
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلطة الفلسطينية ترفض مشاركة حماس في اجتماع وزراء الخارجية العرب
  عباس يأمر بتجهيز ملفات للمعتقلين السياسيين إلدانتهم :"فلسطين"صحيفة  لمصدر أمنى
  معة العربية ضعيفة وال تستطيع تحريك الحوار الفلسطينيالجا: البردويل

  بتهمة خيانة األمانة" الطيراوي"نزال يطالب عباس بمحاكمة 
  وسى ينفي مشاركة حماس في االجتماع الوزاريعمرو م
  ن سراً لعرض حصيلة المفاوضات مع الفلسطينيينزار عماأولمرت ": الحياة

  ١٥ جراء إغالق المعابر التجارية لليوم الـ إنسانيةغزة على أبواب كارثة 

ــديعوت"  ة ســرقعــن تكــشف" ي
والعجرمي يؤكد   مخصصات األسرى 

  تعرض الوزارة لعملية احتيال
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    :السلطة
 ٥ السلطة الفلسطينية ترفض مشاركة حماس في اجتماع وزراء الخارجية العرب.٢
 ٥   وحلفائها"إسرائيل" دليل على إفالس  غزةحصارأن   ويؤكدعدد من الفصائليلتقي  هنية.٣
 ٦ االحتالل وأطراف في رام اهللا تتحمل مسؤولية منع إدخال الوقود إلى غزة: حكومة هنية.٤
 ٦ عباس تمسكه بدفع عملية السالمل دؤكأوباما ي: عريقات.٥
 ٧  فياض يشير إلى إمكانية تقديم دعوى قضائية ضد االستيطان في الهاي.٦
 ٧  تنفذ جريمة حرب ضد قطاع غزة"إسرائيل":  البرغوثيمصطفى.٧
 ٧   شهرا٤٢ًتقضي بسجن نائب عن حماس محكمة إسرائيلية .٨
 ٧ التهديدات اإلسرائيلية بقصف المقار األمنية لن تعيق عملنا: الغصين.٩
 ٨  جهاز المخابرات العامة يكرم الطيراوي وضابطين أحيال على التقاعد.١٠
 ٨   يتهم السلطة بعدم مواجهة حماس في جنينإسرائيلي مسؤول.١١
 ٨ عباس يأمر بتجهيز ملفات للمعتقلين السياسيين إلدانتهم :"فلسطين"صحيفة  لمصدر أمنى.١٢
 ٩   عاما بتهمة التخابر مع جهة أجنبية١٥محكمة في غزة تحكم على متهم .١٣
    

    :المقاومة
 ٩  الزهار يطالب بحضور حماس اجتماع وزراء الخارجية العرب لشرح موقفها.١٤
 ٩   بتهمة خيانة األمانة" الطيراوي"نزال يطالب عباس بمحاكمة .١٥
 ١٠   تستطيع تحريك الحوار الفلسطيني الجامعة العربية ضعيفة وال : البردويل.١٦
 ١٠  مصالحة اتفاق  مصر أضعف من أن تحقق  تقول إنحماس: "الشرق األوسط".١٧
 ١١   تم تحميلها مسؤولية فشل الحوارأذا تهدد بوقف التهدئة حماس.١٨
 ١١ مصر عّدلت الورقة وفتح قبلت التعديالت وحماس عطلت الحوار: ةأبو سمهدان.١٩
 ١٢   من الحوار وليس سببا للتعطيلأسباب مقاطعة حماس يمكن أن تكون جزءاً: الديمقراطية.٢٠
 ١٢  ادة من حماس على اغتيال ق"سرائيلإ" أقدمت إذاالقسام تهدد بنسف التهدئة .٢١
 ١٢  كتائب أبو علي مصطفى وألوية الناصر تقصفان عسقالن بصاروخ من النوع المطور.٢٢
 ١٢  باعتراف العرب واألوروبيينعباسيناير حماس ستعلن رئيسها ويحظى ٩بعد : محمد الهندي.٢٣
 ١٣  عدم تجاوزنا مدخل العالقة الصحيحة مع فلسطين: حماس تؤكد أهمية دور روسيا.٢٤
 ١٣  خالفات جديدة بين أقطاب فتح تؤجل المؤتمر الحركي لشباط": القدس العربي".٢٥
 ١٥   "عّبر عن حالة إفالس كبيرت"ترويج السلطة للمبادرة العربية في الصحف العبرية : حماس.٢٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١٥  زار عمان سراً لعرض حصيلة المفاوضات مع الفلسطينيينأولمرت ": الحياة.٢٧
 ١٥  خارطة أولمرت للحل النهائيا  إنهتقولما   أمريكية تنشرمؤسسة.٢٨
 ١٦   في الوجود كدولة يهودية"إسرائيل" تقبل بحق أن" حماس"يجب على : ليفني.٢٩
 ١٦    تعزيز اقتصاد الضفة شرط إلرساء السالم : نتانياهو .٣٠
 ١٦ عملية عسكريةإذا اختارت حماس التصعيد فلن نخشى القيام ب:  يرفض فتح المعابرباراك.٣١
 ١٧   مقابل حماس تراجعت كثيرا ويجب اغتيال قادة الحركةاإلسرائيليةقوة الردع : موفاز.٣٢
 ١٧  بيريز يؤكد إعجاب أوباما بالطرح العربي للعملية السلمية.٣٣
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   مر ديربان الثاني لمكافحة العنصرية تقاطع مؤت"إسرائيل".٣٤
 ١٨  حزب الليكود يضاعف قوته ثالث مرات ويتقدم على حزب كاديما بستة مقاعد :استطالع.٣٥
 ١٨   لبنان أصبح أكبر قاعدة لإلرهاب في العالم: بن أليعازر.٣٦
    

    :األرض، الشعب
 ١٨  ١٥ جراء إغالق المعابر التجارية لليوم الـ إنسانيةغزة على أبواب كارثة .٣٧
 ١٩  مظاهرة للحجاج على معبر رفح وهنية يبحث القضية مع ولي العهد السعودي.٣٨
 ١٩  نون الفقر ألف طفل فلسطيني يعا٨٠٠ :جهاز اإلحصاء المركزي.٣٩
 ٢٠   عن العمل بشكل تام غزةتوقف مطاحن: الخضري.٤٠
 ٢٠  المستوطنون يهاجمون عشرات المنازل في الخليل.٤١
 ٢٠  حتالل تهدم خيمة عائلة الكرد في القدس الشرقيةسلطات اال.٤٢
 ٢٠   فلسطينيا١٧ويعتقل االحتالل يفرض حظراً للتجول على قرية في الضفة .٤٣
 ٢٠    متضامنين ٣ صياداً ويهدد بترحيل ١٥االحتالل يسرِّح .٤٤
 ٢١  عاما ٢٥العثور على ساعات تاريخية سرقت من المتحف اإلسالمي في القدس قبل .٤٥
 ٢١  لتعاونها مع سفن الحرية تقدم رسالة تقدير للحكومة القبرصية "شاهد"مؤسسة .٤٦
   

   :اقتصاد
 ٢١ تحتل الترتيب الثالث في منطقة الشرق األوسط من حيث معدالت الهجرة فلسطين: دراسة.٤٧
   

   :صحة
  ٢٢  حياة المرضى ومئات األطفال باتت على المحك": وزارة الصحة".٤٨
  ٢٢    مريض لغزة بعد تلقيهم العالج في مصر١٠٠إنهاء إجراءات عودة .٤٩
   

   :ثقافة
  ٢٢ قافة العربيةالقدس تتحدى احتاللها باختيارها عاصمة للث: رئيس ديوان الرئاسة.٥٠
  ٢٢  في الوطن العربي فضل قصيدةأز بجائزة وفت فلسطينيةشاعرة .٥١
   

   : األردن
 ٢٣   يدعو لعدم تجاهل مسيرة السالم الدول المضيفة لالجئينالوفد األردني في اجتماع.٥٢
 ٢٣   بتنفيذ الحفريات تحت األقصى"إسرائيل"ض استمرار األردن يرف.٥٣
   

   :لبنان
 ٢٣ ينام بأحزمة ناسفة المطلوب األول في لبنان" عوض":  لبنانيةمصادر أمنية.٥٤
 ٢٤ تؤكد أهمية الحوار بين قيادة الجيش وأبناء مخيم عين الحلوةبهية الحريري .٥٥
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٤  وسى ينفي مشاركة حماس في االجتماع الوزاريعمرو م.٥٦
 ٢٤  مصدر مصري ينفي إضافة ملحق على ورقة الحوار الفلسطيني.٥٧
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 ٢٥    "إسرائيل"ـغاز لالحكومة المصرية تطعن بقرار المحكمة وقف تصدير ال.٥٨
 ٢٥  تشكيل لجنة وساطة بين فتح وحماس: توصيات مؤتمر الوسطية.٥٩
 ٢٥  وتحرير فلسطين" المتغطرسة"نجاد يتوقع زوال القوى .٦٠
 ٢٥  وراء أحداث البدو" إسرائيل: "محافظ سيناء.٦١
 ٢٥  "إسرائيل"يجب عدم استغالل االتحاد المتوسطي للتطبيع مع : عمرو موسى.٦٢
 ٢٦  "لدفاعه الشديد عن التطبيع  ألف دوالر٥٠الممؤسسة أمريكية تمنح الكاتب المصري علي س.٦٣
 ٢٦      "إسرائيل" ويحذر أوباما من دعم الظواهري يدعو لمهاجمة أميركا.٦٤
 ٢٦    المطلوب من مصر والسعودية تيسير حج أهل غزة: كاتب وداعية إسالمي سعودي.٦٥
 ٢٦  قوى وشخصيات مصرية تقرر إطالق تحركات واسعة إلنقاذ غزة المحاصرة.٦٦
   

   :دولي
 ٢٧    غزةيعرب عن قلقه إزاء الوضع اإلنساني في قطاع  مونبان كي.٦٧
 ٢٧  غزة تحذّر من مساع إسرائيلية لتخدير العالمقطاع لرفع الحصار عن  الحملة األوروبية.٦٨
 ٢٧ أنت مجرم حرب: بيريزـ طلبة بريطانيون ل.٦٩
 ٢٨  بوقف االستيطان"إسرائيل " يطالبوزير الخارجية االيطالي.٧٠
 ٢٨  لزيادة تنسيق مكافحة اإلرهاب"إسرائيل"اتفاق بين ألمانيا و.٧١
 ٢٨ القتالية" ٣٥أف " والواليات المتحدة بشأن تكلفة طائرة "إسرائيل"خالفات بين .٧٢

   
    :مختارات

 ٢٨   بليون دوالر العام المقبل٦٠٠ تتقلّص "أوبك"إيرادات .٧٣
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٩  علي بدوان... ماذا بعد تأجيل حوارات القاهرة الفلسطينية؟.٧٤
 ٣١  طارق زغموت.د... الرهان على فشل الحوار وخديعة المبادرة: ضد غزةةالحرب اإلسرائيلي.٧٥
 ٣٣  عريب الرنتاوي"... عين العاصفة" في "ةعين الحلو".٧٦
 ٣٤  وحيد عبد المجيد. د... "حماس"خير من لوم "... القضية"إنقاذ .٧٧
    

  ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
  الوزارة لعملية احتيالتعرض  العجرمي يؤكدو مخصصات األسرى ة سرقعن تكشف" يديعوت" .١

العبرية، كشفت النقاب   " يديعوت أحرونوت " صحيفة   أن الناصرةمن   ١٩/١١/٢٠٠٨ قدس برس ذكرت  
ألسـرى فـي    عن قضية فساد لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، أتت على حساب مخصـصات ا             

وتقول الصحيفة إن الفضيحة تتعلق بقيام مسؤولين فلسطينيين بارزين بسرقة           .سجون االحتالل اإلسرائيلي  
أموال بمبالغ طائلة، كانت مخصصة لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، مشيرة إلـى أن الـسلطة                

 القضية، تتعلق بتزوير حـواالت      وأضافت الصحيفة أن   .تحقيق رسمية بهذا الشأن   لجنة  الفلسطينية شكلت   
وأوضح المصدر أن األمر يتعلق بحواالت مـزورة        . في رام اهللا  " بنك فلسطين المحدود  "مالية من خالل    

وبتوقيع من وزير شؤون األسرى والمحررين بحكومة سالم فياض، وأن هذه الحواالت تطلـب تحويـل                
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ة بقيمة مليون شيكل، وأن هناك حواالت بمبالغ        مبالغ مالية طائلة ألشخاص في قطاع غزة، من بينها حوال         
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال عدد من األشخاص الذين يجري التحقيق معهم،             . أكبر من ذلك بكثير   

وأن هناك بعض المتهمين موجودون في قطاع غزة، ولكن هناك صعوبة في التحقيق معهم، بسبب واقـع           
  . االنقسام بين إدارتي الضفة والقطاع

إن هذه األموال كانت متجهة إلى األسرى الفلسطينيين في سجون االحـتالل،            " يديعوت أحرونوت "وقالت  
وتحديداً إلى سجن نفحة الصحراوي، مضيفة أن أحد المتهمين هو من وزارة الخارجية الفلسطينية، وقـد                

شواكل المخصصة لألسـرى    تم اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية لالشتباه في سرقة مئات اآلالف من ال            
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، كانت تهدف لشراء المنتجات في كانتين الـسجن، أو مـا يعـرف                 

  . فلسطينياً بمخصصات الكانتينا التي يتم صرفها لألسرى
  . من جانبها لم تؤكد مصادر السلطة الفلسطينية الخبر ولم تنفه

محتال من قطاع غـزة      إلى أن    نائلة خليل الً عن مراسلتها،    نق ٢٠/١١/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،    توأشار
تمكن من تزوير توقيع وزير األسرى ومدير الشؤون المالية في الوزارة، وسرقة نحو مليون شيكل مـن                 

إن ": "األيـام "وقال وزير األسرى أشرف العجرمي لــ         .حسابات أحد البنوك التي تتعامل معها الوزارة      
لتوقيعات الالزمة وإرسال فاكسات إلى البنك لتحويل األمـوال مـن حـساب             المحتال تمكن من تزوير ا    
 حوالة في غضون األربعـة أشـهر        ١٥وأكد أن المحتال قام بتزوير نحو        ".الوزارة إلى حسابه الخاص   
 الجريمة اكتشفت قبل أيام وتم اعتقال المشتبه        إن"وأضاف   ". ألف شيكل  ٩٦٠"الماضية ليسرق من خاللها     

 ".أرقام الفاكس التي ما زالت محفوظة لدى البنكبه بعد تتبع 
  
 السلطة الفلسطينية ترفض مشاركة حماس في اجتماع وزراء الخارجية العرب .٢

أكد مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية لن تقبـل بمـشاركة حمـاس فـي               :  صالح جمعة  - القاهرة
رة األربعاء المقبل، مؤكدا أن بإمكـان       االجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب، والمقرر عقده في القاه        

 ".استقبالهم بمكتبه"عمرو موسى، األمين العام للجامعة العربية 
أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عبر عن غضبه لمقربين منه مـن             " الشرق األوسط "وعلمت  

عندما طلب منه   "  حماس إننا لم نصل إلى النقطة التي نفكر فيها بمعاقبة        "تصريحات موسى التي قال فيها      
الرئيس عباس تنفيذ القرار األخير لمجلس الجامعة العربية الذي اتخذه وزراء الخارجية، والذي أكدوا فيه               

 .على معاقبة الفصيل الذي يعوق الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية
ع حـضور   وأوضح المسؤول الفلسطيني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن حركة حماس لن تستطي             

ـ   .اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بدون موافقة الرئيس عباس         ": الشرق األوسـط  "وقال المسؤول ل
إلى اجتماع لوزراء الخارجية مـن دون أخـذ موافقـة           " معارضة"أن يدعو حركة    ) موسى(لن يستطيع   

 اجتماعـات   وزراء الخارجية، وبالتالي الحاجة إلى موافقة الرئيس عباس الذي يرفض حضور حمـاس،            
هل يمكن دعوة المعارضة في أي دولة عربيـة لحـضور           "وتساءل المسؤول    .رسمية بالجامعة العربية  

هذا ال يجوز وال يصح وسنتصدى لهذه المحاولة التي تسعى لها           : "، وتابع قائالً  "اجتماع وزراء الخارجية؟  
  ".نحماس لكسب الشرعية العربية ولن نسمح لها بحضور هذا االجتماع مهما كا

 ٢٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   وحلفائها"إسرائيل" دليل على إفالس  غزةحصارأن   ويؤكدعدد من الفصائليلتقي  هنية .٣

نية المقالة، الحصار المفروض على قطاع غزة بأنـه         فلسطيحكومة ال ال اعتبر إسماعيل هنية، رئيس      :غزة
 .، على حد تعبيـره    "شعب الفلسطيني دليل على إفالس إسرائيل وكل من يقف في مربعها في محاصرة ال           "

وقال هنية عقب اجتماعه بممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية الرافضة لعملية التسوية السياسية الجاريـة               
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، والفصائل تؤكد على أنهـا تلتـزم        )األربعاء(اجتمعت مع فصائل الممانعة اليوم      "مع الجانب اإلسرائيلي    
ويواصل الجانب اإلسرائيلي فرض الحصار المشدد على قطاع غـزة           ".بالتهدئة ما إن التزم االحتالل بها     

في سنته الثالثة، وذلك من خالل إغالق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة باسـتثناء فتحهـا بأوقـات                   
  .متفاوتة إلدخال بعض مواد اإلغاثة، وفرض قيود مشددة على التعامل مع الجانب الفلسطيني في القطاع

  ١٩/١١/٢٠٠٨ قدس برس
  
 االحتالل وأطراف في رام اهللا تتحمل مسؤولية منع إدخال الوقود إلى غزة:  هنيةحكومة .٤

نية المقالة االحتالل اإلسرائيلي وبعض األطـراف فـي رام اهللا الـداعمين             فلسطيحكومة ال ال حملت   :غزة
جـراء  الستمرار منع دخول الوقود للقطاع، المسؤولية عن معاناة المواطنين الفلـسطينيين فـي غـزة                

االستمرار في منع الوقود الصناعي ومستلزمات تشغيل محطة توليد الكهرباء وخاصة معاناة المرضـى              
جاء ذلك خالل الجلسة األسـبوعية للحكومـة برئاسـة          . والتجار وتوقف كافة الصناعات وورش العمل     

" طؤ حكومة رام اهللا   توا "أسمتهوأدانت خاللها بشدة ما     ) ١٨/١١(إسماعيل هنية التي عقدتها أمس الثالثاء       
مع االحتالل اإلسرائيلي في تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة، وقطع الكهربـاء والوقـود عـنهم،                 

  .وحرمانهم من موسم الحج لهذا العام
ربطت الحكومة التهدئة في غزة بالتزام االحتالل بها بممارساته على األرض، متمسكة بحق الشعب في               و

ال تعنـي اسـتمرار العـدوان    "اعتداءات قوات االحتالل، منوهة أنه التهدئة   الدفاع عن نفسه في مواجهة      
  ". والحصار وإنما وقف كل أشكال العدوان والحصار

مسيء للشعب   "أولمرت أن لقاء عباس أمس مع رئيس حكومة االحتالل المؤقت ايهود             الحكومة واعتبرت
تي ال تخدم إال االحـتالل فـي إعطائـه          الفلسطيني وضار بالقضية الوطنية ويكرس الخطوات العبثية ال       
  ".الصورة الجميلة بعد كل عدوان يقوم به ضد الشعب الفلسطيني

استخفاف بدم الشهداء، وإعطاء لالحتالل الـذرائع       "ورأت الحكومة أن وصف عباس للمقاومة بأنها عبثية         
". تجاه الشعب الفلسطيني  لمواصلة عدوانه وقتله للمواطنين الفلسطينيين، ويدلل على دم مسؤولية بالمطلق           

  .حسب قولها
  ١٩/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
 عباس تمسكه بدفع عملية السالمل ؤكدأوباما ي: عريقات .٥

أجرى الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما اتصاال هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني           .): أ.ب.د( –رام اهللا   
ضين الفلسطينيين في بيان أرسل الليلة      وأوضح صائب عريقات كبير المفاو    . محمود عباس مساء الثالثاء   

الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما أجرى محادثـات هاتفيـة مـع            "قبل الماضية إلى الصحفيين أن      
الرئيس عباس أكد خاللها تمسكه بدفع عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين إلى األمام على أساس حل                

العمل باستمرار من أجل إنجاز الـسالم الـذي يعتبـر           "د أيضا   وأضاف عريقات أن أوباما أك     ".الدولتين
شكر الرئيس أوباما الرئيس عباس على رسـالة        : "وتابع". مصلحة فلسطينية وأمريكية وإسرائيلية ودولية    

اتـصال أوبامـا    "وأوضح عريقـات أن     ". التهنئة التي أرسلها إليه بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية        
قبل توليه رسميا مهماته يشير إلى اهتمام أوباما وإدارتـه المقبلـة بحـل القـضية                بالرئيس عباس حتى    

 ".الفلسطينية التي تعتبر من أهم قضايا الصراع في المنطقة والعالم
  ٢٠/١١/٢٠٠٨الدستور، 
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  فياض يشير إلى إمكانية تقديم دعوى قضائية ضد االستيطان في الهاي .٦
وزراء الفلسطيني سالم فياض األسرة الدولية إلى زيادة الـضغط          دعا رئيس ال  : إذاعة الجيش اإلسرائيلي  

 لتمهيد أعمال البناء في المستوطنات كلياً مسلحاً إلى أن السلطة الفلسطينية قد تلجـأ إلـى                 "إسرائيل"على  
 لدى المحكمة الدولية في الهاي على غرار الدعوى التـي           "إسرائيل"تقديم دعوى قضائية بهذا الشأن ضد       

هذا وحذر فياض خالل مقابلة مع صـحيفة هـآرتس مـن أن              .حينه ضد بناء الجدار الفاصل    قُدمت في   
 الفوري للبناء سوف يؤدي إلى انهيار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وبـين             "إسرائيل"رفض تجميد   

  .رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي لفني
  ١٩/١١/٢٠٠٨، ١٠٥١الشرق األوسط، .د.لعبري، مرصد البث اإلذاعي والتلفزيوني ا

  
  تنفذ جريمة حرب ضد قطاع غزة"إسرائيل":  البرغوثيمصطفى .٧

 مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن ما تقوم به سلطات .أكد النائب د :رام اهللا
واعد القانون الـدولي واتفاقيـة      االحتالل اإلسرائيلي ضد قطاع غزة هو جريمة حرب وانتهاك فاضح لق          

 إلـى  جاؤوا   أجانب سلطات االحتالل على اعتقال صيادين ومتضامنين        إلقدام إدانتهعرب عن   أو .جنيف
 والكرامة وتهدد بالتنكيل بهم وترحيلهم واصفا ذلك بأنـه عمليـة اختطـاف              األملغزة على متن سفينة     

تدهورة في قطاع غزة تنذر بكارثة إنـسانية        وأوضح أن األوضاع الم    .وجريمة في عرف القانون الدولي    
 دخول اإلمدادات اإلنسانية الطارئة والمواد الغذائية والوقود إلـى القطـاع الـذي              "إسرائيل"في ظل منع    

 إلى سجن كبير وتمارس ضده سياسة العقاب الجماعي مما يتنافى مـع ابـسط قواعـد                 "إسرائيل"حولته  
 .القانون الدولي

  ٢٠/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   شهرا٤٢ً إسرائيلية تقضي بسجن نائب عن حماس محكمة .٨

 إن محكمـة عـوفر العـسكرية اإلسـرائيلية          أمس قالت مصادر حقوقية فلسطينية      .):أ.ب.د( –رام اهللا   
 . شهرا فعليا على نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حمـاس            ٤٢أصدرت حكما بالسجن    

على النائـب سـمير     )  دوالر تقريبا  ١٨٠٠(  شيكل   ٧٥٠٠الي  وقررت المحكمة فرض غرامة مالية حو     
 شهرا إال أنها عـادت واسـتجابت لطلـب          ٢٨وكانت المحكمة قررت سابقا سجن القاضي بـ         .القاضي

  .االدعاء بإبطال قرار الحكم بعد االستئناف عليه
  ٢٠/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
  لن تعيق عملناالتهديدات اإلسرائيلية بقصف المقار األمنية: الغصين .٩

 بقـصف المراكـز والمقـار األمنيـة،         "إسرائيل"أكدت وزارة الداخلية أن تهديد       : محمد األيوبي  - غزة
 فـي  ستستمر   أنهاوالمؤسسات الحكومية التابعة لها لن يعيق عملها في تقديم خدماتها للمواطنين موضحة             

قال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهـاب       و .اإلسرائيليعملها مهما كانت التهديدات أيا كان حجم التصعيد         
ـ  فيالغصين   ، مـشيراً   " ليس بجديد  األمنيةإن تهديد إسرائيل بقصف المراكز والمقار       " :"فلسطين" حديث ل

 فـي  العام الماضي وأن الـوزارة اسـتمرت      فيإلى أن مراكز الشرطة والداخلية كلها تعرضت للقصف         
 .لخدمة المواطنين الميدان بالدرجة األولى فيعملها حيث تركز 

 أن وزارة الداخلية لن تفرج عن المعتقلين األمنيين والموقوفين لـديها وذلـك وفـق                إلىولفت الغصين   
المعاهدات والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن اإلفراج عنهم كما حدث إبان الحسم العسكري في منتـصف                

أن وزارة الداخلية وعبر اللجنة الدولية       إلىالغصين   وأشار .يونيو من العام الماضي لن يتكرر      /حزيران
 الـوزارة،   في، قدمت بالغا رسميا لالحتالل اإلسرائيلي حول مراكز الموقوفين والنزالء           األحمرللصليب  
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ولية اسـتهدافها   ؤ  تتحمل مس   "إسرائيل" أن   إلىوأنه تم إطالع كافة المؤسسات المعنية على األماكن، الفتا          
 . بذلك مسبقاإبالغها ألنه تم األماكنلهذه 

   ١٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   المخابرات العامة يكرم الطيراوي وضابطين أحيال على التقاعدجهاز .١٠

 إلـى سلم اللواء توفيق الطيراوي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، والذي تـم ترفيعـه               : رام اهللا 
ان خطابي حاشد حـضره      العميد محمد ذيب منصور، في مهرج      إلىمنصب وزير، مهامه رسميا أمس،      

 وشخصيات وطنية، ونظم في قصر الثقافة برام اهللا، حيث تم خاللـه             واألمنيةكبار الشخصيات السياسية    
 المـصري وعقـل     إبـراهيم تكريم اللواء الطيراوي واثنين من ضباط الجهاز أحيال على التقاعد، وهما            

 .السعدي
 ٢٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  سلطة بعدم مواجهة حماس في جنين يتهم الإسرائيلي مسؤول .١١

 ال تـستخدم    بأنهـا  األربعاء أمس السلطة الفلسطينية    إسرائيلياتهم مسؤول امني    :  اشرف الهور  -غزة  
 اإلذاعـة ونقلـت    .صالحياتها في الضفة الغربية ضد المؤسسات والجمعيات التابعـة لحركـة حمـاس            

 تتخذ خطوات ضد بعض المؤسسات والجمعيات       السلطة الفلسطينية لم  " عن هذا المسؤول قوله      اإلسرائيلية
 األمرن السلطة لم تقم بهذا      أ إلى، مشيرا   "الخيرية التي تنضوي تحت لواء حركة حماس في منطقة جنين         

 فـي   األمنية األجهزة أنوذكر   . في تلك المنطقة   األمنية معظم الصالحيات    إليها نقلت   "إسرائيل" أنرغم  
ربما الن التهديد الذي تـشكله حمـاس         "األمر هذا   أن، معتبرا   " الحزم تبدي قدرا اكبر من   "مدينة الخليل،   

شاد في الوقت ذاته بما قامت به السلطة الفلسطينية في سبيل فرض النظام والقانون              أو ".هناك اكبر بكثير  
  .في جنين والقرى المجاورة لها

  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 ز ملفات للمعتقلين السياسيين إلدانتهمعباس يأمر بتجهي :"فلسطين"صحيفة  لمصدر أمنى .١٢

أكد مصدر أمني مطلع في الضفة الغربية، أن األوامر صـدرت مـن رئـيس الـسلطة                  :الضفة الغربية 
الفلسطينية محمود عباس إلى األجهزة األمنية في اآلونة األخيرة تتضمن تجهيز كافة الملفات للمعتقلـين               

وأشار المصدر الذي طلب عدم      .صفة االعتقال السياسي بحقهم   لدى األجهزة األمنية إلثبات إدانتهم، ونفي       
ـ    إلى أن ضباط األجهزة األمنية منهمكون في هذه األثنـاء بإنهـاء ملفـات              " فلسطين"الكشف عن اسمه ل

المعتقلين، حتى يتسنى تقديمها إلى النيابة العامة، وبالتالي عرض المعتقلين أمام محاكم فلسطينية مدنيـة،               
قانون، واحتجازهم على ذمة النيابة العسكرية، الن القانون األساسي الفلسطيني يمنع مثول            وعدم مخالفة ال  

  .أي مواطن مدني أمام نيابة عسكرية
إن هذه الخطوة تأتي في سياق الوضع المتأزم بين حكومتي غزة والضفة الغربية بعد              " :وأضاف المصدر 

معتقلين تتعلق بحيازتهم أسـلحة فـي الماضـي         وأكد المصدر أن معظم التهم الموجهة لل       ."تعثر الحوار 
أثناء االنتخابات، ومصادر التمويل أثناء      وإجبارهم على تسليمها لألجهزة، وأخرى حول عالقتهم بحماس       

الذي أشار إليه عباس في خطابه في تأبين الرئيس الراحل ياسر           " تبييض األموال "االنتخابات، ومصطلح   
 .عرفات في رام اهللا مؤخراً

   ٢٠/١١/٢٠٠٨ ،فلسطينصحيفة 
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   عاما بتهمة التخابر مع جهة أجنبية١٥ غزة تحكم على متهم فيمحكمة  .١٣
عاما بتهمـة   ١٥قضت محكمة في غزة أمس األربعاء على أحد المتهمين بالسجن           :  أشرف الهور  -غزة  

ستصدار هذا  ووفق النيابة الفلسطينية في غزة فقد ذكرت أنها تمكنت من ا          ". التخابر مع جهة أمنية أجنبية    "
والموقوف في سـجن غـزة      )  ر   -م  ( الحكم من محكمة ابتدائية بحق المتهم الذي أشارت السمه برمز           

 اثنتـي ن المتهم جرى إيقافه قبل سبع سنوات وأنه تم الحكم بحبسه            أوذكرت   .المركزي منذ سبع سنوات   
ضعاف الـروح المعنويـة     إ"وثالث سنوات عن تهمة     " التخابر مع جهة أمنية أجنبية    "عشر سنة عن تهمة     

  ".وقوة المقاومة
  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   بحضور حماس اجتماع وزراء الخارجية العرب لشرح موقفهايطالبالزهار  .١٤

القـدس  ' محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس أمس األربعاء لـ .دقال : غزة ـ أشرف الهور 
الخارجية العرب في السادس والعشرين مـن الـشهر         ان حركته تطالب بحضور مؤتمر وزراء       ' العربي

الجاري لبحث أزمة االنقسام الفلسطيني، وذلك بهدف شرح وجهة نظرهـا الخاصـة بعـد تعثـر لقـاء                   
، وبرر طلبـه    'ضروري وأمر الزم  'وأكد الزهار أن حضور حماس لهذا االجتماع         .المصالحة في مصر  

  .'فطرفي الخال'بضرورة أن تسمع الجامعة العربية لـ 
وقال انه طوال الفترة الماضية كانت الجامعة العربية تسمع لوجهة نظر واحدة، في إشارة إلى الرئاسـة                 

  .الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، التي كان تحضر في االجتماعات السابقة
ل، بسبب  كانت ال تعبر عن الموقف الفلسطيني الكام      'وأشار إلى أن حضور الرئاسة االجتماعات الماضية        

، مشدداً على ضرورة أن يستمع وزراء الخارجية العرب لكل األطراف الفلسطينية المعنية             'غياب حماس 
  .بحل الخالف

أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحمـاس        ' القدس العربي 'إلى ذلك، أوضح الزهار خالل حديثه لـ        
ألخير في سورية، في صـورة الموقـف   وضع عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية خالل لقائهما ا   

  .الفلسطيني، وموضوع المصالحة الداخلية، وموقف حركة حماس من هذه المصالحة
  .وذكر أن مشعل طالب موسى بأن تتدخل الجامعة العربية لحل الخالف الفلسطيني

اخليـة  وأكد الزهار في سياق حديثه على وجود اختالفات بين الدول العربية حول طريقة المـصالحة الد               
الفلسطينية، مشيراً إلى أن عددا من الدول العربية، ال تقف مع وجهة نظر الرئيس الفلـسطيني محمـود                  

  .'ليست كل أعضاء جامعة الدول العربية مع أبو مازن' 'القدس العربي'وقال لـ . عباس في طريقة الحل
اهرة أي اتصاالت عربيـة أو      وأوضح الزهار انه لم يجر في الفترة األخيرة التي أعقبت تأجيل حوار الق            

المفروض أن تستعيد مصر هذه المساعي، وأن تشجعها الدول         'وقال   .مصرية، بهدف الترتيب للقاء جديد    
  .'العربية على ذلك

وجدد الزهار موقف حركته من حل الخالف الناشب مع حركة فتح، وأكد أن حماس ال تمانع من الذهاب                  
ي تتمثل بقيام األجهزة األمنية في الضفة الغربية، بـإطالق سـراح            للقاهرة بعد يوم من تلبية شروطها الت      

  .ناشطي حماس من السجون
  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  بتهمة خيانة األمانة " الطيراوي" يطالب عباس بمحاكمة نزال .١٥

، الرئيس محمـود عبـاس  ، طالب محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس : فلسطين– دمشق
، بعد الفضيحة غير األخالقية التي تورط بها      "ء المعزول توفيق حسين الطيراوي إلى المحاكمة        تقديم اللوا 

باسـتدراج أحـد    ، عندما أوعز إلى عناصر جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، الذي كان يرأسه سـابقاً            
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ـ             ات؛ حيـث تـم     المسؤولين الكبار في ديوان الرئاسة الفلسطينية وإسقاطه جنسياً، من خالل إحدى الفتي
  .، كما قال"تصويره في وضع مخلٍّ ومشين

إن ما فعله الطيراوي يعد خيانة لألمانة التي أوكلـت إليـه،            : وقال نزال في تصريح صحفي صدر أمس      
حيث استغل منصبه العام في إسقاط شخصيات تشغل مناصب هامة ورسمية، بهدف ابتزازها، والـضغط               

  .هةعليها لتنفيذ مآربه وتطلعاته المشبو
وأكد على أن إقالة الطيراوي من منصبه، تعد إجراء طبيعياً، ولكنّه غير كاف، فما فعله يمثّـل جريمـة                   
تتنافى مع قيم ومبادئ ديننا، وأعرافنا، وتقاليدنا، وهي فعل خياني، تستلزم إنزال أشـد العقوبـات بحـق     

  .مرتكبيها
اب هذه األفعال المشينة، هو سكوت رئاسة       إن ما شجع الطيراوي على ارتك     : وأضاف القيادي في حماس   

السلطة ، وقيادات حركة فتح، على الممارسات المماثلة التي قامت بها بعض قيادات فتح خالل الـسنوات                 
  .على حد وصفه" الحسم"التي سبقت عملية 

  ٢٠/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 
   ني الجامعة العربية ضعيفة وال تستطيع تحريك الحوار الفلسطي: البردويل .١٦

صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ . دعن حماس  قلل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني: غزة
: من الرهان على دور فاعل لجامعة الدول العربية في الحوار الوطني الفلسطيني، وقال" قدس برس"
 الجامعة ضعيفة نحن نتمنى أن يكون لجامعة الدول العربية الدور الفاعل في مسألة الحوار الوطني، لكن"

وال تملك إدارة تنفيذية، وإرادتها من إرادة الدول القوية فيها، وبالتالي إذا أرادت هذه الدول أن تقوم بدور 
  ".فاعل فإنها ستفعل ذلك

وأرجع البردويل عدم التعويل على جامعة الدول العربية أو أي من األطراف العربية الفاعلة إلى 
إذا كانت مصر وهي الدولة العربية الكبرى لم : "الحوار الفلسطيني، وقالاستمرار الفيتو األمريكي ضد 

تنجح في الضغط على الرئيس محمود عباس من أجل إطالق سراح المعتقلين السياسيين، فكيف ستنجح 
في الضغط عليه في قضايا أخرى أساسية تتقاطع فيها مصالح الرئيس محمود عباس مع مصالح الواليات 

  ".كيةالمتحدة األمري
وعن الجدوى من حضور حماس الجتماع وزراء الخارجية العرب الذي طالبت به قيادتها لدى لقائها مع 
أمين عام جامعة الول العربية عمرو موسى في دمشق أول أمس اإلثنين، إذا كانت تعتقد بأنه ال حول وال 

تي يعمل الرئيس محمود عباس نحن نريد إسماع العرب وجهة النظر الغائبة، ال: "قوة لها، قال البردويل
وأنصار مشروع التسوية تسويقها حولنا، ونريد باختصار شديد أن نذب عن أنفسنا ونبلغ وجهة نظرنا، 

  ".حتى ال تبقى الساحة اإلعالمية مفتوحة لوجهة نظر واحدة
تمرار واستبعد البردويل امكانية استئناف الحوار الوطني الفلسطيني في وقت قريب، وأعاد ذلك إلى اس

     .الفيتو األمريكي وغياب اإلرادة الجادة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
  ١٩/١١/٢٠٠٨قدس برس، 

  
 مصالحة  اتفاق  مصر أضعف من أن تحقق  تقول إنحماس: " األوسطالشرق" .١٧

ان الحركة ال تريد " الشرق األوسط"قالت مصادر رفيعة في حركة حماس لـ:  كفاح زبون- رام اهللا
وبحسب المصادر، فإن الحركة ترى أن .  تستمر في وساطتها للحوار الفلسطيني ـ الفلسطينيلمصر ان

اذا كانت مصر فشلت في الضغط على عباس : "مصر أضعفُ من ان تحقق اتفاق مصالحة، موضحة
واذا كانت فشلت في هذه الجزئية البسيطة، فكيف ستنجح في الملفات . لالفراج عن معتقلين سياسيين

  ".االكثر تعقيداً؟االخرى 
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ليست لدينا : "بشرط عدم الكشف عن هويته" الشرق األوسط" وقال مصدر مسؤول في حماس، تحدث لـ
اي مشكلة في نقل الملف الى دول قادرة، ولها دورها في الضغط على االطراف وتحقيق المصالحة 

طر ملف الحوار وأوضحت المصادر ان حماس ترغب في ان تتولى ق". وهناك دول لها خبرة ونجحت
واكدت ". قطر نجحت في حل ملف اكثر تعقيداً، وهو الملف اللبناني: "الفلسطيني ـ الفلسطيني واضافت

ان هناك ضغوطا كبيرة لتولي قطر الملف، وهناك قناعة لدى حماس بأن مصر فشلت في كل الملفات، 
. اإلسرائيليملف الفلسطيني وال ال في ال.. ولم تنجح في اي من الملفات، ال في ملف الحوار وال شليط
  . ومن غير الواضح ما اذا كان الملف سينتقل فعال الى القطريين

 ٢٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   تهدد بوقف التهدئة اذا تم تحميلها مسؤولية فشل الحوارحماس .١٨

يـل  إن إقدام مصر على تحم' القدس العربي'قال مصدر في حركة حماس لـ : زهير اندراوس  - الناصرة
المسؤولية لحماس في فشل الحوار الفلسطيني الشامل سيؤدي إلى حالة من التوتر بين مصر وبين حركة                
حماس، وسينعكس سلباً على الملفات العالقة وهي التهدئة وإطالق سراح الجنـدي اإلسـرائيلي األسـير                

النتزاع موقف منهم   وقال إن عباس يضغط على المصريين       . والحوار الفلسطيني الشامل، على حد تعبيره     
  .يدين حركة حماس بالمسؤولية عن فشل الحوار الفلسطيني الشامل في القاهرة

  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 مصر عّدلت الورقة وفتح قبلت التعديالت وحماس عطلت الحوار: أبو سمهدانة .١٩

د فتح لحوار عبد اهللا أبو سمهدانة، عضو الـمجلس الثوري لحركة فتح ، عضو وف. قال د :حسن جبر
إن مصر وضعت عدة تعديالت على الورقة وأرسلتها لحركة فتح التي قبلت بها إالّ أن ": األيام"القاهرة لـ

ورفض  .وأكد أن تعطيل حماس للحوار جاء بعد تعديل الورقة وفق ما طالبت به .حماس عطلت الحوار
ت حماس وعدد من الفصائل تؤكد أبو سمهدانة الدخول في تفاصيل التعديالت على الورقة التي ما زال

 .اعتراضها على العديد من النقاط الواردة فيها
وكان أبو سمهدانة يعلق على ما تداولته بعض الـمواقع االلكترونية حول قيام مصر بتوزيع ملحق 

 .للورقة على الفصائل من أجل حل الخالفات على طاولة الحوار الذي سينطلق بداية الشهر الـمقبل
اإلخبارية الـمستقلة عن مصادر محلية وصفتها بأنها حسنة االطالع أن القاهرة ) سما(لة أنباء ونقلت وكا

ملحقاً للورقة يتضمن العديد من اإليضاحات على بعض ) فتح وحماس(أرسلت إلى طرفي الصراع 
 .البنود

ا تأثير في إن القيادة الـمصرية أجرت سلسلة اتصاالت مع الدول العربية التي له: وقالت الـمصادر
الساحة الفلسطينية وأطلعتها على الورقة التي تم توزيعها على الفصائل، واتفقت مع هذه الدول على 
إصدار ملحق لها وإرساله لحركتي فتح وحماس لالطالع عليه، مشيرة إلى أن القاهرة وجهت رسالة 

 .لة الحوارللحركتين بضرورة معالجة القضايا التي تعترض طريق الـمصالحة من خالل طاو
أن القاهرة ومعها دول عربية أصرت على إنهاء ملف االنقسام الداخلي : وأوضحت الـمصادر

الفلسطيني، لـما يشكله من خطر على القضية الفلسطينية برمتها لتوفر معلومات لديها حول نية جهات 
 .خارجية التدخل واإلبقاء على حالة االنقسام لتعزيز مصالحها الذاتية

  ٢٠/١١/٢٠٠٨لسطين، األيام، ف
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  من الحوار وليس سببا للتعطيل أسباب مقاطعة حماس يمكن أن تكون جزءاً: الديمقراطية .٢٠
تعطيل " نظمت الجبهة الديمقراطية في حي الدرج شرق مدينة غزة ندوة سياسية تحت عنوان : ألفت حداد

ها صالح زيدان، عضو المكتب ، تحدث خالل"الحوار الوطني من المسؤول ومن يدفع الثمن، وما هو الحل
كنا على أبواب بدء الحوار الوطني الشامل، ونحن جاهزون لذلك، : "السياسي للجبهة الديمقراطية قائالً

ولكننا تفاجأنا بموقف اإلخوة في حركة حماس بمقاطعة الحوار ألسباب يمكن لها أن تكون جزءاً من 
 تطالب بالحوار ٢٠٠٧لحسم العسكري في حزيران الحوار وليس سبباً للتعطيل، فقد كانت حماس ومنذ ا

دون شروط، وبعد ممارسة الضغوط على الرئيس أبو مازن منا ومن أطراف عديدة تم االستجابة للحوار 
وبذلك ضاعت فرصة تاريخية إلعادة بناء . بال شروط، وتفاجأنا بأن حماس هي من يضع الشروط

 ".الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام المدمر
 ١٩/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
   على اغتيال قادة من حماس"سرائيلإ"القسام تهدد بنسف التهدئة اذا أقدمت  .٢١

في حـال أقـدم علـى تنفيـذ         " على رأس االحتالل االسرائيلي   "هددت كتائب القسام بنسف التهدئة      : غزة
التهديـدات  أن  "واعتبر الناطق باسم القسام أبـو عبيـدة          .تهديداته باغتيال قيادات القسام وحركة حماس     

 لتنفيذ عدوان واسع على قطاع غزة، هي محاولة لمواسـاة أنفـسهم وجمهـورهم،        اإلسرائيليةوالدعوات  
وذلك بعد الرسائل الصاروخية التي أرسلتها المقاومة مؤخراً وخاصة كتائب القسام في قـصفها للمجـدل    

قاومة وحماس هو تهديد باهـت      ان تهديد االحتالل باغتيال قيادات بالقسام والم      : "وقال ".بصواريخ جراد 
، كما شدد على أن القسام سـتحمي قياداتهـا وأن           "ومرتبك، يدل على العجز الكبير في المواجهة الميدانية       

  .هذه التهديدات لن تدفعها للتنازل أو التفريط أو الخوف، وفق قوله
  ١٩/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ن عسقالن بصاروخ من النوع المطور أبو علي مصطفى وألوية الناصر تقصفاكتائب .٢٢

اعلنت كتائب اأبو علي مصطفى و ألوية الناصر صالح الدين مسؤوليتهما المشتركة عن قـصف               : غزة
  .١٩/١١/٢٠٠٨مدينة عسقالن المحتلة بصاروخ من النوع المطور مساء األربعاء 

 ٢٠/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
 
  باعتراف العرب واألوروبيين عباسى يناير حماس ستعلن رئيسها ويحظ٩بعد : الهنديمحمد  .٢٣

إن اوباما أيد حل الدولتين وهو حل اثبت : " القيادي البارز في حركة الجهاد محمد الهنديقال :القاهرة
فشله وبالتالي لن يأتي بجديد طالما أن الحزبين في امريكا ينظران للقضية الفلسطينية من منظور األمن 

إن :"حول تبعات فشل عقد جلسات الحوار في القاهرة قال" معا"لة انباء ورداً على سؤال لوكا ".اإلسرائيلي
جميع الفلسطينيين قد تضرروا من فشل الحوار واستمرار حالة االنقسام، واذا لم يلتقط الفلسطينيون 
اللحظة المناسبة إلنجاح الحوار فإننا ذاهبون لمزيد من اإلنقسام والتشقق الداخلي ولذا نطالب الجميع 

لو استمر : وحول سؤال ". مسؤولياته وندعو مصر والجامعة العربية لمواصلة جهود المصالحةبتحمل
مناكفات جديدة والرئيس ابو مازن سيجد : الهندي، قال  يناير ما هو السيناريو المتوقع؟٩الخالف حتى 

من جانبها مخرجاً قانونياً ويحظى باعتراف العرب واألوروبيين واسرائيل، فيما حماس ستعلن رئيساً 
وربما يكون رئيس البرلمان، وهذا سيؤدي لتكريس اإلنقسام فيصبح لدينا حكومتين ورئيسين، وهذا سيدفع 
باتجاه فتح بوابات الحل اإلقليمي من جديد، ولذلك أؤكد من جديد أن مصلحة فتح ومصلحة حماس يكمن 

 .في تجاوز االنقسام
 ١٩/١١/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
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  عدم تجاوزنا مدخل العالقة الصحيحة مع فلسطين: ور روسياحماس تؤكد أهمية د .٢٤

 شدد مصدر في قيادة حركة حماس على أهمية الدور الروسي في المنطقة، وقال ان : رائد جبر– موسكو
وحذّر اإلسرائيليين من ". من يريد أن يبني عالقة صحيحة مع فلسطين ال يمكن أن يتجاوز حماس"

مرحلة بناء مجد سياسي إسرائيلي على "عتبارات انتخابية، معتبرا أن محاولة التصعيد ضد قطاع غزة ال
  ".حساب الدم الفلسطيني انتهت

وكان وفد من الحركة يضم عضو المكتب السياسي، مسؤول العالقات الدولية أسامة حمدان، وعضو 
نبان الروسي القيادة السياسية، ممثل الحركة في اليمن منير سعيد، زار موسكو أخيرا، ولم يكشف الجا

  .والفلسطيني تفاصيل الزيارة واللقاءات التي تمت خاللها
أن حماس تعمل على مواصلة التنسيق مع الروس، وأن " الحياة"لكن مصدراً في قيادة الحركة أوضح لـ 

العالقة مع موسكو تأتي في سياقين، أولهما القناعة بحاجة أصحاب القضية إلى دعم وتأييد كل من يؤمن 
كل من يريد بناء عالقة صحيحة مع القضية الفلسطينية ال بد أن يتبنى "ذه القضية، وثانيهما أن بعدالة ه

  ".مدخال صحيحا، وهذا ال يمكن أن يتم عبر تجاوز حماس
واشار المصدر إلى أطراف عربية ودولية قال إنها أدركت أن قراءة حماس للوضع الفلسطيني والمسار 

اهن سيؤدي إلى الفشل وستكون عواقبه سيئة، معتبرا أن المطلوب من السياسي صحيحة، وأن المسار الر
  .المجتمع الدولي هو إثبات الصدقية في شأن قدرته على تطبيق قراراته

كما أعرب عن عدم تفاؤله حيال فرص نجاح اللقاء الدولي الذي دعت إليه موسكو بسبب الممانعة 
المصالحة تقتضي "وزاد أن ". رائيلية أو حتى فلسطينيةيمكن أن تستخدم أوراقا عديدة إس"األميركية التي 

مدريد فشل وأنابوليس فشل، وسيفشل أي أنابوليس ... أن ننظر إلى ما حدث في مؤتمر أنابوليس وبعده
إعادة النظر في فلسفة العملية السياسية، وإذا كانت موسكو ستنجح في ذلك "، مشددا على ضرورة "ثان

  ".جاحفهذا هو المدخل الصحيح للن
الحركة مقتنعة بأن الحصار ال يمكن أن "وتطرق المصدر إلى الوضع في قطاع غزة، مشددا على أن 

، وأن االنفتاح الذي حصل في العالقة مع بلدان عدة مؤشر "يستمر طويال رغم كل الضغوط األميركية
رب عن أمله في أن وأع". موقف عربي بدأ يتبلور بأن الحصار إساءة للعرب أنفسهم"إيجابي، مشيرا إلى 

وقال إن حماس مع  .يسفر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل عن تحرك عملي لكسر الحصار
  ".المصلحة الفلسطينية"استمرار التهدئة لـ 

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  خالفات جديدة بين أقطاب فتح تؤجل المؤتمر الحركي لشباط":  العربيالقدس" .٢٥

من التكتم والتعتيم إنتهت إجتماعات أقطاب حركة فتح األخيرة في عمان           وسط أجواء غير مسبوقة      :عمان
) فبرايـر (بإبالغ الحكومة األردنية رسميا بتأجيل عقد المؤتمر الحركي العام لحركة فتح إلى شهر شباط               

من العام المقبل وتفويت فرصة عقده قبل نهاية العام الحالي، حيث كانت منطقة البحر الميت يفترض ان                 
  .يف المؤتمر المنتظر مع مساندة خلفية من الجانب األردنيتستض

ورغم أجواء السرية والتكتم التي أحاطت باجتماع صاخب لثالثة أيام حضرته نخبة من اهم قادة حركـة                 
فتح إال ان الفرقاء لم يتمكنوا من التوصل إلى تحديد مكان وزمان إنعقاد المؤتمر بصورة نهائيـة، فيمـا                   

بعض البيانات والتصريحات من أوساط أبناء الحركة تندد بتأجيل عقد المؤتمر للمرة            صدرت من رام اهللا     
  .السادسة على التوالي وتحمل اللجنة المركزية للحركة مسؤولية ما حصل

وأبلغت السفارة الفلسطينية في عمان الجانب األردني بان المؤتمر الحركي العام لم يتسن ألقطـاب فـتح                 
 شهر شباط المقبل على ان الموعد األخير قابل للتأجيل أيضا خالفا للتعهدات             عقده قبل الخامس عشر من    
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العلنية التي قطعها الرئيس محمود عباس على نفسه علنا في حفل تأبين الراحل ياسر عرفات عندما وعد                 
  .بعقد المؤتمر السادس في كل الظروف قبل نهاية العام الحالي

ت محددة أطاحت بحلم أبناء الحركة في عقد مؤتمرهم العام قبل           ومن الواضح ان أجواء الخالف تجاه ملفا      
وأعضاء اللجنة  ) باستثناء محمد جهاد  (انتخابات الرئاسة الفلسطينية، حيث شارك أعضاء اللجنة المركزية         

التحضيرية المصغرة للمؤتمر في اإلجتماع الذي فشل في النتيجة بالتوصل إلى حل للبند الوحيـد علـى                 
  .هو تحديد زمان ومكان المؤتمر السادسجدول األعمال و

مقربة من الحركة بأن وضع الرئيس عباس للكرة بخصوص عقد المؤتمر في            ' أردنية'وأوضحت مصادر   
مرمى اللجنة التحضيرية والمركزية خلط األوراق في اللحظات األخيرة حيث خشيت قيادات بارزة فـي               

  .السياسي وتحميل المسؤوليةالحركة من ان تدخل خطوة الرئيس في سياق اإلبتزاز 
وكان عباس وفي محاولة يفترض انها تدعم خيار عقد المؤتمر الحركي قد هدد مساء الثالثاء المجتمعين                 
سرا في عمان من أقطاب الحركة باإلستقالة من جميع مناصبه بما في ذلك رئاسة تنفيذية المنظمة إذا لـم                   

ين بانه سيدعم قرارهم بالخصوص ويفوضهم بـاألمر        كما أبلغ المجتمع  . يحصل توافق على عقد المؤتمر    
  .تماما

عباس لإلجتماع جوا من الريبة والشك ودفع أقطابا متحمسين لعقد          ' تفويض'وحسب خبراء مطلعين خلق     
  .المؤتمر إلى الدفع بتأجيله مجددا بذريعة ترتيب البيت الداخلي أكثر

ان والتي انتهت صباح امس االربعاء في وقت        ورغم أجواء التكتم على النسخة االخيرة من اجتماعات عم        
مبكر اال ان القدس العربي علمت ببروز خالفات قوية خالل هذه االجتماعات تم التعامل معهـا كحجـج                  
وذرائع تستوجب التأجيل للمؤتمر الحركي العام حيث انقسم المجتمعون الى تيارين فيما يخـص القبـول                

المؤتمر وهي محمد دحالن وروحي فتوح وحربي صرصور        بعضوية ثالث قيادات جديدة للمشاركة في       
  .المسؤول عن الملف النفطي ايام الرئيس الراحل ياسر عرفات

ودفع التيار االول باتجاه قبول عضوية الثالثي دحالن وفتوح وصرصور في المؤتمر الحركي بـدعوى               
اآلخـر مـن اعـضاء      عدم وجود قرارات قضائية او تنظيمية ضدهم، فيما عارض هذا التوجه التيـار              

  .المركزية على خلفية وجود تقارير حركية ولجان تحقيق مشكلة تطال اسماء القادة الثالثة في الحركة
وبرز خالف اخر تحت عنوان قرار متوقع من حركة حماس بعدم السماح العضاء حركة فتح في قطاع                 

ل البنية التنظيمية كما بـرزت      غزة في المشاركة في المؤتمر في حال عقده األمر الذي يعني عدم استكما            
ذريعة موازية تتعلق بعدم انجاز المصالحات الداخلية قبل عقد المؤتمر ووجود مخاوف بالتالي من عقـده                

  .في ظل االوضاع الداخلية للحركة االن
وفي النتيجة توافق المجتمعون على اعتماد منتصف شهر شباط المقبل موعدا مقترحا لموعـد المـؤتمر                

وشارك في هذا االجتماع جميع اعضاء اللجنة المركزية باستثناء محمد جهاد، كمـا             .  للتأجيل وقابال ايضا 
شارك رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر ابو ماهر غنيم ورؤساء اللجان الفرعية وهـم نبيـل شـعث                

الرحمن واحمد عبد   ) العضوية(وصخر بسيسو   ) النظام االساسي (وعثمان ابو غربية    ) البرنامج السياسي (
  ).البناء الوطني(

وقال مراقبون تابعوا هذه االجتماعات ان تفويضات الرئيس عباس لعبت على وتـر التـردد فـي عقـد                
المؤتمر الحركي عند بعض القادة االساسيين، لكن تداعيات التأجيل غيرالمعلن رسميا للمـؤتمر أثـارت               

 .االرتباك في اوساط الحركة داخل وخارج االرض الفلسطينية
  ٢٠/١١/٢٠٠٨قدس العربي، ال

  
  

  



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٢٦٢:         العدد       ٢٠/١١/٢٠٠٨ خميسال: التاريخ

  " تعّبر عن حالة إفالس كبير"ترويج السلطة للمبادرة العربية في الصحف العبرية : حماس .٢٦
 الـسلطة   هـا  أعلنت  التـي  انتقدت حركة حماس، الخطوة    ":آي.بي.يو"،  "الخليج"-القدس المحتلة، رام اهللا     

الصحف العبرية مـن أجـل التـرويج        نشر إعالنات مدفوعة الثمن في      والتي تقضي ب  الفلسطينية، أمس،   
  ". تعبر عن حالة إفالس كبير للسلطة" ورأت أنها ،للمبادرة العربية للتسوية

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  زار عمان سراً لعرض حصيلة المفاوضات مع الفلسطينيين أولمرت": الحياة .٢٧

اولمرت قام اول من امس اكدت مصادر ديبلوماسية في لندن ان رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود : لندن
ان " الحياة"وقالت المصادر لـ . بزيارة لم تعلن لعمان حيث استقبله العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني

الجانبين تناوال المفاوضات بين الفلسطنيين واالسرائيليين، وان اولمرت وضع العاهل االردني في صورة 
  .الرئيس الفلسطيني محمود عباسهذه المفاوضات وعرض نتائج لقائه االخير مع 

وذكرت المصادر ان اولمرت عرض على عباس، في لقائهما االخير، افكارا لتكون اساسا التفاق شامل، 
لكن الرئيس الفلسطيني اصر على اتفاق شامل يعالج . قبل خروج رئيس الوزراء االسرائيلي من الحكم

  .ةكل قضايا الوضع النهائي وطالبه بوقوف التصعيد في غز
ونقلت المصادر عن العاهل االردني تأكيده الولمرت ضرورة استمرار المفاوضات واحراز تقدم نحو 

هو الخيار الوحيد لتحقيق السالم في المنطقة وان قيام الدولة الفلسطينيه مصلحة "حل الدولتين الذي 
الب اولمرات باتخاذ وقالت ان عبداهللا الثاني ط". استراتيجية اردنية وشرط لتحقيق السالم االقليمي

اجراءات فورية لتخفيف معاناة الفلسطينيين من اجل تحقيق البيئة المناسبة للتقدم بالمفاوضات، وشدد على 
واشارت المصادر . ضرورة عدم اتخاذ اي اجراءات اسرائيلية تزيد من حدة التوثر خصوصا في غزة

  .كية الجديدة بدور فاعل في العملية السلميةالى ان الجانبين اتفاقا على اهمية ان تقوم االدراة االمير
  ٢٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  خارطة أولمرت للحل النهائيا  إنهتقولما   أمريكية تنشرمؤسسة .٢٨

نشرت مؤسسة متخصصة تتخذ من الواليات المتحدة األمريكية مقرا لهـا           : عبد الرؤوف أرناؤوط  -القدس
الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت كحل نهـائي       ما قالت إنه رسم تقريبي للخارطة التي يعرضها رئيس          

للحدود في الضفة الغربية مستثناة منها مدينة القدس التي يطرح أولمرت بحثها في مرحلة الحقة وهو ما                 
  .يرفضه الفلسطينيون

من مساحة الضفة الغربيـة والتـي   % ٦,٨أن أولمرت يريد ضم     " سالم الشرق األوسط  "وذكرت مؤسسة   
انية الكبرى وهي اريئيل وغوش عتصيون ومعاليه ادوميم إلى إسـرائيل إال أن هـذه               تضم الكتل االستيط  

النسبة ترتفع إذا ما أخذ بعين االعتبار أن الجانب اإلسرائيلي ال يحتسب منطقة اللطرون على أنها جـزء                  
  .من الضفة الغربية

التي يطرح أولمرت تأجيل    ونوهت في هذا الصدد إلى أن هذه النسبة ال تشمل أيضا مدينة القدس الشرقية               
  .البت فيها إلى مراحل الحقة باعتبار أن حلها صعب في المرحلة الحالية

وأشارت إلى أن أولمرت يعرض مقابل ضم هذه األراضي إجراء عملية تبادل بحيث تحـصل الـسلطة                 
من مساحة الضفة الغربية وهي أراض غير مأهولة وزراعيـة وتتركـز علـى              % ٥,٥الفلسطينية على   

دود مع قطاع غزة والضفة الغربية إذ طبقا للخارطة هي موجودة في شمال الضفة الغربية وغربهـا                 الح
  .وجنوبها وفي شرق وجنوب قطاع غزة

وذكرت أنه يضاف إلى ذلك الممر اآلمن الذي سيربط الضفة الغربية مع قطاع غزة والذي تقدر مساحته                 
  .من مساحة الضفة الغربية% ١بما ال يزيد عن 
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 إلى أن المواقف اإلسرائيلية فيما يخص األحياء العربية في القدس الشرقية تشير إلى االسـتعداد                وأشارت
التي " الحوض المقدس "لتحويلها إلى الفلسطينيين ولكن اإلشكالية هي في المنطقة التي يسميهااإلسرائيليون           

 من سلوان وصوال إلـى  تشمل المقدسات في المدينة وعلى رأسها المسجد األقصى وحائط البراق وأجزاء      
 .المقبرة اليهودية في حي رأس العامود

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
   في الوجود كدولة يهودية"اسرائيل"ان تقبل بحق " حماس"يجب على : ليفني .٢٩

 قالت وزيرة خارجية إسرائيل ورئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني إن علـى إسـرائيل أن                : القدس المحتلة 
ية وديموقراطية، مشددة على أن بقاء إسرائيل يعتمد أوال وقبل كل شيء علـى أن تبقـى                 تبقى دولة يهود  

 . إسرائيل دولة يهودية باعتبارها مسألة قيم وليست مسألة دين
 خالل مشاركتها في أعمال الجمعيـة العامـة لقـادة المنظمـات             أمسوأكدت ليفني في تصريح أدلت به       
 في القدس، أن العالم على استعداد للدفاع عن حق دولة إسرائيل فـي              اليهودية في أميركا الشمالية المنعقد    

الوجود، موضحة أن هذا األمر هو جزء من الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية للشرق األوسط على                
وقالت ليفني إنها ترغب باإلضافة إلى هذا المطلب القول إن على حركة حماس القبـول   . حركة حماس

 . وجود كدولة يهوديةبحق إسرائيل في ال
وقالت ليفني إن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يتمثل في قيام دولتـين للـشعبين اليهـودي                 
والفلسطيني، موضحة أن حل الدولتين ال يعني فقط وجود دولتين، أو حكومتين ديموقراطيتين، أو دولتين               

يتمثل في دولتين ألمتين مختلفتـين، وهمـا        ولكن الحل   . مستقلتين، إذ أن هذا ليس سوى جزء من الحل        
 . الدولة اليهودية في إسرائيل، والدولة األخرى التي تمثل الحل الكامل والنهائي لتطلعات الفلسطينيين

  ٢٠/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  تعزيز اقتصاد الضفة شرط إلرساء السالم: نتانياهو .٣٠

نتانياهو في خطة سالم عرضها أمس فـي        صرح زعيم حزب الليكود بنيامين      :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
وقـال نتانيـاهو ان     . القدس ان تعزيز اقتصاد الضفة الغربية شرط ال بد من تحقيقه لقيام دولة فلسطينية             

 ".التنمية االقتصادية ال تحل المشاكل لكنها تسهل معالجتها وتعزز االسس السياسية"
 للفوز باالنتخابات التشريعية المبكرة المقررة فـي        واكد نتانياهو الذي تفيد االستطالعات انه االوفر حظا       

العاشر من شباط ، ان حكومته المقبلة ستواصل بدعم الواليات المتحدة ، مساعي الـسالم مـع الـسلطة                   
، اال انه أعلن انه لن يقبل       " اتفاق حول كافة الخالفات التي يمكن تسويتها      "الفلسطينية بهدف التوصل الى     

ربية قبل تعزيز االقتصاد خوفا من ان يتولى اسالميو حماس السلطة بمـساعدة             االنسحاب من الضفة الغ   
 .ايران التي تعتبرها اسرائيل عدوها االستراتيجي

ايران ستتمركز حتما في االراضي الفلسطينية التي سننسحب منها النها ستشكل عمليـا قواعـد    "وقال ان   
) المعتـدلين (ي مواصلة الحوار مـع الفلـسطينيين        وأعلن نتانياهو انه ينو   . جديدة للمتطرفين االسالميين  

 ".ومحاولة الدفع بالسالم على الصعيد االقتصادي بموازاة العملية السياسية"
  ٢٠/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  إذا اختارت حماس التصعيد فلن نخشى القيام بعملية عسكرية:  يرفض فتح المعابرباراك .٣١

لي، أمس مطلب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون رفض ايهود باراك، وزير الدفاع االسرائي :لندن
بالسماح بدخول المساعدات االنسانية الى قطاع غزة من المعابر التي أغلقتها اسرائيل بدرجة كبيرة طوال 

وسأل راديو الجيش االسرائيلي باراك عن النداء الذي وجهه االمين العام للمنظمة  اسبوعين من العنف
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يجب ان يسود الهدوء حتى يعاد فتح .. ال"انت اسرائيل تعتزم اعادة فتح المعابر فقال الدولية وما اذا ك
 ".المعابر

في اعقاب استمرار اطالق صواريخ باتجاه "وقال باراك انه أمر بابقاء المعابر الى غزة مغلقة أمس 
. اجات االنسانيةاسرائيل حساسة ومهتمة باالحتي"وقال باراك . ، حسبما أوردته وكالة رويترز"اسرائيل

لكن على حماس أيضا ان تفرض وقف اطالق النار على الجماعات الصغرى وهذا سيساعد على 
اذا اختار الجانب االخر العودة الى وقف "واستطرد باراك ". الحصول على مزيد من السلع عبر المعابر

ال نخشى القيام . مليةلكن اذا اختار التصعيد ستحدث ع. اطالق النار سيكون هناك وقف الطالق النار
 ".بعملية، لكننا ايضا غير متلهفين على القيام بها

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 

  قوة الردع االسرائيلية مقابل حماس تراجعت كثيرا ويجب اغتيال قادة الحركة: موفاز .٣٢
 دعا وزير المواصالت شاؤول موفاز من اقطاب حزب كاديمـا الحـاكم  :  من زهير اندراوس-الناصرة  

اسرائيل الى وقف المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والبدء بتنفيذ سياسة االغتياالت مـن         
  .جديد

انه يجب وقف الكالم والبدء بتنفيـذ سياسـة االغتيـال    " يديعوت"وقال موفاز، في لقاء مع موقع صحيفة   
 موفـاز ان علـى   واضاف. الشخصي ضد قادة حماس ويجب تجهيز خطة وعرضها فورا على الحكومة  

  .الحكومة ان تقرر البدء بحرب ضد حماس واغتيال قادتها لمعالجة االمر
وقال . وانتقد موفاز في معرض رده على سؤال سياسة اسرائيل المعتمدة على عقوبات البضائع والمعابر             

  .انها ال تقود الى نتائج حيث تظهر اسرائيل وكانها هي التي تطلب التهدئة
، هل مسموح لحماس ان تخرق التهدئة وممنوع على اسرائيل ان تحمـي منـازل               وتساءل موفاز بغضب  

ومزارع وعمال وجنود اسرائيل من الخطف؟ وحين تفعل اسرائيل ذلك تستقبل الصواريخ والجراد علـى            
  .عسقالن

وتابع قائال ان اعمال التصفية التي يجب ان تقوم بها اسرائيل يجب ان تشمل جميـع قـادة التنظيمـات                    
طينية في قطاع غزة، الفتا الى ان استمرار الوضع على ما هو، يؤدي الـى فقـدان قـوة الـردع                     الفلس

  .االسرائيلية ضد حماس والتنظيمات االرهابية االخرى، على حد تعبيره
  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   يؤكد إعجاب أوباما بالطرح العربي للعملية السلميةبيريز .٣٣

اإلسرائيلية أمس عن الرئيس اإلسـرائيلي شـمعون        " هآرتس"حيفة   نقلت ص  : الناصرة –برهوم جرايسي 
  ".أثارت إعجاب الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما) العربية(إن مبادر السالم السعودية "بيريز قوله 

قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز الذي يزور المملكة البريطانية، في رد على أسئلة صحافيين، إنه               و
ادرة العربية مع الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما حينما زار األخيرة إسرائيل قبل عـدة               بحث المب 

  .أشهر، وعرف أن اوباما ينظر بصورة ايجابية لهذه المبادرة
، بزعم أنها ال تأخذ بالحسبان الحقـوق        "ليست كاملة "وقالت الصحيفة إن بيريز رأى بأن المبادرة العربية         

، )يدعي اليهود أنه أقيم مكان هيكل سليمان المزعوم       (وصا في الحرم القدسي الشريف      الدينية لليهود، خص  
لكن بيريز يعتقد أنه ينبغي التفاوض حولها في موازاة استمرار المفاوضـات بـين إسـرائيل والـسلطة                  

  .الفلسطينية
الث التـي   في موقف العرب، مقارنة مـع الـالءات الـث         " تغيرا مطلقا "واعتبر بيريز أن المبادرة تشكل      

  . والتي رفضت االعتراف بإسرائيل والسالم معها١٩٦٧وضعتها القمة العربية في الخرطوم في العام 
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تحقيق سالم مع الدول العربية بنفس ثمـن االتفـاق مـع            "وأضاف بيريز أن المبادرة العربية تمكن من        
 أن إدارة أوبامـا سـتمارس       وقال بيريز إنه ال يعتقـد      ".المبادرة أصبحت ممكنة اآلن   "وأن  " الفلسطينيين

" مواقف إسرائيل والواليات المتحـدة متطابقـة      "ضغوطا على إسرائيل من أجل دفع العملية السياسية ألن          
  .إزاء الحل المطلوب مع الفلسطينيين

 ٢٠/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
   تقاطع مؤتمر ديربان الثاني لمكافحة العنصرية"إسرائيل" .٣٤

ئيلية، تسيبي ليفني، األربعاء، أن إسرائيل قررت مقاطعة مؤتمر ديربان أعلنت وزيرة الخارجية اإلسرا
 .، لمكافحة العنصرية٢٠٠٩ابريل / الثاني، الذي يعقد في جنيف في نيسان

وادعت وزارة الخارجية أن المؤتمر الذي يفترض أن يتركز في مكافحة العنصرية سوف يستغل، مثلما 
لعربية عامة وإيران خاصة، لتوجيه االتهامات إلسرائيل، وأنه حصل في المرة السابقة، من قبل الدول ا

كما أعلنت الواليات المتحدة وكندا عن مقاطعتهما للمؤتمر ". الالسامي"سيتحول إلى منصة للهجوم 
 .تضامنا مع إسرائيل

 ٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
  عدحزب الليكود يضاعف قوته ثالث مرات ويتقدم على حزب كاديما بستة مقا :استطالع .٣٥

 ان حزب الليكود اخذ يضاعف قوته       "هارتس"يستدل من استطالع للرأي العام اجرته صحيفة         -بيت لحم 
  .ثالث مرات ويتقدم على حزب كاديما بستة مقاعد

وحسب هذا االستطالع سيحصل الليكود على اربعة وثالثين مقعدا في حين سيكتف حزب كاديما بثمانيـة                
ويعزو االستطالع  . ون رصيده محدودا ويتمثل بعشرة مقاعد فقط        اما حزب العمل فسيك    .وعشرين مقعدا 

  .زيادة قوة الليكود الى ضم وجوه سياسية قديمة والمعة الى صفوف الحزب 
  ٢٠/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  لبنان أصبح أكبر قاعدة لإلرهاب في العالم: بن أليعازر .٣٦

يامين بن اليعازر امس، ان القوات الدولية في جنوب اعتبر وزير البنى التحتية اإلسرائيلية بن: ا ش ا
 . فشلت فى أداء مهمتها" اليونيفيل"لبنان 

وأضاف الوزير االسرائيلي خالل لقائه أعضاء لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب اإليطالي في روما، 
وتطرق ". اب في العالمالغالبية المسيحية في لبنان ضاعت، ولم يبق فى لبنان سوى أكبر قاعدة لالره"ان 

إسرائيل تدرك الثمن الذي "بن اليعازر إلى المفاوضات غير المباشرة مع سوريا، حيث أشار إلى ان 
غالبية اإلسرائيليين ستكون على استعداد لدفع "، مضيفا ان "ستكون ملزمة بدفعه في مقابل السالم الحقيقي

 ". هذا الثمن
 ٢٠/١١/٢٠٠٨السفير، 

  
   ١٥التجارية لليوم الـ  معابرالغالق إرثة انسانية جراء  على أبواب كاغزة .٣٧

قررت اسرائيل ابقاء معابر قطاع غزة التجارية مغلقة لليوم الخامس عـشر علـى              : اشرف الهور  -غزة
واعلن محمود الشوا نائب رئيس جمعية موردي الوقود لغزة عن فشل كافة االتصاالت والجهود              . التوالي

واعتبر الشوا االزمة الحاليـة      .لحالية في القطاع نتيجة نقص غاز الطهي والوقود       المبذولة النهاء االزمة ا   
  .غير مسبوقة، مناشدا كافة دول العالم النقاذ مليون ونصف المواطن من ازمة انسانية محققة
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وكانت اعداد كبيرة من المخابز في قطاع غزة اغلقت ابوابها خالل االيام االخيرة فيما اضطرت الكثيـر                 
  .مطاعم للتوقف عن العمل بسبب نفاد كميات غاز الطبخ التي تملكها االمر الذي منعها من العملمن ال

واكد رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع لقطاع غزة، انه سيعلن رسميا اليوم الخميس عن توقف جميع                 
ن الفلـسطينية   واكد ان اغلب المطـاح     .المطاحن الفلسطينية في قطاع غزة عن العمل، بسبب نفاد القمح         

  ."سوى بعض المطاحن التي تبقى لديها كميات ضئيلة من القمح ال تكفي لعدة ايام"بغزة مغلقة فعليا، 
  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   للحجاج على معبر رفح وهنية يبحث القضية مع ولي العهد السعوديمظاهرة .٣٨

ودي بين مصر وقطاع غزة مطالبين      تظاهر مئات الحجاج الفلسطينيين، أمس، أمام معبر رفح الحد        : رفح
 .بفتح المعبر والسماح لهم بالسفر ألداء فريضة الحج

بأي ذنب تمنعوننـا مـن فريـضة       " ورفع مسنون ينوون أداء فريضة الحج هذا العام الفتات كتب عليها            
، كما حملوا صوراً للعاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز والرئيس المـصري حـسني                 !"الحج؟
 .مبارك

السفر لدخول األراضي السعودية، إضافة     " فيزا"واعتبر المحتجون منعهم من السفر، وعدم حصولهم على         
 ".تحدياً هللا جل جالله، ومحاربة لرسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم" إلى استمرار إغالق المعبر البري 

ثالثاء، اتصاالً هاتفياً مع ولي     أجرى مساء ال  ه  وذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن        
العهد السعودي، وبحث معه مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، مركزاً على أزمة حجـاج قطـاع                

 .غزة الذين لم تصدر لهم تأشيرات الحج حتى اآلن
 بإقحـام المناكفـات   " حكومة رام اهللا  "وكان الدكتور طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية اتهم           

السياسية في موسم الحج من خالل ممارسة ضغوط سياسية على السعودية للحيلولة دون منح حجاج غزة                
 ". إفشال موسم الحج لهذا العام"، محمالً الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن "تأشيرات الحج

 ٢٠/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 
   ألف طفل فلسطيني يعانون الفقر٨٠٠ : اإلحصاء المركزيجهاز .٣٩

 صادر عن جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني إن االطفال الفلسطينيين يعانون الفقـر              تقرير قال: أ ب د
 ألفـاً   ٣٣ ألف منهم يعانون الفقـر، و      ٨٠٠ونقص اإلمكانات الضرورية للتنشئة السليمة، وإن ما يقارب         

  .٢٠٠٧مارسوا العمالة خالل عام 
 أن عدد األفراد الذين تقـل       "الخميس"صادر بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم         الوذكر تقرير   

من المجتمـع الفلـسطيني،     % ٥٠،٩ مليون طفل أي ما نسبته حوالي        ١،٩ سنة قد بلغ     ١٨أعمارهم عن   
بصرية أو حركية أو سمعية     (من األطفال في الضفة الغربية لديهم صعوبات        % ٢،٢ان حوالي   "وأضاف  

، في حين بلغت نسبة األطفال الذين يعانون صعوبات حركية من إجمالي            ) التواصل أو الفهم واإلدراك    أو
  %.١٨،١عدد األطفال الذين يعانون صعوبات 

من األطفال في   % ٤١،٩وأكد التقرير أن أكثر من ثلث األسر الفلسطينية في األراضي الفلسطينية فقيرة و            
  . في غزة% ٦١،٤في الضفة و% ٢٨،٨ون بواقع األراضي الفلسطينية هم فقراء يتوزع

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  عن العمل بشكل تام غزةتوقف مطاحن: الخضري .٤٠
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، توقف مطاحن القمح في : ألفت حداد

لى التوالي، ومنع دخول قطاع غزة جراء إغالق االحتالل معابر قطاع غزة لليوم الخامس عشر ع
 . المستلزمات وانقطاع التيار الكهرباء

وشدد الخضري، خالل زيارته ومتضامنين أجانب لشركة المطاحن الفلسطينية وسط قطاع غزة على أن 
 .  ألف طن من القمح٢٠٠مخازن المطحنة فارغة تماماً رغم أنها تتسع لـ

 غزة، وبين أن هذه للمرة األولى التي تتوقف من احتياجات قطاع% ٥٠وأشار إلى أن المطحنة تغطي 
  فيها هذه الشركات عن العمل رغم كل ما عانته من ظروف سابقة وحصار وإغالق، 
 ٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
   يهاجمون عشرات المنازل في الخليلالمستوطنون .٤١

 شرق "ربعكريات أ" القريب من مستوطنة "مبنى الرجبي"هاجم المستوطنون المقيمون عنوة في: الخليل
الخليل بالضفة الغربية، الى جانب المئات من أنصارهم من حركات يهودية عنصرية متطرفة، اليوم، 

 . عشرات منازل المواطنين في األحياء المحيطة بالنواة والمستوطنة المذكورتين
ان العشرات من تالميذ المدارس لم يتمكنوا من الذهاب الى  وقالت مصادر أمنية ومحلية مطلعة،

مدارسهم بالمدينة بسبب اعتداءات المستوطنين الذين انتشروا على امتداد الطريق الرئيسة والوحيدة في 
 .المنطقة

 ١٩/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
  
  االحتالل تهدم خيمة عائلة الكرد في القدس الشرقية سلطات .٤٢

وي عائلـة الكـرد     أقدمت قوات االحتالل االسرائيلية أمس على هدم خيمة تأ        :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
الفلسطينية من القدس الشرقية المحتلة والتي طردتها الشرطة االسرائيلية من منزلها في وقت سابق مـن                

  . هذا الشهر
عائلة على ارض خالية على بعد امتـار مـن          الكما اقتلعت قوات االمن خيمتين صغيرتين اقامهما انصار         

طة شخصين بعد مشاجرات بين الشرطة وانـصار        اعتقلت الشر كما  . منزل العائلة في حي الشيخ جراح     
  . عائلةال

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
   فلسطينيا١٧ويعتقل  يفرض حظراً للتجول على قرية في الضفة االحتالل .٤٣

 ذكرت مصادر أمنية وشهود فلسطينيون أن جيش االحتالل اإلسرائيلي فـرض أمـس حظـرا                :وكاالت
ضفة الغربية، وأوقف عشرات الفلسطينيين الستجوابهم في       للتجول قي قرية تقع في منطقة بيت لحم في ال         

 آخرين في حمالت مداهمة أخرى، وسط اتهامه للسلطة الفلسطينية بعدم اسـتخدام             ١٧المكان، كما اعتقل    
  . صالحياتها في المناطق التي تسيطر عليها

  ٢٠/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
 

  امنين متض٣ صياداً ويهدد بترحيل ١٥ يسرِّح االحتالل .٤٤
، سبيل خمسة عشر صياداً فلسطينياً تم ١٩/١١أخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء : غزة

اعتقالهم يوم أمس الثالثاء في عرض بحر غزة، خالل مزاولتهم مهنة الصيد، في حين أبقت على ثالثة 
  .متضامنين أجانب كانوا برفقتهم تمهيداً لترحيلهم إلى بالدهم
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، أن قوات االحتالل أفرجت اليوم "قدس برس" عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين لوكالة وقال نزار
  .األربعاء عن الصيادين الخمسة عشر الذين تم اعتقالهم في عرض البحر

وأضاف عياش أنه لم يتم اإلفراج عن المتضامنين األجانب الذين كانوا مع الصيادين على متن قوارب 
سلطات االحتالل تهدد بترحيل المتضامنين الدوليين إلى بالدهمالصيد، مشيراً إلى أن .  

  ١٩/١١/٢٠٠٨ ،قدس برس 
  

  عاما ٢٥ على ساعات تاريخية سرقت من المتحف اإلسالمي في القدس قبل العثور .٤٥
 ساعة أخرى من ضمن الساعات التي ٤٣عثر محققو شرطة القدس في خزنات حديدية في فرنسا على 

وبذلك يصل عدد الساعات التي تم العثور عليها .  عاما٢٥مي في القدس، قبل سرقت من المتحف اإلسال
ضمنها ساعات تصل قيمتها إلى مئات ماليين من  ساعة تمت سرقتها، و١٠٦ ساعة من بين ٩٦إلى 

أكتوبر على نصف المسروقات / وكان قد تم العثور في نهاية الشهر الماضي، تشرين األول. الدوالرات
 .شف عن هوية مرتكب جريمة السرقةبعد أن تم الك

 ٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  لتعاونها مع سفن الحرية تقدم رسالة تقدير للحكومة القبرصية "شاهد" مؤسسة .٤٦

 شاهد لحقوق اإلنسان رسالة شكر وتقدير للحكومة القبرصية على مواقفهـا            مؤسسةقدم وفد من    : بيروت
  . باتجاه قطاع الغزة المحاصربالسماح لسفن الحرية بالعبور عبر موانئها البحرية

وقد أكد الدكتور كوروس أن الحكومة القبرصية تقف الى جانب القيم اإلنسانية وتدعو الى احترام القانون                
  الدولي اإلنساني، وان موقفها هذا ينبع من قناعة ثابتة بأن قواعد حقوق اإلنسان يجب أن تحترم

  ١٩/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  

 تحتل الترتيب الثالث في منطقة الشرق األوسط من حيث معدالت الهجرة طينفلس: دراسة .٤٧
بالتعاون مع " ماس"كشفت دراستان أعدهما معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  :جعفر صدقة

الجهاز المركزي لالحصاء، عن حقائق مذهلة بشأن الهجرة في االراضي الفلسطينية، التي تفاقمت في 
 .خيرة، سواء الداخلية من مناطق االطراف الى الوسط، ام هجرة الكفاءات الى بلدان اخرىالسنوات اال

واتفقت الدراستان، على ان الهجرة، بشقيها الداخلي والى الخارج، خلفت آثاراً سلبية على المجتمع 
 .الفلسطيني، في النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 الفلسطينية تحتل الترتيب الثالث في منطقة الشرق األوسط من حيث وكشفت الدراسة عن أن االراضي
معدالت الهجرة، بعد االردن وايران، والمرتبة السادسة بين البلدان ذات الدخل المتوسط، اضافة الى 

 .كونها جزءاً رئيسياً من ممرات الهجرة االكثر حيوية في العالم
 الفاً، ٢٦٠وا الى االردن منذ بداية العام الحالي تجاوز وقالت الدراسة ان عدد الفلسطينيين الذين غادر

 . الفاً فقط١٩٧عاد منهم خالل نفس الفترة حوالي 
 ٤٠كذلك، فان عدد طلبات الهجرة المقدمة من قبل الشباب الفلسطينيين لدى القنصليات المختلفة تجاوز 

 . آالف طلب من محافظة بيت لحم وحدها٥الف طلب، منها 
منهم أبدوا عدم رضا عن الوضع % ٨١ر٦ستشراف دوافع الهجرة لدى هؤالء، فان وفي محاولة ال

أبدوا عدم الرضا عن الدخل في االراضي الفلسطينية، % ٤٠ر٨السياسي واألمني على المستوى المحلي، 
غير راضين عن التسهيالت التي تقدمها المؤسسات، % ٤٧ر٥غير راضين عن ظروف العمل، % ٤٠و

 .في فلسطين، لتطوير قدراتهم وكفاءتهم المهنيةالتي عملوا فيها 
 ٢٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
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  حياة المرضى ومئات األطفال باتت على المحك": وزارة الصحة" .٤٨

 ذكر الطبيب حسين عاشور مدير مجمع الشفاء الطبي ان محطة االكـسجين التـي               :اشرف الهور  -غزة
فت الى جانب توقف قسم العـالج الطبيعـي وتـشريح           تغذي قسم الباطنية ووحدة القلب في المجمع، توق       

االمراض، واشتكى عاشور من توقف المولد الرئيسي للمجمع جراء نقـص المعـدات الالزمـة بـسبب              
  .الحصار واالغالق االسرائيلي

واكدت وزارة الصحة في قطاع غزة على ان حياة مئات المرضى الراقدين على اسرة العناية المكثفـة،                 
باتت على المحك نتيجة االنقطاع المستمر للتيـار الكهربـائي          "في حاضنات المستشفيات    ومئات االطفال   

وفشل مولدات الكهرباء الرئيسية في معظم مستشفيات القطاع بامداد كافة االقـسام بالكهربـاء الالزمـة                
  . "لتشغيلها

تتوقف عـشرات   "يه ان   وتوقعت الوزارة خالل الساعات القليلة القادمة اذا ما استمر الحال على ما هو عل             
حدوث وفيات بالجملة   '، مما يؤدي الى     'اجهزة التنفس الصناعي في اقسام العناية المركزة عن العمل تماما         

  ."في صفوف مرضى القطاع
  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
    مريض لغزة بعد تلقيهم العالج في مصر١٠٠إنهاء إجراءات عودة  .٤٩

 سفارة فلسطين بجمهورية مصر العربية على معبر رفح أعلن محمد عرفات مندوب: وفا - العريش
 . مريض ممن تلقوا العالج في المستشفيات المصرية١٠٠البري، الليلة، عن االنتهاء من إجراءات نقل 

 ١٨/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
  
 القدس تتحدى احتاللها باختيارها عاصمة للثقافة العربية:  الرئاسةديوانرئيس  .٥٠

 رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة، أثناء مشاركته في اجتماعات وزراء الخارجية  أكد:  وفا–رام اهللا 
 من الشهر الحالي أن مدينة القدس تتحدي ١٧ و١٦العرب، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق في 

 واصرارها على اقامة فعالياتها رغم ٢٠٠٩احتاللها من خالل اختيارها كعاصمة للثقافة العربية لعام 
 .حتاللاال

الحسيني، المجلس على المشاريع التي جهزت لالحتفال بمدينة القدس كعاصمة للثقافة العربية، .واطلع د
 مشروعا لفعاليات ثقافية في مختلف ١٤٣ مليون دوالر، و٣٨ مشروعا في البنية التحتية بقيمة ١١٤منها 

 . ماليين دوالر١٠انحاء فلسطين بقيمة 
السلطة الوطنية للتواصل مع اللجان الوطنية في الدول العربية، والجاليات وأشار إلى أن هناك خطة لدى 

الفلسطينية، وفلسطينيي الشتات، وقوى التضامن في كافة دول العالم، من اجل التحضير لفعاليات القدس 
 في مختلف العواصم والمدن االسالمية والغربية، لمشاركتها افراحها ٢٠٠٩عاصمة الثقافة العربية 

 .فيف من هموم المدينة المحتلةوالتخ
 ٢٠/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

 
  في الوطن العربي ز بجائزة افضل قصيدةوفت فلسطينية شاعرة .٥١

احتفى الفلسطينيون يوم االربعاء بالشاعرة الفلسطينية نبيلـة الخطيـب الفـائزة    :  علي صوافطة  -رام اهللا 
 فـي دورتهـا     "بد العزيز سعود البـابطين    جائزة ع "بجائزة افضل قصيدة في الوطن العربي من مؤسسة         

   .٢٠٠٨الحادية عشرة عام 
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واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذي شارك في حفل التكريم الى جانب عدد كبيـر مـن                  
  ".تكريما للشعب الفلسطيني" الشعراء الكتاب الفلسطينيين فوز نبيلة الخطيب 

ك اذ بتكريمك من قبل مؤسسة عبد العزيز البابطين كرمت          كم انا انا سعيد الكون في حضرت      "وقال فياض   
... لك منا كل الشكر والتقدير على هذا االبـداع        . كرم الشعب الفلسطيني حيثما حل    .. الثقافة في فلسطين  

  ."لقد ساهمت في تكريس الهوية وتعميق االنتماء
  ".مالية تشجيعيةجائزة " وكرمت نبيلة الخطيب بدرع وزارة الثقافة الفلسطينية اضافة الى 

  ١٩/١١/٢٠٠٨رويترز، 
  
   بتنفيذ الحفريات تحت األقصى"اسرائيل"األردن يرفض استمرار  .٥٢

أكد وزير الخارجية صالح الدين البشير أن اعمال الحفريات والهدم وحفر األنفاق تحـت              :  بترا –عمان  
امـة والقـوانين    المسجد األقصى وفي القدس الشريف تشكل خرقا لقرارات مجلس االمن والجمعيـة الع            

وأشار البشير الى أن ما تقوم به اسرائيل سيؤدي الى تغيير طابع وهوية القدس الشرقية، مبينـا                  .الدولية
أن هذه االعمال ستؤثر بشكل حقيقي على فرص التوصل الى حل نهائي لموضـوع القـدس الـشرقية                  

 التي تتوسع أفقيا وعاموديـا      وطالب البشير بوقف هذه األعمال اإلسرائيلية      .ويقوض فرص تحقيق السالم   
داخل البلدة القديمة أو خارجها، تجنبا للمشاكل المتعددة التي ستنتج عن مثـل هـذه اإلجـراءات غيـر                   

  .الشرعية
  ٢٠/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   يدعو لعدم تجاهل مسيرة السالم الدول المضيفة لالجئينالوفد األردني في اجتماع .٥٣

ئيس الوفد االردني مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجية كد رأ:  محمد خويلة-  بترا- عمان
عزايزة في كلمة الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين في ختام اجتماع الدول المانحة والمضيفة 

  .لهم عقدته وكالة الغوث الدولية في عمان، خطورة استمرار تجاهل مسيرة السالم
ضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم لها سيزيد من األزمات والصراعات ليس وبين العزايزة ان ترك الق

امن واستقرار المجتمع  في الشرق األوسط فحسب، بل يمتد الى خارج نطاق اإلقليم لينعكس سلبا على
  .الدولي

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  
 سفةينام بأحزمة نا المطلوب األول في لبنان" عوض":  لبنانيةمصادر أمنية .٥٤

 أن عبد الرحمن محمد عوض "الشرق االوسط"كشفت مصادر أمنية لبنانية لـ : يوسف دياب - بيروت
 والمتحصن داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا من أصل فلسطيني وأنه "ابو محمد"المعروف باسم 

د الكشف عن وأقرت المصادر التي ال تري. يتنقل سرا في المخيم مع رفاقه ويرفض االستسالم للسلطات
هويتها بصعوبة توقيفه حياً بعد ورود معلومات تفيد أنه ورفاقه ينامون وهم مزنرون بأحزمة ناسفة 

وقد تبلغ منه بعض من . استعداداً لتفجير انفسهم في حال مداهمتهم من أي تنظيم فلسطيني العتقالهم
، بحسب زعمه، وتفضيله تفجير "كافرة"فاوضوه لتسليم نفسه رفضه بشكل قاطع تسليم نفسه حياً ألجهزة 

بات المطلوب رقم واحد "، أن عوض "الشرق االوسط"اكدت مصادر أمنية لبنانية لـو ."االستشهاد"نفسه و
فتح "وورد اسم عوض، الذي كان القائد الفعلي لـ  ."وثمة اصرار وجهود مكثفة للقبض عليه. في لبنان
 في االعترافات السورية المتلفزة للمسؤولين عن ،سورية بعد تهريب زعيم التنظيم شاكر العبسي ل"االسالم

 .تفجير مقر استخبارات فلسطين في دمشق
 ٢٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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 تؤكد أهمية الحوار بين قيادة الجيش وأبناء مخيم عين الحلوةبهية الحريري  .٥٥

 بين لقاء الذي عقدنوهت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري بال:  من احمد منتش–صيدا 
ان هذا اللقاء يشكل خطوة نوعية "، واعتبرت في تصريح المخابرات اللبنانية وفعاليات مخيم عين الحلوة

 الفلسطينية، تعكس مدى الحرص على االمن واالستقرار –مهمة ومتقدمة في مسار العالقة اللبنانية 
ا االستقرار للخطر والعمل لما فيه مصلحة للفلسطينيين واللبنانيين على السواء، ومنع كل ما يعرض هذ

 ".الشعبين معاً
وأثنت على اشراك مختلف شرائح المجتمع المدني واالهلي الفلسطيني في هذا اللقاء، وعلى المسؤولية 

اهمية الحوار بين قيادة الجيش وابناء المخيم ومختلف "العالية التي تحلى بها المشاركون فيه، مشددة على 
 ". جل مواجهة االخطار المحدقة بهفاعلياته من ا

  ٢٠/١١/٢٠٠٨النهار، 
  

  موسى ينفي مشاركة حماس في االجتماع الوزاريعمرو  .٥٦
نفى عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، األنباء التي رددتها : أ.ب.، د"وفا "- القاهرة 

 المقرر يوم السادس بعض وسائل اإلعالم حول حضور حماس اجتماع وزراء الخارجية العرب
إن ": "وفا"وقال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تصريح لـ . والعشرين من الشهر الجاري

  ".االجتماع سيحضره فقط وزراء الخارجية العرب
وحول األنباء التي ترددت عن عدم حضور الرئيس محمود عباس اعتراضا على عدم فرض عقوبات 

نحن نرحب بالرئيس محمود عباس، إن قرر : الحوار الوطني، قال موسىعلى الطرف الذي يعيق 
 - حضور االجتماع، ونرحب بممثله إن قرر تكليف أحد لشرح الموقف على المسار اإلسرائيلي 

  .الفلسطيني، والحوار الفلسطيني في القاهرة
 الجتماع وفيما يتعلق بتصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بشأن حضور الحركة

كيف يحضر اجتماعا مخصصا لوزراء الخارجية ؟، : وزراء الخارجية العرب، أجاب موسى متسائال
إن الكالم كان في معرض أمر آخر ال يتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب، وهناك التباس : "وقال

  ".لدى من تحدث ولدى من صرح
  ٢٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  ملحق على ورقة الحوار الفلسطينيمصدر مصري ينفي إضافة  .٥٧

نفى مصدر مصري موثوق به ما تردد عن أن القاهرة طرحت ملحقاً إضافياً :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 الفلسطيني على الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وقال لـ - للورقة المصرية المتعلقة بالحوار الفلسطيني 

 التي وضعتها مصر أساساً للحوار الفلسطيني، كما لم يتم تحديد لم يجر أي تعديل على الورقة": "الحياة"
الباب مفتوح للقوى "إال أن المصدر أضاف أن  ."موعد لدعوة الفصائل الفلسطينية للحوار في القاهرة
مصر متمسكة بورقتها كأساس للحوار، "، موضحا أن "والفصائل الفلسطينية في أي وقت للحضور للحوار

الت أو اضافات سواء باالضافة أو التحفظ على أي بند، لكن في اطار اللجان التي وال تعارض أي تعدي
  ."سيتم تشكيلها في اطار الحوار الوطني الفلسطيني

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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    "إسرائيل"ـ المصرية تطعن بقرار المحكمة وقف تصدير الغاز لالحكومة .٥٨
لى حكم محكمة القضاء اإلدارى بوقف تنفيذ قررت الحكومة المصرية الطعن ع:  محمد عوض-القاهرة 

قرار تصدير الغاز إلسرائيل خالل اليومين القادمين وذلك بعد أن يصل إليها حكم المحكمة الذى أصدره 
إلى " الوطن"وأشارت مصادر بوزارة البترول المصرية لـ. نائب رئيس مجلس الدولة أحمد محمد عطية
اإلداري لن يكون واجب النفاذ باعتباره صادرا من محكمة أن الحكم الصادر بمعرفة محكمة القضاء 

وأشار إلى أن الحكم قد يؤدي إلى مخاوف من أن يتم . الدرجة األولى وليس من المحكمة اإلدارية العليا
رفع قضايا مماثلة على تصدير الغاز المصري لبقية الدول األخرى مثل إسبانيا أو فرنسا واألردن 

 اإلضرار باالستثمارات في هذه المشروعات والتي تقدر بنحو خمسة مليارات وسوريا وما يتبع ذلك من
  .  دوالر

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
  تشكيل لجنة وساطة بين فتح وحماس:  مؤتمر الوسطيةتوصيات .٥٩

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع للوسطية، الذي :  طارق الفايد-  القدس العربي - عمان 
ماله مساء أمس االول في العاصمة عمان، بتشكيل مجلس حكماء يضم عدد من علماء الدين في انتهت أع

العالم االسالمي إلطفاء الحرائق في االمة االسالمية، باالضافة إلى تكليف رئيس المجلس العالمي 
للوسطية ورئيس حزب األمة القومي في السودان الصادق المهدي واالمين العام للمنتدى مروان 

  .لفاعوري القيام بالوساطة بين حركتا فتح وحماسا
  ٢٠/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  وتحرير فلسطين" المتغطرسة"نجاد يتوقع زوال القوى  .٦٠

زوال كل القوى العالمية التي ) األربعاء( توقع الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمس :آي. بي. يو
اإليرانية " مهر"ونقلت وكالة أنباء  .وسيتحقق" إلهيتحرير فلسطين وعد "وصفها بالمتغطرسة، وأكد أن 

إن بالده ستبقى إلى جانب "عن نجاد قوله، خالل لقائه أمين مدينة القدس المحتلة الحاج زكي الغول 
إن سكان القدس يعانون من التمييز "من جانبه، قال أمين مدينة القدس  ".الفلسطينيين حتى اللحظة األخيرة

   ".في كل أوجه الحياة
  ٢٠/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  وراء أحداث البدو" إسرائيل: "محافظ سيناء .٦١

تقف " إسرائيل"الفضيل شوشة أن  أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد : محمد أبو عيطة- القاهرة 
بشكل رئيسي وراء أحداث سيناء األخيرة التي شهدت المناطق الحدودية فيها احتجاجات ومظاهرات للبدو 

  .رطة ألربعة منهم وإصابة خامسبعد قتل الش
  ٢٠/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  "إسرائيل"يجب عدم استغالل االتحاد المتوسطي للتطبيع مع : عمرو موسى .٦٢

بحث عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية مع رانيهارت سيلبرج وكيل وزارة الخارجية األلمانية 
إلسرائيلي ولبنان والعراق ولبنان واالتحاد من اجل القضايا الكبرى في المنطقة ومسار السالم الفلسطيني ا

وأكد موسى للمسؤول األلماني، أن الجامعة العربية تدعم االتحاد وترحب بتنفيذ مشروعاته في . المتوسط
  مشددا على ضرورة استفادة " اسرائيل"المنطقة ولكنه يجب أال يستغل االتحاد كأداة لفرض التطبيع بين 
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  .عات االتحادالفلسطينيين من مشرو
  ٢٠/١١/٢٠٠٨األهرام، 

  
 لدفاعه الشديد عن التطبيع  ألف دوالر٥٠الم أمريكية تمنح الكاتب المصري علي سمؤسسة .٦٣

فاز المؤلف والكاتب المسرحي المصري علي سالم وهو منتقد قوي للتيار :  وكاالت–المصريون 
.  ألف دوالر أمريكي٥٠ة وقيمتها بجائزة الشجاعة المدني" إسرائيل"اإلسالمي ومدافع عن السالم مع 

ويصل على سالم إلى لندن الثالثاء القادم ليتسلم جائزة الشجاعة المدنية في عامها الثامن في مقر إقامة 
واعترف سالم، في تصريحات صحفية لوكالة رويترز، بأن . السفير األمريكي بلندن مساء يوم األربعاء
رها الواليات المتحدة هي اعتراف بكل دعواته إلى السالم مع الجائزة التي تمنحها مؤسسة ترين التي مق

  . ومعارضته للتطرف اإلسالمي" إسرائيل"
   ١٩/١١/٢٠٠٨صحيفة المصريون، 

  
     "إسرائيل" يدعو لمهاجمة أميركا ويحذر أوباما من دعم الظواهري .٦٤

 المزيد من الهجمات  إلى شن،دعا الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري:  وكاالت- الجزيرة 
على الواليات المتحدة، محذرا الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما من مواصلة دعم بالده 

، مشيرا في هذا الصدد إلى ما "أسير لنفس العقلية األميركية"اتهم الظواهري أوباما بأنه و ."إسرائيل"ـل
  "."إسرائيل"ـالمنافقة ل) أوباما(تصريحات ومواقف "اعتبره 

 ٢٠/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
    المطلوب من مصر والسعودية تيسير حج أهل غزة:  وداعية إسالمي سعوديكاتب .٦٥

بين علماء " الحثيثة"كشف كاتب وداعية إسالمي سعودي النقاب عن اتصاالت وصفها بـ : الرياض
. غزة قطاعالمملكة العربية السعودية وحكامها، من أجل المساهمة في تيسر الحج لطالبيه من أهل 

قدس "، الدكتور محسن العواجي، في تصريحات خاصة لـ"الوسطية في اإلسالم"وأعرب صاحب موقع 
، عن أمله في أن تستجيب الحكومتان المصرية والسعودية لمطالب أهل غزة وتساعدهم على آداء "برس

  .مناسك حجهم
  ١٩/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
  نقاذ غزة المحاصرة وشخصيات مصرية تقرر إطالق تحركات واسعة إلقوى .٦٦

 عقد عدد من الرموز السياسية والحزبية والنقابية المصرية، مساء أمس الثالثاء، اجتماعاً :القاهرة
". بناء تحالف وطني قادر على الفعل اإليجابي في الشارع المصري إلنقاذ غزة من الحصار"يستهدف 

د العام لإلخوان المسلمين، محمد مهدي وقرر المشاركون في االجتماع التشاوري، الذي دعا إليه المرش
دعوة رموز الحركة الوطنية المصرية، لبدء العمل التخاذ موقف موحد ضد الحال المتردي "عاكف، 

الذي وصلت إليه األحوال في غزة، خاصة بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها وفقدان أهلها أبسط مقومات 
ضرورة توحيد الجهود "ف السياسي المصري، عن وأعرب ممثلون عن معظم ألوان الطي". الحياة

وترتيب الصف الوطني المصري، لمواجهة حالة العقاب الجماعي الالإنساني الذي يتعرض له الشعب 
حالة الصمت الذي أطبق على "وانتقد المجتمعون ما سموها ". الفلسطيني في غزة خاصة وفلسطين عامة
 حكومات المنطقة التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة في يد كافة األنظمة العربية واإلسالمية، وتخاذل

، "اآللة الصهيونية التي تسعى إلى ممارسة أبشع أنواع العزل والحرمان والتجويع على الشعب الفلسطيني
التابع لجماعة اإلخوان المسلمين، " إخوان أون الين"وقد أسفر االجتماع، وفق موقع . على حد تعبيرهم
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محاور التحرك لنصرة غزة، ومواجهة حالة االنبطاح الرسمي "ضيرية لصياغة عن تشكيل لجنة تح
لألنظمة العربية، وخاصة النظام المصري عبر طرق متعددة؛ منها القانوني، واإلغاثي، والبرلماني، 
والجماهيري، والسياسي، بحيث تخرج اللجنة التحضيرية بمسودة مشروع يحصل على توافق وطني 

  .، كما ورد"قرب وقتويبدأ تنفيذه في أ
  ١٩/١١/٢٠٠٨قدس برس 

 
    غزةيعرب عن قلقه إزاء الوضع اإلنساني في قطاع كي مونبان  .٦٧

 رفض ايهود باراك، وزير الدفاع االسرائيلي، مطلب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون :ندنل
 بدرجة كبيرة "سرائيلإ" بالسماح بدخول المساعدات االنسانية الى قطاع غزة من المعابر التي أغلقتها

رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود   أبلغقداالمين العام لالمم المتحدة حيث كان طوال اسبوعين من العنف، 
 على السماح بدخول بقوة" سرائيلإ"اولمرت انه يشعر بقلق عميق للوضع االنساني في غزة، وحث 

  .موظفي المعونات التابعين للمنظمة الدولية الى القطاع
٢٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   

 
  غزة تحذّر من مساع إسرائيلية لتخدير العالمقطاع لرفع الحصار عن  الحملة األوروبية .٦٨

غزة من المساعي االسرائيلية قطاع الحملة األوروبية لرفع الحصار عن   حذّرت: بروكسيل-وكاالت
والذي  ة الثالثة على التوالي،قطاع للسنالالهادفة إلى صرف األنظار عن الحصار الجائر المفروض على 

 طالبت كما . بشكل كاملهتحذّر المؤسسات الحقوقية الدولية من تسببه بكارثة محققة إن لم تفتح معابر
بفتح معبر رفح الحدودي فوراً وبشكل كامل، األمر الذي من شأنه إنهاء حصار غزة  السلطات المصرية،

صرار على عدم مشيرة إلى أن اإل. ي بصورة كاملةووقف معاناة مليون ونصف المليون إنسان فلسطين
 تشترك في عمليات القتل التي يتعرض لها المرضى الفلسطينيون  السلطات المصريةمعبر يجعلالفتح 
من جهة أخرى، أدانت . .قطاع، والذين توفى منهم حتى اآلن مائتين وثمانية وخمسين مريضاًالفي 

ة على اعتقال ثالثة من المتضامنين األجانب، إضافة على اعتقال الحملة بشدة إقدام السلطات االسرائيلي
هذه القرصنة اإلسرائيلية تندرج في إطار فرض العقاب الجماعي   معتبرة أن.أربعة عشر صياداً فلسطينياً

  .على الشعب الفلسطيني وكل من يتضامن معه بغض النظر عن جنسيته
٢٠/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر،   

 
  أنت مجرم حرب: يريزبـ طلبة بريطانيون ل .٦٩

 للقضية أ، أن محتجين بريطانيين مؤيدين.ب. نقال عن وكالة د٢٠/١١/٢٠٠٨الخليج، صحيفة ذكرت 
الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز خالل إلقائه كلمة بجامعة أوكسفورد البريطانية على قاطعوا الفلسطينية 

.  بإنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينيةوطالبوا جرم حربمهامش زيارته إلى بريطانيا حيث وصفوه بأنه 
 إنني هنا بالنيابة عن مليون ونصف المليون فلسطيني في :وقاطعه أحد الطلبة الموجودين بالقاعة قائالً

إنني هنا بالنيابة عن .  ألف معتقل فلسطيني١١إنني هنا بالنيابة عن . كل يوم" إسرائيل"غزة تقصفهم 
  .نك مجرم حرب وال بد أن تخجل من نفسك ألف الجئ نزحوا عن ديارهم، إ٨٠٠

 خارج قاعة وا تظاهر البريطانيينالعشرات من الطالب، أن ١٩/١١/٢٠٠٨، ٤٨ موقع عربوأضاف
أنه : هجاء في  بياناوا ووزع،الحرية لفلسطين، واالحتالل جريمة: ي جامعة أكسفورد وهتفوا فالمحاضرة

جند وسلح فقد . هاب اإلسرائيلي واالحتالل المتواصلمسؤوال عن اإلر بيريز في الستين سنة األخيرة كان
هذا الرجل يقف كما أن . ١٩٤٨المخربين من قوات الهاغاناة التي نفذت التطهير العرقي لفلسطين عام 
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 مسؤول عن "إسرائيل"كرئيس وهو . من وراء الترسانة العسكرية النووية الوحيدة في الشرق األوسط
 .ون تحت الحصار في قطاع غزةتجويع مليون ونصف فلسطيني يقبع

  
   بوقف االستيطان"إسرائيل "يطالبوزير الخارجية االيطالي  .٧٠

 أنه دعا في نقلت وكالة آكي اإليطالية لألنباء عن وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني،: أي.بي.يو
دارة األمريكية  ما نطلبه من اإل:قال، وفي األراضي الفلسطينية  إلى وقف االستيطان اإلسرائيليروما

 لها، مؤكداً ضرورة احترام حالجديدة هو مواجهة هذه القضية بسرعة وبجدية، بغية التوصل إلى حل ناج
في مؤتمر أنابوليس وعداً واضحاً وصريحاً بوضع حد لبناء الفتاً إلى أن اإلسرائيليين قطعوا الوعود، 

  . المستوطنات، لكن شيئا من هذا لم يحدث
٢٠/١١/٢٠٠٨الخليج،   

  
   لزيادة تنسيق مكافحة اإلرهاب"إسرائيل"اتفاق بين ألمانيا و .٧١

 في برلين أمس على تمتين التنسيق في ما بينهما "إسرائيل" اتفقت ألمانيا و:اسكندر الديك - برلين 
وذكرت وزارة الداخلية األلمانية في بيان أصدرته أن وزير الداخلية . لمكافحة اإلرهاب والجريمة

 بحث مع نظيره اإلسرائيلي آفي ديختر الذي زار برلين على رأس وفد أمني، العالقات فولفغانغ شويبله
وعما إذا كان تعبير . األمنية بين البلدين وسبل تطويرها، ووقّعا إعالناً مشتركاً للتعاون في هذا المجال

هاب مثل حركة  باإلر"إسرائيل" في اإلعالن يشير إلى اإلرهاب الدولي أو من تتهمهم "مكافحة اإلرهاب"
 إن المقصود"الناطق باسم الداخلية األلمانية ، قال حماس وتنظيمات فلسطينية أخرى وحزب اهللا في لبنان

أن التبادل بين البلدين يشمل بالطبع أشكاالً أخرى من الجريمة "لكنه أضاف . "هو اإلرهاب الدولي
  ."مات يكون أعمىومن يستبعد ذلك في مجال تبادل المعلو. واألخطار الناتجة عنها

٢٠/١١/٢٠٠٨الحياة،   
  
 القتالية" ٣٥أف " والواليات المتحدة بشأن تكلفة طائرة "إسرائيل"خالفات بين  .٧٢

ها ؤقالت مجلة ديفنس نيوز األمريكية إن الطائرة القتالية المستقبلية التي ينوي سالح الجو اإلسرائيلي شرا
 مليون دوالر، وليس حسب تقديرات سالح الجو ٢٠٠تصل تكلفتها إلى " ٣٥أف "من الواليات المتحدة 
 هذه الفجوة الكبيرة إلى خالف حاد بين الواليات  بحيث أدت . مليون دوالر٨٠التي كانت تشير إلى 

وتضيف المصادر ذاتها، نقال عن شركة لوكهيد المنتجة للطائرة، أن التكلفة العالية ". إسرائيل"المتحدة و
 . واألجهزة الخاصة التي يطلب سالح الجو اإلسرائيلي تركيبها في الطائرةالمشار إليها تنبع من المطالب

المجلة أن اجتماعا عقد بين رئيس شركة لوكهيد، روبرت ستيفانس، وكبار المسؤولين في قد ذكرت و
 .األجهزة األمنية اإلسرائيلية، لجسر الهوة بين الطرفين

٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب  
  
  ون دوالر العام المقبل بلي٦٠٠ تتقلّص "أوبك"إيرادات  .٧٣

خفضت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة األميركية، أحدث تقديراتها :  محمد خالد-واشنطن 
 بليون في ٦٠٠ وأكثر من ٢٠٠٨ بليون دوالر في ٢٠٠ من صادرات النفط بنحو "أوبك"إليرادات 
ضي، قبل نحو شهرين من انهيار الما) يونيو(، مقارنة بتقديرات كانت أصدرتها في حزيران ٢٠٠٩

، الذي دفع بأزمة المال العالمية إلى آفاق مجهولة بعدما "ليمان براذرز"المصرف االستثماري األميركي 
  .أثار الرعب في أسواق المال والسلع
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 ٢٠٠٩ بليوناً في ٥٩٥ و٢٠٠٨ بليون دوالر في ٩٧٩وتوقع خبراء اإلدارة، أن تبلغ إيرادات أوبك 
 ١٠١,٤٥هم في االعتبار انخفاض متوسط أسعار الخام األميركي الخفيف التأشيري إلى وأخذت توقعات

لكنها لم تحتسب الضغوط التي يحتمل أن .  دوالر العام المقبل٦٣,٥دوالر للبرميل هذا العام ومن ثم إلى 
ضي، بأن  الثلثاء الما"مركز دراسات الطاقة العالمية"تتعرض لها أسعار النفط في حال تحققت توقعات 

  . للمرة األولى منذ ربع قرن٢٠٠٩الطلب على النفط سينكمش في 
 ٢٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  ماذا بعد تأجيل حوارات القاهرة الفلسطينية؟ .٧٤

  علي بدوان
قبل أن تبدأ أعمال الحوارات الداخلية االفلسطينية ـ الفلسطينية التي كان قد تقرر عقدها في العاصمة 

كان العديد من المراقبين والمتابعين، وبالرغم من تفاؤل الكثيرين . هر الجاريالمصرية في التاسع من الش
، يشككون بإمكانية التئامها في الموعد المذكور وذلك على خلفية التباينات التي تتالت بين مجموع القوى 

مشروع (والفصائل خصوصاً بين حركتي حماس وفتح بشأن الورقة المصرية التي قدمت تحت عنوان 
ومن حينها بان بشكل واضح بأن األمور لم تنضج بعد إلتمام المصالحة ). ل الوطني الفلسطينيالح

الوطنية الفلسطينية الشاملة، وتالياً لم يكن قرار تأجيل عقد جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في 
لمحايدين، بالرغم من الجهود القاهرة من قبل الجهة المصرية المعنية مفاجئاً بالنسبة للعديد من المراقبين ا

واالتصاالت التي تمت حتى اللحظات األخيرة مع مختلف األطراف من اجل احتواء عوامل التباين 
  .واالختالف

وفي حقيقة األمر، إن جوالت الحوارات الفلسطينية التي تمت خالل السنوات المنصرمة الماضية، ومنها 
لقاهرة منذ ماقبل التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني العام الجوالت الحوارية التي تواتر انعقادها في ا

، لم تترك انطباعاً طيباً أو ايجابياً لدى الشارع الشعبي وحتى عند المتابعين ألوضاع الساحة ٢٠٠٥
الفلسطينية، بل تركت انطباعاً متخماً بالريبة والشكوك بسبب من العملية االستخدامية السياسية التي 

. مر الذي طالما اشتكت منه حتى فصائل المنظمة وبعض المحسوبين على اليسار فيهااختفت وراءه، األ
فالجوالت الحوارية التي تمت من حينها، والتي تقطعت في انعقادها لم تشهد تحقيق نتائج فعلية لجهة 

امية إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وحل مشاكل البيت الداخلي الفلسطيني بل كانت حفالت استخد
إعالمية ال أكثر وال اقل وذلك على نحو يتم معه توظيف الحدث لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، فيما طغى 

  .التعصب التنظيمي األعمى الذي يغلب المصالح الذاتية والتنظيمية على المصالح العامة
تي تتالت، وبالطبع فان االنطباع السلبي الذي توالد طوال الفترات الماضية من جوالت الحوارات ال

الينفي ضرورة العملية الحوارية كأسلوب البد منه لحسم التباينات واالختالفات وحتى التعارضات داخل 
الساحة الفلسطينية لصالح اشتقاق البرنامج الوطني الذي يوحد الجميع تحت سقفه، ويعمل على تحييد القوة 

  . دور المؤسسات وتغييب دور الشعبفي حل المشكالت الداخلية، ووقف عملية احتكار القرار ومصادرة
وما عزز ووثق من رأي المتابعين الحياديين لمسألة التشكيك بانعقاد الحوار في موعده األخير في 
العاصمة المصرية يوم التاسع من نوفمبر الماضي ، تعالي بعض األصوات الفلسطينية المسؤولة التي 

قة من رؤيتها لهشاشة الحلول التوافقية المقدمة، وهو شككت بإمكانية التئام االجتماعات في موعدها منطل
ما يبرر التصريح المتشائم الذي عبر عنه نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد 

ودعا فيه الفلسطينيين ) ٦/١١/٢٠٠٨ االلكتروني في ٤٨عرب (نخالة، وهو التصريح الذي نقله موقع 
كما انطلقت تصريحات ". هناك عقبات كثيرة وكبيرة تواجهه"لمرتقب ألن إلى عدم التفاؤل بالحوار ا

مشابهة من رموز بعض الفصائل المنضوية في إطار المنظمة أو خارجها كالجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي سجلت مجموعة من المالحظات على الورقة المصرية بدءاً من عنوانها األول، وكذا عدد 
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وبالطبع فان الشكوك التي ساورت المراقبين والمتابعين بإمكانية انعقاد ونجاح . ائلأخر من القوى والفص
موعد القاهرة األخير ليست آتية من فراغ، ذلك أن هناك ثغرات وقعت في اإلجراءات والخطوات 
الضرورية قبل الحوار أضعفت األمل في إمكانية التئام االجتماعات المقررة وفي إجراء المصالحة 

  .دةالمنشو
وعليه، قررت مصر بقرار منها تأجيل افتتاح الحوار الوطني الشامل إلى أجل غير مسمى، بعد أن 
أصرت حركة حماس، وأربعة فصائل فلسطينية على ضرورة تلبية عدد من الشروط لمشاركتها فيه، 

القوى إياها وهو ماتلقفته حركة حماس والفصائل األربع المشار إليها بارتياح كما يبدو، حيث كانت نية 
اتخاذ خيار الغياب السيء بدالً من خيار المشاركة األسوأ وفق ماذكرته بعض المصادر المطلعة، ما 
تسبب في انفعال المسؤولين المصريين على نحو غير مسبوق كما نشر في وسائل اإلعالم، وكما كشفت 

لذي يتوقع أن يطول أجله عن ذلك طبيعة اإلتصاالت الهاتفية التي جرت عقب إعالن قرار التأجيل، ا
لفترة زمنية طويلة نسبيا، من شأنها أن تنعكس كذلك سلباً على طلب مصر تمديد التهدئة التي سبق 

  .التوصل إليها لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية العام الحالي
وفي الحديث المباشر عن الساعات التي سبقت اإلعالن عن تأجيل اجتماعات القاهرة التي كان قد تقرر 

فان عدم كفاية التحضيرات كما أسلفنا، كانت سبباً في تأجيل إقالع قاطرة ) ٩/١١/٢٠٠٨(عقدها يوم 
الحوار، وللضبابية التي خيمت على الورقة المصرية التي قدمها الطرف المصري لألطراف الفلسطينية 

مت بمثابة مشروع جميعها، فالورقة المصرية التي قدمت للفصائل احتاجت إلى تنقيح ومراجعة، ألنها قد
للمصالحة، فقد وضع العديد من القوى مالحظات مباشرة على الورقة المصرية تم تقديمها أو طرحها 
اعالمياً، بما في ذلك مالحظات من القوى والفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية 

  .ل المثالعلى سبي) فدا(كالجبهة الشعبية وحزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
وحتى ندرك حقيقة تلك الثغرات فإن األمر يقتضي أن نرجع قليال إلى الوراء، لكي نتتبع جذور المشكلة 
وخلفياتها، ومنها ابتعاد الورقة التوافقية المقدمة عن اشتقاق رؤية جامعة لألطراف الفلسطينية وتحديداً 

سالمي وألوية الناصر صالح الدين حركة حماس ومعها حركة الجهاد اإل(بين االتجاهين الرئيسيين 
القيادة العامة والصاعقة وبعض القوى مقابل خط المنظمة الرسمي ممثالً بحركة فتح / والجبهة الشعبية

، فكانت اللغة السياسية للورقة تصب لصالح رؤية برنامجية وسياق سياسي )وعدد من فصائل المنظمة
الة أن تقبل به بعض األطراف المؤثرة على مجرى محدد كان فيه من الصعوبة إن لم نقل من االستح

الحوار وتحديداً حركت حماس والجهاد اإلسالمي بغض النظر عن رأي كاتب السطور أو أي من 
  .المتابعين لألوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية

ل من ووفق مصادر فلسطينية متابعة فقد جرت اتصاالت مكثفة في اللحظات األخيرة بين القاهرة وك
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إضافة لحركة فتح، أبلغت فيه القاهرة األطراف الثالث أنها لن تأخذ 
باإلعتبار المالحظات التي أبدتها بعض الفصائل على الورقة المصرية التي قدمت لها باعتبارها مشروعاً 

 قد تكون قيد التبلور في الطريق، األمر الذي بات من اللحظة إياها يهدد بأزمة جديدة. وطنياً فلسطينياً
  .ومن شأنها عرقلة المصالحة، المنشودة، وإطالة أمد األزمات الداخلية في البيت الفلسطيني

ومن هنا، أقول برؤية ومنطق المراقب لألمور من الدائرة الخارجية، إن الخطأ تمثل في تقديم الورقة 
ما كان من األمثل تقديمها بصفتها قاعدة للحوار حتى بصفتها مشروعاً متكامالً للحل التقبل التعديل، بين

يمكن لها أن تستوعب المالحظات المقدمة من الجميع وحتى يصبح الطريق مفتوحاً أمام طريق إعادة بناء 
عناوين اشتباك ) شئنا أم أبينا(فهناك العديد من القضايا التي وردت في الورقة تشكل . الوحدة الوطنية

ن حركتي حماس وفتح حيث لم يعد كافياً توصيف األوضاع في الساحة سياسي وخالف كبير بي
الفلسطينية بمصطلح األزمة فقط، فهذا التعبير بات يدخل في باب المجامالت السياسية، والتعبيرات 
المواربة، بمعنى أن الساحة الفلسطينية تواجه مشكالت سياسية كبيرة من جانب، وعضوية تكوينية من 
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يحتاج لتحضيرات جدية غير عجولة أو ) األصبع على مكمن المشكلة(لي فان وضع وبالتا. جانب أخر
مسلوقة لتمرير استحقاقات هنا أو هناك، وتحتاج لنقاش وحوار هاديء من أجل تفكيكها وإنهائها ومن ثم 

  .االنتقال إلى القضايا التفصيلية المطروحة لرأب الصدع الداخلي في البيت الفلسطيني
 حركة فتح ومعها بعض فصائل المنظمة ترى بأن الورقة المصرية موضوعة للتطبيق، من جهتها، كانت

وأن الحوار استوفى عناصره المحددة من خالل دعوة كل القوى المعروفة التي كانت قد شاركت في 
، بينما نظرت حركتي حماس والجهاد والقيادة العامة والصاعقة لألمور ٢٠٠٥حوارات القاهرة عام 

، دعت فيه العتماد الورقة كقاعدة للحوار، وإضافة لضرورة استكمال الدعوات المصرية بمنظار أخر
اتجهت نحو ترتيب اصطفافات محددة تنم عن ) أي الدعوة(المنقوصة لألطراف الفلسطينية، باعتبار أنها 

انحياز سياسي واضح من قبل الجهات الداعية، وحشد لقوى تصطف إلى جانب نهج سياسي في السلطة، 
حيث لم توجه الدعوة لكل من الجناح األخر لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير 

.... الفلسطينية، والحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري، وألوية الناصر صالح الدين، والمبادرة الوطنية، 
لتنفيذية لمنظمة علماً أن عدداً من الفصائل المدعوة من الطرف المصري للحوار غير ممثل في اللجنة ا

التحرير وتحمل أسماء لها نظير معارض كالجبهة العربية الفلسطينية ومجموعة جبهة التحرير الفلسطينية 
  .بقيادة واصل أبو يوسف

وفي هذا السياق بذلت القاهرة بشخص اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الحربية جهوداً إضافية 
وة لألمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد لتذليل هذه العقبة من خالل توجيه الدع

حيث تشير مصادر فلسطينية مطلعة إلى اتصال وقع بين مسؤول في المخابرات المصرية وخالد عبد 
المجيد تم إبالغه خالله بدعوته للحضور للحوار، وأنه سيتم اإلتصال بالفصائل األخرى غير المدعوة، 

ليتبين في اليوم التالي عدم اإلتصال ببقية الفصائل غير المدعوة، وأن الدعوة التي وتوجيه دعوة لها، 
وجهت لعبد المجيد، الذي يشغل كذلك أمانة سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، وأمانة سر 

للجلوس في تحالف القوى الوطنية، ورئاسة اللجنة التنفيذية للملتقى العربي والدولي لحق العودة هي فقط 
مقاعد حضور جلسة اإلفتتاح ، غير المشاركين في الحوار، ما دعاه لرفض مثل هذه المشاركة التي 
اعتبرها مشاركة شكلية توفر له ولوفد جبهة النضال التي يمثلها التقاط الصور فقط وفق ماصرح عبد 

  .المجيد في وقت الحق
ن في طي صفحة االنقسام الفلسطيني، وعجزها عن أخيراً، إن القاهرة التي يعز عليها أن تفشل إلى اآل

تحقيق المصالحة الفلسطينية، ستبادر على األرجح لوضع ثقلها مرة ثانية إلنضاج شروط ومتطلبات 
وفي هذا السياق فان مصادر دبلوماسية مرموقة أشارت لنا بأن النية المصرية تتجه . الحوار الفلسطيني

بين حركتي حماس وفتح يمهد ) سري(ى إدارة حوار مباشر في الظل اآلن التخاذ تكتيكات جديدة تقوم عل
  فهل تنجح القاهرة أم تفشل مرة جديدة ؟. األرضية للحوار الشامل المنشود

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الوطن، عمان، 
  
  الرهان على فشل الحوار وخديعة المبادرة :  اإلسرائيلية ضد غزةالحرب .٧٥

  طارق محمد زغموت. د
توية للكنسيت اإلسرائيلي عرضاً قدمه رئيس الوزراء أيهود أولمرت خالل خطابه           شهد افتتاح الدورة الش   

. الذي ألقاه فيها، لجدول أعمال الحكومة اإلسرائيلية خالل الفترة االنتقالية التي تمر بها الساحة الـسياسية               
فيظة كل من   وإن كان أولمرت قد تفادى التعرض للمسيرة السياسية بشقّها التفاوضي، األمر الذي يثير ح             

أقطاب المعارضة والحزب الحاكم كاديما على حد سواء، وأكد على التزامه بعدم إقحام اعتبارات حزبيـة            
في أي قرارات سياسية يتخذها، ففي الوقت عينه، لم يدع مجاالً للشك بأن العنوان الرئيـسي والعـريض                   

سيتم اتخاذ القرارات والدولـة     : " ن قال لهذه الحكومة االنتقالية سيكون معالجة قطاع غزة أمنياً، وذلك حي         
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ستُدار، فالتهديدات على أمن اإلسرائيليين وتسلح حركة حماس و تهريب السالح في الشمال والجنوب، ال               
  ".معركة انتخابية) إسرائيل(تتوقف بسبب دخول 

 المتكـررة،    ذاك الخطاب ومفاعيله الميدانية المتمثلة بخرق التهدئة من خالل توغالت الجيش اإلسرائيلي           
تثير عدة تساؤالت حول أبعاد وحدود هذا التصعيد في قطاع غزة، نظراً لتزامنه مع عدة تطـورات ذات                  
صلة على الصعيد اإلقليمي والفلسطيني الداخلي، تفند ما ذهب إليه بعض الرسميين اإلسرائيليين كـوزير               

ينا نية لخرق الهدوء، لدينا مصلحة      ليس لد :" "، بأنه ١١/١١/٢٠٠٨الحرب أيهود باراك عندما قال بتاريخ       
في مواصلة التهدئة، ولكن في كل األوضاع التي يتعين فيها إحباط عملية ضد جنود أو مدنيين إسرائيليين                 

  ".سنعمل
فعلى الرغم من كون البعد االنتخابي اإلسرائيلي حاضر بقوة في خلفية المشهد السابق ويؤكده اسـتطالع                

مـن  % ٤٧,٥، حيـث إن     ٤/١١/٢٠٠٨ه يديعوت أحرونوت بتـاريخ      للرأي أجراه معهد داحف ونشرت    
  .اإلسرائيليين يرون أن األمن هو العامل األكثر تأثيراً في اختيارهم لرئيس الوزراء القادم

مع ضرورة اإلقرار بمصلحة االئتالف اإلسرائيلي الحالي ببث رسالة،عشية االنتخابات المرتقبة، تـسقط             
دها أن العملية السياسية ال يمكن أن تمس أو تُقدم على ما يـسمى بمـصالح                ، مفا )الليكود(ذرائع منافسه   

الحيوية، وأن ما حدث في جنوب لبنان بعيد االنسحاب آحادي الجانب لن يتكرر فـي قطـاع                 ( إسرائيل(
  .غزة

وأيضاً على الرغم من وجود تقاطعات ما بين هذه المستجدات والمعلومات االستخبارية لدى أجهزة األمن               
سرائيلية، وفق ما تدعيه، والتي تفيد بتنامي قدرة المقاومة التسليحية والتدريبيـة فـي قطـاع غـزة،                  اإل

وتحضيرها للقيام بعملية، وصفتها تلك األجهزة بأنها استراتيجية، تهدف إلى اختطاف المزيد من الجنـود               
  .اإلسرائيليين

فاجئ للمبادرة العربية وما رافقـه مـن        غير أن ترافق التصعيد في قطاع غزة مع  التذكر اإلسرائيلي الم           
من قبل أركان المؤسسة السياسية، والنـشاط الدبلوماسـي         ) من الناحية الشكلية طبعاً   (تصريحات إيجابية 

النشط، كزيارة بيريز األخيرة إلى مصر، والتي تمحورت حول مناقشة بنود هذه المبادرة، واإلشادة بهـا                
المنعقد في نيورك برعاية الجمعيـة العموميـة        ) حوار األديان (في المحافل الدولية كما حدث في مؤتمر        

لألمم المتحدة ، ال يمكن أن ننظر إليها إال كتوظيف إسرائيلي لهذه المبادرة يرمي إلـى تحييـد النظـام                    
  .العربي الرسمي عن التدخل في هذه المواجهة

وار أو لقاء فلسطيني مرتقب كما      الحثيثة إلفشال، أو على األقل عرقلة،  أي ح        ) إسرائيل(إضافة لمحاولة   
حدث في اللقاء األخير للرباعية الدولية في شرم الشيخ، والذي انعقد في التاسع من الشهر الجاري ، فقـد                 
تمكنت تسيبي ليفني من حمل المؤتمرين على التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وذلك بإعـادة تبنـي                 

 فلسطينية قد تتشكل كنتيجة لحوار القاهرة في حال نجاحه،          المجتمع الدولي لشروط االعتراف بأي حكومة     
واالتفاقات الموقعة معها ونبذ اإلرهاب، دون التطرق إلى السبب الـذي           ) بإسرائيل(والمتمثلة باالعتراف   

  .انعقد من أجله اللقاء أال وهو المفاوضات، إال من الناحية التصريحية فقط
واضح وجود مخطط لدى القيادة اإلسرائيلية، ال يتوقـف عنـد           هذه العوامل مجتمعة تؤكد أنه بات من ال       

ـ     أو تحقيق مصلحة انتخابية، بل يتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك            ) األمن الجاري (حدود تحسين ما يسمى ب
بدأنا نشاهد أولى فصوله متمثلة باستئناف توغالت الجيش اإلسرائيلي فـي            -ليصل إلى حد تنفيذ مخطط      

إقليمية ودولية، يحقق ما ذهب إليه أولمرت في خطابـه المـذكور سـابقاً أمـام      بمساعدة أطراف   -غزة
الكنيست، من إعالن الحرب ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع تهيئة  األجواء السياسية المواتية                

ل لنجاحها بتحميلها مسؤولية فشل مساعي السالم، بما يحقق القضاء عليها أو على األقل إضعافها من خال               
  .إعادتها إلى مربع العزلة السياسية والحصار االقتصادي المحكم
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وفي ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية الداخلية من تعثر لمسيرة الحوار الوطني ، عبـر عنهـا المـأزق                   
األخير والمتمثل بتأجيل لقاء القاهرة، وتزامنه مع مطالبة محمود عباس الدول العربية بتحديـد الطـرف                

لمعطل للحوار، خالل الخطاب الذي ألقاه في ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـات،              الفلسطيني ا 
وما اتبعه مسؤولو رام اهللا من ضرورة معاقبة هذا الطرف ، والمقصود فيه طبعاً حماس، والتي وفق هذا                  

ـ (السيناريو ستغدو خارجة عن اإلجماع الوطني والعربي، فإن هذا المشهد الفلسطيني يوجـد               ) رائيلإلس
ضالتها لجهة دعم ومساندة تنفيذ هذا المخطط ، على قاعدة تأكيد ما يسمى بالمصلحة المشتركة مـع دول                  
االعتدال العربي لمواجهة ما يهدد استقرار المنطقة وإحالل السالم في الشرق األوسط، بحيث سيـضاف               

  .قطاع غزة إلى التهديد النووي اإليراني
ائيلي لتبني هذا المخطط هو ما شهده قطـاع غـزة مـن فـشل للـنهج                 وعلى ما يبدو فإن الدافع اإلسر     

اإلسرائيلي خالل الفترة الماضية، والذي من أوجهه زيارة الوفود البرلمانية األوربية ووصول سفن كسر              
الحصار، وما يحمل هذا األمر من نتائج ذات بعد استراتيجي بالنسبة للكيان الصهيوني، يمكـن إجمالهـا                 

مود والممانعة لنجاعته في مواجهة نهج التفاوض، وأن األول سيتعزز في ظل تطـورات              بإثبات نهج الص  
المشهد السياسي الفلسطيني والدولي، وأيضاً في حال تم  المضي قدما فـي خطـوات إنهـاء االنقـسام                   

تائج الفلسطيني الداخلي، األمر الذي ال يمكن للكيان اإلسرائيلي أن يقف مكتوف األيدي حياله لما له من ن                
عميقة ، ستنعكس على الجانب السياسي واألمني، من تغير لـضوابط وقواعـد العالقـة مـع الـشريك                    

حزيران من العام الماضي، وغدت بمثابـة األسـس   ١٤الفلسطيني، أي السلطة، والتي أرسيت منذ تاريخ   
ق خارطة الطريق وما    التي تقوم عليها السياسية اإلسرائيلية والدولية في تعاطيها مع الواقع الفلسطيني وف           

  ).أنابوليس(يسمى بمسيرة 
كما ال يمكن أن نتجاهل أيضاً الرغبة اإلسرائيلية بإعادة السيطرة على الوضـع األمنـي فـي الـساحة                   
الفلسطينية ، وذلك في خطوة استباقية قبيل دخول اإلدارة األمريكية الجديدة البيت األبيض، بغية التعاطي               

 المتوقعة والتي تتعلق بعملية السالم، بما يجنبها المواجهة مع هذه اإلدارة،            بنوع من المرونة مع توجهاته    
والتفرغ من هذا الملف لصالح ملفات أخرى أكثر إلحاحاً وتتطلب تعاوناً كامالً من قبـل اإلدارة القادمـة                  

  ).كإيران(
، بأن  ١١/١١/٢٠٠٨وإن كانت القيادة اإلسرائيلية تكاد ال تخفي مخططها هذا، فقد أعلن أولمرت بتاريخ              

التساؤل المطروح ال يكمن في احتمال الحرب مع حماس بل هو متى ستكون هذه المواجهة، فإننا نطرح                 
تساؤالً مضاداً مفاده ما هو موقف األطراف الفلسطينية من إعالن الحرب اإلسرائيلية هذه، وهل ستواجهه               

جدية وطيبة،  ومتى سنشهد دوراً عربيـاً        بالتمترس خلف الوحدة الوطنية والتعاطي مع المصالحة بنوايا         
فاعالً يسهل تلك المصالحة  ويرعاها بعيداً عن الحسابات اإلقليمية والدوليـة ، ورافـضاً ألي اعتـداء                  

  . إسرائيلي يقف خلف دعوات السالم المضللة 
  ١٨/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   "عين العاصفة" في "ةعين الحلو" .٧٦

 عريب الرنتاوي
اوي شمالي لبنان حتى اآلن على األقل ، من مصير مشابه لمصير شقيقه وجاره ، المخيم                أفلت مخيم البد  

مـا يـزال حتـى      " عين الحلوة "في  " عاصمة االغتراب والشتات الفلسطينيين   "، لكن   " نهر البارد "الشهيد  
هر اللحظة في عين العاصفة ، وثمة تقارير لبنانية تقول أن المخيم يقترب من مصير أصعب من مصير ن                 

وتسلم المطلوبين في قضايا إرهـاب      " تنظيف بيتها الداخلي  "البارد ، إن لم تقدم الفصائل الفلسطينية على         
 .فتح اإلسالم للجهات اللبنانية ذات الصلة
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، ) الصاعقة والقيـادة العامـة    (في شمالي لبنان، لعبت الفصائل الفلسطينية المقربة من دمشق خصوصا           
ربين من فلول فتح اإلسالم ، والذين كشفت التحقيقات في جريمة طريـق             دورا في مالحقة ومطاردة الها    

المطار في دمشق عن ارتباطاتهم وأدوارهم المشبوهة ، ورغم أن هذه الفصائل فعلت ما فعلـت تحـت                  
مع سوريا ، إال أنها قدمت عن قصد أو من دونه ، خدمة جليلة لمخـيم                " العالقة الخاصة والمميزة  "وطأة  

أمول أن تتعامل السلطات اللبنانية بالمثل ، وأن تقابل الخطوة الفلسطينية اإليجابية بخطـوة              البداوي ، والم  
 .مثلها

أما في مخيم نهر البارد ، حيث القوى المؤيدة لسوريا أضعف حاال ونفوذا ، وحيث يتوزع المخيم علـى                   
 مـسلحا ومزنـرا     نفسه بثالثـين أو أربعـين     " زعيم جهادي "، وحيث يحيط كل     " مربعات أمنية منفصلة  "

باألحزمة الناسفة ، فإن القبض على خليفة شاكر العبسي المدعو أبو محمد عوض وآخرين يبـدو مهمـة                  
صعبة ، السيما وأن القوى السلفية واإلسالمية لها باع طويل داخل المخيم ، حيث تختلط خرائط الفصائل                 

" الطاسة"خوم الطوارئ والتعمير ، فتضيع      والتنظيمات واألحياء ، ويتداخل الفلسطيني منها باللبناني على ت        
 .وتضعف القدرة على تحديد المسؤوليات ، ويصبح أي حسم عسكري مقدمة لحرب أهلية داخل المخيم

تلك ، فقد اتخذت حرب الفصائل والجهاديين ، خصوصا فـتح           " عين الحلوة "وبالنظر لخصوصية وضع    
ة ثانية ، شكل حرب اغتيـاالت وتـصفيات ،          من جهة وجند الشام المدعومة من أنصار اإلسالم من جه         

وجرى استدراج بعض المطلوبين إلى خارج المخيم ، ولكن ليس جميعهم ، وباألخص هذا الرجل الـذي                 
 .يبدو مندرجا في الكثير من القضايا التفجيرية المنظورة للتحقيق في دمشق وبيروت على حد سواء

ا وحدهم ، بل ستطال المخيم بساكنيه من الالجئـين          ولكي تقطع الطريق على فتنة ال تصيبن الذين ظلمو        
الفلسطينيين وجواره من فقراء لبنان ، فإن فصائل العمل الفلسطيني ، داخل المنظمة بقيادة فتح وخارجها                
بقيادة حماس ، مطالبة بقطع دابر الفتنة ووأدها في مهدها ، وسد الذرائع التـي تـتحجج بهـا أجنـدات                     

 .ها رأس المخيم أوال وأخيرا ، وفي السياق رأس اإلرهاب واإلرهابيينمكشوفة لقوى معروفة ، هدف
ال نريد للحلوة أن تلتحق بالبارد ، فيكفي الالجئون عن وطنهم عذابات في مهاجرهم ومنافيهم القاسـية ،                  
يكفيهم تشريدا على تشريد ، ولجوءا فوق لجوء ، ونأمل أن تتحرك القوى الفلسطينية بعيدا عن الحسابات                 

صائلية وخالفات اللحظة الراهنة باتجاه انقاذ المخيم ومنع إغراقه بدماء أبنائه ، وقطع الطريـق علـى                 الف
 .أزمة قد تصيب لبنان بما هو في غنى عنه أيضا

نقطة البدء في التحرك ، تتمثل في تشكيل قوة مشتركة ، واألهم توفير غطاء سياسي إجماعي لهذه القوة                  
ن كل ما لحق به من شوائب وعلقت به مـن أدران ، مطلـوب تنظيـف           ، والعمل على تنظيف المخيم م     
لكل الظالميين واإلرهابيين وفرسـان الجريمـة المنظمـة ،          " مكب نفايات "المخيم الذي يكاد يتحول إلى      

مطلوب تسليم هؤالء للسلطات اللبنانية المختصة ، مهما بلغ ثمن القبض عليهم ، لسبب بـسيط واحـد ،                   
ما عظم سيظل أقل بكثير من األثمان المترتبة على االصطدام مجددا بالجيش وقوى             وهو أن هذا الثمن مه    

األمن اللبناني ، فالحذر الحذر ، والمبادرة مطلوبة فورا وقبل فوات األوان ، وكفى تلهيا بحفالت الـردح                  
 .والردح المضاد التي تزكم األنوف

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  

  " سحما"خير من لوم "... القضية"إنقاذ  .٧٧
  وحيد عبد المجيد. د

رام اهللا وغزة، هو الـسبيل الوحيـد     " سلطتي"، ومن ثم بين     "حماس"و" فتح"تحقيق المصالحة بين حركتي     
إلبقاء قضية فلسطين حية وتجنب نهاية أليمة قد تنتظرها في حال تكريس االنقسام الـراهن اسـتراتيجياً                 

  .واستمراره لفترة طويلة
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 في تاريخ هذه القضية االجتماعات العربية الجامعة التي ألقيت علـى عاتقهـا   ولذلك فقليلة، وربما نادرة،  
مسؤولية في مثل خطورة وصعوبة المهمة التي يحمل أعباءها وزراء الخارجية العرب فـي اجتمـاعهم                

وإذا كان االجتماع مخصصاً للقضية الفلسطينية بجميع جوانبهـا، فقـد بـات             . الطارئ المرتقب بالقاهرة  
فال جدوى من بحث ما يسمى بعملية       .  كل ما يتعلق بهذه القضية يتوقف على تحقيق المصالحة         واضحاً أن 

  .اإلسرائيلية، مثالً، بدون إحراز تقدم في اتجاه هذه المصالحة-السالم الفلسطينية 
ـ      ... ، وال ينقذ الوضع الفلـسطيني     "فتح"ال يخدم الحوار، وال يفيد      " حماس"عباس يعرف أن توجيه اللوم ل

  ! يكرس االنقسام ويزيد مسافتهبل
وألن الوضع لم يعد يتحمل أي التفاف عليه، ينبغي أن تضعه األمانة العامة للجامعة العربية واضحاً شفافاً                 
أمام الوزراء، وبكل ما ينطوي عليه من تبعات، وأهمها أن فشل اجتماعهم في إيجـاد صـيغة للحـوار                   

لقضية التي الزمت النظام العربي الرسـمي منـذ تأسيـسه           وأجواء مالئمة له، يعني إسدال الستار على ا       
  .وظلت هي مسألته المركزية على مدى أكثر من نصف قرن

وحين يكون الخطب على هذا النحو، فالمفترض منطقياً أن ينشغل االجتماع بالعمل على إنقاذ مـا يمكـن    
ان مقرراً أن يبدأ في القـاهرة       إنقاذه، وليس بالتحقيق فى المسؤولية عن تعطيل الحوار الفلسطيني الذي ك          

فاالنشغال بتحديد الطرف المسؤول إللقاء اللوم عليه ليس فقط ترفاً ال محل لـه فـي                . األسبوع الماضي 
  .لحظة مأساوية، لكنه أيضاً تكريس لالنقسام لن يغفره التاريخ لمن يقدم عليه أو يشارك فيه

ف واحد، بخالف ما أعلنه الرئيس محمود       كما أن المسؤولية عن تعطيل الحوار ليست محصورة في طر         
" أبو مـازن  "وليت  . عباس في خطابه الذي ألقاه قبل أيام في الذكرى الرابعة لرحيل الزعيم ياسر عرفات             

يراجع موقفه خالل األيام الباقية قبل االجتماع العربي الطارئ لكي يذهب إليه بصفته رئيساً للفلـسطينيين    
 أمام التاريخ، إن لم يكن أمامهم، وساعياً بالتالي إلـى جمـع شـملهم               جميعهم ومسؤوال أوال عن قضيتهم    

  .وتجاوز خالفاتهم من أجل القضية التى يحمل أمانتها
واألمل كبير في أن يعود الرجل، الذي يعتز كثير من العرب بتاريخه الوطني النظيـف، إلـى هدوئـه                   

لمطالبة بأن يسعى هذا االجتماع إلـى لـوم         المعهود قبل االجتماع المرتقب ويتجاوز االنفعال الذي دفعه ل        
فهو يعرف، بحسه الوطني وليس فقط بخبرته الطويلـة،         . الطرف المسؤول عن تعطيل الحوار الفلسطيني     

، وال ينقذ الوضـع     "فتح"ال يضع حدا لتعطيل الحوار، وال يفيد حركة         " حماس"أن توجيه اللوم ضد حركة      
لمسافة بين الضفة وغزة أبعد مـن أن تقـاس بـالكيلومترات            الفلسطيني، وإنما يكرس االنقسام ويجعل ا     

  .األرضية
وهذا ما ينبغي أن تدركه أيضاً مصر راعية الحوار الفلسطيني، التي بذل فريقها المكلف بهـذه الرعايـة                  
جهداً خارقاً على مدى أكثر من ثالثة أشهر منذ أن بدأ في إجراء اتصاالت ثنائية مع الفصائل المختلفـة                   

فهذا الجهد، وما سبقه على مدى عدة أشهر أخرى، مازال قابال ألن يثمر بشرط وضع حد                . دةكل على ح  
للغضب الذي ظهر في بعض التصريحات الصحافية المنسوبة إلى مـصادر مـصرية كلهـا مجهولـة،                 
باستثناء واحد جاء على لسان رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشورى سفير مصر السابق لدى                

وحـدها  " حماس"ولعل أخطر ما جاء في هذه التصريحات ليس فقط اتهام حركة            . ل محمد بسيوني  إسرائي
". أجندات إقليميـة  "بالمسؤولية عن تعطيل الحوار، ولكن أيضاً تفسير موقفها بإرجاعه إلى ما ُأطلق عليه              

ممكناً ألن قـرار    وأخطر ما في هذا التفسير هو أنه محمل ضمنياً بمعنى يفيد أن الحوار الفلسطيني ليس                
وفي هذا التفسير من الخطـأ      ! بالتالي إقليمية وليست وطنية   " أجندتها"ليس بين يديها، وأن     " حماس"حركة  

وفي هذا  . ما ال يقل عما فيه من خطر، ألنه يقيس األزمة الداخلية الفلسطينية ضمنياً على األزمة اللبنانية               
يست بعيدة عن التحالف الراديكالي الذي يجمع إيـران         ل" حماس"القياس كثير من المبالغة، رغم أن حركة        

الذي تربطه بإيران عالقـة     " حزب اهللا "لكنها ليست في قلب هذا التحالف، بخالف        . وسوريا وقوى لبنانية  
  .عقائدية مذهبية استراتيجية، وبسوريا عالقة سياسية عسكرية
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" األجنـدة اإلقليميـة   "ا اكتسبت حكاية    ، لربم "الجهاد اإلسالمي "ولو أن الحديث في هذا السياق عن حركة         
، ناهيـك   "الجهاد"ليست مثل حركة    " حماس"لكن حركة   . المفسرة لتعطيل الحوار الفلسطيني صدقية أكبر     

  ".حزب اهللا"عن أن تشبه 
على عالقاتها القوية مع سوريا وإيران، فليس من طبائع األمور أن           " حماس"وإذا كان طبيعياً أن تحرص      

ات مقدمة على مصلحتها الذاتية وموقعها في الساحة الفلسطينية، وأن تـرفض بالتـالي              تجعل هذه العالق  
  .حواراً يمكن أن يحقق خيراً لها وللقضية التي تستمد شرعيتها منها

وال يعني ذلك استبعاد أي دور لسوريا وإيران في تأزيم الوضع الفلسطيني، سواء من حيث المبدأ أو في                  
ية، بالنسبة إليهما ليست أكثر من ورقة إقليمية يستخدمها كل منهمـا فـي إدارة               فالقضية الفلسطين . الواقع

. صراعاته ومساوماته مع أميركا والغرب من ناحية ومع غيرهما من القوى اإلقليمية من ناحية أخـرى               
  .كما أن دورهما السلبي في تحويل األراضي المحتلة إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية ليس خفياً

". أجنـدة إقليميـة   "لكن هذا ال يعني، في المقابل، أن كل خلل في الوضع الفلسطيني البد أن يكون نتيجة                 
فالعوامل الداخلية المنتجة لالختالالت كثيرة، وبعضها يكفي إلنتاج ما هو أشد فداحة من تعطيل الحـوار                

إيران استسهاال فـي معالجـة      لسوريا و " حماس"لذلك يبدو تفسير هذا التعطيل بارتهان حركة        . الفلسطيني
وألنها معقدة بالفعل، فاألكيد أن إصرار السلطة في رام اهللا على عـدم إطـالق               . معضلة بالغة الصعوبة  

ليس هو السبب الوحيد العتذارها عن المشاركة       )  معتقال وفق ما ُأعلن    ٦١٦(سراح معتقلي حركة حماس     
الحركة من الصيغة التي رأتها مـصر مناسـبة         واألرجح أنه عامل مكمل لعوامل أخرى أهمها قلق         . فيه

  .إلطالق الحوار، ولكنها لم تعتبرها نهائية أو محددة لنتائج هذا الحوار
من الذهاب إلى حوار على     " حماس"وقد لعبت مشكلة ضعف الثقة، هنا، دوراً كبيرا في مفاقمة قلق حركة             

ن مصر لم تر ما يمنع تعديلها ولكـن         حتى النهاية، رغم أ   " فتح"أساس ورقة تخشى أن تتمسك بها حركة        
  .خالل الحوار وليس قبله
في الشهر الماضي أهم مخاوفها من الصيغة المصرية التي كانت آخـذة         " حماس"وقد حددت ورقة أعدتها     

وأهم هذه المخاوف أن تكون حكومة التكنوقراط االنتقالية أداة بين يدي القـوى التـي               . في التبلور حينئذ  
، وأن يؤثر ذلك في عملية إعادة بناء األجهزة األمنية على نحو ينتهي             "فتح"ها في حركة    تعتبرها مناوئة ل  

ورغم أن مصر أكدت أن الصيغة التي أعـدتها، مـن واقـع             . وبتحجيمها" حماس"بإضعاف نفوذ حركة    
ظلت لذلك  ". حماس"التشاور مع مختلف الفصائل، قابلة للمراجعة خالل الحوار، لم يكن هذا كافياً لتطمين              

عربي دولي مؤيد لهذه الصيغة، وبالتالي الضغط عليها للقبول         -وضعها أمام موقف مصري     (خشيتها من   
ولذلك أخذت تقدم رجالً وتؤخر األخرى إلى أن حسمت أمرهـا وقـررت             . محددة لسلوكها السياسي  ) بها

  .عدم المشاركة في الحوار
وال .  بمقدار وفير في دفعها إلى هذا القـرار        ويعني ذلك أن ضعف الثقة المتبادلة بينها وبين مصر ساهم         

وإن بدرجـة   " فتح"، ألن هناك ضعفاً في الثقة أيضاً بين القاهرة وحركة           "أجندات إقليمية "عالقة لذلك بأي    
بعقـد  " حماس"وقد ظهر ما يدل على ذلك عندما قبلت مصر في الشهر الماضي اقتراحاً من حركة                . أقل

برفض هذا اللقاء، وإنما    " فتح"فلم تكتف حركة    . أن يلتئم الحوار الجماعي   قبل  " فتح"لقاء ثنائي مع حركة     
  ".حماس"عبر بعض قادتها عن قلق من أن تكون القاهرة مستعدة لالقتراب أكثر من حركة 

ولذلك، سيكون اجتماع وزراء الخارجية العرب أقرب إلى النجاح بمقدار ما يتمكن مـن إيجـاد صـيغة                  
وقد تكون هذه الصيغة صعبة فعالً، ولكنها       ". فتح" دون أن تثير قلق حركة       "حماس"تحتوي مخاوف حركة    

  .ليست مستحيلة
  ٢٠/١١/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات، 
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