
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   متضامنا فلسطينيا ودوليا٢٧ تصل الى شواطئ غزة وعلى متنها " األملسفينة"

  ويؤكد أن ال اتفاق سالم مع تل أبيب هذا العام قريع يشيد بليفني
   تتهم قوات األمن بالضفة بشن حملة اعتقاالت ضد عناصرها وتدعو مصر للتدخلحماس

  الجيش اإلسرائيليحماس وضعت يدها على مئات الصور السرية لتدريبات : "يديعوت"
   وحسابات االنتخابات المبكّرة"إسرائيل"أحزاب 
  غزة  قناة الحكمة الفضائية على خلفية حملة نفذتها حول رفع الحصار عنإغالق :مصر
  تنضم إلى الفضاء التلفزيوني العربي حاملة رؤية جامعة" القدس"قناة 

الخليل ب أجهزة األمن: أبو مرزوق
 الضغوطات ..تكمل دور االحتالل

  لن تغّير مواقف حماس
  

  ٤ص ... 
  

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨١٢٤٠األربعاء
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    :السلطة
 ٥ المبادرة المصرية  ويبحث معهعباس يجتمع مع العاهل السعودي في الرياض .٢
 ٥  ويؤكد أن ال اتفاق سالم مع تل أبيب هذا العام قريع يشيد بليفني .٣
 ٥  "إسرائيل"المالكي يتخوف من الفراغ السياسي ومن حكومة يمينية في  .٤
 ٦  رهن نجاح الحوار بمراعاة مالحظات الفصائل على الورقة المصريةحكومة هنية ت .٥
 ٦   الشهر المقبل١٠ عقد لقاء الفصائل فيىعل ولين المصريينؤعباس اتفق مع المس:عريقات .٦
 ٦  فياض يعرب عن أمله باستكمال الحوار بعيداً عن االشتراطات .٧
 ٧  هدف الحملة في الخليل والمحافظة استتباب األمن ومواجهة الفلتان: فياض .٨
 ٧  حث فتح وحماس على اللقاء الثنائي إلنجاح الحوار ويطالب عباس باحترام القانونخريشة ي .٩
 ٨  على أمن لبنانهماحرص ويؤكدان نائب رئيس االستخبارات المصريةن زكي وحمدان يلتقيا .١٠
    

    :المقاومة
 ٩  حماس تتهم قوات األمن بالضفة بشن حملة اعتقاالت ضد عناصرها وتدعو مصر للتدخل .١١
 ٩   لذي عقدته الفصائل في غزةأحمد عبد الرحمن يقلل من أهمية اللقاء الرباعي ا .١٢
١٠ الجيش اإلسرائيليحماس وضعت يدها على مئات الصور السرية لتدريبات : "يديعوت" .١٣
١٠  تأبو عبيدة يرفض اجراء مفاوضات مباشرة مع أي طرف إسرائيلي حول شالي .١٤
١٠  فصائل منظمة التحرير تقرر إقامة مهرجان في قطاع غزة إحياء لذكرى رحيل عرفات .١٥
١١  فتح تدعو لمؤتمر دولي حول المبادرة العربية .١٦
١١  االتالكتلة الطالبية لحماس بجامعة النجاح تقرر اإلنسحاب من اإلنتخابات رداً على االعتق .١٧
١١  يتهم عباس زكي بهدر األموالشمال لبنانمسؤول فتح في  .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢    شباط١٠االنتخابات المبكرة في : "إسرائيل" .١٩
١٢   رة وحسابات االنتخابات المبكّ"إسرائيل"أحزاب  .٢٠
١٣  ويدعو الحكومة الى اتخاذ قرارات صعبة " شاليط"باراك يهدد باستخدام القوة لتخليص  .٢١
١٣   يوسي بيلين ينسحب من الحياة السياسية .٢٢
١٤  اوض حول القدسليفني رفضت التعهد باستشارة حكومتها قبل التف .٢٣
١٤  ب من الخدمة في الجيش اإلسرائيليالكشف عن أكبر عملية تهّر": معاريف" .٢٤
١٥  االحتالل يزعم إحباط محاولة لتهريب سترات عسكرية الى غزة .٢٥
١٥  "اسرائيليين"دنيين مع لقاء تطبيعي لرجال أعمال أر .٢٦
١٥  "مناورات جيشكم موجهة ضدنا: "احتجاج إسرائيلي للقاهرة .٢٧
١٦ ٢٠٠٦قدرات الجيش اإلسرائيلي تعززت بعد حرب : باراك .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٦   متضامنا فلسطينيا ودوليا٢٧شواطئ غزة وعلى متنها  تصل الى " األملسفينة" .٢٩
١٦   ورائد صالح يعده ابتزاز للسالمافتتاح مركز بيريز للسالم على أجزاء من مقبرة إسالمية .٣٠
١٧  المخابرات االسرائيلية تمنع رئيس حراس المسجد االقصى من دخول القدس .٣١
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١٧  دعوات لكسر الحصار اإلسرائيلي على غزة.. مؤتمر دولي في الضفة والقطاع .٣٢
١٧  تنضم إلى الفضاء التلفزيوني العربي حاملة رؤية جامعة" القدس"قناة  .٣٣
١٨   لقاء ابني بعدما شاهدته يكبر عبر الصورخائفة من: عميدة األسيرات الفلسطينيات .٣٤
١٨  مياه االمطار تغمر عشرات المنازل في قطاع غزة .٣٥
١٨  أحد عناصر أجهزة األمن اإلسرائيلية يقتل شابا فلسطينيا بزعم أنه شعر بالخطر .٣٦
١٩  لسطيني برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية ف مسنمقتل .٣٧
١٩  الحصار يدفع سكان غزة إلعادة تصنيع المخلفات .٣٨
١٩  ال نسيان وال غفران: كفر قاسم تحيي ذكرى المجزرة .٣٩
١٩  لعمل الصحافي داخل سجون االحتاللورشة في رام اهللا تناقش تجربة ا .٤٠
٢٠  مناشدة إلنقاذ أسير فلسطيني من العزل .٤١
   

   :اقتصاد
٢٠  تمنع مجدداً دخول المالبس واألحذية إلى سوق القطاع"إسرائيل": غزة .٤٢
   

   : األردن
٢٠ االستيطان غير مشروع ويهدد عملية السالم: رجية األردنوزير خا .٤٣
   

   :لبنان
٢١ اللبنانيةمياه المؤشر على األطماع في :  صلوخ..جنود إسرائيليون يجتازون ضفةالوزاني .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢١  لمصالحةسنعاقب من يعرقل جهود ا: عمرو موسى .٤٥
٢١ مصر تدعو الى ضغوط دولية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية .٤٦
٢٢   حجز دعوى ضد مبارك وانتقادات مصرية لمنع وفد دولي من الوصول إلى غزة .٤٧
٢٢   شف نفقين آخرينمصر تعتقل ثالثة فلسطينيين داخل نفق وتكت .٤٨
٢٢   إسرائيلي على خلفية مناورات مصرية في سيناء-توتر مصري  .٤٩
٢٣  في اجتماع المتوسط حول معاناة الفلسطينيين" إسرائيل" وعرباتهامات متبادلة بين ال .٥٠
٢٣ غزة لحكمة الفضائية على خلفية حملة نفذتها حول رفع الحصار عن قناة اإغالق :مصر .٥١
   

   :دولي
٢٣  حتجاج بريطاني على االستيطان اإلسرائيليا .٥٢
٢٤  الواليات المتحدة ملتزمة بإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية: جاك والس .٥٣
٢٤  ممثل كوريا الجنوبية يؤكد التزام بالده بدعم التنمية االقتصادية للشعب الفلسطيني .٥٤
٢٤ العدالة في الضفة الغربية قد تستغرق دهرا: دراسة أوروبية .٥٥
٢٤ مة إجراءات االعتقال والمحاكمةبعثة الشرطة األوروبية تستحدث قسماً لضمان سال .٥٦

   
    :مختارات

٢٤  تريليونات دوالر١٠بنك انكلترا يقدر خسائر االقتصادات الدولية بنحو  .٥٧
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    :حوارات ومقاالت

٢٥  ي لم يعد موجوداًوالفيتو األمريك.. هناك توافق دولي حول الوساطة المصرية: أبو مرزوق .٥٨
٢٦  فايز أبو شمالة. د... مقارنة بين خالد مشعل و أهود أولمرت .٥٩
٢٨  منير شفيق... حول الحصار واالنتخابات الفلسطينية .٦٠
٢٩  عيدة المطلق قناة. د ...بين الحقوق والثوابت وخيارات الحل.. الالجئون .٦١
٣١  مهنا الحبيل... هل تورط الرئيس اللبناني في المأزق األول؟ .٦٢
٣٣ محمد أبو رمان... إلى أين؟.. واإلخوان" الدولة" .٦٣
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
    الضغوطات لن تغّير مواقف حماس..الخليل تكمل دور االحتاللب منأجهزة األ: أبو مرزوق .١

 موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ انتقاداً حـاداً  للحملـة                . د وجه: دمشق
األمينة التي شنّتها قوات عباس في مدينة الخليل مؤخّراً، واعتبر هذه الحملة جزءاً مـن عمليـة تبـادل                   

 االحتالل وقوات األمن التابعة لسلطة رام اهللا،  للقيـام بالمهمـات التـي عجـزت القـوات                   األدوار بين 
  .الصهيونية عن القيام بها

، قال أبو مـرزوق     )٢٨/١٠(وفي تصريح خاص أدلى به للمركز الفلسطيني لإلعالم ظهر اليوم الثالثاء            
ألمن الفلسطينية بشكل متـوازن     هناك خطة تطبق قطعة قطعة في الضفة الغربية، هدفها سيطرة قوات ا           "

وبتبادل أدوار مع قوات االحتالل، والقيام بالمهمات التي ال يستطيعها الجانب الـصهيوني فـي مختلـف           
  ".مناطق الضفة الغربية

استكماالً للخطط األمينة   "واعتبر أبو مرزوق الحملة التي شنّتها قوات عباس على مدينة الخليل قبل يومين              
، الفتاً إلى أن قوات الـسلطة وفـي         "الضفة الغربية واآلن قد جاء الدور على الخليل       التي طبقت في مدن     

ال تستطيع أن تتدخّل عندما يكون هناك أي تحرك لجـيش االحـتالل سـواء               "مختلف مواضع انتشارها    
  ".الغتيال أو العتقال أي من أبناء الشعب الفلسطيني

من الواضح أن هذه الحملة تـأتي فـي         "ة ضمنه قال    األمين" إشراقة وطن "وحول السياق الذي أتت حملة      
بقـي فـي كـل      "، الفتاً إلى أن االحـتالل       "إطار خارطة الطريق وبإشراف من الفريق األمني األمريكي       

المناطق التي تم نشر قوات األمن الفلسطينية، يمارس خططه وبرامجه في مواجهـة بـرامج المقاومـة                 
  ".هة كل ما بتعلّق بالمقاومةوصوتها وثقافتها ومؤسساتها، وفي مواج

وأعرب أبو مرزوق عن استغرابه من وقوف قوات األمن التابعة للسلطة موقف المتفرج من اعتـداءات                
فلو كانت هذه األجهزة لحماية المواطن الفلـسطيني لتـصدت          "المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني      

ممتلكاته، ففي نفس الوقت الذي انتشرت فيـه        لقطعان المستوطنين وهم يعتدون على الشعب الفلسطيني و       
  ".قوات السلطة كانت قطعان المستوطنين تعربد في مدينة الخليل ولم يقف في وجهها أحد

هذا وأدان الدكتور موسى أبو مرزوق في تصريحه أن يقدم بعض أبناء األجهزة األمنية أنفـسهم خـدماً                  
مثالً كانوا يغلقون ثالثـة     " حماس" عدد من مؤسسات     ففي الوقت الذي كان يطلَب منهم إغالق      "لالحتالل  

أضعاف العدد المطلوب، فعندما يقدم بعض أعضاء األجهزة األمينة أنفسهم لالحتالل بهذا الـشكل فهـم                
  ".يقومون بخدمة االحتالل بأكثر مما يريد االحتالل نفسه، وهذا أمر مدان وال يمكن قبوله على اإلطالق
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قيادي الفلسطيني إلى أن هذه الحمالت تلقي بظالل سلبية على أجـواء الحـوار              وفي ذات السياق أشار ال    
هناك إشكالية حقيقية، وأن تكون هناك إجراءات بهذا الشكل وبهذا الحجم في            "المرتقب في القاهرة، وقال     

  ".، فهذا بال شك له انطباع سلبي"حماس"مواجهة حركة 
كل هذه الوسائل لن تفلـح ال فـي         "يني لإلعالم قائالً    وختم أبو مرزوق تصريحه الخاص للمركز الفلسط      

، "، وال في تغيير مواقفها المبدئية المتعلّقة بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدسـاته             "حماس"تركيع  
قد تتنازل عن أي أمر يخصها، لكنها لن تتنازل عـن أي شـيء يخـص الـشعب                  "الفتاً إلى أن الحركة     
 ".الفلسطيني ومستقبله

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨لمركز الفلسطيني لإلعالم ا 
  
 المبادرة المصرية  ويبحث معهعباس يجتمع مع العاهل السعودي في الرياض .٢

 ردينة إن العاهل السعودي الملك      أبوقال الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل         :الفرنسية -الرياض  
 علـى المـساعي     أطلعـه عباس الذي   عبد اهللا بن عبد العزيز استقبل أمس في الرياض الرئيس محمود            
 ردينة  أبووصرح   .نوفمبر في القاهرة   /المبذولة من اجل عقد حوار فلسطيني متوقع مطلع تشرين الثاني         

الرئيس عباس وضع العاهل السعودي في صورة الجهـود المبذولـة إلطـالق الحـوار               "لفرانس برس   
 ".التي قبلت مـن الفـصائل الفلـسطينية    الفلسطيني على ضوء الورقة المصرية المقترحة و       -الفلسطيني  

 الوزارية فـي    األزمة بسبب   اإلسرائيلية على الفراغ القائم في المفاوضات الفلسطينية        أطلعهكما  "ضاف  أو
 ". واالنتخابات في الواليات المتحدةإسرائيل

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  م هذا العاأبيبأن ال اتفاق سالم مع تل ؤكد ي وقريع يشيد بليفني .٣

كبيـر   أن   وكـاالت ال وعـن لـسطين المحتلـة     ف نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع أشاد بقرار وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني رفـض طلـب               

. كيلهبشأن وضع مدينة القدس مع الجانب الفلسطيني مقابل االنضمام الئتالف فشلت في تش            " شاس"حزب  
بالقرب من  " رامات جان "اليومية أن قريع أعرب خالل منتدى بمدينة        " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة   

عن تقديره لقرار ليفني التمسك بموقفها من القضية وتفضيلها التخلي عن تشكيل ائتالف بـدال               " تل أبيب "
  .من التخلي عن المحادثات بشأن القدس

 "ٍإسـرائيل "أحمد قريع، اعترف أن المفاوضـات بـين         ى أن   إل ٢٨/١٠/٢٠٠٨،  ٤٨عربوأشار موقع   
ر إلى أن القدس هـي  اشأوالفلسطينيين لم تؤد إلى تغيير على األرض، بينما يتواصل بناء المستوطنات، و       

 من مواقفه لـدى انتقالـه مـن         نتنياهوكما راهن على أن يغير      . مفتاح السالم بين إسرائيل والفلسطينيين    
إن ليفني هي مفاوضة عنيـدة،      قريع  وقال   . في حال فوزه في االنتخابات القادمة      المعارضة إلى الحكومة  

  .وأنه يحترم حقيقة أنها رفضت مطالب شاس بعدم التفاوض على القدس، على حد تعبيره
حمد قريع قال ان الفلسطينيين لن يـستطيعوا        أ  أن وكاالتنقالً عن ال   ٢٩/١٠/٢٠٠٨الدستور  وأضافت  
  . هذا العاماإلسرائيليينم مع  اتفاق سالإلىالتوصل 

  
  "إسرائيل" يتخوف من الفراغ السياسي ومن حكومة يمينية في المالكي .٤

أبدى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مخاوف من مرحلـة الفـراغ            : نجم  ميشال أبو  - باريس
سرائيلي، محذرا مـن    السياسي الحالية المترتبة على االنتخابات الرئاسية األميركية والمأزق السياسي اإل         

ضـد الفلـسطينيين    " إبادة جماعية "تدهور الوضع ميدانيا ومن استغالل المستوطنين لهذا الفراغ الرتكاب          
دور "وطالب المالكي االتحاد األوروبي بلعب      . وتكثيف أعمالهم العدائية بحق الفلسطينيين سكانا وممتلكات      
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ة وأطراف أخـرى كروسـيا والهنـد والبرازيـل          بالتعاون مع الواليات المتحد   "وملء الفراغ   " محوري
وجـاءت   ".ال بديل عنه في الوقت الحاضر     " باعتبار أن    أنابوليسوأبدى المالكي تمسكه بمسار     ". وغيرها

 .تصريحات المالكي خالل لقاء مع صحافيين نظمته مفوضة فلسطين في فرنسا هند خوري
 ٢٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  ار بمراعاة مالحظات الفصائل على الورقة المصرية هنية ترهن نجاح الحوحكومة .٥

حكومة رئيس الـوزراء      أن محمد هواش ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٠/٢٠٠٨النهار،  ذكرت  
ان نجاح الحوار مرهون بأخذ التعـديالت والمالحظـات التـي وردت مـن           " هنية رأت    إسماعيلالمقال  

حظات محل توافق بين فصائل وازنة في الساحة الفلسطينية          هذه المال  أنالفصائل في االعتبار، خصوصا     
 ما يجري من     في الضفة وخصوصاً   األمنية األجهزةممارسات  "واستنكرت حكومة هنية     ".داخليا وخارجيا 

مالحقة للمواطنين في مدينة الخليل وضرب المقاومة ومواصلة حملة االعتقاالت والتعـذيب فـي حـق                
 هنـاك   أن إلى كل هذه الممارسات التي تجري في الضفة الغربية تشير           ان"ت في بيان    قالو ".عناصرها  

 التدخل العاجل لكبح جمـاح هـذا        إلى الحوار وندعو مصر     وإنجاحتياراً غير معني بالمصالحة الوطنية      
 يتحمل مسؤولياته كي ال تتكرر المأساة الوطنية التي صنعها التيار           أن عباس   دمحموالتيار وعلى الرئيس    

 ". حزيران العام الماضي١٤لقطاع قبل نفسه في ا
مـا  "حكومة المقالة دانـت     ال أن   غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١٠/٢٠٠٨ قدس برس، وجاء في وكالة    

يجري بحق الطالب في جامعة النجاح بنابلس، وخاصة إطالق النار علـى طـالب الكتلـة اإلسـالمية                  
  ".ى النتائجوممارسة اإلرهاب قبل انتخابات مجلس الطلبة للتأثير عل

وبشأن االعتداءات اإلسرائيلية؛ دانت الحكومة اعتداءات المستوطنين في مختلف مدن الضفة وخاصة في             
      هذه الممارسات العدوانية جزء من السياسة اإلسرائيلية لتهويد المدينـة          "مدينة الخليل المحتلة، معتبرة أن

استمرار االنتهاكات الخطيرة التي يقـوم      "بشدة  ، مستنكرة   "بعد االستيالء على الحرم اإلبراهيمي وتهويده     
بها المتطرفون اليهود تجاه مدينة القدس المحتلة ومحاوالت هدم المسجد األقصى المبـارك، واسـتمرار               

  .، حسب تحذيرها"عمليات تدنيسه وارتكاب الفاحشة في باحاته
تحمـل  "ة الدول العربية إلى     ودعت الحكومة الدول العربية واإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامع        

  ".مسؤولياتها تجاه ما يجري في الحرم القدسي وأسفله من حفريات
  
   الشهر المقبل١٠ عقد لقاء الفصائل فيىعل ولين المصريينؤعباس اتفق مع المس: عريقات .٦

أعلن رئيس دائرة شئون المفاوضـات صـائب        : كاالتالو - القدس المحتلة    -الهول    أشرف أبو  -غزة  
 وفقـا التفـاق     ، الشهر المقبل  ١٠ت أن الحوار الشامل في القاهرة سيلتئم بمشاركة كل الفصائل في          عريقا

وقال  .ولين المصريين خالل زيارته األخيرة للعاصمة المصرية      ؤرئيس محمود عباس والمس   الجري بين   
حيد الـوطن   عريقات إن الرئيس الفلسطيني شدد خالل لقاءاته في القاهرة علي ضرورة إنجاح الحوار لتو             

  .ومواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨األهرام، 

  
  فياض يعرب عن أمله باستكمال الحوار بعيداً عن االشتراطات .٧

. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض للتعامل اإليجابي مع الورقة المصرية من دون إبطـاء              : غزة
في وضع حجر األساس لمكتبة في مدينة بيت جاال قرب بيـت            وفي تصريحات للصحافيين بعد مشاركته      

من منطلق الدعوة والحرص على إنجاح هذا الجهد وهـذه المبـادرة            "لحم جنوب رام اهللا، قال فياض إنه        
ضرورة أن ال يكون هناك أي إبطاء أو مماطلة أو تـسويف وعـدم وضـع اشـتراطات، وأن تعطـى                     
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الوطن أولوية قصوى مثل تشكيل الحكومة واألمن التي بإنجازها         المواضيع التي لها عالقة مباشرة بوحدة       
  .، على حد تعبيره"يمكن إعادة وحدة الوطن

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  هدف الحملة في الخليل والمحافظة استتباب األمن ومواجهة الفلتان: فياض .٨

 اإلجـراءات ة سـتتخذ كافـة     سالم فياض، أن السلطة الفلسطيني     .أكد رئيس الوزراء د   : الخليل، بيت لحم  
لمواجهة الخارجين على القانون، وأن الحملة في الخليل والمحافظة التي تنفذها األجهـزة األمنيـة هـي                 

 .استمرار للجهد والعمل الذي تواصله السلطة ألجل استتباب األمن ومواجهة الفلتان في كافة المناطق
معه ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيـى مـع         وقال فياض، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، الذي ج         

إن الجميع  : "، والذي عقد في مقر محافظة الخليل      األعرجقادة األجهزة األمنية الفلسطينية والمحافظ حسين       
 ".القانون، ولن نسمح ألية جهة بأخذ القانون بيدها) سلطة(تحت 

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،
  
  لثنائي إلنجاح الحوار ويطالب عباس باحترام القانونحث فتح وحماس على اللقاء ا يخريشة .٩

حسن خريشة إن الورقـة المـصرية       . قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د       : طولكرم
التي قدمت للفصائل لبدء حوار فلسطيني، تصلح كأساس للحوار، ألنها تشمل خطوطا عريضة وعامـة،               

النوايا طيبة، من قبل الفصائل الفلسطينية، وال سيما حركتـي فـتح            يمكن أن يبنى عليها، في حال كانت        
  . وحماس

ـ      ، أن المبادئ التي ضمتها الورقة المـصرية، كانـت          "قدس برس "وأضاف خريشة في تصريح خاص ل
موجودة في كل الحوارات التي جرت في السابق، وقدمت من قبل أطراف داخلية وخارجية، مشيرا إلـى                 

تي صدرت عن مختلف الفصائل، فما يتعلق بالورقة المصرية، كانت مشجعة، إال أن             أن الردود اللفظية ال   
المقدمات واإلجراءات على األرض، كانت عكس ذلك، حيث استمرت االعتقـاالت الـسياسية، وقطـع               
رواتب الموظفين، وفصلهم من العمل واالعتداءات على الصحفيين، واستهداف أبنـاء نـواب المجلـس               

وشدد على أن النوايـا      .م، وتحديدا الموجودين داخل المعتقالت والسجون اإلسرائيلية      التشريعي وعائالته 
الطيبة من قبل كل الفصائل، وخاصة حركتي فتح وحماس، واإلرادة الحقيقية، هي المدخل إلنهاء حالـة                

  .االنقسام على الساحة الفلسطينية
ما أن يكون الحوار شامال أو ثنائيا،       وحول رفض فتح عقد لقاء ثنائي مع حماس، قال خريشة إنه ليس مه            

وعلى الجميع أن يعلم أن المشكلة األساسية هي بين فتح وحماس، وليس مع القوى األخرى، التـي بـال                   
، مطالبا بعقد لقاء مبدئي بين فتح وحماس، لحل اإلشكاليات العالقة، ومن ثم يعقـد               "شك، تأثرت مما جرى   

وأوضح أن وجهة النظر التي تطالب بعقد لقاء شامل، يراد منها           ." اللقاء الشامل الذي يضم جميع الفصائل     
وضع قوى منظمة التحرير في صف واحد في مواجهة حماس، وهذا يؤكد أنـه ال يوجـد نوايـا وإرادة                  

في حال رفض فتح اللقاء الثنائي مع حماس واإلصرار علـى           "وأضاف أنه   . حقيقية إلنهاء حالة االنقسام   
 تكريس حالة االنقسام السياسي الفلسطيني، واصطفاف القوى الوطنيـة فـي            الحوار الشامل، سيؤدي إلى   

علـى القـوى    "وقـال خريـشة     ". مواجهة حماس، وخلق حالة اصطفاف جديدة في الساحة الفلـسطينية         
الفلسطينية إن تدرك أن اإلشكالية هي بين فتح وحماس، وأن يكونوا في هذه المرحلة محايـدين، وعلـى                  

فين إذا أرادوا أن يكونوا جسما مانعا لالقتتال بين الطرفين وجامعـا يجمـع بـين                نفس المسافة بين الطر   
  ".الطرفين
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وأشار المتحدث إلى أن األطراف الفلسطينية األخرى، لديها مخاوف من تكرار تجربة اتفاق مكة، الـذي                
شـكالية   وهذه مخاوف مشروعة يمكن أن يعبروا عنها بعد إنهاء اإل          - اتفاق محاصصة  -اعتبره قسم منهم  

  . يكون صوتهم عالياً إلنهاء االنقسام، وإطالق سراح المعتقلين السياسيين بين حماس وفتح، ويجب أن
وحمل خريشة الموقف العربي، المسؤولية عن استمرار إغالق معبر رفح، مشيرا إلى أن نائـب رئـيس                 

ـ             ام مـؤتمر اليـورو     البرلمان اإلسرائيلي ونائب وزير الخارجية اإلسرائيلية مجلي وهبـة، اعتـرف أم
وأنا سـمعت   - دولة، بما فيهم األشقاء المصريين،       ٤٢المتوسطي الذي عقد مؤخرا في عمان، وبحضور        

بإمكان مصر أن تفتح معبـر رفـح، وأنـه ال           " عندما قال    -ذلك منه شخصيا وكنت حاضرا في المؤتمر      
البنا زمالءنـا المـصريين     ط"وقال  . ، حسب تقديره  "بذلك، ال من قرب وال من بعيد      " إسرائيل"عالقة لـ   

، مشيرا إلى أن ذلـك يؤكـد أقـوال          "الذي كانوا في المؤتمر لكي يردوا على وهبة، ولكن هذا لم يحدث           
على المصريين، أن يعلمـوا     "المسؤول اإلسرائيلي، الذي وقف، وأكد أنه مسؤول عن كالمه، مضيفا أنه            

  ".مأن فتح معبر رفح خطوة مهمة للبدء بالحوار وإنهاء االنقسا
وحول المطالب بتشكيل حكومة تكون قادرة على فك الحصار، أكد خريشة، أن الحكومة ليست هي التـي                 
تفك الحصار، وإنما الشعب هو الذي يفك الحصار، وهو الذي يجب أن يطالب بفك الحـصار، وكـذلك                  

بـر  إن الكرة في ملعب األشقاء المصريين، ألن فك الحـصار وفـتح مع            : "وأضاف. حركتا فتح وحماس  
،مشيرا إلى أن الحصار المالي يمكن أن تتعرض له         "رفح، كان من ضمن اتفاق التهدئة الذي رعته مصر        

  .أي حكومة ال ترضي اإلسرائيليين
وحول الجدل الدائر حول والية الرئيس محمود عباس، أكد خريشة أن القانون األساسي يقول إن واليـة                 

  .سبة للمجلس التشريعي من وقت االنتخابالرئيس هي ألربع سنوات فقط، وكذلك األمر بالن
إن هناك من يخلط بين شغور منصب الرئيس، بـسبب الوفـاة أو التـصويت فـي المجلـس                   "وأضاف  

التشريعي، أو اإلقالة أو عدم األهلية، وما يجري الحديث عنه اآلن ليس شغوراً وإنمـا انتهـاء واليـة،                   
ن النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطـي نيـابي،        ، ينص على أ   )٥(فالقانون الفلسطيني وفي المادة رقم      

تـنص  ) ٦(وهذا يعني أن ال احد يستطيع أن يستلم مهمات عامة إال من خالل االنتخابات، والمادة رقـم                  
على سيادة القانون على الجميع من جمعيات ومؤسسات وأفراد، بما فيها مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن                

س دستورا، لكنه أعلى من القوانين، وهو في نفس الوقت مرجعية للقوانين            القانون األساسي الفلسطيني، لي   
، والذي جرت االنتخابات على أساسه في       ٢٠٠٥وأوضح، أن قانون االنتخابات الذي صدر عام        . األخرى

، الذي أقر إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، هو قانون إجرائي تحـدث               ٢٠٠٦عام  
يالت كعدد المقاعد وطبيعة النظام االنتخابي وعدد الدوائر، وبالتالي كما قلت هو قـانون              عن بعض التفص  

 عـام    ، ألغى القانون السابق الذي سن     ٢٠٠٧الذي سن عام    ) ١(إجرائي ليس ملزماً، كما أن قانون رقم        
، ويوجد فيه نص واضح، غير قابل للتأويل، بخصوص والية الرئيس، وينص علـى أن واليـة                 ٢٠٠٥

وأضـاف  . ٢٠٠٩/ ٨/١رئيس أربع سنوات، وهذا يعني أن والية الرئيس محمود عباس تنتهي بتاريخ             ال
الرئيس أبو مازن أقسم اليمين عندما تولى الرئاسة، بأن يراعي مـصلحة الـوطن والمـواطن وسـيادة                  "

/ ٨/١ في   القانون، أي احترام القانون األساسي، وكنت شاهدا على ذلك، وبالتالي على الرئيس أن يستقيل             
  .، ألن هذا ما ينص عليه القانون األساسي٢٠٠٩

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
   على أمن لبنانهماحرص ويؤكدان نائب رئيس االستخبارات المصريةزكي وحمدان يلتقيان  .١٠

 من أولزار ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، مساء : بيروت
وتم . الستخبارات المصرية اللواء عمر القناوي في مقر السفارة المصرية في بيروت، نائب رئيس اأمس

الموقف "وشدد زكي على  .عرض عام للتطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني في فلسطين ولبنان
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ة الفلسطينيين في لبنان يقفون على مساف"، مؤكداً أن "الفلسطيني الثابت والداعم لتوجهات الحكومة اللبنانية
استمرار جهود القيادة الفلسطينية في جعل " إلىولفت  ."واحدة من جميع األطراف السياسيين فيه

المخيمات عامل استقرار في لبنان، ورفض القيادة الفلسطينية الحازم أن تكون المخيمات مالذاً أو ملجأ 
  ."للخارجين عن القانون

الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في لبنان "وثمن القناوي، بحسب بيان عن المكتب اإلعالمي لزكي، 
  ."ودورها في الحرص على سالمة لبنان وأمنه وحرصها على الوضع الفلسطيني العام

 اللقاء ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان على رأس وفد، وتم بحث العالقات إلىوانضم 
 كل الخالفات في الساحة الفلسطينية وعدم ضرورة تجاوز" الفلسطينية في لبنان، وتأكيد - الفلسطينية 

أهمية الجهود المخلصة التي يبذلها "وشدد المجتمعون على . "انعكاس ذلك على الوضع الداخلي اللبناني
  ."األطراف العرب، وفي مقدمهم مصر لتحقيق أمن لبنان واستقراره ووحدته

يكون العاشر من "وأمل بأن . "يحرص مصر الثابت على دعم الشعب الفلسطين"وجدد القناوي تأكيده 
  ."يوم الوحدة الوطنية الفلسطينية) نوفمبر(تشرين الثاني المقبل 

اهتمامه بالوضع الفلسطيني في الوطن والشتات وحرص "وشكر الوفد الفلسطيني الجانب المصري على 
ب الصدع الجهود المصرية إلنجاح الحوار الفلسطيني ورأ"وثمن . "مصر على وحدة الشعب الفلسطيني
  ."وإنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
  
   تتهم قوات األمن بالضفة بشن حملة اعتقاالت ضد عناصرها وتدعو مصر للتدخلحماس .١١

قالت ان قوات األمن الموالية للـرئيس       " حماس"حركة   أن     وكاالت عن ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
 من أعضاء الحركة في الضفة الغربية فـي األسـابيع األربعـة             ١٧٠الفلسطيني محمود عباس اعتقلت     

الماضية في اطار حملة قد تعرقل محادثات الوحدة الوطنية التي ترعاها مصر، بينمـا طالبـت الجبهـة                  
تـسمم  "إن االعتقاالت قد    " حماس"وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم       . الشعبية بالبدء الفوري بالحوار   

وأضاف ان االعتقاالت التي تمت مؤخراً رفعت أعضاء         ".فتح"ق أمام المصالحة مع     وتسد الطري " األجواء
وحث أبـو زهـري      . شخص على األقل على مدى عام      ٤٠٠الذين تحتجزهم قوات السلطة إلى      " حماس"

تـشرين  / مصر كي تضغط على عباس لوقف حملة االعتقاالت قبل حوار القاهرة في التاسع من نوفمبر              
وقال فهمي الزعارير المتحدث باسم فتح إن قوات األمن في الضفة تحاول اعادة              .الحةالثاني لبحث المص  

   .القانون والنظام نافياً أي دوافع سياسية وراء االعتقاالت
فوزي برهوم وسامي أبو " حماس"الناطقان باسم حركة  أن من غزة ٢٩/١٠/٢٠٠٨ الحياة، وأضافت
ضروري لوقف "خل القاهرة وجامعة الدول العربية في مؤتمر صحافي مشترك أن تداعتبرا زهري، 

وشدد أبو  .الوطنية الفلسطينية التي طال انتظارها" االعتقاالت، وحماية للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة
من الطبيعي ان تتأثر هذه الجهود سلباً إذا ما استمرت تلك الممارسات ضد "زهري وبرهوم على انه 

  ".عناصر حماس
  
  لرحمن يقلل من أهمية اللقاء الرباعي الذي عقدته الفصائل في غزة أحمد عبد ا .١٢

الرسمية من أهمية اللقاء الرباعي الذي عقد مساء االثنين         " صوت فلسطين "ـقلل عبد الرحمن ل   : )وكاالت(
وأعـرب عـن    . لبحث المسودة المصرية  " الجهاد"و" حماس"بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركتي      

واعتبر ان مشاركة الجبهتـين      .خطورة على الحوار الوطني في القاهرة     " ال يشكل " هذا اللقاء    اعتقاده بأن 
الشعبية والديمقراطية، وهما من الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، في الحوار مـع حمـاس                

بـد الـرحمن    ونفى أحمد ع   ".محاولة من هذين التنظيمين للتفاهم قبل بدء الحوار على القضايا األساسية          "
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وعضو وفدها إلى حوار القاهرة، وجود أي خالفات أو تناقضات في مواقف فصائل             " فتح"المتحدث باسم   
  .المنظمة من الحوار أو من مسودة الرؤية المصرية

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  
 الجيش اإلسرائيليحماس وضعت يدها على مئات الصور السرية لتدريبات : "يديعوت" .١٣

 ٤٠٠تعمل هذه األيام على تحليل أكثر مـن  " حماس"، أن حركة يديعوت أحرنوتعت اد : القدس المحتلة
وقالت  . صورة، بعضها سري للغاية، طرحها الجيش اإلسرائيلي على الشبكات االجتماعية في االنترنت           

في السنة األخيرة اكتشف جهاز األمن حاالت عديدة طـرح فيهـا            : "  في عددها الصادر، أمس    الصحيفة
 –صفحة خاصة لهم على االنترنت صورا لتدريبات، نشاطات عملياتية وقواعد يخدمون فيهـا              "جنود في   

 ". وأصدر تعليماته لتشديد العقاب على أولئك الذين يمسون باألمن الميداني للجيش اإلسرائيلي
أنه يحتمل أن يكون الضرر قد وقع فقد وضعت حماس يـدها علـى هـذه                " يديعوت"علمت  : "وأضافت

خبراء في الوسائل القتالية والعمليات في المنظمة يعقدون في محافل االنترنت مـداوالت عـن             الصور، و 
ومن الصور يتعرفون على الوسائل القتاليـة األكثـر         . الغنيمة االستخبارية الثمينة التي وقعت في أيديهم      

منـاطق الـضفة    حداثة لدى الجيش اإلسرائيلي وأساليب العمل والتمويه في النشاط العملياتي ضدهم في             
  ". والقطاع

، "حمـاس "ولفتت إلى أن محافل إسرائيلية رفيعة ضالعة في األمر، درست الصور التي وصـلت الـى                 
 .، وفق الصحيفة"ال بد ستكلف حياة العديد من الجنود" فضيحة حقيقية"وصفت الموضوع بأنه 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

  تطرف إسرائيلي حول شاليأبو عبيدة يرفض اجراء مفاوضات مباشرة مع أي  .١٤
جدد أبو عبيدة الناطق الرسمي، باسم كتائب القسام، اليوم الثالثاء، موقفـه الـرافض إلجـراء أي                 : غزة

 .مفاوضات مباشرة مع أي طرف إسرائيلي سواء كان من اليمين أو اليسار إلتمام صفقة تبادل األسـرى                
إلسرائيلي عباس زكور اليوم والتـي قـال        جاء ذلك تعقيبا على تصريحات العضو العربي في الكنيست ا         

تهدف إلى اإلفراج عن الجنـدي      " حماس"فيها بأن قوى اليسار في إسرائيل سيقدمون قريباً مبادرة لحركة           
جلعاد شاليط المأسور في غزة، وبأنهم ينوون التحرك لمالقاة قيادات من حركة حماس في غزة بما فـي                  

  .ذلك الدخول إلى هذه المنطقة 
نحن في سبيل إنجاح صفقة تبادل األسرى مـع اسـرائيل           " "معا" عبيدة في حديث خاص لوكالة       وقال أبو 

على استعداد الستخدام عدة خيارات، ويمكن أن نناقش تلك المبادرة عبر احد الوسطاء، ولـيس بـشكل                 
  ".مباشر مع مقدمي المبادرة حتى وان دخلوا قطاع غزة 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

   منظمة التحرير تقرر إقامة مهرجان في قطاع غزة إحياء لذكرى رحيل عرفاتفصائل .١٥
قررت هيئة العمل الوطني وهي هيئة تضم الفصائل الفلسطينية المنضوية تحـت             : أشرف الهور  -غزة  

أمس إقامة مهرجان في قطاع غزة إحياء للذكرى الرابعة لرحيل الرئيس الفلسطيني             لواء منظمة التحرير  
وقال محمود الزق عضو الهيئة عن جبهة النضال الشعبي في تـصريح صـحافي عقـب         .ياسر عرفات 

وذكر الـزق    .إحياء لذكرى وفاة الرئيس عرفات    " احتفال جماهيري ضخم  "اجتماع اللجنة انه تقرر إقامة      
م يحدد الزق موعـد إقامـة       ول .أن المسؤولين من الفصائل اتفقوا على تشكيل لجنة لإلعداد لهذا االحتفال          

   .الحتفالا
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ستجتمع في وقت قريب من أجل بحث سبل إحياء         "غير أنه قال ان اللجنة الوطنية المكلفة بإحياء الذكرى          
  ".الذكرى بشكل يليق بالرئيس الراحل

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   لمؤتمر دولي حول المبادرة العربيةتدعوفتح  .١٦

المبادرة " االنتخابات األميركية تحت عنوان      دعت حركة فتح إلى عقد مؤتمر دولي بعد االنتهاء من         : غزة
وذلك من اجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفـل             " العربية وأسس تطبيقها  

جاء ذلك خالل لقاء إبراهيم أبو النجا عـضو   .للفلسطينيين أمنهم وكرامتهم في دولتهم الفلسطينية المستقلة      
لمفوض العام لإلعالم والتعبئة الفكرية لحركة فتح في قطاع غزة بالقنـصل العـام              اللجنة القيادية العليا ا   

  .البريطاني بالقدس ريتشارد ميكبيس في مقر القنصلية البريطانية بمدينة غزة
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ الوطن، قطر

  
  الكتلة الطالبية لحماس بجامعة النجاح تقرر اإلنسحاب من اإلنتخابات رداً على االعتقاالت .١٧

االنسحاب رسميا " حماس"الطالبية التابعة لحركة " الكتلة االسالمية"قررت :  من محمد هواش–هللا رام ا
من انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس قبل ستة ايام فقط من موعد اجرائها، 

مية وعدم توفير ان المقاطعة تأتي في ظل اعتقاالت االجهزة االمنية لعناصر الكتلة االسال"واوضحت 
 ".  اجواء حرة ونزيهة

إن حماس قامت بموازنة قوتها في  جامعة : "في بيان" فتح"التابعة لحركة " حركة الشبيبة الطالبية"وردت 
واضاف ". النجاح وعندما وجدت نفسها ستخسر مقاعد كثيرة مقارنة بالسنوات السابقة قررت اإلنسحاب 

عندما وجدت نفسها ستخسر وشاركت في ) في جنين( االميركية ان حماس انسحبت من الجامعة"البيان 
 ".انتخابات بيرزيت النها وجدت نفسها ستحقق شيئاً

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨النهار، 
  
   يتهم عباس زكي بهدر األموال شمال لبنانمسؤول فتح في  .١٨

لـشمال  انتقد امين سر قيادة حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فـي منطقـة ا             :  عمر ابراهيم  - البداوي
رفعت شناعة بشدة ممثل المنظمة في لبنان عباس زكي، متهماً إياه بهدر األموال وتجيير خدمات السفارة                

موقف شناعة جاء في بيان فند فيه ما اسماه تجاوزات السفارة، عـشية المهرجـان               . لصالح المقربين منه  
  . ال جرف الردمياتالخطابي المقرر في مخيم نهر البارد اليوم لإلعالن رسمياً عن بدء أعم

  : وجاء في بيان شناعة
ـ لقد اوقف ممثل منظمة التحرير في لبنان موازنة الطوارئ المخصصة لنكبة مخيم البارد منـذ شـهر                  
نيسان، ولم تدفع سوى مرة واحدة خالل الستة شهور الماضية لحسابات ال اريد الخوض فيها، بينما يـتم                  

ن السفارة، وذلك بشهادة كافة القيادات التي تزور الـسفارة،          صرف المساعدات واألموال على المقربين م     
  . ما يؤكد عدم وجود ازمة مالية كما يدعي البعض

ـ هناك معامالت عالج مقدمة إلينا في منطقة الشمال، وقد قدمناها منذ اشهر بحـسب االصـول الـى                   
ومـا زالـت حتـى االن       السفارة، لكن لألسف هذه المعامالت التي تحمل توقيعنا لم يصرف منها شيء،             

وبشكل متعمد من السفارة والضمان التابع لها مهملة بحجة انه ال يوجد اموال، بينمـا االمـوال تعطـى                   
  . للموالين والمقربين وبشكل معيب، وهذه حقيقة يجب ان يعرفها أبناء شعبنا الذين يعانون االمرين

ارئ لمنكوبي مخيم البارد، بينما هنـاك       ـ انا ال افهم وجود ازمة مالية تصل الى حد وقف موازنة الطو            
اموال لشراء عدد كبير من السيارات الفخمة والمصفحة والرانجات ومنها الكثير قدم لشراء الذمم، كمـا                
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انني ال افهم ان تكلفة السفارة الجديدة هي بحوالي ستة ماليين دوالر، وفيها الفرش الثمين جداً والغـرف                  
ن على عرش السفارة، بينما مئـات العـائالت ال تجـد مـاالً ال لـسد                 المجهزة للمقربين الذين سيتربعو   

احتياجاتهم وال للعالج وال لتعليم ابنائهم، وال اعتقد ان المدخل لخدمة القضية الفلسطينية يكون بمثل هـذه                 
  . االبنية الفخمة

خ سعد الحريري   ـ وانا باسم شعبنا وحركة فتح وقيادة منظمة التحرير في الشمال اتقدم بالشكر الى الشي              
وتيار المستقبل على المساعدات التي يقدمونها، وكنا نأمل ان يتحرك سفيرنا في لبنـان باتجـاه سـفراء                  
فلسطين في العالم لحثهم على تقديم الدعم المالي والمادي البناء البارد بغض النظر عما تقدمه االونـروا،               

  . لكن هذا االمر لم يحدث ألنه ليس على سلم االولويات
 ٢٩/١٠/٢٠٠٨السفير     

  
   شباط١٠االنتخابات المبكرة في : "إسرائيل" .١٩

المقبل موعدا لالنتخابات ) فبراير(اتفقت االحزاب االسرائيلية امس على العاشر من شباط  - القدس
وحدد الموعد  . التشريعية المبكرة، وذلك بعدما اخفق حزب كديما الحاكم في تشكيل حكومة ائتالفية جديدة

  .داليا ايتسيك) البرلمان(ورات بين رؤساء مختلف الكتل البرلمانية ورئيسة الكنيست خالل مشا
اثر اجتماع عقدته كتل الكنيست، اتخذ قرار باجراء «: وقال الناطق باسم الكنيست غيورا بورديس

  .المقبل) نوفمبر( تشرين الثاني ١١واوضح ان البرلمان سيعلق اعماله في . » شباط١٠االنتخابات في 
وقررت االحزاب في النهاية . وجاء االتفاق على موعد االنتخابات بعد مشاورات كثيفة في البرلمان

التزام المهلة التي ينص عليها التشريع، اي تسعين يوما تبدأ منذ اعالن الرئيس شيمون بيريز أول من 
  .أمس ان ال امكان لتشكيل حكومة

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
  
  االنتخابات المبكّرة وحسابات "إسرائيل"أحزاب  .٢٠

أفادت تقارير صحافية بأن وزير النقل شاؤول موفاز، الذي خسر المعركة :  أسعد تلحمي- الناصرة 
أمام ليفني بفارق أصوات ضئيل، يطالب بتحصين المكان الثاني له، أي " كديما"االنتخابية على زعامة 

يفني تلبيته بل تطالب كل الشخصيات عدم خوضه المنافسة على مكان في القائمة، وهو طلب ال تعتزم ل
وبحسب التقارير فإن معسكر موفاز . القيادية بالمشاركة في االنتخابات الداخلية لتشكيل قائمة الحزب

المنظم جيداً سيصر على منح زعيمه مكانة الرجل الثاني في الحزب ملمحين إلى أن عدم التجاوب مع 
على خلفية حقيقة أن موفاز يتمتع بثقل انتخابي ميداني " كديما"هذا الطلب قد يضر بفرص نجاح ليفني و 

وردت أوساط ليفني على مطالبة موفاز بأن األخيرة ترى في تحصين مواقع على . كبير ال يضاهيه أحد
وتستند ". سياسة جديدة ونظيفة"القائمة االنتخابية عودة إلى نهج قديم ال ترضى به، هي التي تحمل شعار 

ها على دستور الحزب الذي يلزم إجراء استفتاء في أوساط أعضاء الحزب كافة أوساط ليفني في رفض
  .للتصديق على تحصين أي موقع في القائمة لشخص أو أكثر)  ألف عضو٧٣نحو (

وتتردد أنباء عن . أجواء قاتمة في ظل استطالعات الرأي التي أكدت تدني شعبيته" العمل"وتسود حزب 
نهيار الحزب العريق مع ارتفاع أصوات داخله تدعو إلى التحالف مع احتمال حدوث شرخ واسع يهدد با

  .لغياب فوارق جوهرية بين الحزبين" كديما"
قريبين من رئيسة الحزب توقعهم أن يحصل انقسام في " كديما"عن قياديين في " هآرتس"ونقلت صحيفة 

، في مقدمهم الوزير عامي "كديما"يقود إلى انسحاب مجموعة من نواب الحزب وانضمامهم إلى " العمل"
ايهود باراك مقابل عالقاته الطيبة مع ليفني على خلفية " العمل"أيالون الذي يسود التوتر عالقاته مع زعيم 

إلى مرافقة مجموعة أخرى " كديما"بأن يؤدي انضمام ايالون إلى " كديما"وتأمل أوساط . إعجابه بسياستها
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واالنضمام لـ " العمل"س إلى نفي احتمال انسالخه عن لكن أيالون سارع أم". العمل"من شخصيات 
  .لكنه لم ينف احتمال منافسة باراك على زعامة الحزب" كديما"

وأثار اقتراح النائب العمالي يورام مارتسيانو إلغاء انتخاب قائمة الحزب للكنيست الجديد واإلبقاء على 
تخابات داخلية، غضباً لدى عدد من زمالئه القائمة الحالية، بحجة توفير أموال هائلة ستصرف على ان

  .الذين اعتبروا اقتراحه غير ديموقراطي يمس بحق أعضاء الحزب في انتخاب قائمة المرشحين
انتخاب قائمة المرشحين وسط مساعي زعيمه بنيامين ) نحو مئة ألف(انه سيتيح ألعضائه " ليكود"وأعلن 

ائيلي، مثل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي سابقاً نتانياهو لجذب شخصيات المعة في المجتمع اإلسر
لكنه عدل . موشيه يعالون والوزير السابق دان مريدور والعب كرة السلة اإلسرائيلي السابق طال برودي
ونقل عن . عن فكرته تحصين أماكن لهذه الشخصيات في القائمة لتفادي إثارة حفيظة نواب الحزب

  .      ت الجديدة إلى التنافس ضمن القائمةأوساط نتانياهو أنه سيدعو الشخصيا
على خلفية " كديما"الدينية الشرقية ايلي يشاي حملته على " شاس"في غضون ذلك، صعد زعيم حركة 

حملة عنصرية معادية "بإطالق " كديما"واتهم يشاي . فشل المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة برئاسة ليفني
" كديما"عن يشاي اتهامه طاقم المفاوضات االئتالفية عن " ونوتيديعوت أحر"ونقلت صحيفة ". للشرقيين

: وقال يشاي. باالبتزاز" شاس"، على خلفية  اتهامهم "عنصريون وعنجهيون واستعالئيون"وليفني بأنهم 
... حان الوقت إلزالة القناع عن وجه من قاد هذه الحملة اإلعالمية ضدنا لنُظهر استعالءهم العنصري"

ومع )... اليهود المتدينين المتزمتين(وللحريديم ) اليهود الشرقيين( ادية للسفارديم هذه عنصرية مع
إذ عندما طرح حزبا العمل و .. األسف، ثمة من يحاول أن يصور أن لالبتزاز لوناً وأصوالً طائفية

ى شاس مطالبهما االئتالفية لم يفكر أحد بتسمية ذلك عنصرية، لكن عندما تصل األمور إل" المتقاعدون"
في إشارة إلى .. (إذ يبدو أن لالبتزازيين شكالً معيناً، أناسا مع لحية.. تصبح المعايير مختلفة وخاصة

  ".كفى للوصاية االستعالئية المعادية للسفارديم: "وختم قائال)". المتدينين اليهود الملتحين
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

  
  الحكومة الى اتخاذ قرارات صعبةويدعو " شاليط"باراك يهدد باستخدام القوة لتخليص  .٢١

 هدد ايهود باراك وزير الحرب االسرائيلى باستخدام القوة لتخليص الجندى االسير جلعاد             -القدس المحتلة   
شاليط المحتجز لدى الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة طالما لم تفعل الحكومة الى االن شـيئا ملموسـا                  

 .لتخليصه
ك قوله ان الحكومة الحالية برئاسة ايهود اولمرت تخضع لقيود معينة وال            ونقلت االذاعة العبرية عن بارا    

 انه ال يوجد أي قيد على الحكومة الحالية في  مـسألتي              يمكنها  اتخاذ قرارات سياسية حاسمة  موضحا       
 .استخدام القوة لحماية مواطني اسرائيل وتخليص الجندي االسير جلعاد شاليط 

.  قرارات صعبة  واعادة شاليط الى ذويه قبل تـشكيل الحكومـة القادمـة                 ودعا باراك الحكومة التخاذ   
وحول الملف اللبناني قال ان حزب اهللا يزيد من نفوذه وسيطرته داخل االدارة في بيروت األمـر الـذي                   

 يمكن اسرائيل من استخدام قوتها على نطاق كامل ضد البنى التحتية اللبنانية اذا حصل أي تدهور 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  يوسي بيلين ينسحب من الحياة السياسية .٢٢

 بيلين، أنه سينسحب    -أعلن رئيس حركة ميرتس السابق، يوسي بيلين، الذي ارتبط اسمه بوثيقة أبو مازن            
ويخطط بيلين لفتح مكتـب وسـاطة        .من الحياة السياسية وسيقدم استقالته من الكنيست في األيام القريبة         

  .طينيين وإسرائيليين وتشجيع إقامة مشاريع تجارية مشتركةتجارية بين رجال أعمال فلس
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  ليفني رفضت التعهد باستشارة حكومتها قبل التفاوض حول القدس .٢٣

الديني األصولي أمـس    " شاس"قال عضو بارز في الطاقم المفاوض لحزب        :  برهوم جرايسي  -الناصرة
لتشكيل حكومة بديلة،   " كديما"شل المفاوضات مع حزب     ، إن أحد أسباب ف    " هآرتس"في مقابلة مع صحيفة     

  .هو رفض ليفني التعهد باستشارة الحكومة قبل التفاوض حول القدس المحتلة
اقتراح وسط  " شاس"وقال المحامي دافيد غالس في هذه المقابلة، إنه في نهاية المفاوضات صاغ أحد قادة               

لسطيني، يقضي بأن تتعهد ليفني بأن تطلب موافقـة         بشأن المفاوضات حول القدس المحتلة مع الجانب الف       
الحكومة قبل البدء بالمفاوضات حول القدس المحتلة مع الجانب الفلسطيني، بادعاء أن هذا يقيدها في سير                

  .المفاوضات
، إال أن ليفني لم تفصح عن موقفها        "كديما"و" شاس"وكانت قضية القدس أحد أسباب فشل المفاوضات بين         

قدس المحتلة، بل رفضت من حيث المبدأ التعهد بعدم طرح هذه القضية إطالقا على طاولة               من مستقبل ال  
  .المفاوضات

البارزين، عضو الكنيست تساحي هنغبي، المعروف بمواقفـه اليمينيـة، إن           " كديما"وقال أحد قادة حزب     
ر غـضبا فـي     تعهدا كهذا سيجعل إسرائيل تظهر كمن تصد باب المفاوضات مع الفلسطينيين، مما سيثي            

  .األسرة الدولية، وستكون إسرائيل عرضة النتقادات واسعة، كرافضة للسالم
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 

 
  ب من الخدمة في الجيش اإلسرائيليالكشف عن أكبر عملية تهّر": معاريف" .٢٤

يلي في عملية وصفت بأكبر عملية تهرب من الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائ           :  وديع عواودة  -حيفا  
كشفت الشرطة المدنية والعسكرية أمس عن اعتقال ثمانية أطباء وعدد من الجنود فـي وحـدات قتاليـة                  

 .شهادات طبية مزيفة مقابل مبالغ مالية) تلقي-بمنح(خاصة لالشتباه بهم 
أن الشرطة العسكرية تحقق باألسابيع األخيرة في قضية رشاوى وتهـرب           " معاريف"وأفاد موقع صحيفة    

 العسكرية بعدما الحظت قيادة الجيش ارتفاع عدد الجنود الحائزين على أذونات فـي نهايـات         من الخدمة 
 ".مرضية"األسابيع على خلفية 

وأظهرت التحقيقات أن ثمانية أطباء عرب من منطقة المثلث يتصدرون قائمة األطباء الـذين يمنحـون                
 .الجنود أكبر عدد من الشهادات الطبية المرضية

سب الصحيفة، من ضبط األطباء متلبسين وهم يمنحون الشهادات الطبية المزورة مقابل            وتمكن الجيش بح  
 .مبالغ مالية بعدما أرسل بعض وكالئه السريين الذين انتحلوا شخصية جنود مرضى

يشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي خصص مؤخرا الخدمات الطبية المقدمة للجنود الـذين بـات بوسـعهم                 
 .ي األوقات التي يكون فيها العيادات العسكرية مغلقةالتوجه لعيادات خاصة ف

وأشار مصدر في الشرطة للصحيفة أن الوضع صار مقلقا عندما اضطر الجيش فـي حـاالت عديـدة                  
شهدت وحدات خاصـة وعليـا ألغـت        : لتسجيل انخفاض بعدد أفراد الوحدات العملياتية القتالية وأضاف       

ولفت المصدر أن الحديث    ". إجازات مرضية "من أفرادها في    مؤخرا عمليات ميدانية بسبب تواجد الكثير       
 .يدور عن أكبر عمليات التهرب من الخدمة العسكرية في تاريخ الجيش اإلسرائيلي
ثالث سنوات بدءا من    (يشار إلى أن معطيات رسمية أفادت بازدياد عدد المتهربين من الخدمة العسكرية             

 .٣٠%غ مطلع العام نحو لدى الشباب اإلسرائيليين بل)  عاما١٨جيل 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨العرب، قطر 
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  االحتالل يزعم إحباط محاولة لتهريب سترات عسكرية الى غزة .٢٥
أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه أحبط امس محاولة لتهريب آالف السترات العسكرية لمقاتلين            :  د ب أ   -غزة  

واتهم متحـدث باسـم     .  القطاع الواقع أقصى جنوب  ) كيرم شالوم (في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم       
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي بالسعي لتهريـب الـسترات         "الجيش في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية    

 ".العسكرية الستخدامها لمقاتليها في قطاع غزة
كانت مخبأة في شاحنة نقلت معدات مختلفة إلى القطاع وتم ضبطها في            "وذكر المتحدث أن هذه السترات      

وأكد أنه تم توقيف الشاحنة وإعادتها لداخل المعبر ومصادرة كل السترات العـسكرية واعتقـال               ".المعبر
 .السائق للتحقيق معه

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  "اسرائيليين"لقاء تطبيعي لرجال أعمال أردنيين مع  .٢٦

سان تحت  في مؤتمر عقد في بي    " اإلسرائيليين" من رجال األعمال األردنيين و     ١٦٠بحث   :القدس المحتلة   
وصندوق كونارد ادنهاور في القدس، سبل التعاون المشترك فـي مختلـف        " اإلسرائيلية"رعاية الخارجية   

وتمحورت . المجاالت بمشاركة االتحاد األوروبي، فيما شهدت عمان افتتاح مؤتمر األمن األورومتوسطي          
ودعا سفير االتحـاد    . تكنولوجيامداوالت المؤتمر حول المياه والبيئة، الصناعة، أنظمة النقل والشحن وال         

  .إلى استغالل اتفاقية التراكم الثالثية لزيادة التجارة" إسرائيل"األوروبي في 
إلى النشاط المشترك مع الواليات المتحدة في إطـار         " اإلسرائيلية"وأشار ممثل وزارة الصناعة والتجارة      

  .اتفاقية الكويز الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة في األردن
المؤتمر بمثابـة   "ياعيل تسادوك إن    " اإلسرائيلية"وقالت رئيسة قسم اقتصاد الشرق األوسط في الخارجية         

  ".صنع السالم بشكل فعلي كما أنه يؤكد مجددا وجود المصالح المشتركة
فـة   األردنية ميري مينوسكين االتفاق على إقامة غر       -" اإلسرائيلية"وأعلنت المديرة العامة لغرفة التجارة      

  .موازية في الجانب األردني، بمبادرة أحد رجال األعمال األردنيين المشاركين في المؤتمر
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  "مناورات جيشكم موجهة ضدنا: "احتجاج إسرائيلي للقاهرة .٢٧

ذكرت مصادر إسرائيلية أن توتراً يسود العالقات المصرية اإلسرائيلية  : محمد جمال-القدس المحتلة 
هام األخيرة لمصر بالقيام بمناورات عسكرية ضخمة كان محورها التصدي لجيش إسرائيل بعد ات

  ..باعتباره قوة معادية لمصر
إن عاموس جلعاد رئيس الطاقم األمني السياسي في وزارة "أمس الثالثاء " معاريف " وقالت صحيفة

لعاصمة المصرية وجيشها ال الحرب اإلسرائيلية أبلغ المصريين خالل زيارته األخيرة للقاهرة بان ا
يزاالن يتعامالن مع إسرائيل كقوة معادية، وإن المناوارات األخيرة التي أجراها الجيش المصري كانت 

  ".موجهة ضده
إن ال عالقات أو زيارات بين الجيش المصري والجيش اإلسرائيلي فيما لم يزر وزير الدفاع "وقال جلعاد 

  ".رغم الدعوات الموجهة إليهما) إسرائيل(ة المصرية المصري أو مدير المخابرات العسكري
القلق اإلسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية ينبع من "وأبلغ جلعاد المصريين حسب الصحيفة أن 
، مشيراً إلى أن مصر تبني قوتها العسكرية المركزية ضد "كونها صممت لمواجهة الجيش اإلسرائيلي

 .ب ثقافة السالم بين الجيشينإسرائيل كقوة معادية فيما تغي
 ٢٩/١٠/٢٠٠٨الشرق، قطر 
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  ٢٠٠٦قدرات الجيش اإلسرائيلي تعززت بعد حرب : باراك .٢٨
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود بـاراك أمـس إن قـدرات الجـيش              :  وكاالت - داود رمال  -بيروت

نان الثانيـة، التـي     اإلسرائيلي واستعداده للحرب في الوقت الحاضر أفضل مما كانت عليه قبل حرب لب            
 . ٢٠٠٦اندلعت مع حزب اهللا اللبناني في يوليو 

إن الجيش استخلص العبر، وقام بتطبيق استنتاجاته من هـذه          : "ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن باراك قوله     
الـذي  -رواعتبـر بـاراك     ". الحرب رغم الصعوبات التي يواجهها من ناحية الميزانيات المخصصة له         

 أن العتاد العسكري    -خالل زيارة لمركز تكنولوجي ولوجيستي تابع للجيش اإلسرائيلي       جاءت تصريحاته   
 . الذي يملكه الجيش حالياً أفضل بكثير مما الذي استخدمه في الحرب

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨العرب، قطر 
 
   متضامنا فلسطينيا ودوليا٢٧ تصل الى شواطئ غزة وعلى متنها " األملسفينة" .٢٩

غزة "التي نظمتها حركة  من غزة أن سفينة األمل لكسر الحصار ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،وكالة سماذكرت 
وصلت صباح اليوم الى شواطئ قطاع غزة بعد ان حاولت اسرائيل منعها طوال ليلة امس من " الحرة

 من المتضامنيين االجانب والفلسطينيين بينهم ٢٧وضمت السفينة على متنها  .دخول شواطئ قطاع غزة
لسالم اضافة الى صحفي اسرائيلي من حركة السالم االن وامين عام المبادرة حاصلة على جائزة نوبل ل

وقال متضامنون على  .الوطنية مصطفى البرغوثي والكاتب ابراهيم حمامي وكمية من المساعدات الطبية
متن السفينة ان قاربا اسرائيلي اقترب من السفينة وطلب التعريف بركابها ثم سمح لها بالوصول الى 

   .غزة
النائب مصطفى البرغوثي قال ان هدف هذه أن : غزة من ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،الشرق األوسطوأوردت 

واضاف أن سفينة األمل . الرحلة هو التأكيد على وحدة الشعب واالرض في الضفة الغربية وقطاع غزة
 التضامن مع اهالي القطاع والتأكيد على انهم«التي جاءت بعد سفينتي الحرية تعبر عن 

 
  ورائد صالح يعده ابتزاز للسالم مركز بيريز للسالم على أجزاء من مقبرة إسالمية افتتاح .٣٠

في حي الجبلية في يافا بحضور المئات من الشخصيات " مركز بيريز للسالم"افتتح ليلة أمس  :قلقيلية
يين اإلقليمية وسفراء دول عدة وعدد كبير من موظفي السلك الدبلوماسي، باإلضافة إلى رجال أعمال محل

وغيرهم من الضيوف الذين حضروا بمشاركة شمعون بيريز مؤسس المركز بعد  توقيع اتفاقية أوسلو 
وقد بني المركز على شاطئ بحر يافا بجوار المقبرة اإلسالمية، وتصل مساحته إلى  .م١٩٩٣عام 
ة الشيخ رائد صالح لصحيفوقال  . طبقات٥ متراً وهو مكون من ١٧ متر مربع ويرتفع إلى ٢٥٠٠

أرى في هذا السلوك سلوكاً قبيحاً يدوس فيه اليهود من خالل اسم السالم على كل ما هو ":" فلسطين"
سالم، فباسم السالم ينتهكون مقدساتنا ويدوسون على موتانا ويخدعون الماليين من المسلمين باسم 

د الذي يمارس من خالل أريد أن أؤكد أن هذا االبتزاز السم السالم ليس المشهد الوحي: "وأضاف ".السالم
مأمن "هذا الشعار، ففي مدينة القدس يريدون أن يقيموا مركزا للتسامح على مقبرة إسالمية اسمها مقبرة 

يحيط بمركز بيريز للسالم :" وتابع الشيخ رائد صالح يقول ".والتي دفن فيها العديد من الصحابة" اهللا 
 إسالمية، وهناك في منطقة تل أبيب كنس يهودي أصلها العديد من الفنادق في تل أبيب أقيمت على مقابر

مساجد إسالمية، فشعار السالم هو حقيقة حرب على كل مقدساتنا وهو شكل من أشكال االضطهاد الديني 
ما معنى أن يقام مركز بيريز للسالم على حساب مقدسات : "وتساءل الشيخ ".وبعيد عن معنى السالم

 ".مع بين النور والظالم وهذا أمر مستحيلإسالمية، فهذا كمن يحاول أن يج
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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   االسرائيلية تمنع رئيس حراس المسجد االقصى من دخول القدس المخابرات .٣١
 المخابرات االسرائيلية محمد ابو ترك، رئيس حراس المسجد منعت :  زهير اندراوس- الناصرة

الى المسجد االقصى المبارك منذ يوم االربعاء االقصى، من دخول القدس وبالتالي تعذّر وصوله 
الماضي، وقد جاء هذا االجراء كخطوة عقابية لرئيس حراس المسجد االقصى بسبب تدخله وحراس 

وقال ابو  .المسجد االقصى االسبوع الماضي ومنعهم متطرفين يهودا من اقتحام المسجد االقصى المبارك
 حارسا ومسؤوال عن حماية االقصى واعمل منذ سبع ٢٥٠ن انا لست حارسا عاديا، فأنا مسؤول ع'ترك 

سنوات كرئيس للحرس ولم تواجهني مثل هذه المشاكل، وفي العادة انا احل المشاكل بين الحرس 
  .'، واقاومه'والجهات االسرائيلية مثل التصاريح ومنع العبور وما شابه

انّه 'والتراث في تصريح له الثالثاء قال المهندس زكي اغبارية رئيس مؤسسة االقصى للوقف من جهته 
ال يحق للمؤسسة االسرائيلية واذرعها المختلفة من شرطة او مخابرات منع رئيس حراس المسجد 
االقصى السيد محمد ابو ترك او اي حارس او موظف من موظفي المسجد االقصى المبارك من الدخول 

اء من هذا النوع هو اجراء الغٍ وباطل من الى المسجد االقصى للقيام بواجبه ووظيفته، وان كل اجر
اساسه النه اجراء احتاللي، ثم اننا نؤكد انه ال يحق للمؤسسة االسرائيلية منع اي مسلم من دخول المسجد 

  .االقصى
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  دعوات لكسر الحصار اإلسرائيلي على غزة..  دولي في الضفة والقطاعمؤتمر .٣٢

دان المشاركون في المؤتمر الدولي بغزة حول الحصار والصحة النفسية أمس، :  ضياء الكحلوت- غزة 
استمرار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدين أنه يستهدف المدنيين وينتهك مبادئ القانون 

وقال المشاركون في ختام المؤتمر الذي  .الدولي، فضالً عن آثاره المدمرة على الصحة النفسية والسكان
نحن الفلسطينيين واإلسرائيليين واألجانب القادمين من مختلف القارات، «: يومين في غزة والضفةعقد 

أمضينا شهوراً من التحضير، نتدارس األوضاع الحياتية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، 
ن من دخول غزة لنتعرف لقد استمعنا إلى أهل غزة رغم أن الغالبية العظمى منا منع من قبل اإلسرائيليي

 . »ونكون شهود عيان على آثار الحصار على النسيج االقتصادي واالجتماعي للحياة في القطاع
إننا ندين، بدون أي تحفظ، الظلم المتواصل والمتزايد في قطاع غزة والضفة الغربية، «: وأضافوا

ينتهك مبادئ القانون الدولي الحصار يستهدف المدنيين وهذا أمر غير أخالقي وغير إنساني، الحصار 
وأوضح المشاركون في  .»وقوانين حقوق اإلنسان وللحصار آثار مدمرة على الصحة النفسية للسكان

المؤتمر الدولي أنهم سيسعون إلى تقديم المعلومات الضرورية حول أوضاع الحصار في قطاع غزة إلى 
في دولهم، مشيرين إلى أنهم سيواصلون هيئاتهم ومؤسساتهم المهنية وتوزيعها على اإلعالم المحلي 

 . االتصال بالمسؤولين الحكوميين في بلدانهم والضغط عليهم من أجل العمل على إنهاء الحصار
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
  تنضم إلى الفضاء التلفزيوني العربي حاملة رؤية جامعة" القدس"قناة  .٣٣

، تتبنى رؤية "القدس"يام المقبلة قناة جديدة تحمل اسم تنضم إلى الفضاء التلفزيوني العربي خالل األ: لندن
 أن المشهد اإلعالمي الفلسطيني تغلب عليه في  فلسطينية جامعة، وهو ما يكتسب أهميته بالنظر إلى

فمن المقرر أن ينطلق  .الوقت الراهن حال االنقسام في ظل تفاقم النزعة الدعائية والخطاب الفصائلي
. ٢٠٠٨) نوفمبر( تشرين الثاني ١١الفضائية يوم الثالثاء " القدس"مل لبرامج قناة بشكل رسمي، البث الكا

هي قناة تلفزيونية فضائية تعنى بالشأن الفلسطيني، تملكها شركة راديو وتلفزيون القدس " القدس"و
   . ساعة٢٤المرخصة في لندن لرجال أعمال وإعالم عرب وفلسطينيين، وتبث باللغة العربية على مدار 
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هذا الموعد يعد إعالناً لميالد قناة فلسطينية "الفضائية، نبيل العتيبي، أن " القدس"وصرح المدير العام لقناة 
وتهدف القناة إلى  ".جديدة، تسعى ألن تكون قناة كل الفلسطينيين، وكل المهتمين بقضية القدس وفلسطين

 قضيتهما، وتصحيح الفهم تجاه القضية إبراز أهمية فلسطين والقدس ومركزيتهما لدى األمة وعدالة"
المساهمة في تعميق "كما تسعى القناة إلى ". الفلسطينية عربياً ودولياً وعلى المستويين الشعبي والرسمي

احتالل مرتبة الصدارة لدى الجمهور "، عالوة على " فلسطين التفاعل العربي والدولي مع قضية
" القدس"وتشدد قناة  ".قدس برس"، كما ذكرت إدارتها لـ"الفلسطيني واكتساب تقدير المشاهد العربي

قناة كل الفلسطينيين، وكل المهتمين بقضية القدس "الفضائية بدورها، على أنها تحرص على أن تكون 
  .، وفق ما يؤكد مديرها العام"وفلسطين

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨، قدس برس
  
  دته يكبر عبر الصورخائفة من لقاء ابني بعدما شاه:  األسيرات الفلسطينياتعميدة .٣٤

 عاما، عميدة االسيرات الفلسطينيات، التي اطلق سراحها ٤٠تستعد سونا الراعي، :  كفاح زبون-رام اهللا
 سنين ٣ سنة قضتها في االسر االسرائيلي، لتجد ابنها الذي تركته وعمره ١١يوم االحد الماضي، بعد 

وهي في ذات الوقت . راقبته يكبر عبر الصور فقطاال انها ال تخفي انها كانت تخشى مالقاته بعدما . شابا
. الشرق االوسط انها لم تكن تتوقع هذا الحضور الكبير وقالت لـ. ال تزال تتلقى التهاني باالفراج

مدينة قلقيلية، جاءت للسالم علي، الذين اعرفهم وال اعرفهم، بعضهم تذكرته  واضافت انا متفاجئة، كل
كانت الراعي . وتلقت الراعي اتصاال للتو من اسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال. فورا وبعضهم ال

هنأني باالفراج، وقال لي انه يفتخر بي ووعدني باطالق سراح كل «ممتنة لهذا االتصال، وقالت 
. وكان طلبها الوحيد ان يسعى للوحدة الوطنية. »ريبا، وعرض علي اي مساعدة في اي مجالاالسيرات ق

وكانت مفارقة، ان يتصل هنية، بالراعي، بينما لم . »وعدني وقال ان شاء اهللا، نحن نسعى لهذا«وقالت 
 اذا كان وردا على سؤال ما. يتصل بها عبد الرحيم ملوح امين عام الجبهة الشعبية التي تنتمي اليها

وعند سؤالها عما اذا اتصل بها ملوح . ال: الرئيس الفلسطيني او رئيس وزرائه قد اتصال بها قالت
  .ومن ثم سألت احد اشقائها الذي قال لها انه اكتفى بان يرسل فاكس. صمتت

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  تغمر عشرات المنازل في قطاع غزة االمطارمياه  .٣٥

ديرية الدفاع المدني في غزة وشهود عيان ان مياه االمطار الغزيرة غمرت ذكرت م:  ا ف ب- غزة 
وقال ضابط في الدفاع المدني  .امس عشرات المنازل والمحال التجارية في مناطق مختلفة في قطاع غزة

عشرات المنازل والمحالت التجارية في مناطق مختلفة في قطاع غزة غمرتها مياه االمطار "في غزة ان 
بعض الطرقات اغلقت بسبب تجمع مياه "، وتابع ان "  التي تهطل منذ الليلة قبل الماضيةالغزيزة
 ".االمطار

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الدستور، 
  
  أحد عناصر أجهزة األمن اإلسرائيلية يقتل شابا فلسطينيا بزعم أنه شعر بالخطر .٣٦

ني، وذلك بزعم أن قرب اللد، على قتل شاب فلسطي" بيت شيمن"أقدم أحد عناصر األجهزة األمنية في 
وبحسبه فإن الشاب، في سن العشرين، حاول اقتحام بيته  .شعر بالخطر، بسبب وجود الشاب في أرضه

فقام بإطالق النار باتجاههم ما أدى إلى . بمعية إثنين آخرين تمكنا من الفرار من المنطقة" بيت شيمن"في 
  .حيث توفي متأثرا بجراحه" فيهأساف هرو"إصابة الشاب بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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  فلسطيني برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية   مسنمقتل .٣٧

 عاما قتل فجر ٦٧اعلنت مصادر طبية وامنية فلسطينية ان فلسطينيا يبلغ من العمر :  جنين: ب ف أ
وقالت هذه المصادر ان  .بيةاالربعاء برصاص الجيش االسرائيلي في منطقة جنين شمال الضفة الغر

   .محمد عباهرة قتل برصاص جنود اسرائيليين بينما كان في حقل زراعي في قرية اليامون
  ٢٩/٢/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
      يدفع سكان غزة إلعادة تصنيع المخلفات الحصار .٣٨

،  أخرىباتت مخلفات الورش الصناعية والمنازل هدفا إلعادة التصنيع والتشغيل مرة: غزة–أحمد فياض
وتنتشر في شوارع غزة مشاهد أصحاب  .في مواجهة الحصار الذي فاقم معاناة الفلسطينيين بقطاع غزة

العربات تجوب األحياء والضواحي بحثاً بين السكان عن المقتنيات واألجهزة الكهربائية وغيرها من 
عرف بالخردة التي يعاد وبينما يفضل البعض ما ي .الحاجيات التي فقد أهلها أي فرصة إلعادة إصالحها

بيعها بأسعار أعلى، هناك من أرباب األسر الفقيرة من يفضل البحث عن المخلفات البالستيكية والمعادن 
ويتركز  .وذلك لتوفير لقمة العيش، وغيرها، بين أكوام القمامة وأماكن تجمعها بالطرقات وأزقة األحياء

والقضبان الحديدية واألواني المنزلية التالفة عمل جامعي الخردة على البحث عن القطع والصفائح 
المصنوعة من النحاس واأللمنيوم، وقطع غيار الثالجات والغساالت المنزلية التالفة، وغيرها من بقايا 
األثاث المصنوعة من الخشب والبالستيك، وقائمة طويلة أخرى من قطع غيار السيارات ومخلفات ورش 

 .تصيانة إصالح الماكينات والمركبا
 ٢٨/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

 
  ال نسيان وال غفران: كفر قاسم تحيي ذكرى المجزرة .٣٩

 لالعتراف بمجزرتها في كفر قاسم التي "إسرائيل"جدد أهالي كفر قاسم دعوتهم  : وديع عواودة- حيفا 
ر تصادف اليوم األربعاء ذكراها الثانية والخمسين، وسيتم إحياؤها بمسيرة شعبية وبوضع أكاليل الزهو

وكانت اللجنة الشعبية في مدينة كفر قاسم داخل  .على أضرحة الشهداء وتالوة الفاتحة على أرواحهم
 قد بعثت األسبوع الماضي بمذكرات إلى الرئيس االسرائيلي ورئيس الحكومة المؤقتة ٤٨اراضي ال ،

ؤوليتها عن والوزراء أكدت فيها استنكارها لدأب المؤسسة الحاكمة على التهرب من االعتراف بمس
” الخليج“وشدد رئيس اللجنة عالء عيسى في تصريح ل  . مدنياً فلسطينيا٤٦ًالمجزرة، التي راح ضحيتها 

تتهرب عاما تلو العام من مسؤوليتها عما اقترفته بحق األهالي العزل، موضحا أنه ال ” إسرائيل“أمس أن 
 طالب حقوق مادية،وما يريده أهالي حتى يعاد الحد األدنى من الحق وأضاف لسنا” نسيان وال غفران“

  .بالمجزرة” إسرائيل“كفر قاسم أن تقر 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

 
  في رام اهللا تناقش تجربة العمل الصحافي داخل سجون االحتاللورشة .٤٠

روى عدد من األسرى المحررين وقائع تتعلق بالصحافة االعتقالية والحياة : سائد أبو فرحة - رام اهللا 
التجربة الصحافية للمعتقلين الفلسطينيين في "حتالل، وذلك خالل ورشة عمل حول داخل سجون اال

وقال . نظمها معهد رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان في مقره برام اهللا، أمس" السجون اإلسرائيلية
الصحافي عاطف سعد، إن تجربة الصحافة االعتقالية مميزة، رغم التباين الجلي بينها وبين الصحافة 

 .عتياديةاال
 ٢٩/١٠/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،
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   إلنقاذ أسير فلسطيني من العزلمناشدة .٤١

من مخيم بالطة، شرق مدينة )  عاما٣٦ً(ناشدت عائلة األسير عالم احمد كعبي  : أمين أبو وردة- نابلس 
نابلس في الضفة الغربية المؤسسات الراعية لحقوق اإلنسان ، التدخل والضغط على سلطات االحتالل 
لوقف معاناة ابنهم، الذي تستهدفه إدارة السجون اإلسرائيلية بعزله في سجن بيت ليد المخصص لالسرى 

لبوسطة وهي سياسة التنقالت التي تلجأ اليها ادارة مصلحة السجون ضد hالمدنيين كما وتعاقبه بعقاب 
  .ابنهم، حيث يتوجهون لزيارة ابنهم فتقوم ادارة السجون بإبالغهم بأنه منقول

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  
  تمنع مجدداً دخول المالبس واألحذية إلى سوق القطاع"إسرائيل": غزة .٤٢

بحث المجلس التنسيقي للقطاع الخاص خالل اجتماع عقده، أمس، في مقر االتحاد العام  :حامد جاد
عابر، للصناعات بمدينة غزة االنعكاسات المترتبة على محدودية كمية ونوعية السلع الواردة عبر الم

واآلثار المترتبة على امتناع الجانب اإلسرائيلي عن تزويد القطاع بكمية االسمنت التي كان من المفترض 
وأوضح علي الحايك نائب رئيس  .ضخها خالل نحو ثالثة أسابيع أغلق فيها معبر المنطار الشهر الحالي

القطاع بالمالبس واألحذية جاء أن رفض الجانب اإلسرائيلي تزويد سوق " األيام"االتحاد في حديث لـ 
متزامناً مع ما تعانيه أسواق غزة من نقص حاد في المالبس واألقمشة الشتوية، إضافة إلى تزامن هذا 
اإلجراء غير المبرر مع استعدادات السوق لتلبية احتياجات المواطنين من مالبس وأحذية قبل حلول عيد 

م يضخها الجانب اإلسرائيلي عبر معبر المنطار خالل وبين الحايك أن كمية االسمنت التي ل .األضحى
نحو أربعة أسابيع من الشهر الحالي بسبب إغالق المعبر تقدر بنحو ثمانية آالف طن، الفتاً إلى أن الكمية 

 طن، ما تسبب في توقف شبه كلي ١٦٠٠التي سمح بدخولها خالل األسبوع الماضي لم تتجاوز أكثر من 
لبالط المحددة التي تمكنت خالل األشهر الثالثة الماضية من استئناف عملها لمصانع ومعامل الطوب وا

وتطرقت مؤشرات أداء المعابر إلى الزيادة النسبية التي طرأت  %.٢٠جزئياً بطاقة تشغيلية ال تزيد على 
قدرت " ناحل عوز"خالل األيام الثالثة الماضية على كمية الغاز الواردة إلى القطاع عبر الشجاعية معبر 

 طن يومياً فيما لم تطرأ أية زيادة تذكر على كميات السوالر ٣٠٠خالل هذه الفترة بما يزيد على 
 .والبنزين الواردة عبر المعبر ذاته

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،
    

  االستيطان غير مشروع ويهدد عملية السالم: األردن  خارجيةوزير .٤٣
ير الخارجية صالح الدين البشير أن االستيطان في القدس         اعتبر األردن بلسان وز   :  جهاد المنسي  -عمان

والضفة الغربية غير مشروع ويهدد عملية السالم في الشرق األوسط، واعتبر البشير، الذي كان يتحـدث       
للجنة الشؤون العربية والدولية النيابية خالل لقائه بهم أمس بمجلس النواب، أن خريطة الطريق نـصت                

 .ان اإلسرائيلي في القدس والضفة وإزالـة كافـة المـستوطنات العـشوائية            صراحة على وقف االستيط   
واستذكر أن األردن ذهب سابقا إلى محكمة العدل الدولية إلصدار قرار يوقـف بنـاء جـدار الفـصل                   

طـرح فـي    وبين أن الملك عبداهللا الثاني       .العنصري، وان المحكمة أصدرت قرارا مؤيدا لهذه المطالبة       
ميركا الجنوبية اكتسبت أهمية خاصة، كافة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية،           لدول في أ  زيارته  

وضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيد الحقوق للشعب الفلـسطيني، وتكـون قابلـة للحيـاة                 
   .وعاصمتها القدس الشرقية

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 
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  اللبنانيةمياه المؤشر على األطماع في :  صلوخ..نيجنود إسرائيليون يجتازون ضفةالوزا .٤٤
اجتازت قوة اسرائيلية قوامها خمسة جنود، صباح أمس، الخط االزرق في منطقـة الغجـر               : مرجعيون

الوزاني، باتجاه مضخة الغجر القائمة على الضفة الشرقية لنهر الوزاني ضمن األراضي اللبنانيـة، فـي                
 وسير الجيش اللبناني في المقابل دوريات مكثفة له في المنطقة، ترافقت مع             .انتهاك جديد للسيادة اللبنانية   

ودان وزيـر   . كما حضر إلى المكان فريق مـن المـراقبين الـدوليين          . دوريات معززة للكتيبة اإلسبانية   
انتهاكا سـافرا للخـط االزرق      »الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، هذا االعتداء االسرائيلي، واعتبره         

وطالـب الـوزير    .  ومؤشرا الى االطماع االسرائيلية في المياه اللبنانية       ١٧٠١ادة اللبنانية وللقرار ،   وللسي
صلوخ المراجع الدولية المولجة بهذا الشأن بالقيام بما يلزم لردع اسرائيل عن اعتداءات كهذه وإلزامهـا                

  . ١٧٠١تنفيذ القرار 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨السفير 

 
  هود المصالحةسنعاقب من يعرقل ج: عمرو موسى .٤٥

قال األمين العام لجامعة الدول :  صالح جمعة- القاهرة : ٢٩/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط ذكرت صحيفة
إن وصف الرئيس االسرائيلي شيمعون بيريز للمبادرة العربية بأنها غامضة ال : "العربية عمرو موسى

ومة اإلسرائيلية لتأجيل القبول ، معتبراً أن التعلل بظروف تشكيل الحك"توحي بأن إسرائيل قَبِلَتْ بها
ان بيريز لم يقبل بالمبادرة العربية خالل لقائه مع الرئيس : "وقال موسى. بالمبادرة نوعا من المراوغة
إن بيريز تحدث عن روح المبادرة، يريد أن يخرج روحها أو : "وأضاف". حسني مبارك بشرم الشيخ

  ". بالعربي يطلع روحها
إن الجامعة العربية تقف على مسافات متساوية من جميع "سطينية قال موسى وفي مسألة الخالفات الفل

فكلهم فلسطينيون، وباب الجامعة مفتوح .. وال نفرق بين حماس وفتح أو غيرهما . الفصائل الفلسطينية
وأضاف موسى، في تصريحات عقب استقباله الرئيس ". لهم، وأرحب بزيارتهم حينما يقررون ذلك

أن قرار وزراء الخارجية العرب بمعاقبة من " عباس له بقصر األندلس بالقاهرة، الفلسطيني محمود
يعرقل جهود المصالحة المصرية ليس المقصود به حماس كما يشير البعض، إنما المقصود به كل من 
يعوق، والتعويق مسألة سننظر فيها وليست عملية مقررة مسبقا وهذا القرار ليس تهديدا، فهو موقف 

وردا على سؤال حول استقباله لعدد من الفصائل الفلسطينية خالل ". إنقاذ القضية الفلسطينيةلمحاولة 
ربما تكون لدى حماس وجهة نظر، "وجودها في القاهرة مؤخرا ليست من بينها حماس، قال موسى 

ولكنني أرى أن حماس فصيل رئيسي، ومن المهم أن نسمع وجهة نظره وأنا ينْقَْل لي وجهات نظر 
وموقفي لن يتغير بحضورهم أو عدم حضورهم، فحماس مثلها مثل فتح لها موقف .. فصائل المختلفة ال

  ".معين وهذه المواقف نأخذها في االعتبار على طريق المصالحة التي تشرف عليها مصر
 الواليات المتحدة واالتحاد  دعا موسىأن: ٢٩/١٠/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، وأضافت صحيفة 
 بأن المبادرة تضمن حال منصفاً "إسرائيل"ين إلى اتخاذ موقف حازم من أجل إقناع األوروبي والص

  .للجميع، وان العرب على استعداد للسالم باستمرار
  
 مصر تدعو الى ضغوط دولية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية .٤٦

رائيلية في رحبت وزارة الخارجية المصرية بتقرير دولي أدان االنتهاكات اإلس : أحمد ربيع-القاهرة 
األراضي العربية المحتلة وخاصة تلك التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني والتي اعتبرتها مصر تعرقل 

وأكد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، ضرورة حث جميع الدول األعضاء . أي جهود للحل السلمي
عها إلى وقف هذه لدف" إسرائيل"في المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياتهم وممارسة ضغوط على 

وقال المتحدث الرسمي، إنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتجاهل . االنتهاكات الجسيمة والمنهجية
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المجتمع الدولي وجود ووقوع هذه االنتهاكات الموثقة والتي هي محل إدانة قاطعة من جانب منظمات 
التشكيك أو الطعن في تقاريرها أو وصم حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، معتبرا أن هذه اآلليات ال يمكن 

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن أوضاع حقوق اإلنسان المتدهورة في . عملها بالتسييس أو عدم الحيادية
األراضي الفلسطينية المحتلة تفرض على جميع الدول التخلي عن االزدواجية في التعامل مع قضية 

  .حقوق اإلنسان في مختلف مناطق العالم
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ قطر، الشرق،

 
  حجز دعوى ضد مبارك وانتقادات مصرية لمنع وفد دولي من الوصول إلى غزة  .٤٧

قررت الهيئة القضائية بمجلس الدولة المصري، أمس، حجز دعوى نشطاء مصريين ضد : القاهرة
الرئيس حسني مبارك ووزيري الداخلية والدفاع بسبب منع تحرك قافلة شعبية كانت تهدف لكسر 

وكان . تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم/  نوفمبر١١المفروض على قطاع غزة، إلى جلسة الحصار 
قد أقاموا طعنا على إجراءات " الحملة الشعبية لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة" من نشطاء ٢٥

  . اتخذتها الحكومة المصرية وكان من شأنها منع انطالق القافلة باتجاه غزة
قدم النائب عن جماعة اإلخوان المسلمين محمد البلتاجي بسؤال عاجل إلى رئيس من ناحية أخرى ت

الحملة "أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط حول أسباب منع السلطات المصرية لـ .الحكومة د
والتي تضم عشرات النواب األوروبيين من الوصول إلى القطاع عبر " األوروبية لرفع الحصار عن غزة

واستنكر البلتاجي بشدة منع السلطات المصرية للوفد البرلماني األوروبي من الوصول إلى . رفحمعبر 
غزة، في وقت سمحت وال تزال تسمح لنواب أمريكان بالوصول إلى حدود غزة للتأكد من هدمها 

  .لألنفاق
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

   
   تعتقل ثالثة فلسطينيين داخل نفق وتكتشف نفقين آخرين مصر .٤٨

 إن أجهزة األمن بشمال سيناء اعتقلت في بداية ،قالت مصادر أمنية مصرية:  شادي محمدش،ريالع
األسبوع الجاري ثالثة مهربين فلسطينيين فور خروجهم من نفق على الحدود بين مصر وغزة فيما 

ق  تم ضبط كميات كبيرة من لعب األطفال داخل النفهنأ ،وقالت المصادر .ضبطت نفقين آخرين للتهريب
وتابعت أن دورية أمنية مصرية كانت تقوم بعملية تمشيط  .كانت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة

وقالت إنه لم يتم ضبط أي مشتبه  .روتينية للحدود بين مصر وغزة عثرت على نفقين آخرين للتهريب
حول األنفاق وأضافت أنه تم فرض طوق أمني . بهم بجوار النفقين أو بضائع كانت في طريقها للتهريب

  .الثالثة لحين سدهم في وقت الحق
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨العرب، قطر 

  
   إسرائيلي على خلفية مناورات مصرية في سيناء-توتر مصري  .٤٩

 امس، رسمياً لدى ،"إسرائيل" اإلسرائيلية على خلفية احتجاج - توترت العالقات المصرية : القاهرة
ية في شبه جزيرة سيناء من دون تنسيق بين مصر، على إجرائها مناورة العاشر من رمضان العسكر

 محمد بسيوني، "إسرائيل"أكد الخبير في الشؤون اإلسرائيلية، وسفير مصر السابق لدى  و.قيادتي الجيشين
 اإلسرائيلية، وأنها - أن المناورات العسكرية المصرية األخيرة لم تكن خرقاً لمعاهدة السالم المصرية 

فاً أن المعاهدة لم تنص على أي قيود خاصة بإجراء المناورات، ولكنها جرت وفق قواعد المعاهدة، مضي
  .حددت حجم القوات المصرية في سيناء
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 أن االحتجاجات اإلسرائيلية في سيناء، ليست إال ورقة من بين أوراق االنتخابات ،وأضاف بسيوني
  .اإلسرائيلية التي بدأت معركتها مبكراً

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 
  
  في اجتماع المتوسط حول معاناة الفلسطينيين" إسرائيل" والعرب متبادلة بين هاماتات .٥٠

 دولة مطلة على البحر المتوسط لعقد اجتماع ٣٨وجهت المملكة االردنية دعوة لبرلمانات : أحمد عامر
  .استثنائي لمناقشة أزمة النواب الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات االسرائيلية

ختامي ليشهد مشادات ومواجهات بين الوفود العربية، خاصة الوفد المصري والوفد وجاء اليوم ال
المواجهات وقعت بين رئيس الوفد االسرائيلي الذي يشغل منصب نائب رئيس الكنيست . االسرائيلي

عندما زعم في كلمته المعقبة على أحاديث الوفود العربية ان الوفود العربية جاءت الى االجتماع من أجل 
، ولم تأت من أجل الحوار، كما زعم أيضا أن السلطات المصرية "اسرائيل"لدعاية والقاء االتهامات على ا

  ". اسرائيل"بيدها فك الحصار عن غزة وليس 
وتصدى له النائب محمد ابو العينين رئيس الوفد المصري قائال ان السلطات المصرية فتحت معبر رفح 

المعبر هو المتنفس الوحيد لها ودخل الى مصر المرضى والعجائز اكثر من مرة تخفيفا عن غزة، وكان 
وغيرهم وكانت له نتائج واضحة على القطاع نافيا مزاعمه بان الوفود العربية جاءت من أجل الدعاية، 

لم تف بتعهداتها والتزاماتها وانها تستهلك المزيد من الوقت لبناء المزيد " اسرائيل"وانما جاءت لتؤكد ان 
  . ستوطنات واغتصاب االراضي الفلسطينيةمن الم

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨األهرام، 
  
  غزة  قناة الحكمة الفضائية على خلفية حملة نفذتها حول رفع الحصار عنإغالق :مصر .٥١

قامت السلطات المصرية، أمس األول، باغالق قناة الحكمة الفضائية ذات  : حسام أبو طالب-القاهرة 
. وقامت بقطع البث فجأة دون إعالم أي طرف أو مسؤول بالقناةالتوجه اإلسالمي دون سابق انذار، 

وأعرب المهندس وسام عبد الوارث رئيس مجلس القناة، عن اعتقاده بأن حملة بثتها القناة منذ فترة لدعم 
ونصح مسؤول بارز . الشعب الفلسطيني والمطالبة بفتح معبر رفح قد تكون سبباً مباشراً إلغالق القناة

رية لألقمار الصناعية ادارة القناة، بعدم بذل الجهد والمال في محاوالت يائسة إلعادة بالشركة المص
لن يسمح لكم بأي حال باستئناف البث نهائياً : الفضائية للعمل مجدداً، وقال لرئيس مجلس ادارة الحكمة

 الحكومات وكانت القناة قد تبنت حملة أخرى مناصرة للمسجد األقصى ودعت. إمتثاالً لتعليمات عليا
  .العربية والشعوب بالتدخل لحمايته من المخططات اإلسرائيلية الرامية لتدميره

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   بريطاني على االستيطان اإلسرائيليحتجاجا .٥٢

نقال عن وكاالت، أن الوزير البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الخليج، نشرت 
المعترف بها دوليا " إسرائيل"على وقف بناء المستوطنات خارج حدود " سرائيلإ"أفريقيا بيل رامل، حض 

  .إلفساح المجال لقيام دولة فلسطينية مستقلة
عمان، أن الوزير البريطاني أكد على مراسلها من  ماضي عيسى عن ٢٩/١٠/٢٠٠٨ الدستور واضافت

بقاء القدس عاصمة للدولتين كما يجب الوصول الى حل الدولتين اللتين تتعايشان جنبا الى جنب بسلم مع 
وعبر من جهة أخرى عن . أيضا أن يكون هناك تسوية عادلة ومقبولة لقضية الالجئين المعترف بها

أما . موقف بلده الواضح من عدم جواز القيام بأي تغيير أحادي الجانب في المناطق المقدسة في القدس
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 موقف حكومته لم يتغير من حماس والذي يشترط حول اشراك حماس في المفاوضات الجارية، فأكد أن
  .التزامها بنبذ العنف والقبول بالتسوية السلمية

 
  الواليات المتحدة ملتزمة بإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية : جاك والس .٥٣

 ستظل الواليات المتحدة ملتزمة بإنهاء االحتالل"قال القنصل األمريكي العام جاك والس : القدس المحتلة
وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسالم مع إسرائيل، وهذا الهدف وضعته اإلدارة األمريكية الحالية، وأنا على 

  ".ثقة أنه سيظل قائما بغض النظر عمن سيفوز باالنتخابات في األسبوع القادم
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

 
  لشعب الفلسطينيممثل كوريا الجنوبية يؤكد التزام بالده بدعم التنمية االقتصادية ل .٥٤

قال ممثل كوريا الجنوبية لدى السلطة الوطنية ون صب بارك، خالل محاضرة القاها في :  وفا-نابلس 
جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، ان بالده ماضية في دعم االقتصاد الفلسطيني بكافة المجاالت 

االقتصادية للشعب الفلسطيني إلحالل الممكنة من أجل النهوض به وتطويره، وأنها ملتزمة بدعم التنمية 
 مليون دوالر على مدى ٢٠االلتزام بدعم السلطة عبر دفع مبلغ  كما أكد .السالم في الشرق األوسط

  . ثالث سنوات
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،

  
  العدالة في الضفة الغربية قد تستغرق دهرا:  أوروبيةدراسة .٥٥

.  الى أن وتيرة العدالة بطيئة في النظام القضائي الفلسطينيخلصت دراسة لالتحاد االوروبي: رام اهللا
 عاما حتى تنتهي ١٤وأوضحت أن القضايا تستغرق في المتوسط في المحاكم الجنائية في الضفة الغربية 

 وهو رئيس برنامج جديد لالتحاد االوروبي لتعزيز نظام العدالة ،كريستوف لوكيتسوأشار . تماما
 ألف قضية مدنية وجنائية ٦٠اكم الفلسطينية في الضفة الغربية وحدها تواجه ، الى أن المحالجنائية

 في المئة من ٩٠وبين ان زهاء . متراكمة بما في ذلك نحو أربعة االف قضية لجرائم أشد خطورة
  .السجناء في الضفة الغربية لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨رويترز 
  
 حدث قسماً لضمان سالمة إجراءات االعتقال والمحاكمةبعثة الشرطة األوروبية تست .٥٦

قال رئيس بعثة الشرطة األوروبية في األراضي الفلسطينية كولين سميث، إن نقاشات : حسام عز الدين
مكثفة تجرى بين االتحاد األوروبي والجانب الفلسطيني من أجل اختيار المكان والزمان المناسبين لبناء 

  .فلسطينية مخصص الحتجاز مرتكبي الجرائم الجنائيةسجن جديد في األراضي ال
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،

 
 
   تريليونات دوالر ١٠بنك انكلترا يقدر خسائر االقتصادات الدولية بنحو  .٥٧

 ١٠قدر بنك انكلترا حجم الخسائر التي تحملتها االقتصادات الدولية بسبب االزمة المالية، بنحو : لندن
س الناتج العالمي السنوي، في حين تجاهلت الصين ودول الخليج الرد على اقتراح تريليونات دوالر سد

 الذي يرعاه "صندوق االنقاذ المالي"رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لزيادة مساهماتها وتمويل 
  .  بليون دوالر٢٥٠صندوق النقد الدولي، وتصل مخصصاته الى 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
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  والفيتو األمريكي لم يعد موجوداً.. ك توافق دولي حول الوساطة المصريةهنا: أبو مرزوق .٥٨

في » حماس«سببه األساسي تجارب » الرزمة«أكد الدكتور موسى أبو مرزوق أن اتفاق : حمزة حيمور
تم التوافق في اتفاق القاهرة على ثالث قضايا «مضيفاً أنه . الساحة الفلسطينية مع ما كان يتم االتفاق عليه

هذه القضايا مضى منها مباشرة قضية التهدئة، ولم يتم التطرق لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى .. اسيةأس
بكل عزيمة و نية إلنجاح الحوار ألن هذه «وشدد أبو مرزوق على أن حماس تذهب إلى الحوار . »اآلن

منظمة التحرير إن «: وبما يخص منظمة التحرير، قال أبو مرزوق. »مصلحة مطلقة للشعب الفلسطيني
وفيما يلي نص . »ال بد من إعادة بنائها وتطويرها وجعلها منظمة تمثل كافة شرائح الشعب الفلسطيني

  :الحوار
ما هي المالحظات التي قدمتها حركة حماس فيما يتعلق بمسودة الرؤية المصرية إلنهاء االنقسام : السبيل

  الفلسطيني؟
خص الرؤية المصرية لما دار من حوارات بين مصر  الورقة التي وصلت الحركة هي مسودة تل- 

. ومختلف الفصائل، هذه المسودة المفروض أن تكون قاعدة للحوار حتى يتم التوصل إلى البيان النهائي
وأعتقد أنها اآلن بين أيدي المسؤولين المصريين وسيتم . نحن قدمنا مالحظات متعلقة ببنود هذه الورقة

  .ن هناك اجتماع شامل حولهاالتحاور الثنائي قبل أن يكو
  هل هناك تحفظات لدى حركة حماس بما يتعلق بالصيغة النهائية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟: السبيل

 ليس هناك من مجال للحديث عن ما تم مخاطبة الجانب المصري فيه عبر وسائل اإلعالم ولكن موقفنا - 
ل هو موقف وطني لجميع الفصائل بأن منظمة من منظمة التحرير معروف، وليس موقفاً خاصاً بحماس ب

  .التحرير ال بد من إعادة بنائها وتطويرها وجعلها منظمة تمثل كافة شرائح الشعب الفلسطيني
هناك عنوان اسمه منظمة التحرير؛ يتحدث أصحاب هذا العنوان عن أن المنظمة تمثل الشعب الفلسطيني، 

ون أن يكون لها هذا الرصيد داخل الشعب الفلسطيني في وهي في الحقيقة تستخدم استخدامات سياسية بد
  .شرائحه المختلفة

  ما هي فرص نجاح الحوار، وهل لديكم مؤشرات جدية حول إمكانية نجاح الحوار؟: السبيل
 نتمنى أن يكون هذا الحوار ناجحاً وسنذهب بكل تأكيد بهذه العزيمة وهذه النية ألن هذه مصلحة مطلقة - 

  . بأن يتم التوافق وأن يكون هناك وحدة للصف الفلسطينيللشعب الفلسطيني،
متكاملة وهذا من شأنه » رزمة« بأنكم تصرون على اتفاق يتم في -في حماس- البعض يتهمكم : السبيل

  أن يفشل الحوار، ما موقفكم من هذا؟
. نا نتفق عليه على العكس من ذلك؛ اتفاق الرزمة سببه األساسي تجاربنا في الساحة الفلسطينية مع ما ك- 

هذه القضايا مضى منها مباشرة قضية .  على ثالث قضايا أساسية٢٠٠٥نحن توافقنا في اتفاق القاهرة 
التهدئة، ولم يتم التطرق لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى اآلن، على الرغم من تشكيل آلية واتفاق على 

  .ناهذه التجربة ما تزال ماثلة أمام.. الرؤية بين مختلف الفصائل
ملف تشكيل الحكومة وملف الشراكة : والتجربة الثانية اتفاقية مكة؛ ففي مكة تم التوافق على ثالثة ملفات

مضى ملف تشكيل الحكومة وتم طي صفحة المشاركة السياسية وملف . السياسية وملف منظمة التحرير
ع بشكل أساسي هو أننا نحن نعتقد بأن أحد أسباب تفجير األوضا.. منظمة التحرير، مما فجر األوضاع

والتجارب تقول . هذا أحد أهم األسباب.. لم نتعامل مع بقية الملفات التي تم التوافق عليها في اتفاق مكة
  .إنه يجب أن نتوافق على جميع الملفات وال نتركها حتى ال تكون بذرة تفجير في المستقبل

  !ار ذريعة من أجل التمديد للرئيسهل سيتم التمديد للرئيس عباس؟ البعض يقول إن الحو: السبيل
  . نحن موقفنا واضح، بأنه مع انتهاء الفترة الرئاسية سيكون هذا الموقع شاغراً- 
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وأعتقد أنه إذا بدأت المفاوضات والمباحثات وكانت جدية فستعالج الكثير من الخالفات في الساحة 
ال الحوار، بال شك سيكون هذا الموضوع ولكن إذا كان هناك نوايا بعدم التوافق وإرادة بإفش. الفلسطينية

  .نتائجه سلبية على الواقع الفلسطيني وسيشمل الرئاسة
  هل أعطت أمريكا الضوء األخضر من أجل الحوار، أم أن الفيتو األمريكي ما زال مستمراً ؟: السبيل

وفي الوقت  نحن نعيش في فترة تغيرات على المستوى الوطني والمستوى اإلقليمي والمستوى الدولي، - 
الحاضر ال شك أن هذا له انعكاسات مباشرة على الموضوع الفلسطيني، وهذه االنعكاسات ليست فقط 

. في أفغانستان» طالبان«على الموضوع الفلسطيني، فلقد سمعنا بأن هناك من يدفع باتجاه حوار مع 
ت كثيرة ومن هذه هناك تغيرا.. وهناك من بدأ يطوي ملف التهديدات العسكرية التي تواجه إيران

  .التغيرات ما يمس الساحة الفلسطينية
وأعتقد بأن هناك توافقا دوليا حول الوساطة المصرية، وبالتالي فإن الفيتو لم يعد موجوداً على الحوار 

 الفلسطيني، وهذا واضح من مقابلتي للسفير الروسي، وتأييده لهذا الحوار ودعم روسيا لهذا - الفلسطيني
ة إلى مانقل للسيد خالد مشعل في ما يتعلق برسالة شفوية إلى أحد الساسة العرب من الحوار، باإلضاف

وإن كانت عبارات مقتضبة .. كونداليزا رايس التي تتحدث عن التغيرات وتتحدث عن الحوار الجاري
  .وقصيرة ولكنها رسالة واضحة بأن الجهد المصري هو مغطى دولياً وإقليميا

  ؟»طالبان«، كما يجرى اآلن مع »حماس«كا تريد فتح قنوات حوار مع باعتقادك هل أمري: السبيل
ولكن إن أراد . الموضوع مختلف ولكن ذكرت هذه النقطة لإلشارة للتغيرات التي تحدث في العالم- 

األمريكان التحاور مع حماس أم لم يريدوا، ففي النهاية ليس لهم مناص إال التعامل مع المسألة الفلسطينية 
  .حماس حقيقة ال يمكن ألحد أن يقفز من فوقها وال يمكن للنظام األمريكي أن يتجاهل وجودهابواقعية، 
يبدو أن االحتالل يريد تمديد التهدئة، ما موقفكم من التهدئة خصوصاً أن الكثير من المحللين : السبيل

  يرون أن االحتالل كان المستفيد األكبر منها؟
نية وبالتالي تم إداراتها بشكل وطني شمل كل الفصائل المعنية بهذا التهدئة كانت بنفس القدر حاجة فلسطي

: األمر، فوافقت كل الفصائل على الدخول في موضوع التهدئة وكانت تشمل موضوعين أساسيين
الموضوع األول وقف كافة أشكال العدوان، والقضية الثانية فتح المعابر بين قطاع غزة والكيان 

  .الصهيوني
فإنه ال شك هناك التزام صهيوني بهذا البند مع بعض التجاوزات ونحن جمعنا هذه في البند األول 

أما . التجاوزات ودفعنا بها للوسيط المصري في آخر لقاء وهي تجاوزات متعددة في البر والبحر والجو
القضية الثانية فهي قضية المعابر وهي المشكلة التي نواجهها في الوقت الحاضر، حيث إن العدو 

  .يوني لم يف بأي من التزاماته التي تم التوصل إليها مع الجانب المصري فيما يتعلق بفتح المعابرالصه
سنتعامل .. ليس هناك قرار باستمرار التهدئة كما أنه ليس هناك أي توجه ستتخذه الحركة بشكل منفرد

  .مع هذا الموضوع بشكل وطني
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨السبيل األردنية 

  
   و أهود أولمرت بين خالد مشعلمقارنة .٥٩

  فايز أبو شمالة. د
وراء ' خالـد مـشعل   '، فـإن    'محمود عباس ' لو سلمنا بمنطق الرئيس الفلسطيني    : قال محدثي من حماس   

وهـو وراء وفـاة عـشرات       . كيلو مترا مربعا، مساحة قطاع غزة     ] ٣٢٠[على مساحة   ' حماس'سيطرة  
 وتدمير مقرات األجهزة األمنية فـي قطـاع         الفلسطينيين جراء االقتتال الداخلي، وإصابة المئات بجراح،      

غزة، وتهجير المئات من الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية، واعتقال عشرات الفلـسطينيين فـي                
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، وهو وراء التقسيم الجغرافي، والسياسي للقضية الفلسطينية، وهو الذي يحتجـز مليـون              'حماس'سجون  
  . اإلسالميةونصف فلسطيني في غزة رهائن لمشروع اإلمارة

رئيس وزراء الدولة العبرية التـي اغتـصبت كـل          ' أهود أولمرت 'ولكن  : أضاف محاوري من حماس   
سبعة وعشرين ألف كيلـو     ] ٢٧٠٠٠[فقط من مساحتها البالغة     ' ١,٢فلسطين، وال يمثل قطاع غزة سوى       

ا مئـات ألـوف     زعيم القتلة الذين شربوا دم عشرات أالف الفلسطينيين، وجرحو        ' أولمرت'متر مربع، و  
الفلسطينيين، وما زال رجاله اليهود يقتلون، ويجرحون، ويعتقلون أكثر من عشرة أالف سجين فلسطيني،              

، وسـنة   ١٩٤٨المسؤول المباشر عن تدمير مئات القرى، والمدن الفلـسطينية سـنة            ' أولمرت' وجيش  
اليهود هم الذين   ' أولمرت ' نفسه، وأهل ' عباس'التي ولد فيها الرئيس     ' صفد' ، ومن ضمنها مدينة     ١٨٦٧

' أولمـرت 'نفسه واحد منهم، و' عباس'طردوا ماليين الفلسطينيين، وما زالوا الجئين حتى اليوم، والرئيس      
وكيانه وراء مسح فلسطين عن الخريطة السياسية، والجغرافيـة، والتاريخيـة، ويالحـق الفلـسطينيين               

والحواجز، والجدار، ويدوس بدباباتـه علـى عنـق         بالتصفية، والقلع، والقمع، واالستيطان، والحصار،      
  .المقدسات اإلسالمية في القدس، والخليل، ويقيم إمارة يهودية قابلة للتمدد

  أيهما أخطر على العرب، والفلسطينيين، إمارة إسالمية، أم إمارة يهودية؟: قل
 الوطنيـة النبيلـة،     قادراً على كظم غيظه، وكـتم مـشاعره       ' محمود عباس 'فإذا كان الرئيس الفلسطيني     

، بل وتبادل معه القبل، رغم رؤيته للـسكين التـي فـي يـده،               'أولمرت'والتصرف بلياقة دبلوماسية مع     
رغم الفارق الشديد، والبعيـد     ' مشعل'ومشاهدته للدم العربي الذي ما زال يرشح منها، فلماذا ال يلتقي مع             

  .جداً في المقارنة
  :واصل محدثي من حماس قائالً

في بيته، أو في أي مكان يحدده الرئيس، وتـسوية كـل القـضايا              ' عباس'مستعد ألن يلتقي مع     ' مشعل'
' عباس'يربو بنفسه عن زيارة     ' أولمرت' موضع الخالف بين األخوة، بما يخدم الشعب الفلسطيني، بينما          

للقاءات فـي   وقد تمت ا  ' أولمرت'يرحل، وينتقل إلى المكان الذي يحدده       ' عباس'في مقره، وإنما الرئيس     
  .القدس، وما لذلك من دالله سياسية، وفي تل أبيب

خـذني  : رئيسا للشعب الفلسطيني، ومشعل واحد من رعايا الرئيس، ويقول لعباس         ' بعباس'مشعل يعترف   
وأهلـه  ' أولمـرت 'ورجالي جنوداً في جيشك إن كان هدفك تحرير فلسطين، وكلنا تحت األوامر، بينمـا               

أول مهمات  :  الفلسطينيين، وال بدولة لهم، وال بجيش، وال سيادة، ويقول لعباس          اليهود ال يعترفون بحقوق   
' ياسـر عرفـات  'حفظ األمن للدولة العبرية، ويلمح لـه بمـصير الـرئيس الـسابق     : قواتك األمنية هو 

ومحاصرته في المقاطعة، عندما كانت جميع القيادات السياسية، والعسكرية، والشخـصيات التنظيميـة،             
نفسه، يسرحون، ويمرحون، ويتنقلون عبر الحواجز اإلسرائيلية، ويلتقون مـع          ' عباس'، والسيد   والوزراء

ياسر 'اإلسرائيليين، واألمريكيين، يتفاهمون، ويمزحون، وينسقون، إلى أن تمت تصفية الرئيس الفلسطيني            
أليس في ذلك   تحت سمع، وبصر الجميع، ليكون موعظة لكل من تسول له نفسه معاداة إسرائيل،              ' عرفات

مهانة لكل فلسطيني، وتهديد ضمني لكل من يخرج عن النص، أو يغرد خارج السرب، أو يـسبح ضـد                   
  تيار الدولة العبرية؟
، بينمـا   ' عباس'يتكلم اللغة العربية الفصحى التي يفهمها       ' خالد مشعل ': قائال' حماس'أضاف محدثي من    

مستعد للتنـازل عـن     ' خالد مشعل 'و' عباس' مضمونها   يتكلم اللغة العبرية التي لن يدرك     ' أهود أولمرت '
غير مستعد للتنازل عن شبر مـن أرض فلـسطين؛ التـي            ' أولمرت'قطاع غزة في حالة الوفاق، ولكن       

  .صارت أرض الدولة العبرية رغم توقيع عدد من االتفاقات، والمعاهدات مع الفلسطينيين
'  ما بينهما من صراع على الوجود، وال يلتقي مـع            رغم' أهود أولمرت 'مع  ' عباس'فلماذا يلتقي الرئيس    

  الذي يختلف معه في وجهة النظر السياسية؟' خالد مشعل
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اليهـودي الـصهيوني، وال يطالبـه باالعتـذار، وال     ' أولمرت'كل جرائم، وخطايا  ' عباس'لماذا يتجاهل   
  !المسلم العربي؟ ويشترط عليه االعتذار' مشعل' يتجاوز عن أخطاء

  ! الجواب، ولم أجد رداً على محدثي من حماسلقد حرت في
  !ربما غيري يستطيع الرد؟

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  حول الحصار واالنتخابات الفلسطينية .٦٠

  منير شفيق
 مؤتمرا صحافيا فـي رام اهللا، وهـو         ٢٠٠٨،تشرين األول   /  أكتوبر ٢٢عقد ياسر عبدربه يوم األربعاء      

أمـين سـر    '': قرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولقبا آخر       الم'' المستشار السياسي ''يحمل لقب   
، وقد هبط هذا اللقب األخير على اللجنة        )منتهية الصالحية (،  ''اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية    

تي التنفيذية ومنظمة التحرير الفلسطينية بقدرة قادر، وال دور له في الدعوة الجتماعات اللجنة التنفيذية ال              
  .لم تعد تجتمع في عهده

ما جاء في تصريحات ياسر عبدربه في مؤتمره الصحافي ينسف كل معنى لحوارات القاهرة، ومن ثـم                 
كيف يعبر عن اللجنة التنفيذية، أو عن رأي الرئيس الفلسطيني؟ فمن يدقق فيه جيدا، يلحظ أول ما يلحـظ            

  .صاؤها تمامافيه عدائية ال حدود لها ضد حماس، بما يعني أن الهدف إق
مشيرا إلى الحكومتين السابقتين برئاسة إسماعيل      '' ال يمكن تشكيل حكومة تعيد الحصار     ''مثال عندما يقول    

هنية، السيما الحكومة الثانية التي جاءت في أعقاب اتفاق مكة، واعتُبرت حكومة وحدة وطنيـة يرسـل                 
يل وحدة وطنية فلسطينية تضم فـي مـا          إسرائيلية ترفض رفضا باتا تشك     -إحداهما أميركية   : برسالتين

  .تضم حماس، وذلك مع إبداء قناعته بهذه الرسالة، كما يدل تصريحه
والرسالة الثانية بأن هذا رأي الرئيس الفلسطيني يعلنه في مستشاره، وال ينفيه، وال يغسل يديه منه، وهذا                 

 وباسم محمود عبـاس فـي       عكس ما عبر عنه رئيس لجنة التفاوض الدكتور نبيل شعث باسم حركة فتح            
  .القاهرة

وإذا قرأ المرء ما وراء سطور هذا التصريح من حيث عدائيته المطلقة لحماس، أو خضوعه التام لسياسة                 
الحصار الذي تعرض له الشعب الفلسطيني إثر االنتخابات وتشكيل حكومتي إسماعيل هنية، يدرك واحدا              

  .الساحة الفلسطينية وفي ما أريق من دم في االقتتالمن األسباب الرئيسة التي أدت إلى االنقسام في 
ويدرك أيضا أن مثل هذا الخط الذي عبر عنه ياسر عبدربه سيكون مسؤوال عن فشل حوارات القاهرة،                 

فهذا التيار ال يرى الوحدة الوطنية مـا        . من بين أسباب أخرى بالطبع، إذا لم يفد أن تنتهي بوفاق وطني           
، وذلك بدال من موقف فلسطيني موحد يرفض أن         ''ن تشكيل حكومة تعيد الحصار    ال يمك ''دام يسير باتجاه    

يفرض الحصار بسبب اإلرادة الشعبية التي عبرت عنها صناديق االقتراع، بل بدال من موقـف موحـد                 
لكسر الحصار من أجل احترام إرادة الشعب الفلسطيني إن لم يكن من أجل الـسير فـي طريـق دحـر                     

 الصهيونية التي تريد حكومة فلسطينية وانتخابات فلـسطينية،         -السياسات األميركية   االحتالل، وممانعة   
  .وتصريحات فلسطينية على قياسها، وقياس االحتالل واالستيطان وتهويد القدس ومصادرة حق العودة

أن تكون هذه التصريحات تعبيرا عن رأي شخصي فهذا يخصه وحده، وال يستحق الرد عليه، ولكـن أن                  
باعتبار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحتى وهي في حالة غياب أو باعتباره المستشار               يتكلم  

المقرب للرئيس الفلسطيني، فهو أمر يحتاج إلى إيضاح، أوال وقبل كل شيء، من الرئيس نفسه، ثم يحتاج                 
فتح سبقوا في االحتجاج    أن يوضح من قبل كل من يعتبرون أنفسهم حلفاء للرئيس، علما أن عددا من قادة                

  .على ما يعطى من دور لياسر عبدربه وتصريحاته ومواقفه
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جنبـا إلـى    : ''ال يمكن تشكيل حكومة تعيد الحصار     ''على أن األهم الذي يكشف المستور يتمثل في القول          
 ، ألن المخبأ هنا يفهم منه بـأن الكـالم علـى           ''جنب مع إجراء انتخابات عامة للسلطة ولمنظمة التحرير       

إما انتخابات بإقصاء حماس وكل من ال يوافق على البرنامج الذي يعبر عنه             : انتخابات عامة يعني أمرين   
  .ياسر عبدربه، وإما انتخابات مزورة على القياس المطلوب

األمر الذي يعني أن الحديث عن إجراء انتخابات عامة هو ذر للرماد في العيون، ألن إجراء االنتخابـات    
جادة وان تحترم نتائجها بعيدا من كل اقصاء وتزوير وتالعب في النظام االنتخابي، وإال              يتطلب أن تكون    

سيحدث كما حدث في االنتخابات السابقة من انقسام واقتتال في حالة تكشف االنتخابات العامة عن نتـائج                 
  .شبيهة لما حدث في السابقة

تشمل الداخل والخارج، وكانت نزيهة فال أحد       في الساحة الفلسطينية، والسيما إذا كانت االنتخابات عامة         
يستطيع أن يضمن نتائجها أو تأتي مع المقاومة واالنتفاضة ورفض استراتيجية المفاوضات ومـا جـرى      

ف .ت.من مساومات وتنازالت، وهذا يعني أن ما حدث في تجرية انتخابات اليوم سيتكرر على مستوى م               
  .ومجلسها الوطني كذلك

ي يعبر عنه ياسر عبدربه يعني االقصاء من اعداد استمرار االنقسام، ويعنـي عـدم               ولهذا فإن الخط الذ   
  احترام صناديق االقتراع أي االمتثال واالنقسام كذلك، وإال لماذا حدث الذي حدث في السنتين الماضيتين؟

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة الوقت، البحرين، 
  

  بين الحقوق والثوابت وخيارات الحل.. الالجئون .٦١
 المطلق قناةعيدة . د

الحديث عن توطين الالجئين الفلسطينيين ليس بالحديث الجديد بل هو الحديث المتواصل منذ أيام النكبـة                
لقد مورست وتمارس ضغوط على الدول العربية من أجل دفعهـا لتـوطين             ) .. قبل ستين عاماً  (األولى  

تعـددت مـشاريع التـوطين التـي        كما  ): األردن ولبنان وسوريا والعراق   (الفلسطينيين الموجودين فيها    
باعتباره محاولة أمريكية إليجـاد     " جونسون" طرح مشروع    ١٩٥٥ )-( ١٩٥٣فما بين عامي    .. طرحت

فلسطيني في أغوار األردن عبر مشاريع مائية ، بما يؤدي إلـى إسـكانهم ،               ) آالف( ١١٠عمل لحوالي   
يين ، ويصبحوا مـواطنين فـي هـذه         وتوطينهم ، وإيجاد مشاريع إنتاجية لهم ، ويلغى وضعهم كفلسطين         

الذي جوبه بمقاومة ورفـض عنيفـين       " مشروع أيزنهاور  "١٩٥٨ )-( ١٩٥٧تاله في األعوام    . األماكن
القائل بتوطين الفلسطينيين   " كيسنجر"تاله مشروع   .. وتسبب في هزات سياسة عنيفة في المنطقة حينذاك،       

 .في لبنان
ونستذكر فـي هـذا     .. جئين الفلسطينيين بدول الخليج والعراق    وفي الثمانينات كانت محاوالت توطين الال     

في أعقاب حرب الخليج الثانية وفرض الحـصار        (السياق الضغوط األمريكية التي مورست على العراق        
لعقد صفقة يقبل العراق بموجبها توطين الفلسطينيين واالعتراف بالكيان الصهيوني مقابـل رفـع              ) عليه

 خطة أمريكية إسرائيلية تطرح بقـوة لتـوطين وتأهيـل ودمـج الالجئـين               الحصار عنه،، واليوم هناك   
) أمريكية ، إسـرائيلية ، فرنـسية      (منها مشاريع   . الفلسطينيين في أماكن وجودهم الالجئين الفلسطينيين،،     

لتوطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان مقابل حصول لبنان على مساعدات ماليـة سـخية ، بذريعـة أن                  
 الذاتي ال تستوعب كل فلسطينيي الشتات على أن أخطر المـشاريع الراهنـة هـو الـسعي      منطقة الحكم 

ـ    " توطين الفلسطينيين في األردن   "لـ تـارة  " الوطن البديل "تارة ، و  " الخيار األردني "في إطار ما يعرف ب
أي منع فلـسطينيي األردن مـن حـق         " (التوطين السياسي "فخطورتها تأتي من كونها تستهدف      .. أخرى

لحفاظ على هويتهم الوطنية ، وحق التعبير عنها ، وشطب الحقوق السياسية لالجئين ، بمـا فـي ذلـك                    ا
 بما يلغـي حـق      - المتمثل بالمخيم ، والوكالة ، والالجئ        -شطب العنوان السياسي والقانوني لقضيتهم      
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القـرارات العربيـة    العودة باعتباره حقا سياسيا وقانونيا بالمقام األول ، وحق فردي كفلتـه المواثيـق و              
 .والدولية ذات الشأن ، وال يملك أحد التنازل عنه

التي سـتتكون مـن شـرق       (،  "  الفلسطينية الهاشمية  -المملكة األردنية   "وفي هذا السياق يطرح مشروع      
لتقوم بتوطين الجئي الضفة ، والجئي لبنان       ) األردن وبقية من جزر معزولة من أراضي الضفة الغربية        

فـي قـسم مـن الـضفة        " دولة فلسطينية مؤقتـة   " بأن التمهيد لهذا الحل ربما يبدأ بإقامة         علماً. وسوريا
، في  " القدس العربي "على ذمة   ". ( الفلسطينية الهاشمية  -بحيث تنضم الحقاً إلى المملكة األردنية       "الغربية

 ).٢٠٠٨ تموز ٤
 رئـيس الـسلطة الفلـسطينية       وما يعزز القول بأن هذا المشروع هو األخطر على األردن فيتمثل في أن            

.. وآخرين يتصدرون ملفات التفاوض في قضايا الحل النهائي متورطون في مخططات جديدة للتـوطين               
ال يرى مانعاً في أن تمـنح       "ويكفي اإلشارة إلى تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية التي يقول فيها بأنه            

 ١٩٤٨عودة الالجئين إلى فلسطين المحتلة سنة       "أن  وقوله ب .. الدول العربية الجنسية لالجئين الفلسطينيين    
،، يالحظ من المشاريع المطروحة وسياقاتها التاريخية والـسياسية واالقتـصادية           ".. نهاية اسرائيل "تعني  

فكلما ازدادت حدة الورطة األمريكية كلما ارتفعت       .. تساوقها طردياً مع تفاقم التورط األمريكي في العالم       
ونظراً ألن الورطة األمريكية اليوم هي األشد على الواليـات المتحـدة            .. ملف المعقد   الحرارة في هذا ال   
حيث برزت قـوى دوليـة      (والسياسية  ): حيث التورط في أوحال العراق وأفغانستان     (بأبعادها العسكرية   

كيـة  واألخالقية حيث تتـردى الـسمعة األمري      ): جديدة تنازع الواليات المتحدة تربعها على إدارة العالم       
بالكذب والخداع والتضليل ناهيك عن الوحشية،، وعليه فإن الخطورة في مشاريع التـوطين المطروحـة               

يهوديـة  " علـى شـعار      - غير المسبوق    - أمريكي   -اليوم تأخذ بعداً جديداً من خالل اإللحاح الصهيو         
تـوراتي فـي    فـي خطابـه ال    " جورج بوش "وأكده  .. الذي طرح بقوة على العرب في أنابوليس        " الدولة

الذي تمارسه الدولة العبرية للتخلص من الشعب الفلسطيني علـى  " التهجير"فشرعن من خالله   .. الكنيست
تجاوبـاً مـع أصـوات وسـيناريوهات        : أرض فلسطين التاريخية بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة          

ـ     .. أمريكية كمـا شـرعن    ".. ل الجـوار  ترحيل الفلسطينيين إلى دو   "وتجاوباً مع مناداة أحزاب يهودية ب
من قتـل وتجويـع     (االنتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني التي تمارسه سلطة االحتالل الصهيوني           

 حتى فاقت نسبة أعداد األسرى لدى هذا الكيان جميع األرقام العالميـة         -وحصار وتدمير وطرد واعتقال     
ك من ممارسات وحـشية لـدفع هـذا         وإلى ما هنال  ..  ومصادرة وقطع األرزاق وتضييق سبل العيش      -

 ،،) يصب في هذا االتجاه- وغير عكا -فما جرى ويجري في عكا . (الشعب إلى الهجرة قسراً وطوعاً
إن التصعيد في الضغوط واإللحاح على حل مشكلة الالجئين ولد مخاوف أردنية حقيقية مـن ترتيبـات                 

يخشى األردن من أن فرض اإلدارة المصرية       فاألردن بدأ   .. يجري طبخها في دوائر أمريكية وإسرائيلية     
على قطاع غزة ، سيؤدي بالضرورة إلى فرض اإلدارة األردنية على ما يمكن أن يتبقـى مـن الـضفة                    

بحيث يتولى األردن دوراً أمنيا وإداريا مباشرا في الضفة الغربية يفضي في نهاية المطاف إلـى      : الغربية
الخيـار  "ولعل ما يؤجج المخاوف األردنيـة هـو أن يفـتح            . إلحاق السكان باألردن ، من دون األرض      

رفـضه القـاطع لهـذه      " الملك عبداهللا الثاني  "أدى بأن يعلن    ".. للوطن البديل "األبواب الواسعة   " األردني
،، كـذلك فـإن     "فاألردن هو األردن وفلسطين هي فلـسطين      .. األردن وجـد ليبقى  "الخيارات بالقول إن    

ويتمسك بحق  .. ستوياته ، واألردن الشعبي على تعدد تياراته يرفض الخيارين        األردن الرسمي بمختلف م   
العودة لجميع الفلسطينيين ، اإلشكالية معقدة واألطراف كلها أمام مـأزق خطيـر وجهـه األول أردنـي                  
ويتجلى فيما يالحظه األردنيون من محاوالت استقواء على األردن ، لدرجة أن أحد مستـشاري حملـة                 

إذ يتـراءى   ".. األردن الوطن البديل للفلسطينيين   "تطاول بطرح خيار    ) روبرت كاغان (خابية  ماكين االنت 
 .بالتالي يمكن حل القضية الفلسطينية على حسابه.. لهؤالء أن األردن هدف سهل
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وتراجـع العـرب كقـوة      .. أما الوجه الثاني للمأزق فهو عربي ويتجلى في تغلب القطرية على القومية           
 الدولي منه واإلقليمي على حد سـواء،، أدى         - لألجنبي   - حتى المصيري    -هان قرارهم   وارت.. إقليمية

مما يفسر  .. المعبر عن إرادة األمة ومصالحها وثوابتها     : إلى غياب الموقف العربي االستراتيجي الموحد       
جئين المواقف المتناقضة من مشروعات التوطين والحلول الخطيرة المطروحة للقضية بعامة وقضية الال           

ورافض متـردد ، ومزايـد      .. فالعرب ما بين رافض جاد ، ومؤيد صامت ينفذه عملياً وميدانيا          .. بخاصة
 .بالرفض في المزاد العلني المفتوح على الحقوق والثوابت

لكن ربما يكون أخطرها مـا وراء       .. أننا أمام أكمات كثيرة تخفي وراءها مصائب كبيرة       .. خالصة األمر 
ينية حيث هناك طبقة سياسية مستفيدة من حلول متوافقة مع الطـرف اإلسـرائيلي ،               أكمة السلطة الفلسط  

وتريد حال بأي ثمن حتى لو تضمن تنازالت كبيرة على حساب الفلسطينيين والعـرب وفـي مقـدمتهم                  
 األردن،، 

بالحقوق والثوابـت يجعـل أوطاننـا       )  فلسطيني - عربي   -صهيو أمريكي   (نحن أمام استخفاف مركب     
  وقضايانا في مهب التسويات العاتية،،وشعوبنا

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
   الرئيس اللبناني في المأزق األول؟تورطهل  .٦٢

  مهنا الحبيل
أعلن في ختامها موقفا غريبا ومفاجئا      ، خالل زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان للرياض مؤخراً        

 أن تتجاهل الدولة المـضيفة هـذا الطلـب          -وكما حصل -ولعله كان من المهم بالفعل      ، في نفس الوقت  
 .الغريب، خاصة في هذا التوقيت الحساس في مسألة التوافقات أو الصراع اإلقليمي والدولي

التصريح هو ما أعلنه الرئيس سليمان من طلبه من المملكة العربية السعودية أن تتولى ترحيل الالجئـين                 
 لم يوفق فيها الرئيس سليمان كُليا، وأعطـى مؤشـراً       وهي قضية حساسة وملتبسة   ، الفلسطينيين من لبنان  

 .مقلقاً وخطيراً لتوجهاته المستقبلية
 الضغوط حول الرئيس

ولكن إنصافاً للرئيس سليمان، نحتاج إلى أن نستعرض الظرف الذي وقعت فيه الزيارة وما الذي حملـه                 
 -ومنذ توليـه المنـصب    -مان  على تبني هذا الموقف الغريب، والمسألة تبدو واضحة من أن الرئيس سلي           

يقع في دائرة ضغط عنيفة بين المدارين المتصارعين في لبنان محليـا وتأثراتـه اإلقليميـة والدوليـة،                  
واستقبال الجمهورية اإليرانية للجنرال عون في مستوى رفيع من اللياقات واالهتمام الدبلوماسي في نفس              

وهـي أن   ، تبعثه طهران للطرف المحلي والخـارجي     جولة العماد سليمان كان مؤشرا مهما لما تريد أن          
لـو  -وعليه فإن عملية استبدال الـرئيس الحـالي         ، خطوطها مع مسيحيي لبنان أصبحت فاعلة ومباشرة      

 . تبقى قائمة، والبديل موجود-استقل بقراره عن مصالح طهران
سليمان كانت في اختياره     يتبين أن ورطة الرئيس      -أي األميركية -ومع مراقبة الرئاسة لألجواء األخرى      

وعليـه  ، في التنظيمات المسيحية   وفقا العتقاده بأنها تحظى بإجماع المحورين والراديكاليين       لهذه القضية 
احتوتها الدبلوماسية السعودية في دعوته لقضية ترحيل أبناء الشعب الفلسطيني مـن             فقد ألقى بالقنبلة التي   

 .ي تاريخي وإرهاب أميركي صهيوني وليست اختياراأرض الشقيق التي ألجئوا إليها بتقصير عرب
ففيما يتعلق بواشنطن، فإن الوجود الفلسطيني كان دائما محل استهداف، ولذا فقد تصاحب إخراج منظمة                

 مع عملية تهجير قسرية مباشرة أو من خالل المذابح التي نفـذتها             ١٩٨٢التحرير الفلسطينية بعد اجتياح     
ية المسيحية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الالجئ على حدوده اضطرارا، وذلـك            القوى الراديكالية اإلرهاب  

 .لدفعهم لمغادرة لبنان
 موقف طهران
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أما الموقف اإليراني فقد كان في حفز دائم من عالقة الوجود الفلسطيني بـالتوزيع الـديمغرافي رغـم                   
ن قضية التوطين مرفوضة إطالقـاً وال       من أ ، التأكيدات والواقع الفعلي التي تبنته كل الفصائل الفلسطينية       

إنما كان اإليرانيون في حالة طـوارئ فـي هـذا الملـف ألن البعـد                ، تسامح مع أية صيغة تروج لها     
الديمغرافي للهوية القومية العربية في لبنان وانتماءاتها اإلسالمية األصيلة كانت محـور ارتكـاز لهـذا                

خاصة فـي توقيـت     ، لزحف على الشريك اللبناني اآلخر    التوازن الذي سعى اآلخرون دائما إلسقاطه وا      
حساس تستخدم فيه القوى اإليرانية الضجيج اإلعالمي لمناصرة قضية فلسطين وتُخفي تحته تحريك هـذا        

 .الملف على الواقع الديمغرافي والسياسي
ية اإليرانية،  بل إن الشيخ نعيم قاسم نائب أمين عام حزب اهللا، والمعروف بجموحه القومي تجاه الجمهور              

ذكر في مقابلة منذ عامين مع الزميل داوود الشريان في قناة دبي لبرنامج المقـال أن هـذا الملـف، أي                     
الوجود الفلسطيني، هو الملف األول ويتجاوز حتى سالح المقاومة الذي يمكن أن يتفاهم عليـه لـو تـم                   

 .تصفية هذا الملف
 قميص يوسف والتوطين

ي العام القومي واإلسالمي وخاصة الفلسطيني أن الجميع بال تردد يرفـضون            واألمر المحسوم لدى الرأ   
ولـذا  ، التوطين في لبنان، بما فيهم قيادات حركة فتح، فضال عن موقف حماس التاريخي في هذه القضية               

فإن األمر ال يعدو أن يكون فزاعة تستخدمها القوى ذات األهداف الفئوية طائفيا وديمغرافيـا للحـصول                 
بل على العكس من ذلـك      ، ولم يكن األمر هو إحباط مشروع التوطين      ، هذا الهدف المقلق لهم دائما    على  

وذلك من خالل أن هـذه      ، فإن مشاركة القوى اإليرانية للدفع بعملية الترحيل تخدم هدف التوطين مباشرة          
 المحـور   الجالية الكبرى المجني عليها والمعذبة تحت تقصير الموقف الرسـمي العربـي ومـؤامرات             

وهنا يبدو لنا جليا كيـف تقاطعـت        ، األميركي يراد لها أن تُوطّن حين تُخرج من أرض الرباط في لبنان           
المصلحتان لطهران وواشنطن لبعثرة تلك الجموع المضطهدة ثم القول للرأي العام بأن الحل حينما ينقلون               

 .تعسفا واضطراب أوضاعهم هو توطينهم فيما وراء البحار
 لم ال ُينفذ؟.. نقاذي للبنان وأشقائهالمشروع اإل

ما العمل مع أبناء المخيمات الفلسطينية؟ وكيف تُقـنن         : والسؤال المكرر والمعروف جوابه كان وال يزال      
وأيضاً لتحقيق العدالة اإلنـسانية     ، المسألة بحسم نهائي في قضية التوطين التي تثار ألمر في نفس يعقوب           

 سالمية؟إن لم تكن األخوة العربية اإل
هذا الحل الذي يعرفه الجميع ويتبناه الموقف القومي اإلسالمي يتجسد في وجـوب اتخـاذ اإلجـراءات                 

والذين حوصروا في مساحة ضيقة ومنعوا      ، القانونية إلصدار بطاقات إقامة لتلك الجموع من أشقاء لبنان        
وانحـصر الوجـود    ، واتخاصة والجميع يعلم أن هذا التدفق قد توقف منذ سن         ، من فرص العيش الكريم   

خلف هذه المتاريس الالأخالقية التي أجبر عليها لبنان في أتون الصراعات القذرة وأصبح هـذا الملـف                 
 .الحساس بكل المعايير أي األوضاع اإلنسانية هو األكثر إلحاحاً

اج أن تُتبنـى    إن تحقيق هذه المعادلة اإلنسانية واألخوية العربية التي يؤمن بها كل األصالء في لبنان تحت              
وحينها سيكون  ، من قبل حكومات الدول العربية وفي طليعتها دول الخليج، فتدعم لبنان لتحقيق هذا الخيار             

بعد التشريع القانوني الذي يقطع التوطين      ، باإلمكان أن َيتفاهم لبنان مع وجود أشقائه على الملفات العالقة         
 .ى األرض المباركة مهما طالت المدةويكرس اإلقامة االضطرارية الالئقة حتى العودة إل

ونحن هنا لسنا نتجاهل إمكانات لبنان المحدودة وال نماذج التقصير األخرى التي صدرت مـن أطـراف                 
، وكان العراق العظيم قبل االحتالل النموذج األفضل واألوفى في احتواء وتقدير إقامـة إخوانـه              ، عربية

 لـه مـدلوالت     -وإن كان إقامة وحسب   -نان، وهذا الوجود    لكننا نعتقد أن هذا الحل هو األفضل حتى للب        
لبنان الذي كان يجذب بين واشنطن وباريس وأصـبح         .. غاية في األهمية في المحافظة على عروبة لبنان       
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اآلن بضلع جذب ثالث هو طهران، في وقت يراد لهذا القطر الممتحن تغييب هويته واقتـسامه كـساحة                  
 .صراع أو نفوذ
أمـا اآلن وفـي     ، التي وقعت سابقا، فقد كانت هناك أطراف عربية ودولية تحركها وتنقلها          وأما األخطاء   

وجود حماس صاحبة التجربة التاريخية في الحفاظ على احترام األقطار العربية والضغط علـى جـراح                
ى القـانون   فهي قاعدة طمأنينة للتقدم إل    ، شعبنا العظيم تجنبا لكل ما يثير الفتنة وهو كذلك عند عقالء فتح           

المطلوب اعتماده ومن ثم فك الحصار عن تلك المخيمات الممتحنة بوضع سياسي حاسم في لبنـان هـو                  
والجميع يعلم أن وجود األشقاء العرب في بلدان أشقائهم ليس نادرا بل متواجـد              ، الحل إلنجاز هذا الملف   

نفس التنظيم مع أشقائهم المصريين     بموجب اإلقامة مع أشقائهم السعوديين والسودانيين ب       فاليمنيون، بكثرة
 .والصوماليين مع أشقائهم السودانيين

فلماذا منع أبناء شعبنا في فلسطين من اإلقامة الشريفة التي ألجئوا لها عنوة وهم أصحاب حق تـاريخي                  
 قَصر الكثير وتسبب فيما آلت إليه األوضاع؟

ل قطر عربي، فيجمع مصلحته مـع تقـدير         فليس أقل من أن يكرم وجودهم مع احترام األفق الوطني لك          
واجب الضيافة واإلقامة اإلنسانية مستذكرين جميعا هتافنا العربي المجيد ولو أراد األجانب وأده وحصاره              

وهذا الموقف ليس عاطفة مجردة ولكنه واجب قومي وإسالمي ورؤية عقلية ذكية تخرج بها              ، لبعث الفتنة 
 :أوطاننا من الفتن وتلتحم

 ب أوطاني من الشام لبغدانبالد العر
 ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨العرب، قطر 
  
  إلى أين؟.. واإلخوان" الدولة" .٦٣

  محمد أبو رمان
، األولى تقلل مـن     )بالتوازي مع حركة حماس   (ثمة قراءتان لمسار الحوار بين الدولة وجماعة اإلخوان         

رية، أما الثانية فتذهب إلى المبالغة بسقف التوقعات، مـا          أهميته وتعتبره مؤقتاً، بال مخرجات عملية جوه      
  .يتناقض مع المربعات االستراتيجية لسياسات ومواقف الطرفين

واقع األمر أن الحوار الحالي يقع في الوسط بين تلك القراءتين، فهو انفتاح محدود، إلى اآلن، يهدف إلى                  
أمـا علـى المـدى البعيـد فـستتوقف          .  القريب فتح صفحة جديدة تتجاوز األزمات السابقة على المدى       

  .المخرجات على المتغيرات الخارجية والداخلية
من المخرجات الملموسة، إلى اليوم، تكفيل اثنين من أفراد متهمين بالتجسس لصالح حركة حماس، فـي                

ولـة  إحدى قضيتين منظورتين أمام محكمة أمن الدولة تعكسان التوتر خالل الفترات األخيـرة بـين الد               
في السياق نفسه تم السماح لعدد من قيادات اإلخوان بالعودة إلى الخطابة فـي المـساجد،                . واإلسالميين

  .بالتوازي مع روح رسمية إيجابية في التعاطي مع النشاطات الجماهيرية للجماعة
عـة  التطور األهم واألبرز يتمثل في وجود إشارات من الدولة، غير رسـمية إلـى اآلن، بموافقـة متوق                 

لترخيص صحيفة السبيل لتصبح يومية بدالً من أسبوعية، وهو امتياز خاص لجماعة اإلخـوان مقارنـة                
  .بدول عربية أخرى عديدة

العديد من الرسائل اإليجابية للدولة، تمثّل أبرزها في تهدئة الخطاب السياسي،           " اإلخوان"في المقابل؛ قدم    
في السياسة الداخلية، وبخاصة الشأن االقتـصادي الـذي   واالبتعاد عن اإلثارة في الموضوعات الحساسة  

  .يمس الحياة اليومية للمواطنين
فمصادر إخوانية تؤكد أنّهم تلقوا وعـوداً بحـل         . الملف األكثر تعقيداً هو ملف جمعية المركز اإلسالمي       
 الهيئـة   هيمنة الجماعـة علـى    " (الصيغة القديمة "الموضوع، لكن هذا ال يعني، بالضرورة، العودة إلى         
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فخالل الشهور السابقة تضاعفت الهيئة العامة بصورة كبيرة، وأصبح العدد اإلجمـالي يزيـد              ). اإلدارية
  ".اإلخوان"على األلف، كثير منهم من خارج 

لـذلك؛ فالحـل    . نسبة كبيرة من القادمين الجدد هي من حزب الوسط اإلسالمي، ونسبة أخرى مـستقلة             
راف لتزكية هيئة إدارية جديدة مشتركة، تشرف علـى الجمعيـة، مـع           بين هذه األط  " صفقة"المتوقع هو   

  .منتسبين آخرين لتغيير المعادلة الجديدة" ضخ"قيامها بغربلة أسماء األعضاء الجدد، لمنع أي طرف من 
بعيداً عن تفاصيل الملفات الفرعية؛ فإن السؤال األهم يكمن حول المسار العـام للعالقـة بـين الدولـة                   

مرتبطاً باللحظة الراهنة أم أنّه مستمر وسيصل إلى آفـاق          " مؤقتاً"يما إذا كان االنفتاح الحالي      والجماعة، ف 
  كبيرة وتتسع دائرة الفرجار لترسم شراكة سياسية كاملة؟

فـي األولـى طغـى      . الجواب يستدعي رصد مسار العالقة بين الطرفين، فقد مرت بمرحلتين أساسيتين          
الف في لحظات حساسة، أما في الثانية فكانت األزمة تظلل العالقة بـين             التعايش واحتواء األزمات والتح   

  .الطرفين إلى أن وصلت مدى غير مسبوق من التوتر
       الجميع أن إلى أن أعاد الحـوار      "الزواج التاريخي "هو مصير   " الطالق األكبر "مع األزمة األخيرة ظن ،

  .لمرحلة القادمةالحالي بناء قنوات جديدة لتجاوز األزمة والتفكير في ا
من يظن أن العالقة بين الطرفين ستستعيد ألقها مخطئ، ومن يعتقد أن االنفتاح سيتوقف بعد التغييـرات                 

إذ أن المالحظة الجوهرية، من قراءة التطورات الجديدة،        . األخيرة في مراكز صنع القرار مخطئ أيضاً      
متغير، وليس جامداً، كـالمرحلتين الـسابقتين،       تشير أننا أمام صيغة مختلفة للعالقة ذات طابع متحرك و         

  .سواء تمثّل ذلك بنسق االنفتاح أو نسق األزمة
فلم تعد هنالك خطوط مسبقة مرسومة وال نموذج معلّب للعالقة بين الطرفين، إنّمـا هنالـك متغيـرات                  

  .وتطورات سياسية تحكم هي مسار التفاعالت
ة، بين خطين متقابلين، تتمثل في الحفـاظ علـى موقعهـا    المعادلة الجديدة تضع الجماعة في مساحة دقيق  

المعارض، ألنها تمأل فراغاً حيوياً في السياسة الداخلية، في الوقت نفسه تطوير هذا الموقف باتجاه التقاط                
مصالح الدولة العليا، وتمييزها عن السياسات الحكومية، وتجديد خطابها وأدواتها، بعيـداً عـن النزعـة                

  .المفقودة في المشهد السياسي الداخلي" المعارضة البنيوية"طفية، للوصول إلى مفهوم الخطابية والعا
 ٢٩/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 

  :كاريكاتير .٦٤

  
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الراية، قطر، 


