
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ملف المصالحة سيبقى بيد مصر وأستبعد أن تتخذ الجامعة موقفاً ضد حماس: أبو مرزوق
  حماس والفصائل توافق على عرض إسرائيلي لتثبيت التهدئة في مقابل فتح المعابر": الحياة"
 ترفض نداءات أممية وتغلق معابر غزة لليوم الثامن عشر على التوالي" إسرائيل"

 والمراكز الحقوقية تناشد لرفع الحصارمخابز غزة تستخدم علف الطيور لتلبية االحتياجات 
 تحذر من نفاذ مخزون المواد الغذائية في غزة" أوتشا"

عباس يجّدد دعـوة حمـاس إلـى        
االنخراط " أوباما إلى    ودع وي الحوار
  في عملية السالم" فوراً

  
 ٣ص ... 

 ٢٣/١١/٢٠٠٨١٢٦٥األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٦٥:         العدد       ٢٣/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

    :السلطة
 ٥   دورها إلعادة جميع األطراف لطاولة الحوارمصر ستواصل: عمرو .٢
 ٥   لالطالع على معاناة المواطنين غزة موسى إلى زيارة قطاعو عمروعتدالحكومة المقالة  .٣
 ٥  في قطاع غزة" كارثة صحية"الحكومة المقالة تحذر من  .٤
 ٦  التشريعي الفلسطيني يطالب أمن السلطة بحماية سكان الخليل من عبث المستوطنين .٥
 ٦  المغادرة إال برفقة الحجاج المسجلين من خاللهابلن تسمح ألي حاج  الحكومة المقالة :"الحياة" .٦
 ٦   الفلسطينية في األردنشرطة دبي تنظم دورتين للشرطة .٧
 ٧  المجلس المركزي الفلسطيني يناقش تداعيات فشل الحوار الوطني .٨
 ٧  قيادات بمنظمة التحرير تؤكد على ضرورة التمسك بوثيقة االستقالل كمخرج لالزمة الراهنة .٩
 ٨  مسيرة الحرية واالستقالل توازي بين إنهاء االحتالل وتعزيز الصمود وإعادة البناء: اضفي .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  ماس والفصائل توافق على عرض إسرائيلي لتثبيت التهدئة في مقابل فتح المعابرح ":الحياة" .١١
 ٩  ن تتخذ الجامعة موقفاً ضد حماسأستبعد أمصالحة سيبقى بيد مصر وملف ال: أبو مرزوق .١٢
 ٩  حديث عباس عن الحوار يوضح أهدافه الخاصة بعزل الحركة وحصوله على التمديد: حماس .١٣
١٠  "يكيةمراألمنية األ"بتشكيل حكومة مستقلة بـ  يصف اقتراح عباس الزهار .١٤
١٠  لن تكون ثمة مشكلة حول والية عباس في التاسع من كانون الثاني: الجبهة الديمقراطية .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١   ترفض نداءات أممية وتغلق معابر غزة لليوم الثامن عشر على التوالي"إسرائيل" .١٦
١١  آالف المستوطنين يصلون إلى الخليل لمنع إخالء أحد المنازل .١٧
١١  متطرفون يهود ينتقلون إلى يافا لتكون منطلقا نحو هدم األقصى وبناء الهيكل مكانه .١٨
١١  وفها لخوض االنتخابات العامةاألحزاب العربية الوطنية في إسرائيل توحد صف .١٩
١٢  جاهز للعمل الشهر المقبل" إسرائيل"الرادار األمريكي في : إذاعة الجيش اإلسرائيلي .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٢  د لرفع الحصار لتلبية االحتياجات والمراكز الحقوقية تناشتستخدم علف الطيور غزة مخابز .٢١
١٢  تحذر من نفاذ مخزون المواد الغذائية في غزة" أوتشا" .٢٢
١٣  عطا اهللا حنا يدعو إلى التضامن مع عائلة الكرد وأطفال غزة .٢٣
١٣  مؤتمر حق العودة يبدأ في دمشق اليوم .٢٤
١٣   تتهم مصر بالمشاركة في حصار غزةالحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة .٢٥
١٤  طفل فلسطيني العام الجاري١١٧ استشهاد أكثر من :الحركة العالمية للدفاع عن األطفال .٢٦
١٤   الحججل السماح لهم بأداء مناسكحجاج غزة يتظاهرون من أ .٢٧
   

   : األردن
١٤ حملة تبرعات لالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق: األردن .٢٨
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٦٥:         العدد       ٢٣/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

   :لبنان
١٤  من السالح الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان هاقلقتعّبر عن األمم المتحدة  .٢٩
١٥  يثير القلق" عين الحلوة"الوضع في :أسامة سعد  .٣٠
١٥    وقتإلىجهود تسليم مطلوبي عين الحلوة تتم بعيداً من األضواء وتحتاج  .٣١
١٥ مالذ الدولة اللبنانيةممنوع اللعب بالمخيمات وأهلها شرفاء يطلبون : بهية الحريري .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٦  مصر تقرر منع تهريب الوقود إلى غزة وتغلق محطات سيناء .٣٣
١٦  اللجنة السعودية إلغاثة الفلسطينيين تستأنف توزيع المساعدات بقطاع غزة .٣٤
١٧  لغطرستهما" اإلسرائيليين"يس جامعة اسطنبول يطرد السفير والقنصل رئ .٣٥
١٧  "لإسرائي"لحساب " التجسس"شنق إيراني بتهمة  .٣٦
   

    :تحقيق
١٧  "لإسرائي"الجماعات اليهودية المتطرفة تعيد التذكير بهشاشة الديموقراطية في : تحقيق .٣٧
   

    :حوارات ومقاالت
٢٠  سبتمبر فلسطينياً ولم يقدر تبعات الحدث/  أيلول١١خاف أبو عمار أن يكون منفذ : عبد ربه .٣٨
٢٦  نقوال ناصر... هذا الطريق العربي للمصالحة الفلسطينية مسدود .٣٩
٢٨  ياسر الزعاترة... من سجون األعداء إلى سجون األشقاء وبالعكس .٤٠
٢٩  بالل الحسن...  األفريقية تتحدى الرئيس أوباما"ديربان" .٤١
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  في عملية السالم" راط فوراًاالنخ" أوباما إلى ودع ويعباس يجّدد دعوة حماس إلى الحوار .١

 حركـة  إلـى  الرئيس محمود عباس جدد دعوتـه   أنسلفيتونابلس من   ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
 الورقة المصرية، وقال في مهرجان جمـاهيري فـي          أساس حوار وطني فلسطيني على      إلجراءحماس  

 وال أحـدا وار، ونحن ال نقـصي      ممدودة للح  أيدينا: نقول لالنقالبيين : "مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية    
 نجدد  وإننا في غزة والذي نبذه شعبنا جميعه،        األسودحصل االنقالب   : "وتابع". أحدا وال نكفر    أحدانستبعد  
نحن مع وحـدة شـعبنا بأديانـه وطوائفـه          : "وأضاف".  الورقة المصرية  أساس الحوار على    إلىالدعوة  

 الولد ومسؤولون عـن     أبولنا على العهد للحوار ألننا      ، فنحن ما ز   باألمس رفض الحوار    وإذا. وانتماءاته
منظمة التحرير الفلسطينية التي قادت النضال الفلـسطيني ستـستمر فـي             "إنوقال عباس    ".وحدة شعبنا 

 أبنـاء نضالها ونهجها وشموخها، وستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهي الخيمة التي تحتضن كل            
 عباس في نابلس فـي       وأعلن ". كما فعل اآلخرون   أحدانحن ال نستبعد    : "ول، مجددا الق  "الشعب الفلسطيني 

 االنقسام في سبيل    وإنهاء باب الحوار    إغالق) في حماس ( هدفهم   أن واضحا   أصبحلقد  : "أمسوقت الحق   
، "نحن مع الحوار وال نضع شروطا على الوثيقة المـصرية         : "وأضاف".  على سيطرتهم في غزة    اإلبقاء
 ٢٦فـي  " انـه   إلىولفت  ". نا تحقيق المشروع الوطني بإقامة دولتنا المستقلة الديموقراطية       غايت "أنمؤكدا  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٦٥:         العدد       ٢٣/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

 فالنا، ولكن كي نقول للعـرب       أو ندين فالنا    أن الجامعة العربية ال من اجل       إلىالشهر الجاري، سنذهب    
  ".أمام إلى الفلسطينية على التقدم األطراف يحضوا أنكلمة من اجل استئناف الحوار، لكن عليهم 

مهمـا حـاول قطعـان      : "، ندد عباس باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وقـال         أخرىمن جهة   
: وتابع ". يعتدوا على زيتوننا وان يجتثوا الزيتون الذي يرمز لفلسطين، لن يستطيعوا ذلك            أنالمستوطنين  

 أن وبالدنا، ونريد    أرضنا  نحمي الزيتون في   أنوان اجتثوا شجرة سنزرع ألف شجرة مكانها ألننا نريد          "
ن النضال مستمر حتى تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها          أ "وأكد". نحمي الوطن وارض الوطن   

جئت معي بهذه الطفلـة     : " عباس الذي امسك بيد طفلة ترتدي كوفية فلسطينية        وأضاف". القدس الشريف 
  ".الستقالل واستمرار النضال من اجل الحرية وااألجياللنؤكد تواصل 

 األراضـي فـي   " مؤتمر فلسطين لالسـتثمار   " في كلمة ألقاها في نابلس في افتتاح         عباس ذلك، دعا    إلى
 التزام تنفيذ قرارات الشرعية     أساساالنخراط الفوري في عملية السالم على        "إلى أوباما،  أمسالفلسطينية  

 دولـة   وإقامـة  االحـتالل    إنهاء "إنوقال   ".يةالدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها المبادرة العرب       
 إلـى  نتطلع وإننا والسالم واالستقرار في المنطقة، األمنفلسطينية مستقلة عاصمتها القدس يشكالن مفتاح    

  ".أوباما الجديدة بقيادة األمريكية اإلدارة
انسحبوا : رة بكلمتين منذ ست سنوات ونحن نحكي عن المبادرة العربية، مباد        : "اإلسرائيليينوتابع مخاطباً   

 أحـسن ماذا تريدون   : "وأضاف".  تعترف بكم  وإسالمية دولة عربية    ٥٧من فلسطين والجوالن وشبعا، و    
  ". تعيشوا في جزيرة سالم، ستعيشون في محيط سالمأنمن ذلك؟ بدل 

 الفلسطينية، مشيرا في الوقت عينه      األراضي في تعزيز دور القطاع الخاص في        أملهعرب عباس عن    أو
 صـندوق   أن عباس   وأعلن يقف عقبة في طريق تنمية االقتصاد الفلسطيني،         اإلسرائيلين االحتالل   أ لىإ

 ألـف  مليون دوالر مع بلدية نابلس لبناء مدينة صناعية تضم           ٢٥االستثمار الفلسطيني سيوقع اتفاقا بقيمة      
  . آالف فرصة عمل٥ تخلق أنمؤسسة من شأنها 

الرئيس محمـود عبـاس،      أن   )يو بي آي   (ونقالً عن وكالة  بلس  نامن   ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج،  وأضافت  
نريد حكومة بعيـدة عـن      " وقال   ،جدد أمس، دعوته لتشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن التنظيمات السياسية         

  ".التنظيمات السياسية ترفع الحصار عن قطاع غزة وتعد النتخابات تشريعية ورئاسية
يسيطرون على غزة بقوة السالح، ويتاجرون في أرواح سكانها،         أولئك الذين   : "وقال منتقدا حركة حماس   

أصبح واضحا أن هدفهم من عدم تجدد الحوار، هو اإلبقاء على نموذجهم وبرنـامجهم الـذي ال يمـت                   
  ".لسياستنا وعاداتنا الفلسطينية بصلة

" إسرائيل"وإلزام  حماية وحدة األراضي الفلسطينية،     "واعتبر عباس أن حماية مستقبل حّل الدولتين يتطلّب         
، مكـرراً رفـضه     "بالوقف الشامل لالستيطان وبناء جدار الفصل العنصري والتوقف عن هدم المنـازل           
  .للحلول الجزئية واالنتقالية أو إعالن مبادئ أو تأجيل أي من قضايا الوضع النهائي

  ".انعقاد جلسات الحوار في القاهرة
الـرئيس   إلـى أن      كفاح زبون  ،رام اهللا  راسلها في نقالً عن م   ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط وأشارت  

أتحداهم أن يقولوا إننا نخطـئ      "الفلسطيني انتقد ضمنا الدور األمريكي في رعاية مباحثات السالم، وقال           
وأضاف في افتتاح   ".  في المائة من خارطة الطريق، لكن ماذا فعلت إسرائيل؟         ٩٠طبقنا  . في مجال األمن  

جنرال أمريكي وضع تقريرا، لكننا لم نطلع عليه، يقولون إنه سـري، مـا               ":مؤتمر االستثمار في نابلس   
إن هنـاك قـرارات صـدرت بخـصوص         "كما انتقد عباس مجلس األمن الدولي، وقـال         ". فائدته إذن؟ 

  ".االستيطان، أين تطبيقها؟
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  مصر ستواصل دورها إلعادة جميع األطراف لطاولة الحوار: عمرو .٢
أكد سفير فلسطين في القاهرة، نبيل عمرو أن دولة مصر ورغم أنها لـدغت              :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

من قبل حركة حماس من خالل قرار مقاطعة جلسات الحوار، ستواصل دورها من اجل إعـادة جميـع                  
األطراف لطاولة الحوار الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته على موقف الرئيس محمـود عبـاس المطالـب                 

حمـاس  وأكد عمـرو أن     . تحمل مسؤولية تعطيل بدء جلسات الحوار الوطني      باإلعالن عن الجهة التي ت    
  . مباشرإيرانيعطلت الحوار بتدخل 

ورغم إقرار عمرو بوجود صراعات داخلية في حركة فتح وصفها بأنها صراعات طبيعية في الحركـة،                
االنتخابات الداخلية  إال انه حذر من مخاطر إدارة هذه الصراعات الداخلية بنفس الطريقة التي أديرت بها               

إذا أديرت الصراعات الداخلية بالطريقـة التـي        "قبل االنتخابات التشريعية، وقال     " البرايمرز"في الحركة   
". أديرت فيها الصراعات قبل االنتخابات التشريعية فان حركة فتح ذاهبة إلى نهايتهـا أو إلـى التـشرذم                 

الـذي  " البرايمـرز "تفيد من خسارة السلطة وعبثية      نأمل ان تستفيد فتح من الدروس الماضية وتس       "وتابع  
  . لصالح تقوية الحركة" نفذته بشكل مرتجل

 اليـوم، تتـضمن     أعمالـه  تبـدأ    أن المجلس المركزي المقرر     أعمال جدول   أنكشف نبيل عمرو، عن     و
ل  تقرير سياسي مقدم من الرئيس محمود عباس حو        إلىمجموعة من النقاط الرئيسية التي منها االستماع        

الموقف السياسي، والمفاوضات وموضوع الحوار الداخلي والمبادرة والورقة المصرية، ومقاطعة حماس           
 مناقشة الوضع في قطاع غزة على ضوء استمرار الحصار المحكـم            إلى إضافةلهذا الحوار وتداعياته،    

  . عليه
ـ      أكدوفي الوقت الذي     ضرورة طرح قضية تعيين     و أهمية،  "الحياة الجديدة " فيه عمرو في مقابلة خاصة ل

 المجلس المركزي،   أعمال هذا الموضوع لن يطرح على جدول        أنلى  إ أشار انه   إالنائب للرئيس عباس،    
، وتفعيل مؤسسات وهيئات حركة فـتح       )ف. ت. م(مشددا على ضرورة العمل من اجل تفعيل مؤسسات         

 يجب انجازها في ظل حالـة       ومواصلة العمل من اجل انجاز الحوار الوطني باعتبار ذلك خطوات مهمة          
  .  في هذه الفترة"سرائيلإ" واألميركيةالفراغ القائمة في الواليات المتحدة 

  : نص المقابلةلالطالع علىو
3421=cid&77763=id&3=opt?php.details/com.j-alhayat.www://http  

 ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   لالطالع على معاناة المواطنين غزة موسى إلى زيارة قطاعو عمروعتدالحكومة المقالة  .٣

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لزيارة قطـاع               
جنة الحكومية لكسر الحصار في بيان صحافي       وقالت الل . غزة فورا لإلطالع على معاناته جراء الحصار      

موسى مدعو للتحرك السريع إلنقاذ غزة من المجزرة الكبيرة التي تتعرض لها نتيجة تشديد الحصار               "إن  
وطالبت اللجنة الشعوب العربيـة واإلسـالمية بتنظـيم مـسيرات           ". خالل األسابيع األخيرة  " اإلسرائيلي"

أنه لليـوم التاسـع     "وذكرت  . ر وإرسال الطعام والدواء للسكان    وفعاليات تضامنية مع غزة لوقف الحصا     
على التوالي غزة تغرق في الظالم بال كهرباء وال وقود وال غاز وهناك توقف تام لمحطة توليد الكهرباء                  

  ".إنقاذ غزة من الموت"، مطالبةً الجميع بالتحرك ل"وتوقف تام لما تبقى من مصانع وشركات وورش
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  في قطاع غزة" كارثة صحية"الحكومة المقالة تحذر من  .٤

 إذا من خطر توقف اكبر مستشفيات قطاع غزة عن العمل           أمسحذرت وزارة الصحة الفلسطينية المقالة      
 والمؤسسات الصحية الدوليـة     اإلنسانكل مؤسسات حقوق    "، وطالبت الوزارة    اإلسرائيلياستمر الحصار   
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 إن" فرانس بـرس  "وقال الناطق باسم الوزارة همام نسمان لوكالة         ".لتهديد إلزالة هذا ا   اإلسراعبضرورة  
 حقيقيـة تنـذر     أزمة، اكبر مستشفيين في غزة، دخال في        األوروبيمجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة      "

  ". قطع الغيارإدخالبوقوع كارثة صحية نتيجة تعطل المولدات الكهربائية الرئيسية جراء منع االحتالل 
.  تكمن في تراكمات الحـصار    األزمة "إن، قال الطبيب حسن خلف مدير مستشفى الشفاء الطبي          من جهته 

المولد الرئيسي معطل منذ شهرين، وال      "ن  أ وأوضح".  الستمرارية الخدمة الصحية   أساسيالكهرباء جزء   
ض حياة  ، ما عر  باألمس قطع غيار له، ونعتمد على المولد الثانوي الذي تعطل هو اآلخر             إدخالنستطيع  

  ".األخيرة الكهرباء عادت في اللحظة أن الموت لوال إلى طفال في الحضانة ٣٠
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   الفلسطيني يطالب أمن السلطة بحماية سكان الخليل من عبث المستوطنينالتشريعي .٥

ي، قـوات    دعا النائب إسماعيل األشقر، مقرر لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطين            :غزة
األمن التابعة للسلطة في الضفة الغربية التدخل لمنع اعتداءات المستوطنين اليهود على سـكان محافظـة                

وكأنها مدينة يهودية بحتـة     "تتعامل مع مدينة الخليل     " إسرائيل"إن  " قدس برس "وقال األشقر لـ    . الخليل
ها في الوقت الذي مألت الـسلطة       وليس فيها أي سكان فلسطينيون وقواتها تصول وتجول في قراها ومدن          
  ".الدنيا صراخا أنها تطبق حملة أمنية في الضفة الغربية لحماية سكانها

على قوات األمن الفلسطينية التي انتشرت في مدينة الخليل ونفذت مؤخرا فيها حمالت اعتقـال               "وأضاف  
وال تنـسحب منهـا    عنصرا من حماس أن تحمي سكان هذه المدينة من المستوطنين          ٢٠٠طالت أكثر من  

  ".هاربة كما هو الحال في كل مرة وتترك سكانها تحت رحمة جيش االحتالل المستوطنين اليهود
ودعا األشقر سكان الخليل ومقاوميها التصدي للمستوطنين وجيش االحتالل والدفاع عن حـرمهم وعـدم               

وفقا .  فهذا ليس من اختصاصها    الركون إلى قوات األمن الفلسطينية ألنها ستغادر المدينة ولن تتواجد فيها          
  .لقوله

علماء المسلمين التحرك لحماية الحرم اإلبراهيمي من بطش قـوات          "وناشد النائب في المجلس التشريعي      
، مشيرا إلى أن صمت العرب والمسلمين على ما تقوم به قوات االحتالل في الحرم               "االحتالل ومستوطنيه 

 وكل مقدسات المسلمين فـي الـضفة        يليطال الحرم اإلبراهيم  سيدفعها لتوسيع عدوانها    "القدسي الشريف   
  ".الغربية

 ٢٢/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  
  المغادرة إال برفقة الحجاج المسجلين من خاللهابلن تسمح ألي حاج  الحكومة المقالة: "الحياة" .٦

تسمح من مصادر فلسطينية موثوقة أن الحكومة المقالة في غزة لن           " الحياة" علمت   : فتحي صباح  -غزة  
ألي حاج من حجاج قطاع غزة، المسجلين عبر وزارة األوقاف في حكومة تسيير األعمال فـي رام اهللا،                  

 مصر، ومن ثم    إلىبالسفر إن لم يتمكن الحجاج المسجلين من خاللها من السفر عبر معبر رفح الحدودي               
ررتا عدم الـسماح ألي     أن الحكومة المقالة وحركة حماس ق     " الحياة"وكشفت المصادر لـ     . السعودية إلى

حاج من حجاج القطاع الراغبين في تأدية فريضة الحج للعام الحالي، الذين سجلوا أسماءهم في رام اهللا،                 
  .بمغادرة القطاع إن لم تسمح مصر بمغادرة نحو ألفي حاج مسجلين لدى وزارة األوقاف في غزة

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  ة في األردنشرطة دبي تنظم دورتين للشرطة الفلسطيني .٧

قال الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، إن القيادة العامة لـشرطة دبـي، سـتنظم                   :دبي
دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة المخدرات، لضباط من الشرطة الفلسطينية في األردن، ألن الظروف              
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م، وسيتم تأهيلهم على أيدي خبراء      الصعبة ألشقائنا في فلسطين حالت دون إقامة هذه الدورة على أراضيه          
الدولي الذي تنظمه شرطة دبي بالتعـاون مـع األمـم           ) حماية(شرطة دبي للعمل مدربين ضمن برنامج       

  .المتحدة
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  المجلس المركزي الفلسطيني يناقش تداعيات فشل الحوار الوطني .٨

فلسطيني، لمناقشة تداعيات فشل الحوار الـوطني       يلتئم اليوم في مدينة رام اهللا المجلس المركزي ال        : غزة
وقال صالح زيدان عضو المكتـب      . ، وإعادة تفعيل دور المنظمة    "إسرائيل"ونتائج العملية التفاوضية مع     

إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تراجعت عن       : السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي     
وفـي   .جلس يدعو إلى تحديد الطرف المسؤول عـن إفـشال الحـوار            الم أعمالإدراج بند على جدول     

قال زيدان إن التراجع عن هذا البند كان أمراً ضرورياً مـن أجـل أن               " الشرق األوسط "تصريحات لـ   
يطلع المجلس بدوره في المساعدة على توفير الظروف للحوار الوطني ال أن يقوم بتعقيد فرص التوصل                

أن المجلس المركزي سيبحث ملف االعتقاالت السياسية في الـضفة الغربيـة            وأشار إلى   . التفاق نهائي 
  .وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة إغالق هذا الملف مرة ولألبد

 حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس المركـزي أن يبحـث              .من ناحيته توقع د   
ة واليته الرئاسية في التاسع من كانون ثاني        المجلس مسألة التمديد للرئيس محمود عباس الذي تنتهي فتر        

وفي . المقبل، محذراً من اتخاذ قرارات في هذا الشأن تعيق فرص استئناف الحوار الوطني في المستقبل              
، حذر خريشة من أن تكون القيادة الفلسطينية قد دفعت نحو عقد المجلس             "الشرق األوسط "تصريحات لـ   

قضية سياسـية،   "واعتبر خريشة أن التمديد ألبو مازن       . ة حماس المركزي من باب االستقواء على حرك     
 مراجعة الخطة األمنية التي تنفـذها األجهـزة         إلىودعا خريشة    ".يتوجب التوصل التفاق سياسي بشأنها    

 الجنرال األمريكي دايتون تحرج السلطة      أعدها أن هذه الخطة التي      إلىاألمنية في الضفة الغربية، منوهاً      
 مازن أمام الرأي العام الفلسطيني ألنهـا تـسمح بمـشاركة األجهـزة األمنيـة                أبوالرئيس  الفلسطينية و 

  .الفلسطينية لجيش االحتالل في حربه ضد الفلسطينيين
 ذلك نفى زكريا اآلغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وجود تيار في حركة فتح يضغط علـى                  إلى
  . مازن لقطع رواتب موظفي قطاع غزةأبو

  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،شرق األوسطال
  
   بمنظمة التحرير تؤكد على ضرورة التمسك بوثيقة االستقالل كمخرج لالزمة الراهنةقيادات .٩

أكد قياديون في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، على ضرورة التمسك بوثيقـة إعـالن              :  وفا –رام اهللا   
ن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر       وقال أمي . االستقالل، كحل لالزمة الراهنة التي يمر بها شعبنا       

 عاما على إعالن وثيقـة  ٢٠عبد ربه، خالل ندوة نظمتها الدائرة الثقافية لمنظمة التحرير، لمناسبة مرور    
إن التمسك بوثيقة االستقالل الصادرة عن المنظمة المعترف بها من قبل الشرعية الدولية، هو              "االستقالل،  

امة الدولة الفلسطينية المستقلة وبعاصمتها القـدس، وأساسـا عـادال لحـل قـضية               بمثابة بوابتنا نحو إق   
، وحتى وقت قريب،    ١٩٦٧إن الخطاب السياسي الفلسطيني مر ومنذ النكسة في عام          "وأضاف  ". الالجئين

بمراحل عدة طورت هذا الخطاب الوطني، ليمهد الوصول إلى دولة علمانية ديمقراطية قائمة على كافـة                
  ".  لحريات، والتي تمكننا من دخول باب التقدمأشكال ا

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، إلى أن وثيقة االسـتقالل هـي بمثابـة                  
اإلجماع الوطني التي تمكننا من الحفاظ على وحدتنا، الفتا إلى ضرورة االلتفاف حول هذه الوثيقة حتـى                 

إن الوثيقة تمثل المزاوجة بين الحـق الطبيعـي         "وتابع  . ستفتاء الشعبي لو اضطر األمر لعرضها على اال     
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، الفتا  "والتاريخي لشعبنا، وقوة الشرعية الدولية، التي ضمنت للشعب الفلسطيني حقوقه في وجه االستبداد            
إلى أن شعبنا بحاجة ماسة لقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت على عودة الالجئين، وإنهاء االحـتالل                

إن وثيقة االستقالل تجسد حلم شعبنا بحقوقه المشروعة، والتي باتت في خطر محـدق              "وقال  . اإلسرائيلي
  . نتيجة لالنقسام الحاصل

وشدد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عبد الرحيم ملوح، على أهمية انعقاد الندوة، في هذا الوقـت الـذي                  
ث دول لشعبين، مؤكدا على أهمية العودة إلى الشعب         يشهد انقساما، والذي وان طال سيؤدي إلى قيام ثال        

ولفت إلى أن منظمة التحرير عرفت في تاريخها صراعات         . الفلسطيني كمرجعية أساسية عبر االنتخابات    
وخالفات عدة، لكن دون المساس بأي من مقومات المنظمة، مشيرا إلى أن الحل لهذه األزمة يكمن فـي                  

  . اتفاق الفلسطينيين أنفسهم
 ٢٣/١١/٢٠٠٨ياة الجديدة الح

  
  مسيرة الحرية واالستقالل توازي بين إنهاء االحتالل وتعزيز الصمود وإعادة البناء: فياض .١٠

نابلس، أمجد التميمي وإبراهيم أبو كامش  نقالً عن مراسليها في ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة الجديـدة،   ذكرت  
 الجلسة االفتتاحية لمـؤتمر فلـسطين       سالم فياض، افتتح  .د] الفلسطيني[وبشار دراغمة أن رئيس الوزراء    

،  بكلمة عبر فيها عن سروره بلقاء المشاركين في المؤتمر فـي قلـب مدينـة                 "ملتقى الشمال "لالستثمار  
نابلس الصامدة، ومنارتها جامعة النجاح الوطنية، والتي يلخص تاريخها ملحمة العطاء والصمود والريادة             

طالقا من قناعتها بأن مسيرة الحرية واالستقالل تقوم على قاعدة          وأشار إلى أن الحكومة تعمل ان     . والتفوق
مؤكـدا أن  . العمل بالتوازي بين جهود إنهاء االحتالل وتعزيز وتنمية القدرة على الصمود وإعادة البنـاء   

الحكومة تولي أهمية لدعم المواطنين في مبادراتهم المختلفة لمواجهة مخططـات االسـتيطان والجـدار               
  .  من ناحية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة ومستوى الئق من الخدمات من ناحية أخرىوحماية أرضهم

جعفر صدقة وغازي بني عودة أن سالم نقالً عن مراسليها   ٢٣/١١/٢٠٠٨األيام الفلـسطينية    وأضافت  
ل فياض أكد على العمق العربي لالقتصاد الفلسطيني، وأشاد بمشاركة واختيار المئات من رجال األعمـا              

ووصف فياض المؤتمر الذي    . فلسطين كوجهة لالستثمار رغم إدراكهم ما ينطوي عليه ذلك من تحديات          
محطة بارزة في تمكين القطاع الخاص وتسويق االقتصاد        " رجل أعمال بأنه     ١٠٠٠يشارك فيه أكثر من     

  ".الفلسطيني
  
  قابل فتح المعابرحماس والفصائل توافق على عرض إسرائيلي لتثبيت التهدئة في م": الحياة" .١١

ن حركة حماس، ومعها حركة الجهاد االسالمي والجبهتان الـشعبية          أعلمت الحياة   :  فتحي صباح  -غزة  
. سرائيلي نقلته مصر لتثبيت التهدئة في مقابل فتح المعابر الحدودية         إوالديموقراطية، وافقت على عرض     

ـ      ل الساعات الماضية اتصاالت غير      أن مصر أجرت خال    "الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية موثوق بها ل
  .قطاعالسرائيل، بناء على طلب االخيرة، بغية تثبيت التهدئة في إمباشرة بين حماس و

بعد تعثر حوار المصالحة    (وقالت المصادر إن االتصاالت التي جرت أمس وأول من أمس للمرة األولى             
لـى  إ غزة، أسفرت عن التوصـل       بين مسؤولين مصريين رفيعي المستوى وقادة حماس في       ) في القاهرة 

 الرد  سرائيل، مع احتفاظ هذه الفصائل بحقها في      إاتفاق على التزام فصائل المقاومة التهدئة طالما التزمتها         
وكشفت المصادر أن قيادة حماس دعت قادة وممثلين عن الجهاد والشعبية            .على أي خرق اسرائيلي جديد    

سرائيلياً نقلتـه   إ السبت، وقدمت لهم عرضاً      -ليل الجمعة   لى اجتماع عاجل عند منتصف      إوالديموقراطية  
سـرائيل فـي    إ ساعة كفترة اختبار، تعلـن       ٢٤لى الحركة يقضي بوقف اطالق الصواريخ لمدة         إ مصر

  .عادة فتح المعابر الحدودية التي تربطها بقطاع غزةإاعقابها 
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  ن تتخذ الجامعة موقفاً ضد حماسأبعد ستأملف المصالحة سيبقى بيد مصر و: أبو مرزوق .١٢

 أن  ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس      ،  استبعد موسى أبو مرزوق   :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
الـوطني   تتخذ الجامعة العربية موقفاً إزاء طرف فلسطيني بعينه لتحمله مسؤولية تعطيل عقـد الحـوار              

قحم نفسها في أزمة من هذا النوع، خصوصاً أنها تحـرص            إن الجامعة لن ت    "الحياة"الفلسطيني، وقال لـ    
على أن تكون على مسافة واحدة من طرفي الخالف، وهي تسعى باسـتمرار إلـى إصـالح الوضـع                   

 في هذا الجدل، لذلك لن تتدخل في هـذه          الفلسطيني وليس إلى تعقيده، كما ترفض أن تجعل نفسها طرفاً         
  .القضية، وسيبقى ملف المصالحة بيد مصر

 أجاب أن الحصار المشدد الذي تخضع له غزة حالياً هو جـزء             ،على صعيد اتفاق التهدئة مع إسرائيل     و
من سياسة تمارس من أجل تحقيق نتيجة سياسية، في إشارة إلى إزاحة حماس وإنهاء نفوذها في غـزة،                  

حـصار  يـشددون ال  " موضـحاً أنهـم      "لقد جربوا كثيراً ولم ولن ينجحوا في ما يصبون إليه         ": ضافأو
، مؤكـداً أن األهـالي متمـسكون        "ويراهنون على أن أهالي القطاع لن يصبروا وسينقلبون على حماس         

  .بخيارهم الوطني والديموقراطي، ولن يرضخوا لمثل هذه االبتزازات والضغوط مهما بلغت شدتها
 التي تقترب من    واستبعد أن تجدد حماس اتفاق التهدئة مع إسرائيل والذي يوشك على انتهاء مدته الزمنية             

ما زلنا ملتزمين التهدئة وشروطها، لكننا لن نسعى إلى تجديدها ألنها كانت تجربة سيئة ولم               ": عام، وقال 
  ."تكن إيجابية على اإلطالق

وعما تردد من أن إسرائيل رصدت عشرة ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عـن مكـان                  
نعم، إسرائيل أجرت اتـصاالت هاتفيـة      ":  غزة غلعاد شاليت، أجاب    إخفاء الجندي اإلسرائيلي االسير في    

، واصفاً هذا األسـلوب بــ       "وبعثت رسائل مكتوبة إلى هواتف نقالة لرموز حمساوية في غزة وسورية          
هذا الملـف مجمـد حاليـاً، واإلسـرائيليون         ": ، ومؤكداً أن هذه الطرق لن تجدي نفعاً، وقال        "الصبياني"

، "يل عقد الصفقة حتى يومنا هذا بسبب مماطلتهم وترددهم وتراجعهم عن تعهداتهم           يتحملون مسؤولية تعط  
  .مؤكدا أن حماس ما زالت تتمسك بالوساطة المصرية إلبرام هذه الصفقة

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  حديث عباس عن الحوار يوضح أهدافه الخاصة بعزل الحركة وحصوله على التمديد: حماس .١٣

 باسم حركة   المتحدث،  فوزي برهوم أن  ) يو بي آي  (  من نابلس نقالً عن    ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
يكشف النقاب عن مخطّطـه الحقيقـي   "عباس عن الحوار وحماس الرئيس محمود  ن حديث   إقال  حماس،  

عزل حماس وإخراجها مـن شـرعيتها وحـصوله علـى التمديـد             "وأهدافه الخاصة من الحوار، وهي      
واتهم . "الحة، وهذا يتوافق بالكلية مع الطرح اإلسرائيلي واألمريكي       والتفويض فقط، وليس الوحدة والمص    

تضليل الرأي العام والتهرب من مـسؤوليته المباشـرة عـن           "برهوم الرئيس الفلسطيني باالستمرار في      
  ".الحيلولة دون انعقاد جلسات الحوار في القاهرة

 من رام اهللا، أن حديث الرئيس       ونكفاح زب  نقالً عن مراسلها  ،  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط وأوردت  
 في المائة من ميزانية السلطة      ٥٨ في المائة من موظفي القطاع وصرف        ٧٧عن صرف رواتب    "عباس  

إن استمرار الرئيس عباس في الهجوم على حركة حمـاس  "وقال . "على غزة، كله كذب وافتراء وتضليل     
 تعزز االنقسام الفلسطيني الداخلي، وإنـه لـم   وتشويه سمعتها ومواقفها يؤكد نظرته الفئوية الضيقة والتي      

  ."يعد مؤهال لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني
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  "مريكيةاألمنية األ"بتشكيل حكومة مستقلة بـ  يصف اقتراح عباس الزهار .١٤
 اقتراح الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة       ،حماس  القيادي في حركة   ،محمود الزهار . وصف د : غزة

ـ  وقال معلقاً على تصريحات الرئيس عباس الذي كان يتحدث فـي مـؤتمر              ".األمريكيةاألمنية  "مستقلة ب
يريد حكومة تحقق األهداف األمريكية واإلسرائيلية وحكومة ضـعيفة تـستطيع           : "االستثمار بنابلس أمس  

  ".الظروف االقتصادية أن تملي عليها ما تريده سياسيا وأن يضيع الوطن والمواطن
، متهماً الرئيس    كانت وال زالت مستعدة للحوار ولديها لجاناً جاهزة للبدء به فوراً           أكد الزهار أن حركته   و

ما يقوله أبو مازن عـن      " : وأضاف .عباس بإفشاله عبر مواصلة االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية        
ولية حماس في إفشال بدء الحوار الوطني في القاهرة هذا إدعاء غير صـحيح، فـنحن جـاهزون                  ؤومس
وفي رده علـى    ".لذهاب للحوار ولكن بشرط أن تهيأ األجواء وتبرز النوايا الحقيقية للوصول إلى حوار            با

موقف أبو مازن إعالمي، فما فعله ونحن فـي         " :سؤال حول دعوة الرئيس الستئناف الحوار قال الزهار       
 وللمـشاركة   القاهرة من اعتقاالت وممارسات سيئة بحق حماس عكس ذلك، فهو إعالميا يدعو للوحـدة             

  ".وعمليا ال يفعل ذلك
وفيما يتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب في السادس والعشرين من الشهر الحالي أوضـح               

 متمنيا أن تكون قرارات الجامعـة العربيـة         ،الزهار أن من حق حماس أن تحضر ألنها حكومة شرعية         
 في يد وزارة الخارجية المصرية فهـي تـشارك           مبينا أن ملف القضية الفلسطينية ليس موجوداً       ،ملزمة

  .بروتوكوليا
ما يحدث هو وصمة عار في جبين من يصمت على هذه الجـرائم             "ووصف الزهار اشتداد الحصار بأن      

فهي جرائم حرب وضد القانون الدولي اإلنساني، فنحن يوما ما سنرفع قضايا دولية على مجرمين دوليين                
  ".في الحصار الذي ال مبرر أخالقي وال ديني لهإسرائيليين وغيرهم ممن شاركوا 

   ٢٣/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
  
   في التاسع من كانون الثانيعباسلن تكون ثمة مشكلة حول والية  :الجبهة الديمقراطية .١٥

 ونائـب أمـين القيـادة        الديمقراطية  عضو المكتب السياسي للجبهة    ، قال هشام أبوغوش   :القدس المحتلة 
ن مصلحة الوطن والقضية الوطنية هي أسـمى مـن أي           أ ،الجبهة في القدس والضفة   المركزية لمنظمات   

ن المطلوب من كل قوى وتيارات شـعبنا االرتقـاء لمـستوى المـسؤولية              أمصلحة حزبية أو فئوية، و    
 وصد كافة المحاوالت والضغوط الدولية واإلقليمية التي تريد اسـتثمار االنقـسام الفلـسطيني               ،التاريخية

وكان أبوغوش يتحدث أمام اجتماع لكوادر الجبهة فـي محافظـة           . ي خدمة مصالحها الخاصة   وتوظيفه ف 
دت لتعطيل جلسة   ألظروف والمالبسات التي    اوعرض  . القدس عقد في بلدة القبيبة شمال غرب المحافظة       

لسة ن تعطيل ج  أ قيادة حركة حماس مسؤولية هذا التعطيل، لكنه اعتبر          الحوار الوطني في القاهرة محمالً    
حوار القاهرة وعلى الرغم من الجهود المضنية والمخلصة التي بذلتها القيادة المصرية لتوفير عناصـر               

ن أخطر ما في االنقسام هـو الطعـن فـي           نجاحه، ال يعني التسليم بواقع االنقسام والتعامل مع نتائجه أل         
علـى  وشدد أبوغوش   . الحتاللوحدانية التمثيل الفلسطيني وإضعاف الجهد الفلسطيني الهادف إلى إنهاء ا         

نه لن تكون ثمة مشكلة قانونية أو دستورية حول والية الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل حيث                  أ
ن القانون األساسي وقانون االنتخابات واضح كل الوضوح في النص على تزامن االنتخابات الرئاسـية               أ

ول ذلك هو جدل سياسي جرى افتعالـه علـى أبـواب            ر ح يثُأن كل الجدل الذي     أوالتشريعية، الفتا إلى    
ودعا إلى وقف المفاوضات العقيمة التي لم       . جلسات الحوار وللتغطية على المشكلة الحقيقية وهي االنقسام       

تثمر أي نتيجة إيجابية ذات شأن حتى اآلن، وفي الشان الداخلي دعا إلى التزام السلطة باحترام الحريات                 
  . ع المعتقلين السياسيين، وتحريم االعتقال السياسيالعامة واإلفراج عن جمي

  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الحياة الجديدة
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   ترفض نداءات أممية وتغلق معابر غزة لليوم الثامن عشر على التوالي"إسرائيل" .١٦

 والسلع لقطاع غزة    األساسيةقرر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك مواصلة حظر دخول المواد           : غزة
 األمنية الليلة قبل الماضية، قرر باراك اإلبقاء        أجهزته مشاورات مع قادة     أعقابوفي  . عشرلليوم الرابع   

على المعابر التجارية التي تصل قطاع غزة بإسرائيل مغلقة، بحجة أن حركات المقاومة مازالت تطلـق                
 أطلقته األمم   وتجاهل باراك النداء الذي   . القذائف الصاروخية على المستوطنات اليهودية في محيط القطاع       

غيـر  " فتح معابر قطاع غزة أمام المساعدات اإلنسانية واإلغاثية، ووضع حد لإلغـالق              إلعادةالمتحدة  
 ألفا من سكان غزة الفقراء،      ٩٨ المتحدة إلى أنها علقت المساعدات النقدية لنحو         األمموأشارت  ". المقبول

  . بسبب نقص العملة في األراضي الفلسطينية
  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
   المستوطنين يصلون إلى الخليل لمنع إخالء أحد المنازلآالف .١٧

 أغلق، الذي   اإلبراهيمي الخليل ألداء طقوس دينية في الحرم        إلىوصل أمس آالف المستوطنين     : رام اهللا 
ومن المقرر حسب خطة وضعها مستوطنو الخليـل، ان يبقـى           . لمدة يومين في وجه المصلين المسلمين     

 المحكمة العليـا األحـد أمـرا        أصدرتالذي  " الرجبي" منزل   أخالءالء في الخليل لمواجهة     آالف من هؤ  
  . ، لكن المستوطنين لم ينفذوا القرارأيام ٣بإخالئه خالل 

 الجهات األمنية المختصة بتنفيذ قرار محكمـة العـدل          إلىوكان وزير األمن الداخلي آفي ديختر، أوعز        
 لـيس بمثابـة     إسرائيلازع عليه في الخليل، وأكد أن تطبيق القانون في          العليا بإخالء سكان المنزل المتن    

ويقول المستوطنون إنهم اشتروا المنزل من مالكه فايز الرجبي، الذي نفـى بـشدة              .  مهمة وإنماتوصية  
ـ        . صحة ادعاءات المستوطنين    إن" الـشرق األوسـط   "وكان محامي الرجبي سامر شحادة، قال سابقا لـ

 يدعون أنهم اشتروه من فلسطيني، يسكن في        وإنما المستوطنين ال يملكون أي وثائق،       المنزل لم يبع، وان   
  ".عمان كان الرجبي، ينوي بيعه المنزل ثم تراجع عن ذلك

  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط
  
   يهود ينتقلون إلى يافا لتكون منطلقا نحو هدم األقصى وبناء الهيكل مكانهمتطرفون .١٨

ستوطنين اليهود، الذين انتقلوا من مستعمرة قرب رام اهللا إلى يافـا، هـدفهم              لم يخف زعيم الم    : تل أبيب 
الحقيقي، وهو ليس فقط تطهير المدينة من مواطنيها العرب، بل االنتقال إلى هدف أكبر وأخطر، هو هدم                 

  .المسجد األقصى وإعادة بناء الهيكل اليهودي مكانه
ة الدينية الجديدة في يافا، ان ما يفعله في هذه المدينـة             عاما، رئيس المدرس   ٥١وقال الرباي الياهو مالي،     

 اليهود اليساريين في شمالي تل أبيب بأن يتركـوا          أقناعهو جزء من مخطط كبير استراتيجي، يرمي الى         
مفاهيمهم الساذجة حول إمكانية التعايش المشترك مع العرب في اسرائيل أو في القدس، وينـضموا الـى                 

ة وأهدافها الوطنية في بناء دولة يهودية قوية تفرض وجودها، وتضع حدا ألفكـار              تيار الصهيونية الديني  
وغيرهما من الحركات الحزبية القومية والدينية      " حماس"ابادة إسرائيل التي ينميها العرب المتطرفون في        

  .الراديكالية
  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
  خوض االنتخابات العامة العربية الوطنية في إسرائيل توحد صفوفها لاألحزاب .١٩

باشرت األحزاب العربية الوطنية في إسرائيل محادثات ثنائية وجماعية فيما بينها بغية توحيـد               :تل أبيب 
وتأتي هذه المحاوالت فـي     . صفوفها وخوض االنتخابات العامة للكنيست بقائمة انتخابية واحدة أو اثنتين         
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فقد .  مقعدا ١١ إلى ١٠فاع تمثيل هذه األحزاب من       احتمال ارت  إلىضوء استطالعات الرأي التي أشارت      
الحركـة  ( القائمة العربية الموحدة التي تضم ثالثة أحـزاب          أنفي استطالعها   " هآرتس"ذكرت صحيفة   

، ستحافظ على قوتهـا أربعـة نـواب،         )اإلسالمية والحركة العربية للتغيير والحزب الديمقراطي العربي      
 مقاعد والتجمع الوطني الديمقراطي سـيهبط       ٥ إلى ٣اواة سترتفع من    والجبهة الديمقراطية للسالم والمس   

  .  الى مقعدين٣من 
  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
  جاهز للعمل الشهر المقبل" إسرائيل"الرادار األمريكي في :  الجيش اإلسرائيليإذاعة .٢٠

لذي نصبته الواليات   أن الرادار المتطور المضاد للصواريخ ا     " اإلسرائيلي"ذكرت إذاعة الجيش    : ب.ف.أ
في مواجهة احتمال إطالق صواريخ بالستية، سيـصبح        " إسرائيل"المتحدة جنوب فلسطين المحتلة لحماية      

  .كانون األول/ عمالنياً في منتصف ديسمبر
  .ويقوم العسكريون األمريكيون الذين سيتولون تشغيله، حالياً بآخر التجارب عليه كما قالت اإلذاعة

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   لتلبية االحتياجات والمراكز الحقوقية تناشد لرفع الحصارتستخدم علف الطيور غزة مخابز .٢١

ن المخـابز   أ ،صحاب المخابز أ رئيس جمعية    ،أعلن عبد الناصر العجرمي   : وكاالت وال حامد جاد  -غزة  
 إلـى عالف الطيور والحيوانات وتحويله     بدأت منذ الخميس الماضي بطحن القمح الرديء المخصص أل        "

صـل  أثالثين مخبزا توقفت عن العمل كليا من        " ن أكثر من    أ إلىشار  أو ".دقيق لتلبية احتياجات السوق   
ـ    أن مخبزا، كما    ٤٧ ، موضـحاً  " الباقية تعمل على الكهرباء التي تنقطع باستمرار       ١٧ ثمانية مخابز من ال

  ".طالقن ما يتم انتاجه ال يغطي السوق على اإلأ"
افعي، رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية وضع المزارعين الفلسطينيين في          من جهته وصف أحمد الش    

 ٥هذا الموسم بالسيئ والبائس مشيرا إلى أن المزارعين باشروا تسويق منتجاتهم في أسواق غزة بقيمـة                 
خمـسة  " شيكال   ٢٥للكيلو جرام في حين أن سعره يصل في األسواق األوروبية إلى            " دينار واحد "شواكل  
  ".ردناني

ثر على مدى تمتع المواطنين     أ"ن الحصار االسرائيلي    أوأعلنت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان في بيان        
الفلسطينيين بحقوقهم االنسانية المعترف بها في منظومة حقوق االنسان، ما يهدد حياة المدنيين في قطـاع               

  ".غزة الذين اصحبوا يعيشون كارثة انسانية
يشعر ببالغ القلق جراء التدهور الـسريع لالوضـاع         "نه  أ إلىنسان، فاشار   ما مركز الميزان لحقوق اال    أ

  ".االنسانية
كافة المنظمات الدولية واالنسانية بوضع حد السـتمرار        "بدوره طالب المركز الفلسطيني لحقوق االنسان       

ور سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في اغالق المعابر الحدودية لقطاع غزة، مـا يزيـد مـن تـده                 
  ". مليون فلسطيني يعانون من مخاطر كبيرة١,٥االوضاع االنسانية لنحو 

  ٢٣/١١/٢٠٠٨، نالغد، األرد
  

  تحذر من نفاذ مخزون المواد الغذائية في غزة" أوتشا" .٢٢
 التابع لألمم   "أوتشا"كد تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة           أ: نيويورك

 نـوفمبر   / منذ الخامس من تشرين الثاني     "إسرائيل"غالق كل المعابر بين قطاع غزة و      إرار  المتحدة، استم 
الجاري، ما أدى إلى خفض امدادات السلع الواردة للقطاع، خصوصاً المواد الغذائية الـضرورية التـي                

  . نوفمبر الجاري/ تشرين الثاني١٧ الى ٥منعت مطلقاً في الفترة من 
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وكالة االمم المتحدة لغوث    "عالمي لألمم المتحدة في القاهرة أمس إن        المركز اإل وقال التقرير الذي وزعه     
تعاني من نفاد مخزونها من المواد الغذائية، وعلقـت بـرامج           ) ونروااأل ("وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  

بعـد  الجاري  ) نوفمبر( تشرين الثاني    ١٧ ألف فلسطيني، لكنها استأنفت نشاطها       ٧٥٠توزيع الغذاء لنحو    
  . شاحنة محملة بالمواد الغذائية وتسع شاحنات تجارية٢١ حيث دخلت "كريم شالوم"افتتاح معبر 
 شاحنة كل يـوم     ١٥قل من متوسط حاجاتها البالغ عددها       أونروا تعتبر أن معدل مخزونها      االوأوضح أن   

ح بدخول المزيـد مـن     الستمرار العمليات االنسانية بشكل طبيعي، وما زال الوضع دقيقا إذا لم يتم السما            
  . القطاعإلىالشاحنات 

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
   اهللا حنا يدعو إلى التضامن مع عائلة الكرد وأطفال غزةعطا .٢٣

دعا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، المطران عطا اهللا حنا، أبناء القدس خاصة وشعبنا               :رام اهللا 
التضامن "وقال  . قدسية التي طردها االحتالل من منزلها      التضامن مع عائلة الكرد الم     إلىالفلسطيني عامة   

وطالب حنا الهيئات    ".مع أم كامل هو ليس تضامنا مع شخص، وإنما هو تضامن مع قضية وطنية عادلة              
كمـا شـدد علـى ضـرورة         .والمؤسسات والشخصيات ورجال الدين بأن يقفوا الى جانب هذه األسرة         

، داعياً الى تكثيف جهود فك الحصار عـن أطفـال غـزة             التضامن مع الشعب المحاصر في قطاع غزة      
  .الجائعين المحرومين من أبسط مقومات الحياة

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   حق العودة يبدأ في دمشق اليوممؤتمر .٢٤

، يبدأ اليوم في دمشق الملتقى العربي الدولي لحق العودة          )العودة حق ثابت  (تحت شعار    : الخليج -دمشق  
 شخـصية   ٤٥٠٠دى يومين في قصر األمويين للمؤتمرات، بحضور أكثـر مـن            أعمال مؤتمره على م   

وسيتحدث في الملتقى عدد من المفكرين العـرب واألجانـب           . بلداً ٥٤فلسطينية وعربية ودولية يمثلون     
جـورج غـالوي،    . منير شفيق، د  . د. فهمي هويدي . د. عزمي بشارة . سلمان أبو ستة، د   . د: (أبرزهم

  . سلسلة ندوات حول حق العودةوستقام). جانو نار.د
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  تتهم مصر بالمشاركة في حصار غزة األوروبية لرفع الحصار عن غزةالحملة .٢٥

أعلنت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة وعدد من المنظمات الحقوقية واإلنسانية والشعبية، أمس،              
ة في عدد من الـدول األوروبيـة لالحتجـاج علـى     استعدادها للقيام باعتصامات أمام السفارات المصري 

وعبـرت عـن    ". الرفض الشعبي األوروبي لدور مصر في المشاركة بالحصار       "الحصار واإلعراب عن    
تقديرها للدور التاريخي للشعب المصري في مناصرة القـضية الفلـسطينية، لكنهـا شـددت علـى أن                  

   ".التاريخييضر بصورة مصر ودورها "االستمرار في إغالق معبر رفح 
من جهة أخرى، قالت الحملة إن الوفد البرلماني الدولي الذي منع مطلع الشهر الحالي من زيارة القطـاع                  
استنكر عبر رسائل بعث بها إلى السفارات المصرية في أوروبا، قرار الحكومة المصرية بمنع الوفد من                

  .دخول القطاع
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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   طفل فلسطيني العام الجاري١١٧ استشهاد أكثر من :عن األطفالالحركة العالمية للدفاع  .٢٦
، اسـتمرار االنتهاكـات لحقـوق    "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال ـ فرع فلـسطين  "أكدت : رام اهللا

األطفال الفلسطينيين، في ظل حالة الصراع مع إسرائيل وحالة االقتتال الداخلي، بـالرغم مـن إعـالن                 
والفلسطيني التزامهما باتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها إسرائيل فـي            الطرفين اإلسرائيلي   

  .١٩٩٥ واعتمدتها السلطة الفلسطينية في عام ١٩٩١عام 
 / شباط ٢٧وأشارت الحركة إلى أنه خالل العام الجاري، قامت القوات اإلسرائيلية في الفترة الواقعة بين               

على قطاع غزة، تسببت الغـارات      " الشتاء الدافئ "عسكرية أسمتها    مارس بإطالق حملة     / آذار ٣فبراير و 
 طفال،  ٣٣ فلسطينيا، من بينهم     ١١٧الجوية والعمليات العسكرية البرية خالل هذه األيام القليلة بمقتل نحو           

فقد قتل سبعة أطفال بما فيهم رضيعة عمرها لم يتجاوز الستة أشهر داخل منازلهم، وتسببت هذه الحملـة                  
  . فلسطينيا ربعهم أطفاال٢٠٠ية أيضا بجرح أكثر من العسكر

 طفال فلسطينيا على األقل قد قتلـوا نتيجـة          ١٠١ووفقا لتوثيق الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، فإن         
 في المئة نتيجة لحالة االقتتـال       ١٣ في المئة منهم قتلوا على يد الجيش اإلسرائيلي و         ٨٧لحالة الصراع،   

ل الفلسطينية المسلحة أو نتاج لسوء استخدام السالح والمتفجرات، فيما أصيب أكثـر             الداخلي بين الفصائ  
 طفال فلسطينيا، نتيجة العمليات العسكرية اإلسرائيلية منذ بداية العام الحـالي ، ويـشكل ذلـك                 ٤٥٠من  

  .انتهاكا صارخا لحق األطفال الفلسطينيين بالبقاء والنماء
 حال من األعوام السابقة بالنسبة لألطفال المعتقلين، حيث تم اعتقـال           وأكدت أن هذا العام، لم يكن بأفضل      

 طفال فلسطيني يقبع في السجون      ٢٩٧المئات منهم على يد القوات اإلسرائيلية، مشيرة إلى أنه يوجد اليوم            
ومن ضمن هذه المخالفات إلقـاء      " أمن إسرائيل "اإلسرائيلية على خلفية ارتكابهم مخالفات مزعومة تمس        

  .جارة تجاه جدار الفصل، ومن بين هؤالء األطفال المعتقلين ست فتياتالح
  ٢٣/١١/٢٠٠٨المستقبل 

  
   الحجحجاج غزة يتظاهرون من أجل السماح لهم بأداء مناسك .٢٧

ندد، أمس، حجاج قطاع غزة بمحاولة منعهم من أداء فريضة الحج لهذا العام، مطـالبين بتـدخل                  :غزة
   . المعنية وإنقاذ موسم الحج ألهالي القطاععربي وإسالمي للضغط على األطراف

   ٢٣/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
  

  
  حملة تبرعات لالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق: األردن .٢٨

انطلقت في عمان حملة لجمع تبرعات لمساعدة الالجئين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل بـين                :وام
الحملة التي أطلقتها النقابات المهنية األردنية وتأتي بعد زيارة إلى          وتهدف هذه    .الحدود السورية والعراقية  

 فلسطيني يقيمـون فـي      ٨٠٠ ـ ل وإنسانيةمخيم النتف الواقع في تلك المنطقة إلى جمع مساعدات غذائية           
  .  خيمة في تلك المنطقة٢٥٠

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

  المخيمات في لبنانمن السالح الفلسطيني داخل  هاقلقتعّبر عن  المتحدةاألمم  .٢٩
حذرا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في تقريره الثـامن عـن تنفيـذ                :  علي بردى  -نيويورك  

ال يـزال يمثـل تهديـداً       " وقال     من السالح الفلسطيني داخل مخيمات الالجئين وخارجها          ١٧٠١القرار  
فـتح  "و"  القيادة العامـة   -لتحرير فلسطين   الجبهة الشعبية   "، موضحاً أن    "خطيراً الستقرار لبنان وسيادته   

.  الـسورية  -ال تحتفظان ببنى تحتية شبه عسكرية، وخصوصاً على طول الحدود اللبنانيـة             " االنتفاضة
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وفيما يخص مسألة استمرار تدفق السالح عبر الحدود اللبنانية؛ حض األمين العام الحكـومتين اللبنانيـة                
  . عالقات دبلوماسية واإلسراع في ترسيم الحدود بين البلدينوالسورية على مواصلة جهودهما إلقامة 

  ٢٣/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  
  
  يثير القلق" عين الحلوة"الوضع في : سعد أسامة .٣٠

 الوضع الخطير   إن أسامة سعد    ]اللبناني[رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب     : جنوب لبنان / صيدا
، يثيران القلق البالغ    "لسل الشائعات الكارثية التي يجري الترويج لها      مس"في مخيم عين الحلوة، وما وصفه       

 والحياة اليوميـة    االقتصاديةبين أبناء المخيم وفي مدينة صيدا وجوارها ، وينعكسان سلبياً على الحركة             
  .للمواطنين

 العدالـة،   إلـى " جند الشام "و" فتح اإلسالم "نحن إذ نطالب بتسليم المطلوبين من       " :وقال سعد في تصريح   
 فلسطيني أو مـن     -نحذر من الدعوات المشبوهة إلى تفجير األوضاع في المخيم بواسطة قتال فلسطيني             

ذلك ألن أي تفجير للوضع سوف يـؤدي إلـى          .  بين الجيش اللبناني وأبناء المخيم     اشتباكات افتعالخالل  
 خـسارة سياسـية تـصيب       إزهاق أرواح بريئة ووقوع خسائر كبيرة، فضالً عما يمكن أن ينتج عنه من            

  ".لبنان، كما تصيب القضية الفلسطينية
وال يخفى أن أبناء المخيم ال يتحملون أي مسؤولية عن وجود التنظيمات اإلرهابية، بل إن مـن                 :" أضاف

  .يتحمل المسؤولية هي تلك القوى التي رعت اإلرهاب داخل المخيم وخارجه
  ٢٣/١١/٢٠٠٨المستقبل 

  
  لى وقتإالحلوة تتم بعيداً من األضواء وتحتاج جهود تسليم مطلوبي عين  .٣١

فـتح  "ذكرت مصادر معنية بالبحث عن هؤالء المطلوبين وفي طليعتهم األمير الجديـد لتنظـيم               : بيروت
أن الفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية المقتنعـة       " الحياة"لـ  ) أبو محمد (الرحمن عوض    عبد" اإلسالم

ن في المخيم، مصرة على تجنيب عين الحلوة أي صدام شبيه بالـذي             بأن عوض وغيره ما زالوا مختبئي     
حصل في مخيم نهر البارد وأن االجتماع على العمل من أجل تسليم المطلوبين مستمر وسـط ضـغوط                  

  .كثيرة لتحقيق هذا الهدف
  األمر قد يأخذ بعض الوقت، وأن جهود       أن" الحياة"وأوضحت المصادر المعنية في مخيم عين الحلوة لـ         

بعض القادة بمن فيهم إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، تتم بعيداً من وسائل اإلعـالم وأن                   
 السلطات القضائية   إلى أيام فتوى في تصريح تلفزيوني تجيز تسليم المطلوبين          ٣الشيخ حمود أصدر قبل     

واعتبـرت هـذه    ". بينمن أجل مصلحة الجماعة ولتجنيبها الخطر الذي قد ينجم عن عدم تسليم المطلـو             "
المصادر أن هذه الفتوى هدفها التمهيد إلقناع عوض، ومن معه، بالجانب الفقهي مـن ضـرورة تـسليم                  

وذكرت المصادر أن قادة الفصائل في      .  القضاء اللبناني، تمهيداً للتفاوض معهم على هذا األمر        إلىأنفسهم  
ا الهدف وهناك رصد لألمـاكن التـي        سيواصلون ممارسة الضغوط عبر وسائل عدة لتحقيق هذ       "المخيم  

، "وإال سيدرسون كيفية تحقيق ذلك على طريقة آخر الدواء الكي         ... يحتمل أن يكون اختبأ فيها المطلوبون     
 الجيش اللبناني، لكن المصادر إياها شددت علـى أن هنـاك   إلىإذا تعذر إقناع هؤالء بأن يسلموا أنفسهم   

  . مقبولة لتسليم المطلوبين نهايةإلىجهوداً لتحقيق تفاهمات تؤدي 
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  ممنوع اللعب بالمخيمات وأهلها شرفاء يطلبون مالذ الدولة اللبنانية:  الحريريبهية .٣٢

الجنة اللبنانيـة   "أكدت وزيرة التربية اللبنانية بهية الحريري خالل ترؤسها االجتماع الدوري لـ            : بيروت
، مشيرة الى ان    "ية منع كل محاولة للعب بورقة المخيمات الفلسطينية       أهم"،  " الفلسطينية للحوار والتنمية   -
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الغالبية التي تعيش في مخيم عين الحلوة هم أناس مدنيون شرفاء لديهم حقوق وعليهم واجبات، واألهـم                 "
  ."أنهم جميعاً يطلبون أن تكون الدولة اللبنانية هي المالذ األساسي بالنسبة إليهم

 الفلسطيني في لبنان له حقوق في التعليم والصحة والعمل وحفظ الكرامة، وأي             الوجود": وقالت الحريري 
مقاربة للواقع الحالي ال بد من أن تأخذ جذور المشكلة والوضع المأسوي الذي تعيشه المخيمـات، ال ان                  

بالهمة الكبيرة لدى مختلف القوى الفلسطينية في مخيم عـين الحلـوة            "ونوهت  . "تؤخذ في شكل سطحي   
الكل متجاوب، من القوى اإلسالمية وفصائل المنظمة       ": ، وقالت "ادة الكبيرة لعملية فرض االستقرار    واإلر

والتحالف، وهذا الملف الذي وصلنا به الى هذه المرحلة، يجب أن يبقى في المقدمة كي نستطيع منـع أي                   
  ."محاولة للعب بالمخيمات بأي شكل من األشكال

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

  ع تهريب الوقود إلى غزة وتغلق محطات سيناءمصر تقرر من .٣٣
أصدرت السلطات المصرية أمس، قراراً بإغالق محطات الوقود في محافظة شمال سيناء مـا               :العريش

في الجالونـات   ) السوالر، والبنزين (بين الساعة الثانية عشر ليالً إلى السادسة صباحاً، ومنع بيع الوقود            
إن محافظة شمال سيناء تعـاني      : "ر عام وزارة التموين في المحافظة     وقال محمد حسين مدي    .البالستيكية

إن التهريب إلى غزة    : "وأضاف ".من أزمة وقود بسبب تهريبه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي          
  ".عبر األنفاق تسبب في نقص حاد في كميات السوالر الموجودة في محطات بيع الوقود

 من المعدات المستخدمة في الزراعة توقفت عن العمل بسبب نقـص        وأوضح مسئولون محليون أن العديد    
  .الوقود

وقررت محافظة شمال سيناء منذ قرابة شهر منع بيع السوالر في األواني البالستيكية لألشخاص الذين ال                
يمتلكون معدات زراعية وإغالق كل محطات بيع الوقود ما بين الثانية عشرة ليال إلى السادسة صـباحا                 

 ألف لتر من    ١٧٠وتمت هذا األسبوع مصادرة حوالي       .ة أزمة نقص السوالر والحد من التهريب      لمواجه
  .السوالر كانت مجهزة للتهريب إلى غزة

 ألف لتر اكتشفت السبت في مخبأ على عمق مترين تحت األرض في وادي              ٣٠إن  : "وقال مسؤول امني  
  ".األخضر بالقرب من مدينة العريش

   ٢٣/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
  
  اللجنة السعودية إلغاثة الفلسطينيين تستأنف توزيع المساعدات بقطاع غزة .٣٤

وجه وزير الداخلية المشرف العام على اللجنة السعودية إلغاثـة الـشعب الفلـسطيني              :  واس -الرياض
  .العزيز باستئناف توزيع الدفعة الثانية من السالل الغذائية صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد

باشرت اللجنة توزيع هذه الدفعة من السالل الغذائية والتي تشتمل على المواد الغذائية المختلفة التي تلبي                و
 ١١االحتياجات الضرورية للمتضررين في القطاع من المواد األساسية في الغذاء بتكلفة إجمالية بلغـت               

  . ماليين دوالر٣بما يعادل ,  ألف ريال٢٥٠مليوناً و
ير الداخلية رئيس اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني ساعد العرابي الحـارثي         وأوضح مستشار وز  

أن المشروع يأتي في إطار ما تقدمه مملكة اإلنسانية للشعب الفلسطيني وتلبية للحاجة الماسة التي يعيشها                
  .المتضررون داخل قطاع غزة

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الوطن السعودية، 
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  لغطرستهما" اإلسرائيليين"سفير والقنصل  جامعة اسطنبول يطرد الرئيس .٣٥
وقنـصلها لـدى تركيـا، بـسبب     " إسـرائيل "طرد رئيس جامعة اسطنبول التركية مسعود بارالق سفير     

عن بارالق قوله إنه اضطر إلى إنهـاء        " الجزيرة نت "ونقلت  . غطرستهما وتعاملهما مع تركيا كمستعمرة    
وقنصلها لدى تركيا بسبب تصرفاتهما المتغطرسة التي       " إسرائيل"ة في مقر رئاسة الجامعة مع سفير        مقابل

وقال بارالق إنه اتخـذ     . تمثلث في إدخال حرسهما الخاص إلى مكتب رئيس الجامعة من دون إذن مسبق            
الغرفـة بعـد    قراره أول أمس قبل بدء المقابلة، موضحا أنه سأل السفير والقنصل عن رجلين يقفان في                

نهضت على الفور وذهبت صوب باب الغرفة وقلت لهمـا إن           "وأضاف  . دخولهما فقاال إنهما من الحرس    
إن .. المقابلة تمت بناء على طلبهما فكيف يتصرفان على هذا النحو         "وقال إن   ". المقابلة انتهت وأخرجتهما  

  ".تركيا ليست مستعمرة كي يتصرفا بهذا الشكل
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  "إسرائيل"لحساب " التجسس"شنق إيراني بتهمة  .٣٦

 باإلعـدام  يونيو حكم    / شنقا مواطنا كان صدر بحقه في حزيران       أعدمت أنهامس  أ إيرانأعلنت  : طهران
 .مع الدولة العبريـة   " معركة االستخبارات ازدادت خطورة    "أن، معلنة   "إسرائيل"بتهمة التجسس لحساب    

المدير العام لوزارة االستخبارات المكلف مكافحة التجـسس         "أن رانيةاإلي الطالبية   األنباءوردت وكالة   أو
  ". بتهمة التجسس لحساب النظام الصهيونيباإلعدام شنق علي اشطري الذي حكم عليه أعلن
 على الحدود مع كردسـتان العـراق،        أخيرا" إسرائيلية أسلحة يحملون   إرهابيين أربعة" اعتقال   أعلنكما  

تقـوم  " محاوالت اختراق "وحذر من   ". إيران في   األشخاصون اغتيال عدد من     كانوا يريد  "أنهمموضحا  
  ".من خالل شبكات االتصاالت، خصوصا االنترنت "اإلسرائيلية االستخبارات أجهزةبها 

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  "إسرائيل"الجماعات اليهودية المتطرفة تعيد التذكير بهشاشة الديموقراطية في : تحقيق .٣٧

، يوفال ديـسكين، خـالل االجتمـاع        )شاباك(حذر رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي       : أنطوان شلحت 
، من احتمال اندالع مواجهات     ٢٠٠٨نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية المنعقد في      

اب واسعة بين المستوطنين وقوات األمن اإلسرائيلية، في حال قررت الحكومة إجالء مستوطنين واالنسح            
، عاموس  "هآرتس"وأفاد المراسل والمحلل العسكري في صحيفة       . من أراض فلسطينية في الضفة الغربية     

احتمال وقوع اغتيـال سياسـي      "هارئيل، بأن ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن ديسكين، في شأن            
لم يتحدث فـي شـكل      ) باكشا(، لم يكن دقيقاً تماماً، وأن رئيس        "جديد تنفذه عناصر من اليمين المتطرف     

توجد " في عنف اليمين وإنه      "تصاعداً"يالحظون  ) شاباك(واضح عن اغتيال سياسي، وإنما قال إن أفراد         
مؤشرات كثيرة تشير إلى أنه في حال حدوث عملية سياسية، قد ينشأ وضع يتم خالله استخدام الـسالح                  

قولها إن ديـسكين يتحـدث فـي        ) باكشا(ونقل هارئيل عن مصادر مطلعة في       . "من أجل وقف العملية   
اغتيال قائد سياسي، عملية مسلحة ضد عرب، االعتداء على أفراد قـوات            : األساس عن ثالثة احتماالت   

  .األمن اإلسرائيلية
تحقيقات أجريناها أظهرت وجود استعداد بمستوى عال جداً لدى         "وقال ديسكين خالل اجتماع الحكومة إن       

الستخدام العنف، ال بمستوى الحجارة فقط وإنمـا  ) وطنين واليمين المتطرفأي غالة المست (هذا الجمهور   
ما نراه اليوم نـاجم عـن شـرخ    "واعتبر أن . "السالح، من أجل منع أو وقف خطة سياسية كهذه أو تلك       

وهذا مستمر منـذ    . فقط) الضفة الغربية (عميق لدى الجمهور القومي، غير منحصر في يهودا والسامرة          
وبـدأ  ). ٢٠٠٦(عمونا فـي    ) البؤرة االستيطانية غير القانونية   (وحتى إخالء   ) ٢٠٠٥(في  فك االرتباط   

. "بـالحرب ننتـصر   "، ووصل اآلن إلى     "بالمحبة ننتصر "هؤالء مقاربتهم خالل فك االرتباط تحت شعار        
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 وناشطين آخرين من منطقة الخليل، يحاولون تـشويش         "ناشطي التالل "وأضاف ديسكين أن ما يسمى بـ       
.  قوات األمن من أجل إفشال ضبط القانون، وأن هؤالء الناشطين نجحوا في أفعالهم حتـى اليـوم                 عمل

إلى أن هناك بضع    ) شاباك(وتشير تقديرات   . وحذر من أنهم سيوسعون نشاطهم إلى داخل الخط األخضر        
ين أنه  وادعى ديسك . مئات من أمثال هؤالء الناشطين، وبينهم بضع عشرات يعملون على تأجيج األوضاع           

، وهم مدفوعون بهدف واحد هو عدم تمكين قوات األمن من إخـالء             )للمتطرفين(ال توجد قيادة واضحة     "
  . من بؤر استيطانية"أشخاص

، التي تتعقب نشاط غـالة المـستوطنين فـي          "الشعبة اليهودية في شاباك   "من جانبه أشار هارئيل إلى أن       
، أن  ٢٠٠٧) ديـسمبر (ضر، قدرت في كـانون األول       الضفة الغربية واليمين المتطرف داخل الخط األخ      

 وهما القيـادة الـسياسية      -التهديدات من جانب اليمين المتطرف على غايتي الحراسة األساسيتين للشعبة           
في حينه أن   ) شاباك(واعتبر  .  هي تهديدات في مستوى متدنٍ نسبياً      -اإلسرائيلية والحرم القدسي الشريف     

 إلخـالء   "خطر ملمـوس  "، قبل ذلك بشهر، وما دام اليمين ال يرى وجود           على رغم عقد مؤتمر أنابوليس    
أن تصعيداً كالمياً كان بدأ حينئذ لكنـه لـم          ) شاباك(ورأى  . بؤر استيطانية، فإنه لن يمارس عنفاً متطرفاً      

  .يترجم إلى ممارسات ميدانية
اراتية محددة في شأن وجود     ، على ما يبدو، معلومات استخب     )شاباك(وكتب هارئيل أنه ال توجد في حيازة        

فقـد بـدأ    . على رغم ذلك، فإن نشاط اليمين المتطرف العنيف تصاعد أخيـراً          . نية لتنفيذ اغتيال سياسي   
) شـاباك (، الذي أصبح بارزاً في اآلونة األخيرة، علماً أن          "نهج العقوبة "المستوطنون المتطرفون يتبعون    

المستوطنون من خالل هذا النهج إلى إنـشاء ميـزان          ويسعى  . ٢٠٠٧كان قد الحظ هذا النهج منذ نهاية        
رعب، ينفذ المستوطنون بموجبه أعمال عنف فورية في مقابل قيام قوات األمن اإلسرائيلية بإخالء بيـت                

في بؤرة استيطانية، أو بإصدار أمر يقيد تحركات ناشطين يمينيين مشتبه بهم باعتداءات             ) كرافان(متنقل  
 أنـه   "نهج العقوبـة  "ويعتبر المستوطنون من خالل استخدام      . م قطف الزيتون  ضد الفلسطينيين أثناء موس   

حتى لو لم ينجحوا في منع إخالء بؤرة استيطانية، فإن األضرار التي سيلحقونها عقب ذلك، من خـالل                  
تدمير ممتلكات للفلسطينيين أو اعتداء على ضباط إسرائيليين، ستجعل الحكومة اإلسرائيلية تفكر ملياً قبل              

وبحسب هارئيل، فإنه على رغم أن ديسكين تحدث عـن مئـات            . ن تصدر أوامر بتنفيذ عمليات أخرى     أ
الناشطين في صفوف المستوطنين المتطرفين، في إمكان هؤالء تجنيد آالف المستوطنين للقيـام بأعمـال               

اسـي  المسافة بين اعتداء على أفراد شرطة أو جنود واستخدام السالح ضد زعيم سي            "وأضاف أن   . عنف
  ."يأمر بإخالء مستوطنات، أقصر مما قد يتخيل المرء

، تعـرض المـؤرخ اإلسـرائيلي       ٢٠٠٨سـبتمبر   /  أيلول ٢٥قبل هذا الجدال بشهر ونيف، وتحديداً في        
وقـد  . اليساري، البروفسور زئيف شطيرنهل، لمحاولة اغتيال على خلفية األفكار السياسية التي يتبناهـا            

في حال أن من قام بهذا العمل ليس مجنوناً فرداً، وإنمـا     ":  بدر عنه في القول    تمثل رد الفعل األولي الذي    
إن مجرد تنفيذ   . جهة تمثل تياراً سياسياً أو شعبياً، فإن هذه ستكون بداية انحالل الديموقراطية اإلسرائيلية            

الـدفاع عنهـا    هذا العمل يدل الى هشاشة الديموقراطية اإلسرائيلية، والى الحاجة ألن نتجنّد مـن أجـل                
  ."بإصرار وحزم

وكانت تقديرات صادرة عن الشرطة اإلسرائيلية أشارت إلى أن تنظيماً يهودياً يمينيـاً متطرفـاً، يـدعى                 
، هو الذي يقف وراء محاولة االغتيال هذه، وإلى أن هذا التنظيم يعتزم أن يمس               "جيش التحرير الرسمي  "

رات الشرطة هذه إلى بضعة أدلة عثرت عليهـا فـي           واستندت تقدي . بشخصيات يسارية إسرائيلية أخرى   
بيت شطيرنهل، من بينها العبوة الناسفة التي انفجرت أمام باب بيته، والتي أسفرت عن إصابته بجروح،                
وتبين أن تركيبها يحتاج إلى خبرة، وأيضاً تعقب الجناة له ومعرفة تحركاته، إذ وقع االنفجار لدى عودته                 

 مليون شـيكل لــ   ١,١إضافة إلى وجود مناشير قرب بيته تمنح جائزة بقيمة من رحلة في خارج البلد،   
  ."من يقتل ناشطاً يسارياً"
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غيـر أن معظـم المقـاالت       . وتناولت الصحف اإلسرائيلية محاولة اغتيال شطيرنهل على نطاق واسـع         
ثير الـسلبي   والتحليالت، التي نُشرت مباشرة بعد وقوع الحادث، جاءت متواضعة للغاية في تناول التـأ             

المترتب على المشروع االستيطاني وعلى تطرف المستوطنين على إسرائيل، والذي ينعكس فـي تزايـد               
العنف وخرق القانون في المجتمع اإلسرائيلي من جهة، وفي منع تقدم العملية السياسية في المنطقة مـن                 

  .جهة أخرى
، وهذا يدل في شـكل أكيـد علـى          عملوا بصورة منظمة جداً   "وأوضح أحد ضباط الشرطة أن المعتدين       

والحديث يدور على نشاط موجه، وزرع العبوة       . تصاعد نشاط اليمين المتطرف ضد الناشطين اليساريين      
والشرطة بفشلهما، عندما أعلنا أنهما فوجئا بمحاولـة        ) شاباك(وأقر جهاز   . "الناسفة لم يكن عمالً عشوائياً    

 معلومات في شأن نشاط تنظيم يميني هدفه التعرض لناشطين          المس بشطيرنهل، وأنه لم تتوافر لديهما أي      
هذا االعتداء لم يكن هدفه إخافة المعتدى عليه فحسب، وإنما هـو            "فقد شددت الشرطة على أن      . يساريين

  ."محاولة واضحة للتسبب بأذى له على رغم أن العبوة الناسفة كانت صغيرة
  عن جوهر الديموقراطية اإلسرائيلية

 زاويـة هـشاشة     -مر تبدو الزاوية التي اختار شطيرنهل أن يتطرق منها إلى ما تعرض له              في واقع األ  
 هي األكثر إثارة لالهتمام من سائر الزوايا، إذ ان ما قاله ينم عـن الجـوهر                 -الديموقراطية اإلسرائيلية   

نفـسه أن أبـدى   وقد سبق للـشخص  . الحقيقي لهذه الديموقراطية، والذي عادة ما يتم ستره بغاللة شفافة      
في سياق مقابلة مطولة أدلى بها، قبل تعرضه لمحاولـة االغتيـال بفتـرة وجيـزة، لمجلـة                  (امتعاضه  

  .شكلية ال أكثر/ من كون هذه الديموقراطية رسمية )  اإللكترونية"ديموقراطية"
لية فـي إطـار     ولدى االستعانة بما قاله في تلك المقابلة، في اإلمكان تحديد جوهر الديموقراطية اإلسرائي            

  :العناوين الرئيسة اآلتية
وهذه الحقوق جديدة تماماً، أدخلـت إلـى النظـام    .  هذه الديموقراطية الرسمية ال تشمل حقوق اإلنسان   -

أمـا  . "الـصرامة القـضائية   "السياسي اإلسرائيلي بواسطة المحكمة العليا، عبر ما درج على تسميته بـ            
.  وثيقة إعالنية ليس لها أي مغزى قانوني أو سياسي أو حتى أخالقي             فقد اعتبرت بمثابة   "وثيقة االستقالل "

واألنكى من ذلك أن حقوق اإلنسان تُعتبر في نظر مسؤولين من طراز وزير العـدل الحـالي، دانيئيـل                   
  .فريدمان، عائقاً أمام الدولة وأمام قدرة أدائها، كما لو أن هذه الحقوق تقوض حقوق الدولة

وكانت ثمة ضرورة إلدخالها من البـاب       .  جزءاً من مفهوم إسرائيل الديموقراطي      حقوق اإلنسان ليست   -
عالوة علـى ذلـك، فـإن       . الخلفي، ولذلك فإنها هشة للغاية، وبالتالي فهي ليست مضمونة إلى حد كبير           

معارضي المحكمة العليا رأوا في ذلك هيمنة من جانب القضاة، الذين سرقوا حقوقـاً تخـضع جوهريـاً                  
وإذا كانت هذه األخيرة ال تعبأ بحقوق اإلنسان، فمن هم القضاة كي يحلوا محل تلـك                . لتشريعيةللسلطة ا 
  .لذا، فهو يعتقد أن هذه إحدى من نقاط الضعف األكثر أهمية في الديموقراطية اإلسرائيلية! السلطة؟

ن هـذا صـحيح     وعلى رغم تأكيـده أ    .  يعتقد المسؤولون اإلسرائيليون أن األمن أهم من الديموقراطية        -
أحياناً، إذ في استطاعتك أن تقول إن الحياة أهم من الديموقراطية، يعد ذلك نوعاً من المبررات والذرائع                 
التي يمكن أن تستخدمها فقط في حاالت متطرفة تماماً، غير أن اللجوء إليها يتم أيضاً في حاالت ليـست                   

. ئ، فإن الديموقراطية تغدو مجـرد تـرف       لذا ثمة شعور بأنه عندما يمر المجتمع في وضع طار         . كذلك
على سبيل المثال هناك من يعتقد أنه إذا ما توصلت إلى استنتاج بأن ثمة خطراً وجوديـاً يتهـدد دولـة                     

بمعنى أنك لست ملزماً بالسير أو      ... إسرائيل، فإن في إمكانك تعطيل السيرورات الديموقراطية االعتيادية       
ووفقاً للثقافـة الـسياسية     . ن في استطاعتك تدوير الكثير من الزوايا      التصرف بحسب القواعد المقبولة، وأ    

السائدة يكفي أن تجرى انتخابات وأن تكون هناك أحزاب وحرية تعبير، وفي اللحظة التي يؤخـذ فيهـا                  
  .حسم بواسطة الغالبية ينتهي كل الموضوع في الواقع



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ١٢٦٥:         العدد       ٢٣/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

ي يمكن تصوره، أي مـن زاويـة أو مـن            الديموقراطية تُفهم في إسرائيل بالمعنى األكثر رسمية الذ        -
فما دام في إمكان كل إنسان التصويت، بمعنى وجود مساواة سياسية رسـمية،             . منظور المساواة الشكلية  

ففي الديموقراطية ال تتجسد فقط     . ال يوجد فهم أن الديموقراطية تستوجب ما هو أكثر من ذلك          . فهذا يكفي 
مثل هذا الموقف يعتبر في إسرائيل غيـر  . جتماعية واالقتصادية الحقوق السياسية، وإنما أيضاً الحقوق اال     

وقد . في الديموقراطية، هكذا يزعمون، أنت لست ملزماً بتأمين حقوق اجتماعية         . ذي صلة بالديموقراطية  
 على مواطنيهـا    "تشفق"فالدولة  .  وهو تعبير مستعار من األمريكيين     "شفقة"بدأوا حتى باستخدام مصطلح     

 "منّـة "ن يعانون من ضائقة ال ألنهم يستحقون مساعدة بحكم مبدأ حقوق اإلنسان وإنما بحكم               البائسين الذي 
الديموقراطية ال تستوجب شـيئاً     . وبحسب هذا الفهم، فإن ذلك ليس جزءاً من حقوق اإلنسان         . وليس حقاً 

مبـادئ  وفي اللحظة التي يقوم فيها اإلنسان بـذلك، فإنـه يجـسد             . عدا التصويت في صندوق االقتراع    
لكن هذا الفهم يعود كضربة مرتدة، وهو ما أدركته دول أوروبا مباشرة عقـب الحـرب                . الديموقراطية

لقد أدركت أن الديموقراطية ال يمكن أن تتحقـق إالّ إذا أضـيفت عناصـر ومكونـات                 . العالمية الثانية 
مي للديموقراطية، فأضـافوا  كان واضحاً للجميع أنه لم يعد في اإلمكان االكتفاء بالتعريف الرس    . اجتماعية

  .حقوقاً اجتماعية وأقاموا دولة الرفاه
ال توجـد مـن     . عملياً ذراعاً للحكومـة   ) السلطة التشريعية ( في الثقافة السياسية السائدة يمثل الكنيست        -

السلطوية، التي تنقسم إلى حكومـة وكنيـست، والـسلطة          : ناحية عملية ثالث سلطات وإنما سلطتان فقط      
الكنيست ال يقوم بوظيفته كسلطة تشريعية، بل يشرع ما تريد الحكومة تشريعه، فضالً عن أنه               . القضائية

. وفي الحقيقة، فإن الكنيست هو جثة هامدة، أو جسم ميت، وهذه هي حاله دائماً وأبداً              . ال يراقب الحكومة  
ما هو متبع في الواليات     فهو ال يستطيع استدعاء الوزراء أو كبار موظفي سلك الدولة، ليدلوا بالشهادة، ك            

كذلك فإن الكنيست ال يملك أدوات للحصول على معلومات مستقلة وهو يعيش على ما              . المتحدة وأوروبا 
يقولونه له، في حين أن للكونغرس األمريكي أدوات ووسائل خاصة به، وحين يمثُل رئيس هيئة األركان                

الكنيست ال يستطيع الضغط    .  والضغط عليه  األمريكية أمامه، فإن أعضاء الكونغرس يستطيعون مساءلته      
هذه المشكلة تعتبر   . به) الحكومة(على أحد، ألن أعضاء الكنيست ال يعرفون شيئاً عدا ما تزودهم السلطة             

  .مشكلة أساسية، فالكنيست يعمل في خدمة الحكومة، وليس أكثر من ذلك، وهذه مشكلة عويصة جداً
تشريعية، ثمة أهمية بالغة لوجود سلطة قضائية مستقلة وقوية،          في ضوء الضعف الذي تعانيه السلطة ال       -

فالكنيست . مبدأ التوازن والكبح بين السلطات ال يطبق ببساطة       . إذ ال بد من وجود جهة ما لكبح الحكومة        
وإذا كان هناك من يمارس الكبح فهو الحكومة التي تكبح الكنيست ولـيس             . ال يكبح الحكومة وال يوازنها    

جود سلطة قضائية قوية يعتبر أمراً حيوياً من أجل القيام بوظيفة الكبح، إذ ما هي الطريـق                 إن و . العكس
المتاحة اليوم أمام مواطن متضرر، أو يعتقد أنه تضرر، جراء قرار إداري؟ إنها طريق المحكمة فقط أو                 

وبمـا أن   . افةإحدى الهيئات التطوعية، والتي تتوجه بدورها، في نهاية المطاف، إلى المحكمة أو الـصح             
ولذا أصبحت  . المحكمة: الصحافة تعمل بطريقة انتقائية للغاية، ففي النهاية يصل الجميع إلى المكان نفسه           

  .قيمة هذه المحكمة ال تقدر بثمن
  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  سبتمبر فلسطينياً ولم يقدر تبعات الحدث/  أيلول١١خاف أبو عمار أن يكون منفذ : عبد ربه .٣٨

ترك الرئيس بيل كلينتون لخلفه جورج بوش تقويماً يطعـن فـي جديـة الجانـب                : ربلحاوره غسان ش  
سبتمبر التي لـم    /  أيلول ١١ثم جاءت هجمات    . الفلسطيني ويحمله مسؤولية انهيار مفاوضات كامب ديفيد      

يقدر الرئيس ياسر عرفات جيداً تبعاتها على الصعيد الدولي، فيما ساهمت العمليـات االنتحاريـة فـي                 
  .ويض سلطته وأتاحت للجانب اإلسرائيلي فرصة محاصرته واالنقضاض عليهتق
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في هذه الحلقة يتابع ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية حديثـه عـن                   
  :وهنا نص الحلقة الثانية.  أيلول وذيولها١١عرفات والمفاوضات ويتوقف عند هجمات 

  د؟كم مكثتم في كامب ديفي> 
مشكلة موقفنا انه لم يكن لـدينا       . وحاول كلينتون أن يوفق ما استطاع لكنه لم ينجح        .  حوالي األسبوعين  -

  .مقترحات مضادة لألفكار والمقترحات اإلسرائيلية
  من كان مع إيهود باراك من الجانب اإلسرائيلي؟> 
  .هم كثيرون شلومو بن عامي وزير الخارجية ودان ميريدور واتى به من الليكود وغير-
  واللقاءات بين باراك وأبو عمار؟> 
جلسات اجتماعية أكثر مما هي تفاوض سياسي حقيقي، وإذا حصلت          .  التقيا، لكن كان ذلك على العشاء      -

وسبقت . لقاءات فكانت محدودة وبوجود كلينتون، ومعظم اللقاءات مع كلينتون وأولبرايت وجورج تينيت           
  . إسرائيلي مقابل، كان فيها شلومو بن عامي ومفاوضات سريةذلك مفاوضات كنت أقوم بها مع وفد

  هل أدى هذا الى وثيقة جنيف؟> 
كان من  .  ال، هذه جاءت الحقاً، مفاوضات جنيف لم تكن رسمية، كانت تحضيرية ولم تصل الى نتيجة               -

 نتانياهو علـى    عندما جاء الى السلطة اجتمع مع أبو عمار وكنا اتفقنا مع          . الواضح أن باراك ال يريد حالً     
رفض باراك تنفيذ هذا االتفاق الذي تـم        .  في المئة إضافية من أراضي الضفة الغربية       ١٣أن يخلي نسبة    

لمـاذا  . دعوني أجلس معكم ستة أشهر نتفق خاللها على إخالء كل الضفة الغربيـة            : مع نتانياهو، وقال  
أصر وعرقل  . ض ستة أشهر على الباقي     في المئة ونتفاو   ١٣ في المئة؟ حينها قلنا ال، تعطينا        ١٣تريدون  

هو ال يقّل تطرفاً عن نتانياهو في ما يتعلق باألرض وعـدم            . االتفاق ألنه لم يكن يريد تقديم أي تنازالت       
  .اقتناعه بأوسلو

  باراك غير مقتنع بأوسلو؟> 
  . ال-
  ونتانياهو؟> 
 أوسلو ألنه من حزب العمل، إنما        كان يقول علناً إنه ضد أوسلو، لكن باراك لم يكن قادراً على تجاهل             -

نحن كانت تنقصنا االقتراحات المضادة وتنظيم عملنـا، باإلضـافة الـى الفوضـى              . كان غير مقتنع به   
األمريكية في إدارة العملية، باإلضافة الى أن اإلسرائيليين ظهر أن عندهم آراء ومقترحات، وبدوا كأنهم               

  .إيجابيون
  مب ديفيد واألمريكيون حملوكم المسؤولية؟عملياً انهارت المفاوضات في كا> 
اتفقنا على أن نتابع اللقاءات بعد أسبوعين،       .  قبل مغادرتنا عقد كلينتون جلسة ختامية مع الوفود الثالثة         -

على ان تتخللهما لقاءات ثنائية بين األطراف كي نجسر الهوة ونتغلب على الخالفات، وفي هذه الفترة ال                 
غادرنا بالسيارة من كامب ديفيد الى مطار اندروز وحين         . خر مسؤولية الفشل  يقوم اي طرف بتحميل اآل    

وصلنا كان كلينتون عقد مؤتمراً صحافياً اتهمنا فيه بالمسؤولية عن فشل المؤتمر، وباراك عقد مـؤتمراً                
كبناهـا  نحن لم نرد على التهم، وكان ذلك من أكبر االخطاء التي ارت           . صحافياً أيضاً اتهمنا بالتهمة نفسها    

ألننا كنا التزمنا باالتفاق وال نريد الدخول في معركة  سياسية وإعالمية مع اإلدارة األمريكية خوفاً مـن                  
  .خسارة موقفها

  ثم جاء جورج بوش ولم يحصل شيء مع مجيئه؟> 
 حسب ما قيل كان بوش تلقى تقريراً من كلينتون إن الفلسطينيين أناس غير جـديين، فجـاء وتعامـل                    -

  .شديدة مع ياسر عرفات منذ البدايةبسلبية 
  ولم يحصل لقاء؟> 
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لألمـم  ( أثناء انعقاد الجمعية العامـة       ٢٠٠١وآخر زيارة كانت لعرفات في نهاية       .  أبداً، لم يقبل رؤيته    -
كانت هناك وعود كثيرة بأن بوش سيلتقيه على هامش الجمعية، أو على األقل سيـسلّم عليـه،                 ). المتحدة

 وعود من زوجة ياسر عرفات التي قالت ان لها صالت أمريكية وثيقة بأن يـسلّم                ومن بينها كانت هناك   
  .عليه
   أيلول؟١١وحصل > 
حضرنا الجمعية العامة وعلمنا أن جورج بوش قال لكوفي أنان وكان جالساً الـى              .  أيلول ١١  هذا بعد     -

يعتقـد أننـي    ) عرفـات (هذا الرجل   : جانبه في حفلة استقبال ضخمة في الجمعية العامة لرؤساء الوفود         
شارك أبو عمار في الحفلة ولم يـسلم عليـه بـوش ورفـض              . عليه أن يصافح نفسه بنفسه    . سأصافحه
والمشكلة بـدأت   . صافح كل الرؤساء ولم يسلم على ياسر عرفات الذي ازداد توتره أكثر فأكثر            . استقباله
كان هناك  . ارة من رام اهللا الى غزة      أيلول شاهدت المأساة على التلفزيون وانتقلت بالسي       ١١في  . قبل ذلك 

أبو عمار وخالل انتقالي كلموني على التلفون انه نسب الى تنظيم فلسطيني مسؤوليته عـن الهجمـات،                 
بعدها صارت التلفزيونـات األمريكيـة تعـرض        . فاضطررت الى التكذيب ومن دون أن أرجع الى أحد        

دخلت الـى   .  المهم وصلنا الى غزة   . ارعصوراً ألطفال فلسطينيين يوزعون حلوى ويرقصون في الشو       
هذه ال يمكن أن تكـون عمليـة مـن الخـارج،       : قال لي . مكتب ابو عمار وكان يمشي بقلق وكنا وحدنا       

. قال انفجار داخلي، لم أفهم، ثم أدركت أن قصده انه ترتيب مـن الـداخل              . يفترض أن تكون من الداخل    
  .ينكان خائفاً من أن يكون مرتكبو العملية فلسطيني

  لهذا السبب كان متوتراً وقلقاً؟>  
  . لهذا السبب وحاول إقناعي بأن العملية أمريكان بأمريكان-
  كأنه يحاول إقناع نفسه؟> 
نحـن متخصـصون    .  ألن الطائرات ترتبط دائماً بالذهن باحتمال كبير ان يكون وراءها فلـسطينيون            -

انا عرضت عليه في حينه إرسال برقية الـى         . للذا كان خائفاً من هذا االحتما     . بخطف الطائرات ونسفها  
قلت له ان بوش لديه اآلن عـشرة        . كتبنا البرقية بسرعة وأرسلها   . جورج بوش فوراً باإلدانة والتعاطف    

آالف برقية ولن ينتبه أحد الى برقيتك، واقترحت عليه ان يقدم على خطوة رمزية كالتبرع بالدم تـضامناً    
قلت . صار يناقشني أنه كبير بالسن وال ينفع التبرع بالدم        . مل اإلرهابي مع الشعب األمريكي ضد هذا الع     

له ان الخطوة رمزية فقط، وسبقته الى المستشفى وأتينا بالجمهور ليصطف مـن اجـل التبـرع بالـدم                   
واستدعينا الكاميرات واتفقنا مع الطبيب ان المقصود هو عمل رمزي، ليتر من دم ياسر عرفـات الـى                  

المهم قام بذلك، لكن مـشكلة ياسـر        . نعته بأن التخلص من قليل من  الدم عمل صحي         وأق. شعب أمريكا 
عرفات انه يعتقد ان هذا األمر يكفي، ففي األسابيع التي تلت كنا نتحدث عن وجوب حـصول انعطافـة                   
سياسية في الموقف الفلسطيني أهم ما فيها وقف العمل المسلح، ووقف العمليات المـسلحة كجـزء مـن                  

  .ةاالنتفاض
  هل كان أبو مازن مع هذا الرأي؟> 
لتـستمر االنتفاضـة    : كنا نقـول  .  كان في طليعة من  كانوا مع هذا الرأي، وكان كثر مع هذا الرأي              -

قد يجوز ان   . كانت األمور عندنا واضحة   . بأشكال مختلفة كعنصر ضغط حتى على رغم مجيء شارون        
 ليس كل شيء في يده فليس لدينا جيش نظـامي،           عرفات  لم يكن قادراً على وقف األعمال المسلحة ألن         

لكن كان بإمكانه بذل جهود أكبر، لكنه لم يكن مقتنعاً، أوالً لم يكن يرى ان الـوحش األمريكـي اصـبح                     
  . ايلول وال يجب االصطدام به في ظرف كهذا١١مسعوراً بسبب احداث 

  وكان هناك شارون؟> 
. لسطينيين واالنقضاض على أوسلو وكل ما تم إنجـازه         كان شارون يريد انتهاز هذه الفرصة لنهش الف        -

حضر خطـاب جـورج     .  ايلول في أمريكا وعلى المستوى الدولي      ١١ياسر عرفات لم يدرك ماذا تعني       
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من ليس معنا فهو ضدنا، والخطاب في رأيي تضمن حماقة سياسية كبـرى، فلـيس               : بوش الذي قال فيه   
ستوى وصل الجنون األمريكي في تلك اللحظة الـذي كـان           هكذا يصنّف العالم، إنما كان يدل الى أي م        

شارون فهم القصة واستخدمها ضدنا الى أقصى حد وزادت الطـين بلـة             . يتوجب استيعابه وليس تحديه   
  .فضيحة كارين

  السفينة كارين اي؟> 
نطالق  أعتقد ان االستخبارات اإلسرائيلية كانت تعرف عن السفينة وصفقة السالح منذ البداية ونقطة اال              -

وتركوها تصل الى المياه اإلقليمية الفلسطينية، وألقوا القبض عليها وجروها وعرضوا األسلحة إلثبات ان              
  .ياسر عرفات متورط في عمل إرهابي كبير، وال يريد الوصول الى تهدئة وإنما يريد فتح أكثر من جبهة

  هل كانت للسلطة عالقة باستخدام السفينة؟> 
: ، وكان يقول  "اتهامات سخيفة "نفي هذه التهمة واعتبارها بحسب تعبيره المحبب،         ياسر عرفات اكتفى ب    -

البعض نصحنا بأن يرسل عرفات الى بوش رسـالة         . ما حاجتي الى هذا السالح، وكان يرفض هذه التهم        
  .يقول فيها ان هذا خطأ وقع

  من الذي نصحه؟> 
ا بأن يقول عرفات ان هناك خطأ وقـع          ال أذكر لكن بعض الفلسطينيين وحتى بعض األمريكيين نصحن         -

لم يستجب أبـو عمـار لهـذه       . وأنا أتحمل مسؤوليته وهذه ستكون المرة األخيرة ويتوقف الموضوع كله         
 باقتحام المدن وتطويق    ٢٠٠٢وبعد ان قام شارون في العام       . النصيحة، ضغط األمريكيون أكثر من مرة     

بوش للقيام بهذه العملية، كان الضغط يزداد على        ياسر عرفات وحصاره، وبعد ان أخذ ضوءاً أخضر من          
  .عرفات أن يعمل انعطافة في السياسة، باعتبار انه يعرف موازين القوى وكيف تتغير

  لكنه كان قد تقدم في السن؟> 
 كان يائساً من أن يحصل تغيير في الموقف األمريكي أو اإلسرائيلي، وكان يعتقد ان المناورات القديمة                 -

عرفات لـم يكـن     . ى األزمات ومحاولة الهروب وكسب الوقت تصلح في الظروف الجديدة         كالتحايل عل 
 والقوى األخرى   "الجهاد" و   حماسمسؤوالً عن العمليات االنتحارية لكن كان يعتقد انه قادر على استعمال            

ج عنـه   التي تقوم بعمليات انتحارية كأدوات ضغط في يده على اإلسرائيليين واألمريكيين من اجل اإلفرا             
شخصياً وسياسياً، وأنه مقابل استفحال عدوان شارون يمكن ان يشكل هؤالء نقطـة تـوازن لـصالحه،                 

لكن حتى عندما كان يأتي الظرف ويحاول تهدئة هذه اللعبة لم يكن لديه سـالح               . يستخدمها في أي وقت   
  .سوى إصدار بيان يستنكر فيه العمليات االنتحارية ويدعو الى وقفها

 هدفه تقويض سـلطة     "الجهاد" و   حماسكان جزء من العمليات االنتحارية التي كانت تنفذها         برأيك هل   > 
  عرفات وقدرته على التفاوض؟

 الهدف الرئيسي لبعض هذه العمليات لم يكن إلحـاق األذى باإلسـرائيليين، إنمـا إضـعاف الـسلطة                   -
انه، يعني لم تكن تعنيهم علـى       الفلسطينية وتقويضها وإضعاف عرفات تمهيداً لبديل آخر وهو الحلول مك         

  .اإلطالق دعواته الى التهدئة أو الى وقف العمليات
   أم أو هو برنامج إقليمي؟حماسهل هذا كان برنامج > 
 برأيي، هذا البرنامج كان مدعوماً منذ البداية إقليمياً، من طهران ودمشق، وهذا كان البرنـامج الـذي                  -

حتى اإلسـرائيليون الـذين كـانوا       . ماله لصالحه ثم وقع ضحيته    اعتقد عرفات في البداية انه يمكن استع      
يعتقدون انهم يستطيعون تشجيع الحركة اإلسالمية لمواجهة منظمة التحرير إلضعافها صـاروا عرضـة              

  .لضربات القوة والحركة التي ساعدوا على إنشائها
  فات واستنزاف سلطته؟انت تعتقد ان العمليات االنتحارية ساهمت في إحكام الحصار حول ياسر عر> 
 على أنهما قوى مقاومة حقيقية عنـد        "الجهاد" و   حماسإظهار  :  العمليات االنتحارية كان هدفها أمران     -

الجمهور الفلسطيني وتوسيع نفوذها، واألمر الثاني ان اإلسرائيليين كانوا يقومون برد فعـل علـى هـذه                 
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حاولنـا بكـل الوسـائل ان       . ير مؤسساتها العمليات بمزيد من ضرب السلطة وإضعافها وتقويضها وتدم       
نضغط على ياسر عرفات لوقف هذا الجنون الذي يجري، وأمام أعيننا كانت السلطة تنهـار وتـضعف                 

  .وشارون واإلسرائيليون يتسلحون بكل المبررات
   نفذوا عمليات انتحارية؟فتحهناك أشخاص من > 
اتجاهين، اتجاه يقول انهم ما داموا يعاقبونني       كان عرفات موزعاً بين     .  بأعداد محدودة، بصراحة أقول    -

؟ دعوهم  فتحهكذا فيستحقون تلقي الرد بهذا الشكل، ولماذا اصطدم بالحركة اإلسالمية أو جماعات داخل              
على هـذا   . يعرفون ان ياسر عرفات هو في النهاية صمام األمان الذي يجب ان يأتوا إليه لتهدئة الوضع               

لم يكن قادراً على استيعاب أن هذه اللعبة لم تكن تصلح لـذلك           . ول السير الخيط الذي كان كحد السيف حا     
الظرف، ألن شارون كان لديه غطاء أمريكي الى أبعد الحدود، وكان األمريكيون على استعداد لمواجهـة                

  .أي ظاهرة من هذا النوع في شكل دموي وتدميره
كيف كان سلوكه   . ٢٠٠٤ في العام     واستمر الحصار حتى وفاته    ٢٠٠٢حوصر ياسر عرفات في العام      > 

  وهو محاصر؟
في ظل األزمات يشعر أنـه اصـبح محـط          . يتألق في الحصار  .  كان يحب الحصار، إذا صح التعبير      -

اهتمام ويصبح حالة عصبية متيقظة ولديه استعداد عال للعمل والكفاح وهو يريحه كثيراً ألنـه شـخص                 
، بيتي بعيد عن قصره مئات األمتار، وقطعـوا عنـه           في الحصار األول لم اكن معه     . يتمتع بنشاط عال  

االتصاالت لكن كنت أحاول بوسائل مختلفة أن أبقى على اتصال هاتفي معه، وكنـت النـاطق الوحيـد                  
الرسمي باسم السلطة والمنظمة من بيتي، الى حين اقتحم اإلسرائيليون المنزل خالل الحصار كنوع مـن                

ذهبنا تحـت حراسـة سـيارة       . حوا لعدد محدود منا بزيارته    الرسالة، وبعد مرور شهر من حصاره سم      
عسكرية إسرائيلية وفي سيارة أخذتنا من بيوتنا وسط منع تجول فـي رام اهللا وخـراب ونفايـات فـي                    
الشوارع، مدينة محتلة وفيها حرب عسكرية مستمرة منذ شهر، وعند مقره هناك دبابات، الطرق مدمرة،               

، حالة من القذارة، ولما دخلنا الى المقر، كانت الرائحة قاتلة، فـي غيـاب   األسالك الشائكة، انابيب المياه  
دخلنا . المياه، من كل أجهزة الصرف الصحي التي كان يستخدمها مئات من الناس، وهي ستة مراحيض              

على عرفات ووجدنا كما تركناه بالضبط، امامه حلقات كبيرة ويكتب ويوقّع، ال فاكس وال تلفون وال أحد                 
 معه فكيف توقّع على أوراق؟ لكن حتى معنا، ونحن األقرب إليه، كان يحرص علـى إعطائنـا                  تتواصل

  .انطباعاً انه هو قائد في كل لحظة يواصل دوره ويقوم بمسؤولياته في شكل كامل
  كان شجاعاً؟> 
نظيف، جلسنا معه كأننا غادرناه قبل دقائق، لكن الرائحة قاتلة والهواء غير            .  هو يتألق في ظرف كهذا     -

ملوث الى حد كبير، النوافذ مغلقة، الظالم، وهذا الرجل الكبير في السن يعيش في هذه الحال المأسـوية،                  
فكنا نكرر زياراتنا للتشاور معه قبل فك الحصار عنه، وكان يسمح لنا بأخذ حقائب يدوية، وكنت أضـع                  

 فتحت الثالجة لـدي ووجـدت       .سجائر للحرس، سألت عن نوع األكل الذي عنده، وكان كله طعاماً جافاً           
قطع لحم ودجاج فوضعتها في الحقيبة وحملتها ووصلت الى المقر وقلت لهم اسلقوها فقط من اجل تناول                 
شيء دافئ، اعملوا حساء، أي شيء، ورجعت في اليوم الثاني، فقالوا رميناها، ألن ياسر عرفـات قـال                  

عام البقية، كان الى هذه الدرجة يساوي        شخص، ستكفي من؟ لم يقبل ان يختلف طعامه عن ط          ٤٠٠عندي  
نفسه مع اآلخرين، لكنه كان يقظاً سياسياً ولم يكن يحب إظهار ضعفه، وأعتقد ان امراضه الداخلية والتي                 
كانت بأمعائه تفاقمت وكان دائماً يشكو من التهاب معوي ويعالجه باألعـشاب ويـرفض اللجـوء الـى                  

  .حياة والغذاء وثقل الهواء الذي كان يتنفسه تفاقمت امراضهاألدوية، وفي تلك المرحلة وبسبب نوع ال
كان يقظاً جداً، سمع باول منه عن معانـاة         . استقبل ياسر عرفات عدداً من الوفود وبينها وفد كولن باول         

الحصار وأنه بذل جهوده إليقاف المأساة بما فيها العمليات االنتحارية لكن ليس كل شيء في يده، وكـان                  
وعاد ابو عمـار    . يين في حينه ان ليس المطلوب مئة في المئة نتائج إنما مئة في المئة جهد              رأي األمريك 



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ١٢٦٥:         العدد       ٢٣/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

الى عادته القديمة وهي محاولة إبراز أن ال مسؤولية عليه وانه أدى واجبه بشكل كامل وأن اإلسرائيليين                 
رف اآلن هـل انـا      سأقول لك شيئاً وأرجو ان تتذكره، أنا ال أع        : فقال باول له  . استخدموا اسلحة محرمة  

وكانت هذه  . ديموقراطي أم جمهوري، لكن أعرف شيئاً واحداً هو انني صديقك األخير اآلن في واشنطن             
  .أبلغ رسالة قالها باول

  هل زار ابو عمار مرة واحدة؟> 
 لم تكن موفقة، اذ اخذ من باول التزاماً بإرسال مـراقبين دوليـين           "أبو عمار " مرتين، مرة عمل حركة      -

راضي الفلسطينية لإلشراف على وقف إطالق النار، وما ان وصل باول الى القدس الغربية والتقى               الى األ 
لم تكن لعبة من باول، إنما عندما قرأت كتـاب بـوب وودورد        . مع شارون، حتى تنصل من هذا االتفاق      

 شـكوا   عرفت ان بوش أتته شكاوى من تشيني وغيره بأن باول يوسع أشغاله، ويبـدو ان اإلسـرائيليين                
فوراً، وخالل ساعتين أرسلت اليه تعليمات من جورج بوش ان يوقف هذا الموضوع، وتراجع عن فكرة                

  .إرسال مراقبين
  كيف كان ابو عمار يتصرف امام باول خالل الحصار؟> 
 عندما جاء باول مرة ثانية بدأ أبو عمار يحكي له عن قسوة الحصار، وبعد فترة قصيرة دخـل أحـد                     -

ر ومعه ورقة كلينكس وبداخلها نصف رغيف أسود، وضعه امام أبو عمار، فقـضم أبـو     حراس أبو عما  
نحن بصراحة خجلنا من مسرحيات من الدرجـة        . عمار قضمة من الرغيف الحاف األسود وراح يأكلها       

  .الثالثة أو الرابعة وال تجلب عطف أحد
  هل تعتقد ان عرفات تعرض للتسمم قبل نقله للمعالجة في باريس؟> 
ال أستطيع أن أحكم ان ال تسمم، لكن الفرنسيين وضعوا التـسميم            . ست متأكداً من ذلك، وال أدلة عليه       ل -

وأجروا كل االختبارات على كل أنواع الـسموم المعروفـة          . احتماالً أول حين وصل عرفات الى فرنسا      
معاء الغليظة والدقيقة،   وغير المعروفة، ولم يجدوا أثراً للتسمم، ما جدوه التهاب شديد جداً ومزمن في األ             

وتحول الى نوع من تسميم للدم وأدى الى تناقص صفائح الدم، بمعنى ان المشكلة مرضية ناتجـة عـن                   
  .إهمال في معالجة المرض وحالة التسمم البطيء الذي كان يجري

  هل تفتقد ياسر عرفات؟> 
د درويش ان ياسر عرفات     لم أكن أخجل حين أقول انا عرفاتي، ما أعجب محمو         .  جداً، وفي كل لحظة    -

لو ترك ذلك لكان ضيق مساحة االجتهاد عندنا ألن النص المكتوب دائمـاً يحكـم               . لم يترك أثراً مكتوباً   
ولحسن الحظ ان ياسر عرفات لم يترك اثراً مكتوباً وهذا مـن مـآثره، والعرفاتيـة هـي نهـج                    . الناس

 الفلسطينية، لالستقالل الوطني الفلسطيني،     براغماتي مفتوح له مبدأ واحد هو اإلخالص للمصلحة الوطنية        
هذه هي المبادئ العريضة للعرفاتية، لكن من اجل خدمة هذه          . إخالص لقضية استقالل الحركة الفلسطينية    

أنا عرفاتي بهذا المعنى، اآلن هنـاك عرفاتيـة ذات          . المبادئ فكل ميدان البراغماتية الفسيح متاح أمامك      
 عرفات وال يستطيع أحد ان يستعيدها أو يقلدها، أسلوبه في التعامل            صلة بشخص، وهذه ذهبت مع ياسر     

مع األحداث، وطريقته في المخاطبة وطريقة لباسه وأكله وكل ما له عالقة بجوانب الكاريزما الشخصية               
هذه ال تتكرر بل ذهبت معه، إنما منهجه الذي هو الى حد ما الالمنهج سوى التجريب والتعامل مـع              . فيه

وأحياناً، يكون هذا على حساب رؤية الهدف البعيد وكيفية خدمته وأحيانـاً            . أوالً بأول ويوماً بيوم   الوقائع  
تجاهل وقائع، لكن هذا التجاهل لم يكن من صفات ياسر عرفات، هذا التجاهل لوقائع وتحوالت تاريخيـة                 

ا أحمد الشقيري،   كبرى من صفات قادة فلسطينيين سبقوا عرفات، من صفات الحاج امين الحسيني، وربم            
فالتجاهل هذا لم   . من صفات الذين تجاهلوا تحوالت كبرى على غرار التحول في الحرب العالمية الثانية            

يكن من صفات ياسر عرفات طوال سنوات حياته ونضاله، إنما كان من صفاته في المراحل األخيرة من                 
  .حياته وأوقعه في أخطاء كبرى

  ار؟هل زاره محمود درويش خالل الحص> 
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الذين دخلوا أبو مـازن وأكـرم هنيـة وصـائب     .  لم يكن مسموحاً إال لعدد محدود بالدخول الى مقره    -
  .عريقات وانا فقط

  وأبو عالء؟> 
  . كان في منطقة بعيدة، ليس من سكان رام اهللا، لو كان موجوداً فيها لسمح له بالدخول على ما اعتقد-

  ٢٣/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  مصالحة الفلسطينية مسدودهذا الطريق العربي لل .٣٩

  نقوال ناصر
حدد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى موعدا الجتماع وزراء الخارجيـة العـرب بمقـر                 
الجامعة في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، قبل يوم واحد من الذكرى السنوية األولى                

تزامن مصادفة وربما لم يكن، لكن الموضـوعين الرئيـسيين          النعقاد مؤتمر أنابوليس، وربما كان هذا ال      
 –على جدول اعمال عمداء الدبلوماسية العربية اللذين اعلنهما موسى، وهمـا عمليـة الـسالم العربيـة        

اإلسرائيلية والمصالحة الفلسطينية، لم يتركا مجاال للشك في العالقة الوثيقة بين الموضوعين ، فمـؤتمر               
ملية الدبلوماسية التي اطلقها باسم السالم على اساس االنقسام الفلسطيني واسـتمراره،            انابوليس قد بنى الع   

والمنطق يقضي بان يقود فشل هذا المؤتمر الى تمهيد الطريق امام انهاء حالة االنقـسام فـي الحركـة                   
مقبل تشير الى   الوطنية الفلسطينية، غير ان االستعدادات المعلنة لالجتماع الوزاري العربي يوم األربعاء ال           

ان الموقف العربي في اتجاهه الرئيسي ما زال مرتهنا لعملية انابوليس بقدر ارتهان الشريك الفلـسطيني                
  .لها

ان استمرار االجماع العربي على البناء على مؤتمر انابوليس الذي قرر تعويم قيادة فلسطينية  وتمويلهـا                 
العالمي وبالتـالي ينبغـي     " االرهاب"ا بأنها جزء من     وتمكينها امنيا ضد قيادة فلسطينية منتخبة قرر ايض       

محاصرتها تمهيدا الستئصالها سياسيا ومقاومة وتنظيما وحتى في تعبيرات العمل الخيري االجتماعي لها،             
انما يحكم بالفشل المؤكد مسبقا على اي وساطة عربية، مصرية كانت ام غير مصرية، عربية جماعية ام                 

  . الفلسطينيمنفردة، إلنهاء االنقسام
وهذا الموقف العربي، باإلضافة إلى موقف الرئاسة الفلسطينية وقطب االنقسام الوطني الذي تقوده، فـي               

يؤكد ان الهدف من الحـوار الفلـسطيني الـذي يـسعى            " عملية انابوليس "إعالنهما  التزامها المستمر ب    
في طريق  " عقبة"طيني باعتباره مجرد    الموقفان اليه ال يزيد على كونه مجرد مسعى إلنهاء االنقسام الفلس          

ـ             الفلـسطيني  " الـشريك "عملية انابوليس يتذرع بها الراعي األمريكي لهذه العملية للتنصل من وعوده لـ
بإقامة دولة له قبل نهاية العام الحالي ويحتج المستفيد الوحيد اإلسرائيلي منها للتنـصل مـن التزاماتـه                  

  .بموجبها
المطلوب أمريكيا وإسرائيليا ازالتها من طريق انابوليس ال يمكن         " العقبة"ذه  وعند التدقيق في اين تكمن ه     

ألحد مهما كان ساذجا سياسيا ان يخطئ في االستنتاج بأن هذه العقبة تتمثل في النتائج التـي تمخـضت                   
 عنها االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة وفي حركة حماس التي افرزتها تلك االنتخابـات كقيـادة              

شرعية ينبغي ان تكون نتيجة لذلك شريكة في صنع القرار الوطني الفلسطيني، وهو مـا جـرى عليـه                   
انقالب سياسي تجسد في الحصار الذي فرض على حكومة حماس االولى ثم على حكومة الوحدة الوطنية                

ية الى وضـع    مما قاد الى تحويل ازمة ازدواجية الشرعية الفلسطين        ٢٠٠٧التي قادتها بعد اتفاق مكة عام       
االنقسام المستعصي الراهن، وال يمكن هنا اغفال الحقيقة الساطعة كالشمس في ظهيرة يـوم صـحراوي                
صيفي بوجود دور عربي وفلسطيني ساهم بوعي ونشاط وفعالية فـي ايـصال األمـور الـى الوضـع       

  .الفلسطيني الراهن
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الحقائق المستمرة للتاريخ القريب جدا     ان اي مسعى عربي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية يتجاهل هذه           
انما يسعى في الواقع الى محاولة يائسة محكوم عليها بالفشل مسبقا نحو وحدة للصف الوطني الفلسطيني                
مبنية على هرم مقلوب رأسه مؤتمر انابوليس بينما قاعدته الوطنية، كما عبر عنهـا االجمـاع الـوطني                  

  .وثيقة الوفاق الوطني في العام التالي، معلقة في الهواء و٢٠٠٥الفلسطيني في اتفاق القاهرة عام 
ويبدو ان مخضرمي الدبلوماسية العربية الذين سيجتمعون في العاصمة المصرية بحاجة الـى مـساهمة               
استشارية من بعض مؤرخي منظمة التحرير الفلسطينية لتذكرهم بأن الدرس الذي تعلمتـه الدبلوماسـية               

االنقسام في المنظمة الذي قاد الى قيادة حركة فتح لها قبل حوالي اربعـين              العربية من تجربة العرب مع      
عاما يتلخص في شروط ثالثة لنجاح اي وساطة عربية بين األشقاء الفلسطينيين اوالهـا البنـاء علـى                  
التوافق الوطني بينهم والثانية الحفاظ على مسافة واحدة من فرقائهم ال تنحاز الى اي فريق مـنهم ضـد                   

والثالثة تحاشي ان يفرض العرب عليهم اي اجندة حد ادنى عربية يتم التوافق عربيا عليها كبـديل                 اآلخر  
  .ألي اجندة وطنية يتوافقون هم عليها

ومن الواضح تماما ان اجندة انابوليس التي يوجد شبه اجماع عربي على التوافق عليها تفتقر الى الحـد                  
 بل يكاد يوجد شبه اجماع فلسطيني على معارضة مؤتمر          االدنى من اي توافق وطني فلسطيني عليها، ال       

انابوليس انعقادا ونتائج وشكال ومضمونا وتواجه الرئاسة الفلسطينية المعارضة النفرادها كشريك فيه من             
فصائل ائتالف منظمة التحرير الذي تقوده ومن خصومها السياسيين في ائتالف المعارضة الذي تقـوده               

 الواضح ايضا ان الوسيط العربي بسبب عجزه عن االنفكاك من انـابوليس             حماس على حد سواء، ومن    
واجندتها يعجز ايضا عن االستمرار في محاولة فرض هذه األجندة على اشقائه الفلسطينيين مما يجعلـه                
كذلك عاجزا عن التوازن بين فرقاء االنقسام الفلسطيني ليجنح الى االنحياز بينهم صراحة احيانا وبصورة               

ريحة لكنها ال تخفى على لبيب في معظم األحيان، كما يتضح من مقدمات االعداد لمؤتمر وزراء                غير ص 
  .الخارجية العرب هذا االسبوع

ان السر في نجاح وزراء الخارجية العرب في انهاء االنقسام الفلسطيني يكمن اوال واخيرا فـي الفـصل                  
د ذاته وكشرط لنجاح اي مـشروع وطنـي         بين الوحدة الوطنية الفلسطينية، كهدف مستحق بسرعة في ح        

فلسطيني مقاوما كان ام مسالما، وبين مؤتمر انابوليس واستحقاقاته عربية كانت ام فلسطينية، فمثل هـذا                
الفصل وحده سيجعل مسائل تبدو االن شائكة اسلس على الحل، مثل مسالة التذرع بميثاق جامعة الـدول                 

النقسام الفلسطيني االجتمـاع المقبـل لـوزراء الخارجيـة     العربية ونظامها إلجازة حضور احد طرفي ا      
واستبعاد الطرف اآلخر في مؤتمر يحتل االنقسام الفلسطيني بين الطرفين بندا رئيسيا على جدول اعماله               
، فمثل هذه الذريعة تبدو مفتعلة تماما عندما تستقبل عواصم المؤتمرين كال على حدة قادة طرفي االنقسام                 

  .ع المستوياتكليهما وعلى ارف
ال بل ان هذه الذريعة تبدو مفروضة على العرب تحت التهديد من الشريكين األمريكي واإلسرائيلي فـي                 
عملية انابوليس، فعلى سبيل المثال يمكن التذكير هنا بالتهديد الذي نقلته صـحيفة يـديعوت احرونـوت                 

ل تسيبي ليفني بـأن حكومتهـا       العبرية في الخامس من الشهر الجاري عن وزيرة خارجية دولة االحتال          
ستوقف المفاوضات مع الرئاسة الفلسطينية اذا تمخض الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا انطالقه فـي               
القاهرة يوم العاشر من الشهر الحالي عن اتفاق ال يتضمن اذعان حركة حماس للـشروط  اإلسـرائيلية                  

 الدولية، وهذا الطريق ان سار فيه وزراء الخارجيـة          الثالثة المعروفة التي تبنتها لجنة الوسطاء الرباعية      
العربية في اجتماعهم المقبل هو طريق عربي مسدود بالتأكيد للمصالحة الفلسطينية، ال بل انـه طريـق                 
سيحول الوساطة العربية الى عقبة جديدة امام الوحدة الوطنية الفلسطينية والى عامل عربي يضاف الـى                

  .ة امد االنقسام الفلسطينيالعوامل غير العربية إلطال
  ٢٣/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
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   األعداء إلى سجون األشقاء وبالعكسسجونمن  .٤٠
  ياسر الزعاترة

إلى منزله في مدينة نابلس إثـر       ) عدنان عصفور (لم تمض دقائق على وصول القيادي في حركة حماس          
ائي الفلسطيني تحاصره وسـط     خروجه من السجن اإلسرائيلي، حتى كانت جحافل من سيارات األمن الوق          

وال يعرف ما إذا كانت قد وضعته في ذات الزنزانة مع شقيقه إياد المعتقل لديها               . صراخ األهل والجيران  
  .منذ أربعين يوماً، مع أننا نأمل أن تكون قد أفرجت عنه

اوحت مرة تر ) ١٦(وكان عصفور قد تعرض لالعتقال في سجون االحتالل والسلطة الفلسطينية أكثر من             
وحدها ما يزيد على ثالث سنوات خالل مرحلة        " السلطة"بين فترات طويلة وقصيرة، وقضى في سجون        

  ٢٠٠٠,أوسلو، ولم يفرج عنه إال بعد اندالع انتفاضة األقصى، نهاية أيلول عام 
قبل شهور كان بكر سعيد بالل قد خرج من سجون االحتالل بعد أن أمضى فيها ستة أعوام، تاركاً خلفه                   

ـ  (خوته القساميين الثالثة    إ المحكـوم  ) عبادة( مؤبدا، عثمان المحكوم بالمؤبد، الضرير      ٢٧معاذ المحكوم ب
، وهم جميعاً أبناء الشيخ سعيد بالل رحمه، أحد رجاالت نابلس الكبار، والـذي غـادر                )بأحد عشر عاما  

  .الدنيا قبل ثالث سنوات بينما كان أبناؤه األربعة في السجون
عنه، أعني بكر، اعتقلته السلطة أول مرة ثم أفرجت عنه، ثم عادت العتقاله مـرة أخـرى،                 بعد اإلفراج   

  .وما أن أفرجت عنه حتى بادرت قوات االحتالل إلى اعتقاله من جديد ووضعه رهن الحبس اإلداري
ء مجرد نموذجين فقط، ولدينا عشرات الحكايات المشابهة التي تتعلق بمجاهدين تنقلوا بين سجون األعـدا              

ومع ذلك ينكر بعض قادة الـسلطة وجـود معتقلـين    . وسجون األشقاء وبالعكس خالل العامين األخيرين 
  .سياسيين لديهم

عندما نؤكد أن أياً من المعتقلين إياهم ال صلة له بالعمل العسكري، فنحن ال نخط في الرمل، ولكننا نقول                   
حداً من ذوي العالقـة بالمقاومـة المـسلحة         ذلك من منطلق إدراكنا لحقيقة أن قوات االحتالل ال تترك أ          

وإذا ما سبقتهم هذه األخيرة إليه في حالة استثنائية، فإنه مـا  . للسلطة الفلسطينية، وإنما تبادر هي العتقاله    
  .يلبث أن يعتقل مباشرة بعد اإلفراج عنه من سجون السلطة

 يشمل أي عنصر من الفصائل      ولعلنا نضيف هنا أن ذلك ال ينطبق فقط على أعضاء حركة حماس، وإنما            
األخرى يصر على االحتفاظ بالسالح مع نوايا استخدامه ضد قوات االحتالل، إذ ال يترك أمره للـسلطة،                 
وإنما يعتقل مباشرة من قبل االحتالل، األمر الذي يختلف عما كان يحدث خالل سنوات أوسلو، تحديـداً                 

  ٩٥,لسكان بعد عام بعد إعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي خارج تجمعات ا
في تلك األثناء كان في سجون السلطة مجاهدون لهم صلة بالعمل العسكري، وقد خـرج بعـضهم بعـد                   
اندالع انتفاضة األقصى واستشهد كثيرون منهم، من بينهم محمود أبو هنود ويوسف السركجي وآخـرون               

  .كثر
رأة على الثوابت الوطنية والشعبية، إذ      من المؤكد أننا في الحالة الراهنة إزاء مستوى غير مسبوق من الج           

ال يتوقف األمر هنا عند االلتزام بمواثيق موقعة، من قبيل االلتزام بتنفيذ البند األول من خريطة الطريـق            
، بل يتجاوزه نحو اعتقال الذين ال يجد المحتل غضاضة في اإلفراج عنهم،             "العنف"الذي ينص على وقف     

أنه باستثناء بعض الممارسات الشاذة التي وقعت في قطاع غزة بتوقيـع            بل وتعذيبهم كذلك، ونتذكر هنا      
المجموعة إياها، فإن الوضع في الضفة الغربية كان يتسم بتنفيذ خجول لاللتزامات المتعلقة بوقف العنف،               

  .بدليل المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها بعض المعتقلين في كثير من المراحل
 الذي ينفذ الممارسات الجديدة يبدو منسجماً مع نفسه في تجاهلـه للمـشاعر              ولإلنصاف، فإن هذا الفريق   

الشعبية، بدليل تسخيفه الدائم لفكرة المقاومة، وقبل ذلك وقوفه ضدها عندما أجمع عليهـا كـل الـشعب                  
  .الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ١٢٦٥:         العدد       ٢٣/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

ما يجري إلى سجلهم العبثي     لكن الجماهير في الداخل والخارج لن تغفر لهؤالء ما يفعلون، وهي تضيف             
  .في التنكر للمقاومة والركون إلى األعداء، وسيأتي اليوم الذي تحاسبهم فيه بطريقتها الخاصة

 ٢٣/١١/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
  
   األفريقية تتحدى الرئيس أوباما"ديربان" .٤١

  بالل الحسن
ن مختلفـا جـدا عـن الوضـع         يسود حاليا مناخ يكاد يقول، إن الوضع السياسي في العام المقبل، سيكو           

وقد ساعد وزير الخارجية البريطاني ميليباند بعد زيارتـه إلـى دمـشق             . السياسي في العام الذي مضى    
وبيروت، في إشاعة هذا االنطباع، كما أن إسرائيل ورئيسها شمعون بيريس شريك في إشاعة االنطبـاع                

 واإليحاء بأن مناخا جديدا سيـسود فـي         نفسه، من خالل تركيزه المتواصل على مبادرة السالم العربية،        
وقد ذهب بيريس إلى حد القـول  . المنطقة حين تبدأ مفاوضات عربية ـ إسرائيلية تستظل بهذه المبادرة 

  .عليها) أي بيريس(بأن الرئيس الجديد باراك اوباما، أبدى إعجابه بالمبادرة العربية بعد أن أطلعه 
ياسي، إلى التغيرات الضخمة التي حدثت بشكل متـوال، وفـي           ويستند المروجون إلشاعة هذا المناخ الس     

. مقدمتها الحديث عن ضعف موقع الواليات المتحدة األمريكية العسكري في كل من العراق وأفغانـستان              
وقد . وفي ختامها االهتمام المتواتر باألزمة المالية التي هزت العالم ونظامه االقتصادي الرأسمالي بالذات            

غيرات الضخمة مع سقوط الحزب الجمهوري في االنتخابات األمريكية، ونجـاح الحـزب   ترافقت هذه الت 
، إضـافة إلـى قـدوم       )النواب والشيوخ (الديمقراطي بنسبة تسمح له بالسيطرة على الكونغرس بمجلسيه         

رئيس جديد إلى البيت األبيض، يمثل وجوده نقلة نوعية، لكونه رجال أسود يدخل إلى البيـت األبـيض                  
وبسبب ذلك كله أصبح الحديث عن المناخ السياسي الجديد الذي سيـسود المنطقـة العربيـة                . رةألول م 

، الذي سيبلور سياسة جديدة، ويتولى عملية التغيير المنشودة، فهـل           )األسود(مرتبطا بالرئيس األمريكي    
  لهذا التوقع السياسي أساس من الصحة؟
إنما نريـد   . يؤمن بهذا الرأي، وهناك من يؤمن بعكسه      فهناك من   . ال نريد هنا أن ندخل في باب التخمين       

أن نشير إلى صدفة سياسية من شأنها أن ترشدنا إلى النتيجة بشكل أسرع من أية صدفة أخرى، وأعنـي                   
من العام المقبل في مدينـة      ) نيسان( الثاني الذي سينعقد في شهر ابريل        "ديربان"بها وقائع صدفة مؤتمر     

فما هي العالقة بين الرئيس األمريكي      .  اوباما قد أصبح الرئيس الفعلي لبلده      جنيف، وعندما يكون الرئيس   
  وبين مؤتمر ديربان الجديد؟

  .لنستذكر معا قصة مؤتمر ديربان
 في مدينة ديربان في جنوب افريقيا تحت رعاية األمم المتحـدة،            ١/٩/٢٠٠١لقد انعقد المؤتمر األول في      

ره مؤسـسات المجتمـع المـدني كمـا تحـضره الـدول             على أنه مؤتمر شعبي ورسمي في آن، تحض       
مسألة العنصرية، وبخاصة تلك التي تمارسها دولـة        : والحكومات، وساد فيه تركيز البحث حول مسألتين      

ضد الرجـل   ) األمريكي(إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومسألة العبودية التي مارسها الرجل األبيض           
 الفلسطينيون وأنصارهم طالبوا بمواجهة العنصرية اإلسـرائيلية        .على مدى مائتي عام   ) األفريقي(األسود  

وإدانتها، واألفارقة وأنصارهم طالبوا باالعتذارعن مرحلة الرق والعبودية واالعتراف بأنها جريمة ضـد             
اإلسرائيليون رفضوا االتهام بالعنصرية، واألمريكيون رفضوا االعتذار عـن مرحلـة الـرق             . اإلنسانية

ورغم تخفيف الصيغ المطروحة، بقي االعتراض اإلسـرائيلي واألمريكـي قائمـا،            . يةوممارسة العبود 
  .وانسحبا من المؤتمر في يومه الثالث

ومرة ثانية، وبعد سبع سنوات من الحدث، تتشارك إسرائيل مع الواليـات المتحـدة اآلن، فـي إعـالن                   
دول، ويتـصاعد الحـديث عـن       يتغير العالم، وتنشب حروب، ويتم احتالل       . معارضتهما للمؤتمر نفسه  

خسارة أمريكا في العراق وأفغانستان، ويهتز العالم كله بسبب األزمة المالية، ويبقى رغـم ذلـك ثابـت                  



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٢٦٥:         العدد       ٢٣/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

واحد، هو االنسجام اإلسرائيلي ـ األمريكي حول كل شيء، بما في ذلك االنسجام حـول موقـف مـن     
عادة تقليديا، أن تقوم الواليات المتحـدة       وقد جرت ال  . مؤتمر ما، ينعقد في مكان ما، اسمه مؤتمر ديربان        

بدعم إسرائيل في كل ما تطلب، أما هذه المرة فيمكن تطوير هذه القاعدة لتصبح في خدمة الطرفين فـي                   
آن واحد، فرفض مؤتمر ديربان والتمرد على توصياته، هو رغبة أمريكية مثلما هو رغبـة إسـرائيلية،                 

وقد حدث ذلك أمام أنظـار الجميـع قبـل سـبع     . سرائيليةوهو مصلحة أمريكية قبل أن يكون مصلحة إ      
  سنوات، فما الذي يحدث بشأنه اآلن؟

ففي الرابع من شهر ابريل الماضي، نشرت صحيفة هآرتس، أن إسرائيل والواليات            . المشهد نفسه يتكرر  
ي سيعقد فـي    المتحدة اتخذتا قرارا مشتركا بمقاطعة مؤتمر األمم المتحدة الثاني لمكافحة العنصرية، والذ           

وقالـت  . ٢٠٠١، وسيكون استمرارا لمؤتمر ديربان الـذي انعقـد عـام            ٢٠٠٩النصف األول من عام     
هآرتس، إن الموضوع تم بحثه بين تسيبي ليفني وكوندوليزا رايس، من أجل إعالن بيان يركز علـى أن                  

 أو حضوره بعـد     المؤتمر سيصبح مظاهرة للهجوم على إسرائيل، بحيث يمكن بعد ذلك مقاطعة المؤتمر،           
  .الحصول على ضمانات

، ٢٠/١١/٢٠٠٨وقد عادت تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل، لتؤكد هذا الموقف بنفسها، فأعلنت يوم              
إسرائيل لن  "في خطابها أمام مشاركي الجمعية العمومية التحاد الطوائف اليهودية في أمريكا الشمالية، أن              

 ندعو األسرة الدولية إلى عدم المشاركة في مؤتمر يـسعى إلـى             تشارك في مؤتمر ديربان الثاني، ونحن     
إن إسرائيل لن تشارك    "وقالت ليفني   . "إعطاء الشرعية للكراهية والتطرف تحت شعار مكافحة العنصرية       

في مؤتمر جنيف، ولن تمنحه الشرعية، طالما لم نضمن أال يشكل الحـدث منـصة لنـشاط ال سـامي                    
  ."ومناهض إلسرائيل

ذا الموقف اإلسرائيلي، بالتناغم والتفاهم مع اإلدارة األمريكية التي يتزعمها الرئيس جـورج             لقد صدر ه  
بوش، ولكن عندما يحين موعد تنفيذها، مع بدء أعمال المؤتمر الجديد، يكون البيت األبيض قد أصبح في                 

يس أوباما تجاه   فكيف سيتصرف الرئ  . عهدة إدارة أمريكية جديدة، يقف على رأسها الرئيس باراك أوباما         
هذا األمر؟ هل سيوافق على قرار اإلدارة السابقة، إدارة الرئيس جورج بوش، مع أن الحدث يبدأ ويتبلور                 
في عهده؟ هل سيتخذ من الموضوع الفلسطيني موقفا بلورته وزيرة الخارجية القديمة، وتكون بذلك قـد                 

 األهم، فمؤتمر ديربان األول بحـث       فرضت نفسها وسياستها على عهده وعلى سياسته؟ ثم هناك القضية         
إدارة (قضية الرق والعبودية، وتوصياته لم تعجب حتى بعد تليينها، اإلدارة األمريكية القائمة فـي حينـه             

هل سيقدم الـرئيس    .. واآلن. ، فانسحبت هي وإسرائيل من المؤتمر احتجاجا      )كلينتون في أيامها األخيرة   
قاطعة احتجاجا على قضية الرق التي تعنيه أكثر من غيـره مـن             على تنفيذ قرار الم   ) األسود(األمريكي  

الرؤساء؟ وهل سيرفض كما رفض أسالفه اعتذار الدول والحكومات عن سياسة الرق التـي مورسـت                
  بحق ماليين السود الذين انتخبوه؟

لـرئيس  من المؤكد أن هذه المناسبة ستكون مؤشرا على نوعية القرارات السياسية األولى التي سيتخذها ا              
، وهو الشعار الذي جعلـه أساسـا لحملتـه          "التغيير"اوباما، ومؤشرا أيضا على صحة القول بأنه رجل         

  .االنتخابية
لقد شكل مؤتمر ديربان األول، نقلة نوعية في نمط التوصيات التي تصدر بمشاركة منظمـات المجتمـع                 

فـي نيويـورك    ) ١١/٩/٢٠٠١(المدني في العالم، ولكن ما هي إال أيام حتى طغى الحـدث اإلرهـابي               
ولكن ها هو مؤتمر ديربان يشكل مـرة        . وواشنطن، على توصيات المؤتمر بحيث لم يعد أحد يسمع بها         

أخرى منصة عالمية الستكشاف معدن الرئاسة األمريكية الجديدة، وما إذا كانت مؤهلة للتبـشير بمنـاخ                
أجواء سياسية تنشر من اإلحباط     . بارهاسياسي جديد، أم أنها مجرد تكرار وصدى ألجواء سياسية تم اخت          

  .مقدارا كافيا للقضاء على آمال إنسانية كثيرة وكبيرة
  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط
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