
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القدومي يطالب بسرعة اختيار قيادة فلسطينية جديدة 
  رفض تمديد والية عباس قانوني بامتياز وال أبعاد سياسية له: أحمد بحر

   النص الحرفي لرسالة رايس إلى مشعل ما تقول أنهتنشر " الكويتيةالجريدة"
  "أولمرت يتهم قريع بعرقلة االتفاق الشامل"

  من فتنة عمياء يتم التحضير لها في مخيم عين الحلوةتحذر جبهة العمل اإلسالمي 

الشاباك يتهم حمـاس بـالتخطيط      
الغتيال قيادات السلطة بعد انتهاء     

  والية عباس والحركة تنفي
  

  ٤ص ... 

 ١٦/١٠/٢٠٠٨١٢٢٨الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٢٨:         العدد         ١٦/١٠/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٦ القدومي يطالب بسرعة اختيار قيادة فلسطينية جديدة  .٢
 ٦  ومصر تبحث عن مخرج... يطلع سليمان على موقفه الرافض للقاء الثنائي مع حماسعباس  .٣
 ٧  "غموض المبادرة المصرية"عباس يتحفظ عن : "النهار" .٤
 ٧  "فتحاوي يسعى لتدمير أي معنى لمقومات الوحدة"حذر من تيار تحكومة هنية  .٥
 ٧  حكومة هنية تدعو الدوحة لدور فاعل في الحوار  .٦
 ٨  رفض تمديد والية عباس قانوني بامتياز وال أبعاد سياسية له: أحمد بحر .٧
 ٨   نسفاً للمبادرة المصريةدهعي وعزام األحمد ...لقاء الثنائيالبعقد يتمسك يوسف أحمد  .٨
 ٩   وأحمد يوسف يرفض بشدةعباساد يصر على حكومة مستقلين تتبنى برنامج حَمنمر  .٩
١٠  عن تفاؤلها بفرص نجاح جولة الحوار القاهرة تُعرب "والمصالحة الوطنيةلجنة الوفاق " .١٠
١٠  عباس يبحث في سورية والسعودية تطورات الحوار الوطني .١١
١٠  وفتح تنفي وتؤكد عدم عودته إلى غزة ... حلسأحمد هنية يستقبل  .١٢
١٠  أجهزة األمنوالدول المانحة ترفض مشاركة حماس والجهاد في " إسرائيل:"مسؤول فلسطيني .١٣
١١  "ستواجه بالقوة"محافظ الخليل يحذر من أية محاوالت لإلخالل باألمن  .١٤
١١  صاالت بين الحكومة المقالة ومكتب بليرات: "الشرق األوسط"مصدر فلسطيني لـ  .١٥
١١    في الضفة لديهاوجود معتقلين من الجهاد تنفي األجهزة األمنية .١٦
١٢   لدى السلطةد أي معتقل سياسي من حماسووجالمالكي ينفي  .١٧
١٢ ير تدعو للوقف الفوري لالعتداء على مواطني عكامنظمة التحر .١٨
    

    :المقاومة
١٣ الحوار بالقاهرة غطاء للتمديد ألبو مازن: محمد نزال في محاضرة بجامعة قطر .١٩
١٤       حماس لن تفشل حوار القاهرة وال تنازل بقضية شاليط: حمدانأسامة  .٢٠
١٤  قيادات حماس قامت بجوالت مكوكية بين القاهرة ودمشق تحضيراً للحوار": الخليج اإلماراتية" .٢١
١٥ النص الحرفي لرسالة رايس إلى مشعلما تقول أنه  تنشر " الكويتيةالجريدة" .٢٢
١٥    على أحداث عكاة تنفي تهديدها باغتيال ليبرمان رداًالشعبي .٢٣
١٦  يمكن أن نلتقي حماس عندما توافق على انهاء اإلنقسام والمذكرة والمصرية: أبو سهمدانة .٢٤
١٦  إسرائيلية للتهدئة" خروق"الجهاد تتحدث عن  .٢٥
١٦  اجتماعات اللجنة التحضيرية تسودها روح المصارحة والتوحد لتعزيز وحدة الحركة :قريع .٢٦
١٦  وأنباء عن حصول توافق حول مكان عقد المؤتمر.. مؤتمر فتح" تحضيرية" يجتمع مع عباس .٢٧
١٧  من عناصرها بالضفة١٣اعتقال حماس تتهم األجهزة األمنية ب .٢٨
١٧   في عكا والقدس"إسرائيل"لجان المقاومة تهدد بالرد على جرائم  .٢٩
١٧ لعباسمن الدخول في مناورات سياسية حول الوالية الدستورية الديمقراطية تحذر  .٣٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨   "أولمرت يتهم قريع بعرقلة االتفاق الشامل" .٣١
١٨  تتوعد ليفني بمفاوضات صعبة" شاس .٣٢
١٨  لن تكون هناك حكومة جديدة بدون شاس: بيغهن .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٢٨:         العدد         ١٦/١٠/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

١٩  إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين والجنودطاقم إسرائيلي أمني لمكافحة  .٣٤
١٩ "الهدنة"تدريبات ومناورات إسرائيلية مكثفة في البحر وعلى طول خط : رفح .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٩  ال يستطيعون التعبير عن رأيهم بحريةغزة اع طمن سكان ق% ٦٢: استطالع .٣٦
٢٠  يةمصرالعشرات العالقين الفلسطينيين يتظاهرون في مدينة العريش  .٣٧
٢٠  االحتالل يثبت يومياً نيته تدمير غزة وتدمير كافة القطاعات: الخضري .٣٨
٢٠   أثناء االعتقاليأسيرتان فلسطينيتان تتعرضان للتنكيل اإلسرائيل .٣٩
٢٠  فلسطيني ترفض تحديد عقوبة المؤبد ألسير محكمة إسرائيلية .٤٠
٢١   بدعوى أنهم  مطلوبون الغربيةأربعة فلسطينيين في الضفةاالحتالل يعتقل  .٤١
٢١  داءات العنصرية من مدينة عكا إلى يافاتخوفات من امتداد موجة االعت .٤٢
٢١  احتجاجاً على تأخير إعمار مخيم نهر البارديعتصمون  شمال لبنان الفلسطينيون .٤٣
   

   :اقتصاد
٢١  عامخالل النصف االول من ال% ١٢٠ارتفاع عدد السياح الى االراضي الفلسطينية بنسبة  .٤٤
 ٢١   مليون دالر من ناتجها القومي السنوي بعد عام من االنقسام١٣٠٠غزة فقدت : الصوراني .٤٥
   

   :صحة
 ٢٢  اإلغاثة الطبية تحتفل في غزة بعودة أطفال جرحى بعد رحلة عالج في الخارج .٤٦
   

   : األردن
٢٢  الرحالت السياحية للمسجد األقصى تطبيع مع االحتالل: رائف نجم .٤٧
٢٢   في عكاالوقوف الى جانب الشعب الفلسطينيب تطالب "المحامين" .٤٨
   

   :لبنان
٢٣  المشكلةاالحتالل لب و ملزمون بمبدأ عدم توطين الفلسطينيين: السنيورة .٤٩
٢٣  من فتنة عمياء يتم التحضير لها في مخيم عين الحلوةتحذر جبهة العمل اإلسالمي  .٥٠
٢٤  البداوي ونفي ألن يكون المخيم يؤوي أياً من المطلوبين إجراءات أمنية احترازية في .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٤   مليون دوالر١٦ التبرعات التي تم جمعها في مؤتمر القدس لحماية األقصى حوالي: بشور .٥٢
٢٤  العرب مقصرون بحق القدس: بثينة شعبان .٥٣
٢٥   الجامعة العربية لن تتسامح مع من يحاول إفشال الجهود المصرية: موسى .٥٤
٢٥  ابو الغيط يهاجم حماس ويتهمها باستخدام شليط للمناورة .٥٥
٢٥  مصر تسعى الشراك شخصيات مستقلة بالحوار .٥٦
٢٦  لقاء ثنائي بين فتح وحماس على هامش الحوار الشامل وال يسبقه: مصر .٥٧
٢٦  مصدر ديبلوماسي عربي يستبعد نجاح جهود المصالحة بين فتح وحماس .٥٨
٢٦  شروط مصرية الستضافة اجتماع الرباعية .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٢٨:         العدد         ١٦/١٠/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

٢٧  الكويت ترحب بعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في االتحاد البرلماني الدولي .٦٠
٢٧  نفقا تستخدم للتهريب١٢قوات األمن المصرية تفجر  .٦١
٢٧   غزة أالف طالب وطالبة في١١٠لنحو مساعدات إماراتية  .٦٢
   

   :دولي
٢٧  لن ندخر جهدا حتى آخر لحظة للعمل من أجل السالم: رايس .٦٣
٢٨  اإلسرائيلية -تدهور الفت في العالقات النمساوية  .٦٤

   
    :حوارات ومقاالت

٢٨  ماجد عزام... بين األردن وحماس... هذا التقارب غير المفاجئ  .٦٥
٣٠  محمد خليل مصلح. أ... حماس واستراتيجيات اليمين اإلسرائيلي .٦٦
٣٣  داود الشريان... العرب يكرسون االنقسام الفلسطيني .٦٧
٣٣  محمود العلي... فلسطينيو لبنان بين إعالن فلسطين وخيار الغفران .٦٨
٣٥  فدوى البرغوثي... !؟٢٠٠٨المؤتمر العام السادس لحركة فتح هل ينعقد قبل نهاية العام  .٦٩
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
  الشاباك يتهم حماس بالتخطيط الغتيال قيادات السلطة بعد انتهاء والية عباس والحركة تنفي  .١

مصادر امنيـة    أن   الناصرة زهير اندراوس   نقالً عن مراسلها من    ١٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
وجيش االحتالل قـد شـكلوا      ) الشاباك( زعمت امس االربعاء ان الخارجية االسرائيلية وجهاز         اسرائيلية

طاقما خاصا لمعالجة االحداث التي ستنشب في الضفة الغربية المحتلة بعد التاسع مـن كـانون الثـاني                  
  .من العام المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي فيه والية الرئيس محمود عباس) يناير(

لمصادر عينها، فان االجهزة االمنية في الدولة العبرية تلقت بالغات ومعلومات مؤكـدة مـن ان                ووفق ا 
كتائب القسام، اعد خطة كاملة ومتكاملة للقيام بقتل عدد من الشخصيات الفلسطينية، التي تقود السلطة في                

نيين المحسوبين على حركة فتح،     مدينة رام اهللا المحتلة، او القيام بعمليات اختطاف لعدد من القادة الفلسطي           
  .التي يتزعمها الرئيس عباس

االسرائيلية ان حالة من التوتر تسود الـضفة        ) يديعوت احرونوت (وزادت المصادر قائلة، وفق صحيفة      
الغربية المحتلة بين حركة حماس وحركة فتح، على خلفية انتهاء الموعد الرسمي لوالية الرئيس عبـاس،      

ت المصادر، ان حركة حماس تنظر بعين الريبة الى قيام قوات االمن الفلسطينية في              عالوة على ذلك، قال   
الضفة الغربية المحتلة بمحاربة البنية التحتية لحركة حماس، والتعاون والتنسيق االمني الذي تقيمـه مـع         

ة المعـسكرات   االسرائيليين ومع االمريكيين بقيادة المنسق االمريكي كيث دايتون، وقيام االمريكيين باقام          
في المملكة االردنية الهاشمية لتدريب وتأهيل الجيش العراقي والفلسطيني، وهو االمر الذي كشفت عنـه               

  .االسبوع الماضي' القدس العربي'
عالوة على ذلك، زعمت المصادر االمنية االسرائيلية، ان االجهزة االمنية التابعة للرئيس عباس احبطت              

 كتائب شهداء االقصى، الذين تركوا التنظيم، وكانوا يخططـون الرسـال            عملية لعدد من اعضاء تنظيم    
فدائية فلسطينية لكي تفجر نفسها على احد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية لقتل اكبـر عـدد مـن                   

  .الجنود االسرائيليين
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ي تمكن مـن    وزعمت المصادر ايضا، استنادا الى مصادر أمنية فلسطينية واسرائيلية، ان االمن الفلسطين           
العثور على شقة في مدينة الخليل المحتلة، والتي كانت معدة من قبل حركة حمـاس الحتجـاز احـدى                   
الشخصيات الهامة في حركة فتح، او من قادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا، على حد قولها، كما قامـت                   

لقيلية فـي الـضفة الغربيـة،       قوات االمن الفلسطينية باعتقال العديد من كوادر حركة حماس في مدينة ق           
  .والذين كانوا يتدربون على السالح بشكل علني للقيام بعمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية

وحذرت المصادر عينها من انفالت االوضاع االمنية في الضفة الغربية، اذا لم يتم التوصل الـى اتفـاق                  
مشيرة الى ان قوة حماس في الضفة الغربية        بين حماس وفتح حول التمديد او عدم التمديد للرئيس عباس،           

 عنصر مـن    ٥٠٠مركزة في منطقة الخليل، التي وفق االتفاق االسرائيلي الفلسطيني االمريكي سيدخلها            
وحدة النخبة الفلسطينية، التي تدربت في االردن يوم الجمعة، وهو االمر الذي اكدته امس مصادر أمنيـة                 

  .فلسطينية للقدس العربي
قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، ان الحديث عن انفـالت            ' القدس العربي 'ع  وفي حديث م  

أمني في الضفة الغربية المحتلة هو امر غير صحيح بالمرة، وال يقلقنا انتهـاء حكـم محمـود عبـاس،                    
 مـن   فاالمور تسير على ما يرام وفق االرادة الفلسطينية، وبالتالي الحديث عن انفالت امني بعد التاسـع               

القادم ليس صحيحا ولن يحصل، الشعب الفلسطيني يفهم الحقيقـة ويفهـم المعادلـة              ) يناير(كانون الثاني   
  .ويعي مصالحه العليا

وزاد برهوم قائال ان حركة حماس ضد اي تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية في رام اهللا المحتلة وبين                  
طبيعي، الن التنسيق يـتم مـع العـدو االول لـشعبنا            اسرائيل والواليات المتحدة االمريكية، وهذا امر       

الفلسطيني، وكنّا نتمنى على السلطة الفلسطينية ان تُنهي عملية التنسيق االمني مـع العـدو الـصهيوني،             
وعلى ما يبدو فان السلطة الفلسطينية محكومة بالفيتو االمريكي، ومحكومة باالموال التـي تتلقاهـا مـن                 

نفسها، وايضا محكومة بسبب االتفاقيات التي وقعتها في السنوات الماضية مـع            االجانب والتي كبلت بها     
العدو االسرائيلي، والتي ليس لها اول وال آخر، واذا كان العدو الصهيوني يريد ان يقيم دائرة خاصة فهذا                  

وهو يقوم بمثل هذه الخطوات، اكد برهوم، لكـي يبـرر فـي             . امر يخصه، النّه عدو الشعب الفلسطيني     
  .لمستقبل القريب العدوان على الشعب الفلسطينيا

وبالتالي فان التخطيطات الصهيونية ال عالقة لها بالقضية الفلسطينية، انما لها عالقة واحـدة ووحيـدة،                
  .وهي كيفية تمرير المخطط الصهيوني

ب الرأي العام   وزاد قائال ان االحتالل يريد ان يعزز الشرخ القائم داخل الشعب الفلسطيني، ويريد ان يؤل              
ضد حركة حماس، ومن ناحية اخرى مواصلة فرض االمالءات على السلطة في رام اهللا لتقـوم بـدور                  

 .االحتالل، وكل هذا ضمن المخطط الصهيوني لتعزيز االنقسام الداخلي
 القيادي في حركة فتح ومستشار رئـيس        أنبيت لحم    من ١٥/١٠/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية     وأضافت
شؤون القدس حاتم عبد القادر حذر من اهداف التقارير االسرائيلية حول استهداف حماس لقـادة  الوزراء ل 

من السلطة داعيا الى عدم االلتفات لما تنشره وسائل االعالم االسرائيلية باعتبارها ترمـي الـى تعميـق             
  .االنقسام على الساحة الفلسطينية

اشاعات ملفقة  "  في وسائل االعالم العبرية بانه     فيما وصف الناطق باسم حماس اسماعيل رضوان ما ورد        
الهجمة التي تتعرض لها الحركة في      "رغم ما اسماها    "ومكذوبة وان سالح حماس لن يوجه اال السرائيل         

  ".الضفة على ايدي االجهزة االمنية
 تـاريخ   انه يوم عادي فـي    " وفي رده على يوم التاسع من كانون ثاني القادم قال عبد القادر لوكالة معا               

محذرا في الوقت ذاته من تداعيات فشل االتفاق بين فتح وحماس واقدام االخيرة على              " الشعب الفلسطيني 
غيـر  "تعيين رئيس المجلس التشريعي رئيسا خلفا للرئيس ابو مازن معتبرا االجراء في حال حدوثه بانه                

  ".شرعي وغير دستوي
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كون قد دقت المسمار االخيـر فـي نعـش القـضية            اذا اقدمت حماس على هذا االجراء فانها ست       ": وقال
  ".الفلسطينية والغت بذلك الدستور الفلسطيني برمته

ان اسرائيل ال تريد اتفاقا فلسطينيا داخليا وانها تعمل على افشاله من اجل السيطرة على الضفة                "واضاف  
  ".الغربية وقطاع غزة وانهاء المشروع الوطني 

  
 يادة فلسطينية جديدة يطالب بسرعة اختيار قالقدومي .٢

طالب رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي بعقـد            .): أ.ب.د( –القاهرة  
واعتـرف  . دورة عاجلة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني الختيار قيادة فلسطينية جديدة للمرحلة المقبلة           

ا الخالف بين السلطة وحماس وليس بين فـتح         قدومي بوجود بعض المشاكل األخرى على الساحة أهمه       ال
وقال القدومي عقب لقائه أمس أمين عام الجامعة العربية عمرو موسـي إن الحـوار                .وحماس في غزة  

الفلسطيني يجب أن يجري في إطار المجلس الوطني وتحت راية المنظمة وليس تحـت رايـة أخـرى،                  
ون الخارجية وهـى محـدودة فـي الـضفة           أن السلطة هي محلية ليس لها صالحيات في الشؤ         موضحاً
ودعا القدومي الدول العربية إلي القيام بجهود عربية مكثفة تكون مسؤولة إلى حد كبيـر عمـا                 . والقطاع

يجب أن تكون هناك مشاركة عربية فـي كـل          "وتابع  . تقوم به منظمة التحرير من عمل وتسوية سياسية       
هم ألن هذا يعني أن إسـرائيل والواليـات المتحـدة           شيء وال يجوز أن يترك األخوة الفلسطينيون لوحد       

الـضفة الغربيـة أصـبحت مليئـة        "ومضى قـائال     ".األمريكية تنفردان بالشعب الفلسطيني وبالمنظمة    
بالمستوطنات وحوصرت القدس ولذلك الجهود العربية ضرورية باإلضافة إلـى مـا يمكـن أن يقدمـه                 

". ة جهودهم وتواصلها بالتعاون مع المجموعة العربية      األصدقاء في الروس والصين ونحن نطالبهم بزياد      
هي حل الخالفات بـين الـسلطة الفلـسطينية         "وأكد القدومي أن المسألة األساسية التي ناقشها مع موسي          

 ".واإلخوة في حماس وكيفية الخروج من هذا المأزق، وكيفية تسهيل وإزالة الجمود في التسوية السياسية
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  ومصر تبحث عن مخرج... يطلع سليمان على موقفه الرافض للقاء الثنائي مع حماساس عب .٣

أن القاهرة سترتّب لقـاء ثنائيـاً       " الحياة" كشف مصدر مصري موثوق به لـ        : جيهان الحسيني  -القاهرة  
بين حركتي فتح وحماس على هامش الحوار الفلسطيني الشامل الذي تستضيفه الشهر المقبل، في خطـوة                

 .ت التفافاً على رفض الرئيس محمود عباس طلب الحركة اإلسالمية عقد لقاء ثنائي قبل حوار الفصائل               بد
أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان تلقى أمس اتصاالً هاتفياً من عباس             " الحياة"وعلمت  

للقاء الثنائي قبل الحوار    وبرر المصدر عدم عقد ا    . يطلعه فيه على موقفه الرافض للقاء الثنائي مع حماس        
عدم الخروج عن اإلطار العام وحرصاً على تجنب أي اعتراضـات مـن جانـب               "الشامل بالسعي إلى    

  ".الفصائل التي قد تشعر بالتهميش من عقد لقاء ثنائي بعيداً عنها
رغبتـه  "في غضون ذلك، عزت مصادر فلسطينية متطابقة رفض عباس عقد لقاء ثنائي مع حماس إلى                

إن " الحياة"وقالت لـ   ".  جميع فصائل منظمة التحرير وعدم استبعادها من أي حوار فلسطيني          شراكإفي  
عباس يخشى من أن يتسبب مثل هذا اللقاء الثنائي في إغضاب الفصائل إلغفال دورها وتجاوزهـا، وال                 

ـ                  ادات يريد أن يكرر ما حدث في اتفاق مكة عندما جرى اتفاق محاصصة بين فتح وحماس تعرض النتق
عباس يريد أن يحمـي أي اتفـاق يمكـن          "وقال أحد المصادر إن      .حادة من الفصائل ساهمت في إفشاله     

ونفى أن تكون مصر هي التي طرحت عقد لقاء ثنـائي بـين فـتح               ". انجازه وال يريد أن يعرضه للفشل     
موافقـة  وأبلغه المصريون بأن ذلك رهـن       "وحماس، موضحاً أن االقتراح طرحه وفد حماس في الحوار          

  ".فتح أوالً، وأنهم سيحددون موعداً للقاء عندما يعرضون األمر على الرئيس عباس
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على أي لقاء ثنائي يمكن أن يجمعه مـع رئـيس المكتـب             " فيتو"ولفت مصدر آخر إلى أن عباس يضع        
لكنها شـددت   ". الرئيس يعتبر الخالف مع مشعل شخصياً     "السياسي لـ حماس خالد مشعل، موضحة أن        

هذا ال يعيق جهود المصالحة أو يمس بأجواء الحوار ألن كال الحركتين لديها مواقفها، وعنـدما                "ن  على أ 
  ".يبدأ الحوار يمكننا التفاهم وتوقيع اتفاق

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

  "غموض المبادرة المصرية"عباس يتحفظ عن : "النهار" .٤
ـ    قالت مصادر فلسطينية رفي   :  من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا     ثمـة   أن" النهـار "عة المـستوى لـ

رئيس الفلسطيني محمود عباس عن المبادرة المصرية في ثالث قضايا سيبحث فيها مـع              لتحفظات قوية ل  
  :المسؤولين المصريين خالل زيارته القاهرة في اليومين المقبلين، وهي

 الـوطني    ان المبادرة المصرية غير واضحة في عدد من نقاطهـا الجوهريـة كحكومـة التوافـق                – ١
 كان هدف الغموض في هذه النقاط       إذا يعرف ما    أنويريد عباس   . وبرنامجها ومصير المليشيات في غزة    

  . عن مواقف سمعها عباس من المسؤولين المصريين تراجعاًأمجمع االفرقاء، 
 الـشرعية   وإعـادة  االنقسام   إنهاء ان عباس يرفض فكرة الحوارات الثنائية قبل االتفاق على هدف            – ٢
  . غزةإلىلدستورية ا
 إلـى  سيطرتها العسكرية على قطاع غزة       إبقاءحماس    مطلب حركة   مطلقاً  ان عباس يرفض رفضاً    – ٣

  . االنتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنةإجراءحين 
  ١٦/١٠/٢٠٠النهار 

 
  "فتحاوي يسعى لتدمير أي معنى لمقومات الوحدة"حذر من تيار تحكومة هنية  .٥

 لتدمير أي معنـى لمقومـات الوحـدة،          بسعيه" تيار فتحاوي "مة المقالة اتهامات لـ     حكوال وجهت   :غزة
وينشط حاليا عبر سلسلة من اإلجراءات والحمالت اإلعالمية التي تسعى إلى ضرب أي محاولـة جـادة                 

جاء ذلك في بيان للحكومة صدر عقب اجتماعها األسبوعي الذي عقدتـه فـي غـزة       . للحوار الفلسطيني 
واعتبرت اعتقال المقاومين في الخليل، وغيرها من        .برئاسة إسماعيل هنية  ) ١٤/١٠(الثالثاء  مساء أمس   
إنما هو جزء من التعاون األمني مع االحتالل، وتطبيق للرؤية األمنية اإلسرائيلية األمريكية             "مدن الضفة   

 التوافق في مصر    واستنكرت التصعيد الذي أعقب حالة     ".المشتركة ضد المقاومة وضد الشعب الفلسطيني     
عبر حملة االعتقاالت التي تقوم بها أجهزة أمن الضفة، وإغالق المؤسسات الخيرية، ومالحقة القيـادات               

ورأت حكومة هنية أن أي نجاح للحوار البـد أن          . السياسية، وخلق أجواء متوترة تؤثر سلبا على الحوار       
، الفتة إلى أنها    "ت األمريكية اإلسرائيلية  التدخال"يرافقه تخليص وتحصين الساحة الفلسطينية مما وصفته        

    .تابعت بارتياح ما جرى في الحوار الثنائي الذي عقد بين حركة حماس والحكومة المصرية
  ١٥/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
   هنية تدعو الدوحة لدور فاعل في الحوارحكومة .٦

قالة، دولة قطر إلى    حكومة الم ال محمد عوض أمين عام مجلس وزراء        .دعا د :  أنس عبد الرحمن   -غزة  
غـازي حمـد النـاطق      . وشدد عوض خالل زيارته ود     .لعب دور فاعل في الحوار الوطني الفلسطيني      

 األربعاء على عمق ومتانـة العالقـات        أمسالسابق باسم الحكومة، مقر السفارة القطرية في مدينة غزة،          
من أكثر الدول الداعمة للقـضية       القطرية خاصة العالقة بين الحكومتين، موضحاً أن قطر          - الفلسطينية

: وأكد على أن الوحدة الوطنية أكبر من أي شيء آخر وقـال            .الفلسطينية والحتياجات الشعب الفلسطيني   
هي هدف سام نسعى إلى تحقيقه بشتى السبل، حيث أثبتت التجارب أن كل من راهن علـى المـشروع                   "
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 وقدم شكر حكومة الوحدة ورئيسها إسـماعيل        ".األميركي ولهث وراء آماله وطموحاته فشل فشالً ذريعاً       
  .هنية لما تقدمه دولة قطر من دعم مادي ومعنوي للشعب الفلسطيني

دولة قطر في فلسطين، أن الحوار مصلحة وطنية فلسطينية، كما أنه مـصلحة              وأكد سيار المعاودة سفير   
 الفلسطينية ألنـه دون     لجميع األطراف، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حوار مباشر بين األطراف           

ونوه إلى أن الحوار الوطني الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة         . حوار مباشر لن يستطيعوا تحقيق أي شيء      
كما تمنى المعاودة، نجاح الحوار الـوطني الفلـسطيني فـي           . من أطراف داخلية وخارجية بهدف إفشاله     

  . نيالقاهرة، مشدداً على ضرورة وضع أسس للحوار الوطني الفلسطي
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  رفض تمديد والية عباس قانوني بامتياز وال أبعاد سياسية له:  بحرأحمد .٧

 أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، أن رفض .أكد د: عبد الغني الشامي - غزة  
تياز وليست له أية أبعاد قرار قانوني بام"البرلمان الفلسطيني تمديد والية الرئيس محمود عباس هو 

االمتثال للقانون الفلسطيني واإليعاز للجنة االنتخابات المركزية "، داعياً الرئيس عباس إلى "سياسية
وأوضح بحر في مقابلة أجرتها  ".الفلسطينية بالتحضير إلجراء انتخابات رئاسية والتي دخل استحقاقها

 يناير /ني فإنّه مع حلول التاسع من كانون الثاني، أنه وحسب القانون الفلسطي"قدس برس"معه وكالة 
مواطناً فلسطينياً عادياً، ألن فترة واليته األربع سنوات تكون قد انتهت، "المقبل يصبح الرئيس عباس 

وأشار بحر إلى أنه في حال تم التوافق في  .، حسب تأكيده"وسيكون هناك شغور في منصب الرئاسة
لى تمديد والية الرئيس، فإنهم في المجلس التشريعي سيلتزمون بتطبيق القاهرة خالل حوار الفصائل ع

القانون ولن يخرقوه، منوهاً إلى أن تغيير أي مادة في الدستور يحتاج إلى حضور ثلثي أعضاء المجلس 
  .التشريعي

  ١٥/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  بادرة المصرية نسفاً للمدهعي وعزام األحمد ...لقاء الثنائيالبعقد يتمسك يوسف  أحمد .٨

 واجه الحوار الفلسطيني عثرات قبل أن يبدأ، ففي وقت تتمسك حركـة حمـاس               : محمد يونس  -رام اهللا   
، "أسـس الحـوار   "بعقد لقاء ثنائي مع حركة فتح في الخامس والعشرين من الشهر الجاري للتباحث في               

  ".ادرة المصريةنسفاً للمب"شددت فتح على رفضها أي حوار ثنائي، ورأت في موقف منافستها 
االجتماع الثنائي مهـم لالتفـاق      "إن  " الحياة" أحمد يوسف لـ     .وقال المستشار السياسي للحكومة المقالة د     

  ".على الصيغة النهائية للمبادرة المصرية قبل التوجه إلى الجامعة العربية
لى نسف بنـود    لكن رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد اعتبر أن مطلب حماس يهدف إ              

وقـال فـي    ". هل يوجد في المبادرة المصرية نص يتحدث عن لقاء ثنائي؟         : "وتساءل. المبادرة المصرية 
مصر هي صاحبة المبادرة وهي التي تحدد الخطـوة         "إن  " الحياة" مع   األردنيةاتصال هاتفي من العاصمة     

ص على تشكيل حكومـة انتقاليـة       وهي تن ... نحن نوافق على المبادرة المصرية كما هي      : "وقال ".التالية
غير فصائلية ال تعيد الحصار، مهمتها إعادة توحيد مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة،                 
وإنهاء االنقسام، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية، واإلعـداد إلجـراء انتخابـات رئاسـية                 

ى هذه البنود بحضور وتوقيع مختلف الفـصائل        نحن جاهزون للتوقيع عل   : "وأضاف". وتشريعية متزامنة 
من دون استثناء، وبعد ذلك إعالن االتفاق والذهاب إلى الجامعة العربية لنبدأ حواراً شـامالً فـي شـأن                   

  ".فتح مستعدة للقاءات ثنائية أثناء الحوار الشامل، وليس قبله"وأكد أن ". التفاصيل
وأظهرت الحركـة اسـتعداداً   .  وليس مع باقي الفصائل   وتعتبر حماس أن الخالف الرئيس بينها وبين فتح       

للتنازل عن طلب عقد اللقاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لكنها أصرت علـى أن الحـوار                  
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نحن أمام حوار رغم كل األصوات التي تظهـر  : "وقال يوسف. المركزي يجب أن يجري بينها وبين فتح   
" الحياة"وقال لـ   ". إعالن مبادئ "ع االتفاق المقدم من مصر هو       وأشار إلى أن مشرو    ".من هنا ومن هناك   

 الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل       األوضاعتشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة      "إن المشروع ينص على     
، ومعالجة مختلف اإلشكاالت الناجمة عـن االنقـسام، وإجـراء           ٢٠٠٧ يونيو   /الرابع عشر من حزيران   

اسية وفق آليات ومواعيد وضمانات، وإعادة بنـاء األجهـزة األمنيـة ومنظمـة              انتخابات تشريعية ورئ  
  ".التحرير

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   وأحمد يوسف يرفض بشدةعباساد يصر على حكومة مستقلين تتبنى برنامج حَم نمر .٩

ـ        ]الفلسطيني[قال نمر حماد مستشار الرئيس    : "معا" تقرير   - بيت لحم  ر  ان عقد لقاء بين فتح وحماس غي
 حالة االنقسام بـين شـطري الـوطن وان          إلى وأدت فشلها   أثبتت الن تجربة اللقاءات الثنائية      اآلنوارد  

 .الرئيس ابلغ القيادة السورية بهذا الموقف وانهم قبلوا بان يكون الحوار شـامل ويـضم كـل الفـصائل                  
ت مـستقلة   ان الرئيس ابلغ سورية بان تشكيل حكومـة مـن شخـصيا           " معا"ضاف في حديث لوكالة     أو

وقال ان تشكيل حكومة توافق      . اللحمة وإعادةوببرنامج يتبنى برنامج الرئيس هو الضمانة لرفع الحصار         
 ال تشارك فيها حماس وال فتح وتكون من شخصيات محددة لمهمات محـددة يكـون رئيـسها                  أنيجب  

ذلك لن يحـل    ووزرائها قادرين على التنقل بين غزة والضفة وتضمن عدم عودة فرض الحصار وغير              
 تقتنع بـان هـذا      أن رفضت حماس ذلك تكون قد عارضت الرؤية العربية الن على حماس             وإذاالمشكلة  

ضاف انه قد تم التوافق على تشكيل تلك الحكومة تأتي بعدها المرحلة الثانيـة وهـي                أو .سيرفع الحصار 
 األجهـزة  ال سـيما     ،حزبي مهني ال    أساس بمساعدة دول عربية تبنى على       األمنية المؤسسة   تأهيل إعادة

 تتبع لهـا    أجهزتها الن   بالتأكيد ذلك ستخلق مشكلة     أن على   األخيرة وأصرتالتي شكلتها حماس في غزة      
 وحدة الـوطن    إعادة أن حماد   أكد ،وعن عودة السلطة للقطاع    .األجهزةهذا عكس الهدف من عادة هيكلة       

 شـرعيون وتقـوم     ألنهمواب التشريعي    شرعي ون  ألنهوتشكيل حكومة توافق تعني عودة سلطة الرئيس        
 تعمـل لجـان     أن من دون ذلك من يـضمن        ألنه النتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة      باإلعدادالحكومة  

  . حماس على سيطرتها على القطاعأبقت إذااالنتخابات بحرية 
 حيـث   ،اده حم  مغاير لما طرح   آخر فكان له رأي     ]المستشار السياسي للحكومة المقالة   [حمد يوسف أ.  د أما

 وتحظـى   األقـوى  ألنهـا  حكومة يجري تشكيلها     أي تكون خارج    أن موافقة حماس على     األولعارض  
 هذا الموقـف    األخيرة الحركة لمصر وتفهمت     أوضحته البرلمان ولها ثقل في الشارع كبير وهذا         بأغلبية

 حكومـة يجـري     أيان  " معـا "وقال يوسف لوكالة     .وستضعه في حساباتها عندما تعرض رؤيتها للحل      
تشكيلها سوف يتم التوافق على شخصيات مقربة من فتح وحماس لكنها غير معروفة في الـشارع فيمـا                  

 ولن يكـون لهـا دور فـي المـشهد           األزمةسيتم استبعاد الشخصيات التي كان عليها مالحظات خالل         
 ،لـرئيس عبـاس    بان يكون برنامج تلك الحكومة هو برنامج ا         قاطعاً كما رفض يوسف رفضاً    .السياسي
هذا لن يحصل الن ما قدمته حماس من مرونة عندما شكلت حكومة الوحدة السابقة سوف يكـون                 ": وقال

كمـا   . ستعتمد على تفاهمات القاهرة واتفاق مكة ووثيقة الوفـاق الـوطني           أيهو المنطق لهذه الحكومة     
 ألنهـا سـسات الـسلطة    او مـن مؤ األمنيةرفض يوسف بان يتم استبعاد قيادات حمساوية من المؤسسة   

 ومصر لن تغفل تلـك      أماكنها في غزة لذلك سوف تبقى في        واألمان األمن إرساءساهمت بشكل كبير في     
نحن نتكلم عن شخصيات لها جهد مميز في        : "وقال . وقوتها األرضالرؤية وتعلم جيدا بجهد حماس على       

السلطة بشريحة كبيـرة فـي      تطوير قدرات حماس خالل المسيرة الطويلة وهي موجودة داخل مؤسسات           
  ".رئاسة الوزراء وغيرها سوف لن يقترب منها احد
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 األمريكـي  قال انه يراهن علـى الموقـف         ،وعند سؤال عن مدى قدرة تلك الحكومة على رفع الحصار         
 إلـى  يغير النظرة    أن وموقف فرنسا من شأنه      أوباما، وفوز   األمريكية خاصة بعد االنتخابات     واألوروبي
  . الحركةإرادةطينية لجهة رفع الحصار الن استمراره فشل في كسر القضية الفلس

  ١٥/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  عن تفاؤلها بفرص نجاح جولة الحوار القاهرة تُعرب "لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية" .١٠

ح جولـة   المستقلة عن تفاؤلها بفرص نجا    " لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية   " عبرت   : فتحي صباح  -غزة  
 إياد السراج عن تفاؤلـه      .د" لجنة الوفاق "الحوار الفلسطيني المزمع عقدها في القاهرة، وأعرب أمين سر          

وشدد في رسالة بعثها إلـى القيـادة المـصرية والفـصائل            . بنجاح الحوار وأن يتوج بمصالحة وطنية     
ر الذي يتطلب بذل أقصى     ضرورة تحقيق المصالحة، ووضع حد لالنقسام والفرقة، األم       "الفلسطينية على   

تنـتهج  "وأشار إلى أن اللجنـة       ".الجهود من كال الطرفين وإبداء المرونة الالزمة إلنجاح مساعي الحوار         
اللجنـة  "إن  " الحيـاة "وقال لـ   ". الحياد والموضوعية وتقدم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى        

وقراط أو حكومة وفاق وطني، وسـبل إعـادة         قدمت رؤية تفصيلية عن كيفية معالجة تشكيل حكومة تكن        
اجتماعاً يحـضره   "وأضاف أن اللجنة ستعقد اليوم       ".صوغ المؤسسة األمنية، وتشكيل لجنة حوار وطني      

ممثلون عن أربع هيئات وجهات فلسطينية مستقلة ساهمت في موضوع المصالحة، مـن أجـل حـض                 
  ".المتحاورين ودفعهم الى إنهاء حال االنقسام

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  عباس يبحث في سورية والسعودية تطورات الحوار الوطني .١١

ـ        :  نادية سعد الدين   –عمان   إن الرئيس محمـود    "  الغد"قال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري ل
، للبحث في الحوار الـوطني الفلـسطيني        "سيزور قريباً كال من مصر والمملكة العربية السعودية       "عباس  

 -ات في األراضي المحتلة، إضافة إلى التطـورات المتعلقـة بالمفاوضـات الفلـسطينية               وآخر المستجد 
  .اإلسرائيلية

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  وفتح تنفي وتؤكد عدم عودته إلى غزة... حلسأحمد هنية يستقبل  .١٢

 رئيس الحكومة المقالة في قطاع غـزة، اسـتقبل         أن   غزةمن   ١٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
أمس، عدداً من كوادر حركة فتح وعائلة حلس، وفي مقدمتهم القيادي في الحركة أحمد حلس الذين كانوا                 

  .آب الماضي/قد فروا إلى الضفة إثر اشتباكات مع شرطة الحكومة المقالة مطلع أغسطس
 مصادر مطلعة في حركة فتح،       إلى أن  غزةمن   ١٦/١٠/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية     وأشارت  

، أن هنية استقبل حلس وعدد آخر من كـوادر الحركـة الـذين              صحيفة الخليج اإلماراتية  نفت ما نشرته    
إن أبو ماهر   " :وقالت المصادر ذاتها لفلسطين اليوم     . أغسطس الماضي  /آبغادروا القطاع بعد اشتباكات     

ر الذي سيكـشف    لم يعود أصالً حتى اللحظة لقطاع غزة، وأعربت عن استغرابها من نشر مثل هذا الخب              
  ."زيفه بسرعة

  
  أجهزة األمنوالدول المانحة ترفض مشاركة حماس والجهاد في " إسرائيل" : فلسطينيمسؤول .١٣

 بـأن   أمـس من مسؤول امني فلسطيني رفيع المـستوى        " القدس العربي "علمت  :  وليد عوض  -رام اهللا   
 الجهـاد   أوها بمشاركة حركة حماس      بنائ إعادة إمكانيةبالضفة الغربية خارج    الفلسطينية   األمنية األجهزة
 األمريكـي  األمني نقلت للجانب الفلسطيني من خالل المنسق        "إسرائيل"وحسب المسؤول فإن    . اإلسالمي
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 الفلسطينية في   األمن ألجهزة" وإرهابيةمتطرفة  " عناصر   أية لن تسمح بدخول     بأنهاالجنرال كيث دايتون    
 االنقسام ما بـين     إلنهاء المساعي المصرية    إطار في   األمنية األجهزة بناء   إعادةحال اتفاق الفصائل على     

 ما تم   إذا بالضفة جهات معادية     األمنية األجهزة ستعتبر   "إسرائيل"ن  أ إلى المسؤول    وأشار .غزة والضفة 
 الدول المانحـة    أن إلىوالمح المسؤول    . الجهاد لها وستعمل على استهدافها     أو عناصر من حماس     إدخال

 مرة  باألجهزة بالضفة سترفض بشكل قاطع المس       األمنية األجهزة بناء قدرات    إعادة على   التي تعمل حالياً  
 العاملة في   األجهزة وضع   أن إلى  بنائها مما يسمح لحماس بالمشاركة فيها، ومشيراً       إعادة من باب    أخرى

ل وطالب المسؤول الذي فـض     . على حد قوله   "إسرائيل"الضفة له خصوصية كون هناك تماس يومي مع         
عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع بأن تعي الفصائل في حوارها المرتقب بالقاهرة الشوط الذي قطعتـه                

 الموجـودة فـي     األمنيةن القوات   أ إلى  بنائها وتحديثها، ومشيراً   إعادة بالضفة من ناحية     األمنية األجهزة
  . مهنيةأسس بنائها على إعادة عن غزة هي التي يجري الحديث فلسطينياً

  ١٦/١٠/٢٠٠٨دس العربي الق
  
  "ستواجه بالقوة"محافظ الخليل يحذر من أية محاوالت لإلخالل باألمن  .١٤

 أن،   أمس  محافظ الخليل حسين األعرج، خالل اجتماع للمجلس التنفيذي بمحافظة الخليل عقد           أكد: الخليل
ب المحافظة، في   وقالت مصادر مكت  " ستواجه بالقوة " محاوالت لإلخالل بالوضع األمني في المحافظة        أية

 بالمحافظـة   األمنية األجهزة، ان المحافظ استعرض خالل االجتماع مختلفة الجهود التي تبذلها           أمسبيان،  
 مـن   األمنيـة  األجهزة تمكن   إلىللحفاظ على األمن واألمان وبسط سيادة القانون، مشيراً في هذا المجال            

 والذخائر وسط األحيـاء     األسلحةت من   ضبط مختبرات ومستودعات لتصنيع وتخزين المتفجرات، وكميا      
لن "كد المحافظ، انه    أو . منزل شمال غربي المدينة    أسفل العثور على نفق     إلى إضافةالسكنية في المدينة،    

 ". معتقل سياسي في محافظة الخليلأييكون هناك 
 ١٦/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  المقالة ومكتب بليراتصاالت بين الحكومة : "الشرق األوسط" فلسطيني لـ مصدر .١٥

إن مكتب مبعوث اللجنة الرباعية، تـوني بليـر،         " الشرق األوسط "قال مصدر فلسطيني مطلع لـ      : غزة
ـ  . يجري اتصاالت دورية مع مسؤولين في حكومة إسماعيل هنية المقالة          " الـشرق األوسـط   "ولم يتسن ل

 أن هذه االتصاالت تجـرى منـذ        وأكد المصدر . االتصال بمكتب بلير في لندن للتأكد من هذه المعلومات        
وأضاف أن مكتب بلير يبدي رغبة في معرفة توجهات حكومة هنية وحماس في ما يتعلق               . أكثر من عام  

وأكد المصدر في هذا السياق أن الزيارة التي كـان          . بالتهدئة والحوار الداخلي وقضية األسير اإلسرائيلي     
مع مسؤولين في     وألغيت في آخر لحظة، تم التنسيق لها       من المقرر أن يقوم بها بلير لغزة قبل ثالثة أشهر         

  .حكومة هنية
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   في الضفة لديهاوجود معتقلين من الجهاد تنفي األجهزة األمنية .١٦

 عبرت األجهزة األمنية في الضفة عن استنكارها لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الجهاد :رام اهللا
، وقالت انها جاءت للتساوق مع افتراءات وأكاذيب حركة حماس "داوود شهاب"اإلسالمي في قطاع غزة 

 األمنية لألجهزةفي قطاع غزة، وانها تتناقض مع مواقف حركة الجهاد في الضفة جاء ذلك في بيان 
 -:، نوضح ما يلياألمنية األجهزةن  حوارات القاهرة، وبناء عليه اننا في أ أكدت

 في الضفة  منافية األمنية األجهزةيها عن وجود معتقلين للجهاد لدى  تصريحات شهاب التي تحدث ف
 الصراع الداخلي في صفوف الجهاد بين التيار الداعم لحماس، وبين إطارللحقيقة في مجملها، وتأتي في 
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 البيان انه ال وأكد.  حماسأوامر بناء على أصواتهم إسكاتالمعارضين لممارسات حماس، والذين تم 
 معتقلين من الجهاد في الضفة، وان ما تحدث عنه شهاب هو فقط للدعاية األمنية ألجهزةايوجد لدى 
 .اإلعالمية

 أسلحة تورطوا باقتناء أشخاصوقال البيان ان المعتقلين من حماس الذين يتباكى عليهم شهاب، هم 
ة مثل عشرات  لكارثألدتومتفجرات، وقاموا بتخزينها في وسط التجمعات السكانية، وانها لو انفجرت 

الكوارث التي تسببت بها متفجرات حماس في قطاع غزة، والتي استشهد بسببها مئات األبرياء من 
هناك العديد من معتقلي حماس والذي وصفهم شهاب بالمناضلين، معتقلين " ضاف البيانأو ".األطفال
 جنائية وأمور، أموال لالتجار بالسالح، وغسيل أموال جنائية، مثل حرق مؤسسات عامة، وجلب ألسباب
 ". تمس عائالت محترمةألنها، يتم التكتم عليها من قبلنا أخرى

 متورطين من حماس بأعمال ألشخاص يتباكى شهاب على اعتقاالت تتم في الضفة أنواستغرب البيان 
 حماس بالوظيفة أنصار من اآلالفمخلة بالقانون، ويصفها باعتقاالت سياسية، بالوقت الذي يعمل فيه 

 ". يمسهم احدأنلعمومية دون ا
على التحدث  [ يتحدث شهاب عن اعتقاالت تتم في الضفة، وال يجرؤأنننا نستغرب إ "األجهزةوقالت 

 كان شهاب وتصريحاته عندما تم اجتياح حي الشجاعية وقصف أين االعتقاالت التي تتم في غزة، ]عن
 عند اجتياح اإلسالم شابا من جيش ١٣ دامإع كان شهاب عندما تم وأينالمنازل بالقذائف الصاروخية، 

 الجهاد وفتح من قبل مليشيات حماس أبناء شابين إعدامحماس لحي الدرج في مدينة غزة وقبلها عندما تم 
 الموظفين في آالف وإقصاء الجهاد من فصل أينوتساءل البيان  ".في مسجد ارض الرباط في مدينة غزة
، أمس األزهرديات واقتحام الجامعات مثل ما حصل في جامعة غزة، والسيطرة بقوة السالح على البل

 ".واألندية مئات الجمعيات والمؤسسات وإغالق
 شهاب يريد تصعيد المقاومة في الضفة، بالوقت الذي يلتزم فيه بشكل تام بهدنة حماس إن: وقال البيان

ق الهدنة سيطاله رصاص  ما حاول شهاب خروإذا ،الفردية والمخزية مع قوات االحتالل في قطاع غزة
 ".حماس

 في قطاع اإلسالمي تنظيم الجهاد إليهفي النهاية اننا نأسف للوضع الذي وصل : وخلص البيان القول
 حماس تتحكم بقرارهم السياسي، بل وانها تتحكم بمن يكون على رأس عمله منهم، أصبحتغزة، بحيث 
 عن مواقعها مجاملة إبعادهاخية للجهاد، والتي تم  من القيادات التاريأسماء ال يعمل، ولدينا أنومن يجب 
 ". لحركة حماس االنقالبيةوإرضاء

 ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   لدى السلطةد أي معتقل سياسي من حماسووج ينفي المالكي .١٧

رياض المالكي،  .، د الفلسطينيةكد وزير الخارجية والناطق باسم حكومة تسيير األعمال          أ :رام اهللا، نابلس  
السلطة وأجهزتها تركز جل اهتمامها ونشاطها األمني في محافظتي نابلس والخليـل، وان الحكومـة               ان  

، رفـض الـسلطة     "الخلـيج  "ـوأكد المالكي ل  . تدعم استمرار الحملة األمنية ضد الخارجين عن القانون       
لهـم تهـم    الفلسطينية بأن لديها معتقلين سياسيين من حركة حماس موضحاً ان جميع المعتقلين موجهـة               

  ".ال يوجد لدينا أي معتقل سياسي"بحيازة السالح وإنشاء مختبرات للمواد المتفجرة وقال 
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 منظمة التحرير تدعو للوقف الفوري لالعتداء على مواطني عكا .١٨

الفوري ، للوقف أمس دعت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير : وفا–رام اهللا 
، وطالبت بتأمين الحماية ١٩٤٨لالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة بحق أهلنا في مدينة عكا داخل أراضي 
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وعبرت الدائرة، في بيان لها، عن أسمى آيات التضامن والمساندة والدعم ألهلنا في عكا،  .الفورية لهم
نين المتطرفين، والتي نالت على ضوء ما تتعرض له من حملة عدوانية من قبل مجموعات من المستوط

منهم ومن ممتلكاتهم، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم، تحقيقا إلرساء قواعد العدل وإلغاء سياسة التمييز 
 .العنصري الممنهجة

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 الحوار بالقاهرة غطاء للتمديد ألبو مازن: محمد نزال في محاضرة بجامعة قطر .١٩

بأنه السبب " رئيس محمود عباس  العضو المكتب السياسي لحركة حماس الاتهم محمد نز: أيمن صقر
 الفلسطيني والذي كان متوقعا أن تستضيفه دولة قطر عقب - وراء عدم استضافة قطر للحوار الفلسطيني 

 .بين الفرقاء اللبنانيين" اتفاق الدوحة"إعالن 
 - ربية جامعة قطر ونظمها نادي الشريعة  خالل المحاضرة التي ألقاها ظهر أمس بمبنى كلية الت-وأشار 

إلى أن محمود عباس تخوف من استضافة قطر للحوار في ظل التحرك القطري وتأييد بعض الرؤساء 
العرب الستضافة قطر الفصائل الفلسطينية وإمكانية نجاح هذا الحوار مما جعله يعلن من مصر استضافة 

  . ب على قطر الستضافته فلسطيني وإغالق البا–القاهرة لحوار فلسطيني 
وأشار إلى أنه يوجد العديد من التساؤالت في ظل الوضع الصعب باألراضي الفلسطينية المحتلة أولها 

 وكيفية إجراء انتخابات وحركة حماس مسيطرة على ٢٠٠٩ يناير ٩انتهاء والية محمود عباس في 
 .فاهم مع حركة حماس قبل ينايرقطاع غزة وشرعية التمديد لعباس لمدة عام إذا لم يتم التوصل لت

 أكتوبر الماضي مع حركة ١وقال إن مصر بدأت العديد من اللقاءات مع الفصائل وكان آخر اجتماع يوم 
معربا عن اعتقاده بأن الحوار .. أكتوبر ٢٥حماس وتم االتفاق على عقد لقاء مع حركة فتح يوم 

إلى حل األزمة الفلسطينية جذريا وإنما يهدف إلى  الفلسطيني الذي سيعقد بالقاهرة ال يهدف –الفلسطيني 
 . فلسطيني وبموافقة حركة حماس–إعطاء غطاء للتمديد لمحمود عباس بغطاء فلسطيني 

وأوضح أن حركة حماس أعلنت أنها مع الحوار غير المشروط واآلن حركة فتح تدعو إلى الحوار 
عقد االنتخابات وإذا لم يوجه الدعوة سيقدم لصعوبة الموقف ألنه يجب على محمود عباس توجيه الدعوة ل

استقالته وإذا استقال فإن رئيس المجلس التشريعي سيكون هو الرئيس وهو من حركة حماس وبما أن 
 .رئيس المجلس فى السجن فإن نائب الرئيس سيكون هو الرئيس وهو أيضا من حماس

..  حركة حماس للوصول إلى توافق وأكد أن المخرج الوحيد من هذه األزمة هو الحوار والتفاهم مع
 .متوقعا أن يبدأ الحوار الحقيقي عقب إعالن نتائج االنتخابات األمريكية الشهر القادم

وأكد أن حماس ستفوز في االنتخابات التشريعية مرة أخرى إذا لم يتم تزويرها ألن الشعب الفلسطيني مع 
 مستوى الرئاسة أو مستوى المجلس حركة حماس ومع سياساتها وضد سياسة حركة فتح سواء على

 .التشريعي
واعتبر محمد نزال اإلدارة األمريكية الحالية أسوأ إدارة في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية وأسوأ 
رئيس هو الرئيس جورج بوش إال أنه في الوقت نفسه أكد أن الحركة منفتحة على جميع دول العالم حتى 

 .الحركة وتعاملها مع كل الدولأمريكا ولكن وفق مبادىء وأسس 
وحول قضية الجندى اإلسرائيلي جلعاد شليط أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه 
لن يتم اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي إال بعد التوصل إلى صفقة مرضية للحركة ألن اعتقاله كان بهدف 

 . وتم بالفعل إطالق بعض األسرىإطالق األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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       حماس لن تفشل حوار القاهرة وال تنازل بقضية شاليط: حمدانأسامة  .٢٠
قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، إن حماس سعت ومنذ حدوث االنقسام : رانيا الزعبي

بمحاضرة - وأضاف حمدان  .للشعب الفلسطينيالفلسطيني إلى المصالحة مع حركة فتح إلعادة الوحدة 
لقبول ) فتح( أن هناك الكثير من الدواعي والمبررات التي دفعت - خاصة استضافته فيها الجزيرة نت

الوساطة المصرية األخيرة إلجراء مفاوضات بهدف المصالحة مع حماس، موضحا أنه من أبرز هذه 
، وهي أمر صعب ٩/١/٢٠٠٩سية، المستحقة في الدواعي، هو مأزق االستحقاقات االنتخابات الرئا

  .التحقيق بظل االنقسام الفلسطيني
وفيما يتعلق بخيارات حماس بهذه المسألة، أكد حمدان أنه في حالة حلول موعد االستحقاق الرئاسي، 
بدون التوصل التفاق بين الفلسطينيين على إجراء االنتخابات، أو إلى صيغة أخرى يقبلها الجميع، فإن 

اس لن تتعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيسا للشعب الفلسطيني، وسيصبح من حم
  .وجهة نظرها ووفقا ألحكام الدستور والقانون الدولي فاقدا للشرعية الرئاسية

وأوضح أن فتح تدرك أن من مصلحتها حسم مسألة االنتخابات الرئاسية، ألن استمرار عباس على رأس 
برر شرعي وقانوني، سيضعف موقفه على الصعيد الدولي والعربي، وحتى في مجال السلطة بدون م

الذين لم يمنحوه "التفاوض مع اإلسرائيليين ألنه سيكون رئيسا غير شرعيا، وبالتالي فإن اإلسرائيليين 
  ".التنازالت"سيزيدون الضغوط عليه، لدفعه للمزيد من " شيئا وهو رئيس منتخب
ح الحوار، عبر حمدان عن أمله بحدوث ذلك، لكنه أشار إلى أن التصريحات وفيما يتعلق بفرص نجا

، إال أنه أكد أن حماس "ال تبشر بالخير"وبعض اإلجراءات العملية بحق عناصر حماس بالضفة الغربية 
  .سوف تتغاضى عن كل هذه المؤشرات، وتنتظر بدء الحوار نهاية الشهر الجاري

ل، مشيرا إلى وجود اتصاالت أميركية مع األردن ومصر، إلعادة وحذر ممثل حماس من تداعيات الفش
  .ربط الضفة الغربية باألردن، وقطاع غزة بمصر كما كان عليه الوضع قبل قيام السلطة الفلسطينية

وفيما يتعلق بالخيارات التي طرحت بقرار إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة، أكد حمدان أن هذا الخيار 
 ".بدايةرفضته حماس منذ ال

وبشأن قضية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير لدى بعض فصائل المقاومة بالقطاع، قال حمدان إن 
حماس كانت قد قطعت شوطا كبيرا بهذا المضمار، موضحا أن حركته وضعت المعايير التي تريد 

  .اإلفراج عن األسرى بناء عليها
على التنازل عن مطالباتها باإلفراج عن أكبر عدد وشدد حمدان على أن وقف التفاوض لن يجبر حماس 

، مشيرا إلى أن المعايير التي وضعتها ..."٣ وجلعاد ٢جلعاد "من األسرى الفلسطينيين، بل سيكون ردها 
  .حماس لإلفراج عن األسرى، لم تعتمد االنتماءات السياسية لألسرى

 ١٦/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
   قامت بجوالت مكوكية بين القاهرة ودمشق تحضيراً للحوار قيادات حماس":  اإلماراتيةالخليج" .٢١

المشاركة في حوار القاهرة قامت بجولة " حماس"أن قيادات من " الخليج"علمت  : رائد الفي- غزة 
مكوكية خالل اليومين الماضيين بين العاصمة المصرية ودمشق إلطالع زعيم الحركة خالد مشعل على 

من ناحية وبين " فتح"و" حماس"لتحضير إلى حوار موسع وشامل بين تفاصيل الحوار الذي يستهدف ا
الحركتين وباقي الفصائل من ناحية أخرى، وكذلك التحضير عبر خطوات فنية وإجرائية الجتماع لمنظمة 

  .للمنظمة" حماس"التحرير الفلسطينية تمهيدا النضمام 
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 النص الحرفي لرسالة رايس إلى مشعلا تقول أنه م تنشر " الكويتيةالجريدة" .٢٢
من مصادر فلسطينية على النص " الجريدة"حصلت :  ناصر عبدالوهاب- أماني سعيد والقاهرة -رام اهللا 
 رئيس المكتب  مشعل خالدتسلَّمهاالتي   رايس وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزالرسالةالحرفي 

وقالت المصادر المقربة من رئيس  . الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من نائب أمير قطرالسياسي لحماس
وبحسب . الحكومة الفلسطينية سالم فياض، ان الرسالة سلِّمت إلى قطر التي سلمتها بدورها إلى مشعل

 ".حماس"للرسالة أربك قادة " الجريدة"المصادر، أبدت قطر رغبتها في أن تبقى الرسالة سرية، وإن نشر 
وبخاصة في الداخل " حماس"در التي اشترطت عدم كشف هويتها، إلى أن بعض قادة وأشارت المصا

الفلسطيني، ليس لديهم اطالع على الرسالة، وأن مشعل رغب في عدم إبالغهم بها خشية استغاللها من 
  ".حماس"بعض الرافضين لسياسات 

 إلى مشعل، أن الرسالة الى ذلك، أكد الكاتب المصري فهمي هويدي الذي يوصف بأنه الصديق األقرب
المصرية شبه الرسمية امس االول، إن " األهرام"وقال هويدي في مقال نشر في صحيفة . وصلت بالفعل

االتصاالت الغربية بحماس توسعت لتشمل كالً من فرنسا وألمانيا فضالً عن الواليات المتحدة األميركية، "
 مشعل قد أبلغت لجميع األطراف المعنية في رسالة رايس إلى"، كاشفاً أن "عبر سفارتها في دمشق

  ".المنطقة
 :وفي ما يلي النص الحرفي للرسالة

 السيد خالد مشعل،
أود أن أبلغكم أن حفاظكم على التهدئة مصلحة فلسطينية مطلقة، وأنها ستفيد أهالي غزة، وبالطبع 

الحدود مع إسرائيل، ومنع التي سيطرت بالقوة على القطاع، وأشيد بما قمتم به من أجل حماية " حماس"
 .اإلرهابيين المتشددين من إطالق الصواريخ على جنوب الدولة اليهودية

مستعدة للتخلي عن اإلرهاب وأن تفكر جديا في التعايش السلمي في " حماس"أشعر بأهمية أن تكون 
سرائيلي دولتين بجانب بعضهما تحفظان بعضهما البعض وتعيشان بسالم وأمان وتمكنان الجانبين اإل

 .والفلسطيني من العيش بهدوء وراحة
بعد انخراطكم في العملية التفاوضية وقبولكم ما " حماس"أرجو أن تكون الرسالة مقدمة لتواصل أكبر مع 

 .منكم" اللجنة الرباعية"طلبته 
 كوندوليزا رايس،

 .وزيرة خارجية الواليات المتحدة
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   على أحداث عكا ديدها باغتيال ليبرمان رداًالشعبية تنفي ته .٢٣

نفت الجبهة الشعبية أمس عالقتها ببيان منسوب لجناحها العسكري :  وكاالت األنباء-   فلسطين المحتلة 
هدد فيه باغتيال عضو الكنيست اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان ردا على ما شهدته مدينة عكا من 

ال علم "وقال مصدر مسؤول في الجبهة في بيان صحفي . طينيينمصادمات بين اليهود والمواطنين الفلس
للجبهة أو ألي من هيئاتها بالتصريحات الصادرة عن أبو جمال المتحدث باسم كتائب أبو علي مصطفى 

وال معرفة لها به في الرد على ما يتعرض له أهلنا في عكا وفي أكثر من ) الجناح العسكري للجبهة(
أن هذا الرد ال يتم بإطالق التهديدات ، بل بالفعل السياسي " وأضاف المصدر ".مكان على مساحة الوطن

والجماهيري المقاوم للمحتل وممارساته وتجنيد الرأي العام العربي والدولي في مواجهة االحتالل 
 ".وممارساته العنصرية

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 
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  إلنقسام والمذكرة والمصريةيمكن أن نلتقي حماس عندما توافق على انهاء ا: سهمدانةأبو  .٢٤
قال عبد اهللا ابو سمهدانة عضو فتح في حوار القاهرة ان حركته يمكن ان تلتقي  : اشرف الهور - غزة 

حركة حماس، لكنه اشترط قبل اللقاء توقيع حماس على انهاء االنقسام والمذكرة المصرية النشاء حكومة 
، الفتا الى ان فتح ابلغت هذا " لبحث التفاصيلعندما توقع حماس يمكن ان نجلس"وقال  .توافق وطني

، "تريد من حماس ان توافق على ما توافقت عليه كل الفصائل"الموقف للقيادة المصرية، الفتا الى ان فتح 
 .نافيا ان تكون فتح قد وضعت اشتراطات امام الحوار

  ١٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  إسرائيلية للتهدئة" خروق"الجهاد تتحدث عن  .٢٥

إلى الحاجة إلى " خروق إسرائيلية"عدم ردها وفصائل المقاومة األخرى على " الجهاد"عزت حركة : ةغز
، الذراع العسكرية للحركة، "سرايا القدس"الناطق باسم " أبو أحمد"وقال . توافق وطني فلسطيني على الرد

  ".ت داخليةأي رد يحتاج إلى توافق جميع فصائل المقاومة عليه حتى ال ندخل في صراعا"إن 
خروق كثيرة، ونحن في سرايا القدس نحصيها أوالً بأول، ونطلع جماهير شعبنا "واتهم إسرائيل بارتكاب 

على اتفاق " سرايا القدس"وعزا موافقة ". عليها ليعلموا أن هذا العدو ال يحترم أي عهود أو اتفاقات
طلبات الحياة التي كادت تتوقف جراء توفر لشعبنا المحاصر في غزة أدنى مت"التهدئة إلى محاولتها أن 

الحصار الخانق المفروض عليه من قبل االحتالل، ال سيما فتح المعابر التجارية، ومعبر رفح المتنفس 
  ".الوحيد لشعبنا مع العالم الخارجي

ليست كما يتمنى الجميع، "واعتبر أن النتائج التي تمخضت عن التهدئة بعد أربعة شهور على سريانها 
ابر تفتح يوماً وتغلق عشرة أيام ومعبر رفح معظم األيام مغلق، والمرضى وذوو الحاجات بأمس فالمع

" سرايا القدس"ولفت الى أن  ".الحاجة لهذا المعبر، وهذا مناقض تماماً لما تم االتفاق عليه في القاهرة
 "...اصر السرايااستغالل التهدئة من خالل الدورات التدريبية المكثفة التي يخضع لها عن"تحاول 

١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة   
  
  اجتماعات اللجنة التحضيرية تسودها روح المصارحة والتوحد لتعزيز وحدة الحركة :قريع .٢٦

 تواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح اجتماعاتها المكثفة في :  رام اهللا- القدس
 التعبئة والتنظيم في تصريحات خاصة نشرتها عمان، وقال احمد قريع عضو اللجة المركزية مفوض عام

تاتي هذه االجتماعات الستكمال المهام األساسية للجنة والمتمثلة، في : دائرة االعالم بحركة فتح اليوم
إقرار المسودات النهائية المعدلة على النظام الداخلي، ومشروع البرنامج السياسي ووثائق البناء الوطني 

  .وملف العضوية 
وقد تم االتفاق على مواصلة االجتماعات على مدار األسبوع الحالي الستكمال وضع المعايير : واضاف

المؤهلة لعضوية المؤتمر العام السادس، إلقرارها نهائيا في اللجنة المركزية الموسعة والتي ستحدد مكان 
  .وزمان انعقاد المؤتمر

١٥/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية   
  
  وأنباء عن حصول توافق حول مكان عقد المؤتمر.. مؤتمر فتح" ةتحضيري" يجتمع مع عباس .٢٧

ـ        :   نادية سعد الدين   –عمان   ان الرئيس عباس قد    " الغد"قال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري ل
اجتمع أمس في عمان مجدداً مع اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السادس لحركة فـتح، بحـضور                 

والمجلس الثوري للحركة، لبحث ترتيبات عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكـن            " ية فتح مركز"أعضاء من   
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قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن اجتمع مع اللجنة مساء أول من أمس في عمان لمدة ثالث ساعات،                   
  .بعد عودته من دولة اإلمارات

الفلسطينية، أمين سر حركة فـتح      وغاب عن تلك االجتماعات رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير           
  .فاروق القدومي بسبب وجوده في القاهرة

أبرز المعلومات المترشحة عن االجتماعات، تفيد بحدوث توافق بشأن مكان عقد           "وأوضحت المصادر ان    
المؤتمر والذي سيرتبط به تحديد موعد التئامه، إضافة إلى التوافق حول تحديد العضوية، غير أن حـسم                 

ئل يقتضي اجتماع مركزية فتح التي ستبت فيها بوجود الرئيس عباس وحضور القدومي، الذي              تلك المسا 
  ".من المتوقع أن يصل من القاهرة اليوم

التوجه الحالي يدور حول عقد المؤتمر خـارج األراضـي الفلـسطينية            "وتفيد المعلومات المترشحة بأن     
 أخذ الموافقات الالزمـة لعقـد المـؤتمر علـى           المحتلة، والذي على أساسه سيتم تحديد توقيت عقده بعد        

أراضي الدولة المعنية، وذلك بعد استبعاد مقترح عقد المؤتمر في األرض المحتلة، لصعوبة تنفيـذ ذلـك         
  ".حالياً، ولتفادي أية انشقاقات وخالفات داخل الحركة

ين بتوسـيع    عضو كحل وسط بين المنـاد      ١٥٠٠كما جرى التوافق بشأن عدد العضوية والذي سيقارب         
 – ٥٠٠العضوية، لتشمل ألفي إلى ثالثة آالف، وبين المطالبين بحصرها في نطاق ضـيق ال يتجـاوز                 

  . عضو١٠٠٠
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  من عناصرها بالضفة١٣حماس تتهم األجهزة األمنية باعتقال  .٢٨

 من ١٣الفلسطينية باعتقال اتهمت حركة حماس أمس األجهزة األمنية : غزة، رام اهللا، وائل نبات، د ب أ
وقالت الحركة في بيان إن االعتقاالت جرت أول من أمس في مدن الخليل . عناصرها في الضفة الغربية

تأكيدا على تبادل األدوار بين الجيش اإلسرائيلي "وفيما اعتبرته حماس . اهللا وسلفيت ونابلس ورام
عتقلت أحد عناصرها في الخليل بعد أيام قليلة من ، قالت الحركة إن قوات إسرائيلية ا"واألجهزة األمنية

 .اإلفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية
 ١٦/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   في عكا والقدس"إسرائيل"لجان المقاومة تهدد بالرد على جرائم  .٢٩

لية في الجرائم اإلسرائي"هددت ألوية الناصر صالح الدين الشعبية أمس بإن : ات، د ب أنغزة، وائل ب
حكومة "وقال المتحدث باسم األلوية أبو عطايا في بيان أن إقدام ". عكا والقدس لن تمر دون عقاب

االحتالل بمباركة الحاخامات في الكيان الصهيوني على العدوان الصارخ بحق المسجد األقصى المبارك 
وية الناصر لن تقف المقاومة وعلى رأسها أل"وأوضح أن ". عبر بناء الكنيس اليهودي جريمة عظمى

مكتوفة األيادي إزاء هذا العبث الصهيوني وأن ردها العملي على هذه الجرائم سوف يكون ما ال يتوقعه 
 ."غالة المغتصبين الصهاينة من ضربات قوية ومقاومة مستمرة

 ١٦/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
 لعباسرية من الدخول في مناورات سياسية حول الوالية الدستوالديمقراطية تحذر  .٣٠

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، من الدخول ) أبو ليلى( النائب قيس عبد الكريم حذر: رام اهللا
في مناورات سياسية حول الوالية الدستورية لرئيس السلطة، األمر الذي من شأنه تعطيل مسيرة الحوار 

م السياسي الفلسطيني بشكل سيقود إلى الوطني والجهود المبذولة لوضع حد لالنقسام، ويهدد وحدة النظا
 .أوضاع أكثر كارثية وتعقيدا على مختلف الصعد
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كما دعا أبو ليلى إلى التوافق على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات سياسية ومهنية مستقلة، وإجراء 
 .الكاملانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة متزامنة بسقف زمني يتم التوافق عليه وفق التمثيل النسبي 

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  " بعرقلة االتفاق الشاملقريعأولمرت يتهم " .٣١
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان رئيس الوزراء االسـرائيلي         :  رام اهللا  -اإليطالية لألنباء ) آكي(وكالة  

 ، رئيس الفريق الفلسطيني الـى مفاوضـات الوضـع         "ابو عالء "ايهود اولمرت وجه االتهام الحمد قريع     
وذكـرت   .النهائي، بالمسؤولية عن رفض الفلسطينيين التوقيع على اتفاق اطار يؤجل موضوع القـدس            

" المصادر ان اولمرت توجه في احد اجتماعاته االخيرة مع الرئيس محمود عباس الى ابو عالء بـالقول                
ما اننا نريـد اتفـاق   انا لست عقبة وان:انت العقبة امام التوصل الى اتفاق اطار فرد عليه ابو عالء بالقول     
وقد ايدت وزيرة الخارجية االسرائيلية     ". شامل حول جميع قضايا الحل النهائي ال يستثني اي من القضايا          

 .تسيبي ليفني ابو عالء في موقفه هذا خالل االجتماع نفسه
يـام  وقد اعلنت ليفني قبـل ا      .يذكر ان ابو عالء وليفني تغيبا عن االجتماع االخير بين عباس واولمرت           

رفضها القتراح اولمرت التوصل الى اتفاق اطار يستثني مدينة القدس مشيرة الى ان ال داعي لالستعجال                
 .او توجيه اللوم ألي طرف

  ١٦/١٠/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  تتوعد ليفني بمفاوضات صعبة" شاس .٣٢

إيهود الديني األصولي، الشريك في حكومة      " شاس"أعلن مسؤولون في حزب     :  برهوم جرايسي  -الناصرة
أولمرت، اإلسرائيلية، أمس األربعاء، بأن المفاوضات مع المكلفة بتشكيل حكومة بديلة، وزيرة الخارجية             

  ".العمل"تسيبي ليفني، لن تكون سهلة، خاصة على ضوء مسودة االتفاق مع حزب 
يـر  ، وز "العمل"على الوزن الكبير الذي يمنحه االتفاق المبرم، لرئيس حزب          " شاس"واعترض مسؤولو   

الحرب إيهود باراك، بمنحه حق الفيتو على طرح مواضيع يعترضها، كما أعلن المسؤولون ذاتهم أنهـم                
 مليون دوالر، لـضمها إلـى       ٢٧٠لن يتراجعوا عن مطالب مالية، تصل قيمتها اإلجمالية بما ال يقل عن             

  .٢٠٠٩الموازنة العامة للعام القادم 
بزعامة ليفني، هذا األسبوع، وقالـت      " كديما"وحزب  " شاس"هذا ومن المفترض أن تبدأ المفاوضات بين        

من أجل تسريع دخولها إلى الحكومـة فـي   " شاس"مصادر في محيط ليفني، إنه تم وضع أجوبة لمطالب         
  .األيام القادمة، بما في ذلك المطالب المالية

م التوصل إلى   ، أيضا، عدم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين على مدينة القدس، وعد          "شاس"ومن شروط   
أي اتفاق يقضي باالنسحاب ولو من أجزاء من المدينة، كما أن الحزب ذاتـه يـتحفظ بقـدر مـا مـن                      

  .المفاوضات مع سورية
من جهة أخرى، يمارس بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني المعارض، ضغوطا على الـزعيم               

م االنضمام إلى حكومة ليفني، والتوجه إلـى        الحاخام عوفاديا يوسيف، إلقناعه بعد    " شاس"الروحي لحزب   
  .انتخابات برلمانية مبكرة، إال أن محللين يشككون في إمكانية أن ينجح نتنياهو في ضغوطه
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  لن تكون هناك حكومة جديدة بدون شاس: بيغهن .٣٣

أي حكومة ائتالفية جديـدة     قال مسؤول في حزب كاديما الحاكم في إسرائيل أمس إن           :  د ب أ   -تل أبيب   
وأعرب عضو الكنيـست تـساحي      . الدينية المتطرفة إليها  " شاس"لن يجرى تشكيلها دون انضمام حركة       
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بي عن حزب كاديما عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة لن تقام إذا رفضت حركة شاس االنضمام إلى                 غهن
إنه ما من جدوى في إقامة حكومة       "بي قوله   ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن هنج     .االئتالف الحكومي 

للمدى القصير وإذا تبين أن مطالب شاس مبالغ فيها فستبلغ الوزيرة تسيبي ليفني رئيس الدولة بأنها تريد                 
وأوضح هنجبي أن المفاوضات االئتالفية مع شاس ستستمر خالل األيام القريبة           ". إجراء انتخابات مبكرة  

لحركة نية حقيقية لالنضمام إلى الحكومة فسيتم التوصل إلـى اتفـاق عمـا              المقبلة وإذا كانت لدى هذه ا     
وكانت مصادر في حركة شاس قد قالت إن االتفاقية االئتالفية التي وقعت باألحرف األولى بـين                . قريب

 .حزبي كاديما والعمل تضع عراقيل أمام انضمام الحركة الدينية اليمينية إلى الحكومة
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 

 
  اقم إسرائيلي أمني لمكافحة إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين والجنودط .٣٤

شكلت وزارة الدفاع اإلسرائيلية طاقما خاصا يعنى بمعالجة اعتداءات مستوطني الضفة الغربية            : تل أبيب 
ويتألف هذا الطاقم من ممثلين عـن الجـيش         . على المواطنين الفلسطينيين وضد الجيش اإلسرائيلي نفسه      

برات العامة وحرس الحدود والشرطة المدنية ووزارة الدفاع، وسيقيم جهاز تنسيق يعمـل علـى               والمخا
  . ساعة في اليوم لمتابعة األحداث والتصدي لكل اعتداء وضمان محاسبة كل معتد٢٤مدار 

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  "الهدنة"ط تدريبات ومناورات إسرائيلية مكثفة في البحر وعلى طول خ: رفح .٣٥

نفذت قوات االحتالل تدريبات ومناورات مكثفة، مؤخراً، تركزت داخل مياه البحر وعلى  :مد الجملمح
وبحسب مصادر فلسطينية وشهود عيان،  .، غربي وشرقي محافظة رفح"خط الهدنة"طول خط التحديد 

ى طول خط فإن قوات االحتالل بدأت خالل األيام القليلة الـماضية بتنفيذ تدريبات ومناورات مكثفة عل
، الـمقامين "صوفاه"شرق الـمحافظة، خاصة في محيط معبري كرم أبو سالـم و" خط الهدنة"التحديد 

  .على الخط الـمذكور
وأكد الشهود أن أصوات انفجارات ودوي إطالق نار كثيف يسمع بالتزامن مع تحركات الدبابات، 

حياناً في تلك الـمناورات بتحليق منوهين إلى أن طائرات مروحية واستطالعية إسرائيلية تشارك أ
  .مكثف

إلى ذلك، نفذت زوارق حربية إسرائيلية متعددة األشكال واألحجام مناورات موسعة في مياه البحر قبالة 
 .سواحل محافظة رفح خالل األيام الـماضية، تركزت قرب الـمنطقة الحدودية جنوبي الساحل

د من الزوارق الحربية اإلسرائيلية للـمياه لتنضم إلى وصول مزي" األيام"وكانت مصادر متعددة أكدت لـ
مثيالتها الـمنتشرة بكثافة قبالة سواحل البحر غرب الـمحافظة، مشيرة إلى أن معظم الزوارق 

  .الـمذكورة تمركزت قبالة الحدود الـمصرية الفلسطينية
 ١٦/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  ون التعبير عن رأيهم بحريةال يستطيعغزة اع طمن سكان ق% ٦٢: استطالع .٣٦

 كشفت نتائج استطالع للرأي العام أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات فـي قطـاع غـزة                 :رام اهللا 
مـن الـسكان    % ٤٠ فلسطيني، أن    ٣٦٠سبتمبر الماضي على عينة عشوائية حجمها        /لأواخر شهر أيلو  

 يستطيعون التعبيـر عـن رأيهـم        من السكان ال  % ٦٢أظهرت أن    كما   .يفكرون في الهجرة إلى الخارج    
 ،من السكان يعيشون تحـت خـط الفقـر        % ٥٦مشيرة إلى أن    ،  بحرية منذ سيطرة حماس على القطاع     

أن الوضع االقتصادي   % ٨٧أفاد  قد  و .يعملون جزئياً % ٩، في حين أن هناك      يعانون من البطالة  % ٢٩و
، كمـا   ة أكبر في توفير البضائع    صعوب% ٨٠يجد  ، فيما   يشهد تراجع كبير مقارنة مع قبل سيطرة حماس       
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وعلى الـصعيد األمنـي،      .يجدون صعوبة أكبر في توفير المواد الخام لتجارتهم أو صناعتهم         % ٨٥ أن
يشعرون بأمـان   % ٣٩ و ،  من السكان بأمان أقل بعد مرور أكثر من عام على حكم حماس           % ٤٤يشعر  
  .شعورهم باألمان لم يتغيريعتقدون أن % ١٧، بينما هناك أكثر

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  يةمصرالعشرات العالقين الفلسطينيين يتظاهرون في مدينة العريش  .٣٧
 كيلومتراً من   ٥٠ التي تبعد نحو      المصرية تظاهر عشرات الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش      : القاهرة

 ٤٥٠جود أكثر من    وأكدت مصادر و  . معبر رفح، للمطالبة بسرعة تشغيل المعبر لعودتهم إلى قطاع غزة         
فلسطينياً عالقاً داخل فندق شعبي جهزته السلطات المصرية إلقامتهم بخالف أعـداد أخـرى تقـيم فـي                  

من جهة أخرى، أشارت مصادر محلية وشهود في مدينة رفح المـصرية   و.شاليهات على ساحل العريش  
ع والمحروقات بين رفـح      فتحة تؤدي إلى أنفاق تستخدم لتهريب البضائ       ١٩أن أجهزة األمن أغلقت نحو      

  .المصرية والفلسطينية جميعها في جنوب المدينة
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  االحتالل يثبت يومياً نيته تدمير غزة وتدمير كافة القطاعات : الخضري .٣٨

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري إن نسبة ضحايا الحصار اإلسـرائيلي              : غزة
 في المائة، داعيا منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدوليـة          ٣٥على قطاع غزة من األطفال تزيد عن        

 ٢٥٢مضيفاً أن ضحايا الحصار والذي وصـل عـددهم          . التخاذ خطوات عاجلة من أجل إنهاء الحصار      
ضحية، من مختلف الفئات العمرية استشهدوا نتيجة نقص العالج والمستلزمات الطبية ومنـع االحـتالل               

وأكد أن االحتالل يثبت يومياً نيته تدمير قطاع غزة وضـرب           . خروج الحاالت المرضية للعالج بالخارج    
 سبعة مركزية    صنف دواء، بينها   ٥٢وأوضح في هذا السياق، أن      . كافة القطاعات فيها وخاصة الصحية    
 من المستهلكات الطبية رصيدها صفر، إلى جانب نفاد كمامات          ١٣٥لمرضى السرطان رصيدها صفر، و    

  .األكسجين لألطفال الخدج وكحول التعقيم وأنابيب التغذية، مما يعرض اآلالف للموت البطيء
  ١٦/١٠/٢٠٠٨قدس برس 

  
  عتقال أثناء اال فلسطينيتان تتعرضان للتنكيل اإلسرائيليأسيرتان .٣٩

، كانت   فلسطينيتين للتنكيل لدى اعتقالهما مؤخراً     أسيرتينكشف محامي نادي األسير عن تعرض        :نابلس
 أنها تعرضـت للـضرب وإلبقائهـا        ، التي أكدت  خلود المصري وهي نائبة رئيس بلدية نابلس      إحداهما  

ن علـى كرسـي      ساعة في معسكر حوارة االحتاللي وهي مقيدة اليدين والقـدمي          ١٢مشبوحة ألكثر من    
أثناء وجودها في المعسكر لإلهانة وإجبارها علـى المـشي           كما أنها تعرضت     .صغير ومعصوبة العينين  

  . لسماع أصوات بكاء وصراخ، فضالً عن تعريضهاالمستمر وهي مكبلة
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 فلسطيني ترفض تحديد عقوبة المؤبد ألسير محكمة إسرائيلية .٤٠

 التماسا تقدم بها األسير وليد دقة، المحكوم بالسجن المؤبد، ضد قـرار              االسرائيلية العليارفضت المحكمة   
حكم عليـه   كان قد     وذلك بعد أن   .رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، والذي رفض تحديد مدة المؤبد         

حت علـى   وعلم أن رئيسة المحكمة قد اقتر      .١٩٨٤بالسجن المؤبد في محكمة عسكرية في اللد في العام          
  .محامي األسير سحب االستئناف، حتى ال يصدر قرار برفضه
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  .بعد مشاورات مع األسير لكي تبقى الفرصة القضائية متاحة لتقديمه في ظروف مغايرةهو ما تم  و
  ١٦/٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   بدعوى أنهم  مطلوبون الغربيةأربعة فلسطينيين في الضفةاالحتالل يعتقل  .٤١

األربعاء أربعة فلـسطينيين فـي الـضفة بـدعوى أنهـم              /حتالل ليل الثالثاء  اعتقل جيش اال   :رام اهللا، 
وقالت اإلذاعة العبرية إن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة فلسطينيين في قرية الخضر قضاء بيت              . مطلوبون

  .لحم، بينما اعتقلت الرابع في قرية دير أبو مشعل قضاء رام اهللا
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 ات من امتداد موجة االعتداءات العنصرية من مدينة عكا إلى يافاتخوف .٤٢

، باإلضافة إلـى    "الموت للعرب "فوجئ أهالي مدينة يافا بشعارات عنصرية حاقدة على الجدران تتضمن           
وسط تخوف من امتداد موجة االعتداءات العنصرية األخيرة مـن مدينـة            ،  شتائم وكلمات عنصرية نابية   

سكان، إال أنه تم احتواء الموقـف بعـد         الوقد أثارت هذه الشعارات استياء وغضب        .عكا إلى مدينة يافا   
  .عملت على تهدئة الخواطرلشخصيات  تتدخال

  ١٦/٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 احتجاجاً على تأخير إعمار مخيم نهر البارد يعتصمون  شمال لبنان الفلسطينيون .٤٣
اما أمام مدرسة األونروا في مخيم البداوي       نفذت الفصائل الفلسطينية اعتص   :  أواب المصري  -نهر البارد   

 حيـث   .، احتجاجا على التأخير في بدء إعمار مخيم نهر البارد          شمالي لبنان  القريبة من مخيم نهر البارد    
تأمين األموال الضرورية إلعادة    "شعارات تطالب األونروا والحكومة اللبنانية والدول العربية بـ         رفعت  

 ."كنإعمار المخيم في أسرع وقت مم
  ١٦/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
 خالل النصف االول من العام% ١٢٠ارتفاع عدد السياح الى االراضي الفلسطينية بنسبة  .٤٤

 علـى عـدد     أ، ان ارتفاعا طـر     الفلسطينية قال مروان طوباسي وكيل وزارة السياحة واآلثار      : بيت لحم 
مقارنـة مـع     %١٢٠ الجاري الى    السياح الى االراضي الفلسطينية وصل خالل النصف االول من العام         

 االمر الذي يبشر بتحقيق توقع الوزارة بان يزيد عدد السياح الوافدين خالل             ،الفترة نفسها من العام السابق    
  .العام الحالي عن المليون سائح

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  نقسام مليون دالر من ناتجها القومي السنوي بعد عام من اال١٣٠٠غزة فقدت : الصوراني .٤٥
لى امكانية تأثر الوضـع الفلـسطيني       إ مختصون في مجال التنمية واالقتصاد       أشار:  نفوذ البكري  -غزة  

باالزمة المالية جراء انخفاض المنح والمساعدات الدولية الخاصة في ظل هـشاشة وتبعيـة االقتـصاد                
الخبيـر غـازي     بحـسب    ،الفلسطيني وزيادة معدالت الفقر والبطالة واستمرار حالة االنقسام الذي ادى         

 مليون دوالر بعد مرور عـام       ١٣٠٠من ناتجها السنوي اي ما يعادل       % ٤٠ الى فقدان غزة     ،الصوراني
  .واحد على االنقسام السياسي

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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 اإلغاثة الطبية تحتفل في غزة بعودة أطفال جرحى بعد رحلة عالج في الخارج .٤٦
لعائدين مـن رحـالت العـالج فـي         ا  للجرحى اثة الطبية حفل استقبال   اإلغمؤسسة  نظمت   :خليل الشيخ 

 طفـال جريحـا     ٢٣الواليات الـمتحدة ودول أوروبا والخليج في مقرها في جباليا، أمس، بحضور نحو             
 في محافظات غزة،    المؤسسةوقال عبد الهادي أبو خوصة، مدير        .خارجفي ال تلقوا العالج في مستشفيات     

ن تعرضوا ألبشع الجرائم اإلسرائيلية يستحقون تلقي العالج فـي أي مكـان فـي               إن أطفال فلسطين الذي   
العالـم، مشيراً إلى أن ما يتعرض له هؤالء األطفال يعد انتهاكاً جسيماً لحقوقهم فـي الحيـاة والعـيش                   

 محمد حسين، منسق منظمة إغاثة أطفال فلسطين في غزة، بعـض الخـدمات              استعرضبدوره،   و .اآلمن
ا هؤالء األطفال، كتركيب أطراف سفلية وعلوية وعيون وإجراء عمليات قلب مفتوح وعظـام              التي تلقاه 

وجراحات تجميل ومسالك بولية، مشيراً إلى أن منظمته تسعى بالتنسيق مع اإلغاثة الطبية إليفاد أطفـال                
  .آخرين

  ١٦/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   مع االحتاللالرحالت السياحية للمسجد األقصى تطبيع: نجمرائف  .٤٧

رفض مهتمون بشؤون القدس وناشطون سياسيون فكرة تسيير رحالت سياحية          :  هديل الدسوقي  -السبيل  
للصالة في المسجد األقصى، واعتبروا ذلك تطبيعاً مع االحتالل الصهيوني واعترافاً منهم بأحقية سيطرة              

للسفارة الـصهيونية يطلـب فيهـا       واستهجن هؤالء أن يقدم أي مواطن طلباً        . دولة االحتالل على القدس   
ويرى الوزير األسبق لألوقاف والمقدسات اإلسالمية رائف نجم        . السماح منهم له بزيارة المسجد األقصى     

أن هذه الرحالت السياحية للمسجد األقصى ما هي إال تطبيع مع االحتالل والتي هدفت للتفسح والتنزه في                 
ة وأكد حرمة ذلك الشرعية إال أنه بين إن كان الهـدف مـن              القدس وزيارة المطاعم والمتاجر اإلسرائيلي    

الزيارة الصالة في المسجد األقصى والدعم المادي والمعنوي لبلدة القدس القديمة وأهلها فال بـأس مـن                 
  .تسيير تلك الرحالت مبرراً ذلك لحاجة األقصى الماسة لمثل هذا الدعم

ي النقابات المهنية حرمة الذهاب للمسجد األقصى ألنه        وأكد المهندس بادي الرفايعة رئيس لجنة التطبيع ف       
ال يتم إال بالتعامل مع السفارة الصهيونية ومن يتعامل مع السفارة الصهيونية في ظل االحتالل هو مطبع                 

  .بغض النظر عن هدف الزيارة سواء للسياحة أو للصالة أو لتقديم الدعم المادي ألهالي القدس
والسفر في العاصمة عمان تسيير رحالت للمسجد األقصى فـي القـدس            وبدأت إحدى شركات السياحة     

 وتؤكـد الـشركة أن      "..والمسجد األقصى .. ال تشد الرحال إال إلى ثالث مساجد      "الشريف، حاملة شعار    
  .التأشيرات تطلبها من السفارة الصهيونية في عمان

 ١٤/١٠/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  
   في عكاالشعب الفلسطينيالوقوف الى جانب ب تطالب "المحامين" .٤٨

طالبت نقابة المحامين الحكومات العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي تحمل            : عمان
مسؤولياتها في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مدينة عكا في ظل محاوالت اسرائيلية لتهجيرهم               

ن في بيوتهم وخلق حالة من الذعر وعدم االستقرار         وتشريدهم وترحيلهم من خالل ارهابهم وترويع االمني      
واعتبرت النقابة في بيان لها امس ان ما يجري في عكا يعتبر تطورا ومنحنى خطيرا في                 .واالضطراب

واعربت النقابة عن استغرابها للـصمت الرسـمي والـشعبي           .قضية صراع امتنا مع العدو الصهيوني     
   . التي تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسانالعربي واإلسالمي ، وغياب صوت المنظمات

كما حذرت النقابة من المؤامره الحقيقية والخطيرة التي تجري اآلن لتهويد مدينة القدس وماحولها بالعمل               
   الفا من اهلها األصليين عنوة الى الضفة الغربية ، ١٢٠على تهجير مايقارب 
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 .ي لبحث هذه القضية الخطيرة والتصدي لتداعياتهامطالبة قادة الدول العربية واالسالمية لالجتماع الفور
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  االحتالل لب المشكلةو ملزمون بمبدأ عدم توطين الفلسطينيين: السنيورة .٤٩

ان الشعب اللبناني بمختلف فئاته يرفض توطين الفلسطينيين في         "أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة       
ة من كل الدول الصديقة والـشقيقة التـي ال تريـد سـوى الـسالم                لبنان، وكذلك هذه المسألة مرفوض    

، مشددا على أن الحل يكمن في حل مسألة االحتالل ألنها لـب المـشكلة، طالمـا أن                  "واالستقرار للبنان 
إسرائيل ما تزال تجتاح األراضي العربية، في لبنان، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فـي هـضبة                   

وف تستمر إلى أن يتم التوصل الى حل حقيقي وسالم عادل وشامل بنـاء علـى   الجوالن، فإن المشكلة س 
  . المبادرة العربية للسالم

كالم الرئيس السنيورة جاء خالل لقاء عقده بعد ظهر امس مع وفد صحافي من االتحاد األوروبي يـزور           
لك بمشاركة رئـيس    لبنان ضمن سياسة الجوار األوروبي للبحث في ملف الحوار اللبناني الفلسطيني، وذ           

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي ونائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فـي لبنـان                
  . الدكتور كمال ناجي

نحن ملزمون بمبدأ عدم تـوطين      : وبعد ان شرح للوفد فصوال من االزمة اللبنانية قال الرئيس السنيورة            
سطينيين أنفسهم أن يعودوا إلى بالدهم، ولكن حتى ذلك الحين فإن من            الفلسطينيين في لبنان، ومن حق الفل     

حق الفلسطيني أن يعيش بكرامة وعيش الئق وأن تكون الحكومة اللبنانية هي سيدة الموقف والمـسؤولة                
عن البالد بدءا بعدم قبول وجود األسلحة خارج المخيمات وصوال إلى معالجة مـسألة الـسالح داخـل                  

وعلى ضوء ذلك شرعنا في محاولة إيجاد حلول تدريجيـة لكـل            . ة على هذه المسألة   المخيمات والسيطر 
وقد سعينا  . هذه المشاكل، اقتصاديا وصحيا وما إلى ذلك من أمور كانت تساهم في خلق جو عدم الرضى               

لنقدم للفلسطينيين إمكانية كسب عيشهم الالئق في المخيمات لكي ال يضطروا إلى كسب عيـشهم بطـرق         
ولكننا كنا نعمل ضمن ظروف صعبة للغاية، ألن لبنـان كـان            . مة تضر بهم أو باستقرار لبنان     غير سلي 

عرضة لمجموعة من الهجمات اإلرهابية التي كانت تضرب شتى المناطق وتحصد أعـدادا هائلـة مـن           
لـسطينية  الضحايا والدمار وتعمق هوة انعدام الثقة بين الفلسطينيين واللبنانيين، باعتبار أن المخيمـات الف             

  . كانت ما تزال خارج سيطرة الحكومة اللبنانية
المشكلة ال تكمن في منطقة صغيرة بل هي مسألة تضرب العالم العربي برمته وهـذه  : وخلص الى القول  

فرصة ذهبية إلسرائيل أن تنتهزها لكي تبرم سالما حقيقيا بعدما أعرب العرب عن التزامهم بسالم شامل،                
ولإلسرائيليين وللعالم برمته، العالم العربي يريد التوصل إلى سالم شامل وليس           وهذه هي الفرصة للعرب     

هذا ما نسعى إليه وما نودكم      . إلى سالم يؤدي إلى مزيد من الهجمات والمواجهات والحروب في المستقبل          
  . "أن تحملوه معكم رسالة إلى بالدكم

  ١٦/١٠/٢٠٠٨السفير 
  
  ياء يتم التحضير لها في مخيم عين الحلوةمن فتنة عمتحذر  العمل اإلسالمي جبهة .٥٠

حذرت جبهة العمل اإلسالمي من فتنة عمياء يتم التحضير لها في مخـيم             :  أواب المصري  -نهر البارد   
وحذرت الجبهة   .عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوب لبنان على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد             

زرع الخالف والشقاق بين    "فتنة في المخيم، وهي تحاول جاهدة       من أطراف داخلية تعمل على إذكاء نار ال       
 ."أبناء الصف الواحد والقضية الواحدة

  ١٦/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  البداوي ونفي ألن يكون المخيم يؤوي أياً من المطلوبين إجراءات أمنية احترازية في .٥١
اوي، وتتكثف االتصاالت واللقاءات بين     تتسارع الخطوات الميدانية في مخيم البد     : عمر ابراهيم  - البداوي

الجانبين اللبناني والفلسطيني، لترجمة بنود االتفاقات األمنية القائمـة والتنـسيق الجـاري علـى أعلـى           
المستويات، حيال المسائل األمنية الراهنة ووضعها على سكة التنفيذ، ميدانياً، فقد واصلت اللجنة األمنيـة               

ادات الفلسطينية، القاضية بإجراء المسح والتـدقيق فـي هويـات الغربـاء       في المخيم تنفيذ مقرارات القي    
وباشرت باتخاذ إجراءات أمنية عند مداخل المخيم وفي أحيائه، لقطع الطريق أمام            . المقيمين داخل المخيم  

  . المتسللين أو الفارين من السلطات اللبنانية
بخطى سريعة، وقد تمكنا مـن الـسيطرة        ان االجراءات مستمرة، وهي تجري      "وتؤكد مصادر فلسطينية    

  . "بشكل كامل على الوضع، وليس هناك إمكانية لدخول المخيم أو لجوء أي مطلوب اليه
لقد عقدنا سلسلة اجتماعات داخلية، وهناك إجماع على ضرورة تفعيل عمـل اللجنـة األمنيـة                ": تضيف

ا عقدت اجتماعات عدة مع الجانب اللبنـاني،        كم. وتدعيمها، لتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها       
وقد أبلغنا الجميع، ان المخيم ال يؤوي       . بحثت خاللها معه كل المسائل، ووضع في أجواء التدابير المتخذة         

أياً من األشخاص المطلوبين بتهمة االعتداء على مراكز الجيش اللبناني، وتحديداً المـدعو عبـد الغنـي                 
ل االعالم، ونحن نطالب كل من يملك معلومات عن مكان وجـوده فـي              جوهر، كما يرد في بعض وسائ     

  . "المخيم ان يزودنا بها، لكي نعتقله ونسلمه لألجهزة األمنية اللبنانية
وعقد اجتماع بين الفصائل الفلسطينية ولجنة المساجد برعاية الشؤون الدينية في المخيم، جـرى خاللـه                

ن الصراعات السياسية، وعدم استخدامها ضد أي فريـق أو جهـة            التنسيق واالتفاق على إبعاد المنابر ع     
 أن مساعي تجري للتوصل الى تفاهم بين األجهزة األمنية          "السفير"وعلمت  . سياسية أو أمنية لبنانية معينة    

اللبنانية واللجنة األمنية في المخيم، يحدد آلية لتسليم شخص مطلوب بمذكرات توقيف قضائية وموجـود               
  . هذا ينتظر حلحلة بعض المسائل االداريةفي المخيم، و

  ١٦/١٠/٢٠٠٨السفير     
  
   مليون دوالر١٦ التبرعات التي تم جمعها في مؤتمر القدس لحماية األقصى حوالي: بشور .٥٢

أشاد األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي بنتائج أعمال المؤتمر السنوي السادس لمؤسسة : بيروت
العاصمة القطرية الدوحة، ووصفه بأنه تظاهرة عربية وإسالمية ودولية ناجحة القدس الذي احتضنته 

ومهمة أكدت على موقع القدس الكبير في ضمير أبناء األمة وأحرار العالم، ومثل فرصة للتأكيد على أن 
القدس قضية جامعة وموحدة لكل مكونات األمة وألوان طيفها الفكري والسياسي في مواجهة أجواء 

 وكشف األمين العام السابق للمؤتمر القومي .ام التي يحاول أعداء األمة تغذيتها على كل صعيداالنقس
العربي معن بشور النقاب، في تصريح صحفي مكتوب له اليوم، عن أن حصيلة التبرعات التي تم جمعها 

 ،قد بلغت في األمسية الخيرية التي جرى تنظيمها بمشاركة واسعة من شخصيات قطر، رجاالً ونساء
  . مليون ريال قطري٦٠حوالي 

  ١٥/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
 العرب مقصرون بحق القدس : شعبانبثينة  .٥٣

تسرق أرضنا " إسرائيل"قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري إن :  محمد خير الفرح-الدوحة 
طا دقيقة ومياهنا ونحن نتلهى بالسياسة، مؤكدة أن العرب قادرون على إحداث خرق إذا وضعوا خط

وطموحة تضرم في نفوس المؤمنين بالقضية الفلسطينية والقدس لهيب الدفاع عن هذه القضية كل يوم، 
ودعت شعبان، في محاضرة أختتمت بها . وبطرق سهلة ومقنعة تصل إلى الجامعات والكنائس والمساجد

سرد القصص، مؤتمر القدس مساء أمس األول في الدوحة، إلى ضرورة استعادة مهارة العرب في 
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ليقصوا على العالم قصص المدن واألحياء والقرى العربية الواقعة تحت احتالل مرعب، بغية إكتساب 
الرأي العام العالمي الى جانبنا، وإلشغال األحزاب والتنظيمات المختلفة في الغرب والشرق بجوهر 

تالك واستخدام ناصية لغتنا يتوجب علينا إختراق لغة العدو من خالل حسن إم"وقالت . القضية العربية
إعادة تشكيل هويتها " إسرائيل"وتحدثت شعبان عن محاولة ". لوصف ما يحل بأهلنا في القدس وفلسطين

على صورة هويتنا وثقافتنا وتراثنا، مؤكدة أن ذلك يتزامن مع تقصير عربي ملحوظ بحق لغتنا ومكونات 
لنسهر على : "وأضافت. س عاصمة للثقافة العربيةوطالبت بضرورة مضاعفة الجهود في عام القد. ثقافتنا

هويتنا الثقافية ونخطط لتوفير التمويل لالهتمام بمكونات التراث العربي بما فيه الفلسطيني، إضافة إلى 
وأوضحت أن هناك تقصيرا عربيا بحق القدس ". اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتثبيت هويته في أنظار العالم

 .وفلسطين بشكل عام
  ١٦/١٠/٢٠٠٨تور الدس

  
  الجامعة العربية لن تتسامح مع من يحاول إفشال الجهود المصرية : موسى .٥٤

أكد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى استمرار الوساطة المصرية في عملها :  وكاالت- القاهرة 
يحات وقال موسى، في تصر .مع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجامعة تدعم هذه الوساطة

إن القضية الفلسطينية تمر بلحظات حرجة وكذلك العمل "للصحافيين في مقر الجامعة العربية، أمس، 
الفلسطيني، وبناء عليه يجب على الكل التوجه نحو إنجاح هذه الوساطة وإغالق جميع الفجوات التي 

يحاول إفشال وأكد أنه لن يكون هناك تسامح مع أي فصيل ". أثرت في فاعلية الموقف الفلسطيني
 الفلسطينية، موضحا أنه يجب مشاركة الجميع في هذه المصالحة ألنها لصالح - المصالحة الفلسطينية 

نحن كمواطنين عرب نرى أن : "وأضاف موسى. الشعب الفلسطيني وليس لصالح أحد على حساب اآلخر
 ".الوقت حان لوقفة فلسطينية واحدة لمواجهة التحديات الماثلة أمامهم حاليا

  ١٦/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ابو الغيط يهاجم حماس ويتهمها باستخدام شليط للمناورة .٥٥

هاجم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط حركة حماس واتهمها باستخدام :  أشرف الهور- غزة 
وقال ابو الغيط، في حديث لتلفزيون البي بي سي، . الجندي االسرائيلي المختطف جلعاد شليط للمناورة

، "ان من يطالبون بفتح معبر رفح يسعون للحصول على الشرعية وليس خدمة مصالح الشعب الفلسطيني"
ورفض ابو الغيط تدخل اي قوى او دول غير مصر في المصالحة بين . في اشارة الى حركة حماس

  . وقال ان تدخل اي جهة يمثل لعبة مكشوفة. حركتي حماس وفتح
  ١٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  سعى الشراك شخصيات مستقلة بالحوارمصر ت .٥٦

ذكرت مصادر فلسطينية، امس، ان القاهرة تعمل على توسيع دائرة المشاورات :  وليد عوض- رام اهللا 
الفلسطينية لتطال شخصيات مستقلة بعد انتهاء مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان من 

لقاهرة ستستقبل في األيام القادمة عددا من وحسب المصادر فإن ا. مشاوراته الثنائية مع الفصائل
الشخصيات العامة الفلسطينية بإطار االتصاالت التي تجريها مع الفصائل بهدف تعزيز فرص إنجاح 

واشارت المصادر الى ان مصر ترى في تلك الشخصيات والفعاليات، القدرة . الحوار الفلسطيني المرتقب
النقسام في الساحة الفلسطينية بعيداً عن األفكار السياسية التي على تقديم أفكار خالقة ومبدعة إلنهاء ا

وشددت المصادر على أن القاهرة تعتبر أن رؤية المستقلين ورجال الدين . تطرحها الفصائل
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والشخصيات العامة هامة للغاية في إقناع الشارع الفلسطيني بضرورة التخلي عن المصالح الحزبية 
  .حة الفلسطينية العلياالضيقة واالنطالق نحو المصل

  ١٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  لقاء ثنائي بين فتح وحماس على هامش الحوار الشامل وال يسبقه: مصر .٥٧

كشف مصدر مصري موثوق به، أن القاهرة سترتّب لقاء ثنائياً بين حركتي :  جيهان الحسيني- القاهرة 
الشهر المقبل، في خطوة بدت التفافاً فتح وحماس على هامش الحوار الفلسطيني الشامل الذي تستضيفه 

وعلمت . على رفض الرئيس محمود عباس طلب الحركة اإلسالمية عقد لقاء ثنائي قبل حوار الفصائل
الحياة، أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان تلقى، أمس، اتصاالً هاتفياً من الرئيس 

وقال المصدر إن اللقاء الثنائي بين . ي مع حماسعباس يطلعه فيه على موقفه الرافض للقاء الثنائ
الحركتين سيتم على هامش الحوار الموسع الذي يضم جميع الفصائل الفلسطينية المقرر منتصف الشهر 

وبرر عدم عقد اللقاء الثنائي قبل الحوار الشامل بالسعي إلى عدم الخروج عن اإلطار . المقبل، ولن يسبقه
اعتراضات من جانب الفصائل التي قد تشعر بالتهميش من عقد لقاء ثنائي العام وحرصاً على تجنب أي 

  .بعيداً عنها
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   ديبلوماسي عربي يستبعد نجاح جهود المصالحة بين فتح وحماسمصدر .٥٨

وقال للحياة، إن . استبعد مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة نجاح جهود المصالحة بين فتح وحماس
وهناك عقبات ومشاكل كثيرة تعترض سبيل الحوار، ... في إنجاز مصالحة بين الحركتينهناك صعوبة 

وشكك في . وفي الوقت ذاته هناك خطورة بالغة إذا لم تتحقق هذه المصالحة ولم تسترد اللحمة الفلسطينية
لى وأشار إ. ورأى أنها تسعى من لقاءاتها مع المصريين إلى كسب الوقت لمصلحتها. صدق نيات حماس

تصريحات قيادات حماس التي أكدت أن إنجاز المصالحة والتوصل إلى اتفاق يحتاج إلى بين ثالثة إلى 
وشدد على عدم انحياز الجامعة العربية إلى أي جانب، موضحاً أن األمين العام للجامعة . تسعة شهور

لصة والبعد عن عمرو موسى لديه تعليمات مشددة بالتعاطي مع هذا الملف بحرص شديد وموضوعية خا
  . إبداء آراء أو تصريحات يمكن أن يساء فهمهما أو قد تنعكس سلباً على أجواء الحوار

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
 
  شروط مصرية الستضافة اجتماع الرباعية .٥٩

وضعت مصر شروطاً الستضافة اجتماع للجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري : القاهرة
والسلطة الفلسطينية، وكشفت مصادر مطلعة، أن مصر " إسرائيل" جانب بمشاركة مصر واألردن إلى

أبلغت الرباعي الدولي ردا على طلب عقد اجتماعه بمصر بمناسبة مرور عام على عملية أنابولس 
استعدادها الستضافة االجتماع شرط أن تتهيأ له الظروف المناسبة للنجاح وأال يكون اللتقاط صور 

الذي " إسرائيل"ر على أن األطراف الدولية تتهرب عن مسؤولياتها بتحديد الطرف وشدد المصد. تذكارية
يعرقل عملية السالم وال يخدم التزاماته الدولية كسلطة احتالل وال التزاماته التعاقدية ويستمر في ممارسة 

  .تعرقلها وتشيع اليأس واإلحباط
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  مجلس الوطني الفلسطيني في االتحاد البرلماني الدوليالكويت ترحب بعضوية ال .٦٠
أعربت الكويت، أمس، عن سعادتها الجماع التصويت على انضمام المجلس الوطني الفلسطيني :  كونا

وأشاد رئيس وفد مجلس .  عاما٣٠ًالى االتحاد البرلماني الدولي كعضو كامل العضوية بعد اكثر من 
تحاد الدولي النائب وليد مساعد الطبطبائي بالديمقراطية الفلسطينية، وقال األمة الكويتي الى اجتماعات اال

وهنأ الطبطبائي في . ان هذه النتيجة الرائعة تطلبت مجهوداً كبيراً من المجموعة العربية واالسالمية
تصريح صحافي الشعب الفلسطيني بعضوية برلمانه ألول مرة في االتحاد الدولي، منوهاً باالنتخابات 

  . حرة والبرلمان القوي في فلسطينال
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  نفقا تستخدم للتهريب١٢قوات األمن المصرية تفجر  .٦١

قال شهود في منطقة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة :  عبد القادر فارس- غزة 
واسعة على الحدود، حيث فجرت أن قوات األمن المصرية، شنت، منذ صباح أمس وامس االول، حملة 

وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطات األمنية المصرية أبلغت قوات األمن .  نفقا في الجانب المصري١٢
  .الفلسطينية بأنها ستقوم بتفجير عدد من األنفاق اكتشفتها قرب الحدود مع غزة

  ١٦/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
  
  ةغز أالف طالب وطالبة في ١١٠لنحو  إماراتية مساعدات .٦٢

وقع الممثل الشخصي للمفوض العام لوكالة أونروا بيتر فورد اتفاقاً بقيمة ثالثة ماليين دوالر مع : غزة
ممثل صندوق سالم يا صغار طارق زغلول قطب، يوفر  بموجبه الصندوق مساعدات من األغذية 

 في "اونروا"في وقال مكتب اإلعالم  . أالف طالب وطالبة في غزة لمدة خمسة شهور١١٠التكميلية لنحو 
 والصندوق التابع لدولة اإلمارات العربية "أونروا" بين "باكورة تعاون"غزة أمس في بيان إن االتفاق 

 . ورحبت المفوض العام لألونروا كارن أبو زيد بهذه المساهمة األولى من مانح عربي جديد.المتحدة
في (شخصية التي قدمتها العائلة الحاكمة إضافة إلى التبرعات ال"وأشار بيان المكتب االعالمي إلى أنه 

 مليون دوالر لصالح األطفال الفلسطينيين من سكان اإلمارة ٢٢، جمع الصندوق )إمارة الشارقة
  ."ومنظمات المجتمع المدني فيها

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  لن ندخر جهدا حتى آخر لحظة للعمل من أجل السالم: رايس .٦٣

لن تدخر جهـدا    "دت وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس أنها        أك:  عبدالرؤوف أرناؤوط  -رام اهللا   
، رغـم   "حتى آخر لحظة لها في عملها للوصول إلى اتفاق سالم نهائي بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين               

وأضافت في كلمة أمام رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين في الغرفة التجاريـة            . اعترافها بصعوبة ذلك  
أريدكم أن تعلموا أنه مع اقتراب نهاية العام، وبعد ذلك بوقت قـصير تنهـي هـذه اإلدارة                  "في واشنطن   

عملها، وما زلت أعتقد أنه يجب علينا بذل كل جهد ممكن في هذا الوقت المتوفر لدينا من أجـل إرسـاء                  
ـ                 . أسس السالم  ل وهذا يعني أننا يجب أن نفعل كل ما يمكننا مع المفاوضين الشركاء للوصـول إلـى ح

إنه صعب جدا، ولكن إذا     . أنابوليس، وهذا يكون بالتوصل إلى اتفاق بين هذه األطراف بحلول نهاية العام           
  ".لم نحاول فبالتأكيد لن يكتب لنا النجاح

وشددت رايس على وجوب أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتجميد النشاطات االستيطانية وأن تخفف القيود              
على السلطة الفلسطينية مواصـلة تفكيـك البنيـة التحتيـة           "وقالت  . ينالمفروضة على حركة الفلسطيني   
  .لإلرهاب وإشاعة جو من التسامح
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  ". كما يجب على إسرائيل وقف النشاط االستيطاني 
 ١٦/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  اإلسرائيلية - في العالقات النمساوية الفتتدهور  .٦٤

وتشير المعلومات إلى   . "إسرائيل"كثر توتراً في عالقاتها مع      تعتبر النمسا من البلدان األوروبية الغربية األ      
 المستمر الستخدام الهولوكست كوسيلة البتزاز الـشعوب        "إسرائيل"أن النمساويين قد ضاقوا ذرعاً بسعي       

  .األلمانية ضمن نموذج االبتزاز وإعادة االبتزاز إلعادة إنتاجه بشكل مستمر
ة، إلى أن اإلسرائيليين أصبحوا أكثر غـضباً هـذه األيـام بـسبب              وأشار تقرير لهيئة اإلذاعة البريطاني    

تصريحات المستشار النمساوي وولفجانج شوسيل التي وصفت بلده النمسا بأنها كانت الـضحية األولـى               
  .وهو األمر الذي يرفض اإلسرائيليون أي اعتراف أو إشارة إليه من قبل أي كان. للعدوان النازي

سرائيلية نشرت تقريراً أشارت فيه إلى ان االنتخابات النمساوية تفيد لجهـة             اإل "أورشليم بوست "صحيفة  
وفي حالـة  . تزايد احتماالت فوز الجماعات واألحزاب اليمينية بما يتيح لها فرصة المشاركة في الحكومة         

  .صعود حزب الحرية إلى البرلمان واالئتالف الحكومي فإن إسرائيل ستقوم بسحب سفيرها في النمسا
 فحسب، بل وأمريكا أيـضاً،      "إسرائيل"ول المعلومات بأن صعود حزب الحرية لن يشكل خطراً على           وتق

ألن النمسا ستمضي أيضاً في مسيرة النزعة االستقاللية األوروبية وهو أمر ستنتقل عدواه إلى الجماعات               
  . اليمينية األوروبية األخرى

  ١٤/١٠/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  

  بين األردن وحماس... اجئ هذا التقارب غير المف .٦٥
  ماجد عزام

، بل قراءة دقيقة وواعية للتغييرات التي تشهدها المنطقة "حماس"المسألة ليست تغييراً عند األردن أو عند 
وتدفع األطراف كلها للبحث عما يقوي وضعها ويحقق مصالحها، لهذا فالمسألة ال يمكن أن تختزل في 

بل ينبغي أن نقرأ األمور من جميع الزوايا التي تفيد بأن تطورات من تغير ومن بادر إلى هذه الخطوة، 
  ."تشهدها المنطقة تستدعي تعامل األطراف معها بمرونة وحكمة

 محمد نزال موضحاً خلفيات التقارب األخير "حماس"الكالم السابق لعضو المكتب السياسي لـ 
قارب بحسب نزال، نتيجة مبادرة لدائرة  والحكومة األردنية، وجاء الت"حماس"والحوارات في عمان بين 

لقيت تجاوباً سريعاً وفورياً من طرفنا، وألكون أكثر دقة يمكن القول إن الرغبة "االستخبارات األردنية 
  ."كانت موجودة عند الطرفين

مقاربة السيد نزال لخلفيات التقارب صحيحة غير أن عبارة أن الرغبة كانت موجودة عند الطرفين ليست 
 طوال الوقت فيما لم تتكرس لدى الجانب األردني اال خالل "حماس" تماماً، فالرغبة كانت عند دقيقة

وبتفصيل أكثر يمكن القول إن األردن . ٢٠٠٨الشهور األخيرة، تحديداً الشهور الستة األولى من عام 
رتد سلباً على استنتج من تطورات األعوام الماضية أن المشروع األميركي في المنطقة إلى تراجع، ما ي

ما يوصف بمحور المعتدلين العرب الذي يمثل األردن ركناً أساسياً فيه، مقابل هذا التراجع ثمة تقدم 
 ضمنه فهي في الحقيقة "حماس" السوري، الذي تدرج قراءات خاطئة - للمحور المقابل أي اإليراني 

  .متحالفة معه وليست عضواً أصيالً فيه
ن في مد الخيوط أو استعادة التقارب مع المحور المتقدم ولم يجد اقرب ببراغماتية شديدة فكر األرد

 كقناة لجس النبض والتواصل، نتيجة لعوامل أهمها العالقة الوطيدة التي استمرت "حماس"وانسب من 
 قبل ان يتم إبعاد قادتها، ما أدى الى قطيعة استمرت قرابة العقد أيضاً، وهناك "حماس"ألكثر من عقد مع 

  . الفلسطينية-  اإلسرائيلية والعالقات الفلسطينية - التطورات الجديدة في العالقات الفلسطينية عامل 
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 اإلسرائيلي، يتابع األردن عن قرب تعثر عملية التسوية -بالنسبة الى البعد األول، أي الفلسطيني 
ات السياسية داخل واستحالة التوصل إلى اتفاق جدي قابل للحياة بنهاية هذا العام، كما يراقب التطور

  . التي ستؤجل المفاوضات إلى الربيع المقبل-  واالنتخابات األميركية -إسرائيل 
وقرأ األردن اتفاق التهدئة األخير في قطاع غزة باعتباره شكالً من أشكال االعتراف اإلسرائيلي بـ 

إذا كانت إسرائيل  و- موسى أبو مرزوق اقر صراحة بهذا االستنتاج ذات مرة -  ودورها وثقلها "حماس"
 في شكل غير مباشر، فلماذا ال يفعل األردن الشيء نفسه "حماس"فاوضت أو حاورت وما زالت تحاور 

وهو األقرب وربما األكثر تضرراً من السياسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين سواء في غزة أو في 
  .الضفة

ن كثب األوضاع المتردية داخل حركة  الفلسطيني يراقب األردن ع- أما في ما يخص البعد الفلسطيني 
فتح والخالفات العميقة التي تمنع عقد مؤتمرها العام السادس الذي بات بمثابة خشبة الخالص للحركة، 
وتعقد في عمان االجتماعات التحضيرية للمؤتمر الذي يبدو ان من الصعوبة عقده في المدى المنظور 

 وهذا األمر مرشح لالنتقال إلى -وز الدستور والقانون فيما تسيطر حركة حماس في غزة بتجا-بمعجزة 
الضفة الغربية في حال فشل المفاوضات حول تمديد والية الرئيس محمود عباس واتجاه الوضع الى 

يبدو ان ... انهيار السلطة الفلسطينية وربما تكرار أو استنساخ نموذج غزة ولكن في الضفة هذه المرة
 تحولت إلى رقم مركزي على الساحة الفلسطينية ربما يصعب "حماس"نت األردن قرأ الوقائع، فإذا كا

تجاوزه سلماً أو حرباً، يبدو منطقياً ان يحتفظ األردن الذي تعتبر القضية الفلسطينية قضية داخلية بالنسبة 
ويمكن . اليه، بحسب تعبير محمد نزال، بقناة حوار مفتوحة مع حماس لفهم توجهاتها وحتى التأثير فيها

االستنتاج ان ثمة قلقاً أو على األقل عدم ارتياح من تزايد التأثير المصري فلسطينياً، فمصر تشرف على 
 وإسرائيل في ما يخص التهدئة ورفع الحصار وفتح "حماس"حوارات المصالحة الفلسطينية وتتوسط بين 

قوات عربية إلى غزة المعابر أو صفقة تبادل األسرى، ناهيك عن القلق من االقتراح المصري بإرسال 
ما قد يؤدي في النهاية الى عودة الوصاية وإلقاء كرة النار الفلسطينية الملتهبة إلى الحضن العربي، غزة 

  .إلى مصر والضفة إلى األردن
 واسرائيل أيضاً فلماذا ال "حماس" و "فتح"إذا كانت مصر تتحدث مع : المعادلة نفسها تطرح هنا أيضاً

فسه وأيضاً على القاعدة الدائمة واالستراتيجية رفض فكرة الوطن البديل واإلصرار يفعل األردن الشيء ن
على خيار الدولة الفلسطينية المستقلة مع حل عادل لمشكلة الالجئين، وليس من قبيل الصدفة ان تصبح 

في المفاهيم السابقة بمثابة الالزمة في تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ومواقفه 
  .الفترة األخيرة

.  من جهتها تملك الرغبة نفسها، أي التقارب مع األردن، لكن بمعطيات أو حيثيات مختلفة"حماس"
 وطوال العقد الماضي حاولت فتح الحوار واستئناف العالقة مع األردن، فهي تجد "حماس"وللحقيقة فإن 

 إيران -  األردن من محور سورية - ية  السعود-نفسها تاريخياً وعاطفياً وفكرياً اقرب إلى محور مصر 
وفي ظل العالقة الجيدة مع السعودية والعالقة . الذي تتحالف معه من دون أن تكون عضواً أصيالً فيه

 عن تقارب علني "حماس" تبحث -  من تعالي مصر عليهم "حماس" يشكو قادة -المتوترة مع مصر 
ا مع سورية وإيران، وفي الوقت نفسه وفي شكل وجدي مع األردن يحدث نوعاً من التوازن تجاه عالقته

غير مباشر للضغط على مصر لتغيير أو تحسين عالقتها مع حماس نحو مقاربة اكثر توازنا تجاه الملف 
  .الداخلي الفلسطيني

 في شكل دائم على كسر العزلة المفروضة عليها، وترحب في شكل عام بأي "حماس"الى ذلك تعمل 
 أي دولة أو جهة رسمية أو غير رسمية تبدي نية لذلك، فما بالك إذا كانت هذه عالقة أو قناة حوار مع

الجهة األردن الدولة األقرب جغرافياً لفلسطين والتي عاشت على تماس تام مع قضيتها لقرن من الزمان 
  .تقريباً
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 في  على قاعدة أنها ستمسك في المستقبل بمفاصل المشروع الوطني الفلسطيني، بما"حماس"تتصرف 
ذلك منظمة التحرير، وتعتقد انها الجهة األقوى واألكثر تنظيماً وتسعى في السياق الى طمأنة الدول 
العربية إلى أنها ستتصرف بمسؤولية ولن تسعى إلى إزعاج أي دولة أو التدخل في شؤونها الداخلية، 

حصول هذا األمر لن  على المنظمة غير صائب وأن "حماس"بمعنى أن شبه الفيتو العربي تجاه سيطرة 
 الفلسطينية أو إلى انحياز الفلسطينيين إلى -يؤدي بالضرورة إلى انقالب كامل في العالقات العربية 

  .طرف عربي ضد طرف عربي آخر
 يوماً رغبتها في الحوار مع الواليات المتحدة وأوروبا أي دولة أو جهة عدا إسرائيل، "حماس"لم تخف 

دارج يمكن االستنتاج أنها تتمنى ان يؤدي حوارها مع األردن في نهاية  ال"الحمساوي"وبحسب الخطاب 
  .المطاف إلى تشجيع أطراف أخرى على الحوار المباشر معها

المعطيات السابقة تبقى ذات طابع تكتيكي ومرحلي، وستواجه يوماً ما الرؤى االستراتيجية الخاصة بما 
لى الموقف اإلسرائيلي الرافض تقديم الحد األدنى ينبغي عمله لحل الصراع في فلسطين وكيفية الرد ع

 مع حل عادل لقضية ١٩٦٧) يونيو(دولة بحدود حزيران : المقبول فلسطينياً والذي وافقت عليه حماس
الالجئين وعندها ستتضح عودة األردن الى الدور المركزي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ليس باتجاه 

  .األردنية-ا باتجاه خيارات أخرى أهمها الكونفيديرالية الفلسطينية الخيار األردني حصراً، وإنم
  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  حماس واستراتيجيات اليمين اإلسرائيلي .٦٦

  محمد خليل مصلح. أ
وأنا اقلب في األوراق وإصدارات لمراكز األبحاث الصهيونية، أدركت الحكمة العظيمة لما انزله اهللا في               

كثير منا يقرأها لكن قلة منا سبر غورها ووقـف علـى مغازيهـا              " اقرأ"أية    القرآن في سورة العلق في      
ومقاصدها ليوظفها في الصراع مع العدو العبري من مقاصدها أن تقرأ لعدوك حتى تعرفه فإن عرفتـه                 
أمنت مكره، وال أقصد أن تقرأ فقط ما تكتبه أقالم سياسيينا ومثقفينا أو كتابنا فالكثير منه غـث ال يغنـي                

 يسمن من جوع، بل فيه تضليل وتشويه يعكس حالة التشوه الفكري واالنهزام النفسي مع تقديرنا للقلة                 وال
التي لم تأجر أقالمها وعقولها وقلوبها وعواطفها وألسنتها لخدمة اسـتراتيجية العـدو وال حـسد، بـل                  

ترجمة وتذبحة خدمه   استساغت  بعض قيادتنا السياسية  المنحرفة أن تجعل من إخوانها في النضال هدفا               
  .ألغراضها المشوهة والمشبوهة 

نحن بحاجة إلى مراكز أبحاث متخصصة تترجم لنا كل ما يصدر من جهة العدو بأمانة وطنية تضع أمام                  
 .القارئ العربي والفلسطيني  بكل مستوياته، حقيقة  استراتيجيات العدو ونظرياته االجتماعية واألمنية 

ة لوضع استراتيجيات مضادة الستراتيجيات وخطط العدو التي تهدف إلى إحبـاط            وبهذه اآللية نمتلك األدا   
النفس الفلسطينية وكي الوعي الفلسطيني وتسريب الهزيمة في كل جوانحه ومستوياته، حتى تضعف من              

 .قدراته في الثبات والتحمل وقدرة المناعة الوطنية التي فقدها كثيرا ممن تقدموا الصفوف لسوء الحظ 
اتيجيات العدو وخياراته متعددة ومرنة تتكيف مع الوضع المحلـى واإلقليمـي والـدولي وتأخـذ                فاستر

بالحسبان في كثير من األحيان مطالب الحليف األمريكي وال تنجرف بعيدا في التناقض معه، بل تكيـف                 
 العربـي  أهدافها مع استراتيجيات الحليف األمريكي في المنطقة للسيطرة على الثروة الخليجيـة والـنفط             

 .والتحكم في مصائر شعوب المنطقة، بما يخدم في الوقت نفسه أمن الدولة العبرية ووجودها كحليف 
إن الموقف الـصهيوني مبنـي      ": ( مدرسة زئيف جابوتنسكى العقائدية اليمنية      "بحسب قول زئيف بيجن     

 : تناد على مسألتين للشعب اليهودي ويكون ذلك باالس) إسرائيل(على هدف صهيوني، خلق مرفأ آمن في 
  ).إسرائيل(حق الشعب اليهودي في أرض :" األولى 
 ).حق الدولة اليهودية في األمن القومي ليتمكن أبناؤها وبناتها من الحياة الحرة : الثانية 
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بدون تردد على مسألة الحـق      ) إسرائيل(سؤال أطرحه في هذا السياق على دعاة المفاوضات، هل توافق           
خي والديني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وبنائها على جزء من أرض فلـسطين فـي                الطبيعي والتاري 

 .إطار حل مؤقت ؟؟
الهدف الصهيوني في إطار استراتيجياته الواضحة، أن ال مجال وغير مسموح إقامة دولة أجنبية غـرب                

ني مبنـى علـى     نهر األردن  أي في فلسطين التاريخية أو أي جزء منها، وهذا الرفض اليميني الصهيو              
مفاهيم وموروثات ثقافية قديمة لم يمحها الزمن بل كرست في المناهج التعليمية للصغار يتوارثها األجيال               

ينبغي عدم إدارة الظهر للعربـي      " ،  " ممنوع الثقة بالعرب حتى وان كانوا في القبر أربعين عاماً           " منها  
 .، يحائيل حزان من حزب الليكود "ألنه سيطعنك بالظهر 

،  مجتمع مريض نفسياً ينبغي التعامل معـه  "حالة قتل متسلسل  " فضال على أنهم يشبهون مجتمعنا أنه في      
ينبغي ضربهم بالصواريخ علـى كيـف       :" ، المؤرخ بنى موريس     "مثلما يتعامل مع أفراد قتلة متسلسلين       

ام عوفاديا بن يوسف    حاخ"العرب هم حيوانات    ... كيفك، ينبغي إبادتهم، ال يوجد جيران أسوأ من العرب        
هم نتاج ثقافة ال يسبب الكذب فيها  أي حرج، فهم ال يعانون من المـشكلة                " باراك   " .زعيم حزب شاس  

 ."التي تنجم عن الكذب، تلك المشكلة الموجودة في الثقافة اليهودية المسيحية
لساحة السياسية ألسباب   و ما زال الجانب اآلخر من الوطن ال يقرأ وإن قرأ يقرأ لليسار الذي تالشى من ا                

أهمها موقف الجمهور الصهيوني بوصفهم خونة أو يقرؤوا للعلماني الماكر والخبيث في بداية قيام الدولة               
  وبزوغ نجم مناحم بـيغن       ١٩٧٧ بسيطرة حزب الليكود عام      -حتى انتهاء سيطرتهم على  مقاليد الحكم        

ن ويافطات حزبية كـشريك ثـان فـي أغلـب            والمتردد والخائف الذي يعمل خلف عناوي      –كقائد يميني   
 .األحيان بسبب ضعف القيادة وقلة خبرتها أو تنازع أجنحته في داخله

ومازال أيضا إخواننا في الجزء المتمرد على الوطن والمنهزم أمام العدو ال يقرأ احتماالت المستقبل مـع                 
قـارئ وطنـي يـدرك أن       إن إرهاصات التغير الجذري في المجتمع الصهيوني ظهرت مبكرة، أن كل            

الصراع مع العدو الصهيوني العبري سوف تحكمه استراتيجيات اليمين اإلسالمي واليمـين اليهـودي إذا         
  .صح التعبير

على الرغم من  أن استراتيجيات العدو مدروسة ومرنة لكنها تعاني من تخبط وهذا بسبب تنـاقض بـين                    
هدف إلى سحق السلطة واحتالل األراضـي والطـرد     األولى منها ت  : منطلقات االستراتيجيات الصهيونية    

  .والهجرة الجماعية
والثانية التي ترى فرضية االمتناع وعدم اإلقدام على تدمير السلطة التام لما يثيره من ردود حادة لإلدارة                 
األمريكية واإلضرار بالعالقات الحيوية مع واشنطن وخوف الجيران من تبعات الفوضى التي ستنشأ بعد              

  .النهيار والهجرة الجماعية التي  ستغير في مكونات الديموغرافيا وخاصة في المملكة األردنيةهذا ا
االستراتيجية األولى يدعمها ويغذيها بقوة الخوف من الخطر الديموغرافى الذي يهدد الكيان الـصهيوني              

ابات الصهيونية عام   الذين لم يهاجروا وفضلوا البقاء وتحدي الموت أمام مذابح العص         " العرب"من الداخل   
 .١٩٦٧ ومن الخارج التزايد النسبي في سكان االراضى المحتلة عام ١٩٤٨

واالستراتيجية التي ابتكرها شارون خطة االنسحاب من جانب واحد خطة الفصل والـسور العـازل أو                
خطة االنطواء بحسب ايهود اولمرت يجري خاللها تبادل وانسحابات جزئية تؤمن للكيـان الـصهيوني               

وهذه الخطة بحاجة إلى تغيير الرأى العام اليميني الصهيوني خاصـة فيمـا             . تبادالً سكانياً وأمناً حدودياً     
 .يتعلق بالمستوطنات والمستوطنين

وبعد استنزاف حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية جهدها واستراتيجيتها وحصرها في كثيـر              
 االحتالل الصهيوني وتخلت عن زمـام المبـادرة والمقاومـة           من األحيان بخيار المفاوضات العبثية مع     

وذهبت كل استحقاقات مراحل المفاوضات أدراج الرياح أمام استراتيجية اليمين الصهيوني الرافض للحق             
  .الفلسطيني بإقامة دولته في حقها األدنى
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ة تجـذر  وتمثـل      أمام هذه اإلخفاقات جاء فوز حماس غير المتوقع ليخلق معادلة واسـتراتيجية جديـد             
استراتيجية اليمين اإلسالمي بحسب رأيي، الذي اعاد الكيان الصهيوني للربـع األول معتبـرا عـاموس                

أن فوز حماس يمثل قمة فشل الحركة الصهيونية في إقناع          " يدلين، رئيس شعبة استخبارات الصهيونية،      
ـ      ،  " العرب بالتسليم بشرعية وجودها      ب أن تـوازن بينهمـا إلدارة       حماس أمام ثالث اسـتراتيجيات يج

  : الصراع مع العدو 
  :إستراتيجية الالحرب والالسلم مع العدو :األولى 

  .هذه اإلستراتيجية تتطلب العمل على الصعيدين الفلسطيني الداخلي والعربي وعلى الصعيد الصهيوني 
  :الصعيد الداخلي

  .ى الصمود والتضحيةأن نطور حالة المناعة الوطنية وقوة التحمل والقدرة عل.     ١
وأن ننهض وطنياً وعقائديا بخلق حالة من الوعي وعدم اإلحباط وتحمل الخـسائر فـي الـنفس                 .     ٢

  .والمال 
كسب الوقت لتطوير القدرات المادية والعسكرية إلدارة الصراع ومواجهـة تعـديات العـدو غيـر                .  ٣

   .الذي برع فيها العدو" نظرية الهدن " المتوقعة 
  : العدو على صعيد

العمل على اختراقات جزئية  لجبهة العدو الداخلية بزيادة حدة التناقضات في المجتمع الصهيوني              .     ١
  .العرقية واالثنية والدينية

إقناع العدو بهذا الموقف والوضع ما دام في مصلحتنا، تأجيل الصدام المباشر ما لم نمتلك القـوة                 .     ٢
  .المزعجة لنوم العدو

 على تغيير المواقف العربية وتطويرها لمستوى مطالبنا الشرعية وتطـوير الحالـة الـشعبية               العمل.  ٣
 .المخدرة وغير الواعية لمخاطر العدو الصهيوني على حدودها لو تجاوز خط الدفاع األول الفلسطيني 

  :االستراتيجية اللبنانية التي تقوم على : االستراتيجية الثانية 
  البنا مع تطور مراحل الجهاد والكفاح كما فعل حزب اهللا في لبنان تجديد وتطوير مط.     ١
تحطيم قوة تماسك العدو و إجباره على التراجع  ومحاسبة ومعاقبة وجلد الذات بسبب الفـشل فـي                  .  ٢

إدارة الصراع أو الحرب لقيادته ورموزه، مما يضعف الثقة في صفوفه، ويعدمه القدرة علـى المبـادرة                 
  .العدوانية خاصة بعد حرب لبنان األخيرة ويحد من طبيعته 

االنسحاب من المناطق المحتلة دون أي اتفاق من طرف واحد كما فعل باراك في لبنان وشارون                .     ٣
  .في غزة 

 :االستراتيجية الثالثة 
الهويـة  " وهى إستراتيجية بعيدة المدى تستخدم سالح التهديد الديموغرافى وآثاره على الكيان الصهيوني             

التي قاد بها أبناء شعبه إلى      " نيلسون مانديال   "تصبح في خطر، وهذه استراتيجية جنوب إفريقيا        " والقومية  
  .الحرية والسيطرة على مقاليد السلطة في جنوب أفريقيا 

هذه االستراتيجية  البد أن يتوافق معها نوع من المقاومة ضد العدو وفى نفس الوقت إظهـار المناعـة                   
ستفادة من الحصار وعدم التنازل للجانب الفلسطيني اآلخر المستسلم والمتعجل لجني  ثمار             الفلسطينية واال 

 . ُمرة  من العدو ال تخدم إال مصالحهم الخاسرة 
أمام تلك االستراتيجيات البد ان تنهار الهوية اليهودية أو الدول القومية اليهودية وكل دواعـي ومطالـب                 

ية ذات عرقية ودين واحد وسنكسر اإلجماع اليهودي أمام حماس خمسين           االعتراف بالدولة اليهودية القوم   
عاماً، وهى ليست بكثيرة أمام نضال الشعوب في استراتيجية إلقامة الدولة الفلسطينية إن لم يكـن قبـل                  

 . ذلك، وما ذلك على اهللا ببعيد  
  ١٦/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
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  العرب يكرسون االنقسام الفلسطيني .٦٧

  يانداود الشر
رسمياً، وإن شئت علنياً، تقف الدول العربية بحزم ضد االنقسام الفلسطيني، وهي لوحت خالل اجتماع 
وزراء الخارجية األخير في القاهرة بفرض عقوبات ضد الطرف الفلسطيني الذي يرفض المصالحة، بل 

جل واحد، هددت بأن العقوبات ستكون ضد الجميع اذا لم تصبح الفصائل الفلسطينية على قلب ر
  .  والمفترض ان ينفذ العرب تهديدهم بعد نتائج المصالحة التي تقودها مصر، وتؤيدها بقية العواصم

لكن كالم سفراء فلسطين ال يعكس هذا الموقف، فخالل اجتماعهم في عمان، قال بعض سفراء فلسطين 
 فالتفاعالت الرسمية والشعبية في الدول العربية، ان الحكومات العربية تكرس االنقسام الفلسطيني عملياً،

، وبعض الحكومات العربية لم يعد تتعامل "حماس"في البالد العربية أصبحت تصب في مصلحة حركة 
معهم باعتبارهم سفراء لفلسطين، ولكن باعتبارهم سفراء للسلطة الفلسطينية، واشتكى بعضهم من ضعف 

 من خالل "حماس"، وأشار الى الدعم المالي لحركة المساندة سياسياً وشعبياً للسلطة ومؤسساتها وسفاراتها
  .بعض صناديق التبرعات الشعبية في غير بلد عربي

ال شك في ان هذا التناقض بين القول والفعل في السياسة العربية تجاه الفلسطينيين يكشف بوضوح عن 
تقاسم الفلسطينيين سياسيا غياب ما يسمى النظام السياسي العربي، ويؤكد ان الطريقة العربية التقليدية في 

لم تتغير، رغم تغير أساليبها، ولهذا فإن الخالفات الفلسطينية هي نتيجة للخالفات العربية، وبالتالي فإن 
تهديد الفصائل الفلسطينية  بعقوبات اذا لم تذعن للصلح مجرد كالم في الهواء، فالدول التي تكرس 

  .الفلسطيني طالما بقيت الخالفات العربيةالخالف لن تعاقب المخالفين، وسيستمر الصداع 
هذا التناقض كشف ايضاً ان الموقف العربي الرسمي من الفصائل الفلسطينية يختلف بالكلية عن الموقف 

 منهم الى "حماس"الشعبي، فتصريحات سفراء فلسطين اشارت بوضوح الى ان الناس أكثر ميالً لحركة 
ات تلتقي مع الشعوب في قضية التبرعات، ولهذا يشكو السفراء ، لكن الحكوم"فتح"السلطة الفلسطينية و 

، وهذا االلتقاء بين الموقفين الرسمي والشعبي نابع من الثقة، "حماس"من توجه جميع االموال الى حركة 
 حازت على ثقة االميركان قبل العرب، رغم الخالف بين حماس "حماس"فسمعة الجمعيات التي تديرها 

فض العرب التبرع للجمعيات التي تتوالها السلطة، ومنظمة فتح، بسبب ضعف وواشنطن، ولهذا ير
  .شفافيتها، وتاريخها الطويل مع المحسوبية والفساد

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  فلسطينيو لبنان بين إعالن فلسطين وخيار الغفران .٦٨

  محمود العلي
مة الفلسطينية في القيام بانتفاضة      وبدعم من المقاو   ١٩٦٩بعدما نجح الالجئون الفلسطينيون في لبنان عام        

المخيمات لرفع الضيم والظلم عنهم، تم استخدام هؤالء وبموافقتهم كوقود حي ورافعة موثوقة في سـياق                
لم يؤسس فلسطينيو لبنان حينها سياسات خاصة بهم، وإنما ساهموا على الدوام في تنفيذ              . النضال الوطني 

الوطنية الفلسطينية بمحاسنها ومساوئها، وانتهـت تلـك المرحلـة          السياسات التي ارتأتها قيادات الحركة      
 وقد أدى االجتيـاح الـى ان        ١٩٨٢.بخروج الفصائل الفلسطينية من لبنان اثر االجتياح الصهيوني عام          

يستبيح الفلسطينيين المدنيين اطراف متعددة اولها اسرائيل، وثانيها عمالؤها من القوات المتحالفة معهـا،              
لطة اللبنانية الرسمية، السلطة الرسمية التي استحوذت على مواقعها الفاعلة، أطراف كانت وال             وثالثها الس 

ولم تقف اشكال االسـتباحة عنـد مجـزرة       . زالت شديدة الريبة من الفلسطينيين، بل وشديدة الحقد عليهم        
 اللحظـة الراهنـة،     صبرا وشاتيال التي ارتكبها عمالء اسرائيل الذين لبسوا حلال جديدة للديموقراطية في           

  . وانما جرى قتل اآلالف من الالجئين المدنيين ودفنهم وإخفاؤهم
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ان القيادة الفلسطينية الرسمية آنذاك خذلت الالجئين المدنيين، ولم توفر لهم الضمانات الكافيـة لحمـايتهم              
ذي اندلع بين القيـادة     كما ان الفلسطينيين الحقا دفعوا اثمانا غالية نتيجة للنزاع ال         . بعد الخروج من لبنان   

الرسمية الفلسطينية والقيادة السورية، ما أدى إلى حرب المخيمات التي اتخذت شكل النزاع مع المحـيط                
.  من جهة، ومن ثم النزاع في الداخل بين الفصائل الفلسطينية ذاتها من جهة أخـرى               "أمل"ممثالً بحركة   

ين الفلسطينيين وقتلهم أيضاً، عدا عـن تـدمير         وقد أدت هذه المواجهات الى اختطاف اآلالف من الالجئ        
ولم يتوقف استهداف الفلسطينيين المـدنيين اال       . المنازل والممتلكات واستباحة األعراض خارج المخيمات     

بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية في الداخل، وبعدما تيقنت القوى الفاعلـة لبنانيـا واقليميـا، ان القـوى                  
ان هذه االشارات تهـدف الـى القـاء         . عاد لها نفوذ يذكر في السياسات اللبنانية      الفلسطينية المختلفة ما    

الضوء على الثمن الباهظ الذي دفعه المدنيون الفلسطينيون لسياسات لم يشاركوا في صوغها، كما لم تتم                
  . قطعا استشارتهم بشأنها

حالفات المتنوعة، فشلت في انتزاع     لقد فشلت المحاوالت كافة التي أجرتها الفصائل الفلسطينية والكتل والت         
ويبدو أن المـشكلتين    . مكاسب حقيقية تعيد الثقة واالطمئنان والكرامة اإلنسانية لالجئي فلسطين في لبنان          

  : االساسيتين اللتين تواجهان الفصائل الفلسطينية في لبنان تتمثالن في محورين
سطينية المختلفة، لمعالجة مـشاكل الالجئـين   عدم بلورة مقاربة موحدة للفصائل الفل: أ ـ المحور األول 

وربما مثلت مأساة مخيم نهر البارد نموذجاً عن االشكالية التـي           . الفلسطينيين في لبنان على الصعد كافة     
  . لخصت كيفية معالجة الوضع هناك

تجاوز جوهر هواجس الشعب وهمومـه لمـصلحة تحـسين صـورة األطـراف      : ب ـ المحور الثاني 
ي انتدبت نفسها لتمثيل الفلسطينيين والتكلم باسمهم، بما في ذلك صوغ رؤية للتعـايش مـع                الفلسطينية الت 

وحيث ال نسعى في مقالتنا الى مناقشة المحـورين،         . المجتمع اللبناني وكيفية التعامل مع مكوناته المختلفة      
لالجئين الفلـسطينيين   فاننا سنحصرها في كيفية مقاربة الشق المتعلق بالعالقات ما بين الشعب اللبناني وا            

  . المدنيين
التجربة األولى مراجعة نقديـة أجرتهـا الجبهـة         . في هذا السياق نستذكر تجربتين للمراجعة الفلسطينية      

فلسطينيو لبنان وخيـار    :  وصدرت في كراس حمل عنوان     ١٩٩٥الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان سنة       
بة الثانية فتمثلت في إعالن فلسطين في لبنان، الـذي          اما التجر . المصالحة التاريخية مع الذات واآلخرين    

صدر بدوره في كراس وزع على نطاق واسع، إضافة لتالوته كخطاب رسمي لألخ عباس زكي عـضو                 
، وممثل اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر         )فتح(اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني       

في مناسبة الذكرى الثالثة واالربعين النطالقـة الثـورة الفلـسطينية           الفلسطينية لدى الجمهورية اللبنانية     
)٢٠٠٨ .(  

حيث إننـا   . ان مناقشتنا لإلعالن المذكور تنطلق من جملة اسئلة تتعلق بموضوعي االعتذار والمصالحة           
فهمنا ان موضوع االعالن، هو محاولة لفتح صفحة جديدة مع مقومات الكيان اللبناني بمختلف تالوينـه،                

 الطرف الذي يفترض انه يمثل الالجئين الفلسطينيين في لبنان على الصعيد الرسمي، وفيما نقدر هذا                من
  : السعي المعلن لطي صفحة الماضي فإننا نسجل التحفظات التالية التي لم تؤخذ في الحسبان

ن التي لـم    هنالك تساؤل عن مدى فلسطين الجغرافي الذي أعلن البيان باسمها، وهل هي كل فلسطي             : أوالً
تعد ضمن جدول أعمال القيادة الرسمية، والتي يؤكد رئيس السلطة الفلسطينية أنها أصبحت قيد التفاوض               
كأرض لشعبين؟ ام هي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة اللذان تتنازع تمثيلهما الـسلطات الفلـسطينية        

  المتنوعة؟ 
مها لم تخطئ بحق اللبنانيين، واذا ما كان هنالك من          الذي نشر االعالن باس   ) التاريخية(ان فلسطين   : ثانيا

 حين فشلت هذه األنظمة     ١٩٤٨أخطاء ارتكبت، فهي اخطاء األنظمة العربية بحق فلسطين منذ نكبة عام ،           
  . كافة، بما فيها لبنان في منع طرد الفلسطينيين وتحويلهم الى الجئين وسلب أراضيهم
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بحق اللبنانيين، فإن أطرافا فـي الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية            اذا كان هنالك من أخطاء ارتكبت       : ثالثا
ارتكبتها حين أدت السياسات المتبعة في لبنان الى خلق حالة من الشقاق بـين اللبنـانيين والفلـسطينيين                  
الالجئين الى لبنان، وهي ارتكبت بحق الفلسطينيين في لبنان أيضا ودفع الالجئون ثمنـا باهظـا لتلـك                  

  . واجب اذا ان يوجه االعتذار لالجئين المدنيين اوالً قبل غيرهمفمن ال. األخطاء
 أقروا بوضع حد للنزاع فيما بيـنهم، وتـم          ١٩٨٩ان اللبنانيين عندما تصالحوا في الطائف عام ،       : رابعا

تجاهل عمدي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث تم استثناؤهم من المصالحة، ولم تتم اسـقاط          
أليس من حق الفلسطينيين المتهمين نتيجة للحرب التي كانت دائـرة فـي             . قوبات التي طاولتهم  التهم والع 

  لبنان ان تسقط التهم عنهم؟ أليس من الضروري تأليف لجنة لمتابعة هذا الملف وإنهائه؟ ومن يقوم بذلك؟ 
ـ          : خامسا ان التحركـات   . وفينيستمر اللبنانيون في متابعة الملفات العالقة، ومنها ملف المفقودين والمخط

التي يقوم بها أطراف في المجتمع المدني اللبناني واطراف في المقاومة، عملت على فتح بعض الملفـات                
وفرضت على العدو والصديق تقديم لوائح وجثامين ومعلومات تتعلق بالشهداء واألسـرى والمفقـودين              

ج موضوع المفقودين اللبنانيين علـى      وقد استطاعت هذه األطراف ان تفرض على الدولة ادرا        . اللبنانيين
أليس من حق الالجئين الفلسطينيين ان يعرفـوا مـصير أبنـائهم            . جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني    

المختطفين والمفقودين وتأليف لجنة للبت بمصيرهم، مع ان الكثير من هؤالء اختطفتهم أطـراف دعـت                
  ا؟ فمن يقوم بكشف مصير هؤالء؟ القيادة الرسمية الفلسطينية إلجراء المصالحة معه

ان االعتذار والدعوة إلى المصالحة غير المشروطة تفترض انسانيا وسياسيا ونفسيا، ان تطـوي              : سادسا
ان ردم  . جميع األطراف صفحة الماضي، وهذا يفترض اغالق جروح الماضي واعادة الكرامة للمعنيين           

قت طعم الفقدان والخسارة، وهؤالء هم الالجئـون        هوة الماضي ال يمكن ان يتم بمعزل عن الفئة التي ذا          
ان اول ما يتبادر الى ذهن هؤالء ان تقوم األطراف التي ارتكبت أعماالً مستنكرة ومجازر بحق                . انفسهم

الفلسطينيين، الى االعتراف بما فعلت وتقديم معطيات تريح الالجئين، من خالل توضـيح مـصائر آالف        
والمؤسف ان بعض األطراف المسؤولة عما      . لى لطي صفحة الماضي   المفقودين والمخطوفين كخطوة او   

ألم بالالجئين من مآس ال زالت تتجاهلهم، كما فعل قائد القوات اللبنانية سـمير جعجـع، الـذي خـص                    
  . "لشهداء القوات اللبنانية"اللبنانيين وحدهم باالعتذار في القداس المخصص 

 في سياق حل النزاعات األهلية، اال فصال متجـددا مـن            في المحصلة فإن المصالحات الفوقية ال تشكل      
فاألسلوب المتبع لمعالجة مشاكل الالجئين لن يدفعهم اال لمزيـد          . تعميق مأساة الذين ذاقوا الخسارة واأللم     

ان الذي سيغفر ويعفـو، أوال وأخيـرا، هـو الفئـة            . من الشعور بأن من يدعي تمثيلهم غير جدير بذلك        
وهذا ينبغي ان يتم قبل تقديم اعتذارات مجانية باسم فلسطين لهؤالء الذين            . ليها الظلم المنكوبة التي وقع ع   

  . ال زالوا يلومون الفلسطينيين وبدون تمييز على كل ما ألم بلبنان من آالم ومآس
من المؤسف القول، إن أكثرية الفلسطينيين في لبنان فقدت منذ زمن بعيد ثقتها بأهلية قياداتها، والمحـزن                 

ن الحركة الوطــنية الفلسطينية بمختلف تالوينها كانت وال زالــت، بعيدة عن اجراء مراجعة فـي               ا
العمق، لظاهــرة انفــضاض اكثرية الالجئين الفلسطينيين عن االلتحاق بـاألطر القائمـة، اال فـي               

  ! حاالت البحث عن وسائل العيش والمعاش
  ١٦/١٠/٢٠٠٨السفير     

  
  ! ؟٢٠٠٨ لحركة فتح هل ينعقد قبل نهاية العام المؤتمر العام السادس .٦٩

  فدوى البرغوثي
 عقـد المـؤتمر العـام       ١٩٨٠ سنوات مرت على انعقاد المؤتمر العام الرابع لحركة فتح في أيار             ٩بعد  

  .  في تونس١٩٨٩الخامس للحركة في آب من العام 



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                     ١٢٢٨:         العدد         ١٦/١٠/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

رون بفارغ الصبر أنعقاد المـؤتمر      ومنذ ذلك التاريخ، أي منذ عشرين عاماً تقريباً وابناء حركة فتح ينتظ           
  ! السادس، حيث يقضي النظام األساسي للحركة بعقد المؤتمر كل خمس سنوات على ابعد تقدير

خالل تلك العشرين عاما التي مضت وقعت تطورات وتحوالت سياسية كبيرة جدا دوليا وعربيا وإقليميـا              
ة الحرب الباردة وبروز نظـام عـالمي جديـد          وفلسطينيا كان من أبرزها انهيار االتحاد السوفيتي ونهاي       

احادي القطبية تتزعمه الواليات المتحدة التي تفردت أيضا بالقرار الدولي وقد برز ذلك جلياً من خـالل                 
حربي الخليج األولى والثانية التي أعقبت الغزو العراقي للكويت وأعقب ذلك أيضا حالة انقـسام عربيـة                 

  .دول العربية في شؤون خاصة بهاغير مسبوقة اضافة الى انشغال ال
 هو توقيـع    ١٩٨٠أما على الصعيد الفلسطيني فقد كان أبرز حدث بعد انعقاد المؤتمر الخامس لفتح عام               

والذي فتح الطريق لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد كانت الحاجة           ) ١٣/٩/١٩٩٣أوسلو في   (اتفاق  
 وقيام السلطة الوطنية األمر الذي لم يتم حتى اليوم، فـي            تستدعي عقد المؤتمر السادس فور توقيع أوسلو      

-١٩٩٦وحركة فتح من عقد دورتين للمجلس الوطني الفلسطيني في عـام            ) ف.ت.م(حين تمكنت قيادة    
  . ٢٠٠٦-١٩٩٦ على أرض فلسطين وعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في ١٩٩٨

فقت في عقد المؤتمر السادس رغم الـضرورة         أخ - اللجنة المركزية والمجلس الثوري      -إال ان قيادة فتح   
التي تستدعي عقده في ظل تلك التطورات الضخمة فلسطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا، جاء هذا اإلخفـاق                

 حيث شهدت الساحة حالـة      ٢٠٠٠-٩٦رغم ان الظروف كانت مهيأة تماماً لعقده خاصة في األعوام من            
 هذا الهدوء لترتيب الوضع الداخلي لحركة فـتح وترتيـب           من الهدوء النسبي، وكان من الممكن استغالل      

العالقة بين فتح والسلطة الوطنية بوصفها التنظيم القائد والحاكم لهذه السلطة، ولكن لألسف الشديد فـأن                
االنشغال في بناء السلطة من جهة واعتقاد البعض ان اجهزة السلطة وما تمنحه من نفوذ يكفي ويغني عن                  

العوامل التي عطلت المؤتمر، كما ان اللجنة المركزية لم تكن في عجالة من أمرهـا               حركة فتح كان من     
  .ولم تر ضرورة لتعجيل عقد مؤتمر قد يؤدي الى فقدان بعض أعضائها لمواقعهم

ان غياب المؤتمر وتعطيله أدى الى حالة الجمود والتكلس في الحياة التنظيمية، و انتشار ظاهرة مراكـز                 
عية والحركية والتنظيمية واستقواء أجهزة السلطة علـى الحركـة وعلـى التنظـيم              القوى وغياب المرج  

والهيئات القيادية، كما أدى إلى صراعات ذات طابع شخصي هنا وهناك وفي المحصلة غياب تام للجنـة                 
  . المركزية ذاتها وللمجلس الثوري

 فـتح للمجلـس التـشريعي       وقد أدت حالة العجز والشلل التي عاشتها اللجنة المركزية لخسارة حركـة           
  .٢٠٠٦الفلسطيني في انتخابات كانون ثاني 

ومع األسف فان قيادة الحركة ممثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لم تكلف نفسها عناء التـساؤل                 
ومحاسبة النفس على الهزيمة االنتخابية ولم تأخذ العبر والدروس ولم تسارع لعقد المؤتمر بل واصـلت                

اطلة والتسويف وايجاد المبررات والذرائع، وجاءت كارثة االنقسام الفلسطيني الناتجـة عـن             سياسة المم 
سيطرة حماس على قطاع غزة وانهيار السلطة واجهزتها لتكشف عن غياب قيادة فتح وعجزهـا بـشكل                 
شبه مطلق، ومع ذلك فان أية محاسبة لم تجر حتى اللحظة وبدالً من انتقال أعـضاء اللجنـة المركزيـة                    
والمجلس الثوري والمجلس التشريعي والقيادات الى غزة الستعادة وبناء حركة فتح وتعزيز صمودها في              

  !! القطاع بدال من ذلك تجاوز الخروج من غزة الى الضفة القيادات ليصل الموطفين والكوادر
 فـان   ومن جهة أخرى ورغم كل الجهود المبذولة في الضفة للنهوض بالواقع الفتحاوي ووضع الـسلطة              

وحركة فتح تواجه مخاطر وتحديات اساسية يجب عدم االستهانه بهـا           .. االمور ال زالت بعيدة عما يرام     
  .وطالما لم يعقد المؤتمر ولم يتم استنهاض الحركة فان الخطر سيكون مدمراً

حتى ينجح المؤتمر فال بد من توفير شروط واسباب النجاح، وأول هذه الشروط عقده في ظـل إجمـاع                   
وي على جدول أعماله وعضويته، فتطبيق نفس القواعد القديمة لتحديد العضوية دون األخـذ بعـين                فتحا

االعتبار طبيعة التغيرات التي حدثت في بنية الحركة واتساع قاعدتها واتساع عدد اعضائها خالل عقدين               



  

  

 
 

  

            ٣٧ ص                                     ١٢٢٨:         العدد         ١٦/١٠/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

تمر ليناسـب   من الزمن لعدة اضعاف سيشكل خلالً أساسيا لذلك يجب ان ال تحاول اي جهة تفصيل المؤ               
ويجب ان يشعر كل فتحاوي انه ممثل فـي المـؤتمر وخاصـة             . مقاسها ويضمن لها البقاء في مواقعها     

التنظيم، األقاليم، الشبيبة، المرأة، االكاديميين، المهنيين، العـسكريين، النقابـات، االسـرى، مؤسـسات              
  . المجتمع

 مقدمتها ساحة الوطن التي لم يتمكن فيهـا         واألخذ بعين االعتبار ثقل الحركة في الساحات األساسية وفي        
أعضاء الحركة من المشاركة في جميع المؤتمرات الحركية السابقة منذ االنطالقة وحتى اللحظة، ومـن               
الطبيعي أن تأخذ ساحة الوطن حقها في التمثيل في مختلف المؤسسات الحركية والهيئات القيادية للحركة               

  .ثقافي في مواجهة االحتاللبما يعكس ثقلها ودورها النضالي وال
ومن الطبيعي ان يجري حوار شامل وعميق في كافة مستويات الحركة التنظيمية ومناقشة وثائق وأوراق               
المؤتمر وخاصة البرنامج السياسي واالجتماعي واالقتصادي ورؤية فتح فـي كافـة مجـاالت الحيـاة                

  .ييرات وتعديالت جوهرية وأساسيةالفلسطينية وكذلك التعديالت على النظام التي تحتاج إلى تغ
أن المطلوب مؤتمر يعكس اتساع قاعدة الحركة في الوطن والمنافي والشتات، مـؤتمر يمثـل الـداخل                 
والخارج، مؤتمر يختار بكامل حريته وضميره قيادة جديدة تكون قادرة وجديرة بقيادة الحركة وضـمان               

ادة هذه الحركـة وتقودهـا للفـوز باالنتخابـات          تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، قيادة تستطيع استع      
التشريعية والرئاسية القادمة وفي انتخابات المجلس الوطني، قيادة تستطيع إستعادة وحدة الوطن وانهـاء              
حالة االنقسام، قيادة قادرة على اإلمساك بنقاط القوة لدى شعبنا وتعزيزها بالنـضال المـشروع النهـاء                 

شكال النضال وال تجعل مصير شعبنا رهينة لشكل محدد بعينه، والحركة           االحتالل و تجمع بين مختلف ا     
بحاجة لقيادة تضع قواعد جديدة تحكم عمل السلطة الوطنية تكرس من خاللها سـيادة القـانون وفـصل                  
السلطات ومؤسسة امنية عصرية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واحترام التعدديـة الـسياسية              

ة وشراكتها الكاملة للرجل وكذلك قيادة بعيدة عن مظاهر الفـساد والكـسب غيـر               واحترام حقوق المرأ  
المشروع، قيادة تتقدم الصفوف وتكون مستعدة للتضحية في سبيل حرية الشعب والوطن، قيـادة تكـون                

  .الثوابت الوطنية اساس وجوهر موقفها وخطتها السياسية
في صياغة برنامج فتح وصـياغة مـستقبلها،        ان من حق حركة فتح وكوادرها ومناضليها أن يشاركوا          

وخاصة أولئك الذين منحوا هذه الحركة حياتهم وناضلوا في صفوفها طوال حياتهم وقدموا لها كل ما في                 
  . استطاعتهم

الضفة، غزة، الخارج، ليمنح أكبر عدد من األعضاء فرصـة          : من الممكن عقد المؤتمر في ثالث حلقات      
. لقة باختيار ممثليها بتوزيع مقبول ونسبي ولعضوية المركزية والثـوري         المشاركة فيه، وان تقوم كل ح     

وقد تمكنت مختلف الفصائل من عقد المؤتمرات على هذا النحو واجراء تجديد للقيادات بهـذه الطريقـة                 
وتغلبت على مصاعب الجغرافيا وقهر االحتالل واتساع االنتشار بتعذر اللقاء او صعوبته الشديدة وهذا ما               

أما إذا ما قررت الحركة عقد المؤتمر بحلقـة         .. به الجبهة الشعبية، وحزب الشعب، وحركة حماس      قامت  
واحدة فان من الضروري جداً عقده على ارض الوطن وليس هناك مكان انسب مـن الـوطن النعقـاد                   
المؤتمر السادس، وهو سيكون اول مؤتمر عام في تاريخ الحركة يعقد على ارض فلسطين ولكن يشترط                

 هذه الحالة تمكين كافة األعضاء في األقاليم الخارجية و المنافي والساحات من المشاركة دون قيد او                 في
شرط وهي فرصة النطالقة فتحاوية وطنية جديدة ستشكل بدورها انطالقة جيدة لمجمل الحركة الوطنيـة               

  .الفلسطينية
ة، ويعمل ليل نهار النجاح المؤتمر      أتمنى ان يسمو الجميع فوق الجراح وفوق المصالح االنانية والشخصي         

باعتبار ذلك مهمة وطنية فتحاوية من الدرجة االولى خدمة للوطن والشعب ولكفاح شعبنا العظـيم فـي                 
سبيل القضية والعودة واالستقالل، وأدعو اللجنة المركزية والتحضيرية لألخذ برسالة األخ المناضل القائد             

  .مروان البرغوثي بخصوص عضوية المؤتمر
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وفي النهاية فان انعقاد المؤتمر قبل نهاية العام هو ضرورة وطنية فتحاوية من الدرجـة االولـى وذلـك         
 اإلسرائيلية ولمواجهـة مـأزق االنقـسام        -لمواجهة االنسداد في األفق السياسي للمفاوضات الفلسطينية      

قادمـة و النهـوض     والتمزق الفلسطيني الداخلي وتحضير الحركة لالنتخابات التـشريعية والرئاسـية ال          
  .بالحركة األم من جديد حتى تكون قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني للحرية والعودة واالستقالل

  ١٥/١٠/٢٠٠٨ الفلسطينيةالقدس 
  
 :كاريكاتير .٧٠
  

  
  

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  


