
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماستتضمن رده على اللقاء مع  رسالة من عباس إلى مصرو ...القاهرة تقدم مبادرتها
  لن نسمح باستخدام الحوار لصالح الصهاينة واألمريكان: هنية

  أمراء أجهزة عباس يحاولون إفشال الحوار ويؤكدون تورطهم مع االحتالل: حمدانأسامة 
  يوقعان مسودة اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة" العمل"و" كاديما"

  مؤتمر القدس يدعو العرب لكسر الحصار على فلسطين

أفشلنا مخططاً للوقيعة: الزهار
على  عتمدنلن .. مع القاهرة
   بالحوارحسن النوايا

  
  ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٢٢٦:         العدد         ١٤/١٠/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥  حماستتضمن رده على اللقاء مع  رسالة من عباس إلى مصرو ...القاهرة تقدم مبادرتها .٢
 ٥  لن نسمح باستخدام الحوار لصالح الصهاينة واألمريكان: هنية .٣
 ٦  يتآكل ونتائج مدمرة للتخلي عن رؤية بوش نقف على مفترق طرق وموقفنا : فياض .٤
 ٦  عباس وأولمرت إلى لقاء جديد الجمعة .٥
 ٧  حكومة هنية تطالب بمحاكمة قادة أجهزة األمن في الضفة وتحذر من إفشال الحوار .٦
 ٧  حوارال أسلحة حماس هدفه حفظ أمن المواطنين وليس التأثير على الكشف عن: عبد ربه .٧
 ٨   في الخليلإضافية  أمن تسمح للسلطة الفلسطينية بنشر قوات"إسرائيل" .٨
 ٨  اس في الضفة مالحقة خاليا حمية تعرقل عمل"إسرائيل" ":القدس العربي"مصادر فلسطينية لـ  .٩
 ٩  يسرائيليصف قادة األجهزة األمنية في بيت لحم باألرانب في مواجهة الجيش اإلعيسى قراقع  .١٠
 ٩  افتتاح كنيس يهودي قرب المسجد األقصىحكومتا هنية وفياض يدينان  .١١
١٠   شهرا٤٦ًية تقضي بسجن نائب فلسطيني سرائيلإمحكمة  .١٢
    

    :المقاومة
١٠   السبب الرئيسي في إعاقة صفقة شاليط هو التراجع اإلسرائيلي عما اتفق عليها: الزهار .١٣
١٠  حالقاهرة لجم التيار المناوئ للحوار الوطني داخل فت على: نزال .١٤
١١   والمشكلة في طريقها للحلأكثر تقدماً مواقف الفصائل في القاهرة أصبحت: نافذ عزام .١٥
١١  نبدأ ملف شاليط من حيث انتهى ولن نغير مطالبنا: أيمن طه .١٦
١٢   يحاولون إفشال الحوار ويؤكدون تورطهم مع االحتاللأمراء أجهزة عباس: حمدانأسامة  .١٧
١٣   تطالب بتقديم قادة االجهزة االمنية للمحاكمة بتهمة محاربة المقاومةحماس .١٨
١٣  أجهزة أمن السلطة تقوم بدور الحامي والخادم لمصالح ومشاريع االحتالل: الجهاد .١٩
١٣   لم يجتمع باللجنة المركزية لفتح واألخير..  يتصالحانعباسقريع و": القدس العربي" .٢٠
١٤   جبهة اليسار الفلسطيني في سورية تتدارس مسار حوار القاهرة .٢١
١٥  ل بحث الترتيبات لعقد مؤتمرهااتكمس تجتمع بعمان ال"تحضيرية فتح" .٢٢
١٥   عمليات تهويد مدينة القدسضدهناك سباقا مع الزمن تخوضه مؤسسة القدس : طالل ناجي .٢٣
١٥  اقحام حماس للمقاومة في كل حالة يستهدف تحقيق بعض الغايات الخاصة بها: الزعارير .٢٤
١٦  "سرايا التوحيد"داخل حركة الجهاد باسم " متشيع" ظهور تيار ": قدس برس" .٢٥
١٦ الفلسطينية التنسيق في أمن المخيمات ائد الجيشأبو العينين ينقل عن ق: لبنان .٢٦
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٧  ية جديدةإسرائيليوقعان مسودة اتفاق لتشكيل حكومة " العمل"و" ماكادي" .٢٧
١٨  عصابات يهودية تتدفق على عكا لتصعيد االعتداءات ضد الفلسطينيين .٢٨
١٨  ٢٠٠٧ي في سرائيل مليار دوالر صادرات السالح اإل٦,٢: "معاريف" .٢٩
١٨   أيام على الضفة والقطاع٩ تفرض حصارا شامال لمدة "إسرائيل" .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٩   ألف دوالر١٨٠تباع بـ  األقصىحفنة من تراب : في مزاد خيري لدعم القدس .٣١
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١٩  دة وخطيرة من العدوان على المسجد األقصىسلطات االحتالل دخلت مرحلة جدي: خاطر .٣٢
١٩  بيت المقدس يدعو لتحرك إسالمي لوقف انتهاكات االحتالل ضد األقصىمؤتمر ل .٣٣
١٩   الغربية ألف مقدسي قسراً إلى الضفة١٢٥مخططات إسرائيلية لتهجير : التفكجي .٣٤
٢٠  الهيئة العليا لألسرى أعربت عن رفضها التام لفرض الزي البرتقالي عليهم:شقراألرياض  .٣٥
٢٠   مليون دوالر لتطوير جامعات غزة٥٠الحصار أوقف مشاريع بأكثر من : الخضري .٣٦
٢٠ قين في العريش إلى غزة فلسطينية لعودة العال-جهود مصرية  .٣٧
٢٠   أمام دخول البضائع وتنقل األفراد غزةسلطات االحتالل تغلق كافة معابر قطاع .٣٨
٢١  لتلفيق تهم لهم يدسون مواد عسكرية للمواطنين  االحتاللجنود .٣٩
   

   : األردن
٢١  حل الدولتين أساس أي تحرك مستقبلي للتفاوض: الثاني عبد اهللا .٤٠
٢١   لوقف األنشطة االستيطانية"إسرائيل" يدعو األردني رئيس الوزراء .٤١
٢١  نية استمرار االعتداءات الصهيوإزاءالعربي  الصمتتنتقد  في األردن اإلسالميةالحركة  .٤٢
   

   :لبنان
٢٢  مساعدة لبنان تأمين عودة الالجئين الفلسطينيينالسعودي الملك سليمان يناشد  .٤٣
٢٢ مطاردات متواصلة وأجواء حذر في مخيم البداوي لتفادي األسوأ: طرابلس .٤٤
٢٢  يدعو لالتعاظ مما يجري في عكاسكرية النائب  .٤٥
٢٢ للكتاب المقدس أيديولوجياً" إسرائيل"مطران لبناني يدين استخدام  .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٢ مؤتمر القدس يدعو العرب لكسر الحصار على فلسطين .٤٧
٢٣ سالمي تناشد األمم المتحدة واليونسكو مواجهة اعتداءات االحتالل في القدسالمؤتمر اإل .٤٨
٢٣  مصر توسع دائرة الحوار الفلسطيني بلقاء شخصيات عامة .٤٩
٢٣  قافلة مساعدات مصرية إلغاثة المخيمات الفلسطينية بلبنان .٥٠
٢٣   "إسرائيل" عالقات مع إقامة حكومة من أيةالدستور يمنع : رئيس البرلمان األندونيسي .٥١
٢٤  اقتراحات بإنشاء جامعة القدس وتوسيع المشاركة لتضم أوروبا وأميركا الالتينية .٥٢
٢٤  قافلة معونات لغزةمقاضاة وزير الداخلية المصري لمنعه  .٥٣
٢٤  التنديد بأحداث عكا وحصار غزة: مصر .٥٤
٢٥   فصيل فلسطيني١٤طلع وزير الخارجية الفرنسي على تفاصيل حوارها مع تالقاهرة  .٥٥
٢٥  مصر مصممة على حل صفقة تبادل األسرى .٥٦
٢٥ قضية فلسطين لم تحل ألن أميركا لم تقتنع بضرورة حلها: أحمد عبد الكريم .٥٧
   

   :دولي
٢٦  االلتزام بعملية السالمب "إسرائيل "البرلمان األورومتوسطي يطالب: في ختام أعماله باألردن .٥٨
٢٦  لسطين لعضوية االتحاد البرلماني الدوليانضمام ف .٥٩
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    :مختارات
٢٦   من العام الجاري مليار دوالر فائضا في الميزانية في النصف األول٢٨,١٧الكويت تسجل  .٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  فهمي هويدي... مفاجأة حوارات القاهرة .٦١
٢٩  حسام كنفاني... للمصالحة"... حمساوية"خريطة  .٦٢
٣١  هاني المصري... وحدة أم تعايش مع االنقسام أم حرب أهلية؟: حوار القاهرة .٦٣
٣٤  محمد صالح المسفر. د... اللواء دياب والجنرال ألون .٦٤
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
   بالحوارعلى حسن النوايا عتمدنلن .. أفشلنا مخططاً للوقيعة مع القاهرة: الزهار .١

 محمود الزهار القيادي في حركة حماس أن وفد الحركة أحبط خالل .دقال :  صالح النعامي -  غزة
وفي تصريحات . جهة ومصر والجامعة العربيةزيارته األخيرة للقاهرة مخططاً للوقيعة بين الحركة من 

أكد الزهار أن حماس ومصر فاجأتا الجميع عندما توصلتا الى تفاهم بشأن القضايا " الشرق األوسط"لـ
بأن تقوم مصر بسوق حركة حماس إلى "التي يتوجب بحثها في حوارات القاهرة بعكس ما توقعه البعض 

  ".المقصلة
فاق جاء بفضل اللقاءات واالتصاالت التنسيقية التي تمت بين القاهرة وأشار الزهار الى ان هذا االت

وشدد القيادي في حماس على أن الحركة اتفقت مع المصريين على . وقيادات حماس في اآلونة األخيرة
التوصل التفاقات نهائية على ادق التفاصيل عبر تشكيل لجان متخصصة لبحث القضايا التي اتفق عليها 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني، واعادة صياغة األجهزة األمنية وبناء منظمة : فاض وهيبشكل عام وفض
واشار الى أنه ليس في حكم الوارد لدى . التحرير من جديد، وملف الشراكة السياسية والتدابير االدارية

على تشكيل الحركة القفز عن أي تفاصيل واالعتماد على حسن النوايا، مستذكراً أنه في اتفاق مكة اتفق 
ألنه لم تكن هناك نوايا حسنة ازاء تطبيق "لجنة لدراسة ملف الشراكة السياسية، لكن هذه اللجنة لم تشكل 

وشدد الزهار على أن حركته لن تقدم على أي خطوة تتناقض مع قناعاتها تحت ". ما تم االتفاق عليه
ون أن الدول العربية في جيوبهم مخطئون أن من يعتقد"طائل التهديد بالمقاطعة والعزل والعقوبات، مؤكداً 

على اعتبار أن الحركة لم تشعر من خالل لقاءاتها مع ممثلي الدول العربية أن لديهم تحفظات على 
وأضاف أن على من يراهن على عزل حماس ". مواقفها أكثر مما لهم تحفظات على الطرف اآلخر

يه من قبل الجامعة يجب أن يحظى بإجماع كل بواسطة الجامعة العربية أن يدرك أن أي قرار يتم تبن
  .الدول العربية

 واوضح أن ممثلي الكثير من الدول العربية لديهم تحفظات كثيرة على االستمرار في دوامة المفاوضات 
ورفض . العبثية التي تشكل غطاء إلسرائيل لمواصلة االستيطان والتوسع والتهويد ضد الفلسطينيين

ءات الحوارات القاهرة، معتبراً أن األمر ال يتوقف على التشاؤم والتفاؤل بل على الزهار توقع نتائج لقا
الواقع، مؤكداً أن حركته ستواصل سعيها إلنجاز توافق وطني رغم مواصلة األجهزة األمنية التابعة 
لحكومة سالم فياض حمالتها ضد نشطاء ومؤسسات الحركة في الضفة الغربية بحماية وبتنسيق مع 

من ناحية ثانية كشف الزهار عن تواصل اللقاءات واالتصاالت بين الحركة وممثلي .  االسرائيليةالقوات
  .الدول الغربية على مستويات مختلفة
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 وشدد الزهار على أن ممثلي الدول الغربية يؤكدون للحركة أن عدم انتقال االتصاالت بين الطرفين 
 . المتحدةللعلن يأتي بسبب الضغوط التي تمارسها الواليات 

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

  حماستتضمن رده على اللقاء مع  رسالة من عباس إلى مصرو ...القاهرة تقدم مبادرتها .٢
 حركتي فتح و حمـاس مبادرتهـا        أمس سلّمت مصر    : محمد يونس، جيهان الحسيني    -رام اهللا، القاهرة    

ـ   .  الفلسطيني د  اإلعالمللمصالحة الوطنية، وقال وزير      الكي إن الـسلطة تـدرس المبـادرة      ريـاض الم
 لقاء في القاهرة في الثامن مـن        إلىوتتضمن المبادرة دعوة حماس وفتح       .المصرية، وسترد عليها قريباً   

وتحمل المبـادرة    .وقال مسؤولون في الحركتين إنهما ستشاركان في اللقاء       .  نوفمبر المقبل  /تشرين الثاني 
 مـا   إلىوضاع الفلسطينية    األ وإعادةكومة توافق وطني،    تشكيل ح : "المصرية مجموعة مبادئ عامة مثل    

 انتخابـات   وإجـراء  الناجمة عن االنقسام،     اإلشكاالت، ومعالجة   ٢٠٠٧ حزيران عام    ١٤كانت عليه قبل    
 وإعادة على أسس مهنية،     األمنية األجهزة بناء   وإعادةتشريعية ورئاسية وفق آليات ومواعيد وضمانات،       

 أنيتطلب االتفاق على بنوده مفاوضـات يـرجح         "  مبادئ إعالن"كل المبادرة   وتش ".بناء منظمة التحرير  
 في شأن تشكيل الحكومة وإعادة بنـاء األجهـزة والـشراكة فـي              تكون طويلة بين الجانبين، خصوصاً    

  .المنظمة
إنه سلم عباس رسالة خطية مـن المـسؤولين         " الحياة"وقال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو لـ         

، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، على المحادثـات          "أبو مازن " أنه أطلع    وأضاف. ريينالمص
واللقاء الذي جمعه الخميس الماضي في القاهرة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحمـاس موسـى أبـو                  

 جرى تقويم هذا اللقاء، باإلضـافة إلـى       : "وأوضح. مرزوق وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة      
وأشار عمرو إلى أن عباس كلفـه        ".بحث نتائج مجمل الحوارات الفلسطينية التي جرت في القاهرة أخيراً         

 ان من المفترض أن يسلمها      تسليم رسالة خطية إلى القيادة المصرية رداً على الرسالة التي تلقاها، مضيفاً           
  . القاهرة بعد عودته من عمانإلىاليوم 

 عباس تبحـث    إلىينية ان الرسالة التي حملها عمرو من المصريين         في غضون ذلك، قالت مصادر فلسط     
  . رد عباس كان ايجابياًأنفي فرص عقد فتح لقاء ثنائيا مع حماس يشارك فيه المصريون، مضيفة 

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
 لن نسمح باستخدام الحوار لصالح الصهاينة واألمريكان: هنية .٣

، أن حكومته تنظر بارتيـاح لمـا جـرى مـن     ]كومة المقالة الح[أعلن إسماعيل هنية رئيس وزراء     :غزة
تحصين مسيرة  "توافقات وفهم مشترك بين وفد حركة حماس والقيادة المصرية، لكنه شدد على ضرورة              

تمارسه األجهزة األمنية في الضفة الغربيـة ضـد أنـصار           "، منددا بالتصعيد الذي     "الحوار من العابثين  
في الوقت " :ظة القرآن الكريم الذي نظمته وزارة األوقاف مساء أمسوقال خالل حفل تكريم حف ".حماس

الذي تشعر فيه الحكومة بارتياح لتقارب المواقف، فإنها تؤكد على ضرورة تحصين مسيرة الحوار مـن                
األيدي العابثة ومن الذين يريدون دق األسافين والذين يصعدون ضد أهلنا في الضفة الغربية ضـرباً ألي       

 ".ني، وإساءة للجهد العربي ومساً بالنوايا الحسنة المخلصة التي أبديناها في جولـة الحـوار              وفاق فلسطي 
موقع المسئولية والحرص لحمايـة القـضية والمـشروع         "وشدد على أن ذهاب حماس للحوار يأتي من         

ب حـس -، لكنه أكد على أن حركته لن تقبل بأن يستخدم الحوار لصالح الصهاينة واألمريكـان          "الفلسطيني
 .وصفه

وأشار هنية إلى أن الحكومة الفلسطينية تنظر بقلق بالغ إلى ما يجري فـي مدينـة عكـا المحتلـة مـن                   
  .اعتداءات تطال األهل هناك على يد المستوطنين اليهود
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وتوجه رئيس الوزراء بخالص التحية إلى العلماء ورجال الفكر وقادة الرأي القائمين على مؤتمر القـدس                
وثمن خطوتهم باإلعالن عن صندوق استثماري للقدس بأربعة ماليين دوالر، مخاطباً            .الذي عقد في قطر   

أبناء األمة بأن القدس والمسجد األقصى والشعب الفلسطيني وأرضه في خطر حقيقي، وال بد من نهضة                
ووقفة من أجل القدس والمسجد األقصى حتى يتوقف االستيطان والتهويد والحفريات وكل ما تتعرض له               

 .ة المقدسات في مدينة القدس وفلسطينكاف
  ١٤/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  نقف على مفترق طرق وموقفنا يتآكل ونتائج مدمرة للتخلي عن رؤية بوش: فياض .٤

، من خطـورة االسـتيطان      ]حكومة تسيير األعمال الفلسطينية   [ حذّر سالم فياض، رئيس وزراء     :واشنطن
شدداً على مستقبل عملية التسوية السياسية، الفتاً االنتباه إلـى          المستشري وإجراءات االحتالل التي تزداد ت     

الموقف التفاوضي الفلسطيني، ومحذراً من ما اعتبرها نتائج مدمرة للتخلي عـن رؤيـة الـرئيس          " تآكل"
وأكد فياض إن الشارع الفلسطيني ال يكترث بالعمليـة التفاوضـية           . األمريكي جورج بوش لحل الدولتين    

 ١٩٦٧الحل القائم على أساس حل الدولتين فـي حـدود عـام             "وقال إن    .بدي اهتماماً لها  الجارية، وال ي  
، " مستوطنة، وما يقرب من نصف مليـون مـستوطن         ١٧٠يترنّح ويتعرض لخطر االنهيار تحت وطأة       

    الوقت آخذ في النفاد بشأن هذا الحل مع كل طوبة توضع في منزل أحد المـستوطنين أو                 "مشدداً على أن
يمهد لهم، كما مع كل شريحة إسمنتية يبنى بها الجدار الذي يسير ويتمدد كـاألفعى فـي الـضفة                   طريق  

  .، على حد تعبيره"الغربية، وتتالشى مع ذلك كله إمكانية أن نتقاسم نفس القطعة من األرض
ـ                سطين؛ وفي كلمة ألقاها في واشنطن أمام االحتفال السنوي الثالث لمجموعة العمل األمريكية من أجل فل

، فـي تـشديد     "أنـابوليس "ية مضت إلى استغالل مرحلة ما بعد مؤتمر         سرائيلأقر فياض بأن الحكومة اإل    
منذ مـؤتمر أنـابوليس أيـضاً ضـيقت         "وقال فياض إنه    . سياساتها بحق الفلسطينيين على نحو متسارع     

، "أنـابوليس "زاً قبل    حاج ٥٦٣وأوضح فياض إنه بالمقارنة مع       ".الخناق على حركة المواطنين   " إسرائيل"
 حاجزاً، بالضفة الغربية، عالوة على سياسات مصادرة األراضي وهدم          ٦٣٠أصبح هناك اليوم أكثر من      

  .البيوت والتوغالت واالجتياحات للمناطق الفلسطينية التي ما زالت مستمرة
     نمط حياة المواطن الفلسطيني قد ازداد سوء      "وحذّر فياض من أن"   واصلة محادثـات   الحديث عن م  "، وأن

السالم أو عن أجواء جدية ال يعني الكثير للشارع الفلسطيني، حيث إن ما يقال في هذا المجال، ال يلقـى                    
، وفـق   "صدى لدى أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الواقع، والذي يعتريه الكثير من الكآبة والبـؤس              

إننا نقف على مفترق طرق،     "وذكر فياض   ."أنابوليس"وعبر عن خيبة أمل السلطة من نتائج عملية         . قوله
هذا يملي علينا اسـتخالص العبـر والـدروس مـن           . وهناك الكثير من الخيارات والنتائج ليست حتمية      
  .، كما قال"التجارب السابقة لعملية صنع السالم منذ مدريد

سيجرنا بـال    "، ألن ذلك  ٢٠٠٢ومع ذلك فقد حذّر من التخلي رؤية بوش لحل الدولتين، التي أطلقها سنة              
، متحدثاً في الوقت ذاته عـن       "شك إلى عواقب وخيمة، وسيكون بمثابة هروب آخر نحو العدمية المدمرة          

  .، حسب وصفه"قد أدى إلى تآكل في موقفنا التفاوضي"أن تعثر جوالت التفاوض 
  ١٣/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  عباس وأولمرت إلى لقاء جديد الجمعة .٥

 الفلسطينية رياض المالكي ان الـرئيس       األعمالارجية في حكومة تسيير     أعلن وزير الخ  : )ب.ب، أ .ف.أ(
 سيلتقيان مجددا الجمعة فـي القـدس        أولمرت المستقيل ايهود    يسرائيلاإلمحمود عباس ورئيس الوزراء     

  .المحتلة



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٢٢٦:         العدد         ١٤/١٠/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

 /األول تـشرين    ١٧ فـي    أولمـرت عباس سيلتقي   "وقال المالكي خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا ان           
  ". لقاءاتهما المنتظمةإطار في أكتوبر

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حكومة هنية تطالب بمحاكمة قادة أجهزة األمن في الضفة وتحذر من إفشال الحوار .٦

في الضفة الغربيـة إلـى      الفلسطينية   طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة بتقديم قادة األجهزة األمنية          :غزة
خابرات العامة العميد عقل السعدي تفكيك خلية مسلحة لحركة حماس فـي            المحاكمة، بعد إعالن مدير الم    

حكومة طاهر النونو في بيـان أمـس أن ممارسـات           الواعتبر الناطق باسم     .مدينة الخليل أول من أمس    
ال تضعها محل شكوك بالتواطؤ مع االحتالل فحسب، بل تضعها محل اتهـام             "األجهزة األمنية في الضفة     

 الصمود لشعبنا الفلسطيني، والعمل كحارس بوابة أول لالحتالل عبـر اعتقـال             حقيقي بضرب عناصر  
لذلك نؤكد أن هـؤالء األشـخاص       : "وقال ".تحت ذرائع ومبررات مختلفة   ... المقاومين من كل الفصائل   

دياب العلي أو عقل الـسعدي وغيرهمـا، يجـب أن           ) قائد قوات األمن الوطني في الضفة العميد      (سواء  
ووصف إعالن   ".حكمة عادلة جراء ممارساتهم في حق شعبنا الفلسطيني واعتقال المقاومين         يقدموا إلى م  

عملية إخراج فاشلة لجهود ضرب المقاومة من خالل ربطهـا بـالواقع            "السعدي تفكيك خلية الخليل بأنه      
منية، الداخلي، رغم أن تصريحات العلي قبل أيام كانت واضحة بأن الموقف السياسي ألمراء األجهزة األ              

ي عبر المقاومة وكل أشكال العمل      سرائيلهو رفض االنتفاضتين والعمل على منع أي مساس باالحتالل اإل         
 بطبيعة الدور األمني الذي تلعبه هذه األجهزة ضد شعبها لمـصلحة             واضحاً اعترافاً"واعتبرها  ". الوطني

وغيرهم يقومون بوعي وبقـصد     هؤالء األشخاص   "وحذر من أن     ".االحتالل الذي يمدها بالمال والسالح    
بضرب كل جهود الحوار والعمل على تخريبها وتعطيل كل الجهود المخلصة التي تهدف إلى إنهاء حال                
االنقسام الداخلي، وكل ذلك يتم سواء عبر االعتقاالت التعسفية أو نزع سالح المقاومة أو التنسيق األمني                

  ".سرى والتحقيق معهن، أو تعذيب المعتقلينمع العدو أو استدعاء واعتقال زوجات الشهداء واأل
في وقت استبشر شعبنا الفلسطيني ببدء الحوارات التي يجريها األشقاء المصريون وإمكـان             "وأضاف أنه   

حدوث تقدم على طريق المصالحة يطالعنا قادة ما يسمى بجهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة بإعالن               
التي انطلقت منهـا خـالل الـسنوات الـثالث          " ينة الخليل المحتلة  اعتقال مجموعات من المقاومة في مد     

قادة األجهزة األمنية   " تباهي"واستنكر   .يةإسرائيلالماضية عمليات عدة نفذها مقاتلون من حماس في مدن          
النصر العظيم الذي جاء في إطار التنسيق األمني مع االحتالل وفق خطة خريطة الطريق، وبنـاء                "بهذا  

  ". األميركية-ية سرائيل اإل-ة العمليات المشتركة الفلسطينية على جهود غرف
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  حوارالالكشف عن أسلحة حماس هدفه حفظ أمن المواطنين وليس التأثير على : عبد ربه .٧

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن يكون الهـدف مـن                 : رام اهللا 
واتهم  .لكشف عن مخازن أسلحة حركة حماس في الخليل هدفه عرقلة الحوار الجاري في القاهرة             إعالن ا 

حماس باالستهانة بالمواطن الفلسطيني من خالل تخزين       " قدس برس "عبد ربه في تصريحات خاصة لـ       
ال يجوز وضع مخازن أسلحة ومـواد شـديدة االنفجـار داخـل             : "األسلحة وسط األماكن السكنية، وقال    

ألماكن السكنية كما تفعل حماس في الخليل، دعونا نتذكر أن سبعة انفجارات وقعت خالل العام الجاري                ا
في مناطق مختلفة من غزة بسبب تخزين متفجرات وأسلحة وصواريخ بين البيـوت وداخـل المنـاطق                 

ن والنظـام   المأهولة، مما أدى لوقوع عشرات الضحايا، لذلك فهذا األمر يأتي في سياق حفظ أمن المواط              
 هنية أو محمود الزهار سيسمح بإقامة مستودع للمتفجرات تحـت منزلـه أو              إسماعيلالعام، وال أظن أن     
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 فالمواطن   منزل أي من قيادات حماس، لكن يبدو أن دم الناس البسطاء رخيص للغاية عندهم، أما عندنا               
  ".أغلى قيمة

ن يؤدي هذا الخالف بشأن األسـلحة بـين         عما إذا كان يتوقع أ    " قدس برس "وردا على سؤال وجهته له      
الـذي  : "حركتي فتح وحماس إلى عرقلة مساعي رأب االنقسام الداخلي الجارية في القاهرة، قال عبد ربه              

، "سيؤثر على الحوار ليس ضبط األمن والنظام في الضفة الغربية وإنما استمرار الفلتان األمني في غزة               
  .على حد تعبيره

  ١٣/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
   في الخليلإضافية  أمن تسمح للسلطة الفلسطينية بنشر قوات"إسرائيل" .٨

سمحت للـسلطة   " إسرائيل " أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٤/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 سبتمبر  /أيلول منذ بدء االنتفاضة في      األولى في مدينة الخليل، وذلك للمرة       إضافيةالفلسطينية بنشر قوات    

  .٢٠٠٠عام 
.  والنظام في الضفة منذ سيطرة حماس على قطاع غـزة          األمن إلعادة   أمنيةوبدأت السلطة تطبيق خطة     

وتنقسم المدينة أمنياً    . وبؤر استيطانية  أحياءوشملت الخطة المدن المختلفة باستثناء الخليل التي توجد فيها          
، "H2" االستيطانية، والثانية    واألحياء، وهي المنطقة التي فيها البؤر       "H1" تحمل اسم  األولى منطقتين،   إلى

، فيما تتولى الـسلطة     األولى في المنطقة    األمن" إسرائيل"وتدير   . وجود استيطاني  أيوهي التي تخلو من     
 في الخليل في سنوات االنتفاضة وحاولت السلطة نـشر          األمنيوانهار التقسيم    . في المنطقة الثانية   األمن
بقيت تعارض ذلك خـشية     " إسرائيل"، لكن   األمنيةلمدن منذ بدء خطتها      في الخليل مع باقي ا     األمنقوات  

وقال وكيـل وزارة الداخليـة اللـواء      . الفلسطينية المسلحة والمستوطنين   األمنحدوث احتكاك بين قوات     
 الفلسطينية في   األمنية في مدينة الخليل جزء من الخطة        األمنان انتشار قوات    " الحياة"راجي النجمي لـ    

  .الضفة
 والعسكري في المدينة تجنيا     األمنيوتعهد الجانب الفلسطيني الحفاظ على مستوى متدن ومتحفظ لوجوده          

ان السلطة تعد   " الحياة"وقال المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا اهللا لـ           .  المستوطنين إلثارة
 اإلعالموقال وزير    .لكن بمستوى اقل   في المدينة على غرار حملتها في نابلس وجنين،          أمنيةللقيام بحملة   

بهذا الشأن، ان السلطة عـززت      " الحياة" رياض المالكي في رد على سؤال لـ         .الناطق باسم الحكومة د   
 ان وأضـاف .  من رجال الشرطة فيهاأخرى في المدينة، وانها تعد لنشر أعداد    األمني من وجودها    أخيراً
  .ح وتهريب البضائع في الخليل تستهدف تخزين السالاألمنيةخطة 

 إلى أن مصادر فلسطينية توقعت أن تنشر الـسلطة يـوم            من الخليل  ١٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس   ولفتت  
  . شرطي مسلح آخر في الخليل وضواحيها ليتولوا مهام أمنية٧٠٠الجمعة القادم حوالي 

ريبات في األردن   وقالت مصادر عبرية ان عناصر األمن الفلسطيني الذين سينقلون إلى الخليل، تلقوا التد            
وأنهت كتيبة النخبة، التي شكلت وفقا لخطة رسمها المنسق األمني األمريكي كيت            . طيلة الشهور الماضية  

 القـوة    ، أن هـذه   "هآرتس"وذكرت صحيفة   . داتون تدريباتها على يد مدربين أردنيين وبإشراف أمريكي       
ربية، والتي تعتبر معقال لحماس لـذلك       ستنسق تحركاتها مع قوات االحتالل في الخليل وجنوب الضفة الغ         
  . يبدو أن هدف القوات الحد من وجود وتأثير حماس في المنطقة

  
   مالحقة خاليا حماس في الضفةية تعرقل عمل"إسرائيل" ":القدس العربي"مصادر فلسطينية لـ  .٩

إن قـوات   " القدس العربـي  "قالت مصادر فلسطينية مطلعة أمس االثنين لـ        :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ي تعرقل عملها في مالحقة الخاليا التابعة لحماس في الضفة الغربية المحتلة، وتابعـت        سرائيلاالحتالل اإل 

أنّه بعد تلقي األجهزة األمنية معلومات عن تحركات الخاليا التابعة لحركة حماس، فإنّها ملزمة بالحصول               
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، التـابعتين للمـسؤولية     )بي(و) سي(نطقتي  ية للدخول إلى م   سرائيلعلى تصريح من األجهزة األمنية اإل     
ية، وفق المصادر عينها، تتلكأ في مـنح التـصاريح          سرائيلية، ولكن األجهزة األمنية اإل    سرائيلاألمنية اإل 

لألجهزة األمنية لمالحقة الخاليا التابعة لحماس، وبالتالي فإن الخاليا تنتقل من مكان إلى آخر، وهكـذا ال                 
ي سرائيلة الفلسطينية من إلقاء القبض عليها، وشددت المصادر عينها أن االحتالل اإل           تتمكن األجهزة األمني  

 .هو المشكلة الرئيسية في تثبيت األمن والنظام في الضفة الغربية المحتلة، على حد تعبيرها
  ١٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يسرائيللجيش اإليصف قادة األجهزة األمنية في بيت لحم باألرانب في مواجهة اعيسى قراقع  .١٠

 وجه النائب الفتحاوي عيسى قراقع، انتقادات الذعة، إلى قادة األجهزة األمنية الفلسطينية فـي               :بيت لحم 
مدينة بيت لحم، ووصفهم باألرانب، وذلك في أعقاب قيام قوات االحتالل بمحاصرة، منطقة واسعة فـي                

وقال إن كافة رجال األمـن      . االحتاللالعتقال مطلوب فلسطيني لقوات     ) ١٢/١٠(بيت لحم، أمس األحد     
والشرطة الفلسطينية اختفوا من شوارع بيت لحم، حتى لم يتواجدوا أمام المقرات للحراسة كما اعتدنا أن                

وأشار في مقال كتبه ووزعه على وسائل اإلعالم، أن بيت لحـم            . نرى، الجميع في الداخل أو في البيت      
همين جداً، والتاريخيين جداً الذين ال ينفكون يتحدثون عن ماضـيهم           مليئة بالعمداء والعقداء والخبراء والم    

هؤالء األبطال تحولوا في زمن االحتالل الجديد إلى أرانب مهمتها فقط حفظ النظـام              . "الحافل بالبطوالت 
الداخلي، وليس لهم عالقة بالخارجي، والمقصود بالخارجي كل قادم من عتـصيون أو القـدس أو مـن                  

، حـسب   " سواء دبابة أو طائرة أو مستوطن أو جندي سائح ومؤخراً البضاعة الفاسـدة             يإسرائيلمعسكر  
  .تعبيره

الخيانة وجهة نظر قالها الشهيد أبو علي إياد قديماً، ولم يكن المطلوب أن نجـرد قواتنـا                 "وتابع قائال إن    
ل علـى   للتصدي، حتى ال نزايد على بعض، ولكن القرار السياسي الذي يسمح بدخول جـيش االحـتال               

 من سلطة وأجهزة أمن وقوات رائعة، يغتالون أربعة شهداء على مـسافة قريبـة مـن مقـرات                    مرأى
األجهزة، ويحاصرون المنازل، ويعبثون في بيوت مخيم الدهيشة خالل اعتقال األطفال الصغار، كل ذلك              

عضنا وأبنائنا وممتلكاتنـا    فإما أن نكون أسيادا على ب     ... كفيل أن يعاد النظر في طبيعة الحياة التي نعيشها        
  ".ولو بالحد األدنى وإال فالتذهب هذه الشكليات والعنتريات إلى جحيم الجحيم

  ١٣/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  افتتاح كنيس يهودي قرب المسجد األقصىحكومتا هنية وفياض يدينان  .١١

فلـسطينية   قال وزير األوقاف في حكومة تصريف األعمـال ال         :الرؤوف أرناؤوط   عبد - القدس المحتلة 
مخالف لجميع الشرائع واللـوائح     "كنيساً يهودياً قرب المسجد األقصى      " إسرائيل"جمال بواطنه إن افتتاح     

أن "وشدد في بيان على     ". والقوانين الدولية، وهو تحد سافر لألمتين العربية واإلسالمية وكل شرفاء العالم          
تي ينطبق عليهـا مـا ينطبـق علـى           ال ١٩٦٧القدس الشرقية هي أرض محتلة وأنها من أراضي عام          

األراضي المحتلة حسب القوانين واللوائح والنظم الدولية التي تنص على عدم جواز إجراء أية تغيـرات                
  ".عليها

واعتبرت لجنة القدس في وزارة األوقاف المقالة افتتاح الكنيس اليهودي على أرض وقف إسالمي بالقرب               
 يأتي في سياق سياسة التهويد التي تتعرض لهـا المدينـة             خطيراً ياًإسرائيل تصعيداً"من المسجد األقصى    

ية المتالحقة هي إحدى الثمـرات      سرائيلاالعتداءات اإل "ورأى رئيس اللجنة طالب أبو شعر أن         ".المقدسة
  ". لمؤتمر أنابوليس الذي وفر الغطاء والشرعية إلعالن االحتالل ككيان عنصري يهودي
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ية على األقصى ومدينـة القـدس وعلـى    سرائيلربي تجاه االعتداءات اإلاستمرار الصمت الع"وحذر من   
  ".غير مبرر، وغير منطقي"ووصف هذا الصمت بأنه " الشعب الفلسطيني

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   شهرا٤٦ًية تقضي بسجن نائب فلسطيني إسرائيلمحكمة  .١٢

 .ربية، على النائب الفلسطيني األسـير د      ية بالضفة الغ  سرائيلالعسكرية اإل " عوفر" حكمت محكمة    :رام اهللا 
  . شهرا٤٦ًعزام سلهب، من مدينة الخليل، بالسجن مدة 

 سلهب تهمة العـضوية فـي حركـة         النائبوذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن المحكمة وجهت إلى         
  .في المجلس التشريعي" التغيير واإلصالح"حماس، والترشح عنها في كتلتها البرلمانية 

ا استنكرت وزارة شؤون األسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية المقالة، قيام محاكم االحتالل            من جهته 
وقال رياض األشقر، مدير الـدائرة       .بإصدار ذلك الحكم على النائب عزام سلهب واعتبرته غير قانوني         

البرلمانيـة حـسب    إن اعتقال نواب التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بالحصانة         "اإلعالمية بالوزارة،   
القانون الدولي هو غير شرعي ومخالف لكافة المواثيق واألعراف، وبالتالي فإن إخضاعهم للمحـاكم أو               

  .، حسب تحذيره"إصدار األحكام بحقهم هو أمر غير قانوني ومرفوض
  ١٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس 

  
  فق عليها السبب الرئيسي في إعاقة صفقة شاليط هو التراجع اإلسرائيلي عما ات: الزهار .١٣

السبب الرئيسي في توقـف     "، محمود الزهار، قبيل مغادرته القاهرة، إن        "حماس"قال القيادي في    : القاهرة
، كاشـفاً  "صفقة تبادل األسرى هو التراجع اإلسرائيلي عما اتفق عليه قبل أكثر من عام برعاية مـصرية            

 أسير فلـسطيني،    ١٠٠٠واألطفال و الصفقة المحتملة تتضمن إطالق سراح شاليط مقابل النساء         "عن أن   
ـ     ٤٥٠تحدد حماس أسماء      اآلخرين، على أن يوافق كـال الطـرفين        ٥٥٠ منهم، وتحدد إسرائيل أسماء ال
  ".على قائمة اآلخر

وعن إمكان التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين، قدر مصدر أمني إسرائيلي رفيع                
م في اآلونة األخيرة بأي جهد الستئناف المفاوضات لتحرير شـاليط،           حماس ال تقو  "المستوى، أمس، أن    

عدم وجـود أصـوات فـي       "، مشيراً إلى    "بينما يمنح اتفاق التهدئة استقراراً للمنظمة اإلسالمية في غزة        
القطاع تدعو إلى التوصل إلى اتفاق لتحرير األسير اإلسرائيلي، بل على العكس من ذلك، تدعو هذه إلى                 

  ".جزاً الستخدامه كدرع إزاء هجمات الجيش االسرائيليإبقائه محت
  ١٤/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
  القاهرة لجم التيار المناوئ للحوار الوطني داخل فتح على: نزال .١٤

 داخل فتح وصفه بأنه معارض  اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال تياراً:الدوحة
ر هذا التوقيت لإلعالن عن وجود مخازن أسلحة لدى للحوار الثنائي بين حركتي حماس وفتح باختيا

عناصر من حماس قال بأنها لمقاومة المحتل، لتعطيل الحوار، ودعا مصر إلى ممارسة دورها اإليجابي 
أن مخازن " قدس برس"وأوضح نزال في تصريحات خاصة لـ .لمنع هذا التيار من تعطيل الحوار

ي مخازن لمواجهة المحتل، وأن إثارتها في هذا الوقت  ه-  إن صحت -األسلحة التي تم الكشف عنها 
المعروف أن : "أضافبالذات ال تعكس إال رغبة في تعطيل الحوار الثنائي بين حركتي حماس وفتح، و

 يستطيع من خالله التمديد للرئيس عباس  شامالً ويريد حواراً ثنائياًهناك تيارا داخل فتح يرفض حواراً
 جذريا لألزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية، ولهذا دفعت بموضوع مخازن في الرئاسة وال يريد حال

أن هذا الكشف يتساوق مع التصريحات التي أعلنها "وأشار نزال إلى  ".األسلحة في هذا التوقيت بالذات
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ئيلي قبل فترة قائد األمن الوطني في الضفة الغربية دياب العلي، الذي افتخر بالتنسيق مع االحتالل اإلسرا
واعتبر نزال الخطوة بكاملها  ".وأكد أن هناك مئة ضابط أمريكي يعملون تحت إمرة الجنرال دايتون

  .إشارة سلبية إلفشال حوار القاهرة
على صعيد آخر استبعد نزال امكانية حصول اختراق حقيقي في صفقة األسرى في وقت قريب، وحمل 

  ".إسرائيل"مسؤولية ذلك إلى 
  ١٣/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
   والمشكلة في طريقها للحلأكثر تقدماً مواقف الفصائل في القاهرة أصبحت: نافذ عزام .١٥

وصف الشيخ نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي أمس االثنـين             :  أشرف الهور  -غزة  
، مؤكداً  "اًأكثر تقدماً وانفتاح  "الحوارات التي ترعاها مصر بهدف إنهاء الخالف السياسي الفلسطيني بأنها           

 يتم اإلعالن عن توصـل إلـى        أنوعبر عزام عن أمله      .في مواقف التنظيمات المتحاورة   " ليونة"وجود  
 نستبق األمور أو النتـائج لكـن مـن          أنال نريد   "وقال   .تفاهم ينهي حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية      

بقة، ونأمل فعال أن تتوج الجهود التي        هناك مواقف اآلن أكثر تقدما وانفتاحا من المواقف السا         أنالواضح  
يبذلها األشقاء في مصر بإعالن صريح وواضح عن توصل الفلسطينيين إلى تفاهم ينهي حالة الـصراع                

  ".واالنقسام
بالنسبة لحركة الجهاد اإلسـالمي ال توجـد        "وتطرق عزام إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وقال         

، الفتـاً   "كة ال ولم تشارك في أية حكومة سابقة ولن نشارك في الحكومة           مشكلة في هذا الجانب ألن الحر     
تدعم بقوة الجهود التي تهدف إلى الوصول إلـى اتفـاق بـين األطـراف الفلـسطينية                 " حركته   أنإلى  

بغض النظر عنمـا تكـون أو       " تشكل من أجل هذا الوفاق       أنوأكد أن الحكومة القادمة يجب       ".المتنازعة
  ".ممن تتشكل

ينف الشيخ عزام أو يؤكد ما تردد من تصريحات حول التمديد للرئيس عباس، وعن وجود مقتـرح                 ولم  
  .مصري بهذا الخصوص

  ١٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  نبدأ ملف شاليط من حيث انتهى ولن نغير مطالبنا: أيمن طه .١٦

تستمع للجديـد   أكد القيادي في حركة حماس ايمن طه أن حركته لم تفتح ملف شاليط بعد، وأنها س               : غزة
وقـال طـه     .من الطرف المصري ومن ثم ستقرر إذا استحق هذا الجديد فتح الملف أو استئناف إغالقه              

سنستمع للـرد   :" مشددا ان الحديث يدور حاليا عن البدء من النقطة التي انتهى عندها التفاوض،           " معا"لـ
منوهاً  ،"ح الملف أو سنواصل إغالقه    المصري حول الجديد لدى اإلسرائيليين وبناء على هذا الرد إما سنفت          
وأوضـح ان هنـاك اتفاقـا مـع      .إلى أنه ال تفكير بالمطلق لدى حركته بتغيير المطالب التي تقدمت بها     

اإلسرائيليين بالوساطة المصرية على عدد المطلوب اإلفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل وكذلك مراحـل              
  .هذه الصفقة، إال أن الخالف يكمن في األسماء

وفي تعليقه على سؤال عن دوافع الحركة للبدء من جديد بهذا الملف بعد أن أعلنت إغالقه، رابطة ايـاه                   
ال تغيير في األسماء والنوعية     :" باستكمال استحقاقات التهدئة ورفع الحصار وهو ما لم تتم تلبيته بعد قال           

 أغلق بقرار من الحركة وسـيفتح       والتغيير يعني بقاء هذه األسماء أبد الدهر في سجون االحتالل، الملف          
  ".بقرار منها

  ١٣/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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  أمراء أجهزة عباس يحاولون إفشال الحوار ويؤكدون تورطهم مع االحتالل: حمدان أسامة .١٧
في لبنان أن المجموعة وكميات األسلحة التي تم ضبطها         " حماس"نفى أسامة حمدان ممثل حركة      : بيروت

أجهزة عباس في الضفة المحتلة تستخدم ضد السلطة، مشيراً إلى أنها كانت عبـارة عـن                من قبل ضباط    
 .استعداد لعمل مقاوم ضد االحتالل الذي يقتل الشعب الفلسطيني

وأكد حمدان في تصريح خاص لـ شبكة فلسطين اآلن أن المجموعة التي اعتقلت تعمل في المقاومة ضد                 
 .مة والسلطة الفلسطينية تعلم بذلكا كان يجري هو إعداد للمقاواالحتالل الصهيوني، مشيراً إلى أن م

اإلشاعات والكذب بأن هذه المجموعة كانت تستهدف السلطة أو ضباطها، وهو عبارة عـن               ونفى حمدان 
تضليل للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا التضليل مقصود ويأتي إلى سببين ال يتعارضا، أوالهما محاولة               

ار الداخلي الفلسطيني والتفاهم الوطني الفلسطيني وربما البعض يتبرر من هذا الحـوار             إفشال عملية الحو  
 .خاصة بعض أمراء قادة أجهزة عباس يحاولون اليوم إفشال هذا الحوار من خالل طريقة مفتعلة كهذه

لألزمة هذا تكميل دور لما يجري في عكا وإسرائيل تذبح الشعب الفلسطيني في عكا والعالم ينتبه                : "وقال
م وإلى واقع الشعب الفلسطيني هناك، وال بد من التغطية على           ٤٨داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام      

  ".ذلك لتثر مشكلة فلسطينية أخرى لتغطي على الجريمة اإلسرائيلية في عكا
في وفي إطار اإلعالن والكشف عن هذه المتفجرات وما هو مصير المحادثات الذي يحاول قادة األجهزة                

 ٢٥من طرفنا نحن سنصر المواصلة إلى األمام وأمامنا تاريخ وهو           : "الضفة من عرقلتها أضاف حمدان    
 ".من أكتوبر، وأعتقد أن بعض سيجتهد لتدمير عملية الوساطة المصرية قبل أن نصل إلى هـذا المـراد                 

ـ                وات علـى   وأوضح ممثل حركة حماس في لبنان أنه يجب تنفيذ ثالث خطوات عملية، أولى هذه الخط
الرئيس الفلسطيني أن يوقف عربدة األجهزة وعليه تجميد من تورط في مثل هذه  الفضيحة ألنهم كشفوا                 

  .ولم يكشفوا عن شيئ أخر) إلسرائيل(عن فعل المقاومة خدمةً 
المسألة الثانية والمطلوبة من الجهد المصري وهو الطرف الراعي للوساطة وللحـوار أن توقـف      : "وقال

  ".مر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الحوار الفلسطيني الفلسطينيمثل هذا األ
أما الخطوة الثالثة نريد إعالن عربياً يدين هذا اإلجراء يقوده طرف بعينه من أجل إفـشال هـذا                  : "وتابع

 ".الحوار والذي أعتقد أنه مطلب عربي اآلن إضافة إلى أنه مطلباً فلسطينياً
ائماً لمواجهة االحتالل الصهيوني وأن المقاومة الفلـسطينية مـا زالـت            وأكد حمدان أن حركته تستعد د     

تمارس دورها ضد الصهاينة ودفاعاً عن أبناء شعبنا الفلسطيني، مبيناً أن هذه المقاومة يجب أن تعد مـن                  
  .نفسها
مخطئ وواهم من يظن أن حماس أوقفت المقاومة وان فصائل المقاومة قـد أوقفـت المقاومـة،                 : "وتابع
تقد أن هذا اإلعالن يكشف بوضوح أن األجهزة األمنية التابعة لحكومة فياض هـي تعمـل خـدمتاً                  وأع

 ".لالحتالل بشكل واضح وصريح وبأوامر من االحتالل وإن كانت تغطي ذلك من خالل الجنرال دايتون
ألمنيـة  وأوضح أن االحتالل اإلسرائيلي فشل في الكشف عن هذه المجموعات المقاومة، لتأتي األجهزة ا             

 شخص هم مجاهدين ومقاومين من أبنـاء الـشعب          ٦٠التابعة لهذه الحكومة للتورط في الكشف وتعتقل        
 .الفلسطيني ويجاهدون من أجل قضية فلسطين

واستغرب حمدان من أجهزة عباس في الضفة المحتلة وهي فلسطينية تفتخر بأنها تكشف أعمال مقاومـة                
أتمنى لو خرج علينا قادة األجهزة األمنية يقولـوا أنهـم           : "قائالًوتعتقل وتعذب مقاومين لصالح االحتالل      

 ".اكتشفوا عدد من العمالء اكتشفوا شبكات تخترق المجتمع الفلسطيني
  ١٣/١٠/٢٠٠٨شبكة فلسطين اآلن 

  
  
   تطالب بتقديم قادة االجهزة االمنية للمحاكمة بتهمة محاربة المقاومةحماس .١٨
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إن مـا  'قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في غـزة  : الهوروليد عوض واشرف  ـ رام اهللا ـ غزة 
روجه جهاز مخابرات السلطة عن اعتقال عشرات العناصر من حماس كانوا ينوون تنفيذ عمليات ضـد                

  .'السلطة وامتالك معامل لتصنيع المتفجرات مجرد فبركات إعالمية
به عن شعبها الفلسطيني وعن الضفة      ليس عيبا أن يكون لدى كتائب القسام سالح تدافع          'وأضاف برهوم   

  .'الغربية التي يجتاحها جيش االحتالل اإلسرائيلي ليل نهار دون أي مقاومة
العيب في من يصفي المقاومة ويسلم المقاومين لالحـتالل الـصهيوني ويتـذرع بـذرائع               'وتابع برهوم   

ى لـسان قـادة األجهـزة       وأكاذيب حتى يبرر تصفية حركة حماس وكتائب القسام، وبالتالي ما ينسب عل           
األمنية كذب وافتراء وفبركات إعالمية حتى يبرروا هجمتهم على حركة حماس وعلى قـوى الممانعـة                

في اشارة الـى المنـسقين      ' وحتى يقدموا رأس المقاومة قرابين لدايتون وفريزر من أجل المال المسيس          
  .االمنيين االمريكيين في االراضي الفلسطينية

ـ          ورد برهوم على ما      بحـق  ' اإلجـرام 'كشفه جهاز المخابرات في الضفة باتهام قائده اللواء السعدي بـ
  .المقاومة والشعب الفلسطيني، ومتهما السلطة الفلسطينية بالسعي إلفشال حوارات القاهرة

  ١٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  أجهزة أمن السلطة تقوم بدور الحامي والخادم لمصالح ومشاريع االحتالل: الجهاد .١٩

إن ما تقوم به األجهزة األمنية في الضفة : "قال داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي: غزة
الغربية من عمليات اعتقال ومالحقة للمقاومين إنما تأتي في سياق خدمة مشاريع االحتالل في الضفة 

  ".المحتلة
طني الفلسطيني، وكل االعتقال السياسي هو قفز عن اإلجماع الو"، "قدس برس"وأضاف شهاب لوكالة 

الفصائل وكل شرائح الشعب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية أكدت لرفضها المطلق لالعتقال السياسي، 
كما أن االستمرار في ممارسة االعتقال السياسي تعدي سافر على حقوق المواطنين ومعتقداتهم وأفكارهم 

  ".وحرية الرأي
إن ما يجري في الضفة الغربية ليس "فة الغربية، وقال وأكد أن هناك حرب تشن على المقاومة في الض

له عالقة باالنقسام الداخلي، وإال فلماذا يتم مطاردة أبناء الجهاد اإلسالمي وكل من له عالقة بالمقاومة 
  ".حماس"فهذه االعتقاالت لم تقتصر فقط على عناصر 

مقاومة مالحقون في الضفة الغربية إن كل أبناء المقاومة ورجال المقاومة ومن يؤمن بفكر ال: "وأضاف
إما من قبل قوات االحتالل التي تتهددهم باالعتقال أو القتل وإما من قبل عناصر األجهزة األمنية التي 
يتباهى قادتها بذلك، ولألسف الشديد إنهم يقدمون خدمات ويتساوقون مع االحتالل في قمع المقاومة 

  ."قادة األجهزة األمنية في الضفة صرحوا جهارا نهارا بذلكومالحقتها، وهذه مسالة واضحة جدا وكبار 
وأعرب الناطق باسم الجهاد عن أسفه لمواصلة األجهزة األمنية في الضفة تسليم اإلسرائيليين الذين 

  .يدخلون إلى مناطق الضفة
 ١٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس

 
  كزية لفتح لم يجتمع باللجنة المر واألخير..  يتصالحانعباسقريع و":  العربيالقدس" .٢٠

' القطيعـة 'تنهـي حالـة     ' مصالحة' لتحقيق   اً بذلت جهودذكر مصدر مطلع أن     :   بسام البدارين   - عمان
 احمد قريع ابو العالء حيث توترت العالقة جدا         حركةالمؤقتة بين الرئيس عباس والقيادي والمفاوض في        

 يطرحهـا علـى اداء الـرئيس        نقدية كان قريـع   ' مالحظات'بينهما في االسابيع االربعة االخيرة بسبب       
  .بخصوص حلقات االتصال والتفاوض مع االسرائيليين
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الرئيس عباس واغضبه عندما دعا منفـردا       ' عاند' على التفاصيل قد     المصدر المطلع وكان عباس وحسب    
لعقد اجتماع خاص في الداخل، القاليم حركة فتح وممثليها بصفته مـسؤوال لـشعبية              ' اذن مسبق 'وبدون  
والتعبئة في اقاليم الداخل وهي خطوة اعتبرت في سياق االستعراض والتحدي لسيطرة الـرئيس              التنظيم  

  .عباس، لكن الخالف بينهما تم احتواؤه في العاصمة االردنية امس االول حسب المعطيات والمعلومات
أن ورغم هذه المصالحات اال ان عباس أثار موجة استياء بالغة أمس في أوساط أقطـاب الحركـة بعـد      

إكتفى بجلسة سريعة معهم لمدة سبع دقائق فقط متجاهال تلبية مطالب قادة الحركة بعقد اجتماعات حاسمة                
  .لمناقشة قضايا أساسية وجوهرية لها عالقة بوضع الحركة ومستقبلها

وأخلف عباس الوعد الذي قطعه لقادة الحركة بالعودة الى اجتماعات عمان بعد اتمام زيارتـه األخيـرة                 
مؤكدا بأنه مستعد لمناقشات حيوية تطال كل الملفات والقضايا االشكالية، لكن عباس لم ينفذ وعده               لدمشق  

  .وعاد الى عمان من دمشق متجاهال أقطاب الحركة الذين كانوا بانتظاره دون االجتماع بهم
وحسب مصادر في اللجنة المركزية لفتح غادر عباس عمان امس في زيارة لالمـارات واعـدا مجـددا                  
بالعودة الى االجتماعات الحالية في عمان يوم االربعاء فيما اثارت هذه المماطالت استياءً  داخل اوسـاط                 

  .القادة
وكان يفترض أن تعقد اللجنة المركزية للحركة والتي حضرت لعمان بكامل طاقمها اجتماعـات مكثفـة                

  .لمناقشة قضايا مفصلية ضمن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الحركي
المطلعة عدم  ' القدس العربي 'ورغم انتظار أقطاب الحركة في االردن لثالثة ايام حتى االن تؤكد مصادر             

 .حصول أي تقدم من أي نوع وألي اتفاق على عقد المؤتمر العام السادس للحركة وال على مكان انعقاده
  ١٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وار القاهرة جبهة اليسار الفلسطيني في سورية تتدارس مسار ح .٢١

عقدت جبهة اليسار الفلسطيني في سوريا اجتماعاً قيادياً لها تدارست فيه مسار المباحثات : رامي دعيبس
التي أجرتها فصائل المقاومة الفلسطينية مع األخوة في مصر واألمين العام لجامعة الدول العربية نحو 

النقسام المدمر الذي تعاني منه الساحة الدعوة لعقد حوار وطني فلسطيني شامل يستهدف إنهاء حالة ا
  .الفلسطينية على كل مستوى

ورأت أن هذه الجهود المبذولة فلسطينياً وعربياً تشكل فرصة يجب أن ال تفوت الستعادة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، وإعادة الزخم للحركة الفلسطينية كحركة تحرر وطني النتزاع حقوق شعبنا في العودة 

  .ستقالل الوطنوالحرية واال
  : وفي هذا السياق أكدت جبهة اليسار الفلسطيني في سوريا على النقاط التالية

.  أن يكون الحوار الفلسطيني حواراً شامالً بمشاركة جميع األطراف الفلسطينية من ألفه إلى يائه– ١
ة عن اتفاقات وتحذر من مخاطر العودة إلى صيغة الحوارات الثنائية ألنها لن تكون إال نسخة جديد

  . المحاصصة التي لم تجلب لشعبنا وحركته الوطنية إال مزيداً من الصراعات على مغانم السلطة
قة الوفاق الوطني واتفاق وثي( أن يستند الحوار الوطني الشامل إلى وثائق اإلجماع الفلسطيني – ٢

  . لوضع اآلليات العملية الكفيلة بوضعها موضع التطبيق العملي) القاهرة
  .  الترحيب بالرعاية العربية لهذا الحوار وقاعدتها قرار قمة دمشق القاضي بتطبيق المبادرة اليمنية– ٣

وفي هذا االتجاه تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، تتولى إعادة توحيد المؤسسات 
 على أساس نظام التمثيل النسبي الفلسطينية والتحضير النتخابات رئاسية وتشريعية متوافق عليها زمنياً

الكامل، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بتطبيق 
اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، بدءاً بإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني على قاعدة التمثيل 

  .النسبي الكامل 
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 الفلسطيني في سوريا أمام االعتداءات العنصرية التي يتعرض لها الفلسطينيون في وتوقفت جبهة اليسار
رأت فيها وجهاً من وجوه السياسة العنصرية في العدوان على حق الشعب الفلسطيني في "مدينة عكا، و

 ".أرضه ووطنه وممتلكاته، ودليالً قاطعاً على زيف ادعاءات دولة االحتالل بالديمقراطية
  ١٣/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  ل بحث الترتيبات لعقد مؤتمرهااستكم تجتمع بعمان ال" فتحتحضيرية" .٢٢

استكملت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السادس لفـتح أمـس بعمـان             : نادية سعد الدين   - عمان
اجتماعاتها لبحث االستعدادات الالزمة لعقد المؤتمر الحركي في أقرب وقت ممكن قبـل نهايـة العـام                 

اللجنة بحثت أمس في المالحظات المرفوعة مـن القواعـد الـشعبية            "وقالت مصادر مطلعة إن      .ليالحا
وأضـافت فـي     ".للحركة حول مضمون وبنود بعض الوثائق والملفات التي جرى توزيعها مسبقاً عليها           

ـ  " أبـو مـاهر   "إن اللجنة استعرضت خالل االجتماع، الذي عقد برئاسة محمد غنـيم            " الغد"تصريحات ل
وغاب عنه رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة فـتح فـاروق القـدومي                 

المالحظات الواردة إليها من قواعد الحركة في الميدان من أجل النظر في إجراء التعـديالت الالزمـة                 "
  ".عليها في ضوئها

شـروط العـضوية المحـددة لمعـايير        حول الملفات المتعلقة بالبناء الوطني و     "وتتركز تلك المالحظات    
االنضمام كالنظر إلى موقع العضو في الحركة ووضعه سيرته النضالية، والتي كانت اللجنة التحـضيرية        

  ".قد انجزتها سابقاً إلى جانب ملفات البرنامج السياسي والنظام الداخلي للحركة
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   عمليات تهويد مدينة القدسضده مؤسسة القدس هناك سباقا مع الزمن تخوض: طالل ناجي .٢٣

عبر األمين العام المساعد للجبهة الشعبية القيادة العامة طالل ناجي عن ارتياحه لما تـم               : عبد اهللا ربحي  
تقديمه لقضية القدس في مؤتمر الدوحة وأعرب عن شكره وتقديره لكل الجهود الشعبية والرسمية التـي                

ان هناك سباقا مع الـزمن تخوضـه        : هالي المدينة المقدسة وقال ناجي    انجحت امسية جمع التبرعات ال    
مؤسسة القدس لمجاراة ما يجري على االرض من عمليات تهويد للمدينة المقدسة وهذه المؤسـسة هـي                 
جرس انذار لما يحيق بالمدينة المقدسة من مخاطر، واضاف ناجي اننا كل عام عندما نلتقي في مجلـس                  

كون هناك انجازات مهمة على هذا الصعيد وهناك ميزانيات ترصد من قبل االفراد             امناء مؤسسة القدس ت   
والمؤسسات في االمة العربية واالسالمية لحماية مؤسسات المدينة المقدسة وبنـاء المنـازل والمـدارس               
والمساجد والحفاظ على االراضي والمؤسسات وهناك صراع وسباق مع العدو لحماية ما بقي من معـالم                

  .نة االسالمية والمسيحية ومواجهة المستوطنات المنتشرة في داخل القدس الشرقيةالمدي
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
 اقحام حماس للمقاومة في كل حالة يستهدف تحقيق بعض الغايات الخاصة بها: الزعارير .٢٤

 األمنية رفض فهمي الزعارير، المتحدث باسم حركة فتح ما تكيله حماس من تهم لالجهزة: رام اهللا
حماس ال تمارس أي نوع من المقاومة في الضفة الغربية، سواء أكانت عنيفة أم : الفلسطينية، قائالً

 .سلمية، فردية أم جماعية، منذ سنوات، وكذلك في القطاع بعد اتفاق التهدئة منذ أشهر
، يستهدف إن إقحام حماس للمقاومة في كل حالة أو قضية: "وأضاف الزعارير، في تصريحات صحافية

تحقيق بعض الغايات الخاصة بها، ومنها إيهام األمة العربية واإلسالمية أنها ما زالت في صف المقاومة، 
وهو زور، لكسب تعاطفها، وتضليل ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، من أنها تحضر 

فة، خصوصاً الجيل الشاب لمقاومة فارقتها منذ زمن، واإلبقاء على تماسك أعضائها وعناصرها في الض
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الذي انتمى اليها، على أنها مع خيار المقاومة، وتكديس السالح والخطط، ليوم تصبح فيه تهديدات بعض 
 ".قيادات حماس بانقالب في الضفة ممكناً

  ١٤/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  "سرايا التوحيد"داخل حركة الجهاد باسم " متشيع" ظهور تيار ":  برسقدس" .٢٥

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن خالفا بدأ فكريا وانتهى سياسيا يخترق صفوف  :غزة
حركة الجهاد اإلسالمي هذه األيام، بين تيار متشيع موال إليران وآخر ظل متمسكا باألصول السنية 

  .للحركة التي تعود في األصل إلى جذور إخوانية
وطلبت االحتفاظ باسمها أن الخالف بين التيارين بدأ " قدس برس"وذكرت هذه المصادر التي تحدثت لـ

يخرج للعلن بعد أن كان منحصرا داخل أروقة حركة الجهاد اإلسالمي، وأن مواجهات مسلحة جرت بين 
أنصار التيارين، تدخلت على إثرها قوات األمن التابعة لحكومة اسماعيل هنية التي تمنع استخدام سالح 

خلية، ودفعت من أجل إنهاء هذه المواجهات بعدد من عناصرها الذين أصيب المقاومة لحل أي نزاعات دا
  .بعضهم إصابات خطيرة

وأشارت هذه المصادر أن الخالف الفكري قد اتسع بين قادة حركة الجهاد اإلسالمي، وأن تيارا يتزعمه 
تساع قد تشيع القيادي المعروف في حركة الجهاد أبو خالد الحسني في معسكر الشاطئ بغزة بدأ في اال

سرايا "بالفعل، بل وأعلن عمليا انشقاقه عن الخط الرئيسي لحركة الجهاد اإلسالمي وأسس ما يعرف بـ 
، وهذا التيار هو المسؤول عن العمليات العسكرية التي نفذت بعد توقيع اتفاقية التهدئة على "التوحيد

  .النقيض من إجماع الفصائل الفلسطينية
 ١٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس

 
  الفلسطينية التنسيق في أمن المخيمات ائد الجيشأبو العينين ينقل عن ق: نانلب .٢٦

في لبنان سلطان ابو العينين، عن تكليف قائد الجيش العماد جان قهوجي " فتح"أعلن أمين سر حركة 
 ان جهات أمنية لبنانية بكل ما له عالقة بأمن المخيمات الفلسطينية للتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدا

 . مسألة المرجعية االمنية في المخيمات ال تبحث مع قيادة الجيش وانما مع المراجع الفلسطينية
وأوضح ان قهوجي لديه اطالع واسع ودقيق جدا على اوضاع المخيمات، مشيرا الى ان ال عالقة 

 أي مخل للمخيمات بقضية الشبكة االرهابية ال من قريب وال من بعيد في ظل قرار بعدم التهاون مع
 . باالمن

طرحنا على العماد ": منظمة التحرير الفلسطينية"وقال بعد زيارته قهوجي على رأس وفد من فصائل 
. قهوجي همومنا في المخيمات وخصوصا في الشمال ورؤيتنا للخروج من الوضع السائد في عين الحلوة

مخيمات الشمال وهو ابدى لمسنا منه تفهما كبيرا واطالعا واسعا ودقيقا جدا بخاصة على اوضاع 
 ". ارتياحه للزيارة وتفهمه لوجهة نظرنا في هذا الموضوع

هذه المرجعية ال تبحث : "ونفى ان يكون البحث تطرق الى موضوع المرجعية االمنية في المخيمات وقال
ظر واستمعنا بدورنا الى وجهة الن. مع قيادة الجيش في لبنان وانما مع المراجع الفلسطينية المختصة

اللبنانية بالنسبة الى أمن المخيمات وكان توافق تام خصوصا ان أي وجع امني في المخيمات هو وجع 
نقدر كثيرا تفهم قيادة الجيش ونؤكد بذل جهود كبيرة ومشتركة لتفكيك أي لغم . لبناني والعكس بالعكس

 ". يمكن ان ينفجر في وجهنا فلسطينيا او لبنانيا
 الجيش جوانب من قضية الشبكة االرهابية في طرابلس، سمعنا رأيه في استعرضنا مع قائد: "أضاف

الموضوع وأكدنا ان ال عالقة لها بالمخيمات وتحديدا مخيم البداوي ال من قريب وال من بعيد، 
والفلسطيني المتورط أصبح في عهدة الجيش، ونجدد التأكيد انه يستحيل ان يدخل أي عنصر ارهابي الى 
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 هناك لجنة أمنية من مختلف الفصائل لديها قرار بعدم التهاون في الموضوع االمني مخيم البداوي حيث
سمعنا تأكيدا من العماد : "وتابع ". واعتقال أي شخص يشكل مساسا بأمن لبنان او أي مخيم فلسطيني

  ". قهوجي أنه تم القاء القبض على افرادها كافة
  ١٤/١٠/٢٠٠٨السفير 

 
  ية جديدةإسرائيلسودة اتفاق لتشكيل حكومة يوقعان م" العمل"و" كاديما" .٢٧

 ،ية والمكلفة بتشكيل حكومـة جديـدة      سرائيلصادقت وزيرة الخارجية اإل   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
 على مسودة االتفاق االئتالفي بينهما لتشكيل الحكومـة         ،إيهود باراك " العمل"تسيبي ليفني ورئيس حزب     

ية العامـة،   سرائيلوذكرت اإلذاعة اإل   .ليفني لعدد من طلبات باراك     حيث استجابت    ،المقبلة برئاسة ليفني  
 توصال الى مسودة اتفـاق لتـشكيل        ،ي الحاكم حاليا  سرائيلأن المفاوضات بين طاقمي قطبي االئتالف اإل      

التوليفة، وانه بموجب االتفاق فانه سيتم تعين باراك نائباً أول لرئيسة الوزراء ليفني فـي حـال تـشكيل                   
جعله شريكاً كامالً في المفاوضات مع سوريا وعدم طرح مبادرات وزيـر القـضاء دانيئيـل                حكومتها و 

بشدة " العمل" والتي يعارضها حزب     ،يةسرائيل بما يتعلق بصالحيات المحكمة العليا اإل      ،فريدمان التشريعية 
ية أن مسودة   رائيلسالى ذلك تناقلت وسائل اإلعالم اإل     . على مجلس الوزراء إال بالتوافق بين ليفني وباراك       

وبينت انـه رغـم      ).سكوت( سيتم التوقيع عليها قبل دخول عيد العرش اليهودي        ،االتفاق االئتالفي الجديد  
 وهي محـل    ، الى أن ال تزال أربع نقاط مختلف عليها بين الجانبين          ،تحقيق توافق على العديد من البنود     

المتعلقة بضم وزيـر آخـر      " العمل" حزب   مطالبة:  مشيرة الى أن الخالفات تتمحور حول      ،خالف بينهما 
 ونقل حقيبة وزارية مـن حـزب        ، وخفض رسوم إدارة صناديق التقاعد للمتقاعدين      ،للجنة تعيين القضاة  

ويتعـاون مـع العمـل فـي        " المتقاعدين" الذي انشق عن حزب      ،"العدل للمسن "إلى حزب   " المتقاعدين"
  .الكنيست

 أن الجانبين اتفقا فـي مـسودة        ،"يديعوت احرنوت "بع لصحيفة   التا" واي نت "وفي هذا السياق أشار موقع      
 وسـيكون هنـاك تعاونـا    ،الوزير أيهود باراك والعمل هما الشريك األكبر في الحكومة"االتفاق على أن  
  ".  لكن لن يتم المس بصالحيات رئيس الحكومة،وشفافية متبادلة

وافق على أن يعين باراك شخـصا       " كديما" حزب    بأن ،يسرائيلالى ذلك بينت القناة العاشرة للتلفزيون اإل      
 كما وسيحصل باراك على منـصب نائـب كبيـر لـرئيس             ،من جانبه في طاقم المفاوضات مع سوريا      

وفي سياق متصل كرر رئيس     . ية سابقة إسرائيل وهو منصب جديد لم يكن موجودا في حكومات          ،الحكومة
 ،نتنياهو معارضته لالنضمام لحكومة برئاسة ليفني     بنيامين  " الليكود"ية وزعيم حزب    سرائيلالمعارضة اإل 

من و .شاس" ولصحيفة أسبوعية يصدرها حزب      ،)القناة السابعة ( وقال في تصريحات إلذاعة المستوطنين    
 حيـث ال تـزال      ،"شـاس "المفاوضات حزب   " كاديما"المتوقع أن يباشر طاقم المفاوضات من قبل حزب         

كما وأعلن وزيـر النقـل      . المتعلق بزيادة مخصصات األوالد   عالقة بسبب مطلبه    " شاس"المفاوضات مع   
 وتعهد موفاز بمساعدة ليفني على تشكيل حكومة        ، عن عودته إلى ممارسة نشاطه السياسي      ،شاؤول موفاز 

 خصوصا في   ، إال أن العديد من التقديرات توقعت أن يقوم موفاز بتشكيل معارضة داخلية لليفني             ،مستقرة
  .وضات مع الفلسطينيين وسورياالمجال السياسي والمفا

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  

  عصابات يهودية تتدفق على عكا لتصعيد االعتداءات ضد الفلسطينيين .٢٨
ية، أمس اإلثنين، أن عصابات إرهابية      إسرائيلأكدت مصادر أمنية وصحافية     :  برهوم جرايسي  -الناصرة

تداءات على االهالي العرب أبنـاء المدينـة        يهودية تتدفق على مدينة عكا الفلسطينية العريقة لتصعيد االع        
  .األصليين، وعلى رأسهم اإلرهابي باروخ مارزل، من قادة مستوطني مدينة الخليل المحتلة
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ية، إن مجموعات يمينية متطرفة جاءت من خارج عكا من المـدن            سرائيلوقالت مصادر في الشرطة اإل    
من اعتراف قائد المنطقة الشمالية للشرطة، بـأن        القريبة لتصعيد االعتداءات على العرب، وهذا بعد يوم         
  .من يحرض ويعتدي في هذه المرحلة هي جهات يهودية

إن التقديرات تشير إلى وصول عناصر من اليمين        " هآرتس"من جهة أخرى قالت مصادر أمنية لصحيفة        
لشرقي فـي   إلى عكا، وأن هذه العناصر تسللت إلى الحي ا        ) شمال(المتطرف من مدينتي معلوت ونهريا      

وقال أحد السكان اليهود في عكا للـصحيفة         .المدينة، الذي وقعت فيه معظم اعتداءات اليهود على العرب        
ذاتها، إنه يعمل في النهار حارسا، وفي الليل ينضم إلى المجموعات اليهودية التي تنفذ اعتـداءات ضـد                  

  . عربيةالمواطنين العرب في الحي، وأحرقت يومي الجمعة والسبت أربعة بيوت
وهمـا  " بحسب ما أعرف، فإنه ينبغي أن تصل الليلة الجماعة من يتسهار وأفراتا "واضاف الشخص ذاته،    

ولـم  . ما زالت هناك أهـداف    "وأضاف المواطن اليهودي أنه     . مستوطنتان تعتبران من معاقل المتطرفين    
  ".يحرق حتى اآلن سوى ثالثة أو أربعة بيوت، انتظروا وستروا

، معلنا أنـه يريـد      يزي، شمعون بير  سرائيلفقد وصل إلى عكا، أمس اإلثنين، الرئيس اإل       من جهة أخرى    
 لقاء بين رجال دين يهود      يز، وعقد بير  "إجراء مصالحة بين العرب واليهود    "تهدئة الخواطر في المدينة، و    

ـ     "ومسلمين، معلنا عزمه إقامة هيئة دينية مؤلفة من حاخامات وشيوخ بهدف             شارع الخروج فورا إلـى ال
  . والتحدث مع الجمهور الشاب من أجل تهدئة األجواء

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  ٢٠٠٧ في يسرائيلاإل مليار دوالر صادرات السالح ٦,٢: "معاريف" .٢٩

 ان قيمة صـادرات     أمس في عددها الصادر     يةسرائيلاإل" معاريف"كشفت صحيفة   :  بترا -القدس المحتلة   
 وأضافت . مليار دوالر  ٦,٢لعسكرية لدول العالم في العام الماضي بلغت         والمعدات ا  األسلحة من   إسرائيل

 اال انه من المتوقع ان ترتفع قيمـة         األيام االقتصادية التي يمر بها العالم هذه        األزمةانه وعلى الرغم من     "
م وكان مـدير عـا     ".ية في العام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي         سرائيلالصادرات العسكرية اإل  

 اللواء احتياط أودي شيني مـسؤوال عـن         األحدية الجنرال بنحاس بوخريس عين      سرائيلوزارة الدفاع اإل  
 في الوزارة للخارج خلفا للواء احتياط يوسي بن نون الذي سـيترأس             واألمنيةشعبة الصادرات العسكرية    

 تعتاش بشكل مباشر على     يةإسرائيل عائلة   ألف ٤٠ نحو   أن إلىيشار   .أوروبابعثة المشتريات للوزارة في     
 مـن العـائالت التـي       اآلالف عشرات   إلى باإلضافة إسرائيل والمعدات العسكرية في     األسلحةصناعات  

 .تعتاش بشكل غير مباشر من خالل الصناعات المدعمة للصناعات العسكرية
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
   أيام على الضفة والقطاع٩ تفرض حصارا شامال لمدة "إسرائيل" .٣٠

ي فجر أمس، بفرض حصار شامل على سرائيلبدأت سلطات جيش االحتالل اإل: ردينة فارس -  غزة
 إال في إسرائيلالضفة الغربية وقطاع غزة، يستمر لمدة تسعة أيام، يحظر خاللها على الفلسطينيين دخول 

ي إيهود باراك فرض هذا الحصار ألسباب أمنية سرائيلوقرر وزير الدفاع اإل. الحاالت اإلنسانية الطارئة
  .بمناسبة حلول ما يسمى بعيد المظلة اليهودي

 ١٤/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
   ألف دوالر١٨٠قصى تباع بـ حفنة من تراب األ: في مزاد خيري لدعم القدس .٣١

 أقامـت  مؤسسة القدس الدوليـة      ، أن  أ ف ب    نقال عن  الدوحة من   ١٤/١٠/٢٠٠٨ الغد األردنية    نشرت
 خيرية تم خاللها بيع قطع من المقتنيات المقدسية بالمزاد العلني من            أمسيةأول من أمس في الدوحة      مساء  

تبرع أمير قطر الـشيخ      وقد   . ألف دوالر  ١٨٠بينها حفنة من تراب المسجد األقصى بلغ سعرها حوالي          
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 ألف ريال   ٣٥٠بلغ   ماليين ريال قطري، كما تبرع حزب اهللا اللبناني بم         ١٠حمد بن خليفة آل ثاني بمبلغ       
أعلن عدد من التجار فـي       في حين    .لمؤسسة، بحسب ما أعلن المنظمون    لقطري لدعم الميزانية التشغيلية     

 ماليين دوالر يعود ريعـه لـصالح مـشاريع          ٤ صندوق لدعم القدس بقيمة      إنشاءقطر خالل الحفل عن     
  .مدينة المقدسةال

 مؤسـسة القـدس     ، أن الدوحة مراسلها من    رح محمد خير الف   نقالً عن  ١٤/١٠/٢٠٠٨الدستور  وذكرت  
 اختتمالدولية أعلنت أنها تمكنت من جمع تبرعات لدعم مشاريع المدينة المقدسة خالل مؤتمر القدس الذي                

كان قـد أعلـن   و ). مليون دوالر٢٠,٦( مليون ريال قطري ٧٥أعماله في الدوحة أمس تجاوزت قيمتها   
 قطري لمشروع إنشاء مركز للطوارئ في مدينـة القـدس           ، عن تبني مواطن   خيريخالل حفل المزاد ال   

 مليون ريـال    ١,٢أعلن عن تبرع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية القطرية بمبلغ          كما  .  مليون ريال  ٢,٢بكلفة  
إلـى المـسجد     لتمويل مشروع صيانة مباني ومرافق المسجد األقصى المبارك، ومشروع شد الرحـال           

  . المقدسة ومشروع إقامة أيام طبية مجانية ألبناء القدساألقصى، ومشروع رعاية مساجد المدينة
  

  سلطات االحتالل دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من العدوان على المسجد األقصى: خاطر .٣٢
أكدت الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسـات          :أ.ب. وديع عواودة، د   -القدس المحتلة   

وخطيرة من العدوان على المسجد األقصى والبلدة القديمة فـي          أن سلطات االحتالل دخلت مرحلة جديدة       
القدس المحتلة، تمثلت بمحاولة ربط األعياد الدينية اليهودية بالمسجد األقصى وبنـاء الكـنس واخـتالق                

حسن خاطر األمين العام للجبهة، أمس، أن هذه الخطـوة       .  د أكدو .الرموز اليهودية داخل األحياء العربية    
ضخم في قلب األحيـاء العربيـة وبمحـاذاة    الكنيس ال مع شروع سلطات االحتالل بافتتاح     تأتي بالتوازي 

  .وسط البيوت العربيةوالمسجد األقصى، 
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  بيت المقدس يدعو لتحرك إسالمي لوقف انتهاكات االحتالل ضد األقصىمؤتمر ل .٣٣

يات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى واإلنشاءات التي       دان المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس الحفر     : عمان
تنفذها سلطات االحتالل الرامية إلى إضفاء الصبغة اليهودية على القدس المحتلة وما حولها، داعياً إلـى                

  .تحرك الدول اإلسالمية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   الغربية ألف مقدسي قسراً إلى الضفة١٢٥مخططات إسرائيلية لتهجير : التفكجي .٣٤

حذر خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي من            : يوسف الشايب  - رام اهللا 
وبـين خـالل     .خطورة المخططات اإلسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس وإفراغها من سكانها العرب          

 أفادت  ٢٠٤٠ن دراسة إسرائيلية حول الوضع في القدس العام         ورشة عمل نظمها مركز العمل التنموي، أ      
 تسارع في بناء الجدار للحد      "إسرائيل" آنذاك، ما جعل     مدينةبأن الفلسطينيين سيشكلون أغلبية عربية في ال      

 ألف فلسطيني مباشرة من القدس في هجرة داخلية         ١٢٥، مما أدى إلى خروج      من هذا الخطر الديمغرافي   
 للسيطرة علـى حـي      ٢٠٢٠ للعام   وأوضح أن هناك مخططا إسرائيلياً     . بسبب ذلك  ربيةقسرية للضفة الغ  

فتاً إلى أن عملية التطهير اإلسرائيلية ترتكز أيضاً على تـدمير           الباب الزاهرة وتطهير الفلسطينيين منه،      
يمنـع  وتشتيت النواة الصلبة للمجتمع الفلسطيني وهي العائلة من خالل قانون البنـاء والتنظـيم الـذي                 

 إلـى   بـدوره أدى، الـذي  أدى الكتظاظ السكان مما .الفلسطينيين من بناء المنازل أو التوسع الديمغرافي 
وانتـشار ظـاهرة تعـاطي      % ٦٥مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية مثل ازدياد نسبة الطـالق إلـى            

  .المخدرات والتسرب المدرسي وغيرها



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ١٢٢٦:         العدد         ١٤/١٠/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

  يئة العليا لألسرى أعربت عن رفضها التام لفرض الزي البرتقالي عليهم اله:شقراألرياض  .٣٥
قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين إن المعتقلين فى السجون اإلسـرائيلية يعتزمـون تنفيـذ               : غزة

خطوات تصعيدية ال تعرف عواقبها لمنع تغيير مالبس األسرى من اللون البني المعتمـد منـذ سـنوات                  
 .لبرتقالي الصارخ الذي تفرضه الواليات المتحدة على المعتقلين في سجن غوانتانـامو           طويلة إلى اللون ا   

الهيئة العليا لألسـرى أعربـت عـن        "وزارة رياض األشقر أمس أن      الوأكد مدير الدائرة اإلعالمية في      
رفضها التام لفرض الزي البرتقالي عليهم، وهددت باستخدام كل الخيارات المطروحـة لمواجهـة هـذا                

  ."رار الذي يدل على عقلية إجرامية لدولة االحتاللالق
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   مليون دوالر لتطوير جامعات غزة٥٠الحصار أوقف مشاريع بأكثر من : الخضري .٣٦

كشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن غزة جمال الخضري خـالل فعاليـات مـؤتمر                : غزة
 مليون دوالر فـي جامعـات       ٥٠ تطويرية بقيمة تزيد عن      علمي، أن الحصار اإلسرائيلي أوقف مشاريع     

وأوضح أن المشاريع كانت عبارة عن منشآت لمدن طبية وتكنولوجية، إلى جانـب مبـاني               . قطاع غزة 
  .جامعية

  ١٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  

   فلسطينية لعودة العالقين في العريش إلى غزة-جهود مصرية  .٣٧
 معبر رفح إلى جهود تبـذل بـين الجـانبين المـصري             أشار مصدر ديبلوماسي فلسطيني في    : القاهرة

 عالق فلسطيني في العريش ورفح الى قطاع غزة عبر المعبر المغلق منـذ              ٤٠٠والفلسطيني لعودة نحو    
عاد في  فقد  من جهة اخرى،     و .يونيو من العام الماضي إال من فترات عمل فيها بصفة استثنائية          / حزيران

 من العالقين في العريش إلى قطاع غزة بعـد           فلسطينياً  مريضاً ٨٦نين   االث -ساعة متقدمة من ليل األحد      
  .تلقيهم العالج في المستشفيات المصرية

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

  أمام دخول البضائع وتنقل األفراد غزةسلطات االحتالل تغلق كافة معابر قطاع .٣٨
تشغيل عدد منها لـساعات     أغلقت سلطات االحتالل كافة معابر قطاع غزة، ظهر أمس، عقب            :حامد جاد 

معدودة اقتصرت على إدخال كمية محدودة من الغاز والسوالر الصناعي، وأصناف محدودة كماً ونوعـاً               
 للطوق األمني المشدد الذي يستمر حتى        االحتالل  في إطار فرض   ذلكيأتي  حيث   .االستهالكية من السلع 

  .األعياد العبريةبحجة الحادي والعشرين من الشهر الحالي، 
  ١٤/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 لتلفيق تهم لهم يدسون مواد عسكرية للمواطنين  االحتاللجنود .٣٩

 ثالث حاالت على األقل خالل األسبوعين الماضـيين، قـام خاللهـا جنـود               عن  الكشف  تم :نائلة خليل 
غيـة   بدس مواد عسكرية بين أغراض المـواطنين ب ، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس  االحتالل على 

مؤسـسة بتـسيلم    وقد قامت   . !تلفيق تهمة لهم، أو الطلب منهم الهرب لمالحقتهم بذريعة التدريب العملي          
بعض هذه الحاالت، ما يفتح الباب أمام شكوك بوجود المزيد من الحاالت التي لم يكـشف عنهـا                  بتوثيق  
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ينية أو إسـرائيلية  ال يوجد مصدر أو مؤسـسة فلـسط  في حين  .أصحابها بسبب خوفهم أو ربما اعتقالهم    
 .تستطيع تأكيد أو نفي اعتقال مواطنين جراء تلفيق تهم مماثلة لهم على حاجز حوارة

  ١٤/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  حل الدولتين أساس أي تحرك مستقبلي للتفاوض:  الثانياهللا عبد .٤٠
بول والـدعم العربـي     اهللا الثاني على أن حل الدولتين، الذي يحظى بـالق           شدد الملك عبد   :  بترا -عمان

 .يسـرائيل والدولي، سيبقى األساس ألي تحرك مستقبلي في عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني واإل            
وأكد أمس خالل استقباله رئيس البرلمان األوروبي هانس غيرت بوبترينغ، أهمية االستمرار فـي بـذل                

كزية الدور األوروبي في الحفاظ على وتيـرة      الجهود الدولية لدفع عملية السالم في المنطقة، الفتا إلى مر         
يين وفقا  سرائيلالعملية السلمية وصوال إلى حل شامل يعالج مختلف جوانب الصراع بين الفلسطينيين واإل            

وفي لقاء منفصل مع وفد مجموعة أصدقاء األردن في البرلمان األوروبي، بحث جاللتـه               .لحل الدولتين 
وسط، خصوصا ما يتصل بعمليـة الـسالم بـين الفلـسطينيين            تطورات األوضاع في منطقة الشرق األ     

  .يين وجهود المضي قدما في المفاوضات بين الطرفينسرائيلواإل
 ١٤/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   لوقف األنشطة االستيطانية"إسرائيل" يدعو األردني رئيس الوزراء .٤١

 ضرورة استمرار المفاوضـات     ىإل الداعي   األردنأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي موقف        : بترا -عمان
وشدد خالل لقائه مساء أمـس       . بغض النظر عن التطورات السياسية     يسرائيلواإلبين الجانبين الفلسطيني    

 روبرت سري على ضرورة وقف الجانب       األوسط المتحدة لعملية السالم في الشرق       لألممالمنسق الخاص   
 إلـى  الذهبي    وأشار . السالم في المنطقة   إحاللجهود   االستيطانية التي ال تخدم      األنشطة لكافة   يسرائيلاإل

 تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الفصائل الفلسطينية وبما يسهم في تقوية الموقـف التفاوضـي                أهمية
  .للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز دورها على الصعيد الدولي

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   استمرار االعتداءات الصهيونيةإزاءالعربي  الصمتتنتقد  في األردن اإلسالميةالحركة  .٤٢

" الـصارخة " استمرار االعتداءات الصهيونية     إزاءالعربي  " الصمت" في األردن    اإلسالميةانتقدت الحركة   
وتوقعت الحركة نتيجة الحدث انطالق شرارة مواجهة        . وآخرها افتتاح الكنيست   اإلسالميةعلى المقدسات   

 الذي يمضي قدما باتجاه تهويد المسجد األقصى، متجاهالً العواقب المترتبـة            كبيرة مع الكيان الصهيوني   
العربـي، اسـتمرار    " العجز "إلىوعزا الناطق باسم الحركة رحيل الغرايبة        .على خططه العدوانية هذه   

من شأنه وقف   " تحريك شعبي " في   أملهعمليات التهويد الجارية ألولى القبلتين وثالث الحرمين معربا عن          
  ".عمل منظم واسع النطاق"من خالل " اإلجرامية"عتداءات الصهيونية اال

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  
  مساعدة لبنان تأمين عودة الالجئين الفلسطينيينالسعودي الملك سليمان يناشد  .٤٣

ين عبد اهللا مساعدة لبنان فـي تـأم       السعودي  الملك   ميشيل سليمان     ناشد الرئيس اللبناني   :وكاالت -جدة  
لبنـان ال  "وقـال   .الجئ ألف ٤٠٠ عددهم بنحو "األونروا"عودة الالجئين الفلسطينيين الذين تقدر منظمة       

  . " فرص عملوإيجاديستطيع استيعاب هذا العدد وتأمين مستوى حياة الئقة لهم 
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 
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 وأمطاردات متواصلة وأجواء حذر في مخيم البداوي لتفادي األس: طرابلس .٤٤

ساد قلق في األوساط اإلسالمية الطرابلسية، وكذلك في مخيم البداوي، بعد :  سوسن األبطح- طرابلس
، متورطة في "فتح اإلسالم" عن القبض على عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم األولاإلعالن أمس 

وتحدث . ة مع سوريةتفجيري طرابلس اللذين وقعا مؤخراً وتفجير العبدة على النقطة الحدودية اللبناني
 عن "الشرق األوسط"مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، في مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين لـ

حالة من اليقظة لدى المسؤولين والسكان أنفسهم، لدرء أي خطر يمكن أن يعرض هذا المخيم لما آل إليه 
كما تحدث المصدر عن اجتماعات . م من تدمير وتشريد بسبب تنظيم فتح اإلسال"نهر البارد“حال مخيم 

أمنية مستمرة وتشديدات على مداخل المخيم ومراقبة لبعض األشخاص الذين تدور حولهم بعض 
 . الشبهات

 ١٤/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  اسكرية يدعو لالتعاظ مما يجري في عكالنائب  .٤٥

حقيق سالم مع العقل كل من راهن واستسهل وال زال يضمر، إمكان ت" سكرية، إسماعيلدعا النائب 
 التدقيق واالتعاظ مما يجري في مدينة عكا، من إرهاب إلى، يسرائيلاإلالصهيوني المجسد بالكيان 

صهيوني عنصري، يترجم قتالً وتهجيراً للسكان العرب، ترجمة لما تعهد به جورج دبليو بوش في 
 وجود عربي، مما يؤسس أي ، من تأييد ودعم لتكريس دولة يهودية صرفة، مطهرة منأنابوليسمؤتمر 

  ويطلق غيوما سوداء تمطر سموماً عنصرية واثنية قد تزعزع المنطقة بأسرها 
 ١٤/١٠/٢٠٠٨السفير 

    
  للكتاب المقدس أيديولوجياًً" إسرائيل"مطران لبناني يدين استخدام  .٤٦

م الكتاب المقـدس     مجمع األساقفة في الفاتيكان استخدا     أمامدان المطران اللبناني غي نجيم أمس       : ب.ف.ا
وقال المطران الماروني نجيم     . حقوق الفلسطينيين  وإنكارلتبرير ضم األراضي    " إسرائيل" في   أيديولوجياً

 بعض رجال الدين المتشددين، يبدو الكتـاب        األخص اليهود بشكل عام، وعلى      إلىبالنسبة  "مطران صربا   
  ."إسرائيل"المقدس كأنه مسح لألراضي يرسم حدود 

 ١٤/١٠/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل
  
 مؤتمر القدس يدعو العرب لكسر الحصار على فلسطين .٤٧

 كسر الحصار على فلسطين إلىدعا مؤتمر القدس السادس الحكومات العربية واإلسالمية  :ا ف ب
ية تحت المسجد األقصى، سرائيلورأب الصدع الفلسطيني، واستنكار الحفريات التي تجريها السلطات اإل

ودعا .  مرتبة ثانوية أمام القدسإلىأن تتراجع الخالفات المذهبية بين، سنة شيعة، مع اإلجماع على 
األمة العربية واإلسالمية وحكامها إلى تحدي الخوف "البيان الختامي للمؤتمر الذي بدأ األحد في الدوحة 

أننا أصبحنا في "وحذر من ". وكسر الحصار الظالم على فلسطين وعلى قطاع غزة بصورة خاصة
رحلة حاسمة من تاريخ الصراع على القدس، وأن ما يحصل اآلن أو ما سيحصل في األعوام القليلة م

 ".المقبلة، من شأنه أن يحسم مصير المسجد األقصى
  ١٤/١٠/٢٠٠٠٨السفير 

  
 المؤتمر اإلسالمي تناشد األمم المتحدة واليونسكو مواجهة اعتداءات االحتالل في القدس .٤٨
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" إسرائيل" العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو إقدام اعتبر األمين :واس –جدة 
اعتداء على حرمات مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه "على بناء كنيس يهودي على أرض وقف إسالمي 

القترافها هذه الجريمة " إسرائيل"وأدان، في بيان له أمس، ". وسلم وتعديا على مقدسات األمة اإلسالمية
 للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي ال تجيز  فاضحاًها تبعات هذا االعتداء السافر باعتباره خرقاًوحمل

 .لدولة االحتالل االعتداء على المقدسات أو تغيير المعالم الدينية والتاريخية في األراضي التي تحتلها
ل هذه الجريمة النكراء ووجه وأجرى األمين العام اتصاالت عاجلة مع عدد من المسؤولين في العالم حو

رسائل إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة والممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي 
ضد " إسرائيل"ووزير خارجية فرنسا والمدير العام لمنظمة اليونسكو لمواجهة االعتداءات التي تقترفها 

  .دينة القدس الشريفالمسجد األقصى وسائر مقدسات المسلمين في م
 ١٤/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  مصر توسع دائرة الحوار الفلسطيني بلقاء شخصيات عامة .٤٩

يصل إلى القاهرة في األيام القادمة عدد من الشخصيات العامة الفلسطينية في :  أيمن جريس- القاهرة 
. طيني الذي ترعاه مصرإطار االتصاالت التي تجريها القاهرة بهدف تعزيز فرص إنجاح الحوار الفلس

وقال مصدر فلسطيني بالقاهرة إن القاهرة ترى في هؤالء أنهم قادرون على تقديم أفكار خالقة ومبدعة 
 السياسية التي تطرحها الفصائل، وتعتبر أن رؤية األفكارإلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية بعيدا عن 

للغاية في إقناع الشارع الفلسطيني بضرورة التخلي عن المستقلين ورجال الدين والشخصيات العامة هامة 
  .المصالح الحزبية الضيقة واالنطالق نحو المصلحة الفلسطينية العليا

  ١٤/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
 
  قافلة مساعدات مصرية إلغاثة المخيمات الفلسطينية بلبنان .٥٠

 اإلغاثةديدة للجنة غاثية الجوصلت، مساء أول أمس األحد، القافلة اإل:  طه عبد الرحمن- القاهرة 
 أبناء المخيمات الفلسطينية عبر البحر متضمنة مستلزمات إلغاثة العاصمة اللبنانية إلى المصرية اإلنسانية
وقال عبد القادر حجازي، األمين العام للجنة، ان القافلة تم .  ألف جنيه٣٥٠ نحو إلى بتكلفة تصل إعاشة

 والمستلزمات الطبية للتخفيف من معاناة أبناء شعب فلسطين تجهيزها بالمواد الغذائية وكميات من األدوية
 منصور اإلسكندريةوأوضح عضو اللجنة أمين عام نقابة أطباء . في مخيمات عين الحلوة ونهر البارد

 مشروعات إطار تجهيزها من تبرعات أهل الخير من أبناء مصر، وتأتي في إلىحسن المرافق للقافلة 
 نشاط اللجنة لتقديم المعونة الطبية العاجلة إطارناء الشعب الفلسطيني، في غاثية لصالح أباللجنة اإل

  .للمرضى في مصر وخارجها في حاالت الطوارئ والحروب والحوادث
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  " إسرائيل" عالقات مع إقامة حكومة من أيةالدستور يمنع : رئيس البرلمان األندونيسي .٥١

برلمان االندونيسي محمد هدايت نور واحد عن ارتياحه لنتائج مؤتمر مؤسسة عبر رئيس ال: الدوحة
القدس وما تم فيه من جمع تبرعات سخية تثبت ان قضية القدس مازالت في قلوب الناس وضمائرهم 

 وهذا شيء له داللة واضحة وهو وأعمالهم الناس أفعالتزال منعكسة في  وقال هدايت، ان القضية ال
وجهة للحركة الصهيونية تقول ان القدس هي قضية العالم اجمع ومن شأن ذلك ان يحد من بمثابة رسالة م

 خطوة تتعلق بمستقبل أية حماقة او يقدم على أية يرتكب أن مرة قبل ألفالغطرسة ويجعل المحتل يفكر 
 على واكد نور واحد ان اجتماع مؤسسة القدس واألنشطة التي فيها تزيد من انفتاح اندونيسيا. القدس

 والمؤسسات وقوى المجتمع األفراد وعبر عن رغبته في ان تتم دعوة واإلسالميقضايا العالم العربي 
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المدني في اندونيسيا للمشاركة بشكل فاعل واكبر في المؤتمرات واالجتماعات التي تتناول القضايا الهامة 
 أيةا ينص عليه هو ما يمنع وقال واحد، ان الدستور االندونيسي وم.  كقضية القدساإلسالميللعالم 

 بذلك تخرق الدستور الذي يرفض االضطهاد ألنها" إسرائيل" عالقات مع إقامةحكومة اندونيسية من 
  .واالحتالل

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  اقتراحات بإنشاء جامعة القدس وتوسيع المشاركة لتضم أوروبا وأميركا الالتينية .٥٢

، بعدد من أمسشاركين في الجلسة المفتوحة في مؤتمر القدس، تقدم عدد كبير من الم: عباس موسى
وتركزت االقتراحات على . االقتراحات التي من شأنها تفعيل دور المؤسسة وزيادة قدراتها ومقوماتها

 وأميركا الالتينية وضم علماء كبار إلى المؤسسة، وعقد مؤتمر عالمي في أوروباتوسيع المشاركة إلى 
في وجود هيكل سليمان في القدس، وتأسيس جامعة القدس في قطر أو " سرائيلإ"لندن لدحض مزاعم 

  . اليمن لمساعدة الطلبة الفلسطينيين وزيادة الدعم للمقدسيين لمواجهة االحتالل
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  مقاضاة وزير الداخلية المصري لمنعه قافلة معونات لغزة .٥٣

 العشرات من نواب مجلس الشعب وأساتذة الجامعات المصرية يتوجه اليوم:  حسام أبو طالب- القاهرة 
 محكمة القضاء اإلداري والتي من المقرر أن تنظر إلىوقضاة من أعضاء لجنه كسر الحصار على غزة 

وتقدم أعضاء اللجنة . الدعوى المرفوعة من أعضاء اللجنة ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية
عه آلالف المصريين من التوجه لرفح من اجل تقديم دعم معنوي لمليون بالدعوى ضد العادلي بسبب من

ويأمل الناشطون أن يحصلوا، اليوم، على حكم يدين . ونصف مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة
وزير الداخلية بسبب موقفه المعادي لنصرة الشعب الفلسطيني وفق ما صرح به المستشار محمود 

 ورئيس لجنة مكافحة الحصار على غزة، والذي أشار إلى أن االستئناف الخضيري نائب رئيس محكمة
 على الحرية الشخصية التي فرضها الدستور اعتداءالحيلولة دون وصول المصريين لرفح يمثل 

  .للمواطنين
  ١٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  التنديد بأحداث عكا وحصار غزة: مصر .٥٤

 الغاشم على الفلسطينيين باالعتداء كفاية وحزب العمل نددت جماعة اإلخوان المسلمين ورموز من حركة
 يعد جريمة االعتداءاتوقال محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة إن الصمت على تلك . في مدينة عكا

. وذلك ألن الغرض منها في األساس هو ترحيل أهالي المدينة العرب من أجل تهويد ما تبقى من أراض
وليس دعم " إسرائيل"ألنه مشغول بدعم  صري في الوقت الحاضرورفض عاكف الرهان على النظام الم

 اعتداءات إزاءوهاجم مجدي أحمد حسين صمت الحكومات العربية . الفلسطينيين، على حسب ما أفاد
وطالب نشطاء في كفاية .  بين األنظمة على ترك فلسطين تموت بأهلهااتفاقعكا وقال يبدو أن هناك شبه 
يين من الدول العربية من سرائيلالناصري مجدداً بطرد السفراء األمريكيين واإلوأحزاب التجمع والعمل و

.  التي يتعرض لها أهالي عكا فضالً عن الحصار المفروض على قطاع غزةاالعتداءاتأجل وقف 
ودعت كفاية لتكثيف الضغوط على النظام المصري من أجل دفعه إلنهاء الحصار المفروض على رفح 

 المفرط للقوة من قبل الحكومة المصرية ضد االستخداموانتقد حزب الكرامة . لسطينيينومد يد العون للف
 مصداقية إلىأهالي القطاع، معتبراً حصار آالف الطلبة والمرضى داخل المعبر بأنه يحمل إساءة بالغة 

  .الرئيس مبارك الذي تعهد أمام العالم من قبل بأنه لن يسمح بتجويع الفلسطينيين
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  ١٤/١٠/٢٠٠٨بي القدس العر
   
   فصيل فلسطيني١٤طلع وزير الخارجية الفرنسي على تفاصيل حوارها مع القاهرة ت .٥٥

 تصدر المباحثات بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والمسؤولين المصريين، الوضع :القاهرة
ت المباحثات نتائج كما تناول. والفلسطينيين" إسرائيل"ية السالم بين لباألراضي الفلسطينية وتطورات عم

 االنقسامات والصراعات الفلسطينية التي استغرقت نحو العامين إلنهاءالجهود المصرية المبذولة حاليا 
بين حركتي فتح وحماس، بغرض التركيز فيما بعد على إطالق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني 

حيث ". إسرائيل"، وكذا استقرار األوضاع في ي عقب استقرار الحكم لإلدارة األمريكية الجديدةسرائيلواإل
أطلعت القاهرة الوزير الفرنسي على نتائج هذه الجهود وما توصلت إليه االتصاالت واللقاءات التي جرت 

 للحوار الشامل الذي لإلعداد باللقاء الذي جرى مع و فد حركة حماس اختتمت فصيل فلسطيني ١٤مع 
  .برعايتهاسيلتئم تحت مظلة الجامعة العربية و

 ١٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
  مصر مصممة على حل صفقة تبادل األسرى .٥٦

أكد مصدر مصري كبير، أمس االثنين، أن القاهرة مصممة على حل قضية :  أشرف الهور-غزة 
ونقلت . ي غلعاد شليط األسير لدى حماس، معرباً عن أمله بإمكان تحقيق هذا الهدفسرائيلالجندي اإل
عن المصدر قوله ان المفاوضات الجارية إلتمام صفقة تبادل األسرى بين حماس ية سرائيلاإلذاعة اإل

وذكرت اإلذاعة، أن تصريحات المسؤول المصري جاءت . برعاية بالده تستمر دون انقطاع" إسرائيل"و
في أعقاب اللقاء الذي جمع ليل األحد اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية بكل من رئيس الهيئة 

ية عاموس غلعاد والمسؤول عن ملف األسرى والمفقودين سرائيلياسية واألمنية في وزارة الجيش اإلالس
  .عوفر ديكل لبحث موضوع صفقة التبادل

  ١٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
     

  قضية فلسطين لم تحل ألن أميركا لم تقتنع بضرورة حلها: الكريم أحمد عبد .٥٧
س اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ان الكريم رئي اعتبر سعادة السيد أحمد عبد

الجدوى المالية من مؤتمر القدس السادس، الذي أنهى أعماله أمس في الدوحة، ال بأس بها بالنظر الى 
وقال ان . وضع مؤسسة القدس التي ال تعتبر مؤسسة سياسية تتدخل بالمشاكل الموجودة على الساحة

. التي يرأسها الدكتور يوسف القرضاوي هي ساحة إنسانية هدفها منع تهويد القدسمؤسسة القدس الدولية 
الكريم ان ال مجال للمقارنة بين الدعم العربي للفلسطينيين وبين الدعم الدولي للصهيونية  واعتبر عبد

ه  ضرورة استخدام مكامن القوة الموجودة في بلداننا العربية للوقوف في وجإلىولفت في هذا الصدد 
  . الهجمة الصهيونية على القدس وفي وجه الهجمة الغربية على المنطقة

الكريم ان كل القوى الدولية الفاعلة تهتم بالمنطقة على خليفة البترول فيها وان معظم هذه  وشرح عبد
 القوى تريد حال للقضية الفلسطينية ولكن المشكلة لم تحل ألن الواليات المتحدة األميركية لم تقتنع بعد

بضرورة حلها وأعاد عدم اقتناع أميركا بضرورة الحل حتى وقتنا الراهن ألنها ال تريد ان تنضج 
  .المشكلة الفلسطينية إال إذا نضجت ظروف استقرارها هي في المنطقة

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  لسالمااللتزام بعملية اب "إسرائيل "البرلمان األورومتوسطي يطالب: في ختام أعماله باألردن .٥٨
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 بـضرورة االلتـزام بتعهـداتها       إسرائيلطالب المؤتمر البرلماني األورومتوسطي      : أحمد عامر  - عمان
 ووقـف  ، ورفع المعاناة عـن الـشعب الفلـسطيني       ، والعمل علي تفعيل االتفاقيات الدولية     ،بعملية السالم 

 حلـول لمـشكالت      وضرورة إيجاد  ، خاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية      األراضياالعتداء علي   
وشدد المـؤتمر فـي ختـام       .  عن البرلمانيين الفلسطينيين   واإلفراج ،ياه واالستيطان والحواجز األمنية   الم

 دولة عربية وأوروبية علي ضرورة االسـتمرار فـي   ٣٨أعماله أمس بالعاصمة األردنية عمان بمشاركة   
ية سـرائيل تهاء من تشكيل الحكومة اإل     وعقب االن  ، تهدئة إلىعملية السالم بعد توصل الفصائل الفلسطينية       

 بضرورة إعـادة    إسرائيل وليس البدء فيها من جديد وطالب المؤتمر         اآلخرونمن حيث انتهي     -الجديدة  
 عن البرلمانيين الفلسطينيين المحتجزين لديها وفك الحصار المفـروض علـي            باإلفراجالنظر فيما يتعلق    

 ضد الشعب الفلسطيني خاصة فيمـا يتعلـق         إسرائيلهجها  قطاع غزة ووقف السياسات التعسفية التي تنت      
  .بالجدار العازل

  ١٤/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  انضمام فلسطين لعضوية االتحاد البرلماني الدولي .٥٩

 انضمام فلسطين للعـضوية الكاملـة       ىعل    وافق االتحاد البرلماني الدولي     : والء نعمة اهللا  ،    عادل صبري 
ـ  إسـرائيل فيما اعترضـت        هذا المقترح،  ى والعديد من الدول قد وافقت عل      وكانت مصر  .  باالتحاد  ى عل

يجب     المجلس التشريعي الفلسطيني وأن االتحاد البرلماني الدولي       ىاالقتراح مؤكدة أن حماس تسيطر عل     
  . يكون فقط لبرلمانات الدول األعضاء   أن

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوفد المصرية 
  
   من العام الجاريالر فائضا في الميزانية في النصف األول مليار دو٢٨,١٧الكويت تسجل  .٦٠

 مليـار دينـار     ٧,٥٥ أظهرت بيانات رسمية أن الفائض المبدئي في ميزانية الكويت بلغ حوالي             :الكويت
 بفضل عائـدات الـنفط التـي        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ من السنة المالية     األولفي النصف   )  مليار دوالر  ٢٨,٢(

يانات حكومية أن إيرادات سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بلغـت             تفيد ب  فيما   .تجاوزت التوقعات 
  . مليار دينار في ستة أشهر١٤,٥٢

  ١٣/١٠/٢٠٠٨رويترز 
  
  مفاجأة حوارات القاهرة .٦١

  فهمي هويدي
ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة، فإن حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة قد تسفر عن نقلة نوعيـة                  

  .الحة الوطنية التي طال انتظارهافي مسألة المص
ليس سراً أن مقدمات الحوار لم تكن مبشرة بالتفاؤل، وإنما كانت مرجحـة وبقـوة لـسيناريو التـشاؤم                   

آب / اغـسطس  ٢٥وقد كنت واحداً من هؤالء الذين لم يتوقعوا نجاحاً للحوار، الذي حين بدأ في               . والفشل
، وهـو مـصطلح     "طبخة حـصى  "لجبهة الشعبية، بأنه    الماضي، وصفه عبد القادر ياسين، القيادي في ا       

المتشائمون كانت لديهم أسبابهم القوية، أحدها وربما أهمهـا أن اإلدارة           . فلسطيني يعبر عن عدم الجدوى    
وهو ما أعلنه عمرو موسى األمين العام لجامعـة         . األمريكية وقفت دائما ضد المصالحة بين فتح وحماس       

يغلق الباب في وجه المصالحة، كما أن عـزام األحمـد           " فيتو"أن هناك   الدول العربية، الذي تحدث عن      
  .رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي صرح بذلك أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الفيتو أمريكي بالتحديد

تشدد أبومازن ورفع سقف شروطه عالياً، فأعلن هو وممثلوه عـن أنـه الحـوار               " الفيتو"في وجود ذلك    
" االنقـالب "م مع حماس إال بعد إعادة األوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل ما أسماه                 والسالم أو كال  
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في الوقت ذاته فإنه وضع قائمة من الشروط وصفها         . ٢٠٠٧حزيران   /الذي وقع بالقطاع في شهر يونيو     
 بالل الحسن الكاتب والسياسي الفلسطيني المستقل بأنها تستهدف اخراج حماس مـن المـشهد الـسياسي               

الفلسطيني، من خالل التخلص من اغلبيتها البرلمانية والتخلص من شرعيتها في الحكومة بما يؤدي إلـى                
  .استئصالها واعتبارها حركة شرعية وربما ارهابية

أيضاً فإن التصريحات التي صدرت بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب األخير بالقاهرة أعطـت               
اد جديد على مستوى عربي لمواجهة مع حمـاس انتـصاراً ألبـو مـازن               انطباعاً بأن ثمة اعدادا الحتش    
 الـذي   ،وكان ذلك واضحاً في البيان المشترك الذي صدر عن االجتمـاع          . وانحيازاً إلى صفه ومشروعه   

 لغة تهديدية حذر فيها الطرف أو األطراف التي تعرقل مساعي الوساطة المصرية،             - ألول مرة  -استخدم
وهو الموقف الحاد الذي عبرت عنه تـصريحات الحقـة لعمـرو            . ن عقوبات وصلت إلى حد الحديث ع    

  .موسى ولوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط
حين تزامنت تلك التصريحات مع اقتراح إرسال قوات عربية إلى غزة من دون الضفة، فإنهـا تركـت                  

جة على اإلجماع الفلـسطيني،     انطباعا بأن ذلك تمهيد لشيء لم يعلن، له عالقة باالدعاء بأن حماس خار            
  .ومن ثم تستحق ردعاً وتأديباً

هذه المالبسات اثارت شكوك األوساط الفلسطينية المستقلة والمراقبين المحايدين، ذلك أن هؤالء  يعرفون              
مـن األصـوات فـي االنتخابـات        % ٢جيداً أن الفصائل التي دعيت إلى القاهرة لم تحصل إال علـى             

لى أنها التتمتع بحضور حقيقي في الشارع الفلسطيني، وهو ما يـشكك فـي أن               وذلك دليل ع  . التشريعية
  .هذه ليست سوى حيلة لتسويغ خطوات أخرى غير معلنة" اإلجماع"مسألة 

الذي اقترح في البداية إلدارة الحوار كان مثيراً للشك، إذ فهـم منـه أن             " السيناريو"من ناحية أخرى فإن     
 من خالل االتفاق على ورقة تتضمن شروطا و اجـراءات معينـة،             المراد هو حشر حماس في الزاوية     

ويفترض فـي هـذه     . تضعها أمام خيار التستطيع رفضه، وإال اعتبرت خارجة على اإلجماع الفلسطيني          
  .الحالة أن الورقة معدة سلفاً بالتفاهم مع ممثلي السلطة

 بدأت ترتيبات الحوار، انطلقـت      عمق من الشكوك أنه في اعقاب اجتماع مجلس الجامعة العربية، وحين          
حملة إعالمية مكثفة استهدفت التحريض على حماس، ودعوة العالم العربي إلى ضرورة التدخل لردعهـا    

ماذا سنفعل  "تحت عنوان   ) ١٠ /٨في  " (الشرق األوسط "أحدث نموذج لذلك مقالة كاشفة نشرتها       . وتأديبها
ة االنطالق هي انتخابات جديدة للرئاسـة والمجلـس         إن نقط : رد كاتبها على السؤال بقوله    "  مع حماس؟ 

التشريعي، إذا فازت فيها حماس فإن التناقض الراهن سوف ينتهي، وعليها في هذه الحالـة أن تتحمـل                  
(!). وساعتها سوف يكون على كل دولة عربية أن تبحث عن مصالحها          . المسؤولية التاريخية عن القضية   

، فإن العالم العربي سيكون عليه ان ينزع        )فتح في هذه الحالة   (ر آخر   أما إذا كان للشعب الفلسطيني اختيا     
  .الشرعية عن التيارات الفلسطينية التي تحمل السالح ضد السلطة الوطنية المنتخبة

لـن تكـون بـين      "من الخالصات المدهشة التي توصل إليها المقال أن االنتخابات الفلسطينية المفترضة            
يقـوده أبـو    (ا سوف تكون حول منهج للتحرير من خالل المفاوضات          فصائل ومنظمات وأشخاص، وإنم   

، وسبيالً لتحقيق وحدة الشعب الفلـسطيني وآخـر لتكـريس           )تمثله حماس (وآخر لبقاء االحتالل    !) مازن
  ".التقسيم واالنفصال فيه، وطريقاً للعودة إلى العالم، وآخر يأخذ في اتجاه االنفصال عنه بل ومعاداته

ذجي يسقط احتمال المصالحة تماماً من الخيارات، ويحذر مـن أن التـصويت لحمـاس               هذا النص النمو  
ويذهب في انحيازه ألبو مازن إلى حـد خـداع القـارئ            . سيؤدي إلى تخلي الدول العربية عن القضية      

  !!في حين ان حماس تسوغ استمرار االحتالل) هكذا مرة واحدة(واالدعاء بأنه يقود نهج التحرير
بصدد أن تصبح طبخة    " طبخة الحصى "تحققت حتى اآلن جاءت معاكسة للمقدمات، حتى ان         النتائج التي   

ورغم أن نتائج الحوارات التي أدارهـا فـي القـاهرة           . وتلك مفاجأة قلبت التوقعات والحسابات    . حقيقية
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ت الوزير عمر سليمان لم تتبلور حتى اآلن، فيما هو معلن على األقل، إال أن ثمة اتجاهات برزت وكـاد                  
  :تصبح محل اتفاق، تتلخص فيما يلي

ان مناقشة ترتيب البيت الفلسطيني ستبدأ بحوار مباشر بين ممثلي فتح وحماس، يفترض أن يجري فـي                 
، على أن تلتقي الفـصائل إلعـالن        )تشرين األول تقريباً   / أكتوبر ٢٥(األسبوع األخير من الشهر الحالي      

  ).تشرين الثاني تقريباً / نوفمبر٥( األول من الشهر التالي االتفاق على الخطوات المستقبلية في األسبوع
، بعد استبعاد خيـار حكومـة التكنـوقراط    )تصدر قراراتها بموافقة الجميع(ستشكل حكومة وفاق وطني    

وسيكون هذا الموضوع أحد ملفات خمسة ستبحثها لجـان تمثـل           . وتعذر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية    
ملفات األربعة األخرى تغطي إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وإعـادة          ، وال )فتح وحماس (الجانبين  

 وإعادة الوضع كما كان عليه في الساحة الفلسطينية قبل الحسم الذي شهدته غـزة               -بناء األجهزة األمنية  
  . وإعادة بناء منظمة التحرير-٢٠٠٧حزيران  /في يونيو

 غزة والضفة، بحيث يتم إطالق سراح المعتقلين علـى    فكرة إعادة األوضاع إلى سابق عهدها ستطبق في       
والتراجـع عـن اإلجـراءات    . الجانبين، وإعادة المؤسسات والجمعيات األهلية التي تم االستيالء عليهـا       

  .والمراسيم التي اتخذت لمعالجة األوضاع التي طرأت بعد الحسم
هزة الذين قادوا عمليـة تـوتير األوضـاع         إعادة بناء األجهزة األمنية سيستبعد منها القادة السابقون لألج        

  .وستتم االستعانة بفريق من الخبراء العرب في عملية إعادة البناء. وإشاعة الفلتان األمني
" إسرائيل"استبعدت فكرة إرسال قوات عربية، واالكتفاء بفريق الخبرة العربية، خصوصاً بعدما اشترطت             

لى رأس مهماتها وقف إطالق الصواريخ ضد مستوطناتها        للموافقة على دخول القوات العربية أن يكون ع       
وهو ما فهم منه أنها تريد لهذه القوات أن تتولى تأمين حـدودها، بحيـث تعمـل                 . وضبط األمن الداخلي  

  .لصالحها وليس لصالح الفلسطينيين
 في سقف   هذه الخالصات تمثل مفاجأة للمتابعين والمراقبين، من حيث انها تعبر عن تحول لم يكن متوقعاً              

ويتبنى نهج االتصال   . الحوار وشروطه، والنقطة الجوهرية في ذلك التحول أنه يضم حماس وال يستبعدها           
  .ال االستئصال، األمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول أسبابه ودوافعه

حين تحريت هذه النقطة، وجدت أن ثمة متغيرات عدة طرأت في األسابيع األخيرة، أسهمت فـي تغييـر                
  :هذه المتغيرات يمكن تلخيصها في النقاط التالية.. تيجية التعامل مع األزمةاسترا

 شهراً، ولم يحدث االنفجار أو االنهيار الـذي راهنـت           ١٦فلسطينياً ظل الوضع متماسكا في غزة طوال        
وهذا التماسك مرشح لالستمرار، لكن هناك استحقاقين مهمين يتعـين بـسببهما            . عليه مختلف األطراف  

كانون الثاني وضرورة االتفاق     / يناير ٩م مع حماس، أولهما انتهاء والية الرئيس محمود عباس في           التفاه
 ديـسمبر  ١٩فـي  " يينسـرائيل اإل"وثانيها انتهاء فترة التهدئة مع . على مصير المنصب قبل ذلك التاريخ     

وعـزز مـن    . تـه القادم، والحاجه إلى تحديد مصيرها بعد ذلك، خصوصاً بعد النجاح النسبي الذي حقق            
ضرورة االتفاق أو التوافق الفلسطيني أن كل اآلمال التي علقت على مفاوضات السالم تبخرت مع نهاية                

قامت في ظل تلك المفاوضات بتغييرات جسيمة على األرض، توسع بها االستيطان            " إسرائيل"وأن  . العام
لتي جرى التلويح بها متعلقـة      وتوحش، ما وضع عقبات كبرى تحول دون استحالة تحقيق أيمن الوعود ا           

  .باقامة الدولة الفلسطينية
عربياً وإقليميا، فإن الخطة التي دعا إليها أبو مازن في البداية، والتي دعت إلى إقصاء حمـاس فقـدت                   

، ولكـن أيـضاً   "إسرائيل"بريقها، ليس فقط ألنه لم يستطع أن يحقق شيئاً مما وعد به في المفاوضات مع             
ماع العربي حول الخطوات التنفيذية التي اقترحها، رغم أن بيان الجامعة العربية أيـده              لتعذر انعقاد اإلج  

وقد أدرك الجميع ذلك أثناء االتصاالت الدبلوماسية العربيـة التـي جـرت خـالل               . في موقفه اإلجمالي  
  .األسابيع األخيرة
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الـذي  " الفيتـو "ادت النظـر فـي      ذلك أن اإلدارة األمريكية أع    . المتغير األهم واألقوى تأثيراً كان دولياً     
وسواء تم ذلك ألنها أدركت أن موقفهـا الـداعم السـتمرار            . استخدمته ضد المصالحة بين فتح وحماس     

الحصار لم يحقق النتائج التي توختها، أو ألنها عجزت عن الوفاء بوعد بوش إنجاز حل الـدولتين قبـل                   
فالشاهد أن هذا الفيتو لـم يعـد        . دة في البيت األبيض   نهاية العام، أو ألن هناك إعداداً الستقبال إدارة جدي        

ومعلوماتي أن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل تلقى رسالة بهذا المعنى من وزيرة              . قائماً اآلن 
الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس،سلمت إليه في دمشق، في بداية األسبوع الماضي، قبل وصول وفد              

يفترض "ت األولى من نوعها في تاريخ العالقات بين حماس واإلدارة األمريكية            وكان. حماس إلى القاهرة  
وفهمت أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا بعثا إلـى         ". ان الرسالة ابلغت الى بقية االطراف المعنية ايضا       

وأن زيارة الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر لدمشق قبـل          . حماس بإشارات تمهيدية في هذا الصدد     
  .ربعة أشهر ولقاءه مع قادة حماس هناك لم تكن بعيدة عن هذا السياقأ

ال يبدو هذا التحول مفاجئاً تماماً، ألن األجواء الدولية التي احتملت حواراً تحت رعايـة سـعودية بـين                   
حكومة حامد قرضاي وطالبان في افغانستان، تهيئ األذهان للقبول بفكرة مد جسور الحـوار بـين فـتح      

  .ف النظر عن النوايا والمقاصد المرجوة من وراء ذلكوحماس، بصر
إن رياحاً جديدة تهب في العالم الغربي هذه األيام، ليس فقط في عالم االقتصاد الذي تزلزلت أركانه فـي                   

وهذا شيء مهم ال ريب، ويظل األهم أن نتـسلم رسـائل        . قالع الرأسمالية، ولكن في عالم السياسة أيضاً      
  .أها جيداًتلك الرياح، وأن نقر

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  للمصالحة"... حمساوية"خريطة  .٦٢

  حسام كنفاني
التي انبثقت من لقـاءات وفـد حركـة         " اإليجابية"تلتقي التصريحات الفلسطينية في األيام األخيرة على        

" فـتح "ع حركة   في القاهرة مع المسؤولين المصريين، وما نتج منها من اقتراح لعقد لقاء ثنائي م             " حماس"
  .قبل الحوار الوطني الشامل

رد لم يتظهر رسـمياً بعـد،       ". حماس"على اقتراح   " الفتحاوي"غير أن هذه اإليجابية ال تزال رهن الرد         
وسيكون محصلة مشاورات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع الفصائل الفلسطينية ومع أركان حركة             

  ".فتح"
 دمشق، حيث حمل الرئيس الفلسطيني إلى القيادة السورية ثالثة ملفات           المشاورات بدأت أول من أمس في     

ية والزيارة األخيرة ألبو مازن إلى      سرائيل اإل -رئيسية، أولها مرتبط بعرض نتائج المفاوضات الفلسطينية        
ن واشنطن، بهدف التنسيق بين المسارات التفاوضية في ظل المفاوضات غير المباشرة، المجمدة حالياً، بي             

  . برعاية تركيةإسرائيلسوريا و
البند الثاني كان العالقات الثنائية بين سوريا والسلطة، واستكمال ما كان قد ناقشه أبو مازن مع الـرئيس                  
بشار األسد في زيارته السابقة في ما يتعلق بفتح خطوط الهاتف بين سوريا وأراضي الـسلطة واعتمـاد                  

  .مة التحرير في دمشق إلى سفارةجواز السفر الفلسطيني وتحويل مكتب منظ
البند الثالث، واألساسي، كان الحوار الفلسطيني الذي بدأ اإلعداد له في القاهرة وأهم ما تم التوصل إليـه                  

  .خالل المشاورات الفصائلية مع المسؤولين المصريين
ـ          حمـل  "مازن  ، إلى أن أبو     "األخبار"وأشارت مصادر وثيقة االطالع على مشاورات عباس في دمشق، ل

اقتراحاً بأن تحال الورقة المصرية، التي ينتَهى من صياغتها بعد المشاورات، على لجنة عربية برئاسـة                
  ".لرعاية الحوار الشامل) رئيسة القمة العربية(سوريا 
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وأوضحت المصادر أن عباس يرمي من وراء اقتراحه إلى رمي كرة المصالحة الفلسطينية في الحـضن                
وأضـافت أن   . المغانم السياسية ألي اتفاق إلنهاء االنقسام مناصفة بين القاهرة ودمشق         السوري، وتوزيع   

  .أبو مازن يرغب أيضاً في دفع دمشق، في حال رعايتها للوساطة، إلى أداء دور محايد في الحوار
على المصريين، الـذين    " حماس"وأشارت المصادر إلى أن شكل الحوار سيتحدد بعد الموقف من اقتراح            

  .قبل الرد عليه" فتح"قلوه إلى الرئيس الفلسطيني، الذي طلب بدوره مشاورة الفصائل وقادة ن
قائم على تأليف خمس لجان ثالثية تـضم        " خريطة الطريق "أو  " حماس"وكشفت المصادر عن أن اقتراح      

  :ومصر مهمتها التشاور في خمس نقاط أساسية هي" فتح"و" حماس"مسؤولين من 
تـصر  " حماس"رقة المصرية، بصيغتها األولية، تنص على حكومة تكنوقراط، إال أن           الو:  الحكومة - ١

على حكومة فصائلية، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني على اعتبار أن حكومة كهذه ستـضم الـضفة                 
المشاورات األولية في القاهرة أوصلت إلى حكومة مستقلين        . الغربية إلى قطاع غزة في الحصار الدولي      

قبلت بشكل أولي برئاسة مستقلة للحكومة، حتى لو        " حماس"وأشارت المصادر إلى أن     .  فصائلي مع تمثيل 
كان رئيسها سالم فياض، إال أن تفاصيل التشكيل ستكون محل نقاش، وال سيما أن الـرئيس الفلـسطيني                  

  .بشروط الرباعية الدولية قبل االنضمام إلى الحكومة" حماس"يشترط قبول 
تشترط أال تكون إعادة    " حماس"تبحث اللجنة في معايير إعادة بناء األجهزة، إذ إن          : ية األجهزة األمن  - ٢

البناء حكراً على قطاع غزة، مع العلم أنها تؤكّد نجاحها في إصالح األجهزة األمنية في القطاع، وتطالب                 
  .بنقل التجربة إلى الضفة الغربية، وهو ما ترفضه السلطة

 لم تحسم خيارها في هذه المسألة، وإن أقرت بالمساعدة العربية في إعـادة              "حماس: " القوات العربية  - ٣
بناء األجهزة األمنية، غير أن رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، متحمس للفكرة وتعهـد تـأمين                
غطاء عربي للقوات، التي ستكون بمعظمها مصرية، مع مشاركة أردنية وقطرية، ومهمتهـا اإلمـساك               

  . حين بناء األجهزةباألمن إلى
ستكون مهمتها البحث في والية الرئيس الفلسطيني ودراسة الدعوة إلى انتخابـات            :  لجنة االنتخابات  - ٤

  .مبكرة، رئاسية وتشريعية
مكلّفة دراسة إصالح منظمة التحرير والتحضير النتخابات مجلـس وطنـي           :  لجنة منظمة التحرير   - ٥

  .ة مع مراعاة أحجام القوى الجديدة في اللجنةجديد وتوزيع مقاعد اللجنة التنفيذي
يقوم على إعطاء فرصة لهذه اللجان من ستة أشهر إلى تـسعة        " حماس"وأشارت المصادر إلى أن اقتراح      

أن فترة التـسعة أشـهر تـشمل    "وأضافت . أشهر للتوصل إلى ورقة تفاهم، تنقل إلى طاولة حوار شامل    
ه حماس لتحسين وضعها داخلياً، كذلك فإن الفترة سـتكون          تخفيف الحصار عن القطاع، وهو ما تسعى ل       

  ".كافية النتهاء والية التشريعي
االقتراح الحمساوي ال يزال قيد التداول، وأن المصريين ال يزالـون متمـسكين             "وأضافت المصادر أن    

تابعـت أن  و". بالورقة التي أعدوها في السابق، لكنهم حولوا الموافقة أو الرفض إلى الرئيس الفلـسطيني            
أبو مازن غير راغب في حوار ثنائي في المرحلة الحالية، وخصوصاً في ظل االنقسامات التي تعتـري                 "

غيـر  " فتح"والمواقف داخل   ". حركة فتح، وهو يسعى إلى توحيد الحركة قبل التوجه إلى أي حوار ثنائي            
  ".حماس"موحدة في ما يتعلّق بالرد على اقتراح 

ية والديموقراطية أبلغتا عباس رفضهما لصيغة الحوار الثنائي باعتباره خرقاً لما           كذلك فإن الجبهتين الشعب   
على الموافقة على انهاء االنقـسام      " حماس"واشترطتا توقيع   . تم االتفاق عليه في اللجنة التنفيذية للمنظمة      

  .قبل الدخول في آليات ذلك
ع عباس مـن الموافقـة علـى اقتـراح     وأكدت مصادر في منظمة التحرير أن الجبهتين تعدان لحملة لمن       

  .وتهددان بفتح ملفات تمسه، بدءاً من منظمة التحرير، وصوالً إلى السلطة الوطنية". حماس"
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لـيس نهائيـاً، وهـو      " فتح"و" حماس"وبناء عليه، فإن موعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري للقاء           
  .في إطار المراوحة والمناورةخاضع للتجاذب والتشاور، ما يبقي الحوار، إلى اليوم، 

  ١٤/١٠/٢٠٠٨ألخبار 
  
  وحدة أم تعايش مع االنقسام أم حرب أهلية؟: حوار القاهرة .٦٣

  هاني المصري
برئاسة موسى ابـو مـرزوق،      " حماس"بعد اللقاء الذي عقده الوزير المصري عمر سليمان مع وفد من            

  . كافة الفصائل قد اكتمليكون عقد الحوارات الثنائية التي أجرتها القيادة المصرية مع
فالرئيس ابـو   ،إن المعلومات والتصريحات الصادره بعد هذا االجتماع، أشاعت بعض االجواء االيجابيـة           

مازن صرح وهو في زيارة الى سيرالنكا بأن البوادر ايجابية وموسى ابو مرزوق صرح بأنـه متفائـل                  
  .بامكانية االتفاق

مسلحة بالءات عبر عنها أحد قادتها اسامة المزيني، رغم نفي          الى حوار القاهرة وهي     " حماس"لقد ذهبت   
كما عبرت عن نفسها بالممارسات والتـصريحات تـدل         " حماس"ذلك من محمود الزهار، اال ان مواقف        

  :على ما يلي
 اي تـرفض  ٢٠٠٧ حزيـران  ١٤ في غزة الى ما كانت عليه قبـل        األمورترفض عودة   " حماس"ان  * 

  . اوالًالتخلي عن سلطتها في غزة
يجب ان يتضمن كافة القضايا ويأتي كرزمة واحدة متكاملة بحيث          " حماس"ان االتفاق الذي توافق عليه      * 

 والقضايا الرئيـسية التـي   .يتم بلورة االتفاق عليها معاً ويتم تطبيقها بشكل متوازٍ ومتوازن وليس بالتتابع  
ال تريد تكرار تجربة اتفاق     " حماس"فـ  . ة والمنظم األمنية واألجهزةالحكومة  : هي  " حماس"تركز عليها   

مكة حين تم االتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، اما االتفاق على االجهزة االمنية والمنظمة فترك الـى                 
  .وقت الحق

حماس بدت غير متحمسة لعقد اتفاق بسرعة وذلك من خالل التأكيد المستمر منهـا علـى ان قـضايا                   * 
ب ان يكون سيف الوقت مسلطاً على رقاب المتحـاورين، وان الحـوار             الخالف صعبة ومعقدة، وال يج    
، ومفتوحاً، اي ال يستند الى مشاركة مختلـف الفـصائل           "حماس"و" فتح"يجب ان يكون اساساً ثنائياً بين       

وتكتيلها وراء المبادرة المصرية والعربية وال يخضع للضغوط عبر التهديد بالعقوبات العربية الي طرف              
" حمـاس " وأكبر دليل على عدم جديـة        .ار ويحول دون توصله الى نتائج بأسرع وقت ممكن        يعرقل الحو 

إثارتها لمسألة عدم التمديد للرئيس رغم ان هذه المسألة سابقة ألوانها وأن هناك متسعاً من الوقت لالتفاق                 
  .عليها وعلى كافة القضايا المدرجة في الحوار قبل التاسع من كانون ثاني القادم

وتطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية     ) تكنوقراط(ترفض فكرة تشكيل حكومة وفاق وطني       " حماس"إن  * 
رغم انها كانت قد وافقت على تشكيل تلك الحكومة سابقاً، كما ترفض اجراء انتخابات قبل نهايـة فتـرة                   

عية المجلس التشريعي، رغم انها قد وافقت سابقا على ذلك، وتطالب باحترام كافـة المؤسـسات الـشر                
  .وخاصة المجلس التشريعي

اعالن القاهرة، وثيقة الوفـاق الـوطني       (تعتبر ما جاء في الوثائق المتفق عليها فلسطينياً         " حماس"ان  * 
هي أقصى ما يمكن ان توافق عليه على الصعيد الـسياسي           ) واتفاق مكة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية     

  .ه الوثائق، وهذا يصعب االتفاق السياسيبحيث ال يمكن أن تقبل ببرنامج سياسي يتجاوز هذ
تبدو اآلن متفائلة بعد لقاء وفدها مع القيادة المصرية وهي أكدت ان االتفاق قد تـم علـى عقـد                    " حماس"

لقاءين بين وفدين من حركة فتح وحركة حماس في االسبوع االخير من الشهر الجاري على ان تـشارك                  
واذا تـم   . صيلة للحوارات التي عقدتها مع مختلف الفـصائل       مصر في اللقاء الثاني وتقدم ورقة تشكل ح       
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االتفاق على االسس العامة للورقة المصرية يتم الدعوة لعقد اجتماع للحوار الوطني الشامل في الرابع من                
  .شهر تشرين الثاني القادم على ان تستكمل كافة مراحل الحوار في فترة من ثالثة الى ستة اشهر

ة وسياسية أن النية تتجه لتشكيل لجان بمشاركة الفصائل وخبراء عرب لتوفير            كما أكدت مصادر صحافي   
المساعدة الفنية للبحث في المسائل المطروحة واهمها تشكيل حكومة وفاق وطنـي، تكـون اعلـى مـن         
تكنوقراط واقل من حكومة وحدة وطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير وفقاً العالن القاهرة وبناء االجهزة               

ية على اسس مهنية بعيدا عن الحزبية، واالتفاق على االنتخابات التشريعية والرئاسية والبحث فـي               االمن
توفير المشاركة بعيداً عن االقصاء والهيمنة والبدالء ومعالجة االشكاالت الناجمة عن االنقـسام وكيفيـة               

  .لنا الى ما نحن فيهاعادة االمور اال ما كانت عليه بدون اعادة انتاج االسباب التي أدت الى وصو
  .وأشارت المصادر نفسها الى ان هناك امكانية العالن مبادئ مشترك يسبق االتفاق على التفاصيل

  :ورغم االجواء االيجابية اال ان توفير فرص النجاح يتطلب التأكيد على ما يلي 
السياسي، مـا جعـل     ان ما أفشل اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية الغموض الذي ميز البرنامج             : أوالً

واالتفـاق علـى   .  والواليات المتحدة االميركية قادرتين على فرض مقاطعة دولية شاملة عليهـا       إسرائيل
توزيع الوظائف والمكاسب على اساس المحصاصة الفصائلية وليس على اسس تضمن الشراكة والمساواة             

اسس مهنية وكيفية المـشاركة فـي       وعدم االتفاق على كيفية بناء االجهزة االمنية على         . وتكافؤ الفرص 
  ".ف.ت.م"

ان اي محاولة للرهان على الوقت بحجة انه يعمل لصالح هذا الطرف او ذاك رهان خاسر، فالوقت                 : ثانياً
يعمل ضد القضية الفلسطينية ويؤدي الى تدهور المشروع الوطني والـى مـضاعفة معانـاة االنـسان                 

 من سيطرتها االنفرادية على غزة ال يمكـن ان تطمـس            "حماس"الفلسطيني، واية مكاسب فئوية تحققها      
الخسائر الفادحة الناجمة عن الحصار والمعاناة وتدهور مكانة القضية وطغيان الصراع علـى الـسلطة               
والقيادة على كل شيء، بما في ذلك على المقاومة ضد االحتالل التي اصبحت في خبر كان فـي ظـل                    

ا الى حل وطني وجعلت سقفنا البحث عن إزالة حـاجز هنـا او              المفاوضات الفاشلة التي لم ولن توصلن     
هناك او اطالق سراح دفعة من االسرى، وفي ظل التهدئة في غزة التي توفر االمن لالحـتالل وتجعـل                   

  .سقفنا البحث عن فتح معبر وتخفيف الحصار
دم قدرة  إن عدم قدرة طرف على هزيمة الطرف اآلخر هزيمة عسكرية وفرض شروطه كاملة عليه، وع              

اي طرف على توحيد الشعب والسلطة تحت قيادته االنفرادية، يفتح الطريق اما التفـاق فـي منتـصف                  
الطريق أو التعايش مع واقع االنقسام لفترة طويلة قادمة انتظاراً لتطورات يراهن كل طرف أنها ستصب                

لية مفتوحـة ال يعلـم      في صالحه وتساعده على فرض شروطه أو لتفاقم االنقسام وانكشافه على حرب أه            
  .سوى اهللا متى تنتهي

على غزة عسكرياً أو عبر انتفاضـة       " حماس"ال تنوي وال تقدر أو ال تريد إنهاء سيطرة          " فتح"فإذا كانت   
 ضدها، وال تستطيع االستمرار في      إسرائيلشعبية أو تفجيرات أمنية أو بشن حرب عسكرية مشتركة مع           

ال تنوي أو ال تقـدر علـى أن         " حماس"اليها، وما دامت    " ماسح"فرض هيمنتها على السلطة بعد دخول       
وغيرها من الفصائل، بحيث تستبدل الهيمنة الفتحاوية على السطة بالتـسلط الكلـي     " فتح"تكون بديلة عن    

الحمساوي عليها، وهي غير قادرة على مد سيطرتها من غزة للضفة والحصول على اعتراف فلـسطيني                
لطتها في غزة، فإن الحوار يكون هو السبيل الوحيد لتحقيق االتفاق الوطني            ي بس إسرائيلوعربي ودولي و  

  .القادر على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
على قطاع غزة وعودة سيطرة     " حماس"لكن، إذا كان هدف الحوار الجاري في القاهرة هو إنهاء سيطرة            

ول على اعتراف فلـسطيني وعربـي       على القطاع والحص  " حماس"السلطة هناك أو الحفاظ على سيطرة       
  .ودولي بواقع االنقسام، فإن هذا وصفة مؤكدة لفشل الحوار
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التي لم تفقد سلطتها بفضل الحصار والمقاطعة وصمدت رغم الثمن الهائـل الـذي قدمتـه                " حماس"فـ  
 من صورتها وشعبيتها ومن الثقة بها، اال انهـا عـززت تواجـدها            " حماس"القضية الفلسطينية، وقدمته    

ونفوذها السلطوي في غزة على كل المستويات واألصعدة، خصوصا بعد أن توصلت الـى تهدئـة مـع                  
 بوساطة مصرية لن تقدم هذه السلطة على طبق من فضة للرئيس أبو مـازن وحكومـة سـالم                   إسرائيل
  ".فتح"فياض و

ار الفلـسطيني   على الضفة واستيالئها على منظمة التحرير والقر      " حماس"التي تخشى من سيطرة     " فتح"و
ي وعربي ودولي الفت، ال يمكن أن تـسمح لنفـسها، علـى األقـل اآلن،                إسرائيلوتحظى سلطتها بدعم    

ي بها، اال   سرائيل، ما يفتح األبواب أمام االعتراف العربي والدولي، واألهم اإل         "حماس"باالعتراف بسلطة   
  . بالتزاماتهابالمنظمة دون شروط وببرنامجها السياسي وتقيدت" حماس"اذا اعترفت 

على غزة لصالح قيام نظام سياسي فلسطيني واحد علـى          " حماس"أما إذا كان هدف الحوار إنهاء سيطرة        
بإنهـاء  " حمـاس "أساس الشراكة وااللتزام بالبرنامج الوطني والكفاح من أجل تطبيقه، يمكـن أن تقبـل              

ألجهزة األمنية في الضفة وغزة     سيطرتها مقابل أن تصبح شريكة كاملة في السلطة والمنظمة وأن تكون ا           
ال تريد االكتفـاء    " حماس"أجهزة أمنية بعيداً عن الحزبية، ولكن مقابل ضمانات حقيقية بتحقيق ذلك، ألن             

  .باالتفاق على الحكومة وإنما تريد االتفاق على صفقة كاملة قابلة للتطبيق
ي الـضفة والمنظمـة واألجهـزة       مثل هذا الحل ألنها ستعطي جزءاً من حصتها ف        " فتح"ويمكن أن تقبل    

  .على غزة" حماس"األمنية مقابل أن تعود الى غزة، ولكن مقابل اجراءات تعني إنهاء سيطرة 
حتى اآلن ما يجري مناورات يهدف كل طرف منها الحفاظ على ما لديه، وعدم تحمل المـسؤولية عـن                   

هاء االنقسام وهدفها الحقيقي الحفاظ     االنقسام واستمراره، ولذك من طرح أفكار ومبادرات هدفها المعلن إن         
  .عليه وتعميقه انتظاراً لظروف أخرى مناسبة أكثر

، فهي غير متحمسة إلنهاء االنقسام ومـستعدة        "حماس"ما لم تضمن إنهاء سلطة      " فتح"ما سبق، يعني أن     
  .للتعايش معه، مؤقتاً، والعمل في المستقبل إلنهائه

، فهي ال تقبل بالتخلي عن سلطتها بغزة، فغزة في اليد خير مـن              إذا لم تضمن الشراكة الكاملة    " حماس"و
لذلك هي غير متحمسة إلنهاء االنقسام اآلن، ومستعدة للتعـايش          . عشر عصافير على الشجرة في الضفة     

  .معه، مؤقتاً
تأسيساً على ما سبق، فإن السيناريو الممكن تحقيقه إذا لم تتبلور إرادة عربية مصممة على الحل ولو عن                  
طريق فرضه على الفلسطينيين، هو التعايش مع واقع االنقسام إما بشكل كامل، أو من خـالل اتفاقـات                  
جزئية، مثل تشكيل حكومة وفاق وطني ال تستطيع إنهاء االنقسام وإنما تغطي عليه، وعلى واقع استمرار                

ومثل .  أو فدرالي  سلطتين واحدة في غزة واألخرى في الضفة، وهذا يجعل منها حكومة اتحاد كونفدرالي            
هذه الحكومة رغم أنها مرفوضة ولكنها قد تكون أهون من استمرار االنقسام العاري المكشوف، الذي لن                

  .تتوقف اضراره على ما حدث حتى اآلن، وانما سيصل الى الكارثة الكاملة
: ا سـتكون  إن مثل هذه الحكومة يمكن أن تكون العريشة التي تحمي الرؤوس من شدة حر االنقسام ولكنه               

إما خطوة على طريق استمرار االنقسام أو خطوة على طريق إنهائه واستعادة الوحدة وهذا يتوقف علـى                 
أن " حمـاس "فإذا اسـتطاعت    . ية والفلسطينية سرائيلالتطورات والتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية واإل     

 غزة وتحصل علـى اعتـراف       تعقد صفقة تبادل األسرى وتمدد التهدئة وترفع الحصار المفروض على         
ي بسلطتها هناك فإنها ستصر على فرض شروطها ألنها تصبح في موقف أقوى،             إسرائيلعربي ودولي و    

خصوصاً مع االستمرار في فشل المفاوضات وأزمة حركة فتح وعدم عقد مؤتمرهـا الـسادس، ومـع                 
 أي رئيس أميركي جديد، حتـى       فلن يكون . إسرائيلالتغييرات في الحكم في الواليات المتحدة األميركية و       

". حماس"لو كان مكين، نسخة عن الرئيس الحالي، وفي نفس درجة سوء بوش بالنسبة للفلسطينيين ولـ                
، سيضعف إمكانيات التوصل الى اتفـاق ويجعـل حيـاة           إسرائيلومجيء الليكود واليمين الى الحكم في       
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أنه سيصب فـي صـالحها، وهـي        " حماس "المعتدلين الفلسطينيين والعرب أكثر صعوبة، وهذا قد تعتقد       
  .مخطئة في ذلك، اال اذا كانت مصلحتها على نقيض تام مع المصلحة الوطنية

أن تحافظ على التهدئة، وعلى عقد صفقة تبادل األسرى، واستمر الحصار ونفذت            " حماس"وإذا لم تستطع    
وجاءت اإلدارة األميركية الجديدة    الجامعة العربية التهديدات بمعاقبة الطرف المسؤول عن إفشال الحوار،          

ي وإزاء الخالفات الداخلية الفلـسطينية،      سرائيل اإل -لتتخذ نفس المواقف الحالية إزاء الصراع الفلسطيني        
  .ستجد نفسها في موقف أصعب من موقفها الحالي" حماس"فهذا سيعني أن 

طالق من أن الفلسطينيين تحت     ان األساس السياسي ألي اتفاق فلسطيني داخلي قادم يجب أن يتضمن االن           
االحتالل ويجب أن يجمعهم برنامج لمقاومة االحتالل، وبعد ذلك ال بد أن يتم التفريق ما بين مـسؤوليات                  

فأية حكومة قادمة ملزمة بأن تكون أداة فـي خدمـة المـشروع             . الحكم والتزاماته وبين دور المعارضة    
 بها و   إسرائيلقرارات العربية حتى ال تعزل و تستفرد        الوطني ومنسجمة مع الشرعية الدولية وملتزمة بال      

حتى ال يتم تشكيلها الى عودة المقاطعة الدولية، و ذلك لحين مجيء وقت يمكن فيه تجاوز عقدة الشروط                  
وأي فصيل بمقدوره أن يعارض كما يشاء شرط احترام حق األغلبية بالحكم ومـسؤولية              . الدولية الظالمة 

ان " حمـاس "فليس مطلوباً من    .  السلمية والقانونية والديموقراطية لتحقيق أهدافه     الحكم، واعتماد الوسائل  
  . اال اذا كانت في الحكمإسرائيلتوافق على اتفاق أوسلو والتزامات المنظمة مع 

إن الوحدة على أسس وطنية واقعية ديمقراطية، هي الطريق الوحيدة إلنقـاذ القـضية الفلـسطينية مـن                  
بل إن االنقسام الفلسطيني سيؤدي الى انهيار الوضـع برمتـه،           . اً في ظل االنقسام   الضياع، فال حل وطني   

  .ية والعربية والدولية على حساب الخيارات والبدائل الفلسطينيةسرائيلوصعود الخيارات والبدائل اإل
  ١١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  اللواء دياب والجنرال ألون .٦٤

  محمد صالح المسفر. د
 يتوافد فيه القادة الفلسطينيون على القاهرة من اجل إيجاد مخرج للمأزق الفلسطيني الـذي              في الوقت الذي  

يقوده زمرة من الدخالء على حركة فتح وأصحاب المشاريع الال وطنية، كرهط أو سـلو، وكوبنهـاجن،                 
 لهـا   ومدريد، وغير ذلك، نجد التصعيد المبرمج الذي تقوده هذه الزمرة للنيل من التنظيمـات المـشهود               

باألمانة وااللتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية، بل للنيل من كل شريف في فلسطين ملتـزم بحقـه فـي                  
  .مقاومة المحتل الغاصب

لم تكن االعتقاالت التي تمت باألمس في الضفة الغربية الكثر من ستين مواطنا بتهمة أنهم مـن كـوادر                   
لشأن الفلسطيني، االعتقاالت تمت بتهمـة ان هـؤالء   حماس أو من المتعاطفين معها مفاجئة لكل مراقب ل       

ي وعمالئـه   سـرائيل لديهم أسلحة ومتفجرات، وما المانع أن يكون كل فلسطيني مسلحا لمواجهة العدو اإل            
والمندسين بين صفوف الشعب الفلسطيني بعد أن تعذر على جيوش السلطة العباسية حمايتهم من جنـود                

يون، وقطعـان   سـرائيل نشاهد على شاشات التلفزة العالمية الجنـود اإل       االحتالل؟ انه من المحزن جدا أن       
المستوطنات يتجولون في كل شوارع ومدن وقرى وحقول الضفة الغربية مـدججين بالـسالح يقتلـون                
وينسفون منازل، ويسرقون ممتلكات، ويحرقون ويدمرون موسم حصاد الزيتون، و تحت اعـين جـيش               

لتسلح دون أي ممانعة، ولم نسمع او نشاهد أهل السواعد المفتولة مـن              با إسرائيلالسلطة الذي سمحت له     
جيش أوسلو أي اعتراض على قطعان المستوطنات وكذلك لم نسمع أو نشاهد أي مقاومة من قادة أوسلو                 
وجنراالتها، إن هدف هذه االعتقاالت إلى جانب أمور أخري هو إفشال كل عمل يقود الوحـدة الوطنيـة                  

ق الذي تعيش فيه الحركة الوطنية الفلسطينية، ونسأل كل الشرفاء في فتح وغيرها من              والخروج من المأز  
  الفصائل الفلسطينية والوسيط المصري هل يمكن أن تنطلي عليهم أكاذيب رهط أوسلو في رام اهللا؟

 )٢(   
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الكفـاح  "في األسبوع الماضي شدني عنوان مثير في صحيفة القدس العربي التـي تـصدر فـي لنـدن                   
احد أفراد مدرسة أوسلو التجارية،     " اللواء دياب " حديث أجرته الصحيفة مع     " سطيني المسلح أنتج قتلة     الفل

ي السابق ألون، سبحان اهللا صـورة       سرائيلوالحق إنني اعتقدت أن المقابلة أجريت مع الجنرال الرئيس اإل         
ريق بينهما، وكـذلك األفكـار      ألون وصورة اللواء الشجاع دياب متشابهتان إلى الحد الذي ال تستطيع التف           

ينكر اللواء دياب انه وقيادته ينسقان امنيا مع ضباط امن من األمـريكيين             . المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية  
يين، في نفس الوقت الذي اجل موعده مع مراسل صحيفة القدس لكونه في اجتماع مهـم مـع                  سرائيلواإل

ي فلسطين المحتلة، وينكر أن كل من تحادث مع العدو          الجنرال األمريكي كيث دايتون المسؤول األمني ف      
ونسأل سيادة اللواء ماذا تسمي ذلك النوع من الرجـال ووطـنهم            . أو نسق معه امنيا يعتبر خائنا وعميال      

وهو يحمل البندقيـة مقـاتال، وان       " في الفكهاني " انه قضى أحلى سني عمره    " مسلوب؟ يقول السيد دياب   
يظهر أن ثقافة الجنـرال     "  الكفاح المسلح الذي قادته حركة فتح في لبنان        نصف عائلته سقطوا شهداء في    

دياب عالية المستوى، وان ذاكرته ال تخونه فهو يذكر لبنان ومعارك كفاحه المسلح الذي جر أذيال الخيبة                 
  فهل يصنف نفسه انه من القتلة؟" إن الكفاح المسلح أنتج قتلة" على قيادته، لكنه نسي انه قال

يـا  " االنتفاضتان األولى والثانية حققتا الويل والثبور والمصائب للشعب الفلـسطيني         : " دياب يقول  اللواء
هل هذا اللواء بكامل عقله وحواسه وذاكرته؟ اال يعلم بان قيادته تعلن في كل مناسبة بأنها هـي                  !! للهول

أصـحاب فكرتهـا    التي فجرت االنتفاضة األولى ورعتها؟ حتى انتفاضة االقصي ادعـوا زورا أنهـم              
انه سيحارب كل من يعزلنا عن السلطة، سنحارب حماس،         : " وموجهيها، ويستمر لواء الصدفة في القول     

ونسأل، أيهما أجدر وطنيا أن تحارب من اجـل         .أي ليس فيهم رجل قادر على المواجهة      " مرجلة"ال توجد   
يعزلك من السلطة أليس لألخر     البقاء في السلطة أم يبقى الوطن صاحب السيادة؟ وإذا كنت ستحارب من             

الحق أن يحاربك من اجل الحقوق والثوابت الوطنية التي يتخلى عنها رهط أوسلو ومدريد وكوبنهـاجن                
بان تتخلى حماس عن مواقفها وتنصرف لخدمة الشعب حتى يكتب          " ويعبر اللواء دياب عن أمانيه    . يوميا

وفي المقابل لماذا يـصر     " يتركوا الحقد والكراهية  التاريخ أنهم لم يخونوا الشعب بتمسكهم بالسلطة، وان         
رهط أوسلو ومدريد وجند الجنرال دايتون على محاربة حماس وحصار قطاع غزة وهي سلطة منتخبـة                
جماهيريا، أليس ذلك من اجل خدمة المحتل والعودة الى سلطة الفساد والمفسدين، أليس الحقد والكراهيـة                

سة التيئيس الفلسطينية، ولماذا ال يتخلى رهط اوسلو عن السلطة حتـى            يمثلها وينفذها تالميذ واتباع مدر    
  .يخلدهم التاريخ وال يكتبون في صفحاته بانهم حاصروا شعبهم وفرطوا في حقوق الشعب
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :كاريكاتير .٦٥



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                     ١٢٢٦:         العدد         ١٤/١٠/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الراية القطرية 


