
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من االنتخابات وليس من أي طرف آخرنا ستمد شرعيتن: أبو زهري رداً على أبو الغيط
   تنفي استعدادها لقبول شروط حماس لالفراج عن شاليط"إسرائيل"
   بحراسة الشرطةطرفون يهود يقتحمون ساحات المسجد األقصىمت

  يسعون للحصول على الشرعيةن بفتح معبر رفح ولبالمطا: أبو الغيط لبي بي سي
   الدولة الفلسطينية أصبحت سراباالجهود المبذولة القامة  :وسىمعمرو 

  انفاق غزة شريان حياة للقطاع: االمم المتحدة

خالف حماس مع السلطة : قدومي
منظمة فقدت ال"وليس مع فتح و

  بعد رحيل عرفات" شرعيتها
  

  ٤ص ... 

 ١٧/١٠/٢٠٠٨١٢٢٩الجمعة
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    :السلطة
 ٥  لقانون األساسي وبموافقة المجلس التشريعياتم وفق ت تمديد والية عباس :بحر .٢
 ٦   إلى المحاصصةىسعتحماس : عبد ربه .٣
 ٦  تصعيد في الضفةالستهجن سعي باراك لتمديد التهدئة في غزة بينما يتم يعريقات  .٤
 ٦ المسجد األقصى أصبح مستباحاً: عبد القادر .٥

    
    :المقاومة

 ٧  سي للكفاحال يجهل المقاومة كعنصر أسا  سياسياّحرصنا أن نضع برنامجاّ: القدومي .٦
 ٧  من االنتخابات وليس من أي طرف آخرنا ستمد شرعيتن: أبو زهري رداً على أبو الغيط .٧
 ٨   مع الرجوب او قدومه الى غزة سراً اجراء حواراًحماس تنفي .٨
 ٨  جدد االشتباكات بين أنصار فتح وحماسإغالق جامعة األزهر اثر ت .٩
 ٨  حماس تدين اغتيال قوات االحتالل لثالثة شبان بالضفة وتتوعد بالرد .١٠
 ٩   كتائب األقصى تدعو عباس للمضي في المصالحة مع حماس  .١١
 ٩   التهدئة لتشمل الضفة الغربيةحماس تطالب بتوسيع .١٢
١٠    من عناصر سرايا القدس في قباطية جنوب غرب جنين٤اعتقال  .١٣
١٠ "إسرائيل" تدعو إلى وقف المفاوضات مع "الجبهة العربية" .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠    تنفي استعدادها لقبول شروط حماس لالفراج عن شاليط"سرائيلإ" .١٥
١٠ ليفني تطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة .١٦
١١ باراك يبلغ القاهرة رغبته في تمديد التهدئة .١٧
١١  ة في حكومة ترأسها امرأةفتوى دينية يهودية ضد المشارك .١٨
١١  نظام جديد يتيح إلسرائيل اكتشاف موقع سقوط الصواريخ حال إطالقها .١٩
١٢      مليار دوالر ٢٠ تتصدر مشتريات السالح في المنطقة بـ "إسرائيل" .٢٠
١٢   ئ مصر على كشفها األنفاق وخفض وتيرة التهريب إلى قطاع  غزةتهن" إسرائيل" .٢١
١٢ "الصهيونية المتجددة "تطلق على نفسها اسم جمعية عنصرية جديدة": اسرائيل" .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٢  الشرطة بحراسة متطرفون يهود يقتحمون ساحات المسجد األقصى .٢٣
١٣  مؤسسات مقدسية تندد باالقتحامات اليهودية لباحات االقصى .٢٤
١٣  المنظمات األهلية الفلسطينية تطلق حملة لدعم حوار القاهرة .٢٥
١٣   هي األولىفي سابقةفلسطينية تترشح لرئاسة بلدية تل أبيب يافا  .٢٦
١٤   في الضفةاستشهاد شاب واصابة اخر بكفر مالك وشهيد متأثرا بجراحه من مخيم الجلزون .٢٧
١٤   في الضفة الغربيةعلى المزارعينيواصلون اعتداءاتهم ن والمستوطن .٢٨
١٤   في بيت لحمنشاء بيوت لهم في موقع قاعدة عسكرية مخالةمستوطنون يسعون إل .٢٩
١٤   بطعنات سكين٤٨ يقتلون شاباً من فلسطينيي متطرفون يهود .٣٠
١٤ ةالغربي في الضفة  خالل أسبوع توغال١٥ ترتكب جرائم حرب وتنفذ "اسرائيل: "تقرير .٣١
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   :اقتصاد
١٥  مزارعو غزة يلجؤون إلى الفضالت لتسميد مزروعاتهم .٣٢
 ١٥ واصل خفض كمية الغاز الواردة لقطاع غزةي االحتالل .٣٣
   

   :ثقافة
 ١٥  في السعوديةطوابع فلسطينية قديمة في معرض بريدي  .٣٤
   

   :لبنان
١٥  جعجع يدعو لحل مشكلة القواعد العسكرية الفلسطينية التابعة لسورية .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٦  يسعون للحصول على الشرعيةن بفتح معبر رفح ولبالمطا: أبو الغيط لبي بي سي .٣٦
١٦   الدولة الفلسطينية أصبحت سراباهود المبذولة القامة الج :وسىمعمرو  .٣٧
١٦  سورية تتبنى في رسالة رسمية لعباس شروط حماس للحوار .٣٨
١٧  عمر سليمان زار دمشق سّراً لبحث الحوار الفلسطيني .٣٩
١٧   جلوس حماس مع فتح على طاولة واحدة وكأنها طرف موازٍعباس ال يريد: مصر .٤٠
١٧  كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين يحتاج إلرادة عربية: عضو مجلس النواب اليمني .٤١
١٨  ن في سيناءاألمن المصري فكك خلية لحزب اهللا حاولت خطف إسرائيليي: يديعوت احرونوت .٤٢
١٨      "األرض بتتكلم عربي"م  فيلةالجامعة العربية توصي بمشاهد .٤٣
١٨  آالف طفل فلسطيني٨توفر خدمات غذائية وصحية لـ " سالم يا صغار"حملة  .٤٤
   

   :دولي
١٨  فاق غزة شريان حياة للقطاعان: االمم المتحدة .٤٥
١٩ وزارة الخارجية اإليطالية توقع اتفاقية لمساعدة وعالج أطفال فلسطين .٤٦

   
    :مختارات

١٩  بسبب األزمة العالميةمن مدخراتهم% ٦٠مستثمرون إماراتيون فقدوا أكثر من  .٤٧
    

    :تحوارات ومقاال
١٩  علي بدوان... تحوالت وتعقيدات.. الساحة الفلسطينية  .٤٨
٢١  غسان سعود... عين الحلوة على كفّ الترقّب .٤٩
٢٢  عوني فرسخ... حوار الفصائل الفلسطينية بين الواقع والتحديات .٥٠
٢٤ عدنان سليم أبو هليل... في ضوء مساعي الحوار.. آخر القول التصعيد ضد حماس .٥١
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٢٩:         العدد         ١٧/١٠/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

  بعد رحيل عرفات" منظمة فقدت شرعيتهاال"وخالف حماس مع السلطة وليس مع فتح : قدومي .١
 أمـين سـر اللجنـة        أن  جيهان الحـسيني   ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ١٧/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  

المركزية لحركة فتح رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلـسطينية فـاروق قـدومي رأى أن ال                 
. هو بين الـسلطة والحركـة اإلسـالمية       " الخالف الحقيقي "خالفات بين حركتي فتح وحماس، معتبراً أن        

المصلحة العليا للقـضية الفلـسطينية      "أن   ، مشيراً إلى  "صالحةالطرفين في حاجة إلى الم    "وشدد على أن    
مبادئ المقاومة والكفاح المـسلح  "إن " الحياة"وقال في حديث إلى  ".تتطلب استرداد اللحمة وإنهاء االنقسام  

الخـالف  "وأضـاف أن  ". من أجل تحرير فلسطين التي قامت عليها فتح ال تختلف عن مبـادئ حمـاس     
وأعـرب عـن   ". الفلسطينية وحماس هو في البرامج السياسية وعلى تشكيل الحكومة الحقيقي بين السلطة    

وشـدد  ". ال يوجد في فتح من هم ضد المصالحة، لكن هناك أفراد في السلطة ال يريـدونها               "اعتقاده بأنه   
وأشـاد  ". يجب أال نخضع إلرادة الغير، فالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني فوق أي اعتبـارات         "على أنه   

  ".يجب أال نهمل هذه الجهود أو نفشلها: "، وقال"وعلى رأسها جهود مصر"لجهود العربية للمصالحة، با
خالل : "، مضيفا"سورية معنية ولديها رغبة حقيقية في تحقيق مصالحة بين األفرقاء الفلسطينيين"وأكد أن 

معالجة الوضع الفلسطيني لقاءاتي المستمرة مع المسؤولين السوريين أكدوا لي ضرورة إنهاء االنقسام و
ضرورة حل المشكلة بين "وأكد ". عموماً، وأبدوا استعدادهم للتحرك وبذل الجهود من أجل تحقيق ذلك

  ".حماس والسلطة، ووضع حد لهذه األزمة التي تهدد العمل الفلسطيني ككل
للجنة التحضيرية وأشار إلى أن المصالحة التي جرت أخيراً بينه وبين الرئيس محمود عباس في اجتماع ا

تنتظر حل كثير من اإلشكاالت التي وقعت بيننا وكثير من األمور العالقة ألن "للمؤتمر السادس للحركة 
بالنظام واألعمال التي ال بد من القيام بها "وأوضح أن هذه األمور تتعلق  ".المصالحة هي البدايات

البحث في كل القضايا الخاصة " على أهمية وشدد". وبمسؤوليات العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية
  ".بتجاوز األنظمة والقوانين وأيضاً في توزيع المسؤوليات وفي الممارسات السياسية الخاصة بالتسوية

جمع الجميع من خالل اتصاالته المستمرة لالجتماع "ولفت إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات 
لكن اآلن ... ايا المختلفة ومشاركتهم في اتخاذ القرارواالستماع إلى الكل والتشاور معهم في القض

أصبحنا نواجه عمالً فردياً يحكم الممارسات الفلسطينية بعيداً عن المشاورات، وجرى اغتصاب 
مسؤوليات القيادات المركزية، واستبدالها بمشاورات السلطة التي تعتبر كياناً محلياً بحسب المادة السادسة 

  ".من اتفاق أوسلو
بعد رحيل عرفات، مشيراً إلى وفاة ستة من أعضاء اللجنة " فقدت شرعيتها"تبر أن منظمة التحرير واع

كان من المفروض أن تجتمع المنظمة وأن يتم تفعيلها، لكن لألسف لم يحدث "وأوضح أنه . التنفيذية
 من أجل جهود بذلت"ولفت إلى  ".التجديد ألسباب عدة على رأسها الخالف بين السلطة وحركة حماس

تفعيل المنظمة بعد وفاة عرفات عبر عقد اجتماعات عدة مع كل فصائل المقاومة، ونجحنا في وضع 
" حماس"التشريعية التي فازت فيها (برنامج عمل سياسي وشكلنا لجنة تحضيرية، لكن عقب االنتخابات 

  ".جمدت هذه الجهود، ما أدى إلى تعطيل المنظمة وشل مؤسساتها) ٢٠٠٦في العام 
ضرورة انضمام حماس وكل القوى الفلسطينية إلى المنظمة من دون اشتراطات ألن "وشدد قدومي على 

ضرورة عقد مجلس وطني "، داعياً إلى "تفعيل المنظمة وإصالحها هو مطلب لجميع القوى الفلسطينية
  ."جديد وانتخاب قيادة جديدة للجنة التنفيذية، ووضع آلية تكفل تفعيل المنظمة وإصالحها

بالنسبة إلي، فإن أي قرارات تصدرها اللجنة : "وقال". اللجنة التنفيذية الحالية غير شرعية"واعتبر أن 
الحالية أراها غير شرعية ألنها ال تتوافر لها الشروط المطلوبة، خصوصاً أن اجتماعاتها داخل األرض 

ووصف اجتماع  ".ها وسالمتها تمس بشرعيتها وصدقية قراراتاإلسرائيليالمحتلة تحت سيطرة االحتالل 
ال يجوز لقيادة المنظمة وهيئتها التنفيذية أن : "، وقال"أمر شاذ"اللجنة التنفيذية داخل األرض المحتلة بأنه 

". تبتلع المنظمة بكل مؤسساتها"وانتقد األوضاع الحالية متهماً السلطة بأنها ". تجتمع داخل األرض المحتلة
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، مذكراً "هناك مماطالت من الطرفين معاً"وأضاف أن . تعطيل المنظمةوحمل السلطة وحماس مسؤولية 
المنظمة ليست مناصب فقط، بل هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وال يجوز على "بأن 

  ".اإلطالق استبدالها بالسلطة
 نتيجة تذكر، بل أضرت بالقضية الفلسطينية ولم تحقق"وانتقد المفاوضات مع اإلسرائيليين، معتبراً أنها 

العكس صحيح، فمدينة القدس طُوقت بكم هائل من المستوطنات، وما تقدمه إسرائيل من عروض ال 
وطالب بإطالع جميع القوى الفلسطينية على المسار السياسي وسير ". يمكن أن يحقق تسوية سياسية عادلة

  ".لتعزيز الثقة"المفاوضات 
الحركة على وشك عقد المؤتمر، ولم يبق سوى "ال قدومى إن وعن اإلعدادات للمؤتمر السادس لفتح، ق

عدد األعضاء المقترح مشاركتهم "وأوضح أن ". تحديد الزمان والمكان الذي تقرره اللجنة المركزية
وأوضح  ".مظاهر تخرج عن االنضباط الحركي"، مبدياً انزعاجه من " عضو١٥٠٠ و١٠٠٠يتراوح بين 

، داعيا قادة "ها اإلعالم تسعى إلى الوقيعة بين القيادات الفتحاوية المختلفةهناك أخباراً مندسة يتناول"أن 
لكن علينا ... احترام النظام الداخلي والتمسك بما حدد من صالحيات لتجاوز العقبات والمشاكل"فتح إلى 

". ةأن نعالج هذه المشاكل والقضايا بروح التعاون والحرص على وحدة الحركة وتحقيق أهدافنا المطلوب
ألن مؤتمراً بهذا "، إال أنه قلل من شأنها "حدوث بعض اإلشكاالت على خلفية انعقاد المؤتمر"وتوقع 

  ".الحجم وبعد هذه السنوات من الغياب ال يخلو من مشاكل
 الكاتب واإلعالمي المصري المتخصص      إلى أن  القاهرةمن   ١٦/١٠/٢٠٠٨ قدس برس وأشارت وكالة   

عن فاروق القدومي قولـه     " قدس برس "لدراوي نقل في تصريحات خاصة لـ        ا إبراهيمبالشأن الفلسطيني   
 بأن هناك شخصيات في الـسلطة       ،]األربعاء[ أمين عام جامعة الدول العربية يوم أمس       ائه لق بعدللصحفيين  

الزالت على عالقة بالمشروعين األمريكي واإلسرائيلي وهي من يضع العراقيل أمام الجهود المـصرية              
  .، على حد تعبيره اإلسرائيلي على الحوار الفلسطيني ال يزال قائماً-ألمريكي ألن الفيتو ا
فـاروق   أن    صـالح جمعـة    ،القـاهرة  نقالً عن مراسلها في    ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  

القدومي طالب الفصائل الفلسطينية من دون استثناء أن تبذل جهودها لتحقيق المـصالحة للخـروج مـن                 
وقال أعتقد أن اإلسراع في تفعيل منظمة التحرير يمثل أفـضَل           . فيه القضية الفلسطينية  المأزق الذي تمر    

إلى أن تفعيل المنظمة يجب أن يضمن ضم كل القـوى التـي كانـت                الحلول إلنجاح المصالحة، مشيراً   
خارجها خاصة حماس والجهاد اإلسالمي والشخصيات المستقلة وقادة المجتمع المدني ومـن دون ذلـك،           

  . القضية الفلسطينية ستظل في إطار خاسرفان
  
  لقانون األساسي وبموافقة المجلس التشريعياتم وفق ت تمديد والية عباس :بحر .٢

أعرب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة عن اسـتعداده لتـولي             : حامد جاد  -غزة  
ئيلي اعتقال عزيـز دويـك رئـيس        منصب رئاسة السلطة الفلسطينية في حال مواصلة االحتالل اإلسرا        

 في ذات الوقت أنه لن يسمح بحدوث فراغ دستوري في حال انتهـاء واليـة الـرئيس                  التشريعي مؤكداً 
هـذا  "وقال بحر    . يناير المقبل  /محمود عباس وعدم التوافق على تمديدها لما بعد الثامن من كانون الثاني           

 لرئيس المجلس وفي حال غيابه أنا الـذي سـأتولى           تكليف وليس تشريفاً على اعتبار أنني النائب األول       
وأبـدى   ".المسؤولية، وأنا الذي سأحفظ الدستور للشعب الفلسطيني، وبالتالي ملء هذا الفراغ الدسـتوري        
 أن يتم ذلك    بحر في حديث نشرته صحيفة فلسطين أمس موافقته على تمديد والية الرئيس عباس مشترطاً             

  .ي وبموافقة المجلس التشريعيوفقا للقانون األساسي الفلسطين
وطالب بحر كافة األطراف المحلية واإلقليمية والدولية باحترام شرعية االنتخابات ونتائجها، مشددا علـى    

 من القانون األساسي تقول ال يجوز حـل         ١١٣أنه ال يجوز ألحد أن يحل المجلس التشريعي، وأن المادة           



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٢٢٩:         العدد         ١٧/١٠/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

هذه الفرصة، حتى رئيس السلطة ال عالقة له فـي قـضية            المجلس التشريعي وال تعطيله، وال يملك أحد        
  .حل المجلس التشريعي ألن المجلس سيد نفسه وصاحب الوالية

نحن ال نريد أن نقع فـي أخطـاء،         "وتوقع أن تكلل جهود القاهرة إلنهاء حالة االنقسام بالنجاح، وأضاف           
قي القضايا وهذا خلل، وبالتالي نريـد       فنحن ذهبنا التفاق مكة واتفقنا على الحكومة ولكن لم نتفق على با           

من هذا الحوار أن يكون شامالً لكل القضية حتى ال نقع بما وقعنا به في السابق معربا عـن أملـه فـي                       
  ".انتهاء أزمة االنقسام الفلسطيني خالل حوار القاهرة

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   إلى المحاصصةىسعتحماس : عبد ربه .٣

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد           :وكاالتوال عبدالرحيم حسين  - غزة
 جانب مراكز األمـن الـوطني       إلى تشكيل حكومة تتقاسمها مع فتح       إلىربه إن حماس تريد أن تتوصل       

وأضاف أنه لذلك رفض عباس الحوار الثنائي وتمسك بالوفاق الوطني الشامل علـى             . والمواقع اإلدارية 
مشيرا إلى أن الطريق    .  اتفاق ملزم للجميع بال استثناء     إلى طاولة حوار تجمع كل الفصائل للتوصل        قاعدة

 حماس علـى المحاصـصة فإنهـا سـتدفع     أصرت اتفاق وانه في حال إلى التوصل أمام ال يزال طويالً  
  .  الفشل الكبيرإلىبالحوار 

  ١٧/١٠/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  تصعيد في الضفةاللتمديد التهدئة في غزة بينما يتم ستهجن سعي باراك ي عريقات .٤

، في حادثـة هـي       فلسطينياً ، متظاهراً أمس، بالرصاص،   اإلسرائيليقتل الجيش   :  كفاح زبون  - رام اهللا 
دانت السلطة الفلـسطينية  أو.  مواجهات اندلعت في قرية كفر مالك قرب رام اهللا      أثناءالثالثة خالل يومين،    

نستنكر هـذا   "وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات،      ". سرائيلي ضد المدنيين  التصعيد العسكري اإل  "
 لجيـشها بالتـصعيد فـي       األوامـر  بإصـدار القيادة اإلسرائيلية   "، متهما   "التصعيد ضد المواطنين العزل   

 ". الفلسطينيةاألراضي
بينما يتم تـصعيد  "ة، واستهجن عريقات سعي وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك، لتمديد التهدئة في غز       

 هـذا   أن، واعتبر عريقات    " القتل واالعتقال واالقتحام والنشاطات االستيطانية في الضفة الغربية        إجراءات
 ". السالم في المنطقةإلحالل عرقلة جهود استمرار المفاوضات إلىيهدف "التصعيد 

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  المسجد األقصى أصبح مستباحاً: القادرعبد  .٥

دعا حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلـسطيني لـشؤون القـدس، المـواطنين               : امي دعيبس ر
المقدسيين التواجد في باحات المسجد األقصى المبارك، للتصدي لجميع المستوطنين الذين حاولوا الدخول             

قـادر محاولـة    واعتبر عبد ال  . ، الخميس، بحجة أنهم سياح أجانب     ]أمس[صباح اليوم  إلى باحات المسجد،  
 ال يمكن السكوت عنـه، محمـالُ الحكومـة           خطيراً  استفزازياً قيام مجموعة من المستوطنين تشكل عمالً     

اإلسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير، وتشجيع المستوطنين على ارتكـاب اعتـداءاتهم وتدنيـسهم              
قادر، العالم العربي واإلسالمي    ودعا عبد ال  . "إن المسجد األقصى أصبح مستباحاً    "وقال  . للمسجد األقصى 

إلى تحمل مسؤولياته من استمرار اإلجراءات التهويد في مدينة القدس وضد المسجد األقصى الذي أصبح               
 .  في خطر حقيقي

 ١٦/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٢٢٩:         العدد         ١٧/١٠/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

 ال يجهل المقاومة كعنصر أساسي للكفاح   سياسياّحرصنا أن نضع برنامجاّ: القدومي .٦
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول  فاروق القدوميأكد :  صالح جمعة-  القاهرة

أن فتح "عقد المؤتمر السادس لحركة فتح واستمرار اجتماعات اللجنة التحضيرية في عمان، اوضح 
اعتقد أن الحركة على أعتاب عقد "وقال ". قطعت شوطا بعيد المدى في التحضير للمؤتمر السادس

 تحديد الزمان والمكان وهذا متروك للجنة المركزية، وان عدد األعضاء المقترح المؤتمر ولم يبق سوى
وحول إمكانية أن يسفر المؤتمر في حال عقده عن حدوث ".  عضو١٥٠٠ إلى ١٠٠٠للمشاركة من 

هنالك مظاهر تزعجنا ألنها "انشقاق في الحركة بسبب التباينات في المواقف قال رئيس الدائرة السياسية 
 االنضباط الحركي وتوجد أخبار مندسة يتناولها اإلعالم تسعى للوقيعة بين مختلف القيادات تخرج عن

الفلسطينية الفتحاوية، ولهذا السبب حرصنا أن نضع برنامجا سياسيا يتفق مع طبيعة المرحلة وال يجهل 
 ".المقاومة كعنصر أساسي للكفاح الفلسطيني من اجل استعادة الحقوق المشروعة الوطنية

وتوقع أبو اللطف أن تحدث بعض اإلشكاالت على خلفية انعقاد المؤتمر، مضيفا انه ال يخلو أي مؤتمر 
. بهذا الحجم وبعد هذه السنوات من الغياب من وجود مشاكل كما هي الحالة التي مررنا بها في الماضي

 التعاون والحرص على لكن علينا أن نعالج هذه المشاكل والقضايا بروح"واختتم القدومى حديثه بالقول 
 ".وحدة الحركة وتحقيق أهدافنا المطلوبة

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  من االنتخابات وليس من أي طرف آخرنا ستمد شرعيتن: أبو زهري رداً على أبو الغيط .٧

في تصريح خاص أدلـى بـه لــ         " حماس"قال الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة         : غزة
إن العالقة بـين    : " راداً على تصريحات وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط         "ي لإلعالم المركز الفلسطين "

حماس والقاهرة هي عالقة جيدة وقد عكست الزيارة األخيرة وما تخللها من أجواء إيجابية وتوافق فـي                 
الموقف نعتبر تصريحات أبو الغيط ال تعكس حقيقة        : "وأضاف ".الكثير من القضايا هذه العالقة اإليجابية     

  ".المصري الذي نسمع من القيادات المصرية
في الواقع نحن متفاجئون من هذه التصريحات التـي ال يوجـد أي             ": "حماس"وقال المتحدث باسم حركة     

  ".مبرر لها، خاصة في هذا التوقيت الذي تلعب فيه مصر بجهد مشكور من أجل رأب الصدع الفلسطيني
إنما نالت شرعيتها في الشارع الفلسطيني      "ا من أي طرف آخر؛      ال تأخذ شرعيته  " حماس"وأكد أن حركة    

، مذكراً بأن حركة حماس قد فازت بنسبة تزيـد عـن            "عبر صندوق االنتخابات التي شهد العالم بنزاهتها      
  . في المائة في هذه االنتخابات٦٠

ـ               ع الخارجيـة،   وأشار أبو زهري إلى أن الملف الفلسطيني يتابع مع قيادة المخابرات المصرية وليس م
  .مؤكداً أن العالقة مع مصر جيدة وأن هناك اتصاالت يومية وال يوجد أي توتر في عالقة الجانبين

وبخصوص تصريحات أبو الغيط المتعلقة بقضية الجندي شاليط، التي قال فيهـا إن آسـريه يرفـضون                 
 تصريحات مـستغربة    هذه: "اإلفراج عنه من أجل استخدامه للمناورة وتحقيق المكاسب، قال أبو زهري          

وتتناقض مع ما أبلغته حماس للمسؤولين المصريين بهذا الصدد من أن الحركة ال مانع لديها من استئناف                 
المفاوضات بشأن شاليط إذا ما أبدى االحتالل الصهيوني استعداداً الستئناف هذه المفاوضات من النقطـة               

  ".فلسطينيةالتي وصلنا إليها سابقاً واحترام الشروط والمعايير ال
لن يرى نور الحرية قبل أن يراه أسـرانا الـذين نطالـب    "وشدد على أنه في جميع األحوال؛ فإن شاليط        

  "باإلفراج عنهم
  ١٦/١٠/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم المر
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   مع الرجوب او قدومه الى غزة سراً اجراء حواراً تنفيحماس .٨
التقـارير التـي   ' القدس العربـي  'ل حديث لـ    نفى الدكتور اسماعيل رضوان خال    :  اشرف الهور  -غزة  

تحدثت عن قيام حركة حماس باجراء لقاءات مع اللواء جبريل الرجوب مدير االمن الوقائي السابق فـي                 
الضفة الغربية، ومستشار الرئيس الفلسطيني السابق لالمن القومي واحد قادة فتح، بهدف ترتيب وضـع               

  .االجهزة االمنية
كشف في الوقت ذاته قيام اللواء الرجوب وبعض المـسؤولين الفلـسطينيين بــ    لكن القيادي في حماس    

من اجل فتح قناة حوار مع حماس، بهدف ازالة االنقسام الـداخلي، خالفـا لحـديث اللـواء                  ' محاوالت'
الرجوب الذي قال في تصريح سابق ان حركة حماس هي من بادرت الجراء اللقاءات التي تمـت فـي                   

  .قادة من جماعة االخوان المسلمين وحماسالقاهرة بينه وبين 
، الى غزة، ومقابلة اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة واحـد           'سرا'كذلك نفى رضوان قدوم الرجوب      

جاهزة الجراء حوارات مع الرئيس عباس وحركـة        'قادة حماس، لبحث ذات الموضوع، وقال ان حماس         
، يشمل كل قضايا الخالف الخمسة، وهي تشكيل        'دةرزمة واح 'واكد ان الحل يجب ان يكون ضمن        . 'فتح

حكومة وفاق وطني، وترتيب اجهزة االمن، واعادة ترتيب منظمة التحرير، واجراء االنتخابات، وملـف              
  .الشراكة السياسية ومراسيم الرئيس عباس االخيرة

  ١٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
    

  ح وحماسإغالق جامعة األزهر اثر تجدد االشتباكات بين أنصار فت .٩
أغلقت جامعة األزهر أكبر جامعات قطاع غزة أمس، أبوابها أمام الطلبـة الـذين تـم                : حامد جاد  -غزة

إخالؤهم من قبل عناصر الشرطة التابعة للحكومة المقالة وذلك اثر تجدد، االشتباكات باأليدي بين طلبـة                
 طلبتها إلى تعليق الدراسة لليـوم       ما دفع بإدارة الجامعة ومجلس    ، الكتلتين التابعتين لحركتي فتح وحماس    

  .الثاني على التوالي
 واتهم الدكتور جبر الداعور نائب رئيس الجامعة عناصر الكتلة اإلسـالمية المعتـصمين علـى بوابـة                 

  .الجامعة باقتحام الجامعة، وإحداث أضرار مادية فيها
 التي تدخلت في الحال وأخلـت       إن إدارة الجامعة طلبت النجدة من شرطة الحكومة المقالة        "وقال الداعور   

وسيعلن خـالل الـساعات     ، كافة الطلبة من الجامعة، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة أعلن تعليق الدراسة           
  ".القادمة ما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال تلك المشكلة

قـرارات  تمسكها ودعمها لكافـة     " الذراع الطالبية لحركة فتح   "من جهتها أكدت منظمة الشبيبة الفتحاوية       
محـذرة  ، وطالبت كتلة اتحاد الطلبة التقدميين بتحييد الجامعات الفلسطينية وإبعادها عن الصراع           .الجامعة

  .من خطورة هذه التدخالت واالعتداءات وتأثيراتها السلبية على مستقبل المسيرة التعليمية
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  بالضفة وتتوعد بالردحماس تدين اغتيال قوات االحتالل لثالثة شبان  .١٠

 خالل  الجيش االسرائيليأدانت حركة حماس مقتل ثالثة فلسطينيين على يد:  كفاح زبون- رام اهللا
اعتبرت حركة حماس، ان اسرائيل تحاول ان تستفيد من اللعب على  و.اليومين الماضيين بالضفة الغربية

ل إسماعيل رضوان القيادي في حماس، وقا). تهدئة في غزة وتصعيد في الضفة(التناقضات الفلسطينية 
إن هذا التصعيد يأتي استمرارا لمحاولة تعقب المقاومة وإجهاض كل معالم الصمود في الضفة الغربية، "

ان هذه السياسة لن تمر "، واضاف رضوان "وفي سياق التنسيق والتعاون األمني مع العدو الصهيوني
لكن على سلطة رام اهللا أن توقف التنسيق والتعاون األمني بدون أن ترد المقاومة على هذه االعتداءات، و
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مع العدو الصهيوني وعليها أن توقف مالحقة ومطاردة المقاومين والمجاهدين وكفاها عبثا بمقدرات األمة 
  ". ومعالم صمودها وثباتها

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   كتائب األقصى تدعو عباس للمضي في المصالحة مع حماس  .١١

دعت كتائب شهداء األقصى امس رئيس السلطة محمود عبـاس إلـى إعطـاء الحـوار                : د ب ا   -غزة  
 .الوطني الفلسطيني بالغ االهتمام وتغليبه على اللقاءات مع إسرائيل إلعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني

ية عـن القـضية الفلـسطين   " المتـآمرين "كما دعت الكتائب في بيان صحفي رئيس السلطة إلى إبعاد كل          
  .التي تهدف إلى إفشال الحوار والمصالحة الوطنية" النشاز"وإخراس كل األصوات 

التي تخرج من بعض القيادات المحسوبة على       " بعض األصوات الالمسؤولة  "واستهجنت الكتائب استمرار    
حركة فتح ، لتشكك في جهود الحوار وإمكانية المصالحة بعد أن كان لها الدور البـارز فـي اسـتمرار                    

  ".شطري الوطن"شقاق واالنقسام بين ال
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
 حماس تطالب بتوسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربية  .١٢

سرائيلي، فإن إوحسب مصدر . تفاق التهدئةعن غضبها من خرق اسرائيل ال أعربت حماس :تل أبيب
ه اسرائيل ودخلت في حماس قالت انه في الوقت الذي عملت فيه بكل قوتها لوقف اطالق الصواريخ باتجا

صراعات مع حركة الجهاد االسالمي وغيرها من الفصائل والمجموعات المسلحة في سبيل ضمان وقف 
اطالق الصواريخ على اسرائيل تماما، واصلت اسرائيل استخدام الحصار ولم تسمح بدخول المواد المتفق 

  . على ادخالها الى قطاع غزة
 في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد على اتهامات حماس بتقديم تقرير ورد مدير الدائرة السياسية األمنية

مفصل عن كميات المواد الغذائية واألدوية والوقود التي دخلت قطاع غزة وتدل على ان اسرائيل التزمت 
وطرحت حماس خالل هذا الحوار، . وان تأخير المواد كان يتم فقط ردا على اطالق صواريخ. بتعهداتها

فهناك تواصل المخابرات . صر، مجددا مطلبها في توسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربيةالذي تم عبر م
ومع انها توقفت عن تنفيذ االغتياالت، إال انها تواصل . االسرائيلية مالحقاتها لرجاالت حماس

 ولم يرد. وتمارس الضغوط على أجهزة األمن الفلسطينية إلغالق الجمعيات التابعة للحركة. االعتقاالت
جلعاد على طلب حماس هذا بالرفض التقليدي، بل أبدى استعدادا لبحث الطلب إذا ارتبط مع مطالب تلبية 
مطالب اسرائيلية أخرى، مثل انجاز صفقة تبادل األسرى، التي يحرر فيها الجندي األسير، جلعاد شليط، 

  .  أسير فلسطيني١١٠٠مقابل اطالق سراح 
بة في المخابرات االسرائيلية، التي تعارض التهدئة من األصل وأثار نشر هذه القصة ردود فعل غاض

وتقول ان اتفاق التهدئة خفف الضغط االسرائيلي والدولي على حماس وجعلها تتعنت في مواقفها ضد 
وترى ان السبيل الوحيد الطالق شليط هو الغاء التهدئة وتنفيذ عملية عسكرية . اطالق سراح شليط

كما عبرت عن الموقف ذاته بعض األوساط . سقاط حكم حماس في قطاع غزةواسعة النطاق تؤدي الى ا
في قيادة الجيش االسرائيلي، التي تدعي ان هناك خطة جاهزة لضرب حماس، ولكن القيادة السياسية 

 .تمنع ذلك
نسبت الى مسؤول يشارك في المحادثات بشأن شليط، القول ان " يديعوت احرونوت"غير أن الصحيفة 

اذب بين اسرائيل وحماس ستكون حول عدد قليل من االسماء في قائمة االسرى الذين تطالب نقطة التج
 .وقال المسؤول ان اسرائيل ستكون اكثر مرونة ازاء قائمة حماس. الحركة الفلسطينية بإالفراج عنهم

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   من عناصر سرايا القدس في قباطية جنوب غرب جنين ٤ اعتقال .١٣

ت قوات االحتالل، فجر اليوم الخميس، أربعة من عناصر حركة الجهاد في بلدة قباطيا جنوبي اعتقل
ـرب، إن ٤٨وقال مصدر قيادي في الحركة، في بيان وصل عــ. غرب جنين شمال الضفة الغربية

 آلية توغلت في منطقة الحارة الشرقية ومنطقة جبل الزكارنة في ٢٢قوة عسكرية كبيرة مكونة من "
دة، وشنت حملة مداهمات ومالحقة واسعة ضد مطلوبين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة البل

  ". الجهاد اإلسالمي
 ١٦/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "إسرائيل" تدعو إلى وقف المفاوضات مع "الجبهة العربية" .١٤

ـ        : عمان ني العمل على إنجـاح الحـوار الـوط       " دعت الجبهة العربية الفلسطينية حركتي فتح وحماس ل
". الشامل المفترض عقده مطلع الشهر المقبل في القاهرة إلنهاء اإلنقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنيـة              

  .كما دعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل
لمؤتمر تستعد حالياً للتحضير لعقد ا    "وقالت في بيان أمس بمناسبة الذكرى األربعين النطالقة الجبهة، إنها           

الثاني لها بعد مرور خمسة عشر عاما على التجديد والتطوير، بينما ما تزال الساحة الفلـسطينية تعـيش                  
  ".حالة االنقسام الوطني بين شطري الوطن في الضفة وقطاع غزة المحاصر

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   تنفي استعدادها لقبول شروط حماس لالفراج عن شاليط"إسرائيل" .١٥

نفى رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد امس            :  د ب أ   - تل أبيب 
استعداد إسرائيل لقبول مجمل شروط حماس مقابل اإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غـزة جلعـاد                 

ت الممكنـة   ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن جلعاد القول إن إسرائيل ما زالت تدرس كل الخيـارا              .شاليط
 .إلطالق سراح الجندي المحتجز

وكانت تقارير صحيفة قد أفادت بأن جلعاد أكد استعداد إسرائيل إلطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيين               
  . الواردة أسماؤهم في القائمة الكاملة التي تقدمت بها حماس مقابل اإلفراج عن شاليط 

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  

  شكيل الحكومةليفني تطلب تمديد مهلة ت .١٦
الحاكم في اسرائيل وزيرة " كديما"أكدت مصادر مقربة من رئيسة حزب :  نظير مجلي-  تل أبيب

، بعد غد، لطلب تمديد المهلة التي زالخارجية، تسيبي ليفني، انها تنوي التقاء الرئيس شيمعون بيري
ف ليفني بتشكيل الحكومة وكان بيريس قد كل. يمنحها اياها الدستور لتشكيل الحكومة، أسبوعين آخرين

 ٣٠ يوما، تم تمديدها الى ٢٨ومنحها مهلة . إثر انتخابها رئيسة للحزب الحاكم، بدال من ايهود أولمرت
وحسب القانون، يحق لها أن تطلب تمديد الفترة . وتنتهي هذه المدة، األسبوع القادم. يوما بسبب األعياد
حققت خطوات مهمة على طريق تشكيل االئتالف، وقالت هذه المصادر إن ليفني . بأسبوعين آخرين

فهنالك أحزاب تخطط لالنتظار حتى اللحظة . ولكنها مثل كل سابقيها تواجه مصاعب اللحظة األخيرة
 .األخيرة حتى تبتز المرشح لرئيس الحكومة

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   يبلغ القاهرة رغبته في تمديد التهدئةباراك .١٧
مصلحة مشتركة "در مقربة من وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، أمس، عن تحدثت مصا :تل أبيب

وكشفت هذه المصادر أن باراك ". بين اسرائيل وحركة حماس تقضي باستمرار التهدئة في قطاع غزة
ونقل الرسالة . "ديسمبر القادم"بعث الى مصر برسالة توضح موقفه هذا، مع اقتراب نهاية مدة االتفاق 

لدائرة السياسية األمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، خالل زيارة الى القاهرة مطلع هذا مدير ا
األسبوع، وأبلغ المصريين بأن اسرائيل على استعداد لتمديد فترة التهدئة حتى الصيف المقبل وإذا وافقت 

وأكدت ان . يةوحسب تلك المصادر فقد رحبت مصر بالمبادرة االسرائيل. حماس، فإلى أجل غير مسمى
وسارع وزير المخابرات، عمر سليمان، . مصلحتها في هذا الشأن تلتقي مع مصلحة اسرائيل وحماس

 .الى نقل الرسالة الى قطاع غزة عبر مندوب عنه
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  فتوى دينية يهودية ضد المشاركة في حكومة ترأسها امرأة .١٨

اإلسرائيلية أمـس، إن الحاخـام يوسـيف شـالوم          " اريفمع"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ذي الثالثة  " ديغل هتوراة "، وهو أحد الزعماء الروحيين لحزب       "مفتي العصر "إلياشيف، الذي يطلق عليه     

، وحين سـئل    "ليس بسيطا الجلوس في حكومة ترأسها امرأة      "نواب في الكنيست، قال في اجتماع مغلق،        
ئيسة حكومة في سنوات السبعين، وهي غولدا مئير، أجاب أن حركتـه            كيف هذا وقد كانت في إسرائيل ر      
  .لم تكن شريكة في تلك الحكومة

، التي لها ستة نواب، وتمثل اليهود األصوليين        "يهدوت هتوراة "هو جزء من كتلة     " ديغل هتوراة "وحزب  
خصـصات  األشكناز، ولم تشارك في حكومة إيهود أولمرت، على إثـر خالفـات حـول الم              ) الحريديم(

  .االجتماعية وتحويل أموال لمؤسسات دينية متشددة
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  نظام جديد يتيح إلسرائيل اكتشاف موقع سقوط الصواريخ حال إطالقها .١٩

أمس أن سالح الجو االسرائيلي يعمل على تطوير جهاز حاسـوب           " هآرتس"ذكرت صحيفة   : علي حيدر 
االمكنة التي يمكن أن تسقط فيها الصواريخ بعد وقـت قـصير مـن              يفترض أن يحدد بدقة كبيرة نسبياً       

  .إطالقها
يمكن الجهاز قيادة الجبهة الداخلية من حصر المنطقة التي سيطلب من           "وأضافت الصحيفة انه يفترض أن      

  ".سكانها الدخول الى المالجئ والغرف اآلمنة، من أجل حماية أنفسهم
هناك توجه لتقسيم الدولة الى حوالى مئـة        " سنة ونصف السنة،     ومع استكمال تطوير الجهاز، بعد حوالى     

  ".منطقة إنذار، بدالً من عشر كما هي الحال اليوم
وكانت قيادة الجبهة الداخلية تعتمد حتى اآلونة األخيرة على منظومة أساسية لحساب الموقع الذي يقدر أن                

   .يسقط الصاروخ فيه
ديرات اكثر موثوقية، وفي الوقت نفسه حـسنت قيـادة الجبهـة            وحالياً تقرر تطوير جهاز جديد يوفر تق      

ويندمج الجهاز الجديد التابع    .  في المئة من إسرائيل    ١٠٠الداخلية جهاز إنذارها الذي يغطي ما يقرب من         
لسالح الجو، مع الرادار االميركي المتقدم الذي نُصب في النقب أخيراً، والذي من المفتـرض ان يبـدأ                  

  .مقبلبالعمل الشهر ال
  ١٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 
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   مليار دوالر٢٠ تتصدر مشتريات السالح في المنطقة بـ "إسرائيل" .٢٠
أنه للمرة األولى منذ سنوات طويلة، تفوقت إسرائيل على         " جيروزاليم بوست "كشفت صحيفة   : آي.بي.يو

  . مليار دوالر٢٠ بصفقات فاقت قيمتها ٢٠٠٨كل دول المنطقة في شراء األسلحة للعام 
هذا العام كان األكثر إنفاقـاً علـى        : "ال رئيس معهد دراسات األمن الوطني في إسرائيل يفتاح شابير         وق

 ". والسبب الرئيسي هو بالطبع إيران وبرنامج تطوير قدراتها النووية        . األسلحة في تاريخ الشرق األوسط    
د توفر الحماية ضد الـصواريخ      إن النمط العام للتسلّح كان باتجاه األنظمة الدفاعية الجوية التي ق           وأضاف

  .  الباليستية اإليرانية
إف "وأصبحت إسرائيل الشهر الماضي أول دولة في العالم تحصل على موافقة البنتاغون لشراء طائرات               

وطلبت إسـرائيل الحـصول علـى موافقـة         ". ستيلث"المقاتلة والجيل الخامس الجديد من طائرات       " ٣٥
وذلك .  مليار دوالر  ١٥ا الطراز في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي           طائرة من هذ   ٥٧البنتاغون لشراء   

  .باإلضافة لطائرات نقل حربية وسفن وصواريخ حديثة وكمية من القنابل الذكية
  ١٧/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   

  
  تهنئ مصر على كشفها األنفاق وخفض وتيرة التهريب إلى قطاع  غزة" إسرائيل" .٢١

أمس، أن المسؤولين االسرائيليين هنأوا القيـادات المـصرية علـى اإلنجـاز             " يديعوت  "ذكرت صحيفة   
تبـين أن   "وبحـسب الـصحيفة، فقـد       . المصري بكشف أنفاق وخفض وتيرة التهريب الى قطاع غـزة         

المصريين نجحوا، بمساعدة محافل أمنية لدولة صديقة مجاورة، في وضع يدهم على جزء مـن الخليـة                 
 سيق مع حزب اهللا، بدعوى أن الخلية كانت على وشك تنفيذ عمليـة اختطـاف              الفلسطينية التي عملت بتن   

  "إلسرائيلي في سيناء
  ١٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
  "الصهيونية المتجددة"تطلق على نفسها اسم  جمعية عنصرية جديدة": اسرائيل" .٢٢

 جديدة رفعت مجموعة من المتطرفين اليهود ذروة نشاطها العنصري ضد العرب في الجليل عبر جمعية
الجمعية وبحسب المسؤول عنها، ميخائيل عوفاديا، اقيمت ". الصهيونية المتجددة"تطلق على نفسها اسم 

قبل اشهر بمبادرة مئة يهودي يميني وخالل االشهر الثالثة االخيرة جندت خمسة آالف متطرف جديد في 
 عن نفسها حركة سياسية صفوفها وتسعى حالياً الى تجنيد مئة ألف، ومن ثم، بحسب عوفاديا، ستعلن

  .تخوض االنتخابات البرلمانية
ال تنازل عن اسرائيل "و" العرب في الجليل خطر على مستقبل اليهود"الجمعية تعمل تحت عنوان 

وضمن ما تعرضه لجذب المؤيدين، التأكيد على ضرورة طرد العرب، وفي رأي عوفاديا ان ". الكبرى
تبقية لتطهير منطقة الجليل من العرب واال فإن القطار سيفوت كل أمام اليهود عشر سنوات هي الفترة الم

  . من يريد الحفاظ على ارض اسرائيل الكبرى
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   بحراسة الشرطة يهود يقتحمون ساحات المسجد األقصىمتطرفون .٢٣

قدر متطرفين يهود ، أن رام اهللا مراسلها من  يوسف الشايب عن١٧/١٠/٢٠٠٨ الغد االردنية نشرت
مما .  ليل األربعاء الماضي ساحات المسجد األقصى من باب المغاربةوا متطرفا اقتحم٥٥٠عددهم بـ

 كانوا تحت حراسة همإال أنهم، أدى إلى تصعيد التوتر واستنفار حراس المسجد، الذين حاولوا منع
 أوقاف القدس، هذه استنكر الشيخ عزام الخطيب مديرمن جهته و .العشرات من أفراد الشرطة اإلسرائيلية

االستفزازات، متهماً قوات االحتالل بتوتير األوضاع من خالل السماح للمتطرفين باقتحام المسجد 
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ستهز المنطقة إذا ما تم المس "حذر من مضاعفات بالغة الخطورة  كما .األقصى والقيام بحراستهم
  ".بالمسجد األقصى، وتنفيذ المخططات الرامية إلى تهويد القدس

مؤسسة األقصى ، أن نابلس مراسلها من  أمين أبو وردة عن١٧/١٠/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية فتوأضا
للوقف والتراث حذّرت من تصاعد ظاهرة اقتحام المسجد األقصى وتنظيم مسيرات وشعائر تلمودية فيه، 

ية، استفزازا معتبرة ما تقوم به هذه الجماعات والمجموعات اليهودية بحراسة وموافقة المؤسسة اإلسرائيل
جاء ذلك بعد أن قامت مجموعات يهودية بتعميم بيانات  وقد .لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم في العالم

  .التي نظمتهاقتحام الوأخبار صحافية وصور فوتوغرافية، تتبجح فيها بعملية ا
  
  مقدسية تندد باالقتحامات اليهودية لباحات االقصى مؤسسات .٢٤

 في مقر الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس جلسة استثنائية، عقدت: ال جمال جم- القدس المحتلة 
حضرها جمع غفير من علماء المسلمين ورجال الدين المسيحيين الذين يمثلون الكنائس جمعيها، وجمع 

 االعتبارية والعديد من ممثلي الهئيات االجتماعية والصحية والتعليمية، يةقدسمشخصيات الالغفير من 
ارس الوضع الراهن الذي يستهدف مدينة القدس منذ احتاللها وتصاعد هذه الهجمات في االيام لتد

وفي ختام  .االخيرة، باالضافة الى الهجمات المتكررة والمتسارعة ليال ونهارا على المسجد االقصى
اجل ناشد المجتمعون االخوة الفرقاء الفلسطينيين وخاصة حركتي فتح وحماس الوحدة من االجتماع 

كد المشاركون  كما أ.القدس ومقدساتها وانهاء الخالفات من اجل الصالح العام الذي ال يتم اال بهذه الوحدة
على الموقف الوطني الفلسطيني الثابت منذ احتالل مدينة القدس في مقاطعة االنتخابات التي تجريها بلدية 

  .االحتالل ترشيحا واقتراعاً
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
 األهلية الفلسطينية تطلق حملة لدعم حوار القاهرة  المنظمات .٢٥

أطلقت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية امس حملة لدعم الحوار الوطني الشامل المزمع :  د ب أ- غزة 
 توقيع حملستتضمن إصدار عريضة ت، عقده في القاهرة مطلع الشهر المقبل برعاية مصرية وعربية

نية للتأكيد على موقف العمل األهلي الداعي إلنهاء حالة االنقسام السياسي مئات المنظمات األهلية الفلسطي
كما تتضمن توجيه رسائل إلى  .والجغرافي واستعادة الوحدة الوطنية حفاظاً للمشروع الوطني الفلسطيني

كافة األطراف المشاركة في الحوار الوطني والراعي المصري للتأكيد على وقوف كافة القطاعات 
كما . ية إلى جانب الحوار الوطني الجاد ومطالبتهم بعدم العودة إال باالتفاق الذي ينهي االنقسامالفلسطين

  .التي تهدف للتعبير عن موقفها"ذكرت الشبكة أنها تنوي تنظيم سلسلة من الفعاليات الشعبية 
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  في سابقة هي األولى تترشح لرئاسة بلدية تل أبيب يافا فلسطينية .٢٦

في خطوة جريئة هي األولى من نوعها تم ترشيح امرأة عربية لرئاسة بلدية :  زهير اندراوس- الناصرة
 ناشطة  وهي زحالقة- أسماء اغبارية "دعم "رشح حزبحيث . تل أبيب يافا، ولرئاسة قائمة عضوية

 . العمال التي تهدف للدفاع عن حقوق"معا" عاما، وتعمل كذلك في جمعية ١٣ منذ  الحزبسياسية في
حزب يخوض االنتخابات ألول مرة من اجل العمل على تحقيق المساواة بين العرب وتقول أسماء أن ال

واليهود، والعمل على تحقيق العدالة االجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة، وإيجاد حلول لمشاكل السكن 
ة تل أبيب ويافا مجتمعان وتوفير فرص العمل، وبالذات للمواطنين العرب، خاصة وأنه يعيش في مدين

  .معزوالن عن بعضهما البعض
  ١٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  في الضفة شاب واصابة اخر بكفر مالك وشهيد متأثرا بجراحه من مخيم الجلزوناستشهاد .٢٧
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح وصفت بالمتوسطة في مواجهات مع قوات : رامي دعيبس

علنت مصادر طبية فلسطينية ليلة أمس أ فيما .غربي رام اهللا، فجر الخميساالحتالل بقرية كفر مالك 
  .األول عن استشهاد شاب متأثر بجراح من مخيم الجلزون اصيب بها االربعاء

  ١٦/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   في الضفة الغربيةعلى المزارعينيواصلون اعتداءاتهم  نوالمستوطن .٢٨

 امس على وان اعتديمستوطن، أن رام اهللاها من  مراسل أسعد تلحمي عن١٧/١٠/٢٠٠٨ الحياة نشرت
في   اضرم مستوطنون من مستوطنة قدوميم حيث.قاطفي الزيتون في حقولهم في شمال الضفة الغربية

وفي منطقة نابلس، هاجم مستوطنون . منطقة قلقيلية، النار في اشجار زيتون في اراضي بلدة كفر قدوم
  .قاطفي الزيتون وحطموا سيارات عدد منهم

 ونطلقباتوا ين يالمستوطن، أن رام اهللا من ١٧/١٠/٢٠٠٨ الغد االردنية  مراسل يوسف الشايبوذكر
األغنام على المزروعات الفلسطينية، السيما األشجار الصغيرة منها في قرية عورتا جنوب نابلس ما 

  .يؤدي إلى إتالفها
  
   في بيت لحمنشاء بيوت لهم في موقع قاعدة عسكرية مخالة يسعون إلمستوطنون .٢٩

اقتحم عشرات المستوطنين منطقة عش الغراب في بيت لحم امس في مسعى الى : أسعد تلحمي - رام اهللا 
ن قوات االحتالل تدخلت لحماية وذُكر أ. إنشاء بيوت لهم في موقع قاعدة عسكرية اسرائيلية مخالة

 عن الريف الشرقي لها، المستوطنين، ونصبت حاجزا عسكريا قرب المنطقة التي تفصل مدينة بيت لحم
  . متضامنين اجانب حاولوا مساندة الفلسطينيين في حماية ارضهم٤ اشخاص، بينهم ٦كما اعتقلت 

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   بطعنات سكين٤٨ يقتلون شاباً من فلسطينيي  يهودمتطرفون .٣٠

 على قتل شاب من وان يهود أقدميمتطرفإن قالت مصادر فلسطينية في الداخل الفلسطيني : الناصرة
  . طعناً بالسكين حتى الموت، من مدينة رهط بالنقب، بينما كان في طريقه إلى منزله٤٨فلسطينيي 

  ١٦/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ةالغربيفي الضفة خالل أسبوع  توغال ١٥ ترتكب جرائم حرب وتنفذ "اسرائيل: "تقرير .٣١

ن قوات ، أمسأ تقريره األسبوعي في الفلسطيني لحقوق االنسانالمركز قال :  اشرف الهور- غزة 
االحتالل استمرت في اقتراف المزيد من االنتهاكات الخطرة والجسمية والتي يرتقي العديد منها الى 
 .جرائم حرب خالل االسبوع الماضي، وعلى الرغم من الهدوء الذي يسود قطاع غزة وفقا التفاق التهدئة

مسيرات االحتجاج السلمية، التي ينظمها المدنيون واشار الى استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد 
جدار الالفلسطينيون والمتضامنون االسرائيليون واالجانب المدافعون عن حقوق االنسان في محيط 

مواطنا باالعيرة المعدنية وشظايا القنابل الصوتية، من بينهم طفالن، ١١سفر عن اصابة مما أ، عنصريال
ن قوات أ  في هذا السياق،واوضح. ت اختناق جراء استنشاقهم الغازواصابة عشرات المتظاهرين بحاال

االحتالل واصلت اعمال التوغل اليومية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتي باتت تشكل حدثا 
،  المجتمع المحلي والدولي التعايش معه بغض النظر عن الجرائم التي تقترف خالل تلك االعمالأيوميا بد
 عملية توغل، اقتحم خاللها عشرات المباني والمنازل السكنية، واطلق النار ١٥  نفذاالحتالل مبيناً أن

ذكر ان المستوطنين في اراضي  فيما .عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم
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ن الفلسطينيين الضفة استمروا خالفا للقانون االنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيي
تزال تعزل قطاع غزة بالكامل عن محيطه الخارجي، ال ان قوات االحتالل  وأشار أيضاً إلى .وممتلكاتهم

  . الى آثار كارثية على االوضاع االنسانية واالقتصادية في القطاعىموضحا ان الحصار اد
  ١٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تهم غزة يلجؤون إلى الفضالت لتسميد مزروعامزارعو .٣٢

المصنع محلياً من مخلفات المحاصيل " الدبال"شكل مشروع السماد العضوي : أحمد فياض - غزة 
الزراعية وروث الماشية وبقايا فضالت المطابخ المنزلية، بديالً حيوياً ومهماً إلمداد مزارعي غزة 

مخلالتي من دائرة من جانبه أوضح أسامة ال و.بالسماد الالزم لتغذية مزروعاتهم وتحسين مستوى إنتاجها
األمن االقتصادي التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر، أن منع دخول األسمدة في ظل الحصار وتضرر 

، شجع اللجنة على دعم وتمويل %٣٠- ٢٥فاعلية إنتاج المحاصيل الزراعية في قطاع غزة بنسبة 
ه لدى المزارعين، وجعل أسعار المشروع خالل هذا العام لرفع كمية المنتج الزراعي وخفض تكلفة إنتاج

  .الخضراوات في متناول سكان القطاع المحاصرين
  ١٦/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت

  
 واصل خفض كمية الغاز الواردة لقطاع غزةي االحتالل .٣٣

حذّرت إدارة جمعية شركات الوقود من خطورة تفاقم األزمة المترتبة على النقص الحاد في  :حامد جاد
وأوضح رئيس الجمعية محمود الشوا أن  .قطاع غزة خالل األسبوعين األخيرينكمية الغاز الواردة إلى 

كمية الغاز التي سمح الجانب اإلسرائيلي بدخولها أمس، إلى القطاع عبر معبر ناحل عوز، جزئياً لم 
  . طن يوميا٤٠٠ً طناً فقط في الوقت الذي يحتاج القطاع فيه إلى ما ال يقل عن ٥٠تتجاوز الـ 

  ١٧/١٠/٢٠٠٨سطينية األيام الفل
  
 في السعودية فلسطينية قديمة في معرض بريدي طوابع .٣٤

، في عرضت مجموعة من الطوابع القديمة للسعودية ودول الخليج وفلسطين :سارة البلوي -  تبوك
أحد الدكتور شريف فاروق حبيب وذكر .  بمناسبة اليوم العالمي للبريدالسعودية،منطقة تبوك بمعرض 

أن اهتمامه بالطوابع البريدية الفلسطينية جاء لكونها تؤكد وجود كيان ،  من المحترفينهواة جمع الطوابع
فلسطيني، مؤكداً بأن هناك مجموعة من الطوابع الفلسطينية القديمة التي شارك بها في معارض في لندن 
ن وحاول مجموعة من اليهود الحصول عليها بأي ثمن وذلك إلخفاء أي دليل على وجود هذا الكيا

  .الفلسطيني قبل االحتالل
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  جعجع يدعو لحل مشكلة القواعد العسكرية الفلسطينية التابعة لسورية .٣٥

مقولة الرئيس الـسوري    جع  سمير جع " القوات اللبنانية "رفض رئيس الهيئة التنفيذية في       :د ب أ   -بيروت
صف الخطوة السورية بإقامة سفارة فـي بيـروت      كما و ، "بأن شمال لبنان بات قاعدة لإلرهاب األصولي      

بدءاً بجالء مصير المئات من المفقودين      ، لكن تبقى أمور أخرى جوهرية ينبغي تحقيقها      "و، "اإليجابية"¯ب
إلى جانب ملف القواعد العسكرية الفلسطينية ذات االنتمـاء الـسوري           ، والمعتقلين في السجون السورية   
  .)تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(مة بلبنان مثل كوسايه وحدوه والناع

  ١٧/١٠/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
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   يسعون للحصول على الشرعيةن بفتح معبر رفح وطالبالم: أبو الغيط لبي بي سي .٣٦
نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مقابلة : سي. بي.  بي-  عمرو عبد الحميد - القاهرة 

واعتبر أبو الغيط أن . ه مشتركة في الحصار المفروض على قطاع غزةمع بي بي سي، أن تكون بالد
المطالبين بفتح معبر رفح ال يريدون خدمة الشعب الفلسطيني، بل يسعون للحصول على الشرعية، 

لكن الوزير . في إشارة إلى حركة حماس" نحن ال يمكن أن نساهم في شرعية من ال شرعية له: " مضيفا
. إننا نتعامل مع حماس على اعتبار أنها شريك فلسطيني نجح في اإلنتخابات: "المصري استدرك قائال 

نحن نعترف بوجود حماس على األرض ونحترم تأييد الشعب الفلسطيني لها ولكن يجب أن يكون 
  ". وجودها شرعيا

وحول ما يتردد عن إمكانية دخول أطراف أخرى في عملية الوساطة التي تقوم بها مصر بين حركتي 
من يريد قوة أخرى : "ح وحماس، أكد أبو الغيط أن مصر وحدها القادرة على تحقيق الوساطة قائالفت

ايا كان لن يتمكن جلب قوة "واضاف الوزير المصري ان ". عليه أن يبرهن هل سيسمح له بذلك أم ال
عن أخرى ترضى أن تدخل مع حماس، فمثل هذه اللعبة ستكون مكشوفة جدا ومن يفكر في طرح بديل 

مصر إنما يفكر في الدوالر األمريكي، فهناك من يستطيع منحهم المزيد من الدوالرات لكي يأخذهم في 
  ". إتجاه سياساته

ال أعتقد أن : "وفي ما يتعلق بالجندي اإلسرائيلي المعتقل لدى فصائل فلسطينية في غزة قال ابو الغيط
ط وهو أن المختطفين ال يرغبون في اإلفراج الوساطة المصرية في هذه القضية ال تجدي نفعا لسبب بسي

أما في ما يتعلق بموقف مصر ". عنه كونه يمثل لهم مستودعا كبيرا لتحقيق أهدافهم في المناورة وغيره
لدينا قواتنا . إننا ال نشعر بأي خطر أو تهديد: "أسلحة متطورة، فختم أبو الغيط قائال" إسرائيل"من إقتناء 

 ".  سالم نلتزم بهاالمسلحة ولدينا إتفاقية
  ١٦/١٠/٢٠٠٨بي بي سي 

  
 الدولة الفلسطينية أصبحت سراباالجهود المبذولة القامة : موسىعمرو  .٣٧

قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ان الجهود المبذولة :  سوسن أبوحسين-  القاهرة
وقال ان . فات القضية االساسيةحاليا القامة دولة فلسطين مجرد سراب، نظرا لعدم انجاز أي من مل

التغييرات الجغرافية والسكانية التي تجري في االراضي المحتلة تجعل من الصعب اقامة دولة بالمعنى 
وبالتالي يتم . اذا كانت المستوطنات قد انتشرت باالرض الفلسطينية فاين سنقيم الدولة"الحقيقي وأضاف 

وذكر بأنه من الخطأ ". جد انه ال فائدة وليس هناك دولةتسويق السراب لنا لنصل في لحظة ما محددة ن
وتسلم حكومات اخرى للسلطة مكانها، سببا لتعطيل " اسرائيل"اتخاذ حجة مغادرة الحكومات فى اميركا و

ورفض موسى اي حديث حول بدائل اخرى تطرح عوضا عن مبادرة السالم العربية التي تؤكد  .السالم
وكشف موسى تفاصيل جديدة عن اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة، . نيةاهمية اقامة الدولة الفلسطي

وانتقد الدور . واجتماع مجلس األمن بشأن قضية االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية
تريد استبعاد االمم المتحدة حتى ال " اسرائيل"االسرائيلى المعوق والمعطل ألعمال مجلس االمن، وقال ان 

 .ن هناك قضيةتكو
 ١٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   تتبنى في رسالة رسمية لعباس شروط حماس للحوارسورية .٣٨

سلمت الحكومة السورية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خالل زيارته االحد :  بسام بدارين-عمان 
شروط وتضمنت الرسالة السورية الرسمية ال. الماضي لدمشق، رسالة رسمية وطالبته بالرد عليها

االربعة االساسية لحركة حماس، فيما يتعلق بالحوار الوطني مع حركة فتح، واولها عقد االنتخابات 
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التشريعية والرئاسية في موعدها القانوني المحدد وثانيها عدم التفاوض خالل الحوار الوطني على سيطرة 
. ت إمرة الحرس الرئاسيحماس على المعبر الرئيسي في غزة وبقاء هذا المعبر تحت إمرتها وليس تح

والشرط الثالث التحضير فورا لتشكيل حكومة وحدة وطنية اما الرابع فيصر على لقاء جماعي للفصائل 
  .يبحث فيه مستقبل منظمة التحرير في ظل توازنات القوى الحالية على االرض

  ١٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  عمر سليمان زار دمشق سّراً لبحث الحوار الفلسطيني .٣٩

ذكرت مصادر مصرية، أن رئيس المخابرات، :  خالد محمود رمضان، سعاد مكرم- قاهرة، دمشق ال
عمر سليمان، قام مطلع األسبوع الماضي بزيارة سرية إلى دمشق، هي األولى لمسؤول مصري منذ 

وأشارت المصادر إلى أن سليمان التقى الرئيس السوري بشار األسد، وبحث معه،  .أكثر من عامين
وعلمت األخبار، أن اللواء سليمان نقل للرئيس . ملفات أخرى، الوضع على الساحة الفلسطينيةضمن 

السوري رسالة مصرية برغبة القاهرة في ممارسة سوريا نفوذها وضغوطها على بعض الشخصيات 
 السورية والفلسطينية لضمان عدم عرقلة المساعي التي تبذلها لعقد الحوار الوطني الفلسطيني وتقريب

وأوضحت المصادر أن الزيارة جاءت قبل لقاء سليمان مع وفد حركة . وجهات النظر بين فتح وحماس
وفي دمشق، لم تؤكّد أي مصادر  .حماس، بقيادة موسى أبو مرزوق، في القاهرة يوم األربعاء الماضي

سمع بها، ولكنها رسمية الزيارة، حتى إن مصادر فلسطينية في العاصمة السورية أبلغت األخبار أنها لم ت
  ".سوريا تدعم الجهود المصرية"لم تستبعدها، وخصوصاً أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال إن 

  ١٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
  عباس ال يريد جلوس حماس مع فتح على طاولة واحدة وكأنها طرف موازٍ: مصر .٤٠

أبلغ نظيره ) أبو مازن(محمود عباس قالت مصادر مصرية وفلسطينية في القاهرة، إن الرئيس الفلسطيني 
المصري حسني مبارك رسمياً رفضه االستجابة لطلب حماس عقد اجتماع بين ممثلين عن حماس وفتح 
في القاهرة قبل الحوار الشامل، مطالباً في المقابل الحركة اإلسالمية بتنفيذ تعهداتها بالمشاركة في جلسات 

 المصادر إلى أن القاهرة ميالة إلى عقد اجتماع تمهيدي بين ولفتت. الحوار الوطني الفلسطيني الموسع
حماس وفتح على اعتبار أن الحركة اإلسالمية تسيطر فعلياً على الوضع الراهن في قطاع غزة، بينما 

ال يريد أبو "وقال مسؤول مصري، . يصر أبو مازن على رفض االجتماع معها قبل إنهاء هذه السيطرة
ع فتح على طاولة واحدة وكأنها طرف موازٍ، بل يسعى لوضع حماس في مازن أن تجلس حماس م

وجهة نظر حماس هي أن "وأضاف أن ". الزاوية عبر جلوسها مع فتح إلى جانب بقية الفصائل الفلسطينية
بعض الفصائل األخرى ال تمثل إال نفسها، وليس لها أي ثقل سياسي حقيقي، وبالتالي فإن خدعة االجتماع 

  ".ني أن تكون حماس في طرف وبقية الجالسين على طاولة االجتماعات في الطرف اآلخرالموسع ستع
  ١٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
  كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين يحتاج إلرادة عربية: عضو مجلس النواب اليمني .٤١

ه معه حث عضو مجلس النواب اليمني السيد حميد عبداهللا األحمر، في لقاء خاص اجرت :سميح الكايد
الراية على هامش اعمال مؤتمر القدس السادس، العرب والمسلمين على العمل الجماعي والفاعل من 
أجل رأب الصدع الفلسطيني ولملمة حالة التشرذم السياسي من أجل تمكينهم من الوقوف بقوة في وجه 

وأعرب األحمر عن  .االحتالل الصهيوني والتحرك الفعلي لتحرير االرض واالنسان والهوية الفلسطينية
قناعته بأن مسألة كسر الحصار علي الفلسطينيين هي مطلب شعبي عربي واسالمي ولكن الحكومات هي 

وردا علي سؤال حول المبادرة  .التي تضعف إرادة هذه الشعوب وتصهر هبتها للوقوف مع القضية
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 الحصار علي الطريقة التي قام اليمنية المتعلقة بإرسال سفينة الي ميناء غزة في أول محاولة عربية لكسر
 .بها اوروبيون منذ فترة مؤكداً انه مطلب كل يمني وكل عربي ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل

  ١٦/١٠/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
 األمن المصري فكك خلية لحزب اهللا حاولت خطف إسرائيليين في سيناء    :  احرونوتيديعوت .٤٢

، أمس نقال عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن مصر "ديعوت احرنوتي"نشرت صحيفة : القدس المحتلة
، بمساعدة دولة جارة حاولت خطف سياح إسرائيليين في شبه "حزب اهللا"قامت بتفكيك خلية تابعة لـ

جزيرة سيناء ، مبينة أن المخاوف ال زالت مستمرة من قيام بعض أفراد الخلية الذين لم يتم اللقاء القبض 
 . عملية في سيناءعليهم من تنفيذ

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
     "األرض بتتكلم عربي"م  فيلةالجامعة العربية توصي بمشاهد .٤٣

األرض بتتكلم "أشاد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح بفيلم 
ها في الخارج وكذلك على  وقال إنه من المهم توزيعه على مكاتب جامعة الدول العربية وممثليات،"عربي

 أن ما تضمنه الفيلم من مشاهد عرضت بطريقة احترافية وأظهرت ،وأضاف .مؤسسات حقوق اإلنسان
وأوضح صبيح أن الفيلم  .ما كانت تقوم به العصابات الصهيونية وقوات الهاغاناه من عمليات إرهابية

الصهيوني كان مزودا بقذائف  يظهر كيف أن ،الذي أخرجته السينمائية الفرنسية ماريز جارجور
صاروخية ومورتر وبنادق وأسلحة رشاشة، بينما الفلسطيني يعدم لمجرد حيازته بندقية، ويسجن لمجرد 
ملكيته للسكين، وهو يظهر أيضا كيف أن الخبرة األوروبية الواسعة في الحرب العالمية األولى والثانية 

  .سخرت لصالح الحركة الصهيونية
 ١٦/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت

  
   آالف طفل فلسطيني٨توفر خدمات غذائية وصحية لـ " سالم يا صغار"حملة  .٤٤

اتفاقيات تعاون لتنفيذ مشروع توفير خدمات غذائية وصحية " سالم يا صغار"وقع صندوق حملة : وام
يهدف .  دوالرا٩٨٤ الفا و٤٩٢ألطفال فلسطين الذين يعانون سوء تغذية حاداً وذلك بتكلفة تصل الى 

أرض "ومقرها لندن ومؤسسة " مساعدات طبية للفلسطينيين"وع الذي أبرمه الصندوق مع منظمة المشر
في غزة الى تحسين الصحة الغذائية لألطفال ممن هم دون الخامسة، من خالل التدخل بواسطة " اإلنسان

.  آالف طفلويخدم المشروع نحو ثمانية. الخدمات العالجية من ناحية والجوانب الوقائية من ناحية أخرى
ووزارة " األونروا"ويبدأ تنفيذه خالل تسعة أشهر بالتعاون مع عدة جهات تعمل في الميدان، مثل وكالة 

  .الصحة باعتبارهما الموردين األساسيين للخدمات الصحية في قطاع غزة
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  انفاق غزة شريان حياة للقطاع: االمم المتحدة .٤٥

تحدة في تقرير لها ان انفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة اصبحت بمثابة شريان الحيـاة   قالت االمم الم  
. للقطاع بسبب الحصار االسرائيلي المفروض عليه منذ سيطرة حركة حمـاس عليـه العـام الماضـي                
. واضافت المنظمة الدولية ان هذه االنفاق قد ازدهرت وتحولت الى قطاع اقتـصادي قـائم بحـد ذاتـه                  

لى ان آالف الفلسطينيين يعملون االن في اعمال بناء هذه االنفاق وتجارة التهريب عبرها، مما               واشارت ا 
  . حدا بحكومة حماس المقالة الى اصدار تعليمات لتنظيم وضبط هذه التجارة

  ١٦/١٠/٢٠٠٨بي بي سي 
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 وزارة الخارجية اإليطالية توقع اتفاقية لمساعدة وعالج أطفال فلسطين .٤٦
نت وزارة الخارجية اإليطالية، امس، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الخارجية اإليطالية أعل": وفا "-روما

الدواء "ــ دائرة التعاون اإلنمائي، ومقاطعة توسكانا اإليطالية ــ دائرة التعاون الدولي، لتنفيذ مشروع 
ج الالزم عن الهادف إلى دعم األطفال في فلسطين وتوفير الرعاية الصحية والعال" في خدمة السالم

تكاليف المشروع "وجاء في البيان أن  .طريق التعاون المباشر بين منظمات إيطالية وفلسطينية وإسرائيلية
 مليون دوالر، تتحملها بالتساوي وزارة الخارجية اإليطالية ومقاطعة توسكانا ــ ٥ر٧اإلجمالية تبلغ 

 ".لي فينيتسيا جوليا، ومقاطعة امبرياالمبادرة للمشروع، ومقاطعة إيميليا رومانيا، ومقاطعة فريو
  ١٧/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
   بسبب األزمة العالميةمن مدخراتهم% ٦٠ إماراتيون فقدوا أكثر من مستثمرون .٤٧

يقضي المستثمرون في اإلمارات نهارهم أمام شاشات الكومبيوتر، وليلهم أمام :  دالل أبو غزالة- دبي 
من مدخراتهم، جراء خسارة % ٦٠ل العالمية، بعد ان فقدوا اكثر من الفضائيات لمتابعة أسواق الما

الحظ أحد  كما . تأثراً باألزمة االقتصادية العالمية، بليون دوالر منذ مطلع السنة٧٥األسواق اكثر من 
منذ بدء % ٣٠أطباء مستشفى راشد في دبي، ان حاالت أمراض الضغط والسكري ازدادت بمعدل 

  .هم العالمية الشهر الماضي أسواق األس"انهيار"
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  تحوالت وتعقيدات.. الساحة الفلسطينية  .٤٨

  علي بدوان
تعيش الساحة الفلسطينية جملة من التعقيدات الكبيرة التي فرضتها طبيعة التحوالت التي طـرأت علـى                

 فـي الخارطـة     المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية الداخلية، خصوصاً منذ حدوث التحـول الـديمقراطي           
 والتفاعالت التي جرهـا التحـول       ٢٠٠٦السياسية الفلسطينية في انتخابات المجلس التشريعي بداية العام         

، عكست نفسها على مجموع     ٢٠٠٧إياه، وصوالً إلى انفجار األوضاع الداخلية في قطاع غزة في يونيو            
 عليها وعلى بناها وعلى قدرتها فـي        القوى الفلسطينية، التي باتت تعاني من انعكاسات التحوالت الجارية        

  . اشتقاق سياسات مستقلة تأخذ بعين االعتبار المصلحة الوطنية الفلسطينية أوالً وأخيراً
ومن نافل القول بأن التفعيالت الرئيسية للتطورات المشار إليها أصابت بشكل رئيـسي قـوى وفـصائل                 

التـي  ... بهة الشعبية وامتداداً إلى باقي القـوى        منظمة التحرير الفلسطينية وتحديداً حركة فتح ومعها الج       
أصيبت بصدمة وهزة عنيفة جراء التحوالت السياسية في ترتيب حضور وفاعلية القـوى الفلـسطينية،               
استوجبت منها إعادة النظر ببعض المسلمات التي كانت تعتقد بصحتها، وهي المسلمات التـي اسـتندت                

وارثا تاريخيا في تثبيت حضورها في البيت الفلسطيني، وفي تراتبية          إليها دوماً باعتبارها تعطيها أولوية      
  .وجود القوى، وفي المحاصصة ضمن إطار منظمة التحرير ومؤسساتها القائمة بعجرها وبجرها

ومع هذا فان الوقائع على األرض باتت تؤشر بوضوح إلى الصعوبات الكبيرة التي تعتـري عقـد دورة                  
يني في ظل غياب التوافق الوطني الفلسطيني وسـيطرة االنقـسام علـى             جديدة للمجلس الوطني الفلسط   

خصوصاً وأن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت قبـل قبـل             . الساحة الفلسطينية 
شهرين في جلستين اثنتين، إحداهما في عمان والثانية في رام اهللا، والتي شارك بها مستقلون إضافة إلـى    

لشعبية، مجموعة جبهة النضال التابعة لسمير غوشة، جناح جبهة التحرير الفلسطينية بقيادة            فتح، ا (ممثلي  
واصل أبو يوسف، جماعة حواتمة، الجبهة العربية بقيادة جميل شحادة، جبهة التحرير العربيـة، حـزب                

 مـن   ، لم تفلح في شق طريقها باالتفاق على دعوة المجلس الوطني لالجتماع، بسبب            )الشعب، حزب فدا  
  .تحفظ الجبهة الشعبية، ومطالبة باقي القوى كجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية بالتريث
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وفي هذا السياق، عقدت مؤخراً جلسة عمل مثيرة في العاصمة األردنية عمان ألعضاء المجلس الوطني                
فلـسطينية، عكـست    المقيمين في األردن وبحضور رئاسة المجلس ومعظم أركان منظمـة التحريـر ال            

المناخات القاتمة التي تسود الساحة الفلسطينية، وحركة فتح قبل غيرها إضافة إلـى مؤسـسات منظمـة                 
  .التحرير الفلسطينية المعطلة منذ سنوات طويلة

والجلسة التي اتخذت طابعاً عملياً وفق جدول أعمال من خمس نقاط هي تأبين الشاعر محمود درويـش                 
العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومسألة دعوة البعض لعقـد          عضو المجلس الوطني، و   

دورة أعمال كاملة للمجلس الوطني، واستعراض الموقف السياسي الفلسطيني، والمبـادرات المطروحـة             
  .»حماس«و» فتح«للحوار الفلسطيني، واحتواء النزاع القائم بين حركتي 

 على تنفيذ فكرة عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني بمـن            ففي العنوان المتعلق بإصرار البعض    
حضر، تم مرة جديدة رفض الفكرة من غالبية المجتمعين، الذين اعتبروها بمثابة رصاصة الرحمة تطلق               

فضالً عن كونها عملية انقالبية، ومحاولة ليس فقط لتجاوزها، وخطـف           . على الوحدة الوطنية الفلسطينية   
ية والقرار الفلسطيني عن طريق إعادة قولبة مؤسسات المنظمة من جديد علـى المقاسـات               اللجنة التنفيذ 

المطلوبة في سياق التسوية األميركية االسرائيلية التي تريد فرضها واشنطن على الفلسطينيين، وإلحداث             
ذيـة  في عـضوية اللجنـة التنفي     ) تحمل مضامين سياسية  (إضافات مدروسة ومهدفة ومنتقاة غير قانونية       

للمنظمة بدالً من المتوفين والمستقيلين الذين تجاوز عددهم ثلث أعضاء اللجنة واألسماء المقترحة إلشغال              
، )أحمد قريع، صائب عريقات، صالح رأفت، وآخـرون       (عضوية اللجنة التنفيذية، والمقترح إضافتهم هم       

 والمجلس الوطني الفلسطيني،    كما هي خطوة من شأنها أن تدمر ما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية،            
، حيـث وفـر     »هو الوحيد الذي يظلل الرئيس محمود عباس بالشرعية       «بالرغم من أن المجلس الوطني      

النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفرصة النتخاب عباس فور وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، رئيـسا               
قد دورة جديدة للمجلس بمن حـضر اسـتناداً         وعزز الموقف الرافض لع   . للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير   

لرأي اللجنة القانونية للمجلس الوطني التي تعتبر بمثابة المحكمة الدستورية، حيث أكد رئـيس المجلـس                
إذا كانت اللجنة التنفيذيـة     « أنه  ) أبو األديب (الوطني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سليم الزعنون         

  .»طالق سهام الموت عليهاللمنظمة ضعيفة، فهذا ال يبرر إ
يعمل على عقد جلسة غير شـرعية للمجلـس         » البعض«وحين تحدث رئيس المجلس سليم الزعنون إن        

تعالت األصوات تطالبه بتحديد اسم ياسر عبد ربه، باعتباره من يقـف وراء هـذه               » الوطني في رام اهللا   
اته يريد الضغط على رئاسة المجلـس       ولفت إلى أنه قال بأن البعض ذ      . فسكت أبو األديب موافقا   . الدعوة

« للدعوة من أجل عقد الدورة الجديدة وتشكيل قيادة جديدة للمنظمة، وتحدث عن قولهم داخل الكـواليس                 
واعتبر بذلك أنهم يريدون أن يزوروا      ..! »نطلب من سليم الزعنون ان يقول ما يريد ونحن نفعل ما نريد           

بدنا نزور  « في اللجنة التنفيذية للمنظمة قال له صراحة        وكشف عن أن عضوا     . إرادة الشعب الفلسطيني  
فتجدد الصراخ من أعضاء المجلس مطالبين بذكر اسم ياسر عبد ربه باعتباره            ..! »وأبو عمار كان يزور   

وقال الزعنون انه بحديثه عن البعض قد يظن الناس وجود مجموعة كبيرة تعمل في هذا               . قائل هذا الكالم  
  .ه المجموعة تتكون فقط من شخصين أو ثالثة أشخاصووضح أن هذ. االتجاه

وكان الرئيس محمود عباس قد قبل برأي اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني بعدم جواز عقد                
» لن يطلب خرق القـانون    « دورة جديدة للمجلس بمن حضر ودون توافق وطني حيث أكد في حينها أنه              

  . »حداألمر قد انتهى عند هذا ال« وأن 
إعادة ترتيب وضعنا الداخلي لنتواكب     «ولم تغب عن أعمال االجتماعات األصوات العاقلة التي دعت إلى           

، انطالقاً من ضرورة الحوار الجـدي مـع         »مع الرافعة اإلقليمية والعلمية ما لم نكن أصبحنا جثة متحللة         
بينما اعتبـر آخـرون     . سطينيحركة حماس باعتبارها جزءا أساسيا من النسيج الوطني في المجتمع الفل          

ومنهم عزام األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي أن هناك فيتو أميركيا على الحـوار الـوطني                  
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الفلسطيني، وكشف عن أنه اعترض في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يحضره بصفة مراقـب               
وخلص إلى أنه ال    . صوص، فلم يؤيده أحد   على تصريح لكونداليزا رايس وزيرة خارجية أميركا بهذا الخ        

  .تريد الحوار» حماس«قيمة للفيتو األميركي إذا كانت 
وعلق آخرون على المبادرة المصرية األخيرة للحوار الوطني الفلسطيني غير متفائلين، ومرددين القـول              

خرون عن كيف تطرح    وتساءل آ ..! بأن حواراً وطنياً إلنقاذ القضية الفلسطينية ال يتم من خالل اإلنترنت          
  !؟..مبادرة مصرية في ظل وجود مبادرة يمنية أقرتها قمة دمشق، والكل يعلن تأييده لها

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  عين الحلوة على كفّ الترقّب .٤٩

  غسان سعود
قبل عشرة أيام، كان أهالي مخيم عين الحلوة يسخرون من السيناريوات التي تتوقع عمالً عسكرياً كبيـراً                 

وقد تراكمت خـالل  . في المخيم » حادثاً أمنياً ما  «اليوم، صغير عين الحلوة وكبيره يتوقع       . من مخيمهم ض
األيام الماضية، بعد نفي النائبة بهية الحريري ما تناقلته بعض القوى الفلسطينية عن كـالم لهـا يتعلـق                   

  : المعنوي لعمل عسكريبتحركات مشبوهة في المخيم، أربعة معطيات أساسية تصب في اتجاه اإلعداد
 تسريب بعض المصادر األمنية لإلعالم أن التحقيقات األولية مع المجموعة الشمالية المتهمة بإعـداد               -١

تفجيرات الشمال األخيرة وتنفيذها أظهرت أن هؤالء يرتبطون بمجموعة تعيش قيادتها في عين الحلـوة،               
ة في مخيم عين الحلوة، له عالقات مع فتح اإلسالم،          وترجيح أن شخصاً يعرف عن نفسه بأنه أمير القاعد        

  .هو من أعطى األوامر بالتفجيرات وتسهيل الحصول على المتفجرات
  . اإلعالن عن توقيف أربعة شبان بالقرب من المخيم، قيل إنهم كانوا على صلة بمجموعة الشمال-٢
فر إمكانـات بـشرية وماليـة، فيمـا      تعرقُل إنشاء القوى األمنية المشتركة في المخيم بحجة عدم توا -٣

المطّلعون يرددون أن السبب الحقيقي هو عدم توافق القوى الفلسطينية المعنية على مهمات هـذه القـوى                 
  .المشتركة

 ترديد مسؤولين في حركة فتح، فجأة، أن تنظيم فتح اإلسالم لملم أشالءه وجمع شتاته فـي المخـيم،                   -٤
ويقول بعض الفتحاويين إن هناك أكثر من خمسين مقـاتالً          . حمن عوض وانتخب أميراً عليه هو عبد الر     

سابقاً في فتح اإلسالم التحقوا برفاق لهم بقوا في عين الحلوة عندما قرر أهل فتح اإلسالم االنتقـال إلـى                    
  .المخيم، وبعائالتهم التي سبقتهم إلى عين الحلوة، ولم ترصد القوى األمنية أماكن سكنها واتصاالتها

يقلق ناس المخيم، الذين يسبقهم صيت الشغب، من هذه األخبار التي تثقلها التفاصيل فـي المخـيم،                 وإذ  
من لسان إلى آخر فيـه الكثيـر مـن          » المخيم على فوهة بركان   «يبدون شبه متيقّنين من أن تنقّل مقولة        

ثيرة، من التخريب إلى    جسم الفلسطيني اللبيس لبنانياً لتهم ك     «ويقول بعضهم إن أساس القلق هو       . الدالالت
وركيزة األزمة أن الفلسطيني في عـين       . أما النماذج السابقة، فكثيرة، آخرها مخيم نهر البارد       . »اإلرهاب

الحلوة دون مرجعية، ووسط تبادل االتهامات، يتعرى الكل، ويظهرون كل من موقعه كشريك في الجرم                
ه لبعض المخيمات والمربعات األمنية في كثير مـن         واألكيد أن الغطاء األمني الذي يمكن توفير      . المنتظر

المناطق اللبنانية غير متوافر في هذا المخيم الذي يعتبر بعيداً عن األنظار، وتصفية الحسابات يمكـن أن                 
  .تتم فيه دون إثارة إرباك محلي أو إحراج إلحدى القوى السياسية اللبنانية

أولها، أن المشكلة تتعدى المناكفـات القائمـة بـين          . اوثمة في مشهد عين الحلوة تفاصيل يمكن رصده       
لكن ما ال يمكن التحكم به هو الغيرة والطموح عنـد أصـغر             . التنظيمات الفلسطينية، فهذه يمكن ضبطها    

. حيث الكل يعتبر نفسه مرجعية، ويطلب اعتبـاره مفاوضـاً أساسـياً           . ضابط في معظم هذه التنظيمات    
  . عن الفتحاويين عموماًويمكن هنا اإلسراف في الكالم
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ثانيها، وجود رأي عام في عين الحلوة يجمع على رفض اسـتهداف إحـدى المجموعـات اإلسـالمية،                  
، ويبدي تعاطفاً يمكن أن يـصل       »التضخيم غير الحقيقي، مرة لجند الشام ومرة لفتح اإلسالم        «ويستغرب  

بب الذي يحول دون استئصال جميـع       وثمة سؤال يطرح عن الس    . إلى حد التضامن العملي مع أهل الجند      
  .الفاسدين دون استثناء، وتسليم المطلوبين للعدالة، ال جند الشام وحدهم

أما ثالثها، فحقيقة رسختها األحداث، وهي أن كل الحلول األمنية للمخيمات تسقط مـا لـم تتـزامن مـع            
خل عين الحلوة ال يعير أيـةّ       ويفترض أن نأخذ في االعتبار هنا أن من يفجر دا         . خطوات سياسية مؤثرة  

  .أهمية لمن يمثّلون شرعية هنا أو شرعية هناك
هذا كله في الشكل ربما، أما في أساس القراءة السياسية، فثمة من يقول إن هناك تالقياً، قد يكـون غيـر                

واسـعة فـي    » تطهير«مسبوق، بين األجهزة األمنية من جهة وحركة فتح من جهة أخرى، للقيام بعملية              
  .لمخيم على حد وصف أحد المتابعين للملفا

فمن جهة، يعتقد بعض الضباط النافذين في إحدى المؤسسات األمنية أن الجهـد األمنـي علـى طـول                   
األراضي اللبنانية وعرضها هو دون جدوى في ظل بقاء عين الحلوة فالتاً من كل عقال، وتحوله ممـراً                  

إضافة إلى أن معظم    . ية في ضلوعه في نشاط غير قانوني      إجبارياً لهروب كل من تشتبه السلطات اللبنان      
كل ذلك وسـط ضـغوط   . التحقيقات في األحداث األمنية األخيرة تعثرت عند حلقة مخبأة في عين الحلوة     

. دولية تطالب لبنان بتطمينات جدية إلى أمن قوات اليونيفيل التي تعتبر طريق صيدا خط إمـدادها األول                
ادلها دبلوماسيو هذه القوات تؤشّر إلى رصد جدي لنمو الحالة اإلسالمية المتـشددة             ويحكى عن تقارير يتب   

  .في أزقة المخيم
أما من جهة حركة فتح، فثمة من يقول إن سالح الحركة قد تآكله الـصدأ، والعـصب الفتحـاوي يكـاد                   

عمـل عـسكري    تحتاج إلى   » الثورة«من هنا، باتت    . يتالشى، وعمداء الحركة منهكون بمناكفات داخلية     
يحدث صدمة إيجابية في صفوفها، دافعاً في اتجاه ارتفاع صوت فتحاوي واحد ال بضعة قادة ال يعودون                 

وطبعاً، فإن تركيبة المخيمات ال تُبقي أمام فتح لتحقيق هـدف كهـذا إال عـين                . في النهاية يقودون أحداً   
مناوئين لفتح، أنها ترصد بدقة تحركـات       وقد دلّت التفجيرات التي طاولت إسالميين في المخيم،         . الحلوة

  !جمعوا معظم سالحهم من مخازن فتح التي وزعت السالح على عماه... اإلسالميين الذين
  ١٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
   الفلسطينية بين الواقع والتحدياتالفصائلحوار  .٥٠

  عوني فرسخ
 في حوارات باتجاه ضبط     أخيراً الحت في آخر النفق مؤشرات توحي بأن فتح وحماس على عتبة الدخول            

فمن جهة فتح قال عضوها القيادي نبيل       . صراعهما في مواجهة ما يواجهانه وشعبهما من تحديات خطرة        
إجمـاع  "شعث مؤخراً بعدم مطالبة حماس بالتراجع واالعتذار عما قامت به، واالكتفاء بإقامـة حكومـة                

بالدوحـة قبولهـا    " القدس"في مؤتمر   ومن جهة حماس أعلن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل          ". وطني
فضالً عما رشح من أجواء لقاءات القاهرة التي يجريها اللواء عمر سليمان            ". وفاق وطني "بفكرة حكومة   

مما أشاع التفاؤل بقرب انفراج حالة االحتقان القائمة بين الفصيلين الرئيـسيين فـي              . مع ممثلي الفصائل  
ين المحتلة من النهر الى البحـر والـشتات الفلـسطيني العربـي             الساحة الفلسطينية وتداعياتها في فلسط    

  .والدولي
ويقيناً أن كل حريص على حاضر ومستقبل شعب فلسطين وأمته العربية يفرحه ما قد يؤدي النتهاء حالة                 

غير أن الصراع المحتدم بين     . االنقسام الفصائلي الفلسطيني، كما يسره التقاء قياداتها على قواسم مشتركة         
تي رام اهللا وغزة، وإن بدا ذاتياً ويدور حول مواقع في سلطة ال تخرج عـن كونهـا مـن بعـض                      سلط

افرازات اتفاق أوسلو، إال أنه في حقيقته صراع موضوعي بين نهجين متناقضين استراتيجياً فـي ادارة                
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م إنه شديد   ث. والسائرين في ركبه بحكم المصلحة أو الوهم      " اإلسرائيلي "-الصراع مع التحالف األمريكي     
التأثر بالضغوط والمداخالت الدولية واالقليمية، وتأثيرها لدى صناع قرار النظام الرسمي العربي العـام              

  .والفلسطيني منه بصفة خاصة
وال أحسب الضوء الذي يلوح في آخر النفق معزوالً عما يبدو على الصعيد العالمي من ادراك أمريكـي                  

ولية بالقوة لصالح القوى المرتبطة باالدارة واألجهزة األمريكية،        متأخر بفشل سياسة حسم الصراعات الد     
ولكنهـا  ". محور الشر"والتوجه بدالً من ذلك إلجراء تسويات مع القوى التي كانت مصنفة أمريكيا ضمن             

تسويات تستهدف تدجينها بأكثر مما تسلم بالحقوق الوطنية المشروعة للشعوب التي طالمـا عانـت مـن             
وأغلب الظن أن يواجه    . ستغالل والهيمنة االمريكية، والشعب العربي الفلسطيني في مقدمها       استراتيجية اال 

  :ممثلو الفصائل في حواراتهم المقبلة تحديات على أربعة محاور
هل ال يزال الرئيس محمـود      : ، والسؤال "الوفاق الوطني "على محور مهمة ومسؤولية حكومة      : األول* 

 -أي تقبـل باالشـتراطات الـصهيونية        ". حكومة تتيح فك الحـصار     "عباس وفريقه عند دعوته إلقامة    
، وانهاء المقاومة، وااللتزام    "إسرائيل"والمتمثلة باالعتراف ب  " الرباعية الدولية "األمريكية التي تطالب بها     

باتفاقيات فريق أوسلو مع الكيان الصهيوني؟ أم أنهم سيقبلون بأن تكون حكومة ملتزمـة بالعمـل علـى                  
بما فيهـا   . ١٩٦٧تسوية مرحلية تقوم على االنسحاب الناجز من كامل األراضي التي احتلت سنة             تحقيق  

القدس الشرقية واقامة الدولة كاملة السيادة عليها، وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية جدار               
 وكذلك  ١٩٤٩،/١٩٤٨  بعودة الجئي  ١٩٤الفصل العنصري وهدمه استناداً للقرار الدولي، وتفعيل القرار         

   إلى ديارهم، واستردادهم أمالكهم والتعويض عليهم؟١٩٦٧نازحي 
المـسؤولين عـن تنفيـذ برنامجهـا        " الوفاق الوطني "على محور توزيع المناصب في وزارة       : الثاني* 

تفاق ، مقابل اال  "استقالليتهم"إذ تم التخلي عن فكرة وزراء من التكنوقراط والفنيين بدعوى           . المتوافق عليه 
على أن يكون الوزراء من العناصر القيادية للفصائل المشاركة في الحوار ليجسدوا مشاركة فصائلهم في               

وفي هذا ما يدل على ادراك واع انه، برغم ما قد يتمتع به التكنوقراط والفنيون               ". الوفاق الوطني "حكومة  
مالئم لمجتمع يعيش مرحلة التحرر الوطني      المستقلون من كفاءة مهنية وادارية، إال أنهم ليسوا االختيار ال         

وزارات : إال انه من االرجح ان يشتد الجدل حول من يـشغل            . من استعمار استيطاني عنصري اجالئي    
الخارجية والداخلية والمالية واالقتصاد، بما يالئم الواقع المستجد بعد وضوح فشل مسلسل المفاوضـات              

. إرادة شعب الممانعة التاريخيـة والمقاومـة االسـطورية        العبثية، كما عجز حصار الجوع عن استالب        
وبالتالي انفسح المجال للتفاعل مع صناع القرار العربي والدولي حول تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة               

 وعدم مشروعية المستوطنات وجدار العزل العنصري، وتوفير التمويـل          ١٩٦٧باالنسحاب لحدود العام ،   
وعودة التواصـل مـع     " إسرائيل"ة المالية العالمية، وفك االرتباط االقتصادي ب      الالزم في مرحلة االزم   

  .العمق العربي
على محور اعادة بناء أجهزة األمن، والمهمة التي سوف تسند إليها، وهي وإن اشـترط فـي                 : الثالث* 

سياسية بامتيـاز   منتسبيها أن يكونوا مهنيين، إال أنها في واقع الضفة والقطاع المحتلين أجهزة ذات مهمة               
هل هم المواطنون الصامدون في ظل االحـتالل،        : تتصل بالذين سوف تتولى حمايتهم وتأمين مصالحهم        

؟ أخذا باالعتبار أن اتفاق     "الخط األخضر "أم هم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة وداخل ما يسمى           
، وهذا ما ال تزال ملتزمة به أجهـزة         "لإسرائي" "أمن"أوسلو جعل مهمة السلطة األولى واألساسية حماية        

وتكفي االشارة لما تباهى به الوزير رياض المالكي من انجازات حكومة سالم فياض في              . سلطة رام اهللا  
  .منذ أيام" اإلسرائيلية"وزارة الخارجية  الصهاينة لدى حضوره اجتماع حماية أمن

ويرتبط بـذلك تـشكيل     . وبناء مؤسساتها " نيةمنظمة التحرير الفلسطي  "على محور اعادة تفعيل     : الرابع* 
 في الجلـسة التـي      ١٩٩٦المجلس الوطني الفلسطيني، واعادة االعتبار للميثاق الوطني بعد مسخه سنة           

للمنظمة بقرار فصائلي، أم    " اللجنة التنفيذية "فهل سوف تشكل    . حضرها الرئيس األمريكي السابق كلينتون    
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مجلس الوطني الجديد؟ وهل سوف يشكل المجلس على أسـاس          سوف يجري انتخاب أعضائها من قبل ال      
مؤتمر "فصائلية، كما كان يجري سابقاً، أم باالنتخاب في الوطن المحتل والشتات، كما طالب بذلك               " كوتا"

الـذي  " المؤتمر الوطني الفلسطيني  " ثم اعاد تأكيد الطلب      ٢٠٠٦الذي عقد في بيروت ربيع ،     " حق العودة 
؟ وهل سوف تدعم األمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلـب االنتخـاب             ٢٠٠٧عقد في دمشق خريف     

لدى الدول األعضاء المضيفة للفلسطينيين، حتى يكون هناك مجلس وطني أصدق تمثيالً للشعب العربـي               
أم سوف يتواصل تهميش المنظمة الذي جرى في        . الفلسطيني، وبالتالي لجنة تنفيذية للمنظمة أكثر فاعلية      

اتفاق أوسلو، واغتصاب دورها التاريخي من قبل سلطة حكم الذات التي انتجهـا االتفـاق سـيئ                 أعقاب  
  السمعة؟

تحديات أربعة تواجه المتحاورين في مرحلة من أبرز معالمها تراجع الهيبة األمريكية، وسقوط أسـاطير               
لة بقدر ما تتوفر    وهي مرح . التفوق الصهيوني، وصيرورة المقاومة الرقم الصعب الذي ال يمكن تجاوزه         

فيها فرص رفع مستوى المواقف الوطنية الفلسطينية والقومية العربية تجاه الصراع الذي فـرض علـى                
شعب فلسطين وأمته العربية، بمقدار ما تعكس شدة االنفعال والشعور باالستفزاز لـدى صـناع قـرار                 

وهي في التحليل األخير    . جارتها الصهيوني والذين امتهنوا المفاوضات وأثروا من ت       -التحالف األمريكي   
مرحلة غاية في الخطورة تتضاعف فيها المسؤولية التاريخية والوطنية واألخالقية للمشاركين في الحوار،             

  .والراعين له
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  في ضوء مساعي الحوار.. آخر القول التصعيد ضد حماس .٥١

  عدنان سليم أبو هليل
..  رام اهللا أنهم اكتشفوا مخازن أسلحة لحماس وأن هذه األسلحة معـدة لحـربهم              أعلن قادة أجهزة سلطة   

ويأتي ذلك في سياق استهداف طويل ومتعدد األشكال لحركة حمـاس           .. وأنهم قاموا باعتقاالت في الخليل    
عامـة مـن    ) لإلرهاب(وأنصارها وحزب التحرير خاصة والفكر اإلسالمي وما يسمونه المنابع الفكرية           

ت وقتل وابتزاز وتشويه سمعة وانتهاك مساجد ثم أخيرا اعتقال الحرائر من زوجـات وأمهـات                اعتقاال
ما عده المحللون تدهورا نوعيـا فـي المحـددات          .. وأخوات المجاهدين للضغط عليهم وابتزازهم بهن       

أجهزة االستراتيجية والقيم الوطنية وتوجهات التثقيف المعنوي والفكري التي باتت تحكم خطط وتحركات             
السلطة وقناعات واعتبارات قادتها في ظل سيطرة التيار االنقالبي على حركة فتح وعلى المنظمة وعلى               

  .السلطة
استهداف حماس واالستقواء عليها باالحتالل يأتي متزامنا مع حدثين البد من تركيز الضوء عليهما األول               

نية والثاني اعتداءات المستوطنين الصهاينة     الحوارات التي ترعاها مصر في القاهرة بين الفصائل الفلسطي        
 في عكا والتي من المتوقع أن تشمل مدنا أخرى          ٤٨على المدن والقرى الفلسطينية وعلى فلسطينيي الـ        

هل تأخذ السلطة في رام اهللا في اعتبارها ضرورة إنجاح حـوارات القـاهرة ؟               : األسئلة المنطقية هنا  .. 
به ذلك إحداث تغيير إيجابي في العالقة مـع حمـاس علـى مـستوى            وإذا كانت تفعل أليس أول ما يتطل      

خطوات حقيقية تصدر رسالة إيجابية إلعادة الثقة بين الحركتين كما فعلت حماس بمناسـبة العيـد مـن                  
إفراجات عن كوادر فتحاوية في غزة، وزيارة وفدها في الضفة لعباس؟ ثم ما الغاية أو ما هـذا العمـى                    

لتصعيد وفي هذا الوقت بالذات؟ والسؤال اآلخر لماذا نـشط المـستوطنون فـي              السياسي الذي يحركهم ل   
فقد عرفهم  ..  وهو ما لم يجرؤوا عليه من قبل         ٤٨العدوان على أهلنا في القرى والمدن في الضفة والـ          

 يوم كانت أسلحة حماس غيـر مطـاردة مـن الـسلطة             –الشعب الفلسطيني وباألخص في الضفة بأنهم       
كان هؤالء المستوطنون كالفئران ال يجرؤون على المشي العادي مجـرد المـشي فـي               وأجهزتها أقول   
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الحقول الفلسطينية بل كانوا إذا دخل أحدهم إلى بلدة بالخطأ تقوم أجهزة عباس بالبحث عنه وحمايته ثـم                  
  تسليمه للعدو قبل أن تتلقفه حماس والجهاد فتقتالنه أو تساومان عليه؟

لتفاوضي الحواري بمعنى أن كل طرف يريد أن يقنع الطرف األخر بأنه قـادر              قد يقال هذا من التكتيك ا     
لقد فعلوا ذلك دائما وبالتنسيق مـع       : وأقول هنا .. على اإلضرار به فيعمل على رفع األثمان التي يطلبها        

االحتالل ما يؤكد أن القضية تتجاوز التكتيك والحوار، وأنه دور وظيفي يقومون به، وإذا كـان هـؤالء                  
يدون الضغط والتكتيك إلى هذا الحد وأنهم يريدون رفع أثمانهم فلماذا ال يجيدون ذلـك وال يرفعـون                  يج

أثمانهم في وجه االحتالل الصهيوني الذي ال يردون له يدا وال يرجعون له قوال ؟ ثم هل الحالة الفصائلية                   
ار؟ وأخيرا لماذا ال تفعل     باتت تحتمل هكذا مناورات ومغامرات يمكن أن تنسف كل مساعي التفاهم والحو           

حماس مثل ما يفعلون على ما ينالها منهم ؟ وأقول أيضا ال يجوز أن ننسى هنا فضيحة اتفاق ذياب العلي                    
مع الضباط الصهاينة في مستوطنة بيت إيل قرب القدس المحتلة قبل شهر            ) قائد أمن عام جماعة رام اهللا     (

الخليل لحرب حماس ولجم ردة فعلها على تمديد واليـة          من اآلن على نقل سرية من قواته في أريحا إلى           
.. عباس، وال يصح أن ننسى أن ذلك يأتي بعد أسبوع من إعالنهم عن إحباط عملية مقاومة داخل الكيان                   

  . عنصر منهم فعليا إلى منطقة الخليل٧٠٠وال أن نعزل ذلك عن حقيقة وصول الـ
استراتيجية إال أنه في هذا الوقت بالذات ال يمكن         ما يجري في الضفة الغربية من تصعيد ضد حماس هو           

تفجير الحـوار فـي     : فهمه وعزوه إال إلى أمرين آخرين إضافة بالطبع للمقاصد العامة والدائمة؛ أولهما           
القاهرة حتى ال يتوصل لتفاهم وهنا تجب مالحظة أنهم يصعدون وتيرة العدوان لعـل حمـاس تنـسحب              

اب أو إن بقيت تبقى تحت وطأة التهديد واالستهداف حتى آخر لحظـة             وتحمل نفسها مسؤولية هذا االنسح    
ما يهيئ األجواء لتفجير الحوار في أية لحظة ومع أي تصعيد نوعي آخر فالتيار االنقالبـي إنمـا قبـل                    
الحوار ليخرج من حالة الحرج اإلعالمي أمام الرأي العام ثم ليقوم بعد ذلك بوضع العراقيل في وجهـه                  

تطيله وأسباب تعمقه ثم يصبح الخالف هو األصل ويصير حالة ثقافية مبررة ومنطقية وهذا              وإثارة قضايا   
فهم يعتقدون أن بقاء قـوة حمـاس        : أما ثانيهما .. بالضبط وبالتطابق هو مشروع االحتالل قديما وحديثا        

لي فهـم   وبالذات في الضفة سيجعلها في موفق تفاوضي أفضل وسيبقي لها قدرة مناورة مستقبلية وبالتـا              
يهدفون إلى أضعاف المقاومة وإبقائها في أدني مستويات الوجود من خالل تكسير عظامها وإطالـة أمـد       
استهدافها وتصعيب معادلة وجودها واإلساءة لسمعتها وهذا هدف أوسع وأعمق من مجرد تكتيك لـسياسة   

طـاء أيـة إنجـازات أو       أو لكسب حوار، وهنا يجب أال نغفل أيديولوجية االحتالل القائمة على عدم إع            
وهنـا نـرى    .. نجاحات للمقاومة وزعمه بأن المقاومة ال يمكن أن تجر على شعبها إال الدمار والـشر                

بالضبط وعلى التعيين إلى أي مدي تنسجم بل تتطابق أهداف العدو مع تصريحات المدعو ذياب العلـي                 
شر واألذى وأنها صنعت منـه شـعبا        والذي قال عن المقاومة إنها لم تجر على الشعب الفلسطيني إال ال           

  .إرهابيا متطرفا
لم تعد الخالفات بين حماس وبين هذا التيار المتسلط على القرار الرسمي الفلسطيني وعلـى               : آخر القول 

فتح والسلطة مسألة خالفات في الرأي وال حتى في المصالح ولكنها صراعات بقاء وتدافعات وجود على                
ل وبالتالي فال يطمع أن تؤدي هذه الحوارات إلى شيء ذي بال اللهـم إال               نفس قاعدة التناقض مع االحتال    

وذلك بقدر ما يوجب على حماس أن تواجههم وأن تصر علـى الحـوار وأن               .. المزيد من رسائل الفشل   
تجلي مواقفها بقدر ما على كل فتحاوي وطني يحترم شعبه وقضيته أن يشعر بخطرهم وأن يعمل علـى                  

  .محاصرة تيارهم
 ١٦/١٠/٢٠٠٨رق القطرية الش
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  :كاريكاتير .٥٢
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