلك سيعفى      الغربية في مصلحة ا   

؟ أسئلة كثيرة تستحق منا وقفة تحليلية عليها بتجرد دون تأثير للرؤى التنظيمية أو الحزبية أو المـصالح                  
  .الفئوية 

عبرية ان يتبع ذلـك     من المنطقي بعد فشل تجربة حركة فتح فريق أوسلو بدور الشرطي األمني للدولة ال             
مراجعة لوضع سيناريوهات أخرى الستدراك ذلك الخلل، فكان البحث عن شرطي آخر مرجح خاصة إذا               

 .تمثل ذلك بالعودة إلى الخيار األردني المصري 
 -المشروع ما زال يداعب أحالم ومصالح األردنيين في إطار إحياء مشروع المملكة العربيـة المتحـدة                 

  بأمر مـن     – ١٩٧٠بل المملكة األردنية بعد ضرب المقاومة الفلسطينية في أيلول          الذي تم طرحه  من ق     
 .٢٠٠٨الملك عبد اهللا الثاني عام 

وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة أردنية ضمت عدداً من الشخصيات األردنية من أصول فلسطينية بهـدف                 
هدف وضع مـسودة مـشروع    وب١٩٨٨مراجعة قرار الملك حسين بفك االرتباط في الضفة الغربية عام        

إعادة وحدة الضفتين، وإلغاء مشروع فك االرتباط ودراسة بنود دستور وحدة الضفتين الذي وضعه السيد               
عبد السالم المجالي رئيس الوزراء السابق، وقد سلم نسخه منه للرئيس أبو مـازن، لوضـع مالحظاتـه                  

هدة إلفشال الحوار نرى كلما اقتربت      هناك أطراف في الضفة ما زال هواها أردني وصهيوني تعمل  جا           .
لحظة المواجهة  بين طرفي النزاع للدفع نحو الوحدة صعدت تلك األجهزة األمنية االعتقاالت الـسياسية                
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في الضفة الغربية، وبنفس اللحظة صعدت الخارجية المصرية  لهجتها باتهام حركة حمـاس بإفـشال أو                 
ليس بسبب أو حجة مبررة للتعطيل وانه باإلمكان وضع هذا          تعطيل الحوار، وادعاء أن االعتقال السياسي       

 !!! اإلشكال على طاولة الحوار 
إن ما يفتعل من أزمات وخلط أوراق لترسيخ االنقسام من فريق رام اهللا  ال يبشر بخير، فهناك مـؤامرة                    

ي لتمرير  تستغل االضطراب السياسي والتشويش الفكري والقلق االجتماعي والنفسي والحصار االقتصاد         
  .خيار القضاء على حماس لمداعبة عواطف النظام األردني والمصري 

فالنظام المصري واألردني حتى لو رغبا بالتعامل مع هذا المشروع وتوافقا مع فريق رام اهللا على ذلـك                  
 .فهما بطبيعة الحال ال يرغبان باستالم قطاع غزة والضفة بتركة حماس 

عوامل لها عالقة بالجغرافيا السياسية واالستراتيجية، وفى نفس الوقت         فهذا المشروع ستحكمه متغيرات و    
له عالقة بقدرات وإمكانيات حماس الذاتية على البقاء وعدم التراجع أو االندثار والقدرة الجماعية للحركة               

 .اإلسالمية في دور الجوار
يطرة حماس علـى الـضفة      هذه قراءة وليس رأى لذلك أشرت في المقدمة للرؤية الصهيونية لتداعيات س           

الغربية لمعرفة دوافع الرؤية الصهيونية، هل هي من باب الخديعة وإثارة الريبة والشك ألى تحرك مـن                 
حماس لمواجهة حرب االعتقاالت السياسية والقضاء على البنية العـسكرية واالجتماعيـة، أو لتـضييق               

ن حقيقة موقف حمـاس مـن المـشروع         أم هو إلثارة الشك م    )كالحسم الوطني   ( الخيارات  أمام حماس     
 الوطني بحسب نظرية الموتور أبو علي شاهين ؟؟ 

الرؤية الصهيونية للمشروع ترى فيه  مقدمة إلنهاء الصراع والشروع بالتسوية النهائيـة مـع النظـام                 
مـشروع ايجـال    "العربي الرسمي سواء في إطار مبادرة السالم العربية أو المشروع األردني المصري             

ووقف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين  لخفض االستحقاقات المترتبة على الكيان الصهيوني            " ألون  
. 

 من يفكر بهذا السيناريو وهذا الخيار وفرص احتماالت نجاحه ؟؟؟ 
ـم الوطني المرجح حدوثه لحل األزمة هل ستقبل حمـاس           لو استبعدنا فيه خيار الحس     وفى سيناريو آخر  
مر الواقع والتراجع أمام الضغوطات العربية والدولية والمشاركة في عمليـة التـسوية             بخيار القبول باأل  

بالشروط المفروضة دولياً وإقليمياً مسبقا؟؟ إذن ماذا سيكون مصير حماس ؟؟ هل سيقبل  من حمـاس أن   
 .تجلس معهم حول طاولة المفاوضات دون  مشاركتهم معاقرة خمرهم ؟؟ 

 إذا فشلت كل الخيارات ولم تذعن لخيار االنقـسام كمقدمـة لتـسوية              -سلذلك لن يكون أمام حركة حما     
 إال خيار ال ثاني له وهو الحـسم الـوطني           –الصراع في إطار مشروع ألون  أو مبادرة السالم العربية           
  وهو خيار الرهان على الحصان الرابح  فمن سيكون ؟؟

   ١٧/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  ) ؟،( قيادة لقاعدة بال..  قاعدة بالقيادة  .٥٥

  عريب الرنتاوي
عند بعض الشخـصيات الفلـسطينية فـي المنظمـة          " تفاقم النوايا "منذ أشهر عدة ، واألنباء تتواتر عن        

والحكومة والسلطة والرئاسة ، من غير األعضاء في فتح ، باالنضمام للحركة ، والهبـوط بالبراشـوت                 
ول هذه األنباء على إيقاع التحضيرات التي تجريها        على لجنتها المركزية المقبلة ، وقد ازدادت وتيرة تدا        

 .حركة فتح لعقد مؤتمرها العام السادس
، فهي من جهـة ، تنتمـي        " عظمى"والالفت أن هذه الشخصيات ترتبط فيما بينها بجملة قواسم مشتركة           

، )  تفريطـا  البعض يسميه الخط األمريكي األكثر    (على الساحة الفلسطينية    " اعتداال"للخط السياسي األكثر    
وهي من جهة ثانية شخصيات مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وقد ازداد اعتمـاده عليهـا                  
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بصورة تزامنت مع تراجع حضور فتح في آليات صنع القرار الفلسطيني ومطابخه ، وهي من جهة ثالثة                 
مدارس المـصرفية   ، شخصيات مختلفة المنابت واألصول ، يساريون سابقون وتكنوقراط من خريجي ال           

وغير مرحب بهـا    " المجتمع الدولي "العالمية ، ال قواعد شعبية أو انتخابية لها على اإلطالق ، مقبولة من              
 ".المجتمع المحلي"غالبا من 

في المقابل ، تبدو حركة فتح ، ومنذ رحيل زعيمها المؤسس والتاريخي ياسر عرفات قبل أربع سنوات ،                  
الذي تسبب به استشهاد أبو عمار ، وتشكو        " ملء الفراغ "، وهي عجزت عن     جسما كبيرا بال رأس تقريبا      

من انقسامات ال شفاء منها ، فضال عن اصطراع مراكز القوى واألجيال والداخل والخارج ، الوافـدين                 
 .والمقيمين ، إلى غير ما هنالك من تقسيمات وتسميات وتصنفيات

 معاركها ، وصـورتها أمـام       - إن لم نقل جميع      -عظم  لقد خسرت فتح في األعوام القليلة الماضية ، م        
 ، وهي صورة تكاد تكون نمطية وصـالحة لتوصـيف حـال             ٢٠٠٦الرأي العام لم تتبدل منذ انتخابات       

بـين عبـاس زكـي      " المعزوفة التي ال تطرب أحـدا     "ومن يتابع   . الحركة في مختلف الساحات والبلدان    
ثال ، أو من يقرأ ما ينشر عن اجتماعـات لجنـة المـؤتمر              وسلطان أبو العينين في لبنان على سبيل الم       

أصابت الحركـة   " لشيخوخة متقدمة "السادس التحضيرية ، يدرك تمام اإلدراك ، أننا أمام أعراض جانبية            
بالترهل والشلل ، حتى باتت مطمعا لشخصيات لفظتها فصائل من الحجم الصغير والميكروسـكوبي ، ال                

زمـن  "كة قادت العمل الوطني الفلسطيني أربعين عاما ، وإال لفعلت ذلك            لحر" شرف االنتماء "تبحث عن   
هّىكّّكمز والسطو على نـضاالت     ÷"، بل تبحث عن وسيلة إلعادة تدوير ذواتها         " عز الحركة وصعودها  

وثيقـة  "وخدمة أجندات سياسية تبدو معها      ) غير المتجدد (وتوظيفها إلدامة الحضور القديم     " الحركة األم "
 .دا أقصى بعيد المنالح" جنيف

في ظني أن مهمة هؤالء لن تكون سهلة ، فمثل هذه المحاوالت والنوايا ، تستفز الكثيرين من فتح ممـن                    
يتمتعون ببعض الغيرة على تاريخ الحركة وإرثها ، فضال عن أنها ستصب الزيت على نار الـصراعات                 

فسين لهم من خارجهم لمـزاحمتهم علـى        الداخلية في الحركة ، وال أظن أن كثيرين من فتح بحاجة لمنا           
السلطة والنفوذ والجاه والثروة ، لكن من يدري ، فقد أصيبت الكثير مـن مؤسـسات العمـل الـوطني                    
الفلسطيني وفصائله بعوارض فقدان المناعة المكتسبة ، وإال لما أمكن لهذه الشخصيات التفكير ، مجـرد                

 .فتح من قمة هرمها" غزو"التفكير ، في 
  ١٧/١١/٢٠٠٨، الدستور

  
  ! أين الدولة الفلسطينية؟-عام على أنابوليس .٥٦

  نواف الزرو
 عاماً على إعالن المجلس الوطني الفلسطيني عن قيام دولة          ٢٠بينما صادفت أول من أمس ذكرى مرور        

 فـي   ١٩٨٨فلسطين، في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الخامس عشر من نـوفمبر ـــــ                
دولة فلسطينية حتـى نهايـة      «كرى األولى لمؤتمر انابوليس الذي حمل شعار      الجزائر، كذلك تصادف الذ   

  . »٢٠٠٨العام 
أين نحن اليوم عمليا من الدولة الفلـسطينية بعـد          : ولذلك نتساءل ويتساءل الجميع في فلسطين والخارج      

  !. ؟..يدةعشرين عاما على إعالنها رسميا، وبعد أن اعترفت أكثر من مائة دولة في العالم بالدولة الجد
ثم أين الدولة الفلسطينية اليوم بعد عام كامل على انابوليس الذي احتـشدت كـل اإلمكانـات االميركيـة       

  واألوروبية واإلسرائيلية والعربية وراء انعقاده وتعهداته بإقامة الدولة؟ 
أعرب عـن   كان بسام أبو شريف بدأ مسيرة التفاؤل الفلسطينية ـــ العربية إزاء مؤتمر انابوليس حين               

ـ   ، ليأتي الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس       » سيكون عام قيام الدولة المستقلة     ٢٠٠٨أن  «تفاؤله الشديد ب
، ثم  »إن المؤتمر الدولي في انابوليس وضع القطار على السكة لقيام دولة فلسطينية مستقلة            «:ليعلن بدوره 
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أن مرحلة جديدة قد بدأت في      «نه  ليذهب ابعد من كل ذلك بإعال     » كبير المفاوضين «ليأتي صائب عريقات    
التاريخ الفلسطيني بعد مؤتمر أنابوليس، حيث ان مفاوضات التسوية الدائمة ستبدأ بشكل متواصل ومـن               

  . »دون عالقة بأية شروط إسرائيلية مسبقة
فما الذي جرى إذن منذ إعالن الدولة قبل عشرين عاما، وما الذي جرى منذ انابوليس حتى اليوم؟ وهـل                   

ت األوضاع على األرض الفلسطينية يا ترى سنتمترا واحدا؟ وهل تم تفكيـك مـستعمرة أو نقطـة                  تقدم
استيطانية غير قانونية كما يزعمون؟ وأين أصبح حلم الدولة الفلسطينية التي وضع انابوليس قطارها على               

ات، ؟ أي أن االستيطان الصهيوني تـضاعف عـشرات المـر          ...السكة؟ أم الذي حدث هو العكس تماما      
  ؟ ...والدولة الفلسطينية على ذلك أصبحت ابعد من كل التوقعات

أنه العام األكثر استفحاالً في النشاطات االسـتيطانية        « ب ٢٠٠٨الدكتور مصطفى البرغوثي، وصف عام      
أن وتيرة التوسـع االسـتيطاني زادت   «، وأضاف »الصهيونية في األراضي الفلسطينية منذ عشرة أعوام     

  . »دار عشرين ضعفاً مما كان عليه الحال قبل ذلكمنذ أنابوليس بمق
ولذلك ال عجب في أن يعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى مـن جهتـه أن عمليـة                     
انابوليس للسالم انتهت وال توجد لها أي نتيجة وال توجد عملية سالم وهناك تدمير لكـل فـرص إقامـة                    

  . ستيطان، وليس ذلك فحسبالدولة الفلسطينية من خالل عملية اال
بل يذهب الحقا إلى ابعد من ذلك بوصف جهود إقامة دولة فلسطينية بأنه مجرد وهم وسراب نظرا لعدم                  
انجاز أي من ملفات القضية األساسية، مؤكدا أن التغييرات الجغرافية والسكانية التي تجري في األراضي               

قيقي للكلمة، ومـضيفاً بـأن انتـشار المـستوطنات     الفلسطينية تجعل من الصعب إقامة دولة بالمعنى الح  
  . باألرض الفلسطينية لم يبق مساحة إلقامة الدولة

 وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني تصر على عبثية العملية محاولة تضليل الفلسطينيين بأن              -ولكن
ليـه إلـى أن يـتم       أن ال شيء متفق ع    «المفاوضات يجب أن تتواصل كما حددت في أنابوليس، مضيفة          

، فيرد عليها وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، ريـاض المـالكي             »االتفاق حول كل شيء   
موضحا بأن إسرائيل ال تحترم تعهداتها التي قطعتها على نفسها في           . »إن إسرائيل تخرق أنابوليس   «:قائال

الكاتب اإلسرائيلي المعروف عكيفا الدار     ويفضح  . ٢٠٠٨لقاء أنابوليس بإقامة دولة فلسطينية بنهاية عام        
الوعود والتصريحات اإلسرائيلية شيء وما يجري على ارض الواقع شيء آخر مختلف            «: األكذوبة قائال 

  . »تماما
متحدثا عن القانون الحديـدي الخفـي       » خالصة الدار « ويعزز المحلل اإلسرائيلي اليكس فيشمان بدوره       

األميركيون يبدأون في فهم القانون الحديدي الذي تجذر منـذ أوسـلو            « :الذي يتحكم بالمفاوضات فيقول   
والسياسيون في الشرق األوسط ملزمون بإجراء مفاوضات ولكن من المحظور علـيهم الوصـول الـى                
الهدف، فالتفاوض يعني البقاء والحكم اما اتخاذ القرارات فيعني الموت الـسياسي، الوصـفة الموثوقـة                

  . »سيين هي مفاوضات عقيمةلضمان حياة طويلة للسيا
إذا أردنا انتظار السالم الذي ستصنعه ليفني فإننا سنضطر إلى االنتظـار لوقـت              «وحسب معاريف فانه    

  .»طويل، وسيستغرق هذا األمر مع الفلسطينيين قرابة نصف قرن
كان اسحق شامير أعلن في حينه بأن المفاوضات قد تستمر عشر سنوات، وكان اسحق رابـين تحـدث                  

يأخذون، وإذا لم يعطـوا فلـن يأخـذوا         ٠إذا أعطوا فانهم  «، ونتنياهو قال  »عدم وجود مواعيد مقدسة   «عن
، وما أعلنه باراك في عهده كرئيس للوزراء من انه ال يوجد شريك فلسطيني للسالم، ومـا أعلنـه                   »شيئا

مـع  مـن أن المفاوضـات      : ، وما أعلنـه اولمـرت     »من أن السالم مستحيل مع الفلسطينيين     «:شارون
  !. ؟...، فهل هناك أوضح وابلغ من هكذا شهادات.الفلسطينيين قد تستمر عشرين عاماً، وهكذا

ولفظوا حركة حماس من    » فنلنديين«حتى لو تحول الفلسطينيون إلى      «فكما قالت صحيفة هآرتس العبرية      
ن السالم مـع    أ«، وأضافت »بين صفوفهم فان أي حكومة إسرائيلية لن توقع للفلسطينيين على اتفاق سالم           
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الفلسطينيين يعني االنسحاب من األراضي المحتلة بما فيها القدس إضافة إلى عودة الالجئين األمر الـذي                
  . »ال يمكن أن تقبل به أية حكومة إسرائيلية قادمة

، أن الفلـسطينيين يعيـشون      »اإلعالمي«فالحقيقة الصارخة اليوم اذن وبعد عشرين عاما على االستقالل          
هم أبعد من أي وقت مضى عن االستقالل، إذ وصلت عملية المفاوضات السياسية إلى طريـق                واقعا يجعل 

  . مغلق، بينما يبتلع االستيطان ما تبقى من األرض، وتتعرض المدينة المقدسة إلى أخطر هجوم تهويدي
 تاريخهم،  بينما يعيش الفلسطينيون على المستوى الداخلي انقساما سياسيا وجغرافيا يوصف بأنه األسوأ في            

فكفى إذن ألكذوبة انابوليس، وكفى للمفاوضات العبثية التي ال تسفر عمليـا إال عـن تكـريس وتطبيـع      
 عاما من المفاوضات العبثية منذ التوقيع على أوسلو، وكفى للتعاطي العربي مع هذه              ١٥إسرائيل، كفى ل  

تحتاجه إلى صـياغة جديـدة      األكذوبة، ففلسطين على طريق الضياع الكامل، وهي تحتاج في مقدمة ما            
  ...!  العربية –لألجندات واألولويات والمسؤوليات الفلسطينية 

  ١٧/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  
 

 :كاريكاتير .٥٧
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