
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماس تستبعد هنية من الترشيح لالنتخابات الرئاسية": عكاظ"مصدر فلسطيني لـ
  الحوارعن قرارها تحميل حماس مسؤولية فشل تتراجع الجامعة العربية : فلسطينية مصادر

   محاور أمام الحوار الوطني الفلسطينيخمسةورقة مصرية من ": عكاظ"
  أولمرت يدعو إلى االنسحاب من معظم األراضي الفلسطينية والسورية المحتلة

  من أبناء غزة تحت خط الفقر % ٨٠:الخضري

مواجهة : رئيس الموساد السابق
تلوح في االفق بين السلطة 

  غزةوحماس للسيطرة على 
  

 ٤ص ... 

 الجمعة - الثالثاء
٣/١٠/٢٠٠٨ - ٣٠/٩ 

١٢١٥ 

لعدد أيام عيد الفطر المبارك ايغطي هذا 
الذي احتجبت فيه النشرة، باإلضافة إلى 

 .جمعةهذا اليوم ال
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    :السلطة
 ٥   يومينخالللسالم ى الإإذا طبق كالم أولمرت فسنصل : عباس .٢
 ٥ ال جديد في تصريحات أولمرت :قريع .٣
 ٥   بما فيها القدس الشرقية٦٧السلطة الفلسطينية لن تقبل بأقل من حدود عام : عبد ربه .٤
 ٦ عباس يؤكد عزمه على إنهاء االنقسام الفلسطيني .٥
 ٦   لن نتنازل وذاهبون لحوارات القاهرة بعقول وصدور مفتوحة وأيد ممدودة إلنجاحها :هنية .٦
 ٧  لمواجهة حماسض ضغوطاً يرفعباس" : الشرق األوسط"مصادر فلسطينية لـ  .٧
 ٧  حماس ستفاجئ الجميع بمواقف مرنة :شعث .٨
 ٨ حماس تستبعد هنية من الترشيح لالنتخابات الرئاسية": عكاظ"مصدر فلسطيني لـ .٩
 ٨ الحوارعن قرارها تحميل حماس مسؤولية فشل راجع تتالجامعة العربية : فلسطينية مصادر .١٠
 ٨ كررتتلن  تجربة غزة أن يؤكدمحافظ وال... الضفة مسألة وقتفي  الحسم ّدحماس تع:الخليل .١١
 ٩  ومؤسسة الضمير ترحب... الحكومة المقالة تفرج عن محافظ خان يونس .١٢
 ٩   بالضفةأنصارها من ٣٨ي إفراج السلطة عن المنظمات الحقوقية ترحب وحماس تنف .١٣
١٠ وفاة المتهم بإطالق النار على نبيل عمرو في سجن بأريحا تثير شكوكاً .١٤
١١  موكب رسمي وشعبي مهيبتشييع وزير العدل في حكومة هنية في .١٥
    

    :المقاومة
١١  تتهم السلطة بالتخطيط لشق صفوفها تؤكد أن دويك سيخلف عباس وحماس .١٦
١٢   من تعثر المفاوضاتدولي مرحب به ويدل على قلق  شرم الشيخ مؤتمر:أحمد عبد الرحمن .١٧
١٢   الحوار هدفه إشراك حماس في السلطة واألطر الشرعية: عبد الرحمنأحمد  .١٨
١٢   "سيخلق أزمة خطيرة"تمديد والية عباس : الجهاد .١٩
١٣   حماساللجنة المركزية لـفتح تنفي اتخاذها قرارا بدخول مرحلة الحسم العسكري مع  .٢٠
١٣  محاور أمام الحوار الوطني الفلسطينيخمسةورقة مصرية من ": عكاظ" .٢١
١٣  وثيقة الوفاق الوطنيلن نقبل بأي مسّمى للحكومة يتعارض مع : حماس .٢٢
١٣  ق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة عباس بالعمل على إطال تطالبالجهاد .٢٣
١٤  خطوة إيجابية يجب مقابلتها بالمثل" فتح"إطالق حماس لمعتقلي : قدورة فارس .٢٤
١٤  قريع يتهم دوالً عربية بتكريس االنقسام الفلسطيني .٢٥
١٤  س تدعو عباس لتغليب المصلحة الوطنية على أعتاب انتهاء واليته الرئاسيةحما .٢٦
١٤ عين الحلوة قريباً مخيم انتشار القوة األمنية في ... وفد من المنظمة يزور فعاليات صيدا .٢٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  نسحاب من معظم األراضي الفلسطينية والسورية المحتلةأولمرت يدعو إلى اال .٢٨
١٦  اليمين اإلسرائيلي يطالب بمحاكمة أولمرت على تصريحاته األخيرة .٢٩
١٧ وتطالب باستئناف خطة اجتياح غزة.. أوساط عسكرية إسرائيلية يئست من إطالق شليط .٣٠
١٧  ليفني تستقطب موفاز وتسعى مع باراك لتشكيل حكومتها .٣١
١٨  مصادر عسكرية إسرائيلية تعترف بتصاعد عنف المستوطنين .٣٢
١٨   الشرطة تستجوب أولمرت مجدداً في قضايا فساد .٣٣
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١٨  تعثر السالم وزيادة االستيطان يؤججان االنتفاضة الثالثة:هآرتس .٣٤
١٨   تلجأ الى قنابل عنقودية محلّية الّصنع بدالً من األميركية"إسرائيل" .٣٥
١٩ في الشمال" وهم الهدوء"تحذّر من " سرائيلا" .٣٦
    

    :األرض، الشعب
١٩  من أبناء غزة تحت خط الفقر % ٨٠:الخضري .٣٧
٢٠  نصف المسنين في األراضي الفلسطينية فقراء .٣٨
٢٠  مئات الفلسطينيين يقضون العيد عالقين على الحدود بين مصر وغزة .٣٩
٢٠   ما زالت تواصل تقنين البضائع الموردة إلى غزة رغم التهدئة"إسرائيل": قريرت .٤٠
٢٠  جنود االحتالل ينكّلون بطالب الخليل يومياً: منظمة حقوقية .٤١
٢١  اعتقال فلسطينية بزعم نيتها تنفيذ عملية استشهادية فى ناتانيا .٤٢
٢١  االحتالل يفصل األسيرات وفق االنتماء السياسي .٤٣
٢١  ٢٠خالل التهدئة إلى   فلسطينيين في أيلول يرفع الضحايا٦استشهاد  .٤٤
٢٢  ترحب باإلفراج عن معتقلين سياسيين في الضفة والقطاع الضمير .٤٥
٢٢  الزوارق الحربية اإلسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين .٤٦
٢٢ حياة طفل غزاوي متعلقة بجواز سفر .٤٧
   

   :اقتصاد
٢٢ هيئة البترول الفلسطينية تحذر من أزمة وقود بغزة فى الشتاء .٤٨
   

   :صحة
 ٢٣  فيهابجوازات سفر يهدد حياة المرضى   تزويد حكومة حماسحكومة رام اهللا امتناع  .٤٩
 ٢٣   مرضى غزة معرضون لـ الموت البطيء:الشعبية لمواجهة الحصار .٥٠
   

   : األردن
٢٣   في القدس"إسرائيل"نرفض إجراءات : مم المتحدةوزير خارجية األردن في األ .٥١
٢٣ "وادي عربة"نشطاء يستعدون لتنظيم مؤتمر لمقاومة التطبيع في ذكرى توقيع : األردن .٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  وقفة احتجاجية لرفض تصدير الغاز إلسرائيل: مصر .٥٣
٢٤  "إسرائيل"نشاء منظمة تضم إدعوته لنواب يهددون باستجواب وزير الخارجية : البحرين .٥٤
٢٤ ولن نترك الفلسطينيين وحدهم.. هنية مجاهد: خامنئي .٥٥
٢٥  ين في األردنتبرع إماراتي بمواد غذائية لفقراء الالجئين الفلسطيني .٥٦
   

   :دولي
٢٥  F-35 طائرة ٢٥ ب"إسرائيل"اإلدارة األمريكية توافق على تزويد  .٥٧
٢٥  مؤتمر للرباعية في شرم الشيخ لمتابعة عملية أنابوليس .٥٨
٢٥ لمتابعة تنفيذ تعهدات السالم والمانحينكوشنير في األراضي المحتلة اليوم  .٥٩
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    :حوارات ومقاالت

٢٦  فهمي هويدي... الشق الغاطس فى األزمة الفلسطينية .٦٠
٢٩  هاني المصري... ضد من؟: االنتفاضة الثالثة ستندلع والسؤال هو .٦١
٣١  إبراهيم حّمامي.د... لحوار الفخا .٦٢
٣٢ هنري سيغمان... هل يستطيع الرئيس األميركي المقبل إنقاذ حّل الدولتين؟ .٦٣
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  مواجهة تلوح في االفق بين السلطة وحماس للسيطرة على غزة: رئيس الموساد السابق .١

رئيس الموساد السابق والقريب من صناع القرار السياسي في تـل           " ابراهام هليفي "اكد   -القدس المحتلة   
مؤكدا " ابيب وبعض العواصم العربية ان مواجهة تلوح في االفق بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس               

دا مـضاعفة   ان الحركة وصلت الى مستوى عدو كبير لالدارة في واشنطن والتي توظـف االن جهـو               
 معاكسة لتلك التي كانت قبل      – المواجهة الثانية    –ومتزايدة كي تكون نتائج المواجهة التي تلوح في االفق          

 ".سنة في قطاع غزة
قوات فلسطينية تتدرب باعداد كبيرة     " وقال في مقال افتتاحي نشرته صحيفة يديعوت احرونوت اليوم ان           

ات كبيرة في العاصمة االمريكية وفي اسرائيل تتابع عـن          ومتزايدة على االراضي االردنية وان شخصي     
 ".كثب التطورات وتنتظر بداية المعركة

قبل نحو اسبوعين اتيح للجمهور في اسـرائيل ان يطـل مباشـرة علـى داخـل                 " واضاف هليفي انه    
اس حيـث   االستعدادات والحوارات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية قبيل المواجهة القريبة القادمة مع حم           

حل قادة الجيش االسرائيلي في الضفة المحتلة ضيوفا على قادة السلطة على مائدة افطـار فـي احـدى                   
امسيات صوم رمضان، واستغلوا الحدث ليرسموا المسار المخطط له للقضاء على حماس، سـواء فـي                

 ". الضفة الغربية أم في قطاع غزة
ون اسرائيليون كبار حيث اتخذ قرار ليس فقـط بالـدفع           لهذه المناسبة االستثنائية دعي صحافي    "واشار انه   

اذا اتخذ القراربالمواجهة فـان     "وتابع  ".  الى االمام بالخطة المشتركة بل وايضا باعطائها فرصة العالنية        
قائد االمن الوطني في الضفة الغربية ليست سيناريو مقبول او محتمل           " دياب العلي "هزيمة قوات الجنرال    

وعليه فيمكن ان يكون مطلوبا دور اسرائيلي       "موضحا  " ل او من ناحية الواليات المتحدة     من ناحية اسرائي  
 ". مباشر في القتال الى جانب الفلسطينيين أو بدال منهم، كل ذلك وفقا للظروف

لكل من له عينان في رأسه يعرف ان نجاح السلطة الفلسطينية في مواجهة حمـاس منـوط بهـذه                   "وزاد  
 جانب اسرائيل وحجم المساعدة ونوعها ومدى الدور المباشـر او غيـر المباشـر               المساعدة او تلك من   

 "الرسائيل ستكون نتيجة لمدى نجاح الوحدات الفلسطينية على االرض 
اذا ما كان القرار قد اتخذ فعلينا مع االمل في أن تقضي القوات الفلسطينية على حركة حماس                 " واضاف  

سرائيل والواليات المتحدة اال انه من المجـدي ان نعـد مـسبقا             وتعود لتسيطر على غزة وسط ترحيب ا      
  .حسب قوله" الحاالت وردود االفعال للعمليات المحتملة"فصل 

  ٣/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 
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   يومينخالللسالم ى الإإذا طبق كالم أولمرت فسنصل : عباس .٢
  أن الرؤوف أرنـاؤوط   دعب،  القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    ٢/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية   ذكرت  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال خالل استقباله رجال الدين المسلمين والمسيحيين والطائفة السامرية             
] رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي المـستقيل إيهـود        [ من    جديداً هذه األيام سمعنا كالماً   "بمناسبة عيد الفطر    

ن، وهذه سابقة أن يتحدث رئيس وزراء إسـرائيلي         أولمرت، فيما يتعلق بالقدس والضفة الغربية والجوال      
أن هذا الكـالم هـو      " وأضاف ".عن كل الضفة وكل الجوالن والقدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية         

الذي يوصلنا إلى السالم، وكان من األفضل أن يكون منذ البداية، ونأمل أن يترك وديعة لدى الحكومـة                  
م أولمرت إذا طبق فسنصل إلى سالم خالل يومين، وإذا حصل الـسالم             كال"وأضاف   .اإلسرائيلية القادمة 

فرصـة   فإن المبادرة العربية تقول إن جميع الدول العربية واإلسالمية ستقيم عالقات كاملة مع إسرائيل،             
  ".  السالم هذه فرصة ثمينة يجب على إسرائيل أال تضيعها

ـ خالل    عدّ عباسكاالت إلى أن الرئيس      وعن الو  نقالً عن مراسلها   ٣/١٠/٢٠٠٨السفير  وأشارت    هبحث
 أهـم مـا سـمعناه مـن         إن" رايـس،    اكونـداليز  مع وزيرة الخارجية األميركيـة       عملية السالم هاتفياً  

 اإلدارة بوش هو أن الجانب الفلسطيني قام بواجباته، هذه أول مرة نسمعها من              ]األمريكي جورج [الرئيس
 الجديدة التعاطي بسرعة مع ملف القضية الفلسطينية من         لإلدارةح  هذا التقرير االيجابي سيتي   ... األميركية

  ".دون انقطاع، كما حدث خالل الفترة السابقة
  
  ال جديد في تصريحات أولمرت :قريع .٣

أكد أحمد قريع، رئيس الفريق الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهـائي،          : عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت بوجوب انـسحاب          أالّ جديد في تصريحات   " األيام"لـ  

 بشكل شبه كامل من األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الـشرقية مـشيراً إلـى أن حـديث                   "إسرائيل"
المسؤولين بين الفينة واألخرى عن اقتراحات كهذه إنما يهدف إلظهار الفلـسطينيين وكـأنهم يرفـضون            

أعطونا حقوقنا وإذا رفضنا عندها يمكن لهم أن يقولوا إننـا ال نقبـل،           : "وقال ".سخيةً"عروضاً إسرائيليةً   
نريد الحد األدنى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية وبالتالي فلـيس               

يكون واضـحاً   منّةً أن يقول أولمرت إنه سينسحب من القدس والغالبية من األرض الفلسطينية فيجب أن               
 ١٩٨٨أن ليس هناك فلسطيني يقبل بما هو أقل مما تم تحديده كحد أدنى للمطالب الفلسطينية ففي العـام                   

 في حين تحدث برنامجنا السابق عن حل الدولة الواحدة وقد قبلنا            ٣٣٨ و ٢٤٢قبلنا بقراري مجلس األمن     
ض فلسطين فما الذي يريدونه أكثـر       من أر % ٢٢بحل الدولتين على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على         

ال يوجد فلسطيني يقبل دولة دون القدس كما نعرفها وليس األحيـاء فقـط ولمـاذا                : "وأضاف ".من ذلك؟ 
إنهـا  ... يريدون إغالق ملف الالجئين الفلسطينيين بهذه الطريقة المهينة للفلسطينيين بمن فيهم الالجئـون  

بالمسؤولية وأيضاً بالحديث جدية عن حق العودة ومن ثم         ) يوناإلسرائيل(مشكلة حقيقية ويجب أن يعترفوا      
 سنوات كحل لقـضية الالجئـين   ٥يتم النظر في آلية القيام بذلك، أما اقتراح إعادة ألف الجئ سنوياً لمدة        

 ".فهذا غير مقبول على اإلطالق
  ٣٠/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   بما فيها القدس الشرقية٦٧د عام السلطة الفلسطينية لن تقبل بأقل من حدو: عبد ربه .٤

 بأن  أمس امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه             أكد : وليد عوض  - رام اهللا 
 بما فيهـا    ١٩٦٧ المحتلة عام    األراضي من   اإلسرائيليالسلطة لن ترضى بأي اتفاق ال يضمن االنسحاب         

 بهـا رئـيس الـوزراء       أدلى على تصريحات صحافية     به تعقيباً وجاء تأكيد عبد ر    .مدينة القدس الشرقية  
 فيها على ضرورة    أكد إسرائيلية لصحيفة   ]٢٩/٩/٢٠٠٨اإلثنين  [أمس أولمرت المستقيل ايهود    اإلسرائيلي
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 االنسحاب من هضبة الجـوالن      إلى إضافة العربية في القدس الشرقية      األحياء من   اإلسرائيلياالنسحاب  
انه حتى لو كان هناك مثل هـذا المـشروع فـان            " الفلسطينية الرسمية    لإلذاعة وقال عبد ربه   .السورية

أن الجانب الفلسطيني   "، منوها   " بما فيها القدس الشرقية    ٦٧السلطة الفلسطينية لن تقبل بأقل من حدود عام         
وأضـاف  ".  لرسم الحدود بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي      تفصيلياً  إسرائيلياً لم ير حتى اآلن مشروعاً    

  تدل على وجود محاولة للتفكير بطريقة مختلفة لكن هذا ال يعني أنها تشكل موقفاً              أولمرت تصريحات   إن"
، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني كان يأمل في         " مقبوال بطريقة مثالية   أو بالنسبة للجانب الفلسطيني     كافياً

راء وان ال تبدأ بالظهور في الفترة التي يعتزل          للوز  عندما كان رئيساً   أولمرتأن تكون هذه المواقف عند      
  . فيها منصبه

  ٣٠/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 عباس يؤكد عزمه على إنهاء االنقسام الفلسطيني .٥

أكد علـى    الرئيس الفلسطيني محمود عباس    أن   وكاالتنقالً عن ال   ١/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية   ذكرت  
 مهنًأ كل الفلسطينيين في     ،االنقسام الفلسطيني الداخلي  مواصلته العمل من أجل عودة وحدة الوطن وإنهاء         

وقال عباس في تصريح صحافي بثتـه وكالـة األنبـاء            .جميع أماكن تواجدهم بمناسبة حلول عيد الفطر      
إن الجهود متواصلة من أجل إنهاء حالة االنقسام التي يعاني منها الفلسطينيون عبـر حـوار                "الفلسطينية  

  ".خالل رعاية األشقاء في مصروطني نريد له النجاح من 
وفيما يتعلق بقضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وعد عباس بمواصلة العمل والجهد مـن               

درب الشهداء الذي من    "باإلضافة إلى مواصلة    ، أجل إطالق سراح كافة األسرى من السجون اإلسرائيلية       
 ".أجله قدم هؤالء األبطال أرواحهم

 ".حق مقدس"يس الفلسطيني على أن حق عودة الالجئين الفلسطينيين كما شدد الرئ
أكد الناطق باسم الرئاسة الفلـسطينية  .): أ.ب.د(نقالً عن وكالة     ٣/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وأوردت  
بغرض إطالق الحوار الـوطني     "من الجهود التي تبذلها مصر      " واثق"ردينة بأن الرئيس عباس      نبيل أبو 

يقـدر نزاهـة    "وأكد أبو ردينة في بيانٍ أمس بأن عباس          ".في الوضع الداخلي الفلسطيني   ورأب الصدع   
نجاح هذه الجهـود فـي القريـب        "، معرباً عن أمل القيادة الفلسطينية في        "وموضوعية الجهود المصرية  

العاجل الستعادة وحدتنا الوطنية على أسس راسخة تضمن تثبيت التهدئة مع إسرائيل وفك الحصار عـن                
الشعب الفلسطيني وطي صفحة االنقسام كي تستعيد قضيتنا موقعها المركزي بين شعوب أمتنـا العربيـة               

 ". واإلسالمية
  
   لن نتنازلو ...ذاهبون لحوارات القاهرة بعقول وصدور مفتوحة وأيد ممدودة إلنجاحها: هنية .٦

رئـيس الـوزراء      أن  وائـل بنـات    ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية   ذكرت  
الفلسطيني المقال إسماعيل هنية قال إن الحكومة وحركة حماس ذاهبتان إلى القـاهرة بعقـول وقلـوب                 
مفتوحة وأياد ممدودة ونوايا صادقة إلنجاح الحوار وإنهاء االنقسام الذي سببه تيـار رفـض االنـصياع                 

اف هنية في خطبـة العيـد       وأض .إلرادة الشعب الفلسطيني وتيار رضي باالنصياع لالحتالل ضد شعبه        
نذهب إلى القاهرة بكل مسؤولية والتزام وإدراك لمصالح شعبنا إلنجاح الحوار مـن أجـل إعـادة                 "بغزة  

الوحدة للوطن، ونرفض االشتراطات، بل على أساس قاعدة سليمة تعتمد على وثيقـة الوفـاق الـوطني                 
 .حت سيف اإلمالءات واالستقواء بالخارج     على أن الحوار لن ينجح ت      ، مشدداً "واتفاق القاهرة واتفاق مكة   

وطالب هنية بمراجعة شاملة للموقف تقوم على أساس إنهاء الحصار على الشعب الفلـسطيني والتعامـل                
 المحاصرين بما يليق بهم، وكذلك التعامل مع الحكومة الفلسطينية وحماس لـيس علـى               معه وخصوصاً 

وأشار إلى أن    .كم عن طريق صناديق االقتراع    أساس أنهما حزب سياسي بل خيار شعبي وصل إلى الح         
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من هذه المطالب اإلقرار وتقبل التغيير الحاصل في موازين القـوى والخارطـة الـسياسية، ألن تبـدل                  
  .األحوال في الشعوب والحكم يقتضي عدم التصادم بإرادة الشعوب

و تعبير عـن صـحوة      وقال هنية إن اختيار الشعب الفلسطيني ليس مجرد تعبير عن تأثير سطحي بل ه             
 الحوار قنطرة نحو وحدة حقيقية واستفادة مما جرى بفعل االنقسام الذي حدث نتيجة عـدم                شاملة، معتبراً 

وأكد على أن ما يجري ليس تغيرا سطحياً بل تغير طبيعي وحقيقي،             .تقبل تيار إلرادة الشعب الفلسطيني    
 رأسهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ومـا        فحركة حماس وجدت منذ عقود، وقدمت القادة والشهداء وعلى        "

 إلى أنه ال يجب التعامل مع الحكومة وحماس         ، مشيراً " ينقضي مع نهاية السنوات األربع     جرى ليس شيئاً  
على أنها حزب سياسي، بل يجب أن يتعاملوا معها على أنها خيار الشعب، ألنها جاءت إلى الحكم بإرادة                  

  . واالنتخاباتوبالديمقراطيةالشعب 
بالنسبة لالعتقال السياسي، أوضح أن حكومته بادرت باإلفراج عن المعتقلين، على أمل أن تقابل هـذه                و

وأضاف أن أكثر من     .الخطوة بالمثل في الضفة الغربية، وأن يرتقي المسؤولون هناك لمستوى المسؤولية          
في السجون ولم يخرج     في الضفة الغربية خالل شهر رمضان، وقد دخل عليهم العيد             سياسياً  معتقالً ١٤٠

  .منهم أحد، رغم المطالبات والمبادرات والظلم في الضفة
 تـنجح   أن تأمل فـي     ة حماس  هنّية، قال إن حرك    إسماعيل  إلى أن  غزةمن   ١/١٠/٢٠٠٨الحياة  ولفتت  

 االنقسام الذي أحدثه رفض حزب الختيار الـشعب،         إنهاءجلسات الحوار الوطني الحالية في القاهرة في        
 إلـى وأكد أن حماس تسعى      . ضد الشعب  اإلسرائيليواتهم فتح بالتعاون مع االحتالل       . فتح إلى إشارةفي  

  .نجاح محادثات الوحدة التي ترعاها مصر مع فتح، لكنها لن تقدم تنازالت
  
  لمواجهة حماس يرفض ضغوطاًعباس" : الشرق األوسط" فلسطينية لـ مصادر .٧

ـ قالت مصادر فلسطيني  :  كفاح زبون  - رام اهللا   يـرفض   الرئيس حمـود عبـاس     أن" الشرق األوسط "ة ل
وكان . حماس في الضفة، والتجهيز لحسم عسكري في غزة       " الستئصال" تمارسها قيادات في فتح      ضغوطاً

.  لم يستبعدوا خيار المواجهة المسلحة مع حماس السـتعادة القطـاع           األمنية واألجهزةبعض قيادات فتح    
 فرصة للحوار، قبل الحديث حول مواجهة حماس،        إعطاءنه يجب   مازن قال ا  أبو   أن" المصادر   وأضافت

 ". كبيرة على نجاحهآماالًوانه يبني 
 ١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  حماس ستفاجئ الجميع بمواقف مرنة :شعث .٨

أكد مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى القاهرة نبيل شعث، أنـه            :  ناصر عبدالوهاب  -القاهرة  
نوفمبر المقبل موعداً نهائياً للحوار الفلسطيني الشامل في القاهرة، الفتاً          / تشرين ثاني ن  تم تحديد الرابع م   

إلى أن حركة حماس أبلغت الجانب المصري موافقتها على حضور جلسات الحوار، متوقعـاً أن تفـاجئ     
ـ  . الحركة الجميع بمواقف مرنة     إن وفد حماس سيصل إلـى القـاهرة األسـبوع         " الجريدة"وقال شعث ل

أكتوبر المقبل  / تشرين أول المقبل، وهو الموعد المقرر سلفاً إلجراء حوار ثنائي مع مصر يوم الثامن من              
ولفت شعث إلى أن الحوار سيناقش االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلـسطينية،           . تمهيداً للحوار الشامل  

ث سبل تطوير وإعادة هيكلـة      وسبل إعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فضالً عن بح          
وأشار شعث إلى أن بعض قادة حماس أبلغـوه أن          . منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزة األمن الفلسطينية     
 .الحركة ستفاجئ الجميع بموافق انفتاحية على الجميع

  ٣٠/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
 



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                    ١٢١٥:         العدد         ٣/١٠/٢٠٠٨-٣٠/٩الجمعة-الثالثاء: التاريخ

 الرئاسيةحماس تستبعد هنية من الترشيح لالنتخابات ": عكاظ" فلسطيني لـمصدر .٩
ـ     :  أيمن جريس  - القاهرة إن حركة حمـاس قـررت تجهيـز        " عكاظ"قال مصدر فلسطيني في القاهرة ل

، وأوضح أن المكتب السياسي للحركة في دمشق مع القيادات السياسية           اآلنمرشحها لمنصب الرئاسة من     
وقع أن يرشح   في قطاع غزة توافقوا على شخص واحد سيتم الدفع به ضد الرئيس محمود عباس الذي يت               

ينـاير  / كـانون األول  نفسه لالنتخابات الرئاسية التي يفترض التوافق على موعدها قبل الثامن من شهر             
القادم وهو الموعد الذي تنتهي فيه والية الرئيس عباس الحالية، ورفض المصدر ذكر اسم المرشح لكنـه                 

 .قال سيكون من الضفة الغربية وليس إسماعيل هنية كما يتوقع البعض
  ٣/١٠/٢٠٠٨عكاظ 

  
 الحوارعن قرارها تحميل حماس مسؤولية فشل تتراجع الجامعة العربية : فلسطينية مصادر .١٠

 أمس، أن مصر تسعى لجمع أكبـر      " العرب" أكدت مصادر قيادية فلسطينية لـ       : ضياء الكحلوت  -غزة  
أشارت المـصادر   و .توافق عربي إلنهاء االنقسام الفلسطيني وعودة المصالحة بين حركتي فتح وحماس          

إلى أن التوافق العربي مهم من وجهة نظر المسؤولين المصريين، حتى ال تفشل جهود القاهرة في توحيد                 
وقالت إن القاهرة تعول علـى دور        .الفلسطينيين، وإنهاء االنقسام، والمناكفات السياسية بين حماس وفتح       

 في العالقة بين حماس ومصر نتيجة الملفات        للجامعة العربية إلنهاء االنقسام، في ظل ما يثار حول جمود         
وأكـد  . األربعة المعقدة التي تديرها مصر، وتتهم أطراف في حماس القاهرة بعدم قدرتها على إدارتهـا              

أن نجاح حوار القاهرة يتطلب تدخالً عربيـاً ودوليـاً لـدى الطـرفين،              " العرب"مراقبون تحدثت إليهم    
الء أن إيران يمكن أن تلعب دوراً مـؤثرا فـي المـصالحة إن              إلقناعهما بأهمية المصالحة، وأوضح هؤ    

 .دعيت لذلك
وكشفت المصادر القيادية الفلسطينية عن تراجع الجامعة العربية عن قرارها تحميل حماس مسؤولية فشل              
جهود المصالحة الوطنية، مؤكدة أن هذا التراجع مرده الخشية من تأزم الوضع، بدالً من حـل المـشكلة                  

 .نقساموإنهاء اال
  ٣/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
 كررتتلن  تجربة غزة أن يؤكدمحافظ وال... الضفة مسألة وقتفي  الحسم ّد تعحماس :الخليل .١١

 قيادة الحركة في غزة، تطالب فيها بعـدم التوجـه           إلىوجهت حركة حماس في الخليل، رسالة       : رام اهللا 
ي الضفة وليس محاورتها، واعتبـرت ذلـك        يجب التخلص من السلطة ف    "وقالت الحركة   . لحوار القاهرة 

ال نريد حوارات تعيدنا إلى المربع األول، حيث نجـدد          "وأضافت حماس الخليل في بيانها      ". مسألة وقت "
فمن مكة إلى صنعاء كان لنا معهـم        "وبحسب البيان   ". لهم قيمة قد فقدوها بتعديها على الناس والحرمات       

 وضع شرط   إلىودعا البيان    ".ن يكون آخرها ما حصل في غزة      تجارب لم تجر علينا سوى الويال التي ل       
تعيد الحق إلى نصابه وأن تفـرج       "الزم ضروري على حركة فتح قبل الحوار أو إعالن نتائجه، وهو أن             

عن مختطفينا وأن ترفع يدها عن مؤسساتنا الخيرية وأن تلجم عصاباتها من التعدي على الحريات ومنـع        
 ".النشاطات

ـ . لخليل حسين األعرج من التهديدات    وقلل محافظ ا   نحن والمواطنون لن نسمح    ": "األوسطالشرق  "وقال ل
 معركة في الـضفة     أي يحسموا   أن لك بوضوح ال تستطيع حماس وال غيرها         وأقولبتكرار تجربة غزة،    
 ".والحسم سيكون لنا

 الطريـق وخطـط     ان ثلة حالمة بتطبيق خريطـة     "وهاجمت حماس، األجهزة األمنية في الخليل، وقالت        
 سياسة تكميم   إتباعباختطاف مجاهدينا، ثم    "واتهمت حماس السلطة    ". دايتون، تخطوا كل الخطوط الحمراء    

األفواه ومصادرة الحريات وفتح باب االعتقال السياسي على مصراعيه واستدعاء الحرائر مـن أخواتنـا      
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جون، ثم ممارساتهم في قمـع كـل        للتحقيق معهن، واالعتداء على من تبقى من نوابنا خارج أسوار الس          
مظاهر االحتجاج السلمي ومنع نشاطاتنا وتحجيمها ومالحقة منظميها والتعدي على حرمـات بيـوت اهللا               

ثم إغالق لجان الزكـاة     .. يهدد أمن الدولة  " عتاد عسكري "ومصادرة ما بها من رايات وخالفه، على أنها         
تاجين والتواطؤ مع الصهاينة إلغالق أكبر المؤسسات       أو تغيير مسؤوليها واستغالل حاجات األيتام والمح      

العاملة في هذا المجال نهائياً وإدخال عناصرهم الفاسدة إليها ليحلوا لهم التصرف بأموال هـؤالء تحـت                 
فياض مباشرة ناهيك من إغالق العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية واإلعالمية ليس            )سالم(إشراف  

غتها اإلسالمية، وصادروا أموالها وتجميد أرصدتها والتدخل فـي انتخابـات     لقربها من حماس ولكن لصب    
 ".اللجان والهيئات الداخلية للمؤسسات والجمعيات التي لم تغلق بعد، والعبث بمستقبل أبنائنا

أنا أتحدى أن يكون هناك معتقل لدينا على خلفية انتمائه          "ونفى األعرج كل التهم التي ساقها البيان، وقال         
أنـا  "وأضـاف   ". اس وإنما نعتقل أشخاصا خارجين على القانون ومسلحين يريدون اخذ القانون باليد           لحم

ورد األعرج على اتهامات حماس لفتح بالسيطرة على لجان الزكاة والمؤسسات            ".مسؤول عن كالمي هذا   
ألعرج بكـشف   ووعد ا . بقوله إنه تم تغيير اللجان بأشخاص مستقلين نتيجة خلل في عمل اللجان السابقة            

 .كل البيانات المالية التي تثبت السرقات السابقة حال اكتمال التحقيق
 ٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ومؤسسة الضمير ترحب...  المقالة تفرج عن محافظ خان يونسالحكومة .١٢

 أفرجت وزارة الداخلية في غزة أمس عن محافظ مدينة خان يونس أسـامة الفـرا                : فتحي صّباح  -غزة  
وقال مصدر في الحكومة     .تمكينه من قضاء فترة عيد الفطر المبارك وسط عائلته وزوجته وأبنائه          قتاً ل ؤم

وأضاف ".  لقضاء فترة العيد بين ذويه     أسبوع الفرا لنحو    إطالقالحكومة قررت   "إن  " الحياة"في غزة لـ    
ة الغربيـة وقطـاع      ملف االعتقال السياسي في الضف     إلنهاءقتاً جاء كبادرة حسن نية      ؤ الفرا م  إطالق"أن  
  ".غزة

تمهد أجواء الحوار الجارية في القـاهرة إلرسـاء المـصالحة           " أعرب الفرا عن أمله بأن       إطالقهوفور  
وّعبر عن استيائه جراء اعتقاله منذ حوالي شهرين، معرباً عن          ". الوطنية، وإنهاء ملف االعتقال السياسي    

 وقال إنه لم يتم توجيه أي سؤال له خالل فتـرة            ".أسفه لألوضاع التي وصلت إليها األراضي الفلسطينية      
لجنـة  "ولفت إلى أن    ". احتجازي يأتي ردة فعل على االعتقاالت في الضفة الغربية        "اعتقاله، بل قالوا إن     

ممثلة ألعضاء المجلس التشريعي في غزة زارته في السجن فور احتجازه، وأبلغته أن األمر سيتم إنهاؤه                
أبلغـوني  : "وحول المدة التي سيقضيها خارج السجن، قال       ".طال لستين يوماً  في ظرف أسبوعين، إال أنه      

أن اإلفراج لفترة العيد، وال أعرف إن كنت سألتحق بوفد حركة فتح للحوار في مصر، أم ال؟ وسـنرى                   
  ".كيف ستسير األمور

عتقلـين   الم إطـالق بقرار الحكومة في غـزة      " اإلنسانمؤسسة الضمير لحقوق    "في هذه األثناء، رحبت     
 ملـف   إلنهـاء بدايـة حقيقيـة     "وأعربت عن أملها أن تشكل هذه الخطوة        .  من فتح في القطاع    نالسياسيي

القيـام بـواجبهم     "إلـى الرئيس عباس، وحكومتي رام اهللا وغـزة        " الضمير"ودعت   ".االعتقال السياسي 
ر، وطـي صـفحة     القانوني واألخالقي إلنهاء ملف االعتقال السياسي وتحريم استخدامه تحت أي مبـر           

  ". األبدإلىاالعتقال السياسي 
  ٣٠/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
   بالضفةأنصارها من ٣٨ الحقوقية ترحب وحماس تنفي إفراج السلطة عن المنظمات .١٣

تواصلت الخالفات بين حركتي فتح وحماس أمس الخميس         : أشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    ،غزة
 السلطة في الضفة الغربية، وفي الوقت الذي قالـت فـتح      ين ينتمون لألخيرة لدى   لحول اإلفراج عن معتق   
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 معتقالً من حماس، ردت األخيرة بتكذيب       ٣٨ أجهزة األمن في الضفة أفرجت عن        أنومؤسسات حقوقية   
  ".سلطة المقاطعة"النبأ، وقالت انه مجرد إدعاءات تهدف لتحسين صورة 

، وأشارت إلى أن اإلفراج عـنهم       ٣٨ الـ   وكانت السلطة الفلسطينية أكدت نبأ اإلفراج عن معتقلي حماس        
جاء لمناسبة عيد الفطر، وقامت بنشر قائمة بأسماء المفرج عنهم وأماكن سكنهم، وهو ما أكدته مؤسـسة                 

  .اإلنسانالضمير لحقوق 
وأعلن إبراهيم أبو النجا عضو القيادة العليا لحركة فتح في غزة أن السلطة الفلـسطينية أفرجـت عـن                   

س، وطالب في تصريح، حركة حماس في غزة باإلفراج عن قيادات وكوادر وعناصر             المعتقلين من حما  
  .حركة فتح في قطاع غزة المعتقلين لدى حركة حماس في قطاع غزة

 أجهزة األمن أفرجت عن قرابـة       أنناصر الشاعر قد أكد نبأ اإلفراج عن معتقلي حماس، وقال           . وكان د 
نابلس وبيت لحم، لكنه في الوقت ذاته وصف العمليـة بأنهـا             من سجونها في مدينتي       سياسياً  معتقالً ١٧

  .، مشيراً إلى أن المطلوب هو اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين"غير كافية"
تبييض الـسجون   "من جهتها رحبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان باإلفراج عن المعتقلين وطالبت بـ             

  ".الفلسطينية وإغالق ملف االعتقال السياسي
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للمعلومات التي وصلت للضمير فإن األجهزة األمنية في الضفة أفرجت عـن                

 معتقالً سياسياً من سجونها في محافظة بيت لحم، بناء على تعليمات من الرئيس عباس وقامت فـي                  ١٦
  . كادراً من كوادر حركة حماس المعتقلين لديها٣٨المجموع بإطالق سراح 

مزاعم وإدعاءات غير صحيحة تهـدف      "س أكدت أن ما ذكرته السلطة في الضفة مجرد          لكن حركة حما  
 .وفقاً لما جاء على لسان سامي أبو زهري الناطق الرسمي لها في غـزة             " تحسين صورة سلطة المقاطعة   

 في موقفها   واتهم أبو زهري في تعليقه على خبر اإلفراج السلطة بمحاولة إعطاء انطباع بأن هناك تغييراً              
تجاه االعتقاالت السياسية، خاصة بعد الحرج الكبير الذي وقعت فيه بعد تعاطي الحكومـة فـي غـزة،                  

المطلوب أن تبـادر    "، وشدد على أن     "اإليجابي مع كل الجهود التي بذلت إلغالق ملف االعتقال السياسي         
  ".رات اإلعالميةسلطة المقاطعة إلى إطالق سراح جميع المعتقلين بشكل فوري وفعلي بعيداً عن المناو

  ٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 وفاة المتهم بإطالق النار على نبيل عمرو في سجن بأريحا تثير شكوكاً .١٤

وفاة متهم بإطالق النار على نبيل عمرو في سجن أن رام اهللا  من ١/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط ذكرت
د شاهين، قد توفي الليلة قبل  لدى مسؤولين فلسطينيين بأن يكون شادي محمشرطة أريحا، أثارت شكوكاً

 النار على نبيل عمرو، إطالق شاهين المعتقل بتهمة أن أمنيةوقالت مصادر  .الماضية نتيجة التعذيب
 . في مصر، توفي نتيجة مرض وليس نتيجة التعذيبسفير فلسطين حالياً

ـ       للتأكد مـن سـبب       للتشريح أرسلت جثة شاهين    أن" الشرق األوسط "وقال احمد المغني، النائب العام، ل
 يكـون شـاهين     أن  على ذمته، نافياً   الوفاة وان النتائج ستسلم للقضاء العسكري الذي كان المتهم موقوفاً         

 . سابقاًأعلنموقوفا على ذمة النيابة كما 
 انه اتهم السلطة بعدم متابعة قضية االعتداء عليه، التي أدت           إالولم يوجه عمرو إصبع االتهام ألي جهة،        

 يستأنف التحقيق وان يعرف الفاعل وان       أنوكان عمرو قد قال انه يجب       .  بتر ساقه، كما يجب    إلىالحقا  
  .يقدم للقضاء، وان ال تقيد القضية ضد مجهول

النائب عن حركـة     أن   وليد عوض  نقالً عن مراسلها     رام اهللا  من ٣/١٠/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت
 وفـاة   إلـى  أدتيدة لتقصي حقيقة الظروف التـي        بتشكيل لجنة تحقيق محا    أمسفتح جهاد طملية طالب     

 بأن ابنهم توفي ضمن ظروف غامضة،       وأكدوا ذوي المتوفى شككوا بهذه الرواية       أن طملية    وأكد .شاهين
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 المجلس التشريعي طلبا للعدل وعلى هـذه الخلفيـة جـاءت مطالبتـه جهـات              إلىوعليه قرروا التوجه    
   .لحقيقة للناس على نحو يجلي الغموض عن هذه الواقعةاالختصاص بتشكيل لجنة تحقيق محايدة توضح ا

 بلجنة تحقيق نزيهة للبحث في سبب الوفاة للتأكد من حيثيات           أطالب أنا"وقال عمرو في تصريح صحافي      
 ظرف خـارجي    أي كانت الوفاة نتيجة     وإذا باهللا،   إال قضاء اهللا فال حول وال قوة        األمر كان   وإذاالحادثة،  

 كنـت تنازلـت عـن حقـي          شخصياً أنا"ونقل عن عمرو قوله      " . مدلوالت مختلفة   ستكون له  األمرفان  
 سنوات ونصف فـي رام اهللا، ولكـن     ٤ النار ضدي وضد منزلي قبل       إلطالقالشخصي منذ اليوم الثاني     

  ".األمرذلك يعني مضاعفة الجهود لمعرفة الحقيقة والحق العام الذي يتابع 
  
   موكب رسمي وشعبي مهيب العدل في حكومة هنية فيوزيرتشييع  .١٥

حكومة المقالة وعـدد مـن      الشّيع اآلالف من المواطنين الفلسطينيين تقّدمهم إسماعيل هنية، رئيس          : غزة
 أحمد شويدح وزير العدل والمكلّف بوزارة األسرى في حكومة هنية،           .الشخصيات والمسؤولين، جثمان د   
ونعى هنية في كلمة له خالل تأبين        .حية مفاجئة إثر وعكة ص  ) ١/١٠(والذي وافته المنية اليوم األربعاء      

فقيد "وزير أحمد شويدح، واعتبره     البغزة،  " الكبير"شويدح، قبيل الصالة على جثمانه في المسجد العمري         
  ".األمة العربية واإلسالمية بوصفه أحد العلماء

 بعد وعكة صحية حادة      إلى مشفى الشفاء بغزة،    ]٣٠/٩/٢٠٠٨[قد ُأدخل الثالثاء  )  عاماً ٥٠(وكان شويدح   
  .]١/١٠/٢٠٠٨[ألّمت به بشكل مفاجئ، حيث فارق الحياة صباح يوم األربعاء

ويعتبر شويدح الحاصل على الدكتورة في الشريعة والقانون، أحد أبرز علماء قطاع غزة، حيـث شـغل                 
مناصـب فـي   سابقاً منصب رئيس لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسالمية بغزة، باإلضافة إلى تقلّـده عـدة      

  .الجامعة، كما كان عضواً في رابطة علماء فلسطين
  ١/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  تتهم السلطة بالتخطيط لشق صفوفها تؤكد أن دويك سيخلف عباس وحماس .١٦

فوزي برهوم، إن رئيس المجلس التشريعي عزيـز الـدويك          " حماس"قال المتحدث باسم     :غزة، رام اهللا    
 سراحه سيخلف عباس، معتبراً أن اإلفراج عنه ال يعتبر منة مـن             المختطف لدى االحتالل في حال أطلق     

أحد بل هو واجب كونه اعتقل من دون أي مسوغ أو ذنب سوى أنه انتخب بطريقـة ديمقراطيـة مـن                     
وأشار إلى أن اإلفراج عن دويك سـيكون فـي إطـار            . الشعب الفلسطيني على قائمة التغيير واإلصالح     

 للمجلس التشريعي على أن يكون رئيسا للـسلطة فـي حـال شـغور             عودته الطبيعية في موقعه كرئيس    
  .منصب الرئاسة باعتبار أن عباس تنتهي واليته في يناير وال يحق له التمديد

محاوالت إحداث شرخ في موقفها عبر التمييز بين قيادتها في الـضفة            " حماس"وشدد برهوم على رفض     
  .وغزة أو بين قيادي وآخر

ممدوح العكـر،   .س لجنة إنهاء ملف االعتقاالت السياسية في السجون الفلسطينية، د         في األثناء، أعلن رئي   
وحسب ما اعلنتـه     ".المشين"عن تشكيل االئتالف الوطني إلنهاء ملف االعتقال السياسي الذي وصفه ب            

 معتقال تنطبق عليهم مواصـفات المعتقلـين        ٣٣عضو اللجنة والنائبة خالدة جرار، فإن هناك ما يقارب          
 معـتقال سياسـيا،   ٢٣٢سياسيين في قطاع غزة، بينما يوجد في  سجون السلطة في الضفة ما يقـارب            ال

  .مؤكدة انه لم يسمح ألعضاء اللجنة بزيارة أي من المعتقلين في الضفة
  ٣٠/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ت من تعثر المفاوضادولي مرحب به ويدل على قلق  شرم الشيخ مؤتمر:أحمد عبد الرحمن .١٧
قال أحمد عبد الرحمن، المستشار السياسي للـرئيس الفلـسطيني محمـود             :ـ زهير اندراوس   الناصرة

إّن السلطة الوطنية الفلسطينية تُعّول وتُرحب بكل مؤتمر دولي         " القدس العربي "عّباس، أمس الخميس لـ     
وجـاءت أقـوال عبـد      . ميهدف إلى دفع المسيرة السلمية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين قدماّ إلى األمـا           

اإلسرائيلية، والذي قالت فيـه، نقـالً عـن         ) هآرتس(الرحمن تعقيباً على النبأ الذي نشرته أمس صحيفة         
مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب إّن المؤتمر سيعقد الشهر القـادم فـي مـصر، بمـشاركة                   

وزاد . رور سـنة علـى لقـاء انـابوليس        اإلسرائيليين والفلسطينيين وأعضاء الرباعية الدولية بمناسبة م      
المستشار السياسي للرئيس عّباس قائالً إّن النبأ الذي أوردته الصحيفة اإلسرائيلية هو أمر جديد بالنـسبة                
للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أّن السلطة ترحب ترحيباً كبيراً بهذا المؤتمر، ألنّه يدل على قلـق                 

مفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية تراوح مكانها، وأّن هذا األمر يحمل في طياته           المجتمع الدولي من إّن ال    
تداعيات خطيرة جداً منها فقدان األمل لدى الشعب الفلسطيني بالتوصـل إلـى تـسوية تاريخيـة مـع                   

ووصف المفاوضات الجارية اليوم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بأنّها مكانك سـر، وأننّـا             . اإلسرائيليين
  .نرى طحناً، ولكننّا ال نرى طحيناً، على حد تعبيره

  ٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  الحوار هدفه إشراك حماس في السلطة واألطر الشرعية :  الرحمنعبدأحمد  .١٨
قال أحمد عبد الرحمن، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

إّن لقاء بـوش و عّبـاس ال        " القدس العربي "ح في حديث أدلى به أمس لـ        عّباس، وأحد أقطاب حركة فت    
وحول المزاعم اإلسـرائيلية    . يعود لكونه لقاء وداعياً ومجاملة ألّن الرئيس األمريكي بات البطة العرجاء          

عن استعداد فتح للمواجهة القادمة مع حماس أكّد عبد الرحمن ان ال مواجهة قادمة مع حمـاس إطالقـاً                   
ا محرم وطنياً، وهذا مجرد تلفيق من أجهزة المخابرات اإلسرائيلية إلظهار أّن الفلسطينيين سيفتحون              وهذ

حماس مكون أساسي من    : وحول الحوار الوطني قال    .فصالً جديداً من الحرب األهلية واالقتتال الداخلي      
اركتها، وال يوجد في ذهـن      مكونات المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وبالتالي لها دورها ولها مش         

  .أحد أّن الحوار إذا أّدى إلى اتفاق فإنّه سيخرج حماس من الساحة السياسية الفلسطينية
الجو العام في صفوف المجتمع الفلسطيني سيئ، وال أحد يريد انتخابات           "وعن االنتخابات الفلسطينية قال     

إّن مكان عقد المؤتمر يأتي     "سؤال قال   وفي معرض رّده على     ". رئاسية في ظل الخالف بين فتح وحماس      
في الدرجة الثانية، أوالً يجب أن نتوصل إلى الوحدة لكي ال يتحول المؤتمر إلـى مفرقعـات، ال يمكـن                    

  ".لحركة فتح وال الشعب الفلسطيني تحملها
  ٣٠/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  " سيخلق أزمة خطيرة"تمديد والية عباس : الجهاد .١٩

يجب أن يكون الحوار المزمع عقـده       "عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد في لبنان      قال أبو   :  د ب أ   -غزة  
في القاهرة هو بداية حقيقية لحل هذا الخالف، ألنه بالتأكيد إذا فشل الحوار فإنه سيعمق األزمة الفلسطينية                 

مـسوغ  إذا تم التمديد للرئيس عبـاس بـدون         "وأضاف  ". والشرخ القائم اليوم في البيت الفلسطيني أكثر      
وأعرب الرفاعي عن    ".قانوني فإن هذا األمر سيزيد من حدة الخالفات والتوترات على الساحة الفلسطينية           
 الفلـسطينية، وإنهـاء     -أمل حركة الجهاد في أن يكون حوار القاهرة مدخال إلنهاء الخالفات الفلسطينية             

اطف وبغطاء عربيين في صيانة أي      إن هذا يجب أن يكون مقرونا بتع      :"لكنه استدرك قائال   .حالة االنقسام 
  ".اتفاق ، في المقابل أي فشل لهذا الحوار سيزيد الشرخ في الساحة الفلسطينية

  ٣٠/٩/٢٠٠٨الدستور 
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  اللجنة المركزية لـفتح تنفي اتخاذها قرارا بدخول مرحلة الحسم العسكري مع حماس  .٢٠
نا باسم اللجنة نفى فيـه ان تكـون         اصدر حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية بيا      :  وليد عوض  -رام اهللا 

 ".قررت مرحلة الصدام وإدارة العملية العسكرية ضد حركة حماس إذا فـشل الحـوار            " اللجنة المركزية   
ال يجوز طرح اسم األخ     "واضاف بلعاوي في بيان اللجنة المركزية الذي اصدره الليلة قبل الماضية قائال             

ي بيان صوت فتح اإلخباري بأنه يقود حلبة هذا الصدام كما           أبو ماهر مفوض التعبئة والتنظيم كما جاء ف       
  ". أنه ال صحة إطالقا أن األجهزة األمنية لديها تعليمات بالصدام مع حركة حماس إذا لم ينجح الحوار

 ٣٠/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  محاور أمام الحوار الوطني الفلسطينيخمسةورقة مصرية من ": عكاظ" .٢١

خمسة ن القاهرة أعدت ورقة من أقال مصدر فلسطيني لعكاظ : أيمن جريسربيع شاهين،  - القاهرة 
ن أوأضاف . لى الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيبدأ في مطلع شهر نوفمبر القادمإمحاور لتقديمها 

لى العنف في الخالفات السياسية الداخلية بين إ محاور وهي عدم االحتكام ٤هناك شبه توافق على 
ة، وتشكيل حكومة توافق فلسطيني يمكن أن تكون من التكنوقراط أو السياسيين الفصائل المختلف

المستقلين، وسيكون أمام الفصائل تسمية عناصر مستقلة للحكومة أو الموافقه على أسماء الحكومة التي 
ستطرحها القاهرة، ويكون على رأس أولويات هذه الحكومة فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتنظيم 

المحور . ابات الرئاسية والبرلمانية، المحور الثالث هو إعادة تأهيل االجهزة االمنية الفلسطينيةاالنتخ
الرابع يتحدث عن إعادة تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس من االنفتاح على الجميع وانتخاب 

امس الذي يتعلق ولفت المصدر الى ان هناك عدم اتفاق على المحور الخ. المجلس الوطني الفلسطيني
بموعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية، متوقعا أن يتم حسم هذا المحور خالل زيارة وفد حماس للقاهرة 

وأكد المصدر على أن مصر تنوي عرض االتفاق على اجتماع استثنائي . في السابع من الشهر القادم
لفصائل الفلسطينية بحيث يخرج االجتماع لوزراء الخارجية العرب لتأكيد المظلة العربية ألي اتفاق بين ا

 . الوزاري العربي بآلية عربية لمتابعة تنفيذ االتفاق
  ٣٠/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
  وثيقة الوفاق الوطنيلن نقبل بأي مسّمى للحكومة يتعارض مع : حماس .٢٢

ما نريده بشكل واضح، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية         "أن   ، سامي أبو زهري   ،قال المتحدث باسم حماس   
تند إلى برنامج سياسي يحافظ على الحقوق والثوابت والمقاومة، وفق ما تم االتفاق عليه فـي وثيقـة                  تس

أي أسـماء أو    "، مشدداً علـى أن      "الوفاق الوطني، وتحترم نتائج االنتخابات وجميع الشرعيات الفلسطينية       
  . "مسميات أخرى للحكومة تتعارض مع هذا األساس لن تكون مقبولة لدى حماس

  ٣٠/٩/٢٠٠٨ير السف
  
   عباس بالعمل على إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة تطالبالجهاد .٢٣

الرئيس محمود عباس بالعمل الفوري على إطالق       " الجهاد اإلسالمي "طالبت حركة   : قيس صفدي  -غّزة  
الـسلطة  بخطـوة   " الجهاد"ورّحب مصدر قيادي في     . سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون الضفة      

" حمـاس "الفلسطينية اإلفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين في سجونها من كوارد ومناصري حركة              
بوقف االعتقاالت السياسية، وفتح آفاق جديدة أمام الجميع لبدء حـوار           "وطالب  . في عدد من مدن الضفة    

يوني الذي يمعـن فـي      وطني يرسخ الوحدة الفلسطينية ويعّمق داخلنا فكرة ضرورة مجابهة العدو الصه          
  ".استغالل الظرف الفلسطيني الداخلي

  ٣/١٠/٢٠٠٨األخبار 
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  خطوة إيجابية يجب مقابلتها بالمثل" فتح"إطالق حماس لمعتقلي :  فارسقدورة .٢٤
ـ     " فتح" عضو اللجنة الحركية العليا في حركة        قال: رام اهللا  قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصة ل
خطوة إيجابية وأرجو أن تستمر هذه الخطوات اإليجابيـة،         " فتح" لقادة   "حماس"إطالق حكومة   : "إن" برس

وأنا أعتقد أنه ال يجد أي مبرر لالعتقال السياسي، والعتبارات إنسانية وسياسية أعتقد أنه يجب الرد على                 
هذه المبادرة بخطوة مماثلة في الضفة الغربية يتخـذها الـرئيس محمـود عبـاس ورئـيس الـوزراء                   

  ".تكون فاتحة لخطوات إيجابية أخرى مطلوبة يمكنها أن تخلق أجواء إيجابية للحواروالمسؤولون ل
بغض النظر  " فتح"وأشار فارس إلى أنه كان يأمل أن يكون إطالق سراح المعتقلين السياسيين بمبادرة من               

جتيـاح  قصة التهديد با: "فارس قال على صعيد آخر . قد اتخذت هذه الخطوة أم ال" حماس"عما إذا كانت  
بالقوة تصريحات سخيفة ليست لها أي رصيد عملـي، وهـي أقـرب             " حماس"غزة لتحريرها من قبضة     

ولفت فارس االنتباه إلى أن الفيتو األمريكي على الحـوار الـوطني             ".للثرثرة المرفوضة جملة وتفصيال   
  .الفلسطيني الزال قائما

 ٢٩/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
 م الفلسطيني قريع يتهم دوالً عربية بتكريس االنقسا .٢٥

احمد قريع أن هناك دوالَ عربية لها عالقة بحالة االنقسام الفلسطيني الحالي،            " فتح"أكد مفوض عام حركة     
 كما شكك قريع خالل لقاء له مـع كـوادر مـن              .وشكك في نجاح مصر في إنهاء حالة االنقسام الحالي        

ية مقاطعة على الطـرف الفلـسطيني       بمناسبة عيد الفطر في إمكانية أن تفرض الدول العرب        " فتح"حركة  
كما شكك بقدرة األجهزة األمنية الفلسطينية على استعادة قطـاع          . الذي ال يلتزم بالورقة المصرية للحوار     

شكك قريع بإمكانيـة نجاحـه أو انعقـاده فـي ظـل             " فتح"وبشأن المؤتمر العام السادس ل    . غزة بالقوة 
 . لية قد تهدد مستقبل الحركةالصراعات الداخلية، وحذر من أن الصراعات الحا

  ٣/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   تدعو عباس لتغليب المصلحة الوطنية على أعتاب انتهاء واليته الرئاسيةحماس .٢٦

في بيان، الرئيس محمود عباس التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية          " حماس"دعت حركة   : غزة
وطالبت الحركة عباس باتخاذ قرار وطني جريء       . اسية للسلطة العليا وهو على أعتاب انتهاء واليته الرئ      

، وعدم الرضوخ   "الشرعية الفلسطينية المنتخبة  "ينهي به حالة االنقسام الفلسطيني، وأن يضع حداً لمقاطعة          
للفيتو اإلسرائيلي واألمريكي الرامي لتجسيد الفرقة بين أبنـاء الـشعب الفلـسطيني، تحقيقـاً ألهـدافهم                 

ودعت كتائب القسام إلى إعداد العدة والبقاء على أهبة االستعداد لصد أي عـدوان أو                .اتيةومصالحهم الذ 
  .حماقة يقدم على ارتكابها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

 ٢٩/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
  عين الحلوة قريباً  مخيم انتشار القوة األمنية في ... وفد من المنظمة يزور فعاليات صيدا .٢٧

أن لجنة المتابعة الفلسطينية كانت قد قررت في اجتماعها االخيـر           " السفير"علمت   :محمد صالح  -صيدا  
الذي عقدته في آخر يوم من رمضان، انتشار القوة االمنية يوم غد السبت في كل المخيم، هذا اذا سارت                   

حـد أو   االمور على خير ما يرام ولم تظهر عراقيل جديدة أو مستجدة تعيق االنتشار وتؤجله ربما الى اال                
  . حتى الى االثنين المقبل

 ظابطـا مـن     ١٨ عنصر و  ١٠٠وتؤكد مصادر فلسطينية متابعة أن القوة االمنية المشتركة ستتألف من           
أنـصار  "التابعة لمنظمة التحرير والقوى االسالمية وقوى التحـالف و        " االطر"مختلف القوى والفصائل و   

ة داخل المخيم إلثبات مصداقيتها وجديتها، ال سـيما         ، وان هذه القوة ستكون أمام امتحان صعب للغاي        "اهللا
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في موضوع تسليم األشخاص الستة المشتبه بتورطهم في االغتياالت االخيرة، إضـافة الـى موضـوع                
  . الجزر والمربعات االمنية وموضوع الغرباء عن المخيم والبيوت المستأجرة من قبلهم

رير الفلسطينية في لبنان برئاسة المكلف عن شـؤون         وكان وفد من القيادة المركزية لفصائل منظمة التح       
المرجعية السياسية واالمنية في المخيم كمال مدحت، قد جال على فعاليات مدينة صيدا خالل الـساعات                
الماضية، بدأها بزيارة رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، وشملت الجولة الـوزيرة بهيـة                

الشيخ ماهر  " مسجد القدس "ي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وإمام        الحريري، ورئيس التنظيم الشعب   
حمود، حيث جرى عرض لألوضاع في المخيم والخطوات العمالنية التي اتخذت النتشار القوة االمنيـة               

  . المشتركة
 وأوضح مدحت اثر الجولة، أن القوة االمنية هي قيد التشكيل، وسيتم نشرها في المخيم بعد عيـد الفطـر                  

وأكد مدحت ان قيادة منظمـة      . مباشرة، كاشفاً عن عدة خطوات ميدانية ستتخذ بالتزامن مع هذه الخطوة          
التحرير في لبنان تحولت الى لجنة طوارئ دائمة وظيفتها العناية بمخيم عـين الحلـوة، وإخواننـا فـي                   

  . التحالف أيضاً رفدونا بتحرك تلى تحركنا مباشرة وتكاملوا معنا
ـ " أبو النايف "لديموقراطية في الوفد    ممثل الجبهة ا   أن وفد المنظمة لمـس خـالل الجولـة         " السفير"أكد ل

ارتياح الفعاليات الصيداوية وترحيبها بالخطوات التي اتخذت إلنهاء التداعيات االمنية فـي المخـيم، وان    
 يحصل في عـين     القيادات الصيداوية تنتظر على أحر من الجمر انتشار القوة االمنية في المخيم، ألن ما             

  . الحلوة ينعكس سلباً على مدينة صيدا مباشرة
  ٣/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  أولمرت يدعو إلى االنسحاب من معظم األراضي الفلسطينية والسورية المحتلة .٢٨

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت، في مقابلة مطولـة           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
، أمس إنه لن يكون سالم في المنطقة من دون انسحاب شبه كامـل مـن                "وتيديعوت أحرن "مع صحيفة   

  .الضفة الغربية، مع تعويض أراضٍ، وأن نفس المبدأ يسري أيضا على هضبة الجوالن السورية المحتلة
وقال أولمرت في المقابلة المذكورة إن كثيرين قد يقولون إنني أقول هذا اآلن ألنني علـى وشـك تـرك                    

، وخالل واليته في رئاسة     "ي أرد عليهم بأن هذه االستنتاجات توصلت إليها منذ زمن بعيد          ولكنن"منصبي،  
  .الحكومة

ورفض أولمرت في المقابلة أن يعلن عن مصير عمله السياسي بعد تركه منـصبه كليـا فـي رئاسـة                    
ـ                  صير الحكومة، وقال إنه لم يقرر ماذا ستكون خطواته، إال أن محللين يقدرون أن أولمرت سـينتظر م

  .التحقيق والمسار القضائي في قضية شبهات الفساد الموجهة له
وقال أولمرت في المقابلة، إنه قبل خمس سنوات قال ويقول اليوم إن وقتا قصيرا جدا يفصل مـا بـين                     

في كال  "التسبب بضائقة رهيبة للفلسطينيين، وبين اإلقدام على خطوة تاريخية، أمام الفلسطينيين وسورية،             
بـأعين  ) الموقف( عاما نرفض النظر إليه      ٤٠واجب علينا أن نتخذ موقفا حاسما ما نزال منذ          المسارين  
  ".مفتوحة

نعم : إننا نقف أمام ضرورة الحسم، ولكننا لسنا على استعداد لنصارح أنفسنا ونقول           "وتابع أولمرت قائال،    
سحب عمليا تقريبا من كل المناطق      هذا ما علينا فعله، علينا إبرام اتفاق مع الفلسطينيين، وهذا يعني أن نن            

، وسنبقي بأيدينا بعض النسب المئوية من هـذه المنـاطق، ولكـن علينـا ان نعطـي                  )الضفة الغربية (
  ".ومن دون هذا لن يكون سالم) ١٩٤٨من مناطق (الفلسطينيين ما يوازي نفس المساحة 

لم يقل  (نعم أيضا في القدس      "، قال أولمرت،  "سيشمل أراضي في القدس   "وردا على سؤال ما إذا كان هذا        
) الحـرم القدسـي الـشريف     (، هناك حلول خاصة، أراها في مخيلتي، في موضوع جبل الهيكـل             )كلها



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                    ١٢١٥:         العدد         ٣/١٠/٢٠٠٨-٣٠/٩الجمعة-الثالثاء: التاريخ

يتحـدث عـن    (واألماكن المقدسة والتاريخية، ومن يرى هذا ويتحدث عن هذا، هو من يريد أمن القدس               
  )".أخيرةنسبة لعمليات (وأن ال يرى تراكتورات تقطع أرجل أصدقائه ) نفسه

من يريد االحتفاظ بكل أراضي القدس عليه أن يواصل الـسيطرة           "وأضاف أولمرت متحدثا عن القدس،      
وقال أولمـرت إن أريئيـل       ،    ألف عربي وأن يبقيهم داخل الجدران وضمن إسرائيل السيادية         ٢٧٠على  

اصيل، وأقول لكـم    ولكنني اآلن أدخل في التف    "شارون تحدث كثيرا عن تنازالت مؤلمة دون أن يفصلها،          
  ".ما لم يقله أي قائد سياسي في إسرائيل من قبلي، لقد آن األوان لنضع كل هذا على الطاولة

كل "، ويقول،   "أرض إسرائيل "وتابع أولمرت معبرا عن مشاعره تجاه كل فلسطين التاريخية التي يسميها            
تكوي قلبي، فيجري الحديث هنا     ذرة تراب ما بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط سنتنازل عنها س           

عن أجزاء من أرض إسرائيل التاريخية، التي كانت دائما في أعماق مشاعر وذاكـرة شـعب إسـرائيل                  
تاريخيا، فحينما نحفر هنا، ما الذي سنجده؟ هل سنجد خطابات جد ياسر عرفات، أو جد جد جد عرفات؟                  

  ".إننا نجد ذكريات تاريخية لشعب إسرائيل
 مئات األمتار في أي من االتجاهات لن تساعد إسرائيل على مواجهة أخطار الصواريخ              وقال أولمرت إن  

والقذائف، ولهذا فإننا نسعى ألول مرة للتوصل إلى تعريف دقيق لحدود إسـرائيل أمـام الفلـسطينيين،                 
  ".لتعترف بها الواليات المتحدة واألمم المتحدة وأوروبا ليقولوا هذه هي حدود دولة إسرائيل

فما هو مطلـوب    " أولمرت إن ما ينطبق على المسار الفلسطيني ينطبق أيضا على المسار السوري،              وقال
منا أوال وقبل كل شيء هو أن نحسم، أريد أن أرى شخصا جديا واحدا في إسرائيل، يؤمن بأنه باإلمكان                   

  ".إبرام سالم مع سورية من دون أن يتنازل في نهاية األمر عن هضبة الجوالن
الدولة األقوى، وبإمكانها مواجهة كل واحـد       "رت إن إسرائيل جاهزة للحرب في المنطقة وهي         وقال أولم 

من الخصوم وأن تنتصر، ولكنني أسأل نفسي ما الذي سيجري في اليوم التالي النتصارنا، فأوال وقبل كل                 
، تعـالوا   شيء سندفع ثمنا لالنتصار، وسيكون ثمنا مؤلما، وبعد أن ندفع ما سندفع، مـاذا سـنقول لهـم                 

 ".نتحاور، وعندها ما الذي سيقوله لنا السوريون؟ تعالوا نتحدث عن هضبة الجوالن
  ٣٠/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  اليمين اإلسرائيلي يطالب بمحاكمة أولمرت على تصريحاته األخيرة .٢٩

، طالب أريه الداد عضو الكنيست االسرائيلي وهو من الحزب اليميني المتطرف: نظير مجلي: تل أبيب
، بتقديم رئيس الوزراء ايهود أولمرت الى المحاكمة بسبب تصريحاته األخيرة "االتحاد القومي ـ مفدال"

 في سبيل ١٩٦٧التي قال فيها انه ال بد من االنسحاب االسرائيلي الكامل من األراضي المحتلة في عام 
فساد الكبير الذي يمارسه في وقال الداد ان تصريحات أولمرت هي ال .السالم مع سورية ومع الفلسطينيين
 .الحكم، أكثر بكثير من الفساد المالي

وقال النائب يوفال شتاينتس، من أبرز قادة حزب الليكود اليميني المعارض، ان تصريحات أولمرت 
تلحق الضرر في مصالح اسرائيل األمنية العليا، حيث انه من بعدها ال يمكن لعربي أن يقبل بالسالم بثمن 

وبهذا فإنه يشجع الحروب على اسرائيل ويهدد بالخطر حياة . من الذي يطرحه أولمرت حالياأقل من الث
 .أبنائها وبناتها

وانضم الى جوقة المنتقدين مسؤول أمني كبير في اسرائيل، فقال انه صعق من تصريحات أولمرت التي 
طروحات القرن "لمخابرات قال فيها انه يعتبر الطروحات األمنية التي يقدمها الجنراالت في الجيش وا

 ".الماضي التي لم تتحرر من عقدة الخوف
 ١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 وتطالب باستئناف خطة اجتياح غزة.. أوساط عسكرية إسرائيلية يئست من إطالق شليط .٣٠
كشف مصدر عسكري إسرائيلي ان أوساطا واسعة في أجهزة األمن والجيش : نظير مجلي -  تل أبيب

قناعة بأن حركة حماس لن تطلق سراح الجندي األسير، جلعاد شليط، حتى لو تجاوبت توصلت الى ال
الذين تطالب باالفراج )  اسيرا٤٥٠(الحكومة اإلسرائيلية مع كل طلباتها وأطلقت سراح جميع االسرى 

 .عنهم
 اليوم ان وقال المصدر ان المخابرات االسرائيلية، التي كانت قد اعترضت من البداية على التهدئة تقول

وان حماس تستغل هذه التهدئة . توقعاتها حول استراتيجية حماس في المفاوضات حول شليط تحققت
وهي تسعى لفرض االعتراف بقوتها وبحكمها في قطاع غزة لتخليد . لتغيير قوانين اللعبة في المنطقة

في صفوف الفلسطينيين االنقسام الفلسطيني الداخلي، وتفضل الوضع القائم الذي تبدو فيه قوة راسخة 
 .على اطالق سراح األسرى

ويعرب قادة المخابرات االسرائيلية، حسب هذا المصدر، عن قناعتهم بأن العرب بدأوا يقبلون حماس 
ويقدمون مثال على ذلك في التطور الذي جرى في األردن حيال . بفضل الموافقة االسرائيلية على التهدئة

ت األردنية مع عدد من قيادة الحركة وأبلغوهم بموافقة الملك عبد اهللا الحركة حيث اجتمع قادة المخابرا
وقالوا . بن الحسين على عودة قادة حماس الى األردن شرط أال يعملوا في صفوف الفلسطينيين األردنيين

 .ان الموقف األردني يشكل خطا أحمر بالنسبة للمصالح اإلسرائيلية يشير الى مدى نجاح خطة حماس
لمخابرات االسرائيلية من هذا التحليل ان حماس ترى ان مصلحتها تقتضي االحتفاظ بشليط وتستخلص ا

وتنصح بتغيير التكتيك . والمراوغة في المفاوضات، حتى لو وافقت اسرائيل على كل شروطها
اإلسرائيلي واتخاذ خطوات عملية تؤدي إلطالق شليط، منها العودة لممارسة الضغوط العسكرية على 

ماس في المرحلة األولى، مثل الغاء التهدئة والعودة الى االغتياالت والقصف المدفعي والحصار قيادة ح
فإذا لم تنفع هذه الممارسات في تغيير الموقف واطالق شليط، يكون اللجوء للعمليات . االقتصادي الكامل

 .العسكرية الكبرى هو الحل
بينما ترى أوساط أخرى ان على الحكومة ان ويلقى هذا الموقف تأييدا في بعض األوساط العسكرية، 

 . تدرك أن اعادة االحتالل يكلف ثمنا باهظا في األرواح
  ٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ليفني تستقطب موفاز وتسعى مع باراك لتشكيل حكومتها .٣١

تسيبي ليفني، خالل األيـام الماضـية علـى         " كاديما"عملت رئيسة حزب     : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
ايهود باراك مـن جهـة أخـرى        " العمل"ن الهدوء داخل حزبها من جهة، واالتفاق مع زعيم حزب           ضما

  .لتذليل العقبات أمام تشكيل حكومة بديلة قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها
وفيما دعت باراك وزوجته الى حفل عشاء خاص، عقدت اجتماعا سريا مع وزير المواصالت شـاؤول                

تعاون بينهما داخل الحزب، ونفيا بشدة أن يكونا قد تناوال خالل الحديث توزيـع حقائـب                موفاز، وبحثا ال  
وذكرت مصادر سياسية ان  ليفني اقترحت على موفاز تولي وزارة الخارجية ومنصب القـائم               . وزارية

 ال تعتـزم االنـشغال    "بأعمال رئيسة الحكومة، في حال شكلت حكومة جديدة فيما قال مقربون منها إنها              
  ".  بقضية الحقائب الوزارية إلى حين تشكيل تحالف حكومي

ومع باراك تسعى ليفني للتوصل إلى تفاهمات حول التحالف الحكومي الجديد معه بأسرع وقـت ممكـن                 
ولفت مقربون من ليفني وباراك إلى أن العالقـة بينهمـا هـي أهـم               . للحكومة" العمل"لضمان انضمام   

وتقدر ليفني أنه فقط بعد أن تتوصـل إلـى          . ها قبل تشكيل تحالف جديد    المصاعب التي ينبغي التغلب علي    
  .تفاهمات مع باراك سيكون بإمكانها التوصل إلى اتفاق ائتالفي مع حزب شاس

  ٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  مصادر عسكرية إسرائيلية تعترف بتصاعد عنف المستوطنين .٣٢
إلسرائيلي لقوات االحتالل في الضفة الغربية الجنرال       اعترف القائد العسكري ا   :  عبد القادر فارس   -غزة  

وبحسبه . غادي شمني، بتصاعد عمليات العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية            
فإن تطرف المستوطنين أخذ بالتصاعد، خاصة في ظل الدعم الذي يحصلون عليه مـن قبـل القيـادات                  

 وبحسبه فإن أعمال العنف كان يشارك فيهـا فـي الـسابق عـشرات               .المحلية والدينية في المستوطنات   
العبرية فإن عمليات   " هآرتس" وبحسب ما نقلته صحيفة     . يوم فيشارك فيها المئات منهم    المستوطنين، أما ال  

وأشار في هذا الـسياق إلـى عـدد مـن           . العنف موجهة ضد الفلسطينيين وضد قوات األمن اإلسرائيلية       
  .الحوادث، التي قام بها المستوطنون باالعتداء على قوات األمن في األسابيع األخيرة

في بيت لحم إن الـمستوطنات اإلسرائيلية غيـر الـشرعية          " أريج"عهد األبحاث التطبيقية    إلى ذلك قال م   
المقامة على األراضي الفلسطينية تتخلص من مياهها العادمة غير المعالجة فـي األوديـة والــمناطق                

لذين يقطنـون   الزراعية الفلسطينية دون أي التزام بالمعايير البيئية أو االكتراث بالمواطنين الفلسطينيين ا           
  .على مقربة من هذه األودية والذين يعتمدون في معيشتهم على انتاج أراضيهم الزراعية الـمتضررة

  ٣/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
  
   تستجوب أولمرت مجدداً في قضايا فسادالشرطة .٣٣

 أعلنت الشرطة اإلسرائيلية إن رئيس الحكومـة المـستقيل إيهـود            :ا ف ب   - أسعد تلحمي    -الناصرة  
أمس لثامن جلسة استجواب من قبل الشرطة بخصوص الشبهات بضلوعه في قضايا فساد             أولمرت خضع   

االستجواب جرى في مقـر رئـيس الـوزراء         "وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن        . وتزوير
  ".الرسمي واستمر ساعتين مبدئياً

  ٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  ة الثالثة تعثر السالم وزيادة االستيطان يؤججان االنتفاض:هآرتس .٣٤

 سـنوات علـى انطـالق االنتفاضـة         ٨ ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية أنه بعد مرور         -محمد بشير 
الفلسطينية الثانية ضد االحتالل االسرائيلي، فإن بوادر نشوب االنتفاضة الثالثة تبدو فـي األفـق بـسبب       

رفـضها المبـادرة العربيـة      استياء وخيبة أمل الفلسطيني من عرقلة الدولة العبرية جميع جهود السالم و           
وأوضحت الصحيفة ان الناشطين في حركة فتح يعتقدون أن تعثر محادثات السالم بسبب التعنت              . للسالم

االسرائيلي واستمرار بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيد اعتداءات المـستوطنين            
واشارت الصحيفة الى   . فجر االنتفاضة مرة أخرى   المتعصبين على الفلسطينيين تعد من االسباب التي قد ت        

ان بعض النشطاء الفلسطينيين اليخفون غضبهم من تعديات اسرائيل على المصالح القوميـة الفلـسطينية               
العليا وعدم رضاهم عن كيفية ادارة وعمل السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن، بينما تفـرض حمـاس                 

وأفادت الصحيفة أن من عالمـات عـدم رضـا    . دة غير قصيرةسيطرتها الكاملة على قطاع غزة منذ م 
بعض قادة فتح، دعوة رئيس تحالف السالم الفلسطيني، قدورة فارس، للرئيس أبو مازن من أجل وقـف                 

 .محادثات السالم مع اسرائيل فورا 
  ٣/١٠/٢٠٠٨عكاظ 

  
   تلجأ الى قنابل عنقودية محلّية الّصنع بدالً من األميركية"إسرائيل" .٣٥

أعلن مسؤولون عسكريون اسرائيليون، امس، ان اسرائيل خفضت مـشترياتها مـن القنابـل               - بيبتل أ 
العنقودية اميركية الصنع، وبدأت تشتري كميات من شركة اسرائيلية مملوكة للدولة بدال من االسـتجابة               

  .لمطالب بفرض حظر تام على هذا النوع من القنابل
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سرائيلية تريد تجنب تكرار سقوط قتلى من المدنيين مـن جـراء            وقال المسؤولون إن القوات المسلحة اال     
وحظرت أكثر من مئة دولة هذه القنابل       .  وبعدها ٢٠٠٦القنابل العنقودية مثلما حدث في حرب لبنان عام         

  .ألنها تقتل بشكل عشوائي
يوش تفـضلها   لكن بعض الج  . وللقنابل العنقودية معدل مرتفع في عدم االنفجار مقارنة بالذخيرة التقليدية         
  .كوسيلة لضرب مقاتلي العدو في المناطق التي ال توجد فيها أهداف دقيقة

  ١/١٠/٢٠٠٨الحياة 
 
  في الشمال" وهم الهدوء"تحذّر من " سرائيلا" .٣٦

" وهم الهدوء "حذّر قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، من الوقوع في              
فـي أي   " غيـر تناسـبي   "وريا، فيما دعا ضابط آخر إلى تركيز جهد هجومي          على الجبهة مع لبنان وس    

  .مواجهة مقبلة ضد البنى التحتية في كل من لبنان وسوريا
عن آيزنكوت، قوله خالل لقاء مع عدد من الضباط المتقاعدين ممن شاركوا            " هآرتس"ونقل موقع صحيفة    

اتّسما بالهدوء والسكينة، لكننـا     ) ٢٠٠٦(ة الحرب   العامين اللذين مّرا منذ نهاي    "، إن   ١٩٧٣في حرب عام    
وفي معرض تقويمه ألداء قيادة الجبهة الشمالية خالل عدوان تموز، رأى            ".ال نسمح لهذا الهدوء بتضليلنا    

كان يمكن للمرء أن يتوقّع منا العمل بطريقة أكثر مهنية وتحقيق اإلنجازات المطلوبة خالل              "آيزنكوت أنه   
  ".وقت أقصر

 أخرى، رأى العقيد احتياط في الجيش اإلسرائيلي، غابي سيبوني، في مقال نشره قبل أيام معهد                من جهة 
الجهد األساسي للجيش يجب أن يكون السعي إلـى إنـزال           "أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب أن         

رار إلـى  ، وذلك من أجل االمتناع عن االنج      "الضعف لدى العدو  ) نقطة(ضربة غير تماثلية تستهدف قلب      
حرب استنزاف في الشمال على شاكلة ما يحدث في غزة، وكذلك كرد في سياق مواجهة شـاملة علـى                   

على الجيش أن يعمل، فور اندالع المواجهـة، بـسرعة          "وكتب سيبوني أن     .جبهتي الشمال وقطاع غزة   
 وتـدفيع أثمـانٍ     لتهديد العدو ونشاطاته، وذلك من أجل إلحاق أضرارٍ       ) قياساً(وحزم وبقوة غير تناسبية     

  ".بأحجام تتطلب عمليات ترميم طويلة ومكلفة
  ٣/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  من أبناء غزة تحت خط الفقر  % ٨٠:الخضري .٣٧
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار ان الحصار خلف : ردينة فارس-غزة

 من أبناء قطاع غزة يعيشون تحت %٨٠أرقاما هائلة من الدمار والتخريب والموت، وبين الخضري أن 
 ٣٩٠٠ ألف عامل معطلون عن العمل، وقرابة ١٤٠، في حين أن %٦٥خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة 

متوقفة عن العمل جراء منع إدخال المواد الخام ومستلزمات % ٩٧مصنع وورشة عمل أي ما نسبته 
ذية وأمراض أخرى، باإلضافة إلى أن من أطفال فلسطين يعانون من سوء التغ% ٦٠وقال إن . المصانع
ومنظمة الغذاء العالمي " األونروا" ألف إنسان يعيشون على المساعدات االغاثية من ١٠٠مليون و

وفي ذات السياق أكد توقف كافة مشاريع التطوير في  .ومؤسسات اغاثية عربية وإسالمية ودولية
ف جميع شركات المقاوالت واالعمار، مشدداً المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية، إلى جانب توق

وبين الخضري، أن الخسائر الشهرية  . مليون دوالر٦٠على أن إجمالي قيمة المشاريع المتوقفة بلغ 
 مليون دوالر، الفتا إلى أن المياه تنقطع عن ٥٠المباشرة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية تبلغ 

 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً في ٤٠، وما نسبته السكان لمدة أربعة أيام أسبوعياً
وأكد الخضري، على أن محطة .البحر، في حين أن عشرات اآلبار توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود

 .من طاقتها جراء نقص الوقود ومنع إدخال محوالت لها% ٥٠توليد الكهرباء تعمل بـ 
  ٣٠/٩/٢٠٠٨عكاظ 
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  راضي الفلسطينية فقراء  في األالمسنيننصف  .٣٨

 .اكدت احصائية رسمية امس ان نصف المسنين في االراضي الفلسطينية فقراء: وليد عوض-رام اهللا
واوضح رئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيني لؤي شبانة أن نسبة المسنين في األراضي الفلسطينية خالل 

وأشار شبانة، في تقرير  .من الفقرمن مجموع الفلسطينيين، وان نصفهم يعانون ' ٤,٣ بلغت ٢٠٠٧العام 
صحافي أصدره امس عشية اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف غدا االربعاء استعرض فيه واقع كبار 

' ٦٥,٥من المسنين يشاركون في القوى العاملة، و' ١٤,٧السن في األراضي الفلسطينية، إلى أن نحو 
الفلسطينية شهدت تحسنا ملحوظا في معدالت وأفاد بأن األراضي  .مصابون بأحد األمراض المزمنة

 ٦-٥البقاء على قيد الحياة منذ بداية العقد الماضي، حيث ارتفعت معدالت البقاء على قيد الحياة إلى نحو 
 ١٩٩٢لكل من الذكور اإلناث عام ' ٦٧,٠سنوات خالل العقد ونصف العقد الماضيين، إذ ارتفع من نحو 

نة لإلناث مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خالل السنوات القادمة ليصل س' ٧٣,٥سنة للذكور و' ٧٢,٠إلى 
ان مرحلة الشيخوخة لم تحظ 'وقال  .٢٠١٥سنة لإلناث لعام ' ٧٤,٥سنة للذكور و' ٧٣,٠إلى نحو 

ونظراً الرتفاع نسبة كبار السن في العالم نتيجة النخفاض نسبة . باالهتمام الكافي خاصة في البالد النامية
ت وارتفاع معدالت توقعـات الحيـاة، سيؤدي إلى انعكاسات على التنمية االجتماعية واالقتصادية الوفيا

  .'مما يحتم االهتمام بقضية الرعاية المتكاملة لكبار السن
  ٣٠/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  الفلسطينيين يقضون العيد عالقين على الحدود بين مصر وغزةمئات .٣٩

لسطينيين العالقين على الجانب المصري من الحدود مع غزة إلى اضطر مئات الف: يسري محمد: رفح
ويقضي العالقون الفلسطينيون العيد داخل . قضاء عيد الفطر بعيدا عن ذويهم بسبب عدم فتح معبر رفح

 .مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء في فنادق شعبية وشقق مفروشة ووحدات سكنية
 ١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   ما زالت تواصل تقنين البضائع الموردة إلى غزة رغم التهدئة"إسرائيل": يرتقر .٤٠

ذكر تقرير أعده مشروع مراقبة عمل المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني  :غزةـ أشرف الهور
دة تواصل تقنين كمية ونوعية البضائع الوار'بتمويل من البنك الدولي أن السلطات اإلسرائيلية ' بال تريد'

وذكر المركز أن االتفاق الذي  .'إلى قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من ثالثة اشهر من سريان اتفاق التهدئة
الماضي، ينص على فتح معابر غزة التجارية بشكل كامل ) يونيو( من شهر حزيران ١٩بدأ سريانه يوم 
سرائيل بما تعهدت به بشأن وانتقد مشروع المراقبة أداء المعابر الذي لعدم التزام إ. من قبل إسرائيل

زيادة كمية ونوعية السلع الواردة إلى سوق القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الذي خضع مؤخراً ألعمال 
  . شاحنة١٥٠توسيع زادت من قدرته التشغيلية بما يسمح بدخول نحو 

 ٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  جنود االحتالل ينكّلون بطالب الخليل يومياً: منظمة حقوقية .٤١
كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية عن استمرار جنود االحتالل بممارسة التنكيل  : زهير اندراوس-الناصر

بالفلسطينيين داخل مدينة الخليل، ونبهت إلى ما يعانيه الطالب في طريقهم إلى مدارسهم وأثناء العودة 
سية ثبت االحتالل  أنه مع بدء السنة الدرا٢٠٠١التي تأسست عام ' محسوم ووتش'وأوضحت  .منها

ويضطر الطالب . حاجزا عسكريا على مدخل حي تل رميضة في الخليل الذي يسكنه مستوطنون أيضاً
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صباح كل يوم للوقوف في طابور طويل من أجل تفتيشهم فرداً فرداً والعبث بمستلزماتهم المدرسية قبل 
 .ترونيةتقدمهم نحو حاجز آخر حيث يخضعون لتفتيش أكثر دقة بواسطة أجهزة إلك
 ٢/١٠/٢٠٠٨القدس العربي  

  
   فلسطينية بزعم نيتها تنفيذ عملية استشهادية فى ناتانيااعتقال .٤٢

اعتقلت قوات االحتالل عشرة فلسطينيين بينهم فتاة فلسطينيه عمرها  : وكاالت – غزة -رام اهللا المحتلة 
 وسط مدينة نتانيا القريبة من  عاما من سكان مخيم جنين بزعم أنها كانت تنوي تنفيذ عملية استشهادية١٦

عن مصدرعسكري إسرائيلي أن أفراد أسرة الفتاة هاتفوها ) يديعوت أحرونوت(ونقلت صحيفة .تل أبيب
 وذكرمصدر أمني فلسطيني للصحيفة أنه بعد إجراء تحقيق عن ،وأبلغتهم عن نيتها تنفيذ عملية استشهادية

سطينية في جنين وخاصة مع البنية التحتية العسكرية الفتاه فال توجد أي عالقة لها مع المنظمات الفل
 . لحركة الجهاد اإلسالمي والتي ما زالت قادرة على تنفيذ عمليات داخل العمق اإلسرائيلي

 ٣/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  

   يفصل األسيرات وفق االنتماء السياسياالحتالل .٤٣
أقدمت في اآلونة األخيرة على تقسيمهن أكد نادي األسير الفلسطيني ان إدارة سجون االحتالل  :نابلس

حسب االنتماء السياسي لهم وهذا مظهر خطير للغاية يهدف الى تعزيز حالة االنقسام والخالف على 
الساحة الفلسطينية حيث تم نقل االسيرات التابعات لحركة فتح والجبهة الشعبية الى سجن الدامون القريب 

صص سجن الشارون الواقع على مقربة من مدينة الرملة  أسيرة، فيما خ٣٣من حيفا ويبلغ عددهن 
 أسيرة، بينما تخضع األسيرتان ٣٤ويبلغ عددهن " حماس"لألسيرات التابعات لحركتي الجهاد اإلسالمي و

في الرملة لفترة غير محدودة وهما مريم طرابين " نفي ترتسيا"المتبقيتان في العزل االنفرادي في سجن 
قرير الى وجود ست أسيرات قاصرات وأربع أزواجهن في األسر وواحدة لديها وأشار الت.  وعبير عودة

  .طفل داخل السجن هي األسيرة فاطمة الزق من قطاع غزة
  ٣٠/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ٢٠خالل التهدئة إلى   فلسطينيين في أيلول يرفع الضحايا٦ استشهاد .٤٤

ستة مواطنين فلسطينيين، ليصبح بذلك عدد الشهداء المنصرم ) سبتمبر(استشهد في أيلول القدس المحتلة  
التي " انتفاضة األقصى" شهيداً، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين التي سقطوا منذ بداية ٤٦٥لهذا العام 

وبحسب إحصائية خاصة  . شهيدا٥٤٣٩ً إلى ٢٠٠٠) سبتمبر(اندلعت في الثامن والعشرين من أيلول 
 شهداء سقطوا في الضفة الغربية، وشهيدان سقطا في القدس المحتلة، في ؛ فإّن أربعة"قدس برس"بوكالة 
، في حين لم يسّجل سقوط أي شهيد في قطاع غزة الذي تشمله التهدئة التي بدأت بين )سبتمبر(أيلول 

) سبتمبر(واستشهد خالل شهر أيلول  .المنصرم) يونيو( حزيران ١٩دولة االحتالل وفصائل المقاومة في 
ن سن الثامنة عشرة من العمر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء األطفال منذ مطلع العام الجاري إلى طفالن دو

وبسقوط هذا العدد من الضحايا يكون عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بدء التهدئة  . طفال٧٠ً
يداً، جميعهم  شه٢٠، قد وصل إلى )يونيو( حزيران ١٩بين الفصائل الفلسطينية وجيش االحتالل في 

  .سقطوا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، باستثناء شهيد واحد سقط في قطاع غزة
  ١/١٠/٢٠٠٨ قدس برس 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                    ١٢١٥:         العدد         ٣/١٠/٢٠٠٨-٣٠/٩الجمعة-الثالثاء: التاريخ

  ترحب باإلفراج عن معتقلين سياسيين في الضفة والقطاع الضمير .٤٥
ة لحقوق اإلنسان باإلفراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين في الضف" الضمير"رحبت مؤسسة : غزة

الغربية وقطاع غزة عشية عيد الفطر السعيد، معربة عن أملها أن تشكل هذه الخطوة بداية حقيقية إلنهاء 
 . كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة ملف االعتقال السياسي من خالل اإلفراج عن

فة الغربية وقطاع غزة مازالوا في بيان لها أن عددا ليس قليال من المواطنين في الض" الضمير"وذكرت 
قيد االعتقال السياسي، داعية الحكومتين في غزة ورام اهللا بضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل العمل 
على تبيض السجون والمعتقالت الفلسطينية من كافة المعتقلين السياسيين، وعدم االكتفاء باإلفراج عن 

الضمير دعوتها للرئيس محمود عباس، ولحكومتي رام وجددت  كما .بعضهم في إطار المناسبات العامة
  . بضرورة إنهاء ملف االعتقال السياسي اهللا وغزة

  ٢/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
   الحربية اإلسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيينالزوارق .٤٦

 طول واصلت زوارق االحتالل الحربية لليوم الثاني على التوالي اعتداءاتها على : حامد جاد-غزة
المنطقة الساحلية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث أطلقت القذائف واألعيرة النارية الثقيلة تجاه الشاطئ 

وشرعت بعمليات إطالق نار وصفت باألعنف منذ بدء التهدئة ، واإلحياء السكنية الواقعة على امتداده
  .الجارية ما تسبب في إلحاق أضرار فادحة في عدد من مراكب الصيد

  ٣٠/٩/٢٠٠٨د االردنية الغ
  
  حياة طفل غزاوي متعلقة بجواز سفر .٤٧

إياد السراج، أن خطر . أكد رئيس الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة د : رائد الفي- غزة 
الموت يتهدد طفالً فلسطينياً مريضاً لم يبلغ الخامسة من عمره، لعدم قدرته على السفر لتلقي العالج نتيجة 

 على جواز سفر في ظل استمرار السلطة في الضفة منع إرسال نصيب غزة من جوازات عدم حصوله
  .السفر

  ٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   الفلسطينية تحذر من أزمة وقود بغزة فى الشتاء البترولهيئة  .٤٨

اع حذرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة أمس من تفاقم أزمة نقص الوقود في القط : د ب أ -غزة 
خالل فصل الشتاء القادم جراء مواصلة إسرائيل تقليص كميات الوقود التي يزداد الطلب عليها في فصل 

واتهم احمد أحمد علي نائب رئيس الهيئة في تصريحات للصحفيين في غزة، السلطة الفلسطينية . الشتاء
قود للقطاع بموجب اتفاق في رام اهللا بالضغط على السلطات اإلسرائيلية لمنع ضخ كميات إضافية من الو

إن كمية الوقود التي تدخل إلى القطاع غير كافية : "وقال علي. التهدئة المبرم مع الفصائل الفلسطينية
رغم أن الجانب اإلسرائيلي زادها بشكل ضئيل وهذا ما يعني أن المواطنين سيعانون من أزمة حادة في 

 ألف لتر ١٢٠وذكر أن ما يدخل القطاع هو .  عليها الوقود خالل فصل الشتاء القادم نتيجة زيادة الطلب
 ألف لتر من السوالر بشكل أسبوعي، مؤكدا أن هذه الكمية ال تكفي لسد حاجة ٢٠٠من البنزين ومليون و

وأكد أن كمية الوقود التي تدخل القطاع ال . المواطنين في الوقت الحالي ما سيسبب أزمة خالل الشتاء
 ٧٠٠- ٥٠٠اجها قطاع غزة من الوقود، مبينا أن المواطنين بحاجة إلى ما بين تغطي ثلث الكمية التي يحت

  . ألف لتر من البنزين يوميا١٢٠ - ١٠٠ألف لتر من السوالر، وبحاجة إلى 
 ٣/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  فيهابجوازات سفر يهدد حياة المرضى   تزويد حكومة حماسرام اهللا حكومة امتناع  .٤٩
 الدكتور محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء المقال في غزة أن رفض   أكد:وليد عوض- رام اهللا

حكومة رام اهللا إدخال دفاتر الجوازات لقطاع غزة، يزيد من معاناة أهالي القطاع وسقوط ضحايا جدد 
وصرح عوض مؤخرا بأن حرمان مرضى قطاع غزة  .من المرضى وحرمان طلبة من السفر للخارج 

 حكومة رام اهللا، يعني الحكم عليهم باإلعدام والمساهمة بشكل مباشر في من دفاتر الجوازات من قبل
قتلهم إلى جانب تدمير مستقبل مئات الطلبة الجامعيين الذين يرغبون إكمال دراستهم في الجامعات 

وطالب عوض حكومة رام اهللا بالكف عن ادخال احتياجات السكان تحت طائلة  .العربية واألجنبية
  .سية واإلعالمية، ومطالبا بإرسال دفاتر الجوازات لقطاع غزة ووقف معاناة المواطنينالمناكفات السيا

  ٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   مرضى غزة معرضون لـ الموت البطيء: لمواجهة الحصارالشعبية .٥٠

حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من تعرض آالف الفلسطينيين في قطاع غزة :  بترا–غزة 
 صنفا من الدواء بينها سبعة مركزية لمرضى السرطان ونفاذ ٥٢راء نفاذ رصيدللموت البطئ ج

وأكدت في بيان أن أكثر  . من المستهلكات الطبية في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية١٣٥رصيد
الفتةً إلى أن مصنع .. بالمائة من األطفال٤٠ حالة مرضية توفيت جراء الحصار بينهم ما نسبته٢٦٠من

وأشارت الى  .لوحيد في القطاع توقف أخيراً عن العمل بشكل كلي بسب نقص المواد الخاماألدوية ا
و ١٠٠ بالمائة من أطفال فلسطين يعانون من سوء التغذية وأمراض أخرى إضافة إلى أن مليون ٦٠أن

 ومنظمة الغذاء العالمي ومؤسسات اغاثية" األونروا"ألف إنسان يعيشون على المساعدات االغاثية من 
  .عربية وإسالمية ودولية

  ٣٠/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

   في القدس"إسرائيل"نرفض إجراءات : وزير خارجية األردن في األمم المتحدة  .٥١
أكد وزير خارجية االردن صالح الدين البشير، في كلمته في الدورة الثالثة والستين للجمعيـة               : نيويورك

رائيل من اجراءات تهدف الى خلق واقع جديد على         كل ما تقوم به اس    «العامة لألمم المتحدة، رفض بالده      
االرض الفلسطينية بشكل عام وفي القدس الشرقية بشكل خاص، وما يترتب على ذلك من تهديد للطـابع                 

اذا لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني، فإن منطقتنا        «، وشدد على انه     »االسالمي والعربي للمدينة المقدسة   
قدمت الدول العربية مجتمعة    «: وقال الوزير االردني   .»من عدم االستقرار  ستكون معرضة لحقبة طويلة     

 مبادرة سالم شاملة تعرض انهاء حالة النزاع الدائر منذ ستين عاما، وتقـضي بإنهـاء                ٢٠٠٢في العام   
 التي ما زالت تحتلها إسرائيل      - الفلسطينية والسورية واللبنانية     -االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية     

 وذلك مقابل سالم شامل يكون من سماته تبادل االعتراف بين الدول العربية بما فيها دولة                ١٩٦٧منذ عام   
األردن شارك في المفاوضـات     «فلسطين، وبين اسرائيل، واقامة عالقات طبيعية في ما بينهاوأضاف ان           

درة العربية للسالم وبحـل     التي انطلقت في انابوليس ويتمسك بخيار السالم االستراتيجي الذي أكدته المبا          
  .»الدولتين

  ٣٠/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  "وادي عربة"نشطاء يستعدون لتنظيم مؤتمر لمقاومة التطبيع في ذكرى توقيع : األردن .٥٢

قررت نشطاء نقابيون في األردن، تنظيم مؤتمر وطني، لمقاومة التطبيع وذلـك بـالتزامن مـع                : عّمان
وقـال رئـيس     . ١٩٩٤) أكتوبر( تشرين أول    ٢٥عربة، في   الذكرى الرابعة عشر لتوقيع معاهدة وادي       

التأكيـد علـى    "مجلس النقباء نقيب أطباء األسنان الدكتور وصفي الرشدان، إن الهدف من إقامة الملتقى              
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أهمية مقاومة التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي المغتصب، وخاصة أن المواطن لم يلمس اية نتائج إيجابيـة                
و أشـار    ".ة وادي عربة والتي كانت نتائجها مخالفة لما كان يـروج لـه حينـه              على صعيد توقيع اتفاقي   

، إلى أن المجلس قرر تنظـيم       )٢٩/٩(اليوم االثنين   " قدس برس "الدكتور الرشدان، في بيان صحفي تلقته       
اعتصام في سوق الخضار المركزي لتحذير التجار والمواطنين من خطورة اسـتيراد خـضار وفواكـه                

  .صدر، وذلك بمشاركة فعاليات نقابية وحزبية وشعبيةإسرائيلية الم
 ٢٨/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
  وقفة احتجاجية لرفض تصدير الغاز إلسرائيل: مصر .٥٣

احتجاجا على تصدير الغاز المصري إلسرائيل، تنظم الحملة الشعبية وقفة احتجاجية بمشاركة برلمـانيين              
وجـاء  . لمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل     ل  أكتوبر، ٦في دمياط ظهر يوم االثنين المقبل الموافق        

 أكتوبر في الساعة الثانية ظهـر هـو         ٦أن يوم   «في بيان للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلسرائيل         
 عامـا،  ٣٢أفضل موعد ليقف الشعب المصري ويفتح نيرانه على عدوه الجديد كما فعلها الجـيش منـذ            

بدوره يعقد رئيس الوزراء المصري     . » تفضح الفساد والمفسدين   ولكن هذه المرة سيلجأ الشعب إلى أسلحة      
أحمد نظيف اجتماعا وزاريا عقب إجازة عيد الفطر المبارك يناقش خالله إعادة التفاوض علـى سـعر                 

  . تصدير الغاز
  ٣/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

 
 "رائيلإس"نشاء منظمة تضم إدعوته لنواب يهددون باستجواب وزير الخارجية : البحرين .٥٤

هدد نواب بحرينيون باستجواب وزير الخارجية البحريني بعيد دعوته إلنشاء منظمة إقليمية تشارك  :دبي
ومن المنتظر أن يشهد دور االنعقاد المقبل للبرلمان البحريني تصعيدا جديدا من قبل النواب . بها إسرائيل

 إثر دعوة وزير الخارجية الشيخ خالد بن وتأتي التهديدات البرلمانية البحرينية. البحرينيين ضد الوزير
منظمة إقليمية تضم الدول العربية وإسرائيل «أحمد آل خليفة في تصريحات في نيويورك إلى إقامة 

تتجاوز األعراق واألديان، «، مشددا على أن هذه المنظمة يجب أن تضم الجميع، وأن »وإيران وتركيا
 .على حد تعبيره»  تقريباًفالشرق األوسط مهد األديان السماوية كلها

  ٣/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 ولن نترك الفلسطينيين وحدهم.. هنية مجاهد: خامنئي .٥٥

قال المرشد اإلعلى إليران، آية اهللا علي خامنئي، إن الشعب اإليراني لن يترك  :طهران ـ لندن
ة عيد الفطر امس وشدد خامنئي في خطبة صال. »االحتالل الصهيوني«الفلسطينيين وحدهم في مواجهة 

االيرانية عن » فارس«ونقلت وكالة أنباء  .»فلسطين أصبحت قضية حية في ضمائر المسلمين«على أن 
، وأعرب عن »الصهاينة في طريقهم إلى االنهيار والضعف والهزيمة يوما بعد آخر«خامنئي قوله إن 

أكيد، العالم االسالمي سيرى هذا بالت«: وتابع. »يحرر الشعب الفلسطيني أرضه من المحتلين«أمله في أن 
. »اليوم، ويأمل ان الجيل الحالي من الفلسطينيين سيرى اليوم الذي تصبح فيه فلسطين في يد مالكيها

وقال خامنئي ان إيران ستقف الى جانب حكومة حماس في غزة، واصفا رئيس الوزراء الفلسطيني 
ال الطائفية والتفرقة بين المسلمين سواء أشك«وحذر خامنئي من جميع . »مجاهد«اسماعيل هنية بالـ

تضافر الجهود «، داعيا العالم اإلسالمي إلى »كانوا من الشيعة أو السنة، وذلك ألن العدو ال يفرق بينهما
 . »والمزيد من التضامن لنصرة الشعب الفلسطيني

 ٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  ين في األردن بمواد غذائية لفقراء الالجئين الفلسطينيإماراتيتبرع  .٥٦
 ألف دوالر أمريكـي لتزويـد   ١٠٠قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان اإلماراتية تبرعاً بقيمة          : عّمان

وقامـت وكالـة     .األسر الفلسطينية الفقيرة في األردن بمعونات غذائية أساسية عشية عيد الفطر المبارك           
التنفيذي للبرنامج اإلنمـائي حيـث تولـت        بدور الشريك   ) االونروا(الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين     

  .مسؤولية شراء المواد الغذائية وتوزيعها على العائالت المحتاجة من الالجئين الفلسطينيين
  ٢/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  F-35 طائرة ٢٥ ب"إسرائيل"اإلدارة األمريكية توافق على تزويد  .٥٧

 المتطورة إلسرائيل مع إمكانية F-35 طائرة ٢٥ء، على بيع صادقت اإلدارة األمريكية يوم أمس، الثالثا
 طائرة أخرى، وهي أول صفقة لبيع هذا النوع من الطائرات خارج الواليات المتحدة وتبلغ ٥٠شراء 

» ضرورية لألمن القومي للواليات المتحدة«وقال البنتاجون إن الصفقة  .  مليار دوالر١٥,٢قيمة الصفقة 
مضيفا أن إسرائيل بحاجة إلى تلك . »الحفاظ على قدراتها الدفاعية«رائيل على وتهدف إلى مساعدة إس

 .»لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية«الطائرات 
 ١/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  مؤتمر للرباعية في شرم الشيخ لمتابعة عملية أنابوليس .٥٨

 أمس أن ممثلـين     العبرية» هآرتس«أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي، جيهان الحسيني    - القاهرة   -الناصرة
عن إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، واللجنة الرباعية الدولية للـسالم فـي الـشرق األوسـط، ومـصر،                 
واألردن، وفرنسا بصفتها رئيسة االتحاد األوروبي، سيلتقون منتصف الشهر المقبل فـي منتجـع شـرم                

وليس فـي الواليـات     الشيخ المصري لتلخيص مرحلي للمفاوضات التي بدأت قبل عام في مؤتمر أنـاب            
 لفتـت و. ولم يتحدد بعد مستوى المـشاركات      .المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل حول قضايا الحل الدائم       

إلى أن أعضاء الرباعية الدولية قرروا تعيين موعد لمؤتمر سالم آخر في موسكو في              » هآرتس «صحيفة
 . الفلـسطينية  -فاوضات اإلسـرائيلية     يتيح للمشاركين اإلطالع على آخر تطورات الم       ٢٠٠٩ربيع العام   

، فإن عقد مؤتمر الشهر المقبل في شرم الشيخ هو في الواقع حل وسط بين الواليـات                »هآرتس«وبحسب  
المتحدة من جهة، وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، بعد فشل محاوالت وزيرة الخارجية               

رة وثيقة تتناول المرحلة التي بلغتها المفاوضـات خـالل          األميركية كوندوليزا رايس إقناع األطراف ببلو     
تتطرق إلى كل واحدة من القضايا الجوهرية المتعلقة بالحل         » قائمة مخزون «واقترحت رايس وضع     .عام

الدائم، لكن إسرائيل رفضت بشدة االقتراح بادعاء أن إعداد وثيقة كهذه من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في                  
من شأن هذا األمـر أن      «وبحسب المصدر السياسي، فإن     . ق ضرراً بالمفاوضات  مواقف الجانبين وسيلح  

  .»يدفع بكل من الجانبين إلى تصليب مواقفه إلى أقصى درجة ليظهر أنه لم يتنازل عن أي شيء
  ٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 

 
  كوشنير في األراضي المحتلة اليوم لمتابعة تنفيذ تعهدات السالم والمانحين  .٥٩

يتوجه وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير اليوم في زيارة لألراضي الفلسطينية  : أ ش أ - باريس 
أن كوشنير سيجرى ، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان لها.  أكتوبرالحالى٥وإسرائيل تستمرحتى 

مباحثات مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض ووزير الخارجية رياض المالكي من 
ومع رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ومع ،انب الفلسطينيالج

وأضافت الخارجية أن هذه الزيارة ستتيح . مسئولي األحزاب السياسية الرئيسية من الجانب اإلسرائيلي
وتنفيذ تعهدات لكوشنير الوقوف على آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية 
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الطرفين ومتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر باريس للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية الذي استضافته فرنسا 
وسيحث كوشنير الطرفين الفلسطينى واإلسرائيلي على متابعة المفاوضات من  .  ديسمبر الماضي١٧في 

   .أجل أن تشهد عملية السالم تقدما ملموسا خالل الشهور المقبلة
 ٣/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  الشق الغاطس فى األزمة الفلسطينية .٦٠

  فهمي هويدي
في األفق الفلسطيني إشارات قوية تدل على أن ما نشاهده على السطح ليس سوى مجموعة مـن الحيـل                   

  .واألالعيب، التي تحاول اخفاء أزمة أعقد وأعمق بكثير مما نتصور
)١(  

 بأخبار اجتماعات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية محورها قضية         في حين تطالعنا صحف الصباح القاهرية     
فقبل أسـبوعين نقـل آفـي       . المصالحة، نفاجأ بأخبار أخرى من رام اهللا تمضي في اتجاه معاكس تماماً           

على لسان العقيد دياب العلي قائد األمن الوطني في رام اهللا قوله إنه             " هاآرتس"بسخروف محرر صحيفة    
وهي خطوة تتطلب موافقة وتنسيقاً مـع ثـالث        . حتمال استرداد السلطة في غزة بالقوة     يتعين االستعداد ال  

ومصر واألردن، وسوف يتطلب ذلك استخدام سالح من نـوع مختلـف ومـضاعفة             " إسرائيل"دول هي   
وذكر محرر الصحيفة أن األمـن الـوطني   .  ألف جندي١٥أعداد قوات األمن الوطني، بحيث تصل إلى     

بعناصر أكثر  .  شهراً الماضية  ١٨من الضباط تم تغييرهم خالل ال       % ٩٠ندي، وأن    ج ٧٥٠٠يضم اآلن   
مما ذكـره أيـضاً التنـسيق       . وأن الجميع يتدربون في أريحا، بمساعدة وإشراف أمريكيين       . شباباً وكفاءة 
د نجح في منع عشرات العمليات الفدائية، وأن األمن الوقائي اعتقل خاليا عملت ض            " إسرائيل"األمني مع   

حمـاس إلـى    " عمـالء "من بين عناصر الجهاز ذاته، وأنه تم إنشاء وحدة خاصة لمنع تسلل             " إسرائيل"
  .صفوفه

ضـد  " إسـرائيل " تفصيالت أكثر وأخطر حول التنسيق األمني مع         ١٩/٩يديعوت احرونوت نشرت في     
يين المقاومة، فقد حضر اجتماعا خصص لهذا الغرض كبير معلقيهـا نـاحوم برنبـع، أكثـر الـصحاف                 

بالـضفة،  " اإلسرائيلية" في مقر القيادة     ٩،/٧صدقية، الذي ذكر أن االجتماع تم يوم األحد         " اإلسرائيليين"
 من قادة األجهزة في     ٨وحضره من الجانب الفلسطيني المفتش العام للشرطة حازم عطا اهللا، إضافة إلى             

  ).مصادر الفلسطينيةأسماؤهم نشرت، لكني لم أتمكن من مراجعتها من ال. (حكومة رام اهللا
مـن قبـل القيـادة      " إسـرائيل "قال برنبع في تقريره المنشور إنه فوجئ باالستعداد المفرط للعمل مـع             

الفلسطينية، وأنه سمع بأذنيه من الجالسين كماً كبيراً من المعلومات المثيرة، سجل منها في تقريـره مـا                  
  :يلي

اجد فراج إن حماس هي العدو، ولن يكون هنـاك          قول رئيس المخابرات العسكرية في حكومة رام اهللا م        
" اإلسـرائيليون "صـحيح أنكـم     . وقد قررنا خوض المعركة ضدها حتى النهاية      . حوار أو مصالحة معها   

  .توصلتم إلى هدنة معهم، أما نحن فال
 ٦٤اعطيتمونـا مـؤخراً أسـماء       . إننا نتولى أمر كل مؤسسة حمساوية تبلغوننا بها       : أضاف فراج قائالً  

 حساباً  ١٥٠حولت لنا   " إسرائيل" منها ووضعنا أيدينا على أموالها، و      ٥٠ة، وقد انتهينا من معالجة      مؤسس
وفي السابق  كنا نفكر ألف مـرة        .  حساب ٣٠٠فتم إغالق   " اإلرهابية"بنكياً يشتبه في عالقتها بالتنظيمات      

  .بأال يفعلوها" اإلسرائيليين"لكنه نصح . قبل اقتحام المساجد، لكننا اآلن أصبحنا نقوم بذلك عند الحاجة
حتى آخر السنة الحالية سندخل في مواجهة شاملة مع حماس، وإذا لم            : مفتش الشرطة حازم عطا اهللا قال     

وحينئذ طمأنه العميد   . يتم االستعداد الجيد لها فإننا سنتقاسم المسؤولية عن الهزيمة نحن وأنتم واألمريكان           
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سنشكل طاقماً مشتركاً معكم، وسنساعدكم علـى       : في الضفة قائالً  يؤاف موردخاي رئيس اإلدارة المدنية      
  .التدريب والعتاد

ليس هناك خصام بيننا، وينبغي أن نعمل من أجـل          " اإلسرائيليين"أبو الفتح قائد جهاز األمن العام قال ل         
الـسجناء  لذلك عليكم أن تبذلوا جهداً لمساندة أبو مازن، بإطالق          ). يقصد حماس (هزيمة عدونا المشترك    

  .األحداث ورفع بعض الحواجز والمستوطنات
خرج ناحوم برنبع من االجتماع بانطباع خالصته أن مواجهة عنيفة بين فتح وحماس حول السيطرة على                

  .كانون الثاني المقبل/الضفة ستحدث في يناير
 وألنه ال   ٢٠١٠عام  كانون الثاني   /مع انتهاء مدة والية أبو مازن، ألن الرجل عازم على البقاء حتى يناير            

يستبعد أن يعلن أبو مازن غزة منطقة متمردة ويتعين إنهاء تمردها بالقوة، فإن قادة األمـن الفلـسطينيين                  
أن تعكف معهم على إعداد الخطة الميدانية التي تحقق هذا الهـدف،  " إسرائيل"طلبوا من أجهزة األمن في     

  .إلنجاز تلك المهمةوأن تسهم في توفير السالح وتدريب القوات الالزمين 
)٢(  

هذا االحتشاد األمني الذي يجري التجهيز له بالتوازي مع اجتماعات المصالحة المستمرة فـي القـاهرة،                
وهو ما عبرت عنه كتابات نـشرت       . يتجاهل حقيقة التصدع الحاصل في بنيان السلطة وحركة فتح ذاتها         

اس، ومنهم من هو محسوب على حركة فـتح         مؤخراً لمثقفين فلسطينيين بارزين ال عالقة لهم بحركة حم        
فقد نشرت الشرق األوسط مقالين لبالل الحسن أحدهما        . وعناوين تلك المقاالت دالة في هذا السياق      . ذاتها

خالفـات  "وعنوان الثـاني    ) ٧/٩(خالفات تنذر بالخطر داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية        : تحت عنوان 
اللندنية مقـاالً لماجـد كيـالي       " الحياة"، ونشرت   )٢١/٩" (ينيةتكبر وتتسع وتهدد مستقبل السلطة الفلسط     

  ".المشروع الفلسطيني بين مفاعيل األزمة واالنهيار"عنوانه 
الفـشل الـسياسي الـذي      : المقاالت الثالث محورها أزمة الواقع الفلسطيني الناتجة عن عوامل ثالثة هي          

طالب الفلسطينية  استعداد بعض أركان الـسلطة        حققته السلطة التي لم تستطع أن تحقق شيئاً يذكر من الم          
للتفريط في الثوابت الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة وكذلك التفريط فـي األرض باسـم تبـادل                  
أجزاء منها مع الفلسطينيين  ما أسماه بعضهم بخطف القرار الفلسطيني عن طريق تجـاوز المؤسـسات                 

تنفيذية، لكي ينتهي األمر بتركيز القرار الفلسطيني في يـد فئـة            الشرعية مثل منظمة التحرير واللجنة ال     
  ).أسعد عبد الرحمن. د(محدودة في السلطة والحكومة 

 بين بعض األعضاء البارزين في      ٩،/١ و ٢٢/٨تحدث بالل الحسن عن لقاءين تشاوريين عقدا في عمان          
ومن هـؤالء عـزام     . ات السلطة المجلس الوطني، وبعض أركان السلطة، وجهت فيه انتقادات حادة لقياد         

األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الذي قال إنه لم يعد مطلوباً شطب منظمة التحرير، وإنمـا                  
في أحد اللقاءين قال تيسير قبعة نائب رئـيس المجلـس           . صياغة سلطة فلسطينية على المقاس األمريكى     

. وأمريكـا " إسرائيل"لقضية الفلسطينية إلى جانب     الوطني إن ثمة جهات فلسطينية تتآمر من أجل تصفية ا         
كيف أقاتل عدوي وأنا أعطيه أسماء المناضلين؟ وكيف أقاوم العدو وأنا أنسق معه أكثـر ممـا                 : وتساءل

  أنسق مع شعبي؟
في تعليقه على التصدعات الحاصلة في السلطة الفلسطينية، التي تتجاوز كثيراً حدود الصراع بين حركة               

ل بالل الحسن إنه ال مبالغة في القول بأن الحالة الفلسطينية تنذر بالخطر، وإنها مؤهلـه                فتح وحماس، قا  
  . ألن تعود إلى الفوضى، وربما إلى االنهيار

)٣(  
. إذا تتبعنا المشكلة في عمقها سنجد أنها تكمن فيما يسمى باختطاف القرار الفلسطيني من جانب فئة بذاتها                

وهو ما دعا باحثاً مستقالً وجاداً، هـو الـدكتور سـلمان            . الفلسطينيمشكوك في صدقية تمثيلها للشعب      
أبوستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة، إلى المطالبة بإحياء مرجعية جامعة للشعب الفلسطيني، واستعادة              
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 التي تكللت بإنشاء منظمة التحرير ومجلسها الوطني بقيادة أحمد الشقيري، وتحققـت             ١٩٦٤تجربة عام ،  
 بقيادة ياسر عرفات باعتراف األمم المتحدة بالمنظمة وبحقوق الشعب الفلـسطيني            ١٩٧٤ في عام    عالمياً

  .غير القابلة للتصرف، وباعتماد مجلسها الوطني بين برلمانات العالم واعتماد سفاراتها في الخارج
 ٢٠٠٦ إلى أن االنتخابات التـي أجريـت فـي عـام          ) ١٢/٧نشر في   (نبه الدكتور أبوستة في مقال له       

فقط من الشعب الفلسطيني، الذي يعيش فـي        % ٣٠ورفضت حركة فتح االعتراف بنتائجها، اشترك فيها        
من الفلسطينيين الموزعين في البالد العربية واألجنبيـة،        % ٧٠ أما صوت    ١٩٦٧األراضي المحتلة عام    

 ١٩٨٨ئر عـام    فلم يسمع ولم يرصد له أي حضور منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بـالجزا              
. كما ذكر أن نصف الشعب الفلسطيني ولد بعد اجتماع الجزائر وهؤالء ايضا ال يسمع لهم صوت اليـوم                 

 هم اآلن رجال ونـساء لهـم شـأن فـي المجتمـع              ١٩٨٧وأطفال الحجارة الذين اشعلوا انتفاضة عام       
 عدة طـرأت علـى      الفلسطيني، ولكنهم محذوفون من الخريطة السياسية  من ناحية أخرى فإن متغيرات           

فأعضاؤه البـالغ عـددهم     . المجلس الوطني خالل العشرين عاما التي أعقبت آخر اجتماع له في الجزائر           
 عـضواً   ٢٥ على األقل، وتم تعيين حوالي       ٢٠ واستقال بسبب المرض وكبر السن       ٣٠ توفي منهم    ٤٤٥

لم تكن متغيـرات الخريطـة      ألسباب لم تعد قائمة، واعتزل آخرون العمل السياسي ألسباب متعددة  كما             
حيث ظهرت في الـساحة     . السياسية أقل أهمية من الخريطة السكانية وخريطة عضوية المجلس الوطني         

 لـتعلن   ٢٠٠٦قوى جديدة غيرت من معادلة الساحة السياسية مثل حماس والجهاد، وجـاءت انتخابـات               
  .بجالء عن هذه الحقيقة التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار

دكتور أبوستة أنه اليعقل أن يسلم مصير الشعب الفلسطيني إلى السلطة المشغولة بالحرب بين              في رأي ال  
ألنها نتاج اتفـاق بـين الدولـة المحتلـة          . خصوصاً أن تلك السلطة ال شرعية دولية لها       . رام اهللا وغزة  

ـ              . والشعب الواقع تحت االحتالل    شعب وهو اتفاق يستند إلى مرجعيات متعـددة لـيس بينهـا حقـوق ال
واتفاقية جنيف الرابعة تقضي صراحة ببطالن أي اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقـع              . الفلسطيني

  .تحت االحتالل إذا أضر االتفاق بحقوق الشعب المحتل
النتيجة التي خلص إليها أنه ال بديل لمنع انهيار الوضع الفلسطيني عن انتخاب مجلس وطني جديد، يعبر                 

 كمـا   ٢٠٠٥وهو ما تم االتفاق عليه في القاهرة عام ،        . وصادقة عن الواقع الفلسطيني   بصورة ديمقراطية   
تم االتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية إلجراء تلك االنتخابات، ولكن اللجنة لم تدع لالجتماع مـن ذلـك                  

ن رغبة  الحين، وهناك تسويف مستمر في العملية من جانب السلطة القائمة، اليفسر إال بحسبانه تعبيراً ع              
  .الذين اختطفوا القرار الفلسطيني في استمرار االستئثار به ألطول أجل ممكن

)٤(  
ذلك كله مسكوت عليه في الوقت الراهن، بحيث ال يكاد له صدى أو أثر في المشاورات الجارية التي لم                   

طينياً ومن الواضح أن الريح تجري في مسار آخر يصطنع اجماعاً فلـس          . تمس الجذور من قريب أو بعيد     
وهذا اإلجماع  . من األصوات في االنتخابات التشريعية األخيرة     % ٢بين فصائل لم تحصل على أكثر من        

عن طريق ارسال قـوات     (يراد له أن يوظف في ترتيب يفرض حالً بالقوة على السلطة القائمة في غزة               
ت اجتماع مجلس جامعة    وقد تسربت رائحة ذلك الترتيب في التصريحات الساخنة التي أعقب         ). عربية مثال 

وهو كالم مغطـى    . الدول العربية األخير، وتحدثت عن فرض حل لمصالحة ملزمة لألطراف الفلسطينية          
 لكن رجاله أفصحوا عن مقصود اإلشارة بما ال يدع مجـاالً            ٢٥/٩ردده أبو مازن، ونشر على لسانه في        

كثر من سؤال حول دور الجامعة العربية       األمر الذي يطرح أ   ". اإلسرائيليين"للبس في اجتماع التنسيق مع      
في الملف، وهل ستسهم في حل المشكلة أم أنها ستصبح طرفاً فيها، بحيـث تكـرر سـيناريو تـدخلها                    

  .آذار/ مارس٨ و١٤في األزمة اللبنانية، وتحيزها لطرف دون آخر فى الصراع بين فريقي " للوساطة"
  ٣٠/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 ضد من؟:  ستندلع والسؤال هو الثالثةاالنتفاضة .٦١
 هاني المصري

بعد ثماني سنوات على اندالع االنتفاضة الكبرى الثانية أين أصبحت االنتفاضة؟ هل نستطيع القول إنها 
تضحياتها (مستمرة؟ أو إنها مرشحة للتصاعد؟ أم أن االنتفاضة انتهت ولم يبق منها سوى عبئها 

ي أضرارها؟ وهل نحن فعال عشية انتفاضة ثالثة؟ وإذا كان ؟ ماذا حققت االنتفاضة؟ وما ه)وخسائرها
الجواب نعم فما هي أهدافها وأشكال نضالها المتوقعة؟ هل تكون جماهيرية سلمية أو مسلحة صاروخية 

انتفاضة .. وجرثومية تستخدم أسلحة الدمار الشامل؟ وهل ستكون انتفاضة ضد االحتالل أم ضد االنقسام 
 داخلية؟ 

 ٢٠٠٧رك أين وصلت االنتفاضة أن نعرف أن الخسائر البشرية اإلسرائيلية خالل عام يكفي لكي ند
 قتيال فقط، وخالل هذا العام لن يزيد العدد كثيرا وفقا للمعطيات المتوفرة حتى اآلن، بينما ١٣وصلت الى 

  حوالي ألف شهيد فلسطيني نصفهم تقريبا على أيدي قوات االحتالل والنصف٢٠٠٧سقط خالل عام 
وبينما بلغ عدد المعتقلين . اآلخر جراء االقتتال الداخلي والحسم العسكري الذي حصل في غزة

طفل منهم ) ٧٥٠٠(مواطنة و) ٧٥٠(ألف مواطن و) ٦٥( سنوات على االنتفاضة ٨الفلسطينيين بعد 
لهم في خالل العام الثامن لالنتفاضة، كما شهدنا اعتقاالت داخلية طالت المئات في الضفة ومث) ٦٧٤٨(

 .غزة
إن واقع االنقسام السياسي والجغرافي وما سبقه ويرافقه من أعمال تزيد الشرخ الداخلي وتحريض متبادل 
واعتقاالت سياسية شهدت أعمال تعذيب، كما شهدنا محاصرة أحياء وقصفها باألسلحة المختلفة، وهذا كله 

 .أكبر شاهد أن االنتفاضة فشلت في تحقيق أهدافها
النتفاضة هي انتفاضة الحرية والعودة واالستقالل، انتفاضة األقصى، فلقد أصبحنا اآلن، أبعد وإذا كانت ا

، كما أن األقصى في ٢٠٠٠عن تحقيق هذه األهداف عما كنا عليه في الثامن والعشرين من أيلول عام 
 االستيطان خطر أشد، بعد اإلجراءات اإلسرائيلية المتواصلة لتهويده وتهويد القدس، من خالل عمليات

وهدم المنازل والعزل والمنع والتهجير، والبناء تحت وجوار األقصى، وإقرار مشاريع لبناء كنيس 
 .يهودي مالصق له

رغم ما تقدم نظلم أنفسنا ونظلم االنتفاضة المباركة، إذا اقتصر الحديث عن أضرارها وخسائرها 
درة فلسطينية أساسا وإنما جاءت ردة فعل فقبل ذلك يجب أن نوضح أن االنتفاضة لم تكن مبا. ونتائجها

على العدوان العسكري اإلسرائيلي الشامل الذي كان يهدف، وال يزال، الى كي الوعي الفلسطيني 
وتغييره، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه لقبول ما تعرضه اسرائيل من حلول ومشاريع تصفوية 

 .للقضية الفلسطينية من مختلف جوانبها
ا حققته اسرائيل من إنجازات مختلفة ميدانية وسياسية وعلى صعيد التوسع االستيطاني الرهيب رغم كل م

 كم من جدار الفصل والتوسع العنصري، وتدمير ٤٥٠خالل السنوات الثماني الماضية، وبناء أكثر من 
قسام الفلسطيني البنية التحتية الفلسطينية ومؤسسات السلطة وأجهزتها، والمساهمة البارزة في إحداث االن

عبر تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بفصل وعزل القدس واألغوار عن بقية الضفة أو 
 بصورة عامة، ومنذ ١٩٦٧تقسيم الضفة الى عدة كانتونات أو بفصل الضفة عن غزة منذ االحتالل عام 

زمام المبادرة من خالل جعل اتفاق أوسلو وحتى اآلن بصورة خاصة، وما حققته اسرائيل من إمساك 
خارطة الطريق األمنية هي اللعبة الوحيدة في المدينة، وتطبيق خطة فك االرتباط عن قطاع غزة، 
وتجريد المفاوضات من مرجعيتها المستندة الى القانون الدولي والشرعية الدولية، وجعلها سيدة نفسها، 

حتى تجميد المشاريع التوسعية والعنصرية أي مفاوضات تدور حول نفسها، بدون أن يسبقها وقف أو 
واالستيطانية اإلسرائيلية، إال أن الهدف اإلسرائيلي األساسي من العدوان طوال السنوات الماضية لم 
يتحقق، فالشعب الفلسطيني أصبح أضعف وحركته السياسية منقسمة، وقيادته متراخية وقبلت بالهبوط 



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                    ١٢١٥:         العدد         ٣/١٠/٢٠٠٨-٣٠/٩الجمعة-الثالثاء: التاريخ

 بالحلول اإلسرائيلية، وذلك بسب أن الشعب لن يقبل ولن يرحم بسقف المفاوض الفلسطيني، لكنها لم تقبل
فإذا كنا ضعفاء ومنقسمين اآلن، فال بأس، وعلينا أن نصبر ونصمد ونستعد لمرحلة . من يقبل هذه الحلول

 .أخرى نكون فيها أقوى مما نحن فيه اآلن
 لإلسرائيليين والعالم كله، كما أن االنتفاضة رغم ويالتها وأضرارها حققت أمرا هاما هو إعطاء رسالة

بأن القضية الفلسطينية ال تزال حية، وأن اتفاق أوسلو لم يحلها، وأنه بدون إقرار الحقوق الفلسطينية ال 
يمكن توفير األمن والسالم واالستقرار في المنطقة، فالسلم يبدأ في فلسطين، والحرب تندلع من فلسطين، 

 .تكما كان يردد الزعيم الراحل ياسر عرفا
اآلن أصبح العالم كله، بما في ذلك الواليات المتحدة األميركية، وأوساط واسعة في اسرائيل تقر بمبدأ 
قيام الدولة الفلسطينية بعد أن أنكرت اسرائيل هذا الحق تماما وحاولت طوال عشرات السنين أن تشطب 

مبالغة به، ألن اسرائيل أخذت ولكن هذا اإلنجاز ال يجب ال. من التاريخ والجغرافيا شيئا اسمه فلسطين
بالشكل من خالل الموافقة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية وتريد أن تفرغه من مضمونه األساسي من 

فإسرائيل تريد دولة تحقق . خالل تجريد الدولة الفلسطينية العتيدة من كافة مقومات الدول ما عدا االسم
مصلحة واألهداف والحقوق الفلسطينية، وذلك من خالل المصالح واألهداف اإلسرائيلية وال تحقق ال

، فهي تريد ضم ١٩٦٧من األرض المحتلة عام % ٦٠على أرض مساحتها تشكل " دولة"السعي لفرض 
، وأن تفرض %٤٠أو استمرار سيطرتها على أجزاء واسعة من القدس والضفة واألغوار، بما نسبته 

فهذه الدولة تريد اسرائيل أن . حمية إسرائيلية وليست دولةعلى الدولة ترتيبات أمنية وعسكرية تجعلها م
 عاصمتها ١٩٦٧تصممها على مقاسها وبالتالي يجب مقاومتها واإلصرار على قيام دولة على حدود عام 

ألن .  الذي يضمن حق العودة والتعويض١٩٤القدس وحل مشكلة الالجئين حال عادال على أساس القرار 
فيكفي التنازل التاريخي الذي قدمته . األدنى من التوازن ومن الحق الفلسطينيمثل هذا الحل يؤمن الحد 

من أرض فلسطين التاريخية، بدون % ٧٨القيادة الفلسطينية باالعتراف بإسرائيل التي قامت على 
 .١٩٦٧اعتراف اسرائيل بدولة فلسطينية على حدود 

 االستراتيجيات والسلطات ومصادر القرار إن الذي أفشل االنتفاضة أنها وقعت وعانت من التعددية في
التي أدت في البداية الى حالة الفوضى والفلتان األمني التي استنزفت المجتمع الفلسطيني ثم تحولت الى 

 .حالة انقسام سياسي جغرافي مثلت كارثة على القضية الفلسطينية
ديمقراطي واقعي، يعيد الحياة وبدون التغلب على االنقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج وطني 

لألهداف والحقوق الفلسطينية، ويعيد الصراع الى طبيعته األصلية بوصفه صراعا بين شعب تحت 
االحتالل وبين االحتالل، يمكن أن يؤدي الواقع الحالي الذي نعيشه الى انتفاضة شعبية فلسطينية توجه 

حة للمزيد من الفشل، واألوضاع االقتصادية فالمفاوضات فشلت ومرش. ضد القوى الفلسطينية المسيطرة
والمعيشية تسير، بالنسبة ألغلبية الفلسطينيين وتتدهور الى األسوأ، وغزة لن تتحول الى إمارة إسالمية 
وقاعدة الستكمال التحرير، بل تعاني من الحصار وعقدت تهدئة مع االحتالل وأصبح أقصى ما تسعى 

 . إليه فتح معبر أو تفكيك الحصار
واآلن نحن في واقع أسوأ وإذا لم . و لم يوجه ياسر عرفات االنتفاضة ضد االحتالل لكانت ضد السلطةل

 .نستعد النتفاضة ضد االحتالل ستندلع انتفاضة بل انتفاضات داخلية
إن استعادة الوحدة حجر الزاوية لجعل أية انتفاضة قادمة ضد االحتالل، ويجب أن يكون تحقيق الوحدة 

رة استراتيجية فلسطينية جديدة تستند الى القواسم الوطنية المشتركة، وتسعى العتماد مقاومة جزءا من بلو
مثمرة قادرة على تحقيق األهداف الوطنية، مقاومة تلحظ موازين القوى وخصائص الصراع وال تستبعد 

م على المفاوضات مع الحرص أن تكون مفاوضات نافعة وقادرة على درء األخطار أو تقليصها والتقد
 .طريق إنهاء االحتالل، وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل
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وإذا تحققت الوحدة، التي تبدو اآلن، بكل أسف، هدفا بعيد المنال فاالنتفاضة الثالثة قادمة عاجال أم آجال، 
فال يمكن إنهاء الصراع بدون إقرار حق الشعب الفلسطيني . وستكون انتفاضة الحرية والعودة واالستقالل

بعودة الجئيه وحقه بتقرير مصيره الذي يتضمن حقه بإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة 
، وإال ال مفر عندها أن تجد اسرائيل نفسها أمام دولة واحدة ثنائية ١٩٦٧وعاصمتها القدس على حدود 

ئل المفضلة إلسرائيل فالبديل عن فشل المفاوضات ليس بالضرورة واحدا من البدا. القومية أو ديمقراطية
مثل استمرار الوضع الراهن، والعودة للخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب، أو إحياء الخيار األردني 
والوصاية المصرية، بل هناك بدائل مفضلة بالنسبة للفلسطينيين، وعليهم أن يستعدوا لها ويعملوا من 

، دولة واحدة ستنهي، ١٩٦٧ولة على حدود أجلها، حتى تدرك اسرائيل أن البديل عن الموافقة على د
  !!على األمد البعيد، اسرائيل كدولة يهودية

  ٣٠/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   الفخالحوار .٦٢

  إبراهيم حّمامي.د
المتتبع للتصريحات األخيرة الصادرة عن أقطاب ورموز تيار أوسلو ال يشعر إطالقاً أن هناك نية صادقة                

ار المفترض برعاية مصرية، لكنه يخرج بنتيجة مفادها أن الحوار المفترض           للخروج بنتائج ايجابية للحو   
 .له هدف محدد في عقلية هؤالء الذين يعتبرون فلسطين وقضيتها إقطاعاً خاصاً بهم

 قد نبهنا أن هناك معايير لنجـاح أي حـوار هـي أوالً النيـة                ٠٤/٠٦/٢٠٠٨كنا وبعد دعوة عّباس في      
الخارجية، وثانياً سقف زمني للحوار وآليات وخطوات واضـحة لتنفيـذ أي           الصادقة بعيداً عن التدخالت     

اتفاق، وثالثاً ابعاد العناصر التوتيرية التي ال هم لها إال دق األسافين حفاظاً على مصالحها، لكـن الـذي                   
 .حدث ويحدث هو عكس ذلك تماماً وال يبشر بخير

مروراً بعّماله في محمية رام اهللا وفي األوكـار         كم هائل من التصريحات شرقاً وغرباً ابتداء من عباس و         
فيها يحتاج لمواصفات ال يمتلكها إال نفـر        " السفراء"المسماة سفارات في بعض الدول والتي أصبح تعيين         

قليل ممن يقبلون بكل شيء دون استثناء إال الحوار الفلسطيني، والذي بنظرهم كما صرح عامل عّبـاس                 
لن يقود إال لنتيجة واحدة هي فرض حصار إعالمي وسياسي علـى حركـة          في القاهرة نبيل عمرو مثالً      

 !حماس باعتبارها من يفشل الحوار
 : ثمة مالحظات البد من الوقوف عندها بخصوص الحوار المفترض

   مصر راعية الحوار تربط نجاحه بملفات ال عالقة لها بالشأن الفلسطيني الفلسطيني كملـف األسـير      -
 موضوع معبر رفح به، وهو ما يبعدها عن دور الراعي المحايـد إلـى دور مـن                  المجرم شاليط وربط  

 .يضغط في اتجاه محدد
   مصر أيضاً امتنعت عن دعوة قوى فلسطينية معينة تحت ذرائع مختلفة، ليست فقط تلك التي تتخـذ                    -

. بزعامـة د  من دمشق مقراً لها، بل قوى ممثلة في المجلس التشريعي كالمبادرة الوطنيـة الفلـسطينية                
 .مصطفى البرغوثي مثالً والتي رغم مطالبة مصر بدعوتها استبعدت تماماً من المشاورات والحوار

، "للتباحث والتشاور "   في الوقت ذاته دعيت فصائل ال لون وال طعم وال رائحة لها وال تأثير يذكر لها                    -
تحريره أو باألصـح منظمـة      التي تسترزق وتتكسب من عّباس ومنظمة       " الفسائل"وهي في مجملها من     

 .تمريره وتزويره الفلسطينية، وال تنطق إال بما يرضيه ويسبح بحمده
   ُأبقيت حركة حماس حتى المرحلة األخيرة من المباحثات رغم أنها الالعب الرئيسي في غزة علـى                   -

 !األقل، في محاولة على ما يبدو لحشد المواقف ضدها للضغط عليها
مـستبقة  " الموافقـة أو الـرفض    "تفاق ومن قبل مسؤولين طرحت على قاعدة           تم تسريب مسودات ا      -

 .الحوار ونتائجه، لتحميل من يرفضها مسؤولية فشل الحوار الذي لم يبدأ بعد لتطرح نتائجه النهائية
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   الجامعة العربية التي لم تقم على االطالق بأي دور يذكر لرفـع الظلـم والمعانـاة عـن الـشعب                       -
كتفت بالتصفيق لمتضامنين أجانب جاءوا من بقاع األرض على ظهر قارب صغير لكـسر              الفلسطيني، وا 

الحصار، تهدد اليوم بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني تحت ذريعة معاقبة من يـرفض الحـوار،                
 !وكأنها ال تحاصر الشعب الفسطيني أصالً

حكومـة  : مقبلـة ودورهـا      الغريب أن األطراف التي تقف في صف واحد حددت شكل الحكومة ال              -
وتستطيع فك الحصار، أي بمعنى آخر حكومة يوافق عليها االحتالل ال تستند لنتـائج              " مقبولة"تكنوقراط  

االنتخابات وتقر وتبصم على كل اتفاقات البيع والتنازل السابقة، بعبارة أخرى حكومة عميلـة متواطئـة                
 . عن الحقوق والثوابتتبيع القرار السياسي مقابل دعم مالي مشروط بالتنازل 

كل ما سبق يجعلنا نتوجس ريبة من أهداف ونوايا الحوار المفترض، والذي يبدو أنه فخ ينصب لحركـة                  
 أو يغتصب   - الذي يرحل فيه عّباس غير مأسوف عليه         ٠٨/٠١/٢٠٠٨حماس تحديداً، إما الستباق يوم      

 بحجة الحوار حتى يتم التوصـل        ، أو للمماطلة   -منصب رئيس السلطة كما يغتصب مستوزروه الحكومة      
التفاق يدّبر بليل مع االحتالل لم يتبق منه إال قضية القدس، أو لتحميل حماس تحديـداً مـسؤولية فـشل                    
الحوار، وبالتالي معاقبة مليون ونصف المليون فلسطيني وتشديد حصارهم، على أمل أن يثوروا في وجه               

ة من زعزعة لألمن وتفجيرات ومحـاوالت اغتيـال         حكومتهم في غزة، رغم فشل كل المحاوالت السابق       
  .واضرابات مسيسة التزم بها من ارتضوا تجهيل وتجويع وقتل شعبنا في غزة

الحوار المطلوب هو الحوار الخالي من االشتراطات المسبقة، والخالي من النتائج المسبقة، والخالي مـن               
على رأسها ملف تفعيل واعـادة بنـاء منظمـة          التهديدات المسبقة، حوار يفتح كل الملفات دون استثناء و        

 .التحرير الفلسطينية غير الممثلة للشعب الفلسطيني بشكلها الحالي وبشخوصها المغتصبة لقرارها
  ١/١٠/٢٠٠٨موقع أخبارنا 

   
   الرئيس األميركي المقبل إنقاذ حّل الدولتين؟يستطيعهل  .٦٣

  هنري سيغمان
الوزراء إيهود أولمرت، أحد الزعماء المنتمين إلـى الجنـاح       للمرة األولى في تاريخ إسرائيل، قام رئيس        

وتنص الخطة  . اليميني، بطرح خطة اقترح فيها حالً للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يقوم على إنشاء دولتين            
 في المئة من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، علـى أن يـتم بالمقابـل    ٧على ضم  

ـ التعويض على الفل    في المئة من األراضي اإلسرائيلية المجاورة لقطاع غزة، فضالً عـن            ٥,٥سطينيين ب
  .ممّر يربط قطاع غزة بالضفة الغربية

وجاءت اقتراحات أولمرت في وقت ُأجبر فيه على االستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بسبب اتهامـات     
لوزراء بالوكالة إلى أن يتم تشكيل حكومـة        أطلقتها ضده الشرطة اإلسرائيلية، وهو ال يزال حاليا رئيسا ل         

  .لكنه لن يتمكن من تحقيق أي نتيجة حتى لو بقي في منصبه. جديدة
ال تشير خطة أولمرت إلى ما إذا كانت إسرائيل ستسمح للفلسطينيين بأن يقيموا عاصمة دولتهم في القدس                 

لى منازلهم في إسرائيل، وبأن يبقى      الشرقية، وهي تطالب الفلسطينيين بالتخلي عن حق الالجئين بالعودة إ         
، يطّبق في وقت تُحّدده إسرائيل، ولكن ليس قبل أن يخرج رئـيس الـسلطة               »اتفاقا على الرف  «االتفاق  

  .من غزة» حماس«الفلسطينية محمود عباس حركة 
و مجرد  وقد أقنع االقتراح رئيس جامعة بيرزيت سري نسيبة، بأن حّل الدولتين بالنسبة إلى الفلسطينيين ه              

» شين بيـت  «وسعى كّل من عامي أيالون الرئيس السابق لجهاز االستخبارات الداخلية اإلسرائيلي            . وهم
والدكتور نسيبة، أحد الشخصيات الفلسطينية األكثر اعتداال وواضع مجموعة من المبادئ من أجل اتفـاق               

. ن اإلسرائيليين والفلسطينيين  ، إلى تعزيز هذا االتفاق بي     »مبادرة الشعب « فلسطيني يعرف بـ     -إسرائيلي
خاطر نسيبة بحياته وزار مخيمات الالجئين الفلسطينيين بغية حث ساكنيها على القبول بواقع أن إسرائيل               

  .لن تسمح لهم بأن يعودوا إلى الدولة اليهودية



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                    ١٢١٥:         العدد         ٣/١٠/٢٠٠٨-٣٠/٩الجمعة-الثالثاء: التاريخ

ئـين  االسرائيلية، أشار الدكتور نسيبة إلى أنه مهما كانت عـودة الالج          » هآرتس«وفي مقابلة مع صحيفة     
إلى إسرائيل مهمة بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن القدس تُعتبر أكثر أهمية بالنسبة إلـيهم وبالنـسبة إلـى                  

إن معظم الالجئين األكثر تطرفا مـستعدون للتـضحية         «وأضاف قائال   . المسلمين في جميع أنحاء العالم    
سألة تشكل نقطة خالف بين ايهـود       وتابع قائالً لمحاوره، انه في حال كانت هذه الم        . »بحياتهم من أجلها  

أولمرت ومحمود عباس، فما من أمل للتوصل إلى حّل الدولتين وبالتالي ال خيار أمام الفلسطينيين سـوى                 
  .النضال من اآلن فصاعدا من أجل التوصل إلى حّل يقوم على دولة واحدة
د توفر أسـساً إلرسـاء اتفـاق    وتتوقع واشنطن أنه إذا لم تؤد اقتراحات أولمرت إلى اتفاق كامل، فانها ق      

مماثل قبل أن يرحل الرئيس بوش عن منصبه، لكن هذا التوقع يؤكد كم ان السياسة منفصلة عن الواقـع                   
وتفترض الواليات المتحـدة    . الميداني، وهو أمر طبع جهود السالم في الشرق األوسط على مدى طويل           

 وتقديم مهلة غير محددة للمفاوضـات حـول         أنه بعد أن يقبل الفلسطينيون رفض إسرائيل حقهم بالعودة        
 في المئة من األراضي الفلسطينية، فإهم قد يوافقون علـى وضـع             ٧مستقبل القدس، ناهيك عن خسارة      

  .، وهو ما يظهر زيف ديبلوماسية السالم األميركية»على الرف«دولتهم الجديدة 
ما هي القيمـة  ) »ال قيمة له«فوه بأه مع العلم انه هو ومستشاروه وص    (حتى لو قبل عباس اقتراحا مماثال       

الملموسة التي يحملها هذا االتفاق إذا كان نصف الشعب الفلسطيني من سكان غزة، ال يحظى بحق إجراء                 
المفاوضات حوله والمصادقة عليه وتطبيقه؟ وتظهر مطالبة االسرائيليين عباس بـالتخلص مـن حركـة               

فضال عن ذلك، حذّر الزعماء اإلسرائيليون      . لن يحصل قبل تطبيق هذه الخطة، أن هذا االتفاق        » حماس«
بغية إعـادة تـشكيل حكومـة الوحـدة     » حماس«والرئيس بوش عباس بأنه إذا سعى وراء مصالحة مع       

  .الوطنية، فسيهينونه من خالل التوقف عن تقديم مساعدتهم االقتصادية إليه
. »حماس«و  » فتح«صالحة بين حركة    وبالمقابل، ال يحتاج أولمرت وبوش ان يقلقا من احتمال حصول م          

 فـي أول    ٢٠٠٦فـي العـام     » حماس«التي يرأسها والتي هزمتها حركة      » فتح«فقد سمح عباس لحركة     
وقـد شـجع    . »حمـاس «انتخابات ديموقراطية فعلية في العالم العربي، برفض التخلي عن السلطة لـ            

 أعطي الصالحية لتحكم بتأييد من خـالل        إسرائيل والواليات المتحدة في جهودهما لإلطاحة بالحركة التي       
  .غالبية واضحة من الشعب الفلسطيني

لن يتمكن السياسيون في القدس ورام اهللا وواشنطن الذين ال يملكون أية كفاءة ويتسمون بجـبن سياسـي                  
وساهموا في إيصالنا إلى األزمة الحالية، من إحداث اختراق في األيام المقبلـة المتبقيـة مـن حكمهـم                   

وبالنظر إلى الخطابات الحماسية التي ألقاها المرشحون لالنتخابات الرئاسية االميركيـة أمـام             . فالضعي
، وهي مجموعة الضغط الموالية إلسرائيل، فمن غير المتوقع أن          )ايباك(لجنة الشؤون العامة اإلسرائيلية     

  .يقوم أي منهم بذلك
كي المقبل أنه ليس من قبيل الصداقة السرائيل        من الممكن إنقاذ حل الدولتين في حال أدرك الرئيس األمير         

كدولة يهودية او للشعب اليهودي ان يتم دعم سياسات حكومة إسرائيل التـي ستقـضي عليهـا كدولـة                   
ولكن ال يشير أي شيء في خطابات جون ماكين وباراك أوبامـا التـي تـسبق                . ديموقراطية أو يهودية  

  .رك ذلك او انه سيعمل على اساسهاالنتخابات، أنه من المرجح أن أياً منهما يد
فاشلة للديبلوماسية القوية والحازمة التي اعتمـدتها  » تسهيل«ان اي مبادرة أميركية تذهب أبعد من عملية  

اإلدارات السابقة، تستطيع انهاء هذا النزاع وبالتالي تقوي قدرة أميركا علـى التعامـل مـع التحـديات                  
ومن الممكن لرئيس يتمتع بأفق سياسي وأخالقي أبعد مـن          . طقةاألساسية األخرى التي تواجهها في المن     

االنتخابات األميركية المقبلة، ويدرك أنه عندما تحصل االنتخابات من الممكـن أن يكـون حينهـا حـل                  
  .الدولتين قد اختفى، أن ينهي هذه المأساة المتنقلة على مر األجيال

  ٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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