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  إلى غزة ويطالب عباس باالستمرار في منصبهالوزاري العربي يقرر إرسال مساعدات .1

قرر وزراء الخارجية :  وكاالت- أحمد علي -القاهرة : 27/11/2008العرب، قطر، ذكرت صحيفة 
العرب، خالل اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس، إرسال المواد الغذائية واالدوية والمعدات الطبية الى 

وأكد الوزراء العرب، في قرارهم .  الشعب الفلسطينيقطاع غزة بشكل فوري واستقبال المرضى من
تكليف األمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطات المصرية المختصة لتأمين دخول المواد "

ودعا وزراء الخارجية العرب الرئيس الفلسطيني محمود ". الغذائية واالدوية والمعدات الطبية الى القطاع
إلى حين اتمام المصالحة "  في تحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينيةاالستمرار"عباس إلى 

ضرورة االنتهاء من "الوطنية واالتفاق على موعد النتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، مؤكدين على 
عملية المصالحة في أسرع وقت ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطني الفلسطيني في كل عناصره، وتثبيت 

دة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كافة وح
ونأى وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم ". االراضي الفلسطينية طبقا لقانون االنتخابات الفلسطيني

ه وزير المذكور، عن إدانة أي طرف فلسطيني وتحميله مسؤولية عرقلة الحوار، وهو ما ذهب إلي
جميعا على مسافة واحدة من كل الفصائل "الخارجية السوري وليد المعلم بتأكيده ضرورة وقوف العرب 

ارسال قافلة مساعدات عربية مشتركة "، مقترحا في كلمته "وأال يكون العرب طرفا في الحوار الفلسطيني
  ".ية واالشقاء في مصرالى قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع االمانة العامة للجامعة العرب

ولم يبتعد رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية هشام يوسف عما ذهب إليه المعلم، مؤكدا أن هدف 
وأشار إلى ". ليس إدانة طرف ولكن لبحث سبل تحقيق المصالحة واستئناف الحوار الفلسطيني"االجتماع 

لفلسطيني وتداعياته وانعكاساته السلبية على القضية أن شعورا بالقلق لدى الجامعة العربية جراء االنقسام ا
وأقر يوسف بأن الجانب العربي لم يقم بجهد كاف في التعامل مع موضوع الحصار على . الفلسطينية

  .غزة
ودعا األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى تحديد األسس والمبادئ التي يتعين االستناد 

إذا كانت خشيتنا من تعميق الشقاق الفلسطيني تحول دون "وقال . لفلسطينيإليها للخروج من المأزق ا
توجيه أصابع االتهام ألحد طرفي الخالف السياسي الدائر بين األشقاء في فلسطين، إال أننا مطالبون 
بتذكير هؤالء بأن هناك حقيقة دامغة وهي أن المستفيد الوحيد من الخصومة في القيادة الفلسطينية هو 

ألن هذا األمر يوفر عليها عناء السير في عملية السالم في ظل واقع يتكفل فيه أصحاب األمر " ائيلإسر"



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1269:         العدد       27/11/2008 الخميس: التاريخ

وأكد الفيصل أن أي تحرك عربي جاد وفعال لن يؤتي ثماره إال من خالل وقوف ". بإفشال هذه المسيرة
  .الفلسطينيين صفا واحدا خلف هذا التحرك
الهدف من "عربية عمرو موسى للصحافيين قبيل االجتماع إن من جانبه، قال األمين العام للجامعة ال

إجراء تقويم شامل لعملية السالم في المنطقة خاصة على المسار الفلسطيني هو بلورة موقف عربي 
واضح لتكون بيد العرب رؤية واضحة يتحدثون بها مع األطراف الدولية خاصة اإلدارة األميركية 

ب العربي سيكون له كالم كثير مع اإلدارة األميركية الجديدة خاصة الجان"وأضاف موسى أن ". الجديدة
  ". أنها جاءت من أجل التغيير

القاهرة عن مراسلها محمد الشاذلي، أن سعود الفيصل دعا  من، 27/11/2008الحياة، وأضافت صحيفة 
 يفقد العرب قدرتهم إلى اغتنام المستجدات الدولية اإليجابية، محذرا من أن غياب وحدة الصف الفلسطيني

ورحب الوزراء العرب، بحسب مسودة البيان الختامي، بإعالن مصر . على التأثير في أي طرف دولي
مع ضرورة "استئناف جهودها للمصالحة الفلسطينية، ودعوا كل الفصائل إلى االنضمام إلى الحوار 

الذي رأسه الفيصل، سبل تحقيق كما ناقش االجتماع ". االنتهاء من عملية المصالحة في أسرع وقت ممكن
 فلسطينية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقويم عملية السالم مع -مصالحة فلسطينية 

  ". إسرائيل"
، إن خالفاً طفا على السطح بسبب كلمة وزير "الحياة"وقال مسؤول عربي شارك في االجتماع لـ 

لتتاح لها الفرصة "ماس مشاركة في االجتماع الخارجية السوري وليد المعلم عندما تمنى أن تكون ح
واتخاذ "، ومطالبته بإدراج موضوع الحصار االسرائيلي على جدول األعمال "لعرض وجهة نظرها

، فقاطعه ابو الغيط قائالً "موقف موحد بإرسال قافلة مساعدات عربية مشتركة إلى القطاع عبر معبر رفح
والشرعية مع السلطة الفلسطينية الممثلة في االجتماع بصائب الدول العربية مع الشرعية الدولية، "إن 

". عريقات واالجتماع مخصص للدول ومن يمثلها، والرئيس الفلسطيني يحدد من يشارك في االجتماع
موضوع المعابر يحكمه اتفاق "وقال إن . وانتقد أبو الغيط حديث الوزير السوري عن إغالق معبر رفح

والرئاسة الفلسطينية، " إسرائيل"المعابر إدارة دولية بين االتحاد األوروبي والمعابر الذي ينص على أن 
وتدخل األمير سعود الفيصل، قائالً إن ". وأن مصر ال عالقة لها بمنع الفلسطينيين من عبور معبر رفح

الجميع العرب مع الشرعية الدولية وأن كل ما يفعلونه هو للم الشمل الفلسطيني وليس لتوسيع الهوة، وأن "
  ".كان يأمل خيراً كثيراً للم الشمل بعقد الحوار

  
 ن  حماس وفتح وانتخابات مبكرةبدو قوات عربية وحكومة :شروط إلنجاح الحوار 3 يضع عباس .2

 تعمـل   أو يكون لها دور في اللعبة       أنقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حماس إما تريد          : رام اهللا 
 لقائه كوادر من فتح فـي رام اهللا،         أثناءواعتبر  ". يا لعيب يا خريب   "بيا  على تخريبها، مستخدما مثال شع    

 حتى يسير وينجح، وهي تشكيل حكومة بدون حماس وفتح، ووجود قـوات             أقدام للحوار ثالث    أن،  أمس
 السياسية تشكل مقتال     حماس  عروض إنوقال  . منية، والدعوة النتخابات مبكرة   أل ا األجهزةعربية لتأهيل   

 حمـاس، بتعطيـل     عبـاس واتهم   . بانقالبها شكلت كارثة وطنية وقومية     األرض وخطواتها على    للجميع
، وباألسماء مـن    األشخاص ال يريدون الحوار إال بحضور بعض        إنهم"الحوار، تحت حجج واهية، وقال      

 بعـض   إخـراج  لم اسـتطع     أنني من يخرج من البلد، وهم يعرفون        أقررالضفة الغربية للقاهرة، وكأني     
 غـوش مـن   أبـو  وكذلك خالدة جرار مـن الـشعبية وهـشام    إسرائيلدات فتح للحوار التي منعتهم    قيا

 ". المتحكمة بالمعبرإسرائيلالديمقراطية وغيرهم ممن تتحفظ عليهم 
 اعترفـت بــ     "سرائيلإ" أن وقل إنها شائكة، وكشف      اإلسرائيليين مازن للمفاوضات مع     أبوكما تطرق   

وقال أبـو   .  بما فيها القدس الشرقية    1967 كما اعترفت أخيرا بحدود      ،48 الجئ شردوا عام     ألف 200
، مؤكـدا انـه تـم       "نحن نستعد كما يستعد المتقدم المتحان ونطالع ونذاكر قبل حصة المفاوضات          "مازن  
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ومـا هـي    % 1 أو% 8نعرف ماذا تعنـي     "وتابع  .  تنتقص من مساحة الضفة    إسرائيليةرفض عروض   
 األراضي وطوال المفاوضات لم تكن تريد تحديد حدود         إسرائيل إن "ضافوأ"  الناجمة عن ذلك   األضرار

 آخـر وفقط فـي    ..  قالوا ال نعرف بالضبط    1967كلما سألناهم عن حدود     "وتابع  ". 1967المحتلة عام   
 ".جلستين اعترفوا بالحدود بما فيها القدس الشرقية

رج بوش، الخـرائط التـي تـشمل         جو األميركي مازن القول، انه عندما عرض على الرئيس         أبووتابع  
بهذه الطريقة لـن    : " في وجه احد مساعديه قائال     األوراقالجدار والتوسع االستيطاني غضب بوش وألقى       

 ". تقطع الطريق على الحلولوإسرائيلتوجد هناك دولة فلسطينية، 
ذوي بعـض   وقال إن المعتقلين المنوي اإلفراج عنهم من السجون اإلسرائيلية قد يكون بيـنهم نـواب و               

 .األحكام المرتفعة
 27/11/2008الشرق األوسط، 

  
  من يرفض االعتراف بمنظمة التحرير يرفض االعتراف بخيمتنا القانونية: عباس .3

قال الرئيس محمود عباس، خالل لقائه  ممثلي العشائر والقوى الوطنية في محافظة بيت لحم،               : بيت لحم 
راف بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أنـشئت تحـت         ن من يرفض االعت   إ،  المحافظةبقصر الرئاسة في    

  وأضاف  .مظلتها السلطة، يرفض االعتراف بخيمتنا القانونية
 26/11/2008وكالة وفا، 

  
 تعيين عباس رئيساً للدولة خطوة غير قانونية: في الحكومة المقالة  العدلوزير .4

غول، على أن قرار المجلس المركزي       المستشار محمد فرج ال    ]في الحكومة المقالة  [أكد وزير العدل  : غزة
غير قانوني، ويعتبر خروجـاً     "لمنظمة التحرير بتعيين رئيس السلطة محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين           

أن وزارة العـدل تنظـر بعـين        "وأضاف الغول   ". سافراً على الدستور واألعراف والتقاليد ذات العالقة      
ا القرار، وأننا تفاجأنا به، نظراً ألن المجلس المركزي ال          الخطورة إلقدام المجلس المركزي على اتخاذ هذ      

". صالحية له بتعيين رئيس لدولة فلسطين، فضالً عن أنه قد استنفد المدة الزمنية القانونية منذ أمد بعيـد                 
محاولة الستباق األحداث، ومحاولة لاللتفاف على انتهـاء الواليـة          "واعتبر أن اإلقدام على هذه الخطوة       

ة لرئيس السلطة محمود عباس، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد، ال يمت للقـانون والـشرعية                الدستوري
 ". بصلة

وأوضح وزير العدل أن دعوة الرئيس عباس إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تعتبر صـحيحة               
عبـاس  من المفترض أن يدعو الرئيس      : "في جزء منها، وباطلة في جزء آخر، ومضى مفسراً ذلك بقوله          

من قانون االنتخابات   ) 7(إلجراء انتخابات رئاسية قبل ثالثة أشهر من انتهاء واليته، إعماالً لنص المادة             
، وإعالن الرئيس عن عزمه إجراء انتخابات رئاسية خطوة كنا نطالب بها منذ وقت              2005لسنة  ) 9(رقم  

 ". طويل، ولكن أن تأتي هذه الخطوة متأخرة خير من أال تأتي
عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فهذا إعالن مخالف للقـانون          ) عباس(أما بخصوص إعالنه    : "وتابع

التي تنص على أن فترة المجلس التشريعي أربع سنوات         ) 47(ال سيما الفقرة الثالثة من المادة       . األساسي
 ". من تاريخ انتخابه، وتجري االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية

  تعتبر أمراً مخالفاً للقانون "غول أن دعوة الرئيس إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وأوضح ال
ال يعقل أن يتم الربط بين انتخابات رئيس السلطة والمجلـس           : "، وقال "األساسي وللواقع والمنطق والعقل   

  االستقالة أو فقدان التشريعي في حين أنه يمكن أن يشغر منصب الرئيس في أي لحظة سواء بالوفاة أو 
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من القانون األساسي، وبالتالي هل سـيجبر المجلـس     " 37"األهلية طبقاً لألحوال التي نصت عليها المادة        

 ". التشريعي على االستقالة إلجراء انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية؟
   27/11/2008 ،صحيفة فلسطين

  
  ياسيينإطالق سراح المعتقلين السبهيئة العمل الوطني تطالب  .5

وأكدت مـصادر    .طالبت هيئة العمل الوطني بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين         :كتب حسن جبر  
مسؤولة أن الهيئة التي تضم فصائل منظمة التحرير أدانت تواصل بعض االعتقاالت السياسية في الضفة               

من الرواتب وعدم تزويـد     في انتهاك للقانون األساسي والديمقراطية، إلى جانب االستمرار بقطع العديد           
وطالبت كذلك بإجراء المصالحة الوطنية وتوفير األجواء المناسبة إلنجاح          .غزة بجوازات السفر الالزمة   

جاء ذلـك    .الحوار ووصوله لغاياته بوقف الحمالت اإلعالمية وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين          
واشتكت الهيئة كـذلك    . نعقد قبل أيام في رام اهللا     في مذكرة خاصة سلمتها الهيئة للمجلس المركزي الذي ا        
  .من عدم االهتمام بها وبمسؤولياتها، ما أثر على دورها

  27/11/2008األيام، فلسطين، 
  

 1995عباس أول من دعا إلى ضرب حماس عام :  رئيس لجهاز األمن الوقائيأول .6
لطة الفلسطينية، أن الذي دعـا      كشف اللواء مصباح صقر، أول رئيس لجهاز األمن الوقائي في الس           :غزة

 كان الرئيس محمود عباس، وكان هذا في حضرة الرئيس الراحـل            1995إلى ضرب حركة حماس عام      
وكان اللواء صقر يتحدث في لقاء حواري نظمته جمعية أساتذة الجامعـات الفلـسطينيين               .ياسر عرفات 
وكشف صقر أنه كان عـضوا       .غزةمساء أمس في    " الحوار الفلسطيني بين النجاح والفشل    "تحت عنوان   

 أن هذه   إال. 1994 عقب قدوم السلطة عام      اإلسالميةفي لجنة شكلت من أجل إجراء حوار مع الحركات          
 والتـي نفـذتها     اإلسـالمية  بعد حمالت االعتقال السياسي لقيادات وعناصر الحركات         إفشالهااللجنة تم   

ر في حينه، مؤكدا أن الرئيس عباس ال يتـصرف          األجهزة األمنية، األمر الذي عكر وأفشل أجواء الحوا       
 .اليوم كرئيس لكل الشعب الفلسطيني

وكان اللواء صقر من ضباط جيش التحرير الفلسطيني، ثم قاد المقاومة المسلحة في قطاع غزة بعد نكسة                 
 .1994م، وعندما اشتد الخناق عليه اختفى عن األنظار حتى قدوم السلطة عام 1967عام 

صقر قائدا لجهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد رفضه القيام بضرب              وعين اللواء   
 . بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفرض اإلقامة الجبرية عليهإقالته، تمت اإلسالميةالحركات 

   27/11/2008 ،صحيفة فلسطين
  

  "سنابوليأ" محاسبة المسؤولين المعولين على إلىالبرغوثي يدعو مصطفى  .7
 إلـى مصطفى البرغوثي، أمس،     .دعا أمين عام المبادرة الفلسطينية النائب د       : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 "أنـابوليس "محاسبة من أخطأ من المسؤولين الفلسطينيين في قراءته للمفاوضات والتعويل على مـؤتمر              
ين الضفة الغربية وقطاع غزة     الذي فشل في تحقيق أهدافه، وما حصل بعد انعقاده من تعزيز لالنفصال ب            

بعـد هـذه التجـارب      "وقال البرغوثي في مؤتمر صحافي له في رام اهللا           ".سلطة وهمية "وصراع على   
التفاوضية من الذي سيحاسب من أخطأ في قراءته للمفاوضات وهل يوجد اليوم من يجرؤ ويقول إنه كان                 

حقيقية لتحطيم فكرة الدولـة الفلـسطينية       ، مؤكدا وجود مساع     "أنابوليسمخطئا في التعويل على مؤتمر      
  .المستقلة وتحويلها إلى دولة كانتونات
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مشيراً إلى ازدياد االعتداءات اإلسرائيلية بنـسبة       " سيأنابول"واستعرض البرغوثي الوضع الفلسطيني بعد      
دد  فلسطينيا ورفعت ع4945" إسرائيل"كما اعتقلت  .  طفالً 71 شهيدا بينهم    543، أدت إلى سقوط     300%

 حاجزا، وواصلت بناء جدار الفصل العنصري وزادت النشاط االسـتيطاني            699 إلى   521الحواجز من   
في القدس المحتلة، فيما ارتفع عدد العطاءات االستيطانية بنسبة         % 36في الضفة المحتلة و    % 20بنسبة  
 وقف  إلىلدعوة  وجدد البرغوثي ا  .  تحدث عن وقف االستيطان وإزالة الحواجز      أنابوليسرغم أن   % 550

المفاوضات واشتراط استئنافها بوقف كامل لالستيطان، داعياً الستعادة الوحدة الوطنية ووقـف التنـازع              
  .على السلطة

  27/11/2008الخليج، 
  

   ينتقدون الصمت المحلي والعالمي لكسر حصار غزةالضفةنواب  .8
ني عـن الـضفة الغربيـة قلـة     انتقد نواب بالمجلس التشريعي الفلسطي:  عاطف دغلس- الضفة الغربية 

  ودولياً التحرك الرسمي والشعبي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وضعف التحرك المطلوب لكسره عربياً            
 إن التحرك الملحـوظ     ، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية     ،وقال النائب مصطفى البرغوثي   . أيضاً

نحن طبعا نقوم   " البرغوثي بحديث للجزيرة نت      وأضاف". البعد الشعبي الضعيف  "إلى اآلن لم يأخذ سوى      
ال بد من تنشيط حركة تـضامن       "مؤكداً أنه   " بكل ما نستطيع، ولكن ليس الجميع يقوم بما عليه من واجب          

وأوضح أن بوسع السلطة الفلسطينية القيام بشيء أكبر        ". فاعلة وواسعة بكل الضفة والعالم لرفع الحصار      
جرم الحقيقي الذي يمارس ضغوطا على أطراف عربيـة وفلـسطينية           الم"لرفع الحصار، والضغط على     

فـي  " الستمرار حصار القطاع ويرتكب جرائم حرب بتحويله القطاع إلى أكبر سجن في تاريخ البـشرية              
 فتح معبـر رفـح بقـرار        -حسب البرغوثي   -والمطلوب لكسر حصار غزة      ."إسرائيل"إشارة منه إلى    

 حتـى   "إسـرائيل "وروبي قرارا بتعليق كل العالقات االقتصادية مع        عربي جماعي، وأن يتخذ االتحاد األ     
ترتدع وتوقف خرقها لميثاق جنيف، إضافة لحملة دولية عالمية لتشجيع حركة التضامن مع غزة بما في                

وطالب النائب كذلك بفرض عقوبات على تل أبيب علـى          . ذلك تشجيع السفن للوصول إليها بأعداد كبيرة      
 . دة لتوقف حصارهامستوى األمم المتح

من جهتها أكدت النائبة عن الجبهة الشعبية خالدة جرار أن هناك ضعفا بحملة التـضامن مـع القطـاع،                   
وأوضحت جـرار فـي     . وطالبت برفع وتيرة التضامن معه بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام          

فيف الحصار عن غـزة  حديث للجزيرة نت أن مستوى المطالبات من قبل قيادات الضفة ومن غيرهم بتخ       
 ".لم ترق إلى المستوى المطلوب وتحتاج خطوات عملية"

وذكـرت  . أما النائبة عن حركة فتح نجاة أبو بكر فأكدت أن الجهود المبذولة لم تصل المستوى المطلوب               
أن الحصار ال يمكن أن يرفع عن غزة إال إذا كانت هنالك إرادة دولية حقيقية تـستطيع أن تجمـع كـل                      

. ل أنصار ومحبي العدالة اإلنسانية لردع إسرائيل عن االستمرار بنهجها الدموي تجاه القطـاع             القوى وك 
ووجهت نجاة أبو بكر نداء للسلطة وحركة حماس كي يلغوا االعتقال السياسي، وينطلقوا نحـو برنـامج                 
 وطني يهدف إلى تحرير األرض واإلنسان، داعية أهالي الضفة لتضافر أكثر من أجـل فـك الحـصار                 

 . والعزلة عن غزة
من جهتهم شدد نواب حماس بالضفة على ضرورة الخروج بموقف فلسطيني موحد إزاء انتهاكات حقوق               

وأكد النواب أن حالة االنقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية، يجـب أال            . اإلنسان باألراضي الفلسطينية  
يوني وحده، وأن معاناة سكان القطاع ليـست      تدفع القيادات الفلسطينية لترك الشعب يواجه آلة الحقد الصه        

وانتقد النواب في بيـان     . معاناة شعب آخر بل هي معاناة ال بد أن يشعر بها كل فلسطيني وعربي ومسلم              
الذي تلتزمه الدول العربيـة علـى الـصعيد         " المطبق" الصمت   -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه     -

وطـالبوا بـضرورة    .  سلطات االحتالل بحق سكان القطـاع      الرسمي أمام اإلبادة الجماعية التي تقوم بها      
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تأمين غطاء عربي لخطوة مصرية باتجاه فتح معبر رفح، وتوفير الدعم المادي المناسـب لمواجهـة أي                 
 .تهديدات أميركية بقطع المساعدات عن القاهرة

 26/11/2008 الجزيرة نت،
 

  ي القطاع بمناسبة عيد األضحىهنية يقرر صرف مليوني دوالر كمساعدة للعمال والصيادين ف .9
قرر إسماعيل هنية رئيس الوزراء في حكومة غزة، ، مساء أمس صرف مليوني دوالر كمساعدة               : غزة

وقال الناطق باسم الحكومـة، طـاهر        .للعمال والصيادين في قطاع غزة، بمناسبة عيد األضحى المبارك        
من هذه المساعدة وذلك بمناسـبة عيـد         ألف عامل وصياد سيستفيدون      20النونو، في بيان صحافي، أن      

 .األضحى المبارك وتخفيفاً عنهم في ظل الحصار اإلسرائيلي المتواصل
  27/11/2008وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  وضع المخيمات في لبنان ال يزال صعباً والحقوق المدنية الفلسطينية على مائدة البحث: زكي .10

 فضاء، برام اهللا، أول من أمس، لقـاء         -ضايا اإلعالم والديمقراطية    نظّم المركز الفلسطيني لق   :  رام اهللا 
وتحدث زكي عن جملـة      .استضاف خالله عباس زكي، ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لبنان          

القضايا األكثر سخونةً محلياً وإقليمياً ودولياً، وموقف حركة فتح منهـا، وقـدم عرضـاً للوضـع فـي                   
 توجت بإعالن لبنان اعترافه رسمياً بدولة       أنها إلىالعالقة الفلسطينية اللبنانية، مشيراً     المخيمات، وتطور   

إن وضع أبناء المخيمات فـي لبنـان ال         : "وقال . سفير فوق العادة   إلىفلسطين ورفع تمثيلها الدبلوماسي     
حكومة واألطراف  يزال صعباً وقاسياً رغم إحراز تقدم ملموس على صعيد إعادة بناء وتعزيز الثقة مع ال              

 األمـر اللبنانية على كافة األصعدة جراء السياسة المسؤولة التي تنتهجها المنظمة على الساحة اللبنانيـة،           
وأكد زكي أن الحقوق    .  كانت موصدة وتحقيق انجازات عملية وصفها بالملموسة       أبوابلى فتح   إ أدىالذي  

 في مجاالت وخاصةً على صعيد التغلب على        أنجز على مائدة البحث وان تقدماً       اآلنالمدنية في لبنان هي     
 تكون تابعة لمنظمة التحرير تمهيداً لبدء العمـل علـى           أن اتفاق مفاده    إلى سفارة فلسطين بالتوصل     أمر

  .استرجاع الممتلكات الفلسطينية
إن فتح تنظر لنفسها على أنها قطاع عام للقضية والشعب من اجـل تحريـر الـوطن وتحقيـق                   : "وقال

، ودولة بحدود مؤقتة، ما يتطلب منـا        األمدن تستبدله بهدنة طويلة     أ الوطني الذي تريد حماس      المشروع
التفكير بجرأة وشجاعة كيف نحمي المشروع الوطني وندافع عن القرار المستقل، وعن وحدانية الشرعية              

  .والتمثيل
  27/11/2008األيام، فلسطين، 

  
  الصهيوني  قدرة على تحرير األسرى رغم القيدالمقاومة لديها ال : خالل لقائه القنطارمشعل .11

، أن لدى المقاومة الفلـسطينية  "حماس"أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة  :وكاالت - دمشق
، مؤكداً اإلصـرار    "واللبنانية القدرة على تحرير األسرى في سجون االحتالل رغماً عن القيد الصهيوني           

  . على عودتهم إلى أهلهم
شعل خالل لقائه بعميد األسرى العرب في السجون اإلسرائيلية، األسير المحرر سمير القنطار             وأضاف م 

األسرى لهم مقام عاٍل في قلوبنا وعقولنا، فهم مع الشهداء صناع           "إن  : أمس، في العاصمة السورية دمشق    
ن غزة، وإن شـاء     هذه الملحمة الفلسطينية واللبنانية والعربية التي دحرت االحتالل عن جنوب لبنان وع           

اهللا تدحر االحتالل عن كل فلسطين وعن كل األراضي العربية المحتلة في لبنان وفي الجوالن، وتـدحر                 
  ". كل المحتلين عن العراق وأفغانستان والبالد العربية واإلسالمية 
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 وأعرب مشعل عن أمله بأن يأتي اليوم الذي يحرر فيه جميع األسرى الفلسطينيين والعرب في سـجون                
  ". في أعناقنا ديناً كبيراً وسنصر على اإلفراج عنهم بكل الطرق المتاحة"إن لهم : االحتالل، مضيفاً

بهذه المناسبة أنا أقدم تقـديري وشـكري إلـى          : "وعبر عن سعادته بلقاء األسير المحرر القنطار، وقال       
  ". القضية الفلسطينيةالشعب اللبناني ألن األخ سمير هو إسهام مبارك وعزيز من الشعب اللبناني في

، وهـذا   "هكذا هي فلسطين كانت على الدوام قضية عربية وإسالمية لم تكن فقط قضية فلسطينية             : "وتابع
اإلسهام العربي واإلسالمي من أحرار العالم يستمر، حتى تنتهي معاناة شعبنا الفلسطيني وتحرر أرضـه               

  . ويعود من شتاته ليعيش ككل الشعوب الحرة
أوفياء للشعب اللبناني العزيز الذي تحمل معنا الكثير وأوفياء         "سيظلون  " حماس"م في حركة    وأكد على أنه  

للشعب العربي في سوريا وكل دول الطوق، وفي كل البالد الذين قدموا شهداء وأسرى وتضحيات كبيرة                
االنتفاضـتين  طوال تاريخ القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية، وفي هذه السنوات األخيرة التي شهدت             

  ". والمقاومة الفلسطينية الباسلة
جئنا اليوم لزيارة األخ المجاهد أبو الوليد، للتأكيد على استمرارنا في خط المقاومة             :"من جانبه قال القنطار   

جنباً إلى جنب وللتضامن مع غزة الجريحة المحاصرة، التي تدفع ثمن خيار الشعب الفلـسطيني خيـار                 
الشعب الفلـسطيني  : "وأضاف". لشعب المزيد من االنتصارات والمزيد من الصمود  المقاومة، أتمنى لهذا ا   

على التضامن التام مع أهلنا في      "، مؤكدا   "يستحق الحياة الحرة الكريمة، ويستحق أن يحترم العالم خياراته        
ت إلى أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، مـن أجـل أن نفـو           "، ومشيراً   "غزة ومع كل الشعب الفلسطيني    

 .الفرصة على األعداء المتربصين بالقضية
   27/11/2008 ،صحيفة فلسطين

  
   هي المجلس التشريعي "9/1/2009"الشرعية الوحيدة بعد : أبو مرزوق

 نائب رئيس المكتب  موسى أبو مرزوق.أكد د:  حمزة حيمور وسيف باكير- حاوره عبر الهاتف
 أنه ال يمكن على اإلطالق السكوت على "بيلالس"السياسي لحركة حماس، في حوار عبر الهاتف مع 
، مضيفاًً أنه إذا أرادوا بهذا "الالإنساني" و"الالأخالقي"الوضع الذي تعيشه غزة، واصفاً ما يجري بالموقف 
وشدد أبو مرزوق على ضرورة  .فهم واهمون.. الوضع إجبار قطاع غزة على الركوع ورفع األيدي

دة الوطنية الفلسطينية، وليس من سبيل للخروج من األزمة إال الحوار وأنه ال يوجد بديل عن الوح
هل : السبيل وحول سؤال .بالحوار، لذلك فإن المصالحة الفلسطينية تعتبر قراراً وخياراً عند حركة حماس

الجامعة العربية ليست حكماً وال قاضياً :  أجاب أبو مرزوقحملكم عمرو موسى مسؤولية فشل الحوار؟
لفلسطينية، ال سيما أنه كان هناك اقتراح بأن تكون هناك لجنة تحقيق للجامعة العربية بين األطراف ا

  .ورفض أبو مازن عمل هذه اللجنة في أي حال من األحوال
  . مع الورقة المصرية على أنها ورقة للحوار وليس للتنفيذ واإلقرارتتعاملوأكد أن الحركة 

يخ محدد واالستمرار بها متعلق بالشروط التي تم التوافق التهدئة لها تار: وحول مستقبل التهدئة أجاب
عليها، فما دام العدو ال يلتزم بالتهدئة، فال أعتقد أن هناك حقا أو واجبا بأن تلتزم الفصائل بتهدئة ال يلتزم 

  .بها العدو
نية من جانب آخر؛ فإنه في الموعد المطروح لنهاية فترة التهدئة سيكون هناك توافق وطني ومصلحة وط

  .ولكن األغلب أال تستمر التهدئة. لمعالجة هذه القضية
  هل سيتم التمديد لعباس بوالية جديدة؟ وكيف ستتعاملون مع الموقف؟: "السبيل"وحول سؤال 

 الموقف الذي أبدته الحركة منذ البداية أنه ال تمديد ألية والية إال في إطار قانوني أو : أجاب أبو مرزوق
فلن يكون هناك صالحية ألحد بأن يمدد للرئيس أو أن يلغي » 9/1«إذا جاء يوم :  وأضاف.توافق وطني
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وإذا لم يتم التوافق فستبقى الشرعية . الدستور الفلسطيني لصالح أي مشروع ألنه ال يرقى إلى ذلك
  .الوحيدة الموجودة بانتخابات حرة ونزيهة هي المجلس التشريعي في الضفة وغزة

 25/11/2008السبيل، األردن، 
  

  لم تحقق النتائج المرجوة في رفع الحصار والحوار" الوزاري العربي"قرارات : حماس
المركز الفلسطيني "قال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مكتوب، تلقى : غزة

أن قرارات اجتماع وزراء الخارجية " حماس"تؤكد حركة ): "27/11(نسخة منه اليوم الخميس " لإلعالم
لعرب لم تحقق أدنى طموحات شعبنـا في فك الحصار وتوفير مستلزمات الحوار، ال سيما وأن ظروف ا

  ".تعثر الحوار ما زالت قائمة
وفي هذه الظروف الصعبة والكارثية ) وزراء الخارجية العرب(ورأى برهوم أن اجتماعاً بهذا الحجم 

 بإنهاء كامل للحصار المفروض على غزة كان يجب أن يتخذ فيها قرار عربي رسمي"التي تمر بها غزة 
  ".وفتح معبر رفح

بداية تحرك رسمي عربي ولكنها "أن إرسال مساعدات إلى غزة هي " حماس"واعتبر المتحدث باسم 
خطوة ضعيفة وغير كافية ولن تنهي األزمة وال تتوازى مع معاناة غزة المتفاقمة وال مع إعالنهم مسبقاً 

  ". اآلن الوضع في غزة كارثياًأن غزة منطقة منكوبة بينما
الشرعيات الفلسطينية ال تمنح من أي جهة بل تأتي عبر صناديق االقتراع : "وأكد فوزي برهوم على أن

ومن الشعب الفلسطيني وبالخيار الديمقراطي وطبقاً للقانون والدستور، وإن تمديد فترة والية الرئيس هي 
  ". قانونية األصل أن تبحث عبر جلسات الحوارإحدى الملفات المطروحة في الحوار وهي قضية

إننا في حماس سنتعاطى بكل إيجابية مع أي جهد عربي بحيث يعمل على توفير : "وختم تصريحه بالقول
كل مستلزمات ومقتضيات إنجاح الحوار، ويدفع باتجاه إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الصف 

  ". الفلسطينيةالفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية
  27/11/2008المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  رفع الحصار عن قطاع غزةب الفلسطينية تطالب وزراء الخارجية العرب الفصائل .12

وجهت الفصائل الفلسطينية أمس األربعاء دعوات مختلفـة لـوزراء الخارجيـة    : غزة ـ أشرف الهور 
  .رةالعرب الذين عقدوا اجتماعا في العاصمة المصرية القاه

موقـف واضـح    "من جهته طالب أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح الوزراء العرب باتخاذ              
الضغط على الجهة المعطلة لتعود     "، كما طالبهم بـ     "يحدد الجهة المسؤولة عن تعطيل الحوار الفلسطيني      

يدعم المصالحة  دور ايجابي   "وحث العرب كذلك على ممارسة      ". إلى رشدها والى طاولة الحوار الوطني     
  ".قاطعت الحوار"، متهما حماس التي قال ان الكرة أصبحت في ملعبها بانها هي من "الوطنية الفلسطينية

يخرجوا بقرار  "وبدوره أكد إبراهيم أبو النجا عضو قياد فتح في غزة أنه ال مجال أمام الوزراء سوى ان                  
، واستبعد أبو النجا    "ل دون أي شروط مسبقة    موحد لدعوة االطراف الفلسطينية إلى الحوار الوطني الشام       

  .ان يخرج االجتماع بموقف إدانة ألي طرف فلسطيني، على اعتبار انه معطل للحوار
تجـاه  " مواقـف متوازنـة   "أما الناطق باسم حماس سامي أبو زهري فقد طالب الوزراء العرب باتخـاذ              

جامعة الدول العربية كعنوان إلدانة قوى      وعدم السماح ألي طرف باستخدام      "الخالف الفلسطيني الداخلي،    
يؤثر على تدخل هذه األطراف في موضوع المصالحة        "، واعتبر ان ذلك من شأنه إذا ما تم أن           "المقاومة

  ".الفلسطينية
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لكسر الحصار الظالم عن قطـاع      "كما طالب أبو زهري وزراء الخارجية العرب بالقيام بإجراءات عملية           
، "أمـام اختبـار صـعب     "أما حركة الجهاد اإلسالمي فقد رأت ان العرب         ". سابقةغزة تنفيذاً لقراراتهم ال   

  ".قادرون على مساعدة الفلسطينيين"وأكدت في الوقت ذاته أن الوزراء العرب، 
لديهم من أوراق الضغط ما يمكنهم على إجبار الواليـات          "ان العرب   " الجهاد"وأكد نافذ عزام القيادي في      

  ".لتعاطي مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفةالمتحدة وأوروبا على ا
لـيس مـن    "وأعرب عزام عن أمله في أن يتخذ الوزراء خطوات جريئة لرفع الحصار، مؤكـدا بأنـه                 

  ".المناسب توجيه االتهامات خالل هذا االجتماع ألطراف دون األخرى بعرقلة الحوار
ل الشعب الفلسطيني وصموده على كافـة       ودعت الجبهة الشعبية ، وزراء الخارجية العرب الى دعم نضا         

وطالبت الوزراء العـرب    . خاصة وان القضية الفلسطينية تعيش أخطر مراحلها في هذه األيام         "األصعدة،  
العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة الذي حولته العقوبات الجماعية وإجراءات وجرائم االحتالل              "بـ  

 لرأب الصدع في الصف الفلسطيني، وجددت الـدعوة         وأشادت بجهود مصر   ".إلى معسكر اعتقال مغلق   
 .لالستمرار في العمل لمواصلة دور مصر في الرعاية والدعوة الستئناف الحوار الوطني الشامل

  27/11/2008القدس العربي، 
  

      الغياب عن اجتماع القاهرة إخالل بالتوازن : حماس .13
اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قالت حركة حماس إن الحضور الفلسطيني في : رانيا الزعبي
وأوضح الناطق باسم حماس سامي أبو زهري للجزيرة نت أن هذا االجتماع غير متوازن،  .غير متوازن

منعت من شرح موقفها أمام الوزراء العرب بينما فتح المجال أمام " الشرعية"فحكومة إسماعيل هنية 
ات أبو زهري للجزيرة نت فإن حماس سعت لحضور وحسب تأكيد ".غير الشرعية"حكومة سالم فياض 

االجتماع، من خالل طلب تقدمت به قيادتها لألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على هامش اللقاء 
 .األخير الذي جرى بدمشق قبل نحو أسبوعين حيث وعد األخير برفع التوصية لألطراف المعنية

الجامعة وبالتالي لم تحضر االجتماع فإنها سعت إليصال ومع أن حماس لم تتلق ردا على طلبها من 
وجهة نظرها، لما جرى في مفاوضات الحوار ألكثر من طرف عربي من بينها موسى الذي وعد بنقل 

  .وجهة نظرها للوزراء العرب
 26/11/2008 الجزيرة نت،

  
  انتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين سيعزز االنقسام : الشعبية .14

وصفت الجبهة الشعبية انتخاب المجلس المركزي لمنظمـة التحريـر          : األنباء وكاالت   - غزة، رام اهللا    
خطوة خاطئة ستزيد من تعزيز االنقـسام بـين         "بأنه  " رئيسا لدولة فلسطين  "الرئيس محمود عباس ليكون     

إن تصريحات عبـاس بـاللجوء إلـى        "وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رباح مهنا         ".شطري الوطن 
 ". تشريعية ورئاسية متزامنة في حال فشل الحوار الوطني يجب أن تكـون بـالتوافق الـوطني                انتخابات

وأشار مهنا إلى أن الخطوات القادمة في حال أعلنت حماس رئيسها من غزة وأعلن عبـاس االنتخابـات    
فانه سيكون هناك رئيسان للشعب الفلسطيني وحكومتان ومجلسان تشريعيان وانفصال جغرافي وستكون            "

 ".خطوة كبيرة نحو تعزيز حالة االنقسام
  27/11/2008الدستور، 

   
  "األرض المقدسة"تنفي تلقيها تمويالً من " حماس" .15

 ناشطة في الواليات المتحـدة قالـت   إسالميةأمس، أي عالقة لها بمؤسسة   " حماس"نفت حركة   : )أ.ب.د(
وقالت الحركة فـي    ). رض المقدسة األ( إلى مؤسسة    إشارة قدمت دعماً وتمويالً للحركة في       إنهاواشنطن  
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تابعنا األحكام الجائرة وغير العادلة التي صدرت بحق مجموعة مـن رمـوز ونـشطاء الجاليـة                 "بيان  
  ". الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية والتي استندت إلى اتهامات باطلة وملفقة

  27/11/2008الخليج، 
  

  جتماع الوزاري العربي بالقاهرة مذكرة حماس لالحصلنا على: "فلسطين اليوم" .16
إلـى  " حمـاس "وجهتها حركـة    " مذكرة عاجلة "نص  على  " فلسطين اليوم "حصل مراسل وكالة      : دمشق

" المـذكرة " وقد شرحت حمـاس فـي        .اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة اليوم الثالثاء        
 أن تشمل جميـع   علىحركة هو مع المصالحة،قرار الحاسم في الرؤيتها للحوار الفلسطيني، وأكدت أن ال 

الملفات المتداولة في الشأن الوطني الداخلي، وأن تكون رزمة كاملة تطبـق كلهـا وحـدة واحـدة دون                   
  .اجتزاء، وفي الضفة والقطاع على حد سواء

  27/11/2008وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

  "غوغل"بـحرك بحث شبيه من تركيا محماس تفتتح ": القدس العربي" .17
، أمس األربعاء، من مصادر فلسطينية مطلعة ومقربة "القدس العربي"علمت :الناصرة ـ زهير اندراوس 

يشابه إلى حد   ) االنترنت(من حركة حماس أن الحركة افتتحت أمس موقعاً جديداً على الشبكة العنكبوتية             
  ".غوغل"كبير المحرك العالمي للبحث والمسمى 

ـ   ووفق المصادر الفلسطيني   فإن الموقع كلف الحركة أمواالً طائلـة، وأن        " القدس العربي "ة، التي تحدثت ل
المهندسين الفلسطينيين الذين عكفوا خالل األشهر القليلة الماضية على بناء الموقع أخذوا بعين االعتبـار               

لعنكبوتيـة،  أن المخابرات اإلسرائيلية وأيضاً المخابرات األمريكية ستعمل على ازالة الموقع عن الشبكة ا            
  .وبالتالي فإن المهندسين اتخذوا جميع االحتياطات

أيضاً أن موقع حماس بدأ يعمل منذ يومين فقط مـن تركيـا وعنوانـه باللغـة                 " القدس العربي "وعلمت  
  . وأن عدد المتصفحين في الموقع بلغ مئات اآلالف منذ افتتاحهwww.googlehamas.tk: اإلنكليزية

العربيـة،  : تبين أن محرك البحث يعمل باللغات الثالث      " القدس العربي "مراسل  ومن خالل تجربة قام بها      
  .العالمي" غوغل"العبرية واإلنكليزية، وهو يعمل على نسق 

  27/11/2008القدس العربي، 
  

  "عين الحلوة" مخبأه تمهيداً لتهريبه من بدلأمير فتح اإلسالم ": ةالسياسة الكويتي" .18
أمير تنظيم فـتح اإلسـالم عبـد     "أن  , امس, "عين الحلوة "في مخيم   " تحف"أكد مسؤول في حركة      :بيروت

فـي محاولـة لخـداع      , "عصبة األنـصار  "الرحمن عوض بدل مكان اختبائه بالتواطؤ مع أحد مسؤولي          
  ".الفصائل الفلسطينية وإيهامها أنه غادر المخيم

قطاع االتصال بينه وبين أهله     وأن ان , وأوضح أن عوض ال يزال مختبئاً في منطقة نفوذ القوى األصولية          
يهدف إلى تهريب عوض من     , تم بناء على تدبير مخادع    , ومع الوسطاء مثل الشيخ ماهر حمود     , من جهة 

  .المخيم بدالً من تسليمه للسلطات اللبنانية
وكلما طالت ستتحول إلى ما يشبه قضية أبو        , واعترف المسؤول أن قضية عوض تتعقد مع مرور الوقت        

وبالتالي فإن المعلومات الصحافية التـي      , ان مطلوباً للقضاء اللبناني وظل متوارياً لسنوات      محجن الذي ك  
عـصبة  "كما أن القـول أن      , غير دقيقة , تتحدث عن تسليم عوض إلى الجيش اللبناني قبل عيد األضحى         

إذ أن مـسؤولي    , غيـر دقيـق أيـضاً     , شرعية تسمح لها بتسليم عوض    " فتوى"حصلت على   " األنصار
أو , وهذا ما يدل على وجـود مماطلـة       , ال زالوا يزعمون أنهم ال يعرفون مكان اختباء عوض        " عصبةال"

  ".شرعية"بين مؤيد للتسليم ومعارض له ألسباب , في صفوفهم, على وجود انقسام في الرأي, على األقل
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, فـاح المـسلح   والك" فـتح "والتي تشكل حركـة     , وختم المسؤول باالشارة الى أن القوة األمنية المشتركة       
كي ال ينتقل إلى مخيم آخـر       , عززت انتشارها على مداخل المخيم لمنع هروب عوض       , عمودها الفقري 

  . جديد" بارد"ويحوله إلى 
عين "أكد القائد العام للكفاح المسلح الفلسطيني منير المقدح أن القوة األمنية المشتركة في مخيم               , من جانبه 
وأن لدى هـذه القـوة      , وعلى رأسهم عوض  ,  الئحة بأسماء المطلوبين   تسلمت من الجيش اللبناني   " الحلوة

  .تفويضاً من كافة القوى الفلسطينية التي تتشكل منها بتوقيف واعتقال أي مطلوب
مشيراً إلـى أنهـا     , "عين الحلوة "وشدد المقدح على أن ال خطوط حمراء أمام تحرك القوة األمنية داخل             

  . عنصراً جديدا30ً وضابطاً على أن تعزز قريباً بحوالي  عنصرا70ًتتألف حالياً من حوالي 
  27/11/2008السياسة، الكويت، 

  
   ينوي توجيه تهمة الفساد ألولمرتاإلسرائيليالقضاء  .19

، مينـي مـزوز، رئـيس       "االسـرائيلية "ابلغ المستشار القضائي للحكومة     :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
". ريـشون تـورز   "ه للمحاكمة الجنائية بالملف المعروف باسـم        الحكومة، ايهود اولمرت، انه قرر تقديم     

  .ومتوقع خالل ايام قليلة تقديم الئحة اتهام ضده
وفي هذا الملف توجه ألولمرت تهم حصوله على أموال عن طريق الغش والرشوى وبظـروف خطـرة                 

  .وبخيانة االمانة وتقديم تقارير مزورة وغسل اموال
 .ا الشرطة ضد اولمرت متوقع ان تصل مدة سجنه الى عـشر سـنوات             وبموجب الملفات التي تحقق فيه    

وذكرت مصادر من الشرطة انه سيكون من الصعب على اولمرت ان يجد مخرجا لهذه الـتهم خاصـة                  
  .غسل األموال

  27/11/2008الخليج، 
  

   تطالب واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري أمام العرب"إسرائيل" .20
لت وسائل إعالم إسرائيلية أمس إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية المـستقيل           قا:  برهوم جرايسي  -الناصرة

إيهود أولمرت طلب من الرئيس األميركي جورج بوش أن يوصي الرئيس األميركي المنتخـب بـاراك                
أوباما بالحفاظ على التعهد األميركي بضمان عدم المس بقوة الردع اإلستراتيجية اإلسرائيلية، والحفـاظ              

  .لعسكري اإلسرائيلي أمام العربعلى التفوق ا
وكانت هذه القضية المحور المركزي في المحادثات التي أجراها أولمرت مع بوش وكبار المسؤولين في               

  .اإلدارة األميركية
كما تطالب إسرائيل الواليات المتحدة بالحفاظ على مستوى المـساعدات العـسكرية والحـصول علـى                

ألسلحة المتطورة التي تبيعها الواليات المتحدة للدول العربية مـن          منظومات أسلحة متقدمة وتقييد حجم ا     
  .أجل الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي

وأرفـع  ) بـوش (لقد بحثت مع الرئيس     "وقال أولمرت للصحافيين الذين رافقوه في الزيارة إلى واشنطن،          
ائيل والواليات المتحـدة، وفـي      المستويات في طاقمه مواضيع متعلقة بصلب العالقات المميزة بين إسر         

  ".قضايا إستراتيجية ذات أهمية عليا وحول قدرة الحفاظ على هذه العالقات في السنوات المقبلة
  27/11/2008الغد، األردن، 
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  والفصائل" حماس" ان تضغط مصر على ة تعتزم تمديد فترة التهدئة شريط"إسرائيل" .21
" عـاموس غلعـاد   "لدبلوماسي بوزارة الحـرب اإلسـرائيلية        عقد رئيس المكتب األمني ا     :القدس المحتلة 

اجتماعا سريا مع المسئولين المصريين في وقت الحق من االسبوع الجاري بالقاهرة تناول اتفاق التهدئة               
  .الذي ينتهي في التاسع عشر من الشهر المقبل وقضية الجندي اإلسرائيلي المختطف جلعاد شاليط

في عددها الصادر اليوم الخميس ان إسرائيل أبلغت مصر عزمهـا           ) نوتويديعوت احر (وقالت صحيفة   
تمديد اتفاق التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رغم التصعيد االخير الذي شهده قطاع غـزة                 

  .بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية
ات العامـة فـي     إن جلعاد اجتمع مع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخـابر          " وأشارت يديعوت إلى    

مصر حيث ابلغه أن إسرائيل تعتبر أن موجة العنف األخيرة التي انطلقت من قطاع غزة وصـلت إلـى                   
إن إسرائيل وفق ما أعلن جلعاد مستعدة لتمديد التهدئة مـع           " وقالت   ".نهايتها وهي مستعدة لتمديد التهدئة    

 انه إشارة إلى عدم موافقتها على ضـم         فيما بدا " الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة لفترة أخرى       
  .الضفة الغربية المحتلة لهذا االتفاق

" حمـاس "أن غلعاد طالب المصريين بالتدخل في قطاع غزة والضغط علـى            " وذكرت مصادر اسرائيلية  
  ".لكبح جماح الفصائل الفلسطينية ووقف الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل"

  27/11/2008 ،وكالة سما
  

   تدريجيا"إسرائيل" عرفات استخدم اتفاقات أوسلو كمحطة لتدمير :موشيه يعلون .22
كشف رئيس هيئة األركان العامة األسبق لجيش االحتالل اإلسـرائيلي ، موشـيه          :   حسن مواسي  -حيفا  

، أن إسـرائيل كرسـت جهـوداً كبيـرة          ) درب طويل قصير  (يعلون ، في كتاب أصدره حديثاً بعنوان        
 لكنها فشلت فـي     1982الراحل ياسر عرفات ، خالل اجتياح بيروت عام         الستهداف الرئيس الفلسطيني    

رصده إال في يومه األخير وهو يستقل السفينة التي أقلته والمقاتلين الفلسطينيين إلى تونس ، وأنه شارك                 
التي أنيطت بها مهمـة     ) سيرت متكال (في حرب لبنان األولى قائدا للوحدة الخاصة التابعة لهيئة األركان           

حث عن عرفات ، وان الوحدة لم تتمكن من رصده في بيروت الغربية طيلة الحرب سوى في يومـه                   الب
 متراً  180األخير في بيروت ، حيث رصدته بندقية قناص وهو يعتلي السفينة في ميناء بيروت عن بعد                 
 . ر عليهما مكننا من استهدافه بشكل مؤكد ، لكننا لم نحصل على مصادقة قيادة الجيش على إطالق النا

كمحطة في طريقه إلبادة إسرائيل ، حيث تبنـى         " اتفاق أوسلو "وادعى يعلون أن الرئيس الراحل استخدم       
قبل السيد حسن نصر اهللا والرئيسين اإليراني أحمدي نجاد والـسوري بـشار             " خيوط العنكبوت "نظرية  
 . األسد

 يشير يعلـون إلـى أن الـرئيس         وفي استعراضه لمسيرة الصراع مع الفلسطينيين ومحاوالت التسوية ،        
عرفات لم يعترف بإسرائيل كدولة يهودية ولم يتخل عن خطته المرحلية لإلجهاز عليها ، حيـث اعتبـر                  

  . اتفاقية أوسلو مجرد محطة فيها
، إلى أن عرفات لم يتنـازل عـن ثقافـة         ) أمان(ويؤكد يعلون الذي شغل رئاسة االستخبارات العسكرية        

 تسليم الفلسطينيين بإسرائيل ، حيث واصل عرفـات بالغتـه الجهاديـة فتحـدث     المقاومة ولم يدفع نحو 
وبالعربية تحدث عن مواصلة الكفاح والجهاد ، والدليل علـى ذلـك أن             " سالم الشجعان "باالنجليزية عن   

" ألون موريه "مستوطنة كمستوطنة   " تل أبيب "ظلت تعتبر   " أوسلو"برامج التعليم والخرائط الفلسطينية بعد      
 .  الضفة الغربية ، فيما اعتبرت حيفا مدينة فلسطينيةفي

  27/11/2008الدستور، 
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   عسكرية إسرائيلية تطالب األحزاب بتبني المبادرة العربيةشخصية 2000 .23
 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية في رسالة مفتوحة، 2000طالبت حوالي :  نظير مجلي- تل أبيب

نتخابات العامة للكنيست، بتبني مبادرة السالم العربية كمحفز قادة األحزاب التي تخوض معركة اال
وتجاوب رئيس حزب العمل وزير الدفاع، ايهود . لمفاوضات السالم بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب

باراك، وقال انه مستعد للسفر إلى أية عاصمة عربية للتفاوض على سالم يستند إلى هذه المبادرة، التي 
ولكنه دعا إلى مبادرة من الحكومة اإلسرائيلية تعتمد على المبادرة .  ايجابية كثيرةيرى فيها عناصر

 .العربية
 شخصية سياسية وعسكرية وأكاديمية يهودية، إضافة إلى أعضاء 450ووقع على هذه الرسالة حوالي 

سابقين  شخصية من كبار الجنراالت والقادة ال1400مجلس السالم واألمن الذي يضم في صفوفه حوالي 
وكبار المسؤولين » الشاباك«والعامة » الموساد«في الجيش اإلسرائيلي وفي جهازي المخابرات الخارجية 

  .في الوزارات المختلفة وقادة السلك األكاديمي ومجموعة من رجال االقتصاد
  27/11/2008الشرق األوسط، 

  
   تحقق في عدد قليل من قضايا مقتل فلسطينيين"إسرائيل": تقرير .24

حاكمـت خمـسة   ) إسرائيل(إن : قالت جماعة إسرائيلية لحقوق اإلنسان، أمس : وكاالت-قدس المحتلةال
 قضية إطالق رصاص على مدنيين فلـسطينيين علـى          2219 من إجمالي    73جنود فقط بعد التحقيق في      

التـي تراقـب الحقـوق      " ييش دين "وأضاف تقرير جماعة     .مدار سبعة أعوام من االنتفاضة الفلسطينية     
 قضية  13إن اتهامات وجهت ضد جنود في       : القانونية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة       

. إن أيا من هذه القضايا لم ينته بتوجيه تهمة القتل الخطأ بعد سقوط قتلى مدنيين فلسطينيين               : وتابعت .فقط
اضة الفلسطينية حتى نهاية عـام       عندما اندلعت االنتف   2000سبتمبر عام   /وغطى التقرير الفترة من أيلول    

2007. 
   27/11/2008 ،صحيفة فلسطين

  
  من مهاجمة إيران" اسرائيل"واشنطن ال تضغط لمنع : أولمرت .25

ايهود اولمرت في واشنطن الثالثاء ان الواليات المتحـدة لـم           " االسرائيلي"قال رئيس الوزراء    : ب.ف.أ
  .ة لوقف برنامج ايران النوويالستبعاد شن عملية عسكري" اسرائيل"تضغط بتاتا على 

وقال اولمرت الذي يرئس حكومة انتقالية في ختام آخر زيارة رسمية له الى واشـنطن قبـل مغادرتـه                   
تحدث مطوال الى نائب الرئيس االمريكي ديك تشيني ووزيرة الخارجية كونـدوليزا رايـس              "السلطة انه   

  ".والرئيس جورج بوش حول ايران
  ".م اساسي وعميق بشأن التهديد االيراني والحاجة الى التحرك الزالة الخطرثمة فه"واضاف للصحافيين 

  27/11/2008الخليج، 
  

  "اغتيال بديل لالعتقال"وثائق تدين االحتالل بجرائم  .26
أكدت مصادر عبرية، أمس، أن قيادة جيش االحتالل صادقت على تنفيذ عمليات اغتيال              :القدس المحتلة   

وغير ضالعين في نشاطات مسلحة في الضفة الغربية واغتيال نشطاء مسلحين           مدنيين فلسطينيين، أبرياء    
  .رغم أنه كان باإلمكان اعتقالهم

قيادة جيش االحتالل صادقت مسبقا وخطيا على قتل فلسطينيين أبرياء خالل           "إن  " هآرتس"وقالت صحيفة   
  ".تنفيذ عمليات اغتيال
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طالع على الوثائق العسكرية، إن جيش االحتالل يعمل        قولهم بعد اإل  " إسرائيليين"ونقلت عن خبراء قانون     
بعدم اغتيال شخص إذا كان باإلمكان اعتقاله وأنه يجـب          " اإلسرائيلية"بشكل مخالف لقرار المحكمة العليا      

  .االمتناع قدر اإلمكان من المس بمواطنين أبرياء خالل عملية اغتيال نشطاء مسلحين
ح خالل السنتين ونصف السنة األخيرة أنه نفذ عمليات اغتيـال  وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لم يصر 

في الضفة وعندما تم قتل نشطاء فلسطينيين في الضفة ادعى بأنهم قتلوا خالل عملية اعتقـال أو تبـادل                   
  .إطالق نار

  27/11/2008الخليج، 
  

  "العمل"و" كاديما"يواصل تعزيز قوته على حساب " الليكود: "استطالع .27
" الليكود"أن " غيئوكارتوغرافيا"رأي أجرته القناة التلفزيونية األولى، عن طريق معهد بين استطالع لل

 .، في حين ال يزال حزب العمل في تراجع مستمر"كاديما"يعزز قوته على حساب 
" كاديما" مقعدا، في حين يحصل 37وبحسب االستطالع فإن الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو يحصل على 

ال يزال في هبوط مستمر، " العمل"كما أشار االستطالع إلى أن  . مقعدا فقط25ليفني على برئاسة تسيبي 
 . مقاعد فقط، وبذلك يحل في المرتبة السابعة7حيث تبين أنه يحصل على 

 27/11/2008، 48عرب
  

  كتلة السالم اإلسرائيلية تستنكر أوامر سلطات االحتالل بهدم معظم بيوت قرية العقبة .28
ت كتلة السالم اإلسرائيلية واستنكرت بشدة، إصدار سلطات االحتالل أوامر هـدم لمعظـم          شجب: تل أبيب 

  .بيوت قرية العقبة الواقعة في محافظة طوباس
وجاء في بيان لها، اليوم، إنها بعثت رسالة إلى وزير جيش االحتالل ايهود براك، ووزيـرة خارجيتـه                  

حاب أربعة بيوت في القرية أوامر هدم لبيـوتهم،         تسيبي لفني، ذكرت فيه أن سلطات االحتالل سلمت أص        
تضاف إلى أوامر هدم لخمسة وثالثين بيتا آخر، وهو ما يعني أنها أصدرت حتى اآلن تسعة وثالثين أمر                  

  .هدم بيت من أصل خمسة وأربعين بيتا هي كل بيوت القرية الصغيرة
  26/11/2008وكالة وفا، 

   
  غذاء نة شاح40المعابر تفتح بشكل جزئي وإدخال  .29

سمحت سلطات االحتالل االسرائيلي امس االربعاء باعادة فتح بعض من معابر : اشرف الهور -غزة
قطاع غزة التجارية الخمسة والمغلقة منذ ثالثة اسابيع، بشكل جزئي، وسمحت بادخال كميات قليلة من 

  . االغذية
ئيل ابلغتهم نيتها فتح معبر كرم وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع الى القطاع ان اسرا

  .  شاحنة محملة باالغذية لسكان القطاع الساحلي المحاصر40ابو سالم ، بشكل جزئي االربعاء الدخال 
  27/11/2008القدس العربي، 

  
   بطارية سيارة تشغّل محطة كهرباء غزة170 .30

لسطينيون الى طريقة عادت الكهرباء الى أجزاء كبيرة من قطاع غزة، حينما توصل عمال ف: رويترز
تمكنهم من استخدام البطاريات في المساعدة على إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في 

وتوقفت بطاريات خاصة تستخدم عادة في المساعدة على تشغيل المحطة في وقت سابق هذا .القطاع
اسمه إن العمال وقال مدير في المحطة طلب عدم اإلفصاح عن  .األسبوع، ما أدى الى توقف المحطة



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1269:         العدد       27/11/2008 الخميس: التاريخ

لقد .. الحمد هللا"وأضاف .  بطارية سيارة170أوصوا بحل المشكلة من خالل توصيل المولدات بنحو 
  ". نجحت

  27/11/2008الخليج، 
  

  يقتحمون الخليل ويهاجمون ممتلكات الفلسطينيينالمستوطنينعشرات  .31
ل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، الليلة الماضية مدينة الخلي
  .وهاجموا عشرات المنازل والسيارات التي تعود لمواطنين فلسطينيين

 27/11/2008، قدس برس
  

     واعتقال نجليهامنزلهالاستشهاد مواطنة أثناء اقتحام االحتالل  .32
سعيد خليل أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، عن استشهاد المواطنة حكمت عودة  :وكاالت -رام اهللا

 إثر إصابتها بسكتة قلبية حادة أثناء اقتحام جيش االحتالل اإلسرائيلي لمنزلها في مخيم قلنديا "عاما48"
   .لالجئين الفلسطينيين بين رام اهللا والقدس، واعتقال نجليها

   27/11/2008 ،صحيفة فلسطين
 

      شهرا 11 صحفية فلسطينية بعد اعتقال دام يبرئاالحتالل  .33
 شهرا من االعتقال ، حصلت الصحفية الفلسطينية إسراء إبراهيم 11بعد :  عوض الرجوب-بيت لحم

عمارنة من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية، على حكم قضائي بالبراءة لكن تنفيذ اإلفراج 
  .تأخر ثالثة أسابيع

 26/11/2008 الجزيرة نت،
  

   صنف دوائي200اد ونف مريض بالكلى ال يجدون عالجاتهم400:غزة .34
اكد معاوية حسنين مدير االسعاف والطوارئ بوزارة الصحة وجود ترد خطير بالقطاع الصحي، واكد ان 

  ."ينذر بكارثة صحية بالقطاع في غضون اسابيع قليلة"هذا االمر 
وذكر ان هذا التردي الذي خلقه الحصار كان بسبب نفاد اصناف مختلفة من العالج، وزيادة عدد 

 الطبية المتعطلة وطرق حفظ التطعيمات واالمصال واالدوية وفصائل الدم نظرا الستمرار االجهزة
  .انقطاع التيار الكهربائي

 منهم بحاجة لعمليات 20 مريض بالكلى ال يجدون عالجاتهم الالزمة وان 400واشار حسنين الى وجود 
 مريض مصابون 400زراعة عاجلة وهم ينتظرون الموت على معبر رفح الحدودي، وان قرابة 

بالهبوط وضيق التنفس والذين يستعينون بجهاز اكسجين خارجي يعانون، بسبب عمل محطة االوكسجين 
 صنف عالج لالمراض المزمنة 95 صنف دوائي نفدت من القطاع وان 200وقال ان  .بنصف طاقاتها

  .رصيدها صفر منذ شهر كامل
  27/11/2008القدس العربي، 

  
 لحصار اء ا جر 261 الضحيةوفاة  .35

 261أفادت مصادر طبية فلسطينية أن عدد ضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة قد ارتفع إلى 
 . عاما34ًضحية، بعد وفاة سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 

 26/11/2008، 48عرب
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  المعرض الدولي الثقافي الفني التضامنيانطالق  .36
سان الخيرية، وجمعية نابلس للتنمية والتطوير أطلقت جمعية أنصار اإلن : أمين أبو وردة-نابلس 

، فعاليات المعرض الدولي الثقافي الفني التضامني في خمس دول أوروبية، "دارنا"المجتمعي، ومركزها 
  ". يوما في نابلس365: "فرنسا واسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا تحت عنوان

  27/11/2008الخليج، 
  

  رب لرعاية حوار فلسطيني داخليتدعو الع"  األردنيينالمهندسين" .37
دعت نقابة المهندسين األردنيين أمس العرب إلى رعاية حوار فلسطيني داخلي والعمل :  الغد–عمان 

  .على كسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة
جوهر "وأكد نقيب المهندسين وائل السقا على أن قضية الالجئين الفلسطينيين وواجب عودتهم هي 

  " عربي الصهيونيالصراع ال
  27/11/2008الغد، األردن، 

  
 على رفض وجود الظاهرة التي تتحكم بمصير عين الحلوةيشدد  الفلسطيني اللبنانياللقاء  .38

شدد اللقاء اللبناني الفلسطيني عقد امس اللقاء اللبناني الفلسطيني في مركز معروف : محمد صالح- صيدا
يم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد خصص لبحث سعد الثقافي في صيدا بدعوة من رئيس التنظ

  . المستجدات األمنية والتطورات في مخيم عين الحلوة باإلضافة إلى الحصار المفروض على غزة
واعتبارها شاذة وغريبة عن " الظاهرة التي تتحكم بمصير مخيم عين الحلوة"على رفض وجود وشدد 

طردها من المخيمات ورفع الغطاء السياسي عنها باعتبارها نسيج الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حلها و
واعلن اللقاء ان استهداف مخيم عين الحلوة هو استهداف لعاصمة الشتات الفلسطيني . خارجة عن القانون

   .وللنضال من أجل العودة إلى فلسطين
 األوضاع في مخيم عين فيه ان المحاوالت المشبوهة لتفجير"وفي ختام اللقاء أذاع النائب سعد بيانا اكد 

الحلوة وفي مدينة صيدا، تندرج في إطار الحرب الصهيونية المدعومة أميركياً على لبنان والقضية 
 . "الفلسطينية وتشكل استكماالً للحرب على غزة وفلسطين

من المؤمرات الهادفة إلى التفجير من خالل محاولة إستدراج الجيش إلى الصدام مع أبناء "وحذر البيان 
المخيم على غرار ما جرى سابقاً في نهر البارد، أو من خالل افتعال اقتتال فلسطيني فلسطيني، الن أي 
تفجير من شأنه إزهاق أرواح بريئة، وإيقاع خسائر كبيرة وإلحاق الضرر بالقضية الفلسطينية واإلستقرار 

 . " في لبنان
ما يتصل بمعالجة األوضاع في مخيم عين الحلوة تحمل مسؤولياتها في "ودعا البيان الحكومة اللبنانية إلى 

فاألوضاع المشكو منها ليست من دون صلة مع التعاطي الحكومي القاصر مع . وفي بقية المخيمات
فالحكومات المتعاقبة لم تتعامل أبداً مع أبناء الشعب الفلسطيني . قضايا الوجود الفلسطيني في لبنان

ت االعتراف بحقوقهم السياسية والمدنية واإلجتماعية بصفتهم أصحاب قضية قومية كبرى، ورفض
 . "وبشرعية نضالهم من أجل حق العودة، كما أصرت على حصر العالقة معهم في الجانب األمني

واشاد اللقاء بجهود الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية اللبنانية الساعية إلى 
 . المعالجة

 باألوضاع في قطاع غزة واألراضي الفلسطينية اعتبر اللقاء ان حصار غزة، واالعتداءات وفيما يتعلق
واالعتقاالت في مختلف المناطق الفلسطينية، حلقة من حلقات الحرب الصهيونية المدعومة أميركياً على 

   .الشعب الفلسطيني، والهادفة إلى إخضاع وكسر إرادة المقاومة لديه
 27/11/2008السفير،     
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  الموسوي يستغرب الصمت على حصار وتجويع الفلسطينيين  .39

لقائه السفير اإليطالي في لبنان   نواف الموسوي اثر"حزب اهللا"استغرب مسؤول العالقات الدولية في 
 . غبريال كيكيا، الصمت على حصار وتجويع الشعب الفلسطيني

ي وضرورة مبادرة الدول األوروبية كان ال بد من التوقف عند قضية حصار الشعب الفلسطين: اضافو
إلى كسر هذا الحصار غير اإلنساني، إذ هو عقوبة جماعية ضد خيار سياسي، وهو عملياً إرهاب 

. وإنه لمدعاة لالستغراب بل الشجب أن يقابل تجويع الفلسطينيين بصمت إن لم نقل بتواطؤ. موصوف
العدوان اإلسرائيلي هو قدراتهم الذاتية التي وذلك يجعل اللبنانيين راسخي القناعة بأن من يحميهم من 

 . وإننا فخورون أننا كنا وسنبقى في موقع المقاومة. تجسد المقاومة أحد أبرز عناصرها الهامة
 27/11/2008السفير، 

  
   ترفض مقترحا مصريا بإعالن قطاع غزة إقليما متمرداًعربيةدول  .40

كانية اللجوء إلى مجلس األمن وإعالن قطاع غزة إقليما رفض العديد من الدول العربية إم: عمر القليوبي
متمرداً، كما كانت تقترح مصر، باعتباره تدويال للداخل الفلسطيني، وطالبت باستئناف الجهود العربية 
لعقد الحوار بين الفصائل الفلسطينية، بعدما تأجل ألجل غير مسمى، نتيجة اعتراض حماس على بعض 

  .بنود الورقة المصرية
   26/11/2008يفة المصريون، صح

  
   المبادرة العربية في وسائل اإلعالم الصهيونيةهانشرلمنظمة التحرير الجامعة تشيد ب .41

أشاد رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف بقيام منظمة :  وكاالت-القاهرة 
لصهيونية ووصفه بأنه خطوة في االتجاه التحرير الفلسطينية بنشر المبادرة العربية في وسائل اإلعالم ا

هذه الخطوة جيدة وتسير في االتجاه الصحيح ألنه من الضروري "الصحيح، وقال في مؤتمر صحافي إن 
  ".بهذه المبادرة" اإلسرائيلي"أن يتم تعريف المجتمع 

  27/11/2008الخليج، 
  

   الطارئ يتمسك بمبادرة السالم العربية الوزاري .42
قالت مصادر دبلوماسية عربية مسؤولة إن الجانب العربي جاء : يع، مراد فتحي أحمد رب-القاهرة 

للقاهرة بناء على دعوة من موسى إلجراء هذا التقييم الشامل للوضع في عملية السالم في الشرق األوسط 
وإعداد رسالة عربية واضحة ترسل للرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما تكون رسالة عربية له بأن 

 في بيروت 2002لعرب جاهزون للسالم وفق مبادرة السالم العربية التي أقرها القادة العرب عام ا
خاصة أن الرئيس أوباما أبدى ترحيبه بهذه المبادرة وهو األمر الذي شجع الجانب العربي على إعداد 

لسالم في الشرق مثل هذا التقييم ليكون أوباما على بينة من حقيقة الموقف العربي الرسمي من عملية ا
  .األوسط

  27/11/2008الشرق القطرية، 
  

  االخوان يطالبون شيخ األزهر باعتذار عن مصافحة بيريز .43
استنكرت الكتلة البرلمانية لجماعة االخوان المسلمين المحظورة في مجلس الشعب المصري  :القاهرة

تمر الذي عقد مؤخرا في األمم مصافحة شيخ األزهر للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بكلتا يديه في المؤ
واعتبر األمين العام للكتلة البرلمانية لالخوان الدكتور حمدي حسن في بياٍن . المتحدة حول حوار األديان
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عاجٍل إلى رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف أن هذا التصرف من طنطاوي يمثل إثارة 
إن هذه المصافحة "وقال حسن . ر الشريفلمشاعر المصريين وإساءة إلى الشعب المصري وإلى األزه

الحميمة جاءت في الوقت الذي يحاصر فيه أهالينا بقطاع بغزة، وجاءت المصافحة مصحوبةً بابتسامة 
مودة ال تخفى على المشاهد، مما سبب لي وألغلب المصريين حالة من الذهول، حيث كان من المنتظر 

في غزة، وأن يقف على منبر األزهر يحث المسلمين من فضيلته أن يهب لنصرة المسلمين المحاصرين 
وطالب حسن شيخ األزهر باالعتذار لكل المسلمين عن هذه ". على نصرة أهاليهم وإخوانهم في فلسطين

  .المصافحة المرفوضة وغير المقبولة
  27/11/2008البيان، اإلمارات، 

  
  المجال الزراعي طلب إحاطة حول خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني في : االخوان .44

تقدم عضو الكتلة البرلمانية لالخوان في مجلس الشعب محسن راضي، بطلب إحاطة عاجل إلى : القاهرة
. وزير الزراعة المصري أمين أباظة حول خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المجال الزراعي

الوفد المصري رفيع المستوى وذلك بعد الواقعة المثيرة التي حدثت داخل مطار القاهرة، وكشفت لغز 
الذي كان في طريقه للسفر إلى الكيان للمشاركة في دورة تدريبية على أساليب الزراعة الحيوية، والتي 

وأشار إلى ان ضباط الجمارك عثروا على حقيبتين الحد . كانت من المفترض أن تستمر ثالثة أسابيع
 . الكيان وللتربح من فرق األسعاراعضاء الوفد تحويان كمية من علب المعسل لبيعها في 

  27/11/2008البيان، اإلمارات، 
  

   يأمر باستقدام مرضى غزة لمعالجتهم البحرينملك  .45
أصدر، أمس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة توجيهاته للحكومة لتقديم :  وكاالت-المنامة 

بعة أسابيع إلى المستشفيات التسهيالت والمساعدات لنقل المرضى من أهالي غزة المحاصرين منذ أر
كما أمر بتشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية لمتابعة هذا الموضوع . للعالج على نفقة مملكة البحرين

وتقديم مختلف أشكال العون والمساعدة بصفة عاجلة حيث بدأ الفريق عمله بالتنسيق مع المسؤولين 
ر الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية، أن وزي .المصريين

خليفة الذي يشارك في االجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة عقد اجتماعاً مع وزير 
الخارجية المصري أحمد أبو الغيظ لمناقشة التنسيق بين البلدين لتقديم المساعدة الالزمة لنقل المرضى 

 . ت العينية الالزمةوالمساهمة في تقديم المساعدا
   27/11/2008صحيفة فلسطين، 

 
  تضامن عربي وإسالمي مع غزة  .46

أرسل األردن مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وال تزال سفينة :  وكاالت- الخليج –عواصم 
ليبية تحمل مساعدات تواصل اإلبحار إلى غزة، وقررت الجزائر إرسال مساعدات اليوم، وأرسلت دمشق 

  .لة إلى األمين العام لألمم المتحدة تطالب برفع الحصار، كما ندد برلمانيو تونس بالحصاررسا
  27/11/2008الخليج، 

  
      أسبوع موريتاني تضامنا مع غزة "  الحصارلكسرمعا " .47

أعلنت جمعيتان موريتانيتان هما الرباط الوطني لنصرة فلسطين والمبادرة :  أمين محمد-نواكشوط 
سلسة نشاطات وفعاليات "ضة االختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، عن إطالق الطالبية لمناه

وبدأت هذه ". معا لكسر الحصار"، وذلك ضمن أسبوع تضامني تحت شعار "تضامنية مع األهل في غزة
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 الفعاليات بمهرجان نظمه الطالب االثنين في جامعة نواكشوط رفعوا فيه الفتات ورددوا هتافات تدعو
للتضامن مع غزة ورفع الحصار عنها، قبل أن يخرجوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية بالعاصمة 

 . لينتهي بها المطاف أمام مبنى مجلس النواب
 25/11/2008الجزيرة نت، 

  
   يناشد مصر فتح معبر رفح لكسر الحصار اإلسرائيلي على غزة"  المسلمينعلماءاتحاد " .48

، السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي مع " العالمي لعلماء المسلميناالتحاد"طالب : فتحي مجدي
قطاع غزة، لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، والذي 
دخل يومه الثالث والعشرين، ما أدى إلى تفاقم معاناة سكانه، منذرا بكارثة إنسانية مع استمرار إغالق 

كما دعا منظمة المؤتمر اإلسالمي، وجامعة الدول العربية، والحكومات اإلسالمية والعربية . برالمعا
للتدخل إلنهاء الوضع المأساوي في غزة، بعد أن حملها المسئولية الدينية والتاريخية واألخالقية، محذرا 

وحث، األمم . عالىمن أن الصمت على استمرار الحصار سيؤدي إلى كوارث ال يعلم عقباها إال اهللا ت
أن يهبوا لنجدة الشعب الفلسطيني " الشرفاء واألحرار في العالم"المتحدة والهيئات الدولية ومن وصفهم بـ 

الذي دخل في مرحلة الخطر، وأصبح مهددا في صحته وحياته ووجوده، في الوقت الذي دعا فيه حركتي 
  .  في الصف الفلسطيني الذي يهدد وحدتهمفتح وحماس إلى الجلوس على مائدة الحوار إلنهاء االنقسام

   26/11/2008صحيفة المصريون، 
  

  جرحى باشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين و إلجبار الحكومة على فتح معبر رفحقضائيةدعوى  .49
قالت مصادر أمنية وشهود عيان، امس االربعاء، إن االف المصريين الغاضبين اشتبكوا مع : القاهرة

وقال . حصار المفروض على قطاع غزةعة القاهرة أثناء مظاهرة احتجاجية على القوات االمن امام جام
مسؤول امني، إن مئات من المتظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى يضم السفارة االسرائيلية لكن قوات 

وأكدت جماعة االخوان . مكافحة الشغب اشتبكت معهم بالهراوات ومنعتهم من الوصول الى مبنى السفارة
لطالب المنتمين اليها اصيبوا بكدمات وجروح متوسطة  من ا13المسلمين على موقعها على االنترنت ان 

  . وخطيرة
القاهرة، : واشار مشاركون في المظاهرة الى ان التحرك نظمه طالب من اربع جامعات مصرية هي

وندد المتظاهرون بالصمت العربي الرسمي تجاه ما يحدث لألشقاء في . وعين شمس وحلوان واالزهر
وطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح . يش فيه الفلسطينيون بعد نفاد الوقودغزة، والظالم الدامس الذي يع

على الفور والسماح لقوافل اإلغاثة بدخول غزة حتى نُنقذ مليونا ونصف مليون فلسطيني محاصرين في 
بينما األشقاء في غزة يموتون " اسرائيل"ورفع المتظاهرون الفتات تنتقد إرسال الغاز المصري إلى . غزة
وقام عدد من الناشطين السياسيين، امس، برفع دعوى قضائية ضد . البرد والفقر والحصار والظالممن 

  .الحكومة للسماح لمئات الحجاج الفلسطينيين بالمرور من معبر رفح للتوجه الى االراضي المقدسة
  27/11/2008القدس العربي، 

  
  " إسرائيل"مصر لم توقع اتفاقية األسلحة الكيماوية بسبب  .50

أكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، نائب رئيس :  ا ش ا- هاني المكاوي، خيري حسين -لقاهرة ا
المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن مصر لم توقع على معاهدة حظر األسلحة الكيماوية حيث 

ى رأس امس وقال السفير شاكر، الذ. على معاهدة منع االنتشار النووى" إسرائيل"ربطت توقيعها بتوقيع 
مكافحة "ورشة العمل الدولية التى نظمها المركز الدولى للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية حول 

، إن رئيس منظمة حظر األسلحة الكيماوية زار مصر العام "اإلرهاب الدولى وأسلحة الدمار الشامل
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صرت مصر على الماضى فى محاولة منه للحصول على توقيع مصر لتحقيق عالمية المعاهدة، وأ
  .على معاهدة منع االنتشار، مؤكدا أن هذا موقف مصرى سليم" إسرائيل"ضرورة توقيع 

  27/11/2008الشرق القطرية، 
 

  سيتم تسيير قوافل مساعدات عربية إنسانية لغزة قريبا: وزير الخارجية اليمني .51
ل العربية أرادت من خالل قال أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني، مساء اليوم، إن الدو: القاهرة

وأضاف، في تصريح للصحفيين على . اجتماع وزراء الخارجية الليلة ضمان وحدة الصف الفلسطيني
هامش اجتماع وزراء الخارجية الطارئ في الجامعة العربية، لم تحدث أية انتقادات داخل االجتماعات، 

النظر، وأن وزراء الخارجية ناقشوا ولكن كانت وجهات نظر تتعلق بالوساطة المصرية وتقريب وجهات 
وأوضح أنه تم االتفاق على تسيير قوافل مساعدات عربية غزة، تدخل القطاع . الموضوع بجدية والتزام

  .من خالل المعابر المصرية
  26/11/2008وكالة وفا،  

  
  حصار غزة جريمة ضد اإلنسانية والقاهرة طرف فيها:  مصريبرلماني .52

، وأشار "جريمة ضد اإلنسانية"ري استمرار الحصار على قطاع غزة بأنه وصف برلماني مص: القاهرة
ودعا عضو مجلس الشعب  .، على حد وصفه"شريك أساسي في هذه الجريمة"إلى أن الحكومة المصرية 

، "قدس برس"، حمدين صباحي، في تصريحات خاصة لـ "الكرامة"المصري والقيادي البارز في حركة 
لفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات الشعبية " تصحيح موقفها واستجماع إرادتها"الحكومة المصرية إلى 

أعتقد أن ما يجري في قطاع غزة يعتبر " وقال صباحي . واإلنسانية إلنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية
بر جريمة ضد اإلنسانية، وهي جريمة لألسف تعتبر مصر الرسمية أحد أطرافها األساسيين بإغالقها لمع

وعما إذا كان قرار فتح معبر رفح مرتبط باإلرادة المصرية وحدها، قال صباحي  .، على حد تعبيره"رفح
أعتقد أن بامكان الحكومة المصرية أن تتخذ قرار فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات اإلنسانية لقطاع "

  .، وفق تقديره"لقرارغزة، إذا استجمعت قواها السياسية وامتلكت اإلرادة الجدية لمثل هذا ا
 26/11/2008قدس برس 

  
   مليون دوالر لألراضي الفلسطينية462 لجمع  وتطلق نداء"إسرائيل " تنتقدالمتحدةاألمم  .53

 مليون دوالر من 462 أطلقت األمم المتحدة أمس نداء إلى الدول المانحة لتقديم :القدس المحتلة، غزة
انتقدت اإلغالق اإلسرائيلي  .فلسطينية خالل العام المقبلأجل تلبية الحاجات اإلنسانية في األراضي ال

ن الحصار اإلسرائيلي أدى إلى حدوث ارتفاع سريع وحاد في  ورأت أ.المتكرر للمعابر مع قطاع غزة
  . إلى السماح لها بدخول غزة من دون قيود"إسرائيل"  ودعت.نسب الفقر والبطالة خالل العام الجاري

نساني في االراضي الفلسطينية ماكسويل جايالرد أمس، هذا الوضع بأنه وصف المنسق االمن جهته  و
ورأى أن تقديم المساعدة اإلنسانية يمكن أن . اعتداء على كرامة اإلنسان ويخلف أبعاداً إنسانية قاسية

 معلناً أنه سيتم .يساهم في التخفيف من سرعة التدهور، لكنه لن يؤدي إلى وقف تدهور الوضع اإلنساني
رسمت المنظمة الدولية صورة قاتمة للوضع من جهة أخرى  و. لألونروا مليون دوالر277 يصتخص

األكثر تأثراً من الجدار ) بما في ذلك القدس الشرقية(اإلنساني، خصوصاً في مناطق الضفة الغربية 
ية على القيود التي تفرضها السلطات اإلسرائيلوذلك بسبب  ،الفاصل والمستوطنات اإلسرائيلية وغيرها

  .تؤثر على سبل العيش لمئات اآلالف من الفلسطينيينالتي حرية التنقل 
  27/11/2008الحياة، 
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   مؤشرات الفقر والبطالة بلغت مستويات قياسية في غزة:غراندي .54
ن مؤشرات الفقر والبطالة بلغت مستويات قياسية إ :ونروا فيليبو غرانديألقال مساعد المفوض العام لـ

وأوضح أنه للمرة األولى تعيش أكثر من خمسين في المئة من . د نسبة السكان المحتاجينفي غزة، ما يزي
  .  في المئة42األسر في غزة تحت عتبة الفقر، مع بلوغ معدل البطالة 

  27/11/2008الحياة، 
  

   بتسهيل وصول المساعدات لقطاع غزةالمطالبةهولمز يجدد  .55
 في تقرير ، جون هولمز،ن اإلنسانية ومنسق إغاثة الطوارئجدد وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤو

 بفتح المعابر في "إسرائيل"ـ ل، األمين العام لألمم المتحدة بان كي مونة مطالب،قدمه لمجلس األمن الدولي
  . وتسهيل وصول المساعدات االنسانية،قطاع غزة

  27/11/2008السياسة، الكويت، 
  

  ات اإلسرائيلية في الضفة وغزةواشنطن تحجب تقريراً ينتقد السياس .56
 انها ليست على علم بوجود نية لنشر تقرير اعده ،اعلنت وزارة الخارجية االميركية:  وكاالت-واشنطن 

 اعتبر ، حول االمن الفلسطيني،موفدها الخاص لشؤون االمن في الشرق االوسط الجنرال جيمس جونز
  .احد المحللين انه قد يكون له وقع قنبلة سياسية

 في حين. نائب المتحدث باسم الخارجية روبرت وود االسباب التي تحول دون نشر التقريرلم يوضح  و
ن الظروف إ ،قال ديفيد ميلر المستشار السابق في وزارات خارجية جمهورية وديمقراطية على السواء

  ".اسرائيل"ـالحالية تدعو اكثر من اي وقت مضى الى كتم اي تقرير يتضمن انتقادات ل
  27/11/2008سياسة، الكويت، ال

  
  كي يدعو إدارة أوباما إلى توجه جديد مع العالم اإلسالمييرتقرير أم .57

حدد تقرير أميركي فريد من نوعه، مئة يوم إلدارة الرئيس األميركي المنتخب :  أمينة خيري-القاهرة 
، كما اقترح ضعف هذه المدة  اإلسرائيلي-باراك أوباما لتبدأ فعلياً في التعامل مع ملف السالم الفلسطيني 

للعمل على إيجاد فرص عمل في المنطقة حقناً للبطالة التي تغذي التطرف، بهدف ترميم العالقات بين 
  .واشنطن والعالم اإلسالمي

 من أشهر 34 تبنته "توجه جديد في العالقات األميركية مع العالم اإلسالمي"التقرير الذي يحمل عنوان 
 وزيرة الخارجية األميركية السابقة مادلين  عليهبين أبرز الموقعينمن والشخصيات األميركية، 

  .أولبرايت، والجنرال أنطوني زيني، إضافة إلى عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين واليهود
  27/11/2008الحياة، 

  
  أبو عمار لم يؤيد غزو الكويت واستبعد وقوع حرب وتوقع تسوية: ربهعبد  .58

حاول ياسر عرفات تشجيع صدام حسين على المرونة تحت شعار أن القضية : بلحاوره غسان شر
. الفلسطينية يمكن أن تنتظر سنوات أخرى، وأن ال مصلحة للعرب في أن يعرض العراق نفسه لألخطار

لكن عرفات استبعد وقوع حرب . لم يطلب منه مباشرة االنسحاب من الكويت لكنه لم يكن مؤيداً للغزو
في المقابل كان صدام يعتقد بأنه سيحقق . ويت وتوقع التوصل إلى تسوية في الساعة األخيرةلتحرير الك

  .ما عجز عنه الرئيس جمال عبدالناصر وكان يرى القدس كما يرى بغداد
  :وهنا نص الحلقة السادسة. كان ياسر عبد ربه حاضراً في تلك اللقاءات

  كيف كانت عالقة عرفات بصدام حسين؟> 
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 ذهبت إلى العراق مبعوثا من أبو 1973أذكر في بداية عام . صدام اعترتها مراحل كثيرة عالقته ب-
عمار مع عدد من القيادات بمن فيهم أبو صالح في محاولة إلعادة العالقات مع العراق، والتي توترت 

  . في األردن1970بسبب موقف العراق بالتخلي عنا خالل حرب أيلول عام 
  لمرارة من ذلك؟هل كان عرفات يشعر با> 
وكان يعتقد بأنهم باعونا ولم يفعلوا شيئا، وانهم على األقل لو ضغطوا أو ابدوا عدم رضاهم .  جدا-

ذهبنا الى بغداد . وكانت قطيعة وقتها. لكانوا أوقفوا ما يحصل، من دون الحاجة إلى التدخل العسكري
. »أي صاحبنا؟«: تساءلنا. » صاحبكم؟كيف لحية«: والتقينا مع احمد حسن البكر، وبمجرد جلوسنا، قال

قال هذا من باب ). عن أبو عمار(» له موساً، أم نصف دينار يحلق لحيته بها) أرسل(هل أدز «: ثم قال
األخ أبو عمار القائد العام يرسل إليك تحياته، ونأمل بأن نفتح : هنا كنا توترنا، وبقينا نقول له. اإلهانة

ال تقلقوا وأبلغوا أبو عمار «: ولما خرجنا قال لنا. كان نائباً للرئيسصدام . صفحة جديدة في ما بيننا
كان هناك أعضاء في القيادة القومية . »تحياتي ونحن إخوة والذي مضى بيننا قد مضى، وهذا سوء تفاهم

حاول أبو عمار التدخل إلنقاذ . حريصين على العالقة ألسباب مختلفة، بمن فيهم عبدالخالق السامرائي
، ولم ينجح، ألن صدام كان أعطى وعدا للمؤتمر القومي 1979السامرائي بعد سنوات عدة عام حياة 

كان ياسر عرفات يخاف من تآمر صدام عليه، وكان . »من هالشنبات لن يبقى عبدالخالق حياً«عنده، بأن 
أنت :  بالقولأحيانا كان يخاطبه. يعتقد بأن صدام بالذات ليس عنده محرمات، فكان يراعيه مراعاة شديدة

صدام لم يكن يرد باالعتذار أو بالطلب من عرفات عدم المبالغة، بل كان يرد عليه . أمل األمة وقائدها
. بمعنى أنه كان موافقا على أنه بطل وقائد كبير. »هذا واجبنا تجاه األمة يا أبو عمار«: بكلمات من نوع

ومرحلة جبهة الرفض التي كانوا » أبو نضال«على رغم ذلك، تفاوتت العالقة مع العراقيين بين مرحلة 
.  العراقية-يريدون منها أن ينشئوا تكتال خاصا للسيطرة على المنظمة من الداخل، والمرحلة السورية 

عندها بدأت العالقة تتطور، .  وخروج المنظمة من بيروت1982ربما بدأت األمور بالتحسن بعد عام 
  . الفلسطينية، فتكررت الزيارات- العالقة السورية وبخاصة بسبب التوتر الشديد الذي أصاب

 -بدأ العراق يقدم مساعدات سخية ألبو عمار ومنظمة التحرير، وأصبح هناك دور مشترك فلسطيني 
أي طرف لبناني، بما في ذلك األطراف المسيحية التي . عراقي في مواجهة الدور السوري في لبنان

  .ق، وصوال إلى دعم ميشال عونكانت معادية لمنظمة التحرير في الساب
  هل حصل ميشال عون على دعم فلسطيني؟> 
  . لم يكن هناك دعم فلسطيني بالمعنى المباشر، بل كان هناك دعم عراقي، أموال عراقية ومساعدات-
  هل حصل على دعم عراقي؟> 
ات اللبنانية إلى كنا نحن الواسطة التي تحضر بعض القياد.  طبعا، وكان هذا يتم من خاللنا كفلسطينيين-

  .بغداد للقاء العراقيين
  هل تذكر بعض هذه القيادات؟> 
وكانت هناك عالقة وإغداق أموال . أخذناهم إلى بغداد» القوات اللبنانية« اعتقد بأن عددا من قيادات -

في وتوجت هذه المرحلة على أبواب القمة العربية في بغداد التي عقدت . بالماليين لشراء أسلحة في لبنان
كان ذلك في شهر . بعد هذه القمة دعانا صدام كقيادة فلسطينية إلى العراق. 1990عام ) مايو(أيار 

وفي القمة حرضنا على أن نشارك في الحملة ضد بعض دول الخليج، ومطالبتها بأن تكون . رمضان
يمة وأشار إلى ألقى أبو عمار خطابا وقتها فيه نقد لبعض دول الخليج ألنها ليست كر. كريمة في الدفع

اللهم ارفع «حاجتنا كفلسطينيين وحاجة الدول العربية الفقيرة التي ال تتم تلبية حاجاتها، خطاباً بما معناه 
بعد القمة عقد اجتماع دعيت إليه . كل هذا بتحريض من صدام. »وشيئاً من هذا القبيل.. عنا ذل السؤال

بدأ صدام الحديث . جتماع من الصباح حتى وقت اإلفطاراستمر اال. اللجنة التنفيذية للمنظمة مع أبو عمار
بأننا نريد أن نقيم اتفاقا استراتيجيا بيننا وبينكم بعد انهيار االتحاد السوفياتي وأوروبا ال يمكنها أن تقف 
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ورأى أن ال أحد يمكنه أن يواجه القطب األميركي سوى األمة العربية، وبخاصة . في مواجهة أميركا
ه إمكانات وجيشاً قوياً خاض حرباً ضد إيران وانتصر وإمكانات مادية وقيادة عندها العراق ألن عند

لذلك نريد أن نقيم حلفا ونواجه المرحلة المقبلة التي سيكون للعراق فيها دور طليعي بفضل . قرار
تحرير لم يقل سالحا نوويا أو غيره، وهذا سيكون معركة . إمكاناته الهائلة، ملمحا إلى إمكانيات جديدة

سيادة الرئيس أنت أمل األمة : تعليقاته كانت عامة جدا. أبو عمار لم يعلق على هذا الكالم. فلسطين
البعض . يعني مدائح شخصية أكثر مما هي استجابة للكالم المطروح. ونحن كلنا معك ونقدرك ونثق بك
أن هذا الحلم الذي رد عليه البعض ب. أنا من الذين فضلوا الصمت. منا تجرأ مثل جمال الصوراني

تتحدث عنه كان عند عبدالناصر وقاد إلى كارثة، وقبله كان عند محمد علي باشا، فلماذا ستنجح أنت؟ 
العرب لم يكونوا . صحيح أن هذا الحلم كان عند عبدالناصر، لكن عبدالناصر لم يكن عنده فلوس«: قال

آنذاك قلت في . »نكرر أخطاء عبدالناصريعطونه شيئا، نحن ما شاء اهللا مكتفين وعندنا إمكانيات ولن 
فهذه كانت واحدة من الخطوات التي فتحت . لن تكررها، بل سترتكب ما هو أفدح منها بكثير: نفسي

انتهى من المغامرة اإليرانية ويبدو انه في صدد مغامرة . أعيننا على أن صدام في صدد القيام بشيء ما
ة إلى القمة الطارئة في القاهرة، وكان فيها موقف حاد تجاه فلما صار احتالل الكويت، تمت الدعو. أخرى

  .العراق، وطُلب منه أن يخرج خالل فترة وجيزة
اجتمعنا مع طه ياسين رمضان الذي . كان طارق عزيز في منتهى القسوة، إنما أبو عمار كان قلقا للغاية

وموقتة وغير دائمة وأن األمور كان ممثل العراق في القمة، وأوحى لنا بأن كل العملية وقتية وظرفية 
لم نكن نتخيل أن األمر سيصير . ستتراجع خالل أيام قليلة وان هذه مجرد هزة عصا وهي غير جدية

وفعال بعد يومين قيل إن . هذا ما طمأن ياسر عرفات إلى أنها أزمة لن تطول. احتالالً فعلياً للكويت
الل هذه الفترة ذهبنا إلى العراق اكثر من مرة مع خ. القوات العراقية بدأت تنسحب، ثم توقف انسحابها

  .ياسر عرفات
  والتقيتم صدام؟> 
  . نعم التقينا صدام-
  ماذا كان يقول؟> 
أخذونا في . دعانا صدام، حدد موعدا وكانوا حريصين عليه أمنيا.  في أحد اللقاءات كنا مع أبو اياد-

ق الرشيد حيث كنت أنا وأبو اياد، وسيارة أخرى أرسلوا سيارة إلى فند. سيارات مغلقة، كل واحد بمفرده
لما أرسلوا . الحقا اكتشفنا أن هذا المكان داخل حديقة الزوراء. أخذت أبو عمار إلى المكان حيث صدام
ولما . ذهبت وحدي. أبو اياد قال فجأة إن عنده مغصاً ولن يذهب. السيارات، طلبوني أنا وأبو اياد باالسم

أين أبو اياد؟ فأجبت بأن ابو اياد أصيب بعارض : سأل أبو عمار. ار فقطدخلت كان صدام وأبو عم
اعتقد أن صدام فهم أن المسألة ليست . صحي سيئ جدا، ولذلك يعتذر عن عدم تمكنه من المجيء
كان صدام يعطينا تطمينات شديدة إلى انه . عارضا صحيا لذلك لم يعرض إرسال أطباء إليه، بل سكت

في حين كانت مئات األلوف من . أن العراق قوي إلى حد سيمنع وقوع الحربلن تكون هناك حرب، و
سيادة الرئيس، فلسطين وقعت : أبو عمار كان يقول عبارات من نوع. قوات التحالف تتدفق إلى المنطقة

 سنة إضافية، لكننا ال نريد كارثة ثانية في 15 سنة، وتتحمل 50 أو 40فيها الكارثة ومضى عليها 
مسكه صدام من يده وأخذه إلى الشرفة، أنا طلعت أيضا، وكانت أضواء بغداد مشعة، فقال له فأ. العراق
عادة هكذا خاتمة درامية تختم أي . »أنا شايف القدس أمامي، مثل ما شايف أضواء بغداد«: صدام

  .فغادرنا. نقاش،ألنه لن يعود هناك عقالنية وال حوار
  هل اقترح عليه أبو عمار االنسحاب؟> 
في الفترة نفسها حصل لقاء رباعي ضم الملك حسين وعلي سالم . م نكن نتحدث عن حلول عملية ل-

كنت حاضرا مع أبو عمار وعدد من . البيض عن اليمن والعراق، واعتبرت هذه دول الضد والمواجهة
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 أن قدم صدام مداخلة مطولة عن أن العراق قادر على. عقد اللقاء في بغداد. أعضاء اللجنة التنفيذية
  .يصمد في وجه قوات التحالف

ربما كان هذا الكالم قبل أسبوعين أو ثالثة من بدء الحرب، وقبل لقاء طارق عزيز مع جيمس بيكر في 
يا سيادة الرئيس ابق ممسكا : بعض الحضور مثل رئيس وزراء االردن مضر بدران كان يقول. جنيف

ام يشرح لنا كيف أن الجيش العراقي قادر وراح صد. بالكويت وال تتركها حتى يساوموك على فلسطين
علي سالم البيض كان يوجه إليه األسئلة من نوع أنهم قادرون على تعطيل . على مواجهة كل االحتماالت

الطيران العراقي، وبذلك يعطلون وسائل االتصال وحركتك والتموين، فكيف ستواجههم؟ كان صدام 
ليس . ر وجاهز كما أن الجيش العراقي تحت األرضيجيب أنه حاسب حساب كل شيء وأن الطيران قاد

أقمارهم االصطناعية مشلولة ألنها ال ترى شيئاً، كما أنني . هناك أي برميل فوق األرض، كله مخفي
أعطيت أوامر حتى آخر وحدة في الجيش العراقي أال يوقفوا القتال او يستسلموا حتى لو سمعوا صوت 

فوا القتال أو استسلموا، وعندهم تعليمات كافية حتى لو انقطع صدام حسين في اإلذاعة يقول لهم أوق
أبو عمار أعاد مقولته بأننا ال نريد أن نخسر العراق، . االتصال معهم، وهناك خطط لمنع انقطاع التموين

. وتكفينا خسارة فلسطين، ألنه ما زالت هناك فرصة والمؤامرة كبيرة على العراق وفلسطين والجميع
 أن الموضوع هو موضوع إعادة فلسطين، وإذا أرادوا منا أن نخرج من الكويت فليعيدوا :صدام كان يرد
طبعا . ثم طلبوا منا أن نعد مشروع بيان عن االجتماع، فخرجت ومعي طارق عزيز. إلينا فلسطين

طارق عزيز تحدث خالل االجتماع أمام صدام بتطرف أكثر من صدام، أن كل هذه الحشود ال قيمة لها 
وبينما . أثنى عليه عزت الدوري باللهجة نفسها. ون على هزيمتها باإلرادة والتصميم، وراح يخطبوقادر

اطلب من أبو عمار أن يشد على «: نحن خارجون لصياغة البيان، كلمني طارق عزيز همسا، وقال
قول ذلك يعني طارق عزيز يريد أن يلملم الموضوع، لكنه غير قادر على . »رئيسنا في الكالم الذي قاله

  .أمام الرئيس
أبو عمار بقي على موقفه العلني . أنا اعرف أنهم ال يستطيعون: أخبرت أبو عمار ذلك في ما بعد، فقال

وكان يعتقد . كان مشككا في إمكانية وقوع الحرب. يريد أن يساير صدام، لكن موقفه الداخلي كان مختلفاً
يظن أن خسائر كبيرة ستقع في صفوف قوات وهو كان . أنهم سيحلونها بطريقة سلمية في النهاية

وفي الوقت نفسه كان . التحالف على أيدي الجيش العراقي، وهم ال يريدون أن يغامروا بخسائر كبيرة
يعتقد بأن صدام يشد الخيط حتى اآلخر ثم سيرخيه، ألنه يعرف أنه سيواجه قوة هائلة، لن يتمكن من أن 

نقذ العراق، وبالتالي فلينقذ عالقته مع العراق، أما العالقات العربية وكان مقتنعا بأن أي تسوية ست. يقاتلها
األخرى فيمكن ترميمها في وقت الحق، بخاصة أن العراق كان قوة دعم كبيرة له، ليس فقط بطريقة 
مباشرة، إذ لما كان أبو عمار يواجه مشاكل في تونس، كان يذهب إلى بغداد ويقيم هناك أكثر من شهر، 

  .م يكن له ملجأ آخرمعتكفا، ول
  كيف كان يعاني؟> 
كان يريد أن يدخل .  أحيانا كانت له مطالب وكان التونسيون يعتبرون أنها تمس األمن التونسي الداخلي-

وظل هذا الموقف إلى الفترة . عناصر من جماعته، مثل هواري الذي طرده التونسيون ورفضوا إدخاله
ل اندالع الحرب أرسلني عرفات إلى الكويت باالتفاق مع قب. التي سبقت اندالع حرب تحرير الكويت

اللذين كانا مسؤولين عن الكويت، ) ابن عمه(وعلي حسن المجيد ) شقيقه(صدام من اجل اللقاء بسبعاوي 
نحن كنا في بغداد وجاءنا مندوبون عن الجالية، وقالوا . من اجل مناقشة وضع الجالية الفلسطينية هناك

من ناحية انخفضت مداخيلها إلى الصفر، بخاصة صغار الموظفين، من كان . اويةإن حالة الجالية مأس
 دينار عراقي، ألن العراق قرر أن يساوي الدينار 400 دينار كويتي صاروا يعطونه 400يتقاضى 

طلب ياسر عرفات من صدام أن يرسل أشخاصا إلى . الكويتي بالعراقي، والبنوك مقفلة والحالة مزرية
بدأ سبعاوي بالهجوم علينا بأن .  والتقينا سبعاوي والمجيد وكانت جلسة من الجنون المطبقفذهبنا. هناك
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الشعب الفلسطيني في الكويت شعب خائن سنوزعهم على كل المحافظات العراقية، لماذا يتجمعون في 
 منهم ثم لماذا لم يستجب أحد. ، فليذهبوا إلى الموصل أو أي مكان آخر)أي الكويت(؟ 19المحافظة الـ

لدخول الجيش الشعبي الذي فتحنا أبوابه لهم، فلم يتطوع منهم أحد في المعسكرات تمهيدا لمواجهة الغزو، 
نحن كنا نريد أن نقول لهم . وبعضهم له عالقات مع مؤيدي أمير الكويت ويتعاونون مع المقاومة الكويتية

أما علي حسن المجيد فكان يحاول . وضعأن يخففوا عن الفلسطينيين قليال، وإذا بهم يريدون أن ينهوا ال
إذا : أن يبدو اكثر عقالنية، فلما تكرر الهجوم من سبعاوي وبعنف، كتبت ورقة إلى المجيد، قلت فيها

ما هذا؟ : شاهدني سبعاوي اكتب ورقة، فقال. استمر هذا الجو فاألفضل أن نعتذر ونعود إلى بغداد
. ا رد المجيد بأن ال شيء يحصل بل مجرد كالم بينناعنده. تبعثون أوراق لبعضكم بعضا وأنا موجود

في اليوم التالي عدت إلى بغداد، وقدمت تقريرا . حاول المجيد أن يهدئ الوضع، لكننا لم نخرج بشيء
عدا . اهللا يحمي المساكين جماعتنا في الكويت حيث الوضع مأساوي وال حل له: إلى أبو عمار قلت فيه

  .، فإن البلد كانت تنهبعن الفوضى السائدة في البلد
أرسلني أبو عمار خالل الحرب حامال اقتراحا من السوفيات إلى العراق، بأن يخرجوا من الكويت، 

أعطاني السوفيات هذا .  أيام كي ينظموا خروجهم من الكويت حتى الحدود القديمة3وتصير هدنة 
قيين عبر سفارتنا فلم يكن االتصال حاولنا االتصال بالعرا. المقترح، وذهبت أنا وابو مازن الى موسكو

قال أبو عمار إن األفضل أن يذهب أحدنا إلى بغداد، فجئت إلى تونس فعمان، ثم عبر طريق البر . ممكنا
كان معي رجالن أو ثالثة في . تعرضنا إلى اعمال قصف على الطريق. في رحلة جنونية إلى بغداد
الجنود العراقيين وكان بعضهم يقول لنا إنه منذ ثالثة فوجئنا في الطريق ب. سيارتين ومعنا سيارة تموين

إذا كانت هذه حال الذين على حدود األردن، فكيف بالمساكين على الجبهة : نحن قلنا. أيام لم يصلهم طعام
  .  الكويتية؟ وأخيراً وصلنا بغداد-العراقية 

  طارق عزيز متخفياً
  من التقيت في بغداد؟> 
ليوم نفسه، فاتصلنا بالعراقيين عبر السفارة والسفير، وطلبوا مني أن أداوم  وصلنا بغداد متأخرين في ا-

بعد الظهر وجدنا . طلبت أن التقي صدام. في السفارة منذ صباح اليوم التالي، وأن أحدهم سيأتي ليأخذني
سيارة تويوتا بيضاء قديمة، نزل منها شخص يرتدي دشداشة عراقية وعلى رأسه حطة وطلع إلى مكتبنا 

وإذا به طارق عزيز متخفياً، ألنهم كانوا خائفين من مطاردة . ي السفارة الفلسطينية في الطابق الثانيف
 90. خسائرنا في البشر قليلة، لكن خسائرنا في المعدات باهظة«: سألته عن الوضع، فقال. الطائرات لهم

: قال. ، إذا كنتم مستعدينقلت له إنني مبعوث وعندي اقتراح. »في المئة من معداتنا في الكويت دمرت
أبلغته . كانت حركاته عصبية جدا، وواضح عليه االرتباك الشديد. ، بلهفة شديدة»نحن مستعدون«

أخ أبو زياد، أال تريد أن «: وقلت له. باالقتراح السوفياتي وهو هدنة لثالثة أيام وأن يخرجوا من الكويت
تغربت هذا الكالم، لكنه أعطاني انطباعا بأن اس. »من دون مراجعة، نحن موافقون«: فقال. »تراجع؟

رجعت فورا إلى عمان فوجدت ياسر . حالتهم كانت مرتبكة جدا، ويريدون أي هدنة حتى ينقذوا ما تبقى
عرفات بانتظاري، أخبرته عن انطباعي بأن وضع العراقيين في غاية السوء وحالتهم مرتبكة وبأنني 

في اليوم . »ال تخبر أحدا عن انطباعك عن حالتهم«: فقال. اعرضت عليهم االقتراح السوفياتي ووافقو
بقي يومين ثم عاد، أظن أنه لم يقابل صدام، ألنه كان مختفياً . الثاني ذهب ياسر عرفات إلى بغداد

كان . ذهبنا إلى موسكو ووجدنا طارق عزيز أيضا هناك. ألسباب أمنية، لكن عرفات تلقى االنطباع نفسه
باتشيف بأن االتحاد السوفياتي يقترح هدنة ووافق طارق عزيز مع القيادة السوفياتية هناك اقتراح من غور

على الهدنة، لكن األميركيين ردوا بالرفض، وطالبوا أن يبدأ العراق بسحب قواته، وبأنهم سيتعاملون مع 
  .لم يلتزموا بوقف العمليات، ففشل االقتراح. الوضع كما يرونه مناسبا

  27/11/2008الحياة، 
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   السالماستجداءثقافة  .59
  عبد الباري عطوان

 تتحـرر وتـستعيد     األوطـان علمتنا تجارب الشعوب السابقة، والعربية منها على وجه الخصوص، ان           
 تحـررت   أوطانـا سيادتها بالمقاومة، بأشكالها كافة، والعسكرية منها تحديدا، ولكن لم نسمع مطلقـا، ان              

  .لسلطة الوطنية الفلسطينية وبعض فقهائها في رام اهللاباالستجداء والتسول، مثلما تفعل حاليا ا
فوجئنا في اليومين الماضيين، بنشر صفحات كاملة في صحف عربية وعالمية، باللغات كافة، وباأللوان،              
تتضمن النص الكامل لمبادرة السالم العربية، موقّعا من قبل جامعة الدول العربية، والى جانبه بيان حول                

تمر االسالمي لها، مع وضع العلمين الفلسطيني واالسرائيلي جنبا الى جنب فـي اعلـى       تأييد منظمة المؤ  
  .الصفحة، وأعالم جميع الدول االسالمية تزين اطرافها

مصدر المفاجأة ان السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا هي التي تقف خلف هـذه الحملـة االعالنيـة                   
ي تسدد اثمانها من ميزانيتها، وهي قطعا تقـدر بماليـين           المكـثفة على طول العالم وعرضه، وهي الت      

  .الدوالرات
ومن المفارقة ان هذه االموال الطائلة المهدورة في هذه الحملة االعالنية، تأتي في وقت ال يجد فيه مليون                  
ونصف المليون فلسطيني من ابناء قطاع غزة رغيف خبز، او ليترا من الوقود، او حتى الحطب لطهـي                  

هذا اذا توفر الطعام اصال، بسبب الحصار التجويعي االسرائيلي الظـالم، والتواطـؤ الرسـمي               الطعام،  
  .العربي معه

قيمـة  (ربما نجد العذر لهؤالء الفقهاء الذين تفتقت اذهانهم عن هذه الحملة، لو انهم انفقوا هذه الماليـين                  
مـن  )  الف دوالر  150لى  االعالن على صفحة واحدة في بعض الصحف االمريكية والبريطانية تصل ا          

اجل نشر ارقام عن مئات اآلالف من االطفال في القطاع الذين يعانون من امراض فقـر الـدم وسـوء                    
التغذية، او الشهداء من المرضى الذين سقطوا بسبب انقطاع الكهرباء ونقص قطع الغيار للمعـدات، او                

ترويج هؤالء لمبادرة سالم عربية، وانفاق هذه       ولكن  .. او.. او.. التلوث النعدام مادة الكلور لتنقية المياه     
  .الماليين من اجل ذلك، فهذا امر ال يصدقه عقل

قالوا لنا في البداية إنهم ينشرون اعالنات حول هذه المبادرة في الصحف العبرية الرئيسية الثالث، مـن                 
 قبل الحكومـة وبعـض      اجل تعريف الرأي العام االسرائيلي بهذه المبادرة، لكسر حالة التعتيم عليها من           

السياسيين، مثل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود اليميني،خاصة ان االنتخابات البرلمانية االسـرائيلية باتـت              
على االبواب، ولكن هل المواطن العربي جاهل بهذه المبادرة وتفاصيلها حتى تلجأ الـسلطة وفقهاؤهـا                 

  الطريقة الساذجة التي رأيناها؟لشراء صفحات كاملة في الصحف العربية للترويج لها، ب
هل المواطن في االردن او المملكة العربية السعودية ولبنان ال يعرف بهذه المبادرة التي صـدرت قبـل                  
ستة اعوام، واهلكتها الصحف والمحطات الفضائية بحثا ومناقشة، وخصـصت لهـا بـرامج خاصـة،                

 بشأنها السيد عمرو موسى االمين العـام        استضافت فيها عشرات المعلقين والمحللين والمسؤولين، وعقد      
للجامعة عشرات المؤتمرات الصحافية، بمناسبة وغير مناسبة، للتبشير بها وبالخير الكبير الـذي سـيعم               
على المنطقة بسببها، هل هؤالء ال يعرفون هذه المبادرة ولم يسمعوا بها، حتى تشتري الـسلطة، ومـن                  

  في صحف عربية للتعريف بها؟اموال الجوعى والمحاصرين، صفحات كاملة 
اعترف انني درست االعالم والسياسة ودرستّهما باللغتين العربية واالنكليزية على مدى العشرين عامـا              
الماضية دون اي انقطاع في جامعات عالمية عديدة، ومارست االعالم الكثر من ثالثين عاما، ولكننـي                

ة غير المسبوقة والفريدة مـن نوعهـا، وال بـد ان        اجد نفسي اقف عاجزا عن فهم هذه الظاهرة االعالني        
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على ' ضحكوا في عبهم  'اصحاب الصحف العبرية والعربية والغربية التي نشرت فيها هذه االعالنات قد            
  .هذا الغباء العربي والفلسطيني منه على وجه الخصوص

ه الضخمة، ورجاالتـه    كان الشعب الفلسطيني مثال يحتذى بمبدعيه وشهدائه ومثقفيه واعالمييه، وتضحيات         
االفذاذ، واالرقام القياسية في عدد خريجيه ومتعلميه، ولكن يبدو اننا نعيش زمنا فلسطينيا مختلفا، تناقض               

  .فصوله كل ما سبق ذكره، بل تنسف هذا التراث االبداعي المتميز
بالتالي لن يتجاوبوا   االسرائيليون لن يفهموا مبادرة السالم العربية هذه حتى لو حقنت في عقولهم حقناً، و             

معها، ألنهم ال يفهمون اال لغة واحدة،هي تلك التي تهدد امنهم ومصالحهم ورخاءهم االقتـصادي علـى                 
وجه الخصوص، اما لغة االستجداء والتسول واالستعطاف فقد اثبتت التجارب السابقة، انها تزيدهم عناداً              

  .وغروراً وغطرسة
ت رئيس الوزراء االسرائيلي ما يقرب من العشرين مرة، وأقـل   الرئيس محمود عباس التقى ايهود اولمر     

من هذا العدد بقليل مع السيدة كوندوليزا رايس، والرئيس االمريكي جورج بوش، وجميـع المـسؤولين                
االوروبيين تقريباً، فهل فكك مستوطنة واحدة، او ازال حاجزاً عسكرياً في الضفة الغربية، او افرج عـن        

  ف معتقل في المعتقالت والسجون االسرائيلية؟أكثر من أحد عشر أل
التابع للسلطة في رام اهللا، والبرامج الغنائية والمسرحيات الراقـصة التـي            ' تلفزيون فلسطين 'من يطالع   

قدمها ويقدمها، في الوقت الذي يلجأ فيه ابناء قطاع غزة الى اكل علف الحيوانات والطيـور مـن اجـل      
مثل هذه التصرفات الغريبة والشاذة عن القـاموس النـضالي الـسياسي            البقاء على الحياة، ال يستغرب      

  .الفلسطيني
تمنيت ان أجد برنامجاً واحداً متعاطفاً مع المحاصرين المجوعين في قطاع غزة ألكثر من ثالثة اسـابيع                 
ا منذ انقطاع الماء والدواء والوقود والطعام عنهم، ولكني أصبت بخيبة أمل كبيرة، وكأن هـؤالء ليـسو                

فهذه العبقرية االعالمية التي تقف خلف هذا التلفزيون وتضع سياسـاته هـي             . فلسطينيين بل ليسوا بشراً   
نفسها التي تقف خلف هذه الحملة االعالنية الساذجة والمهينة التي نـرى ارهاصـاتها فـي االعالنـات                  

  .المدفوعة المنشورة في الصحف العربية والعالمية
األيام، أن يأتي اليوم الذي أرى فيه فلسطينيين يخـاطبون عـدوهم بهـذه    لم أكن أتصور في أي يوم من     

الطريقة الساذجة، ولكن في هذا الزمن الفلسطيني السيئ كل شيء جائز، وربما تحمل لنا االسابيع المقبلة                
  .مفاجأت أكثر غرابة واستفزازاً

  27/11/2008القدس العربي، 
  

  ئيلية المبكرةاالنتخابات اإلسرا" بازار" في الفلسطينيون .60
  عدنان أبو عامر

 تقاربا ملحوظا في المواقف الحزبية مـن قـضايا          2009تشهد االنتخابات اإلسرائيلية الثامنة عشرة للعام       
الساعة المطروحة، ال سيما فيما يتعلق بالصراع الدائر مع الفلسطينيين منذ أكثر من ثماني سنوات مـع                 

تقارب الحزبي في المواقف السياسية لعدد مـن األسـباب،          انطالق انتفاضة األقصى، وربما يعود هذا ال      
  :فلسطينية وإسرائيلية، أهمها

 األحداث المتالحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية وفاجأت األوساط اإلسرائيلية، كما أوساط سياسية             -1
 ترى  محلية وإقليمية ودولية، خاصة مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتحولها إلى عدو حقيقي              

فيها إسرائيل خطرا وجوديا على مشروعها السياسي في المنطقة، مما عمل علـى تـضييق مـساحات                 
  .الفروقات بين هذه األحزاب من حركة حماس
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 اقتراب الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من القضايا األكثر إشكاال وجـدال، ال سـيما فيمـا يتعلـق                  -2
إن صـح التعبيـر، ووصـول       " التكتيكيـة "لتالي انزواء القضايا    بالحدود الدائمة والكتل االستيطانية، وبا    

  .الطرفين إلى قضايا الحل الدائم، حتى لو لم يتوصال إلى هذه القضايا عبر التفاوض
وبالتالي يقترب المتنافسون في برامجهم االنتخابية من بعضهم بعضا، بحيث تتشابه رؤاهم وتـصوراتهم              

ا العالقة مع الفلسطينيين، علما بأن الحـديث فـي التقـارب بـين              المقترحة من الحلول المفترضة للقضاي    
  .كاديما، والعمل، والليكود: البرامج االنتخابية يدور حول األحزاب الكبرى الثالثة

  التعامل مع معضلة حماس في غزة
لم يعد سرا أن التعامل مع المستجد الفلسطيني األكثر سخونة على الـساحة اإلسـرائيلية شـكل القاسـم                   

مشترك األكبر بين هذه األحزاب، وقد برز ذلك على األقل من خالل الدعاية االنتخابية لحزب الليكـود                 ال
  .الذي أخذ يزايد على غريمه كاديما، واتهامه بالتساهل مع حماس

" تـرويض "ولذلك فإن موقف الليكود من الحكومة التي تترأسها حركة حماس يكمن في رفـض فكـرة                 
دال، وقد عبر عن ذلك بصورة جلية واضحة أحد رموز الليكود رئـيس لجنـة              الحركة ودفعها نحو االعت   

جزء من حركة اإلخوان    "الخارجية واألمن البرلمانية السابق يوفال شطاينيتس، الذي أشار إلى أن حماس            
المسلمين العالمية، وهي بهذه الصفة حركة إسالمية أصولية تشبه في أيديولوجيتها نظام آيـات اهللا فـي                 

  ."إيران
ويعتقد حزب الليكود أن حماس مثلها مثل باقي الحركات اإلسالمية التي يمكن أحيانا أن تتغيـر تكتيكيـا                  
وبصورة مؤقتة، لكنها لن تتخلى أبدا عن األيديولوجية الكامنة في صلب جوهرها، لذلك يعتقد الليكوديون               

التي ستكون بـشكل طبيعـي فـي       مسلحة إلى جانبها، و   " حماس"أنه ال يجوز إلسرائيل أبدا القبول بدولة        
تحالف وثيق مع إيران حسب زعمه، حتى وإن أظهرت زعامة الحركة مرونة براغماتية في الطريق إلى                

  .هدفها النهائي المتمثل بتدمير إسرائيل
ولعل الموقف األكثر وضوحا لحزب الليكود في التعامل مع حكومة حماس عبر عنه زعيمـه نتنيـاهو،                 

 أنه يجب علينا أن نعمل ونتحرك ألن ضعف السلطة الفلسطينية وصعود حماس             حين أعلن أكثر من مرة    
بقيادة حماس، وفي الضفة الغربية     " دويلة إرهاب "يشكالن خطرا علينا، في غزة يتمثل الخطر في صعود          

أكبر تتبنى نموذج غزة وتهدد القدس وتـل أبيـب          " إرهاب حماسية "يتمثل الخطر في إمكانية إقامة دولة       
  . بأكملهاوالبالد

حزب الليكود بهذا الطرح المتطرف من التعامل مع قيادة فلسطينية منتخبة متمثلة بحركة حماس يختلـف                
عن منافسه حزب كاديما الذي لم يعر انتباها كثيرا في اختالف القيادة الفلسطينية، سواء كانـت بزعامـة            

ئيل بينت شروطها للحوار مع أيـة       فتح سابقا، أو حماس حاليا، من خالل التوضيح أكثر من مرة أن إسرا            
وقف العنف، وتجريد المنظمات الفلسطينية من سالحها، وااللتـزام بالتعهـدات           : زعامة فلسطينية وهي  

واالتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واالعتراف بدولة إسرائيل، وحذف البنـود التـي              
  .إلى إبادة إسرائيل" حماس"تدعو في ميثاق 

 أشار إلى هذا عدد من قيادات الحزب، أبرزهم رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر، الـذي قـدم                   وقد
 بخارطة الطريق وبضمانات دولية بـسلطة واحـدة         -أيا كانت –طرحا تتعهد بموجبه السلطة الفلسطينية      

ل وقانون واحد وسالح واحد، وكل من ال يحرص على تنفيذ هذا التعهد إنمـا يـضعف دولـة إسـرائي                   
  .واالتفاقيات الموقعة بضمانة دولية

من جهته، أبدى حزب العمل مرونة ملحوظة في إمكانية أن تحاور إسرائيل حكومة حماس، مع التـزام                 
  :األخيرة بالشروط التقليدية التي أعلنتها تل أبيب، وهي

  . االعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي- أ
  . كل أعمال العنف نزع الحركة سالحها وتوقف- ب
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  . االلتزام الكامل باالتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومات اإلسرائيلية منذ اتفاق أوسلو- ت
في هذه الحالة، وفي الوقت الذي تبدي فيه حماس التزاما معلنا، يؤكد حزب العمل أنه لن يبقى من سبب                   

  .ات تجرى في نطاق خارطة الطريقيمنع من اعتبار حماس أهال للحوار في إطار مفاوض
مالحظة في غاية األهمية تتعلق بأن سيطرة حماس على قطاع غزة، وتقويهـا أكثـر فـأكثر عـسكريا                   
وسياسيا وإقليميا مقابل التراجع المريع للسلطة الفلسطينية في تلك المجاالت الثالثة، قد يجعل األحـزاب               

  .لنة من حركة حماس، إن بقي الحال على ما هو عليهاإلسرائيلية في حالة تغيير متوقع لمواقفها المع
  الحلول مع السلطة الفلسطينية

حزب كاديما قبيل تدهور األوضاع مع الفلسطينيين في العامين األخيرين، لم يخف رغبته منذ البداية في                
أقل استنساخ تجربة االنفصال األحادي الجانب من قطاع غزة في الضفة الغربية، أو بعض أجزائها على                

تقدير، ال سيما أنه يعتقد أن المهمة المركزية أمام الحكومة اإلسرائيلية القادمة تكمن في تحديـد خطـوط                  
  .حدود آمنة ودفاعية توفر أقصى األمن لمواطني إسرائيل

هذه الخطوط الحدودية ستشمل حسب رؤية الحزب كتل االستيطان ومناطق األمن ومن ضـمنها غـور                
  .لقدس موحدة، وضمان أغلبية يهودية في دولة اليهوداألردن، والمحافظة على ا

هذا الموقف االنفصالي في حينه يعارضه بشدة حزب الليكود لذات األسباب التي أعلنها فور تنفيذ خطـة                 
، من حيـث إنهـا ترسـخ االعتقـاد        2005أيلول  /االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة في سبتمبر       

  !هو هروب إسرائيلي حتمي تحت ضربات المقاومةالفلسطيني بأن هذا االنسحاب إنما 
مع ذلك، فإن الليكود ال يعارض أن يقتصر اإلخالء المتوقع من الضفة الغربية في هذه المرحلة فقط على                  
مواقع االستيطان غير القانونية، كما أن تخفيف وتقليص القيود والحواجز أمام حرية تنقـل الفلـسطينيين                

الفلسطينية بالقوة وبشكل حازم على وقف الجماعات المـسلحة وتفكيـك           أمر مشروط بأن تعمل السلطة      
  !قواعدها، وهو ما تقوم به اليوم بكل جدارة في الضفة الغربية بإشراف جنراالت المارينز األميركيين

وبين الليكود وكاديما يتخذ العمل موقفا مبدئيا معارضا ألي إخالء قسري من جانب واحد ال يتم في نطاق                  
ضحة لالنفصال عن الفلسطينيين، ويتوافق هذا الرفض مع الموقف الـسياسي المعلـن للحـزب               فكرة وا 

بمعارضة نقل مناطق إلى سيطرة فلسطينية طالما أنها ال تتم في إطار عملية انفصال سياسي واضـحة،                 
مما يفرض على الحكومة اإلسرائيلية التي ستستلم السلطة وضع هدف سياسي يقوم على دولتـين توجـد             

  :نهما خطوط حمراء واضحةبي
  . عدم عودة أي الجئ فلسطيني إلى إسرائيل في إطار أية عملية سياسية- أ
  . ضم كتل المستوطنات الكبيرة إلى إسرائيل- ب

  مستقبل المواجهة سياسيا وعسكريا
تحتل االنتفاضة ومالحقة قوات االحتالل لقوى المقاومة حيزا كبيرا فـي بـرامج األحـزاب والدعايـة                 

تخابية اإلسرائيلية، بحيث أخذت األحزاب تزايد على بعضها من حيث اتهامها للحكومات المتعاقبة في              االن
سنوات انتفاضة األقصى بالفشل الذريع في وقف مدها، والتراجع المريع في إجراءاتهـا األمنيـة ضـد                 

  .المقاومين، رغم ما قد يبدو نجاحا هنا وإنجازا هناك
حكومة كاديما القائمة حاليا وزعامته المنهكة في غرفة اإلنعـاش بنظـرة            حزب الليكود الذي ينظر إلى      

ملؤها االزدراء واإلقرار بالفشل المدوي لها، وعلى حد قول أحد زعامات الليكود فإن إسـرائيل كـسبت                 
  .معركة لكنها خسرت حربا في صراعها الدائر مع الفلسطينيين

مع حركة حماس، من رمـوز الليكـود والمعـسكر          ويجتهد خصوم كاديما، المعارضون التفاق التهدئة       
اليميني المتدين في إثبات هذه الحقيقة األمنية عبر عقد مقارنة بين حرب إسرائيل ضد حركـة حمـاس                  

  :والحرب األميركية ضد تنظيم القاعدة على النحو التالي
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والِدقة والحـد مـن     في مجاالت االستخبارات    " الشاباك"نجد أن إنجازات الجيش اإلسرائيلي و     : تكتيكيا-1
الخسائر كانت بصورة عامة أفضل من إنجازات الواليات المتحدة وبريطانيا في أفغانستان، فقد نجحـت               
إسرائيل في الوصول إلى صورة استخبارات جيدة إزاء حماس، وحتى اغتيال وتصفية قيادات في زعامة               

  .الحركة، وهو ما مني فيه األميركيون بالفشل ضد القاعدة
عند النظر إلى الصورة الشاملة تتكشف لإلسرائيليين أمور مغايرة تماما، إذ فقدت منظمة             : راتيجياإست-2
قواعدها في أفغانستان وفقدت قدرتها على التجنيد وتعبئة وتـدريب آالف الـشبان المـسلمين،               " القاعدة"

ظيم والمتمثلة بنظام   وتعرضت في الوقت ذاته إلى ضربة قاسية، بما في ذلك زوال الركيزة السياسية للتن             
طالبان، في المقابل نجد أن حركة حماس أقامت في قطاع غزة قواعد تدريب علنية تـدرب فيهـا آالف                   
المتطوعين الشبان، وصناعة صواريخ وتطوير أسلحة بصورة شبه علنية، كما تعززت المكانة السياسية             

  .للحركة نتيجة سيطرتها على قطاع غزة العام الماضي
ما حصل في حاالت سابقة في التاريخ، فقد أخفق المستوى السياسي اإلسرائيلي في ترجمة              ك: تاريخيا-3

التفوق العسكري إلى نصر في الحرب، ولعل العزاء الوحيد هو في أنه ما زال باإلمكان، عبر سلوك أو                  
  .تصرف أكثر حكمة وشجاعة، كبح جماح حماس وما تشكله من تهديد لعمق الدولة اإلسرائيلية

مقابل، يحاول كاديما تفنيد هذه المقارنات باعتبارها غير موضوعية وال تتالءم مع الواقع المعـاش،               في ال 
في ضوء أن محاربة الجماعات المسلحة محاربة مكثفة يومية ومتطورة ومتقدمة، وكما أسماها شـاؤول               

عوائـق التـي    موفاز فإنها سباق ماراثوني طويل وليس عدواً لمسافات قصيرة، وقد تخطت إسـرائيل ال             
وضعها في طريقها أولئك الذين يتربصون بها، وهي من الدول المتصدرة للكفاح العـالمي ضـد تلـك                  

  .الجماعات
ويزعم كاديما أن محاربة إسرائيل لقوى المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، كلَّفت ثمنا باهظا، ومـع                

ق الهدف األكثر أهمية وهو فقـدان        نجحت في الحد من حجمها، وحرمتها من تحقي        -المقاومة–ذلك فإنها   
الشعور باألمن لدى الشعب، وهذا إنجاز مهم جدا ألجهزة األمن اإلسرائيلية، وربما أكثر من ذلك للمجتمع                

 إن الذراع اإلسرائيلية تغلبت على سيف       -يروج منظرو كاديما  -اإلسرائيلي، وبهذا المنظور يمكن القول      
  !المقاومة

تهامات الموجهة للحزب في إخفاقه في الـرد علـى المقاومـة، ال سـيما               وفي محاولة للرد على كل اال     
الصواريخ المتالحقة ليل نهار على المستوطنات المجاورة لقطاع غزة، تشير مواقف كاديما إلى أن خطأ               

، 1994دولة إسرائيل يكمن في أنها لم تقم، في موازاة بناء الجدار األمني حول منطقة قطاع غزة عـام                   
، وهذا الخطأ شاركت فيه حكومات العمل والليكود        2003مشابه في الضفة الغربية حتى العام       ببناء جدار   
  !على السواء

 يتخذ لنفسه موقفا وسطا بـين هـذه         -الذي يشهد تراجعا مريعا في شعبيته مؤخرا      –إال أن حزب العمل     
قاس بعدد المـرات التـي      ، فهو يرى أن النصر ال ي      "أصدقاء األمس أعداء اليوم   "االتهامات المتبادلة بين    

احتل فيها الجيش اإلسرائيلي مدن رام اهللا وجنين ونابلس، أو بعدد عمليات اإلحباط التي قام بها الشاباك،                 
ويتجه في هذا المحور يسارا باتجاه مواقف ميرتس من حيث االعتراف بالخطأ الجسيم الـذي ارتكبتـه                 

تمثل باألساس في الفهم المغلوط للهدف السياسي       حكومات إسرائيل في السنوات الخمس األخيرة، والذي ي       
  .وفي االستخدام الخاطئ للقوة العسكرية المتاحة للدولة

من يـسع إلـى     : "وفي ذات الوقت، تعتقد معظم الوجوه األمنية في حزب العمل بالقاعدة العسكرية القائلة            
والمنطلق لعمل الجيش ضد    فهذا بنظرهم واجب أخالقي يجب أن يكون األساس         "!! قتلك، سارع إلى قتله   

الجماعات الفلسطينية المسلحة، وفي الوقت ذاته اإلسراع في بناء الجدار، وإحداث فصل من خالل إقامة               
معابر على امتداد الجدار، وفتح الجسور والمعابر إلى األردن ومصر، واالمتناع قدر اإلمكان عن إقامـة                

  .نيةحواجز ونقاط مراقبة وتفتيش بين التجمعات الفلسطي
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هذه أبرز المواقف الحزبية اإلسرائيلية المعلنة من قضايا الساعة، ورغم أن معظمها يـدور فـي     .. أخيرا
خضم االنشغال بالدعاية االنتخابية وتقديم وعود مجانية للناخب اإلسرائيلي، فإن جزءا منها وجد طريقـه               

كري غير المبرر ضد الفلـسطينيين      فعليا إلى التنفيذ بصورة واضحة، ال سيما فيما يتعلق بالتصعيد العس          
مؤخرا، وتحديدا في قطاع غزة، وهو أمر يتجاوز ابتزاز اللحظة االنتخابية إلـى كونـه عرفـا ونهجـا                  

  !إسرائيليا دائما وليس موسميا أو انتخابيا
 26/11/2008الجزيرة نت، 

  
  من االنتخابات إلى ما يعقبها..  نتانياهو مقابلليفني  .61

  دايفيد ماكوفسكي
.  فبراير، سيتوجه اإلسرائيليون إلى انتخاباتهم الوطنية األولى في غضون نحـو ثـالث سـنوات               10في  

، ستكون هذه الحملة اإلسرائيلية الوحيدة التي ال يكون أحد المتبارين فيها رئيساً             1977فباستثناء انتخابات   
اً لند مع حزب الليكود بقيادة     فوزيرة الخارجية تسيبي ليفني تقود حزب كاديما الذي يقف ند         . حاليا للوزراء 

 مقعداً تقريباً في البرلمان اإلسرائيلي الذي يتـألف         30بنيامين نتانياهو؛ ويتوقّع أن يجمع كل واحٍد منهما         
وبما أن آراءهما حول عملية السالم تختلفان، ستؤثر نتيجة االنتخابـات مباشـرةً علـى     .  مقعدا 120من  

  . مستقبل عملية أنابوليسسياسة الواليات المتحدة اإلقليمية و
  الخلفية

عندما ذهب اإلسرائيليون مؤخراً إلى االقتراع، لم يكن واضحاً ما إذا كان كاديما سيصبح حزباً تأسيـسياً                 
وقد أنشأ أرييل شارون حزب كاديما الوسطي قبل أسابيع من انتكاسته الصحية            . أو سيضمحّل بكل بساطة   

اليميني الذي سيطر على إسـرائيل منـذ حـرب          -نقسام اليساري الجسيمة في يناير في محاولٍة لكسر اال      
 حرب لبنان غير المحـسومة فـي        - 2006، وقد دعم حدثان رئيسيان وقعا منذ فوز كاديما عام           1967
 االعتقاد السائد الذي يفترض بأن كاديما ال يستطيع         - 2007 واستيالء حماس على غزة عام       2006العام  

إال . ساسي، وبالتالي إرجاع إسرائيل إلى االنشطار ما بين الليكود والعمـل          التطلّع إلى منافسة أي حزب أ     
فحزب كاديما، ال العمل، يتنافس مع الليكود على المنصب االنتخـابي           . أن هذه السنة شكلت تحوالً مذهالً     

ز االنهيار االنتخابي الظاهر على حزب العمل وبرو      : وقد جاء هذا التغيير بفضل تطورين اثنين      . األعلى
  . قيادة ليفني مكان إيهود أولمرت الفاقد للشعبية

  إنهيار العمل
 مقعدا في ظل إسـحاق      44، مسجالً تراجعاً من     2006 مقعدا في انتخابات العام      19فاز حزب العمل بـ     

ويشكل هذا انحداراً فاجعاً    . ، وهو حالياً ينزل إلى االنتخابات بتسعة مقاعد ال أكثر         1992رابين في العام    
 باراك، كحافٍظ إلرث رابين والجنرال األكثر تميزاً في التاريخ اإلسرائيلي، الـذي اعتُِبـر منقـذاً                 إليهود

فشعبيته المتضائلة تتجذر مـن     . لحكومة أولمرت عندما التحق بها كوزير للدفاع بعد حرب لبنان الكارثية          
لمالية الشخصية، كنـشاطاته    إذ أن باراك يظهر بأنه متعجرف وال مبالي كما أن صفقاته ا           . أسباٍب متعددة 

ويرى اإلسرائيليون أن باراك    . في قطاع العقارات المكلف، تتناقض مع الجذور االجتماعية لحزب العمل         
فعلى سـبيل   . يصب تركيزه على إضعاف ليفني أكثر منه على تشكيل ائتالف متماسك ويساري وسطي            

 فسر الكثيرون   -» العصفور« يعني حرفياً،     تسيبورا، الذي  -المثال، عندما نادى ليفني باسمها األساسي       
التـي  (سلوكه على أنه إهانة للمرأة األولى التي تحظى بفرصة أن تكون رئيسةً للوزراء بعد غولدا مائير                

باإلضافة إلى ذلك، يبدو الشعب االسـرائيلي أكثـر ارتياحـاً           ). 1974 إلى العام    1968حكمت من العام    
وما يزيد األمر سوءاً هو رغبـة مجموعـةً         . ن كونه رئيساً للوزراء   لباراك كوزير كفؤ للدفاع عوضاً ع     

ثانوية ضمن حزب العمل بتشكيل تكتّل سلمي منفصل، األمر الذي من المرجح أن يزيد مـن تضعـضع                  
  . فكل هذه األمور مجتمعةً تدل على أن فرص باراك أقل من أن تكون واعدة. الحزب
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  صعود ليفني
ففي حين يعتبر باراك غير داعٍم لمساعي السالم، تبدي ليفني دعمها           .  ليفني يتزامن تراجع باراك مع تقدم    

علـى  ) أبو عـالء  (بقوة لحل الدولتين وهي كانت قد التقت مع كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع              
وفي الوقت نفـسه،    . قاعدة أسبوعية طيلة السنة الماضية من أجل صياغة التفاصيل التفاقية إطار العمل           

راها اإلسرائيليون على أنها مفاوضة صلبة، بسبب انتقادها لبعض التنـازالت التـي قـدمها أولمـرت                 ي
كما أنها أوضحت على العلن أن حماس ستستفيد من أي تكاسل يحصل للتشكيك بالمعتـدلين               . للفلسطينيين
  . الفلسطينيين

الخطاب يوضح فيه فوائد قيام     وبما أن أولمرت ال يخوض االنتخابات، هو قادر على اإلدالء بخطاب تلو             
والعواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن الفشل في تحقيـق           ) مع دعم األمن اإلسرائيلي   (دولة فلسطينية   

ومن اآلن، يعكس هذا األمر تأثيراً صحياً على ليفني، من خالل جذب حشود من ناخبي حزب العمل             . هذا
. ولمرت صورتها كشخصية صادقة وبعيدة عن الفـساد       كما لمعت عالقتها الشخصية الضعيفة مع أ      . إليها

وعزز إحجامها عن االشتراك في ائتالف موسع عبر المساومة على الموارد المالية مـن موقعهـا فـي                  
وجاء هذا الدعم في وقٍت مواٍت في ضوء االنتخابات البلدية هذا األسبوع، مـع إصـرار                . االستطالعات

ومع ذلك، ارتكزت هذه االنتخابات إلى حد       .  فاز بثلث البلديات   عضو كاديما، حاييم رامون على أن حزبه      
  . بعيد على القضايا المحلية، مع عدم تشديد رؤساء البلديات من كل األحزاب على انتماءاتهم الوطنية

  
في االنتخابات القادمة، عبر االفتراض بأن عملية سالم الـشرق          » ورقة أوباما «إلى هذا، قد تلعب ليفني      

وبناء عليه، من المحتمل أن يدعي المـساعدون        . بطة بالعالقات الطيبة مع الواليات المتحدة     األوسط مرت 
  . في الحمالت االنتخابية بأن فوز الليكود سيحتّم وقوع تصادم مع إدارة أوباما

  فرص نتانياهو االنتخابية
ى إبطال ورقة ليفني المتعلقة     أوالً، سيسعى إل  . يعتقد نتانياهو بأنه يحوز عدة أوراق ليلعبها في االنتخابات        

. بأوباما من خالل التشديد على تآلفه مع الواليات المتحدة كعامٍل إيجابي في تفادي الصراع مع واشـنطن    
إال أن النقاد سيعارضون هذه الحجة بالتذكير بعالقات نتانياهو المضطربة خالل واليته كرئيس للـوزراء               

  . مع الرئيس األميركي بيل كلينتون
وقـد  . ، أعلن نتانياهو مؤخراً أنه يفضل حكومة وحدة وطنية في محاولٍة لتوطيد الوسط اإلسـرائيلي              ثانياً

تتخذ هذه الحكومة أشكاالً عدة، إال أن نتانياهو سيفضل على األرجح الشكل الذي يمكّنه من الضغط على                 
» سالم اقتصادي «ى  كما يفضل نتانياهو التوصل إل    . األحزاب الموجودة ضمن جناح اليمين ويمين الوسط      

مع الفلسطينيين إال أنه لم يقدم تفاصيل وافية بهذا الصدد وخاصةً لجهة الطريقة التي يمكن لالقتصاد من                 
ومن غير المتوقع أن يقدم الكثير من التفاصيل، نظـراً لرغبتـه            . خاللها أن يحل محل العملية السياسية     

فاإلثنان يتمتعان  .  ياعلون، لالنضمام إلى حملته    )بوجي(بالتودد إلى صقرين بارزين، بيني بيجن وموشي        
بمصداقية كبيرة، برأي اإلسرائيليين، ويأمل نتانياهو بأن يسهم حضورهما في إعادة هيكلة الليكود وإزالة              

  . لطخات الفساد التي لوثت الحزب على مدى السنوات األخيرة
كل العرب اإلسرائيليون خمـس الـسكان، إال        ففي حين يش  . ثالثاً، يعول نتانياهو على العرب اإلسرائيليين     

أنهم صوتوا تاريخياً لألحزاب العربية ــ اإلسرائيلية، التي عادةً ما تبقى خـارج االئتالفـات، تاركـةً                 
. اإلسرائيلي لتُسوى خارجاً من قبل أحزاب يسار الوسط اليهودية        -القضايا الجوهرية في الصراع العربي    

ئيليين سيواصلون التصويت لهذه األحزاب المهمشة سياسياً، وبالتالي تقييد         ويظن الليكود أن العرب اإلسرا    
ولكن في حال قام الناخبون من العرب اإلسرائيليين بتحويل والئهم إلى كاديمـا أو              . توقعات يسار الوسط  

  . العمل، فإن هذا سيغير الديناميات االنتخابية للسباق ويدعم حظوظ ليفني
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كما عمل  .  ظل أرييل شارون، خفّض نتانياهو اإلنفاق واكتسب سمعة صقٍر مالي          رابعاً، كوزيٍر للمال في   
على إضعاف نظام الرفاهية المبالغ فيه لليهود المتشددين، إال أن االقتطاعات المالية الكبيرة التي طبقهـا                

إلـى   وسيسعى نتانياهو    2006على القطاع العسكري تجلّت في أداء إسرائيل الهزيل في حرب لبنان عام             
  . استخدام تجربته في المالية ليوحي بأنه الشخصية المثالية لقيادة إسرائيل في زمن األزمة المالية العالمية

وسيسعى كٌل من نتانياهو وليفني إلى ضمان أن التزام الواليات المتحدة مع إيران لن يكون مفتوحـاً وأن                  
صنيع سـالح نـووي إيرانـي، ال        تحظر ت » صفقة رابحة «المفاوضات ستستخدم كوسيلة للحصول على      

  . تردعه
  الدور األميركي

ستؤثر نتيجة االنتخابات االسرائيلية القادمة على الطريقة التي ستبني فيها الواليات المتحدة توقعاتها فـي               
وعلى الرغم من أن الكثيرين يتساءلون حول الطريقة التي ستصيغ فيهـا إدارة أوبامـا               . الشرق األوسط 

 غير أن هذا األمر يبقى موضع نقاش بما أنه ليس من إشارة تدل على أن أوباما يميـل       نتيجة االنتخابات، 
إلى التأثير على العملية، كما أن اإلدارة األميركية الجديدة لن تستلم السلطة إال قبل أقل من ثالثة أسـابيع                   

  . من االنتخابات اإلسرائيلية
الفلسطيني، نظراً للتقدم الذي تحقق على يدها مـع         إن انتصار ليفني سيقود إلى تركيٍز أكبر على المسار          

فعلـى  . ومن جهٍة أخرى، سيعزز فوز نتانياهو من التشديد األميركي على المسار الـسوري            . أبو عالء 
، غيـر   1998الرغم من كل شيء، كان نتانياهو يستعد إلبرام اتفاق مع سوريا عندما كان في الحكم عام                 

اة الخلفية التي بناها كاتم أسرار نتانياهو رونالد لـودر مـع القائـد              أن أرييل شارون تصدى لجهود القن     
وإذا فاز نتانياهو، فسيكون من المثير لالهتمام رؤية ما إذا كان سيتابع من المكـان     . السوري حافظ األسد  

الذي توقف عنده في السابق، ولكن هذه المرة مع نجل حافظ األسد والرئيس الـسوري الحـالي، بـشار                   
  .األسد

  27/11/2008لوطن، قطر، ا
  

  من يمسك زمام المبادرة؟: وأوبامانحن  .62
  مصطفى البرغوثي

في الوقت الذي يشغل فيه الكثيرون أنفسهم بالبحث والتنبؤ في ما ستكون عليه سياسة اوباما في الشرق 
كالعادة االوسط وتجاه القضية الفلسطينية، يبدو نمط االنتظار واالعتكاف في دائرة ردود االفعال سائداً 

  .في السياسة العربية
مع ان المؤشرات واضحة بأن الرئيس االميركي الجديد سيواجه رزمة من المشاكل واالولويات، أولها 

  .االقتصاد المتدهور وليس أقلها العراق وافعانستان، وهي كافية إلشغاله لحقبة رئاسية كاملة
خلي عن السياسات القديمة الذي طرحه اوباما ولم تبد حتى اآلن اشارة واحدة تؤكد ان نهج التغيير والت

وال تبشر بواكير التعيينات في االدارة الجديدة بتوجه .  االسرائيلي-سينطبق على الصراع الفلسطيني 
  .مختلف

دعنا «االسرائيليون من جانبهم ال يضيعون وقتاً ورسالتهم كانت واضحة، وهي بلسان تسيبي ليفني 
وضين الفلسطينيين، ونستغل ضعفهم وانقسامهم، دعنا نواصل التنكيل بهم وشأننا واتركنا نتفرد بالمفا

  .»ونواصل التوسع االستيطاني، وبناء الجدار وفرض أمرنا الواقع من جانب واحد
القائم » الستاتيكو«فهي تدعو الى المحافظة على . وال تبدو الرسالة الفلسطينية الرسمية أقل غرابة

ميركية االبقاء على عملية انابوليس الفاشلة، وذلك بدل البحث والتنقيب عن تفاوضياً، وترجو االدارة اال
فرص يمكن فتحها او آليات ضغط يمكن استخدامها إلنهاء حال التوسع االستيطاني الجنوني الذي ازدادت 

 521وتيرته ثمانية وثالثين مرة خالل مفاوضات انابوليس، او للتصدي لحواجز االحتالل التي زادت من 
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العنصري الذي انشأته حكومات اسرائيل » األبارتهايد«، او لكشف وتعرية نظام 630جزاً لتصل الى حا
  .في فلسطين، وما زالت توسعه

المطّلع على ما يجري في واشنطن يستطيع تلمس ثالثة اتجاهات، يحاول كل منها التأثير في سياسة 
  :اوباما تجاه الشرق االوسط

ز، يدعو الطالق يد اسرائيل واالمتناع عن التدخل المباشر واستبدال ذلك االتجاه االول صهيوني بامتيا
 خبراء في التسويف والمماطلة وتكريس نهج - من ادارة كلينتون السابقة -بتعيين مبعوثين مجربين 

التجزئة والتأجيل بهدف اعطاء الوقت الالزم السرائيل كي تواصل توسعها االستيطاني وتهويدها للقدس 
  .مر الواقع، مع محاولة تحويل السلطة الى وكيل أمني، وتكريس االنقسام الداخلي الفلسطينيوفرض اال

االتجاه الثاني يدعو الى االبتعاد عن الموضوع الفلسطيني والتركيز على قضايا العراق وأفغانستان 
 عدد محدود وايران واالزمة االقتصادية، باعتبار ان الرئيس االميركي ال يملك رفاهية ركوب اكثر من
وهذا االتجاه . من المخاطر، وال داعي لالقتراب من جمر قضية حرقت أصابع أكثر من رئيس أميركي

وال غرابة ان االتجاهين االول والثاني . يناسب كذلك مصالح اسرائيل الراغبة في التفرد والتحكم
  ).ايباك(مدعومان من قبل اكثر منظمات اللوبي االسرائيلي نشاطاً وخطورة 

 هاملتون، -بقى االتجاه الثالث الذي يمثل امتداداً بشكل او بآخر لمجموعة واضعي تقرير العراق بيكر ي
الذي وضع أساساً للتحول الذي عبر عنه اوباما، بضرورة االنسحاب من العراق وإنهاء حرب فاشلة 

  .ومخزية صنعتها ادارة بوش
من القومي السابقان زبيغنيو بريجنسكي وبرنت ومن أبرز اعضاء هذا االتجاه لي هاملتون ومستشارا اال

» االبارتهايد«سكوكرفت، ويدعمهم الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر الذي نشر كتابا ضد نظام 
ويدعو هذا االتجاه الى دعم تطبيق . االسرائيلي واثار عواصف لم تتوقف حتى االن بين مؤيدي اسرائيل

  .جذري لقضية الشرق االوسطالمبادرة العربية كأساس لحل شامل و
ويحذّر هذا االتجاه اوباما من الحقيقة البسيطة التي ال تريد اسرائيل ان يراها أحد، وهي ان مفتاح 

 االسرائيلي، وال يمكن التعامل مع قضايا -العربي / االستقرار في المنطقة مرتبط بالصراع الفلسطيني
وهو اتجاه يحاول، ربما الول مرة، . قضية الفلسطينيةكالعراق وافعانستان وايران بمعزل عن تأثيرات ال

رسم خط فاصل بين المصالح االميركية والسياسات االسرائيلية من دون التخلي طبعا عن تكرار اهمية 
  .ويجد هذا االتجاه تجاوبا بين من يعتقدون ان اسرائيل تجاوزت كل الحدود. الحفاظ على اسرائيل وأمنها

، وان اضاعها فال حل سوى »حل الدولتين«وباما هو آخر رئيس تتاح له فرصة وشعار هذا االتجاه ان ا
فما . هذا ما يقولونه. دولة واحدة ثنائية القومية، وان اسرائيل تؤذي نفسها بسياساتها على المدى البعيد

  الذي يجب ان نقوله نحن؟
ين الذي ميز السياسات  ال شيء يمكن ان يكون اكثر ضرراً واذى من نهج السلبية وانتظار اآلخر-1

ولالمانة ال بد من القول انه ال يوجد في واشنطن حتى االن اتجاه مناصر للقضية . الرسمية العربية
الفلسطينية مثال، او يتحرك من منطلق التضامن مع قيم الحرية والمساواة والديموقراطية، وذلك يعود 

  .جزئياً الى غياب لوبي عربي او فلسطيني
وبالتالي فإن اوباما وغير اوباما لن يغير شيئاً، ولن يدفع ثمنا او يدخل »  مثل ظفركما حك جلدك «-2

وبالتالي اذا صمت . مخاطرة في شيء يمكن الحصول عليه من دون ثمن او من دون مخاطرة
وبالتالي فإن خيارات اوباما ستتأثر بمقدار . الفلسطينيون والعرب عن حقهم، فلن يتبرع احد بالدفاع عنه

غط الموحد والجماعي الذي يستطيع الفلسطينيون ومن ثم العرب ممارسته إلثبات وجودهم على الض
وأول اوراقهم هنا الربط المباشر بين قضية فلسطين وكل ما يمكن . خارطة صنع السياسات والتوجهات

  .ان يجري سواء في العراق او سورية او حتى ايران أو قضايا االستقرار العالمي األخرى
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ى لو قبلنا بمقولة ان السياسة هي فن الممكن، فال بد من استذكار ان العرب نجحوا مرة بعد قمة  حت-3
بيروت في تقديم المبادرة العربية كمنهج بديل، لنهج التجزئة والتأجيل، فقابلهم شارون باجتياح االراضي 

  .محافظين الجددالفلسطينية واغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وبتحالف شرير مع بوش وال
ثم عندما عادوا واستجمعوا التفافهم حول المبادرة العربية، التفت عليهم اسرائيل وادارة بوش واخترعت 

  .عملية انابوليس التي اصبحت غطاء بموافقة عربية وفلسطينية رسمية وتخاذل دولي امام اسرائىل
 نتنياهو - بأحد الليكوديين العنصريين وبعد كل الذي جرى، وعلى ابواب انتخابات اسرائيلية لن تأتي اال

او ليفني، وفي ظل اصرار اسرائيل على مواصلة تهويد القدس والتوسع االستيطاني وتصفية حقوق 
الالجئين، فإن هناك فرصة تلوح مرة أخرى النتزاع زمام المبادرة بدل مواصلة الترويج النابوليس 

  :وذلك يتطلب أربعة عناصر. العاجزالفاشلة، ومواصلة المفاوضات مع اولمرت الفاسد و
استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء االنقسام الداخلي، وبناء قيادة وطنية موحدة تواجه االدارة : اوال

  االميركية الجديدة والعالم بصف موحد وارادة موحدة على اساس التمسك بالمشروع الوطني،
ول المبادرة العربية وطرحها كبديل فوري ووحيد لنهج عربي ح/ اعادة بناء التفاف فلسطيني: ثانيا

وال بد هنا من التفريق بين قبول المبادرة العربية وتطبيقها، وبين محاوالت شمعون . الحلول الجزئية
بيريز الخبيثة لجعلها مجرد احد مشاريع التفاوض، والتعامل معها بانتقائية، بحيث تنتزع اسرائيل تطبيعاً 

حتالل وتهويد القدس، عبر االدعاء بأن الموضوع الفلسطيني محصور بالمفاوضات كامالً وتواصل اال
  .الثنائية
الدعوة، فلسطينيا وعربيا، الى مؤتمر دولي على اساس قرارات االمم المتحدة لتنفيذ المبادرة : ثالثا

أي بناء آلية . العربية بكل مكوناتها واولها انهاء االحتالل لجميع االراضي المحتلة وعلى رأسها القدس
  .دولية شاملة لصنع السالم وانهاء حالة تفرد الواليات المتحدة بالعملية، مع استمرار انحيازها السرائيل

 الفصل -» االبارتهايد«اطالق حملة اعالمية وتضامنية واسعة عبر المعمورة لكشف وتعرية نظام : رابعا
سطينية والعربية لعالم االعالم الذي ما زال مأسوراً  الذي انشأته اسرائيل، وتقديم الرواية الفل-العنصري 

  .بالرواية االسرائيلية
وهذه بمجموعها عناصر قابلة للتحقيق ان توفرت االرادة، وواقعية من حيث انها ال تحمل اياً من االنظمة 

لقيم الحق العربية وزر اثقال ال يستطيع وال يريد حملها، وانسانية المضمون ألنها تكرس سمواً اخالقياً 
والعدالة وتقدم الصورة الحقيقية للصراع الجاري وتكشف الظلم الفاحش الذي يلحق بالشعب الفلسطيني، 
وبإمكانها ان تعطي دفعة كبيرة لالتجاهات العقالنية في الساحة االميركية، وان تجابه اللوبي االسرائيلي 

يير والحرية والمساواة ورفض وهي كفيلة بأن تضع على المحك كل قيم التغ. بنهج بديل ومؤثر
العنصرية التي رفعت لواءها حملة اوباما من دون ان تقترب بها حتى اآلن من اكثر مناطق العالم معاناة 

  .من التمييز العنصري وحرمانا من الحرية والمساواة، وهي فلسطين
 والنضال من أجلها، ان عالم اليوم يتزاحم بصراعات المصالح، وال امل فيه لمن ال يحسن ادارة مصالحه

  :او لمن ال يدرك الحكمة العميقة في قول الشاعر
  ولكن تؤخذ الدنيا غالبا... وما نيل المطالب بالتمني

  27/11/2008الحياة، 
  

  !أمين العرب..  موسىعمروإلى  .63
 محمد يحيي برزق . د

 إننا ال نوافق على     :"قال األمين العام لمجلس الجامعة العربية السيد عمرو موسى مؤخرا         , ح له يفي تصر 
 عامـاً فـي     60حالة االنقسام بين حماس وفتح ألنه يهدد بضياع القضية الفلسطينية التي أنفق العـرب               

 ".مساندتها
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و االنقسام فـي الـشارع الـسياسي        .. منذ أن وقع الرئيس السادات اتفاقية كامب ديفيد مع  مناحيم بيغن           
مـن جهـة    ) الـشعوب (ووضوحا بين الرأي العـام      المصري والعربي واإلسالمي والدولي يزداد عمقا       

انتكاسات أمنية وصلت إلى ذروتها بقتـل       , فكان أن شهدت مصر والمنطقة    , والحكومات من جهة أخرى   
والسبب يعود إلى أن الشعب المصري ومن ورائه كل العرب و المسلمين يؤمنون بأن قيام دولة                , السادات

بل ألن إقامة هذه الدولة في هذه األرض بالذات بواسطة          , نال يعني فقط  احتالل أرض فلسطي      ) إسرائيل(
قوى االستعمار لم يتم إال بعد أن تم الفتك بكل األمة اإلسالمية وتقسيمها إلى ما نراه من كيانات عربيـة                    

إنهم أعـداء كـل     , لذلك هم ال يعادون الفلسطينيين فقط     , إن أعداءنا  ليسوا يهودا فقط     .. وإسالمية ضعيفة 
إن معاهدة كامب دافيد كانت مفاجئـة فـي         .  صليبي -إنه تحالف صهيوني    , صوصا المسلمين   خ, البشر

إذ ما هي حاجة مـصر والعـرب لالعتـراف بحـق            , )إسرائيل(تناقضها مع أهم انتصار للعرب على       
 الصهاينة في فلسطين؟  فيم الذلة وقد انتصرنا عليهم؟
كل هذه األلغام األمنية التي أفضت إلى قتل الـسادات          في الحقيقة لم يكن في يد القيادة المصرية أي حل ل          

بشكل ) إسرائيل(لذلك كان الرئيس الجديد أن يقنع هذه الجماهير الخطرة ببراءة وأهمية السالم مع              .. نفسه
األمر الذي جعل من التوجه     , و يهدئ من هيجان الجماهير الثائرة     ) إسرائيل(يحافظ فيه على االتفاقية مع      

فإذا قبل الفلسطينيون أنفسهم بالسالم مـع الـصهاينة          , صحاب القضية أمرا ال مندوحة عنه     أ, للفلسطينيين
 .يمكن للرئيس تسويق كامب ديفيد في الوسط العربي واإلسالمي

 كيف يمكن إقناع الفلسطينيين بالتنازل عن أرضهم وتاريخهم ودينهم وشرفهم؟ ! لكن
لذا كان لزامـا علـى      ..  قومي مصري على اإلطالق    لقد كان أمر إقناع أبو عمار يشكل أهم قضية أمن         

الرئيس المصري الجديد أن يحقق المعجزة بأي طريقة لكي يأتي بياسر عرفات نفـسه لـيعلن للعـرب                  
يجب أن يتحول الفلسطينيون إلى خونة لكي       ! نعم.. والعالم قبول الفلسطينيين بالسالم والتنازل والفضيحة     

هي قضية أمن   " تضييع القضية "خيانة الفلسطينيين و  .. مصري آمن ينعم الرئيس المصري الجديد بشارع      
 ..وبهذا السيناريو الرهيب.. ولكي تهون الخيانة ال بد من محاصرتهم حت النهاية!!  قومي مصري

فجر حزب الكتائب اللبناني حافلة للفلسطينيين ليكون السبب في تفجير الحرب األهلية في لبنان و               .. فجأة
عتر الذي شاركت فيه كل القوات العربية والمتعددة الجنسيات الذين نجحوا في إبـادة             حصار مخيم تل الز   

 . كل الفلسطينيين والكالب والقطط وحتى الجرذان الذين أتوا لسد رمقهم بلحم أشالء النساء واألطفال
لكنهـا  , )إسـرائيل (أما مصر فكانت في سالم مـع        .. لقد كانت الحرب اللبنانية مجنونة إلى أبعد الحدود       

 .أرسلت وفدا رفيع المستوى ترأسه الممثلة الشقراء نادية لطفي للتضامن مع أبو عمار
واستبسل الفدائيون في صراعهم مع كل قوى التآمر حتـى          , الحرب) إسرائيل(وفي تطور خطير دخلت     

وصلت األمور إلى أن يظهر أبو عمار في لقاء مصور مع أحد الصحفيين األجانب في بيت صائب سالم                  
بعدها بأيـام غـادرت     . حيث صرح القائد الرمز قبوله بكل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية          

قوات منظمة التحرير بيروت على متن سفينتين بحماية أمريكية في الوقت الذي بقيت فيه كـل القـوات                  
مذبحـة  , يمة العـصر  المعادية للفلسطينيين وعلى رأسها اإلسرائيلية في بيروت لتشارك في ارتكاب جر          

لقد كان أبو عمار قد تسلم أثناء قمة فاس شـريط           . صبرا وشاتيال على مرأى ومسمع من األمم المتحدة         
لم يتغير قراره في تبني مقررات قمة فاس التـي          .. ورغم هول ما رأى   .. الفيديو الذي يصور المجزرة     

نية علـى أي شـبر تنـسحب منـه          تبنى فيها العرب طريق المفاوضات من أجل إقامة الدولة الفلـسطي          
 )!إسرائيل(

. قبل الحسم العـسكري   ) على رأي السيد عمرو موسى    (لقد بدأ االنقسام الذي سيضيع القضية الفلسطينية        
 .واذا أصر عباس على موقفه من المقاومة فإن المقاومة هي األخرى ستبقى على موقفها منه
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إنها لن تسمح ألي فـصيل أن يـضيع         .. م تطمئنكم إن المقاومة وعلى رأسها حماس يا سيادة األمين العا        
شبراً واحداً من فلسطين حتى لو أيده كل أهل األرض وبهذا تحقق حماس دعوتكم بعدم تضييع القـضية                  

 .الفلسطينية
أم أن  , أي أنه هو الذي يضيع فلـسطين      .. أما الطرف اآلخر فيبيع فلسطين عالنية وعلى رؤوس األشهاد        

 لديكم رأيا آخر؟ 
وال .. نطالب بكل أرضـنا   , مثل كل الشعوب العربية   , في حماس  وفصائل المقاومة    , ا أمين العرب  إننا ي 

نستحي من إعالن مبدأنا  وطريقنا الذي نريد من خالله إزالة االحتالل عن أرضنا  ونحن مستعدون كما                  
ا العالم بكل أدوات    كان آباؤنا  وأجدادنا ألن ندفع الثمن في سبيل استرداد كل أرضنا حتى  ولو أقبل علين                

إننا نعتمد على اهللا يـا       ).. قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا       (الترغيب و الترهيب التي ما عدنا نحفل بها         
اهللا الذي سينـصرنا    .. قبلتهم األولى , اهللا الذي أمهل العرب ستين عاما لينقذوا القدس       .. سيد عمرو موسى  
 ..على كل أعدائنا
 عاما في مساندة القضية الفلسطينية فهو مع احترامي كالم بعيد عن            60د أنفقوا إن العرب ق  "أما عن قولك    

هـل تعلـم يـا     . فالعرب لم يقدموا لفلسطين منذ االنتداب البريطاني  و حتى الساعة إال الخذالن        , الحقيقة
, ربيةسيادة األمين العام أن المقاومة منذ ذلك الحين لم تستلم رصاصة واحدة بشكل رسمي من أي دولة ع            

وتخيل أننا اليوم في ظـل الحـصار        . بل إن كل ما  كان  وما زال يصلها من عتاد فعن طريق التهريب              
هل تذكر القائد الفدائي الشهيد عبد القادر الحسيني رحمـه          . نأتي بالطعام و أدوات الحياة بالتهريب أيضا      

 اهللا؟
بالسالح  والذخيرة لكنه عاد بخفي       إلى مجلس جامعتكم في بيروت يطلب المدد         1948لقد ذهب في ابريل     

حنين بعد أن خذله العرب ليستشهد في معركة القسطل الشهيرة وبعد جنازته بيوم واحد فتك اليهود بسكان                
 .دير ياسين وبعدها بأسبوع أعلنوا عن قيام دولتهم

سطينية في  لكن الذي يقصر رقبتنا هو أن الجاليات الفل       .. و نعرف كل شيء   .. نحن لم ننسى شيئا   .. ختاما
الدول العربية يمكن في لحظة أن تتحول إلى رهائن في يد أجهزة المخابرات العربيـة وأجهـزة األمـن                   

 .ولقد حدث مرارا وفي مصر بالذات.. العام
لقد ظن رئيسنا الراحل أنه يمكن أن يقلب فيها الطاولة على كل الالعبين فرفض إمالءات كامـب ديفيـد                   

فلما انكشف أمرها صدر في حقه حكم اإلعدام الذي صادق عليه كل            " يكارين إ "وخطط لوصول السفينة    
 ..العرب الذين يشربون معك القهوة

.. لقد من اهللا علينا بحماس لتحمل لواء الجهاد والثبات على المبادئ          ,, لم تنته القصة يا سيادة األمين العام      
فلسنا أقل من الكويتيين الذين لمـا       .. لن نتنازل عن حقنا في كل أرضنا      .. وهي أعلم بالعرب مما يظنون    

لن نتنازل لعدونا األبدي عن ذرة      .. عن جزيرة بوبيان المهجورة وهم إخوانهم     " العرب"يتنازلوا للعراقيين   
 فهل سنعجبك يا عمرو موسى؟.. من ترابنا

 27/11/2008 ،صحيفة فلسطين 
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