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  31  :كاريكاتير

***  
  

  ى حكومة ليفني بسبب الخالف على القدس ودعم الشرائح الفقيرة لن ينضم إل"شاس" .1
حكماء "الحاخام عوفاديا يوسف امس بعد مشاورات مع مجلس " شاس"قرر الزعيم الروحي لـ : الناصرة
، عدم االنضمام الى حكومة ليفني بسبب عدم تلبية اثنين من مطالبه )الهيئة العليا للحزب" (التوراة
في بيان انه أصر خالل المفاوضات مع ليفني على )  مقعدا في الكنيست12(زب واوضح الح. الرئيسية

. نقطتين مركزيتين هما دعم الشرائح الفقيرة وضمان عدم طرح قضية القدس للتفاوض مع الفلسطينيين
: ، مضيفا"ال يمكن شراء شاس الذي لن يبيع القدس: "ايلي يشاي في مقابلة اذاعية" شاس"وقال رئيس 

حصل على اي " شاس"ونفى ان يكون ". واذا لبيت مطالبنا فسننضم. س قراره على أساس مبادئنااتخذ شا"
وردت ليفني انها غير مستعدة لدفع اي ثمن . كما تردد، مؤكداً ان قرار الحزب نهائي" ليكود"تعهد من 

د، وانها ونقل عنها مقربون تمسكها باتخاذ قرار بحلول يوم غ. كان من اجل تشكيل حكومة برئاستها
 61، وزير الدفاع ايهود باراك بأنها ال تنوي تشكيل حكومة لن تحظى بدعم "العمل"ابلغت زعيم حزب 

نائبا على االقل، النها ال تريد ان ترأس حكومة مرشحة للتفكك في اي لحظة، ومرهونة بأمزجة قيادة 
  .االحزاب التي ستتحالف معها

" العمل"ختيار بين تشكيل حكومة ضيقة بمشاركة حزب ، سيكون على ليفني اال"شاس"وفي ضوء قرار 
ودعم احزاب اصغر من خارج " التوراة الموحدة"وربما حزب " المتقاعدين"وحزب " ميرتس"وحركة 

الحكومة ومنها أحزاب عربية، أو اعادة التكليف الى الرئيس االسرائيلي غداً، علماً ان اآلراء تختلف 
الذهاب الى انتخابات مبكرة وترك القرار للجماهير، وبين من يؤيد بين من يؤيد " كديما"داخل حزبها 

  .تشكيل حكومة مقلصة
النائب يوسي " ميرتس"كذلك هي الحال بالنسبة الى اآلراء في احزاب اخرى، إذ دعا الرئيس السابق لـ 

" شاس"، مشيراً الى ان قرار "شاس"وتشكيل حكومة من دون " قرار جريء"بيلين امس ليفني الى اتخاذ 
قد يوفر فرصة نادرة لتشكيل حكومة ضيقة تستطيع اتخاذ خطوات ثابتة لطرحها على االسرائيليين خالل 

زبولين اورليف الى الذهاب الى االنتخابات من " المفدال"من جانبه، دعا رئيس حزب . االنتخابات المقبلة
  .اجل اعطاء الفرصة لالسرائيليين لقول كلمتهم وتشكيل حكومة مستقرة

في اي انتخابات مقبلة، اال ان مقربين من ليفني رجحوا " ليكود"ورغم ان استطالعات الرأي ترجح فوز 
ذهابها الى انتخابات مبكرة، متوقعين ان ترتفع حظوظها في الفوز على اساس انها رفضت الرضوخ 

ها المبدئية، الغواء السلطة ولالبتزازات السياسية في سبيل تشكيل حكومة ائتالفية، وتمسكت بمواقف
  .وأعطت نموذجاً لزعامة جديدة في اسرائيل

  25/10/2008الحياة، 
  

   يناقش قانون االنتخابات"المركزي"و "...الوطني"منظّمة التّحرير تعد العام المقبل النتخابات  .2
ني  تعد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطي          : محمد يونس  -رام اهللا   

ودعـت اللجنـة المجلـس       .م فـشل  أالعام المقبل، سواء نجح الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس           
 الشهر  21 االنعقاد في رام اهللا في       إلىالمركزي، وهو جسم وسيط بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني،          

  .المقبل لمناقشة قانون انتخابات خاص للمجلس الوطني
فيذية للمنظمة ياسر عبد ربه في لقاء مع عدد من الـصحافيين فـي رام اهللا ان                 وقال امين سر اللجنة التن    

 المـشاركة الـشعبية ولـيس       أسـاس عادة بناء المنظمـة علـى       إ إلىانتخابات المجلس الوطني تهدف     
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وقـال  . المحاصصة، رافضا مطلب حماس الحصول على حصة في مؤسساتها التمثيلة من دون انتخابات            
 غير ممكن قبل اعترافها بالبرنامج السياسي للمنظمة، علما         أمرماس في المنظمة    ن مشاركة ح  إعبد ربه،   

  حماس ترفض االعتراف ببرنامج المنظمة الذي يطالب بإقامة دولتـين لـشعبين ويعتـرف ضـمنياً                أن
حـصة فـي    (ال يحلم احد بالحصول علـى ذلـك         : "وقال عبد ربه موجها كالمه لحماس      ."إسرائيل"بـ

هل تـسمح  : "وتساءل". يحصل على ذلك من خالل صندوق االقتراع، فهذا حق للجميع اما من   ). المنظمة
 ". يعتـرف ببرنامجهـا؟    أنحماس ألحد بالدخول فيها والمشاركة في انتخابات مجلس الشورى من دون            

وقال ان اللجنة التنفيذية ستعطي الفرصة لحماس في الحوار الوطني للمشاركة في المنظمة علـى تلـك                 
 انتخابات فلـسطينية عامـة تـشمل        إجراء إمكان إلى، مشيرا   )نتخابات واالعتراف بالبرنامج  اال (األسس

  .الرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني في الوطن والشتات
 سـحب  إلـى  سيؤدي أمراًويرى عبد ربه في مشاركة حماس في المنظمة من دون االعتراف ببرنامجها   

 للمنظمة في مسيرتها الوطنية الطويلة التـي        األهم ما يعتبره االنجاز     االعتراف الدولي من المنظمة، وهو    
  . عاماًأربعينزادت عن 

  25/10/2008الحياة، 
  

   الترشح للرئاسة الفلسطينيةأو إنشاء منظمة بديلة نيته ينفي القدومي .3
 الـدعوة    نفى فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يكون بصدد            :دمشق

إلى إنشاء منظمة بديلة، مؤكدا أن هناك حاجة إلى تطوير منظمة التحرير وإعادة هيكلتها لتـصبح أكثـر        
تمثيال لكل قوى وشرائح الشعب الفلسطيني، وذلك في إشارة واضحة إلـى حركتـي حمـاس والجهـاد                  

ي ستعقد في القـاهرة     اإلسالمي، كما شدد القدومي على أهمية الحوار الوطني والمصالحة الفلسطينية الت          
الشهر القادم، مشيرا إلى أنه التقى عددا من القيادات الفلسطينية في دمشق، ولكن لم يشمل ذلك أيـا مـن                  
قيادة حماس، كما نفى أن يكون مرشحا للرئاسة الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هـو صـاحب                 

  .القرار
  25/10/2008الوطن، قطر، 

  
  قة لحماس بتحديد موعد أي انتخاباتعال ال: أحمد عبد الرحمن .4

أكد أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الفلسطيني والناطق الرسـمي لحركـة            :  عبد القادر فارس   -غزة  
، بتحديد موعد أي انتخابـات علـى الـساحة          "ال من قريب وال من بعيد     "فتح أن ال عالقة لحركة حماس       

أن هذه المسألة تحديدا هي من اختـصاص الـرئيس          الفلسطينية سواء أكانت رئاسية أم تشريعية، مؤكدا        
وقال في تصريح صحفي إن حماس تحشر أنفها في مثل هذه القضايا من أجل المنـاورة فقـط،                  . عباس

ينـاير  / الثاني كانونتدعي أن لديها أوراقا يمكن أن تناور بها كمسألة االستحقاق الرئاسي في التاسع من               
وحول مشروع االتفـاق    . الرئاسة لموعد االنتخابات التشريعية القادمة    من العام المقبل، أو أن تستمر مدة        

الذي طرحته القاهرة على الفصائل قال إن الوثيقة المصرية تشكل أساساً صالحاً الستئناف الحوار بـين                
الفصائل والقوى الفلسطينية، ومن الضروري جدا أن تتم بلورة وتحديد الخطوط العامة لهذا الحوار وذلك               

  .ولة الحوار التي ستدعو لها مصر بداية الشهر القادمعبر طا
وحول الحديث الذي تتناوله حماس فيما يخص دخولها إلى منظمة التحرير وإجـراء التعـديالت علـى                 
المنظمة، أكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلـسطيني، وأن برنامجهـا هـو               

كن ألي فصيل فلسطيني أن يدخل تعديال على برنامجها األساسـي أو  البرنامج الوطني الفلسطيني، وال يم   
أما إذا كانت حماس ال تريـد       "البرنامج الوطني الذي تتبعه، الن المنظمة معترف بها عربيا ودوليا وقال            

دولة فلسطينية فهذا شأنها، ألن أغلبية الشعب الفلسطيني تناضل من أجل إقامة دولة فلسطينية، والمـسألة                
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طرحها حماس ليست مسألة المنظمة، متسائال إن كان لحماس أولوية أخرى غير الدولة الفلسطينية              التي ت 
  .المستقلة؟

  25/10/2008 ،عكاظ
  

  السلطة تبدأ بنشر قوات أمن في الخليل .5
 رجل أمن في محافظة الخليـل       500 مؤلفة من    أمنية بنشر قوة    أمس شرعت السلطة الفلسطينية     :رام اهللا 

إن السلطة شـرعت منـذ      " الحياة"وقال مسؤول امني فلسطيني لـ      . رائيل في هذا الشأن   بعد اتفاق مع إس   
 نشر القـوة جـاء      أن في مناطق مختلفة من المدينة والمحافظة، مضيفا         األمنية في نشر القوة     أمسمساء  

 "إسـرائيل "بطريقة غير معلنة لتجنب االحتكاك مع المستوطنين في الخليل الذين عارضوا االتفاق بـين               
  . الفلسطينية في مناطق من المدينة ال يقيم فيها المستوطنوناألمنويقتصر انتشار قوات  .والسلطة

  25/10/2008الحياة، 
  

   في الخليلاألمن الستالم  استعداداًباألردن أمريكي في معسكر ها تدريباتينهت الثانيةالكتيبة  .6
ـ    كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، ا      :زهير اندراوس  -الناصرة   القـدس  "لجمعة في حديث خاص ل
 إشـراف  تحـت    األردن الوطني فـي     األمن أفراد، النقاب عن التدريبات العسكرية التي يجريها        "العربي
 الفلسطيني انهـوا    األمن عنصر من    700ن  أوقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،          .أمريكي

معـسكر هـو    الن  أ، بالقرب من عمان، مؤكدا       التدريبات المكثفة في معسكر الموقر الدولي      أيامقبل عدة   
التدريبات : ضاف قائال أو .jbtk على نفقتها الخاصة ويسمى باللغة االنكليزية        امريكأ أقامتهمعسكر دولي   

  . أردنيينتمت من قبل رجال امن 
ن أ بعـد    األردن كيث دايتون، قرر نقل العناصر للتدريب فـي          األمريكين المنسق   أوكشف النقاب عن    

 األمـن جحوا في السيطرة على مدينة نابلس في الحملة التي قادتها حكومة فياض، وتمكنوا من فـرض                 ن
 .، التي تعارض العملية الـسلمية     األخرى القوة العسكرية لحماس والتنظيمات      وإخمادوالنظام في المدينة    

 أمـا ر، ابن مدينة غـزة،      ن قائد الوحدة الفلسطينية المختارة هو المقدم الركن سعيد النجا         أكد المصدر   أو
وزاد قائال ان الوحدة المختارة تسمى الكتيبة الخاصة الثانيـة، وهـي             .نّهم جميعا من الضفة   إالعناصر ف 

 األمـن  تأهيـل قـوات      إلعـادة  خُصصت   أمريكية بأموال سيارة، تم شراؤها     145كتيبة محمولة، تملك    
  .الفلسطينية في الضفة

 من المستويين السياسي    األوامر لتلقي   األردنانية ينتظرون اليوم في      المصدر ان عناصر الكتيبة الث     وأكد
 إلـى  هو نقلهـم     إعادتهم الفلسطينية، الن الهدف من      األراضي إلى في السلطة الفلسطينية للعودة      واألمني

 هناك، خصوصا وان الخليل والقرى التي تحيط بها، تعتبر مـن            األمنالخليل وضواحيها للسيطرة على     
  .اقل التابعة لحركة حماس، على حد تعبيره المعأهم

 بالعمـل فـي    أيـضا داء الوحدة المحمولة، والتي قامت      أ ب أعجبوا اإلسرائيليينن  أ إلى المصدر   أشاركما  
ن ايهود باراك، الذي    أ وحكومة فياض، مؤكدا     اإلسرائيليةمدينة جنين، وفق االتفاق الذي تم بين الحكومة         

 والنظام  األمن الفلسطينية في تثبيت     األمنية األجهزة بقدرة   إعجابه، عبر عن     جنين إلىقام مؤخرا بزيارة    
  .واالستقرار في المدينة

 إسـرائيليين  التصريحات الصادرة عـن مـسؤولين        إلىوفي معرض حديثه تطرق المسؤول الفلسطيني       
 ان هذا الكالم عار      في الضفة الغربية، وقال    أيضا األخيرةوالقائلة ان قوة حركة حماس تنامت في اآلونة         

 التابعة للحكومة الفلسطينية قادرة على ضبط االمور في الضفة الغربيـة،            األمنعن الصحة، وان قوات     
 . والنظام في مدينتي نابلس وجنين، على حد وصفهاألمنواكبر دليل على ذلك، فرض 

  25/10/2008القدس العربي، 
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  العاجل لحماية المقدسات في فلسطينالتحرك  بنسلميمالعرب والتطالب وزارة األوقاف  .7

طالبت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة، األمتين العربية واإلسالمية بضرورة             :غزة
  .التحرك العاجل والسريع لحماية المقدسات اإلسالمية في فلسطين

  25/10/2008الخليج، 
  

   بداية اقتالع وليس انتفاضة ثالثة "إسرائيل"لـ سيكون "األقصى"عمل ما ضد : أسامة حمدان .8
حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤولها في لبنان اسامة :  محمد أبو خضير-القدس 

ان عمال ما ضد المسجد االقصى المبارك، سيكون السرائيل بداية اقتالع وليس بداية "حمدان، من 
 مزحة، نحن مستعدون الن نستشهد جميعا يجب ان يفهم هؤالء ان االقصى ليس: "وقال". انتفاضة ثالثة

اذا اعتدي على األقصى سيجدون انفسهم مضطرين للتعامل مع كل . من كل ابناء االمة من اجل االقصى
  ".المسلمين الذين سيكونون على استعداد للدفاع عن االقصى بأرواحهم قبل أرواح أبنائهم وأموالهم

وضوع االعتراف باسرائيل ال يمكن ان يكون من ان م"، " الراي"واكد حمدان في حديث خاص بـ 
جانب حماس وال يمكن ان نعترف بان هذه األرض اسرائيلية، فما الفرق ان يعترف احد باسرائيل وان 

هذا المبدأ يجب اال يخترق على المستويين ... يعترف بحكومة أميركية في العراق وغيرها من االماكن
  ".الدولي والعربي

ان الواليات المتحدة وضعت نفسها في "سرية بين حماس والواليات المتحدة، ذكر وحول االتصاالت ال
قفص ووضعت حماس على الئحة االرهاب وقطع االتصاالت، واآلن الواليات المتحدة نادمة على ذلك 

."(...)  
الحل الوحيد ان تكون هناك دولة فلسطينية على ارض : " حمدانقالل حماس حل الدولتين، وحول قبو

الذي قيل انه ال ) االسرائيلي(تخيل ان هذا الجيش : "وتابع". طين وان يعود اليهود من حيث جاؤوافلس
يقهر، اليوم يعجز عن مواجهة مجموعات فلسطينية مقاومة وبضعة آالف من المجاهدين، ويعجز عن 

رات الى النيل، اسرائيل كانت تقول انها من الف(...) اختراق شعب ومجتمع بالقوة والجدار يحاول تمزيقه 
واالسرائيلي يقول، . البعض يقول حق العودة غير ممكن... اليوم  قادتها يقولون انه حلم لم يعد ممكنا

اسرائيل الكبرى غير ممكنة، بمعنى اننا نشهد هزيمة للفكرتين لفكرة التسوية وفكرة تمدد اسرائيل التي 
قلل من مخاوف من يأتي اليها مهاجرا، وتقول له كانت تقتلنا وال تزال اليوم تتقوقع وراء الجدار، لكي ت
  ".اننا نحميك بهذا الجدار هذا التقوقع بداية النهاية السرائيل

 لم تحقق إسرائيل انتصارا، هزمت في لبنان، وهي كل يوم تهزم في 1985ان منذ العام "واكد حمدان، 
  ".فلسطين

  23/10/2008الراي، الكويت 
  

  على الفلسطينيين" تشكل خطرا"التهدئة ..  بوقف التفاوضلبنطا: الجهاد في ذكرى الشقاقي .9
نظمت حركة الجهاد االسالمي امس الجمعة مهرجانا جماهيريا كبيرا في مدينـة   :غزة ـ اشرف الهور 

خانيونس جنوب قطاع غزة احتفاال بالذكرى الثالثة عشرة الغتيال الدكتور فتحي الشقاقي االمـين العـام                
  .للحركة

الف من انصار ومؤيدي الحركة في المهرجان الذي اقيم على ارض اسـتاد مدينـة               وشارك عشرات اال  
  .خانيونس الرياضي جنوب القطاع
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وقف كافة  "وخالل المهرجان طالب الشيخ نافذ عزام القيادي البارز في الجهاد الرئيس محمود عباس بـ               
مع اسرائيل، التـي    " تقييم شامل  "، كما دعا التنظيمات الفلسطينية الى اجراء      "اشكال التفاوض مع اسرائيل   

  ".لم تحقق شيئا للفلسطينيين"قال عنها انها 
ان حركة الجهاد تتمسك بحقها في المقاومة وتؤكد رفضها لمسيرة التسوية وتطالـب بوقـف               "وقال عزام   

  ".المفاوضات مع العدو الصهيوني
التهدئة بعد اربعة شهور باتت     هذه  "واضاف خالل حديثه عن التهدئة المبرمة مع اسرائيل في قطاع غزة            

تشكل خطرا حقيقيا على مسيرة الشعب الفلسطيني ولم تحقق له اال مزيدا من االنقسام والـصراع ولـم                  
  ".يلمس منها اية آثار ايجابية

الهادفة النهاء االنقسام الفلسطيني الـداخلي التـي تـسلمتها          " مسودة المقترحات المصرية  "واكد عزام ان    
  ".ابلة للنقاشق"الفصائل مؤخرا 

، وطالب طرفي الخالف الفلسطيني فتح وحماس بـ        "تسهيل اجواء الحوار في القاهرة    "ودعا الفصائل الى    
  ".تحييد المؤسسات الخدماتية من المناكفات السياسية وحماية المقدسات"

قفـة  ، وطالـب بو   "صمودهم امام المستوطنين  "واشاد عزام بموقف الفلسطينيين من اهالي مدينة عكا لـ          
  .عربية واسالمية

حـضور  "وقال   ".بمثابة استفتاء شعبي للحركة   "داوود شهاب ان المهرجان     " الجهاد"واعتبر الناطق باسم    
الجميع يقول ان حركة الجهاد حاضرة بمقاومتها والتي كانت اخرها عملية بلدة قلنـسوة داخـل الخـط                  

، " والوئام وطي صفحة التشرذم والفرقـة      الوحدة"ودعت الحركة في بيان لها الفلسطينيين الى        ". االخضر
  ".يوما للوحدة"مطالبة بضرورة جعل ذكرى استشهاد الشقاقي 

  25/10/2008القدس العربي 
  

  وثيقة الحوار الشّامل قاعدة جّيدة مطروحة للمناقشة وليس للتّنفيذ:  في حماسقيادي .10
وثيقة الحوار الشامل التي سلمتها إن " الحياة"قال قيادي في حركة حماس لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 

مصر الى الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، مطروحة للمناقشة وليس للتنفيذ، معتبرا أنها قاعدة جيدة 
  ".ال أحد يرفضها"للحوار والتوافق وتتناول بنوداً ايجابية مهمة و 

، "اتنا على طاولة الحوارسنذهب إلى الحوار في التاسع من الشهر المقبل، وسنقول مالحظ: "وأضاف
مشيراً إلى أن هناك بنودا في حاجة إلى إيضاح وتفصيل، وهناك بنود أخرى في حاجة إلى ربط وتوثيق 

  .وتعريف أيضا
ورأى القيادي الذي رفض ذكر اسمه أن إقالة الرئيس محمود عباس لرئيس جهاز المخابرات توفيق 

وقال إن من . منية نافذة داخل السلطة الفلسطينيةالطيراوي، جاءت على خلفية صراعات بين شخصيات أ
لن يجدوا من يحميهم " دايتون األمنية"يراهنون على األميركيين واإلسرائيليين ويعملون على تنفيذ خطة 

ألن األجندات الخارجية والمصالح الخاصة تتحول وتتغير، داعياً قيادات األجهزة األمنية الى التمسك 
ي كي يحصلوا على الحماية الحقيقية ألنهم حينذاك سيكونون محصنين بدعم بمصالح الشعب الفلسطين

  .شعب قوي
  25/10/2008الحياة، 

 
 حماس تقبل بالحوار الشامل لكنها لن تتخلى عن التفاوض الثنائي: مشير المصري .11

م حركة أكد مشير المصري النائب في البرلمان الفلسطيني والناطق الرسمي باس:  محمد عبد اهللا-القاهرة 
حماس استعداد الحركة القبول بالحوار الفلسطيني الشامل في الموعد الذي تحدده القيادة المصرية لكنه 
عبر عن عدم استعداد الحركة للتخلي عن الحوار الثنائي مع فتح، وقال في حوار خاص لـ الشرق إن 
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شكالت حقيقية يعرفها الجميع حركة حماس ال تريد الحوار الثنائي لمجرد اللقاء مع فتح لكن ألن هناك م
 .بين الحركتين

حماس ال تخشى أن تلتقي بالفصائل الفلسطينية األخري التي وصفها بأنها أنصاف أرقام : وقال لـ الشرق
عشرية تستقوي بها فتح للهروب من استحقاقات الحوار، مشددا علي استعداد حماس للمرونة الكافية في 

 .قيق آمال الشعب الفلسطيني في وحدة القرار والمصيرسبيل إنجاح الحوار الفلسطيني وتح
 25/10/2008الشرق، قطر،

  
 ال بديل أمام الفصائل سوى االتفاق وإنهاء االنقسام: جبهة اليسار في محافظة رفح .12

أكدت جبهة اليسار في محافظة رفح بأن ال بديل أمام الفصائل الفلسطينية التي :  نادر القصير-رفح 
من نوفمبر القادم في القاهرة، سوى االتفاق فيما بينهما وعالج كافة المشاكل العالقة ستجتمع في التاسع 

من اجل إنهاء حالة االنقسام الداخلي التي أنهكت الشعب الفلسطيني وأضرت بقضيته الوطنية بصورة لم 
 .يسبق لها مثيل

 والديمقراطية وحزب جاء ذلك خالل اجتماع نظمته كوادر جبهة اليسار التي تضم الجبهتين الشعبية
من جانبه  .الشعب في قاعة نادي خدمات رفح، بحضور حشد من أعضاء وكوادر الفصائل المذكورة

أشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم، بأن األوضاع المأساوية التي يعانيها الشعب 
معتبرا بان الجميع في الفلسطيني اليوم ال تحتمل أي مواقف غير مسؤولة وعبثية من أي طرف كان، 

 .مركب واحد
 25/10/2008الحياة الجديدة 

  
  مؤتمر الحوار الفلسطيني سيقّر الورقة المصرية للمصالحة: الديمقراطية .13

قالت الجبهة الديمقراطية امس إن مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقـده فـي              :  د ب أ   -غزة  
وأكد صالح   .يقر ثالث قضايا مهمة إلنهاء االنقسام الداخلي      التاسع من تشرين الثاني المقبل في القاهرة س       

مؤتمر الحـوار الـوطني سـيقر       " زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحفي مكتوب إن         
وقال زيدان ، الذي كان آخر       ".الوثيقة التي قدمتها مصر بعد أن يتم إجراء التعديالت عليها بشكل جماعي           

دة المصريين المسؤولين عن ملف الحوار الفلسطيني ، إن الوثيقة ستصدر في            مسؤول فلسطيني يلتقي القا   
وأضاف أن المجتمعين في القاهرة سيقرون خالل المؤتمر جداول          .شكلها األخير بموافقة جميع الفصائل      

 .زمنية واضحة النتهاء عمل اللجان وموعد البدء في التنفيذ
  25/10/2008الدستور، 

  
  عامل أساسي لنجاح مساعي الحوار  موقف السياسي داخل فتحوحدة ال: المصريمشير  .14

أعرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس مشير المصري في تصريحات خاصة : غزة
عن قلقه من التداعيات السلبية لتباين مواقف حركة فتح من جهود المصالحة الوطنية " قدس برس"لـ

 بقلق شديد التضارب الواضح في مواقف قيادات فتح نحن نتابع: "المبذولة حاليا من مصر، وقال
واالختالفات الحادة بين قياداتها حول التطورات السياسية في الساحة الوطنية، وخصوصا ما يتعلق 
بمسألة الحوار الوطني، نحن قلقون من هذا التناحر والتصارع في المواقف على مجريات الحوار في 

ا ووطنيا وتنظيميا وإداريا، ألننا نريد أن نحاور فتح موحدة، ذلك أن القاهرة، ونتمنى أن تتوحد فتح فكري
، على حد "التجربة أثبتت أن خالفات فتح الداخلية تؤثر على المشروع الوطني وعلى التوافق الوطني

  .تعبيره
 24/10/2008قدس برس
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   كادر1200ينجح بتقليص عدد المشاركين في مؤتمر فتح السادس الى "  القديمالحرس" .15

سيطر جو من الخالف الشديد بين القواعد التنظيمية لحركة فتح، في اعقاب تحديد              :ـ اشرف الهور   غزة
اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها االخير مساء الخميس عدد االعضاء الذين سيحق لهم المشاركة               

" جيل الـشباب  "شعر   مشارك من الداخل والخارج، بعد ان        1200في المؤتمر العام السادس للحركة بـ       
بخيبة امل كبيرة، كونهم كانوا يدفعون باتجاه مشاركة باعداد اكبر في هذا المؤتمر الغائب منذ عـشرين                 

  .عاما
  .وكان اجتماع المركزية مساء الخميس شهد صدامات بين الرئيس محمود عباس واعضاء اللجنة

عاد قرار المركزية بتحديـد عـدد       وليس فقط على مستوى اللجنة المركزية وصل الخالف، فسرعان ما ا          
، الذي  "الحرس القديم " عضو في المؤتمر السادس الخالف بين فريقي فتح المختلفين           1200المشاركين بـ   

الذي ينتمي له عد كبير مـن       " جيل الشباب "يسيطر على اللجنة المركزية، واللجنة التحضيرية للمؤتمر، و       
ان البرغوثي، ومحمد دحالن، وقدورة فارس وغيرهم،       اعضاء المجلس الثوري لفتح في الداخل مثل مرو       

ان يسجل اولى النقاط لصالحه في مرمـى الخـصم          " الحرس القديم "الى الدائرة االولى، بعد ان استطاع       
الشاب حين خرج بقرار من اللجنة المركزية التي حددت عدد المشاركين وفق ما يطلب، خالفـا لطلـب                  

، وهو ما اوجد بينهم جوا من القلق وتوجـسا مـن            3500زيد عن   الشباب الذين دعوا لمشاركة اوسع، ت     
  .االجتماع القادم للجنة المركزية الذي حدد بداية الشهر المقبل لتحديد مكان عقد المؤتمر

واعرب عدد منهم عن خشيته ان يلجأ اقطاب اللجنتين المركزية والتحضيرية الستـصدار قـرار بعقـد                 
 ليكون هذا القرار بمثابة نهاية جيل يمثـل غالبيـة اطـر الحركـة               المؤتمر خارج المناطق الفلسطينية،   

  .المتواجدة غالبيتها في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
اجتهاد طرفي الخالف الفتحاوي في الدفاع عن افكارها تجاه عقد المؤتمر الذي غاب عشرين عاما، تخلله                

  .سرد حجج، ودالئل، دوفع عنها بقوة
، "القدس العربـي  "، دافع عبد اهللا االفرنجي عضو اللجنة المركزية خالل اتصال مع            "الحرس القديم  "فمن

عن القرار الذي حدد عدد االعضاء، وقال ان القرار تم بحضور الرئيس محمود عباس زعيم التنظـيم،                 
مكـن ان   ال ي "ورفض بشدة االعتراض على عدم توسيع المشاركة كما يطالب مروان البرغوثي، وقـال              

، عازيا السبب في ذلك الى ان توسـيع المـشاركة يفقـد توصـيف               "نزيد عدد المشاركين عن هذا العدد     
، يصعب فيها الخروج بقـرارات وانتخابـات        "جمهرة كبيرة "االجتماع على انه مؤتمر، ويجعله كما قال        

  ".تعيد القوة لبناء الحركة"
، كون  "تيار الشباب "ركية الشابة على انها تمثل      ورفض االفرنجي التوصيف الذي يطلق على الكوادر الح       

، مشيرا الى ان غالبية قيادات الحركة فـي         " من الشباب  1200غالبية من يحق لهم المشاركة من الـ        "ان  
االقاليم الذين جرى انتخابهم مؤخرا هم من فئة الشباب، متخذا من المؤتمر االخيـر للحـزب الـشيوعي                

 مليون شـخص، وان  72ه، حين قال ان عدد اعضاء هذا التنظيم يبلغ      الصيني سندا في تدعيم وجهة نظر     
  . شخص فقط1700عدد من شاركوا في المؤتمر االخير له كان 

، لكنهم لهم وجهـة     )يقصد تيار البرغوثي ودحالن   (هؤالء ال يشكلون جيل الشباب      "وقال في سياق حديثه     
  ".ضبط لها الجميعقواعد يجب ان ين"له " جيل الشباب"، معتبرا ان "نظر خاصة

  .ورأى انه ال يحق الي شخص ال تكتب له المشاركة ان يقول ان المؤتمر استثنى هذا الجيل
اللجنة المركزيـة القادمـة     "وزاد االفرنجي من دفاعه عن المقترحات التي تتبناها اللجنة المركزية بقوله            

  ".سيكون معظم اعضاؤها من جيل الشباب
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، بقولـه ان    "القدس العربـي  "من الضفة الغربية لـ     " جيل الشباب "اب  من الطرف االخر تحدث احد اقط     
من تحديد عدد المشاركين لم يحدد بعد، وان االمر يحتاج الى نقاشات موسعة، غير انه               " الرؤية والموقف "

  .، حسب وصفه"التقليص"هاجم قرار 
ـ        "ورأى ان غياب عقد المؤتمر لعشرين عاما مضت          ى توسـيع عـدد     تلزم اخذ القرارات فـي فـتح ال

  ".المشاركة
يستعدون لعقد سلسلة اجتماعات تجمع قيادات من كـال         " جيل الشباب "ان اقطاب   " القدس العربي "وعلمت  

الفريقين من الضفة الغربية وقطاع غزة للخروج بموقف موحد، وربما مذكرة حركية ترفع للرئيس عباس               
عوا الى عقده في الداخل، كـي يؤكـدوا ان   للتعبير عن رفضهم للخطوات التي اتخذت لعقد المؤتمر، وتد      

في عضوية المجلس الثوري مثل     " جيل الشباب "انعقاد المؤتمر في الخارج، يعني ان فرص بقاء اعضاء          
مروان البرغوثي ومحمد دحالن وقدورة فارس وحسام خضر واخرين كثر ستكون ضـئيلة، وسـتكون               

، لصالح الطرف االخر الـذي سـيتهيأ        "ملمعدومة بالكا "فرص حصولهم على عضوية اللجنة المركزية       
  .وقتها لالمساك بكل االوراق التي تضمن بقاءه بشكل اقوى في اطر الحركة العليا

، "تجاهل مشاركة كوادر القطاع في المـؤتمر      "عبر عن تخوفه من     " جيل الشباب "الجيل غير القيادي من     
  . كزية في حال تم االمرحال تم منعهم من حماس، مؤكدا عدم وجود بدائل عن اللجنة المر

  25/10/2008القدس العربي 
 

 ينتقد تصريحات القدومي حول شرعية السلطة الفلسطينية بلعاوي .16
" غير المـسئولة  " انتقد حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الجمعة التصريحات             :رام اهللا 

  .و مع إسرائيل وقيام السلطة الفلسطينيةألمين سر الحركة فاروق قدومي التي انتقد فيها اتفاقية اوسل
منظمة التحرير الفلسطينية هـي الـشرعية،       "وقال بلعاوي، في بيان صحفي وزع على الصحفيين ، إن           

والسلطة الوطنية أيضا شرعية، ألن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الذي قرر إنشاءها              
  ".ك باإلجماعفي اجتماع حضره قدومي وتم التصويت على ذل

لم يعترف بأوسلو لكن اتفاقية أوسلو خضعت للتصويت بدءا         ) قدومي(صحيح أن األخ أبو لطف      "وأضاف  
باللجنة المركزية لحركة فتح، ثم بالمؤسسات الوطنية الفلسطينية األخـرى، وجـاء التـصويت لـصالح                

  ".االعتراف بأوسلو ولهذا أصبحت قرارا وطنيا ملزما
ار الموافقة على اتفاقية أوسلو صدر قرار آخر من المجلس المركزي الـذي اجتمـع    وبعد قر " وتابع قائال 

مباشرة وقرر إنشاء وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، واستنادا لهذا المبدأ نصبح جميعا معنيين باتفاقية              
  ".أوسلو وبالسلطة وبكل ما ينتج عنها تنظيميا وسياسيا ووطنيا

 24/10/2008القدس،فلسطين،
 

  ندعو لفتح ملف اغتيال القائد ابو عمار : تائب شهداء االقصى السرية في الضفةك .17
قيادة السلطة الفلسطينية " كتائب شهداء االقصى السرية في الضفة الغربية"طالب بيان موقع باسم 

بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بالبدء فوراً بفتح ملف تحقيق وفاة الرئيس الراحل ياسر 
مشيرة إلى أن ما حدث للقائد العام وللرئيس الفلسطيني المنتخب عملية اغتيال مقصودة واضحة  .عرفات

 بفتح ملف دولي للتحقيق وكشف مالبسات اغتيال الرئيس أو وطالبت الكتائب. بعد سجنه في المقاطعة
 . عمار على غرار التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري

 24/10/2008، 48عرب
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   فلسطينية الحياء الذكرى الرابعة لوفاة عرفات بمهرجان جماهيري وطابع بريدي ستعداداتا .18
تجرى االستعدادات الفلسطينية الحياء الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الفلـسطيني           :ـ وليد عوض   رام اهللا 

 طـابع   الراحل ياسر عرفات بتنظيم مهرجان جماهيري تلقى فيه الكلمات الخطابية اضافة الـى اصـدار              
  . بريدي

ودعت اللجنة المركزية لفتح ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمخيمات إلى إحياء الـذكرى               
وقررت المركزية إحيـاء هـذه      ". الستشهاد رمزنا وقائدنا وزعيمنا الرئيس الشهيد ياسر عرفات       "الرابعة  

 حيث يتحدث فيه الرئيس محمـود        في مدينة رام اهللا    11/11/2008المناسبة في مهرجان جماهيري يوم      
 .عباس وممثلو القوى والفصائل والقطاعات الجماهيرية

  25/10/2008القدس العربي، 
  

  " فتح االنتفاضة"الد العملة ينشق عن خأبو  .19
حركـة فـتح ـ    "انشقاقها رسمياً عن ) جماعة أبوخالد العملة(أعلن التيار الوطني الديمقراطي الفلسطيني 

وقـال التيـار   . بعد انشقاق في الخفاء استمر أعوامـاً      ) أبوموسى( العقيد سعيد موسى     بزعامة" االنتفاضة
فشل جميع المحاوالت المخلصة من أجل الحفاظ على وحدة حركة          "الوطني الديمقراطي في بيان إنه بعد       

  ". فتح االنتفاضة، من أجل الحفاظ على تاريخها، تاريخ موقف فتح، وتاريخ شهدائها ومناضليها
وقوفه إلى جانب مؤسسه وقائده األخ المناضل أبوخالد العملة، ويعلن أنه رمزه األول، وأن              "ن التيار   وأعل

لم تعد له أي صـلة بمـا يـسمى قيـادة فـتح              "كما أعلن أنه    ". غيابه الراهن ناجم عن أحواله الصحية     
  ". االنتفاضة

 25/10/2008البيان، اإلمارات، 
  

 ه شاليت يتسلّم رسالة من عائلت: حماس .20
أعلنت حركة حماس أمس أنها سلّمت الجندي االسرائيلي األسير لديها جلعاد شاليت رسالة : أب، ا ف ب

 .٢٠٠٦من عائلته، هي األولى من نوعها منذ أسره في حزيران " شخصية"
وقال المتحدث باسم حماس أيمن طه إن شاليت تسلم الرسالة الشهر الماضي، مضيفا أن نوام، والد 

ر، كان قد سلم الرسالة الى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي سلمها بدوره الى قطر الجندي األسي
  .التي أوصلتها الى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، قبل أن تُنقل الى قادة حماس في غزة

 25/10/2008السفير، 
  

 تالل  باراك  بخصوص عزل االسرى تعبر عن إفالس  حكومة االح تصريحات: برهوم .21
قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس إن تصريحات وزير الجيش : معا وكالة –غزة 

 ".رعناء"االسرائيلي أيهود باراك بخصوص نيته اتخاذ قرار بعزل السرى والتضييق على عائالتهم 
نسخة عنه ان تلك التصريحات تعبر عن إفالس وتخبط حكومة " معا"وأضاف برهوم في بيان وصل 

وأشار ان سياسة االحتالل لن  .تالل في معالجة الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف الجندي شاليطاالح
تجدي نفعاً في إصرار حركة حماس على ضرورة إطالق سراح األسرى الفلسطينيين بشروط الفصائل 

، حسب ستجعلها أكثر تماسكاً بشروط الحركة"العنصرية"األسرى، موضحا ان مزيدا من هذه الممارسات 
 .تعبيره

 25/10/2008الحياة الجديدة، 
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  تحماس ترحب بوساطة عضو كنيست عربي في صفقة شالي .22
أعرب مسؤولون كبار في حركة حماس عن ترحيبهم بوساطة عضو الكنيست : عبد القادر فارس  - غزة

سمي من العربي الشيخ عباس زكور في موضوع الجندي جلعاد شاليط، لكنهم بالمقابل طالبوا بتخويل ر
الصادرة " بانوراما"وقالت صحيفة . قبل الجانب اإلسرائيلي للشخصيات التي ترغب في دخول قطاع غزة

 إن اتصاالت حثيثة تجرى في هذه األيام 1948باللغة العربية بمدينة الناصرة في األراضي المحتلة عام 
لية ناشطة في موضوع وهو رئيس حركة إسرائي" ماغين داهاري"حول موضوع شاليط، مشيرة الى ان 

جلعاد شاليط قد توجه إلى النائب زكور بطلب التوسط بين حركته وبين حركة حماس في غزة، وذلك 
لعقد اجتماع داخل قطاع غزة يجمع بين الطرفين وبحضور ووساطة النائب زكور لبحث السبل واآلليات 

 . الكفيلة بتقدم موضوع جلعاد شاليط
 25/10/2008عكاظ، 

  
   من أنصار الحركة في الضفة الغربية 8هزة األمنية الفلسطينية تعتقل األج: حماس .23

، إن األجهزة "قدس برس"، وصل )23/10(قالت حركة حماس في بيان أصدرته الخميس : رام اهللا
  .  من أنصار الحركة في الضفة الغربية8األمنية الفلسطينية اعتقلت 

 24/10/2008قدس برس
  

  في العراق" جاسوسا أمريكيا"أبو نضال كان : "اإلندبندنت" .24
 صـحيفة   ت، كـشف   روبرت فيسك  في تقرير لمراسلها في منطقة الشرق األوسط      : ضاحي حسن   - لندن

اإلندبندنت البريطانية الصادرة اليوم عن وثائق سرية تقول إنها تثبت أن الفلسطيني صبري خليل البنـا،                
 إيجاد صلة بين نظام الـرئيس العراقـي         عمل على " جاسوسا أمريكيا "، كان   "أبو نضال "المعروف باسم   

  . السابق صدام حسين وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن
 الـصحيفة   ت، نـشر  "أبو نضال، المرتزق الفلسطيني سيء الصيت، كان جاسوسا أمريكيا        "فتحت عنوان   

 تـم بهـا     الكيفية التي "يقول المراسل إنها بحوزته وتتحدث عن       " أوراق سرية "تقريرها الذي يتحدث عن     
 بلدا، من  20 شخص في أكثر من      900تجنيد أبو نضال، الشخص المخيف الذي كان وراء اغتيال حوالي           

  ." أجل العثور على روابط بين صدام والقاعدة
  25/10/2008بي بي سي 

  
  في لبنان القضايا اإلنسانية في المخيمات " االونروا"أبو العينين يبحث مع مدير عام  .25

 بحث أمين سر حركة  فتح في لبنان، اللواء سلطان أبو العينين مع المدير العام - وفا-) لبنان(صيدا 
سلفاتور لومباردو، ورؤساء األقسام في لبنان امس، القضايا اإلنسانية واالجتماعية في " لالونروا"

 .المخيمات الفلسطينية في لبنان
المستشفيات بما يخفف األعباء وطالب أبو العينين لومباردو بإعادة النظر في موضوع التعاقد مع 

والتكاليف عن المريض الفلسطيني، والعمل على إنصاف مستشفيات الهالل األحمر التي يتم التعاقد معها 
 .أسوة بغيرها من المستشفيات

 25/10/2008الحياة الجديدة 
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  تقلص ميزانيات أجهزة االستخبارات" إسرائيل" ":هآرتس" .26
اإلسـرائيلي  " الجاسوس النوعي"أشرف مروان .حيفة هآرتس أمس أن د   كشفت ص :  وديع عواودة    -حيفا  

طيلـة ثمـاني   " خدماتـه " قد تلقى مليون دوالر لقاء 1973في مصر والذي أنذر بنشوب حرب رمضان   
 .سنوات

وجاء ذلك في سياق تقرير أعده محرر الشؤون االستخباراتية يوسي ملمان عن اضطرار أجهزة األمـن                
النظر في الميزانيات الضخمة المكرسة لتحقيق أهدافها نحو تقليصها بـسبب تراجـع             اإلسرائيلية إلعادة   

  .حجم ميزانية األمن في السنوات األخيرة
ويشير التقرير إلى أن تشخيص وتجنيد واستئجار العمالء عملية مكلفة تتراوح حجمها بين بضع مئـات                

فة الغربية وبين آالف الـدوالرات تـدفع        من الدوالرات يسددها الشاباك مقابل معلومة أو عملية في الض         
  .لوكالء الموساد في العالم

ويلفت ملمان أن الموساد والشاباك وأمان لم تدخر جهدا ولم تكترث بالنفقات الضخمة المبذولة من أجـل                 
فوق كل اعتبار مـادي والـذي أدى لتبـذير          " أمن إسرائيل "الحصول على معلومة هامة استنادا لنظرية       

وينوه التقرير أن الميزانيات الـضخمة اسـتثمرت فـي عمليـات            . رات كما يؤكد التقرير   ماليين الدوال 
 أو  8200خاصة من قبل وحدة رقم      " أمان"استخباراتية وعملياتية خاصة قامت بها المخابرات العسكرية        

 .الستجماع معلومات في البالد وخارجها" دورية القيادة العامة"وحدة 
على حقيقـة عملهـم    " قصص تغطية "مويل العمالء ونفقات إقامتهم وبناء      كما تصرف أموال كبيرة على ت     

التجسسي ويشير التقرير أن البحث عن رود أراد كلف إسرائيل ماليين الدوالرات جراء تمويل عمليـات                
 .بلغت أقاصي الدنيا

النفقـات  ويؤكد التقرير أن السنوات األخيرة شهدت انقالبا في هذا المفهوم الذي ال يولي أهميـة لحجـم                  
المبذولة وينوه أن ذلك يعود لتقليص ميزانيات األمن منذ التسعينيات عقب االتفاقات مع مـصر واألردن                

 .عالوة على عقد عمليات مكلفة لم تثمر عن شيء
ويشير بهذا السياق لتقليص عدد الشقق المستأجرة والمصانة في العالم لحساب الموساد ويكشف أن تسيبي               

ة والمكلفة بتشكيل حكومة جديدة كانت مسؤولة في بداية طريقها بصفوف الموسـاد             ليفني وزيرة الخارجي  
 . عن صيانة شقق كهذه في فرنسا

  25/10/2008العرب، قطر 
  

  أربعة قتلى في تحطم طائرة إسرائيلية: مصادر اسرائيلية .27
ائيلية، أكدت مصادر إسرائيلية أن عدد القتلى في حادث تحطـم طـائرة إسـر             :  وكاالت -القدس المحتلة 

 .عصر أمس، في منطقة هشارون على الساحل المتوسطي ارتفع إلى أربعة أشخاص
ووقع الحادث قرب كيبوتس بتسارا اإلسرائيلي حيث إن الطائرة من طراز سيسنا أقلعت ظهرا من مطار                
في هيرتسيليا قرب تل أبيب، وتحطمت الساعة الرابعة والنصف عصراً واشتعلت فيهـا النيـران بعـد                 

 .ا ومات ركابها األربعةتحطمه
  25/10/2008 ,صحيفة فلسطين

 
  اختطاف رجل أعمال إسرائيلي في غانا":  احرونوتيديعوت" .28

أمس، أن مسلحين غانيين خطفوا قبل أيام رجل أعمال " يديعوت أحرونوت" ذكرت صحيفة :)يو بي أي(
، ربما خشيةً أن يبيعه "بسرية"سألة إسرائيلي في غانا، الفتةً إلى أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعالج الم

 . الذي توعد بالثأر الغتيال القيادي في المقاومة الشهيد عماد مغنية" حزب اهللا"الخاطفون إلى 
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ال توجد سفارة إسرائيلية (وأضافت الصحيفة إن المسؤولين والسفير اإلسرائيلي في نيجيريا موشيه رام 
 ألف ٣٠٠، الذي يطالب خاطفوه بفدية قيمتها ) عاماًنحو ستين(يتابعون قضية المخطوف ) في غانا

  . دوالر، حسبما أبلغهم شريك المخطوف، وهو رجل أعمال إسرائيلي أيضا
وتابعت الصحيفة أن السرية التي تلتزمها الوزارة في معالجة المسألة، ناجمة عن استخالصها الِعبر من 

ين في نيجيريا عندما خشيت من أن يبيعه اختطاف رجل األعمال اإلسرائيلي ايهود أفني، قبل شهر
 ". حزب اهللا"خاطفوه إلى 

  25/10/2008السفير،     
  

  عطا اهللا حنا يدين عمليات التهجير الطائفي في العراقاألب  .29
 ،دان األب عطا اهللا حنا ما يتعرض له المسيحيون في العراق من قتل وتنكيل وعنف وتهجير :نابلس

وجود المسيحي في بالد الرافدين، معرباً عن تعاطفه مع أبناء الشعب وكأن هنالك مؤامرة لتصفية ال
أن المسيحيين في العراق كما في فلسطين وفي كل أرجاء المشرق العربي هم  ومؤكداً .العراقي كافة

  .جزء أساسي من النسيج الوطني لهذه المنطقة
  25/10/2008الخليج، 

  
 واء لمصالحة وطنية  فلسطينية اعتبارّية تجتمع لتهيئة األجشخصيات .30

أكدت شخصيات مستقلة وأكاديمية ورجال أعمال وعلماء مسلمون ورجال دين مسيحيون : ألفت حداد
 إجراءها لسلسة من اللقاءات  الفلسطينيومثقفون وكتاب ووجهاء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني

نتائج حوارات الفصائل والتي المجتمعية مع رجال إصالح ومخاتير وعشائر لتهيئة األجواء المريحة ل
أن الشخصيات المستقلة تجري استعدادات واسعة لعقد سلسة من الفعاليات  حيث .ترعاها القاهرة

  .المتزامنة مع الحوار الوطني الشامل في التاسع من نوفمبر القادم
  25/10/2008الشرق األوسط، 

  
  عد هدم المسجد األقصىاإلرهابيون اليهود أتموا تحضيراتهم لما ب:  فلسطينيأكاديمي .31

، "ابو ديس"كشف رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى، والمحاضر في جامعة القدس  :رام اهللا
ناجح بكيرات، أن الجماعات اليهودية اإلرهابية تعمل ليل نهار من اجل استكمال مخططاتها الرامية .د

 موضحا أن من بين هذه التحضيرات جلب إلى هدم المسجد األقصى تمهيدا إلقامة الهيكل المزعوم مكانه،
، ) كغم5.9(الحجارة الخاصة بالهيكل من منطقة البحر الميت، إضافة إلى إحضار تاج من الذهب بزنة 

 متر من األقصى، ليكون جاهزا لوضعه على الكنيس وتحضير الثياب الخاصة 200ووضعه على مقربة 
 سوف يطهر ارض المسجد من الدنس ها بأن دم يعتقدونالتيبهم، وإعداد وتحضير البقرة الحمراء 

 كانت هناك نقاشات وترف فكري عند الجماعات اليهودية، 1967عام في النه أوأكد  .حسب مزاعمهم
لكن هذا الترف تحول إلى قضية أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية، التي رأت أن الوقت لم يحن للسماح لهم 

مر يتطور إلى أن خرجت فتاوى يهودية تجيز الدخول اثنين اثنين بدأ األإلى حين بالدخول إلى المسجد، 
  .او أربعة أربعة

  25/10/2008الخليج، 
  

 انتخابات بلدية القدس تشكل معضلة للمقدسيين العرب: تحقيق .32
يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة معضلة كلما جرت انتخابات بلدية، :  لندن- القدس

ي االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على المدينة والعزوف عنها يؤدي الى عدم التأثير في فاشتراكهم فيها يعن
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، قاطع المقدسيون هذه االنتخابات، لكن اصواتا 1967ومنذ العام  .القرارات واالستمرار في تهويدها
 رئيس  مستشارإال أن. وطنية مستقلة كانت تطالب باالشتراك في االنتخابات على اساس انها خدماتية

القضية ليست قضية خدمات، " قال من جهته إنالوزراء الفلسطيني لشؤون القدس، حاتم عبد القادر، 
اذا شارك  مبديا شكوكه بتحسن الخدمات ."القضية لها بعد سياسي بتكريس االعتراف بالسيادة االسرائيلية

 واحصلي اصال لن الفلسطينيين أنحيث  ،لن تحدث تأثيرا حاسما، ألن المشاركة المقدسيون في االنتخابات
ر يغيالت همعليف خوض االنتخابات  الفلسطينيونداار ولفت من جهة أخرى إلى انه في حال .على الغالبية
دعو المقدسيين الى الترشح ي س، عندهاعن دولة ثنائية القوميةعند الحديث  أي السياسية، هممن خيارات

 سابقا وأحد شخصيات القدس "الفجر"ورة، صاحب جريدة أما حنا السني .واالنتخاب حتى لبلدية تل ابيب
مبيناً أن .  بان االنتخابات النيابية تختلف عن االنتخابات البلدية الخدماتيةأشار إلى أنه يؤمنالمستقلة ف

 بحسب  مثبت سياسيا، حيث أن ذلك الترشح واالقتراع لالنتخابات التشريعية الفلسطينية المقدسيينمكانبإ
  . ال يتناقض مع ترشحهم وتأثيرهم في الموضوع المحلي الخدماتي للبلديةذلك و،اتفاق اوسلو

  25/10/2008الشرق األوسط، 
  

  خطيب األقصى يدعو المواطنين إلى عدم التوجه لمحاكم االحتالل لفض نزاعات العقارات .33
ة القدس، حذّر الشيخ عكرمة صبري، امس، من لجوء المواطنين، وخاصة في مدين: وفا - القدس المحتلة

ن التوجه لمحاكم االحتالل أ في خطبة صالة الجمعة بالمسجد األقصى، وأوضح. إلى محاكم االحتالل
يعطي تبريراً لحارس أمالك الغائبين بوضع يده على حصص أصحابها الغائبين في العقارات والبيوت 

ف بقانون أمالك والدكاكين بموجب قانون ظالم يعرف بقانون األمالك المتروكة، وقانون آخر يعر
 على فتوى شرعية كان أصدرها سابقاً بوقوع اإلثم على من كان سبباً في ا في هذا السياق،كد مؤ.الغائبين

  .ضياع العقارات من خالل حارس أمالك الغائبين
  25/10/2008الحياة الجديدة، 

  
   لقدوم طائرات لكسر حصار غزة يكشف عن جهد الخضري .34

لخضري رئيس اللجنة اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن جمال ا أكد : رائد الفي- غزة
اللجنة تواصل العمل من أجل وصول سفن جديدة من دول عربية وإسالمية في الوقت القريب، كاشفاً عن 

  .جهد لقدوم طائرات لكسر حصار غزة، داعياً في الوقت ذاته الى العمل على إنجاح حوار القاهرة
  25/10/2008الخليج، 

  
  يقمع مسيرة بلعين االسبوعية ضد الجدار العنصري االحتالل .35

انطلقت بعد صالة الجمعة أمس مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها أهالي :  جمال جمال- القدس المحتلة 
وقد  . والحصار العنصريقرية بلعين ومجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين، منددين بالجدار

 عند بوابة الجدار وحاولوا العبور منها لقطف ثمار الزيتون من أرضهم الواقعة خلف وصل المتظاهرون
هم بوابل من القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف و امطرإال أن جنود االحتاللالجدار، 

  .بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق
   25/10/2008الدستور، 

  
  قرب بيت لحمتعتدي على تظاهرة ضد الجدار في المعصرةقوات االحتالل  .36

تظاهر مواطنون ومتضامنون فرنسيون، امس، فوق اراضي قرية المعصرة المهددة  :حسن عبد الجواد
ن قوات االحتالل إوقال مشاركون  .جنوب بيت لحم" افرات"بالمصادرة بالقرب من مستوطنة 
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هرة، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في المنطقة الواقعة والمستوطنين اعتدوا على المشاركين في التظا
  .داخل الجدار

  25/10/2008األيام، فلسطين، 
  

   يقوم بحملة مداهمات في عدة مناطق من الضفة الغربيةاالحتالل .37
اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس مواطناً فلسطينياً من مدينة الخليل :  جمال جمال-القدس المحتلة 

 بدعوى انه مطلوب بعد أن داهمت منزله وعثرت على سالح رشاش، وذخيرة، ووسائل قتالية، وسكاكين
وفي شمال الضفة الغربية ، اقتحمت قوات اسرائيلية عدة مناطق  . اإلسرائيليحسب الناطق بلسان الجيش

كما  . الشرقيةفي محافظة نابلس وأجرى جنود االحتالل عمليات دهم وتفتيش لبعض المنازل في األحياء
تزامن هذا مع مواصلة جرافات االحتالل، لليوم الثاني  وقد .اقتحمت قوة أخرى بلدة عصيرة الشمالية

على التوالي، تجريف وتدمير أراض زراعية في قريتي أم الريحان وطورة الشرقية في منطقة يعبد 
  .جدار العنصريالجنوب جنين تقع خلف 

  25/10/2008الدستور، 
  

   دقيقة على حاجز حوارة صورة عن عذاب الفلسطينيين90: ط إسرائيلي لناششهادة .38
حقوقي البروفيسور درور الناشط القدم " ساعة ونصف الساعة في حاجز حوارة"تحت عنوان  :حيفا

 شهادة حول توقف الحياة في ،"محسوم ووتش"زئيفي المحاضر في جامعة بئر السبع والعضو في منظمة 
يروي  و.مال الضفة الغربية جراء أعمال التنكيل والتعذيب بحق الفلسطينيينحوارة جنوب نابلس شحاجز 

 بعد سبع دقائق ، ليعودواع أزيز رصاصتينا سمجنود االحتالل على الحاجز أخذوا يتراكضون بعدأن 
وثقت أياديهما وعصبت عيونهما وسرعان ما تم طرحهم أرضا )  عاما12و 10(وقد اقتادوا طفلين 
 إلىبعد عشر دقائق  لتصل .تهما ومالبسهما قبل إدخالهما داخل سيارة جيب عسكريةوأمرا بخلع أحذي

 جنديا فتعاظمت الجلبة وسط تزايد صرخات 40الحاجز قافلة من سيارات االحتالل ومدرعات تحمل 
دوي انفجار قنبلة صوتية انفجرت بين طابور المارة الناطرين الجتياز من ثم سمع و. الجيش على المارة

يكمل و .، بحسب ما برر الجندي الذي قام بذلكن الفلسطينيين لم يبتعدوا المسافة المطلوبةأسبب بجز، الحا
طيلة ساعة ونصف الساعة ورغم تواجد الصحافيين والمصورين وخبراء الناشط شهادته بالقول أنه و

 .تظار على الحاجزالتفجير لم يعالج الكيس المشتبه في كونه حزاما ناسفا فيما اضطر ألف فلسطيني لالن
وبعد ساعات أطلق سراح الطفلين بعدما مأل الجيش وسائل اإلعالم ضجيجاً حول إحباطه عملية تفجيرية 

  .توقفت خاللها حياة الفلسطينيين وكأنها عديمة القيمة، لم تكن سوى أكذوبة
  25/10/2008الخليج، 

   
  مسنة مريضا بينهم جثة لمريضة 67 رفح باتجاه واحد وعودة معبرفتح  .39

 مريضا إلى قطاع غزة بينهم جثة لمريضة 67سمحت السلطات المصرية مساء الخميس بعودة : غزة
  .مسنة بعدما فتحت معبر رفح الحدودي لعدة ساعات باتجاه واحد

  24/10/2008قدس برس 
  

   الموسم الحالي الفلسطينيمن منتوج زيت الزيتون% 30 االحتالل يهدد بفقدان اعتداءات .40
رعزام طبيلة وكيل وزارة الزراعة من خطورة االنعكاسات الكارثية الناجمة عن حذّ :حامد جاد

استمرارية االعتداءات التي يشنها المستوطنون بتواطؤ من قوات االحتالل ضد المواطنين وأراضيهم 
من منتوج % 30وأكد أن من شأن مواصلة هذه االعتداءات التسبب بفقدان ما نسبته  .المزروعة بالزيتون
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 ألف طن من الزيت حال 28 الزيتون لموسم القطاف الحالي المتوقع أن يبلغ إنتاجه لهذا العام نحو زيت
  .عدم تعرضه لالعتداءات المذكورة

  25/10/2008األيام، فلسطين، 
  

   دورتين لقضاة واعضاء في النيابة العسكرية الفلسطينيةاختتام: األردن .41
ضاء في النيابة العامة الفلسطينية دورتـين تـدريبيتين         انهى قضاة مدنيون وعسكريون واع    :  بترا -عمان

وقال مدير عام المعهد القضائي االردني القاضي منصور الحديدي ان           .نظمهما المعهد القضائي االردني   
عقد مثل هذه الدورات ياتي في اطار التعاون الدائم والمستمر بين االردن والسلطة الوطنية الفلسطينية في                

در العاملة في الجهاز القضائي الفلسطيني لالستفادة من الخبرات االردنية المتميزة في            مجال تدريب الكوا  
واضاف لوكالة االنباء االردنية ان المعهد القضائي سبق وان درب علـى مـدى الـسنوات                 .هذا المجال 

عقد خالل  الخمس الماضية العديد من الكوادر القضائية الفلسطينية ، مشيرا الى دورات تدريبية مماثلة ست             
وعن هذه الدورات قال الحديدي ان المشاركين تلقوا وعلى مـدى اسـبوعين تـدريبا               . الشهرين المقبلين 

قانونيا وقضائيا متخصصا من قبل نخبة متميزة من الخبراء والمختصين في القضاء والطـب الـشرعي                
 .والتحقيقات الجنائية واصول التحقيق

  25/10/2008الدستور، 
 

  حماس واألخوانب من الكتابة وإيقافي عن العمل نتيجة تصاعد نفوذ قالالمنع  :فراعنة .42
 قالت مصادر إعالمية أردنية إن قرارا بمنع وزير اإلعالم السابق وعضو مجلس األعيان -عمان

األردنية قد صدر مؤخرا دون أن يفصل من " الرأي"باألردن الكاتب صالح قالب من الكتابة في صحيفة 
أن إدارة " قدس برس"اإلعالمي األردني حمادة فراعنة في تصريحات خاصة لـ وأكد الكاتب و .العمل

األردنية أبلغت وزير اإلعالم السابق وعضو مجلس األعيان صالح قالب بالتوقف عن " الرأي"صحيفة 
إلى ما أسماه بنفوذ التيار األصولي ممثال  الكتابة دون أن توقفه عن العمل، وأعاد فراعنة السبب في ذلك

التي قال بأن الحوار بينها وبين " حماس"جماعة اإلخوان المسلمين وحركة المقاومة اإلسالمية في 
  .الحكومة األردنية مستمر ولم يتوقف

المتهمين بتهريب السالح والتجسس على " صور حماس"ولفت فراعنة االنتباه إلى أن محاكمة جماعة 
، "حماس" يوم أمس يحمل في طياته رسالتين إلى مؤسسات أردنية رسمية واإلفراج عن اثنين منهم بكفالة

في تهريب السالح ومراقبة مؤسسات الدولة، والثانية أن الحكومة األردنية " حماس"أولها تأكيد تورط 
  ".حماس"يمكنها اإلفراج عن هؤالء أو السكوت عنهم إذا تم تحسين العالقات مع 

 24/10/2008، قدس برس
 

 "إسرائيل" سنوات أخرى كما تخطط 10رب التفاوض  يؤكد أنه ليس بإمكان العموسى .43
قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن مبادرة السالم العربية، :  ربيع شاهين-القاهرة 

 10واضحة تماما وال تنطوي على أي غموض، مشددا على أنه ليس بإمكان العرب أن يتفاوضوا 
 والدوران في حلقة مفرغة مؤكدا أن كل شيء واضح لمجرد اللف" إسرائيل"سنوات أخرى كما تخطط 

  ". األرض واالنسحاب مقابل السالم والتطبيع"ومحدد باالتفاقيات والقرارات الدولية 
وأكد موسى، في حديث خاص لعكاظ، أن المبادرة ال تحتاج الى أي تعديل أو تأويل، الفتا إلى أن من 

زن بالحقوق وااللتزامات، فليعلن قبوله بها دون لف أو يريد السالم الحقيقي القائم على العدل والتوا
والعرب " اسرائيل"ولفت موسى على أنه اذا كانت هناك مفاوضات مقترحة بين . دوران أو التفاف عليها

فلتكن على كيفية تنفيذ هذه المبادرة وليس على نصوصها، بغرض االلتفاف عليها أو اجراء أية تعديالت 
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هي احدى القضايا التي تحسمها " اسرائيل" الى أن الحدود التي تحدث عنها رئيس بها، مشيرا بهذا الصدد
  . المفاوضات

  25/10/2008عكاظ، 
 

 كالم فارغ" إسرائيل"عزمنا االعتراف بـ:  المسلموناإلخوان .44
نفت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر أمس، على لسان مرشدها :  عبد الستار حتيتة-القاهرة، لندن 
 عاكف، ونائبه األول، الدكتور محمد حبيب، أمس، ما نقلته صحيفة زمان التركية من أن محمد مهدي

وأكد عاكف . 1948إذا ما عادت إلى حدود " إسرائيل"حبيب قال إن جماعة اإلخوان ستعلن اعترافها بـ
، لكن األتراك يقولون ما يريدون.. هذا كالم فارغ ولم يصدر عن نائب المرشد وال عن المرشد: "قائالً

ومن جانبه ". السياسة العالمية ال عقالنية لها، وتعتقد أن الناس يصدقون ما تروجه.. الناس لها عقول
الجماعة تعتبر "أوضح الدكتور حبيب أن ما نقلته الصحيفة التركية عنه غير دقيق، مشدداً على أن 

مة إلزالة هذا االحتالل وأن محتالً وغاصبا ألرض العروبة واإلسالم، وأنه ال بد من المقاو" اسرائيل"
عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم حق ال يمكن المساومة عليه، وأننا ننشد في نهاية المطاف دولة 
فلسطينية واحدة يعيش فيها اليهود والمسيحيون جنبا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين، وأنه ال مكان 

 ".للصهيونية العنصرية على أرض فلسطين
 25/10/2008ط، الشرق األوس

  
 لتهويد القدس " اسرائيل" االسالمي العالمي للدعوة واالغاثة يستنكر مخططات المجلس .45

استنكر المجلس االسالمي العالمي للدعوة واالغاثة ما تقوم به سلطات االحتالل : القاهرة ـ بترا
. ي مشاريع االستيطاناالسرائيلي من مخططات ترمي لتهويد القدس واالستيالء التام عليها عبر التوسع ف

وحذرت الهيئة التأسيسية للمجلس، في ختام اجتماعات المجلس العشرين بالقاهرة امس، من خطورة ما 
يتعرض له المسجد االقصى المبارك من اقتحامات متكررة للمتطرفين اليهود، داعية الى دعم مشاريع 

ة ضد المسؤولين االسرائيليين الذين لجنة القدس وفلسطين واهمية رفع دعاوى قضائية بالمحاكم الدولي
 .ارتكبوا جرائم حرب

  25/10/2008الدستور، 
  

  نواب عرب يشاركون برحلة التضامن مع غزة .46
قال العضو المؤسس في الحملة االوروبية، انور الغربي، في بيان صحافي ان :  وليد عوض-رام اهللا 

عربية اخرى اعلنوا عزمهم االنضمام الى نوابا من الجزائر والكويت واليمن واالردن والسودان ودول "
الوفد البرلماني الدولي الذي سيضم ايضا نوابا من دول اوروبية مختلفة مثل بريطانيا وايرلندا واليونان 

وبشأن ترتيبات الدخول الى ". وايطاليا وسويسرا واسكتلندا وغيرها وكذلك من دول اسيا وامريكا الالتينية
تصاالت تتواصل مع الجانب المصري من قبل الحملة االوروبية ونواب في القطاع، اشار الغربي ان اال

واعرب عن . اوروبا لتسهيل دخول الوفد، الذي سيكون اضخم وفد برلماني يزور القطاع دفعة واحدة
امله في ان تستجيب السلطات المصرية للمطالب بفتح معبر رفح الحدودي لتمكين الوفد من دخول غزة 

  .وضاع االنسانية والطبية، التي وصلت الى حافة الكارثة جراء الحصار الجائرواالطالع على اال
  10/25/2008القدس العربي، 
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 احد عناوين عملية السطو المسلح على ارضنا وتراثنا " اسرائيل: "باحث سوري .47
ركز قال الباحث السوري في تاريخ الشرق االدنى القديم لطفي السومامي، ان الم:  حسام عطية-عمان 

هو اآللهة الكنعانية فكيف يمكن " أيل"الواقعة قرب رام اهللا حاليا، و" بيت ايل"كان " اسرائيل"الديني لمملكة 
واضاف، في محاضرة له ان دولة ". بيت يهوه"وليس " بيت أيل"لمملكة يهودية أن يكون مركزها الديني 

. ضنا وتراثنا واسم دولتنا الكنعانيةالمعاصرة هي أحد عناوين عملية السطو المسلح على أر" إسرائيل"
ودعا الى ضرورة وجود مركز بحوث عربي يهتم بالدراسات األركولوجية ويوجهها داخل فلسطين 

 .وبالدراسات الكتابية
  25/10/2008الدستور، 

  
  "إسرائيل" إفريقياً إلى 16 تحبط محاولة تسلّل  المصريةالسلطات .48

عن طريق الحدود الدولية " إسرائيل" إفريقياً إلى 16لل أحبطت السلطات المصرية، أمس، محاولة تس
، ضبطت "إسرائيل"وكانت قوات الشرطة المكلفة مراقبة الحدود الدولية بين مصر و. وسط سيناء

 إريترياً واثيوبي واحد اعترفوا في التحقيقات الدولية بأنهم جاءوا إلى المنطقة 15المتسللين األفارقة، وهم 
بحثاً عن فرصة عمل، وأن بعض األشخاص اتفق معهم على تهريبهم إلى " سرائيلإ"بهدف التسلل إلى 

  .وتم إخطار الجهات المعنية التخاذ الالزم. عبر إحدى النقاط الحدودية نظير مبلغ من المال" إسرائيل"
  25/10/2008الحياة، 

  
 عالمية لالجئين الفلسطينيين جراء األزمة المالية ال األونروا لن تخفض خدماتها: كوك .49

أنها لن تخفض خدماتها المقدمة إلى جراء األزمة الماليـة           اعلنت وكالة األونروا  :  ليلى الكركي  -عمان  
وبحـسب تـصريحات     .العالمية ، مؤكدة ثقتها باستمرار دعم الدول المانحة لها لمواجهة الوضع الراهن           

ونـروا  األ الدول المانحة لم تبلغ      صحافية ادلى بها قبل ايام مدير عملياتها في األردن ريتشارد كوك فإن           
الوكالـة جابهـت سـابقاً    "عن أي توجه لديها بتقليص قيمة تبرعاتها بسبب األزمة الراهنة ، موضحاً أن       

وأشار كوك إلـى أن الـدول        ".أزمات عدة دون اللجوء إلى تخفيض مستوى برامجها األساسية لالجئين           
 ، غير أنها ال تتناسب مع ازدياد تكاليف المعيشة وارتفـاع            المانحة تزيد أحياناً من حجم تبرعاتها للوكالة      

 80 تعاني من عجز بقيمة       ألونروااكلفة الخدمات المقدمة واالحتياجات المتزايدة لالجئين ، الفتاً إلى أن           
ورغم االفتقار إلحصائيات رسمية دقيقة عن نسبة الفقـر فـي            .مليون دوالر من ميزانيتها للعام الحالي     

جئين الفلسطينيين المتوزعة في أنحاء متفرقة من المملكة ، غيـر أن كـوك يـرجح بأنهـا                  مخيمات الال 
، الفتاً إلى أن الوكالة تعكف حالياً على مراجعة معايير تقديم المساعدات الغذائية والنقديـة               " مرتفعة جداً "

جئ مسجلين لـدى     ألف حالة من إجمالي مليوني ال      50إلى حاالت العسر الشديد ، التي يقدر عددها بنحو        
 .ألونروا في األردن ا

  25/10/2008الدستور، 
 

  الدولي للصحفيين يدين اعتداءات المستوطنين على الصحفيين الفلسطينيين االتحاد .50
 ادان االتحاد الدولي للصحفيين امس االعتداءات األخيرة والتضييق الذي يمارسه المـستوطنون             -القاهرة

ن الفلسطينيين الذين يغطون اخبار الـصدامات بـين المـستوطنيين           والجنود اإلسرائيليون على الصحفيي   
وقال ايدين وايت،   . الزيتون الفلسطينيين بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية         اإلسرائيليين وجامعي 

نحن قلقون من لجوء الجيش اإلسرائيلي إلى إعالن هـذه المنطقـة            : "امين عام االتحاد الدولي للصحفيين    
كرية مغلقة ، وأنه مصمم على عدم السماح للصحفيين بـدخولها ، وأنـه يعمـد إلـى لـوم                    كمنطقة عس 
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من الواضح ان هذه محاولة لمنـع       . الصحفيين انفسهم عندما يهاجمون من قبل المستوطنين اإلسرائيليين       
 ." التغطية اإلعالمية لموضوع إخباري مهم

  25/10/2008الدستور، 
  

  "إسرائيل"موقف من تصاعد الخالف في ألمانيا حول ال .51
تصاعدت حدة الخالف الدائر بين التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمـي إليـه المستـشارة    : أ ب د

معـاداة  "األلمانية انجيال ميركل وبين حزب اليسار المعارض بشأن مبادرة مشتركة يتم اإلعداد لها ضد               
قترحة تدعو إلى استصدار قرار مـشترك       يرجع سبب الخالف الدائر بين الطرفين إلى مسودة م         ".السامية

  ". معاداة السامية"من جميع الكتل البرلمانية على المستوى االتحادي ضد 
  25/10/2008الخليج، 

  
   جوعىلمساعدة ال االزمة المالية تهدد بتقويض كل عمل االمم المتحدة:  كي مونبان .52

بار مساعديه يوم الجمعة من ان االزمة ي مون االمين العام لالمم المتحدة ككحذر بان : االمم المتحدة
  .المالية العالمية تعرض للخطر كل شيء فعلته االمم المتحدة لمساعدة الفقراء والجوعى في العالم

  25/11/2008رويترز، 
  

  تتفرج "إسرائيل" تبني مدينة سفلية في غزة وحماس .53
 معاريف-عمير ربابورت 

نحن نعرف ذلك من الطلب الهائل لالسمنت       .  حالة نهوض  هناك  بناء في غزة، هو ليس مرئيا اال انه في          
ليست هناك مواقع بناء عموديـة فـي   . ألن احداً ال يرى اين يذهب كل هذا االسمنت فوق سطح االرض 

من ال يبني بصورة عموديـه      : هناك استنتاج واحد لهذه الفجوة    . غزة كما ان عدد المباني االفقية محدود      
اغلبية اعمال البناء تتم في هذه االيام بصورة بعيدة عن االنظار تحت            . قيبني في باطن االرض نحو العم     

 .سطح االرض
تلك المواقـع   . في لبنان " المحميات الطبيعية "ما الذي يبنونه هناك؟ اسألوا مقاتلي حزب اهللا الذين ابتدعوا           

ن في ارجـاء    هذا ما يحدث اال   . 2006المخندقة الخفية والحصينة التي غيرت قوانين اللعبة في صيف            
منظومة هائلة من المخابيء الحصينة والسراديب االرضية وعلى وجـه الخـصوص شـبكة ال               . القطاع

ان انهار اتفاق التهدئة ودخل الجيش االسرائيلي الى عمـق القطـاع            . تنتهي من االنفاق والقنوات القتالية    
 .ائر بالقوات المهاجمةفستمتلء هذه االنفاق باالف المقاتلين الذين يحاولون الحاق افدح الخس

 على وزير الدفاع ايهـود      2009 باالمس طرح التقييم االستخباري لعام       –وفقا لتوقعات استخبارية حديثة     
انتهـاء  : الخلفية.  هناك احتماالت متزايدة الستئناف القتال في غزة في شهر كانون الثاني القادم            –باراك  

بهة المتوقعة بين فتح وحماس عنـدما ستـصل واليـة           فترة وقف اطالق النار المحدد بستة اشهر والمجا       
باراك وقيادة الجيش االسرائيلي ليسوا معنيين باسـتئناف المجابهـه          . رئيس السلطة ابو مازن الى نهايتها     

لذلك يعمل باراك من    . وعلى وجه ا لخصوص ال يرغبون بعملية تتضمن دخول القوات للعمق الفلسطيني           
يبدو ان حماس قد حققت من اآلن انجازاً واحداً من خالل           . ترة التهدئة اآلن بوساطة مصرية على تمديد ف     

 .االنفاق زادت من قوتها الردعية في وجه اسرائيل: االنفاق
قال بوعز حايون صاحب شركة تمار التي اقيمت على يد ضباط           " غزة هي مكان ممتاز لحافري االنفاق     "

لمجاالت الهندسية والمتفجرات بمـا فـي ذلـك         سابقين في سالح الهندسة والتي تعمل في مجموعة من ا         
االرض في القطـاع    . "التفجيرات في اطار حفر نفق الكرمل الى جانب تنفيذ مهمات لصالح جهاز االمن            

بإمكانهم ان يتقدموا في عمق االرض حتـى        . رملية جداً االمر الذي يسهل مهمة الحافرين بدرجة كبيرة        
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مصادر عسكرية تقدر ان حماس تبنـي االنفـاق الحتيـاجين           ". بواسطة وسائل وادوات بدائية او باليدين     
االنفاق تبنى تحت مراكز المدن مثل رفح او غزة نفسها اللتان يقدر            . الدفاع عن نفسها والهجوم   : اساسيين

االنفاق داخـل   . حماس ان القتال الواسع سيجري في شوارعهما عندما يجتاح الجيش االسرائيلي القطاع           
مكين عناصر حماس من التحرك من شارع الى شارع تحت االرض لمباغتة القوات             المدينة تهدف الى ت   

القنوات والخنادق القتالية ترتبط مع مراكز سيطرة وقيادة تحـت          . االسرائيلية في كل مرة من موقع آخر      
 .االرض ومخابيء السالح

اخل الرئيسية للقطاع   في المقابل تبنى خارج مراكز المدن انفاق ترتبط بحفر هائلة في االرض تحت المد             
حتى تقوم حماس بتعبئتها بالمواد الناسفة من اجل تفجيرها عنـد مـرور ارتـال المراكـب العـسكرية                   

 .االسرائيلية
البناء تحت االرض يتضمن وفقا للتقديرات مئات قاذفات القسام والكاتيوشـا المحـصنة مـن القـصف                 

 محدودة للجيش االسرائيلي شمالي قطـاع       بضعة مواقع كهذه قد كشفت خالل عملية      . االسرائيلي الجوي 
المبدأ االهم في هذا المشروع هو ان البناء تحت االرض يتم في موازاة تحويـل               . غزة قبل عشرة اشهر   

 .المباني لالغراض القتالية فوق االرض ايضا حتى يكون هناك تناسق
لجيش االسرائيلي بفـضل    حماس على ما يبدو تعتمد على قيام مقاتليها بالحاق خسائر كثيرة في صفوف ا             

القتال من االنفاق االمر الذي يشكل ضغطاً على المستوى السياسي االسرائيلي لسحب قواته  الن القتـال                 
 .سيبدو عديم الفائدة حينئذ

على المستوى التكتيكي هناك شك ان كان لدى الجيش االسرائيلي حل ناجع لمواجهة شبكة االنفاق التـي                 
ش االجنبية المفصلة في كراس قسم التاريخ الذي اعده الجـيش االسـرائيلي             تجربة الجيو . تشيدها حماس 

التي حاولت ضرب االنفاق التي اكتشفت      " جرذان االنفاق "تشير الى ان االمريكيين اقاموا في فيتنام وحدة         
بوعز حيون يشير الى ان     . نجاحهم كان محدوداً  . من خالل ادخال سائل متفجر او استخدام قاذفات اللهب        

جيش االسرائيلي قد تبنى قبل فك االرتباط رؤية صاغتها شركة تمار والتي تـشير الـى ان مواجهـة                   ال
 م في باطن االرض وتنفيـذ سلـسلة مـن           20مشكلة االنفاق تتم من خالل دس مواد متفجرة على عمق           

هذه االنفجارات تؤدي الى وصول االنفجار في باطن االرض نحو فتحات الخـروج االمـر               . التفجيرات
التجربة تكللت بنجاح كبير ولكن ليس لدي       "هو يوضح،   . الذي سيكشف ودفعة واحدة مخارج انفاق كثيرة      

تفسيراً لماذا ال يطبقونها، ربما يعود ذلك الى ان سالح الهندسة ليس مستعداً لتبني رؤية لم يتم تطويرهـا          
عناصـره مختـصون    . ليس هناك عمق مهني في سالح الهندسة وليس فيه مهندسين اصال          . في صفوفه 

بالهندسة القتالية اما معالجة قضية االنفاق فهي قضية اختصاصية بحته والعلم قائم بصددها منـذ مئـات                 
تدمير نفق من دون معرفة اين يوجد هذه مهمة بسيطة نسبية المطلوب فقط قراءة الكتب وتبنـي                 . السنين

 ".الحل الصحيح
 لم نكن نعلم: ال تقولوا

حماس واضحة الى هذا الحد يطرح السؤال حول ما يفعله الجيش االسرائيلي            االن عندما اصبحت خطط     
الجيش يدرك التحدي الذي تمثله االنفاق وهذا الـسبب         .هو ال يفعل ما يكفي حسب ما يظهر       . بهذا الصدد 

وراء قيام نائب رئيس هيئة االركان وضابط سالح الهندسة الرئيسي بمعالجة ومتابعة قضية تطـوير رد                
هناك في الجيش اطرافـا تعتقـد ان الجـيش          (الناحية القتالية لتحدي االنفاق بصورة شخصية       مالئم من   

رغم ذلك يدعي مصدر عسكري     ). االسرائيلي هو رائد على المستوى العالمي في مجال القتال في االنفاق          
لعتـاد  ولكـن ا  " سامور"ان التركيز على هذه القضية قليل ويقول ان هناك وحدة لشؤون االنفاق واسمها              

 .الذي تمتلكه قليل وليست لديها رؤية شاملة لمواجهة المشكلة
في ظل حقيقة بناء مدينة سفلية في قطاع غزة يتوجب ان نتوقع بذل جهود هائلة لخيرة االدمغة في جهاز                   

يبدو في بعض االحيان ان مشكلة االنفاق ال تقلق احداً          . "اال ان هذا ليس بالوضع القائم     . االمن االسرائيلي 
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ان دفعنا ثمناً باهظاً الننا ال نبذل الجهود وال         . "يقول مصدر امني بارز باحباط    " وكأنها مشكلة دولة اخرى   
وكما تبدو االمور االن يظهر هذا الفـشل        . نستخدم كل الوسائل المطلوبة سيقولون ان فشال قد حدث هنا         

  ".بصورة صعبة ومن الممكن االشارة له مسبقا
  25/10/2008صحيفة فلسطين 

  
  !حتى ال يفشل الحوار في القاهرة .54

 خالد وليد محمود 
على ما يبدو أن األيام القليلة القادمة ستشهد تطورات مهمة على الـساحة الفلـسطينية ،بعـد أن تنتهـي       
جوالت وصوالت الحوار الفلسطيني الفلسطيني في القاهرة بين فتح وحماس التـي ينظـر لهـا معظـم                  

 .ة األخيرةالمراقبين على أنها  حوار الفرص
المشهد الفلسطيني يقف اليوم أمام تحديات جسام ، حصار إسرائيلي  ال زال قائماً واعتداءات متواصلة ،                 
استيطان ومصادرة أراضي ، تفاهمات أنابوليس ذهبت أدراج الرياح، الشارع الفلسطني ينظر إلى عبثية              

 رغم مرور خمـسة عـشر عامـاً         المفاوضات وطحن الماء بشيء من اإلستهزاء ،ولسان حاله يقول إنه         
عليها، لم توصلنا إلى أي من األهداف والحقوق الوطنية، وحتى تسهيالت في القضايا الحياتية والمعيشية               
لم تتحقق، تزايدت الحواجز العسكرية،وتقطيع أوصال األرض الفلسطينية،وتضاعف اإلسـتيطان بعـشر            

ستراتيجية موحدة، في ظل حالـة اإلنقـسام        وفوق هذا وذاك، عدم وجود اتفاق فلسطيني على إ        ...مرات
القائمة حالياً جغرافياً وسياسياً،والتي أثرت وال زالت بشكل سلبي وخطـر علـى المـشروع الـوطني                 

 .الفلسطيني ومنجزاته ومكتسباته
وفي ظل تعدد سيناريوهات وأشكال وأدوات الخروج من األزمة الداخلية الفلسطينية الخانقة، على ضـوء     

ت الطويلة والمضنية بين األطراف الفاعلة في التوصل إلى إطار محدد ثابت لبرنامج موحد              فشل الحوارا 
للفصائل الفلسطينية؛ يطرح المحللون السياسيون عدة سيناريوهات للخـروج مـن المـأزق الفلـسطيني               

الفـصائل  الراهن، تبدأ هذه السيناريوهات من العودة مجدداً إلى جولة من الحوارات الماراثونية بين كافة               
 تكون مطالبة بوضع    -والتي تشهد القاهرة هذه األيام إحدى تلك الماراثونات بين فتح وحماس          -الفلسطينية  

الحلول المناسبة لألزمة الفلسطينية الداخلية اآلخذة بالتفاقم، والذي ينذر إستمرارها بإنفجار وشـيك فـي               
 منظمة التحريـر الفلـسطينية بإعتبارهـا    األراضي الفلسطينية، مع التوصل إلى إتفاق نهائي لتفعيل دور     

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووضع حد لإلزدواجية في الخطاب السياسي والتوصل إلـى              
برنامج سياسي مشترك يفضي بالنهاية إلى إنهاء حالة االنقسام الجغرافي بين الضفة والقطـاع بتـشكيل                

والتـي يمكـن أن     . باجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية      حكومة وحدة وطنية، وتنتهي هذه السيناريوهات     
فبعد مئة يوم تقريباً تنتهي والية الـرئيس  .تكون بالنسبة لفتح والرئاسة الفلسطينية بمثابة  مغامرة سياسية       

محمود عباس القانونية والدستورية فإما التوجه إلى انتخابات رئاسية أو التوافق الوطني على التمديد فـي                
 وقانوني أو الذهاب نحو المجهول وتكريس االنقسام الوطني والجغرافـي بـين سـلطتين               شكل دستوري 

 .وحكومتين ورئيسين أيضاً
يرسم مراقبون  صورة سوداوية للمشهد الفلسطيني في حال فشلت ماراثونات الحـوار الفلـسطيني فـي                 

ر الـسلطة الفلـسطينية     القاهرة تتمثل في حرب أهلية طاحنة في الضفة بين حركتي فتح وحماس أو انهيا             
 .بجميع مؤسساتها 

بامتياز، لكن الجلسات االستكشافية التي أنجزتها القيادة المصرية حتـى  " مصيرية"مشاورات القاهرة تبدو   
 . اآلن، انطالقاً مما تعتبره مصلحة الفلسطينيين والقضية، ال تبشر بتسويات قريبة

، )الحّل الذي يدعمه الرئيس محمود عباس     (كنوقراط  المصريون يرون أن التسوية يمكن أن تبدأ بحكومة ت        
إال أن حماس ترفض هذا الحل، وتقترح حكومة إئتالف وطني تتصدى لشروط اللجنة الرباعية الدوليـة                
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والواليات المتحدة، مهمتها توحيد المؤسسات وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس           ) إسرائيل(وإمالءات  
 . ، في الضفة كما في غزةوطنية ومهنية في آن واحد
ويعاني من األزمات من رأسه حتى أخمص رجليـه؛         " كالمضروب على رأسه  "فالمشهد الفلسطيني يبدو    

ابتداء من منظّمة التحرير، السلطة الفلسطينية، األجهزة األمنية، االتحادات، المنظمات غيـر الحكوميـة،              
ليم واالعالم، وعندما يكون هذا التدهور شامالً       وليس  انتهاء بالمؤسسات األخرى في حقول الصحة والتع        

 .على المستوى الوطني، فإنه لن يستمر من دون حدود وبالتالي انهيار شامل لمؤسسات السلطة
إما  طي صفحة الماضي بكـل مآسـيه         : الفصائل والقوى الفلسطينية تقف أمام خيارين وعليها أن تختار        

ايش والتوافق على برنامج محدد يخـدم البرنـامج الـوطني           واالتفاق على حد أدنى يسمح باستعادة التع      
، وإما  استمرار النـزاع وانهيـار القـضية          " الشرعية"الفلسطيني، ويمهد الجراء انتخابات تعيد تأسيس       

الفلسطينية برمتها، مع كل ما يعنيه ذلك من استمرار للمواجهات المسلحة، وزيادة أسوأ في ظروف ضيق                
 .عانيها غالبية الفلسطينيين في  غزة والضفة الغربيةالعيش المأساوية التي ي

إذن، األيام القليلة القادمة ستضع القضية الفلسطينية على مفترق طرق وسوف يكون مجمـل المـشروع                
الوطني الفلسطيني  بكل ما فيه من تاريخ وشهداء وجرحى وأسرى وغير ذلك أمانة فـي أعنـاق مـن                    

تاريخ ما سيسجل ولن يرحم أحداً؛ لذا فالمطلوب في هذه االوقات        يقودون حوار القاهرة   وسوف يسجل ال       
الصعبة أن يقف كل هؤالء  وقفة مسؤولية يعترفون فيها بخطورة الموقف وما تتعـرض لـه قـضيتهم                   
ويقدروا عظم األمانة التي تصدوا لها، وأن يكونوا على يقين بأن هذا الحوار ربمـا سـيكون فرصـتهم                   

 !فهل هم فاعلون؟..األخيرة 
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  الثقة المعدومة بين األطراف الفلسطينية .55

  نقوال ناصر
الذي تم إحرازه في الوساطة المصرية ما يزال هشاً وتمهيدياً وال يزيد على كونه اتفاقاً علـى                 " التقدم"إن  

ها يهـدد بتفجيـر     اوائل الشهر المقبل للبدء بالحوار الفلسطيني على قضايا ما زال االختالف علي           " اللقاء"
الوساطة نفسها التي يتطلب إنجاحها، وبالتالي إنجاح الحوار حسن النوايا وتوفير كل اإلجراءات الممكنـة               

  .لتعزيز الثقة غير المتوفرة حتى اآلن
ان الدالئل على انعدام الثقة بين االطراف المعنية بالوساطة المصرية والمؤشرات الى استخدامها كوسيلة              

 لمد الجسور بينها ال تهدد بفشل هذه الوساطة فقط، بل تهدد بتفاقم االنقسام الفلـسطيني                ضغط ال كواسطة  
الراهن وباندفاع الرئاسة الفلسطينية الى االعتماد اكثر على تحالفاتها غير الفلسطينية لالستقواء بها علـى               

طيني، مما يهدد بـدوره     حسم االصطراع بالقوة العسكرية، وبكل ما يعنيه ذلك من إراقة مجانية للدم الفلس            
بحرب اهلية ال يستطيع احد التكهن بنهايتها، اذ ليس من المتوقع ان تنجح سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية                 

مما اضطرها الى االنسحاب مـن قطـاع غـزة، ليتـسع            " االسرائيلي"في ما فشلت فيه دولة االحتالل       
ما عربيا ودوليا، ويـشتد الحـصار علـى         االنفضاض الشعبي عن قطبي االنقسام، وتهتز اكثر مصداقيته       

  .قطاع غزة، وتنشأ ظروف موضوعية النحالل السلطة في الضفة الغربية او لحلها
سيقود كل ذلك الى انحالل أي قيادة فلسطينية تتمتع بالصدقية وطنيا وعربيا ودوليا، وبالتالي الى تآكـل                 

بعدم وجـود شـريك     " اسرائيل"زز ادعاء   منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبها، مما يع        
فلسطيني قادر على االلتزام بأي اتفاق معه للتخلص من االستحقاقات التي تفرضها عليها ضغوط قـوى                

دولية تسعى ألغراض خاصة بأطماعها االقليمية الى تسوية سياسـية للـصراع العربـي والفلـسطيني                 
الغربية، وخصوصا في القدس، لتخلق هناك حقيقـة        لكي تتفرغ لتسريع عملية تهويد الضفة       " االسرائيلي"

  .1948جيوبوليتيكية جديدة تنقل الصراع الى مرحلة نوعية جديدة مثلما جرى في سنة 
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ربما يرى البعض في مثل هذا السيناريو شططا ومبالغة نظرا لتكرار الوساطات بين الفلسطينين وتكرار               
المصرية الحالية عن سابقاتها، فمـصر نفـسها أوال         فشلها، غير أن مجموعة من العوامل تميز الوساطة         

معنية مباشرة بإنجاح وساطتها، ألن لها مصلحة في انهاء االنقسام الفلسطيني بسبب مضاعفاته االمنيـة               
وامريكياً، ولم يكن للوسطاء السابقين مثل هذه المصالح الحيوية، ثـم           " اسرائيليا"والسياسية عليها داخليا و   

كانون األول  /في التاسع عشر من ديسمبر    " اسرائيل" تجديد اتفاق التهدئة بين حماس و      هناك ثانيا استحقاق  
المقبل، وهناك ثالثا االستحقاق الدستوري الفلسطيني لتجديد والية الرئاسة في التاسع من الشهر االول من               

ة اهمية بالغـة    وهذه العوامل الثالثة بصفة رئيسية وغيرها، تعطي إلنجاح الوساطة المصري         . العام المقبل 
لم تكن لسابقاتها بينما سيقود فشلها الى بدء تعقيدات امنية وسياسية فلسطينية واقليمية مـشحونة بعوامـل                

  .تفجير غير محدودة
ولألسف الشديد، أن معظم االطراف المعنية بالوساطة المصرية ال تبدو مدركـة للنتـائج ذات االبعـاد                 

  .اءاالستراتيجية لنجاحها وفشلها على حد سو
والموقف من قضية وضع فتح معبر رفح على جدول اعمال الوساطة المصرية ليس هو المثال الوحيـد                 
على غياب اجراءات تعزيز الثقة بين االطراف المعنية بهذه الوساطة إذ إن رفض الرئاسـة الفلـسطينية                 

ركتي فتح وحمـاس    القتراح تم تنسيقه مع  الوسيط المصري بعقد لقاء ثنائي اواخر الشهر الجاري بين ح              
يمهد للحوار الفلسطيني التعددي الشامل اوائل الشهر المقبل، وهي نفسها التي اقترحت جولة الحـوارات               
الحالية ووساطة القاهرة تحديدا فيها، هو تطور يحمل من التناقض الذاتي بقدر ما يحمـل مـن التهديـد                   

  .نبإحباط الوساطة وبتبديد التفاؤل بالتقدم الذي احرزته حتى اآل
ولو توفرت النوايا الحسنة من اجل تعزيز الثقة النجاح الوساطة المصرية لكان اللقاء الممتنع حتـى االن                 
بين الرئيس الفلسطيني وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خير اجراء لخلق منـاخ                

بل استحقاقي تجديد التهدئة مـع      من التفاؤل واالجواء االيجابية، تمنح قوة دفع لكي تثمر الوساطة اتفاقا ق           
وتجديد الوالية الرئاسية، وكالهما تحول الى عامل ضغط على طرفي االنقسام، بـل وتحـول               " اسرائيل"

لديهما الى اداة للضغط على الطرف االخر بكل ما يعنيه ذلك من نتائج عكـسية علـى كليهمـا وعلـى                     
  .الوساطة نفسها

الحظة حرص الرئاسة الفلسطينية على مواصـلة اللقـاءات         ويصعب على المراقب في هذا السياق اال م       
ايهود اولمرت، بالرغم من انتهاء واليتـه باعتبـار         " االسرائيلي"العقيمة مع رئيس وزراء دولة االحتالل       

استمرار هذه اللقاءات من أهم اجراءات تعزيز الثقة النجاح عملية للتفاوض يجمع اطرافها جميعا، علـى                
يت اجراءات تعزيز الثقة فيها بدءا من لقاءات عباس  اولمـرت وانتهـاء باسـتمرار                انها انتهت بينما بق   

التنسيق االمني، ثم مقارنة هذا الحرص بالرفض الرئاسي الحازم القتراح الوسيط المـصري واقتـراح               
  .سوري مماثل بلقاء ثنائي بين قيادي وحركي بين الرئاسة وحماس

ام الحصان البرام اتفاق ينهي االنقسام قبل أي لقاء ثنائي مـع            ان االشتراط المسبق الذي يضع العربة أم      
ال تفسير له سوى التعامـل مـع الوسـاطة المـصرية            ) رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد     (حماس  

كما ان رفـض    . وغيرها كوسائل ضغط على حماس، ال كوسائط لبناء جسور وطنية معها تنهي االنقسام            
" الـشامل "الثنائي التمهيدي للتوافق على قضايا الخالف مما يسهل الحـوار           الرئيس عباس عقد االجتماع     

الالحق حولها ويقصر أمده ال يظهر حسن نية من ناحية، وال يعزز الثقة من ناحية ثانية، وال يـستجيب                   
لرغبة الوسيط المصري ثالثا، ويهدد وساطته رابعا، ويهدد الحوار الوطني نفسه خامسا، ويكشف سادسا               

مواصلة نهج سابق هو الذي اوصل الوضع الفلسطيني الى ما آل اليه اآلن من حالة ماساوية ينـذر                  ميال ل 
  .استمرارها بأوخم العواقب على أي مشروع وطني، سواء كان تفاوضيا أو مقاوما

الفصائل االخرى لرفض اللقاء الثنائي ينطوي على الكثير        " تهميش"كما ان تذرع الرئاسة االن بحجة عدم        
تناقض ويشي بالكثير من المناورة، فهذه الصحوة المفاجئة على الحق المشروع لهذه الفصائل فـي               من ال 
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االصـلي  " الثنـائي "الشراكة والمشاركة لم تحدث اال بعد ان وجدت الرئاسة والفصائل معا في الخالف              
ن، ال مع فتح    فرصة مواتية للمطالبة بهذا الحق وقبل هذا الخالف لم تختلف الفصائل، وهي ال تختلف اآل              

وال مع المنظمة وال مع السلطة على برنامجها السياسي اال في الهوامش، بل انها كانت وما زالت جزءا                  
  .له" قوميا"و" يساريا"و" تعدديا"ال يتجزأ من هذا البرنامج ومؤسساته وغطاء 

مة ومثله المبادرة اليمنية    ولذلك فان التوافق الوطني مطلوب ثنائيا أوالً، ولذلك ثانياً كان اتفاق مكة المكر            
هو اتفاق ثنائي في الجوهر، ولذلك ثالثا يصبح هذا التوافق الثنائي شرطا مسبقا للتوافق الوطني التعـددي               
ألن من البديهي انه ال توجد أي ضمانات او مسوغات واقعية تجعل اي توافق بين حمـاس والفـصائل                   

  .بينما العكس صحيحمجتمعة او منفردة ملزما لفتح والرئاسة، " االخرى"
الذي تم احرازه في الوساطة المصرية ما يزال هشا وتمهيديا وال يزيد على كونه اتفاقا علـى                 " التقدم"ان  

اوائل الشهر المقبل للبدء بالحوار على قضايا ما زال االختالف عليها قائما ويهدد بتفجير الوساطة               " اللقاء"
لفة تماما عن البيئة الحالية للحرب الباردة المستمرة بين طرفي          نفسها، بينما يتطلب االتفاق حولها بيئة مخت      

ومما ال شك فيه ان انجـاح الوسـاطة المـصرية           . االنقسام اعالميا وسياسيا واعتقاال واستقواء بالخارج     
وبالتالي الحوار الفلسطيني يتطلب حسن النوايا وتوفير كل االجراءات الممكنة لتعزيز الثقة غير المتوفرة              

  .نحتى اآل
  25/10/2008الخليج 

  
 حماس وفتح..  الحوارقبل .56

 نبيل عمرو
إال أن الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني ما يزال .. التي تواصل اجتياحها للعالم كله.. رغم األزمة المالية

ألكثر من طرف اقليمي ..ومرد ذلك على األرجح، اهمية الموضوع .. يحظى بقدر كبير من االهتمام
 .ودولي

 هو محاولة جدية إلنهاء وضع فلسطيني غير مسبوق، فمنذ بداية الصراع الفلسطيني ـ فالموضوع
وإلى أجل غير مسمى، يحدث أن تنشأ سلطتان متصارعتان في وطن .. الفلسطيني وحتى أيامنا هذه

واحد، سلطة في الضفة الغربية، مكبله باحتالل عسكري واستيطاني، يمس مجمع أعصاب الحياة 
وهذه السلطة .. وسلطة أخرى محشورة في زنزانة مكتظة بالناس واألزمات. ق تفاصيلهاالفلسطينية بأد

أخذتها العزة باإلثم وورطت نفسها بشعارات والتزامات مستحيلة، وقدمت نفسها للعالم على أنها أول نظام 
 .حكم يؤسسه اإلخوان المسلمون في هذا الزمن

فإننا نرى سقفا منخفضا يتحرك الفريقان المتصارعان وإذا ما نظر لصناع القرار على كال الجانبين، 
تحته، ومهما بلغت قوة ووجاهة االدعاء، إال أن الجميع محكوم باعتبارات عملية تجعل من الشعارات 

 .واألهداف المعلنه بعيدة كل البعد عن أن تتحقق
 فيها من وبعد قرابة سنة ونصف السنة من استيالء حماس على الحكم في غزة، وارتفاع أصوات

 .المناورة أكثر مما فيها من الحقيقة، تدعو الى مد تجربة غزة الي الضفة
يدخل الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني ممرا حاسما، فإما أن يفضي إلى مصالحة واتفاق وتفاهم على 

من حياتهم .. شراكة كاملة، وإما أن يذهب بالجميع إلى فشل جديد، يدفع ثمنه الفلسطينيون جميعا
 .موحاتهم وحقوقهم المشروعةوط

من أن يقوم كل طرف من أطراف الصراع واقعه، ومساحة حركته، وفرص تحقيق .. وهنا ال بد 
أجد .. ومن موقعي، كمواطن ال يدعي الحياد في الموقف وااللتزام .األهداف التي ألزم نفسه بتحقيقها

ذلك يتطلب تحديد الالعبين  .صاتلزاما علي أن أكون موضوعيا في عرض المعطيات واستنتاج الخُال
 .وقراءة واقعهم وقدراتهم، بعيدا عن ادعاءاتهم واستخالصاتهم الخادعة
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منذ فوزها غير المحسوب في انتخابات المجلس التشريعي، وحركة حماس تنزلق من خطأ إلى : حماس
 لها، ومن واقع هذه كان الخطأ األول، تفسيرها للفوز على أنه ثقة مطلقه منحها الشعب الفلسطيني.. آخر

الثقة ظنت انها ملكت الحق في إلغاء كل ما سبق، ورسم خط المستقبل بيدها دون التفكير في شراكة 
 .حقيقية، وإنما مراهنة لكسب الوقت وتعزيز القبضه على السلطة

تقدير حماس هذا، وضعها في موقع غريب، يغطيه منطق ديمقراطي عصري، ويجوفه من الداخل انعدام 
 .رة على التعاطي مع الحقائق الموضوعية التي تتضافر جميعا لحصارها وإسقاط تجربتهاالقد

كان منطق حماس في الدفاع عن نجاحها، يرتكز الى ما تراه بديهية ال تناقش، وهي حتمية احترام 
ح مع حتمية أن تتحول فت.. الجميع للنتائج التي أفرزها صندوق االقتراع بما في ذلك امريكا وإسرائيل

التي سقطت في االنتخابات الى متعاون مع حماس في أمر تثبيت سلطتها، وتجسيد خيارها السياسي الذي 
 .منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، بال مالمح

ولعل أبرز الدالئل على ارتباك حماس هو فقدانها البوصلة السحرية التي توفر لها النجاح في سلطة 
وحين كانت حماس تضطر ..  المقاومة المسلحه التي ألغتها أوسلوأسستها اتفاقات أوسلو، مع استمرار

لالختيار بين سلطة متنازع عليها، ومقاومة مسجلة في شعاراتها، كانت تختار السلطة وتضحي 
 ..بالمقاومة، وتفاهم التهدئة األخير هو القرينة الدامغة على ذلك

أي الحكومة الحمساوية ..الحكومة األولى هو عدم اإلقرار بفشل تجربة االستئثار ب.. والخطأ الثاني
الصرفة، والذهاب الي مكة إلبرام اتفاق تسعى من خالله الى كسب الوقت وليس الى تأكيد شراكه فعلية 

 ..مع اآلخرين
لقد قبلت حماس بحكومة الوحدة الوطنية، إال أنها وبعد أقل من شهر علي اتفاق مكة، بدأت تصرخ 

مبررة ذلك بعدم تحقق الوعد الذي أملت نفسها به، ودخلت حكومة الوحدة من .. مطالبة بتعديل اتفاق مكة
أجله، وهو إنهاء الحصار، وفتح األبواب على مصاريعها لحماس، كي تفتح خطا من غزة إلى طهران، 

 !إن أمكن.. وخطا آخر من غزة الى اوروبا ثم البيت األبيض
غرفة ذات صدى قوى، تسمع فيها صوتها وضع حماس في » الشطارة الساذجة«إن هذا النوع من 

مضخما وكأنه الحقيقة المطلقة، وليس أدل علي ذلك من تشخيص أعلنه السيد خالد مشعل، للوضع 
 ىإن األمة في أفضل حاالتها، فما عليها إال أن تحشد الجيوش وتتوجه ال: الفلسطيني والعربي، قال فيه

 !القتال وتنهي كل شيء
إنها وحين عرف رئيسها .. ن حماس أخطأت في تقدير الواقع والتوقعات وما يدلل مرة أخرى على أ

خالد مشعل بأن الرئيس محمود عباس أحضر دعوة رسمية لرئيس الوزراء آنذاك اسماعيل هنية من 
مع أنه موضوعيا خطوة نوعية .. سويسرا بوصفه رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، استقبل الخبر ببرود

اس ووصفة فعالة لدخولها الى المعادلة االقليمية والدولية متأبطة ذراع فتح نحو كسر الحصار عن حم
 ..وليس بمفردها

فوجئ العالم بسرعة انهيار فتح والسلطة في غزة، أمام هجمات مركزة ومتتالية : خطيئة انقالب غزة
االقتصاص «قامت بها ميليشيات حماس، واستغرب العالم مدى قسوة حماس في التنكيل بفتح تحت عنوان 

حيث ُألقي بعض الكوادر من أسطح البنايات الشاهقة ونُفذ حكم اإلعدام بكوادر استسلمت » من الماضي
وفوجئ المسلمون الذين تحمسوا لحماس كحركة جهادية، بانتحال أي مسلح .. في مواقعها أو في بيوتها

أتركه لي ألدخل به « مقولة والجميع يذكر! من اعضائها صفة المفوض من اهللا بقتل الخونة والمارقين
 .»الجنة

إن ادعاء الوطنية وخلعها عن اآلخرين، أمر ينسجم مع التراث المتراكم للصراعات الداخلية في عالمنا 
 ..العربي، وفق ثقافة االنقالبات والبيانات
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ال على أما ادعاء تمثيل اهللا على األرض، واحتكار الدين، وارتكاب أفعال خطرة باسمه، فهذا أمر ال جد
وهو كذلك الخروج الجريء عن أخالق االسالم وتراثه الحضاري المليء بوقائع .. أنه الكفر بعينه

 ..الحوار والتسامح والتأكد من التُهم قبل إصدار الحكم فيها وتنفيذه بدقائق
وكان بديهيا أن يخسر .. لقد أرسلت حماس رسائلها السلطوية منذ اللحظات األولى لوقوع االنقالب

خوان المسلمون في العالم كله كثيرا من صورتهم النمطية، فإذا كان حكم اإلخوان المسلمين بذات اإل
ذلك أن .. الصورة التي ظهر عليها حكم غزة، فعلى كل أخ مسلم أن يودع حلم الحكم في أي مكان آخر

تعايش معها في غزة هي الفترينه الحية التي تمتلئ بنماذج سلطوية ال يحبها الناس وال يستطيعون ال
 .بلدانهم ومجتمعاتهم

ان انقالب غزة ـ يرقى الى مرتبة خطيئة الخطايا، وبفضله أفقدت حماس نفسها حق الحديث عن 
فاالنقالب الدموي، مزق كل النظم والتقاليد والشرائع وهذا ما يتعين على حماس . الشرعية الفلسطينية

 .الحوار القادمواالبتعاد عن استخدام كلمة الشرعية في .. إدراكه
ولقد أخطأت حماس مرة أخرى وليست أخيرة، حين طرقت أبوابا كانت تُحرم علي غيرها مجرد .. 

التفكير فيها، فمن أجل السلطة عرضت هدنة تزيد على خمس عشرة سنة وإلسرائيل أن تفعل فيها ما 
 ..تشاء في جو من الهدوء والرضا

 دولة ذات حدود مؤقتة، ظنا منها أن هذه الموافقة قدمت عرضا بالموافقة على.. ومن أجل السلطة
 .ستمنحها أفضلية عند صانع القرار الدولي، يستبدل فيها الرهان على فتح برهان فورى على حماس

 ..أبرمت حماس اتفاق تهدئة، قدمت فيه كل شيء لقاء ال شيء.. ومن أجل السلطة
 ..يخ في زمن التهدئةوأقدمت من خالله على اعتقال وحتى قتل من يطلق الصوار

تحول جيمي كارتر، صانع كامب ديفيد، إلى رجل عظيم لمجرد أنه صافح قادة .. ومن أجل السلطة
كل ذلك قدمته حماس، لقاء ثمن واحد وهو .. حماس، وقال لهم ال مستقبل لكم إال باالعتراف بإسرائيل

شكوى وتنظيم حركة االنفاق واعتبار النجاة الشخصية لقادتها، وها هي بعد كل ما قدمت، ال تملك غير ال
القمع الشرس نجاحا سلطويا عجزت سلطة عرفات وعباس عن القيام به، والغريب أن قلب المنطق 
أضحى هو المنطق المفضل عند حماس، واألغرب أن في رؤوس قادتها وهما أقوى تأثيرا من الحقيقة، 

إذا جاءت .. خالله اإلمالء على الجميعيرى أن الجميع في مأزق إال حماس فهي في وضع تستطيع من 
حماس الى الحوار الشامل، حاملة هذا المنطق كاستراتيجية حوارية مع فتح وسائر الفصائل، فال جدال 
على أنها ستكون وهي على موائد الحوار أشبه بمن ال يزال يغني في غرفة الصدى، يسمع نفسه 

رى من البيت الصغير يقتلهم الملل لفرط النشاز ويطرب، فيما اآلخرون الذين يعيشون في الغرف األخ
لو قرأ بعض أعضاء حماس هذه المقالة، فلربما يعتبرونها نوعا من الهجوم .. في الصوت الذي يغني

 .اإلعالمي أو التشهير أو التصعيد أو تسميم أجواء الوئام والوحدة المنشودة
و حقيقة، إال أن ما هو أهم هو ما أقصده ربما يكون األمر على هذه الصورة فيه بعض مبرر أو مسوغ أ

فالحقائق تقول إن .. من كل ما تقدم، وهو نصح حماس أن تأتي الى الحوار، حاملة حقائقها وليس أوهامها
وإن تجربة سلطة منقوصة في حكومة الوحدة .. قد فشلت.. تجربة سلطة منفردة في حكومة هنية األولى
  .قد فشلت كذلك.. راكةالوطنية مع توجه لكسب الوقت وليس للش

وما نحن ذاهبون اليه، وكي ال يفشل فال . أما االنقالب فقد جسد موضوعيا قمة الفشل في المنطق والهدف
 .مناص من إشهار الحقيقة واالعتراف بها والبناء عليها مهما كان ذلك قاسيا

 25/10/2008الشرق األوسط 
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 ة السالم العربية؟ماذا وراء العودة االسرائيلية المفاجئة لمبادر .57
 هاني المصري

فجأة وبدون مقدمات دعا شمعون بيريس رئيس اسرائيل الى اعتماد مبادرة السالم العربية، والبحث عن 
االسرائيلي، ال يفيد -االسرائيلي، اوالسوري-التوصل الى سالم اقليمي مع العرب الن السالم الفلسطيني

االسرائيلي فمن شأنه ان يحقق - باهظاً، بينما السالم العربياو يفيد اسرائيل قليالً ويجعلها تدفع ثمناً
وفي الوقت نفسه، دعا ايهود باراك وزير الجيش االسرائيلي الى التعامل مع . مكاسب كبيرة السرائيل

- مبادرة السالم العربية، وعزا ذلك الى التباطؤ في المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية، واالسرائيلية
. باراك أنه بحث هذه المسألة مع تسيبي ليفني بدون ان يوضح رأيها في هذا الشأنوقال . السورية

وذكرت االنباء أن الموضوع الرئيسي الذي بحثه شمعون بيريس مع الرئيس المصري حسني مبارك في 
فماذا عدا عما بدا، حتى تتذكر اسرائيل مبادرة . لقائهما االخير في شرم الشيخ يتعلق بالسالم االقليمي

 .السالم العربية وهي التي تجاهلتها تماماً وكلياً، خالل الست سنوات الماضية
 مبادرة السالم العربية، التي طرحت 2002فقد تبنت القمة العربية التي عقدت في بيروت في اذار عام 

على اسرائيل سالما كامالً مع العرب مجتمعين مقابل انسحاب كامل من االراضي العربية المحتلة عام 
، ولكن اسرائيل ردت فورا 491، والتوسل الى حل عادل متفق عليه لقضية الالجئين وفقا لقرار 7691

على مبادرة السالم العربية بشن عدوان شامل على االراضي الفلسطينية المحتلة، وقامت القوات 
ت، وقامت االسرائيلية باعادة احتالل مناطق السلطة الفلسطينية ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفا

الحكومة االسرائيلية بالترحيب باالستعداد الجماعي العربي لالعتراف باسرائيل وانهاء الصراع معها 
واقامة عالقات طبيعية، ولم تعلن موافقتها على الجزء الثاني من المبادرة وهو االستعداد لالنسحاب 

 .الكامل والتوصل لحل عادل متفق عليه لقضية الالجئين
عرب في القمم العربية المتالحقة على قمة بيروت بما فيها القمة االخيرة التي عقدت في ورغم تأكيد ال

دمشق على مبادرة السالم العربية اال أن الحكومات االسرائيلية المتعاقبة لم تغير الموقف االسرائيلي الذي 
 ".اذن من طين واالذن االخرى من عجين"تعامل مع المبادرة العربية على شاكلة 

 :مفتاح تفسير التغير في الموقف االسرائيلي يكمن في رؤية التطورات والعوامل التاليةان 
ان اسرائيل تستعد لمرحلة خسارة المحافظين الجدد لسدة الحكم في الواليات المتحدة االميركية، : اوالً

بات حيث تشير التوقعات واالستطالعات الى ارجحية خسارة مرشح الحزب الجمهوري ماكين لالنتخا
على خلفية الهزائم المتالحقة التي لحقت بالسياسة والمصالح االميركية على امتداد العالم كله، والتي 
وصلت اخيراً الى حد اندالع االزمة االقتصادية االميركية والعالمية التي توضح ان عصر السيطرة 

طبية قد بدأ يشد الرحال للسيطرة الكلية االميركية االحادية على العالم قد ولى، وأن عهداً من تعددية الق
 .على العالم

واذا عرفنا ان ادارة بوش كانت أكثر االدارات االميركية التي تعاقبت على البيت االبيض منذ قيام 
اسرائيل دعما لها، لدرجة ان بوش في عهد سيطرة المحافظين الجدد نافس اليمين االسرائيلي في مواقعه 

 .رائيلية التوسعية والعنصرية واالستيطانيةالداعمة للسياسة المتطرفة االس
ان اسرائيل تريد ان تستعد للمرحلة الجديدة، والتي ليس من المرجح فيها خصوصاً اذا فاز باراك : ثانياً

اوباما باالنتخابات الرئاسية االميركية، مواجهة تصاعد الدور االيراني في المنطقة، واقتراب ايران من 
اسرائيلي في -وية، لمواجهة الملف االيراني من خالل بلورة تحالف عربيالحصول على القنبلة النو

اسرائيلي -ولعل دعوة وزير الخارجية البحريني االخيرة القامة محور اقليمي عربي. مواجهة ايران
واسرائيل تعرف انها ال تستطيع ان تقيم مثل هذا الحلف بدون ان تدفع ثمنا يشكل . تصب في هذا االطار

 .رب الرسميين لتبرير تحالفهم مع اسرائيل ضد ايرانالغطاء للع
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االسرائيلية عالقة، ووصلت الى طريق مسدود رغم مكابرة الطرفين، -ان المفاوضات الفلسطينية: ثالثاً
وادعائهما بان تقدما كبيراً قد تحقق، ولقد ادركت اسرائيل بان الفلسطينيين ال يمكن في مرحلة قيادة 

الذي " للسالم"ان يوافقوا على العرض االسرائيلي )  في أي مرحلة الحقةواضيف(الرئيس ابو مازن 
يسقط قضية الالجئين كليا، وعلى قضية القدس عن طريق اقتسامها، وتحتفظ اسرائيل من خالله بسيطرة 

ضم الجزاء من االرض الفلسطينية المحتلة تشمل المستوطنات وحدود جدار الفصل العنصري (مباشرة 
وبسيطرة غير مباشرة عن طريق استئجار ارض لمدة ) نية والعسكرية والحيوية السرائيلوالمناطق االم

مثل االفكار المطروحة لغور االردن الذي تطرح اسرائيل استئجار مساحات واسعة منه لمدة (طويلة جدا 
هم  عاماً، ينص على ان في نهايتها ال يستطيع الفلسطينيون وحدهم انهاء عقد االستئجار، وانما 99

 .بحاجة الى موافقة اسرائيل على ذلك
تأسيساً على ما تقدم، فإن اسرائيل من خالل احيائها مبادرة السالم العربية، بدون تبنيها تحاول ان 

تحاول التحالف مع العرب ضد ايران، كما تحاول امتصاص اآلثار . تضرب عدة عصافير بحجر واحد
كية الحليف االستراتيجي السرائيل في المنطقة والعالم، وقطع السلبية لتراجع دور الواليات المتحدة االمير

الطريق على تطورات حدثت واخرى متوقعة الحدوث في المنطقة والعالم، بصورة ال تناسب اسرائيل 
كما تحاول اسرائيل استخدام العرب للضغط على . ومخططاتها لعب الدور المركزي في المنطقة

رفضونه من عروض اسرائيلية على أمل ان العرب يمكن ان يوفروا الفلسطينيين واقناعهم بقبول ما ي
الحماية والدعم والغطاء للفلسطينيين، واذا لم يوافق الفلسطينيون رغم ذلك على العروض االسرائيلية، 
تفتح محاوالت اسرائيل للتوصل الى سالم اقليمي االبواب امام عودة االدوار والبدائل العربية على حساب 

رغم خوفهم ) الرسميين(ان اسرائيل تخطئ مرة اخرى إذ تتصور ان العرب . الفلسطيني) لخياروا(الدور 
على كراسيهم ومصالحهم ازاء تصاعد الدور االسرائيلي، سيكونون قادرين على الضغط على 

 بما فيها القدس، وال يحل مشكلة الالجئين 7691الفلسطينيين لقبول حل ال يحرر االراضي المحتلة عام 
فالعرب تخلوا الى حد كبير عن القضية الفلسطينية عندما وضعوا مسألة حلها بيد اصحابها .  عادالحال

 .، وان العرب يقبلون بما يقبله الفلسطينيون"الفلسطينيين على اساس ان اهل مكة ادرى بشعابها
 مرحلة جديدة، وبالتالي، ال يستطيع العرب ان يرغموا اشقاءهم الفلسطينيين على قبول ما يرفضونه، في

وفي عالم يتغير، فما استطاع الفلسطينيون أن يرفضوه في عالم تسيطر عليه الواليات المتحدة االميركية 
سيطرة انفرادية مطلقة، يستطيع ان يرفضه الفلسطينيون والعرب في مرحلة جديدة، وفي عالم تسيطر 

 .لى حساب ادوار القوى العظمىعليه عدة اقطاب ويتزايد فيه دور االطراف المحلية واالقليمية ع
فهل تدرك اسرائيل هذه الحقيقة و تقبل مبادرة السالم العربية بشقيها االنسحاب الكامل من األراضي 

  !العربية المحتلة ووقف سياسة الغطرسة والعدوان؟
 25/10/2008األيام، فلسطين، 
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  :كاريكاتير .58
  

  
  25/10/2008الشرق، قطر، 

  
  


