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    :السلطة
 ٣  "ن من رام اهللالحجاج المختاري"االعتداء على " مزاعم" الداخلية تنفي :غزة .٢
 ٤  تداعياته قد تؤدي إلى انهيار السالم: الرئيس عباس يجدد المطالبة بإنهاء حصار غزة  .٣
القدومي يشكك في دستورية انتخاب عباس رئيساً لدولة فلـسطين مـن خـالل المجلـس                 .٤

  المركزي
٥ 

 ٥  منع سفر حجاج غزة سيكون له نتائجها السلبية على السعودية والمنطقة: عدوان .٥
 ٦ لبرلمانيين اإلسالميين إرسال مساعدات عاجلةا بقرار ترحب لجنة فك الحصار البرلمانية .٦

    
    :المقاومة

 ٦  وار لم تتغير وما زلنا نطالب بتلبية مستلزمات انطالقهالظروف المعرقلة للح": حماس" .٧
 ٦ "بوضعها الحالي"تستبعد تمديد التهدئة " القسام" .٨
 ٧   عنى بالالجئينلبنان تُفي  بتشكيل مرجعية متمسكون: حمدان خالل مسيرة تضامن مع غزة .٩
 ٧   الديمقراطية تنفذ اعتصاماً في عين الحلوة تضامناً مع غزة: لبنان .١٠
 ٨  في الضفة من عناصرها ١٩حماس تتهم السلطة باعتقال  .١١
 ٨   صواريخ على سديروت٤سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن إطالق  .١٢
 ٨ محتجزاً من فتح يضربون عن الطعام احتجاجاً على عدم إنهاء ملفهم األمني١٣: الضفة .١٣
 ٨ قيس عبد الكريم يلتقي بري ويأمل في فتح ملف الحوار الفلسطيني ـ اللبناني: لبنان .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩   شاليطأسر في اعقاب ٢٠٠٦ تعتزم االفراج عن من اعتقلتهم عام "اسرائيل": "هآرتس" .١٥
 ٩  "االرهاب" تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة "إسرائيل" .١٦
 ٩ اعتذار إسرائيلي لنجل أبومازن .١٧
    

    :األرض، الشعب
١٠ مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في الخليل .١٨
١٠  بارتكاب جرائم حرب"إسرائيل"الهيئة اإلسالمية المسيحية تتهم  .١٩
١٠   في غزة كارثة بيئية وصحيةيحذرون منرؤساء بلديات  .٢٠
١٠    الناصرة  لفك الحصار عن غزةمظاهرة في .٢١
١١  بوصي بإنهاء الخالفات الفلسطينيةرام اهللابالمؤتمر الوطني  .٢٢
١١   الفلسطينيبطريرك فلسطين يناشد دمشق إنهاء االنقسام .٢٣
١١  يدخالن قائمة عمداء األسرى٤٨أسيران من األراضي المحتلة عام  .٢٤
   

   :اقتصاد
١١ العقوبات على غزةزيادة في  "بنك فلسطين"توقف العمل مع " إسرائيل" .٢٥
   

   : األردن
١٢   يؤكد ضرورة حل الدولتينعبد اهللا الثاني .٢٦
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   :عربي، إسالمي

١٢ الخارجية المصرية حماس ال تريد أن تسمح بعبور الحجاج الفلسطينيين .٢٧
  وقفات احتجاجية تضامناً مع أهالي غزة: مصر .٢٨
   

   :دولي
١٢  آثار الحصارموسكو تعتزم مواصلة دعم الفلسطينيين لبناء البنى التحتية لدولتهم وتخفيف  .٢٩
١٣ المانحون دفعوا أكثر مما تعهدوا به وإصالحات السلطة استثنائية: مستشار ساركوزي .٣٠
    

    :حوارات ومقاالت
١٣  عبداهللا األشعل. د... هل يرتبط رفع حصار غزة بالحوار الوطنى؟ .٣١
١٤  بالل الحسن... إنهم يحاولون إنهاء المجلس الوطني الفلسطيني .٣٢
١٦ نقوال ناصر... المصالحة الفلسطينية ما زالت مرتهنة النابوليس .٣٣
٢٠  محمد أبو رمان... األردن، حماس ومصر .٣٤
    

 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
    سرائيلي باجتياح غزة وتحويل األسرى دروعاً بشرية إتهديد  .١

متان فلنائي هدد بتنفيذ عدوان واسع  نائب وزير الحرب االسرائيلي  أن ٣٠/١١/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت
وجاء حديث فلنائي في أعقاب سقوط قذائف صاروخية على قاعدة لالحتالل في ناحل  على قطاع غزة، 

  ."العملية العسكرية"ان تجد الوقت المناسب واالسرع لتنفيذ ” اسرائيل“ على  قال  إنو. عوز
واعترف فلنائي بأن جيشه غير قادر على تحرير الجندي األسير في غزة جلعاد شاليت خالل عملية 

  .انقاذ، وأنها ستضطر إلى االفراج عن مئات االسرى لقاء شاليت
عضو الكنيست اإلسرائيلي أن  معا عن وكالةلحم بيت  من ٣٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين،  وأضافت

كدروع " الجهاد اإلسالمي"و" حماس"ن، اقترح استخدام أسرى حركتي اجلعاد أرد" الليكود"عن حزب 
بشرية لحماية االهداف االسرائيلية من الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، وذلك رداً على إصابة الجنود 

 .بقذائف الهاونالثمانية جراء تعرض قاعدتهم لقصف 
اإللكتروني، الى الشروع فوراً في اقامة سجن جديد مؤقت قريب من " معاريف"ن، وفقاً لموقع اودعا أرد

" الجهاد"و" حماس"حدود غزة، ال يكون محمياً أو محصناً ضد الصواريخ والقذائف، وتجميع أسرى 
 .الموجودين داخل السجون االسرائيلية بداخله

تفكر حين تطلق الصواريخ باحتمالية " حماس" تقف واء اقتراحه، تتمثل بجعل وأوضح أن الفكرة التي
 .اصابة أحد رجالها األسرى

  
 "الحجاج المختارين من رام اهللا"االعتداء على " مزاعم" تنفي الداخلية :غزة .٢

وزارة الداخلية نفت ما تناقلته بعض وسائل ، أن غزة من ٣٠/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين ذكرت
حول اعتداء الشرطة على الحجاج الذين اختارتهم حكومة فياض، واصفة " فتح"لتابعة لحركة اإلعالم ا

فى تصريحات " الداخلية"وأكد إيهاب الغصين الناطق باسم  .هذه المعلومات باالفتراءات المغرضة
أمس، على استمرار الجانب المصري بإغالق معبر رفح الحدودي أمام حجاج قطاع غزة، " فلسطين"لـ
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افة إلى عدم استالم الحجاج أنفسهم لتأشيرات السفر، مطالباً مصر بالتعاون إلنهاء إجراءات سفر إض
   .الحجاج خاصة الذين سجلوا بطريقة رسمية عبر وزارة األوقاف لعدم بقاء الكثير من الوقت

حـول  " اذيباالفتراءات واألك "ما تقوم به بعض وسائل اإلعالم من نشر         " الداخلية"واستهجن الناطق باسم    
: " وقـال  .مشيراً إلى أن هذا يدل على عدم المهنية الصحفية والموضوعية في العمل المهني            ، فتح المعبر 

" هذه محاوالت فاشلة، وذلك لكي تظهر وكأن الحكومة الشرعية بغزة هي التي تمنع الحجاج من الـسفر                
 .كما قال
 أفاد شـهود عيـان أن شـرطة    ،باءوكاالت األن، وغزة، رفح من ٣٠/١١/٢٠٠٨ الشرق، قطر،    وقالت

حكومة الوحدة المقالة منعت أمس السبت مئات الحجاج من التوجه إلى معبر رفح الحدودي مـع مـصر                  
وقال الشهود وعدد من الحجاج الذين تم منعهم مـن           . للتوجه إلى السعودية ألداء فريضة الحج هذا العام       

ومة المقالة تقوم بتفتيش السيارات المتوجهـة إلـى   التوجه إلى معبر رفح إن حواجز الشرطة التابعة للحك 
  . جنوب قطاع غزة وتمنعهم من الوصول إلى المعبر وأن الشرطة المقالة قامت بضرب بعض الحجاج

ميليشيات حماس اعتـدت    "التابعة للسلطة الفلسطينية أن     ) وفا(من جهتها، ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية       
 منهم قرب معبر رفح في محاولة منها لمنعهم من مغادرة القطاع            ١٣صباح اليوم على الحجاج وأصابت      

  ". ألداء مناسك الحج
مازال معبر رفح مغلقا ولم تـصلنا مـن   "وقال عادل زعرب الناطق باسم معبر رفح في الحكومة المقالة    

حجـاج  الجانب المصري أي معلومات عن فتحه وما تقولة وسائل اإلعالم والسلطة في رام اهللا تغرير بال               
  ". فقط

معبر رفح ما زال مغلقـا وال معلومـات         "وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان الجمعة أن           
  ". ما تقوم به رام اهللا من إبالغ الحجاج بالتوجه إلى المعبر هو تغرير بهم"، مؤكدة أن "حول فتحه

عر بأن حكومته لن تسمح لحجـاج       من جهته، صرح وزير األوقاف والشؤون الدينية المقال طالب أبو ش          
قطاع غزة الحاصلين على تأشيرات الحج عن طريق السلطة الفلسطينية بالسفر ألداء فريضة الحج إذا لم                

  . يتم منح حجاجها تأشيرات أيضا
  
 تداعياته قد تؤدي إلى انهيار السالم: الرئيس عباس يجدد المطالبة بإنهاء حصار غزة  .٣

 محمود عباس، أن قطاع غزة يعيش مأساة إنسانية ال سابقَ لها، مشيراً إلـى               أكد الرئيس " : وفا "-الدوحة
أن الحصار اإلسرائيلي أمر ال يمكن قبوله والسكوت عليه من قبل األسرة الدولية، وهو حصار ال إنساني                 
يهدد بمضاعفات وتداعيات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار عملية السالم برمتها وعودة الفوضى والعنف إلى               

 .لمنطقةا
في قطاع غزة، كمـا دعـا       " رفع حصارها وعقابها الجماعي لشعبنا    "ودعا الرئيس حكومة إسرائيل إلى      

األسرة الدولية، وفي المقدمة منها األمم المتحدة، إلى إدانة هذا الحصار ورفعه على الفـور، وفـي ذات                  
 .الوقت دعا جميع األطراف إلى التهدئة المتبادلة والشاملة وفتح المعابر

وأشار الرئيس إلى أنه تم بذل جهود كبيرة من أجل خلق البيئة األمنية والسياسية في األراضي الفلسطينية                 
عبر تكريس سيادة القانون والسالح الشرعي والسلطة الواحدة، التي توفر فرصـاً للتنميـة االقتـصادية                "

وقال الـرئيس، فـي      ".ضهواالجتماعية التي تمكن شعبنا الفلسطيني من مواصلة صموده الوطني في أر          
كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، في العاصمة القطرية الدوحـة امـس، إن هـذا                  

 .الصمود هو الركيزة األساسية لتحقيق االستقالل وتجسيد حلم قيام دولة فلسطين
داً إليـصال رسـالتنا إلـى       خيار السالم هو خيارنا االستراتيجي، ولم ندخر جه       "وأكد الرئيس مجدداً أن     

اإلسرائيليين وحلفائهم بأن السالم العادل والدائم وعلى كل الجبهات هو الذي سيقود إلنهاء العنف والتوتر               
هي جوهر الصراع، وحلها يقتضي إنهاء االحتالل       "، مشيراً إلى أن قضية فلسطين       "والتطرف في منطقتنا  
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من جميع األراضي العربية والفلسطينية المحتلـة بمـا         وصوالً إلى حل الدولتين، بحيث تنسحب إسرائيل        
فيها القدس الشرقية، وهو ما تضمنته مبادرة السالم العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت في عام                 

، ووافقت عليهـا الـدول اإلسـالمية        ٢٠٠٨ وقمة دمشق عام     ٢٠٠٧، وأكدتها قمة الرياض عام      ٢٠٠٢
 ". دة ومجلس األمن الدوليوالجمعية العامة لألمم المتح

إن فشل جهود السالم نتيجة تعنت إسرائيل وتصلبها ورفضها لكـل المبـادرات ولكـل قـرارات                 : وقال
اإلسرائيلي، أسهم في خلق حالة من اإلحبـاط والقلـق          -الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني     

 .سوى االحتاللواليأس، تم استغاللها بشكل أوصلنا إلى وضع ال يستفيد منه 
وأكد الرئيس أن الوضع الفلسطيني الراهن لن يستمر، فال بد أن تعود اللحمة بين أبناء الـشعب الواحـد                   
وبين شطري الوطن، عبر الحوار الذي ال بديل عنه والذي يستند إلى برنامج سياسي واقعي ويحافظ على                 

: وأضـاف  .ة التحريـر الفلـسطينية    وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني عبر ممثله الشرعي الوحيد منظم        
سنعمل من أجل إنجاح الحوار، وإذا لم ننجح فإننا سنعود إلى الشعب إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية                
في ظل حكومة توافق وطني ال تعيد فرض الحصار على شـعبنا وتلتـزم ببـرامج منظمـة التحريـر                    

 .الفلسطينية وبالقرارات والمرجعيات العربية والدولية
  ٣٠/١١/٢٠٠٨يام، فلسطين، األ

  
   يشكك في دستورية انتخاب عباس رئيساً لدولة فلسطين من خالل المجلس المركزيالقدومي .٤

قالت مصادر قيادية فلسطينية مقربة من رئيس الدائرة السياسية فـي منظمـة              : يوسف كركوتي  -دمشق  
عة داخـل اللجنـة المركزيـة       التحرير الفلسطينية وأمين سر حركة فتح فاروق القدومي إن خالفات واس          

لحركة فتح واللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحركة مازالت تحول دون عقد المؤتمر، ونقلـت عـن                
القدومي اعتباره انتخاب محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين، من خالل المجلس المركزي إجـراء غيـر                

  .دستوري
 المؤتمر من دون أسس واضحة تصون ميثاق        أن القدومي يرفض عقد   ” الخليج”وأضافت هذه المصادر ل   

عن هيكلية الـسلطة، وإعـادة      ” فتح“الحركة، وأنه متمسك بأن يكون من بين أوليات المؤتمر فصل جسم            
ألنها متماهية مع مؤسـسات الـسلطة، وكـذلك    ” غير موجودة عملياً“االعتبار لهيئات الحركة التي باتت  

ة قرار الرئيس محمود عباس بحـل األجنحـة العـسكرية           ضرورة تمسك الحركة بالكفاح المسلح، وإدان     
كما يطالب القدومي بالفصل بين مهمتي رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة الـسلطة              . للحركة

كما يطالب بالفصل بين موازنة السلطة وموازنة الصندوق القومي التابع للمنظمة،           . اللتين يشغلهما عباس  
. لفلسطينية في الدول المختلفة للدائرة السياسية للمنظمة ولـيس لـوزارة الـسلطة            وتبعية كل السفارات ا   

وحسب ذات المصادر فإن القدومي يعتبر أن القرار الذي اتخذ مؤخراً في المجلس المركـزي بانتخـاب                 
  .محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين غير دستوري، ألن المفوض بذلك هو المجلس الوطني الفلسطيني

  ٣٠/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  منع سفر حجاج غزة سيكون له نتائجها السلبية على السعودية والمنطقة: عدوان .٥

امس، رفض المملكة العربيـة     " حماس"انتقد عضو في المجلس التشريعي عن حركة        : ب.ف.غزة ــ أ  
السعودية منح تأشيرات دخول الى فلسطينيين في غزة يرغبون باداء فريضة الحج في مكـة المكرمـة،                 

على " حماس"وانتقد عاطف عدوان في اقوال نقلها موقع         .لذلك" تداعيات سلبية "ر العائلة المالكة من     وحذ
االنترنت، منح السعودية تأشيرات الى آالف الحجاج الفلسطينيين المسجلين لدى السلطة الفلـسطينية فـي               

إن عـدم سـماح     وقـال    ".حماس" مسجلين في غزة لدى أجهزة       ٢٢٠٠الضفة الغربية واستثناء حوالي     
سيكون له تداعيات   "السعودية لحجاج قطاع غزة المسجلين لدى أوقاف غزة من السفر الداء فريضة الحج              



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٢٧٢:         العدد       ٣٠/١١/٢٠٠٨ االحد: التاريخ

قوى في داخل السعودية ستستغل هـذه   "وأشار عدوان الى وجود      ".سلبية على السعودية والمنطقة بأسرها    
 ".ستغالل المعارضة السعودية لذلك   ا"، في تصريحات فسرها الموقع على انها تلمح الى          "الحادثة لصالحها 
هناك قوى عديدة في السعودية تنتظر اي شيء لألسرة الحاكمة فـي المملكـة، وهـذا                "واضاف عدوان   

 ".سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير
  ٣٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
  جلةلبرلمانيين اإلسالميين إرسال مساعدات عاا بقرار ترحب  الحصار البرلمانيةفكلجنة  .٦

رحبت لجنة فك الحصار البرلمانية في المجلس التشريعي أمس بقرار المنتدى العـالمي             :  د ب أ     –غزة  
للبرلمانيين اإلسالميين إرسال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة وتسيير سفينة لكسر الحصار عن الـشعب               

 خطوات عملية علـى     خطوة متقدمة نحو  "واعتبرت اللجنة في بيان صحفي القرار       . الفلسطيني في القطاع  
إن هذا التحرك اإلسـالمي يمكـن أن يـشجع الـشعوب            "، وقالت   "أرض الواقع تساهم في فك الحصار     

ودعت اللجنة البرلمانية البرلمانات العربية واإلسـالمية       ". اإلسالمية على مزيد من الجهود لفك الحصار      
وأكدت أنها  . سفن إلنقاذ قطاع غزة   والدولية للتحرك العاجل للمساهمة في فك الحصار وتسيير مزيد من ال          

تتواصل مع كافة البرلمانيين العرب والمسلمين واالتحادات الدولية لتفعيـل دور البرلمـانيين فـي فـك                 
  . الحصار عن قطاع غزة

  ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
 

  الظروف المعرقلة للحوار لم تتغير وما زلنا نطالب بتلبية مستلزمات انطالقه": حماس" .٧
إن الظروف التي أدت إلى تعثر انطـالق  : قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس  :حسن جبر

ما " حماس"، أن   "األيام"وأكد برهوم في حديث لـ       .الحوار الوطني في التاسع من الشهر الجاري لم تتغير        
ين زالت تطالب بتلبية مستلزمات انطالق الحوار، التي تشمل إطالق سـراح كافـة المعتقلـين الـسياسي                

من الضفة الغربية بالذهاب إلى الحوار،      " حماس"وإغالق ملف االعتقال السياسي، إلى جانب السماح لوفد         
 .في الحوار وترتيباته لتذليل العقبات) حماس(و) فتح(لطرفي الخالف " فرص متكافئة"وإعطاء 

لحـوار  وأعرب عن أمله في أن تتواصل مصر بشكل سريع مع الفصائل لوضع الترتيبـات إلطـالق ا                
التعاطي االيجابي مع أية خطة عربية لرعاية الحوار        "على  " حماس"الوطني وتذليل العقبات، مبديا حرص      

حماس ال توجد لديها مشكلة في التعاطي االيجابي مع أية دعـوة مـصرية              "وأكد برهوم أن     ".الفلسطيني
 ".إلنجاح الحوار

د مشعل، رئيس المكتب الـسياسي لحركـة        وقال برهوم معلقا على أنباء حول وجود دعوة مصرية لخال         
وأكـد أن    .أي شيء من هذا القبيل، وإذا وصل فستعلن عنه        " حماس"حماس، لزيارة مصر، إنه لم يصل       

إذا وصلتنا أية دعوة رسمية     : ، وقال "حماس تتعامل مع أشياء رسمية وليس عبر تصريحات أو تسريبات         "
  . سنتعامل معها بشكل مسؤول

  ٣٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  

 "بوضعها الحالي"تستبعد تمديد التهدئة " القسام" .٨
في اتصال هاتفي مع وكالـة األنبـاء   " كتائب القسام"الناطق باسم " أبو عبيدة "قال  : أ  .ب.، د  "األيام"غزة ،   

إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع قريباً من أجل الخروج بموقف جماعي موحـد حـول              ) "أ.ب.د(األلمانية  
 ".ديد التهدئة مع االحتالل اإلسرائيليالرد على تج
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نحن سنبحث األمر لكننا ال نرجح      "إزاء التمديد من عدمه قائالً      " الكتائب"واستدرك أبو عبيدة حول موقف      
تمديد التهدئة بوضعها الحالي في ظل استمرار الخروقات اإلسرائيلية من توغالت وعمليات قتل وفرض              

 ".للحصار المشدد وإغالق معابر القطاع
نعتبر أن هذا الوضع من التهدئة ال يمكن قبوله ونستبعد أن توافـق عليـه فـصائل المقاومـة                   "وأضاف  

الفلسطينية كونه وضعاً ال يلبي مصالح الشعب الفلسطيني ويقوم فيه االحتالل بمواصلة عدوانه وحصاره              
 ".لشعبنا

 وتـدخالت فاعلـة للـضغط علـى         بوجود ضمانات "ورهن أبو عبيدة إمكانية تمديد الفصائل الفلسطينية        
  ".االحتالل وإلزامه بلجم عدوانه ورفع الحصار بشكل كامل

لكن مصر خالل فترة التهدئة     "وأكد أبوعبيدة وجود مطالبات من قبل مصر بتمديد التهدئة والحفاظ عليها            
لمـصري  هذه لم تستطع الضغط على االحتالل وإلزامه بشروط التهدئة، وبالتالي ال نعتقد أن الوسـيط ا               

 ".سيكون له تأثير كبير في نتيجة إجماع الفصائل إذا ما قررت إنهاء التهدئة
مصر تبقى وسيطاً وهي غير قادرة على الضغط على االحتالل اإلسرائيلي، بل إننا نعتقد أنـه ال                 : "وتابع

ند تقيـيم   يوجد طرف قادر على إلزام االحتالل بالتهدئة واستحقاقاتها، وهو أمر سيكون خاضعاً للنقاش ع             
 ".تجربة التهدئة الحالية

ما دام يلتزم بها العدو الصهيوني      "أن حركته ستلتزم في الفترة المتبقية للتهدئة        " القسام"وأكد الناطق باسم    
 ".وإذا لم يلتزم االحتالل بالتهدئة فلن نلتزم بها ومن واجبنا ومن حقنا أن نرد على أي خرق جديد للتهدئة

حاليـاً نحـن نـستبعد    " بديل لمصر لرعاية اتفاق جديد للتهدئة قال أبو عبيدة  وحول إمكانية دخول وسيط   
 ".وجود وسيط آخر غير مصر لكننا في الوقت ذاته نرحب بوجود أي وسيط مع تقديرنا للدور المصري

  ٣٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  

  الجئين عنى باللبنان تُفي  بتشكيل مرجعية متمسكون: حمدان خالل مسيرة تضامن مع غزة .٩
انطلقت في مخيمات الالجئين الفلسطينين في لبنان امس، مسيرات تضامن مع الشعب الفلسطيني : بيروت

  .في قطاع غزة، وسجلت خاللها مواقف تتعلق بالداخل الفلسطيني والعالقة بين المخيمات والدولة اللبنانية
للحركة في مخيم البرج الشمالي، لدى لبنان أسامة حمدان خالل مسيرة شعبية " حماس"وأكد ممثل حركة 

أن الحركة متمسكة بتشكيل مرجعية في لبنان تعنى بشؤون الالجئين وتدافع عن قضاياهم وترعى "
أحوالهم وأمورهم وتظهر موقفاً فلسطينياً موحداً، وأن تكون هي المعنية بالحوار مع الدولة اللبنانية 

سطيني تتحقق في ذلك، أما ان يظن البعض إمكان لمعالجة القضايا والمشاكل ألن مصلحة ال شعب الفل
  ".فرض رؤية أو موقف فالتجربة أثبتت غير ذلك

الشعب الفلسطيني على رغم الحصار لن يتنازل عن الثوابت والحقوق المشروعة، ونرجو من "واكد ان 
مفاوضات لم ال"واعتبر ان ". هذه األمة أن تتحرك لكسر الحصار لنجدة أهلها وأخوانها من إبادة جماعية

 حاجزاً بالضفة، وزاد الحصار على غزة، ٦٤٠تأتنا بجديد، بل أتتنا بمزيد من الحواجز اذ أصبح هناك 
 الف أسير، والقدس تتعرض للجرائم، والالجئين يتعرضون لتصفية ١٤واألسرى أصبح عددهم 

  ".ثوابت الفلسطينيةوقف هذه المفاوضات العبثية ووقف سياسة التنازالت بحق ال"، داعياً إلى "قضيتهم
 ٣٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  الديمقراطية تنفذ اعتصاماً في عين الحلوة تضامناً مع غزة : لبنان .١٠

في مخيم عين الحلوة في صيدا، اعتصاماً عند المدخل الثاني للمخيم، " الجبهة الديموقراطية"ونفذت 
توطين، كما جرى حرق تضامناً مع الشعب الفلسطيني، رافعة شعارات تؤكد حق العودة ورفض ال
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ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة ودعوة الشعوب "وأكد المتحدثون . العلمين األميركي واإلسرائيلي
  ".العربية الى التحرك والتظاهر تضامناً مع الشعب الفلسطيني

رك لقاء تضامنياً في قاعة الشباب الفلسطيني في مخيم برج الشمالي، شا" جبهة اليسار الفلسطيني"ونظمت 
  .فيه ممثلون عن االحزاب والفصائل والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية

والقيت كلمات شددت على ان الشعب الفلسطيني في لبنان خارج أية تجاذبات داخلية لبنانية، ودعت الى 
الى ما  الفلسطينية على قاعدة السيادة للبنان والعدالة للفلسطينيين، وصوالً - تصحيح العالقات اللبنانية 

يعزز موقف الالجئين الفلسطينيين الرافض لكل مشاريع التوطين والتهجير والتمسك بحقهم في العودة الى 
 .ارضهم وديارهم

 ٣٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  في الضفة من عناصرها ١٩ تتهم السلطة باعتقال حماس .١١

 من  ١٩لسطينية باعتقال   اتهمت حركة حماس أمس السبت األجهزة األمنية الف        :  د ب أ   –رام اهللا المحتلة    
إن االعتقاالت جرت الجمعة فـي      "وقالت الحركة في بيان صحفي      . عناصرها في الضفة الغربية المحتلة    

  ". مدن نابلس وبيت لحم وجنين وقلقيلية وسلفيت
وذكرت الحركة أن من بين المعتقلين ناشطا في كتائب القسام الجناح العسكري لها بعد مطاردة منـذ مـا       

  . عام ونصفيزيد على 
  ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  صواريخ على سديروت ٤سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن إطالق  .١٢

". قدس" صواريخ من طراز ٤أعلنت سرايا القدس، مسؤوليته عن فصف سديروت زمدينة عسقالن بـ
دة الصاروخية  تمكنت الوح١ من مساء اليوم السبت ٣,٥٠ و٣,٤٥وأكد بيان للسرايا أنه في تمام الساعة 

واعترفت  .التابعة لسرايا القدس من استهداف بلدة سديروت ومدينة عسقالن بأربعة صواريخ قدس أربعة
 .مصدر عسكري إسرائيلي بسقوط الصواريخ إال أنها لم توقع أضرارا أو إصابات

 ٢٩/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  ملفهم األمنيمحتجزاً من فتح يضربون عن الطعام احتجاجاً على عدم إنهاء١٣: الضفة .١٣

محتجزين في سجن جنيد في مدينة      ”  ناشطاً من كتائب شهداء األقصى     ١٣أعلن   : أمين أبو وردة   -نابلس  
وقـال  . نابلس شمال الضفة الغربية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب عدم إنهاء ملفاتهم مع االحـتالل              

من محتجزين في سجون الـسلطة      عنان صبح المتحدث باسم المحتجزين ان المضربين هم آخر من تبقى            
 عاما محتجز منذ خمسة     ١٥ شهراً واقلهم عمره     ١٣في الضفة من كتائب األقصى وبعضهم محتجز منذ         

 .اشهر
  ٣٠/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  قيس عبد الكريم يلتقي بري ويأمل في فتح ملف الحوار الفلسطيني ـ اللبناني: لبنان .١٤

لشؤون االجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني قيس التقى النائب الفلسطيني رئيس لجنة ا: بيروت
رئيس  علي فيصل ومحمد خليل" الجبهة الديموقراطية "عبد الكريم وعضوي المكتب السياسي في 

 -  عبرنا عن أملنا في فتح ملف الحوار الفلسطيني: " وقال عبد الكريم،المجلس النيابي اللبناني نبيه بري
سطينية موحدة في لبنان تحت مظلة منظمة التحرير للحوار مع الدولة اللبناني من خالل مرجعية فل

  ". اللبنانية على أسس ثابتة-اللبنانية ومع كل األطراف اللبنانيين للوصول الى إرساء العالقة الفلسطينية 
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رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وان أمن لبنان هو أمن الشعب الفلسطيني وأمن مخيماته، "واكد 
 على ان سيادة لبنان هي ثابت من الثوابت التي يتمسك بها الفلسطينيون كما يتمسك بها اللبنانيون، ونتفق

وان اتفاقنا على هذه الثوابت يجب ان يوظف من اجل الوصول الى عالقة متينة ما بين الشعبين وما بين 
د الذي يمكن ان يبذله الرئيس الدولة اللبنانية والشعب الفلسطيني بشكل عام، وهذا أمر نتطلع فيه الى الجه

بري باعتبار ان له صالت وطيدة ويحظى باحترام كبير من كل األطراف المعنية فلسطينية كانت أو 
  ".لبنانية

  ٣٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
   شاليطأسر في اعقاب ٢٠٠٦ تعتزم االفراج عن من اعتقلتهم عام "اسرائيل": "هآرتس" .١٥

 في اعقاب اختطاف ٢٠٠٦قريبا في االفراج عن من اعتقلتهم عام تعتزم إسرائيل البدء : القدس المحتلة
ويشمل  .الجندي غلعاد شاليت حتى في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اطالق سراح شاليت

في المجلس التشريعي الفلسطيني فضال عن عدد من وزراء " حماس"المعتقلون العشرات من نواب 
الء فترات عقوباتهم التي تتراوح بين السجن عامين وثالثة أعوام وسيكمل هؤ). المقالة(حكومة الحركة 
االسرائيلية في موقعها االليكتروني اليوم االحد عن مسؤول " هآرتس"ونقلت صحيفة . خالل العام المقبل

 ".نعلم جميعا أن القبض على هؤالء االشخاص لم يكن ليساعد شاليت كثيرا: "أمني قريب من القضية قوله
المعتقلين في إسرائيل مدرجين على قائمة االسرى الذين تطالب " حماس"ميع وزراء ونواب يذكر أن ج

وأكد مسئولون بارزون في وزاة . حماس باالفراج عنهم مقابل شاليت وهو ما ال تمانع فيه إسرائيل 
 .الدفاع االسرائيلية أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في المفاوضات

  ٣٠/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  "االرهاب" تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة "ائيلإسر" .١٦

دعا مسؤول كبير عبر االذاعة االسرائيلية العامة أمس بعد هجمات مومباي :  ا ف ب- القدس المحتلة 
   . "االرهاب"تعزيز التعاون الدولي ضد "التي أودت بحياة نحو مئتي شخص بينهم ثمانية اسرائيليين الى 

الفتا "  العالمي على محمل الجد"االرهاب"ان يأخذ الحرب على "يريز العالم الى ودعا الرئيس شيمون ب
  . على حد قوله"  الموجود في ايران"االرهاب"مركز "بشكل خاص الى 

 في مومباي دليل اضافي ومؤلم "االرهابي"الهجوم "ورأت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من جهتها ان 
ونددت متوجهة ". تهديد االكبر التي تواجهه اسرائيل والمجتمع الدولي هو ال"االرهابي"على ان التهديد 

المركز اليهودي الديني المتشدد لحركة " بيت شاباد"الى الصحفيين الجمعة بشكل خاص بالهجوم على 
  . لوبافيتش

 في مهاجمة يهود "االرهابيين"تكشف اكثر من اي شيء اخر رغبة "واضافت ان هذه العملية 
 ."واسرائيليين

  ٣٠/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  اعتذار إسرائيلي لنجل أبومازن  .١٧

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة االتصاالت اإلسرائيلية يحيئيل شابي أمس أي علم له بوجود : وكاالت
وشركة االتصاالت » ابومازن»أي عالقة ما بين طارق عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 في فلسطين، وقدم اعتذاره لطارق عن أي خلل أو إساءة أو سوء نية الوطنية، المشغل الخلوي الثاني
  . للمساس به

  ٣٠/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات  
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 مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في الخليل .١٨

هاجم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، أمس، منازل فلسطينيين في محيط منزل الرجبي الذي : رام اهللا
وقال شهود . ، شرق مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية٢٠٠٧) آذار( منذ مارس يحتله المستوطنون

إن ما يزيد عن مائة مستوطن شنوا سلسلة هجمات منظمة ضد منازل المواطنين وممتلكاتهم «عيان 
  .  منزال في محيط مبنى الرجبي١٥شملت 

  ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  بارتكاب جرائم حرب"إسرائيل"س تتهم الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القد .١٩

اتهمت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات السلطات االسرائيلية بالشروع في ارتكاب 
  .  ضد ممتلكات المقدسين وضد هوية المدينة المقدسة جنوب المسجد األقصى المبارك"جرائم حرب"

ستيطانية وعلى رأسها بلدية القدس وما يعرف وقالت الهيئة، ان هناك مجموعة من المؤسسات اال
 ٣٠٠؛ رصدت أكثر من "العاد" وسلطة اآلثار وسلطة الطبيعة وشركة "تطوير شرق القدس"بمؤسسة 

مليون دوالر أميركي إلزالة المنطقة الواقعة جنوب القدس والمعروفة بوادي حلوة وهدم وإزالة المساكن 
 فيها وإعادة بنائها من جديد وفق رؤية االحتالل ومخططاته الهادفة وكل المباني واآلثار العربية الموجودة

  . إلى طمس الوجود العربي والهوية العربية للمدينة وتهويدها بالكامل
  ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   في غزة كارثة بيئية وصحيةيحذرون منرؤساء بلديات  .٢٠

من كارثة صحية وبيئية شاملة في حذر رؤساء البلديات في قطاع غزة أمس السبت :  د ب أ–غزة 
القطاع جراء استمرار الحصار واإلغالق اإلسرائيلي الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف 

  . محطات الصرف الصحي عدا عن تكدس النفايات وتعطل معدات وأجهزة البلديات
 المتوسط بسبب أزمة نهم قد يضطرون لكب نفايات الصرف الصحي في مياه البحر األبيضأوضحوا بأو

   .التيار الكهربائي وافتقاد معدات الصيانة الالزمة
  ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق القطرية، 

  
   في الناصرة  لفك الحصار عن غزة مظاهرة .٢١

ظاهر حوالي ثالثة آالف فلسطيني وفي مدينة الناصرة مطالبين بفك الحصار عن غزة ومناشدين الجامعة 
  . والدول العربية إرسال سفن إغاثة للقطاعالعربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 

وفي مهرجان خطابي أقامته الحركة، قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ كمال الخطيب ان غزة 
يراد من  وتابع. حوصرت وتعرضت للتجويع ألنها رفضت التفريط والتنازل وبيع فلسطين بالتقسيط

نظام الكونفدرالية بين الضفة الغربية واألردن ليصبح  لترجع غزة الى مصر، ويطبق ..تجويع غزة اليوم
  . األردن الوطن البديل

وخاطبهم انتم ترتكبون جرائم . وقال الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية إن قادة االحتالل جبناء
  .”حرب، إنكم مجرمون إنكم قتلة ويحق لمحاكم العالم العادلة أن تطاردكم في كل زمان ومكان

  ٣٠/١١/٢٠٠٨، الخليج
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  بوصي بإنهاء الخالفات الفلسطينيةرام اهللابالمؤتمر الوطني  .٢٢
أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع للدفاع عن حق العودة، بضرورة إنهاء ": وفا "- رام اهللا 

الة الخالفات الفلسطينية الداخلية والعودة إلى الحوار، مؤكدين أن هذه الخالفات من شأنها أن تضيع عد
 .القضية الفلسطينية

وطالبوا في نهاية المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في 
رام اهللا امس، بمناسبة الذكرى الستين للنكبة ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، بضرورة التمسك بحق 

 .أي ظرف من الظروفالعودة كحق شرعي ال يقبل المساومة عليه تحت 
  ٣٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   الفلسطيني فلسطين يناشد دمشق إنهاء االنقسامبطريرك .٢٣

طالب البطريرك فؤاد الطوال بطريرك فلسطين واألردن وقبرص للكنيسة الالتينية :  رائد الفي-دمشق 
وال خالل لقائه مع بدر وقال البطريرك الط. سوريا بالتدخل لجمع شمل الفلسطينيين في رام اهللا وغزة

الدين حسون مفتي سوريا إن إخواننا في غزة في وضع مؤلم جداً ويدمي القلوب، ودعا سوريا إلى أن 
وحذر حسون من سعي جهات أجنبية إلى تهجير المسيحيين . تقف بجانب الفلسطينيين وأال تتركهم وحدهم
 .وإفراغ المنطقة العربية من أبنائها المسيحيين

  ٣٠/١١/٢٠٠٨الخليج، 
 
   يدخالن قائمة عمداء األسرى٤٨أسيران من األراضي المحتلة عام  .٢٤

، أمس، أن األسيرين علي عبد اهللا عمرية وسمير "فلسطين خلف القضبان"ذكر موقع : لضفة الغربيةا
، قد دخال خالل ١٩٨٨\١١\٢٤، والمعتقالن منذ ١٩٤٨صالح طه سرساوي، من المناطق المحتلة عام 

 ".عمداء األسرى"جاري قائمة شهر نوفمبر ال
يطلق على من أمضوا أكثر من عشرين عاماً في األسر بشكل " عمداء األسرى"يذكر أن مصطلح 

  .متواصل وما زالوا في األسر
   ٣٠/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  العقوبات على غزةزيادة في  "بنك فلسطين"توقف العمل مع "إسرائيل " .٢٥

 من مصادر فلسطينية مطلعة أن إسرائيل قررت فرض المزيد "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني- القاهرة 
من العقوبات االقتصادية على قطاع غزة في اطار سياسة جديدة تهدف الى التضييق على الفلسطينيين 

  .بالتوازي مع تصعيد عملياتها العسكرية
 إن بنك "الحياة"ال لـ وقال االقتصادي الفلسطيني عضو مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور مأمون ابو شه

االسرائيلي ارسل رسالة لبنك فلسطين الذي يتعامل معه انه بصدد وقف كل المعامالت المالية » هبوعليم«
وحذر ابو شهال من ان تنفيذ االمر يعني المزيد من االزمات االقتصادية لسكان القطاع،  . ابتداء من اليوم

  اسي وليس اقتصادياًابلغتنا ان االمر سي«مضيفاً أن ادارة البنك 
 ٣٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   يؤكد ضرورة حل الدولتين عبد اهللا الثاني .٢٦

 عبداهللا الثاني أمس أن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي يشكل جوهر يعاهل األردنالأكد  : قنا –عمان 
ولته وأساس الصراع في المنطقة على أساس حل الدولتين الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة د
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المستقلة على ترابه الوطني، وصوال إلى السالم الشامل والعادل كما نصت عليه مبادرة السالم العربية 
  . وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة بأسرها

وطالب في بيان بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بوقف اإلجراءات األحادية الجانب التي تقوم 
ص الوقف الفوري للتوسع االستيطاني، وإزالة الحواجز، وفتح المعابر، ورفع القيود بها إسرائيل، وباألخ

 .المفروضة على تنقل الفلسطينيين وسفرهم
  ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر 

  
  حماس ال تريد أن تسمح بعبور الحجاج الفلسطينيين:الخارجية المصرية .٢٧

حركة حماس تتالعب «حسام زكي، لمتحدث باسم الخارجية المصرية، اقال : يو بي اي - القاهرة 
بالمسائل، وال تريد أن تسمح بعبور الحجاج الفلسطينيين الذين يرغبون في الذهاب إلى بيت اهللا الحرام 

أعتقد «مضيفا . »لتأدية مناسك الحج، فهذا أمر مؤسف للغاية ونعتقد أنه يؤذي كثيرا سمعة حركة إسالمية
  .»أن المسألة ينبغي أن يتم مواجهتها بجدية

 ونفى المتحدث ما تردد عن منع مصر الحجاج الفلسطينيين من عبور معبر رفح للتوجه إلى األراضي 
  . المقدسة لتأدية مناسك الحج، مؤكدا أن المعبر مفتوح لكل حاج يحمل تأشيرة سعودية

  ٣٠/١١/٢٠٠٨العرب، قطر 
  
 وقفات احتجاجية تضامناً مع أهالي غزة : مصر .٢٨

شارك اآلالف من جماعة اإلخوان المسلمين في وقفات احتجاجية أمام عدد كبير من مساجد محافظتي 
 .اإلسماعيلية والشرقية في أعقاب صالة الجمعة احتجاجا على استمرار حصار قطاع غزة
  ٣٠/١١/٢٠٠٨العرب، قطر 

  
   آثار الحصارموسكو تعتزم مواصلة دعم الفلسطينيين لبناء البنى التحتية لدولتهم وتخفيف .٢٩

أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف إلى أن بالده تولي أهمية :  رائد جبر-موسكو 
كبرى لعالقاتها مع الفلسطينيين، وقال إن الرئيس ديمتري مدفيديف يضع هذا الملف ضمن أولوياته، 

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني وكان بعث الجمعة رسالة إلى الرئيس محمود عباس لمناسبة اليوم العالمي
الموقف المبدئي لروسيا الفيديرالية في دعم الشعب الفلسطيني وآماله «الذي صادف أمس، أكد فيها 

وزاد أنه . »الوطنية المشروعة، بما في ذلك على صعيد تأسيس دولته الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة
سطينيين على أرضهم سيشكالن عنصر استقرار في على ثقة كاملة بأن االستقالل والسيادة للفل«

  .»المنطقة
موسكو ترى امكانية واقعية « ألن "له أهمية قصوى حاليا"شدد على أن التوصل إلى االجماع الفلسطيني و

لتحقيق السالم ومواصلة محادثات العام الماضي، وتوحيد الصف الفلسطيني في اطار منظمة التحرير 
تراف الدولي فيها، وذلك يكون من اجل خدمة مصالح الشعب ضروري جدا على اساس االع

  . »الفلسطيني
وشدد في الوقت ذاته على أن بالده تتعامل مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس كرئيس شرعي 

  .ومعترف به دوليا
لسطيني ستواصل الحوار مع القوى الفلسطينية الرئيسية ألجل تحقيق وحدة الشعب الف" وقال إن روسيا 

المهمة الملحة االخرى هي الحيلولة دون "، معتبرا أن »الذي عانى كثيرا ويستحق السالم والرفاهية
 اذ "حدوث كارثة انسانية  في االراضي الفلسطينية وتأمين الحياة االقتصادية، االجتماعية الطبيعية هناك
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سي والتوتر المستمر وغياب آفاق ال يجوز السماح بأن يبقى سكان القطاع رهائن عدم االستقرار السيا"
  ."التسوية

 ٣٠/١١/٢٠٠٨الحياة، 
 
 المانحون دفعوا أكثر مما تعهدوا به  وإصالحات السلطة استثنائية: مستشار ساركوزي .٣٠

أعلن بيير دوكين، مبعوث الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لمؤتمر باريس  :عبد الرؤوف ارناؤوط
 مليون ٦٥٠أن الدول المانحة حولت ملياراً و" األيام"يث خاص لـ للمانحين للدولة الفلسطينية، في حد

دوالر للسلطة الفلسطينية منذ مؤتمر باريس الذي عقد منتصف شهر كانون االول الماضي، وهو ما فاق 
 مليون دوالر، واصفاً هذه االستجابة الدولية باالستثنائية، وإن ١٠٠تعهدات هذه الدول التي بلغت ملياراً و

ووصف دوكين االصالحات التي نفذتها السلطة ، ر بأن الدول العربية لم تف بكل ما تعهدت بهكان أق
  .الفلسطينية منذ مؤتمر باريس باالستثنائية

  ٣٠/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
 هل يرتبط رفع حصار غزة بالحوار الوطنى؟ .٣١

  عبداهللا األشعل. د
 الطارئة لوزراء الخارجية العرب فى القـاهرة         انشغلت الدورة  ٢٠٠٨فى السادس والعشرين من نوفمبر      

وكنت أود ان ينوه الـوزراء إلـى        . ببحث الحصار على غزة والحوار الوطنى الفلسطينى وعملية السالم        
ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطينى بعد هذه الدورة بايام ثالثة فى ذكرى صدور قرار تقسيم فلـسطين                 

ولكن يبدو أن الحظر على ذلك منذ اعلنه شامير رئيس وزراء           ،  ١٩٤٧فى التاسع والعشرين من نوفمبر      
ويمكـن أن نحـدد العالقـة بـين     .  ال يزال قائماً ومحترماً   ١٩٩٠إسرائيل فى مؤتمر مدريد للسالم عام       

الحصار والحوار فى نظريتين، النظرية األولى، هى أن هناك عالقة وثيقة بين الحوار الوطنى أو األزمة                
فالصراع بين حماس وفتح المتعدد األسباب والجوانب قـد أدى          .  وبين حصار غزة   الوطنية فى فلسطين،  

إلى شق الصف الفلسطينى والشعب الفلسطينى، وتباعد الشقة السياسية عن المسافة الجغرافية بين الضفة              
ذلك أن هذا الصراع ورغبة إسرائيل فى تعميقه دفعها إلى جـذب أبـو مـازن إلـى جانبهـا                    . والقطاع

بيئة العربية والدولية ضد حماس خاصة بعد أن اعتبر أبو مازن أن حماس منظمة إرهابيـة،                وحرضت ال 
فى هذا السياق تعهدت إسرائيل مع أبو مازن علـى توحيـد            . ألنه لم يعد هناك معنى فى نظره للمقاومة       

 مـع   المصلحة وقوامها المعلن السعى معاً صوب عملية السالم وهى تعنى عند إسرائيل تماهى أبو مازن              
إسرائيل التحاد المصلحة فى التخلص من حماس حتى يخلو له طريق السيطرة الكاملة علـى مقـدرات                 

 التى دفعت بحماس إلى     ٢٠٠٦األمور مع إسرائيل وفى الداخل الفلسطينى، وتضييع نتائج انتخابات يناير           
ة، ولكن المـصلحة    ورأى أبو مازن أن إغفال الدستور بتفسيرات مختلفة هى عادة عربية مألوف           . السلطة

فإذا كان الشقاق الفلسطينى أثـر مـن آثـار          . العليا للشعب الفلسطينى وفق مفهومه تبرر كل التفسيرات       
األختالف حول الموقف من عملية السالم وإسرائيل والمقاومة، فإن أسباب االنشقاق ال تزال قائمة ويـتم                

أصبح هدفاً أولياً إلسرائيل، فكلما جذبت أبـو        التركيز عليها، مما يعنى أن االنشقاق أثر لالختالف ولكنه          
يترتب على ذلك وفق هـذه النظريـة أن         . مازن إلى صفها، كلما ازداد الشقاق والشقة بين فتح وحماس         

حصار غزة، وإن كان استراتيجية إسرائيلية بحجة الضغط على حماس ورداً على إطالق الصواريخ، إال               
 أمام التفسير اآلخر األشد قرباً من منطـق األمـور وهـو أن              أن انكشاف سطحية هذا الدفع أفسح الباب      

حصار غزة يتم بمباركة عباس ألنه كلما اشتد الحصار اقترب الناس فى غزة من نقطة االفتـراق مـع                   
حماس مادامت الرسالة أنه مع حماس يعانى الناس من شظف العيش ويشرفون على الموت، لعـل ذلـك                  

زن، وهو هدف يبدو مشروعاً فى نظر الجميع مادامت حمـاس قـد             يدفع حماس إلى تسليم غزة ألبو ما      
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. صورت على أنها استولت على السلطة بالقوة وفصلت غزة عن بقية األراضى تحدياً لسلطة أبو مـازن                
فإبادة سكان غزة يجد سنده فى أنه عمل ليس مقصوداً لذاته عند أبو مازن ولكنه مطلوب آلثاره السياسية                  

ما تهم إسرائيل مادام أبو مازن هو المتعاون معها وهو الذى مكنها من التخلص من               التى تهم أبو مازن ك    
حماس وفكرة المقاومة أصالً ليستقيم األمر لتمدد المشروع الصهيونى مقابل تخليد أبو مازن فى الـسجل                

 .الذهبى للمشروع الصهيونى
عبر رفح، وهـو الـذى ال       الدليل على صحة هذه النظرية أن مازن هو الذى اضطر مصر إلى إغالق م             

من الناحيـة الظاهريـة هـو       . يمانع فى أن تغلق إسرائيل جميع المعابر وتمنع مقومات الحياة عن غزة           
صراع سياسى مع حماس، وتبرره دوافع أخالقية وهى إنهاء االنقالب، والتفاوض فى هدوء مع إسرائيل               

ائم بين تعثر الوفاق الفلسطينى وبين حـصار        فالتالزم ق . لعلها تكافئ أبو مازن على هذه الخدمة التاريخية       
 .غزة، ألن نجاح الوفاق سوف يؤدى إلى إنهاء الحصار

فالحصار تمارسه إسـرائيل، أمـا      . أما النظرية الثانية فترى أن الحصار العالقة له بالحوار الفلسطينى         
إسرائيل الحصار عـن    ثم أن أبو مازن ال يمل من المطالبة بأن ترفع           . الحوار فتقوم به أطراف فلسطينية    

وترى هذه النظرية أن أبو مازن ال يستطيع أن ينهـى           . غزة ولكن ذلك على سبيل إبراء الذمة اإلعالمية       
الحصار كما أنه لم يطلب فرضه، ألن الحصار جزء من المشروع الصهيونى إلبادة الشعب الفلـسطينى،                

لواقع تطابق ما يطالب به أبو مـازن        والعالقة له بالصواريخ أو بمواقف حماس، ألن هذه المواقف فى ا          
ماعدا فكرة المقاومة التى يرى أنها تضر بالقضية، ويجب وقفها لعدم فعاليتها، وليس لعدم مـشروعيتها،                

ولـذلك وضـع اإلجتمـاع      . كما يرى أبو مازن أن الحوار ملف مستقل عن الحصار، وال رابط بينهمـا             
ختلفين، وما كان له أن يجمع بينهما أو يدمجهما ألن          الطارئ لوزراء الخارجية الحصار والحوار بندين م      

االجتماع يرى أن الفشل فى بدء الحوار يؤدى إلى استمرار الحصار من جانب آخر، وهـو أن توحيـد                   
الصف الفلسطينى يعطى قوة للمطالبة برفع الحصار، كما أنه سيوفر شروط فتح معبر رفح على األقـل                 

 . تلك الشروط التى أعلنتها مصر
صة القول، أن الحصار والحوار متالزمان، إما بشكل سلبى أو إيجابى، سواء كان الحصار أثر مـن                 خال

آثار االنشقاق، أو كان التوافق مقدمة لدعم الموقف المطالب برفع الحصار أو كسره من طريق فتح معبر                 
 .رفح

قـف أقـل ممـا يمكـن        ولكننا نعتقد أن المشكلة الكبرى هو أن التوافق بين فتح وحماس فى معظم الموا             
إلسرائيل أن تكرسه من أسباب الشقاق فيما تعبر عنه حماس دائماً بأن الفيتو األمريكى اإلسـرائيلى هـو              

 . سبب عدم الحوار حتى يظل الحصار قائماً وحتى تحقق إسرائيل هدفها فى إبادة الشعب الفلسطينى
   ٢٩/١١/٢٠٠٨ المصريون،صحيفة 

 
  طني الفلسطينيإنهم يحاولون إنهاء المجلس الو .٣٢

  بالل الحسن
رئيسا لدولة ) أبو مازن(، وانتخب محمود عباس٢٣/١١/٢٠٠٨اجتمع المجلس المركزي الفلسطيني يوم 
  .فلسطين خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات

ونريد بقرار إرادي واع أن نعبر له عن كل االحترام . ولسنا ضد فخامة الرئيس. لسنا ضد االنتخاب
إنما لدينا مالحظات حول الجهة التي تولت عملية االنتخاب، . ق بهذا المنصب الرمزيوالتقدير الذي يلي

وال نريد من . وحول اللجوء إليه في كل مناسبة إشكالية فلسطينية. أي حول المجلس المركزي الفلسطيني
نريد خالل هذه المالحظات أن نشكك بعملية االنتخاب، وال أن نشكك بشرعية الرئيس المنتخب، ولكننا 

  .أن نبحث قضية جوهرية تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية
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المجلس الوطني هو . المؤسسة األساسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية هي المجلس الوطني الفلسطيني
بدأ أعماله عام . المؤسسة التشريعية، وهو األساس والمرجع في كل عمل من أعمال منظمة التحرير

 عضو، وأخذ هذا الرقم يتزايد ١٠٠ فتح لقيادة المنظمة، وكان يتكون آنذاك من ، عام تولي حركة١٩٦٨
 عضوا، دون أن يعرف أحد لماذا هذه الزيادات ٧٤٠تدريجيا حتى أصبح الرقم الحالي ألعضاء المجلس 

 بيان االستقالل ١٩٨٨أصدر المجلس الوطني الفلسطيني عام . في العضوية، وما هو الهدف الذي تخدمه
 في غزة، من ١٩٩٦، ولم يجتمع منذ ذلك الحين إال مرة واحدة عام )ن إنشاء الدولة الفلسطينيةوإعال(

أما في . أجل إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني حسب مقتضيات اتفاق اوسلو واالعتراف المتبادل بإسرائيل
 رئيس للجنة التنفيذية ما عدا ذلك، مثل انتخاب رئيس للدولة الفلسطينية، وإقرار اتفاق اوسلو، وانتخاب

لمنظمة التحرير، وانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية، والموافقة على إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني عام 
، وأحداث غزة، واعتبار المنظمات الفدائية منظمات غير شرعية، والتعامل مع اإلدارة األميركية ١٩٩٨

فإن المجلس الوطني الفلسطيني لم يدع لالنعقاد، ال . يسفي بناء األجهزة األمنية، وانعقاد مؤتمر أنابول
وفي كل مرة كانت تبرز فيها أزمة ما، . لبحث الوضع الفلسطيني العام، وال لبحث مسائل أساسية محددة

فهل يستطيع المجلس . كانت الدعوة توجه إلى المجلس المركزي لالنعقاد كبديل عن المجلس الوطني
  ال للمجلس الوطني؟المركزي فعليا أن يكون بدي
وهو ال . المجلس المركزي الفلسطيني ليس بديال عن المجلس الوطني. ال: الجواب مباشرة وبحسم هو

ومن هنا فإن إشكاال ينشأ حول بعض قراراته، ومنها قرار . وال أن يمارس دوره. يستطيع أن يحل محله
  .انتخاب رئيس الدولة الفلسطينية
مجلس المركزي يستطيع أن ينوب عن المجلس الوطني في التقرير هنا نريد أن نسأل، إذا كان ال

 عضوا، وبنفس بنية المجلس الوطني، فلماذا تكون هناك ١٢٥والتشريع، وهو يتكون من حوالي 
مؤسستان فلسطينيتان تمارسان الدور نفسه؟ ولماذا ال يلغى المجلس الوطني ويبقى المجلس المركزي، ما 

 ؟دام يصلح ألداء كل األدوار
 :أنا شخصيا ليس لدي جواب عن هذا السؤال، ولكنني أستطيع أن أالحظ أمورا عدة ذات صلة

الذي أنجز ) اتفاق القاهرة(لقد أصبحت دعوة المجلس الوطني لالنعقاد ذات صلة وثيقة بما يسمى : أوال
الفدائية داخل وهو اتفاق يتوجه نحو استقطاب جميع الفصائل .  بموافقة جميع الفصائل الفدائية٢٠٠٥عام 

وهو اتفاق يدعو إلى إعادة . إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبخاصة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، حتى ال تطغى عليها السلطة الفلسطينية في رام اهللا، وحتى 

 الفلسطيني، مع توجه عام، فصائلي تستطيع أن تبقى حاملة لصفتها األساسية كممثل شرعي وحيد للشعب
وشعبي، يطالب باعتماد قاعدة االنتخاب في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد بدال من قاعدة 

وبما أن دعوة المجلس الوطني لالنعقاد أصبحت مرتبطة بهذه . للفصائل، والتعيين لألفراد) الكوتا(
عات وانقسامات، أصبحت تعرقل الحوار الداخلي القضايا فهناك، كما هو واضح ومعروف، آراء وصرا

وهناك من ال يريد اعتماد قاعدة . ، ألن هناك من ال يريد تفعيل منظمة التحرير)قبل أحداث غزة(
ولتحقيق كل هذه . وهناك من ال يريد إدخال الفصائل الجديدة إلى إطار منظمة التحرير. االنتخابات

 الذي يدعو إليه اتفاق القاهرة القديم، ويتم حتى تعطيل انعقاد األهداف دفعة واحدة، يتم تعطيل الحوار
المجلس الوطني في دورة جديدة، ويتم استبدال كل ذلك بدعوة المجلس المركزي لالنعقاد، كما حدث 

 .مرارا في األشهر الماضية
الوطني بوضعه لقد تحمست الرئاسة الفلسطينية نفسها، لفكرة الدعوة النعقاد اجتماع جديد للمجلس : ثانيا

الحالي، ومن أجل مهمة محددة فقط هي انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدال من 
ولكن هذه الدعوة ووجهت باعتراضات شديدة، ولم يتم االتفاق بشأنها، . األعضاء المتوفين أو المستقيلين

ذا كانت هذه المعارضة؟ والجواب والسؤال لما. وكان في مقدمة المعترضين أعضاء قيادات حركة فتح
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هو أن الرئاسة الفلسطينية تشترط دائما أن يكون انعقاد المجلس الوطني داخل أراضي السلطة 
الفلسطينية، بينما يرفض الكثيرون انعقاد المجلس تحت سلطة االحتالل، ويرون أن انعقاده في بلد عربي 

وبسبب اإلصرار على عقد المؤتمر في . فيتيح للجميع حرية في الحركة وفي اإلعالن عن المواق
أراضي السلطة وليس في بلد عربي، تعطلت الدعوة إلى عقد مجلس وطني جديد، مع أن عقده في أية 

ولذلك جاءت الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي قبل أيام، مع تصدي . عاصمة عربية أمر ممكن
. لسطين، كموقف محير وصعب التفسيرالمجلس المركزي لمهمة أساسية هي انتخاب رئيس لدولة ف

والتفسير الوحيد له هو أن المجلس المركزي مسيطر عليه، ويمكن عقده تحت سلطة الحكم الذاتي دون 
اعتراض، ويمكن بالتالي السيطرة على توجهاته وقراراته، بينما ال تتاح هذه السيطرة عندما ينعقد 

الوضع بالطبع بمصداقية اجتماع المجلس ويمس هذا . المجلس المركزي أو الوطني في الخارج
 .المركزي، كما يمس بمصداقية االنتخاب الذي تم

ترتفع في وجه ما نقوله هنا حجة مضادة قوية تقول، إن المجلس المركزي هو الذي انتخب الرئيس : ثالثا
ن إذا ولك. عرفات، فلماذا االنتقاد اآلن؟ والجواب أن هذا االعتراض صحيح كواقع، صحيح كمعلومات

كان القائمون على شأن المنظمة قد ارتكبوا خطأ في الماضي، فليس ارتكاب الخطأ ذريعة لتبرير ارتكاب 
 .أخطاء جديدة

على ضوء كل هذا نقول، إن أمور منظمة التحرير الفلسطينية لن تستقيم، إال بالمضي نحو تطبيق اتفاق 
ثم . لس وطني جديد قائم على قاعدة االنتخابالقاهرة المتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل مج

يلي ذلك مناقشة وإقرار استراتيجية فلسطينية تعيد الشرعية للميثاق الوطني الفلسطيني، حتى تكون هناك 
  .قاعدة ما يلتقي حولها الفلسطينيون على اختالف اتجاهاتهم

رته منظمة التحرير في وإذا كان كل هذا مرفوضا، والمطلوب هو فقط االعتراف وااللتزام بما قر
أي إعالن : ، فليتم إذا إعالن وتكريس ما هو قائم)اتفاق اوسلو(السابق، وااللتزام حتى بما ثبت فشله 

إلغاء المجلس الوطني الفلسطيني كمؤسسة، واستبداله بمؤسسة المجلس المركزي الفلسطيني، وآنئذ يحق 
   ممثله الشرعي الوحيد أم ال؟لكل مواطن فلسطيني أن يعتبر منظة التحرير الفلسطينية

فإن أشد المتحدثين دفاعا عن منظمة التحرير الفلسطينية، هم أشد العاملين على تدمير .. ولألسف
 .مؤسساتها

 ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  المصالحة الفلسطينية ما زالت مرتهنة النابوليس .٣٣

  نقوال ناصر
العبرية عـن وزيـرة     ' يديعوت احرونوت 'حيفة  الجاري نقلت ص  ) نوفمبر(في الخامس من تشرين الثاني      

الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني تهديدها بوقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني اذا تمخـض حـوار               
القاهرة الفلسطيني بعد اربعة ايام عن اتفاق ال يتضمن اذعان حركة حماس للشروط االسـرائيلية التـي                 

، وفي السابع من الشهر نقلت وزيرة الخارجية االمريكيـة الرسـالة            تبنتها لجنة الوساطة الرباعية الدولية    
نفسها للرئيس الفلسطيني محمود عباس اثناء اجتماعهما في رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة، وفي الثـامن                
من الشهر نقلت اللجنة الرباعية الدولية في بيان رسمي صدر اثر اجتماعها في شرم الـشيخ المـصرية                  

ـ            للرئيس الف  عملية 'لسطيني ولوزراء الخارجية العرب الرسالة اياها من خالل اعادة التاكيد على االلتزام ب
، بحيث لم يترك تكرار هذه الرسالة خالل ايام متتاليات قبل الموعد المقرر النطـالق الحـوار                 'انابوليس

ة المـصرية   الفلسطيني في العاصمة المصرية في التاسع من الشهر اي مجال للشك في فـشل الوسـاط               
الراعية له حتى لو كان الشمل الفلسطيني قد التأم لبدء الحوار قبل ان تعلن حركة حماس عدم حضورها                  

  .له 
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كما لم يترك تكرار هذه الرسالة اي مجال للشك في ان هذه الرسالة على وجه التحديد قد حددت مـسبقا                    
الفلسطيني ولالجتماع الطارئ لـوزراء     نتيجة واحدة ال يمكن القبول بغيرها للوساطة المصرية وللحوار          

خارجية جامعة الدول العربية المقرر انعقاده في السادس والعشرين من الشهر الجاري وهي اعادة التاكيد               
، كما وصفها بيان الرباعية في شرم الـشيخ،         'عملية انابوليس 'الفلسطيني والعربي على االلتزام بمواصلة      

ات العربية الثالث قد تحددت سلفا، وبالتالي فان اية نتائج لهـا لـن              وبذلك تكون جداول االعمال للمناسب    
  .تخرج عن كونها مجرد تمديد الى اجل غير مسمى لالنقسام الفلسطيني الراهن 

وربما كانت مصادفة وربما لم تكن ان يلتقي وزراء الخارجية العرب قبل يوم واحد من الذكرى السنوية                 
ي السابع والعشرين من مثل هذا الشهر العام المنصرم، لكـن العالقـة             االولى النعقاد مؤتمر انابوليس ف    

الوثيقة بين هذا المؤتمر وبين استمرار االنقسام الفلسطيني ليست خافية بل تاكـدت مـن الموضـوعين                 
الرئيسيين اللذين اعلن امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى انهما على جدول اعمـال الـوزراء                 

وليس نفسها ثم االنقسام الفلسطيني الذي كان النتيجة المؤكدة الوحيدة لهذه العملية والتـي              وهما عملية اناب  
حذر المعارضون لها من ان مؤتمر انابوليس سيكون مؤتمر تكريس االنقسام الفلسطيني قبـل ان ينعقـد                 

  .المؤتمر وخالله وبعده 
 على التوافق عليها تفتقر الى الحـد        ومن الواضح تماما ان اجندة انابوليس التي يوجد شبه اجماع عربي          

االدنى من اي توافق وطني فلسطيني عليها، ال بل يكاد يوجد شبه اجماع فلسطيني على معارضة مؤتمر                 
انابوليس انعقادا ونتائجا وشكال ومضمونا وتواجه الرئاسة الفلسطينية المعارضة النفرادها كشريك فيه من             

ده ومن خصومها السياسيين في ائتالف المعارضة الذي تقـوده          فصائل ائتالف منظمة التحرير الذي تقو     
حماس على حد سواء، ومن الواضح ايضا ان الوسيط العربي بسبب عجزه عن االنفكاك من انـابوليس                 
واجندتها يعجز ايضا عن التوقف عن محاولة فرض هذه االجندة كبرنامج عمل فلسطيني مما يجعله كذلك                

االنقسام الفلسطيني ليجنح الى االنحياز بينهم صراحة احيانا وبصورة غير          عاجزا عن التوازن بين فرقاء      
صريحة لكنها ال تخفى على لبيب في معظم االحيان، كما يتضح من مقدمات االعـداد لمـؤتمر وزراء                  

  .الخارجية العرب هذا االسبوع 
يق سيحول الوسـاطة    وهذا الطريق هو طريق عربي مسدود بالتاكيد للمصالحة الفلسطينية، ال بل انه طر            

العربية الى عقبة جديدة امام الوحدة الوطنية الفلسطينية والى عامل عربي يضاف الـى العوامـل غيـر                  
  .العربية الطالة امد االنقسام الفلسطيني 

والمفارقة ان ناقلي رسالة انابوليس والملتزمين بها من العرب والفلسطينيين يـدركون تمامـا التنـاقض                
ام بعملية انابوليس وبين اي امل في انهاء االنقسام الفلـسطيني النـه يمكـن دون ايـة                  الكامن بين االلتز  

مجازفة اطالق اسم مؤتمر االنقسام الفلسطيني على مؤتمر انابوليس الذي بنى العملية الدبلوماسية التـي               
اجية الشرعية  اطلقها باسم السالم على اساس االنقسام الفلسطيني واستمراره بالبناء على تحويل ازمة ازدو            

الفلسطينية التي تمخضت عنها االنتخابات التشريعية الفلسطينية االخيرة الى االنقسام الحالي المستعـصي             
الن هذا المؤتمر قرر منذ البداية تعويم قيادة فلسطينية وتمويلها وتمكينها امنيا ضد قيادة فلسطينية منتخبة                

الي ينبغي محاصـرتها تمهيـدا الستئـصالها سياسـيا          العالمي وبالت ' االرهاب'قرر ايضا بانها جزء من      
وبما انه يستحيل علـى اي ثالجـة        . ومقاومة وتنظيما وحتى في تعبيرات العمل الخيري االجتماعي لها          

دبلوماسية تجميد حركة المجتمع والحراك السياسي، فان استمرار ارتهان انهاء االنقسام الفلسطيني لعملية             
من االطراف المعنية باي حال القبول به كوضع دائم، ومن الواضح تمامـا             انابوليس ال يمكن الي طرف      

ان جميع االطراف تسعى حاليا الى تغيير معادلة الوضع الراهن كي ال يتحول الى وضع دائم، وبالتـالي                  
. يمكن التكهن بالسيناريوهات المحتملة النها متوقـــعة والن الخيارات امام االطراف المعنية محدودة             

اء انابوليس قد اجمعوا على منح الخيار الدبلوماسي فرصة عبر الوساطات العربية، لكن هدفهم بقي               فشرك
واحدا لم يتغير وهو ازالة عقبة االنقسام الفلسطيني من طريق انابوليس وليس انهاء هذا االنقسام كهـدف                 
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ـ                ان ام مـسالما،    في حد ذاته لضمان وحدة وطنية فلسطينية حول اي برنامج وطني فلسطيني مقاومـا ك
فالحرص العربي والفلسطيني على ازالة هذه العقبة يعتبـره اصـحابه اسـتحقاقا لنـزع تـذرع االدارة                  
االمريكية باستمرار هذا االنقسام لتسويغ عدم وفائها بوعدها لهم باقامة دولة فلسطينية قبل نهايـة العـام                 

كيك في اهلية الشريك الفلسطيني من جهـة        الحالي، ونزع تذرع دولة االحتالل االسرائيلي باالنقسام للتش       
ولعدم وفائها بالتزاماتها الناجمة عن عملية انابوليس من جهة ثانية، بينما تـستمر انـابوليس وعمليتهـا                 
مسوغا تشهره قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لعدم مقابلة حركة حماس في منتصف الطريـق النهـاء                

رج وحيد يحول دون ازدواجية الشرعية التـي نتجـت عـن     االصطراع بينهما على اساس الشراكة كمخ     
االنتخابات التشريعية االخيرة والتحول الى فخ يرتهن اي مشروع وطني فلسطيني للصراع بين طرفيها،              
بدل ان تتحول هذه االزدواجية الى تعددية يستمد منها النضال الوطني قوة على اساس مبدأ الشراكة فـي                  

اما الخيار االخـر فعـسكري      . دخل وحيد لوحدة الصف الوطني الفلسطيني       تحمل المسؤولية الوطنية كم   
يفكر بعض شركاء انابوليس في اللجوء اليه لكي يحققوا عسكريا ما قد تعجز الدبلوماسية عـن تحقيقـه                  
سياسيا، والالفت للنظر هنا ان الشركاء ال يجمعون على نجاعة هذا الخيار وبالتالي ال يجمعـون علـى                  

 وقد كان احدث دليل على عدم اجماعهم المعارضة المعلنة، االردنية والفلسطينية بخاصـة،              اللجوء اليه، 
لما يرشح عن استعدادات اسرائيلية لعملية عسكرية كبرى في قطاع غزة تحاول تل ابيب تسويقها عربيـا      

ت دون  وفلسطينيا النتزاع موافقة ضمنية عليها في احسن االحوال او غض الطرف عنها في اسوأ الحاال              
 يمكـن   ١٩٦٧ان تتمكن تل ابيب حتى االن من اقناع احد بان ما فشلت فيه في القطاع منذ االحتالل عام                   

لقد كانت الخطة االسرائيلية ـ االمريكية المعلنة في انابوليس منذ البداية هي تعميق   . ان تنجح فيه االن 
احـدهما محاصـر    : اؤهما اال بمعجزة  االنقسام الفلسطيني حد ان يتحول طرفاه الى نقيضين يستحيل التق         

ومعابره مغلقة ويعيش على الرمق دون اي امل بفرج قريب في قطاع غزة والثاني محاصر ايضا لكـن                  
معابره مفتوحة وتنهال عليه مليارات المانحين الدوليين مع التلويح له بعملية سالم ال تنتهي تمنحه امـال،                 

ية في الضفة الغربية، ليستمر االنتحار الذاتي الفلسطيني في         مثل انتظار غودو، يجري وراءه الى ما النها       
فبينما يخضع ائـتالف منظمـة التحريـر    . هذه الماساة ـ الملهاة تدريجيا لكنه مؤكدا حتى يفرجها اهللا  

الفلسطينية بقيادة فتح في ادق تفاصيل سلطة الحكم الذاتي التي يديرها في الـضفة الغربيـة لالحـتالل                  
ابة عيونه البشرية والتقنية التي ال تنام ويعيش فوق االرض، تختفـي سـلطة حركـة                المباشر وتحت رق  

حماس في قطاع غزة تحت االرض تهربا من عيون االحتالل البشرية والتقنية التي تحاصرها من البـر                 
والجو والبحر، وبينما يجري الحوار بالكلمات مع االحتالل في الضفة وجها لوجه وعلى ارفع المستويات               

' غراد'دناها، يجري الحوار معه في القطاع بقذائف صاروخية بدائية محلية الصنع ومؤخرا بصواريخ              وا
المهربة عبر انفاق محفورة تحت االرض بوساطة طرف ثالث، مصري بصفة رئيسية، وبينمـا تتـوالى                

اق القطـاع   المؤشرات الى استعدادات عسكرية اسرائيلية لعدوان واسع على القطاع يتم التمهيد لها باغر            
في الظالم والتعتيم االعالمي، كانت االنوار الساطعة تكاد تعشي االبصار وهي تلف القمة الفلـسطينية ـ   
االسرائيلية األخيرة في القدس، وقد ان االوان بالتاكيد لوضع نهاية لهذه الثنائية الفلسطينية التي اوقعـت                

تترك مجاال الي تضامن عربي او دولي مـع         استحقاقات انابوليس الوضع الفلسطيني في فخها بحيث لم         
  .اي من طرفيها

واذا كان الحسم العسكري لالزدواجية الفلسطينية في قطاع غزة في الشهر السادس من العام الماضي قـد    
حال دون اندالع حرب اهلية شاملة هناك وكان الحسم العسكري المتواصل في الضفة الغربية االن ضـد                 

ينزع فتيل اي حرب اهلية     ' خارجة على القانون  'اس بعد اعالنها رسميا قوى      االذرع العسكرية لحركة حم   
' المنفصل'، ان صح التعبير، ال تستطيع حجب حقيقتين اوالهما ان هذا التوازن             'االيجابية'مماثلة، فان هذه    

ي في القوى يحول االنقسام السياسي الى انفصال جغرافي اخطر من ناحية وبسبب هذا االنفصال الجغراف              
تحديدا فانه بدوره يجعل اي حسم عسكري فلسطيني لالنقسام السياسي امرا يكاد يكون مستحيال من ناحية                
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ثانية، ومن هنا تعويم افكار عن االستقواء بقوى خارجية، تقترح مرة ان تكون قوة عربية ومرة اخـرى                  
ى االن أي فكرة لالسـتقواء      ان تكون قوة دولية، لكن كل االجتهادات العربية والفلسطينية قد استبعدت حت           

والخالصة الواضحة هي ان الطريق الدبلوماسي وكـذلك   . بقوة اسرائيلية تقوم بدور الوكيل الداء المهمة        
العسكري النهاء االنقسام الفلسطيني استنادا الى مرجعية انابوليس هو طريق مسدود وان السير فيه سوف               

ذريعة سهلة للتنصل االمريكي ـ االسرائيلي من اسـتحقاقات   يفاقم االنقسام الفلسطيني ليظل هذا االنقسام 
  .انابوليس نفسها ولمن يريد تابيد االنقسام الفلسطيني كوضع دائم 

وقد حان الوقت لكي تضع الدبلوماسية العربية نهاية لهذه المأساة ـ الملهاة الفلسطينية، والشرط المـسبق   
 مرجعية مؤتمر انابوليس، والدليل الوحيد على صـدقية         الوحيد النهائها هو التوقف عن البناء على اساس       

اي توجه كهذا هو االتفاق على العمل على فك اسر قطاع غزة وكسر الحصار المفـروض عليـه بكـل                    
الوسائل الممكنة وفي اسرع وقت ممكن، واالتفاق على ان تحقيق هذا الهدف هو ايـضا شـرط مـسبق                   

بق لمواصلة المفاوض الفلسطيني الي محادثات سالم على        للمصالحة الوطنية الفلسطينية وكذلك شرط مس     
  .اساس انابوليس 

ان السر في نجاح وزراء الخارجية العرب في انهاء االنقسام الفلسطيني يكمن اوال واخيرا فـي الفـصل                  
بين الوحدة الوطنية الفلسطينية، كهدف مستحق بسرعة في حد ذاته وكشرط لنجاح اي مـشروع وطنـي                 

 كان ام مسالما، وبين مؤتمر انابوليس واستحقاقاته عربية كانت ام فلسطينية، فمثل هـذا               فلسطيني مقاوما 
الفصل وحده سيجعل مسائل تبدو االن شائكة اسلس على الحل، مثل مسالة التذرع بميثاق جامعة الـدول                 

يـة  العربية ونظامها الجازة حضور احد طرفي االنقسام الفلسطيني االجتمـاع المقبـل لـوزراء الخارج         
واستبعاد الطرف االخر في اجتماع يحتل االنقسام الفلسطيني بين الطرفين بندا رئيسيا على جدول اعماله               
، فمثل هذه الذريعة تبدو مفتعلة تماما عندما تستقبل عواصم المؤتمرين كال على حدة قادة طرفي االنقسام                 

  .كليهما وعلى ارفع المستويات 
د ابو الغيط بهذه الذريعة العالنه رفضه لحضور حماس اجتمـاع           ان تسلح وزير الخارجية المصري احم     

وزراء الخارجية العرب المرتقب ومطالبة إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة الفلـسطينية المقالـة أن               
يشارك وفد من حماس في االجتماع انما هي مؤشرات الى ان الوسيط العربي ما زال اسير اسـتحقاقات                  

االشقاء في  'شر القاطع الى هذا االسر كانت مطالبة الرئيس الفلسطيني عباس من            انابوليس، غير ان المؤ   
، اذ  'من الذي عطل الحوار   : ويجيبوا على السؤال  ... الجامعة العربية ان يتخذوا موقفا، اما معنا او ضدنا          

ـ                  ن بدا عباس كمن نفض يده نهائيا من الحوار الوطني واصدر حكما مسبقا بتحميل حماس المـسؤولية ع
ذلك وبدا كمن يحرض الجامعة العربية على معاقبة الحركة بناء على ذلك قبل االعالن الحقا عن رفضه                 
حضور االجتماع العربي الوزاري يوم االربعاء لوجود احتمال بحضور حماس من جهة ومن جهة ثانية               

ف الفلـسطيني   بمعاقبـة الطـر   ' واضحا أن موسى لن يكون قادرا على تنفيذ وعده        'احتجاجا على ما بدا     
  .كما صرح رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام االحمد ' المعطل للحوار'

وهنا يكمن نجاح العرب او فشلهم، فاذا قرروا اعتبار انابوليس هو مرجعيتهم في البحـث عـن نهايـة                   
ام الن مثل   لالنقسام الفلسطيني فانهم بالتاكيد سوف يتحولون الى جزء من المشكلة ستطيل امد هذا االنقس             

هذه المرجعية سوف تضعهم في الخندق السياسي الحد طرفي االنقسام وبالتالي سوف تنزع عنهم صـفة                
  .الوسيط العربي غير المنحاز 

  ٢٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  األردن، حماس ومصر
  محمد أبو رمان

ردن بتولي الوساطة بين فتح     وتسريبات إعالمية معينة إلى أن دعوات قد صدرت لقيام األ         " تقارير"تشير  
وحماس، وتذهب أخرى إلى افتراض وجود وساطة أردنية سرية للتهدئة بين حماس وإسرائيل من أجـل                

ال تغفـل تلـك     . عودة التهدئة مقابل التوقف عن إطالق الصواريخ وإبعاد سيناريو االجتياح اإلسـرائيلي           
عن الدور المصري الحالي، وتحديـداً فـي        " ديالًب"التسريبات الغريبة اإلشارة إلى أن هذه الوساطة تمثل         

  .غزة
من حيث المبدأ؛ فإن المصلحة الحيوية األردنية تتمثل في المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإزالـة حالـة                
االنقسام واستعادة وحدة المشروع الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، واإلبقاء على إمكانية الدولة الفلسطينية             

  .متلك األردن من األوراق العديدة التي تجعل من فرص نجاح الوساطة معقولةقائمة، وربما ي
في المقابل؛ فإن مصادر رسمية وموثوقة رفيعة المستوى تؤكّد عدم صحة تلك التقارير، وعلـى أن أيـة            

  .جهود أردنية لن تتم إالّ بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبالتكامل مع دورها، ال على حسابها
األردني على المصالحة الفلسطينية يوازيه حرص كبير على صفاء أجواء العالقة مع مـصر،              فالحرص  

ـ      حول العالقة بين البلدين، فـي ظـل الـضعف          " تضليل الرأي العام  "وتفويت الفرصة على أية جهود ل
  .العربي الواقع أصالً

وارتفاع حدة التالوم بـين     خطورة تلك التقارير أنّها تأتي في سياق فشل حوار القاهرة بين حماس وفتح،              
بين حماس والحكومة المصرية، وكـأن      ) غير معلنة رسمياً  (الطرفين، بالتوازي مع مالمح أزمة صامتة       

  .الدور األردني بمثابة إعالن فشل للدور المصري
األخبار الجيدة أن قيادة حماس نفت عرضها أية وساطات بديالً عن مصر في الحوار مع حركة مع فـتح           

الجانب اإلسرائيلي، ما يؤكد أن تلك التقارير غير صحيحة، وأنّها ال تـستند إالّ إلـى تخمينـات                  أو مع   
تريد اإليحاء بتدهور عالقة األردن مع دول عربيـة         " أجندة واضحة "وتسريبات تفوح من بعضها رائحة      

  .صديقة في الفترة األخيرة
التي تحدثت عن فتور وجمود في العالقات       " يبةالغر"المفارقة أن هذه التسريبات تأتي بعد بعض التقارير         

 السعودية، ما تنفيه مصادر رسمية أردنية جملة وتفصيالً، وال تصادق عليـه أيـة أرقـام أو                  -األردنية
، فيما تـوحي    "مصادر موثوقة "معلومات أو وقائع، وأسوأ ما في تقارير بعض الصحف اإلحالة دوماً إلى             

  ".موهومة"أفضل األحوال مصادر المعلومات الواردة فيها أنّها في 
على النقيض من ذلك تماماً؛ فإن الدبلوماسية األردنية تتمع اليوم بعالقات دافئة وحيويـة مـع األقطـار                  
العربية كافة، وتربطها مصالح استراتيجية مشتركة بكل من السعودية ومصر، وقد قامـت باسـتدارات               

سياسـات  "زت مهمة كبيرة تتمثل في الخـروج مـن    تكتيكية هادئة، من دون أية اهتزازات خطرة، وأنج       
، التي وسمت المرحلة السابقة، واألهم من ذلك ملء الفراغ الدبلوماسي فـي عالقـات               "المحاور اإلقليمية 

األردن مع دول عربية أخرى، تحديداً سورية والحكومة العراقية الجديدة وقطر التـي تجـاوزت معهـا                 
  .األردن غمامة الصيف بصورة كاملة

لتأكيد عالقة األردن مع حماس لن تكون على حساب مصالحه االسـتراتيجية، وال عالقتـه بـالرئيس                 با
  .عباس، وعالقة األردن بقطر وسورية ليست على حساب أي طرف عربي آخر

األردنية التاريخيـة المرسـومة     " حراك تكتيكي في المربعات االستراتيجية    "ما يجري اليوم هو باختصار      
  .على إدراك لطبيعة الموقع الجيواستراتيجي وتحدياته ومصادر التهديد المختلفةبدقة وبعمق مبني 

النقلة النوعية في الدبلوماسية األردنية خالل الشهور األخيرة تمثل استعادة السياسة األردنيـة المعروفـة               
بـؤر  باالشتباك اإليجابي والحياد الصحي في كثير من الملفات الداخلية لدول أخرى، فضالً عـن نـزع                 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ١٢٧٢:         العدد       ٣٠/١١/٢٠٠٨ االحد: التاريخ

التوتر واألزمات مع األشقاء العرب، وهذه السياسة تحظى بإجماع رسمي وشعبي وتلقى ارتياحاً كبيـراً               
  .في األوساط السياسية العامة

  ٣٠/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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  ٣٠/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر،   


