
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه نقاط الستئناف٤يقدم وثيقة من وح بانتخابات متزامنة حال فشل الحوار  يلوعباس
  "ته واليلتفافاً على انتهاءا"ده عت الحكومة المقالةاس رئيساً لدولة فلسطين ونتخب عبي" المركزي"

   بمواصلة وضع العراقيل أمام الحوارهتتهم ترفض دعوة عباس لالنتخابات وحماس
  وتقارير لرام أهللا تحذر من تمرد في إقليم بيروت.. ملف فتح في ساحة لبنان يواجه أزمة

  أبو مازن" غياب"وتحذر من  ة تدعو لمنع االنتخابات الفلسطينيةوثيقة إسرائيلي
 افتتاح الملتقى العربي الدولي لحق العودة للفلسطينيين بدمشق

مشعل يؤكـد:ملتقى حق العودة
.. مكن إلغاؤه ان حق العودة ال ي    

 منظمة اليدعو لتفعيل مي والقدو
  

 ٤ص ... 

 ٢٤/١١/٢٠٠٨١٢٦٦اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٧  هف نقاط الستئنا٤يقدم وثيقة من وح بانتخابات متزامنة حال فشل الحوار  يلوعباس .٢
 ٨ "تهلتفافاً على انتهاء واليا" دهعت الحكومة المقالةاس رئيساً لدولة فلسطين ونتخب عبي" المركزي" .٣
 ٩  " الحوارفجيعتنا كانت كبيرة بانسحاب حماس من: "الزعنون .٤
 ٩  عت االنتخابات في غزة سنجريها بالضفة وحدهاإذا من: حماد .٥
١٠ لن نسمح بأية تعددية أمنية وال بأي شكل من ازدواجية: "المركزي" في كلمته أمام فياض .٦
١٠ جميع الملفات مع اإلسرائيليين مفتوحة ولم نتفق على أي قضية: عباس .٧
١١  محاولة سورية إيرانية لخلق إطار بديل لمنظمة التحرير" حق العودة"ملتقى : الحوراني .٨
١١  لشعباتصادر جوازي سفر قيادي في فتح وآخر من حزب  وزارة الداخلية: غزة .٩

    
    :المقاومة

١٢  صيب عباس رئيساً لدولة فلسطين ال معنى وال وجه له في السياسةتن: حماس .١٠
١٣    بمواصلة وضع العراقيل أمام الحوارهتتهم ترفض دعوة عباس لالنتخابات وحماس .١١
١٣   امالجهاد ترفض دعوة عباس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل االنقس .١٢
١٤  الشعبية ال تعارض االنتخابات ولكن بشرط أن تكون بتوافق وطني: جرارخالدة  .١٣
١٤   ال شرعية لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أسامة حمدان .١٤
١٤  إسرائيليائل على وقف الهجمات بناء على طلب  اتفقت مع الفصأنهاحماس تعلن  .١٥
١٥  إغالق قطاع غزة حوَّله لمنطقة منكوبة بالفقر والجوع: الجبهة الديمقراطية .١٦
١٥   فهومحاميته األمريكية تتهم السلطة بالمشاركة باختطا.. االحتالل يبدأ محاكمة سعدات غداً .١٧
١٥  مؤتمر حق العودة تجاوزا للمناخ الفتحاوي ومنظمة التحريرببلعاوي يعتبر مشاركة القدومي  .١٨
١٦    بالحوار"االنقالب" إنهاءحماس تجهض كل محاوالت : الزعارير .١٩
١٦  "المركزي"ا في الديمقراطية من السفر إلى رام اهللا لحضور اجتماعات االحتالل يمنع قيادي .٢٠
١٦  وتقارير لرام أهللا تحذر من تمرد في إقليم بيروت.. ملف فتح في ساحة لبنان يواجه أزمة .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨ أبو مازن" غياب"وتحذر من   االنتخابات الفلسطينيةوثيقة إسرائيلية تدعو لمنع .٢٢
١٩  شاليت بعملية عسكرية" تحرير"باراك يلمح إلى احتمال  .٢٣
١٩   مناورات حزب اهللا ستعرض كل الدولة اللبنانية للضربات العسكرية مستقبالً : باراك .٢٤
١٩  حيال تزويد لبنان بعشرات الدبابات األمريكية" إسرائيل"قلق في  .٢٥
١٩  اإليراني" النووي"معلومات عن مناورات إسرائيلية في النقب استعداداً لضربة محتملة لـ .٢٦
٢٠   الى اغتيال نجاد لوقف النووي االيراني"اسرائيل"قائد جيش االحتالل السابق يدعو  .٢٧
٢٠   يبين عدد الذين يعتبرون تحت عتبة الفقر"إسرائيل"إحصاء في  .٢٨
    

    :األرض، الشعب
٢٠  افتتاح الملتقى العربي الدولي لحق العودة للفلسطينيين بدمشق .٢٩
٢١  لى الديار المقدسةإمنع حجاج غزة من السفر  .٣٠
٢١  "كارثة صحية"منع دخول الغاز واألعالف سيؤدي حتما إلى : االغا .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

٢٢  المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الخليل .٣٢
٢٢   حق العودة بوضع قضية الحصار على رأس أولوياتهطالب مؤتمري الخضري .٣٣
٢٢   تحمل حسني مبارك المسؤولية المباشرة عن حصار غزةهالي المرضىألجنة  .٣٤
٢٢   فلسطينيين أحياء من نفق انهار عليهم٣انتشال  .٣٥
٢٢   الجهات القضائيةمنيمارس وفقاً لقانون مشّرع االحتالل تعذيب في سجون ال: فروانة .٣٦
٢٣  م حمساوية؟أ فتحاوية "فضائية القدس: "خالل ندوة في بيت لحم .٣٧
٢٣   ليست معنية بأوسع مؤتمر لحق العودة"وفا"وكالة ": السفير" .٣٨
٢٣   في القدس بعد أن طرد من منزله" أبو كامل"عائلة الكرد تشيع  .٣٩
٢٤  مدرس في غزة يضئ منزله بالطاقة الكهرائية .٤٠
   

   :اقتصاد
٢٤   سوق فلسطين لألوراق المالية تتبوأ مكانة متقدمة في التصنيف العالمي .٤١
 ٢٤  التي تعقدها السلطة ال تسهم في أي تنمية اقتصادية مؤتمرات االقتصاد: عبدالستار قاسم .٤٢
 ٢٥  مؤتمر فلسطين لالستثمار يشدد على تيسير عمل القطاع الخاص .٤٣
   

   :صحة
 ٢٥  ة توقف األجهزة والمعدات في مستشفيات غزة تحذر من خطوروزارة الصحة .٤٤
   

   : األردن
٢٥   يدعو المجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة بشكل عاجلالعاهل األردني .٤٥
٢٦      توتر أردني إسرائيلي بعد زيارة أولمرت السرية لعمان .٤٦
   

   :لبنان
٢٦  المخيمات كانت معجناً للمقاومة وأضحت معجناً للفتنة: بري .٤٧
٢٦  داخلهاو من خارج المخيمات حان الوقت للملمة السالح: الجميل .٤٨
٢٦  ال اقتحام لمخيم عين الحلوة: بهية الحريري .٤٩
٢٧  القنطاريكرم األسير المحرر سمير مؤتمر حق العودة  .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٧   مبارك يدعو الفرقاء الفلسطينيين لاللتفات لمعاناة شعبهم .٥١
٢٧  هواكمليست أراضي محتلة لتتصرفوا على": إسرائيل"رئيس جامعة اسطنبول يطرد سفير  .٥٢
٢٧  اتحاد األطباء العرب يدعو لوقف الكارثة اإلنسانية في غزة .٥٣
٢٨   والحصارنهاء االحتاللإل "إسرائيل"تمع الدولي بالضغط علىالمجتطالب جامعة الدول العربية  .٥٤
٢٨   "إسرائيل"جات عسكرية من ليبيا تنفي شراء منت .٥٥
٢٨  سوريا تطلب إدراج حصار القطاع على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب .٥٦
٢٩  حق العودة غير قابل للتصرف أو المساومة وال يمكن إسقاطه: سوريا .٥٧
٢٩   المبادرة العربية أو رفضها" إسرائيل"الدوحة موعدا نهائيا لقبول سوريا تريد قمة  .٥٨



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

٢٩ السلطات المصرية تمنع قياديين في اإلخوان من المشاركة في مؤتمر حق العودة في دمشق .٥٩
٢٩  "يلإسرائ"حزب موريتاني يدعو حكام نواكشوط لقطع العالقة مع  .٦٠
٣٠  "اسرائيل"جرائم االحتالل في فلسطين المحتلة تعكس حقارة : نجاد .٦١
٣٠  ترميم مساكن الالجئين الفلسطينيين في لبنان .٦٢
٣٠      "إسرائيل"خيار التدويل يتهدد قضية تصدير الغاز المصري لـ .٦٣
٣٠     لجنة مناصرة فلسطين بمصر تطالب بكسر حصار غزة .٦٤
٣١  نحن مع الفلسطينيين في الكفاح وسنساندهم لتحقيق العدالة: مهاتير محمد .٦٥
٣١ مع فلسطينسوار الذهب يطالب برفع حصار غزة ويؤكد وقوف أفريقيا  .٦٦
   

   :دولي
٣١  ال تفاوض مع حماس:  هيالري كلينتون .٦٧
٣٢  رايس تدافع عن عدم نجاح االدارة االمريكية في التوصل الى تسوية سلمية .٦٨
٣٢  "إسرائيل"ناك دولة اسمها يجب أال تكون ه :حاخام يهودي لمحطة تليفزيونية .٦٩
٣٢  الكونغرس األرجنتيني يحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .٧٠

   
    :حوارات ومقاالت

٣٢  كل المحطات المضيئة لعرفات والثورة كتبت بحبر محمود درويش: ياسر عبد ربه .٧١
٣٨  إبراهيم حمامي. د... مصر الرسمية إذ تنفذ حكم إعدام غزة .٧٢
٤١  جهاد الخازن... الوضع الفلسطيني صعب جداً .٧٣
٤٢  غسان شربل... أخطر ما في عباس .٧٤
٤٤  نواف الزرو... ع القدسالخطة االستراتيجية البتال .٧٥
    

 ٤٦  :كاريكاتير
***  

  
  منظمةاليدعو لتفعيل مي والقدو.. يمكن الغاؤهمشعل يؤكد ان حق العودة ال : حق العودةملتقى  .١

 رئيس المكتـب الـسياسي       أن  جيهان الحسيني  ،دمشق عن مراسلها من   ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
جريمة الحصار الجائر المفـروض علـى       "لد مشعل ندد بالصمت العربي والدولي على        لحركة حماس خا  

، منتقـداً  "إن ما يجري في غزة عار على الذين يصمتون علـى جريمـة الحـصار            : "، وقال "قطاع غزة 
  .إصرار السلطات المصرية على إغالق معبر رفح في ظل معاناة شديدة للفلسطينيين

مؤتمر العربي الدولي لحق العودة الذي ينعقد في قصر المؤتمرات في وكان مشعل يتحدث في افتتاح ال
ومن المقرر أن تختتم أعماله . العاصمة السورية على مدى يومين والذي قاطعته السلطة الفلسطينية

  ".إعالن دمشق لحق العودة"بصدور 
طينية مع إسرائيل، ودان مشعل األهداف التي تقف وراء استمرار المفاوضات التي تجريها السلطة الفلس

ندين بكل قوة استمرار المفاوضات، ونضع عليها عالمات استفهام كبيرة، كما ندين اإلصرار على : "وقال
  ".استمرارها في ظل االنقسام، ونعتبر المفاوض الفلسطيني غير مؤهل وال مفوض وال يملك الحق بذلك

ريها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، وشكك في األهداف التي تقف وراء استمرار المفاوضات التي تج
 سنوات في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؟ لماذا ٥لماذا توقفت المفاوضات : "متسائالً



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

وال تزال ... عندما فازت حماس بقيت المفاوضات متوقفة؟ لماذا انطلقت المفاوضات بعد االنقسام
ذلك الشكوك بأن تكريس االنقسام جاء للتغطية على ما مستمرة رغم كل العوائق اإلسرائيلية؟ أال يثير 

: وتابع". يحدث في المفاوضات؟ أليس من حق فتح وفصائل المنظمة أن تتساءل عن نتائج المفاوضات؟
إذا كان المفاوض الفلسطيني متمسكاً بحق العودة، فكيف يمكن أن يعلن اإلسرائيليون أن المفاوضات "

نى أن تستمر المفاوضات في الوقت الذي يقول فيه المفاوض الفلسطيني إن ما مع: "وتساءل". تحقق تقدماً
االستيطان والتهويد يعرقالن المفاوضات؟ وما معنى استمرار المفاوضات في ظل حصار غزة 

  ".واالعتقاالت في الضفة؟
رى نرفض التوطين والتهجير والوطن البديل، ون: "وشدد على رفضه التعويض بديالً عن العودة، وقال

ان كل من يساوم على حق العودة بالحديث عن صعوبته وعدم واقعيته متورط في مشاريع التوطين 
  ".حق العودة يأتي ضمن حزمة حقوق منها التحرير والسيادة والقدس"، مشدداً على أن "والوطن البديل

المصري  الفلسطينية، أوضح مشعل أن حماس رحبت بالجهد –وفي ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية 
طالبنا بمستلزمات أساسية إلنجاح الحوار، وأصررنا أن يكون هناك حوار وليس : "وتجاوبت معه، وقال

جلسة توقيع، ال أن نأتي إلى توقيع أوالً، وطالبنا باإلفراج عن معتقلينا في الضفة، والنتيجة كانت 
ى الحكومة الجديدة هي أرادوا من حماس أن تأتي لحوار يجرم المقاومة، وفرض شروط عل. التصعيد

  ".شروط الرباعية، وطالبنا بالتكافؤ بين أطراف المصالحة
األولى أن نفوض المفاوض الفلسطيني، والثانية "وأشار مشعل إلى أن حماس رفضت تمرير خطوتين، 

أقسم أن مشكلة حماس : "وخاطب حركة فتح قائال". إستراتيجيةأن نمدد التهدئة في غزة لتصبح خطوة 
كم، نحن مختلفون مع الخط الذي أسقط البندقية وميثاق منظمة التحرير، وأقر بتبادل األراضي ليست مع

ودعا العرب الى ". وأسقط القدس، إن الذين حاصروا عرفات وانقلبوا عليه هم الذين يالحقون المقاومة
يركي الجديد باراك ، معتبراً أن الرئيس األم"درس التغييرات الجديدة جيداً، وعدم تقديم مبادرات جديدة"

القادمون في االنتخابات الصهيونية المقبلة هم اليمين : "وأضاف". هو المطالب بأن يقدم شيئاً لنا"أوباما 
األكثر تطرفاً، أعيدوا النظر، أدعو إلى مشروع عربي حقيقي يستثمر التغيير في أميركا والتطرف 

  ".اإلسرائيلي المقبل ونجاحات المقاومة
منظمة التحرير ما زالت تخضع كل ستة أشهر "أمين سر حركة فتح فاروق قدومي إن من جانبه، قال 

، مشيرا إلى أن السلطة لم تحصل من الجانب األميركي "للمحاسبة على سلوكها من الكونغرس األميركي
على أي موقف متطور في ما يتعلق بحق تقرير المصير أو االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، 

 للعمل في المرحلة إستراتيجيةن دوائر األمن واالستخبارات اإلسرائيلية واألميركية تقوم بوضع إ: "وقال
ورأى أن هناك ضموراً في مؤسسات ". المقبلة، تستند الى تصفية المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية

يذية المنتخبة من منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقال إن لجنتها التنف
المجلس الوطني، وهي القيادة العليا للشعب الفلسطيني، تعيش في حال إهمال وتعطيل، مشيراً إلى فردية 
القرارات في شأن قضايا جوهرية تمس صلب الكفاح المسلح والثوابت الوطنية التي قامت على أساسها 

ولفت إلى أن هذا المسار أدى إلى ". حتاللفالسلطة القائمة جرمت ممارسة المقاومة الشرعية لال"المنظمة 
ضرب الوحدة الوطنية التي تشكل محور الصمود الفلسطيني، ما أدى إلى حال االنقسام الجارية بين 

  .جناحي الوطن
وطالب بضرورة الفصل بين عضوية اللجنة التنفيذية وعضوية السلطة وعدم الجمع بين رئاسة اللجنة 

سطينية، في إشارة واضحة الى الرئيس محمود عباس، وأن تتولى اللجنة التفيذية ورئاسة السلطة الفل
  .التنفيذية المنتخبة مسؤولية مفاوضات الحل النهائي بعد تنفيذ إجراءات المرحلة االنتقالية بكاملها

اعتبر أن أي تسوية    أن القدومي   ) يو بي آي  ( من دمشق وعن   ٢٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   وأضافت  
، معتبرا أن هذا ما يفسر الرفض اإلسرائيلي        "تسوية ناقصة لن ترى النور    " حق العودة هي  شاملة ال تأخذ ب   
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وأكـد  . ١٩٤٨لكل قرارات االمم المتحدة بحق العودة لالجئين الفلسطينيين والتي اتخذت تباعا منذ عـام               
ـ . على أنه ال يمكن إيجاد أي حل للصراع العربي ـ اإلسرائيلي إال بهذه العودة  ق بالحـصار  وفيما يتعلّ

في التاريخ يعاقب ويحاصر شـعب يـرزح        "اإلسرائيلي المفروض على غزة، قال القدومي للمرة األولى         
، مشيرا إلـى أن     "تحت االحتالل اإلسرائيلي تحت سمع وبصر حكومات تدعي أنها تمثل المجتمع الدولي           

  .الصعدقضية فلسطين التي تشكل جوهر الصراع في المنطقة تمر بأخطار كبيرة وعلى كل 
وأكد على أن اإلدارة األمريكية الحالية غير جادة وال تتمتع بالمـصداقية فـي طروحاتهـا ومبادراتهـا                  
السياسية، وان الرئيس جورج بوش دمر خريطة الطريق بضماناته التي قدمها لرئيسي الوزراء الـسابق               

وقال . قائم في المنطقة  أرييل شارون وأفقدها مضمونها وجوهرها للوصول إلى تسوية سياسية للصراع ال          
 عمل في   إستراتيجيةبدالً من تقديم الحلول قامت دوائر األمن والمخابرات اإلسرائيلية واألمريكية بوضع            "

  ".المرحلة المقبلة تقوم على تصفية المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
رائيل لم تتمكن من التعاطي مع      وأشار إلى أن الوعود والشعارات المعلنة التي أطلقتها كل من أمريكا وإس           

واألخطر من ذلك لم تتمكن من لجم االستيطان ولم تمنعه من انتهاك            "الحقوق العربية بموضوعية وعدالة     
أن الشعب الفلسطيني يزداد تمسكاً بوطنه فلسطين رغـم         "وأكد على   ". حقوق اإلنسان الفلسطيني والعربي   

 دولية بالغة القسوة وموازين قـوى مختلـة بالكامـل           فقدانه له وان التسويات المرحلية في ظل ظروف       
كما وجه القدومي   ". لمصلحة العدو لن تمنعه من مواصلة التمسك بحقوقه ونضاله من أجل استعادة حقوقه            

  .التحية إلى سورية ألنها رعت القضية الفلسطينية وتقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني
حق العودة لالجئين الفلسطينيين بدأت صباح امـس فـي قـصر            أعمال الملتقى العربي الدولي ل     وكانت  

 ٥٤، بمشاركة شخصيات سياسية وفكرية وبـاحثين مـن          "العودة حق "األمويين للمؤتمرات تحت عنوان     
دولة عربية وأجنبية يمثلون االتحادات واألحزاب والجمعيات والنقابات والمنتديات في مختلـف أنحـاء              

  .العالم
تمر يومين إلى ترسيخ حق عودة الالجئين الفلسطينيين كأحد الثوابت الفلـسطينية            ويهدف الملتقى الذي يس   

والعربية، ورفض أي مساومة أو مقايضة عليه بما في ذلك رفض مشاريع التوطين أو الـوطن البـديل                  
  .واعتبار تطبيق حق العودة هو الرد الحقيقي على هذه المشاريع

ترمي إلى الدفاع عن حق العودة وإعطائه موقعه المركـزي          كما يهدف إلى اقتراح آليات وبرامج عملية        
في القضية الفلسطينية، وحشد الدعم الدولي له من خالل اللجان والمؤسسات والهيئات والمراكز المهتمـة               

  .بهذا الشأن، وبشكل خاص من خالل إعالن دمشق لحق العودة الذي سيصدر عن هذا الملتقى
 ندوة يشارك فيها أكثر من      ٢٢خبة من رجال الفكر واالختصاص و     ويتضمن برنامج الملتقى محاضرات لن    

 باحثا ومتخصصا وورش عمل وأمسيات شعرية ومعارض فنية تتعلـق بحـق العـودة وأوضـاع          ١٧٠
  .الالجئين الفلسطينيين

القدومي الدور األوروبي بشأن قضية الشرق األوسط،        دمشق   انتقد ٢٣/١١/٢٠٠٨وأوردت قدس برس    
با بممارسة أية ضغوط فعالة على إسرائيل، بالرغم من البيانات التـي صـدرت بهـذا                لم تقم أورو  "فقال  

  ".الشأن، بل اقتصر دور أوروبا على تقديم قليل من المساعدات للسلطة الفلسطينية
أصبحت االتفاقات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ذريعة للتطبيع مع  "وفي ما يتعلق بالبعد العربي قال القدومي 

، محذراً من انعكاسات عملية التسوية في مسارها الفلسطيني على          "سرائيلي بدون أية التزامات   الجانب اإل 
  .تمدد العالقات واالتصاالت اإلسرائيلية مع الدول العربية

ال شك أن قضية العودة هي القضية الرئيسة التي يدور حولها           "وفي ما يتعلق بملف الالجئين قال القدومي        
ال يمكن إيجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي إّأل بعودة الالجئـين  "وتابع القدومي  ". الصراع في المنطقة  

لقد ثبت بما ال يدع مجاال للشك بأن عقد أي تسوية سياسية ال تأخذ حـق عـودة                  "، وأضاف   "الفلسطينيين
  .، كما قال"الالجئين الفلسطينيين بعين االعتبار هي تسوية ناقصة
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لم يحقق أياً من األهداف التي يتطلع إليهـا         "اق أوسلو، وقال إن مسار التسوية       وهاجم فاروق القدومي اتف   
  ".الشعب الفلسطيني، بل لم نتمكن من لجم االستيطان ولم نتمكن من أن نمنع االحتالل من انتهاكاته

ـ        "وقال إن لجنتها التنفيذية، التي يرأسها محمود عباس،          ي تعيش حالة من التعطيل واإلهمال لألسـس الت
  ".قامت عليها المنظمة
    استمرار إضعاف فاعلية منظمة التحرير سيعزلها عن الجماهير ويجعلهـا محـدودة            "ورأى القدومي أن

  .، على حد تحذيره"بسلطة للحكم المحلي المرتهنة للضغوط اإلمالءات الخارجية
الـسلطة الفلـسطينية    وفي ما يتعلق بعملية التسوية السياسية الجارية، والمفاوضات الجارية بين جنـاح             

إن هذا المسار قاد إلى ضرب الوحدة الوطنيـة         "برئاسة محمود عباس والجانب اإلسرائيلي؛ قال القدومي        
قد أضر بقضيتنا فضالً عن أن إسرائيل تعطـل  "، مشدداً على أن اتفاق أوسلو    "التي تشكل محور صمودنا   

  ".االتفاق
الفـصل  "، و "الحفاظ على منظمة التحريـر    "، تضمن   "ل مبسط برنامج عم "وتقدم فاروق القدومي بما سماه      

التمسك بخيار المقاومة وتأكيد حق شـعبنا فـي         "، وكذلك   "بين السلطة والمنظمة، والفصل بين رئاستيهما     
، عـالوة علـى     "المقاومة وشرعية ذلك، مع رفض كل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة           

  .، على حد قوله"استمرار برنامج المقاومة والممانعة"، وضرورة "ةاحترام التعددية الفلسطيني"
  
  ه نقاط الستئناف٤يقدم وثيقة من وح بانتخابات متزامنة حال فشل الحوار  يلوعباس .٢

 انتخابـات   إلـى علن انه سيدعو     أ  الرئيس محمود عباس    أن رام اهللا من   ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
 المجلـس   أمـام  لم ينجح الحوار الوطني، موضحاً في خطـاب          إذا تشريعية ورئاسية مطلع العام المقبل    

حريصون على الحوار واسـتمرار     : "أمسالمركزي الفلسطيني الذي انعقد في رام اهللا في الضفة الغربية           
 انتخابـات  إلـى  لم ننجح، فإنني سـأدعو  إذا، لكن وإنجاحه من اجل هذا الحوار الحوار، ولم ندخر جهداً  

وعرض عباس لدى افتتاح االجتماع وثيقته الخاصة بأسس الوحدة          ".لع العام المقبل  رئاسية وتشريعية مط  
الشروع الفوري في حوار وطني     " اللجنة التنفيذية توافقوا عليها، وتنص على        أعضاء أنالوطنية، مؤكدا   

يجب التعامل معهـا كرزمـة      " نقاط قال عباس إنه      أربعوتتضمن الوثيقة   ". شامل من دون شروط مسبقة    
  :إلىوتدعو هذه النقاط ". ملةكا

قتة وانتقالية تتفق الفصائل على تكوينها وتلتزم برنـامج منظمـة   ؤتشكيل حكومة توافق وطني م " . ١
  ".التحرير

   ." انتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكاملإجراء" . ٢
  ." مهنية ال فصائليةأسس على األمنية األجهزة بناء إعادة" . ٣
 تفعيل منظمـة التحريـر      إعادة القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني في شأن        إعالنتطبيق ما جاء في     " . ٤

  ".الفلسطينية
الرئيس عباس قـال     أن    منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج،  وأضافت  

حمـاس  "، وتـابع إن     "نحن حريصون على الحوار واستمرار الحوار ولم ندخر جهدا من اجل إنجاحـه            "
 تحفظا على الوثيقة المصرية للحوار ومصر قالت لهم إنهـا موافقـة علـى               ١٣ وقالت لنا إن لها      جاءت

  ".تحفظاتكم، وما يهمنا هو بدء الحوار
لم أخضع ألي فيتو أمريكي أو إسرائيلي وقد حاورت حماس سابقا وأصررت على االنتخابات التي               "وقال  

  ".مكة وحكومة الوحدةفازوا بها وكلفتهم بتشكيل الحكومة ومن ثم اتفاق 
 عباس   أن الرئيس   وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   وجاء في   

 إلنهـاء صرح بأن مصر صاغت مسودة اتفاق مصالحة يدعو إلى تشكيل حكومة ليس أساسها الفـصائل            
 رفـض الحـوار     إلى حماس    التي دعت  األسباب إلىعباس   تطرقو.  النتخابات جديدة  واإلعداداالنقسام  
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 كان مكان جلوس رئيس المكتـب الـسياسي   األسباب احد تلك أن إلىالذي كان مقررا في القاهرة مشيرا      
وشـدد   . لم يكن هناك مقعد يجلس عليـه       إذا "حضنه"لحماس في جلسات الحوار، ومطالبه بالجلوس في        

قاالت السياسية في صفوفها بالضفة     عباس على أن األسباب التي ذكرتها حماس لتأجيل الحوار مثل االعت          
، موضـحاً أن    "لن نقبل باعتقاالت على خلفية االعتقاد أو االنتماء السياسي        "الغربية ليست حقيقية، مضيفا     

اإلجراءات األمنية اتخذت ضد من يخالف مبدأ السلطة الواحدة والسالح الواحد، وأنها طالت الجميع دون               
حمـاس   "إن  عباس وقال ".طاء ولكننا ال ننكرها ونعالجها فورا     وقد تحصل بعض األخ   "استثناء، وأضاف   
 موافقـة علـى     بأنها تحفظا على الوثيقة المصرية للحوار ومصر قالت لهم          ١٣ لها   إنجاءت وقالت لنا    

 شرم الشيخ، حينما تلقيت اتـصاال       إلىكنت في طريقي    "ضاف  أو ".تحفظاتهم، وما يهمنا هو بدء الحوار     
 هذا الشخص يعمـل علـى       أن وتبين   أيامراح احد عناصرها الذي اعتقل قبل        س إطالقبأن حماس تريد    

نقول لم تنجح هذه الجولة من الحوار لكننا مصرون علـى الحـوار،             "، مضيفا   " وتبييضها األموالتهريب  
  ".ونريد عودة لحمة هذا الوطن

 الـرئيس    أن ان منتصر حمـد   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، الجديدة،   وأشارت  
 هـذه   أنكـد   أ انـه    إالقر بوجود اعتقاالت طالت عناصر من كافة القوى والفصائل في الضفة             أ عباس

لن نقبل باعتقاالت   "وقال   .االعتقاالت جاء بحق ما يخالفون مبدأ السلطة الواحدة والسالح الشرعي الواحد          
وقوع بعض األخطاء التي يتم معالجتهـا       ، مقرا في الوقت ذاته      "على خلفية االعتقاد أو االنتماء السياسي     

 .على حد قوله
  
 "تهلتفافاً على انتهاء واليا "دهعت الحكومة المقالةاس رئيساً لدولة فلسطين ونتخب عبي المركزي .٣

وعـن وكالـة     ،يوسـف الـشايب   ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١١/٢٠٠٨الغد، األردن،   ذكرت  
نية أعلن أمس أن المجلس المركزي الفلـسطيني انتخـب محمـود            مكتب الرئاسة الفلسطي   أن   ).ب.ف.ا(

انتخـب المجلـس    "وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبـو ردينـة           . لدولة فلسطين باإلجماع   عباس رئيساً 
  ".المركزي في اجتماعه المنعقد في رام اهللا محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين باإلجماع

 لدولـة   نتخاب رئيس دولة فلسطين، انتخب ياسر عرفات رئيـساً        وكان المجلس المركزي الذي يعود له ا      
 المجلس الـوطني الفلـسطيني االسـتقالل        إعالن في تونس عقب     ١٩٨٩ مارس   / آذار ٣٠فلسطين في   

  .٢٠٠٤وشغر هذا المنصب بوفاة عرفات في . الفلسطيني في الجزائر
رئـيس   أن   الوكاالتعن  واش و  محمد ه  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١١/٢٠٠٨النهار،  وأضافت  

  المجلس المركزي الفلسطيني اختـار عبـاس رئيـساً   أنالمجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن       
 .لدولة فلسطين

 عباس صار يتمتع بسلطة فوق أي سلطة أخرى فـي النظـام الـسياسي               أنوقيمة هذا االنتخاب الجديد،     
 إجـراءات  من جملة    إجراءوهو  .  للسلطة الفلسطينية  الفلسطيني بما في ذلك لو انتخب شخص آخر رئيساً        

  رئيـساً باإلنابـة  تسمية نائب رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني  إلى لجأت حماس    إذاتتخذها المنظمة   
 . المقبليناير/ للسلطة الفلسطينية بعد التاسع من كانون الثاني

 الناطق باسم الحكومة     إلى أن  احغزة، فتحي صب   نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة،  وأشارت  
ـ       المجلسين المركزي والوطني ال يملكان مثل هذه الشرعية        "ان  " الحياة"المقالة في غزة طاهر النونو قال ل

النتخاب رئيس لدولة فلسطين، فهما ال يمثالن كل الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير برمتها مطروحـة    
ال قيمة له ومحاولـة لاللتفـاف علـى    "ووصف القرار بأنه ". هاوإصالح بنائها إلعادةعلى مائدة الحوار    

مسألة سخيفة ال تنطلي    " بأنه   األمر، معتبرا   " يناير من العام المقبل    / كانون الثاني  ٩انتهاء والية عباس في     
  ".على احد من الشعب الفلسطيني
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  " الحوارفجيعتنا كانت كبيرة بانسحاب حماس من: "الزعنون .٤
 في رام اهللا تأهباً الحتمـال        اجتماعاً أمسعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير      : وضوليد ع  - رام اهللا 

قالت المصادر  و.  يناير القادم  / كانون الثاني  ٩ والية الرئيس محمود عباس في       انتهاءإعالن حركة حماس    
 حول والية    دورة المركزي ستتخذ قرارات هامة على صعيد الساحة الفلسطينية منها إنهاء الجدل القائم             إن

  .عباس
 خالل افتتاح دورة اجتماعات المركزي برام اهللا، والتي         أمسقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون       و

إن التأخير الذي حـصل      جورج حبش، والشاعر محمود درويش،    . حملت اسم دورة وثيقة االستقالل، ود     
وأضـاف   ".الوطنية، ووحدة الوطنحتى نحتفل باستعادة وحدتنا "في عقد اجتماع المجلس المركزي، جاء    

لكن فجيعتنا الكبرى، كانت بانسحاب حماس من الحوار، قبل يومين من بدئه، وكم كنا نتمنـى أن يـتم                   "
الحوار الذي أعدت له الشقيقة مصر إعدادا جيدا، وبذلت جهودا طيبة لبدء مرحلة جديدة، وإلنهـاء هـذا                  

ة الوفاق الوطني، واتفاق مكـة، والمبـادرة اليمنيـة،          وكانت وثيق "وتابع   ".االنقسام الذي اضعف موقفنا   
ومبادرة الرئيس عباس، ومع ذلك ما زلنا رغم األسى واأللم، ندعو ألن يلتئم هذا الحـوار مـن جديـد                    
لتحقيق وحدتنا الوطنية، والتي هي من الثوابت التي لها دور كبير في الوقوف بوجه االحتالل، والحصار                

  ".ا في القطاع، وجميع مناحي الحياة هناكوالظلم الذي طال كافة أهلن
، ولكن إذا ما راجعتم هذا      ٢٠٠٥ مارس   /كان بودنا تنفيذ اتفاق القاهرة الذي عقد في آذار        "وقال الزعنون   

االتفاق ستجدون أن البند الخامس فيه يتحدث عن تفعيل منظمة التحرير، وليس إعادة بنائهـا وتفكيكهـا،                 
 على أنه ال يجوز حسم الخالف السياسي بالقوة العسكرية فالذي خـالف             وتجدون أن الفقرة السادسة تنص    

ولفت إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني سيستمر في عمله إلـى            ".هذا البند هو الذي عطل اتفاق القاهرة      
إن يحل محله مجلس جديد، وال بد من انعقاده النتخاب هيئات منظمة التحرير، ولجنة تنفيذيـة ورئاسـة                  

أن المجلس الوطني أوكل للمجلس المركزي مهمة متابعة التسوية السياسية وهو يقوم بواجبـه              المجلس، و 
  وحتى اآلن، وان المجلس المركزي هو الذي قرر إنشاء السلطة الوطنية وهو مرجعيتها سابقاً              ١٩٩٠منذ  

  .والحقاً
ؤكد علـى ضـرورة     يجب أن نسعى إلى إعادة الحياة إلى المجلس التشريعي للقيام بواجبه، ون           "وأضاف  

اإلفراج عن رئيسه وأعضائه المنتخبين، وإذا تعطلت الوسائل التشريعية والتنفيذية فـان العـودة تكـون                
قبول البرلمـان الفلـسطيني بمـا فيـه المجلـس       "، مشيرا إلى    "واجبة إلى المجلس المركزي لسد الفراغ     

 أن برلمانات العالم أقرت بحقيقـة       التشريعي عضوا كامل السيادة في البرلمان الدولي، األمر الذي يعكس         
سيادتنا، وبالتالي نحن دولة وإسرائيل تحتل أجزاء منا، وهذا ما يجب أن نبنـي عليـة للوصـول إلـى                    

 ".العضوية الكاملة في األمم المتحدة
  ٢٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
  إذا منعت االنتخابات في غزة سنجريها بالضفة وحدها: حماد .٥

ـ ، نمر حم   للرئيس الفلسطيني  مستشار السياسي القال  :  كفاح زبون  - رام اهللا   إن،  "األوسـط الشرق  "اد، ل
 حماس بغزة فستجرى في الضفة      إعاقتها وإذا ستجرى في غزة والضفة،      ]الرئاسية والتشريعية [االنتخابات"

 حإلنجا األطراف بداية العام المقبل، يعطي فرصة لكل        ]محمود عباس [ تحديد الرئيس  أنواعتبر  ". وحدها
 . عالقة باختيار هذا الموعدأييناير / كانون الثاني ٩ يكون لـ أنلحوار، نافيا 

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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 لن نسمح بأية تعددية أمنية وال بأي شكل من ازدواجية: "المركزي" في كلمته أمام فياض .٦
ل مسؤوليتها الكاملة لجهـة     سالم فياض، أن السلطة الوطنية تتحم     . أكد رئيس الوزراء د   ": وفا "-رام اهللا   

فرض سيادة القانون، واألمن والنظام العام، وبما يحمي التعددية السياسية، وهي وحدها المخولـة بحفـظ             
وقال في كلمته أمام المجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر             .األمن والنظام العام ولن تسمح بالعبث به      

لرابع من حزيران الماضي، واسـتجابة اللجنـة        إن مبادرة الرئيس محمود عباس في ا      "الفلسطينية أمس،   
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكافة الجهود والمبادرات العربية، بدءاً بالمبادرة اليمنيـة وقـرارات              
قمة دمشق، وصوالً إلى الموافقة على ورقة العمل المصرية، تمثل فرصة تاريخية إلنهاء حالة االنقـسام                

 ".دة للوطن، بما ينهي المعاناة القاسية لشعبناواالنفصال، وإعادة الوح
شكلت، لألسف الشديد، ضـربة     "وأضاف إن مقاطعة حماس، وفي اللحظة األخيرة قبل انطالق الحوار،           
 ".لآلمال التي عقدها شعبنا على إمكانية إغالق فصل االنقسام والتشرذم

 مـشروع لـدعم صـمود       ١١٠٠وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أقرت حتى اآلن ما يزيد عـن              
 . مليون دوالر٢٧٣المواطنين، وتوفير الخدمات األساسية لهم، بكلفة إجمالية قدرها 

ودعا فياض جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان لاللتفاف حول خيار وحدة الوطن، وإغالق بوابـات                
 .قرارات اإلجماع الوطنياالنفصال والتشرذم، وااللتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها و

 ٢٤/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
 جميع الملفات مع اإلسرائيليين مفتوحة ولم نتفق على أي قضية: عباس .٧

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في افتتاح المجلـس          أن   رام اهللا من   ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
ـ   أي انه لم يتم االتفاق على       المركزي الفلسطيني أمس    خـالل سلـسلة     اإلسـرائيلي ع الجانـب     قضية م

 قـضية، والملفـات جميعهـا       أي علـى    اآلنلم نتفق لغاية    : "المفاوضات التي جرت بين الجانبين، وقال     
 أو قيل على لسانها،     أوكوندوليزا رايس   ) األمريكيةوزيرة الخارجية   (حتى لو قالت    : "وأضاف". مفتوحة
 قيل على لسانها، بأن هناك اتفاقات مطبوخـة، هـذا           أوي  ليفن)  تسيبي اإلسرائيليةوزيرة الخارجية   (قالت  

  ".نحن ال نخفي شيئا: "وأضاف". غير صحيح
 الواليات المتحدة لمراقبة تنفيذ البند      أوفدته وليام فريزر الذي     األميركيوانتقد عباس إبقاء تقرير المبعوث      

هذا الجنرال تقريرا عمـا      يصدر   أنكان من المفترض    : "طي الكتمان، وقال  " خريطة الطريق " من   األول
 مضنية  أمنيةقمنا بجهود   : "وأضاف". ، لكن هذا التقرير بات تقريرا سريا      واإلسرائيليونفعله الفلسطينيون   
 أجرينـا وانطالقا من مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحـد والبندقيـة الواحـدة،             ... في الضفة الغربية  

، األمـن حققنا نسبة عالية مـن      "و" خالف كائنا من كان    في هذا الخصوص ضد كل من ي       األمنية إجراءاتنا
 واألمريكيـون ، فالعالم كله يعلم     اإلسرائيلي الجانب   أما: "وتابع".  من خريطة الطريق   األولوهذا هو البند    

 بناء الجـدار، ولـم تـزل        أو لم تتوقف لحظة واحدة عن االستيطان        إسرائيل أنيعلمون والرباعية تعلم،    
 إسـرائيل  أننحن نعرف   .  مما علينا  %٥ قمنا بنسبة    األقلعلى  : "وأكد". الستيطانيةالحواجز وال البؤر ا   

  ". لم تفعل شيئا، ولم يقل لها احد ولو حتى كلمة واحدةوإسرائيلمدللة، 
الـرئيس    إلـى أن   وليد عوض ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   وأشارت  

 رغم فشلها بـالقول     اإلسرائيلية المفاوضات واللقاءات مع الجانب       على مواصل  إصرارهعباس دافع عن    
إصرارنا للذهاب للمفاوضات كان لعدم إعطاء ذريعة إلسرائيل أو أمريكا أو اللجنة الرباعية بأننا ال نريد                "

وشـدد عبـاس   ". الذهاب أو ال نريد المفاوضات، كما أننا ال نذهب للمفاوضات فقط من أجل المفاوضات  
نحـن متمـسكون    "وتابع حديثه     مبادرة قدمت لحل القضية الفلسطينية،     أثمنلمبادرة العربية هي    على أن ا  

  ".بالسالم والتفاوض ورؤية الدولتين
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  محاولة سورية إيرانية لخلق إطار بديل لمنظمة التحرير" حق العودة"ملتقى : الحوراني .٨
س الثوري لحركة فتح محمد الحـوراني        اتهم سفير السلطة الفلسطينية في الجزائر وعضو المجل        :الجزائر

سورية وإيران وبعض القوى الفلسطينية المتحالفة معهما باستخدام القضية الفلسطينية ومقدساتها للـدفاع             
عن مصالحهما الوطنية وإثبات نفوذهما في المنطقة، واعتبر ذلك عمال ضد وحدة الـشعب الفلـسطيني                

وأعرب الحوراني في تصريحات خاصة لـ       .ر الفلسطينية ومحاولة إليجاد تمثيل بديل عن منظمة التحري      
عن أسفه لتجاوب قوى فلسطينية مع إرادة كل من إيران وسورية السـتخدام حـق العـودة                 " قدس برس "

في الواقع حق العودة    : "ألغراض سياسية خاصة بهما دون غيرهما على حساب القضية الفلسطينية، وقال          
 عنه، ولكن المهرجان الذي يقام تحت اسم هذا الحق فـي دمـشق              هو حق مقدس، والكل منتبه له ويدافع      

يحاول خلق ما يشبه اإلطار الموازي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يترتب عنـه تـشتيت التمثيـل                 
الفلسطيني في وقت نحن في أشد الحاجة للوحدة، ولكن إرادة بعض القوى اإلقليمية وتجـاوب أطـراف                 

نتج مخاطر جدية على وحدة التمثيل الفلسطيني باعتباره حاجـة فلـسطينية            فلسطينية مع هذه الرغبات ت    
عميقة واستراتيجية، ومن هنا فجوهر األمر أن قوى إقليمية وأعني تحديدا سورية وإيران تستخدمان هذا               
الحق الفلسطيني لحسابات خاصة بهما تتعلق بإعالن نفوذ إقليمي وإظهار أنهما العبـان أساسـيان فـي                 

  ".لى حساب الشعب الفلسطينيالمنطقة ع
وأشار الحوراني إلى أن الحوار الوطني الذي كان من المتوقع أن ينطلق في القاهرة تأجل بـسبب تخـل                   

لوطني الذي تأجل بسبب اعتذار حماس عن المشاركة        االكل يعلم اآلن أن الحوار      : "إيران وسورية، وقال  
خارجية اإليراني منوشهر متكي إلى دمـشق فـي          ساعة من انطالقه جاء بعد زيارة وزير ال        ٤٨فيه قبل   

ذات الوقت، ولألسف فإن ذلك لمصلحة خاصة بالدولتين ودفاعا عن مصالحهما علـى حـساب الـشعب             
  ".الفلسطيني، ولذلك فنحن نأمل من الجميع أن يتلطف بالشعب الفلسطيني ويساهم في وحدته ال في تشتيته

تحرير فاروق القدومي إلى ملتقى حق العودة يعكس حجـم          وعما إذا كان حضور رئيس الدائرة لمنظمة ال       
ستثبت األيام المقبلة أن فاروق القدومي يمثـل نفـسه          : "الخالف بين قيادات وكوادر فتح، قال الحوراني      

  .فقط، وأن حضوره إلى الملتقى ال يعكس أي خالفات داخل فتح، على حد تعبيره
  ٢٣/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
  لشعبار جوازي سفر قيادي في فتح وآخر من حزب تصاد وزارة الداخلية: غزة .٩

 صادرت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة جوازي سفر              : فتحي صباح  -غزة  
وقال عضو المكتب السياسي لحـزب       .قياديين بارزين، أحدهما من حركة فتح، والثاني من حزب الشعب         

ة أمنية على الحاجز العسكري للحكومة المقالة شمال القطاع المقام          إن قو " الحياة"الشعب وليد العوض لـ     
 رام اهللا للمشاركة في أعمـال دورة جديـدة          إلى، أوقفته الخميس الماضي أثناء توجهه       "ايرز"قبل حاجز   

للمجلس المركزي لمنظمة التحرير بدأت أعمالها أمس، ومنعته من السفر وصادرت بطاقة هويته وجواز              
  .اإلجراءواستنكر حزب الشعب هذا  .بداء األسبابسفره من دون إ

كما صادرت قوة أمنية مماثلة على الحاجز نفسه جواز سفر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عـضو                 
وأوقفت القوة أبو النجا    .  أبو النجا  إبراهيم حوار القاهرة    إلىلجنتها القيادية العليا في القطاع، عضو وفدها        

مساء أول من أمس قادما من الضفة الغربية التي عـاد إليهـا             " ايرز"عبر حاجز    القطاع   إلىأثناء عودته   
وصادرت القوة جواز سفره وبطاقة هويته وطلبت منه كما طلبت من           . خيراً قادماً من مصر عبر األردن     أ

  .العوض مراجعة جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  رئيساً لدولة فلسطين ال معنى وال وجه له في السياسةتنصيب عباس : حماس .١٠

لمنظمة التحرير الفلـسطينية تنـصيب   " المجلس المركزي"استخفت حركة حماس بإعالن ما يسمى       : غزة
محاولة لتحـدي الـشرعية وااللتفـاف       "رئيس السلطة محمود عباس رئيساً للدولة الفلسطينية، واعتبرتها         

  ".عليها
والناطق باسم كتلتها البرلمانية فـي تـصريح        " حماس"ردويل القيادي في حركة     وقال الدكتور صالح الب   

أوالً ال نعرف إذا كـان بالفعـل        ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  ) ٢٣/١١(خاص أدلى به مساء األحد      
  ".هناك مجلس مركزي ممثل للشعب الفلسطيني أم ال؟

وهي ال تقرر في مصير الـشعب الفلـسطيني         كل علمنا أن منظمة التحرير هي قضية خالفية         : "وأضاف
  ".طالما أنها خاضعة للنقاش وإعادة الصياغة، وباعتبارها جزءاً من قضايا الحوار المرتقب

ال تمثل الشعب الفلـسطيني خاصـة بعـد أن تـم            "وأكد أن المنظمة بواقعها الحالي وميثاقها وبرنامجها        
  ".الشعب الفلسطينياختزالها في مجموعة من الشخصيات هي بذلك ال تمثل 

لم يسمع أحد أن المجلس المركزي وضع على جدول أعماله انتخاب رئيس دولة             "وأشار البردويل إلى أنه     
  ".هل كان ذلك مطروحاً أم تم إقحامه؟: "، متسائالً"فلسطين

 ،"ال نفهم الحديث عن دولة فلسطين في ظل عدم تحرير األرض وغياب السيادة            : "وقال القيادي البرلماني  
الدولة تعني أرضاً وسيادة وعباس لم يحرر أي جزء من األرض ويعيش تحـت االحـتالل                "موضحاً أن   

وفي نفس الوقت ال يمتلك سيادة، والسيادة هي للجندي الصهيوني الذي يقف على الحاجز ويـتحكم فـي                  
  ".مرور عباس شخصياً وحاشيته

ل إن هذا الواقع وهذه الكانتونات هي حلم        هل يريد ما يسمى المجلس المركزي أن يقو       : "وتساءل البردويل 
الشعب الفلسطيني وهل هذا هو مفهوم الدولة كما أرادها بوش، هل هكذا تجري األمور وتعلـن الدولـة                  

  !".وتنتخب رئيسها بهذه الطريقة الهزلية؟
لمـا  عباس ك "، موضحاً أن    "أين هي الدولة؟ أم هي في األحالم؟ أم هي مناورة سياسية          : "وأضاف متسائالً 

عنـدما انتهـت أو شـارفت       : "وقال". انتهت صالحية وشرعية له يبحث عن شرعية وصالحيات جديدة        
هذا كلـه ال معنـى وال   "، مؤكداً أن  "صالحيته كرئيس للسلطة على االنتهاء بدأ يبحث عن شرعية أخرى         

  ".وجه له في السياسة
طئاً في ظـل عـدم وجـود أرض          كان أمراً خا   ١٩٨٨اإلعالن عن دولة فلسطينية عام      "وأشار إلى أن    

  ".وسيادة، إذ في غيابهما ال يمكن إعالن دولة
من يريد الدولة عليه أن يفعل المقاومة ويمكنها من القيام بواجبها أما            "على أن   " حماس"وشدد القيادي في    

أن يظل يعيش في أحالم بوش ويخدع الشعب بأننا وصلنا إلقامة الدولة فهذا كالم خطير وال يـنم عـن                    
  ".كير ومصلحة وطنيةتف

سعي عباس لتنصيب نفسه في هذا الموقع في هذا الوقت بالذات قبيـل أقـل مـن                 "ولفت االنتباه إلى أن     
شهرين على انتهاء واليته كرئيس للسلطة، يريد أن يبرز وكأنه يتحدى الشرعية وكأنه ال يحتاج للـشعب                 

 شرعيته مرة بالمجلس المركزي ومـرة       الفلسطيني وممثليه المنتخبين، فلديه هذه المجموعة وهو يفرض       
باسم اللجنة التنفيذية ومرة باسم حركة فتح ومن هنا يسعى لزيادة المناصب التي يتوالها فهو رئيس دولة                 

  ".فلسطين، ورئيس السلطة، ورئيس المنظمة، ورئيس فتح، وقائد القوات وغيرها من المناصب
  ٢٣/١١/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر
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    بمواصلة وضع العراقيل أمام الحوارهتتهمرفض دعوة عباس لالنتخابات و تحماس .١١
 أمس، خطـاب الـرئيس      ، حركة حماس، انتقدت    أن غزة من   ٢٤/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين ذكرت  

مليء بالتهريج ويفتقر إلى اللياقة     "محمود عباس أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير بشدة، معتبرة أنه           
  ".وضع العراقيل أمام نجاح الحوار أو حتى فرص انعقاده"الرئيس عباس بمواصلة ، متهمة "السياسية

نسخة عنه، إلى تأكيـد الـرئيس   " فلسطين"وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح وصل         
على استمرار التزامه بتطبيق الشق األمني لخارطة الطريق، وأن ما يجري من اعتقاالت فـي الـضفة                 

  . حسب االلتزامات األمنية للسلطة الفلسطينيةالغربية يتم
نؤكد أنه لـم    : "، وتابع "أخطر ما يكون على وحدة الصف الفلسطيني وسالح المقاومة        "واعتبر برهوم ذلك    

، نافياً قيام   "يفوض أحد ال الرئيس عباس وال غيره بالتفاوض على حق العودة نيابة عن الشعب الفلسطيني              
محض كذب  "ود مؤقتة، واصفاً حديث الرئيس عباس بهذا الخصوص بأنه          حماس بالتسويق لدولة ذات حد    

 ".وتضليل حتى يبرر لسلم تنازالته المقيتة عن حقوق وثوابت شعبنا
  ، "من ال يقاوم وال يؤمن بالمقاومة كالرئيس عباس ال يحق له أن يتكلم عن التهدئة"وشدد برهوم على أن 

 الحركة من عدم االعتراف بـشرعية مؤسـسات منظمـة           وجدد الناطق باسم حماس، التأكيد على موقف      
هذه المؤسسات فاقدة الـشرعية، وال تمثـل الـشعب          "التحرير الفلسطينية، وال قراراتها، مشدداً على أن        

عن حوار وطني شامل دون شروط مـسبقة        ) أعضاء المجلس المركزي  (إن حديثهم   : "، وقال "الفلسطيني
ـًا مع ما يريده الرئيس عباس مـن اسـتمرار            وحكومة توافق وطني تلتزم ببرنامج الم      نظمة ينسجم تمام

االعتقال السياسي وحرصه على التمديد والتفويض فقط، وهذا يوضح مدى هيمنة حركة فـتح والـرئيس                
 ".ف. ت. عباس على قرارات مؤسسات م

خابـات  إن حديث الرئيس عباس أنه إذا فشل الحوار سيلجأ إلى اتخاذ قرار بالـدعوة إلـى انت                : "وأضاف
رئاسية وتشريعية متزامنة يؤكد حرصه المسبق ونواياه إلفشال الحوار، وأنه ال يريد حـوار مـن أجـل           
المصالحة، بل يريد حواراً من أجل مصلحته الخاصة وحصوله على التمديد والتفويض حتى يستمر فـي                

رئيس عباس الحق   أمريكي؛ وال يوجد أي مسوغ قانوني أو دستوري يعطي ال          - تطبيقه للمشاريع الصهيو  
  ".في الدعوة النتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة

د محمود الزهار، ، أن  كفاح زبون،رام اهللا عن مراسلها من ٢٤/١١/٢٠٠٨ الشرق األوسط، ونشرت
مازن أن يدعو النتخابات تشريعية ورئاسية في غير أبو أنه ليس من حق قال القيادي البارز في حماس، 

أن أي مخالفة لذلك ستضاف إلى سجل المخالفات التي يرتكبها بحق القانون  "موضعها، مشدداً على
في الواقع هذا المجلس ساقط "وقال، . واعتبر الزهار ان المجلس المركزي ال يملك الشرعية". الفلسطيني

من جهتها قالت حركة ". ال أهلية له وال يمثل الشارع الفلسطيني والقطاعات العريضة من أبناء شعبنا
لجهاد اإلسالمي إن الحديث عن انتخابات مبكرة في ظل االنقسام من شأنه أن يكون مدعاةً ومدخالً لمزيد ا

وشدد القيادي في الحركة الشيخ نافذ عزام على موقف . من االنقسام والصدام في الساحة الفلسطينية
 .حركته الرافض للمشاركة في أي انتخابات في ظل االحتالل

  
  عباس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل االنقسام  ترفض دعوة الجهاد .١٢

 إلى انتخابات رئاسية وتشريعية بداية العام عباسدعوة الرئيس محمود  حركة الجهاد عدت: وكاالت
وأعربت عن ". يكون مدعاة ومدخال لمزيد من الصدام" في ظل حالة االنقسام وبعيدا عن التوافق القادم

لقد كان األصل أن يتخذ الرئيس من جانبه خطوات تتعلق بتذليل كل "ة معارضتها لدعوة عباس، موضح
وإذا لم نصل إلى هذا الحوار، فمن المؤكد أن أية خطوة تتخذ من ... العقبات التي تعترض طريق الحوار

 ". دون توافق عليها من قبل كل األطراف، فهي ستعقد الوضع ولن تقود إلى حل
 ٢٤/١١/٢٠٠٨السفير، 
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  الشعبية ال تعارض االنتخابات ولكن بشرط أن تكون بتوافق وطني: جرار خالدة .١٣

أن " قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التـشريعي خالـدة جـرار                 :رام اهللا 
الجبهة سجلت خالل اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد بمدينة رام اهللا بعـض               

ها أنها من حيث المبدأ ال تعارض مبدأ انتخابات رئاسية وتشريعية كما صرح الرئيس أبو               المالحظات أهم 
 ".مازن امس، ولكن بشرط أن تكون بتوافق وطني

 -وبخصوص المفاوضات الفلـسطينية     : " وأضافت جرار في تصريح للمكتب االعالمي للجبهة الشعبية       
اء مراجعة سياسية شاملة لمنهج أوسلو برمته، والذي        االسرائيلية فقد دعت الجبهة الشعبية الى وقفها واجر       

 ".أضر بالقضية الوطنية الفلسطينية ولم يؤد اال ألوضاع كارثية على الشعب الفلسطيني
وأشارت جرار أن الجبهة أيضاً جددت خالل جلسات االجتماع موقفها الرافض لخطة خارطـة الطريـق               

يئا خاطئا، مطالبة بوقف االعتقاالت السياسية المرتبطة بهذه        وااللتزامات األمنية المرتبطة بها باعتبارها ش     
 .الخطة كاستحقاق أمني لها

نحن ندعو التخـاذ    : "  االنقسام والحوار قالت جرار في تعقيبها على دعوة الرئيس  له           إنهاءوبخصوص  
م تـؤد   موقف جرئ للبدء بالحوار الوطني الشامل، فقد صرح الرئيس أبو مازن بالسابق ان المفاوضات ل              

 ".  لنتائج واستمر بالمفاوضات، فما بالك بالحوار اذا استمر في دعوته له دون أن يتحقق
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، الجديدة، 

  
  ال شرعية لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :  حمدانأسامة .١٤

 أصال لـرئيس    أكد أسامة حمدان ممثل حركة المقاومة اإلسالمية حماس في لبنان، أنه ال شرعية            : دمشق
وأضـاف   . اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وال تعويل على كلماته وال قيمة لمواقفه السياسية            

فـي  " حـق العـودة   "على هامش مؤتمر    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "حمدان في تصريح خاص لمراسل      
 رئيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة        ، أن أسبابا ثالثة تفقد    )٢٣/١١(العاصمة السورية دمشق اليوم األحد      

التحرير الفلسطينية شرعيته، وهي أن عباس لم يأت انتخاباً من المجلس الوطني الفلسطيني حسبما ينص               
فمـا قيمـة أن     "النظام الداخلي لمنظمة التحرير، وانه تخلى عن أسس ومبادئ وثوابت منظمة التحرير،             

لى في كون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قـد فقـدت           يتج"، وأضاف أن السبب الثالث      "يكون رئيساً لها  
  ".    نصابها القانوني بفقدها أكثر من نصف أعضائها
عامالً من عوامل التجميع على الساحة الفلسطينية وإذا شذ         "وأكد ممثل حماس في لبنان أن العودة ستبقى         

ذّ شذّ وحده، وخرج وحـده عـن        البعض فهذا ال يعني أن وحدة الشعب الفلسطيني قد انهارت، ألن من ش            
  ". اإلجماع الفلسطيني

رسالة مفادها أن الشعب    "أما حول تمثيل منظمة التحرير في الملتقى العربي لحق العودة، فقال إنه يشكل              
الفلسطيني يريد أن تكون المؤسسات الوطنية الفلسطينية حاملة للهم الوطني الفلسطيني، أما من يتجـاوز               

  ". ة فال مكان له عند الشعب الفلسطينيالثوابت الفلسطيني
  ٢٣/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  إسرائيلي اتفقت مع الفصائل على وقف الهجمات بناء على طلب أنها تعلن حماس .١٥

 عن اتفاق اجرته الفـصائل الفلـسطينية يقـضي          األحداعلنت حركة حماس امس     : ـ اشرف الهور   غزة
 غزة على اسرائيل، مقابل قيام االخيرة بفتح معابر القطاع التجاريـة            بوقف الهجمات التي تشن من قطاع     

وقال ايمن طه القيادي في حركة حماس ان هذا االتفاق تم بعد اتصاالت اجراهـا               .  يوما ١٩المغلقة منذ   
  .جهاز المخابرات المصرية الذي توسط في التهدئة، بناء على طلب اسرائيلي



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

 سـاعة مقابـل فـتح       ٢٤وقف الصواريخ لمدة    " اسرائيليا بـ    وذكر ان االتصال المصري يحمل عرضا     
ولفت القيادي في حماس الى ان حركة حماس التقت بهذه الفصائل في غزة ونقلت لهـم                ". المعابر االحد 

ابدت حرصها على تخفيف وطأة الحصار عـن        "وذكر ان الفصائل    . الطلب االسرائيلي الذي نقلته مصر    
  ".المتبقي عليها شهر دون ان يشمل الحديث اي تمديد للتهدئةشعبها وابدت التزاما بالتهدئة 

  ٢٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 إغالق قطاع غزة حوَّله لمنطقة منكوبة بالفقر والجوع : الديمقراطية .١٦

إن استمرار الحصار : قال طالل أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: ألفت حداد
فرضه إسرائيل على قطاع غزة حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بالفقر واإلغالق الشامل الذي ت

وطالب أبو ظريفة األمين العام لألمم المتحدة بان كي %. ٨٠والجوع، ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 
مون باستخدام القوة إلجبار إسرائيل على فك الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة والذي من شأنه أن 

  . اجتماعية وبيئية وصحيةيخلق كارثة
وانتقد أبو ظريفة ازدواجية المعايير الدولية، مؤكداً أنه من المعيب أن يظل العالم متفرجاً على ما 

إن مجابهة اإلجراءات اإلسرائيلية : وأضاف .يتعرض له قطاع غزة من مآسٍ إنسانية يندى لها الجبين
م المدمر واستعادة الوحدة من خالل العودة للحوار العدوانية تتطلب من الجميع اإلسراع بإنهاء االنقسا

  الوطني الشامل
 ٢٣/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  ومحاميته األمريكية تتهم السلطة بالمشاركة باختطافه ..  يبدأ محاكمة سعدات غداًاالحتالل .١٧

امنيا دعت الجبهة الشعبية، أمس، إلى اعتماد غد الثالثاء يوما تـض           ":أ.ب.د"،  "الخليج "-فلسطين المحتلة   
  .مع أمينها العام أحمد سعدات واألسرى الفلسطينيين تزامنا مع بدء محاكمته

" اإلسـرائيلي "وقالت الجبهة في بيان لها إنها ستنظم سلسلة فعاليات احتجاجية رافضة إعالن االحـتالل               
ر فـي   البدء في محاكمته غدا الثالثاء المقبل، وأوضحت أن الفعاليات تضم اعتصاما أمام الصليب األحم             

  .غزة ورام اهللا وفي دمشق أمام مقر اللجنة والمفوضية األوروبية
من جهتها، شنت مقررة لجنة الشرق األوسط في نقابة المحامين األمريكيين عضو لجنـة الـدفاع عـن                  
سعدات شارلوت كييتس هجوماً على السلطة واتهمتها بالمشاركة في اختطاف واعتقال سـعدات، وقالـت     

السلطة هو أن تشارك في الجريمة وفي اعتقال سعدات ثم تتنصل من مسؤوليتها وال              إن الغريب في أمر     "
  ".تجرؤ على إصدار تصريح صحافي هزيل تضامناً معه

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  مؤتمر حق العودة تجاوزا للمناخ الفتحاوي ومنظمة التحريرب يعتبر مشاركة القدومي بلعاوي .١٨

 فاروق القـدومي فـي   ألقاهجنة المركزية لحركة فتح الخطاب الذي اعتبر حكم بلعاوي عضو الل   : رام اهللا 
المؤتمر العربي الدولي لحق العودة في دمشق بانه ال يمثل منظمة التحرير وال حركة فـتح بـل يمثلـه                    

وقال بلعاوي في بيان صحفي له ان قبول القدومي لدعوة حماس بالمشاركة في المؤتمر تضعه                .شخصيا
ر المسؤولة وتكرس رغبته في عدم االلتزام بالمناخ الفتحاوي الذي يجب أن يتحلى             في موقع االستجابة غي   

  .في التوحد بالقرار والمنهج وااللتزام بالمرجعية في أي تحرك
  ٢٣/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
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   بالحوار"االنقالب" إنهاء كل محاوالت تجهضحماس : الزعارير .١٩
فهمي الزعارير، ان حركة حماس تجهض كل محاوالت  حركة فتحقال المتحدث باسم :  وفا–رام اهللا 

وأضاف الزعارير، في بيان له امس، أن الرئيس تجاوب مع الجهود في هذا  .انهاء االنقالب بالحوار
الصدد، وأن على الجامعة العربية في اجتماعها بعد أيام المبادرة باتخاذ اجراءات حاسمة في تحميل 

وأوضح الزعارير، في تعليقه على رفض حماس لتوجه الرئيس  .الحوارمسؤولية الفشل لمن أفشل 
للدعوة النتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ومتزامنة، أن هذه الدعوة الحاسمة لوضع حد للواقع الشاذ 
الذي فرضته حماس بانقالبها، تأتي في ظل العبث والمقامرة السياسية الذي تمارسه حماس بحق شعبنا 

 .وقضيته
ان حماس ترفض كل شيء يمكن أن ينهي انقالبها، ألنها ال تقبل اال ما تعتبره انجازا حققته على  ": وقال

جثث الشهداء ومعاناة المواطنين الصابرين في غزة، وان حماس ال تقبل اال باستمرار انقالبها، وهذا ما 
 ".لن نسمح بدوامه

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، الجديدة، 
  
 "المركزي"لديمقراطية من السفر إلى رام اهللا لحضور اجتماعات االحتالل يمنع قياديا في ا .٢٠

منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، من            : غزة
واعتبر مصدر مسئول في     .السفر من غزة إلى رام اهللا لحضور اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني          

التعسفي هو استمرار لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني،        "إلسرائيلي  الجبهة هذا اإلجراء ا   
  ".وإمعان في الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل على الشعب الفلسطيني

  ٢٣/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  هللا تحذر من تمرد في إقليم بيروت اوتقارير لرام..  فتح في ساحة لبنان يواجه أزمةملف .٢١

وصل النزاع داخل حركة فتح على الساحة اللبنانية إلى مستويات تنظيميـة وسياسـية   : عمان ـ بيروت 
حرجة خالل األسابيع القليلة الماضية بعد تواصل الخالفات بين العميد سلطان أبو العينين أقـوى رمـوز     

ـ                ر الحركة في بيروت وبين ممثل السلطة الفلسطينية وسفيرها عباس زكي الذي أرسل تقارير رسمية لمق
الرئاسة في رام أهللا وألمانة سر اللجنة المركزية للحركة يشتكي فيها من ممارسات أبو العينين وتجاهالته                
لمكتب السفارة في بيروت، ويحذر في الوقت نفسه من تمرد محتمل بدأت مؤشراته األولية تظهر علـى                 

  .المؤسسات المرجعية للحركة والسلطة في ساحة لبنان
عينين تماما على كوادر ومقرات ومكاتب الحركة في مخيمـات بيـروت لالجئـين              ويسيطر العميد أبو ال   

الفلسطينيين، وبسبب بقائه لسنوات طويلة في العاصمة اللبنانية تمكن حسب تقارير أمنيـة تـم اإلطـالع        
عليها في رام أهللا من فرض سيطرة مطلقة على الخارطة التنظيمية للحركة في ساحة لبنان وبشكل ضيق                 

  .وامش المناورة امام عضو اللجنة المركزية السفير عباس زكيتماما ه
اما زكي من جانبه فيحاول اإلجتهاد إلحكام السيطرة على الملف الفتحـاوي وبالتـالي الفلـسطيني فـي                  
بيروت، ليس فقط بصفته سفيرا للسلطة بل ممثال رفيع المستوى للحركة باعتباره عـضوا فـي اللجنـة                  

  .المركزية
لثالثة الماضية إجتهد زكي في اإلطار الدبلوماسي لتثبيت موقعه في الخارطـة اللبنانيـة              وطوال األشهر ا  

المعقدة، فيما إجتهد في اإلطار التنظيمي للتفاهم مع أبو العينين الذي تتهم مجموعته ضمنيا فـي رسـائل                  
  .وصلت أيضا لرام أهللا السفير زكي بمحاولة إخضاع العميد أبو العينين وليس التفاهم معه

ومن الواضح ان أبو العينين الذي يعتبر رجل فتح األقوى في لبنان يتلقى تعليمات مرجعيـة مـن عـدة                    
أطراف داخل مستويات الحركة العليا، وأحيانا حسب مصدر لبناني مطلع تتناقض هذه التصريحات فيمـا               



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

ن الرجل الثاني قي    بينها وتتأثر بالحسابات الشخصية والفردية بين الرموز الفلسطينية نفسها، خصوصا وا          
حركة فتح فاروق القدومي يضغط من جانبه على أبو العينين لترتيب عالقة بين الحركة في لبنان والقوى                 
الرئيسية في المعارضة وعلى رأسها حزب إهللا اللبناني، وهو أمر يعتبره الرئيس محمود عبـاس مكلفـا                 

  .اخل المعادلة اللبنانيةللغاية سياسيا وأمنيا ويورط الحركة في الحسابات المعقدة د
وفي ظل هذه التوازنات التي ال تسير لصالح السفير زكي يحاول األخير منذ أسابيع إيجاد آلية للـسيطرة                  

 رئيـسية سياسـية     اتجاهـات على إيقاع العميد الشهير أبو العينين، لكن الخالفات بينهما تتركز في ثالثة             
 زكي إلعداد تقـارير     اضطرلطرفين إلى باب مسدود     وتنظيمية ومالية، وبسبب وصول لغة الحوار بين ا       

تشتكي من صعوبة تنفيذه للمهام التي ينبغي ان يقوم بها بسبب التحديات غير المتوقعة التي يفرضها عليه                 
  .العميد أبو العينين

ويبدو واضحا للخبراء ان الرئيس عباس يحاول عدم التدخل في هذا النزاع بين رجلين قويين من الحركة                 
 من نتائج وتداعيات أي موقف له، ولذلك لجأت الرئاسة لدعم سفيرها باطنيا دون إحتكاك مباشر مع                 خوفا

  .أبو العينين على ان تتولى الحلقات التنظيمية التفاهم مع العميد تجنبا لتفاقم األزمة
 العينين او   الخالفات السياسية تتعلق بدائرة اإلتصاالت التي يقوم بها السفير زكي حيث يعترض عليها أبو             

ال يؤمن بأنها منتجة، متمسكا بان قيمة الفلسطينيين في ساحة لبنان تتضاعف في حال إتخاذ موقف مـن                  
المعادالت على األرض، أما السفير زكي فيجتهد في التصرف كسفير لدولة حقيقيـة ويحـرص علـى                 

ق ذلك يطلق بـين      بكل األطراف وال يتورط بأي موقف علني يدعم أي طرف داخل لبنان، وفو             االتصال
الحين واآلخر تصريحات مجاملة تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي من بعض القضايا المهمة مثل ملف               
الالجئين في لبنان، وهو أمر ال يعترض عليه العميد أبو العينين لكنه يعتبره في مجالسات خاصـة مـع                   

  .انصاره ضربا من العبث
ات التنظيمية النشطة التي يقودها أبو العينين عـن بعـد مـع              الحلق انسجامزكي من جانبه يعتبر ان عدم       

موقف سفارة فلسطين وعدم تسليم بعض المكاتب والمقرات الحركية للسفارة خطوات تـضعف هـوامش           
  .المناورة أمامه وتضعف السفارة

حة في  وثمة خالفات ذات بعد تنظيمي بين الجانبين، فزكي يعتبر ان المنظمات الفتحاوية النشطة او المسل              
الساحة اللبنانية ينبغي ان تتبع القرار السياسي والتنظيمي الذي تمثله السفارة بصفته عضوا فـي اللجنـة                 

 والتبعيـة ألي احـد فـي        االلتحاقالمركزية، بينما يحاجج أبو العينين بانه لم يعتد منذ ثالثين عاما على             
ية الشعب الفلسطيني فـي لبنـان،       اإلطار التنظيمي، مصرا على انه عسكري وليس سياسيا ومهمته حما         

مشيرا الى ان الراحل ياسر عرفات كان يتعامل معه على هذا األساس وان أبناء الحركة فـي بيـروت                    
أدرى بأنفسهم ومصالحهم ووضعهم المعقد، متمسكا بان التصرف واالدارة التنظيمية في ساحة لبنان لهـا               

  .ه االن حرصا على الحركة والتنظيمأسلوب كان ناجحا طوال عقود ومن الصعب العبث بقواعد
ويؤكد أبو العينين في السياق تمسكه بالثوابت واللوائح التنظيمية والمرجعيات لكنه يشير الى ان طبيعـة                

  .الميدان تتطلب القيام بواجبات خاصة قد ال تعجب السفارة والسفير
لمالي، فالسفير زكي يطالب بان     وتلفت المصادر لخالفات أهم من طراز آخر بين الجانبين تتعلق بالملف ا           

تدار وتنفق مخصصات ساحة لبنان عبر السفارة وبواسطتها وتحت إدارتها المحاسبية، وهو أمر يرفضه              
أبو العينين جملة وتفصيال ويعتبره غير خاضع للتفاوض، مشيرا الى انه أصال يدير عمال كبيرا ومعقـدا                 

  .بموازنة مالية محدودة
الية قد تكون األبرز إلن السيطرة على المال تعني السيطرة على التنظيم عمليا             والواضح ان الخالفات الم   

وبسبب عجز مؤسسة الرئاسة عن التدخل مباشرة بالمسألة بسبب حساسيتها تقـول أوسـاط الحركـة ان                 
حركة حماس هي المستفيد األول واألخير من النزاع والخالف، وتجتهد عبر مكتبين على األقل لها فـي                 
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بنان لتوسيع دائرة نفوذها وإحتالل الفراغات التي تتركها حركة فتح، وهو أمر يتطلـب بـرأي                مخيمات ل 
 .الرئيس عباس محاولة معالجة الموضوع في اإلطار التنظيمي

  ٢٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  أبو مازن" غياب"وتحذر من  وثيقة إسرائيلية تدعو لمنع االنتخابات الفلسطينية .٢٢

العبرية أمس، أن جهاز أمن " هآرتس"كشفت صحيفة  : عواودة، وآمال شحادة وديع- القدس المحتلة 
" إسرائيل"حول المخاطر االستراتيجية التي تتهدد " قاتمة"أعد وثيقة تتضمن صورة " اإلسرائيلي"االحتالل 

خالل العام المقبل تقترح منع إجراء انتخابات فلسطينية، والسالم مع سوريا، بهدف التأسيس لبديل 
  .ري ضد إيرانعسك

الشهر المقبـل إلـى احتمـال       " اإلسرائيلية"التي ستعرض على الحكومة     " الوثيقة االستراتيجية "وأشارت  
لمجابهة إيران بمفردها، في ظل انهيار السلطة الفلسطينية واختفاء حـل الـدولتين،             " إسرائيل"اضطرار  

تفاق مع سوريا يشمل انـسحابا مـن        وأوصت بأنه ينبغي االستعداد سراً لهجوم ضد إيران، والدفع نحو ا          
  .هضبة الجوالن المحتلة، باإلضافة إلى منع إجراء انتخابات فلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد انتهـاء       " غياب"وعلى الجبهة الفلسطينية، حذرت الوثيقة من إمكان        
ين ولذا نوصي بمنع إجراء     ستتسارع وتيرة تفكك السلطة، وسيتزايد خطر زوال حل الدولت        "واليته، وقالت   

، كمـا أوصـت     "انتخابات، حتى لو كلف األمر حدوث صدام مع الواليات المتحدة والمجتمـع الـدولي             
بمواصلة الضغط على حماس من أجل عزلها وإضعافها، وتوقعت انهيار التهدئة في قطاع غـزة، وفـي                 

  . هذه الحالة سيتعين العمل من أجل التسبب بسقوط حكم حماس
ينبغي دفع االتفاق مع سوريا إلى األمام، على الرغم من الثمن الغـالي،             "وثيقة األمنية على أنه     وشددت ال 

واعتبرت أن إخراج سوريا من دائرة المواجهة سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع لبنان أيـضا، وبـذلك                  
  ".الذي يضم إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس" المحور المتطرف"سيضعف كثيرا 

في لبنان مع اقتراب موعد االنتخابات، وقالت       " المعسكر المعتدل " "إسرائيل"الوثيقة بأن تدعم    كما أوصت   
  .ضد حزب اهللا والعمل ضد تهريب األسلحة إليه" اإلسرائيلي"يجب العمل على تقوية الردع 

 علـى   ، مع التشديد  "المعسكر العربي المعتدل  "وشملت الوثيقة مجموعة توصيات تتعلق بتقوية العالقة مع         
  ".مشتركة ومتنوعة"السعودية وضرورة البحث عن توسيع الحوار حول مصالح 

من جهة ثانية، شددت الوثيقة على أن األردن في ضائقة متصاعدة ويواجه أزمـة سياسـية واقتـصادية                  
" إسـرائيل "بالغة، منوهة لشعوره بأنه تم التخلي عنه خالل الصراع اإلقليمي وهو مستمر فـي اعتبـار                 

  .نداً استراتيجياً، وأوصت بتعزيز العالقات معهوالغرب س
وحذرت من خالفات محتملة مع الرئيس األمريكي الجديد ورأت أن واشنطن ترغب في إنشاء منظومـة                

  .من يدفع الثمن" إسرائيل"إقليمية ودولية ضد إيران، وستكون 
تسوية في مـزارع شـبعا      وتوقعت الوثيقة أن يطلب البيت األبيض مساعدة في تقوية المعسكر المعتدل ب           
  ".اإلسرائيلي"وقرية الغجر، وحذرت من أنه يسلحه، بصورة تقوض التفوق النوعي للجيش 

عن تخوفها من سياسة الرئيس االمريكي الجديد باراك اوباما وتأثيرها          " إسرائيل"من جهة أخرى، عبرت     
 تعيين الجنرال جيمس جونز     في مستقبلها في جوانب عدة في مقدمتها األمن، ويكمن التخوف االساسي في           

مستشارا لشؤون االمن القومي والخطر في تأييده لنشر قوة دولية في الضفة الغربية، تحل مكان جـيش                 
االحتالل، ومعارضته طلب الكيان بأن تبقى السيطرة األمنية في الضفة بأيديه حتـى بعـد قيـام دولـة                   

  .فلسطينية
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  شاليت بعملية عسكرية" تحرير" يلمح إلى احتمال باراك .٢٣
" اإلسـرائيلي "ايهود باراك إلى احتمال تحرير الجندي       " اإلسرائيلي"ألمح وزير جيش االحتالل     : آي.بي.يو

  .األسير في قطاع غزة جلعاد شاليت بعملية عسكرية وليس من خالل المفاوضات
ن في جامعة تل أبيب، إن تحرير       للشبا" إسرائيل"ونقلت وسائل إعالم عبرية عن باراك قوله خالل مؤتمر          

مسألة ذات التزام أخالقي وعسكري وينبغي تنفيذ كل خطوة مناسبة وممكنة وليس بكل ثمن وليس               "شاليت  
  ".فقط بالمفاوضات وحتى لو كان عمليات عسكرية معقدة

أفضل األشخاص يعالجون هذه القضية، وصحيح أننا سنضطر إلى اتخـاذ قـرارات             "وأضاف باراك أن    
  ". لكني ال أخشى إذا كان هذا ما سيؤدي إلى إحضار جلعاد إلى البيتصعبة

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  مناورات حزب اهللا ستعرض كل الدولة اللبنانية للضربات العسكرية مستقبالً: باراك .٢٤

هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك لبنان بأنه سيتعرض هو وبنيته التحتية لضربة : تل أبيب 
، وذلك رداً على معلومات عن "حزب اهللا"ة شديدة في حال نشوب مواجهة بين إسرائيل و عسكري

  .تدريبات أجراها الحزب في منطقة جنوب نهر الليطاني
التطابق الحاصل بين "ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن باراك قوله خالل مداوالت أمنية مغلقة إن 

لتحتية لضربة شديدة أكثر من الماضي في حال نشوب ولبنان سيعرض لبنان وبنيته ا" حزب اهللا"
التدريبات العسكرية التي يجريها الحزب تدل على استمرار التراجع في تطبيق "، معتبراً أن "مواجهة

  ".١٧٠١قرار مجلس األمن 
الفضائية أول من أمس، كان صحيحاً " العربية"وقالت مصادر في جهاز األمن اإلسرائيلي إن تقرير قناة 

  " .حزب اهللا" تدريبات لـ حول
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  حيال تزويد لبنان بعشرات الدبابات األمريكية" إسرائيل" في قلق .٢٥

قلقها إزاء تقارير أفادت بنية الواليات المتحدة بيع عشرات الدبابات القتالية مـن             " إسرائيل"أبدت  : أ.ب.د
  .للجيش اللبناني" ٦٠أم "طراز 

في عددها الصادر امس األحد عـن مـصادر بـوزارة           " اإلسرائيلية" "بوستجيروزاليم  "ونقلت صحيفة   
إن هذه الدبابات يمكن أن تسقط في أيدي مقاتلي حزب اهللا خاصة انه ال يملك اآلن أسـلحة         "الحرب قولها   

  ".مدرعة في ترسانته الحربية
 ماليين دوالر   ٤١٠حو  وقرار بيع هذه الدبابات للبنان هو جزء من برنامج مساعدة أمريكي تصل قيمته لن             

قلقة من إمكانية أن يسيطر حزب اهللا علـى         " إسرائيل"فإن  "ووفقاً للصحيفة   . الذي أقرته الواليات المتحدة   
  ". األسلحة الجديدة التي سيحصل عليها الجيش اللبناني في إطار الصفقة األمريكية

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  اإليراني" النووي"اداً لضربة محتملة لـ عن مناورات إسرائيلية في النقب استعدمعلومات .٢٦

أفاد تقرير في بريطانيا أمس، أن وحدات من السالح الجوي اإلسرائيلي تجري : رويترز-لندن، الناصرة 
  .ضد المنشآت النووية اإليرانية" سرية"تدريبات في صحراء النقب من اجل تنفيذ مهمة 

زي مخيامي المعروف بصالته بالمؤسستين في تل أبيب او" ذي صنداي تايمز"وأفاد مراسل صحيفة 
ال يعرف "العسكرية واالستخباراتية في إسرائيل، أن تدريبات تجرى في النقب على الضربة الجوية التي 

  ".ينبغي اوالً الحصول على موافقة سياسية عليها"، مشيراً الى أنه "أحد هل ستتم ومتى
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ين يتدربون على القيام بهذه الغارة الجوية، يقولون وأشارت الصحيفة الى ان الطيارين اإلسرائيليين الذ
وكان . انها قد تكون الثالثة خالل ثالثة عقود ضد منشآت نووية في بلد آخر، ولكنها ستكون األخطر

  . عاما، كما شن أخيراً ضربة ضد منشأة سورية٢٧العراقي قبل " تموز"الطيران اإلسرائيلي دمر مفاعل 
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، 

 
   الى اغتيال نجاد لوقف النووي االيراني"اسرائيل" جيش االحتالل السابق يدعو قائد  .٢٧

 قال موشيه يعلون قائد أركان الجيش اإلسرائيلي السابق لصحيفة استرالية هذا االسـبوع              -معا-بيت لحم   
ان الغرب يجب ان ينظر في جميع الخيارات الالزمة لوقف برنامج طهران النووي ، بما فيهـا اغتيـال                   

  .لرئيس االيراني محمود احمدي نجادا
ليس . "وقال يعالون في مقابلة مع صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، نشرت صباح اليوم االثنين في أستراليا              

هناك من سبيل لتحقيق االستقرار في الشرق األوسط اليوم دون هزيمة النظام االيرانـي ، ان البرنـامج                  
  ."النووى االيرانى يجب وقفه

  ٢٣/١١/٢٠٠٨،  اإلخباريةوكالة معاً
  
   يبين عدد الذين يعتبرون تحت عتبة الفقر"إسرائيل" في إحصاء .٢٨

 رغم تسجيل نمو مطرد بنـسبة       ٢٠٠٧ مليون فقير في إسرائيل عام       ١,٦ أحصي أكثر من     - معا -القدس
  . بالمئة في السنة ذاتها، وفق تقرير لصندوق الضمان الوطني نشر األحد٣,٦

 طفل كانوا يعيشون العام الماضـي تحـت عتبـة           ٧٧٣٩٠٠ شخص بينهم    ١٦٣٤٤٠٠وذكر التقرير أن    
  .الفقر

 بالمئة من عـدد     ١٩,٩ عائلة فقيرة، وهذا العدد يمثل       ٤١٢٩٠٠وجاء في التقرير أن هناك ما ال يقل عن          
وتعتبر عائلة فقيرة في إسرائيل حين تعـيش بمتوسـط           . بالمئة العام السابق   ٢٠السكان اإلجمالي، مقابل    

 . بالمئة من متوسط دخل العائلة النموذجيـة ٤٠ دوالرا، ما يشكل     ١٣٤٠ شيكل   ٥٣٣٠شهري قدره   دخل  
  . ماليين نسمة٧,٣وتعد إسرائيل بحسب مكتب اإلحصاءات المركزي أكثر من 

  ٢٣/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  
   الملتقى العربي الدولي لحق العودة للفلسطينيين بدمشق  افتتاح .٢٩

وسط مشاركة حزبية   ، أنه و  دمشق ايهاب مجاهد   نقال عن مراسلها في      ٢٤/١١/٢٠٠٨ الدستور،ذكرت  
وشعبية ونقابية واسعة افتتح في قصر األمويين للمؤتمرات أعمال الملتقى العربي الدولي لحـق العـودة                

 دولة  ٥٧بمشاركة شخصيات سياسية وفكرية وباحثين من       " العودة حق "لالجئين الفلسطينيين تحت عنوان     
 .ية وأجنبية يمثلون االتحادات واألحزاب والجمعيات والنقاباتعرب

وشارك في افتتاح الملتقى الذي يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عدد مـن                 
 الوفود النقابية والحزبية والشعبية االردنية من بينها وفد النقابات المهنية ونقابة المهندسين للتاكيد على ان              

 .حق العودة مقدس ومستحيل التنازل عنه
والقى الحصار المفروض على قطاع غزة والخالفات الفلسطينية الفلسطينية بظاللها على افتتاح المـؤتمر    

 . متحدثا ضرورة العمل لرفع الحصار المفروض على القطاع ، وانهاء الخالفات الفلسطينية١٦حيث اكد 
معن بشور أن هناك صلة بين حق العودة كحق مقـدس ، وبـين              وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر      
 .واجب العودة الذي يلزم كل فلسطيني

وتحدث رئيس جلسة االفتتاح طالل ناجي عن أهمية المؤتمر وتوقيته لمنع أي جهة من التفـريط بحـق                  
 .العودة بوصفه حقا جماعيا وفرديا
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 عاما وانا اعيش الغربة والوحـشة       ٣١منذ  "وخاطب المطران كابوتشي المبعد عن القدس الحاضرين قائال       
وكم انا متشوق الكحل عيني برؤية القدس       ..في منفاي بايطاليا ، فقد حرمت من عائلتي الفلسطينية الكبيرة         

 .قبل ان اموت واكد ان التضامن العربي والوحدة هما اللتان تقودان الى العودة
مؤتمر فلسطينيي أوروبا ، و ملتقى القدس الـدولي ،          وألقيت كلمات لممثلين عن المقاومة اللبنانية ، وعن         

  .والمؤتمر العالمي لدعم االنتفاضة ، وألقى المشير سوار الذهب كلمة باسم قارة إفريقيا
ماجد الزير مدير مركز العودة الفلسطيني وعضو لجنة        أن    ٢٤/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين وأضافت  

تظاهرة هامة في الدائرة    "،  "ملتقى العودة "حق العودة، اعتبر    المتابعة التحضيرية للملتقى العربي والدولي ل     
 ".الفلسطينية، والعربية، واإلسالمية، واألممية؛ لتبعثُ برسالة بليغة، عميقة الداللة

إن الملتقى يؤسس بإذن اهللا لجولة أوسع وأكثر زخماً، من حشد كلِّ الجهات والفعاليات والقوى               :" وأضاف
العربية، اإلسالمية والمسيحية واإلنسانية، اإلقليمية والدولية، وتطويرِ المؤسـسات واآلليـات           الفلسطينية و 

والوسائل الالزمة لذلك، وتحقيق إجماعٍ عالمي على ضرورة تطبيق حق العودة، في إطار تحقيق العدالة               
 ".والقانون الدولي

  
  لى الديار المقدسةإمنع حجاج غزة من السفر  .٣٠

تظاهر أمس المئات من حجاج قطاع غزة المسجلين لـدى وزارة األوقـاف التابعـة               :  حامد جاد  -غزة
للحكومة المقالة لتأدية فريضة الحج، قبالة بوابة معبر رفح جنوب القطاع، احتجاجا على منعهم من السفر                

  .ألداء الفريضة لهذا العام
محافظة الوسطى في قطاع غـزة      وأعلن يوسف فرحات مدير وزارة األوقاف التابعة للحكومة المقالة في           

أن الوزارة أتمت كافة استعدادات الحج لهذا العام، مطالبا السعودية بمنح الحجاج التأشيرات الالزمة، كما               
  .طالب الرئيس المصري حسني مبارك بفتح معبر رفح أمام حجاج قطاع غزة

 إداريا وبعثة طبية    ٣٧٠لى   حاجا إضافة إ   ٥٢٧٠يشار إلى أن عدد الحجاج المغادرين من الضفة الغربية          
 اعـضاء البعثـة اإلداريـة       ٢٢٨ حاجا إضافة الـى    ٣٢٣٠فيما من المفترض أن يغادر من قطاع غزة         

  ".والطبية
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  "كارثة صحية"منع دخول الغاز واألعالف سيؤدي حتما إلى : االغا .٣١

إن وقف إمـداد    "غا، أمس في بيان اصدرته      قال وزير الزراعة في الحكومة المقالة محمد اآل       : حامد جاد 
، حيـث   "كارثة غذائية "قطاع غزة بالغاز الطبيعي وإغالق المعابر دون دخول األعالف سيؤدي حتماً إلى             

  .أن من أكثر المنشآت الزراعية تضرراً جراء ذلك مزارع التفريخ والدواجن
للحوم البيضاء في األسواق المحلية     وأكدت أن انقطاع الغاز واألعالف سوف يحد بشكل كبير من توافر ا           

وبالتالي ارتفاع أسعارها، وذلك بعد أن شحت اللحوم الحمراء المستوردة بسبب إغالق المعابر، حيث أنه               
منذ أكثر من عام ونصف لم يدخل إلى القطاع سوى اليسير من اللحوم التي ال تكفي حاجة سكان القطاع                   

  .أليام
 بالنفوق نتيجة عدم دخول األعالف تقدر بمليوني طائر مـن الـدجاج             وأشار إلى أن عدد الطيور المهددة     

  . ألف طائر بياض٨٠٠الالحم، و 
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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  يواصلون اعتداءاتهم في الخليل المستوطنون .٣٢
أوضحت مصادر فلسطينية أن عدة منازل سكنية مجاورة للمستوطنات في شرق الخليل            :  د ب أ   -الخليل

 .ات عنيفة بالحجارة والقضبان الحديدية من قبل المستوطنينتعرضت لهجم
وكان المستوطنون في الخليل واصلوا امس ولليوم الرابع على التوالي، االعتداءات ضـد الفلـسطينيين               

  .، كما وأصيبت سيدة فلسطينية برضوض وجروحوممتلكاتهم
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
 لحصار على رأس أولوياته طالب مؤتمر حق العودة بوضع قضية اي الخضري .٣٣

دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المشاركين في المؤتمر العربي والدولي لحق العودة :  ألفت حداد
في دمشق، لوضع قضية الحصار اإلسرائيلي على غزة في سلم أولوياتهم، وتفعيل القضية على جميع 

 .المستويات
 صحفي المشاركين في المؤتمر لتفعيل قضية الحصار الخضري، في تصريحرئيس اللجنة جمال كما دعا 

 .كالً في دولته وبالده وحسب إمكانياته وقدراته وبالطريقة المناسبة
وناشد الخضري، علماء األمة وقادتها والمفكرين واألدباء والحمالت المناصرة لغزة والمؤسسات 

يع األصعدة، ومحاربة هذا الحقوقية واالغاثية للخروج عن صمتهم وتفعيل قضية الحصار على جم
 .الحصار الظالم والجائر ضد مليون ونصف المليون في غزة

  ٢٣/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   تحمل حسني مبارك المسؤولية المباشرة عن حصار غزةهالي المرضىألجنة  .٣٤

المـسؤولية  'حملت لجنة اهالي المرضى في غزة الرئيس المصري حسني مبارك            : اشرف الهور  -غزة
  . 'صار غزة وحرمان مليون ونصف المليون فلسطيني من ادنى حقوقهمالمباشرة عن ح

  .نسخة منه ان مصر تشارك في حصار غزة الى جانب اسرائيل' القدس العربي'وقالت في بيان تلقت 
التحرك ضد حصار غزة واال تبقى رهينة لقرارات حكوماتها الصامتة امام           'وطالبت الشعوب العربية بـ     

يعمد الى زيادة معاناة المرضى ومنعهم من الـسفر للعـالج    'لت ان االمن المصري     ، وقا 'الحصار الجائر 
  .'بالخارج ويبقي على معبر رفح مغلقا في وجوههم

وثمنت اللجنة اعتصامات الحملة الدولية امام السفارات المصرية في عدد من الدول االوروبية لالحتجاج              
 .'ضغط شعبي على الحكومة المصرية'ذاته الى على الحصار المفروض على القطاع، ودعت في الوقت 

  ٢٤/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  فلسطينيين أحياء من نفق انهار عليهم ٣ انتشال .٣٥

انتشلت أطقم إسعاف فلسطينية تابعة للدفاع المدني ثالثة مواطنين كانوا داخل نفق            :  د ب أ ، بترا     -غزة  
 .أرضي انهار على الحدود بين قطاع غزة ومصر صباح امس

 بعد أن علقوا لمدة ثماني ساعات داخل نفـق أرضـي            األشخاصوقالت مصادر طبية إن أالطقم انتشلت       
  .في رفح أقصى جنوب قطاع غزة ، ووصفت حالتهم بالمتوسطة" يبنا"بمنطقة 

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  الجهات القضائيةمنيمارس وفقاً لقانون مشّرع االحتالل التعذيب في سجون : فروانة .٣٦

 إن الضرب هو األسلوب األكثر شيوعاً حيث        الباحث والمختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة      قال  
 في المائة تعرضوا للحرمان من النوم،       ٩٠ في المائة ممن اعتقلوا تعرضوا للضرب، و        ٩٥أن ما نسبته    
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الطعـام   في المائة تعرضوا للشبح والحرمان مـن         ٨٢ في المائة للوقوف فترة طويلة، و      ٨٩فيما تعرض   
 في المائة تعرضوا للبرودة أو الحرارة الشديدة، ومنهم من مكثوا ساعات وأيام في ما               ٥٥ و  والشـراب،

 في المائة تعرضوا الضغط على الخصيتين، وهناك أشكال أخرى من           ٥٠تعرف بالثالجة، وأن أكثر من      
عري والتحرش الجنـسي    التعذيب تعرض لها البعض بنسب أقل ومتفاوتة مثل التعرض للهز العنيف و الت            

  .والتهديد باالغتصاب، وإدخال عيدان ثقاب في األعضاء التناسلية
إنما تؤكد علـى أن     "اإلسرائيلية  " يديعوت أحرنوت "وأوضح فروانة بأن الوثيقة التي كشفت عنها مؤخراً         

 صادر عـن    التعذيب في السجون اإلسرائيلية يمارس من قبل األجهزة األمنية كسياسة وفقاً لقانون مشّرع            
الجهات القضائية وبدعم ومباركة الجهات السياسية، مما يعكس حقيقة االحتالل وانتهاكاته لحقوق اإلنسان             

  ".وجرائمه في تعامله مع األسرى العزل
  ٢٣/١١/٢٠٠٨، قدس برس

  
  م حمساوية؟أ فتحاوية "فضائية القدس: "خالل ندوة في بيت لحم .٣٧

دور "م ندوة في فندق الشبرد بمدينة بيت لحم تحت عنـوان             نظمت مؤسسة تحالف السال    : معا -بيت لحم 
  ".االعالم في تعزيز السلم االهلي

ان نظام التوظيف في مؤسـسات االعـالم        :  رئيس تحرير وكالة معا ناصر اللحام قال في كلمة له            وقال
 تـنظم   يجب ان يعتمد على التنوع فطالما ان وسائل اعالم حماس توظف الحمساويين ووسائل اعالم فتح              

  .الفتحاويين فقط والشيوعيون يوظفون الشيوعيين فقط فاننا لن نحصل سوى على اعالم حزبي 
ان الصحافي الفلسطيني يعاني معاناة شديدة جراء االقتتال ودعا الى اعالم حر            "النائب عيسى قراقع    وقال  

 السياسية حادة ما جعل     ان المرجعيات متناقضة والبرامج   "وقال   " .ووقف الفوضى االعالمية التي تنتشر      
  ".االعالم يعزز االنقسام ويعطي شرعية لالعتداءات على الحريات والقتل والقمع واغالق المؤسسات

ال يكفينا الـشريط العاجـل لفـضائية االقـصى          أتساءل الكاتب عزيز العصا على شكل انتقاد        من جهته   
م اكثر وكانه اليكفينـا ذلـك يتـساءل         وفضائية فلسطين والشتائم المتبادلة رغم ان فضائية االقصى تشت        

  الجمهور االن وماذا عن فضائية القدس ؟ هل هي فتحاوية ام حمساوية؟
  ٢٣/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ليست معنية بأوسع مؤتمر لحق العودة "وفا"وكالة ": السفير" .٣٨

 بزيارة "ال روضة في طولكرمأطف" يوم أمس، مساحة لنشر نبأ قيام "وفا"وجدت وكالة األنباء الفلسطينية 
حق "، ولكنها لم تجد أي مساحة لنشر نبأ انعقاد أوسع مؤتمر لـ"مديرية التربية والتعليم في المحافظة"الى 
   .  في مدينة دمشق"العودة

بل إن اإلشارة الوحيدة للمؤتمر في نشرة الوكالة حتى الخامسة مساء، جاءت عبر نفي المتحدث الرسمي 
حرير الفلسطينية، من دون تعريفه، اي صفة رسمية لحضور رئيس الدائرة السياسية في باسم منظمة الت

 . حركة فتح فاروق القدومي مؤتمر دمشق، قائال ان تصريحات القدومي في المؤتمر ال تمثل المنظمة
 ٢٤/١١/٢٠٠٨السفير، 

  
  في القدس بعد أن طرد من منزله" أبو كامل"عائلة الكرد تشيع  .٣٩

 لم يستطع تحمل فظاعة االحتالل هعن النبض، ألن" أبوكامل"توقف قلب محمد الكرد : وائل بنات -غزة
بطرد عائلته من منزله الكائن في حي الجراح في القدس المحتلة وتمكين مجموعة من المستوطنين من 

 .السكن فيه
 ٢٤/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
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  مدرس في غزة يضئ منزله بالطاقة الكهرائية .٤٠

مستعينا بالطاقة الشمسية وبخاليا شمسية قام بشرائها        ضاء رجل يعمل مدرساً للكيمياء منزله     أ: معا -غزة
قبل أعوام وبعض األجهزة المحولة للكهرباء والمعطلة منذ زمن، استطاع ان ينير منزله وأن يتغلب على                

بفعـل منـع    عتمة قطع التيار الكهربائي المتواصل على أرجاء واسعة من قطاع غزة لتسعة عشر يوما               
االحتالل تزويد القطاع بالسوالر الالزم لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة حيث اسـتعاض عنهـا الغزيـون                

  .بالشموع
يحلم محمود شاهين أن يضيء مشافي القطاع التي يطالها انقطاع التيار الكهربائي ال سـيما حـضانات                 و

خاليا الشمسية التي تقوم بتحويل فوتونات      المواليد ويؤكد أن الفكرة بسيطة جداً تحتاج فقط إلى عدد من ال           
الضوء إلى الكترونات تخرج في اسالك الى بطاريات السيارات التي يضعها اسفل الخاليا الشمسية وهنا               
تبقى هذه البطاريات محتفظة بشحناتها الكهربائية إلى حين يتم االستفادة منها وبذلك استطاع شـاهين ان                

  .ولت ف٢٠يولد تياراً كهربائيا قوته 
  ٢٣/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   فلسطين لألوراق المالية تتبوأ مكانة متقدمة في التصنيف العالمي سوق .٤١

 مؤخراً لقاعدة بيانات ممارسـة األعمـال   economy watchأظهرت دراسة حديثة أعدها موقع : عمان
 ، أن سوق فلـسطين      ٢٠٠٨عام  التجارية في العالم ، وضمن معيار حماية المستثمرين في أسواق المال لل           

لألوراق المالية تتبوأ مركزاً متقدماً في التصنيف العالمي ألسواق المال ضمن معيار العمل على حمايـة                
 عالمياً من مجموع    ٣٣المستثمرين ، فحصلت السوق على المرتبة الثانية عربياً بعد الكويت والمركز الـ             

 . دولة شملتها الدراسة١٧٨
 الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية أن هذا المركز المتقدم الذي احتلتـه              أكد أحمد عويضه،  و

السوق الفلسطينية مقارنة بأسواق مالية عالمية وإقليمية وعربية يؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليـه               
 .السوق ، ويعبر عن حالة التطور المستمر على كافة الصعد للبورصة الفلسطينية

  ٢٢/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  التي تعقدها السلطة ال تسهم في أي تنمية اقتصادية مؤتمرات االقتصاد:  قاسمعبدالستار .٤٢

أكد مدرس السياسة في جامعة النجاح الوطنية، الدكتور عبد الـستار قاسـم ، أن المـؤتمرات                 : رام اهللا 
رب ، ال يمكن أن تـسهم       االقتصادية التي تعقدها السلطة الفلسطينية بمشاركة رجال أعمال فلسطينيين وع         

في أي تنمية اقتصادية فلسطينية، مشيرا إلى مـؤتمر الـشمال لالسـتثمار الـذي بـدا أعمالـة أمـس                     
، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة بمشاركة نحو ألف من رجال األعمـال               )٢٣/١١(السبت

  .ي عقد في مدينة بيت لحمالفلسطينيين والعرب واإلسرائيليين، ومن قبله مؤتمر االستثمار الذ
لم يحصل أي نوع مـن      "، أنه منذ عقد المؤتمر      "قدس برس "قاسم في تصريحات خاصة لـ      . وأضاف د 

التنمية ولن يحصل، ألن األمور تفهم جدليا، ألن إسرائيل لن تسمح لتنمية اقتصادية تؤدي إلى اسـتقالل                 
  .اإلرادة السياسية للشعب الفلسطيني

ووجود هذا العدد الكبير من رجـال األعمـال،         " المؤتمرات، ال يأتي من فراغ       ورأى قاسم، أن عقد هذه    
يكشف أن هناك أجهزة تعمل في الخفاء، لعقد هذه الفعاليات، والمخابرات األمريكية والسلطات العربيـة               
واإلسرائيلية واألمريكية تستطيع أن تجمع رجال األعمال هؤالء من الساحة العربية، والـذين ال يمكـن                

  ".ار مستقلين من الناحية السياسية، وال يستطيعون حتى المطالبة بوضع حد لالحتالل واالستعم تبارهماع
  ٢٣/١١/٢٠٠٨ ،قدس برس
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  مؤتمر فلسطين لالستثمار يشدد على تيسير عمل القطاع الخاص .٤٣

اوالت اختتمت امس في نابلس فعاليات مؤتمر فلسطين لالستثمار بعد يومين من المد            :نابلس وديع عواودة  
والمحاضرات وورشات العمل والجوالت الميدانية بمشاركة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم            

  .فيض ورئيس وزراء األردن سابقا طاهر المصري ومندوبين عن القطاعين العام والخاص
ي وخلص المؤتمر الذي شارك فيه المئات من رجال األعمال الفلسطينيين من الوطن والـشتات والمنـاف               

  .لسلسلة توصيات في مجال تنشئة مناخ مالئم لالستثمار وتطوير المرافق االقتصادية
 مليون دوالر الممول من     ٥٠وخالل المؤتمر أعلن عن مشروع صندوق اإلنعاش االقتصادي برأس مال           

القطاع العام والخاص والدول المانحة ومشروع آخر إلنشاء منطقة صناعية حرفية فـي مدينـة نـابلس                 
  . مليون دوالر بالتعاون بين صندوق االستثمار الفلسطيني وبلدية نابلس٢٥ة بتكلف

وأعلن عن بدء اإلجراءات لطرح عطاء لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة برأس مال                
 مليون دوالر وبدء إجراءات التسجيل للشركة       ١٨ مليون دوالر وإنشاء صوامع الحبوب برأس مال         ٣٠٠
 مليـون دوالر وعـن مـشروع        ١٠٠كما كشف عن مشروع إنشاء مصنع الحديد برأس مال          . ة  المالك

  . مليون دوالر١ .٢معالجة النفايات الصلبة في محافظة نابلس بقيمة 
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   تحذر من خطورة توقف األجهزة والمعدات في مستشفيات غزةالصحةوزارة  .٤٤

من خطورة توقف العديد من أالجهـزة والمعـدات         المقالة  مة  حذرت وزارة الصحة في الحكو    : حامد جاد 
الطبية في مستشفيات قطاع غزة التي تعاني أصالً من نقص حاد في المعدات واألدوية جـراء الحـصار    

  .اإلسرائيلي المشدد منذ حوالي العامين
لمقطعية وأوضح الطبيب حسن خلف وكيل وزارة الصحة المقالة أن خمسة من أصل ستة أجهزة لألشعة ا               

"CT "                متوافرة في مستشفيات القطاع تعطلت تباعاً عن العمل خالل األشهر الماضية بسبب نفـاد قطـع
  .الغيار وإغالق االحتالل للمعابر ومنع توريدها

ولفت خلف إلى أن تعطل هذه األجهزة أدت النتكاسة في تشخيص مرضى غزة وأجبـرت مستـشفيات                 
 قديمة الصنع والمواصفات، مستهجناً استمرار منع االحتالل لقطع         القطاع االعتماد على األجهزة الطارئة    

  .الغيار الخاصة بها رغم تدخل عدة مؤسسات حقوقية وإنسانية للسماح فقط بتوريدها للقطاع المحاصر
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   يدعو المجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة بشكل عاجلاألردنيالعاهل  .٤٥

الملك عبداهللا الثاني أمس المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لرفع المعاناة التـي              دعا  : بترا -عمان
يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر العمل على إنهاء الحصار اإلسـرائيلي وفـتح المعـابر                 

  .والسماح بدخول المساعدات الغذائية واإلنسانية إلى سكان القطاع
 االتحاد األوروبي في المملكة على غداء عمل أقامه الـسفير الفرنـسي             وحذر خالل لقاء عقده مع سفراء     

  .الذي ترأس بالده الدورة الحالية لإلتحاد، من أن استمرار الحصار يخلق مأساة إنسانية  ذات آثار مدمرة
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
     توتر أردني إسرائيلي بعد زيارة أولمرت السرية لعمان  .٤٦

ذكرت إذاعة راديو اسرائيل أن مصادر أردنية مطلعة كشفت عن تـوتر فـي               :االت وك -القدس المحتلة 
العالقات االردنية االسرائيلية نتيجة التسريبات اإلعالمية التي خرجت عن إسرائيل عقب زيارة سرية قام              
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. بها رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك لـألردن االسـبوع الماضـي               
دت المصادر أن االردن أبدي انزعاجه الشديد بسبب ما اعتبره تحريفا اسرائيليا لما ورد فـي لقـاء                  وأك

  .الملك األردني عبداهللا الثاني بأولمرت وباراك
  ٢٤/١١/٢٠٠٨األهرام، 

  
  المخيمات كانت معجناً للمقاومة وأضحت معجناً للفتنة: بري .٤٧

ائل الفلسطينية ببدء حوار دون شـروط مـسبقة،         االخوة في الفص  "رئيس مجلس النواب نبيه بري       طالب
حوار مفتوح وصريح قاس يرتكز على نقد ذاتي بل ومؤلم توصال الى صياغة خطاب سياسـي موحـد                  
وترميم منظمة التحرير الفلسطينية لتستعيد دورها كاطار موحد وموحد لنضال الشعب الفلسطيني، هـذه              

لالرهاب، هذه المخيمات التي كانت معجنا للمقاومـة        المخيمات التي كانت هدفا السرائيل اصبحت هدفا        
  ".اصبحت معجنا للفتنة

  ٢٤/١١/٢٠٠٨المستقبل 
  

  داخلهاو من خارج المخيمات حان الوقت للملمة السالح : الجميل .٤٨
 امين الجميل خالل احتفال حزب الكتائب اللبنانية بالذكرى الثانية والسبعين "حزب الكتائب"رئيس قال 

ى الثانية الغتيال الوزير بيار الجميل، إن انتصار القوى المناهضة لحركة السيادة يقضي لتأسيسه، والذكر
على جوهر الوجود اللبناني، ألن انتصار هذه القوى هو مشروع بناء لبنان اآلخرين ال بناء دولة 

 مرحلي وتكتيكي، إن هذه القوى تحاول اليوم طمأنة اللبنانيين، فال تصدقوها، فاعتدالها. اللبنانيين المتجددة
 . بينما اعتدالنا ثابت واستراتيجي

مع تمييزنا بين اللبناني وغير اللبناني، ال تتحمل الدولة وجودا عسكريا غير شرعي على أي بقعة ": وقال
وال . ال سالح المنظمات الفلسطينية، وحان وقت لملمته من خارج المخيمات ومن داخلها. من أراضيها

وال . وب والبقاع والعاصمة والضاحية وغيرها، وحان وقت عودته إلى الدولةسالح حزب اهللا في الجن
فاللبنانيون . سالح التنظيمات األصولية في بعض أحياء المدن وحان وقت نزعه والتصدي ألصحابه

يرفضون تسلل التوطين مجددا، واي دويالت ومشاريع دويالت ذات طابع ديني ويريدون دولة لبنان فقط 
 . "قطوللبنانيين ف

إن وجود سالح في . ال يحتمل الوطن دولتين، والدولة جيشين، والجيش سالحين، والسالح قرارين: وقال
أيدي أطراف لبنانية وغير لبنانية يصادرون قرار الحرب والسالم يعرض لبنان في أي لحظة الحتمال 

 . اعتداء إسرائيلي ال يميز بين مسببي االعتداء والدولة والشعب
  ٢٤/١١/٢٠٠٨السفير، 

  
  ال اقتحام لمخيم عين الحلوة:  الحريريبهية .٤٩

عدم القلق "وزيرة التربية اللبنانية بهية الحريري من أهالي مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا  طلبت: بيروت
هناك إصرار من الجيش ومحاولة كبيرة من كل ": ، وقالت"من حصول أي تفجير أمني أو اقتحام للمخيم

هناك "، الفتة إلى أن "تسليم أي أحد يمكن أن يجر المخيم ألي مشكلة في شكل سلميفاعليات المخيم على 
إضاءة أو تسليط ضوء على هذا المخيم الذي نرفض أن يتم تناوله فقط في موضوع أمني، ألن هناك 

 ألف نسمة، هذه الكتلة البشرية الموجودة ٧٥ الى ٧٣كتلة بشرية كبيرة موجودة في كيلومتر واحد، نحو 
نحن متفاهمون على أن نسيجنا ": وقالت. "وانها االنسان واألمور الحياتية والمعيشية واالستقرارعن

 اللبناني بين صيدا وعين الحلوة لن يسمح بأي شكل من األشكال لمحاولة تفجير - المشترك الفلسطيني 
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سؤولية نفسها، وإن الجيش يقوم بخطوات مسؤولة وأهل المخيم يالقونه بالم"، مشيرة إلى أن "هذا المخيم
  ."شاء اهللا يصلون الى حل قريب يريح الناس

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
 القنطاراألسير المحرر سمير  حق العودة يكرم مؤتمر .٥٠

وأعرب  كرم الملتقى العربي الدولي لحق العودة لالجئين الفلسطينيين األسير المحرر سمير القنطار، 
ع الجهود التي بذلتها وتبذلها في سبيل القضية الفلسطينية، القنطار عن شكره العميق لسوريا على جمي

داعياً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوحد واالبتعاد عن االنقسام والتفرقة، ألن الوحدة هي الطريق 
 . لضمان جميع الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة

عمل على استنهاض المقاومة ودور الشتات وشدد القنطار على ضرورة تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية ت
ال يعقل أن تتحول مخيمات الشتات الى بؤر أمنية ومستنقعات لتيئيسهم ودفعهم "في المقاومة، وقال انه 

الى الهجرة للمنافي البعيدة، ويجب أال ننسى أن الشتات كان له الدور األول في إطالق الثورة 
 . "الفلسطينية

 ٢٤/١١/٢٠٠٨السفير، 
  
  ك يدعو الفرقاء الفلسطينيين لاللتفات لمعاناة شعبهم مبار .٥١

أكد الرئيس المصري حسني مبارك، في كلمة ألقاها أمام جلسة مشتركة لمجلسي :  رامتان- القاهرة 
الشعب والشورى المصريين، أن حل القضية الفلسطينية، شرط أساسي ومفتاح لحل جميع نزاعات 

وأضاف ". المنطقة سيظل هدفا بعيد المنال في غياب السالم العادلإن استقرار : "وقال. المنطقة وأزماتها
لن نفقد األمل في السالم وسنمضي في دفع جهود تحقيقه إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها "

ودعا الرئيس المصري بهذا الصدد ". القدس الشريف بمسجدها األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين
، الوحدة والسمو فوق الخالفات والمصالح الفردية الضيقة واإللتفات إلى معاناة شعبهمالفلسطينيين إلى 

 .مضيفا أن على اإلسرائيليين أن يعرفوا أن االحتالل ال يمكن أن يدوم إلى األبد
   ٢٤/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين،  

  
  كم ليسـت أراضي محتلة لتتصرفوا على هوا": إسرائيل"رئيس جامعة اسطنبول يطرد سفير  .٥٢

، عندما تعرض "إسرائيل"شهدت جامعة اسطنبول حدثا غير مسبوق في تاريخ العالقات بين تركيا و
في اسطنبول موردخاي اميشاعي، للطرد من " اسرائيل"السفير االسرائيلي في أنقرة غابي ليفي، وقنصل 

ولقيت . ن يبدأوأنهى رئيس الجامعة اللقاء قبل أ. الجامعة من قبل رئيسها البروفسور مسعود برالق
ان الدبلوماسيين " هآرتس"الحادثة صداها في الصحف االسرائيلية، امس االول، حيث ذكرت صحيفة 

اإلسرائيليين لم يتقيدوا بالقواعد المتعارف عليها داخل الجامعة وهي ان األمن هناك من مسؤولية 
 ". لة لتتصرفوا على هواكمليست أراضي محت"وأضافت ان رئيس الجامعة قال لهم ان الجامعة . األتراك

  ٢٤/١١/٢٠٠٨السفير، 
  
   العرب يدعو لوقف الكارثة اإلنسانية في غزةاألطباءاتحاد  .٥٣

ناشدت لجنة االغاثة والطوارئ باتحاد االطباء العرب دول العالم الحر وجميع الهيئات : أسماء الحسيني
تظر ابناء قطاع غزة المحاصر، والمنظمات والشعوب العربية التحرك لوقف المأساة والكارثة التي تن

حيث العشرات من االطفال المبتسرين ومرضى الفشل الكلوي واقسام الرعاية المركزة يترقبون الموت 
وطالب الدكتور جمال . اضافة الى االوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها ابناء القطاع، في كل لحظة
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الطوارئ الشعوب والدول العربية واالسالمية بأن عبدالسالم مدير عام االتحاد ورئيس لجنة االغاثة و
  .تبذل جهدها وتتحمل مسئوليتها التاريخية النهاء مأساة شعب غزة المحاصر

  ٢٤/١١/٢٠٠٨األهرام، 
 
   والحصارنهاء االحتاللإل" إسرائيل"المجتمع الدولي بالضغط على تطالب  الدول العربية جامعة .٥٤

ة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط طالبت جامع:  وكاالت- رائد الفي -غزة 
وقالت مدير . لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء االحتالل والحصار الجائر" إسرائيل"على 

للجنة البرامج " ٧٨"إدارة الشؤون اإلسرائيلية بجامعة الدول العربية سهى الصوراني، لدى افتتاح الدورة 
قيام دولة فلسطينية مستقلة شرط أساسي إلنهاء "لطلبة العرب في األراضي المحتلة، إن التعليمية ل
من جهته، طالب النائب عن جماعة . ، وأكدت أن الحصار يعد شكال من أشكال العقاب الجماعي"الصراع

ية اإلخوان المسلمين عباس عبد العزيز الحكومة المصرية بالدعوة إلى اجتماعٍ عاجٍل للجامعة العرب
  .وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لمواجهة الحصار

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "إسرائيل"ليبيا تنفي شراء منتجات عسكرية من  .٥٥

نفت ليبيا، أمس، المزاعم اإلسرائيلية التي دارت أخيرا حول بيع منتجات :  سعيد الغريب- طرابلس 
لليبية، عن سخريته لما تردد من مزاعم عسكرية إسرائيلية الي ليبيا، وعبر مصدر مسئول بالخارجية ا

عن سماح وزارة الدفاع اإلسرائيلية ببيع منتجات عسكرية لليبيا ومن ترويج وسائل إعالم عربية لهذه 
ولفت المصدر المسؤول الي تزامن اختالق اإلسرائيليين لهذه المزاعم ومسارعة وسائل إعالم . المزاعم

العلم الليبي ضمن أعالم دول عربية وإسالمية في إعالن تجاري عربية معينة للترويج لها، وبين إقحام 
  .نشرته صحف إسرائيلية لتسويق ما يسمى بالمبادرة العربية

  ٢٤/١١/٢٠٠٨األهرام، 
  
   تطلب إدراج حصار القطاع على جدول أعمال وزراء الخارجية العربسوريا .٥٦

ى األمانة العامة لجامعة الدول العربية، قدمت سوريا طلباً عاجالً إل:  المركز الفلسطيني لإلعالم- دمشق 
إلدراج موضوع الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، على جدول أعمال االجتماع الطارئ 

وذكرت وكالة . لمجلس الجامعة، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة األربعاء المقبل
، أن السفير يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم لدى )٢٣/١١(اليوم األحد " سانا"األنباء السورية الرسمية 

جريمة ضد "جامعة الدول العربية، اعتبر أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة يشكل 
وأكد أن هذا الحصار يستدعي، اليوم، موقفاً عربياً جاداً، ". اإلنسانية وخرقا للقوانين والمبادئ الدولية

لكسر الحصار ومواجهة التعنت الصهيوني واستمرار الحصار رغم الدعوات واتخاذ اآلليات المطلوبة 
والتحذيرات التي أطلقتها الهيئات والمنظمات اإلنسانية الدولية، من تدهور األوضاع الصحية واإلنسانية 

وشدد أحمد على ضرورة أن تمارس الدول العربية ضغطاً على األطراف الدولية المعنية . لسكان القطاع
االحتالل على وقف الحصار،  قبل أن يتفجر الوضع في القطاع بعد أن تحول إلى كارثة إنسانية لحمل 

  .حقيقية غير مسبوقة بشهادة منظمات وهيئات اإلغاثة الدولية
  ٢٣/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  حق العودة غير قابل للتصرف أو المساومة وال يمكن إسقاطه: سوريا .٥٧
ألقى األمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا ممثل الرئيس : كوتي يوسف كر- دمشق 

السوري محمد سعيد بخيتان، كلمة أكد فيها أن حق العودة غير قابل للتصرف أو المساومة وال يمكن 
في السالم، واعتبر أن حصار غزة هو واحد من أبشع صور " إسرائيل"إسقاطه، وأشار إلى عدم جدية 

  .واستهتارها" إسرائيل"دولة في تالزمه مع التطهير العرقي الذي يؤكد عنصرية إرهاب ال
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  المبادرة العربية أو رفضها " إسرائيل"سوريا تريد قمة الدوحة موعدا نهائيا لقبول  .٥٨

في طالبت صحيفة سورية رسمية، امس، بأن تكون القمة العربية المقبلة التي ستعقد :  د ب ا- دمشق 
وقالت صحيفة . من أجل قبول مبادرة السالم العربية أو رفضها" إسرائيل"الدوحة هي الموعد النهائي لـ

كان يجب أن يحدد للمبادرة عمر زمني بحيث إما تقبل أو تسحب ، : "، في عددها الصادر امس"الثورة"
ت الصحيفة بشكل ضمني وانتقد". وأال يترك المجال مفتوحا لتحويلها الى ازمة لسجاالت طويلة األمد

هذا "نشر السلطة الفلسطينية إعالنا في الصحف اإلسرائيلية يروج لمبادرة السالم العربية، واعتبرت أن 
ورأت ". النشر اإلعالمي ال يشير إلى أن كل هذه الجهات تتبنى المبادرة ، بل تروج لها بشكل مقتضب

 بمبادئ المبادرة العربية، أو إلخراج هذه المبادرة يأتي إما إلقناع اإلسرائيليين"الصحيفة أن هذا النشر 
". من كونها غير قابلة للنقاش في محاولة للعب بها وبالزمن من خالل السعي إلدخال تعديالت عليها

ألنه يشكل اليوم العنصر األبرز "على أن حق العودة للفلسطينيين ال يمكن التنازل عنه " الثورة"وشددت 
 ".طينيةواألهم في القضية الفلس

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
 السلطات المصرية تمنع قياديين في اإلخوان من المشاركة في مؤتمر حق العودة في دمشق .٥٩

منعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، مساء أول من أمس، الدكتور عصام العريان ومحمد : القاهرة
لكنها ". حق العودة للفلسطينيين"تمر جمال حشمت القياديين في الجماعة من السفر إلى دمشق لحضور مؤ

وحسب مصادر فان العريان اخطر مباحث .  من قيادات الجماعة بينهم نائبان في البرلمان٣سمحت بسفر 
أمن الدولة بموعد سفره عن طريق الشؤون القانونية بنقابة األطباء الذين لم يخبروه بأي مانعٍ من السفر، 

 . بمنعه هو والدكتور حشمت من السفرإال أنه فوجئ عند وصوله الى المطار
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل" موريتاني يدعو حكام نواكشوط لقطع العالقة مع حزب .٦٠

ندد الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني بالحصار اإلسرائيلي المفروض :  الخليج- نواكشوط 
جراء الحصار، " لمين حكاما ومحكومينبالسكوت الفاضح من طرف المس"على قطاع غزة وبما سماه 

وأعلن عزمه تنظيم عدة أنشطة وفعاليات مناصرة لألخوة في فلسطين، فيما طالب حزب حركة 
  ".إسرائيل"الديمقراطية المباشرة المجلس العسكري الحاكم بقطع العالقات مع 

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "اسرائيل"جرائم االحتالل في فلسطين المحتلة تعكس حقارة : نجاد .٦١

بسبب جرائمها في فلسطين  " اسرائيل"هاجم الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد :  ستار ناصر- طهران 
وأكد الرئيس االيراني ان الجرائم االسرائيلية في . المحتلة، خاصة الحصار المضروب على قطاع غزة

وقال للصحافيين، خالل . فلسطين التعكس قوة وصالبة هذا الكيان الزائل، بل تعكس حقارته وضعفه
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زيارته لمعرض الصحافة الدولي بطهران امس االحد، ان القضية الفلسطينية اصبحت، اليوم، اختبارا 
لمدى مصداقية الدول، وانتقد الصمت العالمي حيال الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد 

دفاع عن الديمقراطية وحقوق االنسان وقال ان الدول التي تدعي ال. الفلسطينيين خاصة في غزة المظلومة
وشدد على ان الذين . اظهرت مدى صدقيتها من خالل مواقفها تجاه ما يجري ضد الشعب الفلسطيني

يزعمون انهم يدافعون عن الديمقراطية وحقوق االنسان يتخذون موقف الصمت حيال الجرائم والمجازر 
  . وصل الى نهايه الخط وأنه يوشك على االنهيارواعتبر ان الكيان الصهيوني. التي يرتكبها الصهاينة

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   مساكن الالجئين الفلسطينيين في لبنانترميم .٦٢

تطلق هيئة الهالل األحمر، اليوم االثنين، مشروع بناء وترميم وتأهيل وحدات سكنية :  الخليج-أبوظبي 
الساعة العاشرة صباحاً توقيع اتفاقية بهذا وسيتم في . لمصلحة الالجئين في لبنان بالتعاون مع األونروا

  .الشأن في مقر الهيئة في أبوظبي
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
      "إسرائيل"خيار التدويل يتهدد قضية تصدير الغاز المصري لـ .٦٣

بعد أيام من حكم أصدرته محكمة القضاء اإلداري بوقف تصدير الغاز إلى :  محمود جمعه- القاهرة 
ية تأخذ اتجاها جديدا نحو التدويل، حيث هدد نشطاء مصريون بمقاضاة حكومتهم ، بدأت القض"إسرائيل"

وفي ما اعتبر رفضا لتنفيذ الحكم، قدمت وزارة  .دوليا إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي بهذا الصدد
حيث على الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلداري أمام المحكمة اإلدارية العليا، " استشكاال"البترول 

وفي هذا الصدد توقع الناشط . كانون األول المقبل/  ديسمبر١٦تحددت جلسة نظر االستشكال يوم 
المصري وأحد مقدمي الدعوة القضائية محمود العسقالني أال تلتزم الحكومة بقرار القضاء حتى لو رفض 

كما اعتبر . تصادية الدوليةوفقا للمواثيق االق" باطلة"االستشكال، معتبرا أن اتفاقية تصدير الغاز المصري 
أذرعا في الحكومة المصرية التي قال إنها فوتت فرصة " إسرائيل"االستشكال يؤكد أن لـ"العسقالني أن 

  ".ذهبية للتنصل مما سماه اتفاق العار
  ٢١/١١/٢٠٠٨ الجزيرة نت،

  
     لجنة مناصرة فلسطين بمصر تطالب بكسر حصار غزة  .٦٤

للجنة الشعبية لمناصرة فلسطين، خالل عقدها مؤتمرا بنقابة المحامين طالبت ا:  أحمد علي-اإلسكندرية 
بمحافظة اإلسكندرية شمالي مصر، الحكومة بكسر الحصار عن غزة وفتح معبر رفح المصري، وإحياء 

كما ندد المشاركون في المؤتمر، مساء الجمعة، . والواليات المتحدة" إسرائيل"المقاطعة االقتصادية لـ
وأكد المشاركون أن استمرار هذا الحصار ". إسرائيل"ة المصرية بتصدير الغاز لـبتمسك الحكوم

اإلجرامي إنما يصب في خانة التواطؤ والتآمر ضد الشعب الفلسطيني عقوبة له على انتهاج سبيل الجهاد 
" لن تموت فلسطين"وأوصى المشاركون في المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان . والمقاومة المشروعة

أكثر من خمسة آالف شخص يمثلون النقابات المهنية وأحزاب المعارضة واإلخوان المسلمين، وحضره 
  .باستمرار مقاطعة جميع البضائع اإلسرائيلية واألميركية ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو اإلسرائيلي

  ٢٣/١١/٢٠٠٨ الجزيرة نت،
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 لتحقيق العدالة نحن مع الفلسطينيين في الكفاح وسنساندهم : مهاتير محمد .٦٥
أعرب رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، عن وقوفه الكامل إلى جانب :  وكاالت- دمشق 

الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه، مشدداً على مشروعية المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل، ومؤكداً 
 عدم تفعيل هذا الحق هو نهج على أن الشعب الفلسطيني عليه أن يواصل كفاحه من أجل العودة، وأن

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه مهاتير محمد في الجلسة االفتتاحية للملتقى العربي الدولي . غير عادل
وتحدث عن واقعة النكبة الفلسطينية، وكيف تم طرد المواطنين الفلسطينيين من . لحق العودة، في دمشق

المستوطنون (لصهيوني التي صورت القادمين الجدد مدنهم وقراهم، ودور الدعاية المؤيدة للمشروع ا
االحتالل البريطاني لفلسطين "واتهم محمد . بأنهم سيعيشون في سالم مع الفلسطينيين في بالدهم) اليهود

بممارسة اإلبادة بحق الشعب الفلسطيني، لكنه أكد أن الفلسطينيين لم ) الالحقة(والسياسة األمريكية ) سابقاً(
وحذّر محمد من نهج إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، بل ".  وإنه ليس مسموحاً بأن ينسوهاينسوا النكبة،

وشدد على . واستمرار التعدي على أراضي الفلسطينيين، ومواصلة االستيطان اإلسرائيلي يوماً بعد يوم
ة إبان أن االحتالل يمارس أساليب ليست مختلفة وال هي أفضل من األساليب التي استخدمتها النازي

 .الحرب العالمية الثانية، كما قال
   ٢٤/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 

 
  سوار الذهب يطالب برفع حصار غزة ويؤكد وقوف أفريقيا مع فلسطين .٦٦

طالب الرئيس السوداني األسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، برفع الحـصار المفـروض               :دمشق
قية إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادته كافـة         على قطاع غزة، مؤكداً وقوف شعوب القارة األفري       

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سوار الذهب في الجلسة االفتتاحية للملتقى العربي الـدولي لحـق                  .حقوقه
وألقى سوار الذهب، كلمة    . في قصر المؤتمرات بدمشق   ) ٢٣/١١(العودة، الذي افتتح أعماله اليوم األحد       

عربي والدولي لحق العودة، معرباً عن تحيته للشعب الفلـسطيني الـصامد، وقـال              أفريقيا في الملتقى ال   
جئنا مسرعين ومهرولين لحضور هذه التظاهرة، فنحن معكم حتى نحرر األرض ونـستعيد             "للفلسطينيين  

ترسـل  "، أي ملتقى العودة العربي الدولي، بـأن         "التظاهرة الواسعة "وطالب سوار الذهب، هذه      ".الحقوق
، مؤكداً  "اضحة وقوية لكافة دول العالم وشعوبه، بأن تمكِّن الشعب الفلسطيني من حقه في العودة             رسالة و 

وتحدث سوار الـذهب ممـثالً       .وقوف المنظمات األفريقية إلى جانب الشعب الفلسطيني لتفعيل هذا الحق         
القدس لنا  "ي األعمال،   للوفود األفريقية المشاركة في الملتقى، وقد هتف الوفد السوداني الكبير المشارك ف           

نهيـب بكـل    "وقال سوار الـذهب      .، تأكيداً للمعاني التي شدد عليها الرئيس األسبق في الكلمة         "ال للظلمة 
شعوب العالم الحر، ونقرع على باب كل نفس أبية، تأبى الظلم وتنشد العدالة؛ الوقوف إلى جانب قـضية                  

لمعتدين، ويعيد الشعب الفلسطيني إلـى أرضـه        الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه ودياره، وأن يدحر ا        
  .، مهيباً باألمة العربية واإلسالمية الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني"وطنه

  ٢٣/١١/٢٠٠٨قدس برس 
 
 ال تفاوض مع حماس:  هيالري كلينتون .٦٧

وزير المرشحة لمنصب  صرحت هيالري كلينتون : مايكل إبراهيموفيتش-خدمة واشنطن بوست 
 أنه يجب ،"إسرائيل"ـكثر مواالة لاأل  في إدارة الرئيس  المنتخب باراك أوباما  والتي تعتبريةالخارج

. على الواليات المتحدة أال تتفاوض مع حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، إال إذا نبذت اإلرهاب
، "إسرائيل"مع تقف ة  الواليات المتحد أن،)أيباك(أمام لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية أكدت و

  .اآلن وإلى األبد
 ٢٤/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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   تدافع عن عدم نجاح االدارة االمريكية في التوصل الى تسوية سلميةرايس .٦٨

دافعت وزيرة الخارجية االمريكية كونداليزا رايس عن عدم نجاح االدارة االمريكية الحالية في : بيت لحم
 والفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي بالقول ان هذه االدارة قد "رائيلسإ"التوصل الى تسوية سلمية بين 

  ".سرائيلإ "وعزت رايس ذلك الى االوضاع السياسية في .اضفت اهمية كبيرة على تحقيق هذا الهدف
  ٢٤/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "لإسرائي"يجب أال تكون هناك دولة اسمها  : يهودي لمحطة تليفزيونيةحاخام .٦٩

أعادت محطة تليفزيون فونيكس التي تبث إرسالها من هونج كونج إذاعة المقابلة  :أ.ش.هونج كونج ـ أ
التي أجراها مؤخرا رجل الدين اليهودي المتشدد الحاخام يسرول ويس وهو من جماعة اليهود المتحدين 

وفي . ة اإلسرائيليةضد الصهيونية والتي قال فيها صراحة انه يجب أال تكون هناك دولة اسمها الدول
 وصفت بأنها أهم ىمقدمة البرنامج قالت فونيكس إن هذه المقابله حظيت باهتمام عالمي غير مسبوق حت

 كما أثارت جدال وسجاال غير مسبوق خاصة وأنها سفهت بشكل واضح ،مقابله تليفزيونية في التاريخ
لحسنة حول العالم وأقنعتهم بدعم هذا وبعبارات صريحة تلك الكذبة الشيطانية التي خدعت ذوي النيات ا

  .الشيء الشرير والبغيض الذي يسمي الدولة اليهودية
في فلسطين لدينا شهادة الجالية اليهودية التي كانت تقيم هناك وغيرها من الجاليات :  الحاخامومن أقوال

دوا ذلك بشهادات  وأك مع الفلسطنيين والعرب من العالم بأنهم كانوا يعيشون في توافقىفي أماكن أخر
موثقة قدموها الي األمم المتحدة من بينها وثيقة يقول فيها كبير حاخامات اليهود في القدس نحن ال نريد 

  ."إسرائيل"دولة يهودية غير أن األمم المتحدة تجاهلت مطلبنا عندما اتخذت قرار قيام دولة 
  ٢٤/١١/٢٠٠٨األهرام، 

  
  ي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يحيي اليوم العالماألرجنتيني الكونغرس .٧٠

أقيم في مبنى الكونغرس األرجنتيني احتفال دعما لفلسطين، فـي اليـوم العـالمي              :  وفا -بيونس آيرس   
ودعت إلى االحتفال جمعية نواب أصدقاء فلسطين في مجلـس النـواب            . للتضامن مع الشعب الفلسطيني   

عما لفلسطين في مبنى الكـونغرس، حيـث جـرى          األرجنتيني، وهي المرة الثانية التي يقام بها احتفال د        
وحضر االحتفال، إضافة إلـى نـواب جمعيـة الـصداقة،            . إحياء الذكرى الستين للنكبة قبل عدة شهور      

السفراء العرب، والعديد من السفراء والدبلوماسيين األجانب المعتمدين لدى األرجنتين، ومـديرة دائـرة              
حكوميون، كما حضر عدد مـن الـصحافيين واإلعالميـين          الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومسؤولون      

وممثلي األحزاب والمؤسسات العربية والفلسطينية واألرجنتينيـة والمنظمـات المدنيـة  وحـشد مـن                
  .الشخصيات

  ٢١/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
  

  كل المحطات المضيئة لعرفات والثورة كتبت بحبر محمود درويش: ياسر عبد ربه .٧١
نعم ": عبد ربه ان كان محمود درويش عرف باتفاق أوسلو قبل توقيعه، فأجابسألت ياسر : غسان شربل

  ."كان يبدي مالحظاته ولم تكن له عالقة بمطبخ المفاوضات. كنت اطلعه على قناة أوسلو وبمبادرة مني
كان يشعر بأنه يدخل التاريخ المدون والمكتوب من خالل قلم محمود "ويقول عبد ربه إن ياسر عرفات 

مديح الظل العالي لدرويش هو ملحمة ": ويضيف. " لذلك كانت مكانة محمود عندي هائلة جداً.درويش
  ."بيروت التي كان ياسر عرفات يعتبرها جوهرة التاج بالنسبة إليه والمأثرة الكبرى في حياته



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

 استعداداً ١٩٨٣ويروي أن ياسر عرفات الذي كان يحصن موقعه في طرابلس في شمال لبنان في 
 الذين تدعمهم سورية فوجئ بوصولي ودرويش سراً إلى طرابلس "فتح"هة مع المنشقين عن للمواج
  :وهنا نص الحلقة الثالثة. لزيارته

  ماذا تقول أكثر عن هذه العالقة الخاصة التي رافقتها بين محمود درويش وياسر عرفات؟> 
كان بالنسبة . لم للثورة الفلسطينية محمود درويش كان الصوت العلماني الثقافي المتنور والواقعي والحا- 

الى عرفات مثلما كان المتنبي عند سيف الدولة مع األخذ في االعتبار اختالف العصر بالتأكيد، واختالف 
إذا وضعنا مدائح المتنبي لسيف . نمط العالقات بين القائد والشاعر أو السياسي والشاعر بين عصر وآخر

ون متشابهة ومتطابقة، ألن أهم الوثائق التي تؤرخ لنضال ياسر عرفات الدولة جانباً، بقية العالقة قد تك
والثورة الفلسطينية المعاصرة وضعها محمود درويش، من الخطاب االول لعرفات  في األمم المتحدة 

  .ال تسقطوا غصن الزيتون من يدي: الذي أطل عبره على العالم بلغة جديدة وقال فيه
  لم يكن ينزعج منه؟> 
كان يعرف . ظة، محمود كان ايضاً شخصاً رقيقاً وناعماً في التعامل وكان يحب ياسر عرفات وال لح- 

نواقصه وأخطاءه، عرفها بدقة عميقة، ومن يقرأ رسالة محمود الى ياسر عرفات يرى بين السطور انه 
در على لم يكتب مديحاً مجانياً له إنما كان يحب فيه رمزيته، بمعنى ان محمود كان يرى ان عرفات قا

ثم كان معجباً ببراغماتية عرفات ودهائه السياسي، وقدرته . تمثيل الرمز الفلسطيني في شكل متقدم جداً
كان يشاطرنا المالحظات واالنتقادات نفسها، عدم ثقة ياسر عرفات بالمؤسسة . على التعاطي مع األحداث

استعانته بهم في شكل كامل، لكن كان يقلق محمود وكذلك عدم ثقة عرفات بكثير من المحيطين به وعدم 
غير صحيح أن عرفات كان يستبعد المحيطين به، وأنا هنا أحذر من الوقوع في فخ ان عرفات لم يكن 

لم يكن هناك حادث سياسي مهم أو رسالة سياسية مهمة كانت تصله أو . هذا غير صحيح. يستمع ألحد
، أحياناً ٧ الى ٥ يثق به، مجموعة معينة ما بين مهمة سياسية كان المطلوب أداؤها، إال وكان يجمع عدداً

ياسر عرفات كان مدمن . يكبر هذا العدد للتشاور معه وأحياناً كثيرة كان يغير مواقفه من خالل التشاور
 لكثرة ما يحب االجتماعات، وكثرتها وطولها، ألنه لم يكن لديه مهنة "يطلع روحنا"اجتماعات، كان 

فات لم يكن قارئاً جيداً إال للتقارير األمنية والسياسية لكنه مستمع ممتاز، ياسر عر. أخرى غير ان يسمع
وهو من خالل سمعه كان يعمل مصفاة لألفكار، في بعض األحيان، ومن شدة اعجابه ببعض األفكار 

  .يتبناها ويعيد إنتاجها باعتبارها أفكاره الخاصة
ان محمود يتحمل دعوات عرفات الى العشاء، وكان عرفات يسأل دائماً عن محمود إذا غاب مدة عنه، وك

ألن عشاء عرفات كان متقشفاً ومن لون واحد ويفتقد أن يكون عشاء شهياً أو فيه الحد األدنى من تسميته 
  .شهياً
   كتبه محمود درويش؟١٩٧٤هذا الخطاب عام > 
 الذي ١٩٨٨) نوفمبر( تشرين الثاني ١٥ كان لمحمود درويش، وصوالً إلى إعالن االستقالل في - 

بموجبه وافقنا على قرارات الشرعية الدولية على مبدأ تقسيم فلسطين وعلى قيام دولة فلسطينية مستقلة 
 ووضعنا مواصفات هذه الدولة القادمة، دولة ديموقراطية علمانية، يتساوى فيها كل ٦٧في حدود عام 

التي قدمت ياسر عرفات إلى العالم هذه كانت العناصر . الناس، دولة تنظر الى المستقبل، دولة علمانية
كل المحطات الكفاحية األكثر اضاءة لياسر عرفات سجلها . بصورة أكثر استجابة مع متطلبات العصر

 هو ملحمة بيروت التي كان ياسر عرفات يعتبرها جوهرة التاج "مديح الظل العالي". محمود درويش
ود الملحمي الطويل األمد في وجه القوة االسرائيلية بالنسبة إليه والمأثرة الكبرى في حياته، مأثرة الصم

  .الغاشمة
  هل كان عرفات مدركاً لذلك؟> 
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.  في اعتقادي أن عرفات كان يشعر بأنه يدخل التاريخ المدون والمكتوب من خالل قلم محمود درويش- 
في . شاغبةكان يتصرف أمامه بكل التواضع وكل عناصر الم. لذلك كانت مكانة محمود عنده هائلة جداً

، وهو آخر مؤتمر، انشغل الناس لمدة ١٩٨٩ الذي عقد في تونس في عام "فتح"المؤتمر الخامس لحركة 
بعد انتهاء المؤتمر، ذهبنا في الصباح الباكر الى . أسبوعين وكانوا يقولون إنه سينتهي بقرارات تاريخية

صحافيين واالعالم العالمي عرفات وسألناه عن البيان الختامي والمقررات، ألن هناك عشرات ال
بيان المؤتمر، : أي بيان؟ قلنا: ينتظرون النتائج، خصوصاً أنه كان بعد انطالق االنتفاضة األولى، فأجاب

ناقشنا . ونحن كنا منشغلين بترتيب الوضع الداخلي عندنا ولم يتسن لنا إعداد بيان. ال يوجد بيان: فقال
  .لكننا لم نكتب

، كتبنا بياناً ختامياً لمؤتمر لم "فتح"لحوراني وأنا، ونحن الثالثة لسنا من محمود درويش وعبداهللا ا
 الخامس، والناس حتى اآلن، "فتح"وكان محمود درويش هو المحرر الرئيسي لوثيقة مؤتمر . نحضره

هذه .  في المئة من أعضاء المؤتمر ال يعرفون هذه الحقيقة٩٩يقرأون هذه الوثيقة ويتداولونها، وربما 
لم يكن فيها شيء يختلف عن . ثيقة كتبها محمود درويش وقدمت إلى العالم باعتبارها ورقة مهمةالو

  . في تلك الفترة، وما يدور في رأس عرفات"فتح"جوهر ما تسعى إليه 
كتب محمود . احياناً كنت أحاول أن ألعب دور المشاغب على العالقة بين محمود درويش وياسر عرفات

هل يتحاج : األندلس، في نهاية الثمانينات على ما أظن، بينها مقطع يتساءل فيهدرويش مقاطع عدة عن 
. الزعيم والقائد إلى شاعر وهو في الطريق نحو قرطبة؟ وقرطبة تعني طبعاً القدس أو فلسطين المحتلة

ار عن سألت محمود درويش مداعباً اياه أمام أبو عم. ما أكذبه: فيرد الشاعر. نعم بالتأكيد: القائد يجيب
 استبدل "هل يحتاج القائد إلى الشاعر وهو في الطريق إلى قرطبة"هذا المقطع، فقرأه وعندما وصل إلى 

 فان "ما أكبر الفكرة أو ما أعظم الفكرة، ما اصغر الدولة"ألنه هو القائل . "ما أعذبه" بـ "ما أكذبه"جملة 
لطة ربما أقل حتى بكثير من الحلم تأريخه لمرحلة ما بعد قيام السلطة نضب، اذ تجسدت على شكل س

لهذا السبب اكتفى محمود بعد قيام السلطة ببعض اعمال نثرية وقصائد بين حين . الكبير الذي كان عنده
وآخر، تعالج اموراً ذات صلة بمجرى الحياة الفلسطينية، وباآلالم التي تعاني منها وكان آخرها، ربما، ما 

وعاد محمود بعد ذلك يتعامل مع المأساة الفلسطينية . نقدي وساخركتبه عن انقالب غزة، وكتبه في شكل 
لذلك، أعتقد ان عالقة خاصة جداً كانت بين . بجذورها األولى مغلباً النزوع االنساني في هذا التعامل

كل منهما كان يحتاج إلى اآلخر، ربما كان محمود يحتاج إلى بطل . ياسر عرفات ومحمود درويش
  . وبطل المأساة كان يحتاج إلى الشاعر ليدون مأثرته في التاريخللمأساة ليكتب عنه،

أبو عمار كان رقيقاً جداً مع خصومه السياسيين خالفاً لالنطباع الذي كان يعطى عنه، سواء خصومه 
لكن ياسر .  أو خارجها، وربما من اكثر خصومه السياسيين مشاكسة كان جورج حبش"فتح"داخل 

حبش حكيم الثورة الفلسطينية، على رغم ان حبش كان ينتقد باستمرار عرفات هو الذي سمى جورج 
  .النهج البراغماتي الذي كان يتبعه أبو عمار

كان أبو عمار يحب نايف حواتمة وهو الذي أطلق عليه تحبباً اسم سوسلوف، منظّر الحزب الشيوعي 
  .السوفياتي، باعتبار أنه منظّر الثورة الفلسطينية ومنظر البراغماتية

، وتدرجت هذه العالقة "فتح"انا كنت ربما أقرب الناس، على مدى طويل، إلى ياسر عرفات من خارج 
  . سنة بيني وبينه٣٥على مدى 

  تعرفت إليه في الكرامة؟> 
وكلما مضى وقت كانت هذه العالقة تتوطد .  تعرفت إليه في الكرامة وتطورت هذه العالقة تدريجاً- 

كنت وقعت في غرام .  اليوم الذي غادر فيه بالمروحية للعالج في باريسأكثر فأكثر إلى أن غاب، الى
األسلوب العملي والبراغماتي لياسر عرفات في التعامل مع القضايا وطريقته في النظر الى األمور من 

كان ال يعادي المتشددين بل كان يحاول من خالل الحوار معهم ان يقربهم الى . زاوية عملية محضة
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كان مفترضاً أن أدخل اللجنة التنفيذية . وهذا كان دأبه دائماً مع أناس مثل جورج حبش. ليالموقع العم
أو نيسان ) مارس( لكن في المجلس الوطني األول الذي حضرته، وأعتقد أنه عقد في آذار ١٩٦٩عام 

ي تلك الجلسة  ولعبت دوراً مشاكساً للغاية ف"الجبهة الديموقراطية"من ذلك العام كنت أترأس وفد ) ابريل(
 ألننا كنا نطرح أفكاراً راديكالية إلى أقصى الحدود، لتغيير وضع منظمة "فتح"حتى استفزيت مشاعر 

هذا الدور . التحرير ودفعها الى تبني شعار الدولة الديموقراطية والتخلي عن شعار تحرير فلسطين
 اختارا أكثرنا "فتح"ر وقيادة أبو عما. المشاكس جعلهم يرفضون أن أكون عضواً في اللجنة التنفيذية

الجبهة "عقالنية ومرونة في تلك الفترة، بالل الحسن، ليكون عضواً في اللجنة التنفيذية ممثالً لـ
  .استمر بالل عاماً واحداً ثم غادرنا عملياً. "الديموقراطية

  إلى أين؟> 
الحتجاجات على خطنا ، وكانت لديه بعض ا١٩٧٠ ترك العالقة معنا بالتدريج وخصوصاً بعد أيلول - 

دار الزمان واصبح هو اآلن يميل . السياسي الذي كان يعتبره خطاً متطرفاً وهو كان يميل إلى االعتدال
  .إلى التطرف ونحن نميل الى االعتدال

، بدأت تتطور العالقة بيني وبين ياسر عرفات، إلى حد أنه كان ١٩٧١ وبداية عام ١٩٧٠من نهاية عام 
فاروق القدومي الذي كان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، في كل يصر على أن أالزم 

الرحالت واللقاءات السياسية ألنه ربما كان يعتبر أن القدومي، بسبب خلفيته البعثية والمتطرفة، يمكن أن 
  .من هذه التجربة كان هناك بناء للثقة. يأخذ مواقف تشذ عن القاعدة التي يريدها عرفات

  لت اللجنة التنفيذية؟متى دخ> 
 وال أزال عضواً فيها من دون ١٩٧١، رسمياً في أواسط عام ١٩٧٠ دخلتها عملياً في نهاية عام - 

مثالً أولى . هناك أكثر من خمس مراحل مهمة كان يحرص ياسر عرفات على وجودي فيها. انقطاع
 كانون االول ١٣يركية في مفاوضات عملية بين منظمة التحرير الفلسطينية والواليات المتحدة األم

، بعدما ألقى عرفات خطابه الشهير في األمم المتحدة في جنيف، ألن األميركيين رفضوا ١٩٨٨) ديسمبر(
بعد الخطاب كان من المتوقع أن تعترف بنا . السماح له بالذهاب إلى نيويورك فانتقلت األمم المتحدة إليه

وأتبع عرفات . للشروط وبخاصة في ما يتعلق بنبذ االرهابالواليات المتحدة، لكن الخطاب لم يكن ملبياً 
الخطاب في اليوم التالي بمؤتمر صحافي تبنى فيه مبدأ نبذ االرهاب بشكل صريح ففتح الحوار واعترفت 

  .الواليات المتحدة بنا
  اعترفت بمنظمة التحرير؟> 
 من جنيف وطلب مني أن بعدها كلمني عرفات.  في تلك الفترة، وافقت على بدء حوار مع المنظمة- 

أقود الوفد الفلسطيني للحوار مع األميركيين في اليوم التالي في تونس، مع السفير األميركي هناك 
 أفراد كان بينهم عبداهللا الحوراني وحكم ٣شكلت وفداً فلسطينياً من . وبدأنا الحوار. روبرت بيليترو

 جلسات لكن في النتيجة فشل ٧ أو ٦ر وعقدنا قدت الوفد وبدأنا الحوا. بلعاوي وعبداللطيف أبو حجلة
 مع أبو العباس، ورغبة االدارة األميركية أن نطرد أبو العباس "أكيلي الورو"الحوار بسبب حادث سفينة 

نحن وافقنا وقتها على تجميده أو على عدم حضوره ومشاركته في . من عضوية منظمة التحرير
فاستغلت االدارة األميركية االمر وكانت لديها رغبة في تجميد االجتماعات القيادية واللجنة التنفيذية، 

  . الحوار وتم تجميده
   الفلسطيني - الحوار االميركي 

   الفلسطيني؟- وهكذا بدأ الحوار االميركي > 
بين رونالد . وقبل أن يتسلم بوش األب الوالية وكان قد انتخب.  عملياً في عهد جورج بوش األب- 

  .ة الفاصلة بين التسلم والتسليمريغان وبوش في المرحل
  والمرحلة الثانية؟> 
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 في المرحلة الثانية، اصطحبني ياسر عرفات أنا ومحمود درويش الى استوكهولم، وكان الداعي يومها - 
كان الغطاء لقاء مع وفد يهودي أميركي برئاسة محامية أميركية . وزير خارجية السويد ستان اندرسون

 بعد اعالن االستقالل الفلسطيني واعالن قبولنا بالقرار ١٩٨٨في أواخر عام كان ذلك . هي ريتا هاوزر
بعد اللقاء مع وفد اليهود األميركيين وحديثنا عن ضرورة اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير وأن . ٢٤٢

أنا تسلمت رسالة من جورج شولتز : هذا هو المدخل الى الحل، أخذنا اندرسون إلى غرفة جانبية وقال
على نبذ االرهاب وعلى قبول ) الفلسطينيون(إذا وافق ضيوفك : كان حينها وزيراً للخارجية، تقول الذي

  .القرارات الدولية فالواليات المتحدة مستعدة لفتح الحوار بيننا وبينهم، أي مع منظمة التحرير
  هذا قبل اللقاء مع بيليترو؟> 
فات مالحظات على الرسالة وطلبنا ان يكون كتبت بناء على طلب ياسر عر.  هذا كان مقدمة اللقاء- 

لم نحصل على هذا، لكن ظل . هناك اعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني
االتصال قائماً بيننا وبين السويد عبر وزير الخارجية السويدي الذي كان هو الوسيط مع جورج شولتز 

خرجنا من السويد وذهبنا الى .  بهذه الخطوة وأن نعلن عنهاواتفقنا في النتيجة على أن نقوم. في واشنطن
 بأن هذا تنازل "فتح"تونس ووجدنا هناك ما يشبه العاصفة تنتظرنا من كثير من القيادات بمن فيهم قيادات 

وتفريط كبيران، وخاض ياسر عرفات المعركة وفي النتيجة طلب منا، أنا ومحمود درويش، ان نصوغ 
. يلقيه في األمم المتحدة يتضمن قبولنا بالشروط األميركية من دون ان نعلن ذلكله خطاباً يمكن أن 
أخذه عرفات وقام بجولة عربية شملت مصر والعراق والسعودية ودوالً عربية أخرى . وضعنا هذا النص

صرت تبحث عن الموقف في شأن نبذ . عاد من جولته العربية بنص مختلف. ليعرض عليهم هذا النص
 في الصفحة "ننبذ" فتجدها في المقدمة، "نحن"تبحث مثالً عن كلمة . الميكروسكوب فال تجدهاالرهاب ب
ذهب الى جنيف حيث . دعونا نحاول: هذا لن يمر، فقال: قلنا له.  في الصفحة العاشرة"االرهاب"الثالثة و 

 يلبي، فعقد المؤتمر كان األميركيون ينتظرون منه هذا الموقف لكنهم لم يجدوه فقالوا هذا ال. ألقى خطابه
طبعاً قالها بلغة انكليزية مكسرة . الصحافي في اليوم التالي وقال بكل صراحة أنا أوافق على نبذ االرهاب

االرهاب announceأنا أعلن : فقال.  االرهابdenounceأنا أنبذ : كان مطلوباً منه ان يقول... الى حد
terrorism .أنا انبذ السياحة :  فقال.فقال له الجالسون قربه قلتها خطأtourism .ال تزال : فقالوا له

هذا ما نريده . صح: فانفجر الجالسون والصحافيون من الضحك وقالوا له. أنا اعلن السياحة: فقال. خطأ
  .أنا اعلن السياحة بما يعني أنا انبذ االرهاب. بالضبط

لتنسيق بين وزراء خارجية الدول مع بدء مفاوضات مدريد، توليت قيادة الوفد الفلسطيني في لجنة ا
وكانت تضم فاروق الشرع وفارس بويز وكامل أبو جابر عن . المشاركة أي سورية واألردن ولبنان

كنا نلتقي بشكل دوري في عواصم مختلفة للتنسيق وهذه اللقاءات كان . األردن ثم تغير وجاء شخص آخر
ل الحسيني في مفاوضات واشنطن التي تلت موازية للقاءات الوفد الفلسطيني الذي كان برئاسة فيص

كان الغرض هو تثبيت مرجعية منظمة التحرير، وان القرار السياسي هو عند قيادة . مؤتمر مدريد
 الى مرج "حماس" من اعضاء ٤٠٠نحن جمدنا المفاوضات بعد ان قامت اسرائيل بطرد نحو . المنظمة

 اربعة شهور، جاء وعد من االسرائيليين عبر بعد نحو ثالثة او. الزهور، وانقطعنا عن المفاوضات
اجتمعنا في . االميركيين بأنهم سيعيدون مبعدي مرج الزهور بعد أسبوع لنستأنف المفاوضات مرة أخرى

دمشق في حضور األطراف العربية الثالثة واتفقنا على استئناف المفاوضات من جديد ألننا كنا ربطنا 
  . العمليةالوفود العربية األخرى معنا في هذه

ذهبنا الى عمان مع عرفات لالجتماع مع الوفد الفلسطيني المفاوض الذي كان يرأسه حيدر عبدالشافي 
قال أبو عمار لحيدر عبدالشافي اننا اتخذنا قراراً بأن . ١٩٩٢ومعه فيصل الحسيني وكان ذلك عام 

ال استطيع ان : ه عبدالشافيتستأنفوا المفاوضات بعد التزام اميركي بعودة مبعدي مرج الزهور، فقال ل
انت : فقال له. وفدي الفلسطيني: من وفدك؟ فقال: فقال له. انفذ هذا القرار إال بعد أن أعود إلى وفدي
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فطلب عبدالشافي من عرفات ومني مغادرة القاعة ليجتمع مع اعضاء الوفد الفلسطيني . وهم وفدي
عرفات لم يصدق نفسه، . ا عمالً أذهلنا جميعاًكان هذ. ويقرروا هل يعودون الى مفاوضات واشنطن أم ال

اذا : ألنه قال لعبد الشافي في الليل. ومنذ تلك اللحظة اتخذ قراراً ضمنياً باالنتهاء من هذه الصيغة
رفضت قراري اآلن، وهو مستند الى تلبية شروط نحن متفقون عليها، وهي اعادة مبعدي مرج الزهور 

 غداً عندما نتقدم أكثر في المفاوضات وتصبح هناك امور أكثر الستئناف المفاوضات، فماذا ستفعل
كانت هذه صدمة كبرى لعرفات وبناء عليها، كما . استعصاء؟ أنا ليس عندي ازدواجية في القرار

  .شعرت، قرر ضمنياً التخلص من هذه الصيغة
  هل كان لقاء استوكهولم مع يهود أميركيين؟> 
 كان غطاء لنذهب إلى استوكهولم من اجل ان نتحاور سراً عبر  مع وفد يهودي أميركي لكن اللقاء- 

 أيام، نحن نتبادل الرسائل بيننا وبين ٣وزير الخارجية السويدي مع جورج شولتز واستمر هذا لمدة 
األميركيين عبر السويديين حول شروط الحوار الذي يمكن أن يفتحه األميركيون اذا قبلنا بشرط نبذ 

  .االرهاب
  راحل اخرى كلفها فيها عرفات بمهمات؟هل تذكر م> 
 في مرحلة السبعينات، كلفني ان اذهب إلى سورية عندما بدأ السوريون الدخول الى لبنان وبدأ الصدام - 

كان من المحطات األكثر خطورة . بيننا وبينهم بعدما وصلوا الى صوفر، في محاولة إليجاد حلول معهم
 صيدا في شكل يفتقد الى الخبرة العسكرية فضرب عدد من عندما دخل الجيش السوري الى قلب مدينة

. الدبابات وخرج العديد من الجنود السوريين من دباباتهم وسلموا أنفسهم الى المقاتلين الموجودين أمامهم
  .ذهبنا بعد هذا للقاء الرئيس حافظ األسد

  من ذهب؟> 
هو ال يريد أن . أنا أرخي وانت تشد: ميقبل أن ندخل، قال لي القدو.  فقط اثنان، فاروق القدومي وأنا- 

دخلنا فسلم علينا األسد بفتور، . يكون صاحب الدور الذي يشد خصوصاً مع السوريين لقربه منهم
هكذا تقطعون رؤوس الجنود السوريين وتلعبون : ووجدناه غاضباً الى حد كبير، وبمجرد ان جلسنا قال

تنحنح فاروق القدومي ليعطيني االشارة، فتدخلت .  ذهلت في شوارع صيدا وعين الحلوة؟ أنا"فوتبول"بها 
: سيادة الرئيس من أين هذه المعلومات أرجوك؟ فقال: وقلت له. قبل أن يتكلم القدومي وهو رئيس الوفد

 - سيادة الرئيس هذه معلومات كاذبة ومختلقة مئة بالمئة وارجوك أن تحاسب : فقلت له. هذه من أجهزتنا
نحن نلعب .  من نقل هذه المعلومات ألن هذه المعلومات أكثر من مسمومة وضارة- وهذا األمر يعود لك 

  .وال جندي سوري أصيب بحجر! برؤوس الجنود السوريين؟
  ألم يقتل جنود سوريون؟> 
خرجوا من الدبابات وبعضهم أخذناهم الى عين الحلوة وتم تكريمهم والتعامل .  ربما كان هناك جرحى- 

ة ثم نقلوا بحافالت الى منطقة جزين ومنها الى البقاع حيث توجد القوات معهم بشكل عادي للغاي
  .السورية، بشكل هادئ جداً

  ماذا قال لك األسد؟> 
اتينا ألن الوضع في تل الزعتر مأسوي، وأنتم يا سيادة : تفضلوا لماذا أتيتم؟ فقلنا له.  قال حسناً حسناً- 

سأرى ماذا : لم يعد بشيء وقال.  في تل الزعترالرئيس لكم دور، وتقدرون على وقف هذه المجزرة
ليس في يدنا القرار . يمكن أن نفعل لكن تعرفون أننا ليس في امكاننا أن نؤثر عليهم وال أن نضغط عليهم

  (...).نحن كانت لدينا معلومات اخرى . للتأثير عليهم
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة،  
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  مصر الرسمية إذ تنفذ حكم إعدام غزة .٧٢
  حماميإبراهيم . د

رغم كل محاوالت التجميل التي تقوم بها األطراف جميعها دون استثناء للموقف المصري، ورغم الحفاظ               
على شعرة معاوية مع الشقيقة الكبرى، ورغم كل المرونة والتفهم من قبل أهلنا في غزة، إال أن الحقيقـة                   

غزة هي مصر الرسمية، وأن من      المرة ذات الوجه الواحد هي أن من يتحمل مسؤولية المعاناة في قطاع             
ينفذ حكم اإلعدام الذي أصدرته عصابات االحتالل هي مصر الرسمية، ومن يقتل ابناء الشعب الفلسطيني               
اليوم في غزة هي مصر الرسمية، نقولها واأللم واألسف يعتصر قلوبنا لهذا الموقف البعيد تمامـاً عـن                  

  . نبض الشارع المصري العظيم
سي ومنذ زمن أن ال أكتب أو أتطرق ألي موقف عربي كبر أم صغر، فهمنا كبيـر                 كنت قد آليت على نف    

وكبير، والعصابة التي دمرتنا وتدمرنا أولى بالوقوف في وجهها، لكن ما يحدث اليوم ليس شـأناً عربيـاً    
م داخلياً لنصمت ونتجاوز، إنه جريمة ضد أهلنا المحاصرين في غزة، يدفعون ثمنها دماً ونارا، ليس شأنه               

وحدهم بل بات مصيبتنا في أشقائنا، لم يعد السكوت ممكناً ونحن نعد ضحايا الحصار، ال مجال للصمت                 
  . ومستقبل طلبتنا يدمر، ال يمكن غض الطرف ونحن نقتل بأيد عربية

الشعب المصري البطل وقف ويقف بكل ما أوتي من قوة مع القضية الفلسطينية ونضال شعبنا، وضـحى       
النفيس نصرة للشعب الفلسطيني، ورفض ويرفض محاوالت التطبيع الجارية منذ ثالثة           ويضحي بالغالي و  

عقود، وحاول ويحاول بكل الوسائل أن يخترق الحصار الداخلي المفروض عليه لمنعه مـن الوصـول                
لغزة، في ذات الوقت تستبسل الحكومة المصرية وتتفنن في قتل شعبنا داخل وخارج غزة، وتحت ذرائع                

طت بعد التصريحات األخيرة الواضحة لوزير الخارجية المصري والتي اعترف فيها بحصار            مختلفة سق 
غزة دعماً لطرف فلسطيني ضد طرف آخر، أي سجن وتجويع مليون ونصف فلـسطيني مـن البـشر                  

  . عيون عباس، المساهم األول في حصار غزة" كرمال"والناس 
حياناً أخرى، وترقي لدرجة الجـرائم فـي أغلـب          مواقف رسمية غير مبررة، مخزية أحياناً، ومخجلة أ       

األحيان، اذالل مبرمج ومزمن زادت وتيرته، اعتداء على كل شيء، مرضى وطلبة وجرحـى وأرامـل                
وعجائز، فقدان حتى ألبسط قواعد اآلدمية، تعامل فظ ال نراه مع أعداء األمة وهم يدخلون بال تأشـيرات                  

لحصار، اغالق لجزء من أرض مصر أمام المصريين فـي          ألرض الكنانة، اعتقاالت لمن يحاول كسر ا      
  . مخالفة دستورية واضحة، وغيرها من األمور التي يندى لها الجبين

المواقف كثيرة لكنها تزداد تعنتاً واجراما، وليتها توقفت عند حدود          ! ليس كالم انشاء وال حديثاً في الهواء      
  . عال تتصاعد وتيرتها، ونرصد بعضها وآخرها هناالتهديدات العنترية األبو غيطية، بل تجاوزتها ألف

الحملة األوروبية لرفع الحصار عن     " منعت السلطات المصرية وفداً برلمانياً أوروبياً، من         ٠٢/٠٤/٢٠٠٨
من الوصول إلى مدينة رفح المصرية، بعد وصول الوفد إلى العريش الواقعة في شـمالي سـيناء،                 " غزة

إلى العريش، عندما   ) ٣١/٣(نائباً برلمانياً أوروبياً، قد وصل اليوم االثنين        وكان الوفد المكون من أربعين      
ويقوم الوفد بتلك   . أمرته السلطات المصرية بالتوقف ومنعته من إكمال رحلة تضامنية إلى رفح المصرية           

الرحلة لإلعراب عن تضامنه مع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة تحت الحصار الخانق المفروض              
  . يهمعل
 يعلن أن معبر رفح الحـدودي سـيتم فتحـه              المتحدث باسم وزارة الخارجية      حسام زكي  ١١/٠٨/٢٠٠٨

 عندما تسيطر األجهزة األمنية التابعة لمحمود عباس علي الجانـب الفلـسطيني بـه           بشكل نهائي ومنتظم  
اللوم لمصر وقـال إن لغـزة        وفقا لالتفاقيات الدولية المنظمة لعمل المعبر، كما انتقد توجيه            بشكل كامل 

، سبحان اهللا يطالب االحتالل بفتح المعابر ويغلقها هو رسـمياً ويحاصـر             !معابر أخرى غير معبر رفح    
    . مليون ونصف المليون فلسطيني دعماً لعباس؟
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 ٣ من نشطاء حملة فك الحصار عن غزة؛ مـنهم           ٧،  ١١/٠٩/٢٠٠٨اعتقلت أجهزة األمن المصرية يوم      
لى مدينة العريش المصرية، بعد احتجاز قوات األمن قافلتهم عند بوابـات اإلسـماعيلية،              فتيات وصلوا إ  

  . واختيارهم استكمال الوصول إلى معبر رفح الحدودي بطريقتهم الخاصة
بشدة قرار السلطات المصرية رفـض      " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     " أدانت   ٢٨/١٠/٢٠٠٨

ي، الذي يضم العشرات من النواب العرب واألجانب، من دخول قطاع غزة            السماح للوفد البرلماني الدول   
/ تـشرين ثـاني   (عبر معبر رفح الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة في بدايات الـشهر المقبـل                

، معتبرة ذلك مشاركة في الحصار، واستهجن رئيس الوفد البرلماني الدولي اللورد نظير أحمـد               )نوفمبر
صرية فتح معبر رفح أمام الوفد ليقوم بزيارة غزة، وقال في تصريح صـحفي              بشدة رفض السلطات الم   

نستغرب وندين بشدة قرار مصر برفض دخولنا إلى قطاع غزة، رغم أن الهدف من هذه الزيارة هو                 : "له
نعتقد أن من حق النواب الدوليين أن يطلعوا على األوضاع المأسـاوية            : "، وأضاف اللورد أحمد   "إنساني

زة، وكنا ننتظر من مصر التي تدعي مساعدتها الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة رفـض                في قطاع غ  
  ". حصاره؛ بفتح معبر رفح أمام الوفد لالطالع على األوضاع المأساوية هناك

 ثمانية نواب من الذين منعتهم مـصر إلـى          ٠٣/١١/٢٠٠٨لألسف الشديد وبعد هذا المنع وصل بتاريخ        
  ! ز، أي أن مصر تمنع واالحتالل يسمحايري/غزة عبر معبر بيت حانون
 برلمانياً أوربياً إلى غزة عن      ١٢ وصلت مجموعة أخرى تضم      ٠٨/١١/٢٠٠٨وبعدها بأيام وتحديداً يوم     

  ! طريق البحر، فالحمد هللا أن جعل لغزة بحرا بعد أن أوصدت مصر البر
ء فـي جماعـة      محاولة ناشطين مصريين، بيـنهم أعـضا       ٠٦/١٠/٢٠٠٨منعت الشرطة المصرية يوم     

 شهرا بتسيير قافلة تحمل إمدادات إلى القطاع عبر الحدود          ١٦اإلخوان، كسر حصار غزة المتواصل منذ       
المصرية، ولم تتمكن أي من شاحنات القافلة من عبور قناة السويس التي تفصل شبه جزيرة سيناء عـن                  

  . بقية األراضي المصرية
 عضوا من جماعة اإلخوان المـسلمين؛ بتهمـة         ٣٢ اعتقلت الشرطة المصرية     ٢٢/١٠/٢٠٠٨االربعاء  

احتجاجهم على الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة، وانضمامهم لجماعة محظورة، بحسب مصادر متطابقـة           
األعضاء المعتقلين شاركوا في قافلة مناهضة لحـصار غـزة يـوم            "، وأفادت مصادر في الجماعة بأن       

٠٦/١٠/٢٠٠٨ .  
 آخرين  ٤٣ي المدون محمد خيري صاحب مدونة جر شكل، باإلضافه ل           في ذات اليوم تم إلقاء القبض عل      

على مستوي المحافظات المصرية من الذين كانوا شاركوا في قافله فك الحصار وألقي القبض عليهم مره                
  . أخرى

على كثرة التصريحات الحاقدة التي أطلقها أبو الغيط وزير الخارجية المصري، أصـبح مـن الـصعب                 
 حيث اعترف أن مصر تغلق معبر رفح ألسباب         ١١/١١/٢٠٠٨ها ما صرح به يوم      حصرها، لكن أخطر  

سياسية بحتة، ولغرض معاقبة طرف فلسطيني، مرتهناً مليون ونصف فلسطيني، ومسقطاً الحجج الواهية             
السابقة حول االتفاقات واألمن القومي وغيرها، حيث هدد أبو الغيط  في لقـاء مـع االعالميـة لمـيس                    

على القناة األولى بالتلفزيون المصري كل من يحـاول عبـور المعـابر             " اتكلم"ة برنامج   الحديدى مقدم 
وأضاف أن االشـكالية القانونيـة      ". اللي يهد سور على الحدود المصرية سيلقى جزاءه       :" قائالً، المصرية

يعنـي  وبالتالي فتح الحدود معهـا      ، التى يقع بها البعض أن حماس استولت على قطاع غزة بقوة السالح           
  ! االعتراف بشرعيتها

 أقدم جهاز أمن الدولة المـصري       ٢٠/١١/٢٠٠٨حتى الجرحى لم يسلموا وفي سابقة ال أخالقية جديدة،          
على اعتقال مدير مكتب كتلة التغيير واالصالح في شمال قطاع غزة حسام الرمالوي ونحو عشرة مـن                 

 بعد مداهمتهم لـشقتهم الـسكنية فـي         جرحى االنتفاضة بينهم طفلة صغيرة ال تتجاوز األربع سنوات ،         
  . القاهرة، ودون توجيه أي تهمة إليهم
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 وفي تكرار للمواقف السابقة، مصر الرسمية تمنع وفـداً برلمانيـاً أمريكيـاً مـن                ٢١/١١/٢٠٠٨اليوم  
الوصول لغزة، والوفد البرلماني األمريكي موجود حالياً في القاهرة منذ يوم أمس ويحاول الوصول إلـى                

زة إال أن السلطات المصرية منعته من ذلك، فهل يا ترى يهدد الوفد أمن مصر القومي أو يحمل                  قطاع غ 
  أسلحة؟ 

أمثلة سريعة سقناها لتوضيح من يقتل شعبنا في غزة، وذلك ال يعفي اطالقـاً االحـتالل المجـرم مـن                    
رسـمية فـي    مسؤولية ما يجري، لكنه تساوق ومساهمة وشراكة مطلقة في هذه الجريمة، تضع مصر ال             

  . موقع ال يسمح لها باحتضان حوار أو غيره، ألن مواقفها بحد ذاتها تحتاج لحوار للتراجع عنها
ليتهم اعتبرونا سالحف بحرية يرصدون لها الماليين إلنقاذها، في وقت يمنعون فيه من يريد انقاذ شعبنا،                

 الواجب االنساني، لكنهم يحاولون     حتى عندما يتقاعسون بل يتآمرون لقتل شعبنا، يمنعون الغير من تأدية          
تجميل صورتهم مع غير اآلدميين، في محاولة سخيفة للظهور بالمظهر الحضاري، فهل يعقـل أن مـن                 

 ٢٠/١١/٢٠٠٨يحاصر ويقتل شعباً بأكمله يلتفت لكائنات أخرى، اقرأوا هذا الخبر الذي نٌـشر بـاألمس                
 مليون  ٥٠العربية التابع لجامعة الدول العربية      خصص مجلس الوحدة االقتصادية     : "وقارنوا بين المواقف  

 متر مربع علـى     ٨٠٠٠دوالر لتربية السالحف، حيث قام المجلس بتخصيص قطعة أرض على مساحة            
ساحل البحر المتوسط بمنطقة أراضي الجمعيات بالعريش وذلك إلقامة مشروع لتربية وإكثار الـسالحف              

  . مليون دوالر٥٠البحرية بتكاليف قدرها 
 أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هذا المشروع يهدف إلى الحفـاظ علـى                  وقد

السالحف البحرية في البحر المتوسط والمهددة باالنقراض، وأشار شوشة إلى أن المشروع هو األول من               
تـصادية  نوعه في مصر، وقد جاء بمبادرة من الدكتور أحمد جويلي األمين العام لمجلـس الوحـدة االق                

، فهل انقاذ السالحف وصرف الماليين عليها أولى من انقـاذ غـزة             "العربية التابع لجامعة الدول العربية    
   كيلومترا من منطقة المشروع المقترح؟ ٥٠وأهلها التي تقع على بعد أقل من 

 أو اعتدى فيها    وقد تحديناهم جميعاً بال استثناء أن يأتوا بحادثة واحدة هدد         ! ثم يحدثونك عن األمن القومي    
فلسطيني واحد على أمن مصر العزيزة على قلوبنا جميعاً، والتي نحرص على أمنها أكثر من أي أمـن                  
آخر، تحديناهم أن يشرحوا كيف يهدد أمن مصر اذا كان معبر رفح فلسطينيا مصريا خالصا، وال يصبح                 

 تلك؟ كيف يهدد أمن مـصر وقـد         أمنها مهدداً إذا تواجد جنود االحتالل على المعبر؟ أي مفارقة غريبة          
دخلوها أهل غزة آمنين بمئات األلوف ولم تٌسجل حادثة سرقة او اعتداء واحـدة، وغـادروا بـإرادتهم                  
وعادوا لقطاعهم المحاصر بعد أن صدقوا الوعود بأن مصر لن تسمح بتجويع غزة؟ مـا هـو التهديـد                   

  عه تفتيشاً وتدقيقاً وتمحيصا؟ القومي لمصر إن هي سمحت بايصال الغذاء والكساء بعد أن تشب
لكن أحرار مصر ممن امتزجت دماؤهم الزكية مع دماء إخوانهم في فلـسطين، شـرفاء مـصر الـذين                 
رفضوا ويرفضون محاوالت تدجينهم عبر تطبيع رسمي مبرمج، ما زالوا على عهدهم، يحاولون الكـرة               

د حققوا اختراقات قانونيـة تاريخيـة       تلو الكرة دون كلل أو ملل، يطرقون كل باب حتى باب القضاء، وق            
  : نصرة ألهلهم في فلسطين، وانتزعوا احكاماً قضائية هامة في األيام األخيرة نذكر منها التالي

في ذات اليوم الذي أقر واعترف فيه أبو الغيط بمسؤولية مصر عن حصار قطاع غزة وقتل أهله أي في                   
لس الدولة المصري وقف تنفيذ قرار الحكومـة        قررت محكمة القضاء اإلداري بمج    : ١١/١١/٢٠٠٨يوم  

 مـن النـشطاء الـسياسيين       ٢٥بمنع الحملة الشعبية لكسر حصار غزة، وذلك في دعوى قضائية أقامها            
. ونواب البرلمان بعد قيام الحكومة بمنع قافلتين شعبيتين تحمالن مواد إغاثية من الوصول إلى معبر رفح               

وأكد رفض الـشعب  " تاريخي"ة المحامين السابق، الحكم بأنه ووصف جمال تاج الدين، عضو مجلس نقاب 
المصري مشاركة حكومته في حصار غزة، مطالبا الحكومة بتنفيذ القـرار والـسماح لقوافـل اإلغاثـة                 

  . بالوصول إلى غزة
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 محكمة القضاء االداري أصدرت حكماً بوقف تـصدير الغـاز المـصري إلـى            ١٨/١١/٢٠٠٨الثالثاء  
رها دعوى قضائية أقامها عدد من المواطنين، بينهم بعض المحامين، مـدعين أن بيـع   إسرائيل، أثناء نظ  

الغاز المصري يتم بأسعار تقل عن األسعار العالمية وقيمتها السوقية، واستندت الدعوى إلـى أن قـرار                 
مال تصدير الغاز إلى إسرائيل تم بناء على اتفاق بين إحدى الشركات الخاصة، المملوكة ألحد رجال األع               

مع الحكومة اإلسرائيلية، ولم تحصل الحكومة المصرية على موافقة البرلمان، علـى اعتبـار أن الغـاز                 
الطبيعي من ممتلكات الشعب، وكان مساعد وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري قد أقام الدعوى               

ـ  ١٠٠ضد وزير البترول سامح فهمي، مطالبا فيها بإلغاء قرار الوزير الـرقم               والخـاص   ٢٠٠٤سنة   ل
 شخصا في   ٨٠بسعر منخفض، وانضم إليه     ” إسرائيل“بتصدير حصة من المواد البترولية في مصر إلى         

الدعوى من منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب، الذين استقبلوا الحكم بفرحة عارمة، فيمـا               
 بمقر مجلس الدولـة قبـل       شهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة حيث أحاطت سيارات األمن المركزي         

 للتذكير فإن تصدير الغاز لقطاع غزة متوقف تماماً واليوم توقفت معظـم مخـابز               –بداية الجلسة بساعة    
  ! القطاع عن العمل وتعيش غزة في ظالم بعد انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق

يحبنا، الشعب الذي لم يتـأخر أو  هذا هو الشعب المصري البطل العظيم الذي نعرفه، الشعب الذي نحبه و      
يتوان يوماً عن القيام بواجبه تجاه اخوانه، وهذه هي المواقف الرسمية لمصر التي تقتـل شـعباً رفـض                   
ويرفض االنصياع الرادة المحتل وأذنابه وعمالئه، مصر الرسمية البعيدة عن نـبض الـشارع والتـي                

  . حق شعبناارتضت أن تمارس دور الجالد لتنفيذ مجزرة االحتالل ب
اليوم نقولها وبوضوح أنه اذا كان االحتالل قد أصدر قرار االعدام بحق أهلنا وشعبنا في غزة، فإن مـن                   
يقوم بالتنفيذ هو مصر الرسمية، ومن يرفض التنفيذ هي مصر األبيـة، وأن مـن يـرفض االنـصياع                   

ار في وجـه الجميـع دون       والتركيع أمام محاوالت التجويع لن تعجزه الوسيلة عن كسر الحصار واالنفج          
  .   استثناء

  ٢٣/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   صعب جداًالفلسطينيالوضع  .٧٣

  جهاد الخازن
يجتمع وزراء الخارجية العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية في القاهرة بعد غد األربعاء، وأمامهم 

 - يل، وجهود المصالحة الفلسطينية جدول أعمال من بندين، وضع المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائ
  .الفلسطينية

أخونا عمرو موسى، األمين العام للجامعة العربية، قال لي في اتصال هاتفي انه يتوقع أن يصل الى 
القاهرة الدكتور صائب عريقات أو نبيل شعث لتقديم تقرير الى وزراء الخارجية عن سير المفاوضات، 

مع األمين العام، قول أبو مازن والمسؤولين الفلسطينيين حوله أن وكنت سمعت، كما س. وهل حققت شيئاً
المفاوضات لم تحقق شيئاً، مع إصرار أميركا وإسرائيل على أن تقدماً تم، ونقاطاً اتُفق عليها من دون 

  .إعالن حتى اآلن
ن السيد عمرو موسى يقول إن مجلس الجامعة يجب ان يخطر رسمياً بحالة المفاوضات، وهو يرى أ

وزراء الخارجية لن يتخذوا موقفاً ألن هناك إدارة جديدة قادمة في واشنطن، وثمة حاجة لمعرفة إن كان 
  .الهدف من المفاوضات عملية سالم حقيقية أو مجرد مسار تفاوضي

 الفلسطينية السيد عمرو موسى قال إنها يجب أن تستمر على - بالنسبة الى جهود المصالحة الفلسطينية 
  :اطة المصرية، ورأيه كما سمعته منه على الهاتفأساس الوس

  .أوالً، كل المنظمات الفلسطينية مخطئة لسماحها بالوصول الى هذا الوضع الفلسطيني المتردي



  

  

 
 

  

            ٤٢ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

ثانياً، هناك فرصة ال تزال قائمة، وال بد من بذل جهد إضافي في األسابيع المقبلة، ضمن المبادرة 
فة الى مائدة المفاوضات وتحاول الوصول الى اتفاق، ألن البديل المصرية لتعود األطراف الفلسطينية كا

  .من ذلك غير مقبول
ثالثاً، سمعتُ وجهة نظر حماس في اجتماع طويل مع السيد خالد مشعل في دمشق، وسأنقُل وجهة نظرهم 

ناك الى مجلس وزراء الخارجية العرب، ولكن ال أعتقد أن الوزراء سيتخذون موقفاً فورياً، فال تزال ه
  .فرصة، يتبعها اتخاذ موقف حاسم، وال بد من حل يأخذ حماس باالعتبار، ألنه ال يجوز تجاهل وجودهم

أوافق األخ عمرو موسى على أن ال تزال هناك فرصة للملمة الوضع الفلسطيني في الشهرين المقبلين، 
 الفلسطينيين حول أبو أي الفترة قبل خروج جورج بوش من البيت األبيض، إال أن اتصاالتي بالمسؤولين

  .مازن تركت لدي انطباعاً بأن الرئيس الفلسطيني يواجه صعوبة أكبر مع فتح مما يواجه مع حماس
. اللجنة المركزية لفتح اجتمعت أربعة أيام في عمان لالتفاق على عقد المؤتمر العام السادس للحركة

قبل نهاية هذا العام )  سنة٢٠والى آخر مؤتمر كان في تونس، قبل ح(وكان يفترض أن يعقد المؤتمر 
، إال أن األعضاء لم يتفقوا على موعد الشهر المقبل، بل ٩/١/٢٠٠٩لالستعداد لالستحقاق الرئاسي في 

  .ان موعداً آخر في الربيع ال يزال غير مؤكد
د  يخشون على مواقعهم وامتيازاتهم، ألن األرجح ان المؤتمر العام لن يعي"ديناصورات"بعض األعضاء 

غير أن هلهلة وضع فتح تعني أن أركان الحركة . انتخابهم مرة أخرى لعضوية لجنة مركزية جديدة
  .يسهلون مهمة حماس في الفوز بأي انتخابات رئاسية وتشريعية مقبلة

أبو مازن يريد أن تتزامن االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وان يكون موعدها في أربعة أشهر الى ستة 
  .ق الرئاسيمن االستحقا

أكتب صباح األحد، ويفترض أن يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم في رام اهللا، 
. والمعروف أن عمله هو لعب دور الوسيط، أو همزة الوصل، بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية

م المرحلة الحالية من  الفلسطيني المعطل، كما سيقو-وقرأت أنه سيبحث في الحوار الفلسطيني 
المفاوضات، إال أنني أرى أن المجلس لن يحقق اختراقاً على أي صعيد، فالوضع الفلسطيني صعب جداً، 
والفصائل تزيده سوءاً بخالفاتها المستمرة، وعدم قدرتها على تقديم تنازالت متبادلة تنهي الخالف الذي 

  .سنة الماضيةمن ال) يونيو(بدأ بانفصال حماس في غزة في حزيران 
في غضون ذلك، أسمع عن دور جديد لألخ محمد دحالن، أو عن إعادة تأهيله ليعود الى الصفوف 

ومحمد دحالن له أنصار متحمسون مثلما له معارضون أو . األمامية في فتح بعد خروجه من غزة
ريء وذكي، خصوم يبدون الحماسة نفسها ضده، كما أن هناك دوالً عربية وغير عربية تدعمه، فهو ج

وشخصياً ال أستبعد أن يغضب أبو مازن يوماً ويستقيل ويخلي الساحة، مع انني أرجو أال يحدث هذا فهو 
  .ضمانة فلسطينية

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  أخطر ما في عباس .٧٤

  غسان شربل
ولم يتآمر . لم يحارب من اجل الفوز بها. أخطر ما في الرئيس محمود عباس هو انه ليس عاشق سلطة

ولم يلوح بانشقاق ليفرض دوره او . لم يقتل منافسا ليزيحه من الطريق. سقط ثمرة ناضجة بين يديهلت
وال يزعم ان التاريخ كلفه مهمة ال . ال يعتبر ان الشعب اختاره مرة واحدة وإلى األبد. ليقتطع حصته

 يقبل قتل رجل واحد وال. وليس مستعدا الستجداء االحتفاظ باألختام. يستطيع احد غيره االضطالع بها
  .من اجل ديمومة اللقب



  

  

 
 

  

            ٤٣ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

وانه . وال يخفي تحت ثيابه المدنية مطامع جنرال. اخطر ما في محمود عباس هو انه ليس جنراال
وانه واضح وال يخفي سياساته . ويمتلك القدرة على االعتراف والتصحيح. يعترف انه اصاب وأخطأ

لم . وانه قادر على القول إنه لم يخدع أحدا. لخطابيةتحت اكداس من التعابير االنشائية والمفرقعات ا
  .ولم يخدع القادة الذين التقاهم. يخدع الفلسطينيين الذين انتخبوه

لكنني ألفت الى أخطر ما في هذا . لي مآخذ كثيرة على أداء السلطة في عهده. ال أمدح محمود عباس
يستطيع مخاطبة شعبه قائال إنه . مغادرةانه قادر على جمع أوراقه وال. الرجل بحكم معرفة طويلة به

 لم "فتح"وإن .  لم ترحمه ولم تساعده"حماس"ويستطيع القول إن . حاول ولم تكن النتائج كما كان متوقعا
  .وانه يترك للشعب الفلسطيني ان يختار من يكمل الطريق او يجرب طريقا آخر. ترحمه ولم تساعده

 هو خيار يحمل توقيع رجل "ابو مازن"ض الحالي الذي ينتهجه ان خيار التفاو. ثمة مالحظة ال بد منها
. او انه كان مفرطا. ويصعب تصديق ان عرفات كان مصابا بنقص في وطنيته. اسمه ياسر عرفات

ولواله لما كان اسماعيل هنيه . ولوال ياسر عرفات لما كانت السلطة الفلسطينية تقيم على تراب فلسطيني
  .حتفظ باألسير االسرائيلي غلعاد شاليت في مكان آمنيترأس اجتماعات حكومية وي

وان ينسحب االسرائيليون منها كما اندحروا . كان ياسر عرفات يتمنى ان يدخل الضفة الغربية برشاشه
كان محمود عباس نفسه يتمنى ان . لكن جنوب لبنان شيء والضفة الغربية شيء آخر. من جنوب لبنان

اعتمد . لكنه اعتبر ان موازين القوى ال تسمح بذلك.  ال بالمفاوضاتيحرر الفلسطينيون ارضهم بالقوة
خيارا يحمل توقيع قيادة منظمة التحرير وهو خيار اقره الشعب الفلسطيني حين اختاره رئيسا بعد غياب 

  .عرفات
. كانت تجربته في السلطة متعبة ومؤلمة. أخطر ما في محمود عباس هو انه قادر على مغادرة موقعه

 على إرث "فتح"وتصارع بارونات . وانحياز الواليات المتحدة. ية اسرائيل ووحشية جيشهاعدوان
  . برنامجا ال تغيب عنه اللمسة االقليمية"حماس"واعتماد . يعززون فرص ضياعه

لكن تجربتها في غزة تشير الى ان .  وتضحياتها وصفتها التمثيلية"حماس"ال يستطع أحد انكار اهمية 
ان .  الفلسطيني في عهدتها يعني العودة الى المربع االول وفي ظروف اشد تعقيداوضع مجمل الوضع

يعرف .  على احباط حل تفوق وبعشرات المرات قدرتها على ان تكون جزءا من حل"حماس"قدرة 
لديهم مشكلة جدية في . مشكلتهم ليست فقط في الرفض الغربي.  معنى هذا الكالم"حماس"المسؤولون في 

 ان تقدم ما يساعد على "حماس"لهذا يمكن القول إن من واجب . خل العالم العربي واالسالميعالقتهم دا
  .ترتيب البيت الفلسطيني ال ان تنتظر انهياره لتتولى زعامته

 الموقع الذي "حماس"تحتل . ال حل اال بالعودة الى القدر الضروري من التواطؤ داخل البيت الفلسطيني
واذا كان التواطؤ متعذرا فليتم . لته دفع مبادرة السالم العربية الى االمامتستحقه ويتابع عباس محاو

ان اي مغادرة لعباس في مطلع السنة الجديدة من دون ترتيب البيت . االحتكام الى صناديق االقتراع
الفلسطيني ستعني خسارة القضية الفلسطينية مكاسب سياسية وديبلوماسية كلفت عقودا من المعارك 

وقد يختار العالم المنشغل باالزمة المالية تناسي الملف الفلسطيني مع ما يمكن ان يعنيه ذلك من . والجهود
وفي مثل هذه االحوال ستستغل اسرائيل ما تسميه غياب . "القاعدة"يأس وعمليات انتحارية واطالالت لـ 

  .المحاور لقضم مزيد من االرض
  ٢٤/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  البتالع القدس االستراتيجيةالخطة  .٧٥
  نواف الزرو

وعـد  ": رغم ان هناك ثالث مناسبات كبيرة خطيرة تتعلق بالحالة الفلسطينية تتزامن في هذا الشهر وهي              
 عامـا علـى قـرار       ٦١"، وكـذلك  " عاما على إعالن الدولة الفلسطينية في الجزائر       ٢٠مرور  "، و "بلفور
  .  على كافة العناوين األخرى، اال ان آخر تطورات المشهد المقدسي أخذت تغطي"التقسيم

فالمشهد المقدسي يحتل في األيام األخيرة المانشيتات الرئيسية في الصحافة والفـضائيات وفـي مواقـع                
االعالم العنكبوتية المختلفة نظرا لألهمية واألبعاد االستراتيجية والدينية والسياسية الحاسمة التي ينطـوي             

مدينة المقدسة، فالمدينة تواجه اخطـر هجـوم احتاللـي          عليها اي حدث او تطور يجري على ارض ال        
  ...! ١٩٦٧تهويدي عليها منذ عام 

 تحت األقصى   "الحفريات الهيكلية "فبعد أن تتابعت االعتداءات الصهيونية وتمادت دولة االحتالل في قصة           
املة علـى   إلى ان وصلت إلى هدم باب المغاربة الذي اعتبر خطوة خطيرة نحو السيطرة اإلسرائيلية الك              

البوابة الجنوبية الغربية لألقصى، تطل علينا الصحافة العبرية والفلسطينية مجددا بالكشف عـن اخطـر               
  . مخططات استيطانية تفريغية للمدينة المقدسة وصفت باألخطبوطية

انه يؤيد خطـط الحكومـة لبنـاء        "رئيس بلدية القدس المحتلة المنتخب حديثا نير بركات يعلن فور فوزه            
هذه مناطق تسيطر   "، ويزعم بركات    "يد من المنازل لليهود في القدس الشرقية العربية المحتلة وحولها         المز

  . "وليست مملوكة للعرب.. عليها الحكومة وهي مملوكة لليهود 
وكشف دان مرجليت نائب رئيس حركة ميرتس اليسارية عضو بلديـة القـدس المعـروف بمناهـضة                 

نفقين كبيرين أسفل وفي محيط المسجد األقصى المبـارك احـدهما فـي             ان هناك   "االحتالل واالستيطان   
  . "سلوان والثاني في منطقة الواد في البلدة القديمة قرب منزل الزوربا على وشك ان يعلن عن فتحهما

، اسـتغلت   "إلعـاد "أن عصابات المستوطنين المتمثلة بالجمعيـة االسـتيطانية         "وكشف النقاب أيضا عن     
 متراً من أسوار الحرم القدسي الشريف،       ٣٠ االحتالل لبناء موقف سيارات على بعد        ترخيصاً من سلطات  

  . "حيث المسجد األقصى المبارك، لبناء مبنى ضخم
إنه تحت غطاء حفريات أثرية تجري أعمال لتشييد مبنى ضـخم بمـساحة             ": "السالم اآلن "وقالت حركة   

 وغرف ضيافة وموقـف سـيارات تحـت          ألف متر مربع، يشمل قاعة مؤتمرات ومركزا تجاريا        ١١٥
  . "األرض

ونقلت سلطة اآلثار اإلسرائيلية بؤرة نشاطاتها إلى منطقة البلدة القديمة في القدس، بهدف تنفيذ ما ال يقـل     
، التي تفضي إلـى إقامـة       "الخطة االستراتيجية المتكاملة  "عن تسع حفريات كبيرة طويلة المدى عنوانها        

  .  مكان قبة الصخرة"قدس األقداس"جد األقصى، و المزعوم مكان المس"الهيكل"
 في الموقع المرواني، وكشف الدكتور إبراهيم الفني مدير مؤسسة القدس للبحث            "القصر الملكي اليهودي  "و

األولى فتح القاعات الفاطمية الثالث التـي يقـوم         : وجود خطتين للمسجد األقصى   "والتوثيق، النقاب عن    
تحت األقصى وإن لم ينجحوا بهدمه فـانهم سـيقومون          ) القاعات(وجودة  عليها المسجد األقصى، فهي م    

  .  المزعوم في هذه القاعات"الهيكل"بوضع 
ومن ثم تدريجيا ينقل لألعلى بعد االستيالء عليه كما حدث في الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل سابقا، أما                 

قـدس  " فـي    "القـصر الملكـي   "ى وإقامة    المزعوم بدل المسجد األقص    "الهيكل"الخطة الثانية فهي اقامة     
 والمقصود بها قبة الصخرة، مضيفا ان هذا يعني ليس فقط المسجد األقصى المستهدف، وإنمـا                "األقداس

  . "أيضا قبة الصخرة المشرفة التي أسرى منها الرسول محمد عليه الصالة والسالم
ة القديمة بالقدس، كما قامت بتوزيـع       الى ذلك كانت سلطات االحتالل أعادت افتتاح معبد يهودي في البلد          

 ان وزيـر    "هآرتس"، وذكرت صحيفة    "آالف أوامر الهدم في القدس ومحيطها على المواطنين المقدسيين        
الحرب ايهود باراك وافق على عشرات من مشاريع البناء االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، تقـع                 
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 وفي كتل استيطانية تنوي إسرائيل االحتفاظ بهـا فـي           شرق الجدار الفاصل الذي بني في الضفة الغربية       
  . "اطار تسوية نهائية مع الفلسطينيين

ناهيك عن تزايد األصوات اإلسرائيلية التي تنادي بضرورة التخلص من المقدسيين بعد ازدياد عمليـات               
 فـي   المقاومة من خالل حوادث الدهس بالجرافات أو الطعن بالسكاكين، وطالب عدد مـن المـشاركين              

التخلص من المقدسيين   "برنامج حواري عرضته القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي مؤخراً بضرورة           
  ."من خالل منحهم الجنسية األردنية خاصةً وأن الكثير منهم يحملون جوازات سفر أردنية

لتسريع طـرد   إن هناك مخططا إسرائيليا     " قال الشيخ رائد صالح      "الشيخ جراح "وعن أوامر اإلخالء في     
ام "السكان من منازلهم وفي نفس الوقت وضع المستوطنين في هذه البيوت العربية وهذا ما حـدث مـع                   

  . "كامل الكرد
أن عدد المنازل المعرضة للهـدم      "وحول هذه المخططات التهديمية حذر تقرير لجامعة الدول العربية من           

، وعزز الشيخ تيـسير     "  ألفا  ١٥٠ سرائيلية يصل إلي  في مدينة القدس المحتلة نتيجة اإلجراءات التعسفية اإل       
 جماعة يهوديـة متطرفـة      ٣٠ان ما يقارب    ": التميمي قاضى قضاة فلسطين ما ذهب إليه صالح مؤكدا        

تقتحم المسجد األقصى المبارك يوميا، وترتكب الفواحش وتشرب الخمر وتدنسه بأفعال مـسيئة لحرمـة               
  . "المسجد األقصى

قيام جمعيات إسرائيلية بتهويد تـاريخي ثقـافي لمدينـة          "لحماية المقدسات عن    وكشفت مؤسسة األقصى    
، وفـي الـسياق اصـدر       "القدس المحتلة، بالتوازي مع التهويد االستيطاني وفرض األمر الواقع السياسي         

 "الحكواتي"إغالق المسرح الوطني الفلسطيني     "وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي افي ديختر قرارا بـــ         
  . "لقدس المحتلة، لحظر إقامة مهرجان تراثي لفرقة القدس للفنون الشعبيةفي ا

وفي ضوء هذا الهجوم االحتاللي الجارف على القدس، خاطب الشيخ رائـد صـالح خاطـب العـرب                  
كفاكم أن تقفوا متفرجين على مأساة القدس الشريف، وعلى مأساة مقدسـاتها والمـسجد              ": واإلسالم قائال 

  . "األقصى
 الفلسطيني باالنقسام والحمالت اإلعالمية التحريضية المتبادلة، ولوال        –لوال االنشغال الفلسطيني    : ونقول

 العربي عما يجري هناك على      "فك االرتباط "االنشغال العربي بالخالفات والصراعات الداخلية والقطرية و      
رسم خطوطهـا ووضـع     ارض القدس وفلسطين، لما كانت آلة الحرب والهدم والفتك االحتاللية لتواصل            

  . وتكريس بصماتها على جسم المدينة المقدسة
  ٢٤/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



  

  

 
 

  

            ٤٦ ص                                     ١٢٦٦:         العدد       ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

  :كاريكاتير .٧٦
  

  
  

  ٢٤/١١/٢٠٠٨الغد، األردن،   
  


