
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "حماس حصلت على شرعيتها من خالل اتصاالتها معنا": مصر
  "السالح يجب أن يكون بإمرة لبنان"على الفصائل و" نحن ال نمون" :السنيورةبعد لقائه عباس 

   عوض اختفى من مخيم عين الحلوة: ممثل حماس في لبنان زار بهية الحريري
 للوفاق الوطني" ٢وثيقة األسرى "سعدات يعد  
  إلى غزة بعد دخولها المياه الفلسطينية السفينة الليبية منع دخولسرائيلية تالزوارق اإل

 تصادق على اطالق "اسرائيل"
غير "من " فتح" أسيراً من ٢٥٠

  "الملطخة أيديهم بدماء إسرائيليين
  

 ٤ص ... 

 ١/١٢/٢٠٠٨١٢٧٣اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٧٣:         العدد       ١/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٥  ها يعرقلون الحوارؤحماس وحلفا: عباس.٢
 ٥  العالقة مع السعودية إستراتجية واالتصاالت مستمرة إلنجاح موسم الحج:  المقالاألوقافوزير .٣
 ٥  جريمة حرب بشعة" دروعا بشرية"م األسرى استخدا "إسرائيل"اقتراح : مقالوزير األسرى ال.٤
 ٦  "السالح يجب أن يكون بإمرة لبنان"على الفصائل و" نحن ال نمون" :السنيورةبعد لقائه عباس .٥
 ٦  ر السارةنعمل لمنع المفاجآت غيو "البارد"ما جرى في " عين الحلوة"همنا تجنيب : زكي.٦

    
    :المقاومة

 ٦   حق يتطلب عمالً تجسده المقاومة" العودة: "حمدانأسامة .٧
 ٧   عوض اختفى من مخيم عين الحلوة: ممثل حماس في لبنان زار بهية الحريري.٨
 ٧   في حال استمرار إطالق الصورايخ عنيفة عسكرية إسرائيليةقطر حذرت حماس من عملية.٩
 ٨   القتالية الفصائللتعرف على قدراتت يومية لشن توغالالجيش اإلسرائيلي ي: غزة.١٠
 ٨  مصير التهدئة النهائي سيحدد قريباً: حماس والجهاد.١١
١٢. ٨  للوفاق الوطني" ٢وثيقة األسرى "سعدات يعد 
 ٩   "فراجات الحزبيةإلا"نرحب بإطالق سراح أي أسير ونرفض : رضوانإسماعيل .١٣
 ٩     تقود حملة لتشويه حماس والوقيعة بينها وبين مصر والسعوديةالسلطة: البردويل.١٤
 ٩    احمد عبد الرحمن يوجه انتقادات لحماس لمنعها حجاج حكومة رام اهللا من السفر.١٥
١٠ تجاه حجاج غزة" الشرعية"الجهاد تطالب مصر والسعودية تحمل المسؤولية .١٦
١٠ ضى أن تهدد المخيمات الفلسطينية أمن لبنانال نر: ممثل الجهاد في لبنان.١٧
١٠ "المية ومية"إلقاء قنبلة يدوية على مركز تابع لحماس في مخيم : لبنان.١٨
١٠  رفع التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني اللبنانية شيد بقرار الحكومةت جبهة التحرير.١٩
    
    :اإلسرائيلييان الك
١١   تبقي على معابر غزة مغلقة وتلوح بعملية عسكرية كبيرة تنهي حكم حماس"إسرائيل".٢٠
١١  "كاديما"و"العمل"يقترحون توحيد حزبي " باراك"مستشارين ومقربين من : معاريف.٢١
١١  فآت مالية لكل جندي إسرائيلي يرفض إطاعة أوامر قادته بإخالء المستوطناتمكا.٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٢  قناصل وسفراء عرب وأجانب يطلعون على األماكن المستهدفة إسرائيلياً بالقدس المحتلة.٢٣
١٢  إلى غزة بعد دخولها المياه الفلسطينية السفينة الليبية منع دخولسرائيلية تالزوارق اإل.٢٤
١٢  تصاعد أزمة الحجاج الفلسطينيين وسط تبادل االتهامات بين غزة ورام اهللا.٢٥
١٣  يداً شه٤٨٨يرفع عدد شهداء العام إلى  الشهر المنصرم  فلسطينياً شهيدا١٧ً: إحصائية.٢٦
١٣  عودة دفعة من مرضى قطاع غزة وتنديد باستمرار الحصار.٢٧
١٣  في قطاع غزة تتوقف كلياً عن العمل بسبب نفاد الوقود محطة توليد الكهرباء.٢٨
١٣  البلدة القديمةفي ازل مستوطنو الخليل يلحقون أضرارا بعدد من المن.٢٩
١٣   قرية من محافظتي قلقيلية وطولكرم٢٢مدخل يخدم يغلق  في عزون  استيطانيجدار.٣٠
١٤   الفلسطينية في الضفة الغربية تواصل سياسة هدم المنازل"إسرائيل".٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٧٣:         العدد       ١/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

١٤   اإلسرائيلي لإلرهاب تؤكد تصديهاأم الفحمفي عبية للدفاع عن الحريات اللجنة الش.٣٢
١٤   احتجاجاً على مضايقات الغربيةوكالة أنباء فلسطينية تعلق عملها في الضفة.٣٣
١٤  اإلعالميون في قلب الخالف السياسي الفلسطيني: قريرت.٣٤
١٥  الفلسطينيون في سوريا يجددون رفض التوطين.٣٥
   

   :لبنان
١٥ دعماً لغزةات لبنانية مسير.٣٦
١٥  يهدد بالوقوف أمام السالح الغير شرعي كما حصل مع السالح الفلسطينيسامي الجميل.٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٥  "حماس حصلت على شرعيتها من خالل اتصاالتها معنا": مصر.٣٨
١٦  الحجاج الفلسطينيون لم يصلوا معبر رفح: مصر.٣٩
١٧  السعودية تستهجن ادعاءات حماس بأنها رفضت منح حجاج غزة تأشيرات.٤٠
١٧   حماس والسلطة والسعودية ومصر يتحملون مأساة حجاج غزة: العريان.٤١
١٧  صافحت بيريز مصادفة: شيخ األزهر.٤٢
١٨   لو كانت بالدنا محاذية لفلسطين لما كان الحال كما هو اآلن: قيادي إسالمي جزائري.٤٣
١٨  المنظمة الوطنية للمجاهدين وسفارة فلسطين تقيمان يوما للتضامن مع الفلسطينيين: الجزائر.٤٤
١٨   "غزة أولى باألضحية"إقبال مصري كبير على حملة .٤٥
١٨  زةعلماء سعوديون يناشدون األمة اإلسالمية إنقاذ غ.٤٦
١٩   نجاد يتوقع نهاية الصهيونية.٤٧
١٩   "إسرائيل"اعتصام تضامني مع أسرانا في سجون : دمشق.٤٨
١٩  صحف مصرية تهاجم سوريا على خلفية االنقسام الفلسطيني.٤٩
١٩  سد يدعو فرنسا إلى العمل على رفع الحصار عن غزةاأل.٥٠
   

   :دولي
١٩ سكوتو وبيالي يطالبون برفع الحصار الالإنساني عن غزةودكي مون .٥١
٢٠  الى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني الدولي تدعواالمانة العامة لالتحاد.٥٢
٢٠  ملية مومباي كانت تستهدف اإلسرائيليين ردا على اضطهاد الفلسطينيينع : هنديةصحيفة.٥٣
٢٠  لماذا ستعطي الجوالن لألسد مجانا؟: بوش ألولمرت.٥٤

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠  جواد الحمد... سطينيالبعد العربي لحق العودة الفل.٥٥
٢٢  بثينة شعبان... جريمة الصمت عن غزة.٥٦
٢٤  عبد الباري عطوان... غضب مصري في المكان الخطأ.٥٧
٢٦  أسامة أبو ارشيد"... ااالسالموفوبي"مريكا النسبي لتاريخ عبوديتها يمنح أمال بتجاوز أتجاوز .٥٨
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  
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  "غير الملطخة أيديهم بدماء إسرائيليين"من " فتح" أسيراً من ٢٥٠ تصادق على اطالق "اسرائيل" .١

 أسيراً فلسطينياً من حركة ٢٥٠صادقت الحكومة اإلسرائيلية أمس على إطالق :  أسعد تلحمي–الناصرة 
. ، كما حرص الناطقون باسم الحكومة على التأكيد"أيديهم ليست ملطخة بالدماء"ممن تصفهم بأن " حفت"

وأفادت تقارير صحافية أن رئيس الحكومة المستقيل ايهود اولمرت أصدر تعليماته للمفاوضين 
اد اإلسرائيليين مع مصر بعمل كل المستطاع من أجل اإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غزة غلع

  .المقبل) مارس(شاليت قبل إخالئه كرسي رئاسة الحكومة في آذار 
وقالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة إن قرار الحكومة أمس هو لفتة طيبة تجاه الرئيس محمود 

وأضافت أن اإلفراج يأتي في إطار نية . لمناسبة عيد األضحى األسبوع المقبل) أبو مازن(عباس 
فقط عبر التحاور يمكن "أنه " حماس"عتدلة وإرسال رسالة واضحة الى حركة إسرائيل تعزيز القوى الم

وجاء من مكتب اولمرت أن األسرى المتوقع إطالقهم ليسوا مشمولين في قائمة ". التوصل إلى إنجاز
  .إلى إسرائيل في مقابل إطالق شاليت" حماس"األسماء التي نقلتها 

 عباس - الحكومة أمس يأتي بعد أسبوعين من لقاء اولمرت وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى أن قرار
الذي طلب فيه األخير اإلفراج عن أسرى، فيما طلب اولمرت استئناف المفاوضات بشكل مكثف، كما أنه 

  . أسيراً فلسطينيا١٩٨ًيأتي بعد ثالثة أشهر على اإلفراج عن 
بصورة "ن أن يتم فهم نيات إسرائيل وفي تعقيبها على القرار، حذرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني م

مواصلة الضرب المنهجي "وقالت إن على إسرائيل أن تضمن التوازن بين هذه الخطوة و ". غير صحيحة
لحركة حماس ومظاهر اإلرهاب، وإال فستكون المعادلة غير متوازنة وستظهر صورة خاطئة عن 

  ".خطوتنا ونيات إسرائيل
  اليمين يندد بالقرار

جدعون ساعر " ليكود"ارعت أوساط في اليمين الى التنديد بقرار الحكومة، وقال النائب من من جهتها، س
تواصل السير في مسار ثابت من اإلفراج عن مخربين من دون مقابل " ليفني –إن حكومة اولمرت 

ني وأضاف ان اإلفراج عن أسرى لن يقرب العملية السياسية، إنما سيمس بأمن مواط". وبتنازالت أحادية
خصوصاً أنه يأتي في وقت يتعرض فيه سكان النقب الغربي إلى هجوم "واستهجن القرار . إسرائيل

  ".بقذائف القسام والهاون وفي وقت ما زال شاليت في األسر
" صفقة شاليت"ان رئيس الحكومة اإلسرائيلية يضغط في اتجاه إتمام " هآرتس"من جهتها، أفادت صحيفة 
وأضافت أن اولمرت بحث هذا الشأن مع . المقبل) فبراير(ي العاشر من شباط قبل االنتخابات العامة ف

وزيري الدفاع والخارجية ايهود باراك وتسيبي ليفني ورؤساء الدوائر األمنية المختلفة الذين تداولوا في 
" حماس"وأضافت أن إسرائيل تنتظر الحصول من ". حماس"االحتماالت المختلفة للتوصل إلى صفقة مع 

.  قائمة إضافية بأسماء أسرى تطالب باإلفراج عنهم لترى أياً من هذه األسماء يمكنها الموافقة عليهعلى
 اسم تطالب ٣٠٠نقلت إلى إسرائيل حتى اليوم قائمة بـ" حماس"ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن 

ئيس الحكومة حاييم باإلفراج عنهم، وانه تمت المصادقة في اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة نائب ر
  . اسما١٥٠ًرامون على 

أن باراك ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال دان شومرون يضغطان بقوة في اتجاه " هآرتس"وتابعت 
 األمنية في وزارة الدفاع الجنرال في االحتياط –إنهاء ملف شاليت، فيما أبدى رئيس الهيئة السياسية 

  . لقاء اإلفراج عن شاليت" حماس"يل الثمن الذي تطالب به عاموس غلعاد رأيه بوجوب أن تدفع إسرائ
يوفال ديسكين صفقة كهذه العتقاده أن اإلفراج ) شاباك(في المقابل، يعارض رئيس جهاز االمن الداخلي 

لكن قياديين ". سيأتي بموجة إرهاب جديدة"، معظمهم من الضفة الغربية، "حماس"عن المئات من أسرى 
يعتقدون أن األسرى الذين سيتم اإلفراج عنهم سيبقون في كل األحوال تحت تهديد في المؤسسة األمنية 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٢٧٣:         العدد       ١/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

ويضيف هؤالء أن قسماً كبيراً من األسرى . االعتقال أو عمليات التصفية التي يقوم بها جيش االحتالل
  .، إذ حل محلهم ناشطون شباب"حماس"في " فقدوا وزنهم"المنوي إطالهم 

  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  ها يعرقلون الحوارؤماس وحلفاح: عباس .٢

، "من عطّل الحـوار معـروف     "إن  " الحياة" عباس الموجود في الدوحة لـ        الفلسطيني محمود  قال الرئيس 
 ينجح الحوار الذي تقوده مصر، وان تستمر التهدئـة، وان تجـري             أن يأنا يهمن : "ملخصا مواقفه بالقول  

سرائيلي على غزة يزيد الوضع تـدهوراً، وان        انتخابات رئاسية وتشريعية بسرعة، وأال يحصل هجوم إ       
: ضـاف أو ". هذه المبادرة  إنعاشيتبنى اإلسرائيليون المبادرة العربية للسالم، وان يلعب العرب دوراً في           

، )الحـوار (إن حماس وحلفاءها يعرقلـون      : "، مضيفا "لن أترك وهناك فراغ دستوري رئاسي وتشريعي      "
، " السورية على أحـسن مـا يـرام        -تكون العالقة المصرية     "وتمنى أن ". والزمن ليس في مصلحة أحد    

وشدد ".  وراء مصر لالستمرار في التهدئة واستكمال الحوار الفلسطيني         عربياً موقفاً"مشيراً إلى أن هناك     
المبادرة العربية للسالم ونتائج نشر اإلعالنات الفلسطينية عـن هـذه المبـادرة فـي               " إحياء"على أهمية   

وثيقـة تـدعم    "  من كبار الضباط اإلسرائيليين وقّعوا     ٢٠٠٠مهمة، إذ أن    "إن آثار الحملة    إسرائيل، وقال   
  .المبادرة

  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  العالقة مع السعودية إستراتجية واالتصاالت مستمرة إلنجاح موسم الحج:  المقالاألوقافوزير  .٣

الت مع السعودية ال زالت مـستمرة        أكد طالب أبو شعر وزير األوقاف بالحكومة المقالة أن االتصا          :غزة
وقال في مؤتمر صحفي عقده بغـزة        .من اجل تمكين حجاج قطاع غزة من تأدية مناسك الحج لهذا العام           

، مؤكـدا   " مع السعودية وهي عالقة غيـر موسـمية        إستراتيجيةأن العالقة   " :]٣٠/١١األحد  [مساء اليوم 
م اهللا أو الفائزين بالقرعة الشرعية مـن تأديـة          الرغبة في تمكين جميع الحجاج سواء المسلحين عبر را        

ال يجوز حرمان المسجلين بالقرعة الشرعية من الخروج للحج وناشد أبو           " :فريضة الحج لهذا العام قائال    
 أنإننا في وزارة األوقاف بغزة ال نريد        " :وقال ".شعر خادم الحرمين الشريفين منح الحجاج تأشيرة الحج       

  ".د خروج الجميع بالرغم من إجراءات رام اهللا عبر التسجيل العشوائينمنع احد من الحجاج نري
  ٣٠/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  جريمة حرب بشعة" دروعا بشرية"استخدام األسرى  "إسرائيل"اقتراح : مقالوزير األسرى ال .٤

يتمادى في تنفيذ   محمد فرج الغول أن االحتالل       في الحكومة المقالة  ر األسرى والمحررين    ي أكد وز  :غزة
عقلية "جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، واالستخفاف بأرواح المواطنين العزل بشكل يعكس ما أسماه بـ              

، واستهتاره بكل القيم واألعراف ومبادئ حقوق اإلنسان، والتي كان آخرهـا اقتـراح              "المحتل اإلجرامية 
وأوضح في تصريح صحفي    . الصواريخاستخدام األسرى كدروع بشرية لحماية األهداف اإلسرائيلية من         

، باستخدام أسرى حماس    )غلعاد أردن (مكتوب، أن االقتراح الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود           
والجهاد اإلسالمي كدروع بشرية لحماية األهداف اإلسرائيلية من الصواريخ التي يطلقها رجال المقاومـة       

وأشار الغول إلى ان صـمت المجتمـع        .  مة حرب من قطاع غزة رداً على خروقات االحتالل هو جري        
الدولي، وعدم اكتراثه بما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، هو ما يشجع قادة االحـتالل                 

  .على مثل تلك الممارسات العنصرية بحق األسرى
  ٣٠/١١/٢٠٠٨ قدس برس
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  "جب أن يكون بإمرة لبنانالسالح ي"على الفصائل و" نحن ال نمون ":السنيورةبعد لقائه عباس  .٥
فؤاد السنيورة  اللبنانية التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الحكومة :  راغدة درغام-الدوحة 

ورداً على سؤال حول دور السلطة  . عباس التطورات في لبنان وفلسطينهتناول معفي الدوحة، و
على هذه " نحن ال نمون": "الحياة"ل عباس لـ الوطنية في لجم الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان، قا

وما نمون نحن عليه نتحدث به، إنما السالح يجب أن يكون بإمرة لبنان وحده، وال نقبل ببؤر "الفصائل 
لنا مصالح : "وحول فحوى محادثاته مع السنيورة قال عباس .فلسطينية على حساب لبنان" مسلحة

الوضع الذي يمر به "، كما شرح رئيس الحكومة اللبنانية "مشتركة، ونحن شرحنا الوضع الذي نمر به
نحن ثمنّا قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية وفتح سفارة فلسطينية في لبنان، وأكدنا أن ال : "وتابع". لبنان

  ".توطين للفلسطينيين في لبنان
  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  مل لمنع المفاجآت غير السارةنعو" البارد"ما جرى في " عين الحلوة"همنا تجنيب : زكي .٦

 كل اللقاءات التي تجـري      إن قال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي           : لبنان - صيدا
بشأن الوضع في مخيم عين الحلوة تركز على تجنيبه ما جرى في نهر البارد أو أية مفاجآت غير سارة،                   

القـدس عاصـمة    "اللقاء تركز على    : "بهية الحريري ة  اللبناني مع وزيرة التربية     هوقال زكي بعد اجتماع   
باعتبار أن الوزيرة الحريري أساس في هذا الموضوع وفي اللجنـة العليـا             " ٢٠٠٩للثقافة العربية عام    

يضاً التضامن مع غزة وضرورة رفع الحصار وأن يكون هناك موقف ينقـذ غـزة مـن                 أالتحضيرية، و 
  ".حصار الظالم ورفع هذا الاإلسرائيليالعدوان اليومي 

: وحول الوضع في مخيم عين الحلوة في ظل الغموض الذي يكتنف قضية عبد الرحمن عوض قال زكي                
نحن نقوم بواجبنا، وهناك وعي شعب بكامله في داخل المخيم ومحيطه، وكل اللقاءات التي تجري تركز                "

ـ             إنسانعلى أن يعتمد كل      ارد وبالتـالي نقـوم      على نفسه في تجنيب عين الحلوة ما جرى في نهـر الب
 شـاء اهللا    إنيضاً مع محيط المخـيم، وبالتـالي        أبالواجب، ونحن على اتفاق واتصال دائم مع الجيش و        

  ".نتجاوز أية مفاجآت غير سارة
 هذا األمر، وغداً    إلىنحن في طريقنا    "وفي موضوع تشكيل قوة أمنية مشتركة في عين الحلوة قال زكي            

ء اللجنة األمنية المشتركة، أو لجنة المتابعة أو اللجـان الـشعبية أو             سندقق وندرس تفعيل أي جهد، سوا     
ذا إوعمـا    ". مجهوداتنا كتنظيمات سياسية وكمجموعات عـسكرية      إلى باإلضافةوجهاء وفاعليات المخيم    

نحن نأخذ بعين االعتبـار أن هـذا مخـيم          : "كان يتوقع القيام بعمل أمني إلنهاء قضية عوض قال زكي         
وانه ال يمكن أن نتسبب في هلع ورعب لألهالي أو اإلضرار بحياتهم، وقيادة الجيش لها               مزدحم بالسكان   

تقديراتها في أية أمور تتعلق بوسط فيه كثافة من السكان، وبالتالي نحن وظيفتنا أن نمنع أي خطـر، وان                 
مائـة   أي عملية مفاجئة وخارج نطاق السيطرة، كل شيء نقوم بـه نحـسب   إلىشاء اهللا ال يصل األمر      

 ".حساب أن ال يؤذى األبرياء وأن ال يخرج عن السيطرة
  ١/١٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
  حق يتطلب عمالً تجسده المقاومة " العودة: "حمدان أسامة .٧

أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، أن حق العودة ال يتطلـب فقـط                 : سمر نسيبة  - بيروت
ما نفعله كفلسطينيين ألجل هذا الحق والقضية، لتحقيق        "  ذلك هو    تأييداً عربياً ودولياً، مؤكداً أن األهم من      

العودة إلى فلسطين ستتحقق سواء قبلوا أم لم يقبلوا، فاوضوا أم           :" وقال حمدان  ".نتائج تتناسب مع حجمها   
لكـن  .. قضية العودة تحظى بدعم وتأييد الشارع العربي واإلسالمي، وحتى أحرار العالم            .. لم يفاوضوا 

  ".ال نكتفي بالقول فذلك لن يؤدي إلى نتيجة مطلوبةاألهم أ
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ـ    حمدانوأوضح   ، أن مرارة العيش التي شكلت في المخيمات، والتـشريد          "فلسطين" في حديث صحافي ل
هو الذي حمى الشعب الفلسطيني من هجرة ثانيـة         " وحتى االنتفاضتين،    ٤٨الذي رافق الالجئين منذ عام      

  ".وهو سيكون عنواناً للعودة،  حصانة في مواجهة التهجيرالمخيم بات عامل.. وثالثة ورابعة 
" وفي معرض رده على واقع الالجئين في العراق، شدد حمدان على أن مـسؤولية فلـسطينيي العـراق       

مشتركة يتحملها رئيس السلطة محمود عباس، ومسؤولية أخرى على بعض النظم العربية، التي تحـاول               
  ".بحل التوطينأن تضغط على الفلسطينيين للقبول 

الـذي تنقـصه    " واعتبر مسألة تحقيق العودة ودعم الحق، أمراً يقع على عاتق الشعوب واألمم العربية              
لم نفقد الثقة وال األمل في أمتنا، وأعتقد أنها سوف تتحرك، و لكـن حركتهـا                .. القيادة الحكيمة والواعية  

لواليـات المتحـدة األمريكيـة، وعمليـة        وا) إسرائيل(سوف تكون كارثية بالنسبة للذين يراهنون على        
  ". التسوية

   ١/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  عوض اختفى من مخيم عين الحلوة :  حماس في لبنان زار بهية الحريريممثل .٨

 األمنية للتأكد األجهزةهناك جهداً منسقاً مع "أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن : بيروت
ال يزال في مخيم ) خلفاً لشاكر العبسي" فتح االسالم"أمير تنظيم ( عوض من أن المطلوب عبدالرحمن

الرجل اختفى والواقع الفلسطيني بكل أطيافه السياسية واالجتماعية يقف ضد "، مشيراً إلى أن "عين الحلوة
  ".اي تحرك يمكن أن يخّل باألمن اللبناني

و أحمد فضل، وزيرة التربية والتعليم العالي وكان حمدان زار، يرافقه مسؤول الحركة في منطقة صيدا أب
" تيار المستقبل"بهية الحريري في مجدليون، وبحث معها في التطورات الفلسطينية في حضور ممثل 
  .محيي الدين الجويدي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدنان الزيباوي

ينية في لبنان، مع تأكيدنا أن هناك محاوالت وضع المخيمات الفلسط"وقال حمدان ان البحث تطرق إلى 
لتضخيم بعض الحوادث التي ربما تقع هنا أو هناك، لكنها ال تصل الى حدود ما يحاول البعض 

يهمنا أن : "وأضاف". أن الموضوع األمني منضبط وهو جزء من الوضع العام في البلد"وأكد ". تضخيمه
ليست مصلحة لبنانية فقط إنما مصلحة فلسطينية أيضاً . ميعيظل األمن في البلد مستقراً، هذه مصلحة للج

  ".وآمل أن يتم التعامل مع الحوادث التي تقع في المخيمات من دون مبالغة وتضخيم لها. وتهمنا
أعتقد أنه أضفيت عليه صفات أكبر بكثير من حجمه الحقيقي، اآلن بدا : "وعن عوض، قال حمدان
آخر ما سمعناه من عائلته : " ال يزال داخل المخيم، قال حمدانوهل عوض "...واضحاً أن ال حجم له

هناك جهد يبذل على األرض من أجل التأكد من هذه القضية وأظن أن هذا . أنهم لم يروه منذ فترة طويلة
الجهد ينسق مع األجهزة المعنية، ونحن ال نحب أن نتحدث كثيراً في اإلعالم حرصاً على أن تسير 

". هذه المواضيع لها حساسية ومعالجتها بهدوء هي التي تحقق النتائج المرجوة. حاألمور في شكل صحي
كشفت عن مدى الحاجة الى تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة، وهذه "ورأى حمدان أن قضية عوض 

قضية نحن كنا طرحناها مبكراً، وآمل أن ننجح في تحقيقها خالل الفترة القريبة المقبلة، وأن يكون هناك 
 لبناني لتشكيل هذه المرجعية والتعامل معها ونحن لن نقصر في ذلك، وطرحنا هذا - فلسطيني تكاتف

  ".األمر سابقاً أكثر من مرة مع الوزيرة الحريري وأتمنى أن يكون لها جهد داعم في هذا االتجاه
  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  ق الصورايخ في حال استمرار إطال عنيفة عسكرية إسرائيلية حذرت حماس من عمليةقطر .٩

أمس، " الجهاد اإلسالمي "من مصادر مقربة من حركتي حماس و      " الجريدة"علمت  :  أماني سعيد  - رام اهللا 
أن قطر أبلغت القيادي في حماس محمد نزال الذي وجد في قطر، أن إسرائيل تعد العدة لعملية عسكرية                  
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وذكرت مصادر فصائلية فـي  . يلضد غزة، اذا لم تتوقف الصواريخ الفلسطينية على بلدات جنوب اسرائ  
ـ  أن حماس فشلت في إقناع الفصائل المسلحة في القطاع بوقف إطالق الصواريخ، ولفتت             " الجريدة"غزة ل
  . السياسية من قيادة الحركة بوقف القصفباألوامرلم تعد تلتزم " كتائب القسام"الى ان 

" التهدئـة " حماس لالستمرار في اتفاق      وبينت المصادر أن الفصائل الموجودة في غزة لم تقتنع بمبررات         
من قيادة الحركة في دمشق التدخل لدى الفـصائل         " حماس الداخل "الموقع مع اسرائيل، ما استدعى طلب       

  .في سورية لوقف الصواريخ
  ١/١٢/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 

 
   القتالية الفصائللتعرف على قدراتت يومية لشن توغالالجيش اإلسرائيلي ي: غزة .١٠

ذرت مصادر أمنية فلسطينية من أن إسرائيل تحاول إجبار الفصائل الفلسطينية على التسليم ح :غزة
بمواصلة قواتها شن عمليات توغل محدود على طول الحدود الفاصلة بينها ويبن القطاع من دون أن 

ئيلية أن الوحدات اإلسرا" الشرق األوسط"وأكدت المصادر لـ. تسجل هذه العمليات كخرق التفاق التهدئة
الخاصة تشن يومياً عمليات توغل محدودة على طول الحدود بحجة البحث عن أنفاق تدعي أن حركات 
المقاومة تحفرها، مشيرة الى أن الجيش اإلسرائيلي يهدف من خالل هذه العمليات الى جمع معلومات 

، فضالً عن محاولة استخبارية عن فصائل المقاومة والتأكد من درجة االستعدادات لدى أذرعها المسلحة
واشارت الى ان الجيش اإلسرائيلي يكتفي في هذه األثناء . التعرف على القدرات القتالية لهذه األذرع

الكوماندوس "باستخدام الوحدات األكثر نخبوية في صفوفه، وتحديداً الوحدة الخاصة في لواء المظليين، و
، األكثر نخبوية في الجيش اإلسرائيلي على "السييرت متك"، ووحدة "١٣القوة "أو ما يعرف بـ" البحرية

 .اإلطالق التي تتبع رئيس هيئة األركان بشكل مباشر
  ١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
 مصير التهدئة النهائي سيحدد قريباً :  والجهادحماس .١١

أكدت حركتا حماس والجهاد أمس، أن التهدئة مع إسرائيل ستخضع للمشاورات :  ضياء الكحلوت-غزة 
 .ينياً عقب انتهاء المرحلة األولى منها في الثامن عشر من الشهر الجاريفلسط

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس إن الفصائل ستأخذ بعين االعتبار أربعة محاور خالل لقاءاتها 
الالحقة، أولها الخروقات اإلسرائيلية المتواصلة واستمرار الحصار، وثانيها، ضرورة التوافق الوطني 

ي قرار يتخذ بشأن التهدئة مع األخذ باالعتبار ثالث محور وهو مراعاة مصالح الشعب الفلسطيني، على أ
 .إضافة إلى التواصل مع كافة األطراف ذات العالقة السيما الجهة الراعية مصر

م  الناطق باسم سرايا القدس إنه ال يمكن الحديث عن تمديد التهدئة طالما لم يلتزةأبو حمزمن جانبه، قال 
 شهيداً الشهر ١٧بها االحتالل اإلسرائيلي الذي صعد من عدوانه على قطاع غزة مما أدى إلى سقوط 

في ظل العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستمرار إغالق "وقال أبو حمزة  .الماضي
 ".عدو الغاصبالمعابر وتشديد الحصار على القطاع كان واجباً على السرايا أن تقوم بالرد على هذا ال

 ١/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  للوفاق الوطني" ٢وثيقة األسرى " يعد سعدات .١٢

ـ    : القاهرة ـ   " الجريدة"كشف مصدر فلسطيني مطلع ل أحمـد سـعدات،    " الجبهة الشعبية "أن األمين العام ل
قسام الحالية  الموجود حالياً في السجون اإلسرائيلية، انتهى من إعداد وثيقة للوفاق الوطني إلنهاء حال االن             

عرضت على عـدد كبيـر مـن األسـرى          " وثيقة سعدات "وأضاف المصدر أن     .في الساحة الفلسطينية  
مروان البرغوثي وافق عليها، وكـذلك عـدد مـن          " فتح"والمعتقلين الفلسطينيين، وأن القيادي في حركة       
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" الجهاد اإلسالمي "ي حماس و  ممثلي باقي الفصائل الفلسطينية، الفتاً إلى أنه لم يبق إال موافقة أسرى حركت            
  .إلطالق المبادرة رسمياً، باسم االسرى والمعتقلين

  ١/١٢/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 
  
  " فراجات الحزبيةإلا"نرحب بإطالق سراح أي أسير ونرفض : رضوان إسماعيل .١٣

إسماعيل رضوان، الناطق باسم حركة حماس، أمس بإطالق سراح أي . رحب د :محمد أبو جياب -  غزة
سير فلسطيني من السجون اإلسرائيلية، مجددا رفض حركته التفريق بين األسرى وإطالق سراح أسرى              أ

  .على أساس االنتماء الحزبي
ـ     ، أن  "فتح" أسيرا من    ٢٥٠اإلفراج عن ) إسرائيل(تعقيبا على قرار    " فلسطين"واعتبر رضوان في حديث ل

، ال تهدف إال إلـى دعـم        "ه الرئيس عباس  بوادر حسن النية تجا   " هذه الخطوة التي تندرج تحت مسمى       
هذا وكان مجلس الوزراء    . عباس على حساب المقاومة والعمل على تكريس االنقسام الفلسطيني الداخلي         

" فـتح " أسيرا من أفراد حركة      ٢٥٠اإلسرائيلي قد صادق خالل جلسته األسبوعية أمس على اإلفراج عن           
تجاه الـرئيس عبـاس   " حسن نية"اإلسرائيلي، وذلك كبادرة    بحسب الوصف   " تتلطخ أيديهم بالدم  "الذين لم   

  . بمناسبة قرب حلول عيد األضحى، كما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية
كإغراء لضرب المقاومـة    "إن مثل هذه الخطوات تقدَّم للرئيس عباس ولحكومة فياض          : وأضاف رضوان 

  ". حركة فتحوفصائل الممانعة مقابل إطالق سراح بعض السجناء والمحسوبين على
دليال واضحا علـى أن     " ،  "فتح"واعتبر الموافقة اإلسرائيلية على طلب عباس إطالق سراح أسرى حركة           

 ".فتح"الرئيس عباس ال يتعامل كونه رئيسا للشعب الفلسطيني، بل يتعامل على أنه رئيس لحركة 
   ١/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

  
   لوقيعة بينها وبين مصر والسعودية  تقود حملة لتشويه حماس واالسلطة: البردويل .١٤

الـسياسة  ": "قدس بـرس "القيادي في حركة حماس صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ          قال  : غزة
عندنا بشكل واضح هو أننا ال نتعرض ال إلى المملكة العربية السعودية وال إلى مصر وال إلى أي دولـة                    

لملك عبد اهللا بن عبد العزيز بما عـرف عنـه مـن             عربية أخرى بأي أذى، نحن ال نملك إال أن نناشد ا          
مواقف عروبية بأن يسمح لحجاج غزة بآداء مناسك الحج، وهو ذات موقفنا من مصر، فلن تجد منا مـن                  

تقوم علـى احتـرام     " حماس"يتحدث ال عن مصر وال عن سياسات الرئيس حسني مبارك، فسياستنا في             
خل في شأن أي من الدول العربية الداخلية، وهذه الـسياسة           اآلخرين ونريد من اآلخرين احترامنا ولن نتد      

  ".معممة على الخطباء فلن تجد أحدا من الخطباء يمس أيا من قيادات هذه الدول
، وبين محاولة اإليقاع بين حجـاج       "أنباء كاذبة وباطلة  "وربط البردويل بين هذه األنباء التي وصفها بأنها         

جاج الذي أفرزتهم عملية القرعة القانونية وبين القائمة البديلة التـي           قطاع غزة بناء على التمييز بين الح      
  .قدمته حكومة الدكتور سالم فياض

 ٣٠/١١/٢٠٠٨قدس برس،
  
   عبد الرحمن يوجه انتقادات لحماس لمنعها حجاج حكومة رام اهللا من السفر احمد .١٥

من امـس فـي مـؤتمر     الناطق الرسمي باسم حركة فتح احمد عبد الـرح قال: رام اهللا ـ وليد عوض 
إن قيادة حماس االنقالبية بمليشياتها وعصاباتها المسلحة تواصل لليوم الثاني إغالق معبر رفح،             ":صحافي

واضـاف   ." حاج فلسطيني من مغادرة المعبر والتوجه إلى مكة المكرمة ألداء مناسك الحج            ٣٥٠٠لمنع  
ة والخارجية لزمرة االنقالب الدموي ضـد       إن اإلفالس السياسي واألخالقي والعزلة الداخلي     "عبد الرحمن   

  ".الشرعية الوطنية، ال بد وأن يوصال االنقالب وأبطاله إلى السقوط الحتمي وفي القريب العاجل
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إن األوامر الصادرة من سعيد صيام العتراض قوافل الحجاج ومصادرة أوراق وجوازات الحجاج             "وقال  
ء على بعضهم، تبطل ادعاءات حماس بأن مصر هـي          المتوجهين إلى معبر رفح وإرجاعهم بعد االعتدا      

 ".التي تمنع الحجاج الفلسطينيين من مغادرة معبر رفح
  ١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 تجاه حجاج غزة" الشرعية" تطالب مصر والسعودية تحمل المسؤولية الجهاد .١٦

مصر و السعودية بتحمل ، الدول العربية واإلسالمية، وفي مقدمتها "الجهاد اإلسالمي"طالبت حركة : غزة
تجاه موضوع حجاج قطاع غزة ومنح التسهيالت لكافة الحجاج المسجلين للحج هذا " المسؤولية الشرعية"

ودعت الحركة في بيان لها، إلى تجنيب الشعب الفلسطيني مضار  .العام بغض النظر عن جهة التسجيل
ات و السجاالت السياسية التي تفسد على والنأي بحجاج بيت اهللا الحرام عن المناكف"وويالت االنقسام 

وطالبت باتخاذ كل ما يلزم من وسائل راحة وطمأنة الحجيج وتسهيل  ".الناس أداء هذا الركن العظيم
وأعربت الحركة عن استيائها للمناكفات و السجاالت التي حدثت حول حجاج قطاع . سفرهم وعودتهم

  .غزة
  ٣٠/١١/٢٠٠٨قدس برس،

  
 ال نرضى أن تهدد المخيمات الفلسطينية أمن لبنان: ان الجهاد في لبنممثل .١٧

أننـا ال   "حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي فقد أكـد            قال ممثل   :  حسن عبداهللا  - بيروت
ولن نقبل بأن يتكرر ما جرى في مخيم نهر البارد تحت           ، نرضى أن تهدد المخيمات الفلسطينية أمن لبنان      

فاعي إلى أن هناك جهدا لتوريط الجيش والفصائل بمعارك هنا وهناك، ولكن هـذه              ولفت الر ". أي ذريعة 
  .المحاوالت لن تنجح بسبب وعي كل القيادات

 ١/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
 "المية ومية"إلقاء قنبلة يدوية على مركز تابع لحماس في مخيم : لبنان .١٨

 من أمس أن قنبلة يدوية ُألقيت على مركز أفادت أنباء غير رسمية مساء أول:  حسن عبداهللا- بيروت
الفلسطيني القريب من صيدا من دون أن تتسبب في أية " المية ومية"تابع لحركة حماس في مخيم 

 .إصابات
 ١/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

  
  رفع التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني اللبنانية شيد بقرار الحكومةت  التحريرجبهة .١٩

بقرار الحكومة اللبنانية برفـع التمثيـل       " ناظم اليوسف "ام لجبهة التحرير الفلسطينية     اشاد نائب األمين الع   
الديبلوماسي الفلسطيني في بيروت الى مستوى سفارة معتبراً ان ذلك يـصب فـي مـصلحة الـشعبين                  

  .تالشقيقين، وينبغي ان يكون مدخالً لمعالجة ملف العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية على مختلف المستويا
ورأى أن من شأن هذه الخطوة تدعيم الموقف المشترك برفض التـوطين وتعزيـز موقـف الالجئـين                  

، إضافة الى ما يمكن ان تشكله من عامل مـساعد لـصيانة             ١٩٤وتمسكهم بحقهم في العودة وفقاً للقرار       
  .الهوية الفلسطينية

ه وصوالً إلنهاء االنقسام واستعادة     ودعا اليوسف الى العودة للحوار الوطني الفلسطيني والعمل على إنجاح         
  .الوحدة الوطنية

 ١/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
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   تبقي على معابر غزة مغلقة وتلوح بعملية عسكرية كبيرة تنهي حكم حماس"إسرائيل" .٢٠
 المفروض على قطاع غزة امس االحـد، ومنعـت          اإلسرائيلي اإلغالقاستمر  : من اشرف الهور   -غزة  

الغذاء والوقود الى القطاع، وتوعد مسؤولون في تل ابيب بشن هجـوم            بموجبه سلطات االحتالل دخول     
  .'فتاكة'كبير على القطاع، بعد ان اكد احدهم ان قذائف الهاون التي تطلق من القطاع اصبحت 

وقالت متحدث اسرائيلي ان االستمرار باالغالق جاء بأوامر من ايهود باراك وزير الجيش االسـرائيلي،               
ق صواريخ من قبل النشطاء الفلسطينيين على البلدات االسرائيلية القريبة من حدود            بذريعة استمرار اطال  

  .القطاع
وذكرت االذاعة االسرائيلية نقال عن المتحدث قوله ان نشطاء اطلقوا ليل السبت من شمال القطاع قذيفتان                

ثا اي اصابات او    صاروخيتان، وذكر انهما انفجرتا في ارض خالية في منطقة النقب الغربي دون ان تحد             
  .اضرار

، 'خطـأ 'من جهته، اعتبر النائب االول لرئيس الوزراء حاييم رامون ان التهدئة في قطاع غـزة كانـت                  
قد تدفع  '، وحذر رامون اسرائيل من انها       'كانت حركة حماس على وشك االنهيار     'معتبرا انه قبل التهدئة     

النهـا لـم    ' كانت ترغب في التوصل الى التهدئة        وقال ان حماس   .'ثمنا باهظا كلما يمر يوم اخر للتهدئة      
انهاء حكم  '، واكد على ضرورة     'تتمكن من ضبط سيطرتها في القطاع بسبب الهجمات االسرائيلية اليومية         

بل يجب استهداف البنـى التحتيـة       '، وقال   'حماس في القطاع دون دخول القطاع مجددا واعادة السيطرة        
  .'فيه

  ١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
  "كاديما"و"العمل"يقترحون توحيد حزبي " باراك" ومقربين من مستشارين: عاريفم .٢١

أن عددا غير قليل من المستشارين والمقربين من رئيس حزب          " معاريف" قالت صحيفة    -القدس المحتلة   
بعـد  " كاديمـا "مع  " العمل"ووزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، يقترحون عليه مؤخرا توحيد          " العمل"
 .تهاء االنتخابات التمهيدية في األحزاب اإلسرائيلية الثالث الكبرىان

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل االستطالعات التي تشير بشكل مستمر إلى التراجع الواضح في حزب                
 .فإن الضغط على باراك باتجاه توحيد الحزبين يتصاعد" العمل"

يعتقدون بمثل هذه اإلمكانية، وبينهم الوزير بنيامين       كما لفتت الصحيفة إلى أن عددا من كبار المسؤولين          
وأشارت أيضا إلى أن الصحفي إيتان هابر والمقرب من باراك كان قـد     . بن إليعيزر ويتسحاك هيرتسوغ   

كما أشارت إلى أن عددا مـن كبـار         . كتب يوم أمس، األحد، مقاال دعا فيه إلى توحيد صفوف الحزبين          
 .قد توجهوا إلى باراك بمثل هذا االقتراح" العمل"ب الناشطين السياسيين من خارج حز

  ١/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  

  مكافآت مالية لكل جندي إسرائيلي يرفض إطاعة أوامر قادته بإخالء المستوطنات .٢٢
أمر المفتش العام تشاي نتزان الشرطة بإجراء تحقيقات بعد مهرجان أقيم لتكريم جنود من              : القدس المحتلة 

 .رفضوا المشاركة في إخالء المستوطنين من المستوطنات، وقد كوفئوا ماليـا أيـضا            الجيش االسرائيلي   
وقد ظهرت على اإلنترنت اسم مجموعـة جديـدة          .وهو ما يعتبر جريمة وفق قوانين الجيش االسرائيلي       

وسـيمنح الجنـود    . "مركز الحفاظ على شعب إسـرائيل وأرض إسـرائيل        " تبنّتْ حفل التكريم ، وهي      
سـنقدم لـذوي الجنـود      : " عة آالف من الدوالرات ، ومما جاء في صـفحة اإلنترنـت             الرافضون بض 

 ."المسجونين والرافضين إلطاعة أوامر قادتهم ألف شيكل عن كل يوم يسجن فيه أبناؤهم
  ١/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
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 قناصل وسفراء عرب وأجانب يطلعون على األماكن المستهدفة إسرائيلياً بالقدس المحتلة .٢٣

أجرى قناصل وسفراء عرب وشخصيات اقتصادية فلـسطينية ووزراء         : دياال جويحان  - س المحتله القد
سابقين زيارة تضامنية لخيمة التضامن مع عائلة أم كامل الكرد في حي الشيخ جراح في القدس الغربيـة                  

قـد  و .بالقـدس ضمن سلسلة الزيارات التي قاموا بها لالماكن الفلسطينية المستهدفة من قبل اإلسرائيليين             
إضافة إلى العديد من الشخصيات     كان في استقبالهم مفتي القدس الشيخ محمد حسين، والشيخ رائد صالح            

  .الفلسطينية
  ٣٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  إلى غزة بعد دخولها المياه الفلسطينية السفينة الليبية منع دخولسرائيلية ت اإلالزوارق .٢٤

جمال الخضري رئيس اللجنة الـشعبية لكـسر   ، أن غزة  من ١/١٢/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية،     ذكرت
سرائيلية اجبرت سفينة االغاثة الليبية  على العودة بعد ان استطاعت            ان الزوارق الحربية اإل     أكد الحصار

طاقم السفينة قام بتحويل بوصلة سفينتهم إلى        مشيراً إلى أن     .دخول المياه اإلقليمية الفلسطينية صباح اليوم     
حالياً إلعادة السفينة لغزة وإفراغ حمولتها      تجري  ن اتصاالت دولية حثيثة     ألى  إ لفتو .يةالعريش المصر 

  .التي تقدر بثالثة آالف طن من المساعدات للقطاع المحاصر
 اللجنة الشعبية لمواجهة حـصار    ، أن   غزة مراسلها من     فتحي صباح  عن١/١٢/٢٠٠٨ الحياة،   ونشرت

أن هناك سلسلة من    كما  .  الليبية سترسو في ميناء غزة اليوم      "روةالم"أعلنت أمس أن سفينة     غزة كانت قد    
 اًعدد موضحاً أن    .السفن الليبية األخرى ستبحر إلى غزة في خطوة تهدف الى كسر الحصار اإلسرائيلي            

 كـانوا   من المرضى الفلسطينيين الممنوعين من السفر للعالج في الخارج أو المستـشفيات اإلسـرائيلية             
  . بهدف عالجهم في المستشفيات الليبيةهاسيبحرون على متن

 من الناصرة، أن وزارة الخارجية اإلسـرائيلية، أكـدت أن           ١/١٢/٢٠٠٨وكالة قدس برس    وأوردت   
زوارق حربية تابعة لسالح البحرية اعترضت السفينة الليبية، التي حاولت االقتراب من سواحل قطـاع               

موضحة أنه يحق ألي دولـة عربيـة تحويـل          . ريةغزة وأجبرتها على العودة إلى مدينة العريش المص       
 أسوة بما تقوم به مصر واألردن والمنظمـات      ،"إسرائيل"المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة عن طريق        

   . الدولية
  

   أزمة الحجاج الفلسطينيين وسط تبادل االتهامات بين غزة ورام اهللاتصاعد .٢٥
  من قطـاع غـزة     ايات حول وفاة حاج فلسطيني    مع تضارب الرو  : أ ف ب   -  يوسف الشايب  - رام اهللا 

في األراضي الفلسطينية منحى جديداً يصل إلى ذروتـه، وسـط           " معركة الحجاج "وأسباب الوفاة، تدخل    
وكانت سفارة فلسطين لدى مصر، أكـدت        .تبادل اتهامات بين رام اهللا وغزة لم تكن مصر في منآى عنه           

 المتواجدة  الحكومة المقالة رفح، دون أن تسمح شرطة      بعد ظهر أمس أن السلطات المصرية فتحت معبر         
نفت مصادر مصرية واخرى     كما   .في الجانب الفلسطيني من المعبر، للحجاج من التوجه للديار الحجازية         

سعودية تصريحات قياديين في حماس، حول مسؤولية األولى عن عدم عبور الحجاج إلـى األراضـي                 
لقطاع التأشيرات الالزمة، معبرين عن اسـتهجانهم مـن هكـذا    المصرية، والثانية عن عدم منح حجاج ا   

  .تصريحات
  ١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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    شهيداً ٤٨٨يرفع عدد شهداء العام إلى  الشهر المنصرم  فلسطينياً شهيدا١٧ً: إحصائية .٢٦
العـام   فلسطينيا، ليصبح بذلك عدد الشهداء لهـذا         ١٧نوفمبر المنصرم   / استشهد في تشرين ثاني    :القدس
 فيمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن          . شهيدا ٥٤٦٢ شهيدا، وليرتفع عدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى         ٤٨٨

 في سلسة غارات جوية وتوغالت شنتها قوات        ، سقطوا من رجال المقاومة   جميعهم   السبعة عشر الشهداء  
الذين سقطوا منذ   يكون عدد الشهداء الفلسطينيين     ، وبسقوطهم   االحتالل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة      

 شـهيدا   ١٨ شـهيدا، بيـنهم      ٤٣ الماضي قد وصل إلى    يونيو/ بدء التهدئة في التاسع عشر من حزيران      
  .سقطوا في قطاع غزة الذي تشمله التهدئة

  ١/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
  

  عودة دفعة من مرضى قطاع غزة وتنديد باستمرار الحصار .٢٧
 جديدة من المرضى الذين أنهوا عالجهـم فـي          عادت إلى قطاع غزة دفعة     : رائد الفي، وكاالت   -غزة  

قال مصدر فـي     في حين    . ومرافقوهم وجثة لشاب توفي أثناء عالجه      ٢٦المستشفيات المصرية وعددهم    
 أطنان مـن المالبـس واألحذيـة        ٩الشرطة المصرية إن مباحث التموين أحبطت محاولة تجار تهريب          

  وفي المقابل نُظم   . مع قطاع غزة   فتحة احد األنفاق   لتراً وقود بالقرب من      ١٥٠واألقمشة والشموع ونحو    
اعتصام في مدينة صور اللبنانية أمام النصب التذكاري لشهداء المدينة بدعوة من الكـشاف الفلـسطيني                

  .تضامناً مع قطاع غزة
  ١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 في قطاع غزة تتوقف كلياً عن العمل بسبب نفاد الوقود   توليد الكهرباءمحطة .٢٨

كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة، أمس، أن محطة توليد الكهرباء فـي قطـاع    أعلن :رنسيةالف/غزة
 . على المعابر مع قطاع غـزة مغلقـة        "إسرائيل"غزة توقفت عن العمل كلياً بسبب نفاد الوقود إثر إبقاء           

بعـد  وذلـك     استأنفت عملها جزئيا منذ أيام بالرغم من حاجتها لقطع غيار،          كانت قد المحطة  موضحاً أن   
  .استخدام قطع غيار بديلة محلية لتشغيلها وبكفاءة أقل

  ١/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  

 البلدة القديمةفي مستوطنو الخليل يلحقون أضرارا بعدد من المنازل  .٢٩
  سيارة في مدينة الخليـل بالـضفة  ٢٣ تعرضت العديد من منازل المواطنين باإلضافة إلى       :وفا - الخليل
تفاوتة، جراء اعتداءات جديدة نفذتها مجموعات من المستوطنين فـي محـيط مبنـى               ألضرار م  الغربية

  .الرجبي وبالقرب من الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة القديمة
  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  قرية من محافظتي قلقيلية وطولكرم ٢٢مدخل يخدم يغلق  في عزون  استيطانيجدار .٣٠

، قـرارا    في الضفة الغربية   االحتالل أمس بلدية عزون شرقي مدينة قلقيلية      سلمت قوات   : القدس المحتلة 
عسكريا يقضي بمصادرة سبعة دونمات من أراضي البلدة، إلقامة جدار على طول الشارع االسـتيطاني               

وبحسب بلدية عـزون،     .وذلك لحماية المستوطنين الذين يسلكون الشارع يوميا      ،  )٥٥(الذي يحمل الرقم    
مساره هذا سيؤدي إلى اقتالع عدد كبير من أشجار الزيتون المغروسة على طول األراضي              فان الجدار ب  

قرية، الـذي يخـدم     ل إلى إغالق المدخل الرئيسي ل      عملية إقامة السياج،   ؤديتسكما  . المستهدفة بالتجريف 
 .  قرية من محافظتي قلقيلية وطولكرم٢٢نحو 

  ١/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  الفلسطينية في الضفة الغربيةم المنازل تواصل سياسة هد"إسرائيل" .٣١

 صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من سياستها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني،           : سامي سعيد  -رام اهللا   
بما في ذلك سياسة هدم المنازل، حيث هدمت عشرات المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بدايـة                 

 ترخيص أو أنها تعود لمقـاومين فلـسطينيين تطـاردهم سـلطات        العام الجاري، بذريعة أنها بنيت دون     
 إن هذه السياسة تأتي ضمن حملـة        ،قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان     من جهتها   و .االحتالل

االحتالل التهجيرية ضد سكان المدن الفلسطينية، والسيما مدينة القدس، فضالً عن مئـات اإلخطـارات               
  .مواطنين الفلسطينيينبالهدم التي توزع على ال

  ١/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  

   اإلسرائيلي لإلرهاب تؤكد تصديهاأم الفحمفي اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات  .٣٢
 جاهزة لصد أي اعتداء على وجودهـا        الفلسطينيةجماهير  ال أن   ،أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات     
عالن عن مظاهرة القوى اإلسرائيلية اإلرهابية      داً على اإل  رذلك  و. في وطنها وفي هذه الحالة في ام الفحم       

لجنة كامل المسؤولية إلى الجهاز القضائي اإلسرائيلي بأعلى مستوياته بكونه          الوحملت   .في مدينة أم الفحم   
  .المجموعات حق استفزاز أهالي ام الفحم في بلدتهمهذه صادق على منح 

  ٣٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  

   احتجاجاً على مضايقات الغربيةتعلق عملها في الضفة أنباء فلسطينية وكالة .٣٣
موضـحة أن هـذا     الفلسطينية تعليق عملها في الضفة الغربيـة،        " رامتان" أعلنت وكالة أنباء     :آي.بي.يو

جاء احتجاجاً على المضايقات التي تتعرض لها مكاتبها في الضفة، من دون أن تقدم المزيد مـن                 القرار  
  .التفاصيل

  ١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

  اإلعالميون في قلب الخالف السياسي الفلسطيني: قريرت .٣٤
ت حدة االعتداءات على وسائل االعالم والـصحافيين الفلـسطينيين مـن            دتصاع:  فتحي صباح  -غزة  

 علـى    في غـزة   آخرها اعتداء شرطة الحكومة المقالة    التي كان   حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة، و     
االعتداء على مراسل االذاعـة فـي       يأتي  و .لحركة الجهاد االسالمي  مراسل اذاعة صوت القدس التابعة      

سياق سلسلة من االعتداءات على االعالميين الفلسطينيين التي ال تقتصر على قطاع غزة، ففـي الـضفة       
ن جهاز األمن الوقائي اعتقل أمس مـدير مكتـب قنـاة األقـصى     أاعلنت شبكة األقصى التابعة لحماس   

فسه، استنكرت الهيئات والكتل الصحافية ومراكز حقوق االنسان استدعاء جهـاز           في الوقت ن   و .الفضائية
المخابرات الفلسطيني الصحافي نائل نخلة للتحقيق معه الخميس الماضي قبل اطالقـه، علـى أن يعـود                 

وللتنديد بالمضايقات التي يتعرض لها العاملون في وكالة رامتـان فـي             إضافة لذلك،    .للتحقيق معه غداً  
 شـهدي الكاشـف     هاوطالب رئيس تحرير   .، اعتصم عشرات الصحافيين في غزة ورام اهللا أمس        الضفة

بكف يد األجهزة األمنية عن مكاتب الوكالة واعتقال كوادرها واستدعاء ثمانية من موظفيهـا مـن دون                 
وتساءل الكاشف عن سبب طلب الحكومة في رام اهللا مـن الوكالـة             . مراعاة للحريات وحرمة المؤسسة   

ال يطالب األجانب واإلسرائيليون ممن يفتحون استثمارات مـشابهة         في حين   ،  "ادة حسن سير وسلوك   شه"
دخلت مؤسسات حقوق االنسان على الخـط       قد  و .في فلسطين، بأي أوراق ثبوتية أو تراخيص أو رسوم        

الـة  وك"للدفاع عن وسائل االعالم، اذ أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خليل أبـو شـمالة أن                  
رامتان نقلت على مدار السنوات السابقة وما زالت تنقل معاناة الـشعب الفلـسطيني وتفـضح جـرائم                  
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اما مدير  . "وممارسات االحتالل االسرائيلي، وأنها شكلت الحاضنة لإلعالم الفلسطيني فى الضفة والقطاع          
ات اإلعالميـة مـن     إخراج الصحافيين والمؤسس  "مركز الميزان لحقوق اإلنسان عصام يونس، فدعا إلى         

 بدوره، رئيس منتدى اإلعالميين الفلـسطينيين عمـاد االفرنجـي     فيما دعا."السجال والخالفات السياسية 
اإليعاز ألجهزته األمنية الحترام الصحافيين وإفساح المجال امـام وكـاالت           "الرئيس محمود عباس الى     

  ."األنباء وتوفير أجواء الراحة لهم
  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   في سوريا يجددون رفض التوطينسطينيونالفل .٣٥

ونروا كـارين   األ إلى المفوض العام لوكالة       لهم  في رسالة  ،جدد الالجئون الفلسطينيون في سوريا     :دمشق
رفضهم المطلق للتوطين أو قبول أيـة       ،  ١٩٤أبوزيد، بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور القرار رقم          

اً وجماعياً وقانونياً وسياسياً وإنسانياً وشـرعياً وغيـر قابـل           جهة بالتخلي عن هذا الحق الذي يعد فردي       
  .للمساومة

  ١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
 دعماً لغزةات لبنانية مسير .٣٦

مسيرة دعم للشعب الفلسطيني قرب بوابة فاطمة " حزب اهللا"نظّمت الهيئات النسائية في  :مرجعيون
   .شارك فيها المئات من النساء

 فرع طرابلس اعتصاما عند مستديرة السنترال في –" لديموقراطي اللبنانياتحاد الشباب ا"كذلك نظم 
 .الميناء، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخصوصاً ابناء غزة الذين يعانون الحصار

 ١/١٢/٢٠٠٨النهار، 
 

   يهدد بالوقوف أمام السالح الغير شرعي كما حصل مع السالح الفلسطينيسامي الجميل .٣٧
كما وقفنا في "قال منسق اللجنة المركزية لحزب الكتائب سامي الجميل أمس إنه  :حسن عبداهللا: بيروت

، ووقفنا في وجه االحتالل السوري، سنعود ونقف اليوم ١٩٧٥وجه السالح الفلسطيني غير الشرعي سنة 
وغدا وبعده في وجه أي سالح خارج عن نطاق الدولة اللبنانية مهما كانت هوية هذا السالح ودينه 

 .في إشارة إلى سالح حزب اهللا، "ولوجيتهوأيدي
 ١/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

  
  "حماس لم تحصل على شرعيتها إال من خالل عالقتها بمصر" :مصر .٣٨

 أن مصر أجرت اتصاالت أول من "الحياة"كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 غزة تدعو الجانبين إلى ضبط النفس وعدم  في"حماس"امس مع كل من االسرائيليين وقيادات من 

بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، " إسرائيل" واستبعدت المصادر أن تقوم .التصعيد والتزام التهدئة
حساباتها، وهي لن تقحم نفسها في عملية عسكرية موسعة في القطاع قد تكبدها " إسرائيل"لـ: "وقالت

بعملية عسكرية نوعية محدودة، لكن مؤلمة، " اسرائيل" ان تقوم لكن المصادر لم تستبعد". خسائر بشرية
  . تستخدمها كورقة لكسب الرأي العام االسرائيلي في االنتخابات الداخلية المقبلة

القضية الفلسطينية ليست حكراً على مصر، : "وعلى صعيد الحوار وجهود المصالحة، قالت المصادر
 ومصر تتمنى دائما أن تكون القضية الفلسطينية بمعزل ونحن نرحب بكل دور عربي يمكن أن يضيف،

عن أي خالفات عربية أو تجاذبات اقليمية، وتسعى دائما الى التنسيق عربيا بما فيه مصلحة للقضية 
  ". الفلسطينية، وذلك بتبني مواقف متوازنة مع جميع القوى والتنظيمات الفلسطينية
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 وسنستمر في اتصاالتنا مع جميع األطراف بال لن تتخلى عن جهود المصالحة،"واكدت أن مصر 
لم تكن هناك : "واشارت الى أن النقاط المطروحة في الورقة المصرية تعالج معظم الخالفات". استثناء

قضية واحدة معقدة، والمسائل الخالفية المتبقية كان يمكن حلها من خالل اللجان التي اتفق على تشكيلها 
  ". على هامش الحوار

انه تم االتفاق على اسماء اللجان ومهماتها واسماء اعضائها وتم وضع جدول زمني لعملها، وأوضحت 
، وهي التي تعمل بمثابة مظلة لجميع اللجان لحل اي "المراجعة"وكشفت أنه تمت إضافة لجنة اسمها 

ونحن سنساعد وسنسهل "لجان طيلة خمسة أيام، وأوضحت أنه تم االتفاق على أن تعمل ال. خالفات عالقة
وتم االتفاق على أال تغادر جميع الوفود مصر إال باتفاق كامل مجمع عليه بنسبة مئة في المئة، ويتم 

ولفتت المصادر إلى انه كان من المفترض أن تصل الوفود قبل ". التنفيذ عقب نهاية عطلة عيد االضحى
ت هناك مساع لجمع شخصيات من وفدي فتح وحماس خالل هذين الجلسة العلنية بثالث ايام، وكان

  . اليومين أو الثالثة قبيل الجلسة العلنية
مصر لم ولن تأخذ مواقف سلبية ضد من قاطع الحوار، وستستمر في الوقوف على مسافة "وأكدت أن 

لم حماس : "ورفضت االتهامات بأن مصر منحازة لـ فتح ضد حماس، وقالت". واحدة من الجميع
) حماس(تحصل على شرعيتها إال من خالل عالقتها بمصر التي قدمت لها النصح والتقت قياداتها 

  ". عشرات المرات أكثر بكثير مما التقت قيادات فتحاوية
بعد أن فازوا في االنتخابات بالتعامل مع المجتمع الدولي كحكومة ) من حماس(طلبنا منهم : "وتابعت

توجد حكومة في العالم تلغي االتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة ألن وليس كحركة، وقلنا لهم ال 
وأكدت المصادر أن مصر لم تفرض على حماس شيئا ". هناك وقعا دوليا يجب التعاطي معه بلغة يفهمها

وكانت تتعامل معها عندما كانت في المعارضة، وكشفت أنه عندما " إسرائيل"ولم تطالبها باالعتراف بـ
لحركة في االنتخابات، طالب رئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان من وزيرة الخارجية فازت ا

وانتقدت المصادر . األميركية كوندوليزا رايس بإعطاء الحركة الفرصة اوالً قبل اتخاذ اي موقف آخر
س حما"ورجحت مقاطعة ". هذا أمر مرفوض: "استخدام الورقة الفلسطينية لصالح اجندات خاصة، وقالت

للحوار لوجود خالفات داخلية وعدم رغبة الجناح العسكري الذي يملك السيطرة على غزة في التنازل 
حماس تراهن على متغيرات مقبلة تعتقد انها : "واضافت". لحركة فتح، باالضافة إلي ضغوط اقليمية

 وهو حزب يرفض ، مشيرة الى توقعاتها بفوز حزب ليكود في االنتخابات المقبلة"ستميل الكفة لصالحها
التسوية السياسية، ثم ان الحركة تعتقد أن اإلدارة االميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما ستتحاور مع 

  .المعارضة
  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  الحجاج الفلسطينيون لم يصلوا معبر رفح: مصر .٣٩

والي، واصلت مصر فتح لليوم الثاني علي الت:  وكاالت األنباء- أحمد سليم -رفح، غزة، القدس المحتلة 
معبر رفح البري انتظارا لوصول الحجاج الفلسطينيين الى الميناء، غير أن الخالفات السياسية الداخلية 
حالت دون وصول الحجاج الفلسطينيين حيث أغلقت حكومة حماس المقالة جميع سبل مرور الحجاج من 

 أن معبر رفح مستمر في العمل وحتي وأكد مصدر مسؤول بالميناء،. قطاع غزة والوصول الى الميناء
مساء اليوم، في انتظار قدوم الحجاج الفلسطينيين، وأن االتوبيسات في انتظارهم للسفر الي ميناء القاهرة 

ومن جانبه، أكد محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه ال توجد أية . الجوي ومنها لألراضي السعودية
ء مفتوح وفي انتظار الحجاج، نافيا بعض التصريحات مشكلة من الجانب المصري حيث ان المينا

  .الفلسطينية التي تدعي أن الميناء مغلق
  ١/١٢/٢٠٠٨األهرام، 
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   تستهجن ادعاءات حماس بأنها رفضت منح حجاج غزة تأشيراتالسعودية .٤٠

استهجان المملكة "أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن : الرياض، القاهرة
: وقال المصدر السعودي". المغلوطة الصادرة عن أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطينيللتصريحات 

إن المملكة تنظر إلى جميع الفلسطينيين بعين المساواة، ومنحت اآلالف منهم من جميع األراضي "
المحتلة، بما فيها قطاع غزة، تأشيرات دخول الى المملكة ألداء فريضة الحج، سلّمت الى السلطة 

زادت الحصة المقررة لهم "، أن الرياض "وكالة األنباء السعودية"وكشف في تصريح نقلته ". لفلسطينيةا
". مراعاة لظروفهم اإلنسانية، كما أن جميع منافذ المملكة مستعدة الستقبالهم وتسهيل أدائهم للشعيرة

صريحات المغلوطة، إذ أن انه أمام ذلك، ال تستطيع المملكة إال أن تستنكر الغرض من هذه الت: "وأضاف
قلب الحقائق ال يمكن إال أن يكون ألغراض ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني وال لتسهيل أداء 

  ".شعائرهم الدينية
  ١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   حماس والسلطة والسعودية ومصر يتحملون مأساة حجاج غزة: العريان .٤١

 المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية دعت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر السلطات: القاهرة
السعودية إلى التعجيل بحل أزمة حجاج غزة من دون تمييز بين الحجاج على خلفيات سياسية، والعمل 

وأعرب رئيس المكتب السياسي في . على ضرورة ابعاد الحج كفريضة دينية عن المناكفات السياسية
، عن أسفه لوصول "قدس برس"، في تصريحات لـ جماعة اإلخوان المسلمين في مصر عصام العريان

هذا : "الخالفات حول الحج في قطاع غزة إلى هذا المستوى من التالسن بين حركتي حماس وفتح، وقال
شيء مؤسف للغاية، وما كان ينبغي لهذه القضية أن تثار بهذه الطريقة، وما كان على األطراف جميعا 

تقد أن األطراف كلها مشاركة في هذه المأساة، وهي مأساة ألنه أن تتصرف بهذه الطريقة أيضا، ونحن نع
ما كان ينبغي إدخال شعيرة الحج إلى التجاذبات السياسية، فالسلطات السعودية كان عليها أن تعطي 
التأشيرة للجميع دون تمييز، والسلطات المصرية كان عليها أن تفتح معبر رفح بالتنسيق مع السلطات في 

 عليها أن تلتزم بما قاله اسماعيل هنية يوم الجمعة بأن تسمح لكل من حصل على غزة، وحماس كان
التأشيرة بالسفر، وأنا أعتقد أن من أوصل الموضوع إلى هذه المرحلة هو حكومة رام اهللا برئاسة 

وطالب العريان الحكومتين المصرية والسعودية إلى عدم االنحياز إلى طرف دون آخر في ". فياض
إذا صح أن السعودية ومصر وقفتا : " الفلسطيني على األقل في شعيرة الحج، وقال-لسطيني الخالف الف

إلى جانب حكومة رام اهللا على حساب حركة حماس، فإن هذا ما كان ينبغي أن يحصل في فريضة 
الحج، ونحن نناشدهما معا، ونخص بالذكر المملكة العربية السعودية التدخل لوضع حد لتداعيات هذه 

زمة، ومنح تأشيرة الحج ألهل غزة دون تمييز، وقد تم إعطاء تأشيرات العمرة في رمضان دون أن األ
  .، على حد تعبيره"تحدث مشكلة من هذا النوع، فما الذي تغير من رمضان حتى اآلن؟

  ٢٨/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  
  صافحت بيريز مصادفة: شيخ األزهر .٤٢

ور التي نشرتها صحف مصرية وعربية منذ أيام، في أول تعليق له على الص:  شريف حلمي-القاهرة 
والتي أظهرت مصافحته الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، أكد شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي 

من باب "، أنه لم يسبق له أن تعرَّف على بيريز من قبل، وأن المصافحة بينهما، كانت "الجريدة"لـ
ل لقاءات بين الوفود المشاركة في إحدى جلسات وأوضح طنطاوي ان المصافحة جاءت خال". الصدفة

صافح أكثر من "ولفت الى أنه . في مقر األمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي" مؤتمر حوار األديان"
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وشدَّد شيخ ". بكل حسن نية وبكل فطرة"، من بينهم الرئيس اإلسرائيلي، "عشرين شخصاً في آن واحد
، وختم "مصادفة محضة ولم يكن مرتباً له ولم يقصد منه أي شيءليس إال "األزهر على ان ما حدث 

أنا لم أوقع مع بيريز اتفاقية تنازل عن فلسطين حتى تحدث كل هذه الضجة المفتعلة : "طنطاوي قائال
  ".والمقصودة

  ١/١٢/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 
  
    هو اآلنلو كانت بالدنا محاذية لفلسطين لما كان الحال كما:  إسالمي جزائريقيادي .٤٣

دعا الرجل الثاني في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في الجزائر الشيخ علي بن حاج إلى وجوب : الجزائر
مساندة غزة، وحمل مسؤولية صمت الشعوب وعدم خروجهم للتظاهر في الشوارع احتجاجا على حصار 

ج الى ان الحكام  وأشار بن حا.غزة إلى الحكومات العربية والعلماء الصامتين في وجه حصار غزة
بتخليهم عن غزة لم يراعوا ال شرعا وال الرجولة المعهودة عن العرب ولم يراعوا كذلك النواحي 

واتهم بعض ". لو أن الجزائر كانت محاذية لفلسطين لما كان الحال كما هو اآلن: "االنسانية، وقال
  . األنظمة العربية بالمساهمة في حصار غزة

  ٢٨/١١/٢٠٠٨قدس برس 
   
  المنظمة الوطنية للمجاهدين وسفارة فلسطين تقيمان يوما للتضامن مع الفلسطينيين: جزائرال .٤٤

أقامت المنظمة الوطنية للمجاهدين بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالجزائر فعاليات اليوم : الجزائر
ن أجل العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتأكيد على مساندتهم لنضال الشعب الفلسطيني م

  .استرجاع حقوقه الوطنية في السيادة وفي اقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف
  ٢٨/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
  " غزة أولى باألضحية" مصري كبير على حملة إقبال .٤٥

التي دعت إليها لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب " غزة أولى باألضحية"القت حملة : القاهرة
مين تجاوبا كبيرا فى الشارع المصري حيث حرصت جموع من المواطنين على التبرع بما تيسر قبل يو

وقد شجعت فتوى رسمية من مفتى الديار المصرية فضيلة الدكتور علي . لهم لنصرة إخوانهم في غزة
 أكد وكان المفتى جمعه قد. جمعة على أن تبادر عشرات األسر إلى التبرع بمبالغ مالية لنصرة إخوانهم

أن غزة أولى باألضحية في ظل الظروف التي تمر بها من حصار شديد الوطأة أدَّى إلى وفاة المئات 
  .وانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات وعطل جميع مناحي الحياة في القطاع المنكوب

  ١/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  

  سعوديون يناشدون األمة اإلسالمية إنقاذ غزة علماء .٤٦
ناشد علماء ومفكرون سعوديون، في بيان صحافي أمس، العالَم العربي : الرحمن يوسف عبد-الرياض 

واإلسالمي بالتحرك العاجل لرفع الحصار عن أهالي قطاع غزة الذين ضاقت بهم السبل، موجهين 
ا نداءهم بشكل خاص إلى أصحاب القنوات الفضائية والصحافيين وخطباء المساجد بالعمل بكل ما ُأوتو

نسخة منه، مالكي القنوات " العرب"ودعا العلماء، في بيان تلقت . من قوة إلنقاذ إخوانهم الفلسطينيين
إلى توضيح المعاناة اإلنسانية الكبرى التي يعاني منها أبناء فلسطين عموما وقطاع غزة "الفضائية 

كما أكّدوا ".  في فلسطينخصوصا، وتعرية الكيان الصهيوني وفضح جرائمه ضد اإلنسانية بحقّ إخواننا
ربط الجماهير بقضية فلسطين وبيان واجب المسلمين قيادات وشعوبا تجاه معاناة إخوانهم، "على ضرورة 
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وتقديم البرامج والتقارير وعقد اللقاءات والحوارات وتكثيف الحملة اإلعالمية حول األوضاع المأساوية 
  ". في غزة

  ١/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  هاية الصهيونية  يتوقع ننجاد .٤٧

 دولة لمتابعة سبل تمويل التنمية العالمية، قال الرئيس اإليراني ٧٧خالل اجتماع قادة وممثلي : وكاالت
مع التعــبير عن تعاطفي مع الفلسطــينيين ومع تحذيري من المجــرمين الصــهاينة "

، "يد من الجرائم لن ينقذهالمحترفين، أعلن أن النظام الصهيوني يقترب من نهايته، وأن ارتكاب المز
 ". تعبيري العدوان والصهيونية سيشطبان عن الخريطة في مستقبل قريب"مؤكداً أن 

  ١/١٢/٢٠٠٨السفير، 
 
  " إسرائيل"اعتصام تضامني مع أسرانا في سجون : دمشق .٤٨

 شارك مئات السوريين، أمس األول، في اعتصام دعت إليه لجنة دعم األسرى السوريين في: يو بي آي
السجون اإلسرائيلية، أمام مقر الصليب األحمر في دمشق، تضامناً مع األسيرين السوريين عطا فرحات 

 ".إسرائيل"، واللذين تعرضا، أمس، لمحاكمة صورية في ٢٠٠٧ويوسف شمس، المعتقلَين منذ تموز 
  ١/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  صحف مصرية تهاجم سوريا على خلفية االنقسام الفلسطيني .٤٩

 شنت صحف مصرية حملة انتقادات على سوريا بسبب موقف وزير خارجيتها وليد المعلم :آي.بي.يو
. أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذي دعا إلى الوقوف على مسافة واحدة بين فتح وحماس

أبو (سوريا بمحاولة تقويض سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس " روز اليوسف"واتهمت جريدة 
تفجير "، ووصفت في مقال موقف دمشق بأنه محاولة "حليفتها وضيفتها حركة حماس"ح لصال) مازن

، وقالت "التناقض الصارخ"الموقف السوري، ووصفته بـ" األخبار"وانتقدت صحيفة ". لشرعية أبو مازن
ليس من المعقول أن يقف اإلنسان على مسافة واحدة من المقاتل النبيل ومن الفوضوي واالنتهازي، أو "

الوقوف على مسافة واحدة ممن يدعو إلى االنفصال والمزيد من التشرذم وتقطيع أوصال ما تبقى من 
  ".وطن يكاد يندثر

  ١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
  األسد يدعو فرنسا إلى العمل على رفع الحصار عن غزة .٥٠

ائر دعا الرئيس السوري بشار األسد فرنسا إلى العمل من أجل رفع الحصار الج": الخليج "-دمشق 
المفروض على الشعب الفلسطيني، وذلك خالل استقباله وفد فرنسا نقل اليه رسالة شفهية من الرئيس 
  .الفرنسي نيكوال ساركوزي حول العالقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في منطقة الشرق األوسط

  ١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

  ني عن غزةسكوتو وبيالي يطالبون برفع الحصار الالإنساودكي مون  .٥١
 نيفانيثيم بيالي، الى انهاء الحصار ، دعت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان: ليلى الكركي  -عمان 

إنه يخالف القانون الدولي ويحرم الذين يعيشون هناك من  المفروض على قطاع غزة فورا، والذي قالت
المة السكان، الذين يشكل  يحب اتخاذ خطوات حاسمة لحماية كرامة وسوأشارت إلى أنه .أبسط حقوقهم
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 إلى وقف الغارات الجوية والتوغل ، "إسرائيل"كما دعت المفوضة السامية  .األطفال أكثر من نصفهم
 . ودعت أيضا إلى وقف إطالق الصواريخ من غزة

وفي سياق متصل حث األمين العام لألمم المتحدة ، بان كي مون إلى تحسين الوضع اإلنساني في غزة 
  .ن أن هدف تحقيق السالم بين الجانبين بنهاية العام الحالي ال يبدو ممكناعلى الرغم م

 قال رئيس الجمعية العامة لالمم المتحدة ، ميغيل دسكوتو، أعتقد أن فشل اقامة الدولة ة أخرىمن ناحيو
 ) ٨٠٠،٠٠٠( فقد مر ستون عاما منذ طرد أول. الفلسطينية يعتبر أكبر فشل في تاريخ األمم المتحدة 

نحن نشهد مرور عقود من "فلسطيني من أرضهم وديارهم وأصبحوا الجئين وأشخاصا مهمشين، قائال
الظروف القاسية التي تسود األرض الفلسطينية المحتلة ومع ذلك، فإن حق الفلسطينيين في وطن ما زال 

عقاب كما دعا المجتمع المدني إلى رفع الحصار عن غزة ورفع صوته ضد ال". حلما بعيد المنال 
  . الجماعي للسكان

  ١/١٢/٢٠٠٨الدستور،  
  

  الى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني الدولي تدعو العامة لالتحاداالمانة .٥٢
جددت االمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دعمها لنضال الشعب العربي الفلسطيني من 

 أجل العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته أجل استعادة حقوقه المشروعة وتمكينه من الصمود من
وطالبت االمانة العامة لالتحاد حكومات العالم والمنظمات . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

   .دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الدولية والشعبية والنقابية الدولية واالقليمية والوطنية بتعزيز
 ١/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  ملية مومباي كانت تستهدف اإلسرائيليين ردا على اضطهاد الفلسطينيينع :ية هندصحيفة .٥٣

ذكرت صحيفة هندية، أن المسلح الوحيد الذي اعتقل من بين منفذي عمليات :   وكاالت- ٤٨عرب
بومبي قال للمحققين إن العمليات كانت تهدف إلى توجيه ضربة لإلسرائيليين انتقاما الضطهاد الشعب 

ل آر آر باتيل نائب رئيس والية ماهاراشترا إن التحقيقات كشفت أن المسلحين خططوا قا. الفلسطيني
  .الرتكاب مجزرة لقتل خمسة آالف شخص

  ١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

 لماذا ستعطي الجوالن لألسد مجانا؟:  ألولمرتبوش .٥٤
يس األمريكي جورج ذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئ:  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا، القدس المحتلة

بوش أبدى خالل لقائه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت معارضة شديدة للمفاوضات 
فرد  ،"لماذا ستعطي الجوالن لألسد مجانا؟"اإلسرائيلية مع سوريا كاشفة النقاب أن بوش سأل أولمرت 

وكيف تصدقه؟ فلم : ، فأصر بوشأولمرت ليس مجانا بل مقابل تغيير المنظومة اإلستراتيجية في المنطقة
 .يمكن بإمكان أولمرت اإلجابة

  ١/١٢/٢٠٠٨لوطن، السعودية، ا
  

 البعد العربي لحق العودة الفلسطيني  .٥٥
  جواد الحمد

بعيدا عما يمثله حق العودة الخاص بفلسطينيي الشتات والالجئين الفلسطينيين من ابعاد متعددة ، وبعيـدا                
 لغياب هذا الحق ومنع ممارسته من جهة ثانية ، فان البعد العربي لحق              عن الحديث عن األبعاد المتكاملة    
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العودة يمثل أساسا من أسس العمل على تطبيقه ، حيث أن العمق العربي للقضية الفلسطينية هـو ذاتـه                   
 .العمق العربي لحق العودة الفلسطيني

ت الشعبية العربية بالتأكيد على     وبرغم استمرار جامعة الدول العربية ومؤتمرات القمم العربية والمؤتمرا        
حق العودة وحل مشكلة الالجئين غير أن تطورات متعددة غيرت الموقف العربي من هذه القضية ، حيث                 

لمشكلة الالجئين  " عادل"كان الموقف حاسما إزاء عودة الالجئين ، ثم تحول الموقف إلى البحث عن حل               
يل ، وفرض على العرب التعامل معها بوصفها مشكلة         ، أي مع اسرائ   " متفق عليه "، واضيف له بعد ذلك      

عربية وفلسطينية ، بعيدا عن تحميل تبعاتها والتزاماتها للمجتمع الدولي والكيان الصهيوني ، وأصبح حل               
مشكلة اللجوء والشتات الفلسطيني بال برنامج عربي واضح المعالم ، بل لم يعد حق العودة جـزءا مـن                   

 اإلسرائيلي ، ومن هنا فان الحديث عن البعـد العربـي            - الصراع العربي    برامج التسوية الخاصة بحل   
لحق العودة يستحضر بالضرورة صيرورة الموقف العربي من هذا الحق والسياسات العربية التي يجري              

  .تطبيقها في التعامل معه
 علـى األمـة     إن الحديث عن البعد العربي يستحضر أيضا الواجبات التي ألقاها حال اللجوء الفلسطيني            

العربية حكومات وشعوبا ، فقد آوى الفلسطينيون في الشتات أساسا إلى ارض العرب التي هي أرضـهم                 
ووطنهم ، والى شعوب عربية هم إخوانهم وعشيرتهم بكل ما يستوجبه ذلك من تحمل ومشاركة في عبء        

اسي واإلعالمـي وحتـى     النضال والكفاح للحفاظ على الحقوق الفلسطينية والعيش الكريم والنضال السي         
  .ممارسة المقاومة في سبيل انجاز هذه الحقوق ومنها حق العودة

                    ا عربيا جماعيا كما هـي هـمولذلك فان النظر إلى حالة اللجوء والتعامل معها إنما ينطلق من كونها هم
بية قطري خاص لكل دولة من الدول العربية المضيفة ، وهي بذلك تستحق أن تشكل سياسات داخلية عر                

مع هذه القطاعات االجتماعية وكأنها قضية وطنية وليست سياسة تجاه قطاعات من الـسكان أو العمالـة                 
الوافدة أو الغرباء كما أطلق البعض عليهم أحيانا ، أو التمييز بينهم وبين أهل الـبالد المـواطنين فـي                    

  .الحقوق والواجبات الحياتية المدنية على األقل
حضن العربي تفاوت في نظرته إلى هذه المسألة ، كما ان الموقـف الـسياسي               وبنظرة فاحصة نجد ان ال    

للقوى العربية كان كذلك متفاوتا ، واحيانا أقحم البعض الشتات الفلسطيني في تصفية حسابات داخلية في                
بالده ، وفي ترجيح كفة توجهات معينة بين أبناء الوطن الواحد ، وكان الذي يدفع الثمن دومـا هـؤالء                    

  جئون وليست أزمة فلسطينيي العراق عنا ببعيدة، الال
ويظهر االستقراء التاريخي والدراسات السياسية والقانونية واالجتماعية إن الحال القانوني والسياسي بـل             
وأحيانا اإلنساني الخاص بالالجئين والشتات الفلسطيني ال زال محط جـدل غيـر مبـرر فـي معظـم                   

حاالت هذا الجدل قد خرجت عن طور المقبول بتجاوزهـا للحقـوق            المجتمعات العربية ، بل إن بعض       
اإلنسانية األساسية التي تعطيها الشرائع الدولية لمثل حالتهم في كل مكـان ، وال زال معظـم المـشهد                   
العربي لم يبلور تصوره الواقعي والعملي المرحلي واالستراتيجي في التعامل مـع مـشكلة فلـسطينيي                

ين عودتهم إلى ديارهم ، ولذلك فان هذه المقالة سوف تتحول إلى تقديم المقترحات        الشتات في بالده إلى ح    
العملية المطلوب تطوير الموقف العربي وفقها حتى تتكامل هذه المقترحات مع األداء النضالي الرائع لهذا               

يز مـن   الشعب في الداخل والخارج ، ولتكون روافع فعلية لمشروع األمة النهضوي بإسهام فلسطيني متم             
جهة ، ولتشكل كذلك دعائم أساسية لمشروع تحرير فلسطين من جهة ثانية ، وحتـى ال يتـرك األمـر                    
للمجتمع الدولي الذي ثبت انه منحاز إلى الكيان الصهيوني وممارساته اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني              

  .على الدوام
  :لحق العودة وكيفية تفعيلها ، وأهمهاوتتضمن هذه المقترحات المكونات الطبيعية للدور والبعد العربي 

  . االحتضان الرسمي والشعبي والرعاية والدعم السياسي واالعالمي والمالي- ١
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 توفير الحريات الكافية بما فها السياسية المتعلقة ببناء وانشاء الحراك االجتمـاعي بـين صـفوف                 - ٢
  .يرالشتات للعمل على فرض تطبيق حق العودة وممارسة حق تقرير المص

 التأكيد على ان االستضافة العربية ال تتعارض مع توفيرالحقوق السياسية والمدنيـة لالجئـين فـي                 - ٣
  .الوطن العربي

 المساعدة على حفظ الذاكرة التاريخية لالجيال والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني كجزء من الهوية              - ٤
  .العربية االسالمية لالمة

مات النهوض بالتعليم والصحة والعمل واالستثمار والتنظـيم الـسياسي           المساعدة على توفير مستلز    - ٥
  ).او قل مخيماته اصطالحا(والشعبي ، والتنمية الحضرية الحيائه 

 - ٧ توفير حرية حركة العمالة ورأس المال الفلسطيني والطلبة في مختلف ارجاء الوطن العربـي                - ٦
وية في سياسات العـرب واعالمهـم ، وفـي كـل            تبني حق العودة ودعم قضية الشعب الفلسطيني كاول       

  .المنتديات الدولية والعربية
 مقاطعة الكيان الصهيوني ورفض التطبيع معه ، بوصفه كيانا عاصيا ومتمردا على المجتمع الدولي               - ٨

، والنه يتحمل جريمة تشريد ستة ماليين فلسطيني في العالم بوصفها جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد                
  .االنسانية

 ان حق العودة بحاجة الى قوة متكاملة حامية له ، وقوة تفرض تطبيقه ، وقوة تجبر المجتمع الدولي                   - ٩
على دعمه وتحمل تبعاته من التعويض واعادة التأهيل بعد اعادته الى ارضـه ودعـم بـرامج التنميـة                   

  .االجتماعية واالقتصادية الخاصة به
الشتات والالجئين محددا مهما في تشكيل االصـطفافات         اعتبار الموقف السياسي الي طرف تجاه        - ١٠

  .االقليمية والدولية والتعاون االقتصادي للعرب
 الحرص على وحدة الصف الفلسطيني على حق العودة وتقرير المصير ، والحذر واالبتعاد عـن                - ١١

 لرأب الـصدع    التدخل في الخالفات الفلسطينية لتحقيق مصالح ذاتية قطرية على حساب القضية ، وانما            
  .وتوحيد الكلمة على القواسم المشتركة ما امكن

  ١/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  

 جريمة الصمت عن غزة .٥٦
 بثينة شعبان

من هم المتورطون في ارتكاب جريمة العصر بتجويع مليون ونصف المليون من الشعب الفلسطيني في 
في التخطيط لهذه الجريمة الوحشية غزة، وبحرمانهم من الدواء والخبز؟ ومن هم المشاركون الحقيقيون 

وتنفيذها بأعصاب باردة مثلما كان يفعل هتلر وبول بوت؟ لنتّفق أوالً أن مخطط اإلبادة الجماعية 
للفلسطينيين الذي ينفّذ أمام مرأى العالم ومسمعه في غزة هو عار على البشرية كلها دون استثناء في 

لفضائيات، أي ليس هناك من يستطيع أن يدعي أنه لم يسمع القرن الواحد والعشرين، فالجميع في عصر ا
أو ير أو يعلم، وكما نشر اإلسرائيليون من قتلوا ومن اغتالوا سابقاً، وبعد سنوات من تنفيذهم لهذه 
الجرائم، فهم ينشرون اآلن أبعاد مخطط اإلبادة في غزة، وأهدافه، والدول واألشخاص والمؤسسات التي 

لكن وقبل أن نصل إلى ذلك اليوم األسود، عندما يتحقق الحلم الصهيوني بإبادة عرب و. تساهم بتنفيذه
فلسطين عن بكرة أبيهم، دعوني أستشفّ لكم من خالل كّل ما قرأت واستنتجت أبعاد هذا المخطط 

 .وأدواته المحلية واإلقليمية والدولية
ب الفلسطيني بشكل خاص، دعونا حتى نفهم موقف االحتالل الصهيوني من العرب برمتهم، ومن الشع

نعيد ما قاله والد رام إمانويل، الذي اختاره أوباما كبيراً لموظفي البيت األبيض، حين سأله أحد الصحفيين 
اإلسرائيليين ماذا سيفعل ابنك في البيت األبيض؟ أجاب األب العجوز بماضيه اإلرهابي، حيث ترأس 
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: لتي ارتكبت مجازر دير ياسين وكفر قاسم وقبية وغيرهاإحدى مجموعات القتل والتفجير الصهيونية ا
العرب بالنسبة للصهاينة هم الخدم . "ما الذي تعتقدون أنه سيفعله، هو لن ينظف األرض، فهو ليس عربياً"

الذين يكنسون األرض لهم، وهم جميعاً يستحقون الموت والقتل والتهجير واحتالل أرضهم وديارهم 
ا هو الموقف العنصري الذي ينطلق منه الصهاينة في التعامل مع العرب تحت إذاً هذ. وسلب ثرواتهم

وما استخدامهم إطالق الصواريخ من غزة ذريعة الرتكاب هذه الجريمة . االحتالل وأينما يلتقون بهم
النكراء بحرمان الشعب الفلسطيني من الغذاء والدواء سوى حجة واهية تماثل امتالك العراق ألسلحة 

 . الشاملالدمار
وعبر المحيط، تمنع واشنطن نشر تقرير لموفدها الخاص لشؤون األمن في الشرق األوسط، الجنرال 

تقريراً يتضمن "أن جونز يعد ) آب( اإلسرائيلية أوردت في "هآرتس"جيمس جونز، مع العلم أن صحيفة 
ن ميللر، اختصاصي السياسة ، وأكّد أرو"انتقادات شديدة للسياسات اإلسرائيلية في الضفة وقطاع عزة

ال يساورني ": العامة في معهد وودرو ويلسون، المعلومات الصحافية اإلسرائيلية عن تقرير جونز بقوله
أما مستشارو وزارة الخارجية األمريكية فقالوا . "أي شك في أن مثل هذا التقرير الشديد اللهجة قد وضع

، "مضى إلى كتم أي تقرير يتضمن أي انتقادات إلسرائيلإن الظروف الحالية تدعو أكثر من أي وقت "
لماذا؟ ألنه لو نُشر هذا التقرير فإن خيوط المتورطين في جريمة العصر التي ترتكب في غزة تكون قد 
انكشفت قبل تحقيق أهدافها، والكتملت الصورة في أذهان من يراودهم الشك بأن إسرائيل تمارس أبشع 

عنصرية الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين من أطفال ومرضى وعائالت يعيشون دون ألوان اإلبادة ال
غذاء ودواء ودفء في هذا الشتاء، والقتنع من يشعر بالذنب تجاه ضحايا اإلبادة، الذين تعرضوا لجريمة 

ارتكبت الصمت أيضاً، أن عليهم أن يتحركوا اليوم واآلن لضمان عدم تكرار تلك الجرائم البشعة التي 
ودور اإلدارة األمريكية لبوش ومجموعته في حرب اإلبادة هذه هي منعها لمنظمات . بحقّ اإلنسانية

خيرية من إرسال أي مساعدات إلى المدنيين العزل في غزة، بحجة أنها مساعدات تستخدم لتمويل 
ن العزل بأنهم حماس، والتي  بعد أن تم تصنيف المليون ونصف المليون من المدنيين الفلسطينيي"اإلرهاب"

تصفها الواليات المتحدة بأنها منظمة إرهابية، فتقطع الغذاء والدواء عن شعب بأكمله بحجة معاقبة حركة 
ومن نافل القول إن اإلدارات الغربية . مقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي المتّسم بأقصى درجات الوحشية

غتيال التي ترتكبها فرق الموت اإلسرائيلية، مع أنها سياسة  على عمليات اال"إرهابي"ال تطلق صفة 
حكومية معلنة في إسرائيل، التي يفخر العديد من قادتها بأنهم مارسوا االغتيال وينشرون أسماء وتواريخ 

اإلسرائيليون يفاخرون بقتل الفلسطينيين، ويعتبرون جرائم . ضحاياهم من الشباب والقادة الفلسطينيين
وألنهم متأكدون من عدم المحاسبة على جرائمهم، فإنهم . وساماً يحقق لهم مكاسب سياسيةالقتل هذه 

، معترفين حتى ضمن منطقهم "اغتياالت غير قانونية"يسخرون من ضحاياهم بالحديث عن تنفيذ 
والشرط اآلخر إلحكام الخناق على غزة وعدم .  ولكنها رسمية"اغتياالت"اإلجرامي بأنهم يرتكبون 

اح بإثارة ضجة دولية حولها هو كتم أصوات العرب ومنع أي شكل من التضامن مع أهلهم في غزة، السم
ومن يدعو للتضامن مع غزة يتعرض لالبتزاز إما بتهمة مشروع نووي سري، أو بالمحكمة الدولية 

لخارجية وال يغفل الصهاينة في الوقت ذاته عن تطويق كتاب نشره وزير ا. وبالمقاطعة من أشقّائه
، والذي كشف فيه أن الفلسطينيين "أن تقوم بشيء مختلف"النرويجي، يانوس غاهر ستورة، بعنوان 

يتعرضون للتنكيل والتحقير، مثل رمي النفايات عليهم يومياً والضرب واإلهانة وإغالق متاجرهم من قبل 
توطنون على واجهات المحال هناك شعارات عدائية كتبها المس"المستوطنين اليهود، حيث جاء في كتابه 

 فتنطلق موجات التشهير بالوزير النرويجي الذي زار مدينة "]الغاز للعرب[العربية باللغة اإلنجليزية مثل 
كما ال تعيد الفضائيات، حتى العربية، الهجوم الذي . ، ودون مالحظاته ونشرها٢٠٠٦الخليل عام 

جامعة أوكسفورد البريطانية، حيث وصفوه بقاتل تعرض له بيريز في األسبوع الماضي من قبل طالب 
 .األطفال ومجرم الحرب
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رغم كّل هذه الحملة المحكمة أمنياً وإعالمياً وسياسياً ومالياً، فإن بعض أحرار العالم بدأوا بقول كلمتهم، 
س على وقد دفع بعضهم حياته ثمناً لذلك، ولكن الخطوة التي ال بد منها اليوم هي أنه على العرب، ولي

الرسمين منهم فهؤالء لهم أجندتهم الدولية، أن يتحركوا في جميع االتجاهات والمحافل لكسر الطوق 
وحتى الفضائيات العربية أصبح لها . اإلعالمي الذي فرضته إسرائيل على جرائمها المرتكبة في غزة

 ما عدا "االجتياح"ني أجندتها الدولية، فهي التي تتشر ما هب ودب، ورفضت نشر المسلسل التلفزيو
واحدة، مع أنه نال جائزة إيمي، وهي أرقى جائزة دولية، وذلك لمستواه الفني والموضوعي، كما أن فيلم 

.  قد نال جائزة السعفة الذهبية في بيفرلي هليز، ولكن لم يعرض على الفضائيات العربية"١٠١االحتالل "
ن لنا معه أن نعول على الفضائيات العربية في العمل فهل وصل االختراق الثقافي والسياسي حداً ال يمك

من أجل فك الحصار عن أشقائهم في فلسطين؟ وهل هي فعال عربية، أم أدوات دعائية باللغة العربية 
لخدمة العدو؟ وللتذكير فإن والد رام إمانويل لم يفرق بين عربي وآخر حين وصف العرب أنهم يكنسون 

هلنا في غزة يشكّل وصمة عار على العرب أوالً، وعلى اإلنسانية أوالً، وعلى إن ما يعانيه أ. األرض
إذ هل يعقل أن . الديمقراطيات الغربية أوالً أيضاً ودوماً، وعلى مجلس األمن أوالً وقبل كّل شيء أوالً

يسمح ألي مجموعة بشرية أن تتعرض، عمداً وضمن سياسة حكومية أجنبية تحتّل أرضها، للجوع 
بادة، وأن يموت المرضى في غرف اإلنعاش بسبب قطع الوقود عن محطات الكهرباء، وأن يعيش واإل

الناس في ظالم دامس، بينما يجلس مئات الماليين من العرب، وفي الديمقراطيات الغربية، أمام شاشات 
 !التلفاز ويتناولون وجبات شهية ثم يخلدون إلى النوم؟

الم، وكتموا على أفواه الرسميين العرب، فال أحد منهم يحتج حتى على لقد أصم اإلسرائيليون آذان الع
جريمة الحصار برسالة أو تصريح، ولكن التاريخ يؤكّد أن كّل من يسكت عن جريمة قتل المدنيين العزل 

الصمت عما يجري ضد المدنيين العزل في غزة ليس مؤامرة فقط، وإنما . هو شريك في مؤامرة الصمت
على العرب أال يناموا ليلة أخرى دون أن يغيروا مشهد التجويع . مشاركة في جريمة اإلبادة ذاتهاهو 

والحصار في غزة، ودون أن يعيدوا ألهل غزة حقّهم الطبيعي في الخبز والدواء والكهرباء والحياة 
 شك أن جميع أحرار الكريمة، والحكام، واإلعالميون، وحتى المواطنون قادرون على ذلك لو أرادوا، وال

أما ما على المحتّل أن يفهمه هو أن العرب ليسوا هنود المنطقة الحمر، وأنه . العالم سينهضون لنصرتهم
كلما استشهد مناضل أو كاتب أو شاعر أو مقاوم أو فنّان، وأنه كلما قتل اإلسرائيليون في غزة طفالً 

وإذا كانت قوات . لة بصاروخ، ولدت هذه األمة المئاتبالجوع، ومريضاً بقطع الدواء، وكلّما أبادوا عائ
االحتالل العنصرية وقادته يشعرون باالطمئنان ألنهم نجحوا في فرض مؤامرة الصمت على العرب، 
وعلى ضمير العالم اليوم، فإن هذه أمة لن تموت، وسيأتي يوم تنكشف فيه الجريمة والمتورطون فيها، 

  .ك وليفني كيف يتذكّر العالم هتلر، وبول بوت، وأمثالهم من طغاة اإلبادةفتلبسهم عاراً، وليتذكّر بارا
  ١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  غضب مصري في المكان الخطأ .٥٧

  عبد الباري عطوان
من يتابع المشهد المصري وتطوراته هذه االيام، يخرج بانطباع راسخ مفاده ان البلد يبدو وكأنه مجـرد                 

هذا الرأس، فإنه بال رؤية، ولهذا تسير االوضاع نحـو االسـوأ بـشكل              جسم كبير بال رأس، واذا وجد       
  .متسارع مثل شاحنة ضخمة بال كوابح

  :الدور المصري بات محصورا في امرين اثنين
كيفية التنكيل بالفلسطينيين في قطاع غزة، وتحويل حياتهم الى جحيم ال يطاق، من خالل تـشديد                : االول

االيعاز للصحف الرسمية بـشن هجمـات       : والثاني. مرضى من السفر  إحكام الحصار، ومنع الحجاج وال    
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اعالمية شرسة ضد هذه الدولة العربية او تلك، ألنها تجرأت على انتقاد السياسة المـصرية بلطـف، او                  
  .ترشحت، او تنافست على دور يمكن ان يهدد مكانة مصر في محفل دولي او اقليمي

البعد عن تسمية االشياء بأسمائها، نقـول ان الـشغل الـشاغل       وحتى ال نتهم باالغراق في العموميات، و      
لبعض الصحف الرسمية المصرية على مدى االيام القليلة الماضية هو شن هجمات شرسة ضد سـورية،       
ووزير خارجيتها السيد وليد المعلم، النه طالب حكومة مصر، اثناء اجتماع طارئ لـوزراء الخارجيـة                

لسطينية بالوقوف على مسافة متساوية بين طرفي المعادلـة الـسياسية           العرب لبحث تطورات القضية الف    
ان الحديث عن اجراء انتخابات في ظل االنقسام الفلسطيني         "وقال  . "حماس" وحركة   "فتح"الفلسطينية، اي   

 اتيحت له الفرصة لعرض     "حماس"وتمنى لو ان الطرف اآلخر اي       . "سيعمق من الخالف ويزيد من حدته     
وهو كالم عادي يردده الكثير من المـسؤولين العـرب، وتنـشر مثلـه              .  هذا االجتماع  وجهة نظره امام  

  .الصحف المصرية الكثير يوميا
 في نظر الحكومة المصرية، فخرج متحدث باسمها عن         "ام الكبائر "السيد المعلم ارتكب خطيئة كبرى، بل       

ـ        ، ووصف كالمه هـذا     "ت السياسية المزايدا"كل االعراف الدبلوماسية باتهامه وزير الخارجية السوري ب
  .، مؤكدا حرص مصر على مصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة"الكالم الفارغ"بـ

 شن السيد بطرس غالي وزير المالية المصري هجوما مبطّنا علـى            "غير الدبلوماسية "وقبل هذه المالسنة    
لتي انعقدت اخيرا في واشنطن لبحث      المملكة العربية السعودية، وانتقد مشاركتها في قمة الدول العشرين ا         

األزمة المالية الدولية ممثلة للمنطقة العربية، وشكك في هذا التمثيل، منتقدا كفاءتها وامكانياتهـا، ملمحـا                
واضطر السيد غالي الى االعتذار، وسحب تصريحاته هذه،        . الى احقية مصر، الدولة الكبرى بهذا الموقع      

 وشاهدناها بالصوت والصورة، بعد ان رد عليـه وزيـر الماليـة             "نا.ان.سي"التي ادلى بها الى محطة      
، وادعى ان التصريحات تعرضت للتحريف، او تعاملت معها المحطة          "مفحمة" و "مهذبة"السعودي بطريقة   

  .االمريكية بطريقة انتقائية
ـ               يس فـي   ما ال يدركه المتحدثون باسم النظام المصري، وبعض اوساطه االعالمية الرسمية، ان الخلل ل

اآلخرين، وانما في النظام نفسه، الذي تخلى عن دوره، ومكانة بالده، لآلخرين طوعا، وبطريقة مريبـة،                
فالنظـام  . فال احد يجرؤ ان يسطو على دور مصر، لسبب بسيط وهو ان هذا الدور غير موجود اصـال                 

ـ              ن دائـرة الفعـل     المصري انسحب من دائرة الفعل العربي واالقليمي والدولي منذ زمن، بل انسحب م
الداخلي، وترك البالد ساحة مفتوحة لحيتان رجال االعمال ومافياتهم لنهب ثرواتها، وممارسة كل اشكال              

ولوال ان حكومـة دبـي      . البلطجة التي رأينا احد فصولها في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم           
طلقا، ولبقيت طي الكتمان تماما مثـل      اصرت على كشف كل الملفات والمتورطين، لما سمعنا بالجريمة م         

  .جريمة مقتل المطربة التونسية ذكرى
وليت هذا النظام المصري اكتفى باالنسحاب من المنطقة سياسيا وعسكريا وثقافيا واعالميـا فقـط، بـل                 
مارس عملية تدمير ممنهجة لحلفائه الطبيعيين، مما ترك فراغا، سارعت دول اقليمية غير عربية لملئـه                

فقد تواطأ مع امريكا ودول خليجية على تدمير العراق، وتحـالف مـع المملكـة               . وبطريقة فاعلة فورا،  
العربية السعودية من اجل إحكام عزلة سورية العربية، والتقى مع اسرائيل من اجـل خنـق المقاومـة                  

لطرف المستسلم  الفلسطينية، وتدجينها، سواء بتفجير االنفاق، واغالق المعابر، او باالنحياز بالكامل الى ا           
  .الخانع المتعيش على فتات المساعدات االمريكية والغربية، والذي يعتبر هذه المقاومة عبثا وارهابا

فليس من قبيل الصدفة ان يتدخل النظام المصري لفتح معبر رفح لبضع ساعات، او اليام في كل مـرة                   
فيس الحمالت االعالميـة المـصرية،      تتصاعد فيها ازمة الحصار، وتبدأ في لفت االنظار، او يلجأ الى تن           

والعربية، والدولية التي تعكس معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني يواجهون الجوع والموت من نقص              
الوقود والغذاء واألدوية، وذلك بالعمل كوسيط النقاذ اسرائيل، وانقاذ نفسه، بسبب تعاظم حالـة الغليـان                
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سرائيلية لمدة ساعات معدودة، المتـصاص هـذه الحالـة،          الشعبي المصرية والعربية، وفتح المعابر اال     
  .وافساد جهود المعارضة المصرية لتنظيم المسيرات وقوافل الدعم ألشقائهم المحاصرين

االمن القومي المصري ال يتهدد في نظر هذا النظام وفقهائه اال من قبل جياع قطاع غزة فقط، فهـؤالء                   
وا المعبر بحثا عن لقمة خبز او شراء علبة حليب الطفالهم، اما            يستحقون كسر ارجلهم، ورقابهم، اذا عبر     

القراصنة في خليج عدن مثال الذين خفضوا المالحة في قناة السويس الى النـصف، وحرمـوا الـشعب                  
المصري من دخل يصل الى ثالثة مليارات دوالر في العام، فهؤالء مالئكة يجـب ان ال يـتم التـدخل                    

خطرة هذه، اللهم اال عقد مؤتمر هزلي للدول المطلة على البحر االحمـر لـم   لمنعهم، او وقف اعمالهم ال  
  .يهتم به احد، ولم يتخذ اي اجراء عملي، ومن قبيل رفع العتب فقط

مصر الرسمية غائبة كليا، فال دور لها في ازمة دارفور، وال مكانة بارزة لها في االتحاد االفريقي، وال                  
م البحث في امن الخليج، وال االزمة المالية العالمية، وال حتى في كيفية             احد يذكرها او يتذكرها عندما يت     

تأمين المالحة في البحر االحمر، واذا زار رئيسها دولة اوروبية، او حتى عربية فال ينشر اي خبر عنه،                  
  .واذا نشر ففي اسفل الصفحات الداخلية

لرسمي المـصري، وال يجـرؤ احـد مـن          هذه هي الحقيقة التي يتجاهلها الكثيرون في اوساط النظام ا         
المستفيدين منه على ذكرها، ولهذا تتدهور االوضاع المصرية، ومعها االوضاع العربية، بل واالسالمية             

 قوة اقليمية عظمى، بل اقوى الدول في كتلة عدم االنحياز، وتقدمت على الهند التي               "كانت"ايضا، فمصر   
متحدة والصين كقـوة ديمقراطيـة واقتـصادية بعـضالت          ستصبح قوة عالمية كبرى تنافس الواليات ال      

  .عسكرية نووية
مصر، وباختصار شديد، بحاجة الى انتفاضة، سواء من داخل الحكم او خارجـه، تعيـد لهـا مكانتهـا                   
واحترامها، انتفاضة ترتقي الى مستوى شعبها وامكانياته وتضحياته وابداعاته، وتعيدها الى دائرة الفعـل              

ى لها رأي في الصراع العربي ـ االسرائيلي وامن الخليج، وازمات القارة االفريقيـة،   كقوة اقليمية كبر
حوضها الخلفي، وتفاقم الوضع في العراق واألزمة االقتصادية العالمية، قوة تنافس النفـوذين االيرانـي               

  .والتركي، وتتصدى للغطرسة االسرائيلية التي تهدد االمن القومي المصري فعال
مصر مقعدها في قمة الدول العشرين االقتصادية، ممثلة ليس للعرب فقط بل وللمـسلمين،              عندها ستحتل   

فمصر اكبر من ان ينحصر دورها في معبر        . وستحسب لها القوى العظمى والقوى االقليمية الف حساب       
رفح، واغالق الحدود في وجه الحجاج والمرضى، ولعب دور ساعي البريد لنقل الطلبـات االسـرائيلية                

  .د شاليطريس التهدئة، او الوساطة في ملف الجندي االسرائيلي االسير جلعالتك
  ١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  "االسالموفوبيا"مريكا النسبي لتاريخ عبوديتها يمنح أمال بتجاوز أتجاوز  .٥٨

  أسامة أبو ارشيد
لتحليالت والحـسابات   كل ا . انتصر المنطق في االنتخابات الرئاسية األمريكية األخيرة وفاز باراك أوباما         

ارة ألوبامـا،   قي واحد يتيح خس   يناريو منط المنطقية كانت تقود إلى نتيجة واحدة، أال وهي أنه ال يوجد س           
  .Bradley effect "عامل برادلي"هم إال ما عرف بـالل

 لمنـصب حـاكم واليـة       ١٩٨٢وعامل برادلي هذا، يستلهم تجربة المرشح األسود توم برادلـي عـام             
 حينها كانت كل استطالعات الرأي تعطي فوزا مؤزرا لبرادلي، إال أنه مع ظهـور النتـائج                 .كاليفورنيا

 وتـم   "عامل برادلي "ومنذ ذلك الحين أطلق على تجربته تلك        . كانت النتيجة عكسية تماما وخسر برادلي     
ـ            : صياغة نظرية حولها تقول    ك إن بعضا من البيض الذين يقولون أنهم سيصوتون لمرشح أسود أو أولئ

الذين يقولون بأنهم لم يحسموا أصواتهم بعد يصوتون يوم االنتخابات لمرشح آخر ضد المرشح األسـود،                
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وهذا هو التخوف األكبر الذي     . ولكنهم ال يقولون الحقيقة لدى استطالع آرائهم حتى ال يتهموا بالعنصرية          
  .كان يقلق حملة أوباما

صريحات قسه السابق جيرمـي رايـت، وعالقتـه         فكل القنابل التي وضعت في طريق أوباما من مثل ت         
بالراديكالي األمريكي اليساري السابق وليام إيرس، واألكاديمي الفلسطيني األمريكي رشيد الخالدي، وما            

كما أنه وعلـى    . الخ لم تفلح في إخراج قاطرة حملته االنتخابية عن سكتها         .. قيل عن قلة خبرته السياسية    
سيئة في طريق أوباما، بل إن المفاجـأة األسـوأ          ) أكتوبر( تشرين األول    عكس المتوقع، لم تظهر مفاجأة    

والتي انفجرت في وجه حملة جون ماكين مع بدء انهيار قطاعات االقتصاد            ) سبتمبر(كانت مفاجأة ايلول    
فمنذ بدء موجـة التـداعي فـي        . األمريكي كما تنهار أحجار الدومينو والتي معها انهارت حملة ماكين         

، وحملة ماكين كانت تترنح، ومع ذلك، كان األمل الوحيد المتبقي           )سبتمبر(ألمريكي في ايلول    االقتصاد ا 
  ."عامل أوباما" إال أنه وعوضا عن ذلك ظهر لدينا عامل جديد، اسمه "عامل برادلي"لحملته هو 

، في  أولها إن أمريكا قد تحركت خطوات عمالقة، تحسب لها        . هذا العامل يشير وبوضوح إلى أبعاد عدة      
. طي تلك الصفحات السوداء من تاريخها والتي جسدتها مرحلة العبودية والتمييز العنصري ضد الـسود              

هذا ال يعني أن التمييز العنصري، وخصوصا ضد السود قد انتهى، إال أن نتيجة االنتخابـات األخيـرة                  
ا البلد الذي دخل في     من كان سيصدق أن هذ    . ستسجل منذ ذلك اليوم كعالمة فارقة في التاريخ األمريكي        

حرب أهلية بين الشمال والجنوب بسبب العبودية في منتصف القرن التاسع عشر، سيكون على موعد مع                
 اغتيـل   ١٨٦٥رئيس أسود؟ ومن كان سيصدق أن الواليات المتحدة ستنتخب رئيسا أسود، وفـي عـام                

 عاما مـن    ١٤٣يصدق أنه بعد    الرئيس أبراهام لينكولن بسبب موقفه الداعم لحظر العبودية؟ ومن كان س          
 الذي يحظر العبودية في الواليـات المتحـدة سـيكون           ١٨٦٥إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر عام       

، السنة التي أقر فيهـا بحـق التـصويت    ١٩٦٥أوباما األسود رئيسا لنفس البلد؟ ومن كان سيصدق عام         
 ٤٣يندون جونسون بأن رجال أسـود بعـد         للسود في الواليات المتحدة تحت إدارة الرئيس الديمقراطي ل        

عاما سيكون رئيس أمريكا؟ ومن كان سيصدق حينها أن البلد التي ما زالت فيها رواسب العنصرية قوية                 
  ونافذة حتى اليوم ستقبل بأسود ألعلى منصب فيها؟

 األعظم لعقـود    ثاني هذه األبعاد، أن ثمة آلية إصالح ذاتية وتلقائية في أمريكا، وهذا ما جعل منها الدولة               
فعندما خيرت أمريكـا    . طويلة، وهذا ما يعطيها الدافعية، في المرحلة الحالية على األقل، للبقاء في القمة            

بين الخبرة والبطولة التي يختزنها ماكين األبيض في الوعي األمريكي، وهو سليل األغلبية الحاكمة، وما               
ل الخبرة، مالت البلد مع األخير منقلبـة علـى الواقـع            بين التغيير الذي يعد به أوباما، الشاب األسود قلي        

المزري القائم اليوم، وذلك بعد ثماني سنوات من حكم إدارة جمهورية، يصفها المؤرخـون األمريكيـون             
 عامـا  ٢١٩بأنها من األسوأ، إن لم تكن األسوأ، بين كل اإلدارات التي حكمت أمريكا منذ أول إدارة قبل       

  .وإلى اليوم
ألبعاد، أن الشعب األمريكي قد سأم سياسات الخوف والتفرقة والتحريض التي قامـت عليهـا               ثالث هذه ا  

وبأن الشعب األمريكي، لم يعد مقتنعا بحجج هذه اإلدارة         . اإلدارة الجمهورية الحالية برئاسة جورج بوش     
ال يعرف أحد   القائلة بأن عليهم أن يضحوا بقوة بلدهم االقتصادية وسمعتها في سبيل االنتصار في حرب               

ورابع هذه األبعاد، أن أمريكا دولة رفاهية،       . ماهيتها وال يستطيع أحد تقديم تعريف لمعنى االنتصار فيها        
وبأن الشعب األمريكي سيصوت لصالح من يرى أنه قادر على الحفاظ على هذه الرفاهية، حتى ولو كان                 

  .أسود، وهذه إحدى العوامل التي جاءت بأوباما رئيسا منتخبا
  بقى مسألة هامة، كيف ننظر نحن كجالية عربية ومسلمة أمريكية لهذه االنتخابات التاريخية؟ت

ال يكشف سرا القول بأننا كجالية في مجملها كنا نتمنى فوز أوباما، ولكن الكثير منا كان يشك في إمكانية                   
قدون، وال زالـوا،    وحتى ضمن أولئك الذين كانوا يتمنون نجاحه كانت ثمة نسبة كبيرة ممن يعت            . نجاحه

فحسب ! بأن أوباما، وكنتيجة للون بشرته، سيكون أكثر سوءا من ماكين لو نجح، وبالطبع أسوأ من بوش               
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ومـع  . أولئك فبسبب من لون بشرة أوباما وأصوله العرقية، فإنه سيكون أطوع وأكثر عرضة لالستغالل             
  !ذلك صوت أغلب من كان يقول بذلك له

في الكثير من البرامج الحوارية التلفزيونية واإلذاعيـة        ) قبل النتيجة وبعد  (بات  لقد شاركت في أيام االنتخا    
على فضائيات وإذاعات عربية، وسمعت ممن يوصفون بأنهم محللون وخبراء في الشأن األمريكي، وهم              

بل إن أحدهم وهو مراسل إلذاعة عربية من نيويورك         . بالمناسبة عرب أمريكيون، يرددون ذات المعاني     
 Electoral "الهيئـات االنتخابيـة  "اء حوار كنت مشاركا فيه، وصل به األمر إلى حد القول بـأن  وأثن

College                  قد تتآمر على باراك أوباما وتمنعه من الفوز، حتى بعد إعالن نجاحه، وذلك كما فعلت مـن ،
قبل مع آل غور، عندما صوتت لصالح جورج بوش االبن، رغم أن آل غور كان قد ربـح األصـوات                    

لقد كنت أتقلى في كرسيي وأنا أسمع مثل هذه المعلومات المضللة وغير القائمـة علـى فهـم                  !! الشعبية
ـ          "صحيح لطبيعة نظام االنتخاب األمريكي، حيث      الهيئـات  "أن أخانا عجز عن التفرقة ما بين الفـوز بـ

، ومـا بـين     على صعيد الواليات  )  للفوز بالرئاسة  ٥٣٨ من أصل    ٢٧٠المرشح يحتاج إلى     ("االنتخابية
 "الهيئات االنتخابية "فالذي يقرر النتيجة هو عدد      . الفوز باألصوات الشعبية على مستوى الواليات المتحدة      

. التي يحصل عليها المرشح بناء على حساب والية والية، وهو أمر آخر ال يتسع المجال لـشرحه هنـا                  
ارية، وخسر األصوات الـشعبية،      فاز بوش بالهيئات االنتخابية بعد معركة قضائية ض        ٢٠٠٠وفي عالم   

  .وبالتالي أصبح الرئيس حسب النظام االنتخابي األمريكي المعمول به منذ نشأة هذه البلد
، هو أن أوباما أسـود،      )ال أتحدث هنا عن عدالته من عدمها      (طبعا، سبب التشكيك بمثل هذا النظام اآلن        

ا، وبالتالي البد من حبك خيوط مؤامراتيـة        والكثير منا لم يستطع بعد أن يستوعب أن الرجل أصبح رئيس          
يدعون كشفها، ثم يلقون بهذه الترهات في وسائل اإلعالم العربية، والتي يتلقفها الكثير منها على أسـاس                 

  !!.خبراء عرب في أمريكا"أن من يتحدث 
 هذه البلد   مسألة أخرى تتعلق بتناولنا لهذه االنتخابات، ولألسف فقد سمعتها حتى من بعض المولودين في             

فالكثير من أولئك، صدم بأن أوباما قد سارع إلى تعيين يهودي أمريكي، هو            . وممن يحملون شهادات عليا   
دع عنك حقيقة أن الرجل مـشهود لـه         (رام إيمانيويل، ليكون رئيس فريق الموظفين في البيت األبيض          

الفضل بقيادة الحـزب الـديمقراطي      أشخاص يعود لهم    "بالكفاءة السياسية واإلدارة القوية وأنه أحد أربعة      
وبالتالي، فقد استنتجوا أن أوباما سيكون مخلـصا        ). ٢٠٠٦ليعود حزب األغلبية في الكونغرس منذ عام        
المشكلة في تفكير هؤالء، أنهم قد صدقوا فعال أن أوبامـا           !! إلسرائيل كمن سبقه من الرؤساء األمريكيين     

البعض ! قود من السياسات األمريكية المنحازة إلسرائيل     ويتأملون أن الرجل سيتخلى عن ع     ! مسلم متخف 
دعم إسرائيل ثابت من    ... ال يريد أن يفهم، أن مسألة دعم إسرائيل أمر فوق الخالفات الحزبية في أمريكا             

وسواء أكان الفائز اسمه حسين أوباما أم باراك أوباما فإن هذا           ... ثوابت هذه البلد، على األقل حتى اآلن      
ولذلك إذا أردنا أن نقيم أوباما من هذه الزاوية فإننا سننتهي إلى أنه ال يختلـف                . الواقع شيئا ال يغير من    
  .عمن سبقه

ـ        س ألمريكا بحلوها ومرها، وليس رئيسا ل      باراك أوباما رئي   ع منـه   دولة عربية أو إسـالمية حتـى نتوق
دارة، على األقل   وء هذه اإل  يعني أن الرجل وإدارته سيكونان بذات س      "ولكن هذا ال  . "خليفة راشد "سياسات  

ثال لو قارنا بين إدارتي بيل كلينتون وجورج بوش االبن فيما يتعلـق بـسياساتهما نحـو                 فم. في تقديري 
ففـي  . الشرق األوسط، لوجدنا أن ما يجمعهما هو االنحياز إلسرائيل، ولكن انحيازا عن انحياز يختلـف              

اتيا وإن كان ظالما، وجدنا انحياز إدارة بوش انحيازا         حين كان انحياز إدارة كلينتون انحيازا واعيا وبرغم       
منحاز عاقل أم منحـاز     ... فمع من نفضل أن نتعامل    . إيديولوجيا مشبعا بمقوالت دينية توراتية وإنجيلية     

  ؟!أحمق
في تقديري، أو على األقل هذا هو أملي، أن إدارة برئاسة باراك أوباما، ستكون أقل شراسة في تعاملهـا                   

المسلمين األمريكيين، وأقل شراسة في التعامل مع العالم العربي واإلسالمي، وأقل شراسـة             مع العرب و  
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انتخاب أوباما، ينبغي أن يمثـل      . في انحيازها األعمى إلسرائيل، ولكنها ستكون في كل األحوال منحازة         
إن ثمـة أمـال     تجاوزت ولو نسبيا تاريخ عبوديتها المظلم، ف      "فكما أن أمريكا  . أمال لعرب ومسلمي أمريكا   
فبغض النظر، سواء أكـان أوبامـا       .  والذي ال يقل ظلمة اليوم     "اإلسالموفوبيا"يوما ما أن تتجاوز تاريخ      

أفضل أم أسوأ، إال أن انتخابه يمثل عالمة فارقة بأن أمريكا ال تخضع لحسابات عنصرية عند الـبعض                  
  .وهذا هو ما يبقي أملنا بهذا البلد... ألبد اآلبدين

  ١/١٢/٢٠٠٨بي، القدس العر
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