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 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
  بمرتبة وزير  يرفض منصب مستشارخيرواأل.. أنباء متضاربة حول إقالة الطيراوي .١

اللـواء توفيـق     أن    علـي الـصالح    ،لندن نقالً عن مراسلها في    ٢٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   كرت  ذ
وقـال  .  من منصبه  إقالته عن   أنباءكد ما تردد من      أ الطيراوي رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية،     

ـ   أليـة  رفـضه     الطيراوي وأكد. أيام ٣ قبل   إليه بلغ   اإلقالة، ان قرار    أمس" الشرق األوسط "الطيراوي ل
وعن خططه المستقبلية بعد مغادرة      .أمسالذي التقاه     يعرضها عليه الرئيس محمود عباس     أخرىمناصب  

منصبه الحالي قال الطيراوي انه ينوي التوجه نحو مواصلة التعليم فهو ينوي زيارة بريطانيا لتعلم اللغـة          
 ينوي التحضير لنيل شهادة الدكتوراه في        أشهر في تعلم اللغة العبرية كما      ٤ قضاء   أيضااالنجليزية ويريد   
 .العلوم السياسية

 حسابات قديمـة، واعتبـر      إلى المفاجئ   اإلقالةوارجع مصدر مطلع ومقرب من اللواء الطيراوي، سبب         
 لضغوط حركة حماس التي تطالـب       أذعنمازن  أبو   يعطي االنطباع وكأن     ألنه للغاية    سيئاً اإلقالةتوقيت  
وفي هذا السياق يشمل قرار     .  بنائها، بمن فيهم الطيراوي    إعادة إطار في   األمنية زةاألجه جميع قادة    بإقالة
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يلـول الماضـي بتهديـدات      أ / اللواء دياب العلي قائد األمن الوطني الذي خرج في سبتمبر          يضاًأ اإلقالة
 . حماس بقوة السالحأيديباسترداد قطاع غزة من 

ـ    األميركي األمني خطة قديمة للمنسق     إلىالطيراوي يعود    إقالةان قرار   " الشرق األوسط "وقال المصدر ل
 للرئاسة، بـوزارة     بما فيها جهاز المخابرات العامة التابع حالياً       األمنية األجهزةكيث دايتون تقضي بدمج     

ضاف المصدر الـذي طلـب      أو .الداخلية وذلك لتعزيز نفوذ حكومة سالم فياض حسب ما يقوله المصدر          
  قاطعـاً   خلت تقريبا، رفض رفضاً    أشهر ٩ إلىوي عند طرح الخطة التي تعود        الطيرا أنعدم ذكر اسمه    

 مؤتمر صـحافي    إلى في هذا السياق     وأشار.  حكومة فياض  أو تعليمات من وزارة الداخلية      أية يتلقى   أن
 يتبع جهـاز    أن فيه بضرورة    وأوصى  تقريباً أشهر ٣عقده وزير الداخلية اللواء عبد الرزاق اليحيى قبل         

وجراء رفض الطيراوي الذي يعتبر من القيادة التاريخية لجهاز المخـابرات           . رات وزارة الداخلية  المخاب
 . الراحل صالح خلف، طويت هذه الصفحةإشرافمنذ كان جهاز رصد منظمة التحرير الفلسطينية تحت 

ل  فتح هذا الملـف خـال      أعادت المصدر،   أكد الواليات المتحدة بغرض دعم حكومة فياض، كما         أنغير  
وترافقت الضغوط  . يلول الماضي أ /مازن لواشنطن ولقائه مع الرئيس بوش في سبتمبر       أبو  زيارة الرئيس   

، وانتهت بقـرار    عباس حسب المصدر، مع تحريض عال جدا من بعض الشخصيات المحيطة ب           األميركية
 يـصدر مرسـوماً    بقراره هذا ولم     مازن لم يبلغ الطيراوي شخصياً    أبو  وتابع المصدر القول ان      .اإلقالة
 جبر  إسماعيل اللواء   األمني، بل طلب من مستشاره      أخرى في ذلك كما جرت العادة في مناسبات         رئاسياً

 شفويا ويعرض عليه    اإلقالة خبر   إليه الطيراوي وان ينقل     إلى يذهب   أن،  أيامقبل ثالثة   ) إسماعيلالحاج  (
، طلب مـن الحـاج      كان حاضراً  الطيراوي حسب المصدر الذي      أنمنصب مستشار برتبة وزير، غير      

، ولكن االتصال بين الرجلين      يبلغه بذلك شخصياً   أن فعليه   إقالتهراد  أ إذا بقوله انه    عباس يبلغ   أن إسماعيل
 .لم يتم واتفق على لقائهما الليلة الماضية

مازن للتراجع عن قـرار     أبو   في حركة فتح حاولت من جانبها الضغط على          طرافاًأوحسب المصدر فان    
 وجود استياء عام في     إلىشار المصدر   أو . يصر عليها  عباسن هذه الجهود باءت بالفشل وان       أال  إ قالةاإل

مازن، الن مثل هـذا القـرار        بو فتح على هذه الخطوة التي كما زعم المصدر قد تثير مشاكل أل            أوساط
ـ                م كمـا قـال     يعتبر انتصارا لرئيس الوزراء سالم فياض الذي يعتبره البعض في فتح عدوا لـدودا له

 . لتوليه منصب رئيس الوزراءاألول منذ اليوم إضعافهاالمصدر، ويحاول 
 أمنيـة  مـصادر     أن  اشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٢/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  

 اثنـين مـن المـسؤولين       بإقالة عن قيام الرئيس عباس      أنباءما تردد من    " القدس العربي "رفيعة نفت لـ    
ن أ إلـى  كال المسؤولين ال يزاالن علـى رأس عملهمـا، مـشيرة       أن وأكدت الكبار في الضفة،     األمنيين

 الرئيس  أنوكانت تقارير صحافية ذكرت     ".  الفلسطيني األمن بلبلة داخل    إحداث" هدفه   اإلقالةتسريب خبر   
ـ  كال من اللواء دياب العلي، واللواء توفيق الطيراوي، واسـتبدلهما بمـسؤولين    أقالعباس    مـن  رينآخ

 جبر مستشار الرئيس العسكري ابلغ هذين المسؤولين بقرار         إسماعيل اللواء   أن، وذكرت   األمنيةالمؤسسة  
  ".جمد لبعض الوقت" القرار إن ليل االثنين، وعادت وقالت اإلقالة

 ما زلت على    أنا" "القدس العربي "وتعددت مصادر النفي الفلسطينية لصحة الرواية، وقال دياب العلي لـ           
 وضـع  وأتـابع  اآلن في مكتبي، أنا" "القدس العربي" معه أجرته، وقال لحظة االتصال الذي "أس عملي ر

  ".القوات الفلسطينية في الضفة الغربية
، ما ذكـر حـول      ىاليحيفي السياق ذاته، نفى مسؤول أمني رفيع في مكتب وزير الداخلية عبد الرزاق              

  ".عار عن الصحة "اإلعالمما نشر في بعض وسائل  إن" القدس العربي"وقال لـ . اإلقالةقرارات 
 إن الـرئيس    وان قال ين فلسطيني ي مسؤول  أن رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة  وجاء في   

في المؤسسة األمنية بسبب ما يتمتع به األخير من قوة          " أزمة"عباس أقال اللواء توفيق الطيراوي، ما أثار        
الطيراوي حاول فرض خليفته في قيادة الجهاز فعارضه عباس، ما تـسبب فـي              وأشاروا إلى أن     .ونفوذ
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 .أزمة أدت إلى تأجيل إعالن قرار اإلقالة رسمياً، وبالتالي إرجاء إعالن اسم الـرئيس الجديـد للجهـاز                 
  .ورفض مكتب الطيراوي التعقيب على الخبر

 مصادر   إلى أن  الوكاالتعن  و،  اهللارام   نقالً عن مراسلها في    ٢٢/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وأشارت  
وأوضـحت  . فلسطينية ذكرت أن الرئيس عباس جمد قرار إقالة اللواء توفيق الطيراوي إلى فترة محددة             

المصادر أن الطيراوي سينقل إلى منصب امني آخر في حال تنفيذ القرار خالل الفتـرة المقبلـة، نافيـة                   
ونفت المصادر بشدة أن يكـون      . رات الرئيس عباس  وجود أي معارضة من قبل الطيراوي أو العلي لقرا        

لقرار الرئيس أي اعتبارات تتعلق بالمصالحة مع حماس أو ضغوط مصرية، في إشارة إلى مـا نـشرته                  
  .بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية المقربة من حماس أمس

تبرت أن  اع  مصادر فلسطينية مطلعة    أن عبد القادر فارس  في غزة،    ٢٢/١٠/٢٠٠٨عكاظ  وذكر مراسل   
. إقالة الطيراوي والعلي، بأنه تمهيد للتغيير في األجهزة األمنية وبداية إيجابية للحوار المرتقب في القاهرة              

وحسب هذه المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها فقد قرر عباس تعيين نائب الطيراوي العميد سامح عبد                 
لذي كان يعمل مديرا لجهاز األمن الوقائي       المجيد مديرا جديدا لجهاز المخابرات، والعقيد يوسف عيسى ا        

بقطاع غزة نائباً له، كما قرر تعيين العقيد محمود النجار الذي كان يعمل مـديرا للمخـابرات للمنطقـة                   
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس عباس يدرس إمكانية        . الجنوبية في قطاع غزة مديرا عاما لهذا الجهاز       

  .ئي في جهاز واحددمج جهازي المخابرات واألمن الوقا
وكانت مصادر إسرائيلية قد أفادت بأن توترا كبيرا في رام اهللا حدث مساء أمس األول بعد إقالة الرئيس                  

 الطيراوي والعلي رفضا تنفيـذ      أنونقلت عن مصادر فلسطينية      .عباس للطيراوي والعلي بشكل مفاجئ    
ئيس خشية مـن تـدهور األوضـاع        أوامر عباس، وان حالة استنفار كبيرة أعلنت في أوساط حرس الر          

  .األمنية في الضفة الغربية خاصة حول المقاطعة التي تعتبر مقر الرئيس عباس
مدير مكتب الجزيرة في رام اهللا       أن   وكاالتوالنقالً عن مراسلها     ٢٢/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت   وجاء في   

، مـشيراً إلـى وجـود       وليد العمري قال إن الرئيس الفلسطيني وقع مرسوم إقالة الطيراوي مساء أمس           
 ٢١وأضـاف أن القـرار سيـصبح سـاري المفعـول بتـاريخ              . شائعات حول إقالة أو إعفاء آخرين     

 .تشرين الثاني المقبل، وحتى ذلك الوقت سيبقى الطيراوي على رأس عمله/نوفمبر
ربمـا  وجاء القرار وسط أنباء بأنه ربما تم بإيعاز من الجهات المصرية، وقال مدير مكتب الجزيرة إنه                 

  .يأتي في سياق إعادة بناء األجهزة األمنية
  
 قريع يتحدث عن أفكار جديدة بشأن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي .٢

قال رئيس فريق التفاوض الفلسطيني أحمد قريع الثالثاء في بـاريس إن الرئاسـة              : راديو سوا  -باريس  
وأوضـح  . نزاع في الشرق األوسط   الفرنسية لالتحاد األوروبي تشكل فرصة لطرح أفكار جديدة بشأن ال         

قريع اثر مقابلة مع وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير أنه يعتقد بأن الرئاسـة الفرنـسية لالتحـاد                  
وأضـاف إن لـدى     . األوروبي تشكل فرصة لتقديم أفكار جديدة تتعلق بالنزاع الفلـسطيني اإلسـرائيلي           

 . اح عن المزيد قبل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة جديدة لكن ليس بإمكانه اإلفصالفلسطينيين أفكاراً
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨موقع إيالف 

  
  "االرتهان للقرار األمريكي" بعدم هاتربط نجاحو.. الحكومة المقالة تناقش المقترحات المصرية .٣

أعلنت الحكومة المقالة أنها تسلمت ورقة المقترحات المصرية حول تحقيق المصالحة الوطنية            : ألفت حداد 
ال زالت قيد الدراسة والبحث الشامل، حيث أن هناك بعض البنود والقضايا التي وردت فيها بحاجة                " وأنها

جـاء ذلـك خـالل االجتمـاع         ".إلى المزيد من اإليضاحات والنقاشات والحوارات مع القيادة المصرية        
جاح الحـوار   وأكدت الحكومة حرصها وسعيها إلن      برئاسة إسماعيل هنية،   ]أمس[األسبوعي للحكومة اليوم  
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ـ     - الفلسطيني اإلجراءات التي تقوم بها أجهزة األمن في الضفة الغربيـة          " الفلسطيني معربة عن إدانتها ل
بحق المواطنين الفلسطينيين، واستمرار اعتقال العشرات بشكل يـومي ومتواصـل واقتحـام المنـازل               

ت أن نجاح المساعي المصرية     وبين". وتفتيشها، وتواصل عمليات التحريض عبر وسائل اإلعالم المختلفة       
وقف االرتهان للقرار األمريكي، ووضع حد لتغوالت األجهزة األمنيـة فـي            "والعربية للمصالحة يتطلب    

الضفة ضد المواطنين والتوقف عن وضع العراقيل السياسية أمـام الحـوار إذ أن الممارسـة الميدانيـة           
للقاءات الثنائية ال تنبي عـن نوايـا جـادة          والتصريحات السياسية في الضفة الغربية واستمرار رفض ا       

 ".للمصالحة
أن المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى جدية وخطيرة ووصلت إلى         "من جهة أخرى حذرت الحكومة من       

حد التهديد الحقيقي بهدمه والسيطرة عليه من قبل المستوطنين وغالة المتطرفين وتهويده وتحويلـه إلـى                
بعض الحركات والجماعات اإلسرائيلية مشددة على سعيها الدؤوب مـن          كنيس يهودي وفق ما تسعى إليه       

أجل إفشال وإجهاض هذه المخططات التخريبية، ودعا الدول العربية واإلسالمية إلى تحمـل مـسؤوليتها             
 ". تجاه القدس والمسجد األقصى المبارك وعدم تركه أمام االعتداءات واالنتهاكات والتدنيس المتكرر

 ٢١/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  حوار القاهرة المخرج الوحيد من األزمة الفلسطينية:  زكيعباس .٤

قال عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بعد مباحثات أجراها مع              : ماهر مقلد  -بيروت  
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة إنه أطلع السنيورة علي نتائج آخر اللقاءات المصرية مع الفـصائل                

طينية كافة والموقف الفلسطيني الذي سيتم التعامل علي أساسه في الحوار الشامل الذي سـيعقد فـي                 الفلس
 الخروج من األزمة الفلسطينية واالتفاق والمقاربة بـين         إلىالشهر المقبل في القاهرة والذي يشكل المعبر        

عادة إعمـار مخـيم نهـر       وقال لقد تم بحث آليات العمل واالستعدادات إل        .الفصائل كافة من خالل اللقاء    
 يوم  ، الشهر المقبل  ٢٩  والتي تحتاج الي اتصاالت عربية لتوفير المبالغ المطلوبة والتحضير ليوم          ،البارد

بعد ومع بداية العام      أمل أن نبدأ في ما     ى عل ،البدء بعملية جرف الركام بعدما تم تنظيم المخيم من األلغام         
 كما بحثنـا    ، الذي سيتواصل وبسرعة لتأمين أهل نهر البارد       بوضع حجر األساس للمربع األول في البناء      

 واتخاذ قرارات بشأن كل القـضايا الـشائكة السـيما           ،في قضايا تتعلق بأوضاع المخيمات بشكل كامل      
القضايا التي تتعلق بالتسهيالت للفلسطينيين والتنسيق والتكامل بين فلسطين ولبنان في الحركة الـسياسية              

 خصوصا بالنسبة لموقفنا من االحتالل اإلسرائيلي والقضايا التي تخص رفع مستوي            ،كافة التي نقوم بها   
  .التضامن علي مستوي الوطن العربي

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  "إسرائيل" ضد األمن التنفيذية لمنظمة التحرير تقرر تقديم شكوى لمجلس اللجنة .٥

 تقديم شكوى في مجلـس      أمسة التحرير الفلسطينية    قررت اللجنة التنفيذية لمنظم   : وليد عوض  -رام اهللا   
وطلبت اللجنة   . ومستوطنيها جراء اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين       "إسرائيل" ضد   األمن

 رئاسـة   إلـى  بشكوى عاجلة وحاسـمة      األمن المتحدة التقدم لمجلس     األممالتنفيذية من ممثل فلسطين في      
 اللجنة بحزم جرائم المستوطنين ضد المزارعين في مناطق مختلفة مـن            ودانت ."إسرائيل"المجلس ضد   

الضفة الغربية لتخريب موسم قطاف الزيتون وتعطيل الحياة االقتـصادية، والتـضييق علـى الزراعـة                
 .الفلسطينية بكل السبل

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  ة تنفيواألخير... باإلعداد النقالب عسكري في الضفة يتهم حماس المالكي .٦
اتهمت الحكومة الفلسطينية أمس حركة حماس باإلعداد النقالب عسكري في الضفة الغربية على             : رام اهللا 
 الناطق باسم الحكومة رياض المالكي للـصحافيين عقـب          اإلعالموقال وزير   . في غزة " انقالبها"غرار  

حماس النقالب عسكري   أدلة قاطعة تثبت تخطيط     "اجتماع مجلس الوزراء أمس إن أجهزة األمن ضبطت         
األجهزة ضبطت أقراصاً مدمجة تحتوي على تعليمات صريحة عـن كيفيـة            "وأضاف أن    ".ضد السلطة 

االستيالء على مقار الحكومة، كما ضبطت ألبسة للحرس الرئاسي، ولوحات سيارات حكومية، وأسـلحة،              
  ."ومتفجرات، وهو أمر يحمل داللة واحدة هي نية حماس االنقالب على السلطة

". السلطة تواصل اعتقال المئات من أنصار الحركة في الـضفة         "وقالت إن   . ونفت حماس هذه االتهامات   
هذه اإلدعاءات هدفها تبرير القمع الذي تتعرض له الحركة         "واعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن        

  ".في الضفة الغربية
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  مليون يورو٢٠االيطالية بقيمة  يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة فياض .٧

سالم فياض والقنصل االيطالي .  د]حكومة تسيير األعمال الفلسطينية[ وقع رئيس الوزراء:وفا–رام اهللا 
العام في القدس لوتشيانو بيزوتي ممثال عن الحكومة االيطالية أمس اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها الحكومة 

. وأشار د". بيغاس"، ضمن اآللية الفلسطينية األوروبية للدعم  مليون يورو٢٠االيطالية منحة بقيمة 
 أن هذه المنحة ستخصص للمساهمة في الشؤون االجتماعية والدعم إلىفياض خالل مؤتمر صحفي 

المنحة تعد جزءا مما تعهدت به الحكومة االيطالية في مؤتمر باريس للدول المانحة "وقال ان . االجتماعي
األونروا والقطاع الخاص، وبشكل  و ستوزع على التعليم، والصحة، ووكالة مليون يور٢٠٠بتقديم 

 المساعدات التي وصلت للسلطة مع نهاية إجمالي أن إلى، مشيرا "أساسي لدعم موازنة السلطة الوطنية
 . مليون دوالر٤١٢ بلغت مليارا و٢٠٠٨أيلول لعام 

 ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  بأال يتركوا الشعب الفلسطيني عربنطالب ال:  عند الحصالقدومي .٨

، رئيس الدائرة السياسية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية          أمساستقبل الرئيس السابق سليم الحص، مساء       
 تسلـسل المفاوضـات واألوضـاع       أجواءوضعنا الرئيس في    : وقال القدومي  .فاروق القدومي في دارته   

 أي مع هذه القضية، ولم يحصل هنـاك         "إسرائيل"و ةاألميركيالفلسطينية، وكيف تتعامل الواليات المتحدة      
تقدم في المسار السلمي، وأصبحت القضية كأنها قضية محلية ال سياسية كبرى بين الـشعب الفلـسطيني                 

 تقوم بجهود متواصلة، لـيس فقـط   أنطلبنا من الجامعة العربية : أضاف. أرضناوهذه القوى التي تحتل   
فلسطينية وحماس في غزة، بل لالسـتعداد لعقـد مجلـس وطنـي             من اجل حل الخالفات بين السلطة ال      

نطالب العرب بأال يتركوا الشعب الفلسطيني لوحـده، ويمارسـوا          : وختم .فلسطيني في الجامعة العربية   
  .الضغط بكل ما لديهم من إمكانات

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨المستقبل 
  
  حدة في لبنانزكي يبحث أوضاع المخيمات مع المنسق الخاص لألمين العام لألمم المت .٩

استقبل ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي المنـسق الخـاص                
لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز في حـضور عـضوي القيـادة للجبهتـين الـشعبية                   

حرير في لبنان اللـواء كمـال        سر فصائل منظمة الت    وأمينوالديمقراطية مروان عبد العال وعلي فيصل       
 فـي المخيمـات      فـي لبنـان وخـصوصاً      األوضاع اللقاء تناول    أنفاد بيان لممثلية المنظمة     أو .ناجي
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 علـى   وأطلعـه .  هذه المخيمات ليست مالذا للخارجين عن القـانون        أن زكي لويليامز    وأكد. الفلسطينية
وحـض زكـي     .ضع األمني في المخيمـات    الجهود المبذولة من قبل كل الفصائل الفلسطينية لتمتين الو        

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان لكي يعيشوا بكرامـة         أوضاع لتحسين   واإلقليميالمجتمع الدولي والمحلي    
وثمن مواقف الرئيس اللبناني ميشال سليمان في مـا         .  اعمار مخيم نهر البارد    إعادةمشددا على ضرورة    

  .نيين في لبنانيتعلق بقضية نهر البارد والالجئين الفلسطي
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨المستقبل 

  
   متوازنة وتشكل أساساً صالحاً للحوار مسودة الحوار: الفصائل .١٠

في حوار القاهرة عضو اللجنة المركزية الدكتور نبيل " فتح"أكد رئيس وفد :  جيهان الحسيني-القاهرة 
، مشيراً "ؤولين المصريينمحصلة لما تمت مناقشته في الحوارات الثنائية مع المس"شعث أن المسودة هي 

". ال مالحظات لدينا عليها، فهي قريبة جداً لما تناولناه ولموقفنا الذي طرحناه مع المصريين"إلى أن 
  ".الورقة منطلق جيد جداً للحوار الشامل الذي سيتم من خالله تخطي أي مشكلة إجرائية"واعتبر أن هذه 

ألننا ال نريد أن تستثني "س يسبق الحوار الشامل رفضت إجراء حوار ثنائي مع حما" فتح"وأوضح أن 
أي فصيل أو نستبعد قوى، وال نريد المحاصصة مع حماس وحدها، بل نريد التوصل إلى اتفاق وطني 

أي قضية خالفية يمكن حلها من خالل آليات الحوار واللجان "وأشار إلى أن ". شامل ينهي حال االنقسام
ال يوجد لدينا أي خط أحمر على أي لقاء يمكن أن : "وقال. ط حمراءونفى وجود خطو". التي ستنبثق عنه

  ".يجري في إطار الحوار الشامل
دونا مالحظاتنا التي "النيابية عضو وفد الحركة في الحوار عزام األحمد قال إننا " فتح"لكن رئيس كتلة 

أن تلتزم حكومة التوافق تريد أن تؤكد ضرورة "، الفتاً إلى أن الحركة "يفترض أن تصل إلى المصريين
الوطني التي سيتم تشكيلها بقرارات منظمة التحرير، وأن تكون مرجعية المسار السياسي البندين الرابع 

لكنه ". المفاوضات منوطة بمنظمة التحرير وبالرئيس"اللذين يؤكدان أن " والسابع من وثيقة الوفاق الوطني
  ".حاً لالتفاقأساساً صال"أشاد بالمسودة المصرية واعتبرها 

المسودة "إن " الحياة"عبدالرحيم ملوح لـ " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وقال مساعد األمين العام لـ 
: وعن مالحظات الجبهة، قال". متوازنة تأخذ كل القضايا بعين االعتبار وتشكل أساساً صالحاً للحوار

ي االنتخابات وأن االلتزام باالستمرار في التهدئة نريد تأكيد أن مبدأ التمثيل النسبي الكامل هو األساس ف"
حق المقاومة مشروع طالما هناك احتالل وغير "، وأن "يتطلب إعادة تقويم الوضع ازاء التجربة السابقة

  ".محصور باألجهزة االمنية وأن تكون مرجعية المقاومة هي وثيقة الوفاق الوطني
باألجهزة األمنية، ونشدد على ضرورة مراجعة نحن ال نريد تقنين المقاومة وربطها : "وأضاف

الجبهة ليست ضد مبدأ "، الفتاً إلى أن "المفاوضات الجارية مع الجانب اإلسرائيلي مع مختلف األطراف
  ".وسنسلم مالحظاتنا على المسودة خالل اسبوع كما طُلب منا... المفاوضات

ما جاء في المسودة "إن " الحياة"مد يوسف لـ من جانبه، قال المستشار السياسي لحكومة حماس المقالة أح
ضرورة معالجة أي ثغرات قد "ودعا إلى ". المصرية هو إطار مبادئ، والتفاصيل ستتم مناقشتها الحقاً
".  ضمانات كافية لحماية االتفاق"، مطالباً بـ "تسبب فشل حكومة الوفاق الوطني كما جرى في اتفاق مكة

ل البنود المطروحة، بما فيها إعادة هيكلة األجهزة األمنية نريد وضع سقف زمني لك: "وأضاف
وأشاد بالوساطة ". هذه مسودة نقبلها كإطار عام ونثمنها... واإلشراف الفني، سواء العربي أو المصري

لديها تطمينات اميركية ودولية بأن "، الفتا إلى أن القاهرة "ونزاهتها في التعاطي في األطراف"المصرية 
  ". سيتم قبولهاهذه الورقة

ال يمكن : "وقال". أمر مهم للغاية"واعتبر الحديث عن إصالح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها 
ضرورة إعادة النظر في كثير من "، داعياً إلى "التسليم بقرارات المنظمة قبل التأكد من إصالحها
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ستحقاقات االتفاقات التي وقعتها ولم تحترم إسرائيل لم تلتزم بكثير من ا"واستنكر أن تكون ". االتفاقات
  ".تعهداتها ثم نطالب نحن بااللتزام بها

حكومة التوافق الوطني المقبلة لها مهام محددة "واعتبر أن ". خلالً ال يجوز التسليم به"ورأى في ذلك 
لك فإن ، مستبعداً أن يحدث أي تحرك سياسي ملموس خالل الفترة الحالية، لذ"وهي اإلصالح الداخلي

ورأب الصدع وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل أهم بكثير من ... التفاوض سيعاد النظر فيه كأولوية"
  ".أي قضايا أخرى

مصر لن تسمح بإفشال المبادرة ولن تقبل بإضاعة الجهود التي بذلتها، بل "وأعرب عن اعتقاده بأن 
". فشل الحوار سيتسبب بكارثة على الجميع"أن ، محذراً من "ستوفر كل الضمانات الالزمة لنجاح الحوار

ال يوجد بديل سوى المصالحة، وإال فإن الوضع سيكون كارثياً على الجميع فلسطينياً "ولفت إلى أنه 
  ".وعربياً

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   ال ترفض المسودة المصرية وتطلب تعديالت وضمانات لتنفيذ االتّفاقحماس .١١

المشروع "رجحت أن تقدم ردها على مسودة  حركة حماس أن زةغ من ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة ذكرت 
الذي يمثل خريطة طريق مصرية لحل األزمة الداخلية، قبل جولة الحوار الشامل " الوطني الفلسطيني

التي ستعقد في القاهرة في التاسع من الشهر المقبل، بعد تصريحات للقيادي في الحركة أسامة المزيني 
  ".على بعض البنودتحفظات "تحدث فيها عن 

مسودة الرؤية المصرية التي تسلمتها الحركة فيها "وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم أمس إن 
عناصر إيجابية، ونحن في حماس لن نرفضها وسنوافق عليها مع بعض التعديالت على بعض النقاط 

  ".الواردة فيها، واالستفسار عن نقاط أخرى من قبل القيادة المصرية
البد من توفير ضمانات لتنفيذ ما يتم التوافق عليه، ونأمل في أن يكلل هذا الجهد "شدد على أنه لكنه 

بالنجاح للوصول إلى اتفاق يحفظ الثوابت والدم الفلسطيني ويوحد شعبنا في مواجهة المحتل وكل 
  ".التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية

قة أدلى بها المزيني أعلن فيها تحفظ حماس على عدد وجاءت تصريحات برهوم تخفيفاً لتصريحات ساب
  .من بنود المسودة التي وزعتها مصر على الفصائل الفلسطينية قبل يومين، تمهيداً إلطالق الحوار الشامل

 الـدكتور أسـامة      أن   أشرف الهـور  ،  غزة عن مراسلها من   ٢٢/١٠/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت
، الفتاً إلى أن الترحيـب جـاء        'لسطينيون يرحبون بالورقة المصرية   الف ': قال المزيني القيادي في حماس   

  .'هدفها إنهاء االنقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة'كون أن الورقة 
أي وطني فلسطيني ال يملك إال أن يرحب بهذه الورقة لتكون أرضية جيدة يلتقي عليها               'وأكد المزيني ان    

  .' الفلسطينيينجميع الفرقاء
نحن في حركة حماس درسنا بجدية هذه الورقة وسوف نجهز الردود الرسـمية عليهـا ونبلغهـا                 'وتابع  

لحركتي فـتح   ' تلبي الحد األدنى من المطالب    '، مشيرا الى ان هذه الورقة وإن كانت         'إلخواننا المصريين 
مصرية من أجل التوصل إلـى حـل   سيتم اجراء حوار مبني على هذه الورقة ال    'وحماس، مشيراً الى انه     

  .'وسط وجمع وجهات النظر ليكتب لهذه الورقة النجاح
أكد   القيادي في حركة حماس محمود الزهاروعن وكاالت أن، ٢٢/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت ونشر موقع 

لدى وصوله إلى القاهرة مساء الثالثاء قادماً من دمشق على رأس وفد من حماس الداخل، أن الحركة 
طرح كافة القضايا على طاولة "ا في وسعها إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني وذلك من خالل ستبذل م

  ".الحوار ومعالجتها كرزمة واحدة دون تنفيذ بند وترك بنود أخرى
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لديها مالحظات خاصة حول موضوع تفويض منظمة التحرير بمواصلة "وكشف الزهار أن حماس 
 . مع إسرائيل" مفاوضات التسوية

دد القيادي في الحركة صالح البردويل في تصريح صحفي مكتوب أمس الثالثاء رفض حماس كما ج
اقتراح تشكيل حكومة فلسطينية من مستقلين ضمن الحلول المطروحة إلنهاء االقتسام الداخلي، مؤكداً أن 

 ". حكومة تقود مشروعا وطنيا تحرريا ال حكومة تكنوقراط"الحركة تريد 
  
   فتح إفشال الحوار عبر اغتياالت في غزة ومالحقات بالضفة تحذر من محاولةحماس .١٢

الواضح بالفعل أن ": "قدس برس"صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية لوكالة . قال د: غزة
حمى الرغبة في إفشال أي اتفاق تصاعدت بعد إعالن أن هناك توافقا ما بين حركة حماس والقاهرة على 

 الفلسطيني في نفس اللحظة رأينا كيف أنهم في -  أن يقوم عليها الحوار الفلسطينيالمبادئ التي يجب
الضفة الغربية هناك كان نوع من أنواع الجنون في مالحقة المقاومة في ضبط المقاومين من خالل 
التعاون األمني مع االحتالل من اجل اكتشاف أنفاق واعتقال مجاهدين كانت هناك حمى واضحة لدى 

  ". ألمن في الضفة الغربيةأجهزة ا
اليوم وعقب اإلعالن عن مسودة االتفاق التي أعلنت حماس أنها بشكل عام تقبلها، أيضا جن : "وأضاف

، مشيرا إلى "جنون هذا الفريق الخياني وأراد أن يحدث حادثة كبيرة باغتيال قائد قسامي دوخ االحتالل
لن يهدا لحماس بال إال عندما تالحق القتلة وكل انه لو نجحت هذه المحالة ستكون ردت الفعل كبيرة و

  .من تعاون معهم
إن ردت الفعل على عملية االغتيال لو تمت ستكون كبيرة ومن ثم يفشل الحوار، مشيرا إلى أن : "وتابع

مرتبط ارتباط كبير مع العدو "الذي قال انه " التيار الخياني"الرغبة المحمومة في إفشال الحوار لدى هذا 
  ."ني وال يريد الخير للشعب الفلسطينيالصهيو

 ٢١/١٠/٢٠٠٨قدس برس
  
   جنوب قطاع غزة محاولة الغتيال قيادي في كتائب القسامإحباط .١٣

أمس أنها أحبطت محاولة الغتيال أحد قادتها أمجد أبو النجا بتفجير عبوة  ،"كتائب القسام"أعلنت : غزة
الطابور " من يقفون وراء المحاولة بأنهم من ووصفت. ناسفة في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة

  ".الخامس
قبيل فجر الثلثاء أقدم مجرمون من الطابور الخامس على "في بيان صحافي أمس أنه " القسام"وقالت 

وضع عبوة ناسفة أمام منزل القائد في كتائب القسام أمجد أبو النجا في منطقة معن شرق خان يونس، مع 
منزل ومحيطه، ولدى خروج المجاهدين المرابطين لمالحقة المجرمين واصلوا إطالق النار في اتجاه ال

إحباط مخطط المجرمين باكتشاف العبوة الناسفة "وأشارت إلى  ".إطالق النار قبل أن يفروا من المنطقة
وتمكنت وحدة الهندسة ... التي كانت مرتبطة بجهاز هاتف جوال وتم وضعها أمام منزل القيادي أبو النجا

  ".  الشرطة الفلسطينية من تفكيكهافي
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   بيريز يخطط لمشروع توسعي يهدف الحتواء الدول العربية: برهوم .١٤

اعتبر فوزي برهوم، الناطق باسـم حركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس، أن         : أحمد أبو كميل   - غزة
لدول العربية وعـدم إجـراء      تصريحات الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بشأن ضرورة التفاوض مع ا         

لقاءات ثنائية مع الفلسطينيين أو السوريين، تمثل محاولة الحتواء الـدول العربيـة وتطويعهـا لخدمـة                 
  .االحتالل
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ـ       إنه من الواضح أن بيريز يريد أن يدخل للدول العربيـة           ": " فلسطين"وقال برهوم في تصريح أدلى به ل
، )إسـرائيل (ربية ترفض التطبيع مع االحتالل والتعامل مـع         بمدخل جديد، ألن هناك عدداً من الدول الع       

بيريز يريد مشهداً عربياً جامعاً ليصل إلى مبتغى الدولة اليهودية التي تريد االعتراف الكبير من الـدول                 
  ".المشروع الصهيوني الخطير والجديد"، واصفاً تلك التصريحات بـ"العربية وبناء عالقات واسعة معها

ال تعبر عن حالة من اليأس بقدر ما تعبر عن حالة من التوسع الـصهيوني               "التصريحات  وذكر بأن هذه    
من خالل إنشاء خطوط متعددة مع الدول العربية لتوسيع المشروع الـصهيوني علـى حـساب الـدول                  

  . "والشعوب العربية
 ٢٢/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  القاهرة فسنذهب الى المجهولباذا فشل الحوار : ليلى خالد .١٥

قالت ليلى خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين،  : الناصرة ـ زهير اندراوس 
ان الجبهة كانت وما زالت متمسكة بمبدأ       ' القدس العربي 'امس الثالثاء في حديث خاص ادلت به لصحيفة         

سام التي تعيشها الـساحة     الحوار الشامل لحل الخالفات داخل الساحة الفلسطينية، مشيرة الى ان حالة االنق           
الفلسطينية اليوم عادت بالضرر الكبير على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته الوطنية وعلـى قوتـه فـي     

  .ممانعة العدو الصهيوني
القواسم المشتركة بغض النظر عن الخالفـات       وفي معرض ردها على سؤال اكدت ان هناك الكثير من           

ال نأمل ان يفشل الحوار الفلسطيني الـشامل فـي   : العميقة الموجودة بين الطرفين، حماس وفتح، وتابعت  
القاهرة، النّه في حال فشله يعني ذلك اننّا سنذهب الى المجهول، قناعتي بعد كافة الحوارات والمبادرات                

ستكون مجتمعة في مصر برعاية مصرية، من اجل الوصول الـى هـذا             التي جرت، االن كافة الفصائل      
  . االتفاق

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  المخيمات ليست ملجأ للفارين من العدالة:  العينينأبو .١٦

اعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين الذي كان يتحدث من مقر إقامته في مخيم                  : صور
هناك عدة مخابرات دولية تعمل على أرضه، وهي تتربص         : وقال.  محصناً أمنياً  الرشيدية، أن لبنان ليس   

  .به الشر لحسابات سياسية دولية وإقليمية
، يعتقـد   "تكفيري"ولفت أبو العينين الى السعي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، لتفويت الفرصة على أي               

دد على أن المخيمات الفلـسطينية لـن تكـون          وش. أنه يستطيع أن يتخذ من هذا المخيم مالذاً وحماية له         
خنجراً في خاصرة االستقرار واألمن اللبناني، ولن نتهرب من مسؤولياتنا، سواء أمام اشقائنا في لبنان أو                

  .أمام شعبنا الفلسطيني
هناك استحالة بأن يستطيع أحد من الفارين مـن         : قال. ووصف أبو العينين مخيمات جنوب لبنان باآلمنة      

دالة أن يحتمي أو يتخفى في أي منها العتبارات متنوعة، لـيس أقلهـا االعتبـارات الـسياسية                  وجه الع 
أما في عين الحلوة، فهناك كم سكاني وتركيبة ديمغرافية تبقي حالة القلق والحـذر              . والسلوكية والمناقبية 

  . واليقظة واجبة كي ال تتكرر تجربة البارد
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨المستقبل 

  
   منذ اكثر من شهرمن غزة يطلقصاروخ أول  .١٧

سقط صاروخ اطلقه مقاومون فلسطينيون من قطاع غزة علـى جنـوب فلـسطين المحتلـة                : )ب.ف.ا(
وأوضحت شرطة االحتالل ان الصاروخ اطلق من القطاع وسقط في حقل جنوب مدينـة               ).الثالثاء(أمس
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ذ أكثر من شهر بعـد      وهذا الصاروخ هو االول الذي يطلق من غزة من         .عسقالن، ولم يسفر عن اضرار    
 .وحماس برعايـة مـصرية    " الكيان الصهيوني "حزيران الماضي بين    / يونيو ١٩اتفاق التهدئة المبرم في     
  . إيهود باراك أوامر باغالق المعابر مع قطاع غزة اإلسرائيليوأصدر وزير الحرب

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   عربية–مفاوضات إسرائيلية يريز يعرض على مبارك خطة لب " الكويتيةالجريدة" .١٨

ـ       -القاهرة   ، أن القاهرة تدرس اقتراحـاً إسـرائيلياً        "الجريدة"كشف دبلوماسي مصري رفيع المستوى ل
 . بإطالق مفاوضات جماعية بين العالم العربي وإسرائيل

ولفت المصدر إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك سيستمع من الرئيس اإلسرائيلي شـمعون بيريـز                
 لقائهما غداً في شرم الشيخ، إلى تفاصيل الخطة اإلسرائيلية، ولكنه لن يعلن الرد المـصري علـى                  خالل
 . الفور

وأوضح المصدر أن بيريز يحمل معه تصوراً يقوم على التوصل إلى اتفاق سالم شـامل بـين العـرب                   
سـاس اقتـراح     علـى أ   ٢٠٠٢وإسرائيل وفق مبادرة السالم التي تبنتها القمة العربية في بيروت عـام             

سعودي، والتي تدعو إلى إقامة عالقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل أن تعيد األخيرة كـل                 
 . ١٩٦٧األراضي التي احتلتها في عام 

وأشار الدبلوماسي المصري الى أن القاهرة تلقت إشارات عن التصور اإلسـرائيلي الجديـد، وتابعـت                
اإلسـرائيلي إيهـود    " العمل" هذا األسبوع، وكذلك عن زعيم حزب        التصريحات التي صدرت عن بيريز    

تسيبي ليفني، التي تشير كلهـا إلـى        " كاديما"باراك، ورئيسة الحكومة اإلسرائيلية المكلفة وزعيمة حزب        
 .  عربية-وجود خطة إلطالق مفاوضات جماعية إسرائيلية
لفعل مع عواصم عربية أخرى لـنفس       اتصاالت جرت با  "وكشف المصدر أن القاهرة لديها معلومات عن        

 ".الغرض
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  المتدينين المتطرفين لقيادات الجيش" غزو" من إسرائيليقلق  .١٩

أعربت مصادر في الجيش االسرائيلي والحلبة السياسية عن مخاوفها وقلقها من جراء التزايد  :تل أبيب
وقالت . ى الوحدات القتالية المختارة، الضباط في الجيشالكبير لعدد اليهود المتطرفين المتقدمين ال

، التي أوردت النبأ، انه رغم هذا القلق فإن أحدا في قيادة الجيش أو الحكومة "يديعوت أحرونوت"صحيفة 
 ال يجرؤ على التحقيق في هذه الظاهرة وأبعادها، 

م يتولون مهمة الحفاظ على الدين يذكر ان المتدينين يمتنعون عن الخدمة العسكرية في الجيش بدعوى انه
لكن هناك مجموعة منهم تؤمن بالصهيونية كحركة قومية مكملة للدين باعتبار انها ترمي . اليهودي حيا

الى تنفيذ الوعد اإللهي في العودة الى أرض اسرائيل ويعتبرون الجيش االسرائيلي أداة ال تقل أهمية عن 
  . التوراة في تحقيق هذا الوعد

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨وسط الشرق األ
  
  من يرفع رأسه سنقطعه:  عكا في خطاب تحريضيبلديةرئيس  .٢٠

بعد أيام من عودة الهدوء إلى مدينة عكا، اختار رئيس بلديتها، شمعون : حسن عبد الحليم
، "األعداء والحاقدين"، أن يخرج بتصريحات تحريضية، واضعا عرب عكا في خانة )كاديما(النكري

، أمام "هم"و" نحن"وقال، في كلمة تميزت بخطاب الـ.  على رفع رأسهمهددا بقطع رأس من يجرؤ
 ". عكا ستبقى لنا إلى أبد اآلبدين"جمهور ألهبه بكلمته ووقف له مشجعا ومصفقا، إن 
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في عكا، مساء " كاف حاييم"في كنيس " طوفان التوراة"وقال النكري في كلمته التي ألقاها في طقوس 
هناك أناس .  لنا إلى أبد اآلبدين، لن نسمح ألحد أن يمس هذه المدينةعكا كانت لنا، وستبقى: "أمس

". سنحافظ على المدينة ألنها غالية علينا وعلى شعب إسرائيل. يريدون تخريبها، ولكن نحن لن نسمح لهم
وتابع النكري كلمته، ". عكا ستواصل السير إلى األمام رغما عن أنف أعدائنا وحاقدينا: "وأضاف قائال

لقد مر شعب إسرائيل بظروف أصعب بألف مرة، ال أحد يرفع رأسه : "تشجيع وتصفيق الجمهوروسط 
 ". علينا، ومن يفعل سنعرف كيف نقطعه

أحداث يوم "وقال إن . ، تعهد في كلمته باالستمرار في تهويد عكا)شاس(عضو الكنيست دافيد أزوالي
 ". الغفران عززت المدينة، وعمقتها في الوعي

 ٢٢/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 حنا يقوم بزيارة تضامنية إلى المسجد األقصىعطا اهللا المطران  .٢١

قام المطران عطا اهللا حنا، أمس، بزيارة تضامنية الى الـمسجد األقصى، حيث أكـد تضامن : القدس
الكنيسة ومسيحيي األراضي المقدسة مع إخوانهم المسلمين فيما يتعرض له المسجد األقصى من محاوالت 

  .لالستهداف
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  خطر مراحلها التاريخيةأن القدس تعيش أ يحذر من الشرقبيت  .٢٢

خطر مراحلها التاريخية في أن مدينة القدس تعيش أحذر بيت الشرق امس من :  وليد عوض- رام اهللا 
السرائيلية معتبرا ان تكرار االعتداءات ا. ظل االصرار االسرائيلي على استهداف عروبتها واسالميتها

ضد المقدسيين واالجراءات االسرائيلية الهادفة الى السيطرة على المدينة، تعني امرا واحدا وهو طرد 
، من خالل "الحوض المقدس"المواطنين من مدينتهم، وتكريس السيطرة االسرائيلية على ما يطلق عليه 
راضي وبناء المستوطنات، العديد من السياسات التي تنفذ على ارض الواقع، بدءا من مصادرة اال

واالستيالء على البيوت والعقارات، وهدم منازل الفلسطينيين، والحفريات واالنفاق في منطقة الحرم 
تكريس المدينة عاصمة  وذلك من أجل .القدسي الشريف وداخل البلدة القديمة، واقامة الجدار الفاصل

  ".سرائيلإ"ـابدية ل
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   اعتداءات المستوطنين خالل قطف الزيتون تهدف لضرب االقتصاد الفلسطيني:الخضري .٢٣

ن أ ، امس غزةاكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار:  اشرف الهور- غزة 
اعتداءات المستوطنين على ممتلكات واراضي المواطنين في الضفة الغربية، تهدف لضرب االقتصاد 

ودعا الى ضرورة تفعيل الجهد الفلسطيني والعربي واالسالمي  .وتهم ورزقهمومالحقة الفلسطينيين في ق
طالب  كما ."لضمان امن المواطنين الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم"والدولي في وجه هذه االعتداءات 

  .وسائل االعالم بتسليط الضوء على هذه االعتداءات التي تزيد يوما بعد يوم
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   مريضاً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح٣٠ معتمراً و٥٠عودة  .٢٤

 قالت مصادر في معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني إن السلطات المصرية :القاهرة
 مريضاً كانوا يتلقون العالج ٣٠ معتمراً فلسطينياً بالعودة إلى قطاع غزة، إضافة إلى ٥٠سمحت لنحو 

ثلوا للشفاء، فيما ال تزال األزمة التي يعانيها مئات من الفلسطينيين العالقين في المستشفيات المصرية وتما
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بمدينة العريش قائمة حيث يطالبون مصر بفتح المعبر لتمكينهم من العودة إلى القطاع، ويعاني هؤالء من 
  .مخاطر نفاد أموالهم بعد أن أقاموا لعدة أسابيع في فنادق مدينة العريش

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تمديد إضراب موظفي قطاع غزة حتى نهاية العامتقررالنقابات  .٢٥

أعلن االتحاد العام للمعلمين، واتحاد المهن الصحية، ونقابة العاملين في :  سائد أبو فرحة- رام اهللا 
، وتحديدا في قطاعي التعليم والصحة، حتى  غزةالوظيفة العمومية، أمس، تمديد فترة اإلضراب في قطاع

  .مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن باءت كافة المحاوالت للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المقالة بالفشل
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
    غزة  والدة األجنة المشوهين في شرق قطاعزيادةرصد  .٢٦

جنة كشفت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان أن نساء فلسطينيات وضعن أخيراً أ:  فتحي صباح- غزة 
 مخلفات نووية في مناطق تقع "إسرائيل"مشوهين، معربة عن اعتقادها بأن السبب يعود الحتمال دفن 

، الفتاً حول ذلكمدير المؤسسة خليل أبو شمالة بإجراء تحقيق دولي  وطالب .جنوب شرقي قطاع غزة
ف المواطنين مخاو"ولفت الى أن  .الى أن المؤسسة ستصدر في وقت الحق ورقة موقف في هذه القضية

تزايدت عندما كشفت حاالت تشوه ) جنوب القطاع(وشكوكهم في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس 
لدى األجنة في بطون أمهاتهم، بينها حالتان، األولى لسيدة أكد أطباء أنها تحمل جنيناً بنصف رأس، 

طباء أيضاً أن لديه تشوهات مرجحين وفاة الجنين فور والدته، والثانية ألخرى تنتظر وضع جنين أكد األ
 فقط من النفايات السامة للمصانع اإلسرائيلية تصل %٤٨ المؤسسة أن  إلى ذلك فقد أفادت."في الرأس

منها لم تُعرف أماكن دفنه، حسب عدد من الدراسات العلمية % ٥٢إلى مناطق الدفن الرسمية، وأن 
  .الشك بأنها دفنت في أراضي الضفة والقطاعوالبحوث التي أجراها مختصون في حماية البيئة، ما يثير 

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   شهيدا٢٥٤ًارتفاع عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إلى  .٢٧

 اعلنت مصادر طبية أمس عن ارتفاع عدد الضحايا من المرضى جراء الحصار اإلسرائيلي : وفا-غزة
  . مواطنا٢٥٤الجائر المضروب على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة عشر شهرا إلى 

 ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   ألف معوق في محافظات قطاع غزة٧٠: تقرير .٢٨

أوضح تقرير صادر عن اإلغاثة الطبية، امس، أن عدد المعوقين في محافظات :  ميسرة شعبان-غزة 
 حسب اإلحصائيات التقريبية %٤,٥ ألف معوق، وأن نسبة اإلعاقة بلغت ٧٠قطاع غزة زاد عن 

في محافظة شمال قطاع غزة، من % ٢أشار التقرير إلى أن نسبة اإلعاقة بلغت فيما . يللمؤسسات التأه
  . ألف نسمة، حسب إحصائية وكالة الغوث ودائرة اإلحصاء المركزية٢٥٠إجمالي السكان العام البالغ 

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨المستقبل 
  
   يتقدمان مصادر األخبار لدى الفلسطينيينوموقعهاالجزيرة  .٢٩

احتلت قناة الجزيرة اإلخبارية الفضائية وموقعها اإللكتروني مكانة متقدمة من : الرجوبعوض  - الخليل 
استطالع للرأي نفذه مركز القدس لإلعالم بحسب حيث المتابعة لدى الجمهور الفلسطيني، إذ حازت 

أظهرت في حين . من المستطلعين% ٥٤,٢ على مشاهدة واالتصال بمدينة رام اهللا في الضفة الغربية
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أنهم ال % ٤٣,٧نتائج ضعفا في اإلقبال على قراءة الصحف ومتابعة وسائل اإلعالم المحلية، حيث أكد لا
  .يقرؤون الجريدة

 ٢١/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
      محاولة اغتيال رئيس الموساد على أراضيه ينفياألردن  .٣٠

عرض لها رئيس جهاز نفى األردن بشدة األنباء التي تحدثت عن محاولة اغتيال ت : محمد النجار-عمان
الموساد اإلسرائيلي مائير دوغان في عمان أول أمس، إال أن نوعا من البلبلة ساد األوساط السياسية 

ووصف وزير  .واإلعالمية األردنية ال سيما مع عدم نفي قيام رئيس الموساد اإلسرائيلي بزيارة للمملكة
  ".كذب وافتراء وتلفيق"نه الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال ناصر جودة هذا الخبر بأ

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  مصر تقلّل من تأثير تحفّظات حماس وتؤكد وجود توافق عام على مسودة الحوار .٣١

أكدت مصادر مصرية مطلعة، أن هناك توافقاً عاماً بين الفصائل الفلسطينية :  جيهان الحسيني- القاهرة 
وقلّلت من . اً لحوار شامل تستضيفه الشهر المقبلعلى مسودة المصالحة التي عرضتها القاهرة تمهيد

وأشارت إلى . تأثير تحفظات حماس عن بنود في المسودة، معتبرة أن هناك فرصة كبيرة لنجاح الحوار
وقالت إن الدعوة إلى الحوار ستوجه إلى كل . استعدادها للبحث في إمكان إجراء تعديالت على المشروع

ونفت أن تكون مصر تسلمت من أي فصيل أي .  التاسع من الشهر المقبلالقوى والفصائل الفلسطينية قبل
وعن مدى إمكان تعديل . مالحظات أو تحفظات عن المسودة التي أرسلتها إلى الفصائل األحد الماضي

سنأخذ أي تحفظ أو مالحظة بعين االعتبار وسندرسها جيداً وسندرس : "هذه المسودة، قالت المصادر
، مشيرة إلى أن "عدم إعطاء هذا األمر حجماً كبيراً والمبالغة فيه"ودعت إلى ". يلإمكان إجراء أي تعد

مسودة االتفاق تستند في معظمها إلى المحادثات الثنائية التي أجرتها القاهرة مع كل فصيل، وتعكس "
  ".وافق عليهاالقواسم المشتركة والمبادئ التي تم الت

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  مية لالقتحامات الصهيونية لألقصى عربية وإسالإدانتان .٣٢

دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان :  وام- القاهرة، الرياض 
أوغلو بشدة عمليات االقتحام المتكررة التي تقوم بها مجموعات من اليهود المتطرفين لباحات المسجد 

هاك حرمته وتدنيسه والقيام بأداء طقوس دينية يهودية في األقصى واستباحته في الفترة األخيرة وانت
واستنكر أوغلو قيام الشرطة االحتالل بتوفير الحماية لهؤالء المعتدين، وأكد رفضه المطلق لهذه . باحاته

االعتداءات والدعاءات بلدية االحتالل بأن باحات المسجد ساحات عامة، مؤكدا أنها جزء ال يتجزأ من 
كما دانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان واتحاد األطباء العرب االقتحامات . لشريفالحرم القدسي ا

الصهيونية المتكررة للمسجد األقصى، والجرائم المنهجية لتهويد القدس وتقويض المسجد األقصى، 
وتأمين عملية اقتحام المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد واالستيالء المسلح على 

  .متلكات العربيةالم
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  الجديد بالخطة السعودية للسالم" اسرائيل" ترحب باهتمام السعودية .٣٣

قال االمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية إنه يأمل أن تحذو الحكومة االسرائيلية : الرياض
 هر الماضي الى احياء مبادرة السالم الذي دعا في الش الرئيس االسرائيلي شمعون بيريزالجديدة حذو
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 دعا، في كلمة أمام الجمعية العامة لالمم المتحدة عبد اهللا العاهل وكان بيريز. العربية االسرائيلية
السعودي الى اعطاء دفعة لخطة معلقة لمبادلة االرض بالسالم أقرتها جامعة الدول العربية قبل ستة 

. ء يستهدف انهاء صراع مستمر منذ عقود مع جيرانها العربستحضر أي لقا" اسرائيل"أعوام وقال إن 
وقال االمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحفي بالرياض تعليقا على ذلك االهتمام بالخطة السعودية 

أن تأتي عملية السالم في "للسالم الذي عبر عنه الرئيس االسرائيلي الذي ال يتمتع سوى بسلطات شرفية، 
نأمل من رئيسة الوزراء الجديدة أن تعمل على هذا االتجاه "وأضاف ". ال تأتيوقت متأخر أفضل من أن 

  ".الذي يؤدي الى السالم
  ٢١/١٠/٢٠٠٨رويترز 

  
   سجينا أمنيا٢٣ معتقال مصريا داخل السجون اإلسرائيلية منهم ٦٤ .٣٤

السجون أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن عدد المسجونين المصريين حالياً داخل : القاهرة
 سجناء من قطاع ٣ أمنيا منهم ٢٣ مصريا مسجونين جنائيا و٤١ سجينا من بينهم ٦٤اإلسرائيلية يبلغ 

وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير أحمد رزق . غزة
ار ونيتسان ونفحا موجودون في معتقالت أوفنيك وأوهالي أود" اسرائيل"إن المصريين المسجونين في 
  . وديكل ورعوبيتم وشيكمة وايشل

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  بدمشق  " إسرائيل"ضباط اتصال مقاطعة افتتاح مؤتمر  .٣٥

افتتح في دمشق، أمس، :  بارعة ياغي- دمشق :٢٢/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية ذكرت صحيفة 
 دولة وغياب ثماني ١٤بحضور "" إسرائيل"ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة" لـ٨١المؤتمر الـ

المقاطعة هي إحدى الوسائل المشروعة "وقال المفوض العام لمكتب المقاطعة محمد بوصالعة إن . دول
وأضاف بوصالعة، في ". للدفاع عن النفس وتشكل قوة لتحقيق السالم العادل والشامل في الشرق األوسط

طلب من الدول العربية إنهاء عمل أجهزة المقاطعة سواء من غير المعقول أن ي"كلمة االفتتاح، إنه 
بمواصلة االستيطان واستمرار االحتالل " إسرائيل"بالطرق المباشرة أو غير المباشرة في وقت تقوم به 

السالم العادل والشامل ال يتم إال بإعادة كامل "وتابع أن ". لألراضي العربية المحتلة وارتكاب المجازر
يا ومزارع شبعا وكفر شوبا إلى لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الجوالن إلى سور

من جهته، قال األمين العام المساعد للجامعة العربية ". القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين
ن ربطه بمبادرة دور المقاطعة هام والبد أن يستمر، والبد م"محمد صبيح في كلمة ألقيت بالنيابة عنه إن 

السالم العربية واعتبار المقاطعة إحدى أدوات الضغط الهامة والمؤثرة على إسرائيل بالقبول بمبادرة 
  ".  السالم

اعتبرت سهى الصوراني الوزيرة :  دمشق، عمان:٢٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية وأضافت صحيفة 
ة، المقاطعة، إحدى أدوات الضغط المهمة المفوضة ومديرة إدارة شؤون الكيان في جامعة الدول العربي

وأكد كل من سالم العجيلي الهوني المفوض العام للمكتب . للقبول بالمبادرة العربية" إسرائيل"والمؤثرة في 
باألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والعميد الركن غياث بدر عباس " إسرائيل"اإلسالمي لمقاطعة 

" إسرائيل"ونوري عمر الشتيوي مدير مكتب مقاطعة " إسرائيل"ري لمقاطعة مدير المكتب اإلقليمي السو
في فلسطين في كلماتهم على أن العالم بأسره " إسرائيل"في ليبيا وأنور عبد الهادي مدير مكتب مقاطعة 

يشهد التعنت اإلسرائيلي وتطاوله المعلن على قرارات الشرعية الدولية ومواصلة سياسات التهويد لمدينة 
  .لقدسا
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     الممارسات االسرائيلية في األراضي المحتلة تحرم الفلسطينيين من مقومات الحياة : الكويت .٣٦
أكدت دولة الكويت أن الممارسات االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في األراضي :  كونا- االمم المتحدة 

لحد األدنى من مقومات المحتلة والسكان العرب في الجوالن السوري المحتل تحول دون حصولهم على ا
جاء . ٢٠١٥الحياة األساسية وتجعلهم بعيدين كل البعد عن بلوغ األهداف االنمائية لأللفية بحلول عام 

ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى األمم المتحدة ألقاها الديبلوماسي يعقوب أحمد النصر اهللا أمام 
 وأضاف النصراهللا أن سياسات ،في دورتها الثالثة والستيناللجنة االقتصادية التابعة للجمعية العامة 

  .االحتالل االسرائيلي ساهمت كذلك بشكل كبير في تدهور االقتصاد الفلسطيني
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨السياسة الكويتية 

 
   تعرب عن قلقها إزاء سياسة التوسع اإلسرائيلياإلمارات .٣٧

اء السياسات اإلسرائيلية التوسعية غير الشرعية أعربت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن قلقها إز: وام
في األراضي الفلسطينية والهادفة إلى تغيير واقعها السياسي والقانوني والديمغرافي، مطالبة المجتمع 

لحملها على إزالة احتاللها لهذه األراضي ولسياساتها العدوانية ضد " إسرائيل"الدولي بالضغط على 
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به علي راشد .  الجوالن السوري المحتلالشعب الفلسطيني والعربي في

  . أحمد المزروعي عضو وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  "إسرائيل" على ضرورة استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين وأميركيتشديد  .٣٨

يرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط ديفيد ولش على ضرورة شدد مساعد وز: القاهرة
وأكد التزام الواليات المتحدة استمرار دعم . استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

والتقى  . عقب تشكيل الحكومة اإلسرائيلية"في أقرب فرصة ممكنة"التفاوض، معرباً عن أمله في استئنافه 
قاهرة أمس وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط واألمين العام للجامعة العربية عمرو ولش في ال

 اإلسرائيلية والجهود - وقال عقب لقائه األخير إنهما تناوال تطورات المفاوضات الفلسطينية . موسى
على التزامنا أكدنا الرغبة في أن نرى التفاوض مستمراً، وشددنا ": وأضاف. المتوقعة في المرحلة المقبلة

المرحلة المقبلة من جهودنا المشتركة بالنسبة إلى ملف "واشار ولش إلى أنه ناقش مع أبو الغيط  ."دعمه
، الفتاً إلى أن المقابلة تناولت أيضاً "عملية السالم، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

 في شأن "الواليات المتحدة والحكومة العراقيةاألوضاع في العراق، بما فيها المفاوضات الحالية بين "
  .االتفاق األمني

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 
 
 تطالب مصر بحل مشكلة الطالب الفلسطينيين"  اإلنسانأصدقاء"منظمة  .٣٩

طالبت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية السلطات المصرية في رسالة أرسلتها اليوم الثالثاء : ألفت حداد
مصرية بوضع حل جذري لقضية الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الخارج، إلى الحكومة ال) ٢١/١٠(

وقالت المنظمة إن ما يزيد عن سبعمائة من الفلسطينيين  .وكذلك كل األشخاص العالقين في قطاع غزة
وعبرت المنظمة في ، من طلبة الجامعات ال يستطيعون السفر من القطاع إلى الخارج لإللتحاق بجامعاتهم

ن إدانتها لمشاركة السلطات المصرية في حصار السكان في قطاع غزة، وطالبتها بإنهاء رسالتها ع
دورها وكذلك عدم التعاون مع الجهات الداعية إلبقاء مليون ونصف مليون فلسطيني في سجن غزة 
الكبير، والعمل على تسهيل مرور األدوية والمواد التموينية ومستلزمات البناء، ووضع حل جذري 

 كل الفلسطينيين العالقين على جانبي الحدود بين قطاع غزة واألراضي المصرية، وذلك بفتح لموضوع



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٢٣٤:         العدد         ٢٢/١٠/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

معبر رفح الحدودي وتمكينهم من السفر إلى البالد التي يقصدونها، مؤكدة أن القيود الخطيرة المفروضة 
لعقاب على خروج األفراد من قطاع غزة تعد خرقاً ألبسط مبادئ القانون اإلنساني الذي يحظر ا

 .الجماعي
  ٢١/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  والدول العربية" إسرائيل"مع " طبيعية"بيالروسيا تسعى إلى عالقات  .٤٠

قال رئيس بيالروسيا الكسندر لوكاشينكو انه ال يرى تعارضـاً فـي التعـاون               : كريم المظفر  -موسكو  
زيارة إلـى المجمـع     وصرح خالل    .والدول العربية على حد سواء    " إسرائيل"الطبيعي لبالده مع كل من      
والـدول  " إسـرائيل "ال يعيقنا أي شيء في اقامة التعاون مع         "في مينسك   " ياما"التذكاري لضحايا اإلبادة    

وأشار إلى ان العالم حالياً يتغير، ولـم         "العربية على حد سواء، وإني ال أرى أي تعارض في هذا المجال           
وأن أي شيء ال يعيق في الوقت الحاضر مـن          " لإسرائي"يعد هناك في العالم العربي موقف عدائي حيال         

التعاون مع كل واحد من هذه البلدان، ونحن ال نعقد الصداقة مع العرب ضد اليهود، وال نعقد الـصداقة                   
وإيران " إسرائيل"ان على   " اإلسرائيلية"وقال لوكاشينكو حول العالقات اإليرانية        ،  مع اليهود ضد العرب   

لكن إذا مـا    " القائم من دون وسطاء فليس هناك حاجة لوسطاء في هذا الشأن             التمعن بأنفسهما في النزاع   
، مؤكداً ضرورة ان يجري الساسة فيما بينهم حـواراً ويناقـشوا            "طلب منا فعل ذلك فنحن سنؤدي دورنا      

  .القضية، فال داعي لتأجيج االنفعاالت، هذا ليس في مصلحة العالم قاطبة
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ! غزة في مواجهة حماسهاديوج .٤١

  ياسر الزعاترة
من بين تجليات السلفية الجهادية في قطاع غزة، وحده جيش اإلسالم هو من سمع به الناس قبل سـيطرة                   

الـوهم  " من خالل عملية     -للتذكير–وقد سمعوا به    . حماس على قطاع غزة منتصف يونيو قبل الماضي       
، وإن جرى إشراك الجيش المذكور فيها تقرباً، كما يبدو، مـن             التي كانت من إبداع كتائب القسام      "المتبدد

، وبالطبع علـى أمـل      )الجيش هو عملياً ميليشيا العائلة    (عائلة دغمش الكبيرة والمعروفة في قطاع غزة        
 .كسبها في الصراع الدائر مع القوى التابعة لمحمد دحالن حينئذ

ما مسميات أخرى، فهي ظـواهر جديـدة بـدأت          ، ورب "حزب اهللا الفلسطيني  "أما جيش األمة، ومن بعده      
تتناسل في المجتمع الغزي الذي يعاني الفقر، بينما يتكاثر الشبان المقبلون على التدين وبالتـالي الجهـاد،     
األمر الذي تستغله جهات تريد تفجير المزيد من القنابل في وجه حركة حماس من خالل ذات المنظومـة                  

 .الدينية التي تنتمي إليها
الة جيش اإلسالم كانت المعلومات قبل الحسم العسكري في القطاع تتحدث عن تقـارب ولقـاءات                في ح 

ودعم من قبل محمد دحالن لزعيمه ممتاز دغمش، األمر الذي سينعكس بالضرورة علـى عالقـة هـذا                  
قيـدة  األخير بحماس، مع العلم أن منطق السلفية الجهادية ال ينطبق بحال مع منطق العائلة، فهي تقدم الع                

 !على الوالء القبلي، بينما يحدث العكس هنا، وال تسأل كيف تم ذلك؟
الدوائر السلفية الجهادية في طبعتها القاعدية، وتبعاً إلشكالية الغياب عن فلسطين، التقطت خطاب جـيش               
اإلسالم وتبنته من دون تدقيق في حقيقة المشهد، وهو ما يفسر ذلك التبني لجيش اإلسالم فـي مواجهـة                   

اس، قبل وبعد المعركة األخيرة مع عائلة دغمش، وهي معركة وإن بدت مبـررة مـن حيـث منـع                    حم
المربعات األمنية التي تخلط الجهاد بالعبث األمني والتهريب واالستقواء على الناس، إال أن التنفيذ كـان                

نـا إزاء شـبان     سيئاً من دون شك، ويستحق أن يتواصل التحقيق بشأنه حتى ال تتكرر المأساة، السيما أن              
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مقاتلين تحولوا إلى رجال شرطة ويبدي بعضهم جهالً مدقعاً بآليات التعامل المثلي مع حاالت مـن هـذا                  
 .النوع

في الخطاب الذي توزعه المواقع السلفية الجهادية، ثمة دعوة لتطبيق الشريعة، وأخـرى تـتهم حمـاس                 
ه، وحين يتمعن المراقـب فـي مختلـف         بمحاربة المجاهدين، وثالثة بنشر التشيع ومواجهة من يواجهون       

خمـسة  "تجليات الظاهرة التي نحن بصددها سيعثر من دون شك على ذات األصابع التي صاغت لعبـة                 
 الشهيرة والتي انتهت نظرياً بالحسم العسكري، بينما بقيت ذيولها الواقعية فاعلـة بوسـائل وأدوات           "بلدي

 .تتجدد باستمرار
رف كيف سيجاهد هؤالء في واقع القطاع القائم حالياً، فالصواريخ كانت           على صعيد محاربة الجهاد، ال يع     

الوسيلة شبه الوحيدة المتاحة، وهذه ال تصلح إال في سياق الرد على الهجمات اإلسـرائيلية كنـوع مـن                   
الردع، بينما تبدو العمليات األخرى بالغة الصعوبة في ظل السياج الذي يحيط بالقطاع، ومن يمكنه فعـل                 

ى هذا الصعيد فال ينبغي أن يمنعه شيء، بما في ذلك التهدئة، وفي حال تعلق الجهاد باالجتيـاح                  شيء عل 
اإلسرائيلي المتوقع، فإن مسؤولية مواجهته ستقع بدرجة رئيسة على حماس ومن يدورون في فلكها، إلى               

اربة إن وجدت،   جانب الجهاد، أما قصة التشيع فال تبدو ذات قيمة، وحماس معنية بمواجهتها من دون مو              
. األمر الذي ينطبق على الجهاد التي تشعر بحساسية أكبر على هذا الصعيد نظراً لما يردده أولئك بحقهـا             

وتبقى قصة تطبيق الشريعة التي يرددونها، لكان قطاع غزة الواقع تحت االحتالل يصلح نموذجاً لـذلك                
 . ال ينتهي"عام رمادة"التطبيق، هو يعيش 
في الضفة الغربية ظاهرة سلفية من لون آخر، هي سلفية طاعة ولـي األمـر، وهـذه                 الالفت بالطبع أن    

تستخدم من قبل السلطة أيضاً في مواجهة حماس، بينما لها بعض الوجود في القطاع يركز على قـضايا                  
 .شكلية، إضافة إلى تضخيم ملف التشيع ومواجهته

ي تدفع ثمناً باهظاً في الضفة بسبب ضربات        حماس اليوم في مأزق حقيقي في القطاع، في ذات الوقت الذ          
األعداء واألشقاء، ومن يرفض االعتراف بأن ذلك كله نتاج خطأ تـصديق كذبـة الديمقراطيـة تحـت                  
االحتالل وفي سلطة مصممة لخدمته، سيواصل مسلسل األخطاء، السيما بعد كل األحداث التي وقعـت،               

 األطراف األخرى في اللعبة، السيما السلطة التـي         والتي لم يخفف من وطأتها سوى المأزق الذي تعيشه        
 . تضيف إلى عبثية التفاوض، بؤساً في الممارسة الداخلية

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

  ! أبو مازن والتحلل من حماية الفلسطينيينشرعية .٤٢
 صالح النعامي

 قادة األجهزة األمنيـة  عقد: في اآلونة األخيرة طفا على السطح تطوران هامان في الضفة الغربية، األول           
التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، العديد من المؤتمرات الصحافية التي يعلنون فيها عـن ضـبط                

 . خاليا مسلحة لحركة حماس، كان يستعد أفرادها لتنفيذ عمليات في قلب المدن اإلسرائيلية
فلسطينيين، والتـي وثقتهـا كـاميرات       تعاظم االعتداءات التي يشنها المستوطنون اليهود على ال       : والثاني

في الوقت الـذي يقـدم فيـه        .. التلفزيون في معظم مناطق الضفة الغربية، وبثت في جميع أرجاء العالم          
القرويون الفلسطينيون مئات البالغات يوميا؛ حول قيام المستوطنين بمنعهم بالقوة من جني ثمار الزيتون،              

فضالً عن اقتالع األشجار وتسميم آبار المياه، ناهيـك عـن           . .بعد االعتداء عليهم ومصادرة محاصيلهم    
 .السيطرة الفعلية على األراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات العشوائية عليها

ما هو مبررات وجود عشرات اآلالف من عناصر األجهزة األمنية          : والسؤال الذي يطرحه كل فلسطيني    
ن أبناء شعبهم في وجه هذا التغول الصهيوني؟؟ أم للعمـل           هل للدفاع ع  !! التابعة لعباس وحكومة فياض؟   

 !!كوكالء أمن لصالح إسرائيل ومستوطنيها؟
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عيسى قراقع؛ مقاالً ساخرا، انتقد فيه بـشدة دور هـذه األجهـزة،             " فتح"قبل أيام نشر النائب عن حركة       
غربية، فثارت ثائرة قـادة    وتسهيلها عمليات االقتحام التي يقوم بها جيش االحتالل في جميع مدن الضفة ال            

هذه األجهزة ودفعوا بعض النخب الطفيلية التي تدور في فلكهم؛ لمهاجمة قراقع والتشكيك فـي دوافعـه،         
لكن أيا من قادة هذه األجهزة وتلك النخب؛ لم يبين للجمهور الفلسطيني كيف باإلمكان حماية أبناء الشعب                 

 .الفلسطيني الذين يتعرضون للتنكيل يوميا
يصمت صمت من في القبور؛ إزاء ما يكشف عنه اإلسرائيليون          " أبو مازن "فإن الرئيس   ..  نفس الوقت  في

من تعاظم مظاهر التنسيق األمني بين أجهزته وقوات االحتالل، في الحرب المشتركة ضد حركة حماس               
في الحرب ضـد    وإن كان قادة السلطة في السابق ينفون التنسيق مع االحتالل           .. وبقية حركات المقاومة  

المقاومة الفلسطينية؛؛ فإنهم في اآلونة األخيرة لم يعودوا ينفون ذلك، بل ويتنافـسون فـي إعطـاء كـل           
 .المؤشرات التي تؤكد استعدادهم للذهاب بعيدا في التنسيق مع إسرائيل

اض، وعـدد   ومما ال شك فيه أن بروتوكول اللقاء الذي جمع قادة األجهزة األمنية التابعة لحكومة سالم في               
، ٢٠٠٨-٩-٢١بتـاريخ   " يديعوت أحرنـوت  "من كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي، والذي نشرته صحيفة         

فمـا ورد علـى     .. يبعث على الصدمة بشكل خاص، مع أن وسائل اإلعالم العربية تجنبت اإلشارة إليه            
الء للتنسيق مع أعـداء  ألسنة قادة أجهزة السلطة في هذا اللقاء يعكس مدى االستعداد الهائل الذي يبديه هؤ        

وكما ورد في بروتوكول اللقاء، فقد تنافس قادة عسكر عباس في التأكيد على مسامع              . شعبهم ضد مقاومته  
الجنراالت الصهاينة؛ أن عباس عازم على استعادة غزة بالقوة، بل إنهم طالبوا الجيش اإلسـرائيلي بـأن                 

قائـد  " أبو الفـتح  "ففي خالل اللقاء وجه     .  قواتهم يساعدهم إلعداد خطة ميدانية الستعادة غزة، وأن يدرب       
ال يوجد بيننا أي نوع من أنواع       "قوات األمن الوطني في الضفة الغربية؛ حديثه للجنراالت الصهاينة قائالً           

 )". يقصد حماس(العداء، فلدينا عدو مشترك 
تم تدركون أن ما نقوم بـه       أنا سأفعل اليوم كل ما أستطيعه حتى أمنع العمليات ضدكم، أن          "وأضاف متزلفًا   

 ".حاليا ضد حماس أفضل من السابق، وأنتم تمدحون ذلك، وبفضل عملياتنا أصبحتم أقل حاجة لقواتكم
أبـو  "رئيس االستخبارات العسكرية التابعة لحكومة فياض؛ فقد كان أكثر صراحة مـن             " ماجد فراج "أما  
قررنا وضع كـل مـشاكلنا علـى        .. ايةقررنا خوض الصراع ضد حماس حتى النه      "، عندما قال    "الفتح

قررنا شـن   . الطاولة؛ كل شيء علني وظاهر، ال مزيد من األالعيب، فحماس هي العدو المشترك لكلينا             
.. حرب عليها؛ وأنا أقول لكم لن يكون أي هدنة أو حوار معها، فمن يريد أن يقتلك عليك أن تُبكر بقتلـه                    

 ".أنتم توصلتم إلى هدنة معها، أما نحن فال
المؤسف أن قادة أجهزة السلطة األمنية أخذوا يتباهون، أمام الضباط الصهاينة بأنهم لم يعودوا يتـرددون                

ذات مرة كنا نفكر ألف مرة قبـل اقتحـام          "في اقتحام المساجد، فقد ورد على لسان فراج قوله للصهاينة           
عات، بما فـي ذلـك الجامعـة    كما أننا ندخل للجام. المسجد؛ أما اليوم فنحن نقتحم أي مسجد عند الحاجة      

 ١٠٠ في المائة، فالدافعيـة   ١٠٠حتى لو لم يكن النجاح      . نحن نبذل قصارى جهدنا   . اإلسالمية في الخليل  
لقد مأل أبو مازن الدنيا صخبا وهو يؤكد أنه رئيس كل الفلسطينيين، وأنـه رمـز الـشرعية                   ".في المائة 

للدفاع عن أبناء شعبه، أو     " رمز الشرعية " أال يتحرك    الوطنية الفلسطينية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا      
 !!على األقل يظهر إلسرائيل أنه غاضب مما تقوم به ومستوطنوها ضد مواطنيه؟

 ؟!!أي شرعية وطنية لرئيس ونظام وسلطة يسمح بالتحالف على هذا النحو السافر مع أعداء شعبه
ن يتعرضون للعدوان من قبل المـستوطنين       كيف ينظر الرئيس في عيون مئات اآلالف من مواطنيه الذي         

فمن هم أولى بالحماية القرويون الفلسطينيون الذين كـل ذنـبهم التمـسك              ؟!!تحت حماية جيش االحتالل   
بأرضهم؟ أم المستوطنين الذين يدافع عنهم قادة األجهزة األمنية من خالل تعقب خاليـا المقاومـة التـي                 

 ! تخطط الستهدافهم؟
  ٢١/١٠/٢٠٠٨ موقع اإلسالم اليوم
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