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    :السلطة
 ٤  ال قوة تعطي الشرعية للرئيس عباس بعد انتهاء واليته: وزير الداخلية المقالة .٢
 ٤ عودة القيادي في حركة فتح احمد حلس ال تحتاج إلى اتصاالت: المقالةالداخلية  .٣
 ٤  النائب األسير عطون يدعو لتفاعل شعبي مع جهود الحوار .٤

    
    :المقاومة

 ٥  قاتتمديد التهدئة مرتبط بقرار الفصائل والتزام عباس ومصر باالستحقا: حماس .٥
 ٥     فجوات واسعة بين فتح وحماس تعيق انطالق الحوار": الخليج اإلماراتية" .٦
 ٦ عباس ينوي التنحي عن منصبه كقائد عام لفتح عقب ضغوط شديدة": البيان اإلماراتية" .٧
 ٦   المستفيدة وتنعم بالهدوء من دون مقابل"إسرائيل": راجعة اتفاق التهدئةالجهاد تدعو الى م .٨
 ٧  حماس تسلمت رسالة شفوية من رايس: الزهار .٩
 ٧ مركزية فتح تهاجم القدومي وتؤكد أن معيقات عقد المؤتمر السادس انتهت .١٠
 ٧ حماس تتهم فتح بعرقلة مباحثات القاهرة .١١
 ٨  بالدوحة" القدسمؤتمر "توتر بين الجهاد وحماس الستبعاد شلّح من ": الحياة اللندنية" .١٢
 ٨  سرايا القدس تعلن استشهاد أحد عناصرها في مهمة جهادية .١٣
 ٨  وتحذر من العودة للحوارات الثنائيةالشعبية تدعو إلى الوحدة الفلسطينية   .١٤
 ٩   من يقول أن هيئة العمل الوطني في جيب فتح أو في جيب عباس فهو جاهل: المجدالوي .١٥
 ٩ نقسام الداخليفتح تدعو لمسيرات شعبية إلنهاء اال: غزة .١٦
١٠  بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية" أقصى تيوب"إغالق موقع  .١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  تمر عبر االقتصاد.. خطة سالم شاملة مع سورية والفلسطينيين ولبنان: باراك .١٨
١٠  يشاي قائد متفهم لضرورة تشكيل الحكومة حفاظا على االقتصاد:لصناعييناتحاد ا .١٩
١١ تتبنى العملية "كتائب احرار اللد"وخطف سالح أحد الجنود وقاعدة اسرائيلية اقتحام  .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١١ ات األقصى يوميا ويشربون الخمر في ساحاتهيهود متطرفون يقتحمون ساح: التميمي .٢١
١١   دعوات مؤتمر القدس الدولي وصلت إلى كافة الفصائل الفلسطينية: العدلوني .٢٢
١٢   يبين أن االعتداءات العنصرية في عكا تمتد إلى مشاريع ترحيل"كتاب أسود" .٢٣
١٢   صحفيين معتقلين في رام اهللا وغزة ١٠التجمع اإلعالمي الفلسطيني يطالب باإلفراج عن  .٢٤
١٢  الرابطة الفلسطينية في الدانمرك تطالب بإنجاز الوحدة الوطنية الشاملة .٢٥
١٣  للزيتون الفلسطيني بالضفة الغربيةإصابة صحافي وناشطة سالم في حصاد مرير .٢٦
١٣ من أهم عوامل إفقار الشعب الفلسطينيانتهاك البيئة مصادرة األراضي و": أريج"معهد  .٢٧
   

   :اقتصاد
١٣ ك الحصارمحافظو البنوك المركزية العربية أجمعوا على تفعيل الدعم العربي لف: الوزير .٢٨
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   : األردن
١٤  العاهل األردني متشائم للمرة األولى بشأن السالم .٢٩
١٤  هناك أزمة ثقة بين الشرق والغرب والمجتمع الدولي خذل الفلسطينيين: الملكة رانيا  .٣٠
١٤  القدس يطالبون بتوحيد الجهود القامة الدولة الفلسطينيةالمشاركون بندوة .٣١
   

   :لبنان
١٥    تؤكد أهمية القرار الوطني الفلسطيني المستقل لالشتراكي في جبل لبنانورشة عمل .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٥  لسطينيين من التظاهر في العريشاالمن المصري يمنع مئات العالقين الف .٣٣
١٦  مصر تشدد الرقابة على محطات الوقود برفح لمنع تهريبه إلى غزة .٣٤
   

   :دولي
١٦ اإلسرائيليون مجانين لرفضهم المبادرة العربية: أوباما ألبو مازن .٣٥
١٦  كي مون يحث على التعجيل بالتسوية السلمية لقضية فلسطينبان  .٣٦
١٧  "صمت دولي مريب"نواجه أزمة كبيرة بسبب حصار غزة وسط ": األونروا" .٣٧
١٧  ةي أوكسفورد يرحبون بالمبادرة العربفي اجتماعاإلسرائيليون : ديمية بريطانيةاكا .٣٨
١٧  "إسرائيل"البابا يرفض التوقيع على مرسوم ديني حرصا على العالقات مع  .٣٩
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  بالل الحسن... نذر االنتفاضة الفلسطينية الثالثة: أحداث عكا .٤٠
١٩  ياسر الزعاترة... ا السياسيأسئلة حول حركة فتح وخطابه .٤١
٢١  أسعد عبد الرحمن. د... أضواء جديدة على عملية تهويد القدس .٤٢
٢٢  خالد وليد محمود... وقفة مع أحداث عكا .٤٣
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
   وتتمسك بإطالق سراح نوفلطة المصرية بشأن شاليتحماس تؤكد تمسكها بالوسا .١

" حماس" المتحدث باسم     أن غزة فوزي برهوم   عن مراسلها من     ١٩/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   ذكرت  
إننـا متمـسكون بالوسـاطة      : أكد أن قضية شاليت تعالج في إطار الوساطة المصرية، وقال         " األيام"لـ  

 ".حماس"ة لدى إسرائيل وليست لدى مصر أو المصرية ونصر عليها ونعتبر أن المشكل
وقال برهوم إن تصريحات فرحات جاءت أثناء انفعاله مع الجماهير التي طالبت بإطالق سراح نوفـل،                

 .مؤكداً أن قضية شاليت ما زالت تعالج في إطار الوساطة المصرية
 تناولت التصريحات   من جهته، قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس إن بعض وسائل اإلعالم             

  .الصادرة عن فرحات بشكل انتقائي
تعالج كافة القضايا مع المسؤولين المصريين عبر التواصل المباشر وبما يحافظ علـى             " حماس"وأكد أن   

 . عمق العالقة واستقرارها، مشدداً على ضرورة إنهاء قضية نوفل
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 في سجون االحتالل ولها لجنة خاصة       ونوه إلى أن قضية الجندي شاليت مرتبطة بصفقة التبادل األسرى         
 .تدير هذا الملف مع المسؤولين المصريين بعيداً عن وسائل اإلعالم

قال لـ  "حماس"مصدر في حركة  أن غزة فتحي صباح عن مراسلها من ١٩/١٠/٢٠٠٨الحياة ونقلت 
أيمن نوفل من أحد ، "كتائب القسام"إن الحركة تلقت وعوداً كثيرة من مصر باطالق القيادي في " الحياة"

  .سجونها، لكن من دون جدوى
وأضاف المصدر الذي شارك في لقاءات عقدتها وفود من الحركة مع مسؤولين مصريين أن هؤالء 

  .المسؤولين وعدوا في كل هذه اللقاءات التي تمت خاللها مناقشة القضية، بإطالق نوفل من السجن
 أحد اللقاءات سمع وفد الحركة وعداً قوياً من مدير ولفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه الى أنه في

المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، لدرجة أن أعضاء الوفد الذين حضروا اللقاء ساد لديهم 
  .انطباع بأن نوفل سيعود الى قطاع غزة برفقتهم، قبل أن يخيب ظنهم مرة اخرى

  
 ة للرئيس عباس بعد انتهاء واليتهال قوة تعطي الشرعي: وزير الداخلية المقالة .٢

قال سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة في مؤتمر صحافي بدمشق مـساء    : أ.ب.دمشق ــ د  
 كانون الثـاني    ٩من التجديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد        " حماس"امس، حول موضوع موقف     

اية عليه، هـذا مـا نـص عليـه الدسـتور            المجلس التشريعي هو سيد نفسه ليس ألحد وص       "القادم، إن   
تـسارع  "ورأى صيام أن    ". ال قوة تعطي الشرعية للرئيس عباس بعد انتهاء واليته        "وأضاف  ". الفلسطيني

كل قـوى منظمـة التحريـر       "، مؤكداً أن    "الدعوات للحوار الفلسطيني يتعلق بانتهاء والية الرئيس عباس       
عطي عباس الشرعية وستكون شرعيته حينهـا منقوصـة لـن           الفلسطينية والقوى اإلقليمية والدولية لن ت     

 ".في كل األحوال هذه القضية مطروحة للحوار"وتابع ". يدعمه أو يثبته أحد
  ١٩/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  عودة القيادي في حركة فتح احمد حلس ال تحتاج إلى اتصاالت:  المقالةالداخلية .٣

اسم وزارة الداخلية فى الحكومة المقالة ان عودة القيادي في اكد ايهاب الغصين المتحدث ب: ألفت حداد
حركة فتح احمد حلس ال تحتاج إلى اتصاالت بينه وبين حماس مؤكدا ان الحكومة فى غزة دعت جميع 

واوضح بأنه ال مانع من عودة أحد من الفارين على قاعدة إعادة . من خرج من القطاع العودة اليه
 تقديمهم إلى محاكمة عادلة، ومن لم يثبت تورطه في جرائم ضد المواطنين الحقوق ألصحابها، من خالل

لن يتم التعرض له، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض فرار أي شخص من قطاع غزة، وخاصة حينما 
 .يسلموا أنفسهم لالحتالل

 ١٩/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   األسير عطون يدعو لتفاعل شعبي مع جهود الحوارالنائب .٤

دعا النائب المقدسي األسير أحمد عطون إلى تفاعل وطني وشعبي واسـع مـع الجهـود          : القدس المحتلة 
المبذولة إلطالق الحوار الوطني بين الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في القاهرة، قائال أن المطلوب              

ئب عـن   وقالت رسالة النا   ".تتوفر قاعدة شعبية فلسطينية ضاغطة باتجاه إنجاحه رغم كل المعيقات         " أن  
 أن الظـرف    ٢٩/٦/٢٠٠٦كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية األسير في السجون االسرائيلية منذ تـاريخ            

، وأن الوقت ال يمر إال في صالح االحـتالل الـذي            "ترهات االنقسام "الفلسطيني لم يعد يحتمل المزيد من       
تكريس الكثير من القـضايا عبـر       يستغل هذه الحالة الشاذة من تاريخ القضية الفلسطينية لتحقيق مآربه و          

وأضـافت الرسـالة أن      .سياسة فرض األمر الواقع فيما ينشغل الفلسطينيون بأزمتهم الوطنية الداخليـة          
الجماهير الفلسطينية مطالبة اليوم بقول كلمتها والوقوف موقفاً مسؤوالً يمثل جـدارا منيعـا فـي وجـه         "
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ي تضع الءات كبيرة في وجه الحوار وكـل جهـود           مخططات إنفاذ المصالح الصهيونية واالميركية الت     
 .المصالحة

  ١٩/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 تمديد التهدئة مرتبط بقرار الفصائل والتزام عباس ومصر باالستحقاقات: حماس .٥

الشرق " في تصريحات لـحركة حماسقال فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم :  صالح النعامي-  غزة
ة الذي تم التوصل إليه بشكل غير مباشر مع إسرائيل لم يأت بقرار من حركة إن اتفاق التهدئ" األوسط

. حماس، بل نتاج توافق فلسطيني داخلي، منوهاً الى أن الفصائل الفلسطينية استجابت للوساطة المصرية
وشدد برهوم على أن أي قرار فلسطيني بتجديد العمل بالتهدئة يجب ان يأخذ باالعتبار المصالح العليا 

واستدرك برهوم قائالً إن أي قرار بتمديد التهدئة يجب أن يسبقه وفاء كل من مصر . لشعب الفلسطينيل
وشدد على وجوب قيام مصر بالوفاء . واسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدد من االستحقاقات

 قطاع غزة، مشدداً بما قطعته على نفسها بإعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة المسافرين من وإلى
  .على أنه بدون اعادة فتح المعبر لن تكون هناك امكانية لتمديد التهدئة

واكد برهوم أن ابومازن لم يف باإللتزام الذي قطعه على نفسه بالعمل على رفع الحصار والمساهمة في 
عبر والمكونة من تسهيل انعقاد اللجنة اإلسرائيلية الفلسطينية االوروبية التي تشرف على العمل في الم

  .االتحاد االوروبي والجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
وأشار برهوم الى أن اسرائيل مطالبة بتنفيذ استحقاقاتها كما وردت في اتفاق التهدئة وتحديداً السماح 
. بإدخال كل المواد لقطاع غزة، الى جانب الموافقة على تمديد العمل باتفاق التهدئة في الضفة الغربية

واعتبر برهوم أن عمليات القتل التي نفذها الجيش االسرائيلي واستهدفت عددا من الفلسطينيين في ارجاء 
 . الضفة الغربية مؤخراً تدلل بشكل ال يقبل التأويل على أن هدف اسرائيل ليس التهدئة

قة من ناحية ثانية قال برهوم إن التصريح الصادر عن يوسف فرحات احد قادة الحركة في المنط
في ظل التهاب المشاعر الناجمة عن حالة اإلحباط من مواصلة اعتقال " الوسطى من قطاع غزة قد جاء 

وشدد برهوم على أن ممثلي الحركة يقومون بطرح قضية نوفل في كل لقاء مع المسؤولين ". نوفل
  .المصريين

 ١٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
    اس تعيق انطالق الحوار فجوات واسعة بين فتح وحم":  اإلماراتيةالخليج" .٦

أكدت مصادر قيادية فلسطينية رفيعة المستوى وجود  : رائد الفي-  يوسف كركوتي، غزة- دمشق 
فجوات واسعة في المواقف بين حركتي فتح وحماس، على نحو يعيق انطالق جولة الحوار الوطني “

ذا ما كان باإلمكان انعقاد من غير الواضح حتى اآلن إ“إن ” الخليج“وأضافت هذه المصادر ل .”الشامل
 .”جولة الحوار الشامل يومي التاسع والعاشر من الشهر المقبل، كما كان مقترحاً في الرزنامة المصرية

” حماس“تطالب : تتمحور حول القضايا التالية” فتح”و” حماس“وكشفت هذه المصادر أن الخالفات بين 
برفع مستوى التمثيل ” حماس“فض كما تطالب تر” فتح”بإجراء حوار ثنائي، قبل الحوار الشامل، و

خالد مشعل، ” حماس“محمود عباس ويرأس وفد ” فتح“القيادي في الحوار الشامل بحيث يرأس وفد 
أن ينص االتفاق على إلغاء  اإلجراءات الناجمة عن أحداث ” حماس“وتشترط . ذلك” عباس“ويرفض 

 إقالة حكومة إسماعيل هنية، وكذلك مجموعة حزيران العام الماضي في إشارة إلى مراسيم/ يونيو١٤
بحكومة تكنوقراط، تتمسك ” فتح“وفي حين تطالب . القوانين التي نصت على تعديل القانون االنتخابي

بأن مطلب إعادة بناء األجهزة األمنية يشمل ” حماس“وترى . بتشكيل حكومة توافق وطني” حماس“
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ويبدو أن الموقف من . إلعادة بناء األجهزة في القطاعأن األولوية ” فتح“الضفة وغزة، في حين ترى 
 .االنتخابات الرئاسية وانتهاء والية عباس من أعقد قضايا الخالف

تشكيل حكومة توافق وطني، انتقالية، ” حماس“وكشفت المصادر عن أن الوسيط المصري اقترح على 
 .مؤقتة من المستقلين وتهيئة المناخ النتخابات رئاسية وتشريعية

 .واختتمت المصادر بالقول إن فك الحصار عن غزة من أكبر العقد التي تواجه الحوار الشامل
 ١٩/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 عباس ينوي التنحي عن منصبه كقائد عام لفتح عقب ضغوط شديدة": البيان اإلماراتية" .٧

منصبه كقائد عام لحركة    كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينوي التنحي عن            
عقب ضغوط شديدة تعرض لها خالل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحركة والـذي              " فتح"

  . انعقد مؤخرا في العاصمة األردنية عمان
اجتماع اللجنة التحضيرية شهد سجاالت حادة بين قياديي فتح، وأن الخالفات برزت            "وقالت المصادر إن    

الضفة الغربية، الذين يرون أن الوقت حان لتنحي شيوخ الحركة الذين يحتلون مناصب             بين قادة فتح في     
  ". عليا، األمر الذي أدى إلى زيادة وتيرة السجال بينهما

اجتماعات مغلقة عقدت على هامش اجتماع اللجنة التحـضيرية بـين قيـادات             "وأوضحت المصادر أن    
فكـرة  "وأكـدت المـصادر أن      ". ال أنها أصرت على ذلك    فتحاوية إلقناعها بالعدول عن تلك المطالبات إ      

ترشيح القيادي البارز في فتح والنائب األسير مروان البرغوثي لمنصب الرئاسة الفلسطينية المقبلة طرح              
  ".بقوة من قبل مؤيدين بارزين له

  ١٩/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  يدة وتنعم بالهدوء من دون مقابل المستف"إسرائيل": الجهاد تدعو الى مراجعة اتفاق التهدئة .٨

الشيخ نافذ عزام إن إسرائيل الوحيدة المستفيدة من        " الجهاد االسالمي "قال القيادي البارز في حركة      : غزة
  .الماضي) يونيو( حزيران ١٩التهدئة السارية المفعول بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل منذ 

من هذه التهدئة، على رغم أنها مبادرة كبيرة منهم وقدموا مـن            الفلسطينيين لم يستفيدوا    "واعتبر عزام أن    
خاللها خطوة كبيرة، وإسرائيل هي المستفيد من التهدئة، فهي تنعم بالهدوء مـن دون أن تقـدم مقـابالً                   

، مشدداً على أن    "يوازي ما أخذته، وحتى بالنسبة الى المعابر والبضائع والحصار، لم تتغير األمور كثيراً            
  ". يستدعي نقاشاً معمقاً بين الفصائل الفلسطينية ومصر في شأن مستقبل التهدئةاألمر"

هناك شهرين فقط وتنتهي فترة األشهر الستة المتفق عليها لنقـل التهدئـة إلـى الـضفة                 "وأشار الى أن    
الغربية، وخالل هذين الشهرين يجب أن تكون هناك جهود كبيرة وضغوط كبيرة على إسرائيل تحديـداً،                

  .في المنطقة"  أراد العالم أن يكون هناك استقرارإن
الـسلمية بـين   " ال يوجد أي مستقبل لعملية التـسوية "ورأى في مقابلة صحافية وزعتها الحركة أمس أنه       

إخـضاع الفلـسطينيين لالحـتالل      "السلطة الفلسطينية واسرائيل، مشدداً على ان الهدف من هذه التسوية           
األجواء غير مناسبة السـتمرار مـسيرة التـسوية أو          "واعتبر أن   ". ارهوتوفير أفضل المناخات الستمر   

  ".لوصولها إلى أي نتائج
الفلسطينيين جميعاً أدركوا أنهم يخسرون في ظل استمرار االنقـسام          "وعن الحوار الداخلي، قال عزام إن       

يون النظـر فـي     والصراع الداخلي، وبالتالي فإن جولة الحوار الحالية وفرت فرصة كي يعيد الفلـسطين            
  ".مواقفهم في شأن العالقات الداخلية

  ١٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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 حماس تسلمت رسالة شفوية من رايس : الزهار .٩
محمود الزهار أمس عن تلقي قيادة الحركة رسالة شفوية مـن           " حماس"كشف القيادي في حركة     : د ب أ  

وقال الزهار، في مؤتمر    .  العرب وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس عبر أحد وزراء الخارجية        
 ". رايس طلبت من الوزير العربي إبالغ حماس النظر إلى المتغيرات حولها"صحافي بدمشق إن 

ننظر حولنا دوماً ونظرتنا تزيدنا اطمئناناً ورسوخاً لعقيدتنا السياسية ونؤكـد أن            "وأضاف اننا في الحركة     
حماس تسلمت رسالة القيادة    "وتابع إن   ". تنا إال الكوارث  ما نسمعه من األميركي ليس مقدساً ولم يجلب ألم        

 نوفمبر المقبـل فـي      ٨ و ٧نتوقع لقاء موسعاً في     "، مضيفاً   "المصرية حول تصوراتها للحوار الفلسطيني    
 ".  القاهرة

  ١٩/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  فتح تهاجم القدومي وتؤكد أن معيقات عقد المؤتمر السادس انتهتمركزية .١٠

وردت فتح على تصريحات . هاجمت مركزية فتح، أمين سرها بالخارج، فاروق القدومي : اهللارام
للقدومي اعتبر فيها ان صراع حماس هو مع السلطة وليس مع فتح، وان اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير 

ؤكد إن حركة فتح ت"وقال امين سر المركزية في الداخل حكم بلعاوي في تصريح صحافي . غير شرعية
أن الخالف هو بين حماس وكل القوى الوطنية، وليس مع السلطة فقط كما صرح األخ أبو اللطف 

". ألن انقالب حركة حماس الدامي والمدمر طال كل القوى الوطنية، بما فيها فتح) فاروق القدومي(
تحرير الفلسطينية مسؤولية الحوار ومواضيع أخرى، ترتبط باللجنة التنفيذية لمنظمة ال"واعتبر بلعاوي أن 

التي لم تفقد شرعيتها حسب رأي األخ أبو اللطف، بل هي شرعية بشكل تام حسب النظام، وتعقد 
وتابع بلعاوي، باسم مركزية فتح، ". اجتماعاتها حسب األصول في الوطن، وليست تحت سيطرة االحتالل

قائق، وإطالق تصريحات ال بد من القول إن العقل الفلسطيني لم يعد يحتمل السكوت عن قلب الح"
نعم غياب الشهيد القائد أبو عمار يستحق الحديث "وتابع بيان المركزية ". االتهامات التي ترضي الذات

عنه، لكن هذا الحديث يجب أن يستند أكثر إلى نضاله وأبوته ورمزيته، وال يجوز أن يستند للمؤسسة 
مركزية فتح حدوث خالفات اثناء اجتماعاتها في ونفت ". القيادية على أنها باتت في فراغ بعد استشهاده

أن موعد حسم جميع القضايا المتعلقة بعقد المؤتمر العام السادس، لم يتم طرحه خالل "واوضحت . عمان
االجتماع األخير للجنة التحضيرية، ليس بسبب سفر األخ أبو اللطف، بل يتصل ذلك فقط في إعداد النقاط 

وقال بلعاوي إن ". نهائية التي تتصل باإلعالن عن موعد ومكان عقد المؤتمراألساسية بل إعداد الورقة ال
اجتماعات اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر السادس لحركة فتح أنجزت كافة ملفات ووثائق المؤتمر العام 

  . السادس للحركة، وأنه تم إنهاء كل المعيقات
 ١٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 احثات القاهرةحماس تتهم فتح بعرقلة مب .١١

حماس طلبت لقاءات ثنائية في القاهرة      "قال وزير الخارجية السابق في حكومة حماس محمود الزهار ان           
غير جادتين في الوصول الـى  ) اي السلطة الفلسطينية(وفتح رفضت، وهذا مؤشر على ان فتح ورام اهللا          

 دمشق في حضور وزير داخلية      واوضح الزهار في لقاء مع الصحافيين في احدى ضواحي         ".اتفاق ثنائي 
ان الحركة طلبت االسبوع الماضـي      "حكومة حماس سعيد صيام والنائب خليل الحية القيادي في الحركة           

وأوضح القيادي الفلسطيني ان هذه النقـاط       ". في لقاء القاهرة ان يكون اللقاء ثنائيا لكن فتح رفضت ذلك          
منظمة التحرير الفلـسطينية واعـادة تـشكيل        تشكيل حكومة وفاق وطني واعادة تشكيل مؤسسات        "هي  

 ". االجهزة االمنية الفلسطينية بمساعدة خبراء عرب
  ١٩/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
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  بالدوحة" القدسمؤتمر "توتر بين الجهاد وحماس الستبعاد شلّح من ": الحياة اللندنية" .١٢

غاضبون جداً من عدم    أن قادة الحركة    " الحياة"لـ  " الجهاد " حركة أوضح قيادي في  :  فتحي صباح  -غزة  
الدكتور رمضان شلح والقيادي في الحركة أنور أبو طـه مـن            " الجهاد"مشاركة استبعاد األمين العام لـ      

الذي عقد في الدوحة قبل أيام ، علماً أن شلح هو أحد أعضاء مجلس أمنـاء        " مؤتمر القدس "المشاركة في   
 في أعماله سنوياً بناء على دعـوات مـن          المؤتمر، وأن أبو طه عضو مؤسس فيه، ودأبا على المشاركة         

وأضاف أن التوتر يخيم على العالقة بين الحركتين على خلفية مؤتمر القدس فـي              . القائمين على تنظيمه  
  .الدوحة

إن " الحيـاة "، وقـال لــ      "استراتيجية"بأنها  " حماس"العالقة مع   " الجهاد"ووصف مصدر قيادي آخر في      
.  هذه العالقة التي تقوم على خدمة القضية والثوابت والمقاومة الفلـسطينية  التوتر لن يأخذ حيزاً كبيراً من     
تصعيد االزمة بين الطرفين، معتبرا أن ما حـصل فـي      " الجهاد"و  " حماس"ورأى أن من غير المفيد لـ       

  ".معيب جداً"قطر 
كد ما جـرى  فوزي برهوم وجود اي توتر، وان كان لم ينف او يؤ  " حماس"في المقابل، نفى الناطق باسم      

تشهدان تقاربا  "وهما  " متميزة وفي اعلى مستوياتها   "في مؤتمر القدس، لكنه قال إن العالقة بين الحركتين          
  ".غير مسبوق في هذه الفترة تحديدا

قدمت استفسارات لرئيس االتحاد العالمي لعلمـاء المـسلمين الـشيخ           " الجهاد"علمت أن   " الحياة"غير ان   
راء تنظيم المؤتمر، والى غيره من المسؤولين لمعرفة كيف تـم اسـتبعاد             يوسف القرضاوي الذي يقف و    

  .قادة الحركة من المشاركة في أعماله
دعـوات  "الفلسطينية االخبارية المستقلة الى مصدر فلسطيني قوله إن        " معاً"وفي هذا الصدد، نسبت وكالة      

ولألسف كانت حمـاس  ... بو طهلم تصل الى الدكتور رمضان وكذلك أ    (...) هذا العام لحضور المؤتمر     
ووضـعت أسـماء    ... تسلمت الدعوات الموجهة إلى الجهاد ومسحت أسماء الدكتور رمضان وابو طـه           

  ".قيادات من حماس لحضور المؤتمر
  . هذه الرواية" الحياة"ولم تؤكد المصادر التي تحدثت اليها 

ف حماس من وراء عدم ايصال الدعوات       أهدا"قوله إن   " احد المقربين من الجهاد   "عن  " معاً"ونقلت وكالة   
هي أنها تريد أن تحضر مؤتمر القدس وحدها وتستولي على األموال التي قد يتم التبرع بها، فضالً عـن                   
أن حماس ال تريد للجهاد أن تدخل الساحة القطرية وتغزو المجتمع السني فيها، بل أن تظل تتفرد بالمال                  

 ".السني والشيعي وحدها
  ١٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 

 
  سرايا القدس تعلن استشهاد أحد عناصرها في مهمة جهادية .١٣

أحـد قادتهـا    /  عامـا  ٢٨/إن عالء وليد أبو موسـى       :  امس  في بيان   سرايا القدس  قال:  د ب أ   -غزة  
الميدانيين استشهد بعد صراع دام أكثر من أسبوع من إصابته أثناء تأديته مهمة جهادية جنـوب قطـاع                  

  . القدس طبيعة المهمة الجهادية التي كان أبو موسى يقوم بها قبل إصابتهولم يوضح بيان سرايا .غزة
  ١٩/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 

 
  وتحذر من العودة للحوارات الثنائيةالشعبية تدعو إلى الوحدة الفلسطينية   .١٤

 اغتيـال وزيـر   " ( أكتوبر ١٧يوم الرد الجبهاوي    "في منطقة خانيونس وبمناسبة     " الجبهة الشعبية "عقدت  
وشدد القيـادي   . لقاء سياسياً، دعت فيه إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني       ) السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي   

ونحـن  : "وقـال " حماس"و" فتح"عبد الرؤوف الفرا إلى ضرورة إنهاء االنقسام بين حركتي          " الجبهة"في  



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ١٢٣١:         العدد         ١٩/١٠/٢٠٠٨األحد : التاريخ

أحد وزراء دولة العدو، يجـب أن       نحتفل بهذا اإلنجاز األول الذي تحققه الثورة الفلسطينية في اإلطاحة ب          
. نبقى حريصين على ضرورة ان تعود الوحدة الوطنية من خالل إنهاء حالة االنقسام المزري الذي نحياه               

 . وحذر الفرا من العودة للحوارات الثنائية التي تستبق الحوار الشامل
  ١٩/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
 ي في جيب فتح أو في جيب عباس فهو جاهل من يقول أن هيئة العمل الوطن: المجدالوي .١٥

 عضو المكتب السياسي للجبهة  أنحامد جاد غزة عن مراسلها من ١٩/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية ذكرت 
 أمس خالل حفل إحياء الذكرى األربعين النطالقة الجبهة العربية  قالالشعبية جميل المجدالوي

فة وأناس يشعرون أن مصلحتهم تكمن في استمرار هناك مواقع بغزة والض"الفلسطينية في مدينة غزة، 
االنقسام، وهناك أصوات واضحة ال تساعدنا على إنهاء االنقسام، فمن يستمر في االعتقاالت السياسية 

 ".يعرقل ويعقد مسيرة الوحدة
ال نريد لالنقسام أن يستمر بين فتح وحماس أو بين غزة والضفة، ولكن نريد أن يكون انقساما " وأضاف

، متسائالً لماذا حماس تتمسك بالحوار الثنائي؟، مؤكداً "قيا لفضح الشخصيات التي تريد عرقلة الوحدةأف
أن من يقول أن هيئة العمل الوطني في جيب حركة فتح أو في جيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 ".فهو جاهل ومضلل
ل االنقسام عند القيادات الوطنية، هل الحل يكمن عند الطرفين، طبعاً ال الن ح" وتساءل المجدالوي 

، مؤكداً أن الكل "وليس حال ثنائيا، نحن جربنا الحل الثنائي في مكة، وبعد ثالثة شهور عادوا لالقتتال
الوطني صمام األمان لمنع االقتتال، وأن فرصة الحوار في القاهرة تعترضها معيقات وعقبات تتطلب من 

 .افة العقباتالكل الوطني التكاتف والضغط إلزالة ك
إذا نجحنا في الحوار على ثالث أسس، وهي ديمقراطية الوظيفة الرسمية لكل أبناء الشعب " وأضاف 

ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والمحافظة على تعدديتنا، والمحافظة على دورية 
  ".النقساماالنتخابات الديمقراطية وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، سنكون نجحنا في إنهاء ا

يوم "عقدت في منطقة خانيونس وبمناسبة      " الجبهة الشعبية " أن   ١٩/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية    ونشرت
لقاء سياسياً، دعت فيه إلى     ) اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي     " ( أكتوبر ١٧الرد الجبهاوي   

رؤوف الفرا إلى ضرورة إنهاء االنقسام بـين        عبد ال " الجبهة"وشدد القيادي في    . إنهاء االنقسام الفلسطيني  
ونحن نحتفل بهذا اإلنجاز األول الذي تحققه الثورة الفلسطينية في اإلطاحة           : "وقال" حماس"و" فتح"حركتي  

بأحد وزراء دولة العدو، يجب أن نبقى حريصين على ضرورة ان تعود الوحدة الوطنية من خالل إنهاء                 
 . وحذر الفرا من العودة للحوارات الثنائية التي تستبق الحوار الشامل. هحالة االنقسام المزري الذي نحيا

  
 فتح تدعو لمسيرات شعبية إلنهاء االنقسام الداخلي: غزة .١٦

دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح إبراهيم أبو النجا، خالل أمس خالل حفل : حامد جاد -  غزة
لسطينية في مدينة غزة إلى تنظيم مسيرات شعبية إحياء الذكرى األربعين النطالقة الجبهة العربية الف

للمطالبة بإنهاء االنقسام، وتحرك وضغط فصائلي إلنجاح الحوار في القاهرة، مجدداً رفض حركته 
 .للحوار الثنائي مع حماس

إن الحوار الوطني الشامل ال رجعة عنه على اإلطالق، وال أدرى لماذا هذه الضجة " وقال أبو النجا 
، متسائالً متى أعلنت حركة فتح أن هناك حوار ثنائي، مشدداً على أنه لم "رفض الحوار الثنائيعلى أننا ن

 .يصدر عن حركته أو عن هيئة العمل الوطني إعالناً بخصوص الحوار الثنائي
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" وحذر أبو النجا من خطورة استمرار االعتقاالت السياسية، واصفاً تلك االعتقاالت في الضفة وغزة 
 ".رى، فهل يليق بنا أن يكون في سجوننا مناضلينابجريمة كب

 ١٩/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
 
 بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية " أقصى تيوب"إغالق موقع  .١٧

بممارسة ضـغوط علـى    ) إسرائيل(الواليات المتحدة األمريكية و   " حماس"اتهمت حركة    :وكاالت - غزة
تم إغالقه في تمام الساعة الثانية من مساء األربعـاء          ، بعد أن    "األقصى تيوب "الشركة المستضيفة لموقع    

األمريكية ) F.B.I(إن مكتب التحقيقات الفدرالية     :"وقالت فضائية األقصى المقربة من الحركة        .الماضي
وقالت  ".هو من قام بممارسة تلك الضغوط بشكل مباشر، وذلك بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية الجمعة              

إن هذا اإلغالق يأتي في إطار الحملة اإلرهابية التي تشنها أمريكـا            :"در عنها   إدارة الموقع في بيان صا    
وطمأنت  ".والصهاينة لمنع وسائل اإلعالم من فضح ممارساتهم اليومية بحق الشعوب العربية واإلسالمية           

ن إدارة الموقع جميع متصفحي الموقع بأنهم سيعاودون في القريب العاجل افتتاح الموقع، ملفتـة إلـى أ                
 .مهندسي الموقع يقومون بعمل الترتيبات الالزمة إلعادته على الشبكة االلكترونية العالمية
 ١٩/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  تمر عبر االقتصاد.. خطة سالم شاملة مع سورية والفلسطينيين ولبنان: باراك .١٨

راك، عن خطة كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود با:  نظير مجلي-  تل أبيب
، تسيبي لفني التي تعمل »كديما«سالم شاملة مع سورية والفلسطينيين ولبنان قدمها الى رئيسة حزب 

على تشكيل الحكومة الجديدة مقترحا فيها بدء مفاوضات، ال تعجل المسار السوري على حساب 
ام مفاوضات سالم مع على أن تفتح الطريق أم، الفلسطيني وانما تتم في مسارات منفصلة ولكن متزامنة

واعتبر باراك ان نجاح خطة السالم وقف على ان تقوم على اسس اقتصادية قائال ان . لبنان أيضا
 .»االقتصاد هو الذي يجعل السالم ثابتا ومقنعا للجمهور«

 ١٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   يشاي قائد متفهم لضرورة تشكيل الحكومة حفاظا على االقتصاد: الصناعييناتحاد .١٩

اليوم من رئيس  ، تسيبي لفني،»كديما«من المقرر أن تطلب رئيسة حزب :  نظير مجلي-  تل أبيب
وأصبح .  لتشكيل الحكومة بأسبوعين آخرينهاالدولة، شمعون بيريس، أن يمدد لها المهلة التي أعطيت ل

لليهود » اهيهدوت هتور« نائبا مضمونا للتصويت الى جانب حكومتها، بعد أن انقسم نواب ٥٨لدى لفني 
االشكناز المتدينين على أنفسهم، ثالثة يؤيدون دعم الحكومة من خارج االئتالف، وثالثة يربطون هذا 

وتحاول لفني اقناع الثالثة الباقين بتأييدها مقابل امتيازات اقتصادية مغرية، حتى . »شاس«التأييد بموقف 
أيضا، » شاس«ذلك وضمت حزب فإذا نجحت في . »شاس«تصبح في موقف أقوى في المفاوضات مع 

ونشر أمس، أن مجموعة تمثل كبار . فإن حكومتها ستصبح من أقوى الحكومات في التاريخ االسرائيلي
، نهاية األسبوع، وحاولت أن تشرح له »شاس«رجال األعمال في اسرائيل، التقت مع رئيس حزب 

بت منه أن يسارع في االنضمام الى وطل. خطورة األزمة االقتصادية العالمية وكيف ستؤثر على إسرائيل
 .االئتالف حتى تستطيع لفني تشكيل حكومة في أسرع وقت

وقال الناطق بلسان اتحاد الصناعيين االسرائيلي، ان الوفد وجد في يشاي قائدا متفهما لضرورة تشكيل 
لكنه ، و»فهو ال ينسى انه يشغل منصب وزيرا للتجارة والصناعة«الحكومة، حفاظا على االقتصاد 

على الطرف اآلخر أن يتخذ موقفا مسؤوال «أضاف انه ال يستطيع أن ينضم الى الحكومة بأي ثمن، و
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وكشف النقاب أمس، عن أن لفني اجتمعت مع حليفها المقرب منها وزير المالية روني بار أون، . »أيضا
  .المالية» شاس«وتباحثت معه في كيفية التجاوب مع مطالب حزب 

 ١٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 تتبنى العملية "كتائب احرار اللد"وخطف سالح أحد الجنود وقاعدة اسرائيلية  اقتحام .٢٠

 قام مجهوالن باقتحام قاعدة صرفند العسكرية لجيش االحـتالل فـي مركـز              : وكاالت –القدس المحتلة   
وقالت جهـات عـسكرية فـي الجـيش         . إسرائيل وأخذا سالح جندي من حراس القاعدة بعد أن ضرباه         

. الشاباك إن المقتحمين قاما بعملهما على خلفية جنائية مستبعدين أن تكون الخلفية القومية احتماال واردا              و
ولم تفلح قوات االحتالل أو تحرياتها بإلقاء القبض على المجهولين بل لم تجد حتى طرف خيط يشير إلى                  

 حسب ما ذكر موقع عـرب       -شها  الجهة التي نفذت هذه العملية الجريئة في قلب إسرائيل وفي قاعدة لجي           
٨٤-.  

 مسؤوليتها عن اقتحـام  ٤٨واعلنت جماعة تطلق على نفسها كتائب احرار اللد العاملة داخل اراضي الـ      
 .ان العملية تأتي ردا على احداث عكا األخيرة" معا "وقال بيان للجماعة بعثت به لوكالة . المعسكر 

  ١٩/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  متطرفون يقتحمون ساحات األقصى يوميا ويشربون الخمر في ساحاتهيهود: التميمي .٢١

 ٥٠٠حوالي «ان » الشرق األوسط«قال تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين لـ: كفاح زبون: رام اهللا
يهودي متطرف يقتحمون ساحات المسجد االقصى من جهة باب المغاربة، بشكل يومي، مدعومين من 

انهم يستخفون بمشاعرنا وقد «، واضاف »انهم يؤسسون لصراع ديني«وقال . »الشرطة االسرائيلية
رصدناهم يرتكبون الفواحش، ويقيمون عالقات غير شرعية، ويشربون الخمر في ساحات المسجد 

وحذر التميمي من اقدام اسرائيل على تكرار نموذج الحرم االبراهيمي في الخليل بحجة حماية  .»االقصى
، وتابع »ربما ايضا تستولي عليه كامال«: وقال). مسجد بين المسلمين واليهوداي تقسيم ال(المستوطنين 

تبني سلسلة كنس حول المسجد واسفله، وتخطط لبناء اكبر كنيس في العالم في ساحة ) اسرائيل(انها «
الحفر تحت «: وقال التميمي .»، وتمنع من تشاء من دخول المسجد وتتحكم بابوابه)حائط المبكى(البراق
سات االقصى وصلت الى خطر شديد، لقد اذابت اسرائيل كل الصخور تحته بمواد كيماوية وازالت اسا

المسجد معلق في الهواء، هناك تصدعات في االسوار الغربية، وانا اقول بشكل «واضاف . »كل االتربة
 .»واضح، ومسؤول عن كالمي، ان اية هزة ارضية ستسقط المسجد

 ١٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 دعوات مؤتمر القدس الدولي وصلت إلى كافة الفصائل الفلسطينية : عدلونيال .٢٢

شدد الدكتور محمد أكرم العدلوني، األمين العام لمؤسسة القدس الدولية، على اعتـزاز              :وكاالت -بيروت
 وحركة الجهاد ، مشيداً بالعالقة التي تربط      " حماس"مؤسسته بكّل قوى المقاومة الفلسطينية، ومنها حركة        

وأكد العدلوني في تصريح صحافي أمس، أن دعوات حضور مؤتمر القدس وجهت             .الحركتين المقاومتين 
أنور أبو طه، القيـادي     . رمضان شلّح، أمين عام حركة الجهاد، ود      . للجميع دون استثناء، بما في ذلك د      

" معـاً "الـة   وفند العدلوني مـا نـشرته وك       . في الحركة، وهما عضوان في مجلس أمناء مؤسسة القدس        
بعض وسـائل   :" اإلخبارية حول عالقة حماس بالدعوات التي وجهت للمشاركين في مؤتمر القدس، وقال           

، "الجهـاد اإلسـالمي   "و  " حماس"اإلعالم أرادت االصطياد في الماء العكر، وادعاء خالف وقطيعة بين           
ؤخّراً كعامـل مـن عوامـل       ومؤتمر القدس الذي عقد في الدوحة م      " مؤسسة القدس الدولية  "والزج باسم   

وأكد أمين عام مؤسسة القدس أن دعوات المؤتمر وصلت إلى كـل فـصيل بـشكل                 ".الخالف المزعوم 
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إشكالية إدارية وإجرائية تتعلّق بوقت استصدار التأشيرات، فالتأشيرات لم تصل إلى           " مباشر، متحدثاً عن    
ؤسسة، كما أن تغييـر عنـاوين بعـض         الجميع في الوقت المناسب، وذلك ألسباب خارجة عن إرادة الم         

هناك قائمة مـن أسـماء المـدعوين لـم          :" "وأردف قائالً  ".اإلخوة المدعوين جعلت األمر أكثر صعوبة     
تُستَخرج لها تأشيرات الدخول ألسباب تتعلّق باألوراق الثبوتية الالزمة للحصول على التأشيرة، ومن بين              

لقدس، ومن بينها أيضاً الرئيس الـسوداني الـسابق عبـد           هذه األسماء أعضاء مجلس إدارة في مؤسسة ا       
الرحمن سوار الذهب، وكذلك األمر مع عضوي المكتب السياسي لحماس سامي خاطر وعمـاد العلمـي                

ال " وشدد العدلوني على أن مؤسـسة القـدس الدوليـة              ".وهما أيضاً من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة      
        ه إلقصاء أحدة وال توجني ة، وتجمع تحت مظلّتها الجميع، بما في ذلك            تحمل أيعنها ، فهي مؤسسة األم

 ".اإلخوة الذين يمثّلون ألوان الطيف السياسي الفلسطيني
 ١٩/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

 
  يبين أن االعتداءات العنصرية في عكا تمتد إلى مشاريع ترحيل"كتاب أسود" .٢٣

لبية الفعاليات السياسية والثقافية في المدينة،  تضم غاو، »ائتالف أهالي عكا«أصدرت هيئة  :تل أبيب
 ضمنته الحقائق المتعلقة بالهجمة األخيرة على العرب في عكا، وتحدثت بنفس المضمون "كتاب أسود"

، فإن هناك خلفية سبقت األحداث »االئتالف«وحسب المحامي مؤنس خوري، عضو . عن النوايا المبيتة
فقال إن من دالالت هذه . ضمن مخطط تهويد عكا الجاريتدل بوضوح على مخطط لترحيل العرب 

 وتجنيد ١٩٩٧في عكا في عام ) مدرسة دينية(» يشفات ههسدير«الخطة في السنوات األخيرة افتتاح 
الطالب المتدينين المتطرفين لها، إلى جانب استقدام مستوطنين من الخليل والضفة الغربية لتقوية الوجود 

تعرض الكتاب األسود االعتداءات المتكررة التي سبقت األحداث األخيرة، حيث واس .اليهودي في المدينة
، كما أحرقت ثالثة بيوت في نفس الحي في عام ٢٠٠٢أحرقت سيارة المحامية مديحة رمال في عام 

، وتم االعتداء على صبحي مرسي، عربي يسكن في الحي نفسه، وإحراق سيارته في أواخر ٢٠٠٥
 .، قام متطرفون يهود بحرق بيت عائلة رمال، مرة أخرى٢٠٠٨) نيسان( أبريل ٨وفي . ٢٠٠٧

 ١٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   صحفيين معتقلين في رام اهللا وغزة١٠ اإلعالمي الفلسطيني يطالب باإلفراج عن التجمع .٢٤

طالب التجمع اإلعالمي الفلسطيني باإلفراج عن عشرة صحفيين معتقلين لدى سلطتي رام اهللا وغزة 
 . ، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يعكر األجواء اإليجابية للحوار في القاهرة"المناكفات السياسية"ب بسب

وأكد الصحفي صالح المصري رئيس مجلس إدارة التجمع اإلعالمي في تصريحٍ صحفي، أن هناك 
 ".حماس"و " فتح"عشرة صحفيين معتقلين ال ذنب لهم غير أنهم يحملون أفكاراً سياسية مؤيدة لحركتي 

وناشد الصحفي المصري رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في غزة إسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بأن يصدرا قراراً باإلفراج عن هؤالء الصحفيين، كما دعا مؤسسات حقوق اإلنسان 

 .الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن تدفع بهذا االتجاه
 ١٨/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   الفلسطينية في الدانمرك تطالب بإنجاز الوحدة الوطنية الشاملةالرابطة .٢٥

ناشدت الرابطة الفلسطينية في الدانمرك الفصائل الفلسطينية انتهاز الفرصة التاريخية وإنجاز الوحدة 
 .الوطنية صونا لمستقبل القضية، وذلك في إطار حوار وطني شامل يضم جميع الفصائل بدون استثناء

ـرب، إن الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات ٤٨بيان صادر عن الرابطة، وصل موقع عــوقال 
يتوجه إلى الفصائل الفلسطينية، في أجواء الحوار الوطني الستعادة الوحدة الوطنية، ويدعوهم إلى انتهاز 
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شامل على أنه الفرصة التاريخية بعد العديد من المحاوالت والمبادرات، وأخذ مسألة الحوار الوطني ال
وخلص البيان إلى أنه على غزة ورام اهللا  .مخرج ال بد منه في ظل ما عانته وتعانيه القضية الفلسطينية

أن تتحمال مسؤوليتهما التاريخية، األمر الذي يستدعي حوارا وطنيا شامال، بحيث ال يبقى محصورا بين 
 .، بل يجب أن يشمل الجميع بدون استثناء"فتح"و" حماس"حركتي 

 ١٨/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
 إصابة صحافي وناشطة سالم في حصاد مرير للزيتون الفلسطيني بالضفة الغربية .٢٦

جروح في الخليل أمس، فيما تم أصيب صحافي وناشطة سالم أجنبية ب:  يوسف الشايب-  رويترز- نعلين
 آخرين خالل اعتداءات للمستوطنين وجنود االحتالل اإلسرائيلي، ضد مزارعين ١٩اعتقال نحو 

ووقع االعتداء على  .ومتضامنين أجانب كانوا يقطفون ثمار الزيتون في حي تل الرميدة وسط المدينة
 ٧٠لمزارعين إلى جانب ما يزيد عن الصحافي الهشلمون والناشطة بينفي، بينما كان العشرات من ا

اإلسرائيلية، ومتضامنين أوروبيين، ومن فريق صنع السالم المسيحي، يقومون " تعايش"ناشطا من حركة 
بمساعدة مزارعين من تل الرميدة بقطف ثمار زيتونهم في األراضي الواقعة بجوار البؤرة االستيطانية 

وأشار شهود عيان إلى أن قوات وشرطة االحتالل التي  .، المقامة في المنطقة"رمات يشاي"المسماة 
هرعت بأعداد كبيرة إلى المنطقة، عملت على حماية المستوطنين، واعتقلت نحو خمسة عشر متضامنا 

 .قبل أن تغلق المنطقة وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة
 ١٩/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 هم عوامل إفقار الشعب الفلسطينيمن أانتهاك البيئة مصادرة األراضي و": أريج"معهد  .٢٧

في بيت لحم، ان مصادرة االراضي وسلب " اريج"اعتبر معهد األبحاث التطبيقية  :حسن عبد الجواد
جاء ذلك  .وتدمير الـمصادر الطبيعية، وانتهاك البيئة الفلسطينية من اهم عوامل افقار الشعب الفلسطيني

ـموظفين والعاملين فيه امام مقر الـمعهد لـمناسبة خالل اعتصام تضامني نظمه الـمعهد بمشاركة ال
اليوم العالـمي لـمكافحة الفقر الذي صادف امس، وذلك في اطار فعاليات االئتالف الوطني للنداء 

وطالب الـمشاركون في االعتصام الـمجتمع الدولي بالتحرك  .العالـمي لـمكافحة الفقر في فلسطين
ام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني بمكافحة الفقر من خالل االستناد إلى والسلطة الوطنية الفلسطينية للقي

أهداف األلفية للتنمية في العملية التخطيطية والتنموية، وتوفير العمل الالئق والحماية االجتماعية الالئقة، 
 تنظيمها في وذلك ضمن الحملة الدولية لـمكافحة الفقر والالمساواة في أيام التعبئة الدولية التي يجري

 .مختلف انحاء الوطن
  ١٩/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  محافظو البنوك المركزية العربية أجمعوا على تفعيل الدعم العربي لفك الحصار: الوزير .٢٨

إلى أن جزءاً " األيام"في حديث لـ  أشار الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد  :حامد جاد
 صندوق النقد والبنك الدوليين، خالل اجتماعاتها التي عقدت على مدار االجتماعات التي بحثتها رئاسة

خصص لمناقشة وبحث القضايا ذات العالقة بالمساعدات  .ثالثة أيام من األسبوع الماضي في واشنطن
المقدمة للسلطة والتوقعات بالنسبة للمساعدات المفترض تقديمها العام المقبل، حيث تم التأكيد على أهمية 

ونوه إلى أن محافظي البنوك المركزية العربية أكدوا في هذه  .ارية الدعم ومتابعة آليات تنفيذهاستمر
االجتماعات بالتوافق مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك على ضرورة تفعيل الدعم العربي ومساهمته 

اع واجهت وأوضح أن البنوك العاملة في القط .في فك الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية
خالل األشهر األخيرة الماضية أزمة في السيولة النقدية إثر إعاقة االحتالل التحويالت المالية بين البنوك 
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وفروعها في القطاع، خاصة قبيل فترة صرف رواتب الموظفين، إذ عملت سلطة النقد في مطلع كل 
يل وتمكنت خالل فترة أقل من شهر من األشهر الماضية على تذليل العراقيل التي واجهت عملية التحو

  . مليون شيكل إلى القطاع لمعالجة األزمة المذكورة١٦٨شهرين من تسهيل عملية دخول نحو 
  ١٩/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 العاهل األردني متشائم للمرة األولى بشأن السالم  .٢٩

 عملية السالم فـي الـشرق       عرب العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني عن شعوره بالتشاؤم إزاء         أ: د ب أ  
 . األوسط محذراً من أن عدم االستقرار في المنطقة سيزيد األزمة المالية التي تعصف بالعالم اليوم سـوءاً                

على الرغم مما اشتهر عنه بأنه أحد أكثر الزعماء تفاؤالً في العالم إال أنه وللمرة               «وقال عبداهللا الثاني انه     
، وذلك تعقيباً علـى التـصريحات األخيـرة لعـدد مـن          »ملية السالم األولى بات يشعر بالتشاؤم إزاء ع     

المسؤولين اإلسرائيليين بشأن عدم استعداد تل أبيب لتلقي المزيد من االقتراحات والوساطات والزيـارات              
مبادرة «وأكد ملك األردن أن      . مما يشير إلى عدم استعدادها لتحقيق تقدم ملموس قبل نهاية العام الجاري           

، والتي تنص على تطبيع العالقات بشكل كامـل بـين           ٢٠٠٢التي طرحتها الجامعة العربية عام      السالم  
 . »الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحاب األخيرة من األراضي المحتلة تتميز بقدر كبير مـن المرونـة               

رغم من أن تحقيق    انه على ال  «، مشيراً إلى    »هناك انقساماً واضحاً بين الجانبين    «وأكد العاهل األردني أن     
 . »المصالحة بينهما يسعدنا، إال أنه في المرحلة الحالية ال أرى قاعدة تنبئ بحدوث هذه الخطوة

  ١٩/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
 
 المجتمع الدولي خذل الفلسطينيين : الملكة رانيا .٣٠

مي فريد زكريا علـى     مع اإلعال " سي ان ان  "ركزت الملكة رانيا العبداهللا في حديث لمحطة          بترا –عمان  
حـذرت   و.األوضاع االنسانية الصعبة في فلسطين ، مشيرة الى ان المجتمع الدولي خـذل الفلـسطينيين              
ووصـفت   .الملكة من أن هذه اإلخفاقات هي السبب المباشر لما يحدث االن في األراضـي الفلـسطينية               

 بالمئة من   ٨٠ بالمئة ، و     ٥٠يتجاوزمعدل البطالة   "جاللتها الوضع في غزة بأنه ال يحتمل مشيرة إلى أن           
السكان يعتمدون على المعونات الغذائية ، وليس لديهم خدمات صحية وأوالدهم ال يـصلون المـدارس ،                 

 ".فالحواجز موجودة في كل مكان ، ال يستطيعون التحرك،
  ١٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 

 
  سطينيةالمشاركون بندوة القدس يطالبون بتوحيد الجهود القامة الدولة الفل .٣١

بمناسبة يوم القـدس   ستون عاما في االسر: اوصى المشاركون في ندوة القدس   :  ايمن عبدالحفيظ  -عمان  
 لجنة يوم القدس امس في الجمعية الثقافية العربيـة بمدرسـة الرائـد    -والتي عقدها منتدى بيت المقدس  

ة عبدالعزيز العدساني بتوجيـه     العربي رعاها غسان السمان مندوبا عن االمين العام لمنظمة المدن العربي          
تحية اجالل الى الشعب في فلسطين والعراق ولبنان وكافة ارجاء الوطن العربي المدافعين عن حقـوقهم                
التاريخية ، مؤكدين على وحدة التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مـصيره واقامـة                

عب الفلسطيني الـصامد فـي مقاومـة االحـتالل          وثمنوا بطوالت الش   .دولته المستقلة وعاصمتها القدس   
والتهجير القسري في القدس ورفضهم التنازل عن حقوقهم ، وشجبوا الهجمة الصهيونية العنصرية علـى           
عرب عكا في محاولة لتهويد المدينة ، مستنكرين خطوات سلطات االحتالل لتهويد مدينة القـدس عـن                 

واجمـع   .عرب وخطوات هدم المسجد االقصى المبـارك        طريق االستيطان والتهجير القسري لسكانها ال     
المتحدثون في افتتاح الندوة على ضرورة دعم القدس والشعب الفلسطيني ماديـا مـن امـوال االسـالم                  
والمسلمين والدفاع عنها باقصى الطاقات واالمكانات ، مطالبين القائمين على شؤون فلـسطين بتوحيـد               
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ال وهو قيام دولة فلسطينية مستعرضين الحجج التأريخية بأحقيـة          سعيهم وجهدهم من اجل الهدف الغالي ا      
 .العرب في فلسطين

  ١٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  تؤكد أهمية القرار الوطني الفلسطيني المستقل  لالشتراكي في جبل لبنانورشة عمل .٣٢

الحزب التقدمي االشتراكي والقضية العربية " شدد مشاركون في ورشة عمل حول - وفا- بيروت 
، عقدت بالمكتبة الوطنية في بعقلين في جبل لبنان، أمس، على أهمية القرار الوطني "لسطينيةالف

وأكد المشاركون في . الفلسطيني المستقل في مواجهة محاوالت التدخل والهيمنة خدمة لمصالح خارجية
التحرير الورشة، التي دعا إليها الحزب التقدمي االشتراكي بالتعاون والتنسيق مع ممثلية منظمة 

الفلسطينية في لبنان، عمق العالقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية 
 .التحرك سريعا لوقف تلك الممارسات الهمجية ضد اآلمنين بهدف تهجيرهم .قضية العرب األساسية

فلسطينية باعتبارها القضية العربية وشدد المشاركون على أهمية صياغة حاضنة لبنانية لتأييد القضية ال
المركزية، وتبني ودعم حقوق الفلسطينين في لبنان مشيدين بالدور الطليعي الذي يلعبه الحزب التقدمي 

ودعوا إلى ضرورة تطوير العالقات اللبنانية الفلسطينية الرسمية  .االشتراكي في صياغة هذه الحاضنة
وماسي الكامل من خالل سفارة دولة فلسطين، وأكدوا رفضهم واالنتقال بها إلى مستوى التمثيل الدبل

المطلق للتوطين وكذلك لتهجير الفلسطينيين مجددا، وطالبوا جميع القوى والشخصيات السياسية بسحب 
  .الموضوع الفلسطيني من دائرة التوظيف واالستغالل السياسي الداخلي

ناني الروحية والسياسية والمدنية بالعمل الجاد والسريع كما طالبوا الدولة اللبنانية وكافة قوى المجتمع اللب
من أجل إقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، بما فيها حق التملك والعمل والطبابة 
والتعليم، واعتبار إقرار هذه الحقوق اإلنسانية تلبية للحد األدنى لمتطلبات العيش الكريم وال تشكل على 

وثمن المشاركون في الورشة إجراءات الحكومة اللبنانية بالتعاون  .ا وتنازال عن حق العوداإلطالق تخلي
مع منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية، إنفاذا لمقررات الحوار الوطني في معالجة مسألة 
اع السالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وطالبوا بعدم زج المخيمات الفلسطينية في الصر

  .السياسي اللبناني الداخلي
ودعوا كافة الفصائل  .كما أكدوا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف

والقوى الفلسطينية للعودة إلى منطق الحوار الداخلي تحصينا للوحدة الوطنية الفلسطينية الكفيلة بمواجهة 
  .االحتالل اإلسرائيلي

  ١٩/١٠/٢٠٠٨ة الحياة الجديد
  
  االمن المصري يمنع مئات العالقين الفلسطينيين من التظاهر في العريش .٣٣

فرضت السلطات المصرية طوقا أمنيا مكثفا منذ صباح امـس علـى            :  د ب أ   -، غزة   ) مصر(العريش  
ميدان التحرير بوسط مدينة العريش شمال سيناء الذي يقع فيه فندق التحرير ويقـيم فيـه الفلـسطينيون                  

 . فلسطينيا٥٥٠القون في العريش وعددهم حوالي الع
وكان من المقرر أن ينظم الفلسطينيون العالقون مظاهرات في المدينة احتجاجا على عدم فتح معبر رفـح                 

وسبق أن قام المتظاهرون يوم االربعاء الماضـي         .المنفذ البري الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي       
السلطات واالجهزة االمنية وعدتهم بعمل كل ما يمكنها لفتح المعبر ولكن لم            بمظاهرات أمام الفندق إال أن      

ولكن الطوق االمني المشدد الذي يشارك فيه رجال         .يتحقق الوعد ولذا قرر الفلسطينيون القيام بمظاهرة        
  .من أمن الدولة والشرطة و المضروب على الفندق حال دون ذلك 

  ١٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
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  ة على محطات الوقود برفح لمنع تهريبه إلى غزةمصر تشدد الرقاب .٣٤
شددت السلطات المصرية إجراءات األمن والمراقبة على محطات الوقود :  يسري محمد-  )مصر(رفح 

الموجودة بمدينتي رفح والشيخ زويد القريبتين من الحدود مع قطاع غزة في محاولة للحد من عمليات 
وقال محمد  .التي شهدت تزايدا واضحا خالل الفترة الماضيةتهريب الوقود إلى القطاع عبر األنفاق و

إن المهربين يركزون على تهريب المواد البترولية وقد «حسين مدير عام التموين بمحافظة شمال سيناء 
تم تقنين عمليات البيع وفرض رقابة مشددة على محطات الوقود التي تبيع الوقود في تنكات أو عبوات 

 في طريقها للتهريب وأنه يسمح بيعها في عبوات ألصحاب المعدات الثقيلة التي كبيرة ألنها قد تكون
تم فرض رقابة مشددة للحد من تهريب السلع المصرية خاصة الوقود «وأضاف . »تعمل في الصحراء

إلى غزة عبر األنفاق، ولدينا عدة نقاط تفتيش بالخروبة والشيخ زويد للتأكد من أن البضائع القادمة من 
ويضيف أن عمليات التهريب رغم  .»يش في طريقها لرفح لالستخدام المحلي فقط وليست للتهريبالعر

 .زيادتها إال أنها لم تؤثر على أسعار السلع بالمدينة أو حدوث أي نقص في أي نوع
وتوقعت مصادر أمنية مصرية زيادة عمليات تهريب الوقود المصري إلى قطاع غزة عبر األنفاق مع 

وأشارت المصادر إلى أن عمليات تهريب الوقود  .شتاء وزيادة استخدام الوقود داخل القطاعقدوم فصل ال
شهدت خالل الفترة الماضية تطورا ملحوظا حيث أصبحت تتم بواسطة مضخات وخراطيم بالستيكية 
تمتد من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني بعد أن كانت عمليات التهريب تتم عن طريق نقل 

وتابعت أن بعض المهربين أقاموا مخازن للوقود  .ات المملوءة بالوقود إلى القطاع عبر األنفاقالعبو
ويحصل المهربون على  .داخل منزلهم بالقرب من األنفاق لتسهيل نقله إلى القطاع مباشرة وبدون توقف

ل المهربين السلع المصرية بكميات كبيرة بشكل سري حيث تصل شاحنات كاملة محملة بالسلع إلى مناز
  .ليال ويتم تفريغ الحمولة كاملة داخل فناء المنزل الذي عادة ما يكون محاطا بأسوار عالية
 ١٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

   
 اإلسرائيليون مجانين لرفضهم المبادرة العربية : أوباما ألبو مازن .٣٥

ل اللقاء الذي جمع بين     البريطانية في عددها الصادر يوم أمس عما دار خال        " الغارديان  " كشفت صحيفة   
باراك أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما كان المرشح الديمقراطي يقوم بجولة في الـشرق               

فقد نسبت الصحيفة لعباس القول إنه عندما حدثته عـن المبـادرة العربيـة              . األوسط في يوليو الماضي   
ينية، رد أوبامـا بـالقول البـد أن يكـون            دولة عربية مقابل قيام دولة فلسط      ٢٢للتطبيع بين إسرائيل و   

الى ذلك قال مصدر استخباري اسرائيلي ان القضية الفلسطينية         . اإلسرائيليون مجانين لرفض هذا العرض    
لن تكون في سلم أولويات المرشح الديمقراطي أوباما في حالة فوزه بالرئاسة األمريكية في االنتخابـات                

فإن طاقمـا   » تيك ديبكا «ع االستخبارات اإلسرائيلية االلكتروني     وحسب المصدر الذي ذكر لموق    . القادمة
خاصا مشكال من خبراء في شؤون الشرق األوسط توصلوا الى تقرير مفاده أن أوباما سيضع على سـلم                  

مضيفا ان قرار أوباما بعدم وضع القضية الفلـسطينية علـى سـلم             . أولوياته الملف اإليراني والسوري   
فاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل كما سيسهل قرار أوباما األمـر علـى             أولوياته يعني وقف الم   

 .اسرائيل للتفرغ لمعالجة قضاياها األمنية ومكانتها االستراتيجية في المنطقة
  ١٩/١٠/٢٠٠٨عكاظ 

  
  بان كي مون يحث على التعجيل بالتسوية السلمية لقضية فلسطين .٣٦

 بان كي مون، كالً من الجانبي اإلسرائيلي والفلسطيني، إلى دعا األمين العام لألمم المتحدة،: واشنطن
التعجيل بجهود تحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً للعملية السلمية التي ُأطلقت العام الماضي 

وقال األمين العام لألمم المتحدة في تقريره السنوي الجديد حول التسوية  .في الوالية األمريكية أنابوليس
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إنني أناشد الحكومة اإلسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، بذل كل جهد من أجل "لمية للقضية الفلسطينية، الس
، مؤكداً أن األمم المتحدة ستظل مشاركة على المستوى السياسي، "تحقيق هدف عملية سالم أنابوليس

  .وذلك من خالل جهود المجموعة الرباعية
  ١٨/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  "صمت دولي مريب"اجه أزمة كبيرة بسبب حصار غزة وسط نو": األونروا" .٣٧

، أنّها تواجه أزمة كبيرة في عملية إسكان أصحاب البيوت المهدمة ومواجهة            "األونروا"أكدت وكالة    :غزة
وأشـارت  . الزيادة السكانية التي تحتاج إلى زيادة عدد المدارس، والتي يحتاج إنشاؤها إلى مـواد بنـاء               

ط معدة لذلك، ولكن المعيقات التي سببها الحصار اإلسرائيلي على قطـاع غـزة              المنظمة إلى وجود خط   
" األونـروا "وانتقد سيبستيان ترييف، مساعد مدير عمليـات         .تقف حائالً دون تنفيذ أي منها حتى اللحظة       

 ن،تجاه الحصار اإلسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيي     " الصمت الدولي غير المبرر   "بقطاع غزة، ما سماه     
وأعلن سيبستيان أن الوكالة بصدد إصدار بطاقة مؤن خاصة بكل فرد، إلى جانب البطاقة العائلية ولـيس                 

وستكون البطاقة على هيئة بطاقـة ممغنطـة،        . بديال عنها، وذلك لتسهيل معامالت الالجئين الفلسطينيين      
شهر سيتم قريباً انجازهـا عبـر       مشيراً إلى أن بطاقة المؤن العائلية التي كانت إخراجها يستغرق أربعة أ           

  .مراكز وكالة الغوث خالل دقائق معدودة
  ١٩/١٠/٢٠٠٨ قدس برس 

 
 ة ي أوكسفورد يرحبون بالمبادرة العربفي اجتماعاإلسرائيليون : ديمية بريطانيةكاا .٣٨

أكدت االكاديمية البريطانية جابرييل ريفكيند المسؤولة عن ترتيبـات االجتمـاع           :  محمد سعيد  -واشنطن  
في لندن ، لبحث إمكانية تفعيل مبادرة السالم العربية، أن          " مجموعة أوكسفورد لألبحاث  "لذى استضافته   ا

ممثلي الجانب االسرائيلي في االجتماع رحبوا بالمبادرة العربية للسالم التي كانت قمة بيروت العربية في               
ماعات التي دارت على مـدى      وأوضحت ريفكيند أن الجانب اإلسرائيلي في االجت       . قد أقرتها  ٢٠٠٢عام  

ثالثة أيام واختتمت يوم الجمعة ، شدد على األهمية البالغة للمبادرة العربية وأنها بحاجة إلى التعامل معها                 
وقالت إن اإلسرائيليين المشاركين أوضحوا أنهم سيعملون على بدء حملة موسـعة فـى               . بصورة جادة 

ن إنه لم يحضر االجتماع مسؤولون عاملون في الحكومـة  وقالت الغارديا .داخل إسرائيل من أجل تأييدها  
االسرائيلية فى هذا االجتماع فيما اقتصر التمثيل الفلسطينى على ممثل لرئيس السلطة الفلسطينية محمـود         

 .عباس ، بينما لم يحضر االجتماع ممثل عن حماس كما كان متوقعا
  ١٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
 "إسرائيل"ني حرصا على العالقات مع البابا يرفض التوقيع على مرسوم دي .٣٩

أعلن الكاهن بيتر غانبل أمس ان البابا بنديكتوس السادس عشر رفض التوقيع على :  أ ف ب- روما
على عالقات "مرسوم اعالن فضائل بيوس الثاني عشر، المتهم بالصمت ازاء المحرقة، وذلك حرصا 

 ".جيدة مع إسرائيل
 ١٩/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 نذر االنتفاضة الفلسطينية الثالثة: كاأحداث ع .٤٠

 بالل الحسن
، إثر حادث )٨/١٠/٢٠٠٨مساء االربعاء (انفجر الوضع في مدينة عكا مساء يوم عيد الغفران اليهودي 

عادي، وهو حادث مرور مواطن عربي بسيارته داخل حي يهودي، األمر الذي اعتبره البعض تدنيسا 
يمكن التغاضي عنه، أو يمكن االنزعاج منه، أو يمكن حتى . يحادث عاد. متعمدا لقدسية ذلك اليوم
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استنكاره، ولكن أن يؤدي حادث منعزل كهذا، وبسرعة زمنية قياسية، إلى اشتعال مدينة بأكملها، وإلى 
البدء بحرق البيوت فيها، وإلى استقدام المتطرفين للمساعدة والمساندة، فإن الوضع يشير إلى أمر أكبر 

  .من ذلك بكثير
إنها إشارة جديدة إلى وضع يزداد تأزما . إن أحداث عكا ليست أحداث شغب مفاجئ في مدينة صغيرة

منذ سنوات، ويبرز تأزمه بشكل خاص في ما يسمى بالمدن المختلطة، مثل عكل وحيفا ويافا، أو ما 
اوالت يسمى بمدن الساحل، حيث تتواجد أغلبية يهودية وأقلية عربية، ويسعى يهود متطرفون إلى مح

) أفيراما غوالن(وقد أشارت إلى ذلك بوضوح الصحافية . إخراج وطرد الفلسطينيين من داخل هذه المدن
المواجهات كانت متوقعة، وتصاعدت هذه المرة أكثر «وقالت فيه » هآرتس«في تحليل نشرته صحيفة 
بالمقابل دعا . »وقةال ينبغي االستهتار بالمشاعر المخن«وحذرت من أنه . »مما كانت عليه في الماضي

، ومن سكان الحي الذي وقعت فيه المواجهات، »شاس«وهو من حزب ) دافيد أزوالي(عضو الكنيست 
وتكشف . »إلى أن تأخذ الجموع اليهودية القانون بيديها، على غرار المستوطنين في الضفة الغربية«دعا 

لى أشكال أخرى من مواقف من هذا النوع عن حدة الوضع وخطورته، وعن احتمال تطوره إ
  .المواجهات

البعض هنا ال يستبعد، وال يستغرب، أن تتطور األمور إلى ما يشبه حربا أهلية، أو إلى نوع من انتفاضة 
، تنطلق هذه المرة من داخل دولة إسرائيل، وهو أمر له تداعياته »األول«فلسطينية جديدة ضد االحتالل 

ن الفلسطينيتان قد نبعتا من قضايا الصراع العربي ـ وإذا كانت االنتفاضتا. على الصعيد الدولي
، فإن ١٩٦٧اإلسرائيلي، ومن تداعيات احتالل دولة إسرائيل ألراض عربية جديدة بعد حرب العام 

انتفاضة فلسطينية من داخل دولة إسرائيل، تنبع من قضايا مختلفة، ومن عوامل داخلية تتعلق بالمساواة 
 االختالف بين دوافع االنتفاضات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع ولكن هذا. وبالتمييز العنصري

غزة، وبين انتفاضة فلسطينية تنبع من داخل دولة إسرائيل، لن يلغي تعاطفا فلسطينيا متصال، بحيث 
تتحول االنتفاضة الثالثة الجديدة هذه إلى انتفاضة فلسطينية شاملة، تعمل في كل منطقة باألساليب التي 

وإذا حدث أمر من هذا النوع فإن المواجهة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية تكون قد انتقلت إلى مرحلة . هاتناسب
  .جديدة كليا

يجب أن تشكل «يلقي المحامي الفلسطيني علي حيدر أضواء على أحداث عكا واحتماالت تطورها، فيقول 
أن تقوم بمسؤولياتها وأن ال تنحاز هذه األحداث صرخة إنذار، ليس فقط تجاه الحكومة التي يتوجب عليها 

مما سيؤدي إلى قيام حرب أهلية آجال أم عاجال، بل هي صرخة إنذار تجاه المجتمع ) اليهودية(لألغلبية 
، من أجل استثمار هذا الحدث وبناء إرادة محلية وقطرية موحدة، قادرة على )داخل إسرائيل(العربي كله 

يستند هذا التوقع الفلسطيني لما هو أسوأ، إلى مواقف . »تقبليةأن تتعاطى مع التحديات الراهنة والمس
علينا أن نتوحد جميعنا في «إسرائيلية علنية، تظهر في الصحف أو في المواقع االلكترونية، ويقول أحدها 

يجب مقاطعة كل .. مقاطعة العرب اقتصاديا في عكا وخارجها، حتى نقضي عليهم اقتصاديا واجتماعيا
  .»فهو عربي يحمل ثقافة االنتفاضة) م مسيحيامسلما أ(عربي 

، عندما اندلعت ٢٠٠٠وما أن انفجرت أحداث عكا، حتى تم ربطها مباشرة بأحداث مدينة الناصرة عام 
 مواطنا عربيا، وقد ١٣مواجهات بين مواطنين عرب وقوات الشرطة اإلسرائيلية أسفرت عن مقتل 

لهبة، كما ترافقت مع الذكرى الخامسة لصدور تقرير لجنة ترافقت أحداث عكا مع الذكرى الثامنة لتلك ا
  ).لجنة أور(التحقيق الرسمية التي تم تشكيلها في أعقاب تلك الهبة 

القانوني لحقوق األقلية ) عدالة(وتعقيبا على هذا الترابط، يوضح المحامي حسن جبارين مدير عام مركز 
  :يقول. الهتمام والمراقبةالعربية في إسرائيل، عدة مواقف فلسطينية تستدعي ا

  .نضاال قانونيا وجماهيريا) ٢٠٠٠أي بعد أحداث الناصرة (ـ خضنا في السنوات السبع الماضية 
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في السابق كنا نقوم بردود فعل على قرارات . ـ نحن دخلنا اآلن في مرحلة جديدة مختلفة عن السابق
لة أن نكون في وضع نبادر فيه إلى صادرة عن السلطات اإلسرائيلية، واليوم تتطلب منا هذه المرح

  .خطوات قانونية تدعم العمل الجماهيري
هل باإلمكان «ويتساءل المحامي حسن جبارين عن البدائل الممكنة وعن المصاعب التي نواجهها فيقول 

إحضار إسرائيل أمام محكمة دولية تابعة لألمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الدولية في الهاي؟ الجواب 
  .والسبب أن إسرائيل لم توقع على وثيقة روما الخاصة بهذه المحكمة. هو ال

هناك إمكانية أخرى، فنحن بصدد تقديم تقرير إلى مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في «ـ 
وسيقدم هذا التقرير . ٢٠٠٠العاشر من كانون األول المقبل، بخصوص إقفال ملفات التحقيق بأحداث عام 

وتقديم لجنة . ، ما يكسب الموضوع بعدا سياسيا)لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل(سم با
إننا كجماهير عربية طرف في الصراع، ولذلك نحن : المتابعة لهذا التقرير يعني أنها تقول إلسرائيل

تقريرنا هذا هو ضد «: ويضيف قائال. »٢٠٠٠نذهب إلى الخارج، وهذا يعني تدويل ملف أحداث العام 
دولة إسرائيل، أي ضد الدولة كدولة، وهذا يشمل مؤسساتها مثل الشرطة ووزارة العدل، ويشمل 

في ) وزير األمن(وشلومو بن عامي ) رئيس الوزراء(مسؤوليها مثل المستشار القانوني، وإيهود باراك 
ولة، وليس جزءا من الدولة، ألننا ونحن نقول من خالل هذا التقرير إننا طرف في مقابل الد. ذلك الحين

هذه هي الرسالة السياسية، وهذا هو بالذات ما أثار غضب .. وعمليا . نتوجه هنا إلى طرف ثالث
  .مسؤولين إسرائيليين وجهوا لنا تهمة التطرف

ثمة بعد آخر لمعاناة الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل، ولمواقف التمييز ضدهم، تتمثل في سياسة هدم 
هناك تخوف في منطقة مدن : وعن هذه السياسة اإلسرائيلية يقول المحامي جبارين. وت العربيةالبي

الطيرة والطيبة وكفر قاسم، وفي منطقة المثلث الجنوبي، من موجة إعالن السلطات اإلسرائيلية عن 
ططات، وهذا لكن هناك لجنة شعبية واستعدادا جماهيريا للتصدي لهذه المخ. بيوت على أنها مهددة بالهدم

كذلك هناك قضيتان يوجد صراع . لذلك ستواجه إسرائيل صعوبة في تنفيذ هذا المخطط.. أمر إيجابي
يومي عليهما لحسمهما، هما القدس والنقب، فهذان هما الموضوعان اللذان تحاول إسرائيل حسمهما في 

على األراضي من خالل مجال األرض، ففي القدس هناك عمليات مصادرة، وفي النقب تحاول االستيالء 
 وقبل قيام دولة إسرائيل، مما يجعل هذا الملف من ١٩٤٨رفض االعتراف بالقرى الموجودة منذ العام 

، وهي التي ١٩٤٨وهناك أيضا الملف المفتوح دائما، ملف القرى المهجرة منذ العام . أخطر الملفات
جلياتها مسيرة العودة في الذكرى تطرح موضوع حق العودة داخل دولة إسرائيل نفسها، وكانت آخر ت

، وهاجمت الشرطة المسيرة في نهايتها )٨/٥/٢٠٠٨(الستين للنكبة، والتي توجهت إلى قرية صفورية 
  .بعنف بالغ

ومن خالل هذه الصورة األوسع للملفات المتأزمة المفتوحة، تظهر أحداث عكا على حقيقتها، تظهر 
 ١٩٤٨جزء من خارطة صراع متواصل منذ العام كجزء من نسيج عربي مأزوم ومضطهد، وتظهر ك

وهو يتطور في كل مرة نحو بعد عنفي جديد، يحركه تعنت إسرائيلي رسمي ملحوظ، ونمو . حتى اآلن
وتتجمع بذلك عناصر الصدام األوسع، كما تتجمع . لتيارات سياسية متطرفة داخل المجتمع اإلسرائيلي

  .الغيوم في السماء منبئة بالعاصفة
 ١٩/١٠/٢٠٠٨ألوسط الشرق ا

  
  أسئلة حول حركة فتح وخطابها السياسي  .٤١

  ياسر الزعاترة
تكررت مضامينه في حـوارات عديـدة قـال فـاروق           ) يوم الجمعة الماضي  (في حديث لصحيفة الحياة     

مبادئ المقاومة والكفاح المسلح من أجـل تحريـر         "القدومي ، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح إن          
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الخالف الحقيقي بـين الـسلطة   "وأضاف أن ". ت عليها فتح ال تختلف عن مبادئ حماس    فلسطين التي قام  
ال يوجـد   "وأعرب عن اعتقاده بأنه     ". الفلسطينية وحماس هو في البرامج السياسية وعلى تشكيل الحكومة        

  ".في فتح من هم ضد المصالحة ، لكن هناك أفراد في السلطة ال يريدونها
ياسر عرفات الجميع من خالل التشاور معهم في القضايا المختلفة ومشاركتهم           وفيما جمع الرئيس الراحل     

نواجه عمالً فردياً يحكم الممارسات الفلـسطينية       "في اتخاذ القرار ، والكالم للقدومي ، فقد أصبحنا اليوم           
ة بعيداً عن المشاورات ، وجرى اغتصاب مسؤوليات القيادات المركزية ، واستبدالها بمشاورات الـسلط             

 ".التي تعتبر كياناً محلياً بحسب المادة السادسة من اتفاق أوسلو
بعد رحيل عرفات ، مشيراً إلـى       " فقدت شرعيتها "وفجر القدومي قنبله مهمة بإقراره بأن منظمة التحرير         

 .وفاة ستة من أعضاء لجنتها التنفيذية
د اجتماعات عدة مع كل فـصائل       جهوداً بذلت من أجل تفعيل المنظمة بعد وفاة عرفات عبر عق          "وقال إن   

المقاومة ، ونجحنا في وضع برنامج عمل سياسي وشكلنا لجنة تحـضيرية ، لكـن عقـب االنتخابـات                   
 ".جمدت هذه الجهود ، ما أدى إلى تعطيل المنظمة وشّل مؤسساتها) التشريعية(

ات ألن تفعيـل    ضرورة انضمام حماس وكل القوى الفلسطينية إلى المنظمة من دون اشتراط          "وشدد على   
ضرورة عقد مجلس وطنـي جديـد   "، داعياً إلى    " المنظمة وإصالحها هو مطلب لجميع القوى الفلسطينية      

 ".وانتخاب قيادة جديدة للجنة التنفيذية ، ووضع آلية تكفل تفعيل المنظمة وإصالحها
ـ                  ة فـي الخـارج     من جهته ، وفي خطوة مفاجئة ، انتقد أحمد قريع أثناء لقاء مع عدد من سفراء المنظم

اعتبار المفاوضات الخيار اإلستراتيجي الوحيد المتاح للشعب الفلسطيني ، معلناً أن أي تقدم لم يحصل في                
وكان قريع نفسه قد تحدث مؤخراً عن خيار المقاومة المسلحة ، قبل أن تهاتفه              . اللقاءات مع اإلسرائيليين  

 .وماسيةتسيبي ليفني ويرد بأنه قصد المقاومة السياسية والدبل
في لقاء آخر له صلة بالتحضير لعقد المؤتمر السادس للحركة الذي لم يحسم مكـان انعقـاده وال عـدد                    
حضوره ومواقعهم ، ذكر أن أحد الكبار في فتح قد انتقد بشدة وتهكم استمرار ياسر عبد ربه في النطـق                    

 . لم يفوضه بذلكباسم الحركة رغم كونه ليس عضواً فيها ، فرد الرئيس الفلسطيني بأن أحداً
وإذا ما أضفنا ذلك التباين الهائل في التصريحات المتعلقة بالمقاومة والمصالحة مع حمـاس ومـن ثـم                  

نائب فتح في الضفة عيسى قراقـع كانـت لـه           (التعاون األمني بين قادة فتح من الصف األول والثاني          
نا إزاء حركـة ال توحـدها سـوى         ، إذا ما أضفنا ذلك ، فسنتأكد أن       ) تصريحات ساخنة على هذا الصعيد    

معطوفة على مشاعر الثأر من حركة حماس بعد االنتخابات والحسم العسكري ، مـع أن               : الروح الحزبية 
 .تتباين أيضاً بين طرف وآخر) أعني مشاعر الثأر(هذه األخيرة 

 القادة الكبار   ستخرج من ركام الصراع الدائر بين     ) فتح(ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هذه األيام هو أية          
الذين يريدون فتح حزب سلطة هدفه الحفاظ عليها        " العسكرة"، ونظرائهم الشباب ، أو بين جماعة رفض         

وتطويرها بالتفاوض واستمرار التفاوض ، وبين آخرين مقيمين على قناعتهم بأنها ال تزال حركة تحـرر      
هو الدولة المستقلة ذات السيادة على      ينبغي أن تتمسك ببرنامجها النضالي ، حتى لو كان هدفه المركزي            

 وعاصمتها القدس ، مع عودة الالجئين؟ ثم ما هو مصير جماعة رفض العسكرة في حـال                 ٦٧أراضي  
انتصر التيار اآلخر ، هل سيتخلون عن مواقعهم أم سيتشبثون بها أياً كان الخيار المعتمد؟، نتحدث فـي                  

ملف القضية هي تلك المتعلقـة بحـسم فـتح لخيارهـا            هذا الشأن ، ألننا ندرك أن التطورات األهم في          
السياسي ، ومن ثم العمل على إعادة تشكيل المنظمة على أسـس تجعلهـا الممثـل الحقيقـي للـشعب                    

  .الفلسطيني
  ١٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
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  أضواء جديدة على عملية تهويد القدس .٤٢
  أسعد عبد الرحمن. د

يوم تقوم بانتهاج سياسة التغير الـديموغرافي لمدينـة         ، قامت إسرائيل وال زالت حتى ال      ١٩٦٧منذ العام   
الوجود الفلسطيني في المدينة والسعي     '' تجميد''القدس، ضمن خطة تهدف إلى خلق واقع جديد عن طريق           

فقد اتبعت الحكومـات    . للقضاء عليه بصورة تدريجية باستبداله بأغلبية يهودية تجهد لتجذيرها في القدس          
والـسكاني واالقتـصادي،    '' االسـتيطاني ''/  المقدسة سياسة التطويق االستعماري    اإلسرائيلية في المدينة  

وما تشهده القدس يؤكـد     . بالتوازي مع محاولة إبادة أو تقليص الوجود العربي الفلسطيني بشتى الوسائل          
 فقـد   .للبيوت واألحياء والمواقع العربية في المدينة ومحيطها      '' التدمير الهادىء ''خطورة وكارثية سياسة    

الف منزل عربي في مدينة القدس مهـدد بالهـدم، فيمـا            ) ٢٧(أكد مدير عام مؤسسة الحق ان اكثر من         
ذكرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية أصـدرت              

أماكن مختلفة فـي    منها في منطقة القدس والباقي في       % ٩٢وحدة سكنية استيطانية    ) ٤٤٨٦(قرارا لبناء   
ونوهت الدائرة إلى خطورة الحفريات التي تقوم بها إسـرائيل          . الضفة الغربية، وذلك بعد مؤتمر أنابولس     

  .في باب المغاربة في القدس، حيث تحفر ثالثة أنفاق تحت البلدة القديمة في سلوان
قية قلق أهالي المدينـة     كما أثار إعالن إسرائيل تحضيرات إلجراء إحصاء للسكان في مدينة القدس الشر           

من وجود نيات سياسية، ليس أقلها تجريد عشرات اآلالف ممن يعيشون خارج حدود المدينة المقدسة من                
فقد دأبت إسرائيل على مصادرة بطاقات الهوية من كل مقدسي يثبت لها أنه يعيش              . حقهم في اإلقامة فيها   

ت متطابقة، فإن إسرائيل صادرت بطاقات      وحسب إحصاءا . خارج المدينة، أو حصل على جنسية أجنبية      
. الهوية من عشرة آالف مواطن مقدسي بهذه الذريعة، حارمة إياهم من العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم فيها               

سـبتمبر  / اإلسرائيلي إيهود باراك في منتصف أيلول     '' الدفاع''وزاد من قلق أهالي المدينة عرض وزير        
 بعض األحياء المكتظة بالسكان في القدس إلى السلطة إلقامة عاصمة           الماضي حالً سياسياً يقوم على نقل     

الدولة الفلسطينية فيها، خصوصاً بعد اعتراف عدد من المسؤولين اإلسرائيليين علناً بأنهم أقاموا الجـدار               
  .ليكون حدوداً سياسية للدولة العبرية مع األراضي الفلسطينية

طورة وضع المدينة المقدسة يتجسد فـي الـدعم غيـر           وعلى صعيد سياسي متصل، فإن ما يزيد من خ        
المحدود الذي تلقاه إسرائيل من الواليات المتحدة متمثال في مشروع قرار للكونغرس يشترط االعتـراف               

إضافة . مقابل االعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبال    '' عاصمة موحدة غير مقسمة إلسرائيل    ''بمدينة القدس   
والمتكررة ألنصار إسرائيل في الكونجرس إلنجاز نقل سفارة واشـنطن إلـى            إلى المحاوالت المحمومة    

ومع تكرار العمليات الفدائية في القدس، والتـي بلغـت سـت            . القدس لتكريسها عاصمة للدولة العبرية    
 متجاهلة األسـباب الحقيقيـة      - إسرائيليا، بدأت إسرائيل     ١٣عمليات منذ مطلع العام الحالي أدت لمقتل        

؟التفكير في كيفية مواجهة مثل     ) ، والتهويد ''االستيطان''االحتالل، والجدار، و  ( هكذا عمليات    وراء حدوث 
فالجرافة أو المركبة الخاصة    . هذه العمليات سهلة التقليد والتي يكاد يكون من المستحيل منع وقوعها سلفا           

  .هي سالح في متناول اليد
. ني جديد في القدس ينذر بتغيير كـل شـيء فيهـا           ، يتشكل واقع صهيو   ١٩٦٧من الثابت أنه، منذ العام      

 وتـضييق   - مسلمين كانوا أم مسيحيين      -فالمشروع اإلسرائيلي يرمي إلى محاصرة العرب الفلسطينيين        
 حصرهم في أحيـاء معينـة داخـل         -إسرائيليا  '' أسوأ األحوال '' أو في    -الخناق عليهم تمهيدا لطردهم،     

ارج السور، مع توسيع حدود القدس الغربية بصورة قسرية حتى          القدس القديمة وبعض القدس الشرقية خ     
  .''القدس الكبرى''تميع الهوية المقدسية في مشروع ما يسمى بـ 

الصهيونية، لذا  '' القدس الموحدة ستبقى العاصمة األبدية للدولة     ''لدى إسرائيل بأن    '' الحقيقة'' إذن، تتلخص   
   فرض األمر - باستماتة-تحاول 
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األرض وإنهاء قضية القدس في هذه المرحلة الخطيرة رغم أنها احدى أخطر وأهـم قـضايا           الواقع على   
  .الخالف في عملية السالم

  ١٩/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
 وقفة مع أحداث عكا  .٤٣

  خالد وليد محمود
ما قام به المستوطنون من أعمال بلطجة وعربدة في مدينة عكا، ال يندرج في إطار تصرفات فرديـة أو                   

ية أو حوادث معزولة، وإنما يمكن قراءة ذلك ضمن مـشروع صـهيوني يـصب فـي اقـتالع                   شخص
الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، كما ال يمكن فهمه وفصله عن مسلسل األحداث التى مر بها فلسطينييى                

منذ ستة عقود من التمييز واالستهداف واإلقصاء، في ظل ازدياد قوى التطـرف اإلسـرائيلي               " ٤٨"الـ  
 .تي تتبنى التفوق القومي لليهود عن غيرهموال

الهجوم الذي تعرض له توفيق الجمل وابنه من قبل المستوطنين في عكا ليلة عيد الغفران ؛ أثار وبـشكل               
فوري، الذاكرة الفلسطينية الحية لما حدث قبل ثماني سنوات في مدينة الناصرة، في يوم الغفران، عندما                

 .عتداء على سكان الناصرة العرب، مما أدى إلى سقوط شهيدين هناكقامت مجموعة من اليهود باال
بالتالي؛ فإن االعتداءات التي توالت واستمرت ليل نهار على العرب من أبناء عكا؛ لتؤشر على أن هناك                 
خطة ممنهجة يقودها متطرفون وأحزاب يمينية لتفريغ عكا من سكانها العرب ومحو كل ما هو عربـي                  

حسب المعطيات المتوفرة، فإن مجمـوع سـكان عكـا مـن            . لعربية التاريخية العريقة  في هذه المدينة ا   
الفلسطينيين، تناقص ليصبح نحو ثالثة آالف بعد النكبة مباشرة، ولكنه ما لبث أن ارتفع إلى نحو خمـسة                  

ـ            ١٩٦٥آالف في عام     ة ، وبفعل سياسات اإلجالء اإلسرائيلية القسرية بقي مجموع العرب ثابتاً في المدين
ويقدر عدد سكان عكـا     .، ما لبث بالزيادة بفعل الخصوبة العالية عند النساء الفلسطينيات         ١٩٧٣حتى عام   

 ألف نسمة، ثلثهم من الفلسطينيين الذين يسكن أغلبيتهم في البلدة القديمة من المدينـة،               ٥٠هذه األيام بنحو    
، أو حتـى تـرميم لبيـوتهم،        ويعانون من التهميش والفقر، وممنوعين من الحصول على تراخيص بناء         

ويمكن عبر جولة بسيطة في عكا أن يلحظ المرء الفارق الكبير بين األحياء اليهودية والعربيـة، فالبنيـة                  
التحتية، في أحياء الفلسطينيين، فقيرة للغاية وتعاني من الحفر والترهل، بل أن بعض بيوتهـا القديمـة،                 

  .ارها في الظروف الجوية السيئةحجارتها بحاجة لترميم وعناية، تفاديا النهي
لقد استغل المتطرفون اليهود ما حدث في عكا مؤخراً لتتعالى تصريحاتهم العنصرية التي حاولـت قلـب        

، "االتحـاد القـومي   -المفدال  "الحقائق والتحريض على العرب، ومنها ما صدر عن عضو الكنيست من            
فـي  ". لسالح إذا لم تعالج الشرطة األحداث في عكا       حمل ا "أرييه إلداد الذي اعتبر أنه يتعين على اليهود         

وأتساءل، ماذا لو أن الداعي  إلى حمل السالح في يافا أو حيفـا              ..خطوة تهدف إلى التحريض على القتل     
 !وعكا شخصية سياسية عربية؟ لقامت الدنيا ولم تقعد

: ئيلياً لمتطرفي اليهـود بعكـا   ومن الممارسات األخرى العبارة التالية التي تصدرت موقعاً الكترونياً اسرا         
، بسبب استفزاز العرب لليهود على نحو غير مسبوق،         )كيبور(يوم الغفران   " بوجروم"أيها اليهودي، بعد    "

علينا أن نتوحد جميعاً في مقاطعة العرب اقتصادياً في عكا وخارجها، حتى نقـضي علـيهم اقتـصادياً                  
يجـب  : "أخرى تدعو اليهود لمقاطعة العرب وطـردهم   ، كما وردت عبارة تحريضية      "واجتماعياً وتربوياً 

ال نشتر من محالهم، ال نحترم أعيادهم، وال نحترم أي مكان تابع لهم، فليخـرج               : مقاطعة العرب في عكا   
 ". العرب من عكا ويذهبوا إلى القرى العربية

 علـى يـد   وتلفت هذه األحداث أيضاً إلى ما تتعرض له مدن الداخل الفلسطيني مـن مخـاطر التهويـد        
تضييق الخناق على السكان العـرب وحرمـانهم مـن          "الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة والتي تهدف إلى       

الخدمات وتهميشهم وتجاهل اإلجرام فيها لدفعهم لترك األحياء القديمة طوعاً، إضافة إلى نـزع الهويـة                
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" عبرنـة "للعمارة الفلـسطينية و   العربية الفلسطينية عن المدينة وتزييف تاريخها وطمسه والهدم المنهجي          
أسماء الشوارع، كما تعمل على امتالك البيوت والعقارات من خالل المؤسسات والـشركات الحكوميـة،               
ضمن سن قوانين على مقاس المخططات تصعب التوريث وتسهل السيطرة علـى األوقـاف اإلسـالمية                

ؤوس أمـوال صـهيونية عالميـة أو        ، وتيسير شراء األمالك من قبل مؤسسات ور       "تأجيرها"خصوصاً و 
 .محلية

وحتى الضفة الغربية، في ظـل      " ٤٨"ما حصل في عكا من الممكن أن يمتد ويتكرر لكل مدن وقرى الـ              
هجمة استيطانية وحشية يقودها عشرات المتطرفين الذين ال يتوانون لحظة عن القيام بأعمال تنكيل يومية               

 حرق محالت ومنع فتحها ومنع استخدام الطـرق أو منـع            بحق المواطنين العرب  واعتداءات  تبدأ من       
الطلبة من الوصول إلى المدارس، وال تنتهي باالستيالء على المنازل واألراضي بطرق غيـر شـرعية                

  .وقانونية، ناهيك عن حظر التجوال وتقيد الحركة
الفلـسطينيين مـن    فقط للتذكير، قبل أقل من أسبوعين قامت مجموعة من المستوطنين بإعدام أحد الرعاة              

وقبل عدة ايام قاموا    . نابلس بدم بارد،حيث أطلقوا على جسده ما يزيد عن عشرين رصاصة          / قرية عقربا 
، بسبب فقدان حصان ألحد المستوطنين، و عاثوا فساداً فـي           "كفر قليل "بفرض حظر التجوال على قرية      

محمـوم مـن قبـل الجماعـات     البلدة وجرحوا ستة مواطنين، وفي مدينة القدس وفي إطـار الـسعي ال     
االستيطانية المتطرفة لالستيالء على الحرم القدسي، قامت عدة مجموعات مـن المـستوطنين باقتحـام               
ساحات المسجد األقصى، وقامت بارتكاب فواحشها ومعاصيها هناك، وهي تخطط لعمليات أوسع وأكبر،             

 !كنيس يهودي في المنطقة المالصقة لهوطبعاً هذا يترافق مع حفر األنفاق تحت المسجد األقصى، وإقامة 
ما يؤسف عليه حقيقةً ، هو الرد الرسمي الفلسطيني والعربي على أحداث عكـا، إذ  يبـدو أن الـسلطة                     
الفلسطينية والنظام العربي في حالة غفلة أو تغافل عما يجري هناك، ، ومما يؤسف له أيـضاً أنـه لـم                     

حقيقي، وكأن ما يحدث مجرد اقتتال عابر، أو حادث         يصدر عن جامعة الدول العربية أي موقف رسمي         
 !عرضي، ليس له ما قبله وما بعده، من مخططات صهيونية خطيرة

 ١٩/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  :كاريكاتير .٤٤
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