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  29  :كاريكاتير
***  

  
  مصر ستدعو حماس وفتح لعقد اجتماع ثنائي الشهر الجاري: أبو مرزوق .1

أعلن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن مصر ستوجه الـدعوة   :القاهرة
ل الخالفيـة   قريباً إلى حركتي حماس وفتح لعقد لقاء ثنائى بينهما قبل نهاية الشهر الجاري لبحث المـسائ               

 .وذلك إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني الحالي
إن الفترة القادمـة    " : عقده أمس عقب لقائه مع الوزير عمر سليمان        يوقال أبو مرزوق، في مؤتمر صحف     

 ".ستشهد اجتماعات ثنائية بين الحركتين، وثالثية أو على المستوى الكلى لجميع الفصائل الفلسطينية
، حيـث تبـدأ     الحـالي  أنه تم التوافق على أن تعقد تلك االجتماعات خالل الشهر            وأشار أبو مرزوق إلى   

 الضفة وقطاع غزة    فيبلقاءات ثنائية بين الحركتين خالل فترة زمنية قصيرة ومتزامنة إلعادة األوضاع            
 .إلى سابق عهدها

موضـحا  " حن موقفنا إن الوزير عمر سليمان طرح علينا الرؤية المصرية، وبدورنا طرحنا ن          "وتابع قائالً   
 .أن الموقف بين مصر وحماس متقارب جدا

إنه سيتم تشكيل خمس لجان لمناقشة القضايا الخالفيـة،         " :وأضاف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس     
األولى للحكومة والثانية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والثالثة لالنتخابـات والرابعـة لألجهـزة األمنيـة               

 .2007يونيو / حزيران 14وضاع إلى ما كانت عليه قبل والخامسة إلعادة األ
إن ما تقرره هذه اللجان سيطرح على حركة حماس والفصائل الفلسطينية األخرى، ما سـيتم               " :وأضاف

 .إقراره والتوافق عليه ستلتزم حماس به
لقـضايا   أجواء إيجابية، حيث تم مناقـشة كافـة ا         فيوأكد أن المباحثات مع المسئولين المصريين جرت        

  .الخالفية بصراحة
وأشار أبو مرزوق إلى أن مصر ستقدم رؤيتها النهائية لحركة حماس بعد أن تبلورها بصورتها النهائيـة                 
عقب لقاء أمس، وفى ضوء هذه الرؤية النهائية لمصر ستقدم حماس من جانبها رؤيتها النهائية إزاء هذه                 

 .القضايا
إننا متمسكون بالقانون، ولكن مـا تقـرره لجنـة          "سية قال   وحول موضوع االنتخابات التشريعية والرئا    

إننا نريد الوحدة الوطنية وال يمكـن أن نخـرج عـن    : "، مضيفاً "االنتخابات ويتم التوافق عليه سنلتزم به     
 ".اإلجماع الفلسطيني

لحين  فتح وحماس باالبتعاد عن لغة اإلثارة وااللتزام بلغة التهدئة والمصالحة            ي حركت فيوطالب الجميع   
  .الخروج من تلك األزمة

   4/12/2008 ،صحيفة فلسطين  
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  مصر تستأنف الحوار قريباً: عمرونبيل  .2
 السفير الفلـسطيني فـي       أن  جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    4/12/2008الحياة،  ذكرت  

امل الذي أرجئ الـشهر     القاهرة نبيل عمرو أكد أن مصر ستجدد قريباً الدعوة إلى الحوار الفلسطيني الش            
وشدد على أن المخرج من األزمة السياسية الفلسطينية يكمن فـي           . الماضي بسبب انسحاب حركة حماس    

قطـاع  "المصرية، إن   " وكالة أنباء الشرق األوسط   "وقال في ندوة نظمتها السفارة و      .إيجاد توافق سياسي  
ضية إنـسانية تختـصر فـي تقـديم         غزة يعيش تحت رحمة اإلسرائيليين، وقضيته أكبر من أن تكون ق          

ما نريده هو التوصل إلى صيغة سياسية تضمن حركة الناس من القطاع            "وأوضح أن   ". المعونات الغذائية 
  ".ونأمل من حماس التوصل مع الفصائل إلى هذه الصيغة... وإليه

، نافياً أن   "أشبه بمكمن "ووصف اعتذار حماس عن عدم المشاركة في الحوار في اللحظات األخيرة، بأنه             
ما يتم في الضفة هو تنفيذ لخطة       "يكون هناك أي معتقل سياسي من الحركة في الضفة الغربية، وقال إن             

أمنية تعمل على توفير األمن وتتطلب أال تكون هناك فوضى سالح أدت إلى أن يدفع الفلسطينيون ثمنـاً                  
جدداً إلى الحوار الشامل، ومصر هي      المخرج من الوضع الراهن في العودة م      "وشدد على أن     ".باهظاً لها 

من يريد إنقاذ غزة، فعليه أال يتذرع بالشروط        : "وقال". من يقرر ذلك، وهي ستدعو له في القريب العاجل        
كثيراً من مالحظات حماس تمت مراعاته في الورقة المصرية التي كانـت نتـاج              "وأضاف أن   ". للحوار

  ".نية، من أجل أن تأتي الحركة للحواراتصاالت القاهرة مع القوى والفصائل الفلسطي
 انتقد بـشدة قيـام حمـاس        أن نبيل عمرو  ) وفا( وكالةنقالً عن    4/12/2008الحياة الجديدة،   وأضافت  

بحرمان حجاج غزة من التوجه إلى السعودية ألداء فريضة الحج، وحث قادة حماس للعودة إلى رشـدهم                 
 .  العودة إلى مائدة الحوار دون قيد أو شرطوالسماح للحجاج بالتوجه إلى األراضي المقدسة و

  
 يناير/ كانون الثانيدويك سيصبح رئيساً للسلطة في التاسع من :  حكومة هنيةفي وزير العدل .3

 محمد فرج الغول أن رئيس المجلس التـشريعي الفلـسطيني           ]في الحكومة المقالة  [وزير العدل  أكد   :غزة
 يناير المقبل، وبقوة القانون     /ح في التاسع من كانون ثاني     عزيز دويك، المعتقل في سجون االحتالل، يصب      

 :وقال الغول في تصريحات صحفية     .األساسي رئيسا للسلطة الفلسطينية لحين انتخاب رئيس جديد للسلطة        
إن ترؤس رئيس التشريعي لرئاسة السلطة الوطنية اآلن هو استحقاق دستوري ووجوده فـي الرئاسـة                "

اسية ويجري االنتخابات الرئاسية، ويقوم مقام رئيس السلطة مؤقتاً إلى حين أن            ليعلن عن االنتخابات الرئ   
وفي رده على سؤال أنه في حال جرى حوار وتم االتفاق على التمديـد               ".يتم انتخاب رئيس سلطة جديد    

إذا كان هناك أي حوار أو أي اتفاق فإنه يحتـاج إلـى   : "للرئيس عباس، كيف ستتعاملون مع ذلك، أجاب    
ور عبر المجلس التشريعي لتعديل القانون األساسي وال يعدل القانون األساسـي إال بموافقـة ثلثـي                 المر

 ". المجلس التشريعي
   4/12/2008 ،صحيفة فلسطين

  
  السلطة تتهم حماس بالتضليل والتشكيك بشأن موقفي مصر والسعودية من أزمة الحجاج .4

على مصر والـسعودية    " التشكيك والتضليل "س بحملة    نددت الرئاسة الفلسطينية أم    : وائل بنات  - رام اهللا 
وأعربت الرئاسة في بيان صحفي عـن تقـديرها          .من جانب حماس على خلفية أزمة حجاج قطاع غزة        

البالغ وامتنان الشعب الفلسطيني العميق للدعم المتواصل والثابت الذي قدمته وتقدمه الـسعودية وخـادم               "
 عبد العزيز، ومصر ورئيسها محمد حسني مبارك لشعبنا، ومـساندة  اهللا بن  الحرمين الشريفين الملك عبد   

نستنكر بأشد العبارات حملة التـشكيك والتـضليل        "وأضافت   ".نضاله وتعزيز صموده على أرض وطنه     
واالفتراءات الظالمة والتطاول الغريب على تقاليد شعبنا وقيمه النبيلة على الشقيقتين مـصر والـسعودية               
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 النيل من عمق عالقات األخوة التي تربط شعبنا بعمقنا العربي واإلسـالمي شـعوباً               وقيادتيهما ومحاولة 
 ".وقادة وحكومات

  4/12/2008الوطن، السعودية، 
  

 العالقة التاريخية واإلستراتيجية الراسخة مع السعودية المقالة تؤكد على الحكومة .5
 الراسـخة مـع   واإلستراتيجيةالتاريخية أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة على العالقة     .): أ.ب.د( –غزة  

، محملة المتنفذين في السلطة المسؤولية عن أزمة الحجاج في قطاع غـزة              وحكومة وشعباً  السعودية ملكاً 
  .بسبب ما أسمته سرقة حصة القطاع في محاولة لزيادة الحصار على القطاع وأهله

 4/12/2008الوطن، السعودية، 
  

 حجاج الشرعيون لم يحصلوا على التأشيرةوالمنظمة تعرض لحملة تحريضية ن: الغصين .6
نفت وزارة الداخلية حصول مواجهات أمنية من أي نوع مع حجاج قطاع غزة، واتهمت جهات في                 :غزة

رام اهللا بالوقوف وراء إشاعة هذه األخبار من أجل تشويه صورة حركة حماس واإلساءة إلى الحكومـة                 
سم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغـصين، فـي تـصريحات            وأعرب المتحدث با   .الفلسطينية في غزة  

ضد الحكومـة   " التحريضية"المصرية في حملة وصفها بـ      " األهرام"صحفية عن أسفه النخراط صحيفة      
إن ما يحدث حقيقة بشأن حجاج قطاع غزة هو حملة إعالمية تحريضية مخطـط لهـا                " :وقال .في غزة 

 تشويه حماس، وهي حملة فاشلة مسبقا، ومن يقـرأ رأي صـحيفة             سابقا تقودها مقاطعة رام اهللا لمحاولة     
وما احتواه من معلومات توحي كما لو أن هناك معركة مـع االحـتالل،              " اليوم"المصرية أمس   " األهرام"

 .، والمواطنون الفلسطينيون يعلمون ذلكوهذا لم يحدث على اإلطالق، ولم تكن هنالك مواجهات أساساً
حجاج غزة ال تزال قائمة وأن اإلعالن عن فتح معبر رفح لم يكن إال في اإلعالم                وأكد الغصين أن أزمة     

نحن نؤكد أن الحجاج الشرعيين لم يحصلوا على تأشيرات دخول          : "ال أكثر وال أقل إلحراج حماس، وقال      
إلى السعودية ألداء مناسك الحج، وحتى الذين حصلوا على تأشيرات الحج من مقاطعة رام اهللا ال توجـد                  

 .لهم جوازات سفر في غزة، وال توجد كشوفات بأسمائهم
   4/12/2008 ،صحيفة فلسطين

  
  حد مسؤولي السلطة السابقينألقبض على با "االنتربول" ةطالبالفلسطيني يدرس م العام النائب .7

ن النائب العام الفلـسطيني أحمـد       أ أمس فلسطينية محلية    إعالميةذكرت مصادر   :  وليد عوض  -رام اهللا   
العتقال احد المسؤولين الفلسطينيين السابقين المتهم      " االنتربول" الشرطة الدولية    إلى يفكر باللجوء    المغني

 اإلجـراءات  المغني قـام بتفعيـل       أنونقل عن مصدر في النيابة العامة قوله         .بالتورط في قضايا فساد   
 . الـسابق فـي الـسلطة      القانونية المتخذة بحق المتهم الفار سامي الرمالوي مدير عـام وزارة الماليـة            

 الفلسطينية ستتم مالحقتهم من     األراضي خارج   إلىوضحت المصادر بأن هناك بعض المتهمين الفارين        أو
وحسب المصادر فان النائب العـام سيحـصل         .قبل االنتربول بناء على طلب من النائب العام الفلسطيني        

ل رسمي مالحقة الرمالوي وغيـره       يطلب من االنتربول بشك    أنعلى موافقة الرئيس محمود عباس قبل       
  .وتسليمهم للنيابة العامة الفلسطينية

  4/12/2008القدس العربي، 
  

   في غزة تفرج عن ثالثة صحافيين قريبين من فتحالشرطة .8
 أطلقت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة عصر أمس ثالثة صـحافيين يعملـون                :غزة

 . اإللكتروني التابع لحركة فتح بعد نحو شهرين علـى اعتقـالهم           خبارياإل" فلسطين برس "لصالح موقع   
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نتيجـة لمناشـدات    : "وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو للصحافيين قبل دقائق من إطالقـه            
مؤسسات صحافية محلية وعربية ودولية ومنظمات حقوقية وصـحافيين مـستقلين، قـررت الحكومـة               

عد سابق من رئيس الحكومة إسماعيل هنية لتلك المؤسسات، اإلفـراج عـن ثالثـة               الفلسطينية تنفيذاً لو  
وأضاف النونو من أمام باب سـجن الـسرايا          ".صحافيين يعملون لصالح جهاز الدعاية التابع لحركة فتح       

عدداً من ممثلي المؤسـسات الحقوقيـة والـصحافيين المـستقلين، التقـى             "المركزي في مدينة غزة أن      
 اعترافاتهم التي تؤكد رواية الحكومة بأنهم يقومون بإعداد أخبار وتقـارير          إلىلثالثة واستمع   الصحافيين ا 

  ".كاذبة عن األوضاع في قطاع غزة
  4/12/2008الحياة، 

  
  اعتداءات المستوطنين في الضفة جزء من جرائم التطهير العرقي ضد شعبنا:  هنيةحكومة .9

التي نفذها المـستوطنون فـي الـضفة        " االعتداءات" غزة    الحكومة الفلسطينية المقالة في    اعتبرت: غزة
ضـد  " جزءا من جرائم التطهير العرقي التي تقوم بها الحركة الصهيونية         "الغربية في اليومين الماضيين     

" النزعـة العنـصرية   "فلسطين، ورأت فيهـا دلـيالً علـى         " اغتصاب"الشعب الفلسطيني منذ بدأت في      
ندين ونـستنكر بـشدة هـذه       "ل المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو       وقا. للمستوطنين ولجيش االحتالل  

االعتداءات العنصرية ونحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية عن هذه االعتداءات والنتائج المترتبة عليها            
تركز "واتهم النونو أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة بالتواطؤ مع هذه الحملة الفتا إلى               ".سياسيا وميدانيا 

هذه االعتداءات في محافظتي الخليل ونابلس اللتان تم تطبيق الخطة األمنية ألجهزة امن المقاطعة فيهمـا                
واختطاف المقاومين من قبل هذه األجهزة وعدم السماح لهم بالدفاع عن شعبهم ومقاومة االحتالل وسحب               

منية بالـضفة عبـر اللجنـة       يؤكد ما قلناه دائما من أن ما يجري من إجراءات أ          "وقال إن هذا     ".سالحهم
 إلى األجهزة امن المقاطعة  وفياض حولت هذه        أجهزةاألمنية الثالثية األمريكية الصهيونية والممثلة فيها       

  ".تابع لالحتالل ومنفذ ألوامره
ودعا الناطق باسم الحكومة الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العالقـة              

المستوطنين في الضفة الغربيـة وحمايـة المـواطنين الفلـسطينيين مـن             " جرائم"عاجل لوقف   للتدخل ال 
 .التي تهدد حياتهم وبيوتهم وأبناءهم وممتلكاتهم" العنصرية"اإلجراءات 

  4/12/2008القدس العربي، 
  

  "أنابوليس" مرة منذ 17 االستيطان تضاعف : شؤون المفاوضاتدائرة .10
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة          . أكد د :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  

 فشلت في   اإلسرائيلية، فإن الحكومة    أنابوليس عملية   إطالقالتحرير الفلسطينية، أنه بعد مرور سنة على        
 من خارطة الطريق التي جرى تجديد االلتزام بها فـي  األولىتنفيذ أي من التزاماتها الواردة في المرحلة   

 والفلسطينية وأعادتـا تأكيـد التزامهمـا        اإلسرائيليةقبل عام التقت القيادتان     "وقال   .تمر الدولي ذلك المؤ 
 منذ أنابوليس يتحدث عن     إسرائيللألسف، فإن سجل     "وأضاف". بطريق السالم على أساس حل الدولتين     

رتها واسـتعمار  وبدالً من تجميد النشاط االستيطاني، فقد ركزت إسرائيل جهودها على تعزيز سيط    . نفسه
هذه اإلجراءات ليست فقط تهزأ من إجراءات أنابوليس، وإنما تقوض بشكل بـالغ             . األراضي الفلسطينية 

  ". مشروع التوصل إلى الحل القائم على دولتين
 فشلت في تنفيذ التزاماتها     "إسرائيل" دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، أن         أصدرتهوأكد تقرير   

موجز االنتهاكـات اإلسـرائيلية لخريطـة       " من خارطة الطريق، ويشير تقرير       األولى بموجب المرحلة 
 إنه خالل اثني    إذ، إلى أن النشاط االستيطاني تسارع في الواقع منذ انعقاد المؤتمر،            "الطريق منذ أنابوليس  

ابل فإنها   وحدة سكنية استيطانية، وبالمق    137 عطاءات لبناء    "إسرائيل"عشر شهرا قبل أنابوليس، طرحت      
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 وحدة استيطانية، وهو ما يمثل زيادة مزعجة بواقـع          2300منذ مؤتمر أنابوليس طرحت عطاءات لبناء       
، أو ما يقرب من زيادة بنسبة سبع عشرة مرة عن عدد الوحدات االستيطانية التي تـم نـشر                   % 1678

  . عطاءات لبنائها في االثني عشر شهرا قبل أنابوليس
 4/12/2008األيام، فلسطين، 

  
   دون القدس"إسرائيل"ال اتفاق مع :  صالحرائدقريع خالل لقائه  .11

 احمد قريع، رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات النهائية، انـه ال تفـاوض وال اتفـاق مـع                  أكد:  القدس
 ما بعد انتهاء المفاوضـات      إلى بشكل قاطع تأجيل البت في هذه القضية          دون القدس، رافضاً   اإلسرائيليين

 داخـل الخـط     اإلسالمية، الشيخ رائد صالح رئيس الحركة       أمس من   أولجاء ذلك خالل لقائه،      .النهائية
 اإلسـرائيلية  ديس، حيث قدم له رزمة من الخرائط والوثائق          أبوفي مكتبه في    " الجناح الشمالي  "األخضر

ـ     إقامة، من خالل    األقصىالتي تتضمن تخطيطا كامال لتهويد المسجد        ة علـى    سلسلة من الكنس اليهودي
 صالح عن دعمه ومساندته لتحركات القيادة الفلـسطينية لحمايـة المـسجد              وأعرب .طول حائط البراق  

 االنقسام بين الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،           وإنهاء تكاتف الجهود    إلى ومدينة القدس، ودعا     األقصى
 "إسرائيل"ام يعطي    استمرار االنقس  إن إلى، مشيرا   "األقصى"لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بـ       

  . لالستمرار في سياسة التهويد المتواصلة لمدينة القدساألخضرالضوء 
 4/12/2008األيام، فلسطين، 

  
   وواعظاً على حماس من حق شيخ األزهر تنصيب نفسه مفتياًليس: نزال .12

 قال محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في حديث هاتفي من           :  زهير اندراوس  - الناصرة
، تعقيباً على تصريحات شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي، الـذي اتهـم             "القدس العربي "دمشق خص به    

قال إنه لـيس مـن حـق شـيخ          وحماس ضمناً بأنها منعت الحجاج الفلسطينيين من أداء فريضة الحج،           
برياء في   سفاح مجزرة قانا، الملطّخة أيديه بدماء األ       زاألزهر، الذي صافح قبل أيام المجرم شمعون بيري       

فلسطين ولبنان، أن ينصب نفسه واعظاً ومفتياً على حركة حماس المجاهدة، التي قـدمت المئـات مـن                  
 من يتحمل مسؤولية منع حجاج قطاع غزة        إن"وتابع نزال   . قياداتها وكوادرها دفاعاً عن األرض المقدسة     

منع من انطبقت عليهم المواصـفات      من الحج إلى بيت اهللا الحرام، هم أولئك الذين تآمروا وتواطأوا على             
، علـى حـد     "والشروط وفق عملية تمت بغاية النزاهة والشفافية ودون تمييز بين المواطنين الفلسطينيين           

  .تعبيره
منع أداء فريضة الحج، التي تبقى      " أكذوبة"إنه من المؤسف أن شيخ األزهر يتحدث عن         "وتابع نزال قائالً    

من استطاع إلى ذلك سبيالً، ولكنه ال يتحدث عمن يمنعون الغـذاء            في كل األحوال والظروف مرهونة ب     
وخلص عضو المكتب السياسي    ". والدواء والكهرباء عن مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة         

نريد من الشيخ الجليل أن يفيدنا بحكم من يمنع الماء والغذاء والدواء عن أي              : في حركة حماس إلى القول    
يد منه تذكيرنا بحكم المرأة التي منعت الطعام عن الهرة، فما بالنا بمـن يمنعهـا عـن                  إنسان كان، ونر  

  .اإلنسان، الذي جعله اهللا في أحسن تقويم، وكرمه على سائر خلقه، على حد قوله
  4/12/2008القدس العربي، 

  
  "سرائيلإ"حيال تمديد التهدئة مع   والجهاد تتشاورانحماس .13

مـسؤوليتها عـن قـصف بلـدتي سـديروت وعـسقالن             "سرايا القدس "أعلنت  :  اشرف الهور  - غزة
وقالت السرايا، في بيان لها، إن مقاتليها       . ، محلية الصنع  "قدس"اإلسرائيليتين بأربعة صواريخ من طراز      

، وفي وقت الحق استهدفوا     "قدس" األربعاء، بلدة سديروت بصاروخين من طراز        أمساستهدفوا بعد ظهر    
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في إطار الرد على العدوان الصهيوني بحـق       "واعتبرت أن ذلك يأتي     . ين آخرين مدينة عسقالن بصاروخ  
  ".أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة

الى ذلك أجرت حركتا حماس والجهاد مشاورات حول التهدئة مع إسرائيل وإمكانية تمديدها واتفقتا على               
من تمديد التهدئة التي ينتهي موعـدها فـي         إجراء المزيد من اللقاءات والمشاورات لبلورة موقف نهائي         

  .التاسع عشر من الشهر الجاري
وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية عقب لقاء جمع قيادات من الحركتين في غزة ليل الثالثـاء إن                   
اللقاء هدف إلى دراسة وتقييم التهدئة مع إسرائيل، الفتاً إلى أنه جرى مناقشة وتقييم للمرحلـة الـسابقة                  

وأشار إلى أن عملية التقييم توقفت عند حقيقة عدم التزام إسرائيل بتنفيذ االستحقاقات المترتبة عليها                .نهام
  ".فتح المعابر وفك الحصار ووقف العدوان"ال سيما في شأن 

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام، أنه حصل تقييم للتهدئة من كافة جوانبها، معتبراً أنه تبين                  
أنه خالل األشهر الستة الماضية أن السلبيات أكثر من اإليجابيات وأن الشعب الفلسطيني لم يستفد كثيـرا                 

  .من هذه التهدئة وان االحتالل كان هو المستفيد األكبر منها
  4/12/2008القدس العربي، 

  
  التهدئة أصبحت في مهب الريح: القسام .14

 باسم كتائب القسام أن التصعيد اإلسرائيلي على قطاع أكد أبو عبيدة المتحدث:  وكاالت- الشرق –غزة 
ن العدوان اإلسرائيلي إ"وقال أبو عبيدة . غزة يندرج ضمن خطة تصعيدية مبرمجة سيدفع االحتالل ثمنها

على شرق رفح تصعيد مبرمج يندرج ضمن نية مبيتة لتصعيد العدوان على غزة قبل أيام من نهاية 
وبالتالي على العدو اإلسرائيلي أن .. هدئة أصبحت اآلن في مهب الريحوهو ما يؤكد أن الت.. التهدئة

وأشار إلى أن الحملة اإلعالمية التي تتعرض لها حماس على المستوى السياسي ". يتحمل المسؤولية
  . تندرج ضمن خطة التمهيد للتصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة والتغطية عليه

  4/12/2008الشرق، قطر، 
  

   باالعتذار عن اإلساءة إليها"األهرام"حيفة حماس تطالب ص .15
باالعتذار عما صدر " المصرية "األهرام" صحيفة ، في بيان،طالبت حركة حماس : كارم الغرابلي-غزة

 ."عنها من إساءٍة مقصودٍة ومتعمدة بحقِّ الحركة في مقال افتتاحي كتبه أسامة سرايا رئيس التحرير
استغرابها من الحرب غير المبررة التي ) خوان أون الينإ(وأبدت حماس في بياٍن صحفي وصل 

  .تخوضها الصحيفة ورئيس تحريرها ضد حماس
ورئيس تحريرها أسامة سرايا حربا غير ) األهرام(مرةً أخرى تخوض صحيفة : "وقال بيان الحركة

 في مبررة ضد حركة حماس، وتتبنَّى روايةً مكذوبةً تماما في موضوع حجاج غزة، وقد جاء ذلك
حماس كشفت عن وجهها (م تحت عنوان 2008 ديسمبر 3افتتاحية الصحيفة التي صدرت اليوم األربعاء 

؛ حيث يطفح المقال باللغة الحاقدة عن سبق اإلصرار والترصد؛ فقد وصفت الشرطة الفلسطينية )الحقيقي
ية واستخدام نفس ، وهذا نابع من عدم اعتراف الصحيفة بالشرعية الفلسطين"ميليشيات حماس"بأنها 

  ".مصطلحات حلفائها من اللوبي المتصهين من قيادات التطبيع والتنسيق مع االحتالل
 قصةً خياليةً حول حافالت حجاج وصلت إلى المعبر "األهرام"تختلق افتتاحية : "وأضاف بيان حماس إلى
ا لرواية ما يسمى وتسيل الدماء على مالبس اإلحرام، وهذه طبقً" الميليشيات"بمالبس الحجاج لتقف 

 بدون تدقيق؛ ألنها طابقت هواه الحاقد على حماس، ولو "األهرام"تلفزيون فلسطين، وقد اقتبسها محرر 
  ".دقَّق لمدة دقيقة في األمر الكتشف أنه يكذب كذبا صريحا

  3/12/2008إخوان أون الين 
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  قها في الضفة الغربيةواهم من يظن أن بإمكانه إنهاء المقاومة أو تطوي: حمدانأسامة  .16

 أن مستقبل الحوار الفلسطيني مرهون ، في حوار مع صحيفة السبيل،أكد أسامة حمدان: حمزة حيمور
األولى أن يتخلص أبو مازن من اإلمالءات اإلسرائيلية واألمريكية وأن يمتلك الجرأة ليقول : بمسألتين

نزيه الذي يمثل دور الوساطة بشكل حقيقي وال لإلسرائيليين واألمريكيين ال، وثانيا أن يتوفر الوسيط ال
واستغرب حمدان من الحملة الشرسة . يكون منحازاً لطرف من األطراف كما جرى في اآلونة األخيرة

على المقاومة بالضفة المحتلة قائال إنه واهم من يظن أن بإمكانه إنهاء المقاومة أو تطويقها بالضفة 
فسرون قيام مجلس وزراء الخارجية بالتمديد للرئيس أبو مازن؟ هل كيف ت: السبيل وحول سؤال .الغربية

:  أجاب حمدانفي ذلك إشارة لعدم مسؤولية حركة فتح عن فشل الحوار وتحميل حماس مسؤولية ذلك؟
حسب القرار، ليس هناك تمديد ألبي مازن والكل يعرف أن الشرعية الموجودة ستكون باالختيار الشعبي 

 هي شرعية المجلس التشريعي، وأي شرعية أخرى أياً كان الذي يروج لها ليست بعد التاسع من يناير
  .شرعية وطنية فلسطينية ويمكن أن تكون شرعية من نوع آخر

.. مصر أكدت فتح معبر رفح أمام الحجيج، وأنتم متهمون بعرقلة سفر الحجيج: السبيل وحول سؤال 
تقول إن هناك حجاجا في قطاع غزة حصلوا مصر : ، أجاب حمدانكيف تردون على هذه االتهامات؟

ما يجري  .على التأشيرات والكل يعرف أنه لم يحصل أحد على التأشيرات وال يوجد جوازات سفر هناك
محاولة للتدخل في شأن داخلي فلسطيني، ومن الخير أن يكون هناك وساطة ليغادر الحجيج جميعاً، ال أن 

فلسطيني وكأن حماس ترفض خروج الحجاج في حين أن تجرى محاولة إليقاع فتنة داخل الوضع ال
  .وزارة الداخلية المعينة بهذا الموضوع تؤكد أنه حتى اآلن لم يحصل أحد على تأشيرة للحج

: ، قال من قرار اللجنة المركزية في تعيين عباس رئيساً لدولة فلسطين الحركة موقفوعند السؤال عن
سنوات وال يشعر بذلك أحد وال يتحرك أحد، معنى ذلك أن من الغريب أن يظل موقع شاغر لمدة أربع 
عباس نصب نفسه ليقول إنه ما زال يمثل مرجعية وطنية .. الموقع ال قيمة له وال أهمية له وال معنى له

هذا التعيين يكشف المأزق الذي يعانيه أبو مازن وفريقه في ظل محاوالتهم الفاشلة في تمديد  .فلسطينية
سطيني الذي لم يعد يرى أن من المالئم أن تمدد خاصة بعد عمليات التفريط في شرعية الشعب الفل
  .المفاوضات األخيرة

 2/12/2008السبيل، األردن، 
  

  أدعو عباس للقاء قمة مع مشعل إلنهاء االنقسام: الحوراني .17
دس ق"أكد عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح محمد الحوراني في تصريحات خاصة لـ : رام اهللا
أعتقد أن الفرصة الوحيدة أن "قال الحوراني وأن الحوار الوطني وإنهاء االنقسام أولوية مطلقة، " برس

يطلق الرئيس محمود عباس مبادرة تاريخية يلتقي فيها برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
ربية من أي طرف، مشعل ويطرح عليه أجندة محددة إلنهاء االنقسام السياسي، بعيدا عن أي وساطات ع

فإذا تأكد من أن حماس مصرة على االنقسام وقتها يمكن تعرية موقفها، وأعتقد أن هذه المبادرة ممكنة، 
فالرئيس محمود عباس رئيس لكل الفلسطينيين ومهمته أن يدرأ على الفلسطينيين مخاطر االنقسام، وأن 

، وبعدها يمكن تتويج ذلك بلقاء في أي يطرق ألجل ذلك كل األبواب، وهذه واحدة من األبواب الممكنة
  . ، على حد تعبيره"دولة عربية

  3/11/2008قدس برس 
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  سفارةمنظمة التحرير في لبنان إلىتحويل مكتب  يرفض"  الفلسطينيالتحالف" .18
الحديث عن تحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية سفارة قـرار          "ان  " تحالف القوى الفلسطينية  "اعتبر  

في ظل المطالبة الدائمة لشعبنا وقـواه       : "واصدر بياناً بعد اجتماعه امس جاء فيه       ".لمضمونخطير في ا  
الوطنية واالسالمية بمنحه حقوقه المدنية والسياسية، خدمة لحقوقه ونضاله المشروع من اجـل العـودة،               

 التعـاطي   ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير التي تزداد وتيرة الحديث عنها مع كل خطوة ناقصة فـي              
وأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ناقشت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في اجتماعها مـا اعلنتـه                

سـفارة  "الحكومة اللبنانية عن موافقتها المبدئية على تحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان               
 :، واكدت النقاط اآلتية"لدولة فلسطين

طيني منذ النكبة يناضل من اجل عودته واستعادة وطنه بعـد تحريـره وتحقيقـه         ال يزال الشعب الفلس    -
سيادته على ارضه بعيداً من الوهم، فليس للشعب الفلسطيني حتى اآلن دولة وان كان بعـضهم يرضـى                  

 .بالسراب فإن هذا ليس شأناً فلسطينياً خالصاً وجامعاً، وال يمكن اعتبار من يتبناه مرجعية لالجئين
لويات ابناء شعبنا في لبنان تبدأ من اعطائه كل حقوقه المدنية واالجتماعيـة والقانونيـة، لحـل                  ان او  -

ومعالجة الهواجس العالقة على االصعدة كافة من خالل حوار لبناني فلسطيني يرسم العالقـة االخويـة                
 .المرجوة بين الشعبين الشقيقين

 الحوار، وتحقيق متطلباته ورسم العالقة الـصحيحة         ان المرجعية الفلسطينية الموحدة هي الكفيلة انجاز       -
بعيداً من االطر المقيدة باالتفاقات التي اوجدتها، ومنها اطار السلطة الفلسطينية المنبثقة من اتفاق اوسـلو                
مما يحدد مسؤولياتها على جزء من الشعب واالرض الفلسطينية ويمنع عنها اي مسؤولية اخرى الهداف               

 .وغايات محددة
ا نعتبر الموافقة المبدئية والحديث عن تحويل المكتب سفارة عمالً خطيراً في المضمون وان حـاول             انن -

ولتوضيح هذه االخطار ستقوم قيادة تحالف القـوى الفلـسطينية بجولـة علـى              . بعضهم اعتباره شكلياً  
بعيـداً مـن    الفاعليات والقيادات اللبنانية من اجل تصحيح هذا االمر الذي يسعى اليه طرف فلـسطيني               

  ".االجماع الوطني الفلسطيني
  4/12/2008النهار، 

 
  الصدام مع حماس مسألة وقت وستكون له أهمية كبرى:  القوات اإلسرائيلية في غزةقائد .19

أوصى قائد عسكري إسرائيلي بارز بممارسة ضغوط ودينية وثقافية باإلضافة للضغوط السياسية : غزة
وقال الجنرال يوآف جالنت قائد . المواجهة مع حركة حماسوالعسكرية على قطاع غزة من أجل حسم 

المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي والمكلف اإلشراف على العمليات الحربية في القطاع، أن 
وشبه جالنت ". ذا أهمية كبرى"المواجهة مع حماس مسألة وقت، مشيراً إلى أن الصدام معها سيكون 

 مشيراً إلى تواصل إطالق الصواريخ من القطاع على المستوطنات ،"طنجرة ضغط تغلي"قطاع غزة بـ
وخالل كلمة ألقاها في مؤتمر عقد في مدينة أسدود، تحفظ جالنت على ما وصفه . اليهودية المحيطة

 على عمليات إطالق الصواريخ التي تقوم بها حركات المقاومة "إسرائيل"التي ترد بها " الرقة"بـ
تي لحظة نضطر فيها إلى معالجة مكان االشتعال، وإال فإن االنفجار لن يعود ستأ"وأضاف . الفلسطينية
ال أدري متى يحصل هذا، ولكن الجيش اإلسرائيلي جاهز إلعطاء الحلول والجميع يفهمون . قابال للتحكم

جيدا أننا وصلنا إلى السالم مع األعداء بفضل الحسم في ميدان المعركة، مثلما حصل لنا في حينه مع 
  .، على حد تعبيره"رمص

 أنها ستواصل إغالق جميع معابر قطاع غزة بحجة تواصل إطالق "إسرائيل"من ناحية ثانية، أعلنت 
وذكرت اإلذاعة . الصواريخ من قبل الحركات الفلسطينية على المستوطنات اليهودية المحيطة بالقطاع

دة األجهزة األمنية، قرر وزير الدفاع اإلسرائيلية باللغة العبرية أنه في أعقاب مشاورات أجراها مع قا



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1276:         العدد       4/12/2008 الخميس: التاريخ

اإلسرائيلي ايهود باراك مواصلة إغالق المعابر التجارية في القطاع ومنع دخول المواد والسلع 
 .والبضائع

  4/11/2008الشرق األوسط، 
 

  "قائمة جذابة"ينتخب مرشحيه الى الكنيست وأمله الوحيد اختيار " العمل" .20
" العمل"ليقات الصحافية على إرجاء االنتخابات الداخلية في حزب جاءت التع:  أسعد تلحمي–الناصرة 

اإلسرائيلي الختيار قائمة مرشحيه للكنيست الجديد في أعقاب خلل فني في عملية االقتراع التي كان 
مفروضاً أن تجري بصورة الكترونية، لتحمل الكثير من الشفقة والرثاء ألعرق األحزاب اإلسرائيلية 

 الدولة العبرية، وكان على رأس الحكم فيها منذ إقامتها وعلى مدار عقودها الثالثة الذي يعتبر مؤسس
الذي لم يعد أكيداً أنه سيبقى " الحزب المسكين"تنكيالً آخر بـ " الخلل الفني"اذ رأى معلقون في . األولى

ب في ظل  فبراير المقبل ثالث أكبر حز/بعد االنتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من شباط
وأمل . استطالعات للرأي تتنبأ بحصوله على عدة مقاعد من منزلة واحدة للمرة االولى في تاريخه

الحزب من طريقة التصويت االلكتروني وعبر التصويت بالبطاقات، أن يضع حداً لالتهامات التي ترافق 
الذي كلّف " سوبنظام الحا"كل معركة انتخابية في الحزب، عن عمليات تزوير وغش، لكن انهيار 

  .الحزب مبالغ طائلة، يضطره إلى العودة اليوم للطريقة القديمة
  4/12/2008الحياة، 

  
   يمنع المستوطنين من دخول الخليل ويعترف بسعيهم لـإشعال الضفةاالحتالل .21

اعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي أمـس بـأن        :  ويوسف الشايب  ، برهوم جرايسي  - رام اهللا ،  الناصرة
مستوطنين في مدينة الخليل تسعى إلى إشعال الضفة الغربية المحتلة من خالل االعتداء علـى      عصابات ال 

الفلسطينيين وممتلكاتهم والمس بمشاعر المسلمين هناك، ومنع جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس مستوطنين            
جا علـى امـر     يهودا من دخول احياء فلسطينية في الخليل بعد التظاهرات العنيفة ليهود متطرفين احتجا            

فيما ندد الرئيس اإلسـرائيلي شـيمون بيريـز         . باخالء مبنى متنازع عليه في المدينة في االيام االخيرة        
  .ورئيس الحكومة اإلسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت باعتداءات المستوطنين في الخليل

ومنع اسرائيليون من   قطاع المنزل المعني اعلن منطقة عسكرية مغلقة        "وقال ناطق عسكري اسرائيلي ان      
إن "اإلسرائيلية عن قادة في جيش االحتالل قـولهم،         " يديعوت"ونقلت صحيفة    ".دخول االحياء الفلسطينية  

نشطاء اليمين يريدون تدهور الوضع بكل ثمن، من أجل منع إخالء البيت، إنهم يحالون إشـعال حـرب                  
  ".دينية تشعل المنطقة كلها

إن المستوطنين هم الذين بادروا     "بالقول  " هآرتس" حديث لصحيفة    واعترف ضباط في جيش االحتالل في     
  ".لغالبية األحداث العنيفة، غالبية االعتداءات نفذها فتيان المستوطنات

  4/12/2008الغد، األردن، 
  

 لكسر حصار غزة  انتفاضة سفنالخضري يعلن عن  .22
لجنـة الـشعبية لمواجهـة      رئيس ال أن  ) رويترز(و.) ب.ف.أ( عن وكالتي  4/12/2008السفير،  ذكرت  

  . المتجهة إلى القطاع"انتفاضة السفن"الحصار النائب جمال الخضري، أعلن أمس، استمرار ما وصفه بـ
وقال الخضري إن األيام المقبلة ستشهد وصول المزيد من السفن إلى غزة، بينها سفينة قطرية ستبحر من                 

بل، وسـتكون محملـة بخمـسة أطنـان مـن           لندن غداً، وأخرى فلسطينية ستنطلق من حيفا األحد المق        
  ١٩٤٨.المساعدات اإلنسانية واألدوية، وعلى متنها قيادات من أراضي عام 
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وأضاف الخضري أن اتحاد البرلمانيين اإلسالمييـن ينوي إرسال سفينة مساعدات ستنطلق مـن مينـاء               
ــينة أردنية من ميناء     من الشهر الحالي، على أن تبحر بعد ذلك بيومين سف          ١٨الرنكا القـبرصي في    

  . العقبة، مشيراً إلى أن الكويت واليمن ينويــان أيضاً إرسال سفينتين خالل الشهر المقبل
 من غزة أن الخضري، دعا إلى ضرورة إبرام اتفاق سـريع بـين              3/12/2008قدس برس،   وأضافت،  

زة من كارثة محققة بعـد      لفتح معبر رفح بشكل فوري إلنقاذ أهالي قطاع غ        "السلطة الفلسطينية ومصر،    
  .تعمد دولة االحتالل إغالق المعابر التجارية منذ شهر

  
   يطلقون سفينة العيد من يافا لغزة48فلسطينيو الـ  .23

ـ    " سفينة العيد  "إطالق" هيئة كسر الحصار  "قررت  : سن مواسي  ح - الناصرة  48مقدمة من فلسطيني الـ
 العيد من ميناء يافا نحو قطاع غـزة ، صـباح            إلى أشقائهم المحاصرين في غزة ، حيث ستنطلق سفينة        

، المكونة من جميع األطر واألحزاب الـسياسية الناشـطة فـي            "هيئة كسر الحصار  "األحد القادم ، باسم     
  48أراضي 

  4/12/2008الدستور، 
  

 وإنما األعمال بالنيات.. الوزارة ستعيد للحجاج رسوم الحج: في رام اهللاوزير األوقاف  .24
أعلن وزير االوقاف الفلسطيني، جمال بواطنة، عن فشل موسم الحج بغزة هـذا             : امي صالح النع  - غزة

ـ    إن حماس حرمت نهائياً حجاج قطاع غزة من أداء فريضة الحـج لهـذا               "الشرق األوسط "العام، وقال ل
أن فرص خروج حجاج قطاع غزة انتهت بعد منِعِهم من المغادرة من قبل حمـاس التـي                 "العام، مؤكداً   

وأثبتت انها ليست خادمة لإلسالم     . وكشفت النقاب عن وجهها الكالح    . الى سمعة الشعب الفلسطيني   أساءت  
انه بينما بذلت السلطة الفلسطينية جهـداً       "وقال بواطنة   . "والمسلمين وانما ألهوائها ومشاريعها الشخصية    

 الحجـاج مـن اداء      كبيراً وأتمت كل الترتيبات لخروج حجاج القطاع، بذلت حماس جهدا اكبر لحرمان           
وقـال  ". أي حاج من القطاع لم يخرج بسبب حواجز حمـاس  "وأكدت وزارة األوقاف أن      ."فريضة الحج 

. بواطنة ان وزارته ستعيد للحجاج كل الرسوم التي دفعوها هذا العام، وستوليهم اهمية كبيرة العام المقبل               
ما نسال اهللا ان يتحمل من منعهم من الحج إثم          نسال اهللا ان يتقبل منهم، وانما األعمال بالنيات ك        "واضاف  

 ."ذلك
من جهتها، تؤكد شركات الحج أنه في حال لم يغادر الحجاج اليوم الخميس قطاع غزة، فإنه ال أمـَل ان                    

 .يتمكنوا من أداء الفريضة مطلقاً
  4/11/2008الشرق األوسط، 

  
  تستغل االنقسام العربي والفلسطيني "إسرائيل": كبوجي .25

: قال و رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة     لبنان والتقى    ايالريون كبوجي    ان الروم الكاثوليك    زار مطر 
ان الشعب العربي يعيش الضيق من قبل إسرائيل لذا قال اإلمام الصدر إسرائيل شر مطلق، وهذا الـشر                  "

. حريـر األرض  ال يكافح اال بالوحدة، فالتشتت الفلسطيني مرفوض ويجب العودة سريعاً الى الوحـدة لت             
إسرائيل تستغل االنقسام العربي والفلسطيني وتستعمل قانون القـوة وتـرفض حـق             "رأى كبوجي ان    و

العودة الى بعضهم كأخوة متحابين وليس متحاربين، وعليهم االرتفاع عـن           "، داعيا اللبنانيين الى     "العودة
 . "المصالح الضيقة ووضعها جانباً لمصلحة الوطن العليا

  4/12/2008السفير، 
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   من االعتداءات في الخليلالمستوطنون يشنون مزيداً .26
صعد المستوطنون اليهود من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، وذلك في             : يلالخل

إطار محاوالتهم المحمومة للسيطرة على المزيد من ممتلكات الفلسطينيين في المدينة، وأقدموا على حرق              
وأفادت مصادر طبية أن طفلة فلسطينية أصيبت بجراح طفيفة بعد          ،  سأعوا المياه عن حي الر     وقط .منزل

أن ألقى المستوطنون الحجارة باتجاهها، وقد تضررت العديد من المنازل في المنطقة بعد تكسير زجاجها               
وة مـن القـوى     وتخريب خزانات المياه فيها، وشهدت مدينة الخليل اليوم األربعاء، إضراباً شامالً بـدع            

الفلسطينية، وذلك احتجاجاً على قيام المستوطنين باالعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والمساجد والمقابر            
  . اإلسالمية، وعلقت بعض جامعات المدينة دوام الطلبة

  3/12/2008قدس برس،  
  

  الهيئة اإلسالمية المسيحية تدعو لتفعيل قرارات األمم المتحدة بشأن القدس .27
طالبت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مجلـس األمـن           :  يوسف الشايب  -اهللا  رام  

والجمعية العامة لألمم المتحدة وكافة المؤسسات القانونية والحقوقية العمل الجاد علـى إعـادة االعتبـار                
  .لكافة القرارات التي اتخذت لصالح المدينة المقدسة وأهلها ومقدساتها

في الوقـت الـذي تـصعد سـلطات         "حسن خاطر األمين العام للهيئة، في تصريحات له، أمس           .وقال د 
االحتالل من هجمتها على مدينة القدس وعلى أهلها ومقدساتها ورموزها السيادية، نجد أن هناك عشرات               
القرارات التي سبق وأن اتخذت من قبل مجلس األمن والجمعية العامة والتي تعتبر كل مـا تقـوم بـه                    

لطات االحتالل في المدينة المقدسة من إجراءات باطلة، وال يؤسس ألية حقوق إسرائيلية في المدينـة،                س
  ".وأنه ال بد من إلغائها فورا

أن أكثر من أربعين قرارا صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بخصوص القدس خـالل               "وأضاف  
  ضية، شهر واحد هو كانون األول على مدار الستين عاماً الما

  4/12/2008الغد، األردن، 
  

 طعنه من مستوطنينإصابة مقدسي بجروح خطيرة جراء  .28
وتبين من التحقيقات األولية للـشرطة أن أربعـة          أصيب أحد المقدسيين الليلة الماضية بجروح خطيرة،      

 توجهوا إلى الشاب الفلسطيني وسألوه عن الوقت، وعندما تبين لهم أنه عربـي، قـاموا               عنصريين يهود، 
 .بطعنه في ظهره عدة طعنات

  3/12/2008، 48عرب
  

 وباما أ تسوية مع انتخاب تتوقعغالبية الفلسطينيين ال  .29
أظهر استطالع للرأي نشر أمس ان غالبية الفلـسطينيين يـرون ان انتخـاب          :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

واورد . ع مع اسـرائيل   باراك اوباما رئيسا للواليات المتحدة لن يؤثر في فرص التوصل الى تسوية للنزا            
مقارنة باالدارة المنتهية   " لن يبدل شيئا  " من الفلسطينيين يعتقدون ان انتخاب اوباما        %57.7االستطالع ان   

" تفـاؤال اكبـر    "%20.2واليتها بالنسبة الى مفاوضات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين، في حين ابدى            
عن الدور االميركي   " رضاها) "%75.7(ن الفلسطينيين   ولم تبد غالبية ساحقة م    ". تشاؤما اكبر  "%17.7و

  . في عملية السالم، في حين ابدى ثمانية في المئة فقط رضاهم عن هذا الدور
 الرئيس محمود عباس وحركة فتح سيفوزان في حال اجراء انتخابات عامة،            أن أيضاواظهر االستطالع   
وفـي  .  لقائمة حماس  %19.5تشريعية مقابل    في االنتخابات ال   األصواتمن  % 36.8فقائمة فتح ستحصد    
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حال تواجه عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية في انتخابـات رئاسـية، فسيحـصل                
 . للثاني%19,7 مقابل األصوات من %23.8االول على 

 شـخص فـي   1200وشمل عينة مـن  " جيروزاليم ميديا اند كومونيكيشن سنتر   "وقام باالستطالع مركز    
 .ضفة الغربية وقطاع غزة مع هامش خطأ ثالثة في المئةال

  4/12/2008الدستور، 
  

   يفكّر في الهجرة-تقريباً-نصف أهالي قطاع غّزة  .30
 القطاع يعانون من نقص     أهالي من   %70بين استطالع جديد للرأي في قطاع غزة امس أن نحو           : رام اهللا 

 %45وقـال   .  في األدوية والمستلزمات الصحية     في المئة يعانون من نقص     65في المواد الغذائية، وان     
ضمن سلسلة  " نير ايست كونسلتنغ  "ممن شملهم االستطالع الذي اجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات          

  .، انهم يفكرون في الهجرة"مراقب غزة"استطالعات دورية تطلق عليها اسم 
 %62 نوفمبر الماضـي، أن      /الثاني تشرين   29 و 26وبينت نتائج االستطالع الذي اجري في الفترة بين       
وأظهرت النتائج أن غالبية    . يعيشون في فقر مدقع   % 36من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، منهم         

 القطاع تواجه صعوبة أكبر في توفير البضائع بعد مضي عام ونصف العـام علـى                أهلمن  % 92من  
أكبر في توفير المواد الخام لتجارتهم       انهم يجدون صعوبة     %93وقال  . سيطرة حركة حماس على القطاع    

 إن األوضاع االقتصادية تراجعت بعد سيطرة حماس على القطـاع، ومـا             %94أو صناعتهم، كما قال     
 أنهم ال يستطيعون التعبير عن رأيهم بحرية في         %57واضاف  . رافق ذلك من تشديد للحصار واإلغالق     

  .ظل حكم حماس
  4/12/2008الحياة، 

 
  سطينيين إزاء الدولة والتسوية والمصالحة ينتاب الفلتشاؤم .31

أظهر استطالع للرأي أن هناك أكثرية بين الفلسطينيين متـشائمة إزاء عمليـة              :أمين أبو وردة   -نابلس
إنهم عديمو الثقـة بإمكـان إقامـة        % 37.2 وقال. التسوية، وتحديدا ما يتعلق بإمكان قيام دولة فلسطينية       

  .قالوا العكس% 25.0 إنهم أقل ثقة بإمكانية قيامها، مقابل% 34.8 الدولة المستقلة، في حين قال
وحسب االستطالع الذي أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال، فإن أجواء التشاؤم انعكست أيضا علـى               
الرأي العام الفلسطيني تجاه إمكان نجاح الجهود المصرية المبذولة من أجل رأب الـصدع الفلـسطيني،                

 إنها متشائمة حيال فرص نجاح الجهود المصرية لتحقيق الوحـدة الوطنيـة،             %52.6 حيث قالت أغلبية  
 كما أن نسبة المتشائمين في قطاع غزة حيال نجاح الجهود المصرية          . قالوا إنهم متفائلون    % 39.7 مقابل
  %.48.6 أعلى منها في الضفة الغربية% 59.5
قالوا % 17.9  إلجراء الحوار، مقابل   أن حماس مالمة أكثر حيال تعثر الجهود المصرية       % 35.3 واعتبر

  .أن فتح وحماس تالمان معا% 12.3 إن فتح مالمة أكثر، في حين اعتبر
  4/12/2008الخليج، 

 
  نتظر القرار اإلسرائيليتالسيولة النقدية المطلوبة للبنوك في غزة : رام اهللا .32

جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد أن السيولة النقدية المطلوبة للدخول الى البنـوك فـي               . أكد د : رام اهللا 
قطاع غزة جاهزة لدى الفروع العاملة في محافظات الضفة، وعملياتها اللوجستية جاهزة للتنفيـذ أيـضاً                

  رواتب الموظفين في الوقت    وتنتظر البنوك قرار إسرائيل السماح لها باالدخال حيث ستقوم فوراً بصرف            
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الذي يسمح فيه بدخول السيولة النقدية الالزمة لذلك، حتى لو تم ذلك في يوم العطلة الرسمية او اجـازة                   
  .العيد، حيث ستفتح البنوك حينها ابوابها لتمكين الموظفين والمواطنين من استالم رواتبهم

  4/12/2008األيام، فلسطين، 
  

  المساحة المزروعة في األراضي الفلسطينيةمليون دونم  1.8: اإلحصاء .33
قال الجهاز المركزي لإلحصاء ان المساحة المزروعة في األراضـي الفلـسطينية فـي العـام                :  البيرة

 مليـون دونـم فـي العـام         1.826 مليون دونم مقارنة مع      1.835 ارتفعت إلى    2006/2007الزراعي  
  .2005/2006الزراعي 

 حيـث   2007/2006لي القيمة المضافة للقطاع الزراعي للعام الزراعي        وأظهر البيان انخفاضاً في إجما    
وبلغـت  .  مليون دوالر خالل العام الزراعي الـسابق       557 مليون دوالر، مقارنةً بـ      496بلغت حوالي   

 مليون دوالر في الضفة الغربيـة،       319 مليون دوالر، بواقع     558القيمة المضافة لإلنتاج النباتي حوالي      
  .الر في قطاع غزة مليون دو239و

أما بالنسبة لإلنتاج الحيواني فقد كانت تكاليف مستلزمات اإلنتاج أعلـى مـن قيمـة اإلنتـاج                 : وأضاف
 مليـون   1.114الزراعي، ما أدى إلى خسارة هذا القطاع، وبلغ إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي حـوالي               

ما بلغ إجمـالي تكـاليف مـستلزمات        لإلنتاج الحيواني، في  % 36.3لإلنتاج النباتي   % 63.7دوالر بواقع   
  .لإلنتاج الحيواني% 75.4ولإلنتاج النباتي % 24.6 مليون دوالر منها 618اإلنتاج الزراعي حوالي 

 4/12/2008األيام، فلسطين،  
  

  تكنولوجيا ال مليون دوالر مجموع اإلنفاق الفلسطيني السنوي على خدمات 175: اإلحصاء .34
حصاء أن مجموع اإلنفاق السنوي على خدمات تكنولوجيـا المعلومـات          ذكر الجهاز المركزي لإل   : البيرة

 مليـون دوالر أميركـي؛      175282.9واالتصاالت في المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية بلغ         
  . مليون دوالر في قطاع غزة4652.3و مليون دوالر في الضفة الغربية، 128762.6بواقع 

 4/12/2008القدس، فلسطين، 
  

  شخصا256 عدد ضحايا الحصار إلى اعارتف .35
بعـد وفـاة    .  شخصا 256 الحصار إلى    ضحاياأعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة، ارتفاع        : غزة

امرأة مصابة بمرض السرطان جراء منعها من السفر للعالج في الخارج، رغم امتالكهـا كـل األوراق                 
  . الالزمة

  4/11/2008الشرق األوسط، 
  

  يطالب بفتح معبر رفح في عمانفارة المصرية أمام الساعتصام .36
 القيـادة المـصرية   إلىرسالة شفهية أردنية بعثت فعاليات نقابية وحزبية وشعبية : يهاب مجاهد إ -عمان  

 للسفير المصري في عمان طالبت فيها الحكومة المصرية بفتح معبر رفـح فـوراً،               األولعبر المستشار   
اع غزة، والسماح للمرضى بمغادرة القطاع للبحـث عـن الـدواء            والسماح بإدخال كل ما يلزم ألهل قط      

وفي بيان لها طالبت النقابات المهنية الحكومات العربية والرئيس الفلسطيني باعتبـار فـك    .واالستشفاء
 .حصار غزة على رأس أولوياتهم وتنفيذه فوراً

  4/12/2008الدستور، 
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   غزةوافق على تسيير باخرة إلىي النواب األردني مجلس .37

 نائباً بتسيير باخرة مـن      23 الموافقة على طلب     أمس  األردني قرر مجلس النواب  :  نبيل غيشان  -عمان  
 اتـصاالت   إجـراء الهادي المجـالي      غزة لكسر الحصار، وفوض النواب رئيسهم عبد       إلىميناء العقبة   

 أمـس  المجلـس     نائباً انسحبوا مـن جلـسة      21وكان  ".  رحلة الباخرة  إنجاحداخلية وخارجية من اجل     "
الذين احتجوا على رفض المجلس فتح الباب أمام مناقشة         "  المسلمين اإلخوان"متضامنين مع نواب جماعة     

، كما جاء في بيـان      "يصادر حق المجلس النيابي في النقاش     " ما جرى    أنطلب تسيير الباخرة، معتبرين     
  . عقب الجلسةأصدروه

  4/12/2008الحياة، 
  

  حملة شعبية لكسر الحصار عن غزةدن في األر المسلمين اإلخوان .38
 حملة شعبية لكسر الحصار عن غـزة        األردنية"  المسلمين اإلخوان" جماعة   أعلنت:  نبيل غيشان  -عمان  

 فـتح مقـرات   وإعـالن  لكسر الحـصار  إعالنيةتتضمن مسيرات في مناطق عدة من البالد وبدء حملة   
 غزة فـي    إلىتسييرها  " الجماعة"تحملها باخرة تنوي    الستقبال التبرعات العينية والنقدية التي س     " الجماعة"

  .أوليالعشرين من الشهر الجاري كموعد 
 قطاع غزة بفك الحصار الظـالم       أهالينجدة  "القادة العرب   " اإلسالميجبهة العمل   " ذلك، ناشد حزب     إلى

  ".المفروض عليهم
  4/12/2008الحياة، 

  
 "إسرائيل"فيها إلى  من موظ8وزارة الزراعة األردنية تبعث ": السبيل" .39

 من موظفيها في دورة تدريبيـة       8 أن وزارة الزراعة ابتعثت      "السبيل"علمت  :  طارق النعيمات  -السبيل  
 فإن وزارة الزراعة أرسلت موظفيها لحـضور دورة         "السبيل"، ووفقا لوثائق حصلت عليها      "إسرائيل"إلى  

  .6/3/2008-2تدريبية حول البحوث الزراعية خالل الفترة الواقعة ما بين 
  2/12/2008السبيل، األردن، 

  
   بموقف عربي رسمي تجاه غزة المحاصرةيطالب قاسمنعيم  .40

ـ    أن   4/12/2008السفير،  ذكرت،    الشيخ نعيم قاسم، اعتبر خـالل لقـاء         "حزب اهللا "نائب األمين العام ل
 تركيـع   ما يجري في غزة هو خطة تجويٍع ممنهجة، هـدفها         "، ان   بيروتتضامني مع غزة، امس، في      

المقاومة والشعب الفلسطيني باتجاه الحلول االستسالمية، إننا اليوم أمام صمود غزة المقاومة نقف بإجالل              
وإكبار تحية لهم وندين الصمت العربي الذي يتحمل المسؤولية عن هذا الحصار، كمـا نـدين التبـاطؤ                  

 . "الدولي الذي سيسجل له التاريخ عاراً على هذه المواقف
ا ينقص العرب أن يتحدثوا عن الحقوق والمظلومية بـدل اللـوم الـدائم للـشعب الفلـسطيني                  ماذ :وقال

ليس مطــلوباً أن يقاتلوا نيابة عن الفلسطينين أو مساندتهم، ولـيس مطلوبـاً أن              : ولمقاومته، بل أقول  
 ". يساعدوهم، ولكن على األقل أن ال يكونوا عوناً إلسرائيل في سياستها

 رسمي يرفض ويضغط ويطالب إسرائيل وكل الدول التي تـساندها لرفـع هـذا               وطالب بموقٍف عربي  
  . وبموقٍف شعبي عربي عام. ةالضغط عن غزة المحاصر

رئيس جبهة العمل اإلسالمي الشيخ فتحـي يكـن، اعتبـر ان       أن   4/12/2008، الوطن، قطر،    وأضافت
رة التي كانت تطلق لحمايـة      السلطة الفلسطينية ومصر شريكان في الحصار على غزة وتساءل عن الغي          

  .أي عار هذا الذي سيسجله التاريخ، والذي سيلحق بالزعماء والحكام العرب: أهل السنة، وقال
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 الشيخ حسن المصري، بتواطؤ بعض األنظمة العربية مـع          "أمل"وندد عضو المكتب السياسي في حركة       
  .إسرائيل في حصار غزة، خصوصا النظامين المصري واألردني

  
  حماس وراء تعثر جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية: غيطالأبو  .41

صرح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، أمس، بأن جهود :  عائشة عبد الغفار-بروكسل 
المصالحة التي قامت بها مصر بين الفلسطينيين لم تحقق هدفها بسبب عدم تحمس حركة حماس 

 خاصة لـ األهرام، أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن طلب وأوضح أبو الغيط، في تصريحات. للمصالحة
منه االستمرار في ممارسة عمله لتحقيق المصالحة، بصرف النظر عن أي مواقف تصدر عن حماس أو 

  .غيرها
  4/12/2008األهرام، 

  
 مصر ال يمكن أن تتحمل قيام إمارة إسالمية على حدودها: مصطفى الفقي .42

قي، رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب المصري، هجوماً شن الدكتور مصطفى الف: القاهرة
وحذر الفقي من أن مصر . كبيراً على حركة حماس، متهما إياها بالتسبب في توقيف الحوار الفلسطيني

لن تتحمل قيام إمارة إسالمية على حدودها الشرقية، مشيراً إلى أن حماس تتصور أنها وريثة الحق 
إننا لسنا ضد حماس، ولكن في إطار الوطنية وتحت العلم "وقال الفقي  .ر غير مقبولالفلسطيني، وهذا أم

وحذر حركة حماس وبعض مسؤوليها الذين . "والوحدة والشرعية الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية
 بمصر، يوجهون انتقادات لمصر، قائال إن المضي قدماً في هذا االتجاه ال يخدم شعبية القضية الفلسطينية

 . "نكران للجميل"ومعتبراً تلك االنتقادات بمثابة 
  4/11/2008الشرق األوسط، 

  
 أزمة الحجاج مسؤولية فتح وحماس: مصر .43

أعربت مصادر دبلوماسية مصرية عن أسفها لتفجر واستمرار مشكلة الحجاج :  أحمد ربيع-القاهرة 
ة الحج، وأن يبلغ االنقسام والخالف الفلسطينيين، وتعثر سفرهم إلى األراضي المقدسة ألداء فريض

وأرجعت تفجر هذه المشكلة إلى الخالفات . الفلسطيني هذا الحد في شأن شعيرة مقدسة مثل فريضة الحج
وأكدت أن المشكلة ال تتعلق باالدعاء . بين حركتي فتح وحماس على التأشيرات وتبادل االتهامات بينهما

نيين حسبما زعمت بعض التقارير اإلعالمية والتصريحات بحدود مصرية مغلقة أمام الحجاج الفلسطي
الصادرة عن بعض رموز حماس، فيما اعتبرتها تهدف الى تصدير المشكلة الى مصر والهروب من 
المسؤولية عنها أمام الرأي العام الفلسطيني، وأنها ترجع الى انعدام ثقة كل من الحركتين باآلخر حيال 

  .توزيعها
  4/12/2008الشرق، قطر، 

  
  ونتعامل مع الحجاج الفلسطينيين كمسلمين.. ال تعنينا حماس وال غيرها: األمير نايف .44

أكد األمير نايف بن عبد العزيز وزير :  مساعد الزياني، طارق الثقفي، علي شراية-مكة المكرمة 
تهم الداخلية السعودي، أن بالده تتعامل مع الحجاج الفلسطينيين كمسلمين، بصرف النظر عن انتماءا

، مشيراً "نحن ال تعنينا حماس وال غيرها، وسنتعامل مع الحجاج الفلسطينيين كمسلمين"السياسية، وقال 
إلى أن السعودية أمنت الزيادة التي طلبها الحجاج الفلسطينيون، وذلك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين 

  .الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز
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لفلسطينيين في أي وقت، في حال وصولهم الى الحج في اليوم الثامن  وأكد أن السعودية ترحب بالحجاج ا
  .من ذي الحجة

  4/11/2008الشرق األوسط، 
  

  بتقديم معونات عاجلة للشعب الفلسطيني  االقتصاد العرب يطالبونوزراء .45
 أمس بمقر األمانة العامة ، وزراء لالقتصاد والمال والتجارة العرب اختتمت5 بمشاركة :محمد مبروك

طالب قد  و. لمجلس الوحدة االقتصادية العربية88  اجتماعات الدورة الوزارية،جامعة الدول العربيةل
الوزراء في ختام اجتماعاتهم الدول العربية واإلسالمية بتقديم معونات غذائية ودوائية ومعدات طبية 

التي يتعرض لها عاجلة للشعب الفلسطيني وبصفة خاصة لسكان قطاع غزة للتخفيف من حدة المعاناة 
   .سكان القطاع من جراء الحصار اإلسرائيلي

  4/12/2008األهرام، 
  

   مصريون يحذرون من مخاطر تهدد القدسمثقفون .46
بجامعة " مركز الشرق األوسط لألبحاث والدراسات"جدد مثقفون مصريون، في ندوة نظمها : القاهرة

د مستقبل القدس في ظل ما تتعرض له عين شمس مساء أمس األول، تحذيراتهم من المخاطر التي تهد
من عملية تهويد من جانب السلطات الصهيونية، مطالبين بمواجهة األمر من خالل العمل على تسليط 
األضواء على تاريخ المدينة وإبراز الوثائق الموجودة في األرشيفات العربية واألجنبية والتي تعزز من 

واعتبر . على أن القدس تمثل رمزا للقضية الفلسطينيةالحفاظ على هوية المدينة المقدسة، مشددين 
رصد وثائقي أمين وعلمي " مناحم كرايم"للحاخام " حمائم في سماء القدس"المشاركون، أن كتاب 

  .للمحادثات التي جرت بين العرب والفلسطينيين حول السالم في القدس
  4/12/2008الخليج، 

  
  من كامل األراضي العربية نسحابها مشروط با"إسرائيل"التطبيع مع  :الغيط أبو .47

 أن مصر ، صباح أمس،الغيط  أحمد أبو المصريأكد وزير الخارجية :الغفار  عائشة عبد- بروكسل
إن هذه الجهود ترتكز ": وقال، ستواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية

 انتخاباتينية وهي تشكيل حكومة وطنية وتنظيم  وافقت عليها جميع األطراف الفلسطمبادئحول أربعة 
تشريعية ورئاسية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر المظلة لجميع حركات التحرير 

 حساب ىتخدم طرفا عل  بقوات أمن فلسطينية الإلحاللهاالفلسطينية وتفكيك جميع المليشيات العسكرية 
 في مداخلته أمام االجتماع المشترك للجنة العالقات الخارجية ،وأوضح أبو الغيط. "ىأطراف أخر

 توفير فترة استقرار ىأن التحرك المصري يرتكز عل" ،ومجموعة المشرق العربي بالبرلمان األوروبي
 وإنهاء الصراع بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف ، الفلسطينية–اإلسرائيلية لمواصلة المفاوضات 

 أن الدول العربية مستعدة  في هذا السياق،وأكد. ""إسرائيل" اتفاق السالم مع ىقة سويا علالفلسطيني للمواف
 بشرط االنسحاب من جميع األراضي العربية المحتلة في "إسرائيل"بشكل كامل لتطبيع عالقاتها مع 

داية قبل  األمر باقتراح تطبيع العالقات في البى تحاول أن تتالف"إسرائيل"أن  الفتاً إلى .1967عام
  . ترفضه األطراف المعنية التفاوض حول إعادة األراضي العربية المحتلة وهو ما

  4/12/2008األهرام، 
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  عواصم عربية تتولى عملية تسويق النسخة األمريكية لمبادرة السالم العربية .48
 مبادرة السالم تشير المعلومات المتوفرة ان عواصم عربية تقوم حالياً بمحاولة إعادة إنتاج: عماد الدبك

التي سبق أن طرحتها الرياض ووافقت عليها قمة بيروت ضمن صيغة جديدة معدلة تأخذ في االعتبارات 
وتوضح المعلومات التي سربتها مصادر أمريكية أن ورشة . التحفظات األمريكية اإلسرائيلية إزاء الخطة

 وخبراء في شؤون الشرق عمل بدأت أعمالها قبل أسبوعين في واشنطن بمشاركة شخصيات رسمية
والواليات المتحدة، وشخصية فلسطينية مع اثنين " إسرائيل"األوسط من السعودية ودول عربية أخرى و

المبادرة العربية، وتطويرها، لتكون أساسا للعملية السلمية الشاملة التي ) تعديل(من مستشاريه، من اجل 
  . ستنطلق مع والدة االدارة االمريكية الجديدة

سب المعلومات، تهدف ورشة العمل هذه الخروج بمسودة تطرح فيما بعد في اجتماع قمة يشارك فيها وبح
القادة العرب، أو على مستوى وزراء الخارجية العتماد التعديالت، وتعرض في نفس الوقت على الجانب 

  .االسرائيلي للمصادقة عليها
  2/12/2008السبيل، األردن، 

  
  تتصاعد في مصر" إسرائيل " وقف تصدير الغاز لـمعركة .49

كانون األول الجاري موعدا لنظر /  ديسمبر16حددت محكمة القضاء اإلداري المصري جلسة : القاهرة
استشكال تقدم به نشطاء مصريون ضد الطعون التي دفعت بها الحكومة المصرية على قرار المحكمة 

س، اعتزامهم اللجوء إلى خطوات وأعلن نشطاء وبرلمانيون، أم". إسرائيل"بوقف تصدير الغاز لـ 
تصعيدية ضد محاوالت الحكومة عرقلة تنفيذ الحكم القضائي، من بينها تنظيم مسيرة سلمية إلى القصر 

  .الرئاسي بعابدين لمناشدة الرئيس حسني مبارك التدخل لتنفيذ قرار المحكمة
  4/12/2008الخليج، 

  
  "إسرائيل"تجز بـالندوة العالمية تسهم في كلفة الدفاع عن سعودي مح .50

، أن تسهم في دعم تكاليف هيئة الدفاع عن المواطن "الندوة العالمية للشباب اإلسالمي"قررت : الرياض
السعودي عبدالرحمن بن محمد العطوي المعتقل في أحد السجون اإلسرائيلية منذ نحو أربعة أعوام، وقال 

هيئة الدفاع عن المواطن السعودي المحتجز إن قرار دعم تكاليف : "األمين العام للندوة صالح الوهيبي
  ".لدى سلطات االحتالل الصهيونية، انطلق من واجب الندوة ودورها اإلنساني

  4/12/2008الحياة، 
  

   تنتظر رداً على أسئلة عن األرض بعدما ردت على أسئلة إسرائيلية عن األمنسورية .51
 المفاوضات غير المباشرة بين سورية من مصدر مطلع على" الحياة"علمت :  رندة تقي الدين-باريس 

، ان الجانب التركي الذي يقوم بدور الوسيط في هذه االمفاوضات اقترح مواصلة العمل على "إسرائيل"و
وقال إنه كان على سورية . دفع المسار من خالل اجابة كل من الطرفين على أسئلة يحدددها اآلخر

اإلجابة على ستة أسئلة سورية حول " إسرائيل"وعلى اإلجابة على ستة أسئلة إسرائيلية حول األمن، 
وأضاف المصدر أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ابلغ األتراك إن سورية تعلمت الدرس . األرض

، كونها السبب في فشل مفاوضات 1967يونيو /  حزيران4من الماضي وتريد معالجة مسألة خط 
واوضح . 2000ميركي السابق بيل كلينتون في جنيف العام الرئيس الراحل حافظ األسد مع الرئيس األ

إال بعد " إسرائيل"أن سورية أرسلت ردها على األسئلة اإلسرائيلية، وطلبت من األتراك عدم تسليمها الى 
أن تعطي األخيرة ردها على األسئلة السورية، وأنها إذا حصلت على اجابة مرضية تفتح الطريق 

وذكر المصدر أن األتراك واإلسرائيليين اقترحوا عقد جولة سادسة . باشرةللتحرك نحو المفاوضات الم
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من المفاوضات غير المباشرة من دون أن يكون أي من الجانبين حصل على رد اآلخر، وذلك إلظهار 
النيات الحسنة لإلدارة األميركية الجديدة، لكن سورية رفضت العودة إلى التفاوض قبل الحصول على رد 

  ".إسرائيل"
  4/12/2008الحياة، 

  
   لقضيتي القدس والالجئينتسهيليةأوروبا تبحث أفكارا  .52

يجتمع وزراء خارجية االتحاد األوروبي االثنين القادم في بروكسل، وعلى  :ميشال أبونجم - باريس
جدول أعمالهم مجموعة من المواضيع التي تتناول إقرار استراتيجية تحرك االتحاد في الشرق األوسط، 

 - اإلسرائيلية والعالقات المتوسطية، وتحديدا رفع مستوى العالقات األوروبية -وضات الفلسطينية والمفا
األول يتناول رغبة اوروبا بلعب دور سياسي : جتماع على خلفية جدل مزدوجهذا االويأتي  .اإلسرائيلية

تريد حيث سرائيلي، في الشرق األوسط، وتحديدا في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني واإل
 متابعة المفاوضات الثنائية، واإلشراف على تطبيق ما تنص عليه ىأوروبا، أن تلعب دورا على مستو

 للعثور على حلول لقضايا الوضع النهائي، وتوفير قوة "تسهيلية"خارطة الطريق من جهة، وطرح أفكار 
 الجانب األوروبي أن كما يرغب.  منهادولية تنتشر في المدن الفلسطينية لتسهيل انسحاب اإلسرائيليين

 وتؤشر .نيسان من العام القادم/  اإلسرائيلية حيز التنفيذ في شهر أبريل-تدخل العالقة الجديدة األوروبية 
 في عالقاتها مع االتحاد "إسرائيل"لقفزة الهائلة التي ستحققها إلى ا حول هذا الموضوعالنص مسودة 

خطوة بأية شروط تتناول وضع الفلسطينيين والتصرف اإلسرائيلي األوروبي، الذي ال يربط هذه ال
 بموضوع ما يختصأما  ."إسرائيل"ـالميداني والتقدم على درب السالم، ما يمكن اعتباره هدايا مجانية ل

 ولكن غير مباشرة الى حماس، إذ ، في مسودة النص الخاص بذلك، إشارة الفتةهناكمسار السالم، فإن 
 فيها حماس أو من يمثلها، تشاركحتى لو  عن استعداده لدعم أية حكومة، وروبي الجانب األيعرب

، ما يشكل تراجعا عن الشروط التي "إسرائيل"تحترم التزامات منظمة التحرير وتدعم التفاوض مع 
  .وضعتها أوروبا من أجل العمل مع حكومة حماس عقب االنتخابات التشريعية السابقة

  4/11/2008الشرق األوسط، 
  

 حماس الغرب أخطأ حين قطع عالقته بحكومة : سويسريخبير  .53
قال الخبير السويسري جبرئيل جاليس وهو باحث مختص من جامعة سويسرا في  : فلسطين-  سويسرا

 إن العالم الغربي أخطأ حين قاطع الحكومتين الفلسطينيتين اللتين تشكلتا بعد فوز ،دار األمم المتحدة
 إن اتفاقية أوسلو  من جهة أخرىقالو . الذي جعل االزمات تتفاقم أكثر وأكثرحماس باالنتخابات، األمر

ان اوضاعهم قبل اوسو كانت افضل مما هي عليه يؤكدون  السكان الفلسطينيون ، بدليل أنلم تعد فاعلة
 ."إسرائيل" عاماً من توقيع اتفاقية التفاهم مع 15اآلن بعد 

  4/12/2008 ،صحيفة فلسطين
 

    ي محادثات مع الفلسطينيين واإلسرائيليين تجربريطانيا .54
قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس إن بريطانيا ستجري محادثات :  لندن -رويترز 

منفصلة مع زعماء فلسطينيين وإسرائيليين في لندن هذا الشهر لبحث الوضع السياسي واالقتصادي في 
رئيس الوزراء  كالً من بروان ونأ  البريطانيةيةمتحدثة باسم وزارة الخارجوأوضحت . المنطقة

اإلسرائيلي ايهود أولمرت ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض سيبحثون تنشيط االقتصاد الفلسطيني 
  .2009وفرص السالم في عام 

  4/12/2008عكاظ، 
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  في أريحاللشرطة مليون يورو لبناء مركز 3.25 األوروبي يساهم بمبلغ االتحاد .55

 3.25مكتب المفوضية األوروبية في القدس، عن مساهمة بمقدار مسؤول أعلن ديكينسون : وفا – القدس
 .مليون يورو لغرض بناء وترميم مركز التدريب الشرطي لصالح الشرطة المدنية الفلسطينية

ي مكتب شرطة االتحاد األوروبي لتنسيق الدعم إلى الشرطة الفلسطينية، هبعثة أن تجدر اإلشارة إلى  و
بعثة مدنية شرطيةتركز على اإلصالحات بعيدة المدى وتوفر دعما إلى السلطة الفلسطينية في إقامة 

 .ترتيبات شرطية مستدامة وفعالة في إطار الملكية الفلسطينية
  4/12/2008الحياة الجديدة، 

  
  حماس كشفت عن وجهها الحقيقي .56

  افتتاحية األهرام
ة ثالثة أيام، إال أن الحجاج الفلسطينيين لـم يـصلوا ألن             الرغم من أن مصر فتحت معبر رفح لمد        ىعل

ميليشيات حركة حماس منعتهم من العبور بدعوي إثبات أحقيتها في إعطاء تأشيرات الحج للفلـسطينيين               
  .في غزة

ومن ثم فإن من لم يحصل علي تأشيرة الحج من الفلسطينيين عن طريق إدارات الحكومة المقالة في غزة                  
  . إكمال طريقه إلي بيت اهللا الحرام في مكة وإلي جبل الرحمة في عرفاتممنوع قسريا من

بل استخدم رجال حماس وميليشياتها القوة، وضربوا المسنين، فأراقوا الدماء علـي مالبـس اإلحـرام،                
وأطلقوا الغاز المسيل للدموع واألعيرة النارية علي حافالت تقل الحجاج داخل قطاع غزة، لمنع وصولهم               

  . منهم بإصابات متفرقة13عبر، مما أدي إلي إصابةإلي الم
وبهذا السلوك األحمق وغير المسئول، تكون حركة حماس اإلسالمية قد كشفت عن وجهها الحقيقي، فهي               
التي اغتصبت السلطة باسم الدين، وعطلت أحد أهم أركان اإلسالم، ومنعت آالف الفلسطينيين مـن أداء                

  .رحمن، ومنعتهم من إكمال أركان دينهمفريضة الحج، واعتدت علي ضيوف ال
، وال أحد كان يمكن أن      1967إن إسرائيل لم ترتكب مثل هذا الفعل منذ احتاللها األراضي الفلسطينية عام           

يتخيل أن تقدم حماس علي مثل هذا التصرف، وهي التي تدعي أنها حركة إسالمية وأنها تحكـم بـشرع        
  !!اهللا

  .تديه طوال سنواتلقد سقط القناع الذي ظلت حماس تر
أي ضمير مسلم عربي فلسطيني هذا الذي يسمح للسياسة بالقيام بإجراءات المنـع القـسري للمـسلمين                 

  !الفلسطينيين من إتمام الفريضة اإلسالمية؟
أي ضمير هذا الذي سمح لهذه الحركة وعناصرها وحكومتها المنحلة منع الحجاج الفلسطينيين من تأديـة         

  !فريضة الحج؟
لكننا .. وال نعارضها لمجرد أنها حركة إسالمية كما يقول المدافعون عنها         ..  خصومة مع حماس   لسنا في 

نعارض وبشدة خلط الدين بالسياسة، واستخدام النصوص الدينية المقدسة في حيل وأالعيب سياسية تفقدها              
  .قداستها

ـ     .. لقد فتحت مصر المعبر    ج الحاصـلين علـي      حجا 3105وقدمت كل التيسيرات والتسهيالت لمرور ال
 أتوبيسا سياحيا لنقلهم من معبر رفح البري إلي مطار القاهرة           22تأشيرات، ووفرت وزارة النقل المصرية    

الدولي، كما تم تطوير الحجر الصحي في المنفذ البري وزيادة عـدد األطبـاء، ومـضاعفة األجهـزة                  
نيين، لكن حماس لم يعجبها أن يحج       واألدوات الطبية الستيعاب العبور المكثف والمنتظر للحجاج الفلسطي       

وهم الذين رفضوا أن يتوجهوا إلي الضفة للحصول علي تأشـيرات           .. أهالي الضفة، وال يحج أهالي غزة     
  .الحج
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ولم تتوان عن تقديم كل ما تستطيع، وال توجد علي مصر أي مسئولية في هذا اإلطار،                .. لم تقصر مصر  
 .كن ألحد أن يطلب منها جهدا أكثر من ذلكوال يم.. وال يمكن أن تبذل أكثر مما بذلت

  3/12/2008األهرام، 
 

   تصل إلى طريق مسدودالفلسطينيةالمصالحة  .57
 بشير موسى نافع  
حاولت طوال عدة شهور، مرة تلو األخرى، المساهمة في نشر أجواء تفاؤل تمهد للحوار الفلسطيني 

خفق قبل ساعات قليلة فقط من اجتماع ما حدث أن مشروع المصالحة قد أ. ولمصالحة فلسطينية وطنية
على المستوى المصري، ال يمكن بأية حال من األحوال التقليل من . القوى السياسية الفلسطينية بالقاهرة

حجم الفشل، فالدولة العربية الكبرى لم تستطع في النهاية تحقيق األهداف الرئيسة من جهودها المستمرة 
ن الفتاً أن مجلس الجامعة العربية المنعقد على مستوى وزراء على المستوى العربي، كا. منذ شهور

الخارجية لم يقم بتوجيه اللوم لحركة حماس وتحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطنية، كما كانت السلطة 
أما على المستوى الفلسطيني، فالواضح أن األمور تتجه نحو مزيد من . الفلسطينية في رام اهللا ترغب

ستئناف مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تغييرات جوهرية في مقاربة قيادة السلطة االفتراق، وأن ا
 . والدول العربية التي تدعمها لألمور

الحقيقة أن ما وقع كان فشالً ذريعاً ولم يكن . ما أعلنته القاهرة كان تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني
ظهار الفشل وكأنه نتيجة خالفات حول ما حرص عليه معسكر السلطة الفلسطينية كان إ. تأجيالً

اإلجراءات، بمعنى عدم االتفاق حول الكيفية التي ستنظم انعقاد الحوار، ومسائل مثل الصفة التي يحملها 
عباس، ومثل حضور عباس جلسات الحوار، وكلمة خالد مشعل، رئيس مكتب حماس السياسي، في 

 الفشل كان نتيجة للخالف حول قضايا أبعد وأعمق، الحقيقة، أن. الجلسة االفتتاحية للحوار، وما شابه
هذا الخالف، هو ما يثير . خالف يتعلق بتصورين مختلفين تماماً للقضية الوطنية والنهج الذي تمضي إليه

أسئلة حول الدور الذي تعهدته القاهرة، وما إن كان هذا الدور قد أسهم في النهاية في إفشال الجهد 
 .المصري ذاته
 للحوار الوطني الفلسطيني، عقد المسؤولون المصريون على مدى أسابيع لقاءات استطالع في التمهيد

وقد بدا في اختتام اللقاء مع وفد حماس أن الموقف المصري اتسم . شملت جميع التنظيمات الفلسطينية
ل خمسة بمرونة وتفهم بالغين، السيما بعد أن وافقت القاهرة على أن الحوار الفلسطيني البد أن يشم

الملفان اللذان أضيفا خاصان ببحث برنامج زمني إلعادة بناء . ملفات، ال ثالثة فقط كما اقترح وفد فتح
منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، وبحث اإلجراءات السياسية والقانونية التي تعهدتها السلطة في رام 

حال، أن الملفات الخمسة ستوزع على وقد أعلن، على أية .  في قطاع غزة2007اهللا بعد أحداث يونيو 
لجان خمس، وأن االتفاق المتالزم حول جميع الملفات محل البحث شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق 

ولكن ما إن انتهت المشاورات المصرية مع األطراف الفلسطينية المختلفة حتى أصدرت . فلسطيني شامل
البعض تصور الورقة .  رافقتها إيحاءات متفاوتةالقاهرة ورقة تحت عنوان المشروع الوطني الفلسطيني،

المصرية مجرد مسودة مقترحة للمتحاورين، ولكن مثل هذه الفرضية تصطدم مع ما كان قد اتفق عليه 
المخاوف من أن تكون الورقة المصرية هي . من ملفات ولجان لمناقشة جميع المسائل محل االختالف

رة على التوصل إليه، دفعت أغلب التنظيمات الفلسطينية إلى بالفعل مسودة االتفاق الذي ستعمل القاه
ولكن القاهرة لم تتعامل مع أي من هذه . إرسال مالحظاتها على الورقة والمطالبة بتعديالت أساسية فيها

 .المالحظات، وأعلنت، وإن في صورة غير رسمية، أن الورقة المصرية نهائية
من موعد انطالق الحوار إلى إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة هذا بالطبع ما دفع حماس قبل أيام قليلة 

ليس من الواضح ما الذي جرى خالل لقاء وفد حماس األخير مع . المخاوف المتعلقة بالورقة المصرية
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ما أشيع . المسؤولين المصريين، ولكن سياق األحداث الالحقة يشير إلى أن الوفد لم يحقق النتائج المتوخاة
لقاهرة تخلت عن الورقة محل الجدل، وأنها تخلت إضافة إلى ذلك عن شرط التالزم بين بعد ذلك، أن ا

خالل اليومين التاليين، عقدت حماس والجهاد والجبهة الشعبية . اتفاق اللجان كافة على الملفات الخمسة
 ُأخذ بالفعل في والصاعقة اجتماعاً رباعياً في دمشق، واألرجح أن قرار مقاطعة الحوار قد) القيادة العامة(

كان األولى أن يبدأ المتحاورون في بحث المسائل محل الخالف، صغيرها وكبيرها، ومن . هذا االجتماع
ولكن ما تقرر كان أن يصدر بيان أولي في نهاية اللقاء االفتتاحي، لتتبعه اللجان . ثَم ينتهون إلى االتفاق

 .انة لالتفاق حول جميع القضايا محل البحثفي عملها، الذي قد يستمر أسابيع طواال، من دون ضم
المسألتان األهم في كل هذا االضطراب هما مسألة تفويض عباس بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني 

أهمية هاتين المسألتين أن من الصعب، . كله، وتلك الخاصة بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
فإعادة . لتوصل إلى مصالحة وطنية فلسطينية من دون االتفاق عليهماإن لم يكن من المستحيل، تصور ا

توحيد الضفة والقطاع والعمل على إعادة تنظيم األجهزة األمنية، أو االتفاق على تشكيل حكومة جديدة، 
ولكن ميزان القوى في الساحة الوطنية . من السياسيين أو التكنوقراط، ليست شأناً صعباً وال معقداً

. ية آخذ في التغير منذ سنوات، وسيطرة حماس على قطاع غزة ليست المظهر الوحيد لهذا التغيرالفلسطين
في صورتها الحالية، في مجلسها الوطني، وفي لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي، منظمة التحرير 

 أسماء الفلسطينية ال تعكس حقيقة الساحة الوطنية وال تمثل قوى واتجاهات هذه الساحة، ناهيك عن
العشرات ممن توفاهم اهللا من أعضاء مؤسسات المنظمة المختلفة، والعشرات اآلخرين الذين يتم تجاهلهم 

فهل ثمة استعداد . ألن مواقفهم وآراءهم ال تتفق ومواقف وآراء الرئيس عباس والمجموعة الملتفة حوله
؟ هل تعتزم قيادة السلطة فعالً 2005جدي للتعامل مع هذا الملف، المؤجل منذ تفاهمات القاهرة في ربيع 

البدء في إجراءات عملية لبحث كيفية ومدى ووسائل إعادة بناء المنظمة؟ وهل لدى الدول العربية 
الرئيسة االستعداد لقبول متغيرات جوهرية في هيكل وبنية ومساحة تمثيل المنظمة، حتى لو أدت هذه 

 مة التحرير؟المتغيرات إلى متغيرات في البرنامج السياسي لمنظ
. وبالمثل، فبعد أكثر من عام على إطالق مسار أنابوليس، ثمة هواجس متزايدة تحيط بالعملية التفاوضية

خلفية الرئيس عباس وإيمانه المطلق بأن خيار التفاوض هو الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين، استهتاره 
رائيلية، التسريبات المتزايدة حول حجم المتكرر بمقاومة شعبه، صمته عن االعتداءات والتجاوزات اإلس

التنازالت التي قدمها المفاوض الفلسطيني فيما يتعلق بالحدود وبالتواجد اإلسرائيلي في مناطق مختلفة من 
بأن ) الذي ال يحسب على الدول الراديكالية، على أية حال(الضفة الغربية وبحق العودة، وشكوك األردن 

كل ذلك يجعل التفويض الوطني .. رائيلية تتجه نحو سيناريو الوطن البديل اإلس–المفاوضات الفلسطينية
مصالحة فلسطينية تقوم على أساس تفويض أعمى للرئيس . لعباس بالتفاوض مخاطرة ما بعدها مخاطرة

إن كانت المصالحة هدفاً حقيقياً لألطراف المعنية، فالبد من وجود آلية . عباس هي مصالحة مستحيلة
حدداً للمفاوضات، تحدد المطالب الوطنية األساسية التي ال يسمح بالتنازل عنها، وتجعل تضع سقفاً م

االفتراض بأن رئاسة . الجسم السياسي الفلسطيني على اطالع كاٍف ومستمر على مجريات التفاوض
عر عباس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤهله لتفويض وطني، والذهاب بعملية التفاوض إلى حيث استش

ليس فقط ألن اللجنة التنفيذية للمنظمة تفتقد الكثير من الشرعية، بل . ضرورة، لم تعد فرضية صالحة
 . أيضاً ألن االنقسام الفلسطيني حول النهج واألهداف السياسية ال يمكن تجاهله

  4/12/2008العرب، قطر،  
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  هل تنقل المشهد السياسي إلى مرحلة جديدة؟ : حماس .58
  ةإبراهيم غرايب

تشجع العالقات الجديدة بين حماس والحكومة األردنية على تأكيد استنتاجات سابقة كان الخوض فيها 
مغامرة تحليلية، وهي أن الحركة اإلسالمية في المنطقة العربية وبخاصة في مصر وربما في سورية 

ن ذلك بالتحديد ما ستقدم على عالقات تنسيق وتعاون مصالحة مع إسرائيل والواليات المتحدة، وربما يكو
يقلق النظام السياسي في مصر، ويفسر موقفه الحالي من حماس والحوار الذي ترعاه مصر بين حماس 

، ثم قدرتها 2006وفتح، ويفسر أيضا المشاركة الواسعة لحماس في االنتخابات التشريعية التي جرت عام 
، وتوالت األحداث والتصريحات على الصمود والبقاء وتصفية سلطة فتح وأجهزتها األمنية في غزة

  .والتسريبات الكثيرة حول لقاءات ومفاوضات وتراتيب إقليمية متوقعة بمشاركة حماس
وربما كان تصريح عضو مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من 

ية في فلسطين، كحل نهائي للصراع أن جماعة اإلخوان المسلمين تؤيد تأسيس دولة علمانية ثنائية القوم
العربي ـ اإلسرائيلي، إشارة واضحة الى التصورات والمسارات الممكن أن تشارك الحركة اإلسالمية 

  .فيها
تصريح أبو الفتوح يعبر عن سقف أعلى بكثير مما تقبل به حركة حماس اليوم، ولكن المسألة األساسية 

لكل مواقفها وتحوالتها، في ) وعلى شيك بياض(الميا مطلقا من وجهة نظر حماس هي أنها تريد تأييدا إس
المقاومة والمصالحة والتسوية، وأن تصوغ هي موقف الحركات اإلسالمية والعرب والمسلمين بعامة 
ورؤيتها للقضية الفلسطينية، بمعنى أن مركزية القضية الفلسطينية وواجب المشاركة اإلسالمية فيها 

  .يقتصر على تأييد حماس
كن حجم التحوالت في اتجاه حركة حماس كان انقالبا في البوصلة، وربما إلغاء لدورها، فقد حولت ول

حماس بنفسها القضية الفلسطينية إلى شأن فلسطيني إسرائيلي، ولم تعد قضية عربية أو إسالمية إال 
 أمرا خياليا أن بمقدار المقتضيات الجغرافية السياسية، وهذا ما أدركه جميع العرب والمسلمين، وأصبح

تجعل حماس من انتخابات بلدية خان يونس أو تشكيل الحكومة واألجهزة األمنية في فلسطين قضية 
مقدسة يجب أن تشغل المسلمين وتحركهم أكثر من غيرها من القضايا، ولم يعد الصراع ولم يكن ابتداء 

في العالم والتي يكون صراع وجود وإنما صراعا ال يختلف عن غيره من االختالفات والصراعات 
العرب والمسلمون طرفا فيها، وقد رأينا بالفعل الحركة اإلسالمية في العراق وأفغانستان وتركيا وسورية 
والمغرب وفي أوروبا والواليات المتحدة تنشئ رؤيتها وبرامجها وأفكارها باعتبارها جماعات وأحزاب 

  .سياسية واجتماعية وطنية
زمن مناقشة مواقف الحركة اإلسالمية المتوقعة من قضايا الديموقراطية وسيكون حديثا عفا عليه ال

والحريات وحقوق اإلنسان والقضايا االجتماعية وتطبيق الشريعة اإلسالمية، فهي مسائل لن تحسم 
الموقف من الحركة اإلسالمية كما يبدو في وسائل اإلعالم، فالحركة اإلسالمية أوال وأخيرا هي جماعات 

تماعية تعبر عن تفاعالت سياسية واجتماعية وستتحرك وتتصرف كما األحزاب والجماعات سياسية واج
  .وفق ما يعيد انتخابها ويحافظ على بقائها في موقع التأثير في المجتمع والدولة

حركة حماس تخوض حوارا مع الغرب منذ قيامها، وربما تكون هذه العالقة قد تغيرت مع سلوك حماس 
سكري، ولكن التسريبات اإلعالمية ظلت مستمرة حول الحوار والتفاوض مباشرة أو في مسار العمل الع

من خالل وسطاء مع إسرائيل وأوروبا والواليات المتحدة، بل إن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت 
 عن مخاوفها وقلقها من مفاوضات تجري بين حماس وإسرائيل، وال يعقل بالطبع أن يكون 1996عام 
ف العمليات العسكرية وإجراء االنتخابات البلدية والتشريعية الفلسطينية من دون مفاوضات وتنسيق مع وق

فالدول والجماعات ال يمكنها، حتى في العالم . إسرائيل والواليات المتحدة وأوروبا ومصر واألردن
  .تصاالتها ومصالحهااالفتراضي واإلنترنت، إجراء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية بمعزل عن تنسيق ا
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والتغاضي األميركي واإلسرائيلي عن نتيجة االنتخابات التشريعية الفلسطينية ثم تشكيل حكومة فلسطينية 
بقيادة حماس، ثم االنفراد بغزة، وأخيرا التنسيق والحوار الجاري بين حماس واألردن، يعني أن حماس 

صر وسورية للدخول في شراكة سياسية جديدة، تفتح المجال للحركة اإلسالمية في العالم وبخاصة في م
  .ويعني أيضا أن حماس كانت تشارك نيابة عن الحركة اإلسالمية في اإلعداد لترتيبات فلسطينية وإقليمية

والحال أنه جرت تحوالت واسعة في المشهد السياسي العربي ترشح الحركة اإلسالمية لتكون شريكاً 
ميركية في العالم اإلسالمي، فاالنتخابات العراقية والمصرية سياسياً مهماً للواليات المتحدة األ

والفلسطينية، وقبلها تركيا وأفغانستان، والحوارات الجارية بين الواليات المتحدة والحركة اإلسالمية، 
والمراجعة السياسية واإليديولوجية التي تجريها الحركة، وتمثلت في المشروعات والرؤى اإلصالحية 

 قدمتها جماعة اإلخوان المسلمين في مصر وسورية واألردن، وغير ذلك كثير يؤشر على الجديدة التي
اتجاهات قادمة في عالقة الحركة اإلسالمية ودورها المتوقع والممكن في استئناف الحالة السياسية دون 

  .تغييرات جوهرية في المصالح والمواقف والعالقات الدولية
تأسيس حياة سياسية ديموقراطية وإقامة سيادة وطنية وإعادة األمن فإن في ) نسبياً(وإذا نجح العراقيون 

العالقات األميركية العربية ستكرس فلسفة وأسساً جديدة مختلفة عما استقرت عليه طوال نصف القرن 
الماضي، ألن العراق سيكون المسرح األول للحكام الجدد في الوطن العربي، وسيكون نموذجاً يمكن 

  .عربتعميمه على ال
والجديد في هذا النظام السياسي الجديد أنه يتيح المجال للحركة اإلسالمية لمشاركة واسعة ورئيسة بعد 
عقود من اإلقصاء والتهميش، ويؤسس لعالقة جديدة مع الواليات المتحدة، وفي الوقت نفسه ستواصل 

ية واإلقليمية من دون مواصلة الواليات المتحدة سياساتها السابقة تجاه إسرائيل والنفط والقضايا الدول
المغامرة السابقة القائمة على دعم أنظمة سياسية غير ديموقراطية، وستجد المجتمعات العربية أنها كسبت 

  .نسبياً
مجلس «وربما تكون السياسات واألولويات األميركية نفسها تشهد تحوالت إستراتيجية أيضاً، ففي كتابه 

 نتائج دراسات مسحية واستقصائية الستكشاف أولويات الواليات يعرض ديفيد روثكوف» إدارة العالم
  .المتحدة األميركية القادمة بالنسبة الى أقطار العالم

وكانت نتائج الدراسات أن الدول الخمس والعشرين ذات األولوية للواليات المتحدة األميركية تأتي في 
يطانيا، الهند، باكستان، االتحاد األوروبي، روسيا، إيران، اليابان، بر: مقدمها الصين، ثم حسب الترتب

 في هذه القائمة، وتأتي مصر في المرتبة 16السعودية، فرنسا، كندا، العراق، وتشغل إسرائيل المرتبة 
  .25 وإندونيسيا في المرتبة 24

وعلى مدى السنوات العشرين القادمة فإن درجات القائمة التي تضم األقطار الخمسة والعشرين ذات 
وصعدت ) في المرتبة الثالثة(لوية لم تتغير، ولكن هبطت إيران إلى المرتبة السابعة لتحل محلها الهند األو

وهبطت . 12 إلى الرقم 24 كما صعدت مصر من الرقم 6السعودية في درجة االهتمام لتشغل الرقم 
  .18 إلى الدرجة 16إسرائيل من الدرجة 

ج نفسها على نحو يتفق مع مرحلة تشكل فيها الحكومات هل ستقدم الحركة اإلسالمية على إعادة إنتا
القادمة أو تكون شريكاً رئيساً فيها؟ يتوقع أن تقبل الحركة اإلسالمية بالواقع السياسي واالستراتيجي في 
المنطقة والقائم على المصالح األميركية والقبول بإسرائيل في المنطقة، وربما الدخول في حاالت من 

  . والتفاهم معها أيضاًالشراكة والتعاون
لقد اتجهت القضايا الكبرى التي اشتغلت بها الحركة اإلسالمية مثل القضية الفلسطينية والعراق 
وأفغانستان إلى ترتيب وتسويات قبلت بها الحركات اإلسالمية المعنية بها مباشرة، وهي الحركات 

ه القضايا، والدخول في مشروعات اإلسالمية المشتغلة في هذه األقطار، وهذا سيؤدي إلى تحييد هذ
  .وبرامج وطنية محلية بغض النظر عن عدالة التسوية التي آلت إليها القضايا الكبرى
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وربما تكون الحركة اإلسالمية في مصر هي األقدر على إعادة صياغة نفسها على نحو يكيف أوضاعها 
 واجتماعية وسياسية محلية وتمتلك رؤى مع المرحلة السياسية المتوقعة، ألنها شغلت مبكراً بقضايا وطنية

وبرامج وطنية، وتعبر عن الطبقات الوسطى في المجتمع، ولكن الحركة اإلسالمية في األردن تحولت 
تركيبتها العضوية والتنظيمية والسياسية إلى التعبير عن المجتمع الفلسطيني في األردن، ولن يكون سهالً 

بر عن طبقاته الفاعلة والمؤثرة في جميع أنحاء المجتمع والدولة، عليها أن تتحول إلى حركة مجتمعية تع
وستتحول إلى منظمة فلسطينية أردنية تعبر عن مطالب المواطنين من أصل فلسطيني، وسيؤثر هذا 
التحول في التماسك الداخلي للحركة اإلسالمية في األردن ويعرضها للتفسخ، وبالطبع فإن الحركة 

 على صياغة خطاب جديد يقدم تفسيرات ورؤى تغطي المرحلة القادمة وال اإلسالمية قادرة نظرياً
يتعارض مع الفكر اإلسالمي الذي تقوم عليه الحركة، ولكنه ليس تحوالً سهالً ولن يمر بال تكاليف كبيرة 

  .ومؤلمة
ات ألنها ستكون مشتركة بين معظم الناس وتمثل قاعدة عامة للمجتمع» اإلسالمية«وربما تنتهي حالة 

كلها ال تتميز بها حركة أو جماعة معينة، وسيكون أساس تشكيل األحزاب والجماعات واالختالفات بينها 
هو البرامج المتعلقة باحتياجات الناس والمجتمعات والضرائب والحريات والموارد، وسيكون االختيار 

  .ديولوجياتها العامةبين هذه الجماعات واألحزاب على أساس برامجها التفصيلية وليس أفكارها وأي
  4/12/2008الحياة، 

  
  أوباما وسيناريوهات السياسة الخارجية تجاه المنطقة العربية .59

 أشرف نافذ أبوسالم 
إن المتتبع للسياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، سيـصل               

عضوياً باألمن القومي األمريكـي كونهـا قاعـدة         إلى أن أمن ومستقبل الدولة العبرية مرتبط وجدانيناً و        
استراتيجية لها في المنطقة العربية، وكذلك منع وصول الشعب الفلسطيني إلـى مرحلـة إقامـة دولتـه                  
المستقلة وتحقيق مصيره بإرادته ، فقط تبقى القضية ما بين الجئين وأكثر من الجئين، ويتبع ذلك مبادئ                 

 في منع وتحكم دولـة واحـدة فـي          -1ة األمريكية بشكل عام تتمثل      راسخة وثابتة في السياسة الخارجي    
 الحفاظ على أمن واسـتقرار نـصف        -3 المحافظة على توازن القوى في منطقة شرق آسيا          -2أوروبا    

الكرة الذي توجد فيه أمريكيا ؛ وأيضاً المحافظة على النصف األخر الذي ستتواجد فيه؛ فالعالم والفـضاء         
خاضع للسيادة األمريكية وبالتالي لو أردنا استكشاف نهايـة الحـدود           "   المتواضعة   "الخارجي بقناعتهم   

تـأمين  -5حماية األرواح والمقدرات األمريكية في كل العالم        -4األمريكية سوف نقع من الكرة األرضية       
ـ      -6وصول الموارد الطبيعية خصوصا من منطقة الخليج العربي          ة   الحفاظ على ريادة الواليات األمريكي

فالمثل والقـيم   " األمركة  "  تعزيز القيم والمثل األمريكية    -7في األسواق العالمية والتجارة الحرة الدولية       
وتحـرث أرضـها    .. بمثابة أداة لتحقيق المصالح األمريكية، فأمريكا ال تنظر للمستقبل ولكنها تـصنعه             

 .بعجولها 
 ) The Zionist lobby(لى اللوبي الـصهيوني  وسيدفع أوباما فاتورة باهظة الثمن رغماً عن أنف أبيه إ

الذي دعمه ووقف بجانبه، ليس لسواد عيونه في حملته االنتخابية التي جعلت منه الرجل األول فى العالم                 
؟؟ كيف ستتحرك يا أوباما وألغام       !!، فأي ثمن سوف تدفع يا أوباما بل  أي ثمن سندفع نحن جراء  ذلك                 

ليزرية تنتشر أمامك كحبات الرمال وجميعها تنذرك بعدم الـضغط علـى            اللوبي الصهيوني الحمراء وال   
مشروعهم وطفلهم المدلل دولة االحتالل اإلسرائيلي  وإال سيكون مصيرك  الهالك ؟؟ للعلم لقـد اختـار                  

النائـب رام   " اوباما رئيس  هيئة أركان البيت األبيض شخصاً إسرائيلياً يهودياً صهيونياً محارباً اسـمه               
فقد تطوع إيمانويل بالعمل في قاعدة للجيش اإلسرائيلي  في حرب الخليج األولى فـي العـام        " يل    إيمانو

التسعة عـن   ) Congress( ، وكان العضو الديمقراطي الوحيد من مجموعة أعضاء الكونغرس             1991
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يـت  فهو الرجل الثاني فـي الب      ." 2003والية إلينوي الذي صوت لصالح الحرب على العراق في العام           
أن يدرس الحقائق ثم يقول للرئيس تعلم ياسيادة الرئيس أنه ليس من السهل إبالغـك               " األبيض  ووظيفته    

مشروع أمريكي وحليـف اسـتراتيجي      ) "إسرائيل(دولة  "والواقع هو أن    " . بهذا، ولكن هذا هو الواقع        
ريق  يحـسد عليـه مـن        يبدو أن أوباما يتمتع بقسط وافر من الدهاء والخبث فقد أحاط نفسه بف            . مقدس

اليهـودي  " دينس روس منسق عملية السالم في الشرق األوسـط األسـبق            "الصهاينة فهو سيعيد تعيين     
يمتلك هذا الفريق معرفة وخبرة واسعة فـي شـئون          . الصهيوني الموالى لحكومة  االحتالل  قلباً وقالباً         

 بإمكان هذا الفريـق تقـديم مبـادرة    المنطقة العربية  فمعظمهم شغل مناصب في عهد بيل كلينتون فهل      
ومشروع جديد لحل الصراع أم سيعمل فقط على إدارته كعادة  اإلدارات السابقة ؟؟ وقـد يكـون مـن                     

لسلطة أبو مازن في رام اهللا بتسويق وإحياء المبادرة العربية في           ) إسرائيل(الملفت للنظر  توقيت موافقة      
فهل المغزى منها قطـع     !!!  من طرف دولة االحتالل      الصحف العبرية وهي خطوة جريئة غير مسبوقة      

الطريق على أوباما لطرح مبادرة  سالم جديدة في المنطقة العربية ، فهي خطوة لجـذب اوبامـا  إلـى                     
 اإلسرائيلي  وذلك خوفـا مـن    – اإلسرائيلي ليتم تهميش المسار التفاوضي السوري –المسار الفلسطيني   

ألجدر للتوصل لسالم معه برعاية أمريكية كونهـا رأس حربـه أزمـة             اعتبار  سوريا الطرف األهم  وا      
ال حرب بدون مـصر وال سـالم        " الشرق األوسط وان اختراقها سيؤدى إلنهاء الصراع تدعيما لمقولة          

العتيق "من  المجلس المركزي     " ؟؟ وقد يكون تعيين الرئيس عباس رئيسا لدولة فلسطين        " !!!بدون سوريا   
حتى  يضرب الحديد وهو ساخن فأبو مازن يمتلك كل          "  قية لتعجيل وتحريك اوباما     جاء كخطوة استبا  "  

شيء بيده؛ انه رئيس للسلطة الوطنية ، ورئيس لمنظمة التحرير وقائد ألكبر تنظيم فلـسطيني وحاصـل                 
معتمد لدى العالم أجمع بأنـه أبـو        "على دعم ورعاية عربية وغير عربية كونه رائد ومهندس أوسلو و            

_ فسيادته؛يسوق قطاع غزة بأنه يخضع لقـوى ظالميـة          " ة وأبو الشرعية وأبو الشعب المفوض       القضي
تعمل على إفشاله ونزع حكمه ونفوذه يجب القـضاء    -جاءت بشكل ديمقراطي وبإرادة الشعب الفلسطيني       

ائيلي عليها والتخلص منها لكي يصبح قادراً على تحمل مسؤولياته في التفاوض مع دولة االحتالل اإلسر              
يتبع  لـدول    "  إقليماً متمرداً   "ويبدو انه يسعى إلعالن قطاع غزة       !! ويقود الشعب الفلسطيني لبر األمان      

هي سوريا  وإيران الدولة التي ستذيب الكيان اإلسرائيلي         " لمنظمات إرهابية   "عربية وغير عربية راعية     
اإلسرائيلي ولألنظمة العربية المعادية سـرا      انه صيد ثمين بالنسبة لدولة االحتالل       !! بطموحاتها النووية   

 Malicious(وجهرا إليران ولسوريا ولحركة حماس حال اقتناع اوبامـا بتلـك البروبجنـدا الخبيثـة     
propaganda (           شرق أوسط جديد   . وان تحققت نواياهم سوف يعاد رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية

)A new Middle East (  المتوقعة لسياسة اوباما في المنطقة العربية كالتالي أما عن السيناريوهات : 
 :السيناريو األول 

، يجـب    )إسـرائيل (اتهام النظام السوري بأنه  نظام داعم لإلرهاب ولديه خطط وطموحات نووية إلبادة              
كسر شوكته وإسقاطه مهما كلف الثمن ذلك ألنه يرفض بيع قضيته وأرضه المغتصبة لدولـة االحـتالل                 

لينجـر الجـيش    " كبش الفداء "وهو ضعيف،يبدأ  العمل بهذا السيناريو بعد افتعال أزمة في لبنان            ويكابر  
 .السوري ويدخل لبنان ، وعندها يقع في الفخ 

 : السيناريو الثاني 
إعالن قطاع غزة إقليماً متمرداً على شرعية المقاطعة األوسلوية و اعتباره داعماً لإلرهاب ومدعوماً من               

معادية للكيان اإلسرائيلي تقوم دولة االحتالل اإلسرائيلي وبعد موافقـة عربيـة، باحتاللـه              دول راعية و  
إلنهاء المقاومة اإلسالمية و الوطنية وطمس معالم حكومتها المنتخبة من الشعب الفلسطيني، وعندها سيتم              

نهم الـسلطانية   هدم المقاطعة على رأس أصحابها من قبل دولة االحتالل  كونهم عاجزين عن حماية تيجا              
الخالدة وستنقلهم إلى أقرب دولة  مجاورة  لحمايتهم من االنتفاضة الجديدة التي سـتعم الـضفة وقطـاع             

على إخماد  ) إسرائيل(غزة، حتى ال تلتهم نيرانها الغاضبة جلودهم الناعمة ومعاطفهم المخملية، وستعمل            
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شمي إدارياً وتعيد احتالل قطاع غزة وتـسلمه        االنتفاضة القادمة  بضم الضفة الغربية إلى تاج الملك الها         
 " .خرافة " جثة هامدة للجيش المصري وعندها ستصبح القضية الفلسطينية 

 :السيناريو الثالث
صـبر  " مؤلمة لسوريا ، يتم حفظ ماء وجه النظام السوري بأنه           "لتقديم تنازالت   ) إسرائيل(الضغط على   

ين سوريا وإيران واالنفراد بإيران وتلقينهـا درسـاً موجعـاً    وذلك لقطع العالقة ب   " ونال هضبة الجوالن    
يرجعها إلى العصور الحجرية، وتضع المقاومة اللبنانية والفلسطينية في الزاوية وتجبرهم على  االختيار              
إما  اإلبادة أو تغيير المسار وااللتزام بالنموذج التركي فقط  وهنا تنقرض عمالقة المنطقة ويبدأ عـصر                  

على "منتجات تنوفا و عليت الصهيونية        "د، تحتل فيه الدولة العبرية الصدارة والقيادة وتقدم         أوسطي جدي 
 " يا فرحة شمعون بيرس فقد يتحقق حلمه " جميع موائد الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج

 :أما السيناريو الرابع
 .لقد قطعت الكهرباء عن المنطقة، سالم .. نأسف 

   4/12/2008 ،صحيفة فلسطين
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