
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعهد عدم إجراء أي حوار ثنائي مع حماس قبل انطالق الحوار الشامليعباس 
  حماس ستتعامل مع ملفات الحوار كرزمة واحدة: الزهار

  وفئة حول أبو مازن ال يعنيها أمر الحركة... ك مخطّط إلنهاء فتح هنا: انتصار الوزير
   ويشتبكون مع حراسهمئات المتطرفين اليهود يقتحمون المسجد األقصى

   نتيجة الحصار شهرا١٦ً في  قطاع غزةخسائرقيمة  مليون دوالر ٦٤٠: تقرير
 قاء اسرائيلي اردني سري يبحث مستقبل القدسل ":القدس العربي"

 تسلمهماحماس وفتح تؤكدان
الـذي  مسودة مشروع االتفاق    

  بلورته مصر
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    :السلطة
 ٥  تعهد عدم إجراء أي حوار ثنائي مع حماس قبل انطالق الحوار الشامليعباس  .٢
 ٥ عتداءات المستوطنين بوقف اأولمرتيطالب و  يدين تصعيد االحتاللعباس .٣
 ٥  إذا ما تم المساس بالمسجد األقصى الحكومة المقالة تحذر من تفجير المنطقة .٤
 ٥  تطرف المستوطنين في الضفة الغربية حملة دبلوماسية ضدعن عريقات يعلن  .٥
 ٦ التطرف والعنصرية يزيدان والتعايش أصبح مستحيالً: قدس الشرقيةمحافظ ال .٦
 ٦  مليون دوالر٤٨ ةمساعدات مالية بقيم  الماضيةعشرةالمقالة تقدم خالل الشهور الالحكومة  .٧
 ٦  سطينية في الضفة الفلاألمنية األجهزةازدياد االعتقاالت من قبل : تحقيق .٨

    
    :المقاومة

 ٩   حماس ستتعامل مع ملفات الحوار كرزمة واحدة: الزهار .٩
 ٩  "تزام التام والشديد بالحوار كوسيلة لتحقيق المصالحة الفلسطينيةلاإل"حماس تجدد  .١٠
١٠   وافقت على المرحة األولى من صفقة األسرى" إسرائيل" مصر أبلغت حماس أن :المزيني .١١
١٠  لن تقدم شيًئا" المنطار"عبر إغالق " شاليط" لإلفراج عن  الضغوط اإلسرائيلية :أبو زهري .١٢
١٠  اً في الشهر المقبل للقاء الفصائلالديمقراطية تنفي ان تكون القاهرة حددت موعد .١٣
١٠  وفئة حول أبو مازن ال يعنيها أمر الحركة... هناك مخطّط إلنهاء فتح : انتصار الوزير .١٤
١٢   تقر التمديد لعباس عاماً"مركزية فتح" .١٥
١٢    األطراف الفلسطينية تسعى لعرقلة الحواربعض: أبو عبير .١٦
١٣  فتح تحاول أن تضع شروطاً تعجيزية للتهرب من الحوار: حماس .١٧
١٣ اتصاالت للسماح بعودة آل حلس إلى القطاع": الشرق األوسط" .١٨
١٣ ئة جعلت إسرائيل تستفرد باألطراف الفلسطينية واحدا بعد آخرالتهد: الجهاد .١٩
١٣   الشعبية تدعو إلى مناقشة تجديد التهدئة في إطار وطني  .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  باراك وبيريز يؤيدان مفاوضات على أساس المبادرة العربية للسالم .٢١
١٤   جمَّدت صفقة شاليط"إسرائيل": "الجريدة الكويتية" .٢٢
١٥   ليفني تطلب وقتاً أطول لتشكيل حكومة ائتالفية .٢٣
١٥    بؤر استيطانية جديدة في الضفةثالث: تلفزيون اسرائيلي .٢٤
١٥   بهدف الضغط التمام صفقة شليطكرم ابو سالم متظاهرون يهود يغلقون  .٢٥
١٥   "آي. بي. أف"أولمرت مطلوب للتحقيق لدى جهاز  .٢٦
١٦  القواعد العسكرية اإلسرائيلية مليئة بالثغور ومخترقة أمنياً ": يديعوت" .٢٧
١٦    تستعد لتغيير السياسة االمريكية بعد فوز اوباما"اسرائيل" .٢٨
١٦  أخرى" اختالط"بين العرب واليهود إلى مدن  تحسب النتقال المواجهات ت"إسرائيل" .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٧   ويشتبكون مع حراسهليهود يقتحمون المسجد األقصىمئات المتطرفين ا .٣٠
١٧  في القدس الغربيةالعثور على جثة شاب فلسطيني قتل ذبحاً  .٣١
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١٧   الذي حملهم مسؤولية المواجهاتاستياء عربي في عكا من تصريحات رئيس البلدية .٣٢
١٧  مفتي فلسطين يأمل بنجاح الجهود المصرية لرأب الصدع الفلسطيني .٣٣
١٨   في غزةهاتبدأ فعاليات شعبية لدعم الحوار الوطنيالحملة ال .٣٤
١٨   في الضفة الغربيةغالة المستوطنين يواصلون جرائمهم بحق مزارعي الزيتون .٣٥
١٨  دعم األسيرات واألسيرات المحرراتلانطالق مشروع  .٣٦
١٨  االحتالل يجدد فترة االعتقال االداري لقاصرتين من بيت لحم دون إبداء اسباب .٣٧
١٩  قطاع غزةفي   معد للتهريبمقتل فلسطيني في نفق .٣٨
   
   :صاداقت
١٩  نتيجة الحصار شهرا١٦ً في  قطاع غزةخسائرقيمة  مليون دوالر ٦٤٠: تقرير .٣٩
   

   : األردن
١٩  قاء اسرائيلي اردني سري يبحث مستقبل القدسل ":القدس العربي" .٤٠
٢٠ االقصى دوقف أي مساس بأمن وسالمة المسج ب"إسرائيل"األردن يطالب  .٤١
٢٠  دينون اقتحام عصابات صهيونية لساحات االقصىي  في األردناالخوان .٤٢
٢١   التطبيع بإيجاد بدائل لهمياألردنيون يقبلون على الفواكه اإلسرائيلية ويطالبون مقاوم .٤٣
   

   :لبنان
٢١   حركتكم شكّلت خطاً جديداً وأحرجت العالم: "حركة غزة الحرة"فضل اهللا يلتقي وفد  .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢١   *إبقاء القدس خارج التجاذبات السياسية المختلفة  لهابيانب مؤسسة القدس الدولية تطالب .٤٥
٢٢   منظمة لتهويد القدس المحتلة٢٤هناك : مؤتمر االتحاد العام لآلثاريين العرب .٤٦
٢٢  بانتظار ليفني" إسرائيل"استئناف المفاوضات مع : المعلم .٤٧
٢٢  إيران تعلن تجهيز رد مدمر على أي هجوم إسرائيلي .٤٨
٢٢  الداعية هاني السباعي يهاجم حماس ويتهمها بالقتل والتعاون مع االمريكان .٤٩
   

   :دولي
٢٣  األونروا تحذر من مخاطر ارتفاع معدل الفقر في قطاع غزة .٥٠
٢٣  لرفع الحصار عن قطاع غزة"ائيلإسر"وفد أوروبي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على  .٥١
٢٤  أمسية في باريس للتضامن مع األسرى الفلسطينيين .٥٢

   
    :مختارات

٢٤  إخراج النقد من المضاربة: تحليل .٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  ياسر الزعاترة... كما يراها قادتهاسياسات السلطة الفلسطينية  .٥٤
٢٨  عبد الحليم قنديل... !محنة فلسطين في مصر .٥٥
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٣٠  عبداهللا األشعل... ؟"النازيين الصهاينة"هل يجرؤ القضاء العربي على محاكمة  .٥٦
    

 ٣٢  :صورة
***  

  
  ودة مشروع االتفاق الذي بلورته مصر تسلمهما مسحماس وفتح تؤكدان .١

رئيس وفد حركة فتح     أن   )وكاالت(، وعن   فلسطين المحتلة  من   ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
لحوار القاهرة الدكتور نبيل شعث قال ان الفصائل الفلسطينية تسلمت مشروع االتفاق الذي بلورته مصر               

  .راؤه في العاصمة المصرية مطلع الشهر المقبلتمهيداً للحوار الفلسطيني الشامل المتوقع اج
بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري ليونايتدبرس انترناشـونال ان حركتـه تلقـت                 

وقال إن هذه الرؤية قيد الدراسة داخل الهيئات القيادية في الحركة رافـضاً أن              . مسودة الرؤية المصرية  
  .يقدم أي تفصيل عن بنودها

 صالح البردويل   . أن د  غزة رزق الغرابلي   من عن مراسلها  ٢٠/١٠/٢٠٠٨حيفة فلسطين   صوأضافت  
 تلقت من مصر مسودة اتفاق تتضمن دعوة الفصائل للقاء شـامل   أكد أن حركته   القيادي في حركة حماس   

  .في القاهرة في التاسع من نوفمبر المقبل
ـ      سودة هي قيد الدراسة اآلن مـن قبـل         إن هذه الم  : "، أمس "فلسطين"وقال البردويل، في حديث خاص ل

  .، رافضا التعقيب على ما ورد فيها من بنود"المفاصل القيادية في الحركة، حتى يتم بلورة رؤية بشأنها
ونفى أن تكون المسودة تضمنت دعوة للقاءات ثنائية مع فتح، مشددا على أن حركته ال تستجدي الحـوار             

الرامية للمصالحة، خاصة بعدما نقلت مصر أن فتح ترفض أي          الثنائي مع فتح، وأنها ستنجح كل الجهود        
  .لقاء ثنائي مع حماس قبل اللقاء الشامل

سننجح الجهد المصري ولن نقف عقبة في أي لحظة من اللحظات، واللقاءات الثنائيـة حتمـا         : " وأضاف
  ". ت ثنائيةستأتي، إن لم يكن قبل اللقاء الشامل، ففي ثناياه، فأي حوار ال بد أن يتضمن لقاءا

مصادر مطلعة لوكالة معا أكدت أن مـصر         أن   غزة من ١٩/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأوردت  
وزعت صباح اليوم على كافة الفصائل الفلسطينية مسودة مشروع االتفاق و الـدعوة للحـوار الـوطني                 

  .الشامل في التاسع من نوفمبر القادم و الذي سيعقد في القاهرة
صادر أن مسودة مشروع االتفاق تضمنت مقدمة تتحدث عن ضرورة إنهاء االنقـسام و              وأضافت تلك الم  

تعكس الحرص علي الوحدة الوطنية وتشمل مبادئ عامة تؤكد على أهمية إجراء المصالحة الوطنيـة و                
التأكيد علي وحدة األراضي المحتلة سياسيا و جغرافيا ووطنيا و ان الحوار الوطني الشامل هـو الحـل                  

ات و التمسك بالديمقراطية كسبيل لتداول السلطة والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني و أن المقاومة               للنزاع
تأتي في إطار التوافق الوطني الشامل و ان مرجعيات الحوار هي اتفاق القاهرة ووثيقة الوفـاق واتفـاق                  

  .مكة و مبادرة الرئيس عباس و قرارات القمة العربية المتعلقة بالمصالحة 
  :ضافت تلك المصادر ان مسودة االتفاق حددت نقاطا رئيسة وهي وأ
 الحكومة ومهامها رفع الحصار وتسيير الحياة اليومية واإلعداد لالنتخابـات التـشريعية والرئاسـية               -١

  .وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية تكفل مهمة الدفاع عن الوطن و المواطن 
  . االنتخابات التشريعية و الرئاسية المتزامنة في توقيت متفق عليه  التأكيد على أجراء-٢
  . تطوير منظمة التحرير الفلسطينية طبقا التفاق القاهرة -٣

وأكدت تلك المصادر ان المسودة تضمنت كذلك ضرورة توفير المتطلبات لاللتزام بالمرحلـة القادمـة و                
  . إلنجاح المصالحات الداخلية الحفاظ علي التهدئة وضرورة توفير المناخ الداخلي
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وقالت ذات المصادر ان المسودة تتضمن ان يتم في الحوار االتفاق على تشكيل لجان لمعالجة كافة قضايا                 
الحوار و المصالحة ولجنة الحكومة و لجنة االنتخابات و لجنة األجهزة األمنية و لجنة المنظمة و لجنـة                  

  .المصالحات الداخلية
 بالمفاوضات هناك تفويض لمنظمة التحرير إلجراء المفاوضات على قاعدة التمـسك             اما فيما يتعلق   – ٤

  .باألهداف الوطنية
  
   عدم إجراء أي حوار ثنائي مع حماس قبل انطالق الحوار الشاملتعهديعباس  .٢

في غـزة علمـت     " الحياة " أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
ئيس محمود عباس تعهد بقوة أمام شركائه المتحالفين مع فتح من فصائل منظمـة التحريـر                 أن الر  أمس

 قبل انطالق الحوار الشامل     إجرائه أي حوار ثنائي مع حماس، أو على األقل عدم           إجراءالفلسطينية، عدم   
  .الذي من المقرر أن يشارك فيه كل الفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر المقبل

رئـيس دائـرة     أن   وكاالتونقالً عن ال  فلسطين المحتلة   من   ٢٠/١٠/٢٠٠٨خليج اإلماراتية   الوأوردت  
شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أكـد حـرص الـرئيس عبـاس علـى إنجـاح                   

  ".إنهاء حالة االنقالب واالنقسام وتكريس الوحدة"، مشيراً إلى وجوب إنجاحه و]الداخلي[الحوار
  
  بوقف اعتداءات المستوطنينأولمرتيطالب و د االحتاللعباس يدين تصعي .٣

الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس دان      أن   وكاالتال عننقالً   ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
بشدة التصعيد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية ومحاوالت جماعات يهودية متطرفة اقتحـام المـسجد              

نـدين االعتـداءات    ) "وفا(في بثته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية       األقصى، وقال عباس في بيان صحا     
والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون أتناء قطفهم الزيتون في أكثـر مـن مكـان فـي                  

كما ندين ما تشهده مدينة القدس الشريف من محاوالت متكررة القتحام باحات المسجد             "، وأضاف   "الضفة
  ". من قبل مجموعات متطرفة من المستوطنيناألقصى المبارك

.) أ.ب.د(و )بتـرا (وعن وكالتي القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في   ٢٠/١٠/٢٠٠٨الدستور  وجاء في   
اإلسـرائيلية   بوقـف االعتـداءات       أولمرت رئيس عباس طالب رئيس الحكومة اإلسرائيلية المستقيل      أن ال 

 .ائيلي للمدن والقرى في الضفةووقف االجتياحات التي ينفذها الجيش اإلسر
  
  إذا ما تم المساس بالمسجد األقصى الحكومة المقالة تحذر من تفجير المنطقة .٤

حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة من تفجير األوضاع في         ):وكاالت( طه عبد الرحمن،     -غزة، القاهرة   
 الحكومة طاهر النونو أمس، قيـام       ودان الناطق باسم   .المنطقة برمتها إذا ما تم المساس بالمسجد األقصى       

متطرفين يهود باقتحام باحة المسجد األقصى في القدس، محذراً من أن أي مـساس بـه ينـذر بتفجيـر                    
، باقتحـام المـسجد     )أمـس (قامت مجموعات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم       "المنطقة، وقال النونو    

ين كل هذه الممارسـات العنـصرية الـصهيونية،         إننا إذ ند  "، وأضاف   "األقصى المبارك وتدنيس ساحاته   
، وحمـل الحكومـة اإلسـرائيلية       "لنحذر من أن أي مساس بالمسجد األقصى قد يفجر المنطقة برمتهـا           

  .وأي تداعيات له، ودعا األمتين العربية واإلسالمية للتحرك" التصرف األرعن"المسؤولية عن هذا 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   حملة دبلوماسية ضد تطرف المستوطنين في الضفة الغربيةعن  يعلنعريقات .٥

أعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات          : يوسف الشايب  - رام اهللا 
" اعتـداءات "أمس أن السلطة الفلسطينية شرعت في حملة دبلوماسية إلطالع المجتمـع الـدولي علـى                



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٢٣٢:         العدد         ٢٠/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

 .المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية لمنعهم من جمع ثمار الزيتـون          على  " المتطرفين"المستوطنين  
ان السلطة الفلسطينية بعثت بتقارير للجنة الرباعية       " صوت فلسطين "وقال عريقات في تصريحات إلذاعة      

 .الدولية للسالم في الشرق األوسط، ولكثير من الدول بشأن االعتداءات التي يقـوم بهـا المـستوطنون                
أن ما يقوم به المستوطنون مـن       "، مشددا على    "إرهاب دولة منظم  "يقات هذه الهجمات بأنها     ووصف عر 

يـضع االسـتيطان    "وقـال عريقـات      ".هجمات في الضفة الغربية ضد المزارعين أعمـال إجراميـة         
والمستوطنون العراقيل والعقبات أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين،              

 تجـري دون حمايـة مـن الجـيش          أنعمليات العربدة التي يقوم بها المستوطنون ال يمكن         "مضيفا أن   
  ".اإلسرائيلي

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
 التطرف والعنصرية يزيدان والتعايش أصبح مستحيالً:  القدس الشرقيةمحافظ .٦

الفلسطيني  [ش بين الشعبين التعايأنقال محافظ مدينة القدس الشرقية عدنان الحسيني، : رام اهللا
 بزرع يهود متطرفين "إسرائيل"" الشرق األوسط"، متهما في تصريحات لـ مستحيالًأصبح ]واإلسرائيلي

 ال يريدون إنهم"وقال الحسيني . في البلدة القديمة، الستهداف العرب فيها من أجل إجبارهم على الرحيل
 ويخططون لترانسفير أجندتهم يفرضون إنهم.. ين الفلسطينيوإقصاء يريدون السيطرة إنهم.. تعايشاً

الحكومة تزرعهم وتزيدهم وتساعدهم على ..  المتطرفينأعدادوأضاف في كل عام تتزايد )". ترحيل(
 من أكثر إلى، واليوم يصل العدد  شخصا٤٠ًكان يقتحم األقصى في السنوات الماضية "وتابع ". التفريخ
 ".زيدان ويمتدانالتطرف والعنصرية ي"وأوضح أن ". ٥٠٠

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   مليون دوالر٤٨ ةمساعدات مالية بقيم  الماضيةعشرةالمقالة تقدم خالل الشهور الالحكومة  .٧

 مليـون دوالر لـشرائح المجتمـع        ٤٨ أعلنت الحكومة المقالة أنها قدمت مساعدات مالية بقيمـه           :غزة
كومة في تقرير أصـدرته اإلدارة العامـة للـشؤون          وقالت الح  .المختلفة، خالل العشرة شهور الماضية    

 األحد، إن أهم ما يميز عمـل الحكومـة          ]أمس[اليوم الحكومية في األمانة العامة لمجلس الوزراء المقال،      
المقالة اهتمامها بتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين، والسعي الجاد لتخفيف معاناة عنهم، مشيرة إلى أنه              

، بلغـت إجمـالي     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول وحتى تاريخ    ٢٠٠٧ ديسمبر/ األول كانون منذ بداية عملها في   
وأوضحت، أن المساعدات تنوعت ما بين مساعدات        ).$٤٨,٤٤٦,٧٣٤(المساعدات المصروفة ما يعادل   

اجتماعية وتعويضات عن األضرار التي لحقت ببعض المـواطنين نتيجـة االعتـداءات اإلسـرائيلية،               
  .اعدات لطلبة الجامعات، فضالً عن بعض المساعدات المتفرقة األخرىومساعدات للعمال ومس

  ١٩/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   الفلسطينية في الضفةاألمنية األجهزةازدياد االعتقاالت من قبل : تحقيق .٨

 إن االعتقاالت في الضفة الغربية يوميـة        اإلنسانتقول جمعيات حقوق    : أحمد البديري  -الضفة الغربية   
.  سياسـية  ألسـباب الغالبية العظمى من المعتقلين ليس لهم عالقة بالنشاط العسكري وإنما تم اعتقـالهم              و

هو اعتقـال   : " شعوان جبارين إن المقصود باالعتقال السياسي      اإلنسانويقول مدير مؤسسة الحق لحقوق      
ن الدولي وهذا هـو     ، وهذا يخالف القانو   إليه السياسية دون توجيه تهمة واضحة       آراءهشخص لمواقفه أو    

 تحت صالحيات القضاء    اآلن ويقع   األساسيواقع الحال في الضفة الغربية بل ويخالف القانون الفلسطيني          
   ."العسكري الذي ليس له عالقة بالمدنيين بل فقط بالعسكريين
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ـ        الفلسطينية في مدينة جنين قبل أحد عشر يوماً        األمنية األجهزةاقتحمت   و  منزل عبد الجبار جـرار وه
 سراحه وتحدث   إطالقناشط في حركة حماس واعتقلته للمرة السادسة ومعه ابنه حذيفة والذي قابلته بعد              

  .  الوقائياألمنعن تعذيب وسوء معاملة سواء عند االعتقال أو في مركز جهاز 
مـي  عندما أتوا إلى البيت قالوا ألبـي أنـه منت         : " أيام رغم كونه قاصراً    ألربعةوقال حذيفة الذي اعتقل     

وعندما دخلنا المقر بدأ    : "وقال." لحركة حماس، وسوف نقتلع حماس من الضفة كما تقتلعون فتح في غزة           
العسكريون بضربي وضربه حتى نزفت الدماء من فمه وأنفه والحظت أن بعضهم كان يـضرب عـن                 

 ."  ألنني لم أستطع فعل شيءاإلذاللشعرت بالضعف و. حقد
 واألمـن ، واعتقله جهاز المخابرات واالستخبارات العسكرية       اإلسالمية ويعمل عبد الجبار معلما للشريعة    

الوقائي، وتعرض كما يقول ابنه لشبح ألكثر من عشر ساعات مما أدى إلى تدهور حالته الصحية فنقـل                  
 .  له عملية قسطرة في القلبوأجريتإلى المستشفى 

 موقف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
اهللا قائد الـشرطة    طقيادة العامة لشرطة الفلسطينية في رام اهللا و سألت اللواء حازم ع           توجهت إلى مقر ال   

بداية كلمة االعتقال السياسي هي كلمة غير دقيقـة         : "عن االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية، فأجاب      
 كل مـن لـه    : "ضافأ و ." فما يحدث هو اعتقال ألشخاص يمارسون أعمال غير مشروعة         اإلطالقعلى  

 يقـع علـى   ألنهعالقة بالسالح والمتفجرات أي العمل العسكري وليس مهما ضد من سيوجه هذا العمل،        
  ."  الغير قانونيةاألعمالنعتقل كل من يقوم بهذه .  الفلسطينية، فسنعتقلهاألرض

 يقولون إن حماس تسعى إلى مد سـيطرتها علـى الـضفة             األمنية األجهزةاللواء حازم وغيره من قادة      
ويقـول  .  التابع لحمـاس فـي غـزة       األمنية، وانه تم ضبط خلية لنواة القوة التنفيذية وهو الجهاز           بالقو

منيون الفلسطينيون إن حماس تسعى لتكديس األسلحة استعدادا للسيطرة على الضفة الغربية            المسؤولون األ 
  . خالل فترة قصيرة

بـل شـهر خـالل اجتمـاع للحكومـة           يوفال ديسكن قد قال ق     اإلسرائيليةوكان رئيس جهاز المخابرات     
 اإلرهـاب  خاصة في محاربة      مع السلطة الفلسطينية في الضفة جيد جداً       األمنيإن التعاون   : "اإلسرائيلية
  ."  المؤسساتوإغالق
 الماضية على أكثر من ستين جمعية قالت إنها         األشهرن السلطة الفلسطينية سيطرت خالل      أ األمروحقيقة  

 "إسـرائيل "وتعتبـر   . لقائمين عليها قالوا إنه جمعيات خيرية لخدمة المجتمـع        تابعة لحركة حماس ولكن ا    
 خطة خارطة الطريـق والتـي ينـشط الجنـرال           التزامات السلطة الفلسطينية من باب تطبيق       إجراءات
  . األمنية دايتون على تنسيقه بين الجانين والذي يشجع على تطبيق االلتزامات األمريكي

فقال وزيـر  . اإلسرائيليية في رام اهللا من جانبها على أهمية التعاون مع الجانب  وتؤكد الحكومة الفلسطين  
والـذي هـو    ) اإلسرائيليمع الجانب    (األمنييوجد سبب يمنع التعاون      إنه ال : "الخارجية رياض المالكي  

وال تعتـرف الـسلطة     . أسـبوعين  قبـل    اإلسرائيلية، وذلك خالل مؤتمر في وزارة الخارجية        "مهم جدا 
 . الحتفاظ بأي معتقلين سياسيين بل سجناء ارتكبوا جنح أو جرائمبالسطينية الف

 االعتقاالت في الضفة أكثر من غزة 
وقد شكلت خالل الشهر الماضي لجنة تقصي حول االعتقال السياسي من قبل منظمات حقـوق اإلنـسان                 

 في الضفة   األمنية األجهزةوبرلمانيين بمباركة الرئيس محمود عباس لكنها حلت نفسها بسبب عدم تعاون            
 . التي يسيطر عليها الرئيس عباس نفسه الذي بارك عملها في البداية

 الـذي كـان     اإلنسان في رام اهللا بالمحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق              والتقيت
ـ                 .عضوا في اللجنة   فـي  : "الوأكد جبارين أن عدد المعتقلين في الضفة هو أعلى منه فـي غـزة، إذ ق

  نلحظ حملة واسعة في الضفة الغربية لمالحقة أشخاص يقال أنهم من حماس ويوميـاً              األخيرينالشهرين  
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 وسبعين معتقل في الضفة وثمانين في قطاع غـزة أي           نمائتي هناك حوالي    واآلنتجري عمليات اعتقال    
 ."  االعتقال أكثراآلنفي الضفة 

 في قطاع غزة عصام يونس للتأكد من الرقم الذي ذكـره            ناإلنسااتصلت مع مدير مركز الميزان لحقوق       
 .  في غزة هو حوالي ثمانيننالسياسييجبارين حول غزة وهو اآلخر أكد على أن عدد المعتقلين 

 إن غالبية المعتقلين في الضفة ليس لهم عالقة بالعمل العسكري أو بالدعم             اإلنسانوتقول جمعيات حقوق    
 . الهم بسبب الخالف السياسيالمالي لحماس، وإنما تم اعتق

 في الضفة تعتمد على مرسوم رئاسي يخول القضاء العسكري وليس المدني بالتعامل مع              األمنية واألجهزة
 باعتبار ١٩٧٩والقضاء العسكري يعتمد على قانون العقوبات الثوري الصادر عام          . نشطاء حركة حماس  

 .  عباسما تقوم به حماس يهدد أمن الدولة حسب مرسوم الرئيس
أحدى الحاالت كانت اعتقال مؤيد عساف من سلفيت من قبل جهاز االستخبارات العسكرية الذي تجاهـل                

 قرار محكمة العدل العليا بإطالق سراحه وتمت محاكمته مـن قبـل القـضاء               - حسب مؤسسة الحق   -
 . العسكري

 اعتقاالت طالت صحفيين 
 في الضفة الغربية كما تقول مؤسسات حرية        األمنة  الصحفيون الفلسطينيون تعرضوا أيضا لمالحقة أجهز     

طلب عدم الكشف عن    ( الصادرة في رام اهللا      األياموسألت أحد الصحفيين البارزين في صحيفة       . الصحافة
ال يمكن لنـا أن نكتـب       : "عن السبب وراء عدم تعامل الصحفيين مع ملف االعتقال السياسي فقال          ) اسمه

 تـضغط علـى     اإلعالميةلنا فور نشر المقال أو حتى قبله، والمؤسسات          فسوف يتم اعتقا   إطالقاًعن هذا   
 في أرض كانت تـدعو      اإلنسانالصحفيين أيضا لتجاهل هذا الموضوع وهو ببساطة تجاهل كامل لحقوق           

، لكن أيـضا هنـاك خـشية مـن تـصاعد            اإلسرائيلي بسبب االحتالل    اإلنسانالعالم إلى تطبيق حقوق     
نا نرصد حملة االعتقاالت الحالية و نسمع في معظم المناطق عنها فهذا لـيس              المالحقات وأنا أقول لك إن    

 ." سرا فالناس تعلم بذلك
العديد من الناشطين من حركة حماس في الضفة الغربية الذين اتصلت بهم رفضوا التحدث حـول هـذه                  

 .  سوء أوضاعكم سيزيد مناإلعالم التي قالت لهم إن التحدث مع األمنية األجهزةالقضية بسبب تهديد 
 هددت العائلة بطريقة غير مباشرة بعدم التحدث ألن ذلـك           األمنية األجهزةفحتى حذيفة جرار قال لي إن       

 .  على والده عبد الجبار الذي نقل إلى سجن جنيدسيؤثر سلباً
 التعذيب في سجن جنيد 

نـاطق الـضفة     الذي يمارس في كـل م      التعذيبشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق تحدث مطوال حول         
 إلـى   وشدد على أن التعذيب أصبح ظاهرة واسعة االنتشار، مشيراً        . األمنية األجهزةالغربية من قبل كل     

وقـال  .  وأصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أواسط التـسعينات        إسرائيلياًسجن جنيد الذي كان سجنا      
ن نابلس مثل الضرب واالعتداء      قسوة في سجن جنيد القريب م      األكثريمارس التعذيب الجسدي    : "جبارين

 ."  إلى الشبحإضافة وعدم السماح بالنوم لفترات طويلة اإلهانةو
 الشرطة الفلسطينية على لسان قائدها اللواء عطاهللا أن ثمة مبالغة في تناول الموضوع،              أكدتمن جانبها،   

ياسية العامة تقضي بمنـع     الس. سمعنا عن حاالت كثيرة وعندما تحققنا وجدنا مبالغات غير حقيقة         : "إذ قال 
 ".التعذيب وإن كان هناك بعض الحاالت الشاذة والتي ندينها

  ١٩/١٠/٢٠٠٨بي بي سي 
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  حماس ستتعامل مع ملفات الحوار كرزمة واحدة : الزهار .٩
ستتعامل مع الملفـات     " الحركة  على ان   القيادي في حماس    الزهار محمود. دشدد  :  اشرف الهور   -غزة  

لن تلتـزم ببنـود االتفـاق       "، مؤكدا ان حركته     "ولة الحوار في القاهرة كرزمة واحدة     المطروحة على طا  
  ".االخرى، ان لم يتم تنفيذ اي بند منها

وجاءت تصريحات الزهار خالل لقاء مع وسائل االعالم في دمشق عقده مع اعضاء وفد حماس للحوار                
  .سالذين غادروا من قطاع غزة، ونشرته موقع اعالمية موالية لحما

واتهم الزهار في استعراضه لالحداث التي وقعت بعد فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي فـي                
القـضاء علـى نتـائج      "، بأنه استخدم كل الوسـائل لــ         "طرفا فلسطينيا  "٢٠٠٦) يناير(كانون الثاني   
  ".االنتخابات

ثي بـين حمـاس وفـتح       وكان من المفترض ان يحصل لقاء ثال      "واشار الى ان حماس ذهبت الى مصر        
وذكر القيادي البارز فـي حمـاس ان حركتـه          ". غير ان حركة فتح رفضت هذا اللقاء      "، وقال   "ومصر

ستتلقى الرؤية  "، كاشفا النقاب عن ان حماس       "طرحت كل الملفات التي كانت معلقة في االتفاقات السابقة        "
  ".ةالمصرية بشأن المصالحة الفلسطينية خالل الساعات القليلة القادم

ودافع الزهار عن طلب حماس عقد لقاء ثنائي مع فتح، وقال ان هذا الطلب جاء من منطلق ان حمـاس                    
تصوير االزمة على انها ازمة بين حماس من جهة، وبين الفصائل الفلسطينية المـشاركة              "ترفض ان يتم    

، حـال   "قاومةبرنامج الم "وشدد الزهار خالل حديثه على تمسك حماس بـ         ". في الحوار من جهة اخرى    
حل االزمة الفلسطينية ال يعني التنازل عن برنامج المقاومة،         "تم الوصول الى اتفاق مع حركة فتح، وقال         

  ".وال يعني عودة الفساد الى الحالة التي كانت عليها
لـو  "من الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وقـال          " الموقف العربي "ووجه الزهار نقدا لـ     

جامعة الدول العربيـة اخـذت قـرارا بكـسر          "واضاف  ".  العربية تريد فك الحصار لفعلت     كانت االمة 
  ".الحصار، كذلك اتخذت منظمة المؤتمر االسالمي في جدة القرار نفسه، ولم تفعل اي شيء

وخالل اللقاء لم يبد سعيد صيام عضو وفد حماس ووزير الداخلية في الحكومة المقالة في غزة اعتراضا                 
تم ابالغه للجانب المـصري     "عانة بالكفاءات والخبرات العربية، وقال ان هذا الموقف لحماس          على االست 

. ، لكنه في الوقت ذاته جدد موقف حركته الرافض لمبدأ ارسال قوات عربية الى غزة              "في الحوار الثنائي  
ال " حماس   ، لكنه قال ايضا ان    "فكرة ارسال قوات عربية امر مرفوض وباجماع كل الفصائل        "وقال صيام   

  تمانع بالخبراء العرب لالستعانة بخبراتهم في كل 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "تزام التام والشديد بالحوار كوسيلة لتحقيق المصالحة الفلسطينيةلاإل"حماس تجدد  .١٠

جددت حماس في غزة التزامها الحوار الوطني، اذ أكد الناطق باسمها سامي أبو : فتحي صباح –غزة 
وقال في تصريح ". التام والشديد بالحوار كوسيلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية) الحركة(تزام ال"زهري 
، في اشارة الى ما "ملتزمون ما تم االتفاق عليه من محاور وآليات ومواعيد مع اإلخوة في القاهرة: "أمس

 من الشهر ٢٥ي تعتبره عدم رغبة حركة فتح في عقد لقاء ثنائي في القاهرة كان مقترحاً أن يتم ف
  .الجاري

عزام األحمد التي اعتبر فيها أن حماس ال ) رئيس كتلة فتح النيابية(تصريحات "واعتبر أبو زهري أن 
تريد اتفاقا قبل االنتخابات األميركية، تمثل تأكيداً جديداً على عدم جدية فتح في الحوار، ومحاولة للتهرب 

هذه "ورأى أن ". ماس ال معنى وال رصيد لهامن استحقاقاته من خالل اتهامات موجهة الى ح
  ".التصريحات والمواقف تتزامن مع اقتراب المواعيد المتفق عليها مع القاهرة في شأن الحوار
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في إنجاح الجهود العربية النعقاد الحوار، بغض النظر عن مواقف "وشدد على أن حماس لن تدخر جهداً 
ال يخفى على أحد أن : "وقال". ار على شماعة اآلخرينوتصريحات فتح التي تحاول تعليق رفضها للحو

  ".الذي يعلق مصيره باإلدارة األميركية وظروفها هو حركة فتح وسلطة رام اهللا، وليس حماس
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  وافقت على المرحة األولى من صفقة األسرى " إسرائيل"مصر أبلغت حماس أن : المزيني .١١

القيادي في حركة حماس أسامة المزيني إن الوسيط المـصري أبلـغ            قال   ):وكاالت( رائد الفي،    -غزة  
وافقت على المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى والتي تـشمل اإلفـراج             " إسرائيل"حركة حماس أن    

  . أسيراً فلسطينيا من ذوي األحكام العالية٤٥٠عن 
ي ستحدد أسماء المفـرج عـنهم       وأضاف المزيني، في تصريح نشرته مواقع إخبارية، أن حركته هي الت          

  .ان تلتزم بإطالق سراحهم من دون أي اعتراض" إسرائيل"وعلى 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لن تقدم شيًئا" المنطار"عبر إغالق " شاليط" لإلفراج عن  الضغوط اإلسرائيلية :أبو زهري .١٢

ين اإلسرائيليين على إغـالق  على إقدام بعض المستوطنس رداً حركة حما قالت : غزة ـ اشرف الهور 
هـا لـن    إنمعبر المنطار على أطراف قطاع غزة واشتراط اإلفراج عن الجندي شاليط قبل فتح المعبر،               

تخضع لها بتأكيدها ان هذه االحتجاجات لن تثنيها عن مطالبها في صفقة التبادل، وقال سامي ابو زهري                 
سرى ولن يتم االفراج عنه اذا لم يلتزم االحتالل         ملف شليط مرتبط بقضية تبادل اال     "الناطق باسم الحركة    

  ".باالفراج عن االسرى المطالب بهم مهما كانت الظروف
حكومة االحتالل هي المسؤولة عـن تعثـر ابـرام          "وطالب ابو زهري عائلة الجندي شليط بأن تعلم ان          

  ".الصفقة بسبب المزايدات السياسية
ما لم يلتزم   "وقال   ".بأي ثمن "نه اشار الى ان الصفة لن تتم        واكد جاهزية حركة حماس النهاء القضية، لك      

االحتالل بالثمن الذي نطلبه فلن يفرج عن شليط، وكل محاوالت الضغط عبر اغالق المعابر وما شـابه                 
  ".لن تغير في هذه القضية شيئا ما لم تزد من تعقيدها

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ددت موعداً في الشهر المقبل للقاء الفصائل تنفي ان تكون القاهرة حالديمقراطية .١٣

نفى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين   ):وكاالت(، "الخليج "-فلسطين المحتلة  
صالح زيدان األنباء التي تتحدث عن أن القاهرة حددت موعدا فـي الـشهر المقبـل للقـاء الفـصائل                    

ال، بل ما يطرح اقتراح لتهيئة األجواء، ونأمل أن يكـون هنـاك      ال دعوة في هذا المج    "الفلسطينية، وقال   
  ".حوار وطني شامل

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  وفئة حول أبو مازن ال يعنيها أمر الحركة... هناك مخطّط إلنهاء فتح:  الوزيرانتصار .١٤

إن هنـاك   ) أم جهاد  (قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتصار الوزير       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
شعوراً لدى الجميع داخل اللجنة المركزية بأن هناك مخططا إلنهاء الحركة بإضـعافها أوالً ومـن ثـم                  

  .تهميش دورها
االنتقادات الموجهة من كوادر من فتح الى اللجنة المركزية واتهام البعض           " الحياة"ورفضت في حوار مع     

ا ليس صحيحا وافتـراء علـى اللجنـة المركزيـة، هـم             هذ: "ألعضائها بأنهم يتصرفون كآلهة، وقالت    
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 عاماً، لكن هذه المـسألة      ١٨يحملون اللجنة المركزية مسؤولية عدم عقد مؤتمر الحركة منذ          ) فتحاويون(
ابـو  (في حاجة الى قرار سياسي داخل الحركة، وهذا األمر كان منوطا بالرئيس الراحل ياسر عرفـات                 

للحركة في آخر سنة قبل وفاته وشكل لجنة تحضيرية من المجلس           الذي قرر ضرورة عقد مؤتمر      ) عمار
الثوري واللجنة المركزية لبحث ترتيب عقد مؤتمر الحركة، لكن أيضا أبو عمار كان حريصا على عقـد                 
لقاءات مستمرة من حين آلخر تجمع اللجنة المركزية مع كل من اللجنة التنفيذية للمنظمة وأمناء من كـل                  

ياسي موحد للبحث في الشأن الداخلي الفلسطيني ومـسار المفاوضـات واالحـتالل             الفصائل في لقاء س   
والمسار السياسي عموما، لذلك ربما لم يشعر بأن عقد مؤتمر للحركة أمر ملح، ومن هنـا حـدث هـذا                    

يتشاور مع اللجنة المركزيـة ويتعـاون   ) أبو مازن(لكن اآلن الرئيس محمود عباس   : "وأضافت". التأخير
  ".موعة محددة من األفراد يحيطون بهفقط مع مج

هناك تكتالت على األرض تخوض حملة للتغيير       "ونفت وجود أجنحة متصارعة داخل فتح، موضحة أن         
ولديها طموح، فالكل يشعر أنه األحق في العضوية في المجلس الثوري أو في اللجنة المركزية، ونحن ال                 

 نتكامل وان تشارك أجيال الوسط والجيل الصاعد في         نعارض ذلك، لكننا ال نريد أن نتصارع بل نريد أن         
ولفتت إلى أن هناك خالفا سياسيا داخل       ". قيادة الحركة شرط الحفاظ على أسس الحركة وثوابتها الوطنية        

هناك تيار يرى أن المفاوضات مع االسرائيليين هي الحل والخيار الوحيد، لكن نحن نقـول               : "فتح، وقالت 
يكون مطروحا، وإنه في حال استمرار الجمود في المسار الـسياسي واذا مـا              إن كل الخيارات يجب أن      

  ".فشلت المفاوضات، فلدينا البدائل وهي استمرار النضال إلنهاء االحتالل
أن التحدي األكبر اآلن هو االنقسام الجاري في الوطن والشعب الفلسطيني، مـشيرة             " أم جهاد "واعتبرت  

خل اللجنة المركزية بضرورة وأهمية االسراع في عقد المصالحة وانهاء          إلى أن هناك قراراً باالجماع دا     
االنقسام القائم، باالضافة إلى أن هناك قرارا داخل المجلس الثوري بذلك، متهمة من يعارض هذا التوجه                

نحن غير مرهـونين بـالقرار األميركـي،        : "وأضافت". لهم أجندات خاصة يعلمها الجميع    "الوطني بأن   
اعات اللجنة التحضيرية الماضي، أكدنا على ذلك، فنحن نريد استعادة اللحمة الفلسطينية مـن  وخالل اجتم 

  ".شرعية الرئيس عباس المنتخب من الشعب الفلسطيني"، مؤكدة "دون رئيسين وحكومتين
 ألف كادر عسكري    ١١وعن الوضع الذي آلت إليه الحركة في غزة، قالت إنه تم وقف مرتبات أكثر من                

هذا األمـر سـبب     " غزة كانوا يعملون في األجهزة األمنية تحت حجج واهية، وأشارت إلى أن              من أبناء 
أزمة كبيرة، وفي المقابل ليست هناك حلول مطروحة وأصبحت هناك حالة عامة من اإلحباط والـضياع                
في صفوف هؤالء أثرت سلباً على تنظيم فتح وقيادته داخل غزة، خصوصاً أن القيادة أجرت اتـصاالت                 

  ".متعددة مع الحكومة ومع الرئيس لمعالجة هذه اإلشكاالت ووضع حلول لها، لكن ال أحد يسمع
هم ال يخفـون المبـاالتهم هـذه،        : "، وقالت "فئة حول الرئيس عباس ال يعنيها أمر فتح       "ورأت أن هناك    

". لتقاعد كادر فتحاوي، ومنهم من لم يصل الى سن ا         ٦٠٠٠وكذلك الحكومة أحالت على التقاعد أكثر من        
الحكومة ليست حكومة فتح، لكن أنا أقول عندما ال يكون رئيس الحكومة من فـتح وال يوجـد                  : "وتابعت

وزير واحد فتحاوي، فالمفروض أن يتحرك الرئيس لوقف كل هذه اإلجراءات الخاطئة، لكن الـرئيس ال                
  ".يتحرك

ال أستطيع أن أقـول إن أبـو        : "تهل هذا يعني أن الرئيس عباس شخصية سلبية، فأجاب        " الحياة"وسألتها  
مازن سلبي، لكن يبدو أن هناك سياسات مبرمجة إلنهاء كل الجيل القديم الذي كان له دور فـي العمـل                    
المسلح أو ما زال يؤمن به كخيار مطروح، واستبداله بأجيال أخرى شابة ال تنتمي بالضرورة الى فـتح                  

، الفتة الى أن هذه     "سبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية    وتربت في ظل ثقافة السالم، ولديها قناعة بأنه ال        
  .القناعة راسخة لدى الكثيرين

طبعا هذا تحد ال بد من مواجهته وبحثه في مـؤتمر الحركـة، لكـن               : "وعن كيفية مواجهة ذلك، أجابت    
حتى منظمة التحرير جرى تهميشها خـالل الـسنوات         ... المعالجة لن تتحقق إال بتطوير موارد الحركة      



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٢٣٢:         العدد         ٢٠/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

الماضية رغم أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي مرجعية الـسلطة ومكلفـة مراقبـة                
، مشيرة إلى أن موازنة المنظمة اآلن تقررها وزارة المال، وبالتالي أصبحت السلطة فوق              "أعمال السلطة 

ال بد مـن    : "ها، وقالت ، ما يتطلب اإلسراع بإعادة النظر في      "المأسوية"المنظمة، واصفة هذه األوضاع بـ      
  ".عقد مجلس وطني فلسطيني من أجل استرداد المنظمة لدورها وتعزيزه ولتطوير المنظمة عموما

نرحب بانـضمام حمـاس     ": "أم جهاد "وعن مطالبة حركة حماس باالنضمام الى المنظمة بشروط، قالت          
اس االنتخابات وفق برنامجها    للمنظمة، لكن وفق برنامج المنظمة، نحن أخطأنا عندما قبلنا أن تخوض حم           

السياسي وليس وفق برنامج المنظمة، وإذا كانت حماس تشترط تصحيح أوضاع المنظمة قبل أن تنـضم                
  ".اليها، ستنتظر كثيراً

ال يجوز أن تنضم حماس إلى      : "ودعت إلى ضرورة عقد دورة عاجلة للمجلس الوطني الفلسطيني، وقالت         
  ".لى المجلس التشريعيالمنظمة وتسيطر عليها كما سيطرت ع

وعن مؤتمر فتح، قالت إنه عندما تنتهى اللجنة التحضيرية من أعمالها، ستـسلم الملـف الـى اللجنـة                   
المركزية صاحبة القرار في تحديد مكان عقد المؤتمر وزمانه، وهو األمر الذي لم يبحث على مـستوى                 

، الفتة إلى أنها ليست     ١٣٠٠ثر من   واضافت ان هناك توجها ألن ال يصل عدد األعضاء إلى أك          . الحركة
هناك مخاوف لدى البعض من     : "ضد انعقاده في الداخل، سواء في أريحا أو بيت لحم أو رام اهللا، وقالت             

عقده في الداخل، منها أن تهدد جماعة مسلحة محسوبة أو مقربة من الحركة بإفشال المؤتمر فـي حـال                   
لى أن مصر أو األردن هما الـدولتان المرشـحتان          وأشارت إ ". عدم قبول مشاركتها فيه فتحدث فوضى     

  .الستضافة المؤتمر في حال انعقاده في الخارج
أنا ضده رغم أنه قرار نقابي وحق مشروع، لكن نحـن فـي           : "وانتقدت قرار االضراب في غزة، وقالت     

ناك وعـداً   وأشارت إلى أن ه   ". فتح ليست لنا عالقة به، وأعلم أن الحكومة والرئيس لم يكن لهما علم به             
قبـل  " حـزب اهللا  "من وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بتطبيع العالقة مع كل من حماس و              

 ".سمعت بذلك: "مغادرتها موقعها، وقالت
  ١٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   تقر التمديد لعباس عاماً"مركزية فتح" .١٥

 اللجنة المركزية لحركـة     قال مسؤول فلسطيني في العاصمة األردنية عمان ان       : ـ خليل رضوان   عمان
  .فتح وافقت على تمديد مدة رئاسة محمود عباس في السلطة الوطنية لمدة عام

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة المركزية للحركة عقدته في عمان نهاية األسبوع الفائت، وناقشت خاللـه                
مجلس التشريعي، التي تنتهي    عملية التمديد، وأقرت بأنه ال يمكن إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات ال           

  .بعد عام من اآلن
 من قانون االنتخابات التي تنص علـى إجـراء االنتخابـات            ٣٤واستندت اللجنة في قراراها الى المادة       

  .التشريعية والرئاسية في وقت واحد
ــ   في المقابل، إن الرئيس عباس لم يتخذ قرار التمديد في انتظار ما سيسفر عنه الحـوار الفلـسطيني                 
  .الفلسطيني، الذي سيبدأ في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وفقا للمصادر اياها

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨المستقبل 
  
  بعض األطراف الفلسطينية تسعى لعرقلة الحوار :  عبيرأبو .١٦

لم يعد خافياً على أحد أن الحوار : "، في بيان ابو عبير أحد أحد قادة ألوية الناصر صالح الدينقال
بل وتتضح النوايا .. الفلسطيني الفلسطيني والمصالحة التي ننشدها جميعاً كل يوم توضع أمامها العراقيل 

بين الفينة واألخرى من خالل بعض التصريحات التحريضية التي تطل بها بعض رؤوس الفتنة في 
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مريكية والذين ال القيادة الفلسطينية مؤكدة أن الحوار الفلسطيني ال يروق ألصحاب األجندات الصهيوأ
يتلقون أوامرهم إال من الخارج مساهمين وضالعين بشكل أساسي في تكريس الفرقة ومضاعفة الحصار 
على قطاع غزة مؤكدين أنهم بذلك باعوا الدين والوطن في سبيل مآرب شخصية من خالل منظور 

  ". شخصي ومصلحة شخصية أقل ما توصف بأنها سمسرة في بيع الوطن والمواطن 
 ١٩/١٠/٢٠٠٨ ٤٨بعر

  
  فتح تحاول أن تضع شروطاً تعجيزية للتهرب من الحوار: حماس .١٧

ـ     ، القيادي في حماس،      رضوان  اسماعيل قال :مصطفى حبوش  - غزة إن ": "فلـسطين " في حـديث لـ
الخالف الرئيس بين حماس وفتح فقط يجب أن تتوافق الحركتان في البداية كما هو متفق مـع مـصر،                   

، مشيرا إلى ان قيـام فـتح بحمـالت          "ضع شروطاً تعجيزية للتهرب من الحوار     وحركة فتح تحاول أن ت    
ولفت رضـوان    .اعتقال في الضفة الغربية وحملة إعالمية تحريضية يؤكد عدم جديتها في إجراء حوار            

واحترام نتائج االنتخابـات    " الحكومة غير الشرعية  "إلى أن الحوار يجب أن يجمع القضايا التي تتمثل في           
 . األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناءوترتيب 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
 اتصاالت للسماح بعودة آل حلس إلى القطاع":  األوسطالشرق" .١٨

ذكرت مصادر فلسطينية أن اتصاالت تجرى حالياً لضمان عودة عضو المجلس الثوري لحركة : غزة
غزة الذي فروا منه قبل شهرين بعد أن سيطرت األجهزة األمنية فتح احمد حلس وافراد عائلته الى قطاع 

واشارت المصادر الى أن شخصيات تنتمي الى . للحكومة المقالة على حي الشجاعية حيث تقطن العائلة
عدد من الفصائل ومستقلة اجرت اتصاالت مع حركة حماس وطلبت منها الموافقة على عودة آل حلس، 

 .وأبدت الحركة موافقتها
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨لشرق األوسط ا

  
 التهدئة جعلت إسرائيل تستفرد باألطراف الفلسطينية واحدا بعد آخر: الجهاد .١٩

دعنا نلقي نظرة على < :  المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب قال:  حسن دوحان- غزة 
ة الفلسطينية من الواضح الساحة الفلسطينية والتهدئة وكذلك على الساحة اإلسرائيلية والتهدئة، في الساح

أن األصوات المناوئة والمعارضة للتهدئة اكبر بكثير من تلك المؤيدة لها، حتى ضمن حركة حماس هناك 
أصوات تتحدث دوما عن ان التهدئة لم تحقق شيئا للشعب الفلسطيني، أما إذا انتقلنا إلى المشهد في 

رفض الجهاد < وأكد شهاب  .ة صغيرةإسرائيل فان من يطالب باال يكون هناك تهدئة هي مجموع
اإلسالمي تمديد للتهدئة وذلك ألسباب منها انها لم تحقق شيئا للشعب الفلسطيني، أما السبب اآلخر فهو 

  .إنها إذا ما أريد لها ان تستمر فيجب ان تكون محدودة الوقت أو الزمن
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

  
   ة في إطار وطني  تدعو إلى مناقشة تجديد التهدئالشعبية .٢٠

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول أن دعوة ايهود باراك وزير الحرب : ألفت حداد
االسرائيلي بتمديد التهدئة يجب أال يجري التعامل معها من قبل طرف واحد في الساحة الفلسطينية داعيا 

ية مستندة في ذلك إلى التجربة الملموسة للتهدئة إلى مناقشة هذا األمر في إطار القوى السياسية الفلسطين
  . الجارية واستخالص العبر التي ثبت فيها أن حكومة إسرائيل سعت إلى تحويلها إلى مكسب خالص لها
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وحوله رده على تصريح حماس بأنها ستنسق مع الفصائل الفلسطينية في موضوع تمديد التهدئة قال 
حماس لكن نقول أن هذا الحوار وهذا التشاور يجب أن يسبق أي نرحب بدعوة األخوة في حركة : "الغول

 ."موقف يعلن من حماس أو غيرها
 ١٩/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   مفاوضات على أساس المبادرة العربية للسالميؤيدانباراك وبيريز  .٢١

أعلن كل من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ووزير الحرب إيهود بـاراك            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
أية مفاوضات تقوم على أساس المبادرة العربية للسالم، وفي حديث إلذاعة جيش االحـتالل دعـا                أمس  

على أساس الهيكلية التي وضعتها المبادرة      "باراك إلى إجراء مفاوضات متعددة القنوات مع العالم العربي          
، قال في نهايـة     يزإن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بير    " معاريف"، فيما قالت صحيفة     )"العربية(السعودية  

األسبوع الماضي إنه يجب وقف كل المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين وسورية واالتجاه نحو مفاوضات              
  .واحدة مع الجامعة العربية على أساس المبادرة العربية

وقال باراك في حديثه اإلذاعي، يجب التوجه إلى مفاوضات مع العالم العربي علـى أسـاس المبـادرة                  
إن هناك ضـرورة إلقامـة      " مع الحفاظ على المسار التفاوضي مع القيادة الفلسطينية، واضاف،           العربية،
، فلدينا مصلحة مشتركة مع العرب المعتدلين في مـا          )العربية(أمام المبادرة السعودية    ) إسرائيلي(ائتالف  

  .، حسب تعبيره"يتعلق بالملف اإليراني وحزب اهللا وحماس
اإلسرائيلية أمس إن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز قال في نهاية          " معاريف"وفي المقابل قالت صحيفة     

األصولي، إن علـى إسـرائيل      " شاس"األسبوع الماضي للراب عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحزب         
التوجه إلى مفاوضات واحدة مع الجامعة العربية حول جميع الملفات على أساس المبادرة العربية، معتبرا               

  .فاوضات المنفردة مع الفلسطينيين والسوريين هي خطأ، تدفع فيه إسرائيل ثمنا باهظاأن الم
في المفاوضات المنفردة تدفع إسرائيل الكثير وتحصل علـى القليـل،           "وادعى بيريز بحسب ما نشر، أن       

بينما في مفاوضات مع العالم العربي كله سيكون باإلمكان الحصول على ضمانات والتوصل إلى صـفقة                
يجب أن نمد يدنا إلى جميع الدول العربية على أساس مبادرة السالم العربيـة وعـدم                "وأضاف،  ". املةش

  ".إهدار طاقة ووقت في مسارات منفردة
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   جمَّدت صفقة شاليط"إسرائيل": " الكويتيةالجريدة" .٢٢

ـ      :  ناصر عبدالوهاب  -القدس   ، أن موضـوع الجنـدي      "يـدة الجر"كشفت مصادر مطلعة في القدس لـ
 . ، مجمد في الوقت الحالي ولن يتحرك قبل عدة أشهر"حماس"اإلسرائيلي جلعاد شاليط، األسير لدى 

ال تريد أن تدفع ثمناً مشابهاً للثمن الذي دفعته في صفقة التبـادل             "وأكدت المصادر أن القيادة اإلسرائيلية      
تعتبر صفقة حزب اهللا فاشلة وأضعفت الروح المعنويـة         "، ولفتت الى أن اسرائيل      "األخيرة مع حزب اهللا   

 ".لدى اإلسرائيليين والجيش على حد سواء
قررت إبطاء التفاوض في موضوع شاليط بـالتوازي مـع زيـادة            "وأشارت المصادر إلى ان اسرائيل      

 من أين نُقـل     تعلم بالتحديد أين يحتَجز وعلمت قبل فترة      "، وهي   "التدريبات على عملية كوماندوس إلنقاذه    
 ".وإلى أين

تعتبر أن العودة إلى التفاوض يمكنها ان تنتظر شهرين أو ثالثة، أقله إلى ما              "ورأت المصادر أن اسرائيل     
 ".بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تسيبي ليفني

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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  ليفني تطلب وقتاً أطول لتشكيل حكومة ائتالفية .٢٣
ائيلية ان وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني التي تعزز من جهودها الرامية إلـى              قالت مصادر إسر  

تشكيل حكومة ائتالفية لتصبح ثاني رئيسة لوزراء إلسرائيل، طلبت وقتا أطول لتشكيل االئتالف، بعد أن               
عترف وزير   يوما منحت لها لتشكيل حكومتها، في وقت ا        ٢٨تنتهي اليوم االثنين من مهلة أصلية امتدت        

  . الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بأن تدني شعبيته ال يسمح له بقيادة إسرائيل
الذي ينتمي لتيار الوسط الـشهر      " كاديما"وتحاول ليفني إقامة شراكات سياسية منذ انتخابها زعيمة لحزب          

  . الماضي خلفا اليهود أولمرت الذي استقال من رئاسة الوزراء على خلفية فضيحة فساد
من ناحيته اعترف باراك بأن شعبيته المتدنية والتي تبرز في استطالعات الرأي ال تـسمح لـه بقيـادة                   

إني أعي وضعي وأعتـرف     "وقال باراك في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس           . إسرائيل
  ". بالذنب فأنا ال أحظى بالدعم المطلوب لكي أتولى رئاسة الوزراء

خترت أن أكون الشريك الكبير في حكومة تسيبي ليفني وسأنفذ ذلك في حـال تـشكلت                لكنني ا "وأضاف  
  ".الحكومة

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

   بؤر استيطانية جديدة في الضفةثالث:  اسرائيليتلفزيون .٢٤
اط ذكرت محطة تلفزيونية اسرائيلية ان منظمات يمينية تعتزم اقامة ثالث نق          :  ، د ب أ    -القدس المحتلة   

وقال الموقع االلكتروني للقناة السابعة االسرائيلية امس ان ما تسمى           .استيطانية جديدة في الضفة الغربية      
تعتزمان إنشاء إحـدى المـستوطنات      " أمناء أرض إسرائيل  "و  " الشبيبة من أجل أرض إسرائيل    "منظمتي  

رقي رام اهللا فيمـا سـتقام   ش" ميغرون"وأخرى بجوار مستوطنة " كريات أربع"العشوائية غرب مستوطنة    
 .في نابلس" هار براخا"النقطة األخيرة قرب مستوطنة 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
   بهدف الضغط التمام صفقة شليطكرم ابو سالم  يهود يغلقون متظاهرون .٢٥

اغلق متظاهرون يهود صبيحة امس معبر كرم ابو سالم التجـاري الواقـع علـى        : اشرف الهور  -غزة  
رية االسرائيلية مع جنوب قطاع غزة، وهو المكان الذي تمكن فيه مقاتلون فلسطينيون             مثلث الحدود المص  

وقالت االذاعة االسرائيلية ان    . ٢٠٠٦من العام   ) يونيو( من شهر حزيران     ٢٦من اسر الجندي شليط يوم      
.  يوما علـى اسـر الجنـدي شـليط         ٨٥٠المتظاهرين نفذوا التظاهرة امس االحد الذي صادف انقضاء         

حت ان المتظاهرين تمكنوا من منع الشاحنات المحملة بالغذاء والسلع من دخـول المعبـر الـذي                 واوض
  .يستخدم الدخال البضائع لقطاع غزة

ومن جهته إنتقد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك تظاهرة تم تنظيمها امس األحد وطالبـت بتـسريع                 
غلعاد شليط وقال إن مثل هذه التظاهرة من شأنها         إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة         

  .أن ترفع الثمن الذي تطلبه حماس لتحريره
التظاهرات تتطلب تفكيرا ومن المناسب أن نفكر ونجـد         'وقال باراك إلذاعة الجيش اإلسرائيلي امس إن        

  .'طريقة بعدم التلميح للجانب اآلخر األمر الذي قد يؤدي إلى رفع الثمن وليس خفضه
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨س العربي القد

  
  "آي. بي. أف" مطلوب للتحقيق لدى جهاز أولمرت .٢٦

ذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية إن رئيس الوزراء المـستقيل أيهـود           :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
حيـث  ) آي. بـي . أف(اولمرت مطلوب للتحقيق من قبل سلطات التحقيق الفدرالية في الواليات المتحدة            
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الشاهد الرئيسي فـي    ( مع اولمرت في ملف التحقيق مع رجل األعمال موشيه تاالنسكي            تأتي نية التحقيق  
 .والمتهم بتقديم بالغات كاذبة وتبييض أموال) قضية مغلفات األموال

وقالت أن جزءا من األموال التي تم إخراجها من الواليات المتحدة بواسطة تاالنـسكي بطـرق الغـش                  
شيرة في الوقت ذاته الى أن هذه التحقيقات تأتي من اجـل فحـص              والخداع وصل إلى أيدي اولمرت ، م      

 .كمية األموال التي وصلت إلى اولمرت وبأي الطرق وصلت
وفي هذا السياق ، ذكرت اإلذاعة العامة االسرائيلية أن طاقما من النيابة العامة والشرطة االسـرائيلية ،                 

التمويل المزدوج لرحالت اولمرت الى خـارج       توجه الى الواليات المتحدة الستكمال التحقيق في قضية         
 .البالد ، وان النائب العام في لواء القدس ايلي ابربانيل يرأس الطاقم

وقالت مصادر مقربة من اولمرت أن وزارة العدل األميركية تتوقع تعاونا مع سلطات التحقيق الفدراليـة                
كيون أن يتاح لهم التحقيق مع شخصيات       وذلك بناء على محادثات كانت بين الطرفين ، حيث يتوقع األمير          

 .إسرائيلية متورطة في الملف ومن ضمنها طبعا اولمرت
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  القواعد العسكرية اإلسرائيلية مليئة بالثغور ومخترقة أمنياً": يديعوت" .٢٧

) لياإلسـرائي (خلصت صحيفة عبرية إلى أن مستوى الحراسة في قواعد جيش االحتالل             :ةالقدس المحتل 
أماكن مغلقة  " الممتدة على أرض فلسطين المحتلة وتخوم قطاع غزة بعيد جداً عن الصورة الشائعة بأنها               

؛ حيـث مـن الـسهل       "ومؤمنة، يحرسها الجنود أربعاً وعشرين ساعة في اليوم، وسبعة أيام في األسبوع           
 .الدخول إلى منشآت الجيش دون أي عراقيل

لى آلية دخول مراسليها لتلك القواعـد مـن خـالل البوابـات             يركز تقرير صحيفة يديعوت أحرنوت ع     
أنها أرسلت عدداً من المراسلين إلى قواعد الجيش المختلفـة مـن الجـوالن    : "الرئيسية، وقالت الصحيفة 

وحتى الجنوب حتى تتحقق من مستوى الحراسة، على أن تتم عملية الدخول إلى القواعد بالطرق القائمـة            
 ". وعدم استخدام أية وسيلة خاصة–بوابة الرئيسية أو الثغرات في الجدار  سواء من خالل ال–فقط 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   تستعد لتغيير السياسة االمريكية بعد فوز اوباما"اسرائيل" .٢٨

امس األحد أن إسرائيل قلقة من أن أوباما، وهو         ' هآرتس'ذكرت صحيفة   : من زهير اندراوس   -الناصرة  
 للفوز بالرئاسة األمريكية بحسب استطالعات الرأي، لن يضع شروطا مسبقة للحوار            المرشح األوفر حظاً  

  .مع إيران
وتقرر في مداوالت جرت في وزارة الخارجية اإلسرائيلية وبمشاركة جهات كثيرة مـن جهـاز األمـن                 

وقـف  اإلسرائيلي أن إحدى المصالح اإلسرائيلية المصيرية هي اشتراط المفاوضات بين الغرب وإيران ب            
  .إيران عمليات تخصيب اليورانيوم

وشارك في هذه المداوالت ممثلون عن لجنة الطاقة النووية وطاقم األمن القومي ووزارة الدفاع والموساد               
  .وخبراء من الجامعات اإلسرائيلية

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  أخرى" اختالط"بين العرب واليهود إلى مدن  تحسب النتقال المواجهات ت"إسرائيل" .٢٩
كثفت الشرطة اإلسرائيلية من انتشارها في المدن المختلطة بين العرب واليهود، وعلى وجه  :رام اهللا

وقرر قائد . الخصوص مدينة القدس، عقب احداث مدنية عكا، التي شهدت مصادمات بين العرب واليهود
يمة، ومداخل بعض شرطة القدس أهارون فرانكو زيادة الوجود الشرطي وحرس الحدود في البلدة القد
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القرى العربية في المدينة، وذلك بعد اصابة سبعة فلسطينيين اللية قبل الماضية، جراء اعتداءات من قبل 
 ).الشرقية(يهود متطرفين في البلدة القديمة في القدس 

إنه وعقب المواجهات في مدينة عكا، ازدادت تخوفات الشرطة من " يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 
  المواجهات الى المدن المختلطة األخرىانتقال 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   ويشتبكون مع حراسه المتطرفين اليهود يقتحمون المسجد األقصىمئات .٣٠

 ،قال شهود عيان، في القدس المحتلة، إن المئات من المتطرفين اليهود اقتحمـوا صـباح األحـد                 :القدس
على شكل مجموعات، تتكون كل مجموعة من       ،  ائيليةالمسجد األقصى، بحراسة مشددة من الشرطة اإلسر      

 ومشادة باأليدي وقعت بين حراس المسجد من جهة، وعـدد     أن تالسنا ذكر  و.  مستوطنا  ٣٠- ٢٠  نحو
من المستوطنين وأفراد شرطة االحتالل من جهة أخرى، بعد أن قام المستوطنون بإقامة الشعائر الدينيـة                

قدر الناطق اإلعالمـي باسـم       فيما   .ألقصىا بصوت عالي في المسجد      )التوراة(اليهودية وقراءة التناخ    
  . مستوطنا٤٥٠، بحوالي المقتحمينمؤسسة األقصى للوقف والتراث محمود أبو عطا،عدد 

   
  ١٩/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  في القدس الغربية على جثة شاب فلسطيني قتل ذبحاً العثور .٣١

الشرطة اإلسرائيلية أعلنت العثور علـى جثـة         ، أن رام اهللا  من   ٢٠/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط    نشرت
 موضـحة . شاب فلسطيني في القدس الغربية، ظهرت عليها عالمات عنف من دون ان تتضح األسـباب              

قـال  من جهتـه  و .نها تحقق في مالبسات الحادث، ال سيما وانه تبين أن الشاب تعرض للذبح من رقبته           أ
 "سـرائيل إ"التعايش بين الشعبين اصبح مستحيال، متهما       محافظ مدينة القدس الشرقية عدنان الحسيني، ان        

  .بزرع يهود متطرفين في البلدة القديمة، الستهداف العرب فيها من أجل إجبارهم على الرحيل
 لعدة اعتداءات أسفرت عن إصابة      واتعرض  شبان فلسطينيون  ، أن ١٩/١٠/٢٠٠٨ ٤٨ عرب وذكر موقع 

  .يني للرشق بالحجارة ما أدى الى إصابته بجراح طفيفةتعرضت شاحنة يقودها فلسطكما .  فلسطينيين٦
  
  الذي حملهم مسؤولية المواجهات  عربي في عكا من تصريحات رئيس البلديةاستياء .٣٢

لقيت تصريحات رئيس بلدية عكا، شمعون النكري، حول أحداث عكا األخيرة، استياء عارما في أوساط               
وأدانوا اعتبـار الـشخص     . كس سياسة الكيل بمكيالين   ووصفه البعض بأنه يع   . السكان العرب في المدينة   

الذي وجه النداءات في المساجد لمساعدة العائلة المحاصرة في الحي الشرقي المتهم الرئيسي في األحداث               
  .ومطلوبا للشرطة ومطاردا إلى جانب بعض الشبان العرب، بينما ينعم المعتدون باألمان في بيوتهم

  ١٩/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  مفتي فلسطين يأمل بنجاح الجهود المصرية لرأب الصدع الفلسطيني .٣٣
 مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بعد زيارته مفتي لبنان الـشيخ محمـد                أشار: بيروت

 أن تكلل جهود مصر واألمة العربية لرأب الصدع          متمنياً أن الوضع في فلسطين صعب،    إلى  رشيد قباني   
وعودة اللحمة الفلسطينية ليتوحد الوطن في الضفة وغـزة ولتكـون كـل الجهـود               ح،   بالنجا الفلسطيني

  .الفلسطينية وكل المنظمات الفلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية
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فـتح أو حمـاس أو أي        كل أبناء الشعب الفلسطيني يمثلون الطيف الفلسطيني سواء كـانوا         أن   وأضاف  
  .هم جزء من الشعب الفلسطينيمنظمة و

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

   في غزةهاتبدأ فعاليات شعبية لدعم الحوار الوطنيالحملة ال .٣٤
تبدأ اليوم في غزة فعاليات الحملة الشعبية إلنهاء االنقـسام وإعـادة اللحمـة              :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

 إصـالح، باإلضـافة إلـى الوجهـاء         الفلسطينية، بمشاركة مؤسسات مجتمعية ونقابية في القطاع ولجان       
والمخاتير، وذلك في أول إطار عمل شعبي باتجاه الضغط على القوى والفصائل التخاذ خطوات عمليـة                
إلنهاء حال االنقسام السياسي والجغرافي التي تشهدها األراضي الفلسطينية وتهـدد المـشروع الـوطني               

 أنه جرى وضع البرامج واآلليـات واألهـداف     القيادي في الحملة أحمد شعث     أوضحو .الفلسطيني بأسره 
للحملة، وعلى رأسها دعم الجهد العربي والمساعي المصرية الحثيثـة لعقـد حـوار فلـسطيني يكلـل                  

تم تشكيل مكتب تنسيق للحملـة      "ولفت إلى أنه     .بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس ينهي الوضع الحالي       
م الموقف العربي في إنهـاء األزمـة الفلـسطينية          وصوغ رسائل لكل من الملوك والرؤساء العرب لدع       

رار بها  مالراهنة، كما وجهت الحملة رسالة إلى عمر سليمان تشيد بالجهود المصرية وتحضه على االست             
  .حتى تكلل بالنجاح

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

   في الضفة الغربية المستوطنين يواصلون جرائمهم بحق مزارعي الزيتونغالة .٣٥
ارتفعت وتيرة اعتداءات غالة المستوطنين في مناطق عـدة بالـضفة            :وردة، وكاالت  أمين أبو    -نابلس  
اعتدى مستوطنو مابودوثان، المقامة على أراضي بلدتي يعبد وعرابة جنوب مدينة جنـين              حيث   .الغربية

أمس، بالضرب على مزارع من بلدة عرابة، أثناء توجهه لجني ثمار الزيتـون فـي أرضـه المحاذيـة                   
كما سلب مستوطنو ألون موريه، ثمار الزيتون من فالحين في قرية عزموط شـرق مدينـة                 .للمستوطنة

  .نابلس، وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اعتدوا على النساء الالتي حاولن منعهم
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 دعم األسيرات واألسيرات المحررات لانطالق مشروع  .٣٦

يـستهدف األسـيرات     لنسوية التنموية الفلسطينية عن انطالق مـشروع      أعلنت جمعية الدراسات ا    :غزة
المحررات وعائالت األسيرات في السجون اإلسرائيلية، ويشمل على عدة نشاطات تستهدف الدعم النفسي             

بـدأت  حيـث   . والقانوني لألسيرات، وكذلك التدريب على فن الكتابة وتوثيق التاريخ الشفوي لألسيرات          
 أسيرات معتقالت في السجون     ٥ أسيرة محررة وعائالت     ٥٠العمل على دعم حوالي     فعاليات المشروع ب  

  .اإلسرائيلية
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  يجدد فترة االعتقال االداري لقاصرتين من بيت لحم دون إبداء اسباباالحتالل .٣٧

 أشـهر   ٣ قاصـرين،    بدد قرار سلطات السجون اإلسرائيلية، تمديد اعتقال فتاتين       : كفاح زبون  - رام اهللا 
إضافية، بدون أي تهمة أو محاكمة، بعد أربعة أشهر من االعتقال اإلداري، آمـال عائلتيهمـا اللتـين ال                   

 كل مـا    وهوالملف سري،   إن  وقال رزق صالح، والد إحدى الفتاتين       . تعرفان سببا حتى اآلن العتقالهما    
اإلسـرائيليين يقولـون، إن   "أن مي الفتاتين محا فيما ذكر   .يقولونه لنا، وال احد يعرف شيئا على اإلطالق       

المحققين اإلسرائيليين سألوهما عما اذا عرض عليهما القيام        أن  وضح   وأ ،"اعتقالهما له عالقة بأمن الدولة    
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 فيمـا تجـدر     . أم ال، وهل أبدتا استعدادا لهذا، وما اذا كانت قد عرضتا هما ذلـك              "إسرائيل"بعملية في   
 فـي   ونيقـض   دون سن الثامنة عـشرة     ٢٧٦ معتقال فلسطينيا إداريا بينهم      ٧٥٠اإلشارة إلى أن  حوالي      

  . وفق معطيات منظمة بتسيلم،السجون اإلسرائيلية
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  قطاع غزةفي   معد للتهريبمقتل فلسطيني في نفق .٣٨

فـي الجانـب     قتل داخل نفق كان معـدا للتهريـب          فلسطينياًشاباً  ن  أ ،ذكرت مصادر فلسطينية  : القاهرة
  .الفلسطيني من رفح بصعق كهربائي ربما يكون ناتجا عن خلل في الدائرة الكهربائية للنفق
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   نتيجة الحصار شهرا١٦ً في  قطاع غزةخسائرقيمة  مليون دوالر ٦٤٠: تقرير  .٣٩

 لمواجهـة   للجنة الـشعبية اتقرير، أن  بترا ، د ب أنقال عن غزة  من   ٢٠/١٠/٢٠٠٨الدسـتور   نشرت  
 شهرا، خلف خسائر مباشـرة      ١٦قطاع منذ   ال أظهر أن الحصار اإلسرائيلي المتواصل على         غزة، حصار
لم تلتـزم باسـتحقاقات      ""إسرائيل" مليون دوالر حتى منتصف الشهر الحالي، مشددا على أن           ٦٤٠فاقت  

 على محاسبة الحكومـة     العمل" المؤسسات الدولية إلى      اللجنة دعت و ".التهدئة التي تدخل شهرها الخامس    
اإلسرائيلية على جرائمها بحق السكان الفلسطينيين والعمل من أجل عزلها ومقاطعتها في مختلف المحافل              

الحصار تـسبب فـي     " رئيس اللجنة جمال الخضري، أن       ذكرو ".الدولية، في ظل تداعيات هذا الحصار     
اعية والتجاريـة وغيرهـا، وبإيجـاد       تدمير االقتصاد الفلسطيني في مختلف المجاالت الزراعية والـصن        

 ".معدالت غير مسبوقة للفقر والبطالة، إلى جانب تسببه في كوارث صحية وإنـسانية وبيئيـة خطيـرة                
، لـم يـسمح     "إسرائيل"وأوضح أن القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر              

، األمر الـذي    ه ولم يسمح بتصدير أي من منتجات      ،يهاالحتالل منذ حصاره بإدخال أي من المواد الخام إل        
 . حسب بعـض التقـديرات     %٨٠أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة             

األمر الذي حد من قـدرة      ،  %٦٥أشار التقرير إلى االزدياد الحاد في مستوى البطالة التي وصلت إلى            و
ية األساسية بجانب االنخفاض الحاد في مستوى دخـل المـواطن   سكان غزة على تلبية احتياجاتهم اإلنسان     

  . دوالرا سنويا ودوالرين يوميا٦٥٠ليصل ما دون 
ن أكـد   أالتقريـر   ، أن   غزةمراسلها من   اشرف الهور    نقال عن    ٢٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي    وأوردت
حين ان اكثر من     من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف انشطتها التجارية بالكامل في            %٤٣اكثر من   

 الحصار ادى الى    أنكد  كما أ . %٧٥ من تلك المؤسسات خفضت انشطتها التجارية بنسبة تتجاوز          %٥٥
 منشآة في القطاع، مبينا ان هذا االمر        ٣٩٠٠ من المنشآت الصناعية البالغ عددها       %٩٧اغالق اكثر من    

ن التقـديرات    وأشار إلى أ   .لين عامل في هذا القطاع الى اعداد العاط       ٣٥٥٠٠ادى الى انضمام اكثر من      
 مليـون   ١٥الصادرة عن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار تبلغ حـوالي              

 مما ادى الى خـسائر تتجـاوز        ، منشأة ٣٠ الى   ٦٠٠ن عدد المنشآت العاملة انخفض من       أ مبيناًدوالر،  
تكبد خسائر كبيـرة تتجـاوز      قد بين التقرير أنه     ، ف خسائر القطاع الزراعي   وبالنسبة ل  . مليون دوالر  ١٢٠

اكتـوبر عـام   / يونيو حتى منتصف تـشرين االول / حسب التقديرات االولية منذ منتصف شهر حزيران 
  . مليون دوالر١٣٥ مبلغ ٢٠٠٨

  
   لقاء اسرائيلي اردني سري يبحث مستقبل القدس": العربيالقدس" .٤٠

ـ   اكدت مصادر فلسطينية    : زهير اندراوس  -الناصرة ان لقاء سـريا    ' القدس العربي 'مطّلعة امس االحد ل
عقد في العاصمة االردنية عمان مؤخرا بين شخصيات اسرائيلية واردنية، وذلك لمناقشة مستقبل القدس،              
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والسيناريوهات الممكنة للتعامل مع هذا الملّف المعقّد، الذي يعد اخطر ملف بعد ملف حق عودة الالجئين                
  .، سواء بالنسبة لالسرائيليين او االردنيين١٩٤٨ردوا من ارضهم ووطنهم عام الفلسطينيين، الذين شُ

واشارت المصادر، التي طلبت عدم االفصاح عن اسمها لحساسية الموضوع، الى ان اللقاء الذي احـيط                
بتكتم شديد، حضره من الجانب االسرائيلي رون شاتسبرغ، مـدير المـشاريع فـي مؤسـسة التعـاون                  

اؤول ايويلي، مدير المشاريع واالستشارات، ومن الجانـب االردني ثالثــة اشـخاص،     االقتصادية، وش 
اثنان منهم ضابطان كبيران متقاعدان من االستخبارات العسكرية، اضافة الى نائب سابق فـي مجلـس                

  .االعيان االردني
 رسمية حاليا،   وعلى الرغم من ان االشخاص الخمسة الذين حضروا اللقاء من الجانبين ال يشغلون مواقع             

لكنهم حصلوا على الضوء االخضر من قبل السلطات الرسمية في كال الجانبين للتفاوض والحوار، كمـا                
وتابعت المصادر ذاتها قائلة ان االسرائيليين قـدموا طرحـا           .'القدس العربي 'اكدت المصادر عينها لـ     

ة الهاشمية في ادارة منطقة القدس ضـمن        بموجبه فان الدولة العبرية ال تمانع في مشاركة المملكة االردني         
 ٥ مـسلمين،    ٥ يهـود،    ٥:  شخـصا  ١٥مجلس ادارة مؤقت يتم تشكيله لمدة خمس سنوات، ومكون من           

مسيحيين، على ان تكون االدارة ذات صبغة مدنية، وليست عـسكرية او سياسـية، علـى حـد تعبيـر                    
جد االقصى، وكنيـسة القيامـة، ومـا        وحول مساحة المنطقة المذكورة، وهي التي تشمل المس        .المصادر

 .كـم   ٢ كـم و     ١,٠٢يسمى بحائط المبكى، لدى اليهود، فان هناك خالفا اسرائيليا حول مساحتها ما بين              
واضافت المصادر ان االسرائيليين يصرون على استبعاد السلطة الوطنية الفلـسطينية مـن االدارة، وان               

اي على غرار ما جرى في مؤتمر مدريد، فـي العـام            مشاركتها يمكن ان تكون ضمن المظلة االردنية،        
، والذي دعت اليه الواليات المتحدة االمريكية، بعد حرب الخليج الثانيـة، حيـث شـارك الوفـد                  ١٩٩١

ولفتت المصادر نفسها الى ان الوفد االردني المشارك عبر عن مخاوفه            .الفلسطيني ضمن الوفد االردني   
ير حفيظة السلطة الفلسطينية، كما قد ال تلقى قبوال فلسطينيا، وعربيا،           من الصيغة المطروحة، وانها قد تث     

وخلصت المصادر الى القول انّه تم االتفاق في النهاية على تقديم االسرائيليين في لقاء مقبـل                 .واسالميا
 .يحدد فيما بعد تصورا تفصيليا حول الصيغة المطروحة مع اآلليات الممكنة

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 االقصى د بوقف أي مساس بأمن وسالمة المسج"إسرائيل"األردن يطالب  .٤١

تتابع الحكومة االردنية عن كثب وبقلق بالغ قيام شرطة االحـتالل االسـرائيلي بالـسماح               :  بترا –عمان  
العداد كبيرة من اليهود المتدينين بالدخول الى ساحات المسجد االقصى المبارك و اداء طقـوس دينيـة                 

وقال وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال وزير الخارجية بالوكالـة ناصـر جـودة ان                .هايهودية في 
 .الحكومة االردنية تطالب اسرائيل بوقف هذا السلوك االستفزازي فورا وضمان عدم تكراره بأي شـكل              

وأضاف جودة في تصريح مساء أمس ان الحكومة االردنية تؤكد على مـسؤولية اسـرائيل ، بـصفتها                  
طة القائمة باالحتالل ، عن اي مساس بأمن و سالمة المسجد االقصى المبارك والقائمين عليـه واي                 السل

وتدعو الحكومة االردنية المجتمع الـدولي و االطـراف          .مساس بأمن أهل القدس الفلسطينيين وسالمتهم     
ن هذه االنتهاكـات    كافة المعنية بعملية السالم الى التحرك الحازم والفوري لحمل اسرائيل على التوقف ع            

 .القانونية والتصرفات االستفزازية
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  يدينون اقتحام عصابات صهيونية لساحات االقصى  في األردناالخوان .٤٢

استنكرت جماعة االخوان المسلمين قيام عصابات صهيونية باقتحام سـاحات المـسجد األقـصى              : عمان
نـاء األمـة ، لقبـول نتـائج األخطـار التدميريـة المحدقـة               المبارك ، إساءة وتلويثاً ، وترويضاً ألب      
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وقالت في بيان لها إن اشتداد هذا العدوان اآلثم على المسجد األقصى فـي متواليـات تـصفية                  .باألقصى
القضية الفلسطينية دون عمل عربي إسالمي رسمي وشعبي جاد ، يشكل حافزاً لتنفيـذ هـذه المـؤامرة                  

وطالبت الجماعة السلطة الفلسطينية العمل من أجل وحدة الـشعب          . وعالمياً البشعة ، وغطاء للعدو إقليمياً    
 .الفلسطيني ، فصائل وتيارات ومواقف ، والتصدي للمخططات التصفوية للقضية 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الدستور 
 
   التطبيع بإيجاد بدائل لهمياألردنيون يقبلون على الفواكه اإلسرائيلية ويطالبون مقاوم .٤٣

ام الذي دعت إليه النقابات المهنية األردنية األسـبوع الماضـي، لغـرض حـث               مضى االعتص : عمان
األردنيين على مقاطعة الفواكه والخضار اإلسرائيلية التي تنتشر في األسواق المحلية، دون أثـر يـذكر،                

" المانجـا "في الوقت الذي أكد فيه تجار تجزئة، أن مبيعاتهم من فاكهـة             . بحسب مستوردي تلك البضائع   
واعتبر بادي الرفايعة، رئيس لجنة مقاومـة        .رائيلية مازالت تشهد إقباال واسعا من السكان المحليين       اإلس

، أن الحملة التي قامت بها لجنته لمقاطعة المنتجات         "قدس برس "التطبيع النقابية األردنية، في تصريح لـ       
، " حول المنتجات اإلسـرائيلية    ساهمت في توعية المئات من المواطنين     "اإلسرائيلية في األسواق األردنية     

  ".هناك جهال كبيرا من المستهلكين األردنيين حول تلك المنتجات"مستدركا بالوقت ذاته أن 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  حركتكم شكّلت خطاً جديداً وأحرجت العالم: " الحرةغزةحركة "فضل اهللا يلتقي وفد  .٤٤

 التي شاركت "حركة غزة الحرة"ريك، وفداً من استقبل المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، في حارة ح
في كسر الحصار عن غزة، حيث عرضوا له الظروف واألجواء التي رافقت مسيرة السفينة البحرية التي 
حملت على متنها العديد من الشخصيات من مختلف دول العالم، في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي 

خطوتهم الشجاعة التي أحرجت العالم، وحتى العالم "د مقدراً ورحب فضل اهللا بالوف. المفروض على غزة
إننا ننظر باحترام وتقدير كبيرين لكل من يسعى لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، : العربي، أضاف

وخصوصاً في غزة، ألننا نعتقد أن غزة تمثل أكبر سجن في العالم، وال يموت في هذا السجن األعداد 
 نيين فقط ممن ال تصل لهم حاجاتهم الصحية الدوائية والغذائية، المتواصلة من الفلسطي

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨السفير  
 
  *إبقاء القدس خارج التجاذبات السياسية المختلفة  لهابيانب القدس الدولية تطالب مؤسسة .٤٥

نـسخة  " فلـسطين "أوضحت مؤسسة القدس الدولية التي تتخذ من بيروت مقرا لها، في بيان وصل               :غزة
 الجهة المنظمة لمؤتمر القدس السنوي السادس الذي يعقد بالعاصمة القطرية الدوحة المالبسات              وهي ،عنه

التي أحاطت بعدم حضور األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح والدكتور أنور أبو                
 .السياسية المختلفـة  طه للمؤتمر، داعية المسلمين في مختلف أقطار العالم إلبقاء القدس خارج التجاذبات             

وأكد بيان المؤسسة على أنهم يؤمنون دوماً أن القدس هي من الموارد األساسية إلجماع هذه األمة بكـل                  
وأكـدت مؤسـسة القـدس       .أطيافها السياسية والدينية والفكرية، إن لم تكن المصدر األول لهذا اإلجماع          

لعـالم، مـشيرة إلـى أن عناوينهـا ومواقعهـا           الدولية أنها أضحت اليوم عنواناً من عناوين القدس في ا         
وطالبت مؤسسة القدس الدوليـة كـال مـن          .اإللكترونية معروفةٌ لدى الجميع ومتوفرة لكل من يقصدها       

جريدة إيالف اليومية اإلليكترونية على اإلنترنت، ووكالة أنباء معاً، وجريدة القدس المقدسية، وتلفزيـون        "
يح على صفحاتها وشاشاتها، وأن تفرد له المساحة والصدارة ذاتها التـي            بأن ينشروا هذا التصح   " فلسطين

   .أفردتها لخبرها موضع التصحيح
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ونحن في المؤسسة نمد اليد من جديد لكل المخلصين لنعمل معاً علـى ترجمـة هـذه                 :"وقالت المؤسسة   
  ". النتائج إلى واقعٍ يعود على القدس بمزيد من الثبات والصمود

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
*

الدكتور محمـد أكـرم     قد نشرت في عددها الصادر أمس األحد تصريح         " فلسطين اليوم "وكانت نشرة   
 . ، حول هذا الموضوعالعدلوني، األمين العام لمؤسسة القدس الدولية

 
   منظمة لتهويد القدس المحتلة٢٤هناك : مؤتمر االتحاد العام لآلثاريين العرب .٤٦

آشفت أوراق المشارآين في مؤتمر االتحاد العام لآلثاريين :  وآاالت-رحمن  طه عبد ال-غزة، القاهرة 
 تنظيما يهوديا متطرفا، تشارك في العدوان على القدس، وعلى ٢٤العرب، في مصر، عن وجود أآثر من 

وذآر المشارآون أن القدس تتعرض لحملة تشويه وتهويد، حيث استبدلت . رأسها منظمة أمناء جبل الهيكل
التسامح والعبادات بالدبابات والجنود واألسالك الشائكة، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من مظاهر 

  .أداء شعائرهم وانتهاك المقدسات
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  بانتظار ليفني" إسرائيل"استئناف المفاوضات مع : المعلم .٤٧

د المعلم، ردا على سؤال حول استئناف  وزير الخارجية السوري وليقال:  سلمان الدوسري-أبوظبي 
المفاوضات السورية اإلسرائيلية، في أعقاب تولى ليفني سدة رئاسة الحكومة االسرائيلية، لمح المعلم إلى 

غير أن المعلم ". إن هذا السؤال يوجه إلى ليفني"موافقة سورية المبدئية على استئناف المفاوضات، قائال 
 .ن هذه المفاوضات في الفترة المقبلةتحفظ على توضيح موقف بالده م

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
   تعلن تجهيز رد مدمر على أي هجوم إسرائيليإيران .٤٨

اعلن وزير الدفاع االيراني السابق االدميرال علي شمخاني ان بالده جهزت ردا :  ستار ناصر-طهران 
وقال . رض له على يد المقاومة في لبنانمدمرا ازاء المعسكر االسرائيلي الزجاجي يفوق ذلك الرد الذي تع

شمخاني رئيس مرآز البحوث والدراسات االستراتيجية الدفاعية في طهران إن ايران ال تريد ان تكون 
البادئة في أي هجوم وليس لها اطماع في أي دولة لكنها بالطبع سترد علي أي اعتداء وفي حالة قيام 

راتهم وقلل شمخاني من قيمة الجيش االسرائيلي، وقال انه وبعد بمهاجمتنا فإن ردنا سيفوق تصو" اسرائيل"
 يومًا مع المقاومة في لبنان فإنه لم يبق شيء اسمه القوة االسرائيلية لقد مرغت سمعتهم بالوحل ٣٣حرب الـ 

ودعا شمخاني المسلمين الى مساعدة المقاومة في فلسطين على وضع نهاية للكيان . ولم تبق لهم ابهة
  .لياالسرائي

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يهاجم حماس ويتهمها بالقتل والتعاون مع االمريكانالسباعيالداعية هاني  .٤٩

وجه الدكتور هاني السباعي رئيس مركز المقريزي للدراسات التاريخية والداعية :  احمد المصري-لندن 
متهما إياهم بنسيان اإلسالم بعد اإلسالمي المعروف انتقادات شديدة والذعة لحركة حماس، ولقادتها، 

وقال . توليهم لسدة الحكم، وقتلهم لألطفال من أبناء جلدتهم، وظلمهم وقمعهم وقتلهم ألشقائهم الفلسطينيين
إن حماس قالت بأن شعارها اإلسالم هو "السباعي، في خطبة بأحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، 

دما وصولوا إلى سدة الحكم، لم يصبح اإلسالم هو الحل بل الحل وأيدهم الناس والمسلمون ولكنهم عن
صارت أوسلو هي الحل وأصبح عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية هو الحل، وأصبح سليمان 
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لقد كانت حماس تعاير شارون لقتله األطفال، "وقال السباعي ". صديق إسماعيل هنية وصديق لحماس
طفال في غزة،  ورأينا صورة طفلة صغيرة وقد أصابتها قذيفة أر ولكنها اآلن تفعل مثلما يفعل تقتل األ

مضيفا، هذا هو ". بي جي في رأسها، وكل ذلك من أجل القبض على شاب له توجه إسالمي آخر
، مؤكدا أن نفس "إسماعيل هنية يقتل األطفال وجنده يقتلون المسلمين فكيف يكون شعار اإلسالم هو الحل

 اإلخوان المسلمين هي نفسها التي ذهبت في حضانة الدبابة األمريكية في هذه الجماعة ويقصد جماعة
أين رباني وسياف ومسعود والذين كانوا من نفس جماعة اإلخوان المسلمين التي "أفغانستان متسائال 

، واصفا إياهم بالمنتسبين "تنتمي إليها حماس هم جاءوا رغم ذلك مع المحتل في أفغانستان وهم عالقمة
إن حماس اآلن في صفوف طواغيت األرض فقد "وأضاف السباعي . لسنة وهم أفاقين وكذابينألهل ا

خرجت عن األمة من أجل مصلحة آنية ومن أجل السلطة وذهب خالد مشعل إلى موسكو وهو الذي 
تعاطفت معه األمة حين حاول اليهود اغتياله في األردن حيث قال لبوتين أن قضية الشيشان مسألة داخلية 

يفا ويمكن ألولمرت أن يقول نفس الكالم فلكي تعترف بهم موسكو يتخلون عن إخوانهم في الدين مض
  ".الذين يجاهدون الروس الملحدين

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  األونروا تحذر من مخاطر ارتفاع معدل الفقر في قطاع غزة .٥٠

من خطورة ارتفاع معدل " جنججون "في قطاع غزة  حذر مدير عمليات وكالة اونروا :حامد جاد  -غزة
وأكـد جـنج أن    .الفقر في قطاع غزة بصورة غير مسبوقة مطالبا برفع الحصار المفروض على القطاع     

المأساة التي يعيشها سكان غزة هي من صنع اإلنسان وليست نتيجة لكوارث طبيعيـة مناشـدا صـناع                  
يشها سكان القطـاع وان يـسمحوا لهـم         السياسة بالتحرك العاجل إلنهاء األوضاع غير اإلنسانية التي يع        
 وأشار جنج خالل احتفال نظمته اونروا        .بالعيش بكرامة في بلدهم مؤكدا أن الفقر في غزة اخذ بالتعمق          

أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر إلى أن مئات آالف الطلبة في مدارس اونروا يهتفون في قطاع                 
بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن مهامها         غزة ضد الفقر مشددا على تمسك اونروا        

ان صناع السياسة الذين فرضوا الحصار      " وقال " .الكبرى في مساعدة الفلسطينيين عبر برامجها المختلفة      
على غزة يجب أن يشعروا بالخجل وان يتحركوا إلنهاء المأساة التي صنعوها بأيديهم بدال من االنتظـار                 

يع األعمار التي تنفذها اونروا في قطاع غزة متوقفة بسبب الحصار مما يعني زيادة معاناة               مبينا أن مشار  
األسر الفلسطينية وازدياد معدالت الفقر بسبب زيادة عدد المتعطلين عن العمـل وازديـاد االحتياجـات                

  .اليومية للسكان
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  لرفع الحصار عن قطاع غزة"إسرائيل"لى وفد أوروبي يطالب المجتمع الدولي بالضغط ع .٥١

طالب وفد حقوقي أوروبي من ايرلندا واسكتلندا المجتمع الدولي بالضغط على قوات  :أيمن أبو ليلة
االحتالل اإلسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بإدخال الطعام والدواء 

وروبي خالل جولة تفقدية للمناطق الحدودية المتضررة من وأكد الوفد األ .واالحتياجات األساسية للسكان
االحتالل اإلسرائيلي شرق خان يونس، أمس، أن المواطنين يعيشون ظروفاً قاسية جداً بعد أن فرضت 
سلطات االحتالل حصاراً مشدداً عليهم ودمرت األراضي الزراعية شرق قطاع غزة، معرباً عن 

 .يب إزاء ما يحدث من معاناة وفقر في قطاع غزةاستغرابه الشديد للصمت الدولي المر
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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     أمسية في باريس للتضامن مع األسرى الفلسطينيين  .٥٢
شهدت العاصمة الفرنسية باريس أمس أمسية حاشدة للتضامن مع األسرى :  عبد اهللا بن عالي- باريس

الفرنسية الرائدة في نصرة القضايا " مكتبة المقاومات"ا الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي نظمته
وقالت مسؤولة األنشطة  .العربية، شارك فيها عشرات من الفرنسيين والعرب المقيمين في فرنسا

الخارجية لمكتبة المقاومات أوليفيا زمور إن الهدف من األمسية هو تعريف الجمهور الفرنسي  بالظلم  
. ألف مقاوم فلسطيني يقبعون حاليا في سجون االحتالل اإلسرائيلي ١١الذي يتعرض له أكثر من 

. وانتقدت تجاهل وسائل اإلعالم الفرنسية لمعاناة شعب فلسطين التي تتواصل منذ أكثر من ستين عاما
وأضافت زمور في تصريح للجزيرة نت أن التظاهرة تسعى كذلك إلى تقديم دعم مادي ملموس لألسرى 

 . وعائالتهم
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨  نتالجزيرة

  
  إخراج النقد من المضاربة: تحليل .٥٣

مرحلة ما بعد تحرير ارتبـاط العملـة        . بات النظام االقتصادي العالمي يحتاج إلى تأهيل      : ميشال مرقص 
أوروبا تبحث عن نظامٍ رأسـمالي      . بعد كل كارثة يلجأ المسؤولون إلى البناء      . بالذهب، انتهت إلى كارثة   

 الرئيس األميركي اقتنع أخيراً بصوابية البحث عن نظامٍ أكثـر ضـماناً لألمـن               ."أكثر احتراماً لإلنسان  "
  .١٩٧١آخر تعديٍل للنظام االقتصادي العالمي حصل عام . االقتصادي

األموال التي يتداول بها    . المتنافسون يزيدون . ، أن النقد صار سلعةً    ١٩٧٣أكثر ما تميزت به فترة ما بعد        
، توازي عشرة أمثالها في سوق نيويورك ألوراق المال، وتناهز يومياً           )عمالتبورصة ال  ("الفوركس"في  

مع تحويل النقد إلى سلعة للمضاربة، تعرض النظام المالي العالمي لالضطراب،           . ثالثة تريليونات دوالر  
  .فما هو ثروة يخضع للجشع

ساهم في االستقرار   . فسي واقتصادي المعدن الثمين عامل استقرار ن    .  اعتمد العالم الذهب نقداً    ١٨٧٦منذ  
. اهتز االقتصاد العـالمي   . كثرت األضرار الناتجة من الحرب    . المالي إلى ما بعد الحرب العالمية األولى      

: لكن العودة إلى النظام المالي العالمي، تمت فـي ظـل نظـامين            . افتقرت دوٌل لشدة تمويلها آلة الحرب     
تحول التداول بالمعدن النفيس إلى عملة ورقيـة        . ديثاً إلى التطبيق  النظام الحر والنظام الشيوعي اآلتي ح     

  .تحمل قيمتها ذهباً
ومن أجل تحسين النظام المـالي  . الحرب العالمية الثانية ذوبت قيمة النقد، صارت الورقة في قيمتها ورقاً     
ـ " بريتون وودز "وتيسير النهوض من كوارث الحرب وإطالق االقتصاد، ترسخ اتفاق            نتـاج   ذي كـان  ال

إيجاد نـوعٍ   "هدف   ب ١٩٤٤ دولة خالل ثالثة أسابيع في والية نيو همبشاير األميركية، عام            ٤٤محادثات  
من الثبات في سياسات النقد وأسعار الصرف بين الدول بوضع أسس انتقال رؤوس األمـوال، كأسـاس                 

 هامشٍ بسيط لالرتفاع واالنخفاض     لتسهيل التجارة الدولية، بآلية ربط سعر العمالت العالمية بالدوالر، مع         
البنـك الـدولي    : وتجاوزاً إلنشاء المؤسستين العالميتين   . "ال يزيد عن عشرة في المئة من السعر األساس        

وصندوق النقد الدولي، بهدف مساعدة البلدان الفقيرة، أدى االتفاق إلى ثبات سعر النقد، مهما اشتد الطلب                
  .أو زاد التبادل التجاري

مة المعدن األصفر، استقرت العمالت، وهيمن نشاطٌ اقتصادي متوازن، سادته العالقات السياسية،            ثبتت قي 
، فتحرر من مالءته الذهبية، وأفسح المجال لسوق القطع، ليتحـول إلـى             ١٩٧١إلى أن عوم الدوالر في      

  . ساعة يوميا٢٤ً، وتصير إلى ما هي من التوسع، تعمل في العالم على مدى ١٩٧٣سوق تنافسية عام 
كلّما بلغ اقتصاد بلد شـأواً، قويـت        . طبيعي أن ترتبط قيمة النقد، بعد تحريره من الذهب، بقوة االقتصاد          

ونظراً إلى الطلـب التجـاري،      . "الفوركس"هكذا طغت عمالتٌ رئيسة، ال تتجاوز العشر، على         . عملته
لكن العمالت القوية أثـارت     . لب وتبيع صارت المصارف المركزية الالعب األكبر في سوق القطع، تط        
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السلبيات، كلّما ارتفعت الفائـدة القياسـية لبلـد،         . عائد مرتفع، أو مالذ آمن    : الدوافع. شهوة المستثمرين 
وكلمـا انخفـضت إلنعـاش      . لمكافحة التضخم، ارتفعت عملتها الشتداد الطلب عليها، فتعثّرت المكافحة        

  .لب على عملتها ألن واردها قليلاالقتصاد ودفع االستثمار، تراجع الط
حدد سقف المضاربة بمئة ألف     . ، وامتدادها عالمياً، دخلها مضاربون صغار     "الفوركس"ونظراً إلى توسع    

تكفي ألف دوالر، لـدخول     . دوالر، لكن وكاالت كثيرة، تمارس حق المضاربة بأموال صغار المدخرين         
خرج مفهوم النقد عن    .  المستثمر، وأحياناً ال يطاولها القضاء     نادي المجازفين بالواسطة، وبإدارات يجهلها    

أداة ماٍل جديدة، قوضت سوقُها االستقرار المالي، ألنها توازت         . سلعة اكتتابية . صار سلعة وهمية  . غايته
سقطت مؤسسات مال كبرى وهوت     . مع أسواق بورصات النفط والمواد األولية والمعادن الثمينة وغيرها        

  . إلى زمن قريب صروحاً اقتصاديةمصارف كانت
اتفقت مجموعة مـن    . متاهات المضاربة بالنقد، دفعت االتحاد األوروبي إلى وضع خطّة لتسهيل التجارة          

سـقطت فروقـات    . ضمن منطقة اليورو أمكن تسهيُل التجـارة      . "اليورو"أعضائه على إنشاء وحدة نقد،      
صار رديفاً لعمالت قوية أخـرى علـى        .  للمنافسة ضمن المنطقة، لم يعد اليورو سلعةً     . تحويل العمالت 

 ولـيس   "اسـتعماري "، لكنها بنيت علـى أسـاس        "اإلسترليني"قبل اليورو، عرفت منطقة     . صعيد العالم 
  .مجلس التعاون الخليجي، يطمح إلى عملة موحدة. اقتصادياً

، وتُسقط مـن حـسابها أداة       لم يعد مسموحاً أن تعتمد الدول أنظمةً تجارية موحدة        . العولمة تفرض ذاتها  
تكفي المنافسة باألسـهم وأدوات     . ، قد تُنقذ العالم من خسارة الرزق والثروة       "كونية"عملةٌ  . التداول المالية 

، عنصر جاذب   - يتداولها المنتسبون إلى منظمة التجارة العالمية        -العملة الكونية،   . المال األخرى وحدها  
. تساعد العملة المستقرة على التوسـع التجـاري       . لتبسيط أنظمة التبادل  الستقطاب الدول المتخلفة، وتالياً     

  .وتتجلّى المنافسة بعدها، في الجودة وتوفير السالمة العامة في اإلنتاج
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   السلطة الفلسطينية كما يراها قادتهاسياسات .٥٤

  ياسر الزعاترة
اللواء ذياب العلي، فعلينا اإلصغاء باهتمام، تماما حين يتحدث قائد األمن الوطني في السلطة الفلسطينية 

كما نصغي لقادته السياسيين الكبار، السيما أنه الرجل األكثر قربا من الرئيس الفلسطيني، وعندما قابله 
مراسل صحيفة القدس العربي زهير أندراوس، كان ثمة منسق إعالمي يحضر الحوار الذي أصر 

 .صريحات الرجل من إثارة، على التأكيد على أنه مسجلأندراوس، ربما لما تنطوي عليه ت
مواقف اللواء السابقة بدت مثيرة، حتى لصحفي إسرائيلي من وزن ناحوم برنياع الذي حضر لقاء لعدد 
من قادة األمن الفلسطيني مع نظرائهم اإلسرائيليين في مستوطنة بيت إيل، وكتب عنه في يديعوت 

لم أسمع بمثل هذا االستعداد المفرط للعمل مع إسرائيل من القيادة "قائال ) ١٩/٩(أحرونوت بتاريخ 
 عندما لوحت إسرائيل لعرفات ١٩٩٦الفلسطينية في أية مرة من المرات باستثناء فترة قصيرة في ربيع 

جبريل الرجوب وأتباعه قضوا على مخربي حماس فوق تلة . بأن إرهاب االنتحاريين سيؤدي إلى إبعاده
 ".رين إلى ثالثة انتهت الحكايةفي شه. بيتونيا

ليس هناك خصام بيننا، "ثم نقل عن صاحبنا اللواء، واسمه الحركي أبو الفتح قوله لمضيفيه اإلسرائيليين 
أنا سأفعل كل ما أستطيعه لكي أمنع العمليات، أنتم تدركون أننا أفضل من "مضيفا " لدينا عدو مشترك

 ".ا أصبحتم أقل حاجة لقواتكمبفضل عملياتن. السابق، وأنتم تمدحون ذلك
قررنا خوض الصراع حتى "ثم نقل عن قائد آخر، هو رئيس االستخبارات العسكرية مجيد فراج، قوله 

كل شيء علني وظاهر، وأنا أقول لكم، لن يكون هناك أي . النهاية، قررنا وضع مشاكلنا على الطاولة
. أنتم توصلتم إلى هدنة معهم، أما نحن فال"ف ويضي". حوار معهم، فمن يريد قتلك عليك أن تبكّر بقتله
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اآلن نقوم بتولي أمر كل مؤسسة حمساوية . توخيا للصدق أقول إننا تصرفنا بصورة مغايرة في الماضي
.  منها٥٠ مؤسسة، وقد انتهينا من معالجة ٦٤أعطيتمونا في اآلونة األخيرة أسماء . ترسلون اسمها إلينا

إسرائيل (كما وضعنا أيدينا على أموالهم . عض اآلخر استبدلنا إدارتهابعض هذه المؤسسات أغلقت، والب
 )". حساب٣٠٠السلطة أغلقت .  حسابا بنكيا يشتبه بعالقاتها بالتنظيمات اإلرهابية١٥٠حولت للسلطة 

كثيرة هي عناصر اإلثارة في حوار القدس العربي مع اللواء ذياب العلي، والذي يمكن الرجوع إليه في 
، وفي هذا السياق سنتوقف عند بعض العبارات واآلراء الواردة من باب إعطاء )٩/١٠(يفة عدد الصح

لمحة عن التفكير األمني للسلطة الفلسطينية، والذي يعكس بدوره نمط التفكير السياسي فيها كما سيتضح 
 .الحقا

لبنا الويل للشعب نحن قمنا بأول انتفاضة، وقمنا باالنتفاضة الثانية، وماذا جلبنا؟ ج"يقول الرجل 
األكثرية الساحقة من الفلسطينيين ال يعرفون ما هو سبب قرار إسرائيل . الفلسطيني والمصائب
والسبب باختصار، حسب رأيه، حتى ال نطيل االقتباس، هو الخوف من أغلبية ". باالنسحاب من غزة

 .ت مثل جنوب أفريقيافلسطينية بين البحر والنهر تضطر إسرائيل بضغط العالم إلى إجراء انتخابا
لن نتوقف هنا عند شتائم الرجل بحق حركة حماس وال خالد مشعل، فتلك زفة يشاركه فيها كثيرون، 
أكان اعتبار الحركة صنيعة إسرائيل، أم سوى ذلك من التهم، لكننا نشير إلى رده على سؤال المراسل 

ا الرئيس ديمقراطيا، وعندما قال العالم إن النمسا انتخب فيه"حول فوز حماس ديمقراطيا، والذي قال فيه 
الشعب انتخبه، وأنا أسأل من قال إن . إنه ال يريده قدم استقالته ألنه فضل مصلحة الشعب على مصلحته

حماس "ومن ثم نشير إلى رفضه دخول حماس في منظمة التحرير بقوله ". العالم قابل بحركة حماس؟
 .لذلك" الوضع الدولي غير مناسب" برأيه أن والسبب" ليست جزءا من المنظمة ولن تكون

وفي هذا . األهم من ذلك كله هو موقفه من المقاومة والكفاح المسلح، ومن ثم التعاون األمني ومهمة قواته
نحن ضد إطالق النار على اإلسرائيليين، وضد "يقول الرجل . السياق ال بد من هذا االقتباس الطويل

ين ونريد األمن في البلد، نحن لسنا جواسيس، نحن أعلنا عن ذلك وهذه العمل التفجيري وضد االنتحاري
سياسة عامة، واألخ الرئيس يجتمع كل يوم في القدس مع إيهود أولمرت، ونحن نجتمع إلى قيادة الجيش 

نحن أعلنا أننا نريد الضفة الغربية وقطاع غزة دولة، وفي هذه الدولة ممنوع . اإلسرائيلي، ليس سرا
مع من تريد . التعاون مع األميركيين واإلسرائيليين ليس أمرا اكتشف بالسر. ار وأعمال الولدنةإطالق الن

أن أنسق؟ إن االحتالل موجود في أرضي، وكيف سأحمي شعبي، هذه هي الطريقة الوحيدة، جربنا جميع 
 الفلسطيني الكفاح المسلح ليس من خياراتي، والشعب: الطرق ولم ننجح، وأنا أقول لك بصريح العبارة

يعرف ذلك، وأقصد الجميع بما في ذلك حماس، ألن الكفاح المسلح أنتج قتلة ومجموعة من الصبيان، كل 
انتهى االقتباس من ". من اختار الكفاح المسلح استشهد، أما المجموعة التي بقيت فال أعلم إلى أين ذاهبة

 .كالم ذياب العلي
لسياسات العامة التي تتبناها المجموعة التي ورثت ياسر هذه المواقف ليس فريدة، بل هي تعبير عن ا

عرفات وتدير السلطة هذه األيام، فهي عارضت المقاومة المسلحة واعتبرتها لونا من العبث، حتى عندما 
ال ) محمود عباس(أجمع الشعب الفلسطيني كله عليها خالل انتفاضة األقصى، بل إن الرئيس الفلسطيني 

ته حول هذه القضية مكررا أنه يتحدث عن البرنامج الذي انتخب على أساسه، يتورع عن ترديد مقوال
األمر الذي ال يبدو صحيحا بحال، ألنه انتخب بوصفه مرشح حركة فتح، في غياب مرشح قوي آخر، 

ونتذكر في هذا السياق كيف . ولو رشحت فتح شخصا آخر يؤمن بالمقاومة لكانت نتيجته أفضل بكثير
أجل رفع نسبة المقترعين إلى قبول بطاقة الهوية بدل بطاقة االنتخاب، فضالً عن اضطرت السلطة من 

 .تمديد مهلة التصويت من أجل تأمين فوز معقول له
مجريات "ما نصه ) ٢٥/٩(في هذا السياق قال الرئيس الفلسطيني في حوار له مع صحيفة الحياة 

يعني دمرت كل البنية التحتية التي بنيت . رىاالنتفاضة دمرتنا، ونحن لسنا مستعدين أن نُدمر مرة أخ
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ثم أوضح مساره السياسي قائالً ". ولسنا على استعداد للعودة مرة أخرى. ليس فقط أيام السلطة، بل قبلها
األول هو استتباب األمن، واعتقد أن األمن مستتب : همنا األساسي في الضفة الغربية يتركز على أمرين"

 ".واألمر الثاني هو التطوير االقتصادي. فةفي الض% ٩٠بنسبة أكثر من 
هذا الهجاء لخيار المقاومة كما يتردد على لسان قادة السلطة األمنيين والسياسيين، يشكل إهانة للشعب 

هل ثمة : ولعل أي عاقل يسأل. الفلسطيني وشهدائه وأسراه، فضالً عما ينطوي عليه من منطق بائس
ود، أم أن الوضع الطبيعي هو أن تكثر المعاناة والتضحيات مع محتل يرشق الشعب الذي يقاومه بالور

أما القول إن أهل الكفاح المسلح قد استشهدوا، فتلك إهانة أخرى، ألن الشعوب الحرة ! تصاعد المقاومة؟
 .ال ينضب معينها من األبطال والشرفاء، في ذات الوقت الذي يتوفر فيه القتلة والصبيان في كل مرحلة

اقف المشار إليها لمحة بالغة األهمية عن نمط التفكير لدى هؤالء، ومن ثم المسار السياسي تمنحنا المو
الذي يتبنونه، ما يعكس طبيعة السلطة القائمة وخياراتها السياسية التي ال تعدو أن تكون القبول بما هو 

. الدعم الدوليمتوفر، مع السعي إلى تحسينه ما أمكن من دون أية أدوات ضغط، اللهم سوى استجداء 
األمن لإلسرائيليين (وهو ذاته مسار خريطة الطريق الذي ينبذ المقاومة ويكرس سلطة األمن والمعونات 

 ).والمعونات للسلطة
في المقابل يشير ذلك إلى بؤس القرار السياسي الذي اتخذته حماس بالمشاركة في ديمقراطية صيغت 

، رغم قناعتنا بأنه اجتهاد سياسي، مع العلم أن بؤس لخدمة االحتالل، وفي سلطة مصممة لخدمته أيضا
 .القرار لم يكن ليتغير لو جاءت النتيجة مغايرة وحصلت حركة فتح وحلفاؤها على الغالبية

من المهم هنا التذكير بسيرة الديمقراطية الفلسطينية العتيدة تحت االحتالل، إذ فاز الرئيس الفلسطيني 
وكان ) حماس قاطعت (٩٦ومعه مجلس تشريعي هيمنت عليه فتح عام الراحل بانتخابات حرة ونزيهة، 

هناك قانون للسلطة، وافق عليه اإلسرائيليون واألميركان وسائر المانحين، ومضى كل شيء على ما 
 .، وصوال إلى انتفاضة األقصى٢٠٠٠يرام حتى جاء الرفض الفلسطيني لعرض كامب ديفد صيف العام 

 وحصار عرفات، بدأت عملية االنقالب على الديمقراطية ٢٠٠٢ربيع العام بعد اجتياح الضفة الغربية 
العتيدة، وصار على السلطة أن تعيد هيكلة نفسها على أساس يحجم صالحيات الرئيس المنتخب 

وقد أقر شيء من ذلك ). عارضوا االنتخابات الجديدة كيال يحصل عرفات على مزيد من الشرعية(
حصار، ووصل األمر حد محاولة أبطال المرحلة الجديدة باالنقالب عسكريا بالفعل على أمل تخفيف ال

 .على الرئيس، بينما كان أبو مازن قد قاطعه نهائيا ولم يعد إليه إال وهو على فراش الموت
خالصة القول هي أننا إزاء ديمقراطية إما أن تكون على مقاس االحتالل وداعميه أو ال تكون، والسبب 

سلطة قائم على هذه المعادلة، وال يمكن للمحتلين أن يقبلوا بحال تحولها إلى عبء عليهم، هو أن تصميم ال
وإذا ما وقع ذلك في لحظة ما، فاالجتياح والعزل والحصار هو الرد؛ كما وقع عندما تسامحت قيادتها مع 

د الوضع إلى خيار المقاومة أثناء انتفاضة األقصى، وكما وقع من جديد عندما فازت حماس، بينما عا
سيرته شيئا ما في الضفة الغربية عندما تحكمت بالسلطة تلك القوى األمينة على مسارها كسلطة أمن 
ومعونات، بينما تواصل التفاوض من دون سقف زمني، ومن دون التلويح بخيار المقاومة، فضال عن 

 .التسامح معه أو تبنيه
 ظل تحكّمه بكل شيء، وبالتالي عبثية اعتبار كل ذلك يثبت عبثية الديمقراطية تحت االحتالل وفي

 .االنتخابات حال لمشكلة االنقسام، هي التي ينبغي أن تخدم االحتالل، وليس الشعب الفلسطيني
وليس لخدمة الشعب ) أمنيا وسياسياً واقتصادياً(لقد مللنا القول إننا إزاء سلطة صممت لخدمة االحتالل 

لى بعض المكاسب، وبالتالي فإن حلّها هو الحل، وأقله تحويلها إلى الفلسطيني، حتى لو انطوى وجودها ع
سلطة مقاومة بصرف النظر عن رد فعل االحتالل، وليس الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو غير مبكرة، 
ألنها انتخابات إما أن تفضي إلى نتائج تكرس السلطة بطبعتها الحالية في الضفة الغربية، وإما أن 

 .تستمر األزمةيتواصل الحصار و
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أما حماس، فعليها الخروج من روحية الهيمنة على قطاع غزة على حساب القضية برمتها، وإال فإن 
الموقف الشعبي والعربي واإلسالمي منها سيتغير، السيما أن بقاءها أسيرة هذا التفكير سيعني هدنة دائمة 

 .ريطة الطريق العبثييريدها االحتالل، مع نسيان القضية المركزية أو تركها لمسار خ
لقد آن أن تعترف قيادة حماس بخطأ المشاركة في انتخابات سلطة أوسلو، ومن تشكيل الحكومة، وبعد 
ذلك الحسم العسكري، أقله في دوائرها الداخلية، وإذا لم تفعل فستواصل مسلسل األخطاء الناتج عن حشر 

هناك (لحال، وإن قيل غير ذلك بلسان المقال الذات في قطاع غزة واعتباره خاتمة المطاف، أقله بلسان ا
من يعتبرون ما جرى إنجازا، وشخصيا أقسم أنني أدعو اهللا من كل قلبي أن يكون كذلك، وأن يثبت 

وهو مسلسل أفضى إلى نسيان القضية الحقيقية التي تأسست ) صحة اجتهادهم وخطأ التحليل الذي تبنيناه
فعت أروع الشهداء وأعظم الضحيات التي توجتها سيدة لسائر الحركة ألجلها، والهدف الذي من أجله د

 .الحركات اإلسالمية بال منازع طوال ما يزيد على عقد ونصف العقد من السنوات
أما أولئك الذين تابعنا بعض مواقفهم ورؤاهم، فنحن لم ننتظر منهم غير ذلك، ولطالما تمنينا لو تركوا 

ك حتى يصلوا الجدار المسدود وينقلب الشعب عليهم، ويعيد القيادة يطبقون رؤيتهم المعروفة النتيجة، وذل
إلى من يستحقونها من األوفياء لخيار المقاومة؛ القابضين على جمر فلسطين، كل فلسطين، من البحر إلى 

 .النهر
  ١٩/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  ! في مصرفلسطينمحنة  .٥٥

  عبد الحليم قنديل
 هو األوثق شعوريا بامتياز، وقضية فلسطين قضية مـصرية بـال            ارتباط المصريين بالقضية الفلسطينية   

تزيد، صحيح أن القضية هي قضية تحرير وطني فلسطيني في المقام األول، وهي قضية القومية العربية،             
وقضية العالم اإلسالمي بإجمال، وكل ذلك له أثره البالغ في مصر قلب األمة العربية والعالم اإلسـالمي،                 

  .وصية التاريخ والجغرافيا، والتي جعلت الهم الفلسطيني هما مصريا إلى حد كبيرأضف إلى ذلك خص
قد تبدو العبارات التقريرية السابقة نزاعة إلى المثال بأكثر من تعبيرها عن الواقع المرئـي، وقـد تبـدو       

تـه،  القضية ايديولوجية، وهذا صحيح، لكن األيديولوجيا المقصودة ليست مقصورة على تيار سياسي بذا            
إنها أيديولوجيا الوجود المصري في ذاته، فوجود إسرائيل في ذاته خطر على الوجود المصري، وأدوار               
وأشواط ومعارك الوجود المصري تؤكد هذه الحقيقة، وحتى قبل أن تتعرب مصر مع الفتح اإلسـالمي،                

رمـسيس  ' قادش 'كانت معاركها الوجودية الكبرى تدور إلى الشرق الفلسطيني والشامي عموما، معركة          
تحتمس جرت هناك، وبعد الفتح العربي لمصر جرت المعارك الوجوديـة           ' مجدو'جرت هناك، ومعركة    

إلى معارك إبراهيم باشا إلى حـرب تـشرين         ' حطين'إلى  ' عين جالوت 'الكبرى في ذات الجغرافيا، ومن      
   .١٩٧٣) أكتوبر(األول 

ة مميزة، وجاءت وقائع الثالثين سـنة األخيـرة         هذا االرتباط المصري المميز بفلسطين تعرض إلى محن       
عنوانا على المحنة التي بددت ريح المصريين، وجعلتهم عصفا مأكوال، جعلتهم أسرى، تمامـا كـصوت             
فلسطين الذي صار محتبسا في مصر، وهي ذات الثالثين سنة التي شهدت انحسار الـدور المـصري،                 

ر، فقد وضعت مصر في قيد كامب ديفيد، وجرت أوسع          وانحدار المكانة، وانحدار النهضة، وتفتت الشعو     
عملية تزييف إعالمي، وأوسع عملية نهب للثروة وتجريف لألحالم، ووقعت مصر ذاتها في أسر احتالل               
من نوع مختلف، وقعت في أسر هيمنة أمريكية وإسرائيلية علـى صـانع القـرار، وحـل االسـتيطان                   

  .ألولوية الفلسطينية المطرودة اإلسرائيلي لعقل ووجدان صانع القرار محل ا
نعم، لم تعد أولوية الهم الفلسطيني واردة عند صانع القرار المصنوع به، وال أولوية الهم المصري، وكما                 
انسحب الهم المصري إلى صف المعارضة، صارت فلسطين وهمومهـا هـي األخـرى فـي صـف                  
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 عهد السادات ـ على أساس احتضان  المعارضة، وتكونت نواة المعارضة المصرية الحالية ـ منذ أواخر 
فلسطين ورفض كامب ديفيد وعواقبها، ونجحت المعارضة ـ رغم الوهن ـ في حصار التطبيع العلنـي    
مع إسرائيل، وخاضت معارك كبرى ضد مشاركات كانت ـ أو خطط لها ـ إلسـرائيل فـي معـرض      

لصحافية الطويلة ضـد التطبيـع      الكتاب أو في مهرجان السينما، ثم كانت معارك المعارضة السياسية وا          
الزراعي بالذات، وفرضت المعارضة جوا من التحريم على التطبيع، وإلى حد صارت معـه ممارسـة                
التطبيع مع إسرائيل تهمة ماسة بالشرف الشخصي، يتخفى بها أصحابها عن األنظار، وكانهم مـصابون               

ت الشذوذ واإلستثناء النادر ـ يجاهر  بداء الجرب أو بداء اإليدز، ويندر أن تجد مصريا ـ في غير حاال 
بعالقاته أو زياراته إلسرائيل، وهكذا ظلت إسرائيل في باب المكروهات الثقافية، لكن صوت فلسطين في               
مصر راح يعلو أحيانا، ويخفت في أحايين، وفي ارتباط مرئي مع ما يجري في فلـسطين ذاتهـا، ففـي              

لصوت المصري المساند في أعلى ذراه، وفي سنوات صـدام          سنوات االنتفاضة الفلسطينية الثانية، كان ا     
حماس وفتح على السلطة البائسة، خفت صوت فلسطين في مصر، وبدت موجات المد والجزر مفهومة،               
فالوقائع الحربية عموما هي التي تلفت االنتباه أكثر، وهي التي تستظهر جوهر وحدود اهتمام شخص ما                

ول القضية الفلسطينية في دروب التيه، فقد انتهى صوت فلسطين في           أو حركة ما بقضية بعينها، ومع دخ      
  .مصر ـ أويكاد ـ إلى موسم بيات أو غياب سياسي

والمصريون لديهم استعداد فطري لالهتمام بقضية فلسطين، لكن ماذا يسمع المصري العـادي اآلن عـن    
من نـوع مفاوضـات العبـث       قضية فلسطين؟، ال شيء، غير الكالم الذي يثقل القلب، ويفتت الروح، و           

المباشر بين عباس وإسرائيل، أو المفاوضات غير المباشرة بـين حمـاس وإسـرائيل ،أو المفاوضـات                 
المباشرة بين حماس وفتح، أو اعتقاالت الفلسطينيين للفلسطينيين في دولة غزة، أو الحروب الصغيرة بين               

 المعنى المقابل لكلمـة فلـسطين ـ فـي     الفلسطينيين، وهو ما يجرح قداسة القضية الفلسطينية، ويجعل
الوجدان ـ صادما إلى حد كبير في مصر او في غيرها، أو داعيا الحباط وتناس في حد الشعور األدنى،  
فقد خفت النداء الفلسطيني المقاوم إلى حد التالشي، وهو ما يضع النخبة الوطنية المصرية المعارضة في                

 القومية واإلسالمية واليسارية ـ ضد المشروع الصهيوني بكامله،  محنة حقيقية، فهذه النخبة ـ بتياراتها 
وتدعم خط المقاومة الجماهيرية والمسلحة، وعلى نحو ما جرى في انتفاضة فلسطين األولـى والثانيـة،                
وحين غابت انتفاضة فلسطين ضعفت انتفاضة دعم فلسطين في مصر، وضاقت دائرة التعاطف الفعـال،               

لسطينية في المحنة، وتأثرت النخبة الوطنية المصرية بدواعي المحنة الفلـسطينية،           فقد دخلت المقاومة الف   
وزادت االلتباسات، وتعذرت الشروح، ودعم السلوك الفلسطيني الراهن موقف النظام المصري الممـالئ             
إلسرائيل والخاضع ألمريكا، فالنظام المصري يروج لشعار التسوية وبأي ثمن، وهو ذات الشعار الـذي               

ف تحت علمه فصائل فلسطينية كانت مقاومة، ويملك النظام المصري حق اإلدعاء بأنه يعمل مـا فـي               تق
وسعه، فهو يستضيف فصائل الفلسطينيين، ويسعى جهده لإلصـالح فيمـا بينهمـا، ويجهـز التفاقـات                 

ل تفيد في   وتعاقدات، ويقوم بأدوار وساطة مع اإلسرائيليين أو مع األمريكيين، ويدعي أن عالقاته بإسرائي            
خدمة الفلسطينيين، وهكذا غامت المعاني، واتحدت لغة الفلسطينيين الحاكمين ـ عمليا ـ مع لغة النظـام    
المصري، وهكذا بدت فصائل المعارضة الوطنية المصرية في ضيق فلسطيني، فالحد الفاصل بينها وبين              

  .قاومة فيما مضىالنظام لم يعد هو نفسه الذي يفصل النظام عن فصائل فلسطينية كانت م
وفي محاولة بعث الروح، ، وابتعاث الحركة الوطنية المصرية المرتبطه بفلسطين، بدت العوائق ظـاهرة      
من النظام المصري وسياسة الفلسطينيين معا، فقد منع النظام المصري قافلة فك الحصار األولـى عنـد                 

فها عند خط الحدود في رفح، ثم منع        بوابة مدينة اإلسماعيلية في العاشر من رمضان، ودون أن تصل لهد          
، وقبـل  )أكتوبر( تشرين األول ٦النظام المصري ـ بطريقة أكثر قسوة ـ قافلة فك الحصار الثانية في   

ان تبدأ في التحرك من القاهرة ذاتها، وأحاطت جيوش الخوذات السوداء بنشطاء الحملـة مـن القـضاة                  
الميين واليساريين، واعتقلـت العـشرات، والمتوقـع أن         وأساتذة الجامعات والكفائيين والناصريين واإلس    



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٢٣٢:         العدد         ٢٠/١٠/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

) نـوفمبر ( تشرين الثاني    ٢يتكرر السلوك الهمجي ذاته مع قافلة فك الحصار الثالثة المقرر تسييرها في             
، وهو ما يعني أن معارك فلسطين تدور في قلب القاهرة ذاتها، وبقدر نبل المعنـى فـي تجهيـز                    ٢٠٠٨

 نفسه، وربما المغزى أيضا، وهو أن المصريين محاصرون تماما كالشعب           القوافل، فإن المصير يبدو هو    
الفلسطيني، وأن فك حصار فلسطين مرتبط بفك حصار مصر، ربما الفرق، أن فك حصار مصر يرتبط                
بتغيير سياسي شامل، وربما بثورة كاملة األوصاف، بينما فك حصار فلـسطين قـد ال ينتظـر تغييـرا                   

خير، وهو مهمة سياسية ال إغاثية، ويرتبط في الجوهر بعودة الفلسطينيين إلى            مصريا، وقد ال يحتمل التأ    
  .الثالثة هذه المرة.. خط االنتفاضة 

وبالجملة، تبدو المقاومة في فلسطين والمعارضة في مصر على حال اقتران، والعودة للمقاومة بالـسالح               
  . صوتها الفلسطينيفي فلسطين تدعم المقاومة بالسياسة في مصر، وتستعيد لقضية مصر

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  ؟ "النازيين الصهاينة"هل يجرؤ القضاء العربي على محاكمة  .٥٦
  عبداهللا األشعل

العقدة األولى . يعاني العالم العربي عقدتين تجعالن الجرأة في محاكمة النازيين الصهاينة أمراً بعيد المنال
الحديث بسوء عن النازيين الصهاينة، والعقدة الثانية هي هي أن الحكومات العربية نفسها ال تجرؤ على 

. أن القضاء الوطني في الدول العربية ال يستطيع التصدي لهذا النوع من القضاء إال بموافقة سياسية
ويجب أن نميز في هذا المقام بين أمرين، األول عدم اختصاص القضاء الوطني والئياً بحكم الدستور 

بار المسائل السياسية عادة تخرج من اختصاص هذا القضاء، خصوصاً المسائل والقانون الوطني، باعت
أما األمر الثاني فهو أن يكون . بصلب العالقات الخارجية للدولة التي تنفرد السلطة السياسية بتقديرها

وهناك عدد من الحقائق . القضاء مختصاً لكن السلطة السياسية تتدخل في بعض القضايا المعروضة عليه
  .ي هذا الموضوع يجب إثباتها وتسجيلهاف

الحقيقة األولى أن إسرائيل ترتكب بال جدال جرائم وصفتها هي نفسها بأنها جرائم إبادة في حق 
الفلسطينيين، والثابت أيضاً، بصرف النظر عن الموقف اإلسرائيلي، هو أن سياسة اإلبادة واالغتيال 

و حقوقاً كما تزعم إسرائيل ومعها الواليات المتحدة، الرسمية في إسرائيل هي جرائم وليست بطوالت أ
  .وأن القائمين بها مجرمون يستحقون المحاكمة والعقاب

 و "فتح"الحقيقة الثانية، هي أن االختالف داخل العالم العربي حول الصراع السياسي في فلسطين بين 
ني بقطع النظر عن شعب الفلسطي ال ينفي مطلقاً أن الذي يتعرض لهذه السياسة اإلجرامية هو ال"حماس"

ولذلك ال يجوز للدول العربية أن تقف صامتة إزاء هذه الجرائم، وال بد أن . ياسي الداخليانتمائه الس
تعلن إدانتها لها بكل ثقة، وأال يكون صمتها موافقة على الطروحات اإلسرائيلية الباطلة، والتي تقول بأن 

والصحيح أن . رهاب اإلسرائيلي هو رد على هذا اإلرهابالشعب الفلسطيني يمارس اإلرهاب وأن اإل
نقطة البداية هي االحتالل االستيطاني الذي يعتمد اإلبادة أسلوباً إلخالء األرض من سكانها، وأن مقاومة 
هذا االحتالل بكل السبل وإن بدت إرهابية هي حق مشروع في الدين والسياسة والمنطق، فال يجوز بعد 

  .ول العربية في المجاهرة بإدانة المواقف اإلسرائيلية وهذا أضعف اإليمانذلك أن تتردد الد
الحقيقة الثالثة هي أن إعالن اإلدانة العربية للسلوك اإلسرائيلي يجب أن يكون ترخيصاً للقضاء العربي 
بالنظر في هذه الجرائم، ألنها ببساطة جرائم ضد المجتمع الدولي من نوع جرائم إبادة وجرائم حرب 

وهي في ظني أقرب إلى الجرائم ضد اإلنسانية وفقاً للوصف القانوني الذي قدمته . جرائم ضد اإلنسانيةو
المادة الثامنة من نظام روما األساسي، ألنه قتل وتدمير بنية االقتالع والحلول محله، فالنية اإلجرامية 

  .Genocide إبادة أعلى بكثير من دافع االنتقام وهو بالتحديد ما يكيفها على أنها جرائم
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ومن الواضح أن الدول العربية تتعامل مع حقائق وليس مع تقديرات، وهذا يجب أن يعطيها الشجاعة في 
ويجب أال ننتظر من اآلخرين إنصافنا من دون . التصرف مهما كان اعتراض الواليات المتحدة أو غيرها

ر آالف المرات قبل أن تقوم بأي جريمة أن نبادر نحن بإنصاف أنفسنا، وإذا حدث هذا فإن اسرائيل ستفك
  .جديدة

الحقيقة الرابعة هي أنه وإن كانت الدعاوى التي تُرفع على المتهمين اإلسرائيليين في بعض الدول 
األوروبية ال تصل إلى غايتها المنطقية العتبارات سياسية، فإنه يكفي أن هذه الدعاوى تعلن أسماء 

ويجب أال نقلل من قيمة هذا العمل بل يجب أن تتبناه أيضاً . ينالمتهمين من المسؤولين اإلسرائيلي
صندوق العدل للفلسطينيين "المنظمات الحقوقية العربية، وأن ينشئ المستثمرون العرب صندوقاً يسمى 

وقد رأينا القضية التي رفعت على شارون في .  لإلنفاق على هذه القضايا الباهظة التكاليف"والعرب
ة صبرا وشاتيال، وكيف أنها حرمت شارون من زيارة بلجيكا، وأن الحكومة البلجيكية بلجيكا بسبب مذبح

  .لجأت إلى تعديل قانون اإلجراءات الجنائية حتى يتمتع المسؤولون في السلطة بالحصانة الجنائية
ؤولين  دولية بحق سبعة من المسنقول هذا لمناسبة اتجاه القضاء األسباني إلى إصدار مذكرات اعتقال

ت السرية بين الحكومتين الصهاينة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، واالتصاال
خصوصاً أن منظمات ولة دون مالحقتهم، إلسرائيلية للتوصل إلى اتفاق سـياسي للحيلانية وااألسبـ

لصهاينة، جزرة واحدة من سجل مجازر لهؤالء اية، وهي تتعلق بمبانية تتولى متابعة هذه القضحقوقية أس
 مواطناً أبرزهم الشهيد صالح ١٦ وراح ضحيتها ٢٠٠٢) يوليو(وقعت في حي الدرج في غزة في تموز 

تر رون وبن أليعازر وزير الدفاع حينذاك، وآفي دخمل الدعوى شا العام لكتائب القسام، وتششحادة القائد
 حين كان ٢٠٠٦في لبنان رائم س األركان ودان حلوتس المتهم بج، وبوغي يعلون رئي"الشباك"ئيس ر

بة فة إلى غيورا أيلند رئيس شعجزرة كان قائداً لسالح الجو، إضارئيساً لألركان، لكنه في هذه الم
يدعوت "حيفة هذا وفق ما أوردت صوغ قائد منطقة الجنوب، وفي القيادة العامة، ودورون ألمالعمليات 
مت دعاوى أيضاً في لندن ونيوزيلندا وأقي. ٢٠٠٨) أكتوبر( تشرين األول ٤ الصادرة في "أحرنوت

وفرنسا، ونأمل بأن تتسع موجة الدعاوى لتلقي الرعب في قلوب هؤالء الصهاينة، وال شك في أن 
  .الموقف العربي الذي أوصينا به سيشجع اآلخرين على مالحقة هؤالء المجرمين
فال تزال إسرائيل تتعقب . مالحقيقة الخامسة هي أننا يجب أال نيأس من تعقب المجرمين وأن نتعلم منه

النازيين الذين تجاوزت أعمارهم التسعين وتتسلمهم من الواليات المتحدة وفرنسا وغيرهما، وتقوم بنفسها 
 وكأن ١٩٦٢بتعقب هؤالء أو ترشد إليهم أو تتولى خطفهم ومحاكمتهم كما حدث في قضية ايخمان عام 

كوست الصهيوني أشد وطأة من الهولوكوست النازي، وإذا كان الهولو. العالم سلم إلسرائيل بهذا الحق
فيجب أن يكون للعالم العربي الحق في تعقب النازيين الصهاينة وأال يترك هذا التعقب لمنظمات فردية أو 

  .جهود شخصية
الحقيقة السادسة هي أن اسرائيل والمنظمات الصهيونية ترفع دعاوى ضد الفلسطينيين في المحاكم 

عمليات الفدائية التي تمت في اسرائيل سواء ضد الجيش أو غيره، والمعلوم أن القيادة األجنبية بسبب ال
الفلسطينية كانت أيضاً جزءاً من الدعاوى القضائية التي رفعتها المنظمات الصهيونية في الواليات 

يقوم الموقف الصهيوني على أساس قلب الحقائق، فعندهم الشعب اليهودي شعب مختار . المتحدة
صوم وصاحب الحق، ومن حقه أن يبيد الشعب الفلسطيني الذي اغتصب أرضه طوال آالف السنين، ومع

  .وهذا وهم ال يقبل به العالم، لذلك يجب كشفه وتعقب المجرمين الذين يدافعون عنه
خالصة القول إن توثيق الجرائم اإلسرائيلية وتعقب المجرمين أمام القضاء األجنبي هو مقدمة طبيعية 

ر لتعقبهم أمام القضاء الدولي والعربي، وأن المحاذير السياسية التي كانت تتوهمها الحكومات للتحضي
العربية وهي حماية الواليات المتحدة إلسرائيل بدأت تتزعزع سواء بالنسبة الى رؤيتنا مستقبل العالقات 

. ئيلية التي ال يمكن سترها اإلسرائيلية أو قدرة الواليات المتحدة على تغطية الجرائم اإلسرا- األميركية 
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لذلك يجب أن تتشجع الحكومات العربية ويتشجع قضاؤها على النظر في الجرائم الصهيونية كلها، فإذا 
  .كان الدهر يومين، يوم لك ويوم عليك فإن اليوم الذي جار علينا يكاد أن يولي

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

  :صورة .٥٧
  

  
  ين أثناء قطف الزيتونسيدة فلسطينية تتصدى إلعتداءات المستوطن

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج االماراتية 


