
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "باطلة"دعوة عباس النتخابات مبكرة : بحر
  قرار وزراء الخارجية العرب إبقاء عباس رئيسا للسلطة خطوة تشجع اإلنقسام: أبو مرزوق

  مرت باالستقالة فورا ومكتبه يؤكد انه باق حتى تشكيل حكومة جديدةليفني تطالب اول
 فتح سفارة فلسطين بدال من بعثة لمنظمة التحرير اللبناني يوافق على  مجلس الوزراء

 حماس:ليديعوتمصادر امنية
سلحة تخل أدخال إتمكنت من 

  بالتوازن االستراتيجي
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            ٢ ص                                     ١٢٧٠:         العدد       ٢٨/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

    :السلطة
 ٤  إال بالمفاوضات"إسرائيل"ال حل مع : مؤتمر صحافي مع الرئيس اإليطاليفي  عباس .٢
 ٥  قريع يدعو لبناء قاعدة اجتماعية اقتصادية متوازنة في منطقة حوض المتوسط .٣
 ٥  "الوزاري العربي" بقرارات ان ترحب ومنظمة التحريرالسلطة .٤
 ٦ داخل اجتماع وزراء الخارجية العرب  خالفات في وجهات النظرعريقات يؤكد وجود .٥
 ٦ قرارات الخارجية العرب أقل من التوقعات وندعوهم إلى زيارة غزة: خريشة .٦
 ٧  عباس لم يطلق معتقلي حماس: هنية لرائد صالح وواصل طه .٧
 ٧ "باطلة"دعوة عباس النتخابات مبكرة : بحر .٨
 ٨  لم يأت في مكانه أو زمانه الصحيح.. انتخاب عباس رئيساً لدولة فلسطين :خريشة .٩
 ٨  ريرفياض يدعو إلعادة ترميم العالقة مع بعض الدول والدفاع عن شرعية منظمة التح .١٠
 ٩ بالمالحقة" حزب التحرير"األمن الفلسطيني يوجه تحذيرا لـ  .١١
    

    :المقاومة
 ٩  قرار وزراء الخارجية العرب إبقاء عباس رئيسا للسلطة خطوة تشجع اإلنقسام: أبو مرزوق .١٢
١٠  برز الحلول لتصفية المقاومة هو قيام دولة فلسطينية غير قابلة للحياةأ: لجهادقيادي في ا .١٣
١٠  كان من الخطأ تعليق اآلمال على اجتماع وزراء الخارجية العرب: الجهاد .١٤
١٠ ألسرى تستأنفان االتصاالت حول صفقة ا"إسرائيل"حماس و": عكاظ" .١٥
١١ عمليات مداهمة ألحياء داخل مخيم عين الحلوة بحثا عن مطلوبين للجيش اللبناني: المقدح .١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  ليفني تطالب اولمرت باالستقالة فورا ومكتبه يؤكد انه باق حتى تشكيل حكومة جديدة .١٧
١٢  "إسرائيل"يقلق " بيت العنكبوت"تعميم نظرية : إسرائيلية"دراسة  .١٨
١٢   يوافقون على خطة لتحفيز االقتصاد"إسرائيل"صانعو السياسة في  .١٩
١٣ ة بمساعدات إلى غزةالقادم ة تلمح إلمكانية منع السفينة الليبي"إسرائيل" .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٣  ة جراء الحصارانهيار شبكات كهرباء في غز .٢١
١٣   بدء انتفاضة السفن السلمية لكسر الحصار عن غزة: الخضري .٢٢
١٣   على أراضي الفلسطينيينخريطة هيكلية جديدة لالستيالء: القدس .٢٣
١٤   تحث الدول العربية على استضافة فلسطينيي العراقمنظمة حقوقية .٢٤
١٤  وثيقة تعذيب األسرى تطبق بحذافيرها في أقبية التحقيق: أسرى محررون .٢٥
١٥  إسرائيليلمشاركة وفد  طع منتدى المجتمع المدني في قطرالوفد الفلسطيني يقا .٢٦
١٥  تطالب مصر والسعودية بتسهيل مرور حجاج غزةفي فلسطين مجموعة علماء  .٢٧
١٥   ٢٠٠٠ مواطنا بعد االعتقال منذ عام ١٥٠ أعدمت "إسرائيل": قراقع .٢٨
١٥  صحفيات فلسطينيات يطالبن اإلعالم الغربي بالحياد .٢٩
١٥ األولوية في الهند بوضع قضية أبنائهم في  اإلسرائيليينيخاطفأهالي األسرى يطالبون  .٣٠
١٦ عيدلا وعداً بعودتهم قبل عباسمبعدو كنيسة المهد يتسلّمون من : غزة .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٧٠:         العدد       ٢٨/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

   
   :اقتصاد
١٦ األوراق النقدية على وشك النفاد: قطاع غزة .٣٢
   

   : األردن
١٦    ما مع زميلهأسيران أردنيان بإسرائيل يرفضان زيارتهما تضامنا .٣٣
١٦  رية تضامنا مع غزة ينظم مسيرة جماهي"العمل االسالمي" .٣٤
   

   :لبنان
١٦  فتح سفارة فلسطين بدال من بعثة لمنظمة التحرير اللبناني يوافق على  مجلس الوزراء .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٧ مصر تقف على مسافة واحدة من كل األطراف الفلسطينية: أبو الغيط .٣٦
١٧  سورية هي التي تحتاج للوقوف على مسافة واحدة من فتح وحماس: مصر ردا على المعلم .٣٧
١٧  دور عباس محوري ونخشى فراغ الساحة الفلسطينية: الفيصل .٣٨
١٨  ية إلى إدارة أوباماورقة عربية عن السالم تنقلها السعود: أبو الغيط .٣٩
١٨  القاهرة تسمح لحجاج غزة بالسفر عبر رفح: إعالمي مصري .٤٠
١٨   التالسن بين المعلم وعريقات نتيجة حتمية لفشل الخيار السياسي: كتاب وسياسيون .٤١
١٨  عدات إنسانية تبحر في األيام القادمة من قبرص باتجاه قطاع غزةسفينة قطرية تحمل مسا .٤٢
١٨  "إسرائيل"الوفد الفلسطيني يقاطع منتدى المجتمع المدني في قطر لمشاركة  .٤٣
١٩    إرسال مساعدة إنسانية عاجلة إلى غزةاقرر أردوغانألسد وا .٤٤
١٩  نتحفظ عن المبادرة العربية: توضيح من السفارة اإليرانية .٤٥
١٩  الجبهة الوطنية العراقية تدين الحصار اإلسرائيلي على غزة .٤٦
   

   :دولي
٢٠   الشرطة الفلسطينيةتدعمان تدريبأمريكا   وألمانيا .٤٧
٢٠  يهود اميركيون يدعون اوباما لنقل سفارة واشنطن الى القدس .٤٨
٢٠  مبادرة السالم العربية تقدم إطارا لسالم شامل في المنطقة: رايس .٤٩
٢١ التحتية في الـمدارس بقيمة مليوني دوالر لدعم البنى االحكومة النرويجية توقع اتفاق .٥٠
٢١  ستعرضان خطة عمل العام الـمقبلي  الفلسطينيةوزارة الـتخطيط واليونـيسف .٥١
٢١ أنباء عن احتجاز إسرائيليين في مركز يهودي في بومباي الهندية .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  خدام وطارق عزيز خططا إلطاحة عرفات في المجلس الوطني لكنه خرج منتصراً: عبد ربه .٥٣
٢٦  عريب الرنتاوي... خطوة ناقصة لألمام.. وزراء الخارجية العرب  .٥٤
٢٧  هيم األمينإبرا... هل من قرار خارجي بتصفية اإلسالمّيين في عين الحلوة؟ .٥٥
٢٩  ماجد كيالي... وأزمة العمل الفلسطيني"  فتح"نقاش بشأن أزمة  .٥٦
    



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٧٠:         العدد       ٢٨/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

  
 ٣١  :كاريكاتير

***  
  
  سلحة تخل بالتوازن االستراتيجيأدخال إ حماس تمكنت من :ليديعوتمنية أ مصادر  .١

امس الخميس، نقال عن مـصادر امنيـة   " يديعوت احرونوت"كتبت صحيفة  : ـ زهير اندراوس   صرةالنا
اسرائيلية رفيعة المستوى قولها ان حركة حماس تمكنت من ادخال اسلحة تخل بالتوازن االستراتيجي الى               

 السبع التي   قطاع غزة، وتابعت المصادر عينها قائلة ان هذه االسلحة المتطورة بامكانها ضرب مدينة بئر             
 كيلومترا من القطاع، مؤكدة على ان هذا التطور الجديد يعني ادخـال عـشرات االف                ٣٧تقع على بعد    

  .اخرين من االسرائيليين في مرمى هذه االسلحة
بقطر ) غراد(وزادت الصحيفة االسرائيلية قائلة ان الصواريخ الموجودة بحوزة حزب اهللا هي من طراز              

 كيلومترا، على حد قـول المـصادر        ٤٠ او   ٣٠ او   ٢٠ هذه الصواريخ الى     ويصل مدى .  ميليمترا ١٢٢
 ميليمتـرا  ١٢٢وتابعت المصادر نفسها قائلة انّه يوجد بحوزة حركة حماس صواريخ غراد بقطـر     .ذاتها

 كيلومترا، وتشير التقديرات االسرائيلية الى ان منظمة حزب اهللا          ٢٠من انتاج ايراني، ويصل مداها الى       
  . قامت في اآلونة االخيرة بنقل صواريخ الى حماس يصل مداها الى ما بعد بئر السبعاللبنانية

اليكس فيـشمان، ان حـزب اهللا يملـك         " يديعوت احرونوت "باالضافة الى ذلك اكد المحلل العسكري في        
  دول اخرى،  ١٠كميات كبيرة من هذه الصواريخ، التي ال يتم انتاجها في روسيا فقط، وانما في اكثر من                 

وخاصة دول الكتلة الشرقية سابقا، وزادت قائلة ان الفصائل الفلسطينية كانت قد اطلقـت فـي الـسابق                  
 ميليمترا، تم تفعيلها من قبـل الجهـاد         ١٧٥ كيلومترا، يصل قطرها الى      ٢٧صواريخ وصل مداها الى     

لـصحيفة ان وجـود   االسالمي واطلقت باتجاه بلدة نتيفوت، الواقعة في جنوب الدولة العبرية، واعتبرت ا 
مثل هذه الصواريخ في قطاع غزة، يضع عددا من االهداف االسرائيلية واالستراتيجية بشكل خاص، في               
دائرة ما اسمته المصادر االسرائيلية بالسالح المخل بالتوازن، الفتة الى انّه في حال لم تتم ازالـة هـذه                   

بالغة للعمق االسـرائيلي، علـى حـد    الصواريخ في اسرع وقت ممكن، فمن الممكن ان تتسبب باضرار  
  .تعبير المصادر االمنية االسرائيلية

وقالت الصحيفة العبرية ايضا انه وفق تقديرات االستخبارات االسرائيلية فان مجموع الصواريخ التي يتم              
 االف صاروخ حتى نهاية العام الحالي، غالبيتها من صـواريخ           ١٠تخزينها في القطاع سوف يصل الى       

التي تنتج في القطاع، االمر الذي يعني ان المنظمات الفلسطينية قادرة علـى اطـالق عـشرات                 القسام  
الصواريخ يوميا لفترة طويلة، وفي هذا السياق تشير تقديرات المخابرات االسرائيلية الى ان حـزب اهللا                

  .ة صاروخ يوميا باتجاه اسرائيل على مدار اربعة اشهر كامل٣٠٠اللبناني قادر على اطالق 
  ٢٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  إال بالمفاوضات"إسرائيل"ال حل مع : مؤتمر صحافي مع الرئيس اإليطاليفي  عباس .٢

الـرئيس الفلـسطيني     أن    منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
 ، سيكون العنف، داعيـاً    رائيليةواإلسالفلسطينية  " حل الدولتين " البديل لخيار    أن،  أمس أكدمحمود عباس،   

وشدد عباس  .  الفلسطينية األراضيإلى وقف بناء االستيطان واالجتياحات ونصب الحواجز في         " إسرائيل"
 هـذه   أنخالل مؤتمر صحافي عقده مع نظيره االيطالي، جورجو نابوليتانو، في مدينة بيت لحم، علـى                

 تنتهي االعتـداءات    أنيجب  "لشعب الفلسطيني، وقال    والحياة اليومية ل  " عملية السالم "الممارسات تعرقل   
 فإن العنف هو    وإالسرائيل جنباً إلى جنب بأمن واستقرار،       إاإلسرائيلية من أجل أن تعيش دولة فلسطين و       

  ".البديل
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 الحالية وصوال إلى الـسالم      اإلدارة الجديدة مواصلة العمل ومتابعة ما قامت به         األمريكية اإلدارةوطالب  
ال يمكن أن يـصل الـشعب       "وقال  " السالم"لتحقيق  " إسرائيل"مجددا في الوقت ذاته مد يده إلى        المنشود،  

وكرر موقفه الداعم لنشر المبادرة العربيـة        ".الفلسطيني إلى حل لقضيته الفلسطينية إال عبر المفاوضات       
  ".هي أثمن ما قدم من حلول للشرق األوسط" وقال اإلسرائيليةفي الصحف 

الرئيس محمود   أن    كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١١/٢٠٠٨ األوسط،   الشرقوأضافت  
. وقال انه ابلغ الرئيس االيطالي بـذلك     .  حماس هي التي عطلت حوار القاهرة      أنعباس أعاد التأكيد على     

 تأتي للحوار الن االنقسام يعرقل عمليـة الـسالم، ونحـن مـع الحـوار                أنال بد لحركة حماس     "وتابع  
 ".الفلسطيني

 واالستقرار والرخاء وحق الـشعب      باألمن "إسرائيل"من جانبه عبر الرئيس االيطالي عن دعم بالده لحق          
 سعداء وراضـون للجهـود التـي تبـذل مـن اجـل              إننا"وقال  .  يقيم دولته ذات السيادة    أنالفلسطيني  
لجـانبين للتقـدم فـي       ايطاليا ستبذل كل ما في وسعها من جهـود بـين ا            أنمشددا على   ". المفاوضات

وأعرب نابوليتانو عن انزعاجه الشديد لما       .المفاوضات وتحسين الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني      
 ٢٤٠ بالتزام ايطاليا بتقديم مـا قيمتـه          قطاع غزة من وضع اقتصادي خانق للغاية مذكراً        أهالييمر به   

 األراضـي ي لدعم مشاريع مختلفة فـي       ول الماض  كانون األ  /مليون يورو في مؤتمر باريس في ديسمبر      
معربـا عـن    "  الذي يضرب في كل مكان     اإلرهاب"وأدان نابوليتانو   . الفلسطينية على مدار ثالث سنوات    

 سيكون له آثار ايجابية على كل المناطق التي تشهد توترا في            األوسط حل الصراع في الشرق      أناعتقاده  
 .العالم بأسره

  
  عية اقتصادية متوازنة في منطقة حوض المتوسطقريع يدعو لبناء قاعدة اجتما .٣

وقـد  ،   ليشي في ايطاليا أعمال الدورة األولى لمنتدى السالم المتوسـطي          - في اكاي    أمسبدأت  : إيطاليا
ألقى رئيس الفريق التفاوضي الفلسطيني ورئيس المنتدى أحمد قريع كلمة شاملة الفتتاح هـذه الـدورة،                

 بين المشاركين   واألفكار اآلراء نقاشات واسعة وتبادل     إلجراء تسعاًتركزت على عدة محاور هامة توفر م      
 واألمنيـة فهناك محور خاص بالمسائل الـسياسية       . في المنتدى من رجال سياسة وصناع قرار وباحثين       

وصوالً إلى االستقرار في منطقة المتوسط، ثم المحور االقتصادي والمالي لتحقيق الرفـاه االقتـصادي               
 المحور الذي يناقش سبل تشجيع الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافـات المختلفـة               وكذلك، اإلقليمي

  . االتحاد المتوسطي وطرق دعمهإنشاءومحور رابع يناقش تأثير 
 - والـسوري    اإلسـرائيلي  - بمساراته الثالثة الفلـسطيني    اإلسرائيلي - الصراع العربي    إن قريعوقال  

، تشكل مصدر اضطراب ألي محـاوالت لألمـن واالسـتقرار فـي             اإلسرائيلي - واللبناني   اإلسرائيلي
 بأن تدرس خياراتها بعناية وأن تدرك بأن السالم وليس الصراع واالسـتيطان             "إسرائيل"المنطقة، وطالب   

 التركيز على بناء قاعدة اجتماعية اقتصادية متوازنـة وتحـسين           إلىواالحتالل سيحقق لها األمن، ودعا      
لى تشجيع الحـوار    إ إضافةص عمل خاصة للفئات الشابة في منطقة المتوسط،         ظروف المعيشة وخلق فر   

، آمال أن يبعث االتحاد من أجل المتوسطي الذي بني          اإلنسانيةالثقافي بين شعوب منطقة مهد الحضارات       
  . مسيرة برشلونة في العملية السلمية في المنطقةأسسعلى 

  ٢٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  "الوزاري العربي" بقرارات ان ترحبرير ومنظمة التحالسلطة .٤

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المـسؤولين         أن   رام اهللا من   ٢٨/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
 بقرارات وزراء الخارجية العرب، التي دعمـت بقـاءه علـى رأس الـسلطة حتـى                 وافي السلطة رحب  

ه القرارات تتطابق مع المبادرة والمساعي       هذ أناالنتخابات وتعهدت إرسال مساعدات إلى غزة، معتبرين        
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نحن مع قرارهم ومع جهود مـصر وجهـود         "، عن دعمه للقرارات وقال      أمسوأعلن عباس،   . المصرية
  ".الجامعة

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عقده فـي                 
 المنظمـة ستواصـل     أن، وأكد   "عزلتها"إلنهاء  " الفرصة "ـا وصفه ب  رام اهللا، حركة حماس إلى اغتنام م      

 تفرض أجندتها الخاصـة علـى   أنلن نسمح ألية قوى عربية أو إقليمية    "جهودها من اجل الحوار، وقال      
، مؤكدا رفض المنظمة ألية إشارات تمس موضوعية وتوازن الدور المصري الرامي            "الشعب الفلسطيني 

  .م، في إشارة إلى الموقف السوري خالل االجتماع الوزاريللوحدة وإنهاء االنقسا
 موافقة حماس علـى قـرارات       أن"ياسر عبد ربه اعتبر      أن   البيرة من   ٢٨/١١/٢٠٠٨الحياة،  وأضافت  

  ". لبدء الحوار من دون شروطأساسوزراء الخارجية العرب 
 أن  الرؤوف أرنـاؤوط   بد ع ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١١/٢٠٠٨ الوطن، السعودية،    وأوردت

رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أشار إلى رفض العـرب التـشكيك                
ألن الحديث في هذا الموضوع لـيس حـديثا         "يناير،  / كانون الثاني  ٩بشرعية الرئيس محمود عباس بعد      

ات الرئاسية والتشريعية بـشكل     قانونيا بل هو سياسي، حيث إن والية عباس تستمر لحين إجراء االنتخاب           
 ". من القانون األساسي٣٤ وفق المادة ٢٠١٠متزامن في يناير 

  
 داخل اجتماع وزراء الخارجية العرب  يؤكد وجود خالفات في وجهات النظرعريقات .٥

خفف صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات       : محمد عبد الرازق   ، علي الصالح  -  القاهرة ،لندن
 عن مالسنات بينه وبين وزير الخارجية السوري وليد المعلـم           أشيعحرير الفلسطينية، مما    في منظمة الت  

ـ   .خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الليلة قبل الماضية          " األوسطالشرق  "وقال عريقات ل
 القـاهرة   إلى لم نذهب    إذ..  الخوض في هذه المواضيع    أريدال  " عمان قادما من القاهرة      إلىلدى وصوله   

ـ   أنغير  ". للوم حماس بل من اجل دفع الحوار برعاية مصرية         وجود اخـتالف فـي     " عريقات اعترف ب
  .داخل االجتماع" وجهات النظر

وحسب مصادر فلسطينية فإن السجال الكالمي وقع بين عريقات الذي مثل الوفد الفلسطيني في االجتماع               
در ان المالسنة الكالمية بدأت برد صائب عريقات على         وقالت المصا . والمعلم ومع رئيس الوفد السوداني    

وسبب المالسنة هو   . المعلم، وأدت إلى توتير أجواء االجتماع، وأخرت اختتام االجتماع الوزاري العربي          
 الفلـسطيني،   -تمني وزير الخارجية السوري في كلمته حضور الطرف اآلخر في الخالف الفلـسطيني              

 حفيظة عريقات الذي أبدى معارضة شديدة لذلك وشن هجومـاً علـى             ، وهو ما أثار   )في إشارة حماس  (
هـل  "وفي رده على مندوب السودان الذي أيد فكرة حضور حماس قال عريقات، متسائال              . حركة حماس 

 ".تقبل بمشاركة زعيم المتمردين في مثل هذه االجتماعات
  ٢٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
 التوقعات وندعوهم إلى زيارة غزةقرارات الخارجية العرب أقل من : خريشة .٦

 حسن خريشة، من أهميـة القـرارات التـي          . قلل نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د       :رام اهللا 
قـدس  "وقال في تصريحات خاصة لـ      ،   وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة        اتخذها
جاءت أقل من التوقعات، التي كنا نبنيها علـى         إن القرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب        " برس

وأضاف خريشة، أن القضية ليس تقـديم        .هذا االجتماع، بخصوص الحصار المفروض على قطاع غزة       
وكأن وزراء الخارجية العرب، تحولوا إلى جمعية خيرية، فالمطلوب قرار سياسـي             " المساعدات للقطاع 

ال زالوا سـلبيين    "وأوضح خريشة أن العرب      ". معاناة أهله  على األقل القيام بزيارة القطاع لإلطالع على      
 حركتي فتح وحماس، لـم تتعـدى         في معالجتهم للقضية الفلسطينية، فحتى هذه اللحظة، كل مطالبهم من         
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سوى ضرورة الجلوس إلنهاء االنقسام، ولو كانوا جديين، فلديهم الكثيـر مـن أدوات الـضغط علـى                  
ا واألردن والسعودية، ولكن كما هو واضح ال توجـد جديـة فـي              الحركتين، وأقصد بذلك مصر وسوري    
  .التعاطي مع هذا الموضوع بشكل عام

من جهة أخرى، أعرب خريشة تأييده لقرار مصر تأجيل جلسات الحوار الوطني، ألن سـلبيات تأجيـل                 
 تمهد  وطالب قبل عقد الحوار، بأن تكون هناك مقدمات صحية         الحوار أقل من أن يعلن عن فشل الحوار،       

واعتبـر   .ألجواء إيجابية، كإطالق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الحمالت اإلعالميـة والتحـريض           
" نوع من المناكفـات الـسياسية     "خريشة، أن نفي عباس لوجود معتقلين سياسيين في سجون سلطته بأنه            

فة، أو أنـصار    مطالبا بطي سريع لملف االعتقاالت السياسية، التي تطال أنصار حركة حماس في الـض             
  .حركة فتح في غزة

  ٢٧/١١/٢٠٠٨ قدس برس
  
  عباس لم يطلق معتقلي حماس: هنية لرائد صالح وواصل طه .٧

 واصل طه والشيخ رائد صالح رسالة جوابية مـن          ]في الكنيست [تلقى أمس النائب  :  وديع عواودة  - حيفا
راج عن معتقلي حركة فتح والم      رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أكد فيها على طلبهما باإلف           

كنا نتوقع من الرئيس محمود عباس      "ومما جاء في الرسالة      .الرئيس عباس على عدم القيام بخطوة مماثلة      
إن حرصكما على القيام بالواجب يستدعي حرصاً ممـاثالً  ".. "حرصاً مماثالً ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث 

 ". الرئيس لاللتزام بمطالبكممنا ومن الرئيس، أرجو أن تواصلوا جهودكم مع
وكان طه وصالح قد بعثا الشهر الماضي رسالة مشتركة لهنية وعباس طالبت باإلفراج عـن المعتقلـين                 
السياسيين من فتح وحماس في غزة والضفة، ووقف المالحقات والحمالت اإلعالميـة العدائيـة ونـشر                

الة التشرذم واالنقسام المميتين، ولمواجهـة      خطاب إعالمي متسامح يقود إلى الوحدة، إلنقاذ القضية من ح         
 .المؤامرات الخارجية الكبيرة

لقد أعلنا وفي خطاب مسؤول ومن مقر الشرطة وبحضور وزيـر الداخليـة             : "وتابعت الرسالة الجوابية  
استجابة لخطابكم الكريم عن اإلفراج عن جميع المعتقلـين الـسياسيين مـن عناصـر فـتح وعـددهم                   

محمد القدوة محافظ غزة وغيره من المحافظين من قبل، ولم يعد           / قد أفرجنا عن السيد   ، وكنا   )معتقال١٧ً(
لدينا معتقالً سياسياً واحداً، وقدمنا ذلك كله لشعبنا رغم اآلالم التي تعتصرنا من معاناة إخواننا ومؤسساتنا                

توقع مـن الـرئيس     في الضفة الغربية بغرض تهيئة األجواء إلنجاح حوار المصالحة في القاهرة، وكنا ن            
محمود عباس حرصاً مماثالً وخطوات تمهد للمصالحة، ولكن شيئاً من ذلك لم يحـدث، ومـا زال قـادة              
حماس وكوادرها رهن االعتقال السياسي وقد آلمنا أشد األلم أن يصرح الرئيس عبـاس أمـام وزيـرة                  

 ".الخارجية األميركية رايس أنه ال معتقلين سياسيين لديه
يسعدنا أننا أسهمنا ولو بمقـدار ذرة       "بالقول  " العرب"صل طه على الرسالة الجوابية لـ       وعقب النائب وا  

بعض األمور، ولكننا في أشد الحزن والغضب على أكثر من أمـر منهـا تأجيـل الحـوار                  " حلحلة"في  
اقيل الفلسطيني الذي كان مقرراً في القاهرة، وأكثر من ذلك فإننا نالحظ وضع المزيد من العر               الفلسطيني  

 .في وجه مثل هذا الحوار الحيوي، من جهات خارجية وأطراف داخلية ولألسف الشديد
 ٢٨/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
 "باطلة"دعوة عباس النتخابات مبكرة : بحر .٨

 أحمد بحر، أن دعوة الرئيس محمـود        .داعتبر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة       : محمد األيوبي  - غزة
، واصفاً دعوة األخير إلى إجراء      "متأخرة زمنياً عن موعدها القانوني    "رئاسية  عباس إلى إجراء انتخابات     

  ".غير دستورية"انتخابات تشريعية في ذات الوقت بأنها 
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 بمدينة غزة أمس، الـدورات التـي يعقـدها          "التشريعي"واعتبر بحر خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر         
اختيار محمود عباس رئيـساً لدولـة فلـسطين         المجلس المركزي وما يتمخض عنها من قرارات، ومنها         

، مشيراً إلى أن المجلس المركزي والوطني لمنظمـة التحريـر    "انتهاكاً واضحاً وصريح للنظام األساسي    "
ولفت إلى عدم وجود نـص       .فاقد لشرعيته بانتهاء مدة واليته بموجب األنظمة واللوائح التي تحكم عمله          

وفي قرار إنشاء المجلس المركزي الصادر عن المجلس الـوطني          في النظام األساسي لمنظمة التحرير،      
هـذه  "وشدد بحر علـى أن       .وفي الالئحة الداخلية للمجلس المركزي يخوله اختيار رئيس لدولة فلسطين         

المحاولة جاءت لاللتفاف على االستحقاق الرئاسي في محاولة لحجز مقعد مسبق للـرئيس عبـاس بعـد                 
غير وارد في القانون األساسي     " رئيس دولة فلسطين  "وأشار إلى أن مسمى     ". انتهاء مدة واليته الدستورية   

المعدل، وليس له أي صالحية أو اختصاص في جميع نصوص وأحكام ومواد القانون األساسي المعـدل                
مادة دستورية، وأن أي ممارسة تحت هذا المسمى تشكل خرقاً واضـحاً وصـريحاً              ) ١٢١(البالغ عددها   

 .للقانون األساسي
   ٢٨/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  لم يأت في مكانه أو زمانه الصحيح.. انتخاب عباس رئيساً لدولة فلسطين :خريشة .٩

 أنحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلـس التـشريعي الفلـسطيني            . اعتبر د :  عبد حافظ  -رام اللَّه   
  يجددها   بات مبكرة وكان مراراً    حول إجراء انتخا   ٢٠٠٦مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها العام        

ويدعو إليها في ظل استمرار االنقسام وعدم البدء بحوار فلسطيني شامل هي خطوة إلى اإلمام، موضحا                
، هو نهاية لواليته وبالتالي دعوته إلجراء       ٢٠٠٩-١-٩ أن هذا التزام قانوني بهذا العمل على اعتبار         أن

 هذه الخطوة أيـضا هـي       أن،  "الراية" ـ حديث خاص ل   وأوضح في  .انتخابات دعوة صحيحة إلى األمام    
 اإلمـام   إلىالدفع باتجاه ممارسة الضغوط للبدء في حوار قبل نهاية العام الجاري، وهي خطوة قد تكون                

لتجاوز إشكالية الشرعيات التي يتحدث عنها القانون األساسي باعتبار منصب وشرعية الرئيس تنتهي في              
٢٠٠٩ -١-٩.  

 الذي اتخذها خالل اجتماعه األخير في رام اللَّه بتنصيب عبـاس            س المركزي مؤخراً  وحول خطوة المجل  
 لدولة فلسطين دون العودة واالحتكام للشعب حسب األعراف والمواثيق الدولية؟ قال خريشة، انـه               رئيساً

عارض انتخاب عباس لهذا المنصب، ولم يوقع خريشة، على الورقة النتخـاب عبـاس رئيـسا لدولـة                  
 نرى الدولة محررة وبعدها نصوت لرئيس لها، وأضـاف،          أن، مبررا وجهة نظره بالقول، يجب       فلسطين

نحن اليوم ابعد ما نكون عن إقامـة الدولـة، هـذا             حتى اللحظة وبعد عشرين عاما من وثيقة االستقالل،       
ية،  الفلـسطين  األراضـي االنتخاب لم يأت ال في مكانه وال في زمانه الصحيحين، وأوضح علينا تحرير              

 ما هـو قـائم اآلن،       إنوبعدها تقام الدولة، وبعد ذلك نتحدث عن انتخاب رئيس فلسطيني للدولة العتيدة،             
  . عاما١٥ًليس إال سلطة فلسطينية منذ أكثر من 

  ٢٧/١١/٢٠٠٨الراية، قطر، 
  
  فياض يدعو إلعادة ترميم العالقة مع بعض الدول والدفاع عن شرعية منظمة التحرير .١٠

 واسـتراليا،   وأفريقياسالم فياض، سفراء فلسطين في آسيا       . دعا رئيس الحكومة د    :دينكتب حسام عز ال   
موقف بعض الدول في هذه المناطق لـصالح دعـم          "  ترميم إعادة" العمل الدؤوب من اجل ما وصفه        إلى

وقال فياض خالل افتتاحه ورشة عمل لسفراء فلسطين في المناطق الثالث، نظمتهـا              .الموقف الفلسطيني 
علينا العمل على تقوية عالقاتنا وإعادة ترميمها مع البلدان         "رة الشؤون الخارجية، أمس، في رام اهللا،        وزا

 القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة لالمم المتحدة فيما يخص القضية            إلىشار  أو ".التي نعمل فيها  
  .الفلسطينية، مؤخرا
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مرحلة المقبلة، خاصة لترويج مـشروع القـدس       تكثيف جهودهم خالل ال    إلىودعا فياض سفراء فلسطين     
عاصمة الثقافة العربية، والتركيز على شرعية منظمة التحريـر الفلـسطينية كممثـل وحيـد للـشعب                 

الكـل مطلـوب    : وأضاف ".محاوالت لدى البعض لالنتقاص منها    "الفلسطيني، خاصة في ظل ما وصفه       
التمثيـل ووحدانيـة    "ا من خالل العنوان الرئيس      منه، وبقوة، االلتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عنه       

  .، كونها معرضة للكثير من الذين يحاولون االنتقاص منها"التمثيل
 ٢٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
 بالمالحقة" حزب التحرير"األمن الفلسطيني يوجه تحذيرا لـ  .١١

لمحتلـة، فـي بيـان       حذرت قيادة األمن الوطني في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربيـة ا            :طولكرم
بالذين يقومون بالعبث بأمن وأمان المواطن من خـالل         "، ممن وصفتهم    )٢٧/١١(أصدرته اليوم الخميس    

طالعنا بيان قام بتوزيعه المكتب اإلعالمـي       "وقال البيان    ". مشبوهة وخارجة عن الصف الوطني      بيانات
ألكاذيـب علـى القيـادة الوطنيـة        لحزب التحرير، والذي تضمن الكثير من االفتراءات والمغالطات وا        

نحن في قيادة منطقة طولكرم، ال نعارض عقد اجتماعـات أو نـدوات ألي              "وأضاف   ".واألجهزة األمنية 
جهة كانت وعبر طرق رسمية وقانونية، وبعيداً عن المساجد التـي وجـدت للعبـادة، وليـست لعقـد                   

ة األمنية لم تقم باعتقال وتعذيب أي من        االجتماعات وبث الفتن والتخطيط لزعزعة األمن، كما أن األجهز        
من االستمرار في نشر األكاذيب واإلشاعات المضرة بالمصلحة الوطنية، فـي           "وحذّر البيان    ".المواطنين

  ".إن رجال األمن سيالحقونهم و سيكونون تحت طائلة المسؤولية قريباً: " بياناتهم قائالً
  ٢٧/١١/٢٠٠٨ قدس برس

   
   االنقسام الخارجية العرب إبقاء عباس رئيسا للسلطة خطوة تشجع قرار وزراء: أبو مرزوق .١٢

نائب رئيس مكتب السياسي لحركة حماس الدكتور  أن دمشق من ٢٧/١١/٢٠٠٨قدس برس، ذكرت 
قرار وزراء الخارجية العرب بإبقاء " قدس برس"موسى أبو مرزوق وصف في تصريحات خاصة لـ 

بال شك : "ة حتى إجراء المصالحة بأنه تشجيع لالنقسام، وقالالرئيس محمود عباس رئيسا للسلطة الوطني
هذا القرار هو تشجيع للرئيس محمود عباس لالبتعاد عن المصالحة وقبول كل االشتراطات الخارجية في 

  ".إطار ما كان مطروحا من سياسات، وبالتالي هذا قرار ال يخدم المصالحة
يناير المقبل، حسب القانون / التاسع من كانون الثانيمحمود عباس له مدة قانونية تنتهي في : "وقال

األساسي الفلسطيني، وليس في بنود هذا القانون ما يبرر لوزراء الخارجية العرب إجراء تعديل عليه، 
فالسلطة الوطنية الفلسطينية مرجعيتها القانون األساسي والشعب الفلسطيني وليس وزراء الخارجية 

د عباس بعد نهاية واليته أغرب رئيس يجلس على كرسي السلطة، ألنه العرب، وسيكون الرئيس محمو
  ".سيكون أول رئيس عينه وزراء الخارجية العرب

لن نعترف بالرئيس محمود عباس رئيسا بعد نهاية مدته، ولن يكون للرئيس محمود : "قال أبو مرزوقو
 ليس من صالحية وزراء عباس أي اعتراف به ال من الحركة وال من قبل الشعب الفلسطيني، ألنه

  ".الخارجية العرب أن يعينوا رئيسا للسلطة
نحن لم نتخذ بعد خطوة سياسية محددة، : "، قال أبو مرزوق"حماس"وعن الخطوة السياسية المرتقبة لـ 

  . ، كما قال"ولكن لكل حادث حديث
س الوزاري   في بيان إن قرار المجل      قالت حماسأن   غزة من ٢٧/١١/٢٠٠٨القدس، فلسطين،   ونشرت  

يعني عمليا التمديد لواليته، وهو ما يتعارض مع القانون األساسي للسلطة الفلسطينية مـن ناحيـة، وال                 "
وشددت الحركة على أنه كان من األولـى         ".يخدم المصالحة الفلسطينية من ناحية أخرى ويعمق االنقسام       

 .أن يطرح هذا األمر على طاولة الحوار الفلسطيني دون تدخل عربي



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٢٧٠:         العدد       ٢٨/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

  
  برز الحلول لتصفية المقاومة هو قيام دولة فلسطينية غير قابلة للحياةأ:  في الجهادقيادي .١٣

 النجار القيادي في حركة الجهاد امس الخميس ان حركته لن تتخلـى  إبراهيماكد : غزة ـ اشرف الهور 
ان الحلـول   السترداد الحق التاريخي والشرعي في فلسطين، معتبرا        " السبيل الوحيد "عن المقاومة كونها    

  .السلمية هدفها القضاء على المقاومة واالعتراف باسرائيل
قيام دولـة فلـسطينية   "ورأى النجار ان ابرز الحلول الهادفة لتصفية حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة هو  

وذكر ان الهدف منها     ".دولة ضعيفة ومقطعة الى كانتونات    "والتي وصفها بأنها ستكون     " غير قابلة للحياة  
  ".التوقيع لالعتراف باسرائيل"ون سيك

تريد اقامة دولة فلسطينية بغض النظر من الـذي يحكـم           "واشار النجار الى ان كال من امريكا واسرائيل         
وشدد علـى    ".التوقيع باسم الشعب الفلسطيني واالعتراف باسرائيل كدولة      "، معتبرا ان ما يهمهم هو       "فيها

  ".فسيسقط حقه بالمقاومة"عتراف انه لو وقع الشعب الفلسطيني على هذا اال
فلـسطين  "واكد النجار ان حركته تتمسك بثالثة عناوين تعتبرها ثوابت اساسية وبين انهـا تتمثـل فـي                  

التاريخية الكاملة هي حق ال تفريط بشبر واحد من هذه االرض، وان اسرائيل كيـان مغتـصب احتـل                   
ل اال بالكفاح المسلح وال اعتراف بهذا الكيـان         ارضنا وشرد وقتل شعبنا وبالتالي ال حوار مع هذا المحت         

وطالب النجار قيادة حركة فتح التي اشاد بتـضحياتها بــ            ".الن االعتراف به تنازل عن حقنا بأرضنا      
  ".اعالن موقفهم السياسي الخاص والبعيد عن السلطة من الثوابت"

مة وعدم االعتراف باسـرائيل او      العقيدة والمقاو "وذكر في ذات السياق ان عالقة حركته بحماس يجمعها          
  ".التفاوض معها

  ٢٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
 كان من الخطأ تعليق اآلمال على اجتماع وزراء الخارجية العرب : الجهاد .١٤

 تعقيًبا على نتائج اجتماع وزراء الخارجة العربي حركة الجهادقال نافذ عزام القيادي في : ألف حداد
إنه كان من الخطأ تعليق آمال كبيرة على هذا االجتماع نظرا للتجربة ) "٢٦/١١(الذي عقد أمس األربعاء 

  ".المرة مع السياسيات العربية
إن كل االجتماعات السابقة لوزراء الخارجية العرب لم تكن تصاحبها أو تخرج عنها "وأضاف عزام 

ا لحراجة المرحلة، مقررات بحجم التحديات التي يواجهها الفلسطينيون والعرب بشكل عام، لكن نظًر
سواء بالنسبة للفلسطينيين على صعيد التحدي الخارجي والعدوان واالحتالل أو على صعيد األزمة 
الداخلية، تصور الفلسطينيون أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يمكن أن يخرج بقرارات بمستوى هذه 

  ".التحديات لكن لألسف القرارات لم تكن بحجم التوقع
ن هناك نقطة ايجابية خرج بها االجتماع وهي أن وزراء الخارجية العرب لم يحملوا طرفا وأشار إلى أ

 .بعينه المسؤولية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الداخلي
 ٢٧/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب 

  
  تستأنفان االتصاالت حول صفقة األسرى"إسرائيل"حماس و": عكاظ" .١٥

بة من حماس أن الحركة وافقت على استئناف كشفت مصادر مقر: عبد الجبار أبو غربية -  عمان
االتصاالت مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي حول مسألة الجندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط ، وأكدت 

 .أن وفدا من حماس يستعد للسفر إلى القاهرة لهذا الغرض
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الكثير، ولكن، هناك وقالت المصادر إن جهات داخل الحركة ترى أن العرض اإلسرائيلي الجديد ال يقدم 
ضغوطا كبيرة على حماس الستئناف االتصاالت حول شاليط لعقد صفقة تبادل لألسرى، وأن جهات 

 .اوروبية دخلت على خط الوساطة 
 ٢٨/١١/٢٠٠٨عكاظ، 

  
 عمليات مداهمة ألحياء داخل مخيم عين الحلوة بحثا عن مطلوبين للجيش اللبناني: المقدح .١٦

لمسلح الفلسطيني في لبنان منير المقدح امس، لوكالة الصحافة الفرنسية، ان اكد مسؤول الكفاح ا: بيروت
الستة الذين يطالب بهم الجيش اللبناني والمتوارين عن االنظار " فتح االسالم"البحث مستمر عن عناصر 

  .منذ نحو اسبوعين
از الكفاح المسلح ان القوة االمنية التي تضم عناصر من مختلف التنظيمات تقوم مع جه"واوضح المقدح 

  ".بمداهمات لعدد من المناطق التي يرجح ان يكون قد لجأ اليها المطلوبون
الواقع عند " المنطقة التي كان يقيم فيها عوض وهي مخيم الطوارئ"واكد المقدح ان المداهمات شملت 

بة االنصار وفيه وجود قوي لتنظيم عص" جند الشام"الطرف الشمالي لعين الحلوة، ويعتبر معقل منظمة 
  .االسالمي

ليس لدينا تأكيد عن وجود "وقال . واشار المقدح الى ان المطلوبين لم يظهروا في المخيم منذ اسبوعين
، "عوض ومجموعته المؤلفة من خمسة اشخاص داخل المخيم او عن مغادرتهم المخيم وذلك منذ اسبوعين

  .اي منذ ان طالب الجيش من الفصائل الفلسطينية تسليمهم
 ٢٨/١١/٢٠٠٨شرق األوسط، ال

  
  ليفني تطالب اولمرت باالستقالة فورا ومكتبه يؤكد انه باق حتى تشكيل حكومة جديدة .١٧

استبعدت أوساط رئيس الحكومة اإلسرائيلية اولمرت أن يتجاوب األخيـر مـع            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
اً من منصبه على خلفية إعالن      وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بأن يستقيل فور      " كديما"مطالبة زعيمة حزبه    

الفـواتير  "المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز نيته تقديم الئحة اتهام ضد اولمـرت فـي ملـف                 
  .والذي ينسب إليه تهم الغش والخداع" المزدوجة

ورأى معلقون في احتمال أن يخلي اولمرت كرسيه لتشغله القائمة بأعماله ليفني، ضئيالً خصوصاً علـى                
وزير الدفاع ايهود باراك    " العمل"الضغينة بين الشخصيتين واتهام اولمرت لليفني بالتآمر مع زعيم          خلفية  

  .إلطاحته وإرغامه على إعالن استقالته قبل ثالثة اشهر
البرلمانية أمس قرار المستشار تقديم الئحة اتهام ضد اولمـرت          " كديما"واعتبرت ليفني في اجتماع كتلة      

ال يـسمح لنفـسه     " كـديما "مضيفة ان   ". يوماً صعباً ودراماتيكياً للدولة   "ى دفوعه،   بعد جلسة االستماع إل   
ونحـن بـصدد معـايير      "وتابعت أن قرار المستشار هو حدث بالغ األهمية،         . معايير غير مالئمة كهذه   

هذه المعايير هـي القاعـدة لثقـة        . أخالقية وموقف حزبنا األخالقي الذي رفع راية اتباع معايير مناسبة         
  ".لجمهور بمؤسساته، وهو ليس شأن اولمرت وحده بل مسألة عامةا

وتابعت ان المطلوب من اولمرت اإلعالن اآلن عن عجزه عن مواصلة اداء مهماته على رغم أنه رئيس                 
وذكّرته بأنه بنفسه طالب الرئيس اإلسرائيلي موشي كتساف باالسـتقالة الفوريـة مـن              . حكومة انتقالية 

ستشار القضائي دعوته لكتساف الى جلسة استماع تمهيداً لتقديم الئحة اتهام ضـده             منصبه غداة إعالن الم   
  .باالغتصاب

لكن علـى اولمـرت أن يـدير        "وأضافت أنه يحق لرئيس الحكومة كما لكل مواطن الدفاع عن براءته،            
 ال تـستطيع أن   "وأضافت ان دولة إسرائيل     . وليس من كرسي رئيس الحكومة    " معركته من بيته كمواطن   
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إنه امتحان أخالقي وعملي، وعلى     ... تحتمل يوماً إضافياً واحداً يبقى فيه اولمرت رئيس حكومة بالوكالة         
  ".كديما أن يقول رأيه في يوم كهذا

وكانت أوساط قريبة من ليفني سبقتها في مطالبة اولمرت بالخروج في إجازة قسرية وتسليم ليفني الزمام                
يلحق ضرراً بالغاً بالحزب    " تعنته بالبقاء في منصبه   "رية بداعي أن    لتتمكن من تصريف شؤون الدولة العب     

  .في معركته االنتخابية الحالية
لكن هذه المطالبة وقعت على آذان صماء، خصوصاً مع إعالن واضح من مكتـب اولمـرت ان مـسألة     

مـرت أن   سبق ألول : "وجاء في البيان  . إعالن عجزه عن مواصلة مهماته ليست على جدول أعماله البتة         
إنـه  . قدم استقالته، وال جديد في إعالن المستشار وال معنى له وال مبرر قانونياً أو آخر ليعلن عن عجزه                 

يعتزم اداء مهماته حتى تشكيل حكومة جديدة كما ينص عليه القانون، ومـن منطلـق مـسؤوليته إلدارة                  
  ".شؤون الدولة

  ٢٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

  "إسرائيل"يقلق " بيت العنكبوت "تعميم نظرية": إسرائيلية"دراسة  .١٨
أن تغير دول معادية هيكلية جيوشها      " إسرائيلية"تتوقع دراسة استراتيجية     : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

على غـرار أسـلوب     " حرب العصابات "النظامية وطرق قتالها باالنتقال لنظام حربي يعتمد على أساليب          
  ".كبوتبيت العن"حزب اهللا، وتحذر من تبني نظرية 

من أن تبني دروس    ) ٩٦مذكرة رقم   " (معهد دراسات األمن القومي   "وتحذر الدراسة الصادرة عما يسمى      
حربي الخليج األولى والثانية نموذجا لحرب مستقبلية مقابل جيش نظامي من شأنه التضليل، الفتة إلى أن                

  .ريا بديال ومضاداالجيش العراقي لم يتكيف لمواجهة الجيش األمريكي ولم يطرح مفهوما عسك
، أن قدرات التدمير بأحجـام كبـرى   "الصراع على طبيعة الحرب القادمة"وتوضح الدراسة وهي بعنوان   

القائمة علـى توظيـف التكنولوجيـا الدقيقـة          (RMAالمعتمدة في نظرية القتال األمريكية المعروفة ب        
 من شأنها دفع    ٢٠٠٦عام  " سرائيلياإل"، وتجارب حزب اهللا الناجحة مقابل الجيش        )واالتصاالت المتقدمة 
  ".حرب العصابات"جيوش نظامية لتبني 

عـدم  "ومن مخاطر انتصارها مـن خـالل        " بيت العنكبوت "في المقابل تحذر من تبني دول كهذه نظرية         
وتشير إلى أن حرب لبنان الثانية شـكلت تحـديا كبيـرا             ".إسرائيل"في حرب استنزاف تحبط     " الخسارة

وتوضح أن حزب اهللا ركز     . والغرب" إسرائيل"تقليدية المعتمدة من قبل الواليات المتحدة و      لنظرية القتال ال  
) أمين عام الحـزب الـسيد     (جهوده في تلك الحرب على استهداف مركز ثقل استراتيجي مركزي أسماه            

  ".بيت العنكبوت"حسن نصر اهللا 
  ٢٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  طة لتحفيز االقتصاد يوافقون على خ"اسرائيل"صانعو السياسة في  .١٩

وافق صانعو السياسة في اسرائيل يوم الخميس على خطـة لمكافحـة األزمـة فـي                : رويترز - القدس
لحماية أموال صـناديق    " شبكة أمان "االقتصاد االسرائيلي وطلبوا من وزارة المالية توسيع اقتراح لتقديم          

المشاركة فـي االئـتالف الحـاكم       واستدعى رئيس الوزراء ايهود أولمرت رؤساء األحزاب         .المعاشات
 مليـار   ٢١,٧وزعماء المعارضة لدراسة خطة لزيادة االستثمارات في مشاريع البنية التحتية الي حوالي             

 مليار شيقل في مسعى لتخفيف نقص في االئتمـان          ١١وضمان ديون قيمتها    )  مليار دوالر  ٥,٥٦(شيقل  
  .ودعم سوق سندات الشركات

المناقشة التي جـرت اليـوم      "  الوزراء عن اولمرت قوله اثناء االجتماع        ونقل بيان أصدره مكتب رئيس    
وتغليـب مـصلحة    ... كانت مهنية وفعالة وأنا سعيد انه جرى تنحية الخالفات السياسية والحزبية جانبـا            
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وقال أولمرت انه حدد مهلة حتى يوم السبت لـوزارة الماليـة وبنـك اسـرائيل                 ."االقتصاد االسرائيلي 
  .ع خطة جديدة لضمان اموال صناديق المعاشاتالمركزي لوض

  ٢٧/١١/٢٠٠٨رويترز، 
  
  القادمة بمساعدات إلى غزة ة تلمح إلمكانية منع السفينة الليبي"إسرائيل" .٢٠

نقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس عن مسؤول أمني كبير تحذيره للسفينة :  ضياء الكحلوت- غزة 
لقد سمحنا في السابق بدخول مساعدات من هذا القبيل لكن  "الليبية القادمة بمساعدات إلى غزة، وقال

  ".الوضع مختلف هذه المرة
وأوضحت الصحيفة أن الجيش يستعد العتراض السفينة من خالل سالح البحرية، ومنعها من الوصول 
إلى شواطئ غزة، في إشارة إلى ورود معلومات لوزارتي الدفاع والخارجية بانطالق سفينة مساعدات 

وتهدف "ا متضامنون دوليون ومساعدات من ليبيا إلى غزة، وأنها ستصل في غضون بضعة أيام، وعليه
 ".إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة

وأضافت الصحيفة أن عدة سفن مساعدات أقلت متضامنين وصلت إلى شواطئ غزة خالل الشهرين 
ي الدفاع والخارجية عدم اعتراض تلك السفن، الماضيين، وتقرر في حينه بعد تقدير الموقف بين وزارت

 . ولكن اليوم توجد تكهنات أمنية باعتراض السفينة الليبية في عرض البحر
 ٢٨/١١/٢٠٠٨العرب، قطر،  

  
  ة جراء الحصار شبكات كهرباء في غزانهيار .٢١

امس أن بعض شبكات الكهرباء بدأت غزة، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع :  د ب ا- غزة 
تتعرض النهيار حقيقي بسبب عدم السماح بإدخال مواد الصيانة الالزمة جراء اإلغالق اإلسرائيلي 

  .المتواصل لمعابر القطاع ومنع توريد قطع الغيار المطلوبة
إن بعض محوالت "وقال جمال الدردساوي مدير العالقات العامة في الشركة في تصريح صحفي مكتوب 

حتراق بسبب شدة التحميل عليها منها محوالت لعدة آبار ومناطق سكنية التوزيع في الشركة بدأت باال
 ".مأهولة غرب مدينة بيت الهيا شمال القطاع وفي شرق غزة

وشدد على أن مخازن الشركة في قطاع غزة خالية من أي احتياطي لهذه المواد والتجهيزات، خاصة أن 
 .األشهر الطويلة للحصار استنفدت كل المواد

 .سؤول الفلسطيني الهيئات الدولية التدخل لدى االحتالل إلدخال تلك الموادوناشد الم
  ٢٨/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  بدء انتفاضة السفن السلمية لكسر الحصار عن غزة : الخضري .٢٢

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بدء تحقق انتفاضة السفن : غزة
 .رائيلي عن قطاع غزةالسلمية لكسر الحصار اإلس

وأشار الخضري، إلى أن سفينة قطرية جديدة ستبحر خالل األيام القادمة من ميناء قبرص متجهة نحو 
والمقرر وصولها يوم االثنين القادم وهي " المروة"غزة تحمل مساعدات إنسانية، بعد إبحار السفينة الليبية 

 .محملة بمواد إغاثية بخمسة عشر مليون دوالر
  ٢٨/١١/٢٠٠٨ ،فلسطينصحيفة 
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  خريطة هيكلية جديدة لالستيالء على أراضي الفلسطينيين: القدس .٢٣
 أمس، أنه تقدم، باسم ١٩٤٨ المعني بالدفاع عن حقوق فلسطينيي العام ،"عدالة"أعلن مركز : رويترز

ريطة فلسطينيي القدس المحتلة، باعتراض رسمي إلى مجلس التنظيم والبناء اإلسرائيلي على مشروع خ
 . هيكلية للمدينة، ترمي إلى االستيالء على أراض واسعة للمقدسيين

 عاماً، يهدف إلى فرض غالبية سكانية يهودية ٢٠وحذر المركز من أن المخطط، الذي يستغرق تنفيذه 
 . في القدس وحولها، مؤكداً أن في ذلك انتهاكا للحقوق الدستورية لسكان األحياء الفلسطينية في المدينة

 في القدس، "تخصيص أراض واسعة للشوارع وللسكة الحديدية"شار المركز إلى أن الخريطة تتضمن وأ
تياطي لفلسطينيين إلى جانب المس باحإلى مصادرة جارفة ألراض تابعة للسكان ا"األمر الذي سيؤدي 
 . كن في األحياء الفلسـطينية، كما أنه سيقلص مساحات األراضـي المعدة للس"األراضي المتبقي

 ٢٨/١١/٢٠٠٨السفير،  
 
   تحث الدول العربية على استضافة فلسطينيي العراق حقوقيةمنظمة .٢٤

، جامعة الدول العربية للقيام بواجباتها تجاه فلسطينيي العراق "أصدقاء اإلنسان الدولية"دعت منظمة : افيين
  .وعدم تركهم محصورين ومعزولين في الصحراء وعلى الحدود السورية العراقية

، "قدس برس"طالبت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقراً لها؛ في بيان صادر عنها بهذا الشأن وتلقته و
االمين العام لجامعة الدول العربية والمسؤولين العرب بالعمل على إنهاء معاناة أالف الالجئين 

ار العراقية  في كل من مخيم الوليد في صحراء األنب٢٠٠٦الفلسطينيين والمستمرة منذ أواخر عام 
ومخيمات التنف والهول على الحدود السورية ـ العراقية، وكذلك الفلسطينيين ممن بقوا في العراق 

  .وخاصة في مجمع البلديات الفلسطيني في العاصمة العراقية بغداد
اتخاذ موقف إنساني موحد من أجل استضافتهم على "كما وحثت المنظمة الحقوقية الدول العربية إلى 

ها؛ أسوة بدولتي السويد وتشيلي اللتين استضافت كل منها العشرات منهم، ونقلهم من الصحراء أراضي
إلى أماكن تصلح للمعيشة البشرية داخل هذه الدول، خاصة دولة السودان التي أبدت من قبل إهتمام 

  .، وفق قولها"بقبولهم للعيش على أراضيها
  ٢٧/١١/٢٠٠٨، قدس برس

 
 يب األسرى تطبق بحذافيرها في أقبية التحقيق وثيقة تعذ: أسرى محررون .٢٥

أكد عدد من األسرى المحررين من سجون االحتالل المعلومات التي تداولتها الصحف  :رام اهللا
والتي تشرع " شاباك"اإلسرائيلية مؤخرا حول وثيقة رسمية لجهاز المخابرات الداخلية اإلسرائيلية 

قيق مع األسرى الفلسطينيين في المنشآت االعتقالية ومراكز استخدام التعذيب بطرق ووسائل عدة في التح
 .التحقيق المختلفة

أوضح الباحث في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة، أن هذه الحلقة ليست بالجديدة أو المفاجئة لسلوك و
ر م، في إطا١٩٦٧مؤسسات االحتالل المختلفة، وأنها تضاف لسلسلة حلقات التعذيب التي بدأت منذ العام

سياسة ثابتة ممنهجة، حظيت الحقاً بغطاء قانوني وحصانة قضائية، تهدف إلى تعذيب األسرى 
 .الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل بهدف تدمير المعتقل نفسياً وجسدياً

 أسيرا، نتيجة التعذيب المميت في أقبية ٧٠م ولغاية اليوم استشهد ١٩٦٧إنه ومنذ العام : وأضاف
 .التحقيق
ممن اعتقلوا تعرضوا  % ٩٥إن الضرب هو األسلوب األكثر شيوعاً حيث إن ما نسبته تقارب : فوأضا

 % ٨٢للوقوف فترة طويلة، و % ٨٩تعرضوا للحرمان من النوم، فيما تعرض  % ٩٠للضرب، و
 .تعرضوا للشبح والحرمان من الطعام والشـراب
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م من مكث ساعات وأياماً فيما تُعرف تعرضوا للبرودة أو الحرارة الشديدة، ومنه % ٥٥إن : وقال
تعرضوا للضغط على الخصيتين، وإن هناك أشكاال أخرى من التعذيب  % ٥٠بالثالجة، وإن أكثر من 

تعرض لها البعض بنسب أقل ومتفاوتة مثل التعرض للهز العنيف والتعري والتحرش الجنسي والتهديد 
 .  ة، وغيرهاباالغتصاب، وإدخال عيدان ثقاب في األعضاء التناسلي

   ٢٨/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  إسرائيليلمشاركة وفد  الوفد الفلسطيني يقاطع منتدى المجتمع المدني في قطر .٢٦

قاطعت شبكة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، منتدى المجتمع المدني الذي :  هديل رشاد- الدوحة 
ؤتمر القمة الدولي الثاني المعني بتمويل التنمية يقام حاليا بدولة قطر ويستمر لمدة يومين تمهيدا النعقاد م

وجاءت المقاطعة ببيان رسمي تضمن أسباب المقاطعة التي تعود لمشاركة وفد  . السبتأعمالهالذي تبدأ 
  .  في مؤتمر القمة السبتإسرائيلي

 ٢٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   غزةتطالب مصر والسعودية بتسهيل مرور حجاجفي فلسطين  علماء مجموعة .٢٧

قامت مجموعة من علماء القدس والداخل الفلسطيني بإرسال برقية مستعجلة : زهير اندراوس - الناصرة
إلى العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز والرئيس المصري محمد حسني مبارك يطلبون منهما 

  .تسهيل مرور حجاج قطاع غزة لتأدية مناسك الحج لهذا العام
  ٢٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   ٢٠٠٠ مواطنا بعد االعتقال منذ عام ١٥٠ أعدمت "إسرائيل": قراقع  .٢٨

 مواطنا تم ١٥٠ ذكر النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي، أن : وفا -بيت لحم
  .٢٠٠٠إعدامهم بعد اعتقالهم من قبل االحتالل منذ عام 

 كانت إعدامات ٢٠٠٠ع انتفاضة األقصى عام وقال، في بيان صحفي صدر عنه اليوم، إنه منذ اندال
خارج نطاق القضاء وجرائم حرب القت غطاء قانونيا من المؤسسة القضائية اإلسرائيلية وبقرار سياسي 

  .من الحكومات اإلسرائيلية
  ٢٧/١١/٢٠٠٨وكالة وفا، 

  
      صحفيات فلسطينيات يطالبن اإلعالم الغربي بالحياد .٢٩

ت مجموعة من اإلعالميين الفلسطينيين من الصحفيين الدوليين بضرورة طالب:  تامر أبو العينين-جنيف
التعامل مع الشأن الفلسطيني بالمزيد من الموضوعية والحياد، والنظر إلى القضية من أبعادها المختلفة، 

 . والسيما المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة
لألمم المتحدة بجنيف بعض اإلعالميين جاءت تلك المطالب في لقاء استضاف فيه المقر األوروبي 

 . الفلسطينيين بنادي الصحافة السويسري
 ٢٧/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
 األولوية اإلسرائيليين في الهند بوضع قضية أبنائهم في ي يطالبون خاطفاألسرىأهالي  .٣٠

ين في مدينة ناشد أهالي األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية خاطفو الرهائن اإلسرائيلي: غزة
مومباي الهندية، وضع قضية أبناءهم األسرى في سجون االحتالل في مقدمة مطالبهم من أجل مبادلتهم 
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خالل عملية استهدفت عدة ) ٢٦/١١(وكان عدد من المسلحين احتجزوا أمس األربعاء  .وإطالق سراحهم
  . أماكن في مدينة مومباي الهندية عدد من اإلسرائيليين كرهائن

  ٢٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس
 
  عيد ال وعداً بعودتهم قبل عباسمبعدو كنيسة المهد يتسلّمون من : غزة .٣١

 مبعداً ، خالل ٢٦تسلم مبعدو كنيسة المهد في بيت لحم في قطاع غزة البالغ عددهم  :فايز أبوعون
 األسبوع الماضي، وعداً من الرئيس محمود عباس بعودتهم إلى بيت لحم قبيل عيد األضحى، على أساس

وعد كانت الحكومة اإلسرائيلية وعلى لسان رئيس وزرائها إيهود أولمرت قطعته على نفسها في اللقاء 
األخير الذي جمع بينهما، وذلك في إطار ما سمته إسرائيل بحسن النوايا لإلفراج عن معتقلين في سجونها 

  .وعودة مبعدين
  ٢٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين،  

  
  على وشك النفاداألوراق النقدية : غزةقطاع  .٣٢

 يواجه أزمة في األوراق المالية اآلخذة في النفاد حيث أدى الحصار االسرائيلي إلى  غزة بات قطاع
ووفقا لبروتوكول باريس، . وقف تدفق الشيكل االسرائيلي وهو العملة الرسمية المستخدمة في قطاع غزة

سرائيل هي المسؤولة عن إمداد وهو جزء من اتفاق أوسلو، فانه ال يوجد بنك مركزي فلسطيني، وإ
  النظام المصرفي الفلسطيني باألوراق المالية

وقد اعترفت البنوك الفلسطينية بانه ليس لديها من السيولة ما يكفي للوفاء بالمطالب اليومية منذ بداية 
ل  مليون شيك٤٠٠فاسرائيل لم تسمح بشحن النقود منذ أكتوبر الماضي وغزة تحتاج إلى . الشهر المقبل

   . شهريا لتحل محل النقود القديمة
  ٢٨/١١/٢٠٠٨بي بي سي 

  
     مع زميلهما أردنيان بإسرائيل يرفضان زيارتهما تضامناأسيران .٣٣

أفادت عائلتا أسيرين أردنيين في السجون اإلسرائيلية بأنها لم تتمكنا من زيارة :  محمد النجار- عمان
 رفضهما استقبال ذويهم تضامنا مع األسير األردني أبنيها المعتقلين في سجن هداريم اإلسرائيلي بسبب

 . عبد اهللا البرغوثي الموضوع في العزل منذ ست سنوات ويعاني وضعا صحيا مترديا
 ٢٧/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

 
  ينظم مسيرة جماهيرية تضامنا مع غزة "العمل االسالمي" .٣٤

لى مسيرة جماهيرية امس في نظم فرع حزب جبهة العمل االسالمي في عمان االو:  عمان- الدستور
يتعرض "ونصرة للشعب الفلسطيني الذي .. الهاشمي الشمالي، تضامنا مع المحاصرين في قطاع غزة

 ". لمأساة انسانية رهيبة
  ٢٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 

 
 فتح سفارة فلسطين بدال من بعثة لمنظمة التحرير  اللبناني يوافق على  مجلس الوزراء .٣٥

 جلسة ماراتونية امس استمرت زهاء ست ساعات، الموافقة على انشاء قرر مجلس الوزراء، خالل
 وقال" منظمة التحرير الفلسطينية"عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطين وفتح سفارة لها بدال من بعثة 

البحث في قضية فتح سفارة لدولة فلسطين بدال من بعثة جرى : رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة
، وبعد المناقشة قرر مجلس الوزراء الموافقة على انشاء عالقات « الفلسطينيةمنظمة التحرير»لـ
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دبلوماسية مع دولة فلسطين على ان يحدد مجلس الوزراء تاريخ بدء االجراءات الثنائية اآليلة الى وضع 
 . هذا القرار موضع التنفيذ

 ٢٨/١١/٢٠٠٨السفير،    
  
 ألطراف الفلسطينيةمصر تقف على مسافة واحدة من كل ا: الغيطأبو  .٣٦

 أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أكد ٢٨/١١/٢٠٠٨ البيان، اإلمارات، ذكرت صحيفة
على "لمساعدة حركتي فتح وحماس " النية المؤكدة"خالل مؤتمر صحافي عقده أمس، بأن لدى مصر 

مائدة الحوار وبناء موقف فلسطيني والتوصل إلى توافق على النقاط األربع التي شملها قرار العودة إلى 
تفضل عدم وجود "وذكر أبو الغيط بأن الرؤية المصرية ". وزراء الخارجية العرب الطارئ أول من أمس

 بضرر ورأى بأن القضية الفلسطينية كانت ستصاب. للحصول على نتائج الحوار الفلسطيني" سقف زمني
إذا تم التركيز على "أو " االستمرار في منصبه"كبير ما لم يتم مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وأوضح أبو الغيط بأن الموقف المصري من موضوع الحصار شرح ".  يناير لالنتخابات٩موعد 
ود المصرية قلنا بأنه يوجد معبران أحدهما يسمى كرم أبو سالم وهو على الحد"بالكامل، مضيفاً 

لكن المشكلة أن القيادات في غزة ال يرغبون في . اإلسرائيلية الفلسطينية ومهيأ لعبور الشاحنات واألفراد
  ". ، أما المعبر اآلخر فهو بوابة صغيرة"إسرائيل"استخدام هذا المعبر ألنه يمر بهم عبر 

ط أكد أن مصر تقف على محمود النوبي، أن أبو الغي عن، ٢٨/١١/٢٠٠٨األهرام، وأضافت صحيفة 
وشدد ابو الغيط علي ان مصر سوف تستمر في جهود الحوار . مسافة واحدة من كل االطراف الفلسطينية

للشعب " اسرائيل"الفلسطيني وجمع الشمل، مؤكدا ان الطرح بعد قتال الفلسطينيين بعضهم بعضا وضرب 
ئة بين حماس والفصائل في غزة الذين األول تحقيق التهد: الفلسطيني كان التحرك المصري في إطارين

، وهدفنا حماية الشعب الفلسطيني وتأمين قوته، والثاني لم شمل "اسرائيل"قبلوا وقف اطالق النار مع 
  .وتأمين مصالحهم حتى ال تضيع االمور" اسرائيل"الفلسطينيين بما يؤمن وضعا فلسطينيا للتفاوض مع 

  
  اج للوقوف على مسافة واحدة من فتح وحماسسورية هي التي تحت:  على المعلمردامصر  .٣٧

شدد مصدر مصري مسؤول، أمس، على أن القاهرة تسعى لتحقيق الوفاق :  كفاح زبون- رام اهللا 
ونقلت وكالة . الوطني بين كافة الفصائل الفلسطينية بدافع الحرص على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

مصدر، الذي لم تذكر اسمه، القول تعقيبا على دعوة وزير عن ال) أ.ش.أ(أنباء الشرق األوسط المصرية 
الخارجية السوري وليد المعلم إلى مصر خالل اجتماع مجلس الجامعة العربية أمس بالقاهرة، بأن تقف 

منطق األمور، والعديد من المواقف والتصرفات "على مسافة واحدة من حركتي فتح وحماس، إن 
وأضاف ". وجيه هذه الدعوة لسورية ذاتها، وعلى وجه الخصوصوالحقائق المعروفة، إنما يقتضي ت

 ".تترفع عن الدخول في مثل هذه المزايدات والمهاترات"المصدر، أن مصر 
  ٢٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

   
  دور عباس محوري ونخشى فراغ الساحة الفلسطينية: الفيصل .٣٨

في مشترك واألمين العام للجامعة قال األمير سعود الفيصل، في مؤتمر صح : أشرف الفقي- القاهرة 
إذا لم يجد الفلسطينيون حال "العربية عمرو موسى في ختام االجتماع في ساعة مبكرة من صباح أمس، 

، ولفت إلى ثقة وزراء الخارجية العرب وتقديرهم "لخالفاتهم عند مصر، فإن أي جهد لن يكتب له النجاح
وردا على سؤال حول المخاوف من أن تنتهي والية . صائلللجهود المصرية الساعية إلى التقريب بين الف

نحن نسعى أال يحدث فراغ في "الرئيس محمود عباس مع استمرار الخالفات الفلسطينية، قال الفيصل 
الساحة الفلسطينية وفي حال حدوثه ستكون كارثة حقيقية، مؤكدا أهمية دور الرئيس عباس المحوري 
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أما موسى فكشف عن رسالة تلقتها الجامعة ". في البيان الصادر عنهموهو ما عبر عنه وزراء الخارجية 
قمت بإطالع وزير الخارجية المصري "وقال ، من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

، مؤكدا أن األسابيع القليلة المقبلة ستشهد "وعدد من وزراء الخارجية العرب على تفاصيل تلك الرسالة
  .لساحة الفلسطينيةنشاطا كبيرا على ا

  ٢٨/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
  ورقة عربية عن السالم تنقلها السعودية إلى إدارة أوباما: الغيطأبو  .٣٩

كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الدول العربية تعتزم إرسال ورقة إلى : القاهرة
ة العربية في شأن عملية السالم، على أن االدارة األميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما تتضمن الرؤي

  . تتولى المملكة العربية السعودية نقل الرسالة بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب
  ٢٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 

 
  القاهرة تسمح لحجاج غزة بالسفر عبر رفح:  مصريإعالمي .٤٠

ة ابراهيم الدراوي، عن مصدر أمني نقل اإلعالمي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطيني: القاهرة
مسؤول قوله، إن السلطات المصرية قررت السماح لحجاج غزة العالقين على معبر رفح بالعبور آلداء 

  .فريضة الحج
  ٢٧/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
  التالسن بين المعلم وعريقات نتيجة حتمية لفشل الخيار السياسي : كتاب وسياسيون .٤١

صادر ساسية وإعالمية مصرية وفلسطينية وسورية التالسن الذي وصفت م: القاهرة، باريس، دمشق
جرى، مساء أمس االربعاء، في مقر جامعة الدول العربية بين مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات ووزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه نتيجة طبيعية لحجم 

األرض بين أطروحتين سياسيتين إحداهما تنتمي لخط الممانعة والرفض، الخالف السياسي القائم على 
  .واألخرى على خط االعتدال والمفاوضات

  ٢٧/١١/٢٠٠٨قدس برس 
 
  سفينة قطرية تحمل مساعدات إنسانية تبحر في األيام القادمة من قبرص باتجاه قطاع غزة .٤٢

اجهة الحصار، بدء تحقق انتفاضة السفن أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمو: ألفت حداد
وأشار الخضري، إلى أن سفينة قطرية جديدة ستبحر . السلمية لكسر الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة

خالل األيام القادمة من ميناء قبرص متجهة نحو غزة تحمل مساعدات إنسانية، بعد إبحار السفينة الليبية 
وشكر .  القادم وهي محملة بمواد إغاثية بخمسة عشر مليون دوالروالمقرر وصولها يوم االثنين" المروة"

الخضري، ليبيا وقطر على دعمهما المتواصل للشعب الفلسطيني، مجدداً الدعوة للدول العربية لمواصلة 
  .دعم الشعب الفلسطيني والعمل الجدي من أجل كسر الحصار عن غزة

 ٢٨/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
  "إسرائيل" المجتمع المدني في قطر لمشاركة  الفلسطيني يقاطع منتدىالوفد .٤٣

قاطعت شبكة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، منتدى المجتمع المدني الذي :  هديل رشاد- الدوحة 
يقام حاليا بدولة قطر ويستمر لمدة يومين تمهيدا النعقاد مؤتمر القمة الدولي الثاني المعني بتمويل التنمية 

 وجاءت هذه المقاطعة، ببيان رسمي تضمن أسباب المقاطعة التي تعود لمشاركة .الذي تبدأ أعماله السبت



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ١٢٧٠:         العدد       ٢٨/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

وقال زياد عبد الصمد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية . وفد إسرائيلي في مؤتمر القمة السبت
غير الحكومية للتنمية وعضو اللجنة الدولية المنظمة للمنتدى الموازي لقمة تمويل التنمية، ان سبب 
المقاطعة يعود لرفض االجتماع مع وفد إسرائيلي في مكان واحد، اال أنه وفي هذا المنتدى الخاص 
بمنظمات المجتمع المدني ال يوجد أي شخص إسرائيلي، كما أن هذا المنتدى عقد لمناقشة األزمة المالية 

قتصادية، وأثر االحتالل واالقتصادية الدولية وسياسات وقضايا تمويل التنمية والسياسات االجتماعية واال
والحصار على الوضع االجتماعي واالقتصادي ودوره في مضاعفة الفقر، ولن يتعرض لقضايا التطبيع 

وتساءل عبد الصمد عن جدوى المقاطعة، مؤكدا أنها لن تجدي نفعاً وأن التواجد ضروري ". إسرائيل"مع 
ل عضو في منظومة االمم المتحدة وبالتالي إليصال األصوات وإيجاد الحلول، وأشار إلى ان دولة إسرائي
  .ال يمكن استثناؤها عن المشاركة أو المطالبة بعدم حضورها

  ٢٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
    إرسال مساعدة إنسانية عاجلة إلى غزةاقرر أردوغانألسد وا .٤٤

 أردوغان قرر الرئيس بشار األسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب: القدس المحتلة، القاهرة، دمشق
إرسال مساعدة إنسانية عاجلة إلى غزة والعمل على رفع الحصار المفروض عليها، حسب صحيفة البعث 

  .الرسمية
 ٢٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  نتحفظ عن المبادرة العربية:  من السفارة اإليرانيةتوضيح .٤٥

حياة اول من امس جاءنا من السفارة االيرانية في لندن، تعليقا على االعالن الذي نشرته ال: الحياة
لم تعترف يوماً بالنظام االسرائيلي غير الشرعي "وتضمن نص قرار مبادرة السالم العربية، ان ايران 
، كما انها عبرت دائما عن "١٩٧٩فبراير عام / والمصطنع منذ انتصار الثورة االسالمية في شباط

اجتماع وزراء خارجية دول منظمة تحفظها في هذا الصدد في المؤتمرات المحلية والدولية، بما فيها 
الزج بعلَم ايران في االعالن واالشارة "واعتبرت السفارة ان . ٢٠٠٣المؤتمر االسالمي في طهران العام 

الى مؤتمر طهران ليست له اسس قانونية او مشروعة بأي شكل من االشكال، ولم توافق عليه 
  ". الجمهورية االسالمية االيرانية

  ٢٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  الجبهة الوطنية العراقية تدين الحصار اإلسرائيلي على غزة .٤٦

استنكرت الجبهة الوطنية والقومية واالسالمية في العراق، اإلجراءات القمعية :  القدس العربي- بغداد 
التي اتخذتها السلطات الصهيونية في تشديد الحصار الظالم المفروض على أبناء شعبنا العربي الفلسطيني 

ي قطاع غزة وما تسبب في ويالت ومآس يندى لها جبين اإلنسانية، فضال عما رافقه من فعل والسيما ف
عسكري جبان استهدف المدنيين األبرياء العزل بغارات جوية متواصلة للنيل من صمود وإرادة الشعب 

وذكرت الجبهة، في تصريح أصدره مكتبها اإلعالمي، إن ما . المقاوم لالحتالل الصهيوني البغيض
يجري على ارض فلسطين من انتهاك للحرمات هو ذاته ما يجري على العراق وشعبه، فالعدو واحد 
واألدوات واحدة، في التنكيل والبطش والتدمير للشعبين عبر فرض جدران الفصل العنصري في فلسطين 

  ر الخريطة المحتلة، وجدران العزل الطائفي في العراق المحتل من خالل زرع كانتونات استيطانية لتغيي
  . الديموغرافية لكال البلدين
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وأعلنت الجبهة الوطنية والقومية واالسالمية وباسم كل القوى واألحزاب والتيارات والفصائل المجاهدة 
التي تنضوي تحت لوائها،عن تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني الشقيق وقواه الوطنية وفصائله 

  .المقاومة
  ٢٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
   الشرطة الفلسطينيةتدعمان تدريبأمريكا   وألمانيا .٤٧

أخذت حيث  ، تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينيةعلىألمانيا منذ أسابيع تعمل :  سمير عواد- برلين
 توفر األمن في المناطق الفلسطينية عدم التي تردد أن "إسرائيل"ـتوفير األمن لعلى على عاتقها العمل 

أريحا يقوم خبراء أمن ففي . تي تمنع التوصل إلى صلح نهائي مع الفلسطينيينمن العراقيل األساسية ال
خبراء أيضا يقوم كما . من مكتب الجنايات الفيدرالي بألمانيا بدورات تدريبية لعناصر الشرطة الفلسطينية

 أمن من الواليات المتحدة بتدريب عناصر فرقة قوى األمن الوطني وهي قوة تشابه الحرس الوطني لكي
فيما تجدر اإلشارة إلى أنه كان قد تم . تعمل مستقبال في دعم الشرطة وأجهزة األمن األخرى

تحت إشراف االتحاد   في قطاع غزة١٣٠٠ عنصر في الشرطة المدنية بالضفة الغربية و٦٧٠٠تعيين
  .األوروبي

ى دورات سميث قائد مهمة الشرطة األوروبية الذي يشرف علاأللماني كولين يسمح ومن جهة أخرى 
ألنه ينحدر من جمهورية إيرلندا  ،"إسرائيل"ـتدريب الشرطة الفلسطينية لنفسه توجيه انتقاد غير مباشر ل

 علنا بسبب عقدة الذنب وخشية تعرضهم "إسرائيل"كثير من األلمان انتقاد  حيث يخشى وليس من ألمانيا
  .للمالحقة واالنتقاد وبالتالي خسارة وظيفة العمل

  ٢٧/١١/٢٠٠٨الراية، قطر، 
 

 يهود اميركيون يدعون اوباما لنقل سفارة واشنطن الى القدس  .٤٨
دعت مجموعة من اليهود االميركيين الرئيس االميركي المنتخب باراك اوباما :  أ ف ب- القدس المحتلة 

الى نقل سفارة الواليات المتحدة من تل ابيب الى القدس في خطوة امتنع الرؤساء االميركيون حتى االن 
 من اليهود ١٠٠نحو لتجمع ذلك خالل و . اتخاذها نظرا للجدل القائم حول وضع المدينة المقدسةعن

 في القدس الغربية القامة السفارة االميركية ١٩٩٥المتشددين في موقع اختاره الكونغرس االميركي عام 
  .في المستقبل

  ٢٨/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  

  م شامل في المنطقةمبادرة السالم العربية تقدم إطارا لسال: رايس .٤٩
 إن مبادرة السالم العربية  رايس قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا:  من محمد سعيد- واشنطن 

 بل تقدم إطارا واسعا لسالم شامل في ، اإلسرائيلي–ليست مطروحة فقط لتسوية الصراع العربي 
هود اولمرت يواصل مناقشاته مع وأضافت إن رئيس حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلية إي. المنطقة

 .رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في محاولة لتضييق هوة الخالفات بشأن العديد من القضايا
وأن الجانبين يواصالن جهودهما .  أولمرت قرر االفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيينمؤكدة أن

نطن ستنظر فيما يمكن أن يحققاه خالل الشهرين  وأن واش.للوفاء باألهداف التي وضعتها عملية أنابوليس
  .المقبلين

  ٢٧/١١/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
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   بقيمة مليوني دوالر لدعم البنى التحتية في الـمدارساالحكومة النرويجية توقع اتفاق .٥٠
ون  مليون كر١٤، اتفاقية بقيمة الفلسطينية وزارة التربية والتعليم العالي  النروج معوقّعت: رام اهللا 
  .؛ من أجل دعم البنى التحتية في الـمدارس)ما يقارب مليوني دوالر(نرويجي 

  ٢٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
 
  خطة عمل العام الـمقبل ستعرضاني  الفلسطينيةيطتخطوزارة ال ويسفونالي .٥١

اون سبل التع في رام اهللا الفلسطينية وزارة التخطيط والعملو استعرضت منظمة اليونيسف  : رام اهللا 
باترشيا ماكفيابيس وفي هذا الصدد أعربت .  الفلسطينيينالـمشترك من اجل تقديم حياة افضل لألطفال

عن شكرها لكافة الدول التي قدمت الدعم الـمالي لبرامج  في فلسطين الـممثلة الخاصة لليونسيف
  . مليون دوالر١٨بـ  الطفولة والتي قدرت

  ٢٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   احتجاز إسرائيليين في مركز يهودي في بومباي الهنديةعنأنباء  .٥٢

 ان اطالق نار كثيف تفجر يوم الجمعة بعد انزال رجال كوماندوس  عيان شاهدذكر: )رويترز(نيودلهي 
بطائرات هليكوبتر على سطح مركز يهودي في مومباي يتحصن فيه مسلحون يشتبه بأنهم متشددون 

  . على االقلاسالميون يحتجزون عشرة اسرائيليين
  ٢٨/١١/٢٠٠٨رويترز، 

 
  خدام وطارق عزيز خططا إلطاحة عرفات في المجلس الوطني لكنه خرج منتصراً: ربهعبد  .٥٣

خوفه األول كان من األنظمة التي . كان ياسر عرفات يسبح في مياه عربية شديدة التعقيد: غسان شربل
لهذا مرت عالقاته ببغداد . فلسطيني المستقلترفع شعارات قومية وال تستسيغ تشديده الدائم على القرار ال

  .ودمشق بفترات صعبة تخللتها مواجهات
ذات يوم دعا القذافي، وبحضور الرئيس . عالقات عرفات مع العقيد معمر القذافي لم تكن سهلة ايضاً

لكن . الى اجتماع في بنغازي هدفه تطويق عرفات» فتح«حافظ األسد، الفصائل الفلسطينية باستثناء 
كان ياسر عبد ربه . رفات الذي كان مقيماً على بعد أمتار عرف بتفاصيل االجتماع قبل صياح الديكع

  .شريكاً في ذلك االجتماع
  .وهنا نص الحلقة السابعة

  على ابو عمار من ابو صالح وجماعته؟» فتح«ما قصة االنقالب داخل > 
سبب بسيط هو أن البضاعة الحقيقية وهي كانت تكرهه ل.  أبو عمار كان يخاف من األنظمة القومية- 

على خالف بقية . لهذه األنظمة كانت القضية الفلسطينية، وجاء عرفات لينتزع منها هذا البضاعة
  .األنظمة، عند البعث بشقيه السوري والعراقي، كان الموقف هكذا

ناً كامالً، ثقافته شفهية، أبو صالح كان إنسانا بسيطا للغاية، لم يقرأ في حياته كتابا، ال يتقن القراءة اتقا
وبعد . مصدرها بمعظمه من زمالئه اليساريين وازدادت مصادرها خالل صداقاته لقادة اليسار اللبناني

عاد أبو صالح إلى بيروت بعد لقائه الرئيس . تقرب القيادة السورية منه اخذ يشعر ان له أهمية خاصة
. ين إلى ما بعد خروج الفلسطينيين من بيروتاستمرت عالقته بالسوري. حافظ األسد وكأنه شخص آخر

أنا كنت في سورية بين عامي . مع أبو موسى» فتح«أبو صالح هو الذي قاد االنقالب الداخلي في 
صار يدعوني إلى لقاءات سرية في .  بعدما تورط أبو صالح في الحرب على طرابلس١٩٨٥ -  ١٩٨٤

. يتم من خاللها تهريبه من دمشق إلى الخارجبيوت في دمشق، ويبحث معي في السبل التي يمكن أن 
كان . كان يعاني أزمة حادة في رئتيه وكانتا شبه عاطلتين عن العمل، لكنه مع ذلك ظل يدخن بشراهة

لكنه مات في دمشق، من دون أن يسمح له . يريد أن يخرج لتلقي العالج في ألمانيا الديموقراطية
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كنت اذهب إلى تونس وأعود . ما بشكل كامل على كل ما فعلأبو صالح كان في آخر حياته ناد. بالخروج
  .بمن فيهم أبو عمار» فتح«ويرسل معي باستمرار رسائل محبة إلى بقية زمالئه في حركة 

ولما مات أبو صالح كنا في زيارة . األشخاص الذين حقد عليهم كانوا قلة. أبو عمار كان ال يحقد كثيرا
فذهب أبو عمار لزيارة عائلة أبو صالح . ادة العالقات معهم إلى حد ماالى دمشق، ألننا كنا بدأنا في إع

في بيتهم في دمشق وقدم لهم العزاء وأبدى استعداده لمساعدتهم بشكل كامل، وأنا أعرف أنه كان 
  .يساعدهم

  رداً على ذلك عاد عرفات إلى طرابلس؟> 
قمنا بمغامرة، .  محمود درويشزرته هناك مع.  رجع عرفات إلى طرابلس إلحباط أهداف االنقالب- 

ذهل . دخلنا لبنان وطلعنا من طريق الهرمل، ووصلنا إلى طرابلس عبر زغرتا وبشري وهذه المناطق
. كان يحفر في جبل تربل ويستعد لحرب طويلة األمد. ابو عمار لما شاهدني أنا ومحمود درويش قادمين

. لما تهدم البيت فوق رأسه، يعود فيبنيه من جديدشعرنا بتعاطف شديد معه، ألن هذا الرجل مثل النملة، ك
وأنا شاهدته نحو عشر مرات في حياتي وهو يعيد بناء البيت الذي تهدم بدأب شديد ويصير هو المشرف 

  .على كل صغيرة وكبيرة في العمل
، كان عرفات يتردد على دمشق ويعقد اجتماعات للجنة ١٩٨٣في مطلع عام » فتح«لما بدأ االنشقاق في 

في احدى المرات، كنا مجتمعين في بيت أحد . التنفيذية فيها، وكان يحاول مفاوضة االنشقاقيين من دمشق
ذهب أبو عمار ولحق به أبو . في المزة، فوجئنا بشخص جاء وطلب أبو عمار على استعجال» فتح«قادة 

ورة الخروج من سورية سألناه عن الذي  حصل، فقال أنه تم ابالغه بضر. اياد، ثم عاد أبو عمار مرتبكا
  .بسرعة ألن أمنه مهدد

المصريون كبار «: كان دائما يقول لنا. أبو عمار لم يكن يخشى أن تقوم مصر بالسيطرة على قراره
لم يكن يخشى من دول الخليج أن تسيطر عليه، ألنه . »ليسوا في حاجة للسيطرة على القضية الفلسطينية

كان يخاف .  ليست لهم مصالح إقليمية وال دعوات استراتيجيةكانت تربطه عالقات معهم، وكان يرى أن
أسوأ لحظات أبو عمار كانت عندما حصل الميثاق القومي بين سورية . فقط من سورية والعراق
، وعقد اجتماع المجلس الوطني في دمشق في ذلك العام وحصل اتفاق ١٩٧٩والعراق، اعتقد في عام 

 الوطني على الضغط للحصول على أغلبية في قيادة منظمة بين السوريين والعراقيين في المجلس
نحن في الجبهة الديموقراطية في . وبدأوا يطرحون ضرورة تشكيل قيادة جديدة. التحرير لهم ولحلفائهم

تلك المرحلة، دخلنا في هذا التواطؤ، معتقدين انه بهذه الوسيلة نستطيع إصالح المنظمة والحد من تفرد 
. م أن ذلك كان سيوقعنا في هاوية أخطر وهي الوصاية القومجية العربية عليناياسر عرفات، على رغ

وبقية الفصائل نوع من االئتالف لمحاولة » القيادة العامة«و » الصاعقة«و » الشعبية«كان بيننا وبين 
عقد في تلك الفترة، خالل . فرض تغيير القيادة والسيطرة عليها من الداخل، بما فيها إدخال احمد جبريل

أنا رأيت أبو عمار يبكي مرات قليلة أو نادرة في . المجلس الوطني، اغتيل أبو حسن سالمة في بيروت
  .حياتي، لكنني هذه المرة رأيته يبكي بحرقة

  متى كانت المرات االخرى التي بكى فيها بحرقة؟> 
  .ين مات أبو جهادوايضاً ح.  ال اذكر مرة أخرى، إال عندما ماتت أخته التي كان يعتبرها مثل أمه- 

تلك الليلة، وخالل اجتماع المجلس الوطني، عاد أبو عمار يناور من اجل إحباط تشكيل قيادة جديدة، 
وبقيت القيادة القديمة من دون تغيير، واحبط مشروع سورية والعراق . وانتهى المجلس الوطني إلى فشل

نقالب على ياسر عرفات من داخل كان طارق عزيز في دمشق مع عبدالحليم خدام يخططان لال. آنذاك
لكن ابو عمار استطاع أن يخرج منتصرا بأن عطل المجلس الوطني وانسحب وأوعز . المجلس الوطني

كان أبو صالح . فصار هرج ومرج وصراخ وفشلت الجلسة. بأن يخربوا الجلسة» فتح«لجماعته في 
  .ت، لكن فشلت المحاولةكنا نشكل اصطفافا يساريا قوميا ضد عرفا. معنا في تلك المرحلة
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  الصمود والتصدي
في الفترة نفسها دعانا العقيد معمر القذافي إلى اجتماع لجميع الفصائل ومعنا الرئيس حافظ األسد في 

وكانت المناسبة اجتماع جبهة الصمود والتصدي التي شكلت بعد زيارة السادات إلى القدس . بنغازي
وجهة إلى عرفات أن موقفه لم يكن حاسماً تجاه السادات والزيارة، وكانت التهمة الم. واتفاقية كامب ديفيد

في الحد األقصى، لم يكن عند عرفات . وأنه يرفض اتخاذ موقف قاطع بالدعوة لمقاطعة مصر وعزلها
 - لكن الحلف السوري . مانع من إدانة زيارة السادات للقدس، من دون أن تتبعها مقاطعة وحصار

ائري كان يريد القطيعة والمحاصرة الكاملتين لمصر، ورفع الغطاء عن  الجز-  الليبي - العراقي 
أبو عمار كان ال يزال يريد أن يبقي على خط مع مصر، ألنها بالنسبة إليه تعد القاعدة وعنصر . السادات
ه نزلنا إلى ما يشب. في تلك الليلة وخالل اجتماعنا في بنغازي أخبرونا بأن العقيد يريد مقابلتنا. التوازن

، جورج »الشعبية«: السرداب تحت األرض، لربما كاراج أو ما يشبهه، ووجدنا ممثلي كل الفصائل هناك
، ومن الديموقراطية أنا ونايف، وخالد الفاهوم رئيس المجلس »القيادة العامة«، »الصاعقة«حبش، 

وال أبو » فتح« نجد نظرنا حولنا فلم. حافظ األسد والقذافي كانا موجودين أيضا. الوطني آنذاك مجتمعين
بدأ القذافي بالكالم، وقال إنه دعانا إلى هذا االجتماع السري في حضور . عمار أو جماعته أو أبو إياد

  .كانت الساعة الثانية عشرة ليال. الرئيس األسد
  في أية سنة كان ذلك؟> 
أكمل القذافي كالمه . ١٩٧٨ قبل توقيع اتفاقية كمب ديفيد، لكن بعد زيارة السادات للقدس، يعني عام - 

ياسر عرفات موقفه مستسلم ويريد أن يصالح السادات، والرئيس األسد موافق : عن ياسر عرفات قائالً
الرئيس األسد كان يجلس صامتا، ويكتفي بتعابير جسدية تدل على أنه موافق على هذا الكالم، من . معي

وا في مواجهة ياسر عرفات، وأن تتكتلوا المطلوب منكم أن تقف: وأضاف القذافي. دون أن يقول أي كلمة
فتبارى الجميع في الحديث عن انه إذا . ضده وتكونوا قوة واحدة حتى نفرض عليه القرار الذي نريد
أنت لم تعطنا ما يكفي من دعم ومساندة . أردت يا سيادة العقيد أن نفرض القرار، فهذا يتطلب مستلزمات

صارت مناسبة للتشبيح، والكل يتبارى في .  على ياسر عرفاتمادية وعسكرية، بينما تتدفق المساعدات
وعندما انهوا كالمهم، قلنا انه ال يمكن أن يحصل . أما نحن فبقينا صامتين. الهجوم على عرفات وسياسته

هذا النوع من التكتالت، ألنها تضعف الحركة الفلسطينية، وإذا كانت هناك مالحظات، فياسر عرفات 
طبعا لم يكن . ن خالل الحوار وليس االستعداء أن نتمكن من تصحيح هذا الوضعقائد وطني، ويمكن م

وفي صباح اليوم التالي، التقيت أبو عمار في الفندق، وإذا به . كالمنا مرضيا بالنسبة إلى العقيد واآلخرين
وي، نعم يا اخ«: ، فقال»أي موقف؟«: سألته. »موقفك كان مشرفا. برافو عليك وعلى موقفك«: يقول لي

كان مطّلعاً على تفاصيل . »موقفك في االجتماع السري الذي عقدتموه في الليل مبارح. مفكرني نايم
وظل مصراً على موقفه بعدم القطيعة . لم أعرف من هم جواسيسه، لكن وصلته كل التفاصيل. االجتماع
  .لذلك بعد طرابلس ذهب إلى مصر ليقيم التوازن المطلوب. مع مصر

  افيابو عمار والقذ
  كيف كانت العالقة الشخصية بين ابو عمار والقذافي؟> 
الوجه األول كان فيه أبو عمار يساير القذافي، بمعنى انه .  عالقة أبو عمار مع القذافي كان لها وجهان- 

الوجه الثاني كان فيه يتصرف بشكل منفتح للغاية مع القذافي . يستمع إلى محاضراته وآرائه بصبر
 حواجز بينهما، ويلح عليه في بعض األمور من أجل دعم أو مساعدة لمنظمة وكأنهما صديقان، ال

ولم يكن يعتبر أن القذافي . التحرير من دون حرج، لكنه كان دائما يعامل القذافي بود وليس بشكل عدائي
  .يمكن أن يلحق بنا األذى

با دائما في دمشق، ويقوم مندو) المسؤول الليبي السابق(في المرحلة اللبنانية، كان عبدالسالم جلود 
عمليا، تم استيعاب جلّود من . وفي الثمانينات في حرب المخيمات أيضا كان جلود مندوبا دائما. بمساعٍ
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في » فتح«أو ما تبقى من » فتح«قبل السوريين وتجنيده للتضييق علينا ومحاصرة ياسر عرفات و 
.  أن يصلوا الى منطقة صيدا وما حولهامخيمات لبنان، بخاصة في الجنوب حيث كان متاحاً للسوريين

أبو عمار كان يشكو للقذافي باستمرار من تصرفات جلّود، وكان يرسل إليه في أوقات متفرقة مبعوثين 
ومندوبين لمحاولة كسبه، ألنه كان يظن أن كسب موقف القذافي ليس عملية صعبة، وأن األمر يحتاج إلى 

  .نت فيها حاالت من التوترمرت فترات قليلة كا. فقط اتصال وعالقات
  على رغم أن القذافي كان يمول منظمات أخرى واحمد جبريل؟> 
  . نعم، لكن أبو عمار لم يكن يعتبره خطرا سياسيا كبيرا عليه- 
  وكيف كانت عالقة عرفات مع الملك حسين؟> 
من ذكاء الملك  عندما بدأنا نعيد العالقات بعد أيلول االسود بسنوات طويلة، كان أبو عمار حذراً - 

حسين، وفي الوقت نفسه يعرف أن له عالقات متشعبة إقليمية ودولية، ويعرف أيضا أن للملك حسين 
أبو عمار كان يحاول أن يصل . تأثيراً كبيراً على الشخصيات الوطنية الفلسطينية داخل األرض المحتلة

تعرض . ١٩٨٥اق عمان عام إلى قواسم مشتركة مع الملك حسين دائما، لكن بصورة موقتة، مثل اتف
االتفاق النتقادات وهجمات، لكنه لم يسقط بسببها ال من الجانب األردني وال الفلسطيني، بل سقط بسبب 
رفض اإلسرائيليين إكمال العملية التي بدأها الملك حسين معهم وعبر األميركيين بأن أمن موقف الجانب 

كان يصارحه ببعض . ولة استيعاب ياسر عرفاتالملك حسين كان ذكيا للغاية في محا. الفلسطيني
. األمور، ويقول له إن لم يكن صراحة بل تلميحاً، بأن هذا العرض ثمة قبول إسرائيلي أو أميركي له

لكن أبو عمار كان دائما يعتبر الملك حسين المنافس الرئيسي، إلى حين . األمر الذي كان يغري أبو عمار
ذروة االحتكاك كانت قبل .  بعد االنتفاضة األولى١٩٨٨لغربية عام فك االرتباط األردني مع الضفة ا

 عندما عقدت القمة العربية في عمان، واعتبر أبو عمار أن عدم استقباله في ١٩٨٧االنتفاضة مطلع عام 
مطار عمان استقباال الئقا هو مشكلة كبيرة، وعمل منها أزمة وحاولنا تهدئته، لكن يبدو انه كان لدى أبو 

كان يحاول أن يرسل رسالة سياسية بأن هناك أزمة ويريد أن يستبق أي محاولة . حساب سياسيعمار 
يمكن أن يقوم بها سواء العراق الذي كان على عالقة جيدة مع الطرفين أو أي طرف عربي آخر لمحاولة 

  .التوفيق بيننا وبين األردن على حساب تمثيلنا لألراضي الفلسطينية
مع الملك حسين، كان أبو عمار بسبب . قة بقيت متوترة، حتى بعد االنتفاضةما حصل يومها أن العال

أذكر انه لما توصلنا الى اتفاق أوسلو جاء أبو عمار وقمنا بجولة . حذره الشديد منه ال يكاشفه بكل شيء
أرسلنا لألردنيين . عربية لنعرض فيها على عدد من الرؤساء العرب ما تم في أوسلو قبل اإلعالن عنه

. عبر سفيرنا في عمان أن أبو عمار سيأتي وعنده موضوع خطير، يتعلق باتفاق بيننا وبين اإلسرائيليين
لما جاء أبو عمار جلس، وكان الملك حسين متوقعا أن يشرح له القصة، فحكى أبو عمار بطريقة لم افهم 

الملك حسين خرج . إطالقاكلها أنصاف جمل، فيها مبتدأ وليس فيها خبر، ال تفهم منها شيئا . منها شيئا
. »هذا االجتماع زادني جهال بما حصل ولم يزدني علما بشيء«: من االجتماع مذهوال، وقال سفيرنا

لألسف بقي هذا التجاذب والحذر عند أبو عمار تجاه الملك حسين قائما حتى النهاية، وهو تجاذب 
  .الحوتخوف كانت تتخلله لقاءات مصالح في بعض اللحظات ثم افتراق مص

  حلقة اوسلو
  من كان على اطالع على اتفاق أوسلو قبل هذه الجولة؟> 
وكانت هناك رغبة . أبو مازن، أبو عالء، أبو عمار، وحسن عصفور الحقا:  كان يعرف بأوسلو أربعة- 

انتم «: أبو عمار على طريقته فاجأهم في المكتب، وكنا جالسين، وقال. عند بعضهم أن ال اعرف أنا
. هو كان يقصد أن يدخلني في الموضوع كأمر واقع، ويظهر بريئا. ارتبكوا. »عن الموضوعكلمتم ياسر 

فصرت على صلة بالموضوع منذ . »بدأ اإلخوان، وهناك محاولة لالتصال مع اإلسرائيليين«: فقال لي
دخول حاولنا أن ندفع المصريين لل. البداية، منذ بعد أول اتصال بين أبو عالء وبين شخصيات إسرائيلية
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أيضا على الخط، وأن يتولوا بأنفسهم االتصال مع األميركيين لمعرفة ما إذا كانوا على اطالع على هذا 
المصريون حاولوا االتصال مع األميركيين إال أن األميركيين لم يأخذوا الموضوع بشكل . المسار أم ال

من هنا كان أبو . سارا ذا قيمةلذلك أعطونا انطباعا وكأن األميركيين ال يعتبرون هذا المسار م. جدي
عمار ال يأخذ موضوع أوسلو على محمل الجد، إلى أن جاءت أسئلة من اإلسرائيليين وطلبوا أجوبة 

نحن كنا . عليها، وقالوا إن هذه األسئلة من رابين ويتوقف على نوع اإلجابة عنها مستقبل االتصاالت
في البداية أبو عمار لم يكن . فاوضات في أوسلونناقش داخل حلقة الخمسة بعد كل جولة حوار مسار الم
ولما بدأ . كان يعتبرها مثل المحاوالت السابقة. يأخذها على محمل الجد ولم يكن يعطها اهتمامه الكبير

أنا بصراحة كنت ألح دائما . يهتم بها بدأ يلتقي معنا ويبحث بشكل معمق وجدي كل التفاصيل والنتائج
ولألسف لم يكن هذا الموضوع يؤخذ بجدية كاملة، ألنه كان هناك . طانعلى نقطة هي موضوع االستي

تصور أنه بمجرد قيام سلطة فلسطينية على األرض، فإن االستيطان سيضمحل من تلقاء نفسه، وهذا كان 
أنا اكتشفت في ما بعد أن أبو عمار نفسه لم يكن عنده تصور حقيقي لمعنى . موقف معظم من كانوا معنا

في العادة كان أبو عمار يأتي من رام اهللا إلى عمان بطائرة هيليكوبتر، هذا بعد قيام : مثال. االستيطان
، وفي إحدى المرات كان هناك ضباب شديد، فاضطررنا إلى أن ننزل بالسيارة ١٩٩٧السلطة عام 

كن لم ي. »ما هذه؟«: على الطريق كانت هناك مستوطنات، فسألني أبو عمار. بحراسة أمنية إسرائيلية
رأى أشباه مدن . فأصيب بذهول. هذه مستوطنات معالي ادوميم: فأجبته. يعرف الجغرافيا على حقيقتها

وتقريبا مدناً مكتملة البناء وبنية تحتية متطورة مزروعة في قلب المناطق الفلسطينية وفيها شبكة طرق، 
  .لم يكن عنده تصور فعلي وحقيقي لخطر الوجود االستيطاني

أبو عمار تدخل في موضوعين .  نحاول بكل الوسائل أن نحصل على أقصى قدر ممكنفي أوسلو بقينا
كان االتفاق بصيغته األولى ينص على االنسحاب من غزة فقط، لكن أبو عمار كان يريد : بقوة، األول

كان هذا هو . موطئ قدم في الضفة، لذلك أصر على أن يشمل االتفاق في المرحلة األولى غزة وأريحا
النقطة الثانية، أبو عمار كان يريد . ة الهامة والنوعية التي قام بها أبو عمار على العملية السياسيةاإلضاف

أن يتم االتفاق مع منظمة التحرير ومعه شخصيا، وليس مع الوفد الفلسطيني الذي شكل بعد مؤتمر مدريد 
  .وكان يرأسه فيصل الحسيني

 رابين، وبعدما انهينا االتفاق عبر النروجيين وختموه أنا كنت اعرف حاييم رامون الذي كان مقربا من
في أوسلو، كنت أتحدث على الهاتف مع النروجيين بحضور كل الوفد وأبو عمار وصودف وجود احد 

المهم أننا حاولنا في تلك الليلة أن . اصدقاء الثورة والقيادة، فكاشفناه بالموضوع ألننا كنا في الليلة األخيرة
نا كنت أتولى الموضوع وأبو عمار كان سعيدا بهذا الدور، إذ كان يصر على أن أؤدي أ. نحسن الشروط
كان أهم شيء . دور المناكف، الذي يحاول أن يصر على بعض النقاط لتحسين الشروط. أنا هذا الدور

عدم المساس بمؤسسات القدس واحترام المقدسات اإلسالمية . وقتها أن نأخذ تعهدات بالنسبة إلى القدس
يعني إذا لم يكن للسلطة نفوذ على القدس، . والمسيحية واحترام دور منظمة التحرير في ما يتعلق بالقدس

فمن حق المنظمة أن تكون متواجدة داخل القدس، اصرينا على هذه النقاط في تلك الليلة خالل المكالمة 
  .تفشل العمليةهذا جعل بعض إخواننا يشعرون بالضيق ألنهم خافوا من أن . مع شمعون بيريز

  من تحدث مع شمعون بيريز؟> 
كان يقول إن . كان وزير خارجية النروج هو الوسيط بيننا.  لم يكن هناك كالم مباشر مع بيريز- 

الضيف الذي عندي يقول كذا، فما رأيكم؟ كان بيريز وقتها في النروج، لكن لم يكن هناك حديث مباشر 
آنذاك لم يكن ثمة شيء اسمه . دث معنا بطريقة مباشرةمعه، ألنه كان يرفض أن يسجل عليه أنه تح

خالل األيام التي تلت هذا رتبنا، وأنا حكيت حاييم رامون، أن يصير التوقيع في . اعتراف بالمنظمة
واشنطن على الوثيقة وليس مع الوفد المفاوض في مدريد وواشنطن، بل مع ابو عمار ومع قيادة منظمة 

  .التحرير
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  اختلفت العملية؟> 
 هنا اختلفت العملية، حتى انه لما ذهبنا إلى واشنطن، كانت الوثائق التي أعدها األميركيون للتوقيع - 

 الفلسطيني المشترك، - اتفقت حكومة إسرائيل مع الجانب الفلسطيني في الوفد األردني : عليها تقول
  .كان هذا اإلسهام الثانيوليس مع منظمة التحرير، فصححت بقلم الحبر أن االتفاق مع منظمة التحرير، و

  هل كنت في واشنطن خالل التوقيع؟> 
جاء إليه كل وزراء .  أنا كنت في واشنطن وقتها، وبعد التوقيع أقاموا لنا غداء في وزارة الخارجية- 

صار . الخارجية السابقين، كانت جلستي مع هنري كيسينجر وكان على الجهة الثانية يجلس يوسي بيلين
فضرب على الطاولة وقال . فشرحناه له. لنا عن تفاصيل االتفاق ألنه لم يكن منشوراهنري كيسينجر يسأ

جرى اعتراف . لو كانت غولدا مائير حية لعلقتكم جميعا على المشانق على ما فعلتم: ليوسي بيلين
  .بالفلسطينيين ككيان مستقل

  هل كان صعبا على ياسر عرفات أن يصافح رابين؟> 
القائد الفلسطيني الذي اجبر . ر تلك اللحظة لحظة تاريخية بالنسبة إليه كال، كان عرفات يعتب- 

. اإلسرائيليين على االعتراف به وبشعبه، وبالعكس هو الذي بادر الى مصافحة رابين كما تظهر الصورة
األميركيون وبخاصة دينيس روس الذي كان يتوسط . األمر المؤسف وقتها أننا تعرضنا لما يشبه الخدعة

فكتبنا .  عندنا عشر دقائق إللقاء كلمة، ومع الترجمة ال يجب أن تزيد الكلمة عن خمس دقائققال إن
وأنا كتبت القسم الرئيسي منها، لكنني لم اندم على كلمة في حياتي مثل . كلمة، ساهمت فيها أنا وآخرون

ها كي نضع فيها تلك الكلمة، ألنها كانت باهتة وضعيفة جدا، وذلك ألننا عملنا على تقطيعها وتقصير
  .طلعت كلمة مبتورة ال تليق بتلك المناسبة. المواقف والقضايا كلها في أقصر مدى زمني ممكن

والسبب الوحيد . تعرضت للوم كثيرا على تلك الكلمة، خصوصا من قبل صديقي األعز محمود درويش
 تدخل األميركيون وطالبوا .أننا كتبناها ليلة وصولنا إلى واشنطن على أساس أن نتلوها في اليوم التالي

  .باختصارها إلى الحد األقصى، واختصرناها بطريقة مزعجة للغاية
  هل كان محمود على علم بأوسلو؟> 
أنا كنت أضعه في .  أجل، محمود كان يعرف بأوسلو من دون أن يكون جزءا من الحلقة التي تناقشها- 

الكلمة الفلسطينية . ي إبداء آراء ومالحظاتوكان يشارك ف. الصورة، وابو مازن كان يطلعه على ما يتم
ولم تكن كلمة . كانت سيئة، في المقابل استمعنا إلى الكلمة اإلسرائيلية التي استغرقت ربع ساعة أو اكثر

المحتل الذي يسلّم للشعب الواقع تحت االحتالل، بل كلمة المنتصر الذي يتباهى بانتصاره، لكنه كريم إلى 
  . بعض التنازالتحد ما بأن يعطي لضحيته

  األميركيون حددوا الوقت بخمس دقائق؟> 
 دقيقة أو اكثر، فكانت كلمة ياسر عرفات ضعيفة في تلك ١٥واإلسرائيليون أخذوا .  نعم، خمس دقائق- 

كان مصابا . ياسر عرفات كان مبهورا بالجو فقط، لم يكن يهمه ما يقال عن الكلمة أو فيها. المناسبة
  .دة ألنه أصبح اآلن معترفا به من العالم والعبا أساسيا في المنطقةبحال من النشوة الشدي

  ٢٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  خطوة ناقصة لألمام .. وزراء الخارجية العرب  .٥٤

  عريب الرنتاوي
طلب وزراء الخارجية العرب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس البقاء فـي موقعـه حتـى إنجـاز                  

بات تشريعية ورئاسية جديدة ، وهذا طلب متوقـع ومقبـول إن كـان          المصالحة الفلسطينية وإجراء انتخا   
القصد منه تفادي الفراغ المفضي إلى مزيد من الخطوات األحادية واالنفرادية التصعيدية التي ال تحمـد                
عقباها ، ولكنه لن يكون مقبوال وستترتب عليه أوخم العواقب ، إن لم يتبع بقرارات عملية تعمـل علـى                    
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والقـرار بـصورته    . ة وإنجاز استحقاقات إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيده        تسريع المصالح 
أن مثـل   : األول: التي صدر عليها ، ينطوي على نواقص مثيرة لألسف ، وفي مواضع عدة أهمها اثنان              

هذا الطلب يخفف من وطأة الضغط على السلطة وفتح والرئاسة إلتمام المصالحة وإجـراء االنتخابـات                
نقل السلطة للطرف الفائز ، فالكلمة الفصل في إنجاز هذه االستحقاقات جميعها ستظل في فم الـسلطة ،                  و
في مسائل التجديد والتمديد ، مع أن قرار الجامعـة          " الشرعية الفلسطينية "ستحل محل   " الشرعية العربية "و

 الفلـسطيني الـداخلي ، بـشأن        العربية على أهميته السياسية ، ال قيمة قانونية له ، وهو ال يحسم الجدل             
أن الجرأة التي ميزت القرار العربي فـي        : والموضع الثاني . شرعية الرئاسة بعد التاسع من يناير القادم      

التعامل مع الشأن الفلسطيني الداخلي ، لم تقابلها جرأة مماثلة في التعامل مع مـسألة الحـصار الجـائر                   
ثوا عن مساعدات إنسانية تصل القطاع عـن طريـق          المضروب على قطاع غزة ، فالوزراء العرب تحد       

معبر رفح ، ولم يتحدثوا عن رفع الحصار وكسره ، من خالل تـوفير كـل الـدعم واإلسـناد للجيـاع          
المحاصرين من جهة ولمصر التي سيتعين عليها تحمل تبعات رفع الحصار مباشرة من جهـة ثانيـة ،                  

في انحيازاته وفي مستوى وسوية جرأتـه ، يـضعف          وبهذا المعنى ، فإن قرار الوزراء غير المتوازن         
 . صدقية الجامعة ويحد من دورها ويعزز من انقساماتها

وال أحسب أن القرار العربي سيقدم أو سيؤخر في حل اإلشكال الفلـسطيني الـداخلي ، إذ كـان حريـا             
 الفلسطينية الداخليـة    بالوزراء أن يربطوا مطالبتهم الرئيس عباس البقاء في مكانه ، بقرار يتناول األزمة            

من مختلف وجوهها ، وأن يقترح لها عالجا متكامال ، كرزمة واحدة ، أما اإلصرار على السير ما بـين                    
الخطوط األمريكية واإلسرائيلية الحمراء في الشأن الفلسطيني الداخلي ، فإنه سيبقي المعالجات العربيـة              

أيا يكن من أمـر ، فإننـا نأمـل أن    . العجز العربية لألزمة الفلسطينية محكومة باالنصياع لحالة الوهن و      
تنظر األطراف الفلسطينية إلى قرار مجلس الجامعة بوصفه محطة اللتقاط األنفاس ، وإجراء الحـسابات               
والمراجعات ، توطئه لالنتقال لجولة جديدة وأكثر جدية في الحوار ، ال بوصفه انتـصار لفريـق علـى              

للرئيس عباس ال إقرار بشرعية التمديد ، ومهلة لحماس         " فترة سماح "ه  نريد أن ينظر للقرار بوصف    .. آخر
أين نـسير وأيـن     .. ماذا ننتظر؟ .. ماذا بعد ؟  : لمراجعة مواقفها وحساباتها وإلجابة على أسئلة من نوع       

  .نتجه؟
تحركاته ، فـال قيمـة      " دوزنة"نريد للقرار أن يكون فرصة للوسيط المصري لمراجعة حساباته وإعادة           

قة تأخذ رأي فريق على حساب فريق آخر ، وال حل لألزمة الفلسطينية الداخلية بالتنسيق مع معسكر                 لور
عربي واحد ، فاالنقسام الفلسطيني شأنه شأن االنقسام اللبناني ، جزء من االنقسام العربي األعم واألوسع                

ـ                شاور ، لتـشمل سـوريا ،       ، ولهذا السبب بالذات ، فإن الحل لن يكون إال بتوسيع دائرة التنـسيق والت
والخروج من عباءة الحسابات الثأرية لبعض الدبلوماسيات العربية حيال دمشق ، فسوريا بمقـدورها أن               
تعطل الحل وتصبح جزءا من المشكلة ، وسوريا بمقدورها أن تسرع الحل وتصبح جزءا منه ، والمسألة                 

 .والمساحات التي يتحرك عليهاأوال وأخيرا رهن بالكيفية التي سيتحرك بها الوسيط المصري 
 ٢٦/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
   قرار خارجي بتصفية اإلسالمّيين في عين الحلوة؟منهل  .٥٥

  إبراهيم األمين
يبدو موضوع مطاردة عبد الرحمن عوض في مخيم عين الحلوة متجاوزاً بقوة جانبه األمني، علماً بـأن                 

له وعدداً من المطلوبين اآلخرين الذين يعتقـد        هناك من يتحدث عن سيناريوات لعمليات أمنية بقصد اعتقا        
أنهم على صلة وثيقة بالمجموعات اإلرهابية التي نفذت هجمات قاتلة ضد الجـيش اللبنـاني، أو كـانوا                  

  .شركاء في أعمال شبيهة نفذت خارج لبنان، وخصوصاً في سوريا والعراق
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ية والجهات الفلـسطينية الفاعلـة، فـإن        ومع أن االتصاالت األمنية قائمة دون توقف بين السلطات اللبنان         
حسابات هذه القوى ال تتصل فقط بالعنوان الموضوع من قبل اآلخرين بشأن مقايضة أمن المخيم وسكانه                

ويبدو أن القوى اإلسالمية في المخيم، وحتى خارجه، تظهر خشية مضاعفة من أن             . بمجموعة المطلوبين 
ات مسلّحة داخل عين الحلوة تابعة لحركة فتح للقيام بأعمل          هناك نوعاً من التفويض غير المعلن لمجموع      

أمنية وعسكرية تهدف إلى تصفية قيادات في هذه القوى، تحت حجة أنها متورطـة بالجملـة باألعمـال                  
  .اإلرهابية في لبنان وخارجه

ة داخلـه،   ولذلك فإن النقاش في شأن اآللية الفضلى لمعالجة هذه المشكلة لم يعد ينحصر في القوى النافذ               
وخصوصاً وسط أجواء االنقسام القائم داخل حركة فتح، حيث ال يبدو أن فيها أي إجماع على تنفيـذ مـا    

  .تبين أنه مطلب قدمه صراحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جماعته لمواجهة هذه المجموعات
إزاء طريقة التعامل مع    ولذلك يجري الحديث عن ارتباك عام يصيب جميع القوى داخل المخيم وخارجه             

الملف، وخصوصاً أن ما هو خارج التداول يتصل بالقرار الخارجي بتصفية عدد كبيـر مـن القيـادات                  
ويندرج في هذا السياق الحديث عن تعرض المسؤول العسكري المؤقت فـي لبنـان أديـب                . اإلسالمية

حيث طلب األول صالحيات أكبر     الحصان لتوبيخ من الرئيس الفلسطيني خالل آخر لقاء لهما في عمان،            
بأوامره، كما طالب بمبلغ خمسة ماليين دوالر أميركي لتجهيز قواتـه           » عدم االلتزام «لمواجهة ما سماه    

وهو تعرض النتقاد عباس الذي ذكّره بأنه منذ تكليفه بالمهمات لم يفعـل             . وتطويرها في المرحلة المقبلة   
ة التنظيم والتطوير، بل توفير ما تحتـاج إليـه مواجهـة هـذه              شيئاً، وأن المهمة الرئيسية له ليست إعاد      

المجموعات، حتى إن عصبة األنصار التي تعد التنظيم اإلسالمي األكثر تنظيماً وحضوراً علـى األرض               
في عين الحلوة باتت تعلن خشيتها من هذا المناخ، وجرى الحديث عن أنها فاتحـت الـسلطات اللبنانيـة               

وهي أبلغت وسطاء لبنانيين وفلـسطينيين أنهـا        . ئل مباشرة إلى قيادات في فتح     باألمر بعد إيصالها رسا   
ــــــ عربـي    ) رسـمي (تضع في حساباتها احتمال وجود قرار أمني لبناني ـــــ فلسطيني           

ودولي بتصفيتها، ولذلك فهي تربط مساعدتها في ملف بعض المطلوبين بسلسلة مطالب أبرزها إنهاء كل               
لخاصة بعناصر منها أو من أنصار لها، وبتوجه السلطات اللبنانية نحو التعامل معهـا              الملفات القانونية ا  

كما طالبت الجانب الفلسطيني بأن يتخـذ مجموعـة         . كقوة سياسية إسالمية أساسية، ال كمجموعة إرهابية      
نيـة  من مواصلة تحرياته وأعمالـه األم     » اللينو«من اإلجراءات لمنع مجموعات تتبع للقيادي الفتحاوي        
  .والمداهمات، حتى ال تؤدي إلى انفجار شامل في المخيم

والحظت مصادر فلسطينية متابعة لتفاصيل االتصاالت الخاصة بملف عوض أنه برغم كـل الـضغوط               
ارتباكـاً لـدى القـوى      «وتسريب المعلومات عن سيناريوات قد تحصل داخل عين الحلوة، إال أن هناك             

لجهة إيجاد المخرج المناسب الذي تراعى فيـه    ) اإلسالمية المجاهدة  الحركة   -عصبة األنصار (اإلسالمية  
القوى اإلسالمية ومناصروها، ويثبت صدقية تلك القوى أمام األجهزة األمنية اللبنانية، التي تعهدت أمامها              

ارتبـاك لـدى   «كذلك الحظت هذه المصادر وجـود  . »بالمساعدة والمساهمة ولو أدى إلى اشتباك مسلّح  
لفلسطينية على مختلف انتماءاتها، ألنها غير قادرة على الدخول بتفاصيل مطلب واحد هو تسليم              الفصائل ا 

إن األجهزة األمنيـة    «وقالت المصادر   . »المتهم، رغم موافقتها على ضرورة التخلّص من هذه الجماعات        
 مـن خـالل     ، والثاني مع عصبة األنـصار     »اللينو«اللبنانية تعمل على خطين؛ األول مع فتح من خالل          

  .»القيادي أبو طارق السعدي
مرجعية سياسية لدى القوى والفصائل للوضع فـي        «وتحدثت المصادر عن االنعكاس السلبي لعدم وجود        

تدعم حالً سلمياً طويـل األمـد ويأخـذ         » حماس«عين الحلوة ولتصاعد التجاذب السياسي، إذ إن حركة         
ينما تتجاذب فتح تيارات عدة من بينها العميـد منيـر           ، ب »باالعتبار الوضع الديني للمجموعات اإلسالمية    
، فيما تقول قوى التحالف الفلسطيني إنها مع التسليم         »اللينو«المقدح الذي ال يريد أن يتم األمر من خالل          
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وأخيراً تحمل فصائل منظمـة     . لكنها ترفض المشاركة في أي عمل، بحجة أنه ليس لديها قوات عسكرية           
  .»سؤولية التخبط بسبب خالفاتها الداخليةم» فتح«التحرير حركة 

ومن الجانب اللبناني، تظهر ثالثة مواقف؛ األول يقوده إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود الذي يتبنّـى                 
اقتراحاً أعدته عصبة األنصار ويقضي بالعمل، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية، على وضع عوض بعهـدة               

ر ومن ثم تحدد الحقاً ترحيله من المخيم إلى خارجـه، بينمـا تهـتم               العصبة وتسريب معلومات بأنه غاد    
الوزيرة بهية الحريري بتأكيد أنه لن تكون مواجهة بين المخيم والجيش اللبناني، وهي أبلغت وفـداً مـن                  

ضـرورة معالجـة    «، أما النائب أسامة سعد فيشدد علـى         »أن الجيش لم ولن يقتحم عين الحلوة      «المخيم  
  .»من عوض على يد الفصائل ومن دون ضغوطقضية عبد الرح

  ٢٨/١١/٢٠٠٨األخبار، 
  

  وأزمة العمل الفلسطيني "  فتح"نقاش بشأن أزمة  .٥٦
  ماجد كيالي

، على أنها مجرد أزمة سياسية وتنظيمية، أو على أنها نوع من "فتح"ال يمكن التعامل مع أزمة حركة 
. ، أو أزمة مؤتمر، على أهمية كل ذلكأزمة صراع بين جيلي الشيوخ والشباب، أو أنها أزمة نمو

نشأت معها منذ قيامها، بمعنى أنها أزمة تكوينية، تتعلق بطريقة بناء هذه الحركة، " فتح"والواقع فإن أزمة 
  .ونمط تفكيرها السياسي، وشكل عالقاتها الداخلية، ومدى قدرتها على تطوير ذاتها

لحركة، لحظة تأسيسها ونهوضها، من أواخر الخمسينات ويمكن القول إن الميزات، التي تمتّعت بها هذه ا
، عوامل )أي من الثمانينات إلى اآلن(إلى السبعينات، هي بالضبط العوامل التي باتت تشكل، بعد ذلك 

عطبها واستفحال أزمتها، بما في ذلك قصور قدرتها على تجديد بناها وتطوير طرق عملها ونمط 
  .تفكيرها

غير قادرة على الحفاظ على " فتح"ت ومداخالت الصراع ضد إسرائيل، بدا أن مع الزمن، ومع تعقيدا...
تميزها، بل إن بعض الميزات، باتت تشكل كابحا أمام تطور هذه الحركة، وأمام قدرتها على التجدد، 

  :ألسباب متعددة، أهمها
ف داخل الحركة فعلى رغم إتاحة هامش الكالم أو السماح باالختال.  ضعف الحراك السياسي الداخلي١- 
، إال أن هذه الحركة ظلت مركزية، وتفتقد للعالقات الديموقراطية )وهذا يختلف عن الديموقراطية(

فالتقرير بأوضاع الحركة، صغيرها وكبيرة، والتقرير بالشؤون السياسية والخيارات . الحقيقية
  . زعيم هذه الحركةاالستراتيجية مهمة القيادة األولى، أو هو حكر على بضعة أفراد، أو على 

للبنى المؤسسية، فالهيئات واألجهزة الحركية، تبنى بطريقة مزاجية وفوضوية وعلى " فتح" افتقاد ٢- 
، وليس على أساس معايير تنظيمية أو نضالية أو معايير تتعلق بالكفاءة، )في الغالب(قاعدة المحسوبية 

وفي النهاية فإن هذه الحركة تحولت . جازوليس ثمة محاسبة وال مراجعة، وال احد يسأل احد عن أي إن
مصلحية وليس سياسية أو فكرية كما في مرحلة (إلى مجموعة أجهزة، أو إلى جماعات وتكتالت 

هنا إنها لطالما افتقدت إلى هيكلية تنظيمية إذا ال احد يعرف حدود العضوية " فتح"ومشكلة ). السبعينات
 ثمة تراتبية واضحة فيها، وال مرجعية تنظيمية أو سياسية في هذه الحركة، فهي مفتوحة، وهيولية، وليس

  .لذلك صعب عليها حتى عقد مؤتمر لها؛ بعد غياب مؤسسها ومشكّلها ياسر عرفات) إال بالشكليات(
 لم تُبن هذه الحركة على أسس تنظيمية سليمة، أو على أسس حزبية، فالتنظيم فيها مجرد جهاز من ٣- 

 ال تخضع ألطر تنظيمية، لذا ليس ثمة ترابط بين مجموع بناها، وهذا ما األجهزة، بمعنى أن الحركة
، أما الرابط بين الحركيين فبات يقتصر "األبوات"أفضى إلى تعدد المراكز والمرجعيات والجماعات و

وهذا ما يشكل نقطة ضعف جوهرية وقد . على جدول الرواتب، وعلى المرجعية لهذا المسؤول أو ذاك
" حماس"هيمنة (وفي تجربة غزة ) ٢٠٠٦(ي تجربة االنتخابات التشريعية الثانية شهدنا ما حصل ف
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، باعتبارها ليست حزبا، وال "فتح"هكذا فإن ميزة ". فتح"نتيجة هذا التسيب والترهل في بنى ) ٢٠٠٧
ها تتبنى أيديولوجية معينة، لم يعد يحسب لها، وإنما بات يحسب عيبا فيها، ألن هذا الوضع أدى إلى تحول

نوعا من تجمع شعبوي عشوائي، بروابط سطحية وضعيفة، ما أوصل هذه الحركة، الحقا، إلى نوع من 
  . الشللية ومراكز القوى

وفي هذا . ، المتأسسة على التنوع والتعددية، منذ زمن طويل"فتح" غياب الروح الوطنية المنفتحة لـ٤- 
فلم نعد نشهد نقاشا سياسيا جديا . احة الفلسطينيةتساهم في إنتاج فكر سياسي في الس" فتح"الوضع لم تعد 

" حركة"مجرد " فتح"في أطرها، ولم يعد ثمة وجود لتيارات سياسية كانت تغني فكر هذه الحركة، وباتت 
ولألسف فإن الغالبية المسيطرة، من هذا اللون، هي من المنتفعين أو الوصوليين، وهذا ما . اللون الواحد

، أو العمل "فتح" الفتحاوية هي على المناصب واالمتيازات، وليس على تطوير يفسر اآلن أن الخالفات
  . بمثابة حركة جامدة متكلسة، السيما بعد أن تراجع البعد النضالي فيها" فتح"لكل ذلك باتت . الفلسطيني

لها بما (طابعها كحركة تحرر وطني، وخبو روحها النضالية، السيما بعد قيام السلطة " فتح" افتقاد ٥- 
لم تميز نفسها عن السلطة، إذ سرعان ما تماهت معها، وباتت بمثابة حزب " فتح"والحاصل فإن ). وعليها

لم تعد " فتح"النتيجة أن . بلوثة السلطة، بعد أن كانت اصبب بلوثة التسوية" فتح"لها، وبذلك فقد اصيبت 
الفلسطيني، بقدر ما تضم المنتفعين، ميزتها إنها تضم العناصر األكثر وطنية ونضالية وكفاءة في الشعب 

  . والذين يريدون استغالل وجودها
، وهو مؤسس الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة "فتح" ال شك في أن غياب ياسر عرفات، قائد ٦- 

وزعيمها ورمزها، بعالقاته وبرغماتيته وكاريزماه، خلق فراغا قياديا كبيرا في الساحة الفلسطينية، 
أبو جهاد، وأبو إياد، وخالد : ، التي كانت فقدت قادة كبارا قبله، من مثل"فتح"لنسبة لـوباألخص با

أنها اعتادت " فتح"على طريقته، وتحكم بمفاتيحها، ومشكلة " فتح"ومعروف أن أبو عمار صاغ . الحسن
ال على ذلك، األمر الذي صعب الوضع على أبو مازن، فال وضعه وال طريقته بالعمل سمحا بذلك، و

  .الوقت وال الظروف وال اإلمكانات
ليست مجرد أزمة داخلية، إذ إنها تعبير عن أزمة العمل الفلسطيني " فتح"فوق كل ذلك فإن أزمة حركة 

بمجمله، فهي كما قدمنا أزمة موازين قوى، وهي أزمة إخفاق في تحقيق الخيارات السياسية الوطنية، من 
وهي أزمة إخفاق في . خيار المفاوضة إلى خيار االنتفاضةخيار المقاومة إلى خيار التسوية، ومن 

. الخيارات الكيانية، من خيار بناء المنظمة، ومعها الفصائل والمنظمات الشعبية، إلى خيار بناء السلطة
، في كل ذلك، هي المسؤول األكبر عن اخفاق هذه الخيارات السياسية والكيانية بحكم "فتح"وبديهي أن 

 بقيادة العمل الفلسطيني في المرحلة السابقة، وهيمنتها على المنظمة وبعدها على اضطالعها بالتفرد
  .السلطة

  . هي أزمة الساحة الفلسطينية، وهي أزمة الوطنية والكيانية الفلسطينية" فتح"ومعنى ذلك أن أزمة 
فة نقدية جادة لذاتها، والوقوف وق" فتح"اآلن رب سائل، ولكن ما الحل؟ أعتقد أن الحل يكمن في مراجعة 

ولكنني مع ذلك أعتقد أن الزمن قد فات على . ومسؤولة وشجاعة، أمام مسيرتها وتجاربها وطبيعة بناها
  .، بحاجة إلعادة بناء وتأسيس جديدين)كما الساحة الفلسطينية(المعالجة والترميم، وأن هذه الحركة 

 ٢٧/١١/٢٠٠٨النهار، 
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  :كاريكاتير .٥٧

  
  ٢٨/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب


