
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إجراءات أمنية مكثفة للسلطة في الضفة خوفا من اغتياالت تنفذها حماس
  عباسل الحركة  منالضفة على خلفية معايدة قياداتبصراع داخل حماس ": القدس العربي"

  "جرائم حرب" وإسبانيا لوقف مالحقة ضباط ضالعين في "إسرائيل"اتصاالت سرية مكثفة بين 
  والرادار األميركي يقلق المؤسسة األمنية... مشروع لنصب هوائيْي رادار ضخمين: النقب
  بدايةالخيم البداوي نقطة ومعملية أمنية واسعة تحضير عملي ل: لبنان

الزهار يتوعـد أجهـزة أمـن
لثمن كما جـرى    الضفة بدفع ا  
  الحال في غزة

 ٣ص ... 
  

 ٤/١٠/٢٠٠٨١٢١٦السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢١٦:         العدد         ٤/١٠/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٣  لقاءات القاهرة استكشافية ونأمل أن تمهد لحوار جدي: هنية .٢
 ٤  إجراءات أمنية مكثفة للسلطة في الضفة خوفا من اغتياالت تنفذها حماس .٣
 ٤  عد عباس بمواصلة اإلدارة األمريكية الجديدة لمفاوضات السالم بوش ي:عريقات .٤
 ٥  ال تفاوض وال اتفاق مع اإلسرائيليين دون القدس: قريع خالل لقائه رائد صالح .٥
 ٥   خان يونسحول االعتداء على أحد قادتها في" الشعبية"تفندان مزاعم " حماس"لشرطة وا .٦

    
    :المقاومة

 ٦   حماس معنية بالدور الفرنسي في المنطقة وحريصة على إنجاحه: المصريمشير  .٧
 ٦  مصر تريد حكومة ترفع الحصار ولم تحدد ورقة تفاهم للحوار الموسع: أبو سمهدانة .٨
 ٦  عباسل الحركة  منالضفة على خلفية معايدة قياداتبصراع داخل حماس ": القدس العربي" .٩
 ٧  عباس التقى وفداً من حماس في الضفة لبحث سبل تجاوز أزمته الرئاسية: "قدس برس" .١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨ "جرائم حرب" وإسبانيا لوقف مالحقة ضباط ضالعين في "إسرائيل" بين اتصاالت سرية مكثفة .١١
 ٨  مستوطنون يحاولون عرقلة حصاد الزيتون في الضفة .١٢
 ٩   والرادار األميركي يقلق المؤسسة األمنية...  مشروع لنصب هوائيْي رادار ضخمين:النقب .١٣
 ٩  المفاعل النووي اإلسرائيلي في ديمونا يحصد أرواح الجوار والمستخدمين .١٤
١٠  االنتخابات على االئتالف" شاس"تفضيل  يتحسبون الحتمال" كاديما"قياديون في  .١٥
١١  اة السياسيةموفاز لم يبت بعد في اعتزاله نهائيا الحي .١٦
١١  استدعى مدراء مدارس" الشاباك: "رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية أيمن عودة .١٧
١١  دولة ابرتهايد" إسرائيل"سلب ونهب وتعذيب وعنصرية و: شلوميت ألوني تفضح االحتالل .١٨
    

    :األرض، الشعب
١٢   ستفشللوقف دعاوى الجرائم" إسرائيل"القضاء اإلسباني نزيه ومساعي : الصوراني .١٩
١٢   عن قطاع غزةالخضري يحذر من التضليل اإلسرائيلي حول رفع الحصار .٢٠
١٢  الفلسطينيين لمواجهة  أيام٣نسان  يستخدم سائال رائحته كريهة تعلق بجسم اإلحتاللاال .٢١
١٣  الغربيةالضفة مطلوبين في  ٧عتقل ي االحتالل .٢٢
١٣  الزواج بين سكان الضفة وقطاع غزة يتم بتصريح من الحكم العسكري اإلسرائيلي: تقرير .٢٣
   

   :لبنان
١٣  بدايةالخيم البداوي نقطة ومعملية أمنية واسعة تحضير عملي ل: بنانل .٢٤
١٤  وزارة التربية اللبنانية تصدر تعميماً لتنظيم العالقة مع مدارس االونروا .٢٥
   

   :عربي، إسالمي
١٤  النووية" إسرائيل"مشروع قرار عربي ضد قدرات  .٢٦
١٤  مليار درهم مساعدات اإلمارات لتخفيف معاناة الفلسطينيين   .٢٧
١٤  ي منظمة دولية ال يمنع العراق من االنضمام اليهاأ في "سرائيلإ"وجود :  عراقيةبرلمانية .٢٨
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   :دولي
١٥   نفقا في رفح٤٢قوات أمريكية ساعدت مصر في اكتشاف : "وتيديعوت أحرن" .٢٩
١٥  ضغوط أميركية على الفلسطينيين واإلسرائيليين لتوقيع بيان قبل نهاية والية بوش .٣٠
١٦   لبنانحل وسط بين عودة الفلسطينيين ورفض توطينهم فييطالب بالرئيس السويسري  .٣١
١٦   في سبل تعزيز الّسلطة الفلسطينية"إسرائيل"ـكوشنير يبحث عشية زيارته ل .٣٢
١٦   مليون دوالر٥٠مشاريع أميركية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة  .٣٣
١٧  عادة التحقيق في اغتيال الطفل الدرة لتبرئة االحتالليهود فرنسا يشكلون لجنة إل .٣٤
١٧  واشنطن تلغي تأشيرات الدخول لإلسرائيليين .٣٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٨  هاني المصري... فرصة أم سراب؟: وديعة أولمرت .٣٦
١٩  جهاد الخازن... ملكاً أو نموت فنعذرانحاول  .٣٧
٢١  حمادة فراعنة... القاعدة في مواجهة حركة حماس .٣٨
٢٢  نقوال ناصر... أمركة الزكاة .٣٩
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  ع الثمن كما جرى الحال في غزةالزهار يتوعد أجهزة أمن الضفة بدف .١

توعد محمود الزهار القيادي البارز في حركـة حمـاس امـس الجمعـة              : )وكاالت(،   حامد جاد  -غزة  
ـ       ردا على ممارساتها ضد عناصر الحركة في       " دفع الثمن "األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ب

اإللكترونـي إن   " فلسطين اليـوم  "قلها موقع   وقال الزهار في تصريحات ن     .الضفة على غرار قطاع غزة    
اإلجراءات األمنية التي استخدمت كوسيلة لقمع حماس في الضفة على يد أمن السلطة الفلسطينية ستؤدي               "

هناك حالة من العداء انتشرت لدى كل عائالت الضفة التي تعرض أبناؤها            : "وأضاف ".إلى نتائج عكسية  
علمتنا الضفة أنها ال تقبل بمثل هذه الحالة ال على يد           : "وتابع ".األمنيةلالعتقال والتشويه على يد األجهزة      

إسرائيل وال على يد المتعاونين معها، وما فعلته أجهزة األمن بالضفة ستدفع ثمنه كما دفعت ذلك أجهـزة                  
وتعليقا على أنباء بشأن اصطحاب رئيس الوزراء سالم فياض لـوزير الخارجيـة الفرنـسي       ".أمن غزة 
هذا يعكـس   : "د كوشنير في زيارة إلى جنين لمعاينة إنجازات السلطة في مجال األمن، قال الزهار             برنار

 ".أن األموال األوروبية للحكومة غير الشرعية هدفها هو خدمة إسرائيل وليس خدمة الشعب الفلـسطيني              
  ".هذه األموال وضعت في يد أجهزة فاسدة كمساعدات على حساب المشروع الوطني: "وأضاف

ورفض الزهار التعقيب على ما صرح به مصدر عسكري إسرائيلي من أن حماس اشـترطت ضـمان                 
ليس عندنا تعقيب   " سيطرتها على غزة إلتمام صفقة الجندي اإلسرائيلي األسير لديها جلعاد شاليط ، قائالً            

  ".على ذلك
  ٤/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  وار جديلقاءات القاهرة استكشافية ونأمل أن تمهد لح: هنية .٢

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن لقاءات القاهرة الجارية مع المسئولين المـصريين         :غزة
ـ     ، عبارة عن جولة استكشافية    وقال هنية في تصريحات     ".حوار جدي وحقيقي  "معرباً عن أمله أن تمهد ل
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الستكشافية المتمثلة بلقاء األشـقاء     نأمل أن يكون الحوار معمقاً وجاداً وتكون الجولة ا        : "صحفية له، أمس  
 ".المصريين تمهد لحوار فلسطيني حقيقي جاد بعيداً عن أي اشتراطات خارجية

نريـد أن نـستعرض الحالـة       : "لحوار القاهرة؛ قـال هنيـة     " حماس"وفي رده على سؤال حول برنامج       
 يمكن أن تـصل إلـى       الفلسطينية بشكل شمولي وأن نستفيد من التجارب الماضية حتى ال نكرر حوارات           
نريد التحـدث   : "وتابع ".تفاهمات سطحية وبعد ذلك ينقض أحد األطراف عليها كما حدث في اتفاق مكة            

عن احترام خيار شعبنا ونتائج االنتخابات واحترام القانون األساسي والشرعيات الفلسطينية كافة ونريـد              
 ".ى أسس مهنية ووطنيةإعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة وغزة على حد سواء عل

النتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة، مكتفيـاً      " حماس"ورفض هنية الرد على سؤال فيما يتعلق بمرشح         
 ".لكل حادثة حديث"بالقول 

  ٤/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  إجراءات أمنية مكثفة للسلطة في الضفة خوفا من اغتياالت تنفذها حماس .٣

وبـين الفينـة واالخـرى تعتقـل        . طينية اجهزتها االمنية على جاهزية عالية     تبقي السلطة الفلس  : رام اهللا 
ال نثق بهم والتجربة علمتنا فـي    ": وقالت مصادر امنية  . مناصرين لحماس وتجري معهم تحقيقات مطولة     

وتقلل االجهزة االمنية من قدرة حماس على حسم اي معركة في الـضفة، اال انهـا              . "غزة ان ال نثق بهم    
. وتخشى من ان تقدم حماس على تنفيذ عمليات اغتيال السقاط نظام الحكـم            . ب من يوم كهذا   ايضا تتحس 

ـ    وفي شوارع الضفة الغربيـة،     . "نحن حذرون . كل شيء محتمل  ": "الشرق االوسط "وقال ضابط رفيع ل
يوقف رجال األمن التابعين لعباس السيارات ويدققون في هويات راكبيها يفتشوها احيانا، يبحثـون عـن                

ان القضية مـسألة    "اما انصار حماس فانهم يهزأون من هذه االستعدادات ويقولون          . مطلوبين من حماس  
  ."وقت فقط

ـ على مائدة إفطار فـي       إن قادة الجيش اإلسرائيلي حلوا    "وقالت صحيفة ايديعوت احرنوت االسرائيلية      
ليرسـموا المـسار   إحدى أمسيات صوم رمضان ـ ضيوفاً على قادة أجهزة عباس واسـتغلوا الحـدث    

وقالت الصحيفة إن قيادات    . "المخطط له للقضاء على حماس، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة            
األمن الفلسطيني بالضفة مفعمون بثقة عالية بالنفس بأن قواتهم ستنجح أيـضاً فـي أن تعـالج بنجاعـة                   

ـ    كحاكم وحيد وناجع بل وإعـادة       "فتح" في الضفة والعودة إلى تنصيب حركة        "حماس"انتفاضة محتملة ل
اال ان قيادات في فتح نفسها تقر بان االجهزة االمنية غير قادرة علـى              . النظام إلى نصابه في قطاع غزة     

  ."ان حماس مسلحة بشكل جيد"وقال مفوض حركة فتح احمد قريع . استعادة غزة بالقوة
  ٤/١٠/٢٠٠٨الشرق االوسط 

  
  رة األمريكية الجديدة لمفاوضات السالم بوش يعد عباس بمواصلة اإلدا:عريقات .٤

قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمـة التحريـر الفلـسطينية     :غزة ـ أشرف الهور 
الجمعة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى وعدا من الرئيس األمريكي جورج بـوش، باسـتمرار                

وذكر عريقات أن هـذا      .اإلدارة األمريكية الجديدة  عملية السالم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في ظل         
الرئيس بوش أكد على حتمية قيام الدولـة   'وقال عريقات    .الوعد تلقاه عباس خالل اجتماعه األخير ببوش      

  .' شهرا١٢الفلسطينية وأنه ال أحد في العالم، بما في ذلك إسرائيل، يعارض الدولة التي ستولد خالل 
عبر لعباس عن أسفه لعدم قدرته على تحقيق أمل قيام دولة فلسطينية فـي  وكانت مصادر أكدت أن بوش   

  .عهده، بسبب عدم تمكن الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من الوصول إلى اتفاق سالم نهائي
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إلى ذلك، أكد عريقات أنه لم يتم تحديد مكان وزمان اجتماع أطراف اللجنة الرباعية الدولية مع الطرفين                 
سرائيلي لالستماع منهما إلى آخر تفاصيل محادثات السالم الجارية بينهما حـول قـضايا              الفلسطيني واإل 
  .الحل النهائي

  ٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ال تفاوض وال اتفاق مع اإلسرائيليين دون القدس: قريع خالل لقائه رائد صالح .٥

فاوضات النهائية، مفوض التعبئة    ، رئيس الوفد الفلسطيني للـم    "أبو عالء "جدد أحمد قريع    ": معا "-القدس  
تأكيده على أنه ال تفاوض وال اتفاق مع اإلسرائيليين دون القدس، رافـضاً بـشكل               " فتح"والتنظيم لحركة   

جاء ذلك خالل لقائـه الـشيخ       .قاطع تأجيل البتّ في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الـمفاوضات النهائية           
، في مكتبه في أبو ديس، أول       "الجناح الشمالي "لخط األخضر   رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في ا      

من أمس، حيث قدم له رزمةً من الخرائط والوثائق اإلسرائيلية التي تتـضمن تخطيطـاً كـامالً لتهويـد               
الـمسجد األقصى الـمبارك، من خالل إقامة سلسلة من الكنس اليهودية علـى طـول حـائط البـراق                  

  ".الـمبكى"
إن طلب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي الـمـستقيل إيهـود        : ي معرض تعقيبه على ذلك    ف" أبو عالء "وقال  

وأضـاف   .أولـمرت تأجيل البت في قضية القدس يتفق مع هذه الـمخططات وينسجم معها بشكل كامل             
القيادة الفلسطينية مصممة على أنه ال تفاوض وال اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي دون القـدس؛               ": أبو عالء "

جيل البحث والبت في هذه القضية هدفه تمرير الـمخططات اإلسرائيلية لتهويد الـمدينة الـمقدسة             ألن تأ 
 .وخاصة منطقة الـمسجد األقصى الـمبارك

وأشار رئيس الوفد الفلسطيني الـمفاوض إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض الـمساس بمقدساته اإلسالمية             
جاوزاً للخطوط الحمر وفرضاً لألمر الواقع على األرض في         والـمسيحية في مدينة القدس، معتبراً ذلك ت      
 .خطوة استباقية لنتائج الـمفاوضات النهائية

من جانبه، أعرب الشيخ صالح عن دعمه ومساندته لتحركات القيـادة الفلـسطينية لحمايـة الـمـسجد                 
 .األقصى الـمبارك ومدينة القدس

  ٤/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
    

  حول االعتداء على أحد قادتها في خان يونس" الشعبية"فندان مزاعم ت" حماس"لشرطة وا .٦
استهجنت الشرطة الفلسطينية، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إسـماعيل هنيـة، البيـان              : خان يونس 

المنسوب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي يهاجم الشرطة، على خلفية تدخلها لفض نزاع عـائلي               
  ).جنوب قطاع غزة(في خان يونس 

فوجئنـا  ": "المركز الفلسطيني لإلعـالم "وقال إسالم شهوان الناطق باسم الشرطة، في تصريح خاص لـ    
بصدور بيان مليء بالتحريض والتناقضات الذي يهاجم الحركة ومنسوب للجبهة الشعبية بزعم االعتـداء              

مام شعبنا؛ نشير إلى أن الـشرطة       توضيحاً للحقيقة أ  : "وأضاف ".على أحد قيادات الجبهة في خان يونس      
الفلسطينية تدخلت لفض نزاع وشجار عائلي بين أفراد من عائلة حدايد وذلك بعـد ورود شـكاوي مـن                   

  ".المواطنين عن قيام المتشاجرين باستخدام قنابل صوتية، والتحذير بإمكانية أن تتطور المشكلة
ح صدور البيان عنها، أن تكون هذه لغتهـا،         إننا نستهجن قيام الجبهة، إن ص     : "وقال شهوان في تصريحه   

ونذكر الجبهة أن من تدخل هو الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية التي تعبر عـن الـشرعية                 
  ".كما ورد في بيان الجبهة" حماس"الفلسطينية وليس شرطة 
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سم الحركة فيما حدث    من جانبه؛ استهجن حماد الرقب الناطق باسم حركة حماس في خان يونس، الزج با             
  .من إشكالية، كما استهجن أن يستغل البعض صفاتهم التنظيمية لمنع أخذ القانون مجراه

  ٣/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  حماس معنية بالدور الفرنسي في المنطقة وحريصة على إنجاحه : المصريمشير  .٧

، مشير المصري، في تـصريحات      "حماس"وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة        : غزة
وقـال  ". زيارة منقوصـة  "، زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير بأنها         "قدس برس "خاصة لـ   

 زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى األراضي الفلسطينية هي زيارة منقوصة بالتأكيد، ألنه            " المصري إن
للشعب الفلسطيني وهم ليسوا كذلك، وبالتـالي فهـذه         لن يلتقي إالّ مع بعض الذين نصبوا أنفسهم ممثلين          

الزيارات لن تكون لها أي نتيجة إيجابية، ولن تحقق أهدافها، ألنها تتحدث مع أناس ال يملكون من أمرهم                  
بالتالي إذا كان الفرنسيون    " ، وأضاف "شيئاً، وال يستطيعون تنفيذ أي شيء من االتفاقات على أرض الواقع          

  .، كما قال"ة أن تكون ناجحة فعليهم اللقاء مع جميع األطرافيريدون لهذه الزيار
" حمـاس "ولفت المصري االنتباه إلى أهمية الدور المنوط بفرنسا في الشرق األوسط، وأكـد أن حركـة                 

فرنسا لها تاريخها ومكانتها ووزنها في المعادلة السياسية، وبالتالي فهـي           "معنية بإنجاح هذا الدور، وقال      
ن تقوم بدور إيجابي في المنطقة وفي الساحة الفلسطينية تحديداً بعيداً عـن خـط الـسياسة                 قادرة على أ  

األمريكية، ونحن معنيون بأن يكون لفرنسا موقع وأثر في المنطقة ضمن نظرة متوازنة، تقف فيها علـى                 
  .، على حد تعبيره"ذات المسافة من الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي

  ٣/١٠/٢٠٠٨م المركز الفلسطيني لإلعال
  
  مصر تريد حكومة ترفع الحصار ولم تحدد ورقة تفاهم للحوار الموسع: أبو سمهدانة .٨

قال الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة عضو وفد فتح لحوار القاهرة الهـادف إلنهـاء                : أشرف الهور  -غزة  
تـستطيع هـذه    االنقسام ان مصر تريد حكومة توافق فلسطينية تجمع عليها كل الفصائل، لكن بشرط أن               

وقال أبو سمهدانة في تـصريحات       .الحكومة رفع الحصار المفروض على الفلسطينيين وتخفيف المعاناة       
 ".مقبولة عربياً وإقليميـاً ودوليـاً  "إلذاعة القدس المحلية ان تشكيل مثل هذه الحكومة يحتاج إلى أن تكون  

ير أن تكون هناك ورقة تفاهم قـدمها        إلى ذلك، نفى أبو سمهدانة وهو محافظ للمنطقة الوسطى بدرجة وز          
لن يتم التوصل إليها إال بعـد انتهـاء كافـة           "المسؤولون المصريون للفصائل، مشيراً إلى أن أي ورقة         

  ".اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، وبعد أن تحظى بتوافق جميع الفصائل
  ٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عباسل الحركة  منالضفة على خلفية معايدة قياداتبصراع داخل حماس ": القدس العربي" .٩

تشهد حركة حماس في الضفة الغربية صراعا ما بين نشطاء الحركة الذين اعتقل              : وليد عوض  - رام اهللا 
الكثير منهم في سجون السلطة الفلسطينية على خلفية سيطرة الحركة بقوة الـسالح علـى قطـاع غـزة         

اضي وبين قيادات الحركة السياسيين المتهمين مـن قبـل قاعـدة            من العام الم  ) يونيو(منتصف حزيران   
  .وفق مصطلح نشطاء الحركة" قيادة رام اهللا"الحركة في الضفة بالتقرب من القيادة الفلسطينية او 

 بعد فوزها   -عيب على من كانوا وزراء في حكومة الحركة         "وقال احد كوادر حماس في الضفة الغربية        
 ان يذهبوا اذالء الى المقاطعة للتقرب من الذين يأمرون باعتقال ابناء الحركـة              -ةفي االنتخابات التشريعي  

، وذلك في اشارة الى الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس            "والزج بهم في سجون اجهزة عباس وفياض      
  .ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض
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الفلسطينية أن التعليمات التـي     من احد ضباط االجهزة االمنية      " القدس العربي "وعلى نفس الصعيد علمت     
اعتقال العناصر والكوادر الميدانيين وتجنب التعرض      "يتلقونها من القيادة بشأن التصدي لحماس تتمثل في         

على حد قوله، ومنوها ان هناك توجها بعدم التعرض للقيادة السياسية للحركة في الضفة              " للرؤوس الكبار 
  .الغربية

الـصغار  "االمنية كانت تتذمر من التركيز على اعتقال عناصر حمـاس           واشار المصدر الى ان االجهزة      
، وذلك في اشارة الى انه اذا       "كان المطلوب ان يتم قطع رأس االفعى وليس ذنبها        "، ومضيفا   "وترك الكبار 

  .كان هناك قرار حقيقي بالتصدي لحماس فالمطلوب التصدي لقيادات الحركة قبل نشطائها
قيادة رام اهللا، والتذلل    "ضفة الغربية من تقارب القيادات السياسية للحركة مع         وتشتكي قاعدة حماس في ال    

على حد قول الشيخ ابراهيم الذي اطلق سراحه من احد سجون جهاز االمن الوقائي عشية عيد الفطر                 " لها
  .بتهمة االنتماء لحماس واالساءة للسلطة

وطلب عـدم   " القدس العربي "لـ" لشيخ ابراهيم با"واوضح الشيخ ابراهيم الذي اكتفى بالتعريف على نفسه         
باالشمئزاز عندما تـسمع    "ذكر مكان سكنه بأن عائالت ابناء حماس المعتقلين لدى االجهزة االمنية تشعر             

  ."بان النائب الفالني او القائد العالني من الحركة في ضيافة قيادات رام اهللا
عسكرية لحماس بالضفة وجزء من القيـادة الـسياسية،         وال بد من الذكر ان التشدد يأتي من قبل القيادة ال          

  .وفق اقوال مصادر من الحركة
  ٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عباس التقى وفداً من حماس في الضفة لبحث سبل تجاوز أزمته الرئاسية: "قدس برس" .١٠

بـين  من أهمية اللقاءات الجانبية التي جرت       " حماس"قلل مصدر سياسي رفيع المستوى في حركة        : غزة
بمناسبة عيد الفطر المبارك، واعتبر ذلك مجـرد        " حماس"الرئيس محمود عباس وعدد من قادة وأعضاء        

، هدفها فقط محاولـة إيجـاد       "فتح"و" حماس"ال تمس جوهر الخالفات القائمة بين حركتي        " لقاءات عابرة "
الثامن من كانون الثاني    الذي لن يكون رئيساً بعد      "مخرج للمأزق القانوني لمستقبل الرئيس محمود عباس        

  ".المقبل) يناير(
، وطلب االحتفاظ باسمه، التعليق عمـا       "قدس برس "ورفض المصدر السياسي الفلسطيني الذي تحدث لـ        

في الضفة الغربية لقاء رسميا أم ال،       " حماس"إذا كان اللقاء الذي جرى بين الرئيس عباس وعدد من قادة            
ود عباس يمر بأزمة غير مسبوقة، وهو يحاول أن يخرج نفسه من            من الواضح أن الرئيس محم    "لكنه قال   

لمحاولة إيجاد حلول ألزمته    " حماس"مع بعض قادة     هذه األزمة من خالل القيام ببعض الخطوات الوطنية       
واعتبر المـصدر   . ، حسب تعبيره  "ليساندوه في محنته  " حماس"الرئاسية، ولمحاولة كسب تأييد بعض قادة       

عموماً بمحاولة يائسة، وتعكس إفالس الرئيس محمود عباس الذي لم يعد يملـك شـيئاً،               " أن األمر يتعلق  
وهو على أبواب أن يخرج من منصب الرئاسة ليتحول إلى زعيم فصيل كغيره مـن زعمـاء الفـصائل                   

  .، على حد وصفه"الفلسطينية
، المتمثل فـي عـدم      الذي أعلن عنه رئيس مكتبها السياسي     " حماس"وأشار المصدر إلى أن قرار حركة       

، وقـال   "قـرار شـوري مؤسـساتي     "االعتراف بالرئيس محمود عباس بعد انتهاء واليته الرئاسية، هو          
محاولة المخاتلة والبحث عن حلول ملتوية ال يجدي نفعاً، وال بديل عن الحوار الحقيقي والجاد مـن                 " إن

      .، حسب ما شدد عليه"أجل حل توافقي يؤسس لمخرج سياسي متفق عليه
في  أو مقربة منها  " حماس"وكانت مصادر إعالمية فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن وفداً من قيادات من              

  الضفة الغربية، ترأسه ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء األسبق، 
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 ليلـة   بعيد الفطر للرئيس محمود عباس في مقره الرئاسي بمدينـة رام اهللا،           " معايدة ومباركة "قام بزيارة   
الجمعة، دامت ساعتين، وجرى الحديث فيها عن متطلبات إنجاح حوار القاهرة وسـبل إنهـاء               / الخميس

  .االنقسام الداخلي
 ٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس

  
  "جرائم حرب" وإسبانيا لوقف مالحقة ضباط ضالعين في "إسرائيل"اتصاالت سرية مكثفة بين  .١١

 أمس أن إسرائيل واسـبانيا تجريـان فـي          "نوتيديعوت أحرو "أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 التي سببتها دعوى قدمتها قبل ثالثة اشهر        "العقدة السياسية "األشهر األخيرة اتصاالت سرية مكثفة لتسوية       

منظمة حقوقية في اسبانيا امام محكمة محلية بإصدار أوامر اعتقال محلية ودولية ضد سـبع شخـصيات                 
 صالح شحادة، وتـشمل الئحـة االعتقـال         "حماس"لقيادي في حركة    إسرائيلية كانت ضالعة في تصفية ا     

رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق أريئيل شارون، ووزير الحرب في تلك الجريمة بنيامين بن إليعيـزر،               
ورئيس أركان جيش االحتالل في حينه موشـيه        ) من حزب العمل  (الذي يشغل حاليا وزير البنى التحتية       

الستخبارات العامة في حينه، الوزير الحالي لألمن الداخلي آفي ديختـر، وقائـد             يعلون، ورئيس جهاز ا   
سالح الجو في حينه، الذي أصبح الحقا رئيس أركان جيش االحتالل دان حلوتس، وعدد من الجنـراالت                 

وأضافت الصحيفة أن السلطات االسبانية بعثـت أخيـراً إلـى           . والضباط الذين شاركوا في تلك الجريمة     
وتابعـت  .  اإلسرائيلية برسالة سرية تتضمن جملة من األسئلة المتعلقة بمعالجة إسرائيل القضية           الحكومة

الصحيفة أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة للرسالة االسبانية وتقدر أن الردود عليها ستؤثر علـى طريقـة                 
ى القضائية علـى    وزادت ان إسرائيل تتوقع أن تسقط السلطات االسبانية الدعو        . معالجة اسبانيا للشكوى  

  .غرار ما تصرفت الحكومة البريطانية رداً على دعاوى مشابهة ضد ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية أصدرت، فور تقديم الشكوى الـى المحكمـة فـي اسـبانيا،                  

العتقالها، علماً أن اسبانيا عـضو      تعليماتها إلى الشخصيات المدعى عليها بعدم التوجه إلى اسبانيا تفاديا           
  ."جرائم حرب"في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي وتبنت القانون الذي يتيح تقديم شكاوى بداعي تنفيذ 
  ٤/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
 مستوطنون يحاولون عرقلة حصاد الزيتون في الضفة .١٢

 من أجل حقـوق اإلنـسان       "حاخامين" اشتبك مستوطنون يهود متشددون مع ناشطين من حركة          :رويترز
. بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس وهم يحمون فلسطينيين يبدأون حصاد الزيتون السنوي              

كما اشتبك جنود الشرطة اإلسرائيلية والجيش مع مستوطنين حاولوا ابعاد الفلسطينيين المحليين والمؤيدين             
 . لها إسرائيلالدوليين للحقوق الفلسطينية في األراضي التي تحت

هذه مجرد بداية حـصاد     ":  من اجل حقوق اإلنسان اريك اشرمان      "حاخامين"وقال المدير التنفيذي لحركة     
 قريـة فلـسطينية   ٤٠الناشطين سيذهبون إلى "وقال ان . "الزيتون والتي ستستمر طوال الشهرين المقبلين     

وسيعملون كدروع بشرية اذا لزم     . لحماية مزارعي الزيتون وتأييد حقهم في زراعة األرض وفي الحصاد         
 بينما ردد مـستوطنون غاضـبون هتافـات         "قاتل.. قاتل": وصرخت مستوطنة في وجه حاخام     . "األمر

 . للتغطية على أي ناشطين يحاولون شرح أهدافهم لمراسلي التلفزيون
الجميع "وأضاف  . "هناك من يقولون ان كل ارض إسرائيل تخص فقط الشعب اليهودي          "وقال اشرمان إن    

من المؤسف ان بعض الناس الذين امتالوا بأخطـاء         "وقال  . "يعرفون ان هذه أشجار مملوكة للفلسطينيين     
  ."دينية يختارون اإلهانة والتحلي بالعنف ويحاولون سرقة الزيتون
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وفودا انضمت أيضاً إلى الفلسطينيين من      " من اجل حقوق اإلنسان في بيان ان         "الحاخامين" وقالت حركة   
 . ل حصاد الزيتون بالقرب من نابلساج

 ٤/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
  والرادار األميركي يقلق المؤسسة األمنية... مشروع لنصب هوائيْي رادار ضخمين : النقب .١٣

أمـس ان الجـيش االسـرائيلي       " معـاريف "ذكرت صحيفة   :  الدستور ووكاالت األنباء   -القدس المحتلة   
في اطار الوسائل الدفاعيـة فـي مواجهـة         ) جنوب(في صحراء النقب    سينصب هوائيي رادار عمالقين     

 متر وسينصبان   ٤٠٠، سيبلغ   " االعلى في الشرق االوسط   "واوضحت ان ارتفاع الهوائيين ، وهما       . ايران
 .في منطقة المفاعل النووي القريب من مدينة ديمونا المحظورة على الطيران

انها منشأة عسكرية مرتبطة بنشاطاتنا العـسكرية  "السرائيلي وردا على استفسار، قال ناطق باسم الجيش ا      
ان االعمال التي يفترض ان تبـدأ فـي غـضون           " معاريف"واضافت  . دون مزيد من التفاصيل   " العادية

وتابعت الـصحيفة تقـول      .أسبوعين ستنجز في ثالثة اشهر وسيتم تثيبت الهوائيين بكابالت الى االرض          
الشيء الوحيد الذي يمكن الكشف عنه هي انهما سيخدمان         . الهوائينيحظر توضيح اغراض نصب هذين      "

 .الجيش االسرائيلي
االعمال التي تقوم بها الواليات المتحدة لبنـاء محطـة رادار           "الى ان   " معاريف"من جهة اخرى اشارت     

 هو قيد   والرادار الذي يبلغ مداه اكثر من الفي كيلومتر       ". مضاد للصواريخ في النقب الغربي ماضية قدما      
 .االنشاء في صحراء النقب في جنوب اسرائيل على ما ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة

الى ذلك أعرب مسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل عن خشيتهم من أن يؤدي نـصب منظومـة                 
الرادار األميركية إلى كشف عن بعض اإلسرار العسكرية االسرائيلية للجانب األمريكي ، حيث وصـف               

 .توضع على أيدي إسرائيل" أغالل ذهبية"حد هؤالء المسؤولين منظومة الرادار بـأ
  ٤/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  المفاعل النووي اإلسرائيلي في ديمونا يحصد أرواح الجوار والمستخدمين .١٤

أكد دليل قضائي إسرائيلي جديد علي خطر مفاعل ديمونا النووي المقام في  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
 سكان المنطقة وسكان الدول المجاورة،      ىنوب الدولة العبرية، الذي انتهي عمره االفتراضي، عل       النقب ج 

 عامال إسرائيلياً، من خبراء وفنيين وعـاملين فيـه، بعـد            ٣١ال سيما بعد أن حصد هذا المفاعل أرواح         
لوائيـة أن    من نوعها اعتبرت محكمة العمل ال      ىففي سابقة هي األول    .إصابتهم بمرض السرطان الخبيث   

وفاة احد المستخدمين في مفاعل ديمونا بمرض السرطان هي إصابة عمل، في اعتراف صريح بتعرض               
المستخدمين في المفاعل للمواد اإلشعاعية الضارة، وهو ما كانت ترفض المحاكم اإلسرائيلية في الماضي              

  .االعتراف به
 تعويض إلحدى المحاكم اإلسرائيلية،     ىعووكان خمسون عامال في المفاعل قد تقدموا قبل سبعة أشهر بد          

جراء إصابتهم بداء السرطان، يشار أيضا إلى أن تقريراً أعدته القناة الثانية التجاريـة فـي التلفزيـون                  
اإلسرائيلي، كشف النقاب عن أن العشرات من عمال المفاعل النووي ماتوا متأثرين بالسرطان، في وقت               

 اإلسرائيلية مجرد الربط بين إصابتهم، ومـن ثـم مـوتهم، وبـين              ترفض فيه إدارة المفاعل والحكومة    
  .اإلشعاعات المتسربة من المفاعل الهرم

وتؤكد العديد من الدراسات واألبحاث، التي أجرتها مراكز الرصد المتخصصة، وجود تسرب إشـعاعي              
المفاعـل  ، اثـر تعـرض      ١٩٦٤نووي من مفاعل ديمونا، والذي كان أقيم بدعم وتمويل من فرنسا عام             

  .لمشكالت وأعطال فنية مؤخراً، بسبب انتهاء عمره االفتراضي
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يذكر أن المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة حذر في وقت سابق مـن خطـورة اإلشـعاعات                  
  .النووية الصادرة عن مفاعل ديمونا

ه مجموعـة اللجنـة     على صلة، قال الموقع اإلسرائيلي المختص باألسلحة النووية، والـذي تقـف وراء            
اإلسرائيلية من أجل شرق أوسط خاٍل من األسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، إن الدولـة العبريـة                
تتحول إلى مكان جمع قمامة األسلحة النووية، الفتًا إلى أنه في حال حصول هزة أرضـية فـي الـشق                    

سيطرة قوى اليمـين المتطـرف علـى        السوري اإلفريقي فإن إسرائيل ستُمحى من الوجود، وحذَّر من          
  األسلحة النووية في إسرائيل، 

في غضون ذلك، أكد خبير فلسطيني أن تسريبات إشعاعية من مفاعل ديمونا بـصحراء النقـب تنـشر                  
السرطان في جنوبي الضفة، كاشفًا النقاب عن مدافن نووية تم استخدامها من قبل اإلسرائيليين بعدة مواقع                

  .يةبشمال الضفة الغرب
إن الدراسـات   : وقال الدكتور محمود سعادة، ممثل اللجنة الدولية لمناهضة الحرب النووية في فلـسطين            

الميدانية التي يجريها على مواطنين فلسطينيين يعالجهم وأخرى في مناطق محددة بجنوب الخليل أثبتـت               
يبات نووية مـن مفاعـل      ارتفاع نسبة أمراض السرطان بأشكاله المختلفة، مرجحا أن السبب يعود لتسر          

  .ديمونا اعقب التشققات بجدرانه
وأوضح ان منطقة بلدة الظاهرية ومحيطها األكثر تعرضا للخطر وبدت على أهلها أعـراض أمـراض                
سرطانية مرعبة كأمراض األورام الدماغية والمبايض والرحم والمخيخ والكبد والثدي وأخطرها اللوكيميا            

  .ةً بالمنطقة حالةً فجأ١٢التي ظهرت فيها 
  ٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 االنتخابات على االئتالف " شاس"تفضيل  يتحسبون الحتمال" كاديما"قياديون في  .١٥

الحاكم في إسرائيل عن تحـسبهم الحتمـال أن يفـضل         " كاديما"عبر قياديون في حزب     : ي ب أ، أ ش أ     
ى انتخابات عامة مبكرة لقطع الطريـق       الديني المتشدد الوزير ايلي يشائي التوجه ال      " شاس"رئيس حزب   

عقـب  " كاديمـا "وجاء هذا التخوف لدى قيادة       ".شاس"على عودة الوزير السابق أرييه درعي إلى قيادة         
إصدار المحكمة المركزية في القدس حكماً يمنع درعي من خوض االنتخابات على رئاسة بلدية القـدس                

الحصول على رشى عندما تولى وزارة الداخلية في نهاية         بسبب وصمة العار التي التصقت به إثر إدانته ب        
 .التسعينات من القرن الماضي

المكلفة تـاليف   " كاديما"رئيسة  (سيئ بالنسبة الى    "عن القياديين ان قرار المحكمة      " هآرتس"ونقلت صحيفة   
ـ   ) حكومة جديدة  يشائي يعـرف   بيبي نتنياهو، ألن ايلي     ) بنيامين" ليكود"رئيس تكتل   (تسيبي ليفني وجيد ل

 ".أنه سيكون في الحكومة المقبلة اذا الفها نتنياهو
ورأى هؤالء أنه بعد الحكم على درعي، قد يفضل يشائي التوجه إلى انتخابات مبكرة خالل فترة قصيرة                 

 .في االنتخابات العامة المقبلة" شاس"لضمان بقائه على رأس حزب 
انـضمام  (كالم سخيف، واالمر الوحيد الذي سـيحدد        "ورفض مقربون من يشائي هذا االدعاء وقالوا انه         

هو مخصصات االوالد، واذا حصل شاس على موازنة مـساوية فـي            ) الى حكومة برئاسة ليفني   " شاس"
" تقدماً طفيفـاً  "واكدوا ان   ". قيمتها للمخصصات لمصلحة العائالت الفقيرة فإن شاس سيكون في الحكومة         

  ".كاديما"و" سشا"احرز في المفاوضات االئتالفية بين 
الديني المتشدد في احتمال انـضمامهم الـى        " يهدوت هاتوراه "من جهة اخرى، شكك قياديون في حزب        

  .حكومة برئاسة ليفني
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ويطالب هذا الحزب بزيادة مخصصات االوالد وتولي رئاسة لجنة المال التابعة للكنيست، التي يرئـسها                
لتقت ليفني برافرمان من اجل تفـادي ازمـة فـي           وا. عضو الكنيست افيشاي برافرمان من حزب العمل      

 .المفاوضات مع حزب العمل
  ٤/١٠/٢٠٠٨النهار اللبنانية 

  
  موفاز لم يبت بعد في اعتزاله نهائيا الحياة السياسية .١٦

 قالت مصادر حزبية إن وزير النقل اإلسرائيلي شاؤول موفاز الذي تنافس على             : د ب ا   -القدس المحتلة   
يبت بعد فيما إذا كان سيعتزل نهائيا الحياة السياسية أو سيعود إلى العمل السياسي              رئاسة حزب كاديما لم     

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية امـس الجمعـة عـن          .لخوض التنافس على رئاسة كاديما مجددا في المستقبل       
تعهـدهم  المصادر القول إن موفاز يشعر بخيبة أمل عميقة ال سيما إزاء العديد من أنصاره الذين لم يفوا ب                 

يشار إلى أن عددا من أنصار موفاز يمارسون عليه ضغوطا ليوافق على تولي منـصب القـائم                  .بدعمه
  .بأعمال رئيسة الحكومة باإلضافة إلى تولي حقيبة وزارية اقتصادية رفيعة

  ٤/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  ساستدعى مدراء مدار" الشاباك" :رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية أيمن عودة .١٧

أكد رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجند المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون               : حيفا
ـ  ـ      ٤٨فلسطينيي ال ، قـام   )الشاباك(أن جهاز   " المستقبل"، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، ل

، وذلك اثر قيـام اللجنـة بتقـديم         ٤٨ـباستدعاء عدد من مدراء المدارس العربية الثانوية في أراضي ال         
، على فلـسطينيي    ٢٠٠٦) أغسطس(محاضرات ضد الخدمة المدنية التي أقرتها حكومة اولمرت في آب           

رغم رصد ميزانية بعشرات الماليين ووجود موظفين ومتعاونين عرب يتجاوز          "وبين عودة انه     .٤٨الـ
فشلها الذريع بشكل واضح، واعتبروا أن تجنيد        شخصا إال أن مديرية الخدمة المدنية اعترفت ب        ٤٨عددهم  
 شخصا خالل أربع سنوات يعتبر فشال ذريعا ولم يحول الخدمة المدنيـة إلـى ظـاهرة كمـا أراد                    ٥٣٠

 علينـا اآلن    ١٢٠٠المخططون لها، وهي لم تنجح حتى في تجاوز نسبة العرب المجندين للجيش وهـم               
  ".وضع جهود كبيرة ضد موضوع التجنيد للجيش

  ٤/١٠/٢٠٠٨ستقبل الم
  
   دولة ابرتهايد"إسرائيل"سلب ونهب وتعذيب وعنصرية و: شلوميت ألوني تفضح االحتالل .١٨

ما زالت وزيرة التعليم اإلسرائيلية السابقة شلوميت ألـوني، تُغـرد خـارج     :الناصرة ـ زهير اندراوس 
ق ملف ضد النائب العربي     قام بتلفي ) الشاباك(السرب، فبعد أن صرحت أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي          

عزمي بشارة، وأن وزير األمن اإلسرائيلي ايهود باراك، هو أخطر شخصية في            . السابق في الكنيست، د   
إسرائيل، وطالبت بتقديمه لمحكمة العدل الدولية في الهاي مع رئيس األركان السابق دان حالوتس، بتهمة               

ديمقراطية 'هذا األسبوع كتاباً جديداً تحت عنوان       ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، أصدرت        
، فضحت فيه عنصرية إسرائيل ومدى االنهيار داخل المجتمع اإلسرائيلي واصفة إياه بأنه             'مقيدة باألصفاد 

ه في وثيقة استقالل الدولة العبرية أكد الموقعون        نوقالت في مقدمة الكتاب أ    . مجتمع طماع ومادي وفاسد   
رية هي دولة ديمقراطية، تساوي بين مواطنيها بدون فرق الدين أو القومية أو الجنس              على ان الدولة العب   

مساواة تامة، الفتة إلى أن الوثيقة ال تنص في أي مكان منها على أن الدولة العبرية يجب أن تكون دولة                    
 هذه السنة مرور    وتضيف ألوني أن إسرائيل التي تحيي     . يهودية، إنما تؤكد على أنّها دولة جميع مواطنيها       

ستين عاماً على إقامتها، فإنّها عمليا تتقوقع في الغيتو، تحت سيطرة الحاخامين اليهود المتزمتين، علـى                
وأكدت ألوني أن إسرائيل لم تعد ديمقراطية بعد تحولها إلثنوقراطية يسودها األبرتهايد وتفوح             .حد تعبيرها 
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 النظام الديمقراطي في إسرائيل شهد تراجعاً متواصالً        وتشير إلى أن   .منها روائح العنصرية على أنواعها    
 والذي عرف إسـرائيل     ١٩٩٢وتحولت رسميا إلثنوقراطية بعد إقرار قانون كرامة اإلنسان وحريته عام           

وقال الصحافي وديع عواوودة، الذي أعد مراجعة قيمة للكتاب، إنه بالمقارنة مـع              .بيهودية وديمقراطية 
  .ألوني كيف تحول اإلسرائيليون اليوم إلى مجتمع طماع ومادي وفاسدفترة التأسيس، تستغرب 

  ٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
 
   ستفشل لوقف دعاوى الجرائم" إسرائيل"القضاء اإلسباني نزيه ومساعي : الصوراني .١٩

قال راجي الصوراني، مدير المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان، إن القـضاء            : زهير اندراوس  -الناصرة  
ني ال يقدر على شطب الدعوى ضد المسؤولين اإلسرائيليين، الذين أصدرت بحقهم أوامر اعتقـال               اإلسبا

قضاء مـستقل، وإمكانيـة تـدخل       ه  لتورطهم في جرائم حرب وفي جرائم صد المدنيين الفلسطينيين، ألن         
 "ائيلإسـر "وفي معرض تعقيبه على المفاوضات السرية التي تجري بين        . غير واردة بالمرة   هالحكومة في 

أن قامت  وسبق  مبيناً أنه قد    قلل من أهمية وخطورة هذا األمر،       ال ي  أكد أنه ،  حول هذا الموضوع  وإسبانيا  
 دولة أوروبية بهدف اتخـاذ إجـراءات قـضائية          ١١ استهدفت   ٢٠٠٥ بحملة مكثفة في العام      "إسرائيل"

  . ذريعاًوتعديل قوانين، بالذات بعد قضية الجنرال دورون ألموغ، ولكنّها فشلت فشالً
  ٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  الخضري يحذر من التضليل اإلسرائيلي حول رفع الحصار عن قطاع غزة .٢٠

حذر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من مواصلة دولة االحتالل تـضليل              : غزة
ربية الذي فرضه قبل    العالم بإنهائه الحصار عن قطاع غزة، بزعمها رفع الطوق األمني عنها والضفة الغ            

وأكد أن الحصار المستمر على غزة منذ عامين ما زال مشدداً، وأن معـابر              . أيام بحجة األعياد اليهودية   
ـ              . من حاجيات الـسكان   % ١٥القطاع ما زالت مغلقة بشكل محكم، وما يفتح منها بشكل جزئي ال يفي ب

االحتالل تهدف لتخفيـف الـضغط عليـه،        واالدعاءات اإلعالمية من قبل     " الفبركات"وأشار إلى أن هذه     
  .وإليهام العالم بأنه استجاب لدعوات فك الحصار عن الفلسطينيين

  ٤/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  

  الفلسطينيين لمواجهة  أيام٣ يستخدم سائال رائحته كريهة تعلق بجسم اإلنسان حتاللاال .٢١
 لحـم، بـين الجـيش       وقعت مواجهات في قرية المعصرة جنوب شـرقي بيـت         : كفاح زبون  - رام اهللا 

قرية ال، حين تصدى الجيش للمسيرة التي انطلقت من          الفصل العنصري  ، وناشطين ضد جدار   اإلسرائيلي
، بـين أهـالي القريـة       أخـرى وفي نعلين، قرب رام اهللا وقعت مواجهات        . بمشاركة متضامنين أجانب  

ا مـن طـرد المـستوطنين        من الفلسطينيين الذين تمكنو    ٣ إصابة   إلى أدىوالمستوطنين المسلحين، مما    
هـالي  أ اهاجمو  المستوطنين إنوقال محمد أبو سرور، عضو لجنة مقاومة الجدار في نعلين،           . المهاجمين

 فـان  هوبحـسب .  مواجهات عنيفـة إلىعادة قرب الجدار، مما أدى ا هوالبلدة بعد صالة الجمعة التي يقيم    
 .للدموع لتفريق المعتصمين الفلـسطينيين     والقنابل المسيلة    ي رصاصه المطاط  أطلق،  اإلسرائيليالجيش  

 سالحا جديـدا    "سرائيلإ"وتحسباً التهامها باستخدام القوة، في النقاط الساخنة، مثل نعلين، جربت           إلى ذلك   
 عبارة عن خليط من اللحم المتعفن والجوارب القديمة         ، وهو "سكونك"غير قاتل، لكنه شديد الفعالية يسمي       

  . أيام٣ لحوالي اإلنسانق بجسم مع رائحة نفاذة للمجاري تعل
  ٤/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  الغربيةالضفة مطلوبين في  ٧عتقل ي االحتالل .٢٢
اعتقل الجيش اإلسرائيلي مساء الخميس سبعة فلسطينيين خالل حملة دهم في            :وكاالت -فلسطين المحتلة   

ـ إلى أن قوة    مشيرة   أمس،   "إسرائيل"الضفة الغربية المحتلة بحسب إذاعة        عثـرت فـي بلـدة       رائيليةإس
  .العيزرية شرق القدس المحتلة على مسدس ومشط مليء بالذخيرة خالل حملة قامت بها في البلدة

 ٤/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
 الزواج بين سكان الضفة وقطاع غزة يتم بتصريح من الحكم العسكري اإلسرائيلي: تقرير .٢٣

أن " المركز للدفاع عـن الفـرد     "و" بتسيلم"منظمتا  جاء في تقرير أصدرته     :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
إسرائيل تنفذ خطوات أحادية الجانب بهدف تكريس واقع جديد من العزل بين السكان الفلـسطينيين فـي                 "

 من قيام السلطات اإلسرائيلية بالمس بحقوق اإلنسان الفلـسطيني و           اًحذرم". قطاع غزة و الضفة الغربية    
إسرائيل تحـول فلـسطينيين إلـى       "بإمكانية تطبيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، وشدد على أن           

 الفصل هذه، المعمول بها منذ بدايـة االنتفاضـة          وصلت سياسة قد  و ".متواجدين غير قانونيين في بيوتهم    
ا في العام األخير من خالل مطالبة الفلسطينيين المسجلين بأنهم من سكان قطاع غزة بحيازة               أوجهالثانية،  

طالب الجيش اإلسرائيلي الفلسطينيين المتواجدين في الـضفة        يكذلك   .تصريح للتواجد في الضفة الغربية    
يه أوالد وأن ال    بأن يثبتوا تواجدهم بصورة متواصلة في السنوات الثماني السابقة، وأن يكون متزوجا ولد            

يكون ضده أي مانع أمني إسرائيلي كما أن عليه أن يضيف إلى طلبه بأن تواجده في الضفة نـابع مـن                     
وأكد التقرير الحقوقي على أنه حتى لو كان مقدم الطلب قد لبى كافـة الـشروط فـإن                  ". إنساني"اعتبار  

ت إسرائيلية خطيرة أخرى بينهـا      أشار التقرير إلى ممارسا   كما  . الجيش اإلسرائيلي مخول برفض الطلب    
. أنها تتغاضى عن زواج سكان قطاع غزة من سكان الضفة الغربية وال تعتبره مقياسا لحيـاة مـشتركة                 

النساء الفلسطينيات اللواتي يطالبن باالنتقال من القطاع إلى الضفة لغرض الزواج مطالبات            "ولفت إلى أن    
التقرير أنه   إلى ذلك يذكر     ".لى القطاع مع انتهاء مراسم الزواج     بإيداع كفالة مالية كبيرة والتعهد بالعودة إ      

 إمكانية دخول الفلسطينيين مـن      "إسرائيل"في هذه األثناء، وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع، ألغت           
سكان الضفة إلى القطاع والخروج منه، ووضعت بذلك خيارا واحدا أمام هذه العـائالت بحيـث إذا أراد                  

طالما "سوية فإن عليهما االنتقال للسكن في القطاع وال يكون بإمكانهما العودة إلى الضفة              الزوجان العيش   
  ".أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل المرفوضة

  ٤/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  بدايةالنقطة خيم البداوي ومأمنية واسعة عملية تحضير عملي ل: لبنان .٢٤

للقيام " ال قوال " اللبنانية بدأت تعد العدة فعال       منيةاأل إن القوى    ،قال مصدر أمني لبناني    : وكاالت –بيروت  
 بعملية أمنية واسعة النطاق على غرار العملية التي قام بها الجيش الصيف الماضي في مخيم نهر البـارد                 

كنقطة بداية محتملة في حال انتهت التحقيقات إلـى          وحدد مخيم البداوي  . لالجئين الفلسطينيين شمال لبنان   
 لجأوا إليه بحماية     في طرابلس  ن المسؤولين عن أحداث التفجير األخيرة التي طالت الجيش        اإلشارة إلى أ  

 أنـه ال نيـة      من جهة أخرى،  وأضاف  . مجموعات سلفية متعاطفة مع ما كان يعرف بتنظيم فتح اإلسالم         
للجيش السوري بالدخول إلى لبنان، معتبرا أن انتشار القوات الخاصة السورية، الـذي تـم بعلـم مـن                   
السلطات األمنية اللبنانية والتنسيق معها، ليس لتحضير دخول عسكري سوري بل لمساندة الجيش اللبناني              

  .في حال اتخاذه أي قرار بوضع حد للوجود السلفي في شمال لبنان
  ٤/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  وزارة التربية اللبنانية تصدر تعميماً لتنظيم العالقة مع مدارس االونروا .٢٥
 ، فادي يرق، تعميماً لتنظيم العالقة بين مـدارس وكالـة           في لبنان   أصدر المدير العام للتربية    :حاجفاتن ال 

يطلـب  وذلك بعد تراجعه عن تعميم سابق       .  اللبنانية  ووزارة التربية  غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   
رس األونـروا واللـوائح     فيه إلى المناطق التربوية في مختلف المحافظات اللبنانية عدم تسلم بيانات مدا           

تشير مصادر فلسطينية متابعة للملف التربوي      حيث  . االسمية لتالمذتها، التزاماً باألنظمة المرعية اإلجراء     
إلى أن الوكالة لم تكن تعلم بهذا التعميم، إلى أن حصل التراجع عنه بعد اجتماعات عقدتها وزارة التربية                  

تتساءل المصادر عما إذا كان الهـدف مـن التعمـيم           ي هذا الصدد    فو. والتعليم العالي مع ممثلين للوكالة    
األول الفصل بين الوزارة ومدارس األونروا وما يترتب عن ذلك من مشاكل فـي تـصديق الـشهادات                  

يرق يوضـح أن التعمـيم األول        إال أن    .وخصوصاً بالنسبة إلى الذين ينوون متابعة دراستهم في الخارج        
  .تيب األمور والتنسيق مع األونروا لتنظيم العالقة بين الوزارة والوكالةكان تمهيدياً بانتظار تر

  ٤/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
  النووية" إسرائيل"مشروع قرار عربي ضد قدرات  .٢٦

أعدت مجموعة الدول العربية مـشروع قـرار إزاء القـدرات           :  محمد جمال، وكاالت   -القدس المحتلة   
اره أمام المؤتمر العام السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم          اإلسرائيلية النووية لمناقشته ومحاولة إقر    

 ، العـراق  ، الجزائـر  ،قطر، مـصر  : إعداده من قبل الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر السنوى وهى         
 ، المملكـة العربيـة الـسعودية      ، المغرب ، موريتانيا ، الجماهيرية العربية الليبية   ، لبنان ، الكويت ،األردن
  .  دولة اإلمارات المتحدة، اليمن، تونس،ية العربية السوريةالجمهور

 ٤/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  مليار درهم مساعدات اإلمارات لتخفيف معاناة الفلسطينيين   .٢٧

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهالل األحمر                 :أبوظبي
 نداء الواجب تجاه إخـوانهم فـي   - وال تزال -حسن الظن دائماً عندما لبوا أن أهل اإلمارات كانوا عند    

وتبلغ قيمة المشاريع اإلنسانية    . فلسطين وهم يقدمون لهم كل ما يستطيعون إلعانتهم على تخطي ظروفهم          
 مليـون   ٧٠٠واالجتماعية والتعليمية التي تنفذها دولة اإلمارات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني نحـو             

هم ، وسيصل المبلغ خالل الفترة المقبلة الى المليار درهم بعد إعالن رئيس الدولة عن إقامة المدينـة                  در
السكنية في قطاع غزة بتكلفة مائة مليون دوالر بحسب الكتاب الـذي أصـدرته حـديثاً إدارة اإلعـالم                   

  .والعالقات العامة بهيئة الهالل األحمر
  ٤/١٠/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 

  
  ي منظمة دولية ال يمنع العراق من االنضمام اليهاأ في "سرائيلإ"وجود :  عراقيةنيةبرلما .٢٨

 في معرض اجابتها عن     العراقي، عضوة في لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان        ،تانيا طلعت  قالت: بغداد
يميـة  قامة منظمـة اقل   إموقف العراق من الدعوة التي اطلقها وزير الخارجية البحريني، الخميس، حول            

العراق عضو في منظمـة االمـم        "نأيران،  إسرائيل وتركيا و  إلى الدول العربية كال من      إتضم باالضافة   
سـرائيل  ن العراق يحضر العديد من المؤتمرات التي يكون إل        أيضا عضو فيها، كما     أسرائيل  إالمتحدة، و 

 ،وتابعت ."لعراق اليها ي منظمة ليس مانعا النضمام ا     أسرائيل في   إحضور فيها، وهذا ما يجعل عضوية       
ن مـا يحـدد انـضمام       أال  إسرائيل عدوا للعراق،    إعلى الرغم من استمرار سريان القوانين التي تعتبر         "

 ."ي منظمة، هو مصلحة الشعب ومدى الفائدة المتحققة من ذلكالعراق أل
  ٤/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  قا في رفح  نف٤٢قوات أمريكية ساعدت مصر في اكتشاف ": يديعوت أحرنوت" .٢٩

، أمس، أنّ جنوداً أميـركيين بلبـاس مـدني،          "يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   :  قيس صفدي  -غزة  
يعملون، بالتعاون مع جنود مصريين، على مدار األسابيع الماضية في الكشف أنفاق لتهريـب األسـلحة                

  .على طول محور فيالدلفي، من مصر إلى قطاع غزة
 نفقـاً   ٤٢، وقد جرى الكشف عما يقارب       "أنتج ثماراً هامة  "سابيع الماضية    األ "نشاط"وتابعت الصحيفة أن    

بفضل التكنولوجيا األميركية السرية واختصاصيين من سالح الهندسـة         "ممتداً من مصر إلى قطاع غزة،       
  ."األميركي

تة أشـهر   وقالت الصحيفة إنَّه خالل زيارة أجراها وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إلى مصر قبل س              
اتفق على حضور جنود أميركيين تابعين لسالح الهندسة األميركي إلـى محـور فيالدلفـي، ليـشغّلوا                 "

  ."منظومات طوّرت في الواليات المتحدة للكشف عن األنفاق
وجاء في الصحيفة أن االختصاصيين األميركيين وصلوا إلى المنطقة قبل أسابيع، وبدأوا العمـل علـى                

وبحسب الصحيفة اإلسرائيلية، فقد جلب     . "يجولون بمالبس مدنية ويعملون بهدوء    "وطول محور فيالدلفي    
  .االختصاصيون منظومات سرية متطورة لرصد األنفاق

، مـا  "حمـاس " في صفوف قادة "أزمة"وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن هذا العدد من األنفاق سبب    
. "ئالت من رفح لتهريب البـضائع والعتـاد العـسكري         تأميم األنفاق الخاصة التي فعلتها عا     "دفعهم نحو   

حماس تسيطر اليوم بشكل كامل على جميع عمليات التهريب التي تجـري بواسـطة              "وتابعت أنّ حركة    
  ."األنفاق

 اسـتطاعوا   "حمـاس "وقالت الصحيفة إنه على الرغم من النجاح في الكشف عن األنفاق، إال أن عناصر               
.  والمواد المتفجرة من مصر إلى قطاع غزة       "آر بي جي  "ئات من قذائف    خالل الشهر الماضي تهريب الم    

، وال سيما بعد االنفجار الذي وقـع        "توتر بين مصر وحماس   "وأضافت إن العمل لكشف األنفاق أدى إلى        
  .في أحد األنفاق في رفح، وأدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة

  ٣/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
   الفلسطينيين واإلسرائيليين لتوقيع بيان قبل نهاية والية بوشضغوط أميركية على .٣٠

ـ      :  ميشال أبونجم  - باريس عن ضغوط  " الشرق األوسط "كشفت مصادر فرنسية رسمية واسعة اإلطالع ل
تمارسها الواليات المتحدة األميركية على الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني لحملهما على القبـول بتوقيـع              

التي تم تحقيقها في مفاوضـات      " اإلنجازات" انتهاء والية الرئيس جورج بوش تتضمن        بيان أو وثيقة قبل   
  .السالم التي أطلقت منذ مؤتمر أنابوليس العام الماضي

األول، : توقيع مثل هذه الوثيقة ألنهم يتخوفون من أمرين       " يرفضون"وقالت هذه المصادر إن الفلسطينيين      
ن ما قد يعلن عنه هو اتفاق جزئي يقبلونه، بينما هم يتمسكون باتفاق             أن يعتبر االسرائيليون واألميركيون أ    

شامل يتناول المشاكل المستعصية كموضوع الالجئين والقدس وغيرهما بينما لو نشر ما تم االتفاق عليـه          
  .حتى اآلن فسيستغل االسرائيليون ذلك ليعتبروه أمرا مكتسبا وسيرفضون الحقا تقديم تنازالت مقابلة

فيتناول رغبة أميركية بالضغط على الفلسطينيين للتخلي عـن حـق العـودة             ) واألهم(تحفظ الثاني    أما ال 
وقالـت  . فعليا، فيما لم يقبل االسرائيليون حتى اآلن القبول باإلقرار النظري بحق العـودة للفلـسطينيين              

 كونـدوليزا رايـس     إن وزيرة الخارجية األميركية   " الشرق األوسط "المصادر الفرنسية التي تحدثت اليها      
تريد وثيقة تثبت مكتسبات المفاوضات حتى اآلن وتظهر ان واشنطن لعبت دورا وساعدت على تحقيـق                "

بتصرف " توصيات"وقالت مصادر فرنسية أخرى إن وزراء الخارجية األوروبيين يسعون لوضع           ". نتائج
كستاني من جهة، وملف الـشرق  الملف األفغاني ـ البا : الرئيس األميركي الجديد تتناول ملفين رئيسيين
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التي ستتم بلورتها بشكل نهائي في اجتماع جديد لوزراء         " التوصيات"األوسط من جهة أخرى بحيث تكون       
قاعدة للتعاون والعمل المشترك بين واشنطن من جهة واالتحاد األوروبي          "خارجية الدول األوروبية قريبا     

ال "األوروبي حتى نهاية العام الجاري أن دول االتحاد         وتؤكد باريس التي ترأس االتحاد      ". من جهة أخرى  
مرحلـة  "حتى تستأنف الدبلوماسية األميركية نشاطها، إذ أنها تتمسك بتفادي          " تريد انتظار اسابيع واشهر   

وأضافت هذه المـصادر أنـه      . دبلوماسي قد تكون إحدى نتائجه تراخي أو إجهاض جهود السالم         " فراغ
وكذلك المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسـرائيل        " لسالم على قيد الحياة   يتعين أن تبقى محادثات ا    "
  ".عندما يحين الوقت مع لبنان"و

  ٤/١٠/٢٠٠٨الشرق االوسط 
  
  حل وسط بين عودة الفلسطينيين ورفض توطينهم في لبنان يطالب بالرئيس السويسري  .٣١

ثالثـة  لتـستمر   التي   لبنان   إلى تهزيار خاللاكد رئيس االتحاد الكونفدرالي السويسري باسكال كوشبان،        
من ، أنه   ، على حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم ورفض توطينهم في لبنان، اال انه استدرك بالقول              أيام

  .يجاد حل يأخذ باالعتبار هذه المسألةإ الفتاً إلى ضرورة. الجهة العملية ال يمكن تصور حق عودة كثيف
  ٤/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
   في سبل تعزيز الّسلطة الفلسطينية"إسرائيل"ـة زيارته لكوشنير يبحث عشي .٣٢

أجرى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اتصاالً هاتفياً برئيس الـوزراء           :  ارليت خوري  -باريس  
وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تناول سبل تعزيز السلطة الفلسطينية والدفع باتجاه                

ة، وذلك عـشية زيـارة يبـدأها الـوزير الفرنـسي اليـوم إلسـرائيل والمنـاطق          المصالحة الفلسطيني 
وذكر الناطق باسم الخارجية اريك شوفالييه أنه تم التطرق خالل االتصال إلى مصير الجندي              .الفلسطينية

  .اإلسرائيلي غلعاد شاليت
 علـى ديناميكيـة   إلى ذلك، أوضح مصدر فرنسي مطلع أن الهدف من زيارة كوشنير للمنطقة هو االبقاء   

المقبل في حـال عـدم   ) ديسمبر( كانون األول  ٣١الحوار بين االطراف واإلعداد لكيفية اجتياز استحقاق        
واضاف ان أوروبا تتساءل أيضاً كيف يمكن أن تكون          .التوصل إلى تسوية سياسية بين إسرائيل والسلطة      

ف تسهم ليس في التفاوض، وإنمـا       مفيدة وان تضغط على إسرائيل وتعمل معها على تغيير الوضع، وكي          
عبر تقديم ضمانات قد تكون أمنية وغير أمنية، وكيف تدعم الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سالم                

 .وأشار إلى أن كوشنير سيثير هذه المواضيع خالل زيارته لالطالع على مواقف األطراف منهـا        . فياض
ائيل، لكن العقوبات تعتمد عـادة بعـد أن تـستنفد           وقال إنه ال مانع من مناقشة أساليب للضغط على اسر         

  .إمكانات الحوار، وهذا ليس الحال اآلن
  ٤/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   مليون دوالر٥٠مشاريع أميركية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة  .٣٣

نماء والوكالة االميركية لال  ) أنيرا(وقعت المؤسسة االميركية الغاثة الالجئين في الشرق االدنى         : )ا ش ا  (
مسؤولة عن تنفيذ برنامج المياه والصرف الصحي       " أنيرا"الدولي اتفاقية تعاون، أصبحت بموجبها مؤسسة       

والبنية التحتية الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة خمسين مليون دوالر أميركي علـى مـدى                 
  .خمسة سنوات

برنامج المياه والصرف الصحي والبنية     في بيان صحفي اذيع امس أنه سيبدأ العمل في          " أنيرا"وأوضحت  
الجاري، حيث ستقوم المؤسسة بتنفيذ مشاريع طارئة لتزويد        ) أكتوبر(التحتية الطارئة خالل تشرين االول      
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التجمعات الفلسطينية بخدمات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في المنـاطق التـي تفتقـر لهـذه                 
  .الخدمات

م بتحديث وتحسين وتوسيع أنظمة الصرف الصحي باالضافة إلى تزويـد           وقال البيان أن المؤسسة ستقو    
مياه صالحة للشرب للتجمعات ذات الحاجة، اضافة الى تركيب شبكات جديـدة تحمـل ميـاه الـشرب                  

  .وتصرف مياه المجاري، كما سيتم العمل على تأهيل الشبكات التالفة وأنظمة الضخ الصغيرة نسبيا
بيل كوركوران قوله ان هذا البرنامج يشكل مصدرا حيويا يمكن من خالله            " انيرا"ونقل البيان عن رئيس     

االستجابة السريعة لالحتياجات االنسانية الطارئة، عالوة على ايجاد فرص عمل، كما سيجلب البرنـامج              
  .الراحة والطمأنينة للعائالت التي هي بحاجة لمثل هذه الخدمات االساسية

 تجمعـا   ٧٠على مدار السنوات الخمس المقبلة على تزويد أكثـر مـن            وأكد البيان أن المؤسسة ستعمل      
 تجمعا  ٣٠فلسطينيا، بشبكات مياه صالحة للشرب أو تحسين الشبكات الحالية، وضمان حصول أكثر من              
 مرفقـا   ٣٠فلسطينيا على شبكات محسنة لنظام الصرف الصحي، إضافة إلى بناء واعادة تأهيل أكثر من               

  .صحة والمرافق العامةفى مجاالت التعليم وال
 الـف مـواطن     ٩٠٠ونوه بيان المؤسسة بانه تم توصيل مياه شرب نظيفة وبشكل مستمر الكثـر مـن                

فلسطيني، مما وفر على هذه االسر نفقات مالية مرهقة كانت تصرف بهدف ايجاد مصادر خاصة للمياه،                
 على اقامة ما يزيد      الف مواطن، وعمل   ٧٠٠كما جلب البرنامج خدمات صرف صحى أفضل الكثر من          

  . بئر لتجميع مياه االمطار داخل المنازل٢٠٠عن 
  ٤/١٠/٢٠٠٨المستقبل 

  
  يهود فرنسا يشكلون لجنة إلعادة التحقيق في اغتيال الطفل الدرة لتبرئة االحتالل .٣٤

قرر رئيس تجمع يهود فرنسا، ريشار برسكيا، والمدير العام للتلفزيـون الفرنـسي باتريـك دي             : باريس
 تشكيل لجنة تحقيق لفحص صدقية التقرير الذي تم بثه في اليـوم الثـاني النـدالع انتفاضـة                   كروليس،

، والذي عرض المشهد الذي استشهد فيـه الطفـل          ٢٠٠٠أكتوبر  / األقصى في الثالثين من تشرين األول     
 فـي   إنه ينوي استدعاء خبراء   : "الصهيونية عن رئيس اللجنة قوله    " هآرتس"ونقلت صحيفة    .محمد الدرة ً  

كما ادعى أن لليهود     ".مجال القذائف والطب، وأن النتائج التي يتم التوصل إليها ستنشر خالل عدة شهور            
الجيش اإلسرائيلي  (من أطلق النار على محمد الدرة       "في فرنسا ادعاءات كثيرة وأسئلة بدون أجوبة بشأن         

أن الهدف من التحقيق هـو      : "اف، وأض "االدعاءات بأن الصور غير حقيقية    "؟ أو   )أم الشرطة الفلسطينية  
  ".اإلجابة على هذه األسئلة

  ٣/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  واشنطن تلغي تأشيرات الدخول لإلسرائيليين .٣٥

 قالت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس الجمعة، إن اإلدارة األميركية وافقت هذا األسـبوع علـى                : الناصرة
ن تأشيرة الدخول إليهـا، واشـترطت بـأن تـستكمل إسـرائيل أوال      إعفاء حاملي الجنسية اإلسرائيلية م   

وجاء هذا في ختام لقـاء بـين    .استصدار جوازات سفر الكترونية، موثقة بالصورة االلكترونية والبصمة    
وزير الداخلية اإلسرائيلي مئير شطريت ووزير األمن الداخلي األميركي مايكل تشرتوف ومساعد وزيرة             

  .جون نيغرو فونتاالخارجية األميركية 
  ٤/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 
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 فرصة أم سراب؟: وديعة أولمرت .٣٦
  هاني المصري

رغم أيامه المعدودة في الحكم، ال يزال ايهود أولمرت يسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق سالم مع الـرئيس                  
ني، ولكنّـه يحـذر أن      أبو مازن، وهو يعتقد أن هذا االتفاق ممكن معه، أو مع خليفته المحتملة تسيبي ليف              

 .الوقت المتاح للتوصل لالتفاق محدود جداً
ويحاول أولمرت أن يطرح أفكاراً جديدة، إلثبات جديته، وأنه تغير ومستعد التخاذ قرارات جريئة، فهـو                
أكّد خطأ اعتماد مبدأ إسرائيل الكبرى، وانتقد نفسه بسبب أنه كان يعتقـد طـوال عـشرات الـسنين أن                    

 ٢٧٠ االحتفاظ بالقدس موحدة، لكنه اآلن يطالب بتقسيمها، ألن بقاءها موحدة يعني ضم              إسرائيل تستطيع 
 .ألف فلسطيني إلى إسرائيل

: وأكثر من ذلك، يطالب أولمرت، وبالفَم المآلن، بضرورة إقدام إسرائيل على دفع ثمن الـسالم، وهـو                
، ١:١االستعداد لتبادل أراضٍ بنـسبة      االنسحاب شبه الكامل من األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، و         

 .واالنسحاب كذلك من هضبة الجوالن
يا رايح  : "للوهلة األولى، يخرج المستمع أو القارئ لتصريحات أولمرت، بأنها ينطبق عليها المثَل الدارج            

 ، وأن أولمرت يعمل على شاكلة المسؤولين األميركيين والدوليين، الـذين يتخـدون مواقـف              "كثِّر ماليح 
متّزنة أو أكثر اتّزاناً من المواقف التي دافعوا عنها ابان تولّيهم مواقع المسؤولية الرسمية، ولكن التـدقيق                 

إن أولمرت ضيع الوقت ولم يتّخـذ       : في تصريحات أولمرت يجعل وصف يوسي بيلين له دقيقاً حين قال          
ن اتفاق إطار جزئي يؤجـل      فأولمرت عرض على أبو ماز    .. أية قرارات حاسمة تمكّن من صنع السالم      

 ألف الجـئ،    ٢٥ -٢٠قضية القدس، ويصفّي قضية الالجئين، من خالل االستعداد، كحد أقصى، لعودة            
 سنوات، وفي إطار لم الشمل، وليس تطبيقاً لحقّ العودة، على أن تُحـّل قـضية                ١٠ - ٥خالل فترة من    

ألماكن التي يقيمون فيها، أو تمكينهم مـن        الالجئين من خالل خلق آلية لتعويض الالجئين وتوطينهم في ا         
 ..الهجرة إلى بلدان جديدة، مع السماح لعدد منهم بالعودة إلى حدود الدولة الفلسطينية بعد قيامها

من مساحة الضفة، تـشمل الكتـل االسـتيطانية         % ٦،٧واقترح أولمرت إجراء تعديالت حدودية بنسبة       
واألخطر والجديد في عرض أولمـرت،      . لتوسع العنصري الكبرى، والحدود التي يرسمها جدار الضم وا      

أنه يتعامل مع منطقة غور األردن، بوقاحة منقطعة النظير، على أنها ليست مناطق محتلـة منـذ العـام                   
، ويعرض مناطق منها للمبادلة بالكتل االستيطانية، وهذا ينسجم مع السياسة اإلسرائيلية المعتمـدة              ١٩٦٧

 وحتى اآلن، حيث فصلت سلطات االحتالل األغوار عن الـضفة          ١٩٦٧ل العام   إزاء األغوار منذ االحتال   
ببوابات وحواجز، وإعالنها منطقة عسكرية مغلقة يمنَع على الفلسطينيين دخولها، ما أدى إلى عدم زيادة               

من مساحة الضفة،   % ٣٠ عاماً، رغم أنها منطقة تشكّل حوالي        ٤٠السكان القاطنين فيها طوال أكثر من       
 .ي بمثابة السلّة الغذائية، لما تحتويه من أراضٍ خصبة تصلح للزراعة في عدة مواسم طوال العاموه

فوفقاً لإلذاعة اإلسرائيلية، فإن أولمرت عرض على الفلسطينيين مناطق واسعة في غور األردن، مقابـل               
يلية، وهذا يـدّل علـى أن مـا         احتفاظ إسرائيل بالكُتَل االستيطانية الكبيرة، وإبقائها تحت السيادة اإلسرائ        

 !! التي يتحدثون عنها% ٦،٧ستضمه أو تسيطر عليه إسرائيل، في أي حل، أكثر بكثير من 
أنه يشترط وضع ترتيبات أمنية وعسكرية تُفرض على        : وما يكشف، أيضاً، زيف عرض أولمرت، أوالً      

الفات عسكرية، وتقام فيها نقـاط إنـذار        الدولة الفلسطينية أن تكون منزوعة السالح كلياً، وأن ال تقيم تح          
وقواعد عسكرية، وتواجد عسكري إسرائيلي دائم على الحدود والمعابر، وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة على             
األجواء والمواقع الحيوية واالستراتيجية، كما تحتفظ بحق تدخّل قواتهـا إلـى عمـق أراضـي الدولـة                  

لن يكون مختلفاً عما هو قائم اآلن، وهذا ينفي عن          " الدولة"ذه  الفلسطينية، وهذا يعني أن األمر بعد قيام ه       
هذه الدولة كافة مقومات الدول، التي أهمها عنصر السيادة، الذي هو العنصر الرئيـسي الـذي يعطـي                  

 .األهمية والمعنى لكافة العناصر األخرى، المتعلقة باألرض والسكان والحكم
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ال يطبق إالّ   " اتفاق رف "فاق الموقّع، ليس مطروحاً للتطبيق، وإنّما       إن أولمرت يشترط أن يكون االت     : ثانياً
عند توفّر ظروف محلية واقليمية ودولية مناسبة، منها أن تفرض السلطة سيطرتها مجدداً علـى قطـاع                 

الحـرب علـى    : غزة، وأن تواصل اإلصالح والحرب على المقاومة، التي تُشَن تحت اسم مستعار هـو             
 .العنف واإلرهاب

إن عرض أولمرت، ال يلبي الحد األدنى من الحقوق والمصالح الفلسطينية، حتى تلك المنصوص عليهـا                
في القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو محاولة إسرائيلية جديدة لفرض الحل اإلسرائيلي على              

ق أوسلو بكثير، وإذا فـشلت      الفلسطينيين، إذا نجحت تكون إسرائيل قد حققت انتصاراً تاريخياً يفوق اتفا          
يسجل التاريخ في سجل أولمرت الذاتي، مسعى من أجل السالم حتى اللحظات األخيرة، وأوجـد وديعـة                 

، ومحاطاً بالفضائح من كل جانب، ورغم أنه        ٢٠٠٦خاصة به، رغم أنه كان ضعيفاً بعد هزيمة لبنان في           
ة الحكومة اإلسرائيلية، بما يقطع الطريق على       استقال من منصبه حتى يمكّن حزبه من االستمرار في قياد         

تولّي حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو واألحزاب اليمينية األخرى لسدة الحكم في إسرائيل، حيث ال               
 .تزال أغلبية االستطالعات ترجح فوزه في أية انتخابات قادمة

ي بأن المسألة بحاجة إلى المزيد      إن الرد الفلسطيني على عرض أولمرت خجول وضعيف ومتردد، ويوح         
 .وهذا غير صحيح بالمرة. من الوقت، وإلى االتفاق على بعض القضايا والتفاصيل األخرى

إن لحظة التوصل التفاق السالم ال تزال بعيدة جداً، وليس كما قال ميغيل موراتينوس وزيـر الخارجيـة                  
ق التوصل لهذا االتفاق، أو كما يقول أولمرت؛        كم، وهو الذي يعي   ٠٧االسباني، بإن الخالف انحصر على      

إن الخالف انحصر تماماً بحيث يمكن التوصل التفاق لو تمتعت القيادة الفلـسطينية بـالجرأة والعزيمـة                 
 .التخاذ قرار تاريخي

إن إسرائيل ليست جاهزة للسالم، وتريد فرض مشروعها للسالم، الذي يصفّي القضية الفلـسطينية مـن                
ها، وليس كما يعتقد أو يروج البعض، بأنّه يصفّي قضيتي القدس والالجئين فقط، أو قضية               مختلف جوانب 

الالجئين وحدها، وكأن هناك مقايضة معروضة بين دولة فلسطينية مقابل قضية الالجئين، دفـع القيـادة                
تخلّـي عـن    الفلسطينية إلبداء مرونة مفرطة بقضية الالجئين، بينما المقايضة المعروضة فعالً، هـي ال            

القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها، بما في ذلك الحدود والقدس والالجئين والمياه واألمن واالسـتيطان،              
وإذا وافقت، تكون قيادة    .. وهذا يجعل من المستحيل على أية قيادة فلسطينية أن توافق على هكذا مقايضة            

 .ال تشمل شعبها، وغير قادرة على فرض إرادتها عليه
دت إسرائيل السالم، عليها أن تقبل حّل قضية الالجئين حالً عادالً، بما في ذلك إقرار حق العودة،                 إذا أرا 

، بما في ذلك القدس، وهي لن تفعل ذلـك إالّ عنـدما    ١٩٦٧واالنسحاب من كافة األراضي المحتلة العام       
 ! أليس كذلك؟.تجد أن البدائل األخرى أمامها أسوأ، وعندها تخسر من احتاللها أكثر مما تربح

  ٤/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا .٣٧

  جهاد الخازن
 وهو يعرف فـي     "نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا    " على طريقة    اإلسرائيليينالرئيس محمود عباس يفاوض     

 تـسيبي   قرارة نفسه أن المفاوضات مع أولمرت لن تحقق شيئاً، وأنها ستنتهي بالنتيجة نفسها مع خليفتـه               
ليفني، إال أنه ال يستطيع التوقف عن التفاوض ألنه سيتهم فوراً بعرقلة عملية السالم، بل ربمـا تـضييع                   

  .فرصة ذهبية لم تقم في الواقع يوماً
التقيت أبو مازن مرات عدة األسبوع الماضي داخل مقر األمم المتحدة في نيويورك وعلى هامش الدورة                

ي التزامه القانون األساسي الفلسطيني الذي يعتبره أهـم مـن أي نـص               للجمعية العامة، وهو أكد ل     ٦٣
دستوري آخر، ما يعني أنه ال يستطيع حل البرلمان الفلسطيني، إال أنه قال إن قانون االنتخابات يتحـدث                  
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 االنتخابات التشريعية والرئاسية معاً، لذلك فهو يستطيع أن يبقى بعد انتهاء واليته في كـانون                إجراءعن  
  . إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معا٢٠١٠ًيناير المقبل، حتى الشهر نفسه من سنة / انيالث

أبو مازن قال إنه ملتزم بالموقف العربي العام، ويرجو أن تنجح جهود الوساطة المصرية بمشاركة جميع                
  .الفصائل

ع الرئيس بوش فـي     وما سبق هو ما اخترت أن أنشر مما سمعت منه، فقد كانت أسئلتي عن اجتماعه م               
واستطعت في النهاية أن أراجـع      . واشنطن، وهو قال إن الجو كان ايجابياً، إال أنه لم يدخل في التفاصيل            

محضر االجتماع مع بعض أعضاء وفده، الجلسة التي كان البروتوكول الرئاسي بلّـغ الفلـسطينيين أن                
  .ساعة ثلث ساعة، فاستمرت ساعة وربع إلىمدتها لن تتجاوز ربع ساعة 

أن هذا أسـوأ    ":  أن الرئيس الفلسطيني سيستقيل في نهاية العام، وأضاف        إشاعةبوش بدأ بالقول إنه سمع      
  ." جهدك في هذا المجالإلى دولة ويحتاج إلىخبر لشعبك الذي يحتاج 

وشرح أبو مازن ما تواجه السلطة الوطنية من صعوبات مع استمرار االستيطان والحواجز واالجتياحات              
إال أن أبو مازن أكد أيضاً أنه سيواصل        . ية، ومشاكل الموازنة، فهناك كل شهر معاناة دفع الرواتب        اليوم

 المعقـد   اإلسرائيليالتفاوض مع أولمرت ما بقي في رئاسة الوزارة وسيكمل مع ليفني، غير أن الوضع               
  .مشكلة أخرى

ان يشعر مـن جلـساته مـع    ، وسأل أبو مازن إن ك"عيب "كان رأي الرئيس بوش أن ما حدث ألولمرت  
  .ليفني بأن لها الرغبة نفسها في استمرار المفاوضات

 تعرقل عمل السلطة الوطنية، ورد بوش أن ما يهمه هو أن            اإلسرائيليةأبو مازن شكا من أن اإلجراءات       
 المقبلة استمرار المفاوضات، ووعد بمساعدة الفلسطينيين في مجـالي األمـن            اإلسرائيليةتلتزم الحكومة   

  .االقتصادو
 عرضوا خريطة غير مقبولة عن مساحة تبادل األراضي، كما قدم أولمرت            اإلسرائيليينأبو مازن قال إن     

  ). وضع الالجئينإلى أيضاً إشاراتكانت هناك (أفكاراً، إال أن الجانب الفلسطيني وجدها غير واضحة، 
من القومي، وعندما قال أبو مازن      االجتماع حضره من الجانب األميركي أيضاً ستيفن هادلي، مستشار األ         

إن اللجنة الرباعية أرسلت الجنرال وليام فريزر ليقدم تقريراً عن الوضع والفلسطينيون ينتظرون تقريره،              
  . وزيرة الخارجيةإلىقال هادلي إن الجنرال األميركي لن يقدم تقريراً، وإنما توصيات 

اقتصادها، فعلق هادلي أن المطلوب جهد أمنـي        وتحدث أبو مازن عن تركيزه على أمن الضفة الغربية و         
  . وفلسطين"إسرائيل"ـل

أبو مازن بلّغ بوش أن الجنرال وليام فريزر، مبعوث اللجنة الرباعية مع الجنرال كيث دايتون والجنـرال         
جونز، قدم أفكاراً درسها الفلسطينيون وقدموا أفكاراً من عندهم، وهـم اآلن ينتظـرون أفكـار الجانـب      

  .، بما في ذلك األمن ووضع الالجئينلياإلسرائي
 في عمليـة الـسالم،   "نشطة" تقدم لتبقى الواليات المتحدة      إلىبوش قال إنه يجب أال تغلق األبواب، ودعا         

وفي النهاية وعده أبـو     . "يشكل خطورة عليكم  " أن عدم قبول فكرة الدولتين       اإلسرائيليينوأضاف أنه بلّغ    
  . األميركية المقبلةارةاإلد إلىمازن بأن يحمل ما عنده 

بقي أبو مازن عند حدود االيجابية في تعليقه على اتصاالته في الواليات المتحدة، ولكن عندما سألت أحد                 
  ."أقل من صفر" بوش بصفر، قال إدارةأعضاء وفده، هل ستنتهي عملية السالم في 

 األميركيون باقتراحات خطيـة     هذا المسؤول الفلسطيني قال إن الجانب الفلسطيني بات يخشى أن يفاجئهم          
 "اتفـاق األطـر   "يرفضها الفلسطينيون، فيحملون فوراً مسؤولية إحباط عملية السالم، في تكرار لسيناريو            

واألميركيون يقولون إنهم لن يقدموا شيئاً خطياً، والرئيس بوش آخر مـن            . قرب نهاية والية بيل كلينتون    
  .يعلم

  ٤/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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  هة حركة حماسالقاعدة في مواج .٣٨

  حمادة فراعنة
وعمال معـاً فـي     " جيش األمة "ألنهما من منبت سياسي وعقائدي واحد، تعاونت حركة حماس مع تنظيم            

 بدءاً من اغتيال    -قطاع غزة، لـمواجهة السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويض دورها وتمزيق مؤسساتها           
يد راجح أبو لحية، قائد القـوات الــمحمولة،         اللواء موسى عرفات، مدير االستخبارات العسكرية، والعق      

والعميد جهاد التايه، من الـمخابرات، ومحاولة اغتيال اللواء طارق أبو رجـب، مـدير الــمخابرات                
 عبر سلسلة من إجراءات التعاون والتفاهم       -السابق، وانتهاء باختطاف الجندي اإلسرائيلي األسير شاليت        

لوصول إليه وهو السيطرة على قطاع غزة وتنفيذ مشروع أصـولي،           والعمل حتى كان لهما ما يتوسالن ا      
  :يكون نموذجاً إسالمياً في مواجهة مشروعين متناقضين

  . مشروع االحتالل اإلسرائيلي االستعماري التوسعي-١
 مشروع السلطة الوطنية الفلسطينية التحرري القائم على التعددية وصناديق االقتـراع واالنتخابـات              -٢

  .سلطةوتداول ال
حركة فتح قادت السلطة عشر سنوات، عبر االنتخابات وصناديق االقتراع األولى الرئاسية والتـشريعية،              
وتم ذلك عبر تحالفها مع األطراف والقوى التي شاركتها العمل وااللتـزام باتفـاق أوسـلو التـدريجي                  

االحتالل، مثلـما فشلت   الـمتعدد الـمراحل، ولكنها أخفقت في استكمال مشروع التحرر الوطني وجالء           
في تقديم نموذج إيجابي في إدارة مؤسسات السلطة، وعجزت عن مواجهة حركة حماس عملياً وسياسـياً                

، وفـي   ٢٠٠٦ وفي االنتخابات البرلــمانية      ٢٠٠٥وكفاحياً، وهزمت أمامها في االنتخابات البلدية العام        
  .يذيةاالنقالب العسكري الذي نفذته كتائب القسام والقوة التنف

، بدأ االحتكاك بين حماس من طرف وحلفائها        ٢٠٠٧بعد سيطرة حماس وحسمها العسكري في حزيران        
الجبهة الشعبية وحركة الجهاد اإلسالمي ومجموعة      : من طرف آخر سواء من صمتوا على االنقالب مثل        

عسكري وخاصـة   أحمد حلس أو أولئك الذين تعاونوا معها عسكرياً وعملياً في إجراءات وقرار الحسم ال             
  .تنظيم جيش األمة، صاحب الـمشروع السياسي األصولي الـمرتبط بتنظيم حركة القاعدة الثوري

وألنهما يتنافسان على مشروع واحد، ويتوسالن الغرض نفسه، وهو السيطرة على قطاع غـزة، وبنـاء                
ظيم سياسي فكري عالـمي    نموذج يفتقد التعددية وال يحتكم لصناديق االقتراع، وكالهما يشكل امتداداً لتن          

عابر للحدود، حيث حركة حماس تتصل وتمتد بل هي جزء من حركة اإلخوان الـمـسلـمين، وجـيش                 
األمة يرتبط مع تنظيم القاعدة من أهل السنة والجماعة، اصطدما معاً، ونجحت حركة حماس بالـسيطرة                

 ضـحية   ١٣سقط خاللهـا     ،على قواعد جيش األمة في حي الصبرة بالقوة الـمسلحة في شهر رمضان           
  .تسعة منهم من مقاتلي جيش األمة وتم اعتقال زعيمه أبو حفص الـمقدسي

رد جيش األمة على حركة حماس، كان بالتهديد والوعيد وبأشد االتهامات غالظة، وذلك عبر بيان صدر                
  :وجاء فيه" أيها الكفار في حركة حماس: " موجهاً نقده لحركة حماس بقوله٢٥/٩/٢٠٠٨يوم 

إن الذل والهوان، التعسف واالضطهاد، السجن واالستبداد، الظلـم والظالم الذي تعرض لـه قائـدنا               " -
الشيخ أبو حفص الـمقدسي حفظه اهللا يزيدنا قناعة أننا في الطريق القويم سائرون، وأن ما أقدمتم عليـه                  

للكفرة في حركة حماس    إن إطالق سراحه، أول من أمس، دليل        . بحقه إلذالله لن نمر عليه مرور الكرام      
  ".على أنه لـم يكن هناك من سبب لـمالحقته وإيداعه السجن

نناشد قيادة حركة حماس التي ابتعدت عن طريق الحق أن تعامل إخواننا الـمعتقلين مـن الـسلفيين                  "-
  ".معاملة حسنة وأن تطلق سراحهم فوراً، فكل ذنبهم أنهم اتبعوا كتاب اهللا وسنة رسوله

 حماس من أن االستمرار في الـمضايقة والــمالحقة للقـضاء علـى الـمـسلـمين               نحذر حركة  "-
  ".الحقيقيين إنما يفتح بذلك حرباً ضد اإلسالم وستكون حماس أول من يكتوي بنارها
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نتوجه لكوادر حماس ممن بقيت جذوة اإليمان مشتعلة في قلوبهم ونقول إن الحركة التي آمنـتم بهـا                   "-
إن األمور تسير على مسمعكم ومرآى من عيـونكم         . لـمين إخوانكم في الجهاد   تالحق الـمؤمنين الـمس  

فإلى متى تتجاهلون؟ جيش األمة يدعوكم إلى االنضمام إلى صفوفه للحفاظ على شعلة اإلسالم والجهـاد                
  ".مضيئة

ع اهللا  وسيستمر جهادنا ضد أئمة الكفر حتى إقامة شر       . جيش األمة يناديكم فاتحاً ذراعيه، فال تترددوا       "-
  ".على األرض

بيان جيش األمة يختصر الـمسافة، ويبرز التعارض، ويدلل على تفاهم سابق وانفـصال الحـق بـين                 
فصيلين سياسيين عمال معاً في حقل واحد ووصال طريقاً مسدوداً بينهما، ألنهما ال يقران بالتعددية وحق                

ارية عصرية للوصـول إلـى الـسلطة        اآلخر بالعمل وال يحتكمان لصناديق االقتراع كوسيلة مدنية حض        
واإلقرار بتداولها كما فعلت حركة فتح، رغم كل الـمالحظات الـمسجلة عليها واالنتقادات الــموجهة              
إليها، فقد سلـمت بنتائج االنتخابات وهزيمتها أمام حركة حماس التي لـم تكتف بالـشراكة والتعدديـة،                

لة من العمليات لتصفية اآلخـرين واجتثـاثهم سـواء          فاستعملت الحسم العسكري وقامت باالنقالب وسلس     
 وكمـا   ، في حي الشجاعية   ٢/٨/٢٠٠٨أكانوا من الخصوم أم من الحلفاء كما حصل مع عائلة حلس يوم             

  .١٥/٩/٢٠٠٨حصل مع عائلة دغمش في حي الصبرة يوم 
  ٣/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  أمركة الزكاة  .٣٩

 نقوال ناصر 
 عن السياسي في االصـطراع      اإلنسانيذي يعده الوسيط المصري بند لفصل        ليس على جدول األعمال ال    

 انعقد شملها للحوار الوطني بالقاهرة في الرابع او الخامس من           إذاالفلسطيني الراهن كي تناقشه الفصائل      
 تحول عدم االحترام لالعتبـارات      أن هذا البند كأولوية بعد      إلضافةالشهر المقبل، لكن الوقت لم يفت بعد        

 حجة يتخذ منها االحتالل وراعيه األميركي ضـوءاً اخـضر لفـرض             إلى في هذا االصطراع     اإلنسانية
 .تحصيالً وتوزيعاً" أمركة الزكاة"العقوبات الجماعية حد 

، فقـد   " باب النجار مخلـع    "إنفالرئيس األمريكي جورج بوش ينطبق عليه المثل العربي الشعبي القائل           
 االئتمان المالي التي تهدد بوضع مماثل للكساد الـذي          أزمةداخل حتى انفجرت     الرقابة المالية في ال    أهمل

 لكن بابعاد عالمية هذه المرة، بينما كان منشغال في تشديد العقوبـات     ١٩٢٩ضرب الواليات المتحدة عام     
لـه  والرقابة المالية على العرب بحجة تجفيف الموارد المالية للمقاومات الشعبية لغزواته وحروبه واحتال            

 حيز الوجود بعد ان عجزت الـدول عـن          إلى، وهي مقاومات ظهرت     اإلسرائيليللعراق واحتالل تابعه    
 أداء، حد أن يحرم العربـي المـسلم مـن           "اإلرهاب"حماية شعوبها، بذريعة حربه العالمية المعلنة على        

يـك الجمعيـات    من اجـل تفك   " عملية السالم "فريضة الزكاة ويضغط مثال على شركائه الفلسطينيين في         
 الـشهداء   ألسروتشجعه بمدها يد العون     " اإلرهابتمول  " كما يدعي    ألنهاالخيرية التي تعتمد على الزكاة      

  .واألسرى والمعوقين من ضحايا حليفه، بل عميله، االستراتيجي اإلسرائيلي 
" شـريكة "ية   الحكومة األمريك  إدخال مخابرات بوش من     أجهزةولكي تبلغ المفارقة ذروة السخرية تمكنت       

 للتنميـة   األمريكيةفي جمع الزكاة من المسلمين ال بل وشريكة في توزيعها عليهم، عندما وقعت الوكالة               
ـ    ، وقد وصفت مديرة اليو اس      "الجمعيات الخيرية األمريكية لفلسطين   "مع  " الشراكة"الدولية مذكرة تفاهم ل

وحثت المسلمين على التبـرع بزكـاتهم       " وعهاألول من ن  "و" تاريخي"فور، االتفاق بأنه    . ايد هنريتا اتش  
التي تجنبهم المضايقات االمنية والقيود المصرفية التـي هندسـتها وطبقتهـا            " المامونة"عبر هذه الوسيلة    

وتراقب تنفيذ النظام المصرفي العالمي لها الحكومة األمريكية نفسها بينما تواصل مالحقتهـا للجمعيـات               
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خدماتها الخيرية للعرب، ومنهم الفلسطينيون، وغير العرب ألن واشـنطن           العريقة في    اإلسالميةالعربية  
 ! فريضة الزكاة أداءأكثر من هذه الجمعيات وحكوماتها على " مؤتمنة "أصبحتكما يبدو قد 

 كلما دعمت واشـنطن     أكثرتتضح  " اإلنسانيةكرم الشعب األمريكي لتلبية االحتياجات الفلسطينية       "إن مآثر   
 االحتالل عن طريق تعزيز قدراتها العدوانيـة        أمد إطالة بالوسائل التي تضمن     إلسرائيليادولة االحتالل   

 على ذلـك هـو      األحدثوكان المثال   .  الفلسطينية اإلنسانيةالمزيد من االحتياجات    " خلق"وبالتالي تضمن   
 طـائرة   مع خيار مفتوح لشراء خمسين    " إسرائيل"لـ" ٣٥ –اف  "طائرة  ) ٢٥(موافقة البنتاغون على بيع     

 اإلنتـاج  وما زالت قيد     األمريكية في الترسانة العسكرية     األحدث في المستقبل، وهذه الطائرة هي       أخرى
 تدفع دولة االحتالل ثمنها     أنولم تدخل الخدمة في سالح الجو األمريكي نفسه بعد، ويكاد يكون شبه مؤكد              

ـ  مليار دوالر من جيب دافع الضرائب األمريكي        ) ١٥(الذي يزيد على     " معونات مباشـرة  "الذي مولها ب
ـ         ١٩٤٩مليار دوالر منذ عام     ) ١١٤(تزيد على    " اسـتيعاب "، منها ما يزيد على مليار ونصف المليار لـ

واشنطن ريبورت اون ميدل    "لمجلة  " تقدير متحفظ "المهاجرين الجدد منذ انهيار االتحاد السوفياتي، حسب        
باعتماد تقـديرها علـى مـصادر       " تحفظها" قد فسرت    وإذا كانت المجلة   .في آخر أعدادها  " ايست افيرز 

 أرقام عن المعونات المباشرة التي تقدمها الوكـاالت         إلىالحكومة الفدرالية فقط  نظرا لصعوبة الوصول        
ـ   إلى دولة االحتالل، فإنها لم تتطرق       إلىالحكومية الفرعية مباشرة     الشعبية التـي   " التبرعات" أي تقدير لل

 التـي تمـول المـستعمرات       األمريكيةونية األمريكية واتحاد المنظمات اليهودية      تجمعها المنظمة الصهي  
 يهوديـة يحمـل     إرهابيةاالستيطانية لغالة المتطرفين اليهود خصوصاً في القدس وتمول كذلك منظمات           

 تطرفهـا دولـة     أحـرج التـي   " كاخ" مزدوجة مثل منظمة     إسرائيلية –معظم أعضائها جنسية أميركية     
 .االحتالل

 من المعونات األمريكية الرسمية وغير الرسمية لدولـة االحـتالل           أبداالمتدفقة  " الحنفية"ي مقابل هذه    وف
تشهد المحاكمة الجارية حاليا في مدينة داالس بوالية تكساس لخمسة من األمريكيين من أصل فلـسطيني                

 المحاكمـة لخمـسة مـن       إن هـذه  ".  لتلبية االحتياجات الفلسطينية اإلنسانية    األمريكيكرم الشعب   "على  
، مثلها مثل محاكمة الدكتور سامي العريـان وقـرار          " المقدسة األراضيمؤسسة  "المسؤولين السابقين في    

ـ        أبو الدكتور موسى    إبعاد االحتياجات اإلنـسانية   " تفهم" مرزوق قبلها، تدحض أي ادعاء أمريكي حتى ب
 الداخليـة  األمريكيةزدواجية سافرة في السياسة     ، بل إنها شاهد جديد على ا      "تلبيتها"الفلسطينية، ناهيك عن    

تقوم على التمييز العنصري بين مواطنيها اليهود وبين مواطنيها الفلسطينيين، وهي االزدواجيـة نفـسها               
 خـصوصا فـي     اإلسرائيلي سفوراً في الصراع العربي      أكثرالتي تنعكس في السياسة الخارجية انحيازا       

  .عقدته الفلسطينية
 وهي ثانيـاً،    إسالمية النأي بنفسها عن أمركة فريضة       إلى الذاتي في رام اهللا مدعوة أوالً        إن سلطة الحكم  

الجديدة مع اليو   " الشراكة" عائدات   بإيداع األقل هذه الفريضة، مطالبة في      أمركةان كانت عاجزة عن منع      
ـ ، ثم هي ثالثاً مدعوة      اإليماناس ايد في خزينتها لتقوم هي بتوزيعها فذلك اضعف            إطفـاء الـضوء     ىإل

ضد حماس  " معركتها" في   اإلنسانياألخضر الذي أضاءته ألمركة الزكاة بعدم فصلها بين السياسي وبين           
 أغلـق  أنعندما أغلقت أكثر من مائة جمعية ومؤسسة خيرية عمادها الزكاة في الـضفة الغربيـة بعـد         

 ".الحبل على الجرار"االحتالل عدداً مماثالً تقريباً، وما زال 
  ٤/١٠/٢٠٠٨ة فلسطين صحيف
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