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            ٢ ص                                     ١٢٧١:         العدد       ٢٩/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٤  "العالقات اللبنانية الفلسطينية بعد ستين عاماً من اللجوء":دوة لثابت بعنوانالزيتونة تشارك في ن .٢

    
    :السلطة
 ٥  قرارات وزراء الخارجية العرب لم ترق لطموحات الشعب الفلسطيني: هنية .٣
 ٦  نلتحرير تطالب بتعزيز التضامن مع الفلسطينييدائرة العالقات القومية والدولية في منظمة ا .٤
 ٦  إلى غزة" الفوضى"تم ضبط أحد المسؤولين في فتح وبحوزته مخطط إلعادة  :صيام .٥
 ٦ الشرطة الفلسطينية تسير على الطريق الصحيح: مسؤول أوروبي .٦
 ٧ تقيل مجلس قروي بسبب مقاومته اعتداءات المستوطنين" حكومة فياض: "صحيفة فلسطين .٧
 ٧  إجراء عملية جراحية للدكتور دويك في سجون االحتالل: بحر .٨
 ٧  بات رئاسية وتشريعية للحصول على دعمها النتخاوأوروبيةعباس يعتزم زيارة دول عربية  .٩
 ٨   السعودية للحجإلىعباس في قطر قبل التوجه .١٠
 ٨  على قرار رفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى مستوى سفارةالرئيس اللبناني عباس يشكر .١١

    
    :المقاومة

 ٨   "إسرائيل"من قوة حماس إلنهاء الصراع مع استفد .. "رسالة من مشعل ألوباما: "األخبار" .١٢
 ٨   "الجنيد"في " الكبد الوبائي"حماس تحمل رئيس السلطة نتائج كارثة  .١٣
 ٩   شهيداً وأن نجدد التهدئة١٧ليس من المعقول سقوط : الجهاد .١٤
 ٩   وتؤكد تمسكها بشروطهااألسرىحماس تنفي موافقتها على استئناف صفقة  .١٥
 ٩    بقصف إسرائيلي على غزة من ألوية الناصر وإصابة ثالثة آخريناستشهاد مقاوم .١٦
١٠   أشكاالً جديدة من االقتتال الفلسطينيعدم االتفاق بالقاهرة سيجلب : حواتمة .١٧
١٠  سعدات يدعو لمنع استخدام المنظمة كأداة لتعزيز االنقسام ويطالب العرب بكسر الحصار .١٨
١٠  ين الحكومة اللبنانية إقامة عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطالديمقراطية ترحب بالقرار .١٩
١١ حماس تنظّم اعتصاماً في مخيم برج الشمالي تضامناً مع أهالي غزة: لبنان .٢٠
١١  الفلسطيني في لبنان سيقوم بتحرك شعبي واسع للدفاع عن غزةشعبنا: أبو العينين .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  اولمرت يتهم االدارة االمريكية باجراء اتصاالت مباشرة مع حماس .٢٢
١٢   المفاوضات مع السوريين تتقدم ":اإلسرائيلية"وزيرة التعليم  .٢٣
١٢  ات معطوبةاختراق إسرائيلي للمشروع النووي اإليراني وتل أبيب تسرب لطهران قطعا ومعد .٢٤
١٣   تعرض على سلطات الهند التعاون لوضع خطة جديدة في مكافحة اإلرهاب"إسرائيل" .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣  غزة ستغرق في الظالم مجددا واألزمة اإلنسانية مستمرة .٢٦
١٣   والدعاة في فلسطين تحذر من الحفريات المهددة بسقوط األقصىهيئة العلماء .٢٧
١٤   فلسطينيا٣٢ًاختطاف و توغالً إسرائيلياً بالضفة ١٧: خالل أسبوع .٢٨
١٤  في نعلين وبلعين" الجدار"مسيرتين ضد في  متظاهرين ٧إصابة  .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٧١:         العدد       ٢٩/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

١٤   قضية٢٢٠٠ قضية إطالق نار من أصل ١٣االحتالل حقق في : منظمة إسرائيلية .٣٠
١٤   لقاء تضامنياً مع سكان قطاع غزةتقيم  "مؤسسة شاهد" .٣١
١٥    منظمة التحريرمؤتمر حق العودة ليس بديال عن :يرد على وزير اإلعالم األردني السابق بشور .٣٢
١٥   هيئة حقوقية فلسطينية تطالب بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكري .٣٣
١٥ اإلذالل عن غزةورفع الظلم ل  تدعوالرابطة الفلسطينية في الدانمارك .٣٤
١٥   حمالت إغاثة لقطاع غزة يطلقون٤٨فلسطينيو الـ .٣٥
   

   :اقتصاد
١٦   العيدوأضحية سيولة في غزة تمنع السكان من شراء مالبس أزمة .٣٦
 ١٦  افتتاح مهرجان الصناعات الوطنية الفلسطينية األول في جنين .٣٧
   

   :لبنان
١٦  ال عذر لمن يتخلف عن نجدة الشعب الفلسطيني:  الجمهورية اللبنانيةمفتي .٣٨
١٧  ندرس إمكانية إرسال سفينة إلى غزة: بشور .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٧  المعلم تعمد تسريب مداخلته لإلعالم لذلك رددنا وانتهى األمر: مصادر مصرية .٤٠
١٨  تحركات عربية لتنفيذ قرارات الجامعة بشأن المساعدات إلى القطاع: يوسفهشام  .٤١
١٨  للجانب اإلسرائيلي" بثمن بخس"ة تتحايل لبيع الغاز المصري المصري الحكومة": المصريون" .٤٢
١٨   إلى غزة وفتح معبر رفح للحجاج اليوم مريضا١٢٠ًعودة  .٤٣
١٩  إدانة إيرانية وماليزية ضد حصار غزة .٤٤
١٩  الف اإلخوان ينظمون وقفات احتجاجية تندداً بالموقف الحكومي من حصار غزةآ .٤٥
١٩  ينة المساعدات لغزةقطر الخيرية تبدأ تجهيز سف .٤٦
٢٠  بطاركة الشرق الكاثوليك يدعون إلنهاء مأساة العراق وحصار غزة .٤٧
٢٠   األحزاب الجزائرية تعلن تضامنها مع غزة المحاصرة .٤٨
٢٠  ر غزةالظواهري يدعو المصريين الى اضراب لفك حصا .٤٩
   

   :دولي
٢٠  ميدفيديف يجدد دعم موسكو إقامة دولة فلسطينية مستقلة .٥٠
٢١  "اعتداء سافر على كرامة اإلنسان"إغالق معابر غزة : مسؤول دولي .٥١
٢١  لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" ونرواألا"للتنمية يتبرع لـ" فيداو"صندوق  .٥٢
٢١  كي مون يدعو إلى اتفاق سالم ينهي االحتالل بان .٥٣
٢١  عمل على إقناع الدول األوروبية بوضع قيود على منتجات المستوطنات تالحكومة البريطانية .٥٤

   
    :قاالتحوارات وم

٢٢  أبو عمار لم يكن مع توسيع الحرب ولم يشارك كمال جنبالط طموحاته: عبدربه .٥٥
٢٦  صالح النعامي... تنصيب عباس وفرص نجاح الحوار .٥٦
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٢٨  عريب الرنتاوي"... جئيناألرض مقابل الال": الحل النهائي للقضية الفلسطينية  .٥٧
٢٩  هآرتس/ يسسخروف وهرئيل ... الحرب في غزة لن تهربو ..يرفض الخروج الى التقاعد .٥٨
٣٢  نقوال ناصر... العودة وحقها ومنظمة التحرير الفلسطينية .٥٩
 ٣٤  داود الشريان... العربيةانهيار الجامعة  .٦٠
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
      جنود اسرائيليين في قصف لقاعدة عسكرية قرب معبر نحال عوز ستةإصابة : غزة .١

أصيب ستة جنود إسرائيليين على األقل جراء سقوط قذائف هاون           ٢٩/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت،   ذكرت  
بر نحال عوز مع قطاع غزة مساء الجمعة، وقد تبنى الهجوم ألوية الناصر             على قاعدة عسكرية قرب مع    

وأشـار مراسـل    .صالح الدين الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية ردا على االعتداءات اإلسـرائيلية        
الجزيرة في غزة سمير أبو شمالة إلى وجود تباين في المعلومات بشأن عدد المصابين اإلسرائيليين، فقـد               

الجيش اإلسرائيلي إصابة ستة من جنوده أحدهم بحالة خطيرة، في حين ذكـرت مـصادر إعالميـة                 أكد  
واعتبر المتحدث باسم حركـة المقاومـة       . إسرائيلية أن المصابين بين ثمانية وعشرة جنود بينهم مجندتان        

معـة،  فوزي برهوم القصف ردا على عملية التوغل اإلسرائيلية في وقت سـابق الج            ) حماس(اإلسالمية  
 .مشيرا إلى أن المقاومة أكدت أنها سترد على أي خرق إسرائيلي

أعلنت مسؤوليتها الكاملة   " كتائب القسام "  أن من غزة  ٢٩/١١/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم،    المر ونشر
عن عملية القصف التي أسفرت عن إصابة عدد من جنود االحتالل، مؤكدة أن مجاهـديها تمكنـوا مـن                   

   .العسكري الصهيوني شرق مدينة غزة بثالث قذائف هاون من العيار الثقيل" وزناحل ع"قصف موقع 
يأتي رداً جرائم االحتالل وخرقه للتهدئـة والتـي كـان           "في بيانها إن هذا القصف      " كتائب القسام "وقالت  

 ذو القعـدة    ٣٠آخرها التوغل الصهيوني في منطقة الفراحين شرق خان يـونس يـوم أمـس الجمعـة                 
  ". م وقصف مجموعات للمجاهدين هناك٢٨/١١/٢٠٠٨وافق هـ الم١٤٢٩

  
  "العالقات اللبنانية الفلسطينية بعد ستين عاماً من اللجوء": تشارك في ندوة لثابت بعنوانالزيتونة .٢

العالقات اللبنانية الفلسطينية بعد    "ندوة فكرية سياسية بعنوان       لحق العودة في بيروت    "ثابت"أقامت منظمة   
الرئيس سليم الحص، عن حق العودة كحق أساسي يسبق         ، تحدث فيها    ، في بيروت  "للجوءستين عاماً من ا   

الدولة وأكد على ضرورة توحد الفصائل الفلسطينية وإنهاء االنقسام في فلسطين والعودة إلى الحوار مـن                
  .أجل توحيد الرؤية الفلسطينية ومنع أي مشاريع تصفوية لحق العودة

ي العربي محمد المجذوب نماذج المقاومات التي أفشلت التنجيم والتحليل          رئيس المنتدى القوم  واستعرض  
.. واستعرض واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان باألرقـام والنـسب         . والتخطيط الستمرارية االستعمار  

 وربط مستقبل العالقة بـين  .، اللتين ُألغيتا)١٩٦٩(واتفاق القاهرة ) ١٩٦٥(وتناول وثيقتي الدار البيضاء     
 .مسألة التوطين، ومسألة حمل السالح بالمخيمات، وتردي األوضاع المعيشية :الطرفين بثالثة مشاكل

محسن صالح متنـاوالً الرؤيـة الفلـسطينية    .دوتحدث مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات        
 بين الطـرفين اللبنـاني      للعالقات، فشدد على أن ما يجمع الطرفين أكثر مما يفرق، الفتاً إلى أن العالقة             

ومتفاوتـة،  ) عالقـة قلقـة   (كانت على مدى ستين عاماً      ) القادم الُمكره (والفلسطيني  ) الحيوي والطموح (
ومؤكداً أن حّل هذه العالقة ال يمكن أن يتم في الجانب األمني، بـل ضـمن حزمـة مـن اإلجـراءات                      

  .والقوانين
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االعتبار الـديني واالعتبـار االقتـصادي،       : برزهاورأى أن شكل التعامل بين الطرفين عدة اعتبارات أ        
وختم ورقته بالدعوة إلى إزالة األوهام والمخاوف، ورفع الحواجز         . واالعتبار األمني واالعتبار السياسي   

  .النفسية، واالتفاق على النقاط المشتركة والتعاون فيها
 ممكن االستفادة من هذا الكالم     من ال  هرئيس تحرير مجلة مدارات عربية محمود حيدر الذي رأى أن         ورأى  

كأساس لعالقة لبنانية فلسطينية طبيعية، وقال إن هناك خجالً سياسياً لدى بعض األطراف الفلسطينية فـي        
  ..توصيف المشكلة الحقيقية والهروب إلى األمام

ة الكاتب رأفت مرة، في السياق التاريخي عن الحاجة إلى مرجعية فلـسطينية، وتنـاول إشـكالي               وتحدث  
غياب المرجعية وتأثير هذا الغياب على المحطات المفصلية، وعرض دوافع تشكيل المرجعية ومبرراته،             

  .موصفاً ماهيتها وأهدافها العليا ووظيفتها
وتوقف عند الشروط الضرورية لتشكيل المرجعية، وختم بالدور اللبناني وتأثيره في تـسهيل أو تـأخير                

  .إنشاء المرجعية
 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال الذي شـدد              عقّب على الورقة  و

على غطاء منظمة التحرير وشبهها بخيط السبحة التي تملك الفصائل والشعب الفلسطيني، لكنّه في الوقت               
 أو  نفسه أقر بضرورة وجود مرجعية للفلسطينيين في لبنان بعيداً عن أي هيمنة فصائلية سواء من فـتح                

  .حماس
وتحدث عن تحييد فلسطينيي لبنان عن أحداث غزة والضفة، فأي تصريح ُيطلق من غزة أو الضفة ليس                 

إعادة بناء البيت الفلسطيني، وانتقد سياسة النفي على حساب سياسـة            و .في الضرورة الرد عليه من لبنان     
  .وحذّر من أن يفقد الشعب شخصيته وهويته.. النقد

 ٢٨/١١/٢٠٠٨، "ثابت"منظمة 
  
  قرارات وزراء الخارجية العرب لم ترق لطموحات الشعب الفلسطيني: هنية .٣

 هنية رئيس الحكومة المقالة بقرارات مجلـس وزراء الخارجيـة           إسماعيلرحب   : اشرف الهور  -غزة  
 صـالة   أداءه هنية في تصريحات للصحافيين عقـب        وأوضحالعرب الذي انعقد قبل يومين في القاهرة،        

 يخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويعزز صموده        أنكل قرار عربي من شانه      "حب بـ   الجمعة انه ير  
 دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القـدس       وإقامةويقويه في مواجهة االحتالل الستكمال مشروع التحرر،        

لم ترق لطموحـات     "بأنهالكن هنية وصف قرارات وزراء الخارجية العرب         ".الشريف وعودة الالجئين  
 للحصار وفتح معبر رفح ورفع الظلم التاريخي         وحقيقياً  ثورياً كنا نتوقع كسراً  "وقال   ".شعب الفلسطيني ال

  ".الذي يعاني منه الشعب في غزة
 مـن   ألكثر المعابر   إغالق" على غزة رغم اتفاق التهدئة، وقال        اإلسرائيليوانتقد هنية استمرار الحصار     

تنكـر   "اإلغالق أن، مشددا على    "ظروف الناس صعبة جدا   "وتابع   ". بظالله على قطاع غزة    أرخىشهر  
 بأنه المعابر التجارية للقطاع     إغالقووصف هنية    ".حقيقي لكل التفاهمات التي رعتها مصر بشان التهدئة       

وشدد  ". الشعب الفلسطيني وابتزاز مواقف سياسية     إرادة في سياسة الحصار بهدف كسر       إسرائيلي إمعان"
رادة الشعب لـن تنكـسر وال       إ أننحن نؤكد على    " ستفشل، وقال    اإلسرائيليةاسية   هذه السي  أنهنية على   

  ".اإلغالقاتن يبتزنا سياسيا من خالل هذه أ ألحديمكن 
  ". يلتزموا بكل استحقاقاتهاأنرادوا التهدئة عليهم أ ما إذا "اإلسرائيليينووجه حديثه مخاطبا 

 دور كل مـن ليبيـا        غزة بهدف كسر الحصار، مثمناً     إلىورحب في الوقت ذاته بالسفن العربية القادمة        
  . قطاع غزةإلى مساعدات إرسالهاوسورية وقطر وتركيا على 

ووجه هنية مناشدة للملك السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز ومصر، طالبهما خاللها بتسهيل سفر حجـاج                 
 زالوا ينتظرون قرار السماح      من الحجاج ال   اآلالفهناك  "وقال   . فريضة الحج لهذا العام    ألداءقطاع غزة   
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 تعتـرض   أننحن من جهتنا نسهل وسنسهل كل العقبات التي من الممكن           "وقال  ". لهم ألداء فريضة الحج   
 يسافر عدد اكبر من الحجاج من قطاع غزة سـواًء مـن الـذين               أنحجاجنا لهذا العام وال مانع لدينا في        

فليحج الناس وليسافر كل المـسجلين       "وأضاف،  "يل رام اهللا رغم تحفظنا من هذا التسج       أوسجلوا في غزة    
  ".هذا العام

  ٢٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  ندائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير تطالب بتعزيز التضامن مع الفلسطينيي .٤

ة دعت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية المجموعة الدولي: رام اهللا
والرباعية وأصدقاء فلسطين في العالم إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني بالتزامن مع يوم 

وطالبت الدائرة، في بيان وزعته اليوم . التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف السبت المقبل
طينيين، ضد الفلس" إسرائيل"، تلك الجهات إلى اتخاذ مواقف شجاعة لوقف عدوان )٢٨/١١(الجمعة 

ووضعها أمام مسؤولياتها القانونية والدولية واألخالقية، وإلزامها بعميلة تفاوضية جادة على أساس 
قرارات الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

  .  وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية الالجئين١٩٦٧
 الشعب الفلسطيني بالقوانين والقرارات الدولية ويعلن  في الوقت الذي يتمسك فيهوأوضحت الدائرة أنه 

اعتداءاتها السافرة، وتستمر في تجاهل سائر االتفاقات " إسرائيل"حرصه الدائم على السالم، تواصل 
 والقرارات الدولية والشرعية الدولية، وتعزز االنفصال الجغرافي عبر برنامج عنصري منظم يحول إلى

  . ويقود قطاع غزة إلى كارثة إنسانية محتمة، حسب تعبيرها" كنتونات"تقسيم الضفة الغربية إلى 
   ٢٨/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
  إلى غزة" الفوضى" تم ضبط أحد المسؤولين في فتح وبحوزته مخطط إلعادة :صيام .٥

ف خـالل األيـام     إن وزارته ستكـش   : "قال سعيد صيام، وزير الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني        :غزة
المقبلة عن بعض الملفات الخطيرة التي تثبت تورط سلطة رام اهللا، في مخطط يهدف إلى إعادة الفوضى                 

 .واالنفالت األمني إلى قطاع غزة
وكشف صيام خالل لقائه وجهاء ومخاتير وأعيان محافظة شمال قطاع غزة، مساء أول من أمس، أنه تم                 

مخطط للقيام بأعمال إرهابية    "وبحوزته  " أيرز"د معبر بيت حانون     ضبط أحد المسؤولين في حركة فتح عن      
في كل شهر يتم القبض على      : "وقال صيام ". تزعزع األمن الملحوظ الذي يشعر به المواطنون في القطاع        

اإلرهابية تفخيخ أجهـزة    "، وأوضح صيام أن من هذه األعمال        "مجموعات يتم تمويلها من سلطة رام اهللا      
ية الستخدامها في عمليات اغتيال لقادة األجهزة األمنية في غزة، واإلبـالغ عـن أمـاكن                االتصال الخلو 

المرابطين على الثغور، والحصول على أسماء مقربة من حماس، ومعرفة أسماء الذين عادوا إلى العمـل   
 وهي اآلن   أقرت وبالدليل، ما ُينسب إليها،    "وبين أن تلك المجموعات قد       .مع الحكومة الفلسطينية في غزة    

 ". موجودة لدى مراكز األجهزة األمنية الستكمال التحقيق معها
  ٢٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
 الشرطة الفلسطينية تسير على الطريق الصحيح: مسؤول أوروبي .٦

 أن الشرطة الفلسطينية تسير على الطريـق الـصحيح          أمسأكد مسؤول أوروبي    .): أ.ب.د( –بروكسل  
 لمـساعدة الـشرطة     األوروبيـة وقال كولين سميث رئيس بعثة الشرطة        .نظامالذي سيقودها إلى حفظ ال    

ستكون شرطة تتمتع بقدرة قوية خـالل عـامين وأن          ) الشرطة الفلسطينية (أعتقد أنها   "المدنية الفلسطينية   
 ". سيفخر بأنه تولى تدريبهااألوروبياالتحاد 
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ة تدريب نحو سبعة آالف مـن عناصـر          دولة أوروبية في الوقت الحالي مهم      ١٩ من    مدرباً ٥٣ويتولى  
 . ألف من عناصر الشرطة في قطاع غزة١١ويوجد أيضا . الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

 أن الشرطة   وأكد سميث أن الشرطة الفلسطينية في الضفة في طريقها للحصول على قبول الشعب، مؤكداً             
ورأى أن رجال الشرطة    . د بمراقبة الشرطة   تحاول ضمان أن يقوم قطاع عدل مستقل في البال         األوروبية

وشدد على أهمية أن تعمل الـشرطة الفلـسطينية علـى            .الفلسطينية ال يزالون بحاجة للمزيد من التسليح      
تثبيت ثقة المواطنين بها في المرحلة المقبلة من خالل تأكيد أنهم قطاع محايـد مـن الناحيـة الـسياسية                    

 .والحزبية
  ٢٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
 تقيل مجلس قروي بسبب مقاومته اعتداءات المستوطنين" حكومة فياض: "فة فلسطينصحي .٧

زياد البندك، مؤخراً، رئيس وأعضاء مجلس قروي       " فياضحكومة  "أقال وزير الحكم المحلي في      : قلقيلية
من مصادر مقربـة مـن رئـيس        " فلسطين"وعلمت   .كفر قدوم شرق قلقيلية من مهامهم بصورة مفاجئة       

روي محمد اشتيوي، أن سبب اإلقالة جاء على خلفيـة مقاومـة رئـيس المجلـس وعائلتـه                  المجلس الق 
العتداءات المستوطنين إبان قطف ثمار الزيتون في موسم هذا العام، األمر الذي أثار غـضب ضـباط                 

 .الذين هددوا باعتقاله، وإبعاده عن رئاسـة المجلـس المحلـي          " بيت إيل "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في     
أضافت المصادر أن ضباط اإلدارة المدنية نفذوا تهديدهم بإقالة رئيس المجلس القـروي مـن مهامـه،                 و

، وتعرضه لالعتداء هو وزوجته من قبل       "قدوميم"لمواقفه البطولية في مواجهة المستوطنين في مستوطنة        
 التـصدي   المستوطنين ورفضه االنصياع ألوامر ضباط اإلدارة المدنية الذين حـذروه مـن مواصـلة               

 .للمستوطنين، وإثارة الموضوع في الرأي العام
   ٢٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  عملية جراحية للدكتور دويك في سجون االحتاللإجراء: بحر .٨

زيز ع.  أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة إجراء رئيس المجلس التشريعي د           .أكد أمس، د   :غزة
  .عملية جراحيةدويك القابع في معتقالت االحتالل ل

دعا بحر لضرورة التدخل الفوري والعاجل من قبل مختلف األطراف المحلية والدولية لتأمين اإلفـراج               و
 تحذيره من خطورة وضعه الصحي نتيجة تواصل تعرضه لممارسات تعسفية من قبـل     عن دويك، مجدداً  

قال دويك والمعاملة القاسية    أدان استمرار اعت   و .سلطات االحتالل التي تواصل اختطافه ألكثر من عامين       
وطالب كافـة البرلمانـات      .التي يتعرض لها على الرغم من كبر سنه ومعاناته من العديد من األمراض            

العربية واإلسالمية واالتحادات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري لإلفراج عن دويك كـي              
 .تالل كافة المسؤولية عن أي خطر يهدد حياة دويكيتمكن من تلقى العالج الالزم له، وحمل سلطات االح

 عزيز دويك خضع للعملية في سجن مشفى الرملـة          .إن د :"وقالت رئاسة المجلس التشريعي في بيان لها        
 ".الصهيوني بعد مماطلة طويلة من  إدارة السجن الصهيوني في تقديم العالج الالزم له وخاصة لكبر سنه

   ٢٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  

   للحصول على دعمها النتخابات رئاسية وتشريعيةوأوروبيةعباس يعتزم زيارة دول عربية  .٩
 الرئيس محمود عباس يعتزم القيـام بزيـارة         أن مصادر فلسطينية الجمعة      أكدت : وليد عوض  -رام اهللا   

يعية  دعمها لمساندة موقفه الداعي النتخابـات رئاسـية وتـشر           والعربية طالباً  األوروبيةلعدد من الدول    
  . الداخليةاألزمةمتزامنة مطلع العام المقبل للخروج من 
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 أن دعوة عبـاس تلـك       ، فضل عدم كشف هويته    أمس،وذكر مسؤول كبير في ديوان الرئاسة الفلسطينية        
جاءت عقب اتصاالت ومشاورات أجراها مع بعض زعماء الدول العربية والذين أكدوا له بأنه في حـال                 

اهرة فإنها ستعمل على دعمه بكل السبل من أجل إجراء االنتخابـات مطلـع              فشل الحوار الذي ترعاه الق    
  . االنقسام الداخليإلنهاءالعام 

  ٢٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   السعودية للحجإلى في قطر قبل التوجه عباس .١٠

 لحضور ندوة أمس من أول محمود عباس إلى قطر  الفلسطيني توجه الرئيس: جيهان الحسيني-القاهرة 
ا األمم المتحدة في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني، وسيلتقي القادة القطريين لبحث القضايا تنظمه

 السعودية لتأدية فريضة إلى يتوجه أنالمطروحة على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها الحوار، قبل 
  .الحج

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  ل الفلسطيني إلى مستوى سفارةعلى قرار رفع مستوى التمثيالرئيس اللبناني عباس يشكر  .١١

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالين هاتفيين بالرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، ورئيس 
 فؤاد السنيورة، وشكرهما على قرار رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لبنان إلى  اللبنانيالوزراء

  .مستوى سفارة
  ٢٩/١١/٢٠٠٨السفير، 

  
  " استفد من قوة حماس إلنهاء الصراع مع إسرائيل.. "ألوبامامشعل رسالة من ": األخبار" .١٢

ـ    :  أحمد شاكر  -رام اهللا    أمـس، أن القيـادي فـي حركـة         " األخبار"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، ل
، محمد نزال، سلم يوم السبت الماضي مسؤوالً قطرياً رفيع المستوى رسالة خطية مـن رئـيس                 "حماس"

 للحركة خالد مشعل ليوصلها إلى الرئيس األميركي المنتخب باراك أوبامـا، ويعـرض              المكتب السياسي 
  .على األرض الفلسطينية" حماس" "قوة"عليه فيها االستفادة من 

وأنـه جـدد    . وقالت المصادر إن رسالة مشعل تضمنت مواقف الحركة من النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي           
 في مقابـل    ١٩٦٧حاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها عام        فيها إبراز موقف حركته الداعي إلى انس      

وطلب مشعل، بحسب المصادر نفسها، من الرئيس        .هدنة فلسطينية إسرائيلية تستمر لثالثين عاماً أو أكثر       
األميركي المنتخب ألّا ينحاز إلسرائيل وأن يعمل جاداً إلنهاء الصراع في الشرق األوسط، مشيراً إلى أن                

 .لسطينيين جميعاً يتطلعون إلى إعادة أوباما النظر في العالقات األميركية ــ اإلسـرائيلية            والف" حماس"
وأشارت المصادر إلى أن مشعل طالب، في رسالته، بعقد لقاءات بين مسؤولين رفيعـي المـستوى فـي        

ـ   "الحركة اإلسالمية ومقربين من أوباما       ة، كـي  في أي مكان وأي زمان تحدده وزارة الخارجية األميركي
وشـددت   ".توضح الحركة موقفها من مجمل قضايا الصراع ورؤيتها المستقبلية لحل القضية الفلسطينية           

الحركـة  " قوة"على الرئيس األميركي الستغالل     " حماس"المصادر على أن الرسالة تضمنت عرضاً من        
  ".رائيلواالستفادة من وجودها في الساحة الفلسطينية إلنهاء الصراع مع إس"اإلسالمية 

  ٢٩/١١/٢٠٠٨األخبار، 
  
  " الجنيد"في " الكبد الوبائي" رئيس السلطة نتائج كارثة تحملحماس  .١٣

رئيس السلطة محمود عباس، وقادة األجهزة األمنية المسئولية كاملـة عـن   " حماس"حملت حركة  :غزة
ار التهاب الكبـد    مضاعفات ونتائج كارثة سجن الجنيد في مدينة نابلس، بعد توارد معلومات عن بدء انتش             
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إن : "نسخة عنـه " فلسطين"وقالت الحركة في بيان أمس، تلقت صحيفة  .الوبائي، بين المعتقلين السياسيين
الكارثة األكبر أن تستمر سلطة عباس في تعريض حياة المواطنين للخطر وإهانة كرامتهم والتعدي علـى     

ليال وكذبا أنها تمـارس سـلطة الـشعب         الحريات والمالحقة واالختطاف والتعذيب الشديد، ثم تدعي تض       
  ".والقانون

  ٢٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
    

   شهيداً وأن نجدد التهدئة١٧ من المعقول سقوط ليس: الجهاد .١٤
الجهاد "و " حماس"شكّكت مصادر فلسطينية مقربة من كل من حركتي : جيهان الحسيني -القاهرة 
األجواء غير مشجعة "إن " الحياة"سرائيليين، وقالت لـفي إمكان تمديد اتفاق التهدئة مع اإل" االسالمي

 استحقاقات التهدئة التي إسرائيلعلى االطالق، واحتمال تجديد اتفاق التهدئة مستبعد في ظل عدم التزام 
  ".تم االتفاق في شأنها من خالل الوسطاء المصريين

  .لغاء التهدئة أو عدم تجديدهاواستبعدت ما يتردد من حملة عسكرية إسرائيلية على القطاع في حال إ
 شهيداً شاباً فلسطينياً ١٧ليس من المعقول سقوط ": "الحياة"محمد الهندي لـ " الجهاد"وقال القيادي في 

  ".وأن نجدد التهدئة، اتفاق التهدئة اآلن هناك جانب واحد هو الملتزم به
من المسائل األساسية المندرجة وعلى صعيد التمديد للرئيس محمود عباس، قال الهندي إن هذه القضية 

" الجهاد"وعن موقف .  فلسطيني- في قضايا الحوار، والتي يجب أن تبحث وأن تحظى بتوافق فلسطيني 
ال قيمة ألي اجراءات او خطوات قانونية أو غيرها على األرض ما لم : "من هذه المسألة، اجاب الهندي

المقبل من ) يناير(ر الى التاسع من كانون الثاني ، محذراً من أنه اذا وصلت األمو"يحدث توافق عليها
سندخل قائمة غينيس في وجود دولة ) الفلسطينيين(فإننا "دون التوصل إلى توافق بين جميع األطراف، 

  . بال سيادة يحكمها رئيس وحكومتان
هل ألن دور الحركة أن تس"ال يمكن أن تتخذ خطوة بإدانة طرف فلسطيني بعينه " الجهاد"وأوضح ان 

لم تقاطع الحوار، لكنها لم تشارك في الحوار نتيجة "، موضحاً أن الحركة "وليس المشاركة في إدانة أحد
تغيب أحد اطراف الخالف الرئيسية، ولذلك لم نر جدوى من الحضور للمشاركة طالماً أن هناك طرفا 

 ".أساسيا غائبا
  ٢٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   وتؤكد تمسكها بشروطهااألسرى حماس تنفي موافقتها على استئناف صفقة .١٥

ال شـيء جديـدا فـي       ' 'القدس العربي 'قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس لـ         : اشرف الهور  - غزة
، مؤكدا ان االتصاالت النهاء هذه الصفقة التي تتوسط فيهـا           'موضوع صفقة تبادل االسرى مع االحتالل     

  .'عدم تلبيته شروط الفصائل اآلسرةال زالت مجمدة بسبب تعنت االحتالل االسرائيلي، و'مصر 
 ونفى كذلك برهوم ان تكون مصر قد اجرت مؤخرا اتصاالت مع حماس التي تاسر شليط، عقب الزيارة                 

  .التي قام بها الجنرال عاموس غلعاد المسؤول الكبير في وزارة الجيش االسرائيلي للقاهرة
  ٢٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
   بقصف إسرائيلي على غزة صر وإصابة ثالثة آخرين من ألوية النا مقاوماستشهاد .١٦

استشهد مقاوم فلسطيني وأصيب ثالثة آخرون ينتمون إلى ألوية الناصر صالح الدين، :  وائل بنات،غزة
في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم في بلدة عبسان جنوب شرق غزة، في الوقت الذي توغلت فيه قوة 

شرق مدينة خان يونس ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومة إسرائيلية خاصة في منطقة الفراحين 
   .الفلسطينية
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 .وقالت كتائب القسام، إن عناصرها تصدوا للقوات المتوغلة وقصفوها بخمسة قذائف هاون
 ٢٩/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

  
  عدم االتفاق بالقاهرة سيجلب أشكاالً جديدة من االقتتال الفلسطيني : حواتمة .١٧

م الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن كافة الفصائل الفلسطينية تبذل جهـوداً    أكد أمين عا  
  .جبارة إلنجاح الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة

وقال في حوار بعمان أن المشروع المصري يحتوي على العديد من النقاط اإليجابية لكن هنـاك بعـض                  
  .الجانب المصريالمالحظات للفصائل تم إرسالها إلى 

ورداً على سؤال حول اتفاق مكة شدد حواتمة على أن الشعب والمقاومة بريئان من هذا االتفاق وأنه غير                  
ملزم ألحد واصفاً إياه بأنه اتفاق محاصصة بين حركتي فتح وحماس، وأنه مات سريرياً وتم إطالق النار                 

 الفلسطيني وأن مفتاح المصالحة هـو إنهـاء         وأوضح أن إسرائيل هي المستفيد األكبر من االنقسام        .عليه
  .الحالة الراهنة وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس سليمة

حالتنا يوجد جسمان سياسيان في السلطة، كما أننا سنشهد أشكاالً جديدة من االقتتـال              "وأشار إلى أنه في     
بقى أصحاب السلطة منعمين بالمال     والخاسر سيكون هو الشعب الفلسطيني في حين سي       . والدمار والخراب 

  ."والسلطان في الضفة وغزة
  ٢٩/١١/٢٠٠٨الراية، قطر، 

  
   يدعو لمنع استخدام المنظمة كأداة لتعزيز االنقسام ويطالب العرب بكسر الحصارسعدات .١٨

ية طالب األمين العام للجبهة الشعبية النائب األسير أحمد سعدات قيادة منظمة التحرير الفلسطين: رام اهللا
وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بمنع استخدام المنظمة كأداة في تعزيز االنقسام الداخلي، 
معتبرا أن هذا األمر يسيء إلى مكانتها كمرجعية قيادية عليا للشعب الفلسطيني واإلطار الجامع لوحدته 

  ".في الداخل والخارج
محامية بثينة دقماق له في سجن هدريم أمس الخميس، ودعا سعدات خالل زيارة رئيسة مؤسسة مانديال ال

 حول ملف المنظمة من إطار الدعاوي والتبشير واالستخدام إلى دائرة ٢٠٠٥باالنتقال باتفاق القاهرة عام 
التنفيذ وإعادة بنائها وتشكيل مجلسها الوطني المنتخب والذي أكدت عليه قرارات المجلس المركزي في 

االعتبار للمنظمة واستيعابها لكل ألوان الطيف الفلسطيني وإعادة انتخاب " بإعادة ٢٠٠٠تموز عام 
مجلسها الوطني بما يعزز من مكانتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وأداة لصيانة وحدته وأهدافه الوطنية 

    ".وفي مقدمتها حق العودة جوهر قضيتنا الوطنية
على االرتقاء بمستوى المسؤولية " حماس"و" فتح"وحث سعدات كل فصائل العمل الوطني وبشكل خاص 

الملقاة على عاتقهم والخروج من دائرة المناكفات وتذليل كل العقبات التي تحول دون التئام الحوار وفي 
مقدمتها اإلفراج الشامل عن كل األسرى المعتقلين في غزة والضفة على خلفية الصراع الداخلي أو 

  .االنتماء السياسي
  ٢٨/١١/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   الحكومة اللبنانية إقامة عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطين ترحب بالقرارالديمقراطية .١٩

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الحكومـة اللبنانيـة االعتـراف            :ـ ماهر مقلد   بيروت
 الفلسطينية فـي    بالدولة الفلسطينية وإنشاء عالقات دبلوماسية وتطوير صيغة بعثة ممثلية منظمة التحرير          

واعتبرت الجبهة في بيان لها أمس أن هذا القـرار يـصب فـي مـصلحة                 .بيروت إلي مستوي السفارة   
وأكدت . الشعبين الشقيقين ويعد مدخال لمعالجة ملف العالقات الفلسطينية اللبنانية علي مختلف المستويات           
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 موقـف الالجئـين وتمـسكهم       أن من شأن هذه الخطوة تدعيم الموقف المشترك برفض التوطين وتعزيز          
 باإلضافة الي ما يمكن ان تشكله من عامل مـساعد لـصيانة الهويـة               ١٩٤بحقهم في العودة وفقا للقرار    
  .الوطنية للشعب الفلسطيني

  ٢٩/١١/٢٠٠٨األهرام، 
  
 حماس تنظّم اعتصاماً في مخيم برج الشمالي تضامناً مع أهالي غزة: لبنان .٢٠

تضامناً مع أهالي غزة، في حضور حشد ) صور(خيم برج الشمالي اعتصاماً في م" حماس"نفذت حركة 
الشعب "وألقى ممثل الحركة في لبنان اسامة حمدان كلمة قال فيها ان  .من األهالي والشخصيات

الفلسطيني رغم الحصار عصي التنازل عن ثوابته وحقوقه، فاليوم ال نسأل احداً اال اهللا عز وجّل، 
ل في جريمة الحصار، لكن شعبنا في غزة يظهر معدنه االصيل في والبعض من العرب شريك كام

" الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"كذلك نفّذت  (...)".الصمود، من خالل الصبر والتمسك بحقوقه 
اعتصاماً تضامنياً في مخيم شاتيال، وألقيت كلمات في المناسبة، ونظّمت اعتصاماً ايضاً في مخيم البداوي 

 .في الشمال
  ٢٩/١١/٢٠٠٨النهار، 

  
  الفلسطيني في لبنان سيقوم بتحرك شعبي واسع للدفاع عن غزةشعبنا:  العينينأبو .٢١

" حزب اهللا"منطقة الجنوب في  مسؤول في لبنان سلطان أبو العينين" فتح"التقى أمين سر حركة : صور
ال سيما الحصار وجرى عرض للتطورات في لبنان وفلسطين و. الشيخ نبيل قاووق في مكتبه في صور

ان العقاب الجماعي الذي يفرضه العدو االسرائيلي "وقال أبو العينين اثر اللقاء  .  على غزةاإلسرائيلي
 ". على أهلنا، لمحاولة تركيع هذا الشعب العظيم الذي قدم آالف الشهداء، هو صرخة لكل أشقائنا العرب

واسع للدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة، لما ان شعبنا الفلسطيني في لبنان سيقوم بتحرك شعبي "وأكد 
ان المآسي التي يتعرض "ورأى  ". يتعرض له من حصار ومعاناة من قبل العدو الصهيوني المتغطرس

لها الشعب الفلسطيني في المخيمات بكل جوانبها، ال بد من مواجهتها بتحسين الظروف المعيشية 
القوي الذي نواجه به مخاطر التوطين او التهجير او الفكر ، معتبرا انه السالح "واالنسانية والحياتية
 . التكفيري واالرهابي

  ٢٩/١١/٢٠٠٨السفير، 
  

  اولمرت يتهم االدارة االمريكية باجراء اتصاالت مباشرة مع حماس .٢٢
ان الرئيس االمريكي جورج بوش قد حـذر        " TIME"  قالت الصحيفة االسبوعية االمريكية       -بيت لحم 

 من مغبة القيـام بعمـل       ٢٤/١١/٢٠٠٨سرائيلي ايهود اولمرت خالل اجتماعهما يوم       رئيس الوزراء اال  
  .عسكري ضد ايران او حزب اهللا او حركة حماس

وقالت مصادر اسرائيلية ان الزيارة المقبلة التي كانت من المفترض ان تكون وداعية تحولت بعد التحذير                
ها رئيس الوزراء االسرائيلي رئيس اركـان االدارة        االمريكي الى مواجهة شديدة بين الطرفيين اتهم خالل       

االمريكية وعلى رأسهم الرئيس بوش ووزيرة خارجيته رايس باجراء اتصاالت مباشـرة مـع حركـة                
  .حماس

وفيما كان الرئيس بوش يشدد على عدم استغالل اسرائيل للفترة االنتقالية التي تعيشها االدارة االمريكيـة                
ام باي عمل عسكري في الشرق االوسط، انبرى اولمـرت لمهاجمـة الجهـود              في اعقاب االنتخابات للقي   

االمريكة المكثفة التي شهدتها االسابيع الماضية والهادفه لمنع اسرائيل من القيام بعمـل عـسكري ضـد                 
حماس في غزة وطلب االدارة االمريكية من الملك االردني عبداهللا بالتوجه الى سوريا ومن خاللها الـى                 
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تب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ليمارس ضغوطه على الحركة في غزة لقبول وقـف               رئيس المك 
  .اطالق الصواريخ باتجاه اسرائيل

في الوقت الذي   :" وقال اولمرت وفقا للمصادر االسرائيلية مخاطبا الرئيس بوش ووزيرة خارجيته رايس            
لجتكم للموضوع ارست اسـس     تعملون فيه على منع عملية عسكرية ضد حماس في غزة فان طريقة معا            

  ".الحوار المباشر بين واشنطن وحماس في دمشق وغزة
واضافت المصادر االسرائيلية ان الكشف عن المواجه العنيفة بين اولمرت وبوش يوضح سبب االجتماع              

 ٢٠٠٨/ ١٨/١١الطارئ والمستعجل الذي عقده باراك واولمرت مع الملك االردني عبداهللا الثـاني يـوم               
 العاهل االردني وفقا للمصادر االسرائيلية بمهام الوساطة بين اسرائيل وخالد مـشعل حيـث               حيث اطلع 

ارسل سرا مبعوثين اردنيين رفيعي المستوى الى العاصمة السورية اجتمعا بخالد مشعل وسلماه الرسائل              
لصواريخ اذا استجابت حماس للطلب االمريكي واوقفت اطالق ا       " االمريكية والتي احتوت اشارات تقول      

فان هذا الموقف سيخدم االتصاالت القادمة بين الطرفيين دون ان توضح الرسائل فيما اذا كان المقـصود             
اتصاالت اضافية ستجريها ادارة بوش مع حماس او اتصاالت مستقبلية قد تجريها ادارة بـاراك اوبامـا                 

  ".الجديدة مع حماس
ن جوابا ايجابيا من خالد مشعل رتـب االمريكـان          وحين عاد المبعوثان االردنيان من دمشق وهما يحمال       

سفر اولمرت وباراك لالردن حيث سمعا الول مرة ان االردن وسوريا والواليات المتحدة رتبـوا وقفـا                 
  .الطالق النار في قطاع غزة وفقا لما ادعته المصادر االسرائيلية

  ٢٨/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  
  المفاوضات مع السوريين تتقدم ":اإلسرائيلية"وزيرة التعليم  .٢٣

يولي تمير عن تفاؤلها بالتقدم في مـسار        " اإلسرائيلية"عبرت وزيرة التعليم     :القدس المحتلة وديع عواودة   
المفاوضات الحالية مع سوريا وقالت إن األمور تسير باالتجاه الصحيح متوقعة حصول اختـراق وتقـدم                

  .كبيرين بأسرع مما كان متوقعا
هنـاك مفاوضـات      "٤٨الصادرة في الناصرة داخل أراضي      " كل العرب "يح لصحيفة   وتابعت في تصر  

جادة ومتواصلة ووساطة تركية مثابرة فيما باتت شروط السالم وتكلفته واضـحة ال سـيما االنـسحاب                 
الكامل من الجوالن وال أستبعد أن يسبح السوريون قريبا في بحيرة طبريا شرط أن يبقى بها ماء في ظل                   

  ".لجفافظاهرة ا
  ٢٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  اختراق إسرائيلي للمشروع النووي اإليراني وتل أبيب تسرب لطهران قطعا ومعدات معطوبة .٢٤

" هـآرتس "كشف المحلل والمختص في الشؤون االستخباراتية في صـحيفة          :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 تعمد بيع إيران قطع ومعدات      يوسي ميلمان في تقرير له أمس الجمعة، عن أن جهاز الموساد اإلسرائيلي           

ذات طابع أمني وعسكري معطوبة، من خالل شركات وهمية أقامها في أماكن مختلفة من العالم، وكشف                
  .التقرير عن دور إسرائيلي بإقامة شبكة من العمالء  في إيران

حـوالي  ويقول ميلمان في تقريره إن رئيس جهاز االستخبارات مئير دغان ومع بدء مزاولة منصبه قبل                
قرر بإصرار أن إيران يجب ان تكون هدفا مفضال لجهود جمـع المعلومـات مـن قبـل                  "ست سنوات،   

، الذين يطلق   "ولهذا وضعها على راس سلم األفضليات االستخباراتية      ) اإلسرائيلية(األجهزة االستخباراتية   
  ".مؤشر األخبار الحيوية"عليه في جهاز الموساد 

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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   تعرض على سلطات الهند التعاون لوضع خطة جديدة في مكافحة اإلرهاب"إسرائيل" .٢٥
اعلن دبلوماسي اسرائيلي امس ان خمسة رهائن اسرائيليين قتلوا في المركز الثقافي :  تل أبيب- نيودلهي

اليهودي في بومباي الذي سيطرت عليه قوات االمن الهندية بعد عملية احتجاز رهائن قام بها مسلحون 
عثر على "وقال ايلي بيلوتسيركوفسكي المسؤول الثاني في السفارة االسرائيلية في نيودلهي . اسالميون

 . بعد تدخل القوات الخاصة الهندية" جثث خمسة رهائن اسرائيليين
أخرى كانت قد دارت بين القيادات السياسية واألمنية " دراما"وكشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن 

لهندية طيلة ساعات خالل الهجمات االرهابية على مومباي، حاولت فيها الجهات االسرائيلية وا
االسرائيلية اقناع السلطات الهندية بارسال قوة كوماندوز للمساهمة في اطالق سراح الرهائن عموما أو 

ن حيث كانت غالبية الرهائ" اوبروي"بالسماح لها بإطالق سراح الرهائن في البيت اليهودي أو في فندق 
االسرائيليين واليهود، إال أن المسؤول الهندي اعتذر بلطف وقال ان القوات الهندية قادرة على االعتماد 

ورفضت الحكومة الهندية استقبال حتى المساعدات . على نفسها وستفشل هذه العمليات االرهابية بالكامل
ولكنها ظهر أمس . عدات طبيةاالنسانية التي عرضتها وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، والتي ضمت مسا

 .وافقت على ذلك
  ٢٩/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  ستغرق في الظالم مجددا واألزمة اإلنسانية مستمرة غزة .٢٦

أعلنت السلطات اإلسرائيلية صباح امس استمرار إغالقها لمعابرها التجارية مـع قطـاع             :  د ب أ   -غزة  
 .سرائيلية المتاخمة للقطاعغزة بحجة سقوط الصواريخ على البلدات و المواقع اإل

حذرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار من أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة               و
ستتوقف عن العمل من جديد خالل الساعات المقبلة لتعود غزة إلى الغرق في ظالم دامس جراء مواصلة                 

علي التوالي ومنع إدخال الـسوالر الـصناعي الـالزم          إسرائيل إغالق المعابر التجارية لألسبوع الرابع       
 .لتشغيل محطة توليد الكهرباء وأنواع الوقود المختلفة وكافة مستلزمات الحياة
ما أدخلته السلطات اإلسرائيلية    "وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة في تصريح صحفي مكتوب أن            

فد وأن االحتالل أراد من إدخال هذه الكميـة إيهـام           قبل يومين من السوالر الصناعي لمحطة التوليد قد ن        
 ".العالم بإنهاء الحصار عن غزة

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 
 
   والدعاة في فلسطين تحذر من الحفريات المهددة بسقوط األقصىالعلماءهيئة  .٢٧

ن عبـاد   حذر األمين العام لهيئة العلماء والدعاة في فلسطين المحتلة عبدالرحم         :  نادية سعد الدين   –عمان  
الحفريات اإلسرائيلية المستمرة، تهدد بسقوط المسجد األقصى، بعدما أزال االحتالل تلة المغاربة            "من أن   

  ".كلياً، ويعتزم بناء أربع كنس يهودية في الحرم الشريف
الخطر أصبح حقيقياً، ويهدد بسقوط المسجد األقصى، فيما باتت القـدس القديمـة مدينـة               "وقال عباد إن    

  ".ن جميع الجهات، ومعلقة، قد تؤذن هزة صغيرة بتهاوي مبانيهامخترقة م
الحفريات اإلسرائيلية المستمرة وصلت إلى كل أساسات المـسجد المبـارك بعـدما قامـت            "وأضاف إن   

المجتمع الـدولي   "، مطالباً   "سلطات االحتالل بتفريغ األتربة المحيطة بها، والتي تحفظ توازنه من السقوط          
  ".لى المدينة المقدسةبالتحرك للحفاظ ع

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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   فلسطينيا٣٢ًاختطاف و توغالً إسرائيلياً بالضفة ١٧:  أسبوعخالل .٢٨
أظهر التقرير األسبوعي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل  :رام اهللا

ة الغربية المحتلة، خالل األسبوع اإلسرائيلي نفذت سبع عشرة عملية توغل عسكرية في أرجاء الضف
  .الجاري) نوفمبر(الواقع بين العشرين، والسادس والعشرين من تشرين الثاني 

. وأوضح التقرير أن قوات االحتالل اختطفت تلك خالل أعمال التوغل، اثنين وثالثين مواطناً فلسطينياً
اعتقلوا على هامش التوغالت بالضفة وباعتقال المذكورين؛ يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين، الذين 

 مواطناً، فضالً عن اختطاف عدد آخر على الحواجز ٢٢١٦الغربية منذ بداية السنة الجارية إلى 
    .العسكرية والمعابر الحدودية

  ٢٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس
  
  في نعلين وبلعين" الجدار"مسيرتين ضد في  متظاهرين ٧إصابة  .٢٩

 سبعة متظاهرين، أمس، بجراح جراء اعتداء قوات االحتالل على أصيب: فادي العاروري - رام اهللا 
  .مسيرتين نظمتا ضد بناء جدار الفصل العنصري في قريتي نعلين وبلعين، غرب رام اهللا

 جدار الأصيب طفل ، أمس، في قرية المعصرة، جنوب بيت لحم خالل تظاهرة ضد كما و
  

 ٢٩/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   قضية٢٢٠٠ قضية إطالق نار من أصل ١٣الحتالل حقق في ا:  إسرائيليةمنظمة .٣٠

وجهت جماعة حقوقية إسرائيلية انتقادات إلى جيش االحتالل اإلسرائيلي في تعامله مع : الناصرة
الشكاوى التي يتقدم بها فلسطينيون تعرضوا النتهاكات من جانب قوات االحتالل العاملة في األراضي 

  .الفلسطينية المحتلة
 قضية فقط من ١٣أن إسرائيل وجهت اتهامات لجنودها في ) هناك قانون" (يش دين"نظمة وقالت م
 حتى نهاية ٢٠٠٠ قضية إطالق رصاص على مدنيين فلسطينيين خالل الفترة من عام ٢٢١٩إجمالي 

 حالة إساءة من جانب الجنود اإلسرائيليين منذ اندالع ١٢٠٠وأكدت أن هناك أكثر من  .٢٠٠٧عام 
  . جنديا١٣٥، ولم يتم حتى اآلن توجيه التهم في هذه القضايا سوى لـ ٢٠٠٠ الثانية في عام االنتفاضة

 مدني فلسطيني قتل خالل السنوات السبع الماضية، ولم يتم التحقيق ٢٠٠٠وأضافت المجموعة، أن نحو 
  . حالة١٣سوى في 

  ٢٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس
  
   غزة لقاء تضامنياً مع سكان قطاعتقيم  "مؤسسة شاهد" .٣١

لقاء تضامنياً مع سكان قطاع غزة المحاصرين، في نقابة الصحافة " مؤسسة شاهد لحقوق االنسان"أقامت 
في بيروت، حضره اعضاء جمعيات اهلية وحقوقية محلية ودولية، باالضافة الى مشاركة رمزية ألطفال 

 آثار الحصار على في جمعية كشافة االسراء حملوا علب ادوية وعبوات حليب فارغة، في اشارة الى
  .االطفال، كما قاموا بدور تمثيلي لمعاناة االطفال هناك

جمعيات المجتمع المدني المصرية للضغط على حكومتهم من أجل "مؤسسة محمود الحنفي الودعا مدير 
 .  "مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة للتمتع بحقوقهم خصوصا حرية التنقل والحركة

  ٢٩/١١/٢٠٠٨النهار، 
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  مؤتمر حق العودة ليس بديال عن منظمة التحرير:  يرد على وزير اإلعالم األردني السابقبشور .٣٢
رفض رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حق العودة معن بشور بشدة حديث وزير اإلعالم : بيروت

األردني السابق صالح قالب عن أن مؤتمر حق العودة الذي انعقد اخيرا في دمشق خطوة نحو بديل 
  لمجلس الوطني ومنظمة التحرير، وأكد أن هذا االتهام عار عن الصحة وليس له ما يبرره على اإلطالقل

وأوضح بشور أن الملتقى العربي والدولي لحق العودة يأتي في إطار ملتقيات سنوية تنعقد لتسليط الضوء 
 رابط بين موعد المؤتمر على العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية، ولفت االنتباه إلى أنه ال يوجد أي

وموعد انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام اهللا الذي انتخب عباس رئيسا لدولة 
  فلسطي، 

 بلداً في العالم، ومن ٦٠ االف مشارك جاءوا من ٥وأكد بشور ان احداً ال يستطيع ان يقول ان اكثر من 
خصيات المرموقة عربياً وعالمياً، يمكن ان اتهامهم بأنهم اتوا كل قارات الدنيا، وبينهم المئات من الش

ليناصروا فريقاً فلسطينياًً ضد آخر، او انهم يقبلون ان يكونوا واجهة لرأي او محرضين على انقسام او 
  .ان يسعوا لقيام بديل لمنظمة التحريرمعاذ اهللا

  ٢٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس
  
  المدنيين على القضاء العسكري  حقوقية فلسطينية تطالب بوقف عرض هيئة .٣٣

في بيان أصدرته اليوم الجمعة " ديوان المظالم"قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان : رام اهللا
نسخة عنه إن استمرار عرض المدنيين على هيئة القضاء العسكري ُيعد " قدس برس"، وصلت )٢٨/١١(

، الموجهة لجهازي األمن ١٦/١٠/٢٠٠٨لصادرة بتاريخ مخالفاً لتعليمات رئيس السلطة محمود عباس ا
عدم عرض المدنيين من غير المنتمين للمليشيات المسلحة أو "الوقائي والمخابرات العامة، والداعية إلى 

الحائزين للسالح أو المخزنين له أو من يستعملونه إلحداث خلل باألمن العام على القضاء العسكري دون 
  ".غيرهم

 على ضرورة تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا فوراً وبال تلكؤ، وإلى ضرورة إصدار وشدد البيان،
الرئيس تعليماته لهيئة القضاء العسكري بإحالة كافة الملفات المعروضة عليه للقضاء المدني، فيما طالب 

 محكمة البيان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بضرورة تحمل مسؤولياتهما، بالعمل على تطبيق قرارات
   .العدل العليا وذلك انسجاماً مع جهودهما المبذولة لتطبيق القانون، فمبدأ سيادة القانون كٌل ال يتجزأ

  ٢٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس
  
 اإلذالل عن غزةورفع الظلم ل  تدعو الفلسطينية في الدانماركالرابطة .٣٤

للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أصدرت الرابطة الفلسطينية في الدانمارك بيانا لمناسبة اليوم العالمي 
في  رفع الظلم واإلذالل والحصار عن قطاع غزة، الذي يتعرض إلى إبادة بطيئة جماعية : دعت فيه إلى

الفلسطيني وفق آليات وثائق اإلجماع الوطنية - وإنهاء االنقسام الفلسطيني أجندة إرهاب الدولة المنظم
 .بين الجميع" القاسم المشترك"دة الى البرنامج الوطني والعو.. والديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل

  ٢٨/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  

   يطلقون حمالت إغاثة لقطاع غزة٤٨ الـفلسطينيو .٣٥
ـ     : الناصرة  اليوم في الناصرة تظاهرة حاشدة لنصرة أهل قطاع         ٤٨تنظم الحركة اإلسالمية في أراضي ال

  غزة المحاصر 
ال نملك تجاه صرخات األطفال القابعين تحت هذا        : اهي نجيدات وقال المتحدث بلسان الحركة اإلسالمية ز     

الحصار الظالم وآهات النساء وأنات الشيوخ وعذابات المرضى إال أن نقدم ما يمليه علينا الواجب الديني                
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واإلنساني من معونات مالية ومادية وطبية وغيرها، وتأكيدا على إن غزة منا ونحن منها ، فكلنـا أبنـاء                   
  .رحنا واحد وآالمنا وآمالنا واحدةشعب واحد ف

لالنطالق بحملة إغاثة لألهل في قطـاع غـزة، فـي           " الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة   "دعت  كما و 
مساهمة إنسانية وطنية لمواجهة الحصار التجويعي اإلجرامي الذي يفرضه االحتالل اإلسـرائيلي علـى              

ع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقفه، خاصة         شعب بأكمله، محذرة من استمراره، وداعية المجتم      
أمام نداءات االستغاثة التي باتت تطلقها حتى المنظمات الدولية مثل وكالة غـوث الالجئـين األونـروا                 

  .وغيرها
  ٢٩/١١/٢٠٠٨المستقبل 

  
   العيدوأضحية سيولة في غزة تمنع السكان من شراء مالبس أزمة .٣٦

لعاملة في قطاع غزة ازمة مالية تتمثل فـي فقـدان الـسيولة             تواجه المصارف ا  : اشرف الهور  -غزة  
الالزمة من العمالت، مما ينذر بعدم تمكن الموظفين من الحصول على رواتبهم لهذا الشهر، وهـذا مـن           

مـن سـكانه    % ٨٠شأنه ان يفاقم االزمة االقتصادية التي خلقها الحصار االسرائيلي لغزة التي جعلـت              
  .فقراء

، مـشيرةً   "تواجه نقصا حادا في السيولة النقدية     " الفلسطينية ان البنوك في قطاع غزة        واعلنت سلطة النقد  
يهدد بتقويض قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب مـوظفي الحكومـة الـشهر              "الى ان هذا االمر     

ـ  ١٨٥، وذكرت ان اسرائيل لم تنفذ طلبا تقدمت به السلطة قبل نحو شهر، يطالبها بتحويل                "المقبل ون  ملي
وتشهد اسواق غزة هذه االيام ركودا كبيـرا فـي           .الى بنوك غزة  )  شيكل ٤الدوالر يساوي نحو    (شيكل  

ويرجع سبب االزمـة     .حركة البيع والشراء بسبب ازمة فقدان السيولة، رغم اقتراب موعد عيد االضحى           
  المتناع بنوك اسرائيل عن تحويل االموال لبنوك غزة

  ٢٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  مهرجان الصناعات الوطنية الفلسطينية األول في جنين تتاحاف .٣٧

، عن االفتتاح الرسمي لمهرجان الصناعات  الماضيأعلن قدورة موسى، محافظ جنين، يوم الخميس
الوطنية الفلسطيني األول في محافظة جنين، في قرية حداد السياحية شرقي المدينة، وقال رئيس الوزراء 

أن هذا الحدث فرصة ليتمكن المواطن الفلسطيني من االطالع على جودة  سالم فياض،.الفلسطيني د
المنتوج الفلسطيني وقدرته على المنافسة في مقابل المنتوج اإلسرائيلي أو الغربي، مؤكدا على أن الهدف 
من هذا المهرجان هو تنشيط الوضع االقتصادي في محافظة جنين وتسهيل زيارة إخواننا من داخل الخط 

ودعا فياض الدول الغربية لتكثيف ضغوطها على إسرائيل .  وتحريك العجلة االقتصادية بالمنطقةاألخضر
من اجل تلبية شروط السالم من رفع للحصار والحواجز وتدعيم الحركة االقتصادية ووقف بناء 

 .المستوطنات، موجها تحية إلى أهل غزة مؤكّدا لهم أن السلطة ستبقى تعمل حتى ترفع الظلم عنهم
  ٢٧/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 ال عذر لمن يتخلف عن نجدة الشعب الفلسطيني:  الجمهورية اللبنانيةمفتي .٣٨

الشيخ محمد رشيد قباني، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة اللبنانية رأى مفتي الجمهورية 
بل والعالم والشعب الفلسطيني وتجويعه حتى الموت، سيظل في ذاكرة الفلسطينيين والعرب والمسلمين 

اجمع دليالً على ال إنسانية الدولة العبرية التي قامت بالقوة على ارض فلسطين وسلبت شعب فلسطين 
 . أرضه ووطنه
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وشدد على انه ال عذر ألي بلد عربي أو مسلم يتخلف عن نجدة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة 
عبرية، ويكاد يقضي على البقية الباقية الغربية بعد هذا الحصار الذي يحمل كل صفات إرهاب الدولة ال
 . من الشعب الفلسطيني األصيل المتمسك بأرضه ووطنه فلسطين

 ٢٩/١١/٢٠٠٨السفير،     
  
  ندرس إمكانية إرسال سفينة إلى غزة: بشور .٣٩

أعلن منسق اللجان والروابط الشعبية معن بشور أمس أن عددا من الشخصيات والهيئات العربية يدرس 
ل سفينة لبنانية محملة بالمواد الغذائية والطبية لكسر الحصار على غزة، وأن اجتماعا وطنيا امكانية ارسا

 . سيعقد لدرس سبل تحقيق ذلك
  ٢٩/١١/٢٠٠٨السفير، 

 
  المعلم تعمد تسريب مداخلته لإلعالم لذلك رددنا وانتهى األمر: مصادر مصرية .٤٠

بينما أكد مصدر سوري : د جروس عبد الستار حتيتة، سوسن أبو حسين، سعا- القاهرة، دمشق 
عدم وجود خالف مع مصر حول الموضوع الفلسطيني، اعتبر مصدر في وزارة " الشرق األوسط"لـ

على دمشق متهمة إياها "، أمس، "الجمهورية"الخارجية المصرية الهجوم الحاد الذي شنته صحيفة 
، "، والسعي لكسب رضا أميركابالدوران في فلك إيران، والعمل على زعزعة األوضاع في غزة ولبنان

أن "وأوضحت مصادر مصرية مطلعة . ال يعبر عن وجهة النظر الرسمية للدولة المصرية تجاه سورية
مصر ليس لديها أي نية للتصعيد ضد سورية، وترى أن ما حدث ال يتجاوز مسألة الرد على الموقف 

ة وليد المعلم، إنه على الوسيط بين السوري، الذي أثار غضب القاهرة، عندما قال وزير خارجية سوري
ولمحت المصادر المصرية إلى ". الفرقاء الفلسطينيين أن يقف على مسافة واحدة من األطراف الفلسطينية

تعمد الوزير المعلم تسريب مداخلته في جلسة اجتماع وزراء الخارجية المغلقة، مطبوعة "ما وصفته بـ
التزمت بالتعبير عن مواقفها داخل الجلسة المغلقة، لذلك قام إلى وسائل اإلعالم، في حين أن القاهرة 

أحمد أبو الغيط بالرد على ما ذكره المعلم عبر اإلعالم، بهذا يكون األمر ) المصري(وزير الخارجية 
وقد تردد في القاهرة أن دمشق استدعت سفيرها ". متساويا، رد أمام رد، وانتهى األمر عند هذا الحد

 .حمد لالستفسار عما حدثبالقاهرة يوسف األ
، ردا على ما يقال عن وجود خالف بين سورية "الشرق األوسط"وفي دمشق قال مصدر سوري لـ

ومصر على خلفية مطالبة سورية لمصر بأن تقف على مسافة واحدة من جميع األطراف الفلسطينية ورد 
مع مصر، وأن وزير الخارجية مصر باتهام سورية بأنها تساند حركة حماس، ال يوجد خالف بهذا الشأن 
أن يكون على مسافة " الوسيط"السوري وليد المعلم قال في اجتماع وزراء الخارجية العرب أنه على 

واحدة من جميع األطراف، وكان رد مصر أن سورية هي التي ال تقف على مسافة واحدة من جميع 
 الفلسطيني، كما أنها أيدت -سطيني األطراف، علما بأن سورية ال تقوم بدور الوسيط في الحوار الفل

. مساندة اجتماع وزراء الخارجية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع أن هذا ال يرضي حماس
وأردف المصدر، لكن هناك من يريد افتعال اشكالية، في حين ال توجد أي اشكالية، واستبعد المصدر ما 

لماذا االستدعاء فوزير الخارجية كان في القاهرة : أشيع عن استدعاء السفير السوري في مصر، وقال
 .وعاد مساء يوم الخميس وال يوجد هناك أي خالف

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  تحركات عربية لتنفيذ قرارات الجامعة بشأن المساعدات إلى القطاع: يوسفهشام  .٤١
 لتدبير المؤن من أغذية ومواد طبية بدأت األمانة العامة للجامعة العربية اتصاالت : أحمد ربيع-القاهرة 

   . نوفمبر٢٦إلى قطاع غزة وفقا لما أقره االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد األربعاء 
على القرارات الصادرة عن المجلس " خاصة سورية" نفت الجامعة تحفظ أي دولة عربية ،من جانب آخر

 إن جميع الدول وافقت على ،لجامعة هشام يوسف وقال رئيس مكتب األمين العام ل،الوزاري الطارئ
القرارات دون تحفظ، بما فيها الذي يتعلق بتفويض المجلس الكامل إلى مصر لمواصلة جهودها للحوار 

 مشيرا إلى دعم وتأييد سورية القرار، دون أية ،الوطني من أجل تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين
 في تنفيذ القرار وما أثمر عنه االجتماع الوزاري العربي كما اعتبر السفير هشام يوسف .مالحظات

سيعود بدرجة كبيرة إلى نوايا كل األطراف، الفتا إلى أن استمرار الخالفات الفلسطينية وتعثر التوصل 
ونفى يوسف وجود ضمانات أو  .إلى تسوية لها هي من نتاج الخالفات العربية القائمة علي الساحة أيضا

كة العربية من أجل ضمان نجاح الحوار الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر ستواصل آليات جديدة للحر
جهودها وأنه على األطراف العربية التي تملك التأثير علي المواقف الفلسطينية أن تمارس دورها وفقا 

 .للعمل علي إنجاح هذه الجهود وفقا لما تمخضت عنه المناقشات بين الوزراء
 ٢٩/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
   للجانب اإلسرائيلي" بثمن بخس"تتحايل لبيع الغاز المصري  ةالمصريالحكومة ": المصريون" .٤٢

، "إسرائيل"طالب بيان برلماني عاجل، الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لـ: صالح الدين أحمد
ة  نوفمبر الجاري، لعدم حصولها على موافق١٨استنادا إلى حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر في 

واعتبر النائب الدكتور فريد . بالغاز في وقت سابق من هذا العام" إسرائيل"مجلس الشعب قبل إمدادها 
: ، وتساءل"لكي تتراجع عن خطئها وخطيئتها وتصحح موقفها"إسماعيل في بيانه، الحكم فرصة للحكومة 

افه لصالح العدو هل تستفيد الحكومة من هذا الحكم لصالح أبناء الشعب المصري؟ أم تقوم باستئن
لماذا اإلصرار الحكومي على استمرار تصدير الغاز إلى الصهاينة بسعر : وتساءل النائب!. الصهيوني؟

 سنت إلى دوالر وربع، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء بقطاع البترول أن حصة ٧٥التكلفة وذلك بقيمة 
لحكومة بشراء حصة الشريك األجنبي وأبدى استغرابه حيال قيام ا. الغاز المصري ال تكفي للتصدير؟

بالسعر العالمي ثم تقوم بإعطائه للجانب اإلسرائيلي وفاًء للعقد المبرم معها بثمن بخس، في الوقت الذي 
تعلم فيه الحكومة أن هناك آالف من المصانع المصرية تحتاج إلى توصيل الغاز من أجل تقليل تكلفة 

لألسف مازالت الحكومة مستمرة في تصدير الغاز لتدعيم آله : لنائبوقال ا. اإلنتاج التي تُقدر بالمليارات
الحرب الصهيونية واقتصاد العدو الذي يشدد حصاره على الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع الدواء 

بالمخالفة للدستور والقانون، بالتوقيع " إسرائيل"واتهم الحكومة بتصدير الغاز لـ. والغذاء والوقود عنهم
حتى ال يعلم الشعب بهذه المصيبة والفضيحة التي ستؤدي "ية دون تمريرها على البرلمان، عليها في سر

  ".إلى ضياع حقوق األجيال القادمة من الشعب المصري
   ٢٨/١١/٢٠٠٨صحيفة المصريون، 

  
   مريضاً إلى غزة وفتح معبر رفح للحجاج اليوم١٢٠ عودة .٤٣

 مريضا فلسطينيا بالعودة إلى ١٢٠المصرية لـ سمحت السلطات :  وكاالت- الخليج –القاهرة، عواصم 
وقال مصدر مسؤول . قطاع غزة عبر معبر رفح بعد إنهائهم رحلة عالج بالمستشفيات المصرية بالقاهرة

، إن المرضى ومرافقيهم سمح لهم باجتياز المعبر المغلق "الخليج"في معبر رفح من الجانب المصري لـ 
عن وزير مصري قوله، " يو بي آي"ونقلت . ين المصري والفلسطينيبعد تنسيقات مشتركة ما بين الجانب

 أيام للسماح بعبور الحجاج الفلسطينيين ٣أمس، إن سلطات بالده ستفتح معبر رفح اليوم السبت ولمدة 
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ونقلت وكالة أنباء الشرق االوسط عن وزير . الحاصلين على تأشيرات الحج في طريقهم الى السعودية
د لطفي منصور قوله، إنه أمر بتيسير إجراءات عبور الحجاج الفلسطينيين عبر معبر النقل المصري محم

. رفح، وإنه تم توفير طواقم عمل إضافية من مختلف األجهزة العاملة فى المعبر لتسريع إنهاء االجراءات
  . حاج وحاجة سيعبرون الحدود في طريقهم الى السعودية٣١٠٠وذكرت الوكالة أن حوالي 

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  إدانة إيرانية وماليزية ضد حصار غزة .٤٤

في غزة، وقال في خطبة " إسرائيل"دان رئيس مجلس صيانة الدستور اإليراني احمد جنتي جرائم 
ليس بوسع اإلنسان أن يدرك النسل الذي ينحدر منه الصهاينة فإن كانوا من آدم وحواء لم "الجمعة، أمس، 

مل ان يكونوا من نسل شيطان يعتبر أثر الشياطين شرا، وإال كيف يرتكبوا كل هذه الجرائم، بل يحت
وانتقد جنتي ". يسمح اإلنسان لنفسه بأن يترك أناسا يموتون بسبب حرمانهم من الخبز والماء والدواء

ان غزة اليوم تحولت الى بيت عزاء والصهاينة يرتكبون "صمت الدول اإلسالمية حيال أزمة غزة، قائال 
بسبب " إسرائيل"وكان المصلون في طهران قد نظموا تظاهرات نددوا خاللها بـ ". حمةالجرائم بال ر
  .حصار غزة

" إسرائيل"من جانبه، دعا رئيس الوزراء الماليزي عبداهللا بدوي، أمس، المجتمع الدولي الى الضغط على 
 دعوة بدوي أن" برناما"وذكرت وكالة أنباء . كي تفك الحصار عن القطاع والعودة الى المفاوضات

/  نوفمبر٢٩جاءت في رسالة وجهها لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يحتفل به 
مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة والقوى الفعالة الى "ودعا بدوي . تشرين الثاني من كل عام

 قطاع غزة والعودة الى طاولة لفك حصارها عن" إسرائيل"استخدام قدراتها السياسية للضغط على 
  ".المفاوضات

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  الف اإلخوان ينظمون وقفات احتجاجية تندداً بالموقف الحكومي من حصار غزةآ .٤٥

نظم اآلالف من المنتمين إلى جماعة اإلخوان المسلمين وقفات احتجاجية أمام : أحمد مصطفى - القاهرة 
المساجد في عدد من المحافظات المصرية احتجاجا على الحصار اإلسرائيلي لغزة والتنديد بما اعتبروه 

لبلتاجي، أن وأوضح األمين العام لكتلة اإلخوان في البرلمان النائب محمد ا. مشاركة مصرية في الحصار
، "للتنديد بالموقف المصري الذي نعتبره مشاركا في حصار قطاع غزة"تلك الوقفات االحتجاجية هي 

  ".جزء من الحملة التي تتم بالتنسيق مع القوى السياسية المعارضة في مصر"وهي 
 ٢٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  قطر الخيرية تبدأ تجهيز سفينة المساعدات لغزة .٤٦

المهندس عبداهللا بن حسين النعمة، نائب رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية والعضو أكد : عبداهللا مهران
إلى قطاع " مساعدات أهل قطر"المنتدب، ان قطر الخيرية بدأت استعدادات حثيثة إلرسال سفينة تحمل 

غزة الذي يعاني ظروفا بالغة الصعوبة بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي 
إن السفينة التي تم اإلعالن عن تسييرها إلى قطاع غزة : وقال النعمة في تصريحات لـ الشرق. عليه

ستنطلق إلى القطاع من أحد الموانئ القريبة منه في أسرع وقت ممكن، مبينا أنها تجسد حرص الشعب 
يعونه كواجب القطري على الوقوف إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في محنتهم اإلنسانية وتقديم ما يستط

  .إنساني
  ٢٩/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
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   الشرق الكاثوليك يدعون إلنهاء مأساة العراق وحصار غزةبطاركة .٤٧

 امس في بيروت، الى النظر ١٨دعا مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في ختام مؤتمرهم ال : آي.بي.يو
الب بكسر الحصار المفروض في مأساة العراق وخاصة ما يتعرض له ابناء الطائفة المسيحية هناك، وط

المتردية في فلسطين، وال سيما "وتحدث البيان الصادر عن المؤتمر عن االوضاع  .على قطاع غزة
في ما نشكر ونقدر الجهود التي يبذلها جميع ذوي االرادة "وقال ". الحصار الجائر المضروب على غزة

الدوليين للتوصل اخيرا الى السالم العادل الحسنة لكسر هذا الحصار، إنما نناشد المسؤولين المحليين و
  ".والنهائي في االرض المقدسة لتعود فتكون مصدر فداء ومصالحة وعدل ومغفرة ألهلها وللعالم

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  

  األحزاب الجزائرية تعلن تضامنها مع غزة المحاصرة  .٤٨
منظمات الجزائرية، على جمعت القضية الفلسطينية مختلف األحزاب وال:  حسين بوجمعة-الجزائر 

اختالف مشاربهم، على قلب رجل واحد، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع 
وذلك استجابة لمبادرة حركة مجتمع السلم حمس المحسوبة على . غزة، أمس األول، بالجزائر العاصمة

  .تيار اإلخوان المسلمين بالجزائر
  ٢٩/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
  اهري يدعو المصريين الى اضراب لفك حصار غزةالظو .٤٩

دعا أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، في تسجيل مصور نشر على اإلنترنت، الى : دبي
اضراب عام عن العمل في مصر للضغط على الحكومة حتى تفتح الحدود مع غزة الحباط الحصار 

د الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما خالل حملته وانتقد الظواهري فيه تعه. االسرائيلي للقطاع
  .، محذراً إياه من الفشل إذا اتبع سياسات بوش"إسرائيل"االنتخابية مساندة 

 ٢٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  ميدفيديف يجدد دعم موسكو إقامة دولة فلسطينية مستقلة .٥٠

 أمـس ي ديمتري ميدفيديف قوله     عن الرئيس الروس  " نوفوستي"نقلت وكالة األنباء الروسية     : )آي.بي.يو(
في برقية بعثها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مـع      ) الجمعة(

أود أن أؤكد من جديد موقف روسيا االتحادية المبدئي فـي دعـم             "الشعب الفلسطيني الذي يصادف اليوم      
وأعرب  ".قه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء       الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية الشرعية، وح     

عن ثقته بأن تحقيق السيادة الفلسطينية سيساعد على استقرار المنطقة، والتعايش السلمي والتعـاون بـين                
وأعلن عن دعم روسيا لتوجه عباس للحوار السلمي من أجل تحقيق تسوية سلمية للنـزاع                .جميع شعوبها 

 على أن اسـتعادة      أيضاً يلي، وإيجاد حلول مقبولة على أساس القانون الدولي، مشدداً         اإلسرائ -الفلسطيني  
وأكد من جديد استعداد روسيا لمواصـلة        .وحدة الصف الفلسطيني تعتبر شرطا مهما لتحقيق هذا الهدف        

بذل الجهود والعمل بنشاط من أجل تحقيق استقرار الوضع في الشرق األوسط، وإحالل السالم واألمـن                
  .ي المنطقةف

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  "اعتداء سافر على كرامة اإلنسان"إغالق معابر غزة : مسؤول دولي .٥١
 حذّر منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلـة، ماكـسويل              :القدس المحتلة 

ـ                ة دخـول الطعـام     غيالرد، من استمرار إغالق معابر قطاع غزة، خاصة لما يتسبب له ذلك فـي إعاق
، على حد   "اعتداء سافر على كرامة اإلنسان وله تداعيات إنسانية جسيمة        "واألدوية والوقود، واعتبر ذلك     

إن الكثير من الناس، خصوصاً في قطاع غزة، يدفعون ثمناً باهظاً ويعانون يومياً مـن               "وأضاف   .وصفه
  .، كما قال"أجل الحصول على الطعام والمياه

 مليون دوالر لمواجهـة األوضـاع اإلنـسانية         ٤٦٢ناشدة جديدة للمانحين، لتوفير مبلغ      وأطلق غيالرد م  
  .المتدهورة في قطاع غزة بصفة خاصة

  ٢٠٠٨  /٢٨/١١ قدس برس
  
  لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" ونروااأل"للتنمية يتبرع لـ" فيداو"صندوق  .٥٢

 تقـديم   أمسسليمان الجاسر الحربش    ) اوفيد" (ية الدولية  للتنم األوبكصندوق  " المدير العام لـ     أعلن :لندن
 المساعدة فـي تـوفير   إلى هذه المنحة تهدف أن، موضحا "ونرواألا" ماليين دوالر لوكالة    ٣منحة قدرها   
 الالزمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تحـول عمليـات            واألدوية الغذائية الضرورية    اإلمدادات

 أن" اوفيـد "وجاء في بيان صادر عن صـندوق         .األساسية وصول السلع    تشديد الحصار الصارمة دون   
كلنا : " لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عقد في فيينا           ألقاهاالحربش قال في كلمة     

 تكون له   أن وهو الرغبة في رؤية حق الشعب الفلسطيني في          إالهنا لديه على األقل شيء واحد مشترك،        
  ".ذات السيادة المستقلة على ارض الواقعدولته 

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  بان كي مون يدعو إلى اتفاق سالم ينهي االحتالل .٥٣

 ٢٩وجه األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،                
 عاماً محرومين من حقوقهم غيـر       ٦٠ من   ظل الفلسطينيون ألكثر  : نوفمبر رسالة قال فيها    /تشرين الثاني 

وما برح اإلسرائيليون يشعرون بانعـدام      . القابلة للتصرف، ومنها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة        
إنـه  : وهناك سبيل وحيد إلحقاق هذه الحقوق المشروعة وتبديد هذه المخاوف المشروعة أيـضاً            . األمن
 إلـى نهاء النزاع، وإقامة دولة لفلسطين تعيش في سالم جنبـاً            إنهاء االحتالل، وإ   إلى سالم يفضي    اتفاق

  ."إسرائيل"جنب مع دولة 
  ٢٩/١١/٢٠٠٨المستقبل 

  
  عمل على إقناع الدول األوروبية بوضع قيود على منتجات المستوطنات تالحكومة البريطانية .٥٤

 بـالده   أنعن  " البيان"كشف الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس لـ         :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
 القادمة من المستوطنات    اإلسرائيلية بوضع قيود على الواردات      األوروبية مختلف الدول    إقناععملت على   

 وزيـر   إنوقـال ويلكـس     . ٢٠٠٤ العام   "إسرائيل"و التفاقية بهذا الشأن موقعة بين دول االتحاد         تطبيقاً
 في لقائهما األخيـر     أولمرت ايهود   اإلسرائيليراء  الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند طلب من رئيس الوز       

 بوضع عالمة على منتجات المستوطنات القادمة       اإلسرائيلية الشركات   إلزام" زيارته الراهنة للمنطقة     أثناء
 دول االتحاد كي يتم استثناؤها من اإلعفاء الجمركـي الـذي تحظـى بـه المنتجـات                  إلى إسرائيلمن  

  ".اإلسرائيلية
 ٢٩/١١/٢٠٠٨ات، البيان، اإلمار
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  أبو عمار لم يكن مع توسيع الحرب ولم يشارك كمال جنبالط طموحاته: عبدربه .٥٥
الذاكرة الفلسطينية مثقلة بالمعارك والجروح . خرجت من حواراتي مع ياسر عبدربه حزيناً: غسان شربل

ه في االعتراف بأن ولم يتردد عبدرب.  اللبنانية منجم آالم-والذاكرة الفلسطينية . واالنجازات واألخطاء
لبنان دفع ثمن التجاذب بين القيادة الفلسطينية ودمشق وهو ما سماه ياسر عرفات يومها معركة القرار 

  .الفلسطيني المستقل
وحديثه عن ياسر عرفات . ومجاهرته بارتكاب أخطاء. أسجل لياسر عبدربه جرأته في مراجعة التجربة

اعترف بأخطاء في األردن وأخرى في لبنان . ئد يصيب ويخطئالرمز والقائد من دون أن يتجاهل أن القا
  : وهنا نص الحلقة األخيرة"سكاكين الرفاق"أترك عبدربه مع . وأخطاء في تجربة السلطة

  كيف بدأت عالقاتكم في لبنان مع األحزاب اليسارية؟> 
زب الشيوعي  لعدد من القوى العربية اليسارية بدعوة من الح١٩٧٣ عقد في بيروت اجتماع عام - 

اللبناني وحضرناه كجبهة ديموقراطية واختلفنا في هذا االجتماع، كان من الشخصيات المصرية الحاضرة 
المشكلة "، أنا من الناس الذين وقفوا آنذاك، وقلت إن ٢٤٢اختلفنا حول االعتراف بالقرار . لطفي الخولي

 لكننا نريد ما يكمله ويستوعب الحقوق هناك عناصر في القرار نقبل بها،. ليست في أن نعترف به أو ال
لفت كالمي هذا االنتباه إلينا، وبدأنا نتحدث مع شخصيات أخرى من اليسار بدءا من جورج . "الفلسطينية

وبدأنا العالقة مع اليسار اللبناني حتى الوقت . حاوي وكريم مروة ونديم عبدالصمد وخليل الدبس وغيرهم
أظن عام ( الثورة الفلسطينية التي أنشأها كمال جنبالط -لمشاركة الذي تشكلت فيه الجبهة العربية ا

  .وبعد اغتيال القادة الفلسطينيين الثالثة، وكانت بداية أول عالقة) ١٩٧٤
أبو عمار أعطى هذه الجبهة أهمية استثنائية، ألنه كان يريدها امتدادا لبنانيا داخليا من ناحية، ومن ناحية 

كان عرفات يفضل في بداية الحرب األهلية . وريين وتيارات البعث المختلفةأخرى وسيلة للتوازن مع الس
أن يبقي لبنان قاعدة مستقرة له، لذلك عندما انفجرت الحرب من عين الرمانة، كان ياسر عرفات يحاول 
أن يحسن العالقات مع الجميع، بمن فيهم حزب الكتائب، واستخدم عالقته مع كريم بقرادوني للتواصل 

  .ن أجل تطوير الصلة مع الكتائبمعه م
  هل يمكننا القول إن عرفات لم يكن يريد الحرب في لبنان؟> 
وكان يحاول أن يبتعد عن . هو شجع مبادرة فتح حوار بيننا وبين الكتائب.  أبداً، وحتى اكثر من ذلك- 

د بي وأخذ انفر. التقيت بياسر عرفات بعد احداث عين الرمانة في دمشق. الدخول في مغامرة الحرب
قلت له .  وراء ذلك"الصاعقة"كان يريد أن يعرف هل كانت . يحقق معي عن هوية الذي يطلق الهاونات

هو أصالً ": فقال لي. إن هناك بعض الهاونات التي تطلق، لكن هناك مبالغة في تقدير حجمها وضررها
ة، لكنه كان يريد أن يمسك بكل كان حذرا جدا وخائفا من اشتعال المعرك. "هاون واحد وتشتعل الدنيا كلها

لذلك عندما جاءت أول . لم يكن يريدها أن تكون في يد السوريين وال في يد كمال جنبالط. شيء بيده
  .شحنة سالح لكمال جنبالط لم يسلمها عرفات له

  أسلحة من ليبيا
  من أين جاءت؟> 
ومن المانيا الشرقية لمصلحة   أظن من الليبيين، وبكميات كبيرة، بعدها جاء السالح من السوفيات - 

غير أن عرفات لم يسلم الشحنة لجنبالط، وظل جنبالط يسأل أبو عمار . كمال جنبالط والحركة الوطنية
الحقاً، . "معقول أن مسؤول التسليح لم يسلمك الشحنة، اهللا ال يسامحه": عن السالح، فيجيبه أبو عمار

  .ة حديثا، بل من أسلحة قديمة ومستهلكةصار يعطيه جرعات قليلة وليس من األسلحة المرسل
  ماذا كان هدف عرفات، هل كان يريد أن يضبط الحرب ويؤخرها؟>  
بقي على موقفه ضد مغامرة الحرب الى حين دخل السوريون .  كان يريد أن يكون قرار الصراع بيده- 

يساري في الحركة األمر الذي دفع كمال جنبالط والفرع ال. الى بيروت واخذوا يهددون دوره ونفوذه
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عامل مطارد ": في البداية كانوا يطلقون عليه النكات. الوطنية الى محاولة االلتفاف على ياسر عرفات
. ، يعني أينما كان يسمع صوتا، كان يقول إنها هاونات ويرسل حرسه لمعرفة كيف حصل ذلك"هاونات

من دون أن يكون مضطراً الى اللجوء الحقاً، حاول أن يسيطر على الوضع اللبناني بتناقضاته المختلفة 
جنبالط كان . هذه كانت مقاربة ياسر عرفات واالختالف بينه وبين كمال جنبالط. الى الحرب كوسيلة

يريد أن يكسر معادلة الوضع اللبناني، بينما كان عرفات يريد أن يستعمل الوضع اللبناني بتناقضاته من 
  .رت هي في وجههدون أن يفجر هذه التناقضات، إال إذا انفج

هل تعتقد  أن ياسر عرفات لم يأخذ اليسار اللبناني الى الحرب، بل أن جنبالط والحركة الوطنية هم > 
  الذين أخذوا ياسر عرفات اليها؟

ياسر عرفات كانت .  برأيي هم حاولوا االلتفاف عليه ألنه لم يقبل أن يمشي في المغامرة حتى آخرها- 
لي، ومشاركة منظمة التحرير فيه، وكان يحاول التقرب من األميركيين بأي عينه على مؤتمر السالم الدو

أقام عالقات عبر خالد الحسن وماجد أبو .  فلسطيني- وقتها كان هناك احتمال لقاء أميركي . وسيلة
 ساهم في إجالء األميركيين من بيروت، ١٩٧٦لما احتدمت االشتباكات عام . شرف الذي كان مع اليسار

كمال جنبالط واليسار التفوا .  أن يكون له في مقابل ذلك ثمن سياسي، إال أن ذلك لم يحصلوكان يتوقع
، والذي لم "فتح"عملوا صفقة مع أبو صالح وأبو موسى وأبو خالد العملة أي ما يسمى اليسار في . عليه

ع دورهم ، كانوا يريدون من خالل توسي"فتح"يكن في الحقيقة اليسار، بل مجموعة ضباط طامحين في 
  .العسكري االستيالء عليها

  مشروع جنبالط
  كل كان هذا وراء اشتعال الحرب في الجبل؟> 
كان وراء ذلك كمال جنبالط وعدد من الضباط .  لم يكن ياسر عرفات وراء الحرب في الجبل- 

 أي المحسوبين على أبو صالح ونحن في الديموقراطية والجبهة الشعبية، هذا الحلف الذي حاول اإلخوان
. كمال جنبالط والحركة الوطنية أن يمسكوه حتى يوسعوا الحرب، ألن مشروع كمال جنبالط شيء آخر

لم يكن مقتنعا للحظة بتغيير المعادلة اللبنانية وتغيير . أبو عمار لم يكن مقتنعا بمشروع كمال جنبالط
  .نسب القوى اللبنانية

  لكن انتم شاركتم في الحرب؟> 
  .ب انطالقاً من ان هناك مشروعاً للحركة الوطنية نحن شاركنا في الحر- 
  يعني أنكم أيدتم جنبالط في الحركة الوطنية؟> 
كان رأينا أن تتم الموافقة على .  أيدنا جنبالط، لكن لما وصلنا الى نقطة الوثيقة الدستورية صار افتراق- 

قة كانت جيدة أو عاطلة، بل ألنه ياسر عرفات كان مترددا في الموافقة، ليس ألن الوثي. الوثيقة الدستورية
بعد . لذلك كان موقفه من الوثيقة متأرجحا. كان يريد أن يعرف ما هي حصة السوريين في العملية

 كان أبو عمار ضد الدور السوري ويخاف من الدور السوري للسيطرة ١٩٧٦الوثيقة الدستورية عام 
 كمال جنبالط لم تعجبه الوثيقة الدستورية، إذ .ووجد في هذا المجال تشجيعاً مصرياً كبيراً. على قراره

ربما كنا . لكن كان رأينا بأنه لن يكون هناك ما هو أكثر. كانت أقل بكثير من طموحاته الخاصة السياسية
متأثرين بموقف السوفيات اكثر من تأثرنا بموقف السوريين في هذا المجال، ألن رأيهم كان اننا لن نتمكن 

  . الوثيقة الدستوريةمن تحصيل شيء أكثر من
. كان يريد أن يدخل في التسوية بأي ثمن. في تلك الفترة، دخل أبو عمار في لعبة مع المصريين

المصريون حصلوا على موقف من األميركيين بأنه يستحيل إدخال منظمة التحرير في التسوية ألنها غير 
د األردني وأن يكون الوفد الفلسطيني فوافق أبو عمار على أن يكون هناك وفد فلسطيني مع الوف. مقبولة

أنا كنت .  أميركية، مثل ادوار سعيد ووليد الخالدي وإبراهيم أبو لغد- مشكالً من شخصيات فلسطينية 
كنت أقول لفهمي إننا ال يمكن أن . وقتها في األمم المتحدة، وكان إسماعيل فهمي وزير خارجية مصر
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روح شوف الرجل بتاعك، هو اتفق ": فقال لي. المؤتمر الدولينقبل إال بتمثيل كامل لمنظمة التحرير في 
 أميركيين وشخصيات مستقلة ال عالقة لها -مع الريس على أن التمثيل يتم من خالل وفد من فلسطينيين 

ياسر عرفات . نحن وقتها كنا براغماتيين، لكن ليس الى هذه الدرجة. بمنظمة التحرير ومع الوفد األردني
وكان يخاف من أن يقيم العرب . لنا ببراغماتيته، وكان يبحث عن أي مسرب ولو صغيركان يتجاوزنا ك

لذلك كان يذهب . تسويتهم الخاصة ويبيعونا، فكان مستعدا الى أن يمسك بأي حبل مهما كان صغيرا
عنده ثقة بالمصريين وليست عنده : كما أنه كان لدى ياسر عرفات أمر ال يتغير. باستمرار الى السادات

  .قة بالسوريينث
  اللقاءات مع األسد

  كيف كانت عالقته بالرئيس حافظ االسد؟> 
، بخاصة في فترة حرب تشرين بمعدل شهري ١٩٧٤ كنا نعقد لقاءات مع الرئيس األسد منذ مطلع عام - 

وعلى رغم أنه كان يحب الكالم، فإنه وخالل هذه . كان عرفات يأخذنا كلنا إلى هذه اللقاءات. تقريبا
كان يصمت صمتاً . ات، كان أقلنا كالما، الى حد أننا أحيانا كنا ننتقده في الخارج وال نفهم السبباللقاء

بعد . كامالً، وال يجيب سلباً أو إيجاباً عن أي قضية، بما فيها قضية المؤتمر الدولي والمشاركة فيه
.  لكم عالقة بالتسويةانتم ليست" وخالل اجتماعاتنا مع حافظ األسد، كان موقف األسد كما قال ١٩٧٤

كان األسد . "انتم ثوار ويجب أن تستمروا في النضال حتى تحرير فلسطين واتركوا التسوية لألنظمة
السيطرة . السوفيات ومصر والسعودية: يعتبر انه ال يمكنه أن يسيطر علينا ولنا خطوط مع اكثر من جهة

لك كان األسد عمليا والد جبهة الرفض الحقيقي، لذ. علينا ليست سهلة، عدا عن أننا ننافس نفوذه في لبنان
نحن كنا نعتقد أن المشكلة هي مشكلة وجهات نظر، فنناقشها . على رغم أنها كانت جبهة ممولة عراقياً

. معه ومع عبد الحليم خدام الذي كان يتولى الحوار معنا ويعبر عن مواقف األسد في شكل كامل وأمين
ويعبر عن عدائه . كان الشهابي ال يطيقنا وال يطيق ياسر عرفات. ناحكمت الشهابي كان اكثر من يكره
  .لعرفات في شكل صريح وبكل السبل

ربطا بياسر عرفات واألسد، أنت قلت إن موقف حكمت الشهابي كان عدائيا تجاه أبو عمار، فهل كان > 
  خدام قاسيا؟

وعدوانياً باللغة وكان يقول لنا ما ال يقوله خدام كان قاسياً معنا دائماً .  موقف الشهابي كان عدائياً جداً- 
الشهابي كان ضد دخول أسلحة إلينا . لكن ليس الى درجة عداء حكمت الشهابي الذي كان مبدئيا. األسد

كراهيته . حاول أن يعرقل هذه العملية بمقدار استطاعته، إال إذا كان هناك قرار من أعلى. عبر سورية
طبعا، أبو عمار كان يريد عالقة حذرة، لكن . ز مثل ياسر عرفاتكانت موجهة في األساس ضد الرمو

  .من دون صدام مع سورية، لكنه كان يتجنب االرتباط بها
هل يمكننا القول إن معركة القرار المستقل، كانت من أسباب الحرب في لبنان بسبب التنافس > 

   السوري على اإلمساك بالورقة اللبنانية؟- الفلسطيني 
ياسر . هو كان يريد أن يظل ممسكا بالوضع اللبناني. اسر عرفات دفاعيا في الحرب كان موقف ي- 

وحتى . نحن حاصرنا الدامور. أنا شاهد على ذلك. عرفات لم يكن مع الرد على تل الزعتر في الدامور
أكون أمينا أكثر، حتى أطراف الحركة الوطنية اللبنانية كانت مشمئزة من حصار الدامور ردا على تل 

  .لزعترا
  من اقتحم الدامور؟> 
لم يكن قرار ياسر عرفات أن .  اقتحم الدامور جناح في فتح واليسار الفلسطيني، يعني نحن مع الشعبية- 

عرفات وجنبالط ومحسن . كمال جنبالط لم يكن يريد ذلك أيضاً. ندخل في لعبة الدامور مقابل تل الزعتر
 في النهاية كانوا يعرفون تداعيات المعركة فانساقوا ابراهيم  وجورج حاوي وآخرون كانوا ضدها، لكن

  .وراءها
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كنت معه وعقدنا لقاء .  اللبنانية- أنا اذكر أن ياسر عرفات طلع إلى صوفر حيث موقع القيادة السورية 
أبو عمار . وكان على رأس الوفد الكتائبي كريم بقرادوني وعدد من الضباط السوريين. مع الكتائب حينها

مت، وتحدثت أنا بشدة عن قصة تل الزعتر، وقلت لكريم بقرادوني أن ما تفعلونه سيكون له اكتفى بالص
رد علي كريم بقرادوني بقسوة أكثر بأن انتم بدأتم المجازر وانتم . نتائج كبيرة جدا، أنتم ترتكبون مجزرة

قاطعه . بوا لبنانتلعبون لعبة كبيرة جدا، وانتم تتولون تخريب لبنان وتتواطأون مع من يريدون أن يخر
 - ما دام الجنراالت الجالسون . تدلل. طبعا يا اخوي، من حقك أن تحكي هذا الكالم"": أبو عمار، قائال

أنا صرت ارتجف، فنحن . " داعمينك ومساندينك، فمن حقك أن تتكلم بهذه اللغة-ويقصد هنا السوريين 
هم قالوا  انهم كانوا يحاولون مسعى . كلمةلكن وال واحد من السوريين الذين كانوا جالسين قال . عندهم

اسكت ال أحد منهم يستطيع أن يفتح فمه بكلمة مع : فطلعنا، وكنت خائفا، وأبو عمار يقول. توفيقيا بيننا
  .ياسر عرفات

  عالقة ياسر عرفات وحافظ األسد لم تكن يوما ودية، وكانت بينهما شكوك متبادلة؟> 
وبعد خروجنا من بيروت ولما عقدت القمة في الدار البيضاء  ١٩٨٢حتى عام .  لم تكن مرة ودية- 

خرج أبو عمار من الطائرة آتيا من أثينا واستقبله كل الملوك . عرضت مبادرة الملك فهد للمرة الثانية
في تلك القمة كنا نناقش مبادرة الملك فهد . والرؤساء في المطار، أما الوحيد الذي لم يستقبله، فكان األسد

ت النواة لمبادرة السالم العربية، كانت تتحدث عن دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعن استعداد التي كان
لعقد اتفاق سالم مع إسرائيل باسم كل العرب، إذا قامت إسرائيل بهذه الخطوات وانسحبت من األراضي 

التقانا عندها وحاول . لكن كانت لدى األسد تحفظات وقال انه يريد أن يتشاور مع الفلسطينيين. الفلسطينية
اتركوا . ولماذا تدخلون من المدخل نفسه مرة ثانية. شو بدكم بهالقصة": قال. أن يثنينا عن هذه الفكرة

الملك حسين ضعيف ونظامه ضعيف، اتركوه ينهي . العملية تسير من دونكم، وانتم الحقاً تأخذون ثمارها
كان ذلك . كان عندنا الجرأة أن نقول له ذلك. ال: لهقلنا . "العملية والحقا ترون ماذا يمكنكم أن تفعلوا

 وكنا قد خسرنا الحرب في لبنان، لكننا كنا كسبنا الصيت بأننا صامدون ومقاتلون، ولم ١٩٨٢أواخر عام 
ثم أن ياسر عرفات كان بدأ في إقامة االتصالت مع األميركيين . يكن عندنا إال هذه الورقة نتعلق بها

 ١٩٨٣وفي عام . ان مشروع ريغان بدأ يظهر، ولم يكن عرفات يريده أن ُيرفضوقتها ك. وفيليب حبيب
وخالل انعقاد المجلس الوطني بقي ياسر عرفات يقاتل حتى النهاية كي ال يصدر قرار عن المجلس 

  .الوطني برفض مشروع ريغان
  تصفية حسابات

  هل كانت عودة عرفات الى طرابلس في إطار تصفية الحسابات مع سورية؟> 
السوريون كانوا بدأوا يعبثون ببيته الداخلي بعد االنشقاق .  عاد ياسر عرفات الى طرابلس ولعبها بذكاء- 

 مرت فترة صارت هناك وحدة مصالح بيننا وبين األسد بعد زيارة السادات ١٩٨١قبل عام . "فتح"في 
وقتها . نا في يد األسدلكن ياسر عرفات بقي حذرا من هذا التقارب، ولم يرد أن نضع كل أوراق. القدس

) ١٩٧٩( السورية بين البعثين - وعملوا مشروع الوحدة العراقية "جبهة الصمود والتصدي"كانوا شكلوا 
ودخلت ليبيا على الخط، لكن ياسر عرفات ظل األكثر حذراً في عدم الدخول في معركة ضد مصر الى 

، وكنت مع ياسر ١٩٧٨وا االتفاقية سنة  عندما عقد. حين تيقن أن المصريين عملوا اتفاق كامب دايفيد
فتحنا الراديو على صوت أميركا، فسمعنا . عرفات عائدين من دمشق الى بيروت الساعة السادسة صباحاً

يا ": يومها قال لي. ظل ياسر عرفات متمسكاً بأمل أن ال يبيعنا السادات. عبره أنهم توصلوا الى اتفاق
  .حظة كان األمل ال يزال لديه بأن السادات لن يبيعناحتى تلك الل. "ياسر، السادات باعنا

عندما عقد السادات لقاء مينا هاوس، وافق أبو عمار على أن نرسل وفداً فلسطينياً، لكن اإلسرائيليين 
  .ورفضوا عقد لقاء مينا هاوس إذا كان فيه وفد فلسطيني. اعترضوا في اللحظة األخيرة
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دورة كمال " الوطني منعقداً في إحدى دوراته، وأطلقنا عليها عندما اغتيل كمال جنبالط كان المجلس
كانت هذه المرة األولى التي أرى فيها . بعد انتهاء الدورة، عقدنا لقاء مع السادات في بيته. "جنبالط

لقد التقيت ": قال لنا السادات. وكان نائب رئيس، وكان يسجل تفاصيل اللقاء. الرئيس حسني مبارك
الدولة ":  قال السادات"ما هو الذي يمشي تمام؟": فسألناه. " كل شيء يمشي تمامكيسنجر واطمئنوا

، "القدس سترجع": قلنا. "الضفة وغزة والقدس. طبعاً":  فقال"الدولة كلها؟": سألناه مرة جديدة. "الفلسطينية
. "ودون جميعهمالالجئون سيع": قال: "وماذا عن حقوق الالجئين؟": عندها أضفنا. "طبعاً": فقال السادات

خرجنا من اللقاء . من خالل هذه الصورة الوردية عرفنا أن ثمة كذبة كبيرة وصفقة ستعقد على حسابنا
.  أي قبل أن يعلن عن زيارته القدس١٩٧٧هذا كان مطلع عام . اكثر قلقاً من السادات مما كنا عليه قبله

دخلنا للقاء األسد، وكان دم كمال . طنيبعد ذلك بأسبوع ذهبنا الى دمشق، كي نعمد نتائج المجلس الو
وما أن جلسنا، حتى قال أبو عمار . جنبالط ال يزال طريا، إذ لم يكن مضى على اغتياله إال أسبوع واحد

اهللا يرحمه كمال ": ففاجأنا األسد بالقول. "اجتمعنا وسمينا الدورة باسم الشهيد كمال جنبالط": بطريقته
 ومع سماعي السؤال، أدرت فورا وجهي نحو األرض كي ال يبدو "عمار؟بيك، من برأيك اغتاله يا أبو 

. "من غيرهم يا سيادة الرئيس، من غيرهم؟": فقال أبو عمار. علي أي رد فعل، ثم نظرت الى أبو عمار
وهذا كان أسلوب . وظل يكرر عبارة من غيرهم، ويبدو أن ذلك كان حتى يكسب وقتاً يفكر فيه بجواب

: ، ثم قال أبو عمار"من غيرهم" الى عرفات، وخفت بينما ياسر عرفات يكرر كلمة نظرت. ياسر عرفات
لماذا إسرائيل يا أبو عمار، ما هو ": غير أن األسد سأل. "غير إسرائيل من هناك؟. من غيرهم. إسرائيل"

 بيك سيارة كمال. أصالً أنا اعرف المنطقة: ، فحكى أبو عمار رواية كنا نتندر عليها"دليلك على ذلك؟
  .نزلت نزوالً كدا، ثم حولت وطلعت مرة ثانية وال يعرف تفاصيل تلك المنطقة اال االسرائيلون

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

   عباس وفرص نجاح الحوارتنصيب .٥٦
  صالح النعامي

المشهد الفلسطيني بات هاذًيا في سرياليته، ولعل ما ُيَؤكُِّد ذلك أكثر من أي شيء آخر هو قرار المجلـس                   
 التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا األسبوع باإلعالن عن محمود عبـاس كـرئيس لدولـة                المركزي
  !! فلسطين

وقبل الخوض في الُْمسوغات التي دفعت أعضاء المجلس التخاذ هذا القرار، ومحاولة حصرِ التـداعيات               
ولـة يتحـدث المجلـس    ، وعـن أي د "رئيس " الناجمة عنه، فإن المرء ال يمكنه إال أن يتساءل عن أي         

  !!المركزي؟
، الذي يقوم جنود االحتالل بمداهمة الحي الذي يتواجد فيه مقَر إقامتـه، فيعتقلـون مـا                 "الرئيس    " عن  

، الـذي يكـون بإمكانـه سـماع أزيـز           "الرئيس  " يشاءون، ويقتلون ما يشاءون، دون أن يلقوا بالًا لـ          
  !!وبعد ذلك يتصرف وكأنه ال يسمع شيًئاالرصاص الذي ُيطْلَقُ على صدور أبناء شعبه، 

  هذا الذي بمجرد أن يغادر مدينة رام اهللا يقوم جنود االحتالل باعتراض موكبه، والتـدقيق               " رئيس  " أي
في أوراقه الثبوتية، ثم ُيواصُل دربُه، بينما بإمكانه أن يشاهد من خالل نافذة سيارته الفارهة ما يتَعـرُض                  

عسف وظلم على أيدي جنود االحتالل، وكأن هؤالء الناس ينتمون إلى شـعب ووطـن               له مواطنوه من    
  !!آخر

 يتحدث المجلس المركزي؟" دولة " وعن أي!  
لم يتوان في التواطؤ  لفرض الحصار عليـه،         " الرئيس  " هل تضم هذه الدولة قطاع غزة؟ مع العلم بأن          
  !!وتسويغ خنقه، والتحريض عليه صباح مساء
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فهذه المدن تُستَباح مـن قبـِل       ! في رام اهللا حتى مدن الضفة الغربية ذاتها؟       " الرئيس  " تُمثُِّل حكومة   وهل  
" الرئيس"جنود االحتالل والمستوطنين، وبعد ذلك يتنافس ضباط وقادة في األجهزة األمنية التابعة لحكومة              

ا يقوم به المستوطنون ضد أبناء شـعبهم ال         إجراء المقابالت مع قنوات التلفزة اإلسرائيلية؛ ليؤكدوا أن م        
يعنيهم بالمطلق، وهدفهم الوحيد هو محاربة حركة حماس، كما تبين ذلك من خالل المقابالت التي أجرتها                

  !قنوات التلفزة اإلسرائيلية مؤخًرا مع عدد منهم
في تنازله عـن حقهـم فـي        ماليين الالجئين الفلسطينيين في الشتات، مع أنه ال ُيخْ        " الرئيس  " هل ُيمثُِّل   

  !العودة لألراضي التي شردوا منها؟
وبالطبع هناك الكثير من األسئلة التي ال تحتاج إلى أجوبة، لكنها تُوضُح إلى أي حد أصبحت األوضـاع                  

  !الفلسطينية ُمثيرةً للسخرية في أفضل األحوال
يه عباس والمجلس المركزي، ونحـن هنـا         فإن كُلَّ ما تقدم ال يخفي خطورة ما أقدم عل          - ومع ذلك  -لكن

  :بصدد اإلشارة إلى بعض النقاط الهامة في هذا الجانب
   جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وضمنها المجلس المركزي، فاقدةٌ للشرعية؛ َألن أحـًدا           -١

 أن هـذه    لم ينتخب أعضاءها وإداراتها، ولم يفوضهم الحديثَ باسم الـشعب الفلـسطيني، فـضلًا عـن               
المؤسسات ُمغَيبةٌ تماًما عن التأثير والفعل في كُلِّ ما يتعلق بعمليـة ُصـنْعِ القـرار الفلـسطيني، ويـتم                    
استدعاُؤها فقط، إما إلضفاء شرعية على التفريط بحقٍّ من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، كما حدث               

غاء الميثاق الوطني الفلسطيني من أجل إرضاء        عندما أجاز المجلس الوطني الفلسطيني إل      ١٩٩٨في العام   
الرئيس األمريكي في ذلك الوقت بل كلينتون، أو لالستقواء بها في مواجهة حركة حماس، كما حدث مـع    
المجلس المركزي؛ حيث إن جميع أعضاء المجلس المركزي هم من فصائل منظمـة التحريـر، وهـي                 

صلة عناصرها تحددها االمتيـازات الشخـصية التـي         فصائل وهمية، ال تَحظَى بأي تمثيل شعبي، وبو       
  !يحظون بها

   قرار المجلس المركزي مثار الجدل هذا، يأتي استباقًا لنتائج أي حـوار وطنـي مـستقبلي، فمـن            -٢
المعروف أن أحد القضايا الهامة على جدول أعمال الحوار الوطني هي قضيةُ التمديـد لعبـاس، الـذي                  

ع من كانون ثاني القادم، ويأتي قرار المجلس المركزي وكَأنَُّه تمديد فعلي لعباس،             ستنتهي واليته في التاس   
مع أن صاحب الصالحية المطلقة في التمديد لعباس أو عدمه هو المجلس التـشريعي المنتخـب الـذي                  

  !! تسيطر حماس على أغلبية مقاعده
ظمة التحرير من جديد يـأتي السـتباق        في نفس الوقت فإن البعث بالمجلس المركزي وبقية مؤسسات من         

نتائج الحوار في التعامل مع مستقبل مؤسسات المنظمة، حيث إن أحد النقاط الهامة على جدول الحـوار                 
  . الوطني هي إعادة تفعيل وبلورة مؤسسات المنظمة على أسس تعكس التمثيل الحقيقي للقوى الفلسطينية

 إلى وضع العصي في دواليب الحوار الوطني مـستقبلًا،          واضح تماًما أن انعقاد المجلس المركزي هدف      
  . بحيث إنه أوجد إشكاالت جديدة

لم يتطرقوا بالمطلق لتقييم السنوات األربع      " المركزي  "    ولتأكيد الدور المخصص لهم، فإن أعضاء          -٣
فعباس أعلـن   . يالتي قضاها عباس في الحكم، ولم يجرءوا على مناقشة النتائج العملية لبرنامجه السياس            

تَمسكَه بالمفاوضات كخيار وحيد لحل القضية الفلسطينية، ونَبذَ المقاومة، واعتبرها عبثيةً تارةً، وحقيـرةً              
تارةً أخرى، لكن المؤسف أنه في خالل أربع سنوات من حكمه، لم يتعاظم إال االسـتيطان فـي الـضفة            

لم تتحقق رؤيا بوش، وذابت     . وان والعربدة اإلسرائيلية  الغربية وتهويد القدس، في ظل تَعاظُمِ مظاهر العد       
  !! ، ولم تقم الدولة الفلسطينية٢٠٠٨، فها نحن على مشارف انتهاء العام "أنابوليس " وعود مؤتمر 

إذا كانت المقاومة عبثية، فكيف يمكـن للمفاوضـات         : لماذا لم يسأل أحد من أعضاء المجلس عباًسا قائلًا        
  !  من أرض، حتى ال تصادر أو تُهود؟الحفاظُ على ما تبقى
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واضح تماًما أن أحد ضحايا قرار المجلس المركزي سيكون الحوار الوطني الفلسطيني نفسه، فعباس بهذا               
القرار يشُْعُر أنه لم يعد بحاجة إلى شَرعية المجلس التشريعي، وبالتالي فإن هذا سيدفعه لمواصلة التَّشَبث                

  !   الحواربمواقفه المتشدد في
  ٢٨/١١/٢٠٠٨اإلسالم اليوم 

  
  
   "األرض مقابل الالجئين":  النهائي للقضية الفلسطينية الحل .٥٧

  عريب الرنتاوي
الشهير الذي حمل توقيعي بريجنسكي وسكوكروفت ، األسس األربعة للحل          " الواشنطن بوست "حمل مقال   

 :النهائي للقضية الفلسطينية
 من حزيران مع تعديالت طفيفة وبنفس النوعية والكميـة ، علـى             انسحاب إسرائيل لخطوط الرابع   ) ١(

 .الحدود تضمن انتقال الكتل االستيطانية الكبرى للسيادة اإلسرائيلية
 ".يهودية الدولة العبرية"حل مشكلة الالجئين بالتعويض بدال عن العودة تجسيدا لمطلب ) ٢(
 .للعرب واليهودية لليهودللدولتين ، األحياء العربية " قومية"القدس عاصمة ) ٣(
 .دولة فلسطينية منزوعة السالح) ٤(

المبادئ األربعة هذه ، هي ذاتها المبادئ التي تضمنتها ورقة كلينتون ، وهي ذاتها المبادئ التي اشـتملت                  
عليها المبادرة السعودية قبل أن تصبح مبادرة عربية في بيروت ، وهي ذاتها المقصودة بكل الـدعوات                 

وهي ذاتها المبادئ التي قامت عليهـا       . المبادرة العربية " لتطوير وترشيق واختصار وتلخيص   "والنداءات  
 .وثيقة جنيف ، إلى غير ما هناك من أوراق ومبادرات ووثائق ومحاوالت لحل القضية الفلسطينية

يفني  أولمرت ، وإلى حد كبير باراك ول       -هذه المبادئ أيضا ، هي ما انتهت إليه مراجعات كل من بيريز             
، والمؤكد أن غالبية اإلسرائيليين قادرة على العيش والتعايش مع حل بهذه الشروط ، وهي مبادئ تحظى                 

 .بقبول المجتمع الدولي عموما ، واألرجح أنها ستكون مقبولة ألطراف عربية وإسالمية واسعة
. ا هذه المبادئ األربـع    وحين يقال أن معالم الحل النهائي وأسسه باتت معروفة للجميع ، فإننا نعني عموم             

وعندما يقول أولمرت أن الفجوة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين باتت ممكنة التجسير ، وبفتـرة زمنيـة                 
قصيرة ، فذلك ألنه أصبح على علم بقبول المفاوض الفلسطيني لهذه المبادئ واألسس ، وعندما يقـال أن             

ولـيس لمـن يخـوض مفاوضـات      " ارات تاريخية قر"الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بحاجة لمن يتخذ       
 .ماراثونية ، فإن المقصود اتخاذ قرارت بقبول هذه المبادئ

باستعراض سريع للمبادئ األربعة التي يريد كل من بريجنسكي وسكوكروفت من الـرئيس األمريكـي               
، فإننا نلحـظ  المنتخب باراك أوباما إعالنها كأسس ومحددات لرؤيته لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  

إسرائيل تتخلى عـن    : أنها ال تقوم على مبدأ األرض مقابل السالم ، بل على مبدأ األرض مقابل الالجئين              
 ، والفلسطينيون يتخلون عن حقهم بالعودة إلى وطنهم األصـلي ، واالكتفـاء              ٦٧األراضي المحتلة عام    

 .بالتعويض وفي أحسن األحوال ، العودة ألراضي السلطة الفلسطينية
والحقيقة أن مبدأ األرض مقابل السالم ، سقط مبكرا ، فالعرب الذي التزموا السالم خيـارا اسـتراتيجيا                  
واحدا وحيدا أوحد ، وأسقطوا مختلف الخيارات األخرى ، ما عادوا يمتلكون القدرة على إعطاء الـسالم                 

 العـودة مقابـل اسـتعادة       تقديم حق الالجئين فـي    : مقابل األرض ، األمر الذي يبقيهم أمام خيار واحد        
 . أو ما يعادلها٦٧األراضي المحتلة عام 

عن استمساك المفاوض الفلسطيني أو النظام العربي بحـق         " التكاذب"وفي ظني أننا لسنا بحاجة لكل هذا        
العودة ، فكل من دخل عملية مدريد أوسلو ، يعرف تماما ومسبقا ، بأن الحل النهائي ممكن فقط إن تـم                     

ا الحق ، لسبب بسيط وهو أن تجسيد هذا الحق ، وإعادة الالجئين إلى ديارهم األصـلية ،                  التخلي عن هذ  
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حرب عربية إسرائيلية شاملة ، تنتهي بانتصار عربي مبين ، وغيـر            : ممكن في حالة واحدة وحيدة فقط     
 ، األمر الذي يبقينا أمـا  ٢٠٠٦ أو في تموز ـ آب  ٧٣ملتبس أو نصف انتصار كما حصل في أكتوبر 

 سالم من دون عودة أو عودة تستوجب حربا تنتهي بإلحاق هزيمة محققة بإسرائيل؟،: احد من خيارينو
  ٢٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  
  والحرب في غزة لن تهرب .. يرفض الخروج الى التقاعد .٥٨

 هآرتس/ يسسخروف وهرئيل 
  دولة٥٨حل . ١ 

طينية الذي حظي قبـل بـضع       رئيس السلطة الفلس  ) ابو مازن (محمود عباس   .  الصوص ينبت له ريش   
سنوات باللقب المهين من رئيس الوزراء السابق ارئيل شارون، يبدو هذا االسبوع بعيدا جدا عن الصورة                

فبينما يتساءل كبار رجاالت جهاز االمن في اسرائيل ومثلهم قسم مـن            . الدارجة له في نظر االسرائيليين    
ي لعباس الجلوس في مكتبه في المقاطعـة، فانـه          رجال الرئيس في حركة فتح، أنفسهم كم من الوقت بق         

 .  كانون الثاني، الموعد الذي تدعي حماس انه فيه تنتهي واليته٩يلمح بنيته البقاء اكثر بكثير بعد 
 صباحا بقليل، افتتحت في المقاطعة جلسة المجلـس لمركـزي لــ             ١١ يوم االحد الماضي بعد الساعة      

وكـان  . ثم الفاتحة وتال ذلك كلمة رئيس المجلس سليم الزعنون        ". بالدي"وانشد النشيد الوطني    . ف  .ت.م
الكثير من الوجوه القديمة والمعروفة ممن اجتمعوا تحت سقف هـذه           . يخيل للحظة ان شيئا لم يتغير هناك      

 .الهيئة التي تحوم حول مكانتها عالمة استفهام كبيرة
ذا هو سلم اولويات الـسلطة الفلـسطينية        ه.  وهاجم الزعنون في خطابه بداية حماس وبعد ذلك اسرائيل        

أمـا  . التهديد الحقيقي يحدق من جانب حماس وعليـه فيجـب معالجتـه اوال   : ف في هذه اللحظة   .ت.وم
في رام اهللا يفهمون بان االنتخابات للكنيـست        . اسرائيل، سواء بالسالم او في الحرب،فيمكن لها أن تنتظر        

 الدائمة لزمن طويل، وال سيما اذا كان المنتصر بنيـامين         ستعرقل على أي حال المفاوضات على التسوية      
 . نتنياهو

وكعادته، اطال في حديثه واستعرض وضـع المفاوضـات         .  الخطيب التالي كان الرئيس محمود عباس     
عباس، الذي بث ثقة كبيرة بالنفس واكثر من المزاح، بدا وكأنه مصمم جدا علـى               . السياسية مع اسرائيل  
ويكثر عباس االن من المشاورات على      . م العربية، التي اخرجت مؤخرا من النفتالين      انضاج مبادرة السال  

تقدم المبادرة في الرأي العام االسرائيلي واالمريكي، على أمل أن تؤدي الخطوة الى تحول حقيقـي فـي                  
 .الشرق االوسط

ملـك االردن بانـه     وعندما قال له عبداهللا     . على مسمع من المحيطين به    " سياسي جديد " وقد تبنى شعار    
 ٥٧عباس يحصي   ".  دولة ٥٨نحن نتحدث عن حل     : "قاطعه رئيس السلطة  " دولتين للشعبين "مطلوب حل   

 . ٥٨دولة اسالمية وعربية، ستتوصل الى سالم كامل مع اسرائيل، الدولة الـ 
ـ      ٢٠٠٩اذا كان حتى بداية     . ومع نهاية خطاب الرئيس، جاء العنوان الرئيس       اس،  لن تحل االزمة مع حم

مشكوك جدا أن تعقد انتخابات مبكـرة دون        . كما هدد، فانه سيعلن عن انتخابات مبكرة للرئاسة والبرلمان        
عباس ايضا كي ال يقيد نفسه اكثر مما ينبغي،         . موافقة حماس، التي تستطيع ان تمنع وجودها في القطاع        

كان هذا تهديـدا    . للمعركةوالصوص بدا هذا االسبوع كديك ناضج متحفز        . امتنع عن تحديد موعد دقيق    
صريحا نحو حماس اوضح بان عباس ال يخشى من الخروج في منافسة مباشر علـى عطـف الـشارع                   

 . الفلسطيني
فاالستطالعات تتنبأ له ولفتح بانتـصار كبيـر،        . من الصعب أن نقدر حجم الرهان الذي يأخذه ابو مازن         
انقالب حماس التي انتصرت    . عاتهم في الماضي  ولكن المستطلعين الفلسطينيين لم يتميزوا بنتائج استطال      
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ومن احاديث مع سكان في رام      . ، اضاعوا التنبؤ به تماما    ٢٠٠٦في االنتخابات للبرلمان في كانون الثاني       
اهللا وفي منطقة جنين يتبين أساسا احساس النفور والتعب من الـسياسة الفلـسطينية ومـن المعـسكرين                  

 يجب تجاهل حجم انجاز عباس ورئيس حكومـة الـسلطة سـالم             وال يزال ال  . الصقريين، فتح وحماس  
 .فياض، اللذين جعال الضفة في السنة والنصف االخيرة مكان سكن اكثر احتماال لسكانها من قبل

 نجحت السلطة في اظهـار سـيادة مـسنودة          – جنين، نابلس ومؤخرا في الخليل ايضا        –في ثالث مدن    
وحتى في  . الشوارع ومعهم ايضا الفوضى، لعنة االنتفاضة الثانية      فالمسلحون اختفوا من    . بصالحية امنية 

هذه . الخليل، التي اعتبرت معقل حماس بوضوح، تسجل السلطة انجازات مفاجئة في الصراع مع حماس             
الشرطة والجهاز القضائي في الضفة يجب ان يجتـازا تغييـرات هامـة لخلـق               : ليست بعد دولة سليمة   

واذا .  احساس سكان الضفة هو أنه على االقل النظام العام عاد الى المدن            ولكن. استقرار سلطوي حقيقي  
 . كان الوضع االقتصادي ليس المعا، فانه افضل بال قياس مما يجري في القطاع، تحت سلطة حماس

االسبوع الماضي تجرأ عباس على الشروع في مواجهة جبهوية اولى حتى في الجبهة الخارجية، حيـال                
موسى، الذي أيد المبادرة المصرية للمـصالحة بـين فـتح           . جامعة العربية عمرو موسى   االمين العام لل  

وحماس، هدد بان الجامعة لن تتردد في االشارة الى الجهة التي تفشل المحادثات المزمـع عقـدها فـي                   
وبعد أن الغت حماس مشاركتها في القمة في مصر، وال سيما لتخوفها من ان المصالحة ستضر                . القاهرة
طرتها في غزة، توقع عباس ورجاله أن يتخذ موسى موقفا قاطعـا ويلقـي بالتبعـة علـى الخـصم                    بسي

في لقاء الرباعية في شرم الشيخ قبل نحو اسبوعين، طلب ابو مازن بل طالب موسـى بـذلك             . االسالمي
 . صراحة

لـسلطة  وادعى في حديث مع نبيل شعث، مقرب عباس، بـان ا          . ولكن االمين العام للجامعة تجاهل ذلك     
وفي اعقاب ذلك   . فرد شعث بغضب  . واسرائيل توصلتا الى اتفاق مبادىء سري من خلف ظهر الجامعة         

قرر عباس في خطوة استثنائية، عدم السفر للقاء وزراء الخارجية العرب الذي انعقد فـي القـاهرة أول                  
 .أمس
 هذا سينتهي بالقتل. ٢

تقارير في  .  بمدى حضور أدنى مما في الماضي       تتابع اسرائيل عن كثب صراع القوى الفلسطينية ولكن       
وسائل االعالم عن لقاءات نسق فيها مسؤولو الجيش االسرائيلي ورؤساء االجهزة استمرار الصراع ضد              

اما االن، فان اسرائيل الرسمية تقلل من تصريحاتها وان         . حماس، احدثت حرجا ما في الجانب الفلسطيني      
من اقنع مكتب رئـيس الـوزراء بقابليـة    .  كانون الثاني تتواصل٩ـ  كانت المداوالت عن اليوم التالي ل     

الوضع للتفجر كان رئيس المخابرات يوفال ديسكن، الذي شخص االزمة السياسية في السلطة بانهـا ذات              
وجر الجيش الى انشغال مكثف بـذلك تحـت ضـغط رجـال             . طاقة هدامة كامنة حتى قبل عدة اشهر      

 . اولمرت
ا االسبوع ان الجيش االسرائيلي يستعد لسلسلة سيناريوهات محتملة فـي الـضفة،              ضباط كبار قالوا هذ   

اعالن من جانب   . بينها اعتزال عباس بسبب الخالف القانوني على مكانته، تفاقم حالته الصحية او اغتياله            
 ومع ذلك، ففـي المـداوالت التـي       . كفيل بان يوازي اباحة دمه    " غير قانونية "حماس بان والية الرئيس     

هو يريد  : "وقال مصدر امني كبير   . عقدت في االسابيع االخيرة تعزز التقدير بان عباس سيتمسك بكرسيه         
 ". أن يبقى، وسيجد الطريق لعمل ذلك

فالمتطرفون مـنهم   . كبار المسؤولين ال يضغطون على عباس بالبقاء فقط       .  فتح تحتاج عباس في السلطة    
وعلى سيبل  . م متمرد والتوجه الى انتخابات في الضفة فقط       يقترحون على الرئيس االعالن عن غزة كاقلي      

العقبى، يوصون بوقف دفع الرواتب لموظفي السلطة العاطلين عن العمل في غزة، وهـي التـي التـي                  
 . ستشدد الخناق االقتصادي على القطاع
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لة االحداث   جذور التصميم الجديد لفتح في المواجهة الداخلية يشخصونها في الجيش االسرائيلي في سلس            
اليد الحديدية التي عالجت بها حمـاس       . ٢٠٠٧التي بدأت باالنقالب العنيف لحماس في غزة في حزيران          

ومن الجهة االخرى سلسلة االعمال االسرائيلية ضد البنى        . في غزة لعائلتي حلس ودغمش اكدت الرسالة      
لجمعيات االسالمية في نابلس فـي      التحتية المدنية لحماس، وعلى رأسها اقتحام المجمع التجاري بملكية ا         

. الصيف الماضي، اقنعت السلطة بان من االفضل ان تقوم االجهزة وليس الجيش االسرائيلي بالعمل القذر              
فـي جهـاز االمـن      . النتيجة هي اغالق عشرات الجمعيات ومكاتب حماس واعتقال المئات من رجالها          

. لبنى التحتية العسكرية لحمـاس فـي الـضفة        يؤكدون زعم رؤساء االجهزة بانهم يقتربون من تحطيم ا        
حماس خفضت دراماتيكيا نقل االموال الى المنظمات الخيرية في الضفة، خشية أن تضع الـسلطة يـدها                 

 . على المال
لدينا االن مقـاول    : "ويضيف ضابط آخر  . ، يقول ضابط كبير في هيئة االركان      "لقد توقفوا عن خداعنا    "

يمكن لنـا   .  يشبه المرات السابقة التي نقلنا فيها المسؤولية الى السلطة         هذا ال . فرعي ممتاز حيال حماس   
 ساعة دون   ٧٢التوقعات التي انطلقت قبل نصف سنة وكأنه مطلوب لحماس          ". أن نرى البريق في العيون    

 . وجود الجيش االسرائيلي كي تحتل الضفة من يد فتح، القيت بها الى سلة المهمالت االستخبارية
 البعيد يقدرون في هيئة االركان، فتح وحماس ال تؤمنان بانه يمكنهما ان يتعايشان الواحـدة                 على المدى 
ولكن على المدى االقصر، وان كانت حماس غيـر معنيـة           . كل طرق يريد تصفية االخر    . مع االخرى 

كمهـا  بالمصالحة، فان لها مصلحة في الوصول الى مهلة تكتيكية، النها ال تزال يتعين عليها أن تثبت ح                
وانطالقـا مـن    . السيطرة على المجتمع وعلى الحكم يسبق في نظرها المجـال العـسكري           . في القطاع 

في اسرائيل بالطبع، عمل هذا بالضبط على       . استراتيجيتها العامة، وافقت حماس على التهدئة مع اسرائيل       
 . الحاجة التكتيكية للهدوء تغلبت على االعتبارات االستراتيجية. نحو معاكس

التجربة المتراكمة فـي المنـاطق تـدل علـى أن           . لكن كل هذه التقديرات جيدة فقط بضمان محدود        و
فمنذ زمن غير بعيد ذكر ضـباط       . السيناريو غير المتوقع يميل الى أن يبعد عن الطريق الخطط المعقدة          

يئـة  نائب رئيس االركان، اللواء دان هرئيل كيف حصل انه عندما كان رئيس دائـرة العمليـات فـي ه       
 سرية الى المناطق ردا علـى مذبحـة ارتكبهـا           ١٨٥ استدعى في يوم جمعة      ١٩٩٤االركان في شباط    

يكفي حدث واحد، من الجانب االسرائيلي او الفلسطيني لهز كل          . باروخ غولدشتاين في الحرم االبراهيمي    
 .التوقعات

 الحرب في غزة لن تهرب. ٣ 
ولكن فـي كـل مـا    . ات على المستوى السياسي الداخلي     وزير الدفاع ايهود باراك يواصل تلقي الضرب      

واذا كان ال يزال قبل بضعة اشـهر        . يتعلق بشؤون وزارته، فان باراك يحافظ على رؤية باردة وواعية         
يبث رسالة مزدوجة وغامضة عن عملية واسعة للجيش االسرائيلي في غزة، فهذا االسبوع كان واضـحا               

ال اتأسف على أي يوم مـن       . "  قال في خطاب استثنائي في الكنيست      ،"لم آتي الى هنا كي أعتذر     . "وجليا
 ".التهدئة وال اتأسف على ايام اخرى، طالما تخدم هذه مصالح دولة اسرائيل

مـن يريـد حـال      . "لمشكلة الصواريخ في القطاع   " حل هوائي نقي  " وحذر باراك ممن يؤمنون عبثا بـ       
ال تسلوا انفسكم   . ليه الدخول الى هناك ومعالجة المشكلة     مستقرا ودائما لتهديد حماس من غزة، سيتعين ع       

اذا كنتت تدعون للعودة الى القطاع، قولوا ذلك بصوت عال وقولوا مـا هـي المعـاني                 . بكلمات فارغة 
. الحرب لن تهرب، ادعى باراك وشدد بان ليس له أي شهية للعودة الى أزقـة جباليـا                ". النابعة من ذلك  
 أن يفقد بعض المقاعد االخرى في االستطالعات، سنسمع منه ايضا ماذا يفكر             ربما بعد . الكلمات كالسهم 

 .حقا عن المفاوضات العادة جلعاد شليت
.  ادعاءات كبار رجاالت هيئة االركان في االسابيع االخيرة بدت مشابهة جدا الدعاءات وزيـر الـدفاع               

طالمـا  .  عن سياق بعيد المدى    المصلحة االسرائيلية في نظرهم هي اضعاف حماس، ولكن يدور الحديث         



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ١٢٧١:         العدد       ٢٩/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

يبـدو أن   . كانت قوات امن عباس غير قوية بما فيه الكفاية الخذ مكان حماس في غزة، ال داعي للسرعة                
، يعتقدون بانـه لـن      )رأي االقلية المعاكس يقوده قائد المنطقة الجنوبية يوآف جالنت        (معظم الجنراالت   

و قررت الحكومة احتالل محـدود الجـزاء مـن          حتى ل . في غزة " نصف حملة "يكون ممكنا السير الى     
القطاع، يوجد خطر في أن استمرار نار الصواريخ في ظل الحملة سيخلق ضغطا مـن الـرأي العـام                   

 . االسرائيلي لحل المشكلة مرة واحدة والى االبد
 ومن هنا قصير الطريق الى تجنيد بضع فرق احتياط اخرى الحتالل كامل للقطاع، ومنظومة عالقـات                

يدة المدى مع مليون ونصف فلسطيني، اوهمت اسرائيل نفسها انها انفصلت عنهم الى االبد بفضل فـك          بع
 مليون شيكل، فقط لغرض توفير االدويـة،        ١٧الحساب العسكري يتحدث عن كلفة يومية من        . االرتباط

دية العالميـة،   في واقع االزمة االقتصا   . الغذاء والحفاضات لالطفال للسكان المحتلين في قسم من القطاع        
هـي نفقـات ال     ) ال يتضمن صيانة الجيش في القتال وايام االحتياط       (نصف مليار شيكل في الشهر ايضا       

 . يمكن تجاهلها
ان الحكومة االنتقالية تجعل والية اولمرت الوالية االطول        :  الجنراالت يهمسون ايضا بما ال يقوله باراك      

اتخـاذ  ) عدم( تؤثر الغمزة للجنة التحقيق التالية على مسيرة         منذ الفشل في لبنان،   . لحكومة الشلل الوطني  
القرارات، من المداوالت عديمة الجدوى عن غزة وحتى الجلسات غير الجدية جدا للجنة الوزارية التـي                

خالفا لالنطباع الذي تخلقه وسائل االعالم احيانا، فان اسرائيل بعيدة          . تبحث بتحرير السجناء مقابل شليت    
وباستثناء سيناريو متطرف لقتلى كثيرين     . االستعدادات العملية لذلك جمدت   . ل مكثف للقطاع  جدا عن دخو  

 .في هجوم صاروخي، من الصعب ان نتوقع اجتياح للقطاع في الفترة القريبة القادمة
 االلعاب الحربية التي اجراها الجيش االسرائيلي، في حالة خطوة برية كبيرة، توقعـت ضـربة شـديدة                 

 قتيل مـن    ٦٥٠احد السيناريوهات يتحدث عن ثمانية ايام من القتال، نحو          . كن ليس هزيمتها  لحماس، ول 
 قتيل من الجيش االسرائيلي وعدد ال بأس به من المدنيين الفلسطينيين الذي سيقتلون              ٣٠حماس، اكثر من    

البنى التحتية  وحتى بعد فترة زمنية كهذه، سيحتل جزء من القطاع فقط ويقع دماء هائل ب             . في االشتباكات 
يجب أن يؤخذ بالحسبان ايضا االنتقاد المتوقع فـي الـساحة           . في الجانب الفلسطيني ونار القسام ستستمر     

اسـاس  . الدولية واحتمال ان يحاول حزب اهللا، في حالة مواجهة واسعة، فتح جبهة ثانيـة مـن لبنـان                 
يرة، في عمليات بواسطة انفاق ونـار       االصابات سيتلقاها الجيش االسرائيلي كنتيجة للعبوات الناسفة الكب       

صواريخ ضد الدبابات، وان كانت ال توجد في هذه المرحلة معلومات استخبارية مؤكـدة عـن تهريـب                  
، النمـاذج التـي تتـوفر تحـت         "كورنيت"و  " ماتس"صواريخ مضادة للدبابات متطورة الى القطاع مثل        

على المستوى  . "يقول ضابط كبير  " سياحتالل غزة هو موضوع قرار سيا      " .تصرف سوريا وحزب اهللا   
واضح للجميع أن هذه لن تكون نزهة سنوية، ولكن الجـيش االسـرائيلي             . العملي، ال جدال حول النتيجة    

ماذا تريد اسرائيل أن تحققه ولمن      : السؤال هو استراتيجي  . سيعرف كيف يفعل ذلك، اذا ما كلف بالمهمة       
 ".ستنقل المفاتيح بعد االحتالل

  ٢٨/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  

   ومنظمة التحرير الفلسطينيةوحقهاالعودة  .٥٩
 نقوال ناصر 
لقد كان أمراً مستغربا ومستهجنا، أن يسارع المفاوض الفلسطيني الذي يقود منظمة التحرير الى مهاجمة               

الملتقـى  "بعـد   " اإلعالن العالمي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني      "مهرجان شعبي عربي ودولي، أصدر      
الذي استضافته العاصمة السورية دمشق لمدة يومين في الثالث والعشرين من           " لدولي لحق العودة  العربي ا 

 اإلسالمي والمؤتمر العام لألحزاب     –الشهر الجاري بدعوة من المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي          
 والكتـاب واألدبـاء     العربية واالتحادات العربية للناشرين والصحفيين والفنانين والحقوقيين والمحـامين        
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والمهندسين والمعماريين والمهندسين الزراعيين والفالحين والـصيادلة واألطبـاء والمعلمـين والنـساء             
والطالب والشباب واالتحاد العالمي للعلماء المسلمين وغيره من المتضامنين فـي العـالم مـع القـضية                 

 .الوطنية لالجئين الفلسطينيين 
مفاوض متهافتة ، وقد لخصها الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبـد             فالمسوغات التي ساقها هذا ال    

القـرار الـوطني الفلـسطيني      "بالدفاع عـن    ) ٢٥/١١/٢٠٠٨اإلعالم المركزي ، رام اهللا في       (الرحمن  
ـ   " التطاول على الشرعية الفلسطينية   "وبـ" مصادرته"خشية  " المستقل التدخل الـوقح   "خشية منازعتها ، وب

ابقاء حماس في النـسيج     "ومحاولة  " من أداء رسالتها النضالية   "ومنع فتح   " خلية الفلسطينية في الشؤون الدا  
ـ  " الوطني الفلسطيني والعربي والدولي    ، " هؤالء االنقالبيين الذين ارتدوا عن الشرعية     "وباستقبال دمشق ل

، ال  " عربي دولـي  "شعبي يصف نفسه بأنه     " ملتقى"الخ ، فهذه المسوغات متهافتة ألنه ال يعقل أن يكون           
فلسطيني، تهديدا ألي شرعية فلسطينية وال ألي قرار مستقل لها، وال يعقل ان يكون مثل هـذا الملتقـى                   

تختارها وال لتجريد حماس مما اعترف به حتـى الـرئيس           " رسالة نضالية "مؤهال ال لتجريد فتح من أي       
و من اعتـراف وزراء الخارجيـة       محمود عباس اكثر من مرة بأنها جزء من نسيج الشعب الفلسطيني أ           

العرب في اجتماعهم الطارئ االخير في القاهرة بشرعية المجلس التشريعي الذي وصلت الحركـة الـى                
فـي الـشأن الفلـسطيني      " التدخل الوقح "أما الدول العربية المعنية باتهام      . قيادته عبر صناديق االقتراع     

ية ايضا بالرد على هذا الجحود بدل ان تحظى باالمتنان          فإنها هي المعن  " بالذهب االسود "وبتمويل الملتقى   
لحشدها العربي والدولي للتضامن مع قضية مثل العودة تقع في صلب النضال الوطني الفلسطيني وكانت               

 .دائما وسوف تظل أكبر وأجل من كل الفصائل والصراعات الفصائلية 
تكرار سوق مثل هذه المـسوغات انمـا        لكن االستغراب واالستهجان سرعان ما يزوالن عند ادراك ان          

يستهدف التغطية على صدع في استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية أعمق وأوسع وأقدم كثيـرا مـن                
 .االنقسام الفلسطيني الراهن ومن اي اصطراع فصائلي قاد إليه أو نجم عنه 

دة ومنذ تأطر هذا النضال في       الى حق الالجئين في العو     ١٩٤٨لقد استند النضال الوطني منذ النكبة عام        
منظمة التحرير الفلسطينية ترسخ هذا الثابت الوطني بربطه بتحرير االرض كطريق للعودة عبر مقاومة              
االحتالل الذي اغتصب االرض فشرد اهلها ، وقد رسخ الميثاق القومي ثم الوطني للمنظمـة وقـرارات                 

نفصم بين التحرير والعـودة والمقاومـة باعتبارهـا         مجالسها الوطنية المتعاقبة، العروة الوثقى التي ال ت       
الثوابت للنضال الوطني والخطوط الحمراء التي ال ينبغي لمتغيرات الحراك السياسي ألي قيادة فلسطينية              

 .ان تمسها من قريب او بعيد 
وقد تجسدت تلك العروة الوثقى بين ثوابت النضال الوطني الثالث كثابت وطني رابع بعـد أن تعبـدت                  

دماء الشهداء في خضم المقاومة الوطنية لالحتالل واللجوء ونفي الهويـة الوطنيـة وتحويـل القـضية                 ب
الوطنية الى مجرد قضية الجئين انسانية، يجري اآلن، بعد كل تلك التضحيات ، البحث عـن حـل لهـا                  

أن منظمـة   مع دولة االحتالل نفسها ، في تجاهل كامل للثوابـت ولحقيقـة             " عادل ومتفق عليه  "انساني و 
التحرير ذاتها ما كان لها ان ترى النور وما كان في وسعها ان تخوض كل المعارك التي خاضتها ومـا                    
كان لها ان تدخل الوطن المحتل وال ان تقيم اي سلطة وطنية او سلطة حكم ذاتي تحت االحـتالل لـوال                     

يكن الالجئون وقودهـا ، بحيـث       في االساس قاعدة لها ولو لم       " المخيم"التمسك بتلك الثوابت ولو لم يكن       
اصبح وجود المنظمة بحكم هذا االمر الواقع مرتبطا ارتباطا مصيريا بالالجئين وقضيتهم ، قبل اي قضية                

اخرى ، وبحيث اصبح اي انفصام بين طرفي هذه المعادلة ال يهـدد الـشرعية الوطنيـة                 " وضع نهائي "
م ، خصوصا بعدما أثبت المخيم والالجئون فيه في         لالجئين وقضيتهم بل يهدد شرعية المنظمة وتمثيلها له       

االنتفاضتين االولى والثانية ان مفتاح القضية الوطنية والنضال من اجل ثوابتها وكذلك شرعية اي قيـادة                
 .  فلسطينية سوف تظل أمانة تاريخية يحملونها حتى العودة 
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ـ لكن قيادة منظمة التحرير التي اعتمدت كاستراتيجية بديلة حل الد          والتفـاوض  " مشروع وطنـي "ولتين ك
كأسلوب وحيد للنضال ، ومنذ وضعت هذه االستراتيجية البديلة موضع التنفيذ بإبرام اتفاق اوسـلو عـام                 

 وملحقاته ، ما زالت تخوض صراعا داخليا في اطار المنظمة وخارجه لفرض القبول ببرنامجهـا                ١٩٩٣
ية للمنظمة حد الشلل ومقاومة اي معارضة من        ، خصوصا بعد ان اضطرت الى تجميد المؤسسات التمثيل        

خارج اطار المنظمة بحجة تهديده لشرعية المنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ، وكـان هـذا هـو                  
 .االنجاز االهم للنضال الوطني الذي ما كان له ان يتحقق اصال لوال االلتزام الصارم بتلك الثوابت 

 عـن   ١٩٨٨عـام   " اعالن وثيقة االستقالل  "خص بعد ان تكشف     وقد احتدم هذا الصراع الداخلي على األ      
كونه مجرد مدخل لالعتراف بدولة المشروع الصهيوني ، وهو المشروع الذي قدم العرب عامة وعرب               
فلسطين خاصة تضحيات جسيمة ارضا وارواحا لمقاومته طوال ما يزيد على قرن من الزمان ، وبعد أن                 

 لتقبـل  ١٨١رار االممي الوحيد الوارد نصا في اعالن االستقالل رقم    تراجعت قيادة المنظمة حتى عن الق     
 بدل حدود قرار التقسيم ، ليتحول االستقالل        ١٩٦٧بتقليص حدود دولتها المأمولة الى حدود حزيران عام         

الى هذه  ) السباب اقتصادية " (التدريجية"الموعود واعالنه الى عنوان خالصته ممارسة العودة المجتزأة و        
تـوطين  "الذي تعلن هذه القيادة معارضتها له في الدول المضيفة لالجئين الى " التوطين"ة ، وليتحول    الدول

ما زال قيامها على عشرين في المائة من الوطن التاريخي سرابا او امال تسعى وراءه                " في دولة فلسطينية  
 على هذه القيـادة اذا كـان        في احسن االحوال ، ليظل اطالق اسم مقنع وطنيا على هذه العملية استحقاقا            

، بغض النظر عن كـل      " فلسطينيا" يزعجها نقد المعارضة لها بان برنامجها يهدد بتصفية قضية الالجئين         
 . المسوغات المساقة والنوايا المعلنة 

، وهذا النهج يقود المفاوض الفلـسطيني فـي         " الواقعية السياسية "ويصف المفاوض الفلسطيني نهجه بـ      
كل خصومه السياسيين الذين ما زالـوا ملتـزمين         " العدمية" ، وهذا المفاوض يصف بـ       الوقت الحاضر 

بالميثاق القومي او بالميثاق الوطني لمنظمة التحرير وبكل قرارات مجالسها الوطنية السابقة على المجلس              
التحديـد   ، وبسبب التزامه بهذا النهج علـى وجـه           ١٩٨٨الذي تبنى هذا النهج بتبنيه لحل الدولتين عام         

يعترف به عدوه ، وال يعترف بغيره ، ممثال شرعيا وحيدا لشعبه ، بينما هذا الشعب نفسه منقـسم اآلن                    
على نفسه وفي صلب انقسامه خالف عميق حول هذه الصفة التمثيلية للمفاوض جوهره قضية الالجئين ،                

الفا بين هذا المفاوض وبين حركة      وهذا انقسام اكبر واعمق كثيرا من االنقسام الذي تقزم اليوم باعتباره خ           
 .حماس 

ويغيب عن المراقب غير المتعمق أن حماس انما تغرف من البحر االوسع لهذا االنقـسام االعمـق فـي                   
مواجهتها مع هذا المفاوض ، الذي يستغل حاليا عدم عضوية الحركة  في المنظمة كنقطة ضعف لـديها                  

االخرى عليها ، دون ان ينجح ال هو وال هذه الفـصائل            لتأليب المجتمع الدولي وفصائل منظمة التحرير       
المؤتلفة معه في الحد من استمرار استقطاب الحركة لجماهير منظمة التحرير نفسها المفترض ان يمثلهـا    
هذا المفاوض ، وفي قلب هؤالء جماهير الالجئين الفلسطينيين الذين يستشعرون خطرا على قضيتهم في               

 .وض الفلسطيني لم يستطع هذا المفاوض تبديده حتى االن النهج الواقعي اياه للمفا
   ٢٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

  
  نهيار الجامعة العربيةا .٦٠

  داود الشريان
إذا كان مجلس الجامعة العربية شهد خالفات في السابق وصل بعضها الى حد التشابك باأليدي، فإنه يوم 

 السجال الحاد بين وزير الخارجية المصري لكن. الخميس الماضي حقق انهيارا سياسيا غير مسبوق
 وإغالق معبر "حماس"أحمد أبو الغيط ونظيره السوري وليد المعلم، حول المصالحة الفلسطينية وغياب 
  .رفح، غيب خطورة القرار الذي اتخذه االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب



  

  

 
 

  

            ٣٥ ص                                     ١٢٧١:         العدد       ٢٩/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

 قضايا الحكم، فتسمي الرئيس، وتمنح حكومة ما إنها المرة األولى في التاريخ تتدخل الجامعة العربية في
فهي في اجتماعات اول من امس فرضت رؤية طرف فلسطيني، . صفة قانونية وتفرضها على الناس

فأعلنت تأييدها ووقوفها مع التمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، واستمراره في تحمل مسؤولياته 
ناهيك . ان التمديد للرؤساء وعزلهم ليس من اختصاصهاكرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، على رغم 

عن ان الجامعة العربية وقفت على الحياد في ازمة الجزائر، وهي ال تختلف عن ما يجري في األراضي 
الفلسطينية، وبقيت تتفرج على احداث موريتانيا، ولم تزل تتعامل مع التطوارات الحاصلة على الساحة 

  .العراق دولة في اميركا الجنوبيةالعراقية بطريقة توحي بأن 
ال شك في ان ما جرى تحت قبة الجامعة العربية الخميس الماضي، سابقة خطيرة من الناحيتين السياسية 

إذ استند قرار الجامعة الى ما يسمى الشرعية الدولية التي من أهم انجازاتها حتى اآلن تجويع . والشعبية
عن جرائم الجيش اإلسرائيلي، ناهيك عن ان هذا القرار يخالف الفلسطينيين، وتبرير قتلهم، والسكوت 

فبقاء الرئيس محمود عباس وحكومته امر تقرره . توجهات االصالح السياسي في األراضي الفلسطينية
صناديق االقتراع، إضافة الى ان قرار الجامعة طالب الفلسطينيين بالحوار ومارس عليهم الوصاية في 

  . مستوى الخور السياسي الذي وصل إليه ما يسمى العمل العربي المشتركوهو تناقض يكشف عن. آن
صحيح انها منذ . األكيد أن الجامعة العربية بهذا القرار ستفقد ما تبقى لها من رصيد في الشارع العربي

فقرارها األخير كرس . نشأت تعبر عن الرأي العربي الرسمي، لكن ليس بهذه الطريقة المنحازة والفجة
واألسوأ . نقسام الفلسطيني، بل ربما تحول الى شرارة إلشعال صراع شرس وطويل بين الفلسطينييناال

ان الجامعة غير مكترثة بما يجري في غزة، وكأن تجويع الشعب الفلسطيني قرار ال تملك حياله إال 
  .ان ما جرى يؤكد ان دور الجامعة العربية انتهى شعبياً على األقل. التنفيذ

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

  :كاريكاتير .٦١
  

  
  

  ٢٩/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  


