
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "جهات فلسطينية ورسمية في السلطة متورطة في حصار قطاع غزة: "هنية
  "تدخل وقح في الشؤون الداخلية" العودةاحتضان سورية لمؤتمر : عبد الرحمنأحمد 

  "إسرائيل" توسط األردن لوقف صواريخها على أبو مرزوق ينفي
  بموجب قرارات رسمية وخطية" مطلوبين"الجيش نفذ عمليات إعدام بدم بارد ضد : "هآرتس"

  عمرو موسى يشّدد على رفضه تحميل طرف بمفرده مسؤولية إرجاء الحوار
 ناهض حتر... حماس ليست وحيدة: ل أبيب ورام اهللاداخلة أردنّية حازمة لدى تم: مقال

االنتخابـات المبكـرة: عباس
ستجرى فـي الـضفة وغـزة       

  بإشراف دولي
 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٢٦٨:         العدد       ٢٦/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٦  "جهات فلسطينية ورسمية في السلطة متورطة في حصار قطاع غزة: "هنية .٢
 ٦ اختراق للقانون األساسي" رئيساً لدولة فلسطين"تنصيب عباس قرار :  المقالةالحكومة .٣
 ٧  بالحواررفع الحصار واتخاذ قرارات جدية للتقدم من الوزاري العربي تأمل ة المقالة حكومال .٤
 ٧   واحداًن يمدد يوماًلوعباس ... ما زال ملف الحوار الوطني بيد المصريين: عمرو .٥
 ٨  الصمت الدولي الفاضح واالنتقادات الخجولة لسياسة حصار غزة  تدين فياضحكومة .٦
 ٨ لرفع الحصار عن غزة" العمل الفوري" إلى أوروباعريقات يدعو  .٧
 ٨  الشرع في دمشق ويشيد بملتقى حق العودةالقدومي يلتقي  .٨
 ٨   إلنجاح الحواراألجواءتح وحماس بتهيئة ففي رسالة له طالب يدويك  .٩
 ٩   يصدر أحكاماً بحق ثالثة نواب فلسطين ويؤجل محاكمة دويكالقضاء اإلسرائيلي .١٠
 ٩   على النأي بالحج عن اختالفات السياسة حريصة الحكومة المقالة:وزير األوقاف .١١
 ٩  "ي دخلت المخيماتتر اإلرهابية العلى العناص"ي سيقضيةلبنان مع الحكومة الالتنسيق: المالكي .١٢
    

    :المقاومة
١٠       "إسرائيل"توسط األردن لوقف صواريخها على  أبو مرزوق ينفي .١٣
١٠  الخارج والداخل حول السيطرة على غزةب تها عن خالفات بين قيادأنباءحماس تنفي  .١٤
١١  لقاء نوعي بين مشعل والقدومي في دمشق": قدس برس"مصدر فلسطيني لـ .١٥
١٢  التخاذ مواقف متوازنة من الخالف الفلسطيني الداخليالوزاري العربي حماس تدعو  .١٦
١٢   الحركة لم تتلقى أي جديد حول موضوع األسرى: "هآرتس"حماس رداً على ما نشرته  .١٧
١٢  ي تقدم والتسريبات تهدف لجس نبض المقاومةليط لم يشهد ااملف ش:  مجاهدأبو .١٨
١٢   على معبر رفح للمطالبة بسفر الحجاج وكسر الحصاراً حاشداًاعتصامفصائل تنظم  .١٩
١٣  "تدخل وقح في الشؤون الداخلية" العودةاحتضان سورية لمؤتمر : عبد الرحمنأحمد  .٢٠
١٤   على محاكمة سعدات احتجاجاًاعتصامات للجبهة الشعبية .٢١
١٥   طردها من الساحة السياسيةإلى لنوابها تهدف "إسرائيل" محاكمة أنحماس تؤكد  .٢٢
١٥   ألزمة الداخليةيكرس ا" لدولة فلسطين"انتخاب عباس رئيساً : البطش .٢٣
١٥  مازن خطوة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينيةأبوانتخاب : جبهة التحرير .٢٤
١٥  والحكومة المقالة ترحب..  قطاع غزة عبر معبر ايريزإلى يعوداحمد حلس  .٢٥
١٦   تمرار الحصار والعدوان على غزة هدفه ابتزاز المقاومةاس: حماس .٢٦
١٦  اشتباكات بين طالبات فتح وحماس: جامعة األقصى في غزة .٢٧
١٦  األضحى تلّوح بعمل أمني محدود بعد عيد األنصارعصبة : مخيم عين الحلوة .٢٨
    

    :ياإلسرائيلالكيان 
١٦  "اسرائيل"الفساد يتفشى في : استطالع  .٢٩
١٧  أولمرت وبوش مقتنعان بإمكانية التوصل التفاق سالم خالل الشهرين المقبلين .٣٠
١٧   جب قرارات رسمية وخطيةبمو" مطلوبين"الجيش نفذ عمليات إعدام بدم بارد ضد : "هآرتس" .٣١
١٨   يدعون إلى التهدئة ومحاورة حماسإسرائيليون .٣٢
١٨    تواصل اغالق المعابر التجارية متذرعة باستمرار سقوط قذائف"اسرائيل" .٣٣
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١٨  اإللكتروني Youtubeموقع  تطلق قناة عربية على "سرائيلا" .٣٤
١٩  ترفض االنسحاب من الجوالن" إسرائيلية"أغلبية : استطالع  .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٩   معابرالاالحتالل يتذرع بحجج واهية من أجل استمرار إغالق : الخضري .٣٦
٢٠  طة تتجه لالستعانة بخط الربط الكهربائي بين مصر واألردنالسل .٣٧
٢٠  حجاج غزة يطالبون بمنحهم تأشيرات ألداء الفريضة .٣٨
٢٠   يدين االعتداء على مقبرة النبي داود في القدسالتميمي .٣٩
٢٠  ب غزة ورام اهللا بعدم تسييس موسم الحج تطال" الضمير" .٤٠
٢١  يحّملون حماس مسؤولية إفشال اجتماع القاهرة% ٦٢: استطالع .٤١
٢٢  أهالي الشهداء يطلبون تدخال دوليا الستالم جثامين أبنائهم .٤٢
٢٢ تنديدا بسرقة أموال األسرىرى في غزة ألهالي األسمسيرة  .٤٣
٢٢ تطالب بموقف صارم ضد سياسة هدم ومصادرة منازل المقدسيين" القدس الدولية" .٤٤
٢٣ راء حصار غزة منذ بداية العامج امرأة ١٣وفاة  :مركز حقوقي .٤٥
٢٣ عالم فلسطيني ينضم إلى لجنة تحكيم جائزة جاليليو الدولية للبصرياتأول  .٤٦
   

   :اقتصاد
٢٣ نقص الشواكل في غزة يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين .٤٧
 ٢٣  العالميةإحدى الشركات  سوق فلسطين المالي يوقع اتفاقية للتداول عبر االنترنت مع .٤٨
 ٢٤  افتتاح جمعية الصداقة والتعاون الفلسطينية اليونانية: رام اهللا .٤٩
   

   :صحة
 ٢٤   أصبحت في خطر في غزةحياة مئات المرضى .٥٠
 ٢٤    اآلبارارتفاع أعداد المصابين بأمراض الكلى بفعل شرب مياه .٥١
   

   :ثقافة
 ٢٤  مسلسل االجتياح األردني يفوز بجائزة مسابقة إيمي األميركية .٥٢
   

   : األردن
٢٥  البشير يؤكد أهمية التحرك الدولي لرفع المعاناة عن القطاع .٥٣
٢٥ مم المتحدة تنديدا بحصار غزة أمام مقر األاعتصام .٥٤
   

   :لبنان
٢٥  بري يدعو إلى تحرك عربي لكسر الحصار عن غزة .٥٥
٢٥   سيكون أعظم"إسرائيل" دمار "..ردا على باراك" حزب اهللا" .٥٦
٢٦  حدة يؤكد رفض لبنان التوطينالسفير اللبناني في األمم المت .٥٧
٢٦   لغزةاإلسرائيلييستنكر الحصار " المستقبل"تيار  يقطاع التربية ف .٥٨
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   :عربي، إسالمي
٢٦ عمرو موسى يشّدد على رفضه تحميل طرف بمفرده مسؤولية إرجاء الحوار .٥٩
٢٧  ويؤيد دعوة مشعل إلى مزيد من الحوار عمرو موسى يحذر من تداعيات االنقسام الفلسطيني .٦٠
٢٧      المجتمع العربي واإلسالمي يتضامن مع الفلسطينيين بالكلمات .٦١
٢٨  متمرداًاقتراح بفرض عقوبات على حماس وإعالن قطاع غزة إقليماً  .٦٢
٢٨   اإلخوان ترسل قوافل إغاثة غزة: مهدي عاكف يستنهض المصريين .٦٣
٢٨  أصوات مصرية تندد تواصل إغالق معبر رفح .٦٤
٢٩  غضب شعبي بسبب الحصار عن غزة: مصر .٦٥
٢٩  ينة مساعدات ليبية تبحر إلى غزةسف .٦٦
٢٩  "إسرائيل" مدفوع األجر يحمل علم ترفض نشر إعالن برائحة تطبيعية" الخليج" .٦٧
٣٠ غزة مرآة المتغطرسين: أحمدي نجاد .٦٨
   

   :دولي
٣٠  ملموس ف يحتاجون لكلمات التعاطف بل إلى تصرأهالي القطاع ال: جون جينج .٦٩
٣٠  عدم قيام الدولة الفلسطينية أعظم حاالت فشل األمم المتحدة: بروكمان .٧٠
٣٠  ساركوزي قلق من األوضاع في القدس ويدعو إلى عدم تغيير معالم عاصمة الدولتين .٧١
٣١  اكاديمي امريكي بارز يفضح مبررات الصهيونية في محاضرة بجامعة لندن .٧٢
٣١   دولة فلسطينية مستقلة  إقامةنتطلع إلى التعايش والحوار هما قيم إنسانية: الرئيس اإليطالي .٧٣
٣١  " يوماً في نابلس٣٦٥" دول أوروبية بعنوان افتتاح معرض تضامني ثقافي في عدة .٧٤

   
   :مختارات

٣٢  منتصف السنة المقبلة"تعويم الدوالر" تتجه إلى ةاألسواق األميركي .٧٥
   

    :حوارات ومقاالت
٣٢  ب قبل تنفيذه بقرار االنقال"حزب اهللا"حماس أبلغت طهران ودمشق و : عبدربه .٧٦
٣٨  ناهض حتر... حماس ليست وحيدة: مداخلة أردنّية حازمة لدى تــل أبيب ورام اهللا .٧٧
٤١  حسن نافعة...  المبادرة العربية؟"إسرائيل"ماذا لو قبلت  .٧٨
٤٣  عريب الرنتاوي... ريف أعمالقيادات تاريخية وقيادات تص .٧٩
٤٥  ماجد عزام... الغطرسة اإلسرائيلية والسوريالية الفلسطينية .٨٠
    

 ٤٦  :كاريكاتير
***  

  
  االنتخابات المبكرة ستجرى في الضفة وغزة بإشراف دولي: عباس .١

 الرئيس الفلسطيني محمـود      أن  فتحي صباح  ،غزة مراسلها في نقالً عن    ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
وأكد أمس أنـه سـيتم      . عباس تراجع عن فكرة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية فقط           

من يـأتي   "تنظيمها في الضفة وقطاع غزة، واعداً بإصدار المراسيم الخاصة بهذا الشأن، وقال عباس إن               
ع، يجب أن يقبل بحكم صندوق االقتراع، فالديموقراطية ليست لمـرة واحـدة             عن طريق صندوق االقترا   
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وخاطب الرئيس قادة حركة حماس في تصريحات صحافية عقب ترؤسه جلسة الحكومـة              ".وانتهى األمر 
عليهم أن يفهموا أنه ال بد في النهاية من إجراء االنتخابات، فهناك مسلسل من              "في رام اهللا أمس، قائالً إن       

خابات في كل مؤسسات الدولة، سواء المجلس التشريعي أو النقابات أو المؤسسات أو غيرها، وإذا لم                االنت
  ".ينجحوا فعليهم أن يقروا بذلك كما فعلنا نحن من قبل

، متوقعاً  "مراقبين دوليين أياً كان عددهم أو الجهة التي يمثلونها، ليأتوا ويشاهدوا ويراقبوا           "وطالب بوجود   
هناك أشياء كثيرة   "وقال إن   ". ابات حرة وشفافة نتائجها مضمونة األمانة كما فعلنا من قبل         انتخ"أن تكون   

  ".مطلوبة مثل القوانين والمراسيم التي ستقرر، وستستمر الحكومة في عملها
 إجـراء وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إلى أن الرئيس يعتـزم                

الدعوة لالنتخابات ستعلن في أوائل كانون      " أبريل المقبل، وقال إن      /اسية وبرلمانية في نيسان   انتخابات رئ 
، إذ ينص قانون االنتخابـات علـى صـدور          " يناير المقبل، وستجرى االنتخابات بعد ثالثة شهور       /الثاني

  .مرسوم رئاسي قبل موعد االقتراع بثالثة شهور على األقل
 الـرئيس   أن منتصر حمـدان ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديـدة،   وأضافت  

 لن يكون هناك أي اتفاق ال تكون القدس في مقدمته ولن نقبل بالعالم كله بـديالً               "محمود عباس قال أمس،     
 ". جنب مع كامل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبناإلىعنها جنبا 

ج قطاع غزة من السفر لتأدية فريضة الحـج، التـي        استنكر الرئيس عباس محاوالت حماس منع حجا      كما
 الخمـسة،   اإلسـالم وصفها بالتصرفات العدوانية واالنتهازية ومحاولة لتعطيل ركن أساسي من أركـان            

مؤكدا استمرار السلطة الوطنية بجهودها لتمكين حجاج قطاع غزة من تأدية فريضة الحج وتوفير كافـة                
 .إجراءاتغم كل ما تقوم به حماس من  لهم أسوة بحجاج الضفة، راإلمكانيات
الـرئيس   أن    يوسـف الـشايب    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن،   وجاء في   

الفلسطيني قال إن المؤتمر السادس لحركة فتح يجب أن يعقد قبل نهاية العام الحالي من أجـل أن تـأتي                    
وأضاف خالل استقباله ألقاليم فتح      .ة المشروع الوطني  األجيال الجديدة وتأخذ دورها في قيادة فتح صاحب       

نحن مصممون على الحوار الوطني ألننا أصحاب       : المنتخبة في الضفة الغربية بمقر الرئاسة في رام اهللا        
 .المشروع الوطني، ونحن ال نلغي أحدا، وإذا طلبت مصر استئناف الحوار فسنلبي الدعوة علـى الفـور                

ضعت شروطا واهية من أجل إفشال الحوار، مشيرا إلى أن مصر قبلـت             وأكد عباس أن حركة حماس و     
  .، ورغم ذلك لم يشاركوا في جلسات الحوار١٣كل شروط حماس الـ

  ".هذا القرار سخيف وال يستحق أن يناقش"وحول حظر نشاط فتح في قطاع غزة، قال عباس 
كمشروع الدولة ذات الحدود المؤقتـة      وشدد عباس على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أية مشاريع مؤقتة،            

نريـد اتفاقـا    "وقال الرئيس الفلسطيني     .التي قدمته حماس لسويسرا، وأراد إسماعيل هنية تسويقه للعرب        
سياسيا شامالً على أساس الدولتين، والتمسك بالثوابت الوطنية، وعندما يتم التوصل إلـى هـذا االتفـاق                 

وأكد عبـاس أن اسـتمرار       ".قول رأيه في االتفاق النهائي    سنعرضه على الشعب في الداخل والخارج لي      
، مصلحة فلسطينية، ألنها جعلت العالم يقول إن الجانب الفلسطيني قام           اإلسرائيليالمفاوضات مع الجانب    

  .بما عليه، والذي عطل التوصل إلى اتفاق األزمة الداخلية اإلسرائيلية
تحديـده شـهر      نفى ه ياسر عبد رب    إلى أن  يت لحم بمن   ٢٥/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية،    وأشارت  

 أننـا تحـدثت     أ": وقال لوكالة معا  ،   االنتخابات التشريعية والرئاسية   إلجراء المقبل كموعد    أبريل/ نيسان
 أشـهر  ثالثـة    أمامهـا الرئيس سيعلن عن دعوة النتخابات مطلع العام ولجنة االنتخابات حسب القانون            

 هضاف عبد رب  أو ". مازن أبوديد موعد محدد هو من اختصاص الرئيس         االنتخابات وتح  إلجراءللتحضير  
 في غـزة وان عـدم       "االنقالب" إلنهاء المثلى   اآللية انتخابات عاجلة باعتبارها     إجراءانه من الضروري    

  . سيكرس االنقسام وهذا سيشكل خطرا كبيرا على المستقبل الفلسطينيإجرائها
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 هدفها الحفاظ على    أشياء حماس تتذرع بعدة     إن ه قال عبد رب   ، تلك االنتخابات  إجراءوحول رفض حماس    
 يدعو  أن الرئيس ال يحق له      أن هناك اعتراضا سياسيا من حماس يتمثل في          إن :وأضافحكمها في غزة    

 وزيرا لها لم يقـسموا اليمـين        ١٦ وإضافةالنتخابات وهم يحق لهم مثال ان يشكلوا حكومة غير شرعية           
كذلك رئيس المجلس التشريعي فقد شرعيته الن الدورة التشريعية تنتهـي كـل             " :وتابع قائال  ".الدستوري

  ". بمرسوم رئاسي ومع ذلك هم ينتهكون القانونأ تبدأنعام ويجب 
 في غزة فهـي     إجراءها منعت   وإذا االنتخابات   إجراءن حماس عليها الموافقة على      أ إلى ه عبد رب  وأشار

لن تحصل انتخابـات فـي الـضفة وحـدها الن           ": ضافأو ". الشعب الفلسطيني  أمامستتحمل المسؤولية   
  ". وحدة الوطن وحماس ترفضها لتكريس االنقالبإعادةاالنتخابات هدفها 

  
 "جهات فلسطينية ورسمية في السلطة متورطة في حصار قطاع غزة" :هنية .٢

ى قطاع غزة، استنكر رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية استمرار الحصار عل
واتهم في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث الحقا جهات رسمية في السلطة الفلسطينية بالتورط في هذا 

أستطيع أن أؤكد أن جهات فلسطينية ورسمية متورطة في هذا "وقال . الحصار الذي دخل أسبوعه الرابع
ورغم رفضه ". ابر مغلقةالحصار، متورطة في هذا الوضع الذي تمر به غزة، متورطة في إبقاء المع
محمود (الرئيس أبو مازن "تحديد أسماء معينة، فإنه أشار إلى تورط مستويات فلسطينية قيادية، قائال 

 ". ال أعفيه مما يجري على األرض وال أعفيه من هذا الحصار) عباس
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
 ختراق للقانون األساسيا" رئيساً لدولة فلسطين"قرار تنصيب عباس :  المقالةالحكومة .٣

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة، أن قرار المجلس المركزي بتنصيب رئيس            :مصطفى حبوش  - غزة
يائسة لاللتفاف على استحقاق االنتخابات الرئاسـية        محاولة  " رئيساً لدولة فلسطين  "السلطة محمود عباس    

ال يملك مصادرة قرار الشعب الفلـسطيني       "المركزي   واختراق للقانون األساسي، مشددة على أن المجلس        
باعتبارها ليست جـزءاً مـن صـالحيات المجلـس      باالنتخاب الحر فضال عن عدم قانونية هذه الخطوة   

    . هنيةإسماعيلجاء ذلك خالل االجتماع األسبوعي للحكومة برئاسة  ". المركزي
 شعبنا الفلسطيني وخاصـة فـي       ودانت الحكومة في بيان لها صدر أمس، استمرار الحصار الظالم على          

 اإلنـسان خرقا فاضحا لكل قواعد حقـوق       "الحادي والعشرين على التوالي، معتبرة إياه        قطاع غزة لليوم    
 برعايـة  إليهـا  وخرق لتفاهمات التهدئة التـي تـم التوصـل    اإلنسانيوالقانون الدولي   والقانون الدولي   

تفاق والمجتمـع الـدولي والمؤسـسات الحقوقيـة         األطراف الراعية لهذا اال    ودعت الحكومة    ".مصرية
 الشعب الفلسطيني من عملية القتل البطـيء التـي          إلنقاذالتدخل العاجل    والمؤسسات الدولية ذات العالقة     

إن استمرار الحصار بهذه الطريقة وعدم فـتح        " :وقالت   .شعبنا في القطاع   تقوم بها قوات االحتالل بحق      
  " التهدئة في غرفة اإلنعاش بنا يجعل  احتياجات شعوإدخالالمعابر 

بـإدراج   وأشاد البيان بالطلب السوري من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب               
الحـصار   قضية الحصار على جدول األعمال، داعية الدول العربية لتفعيل قراراتها السابقة بكسر وإنهاء              

والسبل، وخاصة فيما يتعلق بفـتح معبـر رفـح أمـام حركـة      عن شعبنا في قطاع غزة بشتى الوسائل  
وجددت الحكومة تأكيدها على أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيـد السـتعادة               . المواطنين والبضائع  

الجميـع للعمـل     الوحدة، داعية الجامعة العربية لالستماع لكل األطراف والوقوف على مسافة واحدة من             
 إنما  األزمةالدعوات لتحميل طرف أيا كان مسؤولية       "الحكومة في بيانها أن     واعتبرت   .على رأب الصدع  

وثمنت الحكومة ما صدر عن مؤتمر العودة الذي عقد في دمـشق       ".تصعيد األزمة وليس حلها    يقصد منه   
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التمسك بحق عودة كل الالجئـين إلـى         الالجئين الفلسطينيين بالعودة، مشددة على       من التركيز على حق     
  . وشكرت الحكومة سوريا الستضافتها لهذا الملتقى .٤٨ وبيوتهم التي طردوا منها عام ديارهم

   ٢٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  بالحواررفع الحصار واتخاذ قرارات جدية للتقدم من الوزاري العربي تأمل  المقالة ةحكومال .٤

" الحيـاة "لة في غزة طاهر النونو لـ        قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقا      : محمد الشاذلي  -القاهرة  
وزراء الخارجية العرب اليوم في     ، خالل اجتماع    عربيةال [إن حكومته تأمل في أن تكون قرارات الجامعة       

األول هو تطبيق قرار رفع الحصار عن غزة إلنهاء معاناة أهلها التي وصلت إلى              " في اتجاهين،    ]القاهرة
 ".جدية للتقدم لتهيئة المجال لتحقيق مصالحة فلـسطينية حقيقيـة         حد غير معقول، والثاني اتخاذ قرارات       

حماس ال تنتظر من وزراء الخارجية تسمية طرف معطل، لكنها تنتظر خطة لكيفية تحقيـق         "وأوضح أن   
  ".تقدم في سبيل مصالحة حقيقية، وليس مجرد اجتماع يكون غطاء للتمديد للرئيس محمود عباس

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
   واحداًلن يمدد يوماًوعباس ...  زال ملف الحوار الوطني بيد المصريينما: عمرو .٥

، إن ملف أمس قال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، : وفا–القاهرة 
المصالحة الوطنية ما زال بيد األشقاء المصريين، وإن السلطة الوطنية تثق بهم كطرف قادر على إنهاء 

إلى أن مصداقية جامعة الدول العربية خالل " وفا"وأشار عمرو في حديث مع وكالة  . الراهنةاألزمة
اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل على المحك، والجماهير تراقب وستصدر حكمها على قرارات 

وقال عمرو إن سقف  .الجامعة الخاصة بالحوار الوطني في ضوء مصداقية هذه القرارات وفاعليتها
توقعاتنا ليس مرتفعاً الجتماع وزراء الخارجية العرب، ألن التوافق العربي دائماً يتم بصيغ عامة أكثر 

  .منه بالتخصيص وبالتالي نراعي هذا الوضع
وأكد أن تذرع حماس بموضوع االعتقال السياسي لمقاطعة جلسات الحوار الشامل هو غير صحيح، 

وردا على ادعاء موسى أبو  .د معتقلين سياسيين بالضفةوجاء من باب الدعاية والتبرير، لعدم وجو
مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بأن حركته ستشارك باجتماعات وزراء الخارجية العرب، 
 .أوضح عمرو أن هذه التصريحات أثارت بلبلة، وعكرت األجواء التي تعمل بها جامعة الدول العربية

 غير صحيح ألن عمرو موسى يعرف طبيعة األمور جيدا وقوانين كنت متيقنا أن هذا الكالم: وتابع
الجامعة واختصاصاتها، وألن الجامعة العربية تستقبل الجهات الشرعية، وليس المليشيات، ومن هنا كنت 

 .واثقا أن الجامعة لن تستقبل إال وفد السلطة ومنظمة التحرير
الرئيس محمود عباس لن : مقبل، أجاب عمرويناير ال/ كانون الثانيوحول ما سيحدث بعد الثامن من 

يمدد يوما واحدا، وهو سيستمر بمهامه لحين إجراء االنتخابات، والرئيس وفق الدستور سيستمر بمهامه، 
 .وسياسيا العالم كله يريد من سيادته أن يكمل المسيرة لحين إجراء االنتخابات

 على أن حماس هي آخر عمروعام المقبل، شدد وردا على ادعاء حماس بأن والية  الرئيس تنتهي بداية ال
أريد أن أعرف على أي نصوص : من يحق له الحديث عن القانون والنظام والقانون األساسي، مضيفا

 حماس عبء على قطاع غزة، أنوأوضح عمرو  .؟!استندوا في انقالبهم على الشرعية في قطاع غزة
مرد يجب أن ينتهي سريعا ألن الضحية الشعب وغزة باتت عبئا على حماس، وأن ما يجري هناك هو ت

أن منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها هي الشرعية، وأنه ال يوجد : الفلسطيني وقضيته العادلة، مضيفا
 .أية جهة تعترف بسلطة حماس في غزة

 ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
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  سة حصار غزةالصمت الدولي الفاضح واالنتقادات الخجولة لسيا  تدين فياضحكومة .٦
 مجلس الوزراء الصمت الدولي الفاضح واالنتقادات الخجولـة لـسياسة           أدان:  منتصر حمدان  -رام اهللا   

 تدهور خطير في األوضـاع      إلىنسانية والظالمة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي أدت           الحصار الإل 
 أبشع ممارسة لـسياسة العقـاب        خطيرة، والتي تمثل   إنسانيةالمعيشية والصحية التي تهدد بحدوث كارثة       

الجماعي المتصاعدة، وتشكل خرقا فاضحا لكافة المواثيق واألعراف الدولية ولمبادئ القـانون الـدولي              
وأكد المجلس على الدعوة التي وجهها المجلـس المركـزي لمنظمـة             . واتفاقية جنيف الرابعة   اإلنساني

 علـى رفـع     "إسـرائيل "قف وقرار دولي يجبـر       مجلس األمن الدولي التخاذ مو     إلىالتحرير الفلسطينية   
الحصار عن قطاع غزة، ووجوب تحرك الدول العربية الفوري، وكذلك تحرك كافة األطـراف الدوليـة                

 . لوقف الممارسات، وااللتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية"إسرائيل"للتدخل العاجل والضغط على 
 ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
 لرفع الحصار عن غزة" العمل الفوري" إلى وباأور يدعو عريقات .٧

دعا صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير          : )وكاالتال ( - غزة – رام اهللا 
 .الفلسطينية االتحاد األوروبي إلى العمل الفوري لرفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطـاع غـزة              

ضرورة فتح المعابر وتأمين الحاجـات  "لعملية السالم مارك أوت وأكد عقب لقائه مع المبعوث األوروبي  
  ".األساسية لمليون ونصف المليون فلسطيني من أدوية ومواد غذائية ووقود

ونقل البيان عن أوت تأكيده على أن رئاسة اإلتحاد األوروبي ممثلة بخافيير سـوالنا المنـسق األعلـى                  
سيبعثون برسالة  "سة الفرنسية له ومفوضية اإلتحاد األوروبي       للسياسات األمنية والخارجية لالتحاد والرئا    

للحكومة اإلسرائيلية يطالبون فيها برفع الحصار عن غزة وتأمين الحاجات اإلنسانية ألبناء القطاع بعيـدا               
  ".عن استخدام الحاجات اإلنسانية للضغط السياسي

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  د بملتقى حق العودةالقدومي يلتقي الشرع في دمشق ويشي .٨

أشاد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية            ":الخليج "- دمشق   -القاهرة  
. بالنتائج التي خرج بها الملتقى العربي الدولي لحق العودة والذي اختتم أعماله مساء أمس األول بدمـشق           

نائب الرئيس السوري على أهمية الملتقـى ومـا         وشدد القدومي خالل لقائه في دمشق مع فاروق الشرع          
الداعي للدفاع على حـق     " إعالن دمشق العالمي لحق العودة الفلسطيني     "جاء ببيانه الختامي تحت عنوان      

وأكد ضرورة العمل علـى تـضافر        .العودة وأنه ال يسقط بالتقادم وال يحق ألي جهة كانت التصرف به           
ة سياسات االحتالل ودعا األطراف الفلسطينية للحـوار إلنهـاء          جهود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجه     

  .حالة االنقسام على الساحة الفلسطينية
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   إلنجاح الحواراألجواءالب في رسالة له فتح وحماس بتهيئة يطدويك  .٩

  عزيز دويـك الـذي يتواجـد فـي         .دالفلسطيني  طالب رئيس المجلس التشريعي      : اشرف الهور  -غزة  
 . الحـوار  إلنجاح المناسبة   األجواء حركتي فتح وحماس بضرورة تهيئة       اإلسرائيليمستشفى سجن الرملة    

 الحوار  بإنجاح ضرورة االستجابة للمطالب الشعبية      إلى الحركتين   أمسودعا دويك وفي رسالة له نشرت       
الت المالحقـات    اللحمة، والتواصل الجغرافي بين الضفة والقطاع ووقف كافة حم         وإعادةورأب الصدع   

ن أ األصـل "وقال   ." سراح المعتقلين الفصائليين مهم جدا     إطالق" حسن النوايا بـ     إبداء أنورأى   .األمنية
 شعبنا من فتح وحماس     أبناء" أن إلى، الفتا   "مثل هذه الخطوة تقدر وال تعتبر تنازال عن ورقة في الحوار          
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 يأخذوا دورهم الريادي الحقيقـي فـي        أنجب   ال يكون مكانهم سجون السلطة وي      أنوباقي الفصائل يجب    
  ."قيادة هذا الشعب

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   يصدر أحكاماً بحق ثالثة نواب فلسطين ويؤجل محاكمة دويكاإلسرائيليالقضاء  .١٠

اب في التشريعي الفلسطيني عن حركـة  والنعلى  اإلسرائيليةحكمت محكمة عوفر   : اشرف الهور  -غزة  
 محاكمـة  أجلـت  طير بالسجن لفترات متفاوتة، فيما     أبوب، ونايف الرجوب ومحمد     حماس محمود الخطي  

  .أمس محكمة عسكرية أمام عزيز دويك، الذي مثل .رئيس المجلس التشريعي د
 بالسجن شهرا، فيما حكمت على النائـب محمـود          ٤٠ على نايف الرجوب     اإلسرائيليةوقضت المحكمة   

 دوالر، وكذلك على النائب     ١٠٠٠ شيكل، نحو    آالف أربعةها   شهرا وغرامة مالية قدر    ٣٦الخطيب، بـ   
  . شهرا٤٢ طير بالسجن لمدة أبوعن مدينة القدس محمد 

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   على النأي بالحج عن اختالفات السياسة حريصة الحكومة المقالة:وزير األوقاف .١١

 طالب أبو شعر إن مسألة      .المقالة بغزة د  قال وزير األوقاف في الحكومة الفلسطينية       :  أحمد فياض  - غزة
إعاقة سفر حجاج غزة ال تزال قائمة، معلقا في الوقت ذاته اآلمال على مكرمة من السعودية للتدخل لحل                  

وهدد الوزير في مقابلة مع الجزيرة نـت، بمنـع سـفر            . المشكلة والسماح بمنح التأشيرات لحجاج غزة     
ة تسيير األعمال في رام اهللا، لحين السماح بسفر الحجاج          حجاج قطاع غزة ممن سجلوا عن طريق حكوم       
 .الذين سجلوا من خالل الحكومة المقالة في غزة

وبشأن المتسببين فيما يجري قال إن الذين يتحملون المسؤولية هم اإلخوة في رام اهللا، ألن رام اهللا تخطط                  
 .لالستيالء على حصة حجاج قطاع غزة حسب قوله

آثرنـا عـدم    " الحكومة المقالة على النأي بالحج عن اختالفات الـسياسة قـائال             كما أكد أبو شعر حرص    
 ".التحدث في اإلعالم بما يثير النفوس، وأرسلنا رسائل إيجابية لمن يستوعبها

هذه اآلمال التي كانت في نفوسنا والمعاني السامية التي نقصدها لألسف لم نجد في الطرف               "لكنه قال إن    
 يغوص في أحقاد الـسياسية وال يبتغـي         تها أو ألهميتها، بل وجدنا تخطيطًا معاكساً      اآلخر أي إدراك لقيم   

 ".مقاصد الدين
 ٢٥/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  "على العناصر اإلرهابية التي دخلت المخيمات" ي سيقضيةلبنان مع الحكومة الالتنسيق: المالكي .١٢

 رياض المالكي، في مؤتمر صحافي في       علن وزير خارجية حكومة تسيير األعمال الفلسطينية      أ :نيويورك
أمـس، أن   "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"مقر األمم المتحدة على هامش حضوره ألعمال    

، "إسـرائيل "رئيس السلطة محمود عباس أدى دورا في تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين سـوريا و              
 .ات مباشرةمشيرا إلى أن حكومته ترغب في أن تتحول إلى مفاوض

 في مخيم عين الحلوة وإذا كانت هناك خشية من تحوله إلـى             وحول موقف السلطة من التوتر القائم حالياً      
الن الجميع تعلم من تجربة     "موقف مشابه لما حدث في مخيم نهر البارد، أعلن المالكي أنه ال يخشى ذلك               

 والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحريـر      نهر البارد، وهناك تنسيق على أعلى المستويات بين حكومة لبنان         
الفلسطينية، والذي رأينا نتائجه في اعتقال مجموعة من المشبوهين مـن داخـل المخيمـات وتـسليمهم                 

". هذا األمر يعكس مستوى عاليا من التنسيق الجاري حاليا والذي سيستمر في المستقبل            . للسلطات اللبنانية 
القضاء على العناصر اإلرهابية التي دخلت بعض المخيمـات         سيسمح ب "وأضاف المالكي أن هذا التنسيق      
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وكـرر  ". مستفيدة من إمكانية االختباء هناك، ولكننا لن نسمح بأن تكون المخيمات مرتعا لتلك العناصـر              
رفضه لتواجد السالح الفلسطيني خارج المخيمات وضرورة ضبطه، أما مـا يتعلـق بالـسالح داخـل                 

ح بطريقة ال تسمح باستعماله لتهديد األمن اللبنـاني والنـسيج األهلـي             فسيتم ضبط ذلك السال   "المخيمات  
 ". قتؤللفلسطينيين المقيمين في المخيمات بشكل م

كما كرر المالكي مطالبته وزراء الخارجية العرب، الذين سيعقدون اجتماعا استثنائيا في القاهرة اليـوم،               
عهد بتوجيه اللوم للطرف الفلسطيني الذي يسهم في        بتنفيذ البيان الذي اعتمدوه في أيلول الماضي والذي ت        

الجميع يعلم أن حماس هي التي تسببت في        "وقال إن   . إفشال الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية     
، مشيرا إلى أنه ال يتوقع الكثيـر        "فشل جولة الحوار الوطني التي كان من المفترض أن تعقد في القاهرة           

ألنه يعلم أن هناك أطرافا عربية لن تسمح بتوجيه اللوم بشكل مباشـر إلـى               من اجتماع الوزراء العرب     
وطالب هذه األطراف بممارسة نفوذها من أجل دفع حماس، على األقل، نحو العودة إلى طاولـة                . حماس
 . الحوار

من ناحية أخرى، تجنب المالكي توجيه انتقادات مباشرة إلى الواليات المتحدة لرفـضها صـدور بيـان                 
 . ي عن مجلس األمن بشأن األوضاع اإلنسانية المتدهورة في قطاع غزةصحاف

 ٢٦/١١/٢٠٠٨السفير، 
  
       "إسرائيل" توسط األردن لوقف صواريخها على  ينفيمرزوقأبو  .١٣

نفت حركة حماس صحة المعلومات التي أوردتها مجلة تايم األميركية، حول توسط : رانيا الزعبي
ونفت حماس  . الصاروخية على إسرائيل بناء على طلب أميركياألردن لدى الحركة لوقف هجماتها

للجزيرة نت على لسان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، معلومات أوردتها المجلة 
األميركية حول لقاء بين مسؤول كبير بالمخابرات األردنية وبعض قيادات حماس بالعاصمة السورية 

  .الستمرار بإطالق الصواريخ على إسرائيلدمشق مؤخرا، وتحذيرهم من مغبة ا
كما أكد أبو مرزوق أنه ال وجود ألي وساطة عربية أو دولية جديدة بين حماس وإسرائيل، أو في األزمة 

  ".لم يتحرك أحد في األزمة األخيرة حتى مصر لم تسع للتوسط"األخيرة التي يعيشها قطاع غزة 
بين الحركة وبعض األطراف العربية، لكن األمر ال "  فقطاتصاالت"وأشار القيادي الحمساوي إلى وجود 

 .يرقى إلى درجة التوسط
وأوضح أبو مرزوق أن حماس وحركات المقاومة بقطاع غزة لم تطلق أية صواريخ عندما قررت قوات 
االحتالل إغالق المعابر المؤدية إلى القطاع منذ ثالثة أسابيع، وقال إن إسرائيل فتحت المعابر أمس 

بارات تتعلق بمصالحها الخاصة وبناء على ضغوطات األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية وليس بناء العت
  .على وساطات

كما شدد نائب رئيس المكتب السياسي على أن فتح المعابر هو األمر الطبيعي، وأن اإلغالق هو انتهاك 
  .من جانب تل أبيب للقوانين الدولية

نزال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت المعلومات التي أوردتها بدوره وصف القيادي بحماس محمد 
  .تايم، بأنها عارية تماما عن الصحة

 ٢٥/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
  الخارج والداخل حول السيطرة على غزةب تها عن خالفات بين قيادأنباءحماس تنفي  .١٤

ثالثاء في حديث خص به     نفى القيادي في حركة حماس محمد نزال، أمس ال         :ـ زهير اندراوس   الناصرة
انباء تحدثت عن خالف عميق بين قيادة حماس في دمشق والضفة الغربية المحتلة وبـين  " القدس العربي "

رسـائل بـين    " اعترضـت "امس إن السلطة الفلسطينية     " هآرتس"وقالت صحيفة   . حماس في قطاع غزة   
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 والضفة الغربية وبـين قيـادة       قيادات حماس دلت على وجود خالف عميق بين قيادة الحركة في الخارج           
  .الحركة في قطاع غزة بشأن استمرار سيطرة الحركة على القطاع

وبحسب الصحيفة اإلسرائيلية، فإن قيادة حماس في الخارج شددت في هذه الرسائل علـى أنهـا ليـست                  
طة بسبب نـشاط الـسل    " بسيطرة مطلقة على غزة، في الوقت الذي تفقد فيه حماس الضفة الغربية           "مهتمة  

  .الفلسطينية ضد قواعد الحركة
واتهمت قيادة حماس في الخارج قيادة حماس في غزة بإفشال حوار المصالحة مع حركة فتح واحتمـال                 
تشكيل حكومة وحدة فلسطينية كونها غير مستعدة لدراسة التنازل عن السيطرة علـى غـزة ووضـعت                 

  ".مستحيلة"شروطا وصفتها قيادة الحركة في الخارج بأنها 
الت الصحيفة إن موقف قيادة غزة يقوده محمود الزهار وسعيد صيام وخليل الحية، فيما يقود خط قيادة                 وق

حماس في الخارج رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ونائبه موسى أبو مـرزوق، وان نجـاح                 
  .قيادة غزة في فرض مواقفها على الحركة هو جزء من الصراع على السيطرة على حماس

كما نفى نـزال انبـاء       .جهات معينة " تضليل" نزال المخابرات الفلسطينية، بتسريب الخبر من اجل         واتهم
تحدثت عن إبداء الحكومة اإلسرائيلية بعض المرونة في قضية الجندي اإلسرائيلي المحتجز لدى المقاومة              

  .الفلسطينية جلعاد شليط
ـ    يخص صفقة الجندي األسير اإلسرائيلي غلعـاد        ال جديد حتى اللحظة فيما    " "القدس العربي "وقال نزال ل

شليط، وما تسربه الجهات األمنية اإلسرائيلية إلى الصحافة من حالة يقع في خانة جس النبض من ناحية،                 
ومحاولة تهدئة الغضب في المجتمع اإلسرائيلي لحالة الركود والجمود، التي تمر بها الصفقة، على الرغم               

  ".أسر الجنديمن مرور عامين ونصف على 
يمكنني القول إن الفجوة ال تزال واسعة بين مطالب فصائل المقاومة، واإلسـرائيليين، وهـذه       "وزاد قائالً   

  .، على حد تعبيره"المناورات التي تمارسها القيادات اإلسرائيلية لن تنطلي علينا، أو تغّرر بنا
  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  نوعي بين مشعل والقدومي في دمشقلقاء ": قدس برس" فلسطيني لـمصدر .١٥

بين رئيس المكتب ) ٢٤/١١(أكد مصدر فلسطيني مسؤول أن لقاء جمع مساء أمس االثنين : دمشق
لحركة حماس خالد مشعل ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي  السياسي

من العام ) يونيو(في غزة في حزيران " حماس"هو األول من نوعه منذ الحسم العسكري الذي نفذته 
الماضي، وأن هذا اللقاء جرى برعاية من األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي الدكتور رمضان عبد اهللا 

  .شلح
اللقاء بين إن وطلب االحتفاظ باسمه " قدس برس" المصدر الفلسطيني المسؤول الذي تحدث لـوقال

على العالقات بين الطرفين طيلة الفترة الماضية من عمر الحسم، مشعل والقدومي كسر للجليد الذي خيم 
لقد كان لقاء مثمرا وإيجابيا جرى فيه التداول حول قضايا الحوار الفلسطيني وجهود المصالحة : "وأضاف

الوطنية ومستقبل التهدئة، وقد أعرب القدومي في الحوار الذي كان مطوال عن تشاؤمه من مصير 
وأكد أنه من العبث الحديث عن مصالحة مع الرئيس محمود عباس النه ليست لديه المصالحة الوطنية، 

وجاء اللقاء بين مشعل  .، على حد تعبيره"أي رغبة بالمصالحة وأن كل ما لديه هو مشروع التسوية
  .والقدومي على هامش الملتقى الدولي لحق العودة في دمشق

  ٢٥/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
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  التخاذ مواقف متوازنة من الخالف الفلسطيني الداخليربي الوزاري الع تدعو حماس .١٦
دعت حركة حماس امس وزراء الخارجية العرب الى اتخاذ  : يو بي أي-  مراد فتحي -  غزة –القاهرة 

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في  مواقف متوازنة من الخالف الفلسطيني الداخلي،
مواقف متوازنة من الخالف الفلسطيني الداخلي، وعدم السماح ألي ندعو المجتمعين الى اتخاذ "تصريح، 

طرف باستخدام جامعة الدول العربية كعنوان إلدانة قوى المقاومة، ألن هذا من شأنه إذا ما تم أن يؤثر 
 ".على تدخّل هذه األطراف في موضوع المصالحة الفلسطينية

 ٢٦/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  الحركة لم تتلقى أي جديد حول موضوع األسرى : "هآرتس" رداً على ما نشرته حماس .١٧

 ممثـل حركـة      أن  زهير اندراوس  ،الناصرةعن مراسلها من       ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   ذكرت  
انـه فـي موضـوع األسـرى        " القدس العربي "قال أمس الثالثاء في حديث خص به         حماس في لبنان،  

ي صفقة التبادل مع الحكومة اإلسرائيلية فإن الحركة لم         الفلسطينيين الذين تريد الحركة إطالق سراحهم ف      
تتلق حتى اآلن أي جديد من الجانب المصري حول موضوع التبادل وحول موضوع األسـرى وحتـى                 
نتسلم أي جديد، فإن هذا يمكن أن يكون مؤشراً على مدى مصداقية وجدية الجانب اإلسـرائيلي، وبكـل                  

 أي تقدم يمكن إحرازه من خالل الجهد المـصري فـي عمليـة              تأكيد حركة حماس ستتعامل بإيجابية مع     
اإلسرائيلية في عددها الصادر أمـس      " هآرتس"وكان حمدان يرد بذلك على ما أفادت به صحيفة          . التبادل

الحكومة اإلسرائيلية أبدت بعض المرونة في المفاوضات حول إطـالق سـراح الجنـدي              أن  الثالثاء من   
  .زة، غلعاد شليطاإلسرائيلي األسير في قطاع غ

، نفى  "حماس"قيادي في حركة     أن صالح البردويل،     غزة من   ٢٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين ونشرت  
إن حركة حماس لم    : " أمس، تلقي الحركة أي عروض إسرائيلية جديدة بشأن صفقة تبادل األسرى، وقال           
جه من وسائل اإلعالم    تتلق أية عروض جديدة عبر الوسيط المصري حتى هذه اللحظة، وكل ما يتم تروي             

اإلسرائيلية مجرد بالونات اختبار لجس النبض ال أكثر وال أقل، وفي حال وجود أية عروض ستنقل عبر                 
الوسيط المصري إلى الدائرة المختصة بموضوع هذه الصفقة التي ستقوم بدراستها في ضـوء المعـايير                

 . د تعبيره، على ح"المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية في هذا المجال
  
  ليط لم يشهد اي تقدم والتسريبات تهدف لجس نبض المقاومةاملف ش:  مجاهدأبو .١٨

 مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية احد الفصائل الفلسطينية التي           أبو  أشار :ـ اشرف الهور   غزة
ول قـضية هـذا     االسرائيلية ح " التسريبات الصحافية "ليط في غزة ان     ا غلعاد ش  اإلسرائيليتأسر الجندي   

االسرائيلية امس  " هآرتس"الجندي تهدف الى جس نبض الفصائل اآلسرة، وذلك في اعقاب نشر صحيفة             
واكد ابو مجاهد في تصريح تلقت       .مؤخرا موقفها تجاه صفقة التبادل    " لينت"تقريرا اكدت فيه ان اسرائيل      

عنت الـصهيوني ورفـض مطالـب       لم يشهد اي تقدم بفعل الت     "ليط  انسخة منه ان ملف ش    " القدس العربي "
  ".المقاومة العادلة

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   على معبر رفح للمطالبة بسفر الحجاج وكسر الحصاراً حاشداًاعتصام تنظم فصائل .١٩

نظمت فصائل المقاومة والممانعة الفلسطينية، اعتصاماً حاشداً أمس قرب  : مصطفى حبوش- قطاع غزة
وذلك للمطالبة بفتحه وكسر الحصار، والـسماح بـسفر حجـاج القطـاع             معبر رفح جنوب قطاع غزة،      

  . ومنحهم تأشيرات تمكنهم من أداء الفريضة
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وطالب خالد أبو هالل، األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية، في الكلمة التي ألقاهـا باسـم فـصائل                  
بهة النـضال الـشعبي وقـوات        القيادة العامة، وج   -التي تضم حركة حماس والجبهة الشعبية       -الممانعة  

، الدول العربية باتخاذ قـرار جـريء بكـسر          -الصاعقة، وحركة األحرار وألوية الناصر صالح الدين      
وانتقد قيام الـسلطات المـصرية بمنـع        . الحصار الظالم الذي مس بحياة مليون ونصف مليون فلسطيني        

جزهم في المطارات أو إرجـاعهم  الجرحى الذين سمحت بخروجهم من غزة لتلقي العالج من العودة، وح      
 . للدول التي تلقوا العالج فيها

من جانبه، أكد أبو عبير القيادي في لجان المقاومة الشعبية على تصميم الفلسطينيين على فتح معبر رفح                 
باعتباره معبراً فلسطينياً مصرياً، مشدداً في نفس الوقت على أنـه ال خنـوع وال خـضوع للمـشروع                   

  . يكي وذيوله في المنطقةالصهيوني واألمر
   ٢٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

 
  "تدخل وقح في الشؤون الداخلية" العودةاحتضان سورية لمؤتمر : عبد الرحمن أحمد .٢٠

وجه الناطق الرسمي باسم حركة فتح احمد عبد الرحمن  :رام اهللا ـ غزة ـ وليد عوض واشرف الهور  
 األيامالذي انعقد في دمشق خالل      " ربي الدولي لحق العودة   الملتقى الع " انتقادات لسورية الستضافتها     أمس

 عبد الرحمن الى خضوع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لالرادة الـسورية،                وأشار .الماضية
أنا ال افهم كيف يستقبل في دمشق هؤالء االنقالبيون الذين ارتدوا           "مستغربا استضافتها ملتقى العودة وقال      

  ".على الشرعية
يمكنهم ان يفعلوا الكثير للدفاع عن      "ان الفلسطينيين   " القدس العربي "كد عبد الرحمن في تصريحات لـ       وا

  .، في إشارة منه الستضافة سورية للمؤتمر"حقوقهم وعن قرارهم المستقل
تطاول علـى   "، وأنه   "التدخل الوقح في الشؤون الداخلية الفلسطينية     "ووصف احتضان سورية للمؤتمر بـ      

  ". الفلسطينية ويجب أن يتوقفالشرعية
خطـا  "وشدد على أن القيادة الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر القضية الفلـسطينية               

ال "، بأن عليهم ان يعلموا أن الـشعب الفلـسطيني           "، وقال موجهاً حديثه لمن وصفهم بـ المتدخلين       "أحمر
  ".ه المحاوالتيدير ظهره للحائط، وانه قادر للتصدي لهذ

إبقاء حماس في النسيج الفلسطيني     "وشكك الناطق باسم حركة فتح بأهداف المؤتمر، ورأى أن الهدف منه            
  ".والعربي والدولي

تقوم بانقالب ضد الشرعية، وضد الحقوق الوطنيـة خدمـة ألغـراض            "واتهم عبد الرحمن حماس بأنها      
  ".إقليمية وعربية ال تخفى على أحد

، في إشارة منه فهمت أنها      "الذهب األسود الذي يعقد اتفاقا امنيا مع إسرائيل       "ن يمولها هو    وأشار إلى أن م   
  .موجهة لقطر، البلد العربي المصدر للنفط

ـ       رئـيس دولـة    (على الذين استقبلوا شمعون بيـريس       " "القدس العربي "وزاد من نقده لقطر، حين قال ل
توجد لهـم حـصانة سياسـية ليوجهـوا النقـد للقيـادة           في أسواقهم ومدنهم، أن يعلموا انه ال        ) إسرائيل

  ".الفلسطينية
كانت بـوحي   "كما وجه انتقادا إليران، واتهمها بمساعدة حماس، مشيراً الى أن سيطرة حماس على غزة               

خارجي وبأموال الذهب األسود، من أجل هدف رخيص جداً هو استمرار التدخل العربي واإلقليمي فـي                
القرار الوطني الفلسطيني الذي يحاول أسياد خالد مشعل مصادرته         "وأضاف   ".ينيةالشؤون الداخلية الفلسط  

سيظل بيد منظمة التحرير وقيادتها، ولن يكتب النجاح لمحاوالتهم رفع حركة حماس من الحضيض الذي               
  ".تسقط فيه أمام شعبها في قطاع غزة

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  لى محاكمة سعدات ع احتجاجاً للجبهة الشعبيةاعتصامات .٢١

 وان فـي غـزة ورام اهللا ودمـشق نـدد          ين فلـسطيني  يقيادي أن   غزةمن   ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
ـ     والتي كانت مقـررة،    [أحمد سعدات   " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "بإجراءات لمحاكمة األمين العام ل

 خالل اعتصامات نظمتهـا     وطالب آالف الفلسطينيين واألجانب    .]أمس، وجرى تأجيلها ألجل غير مسمى     
الجبهة وناشطون ومحامون دوليون أمس في اليوم العالمي للتضامن مـع سـعدات، بوقـف إجـراءات                 

ونظمت الجبهة صباح أمس اعتصامات حاشدة أمـام مقـرات اللجنـة            . محاكمته، وإطالق سراحه فوراً   
وتم إرجاؤها إلى موعد الحق     الدولية للصليب األحمر، رفضاً للمحاكمة التي كان من المقرر أن تتم أمس             

  .من الشهر المقبل
سعدات يقف "عبدالحميد أبو جياب إن " الجبهة الديموقراطية"من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لـ 

واستنكر ناصر الفار في كلمة باسم لجنة ". أمام محكمة غير معترف بها، متحدياً االحتالل وقادته الفاشلين
  .سالمية محاكمة سعداتاألسرى للقوى الوطنية واإل

وفي اعتصام شارك فيه مئات أمام مقر الصليب األحمر في رام اهللا، أكد نائب األمين العام للجبهة عضو 
ضرورة معاملة األسرى والمعتقلين كمناضلين من أجل "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبدالرحيم ملوح 

، واصفاً ما يحصل معهم بأنه " االحتالل اإلسرائيليالشعب والحرية، وليس بالطريقة التي يعاملهم بها
ونظمت قيادة الجبهة في سورية اعتصاماً مماثالً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، ". إرهاب دولة"

  .ومفوضية االتحاد األوروبي في دمشق رفضاً لمحاكمة سعدات
مسؤول قيادة الجبهة  أن مةدمشق هدى سال عن مراسلتها من ٢٦/١١/٢٠٠٨ الشرق، قطر، وأضافت

أقول للفصائل المتخاصمة علينا أن ننهي "قال في تصريح لـ الشرق  الشعبية في الخارج ماهر الطاهر
أقول لهم أال بديل لنا سوى "واضاف " حالة االنقسام المدمر وأن ننهي الصراع على هذه السلطة الوهمية

  ".ألن القالع ال تسقط إال من الداخلالحوار الشامل إلعادة اللحمة إلى البيت الداخلي 
ضرورة عقد مؤتمر عربي وعالمي حول األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل "ودعا الطاهر إلى 

  ".للقيام بأوسع حملة تضامن عربي وإسالمي ودولي إلطالق سراحهم
ان على امريكا الرهان على مفاوضات عبثية من خالل المرجعية األمريكية والره"ولفت الطاهر إلى أن 

  ".بأنها يمكن أن تقدم حل للقضية الفلسطينية ثبت فشله
نقل قضية فلسطين إلى األمم المتحدة لتشكل المرجعية ألي حل شامل في المنطقة " ودعا الطاهر إلى 

  ".وليس االستناد لالستفراد األمريكي
ينيات القرن الماضي، من جهتها دعت ليلى خالد التي اشتهرت بتنفيذ عمليات خطف طائرات في سبع

  ".إلى التوجه إلى طاولة الحوار من أجل إنهاء هذا االنقسام:"حركتي فتح وحماس
 مـا    جسدوا عشرات األطفال الفلسطينيين في مخيم البرج الشمالي       أن   ٢٦/١١/٢٠٠٨السفير،    ونشرت

لمشاركون في اليوم   ورفع األطفال ا  . يعانيه االسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون العدو االسرائيلي       
التضامني مع االمين العام للجبهة الشعبية االسير احمد سعدات الذي يتزامن مع محاكمته صور سـعدات                

والى جانب الـشعارات والـصور       . وعدد من االسرى والفتات تناشد الهيئات االنسانية اطالق سراحهم        
مكتب وكالة غوث الالجئين الفلـسطينيين   خيمة أمام   ) الجبهة الشعبية وجبهة اليسار   (منظمو اللقاء   " نصب"
في مخيم البرج الشمالي ووضعوا حولها االسالك الشائكة للفت ما يتعرض له المعتقلـون مـن                " االنروا"

  . تعذيب وحجز لحريتهم
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   لنوابها تهدف الى طردها من الساحة السياسية"إسرائيل" تؤكد ان محاكمة حماس .٢٢
 بحق عدد مـن  أمس إسرائيلية محكمة أصدرتها التي باألحكامنددت حركة حماس  :غزة ـ اشرف الهور 

 نتائج االنتخابات التشريعية وطرد حماس من الساحة        إلغاء" هدفها   األحكام، وقالت ان هذه     األسرىنوابها  
 حركته تـرفض االحكـام بحـق    أن صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية     وأكد ".السياسية

تؤكد على الحصانة البرلمانية لنوابها، وتـرفض االحتكـام لمحـاكم         "ى ان حركته    نواب حماس مشيرا ال   
  ".العدو الصهيوني النها سياسية مرفوضة

وكانت محكمة عوفر االسرائيلية حاكمت النائبين محمود الخطيب، ونايف الرجوب ومحمد ابو طير عـن               
، فيما اجلـت محاكمـة رئـيس        حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بالسجن لفترات متفاوتة        

  .المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، الذي مثل امام محكمة عسكرية امس
 بالسجن شهرا، فيما حكمت على النائـب محمـود          ٤٠وقضت المحكمة االسرائيلية على نايف الرجوب       

النائب  دوالر، وكذلك على     ١٠٠٠ شهرا وغرامة مالية قدرها اربعة االف شيكل، نحو          ٣٦الخطيب، بـ   
  . شهرا٤٢عن مدينة القدس محمد ابو طير بالسجن لمدة 

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  يكرس األزمة الداخلية " لدولة فلسطين"انتخاب عباس رئيساً : البطش .٢٣

أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد الـبطش، أن تفـويض الـرئيس     : محمود أبو كميل- غزة
من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير يكرس األزمة الداخلية،         " لسطيندولة ف "محمود عباس برئاسة    

ربما :" وأضاف .ملفتا إلى أنه كان األجدر أن يتم الدعوة الستئناف جهود المصالحة وحل األزمة الداخلية
التي لن تعترف به    " حماس"يكون المجلس المركزي لجأ لهذه الخطوة لكي يقطع الطريق اآلن على حركة             

 ".التاسع من يناير القادم، ولكنه ال محالة سيكرس األزمة الداخليةبعد 
   ٢٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

 
  مازن خطوة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينيةأبوانتخاب : جبهة التحرير .٢٤

واصل أبو يوسف انتخاب الرئيس . وصفت جبهة التحرير على لسان األمين العام للجبهة د: رام اهللا
 عباس انتخابه رئيسا لدولة فلسطين انه محطة هامة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية محمود

وعاصمتها القدس، وخطوة تعزز مؤسسات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني 
 .على طريق تفعيلها

 ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   والحكومة المقالة ترحب.. الى قطاع غزة عبر معبر ايريزيعود حلس احمد .٢٥

عاد احمد حلس القيادي في حركة فتح امس الثالثاء الى قطاع غزة الذي غـادره                : اشرف الهور   -غزة  
بعد اشتباكات مع عناصر امن الحكومـة المقالـة اودت          ) اغسطس(مع عشرات من افراد عائلته في اب        

مواطن فلسطيني يعـود الـى      مشاعري مشاعر   "وقال حلس فور وصوله للصحافيين       . شخصا ١٢بحياة  
  ".ان يكون بين اهله"واضاف ان سبب عودته هو ". اهله

لسنا بحاجـة الـى وسـاطات       "وحول ما اذا كانت عودته تهدف للتوسط بين حركتي فتح و حماس قال              
  ".فالعالقة بين الشعب الفلسطيني كله يجب ان تكون عالقة اخوية

تمـت بعـد تواصـل    "ة الداخلية المقالة ان عودة حلس من جهته قال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزار   
ابدت موافقتها على عودتـه     "واوضح ان وزارته     ".وسطاء مع الحكومة الفلسطينية لعودته بشكل طبيعي      

الى غزة ونحن لم نمانع يوما عودته، فموقف الحكومة ثابت ودائم بخصوص الهاربين وهو عدم مـنعهم                 
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نتمنى ان يكون الحمد حلس دور جـدي        "واضاف الغصين    ".يمن العودة الى ارض الوطن بشكل طبيع      
  ".في االيام القادمة في المصالحة الفلسطينية

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  استمرار الحصار والعدوان على غزة هدفه ابتزاز المقاومة : حماس .٢٦

ئيلي علـى  أكدت أمس، حركة حماس على أن استمرار الحصار والعدوان اإلسرا : محمد األيوبي- غزة
التي تطرحها  "  المساومة أشكاللن ترضخ لكافة    "قطاع غزة هدفه الرئيس ابتزاز المقاومة الفلسطينية التي         

ـ          ). إسرائيل( ) إسـرائيل (إن  ": "فلـسطين "وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس فى تصريح لـ
 لـدعمها فـى االنتخابـات       تستخدم الحصار والتضييق على الفلسطينيين للمساس بحياتهم اليومية كورقة        

وعلـى  "، مشددا على أن ذلك يدلل على مدى االنحدار األخالقي لدى دولة االحتالل،              "اإلسرائيلية المقبلة 
 ".العالم إدانة هذه الممارسات ألنها جريمة حرب

 إن رام اهللا ال تريـد أن      : "واتهم الناطق باسم حماس حكومة رام اهللا والرئيس عباس بتسييس الحج قـائالً            
وتريد أن يكـون االحـتالل      (...) يخرج الحجاج برعاية الحكومة الفلسطينية في غزة أو عبر معبر رفح            

 ". اإلسرائيلي حاضراً في كل خطوة، إضافة إلى إثارة الشعب على حماس وجعلها فى الزاوية
   ٢٦/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

  
  اشتباكات بين طالبات فتح وحماس:  األقصى في غزةجامعة .٢٧

في اشـتباكات   " فتح"، و "حماس" طالبة من الناشطات المحسوبات على حركتي        ٢٠أصيبت، أمس،    :غزة
عنيفة باأليدي والحجارة واآلالت الحادة، داخل حرم جامعة األقصى في مدينة خان يونس جنوب قطـاع                

  .غزة، على هامش مهرجان لتكريم الطالبات المتفوقات
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  األضحى تلّوح بعمل أمني محدود بعد عيد األنصارصبة ع:  عين الحلوةمخيم .٢٨

 سعد اجتماع لمختلف القوى الفلسطينية في عـين         أسامةعقد اليوم في دارة النائب      ي : سعد الياس  -بيروت  
الحلوة وفاعليات صيدا الروحية واالجتماعية واالقتصادية يندرج في خانـة الـضغط المتزايـد لتـسليم                

  .المطلوبين
 عبد الرحمن عوض، ما زال حتـى الـساعة          اإلسالممنية فلسطينية ان امير تنظيم فتح        مصادر ا  وأكدت

داخل مخيم عين الحلوة مع المطلوبين اآلخرين، وشددت على ان القوى االمنية لديها من المعلومات مـا                 
  .يكفي لتأكيد عدم مغادرتهم المخيم

 أبـو "من بينهم جمال خطـاب و     " اراألنصعصبة  "وأوضحت المصادر ان المفاوضات التي يتوالها قادة        
وتوقعت في حال لـم يجـر        . تسليمهم في وقت قريب    إلىبلغت مرحلة متقدمة مرجحة ان يصار       " طارق

 على عمل امني محدود يضع حداً لهذه القـضية بعـدما            األنصار عصبة   إقدام األضحىتسليمهم قبل عيد    
 . التسليم وتعتبره حالًتجيز" امراء المسلمين"حصلت العصبة على فتوى شرعية من احد 

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  "اسرائيل"الفساد يتفشى في  : استطالع .٢٩

 بالمئـة مـن االسـرائيليين       ٧٢اظهرت معطيات جديدة نشرت في اسـرائيل ان         :  بترا –القدس المحتلة   
بما ذكرته  يعتقدون ان مؤسسات الحكم لديهم فاسدة وان الفساد يتفشى في الدولة العبرية بشكل واسع ، حس               

للبحوث " ماغار موشوت "الذي اجراه معهد   "مقياس الفساد "وبحسب استطالع . االذاعة العسكرية االسرائيلية  
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ونشر امس في اطار مؤتمر حول المجتمع االسرائيلي ، فقد وضع االسرائيليون في طليعـة المؤسـسات                 
العمل المؤقت ووسـائل االعـالم      االكثر فسادا االدارات العامة ثم الكنيست والمجالس البلدية ومؤسسات          

 ".هستدروت"والشرطة واتحاد النقابات 
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
   وبوش مقتنعان بإمكانية التوصل التفاق سالم خالل الشهرين المقبلينأولمرت .٣٠

أنهى الرئيس األميركي، جورج بوش، ورئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود : نظير مجلي: تل أبيب
ع بينهما في البيت األبيض، باإلصرار على ان امكانية التوصل الى اتفاق سالم أولمرت، لقاء الودا

اسرائيلي فلسطيني في الشهرين المتبقين من حكمهما، ما زالت قائمة، ووعد أولمرت بأن يواصل جهوده 
 .المقبل) شباط(في هذا االتجاه خالل الفترة المتبقية له في الحكم، حتى فبراير 

قائه مع الصحافة سوية مع بوش، وبدا انه يوجه الكالم الى االسرائيليين، ان اقامة وقال أولمرت خالل ل
وكان الزعيمان قد . الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بسالم مع اسرائيل هي مصلحة اسرائيلية عليا

ه الى جانبها تبادال المدائح أمام الصحافة، حيث قال أولمرت انه جاء ليشكر بوش باسم اسرائيل على وقوف
ال يمكن لنا أن ننسى جهدك في تخليصنا من حكم ": واضاف. في أصعب األوقات وبصداقة نادرة المثيل

وال يمكن أن ننسى سعيك . صدام حسين في العراق، الذي وفر علينا وعلى كل شعوب المنطقة الكثير
ان اسم بوش ": وأضاف. "لتحقيق السالم بين اسرائيل والفلسطينيين على أساس رؤية دولتين للشعبين

. سيحفر في تاريخ اسرائيل بحروف من ذهب، كرئيس وكشخص وكقائد يتسم بالشجاعة وكصديق حميم
أما بوش فقد رد عليه بالقول انه يشكر أولمرت على انه كان ملتزما صادقا بمسيرة السالم وبالصداقة مع 

د الشعب في اسرائيل الوسيلة لالستفادة من وقال انه يرى فيه قائدا كبيرا شجاعا سيج. الواليات المتحدة
 .قدراته المميزة في المستقبل أيضا

المحاوالت التي تقوم بها أوساط أوروبية "وذكرت مصادر اسرائيلية أخرى ان أولمرت انتقد بشدة 
وقال ان مثل هذه الحوارات . "وغربية مختلفة لكسر الحصار على حركة حماس واجراء حوار مع قادتها

في األوهام من جهة الغرب ولكنها فرصة ذهبية لحماس من أجل المساس بمكانة الرئيس أبو هي لعب 
 .مازن وكل من يؤمن بالسالم في صفوف الشعب الفلسطيني

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

  بموجب قرارات رسمية وخطية "مطلوبين"بدم بارد ضد  جيش نفذ عمليات إعدامال :"هآرتس" .٣١
أن جيش االحتالل وبموجـب قـرارات رسـمية         " هآرتس"حقيق أجرته صحيفة    كشف ت  -القدس المحتلة   

ـ           ـ " المطلوبين"وخطية، كان ينفذ عمليات إعدام بدم بارد ضد من يصفهم ب ، حتى في   "القنبلة الموقوتة "أو ب
الحاالت التي يمكن فيها اعتقالهم، حيث صادق على خطط اغتيال في الضفة الغربية في عدد من الحاالت                 

كما صادقت قيادات جيش االحتالل، سلفا وخطيا، علـى المـس        ". المطلوبين"ن يمكن فيها اعتقال     التي كا 
 .بمدنيين فلسطينيين خالل عملية االغتيال
للمرة األولى بالكامل في ملحقها الذي سيصدر الجمعـة،         " هآرتس"ويكشف التقرير، الذي تنشره صحيفة      

 .إلى تلخيصات النقاشات العمالنية لقادة الجيشأن هذه الحقائق، التي تعني جرائم حرب، تستند 
ويتضح من التقرير أن الجيش كان يؤجل عملية اغتيال أحد المطلوبين، الذين يوصفون بحسب الجـيش                

كما يتـضح مـن      .، إذا موعد االغتيال يتزامن مع قدوم مسئول أمريكي كبير إلى البالد           "قنبلة موقوتة "بـ
/ تيال رغم قرارات المحكمة العليا التي صـدرت فـي كـانون األول            التقرير أن الجيش نفذ عمليات االغ     

، والتي تقرر فيها منع تنفيذ عملية االغتيال في حال كـان باإلمكـان اسـتخدام                ٢٠٠٦ديسمبر من العام    
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وسائل أخرى كاعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته، عالوة على االمتناع عن المس بالمدنيين خالل عمليـة               
 .االغتيال

  ٢٦/١١/٢٠٠٨ ،ماوكالة س
  
   يدعون إلى التهدئة ومحاورة حماسإسرائيليون .٣٢

دعا مئات اإلسرائيليين من منطقة النقب الغربي المحيط بقطاع غزة  في عريـضة              : وديع عواودة  -حيفا
لرئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك، إلى العمل بسرعة وجدية على تجديد التهدئـة                

 . اظا على هدوء المنطقةمع حركة حماس حف
أن فترة التهدئة غيرت حياة السكان في       " صوت آخر "ويؤكد الموقعون على العريضة التي تنظمها جمعية        

ومستوطنات محيط غزة، ومكنتهم من العيش مجددا حياة طبيعيـة          ) عسقالن(مدينتي سديروت وأشكلون    
 . وأكثر عقالنية

قطنون المناطق التي تستهدفها صواريخ القـسام، علـى أن          ويشدد هؤالء اإلسرائيليون، وهم بمعظمهم ي     
 . استمرارية الهدنة عملية حيوية جدا لكافة سكان المنطقة من نواح عديدة جسمانية ونفسية واقتصادية

لسنا واثقين بقدرتنا على اجتياز مثل هذه الموجة، وعليكمـا          "وتتابع العريضة الموجهة ألولمرت وباراك      
تما مهتمين فعال بمصالح سكان المنطقة، فقد عشنا هذا الـسيناريو سـنوات طويلـة               أن تدركا ذلك إذا كن    
  !". عدم وجود مخرج، هجرة وفقدان أمل لنا وألوالدنا: والنتائج تتحدث بذاتها

من سكان مدينـة سـديروت قـد        % ٥٨وفي سياق متصل كشف في إسرائيل اليوم بحث جديد يفيد بأن            
منهم يكابدون عوارض الكرب ما بعد الصدمة والتـي تمـس           % ٢٨يا،  طعم القسام جسمانيا ونفس   " ذاقوا"

  .وظائفهم الحياتية
من التالميـذ   % ٣٣إلى أن   " متضررو الصدمات على خلفية قومية    "كما يشير البحث الذي أجرته جمعية       
  . عاما يعانون من مشاكل في العملية التعليمية١٨-١٣في سديروت المنتمين للفئة العمرية 

 ٢٥/١١/٢٠٠٨ الجزيرة نت،
  
   تواصل اغالق المعابر التجارية متذرعة باستمرار سقوط قذائف"اسرائيل" .٣٣

قررت سلطات االحتالل االسرائيلي امس الثالثاء ابقاء معـابر قطـاع غـزة              : من اشرف الهور   -غزة  
 التجارية مغلقة، لالسبوع الثالث على التوالي، متذرعة باستمرار سقوط قذائف صاروخية تطلق من حدود             

القطاع على بلداتها الجنوبية، بعد يوم من اعادة فتحها بشكل جزئي تم خالله ادخال كميات محدودة مـن                  
  .االغذية والمحروقات، ال تكفي حاجة السكان

وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان قرار االغالق جاء بسبب سقوط قذيفة صاروخية اطلقت من قطـاع                
  .اسرائيل دون ان تحدث اضرارا او اصاباتغزة ليل االثنين، وذكر انها سقطت جنوب 

وقال بيتر ليرنر الناطق باسم مكتب تنسيق اعمال الحكومة االسرائيلية لشؤون الضفة والقطاع ان وزيـر                
  .الجيش ايهود باراك هو من اصدر تعليمات بمواصلة عملية االغالق

  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  اإللكتروني Youtubeموقع  تطلق قناة عربية على "سرائيلا" .٣٤

 أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن إطالقها رسميا قناة جديدة ناطقة باللغة العربية             -)CNN(-القدس
 اإللكتروني، تطمح من خالله إلى الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور العربـي،              Youtubeعبر موقع   

  .لشرق األوسطوالتحدث إليهم إلعطاء وجهة النظر اإلسرائيلية حول ما يجري في ا
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وقال عفير غيندلمان، المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، لصحيفة هآرتس إن الهـدف األساسـي هـو                
التقليل من االعتماد على القنوات العربية، والتي تعطي الضيوف اإلسرائيليين حدا أدنـى مـن الوقـت                 

تمد على العالقات اإلسرائيلية    وأضاف غيندلمان أن الوقت المحدد لهؤالء الضيوف يع        .للحديث، وفق قوله  
  .العربية المتأرجحة

فمؤخرا، امتنع عدد كبير من المتحدثين اإلسرائيليين عن الحديث للجزيرة بسبب تحيزها الواضح للعرب،              
  .خصوصا فيما يتعلق بقضية الشرق األوسط، على حد وصف غيندلمان

ذا فعلينا وضع خطـط جديـدة إليـصال    لدينا مشكلة كبيرة في الوصول إلى الجمهور العربي، ل     : "ويقول
رغم أن استعمال اإلنترنت في العالم العربي ليس كبيرا، إال أننا نطمح أن تكون              : "ويضيف ."كلمتنا إليهم 

  ."هذه القناة بداية للحوار بيننا
وقال غيندلمان إنه سيتم تحديث األخبار على القناة بشكل دوري، كما يتم حاليا دراسة إمكانيـة إضـافة                  

مة باللغة اإلنجليزية، ويأمل غيندلمان أن يتم بث تقارير عسكرية تأتي من الجيش مباشرة بالتعـاون                ترج
  .مع الوحدة اإلعالمية لقوات الدفاع اإلسرائيلية

يذكر أن أول تقرير ظهر تجريبيا على هذه القناة كان تقريرا حيا لعملية تبادل األسـرى بـين إسـرائيل                    
 Youtubeماضي، والذي شـاهده عـشرات اآلالف مـن زوار موقـع             تموز ال / اهللا في يوليو   وحزب

 .اإللكتروني
  ٢٦/١١/٢٠٠٨سي ان ان، 

 
  ترفض االنسحاب من الجوالن" إسرائيلية"أغلبية :  استطالع .٣٥

مـنهم يرفـضون إخـالء      % ٣٣ان  " اإلسرائيليين"أظهر استطالع لرأي     : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
. إلى اتفاق مع سـوريا " إسرائيل"ية المحتلة، حتى في حال توصلت       مستعمرات في هضبة الجوالن السور    

إنه ال  % ٤٦الموافقة على انسحاب كامل من الجوالن، ويعتبر        " إسرائيل"أنه ال ينبغي على     % ٥٨ويعتقد  
أن مـستقبل   % ٦١وحسب االستطالع يـرى     . يتوجب على الحكومة الموافقة على االنسحاب بأي شرط       

 أو تأثير بالغ في قرارهم فيما يتعلق بالحزب الذي سيصوتون لمـصلحته فـي               الجوالن سيكون له تأثير   
مـع  " سـالم "ال يؤمنون باحتمـال التوصـل إلـى اتفـاق           % ٧٧وأظهر استطالع آخر أن     . االنتخابات

  ".حماس"إجراء محادثات مع حركة % ٤٠وأيد . إنه ال يوجد شريك فلسطيني% ٧٠الفلسطينيين، واعتبر 
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  معابر   الاالحتالل يتذرع بحجج واهية من أجل استمرار إغالق : الخضري" .٣٦

شدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الـشعبية لمواجهـة الحـصار علـى أن               :  سمير حمتو  -غزة  
  .االحتالل اإلسرائيلي يتذرع بحجج وادعاءات واهية من أجل استمرار إغالق معابر قطاع غزة التجارية

ي تصريح صحفي أن الوضع الميداني في القطاع يثبت عكس االدعاءات اإلسـرائيلية ،              وأكد الخضري ف  
ولفـت إلـى أن     .وأن االحتالل يزعم سقوط القذائف الصاروخية على المستوطنات دون وجـود األدلـة            

إسرائيل تخترق التهدئة بالعدوان وإغالق المعابر بصورة غير منطقية ، وتخترق القـوانين والمواثيـق               
  . وال تلتزم بهاالدولية

وناشد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، مصر الراعية التفاق التهدئة للتدخل وإلزام االحتالل بفتح              
وشدد الخضري على أن كافة القطاعات في غزة مهددة في ظل تشديد الحصار ،              . المعابر وعدم إغالقها  

راكز الـصحية ، وتهديـد حيـاة آالف         وخاصة الجانب الصحي في ظل تعطل العديد من األقسام في الم          
  .المواطنين والمرضى والجرحى

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 
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   تتجه لالستعانة بخط الربط الكهربائي بين مصر واألردنالسلطة .٣٧

طالب عمر كتانة وزير الكهرباء الفلسطيني في حكومة الدكتور سالم فياض، : القاهرة ـ إيهاب حسين
  . المجتمع الدولي بالتدخل إلنقاذ أهالي غزةلدى وصوله لمطار القاهرة امس، 

. وأشار إلى اتجاه السلطة الفلسطينية لالستعاضة عن إسرائيل بخط الربط الكهربائي بين مصر واألردن
وتأتي زيارة كتانة بدعوة من وزارة الكهرباء المصرية، وبنك االستثمار األوروبي واالتحاد األوروبي 

  .لكهربائي في الضفة الغربيةلبحث تمويل مشروع خطوط الربط ا
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   غزة يطالبون بمنحهم تأشيرات ألداء الفريضةحجاج .٣٨

نصبت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في غزة، خيمة اعتصام للتضامن مع حجاج بيت اهللا : غزة
  .فرهمالحرام، الذين لم توضع تأشيرات الدخول إلى األراضي الحجازية على جوازات س

وشارك اآلالف من الحجاج والمواطنين في خيمة االعتصام، وأدوا الصلوات فيها، مطالبين العاهل 
السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز بإعطاء تعليماته من أجل وضع التأشيرات على جوازات سفر الحجاج 

 بواطنة، وزير واتهم المشاركون في خيمة االعتصام جمال .من أجل سفرهم بعد تأخرهم لعدة أيام
التحريض على حجاج غزة وأنه أخذ نصيبهم بعد توقيعه "األوقاف في حكومة سالم فياض، بما سموه 

برتوكول الحج الخاص بغزة، مستغالً عدم تمكّن مسؤولي أوقاف غزة من مغادرة القطاع بسبب الحصار 
  .، على حد تعبيرهم"المفروض عليه

  ٢٦/١١/٢٠٠٨، قدس برس
  
 العتداء على مقبرة النبي داود في القدس  يدين االتميمي .٣٩

أدان قاضي القضاة، رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير رجب التميمي، : وفا –القدس
 في القدس من قبل طالب المدرسة الدينية "وقف آل الدجاني"االعتداء الذي تعرضت له مقبرة النبي داود 

 .موا بهدم سور المقبرة وإزالة بعض القبور واألتربةاليهودية المتطرفة المجاورة الذين قا
وأكد التميمي، في بيان له اليوم، أن هذا العمل يمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكافة الشرائع اإللهية 
والقوانين والمواثيق الدولية المجمع عليها في العالم، التي تنص على عدم انتهاك حرمة األماكن المقدسة، 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم تكتف بممارسة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان منوها إلى أن 
 . الفلسطيني وحرمة اإلحياء، بل طالت انتهاكها األموات واألحجار

 ٢٥/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
 
 تطالب غزة ورام اهللا بعدم تسييس موسم الحج" الضمير" .٤٠

ها تنظر بقلق كبير لإلجراءات المتعاقبة والمتتالية قالت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان أن: ألفت حداد
التي شرعت بتنفيذها الحكومتان في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاه حجاج قطاع غزة، وذلك بعرقلة 
سفرهم ألداء مناسك الحج لهذا الموسم، وتؤكد الضمير مجدداً أن هذه اإلجراءات تساهم في تفاقم األزمة 

 .سخ حالة االنقسام القائمةالفلسطينية الداخلية، وتر
وأكدت الضمير أن المدخل لحل أزمة الحج لهذا الموسم، تعاون الوزارتين والتنسيق بينهما من أجل 
تمكين وتسهيل إجراءات الحج لجميع الحجاج، وذلك من خالل اعتماد حل توافقي بين طرفي األزمة، 

  . يضمن تمكين حجاج غزة من السفر والوصول لتأدية فريضة الحج
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هـ وإخراجه من دائرة ١٤٢٩وطالبت الحكومتين بالتدخل العاجل من أجل إنجاح موسم الحج لعام 
 . الصراع والتسييس

  ٢٥/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  يحّملون حماس مسؤولية إفشال اجتماع القاهرة% ٦٢: استطالع .٤١

امعة النجاح  أظهر استطالع أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في ج          :غازي بني عودة  
  بلـغ حجمهـا    عينة اسـتطالع  على   تشرين الثاني الجاري     ٢٢-٢٠الوطنية خالل الفترة الواقعة ما بين       

% ٢٢يحملون حماس مسؤولية إفشال اجتماع الفصائل فـي القـاهرة مقابـل             % ٦٢ن  أ،   شخصاً ١٣٦٥
ل هـذا   ان الفصائل األخرى هي المـسؤولة عـن إفـشا         % ٩يرى  في حين   يحملون فتح مسؤولية ذلك،     

يعتقدون ان هناك دوالً عملت      %٧٥ورغم القاء الالئمة على الحركتين بشكل متفاوت، إال أن           .االجتماع
هـذه   تتقدمان صـفوف     "إسرائيل"وفي هذا االطار، فإن الواليات المتحدة و       .على إفشال اجتماع القاهرة   

، ودوالً عربيـة أخـرى   %٤، وسورية بنـسبة  %٢٠لكل منهما، تليهما ايران بنسبة   % ٢٨الدول بنسبة   
 إال أن هذه الفجـوة      ،ورغم الفجوة الواضحة ازاء من يتحمل مسؤولية افشال انعقاد االجتماع          %.٨بنسبة  

ن فـتح   إ% ٦٠سؤال عما اذا كانت فتح وحماس معنيتين بإنجاح الحوار، حيث قـال             التنخفض عندما تم    
% ٣١ وفـي المقابـل فـإن        .بذلكية  ن حماس كانت معن   أرأوا  % ٣٩كانت معنية بإنجاح الحوار مقابل      

ـ      إقالوا  % ٥١ مقابل   ،ن فتح لم تكن معنية بانجاح اجتماع القاهرة       يعتقدون أ   .ذلكن حماس لم تكن معنية ب
في نفس  و .يعتقدون انها لم تكن معنية    % ٣٠مقابل  ،   الرئاسة كانت معنية بذلك    أنيعتقدون ب % ٦٢كما أن   
 إلـى   .ايدوا مقاطعتهـا  % ٢٨ مقابل   ،جتماع القاهرة  مقاطعة حماس ال   همعن رفض % ٦٢أعرب  السياق،  

% ٣١عن اعتقادهم بأن الشارع الفلسطيني مهيأ إلنجاح المـصالحة الوطنيـة مقابـل              % ٦٥أعرب  ذلك  
انهم يعتقدون بإمكانية إجراء انتخابات ديمقراطيـة فـي     % ٥٢قال   وعلى صعيد آخر،     .يرون عكس ذلك  

قـال   وفي المقابل    .يؤيدون حل المجلس التشريعي الحالي    نهم  إ% ٦٠ قالفي حين   ظل الظروف الحالية،    
حـل  % ٣١انهم ال يعتقدون بإمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية في الظروف الراهنة، ورفـض             % ٤٤

 بالمهام المطلوبـة     ال يقومون   أعضاء المجلس الحالي   يرون أن % ٦٨، علماً أن    المجلس التشريعي الحالي  
إجـراء  رفضوا  % ٥٣دد متى تنتهي والية الرئيس محمود عباس، فإن          ورغم أن االستطالع لم يح     .منهم

فـي  و. يؤيدون إجراء مثل هذه االنتخابـات % ٤٣ مقابل ،انتخابات رئاسية جديدة مع انتهاء والية عباس    
لو اجريت االنتخابات االن،    % ٣١,٤ن مرشحا للرئاسة من حركة فتح سيفوز بأصوات         أ هذا السياق تبين  

لمرشح مستقل، في حين    أصواتهم  % ٦,٧ أعطىون اصواتهم لمرشح من حماس، و     سيمنح% ١٣,٤مقابل  
إنهم لن يشاركوا فـي     % ١٩,٩ في حين قال  انهم لم يحددوا لمن يمكن ان يمنحوا أصواتهم،         % ١٥,٩قال  

إنهم سيعطون أصواتهم لقائمة فتح،     % ٣١,٤قال  فقد  وبالنسبة لالنتخابات التشريعية،    . مثل هذه االنتخابات  
تأييدهم لتشكيل حكومة وطنية انتقالية يكون هـدفها        % ٧٧أبدى  قد  و .لصالح قائمة حماس  % ١٤,٤ مقابل

يعارضون تـشكيل مثـل هـذه       % ١٦اإلعداد واإلشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، مقابل         
كمـا  عن معارضتهم دخول قوات عربية الـى قطـاع غـزة،    % ٥٢عرب  ومن جهة أخرى أ  .الحكومة
دخول قوات عربية الـى     % ٤٤أيد  مقابل  ، وفي ال  دخول قوات عربية الى الضفة الغربية      %٦٥عارض  

   .دخول مثل هذه القوات للضفة% ٣٣فيما أيد غزة، 
 في قطاع غـزة فـي حـال         "إسرائيل" مع   هاإن حماس معنية بتمديد   % ٦٤قال  على صعيد الهدنة، فقد     و

% ٢٩ مقابل   ، هي المستفيد األكبر من الهدنة     "ئيلإسرا"ن  أانهم يعتقدون   % ٤٠انتهائها، في وقت قال فيه      
% ٥١فيما تجدر االشارة إلـى أن       . هان المواطن في قطاع غزة هو المستفيد األكبر من استمرار         أيرون  

ويـرى  . يعتقدون ذلك % ٤١ مقابل   ، عن المقاومة المسلحة   أن يكون قبول حماس بالتهدئة تراجعاً     رفضوا  
اع غزة وافقت على الهدنة تحت ضغط مـن حمـاس، فـي حـين                ان الفصائل الفلسطينية في قط     %٤٧
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مقدمـة لمفاوضـات    هـي   أن التهدئة   يعتقدون  %  ٥٠ علماً أن    . بإرادتها ذلكانها وافقت على    % ٤٠قال
كـشف   إلى ذلـك فقـد       .نفوا ذلك % ٣٩ ، إال أن   على مصير قطاع غزة    "إسرائيل" بين حماس و   مباشرة

% ٤٥ بشكلها الحالي مقابـل      "سرائيلإ"ضات بين السلطة و   يرفضون استمرار المفاو   %٤٩ ن أ االستطالع
ن المفاوضات التي يجريها الرئيس محمود عباس سـتقود الـى           أال يعتقدون   % ٥٥أن   وتبين. أيدوا ذلك 

قالوا انهم يعتقدون أن هذه المفاوضات ستفضي الـى دولـة           % ٣٦مقابل  ،  ١٩٦٧دولة على حدود العام     
   .فلسطينية فوق هذه االراضي

% ٢٧ بأيدي افراد االجهـزة االمنيـة، مقابـل          هحصر% ٦٩على صعيد السالح الفلسطيني، فقد أيد       أما  
انها قادرة على بسط النظام والقانون في المناطق التي أعـادت انتـشارها             % ٦١كما أكد   ،   ذلك عارضو
  .قالوا انها ليست قادرة على ذلك% ٣٣ مقابل ،عليها

 ٢٦/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين
  
   يطلبون تدخال دوليا الستالم جثامين أبنائهمداءالشهأهالي  .٤٢

اعتصم العشرات من أسر الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل، في مـا            :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
ـ  . ، وأهالي المفقودين، أمام مقر المفوضية العامة لحقوق اإلنسان في رام اهللا أمس            "مقابر األرقام "يعرف ب

 الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، إلـى             أشار سالم خلة، منسق    و
أن اعتصام أهالي الشهداء والمفقودين يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات في مختلف محافظات الـوطن،                
لتحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام، تتصدر أجندة السلطة الوطنية، مناشداً الرئيس محمود عبـاس،                

سالم فياض، والمجلس التشريعي، ابضرورة إدراج قـضية الـشهداء المحتجـزة            . كومة برئاسة د  والح
  .جثامينهم والمفقودين على سلم أولوياتهم، واعتماد يوم وطني لهذه القضية

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
 تنديدا بسرقة أموال األسرىألهالي األسرى في غزة  مسيرة .٤٣

ـرب نسخة منه، أن مسيرة جماهيرية ٤٨لألسرى، وصل عــ" واعد"قال بيان صادر عن جمعية 
لألسرى والمحررين من مفترق السرايا " واعد"حاشدة انطلقت صباح اليوم، الثالثاء، نظمتها الجمعية 

بغزة وصوالً إلى باحة المجلس التشريعي، وذلك تنديدا واستنكارا لسرقة أموال األسرى واختالسها في 
 .يئ الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وفي ظل الحصارضل الوضع االقتصادي الس

محاكمة شعبية علنية "كما أفاد البيان أن الناطق اإلعالمي باسم جمعية واعد عبد اهللا قنديل قد دعا إلى 
 ".لكل من شارك في قضية سرقة واختالس أموال األسرى

رق يزيد على المليون  النائب محمد شهاب رئيس لجنة األسرى بالتشريعي أن المبلغ الذي سوأوضح
كما أشار . وندد بهذه الجريمة النكراء التي تستهدف تضحيات وعذابات األسرى وذويهم وأطفالهم. دوالر

إلى أن الهدف من هذه السرقة هو إثارة الشحناء وتفتيت وتشتيت الحركة األسيرة واللعب بمقدرات 
 .األسرى وإحباط معنوياتهم

  ٢٥/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
 تطالب بموقف صارم ضد سياسة هدم ومصادرة منازل المقدسيين" لية الدوالقدس" .٤٤

ناشد الدكتور أحمد أبو حلبية، رئيس مؤسسة القدس الدولية فرع غزة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف 
 . صارم ضد سياسة ومصادرة المنازل في القدس

لفة لكل القوانين واألعراف وأكد أن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات االحتالل في القدس مخا
 . الدولية التي تفرض على سلطات االحتالل عدم المس بممتلكات المواطنين في المناطق المحتلة
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كما دعا أبو حلبية الدول العربية واإلسالمية لدعم صمود أهالي القدس معنوياً ومادياً من أجل الحفاظ 
 .ن مدينتهم ومقدساتهاعلى تواجدهم ورباطهم في أرضهم وتمكينهم من الدفاع ع

  ٢٥/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
  امرأة جراء حصار غزة منذ بداية العام١٣وفاة :  حقوقيمركز .٤٥

 امرأة في ١٩ قال المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، ان قوات االحتالل االسرائيلي قتلت : وفا–رام اهللا 
الل االسرائيلي على قطاع األراضي الفلسطينية المحتلة، وتسبب الحصار الذي تفرضه سلطات االحت

 .٢٠٠٨ امرأة، منذ بداية العام ١٣بوفاة 
 ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  عالم فلسطيني ينضم إلى لجنة تحكيم جائزة جاليليو الدولية للبصرياتأول .٤٦

 بثقة الهيئة - أستاذ الفيزياء بالجامعة اإلسالمية-حظي ا الدكتور محمد موسى شبات :  حسن دوحان-غزة
ية للبصريات التي تعتبر إحدى مؤسسات االتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية، ليصبح أول عالم الدول

فلسطيني عربي ينضم إلى أعضاء لجنة تحكيم جائزة جاليليو الدولية للبصريات، وذلك بعد عامين فقط 
ولية للبصريات من حصوله على الجائزة، وظفره بلقب أول عالم عربي يحصل على جائزة جاليليو الد

 .م لمساهماته المتميزة في مجال البصريات١٩٩٤منذ بدء منحها عام 
 ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  الشواكل في غزة يؤثر سلباً على حياة الفلسطينييننقص .٤٧

قال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية الموجود حالياً في القاهرة : صالح النعامي: غزة
 إن أزمة السيولة المالية ناجمة بشكل أساسي من حقيقة أن حركة األموال تتم في "لشرق االوسطا"لـ 

اتجاه واحد، وهي إسرائيل والخارج في حين ال يدخل قطاع غزة مبالغ بالشيكل إال بعد ممارسة ضغوط 
الدولي وبنك وأكد الوزير أنه أجرى اتصاالت مع كل من اللجنة الرباعية والبنك . كبيرة على اسرائيل

 .النقد الدولي من أجل حثهم على التحرك إلقناع إسرائيل بإدخال األوراق النقدية للقطاع
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  إحدى الشركات العالمية  فلسطين المالي يوقع اتفاقية للتداول عبر االنترنت معسوق .٤٨

لمية لألوراق المالية بمدينة نابلس،  وقعت سوق فلسطين لألوراق المالية والشركة العا:القدس المحتلة
شمال الضفة الغربية المحتلة، اتفاقية لخدمة التداول عبر االنترنت، تقوم بموجبها الشركة العالمية بتقديم 
خدمة التداول االلكتروني لزبائنها من خالل برنامج التداول الذي توفره الشركة المذكورة على موقعها 

  . االلكتروني
إن خدمة " قدس برس" صادر عن سوق فلسطين لألوراق المالية أرسلت نسخة منه لـ وقال بيان صحفي

التداول عبر االنترنت، التي تم توفيرها بموجب االتفاقية للمستثمرين، تتيح تنفيذ عمليات بيع وشراء أسهم 
داول الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، عبر االنترنت من دون الحاجة لعمليات الت

  .التقليدية التي تتم عادة عبر االتصال مع إحدى شركات الوساطة عند كل عملية بيع أو شراء
  ٢٦/١١/٢٠٠٨، قدس برس
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 افتتاح جمعية الصداقة والتعاون الفلسطينية اليونانية :  اهللارام .٤٩
في مدينة رام اهللا افتتح مستشار الرئيس لشؤون التنمية واإلعمار مروان عبد الحميد اليوم : وفا –رام اهللا 

 .مقر جمعية الصداقة والتعاون الفلسطينية اليونانية
وبين أن الجمعية تهدف إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم بين رجال األعمال في البلدين والتعريف 

سنشجع المنتجات الفلسطينية في اليونان 'باألنشطة التجارية والصناعية والسياحية واالستثمار، قائال 
 .'المنتجات اليونانية في فلسطينوكذلك 

 ٢٤/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
  
   أصبحت في خطر في غزةحياة مئات المرضى .٥٠

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن حياة مئات المرضى أصـبحت فـي            :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة
يزيـد علـى     طفالً خديجا، وما     ٢٨٠خطر، خاصة األطفال في أقسام الحضانة والذين يزيد عددهم على           

 مريضاً في أقسام العناية المكثفة يتهدد حياتهم فصل أجهزة التنفس عنهم بـسبب انقطـاع التيـار                  ١٨٠
  . الكهربائي

أصبحنا في قلب الكارثة جراء استمرار الحصار واستحكامه حول أعناق أضعف شريحة            "وأكدت الوزارة   
 وأشارت إلـى أن عـدد       "ول وال قوة  في المجتمع الفلسطيني إال وهى شريحة المرضى الذين ليس لهم ح          

 صنفاً من األدوية األساسية أصـبح       ٩٥ سيدةً، وأن    ٨١ طفالً و    ٥٧ شهيداً منهم    ٢٦٠شهداء الحصار بلغ    
 طفـل   ٨٠ صنف من المهمات الطبية أصبح رصيدها صفر، كما نفذت أدويـة             ٢٠٠رصيدها صفرا، و  

  . ابين بالتليف التحوصلي للرئة، واألدوية الخاصة بعالج مرضى السرطان بالكاملمص
 جهازاً أساسياً تلزم في غسيل الكلى وعالج أمراض السرطان واإلمـراض            ٢٢٠ وأفادت الوزارة، بأن    

ش في مستشفيات القطاع، وتعطل جهـاز قـسطرة القلـب           .الخطيرة تعطلت، كما تعطلت أجهزة أشعة       
من سيارات اإلسعاف عن العمل جراء منع إدخال قطع الغيار الالزمة           % ٥٠قطاع، وتوقف   الوحيد في ال  

  . لصيانتها منذ أشهر طويلة
  ٢٦/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  

  
   أعداد المصابين بأمراض الكلى بفعل شرب مياه اآلبار ارتفاع .٥١

ب وانتـشار األمـراض     حذرت مصلحة المياه من حدوث كارثة صحية نتيجة الحتمال تلوث مياه الـشر            
واألوبئة في أوساط مواطني غزة، ودعت مصلحة المياه المؤسسات اإلنسانية الدولية إلى التـدخل لـدى                

وتفيد مصادر طبية من مستشفى     . الجانب اإلسرائيلي للسماح بدخول هذه مواد تعقيم المياه وأعمها الكلور         
اض الكلى بسبب ملوحـة ميـاه الـشرب،          الحكومي بخان يونس عن زيادة أعداد المصابين بأمر        "ناصر"

  . ورجحت أن ترتفع هذه األعداد في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الكيميائية لمعالجة المياه
وأكدت المصادر ذاتها أن األعداد التي تكتشف يومياً تفوق طاقة المستشفى االستيعابية، في ظل انقطـاع                

  . لىالتيار الكهربائي وتعطل أجهزة غسل الك
  ٢٦/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
       االجتياح األردني يفوز بجائزة مسابقة إيمي األميركيةمسلسل .٥٢

وتمنح هذه . وكاالت فاز مسلسل االجتياح األردني بجائزة مسابقة إيمي الدولية للمسلسالت الطويلة
ا قامت به قوات االحتالل وقصة المسلسل تحكي م. الجائزة بالواليات المتحدة ألهم المسلسالت في العالم
  اإلسرائيلي من اجتياح مخيم جنين قبل أربع سنوات، 
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 . وقد فاز بهذه الجائزة من بين خمسمائة مسلسل عالمي
  ٢٥/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
   يؤكد أهمية التحرك الدولي لرفع المعاناة عن القطاعالبشير .٥٣

شير أهمية تحرك المجتمع الـدولي وبـشكل        أكد وزير الخارجية الدكتور صالح الدين الب      :  بترا –عمان  
عاجل لرفع معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر العمل على إنهاء الحصار اإلسـرائيلي وفـتح                 

  .المعابر والسماح بدخول المساعدات الغذائية واإلنسانية إلى سكان القطاع
يني ووقـف معاناتـه اليوميـة       وبين أهمية تكثيف هذه الجهود لتقديم العون االقتصادي للشعب الفلـسط          

وضمان وقف جميع األنـشطة االسـتيطانية       , والمساعدة في تمكين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية      
والممارسات االسرائيلية في القدس الشريف مما يقوض عملية السالم ويؤثر على الحل القائم على اساس               

  .الدولتين
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  األمم المتحدة تنديدا بحصار غزة أمام مقرعتصامإ .٥٤

اعتصم عشرات : عمان عبد الجبار أبو غربية عن مراسلها من ٢٦/١١/٢٠٠٨عكاظ، ذكرت 
 .المواطنين األردنيين أمس أمام مقر األمم المتحدة في عمان احتجاجا على حصار غزة
جراءات عملية لفك ودعا الحزب الدول العربية وعلى رأسها مصر إلى فتح معبر رفح والبدء باتخاذ ا

كما طالب الفصائل الفلسطينية كافة وتحديدا فتح وحماس , الحصار وتقديم أشكال الدعم كافة لقطاع غزة
بوقف الخالفات على سلطة وهمية والتوجه فوراً نحو طاولة الحوار لتوحيد الصف الفلسطيني في 

  . الصهيوني- مواجهة التحالف اإلمبريالي 
أن المركز الوطني لحقوق اإلنسان وجه نداء عاجال إلى منظمات  ٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج، وأضافت 

  .حقوق اإلنسان الوطنية واإلقليمية والدولية للعمل على إنهاء الحالة الالإنسانية في القطاع
  
   يدعو إلى تحرك عربي لكسر الحصار عن غزةبري .٥٥

تحرك في اتجاه " العربي إلى دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري االتحاد البرلماني: بيروت
المؤسسات البرلمانية الدولية واإلسالمية والقارية والجهوية واللغوية الستنهاض موقف برلماني ضاغط 

  ."على الحكومات لكسر الحصار عن غزة ورفعه بصورة نهائية
خاذ ات"وطالب بري في تصريح أمس، مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم في القاهرة بـ 

قرارات بمستوى آالم الشعب الفلسطيني ومعاناته وآماله، وعدم التحول عن التناقض الرئيس الذي يمثله 
الصراع مع إسرائيل الى إقحام النظام العربي في واقع التناقض الثانوي القائم بين الفصائل الفلسطينية، 

جاه حاضر القضية الفلسطينية وإن كانت هذه القضية تستوجب حالً ينطلق من مسؤولية تلك الفصائل ت
  ."ومستقبلها

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

   سيكون أعظم"إسرائيل" دمار "..ردا على باراك"  اهللاحزب" .٥٦
دمار إسرائيل " على تهديدات وزير الدفاع اإلسرائيلي بتدمير لبنان، مؤكداً أن "حزب اهللا"رد : بيروت

لسنا ممن يخافون ال من ": لشيخ نعيم قاسموقال نائب األمين العام للحزب ا. "سيكون أكبر وأعظم
استعدادات إسرائيل وال من تهديداتها، كمقاومة وجيش وشعب قاموا بعمل مميز في انتصار تموز 

  ."، ال يمكن أن يخضعوا لالبتزاز اإلسرائيلي٢٠٠٦



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                     ١٢٦٨:         العدد       ٢٦/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

عدة قوى الالفت في كالم باراك أنه يهدد من ناحية ويمنّي النفس بمسا": "إذاعة النور"وقال قاسم لـ
أتمنى أن نسمع من المواالة رداً على كالم باراك لكي . االعتدال في الداخل اللبناني للمشروع اإلسرائيلي

نفهم كيف يقيمونه وكي يقطعوا الطريق عليه من أن يستثمر أي فريق من األفرقاء الداخليين للمصلحة 
خابات تعنيه إسرائيلياً؟ ومن هو الفائز الذي ماذا يعني كالم باراك أن نتائج االنت": ، سائالً"اإلسرائيلية

  ."يخدم المشروع اإلسرائيلي؟ من المفروض أال يكون في لبنان أحد من الذين يحققون هذا االتجاه
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   اللبناني في األمم المتحدة يؤكد رفض لبنان التوطينالسفير .٥٧

المتحدة نواف سالم أن مأساة الشعب الفلسطيني لم أكد السفير اللبناني في األمم : نيويورك ـ سامر رزق 
، إضافة إلى الجوالن وسيناء، بل هي مأساة        ١٩٦٧ وال مع احتالل إسرائيل عام       ١٩٤٨تنته مع نكبة عام     

واعتبر أن الحل هو السالم العادل الشامل الذي يرتكـز إلـى أحكـام              . مستمرة متواصلة حتى يومنا هذا    
وشـدد  . م المتحدة وأسس مؤتمر مدريد وعناصر مبادرة الـسالم العربيـة          القانون الدولي ومقررات األم   

السفير اللبناني على أن مشكلة الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية مذكراً برفض لبنان ألي شكل من                
ألنه يهدد الكيان الوطني اللبناني مثلما يهـدد الهويـة          "أشكال توطين الالجئين الفلسطينيين على أراضيه       

 ".ية لالجئين الفلسطينيينالوطن
  ٢٦/١١/٢٠٠٨المستقبل 

  
  يستنكر الحصار االسرائيلي لغزة" المستقبل" التربية في تيار قطاع .٥٨

الصمت المطبق إزاء ما يتعرض لـه قطـاع         "في بيان   " المستقبل"استنكر قطاع التربية والتعليم في تيار       
شغال العالم باألزمة المالية الكبـرى فـي        استغالل قوات االحتالل االسرائيلية ان    "ودان  ". غزة من حصار  

وقت يرزح الشعب الفلسطيني تحت نير االحتالل بعدما اقفلت المعابر التي تزود قطاع غـزة الحاجـات                 
  ".الحياتية ال سيما المحروقات والمواد االولية

ن المخابز بما   ما يحدث في غزة بمثابة كارثة انسانية حقيقة ال سيما مع بدء نفاد القمح م              : "واضاف البيان 
استدعى اللجوء الى استعمال القمح الرديء المخصص العالف الطيور لتحويله الى دقيق، فـضال عـن                

  . التهديد الذي بدأت تواجهه كبرى مستشفيات القطاع من خطر التوقف إذا ما استمر الحصار االسرائيلي
  ٢٦/١١/٢٠٠٨المستقبل 

  
  مسؤولية إرجاء الحوارعمرو موسى يشّدد على رفضه تحميل طرف بمفرده  .٥٩

شدد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أمس، على رفضه تحميل :  محمد الشاذلي-القاهرة 
وقال عقب لقائه وزير الخارجية اليمني أبو بكر . طرف فلسطيني مسؤولية تعطيل حوارات القاهرة

 الكل المسؤولية، وهم جميعاً نحن نحمل: "القربي في القاهرة لمناقشة تحضيرات االجتماع الطارئ
يسقطون في هذه الهوة السحيقة من الخالف الذي يكاد يقضي على القضية الفلسطينية نفسها، وهذه 

ستأتي اللحظة التي نرى : "لكنه استدرك قائالً". مسؤولية كبرى عليهم أن يتحملوها مهما كانت الخالفات
قولها، ونحن اآلن نعطي الفرصة للفصائل فيها مسؤولية معينة لطرف ما، ولن نتراجع عن أن ن

وتوقع القربي، من جهته، خالفات بين الوفود العربية في االجتماع ". الفلسطينية في إطار زمني عاجل
  ".لكننا سنتوصل إلى رؤية توافقية"الطارئ، 

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  مزيد من الحواردعوة مشعل إلى ويؤيد الفلسطيني  عمرو موسى يحذر من تداعيات االنقسام .٦٠
القاهرة، دمشق، أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى،  من ٢٦/١١/٢٠٠٨ الخليج، ذكرت

خطورة "حذر خالل لقائه مع نقيب الصحافيين الفلسطينيين نعيم الطوباسي والوفد المرافق له، من 
لطوباسي االمين العام للجامعة ، وأطلع ا"االنقسام الفلسطيني الراهن وانعكاساته على القضية الفلسطينية

وما قال انها انتهاكات لحماس في قطاع غزة خاصة في مجال حرية " اإلسرائيلية"االعتداءات "على 
األيام المقبلة خطرة وتحمل في طياتها الكثير وعلى الجانب "وحذر موسى من ان . اإلعالم والصحافة

مجلس "وأشار موسى إلى أن ". خل الفلسطينيالفلسطيني أن يعمل بكل ما يستطيع للم الشمل في الدا
الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيعقد اليوم األربعاء سيتناول أساسا قضية الخالف 

  ".مسؤولية المنظمات الفلسطينية في تفاقم األوضاع وضرورة إنهاء االنقسام"الفلسطيني، ولكنه شدد على 
موسى أيد  من القاهرة عن مراسلها أشرف الفقي، الى أن ٢٦/١١/٢٠٠٨ الوطن، السعودية، وأشارت

 الفلسطيني، وقال –دعوة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى مزيد من الحوار الفلسطيني 
إن الحوار شيء مهم، لكن األهم أال يكون الحوار إلى األبد ويجب أن ينتهي إلى نتيجة سريعة "موسى 

ينة وتواريخ ال يجب أن نواجهها بحالة انقسام، والحوار ليس من أجل التحاور ألن هناك استحقاقات مع
  ".ولكن من أجل التوصل التفاق

  
      العربي واإلسالمي يتضامن مع الفلسطينيين بالكلمات المجتمع .٦١

الكلمات والخطب الحماسية  أن  تامر أبو العينين،منجنيف  في، ٢٥/١١/٢٠٠٨ الجزيرة نت، ذكرت
تفال األمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأجمعت على أن تزاحمت في اح

  . ستين عاما على النكبة لم تحرك القضية قيد أنملة نحو السالم بل إلى مزيد من التعقيد وخيبة األمل
ير وضعها لتصعيد عدوانها على القدس في محاولة لتغي" "إسرائيل"فقد انتقدت منظمة المؤتمر اإلسالمي 

عن الهوية العربية اإلسالمية باالعتداءات المتكررة ضد المقدسات، وتشويه تاريخها وتغيير تركيبتها 
وحذرت المنظمة في رسالتها التضامنية من ". السكانية من خالل تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم

وناشدت ". المفروض على قطاع غزةحالة االستبداد والحصار " إسرائيل"جراء مواصلة "الكارثة المتوقعة 
  . في مكانة هامة" التوصل إلى اتفاق إلنهاء الصراع في الشرق األوسط"اإلدارة األميركية القادمة وضع 

بدورها حملت الجامعة العربية في رسالتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمن مسؤولية حل هذا 
  . الصراع
 قنا، أن دولة قطر شددت على انه من –نيويورك  من، ٢٦/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر،  صحيفة وأضافت

الدولة القائمة باالحتالل ان توقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي بشكل عام " اسرائيل"الواجب على 
ولقانون حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني بشكل خاص في االراضي الفلسطينية المحتلة، وان 

ات الحقيقية إليجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية، التي طال تمضي قدما بالمفاوض
  . امدها، تتفق والقانون الدولي وقرارت االمم المتحدة ذات الصلة

الرئيس الجزائري  أن : حسين بوجمعة-الجزائر ، ٢٦/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، وقالت صحيفة 
سطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس هو وحده قيام الدولة الفل"عبدالعزيز بوتفليقة، أكد أن 

  ".الكفيل بتحقيق السالم في الشرق األوسط
وام، أن اإلمارات أعربت عن بالغ قلقها إزاء عرقلة  من، ٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج، كما أضافت صحيفة 

الق المستمرة وصول مساعداتها اإلنسانية التي تقدمها لألراضي الفلسطينية بسبب سياسة الحصار واإلغ
التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية ازاء المعابر الفلسطينية والتي أسهمت في تعميق وحرمان الشعب 

دعت االمارات . الفلسطيني وركود العملية السياسية الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
 ومؤسساته ومعابره ومضاعفة مساعداته المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني
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اإلنسانية واإلنمائية المقدمة لسلطته الوطنية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في إصالح وبناء مؤسساتها 
  .الوطنية

  
   بفرض عقوبات على حماس وإعالن قطاع غزة إقليماً متمرداًاقتراح .٦٢

 القاهرة اليوم، والذي يكرس مناقشاته على تبدأ أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب: عمر القليوبي
بحث األوضاع في األراضي الفلسطينية، في ضوء فشل حوار المصالحة الذي كان مزمعا عقده في 

  .أوائل هذا الشهر برعاية مصرية
وستتقدم مصر بمشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات متدرجة على حركة المقاومة اإلسالمية حماس 

تها للحوار الذي استضافت القاهرة جوالته التمهيدية طوال األشهر الثالثة في حال استمرار عرقل
ويقترح . الماضية، وتجميده ألجل غير مسمى، بسبب تحفظاتها التي أفشلت الحوار عشية انعقاده

المشروع المصري فرض حظر على استقبال زعماء حماس من جانب الدول العربية في حالة استمرارها 
د تجاه الحوار، والتهديد بإعالن الجامعة العربية قطاع غزة إقليما متمردا، واللجوء إلى في تبني نهج متشد

. مجلس األمن طبقا للفصل السابع لتحرير قطاع غزة من حماس إذا استمرت في تبني مواقف متشددة
وتأمل مصر أن يؤدي التهديد بفرض العقوبات إلى دفع حماس إلى الموافقة على الجلوس على مائدة 
الحوار خالل المرحلة القادمة، وتفاديا لحدوث فراغ دستوري فلسطيني مع اقتراب نهاية الوالية الرئاسية 

في " إسرائيل"في يناير القادم، وهو ما قد تستغله " أبو مازن"لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
  .التأكيد على عدم وجود شريك فلسطيني

   ٢٦/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
 
  اإلخوان ترسل قوافل إغاثة غزة : عاكف يستنهض المصريين مهدي .٦٣

أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة في مصر، أمس، أنها تعتزم إرسال : رويترز، إخوان أونالين
ودعا . قوافل مساعدات إلى غزة، داعية إلى تنظيم مسيرة حاشدة تضامنا مع القطاع الفلسطيني المحاصر

مهدي عاكف، خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر الكتلة البرلمانية لإلخوان في المرشد العام للجماعة 
وجه الدعوة إلى "موضحاً أنه " قوافل إغاثة من كل المحافظات، لنجدة هذا الشعب المحاصر"القاهرة، إلى 

 طالب كما". ستُعلن مواعيدها في أوقاتها"للمشاركة في هذه القوافل التي " األحزاب المصرية بال استثناء
من . تضامناً مع أهل غزة" مسيرة شعبية يقودها رموز هذه األمة إلى مجلس الشعب"عاكف بتنظيم 

لجنة ممثلة من جميع القوى السياسية "جهته، أعلن نائب المرشد العام، محمد حبيب، عن تشكيل 
جبهة واحدة تعطي "، ولتكوين "أال يكون اإلخوان بمفردهم في الميدان"لمتابعة هذه القضية، لـ" والوطنية

أضاف حبيب أن الجماعة تؤيد استخدام ". الثقة للشعب بأن هناك قيادة يستطيع أن يتحرك تحت لوائها
  . أهلنا في غزة، بل لتطهير األرض المحتلة من دنس الصهاينة واستنقاذ المقدسات) ألجل(ليس فقط "القوة 

  ٢٦/١١/٢٠٠٨السفير، 
  
   رفح مصرية تندد تواصل إغالق معبرأصوات .٦٤

دعت األحزاب والقوى السياسية المصرية الحكومة إلى فتح معبر رفح بشكل فوري وتمكين قوافل 
اإلغاثة المصرية والعربية والدولية من القيام بدورها اإلغاثي، ومد قطاع غزة بالكهرباء والطاقة، 

  .ن الصهيونيوقررت اللجوء إلى القضاء إللغاء اتفاقية المعابر ومعاهدة كامب ديفيد مع الكيا
وندد آالف الطلبة في جامعتي الزقازيق وبني سويف بالصمت الدولي والعربي إزاء المأساة اإلنسانية 

  .المروعة في غزة
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  غضب شعبي بسبب الحصار عن غزة: مصر .٦٥

 بسبب تفاقمت مؤخراً موجات الغضب الشعبي في العديد من المدن المصرية: القاهرة ـ حسام أبو طالب
وقد حاولت أجهزة األمن المصرية أن تمنع العديد من طالب . الحصار المفروض على قطاع غزة

الجامعات المصرية والقوى الوطنية من التظاهر والعبور خارج أسوار الجامعات من أجل حشد 
لحصار وقال القيادي مجدي أحمد حسين، الناطق بلسان لجنة مقاومة ا. المسيرات للمطالبة بكسر الحصار

، إن تعداد عناصر األمن الذين حاصروا مظاهرات األمس يفوق عشرات المرات تعداد "القدس العربي"لـ
  .الجنود المتواجدين في شبه جزيرة سيناء

وفي مدينة العريش طالب مئات التجار والمواطنين بضرورة فتح معبر رفح من أجل السماح بدخول 
وفي تطور الفت . واجهه األسواق ولدعم األشقاء المحاصرينالفلسطينيين وللقضاء علي الكساد الذي ت

قررت لجنة مناهضة الحصار التوجه لجموع المصلين في المساجد المصرية خالل األيام القادمة بغرض 
ونددت العديد من أحزاب المعارضة بموقف . حضهم عل المشاركة في الضغوط الرامية إلنقاذ الغزاويين

ألهداف اإلسرائيلية، وقال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ووكيل الحزب الحاكم المتسق مع ا
مؤسسي حزب الكرامة إن إصرار النظام على تجويع الشعب الفلسطيني يكشف النقاب عن تخليه عن 
. المصالح القومية العليا للعالم العربي وانتقد التواطؤ الذي تمارسه األنظمة العربية علي الفلسطينيين

والذين لطالما وجهت اليهم اتهامات بدعم " شيوخ الفضائيات" على تسميتهم بـ ولوحظ أن من اصطلح
الجهات الحكومية خرجوا عن صمتهم مؤخراً وأخذوا يوجهون إنتقادات الذعة لكبار المسؤولين في 

وحذر هؤالء الرئيس مبارك . الحزب الحاكم وطالبوا بضرورة إسقاط الحصار عن الشعب الفلسطيني
من غضب إلهي قادم ال محالة إذا ما أصروا على ترك مليوني فلسطين يواجهون الجوع وخادم الحرمين 

  . والمرض
  ٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

    
  مساعدات ليبية تبحر إلى غزة سفينة .٦٦

أبحرت سفينة ليبية من ميناء زاورة وعلى متنها ثالثة آالف طن من المساعدات اإلنسانية مقدمة : د ب ا
دات اإلنسانية األفريقية في اللجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي، دعماً للشعب من صندوق المساع

هذه أولى المساعدات "وقال مسؤولون ليبيون قبل مغادرة السفينة . الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
 الليبية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وهي عبارة عن مساعدات غذائية، إضافة إلى الدواء

الفلسطينيون أمام هجمة تجويع حقيقية تترافق مع عزلة سياسية وتجاهل إعالمي، "وأضافوا ". والغطاء
 ".ولم نشأ أن نرسل برقيات تضامن بل عملنا على تقديم المساعدة الملموسة

  ٢٦/١١/٢٠٠٨السفير،    
 
  "إسرائيل"مدفوع األجر يحمل علم  ترفض نشر إعالن برائحة تطبيعية" الخليج" .٦٧

، إلى جانبه علم فلسطين، "إسرائيل"، أمس، طلباً لنشر إعالن مدفوع األجر يحمل علم "الخليج"ت رفض
ومحاطاً بأعالم عشرات الدول العربية واإلسالمية، لكأن المطلوب منه تعويد العرب على علم العدو 

.  كثيرة حتى اآلنمتجاوراً مع األعالم العربية، فيتسلل التطبيع من النافذة، بعدما سدت أمامه أبواب
اإلعالن الذي تتولى السلطة الفلسطينية ترويجه، نشر منذ أيام في الصحف العبرية، بذريعة تعريف 

التي مضت ست سنوات ونصف السنة " مبادرة السالم العربية"الجمهور في الكيان الصهيوني بمضمون 
، "استدراج العروض"سلوب، من ليس بهذا األ. على إقرارها في القمة العربية التي استضافتها بيروت



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٢٦٨:         العدد       ٢٦/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

إعالنياً، في الكيان " المبادرة"وحبذا لو ذهبت األموال التي تدفع للترويج لـ . تسترد الحقوق واألوطان
  .الصهيوني، وفي الدول العربية، لتوفير األدوية والغذاء ألطفال غزة

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
 غزة مرآة المتغطرسين:  نجادأحمدي .٦٨

أشار الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، في كلمة ألقاها أمام تجمع واسع : يد باقر صالح الس-طهران 
لقوات التعبئة التابعة للحرس الثوري اإليراني بمناسبة ذكرى تأسيس هذه القوات، إلى الجرائم التي 

م، وأشار غزة مرآة المتغطرسين هؤالء الذين يقتلون البشر لملء جيوبه: في غزة وقال" إسرائيل"ترتكبها 
أحمدي نجاد إلى اصطفاف األعداء ضد إيران معتبرا أن الهدف من تأسيس قوات التعبئة التصدي 

  .والثورة ضد المتغطرسين
 ٢٦/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  ملموس فأهالي القطاع ال يحتاجون لكلمات التعاطف بل إلى تصر: جون جينج .٦٩

ى أن أهالي القطاع ال يحتاجون لكلمات شدد مدير عمليات األونروا في قطاع غزة جون جينج، عل
  .التعاطف بل إلى تصرف ملموس وقرار لتغيير الوضع واالهتمام بمصالح الناس

وجدد مطالبه لالحتالل بفتح المعابر، داعياً الدول العربية والغربية لتقديم المساعدات لسكان غزة، معتبراً 
  .أن ما يحدث في غزة يدعو للخجل والعار

٢٦/١١/٢٠٠٨الخليج،   
  
  عدم قيام الدولة الفلسطينية أعظم حاالت فشل األمم المتحدة : بروكمان .٧٠

عدم قدرة  انتقد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ميغيل ديسكوتو بروكمان : وكاالت-   نيويورك
المجتمع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية، معتبراً ذلك أحد أعظم حاالت الفشل في تاريخ األمم 

وقال بروكمان في كلمته أمام اجتماع نظمته األمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب  .المتحدة
 الذي نص على إقامة دولتين ١٨١ عاماً تبنت الجمعية العامة القرار ٦١الفلسطيني في نيويورك، إنه قبل 

وطالب .  لالحتفال بهاعربية وعبرية في فلسطين، لكن لألسف فإنه وحتى اآلن لم تقم دولة فلسطينية
 بالسماح بإدخال المواد اإلنسانية دون أي تأخير، حاثاً المجتمع الدولي على إعالء صوته ضد "إسرائيل"

ن إ: وقال بروكمان .ضد سكان قطاع غزة" القوة المحتلة"العقوبات الجماعية التي تنفذها الدولة العبرية 
   .ن، وطالب المجتمع الدولي إلنهاء هذه األزمة السياسيةاألمم المتحدة تتحمل المسئولية لحل قضية فلسطي

٢٦/١١/٢٠٠٨حيفة فلسطين، ص  
  
  ساركوزي قلق من األوضاع في القدس ويدعو إلى عدم تغيير معالم عاصمة الدولتين .٧١

 أعرب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن قلقه إزاء األوضاع في القدس : محمد األشهب-الرباط 
واعتبر أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل عائقاً  فرنسا واضح في إطار القانون الدوليإن موقف والشريف، 

إلى التجميد النهائي لالستيطان في األراضي الفلسطينية كافة، بما في ذلك ا دع حيث في طريق السالم
لتي لن يكون هناك سالم يستثني مدينة القدس ا ودعا الى وحدتها مؤكدا أنه .الشطر الشرقي من القدس

 المدينة ، هذهمعالمها ودعا إلى الحفاظ على.  وفلسطين"إسرائيل"تحتّم طبيعتها أن تصبح عاصمة لدولتين 
أن بالده تعتزم و مخاطبي اإلسرائيليين بهذا الموقف يذكر أنه مؤكدا. المقدسة بالنسبة إلى الديانات الثالث

  .مواصلة جهودها في هذا النطاق لتحقيق السالم في المنطقة
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  . رسالة كان بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادسوذلك في رده 
٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة،   

  
   امريكي بارز يفضح مبررات الصهيونية في محاضرة بجامعة لندناكاديمي .٧٢

المؤرخ البارز الدكتور غابرييل بيتربرغ، االستاذ في جامعة كاليفورنيا حاضر :  سمير ناصيف-لندن 
الخرافات والسياسة والثقافة : الجمعية الفلسطينية عن كتابه الجديد عائدات الصهيونيةن بدعوة ماالمريكية 

 ديفيد بن غوريون واختياره مقاطع من "اسرائيل"، والذي فضح فيه انتقائية مؤسس دولة "اسرائيل"في 
تهما العصابات العهد القديم في االنجيل المسيحي ليبرر الكولونيالية وتهجير السكان بالقوة اللتين مارس

. للمزيد من االستقطاب ليهود العالم في مناطق اخرى والصهيونية ضد الفلسطينيين لدى تأسيس دولتها
صعود توجهات مع انه يهدي كتابه الى المفكر الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد، و بيتربرغوقال 

 ، حسب المحاضر)العهد القديم(جيل  واالن"اسرائيل" اعيد التركيز على الروابط بين ،المسيحيين االنجيليين
اجريت مؤخراً وخالفت النظريات االركيولوجية التي ' آركيولوجية'اعطى ادلة مفصلة عن دراسات ثم 

  . لليهود وحدهم"اسرائيل"بررت كون ارض 
واعتبر المحاضر ان نهاية الكولونيالية االستيطانية التي تمارس تهجير السكان او قتلهم لسلبهم ارضهم 

 برأيه فهو حالة غريبة وفريدة اذ ما زالت "اسرائيل" اما ما يجري حاليا في .تهي في العادة بهزيمتهاتن
وسخر بيتربرغ من نظريات بن  . تنجح في تسويق نفسها عالميا على الرغم من ممارساتها"اسرائيل"

ي التاريخ القديم، غوريون التي زورت الحقائق التاريخية بشأن الهجرة اليهودية من مصر الى فلسطين ف
حيث اعتبر بن غوريون حسب قوله، بأن االكثرية الساحقة من اليهود كانت وظلت تسكن في فلسطين 
فيما هاجرت اليها من مصر حفنة صغيرة ال يتجاوز عددها المئات، وليس كما ذكر في الكتب التاريخية 

  .والدينية تشمل مئات اآلالف من المهاجرين
٢٦/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   

  
   دولة فلسطينية مستقلة  إقامةنتطلع إلى التعايش والحوار هما قيم إنسانية:  اإليطاليالرئيس .٧٣

قال رئيس جمهورية إيطاليا جورجو نابوليتانو تحرص الجمهورية اإليطالية كل :  جمال جاد اهللا- روما 
فنا، الوصول  وأضاف هد.الحرص على دعم عملية السالم في الشرق األوسط، للتوصل إلى حل عادل
 مشيراً إلى أن التعايش .إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، واالعتراف المتبادل بين دولتين

حذر من رفض االعتراف بحق الشعب الفلسطيني  و.والحوار هما قيم إنسانية وأدوات وأهداف أساسية
  .اليا للشعب الفلسطينيوأكد الرئيس اإليطالي دعم ومساعدة إيط .في إقامة دولة له على أرضه

٢٥/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا،   
  
  " يوماً في نابلس٣٦٥" معرض تضامني ثقافي في عدة دول أوروبية بعنوان افتتاح .٧٤

أطلقت جمعية أنصار اإلنسان الخيرية وجمعية نابلس للتنمية والتطوير المجتمعي ومركزها الرئيس 
حيث  . يوم في نابلس٣٦٥: ضامني تحت عنوان، مؤخرا، فعاليات معرضهما الدولي الثقافي الت'دارنا'

نظم المعرض في خمس دول أوروبية وهي فرنسا، واسبانيا، و بلجيكا، و سويسرا، وهولندا، مستهال 
بداية فعالياته من اسبانيا، يشار إلى أن هذا المعرض سيتم تنظيمه العام القادم في ثالث دول أوروبية 

ً من كلتا الجمعيتين بضرورة إيصال صوت الشعب أخرى وهي النرويج وايطاليا ولوكسمبور غ، إيمانا
وعلى هامش المعرض في كاتالونيا عقد اجتماع مع . الفلسطيني للعالم الخارجي من خالل هذه النشاطات

 ، واجنماعا آخر مع مجلس شباب برشلونة تم خاللهما الحديث عن آفاق العمل xarxaالجمعية االسبانية 



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ١٢٦٨:         العدد       ٢٦/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

ليات التعاون والتبادل البناء، وكذلك الحديث عن الواقع الذي يمر به الشعب المستقبلي المشترك، وآ
  .الفلسطيني

  ٢٤/١١/٢٠٠٨ وكالة، وفا، 
 

   منتصف السنة المقبلة"تعويم الدوالر" تتجه إلى ةاألسواق األميركي .٧٥
ميركي  رفله خرياطي استعادت االسواق االوروبية واالميركية بعض بريقها مستفيدة من برنامج ا-لندن 

 بليون دوالر، ٨٠٠جديد لشراء بعض اصول الرهون العقارية وضخ اموال في السوق االستهالكية بقيمة 
 ٣,٢٢امس الى ) سندات الخزينة متوسطة االجل(ما ادى الى تراجع العائد على اوراق الدين االميركية 

 تريليون ٨,٦ ما يزيد على نقطة ورفع حجم االموال الحكومية المرصودة النقاذ االقتصاد االميركي الى
وذلك في وقت يعتقد بان عجز الموازنة االميركية سيتضاعف السنة المقبلة الى المثلين . حتى اليوم

وفي ضؤ العجز االميركي يتوقع ان تُعيد .  بليون حالياً الى اكثر من تريليون دوالر٤٥٥مرتفعاً من 
سنة المقبلة، وتُخفض سعر صرفه مقابل سلة من ، في موعد اقصاه منتصف ال"تعويم الدوالر"االسواق 

  . في المئة٠,٥العمالت الرئيسية خصوصاً مع انكماش االقتصاد بنسبة 
 "انكماشات خطيرة وطويلة االمد"وتوقعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية امس ان تشهد غالبية دولها 

 مليوناً، مقترحة وصفة عالجية ٤٢الى ، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل ٢٠١٠تستمر في بعضها حتى 
  . تجمع بين االنعاش عبر الموازنة وخفض معدالت الفائدة وضخ السيولة

بالنسبة الى غالبية دول المنظمة غير متوقع انتعاش االقتصاد قبل الربع الثاني من "وجاء في التقرير 
 مطلع الثمانينات وقد يؤدي ، ما يعني ان هذا االنكماش سيكون على االرجح االكثر خطورة منذ٢٠١٠

  ." مليوناً حاليا٣٤ً مليون شخص من ٤٢الى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى 
ومن بين النقاط البارزة في التقرير، االشارة الى االنخفاض الكبير في سعر النفط والمواد االولية وتباطؤ 

  .التضخم
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   بقرار االنقالب قبل تنفيذه "حزب اهللا" و حماس أبلغت طهران ودمشق: عبدربه .٧٦

قال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن مسؤوالً من : غسان شربل
 في غزة حمل الى الرئيس محمود عباس شريطاً يظهر بالصور االستعدادات الجارية "حماس"حركة 

 خالد "حماس"أرسل الشريط الى رئيس المكتب السياسي لـواضاف أن عباس . لتنفيذ محاولة الغتياله
  .مشعل الذي نفى أية نية الغتيال الرئيس الفلسطيني

 بقرارها حسم "حزب اهللا" أبلغت طهران ودمشق و "حماس"وتحدث عبدربه عن معلومات أفادت أن 
  :وهنا نص الحلقة الخامسة. الوضع عسكرياً في غزة

  ار السيطرة على غزة وحدها؟ اتخذت قر"حماس"هل تعتقد ان > 
  . في دمشق"حماس" اعتقد أن قرار االنقالب اتخذ من قبل قيادة - 
  أي خالد مشعل؟> 
وتمت دراسة خطة االنقالب قبل اسبوعين من تنفيذه حيث وصل الى دمشق القادة المحليون .  نعم- 

ى رأسها موسى أبو مرزوق وتم التدقيق معهم في خطة االنقالب من قبل لجنة عل. لكتائب القسام في غزة
حاول ابو مازن ان يتجنب االنقالب حتى . ونحن على ثقة تامة من هذه المعلومات التي وصلتنا في وقتها

تمت جوالت من القتال كان فيها موقف الحرس . انه لم تكن هناك اوامر صريحة بالقتال في قطاع غزة
 بالهجوم االخير لم يكن هناك "حماس"دما قامت وحتى عن. الرئاسي واالمن الوطني موقفاً دفاعياً بحتاً
  ."حماس"قرار صريح بالمواجهة وبفتح معركة مع 
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  ماذا عن محاولة اغتيال ابو مازن في غزة؟> 
 وقدم الى أبو مازن شريطاً يحتوي على فيلم قصير ألعضاء من "حماس" جاء مسؤول كبير في حركة - 

ارع عمر المختار في وسط غزة، وقال له إنه يخاف اهللا الحركة يحفرون نفقاً في الشارع الرئيسي في ش
ويخاف من عواقب هذا العمل وإن هذا النفق معد لوضع لغم لتفجيره تحت سيارة ابو مازن وان هذا 

ارسل ابو مازن الشريط مع مبعوث من عنده الى . األمر وصل الى خالد مشعل والتنفيذ ينتظر قراره
فأرسل خالد مشعل . معلومات مؤكدة من دون ان يكشف له المصدرهذه : خالد مشعل في دمشق وقال له

جواباً ان هذا األمر غير صحيح وال علم له به، لكن ابو مازن كان متيقنا من صحة هذه المعلومات ألن 
  . في غزة ووثّق معلوماته بواسطة هذا الشريط"حماس"المصدر ليس طرفاً ثالثاً بل من قيادة حركة 

 في االغتياالت في قطاع غزة في االشهر التي مضت، من اغتيال "حماس"كة كان هناك تاريخ لحر
موسى عرفات الى اغتيال عدد من قادة وكوادر األمن الوقائي الى محاولة اغتيال مدير المخابرات 
الفلسطينية في القطاع طارق أبو رجب، ومحاولة اغتيال أحد قادة األمن الوقائي الذي لم يذهب بالسيارة 

  .له كما كان يفعل كل يوم ليوصلهم الى المدرسة، فقتل اطفاله الثالثة، وغيرها من العملياتمع اطفا
هذه االغتياالت جعلت ابو مازن يتيقن ان العملية ضده جدية فغادر قطاع غزة وكان الوضع يشهد 

  .اشتباكات واشتباكات مضادة
  هل حصل على الشريط في غزة؟> 
ن ربما القشة التي قصمت ظهر البعير وافقدت ابو مازن اي ثقة وهذا كا.  نعم عندما كان في غزة- 

عندما وقع االنقالب قمت في اليوم التالي بالرد على االنقالبيين وعلى مشعل الذي . "حماس"بوعود حركة 
حاول ان يلقي المسؤولية على محمد دحالن وانهم اضطروا الى هذا العمل من أجل الحسم، فرددت 

انتم اآلن تتحملون كل نتائج هذا العمل االحمق الذي قمتم به وهذا سيقود :  مازنعليهم بتكليف من ابو
  .الى قطيعة بيننا وبينكم حتى تعودوا عن االنقالب وتعودوا الى الشرعية الفلسطينية

  هل تعرف خالد مشعل؟> 
  . ال- 
  ماذا قال محمود درويش عن انقالب غزة؟> 
 وضد هذه "حماس"كتب مقطوعة حادة ضد . لتلفزيون كان محمود ينزف وهو يرى المشاهد على ا- 

المشاهد وكيف تعلم هؤالء اساليب القمع والقتل من جالديهم االسرائيليين ويعملون اآلن على تنفيذها في 
  .مقطوعة في غاية االهمية وهي منشورة وباالمكان العودة إليها. شوارع غزة

  مي؟ في رأيك جزء من برنامج اقلي"حماس"هل ما فعلته > 
 في رأيي ان ايران ليست بعيدة عنه، وهناك معلومات انه جرى التشاور مع احد قادة االجهزة االمنية - 

.  قبل االنقالب بأسبوع والحصول على موافقته للقيام بهذه الخطوة"حماس"في بلد عربي على صلة بـ 
على استنتاجات بل هذه انا ال اتحدث بناء .  وااليرانيين بهذه الخطوة"حزب اهللا"كذلك جرى ابالغ 

االنقالب كان جزءاً من اللعبة االقليمية خصوصاً انه تم في ظل استمرار . معلومات نحن متأكدون منها
حزب "وكان الجو انه كما صعد .  في جنوب لبنان وصعود اسهمه"حزب اهللا"النشوة المزعومة بانتصار 

ماً ومؤثراً في تعديل ميزان القوى لصالح تيار  ويمكنهما ان يؤديا دوراً مه"حماس" يمكن أن تفعل "اهللا
 كانت تعتقد ان ابو مازن سيخضع لألمر الواقع وأنها اعتادت ان تحاول فرض أمور "حماس". الممانعة

هذه المرة اخطأوا التقدير فقد رفض التعامل مع هذا . على ابو مازن وهو يستجيب لها ويتعامل معها
بق كان التعامل مع أمر واقع له تأثير محدود ونسبي في حدود في السا. األمر ورفض االستسالم له

  .ضيقة لكن ليس امر واقع يختبر تركيب السلطة والحال الوطنية كلها ويريد ان يعيد تركيبها من جديد
  ما قصة مبادرة جنيف؟> 



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ١٢٦٨:         العدد       ٢٦/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

طينيين  بعد ان قام شارون بحملة انه ال يوجد شريك فلسطيني وان الفلس٢٠٠٢ هذه قمنا بها في نهاية - 
اثبتوا في كامب ديفيد انهم ال يريدون تسوية وال حالً على رغم العرض السخي المزعوم الذي قدمه لهم 

تبلورت المبادرة خالل لقاءات بيني وبين يوسي بيلين الذي تعرفت عليه في مفاوضات . االسرائيليون
التفاق اوسلو وأثر على رابين طابا وبعدها، وهو شخصية معتدلة ومتزنة وكان ايضاً  المهندس الرئيسي 

كنا نعقد لقاءات في المرحلة االولى . بالتعاون مع شمعون بيريز لقبول المفاوضات مع منظمة التحرير
واتفقنا . من االنتفاضة، تبلورت خاللها فكرة إكمال ما توصلنا إليه في مفاوضات طابا بعد كامب ديفيد

وافق بيلين وبقينا قرابة . سالم مستحيل وانه ال يوجد شريكعلى إكمال هذه العملية للرد على مقولة ان ال
المجموعة الفلسطينية . عام تقريباً ونحن نجري مفاوضات بين مجموعة فلسطينية ومجموعة اسرائيلية

كانت تضم مجموعة من الخبراء شاركوا في مفاوضات سابقة وبعض الشخصيات السياسية ممن كان 
سر عرفات اوالً بأول على مجرى هذه المفاوضات وهي كانت عملية كنت اطلع يا. "فتح"محسوباً على 

 ٢٠٠٠ اسرائيلي على قاعدة خطة كيلنتون في نهاية عام - تجريبية للوصول الى اتفاق نهائي فلسطيني 
التي طورها نتيجة تجربة كامب ديفيد وفشلها، فقد بنى كلينتون خطته ليجيب على النواقص التي كانت 

اعتمدنا على هذه الخطة . ه قدمها في وقت متأخر جداً في الشهر االخير من واليتهفي كامب ديفيد لكن
 في المئة، وعلى ٢وبدأنا نطورها ثم صغنا مشروعاً متكامالً للتسوية، يقوم على تبادل اراض ال يتجاوز 

 عدا االماكن اعادة القدس الشرقية كلها الى الفلسطينيين والسيادة الفلسطينية على كل االماكن المقدسة ما
البلدة القديمة، كما صاغها ياسر عرفات في كامب . المقدسة اليهودية التي تبقى تحت السيادة االسرائيلية

ديفيد، اي الحي اليهودي لهم، وبقية االحياء في البلدة القديمة، الحي االسالمي والحي المسيحي والحي 
ن سجلنا ضرورة االلتزام وتطبيق القرار نح. اما موضوع الالجئين فهو موضوع شائك. االرمني، لنا

 الخاص بالالجئين، وقلنا ان على اسرائيل ان تستوعب اعداداً من الالجئين تساوي متوسط العدد ١٩٤
أي اذا كانت هناك دول تستوعب مليوناً ودول تستوعب نصف مليون او . الذي تستوعبه أي دولة أخرى

يل بما في ذلك بناء مدينة لالجئين الفلسطينيين داخل مئة ألف، متوسط العدد يجب ان تستوعبه اسرائ
حدود اسرائيل وتصبح هذه المدينة من بين المناطق التي تعاد الى فلسطين في اطار عملية التبادل 

نحن قمنا بجهد لنحول حق . طبعاً ثارت حملة علينا انه تم التخلي عن حق العودة. الستيعاب الالجئين
 قامت ٢٠٠٢عندما عقدنا االحتفال في نهاية .  مشروع عملي قابل للتطبيقالعودة من شعار ضبابي الى

حملة شديدة لتعطيله، وكان بدعم من الحكومة السويسرية وحضرته شخصيات دولية عدة وكانت له 
ياسر عرفات . ضجة هائلة ألنه كان رداً على المقولة االسرائلية انه ال يوجد حل النه ال يوجد شريك

 ترددوا في حضور االحتفال الختامي "فتح"بعض اعضاء .  دعم هذه المشروعوهو تحت الحصار
 هذا "فتح"ياسر عرفات ضغط ضغطاً شديداً ليحضر اعضاء من . لالعالن عن وثيقة جنيف بسبب الحملة

االحتفال، بمن فيهم في وقتها جبريل الرجوب الذي طلب منه ياسر عرفات ان يذهب ويمثله في هذا 
وارسل مبعوثاً شخصياً ليتلو رسالة منه تتضمن . الى آخرين، الظهار دعمه لهذه الوثيقةاالحتفال اضافة 
  .تأييد هذه العملية

  هل شاركت في تأسيس الجبهة الشعبية؟> 
  . نعم- 
  ؟١٩٦٩ثم شاركت في قيام الجبهة الديموقراطية سنة > 
  .عد منذ تلك السنة نعم شاركت في قيام الجبهة الديموقراطية واصبحت امينها العام المسا- 
  الى متى دامت تلك العالقة؟> 
  .١٩٨٩ استمرت الى عام - 
  ما هو سبب افتراقك عن الديموقراطية؟> 
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 أظن اننا بالغنا في درجة االختالف في الجبهة الديموقراطية، وجناح نايف حواتمة بالغ في رد الفعل - 
 تحتاج الى تسليحها ببرنامج ١٩٨٧قت عام كنا نعتبر ان االنتفاضة الفلسطينية التي انطل. على مواقفنا

ولهذا كنا نطالب بأن تكون هناك موافقة . برنامج يقود االنتفاضة الى انتصار سياسي فلسطيني. سياسي
 وموافقة على اعتراف متبادل بيننا وبين اسرائيل شرط ان يكون في المقابل اعتراف ٢٤٢على القرار 

ثم تطور الخالف وتصوروا ان . نايف كان متردداً في هذا الشأن. بحقنا في قيام دولة فلسطينية مستقلة
  .ياسر عرفات يحرضنا
  االنشقاق عن حواتمة

  هل صحيح ان ياسر عرفات دعمك لتنشق عن نايف حواتمة؟> 
كان يحب . وحاول جهده ان يمنعه. ياسر عرفات لم يكن يريد ان تصل األمور الى حد االنشقاق.  ال- 

اولة رأب الصدع بين الطرفين على أساس ان بقاءنا داخل الجبهة الديموقراطية نايف وكان يسعى الى مح
لذلك وبعيداً عن اي اعتبار لم يكن له مصلحة في وصول األمور . يضمن على األقل بقاءها كلها حليفة له

  .الى االنشقاق
  وعندما حصل االنشقاق؟> 
حية السياسية خصوصاً ان نايف نقل مقر  عندما حصل االنشقاق كان يعرف اننا األقرب إليه من النا- 

  .قيادته الى دمشق
  وأنت أين كنت؟> 
كان رأينا أنه يجب ان يصبح مركز القرار لنا كحزب في الداخل .  كنت في تونس ومقر قيادتنا فيها- 

وكان معنا ممدوح نوفل وصالح رأفت وعصام عبداللطيف وعدد من اكثر القادة . وليس في الخارج
  .بهة الديموقراطية في تلك الفترةالمعروفين للج

  متى حصل االنشقاق؟> 
تطور هذا االختالف الى صراع اشتد . ١٩٨٨ بداية االختالف واحتدام الصراع بيننا كانت في اواسط - 

  . في شكل نهائي١٩٩٠ثم انفجر عام 
  هل حصلت اعمال عنف؟> 
اعتقد .  عنه اي ضحايا او خسائر بشريةكان توتراً اكثر مما كان عنفاً لكن لم ينتج.  كان محدوداً جداً- 

اننا ضخمنا الخالف، اي حاولنا تصوير جناح نايف حواتمة وكأنه تابع لألنظمة العربية، وان خالفنا هو 
كانت هذه مبالغة من طرفنا، وعادة في الخالفات . بين تيار ينتهج خطاً وطنياً مستقالً وتيار تابع

  .لغة هي القاعدة وليست االستثناءواالنقسامات داخل االحزاب تكون المبا
  ولم تعودوا تلتقون بعد ذلك؟> 
عندما كلفني ياسر عرفات ان أتولى قيادة أول فريق .  ردود الفعل من الجانب االخر كانت فيها مغاالة- 

فلسطيني يفاوض الواليات المتحدة اعتقدت ان هذا مكسب سياسي للتنظيم الذي انتمي اليه ومكسب 
عندما ابلغت حواتمة والقيادة الموجودة في دمشق بهذا التكليف وانني . ب تاريخيسياسي شخصي ومكس

سأجتمع في اليوم التالي مع السفير االميركي، عقدوا اجتماعاً للمكتب السياسي في دمشق وطلبوا مني 
رفض هذا التكليف من ياسر عرفات، واعتبروا ان تولي هذا الدور هو محاولة من عرفات لتوريطنا 

رفضت رفضاً مطلقاً هذا الرأي وسرت في العملية . ب على التناقضات داخل الجبهة الديموقراطيةوللع
  .حتى النهاية

  ؟"فدا" انفصلت نهائياً عن الديموقراطية، متى أسستم حزب ١٩٨٩في عام > 
 سنوات حين وجدت انني ٤ وبقيت مسؤوالً عنه، كامين عام، حتى قبل ١٩٩٠ أسسنا هذا الحزب عام - 

. استطيع ان أقوم بهذه المسؤوليات وأن أشارك في المفاوضات ألسابيع طويلة واحياناً في الخارجال 
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وكنت دائماً اتحمل مسؤولية احدى . عندي مسؤوليات سياسية متعددة في اطار القيادة الفلسطينية
  .الوزارات

  كيف هي عالقتك اليوم بنايف حواتمة؟> 
نايف حواتمة . المتنان ألنني تعلمت منهم بينهم نايف حواتمة اعتقد ان هناك اشخاصاً ادين لهم با- 

وبالتوازي مع عرفات، تعلمت منه على رغم انه يبدو صاحب شعارات وال يتحلى بروح عملية، فهو 
ربما تعلمت ايضاً أن ال أكون كثير االستطراد والكالم في عملي . على العكس لديه حس عملي للغاية

  .السياسي
  اص آخرون كمحسن ابراهيم مثالً؟هل أثر فيك اشخ> 
كان دائماً .  محسن ابراهيم كان دائماً يذهلني بإمساكه باستمرار بالحلقة المركزية في اي وضع شائك- 

. يفكك الوضع الشائك الى اجزاء ثم يمسك بالحلقة المركزية في هذا الوضع ويعثر على مخارج وحلول
ضل الى محسن ابراهيم الذي دفعني من صغري لالنتماء ويعود الف. هذه الطريقة في التفكير تأثرت بها

ايضاً الحس النقدي الساخر عنده كان يبهرني وربما احاول ان اقلده احياناً من دون . الى تيار اليسار
  .نجاح

  هل هناك شيء في تاريخك السياسي تخجل به؟> 
وقراطية الى حد االتهامات اوالً المبالغة في الصراع الذي دار داخل الجبهة الديم:  يخجلني امران- 

ربما لم يكن ممكناً ان نستمر في التعايش . الجارحة، التي كانت اتهامات ظالمة من ناحيتنا وناحيتهم
وانا لم يكن ممكناً لي ان استمر في الحياة الحزبية في تنظيم اعتقد ان الحياة الحزبية فيه . ألسباب عدة
الفلسطينية كان فيها احتدام موقف وكانت جارحة على ثانياً اعتقد ان بعض الخالفات . كانت ضيقة

. عشت في الجبهة الشعبية مرحلة الشباب االول. ما عدا ذلك اعتز بكل تجربتي. المستوى الشخصي
عشت مع ابو مازن . وعشت مع ياسر عرفات كل هذه المرحلة.  عاما٢٠ًعشت في الجبهة الديموقراطية 

التقيت وكان لي فضل . عشت مع كثر وتقلبت مع اجيال عدة. اكثر من ربع قرن من العمل المشترك
. جورج حبش ونايف حواتمة وياسر عرفات: انني تعرفت الى الثالثة األبرز في الساحة الفلسطينية

وتعلمت واستفدت من هذه . الثالثة عشت معهم وسمعتهم عن قرب وعملت معهم في شكل مشترك
  .التجربة

  ربة؟كم استفدت مالياً من هذه التج> 
   ماذا تقصد؟- 
  هل كان ياسر عرفات سخياً معك مالياً؟> 
ياسر عرفات كان يعطينا حاجاتنا بشكل معتدل من دون مبالغة، وانا كنت . اقول لك بكل صراحة.  ال- 

انا حصلت من ياسر عرفات ما يساعدني على تعليم . واحداً من الذين ال يطلبون اال حاجاتنا الفعلية
حصلت على مستوى الئق . ا كان حقاً وكنت اريد لهم ان يتعلموا بمستوى جيداوالدي واعتقد ان هذ

ومعقول من الحياة لكن ما زلت حتى االن أعيش في بيت مستأجر في رام اهللا واعتبر نفسي من ابناء 
  .الطبقة الوسطى في مرتبتها الدنيا وليس العليا

  واذا توقف راتبك؟> 
الميزة التي لدي اآلن ان اوالدي يعتمدون على انفسهم منذ زمن .  اذا توقف راتبي اواجه مشكلة حقيقية- 

قد تكون لدي بعض االعباء العائلية، لدي اخوة توفوا وهم صغار وبعضهم . وال اتحمل عبئاً تجاه احد
  .ترك عائلته

  لست ثرياً؟> 
  . ال لست ثرياً- 
  ولست من الذين أثروا من وراء الثورة؟> 
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  . أظن ذلك- 
  نيد بريجينيف؟هل التقيت ليو> 
لقاءاتنا مع . والتقينا اندريه غروميكو كثيراً.  التقيت بريجينيف في منتصف السبعينات مع ياسر عرفات- 

  .بريجينف كان لها طابع بروتوكولي وقصيرة وليست مكثفة
  هل التقيتم يوري اندروبوف؟> 
 بعد خروجنا من ١٩٨٢ة عام في نهاي. وكان احد اللقاءات في غاية الطرافة.  التقيته مع ياسر عرفات- 

قبل ذلك كنا نلتقي . بيروت وذهاب ابو عمار الى تونس، زرنا موسكو وكان اندروبوف اصبح اميناً عاماً
اما اللقاءات مع . مع بريجينيف ثم تاله تشرنينكو لفترة قصيرة ثم اندروبوف وبعده جاء غورباتشوف

  . وإما في موسكوغروميكو فكانت باستمرار تجري إما في االمم المتحدة
مرة ذهبنا الى اندروبوف، وبدأ ابو عمار يشرح له مأثرة القتال في بيروت ضد القوات االسرائيلية 

اندروبوف كان صغير . "ار بي جي"الغازية وكيف دمرنا دبابات اسرائيلية وطائرات وطورنا قذائف الـ 
وهذا الوضع .  ومغمض العينينالحجم دمثاً للغاية صوته منخفض يستمع اليك وهو مطرق الى االرض

فأخذ يتحدث بالتفصيل عما . يجعل ياسر عرفات يسترسل ويستفرد بالفريسة التي امامه ويطيل الشرح
وبعد ربع ساعة رفع اندروبوف عينيه مثل الصقر . جرى في بيروت عن تطوير السالح السوفياتي الخ

ه الحاد توقف ابو عمار فوراً وكأن وبذكائ. الرفيق عرفات ارجوك ان تدخل في الموضوع: وقال له
اسطوانة توقفت واستبدلها بأسطوانة ثانية، وبدأ يتحدث في الوضع السياسي بشكل عقالني ومنطقي وكأن 

  .ال عالقة لذلك بكل ما سبق من كالم
  كيف كانت عالقة عرفات بالسعودية والمسؤولين فيها؟> 
. قيادات في السعودية معرفة وثيقة وشخصيةكان يعرف المسؤولين وال.  كانت عالقة حميمة جداً- 

وقبله كانت له عالقة وثيقة جداً مع الملك فيصل وكان . اعرف انه كان دائم االتصال مع الملك خالد
يعتمد عليه في كثير من االمور على الصعيد السياسي وكان يصارحه بكل المشكالت التي يواجهها 

في . ول في كثير من المراحل ان يساعد عرفات سياسياًوكان الملك فيصل يحا. وكيفية التغلب عليها
منتصف السبعينات كان يحاول ان يتوسط من اجل قبول ياسر عرفات واظهاره كرجل عملي وواقعي 
غير متطرف، ثم كانت له عالقات جيدة مع الملك فهد عندما كان ولياً للعهد وبعد ان اصبح ملكاً، وكذلك 

كان يعرف االمير سلطان، ويتحدث معه . يعرف العديد من االمراءوكان عرفات . مع الملك عبداهللا
كان يشعر بارتياح كبير لعالقاته . بشكل ودي ومفتوح وانا كنت شاهداً على عالقات من هذا النوع

  .السعودية
  .وقدمت السعودية دعماً كبيراً لمنظمة التحرير> 
لم يكن ينكر ذلك على االطالق ولم اسمعه  ربما كانت السعودية الداعم االول واألكبر وياسر عرفات - 

مرة واحدة يقول كلمة سلبية عن الدور السعودي، ال الدور السياسي وال الدور الداعم، بل بالعكس كان 
كان يعتبر أن السعودية هي .  ومنظمة التحرير"فتح"يعتقد ان هذا الدور هو الذي اسهم في انهاض 

  .السياسيالحليف االول للفلسطينيين على المستوى 
  وعالقة عرفات بمصر؟> 
 كان معروفا عنه انه مصري الهوى، فهو لم يكن يتعامل مع مصر كحليف بل باعتباره احد ابنائها، - 

ياسر عرفات لم يقتنع . وكان يعتبر ان كل من يريد اخراج مصر او إبعادها يخل بالمعادلة اخالالً تاماً
المرحلة التي كانت فيها مصر بعيدة هي اظلم يوماً بعزل مصر في اسوأ الظروف وكان يظن ان 

  .المراحل في التاريخ العربي المعاصر
  هل ترك ياسر عرفات ثروة شخصية؟> 
  .وستظهر يوما ما حقيقة ما يمتلك كل واحد منا.  ال أحد منا عنده ثروة شخصية- 
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  ألم يكن عرفات يحب المال؟> 
ان ينفق الماليين بال حساب لخدمة غرض سياسي وكان من الممكن .  كان يستخدم المال كأداة سياسية- 

  .ال وزن له. ال قيمة للمال عند ياسر عرفات. معين
  هل اصطدمت في اي وقت مع ياسر عرفات؟> 
  .ياسر عرفات كان مدرسة في هذا المجال.  نعم مرات عدة، ولكن وال مرة قاطعني بسبب الغضب- 
  هل كان ابو اياد يحب لقب الرجل الثاني؟> 
كان يحب ان يكون الرجل الثاني ولكن كنا ننكت عليه بأنه الرجل الثاني بعد المئة ألنه بين ياسر .  جداً- 

  .عرفات وبين الثاني، على الساحة هناك مئة جهة
  وعالقة ابو عمار مع أبو جهاد؟> 
ياسر عرفات كان يعتبر دور ابو جهاد .  لم أشعر يوماً أن ياسر عرفات يقلق منه او من دوره- 

ياً وخصوصاً أن ابو جهاد كان يحصر دوره في المجال العملي وفي النشاط الداخلي وكان يتجنب ضرور
  .اي دور سياسي ونادراً ما كنت تسمع من ابو جهاد تصريحاً سياسياً او تدخالً في قرار سياسي

  هل كان ابو اياد اهم شخصية امنية في الثورة الفلسطينية؟> 
يستحلفك احياناً .  لكنه رجل فوضوي للغاية وال يعرف كيف يكتم اي سر أبو اياد كان يملك ذكاء حاداً- 

ان تقول له معلومة معينة عن خبر ويؤكد لك ان الخبر لن يخرج ولن يتسرب وبعد خروجك يتسرب الى 
  .مئات االشخاص

  مثل عملية ميونيخ؟> 
يليين قبل وقوعها ألن  كثيرون يقولون ان الصدفة وحدها منعت وصول خبر هذه العملية الى االسرائ- 

  .ابو اياد كان يحب ان يتكلم عن دوره
  هل كان هو مسؤوالً عنها؟> 
  . هو كان شريكاً كبيراً فيها- 
  من نفذها؟> 
  . هو- 
  هل كان يمكن تنفيذ عملية ميونيخ من دون موافقة عرفات؟> 
  . ال شيء حدث من دون موافقة عرفات- 
  ونشاطات أيلول األسود؟> 
  . دون معرفة ياسر عرفات ال شيء حصل من- 

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  حماس ليست وحيدة:  أردنّية حازمة لدى تــل أبيب ورام اهللامداخلة .٧٧

  ناهض حتر
ـ   ) والتفاهم(فاجأ الملك عبد اهللا الثاني طرفي التفاوض          أردني حازم إزاء    "فيتو"على المسار الفلسطيني، ب

مة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، ووزير دفاعه إيهـود        ففي لقاء ساخن مع رئيس الحكو     . التصعيد على غزة  
 تشرين الثاني، حذرهما الملك من القيام بعملية عسكرية ضد القطـاع، ورأى             ١٨باراك، يوم الثالثاء في     

ـ   وبطبيعة الحـال، فـإن     .  سيقوض االستقرار الهش في المنطقة كلها      "حماس" مع   "التهدئة"أن المساس ب
حصار عن الغزيين الذين تضعهم تل أبيب في ظروف صعبة للغاية، وهو ما              تلك تتضمن رفع ال    "التهدئة"

  .يخلق المناخ المالئم لالنفجار
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فهـو يـرى أن إعـادة       .  وحلفائها في غزة   "حماس"وفي كالم الملك مع اإلسرائيليين، تقدير واقعي لقوة         
وجـة مـن عمليـات      احتالل القطاع ستؤدي إلى عدد من الضحايا وتُشعل الشارع العربي، وتقود إلى م            

  .االنتقام
تخشى عمان، التي تملك معلومات مفصلة عن الخطوط المتشابكة للسياسة الفلـسطينية، مـن أن تكـون                 

 قد أعطت لتل أبيب ضوءاً أخضر للتصعيد ضد غزة، أمالً بالعودة إليهـا              "السلطة الفلسطينية "أوساط في   
 ٤٨لك لقاءه مع اإلسرائيليين، بلقـاء بعـد         ولذلك، أردف الم  .  على أنقاض الحكومة الحمساوية    "منقذ"كـ

ساعة مع محمود عباس، واستجره إلى بيان علني يرفض المغامرة اإلسرائيلية في غزة، ويدعو إلى رفع                
  .الحصار عنها فوراً

فلدى عمان، على كل حـال، مـا        . من المرجح أن يأخذ الطرفان المداخلة األردنية القوية بعين االعتبار         
د النظر بمغامرتها الجديدة، وما يلجم رام اهللا عن التواطؤ معهـا، ابتـداء بالتـصعيد                يجعل تل أبيب تعي   

، ومروراً بتجميد العالقات، الفاترة أصـالً، وانتهـاء         )الذي بدأ بالفعل  (السياسي واإلعالمي والجماهيري    
.  المضادة، مثلما كان يحـصل فـي أواسـط التـسعينيات           "حماس"بغض الطرف األمني إزاء تحركات      

 وقياداتها  "السلطة"وبالنسبة لرام اهللا، فهي تدرك أن الغضب األردني له ترجمة مؤذية للغاية على مصالح               
في آالف التفاصيل اليومية الناجمة عن التشابك الثنائي الواقعي، بل ربما وصوالً إلى نقـل االعتـراف،                 

األردنية التـي تـرى فـي الحركـة         ، كما يريد الكثير من الفعاليات السياسية        "حماس"استراتيجياً، نحو   
اإلسالمية حليفاً طبيعياً وموثوقاً لألردن في مواجهة مشاريع الوطن البديل، بل حتى في تصحيح العالقات               

  .الثنائية بين الشعبين األردني والفلسطيني
ي  قد انتقل خطوة نوعية إلى األمام، نحو تحالف موضوع         "حماس"بذلك، يكون التفاهم الناشئ بين عمان و      

يؤسس لشراكة سياسية بين الطرفين اللذين وجدا أنهما، على رغم الخالفات وسنوات القطيعة منـذ سـنة                
  .، في خندق واحد١٩٩٩

 تدرك ذلك، وأكدته مراراً، فقد كان على عمان أن تخوض تجربة مـرة جديـدة مـع    "حماس"وإذا كانت  
عقدة التـي وضـعها الملـك حـسين فـي           اإلسرائيليين والفتحاويين، قبل أن تعود إلى االستراتيجية الم       

عالقات سالم مع إسرائيل، ودعم المفاوضات الفلـسطينية        ) ١: التسعينيات، والتي تقوم على ثالثة محاور     
، "حمـاس "وعالقات تحالف مـع     ) ٢ـــ اإلسرائيلية بهدف حماية األردن من مشاريع الوطن البديل،          

كثر جدية على اإلسرائيليين، والمقيدة بأيديولوجيـة       بوصفها القوة الفلسطينية الصاعدة، وورقة الضغط األ      
 الميالـة إلـى     "فتح"الحذر إزاء   ) ٣إسالمية تخفّض من التوتر السياسي الداخلي لدى فلسطينيي األردن،          

 والتفاهم مع تل أبيب من أجل تحقيق أهداف إقليمية أوسع ال تستثني األردن، بل قل تبدأ                 "السلطة"استخدام  
  .به

 األخيرة لألردن، تناهت إلى مسامع عباس، وال بد، صرخات المسيرة الشعبية المرخصة في              وفي زيارته 
قلب العاصمة، التي لم تكتف، فقط، بالدعوة إلى رفع الحصار عن غـزة، بـل أعلنـت تأييـدها بقـوة                     

  . أيضاً"حماس"لـ
ور والتبلور، لكي يخسر    وفي واقع الحال، فإنه يكفي أن تسمح السلطات األردنية للتفاعالت الشعبية بالظه           

وسيؤدي تحالف وثيق، ممكن بالفعل، بـين       . الفتحاويون وحلفاؤهم الشارع الفلسطيني ـــ األردني كلياً      
ـ     ، المشكوك بموقفها من الكيان األردني، والتيار الحمـساوي         "فتح"الوطنيين األردنيين، المعادين تقليدياً ل

. ينيي األردن، إلى عزل الفتحاويين وحلفائهم في الـبالد القوي للغاية في صفوف الفئات الشعبية من فلسط      
وهو تطور سوف تنعكس آثاره على الضفة الغربية التي ال تزال تحتفظ بروابط ديموغرافيـة وسياسـية                 

  .واقتصادية وثقافية مع األردن
. إن القوة السياسية الفلسطينية التي تخسر عمان سوف تجد أنها في موقف صعب للغاية داخـل فلـسطين   

فمصالح الفلسطينيين، من كل الفئات واالتجاهات، مع األردن هي أقوى من تلك التي تربطهم بأية دولـة                 
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صحيح أن غزة التي تحكمها حماس تحد مصر، لكن قلب فلسطين العربي في الـضفة ومنـاطق                 . أخرى
  . مرتبط باألردن، وقيادة الشعب الفلسطيني تؤخَذ في الضفة ال في غزة٤٨الـ

 الـصاعدة عـن التـأثير       "حماس" عزل قوة    "السلطة"يكو السياسي الفلسطيني الحالي، تستطيع      في الستات 
 االنتقال مـن    "حماس"لكن، حالما يغزو اإلسرائيليون غزة، فسوف تستطيع        . االنقالبي في الضفة الغربية   

.  وعربـي الحكم الجزئي إلى المعارضة الوطنية في غزة والضفة معاً، محمولة بتأييد جماهيري فلسطيني     
. وستكون سلطة رام اهللا قد سقطت، سياسياً حتى، بل خصوصاً بعد تسليمها حكم القطاع مـن المحتلـين                 

 مفصلياً في الصراع الالحق الذي سوف يستمد طرفاه         "حماس"هنا، سيكون التحالف الواقعي بين عمان و      
د األردني لطرف ضـد اآلخـر       أعني أن التأيي  . الكثير من عناصر القوة الميدانية من التسهيالت األردنية       

  .سيكون حاسماً
في زمن المزايدات االنتخابية اإلسرائيلية، بل افتقار إسرائيل إلى قيادة تدرك التطورات الحاصـلة فـي                
موازين القوى في المنطقة، وجدت عمان، مستعيدة دبلوماسية الملك حسين، أنه من الـضروري تقـديم                

 التفكير بمغامرة عسكرية فيها، وتذكيرها، مرة أخرى، بـأن          إنذار إلى تل أبيب للكف عن حصار غزة أو        
ـ         هما اللذان يحققان األمـن إلسـرائيل، ال         ٦٧إنهاء االحتالل واالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود ال

، بحل الدولتين، وسـقوط     "سابقاً"بعد تالشي وعود الرئيس جورج بوش الذي أصبح         . الحصار والعدوان 
لذي نادى بالحل على حساب األردن، وجد الرئيس عباس نفسه، وسلطته، في حالـة              خليفته جون ماكاين ا   

من انعدام الوزن تفرض عليه االمتثال للطلب األردني إعالن موقف صريح ضد السياسات اإلسـرائيلية               
 أو مطالبتها، كالعادة، بوقـف مـا تـسميه رام اهللا            "حماس"نحو غزة، من دون أن يردفها بالهجوم على         

  . التي يطلقها المقاومون الفلسطينيون من غزة"يخ العبثيةالصوار"
فهي تسعى إلى إقامـة     . في األشهر األخيرة، قامت السياسة األردنية بمراجعة أساسية لتحالفاتها وخطابها         

توازن في العالقات بين الرياض ودمشق، أنهى عملياً وجود األردن فـي المحـور الـسعودي ــــ                  
عتين إلى العاصمة القطرية والسورية، خرج رئيس الوزراء األردني، نادر          وفي زيارتين متتاب  . المصري

عودة العالقات الدبلوماسية مع قطر وإنشاء صندوق قطري لالسـتثمار فـي            : الذهبي، بإنجازات ملموسة  
، واألهم االتفاق على زيارة قريبة للرئيس بشار األسد إلى عمـان، سـتكون              )بقيمة مليار دوالر  (األردن  
للتحسن المطرد في العالقات الثنائية، بما في ذلك تفعيل اتفاقات ثنائية وتوقيع أخرى جديـدة فـي                 تتويجاً  

إال أن شرارة تلك المراجعة انطلقت من الملف األكثر ضغطاً على األردن، أي الملف              ... مجاالت مختلفة 
الدعم الدبلوماسـي  الفلسطيني، حيث رأت عمان أن دورها قد تجمد، من دون تأثير جدي، في إطار تقديم       

  .للسلطة الفلسطينية
وعلى عكس المقصود منها، انتهت هذه السياسة التي ارتكزت على تبعية سياسية شـاملة إلدارة بـوش                 
ومرجعيتي الرياض والقاهرة، إلى تهميش األردن وعودة البحث في مشاريع الوطن البديل في المحافـل               

وقد أدى ذلك، رفقة تفاقم سياسات اللبرلـة االقتـصادية          . األميركية واإلسرائيلية، وحتى بعض الفتحاوية    
  .والخصخصة الشاملة، إلى توتر داخلي غير مسبوق، ربما هدد النظام بمجمله في أشهر الصيف الماضي

وفي ظل تالشي الضغوط األميركية الشديدة، المميزة لثماني سنوات منتهية من إدارة المحافظين الجـدد،               
لى ديموقراطي من طراز جديد لم تتبلور بعد سياساته الشرق أوسطية، تجد عمان             وانتقال البيت األبيض إ   

أنها تستطيع القيام بمقاربة جديدة تعيد لها وزنها ودورها اإلقليميين، وتحافظ على مـصالحها األساسـية،              
ت، أعلن  على هذه الخلفية بالذا   . وخصوصاً في الساحة التي تعنيها بالدرجة األولى، أي الساحة الفلسطينية         

الملك عبد اهللا الثاني لتل أبيب ورام اهللا معاً، أن عمان ليست محايدة إزاء صراعهما مـع غـزة، وأنهـا                 
متمسكة بالخطوة السلمية الوحيدة التي ُأنجزت فعالً على المسار الفلسطيني في الفترة األخيرة، أي اتفـاق                

  ."حماس" مع "التهدئة"
 ٢٥/١١/٢٠٠٨األخبار، 



  

  

 
 

  

            ٤١ ص                                     ١٢٦٨:         العدد       ٢٦/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

  
   المبادرة العربية؟"إسرائيل" قبلتماذا لو  .٧٨

  حسن نافعة
سؤال قد يرى البعض أنه بني على افتراض نظري بحت، وربما يعكس شطحة خيال ال عالقة لها بما 
يجري على أرض الواقع، أكثر مما يعبر عن حقائق، ومن ثم فهو سؤال ليس في محله وال يستحق 

ن أختلف مع وجهة النظر هذه وأعتقد بأنه، على غير أنني أسمح لنفسي أ. االلتفات إليه أو االنشغال به
فإسرائيل تواجه خيارات . العكس، سؤال جاد يأتي في وقته ويستحق اهتمام العرب وانشغالهم به منذ اآلن

صعبة تفرض عليها أن تعيد حساباتها، وليس من المستبعد أن يفرز الجدل الدائر حول هذه الخيارات، 
 حال مخاض قد تفضي إلى تغيير جوهري في السياسات اإلسرائيلية خصوصاً داخل المؤسسة العسكرية،

والقبول في نهاية المطاف بالمبادرة السعودية التي تحولت إلى مبادرة عربية أقرتها قمة بيروت عام 
  . كأساس للتسوية٢٠٠٢

 شواهد كثيرة تدفعني إلى هذا االستنتاج، ربما كان أهمها تصريحات وردت في حديث مطول أدلى به
يديعوت "إيهود أولمرت للصحافيين اإلسرائيليين، ناهوم بارميا وسيمون شيفر، ونشرته صحيفة 

 مقتطفات منه، مترجمة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" ليلة رأس السنة اليهودية ونشرت مجلة "أحرونوت
على مطالبة فللمرة األولى في تاريخ إسرائيل يجرؤ رئيس للوزراء . إلى اإلنكليزية، في عددها األخير

مواطنيه، علناً وبالعبرية وفي رسالة موجهة للداخل قبل الخارج، بالتخلي نهائيا عن أحالمهم القديمة في 
إقامة دولة إسرائيل الكبرى أو التمسك بالقدس عاصمة أبدية وموحدة للدولة المنشودة، مؤكداً أنه آن 

إسرائيلية تكون قابلة لالعتراف بها دوليا اآلوان للتفكير جدياً في ترسيم حدود دائمة ونهائية لدولة 
وفي ما يتعلق بأولمرت نفسه، من الواضح أنه . ويستطيع المجتمع الدولي أن يتعامل معها كدولة عادية

 كحدود دائمة ونهائية، وأن تعوض ١٩٦٧بات يدرك اآلن أن على إسرائيل أن تقبل بحدود العام 
ألرض التي أقيمت عليها الكتل االستيطانية الكبرى في حال الفلسطينيين بمساحة مماثلة تماما لمساحة ا

  .اإلقرار بضرورة ضم هذه الكتل إلى الدولة العبرية
أدرك أن هناك من سيقابل تصريحات كهذه بابتسامة ساخرة، وقد ال يتورع البعض عن اتهامي صراحة 

 إال بعد اضطراره الى تقديم فأولمرت لم يتحدث على هذا النحو. بالسذاجة لتعاملي معها على محمل الجد
استقالته وبعد أن أصبحت أيامه في السلطة معدودة، ما يوحي بأن ما قاله مجرد كلمات جوفاء تخلو من 
أي مضمون وال معنى لها أو هدف سوى تسجيل مواقف مجانية في الوقت الضائع، ربما بدافع إبراء 

غير أنني أعتقد أن . عن سياسة إسرائيلية رسميةالذمة، ومن ثم ال يجوز التعامل معها باعتبارها معبرة 
األمر أعمق من ذلك بكثير وأن تصريحات أولمرت تعكس حالة أزمة حادة تعيشها إسرائيل منذ سنوات، 

وربما ال . ٢٠٠٦ في حرب "حزب اهللا"وهي أزمة تفاقمت كثيراً بعد أن منيت بهزيمة غير متوقعة أمام 
 األزمة بمثل هذا الوضوح والصراحة سوى سياسي ذاهب لم يعد يكون في مقدور أحد أن يعبر عن تلك

فمن المعروف أن . لديه ما يفقده أو يحرص عليه، وال يستطيع أحد أن يشكك في عمق والئه إلسرائيل
أولمرت قضى حياته السياسية كلها في صفوف اليمين المتشدد وكان في طليعة المدافعين باستماتة عن 

ويبدو أن كثيرين غير اولمرت بدأوا يدركون أن الخيارات المتاحة أمام . اتهإسرائيل الكبرى طوال حي
  :إسرائيل بدأت تضيق وباتت محدودة تماما ولم تعد تخرج في الوقت الراهن عن أحد بديلين

االستعداد لحرب جديدة، يصعب حصر نطاقها هذه المرة، وبالتالي ستكون حرباً شاملة : البديل األول
وعلى رغم أن أولمرت يبدو واثقاً من قدرة . ، وربما إيران أيضا"حزب اهللا"رية و ومتزامنة على سو

إسرائيل على كسب أي حرب جديدة، خصوصا في مواجهة جيوش نظامية، إال أنه يدرك تماما أن أي 
، لن يغير شيئا من حقائق السياسة على ١٩٦٧انتصار عسكري آخر، حتى ولو كان في حجم انتصار 

وية مع سورية، سواء قبل الحرب أو بعدها، لن تتم إال بإعادة الجوالن كاملة، وبالتالي فأي تس. األرض
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فمن األفضل، في سياق كهذا، توفير الموارد البشرية والمادية التي ستضيع هدرا والشروع في تسوية مع 
  .سورية من دون مضيعة للوقت

ويرى أولمرت . الحرب، على ما هي عليهاستمرار الوضع الراهن، أي حالة الالسلم وال: البديل الثاني
وألنه يصعب الحفاظ . أن استمرار الوضع الراهن أصبح مكلفا لجميع األطراف، وعواقبه ليست مضمونة

عليه إلى ما ال نهاية، فسوف ينتهي إن آجال أو عاجال إما بحرب جديدة، لن تفضي إلى تغيير في 
  !حثا عن تسوية بالشروط ذاتهاالشروط المطروحة اآلن للتسوية، وإما بالتفاوض ب

وأمام صعوبة اعتماد أي من هذين البديلين كسياسة دائمة، خصوصا أن كليهما يحمل في طياته بذور 
صدام محتمل مع إدارة أميركية جديدة تنشد التغيير وتتطلع لتحسين صورة الواليات المتحدة في العالم، 

سط باتت أكثر استعدادا لقبول تسوية مع سورية تعيد إليها يبدو أن النخبة اإلسرائيلية المعبرة عن كتلة الو
الجوالن كاملة، وتسوية مع الفلسطينيين تعيد إليهم الضفة الغربية وغزة بعد تعديالت طفيفة في الحدود 
تسمح بمبادلة الكتل االستيطانية الكبرى بمساحات مماثلة على الناحية األخرى وبقيام دولة فلسطينية 

 وإذا صح هذا االستناج فمعنى ذلك أنه ليس من المستبعد مطلقا أن يؤدي فوز تحالف .منزوعة السالح
اليسار والوسط باالنتخابات المقبلة إلى التسريع فورا بوتيرة المفاوضات الجارية حاليا مع كل من سورية 

عربية، في والسلطة الفلسطينية، في مرحلة أولى، تمهيدا لإلعالن عن قبول إسرائيل رسميا للمبادرة ال
  .مرحلة الحقة

هل بات العالم العربي جاهزاً لمثل هذه االحتماالت، وهل هو : هنا ال بد أن يثور السؤال المهم التالي
مستعد للتعامل مع ما تتطلبه من استحقاقات؟ وفي اعتقادي أن العالم العربي ليس جاهزا أو مستعدا لشيء 

  :من ذلك، وألسباب كثيرة أهمها
ذي ستكون سورية مطالبة بدفعه، في مقابل تخلي إسرائيل عن الجوالن، لن يكون أقل من  ان الثمن ال-١

 و "حزب اهللا"قيامها بتقديم ضمانات مؤكدة تفيد بتخليها عن تحالفاتها اإلقليمية، خصوصا مع إيران و 
  ."حماس"
 عن الضفة والقبول  ان الثمن الذي ستكون السلطة الفلسطينية مطالبة بدفعه، في مقابل تخلي إسرائيل-٢

بدولة فلسطينية، لن يكون أقل من تقديم ضمانات بقدرتها على السيطرة على مجمل األراضي التي ستقوم 
عليها الدولة الفلسطينية المرتقبة، حتى ولو أدى األمر إلى احتمال القيام بعمل عسكري منسق مع إسرائيل 

  . ورفع قبضتها عن قطاع غزة"حماس"لتصفية 
 ١٩٦٧ن الذي سيتعين على األطراف العربية األخرى دفعه، مقابل عودة إسرائيل إلى حدود  ان الثم-٣

وتقسيم القدس، لن يكون أقل من القبول بالتخلي عن حق العودة وتقديم التسهيالت الالزمة للمساعدة على 
  .توطين الالجئين الفلسطينيين وتعويضهم إن لزم األمر

ائيل باالنتخابات اإلسرائيلية ليس مضموناً أو مؤكداً، يمكن القول إن وألن فوز االئتالف الحالي في إسر
  : اإلسرائيلي مرشح للتطور في المرحلة المقبلة وفق أحد سيناريوهين- الصراع العربي 
تمكن اليمين اإلسرائيلي المتطرف بقيادة نتانياهو من حسم االنتخابات المقبلة لمصلحته، : السيناريو األول
وفي هذه الحالة فلن يكون أمام نتانياهو سوى . إغالق الباب أمام أي فرص حقيقية للتسويةوهو ما سيعني 

 وفصائل المقاومة الفلسطينية "حزب اهللا"التجهيز لحرب جديدة ضد إيران وسورية و : االختيار بين بديلين
  .ل يذكرالمسلحة، أو، وهذا هو االحتمال األرجح، اإلبقاء على السياسات الراهنة من دون تعدي

وفي تقديري أن النظام الرسمي العربي، بتركيبته الحالية، اعتاد على هذا الوضع وأصبح يتقن التعامل 
معه، وهو وضع يريحه في حقيقة األمر، ألنه ال يفرض عليه إحداث تغييرات جوهرية في سياساته 

 - قات األميركية المتبعة حاليا، خصوصا أنه ينطوي على احتمال ظهور توترات متنامية في العال
اإلسرائيلية قابلة لالستغالل في سياق محاوالته الدؤوبة لالفالت من مطالب واستحقاقات اإلصالح 

  .لكنه وضع خطر يهدد النظام العربي على المدى الطويل. السياسي



  

  

 
 

  

            ٤٣ ص                                     ١٢٦٨:         العدد       ٢٦/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

امل فوز التحالف الحالي في االنتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة تقتنع بأن التع: السيناريو الثاني
اإليجابي مع مبادرة السالم العربية هو الخيار العقالني الوحيد المطروح أمامها في المرحلة المقبلة، 
خصوصا في ظل إدارة أميركية جديدة وصلت إلى السلطة تحت شعار التغيير، وبالتالي بدء مرحلة 

  ."هجوم السالم اإلسرائيلي"جديدة يمكن وصفها بـ 
ي ليس مهيأ أيضا، بتركيبته الحالية، للتعامل بفاعلية مع تطور من هذا النوع وفي تقديري أن النظام العرب

  : اإلسرائيلي وفي تاريخ المنطقة، وذلك لسببين- قد يكون هو األخطر في تاريخ الصراع العربي 
 أن كلفة السالم وفق المبادرة العربية ستكون باهظة جدا بالنسبة إلى النظام العربي الرسمي بقيادة: األول

 ستقوده "معسكر ممانعة"، ألنها قد تعني دفعه إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع "معسكر المعتدلين"
إيران منفردة حتى لو خرجت منه سورية، وهو أمر قد يفضي إلى نتائج خطيرة وينقل المعركة إلى قلب 

  .العالم العربي من دون أي ضمانات بسالم حقيقي في نهاية المطاف
فقيام دولة .  المقبلة وهو في أشد حاالته انقساما وضعفا"السالم"الم العربي سيدخل مرحلة أن الع: الثاني

 وعودة الجوالن إلى سورية ومزارع شبعا ١٩٦٧فلسطينية منزوعة السالح على األرض المحتلة بعد 
شود إلى لبنان، لن تفضي بالضرورة، خصوصا إذا لم تحل مشكلة الالجئين، إلى تحقيق االستقرار المن

في منطقة يخيم عليها شبح حروب أهلية بسبب االنقسامات الطائفية والعرقية والقبلية، وتتسم بأعلى 
وتطبيع العالقات بين الدول العربية وإسرائيل سيؤدي إلى . معدالت األمية والتفاوت الطبقي في العالم

وألنه لن يكون من . كبر منهتغيير هائل في نمط التفاعالت اإلقليمية ستكون إسرائيل هي المستفيد األ
مصلحة إسرائيل أو الواليات المتحدة الدفع بأي حال من األحوال في اتجاه إصالحات سياسية يخشى أن 
تدعم نفوذ التيارات المتشددة أو الرافضة لتسوية وفق هذه الشروط، فمن المتوقع أن تزداد الفجوة بين 

  .ن دواعي عدم االستقرارالحكام والمحكومين اتساعا، وهو ما ينذر بمزيد م
في سياق كهذا، يبدو لي أن العالم العربي ليس مهيأ بعد لتسوية قابلة للدوام مع إسرائيل ولم يدرس بعد 

وفي . بما فيه الكفاية كيف ستكون عليه تفاعالت المنطقة في حال قبول إسرائيل لمبادرة السالم العربية
فوضى العارمة بمجرد قبول إسرائيل هذه المبادرة إذا تقديري أن العالم العربي سيدخل في حال من ال

فإسرائيل قد تتخلى بموجب هذه المبادرة عن مساحات من أراض . استمرت أوضاعه على ما هي عليه
عربية تحتلها لكنها ستستعيض عن ذلك باحتالل موقع القيادة في مراكز صنع القرار في العالم العربي 

  .وفي منطقة الشرق األوسط ككل
لك أعتقد أنه ال مناص أمام النظام الرسمي العربي من السعي بجدية إلى إعادة ترتيب أوراقه لمرحلة لذ

فقد سقط مشروع . دقيقة من مراحل تطور النظامين الدولي واإلقليمي تستدعي منه أكبر قدر من اليقظة
فسخ بعد، كما حدث لالتحاد الهيمنة األميركية المنفردة على العالم، لكن الواليات المتحدة لم تسقط أو تت

وفي سياق كهذا، من . السوفياتي، وبالتالي بات عليها أن تقبل بمزاحمة العبين جدد على المسرح الدولي
الطبيعي أن يتهيأ العبون دوليون وإقليميون جدد للمشاركة في بناء نظام عالمي وشرق أوسطي جديد 

وما لم يتمكن العالم العربي من . مكان الئق فيهيأمل كل منهم أن يسهم بفاعلية في صياغته وفي تبوؤ 
  .إعادة ترتيب أوراقه للمشاركة في صياغة هذا النظام فقد ال تقوم له قائمة بعد اليوم

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
   تاريخية وقيادات تصريف أعمال قيادات .٧٩

 عريب الرنتاوي
عله أو يقدم عليه لمواجهة أزمـة       ما الذي تعتقد أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان سيف         : سألني صديق 

فاجأني السؤال ، ولذت في صمت عميـق        . االنقسام الفلسطيني الطاحنة ، لو أنه ما زال على قيد الحياة؟          
لبضع دقائق ، تخيلت خاللها الرئيس الراحل يخرج من ضريحه جائال على الضفة والقطـاع والمنـافي                 
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، ألقترح بعـدها علـى محـدثي أن         " خوة األعداء اإل"الفلسطينية ، يرقب بانزعاج وضيق ما يجري بين         
نجري تمرينا ذهنيا مشتركا ، نرسم من خالله صورة متخيلة لما كان يمكن لعرفات أن يفعله لـو أن اهللا                    

 .أمد في عمره ، وأبعد عن فمه كأس السم اإلسرائيلية الزعاف
 موعدها ، إن لم يكن متيقنا سـلفا         أن عرفات ما كان سيسمح بإجراء االنتخابات التشريعية في        : اتفقنا أوال 

أن عرفات ما كان بحال من األحوال أن يسمح لحمـاس بهـذا الفـوز               : واتفقنا ثانيا . ومقدما من النتائج  
الساحق في االنتخابات إن هو وجد نفسه مرغما على إجرائها ، حتى وإن كلفه ذلك عناء تحمل االتهامات                  

ات ما كان ليسمح لحماس بتشكيل الحكومة أو نقل السلطة إليها ،            أن عرف : واتفقنا ثالثا . بتزوير االنتخابات 
 . وهنا تحديدا ، وعند هذه النقطة بالضبط اختلفنا صديقي وأنا

قلت أن نقطة االتفاق األولى ، تسجل لصالح الرئيس محمود عباس وليس لصالح الرئيس الراحل ، فهـي         
 - لم يعجبه هـذا الكـالم ، فميولـه فتحاويـة     السلف ، صاحبي" فردية"الخلف و" ديمقراطية"داللة على  

أما النقطة الثالثة ، فال يمكن تسجيلها لعباس أو لعرفات ، األخير ألنه ما كـان                . عرفاتية أكثر من الالزم   
ليسمح ألي طرف فائز سواه بتشكيل الحكومة أو يقبل بنقل السلطة إليه ، والـرئيس عبـاس وإن سـمح                    

 لم ينقل السلطة إليها ، بل عمد وحزب فتح الحاكم إلى عقد اجتماعـات               لحماس بتشكيل الحكومة ، إال أنه     
على عجل الستصدار التشريعات التي تعزز صالحيات الرئيس وتجرد رئيس حكومته           ) القديم(للتشريعي  

والمـال واألمـن   ) السياسة الخارجية(منها ، ثم عندما آن أوان نقل السلطة والصالحيات ، ظل التفاوض  
الرئاسة والمؤسسات المسيطر عليها من فتح ، ولم يبق لحكومة حماس سوى جمع النفايـات               والدفاع بيد   

 ). ؟،(واإلشراف على شبكات الصرف الصحي ، فعن أي سلطة وعن أي تداول يتحدثون 
 ، تاريخ انقالب حماس أو حسمها العسكري في غزة ، عند            ٢٠٠٧انتقلنا إلى تاريخ الرابع عشر حزيران       

 متفقين تمام االتفاق بأن أبو عمار ما كان ليتصرف بالطريقة التي تصرف بها أبو مازن ،                 هذه النقطة كنا  
لكان ذهب إلى القطاع بحرا أو عبر األنفاق إن اضطر إلى ذلك ، ولكان تمترس في مقر الرئاسة مدججا                   

خر قطـرة دم   بكل ما له من إرث وتاريخ وكاريزما ، ولكان أعلن النفير العام ، ولكان استنفر فتح حتى آ                 
في آخر عرق من عروق أبنائها ، ولكان قاتل بالقطاع ومن أجله ، ولما كان لحماس أو لغيرها أن تحسم                    
المسألة عسكريا أو تحسمها بهذه السرعة المذلة ، ولما كان للقطاع أن يبتعد عن الـضفة أو للـضفة أن                    

 أوال ، ألـم يـرفض الرجـل         تبتعد عن القطاع ، ألم يكن عرفات نفسه هو صاحب نظرية غزة وأريحا            
الخروج من عنق زجاج المقاطعة المحاصرة إلى رحـاب غـزة ، وآثـر عليهـا                " إغراءات"كل  ) نفسه(

 .االستشهاد واقفا ومسموما لتأكيد وحدة الوطن الفلسطيني بجناحيه؟،
زة عن  المتتبع لسيرة ياسر عرفات ومسيرته ، يعرف تمام المعرفة أن الرجل ما كان ليقبل أمر انفصال غ                
 ١٩٨٣الضفة ، وهو الذي ركب البحر متسلال تحت جنح الليل واألمواج إلى طرابلس ، شمال لبنان عام                  

ليدرأ انقسام المنظمة ، وليقطع الطريق على المنشقين وحماتهم اإلقليميين ، وليركب البحر للمرة الثانيـة                
  .في عام واحد أو يزيد قليال ، في ترحاله المضني من منفى إلى آخر

 ما كان عرفات ليهدد بإعالن غزة إقليما متمردا ، وما كان ليقبل أن ينتخب رئيسا عن جزء من الـشعب   
الفلسطيني ، لكان فعل ما هو متخيل وغير متخيل ، إلنهاء هذه الحالة الـشاذة ، وإعـادة بنـاء النظـام                      

قنا محدثي وأنا ، بأن هذا هو       عند هذه النقطة ، اتف     . تحت رايته ولوائه  ) أو باألحرى الال نظام   (الفلسطيني  
 .الفرق بين قيادات كارزمية وتاريخية ، وقيادات تصريف األعمال

  ٢٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 
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   اإلسرائيلية والسوريالية الفلسطينيةالغطرسة .٨٠
  ماجد عزام
 يبدو المشهد الفلسطيني سوريالياً وبامتياز الحصار يحتدم ضد قطاع غزة ويكاد يصل إلى حدود المجاعة

والمجازر االسرائيلية ال تتوقف وفى المقابل يزداد االصرار على التهدئة والمفاوضات مع االحتالل ـ 
من قبل حكومتى الضفة وغزة ـ وتتسارع وتيرة االقتتال الداخلي الذي يأخذ في هذه األثناء ابعادا 

سف دون تحوله الى اعالمية وأمنية واقتصادية واجتماعية وتحول الجغرافيا فقط وحتى االحتالل لال
 . اقتتال دام على األرض

 هذا هو المفهوم الذي يحكم ويتحكم بالسياسات أو باالحرى بالجرائم اإلسرائيلية تجاه الشعب "األمر لي"
الفلسطيني، تمسك لفظي بالتهدئة مع االحتفاظ بالحق في القيام بعمليات عدوانية وقت واينما شاءت القيادة 

 بالتهدئة وإصرار على استمرار إغالق المعابر وتقتير إدخال المواد الغذائية أو اإلسرائيلية، تمسك لفظي
األساسية األخرى رغم االلتزام الفلسطيني شبه الحرفي وباستحقاقاتها، تمسك نظري بالتهدئة كمكرمة 
اسرائيلية ورفض لخوض نقاش عملي وجاد من أجل التوصل إلى صفقة تبادل لالسرى وفق الحد األدنى 

هذا تجاه الفلسطينيين مباشرة اما تجاه الداخل االسرائيلي فثمة . المطالب الفلسطينية المحقة والعادلةمن 
تنافس في التشدد والتطرف والغطرسة، ايهود باراك زعيم حزب العمل او ما يفترض انه حزب اليسار 

ت حتى تلك الواقعة والسالم يصادق على مئات العطاءات لتشييد الشقق والبنى التحتية في المستوطنا
شرق جدار الفصل العنصري والتي تزعم اسرائيل انها ستنسحب منها وتفككها في اي تسوية مستقبلية 
مع الفلسطينيين باراك يدعى كذلك ان ليس من شريك فلسطيني مالئم او جدير بالتفاوض مع اسرائيل ال 

ما تسيبي ليفني حمامة السالم الجديدة او على القضايا التكتيكية والمرحلية او النهائية واالستراتيجية ا
عصفورة السالم ـ حسب تعبير باراك ـ فتتحدث عن مفاوضات دون سقف زمني ودون تدخل دولي 
حتى من الواليات المتحدة ووفق عملية انابوليس وخارطة الطريق وعلى اساس المصلحة االسرائيلية مع 

 المبادرة العربية ورفض البنود االخرى خاصة تلك الرفض التام لحق العودة وقبول شق التطبيع فقط من
المتعلقة باالنسحاب والالجئين ـ اما زعيم الليكود بنيامين نتنياهو فيفاخر بالكيمياء الشخصية التي سادت 
لقاءه االخير مع باراك اوباما وتفهم هذا االخير لمذهبه او منطقه السياسي للتفاوض حول السالم 

او االنتقال الى الجوانب السياسية اال بعد تحسين االوضاع االمنية واالقتصادية االقتصادي وعدم التحول 
واالجتماعية للفلسطينيين اي الى حين تحولهم الى فنلنديين حسب التعبير الشهير للمحامي دوف 

 . فايسغالس المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق ارئيل شارون
 اإلسرائيلية اإلجرامية والشديدة الوضوح نجد في المقابل سياسات في مقابل التشدد والتطرف و السياسات

أو ال سياسات فلسطينية كارثية وسطحية تشبث بالمفاوضات من اجل المفاوضات ودون اي سقف زمني 
ورغم الخطوات االسرائيلية األحادية التي تفرض الواقع على االرض بشكل جبري وفظ ومن جهة 

ها مكسباً وطنياً رغم االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية لها، واستنجاد بالتدخل اخرى تمسك بالتهدئة واعتبار
الدولي والعربي واتهام اسرائيل بتدمير التهدئة وكأنها مصلحة وضرورة فلسطينية حيوية وفى الحالتين 
ايغال في االقتتال الداخلي والخطوات األحادية ورفض الحوار وفرض األمر الواقع الوهمي سواء في 

نتيجة لتطورات عديدة ال دخل للفعل الفلسطيني بها بدا االرتباط وثيقا بين . الضفة الغربية أو قطاع غزة
التهدئة والحوار والمصالحة الداخلية نافذة الفرص تضيق إذا لم يكن هناك مسعى جاد من أجل المصالحة 

ي مواجهة العدو ومع ضرورة ورأب االنقسام والتهدئة الداخلية فال معنى للتسمك بهذه االخيرة فقط ف
السعي لرسم إستراتيجية مواجهة ـ ولو لمرة واحدة ـ فقط تتبنى خيار المقاومة بأشكاله وأساليبه 
المختلفة وليس ببعده االحادي المسلح وكذلك ادارة الصراع بحد أدنى من التكلفة الفلسطينية خاصة في 

  . الجوانب االقتصادية واالجتماعية
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إننا سائرون حتما نحو الهاوية كانتونين منفصلين فى الضفة وغزة وحكومتين وسلطتين اذا لم يتم ذلك ف
 . وهميتين خاضعتين لالحتالل وارادته ومشيئته مباشرة او غير مباشرة

  ٢٦/١١/٢٠٠٨السفير، 
  

  :كاريكاتير .٨١
  

  
  ٢٦/١١/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم االخبارية 

  


