
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحكومة المقالة تطالب عباس بالبدء في إجراءات االنتخابات الرئاسية
   المبادرة اليمنية هي األساسدعيورفض القبول بعقد لقاء ثنائي مع حماس  يعباس
  ألنها تجري حسابات ليوم ما بعد التهدئة  حماس تواصل تعزيز قوتها العسكرية:يدلين

  ال توجد ضمانات لنجاح الحوار وجهود المصالحة: الزهار بعد عودته من القاهرة
  "اسرائيل"ذ عملية عسكرية استراتيجية داخل ستعدد لتنفيت" حماس": يةاجهزة االمن االسرائيل

  دولةال مساعدة الفلسطينيين على إقامة يمهمت..لست مسؤوالً عما تقول حماس عني دايتون

اس ال تضع شروطاًحم: صيام
على الحوار غير أنها تصر 

 "الرزمة الكاملة"على اتفاق 
 

 ٤ص ... 

 ٢٧/١٠/٢٠٠٨١٢٣٨-٢٦اإلثنين-األحد

 يوم أمس   ةنعتذر عن عدم إصدار النشر    
  .ألسباب تقنية خارجة عن إرادتنا
 ثنين واإلويغطي هذا العدد يومي األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٢٣٨:         العدد       ٢٧/١٠/٢٠٠٨-٢٦اإلثنين -األحد: التاريخ

    :السلطة
 ٥  الحكومة المقالة تطالب عباس بالبدء في إجراءات االنتخابات الرئاسية .٢
 ٦  ترفض أي حكومة تقوم على التهريب عبر األنفاقالتحرير منظمة : عبد ربه .٣
 ٦   المبادرة اليمنية هي األساسدعيورفض القبول بعقد لقاء ثنائي مع حماس  يعباس .٤
 ٧ األولوية لتشكيل الحكومة واألمن الستعادة وحدة الوطن:  بالورقة المصريةاًرحبمفياض  .٥
 ٧   حول المبادرة العربيةبيريز أفكارعباس يبدأ جولة عربية لبحث  .٦
 ٨  تعامل مع أي رئيس حكومة ملتزم بالسالموسن" شأن داخلي" "إسرائيل"ما يجري في :السلطة .٧
 ٨  السلطة ترفض مشاركة الفلسطينيين في انتخابات بلدية القدس المحتلة .٨
 ٨  نتخاباتاال يدعو لمقاطعة وأبو زنيد  يحذر من المس بالوضع القانوني للمقدسيينعبد القادر .٩
 ٩  الفلسطيني مع أولمرتتأجيل لقاء الرئيس  .١٠
 ٩   خاليا تخريبية تتبع فتح خططت لتنفيذ تفجيرات ضد قيادات في حماس٣كشفنا : صيام .١١
 ٩   تعزيز وجود السلطةهان هدفأكد تؤ "إسرائيل"و..الخليل لوقف الفلتانب قوات األمن تنتشر  .١٢
١٠   تعيد تغيير قواعد االتفاقات األمنية مع الفلسطينيين وتحتفظ باليد العليا"إسرائيل: "تحقيق .١٣
١١  "وكالء االحتالل"هم درئيس المجلس التشريعي يهاجم األجهزة األمنية للسلطة ويع .١٤
١٢  زة األمنية يد واحدة ضد المتربصين بهااألجه: الطيراوي .١٥
١٢   لألعوام الثالثة القادمةإستراتيجيةخطة عمل : فياض .١٦
١٢  ما يدخل غزة من أسمنت كميات ال تكفي أعمال الترميم: الظاظا .١٧
١٢  ع في األسواق مطابقة للمواصفات وال يمكننا منعهاجميع السل: الظاظا .١٨
١٣  الصحة الفلسطينية تُحذِّر من كارثة للنقص الحاد في األدوية .١٩
١٣ العدوان األمريكي على سوريا تجاوز لكل األعراف واالتفاقات: حكومة هنية .٢٠
    

    :المقاومة
١٣  ال توجد ضمانات لنجاح الحوار وجهود المصالحة: الزهار بعد عودته من القاهرة .٢١
١٤   بخصوص الورقة المصرية إلطالق الحوار بحثان تنسيق جهودهماتحماس والجهاد  .٢٢
١٥  لوفد فتح لحوار القاهرةعباس يضيف أحمد عبد الرحمن  .٢٣
١٥  تشكيك الزهار في منظمة التحرير يثقل على حوار القاهرة ويحرفه عن مساره:قدروة فارس .٢٤
١٥   اخترنا طريق الحوار مع حماس بدل المواجهة: قريع .٢٥
١٦   تسمح لممثّل واحد عن كل فصيل بالمشاركة في الحوار الوطنيمصر ": الحياة" .٢٦
١٧   تنتقد موقف حماس بشأن والية عباسالجبهة الشعبية .٢٧
١٧ عرفاتعرب عن قلقه لعدم معرفة شيء عن اغتيال يأبو النجا  .٢٨
١٧  فشل ليفني صفعة للمراهنين على خيار المفاوضات: حماس .٢٩
١٧  وسنفاجئ العدوفي حال عدم تمديد التهدئة سنكون في مواقعنا الدفاعية والهجومية : القسام .٣٠
١٨  كتائب األقصى تدعو إلى تقييم الفترة الزمنية المتبقية من عمر التهدئة .٣١
١٨  ال خالف مع حماس ونطالب بإعادة تقييم التهدئة: الجهاد .٣٢
١٨  حماس والجهاد تحمالن قوات األمن الفلسطينية مسؤولة اعتداءات المستوطنين بالخليل .٣٣
١٩   ية في الخليل هو تنسيق أمني هدفه تصفية المقاومةانتشار قوات األمن الفلسطين: برهوم .٣٤
١٩   األجهزة األمنية تقترب من نهايتها بتعاونها مع االحتالل: القسام .٣٥
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١٩  "اسرائيل"د لتنفيذ عملية عسكرية استراتيجية داخل ستعت" حماس": يةاجهزة االمن االسرائيل .٣٦
١٩    مشعل يزور عمان قريبا.. وحماستحالف تكتيكي بين األردن": الشرق القطرية" .٣٧
٢٠  تعتقل عنصراً من حماس كان يخطط لخطف جنود إسرائيليين" إسرائيل" .٣٨
٢٠  دون المؤتمرات الحركية التي تعقد في لبنانينتق" عين الحلوة"كوادر فتح في  .٣٩
٢١   من حوادث أمنية تعود لخالفات قديمة بين فتح وجند الشامعين الحلوةما يشهده : حماس .٤٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
٢١   حكومةليفني تدعو إلى انتخابات مبكرة بعد إخفاقها في تشكيل .٤١
٢٢  أولمرت يدعو لسجن مستوطنين متطرفين حرضوا على اعتداءات ضد الجنود اإلسرائيليين .٤٢
٢٢  ألنها تجري حسابات ليوم ما بعد التهدئة  حماس تواصل تعزيز قوتها العسكرية:يدلين .٤٣
٢٣  ١١ والعمل ٢٦ مقعدا الليكود ٢٩كاديما : طالعاست .٤٤
٢٣ إذا توصلت التفاق مع سورية" اسرائيل"السعودية مستعدة لتطبيع كامل مع : مركز بيريز .٤٥
    

    :األرض، الشعب
٢٣  يس االسرائيلية للمسجد االقصىابو حلبية يحذر من تصاعد وتيرة االعتداءات وحمالت التدن .٤٦
٢٤   من التهويد في القدسالى حماية المقدسات االسالمية والمسيحية يدعو مؤتمر .٤٧
٢٤  لن يغفر اهللا للزعماء العرب عدم حمايتهم لفالحي عكا: عزمي بشارة .٤٨
٢٤  يزيح الستار عن معلم تذكاري لضحايا الحصار المفروض على غزةي الخضر .٤٩
٢٥ مقتل ثالثة فلسطينيين داخل نفق في رفح .٥٠
٢٥  الزوارق الحربية اإلسرائيلية تفتح النار على صيادي رفح دون إصابات .٥١
٢٥   يصعدون من اعتداءاتهم على اهالي الخليل واالحتاللطنونالمستو .٥٢
٢٥  قلقيلية تحتفل بإطالق سراح عميدة األسيرات الفلسطينيات .٥٣
٢٦  االقصى فلسطينية خالل انتفاضة ٦٠٠االحتالل اعتقل : تقرير حقوقي .٥٤
٢٦  معلمون في الضفة يطالبون بوقف إجراءات فصلهم .٥٥
٢٦  ء عباس٪ من الفلسطينيين يقيمون بايجابية ادا٦٣ :استطالع  .٥٦
   

   :اقتصاد
٢٧  مليون دوالر حجم تجارة السلع عبر أنفاق قطاع غزة شهريا٣٠٠ً .٥٧
   

   :صحة
 ٢٧ تظاهرة احتجاج على منع عقد مؤتمر طبي في غزة .٥٨
   

   :رياضة
 ٢٧  المنتخب الفلسطيني يتعادل مع نظيره األردني في أول مباراة دولية على أرض فلسطينية .٥٩
   

   : األردن
٢٨   المسلميننعمان تعزز العالقات مع حماس واإلخوا .٦٠
٢٨  على مشاركة الجامعة وراء تأجيل مؤتمر المياه" إسرائيل"اعتراض : األردن .٦١
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٢٨  "مانصناعة َع"دورة تدريبية لموظفي الغرف الفلسطينية في  .٦٢
٢٨   عربة عادت على األردن بنتائج وخيمةاتفاقية وادي: جبهة العمل اإلسالمي .٦٣
٢٩  إلى وجود تعاون زراعي كبير بين مزارعين أردنيين ونظراء لهم من إسرائيل يلمحالعدوان .٦٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٩  المبادرة العربيةمن " سرائيلإ" لمناقشة موقف تنفي وجود إجتماعات عربية" الجامعة" .٦٥
٣٠   المصالحة الفلسطينية بحاجة لبعض الوقت: مباركالرئيس  .٦٦
٣٠      "إسرائيل"خروق رسمية عربية لمبدأ مقاطعة  .٦٧
٣٠ ي االتحاد من أجل المتوسطإجماع عربي على رفض الفيتو اإلسرائيلي ومشاركة الجامعة ف .٦٨
   

   :دولي
٣٠  دولةال مساعدة الفلسطينيين على إقامة يمهمت..ول حماس عني عما تقلست مسؤوالً دايتون .٦٩
٣١  ال سالم دون حل القضية الفلسطينية: الرئيس اإليطالي .٧٠
٣١  يخجل إزاء فشله في تحقيق السالم بين العرب وإسرائيلعلى العالم أن :األسبق ارئيس فنلند .٧١
٣١   دخول مختصين أجانب للمشاركة في مؤتمر غزة للصحة النفسية"إسرائيل"إدانة عرقلة  .٧٢
٣٢ ناشطون فرنسيون يحذرون من تهويد القدس .٧٣
    

    :حوارات ومقاالت
٣٢  محمود المبارك... "حماس"و " فتح"دعوة إلى التّحكيم بين  .٧٤
٣٣   هآرتس-امير اورن... االمر الجيد لجلعاد شليت .٧٥
٣٥  ياسر الزعاترة...  حول االعتقاالت في الضفة"بي بي سي"تقرير الـ .٧٦
٣٦  نقوال ناصر... التناقض الفلسطيني القاتل .٧٧
٣٨ عبد الباري عطوان"... جامعة موسى" االسرائيلي و"الفيتو" .٧٨
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  " الرزمة الكاملة"غير أنها تصر على اتفاق حماس ال تضع شروطاً على الحوار : صيام .١

وزيـر الداخليـة فـي الحكومـة         أن   رائد الفي ،  غزة عن مراسلها من   ٢٧/١٠/٢٠٠٨ الخليج،   ذكرت
أكد أن الفيتو األمريكـي علـى الحـوار     الفلسطينية المقالة عضو وفد الحركة لحوار القاهرة سعيد صيام   

ي الحركة محمود الزهار أنه ال توجد ضمانات لنجاح الحـوار،           الداخلي ال يزال قائماً، فيما أكد القيادي ف       
بينما طالب مستشار لرئيس الوزراء المقال، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم االنتخابات             

  .الرئاسية، فيما أكدت مصادر قيادية من دمشق أن جميع الفصائل ستشارك في الحوار
" الرزمة الكاملـة  " على الحوار، غير أنها تصر على اتفاق         وشدد صيام على أن حماس ال تضع شروطاً       

الحصار على قطاع   "وحل القضايا بالتزامن، واعتبر أن هناك سببين لتوجه األطراف نحو الحوار هما أن              
هناك إمكانية كبيرة لنجاح الحوار إذا لم تتدخل جهات         "، وقال إن    "غزة فشل، وقرب انتهاء والية الرئيس     

لن يكون الحوار كأي حوار سابق ألن الواقع مختلف وأي نقطة نتفق عليهـا تمثـل                "، وأضاف   "خارجية
، وحـذر  "التفويض المطلق للمنظمة"، الفتاً إلى أن حماس أبلغت المصريين رفض   "الضفة وغزة بالتزامن  
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من أن الساحة الفلسطينية مقبلة على أزمة سياسية في حال لم تتوصل الفصائل إلى الوفـاق، مؤكـداً أن                   
  .      ماس والحكومة المقالة ستكونان األقل تضرراًح

إن فرص نجاح الحوار في القـاهرة  قال صيام  أن غزةمن  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسـط،   وأضافت  
صاحبة التجربة في تكـريس     " لجم أصوات النشاز  "يتوقف على عدم تدخل جهات خارجية إلفشاله وعلى         

الليلـة قبـل    " الشرق األوسط "الصحافيين من بينهم مراسل     وخالل لقائه ب  . الفرقة وشق الصف الفلسطيني   
الماضية، عزا صيام تعاظم الجهود المبذولة لوضع حد لحالة االنقسام إلى قرب انتهـاء واليـة الـرئيس      

المقبل، الى جانب صمود اهل غزة فـي  ) كانون الثاني( يناير   ٩في  ) ابو مازن (الفلسطيني محمود عباس    
ور الكثير من األطراف بالحرج بفعل الفعاليات التي نفذت من أجل كـسر             وجه الحصار، ناهيك عن شع    

  . الحصار
بمـاذا  "وأشار صيام الى أنه تم في البداية تخويف حماس بإرسال قوات عربيـة الـى غـزة، متـسائالً                 

يخوفوننا، فهل هناك أكثر من تعطيل قطاع الصحة وموت المرضى، موضحا أن ورقة القوات العربيـة                
درك صيام قائالً إن حركته ال ترفض االستفادة من خبراء عرب فـي جميـع المجـاالت،                 واست. سقطت

نحـن نمثـل    "، قـائالً    "إقليما متمـردا  "وسخر صيام من التهديد باعالن غزة       . وضمنها المجاالت األمنية  
ـ      ". السلطة، ولنا ثلثا المجلس التشريعي والحكومة فعلى من نتمرد         ل واعتبر أن الحوار غير المشروط يمث

، متهماً حركة فتح بإعاقة الحـوار       "أقصر الطرق للوصول الى قواسم مشتركة بهدف انهاء حالة االنقسام         "
وتعهد صيام  . عبر وضع المزيد من الشروط قبل البدء فيه، عازياً ذلك الى وجود فيتو إقليمي وفلسطيني              

ت الوطنية، مشيراً الـى أن      بأن تبذل حركته مرونة كبيرة من اجل انجاح الحوار، مع الحفاظ على الثواب            
ولم تقف عند حصتها واننا لن نقف عند األشخاص         "حماس تخلت خالل اتفاق مكة عن الوزارات السيادية         

وحذر من خطر أزمة سياسية داخلية في حال لم تتحقـق           . ، على حد تعبيره   "وال المواقع بل عند المواقف    
 ". من هذه األزمةستكون األقل تضرراً"المصالحة، مؤكد أن حماس والحكومة 

  
   تطالب عباس بالبدء في إجراءات االنتخابات الرئاسيةالمقالةالحكومة  .٢

 األحـد مس  أ المقالة    الفلسطينية دعا محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الحكومة      : شرف الهور أ -غزة  
 إلجراء جراءاتباإلللجنة االنتخابات المركزية للقيام     " مرسوم رئاسي  "إصدار إلىالرئيس محمود عباس    

 ٧ المادة   بإحكام عمالً"ن هذا المطلب جاء     أوذكر عابد في تصريح      .االنتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية   
شار أو ". المرسوم إصدار التي توجب على رئيس السلطة بلزوم        ٢٠٠٥ لسنة   ٩من قانون االنتخابات رقم     

 إلجـراء  والتحـضير    لإلعـداد  أشـهر  بثالثة    انه يجب العمل على عدم استنفاد المدة المقررة قانوناً         إلى
 لتمكين المواطنين مـن     ٢٠٠٩ يناير   / كانون الثاني  ٨قبل انتهاء مدة والية رئيس السلطة في        "االنتخابات  

  ".اختيار خلف له
صيانة ورعاية الحقوق والحريات الشخصية والعامة المكفولة دستوريا، وعـدم          " عابد على ضرورة     وأكد

حقية الرئيس عباس في الترشح لرئاسـة الـسلطة         أ "إلى، مشيرا في الوقت ذاته      "ليهاالسماح باالعتداء ع  
  ".أخرى سنوات أربعلفترة ثانية مدتها 

 إلزام" الدعاوى لـ    إلقامة،  اإلنسان المدافعة عن حقوق     األهليةودعا عابد المراكز الحقوقية، والمؤسسات      
 األساسـي  القـانون    بأحكـام  االلتزام   أن ، معتبراً "ونرئيس السلطة بالقيام بالواجب الذي يمليه عليه القان       

  ".يجنب الساحة الفلسطينية حالة التجاوز القانوني، واالنحراف تجاه االستبداد السياسي"
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  ترفض أي حكومة تقوم على التهريب عبر األنفاقالتحرير منظمة : عبد ربه .٣
عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض           أكد ياسر    : عبد القادر فارس   -غزة  

منظمة التحرير ألي حكومة، قائمة على التهريب عبر األنفاق، أو يمكن أن تعيد الحصار علـى الـشعب              
 على ضرورة التزام الحكومة المقبلة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبكل المواثيق            الفلسطيني، مشدداً 

وأضاف في تصريحات لعكاظ أنه ال مجال للمناورة والعودة إلى الصياغات القديمـة التـي               . وقعتهاالتي  
وأكـد  . مورست في الماضي، مضيفا أنه من الترف الشديد أن ندخل في لعبة تؤدي إلى عزلنا عن العالم                

ف لـيس    الخال أن إلىرفضه الدخول في لعبة توزيع الكعكة وتقاسم الحصص في إطار الحكومة، مشيرا             
، وإنما الخالف هو حكومة فلسطينية      )تكنوقراط أو مستقلين أو فصائل    (على الحصص، أو نوع الحكومة،      

 وحول مسودة االتفـاق     .قادرة على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، وال تقامر بعودة الحصار عليه           
 البنود التي ماتزال مفتوحـة      المصرية للحوار الوطني الشامل، قال انها بشكل عام إيجابية لكن فيها بعض           

وبحاجة للنقاش، ولم تتضح تفاصيلها، وقال ان أمر التفاصيل متروك للحوار في قضايا الحكومة واألمن               
  .واالنتخابات ودور منظمة التحرير

وفي ما يتعلق بمسألة إصالح األجهزة األمنية دعا إلى مشروع عربي مفـصل علـى أسـاس المهنيـة                   
ادة بناء الوطن، ينهي التقاسم الوظيفي بين غزة والضفة، موضحا أنه ال وحدة             والمصلحة الوطنية في إع   

جغرافية بدون مرجعية أمنية واحدة، مطالبا بخطة أمنية مفصلة للغاية تستند علـى استئـصال مقومـات             
وقال يجب أن يكون صندوق االنتخاب هو المكان الوحيـد          . المشروع االنقالبي في غزة، وتضع البدائل     

سم من خالله الخالفات الداخلية، وبدونه سينهار النظام السياسي الفلسطيني، مشيرا إلى أن حماس              الذي تح 
  .بعد االنقالب، تعمل على منع االنتخابات في غزة

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ،عكاظ
  
   المبادرة اليمنية هي األساسدعيورفض القبول بعقد لقاء ثنائي مع حماس  يعباس .٤

ـ    أشارت مصادر  : فتحي صباح  -غزة   رفض " أن الرئيس محمود عباس،      إلى" الحياة" فلسطينية موثوقة ل
بعناد القبول بعقد لقاء ثنائي مع حماس، على رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من مدير المخابرات                 

عباس يريد أن تكـون المبـادرة       "وقالت إن    ".المصرية اللواء عمر سليمان، ومن عدد من الدول العربية        
، وأن يـتم    األسـاس هي  ) أي المبادرة اليمنية   (األخيرةلحة المنبثقة عن قمة دمشق العربية       العربية للمصا 

تشكيل حكومة تكنوقراط، على أن تعمل على تنظيم انتخابات متزامنة مبكرة رئاسية وتـشريعية، فـضالً        
 إلـى ج  عباس يحتا "وأضافت ان   ".  األمنية في السلطة الفلسطينية    األجهزةعن وجود عربي من أجل بناء       

  ".موقف سياسي عربي، وموقف قانوني في شأن واليته
 في العـشرين مـن الـشهر        األخير أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ناقشت في اجتماعها          إلىولفتت  

وأوضحت أن عدداً من األعضاء طالـب        . الفصائل إلىالجاري حوار القاهرة والورقة المصرية المقدمة       
 إصدار إلى الحوار الشامل، ما حدا بالرئيس عباس        إلى المنظمة قبل التوجه     بتنسيق المواقف بين فصائل   "

قرار بتشكيل لجنة لتنسيق المواقف من تسعة أعضاء، على أن يختار لها منـسقاً مـن أعـضاء اللجنـة                    
  ".التنفيذية للمنظمة

 حكومـة   تـشكيل "وممثله في اجتماعات اللجنة صالح رأفت يفـضل         " فدا"وقالت إن األمين العام لحزب      
أعضاؤها من المستقلين وليس من الفصائل، وأن تنظم االنتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامـل أي                

التعامـل مـع     "إلـى حنا عميرة دعا    " الشعب"وأضافت أن عضو اللجنة ممثل حزب        ".القوائم االنتخابية 
ربه  و اللجنة ياسر عبد   ، فيما رفض عض   "حماس على اعتبار أنها شريك في الحكم وليست بديال من أحد          

ربه تشكيل حكومة     عبد إلىالمهم بالنسبة   "وزادت أن    ".تشكيل اللجان الواردة في الورقة المصرية     "فكرة  
 األخرىجديدة تحضر لالنتخابات، والملف األمني، على أن يتم بحث ملف المنظمة وغيرها من القضايا               
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لـذي رأى أن    ا إسماعيلجبهة التحرير العربية محمود     ربه في ذلك عضو اللجنة، ممثل        وأيد عبد  ".الحقاً
 يجب أن تنصب على كيفية إعادة األوضاع فـي قطـاع   األساسحماس تريد خلط األوراق، وأن المهمة     "

  ".، وعدم بحث ملف المنظمة)١٤/٦/٢٠٠٧قبل ( ما كانت عليه إلىغزة 
 القضايا عن موقف عباس وحلفائه،      بعيداً جداً في عدد من    " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "وجاء موقف   

وقالت المصادر إن ممثل الجبهة في االجتمـاع النائـب           . من موقف حماس   أخرىوقريباً جداً في قضايا     
خالدة جرار قدمت أكبر عدد من التعديالت والمالحظات على الورقة المصرية يتعارض معظمهـا مـع                

ن الورقة مفادها أنـه يجـب التوافـق علـى           وأضافت أن جرار طالبت بإلغاء فقرة م       .المواقف السابقة 
المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام االحتالل قائماً، واعتبـار       "المقاومة، واستبدالها بعبارة    

فقط المرجعية للحوار، ورفض قبول الحكومـة       ) ٢٠٠٥(وإعالن القاهرة   ) ٢٠٠٦(وثيقة الوفاق الوطني    
 واالتفاقات الموقعـة معهـا،      "إسرائيل"بـالتي تطالب باالعتراف    " يةالجديدة شروط اللجنة الرباعية الدول    

 بناء  وإعادةبتنظيم االنتخابات التشريعية وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي،        " أنها طالبت    إلىوأشارت   .ونبذ العنف 
المنظمة وفقاً إلعالن القاهرة، وتنظيم انتخابات النتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخـارج وفـق                

  ".التمثيل النسبي الكامل
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

  
 األولوية لتشكيل الحكومة واألمن الستعادة وحدة الوطن:  بالورقة المصريةاًرحبمفياض  .٥

 سالم فياض رئيس الوزراء، أمس، باسم الحكومة بالورقة المصرية .رحب د :كتب حسن عبد الجواد
جاء ذلك خالل مشاركة  .قسام في الساحة الفلسطينيةوالجهود التي تبذلها مصر، من أجل إنهاء حالة االن

الذي نظمه معهد  " ٢١مشروع  /التنمية المحلية المستدامة في محافظة بيت لحم"فياض في افتتاح مؤتمر 
ودعا فياض إلى بذل كل جهد ممكن للتعامل  .، في فندق بيت لحم"أريج" القدس -  التطبيقية األبحاث

هذا يتطلب في المقام األول االبتعاد عن كل أشكال "وضمان نجاحها، واإليجابي مع الورقة المصرية 
المماطلة والتسويف والتردد ووضع االشتراطات، وإيالء أولوية قصوى التخاذ الخطوات واإلجراءات 

نضمن تحقيق هدف إعادة "وقال إنه بتنفيذ هاتين النقطتين  ".الالزمة في مجالي تشكيل الحكومة واألمن
 فوراً، بما يمهد الستكمال البحث والحوار في شتى القضايا السياسية المختلف عليها، الوحدة للوطن

وصوالً إلى توافق بشأنها أو على األقل االتفاق على آلية للتعايش معها، وبما يمكّن من حماية وحدة 
تحرير وطننا وشعبنا وقضيته العادلة، وصون حقوقه في الحرية واالستقالل والعودة بقيادة منظمة ال

 ".الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والبيت الجامع لمختلف فصائله وقواه وأحزابه ومؤسساته
إن هذا الطريق سيضمن إعادة الوحدة للوطن، ولمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسيعزز : وأضاف

مثل في إنهاء االحتالل، من قدرتنا على حماية المشروع الوطني، والتعامل مع التحدي األكبر المت
ومواجهة مشاريع االستيطان، وإنجاز قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية 

 ".١٩٦٧على حدود 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   حول المبادرة العربيةبيريز أفكارعباس يبدأ جولة عربية لبحث  .٦

ن الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس سـيلتقي       أ أمسسطينية   مصادر فل  أكدت:  وليد عوض  -رام اهللا   
 بـشان   بيريـز  شـمعون    "إسرائيل" رئيس   أفكارالرئيس المصري حسني مبارك اليوم في القاهرة لبحث         

 زيارة عبـاس    أنكدت المصادر الفلسطينية     وأ . المبادرة العربية للسالم   أساس على   أبيبالتفاوض مع تل    
 اإلسـرائيلية  األفكارتزم القيام بها لدول عربية تشمل السعودية لبحث          ضمن جولة عربية يع    تأتيللقاهرة  

  .إسرائيل الصراع مع إلنهاء األطرافبشان التفاوض مع طاقم عربي يمثل جميع 
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 اجتماعه مع نائـب رئـيس       أثناءبالمبادرة العربية، وقال    " المتأخر ""إسرائيل"وكان عباس رحب باهتمام     
 اإلسـرائيلي االهتمـام   "ن  أول   األ أمـس ار ثرياس في مكتبه بـرام اهللا         في اسبانيا جسب   األندلسحكومة  

  ". من ست سنواتأكثربتفاصيل المبادرة العربية للسالم جيد رغم تأخره 
 عباس سيقوم بزيارة للرياض غدا الثالثاء       أن أمسعلن السفير الفلسطيني لدى السعودية جمال الشوبكي        أو

سيستعرض خالل محادثاته مـع العاهـل       " عباس   أن إلىمشيرا   محادثات مع العاهل السعودي، و     إلجراء
 مستجدات الوضع على الساحة الفلسطينية وخصوصا ما يتعلق بـشان الجهـود المبذولـة               آخرالسعودي  
  ".الفلسطيني - الحوار الفلسطينيإلطالق

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  ئيس حكومة ملتزم بالسالمتعامل مع أي روسن" شأن داخلي" "إسرائيل" ما يجري في :السلطة .٧

 أن، على   أمسشددت السلطة الوطنية الفلسطينية     : ) أ ف ب، رويترز، د ب أ، أ ب، يو بي آي            -القدس  (
 ملتزم بعمليـة    إسرائيلية رئيس حكومة    أيستتعامل مع    "أنهامؤكدة  " شأن داخلي  ""إسرائيل"ما يجري في    

 تأخير فـي المفاوضـات      أي أنال شك   : " ردينة أبوبيل  وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ن      ".السالم
 إسـرائيل  عملية السالم مازالت متعثـرة وان التغيـرات فـي            أن الوقت وخصوصا    إضاعة إلىسيؤدي  

  ". سيكون لها تأثير في سرعة سير المفاوضاتاألمريكيةوالواليات المتحدة 
يكـون خيـار الـشعب       "أن فـي    أملهبدوره، أعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن         

  ".واإلسرائيلي في االنتخابات القادمة هو خيار السالم بين الشعبين الفلسطيني اإلسرائيلي
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 

  
  السلطة ترفض مشاركة الفلسطينيين في انتخابات بلدية القدس المحتلة .٨

رفـض الـسلطة    ) األحـد (اء أمـس    أعلن أحمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني مس       : )ا.ب.د(
وقال فـي تـصريح      .لمشاركة الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة في انتخابات البلدية       " القاطع"الفلسطينية  

السلطة الفلسطينية وحركة فتح موقفهما معروف برفض ما يسمى انتخابـات بلديـة             "صحافي مكتوب إن    
نؤكد أنه ال يجوز الترشـح أو       : "، وأضاف "ركة فيها القدس المحتلة، كما أننا نرفض رفضاً قاطعاً أي مشا        

  ".االنتخاب في هذا الشأن، وأن إجراءات االحتالل في القدس باطله قانوناً وشرعاً
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  نتخاباتاال يدعو لمقاطعة وأبو زنيد ... يحذر من المس بالوضع القانوني للمقدسيينعبد القادر .٩

ر رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس، رئيس لجنة القدس، في حركـة            حذر مستشا  :رام اهللا المحتلة  
فتح حاتم عبد القادر، أمس، سلطات االحتالل اإلسرائيلي من المس بالوضع القانوني للمقدسيين القـاطنين               

وقال، فـي    .خلف جدار الضم والتوسع العنصري، مؤكداً أن أي إجراء من هذا القبيل سوف يواجه بشدة              
حافية إن القرار اإلسرائيلي بعدم وضع صناديق اقتراع النتخابات بلدية القـدس الغربيـة              تصريحات ص 

للمقدسيين خلف الجدار العنصري ال قيمة له من حيث الشكل، ألن المقدسيين سيقاطعون هذه االنتخابات،               
ن سواء داخل الجدار أو خارجه، محذرا سلطات االحتالل من أي إجراءات أخرى قد تطـول المقدسـيي                

وأضاف أن  . خلف الجدار من شأنها أن تمس بحقوقهم في المدينة المقدسة، وخاصة سحب الهويات منهم             
 لـم يـشاركوا     ١٩٦٧هناك فرقاً بين تثبيت الحقوق وبين ممارستها، الفتاً إلى أن المقدسيين منذ العـام               

وحـذّر  . م يملكون هذا الحق    لمدينة القدس مع أنه    "إسرائيل"بانتخابات البلدية، باعتبارها تكريسا الحتالل      
من مغبة أن يكون هذا القرار بمثابة ممارسة ضغوط على المقدسيين لدفعهم للمشاركة فـي االنتخابـات                 

  . داخل الجدار، علماً أن القانون اإلسرائيلي نفسه ال يلزم المقدسيين بالمشاركة في هذه االنتخابات
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الفلسطيني عن حركة فتح، كافـة الفلـسطينيين        من جهتها دعت جهاد أبو زنيد عضو المجلس التشريعي          
المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية االحتالل في مدينة القدس باالقتراع أو الترشح فيها، مؤكـدة أن هـذه                 

  .االنتخابات غير شرعية
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨الوطن، عمان، 

  
  تأجيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع أولمرت .١٠

 في رام اهللا إن اللقاء المرتقب غدا بين         أمسنيين صائب عريقات     قال كبير المفاوضين الفلسطي    :)ا ف ب  (
 موعد لـم يحـدد،      إلى أرجئأولمرت  رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل إيهود      عباس و الرئيس محمود   

  .واإلسرائيلي التأجيل تم باالتفاق بين الطرفين الفلسطيني أنموضحا 
التقى الزعيمان، فقد يبدو كأننا نتدخل في الشؤون الداخلية          إذا": "رويترز"وقال مساعد كبير لعباس لوكالة      

 المشاورات االئتالفية التي تجريها تسيبي ليفنـي لتـشكيل          إلى إشارة، في   "نحن ال نريد ذلك   . اإلسرائيلية
  .حكومة جديدة

  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
  
  ماس خاليا تخريبية تتبع فتح خططت لتنفيذ تفجيرات ضد قيادات في ح٣كشفنا : صيام .١١

 أكد سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة إسماعيل هنية أنه تم الكـشف عـن ثـالث                   :غزة
مجموعات تخريبية، تتبع حركة فتح قامت بإعداد المتفجرات وصناعة العبوات، وتجهيزها بنيـة القيـام               

ام، خالل لقـاء    وأكد صي  .بفوضى وأحداث فلتان وتفجير للمؤسسات والقيادات الفلسطينية في قطاع غزة         
بالصحفيين في غزة، أن من يرأس ويوجه هذه المجموعات؛ قيادات في مكتب الرئاسة وشخصيات فـي                

وكشف صيام النقاب عـن أن وزارة الداخليـة          ".عميد وعقيد "سلطة رام اهللا تحمل رتباً عسكرية متقدمة        
 وفصائل فلسطينية منهـا   " نالميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسا    " استضافت مؤسسات حقوقية منها   

لالستماع ألحد الضباط المتهمين وهو يعترف بذلك، مؤكداً أن         " الجهاد، والشعبية، والديمقراطية، وحماس   "
هذه الفصائل والمؤسسات الحقوقية تيقنت بما ال يدع مجال للشك صدق كل كلمة تحدثنا بها عن جـرائم                  

 ولكن مراعاة لظروف الحديث عن الحوار لم نخرجها         هؤالء، وهناك تسجيل لهذا اللقاء قبل حوالي الشهر       
ومع ذلك ولألسف الشديد فوجئنا بخروج مـؤتمر        : "وأضاف يقول  ".لإلعالم لنؤكد حرصنا على الحوار    

 أن  صياموأكد   ،"الخليل الذي تباهت فيه أجهزة أمن رام اهللا بكشف المقاومة رغم أننا لم نجاريهم في ذلك               
 ابتزاز للضباط والجنود المقطوعة رواتبهم وتهديده بذلك إلجبارهم على القيام           سلطة رام اهللا تقوم بعمليات    

 بهذه العمليات
  ٢٧/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   تعزيز وجود السلطةهان هدفأكد تؤ "إسرائيل"و ..."لوقف الفلتان"قوات األمن تنتشر في الخليل  .١٢

 األجهـزة  مـن     عنـصراً  ٥٥٠ قوة من     أن لخليلا نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
  ."ة الوطنإشراقحملة " حملة باسم إطارمس في أ الفلسطينية في الخليل انتشرت األمنية

 انتشروا في الخليـل      اضافياً  مسلحاً  شرطياً ٥٥٠ "إن" فرانس برس " لوكالة   إسرائيليوقال مسؤول امني    
  ".الفلسطينية في مواجهة حماس بهدف تعزيز السلطة اإلسرائيليبالتنسيق مع الجيش 

 من  ٥٠٠نحو   "أن قائد منطقة الخليل في الشرطة الفلسطينية العميد الركن سميح الصيفي            أكدمن ناحيته،   
ن قواته جادة ومستعدة العتقـال      أ وأضاف".  حادث أي انتشروا في الخليل من دون وقوع        األمنعناصر  

 شـخص يتـاجر     وأيعات المسلحة غير القانونيـة       شخص يحاول عرقلة القانون والنظام بدءا بالجما       أي
  . غير القانونيةباألسلحة
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 انتشار  أنخالل زيارة لبيت لحم     " فرانس برس "بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لوكالة         
 لمواطنيها كما هي الحال فـي سـائر         األمنهذه القوة جزء من خطة وضعتها السلطة الفلسطينية لضمان          

 تتكلل هذه الخطة بالنجاح كما حصل في جنين ونابلس وباقي مـدن             أنمله في   أ عن   وأعرب. دول العالم 
  . هذه العملية ال تستهدف احداًأن الضفة، مؤكداً

 فـي الخليـل،     أصالً من زمالئهم المسلحين والمنتشرين      ٢٤٠٠ نحو   إلىوانضمت عناصر القوة الجديدة     
 حمـايتهم، كمـا لـن       اإلسرائيليونلذين سيواصل الجنود    باستثناء الشطر الذي يقطنه مئات المستوطنين ا      

  .إسرائيلي مسؤول امني أكديسمح للقوة الفلسطينية بالتدخل في هذه المناطق، على ما 
 اللواء دياب  إلى أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربـي   وأشارت  

علـى الحملـة    " إشراقة الوطن "اسم  ربية أكد أنه تم إطالق      العلي قائد قوات األمن الوطني في الضفة الغ       
 السالح الـشرعي الوحيـد   أنوشدد العلي على  . في مدينة الخليل لوقف كل حاالت الفلتان األمني األمنية

  . الفلسطينياألمنهو سالح قوى 
  
  لعليا تعيد تغيير قواعد االتفاقات األمنية مع الفلسطينيين وتحتفظ باليد ا"إسرائيل: "تحقيق .١٣

ضافية فـي مدينـة     إ أمنية للسلطة الفلسطينية بنشر قوات      أمس "إسرائيل" سمحت   : محمد يونس  -رام اهللا   
 إليهـا  جديدة مختلفة عن تلك التي توصـل         أمنية عنصرا، لكن ضمن قواعد      ٥٥٠الخليل قوامها الرسمي    

  .أوسلوالجانبان في اتفاق 
 ثـالث   إلـى  الفلـسطينية    األراضي على تقسيم    "ائيلإسر"وونصت االتفاقات السابقة بين منظمة التحرير       

وتخضع " المنطقة أ " اسم   األولىوحملت المنطقة   .  والمدنية بين الجانبين   األمنية اإلدارةمناطق، وفق تقسيم    
 واإلدارة،  اإلسرائيلية األمنية   لإلدارةفتخضع  ) ب( المنطقة الثانية    أما.  األمنية والمدنية الفلسطينية   لإلدارة
، ) فـي المئـة    ٦٠ مـن    أكثر( من الضفة    األكبر، وتشكل الجزء    )ج(والمنطقة الثالثة   . الفلسطينيةالمدنية  

  .اإلسرائيلية األمنية والمدنية لإلدارتينوتخضع 
 مناطق السلطة الفلـسطينية سـوى فـي         إلىية  سرائيل اإل األمنونصت االتفاقات على عدم دخول قوات       

 وأثناء شخصا ما،    ةاإلسرائيلي األمنتي تنشأ لدى مالحقة قوات      ، وهي الحالة ال   "المطاردة الساخنة "حاالت  
 لها االتفاق والحال هذه، بمواصلة مالحقته داخل المنطقـة       أجازحيث  " أ" المناطق   إلىتلك المالحقة يدخل    
 احتالل جميع مناطق الـضفة      أعادت ألغت عمليا تلك االتفاقات عندما       "إسرائيل"لكن  . السيادية الفلسطينية 

 الفلسطينية  األمن نشر قوات    إعادةولدى استئناف الجانبين المفاوضات في شأن       . األخيرةاالنتفاضة   أثناء
 قواتهـا   أن الجانب الفلسطيني    "إسرائيل" أبلغتالتي تشمل المدن الرئيسة وبعض البلدات،       " أ"في المناطق   

طلعة، توصل الجانبـان    وحسب مصادر م   .ستدخل تلك المناطق وقتما تشاء، وليس وفق االتفاقات السابقة        
 هـذه   إسرائيلية نظيره الفلسطيني، لدى دخول قوات امن        اإلسرائيلي يبلغ الجانب    أن تفاهم يقوم على     إلى

 إلـى  والشرطة الفلسطينية من الـشوارع       األمنالمناطق، قبل فترة زمنية مناسبة وكافية النسحاب قوات         
 الفلسطينية وتـدريبها،    األمنادة تسليح قوات     سمحت بإع  "إسرائيل"وحسب المصادر نفسها، فإن     . مواقعها

 في مواجهـة   مركزياً الفلسطينية لعبت دوراً   األمنوكانت قوات   . ولو بحدود ضيقة ضمن القواعد الجديدة     
 "إسـرائيل " خالل سنوات االنتفاضة بأمر من الرئيس الراحل ياسر عرفات ما جعـل              اإلسرائيليةالقوات  

، واعتقـال   أسـلحتها  تلك القوات، شملت هدم مقارها، ومصادرة         واسعة ضد  وأمنيةتشن حملة عسكرية    
 بعد رحيل عرفات،    واإلسرائيلي بين الجانبين الفلسطيني     األمنيوعاد التنسيق    .واغتيال عدد من كوادرها   

  .وعقب سيطرة حماس على قطاع غزة استؤنف هذا التنسيق بصورة اكبر من السابق. لكنه بقي محدوداً
طينية إن التنسيق األمني بين الجانبين جاء لتمكينها من تطبيق خطتها األمنية الراميـة              وتقول السلطة الفلس  

وبدأت الخطة األمنية للسلطة في منطقة نابلس، ثـم         .  فرض النظام والقانون في الضفة الغربية      إعادة إلى
 فـي الخليـل      في السماح للسلطة بنشر قوات امن لها       "إسرائيل"وترددت  .  جنين وباقي المدن   إلىانتقلت  
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 بـؤر اسـتيطانية     أربع مستوطن يقيمون في     ٤٠٠بسبب الوجود االستيطاني في قلب المدينة حيث يعيش         
" أربـع كريـات  "ويقيم في مستوطنة ". بيت هداسا "، و "بيت رومانو "، و "تل الرميدة "، و "ابراهام ابينو : "هي

 الخليـل   إلـى من الفلـسطينية    واتفق الجانبان على دخول قوات األ     . بجوار المدينة سبعة آالف مستوطن    
ويتسم مستوطنو الخليل بـالتطرف الـديني       .  المستوطنين إثارة ساعات الليل لتجنب     أثناء" سرية"بصورة  

، ومنهم خرج المستوطن باروخ غولدشتاين الذي ارتكب مجزرة بحق المصلين الفلسطينيين            واإليديولوجي
  .١٩٩٣ عام اإلبراهيميفي الحرم 

 في المئـة  ٨٠من الخليل، والتي تضم نحو  " أ"ألمن الفلسطينية في المنطقة المصنفة      وتحدد انتشار قوات ا   
 منطقتين حـسب الـسيطرة      إلىوكانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفقتا على تقسيم المدينة         . من المدينة 
يها األمـن   ويسيطر عل " ٢اتش  "، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والثانية       "١اتش  " هي   األولىاألمنية،  

 في المئة من مدينة الخليل، وتشمل البلدة القديمة         ٢٠وتضم منطقة السيطرة اإلسرائيلية نحو      . اإلسرائيلي
 فـي   أمنيـة  السلطة الفلسطينية انها ستقوم بحملة       وأعلنت.  حيث يتركز المستوطنون   ياإلبراهيموالحرم  

 العامة، ومصادرة الـسيارات     األمالك مدينة الخليل تستهدف الخارجين عن القانون، ووقف التعديات على        
  .غير القانونية

ودللت على ذلـك بـضبط      .  في المدينة  أنصارهالكن حماس اتهمت السلطة بالتحضير للقيام بحملة ضد         
  . مختبرا للمتفجرات في المدينة قالت انه يعود لعناصر من حماسأخيرا األمن الفلسطينية أجهزة

 مصادرة  إلى حماس جزء من الحملة األمنية الهادفة        أعضاءحقة  لكن مسؤولين في السلطة يقولون ان مال      
 خطط قـال    إلى  على النظام والقانون، مشيراً    األكبروقال مسؤول امني ان حماس تشكل الخطر        . السالح

  . لتكرار انقالبها على السلطة في الضفة كما فعلت في قطاع غزةأعدتهاان الحركة 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

  
  "وكالء االحتالل"هم دتشريعي يهاجم األجهزة األمنية للسلطة ويعرئيس المجلس ال .١٤

 أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، قادة وعناصر األجهـزة األمنيـة              . هاجم د  :غزة
وكـالء  "ووصـفهم بـأنهم     " للمقاومة والصحفيين "التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لمالحقتها        

وقال بحر في كلمة له خالل اعتـصام العـشرات مـن الـصحفيين               .وأنهم ال يريدون الحوار   " االحتالل
الفلسطينيين في باحة المجلس التشريعي في غزة، تنديدا باختطاف قوات األمن في الـضفة لعـدد مـن                  

هذا هو منهج أوسلو الذي نراه ليوم يطبق خارطة الطريق الذي يتمثل في حمايـة االحـتالل                 "زمالءهم  
وأشار إلى أن مواصلة االعتقاالت في الضفة على أيدي عناصر األجهـزة األمنيـة               ".ردة المقاومة ومطا

والتركيز على الصحفيين ومراسلي فضائية وإذاعة األقصى هو استحقاق انتـشار قـوات مـن األمـن                 
قـة  وكالء عن الكيان الصهيوني فـي مالح      ) األجهزة األمنية (هم  "وأضاف   .الفلسطيني في مدينة الخليل   

مشيرا إلى أنه ليس الصحفيين الذين يتم مالحقتهم فقط بل أن أبناء            " المقاومة وصوت الحق في كل مكان     
علـى أعتـاب حـوار      "وأعرب عن أسفه أن تتم هذه االعتقاالت         ..".نواب المجلس التشريعي مالحقون   

ريـدون لهـذا الحـوار      يبدو أن فريق أوسلو ال ي     "في القاهرة المزمع عقده الشهر المقبل، وقال        " الفصائل
 وما تقوم به األجهزة األمنية في الضفة مخالف لكل الحريات وحقوق اإلنسان وللقانوني               والوحدة أن تتم  

  ".األساسي الفلسطيني
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨ قدس برس،
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  األجهزة األمنية يد واحدة ضد المتربصين بها: الطيراوي .١٥
 ة الفلسطينية للعلوم األمنية، مستشار الرئيس أكد اللواء توفيق الطيراوي رئيس األكاديمي:أريحا

، خالل لقائه بطلبة العلوم األمنية، أن المؤسسة األمنية الفلسطينية ]أمس[ للشؤون األمنية، اليوم]الفلسطيني[
  . وحدة واحدة بتخصصات مختلفة لحماية الوطن ومكتسباته، وأن الجميع يد واحدة ضد المتربصين بها

 ٢٦/١٠/٢٠٠٨نية، وفا، وكالة األنباء الفلسطي
  
   لألعوام الثالثة القادمةإستراتيجيةخطة عمل : فياض .١٦

سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة يعنـي            . أكد د  :رام اهللا المحتلة  
  .تنمية القدرة على الصمود وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع بالرغم من االحتالل وممارساته

فياض في كلمة خالل افتتاح مؤتمر التنمية المحلية المستدامة في محافظة بيت لحم امس              . أقوال د جاءت  
 أن الحكومة وضعت خطـة عمـل        إلىوأشار   .٢١االول، والذي يقام ضمن فعاليات مشروع بيت لحم         

ل في كافة المجاالت بما فيها قطاع الحكـم المحلـي، تـشم           ) ٢٠١٠-٢٠٠٨( لألعوام الثالث    إستراتيجية
مساعدة هيئات الحكم المحلي على ربط خططها بالخطة الوطنية، وتشجيع توحيـد الهيئـات المتقاربـة،                

  .وإقامة مجالس الخدمات المشتركة، وكذلك المشاريع المشتركة
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الوطن، عمان، 

  
  ما يدخل غزة من أسمنت كميات ال تكفي أعمال الترميم: الظاظا .١٧

حكومة المقالة المهندس زياد الظاظا مـن االدعـاءات         الاد الوطني في     سخر وزير التجارة االقتص    :غزة
اإلسرائيلية بأن حركة حماس تبني مدينة تحت األرض باستخدام اإلسمنت الذي يتم إدخاله إلـى القطـاع                 
عبر المعابر اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن ما دخل ال يكفي حاجة الغزيين لتشطيب منازلهم وترميمها ال أن                 

  .ء منازل جديدةيتم بنا
 اإلسرائيلية نشرت تقريرا ادعى أن حماس تقوم ببناء مدينة تحت األرض على             "معاريف"وكانت صحيفة   
 بموجـب اتفـاق   "إسـرائيل "في لبنان وذلك باستخدام اإلسمنت الذي تدخلـه  " حزب اهللا"غرار ما قام به  

ق األرض، مؤكدة أن كل البناء يتم       التهدئة، مشيرة إلى إن كميات اإلسمنت التي دخلت ال تظهر كبناء فو           
  .تحت األرض حسب ادعائها

االتهامات اإلسرائيلية من خالل السياسة التي تتبعها وزارته        " قدس برس "وفند الظاظا في تصريحات لـ      
في توزيع اإلسمنت على المصانع والمعامل والعاملين في هذا المجال، واصفا ما تدخله إسرائيل إلى غزة                

وال تفي جزء بسيط من احتياجـات القطـاع المنكـوب جـراء العـدوان               " تافه" بأنها   من كميات أسمنت  
هذه الكمية من اإلسمنت ال تغطي احتياجات قطاع غزة ليوم واحد، حيث أنه فـي               : "وأضاف .اإلسرائيلي

وأن اإلسـمنت المـستخدم يـتم         طن في اليوم الواحد،    ٢٠٠٠األيام العادية يحتاج قطاع غزة ألكثر من        
  ". عبر تجار االسمنت الموزعين الرئيسين كما كانوا في الماضيتوزيعه

  ٢٥/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برس
  
  جميع السلع في األسواق مطابقة للمواصفات وال يمكننا منعها: الظاظا .١٨

نحن في الحكومة " قال زياد الظاظا وزير االقتصاد الوطني في غزة: الغني الشامي  عبد- غزة  
 قطاع غزة من حيث  نتابع جميع السلع والمواد التي تدخل إلى وطنيالفلسطينية ووزارة القتصاد ال

حيثما كانت " ":قدس برس"وأضاف الظاظا لـ  ".السالمة والصالحية وموافقتها للمواصفات الفلسطينية
سليمة فهيا مسموح بها داخل ) السالمة والصالحية وموافقتها للمواصفات الفلسطينية(هذه األمور الثالثة 
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لفلسطينية، ونحن ليس لدينا إمكانية أن نمنع أي بضاعة تدخل من على المعابر الن العملية وفقا األسواق ا
  ." للشروط الموجودة والسلوك الصهيوني الحادة علينا ال نستطيع أن نمنع أي بضاعة في هذا االتجاه

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ قدس برس،
  
   الفلسطينية تُحذِّر من كارثة للنقص الحاد في األدويةالصحة .١٩

حذَّرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن القطاع الصحي ما زال يعاني من نقص  : كارم الغرابلي-غزة
" صفرا"حاد في األدوية والمستلزمات الطبية، مشيرةً إلى أن بعض األدوية األساسية أصبح رصيدها 

ل األدوية منذ عدة بسبب تداعيات الحصار المفروض ومحاوالت االحتالل المستمرة في عرقلة ومنع دخو
وحذَّرت الصحة من حدوث كارثة صحية ليست بسيطةً في قطاع غزة، مؤكدةً أن هناك أكثر من  .أشهر
 نوعا من األدوية مفقودة وبعض األدوية أصبح رصيدها صفرا، وبالتالي يتعرض المئات من ١٥٠

  .المرضى لخطر الموت
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨إخوان أون الين، 

  
   األمريكي على سوريا تجاوز لكل األعراف واالتفاقاتالعدوان:  هنيةحكومة .٢٠

 أدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية القصف والعدوان الذي شنته الطائرات األمريكيـة      :غزة
وشدد طاهر النونـو المتحـدث       .لعدة مواقع قرب منطقة بوكمال السورية قرب الحدود العراقية السورية         

على أن  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  ) ٢٦/١٠(اص أدلى به مساء األحد      باسم الحكومة في تصريح خ    
هذا القصف تجاوز لكل األعراف واالتفاقات الدولية واعتداء على مواطنين آمنين معرباً عـن تـضامن                

ونعت النونـو الـشهداء األبـرار الـذين          .الحكومة الفلسطينية الكامل مع سوريا رئاسة وحكومة وشعباً       
ودعت الحكومة على لسان النـاطق باسـمها        . الل هذه الغارة متمنياً الشفاء العاجل للجرحى      استشهدوا خ 

األمة العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها أمام هذا االعتداء علـى سـيادة دولـة شـقيقة والمـس                   
 بمواطنيها

  ٢٧/٩/٢٠٠٨الفلسطيني لإلعالم 
  
  جاح الحوار وجهود المصالحةال توجد ضمانات لن:  عودته من القاهرةبعدالزهار  .٢١

فور عودته مساء السبت  قال محمود الزهار القيادي في حركة حماس للصحافيين: غزة ـ اشرف الهور 
وفـق  "سـيكون   ). نوفمبر( تشرين الثاني    ٩من العاصمة المصرية القاهرة ان موعد الحوار الشامل يوم          

  ".المسودة التي تقدمت بها مصر
، "ال توجد ضمانات لنجاح الحوار وجهود المصالحة      "ماس لهذا الحوار انه     واكد الزهار وهو ضمن وفد ح     

  ".توفر النوايا الصادقة"غير انه طالب بضرورة 
، في اشارة   "عودة االوضاع الى سابق عهدها في قطاع غزة كما يريدون         "وجدد الزهار رفض حماس لـ      

 اقصائها بقتال مـن حركـة حمـاس    لمطلب حركة فتح التي تطالب بعودة االمور الى ما كانت عليه قبل          
  .٢٠٠٧من عام ) يونيو(منتصف شهر حزيران 

هناك واقع جديد يجب عليهم احترامه والتعامل معه، ومن سيحاول تعطيل هذا االتفـاق سـيتحمل                "وقال  
  ".المسؤولية

، وكانـت   "تعديالت على مسودة مشروع المصالحة    "واستبعد الزهار ان يقوم الوسطاء المصريون باجراء        
عدة تنظيمات بينها حماس تقدمت بمالحظات على البنود التي وردت فـي المـسودة المـصرية، حـول          

  .الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية وطريقة اجراء االنتخابات
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، مشيرا الـى ان     "العديد من االفكار على المسودة المصرية     "وقال القيادي في حماس ان حركته اقترحت        
  ".الت عليها، الن المصريين يرون انها تلبي رغبة كل االطرافتستبعد اجراء تعدي"حماس 

واوضح ان هذا االمر ستتم مناقشته داخل اطر حماس، وانه سيتم تبليغ قيادة الحركة في الداخل والخارج                 
  .بنتائج هذه اللقاءات التي اجراها وفد حماس مع المسؤولين المصريين

ضغط الوقـت الصـدار     "، وذكر انها تتمثل في      " سابقة تكرار تجارب "وفي سياق حديثه حذر الزهار من       
  ".البيانات والتصريحات

واشار الزهار الى ان حماس طلبت تحديد الجهة التي ستراقب عمل اللجان التـي ستـشكل مـن اجـل                    
اقترحت ان تكون مصر وعدد من الدول العربية التي سيتم التوافق           "الوصول الى حلول، وقال ان حركته       

هـذه ليـست    "، مشيرا الى ان حماس اقترحت تغيير عنوان المسودة، وقال           "ذا الموضوع معها لمتابعة ه  
  ".ورقة برنامج وطني شامل، وانما برنامج مصالحة، وتوافق فلسطيني في مرحلة معينة

وذكر الزهار ان من بين استفسارات حماس على الوثيقة رفضها استخدام كلمة العنف دون ان يكون لهـا         
يجب ان نميز بين المصطلح الغربي الذي يصف المقاومـة بـالعنف، وبـين العنـف                "اي مدلول، وقال    

، وكذلك قال ان حماس اعترضت على عبارة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد              "الداخلي
رأينا انه بعد ان يتم اعادة تشكيلها وتطويرها وتفعيلهـا، وتمثـل فيهـا كافـة                "للشعب الفلسطيني، وقال    

  ".ائل الفلسطينية الفاعلة من بينها حركة حماس والجهاد االسالمي، يمكن ان تعتبر كذلكالفص
واوضح ان تمديد والية الرئيس محمود عباس واجراء االنتخابات، ستكون مهمة اللجان التي ستناقـشها               

  .وتضع حلول لها
عرضـا فـي ورقـة      التهدئة جـاءت    "وفي موضوع ذكر التهدئة في المسودة المصرية، قال الزهار ان           

  ".التوافق
نحن لنا تحفظ على هذه الصيغة، النه يجب علـى الجانـب االسـرائيلي ان يـوفي بـشروطها                   "وتابع  

  ".واستحقاقاتها، واذا لم يحدث ذلك فبالتأكيد سيتم مراجعتها
وكان الزهار الذي سلم الوسطاء المصريين رد حركته على مسودة التفاق، عاد الى غزة بعد ايـام مـن                   

  . باقي اعضاء وفدهاوصول
٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   

  
  بخصوص الورقة المصرية إلطالق الحوار  بحثان تنسيق جهودهماتحماس والجهاد  .٢٢

وعقـد  . عقدت حركتي حماس والجهاد االسالمي اجتماعا ناقشتا فيه هذه المسودة: غزة ـ اشرف الهور 
ابو هاشم وايمن طه من حماس، ومحمد       الوفدان اجتماعا بحضور خليل الحية واسماعيل رضوان وجمال         

  .الهندي وخضر حبيب وجميل يوسف ومحمد الحرازين من الجهاد االسالمي
اللقاء يأتي ضمن اللقاءات المستمرة بين قيادات حركتـي الجهـاد وحمـاس             "وقال الحية عقب االجتماع     

االجتماع ناقش مـسودة    ، موضحا ان    "لتنسيق المواقف بين الحركتين في كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني         
تم تبادل وجهات النظر بشأن هذه الورقة بين قيادة الحـركتين، وابـدت             "الورقة المصرية للوفاق، وقال     

  ".حركة الجهاد رأيها في بعض البنود
اختالفات في امـور    "بين حماس والجهاد على المسودة، مع وجود        " تقاطعات وتوافقات "واشار الى وجود    

  .عن نقاط االختالف وااللتقاء، لكنه لم يفصح "أخرى
بل قالوا انها   "، واضاف   "ورقة للتنفيذ "واوضح الحية ان الوسطاء المصريون لم يبلغوا حماس ان المسودة           

  ".تمثل قواسم مشتركة
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كان هناك اتفاق خالل اللقاء حول معظم المالحظات على مسودة          "من جهته قال الهندي القيادي في الجهاد        
ة فيما يتعلق بحق الفصائل الفلسطينية في ممارسة الجهـاد والمقاومـة، وكـذلك              الورقة المصرية، خاص  

  ".٢٠٠٥ضرورة ان يتم اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة لعام 
واشار الى انه تم التأكيد على اهمية اجراء لقاءات سواء ثنائية او مجتمعة مع الفصائل االخرى، موضحا                 

وفي السياق ذاته طالب دعا بسام الصالحي االمين العـام  . عوة لذلك خالل االيام القليلة المقبلةانه سيتم الد  
  .لحزب الشعب الفلسطيني بتوفير المناخات الضرورية لنجاح عملية الحوار الوطني

ودعا طرفي الخالف فتح وحماس الى االسراع باالفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في غزة والـضفة                
تعكر االجواء وتخلق عراقيل امـام      "وقف عن اطالق التصريحات والحمالت االعالمية التي قال انها          والت

  ".مسيرة الحوار
٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   

  
  عباس يضيف أحمد عبد الرحمن لوفد فتح لحوار القاهرة .٢٣

 فتح احمد قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس اضافة الناطق باسم حركة: رام اهللا ـ وليد عوض 
  .عبد الرحمن الى وفد الحركة للحوار الوطني المرتقب في القاهرة

وأصدر عباس امس قرارا بإضافة عبد الرحمن لوفد الحركة الذي يترأسه نبيل شـعث عـضو اللجنـة                  
المركزية لحركة فتح ويضم كال من زكريا األغا رئيس اللجنة القيادية العليا للحركة في غـزة وعـزام                  

كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، وإبراهيم أبو النجار عضو قيادة الحركـة فـي               األحمد رئيس   
 .غزة، وعبد اهللا أبو سمهدانة محافظ الوسطى بقطاع غزة باإلضافة إلى أسامة الفرا محافظ خانيونس

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  رة ويحرفه عن مسارهتشكيك الزهار في منظمة التحرير يثقل على حوار القاه: قدروة فارس .٢٤

قال قدورة فارس، عضو المجلس الحركي لحركة فتح، امس االحد في حدث : الناصرة ـ زهير اندراوس 
، حول حوار القاهرة الوطني الشامل الذي سيعقد مطلع الشهر المقبل، قال فارس             "القدس العربي "خص به   

ة نحن نكـون قـد حكمنـا علـى القـضية      انّه متفائل وامل ان ينجح، الن عدم النجاح في مؤتمر القاهر      
  .الفلسطينية بالدمار خالل عدة سنوات قادمة، ونكون قدمنا هدية اخرى مجانية لالحتالل

محمود الزهار، بأن منظمة التحرير الفلسطينية ليـست  . اما حول تصريحات القيادي في حركة حماس، د       
هذه تصريحات مدانة، ويفترض ان     : ارسالممثل الشرعي والوحيد فقط للشعب العربي الفلسطيني فقال ف        

يكف محمود الزهار عن مثل هذه التصريحات، النه اذا لم يعجبه البيت، فال يوجد له الحق في هدمه فوق                   
رؤوس اصحابه، منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانا اريد ان اشدد في               

ات في المنظمة ال تروق لمحمود الزهار، فهذا االمر ال يمنحه           هذا السياق على انّه اذا كانت هناك شخصي       
 .الحق باطالق التصريحات التي تثقل على الحوار الوطني الشامل في القاهرة وتحرف الحوار عن مساره

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  اخترنا طريق الحوار مع حماس بدل المواجهة : قريع .٢٥

س الوفد الفلسطيني المفاوض بأن حركة فـتح آثـرت الحـوار ال              اكد احمد قريع ابو عالء رئي      :رام اهللا 
  .المواجهة مع حركة حماس لحماية نضاالت الشعب الفلسطيني

 كشرط لعقـد اتفاقيـة سـالم مـع          ٦٧كما جدد قريع موقفه من ضرورة انسحاب اسرائيل لحدود العام           
بينما ، او مصر قبل نهاية العام       فيما رجح بان يتم انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح في عمان          ، اسرائيل

  .اعلن عن اقامة احتفالين في رام اهللا وغزة احياء لذكرى استشهاد ياسر عرفات
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جاء ذلك خالل سلسلة اجتماعات تراسها ابو عالء في مفوضية التعبئة والتنظيم، في مكتبه فـي رام اهللا                  
 . مفوضية التعبئة والتنظيمحضره اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ورؤساء اللجان في 

وقد أعلن احمد قريع موقف حركة فتح من عملية االنتخابات البلدية في القدس المحتلة، رافـضاً رفـضاً                  
 .قاطعاً أية مشاركة في انتخابات بلدية القدس

ونوه أبو العالء بأنه سيعقد لقاء على هامش ترتيبات الورقة المصرية التي تركزت على ثـالث محـاور                  
تشكيل حكومة حوار وطني قادرة على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وليس إنهاؤه، ومـن               :ة  اساسي

 . اجل ترتيبات الوضع األمني على أساس مهني، كما ستتضمن تحديد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة
ضـي  وعلى صعيد آخر شدد قريع بان الحل الشامل يأتي من خالل انسحاب االسرائيليين من كـل االرا                

 واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف باالضافة حل قضية الالجئـين             ٦٧المحتلة عام   
  . وكافة القضايا العالقة حالً شامال

بادرة " واكد قريع بانه يجب النظر بجدية الى مبادرة السالم العربية وان تقبل اسرائيل لورقة المبادرة هو               
   ". جيدة يجب التفكير به بشكل جيد

بأنه من الضروري جداً عقد المـؤتمر       "وقال قريع فيما يتعلق بالمؤتمر السادس لحركة فتح وآلية انعقاده،           
، مؤكداً أن االنتخابات الحركية التي أجريت عبر مفوضية التعبئة والتنظيم لألقاليم في             "بأسرع وقت ممكن  

  ". أمر ممكن"الوطن مهدت من اجل انعقاد المؤتمر وجعلته 
منوهاً الى أن االحتفـال     " ياسر عرفات   " قريع على ضرورة احياء ذكرى استشهاد الرئيس الرمز         وشدد  

 في مبنى المقاطعة في رام اهللا من خالل مهرجان مركزي           ١١/١١/٢٠٠٨في هذه الذكرى سيتم في يوم       
لتجديد وبالتزامن مع مهرجان مركزي في غزة باالضافة الى مهرجانات في مختلف أقاليم الضفة، داعيا               

  . البيعة والوالء لفتح وبرنامجها
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  مصر تسمح لممثّل واحد عن كل فصيل بالمشاركة في الحوار الوطني ": الحياة" .٢٦

ـ    :  فتحي صباح  -غزة   ترتيبات متعلقة بجولة الحوار الـوطني      " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل
التاسع من الشهر المقبل بغية التوصل الى اتفـاق بـين الفـصائل             الشامل المزمع عقدها في القاهرة في       

  .الفلسطينية، خصوصاً حركتي فتح وحماس
ستسمح لممثل واحد فقط عن كل فصيل بالـدخول الـى قاعـة االجتمـاع               "وقالت المصادر إن القاهرة     

  ".والجلوس الى مائدة الحوار، على أن يكون هناك ممثل آخر للتشاور معه خارج القاعة
 في االجتماع النائب خالدة جرار قدمت أكبر عدد من التعديالت            الشعبية قالت المصادر إن ممثل الجبهة    و

  .والمالحظات على الورقة المصرية يتعارض معظمها مع المواقف السابقة
وأضافت أن جرار طالبت بإلغاء فقرة من الورقة مفادها أنه يجب التوافق علـى المقاومـة، واسـتبدالها                  

المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام االحتالل قائماً، واعتبار وثيقة الوفاق الوطني              "بعبارة  
فقط المرجعية للحوار، ورفض قبول الحكومة الجديدة شروط اللجنـة          ) ٢٠٠٥(وإعالن القاهرة   ) ٢٠٠٦(

  ".الرباعية الدولية
دأ التمثيل النسبي، واعادة بنـاء المنظمـة        بتنظيم االنتخابات التشريعية وفقاً لمب    "وأشارت الى أنها طالبت     

وفقاً إلعالن القاهرة، وتنظيم انتخابات النتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج وفـق التمثيـل                
 ".النسبي الكامل

  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
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  الشعبية تنتقد موقف حماس بشأن والية عباسالجبهة  .٢٧
جبهة الشعبية جميل المجدالوي خالل ندوة نظمتها الهيئة         عضو المكتب السياسي لل    قال:  حامد جاد  - غزة

فيما لو أخذنا برأي حركة حماس فإنه سـيترتب         " الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين في مدينة غزة أمس         
عليه أن الرئاسة يجب أن تسلم إلى رئيس التشريعي عزيز الدويك المعتقل في سجون االحـتالل كمـا ال                   

لى نائبه في المجلس أحمد بحر، و حتى لو افترضنا أن هذا حصل فهـل مـن                 يصح أن تسلم الرئاسة  إ     
 يوما في الضفة وغزة ال أظن ذلك ممكنـا فـي ظـل الوضـع                ٦٠الممكن إجراء انتخابات في غضون      

الراهن، وبالتالي سننتهي إلى إجراء انتخابات في غزة ليصبح لدينا رئيسين وحكومتين وبالتـالي سـوف                
  ".قم األزمةنكرس االنقسام وستتفا

  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 
  
 عرفاتعرب عن قلقه لعدم معرفة شيء عن اغتيال يأبو النجا  .٢٨

قال إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا للحركة في غزة في :  عبد الهادي عوكل-غزة 
عرفة أي شيء عن قلقا النه حتى اآلن لم تتم م"إن هناك " فلسطين اليوم اإلخبارية"تصريحات لشبكة 

 ".اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولم يقفل هذا الملف
أهمية وضرورة ان ينجز "وأكد في حديثه، لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس عرفات على 

 ".ملف التحقيق بشكل كامل ودقيق، ويكشف الحقيقة
عرفات، وأعرب عضو المجلس الثوري وأوضح ان االستعدادات جارية إلحياء ذكرى وفاة الرئيس 

لحركة فتح عن أمله ان تسير فعاليات إحياء ذكرى وفاة الرئيس عرفات هذا العام في غزة بكل هدوء، و 
 .ان ال تتكرر أحداث مهرجان العام الماضي التي سقط خاللها ضحايا

 ٢٧/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  اوضاتفشل ليفني صفعة للمراهنين على خيار المف: حماس .٢٩

االسـرائيلي فـي    " كاديما"اعتبرت حركة حماس فشل تسيبي ليفني زعيمة حزب         :  اشرف الهور  - غزة
 ".فشل مسيرة التسوية وصفعة للمراهنين على هـذا الخيـار         "تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة، بأنه يكرس       
يلية مبكرة تعنـي    ان دعوة ليفني الى اجراء انتخابات اسرائ      "وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس        

تكريس فشل مسيرة التسوية تحت ذريعة االنشغال باالنتخابات، وهو ما نعتبره صفعة لفريـق التـسوية،                
  ".وكل المراهنين على هذا الخيار

كما "واعتبر ان هذا الموقف يؤكد مصداقية مواقف حركة حماس الرافضة للمفاوضات مع اسرائيل، وقال               
سرائيلية ائتالفية يعكس االنقسام الكبير، وحالة الضعف والتراجع التـي        ان فشل ليفني في تشكيل حكومة ا      

  ".تتسم بها الساحة االسرائيلية
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وسنفاجئ العدوفي حال عدم تمديد التهدئة سنكون في مواقعنا الدفاعية والهجومية : القسام .٣٠

 شمال قطاع غزة إنه في حال عـدم تمديـد           امكتائب القس القائد العسكري في    " أبو صهيب " قال   :قنا-غزة
التهدئة سنكون وبشكل طبيعي في مواقعنا الدفاعية والهجومية لتلقين الصهاينة الدروس القاسية التي طالما              

أن كتائب القسام ستفاجئ العـدو الـصهيوني        "متوعدا في تصريحات له امس      .. تلقوها من كتائب القسام     
  ".وإننا في تقدم مستمر والمعارك القادمة ستكبد الصهاينة ثمنا كبيرابكل جديد ولن نرجع خطوة للوراء 
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وحول الفائدة التي عادت على كتائب القسام خالل فترة التهدئة التي أبرمت برعايـة مـصرية قـال إن                   
المقاتل يحتاج إلى فترة من الهدوء لترتيب الصفوف والتقاط األنفاس وهي كما يقال استراحة محارب وال                

  .مجاهدين لم يتراخوا بل هم على أتم االستعداد النطالقة جديدة في المعركة في أي وقتشك أن ال
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الوطن، قطر 

  
  كتائب األقصى تدعو إلى تقييم الفترة الزمنية المتبقية من عمر التهدئة .٣١

التهدئـة   دعت كتائب األقصى في غزة إلى إعادة تقييم الفترة الزمنية المتبقية من عمر اتفـاق                 :قنا-غزة
مهددة في بيان لها أنها ستكون في حل مـن    .. المبرم مع إسرائيل في ظل استمرار الخروقات اإلسرائيلية       

ال يعقل استمرار التهدئة ألنهـا خيانـة أن يـنعم           "وقالت  ". مجانية وانهزامية "التهدئة التي وصفتها بأنها     
ن أسمتهم الالهثين خلـف التهدئـة مـع    داعية م".. االحتالل باألمن ونحن ال نأمن ونجني الدم والحصار 

االحتالل اإلسرائيلي أن يعقدوا تهدئة مع أبناء شعبهم والعودة لحضن الشرعية والتراجع عـن االنقـالب                
  .وإنهاء حالة االنقسام التي أضرت بمشروعنا الوطني وقضيتنا المركزية

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الوطن، قطر 
  
 م التهدئة ال خالف مع حماس ونطالب بإعادة تقيي: الجهاد .٣٢

نفى نائب األمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة وجود خالف مع حركة حماس لكنه لم               :  د ب أ   -دمشق  
 بما يعود بـالقوة والنفـع علـى القـضية           - حسب وصفه    -ينف وجود تباينات داخل البيت الفلسطيني       

مع كل القوى المقاومة التي تقاتـل       عالقتنا كالعالقة   "وقال في تصريح لوكالة األنباء األلمانية        .الفلسطينية
وأكد نخالة أنه يجب إعادة تقييم التهدئة مع االحـتالل اسـتنادا إلـى              ". من أجل استعادة الحقوق الكاملة    

  .األضرار والفوائد التي تحققت للشعب الفلسطيني
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  طنين بالخليل والجهاد تحمالن قوات األمن الفلسطينية مسؤولة اعتداءات المستوحماس .٣٣

وجهت فصائل المقاومة وخاصة االسالمية انتقادات للحملة االمنيـة الفلـسطينية   : رام اهللا ـ وليد عوض 
ان ما جرى في مدينـة الخليـل المحتلـة           ": حركة الجهاد  بالخليل حيث قال الشيخ نافذ عزام القيادي في       

ية على المحـك، وهـو اختبـار        صباح االحد من اعتداءات بحق المواطنين يضع قوات األمن الفلسطين         
  ".حقيقي

وأضاف عزام أن الواجب األساسي لهذه القوات يجب أن يكون حمايـة المـواطنين مـن المـستوطنين                  
واعتداءات جنود االحتالل، مضيفاً أن العالقة تقوى بين هذه األجهزة والمـواطنين إذا شـعر المـواطن                 

  .بوجود هذه األجهزة وبمصداقيتها
أبو زهري الناطق باسم حركة حماس إن حركته تعتبر ان نشر قوات من األجهـزة               من جانبه قال سامي     

وأوضح أبـو   . األمنية في مدينة الخليل، هدفه حماية االحتالل، وسحب سالح المقاومة على كافة أشكالها            
زهري في تصريحات صحافية أن ما يحدث في مدينة الخليل من اعتداءات للمستوطنين، خيـر برهـان                 

الدور الذي ستقوم به األجهزة األمنية في الضفة، مشيراً إلى أن هدف هذه القوات ال عالقة له                 على حقيقة   
  .بحفظ أمن المواطنين

وأشار أبو زهري إلى تصريحات قائد الفرقة األمنية التي انتشرت في مدينة الخليل والتي قـال فيهـا إن                   
  .رالتعليمات التي لديهم هي سياسة ضبط النفس تجاه الجانب اآلخ

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  انتشار قوات األمن الفلسطينية في الخليل هو تنسيق أمني هدفه تصفية المقاومة : برهوم .٣٤
رأت حركة حماس في سماح اسرائيل لقوات أمنية فلسطينية باالنتشار في مدينة الخليـل جنـوب                : غزة

قيامها بتصفية خاليا للحركـة وفـصائل       لها على   " مكافأة"الضفة الغربية للمرة األولى منذ سنوات طويلة        
سماح حكومـة االحـتالل الـصهيوني       "وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن         .المقاومة الفلسطينية 

لقوات األمن الفلسطينية باالنتشار في الخليل يأتي في سياق التنسيق األمني الخطيـر، وتطبيقـاً لخطـة                 
  ".ية لحماية االحتاللدايتون األمن) المنسق األمني األميركي كيث(

  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
  
  األجهزة األمنية تقترب من نهايتها بتعاونها مع االحتالل : القسام .٣٥

تعاونت أكثـر  "أكدت كتائب القسام، أمس، أن األجهزة األمنية الموالية للرئيس محمود عباس كلما  :غزة
  ".مع االحتالل اإلسرائيلي كلما اقتربت من نهايتها

إن هؤالء المتعـاونين    :" اإللكتروني" القسام" باسم الكتائب أبو عبيدة في تصريح نشره موقع          وقال الناطق 
مع االحتالل كلما ازداد بغيهم، وكلما ازداد تعاونهم مع االحتالل، وكلما تقدموا في هذه المسيرة المشبوهة                

، علـى   "في األيدي بالتأكيد  وكلما اقتربوا أكثر من االحتالل فهم يقتربون من نهايتهم، ونحن لن نقف مكتو            
 .حد تعبيره

" كتائب القسام جماعة محظورة   "وعلق أبو عبيدة على تصريحات مسؤول أمني في رام اهللا اعتبر خاللها             
هذه التصريحات ال تضرنا أبداً، بل هي محل فخر لنا؛ ألنها تصدر من قبـل أنـاس مـشبوهين                   : "قائالً

  .، حسب وصفه"أمريكاومرتزقة ويتملقون من أجل إرضاء االحتالل و
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  "اسرائيل"د لتنفيذ عملية عسكرية استراتيجية داخل ستعت" حماس": يةاجهزة االمن االسرائيل .٣٦

اتهمت اجهزة االمن االسرائيلية اليوم حركة حماس باالستعداد لتنفيـذ عمليـة عـسكرية              : القدس المحتلة 
نقلت صحيفة يديعوت احرنوت اليـوم عـن مـصادر امنيـة            و. داخل اسرائيل " باالستراتيجية"وصفت  

انه من المرجح ان تهدف هذه العملية الى اختطاف جندي او جنود اسـرائيليين اخـرين                "اسرائيلية قولها   
ووفقا للصحيفة فان المـصادر االمنيـة        ".بهدف زيادة الضغط على اسرائيل لتنفيذ صفقة لتبادل االسرى        

رى تخطط حماس لتنفيذها منها القيام بعمليات مـسلحة تـشمل تفجيـر             اشارت الى عدة سيناريوهات اخ    
سيارات مفخخة قرب مواقع للجيش االسرائيلي او استخدام تلك السيارات في اقتحام االسيجة االمنية فـي                

ان تعمل حماس على دفع مقاتلين تابعين لها للتسلل         "وتتوقع اجهزة االمن في اسرائيل      . محيط هذه المواقع  
 اسرائيلية الختطاف مدنيين او تنفيذ اعتداءات باستخدام دراجات نارية كانت الحركة قد هربتها              الى قرية 

 ".مؤخرا الى القطاع عبر االنفاق على الحدود المصرية
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   مشعل يزور عمان قريبا ..  وحماستحالف تكتيكي بين األردن": الشرق القطرية" .٣٧

عن أن وفدا من حركة حماس زار " الشرق"ت مصادر مطلعة لـ كشف :عمان ـ شاكر الجوهري
العاصمة األردنية األسبوع الماضي، والتقى الفريق محمد الذهبي مدير دائرة المخابرات العامة، المولج 

  .بالملف الفلسطيني، حيث واصل الوفد بحث بعض األمور التي ظلت عالقة بعد الزيارتين السابقتين
األخيرة عن التوصل إلى تفاهمات أدت إلى إطالق سراح متهمين من أعضاء وقد أسفرت المباحثات 

  .حركة حماس بتصوير مواقع حساسة أردنية، وداخل األردن، من ضمنها السفارة اإلسرائيلية في عمان
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وتقول المصادر أن االتصاالت الهاتفية لم تنقطع طوال الفترة الماضية بين الجانبين، وقد شارك فيها خالد 
تضيف المصادر أنه في . ، ما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظحماس رئيس المكتب السياسي لحركة مشعل

  .، وذلك بعد التوصل إلى توافقات أمنية وسياسية"صور حماس"ضوء هذه النتائج تم إغالق ملف قضية 
ل وكان الجانب األردني توقف طويال أمام ضرورة كشف حماس عن مواقع تخبئة أسلحة عائدة لها داخ

  .األراضي األردنية، في طريقها لألراضي الفلسطينية، لم تتمكن األجهزة من كشفها
وتؤكد المصادر حصول األردن على ضمانات قاطعة من حركة حماس باحترام السيادة واألمن 
األردنيين، وفي هذا اإلطار تم حل العديد من القضايا العالقة، واستجاب األردن لقائمة من المطالب، 

  . المقابل على التعهدات الالزمة للتعاون في المرحلة المقبلةوحصل في
حول " التحالف التكتيكي"وتصف المصادر التعاون األمني والسياسي الحالي بين حماس واألردن، بـ 

برنامج واضح ومحدد، يلبي المصلحة الوطنية العليا لألردنيين والفلسطينيين على حد سواء، شعاره 
الوطن البديل، والكونفدرالية، قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والتمسك بحق األساس رفض التوطين، و

العودة؛ فيما تبدي مصادر مقربة من حركة حماس أن وفد الحركة غادر األردن عائدا إلى دمشق، وهو 
صمة في حالة ارتياح بالغ للنتائج التي تم التوصل إليها، ومن بينها وضع مسألة زيارة خالد مشعل للعا

األردنية على جدول األعمال، حيث إنها قد تتم في غضون أسبوعين من اآلن، دون ن تكون مسألة عودة 
  .عدد من قادة الحركة لإلقامة في األردن مطروحة في الوقت الراهن

وتضيف المصادر أن وفد حماس أبلغ الجانب األردني بوجهة نظر الحركة حيال الورقة المصرية 
  .الحة الفلسطينية البينية على قاعدتهاالمقترحة لتتم المص

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  تعتقل عنصراً من حماس كان يخطط لخطف جنود إسرائيليين" إسرائيل" .٣٨

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، اعتقال أحد عناصر حماس بينما كان يحاول التـسلل              : )أ ف ب  (
 أيلـول   ٢١فـي   "وأكد متحدث عسكري أنه     ". ليينبهدف خطف جنود إسرائي   "إلى جنوب فلسطين المحتلة     

الماضي، اعتقلت القوات اإلسرائيلية رجالً اسمه جمال عطا اهللا أبو دوابة عندما كان يحاول التسلل إلـى                 
بعد استنطاق الموقوف، أقر بأنه كان عنـصراً فـي خطّـة لحمـاس              "وأضاف أنه   ". إسرائيل من مصر  

الخطة تتضمن استدراج جنـود صـهاينة بـدعوى تهريـب           وكانت  ". تستهدف خطف جنود إسرائيليين   
  .مخدرات إلى الحدود وأسرهم وتخديرهم ثم نقلهم إلى قطاع غزة

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
  ينتقدون المؤتمرات الحركية التي تعقد في لبنان" عين الحلوة" فتح في كوادر .٣٩

ا جنوب لبنان انتقادات وجهت كوادر حركة فتح في مخيم عين الحلوة في مدينة صيد: صيدالبنان، 
  .الذعة، للمؤتمرات الحركية التي تعقدها الحركة في لبنان، ووصفوها بالمهزلة

قدس "وقال بيان صادر عن كوادر حركة فتح في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان وصلت 
 عين الحلوة،  نسخة عنه، إنه بعد لقاءات مكثفة ومشاورات وحوارات بين الكادر الفتحاوي في" برس

   على إثر مهزلة ما سمي مؤتمرات حركية في لبنان، وخاصة في منطقة صيدا للشعب التنظيمية
وللمنطقة، تم إرسال رسائل للجنة المركزية، إال أنه لم تصل حتى اللحظة أية ردود أو إجراءات مركزية 

  . في هذه الرسائل التنظيمية التي وردت لوقف نتائج تلك المهزلة أو حتى التحقيق باألدلة
خرجت عن هدفها المتمثل بإصالح أوضاع الحركة وتصليب "وأضاف البيان، أن تلك المؤتمرات 

  ".وحدتها، وكذلك تعليبها من خالل المخالفات التنظيمية التي حدثت قبل وإثناء عقد المؤتمرات
 ٢٥/١٠/٢٠٠٨قدس برس
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  ت قديمة بين فتح وجند الشام من حوادث أمنية تعود لخالفاعين الحلوةما يشهده : حماس .٤٠

قال كمال ناجي مساعد ممثل منظمة التحرير وأمين سر الفصائل الفلسطينية :  أواب المصري- بيروت
في لبنان في تصريحات للجزيرة نت إن الحوادث األمنية التي تزايدت وتيرتها مؤخرا في المخيم سببها 

بر حدود لبنان الدولية عبر أشخاص غرباء يحاولون بعض األجهزة األمنية الخارجية التي تحاول النفاذ ع
 . التسلل كما حصل في نهر البارد

وأضاف أن من أسباب التوتر في المخيم وجود بعض المطلوبين للقضاء اللبناني المصطلح على تسميتهم 
وأكد أن الطرفين األساسيين . بجماعة جند الشام، وهؤالء يحاولون استحداث مربعات أمنية لحماية أنفسهم

اللذين يملكان مقاتلين هما حركة فتح وعصبة األنصار، وكال التنظيمين في وضع التنسيق والتعاون 
  .ومتفاهمان على حفظ أمن المخيم

مسؤول حركة حماس في مخيم عين الحلوة أبو أحمد فضل قال للجزيرة نت إن ما يشهده المخيم من 
ديمة بين حركة فتح وجند الشام، فكل طرف يتمركز في مربع خاص به حوادث أمنية تعود لخالفات ق

 . ويمنع على الطرف اآلخر دخوله والتجول به
فعند كل اتفاق على "ونبه فضل إلى ما سماه وجود أطراف خفية ليس لها مصلحة في استقرار المخيم، 

دخول بعض العابثين على الخط إنهاء التوتر وترتيب المصالحات وتشكيل قوة أمنية مشتركة له، نفاجأ ب
  ". والعمل على إعادة قلب الطاولة من جديد

 ٢٦/١٠/٢٠٠٨لجزيرة نت ا
  
  ليفني تدعو إلى انتخابات مبكرة بعد إخفاقها في تشكيل حكومة .٤١

تتجه األوضاع السياسية في الكيان نحو انتخابات مبكرة بعد أن           ":وكاالت" آمال شحادة،    -القدس المحتلة   
زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني، فشلها في التوصل إلى اتفاق مـع    " اإلسرائيلية"لخارجية  أعلنت وزيرة ا  

  .األحزاب لتشكيل حكومة ائتالف يتجاوز عدد مؤيديها في الكنيست الستين عضوا
ودعت زعيمة حزب كاديما الحاكم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل،               

شـمعون بيريـز إن     " اإلسرائيلي" عن تشكيل ائتالف حكومي، وقالت خالل لقاء مع الرئيس           بعدما عدلت 
  ".الشعب سيختار قادته"

قادة مختلف األحزاب إلبالغهم قرار ليفني العدول عن تـشكيل          " خالل ثالثة أيام  "وقال بيريز انه سيدعو     
  .حكومة

 التي فاوضتها، ملمحة إلى حزب شاس       وأكدت ليفني أن قرارها جاء لرفضها الرضوخ البتزاز األحزاب        
مـصلحة  "المتطرف الذي حاول الضغط للحصول على موازنة كبيرة لمخصصات األوالد، وقالـت إن              

الدولة على رأس أولوياتي، وعندما تعين علي اتخاذ قرار بين استمرار االبتزاز وتقديم موعد االنتخابات،               
 يتعلق بحجم زيادة مخصصات األوالد وعـدم إجـراء          ، مؤكدة أن مطالب شاس، فيما     "فضلت االنتخابات 

ليس منطقيا الحضور إلى المفاوضات     "وأنه  " تجاوزت كل الحدود  "مفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس      
  ".والقول إنه ال يمكننا الحديث حول موضوع معين

ا، لكن األمـور    أردت تشكيل حكومة وبذلت جهد    "ودافعت ليفني عن جهودها التي تكللت باإلخفاق بالقول         
لن أتعهد بشيء يشعل الـشرق األوسـط        "، وأضافت   "وصلت إلى أماكن جنونية، وأنا لن استسلم لالبتزاز       
  ".ولن أخرق الموازنة العامة في فترة أزمة اقتصادية

وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن استطالعات رأي أجراها كاديما، تدل على احتماالت تفوق ليفنـي               
لست خائفـة مـن مواجهـة بيبـي         "الليكود بنيامين نتنياهو، وقالت زعيمة كاديما       خصوصا على رئيس    

  ".طريقة عملي مهمة بالنسبة لي وأعتقد أن هذا ما يميزني عنه"إن ) نتنياهو(
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أن الرابح األكبر من قرار ليفني هو نتنياهو الـذي تُظهـر اسـتطالعات              " اإلسرائيليون"ويقدر المحللون   
  . كبيرة وأن معسكر أحزاب اليمين سيكون األقوىالرأي أنه يتمتع بشعبية

وفور إعالن ليفني قرارها، بدأ الليكود بمهاجمتها، وقال رئيس كتلة الليكود في الكنيست جدعون سـاعر                
فـي غـضون     ".من الصعب الفشل في مفاوضات ائتالفية، لكن يتضح أن ليفني نجحت في أن تفشل             "إن  

ود أولمرت، إلى صدارة الواجهة السياسية، وسيبقى رئيس حكومة         ذلك يعود رئيس الحكومة المستقيل ايه     
تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة بعد أربعة شهور وربما أكثر، وسيواصل محاوالتـه لتحقيـق                

مع الفلسطينيين أو اتفاق مبدئي مع سوريا، قبـل خروجـه مـن الحلبـة               " اتفاق رف "إنجاز سياسي مثل    
  .في الفسادالسياسية ليواجه تبعات غرقه 

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  
  أولمرت يدعو لسجن مستوطنين متطرفين حرضوا على اعتداءات ضد الجنود اإلسرائيليين .٤٢

دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت لدى افتتاحه االجتماع         :  احمد رمضان والوكاالت   -رام اهللا   
رفين حرضوا على تنفيـذ اعتـداءات       األسبوعي للحكومة امس إلى سجن ومحاكمة مستوطنين يهود متط        

  .ضد الجنود اإلسرائيليين
وجـاءت  ". مكان من يتحدث على هذا النحو هو السجن ومواجهة إجراءات قـضائية           "وقال أولمرت إن    

أقوال أولمرت في أعقاب تصريحات ضد الجنود اإلسرائيليين أطلقها أحد المستوطنين في منطقة الخليـل               
  .ة الجيش اإلسرائيلي في أعقاب إخالء الجيش بؤرة استيطانية عشوائيةفي جنوب الضفة الغربية إلذاع

نتمنى أن يندحروا أمام أعدائهم وأن يصبحوا كلهم غلعاد شـليط وأن يقتلـوا جمـيعهم                "وقال المستوطن   
  ".ويذبحون ألن هذا ما يستحقونه

للمس برجال األمـن    في الخليل إلى دعوات     ) صباح امس (لقد استمعنا   "وعقب أولمرت على ذلك بالقول      
بالعمـل  ) افي ديختر (ايهود أولمرت وإلى وزير األمن الداخلي       (وقد اصدرت تعليمات إلى وزير الدفاع       

  ".ضد هذه األقوال التحريضية
فنا كل هذا العنف، العنف الكالمي الذي يقود إلى عنف جسدي، ولن نتساهل معه وأتوقع               نلقد ع "واضاف  

وقـال بـاراك    ". ألمن الداخلي ما الذي تم فعله ضد هؤالء األشخاص        أن اسمع من وزير الدفاع ووزير ا      
) الفلسطينية(إني أؤكد على خطورة االقوال ونشاط اليمين المتطرف في المناطق           "خالل اجتماع الحكومة    

  ".وأعتقد أنه توجد ليونة في العقاب وعلى جهاز المعاقبة والمحاكم التشديد على ذلك
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨المستقبل، لبنان 

  
  ألنها تجري حسابات ليوم ما بعد التهدئة  حماس تواصل تعزيز قوتها العسكرية:يدلين .٤٣

قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي    :  برهوم جرايسي -الناصرة  
إن الرئيس األسد بـات يعتمـد علـى         "عاموس يدلين أمس في تقرير دوري له أمام الحكومة اإلسرائيلية           

، وناشطو حزب اهللا يفعلون ما شاؤوا في سورية بعد أن           )السوري(ب اهللا أكثر مما يعتمد على جيشه        حز
  ".أرخت سورية لهم الحبل، وبشك غير مسؤول فإن سورية منحت حزب اهللا كل قدراتها االستراتيجية
اشـئ  وتطرق يدلين أيضا إلى الساحة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، وادعى أن تضارب مـصالح ن               

بين حركة حماس وأتباع حزب اهللا في قطاع غزة، إذ يريد الحزب تنفيذ عمليات ضـد إسـرائيل بينمـا                    
وادعى يدلين ان حركة حماس تواصل تخزين األسـلحة وتعزيـز          .حركة حماس معنية باستمرار التهدئة    

  .قوتها العسكرية في قطاع غزة، ألنها تجري حسابات ليوم ما بعد التهدئة مع إسرائيل
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨لغد، االردن، ا
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  ١١ والعمل ٢٦ مقعدا الليكود ٢٩كاديما : استطالع .٤٤
يبدو أن خطوة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بإعادة التكليف للرئيس اإلسرائيلي، واإلعالن بأنها لن 
ترضخ لالبتزاز القت استحسانا لدى الجمهور اإلسرائيلي، وأظهرت نتائج استطالع للرأي أجري يوم 

 .قدما كبيرا لحزبهاأمس ت
 ٣٠( مقعدا٢٩فقد أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب كاديما يحصل على 

، ) حاليا١٩( مقعدا١١وينهار حزب العمل إلى ).  حاليا١٢( مقعدا لليكود٢٦مقابل ) في الكنيست الحالية
 ١٠مقعدا والقوائم العربية ) ١١ ( مقاعد٩، ويسرائيل بيتينو ) حاليا١٢( مقعدا ١١وتحصل شاس على 

 .، ويراوح المتقاعدون والخضر حول نسبة الحسم) الكنيست الحالية٥( مقاعد ٦وميرتس 
عشية قرار ليفني، إعادة التكليف " كاديما"كشف مصدر إعالمي عن استطالع داخلي أجري في وهذا 

حسب االستطالع تحصل كاديما على . وتشير المقارنة بين نتائج االستطالعين إلى فارق كبير في النتائج
 ١٢ مقعدا، وشاس ١٥ مقعدا، ويحصل حزب العمل على ٣٠ مقعدا في حين يحصل الليكود على ٢٢

 مقاعد ، ويهدوت ٦ مقاعد، وميرتس ٨ مفدال -  مقعدا، وإيحود ليئومي١١مقعدا، ويسرائيل بيتينو 
مقاعدين عن الخارطة السياسية، وال في حين يختفي حزب ال. ١٠ مقاعد، والقوائم العربية ٥هتوراة 

 .يحصل حزب غايدماك على أي مقعد، ويقترب حزب الخضر من نسبة الحسم
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  إذا توصلت التفاق مع سورية" اسرائيل"السعودية مستعدة لتطبيع كامل مع : مركز بيريز .٤٥

يث خـاص لـصحيفة     كشف رئيس مركز بيريز للسالم أوري سـافير، بحـد         : الناصرة زهير اندراوس  
، العديد من االتصاالت السرية التي أجراها مع العالم العربي، وكشف النقاب عن أنّه              )يديعوت احرونوت (

بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رابين من قبل متطرف يميني إسرائيلي، تسلم ييريس مقاليـد الحكـم،                 
 الواليات المتحـدة األمريكيـة، قـال        وعندما بدأت المفاوضات بين سورية وإسرائيل في ذلك الوقت في         

رئيس مركز بيريز للسالم، اجتمع إلى السفير السوري في واشنطن آنذاك، وليد المعلم، الذي عين الحقـاً                 
وزيراً للخارجية السورية، وسأله كيف لنا أن نثق بأن إعادة الهضبة إليكم، ستـضمن الـسالم الـشامل                  

وزاد المسؤول اإلسرائيلي قـائالً  . نا في هذا الموضوع مع السعوديين     لقد تحدث : والدائم، فرد المعلم بالقول   
إنّه في اللقاء شارك أيضاً المبعوث األمريكي الخاص دنيس روس، الذي اقترح إجراء سلسلة لقاءات بين                

وقال لي  : وتابع سافير . سافير وبين األمير بندر بن سلطان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن           
ووفق . ر السعودي إنّه يعرفني من قبل، وهنأني على اتفاق أوسلو، الذي توصلنا إليه مع الفلسطينيين              السفي

عند األمة العربية ال يوجد سالم بدون العربية السعودية، وال          : المسؤول اإلسرائيلي، قال السفير السعودي    
ن التوجه السعودي هو العمل     توجد حرب بدون المصريين، وزاد السفير السعودي بإمكانك إبالغ بيريز بأ          
  .على اعتراف الدول العربية بإسرائيل، إذا وقعت على اتفاق سالم مع سورية

 ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 ابو حلبية يحذر من تصاعد وتيرة االعتداءات وحمالت التدنيس االسرائيلية للمسجد االقصى .٤٦

 ابو حلبية من تصاعد وتيرة االعتداءات  حذر رئيس مؤسسة القدس الدولية احمد: نفوذ البكري-  غزة
واالنتهاكات االسرائيلية التي يتعرض لها المسجد االقصى بشكل يومي والتي كان آخرها محاولة التدنيس 

د من خالل اقتحام المئات من المستوطنين تحت حماية الشرطة االسرائيلية خاصة في جالمستمر للمس
 االسرائيلية تتزامن مع الحفريات واقامة االنفاق اسفل المسجد كد ان الهجمةأو .فترة االعياد اليهودية

والتي وصلت الى مسافة متقدمة جدا شمال وغرب المسجد االقصى وغرب مسجد الصخرة المشرفة 
 ايضا  االقتحاماتتتزامنكما والتي باتت تهدد اساسات وقواعد المسجد ومنازل المقدسيين المحيطة به، 
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 إلى . كنيسا٥٠ يهودية في محيط المسجد االقصى والتي يبلغ عددها اكثر من مع تنفيذ مخطط اقامة كنس
دعا الجماهير والبرلمانات والمؤسسات العربية واالسالمية بضرورة التحرك العاجل والفوري والقيام ذلك 

المين او االمين العام للجامعة العربيةدعا كما ، بالدور المنوط بهم لنصرة القدس واهلها والمسجد االقصى
  .العام لمنظمة المؤتمر االسالمي بضرورة التحرك وعقد المؤتمرات الالزمة لنصرة القدس
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  من التهويد  في القدسالى حماية المقدسات االسالمية والمسيحية يدعو مؤتمر .٤٧

رائيلية الهادفة فلسطينيون واردنيون وعرب واجانب من خطورة المخططات االس حذر مهندسون: عمان
الى تهويد العديد من مناطق فلسطين وخصوصا القدس من خالل بناء المزيد من المستوطنات ومصادرة 

ودعا  .االراضي والحفريات تحت المسجد االقصى وغيرها من المشاريع والمخططات االستيطانية
المهندسين االردنيين في الذي نظمه مركز نقابة " التخطيط العمراني في فلسطين"المشاركون في مؤتمر 

القدس وعمان واختتمت فعالياته امس الى العمل من اجل كشف المخططات االسرائيلية وافشالها عن 
طريق العمل العلمي والجاد على مختلف المستويات للحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية وحماية 

  .المقدسات االسالمية والمسيحية من التهويد
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  لن يغفر اهللا للزعماء العرب عدم حمايتهم لفالحي عكا : عزمي بشارة .٤٨

 في كلمة له أمام االحتفال التضامني الذي أقامته لجنة المتابعة في الحملة ،انتقد عزمي بشارة :بيروت
 الموقف العربي واإلسالمي الصامت إزاء ما يتعرض له مزارعو مدينة ،االهلية لنصرة فلسطين والعراق

 الفلسطينية من اعتداءات يومية من اإلسرائيليين ومن عملية طرد، وأكد أن نكبة الفلسطينيين عام عكا
لن يغفر للزعماء العرب المؤمنين باهللا، وال التاريخ  وقال إن اهللا . مازالت فصولها لم تتوقف بعد١٩٤٨

تمكنوا من حماية فالحين للمؤمنين بالتاريخ، وال الشعوب لمن ما زالوا يتحدثون بالشعوب، ألنهم لم ي
عرب وهم يقطفون زيتونهم كما اعتادوا من قرون، ولم يحركوا ساكنا كدول ال سياسيا وال حتى 

  .دبلوماسيا لمنع اعتداء مستعمرين مستوطنين عليهم في قلب المنطقة العربية
  ٢٥/١٠/٢٠٠٨  ،قدس برس

  
 لى غزةيزيح الستار عن معلم تذكاري لضحايا الحصار المفروض ع الخضري .٤٩

جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة  ، أنغزةمن  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط، نشرت
الحصار أعلن أنه سيتم صباح اليوم ازاحة الستار عن المعلم التذكاري لضحايا الحصار، في ساحة 

 المعاناة التي ضحايا وتجسيد عمقهؤالء الواعتبر أن هذا المعلم يأتي لتخليد . الكتيبة، غرب مدينة غزة
وسيبقى شاهداً على قتل عشرات الفلسطينيين من مختلف ، يواجهها مليون ونصف المليون فلسطيني

 الى أن  أيضاًأشاركما . الفئات العمرية وهم يستغيثون العالج والدواء والسفر من غزة للعالج في الخارج
  .ار قتلوا بال ذنب جراء الحص٢٥٥ طفل من اصل ١٠٠المعلم يخلد ذكرى 

ن الخضري أوضح أ ، أنغزة مراسلها من  اشرف الهور عن٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي، وأضافت 
نهاية الشهر الجاري سينظم مؤتمر ضخم دعت له جمعيات اندونيسية مختلفة بمشاركة الرئيس 
االندونيسي ووزراء في الحكومة، تضامنا مع غزة، مبينا انه تلقى دعوة للمشاركة والقاء كلمة حول 

نوفمبر المقبل ستسير جمعية انهاء االحتالل في / كد ان يوم السابع من تشرين الثانيأو. لحصارا
سيلقي كلمة بناء على "فلسطين، مسيرة ضخمة مقابل السفارة االسرائيلية في نيويورك، الفتا الى انه 
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با الجراء  طبي٣٠ن الشهر ذاته سيشهد زيارة وفد طبي بريطاني يضم  كما أ.أيضاً" دعوة وجهت له
  .العديد من العمليات الجراحية، باالضافة الى جلب تجهيزات وادوات طبية

  
   فلسطينيين داخل نفق في رفحثالثةمقتل  .٥٠

قتل ثالثة فلسطينيين داخل نفق يقع أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واألراضي : غزة
أثناء قيامهم بأعمال تهريب بضائع ذلك و. المصرية قرب دوار زعرب جنوب غربي مدينة رفح الحدودية

وأعلنت . وسلع من مصر الى القطاع بسبب ما يعتقد انه تفجير النفق من جانب قوات األمن المصرية
الى تهم العمل إلعاد، ويجري  الى مستشفى في مدينة العريش المصريةتنقلأن الجثث مصادر طبية 

، من ٥٤جمالي لضحايا األنفاق في قطاع غزة الى نحو وبمقتل الشبان الثالثة، يرتفع العدد اال .القطاع
  . قتلوا منذ مطلع العام الحالي٤٢بينهم 

  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
   
   الحربية اإلسرائيلية تفتح النار على صيادي رفح دون إصاباتالزوارق .٥١

ب الصيد قالت مصادر فلسطينية، إن الزوارق الحربية اإلسرائيلية فتحت نيران رشاشتها تجاه قوار: غزة
خرقا  مما يشكل .الفلسطينية التي كانت تزاول مهنة الصيد قبالة شواطئ رفح دون أن يسجل أي إصابات

  .للتهدئة المبرمة منذ نحو ثالثة أشهر
  ٢٥/١٠/٢٠٠٨  ،قدس برس

  
   يصعدون من اعتداءاتهم على اهالي الخليل واالحتاللالمستوطنون .٥٢

من انتشار قوات االمن الفلسطينية بالخليل اعتدت  ساعة ٢٤بعد اقل من  : وليد عوض- رام اهللا 
، بالقرب من مستوطنة كريات "الرأس االسالمية"مس على مقبرة أمجموعة من المستوطنين المتطرفين 

ذلك، وقال شهود عيان إن المستوطنين لم يكتفوا ب .اربع شمال الخليل، ودمرت العديد من شواهد القبور
 قوات االحتالل منعت ة أخرى،ومن جه .ت المواطنين وسياراتهمبل أخذوا باالعتداء على ممتلكا

مزارعي قرية كرمة جنوب الخليل من قطف ثمار الزيتون في األراضي القريبة من مستوطنة عتنائيل 
وقالت مصادر من الحملة الوطنية لقطف الزيتون في محافظة الخليل إن  .القريبة من بلدة السموع

ناطق عسكرية مغلقة، قبل أن يعتقل مزارعين اثنين من أصحاب األراضي، االحتالل أعلن هذه الحقول م
  .إلى جانب ناشطين فرنسيين بذريعة خرق القرار العسكري

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 قلقيلية تحتفل بإطالق سراح عميدة األسيرات الفلسطينيات .٥٣

 اثني عشر عاما قضتها في أطلقت سلطات االحتالل عميدة األسيرات الفلسطينيات سونا الراعي بعد
 سونا عقب إطالق سراحها وقبل توجهها إلى مدينتها قلقيلية حيث د صرحتوق. ةسجون اإلسرائيليال

ن فرحتها ليست كاملة ألنها تركت وراءها باقي األسيرات، مؤكدة أن أستشهد استقباالً جماهيريا 
رسالة طلبن فيها من كل الجهات المعنية "وأكدت أن األسيرات حملنها  ". صامدات وقويات"األسيرات 

  . سيئ خصوصا في سجن الدامونهن، موضحة أن وضع"العمل على اإلسراع بإطالق سراحهن
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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 االقصى فلسطينية خالل انتفاضة ٦٠٠االحتالل اعتقل : حقوقيتقرير  .٥٤
نشره نادي األسير أمس، أن ولين فرارجة أفاد تقرير حقوقي، أعدته المحامية الفلسطينية جاك :بيت لحم

 ال زلن في ٦٩ امرأة خالل سنوات االنتفاضة الثمانية، منهن ٦٠٠قوات االحتالل اعتقلت ما يزيد عن 
وأشار التقرير إلى أن هذا العدد حصر حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري،  .السجون اإلسرائيلية

لسجن، بينما ال تزال ستة عشر منهن موقوفات، وخمسة رهن  أسيرة صدر بحقهن حكم با٤٨مبيناً أن 
 أسيرة منهن ١٦ولفت إلى أن أربع أسيرات أزواجهن معتقلون أيضاً، مضيفاً أن . االعتقال اإلداري

 أسيرة ٤٠متزوجات ولديهن أبناء، وأربع لم ينجبن بعد، وسبع أخريات مطلقات، وواحدة أرملة، و
  .عزباء

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   في الضفة يطالبون بوقف إجراءات فصلهممعلمون .٥٥

عشرات المعلمين ، أن رام اهللا مراسلها من  منتصر حمدان عن٢٧/١٠/٢٠٠٨ الخليج، نشرت
 أمس، في مقر الهيئة الفلسطينية المستقلة وا تجمهر الغربيةالفلسطينيين المفصولين من وظائفهم في الضفة
تهم على وزارة التربية والتعليم العالي، التي اتهموها بأنها لحقوق المواطن، حيث قدموا لرفع تظلما

ويعتبر غالبية المعلمين الذين جرى إلغاء تعيينهم  .أتخذت قرارات بفصلهم من العمل على خلفية سياسية
  .٢٠٠٦من الذين عينوا في عهد الحكومة التي شكلتها حماس عام 

 بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في أن: مبيت لحمن  ٢٥/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية  وذكرت
انه لم يتوجه مؤكداً الوظيفة العمومية نفى فصل اي موظف في الوزارات والمؤسسات بالضفة الغربية، 

 زكارنة رفضه القاطع لفصل أي موظف اال وفق  كما أكد.للنقابة اي موظف بشكوى حول هذا الموضوع
  .قانون الخدمة المدنية

  
   عباسمن الفلسطينيين يقيمون بايجابية اداء٪ ٦٣  :استطالع .٥٦

استطالع رأي في الضفة الغربية وقطاع " أوراد"اجرى مركز العالم العربي للبحوث والتنمية : رام اهللا
وقد .  شمل عينة تمثيلية من المواطنين الفلسطينيين٢٠٠٨ تشرين االول ١٧ -  ١٥غزة في الفترة من 

% ٧١انتخابات تشريعية جديدة في أسرع وقت ممكن، بينما هناك يؤيدون إجراء % ٥٥بينت النتائج أن 
يدعمون إجراء االنتخابات التشريعية % ٥٢ أن في حين. ٢٠١٠فقط يدعمون تأجيل هذه االنتخابات إلى 

أن حركة حماس غير جدية في حوار القاهرة، في % ٣٨وعلى صعيد آخر اعتبر . والرئاسية بالتزامن
تفاؤلهم إزاء نتائج الحوار % ٤٨وفي حين أبدى .  غير جدية في الحواربأن حركة فتح% ٢٦حين يرى 

أما حول حول طبيعة الحكومة التي يرى . ذلكعن تشاؤمهم حيال % ٤٤الفلسطيني في القاهرة، عبر 
تشكيل حكومة وحدة % ٤٨المستطلعين بوجوب تشكيلها كنتيجة عن الحوار الوطني الجاري، يدعم 

% ٤١إلى ذلك يرى %. ٤٢ل السياسية، في حين يدعم تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية تتمثل فيها الفصائ
كما . أن حكومة هنية المقالة تسجل انتهاكات لحقوق اإلنسان أكثر مما هو الحال لدى حكومة سالم فياض

بأن حكومة فياض هي حكومة % ٥٢يرون بحكومة هنية حكومة لحماس، وفي المقابل يرى % ٧٢أن 
يقيمون بإيجابية إنجاز حكومة فياض في مجال تحسين % ٦١ بينت النتائج أن ،ازاتوحول االنج. لفتح

%. ٢٩األوضاع االقتصادية، فيما ال تزيد نسبة أولئك الذين يقيمون حكومة هنية في المجال نفسه عن 
من ومن جهة أخرى، بينت النتائج أن أياً . بإيجابية أداء الرئيس محمود عباس% ٦٣ وفي المقابل فقد قيم

الرئيس عباس، أو مروان البرغوثي، أو مصطفى البرغوثي، أو سالم فياض سيفوزون على اسماعيل 
وفي حال . هنية في االنتخابات الرئاسية، بينما يتمكن هنية من الفوز فقط في حال تنافس مع محمد دحالن

من % ٤٩على إجراء االنتخابات التشريعية اآلن، وضمن نظام القوائم النسبية، تحصل حركة فتح 
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، أما باقي القوائم الديمقراطية والمستقلين واألحزاب %٢٩األصوات، مقابل حصول حركة حماس على 
في حين تحصل المجموعات اإلسالمية . من أصوات الناخبين% ١٨الصغيرة فإنها تحصل مجتمعة على 

خرى بينت ومن جهة أ. من األصوات% ٥األخرى كالجهاد اإلسالمي وحزب التحرير مجتمعة على 
من مستطلعي % ٨٦يعارضون استمرار حفر األنفاق بين قطاع غزة ومصر، ويرى % ٥٠النتائج أن 

  .قطاع غزة أن هذه األنفاق تفيد مجموعات محدودة، وليست لفائدة المجتمع الغزي ككل
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 

  
  دوالر حجم تجارة السلع عبر أنفاق قطاع غزة شهرياًمليون ٣٠٠ .٥٧

 - أجمع رجال أعمال وقائمون على أنفاق تهريب البضائع الـممتدة أسفل الحدود الفلسطينية  :د جادحام
الـمصرية على أن البضائع الواردة عبر هذه األنفاق لـم تسهم بالـمطلق في تحريك عجلة اإلنتاج 

وبالرغم  .ابر شهراً، ولـم تسد الحد األدنى من البضائع التي كانت ترد عبر الـمع١٦الـمتوقفة منذ 
 مليون دوالر شهرياً، بحسب تقديرات ذوي العالقة ٣٠٠تجارة باتجاه واحد يقدر بنحو هذه المن أن حجم 

من أصحاب األنفاق، إال أن ممثلي مؤسسات القطاع الخاص يؤكدون أن النسبة األكبر من هذه البضائع 
هزة كهربائية صغيرة الحجم ومواد تتمثل بسلع استهالكية، وأن نسبة ضئيلة جداً عبارة عن أدوات وأج

  .صناعية ذات عالقة هامشية بقطاع اإلنشاءات والصناعات الـمعدنية والبالستيكية والغذائية
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   على منع عقد مؤتمر طبي في غزةاحتجاجتظاهرة  .٥٨

ام معبر بيت حانون  تظاهر عشرات األخصائيين األجانب في الصحة النفسية أمس، أم: أ.ب.ب، د.ف.أ
شمال قطاع غزة احتجاجا على رفض سلطات االحتالل عقد مؤتمر طبي في األراضي الفلسطينية، حيث 
تعين نقل المؤتمر الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية ومركز الصحة النفسية في غزة برئاسة 

  .الطبيب إياد السراج، إلى رام اهللا
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
 لسطيني يتعادل مع نظيره األردني في أول مباراة دولية على أرض فلسطينية الفالمنتخب .٥٩

تعادل امس على ملعب فيصل الحسيني الدولي في منطقة الرام على مشارف :  كفاح زبون-  رام اهللا
القدس المحتلة، منتخبا فلسطين واالردن في المباراة االفتتاحية لهذا الملعب بحضور الرئيس محمود 

ن لكرة القدم إلى أفي كلمة االفتتاح،  الذي أشار االتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالترعباس ورئيس 
انها السبيل واالمل في الوصول الى السالم، وانها عامل اقتصاد وسالم "اهدافا اخرى غير التهديف، 

 واأطلقأنهم  ،قال ناصر العباسي الناطق الرسمي باسم االتحاد الفلسطيني لكرة القدممن جهته و ."وأمن
ا لبالتر ان وداأركما بين أنهم  تكريم رجل خدم القدس، ألنهم أرادواعلى الملعب اسم فيصل الحسيني 

 إلى الصحافي الرياضي يحيى نافع إلى ذلك أشار .يقف على مقربة من القدس وان يرى الجدار الفاصل
 احد اشكال معتبراً ذلكسطين، ستضطر لمنح المنتخبات العربية تصاريح للدخول الى فل" سرائيلإ" أن

وفي لفتة  .، بحسب تعبيرهاهم من اي تحرك سياسي آخريكون  ربما والذياالعتراف بالدولة الفلسطينية، 
. مميزة، هاتف رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الرجوب قبل بداية المباراة متمنيا التوفيق للمنتخب

  .ر هنية رمزا من رموز الكرة الفلسطينيةكان الرجوب قد قال قبل يومين انه يعتبقد و
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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   المسلمينمان تعزز العالقات مع حماس واإلخوانع ":الحياة" .٦٠
 يسيران فـي    لعة ان الحكومة االردنية وجماعة االخوان المسلمين      اكدت مصادر مط  :  نبيل غيشان  -عمان

ده ملف حماس اثر لقاءات بعـض قادتهـا مـع مـدير             اتجاه تطبيع العالقات بينهما بعد الهدوء الذي شه       
وقالت المصادر إن الحكومة االردنية اتخـذت قـراراً عبـر وزارة             .المخابرات االردنية محمد الذهبي   

 بالعودة الى منابر المساجد التـي ابعـدوا         ح لعشرين خطيباً من أعضاء جماعة االخوان      االوقاف، بالسما 
ئي بالتزام خطاب اسالمي معتدل وعدم تجاوز ثوابت الدولـة، مـع            عنها قبل سنوات، في اطار اتفاق ثنا      

 ان العالقـة مـع   "الحياة"وأكد مصدر أردني رسمي لـ      .ترك المجال النتقاد االدارة االميركية واسرائيل     
أملتها الظروف السياسية في المنطقة بعد انتكاسـة عمليـة الـسالم وضـعف أداء الـسلطة                 » حماس«

وتعتقد اوسـاط   .استعداداً لألسوأ » توسيع خياراتها « اضطر الحكومة االردنية الى      الفلسطينية، االمر الذي  
فيه مصلحة اردنية داخـل االراضـي       » حماس«حكومية اردنية ان التحالف وإعادة ترميم العالقات مع         

ويمكن ان يصب في اتجاه مقاومـة الـضغوط وتأكيـد           ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (االردنية وخارجها   
واتفـق   .ام الدولة الفلسطينية التي يعتبرها األردن هدفه االستراتيجي فـي المرحلـة المقبلـة             ضرورة قي 

في االردن ملف امني تديره المخابرات االردنيـة        » حماس«الطرفان بشكل واضح على اعتبار ان ملف        
 مـن    في االراضي الفلسطينية ملف سياسي تديره الحكومـة،         فيما العالقة الخارجية مع حماس     والحركة،

  .دون ان ينتقص ذلك من طبيعة العالقة القائمة بين السلطة واالردن
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

  
  على مشاركة الجامعة وراء تأجيل مؤتمر المياه" إسرائيل"اعتراض : األردن .٦١

على مـشاركة   " إسرائيل"كشف وزير الخارجية األردني صالح الدين البشير أمس أن اعتراض           : ب ف ا
متوسطي حول المياه الذي كان مقررا فـي األردن األربعـاء           -بية في المؤتمر االورو   جامعة الدول العر  

قرار األردن بتأجيل المؤتمر    "ونقلت وكالة األنباء األردنية عن البشير قوله إن          .المقبل كان وراء التأجيل   
 الوزاري حول المياه جاء إلتاحة المجال للتوصل إلى توافق حول بعـض المـسائل وأهمهـا موضـوع                 

  ".مشاركة الجامعة العربية وعضويتها في االتحاد من اجل المتوسط
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

 
  "مانصناعة َع" تدريبية لموظفي الغرف الفلسطينية في دورة .٦٢

بدأت أمس في غرفة صناعة عمان دورة تدريبية حول قواعد المنشأ التفصيلية العربية لعدد مـن                : عمان
  . الفلسطينية ووزارة االقتصاد الوطني الفلسطينيموظفي الغرف التجارية الصناعية 

 أكد نزيه القريوتي مندوب اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية على أهمية قواعد المنشأ العربية               و
والتي ستؤدي إلى تنمية التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية ، وأوضح أن حجم التبادل التجاري                

 مليون دينار في االتجاهين بينما يبلغ حجم الواردات اإلسـرائيلية           ٧٠ن ال يتعدى الـ     بين األردن وفلسطي  
   .لألراضي الفلسطينية ما يزيد على الملياري دوالر

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ،الدستور
  
  اتفاقية وادي عربة عادت على األردن بنتائج وخيمة: جبهة العمل اإلسالمي .٦٣

" وادي عربة"لعام لحزب جبهة العمل اإلسالمي، أن اتفاقية  إرحيل الغريبة، نائب األمين اقال –عمان 
مشيرا إلى أنه بالرغم ". عادت على األردن بنتائج وخيمة، تتزايد بمرور الوقت "١٩٩٤التي أبرمت عام 

، "الوطن البديل"من تلك االتفاقية، إال أن اإلسرائيليين واألمريكيين يطرحون بين فترة وأخرى، مشروع 
مبادرة وطنية من أجل بلورة "وطالب الغرايبة، بوضع  .بار األردن وطنا بديال للفلسطينيينالقائم على اعت
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كبلت "، وأن المعاهدة "موقف حاسم للتصدي لمؤامرة الوطن البديل الذي يحاول الكيان الصهيوني فرضها
عامة، وتراجع الشعب األردني، إذ أنها كانت سبباً رئيساً في نكوص اإلصالح السياسي وتقزم الحريات ال

، منوهاً إلى أنها عملت على "دور اإلعالم، وسن العديد من التشريعات التي انتقصت من حقوق األردنيين
   .على قطاعات االقتصاد من صناعة وزراعة وسياحة" نتائج سلبية"إفراز 

لصهيوني أفرزت نتائج عكسية، تتجلى مظاهرها بارتفاع وتيرة سعي الكيان ا"واعتبر أن معاهدة السالم 
تزايد مخاطر المحاوالت "ورأى غرايبة أن هنالك  ".لتصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن
محاوالت التحايل على حقوق الالجئين "، مشيراً إلى "الصهيونية لتسويق فكرة الوطن البديل في العالم

  ". وانتزاع اعتراف دولي بيهودية الكيان
 ٢٦/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برس

  
   إلى وجود تعاون زراعي كبير بين مزارعين أردنيين ونظراء لهم من إسرائيللمح يالعدوان .٦٤

وادي "طاهر العدوان، أن اتفاقية " العرب اليوم" اإلعالمي األردني رئيس تحرير صحيفة قال: عمان
لم تقدم على المستوى االستراتيجي شيء يذكر لألردن، مشيرا إلى التعقيدات الكبيرة التي تواجه " عربة

بين حين " الوطن البديل"الصراع العربي اإلسرائيلي برمته، و الطروحات اإلسرائيلية التي تتسرب حول 
  .وآخر

وفود "، مشيرا إلى "التطبيع على المستويات الشعبية والحكومية كبير"ورأى العدوان، أن برغم ذلك فإن 
بين عمان وتل أبيب فيما يخص سياحية إسرائيلية تأتي إلى األردن، إضافة إلى التنسيق الدبلوماسي 

" كبير"، إلى وجود تعاون زراعي "قدس برس"في حديث لـ  وألمح ".المجريات على الساحات المشتركة
ال يتم التطرق "بين مزارعين أردنيين، ونظراء لهم من إسرائيل، كاشفا أن هذا النوع من التعاون تحديدا 

 معتبرا أن االتفاقية من الناحية االقتصادية، حققت ،"له من خالل الصحافة أو نشطاء مقاومة التطبيع
  ".تقدما ما"

 ٢٦/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برس
  
  من المبادرة العربية" سرائيلإ" لمناقشة موقف تنفي وجود إجتماعات عربية" الجامعة" .٦٥

نفت الجامعة العربية وجود اجتماعات عربية على مستوى قمة لمناقشة موقف :  وليد عوض-رام اهللا 
من المبادرة العربية، وقال هشام يوسف مدير مكتب االمين العام للجامعة العربية ان الجامعة " اسرائيل"

العربية ال تعقد مؤتمرا لمجرد صدور تصريح من هنا وهناك، وما صدر عن الرئيس االسرائيلي شمعون 
جادة في تنفيذ " اسرائيل"بيريز مجرد كالم، الفتا الى ان منصب الرئيس االسرائيلي شرفي، واذا كانت 
واضاف يوسف، في . المبادرة العربية عليها الحديث عن ذلك بوضوح وصراحة على اعلى مستوى

اتخاذ خطوات حقيقية " اسرائيل"تصريحات صحافية له، ان الدول العربية والجامعة العربية تنتظر من 
الى ان المبادرة العربية على االرض وفي مقدمتها وقف االستيطان في االراضي العربية المحتلة، مشيرا 

ما " اسرائيل"، واذا كانت ١٩٦٧يونيو / تتضمن انسحابا اسرائيليا كامال حتى حدود الرابع من حزيران
زالت تبني مستوطنات فان معنى ذلك انها غير ملتزمة بالبند االول من المبادرة، مشيرا الى ان الحديث 

 لكن ال يجب ان يقتصر االمر على التصريحات، عن المبادرة شيء طيب" اسرائيل"االيجابي من جانب 
  .وان المطلوب اثبات الجدية عن طريق وقف االستيطان ورفع الحصار والغاء الحواجز
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ،القدس العربي
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  المصالحة الفلسطينية بحاجة لبعض الوقت :  مباركالرئيس .٦٦
افي مشترك مع نظيره قال الرئيس المصري حسني مبارك، في مؤتمر صح : وكاالت- القاهرة 
ولفت الرئيس ". نحن نعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية منذ وقت طويل: "اإليطالي

إن الوقت : "المصري األنظار إلى أن عملية المصالحة لن تتم في يوم، بل تحتاج إلى بعض الوقت، وقال
تسيبى ليفنى إلجراء انتخابات مبكرة في متاح، فالحكومة اإلسرائيلية أمامها وقت حتى تتشكل بعد دعوة 

التي ستستغرق عدة أشهر، كما أن اإلدارة األمريكية الجديدة أمامها أيضا عدة أشهر قبل أن " إسرائيل"
   ".تنخرط عمليا في متابعة قضايا الشرق األوسط

وأتمنى من اإلخوة بالتالي فالوقت متاح أمامنا لتحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، :" وتابع قائالً
الفلسطينيين أن يتفهموا أهمية هذه المصالحة حتى يمكننا الوصول إلى موقف تفاوضي قوي موحد عندما 

   ".تبدأ المفاوضات
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

   
      "إسرائيل" رسمية عربية لمبدأ مقاطعة خروق .٦٧

" إسرائيل" اإلقليمية لمقاطعة أبلغ مشاركون في اجتماع ضباط اتصال المكاتب : محمد الخضر-دمشق 
الذي عقد بدمشق، أن دوال عربية ترتكب خروقا عديدة لمبدأ المقاطعة من خالل تأسيس شركات مشتركة 

وتأسيس مكاتب تجارية إسرائيلية، لكن المقاطعة بحد ذاتها كلفت تل أبيب خسائر فادحة " إسرائيل"مع 
ماع قد اختتم بدمشق الخميس بالتأكيد على ضرورة وكان االجت .بلغت عشرات المليارات من الدوالرات

 لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة ٨١التمسك بمبادئ وأحكام المقاطعة، وتبنى االجتماع الـ
توصيات فضفاضة تدعو لتطبيق كافة القرارات الصادرة عن مؤتمرات المقاطعة في مواجهة " إسرائيل"

  . الشرعية الدوليةالتعنت اإلسرائيلي في تنفيذ قرارات
  ٢٥/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
   عربي على رفض الفيتو اإلسرائيلي ومشاركة الجامعة في االتحاد من أجل المتوسطإجماع .٦٨

اتفقت الدول العربية باالجماع، على ضرورة مشاركة الجامعة العربية في كل االجتماعات التي : القاهرة
ت مساعدة وزير الخارجية المصري منسق الجانب العربي وقال .تعقد في اطار االتحاد من أجل المتوسط

تم االتفاق على " السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، ، االتحاد من أجل المتوسط- في اطار عملية برشلونة 
 نوفمبر المقبل بين ٤ و٣موقف عربي واحد قوي، ونحن متجهون الى اجتماع مرسيليا الذي يعقد في 

 المتوسطية في صيغتها الجديدة - في عملية برشلونة للشراكة األوروبية وزراء خارجية الدول األعضاء 
هي التي أطلقت المبادرة العربية للسالم، "وتابعت ان الجامعة  ."المعروفة باسم االتحاد من أجل المتوسط

ولفتت الى أنه تجرى  ."ومن البديهي أن تحضر ذلك االطار الجديد القديم للشراكة األورومتوسطية
موقف عربي قوي في شأن عملية التسوية في الشرق األوسط يعبر عن التمسك العربي صياغة 

وعن كيفية التعامل عمليا حول ما يقال عن فيتو اسرائيلي  .بمرجعيات السالم والمبادرة العربية للسالم
سيتم ذلك من خالل اتخاذ موقف عربي واحد متماسك صلب ": ازاء مشاركة الجامعة في االتحاد، قالت

  ."وصلد
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨الراي، الكويت، 

  
 دولة ال مساعدة الفلسطينيين على إقامة ي مهمت.. حماس عني عما تقوللست مسؤوالً: دايتون .٦٩

حماس  ،  اتهامات حركة"األيام"رفض المنسق األميركي كيث دايتون في لقاء مع  :عبد الرؤوف أرناؤوط
 عما تقوله حماس عني، ولكن يمكنني أن أقول لك أنا لست مسؤوالً: له بأنه يعمل على استئصالها بقوله
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إنه في نقاشاتي مع القيادة األمنية الفلسطينية ومع الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض، فإننا ال نتحدث 
" حماس"وإنما نتحدث عن النظام والقانون وسالمة وأمن الشعب الفلسطيني، أما ما تقوله " حماس"عن 

إننا نتحدث : ، وقال"كان رائعاً" أداء قوات األمن الفلسطينية في مدينة جنين  دايتون أنرأىو ا،فهو شأنه
اآلن في جنين عن كيفية تحسين االقتصاد أكثر مما نتحدث عن فرض النظام والقانون، ألن هذا األمر تم 

ايتون وشدد الجنرال د ٠"تحقيقه الى حد كبير، ونحن مسرورون جداً بأداء األجهزة األمنية في هذا المجال
على أن مهمته هي مساعدة الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية، حيث قال إنه ال يعتقد أنها بعيدة، 

لقد ُأرسلت الى هنا من أجل العمل مع األجهزة األمنية الفلسطينية لبناء مستقبل اكثر سالمة وأمناً : وقال
لألجهزة األمنية الفلسطينية سيؤدي في للشعب الفلسطيني، وبكلمات أخرى، فإن التحول والتأهيل المهني 

رأيي إلى تحسين النظام والقانون، وإلى تطوير سالمة وأمن الشعب الفلسطيني، وأنا أؤمن بشدة أن هذا 
 ".سيؤدي مباشرة الى إقامة الدولة الفلسطينية

 ٢٧/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  ال سالم دون حل القضية الفلسطينية:  اإليطاليالرئيس .٧٠

 اكد الرئيس االيطالي جورجيو نابوليتانو ان السالم لن يتحقق في منطقة الشرق االوسط : بترا- ةالقاهر
وقال نابوليتانو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس  .دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

 تسير فيه ان المناخ االيجابي الذي: المصري حسني مبارك عقب مباحثات جرت بينهما في القاهرة امس
وشدد في هذا الصدد  .المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لغاية االن لم يكن كافيا للتوصل الى اتفاق

على اهمية تحقيق المصالحة بين االطراف الفلسطينية وتحقيق االستقرار فى غزة والتوصل الى اتفاق 
وتناولت مباحثات الرئيسين  .د شاليطجديد لتحرير األسرى الفلسطينيين والجندى اإلسرائيلي األسير جلعا

  .االيطالي والمصري قضايا الشرق االوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
 "إسرائيل"يخجل إزاء فشله في تحقيق السالم بين العرب وعلى العالم أن  :األسبق ارئيس فنلند .٧١

لعالم ا، الرئيس الفنلندي السابق مارسيه اهتيساري، ٢٠٠٨حمل حائز جائزة نوبل للسالم للعام الجاري 
وقال إن العالم يجب أن يخجل إزاء .  اإلسرائيلي–مسؤولية التقصير في حل النزاع الفلسطيني والعربي 

كيف يمكننا أن نزعم عاما بعد عام أننا نسعى إلى "وأضاف  .فشله في تحقيق السالم بين العرب وإسرائيل
 ؟"ينما نحن ال نفعل شبئاحل هذا النزاع ب

 ٢٥/١٠/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   مختصين أجانب للمشاركة في مؤتمر غزة للصحة النفسيةمنع "إسرائيل"إدانة عرقلة  .٧٢

 وفا أدان المجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب رفض السلطات اإلسرائيلية السماح - رام اهللا 
وقال . الحصار والصحة النفسية"الصحة النفسية لرعايا أجانب الدخول إلى قطاع غزة، لحضور مؤتمر 

ومنظمة الصحة العالمية ) GCMHP(المجلس في بيان له، امس، إن برنامج غزة للصحة النفسية 
 في مدينة ٢٠٠٨ تشرين األول ٢٨- ٢٧، ينظمان المؤتمر المقرر عقده في )منظمة الصحة العالمية(

 .غزة
إعاقة الوصول إلى مؤتمر : عذيب الدكتور عبد الحميد عفانةوقال رئيس المجلس الدولي إلعادة ضحايا الت

علمي عميق يمثل هجوم على مبادئ الحرية األكاديمية، وحرية التعبير، والتعليم والحوار الثقافي، 
 ".ونطالب بقوة السلطات اإلسرائيلية لتغيير قرارها والسماح لهذا المؤتمر الهام ليتم من دون أي عراقيل

 ٢٧/١٠/٢٠٠٨ الحياة الجديدة،
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       فرنسيون يحذرون من تهويد القدس ناشطون .٧٣

حذر ناشطون فرنسيون من مخاطر تهويد القدس الشرقية من خالل االستيالء : عبد اهللا بن عالي - باريس
ودعوا إلرسال مزيد من بعثات المتطوعين لألراضي المحتلة لدعم ، على عقارات من الفلسطينيين

ق بالحملة المدنية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني في أمسية تضامنية إن وقال منس . المقاومة السلمية
 ".يتواصل بوتيرة مرعبة دون أي اهتمام يذكر من قبل وسائل اإلعالم الغربية"تهويد القدس الشرقية 

وأشار المنسق أروين سيمون إلى أن االحتالل اإلسرائيلي لم يخف أبدا نيته في جعل المدينة المقدسة 
 بعثة دولية ١٤٥، ٢٠٠١مضيفا أن حملته أرسلت منذ إنشائها عام ، ة موحدة وأزلية إلسرائيلعاصم

 . تضم أكثر من ثالثة آالف متطوع لألراضي الفلسطينية
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
   "حماس"و " فتح" إلى التّحكيم بين دعوة .٧٤

  محمود المبارك
 في داخل كل دولة عربية أو بين الدول العربية  سواء-المتابع للكثير من قضايا الخالفات العربية 

 ربما أدرك أن سبب تلك الخالفات غالباً ما يكون سياسياً، وأن سبب استفحال الغالبية - بعضها البعض 
  .العظمى من تلك الخالفات يكمن في محاولة عالجها بالطريق السياسي ذاته

 تاريخ األمة العربية العنيد لحل جميع المشكالت ولعله بات واضحاً اليوم، أن سيادة العقلية السياسية في
التي تواجه األمة العربية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية، هي خطأ فادح كان األولى بنا 

  .أن نبتعد عن تكرار الوقوع فيه، خصوصاً بعد أن ثبت أنه أقصر الطرق الى الفشل
بؤ السياسي، وهي استقراء حاالت الماضي ألية ظاهرة سياسية وإذا كان لنا أن نبني على أمثل طريقة للتن

ومن ثم بناء التوقعات على النتائج التي أفضى إليها غالبها، فإنه ربما جاز لنا أن نتنبأ أن حوار 
  .المصالحة الفلسطيني الذي يعد له حالياً في القاهرة، لن يحقق النجاح المرجو منه

ه الفصيالن الفلسطينيان الرئيسيان يتبادالن التهم الجارحة لبعضهما ذلك أنه في الوقت الذي ال يزال في
البعض، وهو ما يهدد بتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى إصالح ذات البين، كان األولى بالجهود 

 أن تغوص في الدقائق القانونية للمشكلة -  المبذولة ِللَم شتات البيت الفلسطيني -المصرية والعربية 
 الفلسطينية، قبل جمع األطراف على مصالحة سياسية، لكي ال تفضي هذه المصالحة إلى - ية الفلسطين

  .المصير نفسه الذي أفضى إليه مؤتمر مكة أو لقاء صنعاء
وتبعاً لذلك، وحيث أن المعضلة الفلسطينية ذات نسب قانوني عريق، فإن المقترح المطروح هنا هو أن 

 السياسية إلى الدائرة القانونية، عن طريق عرضه على التحكيم نخرج الخالف الفلسطيني من الدائرة
  .القانوني غير المنحاز

من أجل ذلك، فإنني أوجه دعوة إلى كل من السيد محمود عباس والسيد خالد مشعل، لقبول عرض 
" حماس"و " فتح"هذه الدعوة تكمن في أن يختار كل من . على التحكيم" حماس"و " فتح"الخالف بين 

من خارجها " الهيئة" محكّمين من القانونيين الدوليين المستقلين، ثم يتم بعد ذلك اختيار رئيس لهذه أربعة
بالتوافق بين أعضائها، وتحدد مهماتها من الحركتين، على أن يسلم الفريقان بنتيجة التحكيم مسبقاً، بحيث 

  .استئناف" يئةاله"تكون نتيجة الحكم ملزمة للفريقين، وغني عن القول أنه ليس لحكم 
تبدأ هيئة التحكيم عملها أوالً بدراسة الخالف المطروح بين يديها، وتستمع إلى طرفي النزاع وتقبل النظر 
في اإلثباتات والوثائق المقدمة من الطرفين، ويكون قرارها باألغلبية البسيطة، وال يجوز للهيئة أن 

  .تتجاوز المطلوب منها
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أن تنظر في الخالف الناشئ عن أحداث غزة صيف " الهيئة"يجوز لـ وإذا تم االتفاق على ذلك، فإنه 
، ومن يتولى تسيير الحياة اليومية، أو النظر في شرعية استمرار الرئيس عباس بعد انتهاء واليته ٢٠٠٧

المقبل، وتحديد موعد النتخابات رئاسية وتشريعية قادمة، أو غير ) يناير(الرسمية في شهر كانون الثاني 
 الفلسطيني، -األمور التي تحال إليها بموجب تشكيلها، والتي تشكل لُب الخالف الفلسطيني ذلك من 

والذي من غير المحتمل أن يحّل سياسياً، ولكن يمكن الفصل فيه قانونياً عن طريق القانونيين المختصين، 
  .غير المنحازين والذين ال ينتمون إلى أي من الفصيلين

مسؤولية وضع تفاصيل مهماتها، التي يمكن أن تكون سبباً في تأجيج " يئةاله"في الوقت ذاته تتولى 
كما يقول المثل االنكليزي، فتقوم هيئة " الشيطان يكمن في التفاصيل"الخالف السياسي بين الطرفين، ألن 

  .التحكيم هذه بوضع التفاصيل القانونية بعد أن يتم تحديدها إجماالً من الحركتين
نبيه إلى أنه لكي ينجح هذا الدور فإنه يجب أن يكون بعيداً كل البعد عن التدخالت ولعله من المهم الت

كما أنه من المفيد التنبيه إلى استبعاد الجامعة العربية . الحكومية المسيسة، لكي يبقى الحل قانونياً صرفاً
ذلك ! كلة عربيةعن التدخل في حل هذا الخالف، نظراً لتاريخ الجامعة غير المشرف في عدم حل أية مش

 لم تستطع -  ومن غير انتقاص للجهود المضنية التي بذلت في حل المشكلة اللبنانية - أن الجامعة العربية 
حل ذلك الخالف، بل كان الحل في النهاية قطرياً بامتياز، ولم تنفع الرحالت المكوكية التي قام بها أمينها 

  .العام
 الفلسطيني قد يكون أقصر الطرق -لحل الخالف الفلسطيني خاتمة القول، إن هذا المقترح القانوني 

فهل يسمعنا السيدان الجليالن ! وأنجعها، وكل ما يحتاج إليه تحقيقه هو موافقة السيدين عباس ومشعل
  موافقتهما؟

بطبيعة الحال، فإن موافقة الجانبين تعني صدقهما في سعيهما لوضع نهاية لهذه األزمة المشينة، في حين 
  !ول أحد الطرفين ورفض اآلخر يشير بجالء إلى فضح الكاذب منهماأن قب

من يدري فربما يدخل العرب التاريخ القانوني الدولي من باب مشرف هذه المرة، إذا ما اتفقت حركتا 
على االحتكام إلى القانون ولو مرةً واحدة، لنثبت لبقية العالم أنه يوجد لدينا في أمتنا " فتح"و " حماس"

  !ة من يقبل بسيادة العقلية القانونية على العقلية السياسيةالعربي
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

  
 االمر الجيد لجلعاد شليت .٧٥

  هآرتس- امير اورن
 محـور   –مساعي اطالق سراح الجندي اول جلعاد شليت من اسره لدى حماس تجري على محـورين                

االستخبارات الدقيقـة   : الثة عناصر محور العمليات يعتمد على ث    . العمليات ومحور التفاوض والمساومة   
قرار القيام بعملية انقاذ سيقبل اذا كانت الشروط        . وقدرة التدخل وتقييم رد الفعل الشعبي ان فشلت العملية        

 الشاباك وشعبة االستخبارات العسكرية     -هذا على ظهر ذاك     . مثالية فقط وفقا لتجربة الماضي المتراكمة     
مثـل  (بصحة المعلومات الموجودة بحوزتهما، ووحدات خاصة مدربـة         سيكونان على قناعة تامة     " امان"

ستقترح خططاً مغرية بحيـث     )  ووحدة القوات الخاصة   ١٣وحدة هيئة االركان والوحدة البحرية الخاصة       
تبدو محصلة المتضررين نتيجة العملية متدنية بالنسبة للمستويات العسكرية والسياسية العليا، وهذا ايـضا       

احتمالية توفير كل هذه الشروط معاً واستغالل الفـرص الفجائيـة           . ون جلعاد شليت نفسه   شريطة الال يك  
 .قائمة اال انها لم تكن مرتفعة حتى االن

اسرائيل كانـت جـاهزة     . لذلك يتبقى محور التفاوض والمساومة الذي يشهد تراجعاً في االشهر االخيرة          
رفة، وممثلو الخاطفين فـي غرفـة اخـرى         عوفر ديكل في غ   (لمحادثات تقارب في القاهرة مع حماس       

ولكن قيادة حماس العسكرية فـي غـزة برئاسـة احمـد            ) ووزير االستخبارات عمر سليمان يتنقل بينهم     
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 بشليت، ترفض وتصر على اجراء تفاوض       – بشراكة مع اخرين     –الجعبري ومحمد ضيف التي تحتفظ      
 ١٤٠٠ه اسرائيل وهو اطـالق سـراح        حماس عادت لمطلبها االساسي الذي رفضت     . على التفاوض اوالً  
حماس اثارت االنطباع لفترة ما ان هـذا        . ٤٥٠اسرائيل موافقة على اطالق سراح      . سجين مقابل شليت  

العدد مقبول وان الخالف يتمحور حول االسماء التي تتضمنها القائمة، ولكن العدد قفز في الصيف مـرة                 
الجانبان سـيبقيان بعيـداً عـن جـوهر     ".  امرأة وحدث ومريض٤٠٠" ومعهم  ١٠٠٠اخرى ليصل الى    

المطلعون على خبايا جـس النـبض ال        . المساومة الحقيقية طالما كانا يتفاوضان حول الغالف الخارجي       
 . بعد عام ونصف٢٠٠٩يتوقعون خروجاً من الجمود قبل ربيع 

عمـر  مصر يعنـي    . هذه هي الخلفية الحقيقية لضعف المساعي المصرية في الوساطة في صفقة شليت           
الساعة المـصرية أبطـأ مـن       . سليمان مصدر القوة الرئيسي في نظام حسني مبارك في المجال االمني          

وفي االتصاالت الجارية حول صفقة شليت الفـشل        : الساعة االسرائيلية، كما يذكر من قضية عزام عزام       
 .ظاهر سلفاً ولذلك يرفض سليمان اهانة نفسه به

ية االساس النعدام التقدم ملقاة على كاهل حماس، اال ان اسرائيل           في ظل هذه الظروف ورغم ان المسؤول      
والى اي مدى يوجد لديها استعداد للضغط، والى اي         : مطالبة بإعادة تقدير سلم اولوياتها في قضية شليت       

وقد نشأ في وقت من االوقات بـصورة صـدفية مـن            .  ليس مقدساً  ٤٥٠الرقم  . حد هي مستعدة للعطاء   
 او  ٣١٠ليس له معنى على مستوى مصيري اكثر من الرقم          . سمة والجمع والطرح  عمليات الضرب والق  

االمر االهم هـو االسـماء      . الخاطفون الجدد ال يتأثرون كثيراً باستعدادية الخاطفين القدامى لقبوله        . ٧٢٤
بينهم قتله قساة القلوب ومواظبون مهووسون قد يعـودون للقتـل ان تـم اطـالق        . التي تتضمنها القائمة  

راحهم؛ ولكنهم ايضا هم الذين يعلمون الدروس في التخريب لجيرانهم في الـسجن ويلقـون بالقنابـل                 س
ليس واضحاً من هو االكثر خطورة االن بين الجيلـين، حيـث            . الحارقة التي يتوقع خروجها من السجن     

 .اصبحت غزة االن مخزناً كبيراً للسالح والمعلومات واالموال االتية من ايران وحزب اهللا
الشاباك مسؤول عـن التـصدي للعمليـات التخريبيـة          . معارضة الشاباك الطالق سراح القتلة طبيعية     

من المفترض ان يكـون تفكيـر       . والعمليات القادمة التي سينفذها من سيطلق سراحهم ستلقى على اعتابه         
وقـت ايـضا     تحمل المسؤولية عن االمن والتصدي للعمليات، وفي نفس ال         –الحكومة اعلى بطبقة واحدة     

. معرفة متى وكيفية تسجيل تحفظ االطراف االختصاصية امامها وايجاد رد مناسب على هذه المعـضلة              
 اي العودة العتقال السجناء الـذين       –التي اتبعتها السلطة الفلسطينية     " البوابة المستديرة "مثال تبني طريقة    

.  هكذا الحال في الجانب المعطي     .اطلق سراحهم اذا ما وصلت معلومات حول عزمهم على تنفيذ عمليات          
ال تخرج عن اطوارها وتقـوم      . اما في الجانب الضاغط فليس واضحا لماذا تتصرف اسرائيل كالمشلول         

وال تضع العراقيـل امـام      ) محولة جلعاد شليت الى درع بشري لهم من خالل ذلك         (بضرب قادة حماس    
رب االستنزاف التي هدأت جزئيا، ان هددت       تدفق الوقود واالموال للقطاع وال تجسد رفضها االنجرار لح        

الفكرة التي تبحث االن تسحب بسرعة ولكنها جديرة بالتطبيق السريع والممركز من            . حماس بالعودة اليها  
 الخروج في حملة دعاية هجومية في االذاعة والتلفاز والـصحف ومـن خـالل               –قبل عائالت السجناء    

دى اسرائيل استعداداً الطالق سراحهم بينما تحـتفظ بهـم          المناشير التي تنشر اسماء وصور من يوجد ل       
 .حماس كرهائن في السجن االسرائيلي من خالل رفضها اطالق سراحهم مقابل شليت

المظاهرات المناهضة لمعالجة الحكومة للقضية تضر بشليت وتزيد من تطرف موقف الجعبـري الـذي               
تتضمن منفعة واحدة وهي ليست لشليت وانمـا        المظاهرات  . ينتظر بصبر الموجه القادمة وهكذا دواليك     

عندما سـيجد   . لجلعاد شليت القادم، ذلك الجندي المجهول الذي قد يصبح ضحية عملية االختطاف القادمة            
اية قيمة عملية ستكون لـذلك؟ هـذه        . هذا الجندي نفسه في وضعية شليت سيعرف ان اسرائيل لم تنساه          

 .قضية اخرى
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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  حول االعتقاالت في الضفة» بي بي سي« الـتقرير .٧٦

 ياسر الزعاترة
 تقريراً لمراسلها أحمد البديري تحدث فيه ١٠ ـ  ١٩يوم ) لندن(في خطوة نادرة بثت إذاعة بي بي سي 

عن ظاهرة االعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ونقول في خطوة نادرة ألن أحـداً مـن                   
 .ى فتح هذا الملفالصحفيين ال يجرؤ عل

إن االعتقاالت في الضفة الغربية يومية والغالبية العظمى        "ينقل التقرير عن جمعيات حقوق اإلنسان قولها        
وقد نفى مسؤول أمنـي     ". من المعتقلين ليس لهم عالقة بالنشاط العسكري ، وإنما اعتقلوا ألسباب سياسية           

 أي العمل العسكري وليس مهماً ضد من سيوجه هذا          كل من له عالقة بالسالح والمتفجرات ،      : "ذلك قائالً 
." نعتقل كل من يقوم بهذه األعمال الغيـر قانونيـة         . العمل ، ألنه يقع على األرض الفلسطينية ، فسنعتقله        

أن السلطة الفلسطينية سيطرت خالل األشهر الماضية على أكثر من سـتين جمعيـة              "ويشير التقرير إلى  
 ".، ولكن القائمين عليها قالوا إنه جمعيات خيرية لخدمة المجتمعقالت إنها تابعة لحركة حماس 

من قبل منظمات حقـوق  "يتحدث التقرير عن لجنة لتقصي الحقائق حول االعتقال السياسي جرى تشكيلها        
اإلنسان وبرلمانيين بمباركة الرئيس محمود عباس ، لكنها حلّت نفسها بسبب عدم تعاون األجهزة األمنية               

ونقل عن عضو اللجنة ، المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق للدفاع عـن حقـوق                ". في الضفة 
في الـشهرين األخيـرين     "، مضيفاً ،    " عدد المعتقلين في الضفة هو أعلى منه في غزة        "اإلنسان قوله إن    

نلحظ حملة واسعة في الضفة الغربية لمالحقة أشخاص يقال أنهم من حماس ، ويومياً تجـري عمليـات                  
والـرقم األخيـر    ". ال ، واآلن هناك حوالي مائتين وسبعين معتقالً في الضفة وثمانين في قطاع غزة             اعتق

 .أكده للمراسل مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة عصام يونس
إن غالبية المعتقلين في الضفة ليست لهم عالقة بالعمـل          "وينقل التقرير عن جمعيات حقوق اإلنسان قولها        

األجهـزة  "مـضيفاً إن  ". كري أو بالدعم المالي لحماس ، وإنما تم اعتقالهم بسبب الخالف الـسياسي     العس
األمنية في الضفة تعتمد على مرسوم رئاسي يخول القضاء العسكري وليس المدني التعامل مع نـشطاء                

 ".حركة حماس
 األمن في الضفة الغربيـة      لمالحقة أجهزة "أما الصحفيون الفلسطينيون فقد تعرضوا أيضا بحسب التقرير         

وينقل عن أحد الصحفيين البارزين في صحيفة األيام الصادرة فـي           ". كما تقول مؤسسات حرية الصحافة    
قوله إن السبب وراء عدم تعامل الصحفيين مع ملـف االعتقـال            ) طلب عدم الكشف عن اسمه    (رام اهللا   

عالمية تضغط على الصحفيين أيضا كي      السياسي هو الخوف من االعتقال ، إضافة إلى أن المؤسسات اإل          
 .يتجاهلوا الموضوع

رفـضوا  "ويقول المراسل إن العديد من الناشطين من حركة حماس في الضفة الغربية الذين اتصل بهـم                 
التحدث حول هذه القضية بسبب تهديد األجهزة األمنية التي قالت لهم إن التحدث مع اإلعالم سيزيد مـن                  

 ".سوء أوضاعكم
ير عن شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق قوله إن التعذيب أصبح ظاهرة واسعة االنتشار في               ونقل التقر 

يمارس التعذيب الجسدي األكثر    "الضفة الغربية ، مشيراً إلى سجن جنيد الذي كان سجناً إسرائيلياً ، وفيه              
وبـالطبع  ". لشبحإضافة إلى ا  : قسوة مثل الضرب واالعتداء واإلهانة وعدم السماح بالنوم لفترات طويلة         

 ".ثمة مبالغة في تناول الموضوع"فقد ردت الشرطة الفلسطينية على ذلك بالقول إن 
نستشهد بكالم البي بي سي حتى ال يقال إننا نستند إلى مصادر منحازة ، مع إدانتنـا لوجـود معتقلـين                     

 أن أعداداً كبيرة ممـن  ومن الضروري اإلشارة هنا إلى. سياسيين في غزة ، إذا لم تتوفر الخلفية الجنائية        
يخرجون من سجون السلطة يتحولون مباشرة إلى سجون االحتالل ، حيث تتركز االعتقاالت اإلسرائيلية              

 .منذ عام ونصف العام في صفوف حماس
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تحدثنا غير مرة عن أسباب االعتقاالت في الضفة ، إضافة إلى روحية الثأر مما جرى فـي القطـاع ،                    
 لالنتخابات القادمة ، الحيلولة دون معارضتها ألي اتفاق متوقع ، وتنفيـذاً             إضعاف حماس تمهيداً  : (وهي

 ).لبنود خريطة الطريق
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ،الدستور

  
  الفلسطيني القاتل التناقض .٧٧

 نقوال ناصر 
 فلـسطيني جديـد، فـإن       –حتى لو نجحت القابلة المصرية في عملية التوليد القيصرية التفاق فلسطيني            

هذا لن يختلف عن مصير االتفاقات التي توصلت اليها وسـاطات عربيـة سـابقة، أو                مصير أي اتفاق ك   
وثيقـة  "يختلف عن االخفاق في وضع االتفاقات الفلسطينية البينية التي تم التوصل إليها دون وساطة مثل                

اتـل  موضع التنفيذ؛ ألن الوساطات العربية والحوارات الفلسطينية ما زالت مرتهنة للتناقض الق           " األسرى
 العربي وبين افتقاد المقومـات الوطنيـة ال مـن القـضية             –بين االلتزام بالبرنامج السياسي الفلسطيني      

أو قضية مركزية لهذا القطر العربي او ذاك إال بقدر مـا            " مركزية"الفلسطينية التي لم تعد قضية عربية       
جة شـبه المؤكـدة لعمليـة الـوالدة         لهذه الدولة العربية او تلك ، وفي هذه النتي        " الوطنية"تخدم األهداف   

القيصرية الجارية في القاهرة، يكمن بالتأكيد التفسير للضوء األخضر الـذي تعطيـه دولـة االحـتالل                 
لمواصلة حواره مع من يـصنفهم      " عملية السالم "اإلسرائيلي وراعيها األميركي لشريكهما الفلسطيني في       

 " .ارهابيين"االحتالل وراعيه ك
نجاح الحوار الفلسطيني المرتقب الذي تتوسط فيه مصر برعاية عربية أوائـل الـشهر              ويوجد مفتاحان ل  

المقبل، هما االتفاق اوال على إعادة هيكلة قوى األمن التابعة لسلطة الحكم الذاتي وتوحيدها عقيدة وقيـادة         
، وقد كـان    ومرجعية، واالتفاق ثانيا على البرنامج السياسي الذي سيتوحد على اساسه الصف الفلسطيني             

عدم االتفاق على هاتين المسألتين وراء انهيار كل الوساطات السابقة ووراء بقاء كل االتفاقات التي تـم                  
التوصل اليها حبرا على ورق ، وكل الدالئل تشير إلى ان استمرار عدم االتفاق على المـسألتين سـيقود          

جح في التوصل إليه كما حـدث مـع         إلى انهيار الوساطة المصرية بدورها أو إلى إجهاض أي اتفاق تن          
 " .إعالن صنعاء"و" المبادرة اليمنية"المكرمة و" اتفاق مكة"و" وثيقة األسرى"و" إعالن القاهرة"

ويكفي المراقب متابعة الحوار الساخن بين طرفي االنقسام على الهواء مباشرة عبر وسائل االعالم ليدرك               
شروطا مسبقة اضافية لالتفاق    " يعلنوا"حوار في القاهرة لكي     أن من ال يريدون االنتظار بضعة أيام لبدء ال        

مثل االلتزام بالبرنامج السياسي للمنظمة وباالتفاقيات التي وقعتها كشرط مسبق لتأليف حكومـة وطنيـة               (
، إنما يفتقدون الحرص على إنجاح الحوار ويـسعون         )وللمشاركة في االنتخابات ولدخول منظمة التحرير     

 . ال إلى الحوار حولها إلى إمالء شروطهم
وفي ثنائية األمن الوطني والبرنامج السياسي الفلسطينيين، كان البرنامج السياسي الذي تلتزم به منظمـة               
التحرير هو الخطر االكبر على امن القضية الفلسطينية، يهدد بتصفيتها النه تقزم بحكم االمر الواقع إلـى              

 كل الخيـارات االخـرى حتـى        ١٩٩٣يع اتفاق اوسلو عام     واسقط منذ توق  " فقط"مجرد التزام بالتفاوض    
ال نهاية لها تحولت إلـى غطـاء        " عملية سالم "المنصوص عليها في ميثاق االمم المتحدة  وإلى التزام ب         

فلسطيني لخلق حقائق احتاللية على األرض، تكاد تنسف تماما أي أسس واقعية ماديـة لـذلك                " شرعي"
وبـين  " فـتح "جناحي هذه الثنائية، وقاد إلى االنقسام القائم، ليس بـين           البرنامج الذي خلق التناقض بين      

وسلطة الحكم الذاتي وحكومتها، حيث يقول المنقسمون في        " فتح"وبين  " فتح"و" فتح"فقط، بل بين    " حماس"
دون " فـتح "فيهم ، ويكفي أمثلة التصريحات األخيرة للعديد من قيـادات           " حماس"بعضهم اكثر مما تقوله     

 .ة إلى ذكر األسماء؛ ألن المطلوب هو اطفاء نار الفتنة ال صب الزيت عليها نيابة عن االحتالل الحاج
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الذي يتآكل يوميا أنه جرد النضال الوطني من كل الخيارات االخرى غير            " البرنامج المقزم "ولم يكف هذا    
سن النوايا اإلسرائيلية   االخرى سوى الوثوق بح   " السياسية"وجرده من كل الخيارات     " االشتباك التفاوضي "

فلسطينية فتحت أبواب العواصم العربية والعالمية أمـام        " براءة ذمة "والوعود األميركية، لكنه تحول إلى      
االحتالل ليزيد عدد الدول التي اعترفت بدولته على أكثر من ستين دولة بعد توقيع اتفاق أوسلو ، وتحول                  

ق الخناق السياسي على النضال الوطني بتجريـده مـن          في تخبطه التفاوضي إلى معبر اسرائيلي لتضيي      
أوراق قوته السياسية في عمقه الجيبوليتيكي المباشر ألنه سوغ للدول العربية التـي اسـقطت خيارهـا                 

ال يمكن أن تكون فلسطينية اكثر      "ان تتذرع بحجة أنها     " خيار استراتيجي "العسكري بجنوحها إلى السالم ك    
لكي تسارع إلى إبرام معاهدات السالم المنفردة ثم لتعتمـد          " لشعب الفلسطيني من الممثل الشرعي الوحيد ل    

لتسقط بذلك من يد المفاوض الفلسطيني ورقة سياسية حيويـة للقـضية            " باإلجماع مبادرة السالم العربية   "
لـة  الفلسطينية تتمثل في االعتراف العربي بدولة االحتالل واقامة العالقات معها قبل أن تعترف هذه الدو              

 .حتى بما هو دون الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية 
وتجلى التناقض القاتل بين االلتزام بهذا البرنامج السياسي وبين افتقاد المقومات الوطنية ألمـن القـضية                

 عبـر   --الفلسطينية يوم الخميس الماضي عندما هرب رئيس دولة االحتالل شمعون بيريس إلى األمام              
 مـن   --ياه الذي فتحه برنامج منظمة التحرير أمام دولة االحتالل إلى الدول العربية             المعبر الفلسطيني إ  

استحقاقات االتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني لكي يعلن بعد أول قمة مصرية إسرائيلية منـذ عـام      
 التفاوض  ويعرض" المبدأ"دولته ألول مرة بمبادرة السالم العربية من حيث         " قبول" في شرم الشيخ     ١٩٩٤

الفلـسطيني  " الثنـائي "عليها، مما يعني عملياً ارتهان فتح الطريق المسدود الذي وصـل إليـه المـسار                
اإلسرائيلي لفتح معبر السالم العربي الجماعي مع دولة االحتالل ، وهذه وصفة مؤكدة لعـشرين عامـاً                 

نه لن يبقى علـى االرض ألي       على المسار الفلسطيني من المؤكد بعدها ا      " االشتباك التفاوضي "أخرى من   
مفاوض فلسطيني ما يشتبك تفاوضيا عليه ، تماما مثلما هرب رئيس وزراء دولة االحتالل ايهود أولمرت                

لكي يتنصل من تنفيـذ     " قضايا الوضع النهائي  " إلى األمام إلى قمة كامب ديفيد للتفاوض على          ٢٠٠٠عام  
 األكثر أهمية من سـابقتيها ، إلعـادة انتـشار قـوات             المرحلة الثالثة من االتفاق االنتقالي ، وكانت هي       

االحتالل في الضفة الغربية حسب االتفاقيات الموقعة ، والمفارقة ان هذا اسـتحقاق مـا زالـت دولـة                   
" االشتباك التفاوضي "االحتالل تتنصل منه دون أن تشترط منظمة التحرير مسبقا وفاءها به قبل استئناف              

المصرية والحوار الوطني باشتراطها المسبق االلتزام باالتفاقيات التي وقعتها         ، بينما تهدد بنسف الوساطة      
وال يوجد حتى اآلن ما يشير إلى أن عملية السالم العاقر يمكن أن تنجب سالما في وقت قريب                   .المنظمة  

اي ، ليس فقط ألن هناك تغييرا حكوميا وقياديا مستحقا في رام اهللا وتل ابيب وواشـنطن ، وال لغيـاب                     
ضمانات بأن تفي القيادات الجديدة للشركاء الثالثة في العملية بوعودها المعلنـة او الخفيـة ، وال لعـدم                   
وجود مواعيد ملزمة للوفاء بهذه الوعود ، وليس فقط ألن التلويح اإلسرائيلي بتفعيل المسار السوري ثـم                 

ثنائي الفلسطيني ، بـل أيـضا ألن        المسار الجماعي العربي ينذر بأفق طويل األمد للحسم على المسار ال          
اما ال يملك او ال يريد      ) تسيبي ليفني ، ايهود باراك ، بنيامين نتنياهو       ( الجديد   –الشريك اإلسرائيلي القديم    

ان يعطي الحد األدنى الذي يمكنه ان يمنح حداً أدنى من المصداقية للبرنامج السياسي لمنظمة التحريـر،                 
 إلى انتخابات في حال فشل ليفني في تأليف حكومة إنما يفاوض شـريكه              ان لم يذهب  " الشريك"والن هذا   

الفلسطيني أما من أجل استمرار عملية التفاوض في حد ذاتها غطاء فلسطينيا للحقائق التي يخلقها علـى                 
االرض او يقبل بتقاسم الضفة الغربية معه ، اما في حال ذهبت ليفني إلى االنتخابات فـسيكون أمامهـا                   

ط إلثبات حسن ظن شريكها الفلسطيني في حسن نواياها ألن انتخابات الكنيست الجديدة تستحق              عامان فق 
...  ليدخل المفاوض الفلسطيني في دوامة تغيير حكومي جديـدة           ٢٠١٠أكتوبر عام   / في تشرين األول    

 .وهكذا دواليك 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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  "جامعة موسى" االسرائيلي و"الفيتو" .٧٨

   عطوانعبد الباري
على مشاركة العرب في مؤتمرات دوليـة       ' فيتو'لم نكن نتصور ان يأتي الزمن الذي تفرض فيه اسرائيل           

واقليمية، وتنجح في ذلك بكل سهولة ويسر، ولكن يبدو ان كل شيء ممكن فـي هـذا الـزمن العربـي                     
  .الرديء

لى رفض اسرائيل مشاركة وفـد      باألمس الغت الحكومة االردنية مؤتمراً متوسطياً حول المياه احتجاجاً ع         
  .هكذا وبكل بساطة. يمثل الجامعة العربية فيه، النها ليست دولة متوسطية

كان العرب هم الذين يرفضون اي مشاركة اسرائيلية في مـؤتمرات يـدعون             ' الغابر'في الزمن العربي    
 المنـدوب االسـرائيلي     اليها، وينسحبون من قاعة الجمعية العامة لالمم المتحدة بشكل جماعي، اذا اعتلى           

اآلن باتت اسرائيل هي التي     . منبرها، وتفعل الشيء نفسه وفود دول اسالمية وعالمثالثية تضامناً ومساندة         
تعترض وتحتج، وتجد دعماً ومساندة من الكثيرين، بينهم عرب لألسف الشديد، بحيث باتت رغباتها ملباة               

  .بالكامل
االسرائيلي ضـد   ' الفيتو'لدول العربية أرعد وازبد، وهاجم ذلك       السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة ا      

ال افهم مطلقاً ان تناقش مبادرة الجامعة العربيـة،         '، وقال   'االتحاد من اجل المتوسط   'مشاركة جامعته في    
  .'والجامعة غير موجودة، نحن لن نقبل مثل هذا النوع من الهزل

 العجرفة االسرائيلية ما كان لها ان تكون بالصورة التي          ما ال يريد السيد موسى االعتراف به هو ان هذه         
، وتهافتها على المشاركة في اي مـؤتمر او اجتمـاع           'المتهاونة'و' المائعة'شاهدناها لوال مواقف جامعته     

  .تشارك فيه الدولة العبرية
نة البتـراء   وربما يفيد تذكير السيد موسى بمشاركته هو شخصيا في مؤتمر الفائزين بجائزة نوبل في مدي              

االردنية في ربيع هذا العام، وغضبته الشهيرة ألن المنظمين لم يسمحوا له، بمقتضى البروتوكول، بالقاء               
كلمة، رداً على تهجمات الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس، التي اتهم فيها العرب بعـدم الرغبـة فـي                  

 انسحابه وعاد الى مقعـده بعـد ان         السالم، فانسحب، اي السيد موسى، من اللقاء غاضباً، ثم تراجع عن          
  .سمحوا له بالحديث من القاعة، مثله مثل اي مشارك آخر

التي اطلقها الرئيس الفرنـسي نيكـوال       ' االتحاد من اجل المتوسط   'مشاركة الحكومات العربية في منظمة      
وية الماضي كانت مهينة ووفق الشروط االوروبية، فقد فرضت فرنسا عض         ) يوليو(ساركوزي في تموز    

جميع دول االتحاد االوروبي فيها، دون اي استثناء، ومعها اسرائيل، بينما لم يشترط المسؤولون العـرب                
  .مشاركة الجامعة العربية في المقابل

امين عام الجامعة العربية لم يعقد مؤتمراً صحافياً يعلن فيه معارضته، ويهدد فيه باالستقالة من منـصبه                 
وفعل الشيء نفسه عندما ذهب الى مؤتمر انـابوليس للـسالم،           . ئقة لجامعته بسبب هذه المعاملة غير الال    

الماضي، الطالق المفاوضـات    ) نوفمبر(الذي دعا اليه الرئيس االمريكي جورج بوش في تشرين الثاني           
فالسيد موسى قال ان العرب لن يشاركوا اال اذا تعهدت اسرائيل بوقف االستيطان             . االسرائيلية الفلسطينية 

 الحصار عن الشعب الفلسطيني، وذهبوا جميعاً، بمن فيهم امين عام الجامعة، بينما استمر الحصار               ورفع
  .وتضاعفت وتيرة االستيطان

العرب هم الذين يستجــــدون اسرائــــيل للتطبيع معهم، ولـيس العكـس، فـوزير خارجيـة               
ران وتركيـا، عـالوة علـى       البحرين الشيـــخ خالد آل خليفة طالب بتجمع اقليمي يضم اسرائيل واي          

العرب، فماذا كان رد السيد موسى على هذه الخطوة غيـر المـسبوقة؟ االشـادة بـاالقتراح، ووصـفه                   
  .، والتأكيد على ضرورة دراسته بشكل جدي من قبل الدول العربية االعضاء في الجامعة'العميق'بـ
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معة العربية او دول عربيـة فـي        على مشاركة الجا  ' الفيتو'مثل هذه المواقف تشجع اسرائيل على فرض        
وهي التي تشجع دول اوروبا على مساندة هذه المواقف االسرائيلية، النهـا تعـرف              . المؤتمرات الدولية 

  .جيدا انه ال يوجد شيء اسمه عرب يمكن ان يتخذوا مواقف شجاعة في مواجهة مسلسل االهانات هذا
فـشمعون  .  السيد موسى الـصريح تجاههـا      نحن اآلن امام مواقف اكثر خطورة، ونتمنى ان نسمع رأي         

بيريس رئيس الدولة العبرية يريد سالما شامال مع العرب، الن المسارات الثنائية ثبت فـشلها، اي انـه                  
النه يريد التفـاوض    ' ملغومة'ولكن دعوة بيريس    . يعود الى ما كان يطالب به العرب، وترفضه اسرائيل        

يلها، واعادتها الى اصلها الـسعودي االول، اي اسـقاط حـق            على اساس مبادرة السالم العربية بعد تعد      
  .العودة لالجئين الفلسطينيين منها

بمعنى آخر يريد الجلوس على مائدة التفاوض مع الدول العربية مجتمعة، على اسـاس مبـادرة الـسالم                  
ـ                صار عـن   العربية بعد تعديلها، اي الظفر بالتطبيع قبل اي انسحاب من االراضي المحتلة، او رفع الح

المحاصرين في قطاع غزة، بل قبل تفكيك حاجز واحد من ستمئة حاجز في الضفة، او مستوطنة صغيرة                 
اخرى، حسب التعريف االسرائيلي، اي اقيمت بموافقة       ' شرعية'، ناهيك عن مئتي مستوطنة      'غير شرعية '

  .الحكومة
تنهار فيه اقتصاديات العالم الغربـي     هذا الفجور االسرائيلي، واالذعان العربي في مقابله، يتمان في وقت           

الداعم االساسي السرائيل، وتشهد الخارطة السياسية العالمية ظهور قوى عظمى جديـدة مثـل الـصين                
، وتتعـرض   )العرب ليس لهم اي ذكر ولن يكون في المستقبل القريب         (والهند وروسيا والبرازيل وايران     

  .راقفيه امريكا لهزيمتين قاسيتين في افغانستان والع
المنطق يقول على العرب ان يستأسدوا وان يتعاملوا بطريقة مختلفة مع اسرائيل وحلفائهـا االوروبيـين                

تريليـون دوالر   (واالمريكان، خاصة انهم يملكون ثروات مالية واقتصادية هائلة بسبب عوائـد الـنفط              
عات دون ان يكـون لهـم   ، ولكن ما يحدث هو العكس تماما، فقد تعودوا على الهوان، وتلقي الصف   )سنويا

  .الحق في الشكوى من األلم
ضـد  ' الفيتـو 'نطمئن السيد موسى بان اسرائيل لن تعير اي اهتمام الحتجاجاته، وستواصـل اسـتخدام               

جامعته، او من تشاء من الحكومات المشاركة فيها، النها تعلم جيدا ان الحكومات العربية تتهافت للتطبيع                
يها ان تقود تحالفا عربيا اسرائيليا هي قائدته في مواجهة ايران، العـدو             معها دون اي شروط، وتتوسل ال     

  .الجديد للعرب
فقد غاب عن ذهنه ان اسرائيل باتت تقاطع القنوات الفضائية العربية ألنها تنتقد احتاللهـا وممارسـاتها                 

ين العرب اذا   ، وترفض اعتماد بعض المراسل    'غير موضوعية 'و' غير مهنية 'االجرامية، بحجة انها قنوات     
احـد ابـرز    ' الجزيـرة 'وما حدث مع    . خرجوا عن تعليماتها في التغطية، وقدموها كقوة بطش واحتالل        

  .األمثلة في هذا الخصوص
ختاما نقول للسيد موسى إن مبادرة السالم العربية ستعدل وفق الشروط االسـرائيلية، وسـنرى تطبيعـا                 

لن بعد، ونؤكد له انه حتى لو وجه دعوة اليها لالنضمام الى            عربيا مجانيا بين الدول التي لم تطبع في الع        
الجامعة العربية فانها لن تتردد في رفضها تكبرا واشمئزازا، فكيف تقبلها وهي اآلمر الناهي في االتحـاد     
المتوسطي، وتتدفق عليها الدعوات للمشاركة في تجمع اقليمي آخـر يـضمها مـع العـرب واالتـراك                  

   مسؤولين عرب؟وااليرانيين ومن قبل
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ،القدس العربي
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  :كاريكاتير .٧٩
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