
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "تفاهمنا مع الراعي المصري على صيغة للمصالحة نسأل اهللا لها التوفيق: "مشعل
  ستقرار الضفةاوالحركة تنفي التخطيط لزعزعة خليل سلحة بالأالسلطة تتهم حماس تخزين 

 رسالة سرية مكتوبة من رايس إلى حماس تثمن جهود التهدئة ": الجريدة الكويتية"
  الصرامة مع المشاغبينأولمرت يدعو إلى واالعتداءات اليهودية على العرب تواصل  :عكا

  وسعد نحو إطالق موقف حازم بوعاً في عين الحلوةتأجيل انتشار القوة األمنية أس
  "إسرائيل"ـنحترم أي خيار ديمقراطي حتى االعتراف ب: أبو مرزوق: حوار

عباس واألسد يبحثان المصالحة 
دمشق مستعدة و ...والتسوية
  "في الوقت المناسب"للتوسط 

  
  ٤ص ... 

 ١٣/١٠/٢٠٠٨١٢٢٥اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٢٥:         العدد         ١٣/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٥ يتفقان على أن ال عودة التفاقات المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس حواتمة وعباس  .٢
 ٦  "أبو مرزوق"ـمن لقاء عمرو ب "غضب كثيراً" عباس :"القدس العربي" .٣
 ٦  من افتتاح دورة جديدة يدعو لها الرئيس حوارات القاهرة ُيقرب التشريعينجاح :برلمانيون .٤
 ٧  من أجل حماية العرب في عكا واألراضي المحتلة لدولي بالتدخلهنية يطالب المجتمع ا .٥
 ٧ اعتداءات عكا تأتي استكماالً لمخطط تهجير المواطنين األصليين": التشريعي" .٦
 ٧   اعتداءات اليهود على فلسطينيي عكامنظمة التحرير تستنكر .٧
 ٨  ستقرار الضفةاوالحركة تنفي التخطيط لزعزعة خليل سلحة بالأالسلطة تتهم حماس تخزين  .٨
 ٨   شرطياً موقوفا٣٥ً نزيالً بينهم ست نساء و٦٥٠: سجن غزة المركزيمدير  .٩
 ٩  غزة تعتقل ثالثة صحفيين أجهزة األمن في:مصادر فلسطينية .١٠
 ٩ اختتام اجتماع سفراء فلسطين في الدول العربية .١١
    

    :المقاومة
 ٩  "تفاهمنا مع الراعي المصري على صيغة للمصالحة نسأل اهللا لها التوفيق: "مشعل .١٢
١٠ رسالة سرية مكتوبة من رايس إلى حماس تثمن جهود التهدئة ": الكويتيةالجريدة " .١٣
١١  تفصيالت حكومة الوفاق موضوع الحوار الثنائي بين حماس وفتح: أبو زهري .١٤
١١   ماسالغالبية الساحقة من فتح يؤيدون التوصل التفاق مع ح: قدورة فارس .١٥
١٢  الفصائل تندد بالهجمات العنصرية التي يشنها اليهود على العرب بعكا .١٦
١٢   عكا وحدهم ألننا شعب واحدفي لن نترك أهلنا : القسام .١٧
١٣   بوساطة مصرية"رائيلإس" مع شاليطحماس تؤكد استئناف مفاوضات صفقة  .١٨
١٣  القاهرة تقدم للجامعة العربية برنامجا توافقيا تمهيداً للحوار:  يلقي عباسحواتمة .١٩
١٤ ارتياح فصائلي إزاء سير الحوار والمطالبة باإلسراع بإنجاز اتفاق وطني شامل .٢٠
١٤ ال مفاوضات ثنائية مع حماس: شعث .٢١
١٥   تقدم في مساعي عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح: شعث .٢٢
١٥   فتح تعاني من خالفات حادة في الداخل والخارج": األخبار اللبنانية" .٢٣
١٦  حماس تستنكران افتتاح معبد يهودي في حي الواد بجانب المسجد األقصىفتح و .٢٤
١٦  اقتراح حماس عقد لقاء ثنائي مع فتح يختلف مع جوهر الخطة المصرية: األحمد .٢٥
١٦  ية انتهاء والية عباس دون حل سياسي يعمق االزمة الفلسطين: الشعبية .٢٦
١٧   نعتمد على القانون األساسي.. عباس  الجدل حول واليةنرفض: فتح .٢٧
١٧  حماس تنفي صحة التقارير التي تحدثت عن قبول الحركة تمديد والية عباس .٢٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧  الصرامة مع المشاغبينأولمرت يدعو إلى واالعتداءات اليهودية على العرب صل توا :عكا .٢٩
١٩   هجوم مفاجئأي من إيران يحذر اإلسرائيليالرئيس  .٣٠
١٩  أريد إنهاء المفاوضات: ليفني لـ العمل  .٣١
١٩  للسلطة" إخوان مصر"ال تخشى وصول " لإسرائي" .٣٢
١٩  شاليط الجيش اإلسرائيلي يحمل الشين بيت مسئولية اختطاف .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٢٥:         العدد         ١٣/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    
    :األرض، الشعب

٢٠  ةسيناريو البارد في عين الحلوتكرار  فلسطيني على رفض هناك إجماع :شاهدمؤسسة  .٣٤
٢٠   وما تحتهااألرضن تهويد القدس يشمل ما فوق إ: عطا اهللا حنا محذراً .٣٥
٢٠  االحتالل يحول القدس إلى قفص كبير ويشتبك مع متظاهرين فلسطينيين .٣٦
٢٠   عاما٢٠ً أسرى فلسطينيون في العزل االنفرادي ألكثر منهناك : تقرير .٣٧
٢١  عشرة آالف فلسطينية تجرعن مرارة األسر بسجون االحتاللهناك  :معطيات حقوقية .٣٨
٢١   الداخليالتحذير من خطورة استمرار تراجع االهتمام بقضية األسرى في ظل االنقسام .٣٩
٢١   منذ عامين٤٨ خالل العام الحالي و٣٩ ارتفع إلى  في غزة عدد قتلى األنفاق:إحصائية .٤٠
٢١  زواج جماعي في غزة لجرحى االنتفاضةجهود إلتمام  .٤١
٢١ يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة% ٥١,٤: استطالع فلسطيني .٤٢
   
   :فةثقا
 ٢٢  يرصد تمسك الفلسطينيين بحق العودةفيلم وثائقي " حفنة تراب" .٤٣
   

   : األردن
٢٢  استمرار الصراع الفلسطيني االسرائيلي التحدي األهم أمام تنمية المنطقة: الذهبي .٤٤
٢٣ ال بد من وضع حد فاصل لمعاناة الشعب الفلسطينيالردني ارئيس مجلس النواب  .٤٥
   

   :لبنان
٢٣   جديد"نهر بارد"لن يتحّول أي مخيم لـ: سليمان .٤٦
٢٤  "فتح اإلسالم"توقيف خلية إرهابية مرتبطة بـ : لبنان .٤٧
٢٤ وسعد نحو إطالق موقف حازم تشار القوة األمنية أسبوعاً في عين الحلوةتأجيل ان .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  سليمان يلتقي غلعاد وديكل وإسرائيل تعتبر مطالب اطالق شاليت مبالغاً فيها: القاهرة .٤٩
٢٥        لتحرير المقدساتمؤتمر القدس يبدأ أعماله بالدعوة .٥٠
٢٥ رابطة العالم اإلسالمي تستنكر عمليات تهويد القدس .٥١
٢٦        مليون دوالر لفائدة القدس في حفل تبرعات بالدوحة١٦ .٥٢
٢٦  مخطط مصري إلقامة منطقة تجارة حرة على حدود غزة .٥٣
٢٦ الممارسات اإلسرائيلية العدوانية بحق المقدسات اإلسالميةاألزهر يدين  .٥٤
   

   :دولي
٢٧  ةيستحقون الدعم والمساندوالفلسطينيون " اسرائيل "رئيس البرلمان االوروبي .٥٥
٢٧ تحقيق المصالحة بين الفصائلألجل  بدور مصر شيدوسطي يالبرلمان األورومت .٥٦

   
    :مختارات

٢٧  بليونا٥٠ًخسائر االستثمارات األجنبية في أميركا تريليون دوالر والعربية  .٥٧
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    :حوارات ومقاالت

٢٨  "إسرائيل"ـ االعتراف بنحترم أي خيار ديمقراطي حتى: أبو مرزوق .٥٨
٣٠  ياسر سعد... السلطة الفلسطينية والمهام األمنية .٥٩
٣١  بالل الحسن... مباراة في التطرف المتصاعد .٦٠
٣٢  إبراهيم حمامي.د... لعنة غزة .٦١
٣٣ سمير غطاس. د... األسئلة المحتجزة في عالقة إيران بحماس .٦٢
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
 "في الوقت المناسب"دمشق مستعدة للتوسط و ...عباس واألسد يبحثان المصالحة والتسوية .١

 ونقالً عن وكالة    تيدمشق، يوسف كركو   نقالً عن مراسلها في    ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
 مع نظيـره الـسوري بـشار األسـد آخـر            ،الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث أمس     أن  .) أ.ب.د(

المستجدات اإلقليمية، والمفاوضات على المسارين السوري والفلـسطيني، والجهـود المبذولـة لتحقيـق              
ميع القـضايا وخاصـة   وقال عباس إنه بحث مع الرئيس األسد ج    .المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية   

المفاوضات والتسوية على المسارين الفلسطيني والسوري، كما تم بحث الوضـع الـداخلي الفلـسطيني               
باألساسـي والرئيـسي    "وغيرها من المواضيع بما في ذلك الوضع العربي، ووصف الـدور الـسوري              

  . عن وجود تنسيق مع عدد من الدول العربية، كاشفاً"تاريخياً
هناك حوار جرى في القاهرة، تمهيدا للحوار الـشامل نأمـل أن            "لفلسطينية قال عباس    وعن المصالحة ا  

ليس هنـاك  "، مضيفاً "نشكل من خالله مدخالً للحل، ونأمل أن تكون األمور سالكة ويجب أن تكون سالكة 
  ".من يسعده الفرقة الفلسطينية، ولن يحترمنا أحد إذا بقينا في وضع ممزق

حتى اآلن لم يحدد هذا المؤتمر، يقال هناك لقـاء ربـاعي            "في شرم الشيخ قال      ٢ سأنابوليوعن مؤتمر   
  ". ستنضم إليه بعض الدول العربية لكن لم يصلنا شيء يؤكد أو ينفيهوليس مؤتمراً

نبحث الموضوع وال مانع لـدى سـوريا        "وحول فتح مكتب لحركة فتح أو سفارة في سوريا قال عباس            
  ".واألمور مسهلة
إن األخير عرض ما وصلت إليه المفاوضات       " الخليج"ـسطيني مقرب من الرئيس عباس ل     وقال مصدر فل  

، وأعرب عن تشاؤمه من إمكانية إحداث تحول دراماتيكي خالل الفترة المتبقية            "اإلسرائيلية "-الفلسطينية  
 الرباعيـة   من العام الحالي، لكنه أشار إلى األهمية الكبيرة التي يعلقها على االجتماع الذي دعـت إليـه                

وأكد المصدر أن األسد أعرب لعباس عن استعداد سوريا لتقديم كـل مـا              . الدولية لتقييم العملية السياسية   
يمكنها لدعم جهود المصالحة، وأن عباس أطلعه على نتائج المباحثات بين قياديين من فتح وحماس ومـا                 

  .اتفق عليه
ناك رعاية عربية موسعة للحـوار تحـت         مصادر فلسطينية مطلعة أن عباس يفضل أن تكون ه         توكشف

إطار رئاسة القمة العربية، بعد أن يصدر بيان شامل يحدد الخطوط العامة تمهيداً لجلوس كل األطـراف                 
  .الفلسطينية على طاولة الحوار، وتوقعت أن يتم إصدار البيان خالل األيام القليلة المقبلة

اللقاء يدخل في إطـار التنـسيق       "ب عريقات إن    وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائ       
  ".أن التنسيق على أعلى مستوى ولن نسمح ألي طرف بالتالعب"، وأضاف "والتعاون
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 أن  من جهته، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بالده تدعم الجهد المصري للحـوار، مؤكـداً                
المسؤولية من خالل عالقاتنا مع     " وأضاف   سوريا ستقوم بالوساطة بين فتح وحماس في الوقت المناسب،        

  ".الفصائل الفلسطينية تدعم الجهد المصري
مـصادر   أن  محمـد ظـروف  ،دمشق نقالً عن مراسلها في ١٣/١٠/٢٠٠٨الوطن القطريـة  وأوردت  

ـ     استمرار الخالفات واالنقسامات على     أن إلى أن الرئيس األسد حذر من        "الوطن"فلسطينية مطلعة لفتت ل
 ومخططاتها الهادفة إلـى تـصفية حقـوق الـشعب           "إسرائيل"فلسطينية، ال يخدم سوى مصالح      الساحة ال 

 دمشق جددت دعوتها إلى عقد لقاء مـصالحة         أنر النقاب عن    دالفلسطيني وقضيته العادلة وكشفت المصا    
يذاناً بفتح صفحة جديـدة     إرئيس عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وذلك           البين  
 استعدادها الستضافة مثل هـذا      أبدتن الحوار والعالقة بين مختلف الفصائل والقيادات الفلسطينية وهي          م

 ما انعقد في أي مكان آخر وشدد الرئيس األسد على أهمية وضـرورة تنفيـذ                إذااللقاء أو دعمه وتأييده،     
 أنعتبراً انه تم االتفاق على      مبادرة القمة العربية األخيرة في دمشق، بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية م          

 .هي أساس أي مصالحة" المبادرة اليمنية"تكون 
مـصادر   إلى أن     سعاد جروس  ،دمشق نقالً عن مراسلتها في    ١٣/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

ـ   إن الرئيس عباس لم يطلب من الرئيس األسد، الضغط على حمـاس،            " الشرق األوسط "فلسطينية قالت ل
 مازن طلب مـن سـورية       أبو بشأن الحوار الذي ترعاه القاهرة، وقالت المصادر، إن          للتوصل إلى اتفاق  

 . الفلسطيني، وسورية لها دور في هذا اإلطار، وهي تقـوم بـه            -القيام بدور لتعزيز الحوار الفلسطيني      
". كالم ليس دقيقـا   " مازن من سورية الضغط على حماس، بأنه         أبوووصفت المصادر ما يقال عن طلب       

 أن القاهرة وعدت بأن تتم صياغة وثيقة تصدر عن اللقاء المرتقب بين فتح وحماس               إلى المصادر   تولفت
كتوبر الحالي، وأن تراعي هذه الوثيقة تشكيل حكومة وحـدة          أ / تشرين األول  ٢٥في القاهرة المتوقع في     

دة تشكيل األجهـزة    وطنية تتولى متابعة تنفيذ باقي بنود الوثيقة التي تتضمن عدة مبادئ أساسية وهي إعا             
  .األمنية، والتهيئة لالنتخابات وإعادة هيكلة منظمة التحرير

إن " الـسفير " قال لـاً فلسطينيمسؤوالً دمشق إلى أن  نقالً عن مراسلها في    ١٣/١٠/٢٠٠٨السفير  ولفتت  
زيارة عباس إلى دمشق استهدفت الدفع باتفاق فلسطيني فلسطيني على تشكيل حكومة وحدة وطنية مـن                

 .  المقبل، موعد نهاية والية عباسيناير/ ستقلين قبل التاسع من كانون الثانيالم
  
  حواتمة ويتفقان على أن ال عودة التفاقات المحاصصة الثنائية بين فتح وحماسو عباس .٢

 األمـين  خالل زيارته لدمشق     عباس  السلطة الفلسطينية محمود    التقى رئيس  :وكاالتال الدستور،   -دمشق  
ن الجانبين اتفقا على    أ الجبهة   أصدرتهوقال بيان    . لتحرير فلسطين نايف حواتمة    الديمقراطيةالعام للجبهة   

أن الحوار الوطني الشامل هو طريق إنهاء االنقسام وبناء الوحدة الوطنية، وأن ال عـودة لالجتماعـات                 
صـيغة  " أن   كما اتفق الجانبـان علـى      .الثنائية وصفقات واتفاقات المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس       

تحت رعاية الجامعة العربية هي الصيغة التي تؤدي إلنهاء         " الدوحة لحل األزمة اللبنانية بالحوار الشامل     
االنقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وليس صيغة الحوار واللجـان الثنائيـة والمحاصـصة               

  .الثنائية بين فتح وحماس
رة تقديم المشروع المصري للفصائل والجامعة العربيـة للتوافـق          ضاف البيان ان الجانبين أكدا ضرو     أو

 .عليه قبل الذهاب للحوار الشامل برعاية الجامعة العربية
واتفق الجانبان على تبني المشروع المصري الداعي للتوافق بين جميع الفصائل، على حكومـة وطنيـة                

اض وهنية، لضمان فك الحصار عـن        في تيجديدة من شخصيات سياسية ومهنية مستقلة، بديالً عن حكوم        
قطاع غزة، وعدم عودة كل أشكال الحصار إلى الضفة الفلسطينية، وعقد انتخابات رئاسـية وتـشريعية                
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متزامنة تحت سقف زمني يتم التوافق عليه، وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير فـي الـوطن                 
 .بين الفصائل"  والكوتاالمحاصصة"والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل بعيداً عن 

كما اتفق الجانبان على أن مرجعية الحوار الشامل هو إعالن القاهرة وبرنامج وثيقـة الوفـاق الـوطني                  
والمشروع المصري المستند إلـى حـوارات       ) ٢٠٠٦حزيران(الموقع عليه بإجماع الفصائل بال استثناء       

 .القاهرة مع جميع الفصائل الفلسطينية
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  "أبو مرزوق"ـمن لقاء عمرو ب "غضب كثيراً" عباس :"القدس العربي" .٣

غـضب  " الرئيس محمود عباس     أن" القدس العربي "أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ      :  أشرف الهور  -غزة  
وقـال   .من السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو، بسبب اجتماعه مع قـادة حركـة حمـاس               " كثيراً

 موسى  . اجتماع نبيل عمرو مع د     أنهود المصالحة التي تتوسط فيها مصر       المصدر وهو على اطالع بج    
تـم دون علـم     "أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في القاهرة نهاية األسـبوع الماضـي               

، موضحاً أن قرارا سـابقا      " عن االجتماع  لم يكن راضياً  " الرئيس عباس    أنوأكد   ".وموافقة الرئيس عباس  
وذكر  .ع أي لقاء ثنائي مع حماس، دون وجود وسطاء، أو إجماع من الفصائل الفلسطينية             اتخذته فتح يمن  

المصدر أن تصريح الناطق باسم الرئاسة الذي تحدث عن عدم تكليف الرئيس عبـاس ألحـد بـإجراء                  
  ".كان رداً على اجتماع عمرو بأبو مرزوق"حوارات مع حماس، 

  ١٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 من افتتاح دورة جديدة يدعو لها الرئيس" التشريعي" حوارات القاهرة ُيقرب نجاح: برلمانيون .٤

 في المجلس التشريعي من كتل برلمانية مختلفة عن تفاؤلهم الحذر إزاء            أعضاءعبر   :كتب فايز أبو عون   
بين مختلف الفصائل الفلسطينية، خـصوصاً طرفـي النـزاع فـتح       القاهرة  نجاح الحوارات الجارية في     

ن نجاح هذه الحوارات سيقرب المجلس التشريعي من افتتاح دورتـه البرلمانيـة             أ إلىشيرين  وحماس، م 
  .الجديدة بدعوة من الرئيس عباس كما نص على ذلك النظام الداخلي وقانون االنتخابات

عن اعتقاده  " األيام" حسن خريشة لِـ     .وفي هذا السياق، أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د         
 ايجابية فيما يقال عن نتائج الحوارات الجارية في القاهرة برعاية مصرية، معتبـراً أن               إشاراتناك   ه أن

األجدر أن يترجم ذلك اآلن وقبل التوصل إلى اتفاق بعقد جلسة موحدة للمجلس التـشريعي بعـد دعـوة                   
هذه الدعوة، وذلـك    الرئيس عباس الفتتاح دورة برلمانية جديدة، واستجابة جميع األطراف دون استثناء ل           

 .من أجل إعادة تفعيل هذه المؤسسة األهم على الساحة الفلسطينية
 فيصل أبو شهال، رئيس لجنة الرقابة العامـة وحقـوق           .من جهته، قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية، د        

ة نحن كحركة فتح وكنواب في التشريعي ليس لدينا أية مـشكلة فـي عقـد دور               ": التشريعي"اإلنسان في   
 .برلمانية جديدة بعد افتتاحها من قبل الرئيس

 يحيى موسى العبادسة أن تسير الحوارات قدماً وبـشكل          .ولم يستبعد النائب عن كتلة حماس البرلمانية د       
إيجابي وحسب ما هو مرسوم لها، من أجل إنهاء حالة االنقسام ليس في المجلس التشريعي فحسب، بـل                  

 وليس تجنيبه الخالفات فحـسب، ألنـه        "التشريعي"بادسة بتفعيل دور    وطالب الع  .وفي كل مناحي الحياة   
 .رمز توحيدي لهذا الوطن كونه ال يمثل حزباً أو حركة بعينها بل يمثل كافة أطياف الشعب الفلـسطيني                 

وحول ما اتخذته كتلة التغيير واإلصالح خالل فترة االنقسام من قرارات وسن تشريعات، وكيفية التعامل               
ان الفترة الـسابقة مـن عمـر        : "ل التأم المجلس بكافة نوابه وكتله البرلمانية، قال العبادسة        معها في حا  

 كـسر حالـة     إلىالمجلس هي فترة استثنائية في تاريخ شعبنا، ولكننا نقول إن الظروف هي التي دفعتنا               
كان لخدمـة   الجمود التي عاشها المجلس، ولذلك كل ما اتخذه المجلس من قرارات وما شرعه من قوانين                
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ورفـض   ".الشأن العام، وعندما يكون هناك توافق وطني لن يكون المجلس ضـد أي دعـوات للوفـاق                
 . إلغاء القوانين والقرارات التي اتخذها المجلس في ظل حالة االنقسامإمكانيةالخوض في الحديث عن 

أي تفـاؤل إزاء نجـاح      البرلمانية قيس عبـد الكـريم       " البديل"وبعكس من سبقه، لم يبد النائب عن كتلة         
الحوارات الجارية في القاهرة، وال باتجاه عقد جلسة برلمانية يدعو الفتتاحها الرئيس عباس، عازيا ذلـك                
إلى ما اتخذته كتلة حماس البرلمانية خالل الفترة السابقة من قرارات غير قانونية خالل جلـسات غيـر                  

   .قانونية، على حد قوله
على ضرورة عقد اجتمـاع ولـيس جلـسة للمجلـس           "األيام"ة الشوا لِـ    من جهتها، شددت النائب راوي    

التشريعي بين كتلتي حركتي فتح وحماس إلنهاء حالة العداء بينهما، وفتح صفحة جديـدة لنكـون علـى                  
مقربة من افتتاح دورة برلمانية جديدة يدعو إليها الرئيس عباس، ألن االنفصال الذي تعمق بين الـضفة                 

  .برلماني وزاد من الهوة بين النواب جميعهموغزة عطل العمل ال
 ١٣/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  من أجل حماية العرب في عكا واألراضي المحتلة  المجتمع الدولي بالتدخليطالبهنية  .٥

 طالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية المجتمـع الـدولي              : فتحي صباح  -غزة  
يتعرضـون إلـى    "ن أجل حماية العرب في مدينة عكا واألراضي المحتلة، معتبراً أنهم            بالتدخل العاجل م  

إزاء ما يجـري    "وعبر هنية عن قلقه البالغ      ". قمع من سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المستويات كافة       
". ةفي مدينة عكا وما يتعرض له العرب الفلسطينيون من اعتداءات وحشية من قبل المستوطنين الصهاين              

". سياسة مبرمجة لدفع الفلسطينيين إلى الخروج من أرضـهم ومـن ديـارهم    "ورأى في هذه االعتداءات     
نؤكد وقوفنا وتضامننا الكامل مع أهلنا في عكا وبقية األرض الفلسطينية، ونناشـدهم ونطـالبهم               : "وقال

  ".ئيلية القمعيةبضرورة التمسك بأرضهم والبقاء في ديارهم وعدم االنصياع لهذه اإلرادة اإلسرا
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
 اعتداءات عكا تأتي استكماالً لمخطط تهجير المواطنين األصليين": التشريعي" .٦

رئاسة المجلس التـشريعي اعتبـرت اعتـداءات اليهـود          أن   ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
  ".أبناء مدينة عكادليال على العنصرية اإلسرائيلية ضد  " على العرب في مدينة عكاالمتطرفين
 االعتـداءات    عدت  رئاسة المجلس التشريعي    إلى أن  غزةمن   ١٣/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

ويـدعو لتهجيـر   " أنـابوليس " للمخطط اإلسرائيلي الذي طرح خالل مؤتمر أتي استكماالًتضد أبناء عكا   
 . المواطنين األصليين عن وطنهم

 رئاسة المجلـس     إلى أن   أشرف الهور  ،غزة  عن مراسلها في   نقالً ١٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت  
 إلى جنـب    الوقوف جنباً " إلى   ٤٨التشريعي دعت المواطنين العرب داخل وخارج األراضي المحتلة عام          

  ".والتوحد لمواجهة السياسة العنصرية
  
   اعتداءات اليهود على فلسطينيي عكامنظمة التحرير تستنكر .٧

 دائرة العالقات القومية والدولية فـي منظمـة التحريـر الفلـسطينية             استنكرت:  أشرف الهور  -غزة  
، مشيرةً إلى قيام الـشرطة اإلسـرائيلية باعتقـال     على العرب في مدينة عكا    اعتداءات اليهود المتطرفين  

 أنأمـر يؤكـد     "العشرات من الشبان العرب في المدينة، بينما أطلقت سراح المعتقلين من اليهود، وهو              
  ". عنصرياً واضحاًهناك تمييزاً

  ١٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  الضفةستقرار اوالحركة تنفي التخطيط لزعزعة خليل  تتهم حماس بتخزين األسلحة بالالسلطة .٨
فاد جهاز المخابرات العامة     أ :محمد هواش ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٣/١٠/٢٠٠٨النهار  ذكرت  

 والـذخائر   األسلحةتصنيع وتخزين المتفجرات وكميات من      ضبط مختبرات ومستودعات ل   "الفلسطينية انه   
 أعـضاء ، واعتقـل عـدداً مـن    " ناشطين من حماسإلى الماضية، تعود األيامفي محافظة الخليل خالل     

وقال مدير مخابرات الضفة الغربية اللواء عقل الـسعدي فـي           . "الحركة على خلفية امتالك المضبوطات    
خيراً في الخليل، بالمهمات التـي      أ المجموعة الذين تم اعتقالهم      رادأفلقد اعترف جميع    : "مؤتمر صحافي 

  ". واالستقرار في محافظات الضفةاألمن زعزعة إلىكلفتهم القيام بها قيادات حماس والتي تهدف 
 كهربائيـة بكميـات     وأجهزة مواد كيميائية ومعدات     اإلعالم وسائل   أماموعرضت المخابرات الفلسطينية    

 الناسفة، وكانت بين المعروضات كميـة كبيـرة   واألحزمة تستخدم في صنع المتفجرات كبيرة، قالت انها 
 . قطعة سالح بين مسدسات وبنادق١٦٠من الذخائر الحية ومالبس تنكرية وعسكرية و

 إلـى أن    عوض الرجـوب  ،  الضفة الغربية  نقالً عن مراسلها في    ١٢/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت وأشارت  
طق باسمها سامي أبو زهري وجود مخطط الستخدام هذه األسلحة ضد           حركة حماس نفت على لسان النا     

وقـال  ". بالعمل على منع عمليات المقاومة ضد االحتالل      "األجهزة األمنية في الضفة، متهما هذه األجهزة        
في حديث للجزيرة نت إن مصادرة األسلحة واعتقال المقاومين ومصادرة سـالحهم يـأتي فـي سـياق                  

 الحـديث عـن اسـتخدام        بين أجهزة أمن السلطة واالحتالل اإلسرائيلي، واصفاً       مشروع التنسيق األمني  
رغم كـل   -وذكر أنه لم يثبت     ". ادعاءات ال تنطلي على أحد    "األسلحة المصادرة في الوضع الداخلي بأنه       

 ولو في حالة واحدة استخدام حماس في الضفة السالح ضد األجهزة، مـضيفا أن               -حمالت القمع األمني  
، "ل يعلن صراحة أن جهود األجهزة األمنية تأتي في سياق منع عمليات المقاومة ضد االحـتالل               االحتال"

وأضاف أن حركته   . مشيرا إلى اعتقال خلية من مطاردي القسام قبل ثالثة أسابيع وبحوزتها حزام ناسف            
ما حدث في غـزة  ، معتبرا "ال تؤمن باستخدام القوة في حل الخالفات الداخلية ال في غزة وال في الضفة           "

وعبر أبو زهري عن خـشية      ".  ال يعبر عن سياسة الحركة ونهجها في الضفة         اضطرارياً كان أمراً "بأنه  
ـ      إلـى ردود فعـل غيـر       "السلطة في الضفة ضد أبناء حمـاس        " جرائم"الحركة أن تؤدي ما وصفها ب

 ".محسوبة
سميح شبيب ما يجـري علـى        .وتعليقا على ذلك وصف المحلل السياسي والمحاضر بجامعة بيرزيت د         

بين طرفي الخالف الفلسطيني، موضحا أن حمـاس        " شكل من المماحكات الداخلية والتصيد    "األرض بأنه   
وأعرب عـن اعتقـاده أن حمـاس        . والمقاومة تحتاج أسلحة وأجنحة عسكرية    "في نهجها تتبنى المقاومة     

ى أن يكون عملها في الخفاء وأال       ليست حريصة على تخزين أسلحة في الضفة الغربية وإنما حريصة عل          
موجودة داخـل المـدن والقـرى       "تخزن كميات من السالح يمكن أن تقع بيد العدو ألن اليد اإلسرائيلية             

 ". والبلدات الفلسطينية وتدخلها في كل ليلة
كل ذلك مجرد تلفيق إعالمي يستهدف ضرب قواعد "وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن 

  ". األميركي اإلسرائيلي، وتحقيق المصالح الخاصة لقادة األجهزة األمنيةىلرضالحركة لنيل ا
وذهب ممثل حركة الحركة في لبنان أسامة حمدان أبعد من ذلك في لقاء مع الجزيرة، حين اتهم مسؤولي 

 من استحقاقات الحوار الجاري في القاهرة، وللتغطية على ما يجري من السلطة باختالق القضية هروباً
  .حداث في عكاأ
  
   شرطياً موقوفا٣٥ً نزيالً بينهم ست نساء و٦٥٠: سجن غزة المركزيمدير  .٩

 نزيالً داخل السجن علـى خلفيـات        ٦٥٠ كشف مدير سجن غزة المركزي حاتم صيام عن وجود           :غزة
مختلفة بينهم ست نساء وخمسة وثالثون شرطياً من أفراد الشرطة التابعة للحكومـة المقالـة موقـوفين                 

وأوضح صيام خالل كلمته خالل ورشة قانونية نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة            .ار محاكمة بحقهم  بانتظ
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 محاولة  ٨٠ سرقة وسلب و   ٨٥ موقوفاً على خلفية االتجار وتعاطي المخدرات و       ١٢٦لحقوق المواطن أن    
روا شـيكات    أصد ٢٠ على خلفية قضايا أخالقية و     ٢٥ شجار وتهديد، و   ٩٠ على خلفية أمنية و    ١٠٧قتل و 

 ٣٥ محكومين على قـضايا نفقـة و       ٢٠ بانتظار التحقيق و   ٣٩ امتهنوا الخداع والنصب و    ٢٢بال رصيد و  
  .شرطياً محتجزاً

  ١٢/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  أجهزة األمن في غزة تعتقل ثالثة صحفيين:مصادر فلسطينية .١٠

ي التابع لشرطة الحكومة المقالة اعتقـل        ان جهاز األمن الداخل    األحدكدت مصادر فلسطينية    أ :ألفت حداد 
وعبر صحفيون فلـسطينيون غـن       . محلية في قطاع غزة    إخباريةثالثة صحافيين يعملون لصالح مواقع      

 التـي  األولى خاصة وان هذه ليست المرة       أسباباستئايهم البالغ من استهداف الصحفيين واعتقالهم دون        
 .الحكومة المقالة شرطة أيدي لالعتقال على صحافيونيتعرض فيها 

 ١٢/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 اختتام اجتماع سفراء فلسطين في الدول العربية .١١

 بعدد مـن    أمس في عمان    أعمالهاختتم اجتماع سفراء فلسطين في الدول العربية        :  كمال زكارنة  -عمان  
ات التوصيات الداخلية التي تمحورت حول ضرورة بذل المزيد من الجهود من اجل تعزيز وتطوير العالق              

 بين فلسطين والدول العربية الشقيقة واالرتقاء بعمل السفارات الفلسطينية وتفعيـل دورهـا فـي                األخوية
 .خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية

 احمد قريع وتحدث عـن      اإلسرائيلي رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع الجانب        أمسوحضر االجتماع   
 وعن المهام المطلوبة في المرحلتين الحالية       اإلسرائيليينفاوضات مع   الوضع الداخلي الفلسطيني وسير الم    

  .والمقبلة
 سفاراتهم في الدول    وأعمالكما تحدث جميع السفراء المشاركين في االجتماع في مداخالت لهم عن مهام             

 . العربية
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  "لها التوفيقتفاهمنا مع الراعي المصري على صيغة للمصالحة نسأل اهللا : "مشعل .١٢

رئيس المكتب السياسي    أن      محمد المكي أحمد   -الدوحة   عن مراسلها من   ١٣/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
اقترح إطالق المعتقلين على خلفية االنقسام الفلسطيني في الـضفة الغربيـة             خالد مشعل " حماس"لحركة  

تهيئة األجواء للمصالحة بـين     ل" فتح"وقطاع غزة ووقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة بين حركته وحركة          
  .الطرفين

فـي الدوحـة أمـس إلـى        " مؤسسة القدس الدولية  "السادس الذي تنظمه    " مؤتمر القدس "ودعا في افتتاح    
أمرين، أولهما اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية نضالية، سواء في الضفة أو               "

بهـدف  " وقف الحمالت االعالميـة المتبادلـة  "ن، إضافة إلى في هذا الشأ" في غزة، ووقف أي اجراءات 
  .على تحقيق ذلك" حماس"وأكد حرص ". توفير المناخ اإليجابي للمصالحة"

، مشيراً إلى أنه اتـصل      "تفاهمنا مع الراعي المصري على صيغة للمصالحة نسأل اهللا لها التوفيق          : "وقال
تحمـي مـصر جهـدها فـي مجـال          "مطالبته بأن   برئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان ل      

  ".تهيئة المناخ"، ومشددا على أهمية "المصالحة
حكومـة  "في إجراء المصالحة على أساسها تقوم على أسـاس          " حماس"وأوضح أن الصيغة التي ترغب      

وفاق وطني، وبناء أجهزة أمن وطنية برعاية من العرب على أساس مهني ال تنحاز إلى أحد، وأن نعيـد                   
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ء منظمة التحرير الفلسطينية وفق آلية محددة، وإيجاد آليات لمعالجة تداعيات االنقسام حتى تعود غـزة         بنا
والضفة تحت سلطة واحدة وحكومة واحدة ونصطف جميعاً تحت موقف واحد، ثم نوافق على االنتخابات               

  ".الرئاسية والتشريعية لنستعيد وعينا وإرادتنا
ح جاد في موضوع المصالحة، لكن هناك من يريد تقويـضها علـى             بعض األخوة في فت   "وأشار إلى أن    

ظروف التـسوية نـضجت ألن األميـركيين والـصهاينة مـشغولون            "ورأى أن   ". األرض باالعتقاالت 
  ".وأميركا والصهاينة هم من وضعوا فيتو على المصالحة الفلسطينية... بأنفسهم

مشق ستشهد الشهر المقبل مؤتمراً موضوعه حق       وشدد على حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وقال إن د        
وضع استراتيجية لدعم المقاومة ومساندة الصمود يكون من أولوياتهـا رفـع            "ودعا العرب إلى    . العودة

كنتم تقولون نقبل بما يقبل به الفلسطينيون عندما كان الفلـسطينيون مـع             : "وأضاف". الحصار عن غزة  
مقاومة، وليس حماس والجهاد اإلسالمي فحـسب، غـاب هـذا           التسوية، وعندما أصبح كل شعبنا مع ال      

  ".الموقف
، متهماً واشنطن بتقـويض اتفـاق       " اإلسرائيلي هو الذي دفعنا إلى االنقسام      -التدخل األميركي   "ورأى أن   

لم يرق ألميركا، وقادة المملكة لم يستشيروا األميـركيين  "، ومعتبراً أنه   "فتح"و  " حماس"مكة المكرمة بين    
  ".نهفي شأ

 العـرب    طالب مشعل أن     الدوحة محمد خير الفرح    عن مراسلها من   ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور   وأضافت
  .بإنتهاز فرصة إنشغال أميركا بأزمتها المالية لدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة اإلحتالل االسرائيلي

ؤتمر مكة للمـصالحة    واكد مشعل ان واشنطن هي التي قوضت اتفاق مكة ألن القيادة السعودية عقدت م             
الفلسطينية بمبادرة ذاتية منها ودون علم اإلدارة األميركية التي غضبت لذلك وأخذت تعمل على إفـشال                

  .اإلتفاق من خالل بعض ضعاف النفوس من أبناء جلدتنا
وشدد على ان التسوية السياسية لم تأت إال بحصاد مر نكد ، مؤكدا أن القدس لـن تعـود عـن طريـق                  

  ).األرض والالجئين والسيادة(كما الحقوق الفلسطينية األخرى المفاوضات 
ومضى مشعل الى القول إن إسرائيل ترفض إعادة كافة الحقوق الفلسطينية وليس القدس فقط ، وهـي ال                  
ترفض حق العودة فحسب ، بل ترفض اإلعتراف بالمسؤولية األخالقية عن تهجير الفلسطينين ، فكيـف                

  ولة المفاوضات؟،نستجدي حق العودة على طا
، ٤٨واعتبر أن ما تشهده مدينة عكا اليوم ، يعد جزءا من الحملة الصهيونية لتهجير أهلنا من سكان الـ                   

الصهاينة يصارعون أهلنا في فلسطين في كل شيء ، حتى على قطف الزيتون ، وعلى التـراث                 : وقال
  .الفلسطيني ، مضيفا إننا في خضم معركة شاملة مع هؤالء المجرمين

 الفا من سكان القدس ، الفتا الى أن اإلسرائيليين يقومون           ١٨٠وأوضح مشعل أن إسرائيل تخطط لتهجير       
 موقعا حول المسجد األقصى أمال في العثور على شيء يدل على هـيكلهم              ١٨حاليا بأعمال حفريات في     

التـسوية  واضاف هذا هو حـصاد  . المزعوم ، يريدون الحصول على مربع مقدس مثل المسجد األقصى       
 .ال شيء.. النكد المر

  
 ثمن جهود التهدئة ترايس إلى حماسمن مكتوبة  رسالة سرية": الجريدة الكويتية" .١٣

من مصادر فلسطينية مطلعة، أن رسالة وزيرة الخارجية        " الجريدة"علمت  :  ناصر عبد الوهاب   -القاهرة  
 إلى رئيس المكتب السياسي للحركة      قد وجهت مباشرة  " حماس"األميركية كوندوليزا رايس إلى قادة حركة       

الرسالة تسلمها مشعل عبر الـسفارة األميركيـة فـي          "وأكد المصدر أن    . خالد مشعل وأنه تسلمها بنفسه    
قيادة الحركة اعتبرت الرسالة انتصاراً لها وتأكيداً لتغيير الموقف         : "، مضيفاً "دمشق وكانت رسالة مكتوبة   

 ". األميركي تجاهها



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٢٢٥:         العدد         ١٣/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

اعتبرت الرسالة تأكيدا على أن زيارة الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر           " حماس"وقال المصدر، إن    
بالون اختبار وخطوة أولى في اتجاه تطوير أكبر العالقات بين الحركة           "الى غزة في أبريل الماضي كانت       

  ".والواليات المتحدة األميركية
امتدحت فيها مواقـف    " حماس"الة إلى   قد نشرت أمس خبراً أفاد بأن رايس أرسلت رس        " الجريدة"وكانت  

من التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة وموقفها من مطلقي الـصواريخ فـي اتجـاه المـدن والبلـدات                    
اإلدارة األميركية الحالية تسعى إلى طمأنة الحركة بشأن قضية         "اإلسرائيلية، وأن الرسالة شددت على أن       

واليات المتحدة أصبحت مقتنعة بعدم جدوى هذه الخطوة        ال"وعلى أن   " إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة     
بضبط الوضع األمني في القطاع وضمان استمرار التهدئة مع إسـرائيل           " حماس"في ظل استمرار التزام     

 ".ومالحقة مطلقي الصواريخ
ا في دمشق إشارات من إيران تعبر فيه      " حماس"أن هذه الرسالة جاءت بعد تلقي قيادة        " الجريدة"وأضافت  

مالحقة الحركة لمطلقي الصواريخ وناشطي المقاومـة المـسلحة مـن بـاقي الفـصائل               "عن قلقها من    
أن الرسالة تؤكد أن الجهود المصرية للمصالحة بين الفصائل الفلـسطينية           " الجريدة"وأكدت   ". الفلسطينية

 ".الفيتو األميركي"أصبحت قاب قوسين أو أدنى من النجاح بعد زوال 
من مصادرها أن الخبر قد أحدث دوياً كبيراً في األوساط الفلسطينية، إذ تناقلته األنبـاء               " ةالجريد"وعلمت  

الخبر منـسوباً إلـى     " فتح"والمواقع اإلخبارية خصوصا الفلسطينية منها، وأبرزت المواقع التابعة لحركة          
 . ليهالصمت تجاهه، ولم يصدر عنها أي تعليق ع" حماس"في الوقت الذي التزمت " الجريدة"

االتصال بعدد من قيادات الحركة، ولكن تعذر ذلك نظراً إلى وجود عدد كبير منهم              " الجريدة"وقد حاولت   
 .في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في يوم القدس العالمي

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  تفصيالت حكومة الوفاق موضوع الحوار الثنائي بين حماس وفتح: أبو زهري .١٤

أن تفصيالت حكومة التوافق الـوطني سـتكون        " حماس"قيادي في حركة     سامي أبو زهري ال    أكد :غزة
في القاهرة نهاية الشهر الجاري، وشدد      " فتح"و  " حماس"خطوات الحقة للقاء الثنائي المرتقب بين حركتي        

  .متمسكة باحترام الدستور فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية والرئاسية" حماس"على أن 
 ١٢/١٠/٢٠٠٨قدس برس

  
  الغالبية الساحقة من فتح يؤيدون التوصل التفاق مع حماس : قدورة فارس .١٥

قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصة لــ        " فتح" عضو اللجنة الحركية العليا لحركة       قال :رام اهللا 
عتقلـين  خالد مشعل إلطالق سراح الم    " حماس"الدعوة التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة        ": "برس

على خلفيات سياسية ووقف الحمالت اإلعالمية دعوة مرحب بها في الضفة ونأمـل أن يلتقطهـا القـادة               
  ".الميدانيون لدعم جهود المصالحة الوطنية المطلوبة فلسطينيا

مع مشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية القـائم علـى         " فتح"وأكد فارس أن غالبية قادة وكوادر حركة        
  .، وفلل من أهمية الفيتو األمريكي واإلسرائيلي على الحوار"حماس"ركة المقاومة اإلسالمية التفاهم مع ح

يكمن في التوافق على برنامج سياسي      " فتح"و  " حماس"وأشار فارس إلى أن جوهر الخالف بين حركتي         
  . مشترك بعد ذلك فإن ما يتبقى ليس إال من التفاصيل

 ١٢/١٠/٢٠٠٨قدس برس
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  بالهجمات العنصرية التي يشنها اليهود على العرب بعكا تندد الفصائل .١٦
نددت الفصائل الفلسطينية بالهجمات التي يشنها اليهود المتطرفون في عكا، وتظاهر أنصار حركة حماس              

  .األحد/في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ليل السبت
ه الممارسات تهدف إلى تهجير     ، مؤكدة أن هذ   "اإلسرائيلية"واستنكرت حركة فتح في بيان لها االعتداءات        

  .فورا" االعتداءات" ككل، داعية إلى وقف هذه ٤٨الفلسطينيين من أراضي 
وأكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي أن ما يجري بحق الشعب الفلسطيني في فلـسطين                 

  ".إسرائيل"المحتلة يقرب من النصر وإزالة الكيان االحتاللي القائم المسمى 
إن استمرار االعتداءات على أهل عكا من حكومة االحـتالل          "الت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين      وق

  ".عمل مدان ويمثل انتهاكاً صارخاً لألعراف والقوانين الدولية
الرد على ما يحدث فـي عكـا لـن يطـول            "وهدد أبو عبير القيادي في ألوية الناصر صالح الدين بأن           

ضـد  " اإلسرائيلية" أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية أن الحملة           ، وأكد "وسيكون مزلزالً 
  .عكا تأتي في إطار حملة إرهابية منظمة من أجل استكمال مخطط التهجير

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها لـن تقـف                 
  . تهدئة لن تمنعها من الرد على هذه الجرائممكتوفة األيدي، مؤكدة أن ال

البرلمانية مشير المصري تضامن حماس وعموم الشعب الفلـسطيني، مـع           " حماس"وأكد أمين سر كتلة     
  .األهل في عكا بوجه اعتداءات المتطرفين الصهاينة، مشدداً على أن لحظة النصر اقتربت
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  عكا وحدهم ألننا شعب واحد في نا لن نترك أهل: القسام .١٧

إن االعتداءات الصهيونية المتكررة  ضد أهلنـا داخـل          : قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة      : غزة
؛ تؤكد على نوايا االحتالل الصهيوني الخبيثة بتهجير ما تبقى من أهل فلـسطين              ٤٨فلسطين المحتلة عام  

  ".من داخل ارض فلسطين التاريخية
، أن ما يحدث من اعتداء على الفلسطينيين في مدينة عكا           "مركز البيان لإلعالم  " تصريح لـ    وأضاف في 

 يؤكد أن االحتالل الصهيوني غيـر معنـي بـأي سـالم مـع               ٤٨وباقي المدن الفلسطينية المحتلة عام      
جيـر  إذا كان االحتالل يريـد ته     : ، متسائالً "الفلسطينيين، والذي لألسف يلهث بعضهم وراء هذا السراب       

الفلسطينيين المتواجدون في األراضي الفلسطينية، فكيف سيكون حال االتفاقات التـي تخـص الالجئـين             
  !".المهجرين خارج فلسطين ؟

نحن في كتائب القسام نعتبر أن هذا جزء من اإلجرام الـصهيوني ضـد شـعبنا                :" وتابع أبو عبيدة قوله   
اجال أم  أجال، ونحن لن نسكت على تهجير أهلنا من           الفلسطيني، وهو ما سيدفع االحتالل ثمنه غاليا أن ع        

فلسطين، وسنقف معهم بكل ما أوتينا من قوة وسندافع عن قضيتهم التي هي قضيتنا؛ ألننا جميعـا أهـل                   
  ".لهذه األرض واالحتالل يحاول أن يطرد أهلها منها

ل ما أوتيت مـن قـوة،        بك ٤٨وأكد أن كتائب القسام ستقف بجانب الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام            
لن نترك أهلنا وحدهم في الميدان ألننا شعب واحد سواء في غزة والـضفة أو أراضـي                 : ومضى يقول 

٤٨ ."  
  ١٣/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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   بوساطة مصرية"إسرائيل" مع شاليط تؤكد استئناف مفاوضات صفقة حماس .١٨
بعـد  "كته استأنفت مفاوضات التبادل     قال أيمن طه القيادي في حماس أمس ان حر        : أشرف الهور  -غزة  

ال مـانع لـدينا أن      "وأكد طـه     ".ان جمدتها الحركة بسبب عدم التزام االحتالل بتنفيذ استحقاقات التهدئة         
  ".تستأنف مصر اتصاالتها في هذا الخصوص على أن يتم البدء في هذا الموضوع من حيث تم االنتهاء

نحن جـاهزون مـن     "ة المصرية بهذا الخصوص، وقال      واشار إلى أن حماس ال زالت متمسكة بالوساط       
أجل التوصل إلى اتفاق إذا ما تم ذلك حسب الشروط التي وضعتها حركة حمـاس والفـصائل اآلسـرة                   

 ".ما زالت تراوح مكانها لعدة أسباب     "إلى ذلك، أكد القيادي في حماس ان صفقة األسرى           ".للجندي شليط 
حكومة أولمرت ذهبت وسـتأتي حكومـة       "سي اإلسرائيلي، وقال    وذكر أن من بين األسباب التغيير السيا      

وأوعز السبب الثاني إلى إصرار إسرائيل علـى رفـضها           ".غيرها وبالتالي هذا ملف ال يوجد به تغيير       
يراوح مكانه نتيجة عدم    "لشروط حماس، موضحاً انه بسبب هذا األمر بقي ملف التبادل حتى هذه اللحظة              

لن تقبل بـأي    "وشدد طه أن حماس      ".ي المعايير التي وضعتها الفصائل اآلسرة     التزام العدو الصهيوني ف   
  ".قوائم جديدة غير التي وضعتها وقدمتها لالتفاق

وفي موضوع آخر أكد القيادي في حماس أيمن طه ان اللواء عمر سليمان مدير المخـابرات المـصرية                  
 معبر رفح أمام الحاالت اإلنسانية وإنهاء       تعهد خالل المباحثات التي أجراها مؤخرا مع حركة حماس بفتح         

وأشار الى ان وفد حماس طرح خالل المباحثات موضوع المعتقلين من نـشطاء الحركـة      .قضية العالقين 
من قبل اللواء سـليمان إلنهـاء       " وعود قاطعة "المحتجزين لدى مصر، موضحاً أن حماس حصلت على         

كد خالل اتصاالت سابقة بأنه سيقوم بكل جهده مـن          اللواء سليمان أ  "وقال   .الملف في أقرب وقت ممكن    
  ".أجل عدم تقديم القيادي في كتائب القسام أيمن نوفل لمحكمة عسكرية

خالل لقائه مع اللواء سليمان نتيجـة اسـتمرار احتجـاز           " استياءه الشديد "وذكر طه أن وفد حماس أبدى       
وعـدنا خيـراً    "وقـال    .ري لحركة حماس  الناشط أيمن نوفل، وهو قيادي في كتائب القسام الجناح العسك         

  ".بالعمل على إطالق سراحه ونحن نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت
  ١٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  القاهرة تقدم للجامعة العربية برنامجا توافقيا تمهيداً للحوار: حواتمة .١٩

القيادة المصرية ستقدم   " إن   قال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة      : نادية سعد الدين    –عمان  
خالل أيام، كما هو متوقع، إلى جامعة الدول العربية مشروعها للتوافق بين الفصائل الفلسطينية، تمهيـداً                

  ".لعقد الحوار الوطني الشامل الذي سينتج تشكيل لجان عمل لتنفيذ اآلليات المتفق عليها
ـ    فصيالً فلـسطينياً،    ١٢لذي جرى تبنيه من     المشروع المصري ا  "من دمشق إن    " الغد"وأضاف حواتمة ل

وتم التأكيد عليه خالل لقاء جمعه مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبـاس مـساء أول مـن                   
أمس، أثناء زيارة األخير إلى سورية، يشكل منطلقاً للحوار الوطني الشامل المتوقع التئامه قريباً، تحـت                

  ".مظلة الجامعة العربية
المشروع المصري يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات سياسية ومهنيـة             " أن   وأشار إلى 

مستقلة غير فصائلية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة متزامنة، تحت سقف زمني يتم التوافـق               
ت، عليه، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتا             

  ".وذلك وفق التمثيل النسبي الكامل، بعيداً عن المحاصصة والكوتا بين الفصائل
كمـا  " الرئيس عباس أكد في اللقاء على أنه لن يعقد أي حوار ثنائي بين حركتي فتح وحمـاس                "وقال إن   

ـ     اإلسـرائيلية ستـستأنف بعـد       –المفاوضات الفلسطينية   " من الشهر الحالي، وأن      ٢٥أعلن مسبقاً في ال
  ".االنتهاء من تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة المتوقع إتمامها قبل نهاية الشهر الحالي
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بوقف تدخل المحاور االقليمية العربية، لفرض حلولها الخاصة وفـق مـصالحها علـى              "وطالب حواتمة   
  ".دول العربيةالشعب الفلسطيني، بينما الدول العربية ترفض اتفاقات ثنائية او ثالثية يتم فرضها على ال

اطالق سراح المعتقلين السياسيين من كال الجانبين في        "وأضاف أن المشروع المصري يتضمن ضرورة       
  ".الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف كل اشكال التحريض االعالمي المتبادل بين فتح وحماس

صيات سياسـية   اللقاء مع عباس أكد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة من شخ           "وقال حواتمة إن    
ومهنية مستقلة ورئيس وزراء مستقل، بديالً عن حكومتي فياض وهنية، لضمان فك الحصار عن قطـاع                

  ".غزة، وعدم عودة كل أشكال الحصار إلى الضفة الفلسطينية
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
 ارتياح فصائلي إزاء سير الحوار والمطالبة باإلسراع بإنجاز اتفاق وطني شامل .٢٠

عبرت فصائل وقوى سياسية فلسطينية في محافظة رفح عن ارتياحها إزاء سير الحوار  :لجملمحمد ا
 .الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة

أعرب زياد جرغون، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عن أمله بأن تقود الحوارات الحالية و
راء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة على أساس التفاق وطني شامل، ينهي الوضع القائم ويمهد إلج

، المتحاورين بإبداء الجدية والمرونة "األيام"وطالب جرغون في حديث لـ  .التمثيل النسبي الكامل
 .الكاملة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية نظرا لخطورة المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع التوحد

 المكتب السياسي لحزب الشعب، أن إضاعة الفرصة السانحة اآلن من بدوره، اعتبر نافذ غنيم، عضو
أجل إنهاء حالة االنقسام ستلحق ضرراً بالغاً بالقضية الوطنية، من شأنه تعميق األزمة الداخلية، ما 

 .سينعكس سلبا على كافة التفاصيل السياسية واالجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيني
مي، فطالبت على لسان القيادي فيها صالح أبو حسنين المتحاورين باإلسراع في أما حركة الجهاد اإلسال

إنجاز اتفاق ينهي الوضع الراهن، ويعيد اللحمة للشعب الفلسطيني، من أجل التفرغ لمواجهة المخططات 
اإلسرائيلية التي وصفتها بالخطيرة، خاصة ما يجري من مصادرة أراض وتهويد في الضفة الغربية، 

 .في مدينة القدس ومحيطهاخصوصا 
 ١٣/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 ال مفاوضات ثنائية مع حماس: شعث .٢١

نبيل شعث عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، ان الحركة لم . أكد د: القاهرة أيمن جريس، تامر دياب
واعيد تقرر حتى اآلن الدخول في مفاوضات ثنائية مع حماس نظرا ألن القاهرة لم تبلغ فتح بأي م

وأضاف لعكاظ ان فتح ليست ضد االجتماعات الثنائية من حيث المبدأ، كاشفا عن . الجتماعات القاهرة
نبيل عمرو سفير فلسطين في . لقاء جمع موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس مع د

نبيل عمرو سفير فلسطين من جانبه قال السفير . القاهرة اثناء زيارة وفد حماس للقاهرة االربعاء الماضي
 إن حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية تدرس اآلن   لدى القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية،

فكرة اللقاء الثالثي الذي تقترحه حماس الذي يفترض أن يضم ممثلين عنها وممثلين عن فتح برعاية 
 الفصائل الفلسطينية جميعا، مشيرا الى أن القاهرة ، وأضاف أن القرار سيتخذ بالتنسيق الكامل مع مصرية

 وستحاول وضعها في شكل ورقة  ستقدم ورقة هي خالصة الحوارات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية
مرنة قابلة للتشاور والتعديل والتغيير من جانب الفصائل الفلسطينية، وأنه في حال التوافق عليها من قبل 

   . ة العربية التي سترعى الحوار الوطني الفلسطيني الشاملالفصائل تقدم إلى الجامع
 ١٣/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
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  تقدم في مساعي عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح : شعث .٢٢
واصلت اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التحضيرية العليا لعقد المؤتمر العام           :  كمال زكارنة  -عمان  

امس وناقشت العديد من القضايا المدرجة على جدول االعمال وفي          السادس للحركة اجتماعاتها في عمان      
  .مقدمتها موعد ومكان عقد المؤتمر وعدد االعضاء المشاركين فيه

وأعلن عضو اللجنة المركزية للحركة نبيل شعث عن تقدم في مساعي الحركة لعقد المؤتمر العام السادس                
بمشاركة الرئيس محمود عباس التي بدأت امـس        خالل اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر في عمان        

وقال شعث في تصريحات صحفية في عمان امس ان اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر اقتربت من  .االول
رفع توصياتها إلى اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل اتخاذ القرار بمكـان وزمـان وعـدد أعـضاء                   

  .المؤتمر
إلحالة إلى اللجنة المركزية، وبالتالي فان حضور الرئيس عبـاس          وأضاف شعث ان القضية اقتربت من ا      

الجلسات األخيرة للجنة التحضيرية مسألة مهمة لتسهيل أعمال اللجنة ، فهو يدعم اللجنة التحضيرية فـي                
وقال أن الرئيس عباس الذي حضر اجتمـاع اللجنـة التحـضيرية أمـس االول سـيعود       .إنهاء أعمالها

 .عقب عودته من زيارته لدمشق ومرة ثالثة بعد زيارته لإلمارات العربية المتحدةللمشاركة في أعمالها 
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  فتح تعاني من خالفات حادة في الداخل والخارج ":  اللبنانيةاألخبار" .٢٣

أمس، أن لقاءات مكثفـة عقـدتها   " األخبار"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ: رام اهللا ـ أحمد شاكر 
 عمان ورام اهللا خالل األيام القليلة الماضية لم تنجح في إنهاء الخالفات بين قادة الحركـة فـي                   في" فتح"

  .شأن عقد مؤتمرها العام السادس، الذي تعول عليه قاعدتها الشعبية والتنظيمية
آمال الفتحاويين بعقد المؤتمر العام الـسادس       "وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن         

  ".ت تتالشى في ظل إصرار من قيادات كبيرة في الحركة على عدم عقده خشية على مناصبها الحاليةبدأ
تعاني من خالفات حادة حول العديد من المقترحات        "في الداخل والخارج    " فتح"وأشارت المصادر إلى أن     

ما أحدث حالة من    والقرارات التي يتخذها المسؤولون في الحركة من دون الرجوع إلى القاعدة الشعبية،             
  ".التذمر والقلق في الصف األول للحركة والصف الثاني الذي يشمل الكوادر والنشطاء

شخصيات في فتح ترغب في عقد لقاءات بينها من أجل الوصول لمقترحات تنهض             "وبينت المصادر أن    
حاولتهـا  بالواقع الصعب للحركة، لكنها تفشل في ظل تدخل شخصيات كبيرة في الـسلطة الوطنيـة وم               

  ".استقطاب أبناء فتح من خالل دفع أموال طائلة لهم في مقابل العمل لحسابات شخصية
هذه الشخصيات بدأت أخيراً بعقد لقاءات مع كوادر ونشطاء الحركة في عدد من             "وأضافت المصادر أن    

ـ                ل علـى   األقاليم في الضفة الغربية المحتلة في محاولة منها لقطع الطريق على الشخصيات التـي تعم
  ".استقطاب أبناء الحركة من خالل األموال

شخصيات في الحركة   "، أن   "األخبار"في الضفة، لـ    " فتح"وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة مقربة من        
ذات ثقل مهم، طالبت أخيراً الرئيس الفلسطيني محمود عباس باالستقالة من منصب القائد العام للحركـة                

  ".مقدرته على اتخاذ قرارات تفيد الحركة في ظل وضعها الحالي الصعبوذلك النشغاالته الكبيرة وعدم 
تعيش حالة غير مـسبوقة     " فتح"من جهته، أقر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأن حركة           

ـ . من المشاكل والخالفات الداخلية    تجري محاوالت حثيثة الحتواء الخالفـات وحـل        "،  "األخبار"وقال، ل
  ".لعالقة لضمان إجراء المؤتمر العاماإلشكاالت ا

فتح تعيش حالة مخاض وهي مرحلة مصيرية تتطلـب مـن الجميـع أن يـضعوا          "وأوضح عريقات أن    
  ".مصالحهم الشخصية جانباً للحفاظ على التنظيم محافظة كاملة
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لـى،  تستعد في هذه المرحلة لضخ دماء جديدة ضمن قيادتها وصفوفها األو          " فتح"وأكد عريقات أن حركة     
مظهراً ديموقراطياً ستحاول فتح المحافظة عليه رغم الخالف الداخلي واالنقسام السياسي بين            "معتبراً ذلك   

  ".الضفة الغربية وقطاع غزة
  ١٣/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
   تستنكران افتتاح معبد يهودي في حي الواد بجانب المسجد األقصىوحماسفتح  .٢٤

 فتح اعتصاماً بالقرب من منزل عائلة الزربا وعوض اهللا في           نظمت ":وكاالت"،  "الخليج"القدس المحتلة،   
واصـطدم   .حي الواد بجانب المسجد األقصى، لالحتجاج على افتتاح المعبد اليهودي على أرض وقـف             

نشطاء فتح مع شرطة االحتالل التي انتشرت في محيط المعبد والمنازل الفلسطينية المجـاورة، ومنعـت                
 كبيرة من الفلسطينيين إلى الموقع عن طريق نصب حواجز في أرجاء            تواصل االعتصام ووصول أعداد   

وقال الناطق باسم فتح في القدس ديمتري دلياني إن المعبد اليهودي ُأقيم على أرض وقفيـة       . البلدة القديمة 
تحديا استيطانيا جديدا للوجود الفلسطيني األصيل في قلب عاصمة الدولـة       "تعود لحمام العين، وهو يشكل      

سطينية، كما انه استفزاز لمشاعر الماليين من المسلمين في أرجاء العالم لقربه من المسجد األقـصى                الفل
  ".حركة فتح تعمل بجد الستنهاض حالة نضالية سلمية لمقاومة هذه اإلجراءات"، وأضاف "المبارك

تي يتعـرض   دليل على أن المخاطر ال    "واعتبر المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن افتتاح الكنيس           
لها المسجد األقصى تجاوزت األقوال إلى دائرة األفعال، وهو يأتي في ظل استمرار الـصمت العربـي                 

، وطالـب بوقـف     "هذه الجرائم تستدعي هبة عربية نصرة للمسجد األقـصى        "، وقال   "على هذه الجرائم  
  ".إسرائيل"المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و

، داعيـاً  "تمثل تصعيداً صهيونياً خطيراً سيكون له تبعاته الخطيـرة حماس تعتبر هذه الخطوات "وأضاف  
  ".لالنتفاض نصرة للقدس واألقصى"األمة 

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  اقتراح حماس عقد لقاء ثنائي مع فتح يختلف مع جوهر الخطة المصرية: األحمد .٢٥

البرلمانية عـزام األحمـد إن اقتـراح        قال رئيس كتلة فتح     ": أ.ب.د" يوسف كركوتي،    -دمشق، رام اهللا    
جوهر موقف حماس من    "حماس عقد لقاء ثنائي مع فتح يختلف مع جوهر الخطة المصرية، وأضاف أن              

، وأكـد أن فـتح      "الحوار يتلخص في عقد لقاء ثنائي بحضور مصري قبل عقد الحوار الوطني الـشامل             
  ".الذي يختلف مع جوهر الخطة المصرية"تدرس االقتراح 

 األحمد على انه ال يجوز إهمال رأي ومواقف الفصائل أو التنسيق معها، واالستعاضة عـن ذلـك                  وشدد
  ".لكنه أزمة وطنية شاملة تهم كل فلسطيني"بلقاء ثنائي، وأن الخالف ليس بين فتح وحماس 

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ية انتهاء والية عباس دون حل سياسي يعمق االزمة الفلسطين: الشعبية .٢٦

حذرت الجبهة الشعبية امس من أن انتهاء والية رئيس السلطة محمود عباس دون حـل               :  د ب أ   -غزة  
  ".سيدخل الوضع الفلسطيني في أزمة أعمق مما هي عليه حتى اآلن" سياسي

بغض النظر عن االجتهـادات القانونيـة      "وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول في بيان صحفي         
 الرئيس أو عدمها في تمديد الوالية فإن هذا الموضوع بالجوهر هو موضوع سياسي وبالتالي               بشأن أحقية 

  ".عالجه سيكون على طاولة الحوار الوطني الشامل
لو سلمنا جدال أن هناك إمكانية أن يتخلى الرئيس عن واليته في التاسـع مـن كـانون الثـاني                    "وأضاف

 يوما، والسؤال إذا ما انقضت هذه الفترة الزمنيـة          ٦٠دة  فسيكون البديل هو رئيس المجلس التشريعي ولم      
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ماذا سيكون حال ومستقبل الرئاسة الفلسطينية؟ ثم عدا عن ذلك وفي ظل حالة االنقسام الفلسطيني كيـف                 
  ".يمكن لنا إجراء انتخابات بنزاهة وشفافية وبدون تدخل

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  لى القانون األساسي نعتمد ع.. عباس  الجدل حول واليةنرفض: فتح .٢٧

 المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير امس في تـصريح صـحفي             قال - وكاالت   - غزة   -رام اهللا   
مكتوب إن مصطلح التمديد بذاته هو مغالطة قانونية يسوقها اإلعالم، إذ أن حركة فتح تعتمد على القانون                 

لى استمرارية والية الرئيس إلـى نهايـة        األساسي الفلسطيني والتفسيرات القانونية لذلك، والتي تنص ع       
وأضاف وعليه فان هذه القضية ليـست مثـار     .والية المجلس التشريعي الفلسطيني بحسب مواد القانون        

  .مغالطة أو حوار ألنها مشكلة مصطنعة من حركة حماس لرفع سقفها التفاوضي في حوارات القاهرة 
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  قارير التي تحدثت عن قبول الحركة تمديد والية عباس تنفي صحة التحماس .٢٨

على لسان فوزي برهوم الناطق باسمها أن تمديد والية عباس حركة حماس أكدت : غزة ـ أشرف الهور 
لجنة تدرس هذه القضية وفق القانون األساسي الفلسطيني وتحت مظلة المجلـس التـشريعي              "تحتاج إلى   

وأوضح برهوم أن وفد حركته الذي أجرى مباحثات في          ".ر الخمسة وفي إطار االتفاق على ملفات الحوا     
العاصمة المصرية القاهرة مع اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية اتفق على تـشكيل خمـس                
لجان، من ضمنها اللجنة التي ستبحث موضوع تمديد والية الـرئيس عبـاس واالنتخابـات التـشريعية                 

  .والرئاسية
وقـال ان    .لتقارير الصحافية التي تحدثت عن قبول حماس تمديد واليـة الـرئيس           ونفى برهوم صحة ا   

سيناقش ضمن خمسة ملفات سيجري االتفاق عليها رزمة واحـدة قبـل نهايـة العـام                "موضوع التمديد   
الشراكة السياسية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وإعـادة        "، موضحاً أن باقي الملفات تتمثل في        "الجاري

  ".ة األمنية، وإنهاء قضية منظمة التحرير واحترام الدستورترتيب األجهز
  ١٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  الصرامة مع المشاغبينأولمرت يدعو إلى واالعتداءات اليهودية على العرب تواصل  :عكا .٢٩

تواصلت امس ولليوم الخامس على التوالي االعتداءات اليهودية  ١٣/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط قالت
 منزال عربيا، ١١ شخصاً، واحرق خاللها ١٤ي مدينة عكا الشمالية التي أصيب خاللها على العرب ف

ودعا رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت .  شخصا٥٠ًوادت الى تهجير عائالت، واعتقال اكثر من 
في وقال اولمرت . رجال الشرطة الى اتخاذ االجراءات الالزمة التي تمنع هذه االعتداءات بشكل حاسم

 رجال الشرطة بعدم التساهل او التسامح مع المخلين إلى تعليماتي أصدرتلقد "اجتماع الحكومة امس 
اشتهرت عكا بالحياة التعاونية كمدينة  "وأضاف". بالقانون، وذلك من اجل وضع حد فوري للعنف في عكا

 من المتطرفين من لكن ثمة احساسا بان غالبية اهالي المدينة، وقعوا ضحايا فئات صغيرة. مشتركة
 ".اليهود والعرب

واقترح وزير الدفاع أيهود باراك، تقديم عروض مهرجان المسرح اآلخر في عكا كما كان مقرراً وعدم 
وكان المهرجان الذي يستقطب آالف الزوار وتشترك فيه . السماح للمتطرفين بتشويش سير الحياة العادية

 .فرق عربية قد الغي بسبب االحداث
شيخ رائد صالح، رئيس الحركة االسالمية في الداخل، قيادات يهودية متطرفة بشن حرب على واتهم ال

وقال عباس زكور، وهو نائب في البرلمان من عرب اسرائيل من عكا، انه . العرب من اجل ترحيلهم
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الع في يحاول التوسط للتوصل الى هدنة يعلن خاللها ممثلون عن السكان العرب إدانتهم لقائد السيارة الض
 .واقعة يوم الغفران

رغم خالفاتنا، فإننا اعتقدنا أننا ال يمكن قط ان نصل الى مثل هذه "وقال زكور لالذاعة االسرائيلية 
يجب ان "وتابع ". كانت هذه اياماً قليلة صعبة لليهود والعرب "وأضاف". الظروف التي نشهدها في عكا

 ".آمل ان ننجح. نجلس معاً
 اإلذاعة العبرية أن حوادث جديدة وقعت بين اليهـود          هذكرت ما ١٣/١٠/٢٠٠٨اتية   الخليج اإلمار  ونقلت

والعرب، أوقعت ثالثة جرحى نقلوا إلى المستشفى، ونقلت عن مصادر الـشرطة قولهـا إن متظـاهرين       
منزلين عربيين في حي تسكنه أغلبية يهودية شرق مدينة عكا قبيل فجر أمس، وأشـارت               " أحرقوا"يهودا  

وأكـد   .شرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق نحو مائتي يهودي حملوا الزجاجات والحجـارة           إلى أن ال  
شمعون كورين أمس، أن اليهود هم الذين ينفذون        " إسرائيل"قائد شرطة االحتالل فيما تسمى منطقة شمال        

  .أعمال شغب في مدينة عكا
 األساسية التي تقوم بأعمال شـغب       الجهة"ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني عن كورين قوله إن          

  ".هم اليهود ونحن ال نعتزم التنازل ونعلم من يقف وراء إضرام النار والتحريض
، علـى غـرار الفـيلم       "عكا تحترق "وأطلقت صحيفة هآرتس العبرية على ملف عكا في عددها عنوان           

  .، الذي يصور عنصرية البيض ضد السود"مسيسبي تحترق"األمريكي الشهير 
عكا ال تشبه البوسنة فقط، وإنما      "وكتب أن   " البوسنة الصغيرة " الصحافي جدعون ليفي عكا بأنها       ووصف

 شـقة تـسكن     ٣٢، وأشار إلى أن إحدى البنيات تضم        "تشبه نابلس أيضا، ففي كل ركن فيها يوجد حاجز        
انـب  تـسكن إلـى ج    ) العربية(عائلة سميري   " يهودية من أصل قوقازي      ٢٩فيها ثالث عائالت عربية و    

، ونقـل عـن امـرأة       "شمطوف، شموئيلوف، يعكوفوف ورحمانوف، والبوسنة هنا     ) العائالت القوقازية (
ونقلت هآرتس عن ناشـطين      ".خذوا كل العرب من هنا، إننا ال نريدهم، لقد أدخلوا القرف          "قوقازية قولها   

  .يهود وعرب في مدن مختلطة تخوفهم من انتقال المواجهات
" شرطة الـشمال  "أوساط في    أن    أسعد تلحمي  عن مراسلها الناصرة   من ١٣/١٠/٢٠٠٨ الحياة   وذكرت

أقرت بأن النواة التحريضية في عكا مصدرها مجموعات يهودية متطرفة تدعو إلى تأجيج العنـف فـي                 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن ضباط كبار في الشرطة قولهم إن المسؤولين عن التحريض على              . المدينة

المسؤولية عـن   "ل عرب في عكا، هم زمرة من اليهود المتطرفين، لكنهم أضافوا أن             العنف وحرق مناز  
  ".العنف تقع على كاهل الطرفين، اليهودي والعربي في المدينة

وأعربت هذه األوساط عن خشيتها من أن يجر تحريض جهات يهودية يمينية متطرفة ضد العرب إلـى                 
ليه نشرت الشرطة قوات إضافية في كل من يافا واللـد         اندالع أحداث مماثلة في مدن مختلطة أخرى، وع       

  .والرملة
أن ثمة أنباء في المدن المختلطة تتردد عن نشاط تقوم بـه مجموعـات              " هآرتس"في هذا السياق، أفادت     

قبـل ثالثـة    " فك االرتباط "يمينية متشددة بمشاركة مستوطنين تم إخالؤهم من قطاع غزة في إطار خطة             
. ستيطان في المدن المختلطة لمنع أي خلل في الميزان الديموغرافي في هذه المـدن             أعوام، يهدف إلى اال   

 مستوطن من اليمين المتطرف وافتتاح معهـد        ٢٠٠هذا األمر حدث في عكا، إذ تم جلب نحو          : "وتابعت
وواصلت جهات يمينية متطرفة في عكا تعميم منشورات عنصرية ضد          ". ديني يهودي متزمت في المدينة    

اليهودي ابـن ملـك،     : "عو الى مقاطعتهم تجارياً بعدم التسوق في البلدة القديمة، جاء في احدها           العرب تد 
  ".والعربي ابن كلب
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  الرئيس االسرائيلي يحذر ايران من اي هجوم مفاجئ .٣٠
حذر الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز امس المسؤولين االيرانيين من شن اي           :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
، وذلك في كلمة القاها في القدس بمناسبة ذكرى الحرب العربية االسرائيلية فـي تـشرين                هجوم مفاجئ   

بكارثـة مرعبـة    "بـدأت   " مفاجأة مطلقة "شرين االول التي شكلت     وقال بيريز ان حرب ت    ، ١٩٧٣االول  
و كلـم   ٣٠ كلم من القاهرة     ١٠١توقف الجيش االسرائيلي على بعد      .  يوما الى نصر فائق    ١٨تحولت بعد   

على عدونا الجديد المتمثل في القيادة االيرانية المتغطرسـة ، ان ال يـراهن           "واضاف بيريز    ".من دمشق 
 ١٩٧٣،، وذلك في احتفال بذكرى الجنود االسرائيليين الذين قتلوا في حرب " اجأةكثيرا على عنصر المف

 ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  أريد إنهاء المفاوضات: ليفني لـ العمل .٣١

تـسيبي ليفنـي    " كاديما" أبلغت رئيسة الحكومة اإلسرائيلية المكلفة وزعيمة حزب         : يو بي آي   -تل أبيب   
ونقـل موقـع    .  بنيتها إنهاء المفاوضات االئتالفية بحلول اليـوم       "العمل"أمس، وزراء قياديين من حزب      

إنها مـصرة علـى     : "تحدثت معهم ليفني قولهم   " العمل"االلكتروني عن وزراء من     " يديعوت أحرونوت "
وقالت الصحيفة، إن تقديرات هؤالء الوزراء تفيد بأنه سيتم التوصل          ". التوصل إلى اتفاق اليوم وبأي ثمن     

. اليوم حتى لو كان ذلك في المستوى المبدئي فقط ومـن دون تفاصـيل             " كاديما"و" العمل"إلى اتفاق بين    
  .وزير الدفاع ايهود باراك" حزب العمل"وكانت ليفني اجتمعت وقتا قصيرا أمس، مع زعيم 

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  للسلطة" إخوان مصر"ال تخشى وصول " إسرائيل" .٣٢

عن اعتقادها بأنه ليست هناك مخـاوف مـن         ) األحد(أمس  " اسرائيلية" أعربت جهات استخبارية     :أ.ب.د
وذكرت االذاعة   .على الحكم في مصر بعد انتهاء عهد الرئيس حسني مبارك         " اإلخوان المسلمين "استيالء  

عدة مداوالت أجريت مؤخراً لتقييم االوضاع في مصر حيث ذكرت التقارير االستخبارية ان             "العبرية أن   
، مضيفة أن الجهات االستخبارية     "بارك قوي ومستقر وأنه ليس مريضاً بأي مرض خطير        حكم الرئيس م  

مبارك يعمل على تعزيز مكانة نجله جمال المرشح لخالفته غير أن هنـاك             "أشارت الى أن    " االسرائيلية"
أيضاً مرشحين آخرين هما مدير المخابرات العامة الوزير عمر سليمان ووزير الـدفاع محمـد حـسين                 

  ".اويطنط
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  شاليط  اإلسرائيلي يحمل الشين بيت مسئولية اختطافالجيش .٣٣

ذكرت صحيفة هاآرتس االسـرائيلية عـن بعـض     :دمشق ـ من أيمن المهدي ـ غزة وكاالت األنباء  
الـشين  ( ي جهاز االمن الداخل   ىالقيادات في الجيش االسرائيلي أن قيادة االركان وجهت انتقادات حادة ال          

وأضافت الصحيفة أن هنـاك معلومـات اسـتخباراتية         .. في قضية اختطاف الجندي جلعاد شاليط     ) بيت
 عنـصرين مـن     ىتوافرت بعد ساعات قليلة من عملية االختطاف عن مكان وجود شاليط بعد القبض عل             

ـ             .. حركة حماس  ا حمـاس   وأكدت أن الجهاز كانت لديه معلومات مسبقة عن وقوع عملية كبيرة تقوم به
  . وقوع العمليةى إلىولكنه لم يتخذ التدابير الكافيه مما أد

 ١٣/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 
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  ةسيناريو البارد في عين الحلوتكرار  فلسطيني على رفض هناك إجماع :شاهد مؤسسة .٣٤
علقت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان على التصريحات حول التخوف من إعادة تكرار سيناريو : بيروت
األحداث المتكررة في عين " معتبرة أن . للفلسطينيين جنوبي لبنانم نهر البارد في مخيم عين الحلوةمخي

، لكنها الحظت "الحلوة تصب في هذا السياق مع غياب أي ضوابط سياسية وأمنية تحول دون استمرارها
 .تجربة عوامل تحول دون تكرار الإلى فلسطيني على رفض هذا السيناريو، مشيرة إجماعوجود 

 لواقع المخيم الذي يعيش فيه عدد كبير من المطلوبين للقضاء اللبناني أو في هذا السياق،وعرضت 
 ميشال  اللبنانياألجهزة األمنية، معتبرة أن حل هذه األزمة يكون من خالل عفو خاص يصدره الرئيس

  .سليمان، خصوصاً عن مرتكبي الجنح
 ١٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   وما تحتهااألرضن تهويد القدس يشمل ما فوق إ:  اهللا حنا محذراًعطا .٣٥

 السادس في "مؤتمر القدس" في ألقى المطران عطا اهللا حنا كلمة القدس:  محمد المكي أحمد- الدوحة 
مأساة "حذر من كما . " وما تحتهااألرضتهويد القدس يشمل ما فوق " إلى أن  ، حيث نبهالدوحة أمس

 كل الًمحم.  إلى وحدة الصف والموقف والجغرافياودعا ". وحماساالنقسام بين غزة والضفة وبين فتح
 أن مؤتمر القدس الذي يشارك فيه هيذكر إلى ذلك ومما يجدر .طرف المسؤولية التاريخية عما يجري

  القدس شخصية من رجال الدين والسياسيين من االتجاهات المختلفة، يناقش مسيرة مؤسسة١٥٠نحو 
 وتعزيز صمودها، ودرس كيفية مساعدة أهل القدس، خصوصاً دينة المقدسةمالدولية في مجال خدمة ال

  .في مجاالت الخدمات التعليمية والصحية وغيرها
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   يحول القدس إلى قفص كبير ويشتبك مع متظاهرين فلسطينييناالحتالل .٣٦

ي القدس أمس، على خلفية اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع شرطة االحتالل ف : وكاالت-  القدس المحتلة
مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمتها حركة فتح في المدينة ضد افتتاح كنيس يهودي على إحدى 

 أن الشيخ تيسير التميمي في هذا السياق، أكداألراضي الوقفية القريبة جدا من المسجد األقصى، فيما 
نة المقدسة، منتقدا عدم تحرك منظمة المؤتمر تعتمد تسجيل النقاط وتثبيت األمر الواقع في المدي" إسرائيل"

قال الناطق باسم فتح في القدس ديمتري دلياني  ومن جهته .اإلسالمي ومطالبا الجامعة العربية بالتحرك
إن المعبد اليهودي ُأقيم على أرض وقفية تعود لحمام العين، وهو يشكل تحديا استيطانيا جديدا للوجود 

  .صمة الدولة الفلسطينيةالفلسطيني األصيل في قلب عا
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   عاما٢٠ًأسرى فلسطينيون في العزل االنفرادي ألكثر من هناك : تقرير .٣٧

أكد تقرير لرابطة أطباء لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية أن سلطة سجون االحتالل  :آي.بي.يو "-نابلس 
قسما من  مبيناً أن . عاما٢٠ تزيد أحيانا على تحتجز أسرى فلسطينيين في زنازين عزل انفرادي لفترات

أمن الدولة أو أمن السجن أو أمن األسرى  األسرى يتم احتجازهم في االنفرادي ألسباب تتعلق بما يسمى
في سياق متصل،  و. بعض هؤالء يعانون من مشاكل نفسية أو اجتماعية جراء ذلكإال أنوما شابه، 

سرى أن جنود االحتالل حاولوا إعدام أسير من مخيم عسكر قرب كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن األ
يقبع حاليا في معتقل ريمون، حينما انهال الجنود بالضرب الجنوني والمبرح على أنحاء حيث نابلس 

  .جسده كافة، في محاولة لقتله بزعم أنه ضرب أحد الجنود
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ف فلسطينية تجرعن مرارة األسر بسجون االحتاللعشرة آالهناك  : حقوقيةمعطيات .٣٨

تفيد معطيات حقوقية بأن نحو عشرة آالف امرأة فلسطينية خضن : عوض الرجوب - الضفة الغربية 
تجربة االعتقال في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالل ما تبقى من األراضي الفلسطينية عام 

أما في الوقت الحاضر فتفيد معطيات .  انتفاضة األقصى، منهن نحو سبعمائة امرأة اعتقلن خالل١٩٦٧
مؤسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإلنسان بأن عدد األسيرات يبلغ سبعين امرأة، بينهن أمهات 

 منهن ة ستهناكمعطيات بأن من بين األسيرات التفيد كما . وأخريات أنجبن داخل السجن ولديهن أطفال
  .منفصلينيعتقلن مع أزواجهن في سجنين 

  ١١/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت
  
  الداخلي من خطورة استمرار تراجع االهتمام بقضية األسرى في ظل االنقسامالتحذير .٣٩

طالب مختصون وحقوقيون وباحثون في مجال األسرى وحقوق اإلنسان خالل ورشة  :عيسى سعد اهللا
تلفة بالتدخل السريع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المخأمس، عمل متخصصة نظمت في غزة 

ولفت بعض المتحدثين إلى  .إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين والعرب من سجون االحتالل اإلسرائيلي
  .أن حالة االنقسام الداخلي شجعت قوات االحتالل على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق األسرى

  ١٣/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  منذ عامين٤٨ خالل العام الحالي و٣٩ ارتفع إلى زة في غعدد قتلى األنفاق: إحصائية .٤٠

أكدت إحصائية صدرت عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان بغزة مؤخرا، أن عدد ضحايا  :محمد الجمل
 شخصاً منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى مئات ٣٩أنفاق التهريب في محافظة رفح وصل إلى 

  . شخصا٤٨ًالل عامين وصل إلى إلى أن عدد الضحايا خ فيما أشارت .الجرحى
  ١٣/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  زواج جماعي في غزة لجرحى االنتفاضةجهود إلتمام  .٤١

تنتظم في قطاع غزة جهود تقوم بها جمعيات طوعية لالهتمام بالجرحى الذين  :أحمد فياض -غزة 
في خطوة على صعيد و. أصيبوا خالل سنوات االنتفاضة، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

قد و. احتضان هؤالء الشباب بادرت جمعية التيسير للزواج إلى دعم مشروع تزويج مصابي االنتفاضة
 ة هؤالء الشبابقوبلت هذه الخطوة بترحاب كبير من قبل العرائس وذويهن، معتبرين أن مصاهر

يشار ومما . ب الفلسطينيواحتضانهم هي لمسة وفاء لجهادهم وثباتهم دفاعاً عن حياض وكرامة الشع
 أن مشروع تزويج خمسين جريحاً من ذوي حاالت البتر الجزئي والشلل النصفي والتشوهات دفعة يه،إل

واحدة بمشاركة جماهيرية وشعبية كبيرة، يعد األول من نوعه في فلسطين على طريق تأهيل الجرحى 
 أصيبوا بإعاقات ٣٥٣٠ا من بينهم  جريح٣٢٧٢٠الذين فاق عددهم مع دخول االنتفاضة عامها التاسع 

  .دائمة
  ١١/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت

 
 يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة % ٥١,٤:  فلسطينياستطالع .٤٢

أظهر استطالع للرأي، أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال، ونشرت :  سائد أبو فرحة- رام اهللا 
 إجراء انتخابات ونؤيدي، ي الضفة الغربية وقطاع غزة من الفلسطينيين ف%٥١,٤معطياته، أمس، أن 

في حين ، ٢٠١٠رئاسية وتشريعية متزامنة، لدى انتهاء والية المجلس التشريعي في كانون الثاني العام 
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وأبرز االستطالع الذي  .إجراء انتخابات رئاسية منفصلة في كانون الثاني المقبل% ٣٦,٥ أيد في المقابل
أن ، "أوسلو" عاما على توقيع اتفاقية ١٥ادس من الشهر الحالي، لمناسبة مرور نفذ بين الثاني والس

إمكانية % ٤٥,٧ االتفاق فعليا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين استبعد ونتوقعي% ٤٧,٧
سيصوتون لمحمود عباس، تاله % ٢٤,٧ فإنإجراء انتخابات رئاسية،  وتبين أنه في حال .ذلكحصول 

وفيما يتعلق بالتنظيمات  %.١٧,٣ على إسماعيل هنية، فيما حصل، %١٩,٥ تأييد، بمروان البرغوثي
من جهة و .قالوا إنهم يثقون بحماس% ١٦,٤، مقابل %٣٠,٥تحوز على ثقة السياسية، تبين أن فتح 

قالوا إنه % ٢٠,٤ أضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، مقابل  أوسلو، أن اتفاق%٤١ اعتبرأخرى 
 حل ونيديؤ% ٢٨,٦أن لوحظ  وقد .، أنه لم يقدم ولم يؤخر%٣٤,٣مصلحة الوطنية، بينما اعتبر خدم ال

في استطالع نفذه % ٢٣,٥، مما يشكل ارتفاعاً في نسبة التأييد التي بلغت الدولة الواحدة ثنائية القومية
تأييدهم % ٦٥,٢أما الموقف من قضية الالجئين، فقد بقي ثابتا حيث أكد  .المركز في نيسان الماضي

المقارنة بين أداء حكومة سالم فياض وحكومة  وعلى صعيد .لعودة كل الالجئين إلى موطنهم األصلي
هنية، أكد المستطلعون وجود تفوق ملحوظ لحكومة فياض، في مجاالت عديدة، أبرزها اإلصالح، 

 ساعدت في دفع  فياضيعتقدون أن حكومة% ٣٩,٤ حيث تبين أن .والوضع االقتصادي، وتحقيق األمن
في نيسان % ٢٩,٦ارتفعت نسبة الذين يرون أن األمن تحسن في عهد فياض من ، كما اإلصالحات

 تحسن هأن% ٣٦,٣على المستوى االقتصادي، اعتبر  و.في تشرين األول الحالي% ٣٧,٧الماضي، إلى 
 كانوا قد قالوا %٤٩,٩ علماً أنإن الوضع االقتصادي تراجع، % ٣١,٣في ظل حكومة فياض، بينما قال 

،  غزةفقط من المستطلعين في قطاع% ٨,٦وفي المقابل، قال  .في استطالع نيسان الماضيأنه تراجع 
وعلى مستوى األداء األمني،  .ن الوضع االقتصادي تراجعأ، %٧٥,٩ اعتبرإن الوضع تحسن، في حين 

بينما رأوا العكس، % ٣٩,٨، أن األمن واألمان تحسن في غزة في ظل حكومة هنية، مقابل %٤٤,١ذكر 
 تخدم مصلحة ها أنيعتقدون% ٥٧,٥بالنسبة إلى التهدئة، فإن  أما .إن الوضع لم يتغير% ١٥,٥قال 

 من سكان الضفة % ٥٦,٢ما أيده وهو  أكثر من المصلحة الفلسطينية، وتحديدا في القطاع، "إسرائيل"
 .في القطاع% ٥٩,٥و

 ١٣/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  يرصد تمسك الفلسطينيين بحق العودةفيلم وثائقي " رابحفنة ت" .٤٣

 من مدنهم ١٩٤٨فيلم وثائقي ينقل شهادات حية من الجئين فلسطينيين تشردوا بعد العام " حفنة تراب"
 دقيقة شهادات حية من جيل ٥٢تعرض المخرجة الفلسطينية ساهرة درباس على مدى  حيث .وقراهم

 ظهروي .كايتها من آبائهم وأجدادهم مع اختالف مشاعرهم وحنينهم حإلىعايش النكبة وآخرين استمعوا 
ذرة تراب منها " الذي يرفض مبادلة األولالفيلم آراء كثيرة حول الرغبة في العودة وخصوصا من الجيل 

  ".بالذهب
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
 ية المنطقة استمرار الصراع الفلسطيني االسرائيلي التحدي األهم أمام تنم: الذهبي .٤٤

افتتح رئيس الوزراء نادر الذهبي في مركز الملك حسين للمؤتمرات فـي منطقـة              :  بترا –البحر الميت   
 إذا ما أردنـا أن ال       وقال .البحر الميت امس اعمال الدورة االستثنائية للجمعية البرلمانية االورومتوسطية        

تصدى لبؤر النزاع ، بدءاً من الصراع بـين         يعزز النزاع والتنمية القاصرة بعضهما بعضاً ، فعلينا أن ن         
الفتا الى انه والول مرة منذ سـنوات ،          .إسرائيل والفلسطينيين الذي يشكل القضية الجوهرية في المنطقة       

ن هـذا التقـدم     أواكد   .بدأنا نرى تحركات متواضعة ، باتجاه تحقيق التسوية الدائمة والعادلة لهذا النزاع           
صدقاء السالم ، بما في ذلك القادة في أوروبا والـدول العربيـة الـذين حثـوا                 يعكس التزام العديد من أ    
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وهذا يؤكد مرة أخرى ، أهمية الدعم الدولي ، علـى جميـع    .الطرفين على المضي قُدماً في المفاوضات 
وشدد ان هذا األمر يحظى بأهمية أكبر اآلن من أي وقت مضى ، ذلـك أن                 .المستويات ، لعملية السالم   

وضات األصعب أمام القادة الفلسطينيين واإلسرائيليين لم تنجز بعد، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه               المفا
واضاف ان الحقيقة الماثلة للعيان هي أن النجاح علـى           .الثقة العامة بالعملية السلمية إلى أدنى مستوياتها      

 بالنزاع بصورة مباشـرة ،      طاولة المفاوضات، لم يواكبه تحسن ملموس على األرض، في حياة من يتأثر           
وما زالت   .وخاصة الفلسطينيين ، فبناء المستوطنات اإلسرائيلية مازال مستمراً على األراضي الفلسطينية          

التجمعات السكانية الفلسطينية مقّطعة األوصال بالجدران وحواجز الطرق ، التي تـشدد الخنـاق علـى                
كما أن المعاناة اإلنسانية التي يسببها العنف والحصار         .النشاط االقتصادي والروابط االجتماعية واألسرية    

 .مازالت مستمرة كحقيقة يومية لماليين الناس، من الفلسطينيين واإلسرائيليين
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
 ال بد من وضع حد فاصل لمعاناة الشعب الفلسطيني االردني رئيس مجلس النواب  .٤٥

ب نائب رئيس الجمعية البرلمانية االورومتوسطية المهنـدس        قال رئيس مجلس النوا   :  بترا –البحر الميت   
 اعمـال  وذلـك فـي  عبدالهادي المجالي في مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت امس         

ان االردنيين والفلسطينيين ومعهم سـائر شـعوب        : الدورة االستثنائية للجمعية البرلمانية االورومتوسطية    
 ودونما عناء ان كل محاوالت التطوير وبرامج التنمية واالصالح التي تستهدف            المنطقة يدركون بالفطرة  

حياتهم ال بد وان تصطدم بالواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة في ظل تعثر عملية الـسالم واسـتمرار                  
االحتالل واستفحال اسباب النزاع وبصورة تجعل من تطلعاتهم نحو حياة آمنة وكريمة ومـستقرة أسـوة                

 االرض حلما بعيد المنال في ظل هكذا واقع والذي من شأنه االسهام في تكريس العداء والتجافي                 بشعوب
وقال ال بد من وضع حد فاصل لمعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحـت االحـتالل                .والتطرف والعنف 

تها  وعاصـم  ١٩٦٧واالقرار بحقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة على ارضه التي احتلت عـام              
واكـد ان االقـرار بحقـوق الـشعب          .القدس اضافة الى حق الالجئين في العودة وفق القرار الـدولي            

الفلسطيني هو وحده الحد الفاصل بين تعثر السالم واستفحال العنف مع ما يترتب على ذلك من استشراء                 
اء واالزدهار االقتصادي   التخلف والفقر والمرض وبين انتقال المنفعة الى ميادين االنجاز والتطوير والنم          

واشار الى جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني التي كرسها لبناء حالة            .واالجتماعي وتكريس حقوق االنسان   
 .متفائلة من االمل واالنجاز لمصلحة المنطقة باسرها

 ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  جديد "نهر بارد"لن يتحّول أي مخيم لـ: سليمان .٤٦

نهر "ال سليمان الى أن أي مخيم فلسطيني في لبنان لن يتحول الى مخيم طمأن رئيس الجمهورية ميش
.  جديد، ألن المواطنين اللبنانيين والجيش اللبناني وحتى الفلسطينيين في المخيمات لن يقبلوا بذلك"بارد

وكذلك في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ودرء األخطار عنها، وفي مقدمها خطر التوطين الذي يرفضه 
ع اللبنانيين انطالقاً مما نص عليه الدستور ومن الحرص على حق الفلسطينيين في العودة الى جمي

وأوضح أن معالجة مسألة المخيمات الفلسطينية، ستتم بعد أن يتعافى الوضع الداخلي في البلد، . ديارهم
النواب لجهة إزالة حيث سيتم تنفيذ ما اتفق عليه أوالً في طاولة الحوار األولى التي انعقدت في مجلس 

المراكز الفلسطينية خارج المخيمات، وبعدها إن شاء اهللا، نعالج مسألة أمن المخيمات لما فيه مصلحة 
 . لبنان ومصلحة الفلسطينيين

 ١٣/١٠/٢٠٠٨السفير 
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  "فتح اإلسالم"توقيف خلية إرهابية مرتبطة بـ : لبنان .٤٧
فـتح  "كشف خلية إرهابية يعتقد بأنها تابعة لتنظيم        تمكن الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي من        : بيروت
، وأوقف إلى اآلن ثالثة من عناصرها متورطين في اعتداءات استهدفت الجـيش فـي العبـدة                 "اإلسالم

انه تم توقيف أفراد الخلية الثالثة، وهـم لبنانيـان           وعلمت الحياة   بعد سقوط مخيم نهر البارد،     ،وطرابلس
شتركة بين استخبارات الجيش وقوى األمن الداخلي فرع المعلومات بـدأت           وفلسطيني، في عملية أمنية م    

فجر أول من أمس وشملت مناطق في طرابلس وأطراف مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين، وكانت مـا                
زالت مستمرة ليالً في مالحقة بقية أفراد الخلية، وعلى رأسهم أحد عناصرها الرئيسيين المدعو عبدالغني               

وبحـسب المعلومـات، أدلـى الموقوفـون         .الذي تردد انه لبناني من بلدة ببنين في عكـار         علي جوهر   
) مـايو (باعترافات أولية، منها تفجيرهم مبنى في ساحة العبدة يشغله الجيش اللبناني فـي نهايـة أيـار                  
بعـض  الماضي وتبين من التحقيقات األولية ان أفراد الخلية المذكورة يتحركون ما بين مخيم البـداوي و               

 يتخذون مـن مخـيم عـين الحلـوة          "فتح اإلسالم "أحياء طرابلس ويرتبطون مباشرة بعناصر تابعين لـ        
  .لالجئين الفلسطينيين في صيدا مقراً لهم

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
 وسعد نحو إطالق موقف حازم  تأجيل انتشار القوة األمنية أسبوعاً في عين الحلوة .٤٨

المنية المشتركة في مخيم عين الحلوة، وذلك خالفا لكل التوقعات، لم تنتشر القوة ا:  محمد صالح- صيدا
بالرغم من الموعد الذي اعطاه رئيس لجنة الطوارئ الفلسطينية اللواء كمال مدحت من دارة الوزيرة 

 سيكون موعد تجميع الماضيبهية الحريري نهار الجمعة الماضي، والذي لفت فيه الى ان نهار السبت 
 من مصادر "السفير"وعلمت  .هيدا النتشارها في المخيم وبمن حضر من الفصائلالقوة االمنية تم

صيداوية مطلعة ان رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد بصدد اتخاذ موقف حازم 
واكدت المصادر ان سعد ابلغ عددا من المعنيين الفلسطينيين في المخيم . مما يجري في مخيم عين الحلوة

ستياءه الشديد مما يحصل في المخيم ومن طريقة المعالجة وان خشيته نابعة من حرصه على الشعب ا
ولفتت . والقضية الفلسطينية وانعكاس ما يحصل في المخيم على مدينة صيدا نفسها وعلى محيطها

جماع المصادر الى ان الموقف الذي سيتخذه النائب سعد تجاه ما يحصل في المخيم سيكون معبرا عن اال
بدوره اعرب رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري عن أسفه للحوادث التي تقع  . الصيداوي

نعتبر انه يجب أن "في المخيم، بين الحين واآلخر، مشددا على انها تأتي في سياق خروقات تحدث فيه، و
رد مناسب على هذه يكون هنالك جدية أكثر في التعاطي مع هذه الخروقات، ونأمل أن يكون هناك 

الخروقات وعلى محاوالت تعطيل القوة األمنية المشتركة، والتي نتمنى لها النجاح في مهمتها وأن تنطلق 
بجدية من أجل بسط األمن في المخيم والعمل على إراحة أهلنا من المعاناة اليومية جراء عدم استتباب 

 مناطق محظورة في كافة أنحاء المخيم، الوضع األمني فيه، بحيث ال تكون هناك مربعات أمنية أو
 . واصفا الوضع في بالحساس جدا وبالدقيق للغاية

 ١٣/١٠/٢٠٠٨السفير  
   
  تعتبر مطالب اطالق شاليت مبالغاً فيها" إسرائيل"سليمان يلتقي غلعاد وديكل و: القاهرة .٤٩

ان مستشار وزير استقبل رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليم:  جيهان الحسيني- القاهرة 
وقال مصدر . الدفاع اإلسرائيلي عاموس غلعاد ومسؤول ملف األسرى عوفر ديكل، في القاهرة أمس

مصري موثوق، إن المحادثات تناولت القضايا المختلفة، خصوصاً العالق منها، وأيضاً عمليات التهريب 
سطينيين في مقابل اإلفراج عن التي تجري عبر األنفاق، وتنظيم الحدود، والوساطة المصرية إلطالق فل

ترى أن حركة " إسرائيل: ""وعن أسباب عدم إحراز تقدم في هذا الملف، قال المصدر. غلعاد شاليت



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ١٢٢٥:         العدد         ١٣/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

حماس رفعت سقف مطالبها في خصوص أعداد ونوعية المعتقلين الذين تطالب باإلفراج عنهم، وكل 
" إسرائيل"الصفقة التي أبرمتها "أى أن ور". طرف متمسك بمواقفه وال يبدي استعدادا معقوالً أو مرونة

مع حزب اهللا وإطالق أسرى لبنانيين ملوثة أياديهم بالدماء وفقا للمفاهيم اإلسرائيلية، وعلى رأسهم عميد 
من جانب آخر : "، مضيفا"األسرى سمير القنطار، جعلت حماس تتشبث بموقفها وترفع من سقف مطالبها

الحكومة اإلسرائيلية في الشارع واألوساط المختلفة بسبب هذه االنتقادات الحادة التي تعرضت لها 
الصفقة، جعلت المسؤولين اإلسرائيليين يتوجسون في مواقفهم تجاه هذه الصفقة، خصوصاً أن إفراجهم 

وعما إذا كان تم بحث مسألة تشغيل ". عن أسرى لحركة وفتح اخيرا سبب لهم أيضاً إشكاالت وانتقادات
هذه المسألة ال تبحث حاليا ألن : "ء سليمان المسؤولين اإلسرائيليين، قال المصدرمعبر رفح خالل لقا

معبر رفح مرتبط أوالً بتحقيق مصالحة وإطار اتفاق إليجاد حل نهائي له، وحتى يحين ذلك الوقت فإن 
  ".٢٠٠٥تشغيل المعبر يخضع للبروتوكول الدولي لتشغيل المعابر الذي وقع عام 

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
      القدس يبدأ أعماله بالدعوة لتحرير المقدسات مؤتمر .٥٠

دعا المشاركون في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر السادس للقدس القوى الشعبية : محمد أعماري -الدوحة 
واألنظمة الرسمية في الدول العربية واإلسالمية، إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ مدينة القدس المحتلة 

وأكد المتحدثون الذين تناوبوا  .ف في وجه مخططات التهويد والتدمير التي تتعرض لهاومقدساتها والوقو
على منصة المؤتمر الذي بدأ أعماله األحد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن األمة العربية اإلسالمية ما 

ر فلسطين تزال لديها المقومات والقدرات التي تمكّنها من الوقوف في وجه االحتالل اإلسرائيلي وتحري
وأكد رئيس مؤسسة القدس العالمية ورئيس االتحاد  .والقدس إذا توحدت جهودها وتركت جانبا خالفاتها

جبهة "العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي أن العرب والمسلمين يقفون في قضية القدس 
 .رير القدس وفلسطين، مضيفا أن أمة المليار ونصف المليار مسلم لن تعجز عن تح"واحدة متراصة

: وبدوره حذر المنسق العام للمؤتمر القومي اإلسالمي منير شفيق في كلمة باسم المؤتمرات الثالث
القومي اإلسالمي والقومي العربي ومؤتمر األحزاب العربية، من أن القضية الفلسطينية تمر اآلن بأخطر 

وشدد شفيق على أن  ".وقضايا أخرىحدثت فيها تنازالت خطيرة في حق العودة واألرض "مراحلها و
، "من شأنه أن يصفي القضية الفلسطينية"التنازل عن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم 

مضيفا أن القدس كلها وليس جزءا منها حق ال تنازل عنه، وأن القدس والمسجد األقصى أيضا غير 
لجمهورية اإليرانية الدكتور علي أكبر واليتي فدعا إلى أما مستشار مرشد ا .قابلين للتقسيم أو المساومة

مواجهة إجراءات التهويد ومنع انتهاك حرمة "وحدة المسلمين من أجل الدفاع عن القدس الشريف و
 .الدينية هناك" المقدسات

 ١٢/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت
  
 رابطة العالم اإلسالمي تستنكر عمليات تهويد القدس .٥١

استنكرت األمانة العامة لرابطة العالم :  الوكاالت– خالد الرحيلي - تلة مكة المكرمة، القدس المح
اإلسالمي استمرار السلطات اإلسرائيلية في تهويد مدينة القدس وإجراء التغييرات حول المسجد األقصى 
وإزالة المعالم اإلسالمية وإنشاء الطرق واألنفاق حول المسجد األقصى والحفر تحت أساساته وبناء كنيس 
يهودي مطّل عليه مما يخالف القرارات التي أصدرتها هيئة األمم المتحدة والتي تقضي بمنع إي إجراء 

 جاء ذلك في .يغير معالم مدينة القدس العربية ومنع الحفر تحت المسجد األقصى أو البناء في محيطه
المملكة العربية السعودية بيان أصدره األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي وعضو هيئة كبار العلماء في 

 وأهاب الدكتور التركي بحكومات الدول اإلسالمية وجامعة .الدكتور عبداهللا بن عبد المحسن التركي
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الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي لبذل الجهود العاجلة لمنع افتتاح هذا الكنيس الذي اكتمل بناؤه 
ي أصدرها مجلس األمن الدولي والجمعية العامة للهيئة والتي ودعا هيئة األمم المتحدة لتنفيذ القرارات الت

تتعلق بالواجب الدولي في حماية المسجد األقصى ومنع االستيالء على أراضيه وأوقافه والبناء في 
  .محيطه

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
        دوالر لفائدة القدس في حفل تبرعات بالدوحةمليون ١٦ .٥٢

 مليون دوالر ١٦أكثر من (رجال دولة بأكثر من ستين مليون ريال قطري تبرع مستثمرون وسياسيون و
في حفل نظمته بالعاصمة القطرية الدوحة جمعية الشيخ عيد الخيرية بالتعاون مع مؤسسة القدس ) أميركي
وأعلن المنظمون أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تبرع لفائدة القدس الشريف بعشرة  .الدولية
كما تبرعت عدة جمعيات وهيئات وكذا أشخاص )  ألف دوالر٧٠٠حوالي مليونين و(ن ريال قطري ماليي

وقرر مجموعة من التجار حضروا األمسية الخيرية، التي  .من عدة دول عربية وإسالمية بمبالغ متباينة
لمشاريع أقيمت ليلة األحد، إنشاء مشروع استثماري قيمته أربعة ماليين دوالر، يعود ريعه لصالح ا

وقد عرضت في األمسية الخيرية  .اإلنمائية التي تنوي مؤسسة القدس العالمية إنشاءها بالمدينة المحتلة
أشرطة وثائقية تظهر واقع المقدسات الدينية والصحة والتعليم واإلسكان في القدس، وتم اإلعالن عن 

  .ة لتهويدهامشاريع تستهدف النهوض بهذه القطاعات ومواجهة المخططات اإلسرائيلي
  ١٣/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت

  
   مصري إلقامة منطقة تجارة حرة على حدود غزةمخطط .٥٣

ويتضمن . تعتزم مصر إقامة مناطق للتجارة الحرة والخدمات الدولية على حدودها مع غزة: لندن، غزة
يدية المخطط اضافة الى مناطق للتجارة الحرة، خدمات دولية والخدمات الصناعية ومحطات للسكك الحد

ومواقف للسيارات لخدمة العابرين من وإلى قطاع غزة، وخدمات رجال األعمال إضافة إلى إقامة مناطق 
وعرض الدكتور هشام رجب، المشرف على تخطيط مدينة رفح الحدودية . تخصصية منها ميناء للصيد

سيناء، محمد عبد المصرية المتاخمة لقطاع غزة، أمس، المخطط العام الجديد للمدينة على محافظ شمال 
ونقل عن رجب القول أثناء عرضه لمشروع المخطط العمراني لمدينة رفح حتى عام . الفضيل شوشة

 الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني باإلسماعيلية، إن المدينة تتميز بوجود موارد اقتصادية ٢٠٢٧
لزراعي، إلى جانب وجود أيد عاملة متعددة ومساحات زراعية واسعة تؤهلها إلقامة مشروع للتصنيع ا

وكشفت الدراسات . لها خبرات في الزراعة رغم أنه ال توجد كيانات اقتصادية كبيرة وإنما جميعها فردية
التي قام بها جهاز التخطيط العمراني لمدينة رفح عن وجود مجموعة من المخاطر في مقدمتها إلقاء 

فلسطيني والتأثير على أنشطة البحر من جانب الصرف الصحي في البحر المتوسط من الجانب ال
، مما أدى إلى عدم وجود أنشطة للسياحة أو الصيد بالمنطقة باإلضافة إلى هجرة الكفاءات "إسرائيل"

 .ورؤوس األموال إلى الخارج
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  الممارسات اإلسرائيلية العدوانية بحق المقدسات اإلسالمية يدين األزهر .٥٤

اجتمع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع قاضي :  وكاالت-المحتلة، القاهرة القدس 
وذكر بيان . قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي والشيخ محمد أبو سنينة مفتش المحاكم الشرعية والقدس

والعمل ) القدس(بها للجامعة أن اللقاء تناول اإلجراءات اإلسرائيلية المستمرة لتقليص عدد الفلسطينيين 
من جهته، دان شيخ األزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي . على زيادة اليهود في القدس الشرقية
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الممارسات اإلسرائيلية العدوانية بحق المقدسات اإلسالمية وخاصة المسجد األقصى، ومن المنتظر أن 
ار فتوى حول األوضاع في القدس يعقد مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر خالل أيام اجتماعا طارئا إلصد

  .وكيفية التصدي لها
  ١٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

   
  يستحقون الدعم والمساندةوالفلسطينيون " اسرائيل "رئيس البرلمان االوروبي .٥٥

هـانس  "قال رئيس الجمعية البرلمانية االورومتوسطية رئيس البرلمان االوروبـي          :  بترا –البحر الميت   
 اعمال الـدورة     وذلك في  مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت امس        في  " غرت بوترينغ 

 يعتبر بالنسبة للبحر المتوسـط عامـا        ٢٠٠٨ان عام   :  قال االستثنائية للجمعية البرلمانية االورومتوسطية   
ياسية مميزا بالمبادرات والجهود المبذولة لتمهيد الطريق الحداث تطورات جديدة اضافة الى االحداث الس            

المحلية مثل التغيرات القادمة التي ستحدث في القيادة االسرائيلية وفي الواليات المتحدة االمريكية والتـي               
تمثل خلطا لالوراق خاصة فيما يتعلق بالصراع في الشرق االوسط وتوفر لنا خيـارات جديـدة بـنفس                  

بوليس عـاد الفلـسطينيون     واشار بوترينغ الى انـه منـذ مـؤتمر انـا           .الوقت تمثل لنا تحديات جديدة    
واالسرائيليون مجددا الى المحادثات على الرغم من الظروف السيئة واالنتكاسات التي حـدثت اال انهـم                
تمكنوا من دفع المفاوضات قدما وبهذا يستحقون الشكر والدعم والمساندة لزيادة تقدمهم الفعلي فـي ظـل        

ي بدأت في انابوليس يجب ان ال تتوقـف تحـت اي            الظروف التي تتم بها وبهذا يتضح لنا ان العملية الت         
 .ظرف

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 
 
  تحقيق المصالحة بين الفصائلألجل  بدور مصر شيد األورومتوسطي يالبرلمان .٥٦

أقرت اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية االورومتوسـطية عـدة مقترحـات            : أحمد عامر  -البحر الميت 
ومبادرة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بجعل جمعيـة        ، وسطبخصوص عملية السالم في الشرق األ     

ـ     وذلك تمهيدا لرفعها إلي مكتب     . االتحاد من أجل المتوسط    البرلمان األورومتوسطي الذراع التشريعية ل
وأكد المتحدثون أهمية اعتبار عملية السالم خيارا استراتيجيا ال مفر           .الجمعية البرلمانية االورومتوسطية  

 يترتب عليه التوصل إلي سالم حقيقي ملموس قبل نهاية العام بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة                منه والذي 
وأشاد المشاركون بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر والرئيس         .وعاصمتها القدس إلي جانب دولة اسرائيل     

لفلسطينية المتناحرة  مبارك من أجل احالل التهدئة في األراضي المحتلة وتحقيق المصالحة بين الفصائل ا            
، كما ناقشوا أهمية استمرار الدول المانحة في تقديم مساعداتها لتهيئة الظروف فـي مختلـف المجـاالت                

وضرورة شجب كل العراقيل والمعوقات التـي       ، وتوفير األجواء السلمية في المنطقة    ، خاصة االقتصادية 
تهديد أمن وسالمة المواطنين المدنيين     تقف ضد حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وكل ما من شأنه            

  .في فلسطين واسرائيل وازالة العوائق التي تحد من حرية حركة الفلسطينيين
  ١٣/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
   بليونا٥٠ًخسائر االستثمارات األجنبية في أميركا تريليون دوالر والعربية  .٥٧

نبية الموظفة في الواليات المتحدة على انكشفت االستثمارات العربية واألج:  محمد خالد- واشنطن 
، التي أحالت الرهن )قبل خسائر األسبوع األخير(خسائر جسيمة لحقت بها بسبب مغامرة وول ستريت 

 أفاد مجلس االحتياط الفيديرالي أن خسائر االستثمارات األجنبية في أسواق  وقد.العقاري إلى مستنقع
الماضي بعدما ) يونيو(منذ بداية األزمة وحتى نهاية حزيران  بليون دوالر ٤٠٠المال األميركية ناهزت 

 تريليون ٢,٤٢٥ إلى ٢٠٠٧ تريليون دوالر في الفصل الثالث من ٢,٨٢٦انخفض حجمها اإلجمالي من 
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ومع استمرار انهيار المؤشرات األميركية قفزت هذه الخسائر إلى أكثر . نهاية الفصل الثاني من هذا العام
الماضي، ) سبتمبر(تجاوزت حصة االستثمارات العربية منها حتى إقفال آخر أيلول من تريليون دوالر 

رفعت رصيدها من األصول األجنبية هذا العام إلى قد دول مجلس التعاون الخليجي  وكانت . بليونا٥٠ً
 بليوناً في أسواق االستثمار العالمية في ٥٣٠تريليوني دوالر وضخت، بحسب معهد التمويل الدولي، 

وفي بيانات وزارتي الخزانة والعمل بلغت .  بليون منها في أميركا٣٠٠سنوات الخمس األخيرة، وظفت ال
 ٣٠٨( بليوناً عشية األزمة المالية، شكل معظمها ٣٢٢االستثمارات العربية في األصول المالية األميركية 

والمغرب )  بليونا١١ً( مصر استثمارات سعودية وخليجية بينما تشكل البقية استثمارات من) باليين دوالر
  .واألردن ولبنان وتونس)  بليون١,٣(

  ١٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
 "إسرائيل"ـنحترم أي خيار ديمقراطي حتى االعتراف ب: أبو مرزوق .٥٨

فـي حـوار     نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق،    أكد:  سمير السيد  -القاهرة  
رم أي خيار ديمقراطي يختاره الشعب الفلسطيني حتى لـو كـان            ستحت" حماس"، أن   "الجريدة"خاص مع   

  : وفي ما يلي نص الحوار. االعتراف بإسرائيل
أكثر من مرة في نوايا مصر تجاه الحوار الجاري فـي القـاهرة إلنجـاز               " حماس"شككت قيادات في     ●

ومة أميركياً لتوفير   المصالحة، بل وصل األمر إلى حد اتهامها صراحة بأنها تدعم أجندة غير وطنية مدع             
، هل تغير موقـف     "حماس"وإقصاء  ) أبو مازن (غطاء سياسي يسمح بتمديد والية الرئيس محمود عباس         

  الحركة بعد لقاء الوزير عمر سليمان؟
 في الحقيقة جئنا إلى القاهرة وفي جعبتنا أسئلة وتخمينات بشأن حقيقة الهدف من لقاءات الفصائل فـي                  -

 الحركة مع الوزير عمر سليمان برهن لنا على أن هذه الـشكوك ال عالقـة لهـا                  القاهرة، لكن لقاء وفد   
  .بطبيعة الموقف المصري

  كيف تصف أجواء اللقاء مع الوزير عمر سليمان؟ ●
في القـاهرة لمباشـرة المـصالحة    " حماس" على الرغم من أن الدعوة المصرية الكريمة للقاء وفد من          -

قاء كان مثمراً وإيجابياً للغاية وتناول جميع القضايا المطروحـة علـى            الفلسطينية جاءت متأخرة، فإن الل    
  .طاولة الحوار بصراحة كبيرة

  وماذا عن نتائج اللقاء؟ ●
 لقد تم توافق شبه تام مع الرؤية المصرية حول الخطوط الخمسة الرئيسية المعروضة علـى الطاولـة                  -

النتخابات، ومنظمة التحرير، وعودة األوضاع إلى      الحكومة، واألجهزة األمنية، وا   : وآليات تنفيذها، وهي  
  .٢٠٠٧ يونيو ١٤ما كانت عليه قبل تاريخ االنقسام في 

  مع سليمان أطلق قطار المصالحة؟" حماس"هل نستطيع القول إن لقاء  ●
 سجل لقاؤنا مع الوزير سليمان تقدماً واضحاً وملموساً على طريق التوافق الفلسطيني، وأعطى واقعـاً                -

  .اً لعله يفتح الباب واسعاً إلنهاء حال االنقسامجديد
أن االتفاق مع المسؤولين المصريين على تشكيل لجان لمباشرة المصالحة          " فتح"رأت قيادات في حركة      ●

للتسويف، في حين رآه اخرون محاولة للتغطية على فـشل الحـوار، فمـا              " حماس"هو محاولة من قبل     
  قولكم؟

  :رؤية المصرية التي استمعنا إليها خالل اللقاء وهي تقوم على التالي تشكيل اللجان كان ضمن ال-
 االتفاق على ورقة مبادئ شاملة تضم رزمة العناوين الرئيسية وتشكيل لجـان لمعالجـة الملفـات                 -أوالً

، علـى أن تكـون مهمتهـا        "حماس"و" فتح"الخمسة األساسية تضم خبراء مصريين وعرباً وعناصر من         
  .م االتفاق عليها لمباشرة تنفيذها على األرضدراسة التفاصيل ث
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 االتفاق على إعطاء هذه اللجان وقتاً كافياً للدراسة وتنفيذ االتفاق، ألنه ال يمكن حل كل التعقيدات                 -ثانياً  
لجهـة تجاهلـه    " مكـة "التي أفرزها االنقسام خالل أيام أو أسابيع، ولتفادي الفشل الذي واجهـه اتفـاق               

  .لى مقتلهالتفاصيل، ما أدى إ
التي أبداها وفد الحركة حيال تمديد والية الرئيس عباس في إطـار رزمـة شـاملة                " المرونة"عكست   ●

 يناير المقبل موعد    ٨تنتهي في   " أبو مازن "من أن والية    " الثابتة"القانونية  " حماس"للحل، تناقضاً مع رؤية     
  االستحقاق الرئاسي، ماذا تقولون؟

دد بين الموقف القانوني للحركة من االنتخابات، وبين الموقف السياسي الذي            البد أن نميز في هذا الص      -
يأتي في إطار الحرص على التوصل إلى اتفاق ينهي حال االنقسام، أما عن الموقف القانوني فهو يـستند                  

ـ             ه إلى ضرورة احترام المواعيد الدستورية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للقانون األساسي، وعلي
فإن أي اتفاق سياسي تتوصل إليه اللجنة المشكلة لدراسة ملف االنتخابات سوف يعرض علـى المجلـس                 

  .التشريعي وإقراره وتعديل القانون األساسي، إذا تطلب األمر ذلك
أي شروط لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم االتفاق عليها مع المـسؤولين             " حماس"هل وضعت    ●

  وى وحجم تمثيل الحركة فيها؟المصريين، لجهة مست
  . ال شروط مسبقة لتشكيل هذه الحكومة، واألمر متروك لقرار اللجنة التي ستشكل في هذا الشأن-
تنازالت للتوفيق بين برنامجها الـسياسي وبرنـامج منظمـة التحريـر،            " حماس"إلى أي مدي ستقدم      ●

ة على طاولـة الحـوار الموسـع        خصوصا أن الحركة تصر على حسم ملف إعادة بناء وتفعيل المنظم          
  المزمع عقده الشهر المقبل؟

من الناحية الهيكلية واإلدارية فإن المنظمة فاقدة للتمثيل الفلسطيني الحقيقي بالنظر إلى اسـتبعاده قـوى                
سياسية فاعلة ومؤثرة في الساحة الفلسطينية، ويكفي أن نعلم أن أكثر من ثلث أعضاء المنظمة، إما غير                 

ى أو مقعد ألسباب مرضية، وفي هذا السياق لم يجتمع المجلس الوطني للمنظمة منذ أكثر               شرعي أو متوف  
من خمس سنوات، أما على صعيد البرنامج السياسي، فهناك جدل وخالفات قانونية فـي شـأن شـرعية            

 عليـه   وافقت" أوسلو"، فبرنامج   "تلبيس"التعديل األخير لميثاق المنظمة، الحقيقة أن البرنامج السياسي فيه          
جهات متعددة، لكنه لم يحظ بموافقة المنظمة، نستطيع أن نقول إنه ال يوجد برنامج سياسي للمنظمة، لذلك                 
فهي بحاجة إلى إعادة بناء حقيقي يستوعب كل المنظمات والقوى الفلسطينية على أسس ديمقراطية تسمح               

ذا المجلـس وضـع البرنـامج       بانتخاب مجلس وطني يمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني، وبعدها يباشر ه          
  .السياسي الذي يمثل الشعب

  وفي حال إنحاز المجلس المنتخب إلى خيار االعتراف بإسرائيل؟ ●
  .ستحترم أي خيار ديمقراطي حتى لو كان االعتراف بإسرائيل" حماس "-
  هل ترى أن األجواء اإلقليمية والدولية مواتية إلنجاز المصالحة؟ ●
 أشهر، فهناك تغيير في التوجهـات     ٦يمية والدولية لم تعد كما كانت عليه قبل          ال شك أن الظروف اإلقل     -

السياسية للرباعية الدولية واإلدارة األميركية حيال المصالحة الفلسطينية، وقد أثبتت رهانات روسيا بشأن             
 واآلن  صحتها، ومن قبل نصحت موسكو الرباعية الدولية باحترام نتائج االنتخابات الفلـسطينية،           " حماس"

تفتحان خطوط اتـصال    " حماس"نجد أن فرنسا وألمانيا اللتين كانتا أكثر تشدداً من الواليات المتحدة تجاه             
من ليس معـي فهـو      "مع الحركة، أضف إلى ذلك أن السياسة األميركية نحو الشرق األوسط على قاعدة              

في " طالبان"تح حوار مع حركة     قد تغيرت وأثبتت فشلها، واآلن نسمع أن الواليات المتحدة تريد ف          " ضدي
  .أفغانستان

 يونيو  ١٤اتفقتم مع المسؤولين المصريين على عودة األوضاع إلى ما كانت عليه في قطاع غزة قبل                 ●
  ، هل يعني ذلك إعادة مجمل االوضاع عموماً؟٢٠٠٧



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٢٢٥:         العدد         ١٣/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

 الغربيـة    عودة األوضاع إلى ما كانت عليه تعني فقط عودة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الـضفة               -
وقطاع غزة، لكنها ال تعني مثالً عودة المحاصصة األمنية، وال رؤساء األجهزة األمنيـة الـسابقين، وال                 

  . عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية
، "حمـاس "البعض في مصر لديه هواجس من دور إيراني على الحدود المصرية مع قطاع غزة عبر                 ●

  ماذا تعلقون؟ 
ألطراف معرفة بقطاع غزة هو جهاز األمن المصري، ولم أسمع من االخوة في مصر أي كالم                 أكثر ا  -

  .على الحدود المصرية" حماس"يشير إلى دور إيراني عبر 
  بتجميد المفاوضات حول صفقة شاليط، ماذا تردون؟" حماس"إسرائيل تتهم  ●

لي عما اتفق عليه قبل أكثـر       السبب الرئيسي في توقف صفقة تبادل األسرى هو التراجع اإلسرائي          - 
أسماء " حماس" أسير فلسطيني، تحدد     ١٠٠٠من عام برعاية مصرية بإطالق سراح شاليط مقابل         

ـ     ٤٥٠  اآلخرين، على أن يوافق كال الطرفين علـى قائمـة           ٥٥٠ منهم وتحدد إسرائيل أسماء ال
نية في مـا يتعلـق      واآلن توجد تفاصيل ف   . اآلخر، وقد توقفنا حتى يلتزموا بمضمون هذه االتفاق       

  .بشروط إسرائيل فيمن سيفرج عنهم، في النهاية نحن ملتزمون بكلمتنا
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
 السلطة الفلسطينية والمهام األمنية .٥٩

  ياسر سعد
 من عناصر حركة حماس لدى مداهمتها لمخبئ،        ١١أعلنت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال        

وقال رمضان عوض، مدير شـرطة الخليـل، إن       . يستخدم لصنع القنابل في مدينة الخليل     ادعت أنه كان    
 كيلوغرامـا مـن     ١٠٠عملية المداهمة جزء من حملة لفرض القانون، وإن الغارة أسفرت عن مصادرة             

كان هذا المصنع يعـد القنابـل       : "المتفجرات، إلى جانب كميات من األسلحة والذخيرة، وأضاف عوض        
، غير أن مسئوال من حماس في الخليل نفى أن تكـون            " ضدنا وضد إرادة الشعب الفلسطيني     الستخدامها

 . لحركته أي عالقة بالمبنى المستهدف
من جهة أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت منذ أيام عن مسؤول أمني فلسطيني رفيع المـستوى،                

لسماح لها بنشر قوات أمنية في الخليل       قوله إن إسرائيل وافقت على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية، ل          
 . لكبح نفوذ حركة حماس المتصاعد في المدينة

 رجل أمن في الخليـل، غيـر أن إسـرائيل           ١٠٠٠وأضافت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية طلبت نشر        
 من حرس الرئاسة الفلسطينية وعدد مماثل من قوات الشرطة، في حين            ٢٥٠وافقت حتى اآلن على نشر      

وقالت الـصحيفة اإلسـرائيلية إن      .  آخرين من قوات األمن الوطني للمدينة      ٥٠٠سلطة بإدخال   ترغب ال 
كما تمت مناقـشته خـالل اجتمـاع     ، السلطة تقدمت بطلبها من خالل قنوات دبلوماسية غربية في القدس         

رئيس الوزراء الفلسطيني مع الجنرال جيمس جونز الموفد األميركي الخاص لشؤون األمن في الـشرق               
وذكرت الصحيفة أن مهمة هذه القوة ستكون مكافحة الجهود السياسية المكثفة لحماس في المدينة              . األوسط

 . والتي تصاعدت وتيرتها مع قرب انتهاء فترة والية الرئيس عباس
فهل ثمة عالقة بين تقرير الصحيفة اإلسرائيلية وإعالن السلطة الفلسطينية عن مداهمة مـصنع مزعـوم                

لخليل؟؟ وهل هي محاولة من السلطة إلثبات جدارتها ويقظتها لحماية االحتالل ومـستوطنيه             للقنابل في ا  
 وبالتالي الحصول على اإلذن اإلسرائيلي بدخول المزيد من القوات للخليل؟؟ 

من المؤسف والمؤلم، أن السلطة الفلسطينية، التي أخفقت تماما في خيارها التفاوضي، وفشلت رهاناتهـا               
ألمريكية، ما عادت ترى لنفسها من دور سوى مالحقة المقاومين بحجة اإليفاء بالتزاماتهـا              على الوعود ا  

 . األمنية دون أن تنتظر من الجانب اإلسرائيلي اإليفاء بالتزاماته على محدوديتها
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وفي الوقت الذي لم نسمع فيه احتجاجا ولو دبلوماسيا من السلطة أو اعتراضا علـى اإلدارة األمريكيـة                  
لها بوعودها حول الدولة الفلسطينية، بل وحتى بدعمها الموقف اإلسرائيلي فيما يتعلـق بـالتحرك               إلخال

العربي األخير بشأن المستوطنات في األمم المتحدة، نجد أن اللغة النارية للسلطة لفلـسطينية والمواقـف                
عزام األحمد، رئـيس    فهذا  . الحازمة والصارمة ال تبرز إال عندما يتعلق األمر بحماس والمصالحة معها          

بالمراوغة وتعطيل الخطة   " الخارجة عن القانون  "وفد حركة فتح إلى حوارات القاهرة، يتهم حركة حماس          
، "التكنـوقراط "المصرية للمصالحة الفلسطينية، وأن قبولها االقتراح المصري بتشكيل حكومة وحدة مـن             

 . ى القطاعيهدف فقط إلى كسب مزيد من الوقت حتى ترسخ حماس سيطرتها عل
لو افترضنا أن السلطة الفلسطينية نجحت، وبدعم دولي وإسرائيلي، في إنهاء غريمتها حمـاس بـالقوة،                

 فماذا ستكون مهمتها بعد ذلك؟؟ 
  ١٢/١٠/٢٠٠٨مجلة العصر 

  
  مباراة في التطرف المتصاعد .٦٠

  بالل الحسن
 الكبرى، أرض "يلإسرائ"إيهود أولمرت زعيم إسرائيلي متطرف، كان يؤمن طوال حياته بأرض 

 الذي خاضه ضده الرئيس محمود عباس، تأثر "االشتباك السياسي"وهو من خالل .  التوراتية"إسرائيل"
بأقواله وشروحه وحججه، حسب قول صحيفة إسرائيلية، حتى أنه أعلن رسمياً أنه لم يعد يؤمن بما آمن 

 "فخيمة"وقال بواقعية . ف مستحيل إن أرض إسرائيل الكبرى هد"بعظمة لسانه"قال . به أربعين عاماً
وهكذا بدأ أولمرت حياته السياسية متطرفاً وانتهى . يجب أن نعترف بجيراننا وأن نقتسم األرض معهم

 .معتدالً
  .هكذا تقول التحليالت الصحافية، والبعض منها بقلم كتاب عرب مرموقين

. ه السياسية متطرفاً وأنهاها متطرفاًولكن ما هي الحقيقة في هذا الموقف؟ الحقيقة أن أولمرت بدأ حيات
، "أرض إسرائيل التوراتية"، و"أرض إسرائيل الكاملة"، و"أرض إسرائيل الكبرى"فهو كان يتطلع إلى 

وباألرقام نقول إنه بدأ حياته السياسية متطرفاً مطالباً بمائة . وانتهى داعياً إلى اقتسامها مع الفلسطينيين
ومسؤولية ! فيا لروعة هذا االعتدال.  مطالباً بتسعين بالمائة فقط"عتدالًم"بالمائة من األرض، وانتهى 

الكرم العربي اآلن أن نكافئ أولمرت على اعتداله، وربما يستحق منا أن نتنازل له عن خمسة أخرى 
ولكننا، وبكل أسف، لن نستطيع مكافأته على كرمه، فهو لم يعد رئيساً . بالمائة، لنكسب صداقته إلى األبد

  . المفاوض"إسرائيل"لوزراء، ولم يعد رجل ل
امرأة .  اإلسرائيلي"الموساد"بديل أولمرت في السياسية اإلسرائيلية هي تسيبي ليفني، القادمة إلينا من 

االشتباك "وال ندري هنا كيف سيستطيع . توصف في الصحف اإلسرائيلية بأنها أشد تطرفاً من أولمرت
وهذا التحول من وحش إلى مالك . ن يحولها من وحش إلى مالك أن يخفف من غلوائها، وأ"السياسي

ليس بالغة لفظية، بل هو حقيقة، فتسيبي ليفني قادمة إلينا من عالم عائلتها، أباً وأماً، اللذين كانا مسؤولين 
وتلك المنظمات التي ارتكبت مجزرة . قياديين في منظمات حزب حيروت اإلرهابية بقيادة مناحيم بيغن

 حيث كانت عضواً "الموساد"وتسيبي ليفني قادمة إلينا من عالم . "إسرائيل"ن مثالً قبل نشوء دير ياسي
فاعالً فيه، قادت وأشرفت بنفسها على قتل قادة فلسطينيين في أوروبا، كان آخرهم مأمون مريش، أحد 

في ممارسة وبهذه الشخصية المتأصلة . كوادر حركة فتح، الذي قتل اغتياالً في العاصمة اليونانية
 التي يريد الرئيس محمود "االشتباك السياسي"اإلرهاب عائلياً وسياسياً ومخابراتياً، ال نعتقد أن نظرية 

عباس أن يعرب بها ومن خاللها، ستكون قادرة على إعادة تحويل الوحش إلى مالك، ألن السياسة هي 
  .فن الممكن كما يقولون
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في حزب كاديما، هل كان من الممكن أن يبرز زعيم إسرائيلي ولكن ماذا لو لم تفز ليفني باالنتخابات 
  آخر معتدل؟

. وهو يوصف بأنه أشد تطرفاً من ليفني. تتحدث قائمة المرشحين لالنتخابات عن الجنرال شاؤول موفاز
، "السالم مقابل األمن"ويوصف أيضاً بأنه صاحب نظرية تقول بأن التفاوض يجب أن يكون تحت شعار 

واألهم من ذلك أن موفاز . ألرض ويغيب الشعب الفلسطيني فقط عن طاولة المفاوضاتوهنا تغيب ا
مطلوب للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، من قبل اإلسرائيليين أنفسهم، الذين وجهوا له تهمة اإلبادة 

 "سبعين رأساً"البشرية في حربه ضد الفلسطينيين حين كان جنراالً في الجيش، وكان يطلب من ضباطه 
  .فلسطينياً في كل يوم من أيام المواجهة

ماذا بعد موفاز؟ هناك مرشح آخر هو بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، ورجل المحافظين .. حسناً
األمريكيين الجدد في السطلة اإلسرائيلية، والذي عطل المفاوضات مع الفلسطينيين ثالث سنوات كاملة 

  .١٩٩٩ إلى العام ١٩٩٦وزراء من عام استجابة لطلبهم، حيث كان رئيساً لل
نحن إذاً أمام منظومة حديثة من الرجال والنساء، تبدأ حديثاً من مناحيم بيغن إلى آرييل شارون إلى إيهود 

كلهم متطرفون، وكل واحد .. أولمرت إلى تسيبي ليفني إلى شاؤول موفاز إلى بينامين نتنياهو، وكلهم
  .يمضي يأتي بعده من هو أشد تطرفاً

وهنا ال بد أن نقف ونسأل عن هذا المجتمع الذي ال ينتج إال المتطرفين، والذي يتعهد في كل مرة إنتاج 
إنه مجتمع مريض، ينتقل من تطرف إلى تطرف، ومن زعيم يميني إلى . زعيم جديد أشد تطرفاً من سلفه

عولمة في العالم كله، وأصحاب ال. "األصولية"زعيم أكثر يمينية، وهذا ما يسمى في عصر العولمة بـ
وفي واشنطن خاصة، يشنون الحرب على األصولية، ولكنهم يمتدحون ويمجدون أصولية إسرائيل 

  !ويسمونها ديموقراطية
 ١٠/٢٠٠٨مجلة العودة 

  
 لعنة غزة .٦١

  إبراهيم حمامي.د
شركات أفلست، مدخرات تبخرت، أرصدة لم يعد لها وجود، آالف المليـارات ضـخت واختفـت، دول                 

 Nationalا على حافة االنهيار االقتصادي التام، بـل أوشـكت علـى االفـالس فيمـا يـسمى       بحاله
Bankruptcy           والعالم ينتظر فترة من الكساد المطبق، هذه هي أخبـار العـالم االقتـصادية لألسـبوع ،

 .المنصرم، وما زالت البقية تأتي
 بحتة، لكنها بالتأكيد مبررة، ويحق       ما عالقة ذلك بموضوعنا وعنوانه؟ سؤال اجابته ربما تكون شخصية         

لنا أن نطرحها، ال من باب العاطفة المطلقة، وال من باب التشفي، وال أيضاً من باب من لديه عقـدة أن                     
 .العالم يدور حوله فقط، لكن من زاوية بسيطة مفادها أن الظلم ال يقبل به أحد، وأن الظلم ظلمات

لمية وانهيارها غير المسبوق، خطر على بالنا خاطرين، األول هو          بينما كنا نتابع أخبار أسواق المال العا      
عدم وجود مبرر اقتصادي أو تفسير لما يجري، حيث عجز محللو العالم في فهم حالة الفوضى والـذعر                  

 ان كان لديه اقتـصاد،      –التي سادت وتسود األسواق العالمية، والثاني هو تأثير ذلك على اقتصاد شعبنا             
ء تعليق منشور قرأناه من قلب مظلوم مكلوم، لكنه يحمل الدروس العظام لمن أراد أن               ومع الخاطرين جا  

 .يفهم من األنام، تعليق بسيط ال يتجاوز األسطر الثالثة، ننقله ونزيد عليه، ثم نقف عنده
من حقنا أن نقارن ونسأل ونضع المعادالت التالية بين غزة وباقي العالم، ومن حقنا أن نربط مـن بـاب                    

 :لم العالمي الجماعي الفادح الذي وقع على أهلنا في غزة وبين ما تتعرض له األسواق المالية اليومالظ
 قطعوا رواتب األخيار فانهار الدوالر •
 منعوا الدواء والغذاء فتضاعفت األسعار وزاد الغالء •
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 أوقفوا صادرات الغاز والبترول فصرخ العالم من زيادة سعر البراميل •
 يع اآلمنين فدب الذعر والخوف في المضاربينأرادوا ترويع وترك •
 أغلقوا المصارف وكان بديلها البريد فاُغلقت مصارفهم بال تهديد أو وعيد •
 أرادوا أن تفلس غزة فأفلسوا من أول هزة •
 أمام كل مغامر" بورصاتهم"شددوا وأغلقوا المعابر واليوم يغلقون  •

ق على الشعوب المقاومة تطبق اليوم بـين الـدول،           حتى قوانين مكافحة االرهاب التي أريد لها أن تٌطب        
 !فبريطانيا جمدت أرصدة مصارف ايسلندا تحت بنود قانون مكافحة االرهاب، سبحان اهللا

هذا هو لسان وواقع حال من يتعرض للظلم، كيف ال ومليون ونصف المليون يحاربون في قوت يومهم،                 
 صحة والطعام وحتى الكالم؟ويسلّط عليهم أراذلهم ليحاربوهم في التعليم وال

ما يحتاجه أهلنا في غزة بضع ماليين ترفع عنهم الشدة والحصار، بخلوا بها وأبوا إال أن يحاصـروهم،                  
واليوم يخسر العالم مئات بل آالف المليارات وفي لحظات، اليوم يضخ العالم من شرقه لغربـه، بعربـه                  

ما أن تٌضخ حتى تتبخر من األسواق التي تهتز خوفـاً           وعجمه، أمواله بأرقام فلكية لوقف االنهيار، لكنها        
 فـي نيويـورك   Times Squareوجزعا، اليوم وبحسب موقع البي بي سي عجزت الساعة في ميدان 

والتي ترصد حجم المديونية والعجز القومي عن رصد هذا العجـز بعـد أن تجـاوز عـدد األصـفار                    
 !)   ألف مليار أو مليون المليونالتريليون يعادل( المخصصة لذلك العشرة تريليونات 

لعنة الفراعنة اسطورة وخرافة خاطها وحاكها المستكشفون الغربيون بعد أن مات أكثرهم في ظروف لم               
تُفسر في حينها، وعلى أساس هذه اللعنة انتجت األفالم، وسالت األقالم، حتى باتت وكأنها حقيقة ال جدال                 

 أن هذه األرض ألهلها حتى األموات مـنهم، وال تقبـل أن             فيها، يخوض فيها من يخوض، والعبرة فيها      
 .يعبث بقبورها غريب مهما كانت نواياه، واال فمصيره اللعنة والفناء

غزة أرض العزة لعنتها حقيقية ال أسطورية ضد من يعاديها، غزة تمنى رابين أن يبتلعها البحر فابتلعتـه                  
 منها فمات حياً بحسرته، والمتآمرون اللحـديون        األرض، وشارون الذي قال أن نتساريم كتل أبيب هرب        

الدايتونيون فروا منها كالجرذان يوم انتفضت غزة عليهم، واليوم وبدعاء أهلها ومعهم مليـار ونـصف                
المليار مسلم، يشرب العالم من الكأس التي أرادوا أن يسقوا غزة منه، اليوم تحل لعنة غـزة علـى مـن                   

 .اتة وال تشفي، لكن من أجل رفع الظلم والمعاناة عن أهلنا وشعبناظلمها وتجبر عليها، نقولها ال شم
غزة الصامدة الصابرة تتحمل أذى القريب والبعيد، وتصبر سنوات على الضيم، وتعيش بأقـل القليـل،                
وتتحمل من أجل الثوابت والحقوق غير القابلة للتصرف والعبث في مفاوضات عبثية، فهل يتحمل العالم،               

  أي زاوية منه ما تتحمله غزة؟ بل ربعه أو حتى عشره؟ أو جزء منه، أو
لك اهللا يا غزة يا أرض العزة، ومعك قلوب وأفئدة كل محب للعدل والحق، ودعوات مليارات البشر التي                  

 .تثبت اليوم أنها أقوى وأشد وقعاً من مليارات من يحاصروك ويخنقوك
  ١٠/١٠/٢٠٠٨موقع أخبارنا 

  
   إيران بحماس المحتجزة في عالقةاألسئلة .٦٢

  سمير غطاس. د
إنه خالفا للنزاع الذي احتدم أخيرا بين بعض علماء المسلمين حول ما يسمي بمخاطر االختراق والتمـدد                 

فإن األمر ذاته يبدو ملتبسا الي حد بعيد في نموذج العالقات الحميمة التي             ، الشيعي في المجتمعات السنية   
خاصـة فـي   ،  هنا وجهات النظر حول تقويم هذه العالقة       حيث تتداخل وتختلط  ، تربط بين إيران وحماس   

ويحض علي تعـاطي وادمـان أوهـام        ، ظل ما هو سائد من خطاب دعائي يتعمد خلط الديني بالسياسي          
  .التبشير بديال للدعوة الي إعمال العقل وتبصر الحقائق
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وكان الـزعيم   ، يرانهي من كان أسس للعالقة بين الفلسطينيين وإ       ، وليس حماس ، والحقيقة أن حركة فتح   
الراحل عرفات ـ إبان لعبه علي التوازنات اللبنانية الداخلية ـ هو من أسهم مع اإلمام الصدر المختطف   

  .في تأسيس حركة المحرومين أمل التي كانت أول حركة سياسية تمثل الشيعة في لبنان
وبعد ، اإلسالمية في إيران  وكانت فتح هي أول من احتضن في معسكراتها تدريب الطالئع األولي للثورة             

كما كان للشهيد أبوجهاد دور كبير في تأسيس حركة         ، توطدت العالقة بين الخميني وأبوعمار    ، انتصارها
وكانت حماس ناصبت حركة الجهاد العداء منذ تأسيـسها أو          ، الجهاد اإلسالمي مع الشهيد فتحي الشقاقي     

. سالم والسنة وبتبعيتها للصفوين الشيعة في إيران      واتهمتها بالتشيع والخروج علي صحيح اإل     ، ربما لآلن 
  .لكن هذه األوضاع انقلبت اآلن علي رأسها بعد أن توطدت العالقة الجديدة بين إيران وحماس

قد شهدت أخيرا اندفاعة قوية من أجل استعادة نموذج الشاه بهلـوي فـي              ، كما هو معروف  ، كانت إيران 
نب مع السعي الستعادة نموذج الخميني لتغطية نزعـة الهيمنـة           جنبا الي ج  ، الهيمنة علي الشرق األوسط   

سعت إيران لكسب حلفاء جدد     ، وفي السياق نفسه  . اإلقليمية تحت عباءة التبشير بالثورة اإلسالمية العالمية      
كانـت  ، ومن جهتها ، وتجنيد أدوات عربية من داخل اإلقليم لدعم استراتيجيتها وتحقيق مصالحها القومية          

لمتحدة قد تكفلت بإزالة التهديدات الخطيرة التي كانت تواجه إيران من جهة نظام طالبان فـي                الواليات ا 
فإنها لـم تـنجح فـي       ، ولكن برغم الفورة اإليرانية الراهنة    . أفغانستان ومن جهة نظام صدام في العراق      

فـي المثلـث    إلحاق أي من األنظمة أو األحزاب العربية بمنظومة تحالفاتها وبقي هذا األمر محـصورا               
ولهذا تعتبر العالقة اإليرانية مع حماس      . العراق وسوريا وحزب اهللا في لبنان     : الشيعي العربي المعروف  

  .واحدة من أبرز وأهم االختراقات اإليرانية اإلقليمية
ألن العالقة مع حماس أدخلت إيران من بوابتها الي الشأن الفلسطيني بكل ما يمثله مـن ثقـل مركـزي                    

، كما وضعت هذه العالقة إيران في تماس مباشر مع إسرائيل ومـصر      ، ي في العالم العربي   ومعنوي ودين 
واألهم من ذلك أنها كشفت عن حقيقة المصالح المشتركة بين اإلسالم الشيعي والسني الذي يتجاوز عـن                 

  .الخالفات المذهبية العتيدة بين آيات اهللا الشيعة وأئمة السنة
وقد يكون مـن المفيـد أن       ، القة بحاجة ماسة الي دراسة متعمقة وموضوعية      وربما لهذا كله تبدو هذه الع     

نقترح علي العقل العربي السياسي قائمة من عشرة أسئلة أو مالحظات ذات صلة بعالقة إيران وحمـاس                 
  :وعلي النحو التالي

خـوان  بحكم المادة الثانية من ميثاقها هي فرع من فروع التنظـيم العـالمي لال  ،  ـ إن حركة حماس ١
ولذا يصعب علي حماس أن تتخذ ذاتيا وبمعزل عن قرار قيادة االخوان خيار إقامة عالقة مع                ، المسلمين
وهذا األمر يفتح المجال أمام قائمة من األسئلة التي تخص حقيقة العالقة الناظمة بين تنظيم مثـل                 ، إيران

  .قيه الشيعي في إيراناالخوان المسلمين يزعم تمثيله لالسالم السني وبين نظام والية الف
،  ـ إن بعض كبار رجال الدين من أعالم السنة كانوا هم أول من رعي عالقة حماس بإيران وباركها ٢

ألسباب سياسية بحتة قبل أن يعودوا اآلن الطالق صرخات التحذير من الذئب الشيعي الذي ادخلوه الـي                 
  .حقل أهل السنة

 بكل عنف عالقة فتح والجهاد بإيران قبـل أن تـصبح   هي أول من هاجم،  ـ ان حماس كانت تاريخيا ٣
  .هي الحليف األول إليران في األراضي الفلسطينية

،  ـ إن عالقة إيران بحماس ال تتأسس ال علي أساس إسالمي وال حتي علي أساس سياسـي مـشترك   ٤
فإن ،  إسرائيل ففيما تدعو إيران لرفض أي تسوية سياسية مع       ، وانما علي أسس المصلحة النفعية المتبادلة     

آخرهـا رسـالته    ، وكان خالد مشعل قد حدد في اكثر من مناسـبة         ، حماس تتبني علنا خيار هذه التسوية     
االلتزام الذي كان الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس وزعيمهـا          ، الخطية للرئيس األمريكي السابق كارتر    

ية مستقلة وعاصمتها القدس في     دولة فلسطين : التي طالب بها عرفات   ، الروحي اعلنه بقبول نفس التسوية    
  .١٩٦٧حدود
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فهذه العالقة تتوطـد  ،  ـ ان عالقة إيران بحماس ال عالقة لها بما يسمي بمشروع المقاومة والممانعة ٥
وهي من بادر الي طلـب      ، ٢٠٠٥باطراد برغم أن حماس كانت أوقفت كل عملياتها العسكرية منذ مارس          

حتي إن الزهار صـرح  ، وهي التي تحافظ عليه لآلن، الضفةاتفاق التهدئة مع إسرائيل في غزة من دون    
وكان إيهـود بـاراك     ،  بأن مطلقي الصواريخ علي إسرائيل هم عمالء ومتعاونون مع إسرائيل          ٨/١٣في

 أنه مندهش للغاية من قدرة حماس علي وقف الصواريخ تمامـا            ٨/١١وزير الدفاع اإلسرائيلي أعلن في    
في أهميتها ما كان يمكن أن تحققه عملية عسكرية واسعة النطاق فـي             وأنها حققت إلسرائيل نتائج تفوق      

  .غزة
 ـ إنه في ظل العالقة المتميزة إليران بحماس فإنها تسمح لبعض التنظيمات المحسوبة علـي القاعـدة    ٦

، جيش اإلسالم وكتائب التوحيد والجهاد وجيش األمة وكتائب صالح الدين بالوجود والنمو في غزة             : مثل
وهو ما يطرح مزيدا من األسئلة عن الـدور المنـوط بهـذه             ، قف القاعدة المعروف من إيران    برغم مو 

  .التنظيمات ضد دول عربية بعينها في المنطقة في ظل تفاهمات إيران وحماس
فإنها لم تفلح في إيجاد تنسيق ،  ـ انه برغم رعاية إيران لكل من حزب اهللا في لبنان وحماس في غزة ٧

ولم تجرؤ حماس علي فتح جبهة ثانية في الجنوب عندما اشتعلت الحرب بين إسـرائيل               ، عملياتي بينهما 
  .وغاب هذا التنسيق حتي علي مستوي المفاوضات في موضوع تبادل األسري، وحزب اهللا في الشمال

 ـ إن عالقة إيران بحماس استفزت واستنفرت علي نحو غير مسبوق العصبوية المذهبية في األراضي  ٨
  .ة التي تشهد نموا مطردا للجماعات السلفية وأنصار السنة وحزب التحرير وغيرهاالفلسطيني

 ـ إن إيران من منطلق مصالحها القومية تعرقل الجهود العربية إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني إلبقاء  ٩
  .ورقة غزة بحوزتها

ففي الوقت الذي فرضت ،  ـ ويبقي الموقف اإلسرائيلي من عالقة إيران بحماس محل دهشة وتساؤل ١٠
فيه إسرائيل علي الرئيس الراحل عرفات اإلقامة الجبرية المشددة في مكتبة ألكثر من عـامين ونـصف                 

كانت إسرائيل نفسها تسمح لكل قادة حماس بمن فيهم الزهار وهنية وصيام بالسفر من غزة الـي                 ، العام
وهذا الموقف يفتح الباب أمام المزيـد       ، والعودة من هناك دون أن تمنعهم أو حتي تمس أيا منهم          ، طهران

وتـدخلها  ، تحت أمرة حمـاس ، من األسئلة حول حقيقة عالقة اسرائيل بمشروع فصل وعزل قطاع غزة       
  .المباشر وغير المباشر لمنع إنهاء هذا االنقسام البغيض

حمـاس  هذه األسئلة والمالحظات العشر ربما تسهم أكثر في إضاءة الموقف من العالقة بـين إيـران و                
ووضعها في إطارها السياسي الصحيح كعالقة بين دولة قومية كبيرة كإيران لها مصالحها وطموحاتهـا               
اإلقليمية وبين أداة محلية عربية كحركة حماس يجري إلحاقها بهذا المشروع مقابـل مـصالح ومنـافع                 

  .متبادلة
  ١٣/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 
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