
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدخالً للمصالحة" حكومة التكنوقراط ": للحوارحماس على شروط اًعباس رد
  غزةيتوسط من أجل عودة حلّس إلى  وإعادة هيكلة األجهزة األمنيةيبحث مع هنية الرجوب 

   المحتجز لديهاحماس تطالب مصر باالفراج عن أحد قادة القسام
  تكليف آخرين بااللتفاف على الحواربتقييد صالحياته ب  عباسباإلستقالة إذا ما إستمريهدد شعث 
  تميزعالقة حماس والجهاد في أعلى مستويات ال: برهوم

  مطلع العام" حماس"أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية تتوقّع تجدد المواجهات مع ":هارتس"
  مخطط إسرائيلي جديد يستهدف االقصى وهوية القدستحذيرات من 

نجاح جهود مصر فـي: هنية
الحوار مرهون بكبح ما يجري     

  في الضفة
  

 ٣ص ... 

 ١٨/١٠/٢٠٠٨١٢٣٠بتالس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٣٠:         العدد         ١٨/١٠/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٤ مدخالً للمصالحة" حكومة التكنوقراط ": للحوارحماس على شروط اًعباس رد .٢
 ٥ عرض حل قضية الجوالن مقابل فك التحالف مع إيران ي رسالة من بوشلألسدنقل يعباس  .٣
 ٥  غزةس إلى يتوسط من أجل عودة حلّ وإعادة هيكلة األجهزة األمنيةيبحث مع هنية الرجوب  .٤
 ٦ دعو أمريكا للتدخل لوقف التصعيدوت السلطة تطالب بتثبيت تهدئة في الضفة على غرار غزة .٥
 ٦  نواب فلسطينيون أسرى يهنئون نائباً ُأفرج عنه بعد سنتين من االعتقال .٦
 ٧   معتقلون في سجون االحتالل"التشريعي الفلسطيني"ثلث نواب : األسرى المقالةوزارة  .٧
 ٧  قبول المجلس الوطني الفلسطيني في اتحاد البرلمانات الدولي حافز إلصالح المنظمة :البردويل .٨
 ٨  ماليين يورو٣مة وزير الصحة يعلن عن مساعدة إسبانية بقي .٩
    

    :المقاومة
 ٨  "زرمة واحدة"على المبادرة المصرية حل القضايا العالقة .. "سلبي"للتهدئة نا تقييم: حماس .١٠
 ٩  تنظيمه في غزة خالل فترة قصيرة" انقراض"يحذر من " فتح"يادي في ق": قدس برس" .١١
 ٩   المحتجز لديهاحماس تطالب مصر باالفراج عن أحد قادة القسام .١٢
١٠  حماس تنتظر رد المسؤولين المصريين حول اللقاء الثنائي مع فتح: أيمن طه .١٣
١٠  الفلسطيني الشامل هو األصوبوالحوار  ..موجة التفاؤل انحسرت: الجبهة الشعبية .١٤
١١  الكرة في ملعب عباس وعليه العمل على إنجاح الحوار والتصدي لألصوات المعطلة: برهوم .١٥
١١  تكليف آخرين بااللتفاف على الحواربتقييد صالحياته ب  عباسباإلستقالة إذا ما إستمريهدد شعث  .١٦
١١    وتخدم المخطط الصهيوني في مصادرة األراضيالمفاوضات عبثية: النضال الشعبي .١٧
١١  عالقة حماس والجهاد في أعلى مستويات التميز: برهوم .١٨
١٢    والقدوميأجواء مصالحة ومصارحة بين عباس: أبو النجا .١٩
١٢ تح تنعى شهداء الجلزون وكفر مالك وتدين اعتداءات االحتاللف: الضفة .٢٠
١٢  شبيبة فتح تحاول االستئثار بجامعة األزهر خارج القانون: أبو زهري .٢١
١٣   من أنصار حماس في الضفة١٣ة تعتقل األجهزة األمنية الفلسطيني .٢٢
١٣   "االقصى تيوب"حماس تطلق موقعا جديدا على االنترنت باسم  .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  مطلع العام" حماس"أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية تتوقّع تجدد المواجهات مع ":هارتس" .٢٤
١٤ لحماس في صفوفه" جواسيس"األمن الفلسطيني يوقف : مصادر إسرائيلية .٢٥
١٤  تحصين عسقالن من صواريخ حماس ضرب من المستحيل": هآرتس" .٢٦
١٤  "سرائيلإ"ل " ٣٥-اف"األزمة العالمية تعرقل صفقة طائرات  .٢٧
١٥   يجب تنفيذ صفقة التبادل وإال سندفع ثمناً باهظا : بيلين .٢٨
١٥  جندي يهودي تلقى مبلغا من المال الغتيال النائب زكور بسبب أحداث عكا .٢٩
١٥ ت عماد مغنيةاستخباراتنا اغتال: صحافي إسرائيلي .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٥   بسبب االعتداءات على األقصىالتميمي يحذر من صراع عالمي بين اليهود والمسلمين .٣١
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١٦  مخطط إسرائيلي جديد يستهدف االقصى وهوية القدستحذيرات من  .٣٢
١٦  الوضع التعليمي في القدس كارثي: بة مدير التربية والتعليم في القدسنائ .٣٣
١٦   في بلعينعشرات في اعتداء االحتالل على المسيرة األسبوعية ضد الجدارالإصابة  .٣٤
١٧  ائزة دولية تترشحان لج الغربية في الضفة العنصريلجنتان لمقاومة الجدار .٣٥
١٧  تصاريحالحرمان من الموسم الزيتون يفسده الجدار العازل واعتداءات المستوطنين و:تحقيق .٣٦
١٧  الجئو لبنان يعتصمون تضامناً مع عكا .٣٧
   

   :صحة
 ١٨  غزة عبر معبر رفح مريضاً فلسطينياً إلى ٣٢عودة  .٣٨
   

   :لبنان
١٨   من السنيورة إلى بان كي مون حول التهديدات اإلسرائيلية والقنابل العنقوديةرسالة .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٨   اسرائيلي في اكسفورد لتفعيل مبادرة السالم-لقاء عربي  .٤٠
١٩  مصر تنفي إنشاء متحف للوثائق اليهودية .٤١
١٩  "إسرائيل"الجامعات األجنبية جسراً للتطبيع مع  .٤٢
   

   :دولي
٢٠  تقرير أممي يندد بإجراءات االحتالل ضد مزارعي الزيتون الفلسطينيين .٤٣
٢٠ تحرك برلماني فرنسي لإلفراج عن أسير فلسطيني .٤٤
٢٠   للمؤتمركواليس التحضيراتُيطرح في " الفرنكوفونية"في " قبول إسرائيل"ملف  .٤٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  اصرنقوال ن... المستفيد والمتضرر من إنجاح الوساطة المصرية .٤٦
٢٣  هاني المصري... وتقدر على تجاوز أزمتها؟" فتح"هل تجرؤ  .٤٧
٢٤  حلمي موسى... أزمـة مالية ترافق تحديات أمنية: "إسرائيل" .٤٨
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
  رهون بكبح ما يجري في الضفةنجاح جهود مصر في الحوار م: هنية .١

 إسماعيل هنية رئيس     أن  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
 أن استمرار حمالت االعتقال بحق عناصر حماس في الضفة الغربيـة            ،الحكومة المقالة أكد أمس الجمعة    

لجمعة إلى أن نجاح الجهود المـصرية فـي         وأشار خالل خطبة ا    .الداخليال تبشر بنجاح حقيقي للحوار      
مرهون بكبح جماح ما يجري في الضفة الغربية من تصعيد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية              "رعاية الحوار   

ما يجـري   "وقال   ".بحق عناصر حركة حماس، ومنع التدخالت الخارجية ال سيما اإلسرائيلية واألمريكية          
 وما قيل عن اكتشاف مخازن أسلحة تابعة لحمـاس وافتعـال            في الضفة الغربية من اعتقاالت ومداهمات     
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الروايات ال يبشر بحوار حقيقي وهذا ما يدلل على استمرار وجود الفيتو األمريكي علي الحوار ويـدلل                 
 على تغلغل األجهـزة اإلسـرائيلية فـي     تتم، كما يدلل أيضاًأنعلى وجود تيار عبثي ال يريد للمصالحة  

  ".ةأجهزة األمن الفلسطيني
ال تريد  "، الفتاً إلى أن حماس      "ليس من منطلق أزمة وال خوف     " حماس ذاهبة لحوار القاهرة      أنوأكد هنية   

تكرار تجارب االتفاقات السابقة كاتفاقيتي القاهرة ومكة التي أخذوا منها مـا يريـدون وتركـوا مـا ال                   
  ".يريدون

لـن ينـسى    " الشعب الفلسطيني    أنس  وكان هنية أكد مساء الخميس خالل حفل زفاف جماعي أقامته حما          
العدوان الذي تشنه قوات االحتالل الصهيوني على الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية المحتلة، وانهم لـن               
ينسوا هذه الدماء وسيبقون في ميدان المقاومة والرباط، حتى يتم تحرير األرض والقدس واألقصى ويعود               

نا إذا نقيم أفراحنا بغزة لن ننسى أهلنا في القدس وبالضفة الفلسطينية            إن "الًائوتابع ق  ".الالجئين إلى ديارهم  
المحتلة، وفي كل مكان على أرض فلسطين فهناك شهداء ارتقوا، بالضفة بفعـل رصاصـات االحـتالل        

 قـوات االحـتالل تـستفرد       أنوذكـر هنيـة     ". الطائش وفي ظل الصمت الفلسطيني الرسمي المعيـب       
من هنا من أعراس غزة إلى أعراس       "وقال  . وم بقتلهم وأسرهم وتجتاح مدنهم    بالفلسطينيين في الضفة وتق   

وأكد أن فلسطين    ".الضفة نؤكد ألهلنا بالضفة أننا شعب واحد، وجسد واحد، وأمل واحد، وتطلعات واحدة            
 ".أيدي متوضئة طاهرة، وعلى أيدي الشباب الذين هم فرسان الليل"لن تحرر إلى على 

 إسـماعيل هنيـة      أن  تامر قشطة  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٠/٢٠٠٨ صحيفة فلسطين وجاء في   
 من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية المحتلـة ال يبـشر بحـوار               ٢٠٠إن استمرار اعتقال    : "قال

 ".حقيقي
 حرموا شعبنا من  : "وبشأن االنهيارات في األسواق االقتصادية العالمية واألزمة المالية العاصفة؛ قال هنية          

وأضـاف مخاطبـاً الواليـات       ".حاصروا شعبنا فحاصرهم العقاب اإللهي    . المال فحرمهم اهللا من المال    
 ".انتظروا المزيد من االنهيارات والعقوبات اإللهية: "المتحدة األمريكية

  
 مدخالً للمصالحة" حكومة التكنوقراط ": للحوارحماس على شروط اًعباس رد .٢

تشكيل حكومة تكنوقراط قـد     " الفلسطيني محمود عباس على ثقته بأن        شدد الرئيس :  ماهر إبراهيم  -غزة  
لتحقيق المصالحة مع حركة حماس، في رد على رسالة رسمية سلمته إياها الحكومة             " يكون الجو األفضل  

وقالت مصادر مقربة من الرئيس عباس إن الحكومة        ... السورية تتضمن شروط الحركة للحوار مع فتح      
زن خالل زيارته األحد الماضي إلى دمشق رسالة رسمية وطالبته بـالرد عليهـا              ما السورية سلمت أبو  

فـوجئ  "وأشارت إلى انه    . تتضمن الشروط التي تتمسك بها حماس في ما يتعلق بالحوار الوطني مع فتح            
بالجانب السوري يسلمه هذه الرسالة بصفة رسمية ويطالبه بالرد عليها ممـا يظهـر عمليـا أن القيـادة                   

 شروطا سـورية لتطبيـع      تتبنى بالكامل شروط حماس وتلفت نظر عباس ألنها قد تشكل أيضاً          السورية  
  ". العالقات بشكل جذري

وأولها، عقد االنتخابات التـشريعية     . وتضمنت الرسالة السورية الرسمية الشروط األربعة لحركة حماس       
عـدم التفـاوض خـالل الحـوار       أما الشرط الثاني فيشدد على      ". والرئاسية في موعدها القانوني المحدد    

الوطني على سيطرة حماس على المعبر الرئيسي في غزة وبقاء هذا المعبر تحت إمرتها ولـيس تحـت                  
فـي حـين    ".. أما الشرط الثالث فهو التحضير لتشكيل حكومة وحدة وطنية فورا         ". إمرة الحرس الرئاسي  

تحرير في ظل توازنات القوى علـى       يصر الرابع على لقاء جماعي للفصائل يبحث فيه مستقبل منظمة ال          
  . ويعرف الرئيس عباس مسبقا هذه الشروط. األرض

لكنها اكتسبت قوة إضافية خالل اليومين الماضيين بعدما تسلم رسالة رسمية مـن الحكومـة الـسورية                 
 شرح فيها وجهة نظره     تتضمن هذه النصوص فيما قام الرئيس عباس برد مواز عبر رسالة رسمية أيضاً            
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وشدد عباس على أن الحوار الوطني ينبغي أن يدشن بين كل الفصائل وليس             . تعلق بشروط حماس  فيما ي 
، "تشكيل حكومة تكنوقراط قد يكون الجو األفـضل       "كما أعاد التأكيد على ثقته بأن       . ماس وفتح حفقط بين   

اس، بحـسب   كما ألمح عب  ". وجود فارق بين السعي للحوار والتركيز على االبتزاز السياسي        "مشددا على   
السقف الذي وصلت إليه ما اسماه بتنازالت حركـة         "مصادر سورية مطلعة، في شروحاته للسوريين إلى        

 ١٨حماس في الوثيقة المعروفة باسم وثيقة احمد يوسف والتي تتحدث عن مجرد ممر للقدس وعن هدنة                 
هذه التنازالت  "له بأن   ونقلت المصادر السورية عن عباس قو     ". عاما وتأجيل ملف الالجئين ودولة بحدود     

  ".رهيبة وانه يعتبرها غير وطنية في الواقع رغم إيمانه بإستراتيجية التفاوض
  ١٨/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
 عرض حل قضية الجوالن مقابل فك التحالف مع إيران يسد رسالة من بوشلألنقل إلى ي عباس .٣

رئيس الفلسطيني محمود عباس نقل للـرئيس       أمس، أن ال  " الجريدة"علمت  : الوهاب  ناصر عبد  -القاهرة  
 جـورج بـوش،     األميركيالسوري بشار األسد خالل مباحثاتهما في دمشق قبل أيام رسالة من الرئيس             

لقضية الجوالن، مقابـل خطـوات محـددة        " حل سريع ومرض  "تضمنت عرضاً أميركياً بالتوصل إلى      
ـ     وقال م . اإليراني نهائياً  - إلعالن فك التحالف السوري    إن " الجريدة"صدر فلسطيني مقرب من عباس ل

إتمام هذه التـسوية    "، وعرض فيها على األسد      "رسالة سرية مكتوبة من بوش شخصياً     "العرض جاء في    
خالل أسابيع وقبل االنتخابات الرئاسية األميركية المقررة الشهر المقبل، إلعطاء دفعـة قويـة للعمليـة                

وأوضـح المـصدر أن     ". ته قبل مغادرته البيت األبيض في يناير      السلمية بالشرق األوسط يتوج بها رئاس     
لم يكن على علم بهذه الرسالة أو تفاصيلها، وأن الواليات          "الوفد المرافق لعباس خالل زيارته إلى دمشق        

، كمـا أن    "المتحدة شددت على أهمية أن تكون هذه الرسالة سرية وبعيداً عن القنوات الرسمية المعتـادة              
 .ركي في دمشق لم يبلغ بهاالسفير األمي

وخالل فترة وجوده فـي     . وأضاف المصدر أن الغرض الرئيسي لزيارة عباس كان توصيل هذه الرسالة          
دمشق اعتذر أبو مازن عن لقاء كثير من القيادات الفلسطينية، واقتصرت لقاءاته على المجامالت المعتادة               

 .مع بعض قادة الفصائل الفلسطينية
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  غزةيتوسط من أجل عودة حلّس إلى  وإعادة هيكلة األجهزة األمنيةيبحث مع هنية  الرجوب .٤

قالت مصادر فلسطينية قريبة من حماس إن جبريل الرجوب، عضو المجلس الثـوري             : "الراي "-خاص  
س الوزراء المقال   التقى رئي و لحركة فتح، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، قام بزيارة سرية لغزة أخيراً           

 البحث في االجتماع، الذي شارك فيه مسؤولون عسكريون وأمنيـون مـن             أنوأوضحت   .إسماعيل هنية 
القوة "حماس، ركز على إعادة هيكلة األجهزة األمنية على أساس دمج مقاتلي الجناح العسكري لحماس و              

  .التابعة لها في هذه األجهزة" التنفيذية
ولدى سؤال المـصادر  .  عودة حلّس إلى غزة مع مجموعة من أقاربه        إمكانكذلك، ناقش جبريل مع هنية      

 رئيس الوزراء المقال اكتفى بإعطاء الرجـوب        إن غزة، قالت    إلىذاتها هل وافق هنية على عودة حلّس        
وكشفت أن البحث يبين الرجـوب       .وعدا بدرس األمر بجدية مع وزير داخليته والقادة العسكريين لحماس         

 السماح للحركة بممارسة نشاط تنظيمي فيها       وإمكان وضع فتح في غزة في شكل عام         أيضاوهنية تناوال   
 أن الرجوب قال في االجتماع ان هناك تيارا         إلىوأشارت المصادر   . وفق ضوابط متفق عليها مع حماس     

على في القطاع، لذلك يجب توفير األجواء لنا للقضاء         " العبث بالحركة ودورها التاريخي   "في فتح يحاول    
  .هذا التيار من خالل عقد المؤتمر السادس لفتح
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 حماس الوقت الكافي    إعطاءواتفق الجانبان في ختام االجتماع على لقاء جديد أواخر الشهر الجاري بغية             
 القطاع مع   إلىلدراسة ملف األجهزة األمنية الذي طرحه الرجوب من جهة ومسألة السماح لحلّس بالعودة              

  .هة أخرىأفراد من عائلته من ج
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الراي الكويتية 

  
 دعو أمريكا للتدخل لوقف التصعيدوت  تطالب بتثبيت تهدئة في الضفة على غرار غزةالسلطة .٥

مـصادر فلـسطينية    أن   القدس المحتلـة     نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
من اجل نقلهـا    " التهدئة"اب موعد انتهاء    كشفت عن ضغوط ومساع تمارسها قيادة السلطة الستثمار اقتر        

 الظروف مواتية لذلك، مستندة إلـى       أنوترى السلطة   .  الضفة وضمان وقف االعتداءات اإلسرائيلية     إلى
عبر المالحقات المتواصلة لمن تصفهم بالخارجين عن القانون بمن في ذلك عناصـر             " نجاحاتها األمنية "

إن النجاح في إنجاز اتفاق وطني مع حماس فـي          " "الخليج"ـلوقال مسؤول فلسطيني بارز     . في المقاومة 
  ".غزة يضاعف من إمكانات النجاح في نقل التهدئة

ورغم ما أعلنه مسؤولون إسرائيليون بخصوص رغبتهم في تمديد التهدئة، إال انهم بعثوا برسائل سياسية               
لك في تصعيد جرائم القتـل بحـق        واضحة لقيادة السلطة في الضفة بأنهم لن يقبلوا بنقل التهدئة وتجسد ذ           

  .الفلسطينيين واستشهاد ثالثة فلسطينيين في رام اهللا خالل ثالثة أيام
" إسرائيل"ومن الواضح أن نية السلطة تتجه نحو مطالبة الواليات المتحدة واللجنة الرباعية بالضغط على               

وفي الـسياق   . مهمتها األمنية سالم فياض مواصلة    . لقبول فكرة توسيع التهدئة وإتاحة المجال لحكومة د       
صائب عريقـات، اإلدارة األمريكيـة بالتـدخل        . د" ف.ت.م"طالب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في       

الفوري لوقف التصعيد اإلسرائيلي، وتأكيده للقنصل األمريكي، جيك واالس، الذي التقـاه، أمـس، فـي                
  .تزامنة في الضفة وتمديد التهدئة في القطاعبقبول تثبيت تهدئة متبادلة وم" إسرائيل"أريحا، وجوب إلزام 

  أن  صائب عريقات اعتبر    إلى أن  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  
 تصعيد دائرة العنف والفوضـى والتطـرف        إلىسيؤدي حتماً   "استمرار التصعيد العسكري اإلسرائيلي،     

 نقطـة   أنتأكيده بـان الـسلطة تعتبـر        ريكي، جيك واالس،     للقنصل األم  وجدد عريقات  ".وإراقة الدماء 
 أو االتفاق الشامل على كل القضايا وانه ال مجال لتأجيل أي من القضايا              إلىاالرتكاز التفاق السالم تستند     

 . االنتقاليةأواالتفاقات المرحلية 
  
   فلسطينيون أسرى يهنئون نائباً ُأفرج عنه بعد سنتين من االعتقالنواب .٦

، التابعة لحركة حماس، األسرى في سجون االحتالل، زميلهم         "كتلة التغيير واإلصالح  "هنّأ نواب   : رام اهللا 
جاء ذلـك   .٢٩/٦/٢٠٠٦النائب داود أبو سير، بمناسبة اإلفراج عنه بعد اعتقال دام أكثر من سنتين، منذ      

الذي يقبع فيـه،    " مجدو"في رسالة للنائب ناصر عبد الجواد، نيابة عن النواب األسرى، سربها من سجن              
خطوة مهمة لكنها   "واعتبرت الرسالة اإلفراج عن النائب أبو سير         .وتم تعميم فحواها على وسائل اإلعالم     

غير كافية، ما لم تتبع باإلفراج عن بقية ممثلي الشرعية على طريق إنهاء معاناة األسـرى الفلـسطينيين                  
  .، حسب تعبيرها"جميعاً

مواقفه الوطنيـة   "عبد الجواد، عن تحيته لصمود زميله النائب أبو سير، وثمن           ومن جانبه؛ أعرب النائب     
  .، كما ورد في رسالته"الصلبة وحرصه على مصالح شعبه حتى من داخل سجنه

  ١٧/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
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   معتقلون في سجون االحتالل"التشريعي الفلسطيني"ثلث نواب :  األسرى المقالةوزارة .٧
 المجلس التـشريعي الفلـسطيني      أعضاء ثلث   أن مصادر فلسطينية الجمعة     أكدت : وليد عوض  -رام اهللا   

  نائباً ٤٠ هناك   أنوبينت وزارة األسرى المقالة في قطاع غزة        . اإلسرائيليمعتقلين في سجون االحتالل     
وأوضح رياض األشـقر     . نائبا العدد الكلى لنواب التشريعي     ١٣٢ أصلمعتقلين في سجون االحتالل من      

ن نواب التشريعي المعتقلين يعيشون في ظروف اعتقالية سيئة للغاية في           أوزارة  الدائرة اإلعالمية ب  مدير ال 
 األشـقر وشدد   .واإلهانةحين تمارس بحقهم إدارة السجون وبشكل مقصود ومتعمد كافة أساليب التضييق            

 العربيـة واإلسـالمية      لكافة الشعب الفلسطيني، وناشد برلمانات الدول      إهانة النواب يعتبر    إذالل أنعلى  
  .التدخل إلطالق سراح النواب الفلسطينيين

وهنأت وزارة شؤون األسرى والمحررين المقالة النائب في كتلة التغيير واإلصالح عن محافظة نـابلس               
  . شهرا١٧ً دام لمدة إداريسير بمناسبة اإلفراج عنه من سجون االحتالل بعد اعتقال  داود أبو

  ١٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  قبول المجلس الوطني الفلسطيني في اتحاد البرلمانات الدولي حافز إلصالح المنظمة: البردويل .٨

 الفلسطيني، أن قبـول  "التشريعي"في  " التغيير واإلصالح " صالح البردويل الناطق باسم كتلة       . أكد د  :غزة
مثابة حافز للسعي من أجل     ب"اتحاد البرلمانات الدولي بالمجلس الوطني الفلسطيني عضواً دائم العضوية،          

كل ما يخدم   ): "١٦/١٠(وقال في تصريحات له مساء الخميس        ".إصالح وإعادة صياغة منظمة التحرير    
القضية الفلسطينية بدون أثمان سياسية ندفعها، هو إنجاز كبير والمجلس الـوطني هـو ملـك للـشعب                  

الح وإعادة صياغة منظمة التحريـر  الفلسطيني، وعليه فإن هذا مدعاة وحافز للسعي الحثيث من أجل إص    
بدون ذلك سـتبقى أي إنجـازات       : "وأضاف ".لتأكيد دورها التحرري لتحرير األرض وتحرير المقدسات      

تُحقق هي عبارة عن إنجازات شكلية هامشية غير ذات قيمة في طريق التحرير وتأكيداً علـى الثوابـت                  
م عبر اتحاد البرلمانات األوروبية مرتبطة بمنظمة       الوطنية، وكل ما نخشاه أن مثل هذه اإلنجازات التي تت         

هذا أمر  : "وأردف قائالً  ".التحرير التي ألغي ميثاقها والتي اعترفت باالحتالل وبحق إسرائيل في الوجود          
خطير، ليست هذه منظمة التحرير التي نحترمها أو نعترف بها، منظمة التحرير التي نحترمها هي التـي                 

 طاقات الشعب الفلسطيني من أجل تحرير األرض والمقدسات وعودة الالجئين           قامت على تحشيد وتجميع   
لديارهم التي هجروا منها، وهي التي تبنت كل وسائل المقاومة، هـي التـي يجـب أن تمثـل الـشعب                     

  ".الفلسطيني وليس شريحة من الشعب
لبرلمانـات  وفي رده على سؤال حول مشاركة ممثلين عن فتح وغياب نواب حماس في جلـسة اتحـاد ا                 

وجود االنقسام في الساحة الفلسطينية، وقيام فـتح ببيـع ميثـاق            "الدولي أوضح البردويل أن سبب ذلك       
، وباعت عهدها عن طريق االعتراف بإسـرائيل وألغـت          ١٩٩٦المنظمة للرئيس األمريكي كلينتون عام      

  ".ن له وال قيمةقسمها المتعلق بالمقاومة وأبقت منظمة التحرير كياناً خاوياً مدمراً ال وز
من الشعب غير ممثلة بمنظمـة       %٥٠هي قوة تمثل     وبين أنه، ولألسباب سالفة الذكر، فإن حماس طبعاً       

  .التحرير كباقي الفصائل مثل الجهاد اإلسالمي، هذه المنظمة الشكلية ال تمثل الفلسطينيين
ت تتمثل في أمرين، األول هـو       االنتصارا:" ودعا البردويل إلى عدم تسجيل انتصارات في الهواء، قائالً          

قـضية الالجئـين    : طرد اليهود من كل األراضي الفلسطينية بمعنى تحرير األرض والمقدسات، وثانيـاً           
وعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها، هذه هي اإلنجازات وهذا هو االنتصار الحقيقي، وما دون ذلـك                 

  .على حد تعبيره" فرقعات أطفال
  ١٧/١٠/٢٠٠٨الم المركز الفلسطيني لإلع
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  ماليين يورو٣ الصحة يعلن عن مساعدة إسبانية بقيمة وزير .٩
  موسـعاً  ، اجتماعـاً  أمـس فتحي أبو مغلي في مكتبه بـرام اهللا،         .  ترأس وزير الصحة د    : وفا –رام اهللا   

وافتتح أبو مغلـي     .لمجموعة القطاع الصحي الذي يضم ممثلين عن جميع الدول المانحة لوزارة الصحة           
اع بعرض شامل عن مشروع مجمع المستشفيات في رام اهللا، وخالل اللقاء أعلن  أبو مغلي عـن                  االجتم

 مليون  ١,٨إنشاء مركز متخصص لألمراض المزمنة غير المعدية، بتمويل من الحكومة النمساوية بقيمة             
 .يورو

ميركية المقـدرة   شرحا مفصال عن المنحة األ    ) USAID(وقدم وفد من الوكالة األميركية للتنمية الدولية        
بستين مليون دوالر، والمخصصة لدعم القطاع الصحي بمختلف فئاته وممثليه عبر العديد مـن مقـدمي                

 .الخدمات الصحية
، ممثلين عن القنصلية اإلسـبانية وأطلعهـم علـى بعـض            األولوكان وزير الصحة التقى، مساء أمس       

حي بفلسطين، وخالل اللقاء أبلغ ممثل القنصلية       المشاريع التي تمولها الحكومة اإلسبانية لدعم القطاع الص       
اإلسبانية وزير الصحة موافقة الحكومة اإلسبانية على تقديم منحة بقيمة ثالثة ماليين يورو لسد احتياجات               

 .وزارة الصحة من األدوية والمستلزمات الطبية
  ١٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "زرمة واحدة"المصرية حل القضايا العالقة على المبادرة .. "سلبي"للتهدئة نا تقييم: حماس .١٠

أكد فرحات أسعد الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية، على أن المصريين  : إيمان عامر- غزة
سلبي مما ال يدعم    "تمديد فترة التهدئة، موضحاً أن تقييم حماس للتهدئة         ) إسرائيل(لم يبلغوا الحركة برغبة     

إلى أنه من السابق ألوانه الحديث عن ذلـك، فـي ظـل    " فلسطين"ث مع وأشار أسعد في حدي ".تجديدها
استمرار الخروقات اإلسرائيلية للتهدئة، وعدم التزامها ببنودها، واستمرار الحصار اإلسرائيلي وإغـالق            

 . المعابر الفلسطينية
 أكد أسعد أن    وعن توعد بعض الفصائل بوقف التزامها بالتهدئة في حال استمرت الخروقات االسرائيلية،           

 .، وجاء بعد موافقة الفصائل الفلسطينية)إسرائيل(االتفاق عليها فلسطيني داخلي قبل أن يتم مع 
وبخصوص الحوار الفلسطيني الداخلي، أوضح أسعد أن المصريين كانوا واضحين في طرح النقاط التي              

وار، ولكـن حمـاس طالبـت       تشكل العناوين العريضة للوثيقة التي ستقدم للجامعة العربية للوصول للح         
باطالع الفصائل الفلسطينية األخرى على مضمون هذه الوثيقة قبل الذهاب للجامعة العربية، وهو ما تـم                
تفهمه من قبل المصريين، من أجل الوصول لتوافق من كافة الفصائل عليها دون أن يكون شعور بأنهـا                  

  .تأتي لحساب طرف على اآلخر
 من الشهر الحالي، ثـم لقـاء        ٢٥ن يتم لقاء ثنائياً بين حماس وفتح في         ولفت إلى أن مصر وافقت على أ      

 يجمع كافة الفصائل" نوفمبر"آخر في بداية شهر 
وأكد أسعد على أن حماس ترى بأنه يجب تشكيل لجان تضم خبراء عرب لدراسة ترتيبـات الوصـول                  

 وذلك ليكونوا شهوداً على الطرف الذي       للحوار الداخلي، ألنه تم االتفاق عليها مسبقاً ولكن لم يتم تنفيذها،          
ألن هناك طرفاً يتمسك بنقاط كانـت       "يعيق التوصل لنجاح هذه الوثيقة واالتفاق الذي يمكن التوصل إليه،           

وأوضح أن حماس تريد أن تتنازل مقابل إعادة بناء النظام السياسي الفلـسطيني              ". وال تزال محط خالف   
أو منظمة التحرير، لطرح هذه القضايا على قاعدة الحوار، والتوافـق           سواء فيما يتعلق باألجهزة األمنية      

  .الفلسطيني
قبلنا بكل ما طرح علينا من قبل المصريين، وهو أن تشكّل لجان برعاية عربية أو مصرية لبحث                 : "وقال

  كافة الملفات التي يتفق عليها كخطوط عريضة، 
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 ".صف العام المقبلإلنجاح االتفاق خالل شهور عدة ربما ال تتجاوز منت
  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  تنظيمه في غزة خالل فترة قصيرة" انقراض"قيادي في فتح يحذر من ":  برسقدس " .١١

يعيش "إن التنظيم التاريخي " قدس برس"، والذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ فتح قال قيادي بارز في حركة
يث أن عناصره قد تالشوا بشكل كبير ولم  ح١٩٦٥أسوأ أوضاعه في قطاع غزة منذ تأسيسه مطلع عام 

  ".يعد له قاعدة يستند عليها، وأصبح العمل فيه ارتجاليا دون رأس
التنظيم أصال منهار منذ اتفاقية أوسلو وكان يعيش على الوظائف واألموال التي كانت تصله "وأضاف إن 

 بدأت ٢٠٠٦خيرة في مطلع عام خالل استئثاره بالسلطة ولكن بعد هزيمته في االنتخابات التشريعية األ
بوادر هذا االنهيار تظهر بشكل كبير رغم محاولة بعض القيادات الشابة إنعاشه من خالل الدعم بالمال 
والسالح من أجل اإلطاحة بالحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها في االنتخابات، وهو 

  ".ما جاء بشكل معاكس من خالل الحسم العسكري
 لالختباء فيه ىيبحثون عن مأو" فتح"ضح القيادي الفتحاوي أنه بعد الحسم العسكري بدا أبناء حركة وأو

  .على سيطرتها للقطاع" حماس"في ظل إحكام 
هناك فريق من أبناء التنظيم تركوه والتزموا بيوتهم بعدما كفلهم أقاربهم، في حين لجأ فريق "وقال إن 

  ". م بها، وهناك فريق ثالث التزم مع جماعة الدعوة والتبليغآخر لحركة الجهاد اإلسالمي والتز
فقد "وأشار إلى أن هناك فريق رابع والذين لم يكن لهم أي وظائف في السلطة وكانوا أنصار للحركة فقط 
  ".استوعبتهم حركة حماس في صفوفها وبدؤوا يلتزمون معها، منوها إلى أن هذا الفريق نسبته كبيرة جدا

في رام " فتح"رار الوضع في قطاع غزة على ما هو عليه لعدة أشهر قادمة وتواصل قيادة وأكد أن استم
فإن هذا التنظيم سينقرض بالكامل ويكون مصيره كمصير الحزب الشيوعي "اهللا تجاهل الحركة في غزة 

  ".الفلسطيني الذي كان يسيطر على الساحة الفلسطينية في الستينيات من القرن الماضي
ليس أحسن حاال لما عليه في قطاع "في الضفة الغربية " فتح"ادي الفتحاوي إلى أن حال تنظيم وأشار القي

  ".غزة في ظل محاربته هناك من قبل رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض
حماس إضافة إلى الشعبية التي تتمتع بها والتي ظهرت في نتائج "وحذر القيادي الفتحاوي من أن حركة 

أصبحت تسيطر على الشارع الغزي أكثر من خالل إتباع طرق جديدة في زيادة عدد االنتخابات فإنها 
  ".أنصارها وجلهم للمساجد، من خالل ما يعرف باسم أسلمة المجتمع

وقال إن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس محمود عباس بعد الحسم العسكري هو أنه رفض كل دعوات اللقاء 
ن وبأي شروط لحماس من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من من أجل العودة إلى غزة بأي ثم" حماس"مع 

التنظيم أما اآلن وقد ضاع كل شيء فمن الصعب أن تعيد لملمة التنظيم بعدما فقد عناصره الثقة في 
  .قيادتهم وتفرقهم بهذه الطريقة والتغيرات التي حصلت على األرض

 في غزة بعد الحسم العسكري أن وأضاف انه كان هناك فرصة ذهبية ألحمد حلس القيادي في الحركة
يحاول جمع أشالء هذا التنظيم والنهوض به وحمايته من تبعات الحسم، والعمل من الصفر بدء بالعنصر 

بدال من أن يظل ينتظر وعود قيادة فتح في رام اهللا بأن "فالخلية والحفاظ على مؤسساته وكل مقدراته 
  ". حكم حماس سينتهي خالل فترة قصيرة

  ١٨/١٠/٢٠٠٨قدس برس
  

   المحتجز لديهاحماس تطالب مصر باالفراج عن أحد قادة القسام .١٢
يوسف فرحـات النـاطق     ، في غزة أن     المحافظة الوسطى  من ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   ذكرت  

، مديناً فـي    "الدور المصري في تقريب وجهات النظر الفلسطينية      "محافظة ثمن   الباسم حركة حماس في     
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في قطاع غـزة،  " كتائب القسام"أحد قادة " أيمن نوفل"احتجاز السلطات المصرية لـ   الوقت ذاته استمرار    
  . من المحافظة الوسطى في القطاع

ال : إننا نطالبكم باإلفراج الفوري عن نوفل، وإننا نقول إلى أيمـن          " وأضاف مخاطبا السلطات المصرية     
ل عاجالً بإذن اهللا تعالى باإلفراج عنك مـن         تحزن فكلّنا معك، ولن يقر لنا قرار حتى تكون بيننا، وسنحتف          

  ". السجون المصرية
لحوار فلسطيني على أسـس وطنيـة       "وفي سياق مختلف أوضح فرحات في كلمته إلى أن حركته تسعى            

 ". نظيفة، ال على أسس صهيونية وأمريكية خارجية
م تجمع حاشـد    فرحات قال اما  أن  غزة   من   نضال المغربي عن   ١٧/١٠/٢٠٠٨ وكالة رويترز    وأوردت

وقال فرحات ان حماس     .لمئات من زمالء نوفل ان مصر ال يمكن ان تلعب دور وساطة مادامت تحتجزه             
  .جمدت ملف شليط وسيظل مجمدا ما لم يفرج عن ايمن نوفل

وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس ان هذه التصريحات تعكس االحباط داخل حماس بشأن هذا                
ان استمرار اعتقال نوفل امر مزعج وقد تصدر جدول اعمال كل المحادثات مـع              واردف قائال    .الموقف

  .المسؤولين المصريين واعرب عن امله بأن تتمكن مصر من انهاء ذلك باالفراج عنه
  
  حماس تنتظر رد المسؤولين المصريين حول اللقاء الثنائي مع فتح: أيمن طه .١٣

ماس أنها في انتظار الرد المصري بشأن عقد لقاء أعلنت ح:  د ب أ-  كامل ابراهيم - القدس المحتلة 
وقال  .ثنائي مع حركة فتح وفق اآلليات التي توافق عليها وفد حركتها مع المسؤولين المصريين مؤخرا

حماس ال ''أيمن طه المتحدث باسم حماس في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية تابعة لحركته امس إن 
حف أو تبثه وسائل اإلعالم وهي في انتظار رد المسؤولين المصريين تبني مواقفها على ما تنشره الص
  .''حول اللقاء الثنائي مع حركة فتح

 -سيشكل رافعة ألي حل في الحوار الفلسطيني ''وأضاف طه أن لقاء حركتي حماس وفتح ببعضهما 
لكن مشاركتها ''، نافيا وجود خالفات مع الفصائل األخرى التي لن تستثنى من الحوارات ''الفلسطيني

ستكون ضمن الحوار الشامل الذي سيطرح القضايا األساسية لذلك طالبت حماس بأن يكون اللقاء ثنائيا 
  .''مع فتح وهو ما ترفضه األخيرة

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  والحوار الفلسطيني الشامل هو األصوب..موجة التفاؤل انحسرت: الجبهة الشعبية .١٤

أكدت الجبهة الشعبية أن موجة التفاؤل التي سادت الساحة الفلسطينية خالل : عبد القادر فارس  -غزة
األسابيع الماضية بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق في القاهرة ينهي حالة االنقسام والصراع الداخلي، قد 

وقال النائب جميل . انحسرت وتراجعت بعد المواقف المتصلبة للطرفين الرئيسيين فتح وحماس
وي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن طريق الحوار الوطني الشامل هو الطريق األكثر المجدال

وأكد . صواباً والذي يوفر الضمانات الوطنية التي تحاصر اآلثار الضارة والسلبية للتجاذب الثنائي
ية على هامش المجدالوي أن الحوار الشامل ال يعني رفض فكرة اللقاءات الثنائية أو الثالثية والرباع

  . الحوار لتذليل العقبات التي قد تبرز في إطار الوجهة العامة للتوافق الوطني
من جهتها أرجعت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، قضية التفاؤل 

لدخول في التي ظهرت مؤخرا في أجواء الحوار الفلسطيني الداخلي بضرورة ربطها بالنوايا الحقيقية ل
من هو غير ) فتح وحماس(وأشارت إلى أنه يوجد في طرفي النزاع  .حوار شامل، دون معيقات تذكر

  . معني بالحوار الشامل وهناك من يرغب باستمرار الوضع على ما هو عليه واإلبقاء على حالة االنقسام
 ١٨/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
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 ار والتصدي لألصوات المعطلةالكرة في ملعب عباس وعليه العمل على إنجاح الحو: برهوم .١٥

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحات نقلها أحـد المواقـع   : غزة ـ ماهر إبراهيم  
الكرة في ملعب الرئيس عباس وعليه العمل على إنجاح الحـوار والتـصدي             "المحسوبة على الحركة إن     

ح الجهة التـي تقـف أمـام إنهـاء          لألصوات المعطلة داخل حركة فتح بحزم وعلى مصر أن تقوم بفض          
  ". االنقسام الفلسطيني

نجاح الحوار مطلب جميع الفلسطينيين وعلى رئيس السلطة أن يعمل على إنجاح هذا             "وأوضح برهوم أن    
في سياق متصل، تـواترت أنبـاء       ". المطلب الشعبي من خالل موقعه كرئيس للسلطة وزعيم لحركة فتح         

اء ثنائي بين حركتي فتح وحماس على هـامش الحـوار الفلـسطيني       صحافية عن عزم القاهرة ترتّيب لق     
  . الشامل الذي تستضيفه الشهر المقبل
هذه مجرد اجتهادات صحافية ونحن لم نتلق من الجانب المـصري           : "وعلق برهوم على هذا النبأ بالقول     

 تتعامـل مـع     القاهرة"وأكد على أن    ". أي رد على ما جرى بحثه خالل مباحثات وفد حماس في القاهرة           
على متانة العالقة بـين الحركـة       "، مشدداً في الوقت ذاته      "حماس من خالل قنوات على أعلى المستويات      

  ". اإلسالمية ومصر
  ١٨/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  تكليف آخرين بااللتفاف على الحوار بتقييد صالحياته ب  عباسباإلستقالة إذا ما إستمريهدد شعث  .١٦

هدد رئيس لجنة حركة فتح للحوارالوطني الدكتور نبيل شعث باالستقالة من هـذه             : نـ بسام بداري   عمان
اللجنة ومن عضوية اللجنة المركزية اذا ما اصر الرئيس عباس على االستمرار في تقييـد صـالحياته                 

  .كمحاور وتكليف آخرين بااللتفاف على الحوار بين الحين واآلخر 
االخيرة في عمان مما اسماه بتجاوزات االخ الرئيس معترضـا          واشتكى شعث خالل اجتماعات المركزية      

. على تكليف اخرين بالتفاوض والتحاور في الوقت الذي كلف فيه هو حصريا برئاسـة لجنـة الحـوار                 
وطلب شعث في هذا السياق من اعضاء اللجنة المركزية مساندته في مطلبه امام الرئاسة فيما حصل فعال                 

 .لجنة المركزيةعلى تعاطف غالبية اعضاء ال
  ١٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وتخدم المخطط الصهيوني في مصادرة األراضي المفاوضات عبثية: النضال الشعبي .١٧

في مسيرة نظمتها جبهة النضال الشعبي،   دعا متظاهرون فلسطينيون واجانب:  اسامة العيسة-بيت لحم
الجدار العازل، والى وقف ما اسموه في جنوب بيت لحم، ، الى اكبر حملة تصدي لالستيطان وبناء 

والقى خالد العزة، رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان والجدار،  .بالمفاوضات العبثية مع اسرائيل
االسرائيلية بالعبثية، - وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال، كلمة، وصف فيها المفاوضات الفلسطينية

اتيجي الصهيوني في مصادرة االراضي وفرض االمر الواقع االستر"وبأنها تخدم ما وصفه بالمخطط 
 ".دون احداث أي تقدم نحو السالم العادل والشامل

  ١٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

 عالقة حماس والجهاد في أعلى مستويات التميز : برهوم .١٨
خالفـات  نفى فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، ما نشرته وكالة معاً اإلخبارية عن نشوب  :غزة

بين حركته وحركة الجهاد، وتصاعد التوتر بعد مؤتمر القدس الذي عقد في الدوحة مـؤخراً، مؤكـداً أن        
 .عالقة الحركتين متميزة وفي أعلى مستوياتها، وتشهدان تقارباً غير مسبوق في هذه الفترة تحديداً
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ـ      اك إشكاليات بين حماس    أي ادعاءات بأن هن   :" عبر الهاتف " فلسطين"وقال برهوم في تصريح صحافي ل
والجهاد كالم ال أساس له من الصحة، وهناك من يدير دق األسافين بين الحركتين ألنهما جسدتا منظومة                 

  ".ممانعة عصية على الكسر
العالقة بين الحركتين أقوى ما تكون منذ مؤتمر الثوابت الذي عقد في غزة ودمشق لـدحض                : " وأضاف

ؤتمر أنابوليس لتضييع الحقوق والثوابت، وكذلك حل كافة اإلشـكاليات          األفكار العبثية التي وردت في م     
 ".عندما راهن البعض على الفتنة بينهما

  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  أجواء مصالحة ومصارحة بين عباس والقدومي :  النجاأبو .١٩

حة ومصارحة قال ابراهيم ابو النجا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن أجواء مصال: رأفت الكيالني
سادت بين الرئيس محمود عباس وفاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، خالل اجتماعات 

أن : " وقال إبراهيم أبو النجا في تصريح صحفي اليوم الجمعة. اللجنة المركزية لحركة فتح في األردن
تح التي واجهت الكثير من اجتماعات اللجنة المركزية في األردن شكلت خشبة إسناد ونجاة لحركة ف

المشاكل، مشيرا أن كافة المشاكل المستعصية ذابت وان القطعية أيضا ذابت بين كافة أعضاء اللجنة 
وأوضح أبو النجا أن اللجنة سوف تجتمع خالل أسبوعين في األردن،  ".المركزية وأبناء حركة فتح

 استحقاقات المؤتمر من كافة جوانبهلتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر السادس للحركة، ولتدرس 
 ١٧/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
  فتح تنعى شهداء الجلزون وكفر مالك وتدين اعتداءات االحتالل: الضفة .٢٠

نعت حركة فتح، أمس، الشهداء الثالثة، الذين سقطوا برصاص قوات االحتالل ": وفـا "- رام اهللا 
 .ضيينوالـمستوطنيـن في الجلزون وكفر مالك، خالل اليومين الما

وأدانت الحركة، على لسان المتحدث باسمها، ومسؤول اإلعالم في مفوضية التعبئة والتنظيم، فهمي 
الزعارير، اعتداءات قوات االحتالل والـمستوطنيـن على المواطنين، مؤكدة أن كل وسائل قمع 

 .الوطنية المشروعةاالحتالل لن تنال من عزيمة وإرادة الفلسطينيين، ولن تحيدهم عن المطالبة بالحقوق 
 ١٨/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  شبيبة فتح تحاول االستئثار بجامعة األزهر خارج القانون: أبو زهري .٢١

النفير العام للدفاع عن "قلّلت حركة حماس من أهمية دعوة الشبيبة الفتحاوية إلعالن ما سمته : غزة
محاولة للتغطية على ممارسات "رت ذلك ، واعتب"الكتلة اإلسالمية"بغزة، ضد طالب " جامعة األزهر
  .التابعين لحركة فتح في الجامعة" طالب الشبيبة

، أنهم "قدس برس"وكشف المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ 
بصدد رفع دعوى قضائية ضد رئيس جامعة األزهر، وطالب الحكومة الفلسطينية في غزة باتخاذ 

  ". نونية إللزام إدارة الجامعة باحترام القانوناإلجراءات القا"
واستغرب أبو زهري ما يجري في جامعة األزهر من سعي حثيث لطالب الشبيبة الفتحاوية للسيطرة 

  .على الجامعة ومنع طلبة الكتلة اإلسالمية من حقهم في ممارسة أي نشاط طالبي
 ١٧/١٠/٢٠٠٨قدس برس
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   من أنصار حماس في الضفة١٣ األجهزة األمنية الفلسطينية تعتقل .٢٢
أفادت معطيات جديدة أن األجهزة األمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، : رام اهللا

واصلت االعتقاالت في صفوف أنصار حركة حماس فاعتقلت ثالثة عشر منهم، في حصيلة يومية جديدة 
  .نشرتها الحركة اليوم الجمعة

  ١٧/١٠/٢٠٠٨قدس برس
 

  "االقصى تيوب"حماس تطلق موقعا جديدا على االنترنت باسم  .٢٣
أطلقت حركة حماس موقعا جديدا على االنترنت تتنوع مادتـه مـا بـين المسلـسالت                :  د ب أ   - غزة  

السورية المحافظة ومقاطع الفيديو التي تمجد عمليات القاعدة ، وذلك تماشيا مع موقـع تبـادل الملفـات                  
ويبث الموقع الجديد الخاص مقاطع فيديو حول الحركة وهو أول موقع           ". وتيوبي"ومقاطع الفيديو الشهير    

إليكتروني فلسطيني يتخصص في االصدارات المرئية والمسموعة الخاصة باالسالم والجهـاد ، حـسبما              
أن هذا الموقـع يظهـر أحـدث المقـاطع          " معلومات عن الموقع  "ويذكر الموقع في قسم     . يوضح الموقع 

  .ية حول السياسة والرياضة والجهاد وغيرهاالمسموعة والمرئ
 من أعضائه المسجلين قاموا بزيارته في نفس الوقت فـي     ٢١٤٣وأشارت إحصاءات الموقع إلى أن عدد       

ولم يذع صيت الموقع إال بين أنـصار حمـاس ، إلـى أن نـشر مركـز االسـتخبارات                    . آب الماضي 
حاث على موقعه االليكتروني، تحذيرا يفيد بأن       وهو مركز إسرائيلي لالب   " والمعلومات الخاصة باالرهاب  

كما أظهر تقرير مركز االبحاث أن ثمة صلة بين موقـع           . الهدف من الموقع هو التحريض ضد إسرائيل      
الفضائية ومقرها غزة ، االمر الذي يزيد مـن عـدد زائريـه             " في. االقصى تي "وقناة  " االقصى تيوب "

  .دهويمكنه من تخطي القيود المفروضة على موا
  ١٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  مطلع العام" حماس" أمنية وسياسية إسرائيلية تتوقّع تجدد المواجهات مع أوساط":هارتس" .٢٤

اإلسرائيلية امس عن جهات أمنية وأخرى سياسية في الدولة العبرية " هآرتس"نقلت صحيفة : الناصرة
قطاع غزة قد تتجدد أواخر كانون في " حماس"تقديراتها بأن المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحركة 

بعد التاسع من الشهر نفسه، موعد " فتح"و" حماس"المقبل نتيجة احتدام آخر متوقع بين ) يناير(الثاني 
وبرأي هذه الجهات اإلسرائيلية، فإن احتدام الصراع بين الحركتين قد . نهاية والية الرئيس محمود عباس

  .وإسرائيل" حماس"لى توتر جديد بين يتطور إلى مواجهات مسلحة عنيفة تمهد إ
اال ان الصحيفة نقلت عن مصادر فلسطينية في القطاع تقديراتها بأنه لن تندلع أي مواجهة عنيفة ألن 

معنية بتمديد فترة التهدئة في القطاع، وأن قيادة الحركة ستتوجه إلى مصر بطلب البدء بالتحرك " حماس"
لحركة أنها تشترط التمديد بأن تفتح إسرائيل معابرها الحدودية مع ونقلت عن قيادي في ا. لتمديد التهدئة

  .القطاع لنقل البضائع
معنية بتمديد التهدئة لتعزز حكمها في القطاع، كما أن الحركة " حماس"وتابعت المصادر الفلسطينية أن 

  ".فتح"ليست معنية بتجديد المواجهات مع إسرائيل في وقت تشتد األزمة بينها وبين 
ار معدا التقرير الصحافي عاموس هارئيل وآفي يسسخاروف إلى ان تجربة الماضي مع مثل هذه وأش

التقديرات والتوقعات الكثيرة باندالع مواجهات على الجبهات المختلفة، تضع التقديرات الحالية موضع 
ة بين وأضافا أن الجهات األمنية تخشى اتهامها بأن يكون وراء تحذيراتها من مواجهات جديد. شك

وإسرائيل سعيها الى الضغط على الحكومة لمنع اقتطاع مبالغ كبيرة من موازنة القطاع العام " حماس"
  .المقبل
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الستار على " فتح"و " حماس"إلى ذلك، أبدت أوساط عسكرية مخاوفها من أن تسدل مواجهات مسلحة بين 
 عن الجندي األسير في القطاع غلعاد المحاوالت اإلسرائيلية إلنجاز اتفاق تبادل أسرى يتم فيه اإلفراج

تهريب الجندي إلى " حماس"وزادت أنها تخشى أيضاً أن تؤدي مواجهات كهذه إلى محاولة . شاليت
  .خارج القطاع

  ١٨/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

  لحماس في صفوفه" جواسيس"األمن الفلسطيني يوقف : مصادر إسرائيلية .٢٥
أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن أجهزة األمن  :  كفاح زبون-  رام اهللا -  نظير مجلي- تل أبيب 

الفلسطينية اعتقلت في األيام األخيرة عددا من ضباطها، أحدهم برتبة عقيد، بتهمة التجسس لصالح 
وقالت هذه المصادر إن االعتقاالت تمت بعد أن قامت المخابرات . حماس، والتآمر معها لقلب نظام الحكم

على حدة، بتزويد أجهزة األمن الفلسطينية بملفات تتضمن أسماء هؤالء األميركية واإلسرائيلية، كال 
 .الضباط ونشاطاتهم في خدمة حماس

داية باالدعاءات اإلسرائيلية واألميركية، لكن وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية لم تقتنع في الب
تحقيقاتها األولية صدمتها، إذ تبين أن االتهامات صحيحة وبعض الضباط اعترفوا وبدأوا يتعاونون مع 

ولكنها في الوقت نفسه وجدت ان بعض األسماء التي وضعت في القوائم االسرائيلية مبنية . المحققين
 .قت سراحهمعلى تقديرات وليس معلومات، فأطل

 ١٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  تحصين عسقالن من صواريخ حماس ضرب من المستحيل": هآرتس" .٢٦

أقر ضابط كبير في جيش االحتالل اإلسرائيلي، بصعوبة نجاح التحصينات في التـصدي   :القدس المحتلة
 .لصواريخ المقاومة التي تطلق من قطاع غزة

يمكن تحصين ناحل عـوز، بـل       : " لم تذكر أسمه قوله    ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، أمس عن ضابط      
 ".ولكن ماذا عن عسقالن واسدود وكريات جات؟. وحتى سديروت

كم، فان هذا يعنـي أن هـذه        ٣٠إذا كانت حماس تلقت، مثلما نشك، صواريخ لمدى يقترب من           "وأضاف  
الن فإننا لن نخرج مـن      البلدات تقع في مدى اإلصابة وإذا بدأنا نحصن المباني متعددة الطوابق في عسق            

 ".هذا
وأشار الضابط اإلسرائيلي إلى أن تهديد صواريخ المقاومة الفلسطينية لم ينته، وسكان عسقالن يطـالبون               

 . ألف مسكن وهذا غير محتمل لالقتصاد١٢٠بتحصين 
إن الجيش اإلسرائيلي استغل اتفاق التهدئة مع الفصائل في غزة للعمل علـى تحـصين               : وتقول هآرتس 

لدات التي كانت تتعرض لصواريخ المقاومة الفلسطينية قبل سريان االتفاق الذي رعته مـصر وبـدأ                الب
 .سريانه في حزيران يونيو الماضي

  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
 
  "إسرائيل"ل " ٣٥-اف"األزمة العالمية تعرقل صفقة طائرات  .٢٧

ى صفقة شراء الطائرات األمريكيـة      في إجراء تعديالت عل   " إسرائيل"تبحث   :القدس المحتلة آمال شحادة   
ونقلت مصادر صحافية عبرية عـن مـصدر حربـي          . في أعقاب األزمة االقتصادية العالمية    " ٣٥-اف"
تعيد قراءة القرار حول الصفقة وعدد الطائرات التي يمكـن شـراؤها            " األمن"كبير أن أجهزة    " إسرائيلي"

بيعها هذا النوع من الطـائرات الحربيـة       " ائيلإسر"في ضوء قرار البنتاغون المصادقة على طلب        "وقال  
األكثر تطورا في العالم شكلت األجهزة األمنية فريقا لفحص الطائرة في وقت تبذل الجهود القناع أمريكا                
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تـأثرت  " إسرائيل"بإدخال تحسينات عليها، غير ان األزمة االقتصادية العالمية أثرت على الوضع إذ إن              
  .وهذا سيؤثر على طبيعة القراركبقية دول العالم باألزمة 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يجب تنفيذ صفقة التبادل وإال سندفع ثمناً باهظا: بيلين .٢٨

يوسي بيلين، الحكومة اإلسرائيلية إلـى اإلفـراج عـن األسـرى     ) الكنيست(دعا عضو  :القدس المحتلة
.  حركة حماس في قطاع غزة منذ عـامين        األسير لدى " جلعاد شاليط "الفلسطينيين مقابل استعادة الجندي     

يجـب علـى الحكومـة      : "وقال بيلين العضو البرلماني عن حزب ميرتس في تصريحات صحافية أمس          
) إسـرائيل (اإليفاء بما تعهدت به لإلفراج عن أسرى فلسطينيين، فاإلفراج عنهم هـو ثمـن باسـتطاعة                 

 فإن الثمن الذي سندفعه مقابل استعادة شـاليط         يجب علينا إنهاء ملف شاليط اآلن، وإال      " ، مضيفاً   "تطبيقه
 ". سيكون باهظاً جداً

  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
 
  جندي يهودي تلقى مبلغا من المال الغتيال النائب زكور بسبب أحداث عكا .٢٩

، توفير الحراسة المالصقة لعضو الكنيست الشيخ عباس امسأقر جهاز الحرس التابع للكنيست،  -القدس 
 ساعة في اليوم والليلة، وذلك بعد ورود معلومات مخابراتية عديدة وأكيدة عن نية ٢٤مدار زكور، على 

  .جهات يهودية متطرفة اغتيال النائب زكور، نتيجة للدور المركزي الذي لعبه خالل أحداث عكا األخيرة
صلتهم تـشير   وبحسب ما أكده جهاز الحرس التابع للكنيست االسرائيلي فإن إحدى هذه المعلومات التي و             

إلى أن أحد الجنود اليهود من منطقة الكريوت تلقى مبلغا من المال من أجل اغتيال النائب زكور، نتيجـة                 
  .لعدم رضا بعض الجهات اليهودية المتطرفة من مواقف النائب زكور خالل األحداث األخيرة في عكا

راسة المالصـقة لـه، لكـن       وكان النائب زكور قد رفض طلب جهاز الحرس التابع للكنيست بوضع الح           
ضابط الكنيست شدد على وضع الحراسة مضيفا أن األمر لم يعد ضـمن صـالحيات النائـب زكـور                   

  .ورضاه، بل هو أمر يجب على النائب زكور أن يقبل به
  ١٧/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  استخباراتنا اغتالت عماد مغنية:  إسرائيليصحافي .٣٠

الحرب السرية ضد "لي رونين برغمان، في كتاب اصدره حديثا بعنوان ذكر الصحافي اإلسرائي: أ ش أ
، يعرض فيه سلسلة من األحداث التي وقعت خالل العامين والنصف السابقين، إن إسرائيل مسؤولة "إيران

 . عماد مغنية في دمشق في شباط الماضي" حزب اهللا"عن اغتيال المسؤول العسكري في 
ل أنكرت مسؤوليتها عن عملية االغتيال، فإن ضربة مغنية كانت من برغم أن إسرائي"وكتب برغمان 

مستشهدا " النوع الالزم الستعادة إسرائيل لثقتها في أجهزة استخباراتها وترهيب العدو من هذه األجهزة
بإشارة مسؤول في االستخبارات اإلسرائيلية الى نوع السيارة التي كان يقودها مغنية لحظة اغتياله، بقوله 

 ".  أسفاه على تلك الباجيرووا"
  ١٨/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
   بسبب االعتداءات على األقصىالتميمي يحذر من صراع عالمي بين اليهود والمسلمين .٣١

من نشوب صراع ديني بين المسلمين واليهود في العالم يهدد  حذر الشيخ تيسير التميمي: القدس المحتلة
 من إجراءات  االحتاللقوم بهيتواصلة للمسجد األقصى، وما  نتيجة االقتحامات المياألمن والسالم العالم
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 أن الدين اإلسالمي يحترم  في هذا الصدد،وأكد. لتهويد المدينة المقدسة بتغيير معالمها العربية واإلسالمية
  .من باب أولى أنه لن يسمح باالعتداء على مقدساتهفمقدسات األديان األخرى وال يجيز االعتداء عليها؛ 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨األردنية الرأي 
  
 مخطط إسرائيلي جديد يستهدف االقصى وهوية القدس  من تحذيرات .٣٢

حذر المهندس محمد القيمري امس من مخطط إسرائيلي يهدف الى فرض المزيد من : فلسطين المحتلة
مة القيود والعقبات على البناء والتطوير في كافة أرجاء مدينة القدس المحتلة وتجميد وضع البلدة القدي

ن هذا المخطط الذي تقوم بلدية االحتالل باعداده يعطي األولوية والشرعية للحفر للبنى  موضحاً أ.منها
التحتية في البلدة القديمة ويشمل ذلك أسفل المسجد األقصى، ويمنع بناء المواطنين الفلسطينيين أو ترميم 

  .مبانيهم أو اضافة أي بناء عليها في ما يعرف باسم غالف القدس
  ١٨/١٠/٢٠٠٨لدستور ا

  
 الوضع التعليمي في القدس كارثي: نائبة مدير التربية والتعليم في القدس .٣٣

ن إ "،قالت اعتدال االشهب نائبة مدير التربية والتعليم في القدس المحتلة:  جمال جمال- القدس المحتلة 
 مشيرة إلى أن ".لمقبلةالوضع التعليمي في القدس المحتلة مأساوي وسينعكس سلباً على مستقبل االجيال ا

 - من الذكور تحديدا - القدس تسير نحو الهاوية وقد يأتي زمن ليس ببعيد لن تجد في مؤسساتنا قيادة "
فقد تم تدمير التعليم في مدارس القدس تدميرا كامال، ومؤشرات ذلك ظاهرة للجميع بدليل انك تبحث 

 وبينت في هذا السياق، أن ".لشرقية المحتلةحاليا عن معلم لمدرسة ذكور فال تجده في مدينة القدس ا
هناك القطاع الذي تشرف عليه المدارس فيما ، %٥تعليمي ال يتجاوز القطاع من ال وكالة الغوث حصة

الخاصة االسالمية والمسيحية وهي تسعى للحصول على مساعدات من بلدية القدس، وهنالك قيود على 
عليم في االوقاف فيقف مكانه غير قادر على التوسع ال رأسيا سياسة هذه المدارس مستقبال، اما قطاع الت

 كما توجد مدارس تجارية ومهنية لها ،وال افقيا، باالضافة الى المدارس التابعة للمعارف والبلدية
 ان غالبية من جهة أخرىكدت أو .التعليم مفرغ من مضمونه في القدسمما يجعل  ،مرجعياتها وسياستها

عن عدد  أما .خط الفقر وال تستطيع دفع اقساط اوالدها في مرحلة الروضةاالسر المقدسية دون 
 مدرسة تابعة الدارة االوقاف وهي اشباه مدارس، ولذلك فان هذا ٣٧ن في القدس فذكرت أالمدارس 

 غرفة دراسية باعتراف اجهزة البلدية وضمن ٢٠٠٠ ومن المؤكد ان المدينة بحاجة الى ،العدد غير دقيق
 ولكن ، ال يمكن حصر نسبة التسرب من المدارس لتنوعها ومن جهة أخرى إشارت إلى أنه.احصائياتها

كمنطقة العيسوية عدم وجود مدارس نتيجة االكتظاظ أو هنالك اعدادا كبيرة من الطالب الذين يتسربون 
 بسبب الفقر وعدم وجود مدارس قرب  كما أن هناك تسرب. صفوف بعد التاسعمثالً التي ليس فيها

ن مدارس البلدية اإلسرائيلية عاجزة عن استيعاب المزيد من أواوضحت  .تجمعات السكانية الفلسطينيةال
  . االف طالب خارج االطار المدرسي٩الطالب، لذلك فان هناك 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  في بلعينعشرات في اعتداء االحتالل على المسيرة األسبوعية ضد الجدارال إصابة .٣٤

مس، عشرات المواطنين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع في اصيب ا: رام اهللا
 .اعتداء االحتالل على المسيرة االسبوعية ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين غرب رام اهللا

كان أهالي القرية خرجوا بعد صالة الجمعة في مسيرة شعبية حاشدة، شاركت فيها مجموعة من حيث 
  . الدوليين واإلسرائيليينالمتضامنين

  ١٨/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  تترشحان لجائزة دولية  الغربية في الضفة العنصري لمقاومة الجدارلجنتان .٣٥

كشف منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين عبد اهللا أبو رحمة أن مجلس أمناء الجمعية : رام اهللا
اإلسرائيلية " فوضويون ضد الجدار"ر ترشيح اللجنة، وجمعية العالمية لحقوق اإلنسان في برلين قر

وأوضح أبو رحمة أن  . الحائز على جائزة نوبل للسالم٢٠٠٨لجائزة كارل فون أوسيتزكي لعام 
، الذي يقع حاليا "سونين بورغ"أوسيتزكي تم اختطافه وتعذيبه بطرق بشعة في معسكر االعتقال النازي 

  .ية، بسبب مقاومته الحازمة للعسكرية وللحرب والعنصريةبجانب مدينة سلونسك البولند
  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  تصاريحالحرمان من الموسم الزيتون يفسده الجدار العازل واعتداءات المستوطنين و: تحقيق .٣٦

استعد أهالي قرية عانين في الضفة الغربية لموسم قطاف :  محمد يونس- ) الضفة الغربية(عانين 
الحصول على تصاريح إسرائيلية للدخول إلى حقولهم الواسعة الواقعة بطلب  ، العام جيداًالزيتون هذا

 لكن السلطات اإلسرائيلية...  ألف دونم، سبعة منها مزروعة بالزيتون١١خلف الجدار التي تبلغ مساحتها 
 تصاريح  كيلومتراً إلى شمال غربي مدينة جنين،١٧ من سكان القرية التي تبعد نحو ٣٦٦ منح رفضت

ويشكل موسم قطف الزيتون مناسبة  .قيدت دخول الباقين بساعات وأيام محددةفيما . دخول إلى أراضيهم
شديدة الخصوصية في فلسطين، تخرج فيها العائالت إلى حقولها في تقليد اجتماعي متوارث يشبه 

 بسبب الطابع الموسمي ورغم تضاؤل اعتماد الفلسطينيين على الزيتون في معيشتهم. مهرجاناً احتفالياً
 انضمت إلى جهد  الفلسطينيةالشرطة كما أن .فإنهم يسخّرون كل طاقاتهم له حين يحل الموسم، النتاجه
وجدت المشاركة في قطف الزيتون الفكرة األفضل من بين مجموعة أفكار حيث .  هذا العامالقطاف

زيتون في فلسطين أنفسهم هذا العام وجد أصحاب ال إلى ذلك فقد .تطوير ادائها، في سبيل عرضت عليها
إما ان يكون الجدار عزل أرضهم، أو أن يكون المستوطنون : أمام أربعة احتماالت، ثالثة منها سيئة

منعوهم من الوصول إليها أو أضرموا النار فيها أو قطعوا أشجارها، أو أن ترفض السلطات اإلسرائيلية 
حددت الحملة الوطنية  وفي هذا السياق .ف الجدارمنحهم تصاريح دخول إليها في حال وقوعها خل

ووجهت .  تتعرض إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية"ساخنة" مواقع ١١٠لمقاومة الجدار 
 .المتضامنين األجانب إلى تلك المواقع للمساهمة في توفير حماية للمزارعين من الجيش والمستوطنين

 هذا العام للوقوف مع المزارعين الفلسطينيين أمام اعتداءات انبرت مؤسسات حقوقية إسرائيليةكما 
كاميرات فيديو على مزارعين في المناطق القريبة من بتوزيع  مركز بتسيلم  فقام.المستوطنين

حاخامات من أجل حقوق اإلنسان أن  مؤسسة إلى ذلك فقد أعلنت .المستوطنات لتصوير االعتداءات
 الواقعة في مناطق محاذية للجدار والمستوطنات تعرضت إما للحرق من حقول الزيتون الفلسطينية% ٧٠

ن الجيش اإلسرائيلي ، أ الناطق باسم الجمعية زكريا سدةفيما بين. أو القطع أو تعرض أصحابها للطرد
  .غالباً ما يتحرك لحماية المستوطنين، وليس لحماية الفلسطينيين

  ١٨/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
 اً مع عكا الجئو لبنان يعتصمون تضامن .٣٧

 لبنان أمام مقر اللجنة الدولية جنوبياعتصم أمس، مئات الالجئين الفلسطينيين في مدينة صور  :صور
للصليب األحمر، تضامناً مع أهالي مدينة عكا التي شهدت األسبوع الماضي مناوشات بين السكان 

   المعتصمون بسياسة السلطات اإلسرائيلية، حيث ندد.الفلسطينيين واليهود
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 ورددوا نداءات تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين والتحرك العاجل لمساعدتهم من عمليات 
  .التهجير القصرية من عكا وحيفا ويافا قبل أن تصبح تلك المدن يهودية خالصة

  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   مريضاً فلسطينياً إلى غزة عبر معبر رفح٣٢ عودة .٣٨

ة مساء الخميس، الثنين وثالثين مريضاً فلسطينياً بالعودة إلى قطاع غزة، سمحت السلطات المصري: غزة
أمام " بشكل استثنائي"معبر رفح الحدودي  حيث تم فتح .بعد أن أتموا عالجهم في المشافي المصرية

  .المرضى ومرافقيهم
  ١٧/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
 والقنابل العنقودية  من السنيورة إلى بان كي مون حول التهديدات اإلسرائيلية رسالة .٣٩

 إلى األمين العام لألمم المتحدة رسالةوجه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة خالل الساعات الماضية 
استنكر رئيس مجلس و. بان كي مون  تتعلق بالتهديدات والخروق اإلسرائيلية، و القنابل العنقودية 

 جواً وبراً واستمرار قيامها بعرقلة عملية تعليم الوزراء استمرار الخروق اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية
   . الخط األزرق مما يساهم في زيادة الحوادث على طول هذا الخط

كما استنكر الرئيس السنيورة التهديدات اإلسرائيلية المتكررة ضد لبنان والتي تصدر على لسان 
م المتحدة حث المجتمع الدولي على وتمنى الرئيس السنيورة على أمين عام األم. المسؤولين اإلسرائيليين

تقديم المعونة والدعم المالي الستكمال أعمال نزع األلغام والقنابل العنقودية واالستمرار في الضغط على 
 . إسرائيل لتسليم المعلومات والخرائط واإلحداثيات عن مناطق نشر هذه القنابل

  ١٨/١٠/٢٠٠٨السفير     
  

  د لتفعيل مبادرة السالم اسرائيلي في اكسفور- عربيلقاء  .٤٠
شهدت مدينة اكسفورد امس االول الخميس اجتماعا غير مسبوق لتفعيل مبادرة السالم العربية : لندن

اسرائيليون وعرب من بينهم االمير السعودي تركي الفيصل رئيس االستخبارات ' خبراء'شارك فيه 
ان االجتماع الذي ' لقدس العربيا'وعلمت  .السعودي وسفير بالده السابق في كل من لندن وواشنطن

دعت اليه مجموعة اكسفورد لالبحاث شارك فيه من الجانب االسرائيلي االكاديمي والمستشار السابق 
. للحكومة االسرائيلية دان روتشيل وعدد آخر من الباحثين االسرائيليين المهتمين بشؤون الشرق االوسط

ومثل الجانب . وسى امين عام جامعة الدول العربيةوحضره السيد نبيل زكي مدير مكتب السيد عمرو م
المصري نبيل فهمي السفير السابق في واشنطن، بينما مثل الجانب الفلسطيني العقيد جبريل الرجوب 

واشرفت على ترتيبات . مسؤول االمن الوقائي السابق ومستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
  . البريطانية غبرائيل ريفكنداالجتماع الناشطة االكاديمية اليهودية ـ

وقالت مصادر شاركت في االجتماع ان االمير تركي الفيصل حرص على التأكيد في بداية اللقاء على انه 
وقدم ورقة مكتوبة اكد فيها . يشارك فيه بصفته الشخصية وال يمثل حكومة المملكة العربية السعودية

امل من االراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك موقف بالده الداعي الى االنسحاب االسرائيلي الك
القدس الشريف، واقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين قبل اي تطبيع مع الدولة 

  .العبرية
العقيد الرجوب وصف المبادرة العربية للسالم بأنها فرصة تاريخية لمعالجة جذور الصراع العربي ـ 

  .دة السالم واالستقرار الى المنطقةاالسرائيلي واعا



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ١٢٣٠:         العدد         ١٨/١٠/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

وطالب االسرائيليين بان يوضحوا ماذا يريدون بالضبط، هل يريدون االمن ام حل المشكلة الديموغرافية، 
هل يريدون ان يكونوا جزءا من منطقة الشرق االوسط ام ان يظلوا خارجها، واذا كانوا يريدون االمن 

  وهل يعتبرون الفلسطينيين جيرانا ام عبيدا؟. فلماذا االستمرار في بناء المستوطنات
وطالب العقيد الرجوب الجانب االسرائيلي بتوضيح مرجعية اسرائيل في المفاوضات، فهل هو قرارات 

 التي تطالب بدولة فلسطينية، ام برنامج الليكود أم برنامج حزب شاس، ام ١٩٤٧االمم المتحدة عام 
  التوراة واالنجيل؟

لالسرائيليين ان اكبر غلطة يرتكبها زعيم عربي هي ان يذهب الى تل ابيب دون واكد العقيد الرجوب 
فحالة السادات كانت مختلفة، حيث حصل على تعهد تحت الطاولة باالنسحاب من سيناء . ضمانات محددة

  .قبل زيارته للقدس المحتلة
الحمص، ومع ذلك لم  مرة واكل معه ١٥واشار الى الرئيس محمود عباس الذي التقى اولمرت اكثر من 

  .يحصل على اي شيء
الجانب االسرائيلي عبر عن ترحيبه بالمبادرة العربية ووصفها بانها خطوة مهمة، ولكنه طالب العرب 
بخطوات تطبيعية اكبر، واجراء اتصاالت مباشرة وعلنية مع الحكومة االسرائيلية، لبحث آليات تفعيل 

  .المبادرة وتطبيقها
  ١٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   إنشاء متحف للوثائق اليهوديةتنفيمصر  .٤١

نفى مدير ادارة اآلثار اليهودية بالمجلس األعلى لآلثار في مصر محسن  : أغاريد مصطفى- القاهرة 
ربيع، نية المجلس انشاء متحف خاص بالوثائق اليهودية، بناء على طلب بعض أفراد الجالية اليهودية في 

ص باآلثار والوثائق اليهودية، هي مجرد فكرة تم طرحها على مؤكدا أن انشاء متحف خا .القاهرة
  .المجلس األعلى لآلثار في بالده ولم يتم اتخاذ أى خطوة بشأنها

  ١٨/١٠/٢٠٠٨الراي الكويتية 
  
  "إسرائيل"الجامعات األجنبية جسراً للتطبيع مع  .٤٢

ة العربية، مع تأسيس فـروع      تتسارع وتيرة عولمة التعليم العالي في المنطق      : جابي برامكي، ليزا تراكي   
وفي إطار  . لجامعات أميركية وأوروبية في مختلف البلدان العربية، وخصوصاً في منطقة الخليج العربي           

، فقـد أسـست     "سباق الذهب في المجـال التعليمـي      " بـ   "نيويورك تايمز "ما وصفه صحافي في جريدة      
 مراكز أكاديميةً لها    "كورنيل"، و "نغي ملون كار"، و "تكساس آيه آند إم   "، و "جورجتاون"جامعات من طراز    

كما قامت ـــ أو ستقوم ـــ جامعات أجنبية أخرى بفتح فروع لهـا             . في المدينة التعليمية في قطر    
  .في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة، وكذلك في مصر واألردن

لى الجدل القائم حول جودة التعليم      وقد حظيت البرامج التعليمية األجنبية بتغطية إعالمية واسعة، ركّزتْ ع         
أما التبعات السياسية الطويلة األمد، والمثيرة للقلـق،        ... الذي تقدمه والقضايا المتعلّقة بالحرية األكاديمية     

  .التي تحملها تلك البرامج أحياناً، فلم تناقَشْ بالحد األدنى بعد
ئر عن احتمال استقطاب هذه المراكز التعليمية       باختصار، هناك ما يدعو إلى القلق والريبة في الحديث الدا         

وهنا ال بـد مـن      . ألكاديميين أو طلبة إسرائيليين، ما سيشجع أجواء التطبيع العربي ــــ اإلسرائيلي          
اإلشارة إلى أن العالقات األكاديمية بين الجامعات العربية ونظيراتها اإلسرائيلية تكاد تكـون معدومـة،               

 فالجامعات األجنبية نفسها، كالجامعة األميركية في القاهرة، تعرضتْ أخيـراً           بسبب طبيعة إسرائيل تلك؛   
وهذا يدّل علـى    . لضغط هائل من الطلبة واألساتذة المناوئين للتعاون األكاديمي مع الجامعات اإلسرائيلية          

عـالم  أنّه ال توجد رغبة في تأسيس عالقات طبيعية مع المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية، علـى طـول ال                
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العربي وعرضه، ما لم ينته احتالُل األراضي العربية، وما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني، وما لـم                 
  .تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان

  ١٨/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
  تقرير أممي يندد بإجراءات االحتالل ضد مزارعي الزيتون الفلسطينيين .٤٣

بالقيود التي يفرضها االحـتالل     " أوتشا"ندد مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية        :نابلس امين ابو وردة   
على منتجي الزيتون الفلسطينيين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم واألسواق، باإلضافة الـى إغـالق               
 معابر قطاع غزة؛ وتزايد هجمات المستوطنين على المزارعين وأشجار الزيتون، ما يثير قلق المزارعين             

موسم الزيتون في الضفة الغربيـة والقطـاع        "بعنوان  " أوتشا"وأضاف تقرير   . بشأن إمكان نجاح الموسم   
ان هناك قلقاً بشأن تأثير إجراءات االحتالل في نقل الزيتون الى المعاصر في الـضفة الغربيـة                 " ٢٠٠٨

ؤثر أيـضا فـي     وبين التقرير ان الحصار المفروض على غزة ي       .  بسرعة للحفاظ على جودته ونوعيته    
  .واردات زيت الزيتون من الضفة

  ١٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
      فرنسي لإلفراج عن أسير فلسطيني برلمانيتحرك  .٤٤

ناشد أكثر من ستين برلمانيا فرنسيا الرئيس نيكوال ساركوزي الضغط على :  عبد اهللا بن عالي-باريس
 . حموري الذي يحمل الجنسية الفرنسيةإسرائيل لإلفراج فورا عن األسير الفلسطيني صالح ال

واتهم أعضاء الهيئة التشريعية خالل مؤتمر صحفي عقدوه أمس في مقر مجلس الشيوخ بباريس حكومة 
 ال تألو أي جهد - على حد قولهم- بالدهم بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين إزاء مواطني البلد الواحد، ألنها 

 جلعاد شاليط األسير في غزة بدعوى أنه يحمل الجنسية في سبيل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي
 . الفرنسية، في حين ال تحرك أي ساكن لتخليص الحموري من قبضة اإلسرائيليين

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
 

   للمؤتمركواليس التحضيراتُيطرح في " الفرنكوفونية"في " قبول إسرائيل"ملف  .٤٥
نسي نيكوال سـاركوزي، أمـس، القمـة الثانيـة عـشرة            افتتح الرئيس الفر  : باريس ــ بسام الطيارة   

وعلى غرار ما يحصل عشية كل قمة فرنكوفونيـة، يعـود ملـف             . للفرنكوفونية في مدينة كيبيك الكندية    
ولكن هذه السنة،   .  في المنظمة إلى كواليس التحضيرات، قبل أن ينتقل إلى واجهة اإلعالم           "قبول إسرائيل "

 "بهدوء" وتدعو إلى العمل     "خافتة"ألصوات المؤيدة النتساب إسرائيل ظلّت      بخالف السنوات السابقة، فإن ا    
 التي عقـدت فـي      "قمة االتحاد من أجل المتوسط    "ومن وراء الكواليس، وخصوصاً أن هؤالء يرون أن         

يجمع دوالً كانت   " أمام قبول الدولة العبرية في إطار دولي         "مهدت الطريق "باريس في تموز الماضي، قد      
ـ        " للعمل تحت أي عنوان توجد فيه      رافضة وبحسب . "األخبار"، كما صرح أحد المقربين من هذا الملف ل

أكثر من مصدر، فإن إسرائيل ال تزال تطرق باب الفرنكوفونية منذ خروج رئـيس حكومتهـا الـسابق                  
ن ، عكس الرئيس شـمعو    "الذي كان ينظر بازدراء إلى كل ما هو فرنسي        "إسحاق شامير من الحكم، وهو      

  ."المعروف بفرنكوفونيته الحامية"بيريز 
  ١٨/١٠/٢٠٠٨األخبار 
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 المستفيد والمتضرر من إنجاح الوساطة المصرية .٤٦
 نقوال ناصر 
إن رفض الرئاسة الفلسطينية القتراح تم تنسيقه مع  الوسيط المصري بعقد لقاء ثنـائي أواخـر الـشهر                   

 التعددي الشامل أوائل الشهر المقبـل ، وهـي          الجاري بين حركتي فتح وحماس يمهد للحوار الفلسطيني       
نفسها التي اقترحت جولة الحوارات الحالية ووساطة القاهرة تحديداً فيها ، ثم تصريحات وزير الخارجية               
المصري احمد ابو الغيط لتلفزيزن ببي بي سي الخميس الماضي التي شكك فيها في شـرعية حمـاس،                  

 بينما تقترب جهود هذه الوساطة التي يقودها زميل له في           ورفض أي تدخل عربي في الوساطة المصرية      
حكومة بالده من النجاح ، هما تطوران يحمالن من التناقض الذاتي بقدر ما يحمالن من التهديد بإحبـاط                  

 .الوساطة وبتبديد التفاؤل بالتقدم الذي احرزته حتى اآلن
عفيها من الرد على تشكيك ابو الغيط في        واذا كانت شرعية حماس التي اكتسبتها عبر صناديق االقتراع ت         

شرعيتها، فإن تصريحاته التي قال فيه إن الحركة تبحث عن الشرعية عندما تطالب بفتح معبر رفح انما                 
تسلط األضواء اكثر على الشرعية المصرية نفسها في ممارسة سيادتها التي تبدو منقوصة على المعبـر                

ق مع دولة االحتالل ، لكن االخطر في تصريحاته يتمثل اوالً فـي          فال تستطيع فتحه من جانبها اال بالتنسي      
انعكاساتها السلبية على الجهود الحثيثة والمشكورة فلسطينياً لزميله الوزير عمر سليمان، وتتمثل ثانياً في              
رفضه تدخل اي قوى غير مصر في المصالحة الفلسطينية بينما تجري هذه المصالحة باسم جامعة الدول                

 وسوف تتوج بمباركتها وبينما يعلن طرفا االنقسام الفلسطيني كالهما ترحيبهمـا بكـل الجهـود                العربية
العربية لراب الصدع الفلسطيني إألى حد أن يصف الرئيس عباس نفسه الدور السوري في ذلـك بأنـه                  

للقمـة  حيوي، وبينما الوساطة المصرية ذاتها تجري على أساس المبادرة اليمنية التي تحولت الى قـرار                
 .العربية األخيرة في دمشق 

وتتضح أبعاد أخطر لذاك الرفض وتلك التصريحات في إطار ما تروجه اجهزة مخابرات دولة االحتالل               
االسرائيلي عبر وسائل إعالمها من تقارير ملفقة، عن نية هذا الطرف الفلسطيني او ذاك شـن عمليـات                  

آلخر، في سياق حربها النفسية للنفخ في نار الفتنـة          تصفيات باالغتيال او االعتقال ضد قيادات الطرف ا       
كلما خبت او ظهرت بوادر إيجابية إلطفائها وهي تقارير ينبغي ان تشعل ضوءا أحمر لدى كل األطراف                 
الفلسطينية لكي تدرك الخطر الذي يتربص بها جميعاً لكي تربأ بنفسها عن الـصغائر والمنـاورة فـي                   

ا ينبغي لها ايضاً ان تكون إنذاراً للوسيط المصري لكي يوحد المؤسسة            التعامل مع الوساطة المصرية، كم    
المصرية الحاكمة وراء جهوده إلنجاحها قبل االستحقاق الدستوري الفلسطيني لتجديد الوالية الرئاسية في             

يناير المقبل، اللهم إال اذا كان هناك من يـراهن وينـاور بـين المـصريين                / التاسع من كانون الثاني     
لسطينيين على أن دولة االحتالل سوف تعفيه من استحقاقات الوساطة والحوار، عندما يحين قبل ذلك               والف

 !استحقاق تجديد اتفاق التهدئة بينها وبين حماس اواسط الشهر األخير من العام الحالي 
فرق مـشتركة مـن     "في الخامس عشر من الشهر الجاري عن إنشاء         " يديعوت احرونوت "ان ما نشرته    

بنية حماس اغتيال قيادات سياسية وامنيـة       " انذارات ساخنة "لمواجهة  " ين بيت والخارجية االسرائيلية   الش
في الضفة الغربية عندما تنتهي والية الرئيس عباس ينبغي أن يكون ضوءاً احمر ينذر كل الفلـسطينيين                 

 األسـود فـي عمليـات       بالحذر من قيام اجهزة االستخبارات االسرائيلية ذات الخبرة الطويلة والتـاريخ          
االغتيال بعمليات كهذه تنسبها الى حماس بهدف تأجيج الخالف بين طرفي االستقطاب الفلسطيني وإحباط              

 .أي تقدم يحرزه الحوار الوطني والوساطة المصرية
وليس سراً ان مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصـر هـم اوال ثـم حمـاس ثانيـا                     

ار حالة االنقسام الراهنة وسوف يكونون هم اول المتضررين من انهيار الوساطة            المتضررون من استمر  
. وفشل الحوار، وهم اوالً وثانياً وثالثاً من له المصلحة الحيوية األولى في انهاء االنقسام ونجاح الحـوار                

ـ                د فـي   كما تدرك حماس ان تحميلها المسؤولية عن فشل الحوار قد يعرضها لمقاطعة عربية هي بالتاكي
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.  الفلسطيني المفروض عليهـا      – االميركي   –غنى عن تحولها الى طوق جديد في الحصار االسرائيلي          
وتدرك حماس أيضاً ان من مصلحتها مواجهة التهديد باجتياح عسكري وظهرها مـستند الـى الوحـدة                 

الحركة عند انتهـاء    الوطنية اذا ما قررت دولة االحتالل بأنها لم تعد بحاجة الى تجديد اتفاق التهدئة مع                
بإيجاز توجد لحماس مصلحة حيويـة أكيـدة فـي        . ديسمبر المقبل   / شهوره الستة، اواسط كانون االول      

  .إنجاح الوساطة المصرية والحوار الوطني
وفي المقابل ليس سرا أيضاً ان الرئاسة الفلسطينية وفريقها المفاوض فـي اصـطراعهم مـع حمـاس                  

راهن الذي يحاصر الحركة في القطاع ويطاردها في الـضفة بينمـا ال             مستفيدون من استمرار الوضع ال    
األميركي سيفاً مسلطاً على رقابهم يهددهم بحصار مماثل اذا تصالحوا مع حماس            " الفيتو"يخفون استمرار   

قبل ان تخضع الحركة لشروط هذا الفيتو، وبالتالي فإنهم لن يتضرروا من استمرار هذا الوضـع إال إذا                  
رار االنقسام الى عقبة امام أي تقدم يتم احرازه في مفاوضاتهم مع دولة االحتالل ، وهو ما لم                  تحول استم 

 .يحدث حتى اآلن
فإذا صح ما نقلته القدس العربي يوم الخميس الماضي من قول رئيس الوفد الفلسطيني المفـاوض احمـد                 

ة، وهو ما لم ينفه قريـع حتـى         قريع لسفراء فلسطين في الدول العربية المجتمعين في العاصمة األردني         
المفاوضات هي الخيار   "وأن شعار   " الرهانات الحالية على المفاوضات فقط خاسرة     "كتابة هذا المقال، أن     

بعد سنوات طويلة من التفاوض لـم       ) اسرائيل(وان  " خطا سياسي فاضح  ... االستراتيجي الوحيد المتاح    
سطيني االستراتيجية ينبغـي ان تكـون متعـددة وغيـر         خيارات الشعب الفل  "وان  " تعط شيئاً للفلسطينيين  

 األكثر أهمية من التساؤل عن األسباب التـي         –، اذا صح ذلك فان االستنتاج       " محصورة في المفاوضات  
 هـو ان ال     --ال تدفع قريع في هذه الحالة الى اعالن فشل المفاوضات واالنسحاب من الوفد المفاوض               

ة في فك الحصار عن حماس والقطاع، وبالتالي يصعب عدم تفـسير            يكون للرئاسة الفلسطينية أي مصلح    
مجاراتها للضغوط الوطنية والعربية والصديقة من اجل إنهاء االنقسام بأنه ليس تكتيكـاً لكـسب الوقـت                 

 .بانتظار ان ترضخ حماس لشروطها تحت ضغط الحصار المتواصل
اتفاق ينهي االنقسام قبل أي لقاء ثنائي مـع         ان االشتراط المسبق الذي يضع العربة أمام الحصان البرام          

ال تفسير له سوى التعامـل مـع الوسـاطة المـصرية            ) رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد     (حماس  
كما ان رفـض    . وغيرها كوسائل ضغط على حماس ال كوسائط لبناء جسور وطنية معها تنهي االنقسام              

" الـشامل "للتوافق على قضايا الخالف مما يسهل الحـوار         الرئيس عباس عقد االجتماع الثنائي التمهيدي       
الالحق حولها ويقصر أمده ال يظهر حسن نية من ناحية ، وال يعزز الثقة من ناحية ثانية ، وال يستجيب                    
لرغبة الوسيط المصري ثالثاً، ويهدد وساطته رابعاً، ويهدد الحوار الوطني نفسه خامساً، و يكشف سادساً               

 سابق هو الذي اوصل الوضع الفلسطيني الى ما آل اليه اآلن من حالة مأساوية ينـذر                 ميال لمواصلة نهج  
كما ان تذرع الرئاسة     .استمرارها بأوخم العواقب على أي مشروع وطني، سواء كان تفاوضياً ام مقاوماً           

يـشي  الفصائل األخرى لرفض اللقاء الثنائي ينطوي على الكثير من التناقض، و          " تهميش"اآلن بحجة عدم    
بالكثير من المناورة، فهذه الصحوة المفاجئة على الحق المشروع لهذه الفصائل في الشراكة والمشاركة لم               

األصلي فرصة مواتيـة للمطالبـة      " الثنائي"تحدث اال بعد ان وجدت الرئاسة والفصائل معا  في الخالف            
 مع فتح وال مع المنظمـة وال        بهذا الحق وقبل هذا الخالف لم تختلف الفصائل ، وهي ال تختلف اآلن، ال             

مع السلطة على برنامجهم السياسي إال في الهوامش، بل انها كانت وما زالت جزءا ال يتجزأ مـن هـذا                    
   .له" قومياً"و" يساريا"و" تعدديا"البرنامج ومؤسساته وغطاء 

ومثله المبادرة اليمنية   ولذلك فإن التوافق الوطني مطلوب ثنائياً أوال، ولذلك ثانياً كان اتفاق مكة المكرمة              
هو اتفاق ثنائي في الجوهر ، ولذلك ثالثا يصبح هذا التوافق الثنائي شرطاً مسبقاً للتوافق الوطني التعددي                 
الن من البديهي انه ال توجد أي ضمانات او مسوغات واقعية تجعل اي توافق بين حماس وبين الفصائل                  

  ،اسة او منفردة ملزماً لفتح والرئمجتمعة " األخرى"
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  . بينما العكس صحيح
  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  وتقدر على تجاوز أزمتها؟" فتح"هل تجرؤ  .٤٧

 هاني المصري
تعرضت حركة فتح الى سلسلة من الضربات القوية التي بدأت باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم 

بيرة في االنتخابات التشريعية، الى باالنتخابات المحلية، الى الهزيمة الك" فتح"بالهزيمة النسبية لمرشحي 
الهزيمة المدوية إثر االندحار أمام حركة حماس في غزة، كل واحدة من هذه الهزائم شكلت زلزاال 

تكون كفيلة بمعالجة األخطاء والخطايا والثغرات . يفرض إجراء تقييم جوهري وتغييرات جذرية
 .أي تشخيص فضال عن المعالجة لما جرىوالنواقص التي أدت إليها، ومع ذلك لم تقم حركة فتح ب

أكبر شاهد على استمرار مراوحة حركة فتح مكانها، فشل المحاوالت الرامية لعقد المؤتمر السادس، 
حيث مضى أكثر من عامين على االستعدادات واإلعالنات حول عقد المؤتمر، وفي كل مرة يتم تأجيل 

 .البت، بعقده، الى اشعار آخر
د العاصمة األردنية عمان، المحاولة األخيرة لالتفاق على عقد المؤتمر، ويتوقف نجاح ومنذ عدة أيام تشه

 :هذه المحاولة على مدى القدرة لحل العقبات التي تحول دون ذلك، وهي
موعد ومكان عقد المؤتمر، وتحديدا داخل فلسطين أو في الخارج حيث هناك خالفات حول مكان : أوال

بالداخل، وقبل نهاية العام أو بعد تحقيق إنجاز على " فتح"الخارج، وقيادات في " فتح"عقده بين قيادات 
 .صعيد المفاوضات أو غيره

حجم المشاركة في المؤتمر، وكيفية التمثيل خصوصا لجهة العدد فهناك من يرى االكتفاء بمشاركة : ثانيا
دات الجديدة والشابة  فتحاوي، وهناك من يطالب بمشاركة اآلالف لضمان تمثيل القيا٠٠٥١ ــ ٠٠٩

، وحتى اآلن، ١٩٨٩التي حرمت من المشاركة في الهيئات القيادية نظرا لعدم عقد المؤتمر منذ عام 
وهي فترة كان يجب عقد عدة مؤتمرات فيها، كل واحد منها يمنح فرصة للتقييم والمراجعة والمحاسبة 

يئات والقيادات التي تتربع على رأسها والتجديد والتغيير واإلصالح بما يضمن ضخ دماء جديدة الى اله
 .قيادات بلغ معدل العمر الزمني لها سبعين عاما ويزيد

كما تثار في مسألة المشاركة نقطة في منتهى األهمية هي حجم تمثيل الداخل والخارج، فهناك وجهتا 
نظر ثانية ترى نظر األولى ترى بأن التمثيل يجب أن يكون متساويا بين ممثلي الداخل والخارج، ووجهة 

أن الكفة يجب أن تميل كثيرا لصالح ممثلي الداخل الذين عانوا من ضعف تمثيلهم منذ انطالقة حركة فتح 
التي عقدت كافة مؤتمراتها في الخارج، حين كان مركز قيادة حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية في 

 .الخارج
ا أن أكثر من صيغة للبرنامج السياسي قد قدمت نظرا الخالف حول البرنامج السياسي، فلم يعد سر: ثالثا

لينسجم أكثر مع مرحلة اتفاق أوسلو وااللتزامات التي التزمت " فتح"للخالفات بين من يريد تغيير برنامج 
بها المنظمة والسلطة مع اسرائيل، بحيث يتم إسقاط المقاومة بشكل نهائي لصالح اعتماد المفاوضات 

ع، وبين من يريد إبقاء الخيارات متعددة أمام حركة فتح، ألن المفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصرا
فشلت ومرشحة للمزيد من الفشل، وحركة فتح دفعت ثمن هذا الفشل غاليا، ألنها هي التي حملت على 

 .أكتافها أعباء خيار السالم ودافعت عن المفاوضات الفاشلة
" فتح"تقدما، تتسلح به القيادة وتذهب به الى مؤتمر ومن المفيد ذكره أن الرهان على إحراز المفاوضات 

. أوالً واالنتخابات الرئاسية والتشريعية ثانياً، هو من أهم األسباب التي حالت دون عقد المؤتمر حتى اآلن
فالذهاب الى المؤتمر بدون إنجاز وبعد الهزائم المريرة سيعرض القيادة الى انتقادات واسعة وعنيفة قد 

 .سامات أو هزات كبيرة، حركة فتح في غنى عنها، فيكفيها ما تمر به بدون مشاكل إضافيةتؤدي الى انق
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غياب القيادة الموحدة القوية المنسجمة لحركة فتح، فقد رحل ياسر عرفات وترك فراغا كبيرا، : رابعا
 وفوضى كبيرة التي كان يعرف وحده كيف يتعامل معها، وكيف يحافظ على اإلمساك بأوراق السلطة

والقوة، ورغم مرور ثالث سنوات على رحيله، لم يتم ملء هذا الفراغ، وال معالجة هذه الفوضى، فلم 
حارة كل من ايده ) "فتح(يظهر قائد قوي جديد محل إجماع أو قيادة تعمل بشكل جماعي، بل أصبحت 

ب، ، كل شيء فيها ممكن وغير ممكن، وكل شخص يعمل ما يحلو له بدون الخشية من الحسا"إله
والرسائل، كما انقل على لسان فتحاوي أصيل، ترسل وال تصل، بينما كانت في السابق واضحة المرسل 

 .والمرسل إليه، وتصل بغض النظر عن صحتها أو خطئها
حول توزيع األدوار والحصص ومراكز النفوذ والمكاسب وحول دور " فتح"فهناك خالفات عديدة داخل 

الشابة، وحول تحميل المسؤولية عن الهزائم، أبرزها الخالف بين الرئيس القيادات التاريخية والقيادات 
أبو مازن، وأبو اللطف القائد المؤسس في حركة فتح، والذي يطرح ضرورة الفصل ما بين المناصب 

والالفت أن الخالف على البرنامج . ف، رئيس السلطة، رئيس حركة فتح.ت.رئيس م: القيادية الثالثة
ذلك حول المفاوضات والمقاومة واستعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية السياسي بما في 

العادلة، وحول أولوية إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، واللجوء أو عدم اللجوء الى األمم المتحدة والقانون 
مكانه في ذيل القضايا الدولي والشرعية الدولية، ال يأخذ األهمية التي يستحقها ويتراجع في أهميته ويأخذ 

 .المختلف عليها
ف .ت.إن حركة فتح صاحبة االنطالقة، أول الرصاص وأول الحجارة، وقادت الثورة الفلسطينية و م

طوال عشرات السنين، وهي التي رفعت لواء البرنامج الوطني، وتبنت مقولة إن الشعب الفلسطيني هو 
ك ونجحت، لذا فإن دورها مهم جدا لمواجهة من يجب أن يتولى قضيته بنفسه، وبادرت لتحقيق ذل

التحديات الجسيمة التي تهدد القضية الفلسطينية، الى الحد الذي ال نبالغ فيه القول إن مصير هذه القضية 
مع أزمتها، التي هي أزمة الحركة الوطنية " فتح"يتوقف الى حد كبير على الكيفية التي ستتعامل فيها 

تارت إخفاء رأسها بالرمال، والتعامل، وكأن ما حدث أخطاء بسيطة، أو ال الفلسطينية برمتها، فإذا اخ
يمكن تجنبها، ولم تمسك بزمام المبادرة من خالل إحياء المشروع الوطني الغائب األكبر عن كل ما 

 .يجري، وإعادة القضية الوطنية والكفاح من أجلها الى الصدارة والى األولويات
ال " فتح"وح في مكانها، فعليها وعلى الحركة الوطنية السالم، فبدون أما إذا استمرت حركة فتح ترا

ال يمكن بناء التيار الوطني " فتح"تستطيع الحركة الوطنية أن تحلق الى األعالي وبسرعة وبقوة، وبدون 
الديمقراطي بقوة وعلى أسس سليمة، بحيث تجعله يأخذ مكانه القيادي الى جانب التيار اإلسالمي، الذي 

 .قبل أوانه، وحمل لواء التغيير واإلصالح ولم يستطع أن يحقق أهدافه، وال ملء الفراغصعد 
  وتقدر على تجاوز أزمتها؟" فتح"فهل تجرؤ 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

 أزمـة مالية ترافق تحديات أمنية: "إسرائيل" .٤٨
  حلمي موسى

وليست صدفة أزمة . ألزمة المالية العالميةخالفا لما يطفو على السطح، بدأت إسرائيل تعاني من نتائج ا
 التابع للنفوذ البريطاني في "توركز وكايكوس"الشركات اإلسرائيلية مع العمال الصينيين، في أرخبيل 

 . شمالي األطلسي
والمؤكد أن هذه هي حال الكثير من الشركات اإلسرائيلية خارج تلك الجزر، وفي مناطق مختلفة في 

 ناحوم بارنيع أمس ألن "يديعوت أحرونوت"كبير المعلقين السياسيين في صحيفة العالم، وهو ما دفع 
ولكن ليست كلها : االزمة االقتصادية العالمية تؤثر على االسرائيليين بطرق مختلفة وغريبة"يكتب أن 
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خذوا مثالً سوق التبرعات ـ مؤسسات اصولية كثيرة تتحدث عن تقلص فجائي في . مسجلة في البورصة
 . "عالم التوراة"عدات وبصورة موجعة والنتيجة هي إلحاق الضرر بما اعتادوا تسميته المسا

ويشير بارنيع إلى جدل حاد بين رئيسة الحكومة المكلفة تسيبي ليفني ووزير ماليتها روني بار ـ أون 
 وأوضح أن بار ـ أون يؤكد . حول تنازالتها المالية في إطار المفاوضات االئتالفية

والبورصة كانت تمد . فجباية الضرائب انخفضت بسبب الركود. أنه ال يملك ما تريد" اآلن لليفني من
ينبغي االستعداد . السوق في هذه السنة لن تربح ولن تدفع الضرائب. الخزينة بخمسة مليارات شيكل

 . "للركود
اء في هذه الدولة من ولكن االقتصاد في إسرائيل ليس مجرد اقتصاد، إنه األمن من ناحية وهو جاذبية البق

وكثيرا ما أدى تدهور األمن دورا في ارتفاع نسبة الهجرة المضادة، مثلما أن أسبابا . ناحية أخرى
ومن المؤكد أن ال وصفة أشد سوءا على . اقتصادية تشجع في العادة على الهجرة نحو مناطق أكثر رخاء

 . إسرائيل من تدهور األمن وتردي الوضع االقتصادي دفعة واحدة
 : وهنا أهمية لهذين الخبرين

 أمير بوحبوط عما إذا كانت قد "معاريف" ـ في ضوء األزمة المالية تساءل المراسل العسكري في ١
وأشار إلى ان أولى النذر .  من الواليات المتحدة"٣٥أف ـ "نشأت تصدعات في مشروع شراء طائرات 

، حيث تقرر عدم )ركاء في مشروع انتاج الطائرةأحد ثمانية ش(السيئة في هذا السياق جاءت من إيطاليا 
كما أن صحيفة . ويعتبر شراء طائرات االختبار مقدمة لشراء الطائرات الحربية. شراء طائرتين لالختبار

 .  اللندنية كتبت أن الحكومة البريطانية تدرس أمر تعليق الشراكة في مشروع انتاج هذه الطائرة"التايمز"
إسرائيل لم تتعهد بشراء أي طائرة متملصة من "ر أمني رفيع المستوى أن  عن مصد"معاريف"ونقلت 
وفي ضوء موافقة البنتاغون على السماح لنا مبدئيا بشراء الطائرة، عززنا الطاقم الذي يفحص . الرادار

ب إننا نراق. ليس ثمة قرار ناجز. الطائرة ويتباحث مع األميركيين في التحسينات التي نريد إدخالها عليها
ومن البديهي أن الوضع االقتصادي سيؤثر على . التطورات، ونحن هنا كما اآلخرون نتأثر بالركود

ومعلوم أنه بقدر ما يقل بيع هذه الطائرات، فإن . القرار عما إذا كنا سنشتري الطائرة واألعداد التي نريد
 . "سعرها يرتفع وال يمكننا تجاهل ذلك

للصحف اإلسرائيلية أنه بعيدا عن البورصات، فإن كرة الثلج التي  ـ اعتبر المراسلون االقتصاديون ٢
وتتحدث التقديرات . تدحرجت بفعل األزمة المالية العالمية تهدد مصير اآلالف من العائالت اإلسرائيلية

الرسمية عن أن الركود وتراجع االستهالك سيقود إلى دفع عشرات اآلالف من اإلسرائيليين إلى براثن 
 . الحديث يدور عن العمال في العديد من القطاعات وفي مقدمها الصناعة والتجارة والسياحةو. البطالة

 في المئة في العام المقبل، ٣٠وبحسب هذه التقديرات، من المتوقع أن تزداد البطالة بنسبة ال تقل عن 
أدنى نسبة لها وعليه فإن البطالة، التي بلغت .  ألف مستخدم إلى دائرة البطالة٥٥بحيث يندفع حوالى 

  ٢٠١٠. في المئة حتى مطلع العام ٨ في المئة، سترتفع إلى ٦العام الماضي وكانت بحدود 
تجدر اإلشارة إلى أن وزارة المالية اإلسرائيلية قلصت مؤخرا توقعاتها لنسبة النمو في العام المقبل، من 

 في ١،٧قل من ذلك ولن تزيد عن وثمة من يعتقد أن نسبة النمو الفعلية ستكون أ.  في المئة٢ إلى ٣،٥
 وإذا كان ٢٠٠٧. في المئة في العام ٥،٤ في المئة و٣،٥ في حدود ٢٠٠٨المئة، بعدما كانت في العام 

 . لهذه األرقام من معنى، فهو تراجع القدرة الشرائية وتسجيل نمو فعلي سلبي أو صفر
 شتاء ساخن 

وأكد المراسل العسكري لصحيفة . ع العام المقبلوتتوقع إسرائيل شتاء ساخناً مع قطاع غزة، في مطل
 عاموس هارئيل أن القلق ينتاب الجيش اإلسرائيلي جراء األزمة المالية وأثرها على الميزانية "هآرتس"

الركود العالمي، "ولكن من الجلي أن . وأشار إلى أن الجيش لم يهضم بعد معاني األزمة الراهنة. األمنية
وقبل شهرين فقط اشتكوا في ... ل، سيؤثر اخيرا على ميزانية الدفاع ايضاالذي سينزلق الى اسرائي
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الجيش وال سيما في سالح الجو، من تصاعد هائل في النفقات الجارية، في ضوء ارتفاع االسعار وال 
 دوالرا للبرميل الى ١٣٠اما اآلن، عندما انخفض سعر برميل النفط من ذروة . سيما في مجال الوقود

 . " دوالرا، فيدور الحديث عن وجع رأس اقل ينبغي التصدي له٩٠سبيا القل من درك اسفل ن
حين يلمح محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر في المقابالت الصحافية إلى وجوب "ويرى هارئيل أنه 

.  فإن المؤسسة األمنية تدخل في حالة تأهب امتصاصية٢٠٠٩اجراء تعديالت على ميزانية الدولة للعام ،
ن هو البند االكبر في الميزانية والتعديالت ذات االهمية معناها اغلب الظن، التقليص في هذه االم

الجولة السابقة في هذا الشأن، برغم الضجيج االعالمي الذي اثارته وزارة المالية، انتهى . الميزانية ايضا
 . "قبل نحو شهرين من دون اضرار حقيقية لجهاز االمن

بحث متجدد في الميزانية، الى جانب احتمال : للصدام"االت العودة في إسرائيل ويتحدث هارئيل عن احتم
لقد بات ممكنا منذ اآلن التقدير بأنه في مثل هذه الحالة سيتهم جهاز االمن مرة اخرى . اشتعال عسكري

 . "بتضخيم الخطر العسكري لغرض معارك الميزانية
  ١٨/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  :كاريكاتير .٤٩
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