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    :السلطة
  ٦  رفع الحصار عن غزةإلى ودعويالمركزي يؤكد تمسكه بالمبادرة المصرية كأساس للحوار  .٢
 ٧ مهل حماس حتى نهاية العام إلجراء الحواريعباس  .٣
 ٧  ؤولين عن تعطيل الحوارعريقات يطالب العرب بتسمية المس .٤
 ٨  جامعة العربية التدخل إلنهاء االنقسام السياسيالعباس طلب من : الكرنز .٥
 ٨   صوتوا معه٨٨و" عباس رئيساً" عضواً وقعوا على اقتراح ٧٣ .٦
 ٩   تأشيرات للحجاج ىعل  للحصولها اتصاالتكثف تحكومة المقالةال .٧
 ٩ نواب حماس في الضفة ينتقدون الصمت الرسمي العربي إزاء معاناة غزة .٨
 ٩ "احتفاالت الميالد"توافق على انتشار قوات فلسطينية في بيت لحم قبيل " إسرائيل" .٩

    
    :المقاومة

١٠  "حيلة سياسية"انتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين : الزهار .١٠
١١   حماس لينت موقفها فيما يتعلق بصفقة التبادل مع "إسرائيل": "هآرتس" .١١
١١  سعدات والبرغوثي يدعوان من سجنهما إلنهاء االنقسام .١٢
١٢   "إقليما تحكمه عصابة متمردة"األحمد يتوقع إعالن غزة  .١٣
١٢  فصائل فلسطينية تعلن رفضها ألي اتفاق يستبدل حق العودة بلم شمل العائالت .١٤
١٢   من الجهاد٧٦٦من حماس و١٤١٠ شهيدا من فتح و١٤٣٧ حصدت األقصىانتفاضة  .١٥
١٤ خروج عوض من المخيم قبل أيام" يرجح" في عين الحلوة" أنصار اهللا"مسؤول  .١٦
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٤    مليون شيكل يوميا١٧إعادة احتالل غزة سيكلف : يسرائيلالجيش اإل .١٧
١٤   أولمرت يطلق تصريحات اختبارية لإلدارة األمريكية الجديدة .١٨
١٥   يدعو لتأييد خطة السالم العربيةشتريت  .١٩
١٥   يحق لحكومة انتقالية إجراء مفاوضات: يةسرائيلالنيابة اإل .٢٠
١٥  االحتالل يقيم حيا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية .٢١
١٦  أضعاف وصواريخه تطال ديمونة٣حزب اهللا أقوى بـ : باراك .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٦    يختتم أعماله في دمشق"ملتقى حق العودة" .٢٣
١٦  بشكل جزئي"كرم أبو سالم"عيد فتح معبر ي االحتالل .٢٤
١٧  الوقود بكمية ضئيلة جداباشر في ضخ يحتالل اال .٢٥
١٧  مليون دوالر خسائر الفلسطينيين المباشرة بسبب الحصار٧٥٠ .٢٦
١٧  نني انتهاكات المستوط ضدتباطؤ المجتمع الدولي في التحركجن بلدية الخليل تسته .٢٧
١٨   حول تنكيل االحتالل بفلسطينيةا جديداشريطتعرض " بتسيلم" .٢٨
١٨  الخليل احتجاجا على فرض الزي البرتقاليفي اعتصام تضامني مع األسرى  .٢٩
١٨  االحتالل يهدم منزال فلسطينيا في القدس .٣٠
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   :اقتصاد
١٨  مليار دوالر في األراضي الفلسطينية٤صندوق االستثمار سيضخ مشاريع بقيمة : حداد .٣١
   

   :صحة
 ١٩   مريضا١٨٠الموت يهدد أكثر من : الصحة المقالة .٣٢
 ١٩ مجمع على حافة الهاويةال الوضع فى : في غزةمجمع الشفاءمدير  .٣٣
   

   :بيئة
 ١٩   تحذر من كارثة صحيةمصلحة المياه في غزة .٣٤
   

   : األردن
٢٠  يسرائيلطرد السفير اإلاعتصام في األردن يطالب ب .٣٥
٢٠  لى غزةإقافلة مساعدات أردنية  .٣٦
٢٠  يدعو المجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة"الوحدة الشعبية: "األردن .٣٧
   

   :لبنان
٢٠ ةيجب أال نتكلم عن سالح المقاومة وكأنه سالح عصاب: ليمانسميشال  .٣٨
٢٠   رفحمعبرالحص يدعو مصر لفتح  .٣٩
٢١ ما يحصل في غزة فضيحة: العريضي .٤٠
٢١ "يونيفيل" بتهمة أعمال إرهابية استهدفت الـ"عوض" فلسطينيا بينهم ١٣محاكمة : لبنان .٤١
٢١ لن نكون عقبة بوجه أي قرار لحفظ األمن: آل عوض .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٢   يدعو إلنهاء الحصار على غزةمجلس التعاون لدول الخليج العربية .٤٣
٢٢     موسى ينتقد التضارب بين فتح وحماس حول شرعية عباسعمرو  .٤٤
٢٣ حماس لن تشارك في الوزاري العربي غدا: الجامعة العربية .٤٥
٢٣  في سياستها االستيطانية" إسرائيل"الرئيس التونسي يعرب عن قلقه إزاء استمرار السلطات  .٤٦
٢٣    العرب بشرعية استمرار عباس في منصبهجهود فلسطينية إلقناع الخارجية  :إعالمي مصري .٤٧
٢٤  مصر تستقبل وفد أمريكي يطمئن على إحكام الحصار .٤٨
٢٤  تظاهرات شعبية في موريتانيا لفك الحصار عن القطاع .٤٩
٢٤  دمشق تدعو إلنهاء الحصار .٥٠
٢٤  يةإسرائيلإيران تعلن تفكيك شبكة تجسس  .٥١
٢٥ مظاهرات بالجامعات المصرية تضامنا مع غزة .٥٢
٢٥   يسرائيلآالف الجوالنيين يتظاهرون ضد اإلحتالل اإل .٥٣
٢٥  ات الفلسطينية من مغبة االستمرار في االنقسامالسعودية حذّرت الزعام .٥٤
٢٦ "إسرائيل"محكمة عراقية تبرئ ساحة نائب برلماني قام بزيارة لـ .٥٥
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   :دولي
٢٦  رؤية إقامة دولة فلسطينية مازالت حيةأن بوش يؤكد  .٥٦
٢٦  ية بالقطارةإسرائيلوالطالب جوعى ومساعدات تحذر من مجاعة " األونروا" .٥٧
٢٧  طمئن على إحكام الحصاريوفد أمريكي وبمرافقة قيادات أمنية مصرية  .٥٨
٢٧  غزة لعليا إلتاحة تغطية مأساة قطاعمحكمة العدل اإلعالم األجنبي يلتمس لا .٥٩
٢٧  صدور االحكام بحق اعضاء جمعية امريكية متهمة بتمويل حماس .٦٠
٢٧  األمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: جنيف .٦١
٢٧  دةالشعب الفلسطيني يستحق المساع: بان كي مون .٦٢
٢٨  الصرف  لمعالجة مياه في األراضي الفلسطينيةاالتحاد االوروبي يدعم مشروعاً تجريبيا .٦٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  "اسحقوه"حاول أبو عمار االلتفاف على نصوص أوسلو فقال رابين لمستشاريه : عبدربه .٦٤
٣٤  داود الشريان... أغنام فياض وحصار غزة .٦٥
٣٥  هاني المصري... تكتيك أم تكريس لالنقسام؟: دعوة الرئيس لالنتخابات .٦٦
٣٧  عريب الرنتاوي...  إذ تسقط سهوا؟"الرئاسة" .٦٧
٣٨  الياس خوري... في مخيم عين الحلوة؟ماذا يجري  .٦٨
٣٩   يوسي سريد-هآرتس ... هل عوفاديا يوسيف من الحمير؟ .٦٩
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  حماس ال تقبل التهديد من أحد..ليس من حق عباس الدعوة إلى انتخابات مبكرة: مشعل .١

رئيس المكتب السياسي  أن  جيهان الحسينيدمشق في عن مراسلتهانقالً  ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت
 انتخابات مبكرة إلى الدعوة نه ليس من حق الرئيس محمود عباس خالد مشعل قال امس إحماسلحركة 

  .كما قلل من شأن انتخاب المجلس المركزي عباس رئيساً لدولة فلسطين. في الضفة الغربية وقطاع غزة
:  مشعل في لقاء مع صحافيين على هامش الملتقى العربي الدولي لحق العودة الذي يعقد في دمشقوقال

، لكن في الهواء، ولن يكون عباس إال رئيسا لدولة في ١٩٨٨إن الدولة الفلسطينية موجودة منذ عام "
عباس ": ضافوا. "الهواء، في حين تريد حماس تحقيق الدولة على األرض، وليس االكتفاء بمجرد ألقاب

، معتبرا أن "أوصاف في غير موضعها... سمي رئيساً لدولة في الهواء غير موجودة، صحتين وعافية
  ." عاما في الهواء٢٠الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الى دولة في الهواء، يكفيه انه عاش "

اإلطار أنه اتصل وذكر في هذا . "قطاع غزة لن يكون إطارا أو كيانا سياسيا بعيدا عن الضفة"وأكد أن 
بالوزير سليمان بعد يوم واحد من االنقسام وطلب منه عقد مصالحة في القاهرة، ووافقه األخير على 

  .ذلك
ونفى مشعل أن يكون تلقى تهديداً من رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، مشيرا إلى أن 

 ترحب حماس، مشيرا إلى أن "يد من أحدحماس لم تفعل شيئا حتى تهدد وال تهدد أحدا وال تقبل التهد"
المطالب "وطالب العرب ومصر بأن يحترموا . بمصر كراع للحوار وبأي طرف عربي آخر

  ."يكونوا على مسافة واحدة من الفرقاء" وأن "والمستلزمات المنطقية للحوار
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غة صي" عرضت على المصريين حماسوفي ما يخص الدور المصري لفتح معبر رفح، قال مشعل إن 
، وتضم الصيغة مصر والرئاسة الفلسطينية "واقعية ال تجعل مصر تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي

  .والحكومة الفلسطينية المقالة واألوروبيين
، مشيرا إلى أن "ليكود"يا يدل على قدوم حكومة يمينية برئاسة إسرائيلوأوضح مشعل أن هناك متغيرا 

ن للتعامل مع اإلدارة الجديدة على قاعدة أن تحترم الحقوق الفلسطينية مستعدو" وكل الفلسطينيين حماس
  ."والعربية وأن تغير سياستها الخارجية القائمة على االنحياز والعدوان

ي عن سرائيل اإل- نسبة األراضي التي أعلن الجانبان الفلسطيني " إن "الحياة"وقال في رد على سؤال لـ 
 في ١٠ في المئة، منها ٤٠ في المئة كما يدعون، وإنما أكثر من ٧ تبادلها ضمن اتفاق اخيرا، ليست

 في المئة من المنطقة الواقعة خلف ١٢ – ١١ في المئة من شريط غور األردن، و٢٢المئة من القدس، و
  ."جدار الفصل العنصري، بما ال يتبقى معه أي أراض

ت مصر، بصفتها راعية للحوار مشعل قال إن حماس أبلغ أن دمشق من ٢٥/١١/٢٠٠٨ السفير، ونقلت
االنقسام لم يكن خياراً، "، معتبراً أن "تريد المصالحة بكل مستحقاتها الوطنية"الوطني الفلسطيني، إنها 

 بدعم ٢٠٠٦وإنما كان نتيجة لممارسات الذين حاولوا االنقالب على نتائج االنتخابات التشريعية في العام 
 . "ي وأميركيإسرائيل

، تشمل "رزمة متكاملة" حماس للمصالحة تتلخص في خمسة مبادئ، أولها االتفاق على وأضاف أن رؤية
أربعة ملفات رئيسية هي تشكيل حكومة وفاق وطني، وبناء األجهزة الوطنية في الضفة والقطاع على حد 

سام سواء، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفقاً لجدول زمني محدد، إلى جانب معالجة تداعيات االنق
، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يتم االتفاق على "مصالحات على األرض"واالقتتال من خالل 

 . موعدها وضماناتها وآلياتها
السعوديين عندما دعوا الفرقاء "، مذكراً بأن "التوقيع قبل الحوار"أما المبدأ الثاني، فهو عدم القبول بمنطق 

بإضافة شروط "كما شدد على عدم القبول . "تماعاتهم حوالى الشهراللبنانيين إلى الطائف استغرقت اج
اق الوطني في العام  الذي اتفقنا عليه في وثيقة الوفسياسية جديدة، أو تغيير أصول البرنامج السياسي

لماذا نذهب إلى األمور الخالفية التي تمثل طرفاً بينما نترك الوثائق التي تشكل قاسماً "، وتساءل "٢٠٠٦
 . "كاً بين الجميع؟مشتر

كذلك، دعا مشعل إلى ضرورة توفير المناخ اإليجابي للمصالحة، وذلك من خالل اإلفراج عن المعتقلين 
 ا المبدأ األخير فهو . "هذا المفهوم ال يقتصر على الرمز السياسي"السياسيين، مشيراً إلى أنالتكافؤ بين "أم

أحداً يريد أن ينازع على موقع "هذا المطلب ال يعني أن ، الفتاً إلى أن "األطراف على طاولة الحوار
 . "رئيس السلطة

وحـول اسـتهداف     أنه   إلى ،وكاالتعن  نقالً   و دمشق من    ٢٥/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  وأشارت
بلغني ذلك لكنني لم    : " في خطابه باألمس قال مشعل     حماسعباس لرئيس المكتب السياسي لحركة      الرئيس  

عباس قال  "وتابع أن   ". ل إلى هذا المستوى من األداء وكل له مخزونه الذي يخرجه          أسمعه وأقول لن أنز   
للفصائل في وقت سابق إن مشعل لم يسيء لي لكني أقول عباس أساء لي شخصيا ولألخوة فـي قيـادة                    

 ".الحركة، وحقي الشخصي يأخذه رب العالمين
فـي حـوارات    "، مـضيفا    "اضطراريةإذا اضطرت المقاومة إلى تهدئة فهي       : "وحول التهدئة قال مشعل   

القاهرة التي لم تنعقد كانوا يريدون تمرير عبارة عن تهدئة بشكل مفتوح أي تتحول من خطـوة تكتيكيـة    
المقاومة تضطر من حين إلـى آخـر إلـى          "مؤكدا أن   ". مؤقتة إلى استراتيجية وهذا ما نرفضه بالمطلق      

 ".فترات مناورة
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إضافة شروط الرباعيـة    "أو تغيير في البرنامج السياسي قائال       ورفض مشعل قبول شروط سياسية جديدة       
 ألن ذلك يعني    حماسأو التزامات منظمة التحرير الفلسطينية التي جرت في ظروف معينة ال تلزم حركة              

 ". وغيرهاإسرائيلنبذ العنف واالعتراف ب
  . كل مكانواعترف مشعل أن االنقسامات سببت جراحات على األرض وطالب بمصالحات أخوية في

مشعل قـال    أن   نادية سعد الدين   ،دمشق  نقالً عن مراسلتها في    ٢٥/١١/٢٠٠٨ الغد، األردن،    وأضافت
إن العالقة مع األردن تنمو باضطراد وتدرج وضمن إطار حوار سياسـي بقنـوات يحـددها الجانـب                  

مـصالحة وإنهـاء    األردني، معلناً عن ترحيب الحركة برعاية أردنية للحوار الوطني الشامل لتحقيـق ال            
  ".استعداده وجاهزيته لزيارة عمان"وأعرب مشعل عن  .االنقسام الداخلي
، الفتاً  "ي بتبادل األراضي  سرائيلالمفاوض الفلسطيني ليس مفوضاً باالتفاق مع الجانب اإل       "وشدد على أن    

 يطالـب   من"وقال إن    ". وترفض أقل منه   ١٩٦٧) يونيو(حماس قبلت بحدود الرابع من حزيران       "إلى أن   
ي ضم الكتل االسـتيطانية إلـى كيانـه         سرائيليسهل على الجانب اإل   ) يونيو(بأقل من الرابع من حزيران      

 بكـل   ١٩٦٧بتفكيك المستوطنات وباستعادة القدس التي أحتلـت عـام          "، مطالباً في الوقت نفسه      "المحتل
ينيين، وبتفكيك جدار الفصل    أحيائها ومناطقها وبحوضها المقدس، وبحق عودة الالجئين والنازحين الفلسط        

 ألف أسير ومعتقل فلسطيني عربـي فـي الـسجون والمعـتقالت             ١٢العنصري، وباإلفراج عن قرابة     
ية لإلشراف عليها لمجانبتها الحـدود      إسرائيلية، وبالسيادة على المعابر والحدود في ظل سياسة         سرائيلاإل

  ".الدولة الفلسطينية المستقبلية"مع دولة أخرى غير 
حماس لن تستدرج إلى حسم عسكري في الضفة الغربية، ولن يكون قطاع غزة إطارا أو كيانا                " بأن   وأكد

سياسيا بعيدا عن الضفة الغربية، في حال استمرار الوضع الراهن المتعلق بالحوار الوطني الشامل علـى       
  ".حاله

إذا فـشلت المـصالحة،     وتساءل مشعل عن مغزى تهديد عباس بانتخابات رئاسية مع بداية العام المقبل             
، الفتـاً   )يناير( كانون الثاني    ٩وكأن األخيرة مطلوبة إن تحقق الحوار خالل وقت معين لتمرير استحقاق            

 أشهر مـن    ٣حق رئيس السلطة الوطنية إعالن االنتخابات في ذلك الوقت حسب القانون ولكن قبل              "إلى  
 إذ ال بد مـن احتـرام القـانون األساسـي            موعد استحقاقها، وليس من حقه الدعوة النتخابات تشريعية،       

، معتبـراً أن    "حماس ستتعامل مع مخالفة إعالن الـرئيس بعيـداً عـن القـانون            "وتابع إن    ".الفلسطيني
  ".المصالحة وحدها الكفيلة بمعالجة هذا األمر"
لـى أن    إ توكاالعن ال و دمشق ايهاب مجاهد    نقالً عن مراسلها في    ٢٥/١١/٢٠٠٨ الدستور،   تأشارو
 تلقت رسالة من وزيرة الخارجية االميركية كونداليزا رايس تـشيد           )حماس ( أن تكون الحركة   نفىشعل  م

  .إسرائيلفيها بقدرة الحركة على ضبط التهدئة مع 
  
  رفع الحصار عن غزةإلى ودعوي يؤكد تمسكه بالمبادرة المصرية كأساس للحوار "المركزي" .٢

 اتخاذ موقف إلىة التحرير الفلسطينية مجلس األمن الدولي  دعا المجلس المركزي لمنظم: وفا–رام اهللا 
وأكد المجلس في بيان صدر عنه، تاله  . على رفع الحصار عن قطاع غزة"إسرائيل"وقرار دولي يجبر 

احمد عبد الرحمن مستشار الرئيس لشؤون منظمة التحرير في بيان متلفز، في ختام اجتماعات دورة 
، التي عقدت في مقر الرئاسة في رام اهللا، "بش والشاعر محمود درويش جورج ح.وثيقة االستقالل ود"

 قيام حكومة إلىعلى مدار اليومين الماضيين، على تمسكه بالمبادرة المصرية كأساس للحوار وبما يؤدي 
 لالنتخابات واإلعدادتوافق وطني ذات مهام محددة تتمثل في رفع الحصار وتسيير الحياة اليومية 

 . بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية غير فصائليةوإعادةتشريعية المتزامنة، الرئاسية وال
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 نظام االنتخابات للمجلس الوطني على أساس إلقرارودعا المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ة ودوائر التمثيل النسبي الكامل، مؤكدا على قراراته السابقة بالعمل الفوري لتطوير وتفعيل اللجنة التنفيذي

 .ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
 ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  مهل حماس حتى نهاية العام إلجراء الحواريعباس  .٣

 حركة حمـاس حتـى      أمسمهل   أ  الرئيس محمود عباس    أن رام اهللا من   ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
نعيد التأكيد  : "نتخابات مبكرة، وقال عباس    ا إلىنهاية العام للمشاركة في الحوار الوطني، وإال فانه سيدعو          
 لم تتم االستجابة لهذه الـدعوة،       إذا: "، مضيفا "اننا سنعطي مهلة النطالق الحوار الوطني حتى نهاية العام        

 االنتخابـات   أن وأوضـح ".  انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية وفق قانون االنتخابـات        إلى سندعو   فإننا
وليس طبقا لنظام نصفه تمثيلي ونصفه يرتكز على الـدوائر          " سبي الكامل قاعدة التمثيل الن  "ستجري على   

  .٢٠٠٦االنتخابية كما حصل في االنتخابات التي جرت عام 
 انـه سيواصـل      أعلن رئيس محمود عباس  ال أنرام اهللا   من   ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   وأضافت  

الل أو استيطان أو زنازين أو سجون       بدون احت "العمل من أجل تجسيد قيام دولة فلسطين كحقيقة راسخة،          
فتح صفحة الـسالم    "و" طي صفحة الحروب واآلالم   "التي تعني   ". فلسطين الحرة المستقلة  "، بل   "ومعتقالت

  ".والنمو والتقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي
 واهمـون   االنقالبيين في غـزة   " لدولة فلسطين، أن     في خطاب قصير، بمناسبة انتخابه رئيساً     عباس  وأكد  

 كانوا يعتقدون أن استيالءهم على مراكز ومقرات سيجعلهم قادرين على االستيالء            إذاواهمون وواهمون   
محاوالت تستهدف استخدام االنقالب في غزة كنقطـة انطـالق          "ن هناك   أواعتبر   ".على قرارنا الوطني  

أن مـن   "مـضيفا   ". طنلالنقضاض على وحدة التمثيل الشرعي لشعبنا، وعلى تالحم الشعب وجناحي الو          
يعتقد أن بمقدوره إقامة نظام انفصالي في قطاعنا الحبيب، ال يعرف تاريخ غزة التي ظلت وحدها تمثـل                  

إن االنقـالب لـن     "وقـال    ".حاضنة للهوية الفلسطينية المستقلة، وكانت مهد انطالق فتح وفصائل الثورة         
تى ينتهي حصار غـزة وتجويـع شـعبها         ، مؤكدا مواصلة العمل ح    "يستطيع تحقيق ما فشل به االحتالل     

 ".من عبث كل العابثين"بالرغم 
التي أعلنها أمـام المجلـس المركـزي،        " عهد الوحدة والمشاركة الوطنية   "وجدد أبو مازن طرحه لوثيقة      

إن يدنا ممدودةٌ لحوار وطني  وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، لبنـاء أجهـزة               "األحد، وقال   
  ".اس غير فصائلي، وفتح أبواب منظمة التحرير أمام مشاركة الجميع فيهااألمن على أس

  
  عريقات يطالب العرب بتسمية المسؤولين عن تعطيل الحوار .٤

قال صائب عريقات رئيس دائرة شـؤون المفاوضـات فـي            :أ  .ش.أ- رام اهللا    - أحمد ربيع    –القاهرة  
ء الخارجية العرب الذي يرأسه بتكليـف مـن         إن وفد فلسطين الجتماع وزرا    : منظمة التحرير الفلسطينية  

الرئيس محمود عباس سيطالب بضرورة تسمية المسؤولين عن تعطيل الحوار الـوطني كمـا وعـدت                
أمس الثالثاء أنه بات مـن      " صوت فلسطين "وأضاف عريقات في تصريح إلذاعة       .الجامعة العربية سابقا  

الوضع الداخلي الفلسطيني لتحقيق مصالح ذاتية      غير المعقول استمرار بعض الدول العربية في استغالل         
" األشـقاء العـرب   "مجددا التأكيد على أن القيادة الفلسطينية مع الحوار واستمراره وعلى            )..حسب قوله (

  .المساعدة في ذلك وتحديد المسؤوليات
 ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
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  السياسيجامعة العربية التدخل إلنهاء االنقسام العباس طلب من : الكرنز .٥
 سعد الكرنز النقاب عن أن الرئيس محمود عباس         . د ]الفلسطيني[ كشف أمين عام مجلس الوزراء     :رام اهللا 

فـي  ) ٢٦/١١(طلب من جامعة الدول العربية ووزراء خارجيتها الذين سيجتمعون بعد غـد األربعـاء               
كة فتح مصرة على إجراء     القاهرة التدخل إلنهاء االنقسام السياسي الحاصل بين الضفة والقطاع، وأن حر          

الحوار لهذا الغرض، وإال فإنه لن يبقى أمام الرئيس عباس إال الدعوة إلى انتخابات رئاسـية وتـشريعية                  
حديث حركة حمـاس    " قدس برس "ورفض الكرنز في تصريحات خاصة لـ        .متزامنة مطلع العام المقبل   

ال يوجـد   : " والية الرئيس عباس، وقـال      يناير المقبل هو آخر أيام     /عن أن موعد التاسع من كانون ثاني      
 يناير أصال، فهذه أكذوبة تروج لها حركة حماس، والقـانون األساسـي             /موعد التاسع من كانون الثاني    

الفلسطيني واضح تماما، وهو أن الرئيس يبقى رئيسا إلى أن تجرى االنتخابات ويسلم الرئاسة لمن ينتخبه                
حدث عن ثالث حاالت يتم فيها شغور منصب الرئاسـة، الحالـة       الشعب، والقانون األساسي الفلسطيني يت    

األولى هي وفاة الرئيس، والثانية استقالة الرئيس والثالثة فقدان الرئيس لألهليـة بقـرار مـن المحكمـة             
الدستورية، وهذه كلها حاالت غير قائمة، وبالتالي نحن ال نولي أي اهتمام لحديث حماس التي نعتبرهـا                 

  .، على حد تعبيره"عية استولت على السلطة، وهي أصال ال تعترف بالرئيسأصال حركة غير شر
وعما إذا كان قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير انتخاب الرئيس عباس لرئاسة دولة فلسطين يعني               

هذه ليست المرة األولى التـي ينتخـب فيهـا المجلـس            : "أنه ال حاجة لالنتخابات الرئاسية، قال الكرنز      
رئيسا لدولة فلسطين، انتخب المجلس المركزي الراحل ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، عام             المركزي  
 باستشهاد الراحل ياسر عرفات، فقد قـرر        ٢٠٠٤-١١-١١، ونظرا لخلو موقع رئيس الدولة في        ١٩٨٩

اسـية  المجلس المركزي انتخاب الرئيس عباس رئيسا لدولة فلسطين، هذا أمر قانوني، أما االنتخابات الرئ         
والتشريعية التي تعهد الرئيس عباس بالدعوة إليها مطلع العام المقبل، فنحن مصرون على الحـوار، وإذا                

  ".لم ننجح في ذلك فسندعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
  ٢٤/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
   صوتوا معه٨٨و" عباس رئيساً" عضواً وقعوا على اقتراح ٧٣ .٦

ـ كشفت مصادر فلسطينية موثو     بغالبية  ]رئيساً لدولة فلسطين  [ عباس انتخب  أن الرئيس محمود  " الحياة"قة ل
في [ عضوا في مقابل صوت واحد ضده، في حين لم يمتنع أحد من الحاضرين             ١٢٠ عضواً من أصل     ٨٨

وأضافت أن كبير الناطقين باسم حركة فتح أحمد عبد         .  عن التصويت  ] الفلسطيني جلسة المجلس المركزي  
 رئيس المجلـسين الـوطني      إلى أعضاء المجلس التوقيع على اقتراح بهذا الصدد مقدم          الرحمن طلب من  

 عضواً وقعوا على االقتراح الذي طرحه الزعنون للتصويت         ٧٣ أن   إلىوالمركزي سليم الزعنون، الفتة     
 أن االقتراح تضمن المسوغات الموجبة النتخاب عباس،        وأوضحت. بعدما تال على األعضاء ما جاء فيه      

 حماس على انتهاء واليته رئيسا للـسلطة        إصرارفي ظل   " هذا االستحقاق أصبح ضرورياً   " بينها أن    ومن
سيلعب دوراً في حـل الكثيـر مـن المـشاكل           " انتخابه رئيساً    أن يناير المقبل، كما     / كانون الثاني  ٩في  

 موقـف المنظمـة   تـدعيم "لـى  إ إضـافة ، "والخالفات المتعلقة باالنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة     
  ".وحمايتها، واستقبال السفراء والقناصل واعتمادهم كرئيس دولة

الجبهـة الـشعبية    "وأوضح مصدر في    . وقال مصدر آخر إن عدداً من أعضاء المجلس فوجئ باالقتراح         
 أن إلـى ، الفتـا  "خطوة تزيد االنقسام، وال داع لها    " الجبهة تعتبر أن انتخاب الرئيس       أن" لتحرير فلسطين 

 العام لجبهة النضال الشعبي سمير غوشة كان        واألمينبسام الصالحي   " الشعب"قف األمين العام لحزب     مو
ـ          "يصب في االتجاه نفسه   " عبـد  " الـشعبية "، لكن نتائج التصويت أظهرت أن عضو المكتب السياسي لـ

  .اللطيف غيث وحده الذي صوت ضد انتخاب عباس
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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   تأشيرات للحجاج ىعل  للحصولها اتصاالتكثف ت المقالةحكومةال .٧

حكومة المقالـة بقطـاع     الون الدينية في    ؤ وزير األوقاف والش   ، طالب أبو شعر   .قال د  :.)أ.ش.أ( –غزة  
 غزة إن المساعي المبذولة مع السعودية من أجل الحصول علي تأشيرات للحجاج مازالت جارية مـشيراً               

ن الوزارة تبذل جهدا مع العاهل الـسعودي مـن     إ ،يحات أمس  وقال في تصر   ، أن األزمة لم تنته بعد     ىإل
 ونفي أبو شعر وجود أية خالفات مع مصر حول فتح معبر رفح             ،أجل منح حجاج قطاع غزة التأشيرات     

  . موضحا أن المشكلة تكمن في منحهم تأشيرات أوال ومن ثم يتم معالجة قضية سفرهم،أمام الحجاج
  ٢٥/١١/٢٠٠٨األهرام، 

  
 في الضفة ينتقدون الصمت الرسمي العربي إزاء معاناة غزةنواب حماس  .٨

الصمت المطبق الذي تلتزمه " في الضفة الغربية المحتلة،    أدان نواب كتلة التغيير واإلصالح:رام اهللا
ي بحق سرائيلالدول العربية على الصعيد الرسمي أمام اإلبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات االحتالل اإل

نسخة عنه، صناع السياسة العربية " قدس برس"وطالب النواب في بيان وصلت  ".غزةسكان قطاع 
تنهي الجرائم "وخاصة اجتماع وزراء الخارجية العرب، بضرورة الخروج بخطوات عملية على األرض 

، وأكدوا على أن دعوات االستنكار والشجب لم تعد تجدي "بحق اإلنسانية التي تمارسها سلطة االحتالل
وشدد النواب على ضرورة تأمين غطاء عربي لخطوة مصرية  .مع الواقع الذي يعيشه سكان القطاعنفعا 

باتجاه فتح معبر رفح، وتوفير الدعم المادي المناسب لمواجهة أي تهديدات أمريكية بقطع المساعدات عن 
  .مصر

ناة المدنين واألطفال في وناشد النواب جمعيات حقوق اإلنسان الدولية بالقيام بمسئولياتها في إنهاء معا
  .مستشفيات القطاع، خاصة وأن خطراً وشيكا بات يهدد حياة المرضى في المستشفيات

  ٢٣/١١/٢٠٠٨ قدس برس
  
  "احتفاالت الميالد"توافق على انتشار قوات فلسطينية في بيت لحم قبيل " إسرائيل" .٩

 األسبوعود باراك وافق في نهاية      ية قالت أمس إن وزير الحرب إيه      إسرائيل مصادر إعالمية    أن: الناصرة
الماضي، على طلب السلطة الفلسطينية لنشر مئات من أفراد الشرطة الفلسطينية في مدينة بيـت لحـم،                 

وحسب ما نـشر فـإن    .العامة حول المدينة ستبقى بيد االحتالل" األمنية"ولكن باراك أعلن أن المسؤولية     
في حفظ األمن في مدن جنين ونابلس والخليل، من قبـل           عن مستوى األداء الفلسطيني     " راضية "إسرائيل

 وافقت على شمل بيت لحـم     "إسرائيل"مئات أفراد الشرطة الذين تقلوا تدريبات خاصة ومهنية، ولهذا فإن           
  .في نفس الخطة التي شملت المدن الثالث

 دولي في بيت     راقبت عمل أفراد الشرطة الفلسطينية لدى عقد مؤتمر اقتصادي         "إسرائيل"وجاء أيضا أن    
  .لحم قبل بضعة أسابيع، إذ سجلت الشرطة الفلسطينية نجاحا في حماية األمن وحراسة المؤتمر

 عنصر من الشرطة الفلسطينية فـي موعـد         ٩٠٠وحسب االتفاق فإنه سينتشر في مدينة بيت لحم قرابة          
ذي يصادف عيد المـيالد،      ديسمبر المقبل، ال   / كانون األول  ٢٥سيتم االتفاق عليه الحقا، ولكن قبل تاريخ        

وألنه حتى ذلك التاريخ لن ينهي أفراد وحدتين تدريباتهم في األردن، فسيتم اسـتعارتهم فـي المرحلـة                  
  .األولى من بعض القرى في محيط مدينة الخليل

وقالت وزارة الحرب إنه في حال نجاح التجربة في بيت لحم، فسيتم نقل التجربة إلى مدن أخـرى فـي                    
  .الضفة الغربية

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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  "حيلة سياسية"انتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين : الزهار .١٠
أكد الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس انهم على استعداد            : أنس عبد الرحمن   - غزة

بـول  للذهاب إلى الحوار ولكن ليس تحت الضغوط، مشيرا إلى أن مصر التزال في نظرهم الراعي المق               
مع رعاية عربية للحوار الوطني، مشددا على احترامهم للدور المصري والتاريخي في نـصرة القـضية       

  . الفلسطينية
نؤكد أننا مع الحوار ومـع      "وقال الزهار، خالل مؤتمر صحفي عقده صباح امس في منزله بمدينة غزة             

 تـنم الممارسـات األخيـرة       المصالحة غير المشروطة والتي يجب أن تسبقها تهيئة األجواء والتـي ال           
والضغوط والحيل السياسية عن رغبة حقيقية في الوصول إليها، فنحن مع وحدة الضفة وغزة ومع وحدة                
شعبنا الفلسطيني واستمرار برنامج التغيير واإلصالح وعدم عودة الفساد السابق لألرض الفلسطينية ويدنا             

  ."ممدودة بإخالص
ئيسا للدولة الفلسطينية يعكس األزمة الحقيقة التي يواجههـا أبـو   واعتبر تنصيب الرئيس محمود عباس ر    

مازن في التاسع من يناير المقبل وهو تاريخ انتهاء واليته، واصفا ذلك بأنه حيلة سياسية، مؤكدا أنها لن                  
تنقذ الرئيس عباس من هذه األزمة، مشيرا إلى أن رئيس الدولة ينتخب من الشعب مباشرة ولـيس مـن                   

  .ا بغير الشرعيةمؤسسات وصفه
وأكد الزهار أن إعالن الرئيس عباس إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة مطلع العام القـادم هـو                 

  .إقرار منه بانتهاء واليته في التاسع من ينايرالمقبل حسب القانون األساسي
ولة ينتخب من   إن مفهوم العالم للدولة هو شعب وارض وسلطة، ولكي يتم تمثيل السلطة رئيس الد             "وقال  

 بعد مقتـل    ٢٠٠٤الشعب وليس من قبل مؤسسات غير شرعية، ولماذا ظل هذا المنصب شاغرا منذ عام               
  ."ولماذا الحديث عنه اآلن) الرئيس السابق ("أبوعمار"

أي " في رده على ما جاء في خطاب الرئيس عباس أمام المجلس المركـزي               حماسوتساءل القيادي في    
، مذكرا بوعد الرئيس األميركـي      "! وأي ارض أو مؤسسات فماذا يرأس إذن؟       دولة التي سيرأسها عباس   

  .جورج بوش للرئيس عباس بالدولة الفلسطينية
إن كل االدعاءات بدولة فلسطينية قابلة للحياة في ظل االعتراف المطلـق باالسـتيطان والجـدار                "وقال  

  ."والتنازل عن حق العودة يعني دولة تحت االحتالل المبطن
أن الدعوة لالنتخابات في مطلع العام القادم تأتي في سياق التعبير عن األزمـة التـي يعيـشها                  " وأضاف

والتي يقفز بها أبو مازن في الهواء، وانه ال يمكن أن يحدث ذلك إال بوجود المجلـس أغلبيـة المجلـس                     
  ."ئمة في الضفةالتشريعي، وال يمكن أن يحدث ذلك وقادتنا في الضفة في السجون واحتمالية التزوير قا

إن من حق أبو مازن أن يدعو النتخابات رئاسية في مطلع العام المقبل ولكنها ليست مبكرة فهـذا                  "وتابع  
موعدها، والسؤال لماذا لم يعلن عن ذلك وحسب القانون الفلسطيني قبل ثالثة أشهر مـن موعـدها وان                  

فيمـا يخـص االنتخابـات التـشريعية        يوعز للجهات المختصة التجهيز لها بدال من الهروب منها؟، أما           
  ."٢٠١٠ من القانون األساسي هو يناير ٤٧فموعدها وحسب الماد 

وأشار إلى إن هذه الدعوة لالنتخابات تعكس بوضوح تام اعتراف الرئيس عباس بانتهاء فترة واليته فـي                 
  .يناير المقبل

مفاوضـات وحـضور    وأعرب الزهار عن استنكاره واستغرابه لمواصلة الـرئيس محمـود عبـاس ال            
المؤتمرات منذ أربع سنوات دون أن تحقق شيء كبير، مشيرا إلى أن ركون بعـض الفلـسطينيين إلـى                   

. المؤتمرات التي يحضرها عدد كبير من الدول والتي تنتهي بصفر كبير ال تصنع دولة وتضيع الحقـوق                
  .حسب وصفه
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جريمـة ال   "الحتالل، ووصفها بأنها    واعتبر أن القضاء على المقاومة تحت ما يسمى ضبط األمن خدمة ل           
يجب أن تكون السلطة واحدة والبندقة واحد وال تكون السلطة شرعية إذا تعاونـت              "يمكن أن تغتفر، وقال     

  ."مع االحتالل
 مخاطبا الرئيس عباس وردا علـى اتهامـه لهـم بـالوقوف وراء الوثيقـة                حماسوأضاف القيادي في    

 وإقامة الدولة على أي شبر يحرر دون االعتراف او تنازل           إن مشروعنا واضح هو معروف    "السويسرية  
مـن ارض   % ٧٨االعتراف في حق العدو المسبق في       ) الرئيس عباس (عن أي شبر في حين مشروعك       

فلسطين، مشروعنا ال يصادر األجيال القادمة، واستمرار الحديث بمشروعك أمر ال يصدقه اصغر طفـل               
  ."فلسطيني

إن الحـل  "به بمؤتمر حق العودة المنعقد في العاصمة السورية دمشق، وقـال          وأعلن الزهار تأييده وترحي   
العادل حول الالجئين والمتفق عليه هو فرض إلرادة العدو وليس فيه عدل، والعودة التـي نعنيهـا هـي          

 والتعويض عما أصابنا جميعا واستغالل أرضنا خـالل تلـك           ٤٨العودة إلى البيت الذي طردنا منه عام        
  ."السنوات

 ٢٠٠٥وأكد أن المقاومة غيرت المعادلة وجعلت االحتالل يغير موقفه وطالبه بالتهدئة، بعدما كانت عـام                
  .هي شأن فلسطيني داخلي بالنسبة لالحتالل

وأشار إلى أن إلزام أي حكومة فلسطينية ببرنامج منظمة التحرير يعني شل هذه الحكومـة، متـسائال أي             
  برنامج للمنظمة؟
ئيس عباس بأنه احد المسؤولين عن حصار غزة، ويحاول اإليقاع بينهم وبـين مـصر               واتهم الزهار الر  

  .وذلك من خالل حديثه عن معبر رفح الحدودي
نعم نحن نصر على فتح معبر رفح نحن نريد ان نفتح معبر رفح وليخرج كل الشعب الفلـسطيني                  "وقال  

 ."ي وربطـه باالقتـصاد المـصري      سرائيللقضاء مصالحه الوطنية، لفصل االقتصاد الفلسطيني عن اإل       
إن هذا التصريح من أبو مازن يؤكد انه ال يريد فتح معبر رفح حتى ال تخرج قيادة حماس وفي                   "وأضاف  

إننا نتحدى أبومازن للمرة األلـف      "وتابع   ."سبيل ذلك يمكن أن يضحي بمليون ونصف المليون فلسطيني        
  ."حة بأنه احد المسؤولين عن حصار قطاع غزةأن يعلن رغبته فتح معبر رفح وإال فإننا نقولها صرا

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
  
   حماس لينت موقفها فيما يتعلق بصفقة التبادل مع "إسرائيل": "هآرتس" .١١

 لينت مؤخرا موقفها فيما يتعلق بصفقة محتملة إسرائيلأفادت صحيفة هآرتس اليوم الثالثاء بان : القدس
 نقلت الى إسرائيلوقالت الصحيفة ان .  المخطوف غلعاد شليطمع حركة حماس لالفراج عن الجندي

 ٣٥٠ اسما لسجناء بارزين توافق على االفراج عنهم، من اصل ٢٢٠حماس عبر وسطاء قائمة تشمل 
واشارت الصحيفة الى ان الجانب . سجينا بارزا تطالب حماس باالفراج عنهم في سياق الصفقة

ى قائمة السجناء البارزين الذين يوافق على اطالق سراحهم اال  اسما ال٧٠ي اضاف بذلك نحو سرائيلاإل
 .ان الفجوة بين مواقف الطرفين ما زالت كبيرة 

  ٢٥/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  سعدات والبرغوثي يدعوان من سجنهما إلنهاء االنقسام .١٢

مين سر حركة   دعا النائبان األسيران أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، ومروان البرغوثي أ            :نابلس
فتح في الضفة جميع األطراف الفلسطينية إلى التمسك بالحوار الوطني كسبيل للخـروج مـن المـأزق                 
وتفعيل االتفاقات السابقة التي تضمن إنهاء الخالفات الداخلية وإعادة توحيد الـصف الـوطني لمواجهـة                
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النائبين سعدات والبرغوثي في    وزار محامي مركز الميزان لحقوق اإلنسان، أمس،        ". يسرائيلاإل"العدوان  
  .٤٨، داخل األراضي المحتلة عام "هداريم"سجن 

عزيز دويـك لـدى نقلـه إلـى         . وكان المحامي قد زار، األربعاء الماضي، رئيس المجلس التشريعي د         
وطالب المركز المجتمع الدولي    . في مدينة الرملة بعد أن تدهورت حالته الصحية       ) مراش(مستشفي سجن   

اد والفوري لتأمين اإلفراج عن أعضاء المجلس التشريعي والقيادات السياسية وجميع المعتقلين            بالعمل الج 
  .في سجون االحتالل

من سكان مخيم الدهيـشة قـرب       )  عاما ٢٣(من جانبها، ناشدت عائلة األسيرة الصحافية إسراء العمارنة         
  . ر المحكمة ببراءتهابيت لحم والمعتقلة لدى سلطات االحتالل، اإلفراج عنها تطبيقا لقرا

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   "إقليما تحكمه عصابة متمردة" إعالن غزة يتوقعاألحمد  .١٣

توقع عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو المجلس المركزي أن يبادر : غزة ـ أشرف الهور
، في حال ')يقصد حركة حماس(منطقة خاضعة لعصابة متمردة 'الرئيس عباس الى إعالن قطاع غزة 

 .تعذر مشاركة سكانها في االنتخابات المبكرة، التي سيعلن عنها عباس في حال تعذرت المصالحة
سيتيح لسكان غزة الترشح لعضوية المجلس التشريعي دون المشاركة في 'وقال األحمد ان هذا اإلعالن 

. 'ة الفلسطينية في الضفة الغربيةستجرى في األقاليم التابعة للسلط'، الفتاً الى ان االنتخابات 'االنتخابات
ي، سرائيلوذكر األحمد ان هذا األمر جرى اتباعه في الضفة الغربية، حين كانت تقع تحت االحتالل اإل

وذكر أنه خالل تلك الفترة كان يجري انتخاب أعضاء من الضفة في مجلس األعيان األردني، فترة تبعية 
 .الضفة لألردن

تريد 'حملها مسؤولية إفشال جهود رأب الصدع، وقال انها أي حماس وهاجم األحمد، حركة حماس، و
، في 'تستخدم حماس لغة العقل قبل فوات األوان'وأعرب عن أمله ان  .'تعميق حالة االنقسام الفلسطيني

 .إشارة منه لتجاوبها مع دعوات إنهاء الخالف
  ٢٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   يستبدل حق العودة بلم شمل العائالتفصائل فلسطينية تعلن رفضها ألي اتفاق .١٤

بالتأكيد " القيادة العامة طالل ناجي      – طالب نائب األمين العام للجبهة الشعبية     : نادية سعد الدين    - دمشق
الوحدة الوطنية وتجاوز االنقسامات لصالح استعادة الموقع       "، داعياً إلى    "على حق العودة وعدم المساس به     

وطالب عضو المكتب السياسي فـي        ".لفلسطينية وإحيائها وإعادة مؤسساتها   المرجعي لمنظمة التحرير ا   
، "بالحوار الوطني الشامل كضرورة وطنية ال بديل عنهـا        "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر       

  ".استمرار االنقسام الداخلي يوقع األضرار بكفاح الشعب الفلسطيني ويشوه نضاله الوطني"معتبراً أن 
خلق األجواء المناسبة للحوار عبر وقف الحمالت اإلعالمية وإطالق سراح المعتقلين ألسـباب    "إلى  ودعا  

الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة الداخلية يجب أن تقوم علـى          "، مؤكداً بأن    "سياسية في غزة والشفة الغربية    
  ".قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية واستمرار المقاومة المسلحة

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
   من الجهاد٧٦٦من حماس و١٤١٠ شهيدا من فتح و١٤٣٧ حصدت األقصىانتفاضة  .١٥

اكدت دراسة ميدانية امس ان عدد الشهداء الفلسطينيين خالل سنوات انتفاضة :  وليد عوض - رام اهللا 
ن  شهيدا، االكثرية منهم م٦٥٩٨ بلغ ٢٠٠٠عام ) سبتمبر(االقصى التي اندلعت في نهاية شهر ايلول 
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المنتمين لحركة فتح في حين تفوقت حماس بعدد االستشهاديين الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد االحتالل 
 .يسرائيلاإل

واوضح الباحث المختص في الشوؤن الفلسطينية مهدي جرادات في الدراسة التوثيقية التي تحمل عنوان 
 شهيدا، منهم ٦٥٩٨اضة االقصى بلغ ، ان عدد شهداء انتف'هوية الشهداء الوطنية في انتفاضة االقصى'

 .  شهيدة من االناث٤٨٤ شهيدا من الذكور و٦١١٤
 : الى التالي٢٠/١١/٢٠٠٨ لغاية ٢٨/٩/٢٠٠٠وخلصت الدراسة التي غطت الفترة الواقعة ما بين 

 ٣٠ شهيدا بينهم ١٤٣٧ حصلت حركة فتح على المرتبة االولى بمختلف اجنحتها العسكرية برصيد - 
 .طفال ١٢٨امراة و

 . طفال٩٦ امراة و٣٤ شهداء بينهم ١٤١٠ حصلت حركة حماس على المرتبة الثانية برصيد - 
 . طفال٥٣ امراة و٢٤ شهيدا بينهم ٧٦٦ حصلت حركة الجهاد االسالمي على المرتبة الثالثة برصيد - 
المرتبة الرابعة  حصل تنظيم لجان المقاومة الشعبية الذي اشتهر بانه اول من فجر دبابة الميركافا على - 

 . اطفال٣ نساء و٣ شهيدا، بينهم ١٥١برصيد 
 ٥ شهيدا بينهم امراتان و٩٥ حصلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على المرتبة الخامسة برصيد - 

 .اطفال
 شهيدا بينهم امراة واحدة ٧٢ حصلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على المرتبة السادسة برصيد - 
 . اطفال٤و
سب الدراسة فان التنظيمات الفلسطينية الصغيرة تناوبت على المشاركة في قافلة الشهداء منذ انطالقة وح

 :انتفاضة االقصى فكانت النتائج كما يلي
 . شهداء٧نعت :  اتحاد فدا العلماني- 
 . اطفال٣ شهداء بينهم ٨نعى :  جبهة النضال الشعبي- 
 .امراة شهداء بينهم ٣نعى :  حزب الشعب الفلسطيني- 
وهو فصيل خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية، ويتخذ من دمشق مقرا له :  االنتفاضة- فتح- 

 . شهداء٣بزعامة العقيد ابو موسى، حيث نعى الفصيل 
بزعامة احمد جبريل والذي يتخذ من دمشق مقرا له، :  القيادة العامة-  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- 

تفاضة بالرغم من انضمامه الى بقية االجنحة العسكرية المختلفة في تنفيذ عمليات قدم شهيدين في تلك االن
 .في الضفة الغربية وقطاع غزة' نوعية'

 .بزعامة الدكتور واصل يوسف قدمت شهيدا واحدا فقط:  جبهة التحرير الفلسطينية- 
 . شهيدا١٤قدم ' مشالذي يتشبث بافكار تنظيم القاعدة العالمي بزعامة ممتاز دغ':  جيش االسالم- 
فصيل ظهر منذ سنوات وهو غير معروف هويته على الساحة الفلسطينية، :  كتائب احرار الجليل- 

يين والمستوطنين وخصوصا سرائيلوعرف عنه في تنفيذ عمليات دهس بالسيارات والجرافات للجنود اإل
 . فدائيين٤في القدس الشرقية والغربية، حيث اعلن التنظيم عن استشهاد 

يين ام لم يوقعوا، سرائيلاما على صعيد منفذي العمليات االستشهادية سواء اوقعوا اصابات في صفوف اإل
 امراة حيث ما زالت غالبية اجسادهم مدفونة في مقابر ارقام ١٤ رجال و ١٥٩ بينهم ١٧٣فبلغ عددهم 

 : وقد خرجت الدراسة بنتائج هيإسرائيلعند 
 نساء ٣ رجال و٦٩ حماس في تنفيذ العمليات االستشهادية برصيد  حصلت على المرتبة االولى حركة- 

 . عاما٧٠والبالغة من العمر ' فاطمة النجار'بينهن جدة فلسطين 
 . نساء٤ رجال و٤٤ حصلت حركة الجهاد االسالمي على المرتبة الثانية برصيد - 
 . نساء٧ رجال و٣٥ حلّت حركة فتح في المرتبة الثالثة برصيد - 
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 رجال، ولم تنفذ اي امراة اية ١٠جبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المرتبة الرابعة برصيد  جاءت ال- 
 .عملية فدائية

 . اما في المرتبة االخيرة فجاء تنظيم لجان المقاومة الشعبية برصيد رجل واحد فقط- 
مرتبة حسب انه تم توثيق شهداء انتفاضة االقصى بعناية وتم وضعهم في سجالت 'واكد الباحث جرادات 

الحروف االبجدية، ولذلك تم بذل الجهد الوفير في استخراج تلك االسماء رغم العناء والمشقة، ويترافق 
ذلك مع الروح الوطنية دون االخذ باي طرف او دون تمييز او نقصان، وعلى هذا االساس امتازت 

 .'الدراسة بالموضوعية والمهنية والدقة في االداء
  ٢٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  خروج عوض من المخيم قبل أيام" يرجح" في عين الحلوة" أنصار اهللا"مسؤول  .١٦

رجح المسؤول التنظيمي لحركة أنصار اهللا في مخيم عين الحلوة ماهر عويد أن يكون أمير تنظيم                : صيدا
كثر فتح اإلسالم عبد الرحمن عوض وبعض العناصر التابعة له قد خرجوا من المخيم منذ خمسة أيام أو أ                 

رئيس هيئة علماء جبل عامل     " انصار اهللا "كالم عويد جاء اثر لقائه مع وفد من حركة           .إلى جهة مجهولة  
الشيخ عفيف النابلسي في مكتبه في صيدا مع وفد من الحركة ضم نائب األمـين العـام محمـود حمـد                     

 الحلـوة   وابراهيم الجشي والشيخ خضر الكبش، حيث جرى عرض لألوضاع األمنية داخل مخيم عـين             
  .ي المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزةسرائيلوالحصار اإل

  ٢٥/١١/٢٠٠٨المستقبل 
  
   مليون شيكل يوميا لالحتياجات اإلنسانية فقط١٧إعادة احتالل غزة سيكلف : يسرائيلالجيش اإل .١٧

 ٤,٥والي ح( مليون شيكل ١٧ي ان اعادة احتالل قطاع غزة سيكلف حوالي سرائيلاعلن الجيش اإل: لندن
في اليوم لتغطية االحتياجات اإلنسانية الفورية للفلسطينيين التي يتوجب على القوة المحتلة ) مليون دوالر

ية، مثل طعام سرائيلبموجب القانون الدولي، توفيرها للذين يسكنون في المناطق الخاضعة للسيطرة اإل
ير تكاليف وجود قوات االحتالل واالحتياط وال يشمل هذا التقد. األطفال ووجبة أساسية للكبار واألوالد

 نشرته صحيفة يسرائيلاإلوجاء في تقرير للجيش . واالبقاء على قوة عسكرية كبيرة في القطاع
، في عددها امس ان هذا التقييم يعني الجزء المحدد من قطاع غزة الذي سيعيد الجيش احتالله "هآرتس"

 إسرائيلتقرير فقد جرى حساب هذا المبلغ عندما كانت وحسب ال. في حال قيامه بعملية عسكرية كبيرة
  . العنف، قبل نحو عامأعمالتستعد فعليا العادة احتالل قطاع غزة مع تصاعد 

إن هيئة األركان العامة للجيش الصهيوني تتحفظ من شن عملية عسكرية واسعة ضد " هآرتس"وقالت 
 في األسابيع األخيرة، فإن االنطباع السائد حتى بعد التصعيد الحاصل"وأضافت الصحيفة أنه . القطاع

ي هو أن وجهة حماس هي نحو استمرار التهدئة، على األقل في المدى سرائيللدى قيادة الجيش اإل
 ".القريب

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   يطلق تصريحات اختبارية لإلدارة األمريكية الجديدةأولمرت .١٨

أطلـق رئـيس      : حنـان البـدري    -واشنطن  سلتها من    نقالً عن مرا    ٢٥/١١/٢٠٠٨ الخليج،   أوردت
المستقيل إيهود أولمرت خالل زيارته الوداعية للرئيس المنصرف جـورج بـوش            " يسرائيلاإل"الوزراء  

  .ونائبه ديك تشيني، تصريحات اختبارية لإلدارة الجديدة
هـدفاً  " إسرائيل"من جهة أخرى، أعرب أولمرت عن أمله في أن يكون إنشاء دولة فلسطينية الى جانب                 

  .أساسياً إلدارة أوباما، وناشدها استكمال ما وصل إليه األطراف في أنابولس
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توجهات أوباما لم يكن بسبب عدم ثقتها فـي         " إسرائيل"في واشنطن فإن اختبار     " الخليج"وحسب مصادر   
عامل مع هـذا    وجود من ال يتفهم مواقفها لدى أوباما، فضمن مستشاريه عدد ال بأس به ممن سبق لهم الت                

الملف، إال أن ما تخشاه هو أسلوب عمل أوباما وشخصيته وتمسكه بأن يكون القرار النهائي بيده، بعـدما             
  .يستمع للجميع

قالـت  :  محمـد صـادق    -واشنطن  نقالً عن مراسلها من      ٢٥/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،   وجاء في   
تماعهما أمس في البيـت األبـيض        اولمرت اطلع الرئيس جورج بوش خالل اج       إنمصادر مطلعة أمس    

اولمرت "وأضافت المصادر ان    . على احتماالت القيام بعمل عسكري ضد إيران لوقف برنامجها النووي         
 ضد المنشآت النووية اإليرانية مهمـا كـان         إسرائيلاطلع الرئيس األميركي على احتماالت ما ستقوم به         

  ".الموقف األميركي
  
  العربية يدعو لتأييد خطة السالم شتريت .١٩

وصف وزير الداخلية مئير شتريت وهو وزيـر مخـضرم مقـرب مـن              :  من ألين فيشر ايالن    -القدس
بما في ذلك اقامـة     " أفضل قناة لتحقيق السالم في الشرق االوسط      "أولمرت وليفني المبادرة العربية بأنها      

ت فـي االراضـي أو   وقال شتريت ان القادة العرب يعلمون انهم لن يحصلوا على تنازال  .دولة فلسطينية 
يين يتنامى بسبب   سرائيلوأشار الى أن التأييد للمبادرة العربية بين القادة اإل         .الالجئين من أجل ابرام اتفاق    

 ، انه طريق مسدود    في الواقع "وأضاف   .ي في تراجع  سرائيلاالدراك بأن المسار التفاوضي الفلسطيني اإل     
  ."ماننا ال نسير في أي اتجاه على هذه الحال اليو

  ٢٤/١١/٢٠٠٨رويترز، 
  
  يحق لحكومة انتقالية إجراء مفاوضات: يةسرائيلالنيابة اإل .٢٠

ية أمس أنه ال مانع أمام حكومة انتقاليـة فـي           سرائيلأكدت النيابة العامة اإل   : برهوم جرايسي  -الناصرة  
يرة  من إجراء مفاوضات سياسية مع أطراف خارجية، وذلك ردا على التماس تقدمت بـه الـوز                إسرائيل

السابقة من حزب الليكود ليمور ليفنات، طلبت فيه من المحكمة اصدار أمر يمنع حكومة إيهود أولمـرت                 
من إجراء مفاوضات مع الجانبين الفلسطيني والسوري، إلى حين االنتخابات البرلمانية المبكرة في شباط              

  .المقبل) فبراير(
ي بهيئة قضاة مؤلفة مـن سـبعة        سرائيلالعليا اإل واستندت النيابة في موقفها إلى قرار أصدرته المحكمة         

، إذ رفضت في حينه التماسا مشابها لمنع حكومة إيهـود بـاراك مـن مواصـلة                 ٢٠٠٠قضاة في العام    
  .المفاوضات مع الجانب الفلسطيني في خريف ذلك العام إلى حين االنتخابات لرئاسة الحكومة في حينه

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
    

  يم حيا استيطانيا جديدا في الضفة الغربيةاالحتالل يق .٢١
ية، عن أن وزيـر الحـرب   سرائيلانكشف النقاب أمس أمام المحكمة العليا اإل  : برهوم جرايسي  -الناصرة

إيهود باراك اتفق مع عصابات المستوطنين في الضفة الغربية على إقامة حي استيطاني جديد في إحـدى            
توطنين عن إزالة بؤرة استيطانية في وسط الـضفة، وذلـك           للمس" كتعويض"مستوطنات الضفة الغربية    

  . أمام األسرة الدوليةإسرائيلخالفا لتعهدات 
ية تعهداتها بإزالـة    سرائيلية بشأن عدم تنفيذ الحكومة اإل     سرائيلولدى بحث التماس أمام المحكمة العليا اإل      

 ية أنه جرى االتفاق سرائيل العامة اإلفي جنوب الضفة الغربية، أعلنت النيابة" ميغرون"البؤرة االستيطانية 
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ي حيا استيطانيا جديدا فـي مـستوطنة        سرائيلمع عصابات المستوطنين على أن تقيم حكومة االحتالل اإل        
  .في المنطقة الواقعة بين القدس ورام اهللا وأريحا المحتلة" آدم"

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
   تطال ديمونة أضعاف وصواريخه٣حزب اهللا أقوى بـ : باراك .٢٢

في حال اندالع مواجهة " ضربات أعمق للبنان"ي ايهود باراك بـ سرائيلهدد وزير الدفاع اإل: تل أبيب
ألن " ليس ناجحاً" الذي أنهى حرب لبنان الثانية، ١٧٠١في المستقبل، مضيفاً أن قرار مجلس األمن 

  ".٢٠٠٦ضاعف قوته ثالث مرات عما كانت عليه قبل حرب " حزب اهللا"
ايران مستمرة في تضليل "أضاف باراك في اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أمس، أن و

العالم وتعمل بجهد لتطوير برنامجها النووي العسكري، مما يستدعي احتمال مهاجمة المنشآت النووية 
  )".إسرائيلمن جانب (االيرانية 

وخ يصل بعضها الى تل أبيب وأشكلون وبئر السبع  ألف صار٤٢لديه " حزب اهللا"أن "ولفت باراك الى 
حزب "واعتبر أن سورية تساعد  . حيث يوجد المفاعل النوويإسرائيلوتقع األخيرة في جنوب ". وديمونا

  ". مصلحة في اخراجها من دائرة المواجهةإسرائيللدى "، مؤكداً أن "اهللا
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
 دمشق  يختتم أعماله في "ملتقى حق العودة" .٢٣

 أكدوا فيه  بيانا ختاميافي ختام أعمال الملتقى،ملتقى حق العودة في دمشق   فيأصدر المشاركون: دمشق
حق شرعي وطبيعي، فردي "على جوهرية حق العودة في القضية الفلسطينية، مجددين التأكيد على أنه 
لق ال تملك أية جهة الحق في وجماعي، تكفله األديان والمواثيق الدولية، وثابت ال يسقط بالتقادم، ومط

 . "التنازل عنه أو المساومة عليه
تعميم ثقافة المقاومة ونهجها، ألن هذا الخيار هو السبيل العربي األفضل من أجل "ودعا المشاركون إلى 

، مشددين على أهمية تمسك الشعب الفلسطيني بوحدته في الداخل "تحقيق األهداف وعودة الالجئين
 . والخارج
تهجير الشعب الفلسطيني يشكل جريمة تطهير عرقي تتحمل مسؤوليته القوى " البيان إلى أن وأشار

، رافضاً أي مشاريع لالنتقاص من حق الفلسطينيين في العودة إلى "الغربية التي تؤيد المشروع الصهيوني
 الحقوق المدنية كما طالب المشاركون بتأمين. ديارهم، سواء عبر التوطين أو التجنيس أو الوطن البديل

 ج لها "يهودية الدولة"لالجئين في الدول العربية التي يقيمون فيها، محذرين من أنإسرائيل التي ترو 
 . "١٩٤٨تشكل محاولة لتهجير فلسطينيي العام 

وأدان الملتقى استمرار فرض الحصار الظالم على غزة، معتبرين أنه يشكل جريمة ضد اإلنسانية 
التاريخ سيسجل صفحة سوداء على القادة العرب لعدم "وأكدوا أن . للقوانين الدوليةوانتهاكاً صارخاً 
 . ، مطالبين بفتح معبر رفح، منفذ غزة الوحيد إلى العالم"قيامهم بفك الحصار

  ٢٥/١١/٢٠٠٨السفير، 
  
  بشكل جزئي" كرم أبو سالم "عيد فتح معبر ي االحتالل .٢٤

ي أعادت فتح معبر كرم سرائيلينية أن سلطات االحتالل اإلذكرت مصادر فلسط: عبد القادر فارس -غزة
 شاحنة محملة بالمساعدات اإلنسانية لقطاع ٤٥أبو سالم الواقع جنوب قطاع غزة صباح أمس لدخول 

  .  شاحنة للقطاع الخاص٢٥ شاحنة مساعدات إنسانية تابعة لوكالة الغوث و٢٠غزة منها 
  ٢٥/١١/٢٠٠٨عكاظ، 
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  الوقود بكمية ضئيلة جدا باشر في ضخي حتاللاال .٢٥

أكد كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن كمية الوقود الصناعي التي : ألفت حداد
سمحت قوات االحتالل بإدخالها اليوم االثنين الى قطاع غزة ضئيلة جداً وال تكفي لتشغيل المحطة، التي 

 . تعتبر المصدر الرئيسي للكهرباء في قطاع غزة
ر إلى أنه ال يمكن حتى اآلن تشغيل المحطة نظراً لقلة الكمية التي سمحت قوات االحتالل بإدخالها، وأشا

 . مبيناً أنه لن يتم تشغيل المحطة حتى تدخل كمية الوقود الكافية لتشغيلها
 وأكد أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي ينذر بكارثة إنسانية حيث أن حياة عشرات المرضى واألطفال

  أصبحت في خطر، 
  ٢٤/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  دوالر خسائر الفلسطينيين المباشرة بسبب الحصارمليون ٧٥٠ .٢٦

كشف تقرير صادر عن اللجنة الشعبية لكسر الحصار أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الحصار  :غزة
معابر،  ألف عامل لمناصب عملهم جراء إغالق ال١٤٠ مليون دوالر، فضالً عن فقدان ٧٥٠تجاوزت 

وأكد التقرير  %. ٦٥والحصار المستمر على غزة منذ عامين، مشيراً الى أن معدل البطالة وصل الى 
من الفلسطينيين في القطاع يعيشون تحت خط الفقر، إذ  % ٨٠ نسخة منه أن "الشرق األوسط"الذي تلقت 

 شاحنة ٢٠٠٠ير أن هناك وأكد التقر.  دوالرا٦٥٠ًال يتجاوز معدل الدخل السنوي للمواطن الفلسطيني 
من البضائع التي استوردها رجال االعمال الفلسطينيون في غزة ال زالت محتجزرة في الموانئ 

  .ية والمعابر بسبب الحصارسرائيلاإل
 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً دون معالجة، متوقعاً ان تغرق مناطق في ٧٧وذكر أن 

زة بمياه الصرف الصحي بسبب عدم توفر الوقود الالزم لتشغيل محطات شمال القطاع وجنوبه ومدينة غ
  . معالجة مياه الصرف الصحي

من أطفال غزة مصابون بأمراض سوء التغذية وفقر الدم، وأكثر من ثلث  % ٦٠واشار التقرير الى أن 
يار  مخبزاً عن العمل في غزة بسبب انقطاع الت٣٠واكد توقف . ضحايا الحصار هم من األطفال

وأشار التقرير الى ان رصيد المخزون االحتياطي من الكلور الالزم لتنقية . الكهربائي وعدم توفر الدقيق
من األدوية  % ٤٠وأوضح أن رصيد . المياه وصل الى الصفر، مؤكداً أن هذا الواقع ينذر بالتوقف

 .األساسية وصل للصفر
ذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية بالخارج، وأشار الى المأساة التي يعيشها المئات من المرضى ال

  .  شخصا٢٦٠ًمشيرا الى ان عدد المرضى الذين توفوا جراء منعهم من السفر بلغ 
من سيارات اإلسعاف متوقفة بسبب عدم توفر قطع الغيار، وعدم توفر الوقود % ٦٠واكد التقرير أن 

ومتابعة التحاليل، وخاصة لدى الالزم لها، الى جانب تعطل معظم كومبيوترات خدمات المرضى 
 .األطفال

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  نني انتهاكات المستوط ضدتباطؤ المجتمع الدولي في التحركبلدية الخليل تستهجن  .٢٧

استنكر مجلس بلدية الخليل اعتداءات المستوطنين في المدينة، وطالب بإخراجهم : وليد عوض - رام اهللا
وطالبت البلدية، بإلزام حكومة االحتالل باالتفاقيات الموقعة  .لة للمواطنينمنها وتوفير حماية دولية عاج

مع السلطة الفلسطينية في ما يتعلق باتفاقية الخليل وتنفيذ بنودها، واستهجنت البلدية، تباطؤ المجتمع 
حتالل الدولي في التحرك والتدخل لوقف االنتهاكات اليومية التي يقوم بها المستوطنون بحماية جنود اال
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ضد أهالي الخليل، وتهرب حكومة االحتالل من تنفيذ استحقاقات عملية السالم واالتفاقيات الموقعة مع 
 .السلطة الوطنية

من جهته وصف الدكتور حسين األعرج محافظ الخليل األوضاع داخل الخليل بالصعبة للغاية، وأن 
 .بشكل ال يمكن تصوره' عربدة'المستوطنين يتوافدون عليها، وأنهم يقومون بأعمال 

  ٢٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   حول تنكيل االحتالل بفلسطينيةا جديداشريطتعرض " بتسيلم" .٢٨

" يإسرائيل"، أمس، شريط فيديو ظهر فيه شرطي "يةسرائيلاإل"الحقوقية " بتسيلم"بثت منظمة : ب ف ا
ر منزل في القدس الشرقية يعتمر خوذة حديدية يوجه ضربة برأسه لفلسطينية محجبة خالل عملية تدمي

وأعلنت المنظمة في بيان أن عناصرها صوروا الحادث وان الفيلم سلم الى . مطلع الشهر الجاري
  . الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقا لكن المنظمة لم تتلق نتائجه بعد

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

 الي الخليل احتجاجا على فرض الزي البرتقفي  تضامني مع األسرى اعتصام .٢٩
 نظم نادي األسير ولجنة أهالي األسرى واألسيرات في محافظة الخليل امس، االعتصام : وفا–الخليل 

األسبوعي أمام مكتب الصليب األحمر في المدينة، تضامنا مع األسرى وضد سياسة فرض اللباس 
 .البرتقالي عليهم

صرية التي باشرت إدارة السجون  مدير نادي األسير امجد النجار، ان اإلجراءات القمعية والعنوقال
ية بتنفيذها بحق األسرى واألسيرات، والمتمثلة بفرض الزي البرتقالي، تنذر بحدوث كارثة سرائيلاإل

انسانية قد تشمل كافة السجون والمعتقالت، وقد تدفع األسرى التخاذ خطوات نضالية احتجاجية تصل إلى 
 .حد اإلضراب المفتوح عن الطعام

 ٢٥/١١/٢٠٠٨ة، الحياة الجديد
  
  يهدم منزال فلسطينيا في القدس االحتالل .٣٠

ية هدمت منزل مواطن فلسطيني سرائيلقالت مصادر فلسطينية إن السلطات اإل:  د ب أ- القدس المحتلة 
 .في حي العيزرية بمدينة القدس امس بدعوى أنه شيد دون ترخيص

ومصادرة منظمة ضد منازل الفلسطينيين ية تشن حمالت هدم سرائيلويقول الفلسطينيون إن السلطات اإل
  ". ألغراض استيطانية"في القدس 

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
   مليار دوالر في األراضي الفلسطينية٤صندوق االستثمار سيضخ مشاريع بقيمة : حداد .٣١

 مليار ٤ كشف جمال حداد الناطق الرسمي لصندوق االستثمار الفلسطيني إن الصندوق سيضخ :نابلس
ريكي في األراضي الفلسطينية خالل العامين القادمين على شكل مشاريع تنموية وبناء بنية تحتية دوالر أم

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة
وأكد حداد ان صندوق االستثمار يقوم بوضع اللمسات االخيرة على مشروع وطني كبير في الضفة 

محدود والمتوسط سيكون قريبا بالبدء  وحدة سكنية لذوى الدخل ال١٧٠٠٠الغربية وقطاع غزة لالنشاء 
 وحدة سكنية في مدينة رام اهللا في ضاحية الريحان، اضافة الى ان المشروع أسس شركة ١٧٠٠بانشاء 

 عام بقيمة نصف مليار ٢٥االمل للرهن العقاري لتقديم قروض خاصة بالسكن طويلة االمد تصل الى 
  .دوالر بالتعاون مع شركائنا 
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عية في نابلس قال حداد ان الصندوق وقّع على وثيقة تفاهم مع بلدية نابلس على وحول المنطقة الصنا
 مليون ٢٥ دونم، بتكلفة اولية تبلغ ١٢٠انشاء منطقة صناعية للحرفين على قطعة ارض تبلغ مساحتها 

  . االف فرصة عمل٥٠٠٠ مليون دوالر امريكي وتوفر ٨٠دوالر وتصل في المرحلة النهائية الى 
  ٢٤/١١/٢٠٠٨ اإلخبارية، وكالة معاً

  
   مريضا١٨٠الموت يهدد أكثر من :  المقالةالصحة .٣٢

من حذرت وزارة الصحة  أن غزة  فتحي صباح نقال عن مراسلها من ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، ذكرت 
 مريضا في اقسام العناية الفائقة ١٨٠ ان الموت بات يهدد حياة اكثر من وقالتنقص االدوية والمعدات، 

  . ع التيار الكهربائيفي حال انقطا
أن الوزارة أوضحت أن كبرى مستشفيات قطاع غزة وفي  ٢٤/١١/٢٠٠٨قدس برس، وأضافت 

مقدمتها مجمع الشفاء الطبي تعاني من أزمة خطيرة جداً جراء نفاد غاز الطهي منها، وهو ما ينذر 
 التي تقدمها مستشفى بكارثة حقيقية ستلحق بمرضى القطاع الذين سيحرمون من تناول الوجبات الغذائية

  . وجبة غذائية يوميا١٥٠٠ًالشفاء لهم والتي تقدر بحوالي 
ي سرائيلواعتبرت الصمت للعالمين العربي واإلسالمي والمجتمع الدولي يقدم الغطاء المتين لالحتالل اإل
القانونية الرتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ودعتهم للوقوف عند مسئولياتهم األخالقية و

  .إلنهاء فصول هذه الجريمة البشعة
  
 مجمع على حافة الهاويةال الوضع فى : في غزةمجمع الشفاء مدير .٣٣

إن مجمع الشفاء الطبي اآلن فى وضع : "مدير مجمع الشفاء الدكتور حسين عاشورقال : ألفت حداد
  ". ى من جهة اخرىخطير جدا نتيجة النقطاع التيار الكهربائى من جهة وقرب نفاذ الغاز الطبيع

ان استمرار انقطاع التيار الكهربائى لمدة اطول من ذلك سيؤثر على صحة المواطنين وسيؤدى "واكد 
" الى وفاة مواطنين ونحن ال نتمنى ذلك اطالقا ولكن االوضاع الصعبة التى نعيشها تجعلنا نتوقع اى شئ

. 
اتون يوميا لمشفى الشفاء لغسل الكلى  مريضا بالكلى ي٩٠ الى ٨٠واشار الى ان هناك ما يقارب من 

وانقطاع التيار الكهربائى يؤدى الى تعطل عملية الغسل وبالتالى من الممكن ان يؤدى الى مضاعفات 
  للمريض 

ويجب على الجميع ان يعلم اننا فى وضع كارثى "وبين ان الوضع فى مجمع الشفاء على حافة الهاوية 
 ".ة مئات المرضى المتواجدين فى المشفى او يأتون للمشفىواستمرار الوضع بهذا الحال يهدد حيا

 ٢٥/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   تحذر من كارثة صحية المياه في غزةمصلحة .٣٤

تدن شديد في قدرتها على تشغيل مرافق المياه " حذرت مصلحة المياه في غزة من : فتحي صباح- غزة 
دم قدرة تطهير مياه الشرب ما والصرف الصحي وصونها وتناقص مخزون الكلور، ما يترتب عليه ع

  . "ينذر بكارثة صحية
 ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  يسرائيلطرد السفير اإل في األردن يطالب باعتصام .٣٥
 أمام مقر المفوضية العامة لألمم  أمسطالب نشطاء أردنيون خالل اعتصام نفذوه:  خالد فخيدة- عمان

ي الجائر على سرائيلن عمان تنديدا بالحصار اإلي مسرائيلالمتحدة غرب العاصمة عمان بطرد السفير اإل
 .قطاع غزة

ي وإلزامه برفع الحصار عن غزة فيما طالبوا سرائيلكما طالبوا المجتمع الدولي بمواجهة التعنت اإل
 ".خنق غزة" بطرد سفرائها احتجاجا على ما أسموه إسرائيلاألردن والدول العربية التي تقيم عالقات مع 

  ٢٤/١١/٢٠٠٨ الوطن، السعودية،
 
 قافلة مساعدات أردنية الى غزة  .٣٦

محملة بالمواد الغذائية والطبية، الى قطاع غزة تنفيذا من األردن انطلقت امس عشر شاحنات : عمان
  . للتوجيهات الملكية بتقديم مساعدات عاجلة البناء قطاع غزة

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
 لرفع الحصار عن غزة  يدعو المجتمع الدولي "الوحدة الشعبية: "األردن .٣٧

طالب المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفك الحصار عن  :عمان
غزة وانهاء هذه المعاناة اإلنسانية في القطاع ، داعيا الدول العربية وعلى رأسها مصر الى فتح معبر 

 .فة أشكال الدعم لقطاع غزةرفح والبدء باتخاذ اجراءات عملية لفك الحصار وتقديم كا
 بوقف الخالفات -  وباألخص فتح وحماس -وطالب بيان صادر عن الحزب كافة الفصائل الفلسطينية 

والتوجه فوراً نحو طاولة الحوار لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحالف " وهمية"على سلطة 
 .، الصهيوني–اإلمبريالي 

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
 يجب أال نتكلم عن سالح المقاومة وكأنه سالح عصابة: ليمانس ميشال .٣٨

كعسكري سابق، كيف تقبل بوجود سالحين في :  الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان سئل:بيروت
لقد غابت الدولة عن ": واحد للجيش، وآخر لحزب اهللا؟ وما هي الخطة لنزع سالحه؟ فأجاب: لبنان

فع في تلك الفترة عن الجنوب؟ لألسف، بعض الذين أرادوا الدفاع عن فمن دا(...) الجنوب لثالثين عاماً 
 عن احتالل ارضنا، حتى نشأت إسرائيلاالرض وقتها، كالفلسطينيين، قد أخطأ، ولم ينجح في ردع 

 .مقاومة بالتدرج في لبنان
. يراً للبنانوكانت المقاومة سنداً كب. وهي مقاومة دفعت الكثير وكذلك الجيش أيضاً دفع فاتورة الدفاع

فيجب أال نتكلم في مسألة نزع . نحن نجلس حول طاولة الحوار لنجد حالً تتكامل فيه عناصر قوة لبنان
 ."السالح وكأن االمر يتعلق بنزع سالح عصابة

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  رفح معبرالحص يدعو مصر لفتح  .٣٩

أمام الكارثة اإلنسانية الفادحة "، انه "نيةمنبر الوحدة الوط"اعتبر الرئيس سليم الحص في تصريح باسم 
ي الخانق، يرين صمت عربي مريب ال سرائيل يوماً من الحصار اإل٢٠التي تحتدم في قطاع غزة، بعد 

نفهم له سبباً وال نقبل له عذراً، فلوال الوساطة المصرية الخجولة ولوال عبارة من الرئيس السوري ال 
صوت يدوي في وجه المجتمع الدولي المتخاذل، ال بل وفي وجه نسمع لمسؤول عربي أو دولة عربية 

 دعماً أعمى حتى في جرائمها النكراء ضد اإلنسانية، إنها إسرائيلالدولة العظمى، أميركا التي تدعم 
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ظاهرة معيبة ال بل مريعة، هناك شعب عربي في غزة يعاني أشد المعاناة اليومية والمسؤولون العرب 
إننا ندعو الشقيقة مصر الى فتح أبواب . ونهم اليومية المبتذلة وكأن شيئاً لم يكنمنصرفون عنه الى شؤ

 . "معبر رفح على مصراعيها
 ٢٥/١١/٢٠٠٨السفير، 

 
 ما يحصل في غزة فضيحة: العريضي .٤٠

ما يجري في غزة فضيحة دولية، وان استخدام "اعتبر وزير االشغال العامة والنقل غازي العريضي ان 
 ".أجل الحصول على لقمة العيش الطعام االطفال أمر ال يجوز السكوت عليهمواد العلف من 

 ال تحتاج الى ذريعة إسرائيل"، مشيراً الى أن "نحن أمام فضيحة دولية بكل ما للكلمة من معنى: وأضاف
 ".لتواصل ارهابها، إنما حدة االنقسام الفلسطيني وعدم توحيد الصف أديا الى ذلك

بي لم يكن دائماً بمستوى القضية الفلسطينية، واليوم ازداد الوضع تفاقماً بمعنى الموقف العر"ورأى ان 
الصمت على كل ما يجري، ويجب أن تكون مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل االعتبارات بأمنه 

 ".واستقراره ولقمة عيشه، ليتمكن من مواجهة االحتالل وتحقيق أهدافه وأحالمه
 ٢٥/١١/٢٠٠٨النهار، 

 
 "يونيفيل" بتهمة أعمال إرهابية استهدفت الـ"عوض" فلسطينيا بينهم ١٣محاكمة : لبنان .٤١

عقدت أمس المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل جلسة : يوسف دياب: بيروت
 الحالي في لبنان عبد الرحمن محمد عبد "فتح اإلسالم" فلسطينيا أبرزهم مسؤول تنظيم ١٣لمحاكمة 

ة القيام بأعمال إرهابية ومحاولة قتل عناصر من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان عوض بتهم
 . عن طريق عبوات ناسفة"يونيفيل"

وقد اسند إلى المدعى عليهم إقدامهم على تأليف عصابة للقيام بأعمال إرهابية بقصد ارتكاب الجنايات 
 القتل والنهب والتخريب وصنع واقتناء مواد على الناس واألموال والنيل من سلطة الدولة والحض على

 عن طريق "يونيفيل"متفجرة والتدريب على السالح والمتفجرات، وعلى محاولة قتل عناصر من الـ 
 .وضع عبوات ناسفة لم تنفجر ألسباب خارجة عن إرادتهم، وعلى نقل أسلحة حربية ومواد متفجرة

عدم العثور عليهم لكونهم "ليهم عادت مذيلة بعبارة وبعدما تبين للمحكمة أن قرارات تبليغ المدعى ع
 المقبل، "نيسان" ابريل ٢٦ تقرر إبالغهم لصقاً وإرجاء المحاكمة الى "موجودين داخل مخيم عين الحلوة

 .على أن تجري محاكمة عوض ورفاقه غيابياً في حال عدم توقيفهم قبل الجلسة المقبلة
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
 نكون عقبة بوجه أي قرار لحفظ األمنلن : آل عوض .٤٢

عائالت آل عوض جميعاً، أكد انها عائلة "صدر بيان، مساء امس، في مخيم عين الحلوة باسم : صيدا
فلسطينية مناضلة لها تاريخها النضالي المعروف للجميع، وهي حريصة على عودتنا الى ديارنا في 

نه وحريصون كل الحرص على أطفاله ونسائه فلسطين، واننا من هذا المخيم ونحن جزء ال يتجزأ م
وإننا لن نكون عقبة بوجه أي قرار يتخذ للحفاظ على امن واستقرار المخيم . "وشيوخه وأهله جميعاً

 . "وجواره
 تنظيم انصار اهللا في المخيم صراحة ان عوض قد غادر المخيم منذ خمسة ايام من جهة أخرى أكد 

  واكثر
 ٢٥/١١/٢٠٠٨السفير، 
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   يدعو إلنهاء الحصار على غزةلتعاون لدول الخليج العربية امجلس .٤٣
دعا عبدالرحمن بن حمد العطية االمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى :  قنا- الرياض

وقف الحصار الجائر على قطاع غزه، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته السياسية 
على االلتزام بأسس " إسرائيل"وحث امين عام مجلس التعاون . لسطينيواالخالقية تجاه الشعب الف

ومرتكزات قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وخطة خريطة الطريق القامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والكف عن تحديات المجتمع الدولي ووضع العراقيل في طريق 

 ختام تصريحه دعوته للفلسطينيين بضرورة تكريس وتعزيز الوحدة الوطنية وجدد في. جهود السالم
  .الفلسطينية باعتبارها االساس لحماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
  
    موسى ينتقد التضارب بين فتح وحماس حول شرعية عباس عمرو  .٤٤

بدأ األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مشاورات، امس، في اطار :  د ب أ- القاهرة 
االستعدادات لعقد اجتماع وزاري غير عادي، غدا، حيث عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية 
المصرى تركزت حول األوضاع على الساحة الفلسطينية وكيفية دعم الجهود المصرية لدعم الحوار 

وأكد موسى، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، أن محادثاته مع أبو الغيط تناولت نتائج . لفلسطينىا
المشاورات التى جرت فى األيام األخيرة وما يتضمنه عناصر الموقف المصري في عملية المصالحة 

 - طيني إن االجتماع الوزاري سيركز على ثالث قضايا هى المسار الفلس"وقال موسى . الفلسطينية
وردا على سؤال بشأن ". ى على غزةسرائيلي وعملية المصالحة الفلسطينية والحصار اإلسرائيلاإل

تضارب المواقف بين الفصائل الفلسطينية حول إعالن المجلس المركزي الفلسطيني انتخاب رئيس 
 من وجود إن هذا التضارب ال مبرر له والبد"السلطة محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، قال موسى 

رأس للسلطة الفلسطينية وال نقاش في هذا األمر حتى نهاية التفويض الممنوح له، أما ماذا سيتم بعد 
التاسع من كانون الثاني فهو قرار فلسطيني، وسيكون مدعوما عربيا حتى ال يكون هناك فراغ فى 

الحة الفلسطينية التى تشكل ومن هنا تبرز أهمية تحقيق المص"واستطرد موسى قائال ". السلطة الفلسطينية
 كانون الثاني وبعده، أما وجود فراغ فى السلطة أو مجرد نزاع بين ٩األرضية للتعامل العربى مع موعد 

الفصائل فهذا أمر غير مقبول ونريد وفاقا فلسطينيا شامال خاصة بين فتح وحماس، ولن نقبل بانهيار 
  ". السلطة

، موضحا أن " التى لم تفشل بل تواجهها بعض الصعوباتأن مصر مستمرة فى دور الوساطة"وأضاف 
كل هذه األمور ستطرح على وزراء الخارجية العرب والتأييد والدعم وإرسال رسائل ضرورية لكل "

  ". األطراف المعنية
إن هذا الموضوع سيطرح على اإلجتماع "وحول الحصار المفروض على قطاع غزة، قال موسى 

هناك "، مشيرا إلى أن "اإلنسانية لن نقبل بها وال يمكن للعرب أن يسمحوا بهاالوزارى ألن هذه المأساة 
". فرقا بين الموقف اإلنسانى والسياسة فى غزة وال يجب ربط حل األزمة اإلنسانية بشروط سياسية

اجتماع وزراء الخارجية العرب سيمثل فلسطين فيه رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة "وأوضح بأن 
سطينية صائب عريقات ولن يشارك فيه الرئيس عباس ، كما لن يشارك أيا من الفصائل التحرير الفل
المبادرة العربية للسالم ال تعديل وال تبديل وال إعادة للنظر "وجدد موسى التأكيد على أن ". الفلسطينية

لقبول  أي مؤشر بخصوص قبولها بهذه المبادرة رغم اإسرائيللم يصلنا من "، مشيرا إلى أنه " فيها
 ".األوروبي والدولي لها

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
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 حماس لن تشارك في الوزاري العربي غدا:  العربيةالجامعة .٤٥
قال هشام يوسف الناطق باسم األمين العام لجامعة الدول : أ.ش. أ-  أحمد ربيع - القاهرة، رام اهللا 

اهرة بعد يومين ليس التوصل إلى العربية، إن الهدف من اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في الق
تحديد المسؤول عن الصعوبات التي تعترض الحوار الوطني الفلسطيني، وإنما البحث في سبل تخطي 

وقال يوسف، في تصريح . هذه الصعوبات تمهيدا الستئناف الحوار ووصوال إلى المصالحة الوطنية
على بحث األوضاع في قطاع غزة والنزاع لإلذاعة الفلسطينية عبر الهاتف، إن االجتماع سيتركز أيضا 

وأكد السفير هشام يوسف عدم مشاركة حركة حماس باجتماع وزراء الخارجية . يسرائيلالعربي اإل
ال تدعى إليها الحركات " الرسمية"العرب الطارئ الذي يعقد األربعاء، موضحا أن مثل هذه االجتماعات 

قط، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن دعت الجامعة الفصائل أو الفصائل، وإنما الدول األعضاء بالجامعة ف
لماذا : اللبنانية أو السودانية أو العراقية أو الصومالية حين تم نظر المشكالت التي تتعلق ببلدانها، وتساءل

إن االجتماع : يتم اليوم دعوة أي فصيل فلسطيني حماس أو غيرها؟ وقال يوسف في تصريحات خاصة
الوضع الفلسطيني، وتقييم عملية السالم وما :  وفقا لما هو مقرر ومتفق عليه، همايناقش بندين أساسيين
  .وصلت إليه ومستقبلها

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
   في سياستها االستيطانيةإسرائيل التونسي يعرب عن قلقه إزاء استمرار السلطات الرئيس .٤٦

 المتحدة واللجنة المعنية بممارسة الشعب جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الدعوة الى االمم
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الى مواصلة جهودها وتكثيف عملها من اجل تجسيد هذه الحقوق 
واقرارها على ارض الواقع بما يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية 

الى المجتمع الدولي بمناسبة احياء اليوم العالمي للتضامن وأهاب الرئيس التونسي، في رسالة . والكرامة
مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، بالمجتمع الدولي 

على رفع العراقيل التي " إسرائيل"وخاصة االطراف المؤثرة واللجنة الرباعية بذل كل مساعيها لحمل 
ية بما سرائيل اإل- السالم وتكثيف الجهود لدفع مسار المفاوضات الفلسطينية تحول دون استئناف مسيرة 

واعرب الرئيس بن علي، في رسالته، امس . يكفل تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية
ية في سياستها االستيطانية في االراضي الفلسطينية سرائيلعن قلق تونس إزاء استمرارالسلطات اإل

ساتها االستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، منبها الى ان هذه الممارسات تعرقل تقدم المفاوضات وممار
واكد في هذا الصدد التزام تونس بمواصلة العمل على . وتقوض اسس السالم واالستقرار في المنطقة

 - بي انجاح كل المساعي والمبادرات الرامية الى تحقيق تسوية عادلة وشاملة لمجمل الصراع العر
  .ي بما يكفل توفير االمن وضمان االستقرار في منطقة الشرق االوسطسرائيلاإل

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
 
     بشرعية استمرار عباس في منصبه" الخارجية العرب"جهود فلسطينية إلقناع :  مصريإعالمي .٤٧

ي في مصر نبيل كشف مصدر إعالمي مصري مطلع النقاب عن جهود قال بأن السفير الفلسطين: القاهرة
عمرو يبذلها من أجل إقناع جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب بضرورة توفير الغطاء 
السياسي العربي لتمرير التمديد للرئيس محمود عباس على سدة السلطة، وعدم االستماع لرأي حركة 

طيني ابراهيم الدراوي وذكر الكاتب واإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلس. حماس الرافض لذلك
، بأن سفير "الموثوقة والمؤكدة"، أن لديه معلومات وصفها بـ "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ 

فلسطين في مصر نبيل عمرو يقود جهودا مكثفة ويجري اتصاالت مع عدد من وزراء الخارجية العرب 
لسطينية بانتخاب الرئيس محمود إلقناعهم بصوابية وقانونية قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الف
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عباس رئيسا لدولة فلسطين، والبحث عن صيغة سياسية لتمرير هذا القرار عربيا، وعدم االكتراث بما 
تردده حركة المقاومة اإلسالمية حماس ليس فقط بشأن الحوار وإنما أيضا بشأن عدم شرعية الرئيس بعد 

   .تعبيرهيناير المقبل، على حد / التاسع من كانون الثاني
 ٢٤/١١/٢٠٠٨قدس برس 

    
  مصر تستقبل وفد أمريكي يطمئن على إحكام الحصار .٤٨

تفقد وفد أمريكي رفيع المستوى، أمس، الحدود بين مصر وقطاع غزة وسط سرية :  الخليج- القاهرة 
وشملت جولة الوفد األمريكي زيارة معبر رفح، وأطلع المسؤولون . تامة، وبمرافقة قيادات أمنية مصرية

لمصريون أعضاء الوفد على جانب من المضبوطات التي جرى الوصول إليها أثناء مكافحة عمليات ا
 شرطي إضافي، أمس، الى معبر رفح لتعزيز تواجدها ٤٠٠وأرسلت مصر . تهريب الوقود والبضائع

 وأوضح مسؤول أمني. األمني تحسبا ألي محاولة قد يقوم بها سكان القطاع القتحام األراضي المصرية
انه تم نشر جزء من قوات مكافحة الشغب عند المعبر بينما " فرانس برس"طلب عدم ذكر اسمه لـ 

وأضاف أن مئات الفلسطينيين ". في حالة وقوع أي أعمال عنف"تمركز جزء آخر في شاحنات للتدخل 
للسماح متجمعون منذ ثالثة أيام في الجانب الفلسطيني من المعبر ويطالبون السلطات المصرية بفتحه 

  .بمرور الحجاج والمرضى
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   شعبية في موريتانيا لفك الحصار عن القطاعتظاهرات .٤٩

تظاهر مئات الطالب من جامعة نواكشوط، أمس، احتجاجا على الحصار الذي تفرضه : وكاالت
د ورد. على قطاع غزة ودعوا الى تدخل عربي لضمان امداد غزة بالمواد االساسية" إسرائيل"

ال لحصار العدو الصهيوني "المتظاهرون الذين توجهوا الى مقر الجمعية الوطنية حيث فرقتهم الشرطة 
ودعا المتظاهرون الدول العربية الى فتح حدودها مع قطاع ". على اشقائنا في غزة وال للصمت العربي

كذلك دعا . ات الصحيةغزة وضمان تزويده بالمواد الغذائية والمحروقات والكهرباء واالدوية والتجهيز
قطع العالقات "اغسطس الى / المتظاهرون النظام العسكري الحاكم منذ انقالب السادس من آب

التي اقيمت في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع عام " الدبلوماسية المشينة مع العدو الصهيوني
١٩٩٩ .  

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  دمشق تدعو إلنهاء الحصار .٥٠

دعا الرئيس السوري بشار األسد، أمس، وزراء الخارجية العرب الى :  وكاالت- الخليج –صم عوا
وجاء ذلك خالل لقاء األسد مع األمين العام لحزب . ضرورة التوصل للقرار يرفع الحصار عن غزة

يقة، جبهة التحرير الوطني في الجزائر عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بو تفل
وفي بيروت، انتقد رئيس الوزراء األسبق سليم الحص الصمت العربي . والذي نقل رسالة منه لألسد

  .حيال حصار غزة
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
  يةإسرائيلإيران تعلن تفكيك شبكة تجسس  .٥١

أعلنت قيادة الحرس الثوري االيراني، امس، عن اكتشاف شبكة تجسس تعمل :  ستار ناصر-طهران 
كانت تجمع معلومات عن المراكز النووية والعسكرية، وقالت انها اعتقلت افراد " إسرائيل"لمصلحة 
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مكتب االستخبارات في الحرس الثوري فكك "وقال قائد الحرس الثوري اللواء محمد جعفري ان .  الشبكة
شبكة ال"وأضاف ان افراد "). يسرائيلاإل"جهاز االستخبارات " (مؤخرا شبكة تجسس مرتبطة بالموساد

كانوا يسعون الى جمع معلومات حول البرنامج النووي والقطاعات العسكرية للحرس الثوري وشخصيات 
وضبطت اجهزة اتصاالت (..) كل اعضاء الشبكة اوقفوا "وأوضح ان ". في النظام لنقلها الى الموساد

الرتكاب اعتداءات " سرائيلإ"افراد الشبكة أقروا بأنهم تلقوا تدريبا في "وقال الجنرال جعفري ان ". حديثة
ضربة قاتلة وكبيرة للغاية "واعتبر جعفري ان اكتشاف شبكة التجسس هذه يشكل . في ايران" واغتياالت

وقال ان تفاصيل اكتشاف الشبكة وتوقيف افرادها ستعلن ". الى هيكل الموساد وأعداء الشعب االيراني
  .قريبا

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
 رية تضامنا مع غزة بالجامعات المصمظاهرات .٥٢

نظم طالب الجامعات المصرية، أمس االثنين، مظاهرات تضامنا مع غزة :  هاني المكاوي- القاهرة 
مطالبين الحكومات العربية المحيطة بفلسطين فتح المعابر على " أنقذوا غزة"ورفعوا خاللها الشعارات 

إن : وقال طالب جامعة القاهرة. قالفور إلنقاذ آالف المرضى وكبار السن واألطفال من الموت المحق
وندد طالب جامعتي . الفلسطينيين في غزة اضطروا لتناول أعالف الحيوانات بعد نفاد مخزون الغذاء

حلوان وعين شمس باستمرار إغالق المعابر خاصة معبر رفح مؤكدين على ضرورة التدخل العاجل من 
الطالب استئناف الحكومة المصرية للحكم وانتقد . جانب السلطات المصرية إلنقاذ غزة من الحصار

موضحين أن وقف تصدير الغاز " إسرائيل"الصادر من محكمة القضاء اإلداري بوقف تصدير الغاز إلى 
وقام .  يوميا ضد الفلسطينيينإسرائيلهو أقل رد فعل على الجرائم التي تمارسها " إسرائيل"والبترول لـ

م معارض مصورة توضح مأساة الفلسطينيين في غزة طالب جامعتي المنصورة والزقازيق بتنظي
وفي جامعة األزهر أكد الطالب على . وتطالب بتدخل الشعوب إلجبار الحكومات العربية على إنقاذ غزة

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس "حرمة التخاذل عن نصرة الشعب الفلسطيني في غزة ورفعوا شعار 
  ".منهم

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
 
  ي سرائيل يتظاهرون ضد اإلحتالل اإلالجوالنيينف آال .٥٣

تظاهر آالف المواطنين الجوالنيين السوريين في تلة الصيحات وعلى جانبي الحدود المفتعلة التي فرضها 
وقد نظم العرب الجوالنيون . ١٩٦٧ي على أثر احتالله للجوالن السوري العام سرائيلجيش اإلحتالل اإل

ألسرى اللبنانيين، األسير المحرر سمير القنطار الذي جاء إلى الشريط مظاهرتهم استقباال لشيخ ا
الحدودي ليقدم تحية إلى الجوالنيين الصامدين الصابرين، وليعلن تضامنه معهم، وأنّه ما زال هناك عرب 
يتحركون ويتضامنون ويعضد بعضهم بعضا، وذلك على ضوء العجز العربي وانحسار الدعم لقضايا 

 .العرب الملحة
  ٢٥/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
   حذّرت الزعامات الفلسطينية من مغبة االستمرار في االنقسامالسعودية .٥٤

جددت المملكة العربية السعودية تحذيرها من مغبة استمرار االنقسام الفلسطيني وعدم التجاوب : الرياض
وزراء واستعرض مجلس ال .مع الجهود العربية المخلصة لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية

السعودي، الذي عقد جلسته االسبوعية أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن 
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ية تجاه التسوية السلمية للقضية سرائيلعبدالعزيز، التناقض بين تصريحات مسؤولي الحكومة اإل
  .ع غزةي من حصار وتنكيل في قطاسرائيلالفلسطينية، وبين ما تمارسه قوات االحتالل اإل

 ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  "إسرائيل"محكمة عراقية تبرئ ساحة نائب برلماني قام بزيارة لـ .٥٥

قال محامي دفاع ان محكمة عراقية برأت ساحة نائب برلماني، يوم االثنين، تالحقه :  رويترز-بغداد 
اقع القانون اذ قضت بأن هذه الزيارة ال تخالف في الو" إسرائيل"الحكومة قضائيا لقيامه بزيارة لـ

وكانت الحكومة العراقية اتهمت عضو البرلمان مثال االلوسي بارتكاب جريمة متمثلة في . العراقي
زيارته لدولة يعتبرها العراق عدوا في انتهاك لقانون قالت انه اليزال قائما منذ عهد الرئيس الراحل 

  .صدام حسين
  ٢٤/١١/٢٠٠٨رويترز، 

  
  طينية مازالت حية رؤية إقامة دولة فلس أنيؤكدبوش  .٥٦

أعلن الرئيس االمريكي جورج بوش في محادثات الوداع التي         :  جيفري هيلر ومات سبيتالنيك    -واشنطن  
ي ايهود اولمرت يوم االثنين ان رؤية قيام دولة فلـسطينية مازالـت             سرائيلاجراها مع رئيس الوزراء اإل    

  .الم هذا العامحية على الرغم من الفشل في تحقيق هدفهما الوصول الى اتفاق س
 إسـرائيل ومع بقاء شهرين فحسب له في منصبه أكد بوش ان اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية الى جانب                 

 سيساعد على انهاء عقود     -وهو الهدف الذي يتركه االن للرئيس المنتخب باراك اوباما        -في نهاية االمر    
  .من الصراع في الشرق االوسط

واولمرت الذي سيترك ايضا منصبه اوائل العام القادم اجتماع وداع          وقال بوش للصحفيين حينما عقد هو       
  ."أعتقد ان تلك الرؤية حية ويجب العمل من أجلها"في البيت االبيض 

 والفلسطينيون بأنهم لن يتمكنوا من التوصل التفاق سالم قبـل انقـضاء             إسرائيلوتقر الواليات المتحدة و   
ني وهو الموعد المستهدف الذي تحدد خالل مـؤتمر انـابوليس           والية بوش الرئاسية في يناير كانون الثا      

  .للسالم الذي استضافته الواليات المتحدة منذ عام
  ٢٥/١١/٢٠٠٨رويترز، 

  
  ية بالقطارةإسرائيلوالطالب جوعى ومساعدات تحذر من مجاعة " األونروا" .٥٧

كارين أبـو زيـد     ) أونروا(المفوض العام لوكالة    ، أن   غزة من   ٢٥/١١/٢٠٠٨ الخليج،   ذكرت صحيفة 
وقالت إننا نـشعر بـالعجز      . في قطاع غزة في حال استمرار إغالق المعابر        جاعةمحذرت، من حدوث    

  ".إسرائيل"ألننا خذلنا أهل غزة، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على 
الصنابير إمدادات التيار الكهربائي لم تعد تكفي سوى لساعات ولم يعد هناك ماء في               " موضحة إن  وقالت

خالل األيـام   قد بدأت   " األونروا"كانت  و  ". وفقراء القطاع ال يستطيعون الحصول على أي معونات مالية        
قـال  من جهتـه    و.  طالب يدرسون في الوكالة بالوجبات الغذائية الضرورية       ٢٠٠األخيرة تزويد حوالي    

البـات يـأتون جـوعى إلـى        الكثير من هؤالء الطالب والط    "جون جينج إن    " أونروا"مدير العمليات في    
  ".مدارسهم ولذلك نحن في األونروا نقدم لهم ما يأكلونه

ن لفـت إلـى أ     ، االونـروا   المتحدث باسم  كريس غانس ، أن   ٢٥/١١/٢٠٠٨صحيفة السفير،   وأضافت  
غير كافية على أقـل     مساعدات، دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم         ية تنقل   إسرائيلحمولة ثالثين شاحنة    

ن موضـحاً أ  . را ان هذه المقاربة بنقل المساعدات بالقطارة لن تسمح لالونروا بـان تعمـل              معتب تقدير،
  . شاحنة يوميا١٥ًالمنظمة الدولية بحاجة الى 
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  وبمرافقة قيادات أمنية مصرية يطمئن على إحكام الحصار أمريكيوفد  .٥٨

ة تامـة، وبمرافقـة     الحدود بين مصر وقطاع غزة وسط سـري        تفقد وفد أمريكي رفيع المستوى    : القاهرة
وشملت جولة الوفد األمريكي زيارة معبر رفح، وأطلع المـسؤولون المـصريون            . قيادات أمنية مصرية  

أعضاء الوفد على جانب من المضبوطات التي جرى الوصول إليها أثناء مكافحة عمليات تهريب الوقود               
  .والبضائع

تـم   من قوات مكافحة الشغب      اًجزء أن ،" فرانس برس "ل    وأوضح مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه      
  ". في حالة وقوع أي أعمال عنف"عند المعبر بينما تمركز جزء آخر في شاحنات للتدخل نشرها 

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

  غزةلعليا إلتاحة تغطية مأساة قطاعمحكمة العدل ا األجنبي يلتمس لأإلعالم .٥٩
ى محكمة العدل العليا في القدس طالبة إليها  إل"إسرائيل"توجهت ممثلية لجنة الصحفيين الدوليين في 

 تمنع "إسرائيل"وجاء في اإللتماس أن حكومة  .السماح للصحفيين األجانب بالدخول إلى قطاع غزة
الصحفيين األجانب من القيام بمهامهم في تغطية األحداث في قطاع غزة الذي تجري فيه احداث مهولة 

  .وتسوده مأساة إنسانية
  ٢٤/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 صدور االحكام بحق اعضاء جمعية امريكية متهمة بتمويل حماس  .٦٠

 أدانت هيئة محلفين اتحادية في داالس مؤسسة خيرية اسالمية وخمسة رجال مرتبطين بها فـي                : داالس
 مليون دوالر الى حركة حمـاس التـي تعتبرهـا           ١٢كل التهم الموجهة اليهم في قضية تزويد اكثر من          

 إنوقال باتريك روان مساعد وزير العـدل لـشؤون األمـن القـومي      .مة ارهابيةالواليات المتحدة منظ 
 ."االحكام التي صدرت اليوم هي معالم مهمة على الطريق في جهود امريكا لمكافحة ممولي اإلرهاب"

اننا نحترم قـرار  "قال خليل ميك المتحدث باسم جماعة جوعي للعدل وهي جماعة مناصرة للمتهمين    فيما  
 ."حلفين لكننا نعتقد ان هذا الحكم الجائر المخالف للتقاليد االمريكية سيلغى عند االستئنافهيئة الم

 ٢٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 األمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: جنيف .٦١

ال السنوي لمناسبة نظمت األمم المتحدة في مقرها بمدينة جنيف في سويسرا، االحتف:  وكالة وفا- جنيف 
حيث ألقى مندوبو لجنتي الحقوق غير القابلة للتصرف . اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

لحقوق اإلنسان في فلسطين، كلمتين عبرتا عن التضامن مع الشعب " إسرائيل"والتقصي بانتهاكات 
 المنصوص عليه في خطة خارطة كما جدد االتحاد األوروبي في كلمته التزامه تجاه الحل. الفلسطيني

  .الطريق، مشيراً إلى أهمية العملية التفاوضية التي بدأت في أنابوليس
  ٢٥/١١/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،

  
  الشعب الفلسطيني يستحق المساعدة: بان كي مون .٦٢

 تعهد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون ان يحـض اإلدارة األميركيـة                : فتحي صباح  -نيويورك  
جديدة على االنخراط بنشاط بعملية السالم في الشرق األوسط فور تسلمها مهماتها وإعطاء هذه القضية               ال

كما تعهد الدفع نحو ايالء اهتمام أكبر بالمبادرة العربية للسالم، وبالـضغط علـى اللجنـة                . أولوية عليا 
وقـال  . لتزامها السياسي الحازم  الرباعية المعنية بعملية السالم لتتحمل كامل مسؤولياتها ولتمضي بإبداء ا         
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 يجب ان يكون عام التـزام العمـل   ٢٠٠٩ن عام  إ ،لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني      
ي على التوصل الى سالم فالشعب الفلسطيني يستحق ذلـك،          سرائيلالبناء لمساعدة الطرفين الفلسطيني واإل    

  .فاتها وان تضع األمة فوق الفصيلداعيا القيادات الفلسطينية الى التوقف عن خال
 ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 

   
  الصرف  لمعالجة مياهفي األراضي الفلسطينية  االوروبي يدعم مشروعاً تجريبيااالتحاد .٦٣

 شرعت دائرة الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت، بتنفيذ المشروع التجريبـي لمعالجـة ميـاه                : رام اهللا 
 ٥٠، بدعم من االتحاد االوروبي، والذي يهدف الى انتاج نحو           ية في األراضي الفلسطين   الصرف الصحي 

  . في االراضي الفلسطينيةمتراً مكعباً من المياه المعالجة يوميا
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  "اسحقوه"حاول أبو عمار االلتفاف على نصوص أوسلو فقال رابين لمستشاريه : عبدربه .٦٤

مجرد محاولة استكشافية ولم يعول ياسر عرفات عليها إال حين كانت قناة أوسلو : حاوره غسان شربل
وحاول عرفات الحقاً االلتفاف . ي اسحق رابين على الخط سائالً ومستفسراًسرائيلدخل رئيس الوزراء اإل

  .على نصوص أوسلو فكان رد فعل رابين عنيفاً
أراد إبقاء القرار في عهدته . بيكان ياسر عرفات قائداً بارعاً للثورة لكنه تصرف في السلطة كرئيس عر

وحين اضطر الى القبول باستحداث منصب رئيس للوزراء اعتمد سياسة . واإلمساك بكل الخيوط
هذا ما يقوله ياسر عبدربه . المشاكسة وانتظر كتاب استقالة رئيس الوزراء محمود عباس ليوافق عليه

  :وهنا نص الحلقة الرابعة
  االردن؟كنت شريكاً في االتصاالت مع > 
.  االتصاالت مع االردن كانت من األدوار التي كان يريد ياسر عرفات أن يدفعني فيها بأشكال متنوعة- 

 ذهبنا إلى األردن حيث اجتمع أبو عمار مع الملك حسين ثم جاء مستشار الملك عدنان ١٩٨٣أيضاً، بعد 
ردنية في التسوية والحل، تحت  األ- أبو عودة وجلس معه ووضعوا صيغة للشراكة الثنائية الفلسطينية 

ذهب أبو عمار بعد ذلك الى الكويت ودعا كل القيادة . عنوان الكونفيديرالية بين األردن وفلسطين
الكل ثار ضد االتفاق وقال انه ال يريد اتفاقاً مع . الفتحاوية ودعا نايف حواتمة وأنا، وعرض االتفاق
فبقي أبو عمار وحيداً وكان غاضباً جداً وهذه . ة مستقلةاألردن وان هذا تنازل عن حقنا في دولة فلسطيني

كنت مثل الساعي بين الطابق األعلى الذي يجلس فيه أبو . من المرات القليلة التي أعلن فيها استقالته
 كلهم، أبو أياد وأبو جهاد وخالد الحسن ونايف حواتمة، الذين رفضوا فتحعمار وحده، وبين اعضاء قيادة 

بو عمار يسألني عن أجوائهم وكنت أقوم بنقل األجواء إليه على حقيقتها بأنهم يسخنون كان أ. االتفاق
  .عندما احتد الخالف قال لي قل لهم إني مستقيل. الجو ويصرحون ويقولون إنهم ضد االتفاق

  كان ذلك في أي سنة في الكويت؟> 
  .١٩٨٤ نعم في الكويت وأظن ان هذا حصل قبل عام - 
  ن االتفاق ولم يعش طويالً؟ أعل١٩٨٤في شباط > 
بعده .  أي بعد المجلس الوطني الذي عقدناه في كانون الثاني أو شباط١٩٨٣ جنين االتفاق في اوائل - 

نزلت . عقد هذا االتفاق السري مع األردنيين حتى يستخدمه الملك حسين في عالقاته األميركية والدولية
  . ليقدم استقالته مكتوبة:قالوا لي. إليهم وقلت لهم إن ابو عمار مستقيل

  من قال لك ذلك؟> 
ال تأخذها على باب : ذهبت الى ابو عمار وقلت له. ليقدم استقالته مكتوبة: أبو أياد قال بلؤم.  هم- 

إلى جماهير الشعب : وكتب االستقالة التالية. أنا جاهز: فقال لي. قدم استقالة مكتوبة: المزاح، يقولون
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 وقيادة الشعب الفلسطيني قد تخلوا عن دورهم وواجباتهم فتح قيادة حركة الفلسطيني، بما ان اخوتي في
  .كقادة في الدفاع عن مصالح الشعب، فإني اقدم استقالتي، آمالً ان يجدوا من هو أفضل مني

حتى هذه فيها تحريض علينا، هذه ليست استقالة بل بيان : أخذت الورقة ضاحكاً، وأعطيتهم اياها فقالوا
  .استقالة من دون توقيع. ك فإن ياسر عرفات لم يوقعهاتحريض، مع ذل

  كيف انتهت؟> 
اعتبروا االتفاق غير قائم، : أبو عمار قال لهم.  انتهت على الطريقة الفلسطينية الى نوع من المصالحة- 

بعضهم اعتبر أنهم ليسوا ضد . وطبعاً لم يبلغ االردن بذلك، واآلخرون اكتفوا بهز العصا لياسر عرفات
  .ن االتفاق، بل ضد تفرد ابو عمار بعقد اتفاق من دون التشاور معهممضمو

  
  من كان المنافس األول البو عمار؟ أبو أياد؟> 
 -  أبو أياد كانت له عالقة خاصة بأبو عمار الذي كان يحتاج اليه في المفاصل الصعبة، ألن أبو أياد - 

عل المجلس الوطني الفلسطيني بعد خطاب  أن يج١٩٨٨ هو الوحيد الذي كان قادراً عام - على حد قوله 
الوحيد الذي كان .  أي بقبول التنازل عن أربعة أخماس فلسطين٢٤٢ألقاه، يقف مصفقاً بقبول القرار 

قادراً على فعل ذلك بمزج بين الواقعية السياسية والخطاب الذي يصدم األوهام وديماغوجية شعبوية 
 الثعلب السياسي الذي يكمل ياسر عرفات ويسنده في أبو أياد كان. وشعارات الهبة ممزوجة فيها

كل مساومة كان يريد أن يجريها ياسر عرفات كان يحتاج إلى أبو أياد من أجل . المواقف الصعبة
 أو في منظمة التحرير، أو مع اطراف عربية أو على فتحتمريرها، سواء أكانت مساومة داخلية داخل 
أبو أياد كان الذراع الحقيقي لعرفات وسنده، . ضية الفلسطنيةمستوى سياسي بما يخص المفاوضات والق

كما كان أبو جهاد ذراعه الكفاحي في ما يتعلق بملفات مهمة سواء ملف المخيمات في لبنان والصدامات 
  . وغيرها، أو في ملف األرض المحتلة والعمليات في داخلها"أمل"مع 
  حرب في المخيمات؟هل كان أبو جهاد القائد العسكري الذي يدير ال> 
كان يشرف تفصيلياً .  أبو جهاد كان ذراعاً منفذاً ألبو عمار لكن أبو عمار لم يكن يترك هذا األمر ألحد- 

  .على كل األمور
  عرفات ورابين

  ماذا كانت طبيعة العالقة بين عرفات واسحق رابين؟> 
دناه مع رابين في القاهرة في أذكر ان اول لقاء عق.  تطورت العالقة بشكل ايجابي بينه وبين رابين- 

بعدها بنحو شهرين ). سبتمبر( ايلول ١٣، بعد التوقيع على أوسلو في البيت األبيض في ١٩٩٣نهاية عام 
وكان مع أبو عمار أنا . التقينا مع رابين ووفده بكامله وكان معه طاقمه العسكري ورئيس اركانه

بعد . رابين في غرفة وحدهما نحو ساعتينبدأ النقاش بشكل ودي ثم انفرد أبو عمار و. وآخرون
انتم . بسيطة: كيف يمكن أن يبدأ تنفيذ االتفاق في ما بيننا؟ فقال له: خروجهما قال رابين البو عمار

نحن . تنسحبون وانا اسمح لكم أن تكون لكم دورية مشتركة معي ومع القوات الدولية على غور األردن
وصل أبو عمار .  غور االردن وال الضفة، بل هناك أريحا فقطكدنا ننزل تحت األرض، اذ لم يكن هناك

السيد الرئيس يبدو أن هناك سوء فهم تاريخياً في : نظر إليه رابين وقال له بأدب شديد. الى قمة الشجرة
كان يفترض أن نلتقي قبل توقيع االتفاق ألن هناك . ما بيننا، ويبدو أننا ارتكبنا خطأ أنا مسؤول عنه

. على كل حال لم يفت األوان وكل األخطاء قابلة للتصحيح. وء فهم كبيراً بناء على كالمكالتباساً وس
  .وانتهى اللقاء

اسحقوا : علمنا في ما بعد أنه عندما غادر رابين قال لمستشاريه على الطائرة. كان هذا اللقاء األول
بعد شهر التقينا مع رابين . يليس فاهماً أو يريد أن يتالعب مع. عرفات، هو يعتقد أنه سيتسلم كل شيء
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في باريس مصادفة، وكان يبدو كأنه شخص آخر تقريباً وكان أبو عمار حينها يريد ان ال تأتي أموال 
  .الدعم والمساعدات الى مشاريع بل إلى صندوقه وهو يتصرف بها كما يشاء

  ماذا حصل في لقاء باريس؟> 
. ني انصحك وأرجو أن ال تفهم أن هذه نصيحة عدوالسيد الرئيس، دع:  في لقاء باريس قال له رابين- 

نحن أقرب الناس إلى الواليات المتحدة وال يوجد بلد في العالم قريب وحليف للواليات المتحدة مثلنا، 
والواليات المتحدة تعطينا سنوياً باليين الدوالرات، لكن في نهاية كل سنة يرسلون وفداً من الكونغرس 

ونقدم لهم . لى المشاريع وفي أوجه الصرف المتفق عليها حتى آخر دوالريدقق معنا كيف صرفناها ع
هذا ما نقوم به ونحن أقرب الناس الى الواليات المتحدة، فكيف بالنسبة إليك وانت حتى اآلن . هذا الكشف

  .جديد على العالم؟ فلمصلحتك أقبل المعايير الدولية في ما يتعلق بالتعامل مع المساعدات
 رأسه وابتسم ولم يجب، وطبعاً لم يعتبر هذه النصيحة من صديق أو عدو، ولكن أياً كان هز أبو عمار

يين سرائيلوفي بقية اللقاءات مع اإل. مصدر هذه النصيحة لم يكن أبو عمار في ذلك الوقت مستعداً لتقبلها
  .كنت حاضراً إلى جانبه

  يين؟سرائيلهل عقد لقاءات سرية مع اإل> 
كان يحصل عادة لقاء جانبي سري وجرى هذا مع . لى هامش اللقاءات العلنية كانت تتم لقاءات ع- 

بيريز كان يحرص على ان يكون تفاوضه مع عرفات ثنائياً، . رابين وبيريز وباراك وحتى مع نتانياهو
سيدي الرئيس أنت رئيس ولكن أنا وزير خارجية مسكين : وكان يستخدم طبعاً أسلوب التحايل، من نوع

انت صاحب قرار مطلق . يتي، أنت تستطيع أن تأخذ قراراً وأنا ال استطيع ان آخذ قراراًعندي مرجع
وكانوا دائماً، بعدما اكتشفوا نقطة ضعف، يحاولون اللعب عليها وهي حب ياسر عرفات لتعزيز . وسيد

الت سلطته، وكانوا يحاولون ان يساوموه على هذه النقطة، مقابل تعزيز سلطته تعزيز توسعهم في مجا
ياسر عرفات كان يندفع في المفاوضات . هذه كانت النقطة األخطر. أخرى وخاصة في مجال االستيطان

هذه كانت من بين . أحياناً، أحياناً كان ال يعرف جغرافية مدينة أو منطقة ما ويجلس ويفاوض عنها
  .المشاكل

  ألم يلتق شارون؟> 
  . التقى شارون- 
  لم يتصافح معه؟> 
كنا في واي ريفر، ودخل شارون وكان كلينتون ونتانياهو ومختلف الوزراء . حه شارون لم يصاف- 
عندما مر شارون من أمام ياسر عرفات أدى له عرفات التحية العسكرية باعتباره جنراالً . يينسرائيلاإل

إلى جنرال، وكان ياسر عرفات يحب لقب ودور الجنرال أكثر من حبه ألي شيء آخر، لكن شارون لم 
انما ابو عمار التقى . أدى له عرفات التحية ومد يده له، لكن اآلخر مر عليه ولم يسلم. ه بالتحيةيقابل

بعدما أصبح شارون رئيساً . أوالد شارون مرات عدة وكان خالد سالم عادة الوسيط لجلبهم الى ابو عمار
اعطني األمن : ارللوزراء، كانت الرسالة الرئيسية التي نقلها عمري شارون من ابيه الى ابو عم

أبو عمار كان متردداً أن . األمن بمعنى وقف العمليات وسواها. رسالة شفوية. وسأعطيك كل ما تريد
يعطي جواباً باإليجاب على هذه النقطة خوفاً من أن تكون فخاً منصوباً له من ناحية، ومن ناحية ثانية 

. وهذا ما لم يكن يعرفه الكثيرون.  عليهاكانت األمور في مرحلة لم يعد أبو عمار قادراً على السيطرة
هذه كانت ربما بعض النقاط المأسوية في تجربة . لكن أبو عمار عادة يكابر وال يعترف بأنه فقد السيطرة

  .أبو عمار
  المنافسة مع قيادات الداخل

  كيف كانت عالقة ابو عمار مع وفد فلسطينيي الداخل؟> 
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يادات الفلسطينية ليلة مجيء الوفد الفلسطيني من مدريد الى  أنا كنت مع أبو عمار ومع عدد من الق- 
وكان هذا اول لقاء . الجزائر ثم عودته في الليلة نفسها من الجزائر الى مدريد عند افتتاح مؤتمر مدريد

  .كان عرفات يشعر بشيء من المنافسة مع قيادات الداخل. بين ياسر عرفات والقيادات اآلتية من الداخل
  من هم؟> 
الوفد الفلسطيني كان يقوده باالساس حيدر عبدالشافي ويقوده ايضاً من خارج قاعة االجتماعات  - 

هذا الشعور لم يكن مؤذياً في البداية ولم يدفع ياسر عرفات الى تعطيل . بالتعاون مع فيصل الحسيني
د اتفاق مع عمل هذا الوفد والمفاوضات، خصوصاً عندما كلفني انا وابو مازن الذهاب الى عمان وعق

وكتبت باالشتراك مع الجانب االردني .  الفلسطيني المشترك- االردنيين حول صيغة الوفد االردني 
كان يرأس الجانبين ابو مازن وطاهر .  الفلسطيني- الوثيقة المشتركة لتنظيم عمل الوفد االردني 

ث تكون هناك ووضعنا صيغة بحي. المصري الذي كان حينها رئيس وزراء ووزير خارجية االردن
مرجعية عليا هي الملك حسين وياسر عرفات، ثم هيئة تشرف على المفاوضات تضم رئيس الوزراء 
االردني طاهر المصري وأبو مازن وعدداً من الشخصيات من الجانبين، ثم الهيئة المشرفة داخل الوفد 

 الشرعي الوحيد وان كل المشترك االردني الفلسطيني، وأن االردن يلتزم أن منظمة التحرير هي الممثل
هذا االتفاق اراح عرفات كثيراً ومهد . ما يتعلق بالشأن الفلسطيني يعود القرار فيه للفلسطينيين وحدهم

لعالقة ايجابية بينه وبين الملك حسين، وهذا مكننا ابو مازن وانا ان نجد مناخاً ايجابياً يحيط بدور الوفد 
وأبو مازن أصبح هو مرجعية ذلك الوفد، أي كل . شنطن الفلسطيني في مفاوضاته في وا- االردني 

يين تأتي الى ابو مازن وهو يصادق عليها او ال يصادق، سرائيلالتقارير اليومية عن المفاوضات مع اإل
استمرت . وكان هناك نبيل شعث وأكرم هنية مندوبان عن القيادة في االشراف على الوفد في واشنطن

 االحتكاك األول الذي جاء بعد موقف حيدر عبدالشافي في عمان برفضه هذه الصيغة قائمة الى ان بدأ
ثم تطورت االمور . قبول العودة الى طاولة المفاوضات ألن هذا قرار للوفد وليس قرار ياسر عرفات

يون على حنان عشراوي وفيصل الحسيني صيغة سرائيلبحساسية عندما عرض االميركيون واإل
اتي في الضفة الغربية وتقديم مساعدة بمئات الماليين من الدوالرات خالصتها البدء بإقامة حكم ذ

وقتها . لمشروع الحكم الذاتي ليقف على أقدامه والتمهيد النتخابات داخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة
ثارت ثائرة ياسر عرفات واعتبر ان هذه محاولة لاللتفاف عليه وعلى دور منظمة التحرير، ومن هنا بدأ 

 بحساسية شديدة تجاه دور الوفد الفلسطيني الى ان فتح باب اوسلو وانتهى دور الوفد الفلسطيني في يشعر
  .واشنطن بفعل اتفاق اوسلو

  كيف بدأت القناة السرية في اوسلو؟> 
عاد الى ابو مازن الذي وافق على هذه الفكرة، واستشار ياسر .  القناة السرية بدأت مع ابو عالء- 

لكن كما ذكرت، لم يكن أبو عمار يعطيها اهمية كثيراً في البداية، بل . ادق عليهاعرفات بشأنها فص
اعطاها اهمية في ما بعد عندما دخل رابين على الخط ووجه أسئلة حول الموقف الفلسطيني فاعتقد ابو 

  .عمار انها اصبحت أكثر اهمية
اء وانه ساهم عملياً في اسقاط يقال ان ياسر عرفات تقبل بصعوبة فكرة استحداث منصب رئيس الوزر> 

  حكومة ابو مازن؟
 ياسر عرفات لم يقبل وال للحظة فكرة ان يتخلى عن رئاسة الحكومة الفلسطينية بشكل مباشر، - 

وكان يرى .  عاماً انه هو الرئيس لكل هيئة فلسطينية ذات موقع٤٠خصوصاً أن ابو عمار اعتاد طوال 
عن رئيس السلطة وتحويله الى الحكومة وتوحيد األجهزة في فكرة انشاء مجلس وزراء وفصل األمن 

 اجهزة بدالً من تشعبها هو نوع من التآمر لتقييده والحد من صالحياته الى اقصى مدى ٣االمنية في 
ناور ياسر عرفات طويالً حتى ال يوافق على هذه الفكرة واذكر ان . بهدف التمهيد أيضاً إلبعاده وإقصائه

 ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٢وثاً من توني بلير عندما كان رئيساً للوزراء، في منتصف عام اللورد ليفي جاء مبع
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ناقالً رسالة من بلير يقول فيها انه ذاهب الى لقاء جورج بوش في واشنطن وأنه يأمل بأن يحصل على 
واذا كان هذا الكالم مقبوالً فانه يريد ان . موافقة على تعيين رئيس وزراء كامل الصالحية بشكل واضح

ذهبت الى ياسر . التقاني اللورد ليفي في مكتبي. حصل على جواب مكتوب من ياسر عرفات بذلكي
طبعاً بعد مرور اشهر ظل عرفات يرفض . األمور نضجت وال بد من اعطاء جواب: عرفات وقلت له

درس نحن ن: الرسالة تقول. فيها رفضاً قاطعاً أن يعطي مثل هذه الورقة اعد رسالة ليعطيها للورد ليفي
أنا لن أحمل هذه : انا قلت له صراحة. امكانية تعيين رئيس وزراء ذي صالحيات في الوقت المناسب

الرسالة ألن مفعولها سيكون سلبياً للغاية، وأفضل أن أترك األمر وأذهب الى مكتبي ألن الرجل ينتظرني 
أنتم : أبو عمار وقالفثار . وأرجو، من هنا الى ساعة، ان تشاور نفسك وأن ترسل لي جوابا واضحاً

  .هذا الواقع القائم: قلنا له... تريدون اضعافي وانتم يبدو انكم متواطئون ضدي وانتم صرتم
  مع من كنت؟> 
نحن أقرب الناس إليك، نحن جماعتك، رأينا أن تحني : قلنا له.  كنت أنا وصائب عريقات وأكرم هنية- 

ستطيع احد ان يناطح ياسر عرفات أياً كان واذا رئيس وزراء او غيره، لن ي. رأسك امام هذه العاصفة
لذلك ال . ابو مازن سيكون تحت جناحك في كل االحوال. كان المطروح أبو مازن فهو ليس خصماً لك

نعطيهم اياها ونغلق هذا الملف الذي يستخدمونه ضدنا من اجل تبرير الحصار . مبرر لرفض هذا الطلب
رفض كالمنا بشدة وذهبنا واجتمعنا في مكتبي . سلطة الفلسطينيةوالقمع والتخريب الذي يمارسونه ضد ال

وبعد نصف ساعة وصل مغلف من ياسر عرفات يتضمن قبوالً صريحاً بتعيين رئيس . وكان اللورد ليفي
بعدها استدعى أبو عمار . وزراء للسلطة الفلسطينية، أعطيته للورد ليفي فطار من الفرح وعاد الى لندن

  .اسة الوزارةأبو مازن وكلفه رئ
  ابو مازن وابو عمار

  كيف كانت العالقة بينهما؟> 
ألن .  شكل أبو مازن الحكومة، فاعترض ياسر عرفات في البداية على بعض المناصب في الحكومة- 

لم . الحكومة كانت تضمني انا وصائب عريقات كوزيري دولة، واعترض على توزيع مناصب اخرى
 على تحسين تركيب الحكومة وادائها، وانما ألنه كان يريد منذ يكن هذا االعتراض بسبب حرصه فعالً

وابو مازن كان حريصاً على أن يبقى على . البداية ان يؤكد انه هو المرجعية حتى في تعيين الوزراء
تشاور مع ابو عمار وان ال يقوم بأي خطوة من دون العودة اليه بسبب حساسية هذا الموضوع، 

ى التي يتنازل فيها ياسر عرفات عن جزء من صالحياته ولو كان تنازالً خصوصاً انها المرة األول
. ابو مازن كان يريد ان يعين بعض الوزراء في مناصب امنية. لم تكن هناك نقاط احتكاك كثيرة. شكلياً

أبو عمار كان يريد ان يكون هناك وزير للداخلية يتولى . احياناً محمد دحالن واحياناً اخرى نصر يوسف
كانت هذه . ون االمنية فقط ولكن ال تحال مسؤولية األجهزة األمنية الى الحكومة فيفقد السيطرة عليهاالشؤ

وهناك نقاط احتكاك اخرى، أن ابو عمار كان يرغب في توزيع . من بين نقاط االحتكاك الرئيسية
 هذه الرواتب في الرواتب على الضباط والجنود من خالل الدفع النقدي المباشر بحيث يأخذ قائد القوات

سالم فياض كان وزيراً للمال وقتها فأصر على ان يتغير هذا النظام وان يتم تسلم . أكياس ويوزعها
الرواتب عبر البنوك وبحواالت ووفق تداول واسماء وارقام هوية يدقق فيها ألن دفع األكياس هذا ال 

  .يعرف مدى دقته
  ماذا كان منصبك؟> 
حاولت بسبب عالقتي االيجابية جداً مع .  وزير شؤون مجلس الوزراء كان منصبي في تلك الحكومة- 

ابو عمار التقريب باستمرار بين موقفه وموقف ابو مازن الذي تحلى بالمرونة الشديدة على رغم 
القشة التي قصمت ظهر الوضع بأكمله كانت عندما عقدت قمة شرم الشيخ وقمة . استمرار الضغوط عليه
 حضور جورج بوش والملك عبداهللا الثاني والرئيس مبارك والملك عبداهللا بن العقبة بعدها بيوم في
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عبدالعزيز وأبو مازن بديالً من ابو عمار الذي كان محاصراً وممنوعاً من الخروج الى شرم الشيخ، ثم 
انتقل االجتماع الى العقبة في اليوم التالي حيث عقدت قمة ضمت شارون وأبو مازن في حضور جورج 

  . ضيافة الملك عبداهللا الثانيبوش في
 اميركية في ضيافة الملك - ية إسرائيل - بعد شرم الشيخ عقدت قمة ثانية في العقبة ثالثية فلسطينية 

جورج بوش عقد لقاء بحضور شارون ووزرائه وأبو . عبداهللا الثاني الذي لم يشارك في هذه االجتماعات
الذي حصل أن جورج بوش الم . ات ونبيل شعثمازن وأنا وعدد من اإلخوة ابو عالء وصائب عريق

يين على انهم ال يساعدون أبو مازن للقيام بدوره في السيطرة على الوضع وضبط األمن، وبدأ سرائيلاإل
يون، خصوصاً رئيس االركان شاؤول موفاز، يقولون ان الفلسطينيين ليسوا جادين في االمن سرائيلاإل

ال انه حتى يكون الفلسطينيون جادين هم في حاجة الى تعاونكم تولى جورج بوش الرد عليهم وق. وغيره
من هؤالء من : وعندما خرج سأل جورج بوش شارون. ومساعدتكم وليس الى انتقادكم المستمر لهم

اذا كان هؤالء : فقال له. هؤالء من الجماعة العقالنيين والمعتدلين: جماعتك الذين تحدثوا؟ فقال له
  .ألقى ابو مازن كلمة. ون عندك؟ كان الجو ايجابيامعتدلين فمن هم المتطرف

  في اي سنة كان ذلك؟> 
اثار أبو عمار مشهد لقاء القمة . ألقى ابو مازن كلمة ادان فيها االرهاب. ٢٠٠٣ اظن في منتصف - 

على هذا المستوى وهو محاصر في المقاطعة ولم يذكر عنه شيء ولم يشر اليه أحد، ال من القادة العرب 
هذا اثار ابو عمار جداً، لذلك عندما عدنا فوجئنا بعاصفة كبيرة جداً كان هو محركها . غيرهموال من 

وكان يدين صراحة الخطاب الذي ألقاه أبو مازن ويوجه اتهامات شديدة وانتهت هذه الرحلة األليمة بأن 
استقالة الى ياسر ابو مازن ذهب الى المجلس التشريعي وقدم استقالته من منصبه، وقبل هذا سلمني كتاب 

بما ان الثقة غير متوافرة في فأنا ال استطيع ان استمر في أدائي : قال. عرفات في غاية التهذيب والرقة
حملت الكتاب الى ياسر عرفات وكنت اعتقد انه سيرفضه وعندما . هذه المهمة ولذلك اقدم لك استقالتي

 وهو ال يعرف محتواه ألنه كان مغلفاً دخلت شاهد الكتاب وبذكائه الشديد طلب مني ان يحصل عليه
انه : فقال لي فوراً. هذا المغلف يحتوي على رسالة احملها ألنني ارغب منك ان ترفضها: قلت له. كبيراً

أخذ الكتاب وقرأه ثم اعلن امام . نعم وأرغب منك بكل محبة ان ترفضها: قلت له. كتاب استقالة
بعدها لم .  بعدها بتكليف ابو عالء بمنصب رئيس الوزراءوقام. الحاضرين انه موافق على ما ورد فيه

  .اشارك في اي حكومة
  هل استمرت الفجوة بين ابو مازن وابو عمار؟> 
عندما علم ابو مازن ان وضع عرفات .  ظلت حتى قبل اسبوعين من رحيل ابو عمار الى باريس- 

 وصرنا مع ابو مازن نتردد عليه .الصحي اصبح حرجاً للغاية بعدما ساءت حالته الصحية ذهب لزيارته
دعينا . يومياً واحياناً لم نكن نستطيع لقاءه ألنه كان يصاب بحاالت نوم وإغماء طويل وبدأ حجمه يضعف

ابو عمار كان يرفض مغادرة المقاطعة خوفاً من أن ال يسمح له بالعودة اليها، . عدداً من الوفود الطبية
فود اطباء من االردن ومصر وتونس واجمعوا على ضرورة ان احضرنا و. فأخذنا نأتي باالطباء اليه
وجدنا ان افضل مكان هو نقله الى فرنسا، وهو مكان هو يطمئن اليه اطمئناناً . ينقل للعالج في مستشفى

، في مقر ابو فتحفي الليلة التي سبقت سفره الى فرنسا اجتمعنا كقيادة، عدد من قادة المنظة و . شديداً
عة في رام اهللا وقلنا إنه يجب ان نبلغه ان رأينا ان عليه ان ينتقل فوراً الى فرنسا وان عمار في المقاط

من ناحية أخرى انه في . يين موافقون على سفره وعودته ونريد موافقته الصريحة على ذلكسرائيلاإل
سر منظمة فترة غيابه للعالج سيبقى الوضع على ما هو عليه، أبو عالء يدير الحكومة وأبو مازن امين 

التحرير الفلسطينية ويدير الوضع فيها وكل واحد منا يبقى في موقعه ومرجعيتنا ابو عمار ونرسل 
وكلف ثالثة البالغه هذا األمر هم أبو . تقاريرنا اليه، أي ان يطمئن الى ان ال شيء سيتغير في غيابه

ابو عمار . ذه الترتيبات في غيابكتحدث ابو مازن اننا اتفقنا على ه. مازن وأبو عالء وانا، فدخلنا عليه
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كان في وضع متعب، كان يجلس على حافة السرير وشكله منكمش ووجهه مبقع . لم يجب على شيء
يجب ان تذهب الى : قلنا له. بالدم، وكنت لم أره منذ اسبوع ألن االطباء منعوا عنه اللقاءات، فلم يجبنا

دما غادرنا علمنا انه استدعى عدداً من كبار ضباطه عن. على بركة اهللا: فرنسا وهذا رأي االطباء فقال
ترسلون التقارير . اثناء غيابي في باريس ال تتلقوا التعليمات من احد: وعلى رغم حالته المتعبة قال لهم

  .الي واالوامر تتلقونها مني وانا في باريس
  وغادر ياسر عرفات؟> 
  . وغادر ياسر عرفات- 
  ت؟ثم فاز أبو مازن في االنتخابا> 
 فاز أبو مازن في االنتخابات واستمر ابو عالء على رأس الحكومة، حتى حصلت االنتخابات التي - 

  ."حماس الى السلطة"جاءت بموجبها 
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  أغنام فياض وحصار غزة  .٦٥

  داود الشريان
 في وضع فأهل غزة يعيشون اليوم. الحصار الذي تعيشه غزة يذكرنا بالحصار الذي فرض على العراق

هل تذكرون موت االطفال بسبب نقص . غير إنساني، تماما كما عاش العراقيون ايام الحصار الظالم
اليوم يعيش الفلسطينيون ذالً أشد، ووضعاً . األدوية، ولجوء الناس الى براميل النفايات بحثاً عن الطعام

  .ن منظمات اغاثة غربيةوصيحات االستغاثة هذه المرة لم تصدر عن الصحاف، بل ع. اكثر مأسوية
في حصار العراق تابعنا نشاطات المعارضة العراقية في عواصم . المفزع ان المشهد يتكرر بكل تفاصيله

كان نجوم المعارضة يتحدثون عن الطاغية والديكتاتور، ويلوحون بالديموقراطية . الغرب والشرق
اليوم يتصرف . صار على الناسوالسالم، ويعدون الناس بالمن والسلوى، ويتجاهلون همجية الح

يتبادلون التهم ويناكفون بعضهم بعضا، ويتحدثون عن . السياسيون الفلسطينيون بالطريقة ذاتها
السلطة الفلسطينية مشغولة . الديموقراطية والقانون والحكم والشرعية، ويصمتون عن حصار غزة

ير حظائر لألغنام في قرى الضفة، بترتيبات وضعها السياسي، ورئيس وزرائها سالم فياض منهمك بتوف
. هو بالمناسبة يعتقد بأن الصرف على حظائر االغنام من شروط البقاء في االرض، وضرورات النضال

اما الدول العربية فانساقت وراء السياسة، وهي ال تدري ما هي السياسة في سياسة هذا الحصار، صار 
  .ينياكبر همها عقد صفقة بين المقامرين بالشعب الفلسط

في ذلك . الحقاً كشف كولن باول انها كذبة سوداء. ايام تجويع العراق قيل لنا إن صدام لديه اسلحة نووية
الوقت سكتنا على التضحية بالعراقيين من اجل سالم البشرية والقضاء على اسلحة الدمار الشامل، وكسر 

م عن االسباب التي تدعونا الى السكوت لكن هذه المرة نحن ال نعل. ارادة نظام الطاغية، والنتيجة معروفة
وال ندري لصالح من نغلق المعابر، ونمنع الناس . على حصار غزة، فضالً عن مساندته والوقوف معه

هل سيفضي هذا . من كسر الحصار، وما هي مصلحتنا في العالم العربي من تجويع الشعب الفلسطيني
لنفرض ان . ؟ يا له من هدف عظيمفتحار حزب  وإبعادها عن الحكم، وانتصحماسالحصار الى تركيع 

هذا تحقق، رغم انه لن يحصل، فهل تستحق السلطة الفلسطينية التي يتحارب وزراؤها على وكاالت 
  الطحين واألكل السريع، ان نضحي من أجلها بأغنام سالم فياض، فضالً عن ان نضحي بشعب بأكمله؟

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة، 
 
 
  



  

  

 
 

  

            ٣٥ ص                                     ١٢٦٧:         العدد       ٢٥/١١/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

  تكتيك أم تكريس لالنقسام؟: تدعوة الرئيس لالنتخابا .٦٦
  هاني المصري

ال أعرف لماذا، وأنا استمع لخطاب الرئيس الذي دعا فيه إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في بدايـة                 
العام، إذا لم يبدأ الحوار الوطني الشامل حتى ذلك التاريخ، تذكرت دعوة الرئيس السابقة لتنظيم اسـتفتاء                 

، تلك الدعوة التي رغم ما لها وما عليها، ولكنهـا سـاهمت             ٢٠٠٦ريعية عام   شعبي بعيد االنتخابات التش   
بالوصول الى وثيقة األسرى، وثيقة الوفاق الوطني التي مهدت التفاق مكة وتـشكيل حكومـة الوحـدة                 

  .الوطنية
فهل تواجه دعوة الرئيس لالنتخابات هذه المرة، نفس المصير الذي وصلت إليه الدعوة الـسابقة بحيـث                 

ع الجهود الرامية للبدء بالحوار الوطني والهادفة الى إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة؟ أم ستؤدي الـى                تسر
  عكس ذلك تماما، الى تعميق االنقسام ووصوله الى نقطة الالعودة؟

إن الجواب على هذا السؤال، يتوقف على ما الذي يقف وراء الدعوة، وهل هي تكتيـك للـضغط للبـدء                  
 في وصوله الى نتائج ايجابية؟ أم تعبير عن نفاد صـبر، واسـتعداد جـدي إلجـراء                  بالحوار واإلسراع 

االنتخابات دون توافق وطني مما سيؤدي الى تكريس االنقسام وفتح كل األبواب لكل أنـواع التـدخالت                 
  .ية والعربية واإلقليمية والدولية على حساب الدور والخيار الفلسطينيسرائيلوالخيارات اإل

جب أن يكون ساذجا أو جاهال حتى ال يالحظ اختالف الظروف والمصالح واألجندات القائمـة    إن المرء ي  
، يكفي أننا اآلن نعـيش تحـت        ٢٠٠٧ أوائل عام    ٢٠٠٦حاليا، عن تلك التي كانت قائمة في أواخر عام          

 شهرا، ويتعمق كل يوم، وتنـشأ معـه مـصالح           ١٧وطأة انقسام سياسي وجغرافي مضى عليه أكثر من         
  . ألفراد وشرائح مستفيدة منه، ومستعدة للدفاع عنه مما يقف حائال دون تحقيق الوفاق الوطنيونفوذ

 إسـرائيل يجب أن ال ننسى أن من ضمن العوائق الكبرى أن هناك انفصاال جغرافيا بين الضفة وغزة، ف                
ـ               ي اسـتمرار أو    تفصل بين جناحي الدولة الفلسطينية العتيدة، وبالتالي هي تتحكم أو تلعب دورا رئيسيا ف

كما يجب أن ال نتجاهل كذلك االختالفات بين الظروف القائمة حاليا، وتلك التي كانت عام               . إنهاء االنقسام 
، لجهة أن التقديرات في تلك الفترة بأن اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية، اللذين لم يقرا االلتزام                 ٢٠٠٦

أما التقديرات اآلن، فهي    .  على االعتراف الدولي بهما    ية الدولية، كان يمكن أن يحصال     سرائيلبالشروط اإل 
ية، ومـدى   سـرائيل متشائمة عموما، وربما تبالغ كثيرا في توقع ردة الفعل الدولية، وتحديدا األميركية اإل            

ية سـرائيل قدرتها على تعطيل أي اتفاق وطني فلسطيني جديد يتضمن تشكيل حكومة ال تلتزم بالشروط اإل             
  .الدولية

خطر الذي يمثله االحتالل ومشاريعه التوسعية واالستيطانية والعنصرية واالسـتعمارية التـي ال             إال أن ال  
والـشعب  (تتوقف على االطالق، على الفلسطينيين جميعا، والمأزق الذي تعيشه كل األطراف الفلسطينية             

تؤكـد وجـود    في ظل المفاوضات العقيمة والمقاومة المعلقة الى إشعار آخر، تبقى عوامـل             ) الفلسطيني
  .قواسم مشتركة واحدة ويمكن أن توحد الفلسطينيين رغم كل اختالفاتهم وتباين مصالحهم وأجنداتهم

ولكن حتى يكون لهذه العوامل تأثيرها المباشر يجب أن تعبر عن نفسها بتحرك سياسي جوهري ضاغط                
لعواقبه الجسيمة التي   ومتراكم يشارك به كل من يعتبر نفسه متضررا من االنقسام الحاصل، وكل مدرك              

  .ستأخذ معها القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، وستؤدي الى معاناة إضافية لإلنسان الفلسطيني
في نهاية األمر يجب الذهاب الى انتخابات من أجل االحتكام للشعب فالشعب مصدر السلطة والصالحيات               

ولكن االنتخابـات بـدون     . ن وقيادات معينة  والذي يمكنه، وحده، أن يعطي التفويض الالزم لبرنامج معي        
  .اتفاق يسبقها، اتفاق على األقل على إجرائها، ستكون في أحسن األحوال قفزة في المجهول

اتمنى أن تكون دعوة الرئيس فرصة إلنجاح الحوار، وأن ال تكون خطوة لتكريس االنقسام، واال يكـون                 
  .هذا إسقاطا للتمنيات الشخصية على الواقع المرير
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إضافة لما سبق، من المفيد ونحن نتحدث عن االنتخابات أن ال ننسى، أن فلسطين تحت االحـتالل، وأن                  
أكثر من نصف الشعب الفلسطيني لم يشارك وليس من السهل أن يشارك معظمه في االنتخابات القادمـة،     

ـ             رعية مقاومـة   وأن االنتخابات وصناديق االقتراع ليست مصدر الشرعية األساسي أو الوحيد، وإنما ش
االحتالل والكفاح من أجل تحقيق الحرية وحق تقرير المصير وإنجاز الحرية والعودة واالسـتقالل هـي                

ف قبل تأسيس السلطة، وهي التـي تبقـى         .ت.الشرعية األساسية التي استندت إليها الثورة الفلسطينية وم       
على الركائز الوطنية العليا وعلـى      الشرعية األقوى واألفضل خاصة وأننا جربنا االنتخابات بدون اتفاق          

قواعد اللعبة السياسية، وبالتالي لم تكن االنتخابات جزءا من حل المأزق الفلسطيني وإنما ساعدت علـى                
فيجب أال ننسى أن االحتالل العب رئيس وهـو قـرر عـدم االعتـراف بنتـائج                 . مفاقمته أكثر وأكثر  

ى الحكومة التي تـشكلت بعـدها، واحتجـز أمـوال           االنتخابات التشريعية السابقة، وفرض المقاطعة عل     
الجمارك الفلسطينية، والتي تشكل أكثر من ثلث الموازنة، واعتقل عددا من الوزراء وأكثـر مـن ثلـث                  

  .وساهم مساهمة أساسية في وصولنا الى االنقسام. النواب ما عطل المجلس التشريعي
ئز الوطنية العليا على األقـل، وعلـى قواعـد       إن االنتخابات بدون وفاق وطني، وبدون اتفاق على الركا        

اللعبة الديمقراطية، ستؤدي الى تعميق وتكريس االنقسام وتساعد على تعميق ظاهرة وجـود سـلطتين،               
واحدة في الضفة واألخرى في غزة، لكل منهما رئيس ومجلس تشريعي وحكومة منفصلة، وسيؤدي ذلك               

دة عنه ألن هناك االحتالل الذي يـسعى جاهـدا لمنـع            عاجال أم آجال الى انقسام مجتمعي، يصبح ال عو        
تحقيق وحدة الفلسطينيين ألن وحدتهم تجعلهم قادرين على تحقيق أهدافهم وحقوقهم التي لـن تتحقـق اال                 

  .على حساب االحتالل
حتى اآلن لم تنضج شروط إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، ألن هذا الهدف حتى يتحقق ال بد من التوصل                  

 عن سيطرتها االنفراديـة علـى       حماستفاق يخرج به الجميع رابحين، وهذا يكون من خالل تخلي           الى ا 
 ما تستحقه ليس أكثر وال      حماسغزة، مقابل قيام سلطة وطنية تؤمن الشراكة الكاملة للجميع وبحيث تأخذ            

جميع علـى   أقل، وقيام المنظمة بإصالح نفسها وتفعيل مؤسساتها ودورها بحيث تكون قادرة على ضم ال             
أساس برنامج وطني يعيد القضية الفلسطينية الى مكانتها السابقة، ويحدد موقفا مشتركا من المفاوضـات               
والمقاومة وموقع السلطة في النظام السياسي بوصفها أداة في يد المنظمة وتوضـع لخدمـة المـصلحة                 

واألجهزة األمنية، أدوات في    الوطنية بعيدا عن المحاصصة الفصائلية وبحيث تكون الحكومة واالنتخابات          
  .خدمة البرنامج الوطني

وإذا كان االتفاق المطلوب متعذرا، فإن االتفاق الممكن حاليا والبديل عن استمرار وتفاقم االنقـسام هـو                 
تجميد االنقسام والتعايش معه مؤقتا من خالل تشكيل حكومة وفاق وطني توقف التدهور وتعمـل علـى                 

نهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتجري التحضيرات إلجراء انتخابـات          تهيئة األجواء المناسبة إل   
رئاسية وتشريعية في منتصف العام القادم، أي في منتصف المسافة ما بين النهايـة المفترضـة للفتـرة                  

 كـانون ثـاني     ٢٥، والنهاية المتفق عليها للمجلس التـشريعي، فـي          ٢٠٠٩ كانون ثاني    ٩الرئاسية في   
٢٠١٠.  

  عالن الرئيس أبو مازن رئيسا لدولة فلسطينإ
في خطوة مفاجئة أقر المجلس المركزي الفلسطيني تنصيب الرئيس ابو مازن، رئيسا لدولـة فلـسطين ،                 

وال تنطوي هذه الخطوة الرمزية على أهمية       . وهو منصب شاغر منذ وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات        
 إال أن أهميتها تنبع من أنها تأتي في توقيت معـين وكخطـوة              كبيرة، كون الدولة الفلسطينية لم تقم بعد،      

استباقية تهدف الى تعزيز شرعية الرئيس ابو مازن عشية اقتراب التاسع من كانون ثاني القـادم، حيـث                  
تهدد حركة حماس بأنها ستسحب اعترافها بالرئيس بعد هذا التاريخ ألنه يكون استنفد مدته الدسـتورية،                

  .حماس قيمة أكبر من قيمته الحقيقيةوهذا أعطى لتهديد 
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كان يمكن أن يكون لهذه الخطوة قيمة كبرى، لو كانت الدولة الفلسطينية على مرمى حجر، أو لو كانـت                   
ف أصلحت نفسها وفعلت مؤسساتها، وغادرت حالة الشلل التي أضعفت من شرعيتها خصوصا بعد              .ت.م

ها هي وحركة الجهاد اإلسالمي على ربـط         على أغلبية في المجلس التشريعي، وإصرار      حماسحصول  
  .مشاركتهما واعترافهما بالمنظمة بإعادة بنائها من جديد وفق شروط تناسبهما

 بها أو لم تشارك مـع أهميـة مـشاركة           حماسال بديل عن اصالح وتطوير المنظمة سواء إذا شاركت          
مع، والمرجعية العليا، والممثـل  الجميع ألن المنظمة من المفترض أن تكون وأن تبقى الكيان الوطني الجا     

  .الشرعي الوحيد
 ٢٥/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   إذ تسقط سهوا؟"الرئاسة" .٦٧

 عريب الرنتاوي
معلنا ) أبو األديب (لم نرتجف أبدا ، ولم تقشعر أبداننا على اإلطالق ، ونحن نصغي لألخ سليم الزعنون                

فلسطين ، على الرغم من المظهـر االنفعـالي ـ    من رام اهللا ، انتخاب السيد محمود عباس رئيسا لدولة 
االحتفالي الذي تليت به كلمات البيان ، وبرغم التشديد المتكرر على أن االنتخاب تم باإلجماع ، وعبثـا                  

 ونحن نرقب إعالن االستقالل وانتخاب      ١٩٨٨حاولنا استرجاع مشاعرنا الجياشة التي اجتاحتنا في العام         
 .ولة فلسطينالراحل ياسر عرفات رئيسا لد

فالمنصب الذي مأله الرئيس عباس باألمس ، ظل شاغرا ألربع سنوات أو يزيد ، أي منذ أن رحـل أول                    
ياسر عرفات ، اشتملت على كل شيء من المناصب إلى األموال ،            " وراثة"من تقلده ، ولقد كان الفتا أن        

 كاد يصبح نسيا منسيا ، وأحـسب أن         باستثناء هذا الموقع ، الذي بدا الجميع زاهدا فيه وال يريده ، حتى            
كثيرا من الفلسطينيين تساءلوا يوم أمس ما الذي يعنيه انتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين ، ولماذا اآلن ،                  
وخلفا لمن وأين ذهبت صالحيات الموقع والمنصب طوال أربع سنوات ولمن آلت ، إلى غير ما هنالـك                  

 . أن يكون مؤثرا وعاطفيامن تساؤالت جعلت المشهد مؤسفا ومزريا بدل
علـى مـسألة ، ومـاذا عـن         " إجماع طرف "ثم ما حكاية اإلجماع التي يتحدث عنها البيان ، هل يكفي            

للطرف اآلخر ، بل وكيف يمكن للبعض منا أن يستسهل الضحك على ذقوننا ، فيطلـع                " اإلجماع المقابل "
إن كان نصف الـوطن     " اإلجماع" قيمة هذا    علينا ونحن في ذروة انقساماتنا ليزف لنا خبر اإلجماع ، وما          

أو ثالثة أرباعه خارجه ، وحتى إشعار آخر ، وأنا هنا ال أتحدث عن حماس وحدها ، بل عنهـا وعـن                      
" خـارج "أخواتها من الفصائل المقاطعة ، وعن أجنحة وشرائح من داخل فتح ورحم المنظمـة ، وعـن                  

 .نة من الفلسطينيينالمحظور إال على فئات معي" الداخل"يستقوى عليه بـ
لن ننظر إلى ما جرى باألمس في المجلس المركزي ، إال بوصفه حلقة في مسلسل المناكفات الداخليـة ،                   
وهو ذاته المسلسل الذي أوجب استدعاء المنظمة لالستقواء بها على الحكومـة عنـدما آلـت الحكومـة                  

 منصب رئيس الحكومـة ورأى      والتشريعي إلى أيدي حماس ، وقبلها عندما فرض على الرئيس عرفات          
أن األوان قد حان لتجريد الرئيس من صالحياته لصالح رئيس حكومته ، قبل أن تعـاد                " المجتمع الدولي "

، عندما تبدلت الوجوه والسحن ، وهو ذاته المسلسل الـذي           " الغرب الديمقراطي "إليه من جديد وبدعم من      
شرعيات والمناصب واالنتخابات المبكرة والمؤجلـة      يدفع اليوم إلى االستقواء بهذا المنصب في صراع ال        

 .وحكومتي تصريف األعمال والمقالة
، يتوقـع أن    " خطوات أحادية الجانب  "لن ننظر إلى ما حصل باألمس ، إال بوصفه توطئة لما سيأتي من              

تشارك ية طالما أن حماس لن      إسرائيلتبدأ بانتخابات مبكرة في الضفة الغربية دون قطاع غزة ، وبموافقة            
فيها هذه المرة ، ليعلن القطاع بعد ذلك إقليما متمردا ، فتقوم حماس عند نهاية والية عباس بتعيين أحمـد                    
بحر رئيسا مؤقتا للجياع والمحاصرين في قطاع غزة ، فتكتمل دائرة االنقـسام ، وتتـوالى الخطـوات                  
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 شواغر هنا واستكمال التـشكيالت      االنفرادية وأحادية الجانب ، تمديد هنا وانتخابات جزئية هناك ، ملء          
قبـل أن  " باكستان الـشرقية "وقطاع غزة إلى " باكستان الغربية"هناك ، ويوما بعد يوم تتحول الضفة إلى         

 ).أو باألحرى التي ال نعرف(تنفصل رسميا ونهائيا وتصبح بنغالدش التي نعرف اليوم 
يما الكارثة تعتـصر الفلـسطينيين فـي غـزة          مقلق هذا التصعيد المتبادل التي يتزايد إيقاعه تسارعا ، ف         

ومقرف هذا التراشق غير المسؤول باالتهامات التي يتقاذفها مسؤولون متخمون ، فيما بطـون              .. تحديدا
أطفال غزة خاوية حتى من الخبر المدعوم بأعالف الحيوانات ، وفيما ربات البيوت في القطاع ، يعـدن                  

ية العنصرية  سرائيلمؤسف أن نبدأ بتصديق المقولة اإل     . البدائيةإلى عصر اكتشاف النار وإشعالها بالطرق       
 .الشعب الفلسطيني عاجز عن حكم نفسه بنفسه: القائلة

  ٢٥/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
   في مخيم عين الحلوة؟يجريماذا  .٦٨

  الياس خوري
عـددهم  يجب ان نذكّر اوال ان عين الحلوة هو اكبر مخيم فلسطيني في لبنان، وان سكانه الذين يتجـاوز        

الستين الفا، يعيشون اليوم كابوسا جديدا، يتمثل في فوضى القرار السياسي، الذي اوصل المخيم الى حافة                
  .عاصفة مدمرة، قد تتحول الى كارثة شبيهة بكارثة مخيم نهر البارد

ب ، بحـس  'الرجال والبنادق 'ويجب ان نتذكّر ثانيا، ان المخيم الفلسطيني كان وقود القضية، من هنا خرج              
خـالل الغـزو    ' .جـي . بـي . اطفـال ال ار   'تعبير غسان كنفاني، وفي مخيم عين الحلوة بالذات صمد          

فماذا يجري، كـي تتحـول      . وفي ازقة المخيمات ولد حلم التغيير والثورة      . ١٩٨٢ي للبنان عام    سرائيلاإل
  ، الى سؤال ال يعرف احد جوابه؟١٩٤٨القالع البشرية التي بناها الالجئون بعد نكبة 

، يومها تركت المخيمات تحت رحمة      ١٩٨٢تعود المسألة الى الخروج الفلسطيني العسكري من لبنان عام          
لكن مخيم عين الحلوة كان سباقا الى استعادة نفسه، بحيث استطاع مقاتلوه تجنب كـأس حـرب                 . الموت

لكـن  .  لبنـان  المخيمات المريرة، التي كانت انعكاسا مباشرا للقرار السوري بشطب منظمة التحرير من           
نجاح عين الحلوة في تجنب كأس المذابح، سرعان ما تم تهميشه بعد اتفاق الطائف، وبناء نظام الوصاية                 

  .السورية على لبنان
لقد نجح النظام اللبناني الذي تأسس بعد الطائف، في اضعاف الوجود السياسي الفلسطيني في لبنان، وفي                

فمع انحسار نفوذ منظمة التحرير، ومسلسل االغتياالت الذي        . فتح احتماالت فوضى السالح في المخيمات     
طاول كوادرها في لبنان، تركت المخيمات في حال من شبه الفوضى، ومن انعدام المرجعيـة الـسياسية                 

ـ    بخطف مخيم نهر البارد، كما يسمح اليوم، ببدايات هـذه العاصـفة            ' فتح االسالم 'واألمنية، مما سمح ل
  .ين الحلوةالعاتية التي قد تضرب ع

يضاف الى ذلك ان السياسة الرسمية اللبنانية، بعد نهاية الحرب األهلية، تميزت بعنصرية مفرطة ضـد                
الفلسطينيين، ولم تكتف السلطة بمنعهم من العمل، وحجب حقوقهم المدنية واالنسانية، بل وصل األمر الى               

  !حد منعهم من ادخال احجار الباطون من اجل بناء قبور لموتاهم
لمسألة لها اليوم اسم واحد، التحجج برفض التوطين، من اجل تحويل حياة الفلسطينيين في لبنـان الـى                  ا

هل يعقل ان ال يسمح للفلسطيني بشراء بيت في لبنان؟ هل يعقل ان ال يملك الطبيب الفلـسطيني                  . جحيم
ا لمزايدات الطائفيـات    حق العمل في بالد ولد فيها، وولد فيها ابواه؟ ما هذه العنصرية التي صارت ملعب              

  اللبنانية؟
فـتح  'المسألة ليست مسألة محمد عوض او اسامة الشهابي وغاندي السحمراني، وغيرهم مـن جماعـة                

  :، المسألة لها عنوانان'االسالم
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العنوان االول لبناني، ويرتبط بالسياسة العنصرية التي تتبعها السلطة اللبنانية، وهي سياسة افقار وتجويع              
  . ما يسمح لليأس بأن يتحول عنوانا وحيدا لحياة الفلسطينيين في مخيمات لبنانوإذالل، م

. والغريب ان هذه المسألة شبه غائبة عن اهتمامات المدافعين عن حقوق االنسان في لبنان والعالم العربي               
 او كـأن مـا يـسمى رفـضا        . كأن هناك افتراضا سخيفا يشجع على ابقاء الفلسطينيين في الفقر والفاقة          

  .للتوطين، هو مقدمة لتهجير الفلسطينيين الى الدنمارك، او رميهم في البحر
فلـسطين  . ان تجاهل هذا الواقع االنساني، يدين كل الكالم السياسي عن التضامن مع النضال الفلسطيني             

ليست ارضا فقط، بل هي اوال شعب مشرد، ومن يكره الفلسطينيين ويذلهم ال يحق لـه ان يـتكلم عـن                     
  .قضيتهم

حركـة الوطنــية    لـذي يـضرب ال    العنوان الثاني فلسطيني، وهو يرتبط بالتفكك السياسي المخيـف ا         
لوال التفكك والضعف لما اسـتطاعت      . الفلسطينية، والذي ينعكس في شكل مباشر على اوضاع المخيمات        

تدمير مخيم  تيالء على نهر البارد، ولما غادر سكان المخيم بيوتهم، ولما حصلت فضيحة             ح االسالم االس  فت
يجب ان تقال االمور في شكل واضح، ان التخلي عن مخيمات لبنان، او العجز عـن صـون                  . فلسطيني

وان تحميل المسؤولية لآلخرين وحدهم، ال يدل سوى على عمق          . امنها، يتحول اليوم الى كارثة فلسطينية     
  . الهاوية التي سقطت فيها الحركة الوطنية الفلسطينية

يل المخيم او اجزاء منـه، الـى        ير المسموح اليوم، ان يجري تحو     جب ان ينقذ، من غ    ين الحلوة ي  مخيم ع 
كلنا يعرف ان قتلة القضاة االربعة في صيدا اختبأوا وال يزالون مختبئين في المخيم، وكلنا               . ناطق مقفلة م

ات، يعلم ان هناك قوى نبتت كالفطر وتحولت الى ادوات للتخريب، والى دمى في ايدي اجهزة المخـابر                
  .التي تريد تحويل الفلسطينيين الى وقود للفوضى اللبنانية

هناك حاجة لوقفة عقالنية كي تحمى المخيمات اوال، وكي يرتفع الصوت مـن اجـل الحقـوق المدنيـة              
  .للفلسطينيين في لبنان، قبل فوات األوان

  ٢٥/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

   يوسيف من الحمير؟عوفادياهل  .٦٩
   يوسي سريد- هآرتس 

 الذي يتعامل معه يسارع الى      إسرائيلكل شعب   ". كبار الفقهاء "ن المعروف ان عوفاديا يوسيف هو من        م
ولكـن ان   . فاليكن. االعالن عن عظمته التي هي من االمور الشهيرة وليست بحاجة للمزيد من البراهين            
ن التوراه نفسها اقل    كان يوسف بالفعل كبيرا في علم التوراه وقادرا على طحن الجبال ورفعها فربما تكو             

ليس من المعقول ان يكون هو كبيرا والتوراه كبيرة ايضا ان حكمنا علـى االمـور وفقـا                  . مما يقدرون 
  .لتصريحاته ودرره التي يطالعنا بها

كثيرون يوصون بعدم االهتمام كثيرا بتصريحاته التي تتسم بالجهل فكل تعليق عليها حسب رأيهم يحفـزه            
من المحتمل ان يكونوا محقـين  .  اخرى وامطارنا بالمزيد من ابداعاته الروحانية      ويحثه على فتح فيه مرة    

ومع ذلك نقول ان كبير المعلمين واستاذ االساتذة ليس معصوما على الخطأ وليس معفيا              . في موقفهم هذا  
  .منه

م الـرب   علينا ان نتوقع ردا رئاسيا مالئما من شمعون بيريس ايضا الذي اعترف قبل اسابيع عالنية اما               
عندما ال يأتي الحاخام للرئيس كالمعتاد في الـدول         . النه منحنا وجود انسانٍ على مستوى وعظمة يوسف       

ان اراد الحاخام اتـى  . السليمة الطبيعية، ال غرابة ان تغلبت فجاجة رأي كبير الفقهاء على المنطق القويم            
خام متمرغا بتراب قدميه واآلن يعلـو       اليه ولكن بيريس هو الذي أراد وكلف نفسه عناء الذهاب الى الحا           

  ".الغوييم"هذا التراب الى السماء مغطيا كل االطفال الذين اسروا بين االغيار من غير اليهود 
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مرة أخرى سيدعون أمامنا اننا لم نفهم كنه موقفه بالضبط واننا ال نفهم التوراة من سيناء التـي تتحـدث                    
ت أقوال عوفاديا يوسف قد عممت على المأل مـؤخراً منـذ ان             كما ان وردية تحليال   . بلغة االنسان لغتنا  

من الذي سيفـسر    . ادين الصديق شلومو بن ازري باالرتشاء ولم يجدوا له بعد قائماً ناجحا مثله باالعمال             
  لنا اآلن أن الحاخام لم يقصد الثناء عليه فيما قاله؟

عتمد بالتأكيد على الجمرة وهـي      يوسف ي : وفي ظل عدم وجود مفسرين بارزين سأعرض عليكم خدماتي        
ان كان االمر كـذلك     . تقول ان كنا أوالً كمالئكة فنحن آدميين فنحن حمير وليس كحمير بنحاس بن يائير             

فالمالئكة لم يكونوا هم االوائـل وانمـا        . وان كان االعتماد على ذلك فلماذا هذا الهرج والمرج في الواقع          
لذلك في ظل الوضع الناشىء نصبح حميـراً فـي ظـل            . ميعكان اآلدميون هم االوائل وهذا واضح للج      

والحاخام لم يقصد اخراج نفسه من المجموع او عن القاعدة والكفران بالمبدأ فهـو ايـضا       . تناقص الجيل 
شاس ايضا تخرج للبحث عن     . كلما اقتربت االنتخابات يخرج الجميع للبحث عن االصوات       . أشبه بالحمير 

وزعيمهـا الروحـي فـي      . رسة االبتزاز ومحاولة الدخول للحكومة المقبلة     الملكوت في والية كاملة مما    
ولكن يتبين له ولهم ان الملكوت لم يعد مثلما كان ذات مرة وفيه شيء حميري بعـض الـشيء                   . المقدمة
  .اليوم

كل شيء قابل للحدوث وقد تشاء الظروف أن يودع حقيبة التعليم بيد            :  ال يمكن ان يحدث ذلك     -وال تقول   
هم يبحثون عن ملكوت التعليم والتربية وقد يحصلون عليـه ان لـم             . متدين يأتمر بإمرة حاخامه   شخص  

من حقهم ان يعلموا ابنائهم كما يريدون ودربهم ليس درب          . توخى الحذر والحيطة بأنفسنا وبنفوس ابنائنا     
  .البالد كلها التي سبقت نزول التوراة كما ان دربهم ليس دربنا

 كيف نغري الفتيان على االيمـان       -عه عن نهجه في خطبته االسبوعية يوم السبت         يوسف كشف امام اتبا   
ال تتحدث معهم اال بلغة رقيقة مستخدمين الثناء غير الحقيقي حتى           "قال،  " ال يتوجب اهانتهم  : "والتصويت

أثبـت   "قال الحاخام معززا ومدعما خطبته بآية توراتية،      " عليكم أن تتجنبوا تنفيرهم منكم وابعادهم عنكم      
  ".أنك ذكي فيحبونك

لتتخيلوا ما الذي سيخرج من روحه ويفلت مـن لـسانه عنـدما             . فقد أطلقهم وارسلهم ألخيه   " الحمير"أما  
  .ينتهي موسم االغراء بعد االنتخابات وبعد أن تسقط قلعة التعليم والتربية بيديه وبيد المؤتمرين بأمره

أرض الظباء اختفت وعوفاديا    . كان هذا كبير رجال التوراة    يا ويلنا ان كان هذا معلم الجيل وأستاذه وان          
  . الذي يحكمنا بقبعته السوداء- ارض الحمار - إسرائيليوسف هو ملك 

 ٢٥/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  :كاريكاتير .٧٠

  
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 


