
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مصر تقترح لجنة عربية سباعية لحل معضلة األجهزة األمنية الفلسطينية": الشرق األوسط"

  عين الحلوةمخيم تعليق نتائج االنتخابات في صيدا و: فتحفي أزمة 
   مؤشرا على نهاية التهدئةتعده "إسرائيل"وتعرض إلطالق صاروخين يالجيش 

  ودعوات لمنعها...  متحف عليهاوإقامة إسالمية تجيز تدمير مقبرة "العليا اإلسرائيلية"
  مصر قد تتخلى عن جهود صفقة تبادل األسرى: مبارك

حكومة هنية تفرج عن المعتقلين     
 لخطوة  رام اهللا السياسيين وتدعو   

  والفصائل ترحب... مماثلة
  

 ٣ص... 
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    :السلطة
 ٥  بتشكيل حكومة توافق وطني ويطالب برغوثي يحذر من مخاطر تهدد منظمة التحريرال .٢
 ٦   معطلة ومعرقلة وليست مجمدة"إسرائيل"المفاوضات مع : عباس .٣
 ٦  في المنطقة" التوازن"قبل إلى اعتماد  الم األمريكيهنية يدعو الرئيس .٤
 ٦   إلطالق النواب المختطفين"إسرائيل"األوربية والعربية الضغط على  البرلمانات على: بحر .٥
 ٧  مقتل شرطي فلسطيني في انفجار هز مركز تابع للشرطة المقالة: غزة .٦
 ٧  وسام كسر الحصار ويمنحهم الجنسية الفلسطينية" سفينة األمل"هنية يقلد ركاب  .٧
 ٧  القضاء الفلسطيني ينتقد تصريحات رئيس قسم سيادة القانون في مكتب االتحاد األوروبي .٨

    
    :المقاومة

 ٨ مصر تقترح لجنة عربية سباعية لحل معضلة األجهزة األمنية الفلسطينية": الشرق األوسط" .٩
 ٩ ١١/١١ إلى ٩/١١مؤتمر الحوار في القاهرة سيمتد من ": السفير اللبنانية" .١٠
 ٩ حوار القاهرةفتح تبحث مع فصائل جبهة اليسار سبل تقريب وجهات النظر في : غزة .١١
 ٩  ممثلو الفصائل يلتقون على حتمية إنجاح حوار القاهرة .١٢
١٠   كافة الملفات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامنالبردويل يطالب بمعالجة  .١٣
١٠  خالل الحوار" تمترس وراء موافقها الحزبية أو الفئويةال"فتح تطالب الفصائل بعدم  .١٤
١١  "أساسية يجب أخذها بالحسبان"مالحظات الفصائل على الوقة المصرية للحوار تُعد : الجهاد .١٥
١١   وصول إلى غزةإغالق معابر غزة جاء كردة فعل على نجاح سفينة األمل بال: برهوم .١٦
١١   من عناصرها بالضفة الغربية١٥حماس تتهم االجهزة االمنية الفلسطينية باعتقال  .١٧
١٢ عين الحلوةمخيم تعليق نتائج االنتخابات في صيدا و: فتحفي أزمة  .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣    حزب العملتهاويتعادل بين كاديما والليكود و: استطالع .١٩
١٣   مليون دوالر لتحصين البلدات القريبة من القطاع١٣٢باراك يطلب  .٢٠
١٤   سوريا تفيد بإمكان استئناف مفاوضات السالمإلىأولمرت ينقل رسالة  .٢١
١٤   مؤشرا على نهاية التهدئةتعده "إسرائيل"وتعرض إلطالق صاروخين يالجيش  .٢٢
١٤ يقرر إجراء انتخابات تمهيدية" حزب العمل" .٢٣
١٥  المالية قادر على اجتياز األزمة "إسرائيل"اقتصاد : " المركزيإسرائيل نكب" .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٥  ودعوات لمنعها...  متحف عليهاوإقامة إسالمية تجيز تدمير مقبرة "العليا اإلسرائيلية" .٢٥
١٥  حملة فك الحصار عن غزة تسلم عريضة المليون توقيع لألمم المتحدة .٢٦
١٦  على الفصائل أن ال تفوت الحوار لمواجهة مخططات تهويد القدس: كمال خطيب .٢٧
١٦  في الضفة" حماس"ضد أنصار  مركز حقوقي يدين استمرار اعتقاالت السلطة .٢٨
١٧  تطلق عملية رفع األنقاض من مخيم نهر البارد" األونروا .٢٩
١٧  طريق التفافي الى الموت عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى قبرص: فلسطينيو العراق .٣٠
١٧  اإلهمال الطبي في سجون االحتالل بديل لحكم اإلعدام .٣١
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١٧  لفلسطينيين انتهاك فاضحبحق المزارعين ا ممارسات االحتالل: "سفينة األمل" .٣٢
١٨  خمسة وثالثون توغالً في الضفة نفذتها قوات االحتالل خالل أسبوع .٣٣
١٨  إغالق معابر قطاع غزة في أعقاب ادعاءات بإطالق صاروخ صباح اليوم .٣٤
١٨  ة تستنكر قرار إغالق معابر القطاعلجنة مكافحة حصار غز .٣٥
   

   :صحة
 ١٨   بوفاة مريض جراء نقص العالج٢٥٦ إلىارتفاع عدد ضحايا الحصار  .٣٦
   

   :بيئة
 ١٨   مليون دوالر إلقامة محطة مياه٣٠٠الفلسطينيون يتطلعون لجمع  .٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٩  مصر قد تتخلى عن جهود صفقة تبادل األسرى: مبارك .٣٨
١٩  ليبرمان قليل األدب وعنصري وتصريحاته ال تستحق التعقيب: الخارجية المصرية .٣٩
٢٠  ويوركلحضور مؤتمر حوار األديان في ني" إسرائيل"السعودية تدعو  .٤٠
٢٠  ية تحدثت عن تهديدات مصرية بعقوبات ضد حماسإسرائيلالقاهرة تستهجن تقارير  .٤١
٢٠  صعوبات تواجه انطالق الحوار الفلسطيني في موعده المقرر: مصادر مصرية .٤٢
٢٠  عالق٦٠٠واستمرار أزمة .. درون رفح بعد عالجهم مريضاً فلسطينياً يغا٧٢ .٤٣
٢١   ية في القدس تقوض فرص السالمسرائيلالمخططات اإل: إماراتيدراسات مركز  .٤٤
   

   :دولي
٢١  تجتمع مع مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين بشرم الشيخ" الرباعية" .٤٥
٢٢  مفوض عام األونروا تحذر من تأثيرات أي خفض للمساعدات الدولية على الالجئين .٤٦
٢٢  "إسرائيل"  لـمخاوف من تأثير األزمة العالمية في أموال التبرعات .٤٧
٢٢  ل والعار مما يجري في قطاع غزةعلى العالم ان يشعر بالخج: ناشطة أوروبية .٤٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٢  شنب حمزة إسماعيل أبو... بيد من ستحرق الورقة المصرية؟ .٤٩
٢٤  يوسف القرضاوي. د... لماذا يتمسك المسلمون بالقدس؟ .٥٠
٢٦  حسام كنفاني... للفشل... والوصفة المثاليةحوار القاهرة  .٥١
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  والفصائل ترحب...  لخطوة مماثلةرام اهللا تفرج عن المعتقلين السياسيين وتدعو هنيةحكومة  .١

أن م اهللا   راوعن الوكـاالت مـن       رائد الفي    ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣١/١٠/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت  
 من كوادر حركة فتح المعتقلين في غـزة         ١٧وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أفرجت عن         

وقـال  . إزاء الحـوار  " حـسن نيـة   "تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بإطالقهم كبادرة          
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 هنية وحكومته علـى ضـرورة       المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو إن القرار جاء للتأكيد على حرص          
  .إنجاح الحوار

ورحبت فتح بالخطوة وعبرت عن أملها أن يتم إطالق سراح جميع المعتقلين وليس جزءا منهم ووصـف      
الناطق باسم الحركة أحمد عبد الرحمن، في تصريح ما جرى بأنه خطـوة إيجابيـة وتـأتي لتـصحيح                   

  .العالقات في القطاع
إذا صحت األنباء الواردة من غزة، فإننا نثمن ونقدر         "س في تصريح إنه      قدورة فار  فتحوقال القيادي في    

 يغلق ولألبد، ألنه يمثل صفحة سوداء في تاريخ         أنملف االعتقال السياسي يجب     "وأضاف  ". هذه الخطوة 
الشعب الفلسطيني، ولذلك نحن نأمل أن يكون ذلك مقدمة إلطالق سراح المعتقلين السياسيين في الـضفة،                

خطوة مماثلة رغم إدراكي العميق لصعوبة الواقـع        ) محمود عباس (يا أتمنى أن يتخذ الرئيس      وأنا شخص 
  ".وتعقيداته

من كوادر فتح أمر جيد، ولكن هناك        ١٧إطالق  "رافضاً ذكر اسمه    " آي.بي.يو "ـوقال مصدر في فتح ل    
  ".رالعشرات من ضباط األجهزة األمنية الذين تواصل ميليشيات حماس احتجازهم منذ أشه

حرصاً منا على تهيئة    "وكان هنية قد قال خالل احتفال لتخريج فوج من ضباط الشرطة في غزة، أمس،               
المناخات الصحية إلنجاح الحوار، واستجابة لكل النداءات الخيرة من المجلس التشريعي ومن الفـصائل،              

ودعـا الرئاسـة    ".  غـزة  فإنني أهدي الشعب الفلسطيني قراراً باإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين في          
  .وحكومة رام اهللا، إلى اتخاذ قرار مماثل

هذه الخطوة يجب أن تكون موضع تقدير من        "ورحبت كتلة حماس البرلمانية بقرار هنية، مشيرةً إلى أن          
  ".كل األطراف

خطوة أساسية على طريق تهيئـة      "كما رحبت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بقرار هنية، واعتبرته           
  ".ء ومناخات مناسبة قبيل الحوارأجوا

ورحب األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي بقرار هنيـة اإلفـراج عـن                
 تسبق الحـوار،    أنالمعتقلين في غزة، معتبراً إنهاء ملف االعتقال السياسي من أهم المقدمات التي ينبغي              

ي توفر النوايا الصادقة، والقدرة واإلرادة على الصمود في         وحدد ثالثة أسس لنجاح الحوار المرتقب، وه      
  .وجه الضغوط الخارجية، وتوفر رغبة وجهد فلسطيني إلنجاز المصالحة

 النـاطق باسـم وزارة       أن  فتحي صـباح   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣١/١٠/٢٠٠٨الحياة،  وأضافت  
 إن الوزارة أطلقت جميع المعتقلين السياسيين       "الحياة" الغصين قال لـ     إيهابالداخلية في الحكومة المقالة     

الحكومة بهذا اإلفراج تعلن إغالق     "ان  " الحياة" الناطق باسم الحكومة طاهر النونو لـ        أكدكما  . من السجن 
أننا نفرق جيداً بين حرية العمل السياسي وبين العبث         : "، مضيفا "ملف المعتقلين السياسيين في قطاع غزة     

 تهدد األمـن واالسـتقرار فـي        أنلداخلية ألننا لن نسمح ألي كان وألي جهة كانت          في الساحة األمنية ا   
إننا في ظل عمليات االعتقال السياسي المتصاعد في الضفة، واستدعاء          "وشدد على    ".المجتمع الفلسطيني 

ر  نجاح الحوا  أناألخوات، وسحب سالح المقاومة، ومالحقة المناضلين، والقيام بتجاوزات متعددة، نؤكد           
مرهون بتهيئة األجواء وإطالق المعتقلين، ووقف التعذيب في سجون الضفة، ووقف المالحقة والتنـسيق              

وقف الحمالت اإلعالمية التحريضية لتوفير األجواء المالئمة إلنجـاح         "ودعا وسائل اإلعالم إلى     ". األمني
  ".الحوار الفلسطيني

زكريا اآلغا باإلفراج عن    .ها القيادية في غزة د    من جانبه، رحب عضو اللجنة المركزية لفتح، رئيس لجنت        
نعتبر هـذه الخطـوة جيـدة،       : "الفلسطينية لألنباء " رامتان"معتقلي فتح، وقال في مقابلة متلفزة مع وكالة         

نأمل في أن تتبـع     : "وأضاف". تح في سجون حماس   فونأمل في أن تشمل جميع المعتقلين السياسيين من         
". الضفة لإلفراج عن المعتقلين هناك إلغالق هذا الملف وإنهائـه تمامـاً           هذه الخطوة، خطوة مماثلة في      

اإلفراج عن المعتقلين مقدمة لوقف الحمالت اإلعالمية، وإنهاء كل المظاهر التـي مـن              "ودعا إلى يكون    
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بتوفير كل اإلجراءات لتهيئة األوضاع إلنجـاح الحـوار الـوطني فـي             "، مطالباً   "شأنها تعكير األجواء  
قبل الذهاب إلى القاهرة وإعطـاء      " المعتقلين كافة في الضفة وغزة       إطالقوأعرب عن أمله في      ."القاهرة

  ".دفعة للمتحاورين من أجل تحقيق نتائج إيجابية والخروج باتفاق وطني
اد  مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون السياسية نمر حمأن  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت، وأوردت 

اد شدد على اعتبار أن لكن حم .لجزيرة إنه يمثل خطوة في االتجاه الصحيحرحب بقرار هنية، وقال ل
هذه الخطوة تصحيح لوضع خاطئ أقدمت عليه حماس، موضحا أنها احتجزت قياديين في فتح آلرائهم 

ونفى بالمقابل أن تكون السلطة تحتجز أي عنصر من حماس أو من أي  .السياسية وليس أي سبب آخر
لغربية ألسباب سياسية، وقال إن االعتقاالت شملت فقط األشخاص أو الجهات التي فصيل آخر بالضفة ا

  .تحمل سالحا أو تخزن أسلحة، وليس للدوافع السياسية عالقة بذلك
غسان الشكعة عـضو     أن   حامد جاد ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ٣١/١٠/٢٠٠٨الغد، األردن،   وأوردت  

رحب بقرار هنية مطالبا بمزيد من الخطوات الالزمة لتهيئـة           ينيةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط    
  .الفرصة لحوار حقيقي

رئـيس   إلى أن     مصطفى حبوش  ة،غز نقالً عن مراسلها في    ٣١/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين وأشارت  
 اعتبر أن حملة اإلفراج هذه تأتي انـسجاما         ،لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي إسماعيل األشقر       

هـذه الخطـوة    " وأضاف   هنية،ولية التي تحلى بها     ؤ والمس ، قرار التشريعي بوقف االعتقال السياسي     مع
 ".يجب أن تكون موضع تقدير من كافة األطراف الراغبة في وحدة الشعب الفلسطيني

اللجنة القيادية العليا لحركة فتح بغزة، أعربت في بيان          أن   غزةمن   ٣٠/١٠/٢٠٠٨ قدس برس وذكرت  
وقالت قيادة   .ته مساء الخميس، عن ارتياحها إزاء اإلفراج عن المعتقلين السياسيين من قياداتها           لها أصدر 

وعلى قاعدة تهيئة المناخ والظـروف المناسـبة إلـى إغـالق ملـف       "فتح في القطاع إن الحركة تتطلع       
تحريـضية  االعتقاالت السياسية ووقف المطاردات واالستدعاءات، ووقف كذلك الحمالت اإلعالميـة وال          

حريصة على إشاعة أجواء التهدئة والشعور باألمن والطمأنينة التـي تـشمل            "وأكدت اللجنة أنها     ".كافة
أهمية حرية الرأي واحترام كرامة وادامية اإلنسان الفلـسطيني أينمـا           "، مشددة على    "مناحي الحياة كافة  

  .، كما قالت"وجد، كما تؤكد على أعمال القانون واحترام مبادئه
شرف الهـور ووليـد     أ ،رام اهللا وغزة   نقالً عن مراسليها في    ٣١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي،   ء في   وجا

خطـوة  "ن قرار هنية، ووصفه بأنـه   ثماإلنسان شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق أبو خليل  أن عوض
ا فـي   ، دعي "سيطلق سراحه فورا  " من يثبت انه اعتقل على خلفية سياسية في غزة           أن إلى وأشار،  "جريئة

  . سراح المعتقلين السياسيين لديهاإطالق إلى في الضفة األمن أجهزةالوقت ذاته 
 الخطوة التي اتخذتها الحكومة المقالـة، واعتبـر         أهمية فهمي الزعارير الناطق باسم فتح قلل من         أنال  إ

 حماس تعتقل   بان) يقصد هنية (اعترافا حقيقيا من رئيس سلطة االنقالب في غزة         " بأنه يمثل    اإلفراجقرار  
 عالقة لفتح بأي اعتقاالت تجري فـي        أيونفى الزعارير    ".مواطنين وقيادات فتحاوية على خلفية سياسية     

، ونفـى فـي     "على خلفيات جنائية  " التي تعتقل    األمنية األجهزةالضفة، وقال ان المسؤول عن االعتقاالت       
  . معتقل سياسي لحماس في الضفةأيالوقت ذاته وجود 

  
  بتشكيل حكومة توافق وطني ويطالب ذر من مخاطر تهدد منظمة التحريربرغوثي يحال .٢

مصطفى البرغـوثي، مـن     .حذر امين المبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب د      :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
وجود خطر كبير يتهدد منظمة التحرير الفلسطينية حيث تتآكل قدرتها التمثيلية للشعب الفلـسطيني فـي                

 إلىت، متهما بعض مراكز القوى في عرقلة أي مساع جادة لتطوير واقع المنظمة والسعي               الداخل والشتا 
وقال فـي حـوار مـع        .تقليص دورها وتحويلها إلى مجرد بند هامشي على موازنة السلطة الفلسطينية          

 بناء المنظمة وهيكلتها هم أعداء للمنظمة، وهم المسؤولون عن تقلـيص            إعادة، ان من يعارض     "الخليج"
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 تكـون اإلطـار     أنور المنظمة وتحويلها إلى بند هامشي على موازنة السلطة، في الوقت الذي يجـب               د
 االنقسام الداخلي، تبـدأ     إلنهاءوحدد البرغوثي مجموعة نقاط رئيسية       ".الجامع والمرجع للشعب وسلطته   

لمؤسـسات المغلقـة،     فتح ا  وإعادة سراح المعتقلين السياسيين     وإطالق المتبادلة   اإلعالميةبوقف الحمالت   
  . التفصيليةاإلشكالياتوتنتهي بتشكيل حكومة توافق وطني تتولى معالجة 
 مجرد وكيـل لحفـظ      إلى األمنية الفلسطينية    األجهزةومن جانب آخر حذر البرغوثي من مخاطر تحويل         

 الـصعيد    حماية امن المواطنين على    أولوياتها األمنية بأن تضع على رأس       األجهزةامن االحتالل، مطالبا    
 إلـى ية لتحويلها   سرائيل كل محاوالت الضغط اإل    أمام الباب بشكل محكم     وإغالقالداخلي وتنظيم حياتهم،    

  .وكيل امني لحماية أمن االحتالل الن ذلك الدور يحمل في طياته مخاطر كبيرة على حد قوله
  ٣١/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  دة معطلة ومعرقلة وليست مجم"إسرائيل"المفاوضات مع : عباس .٣

 سـتكون   "إسـرائيل "قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المفاوضات مع         :  عبد القادر فارس   - غزة
ية تحتاج إلى وقت بـسبب      سرائيلمتعطلة ومعرقلة وليست مجمدة في الفترة القادمة وذلك ألن الحكومة اإل          

وشدد عباس على موقف     .لية هي انتقا   وألن اإلدارة األمريكية حالياً    "إسرائيل"تبكير موعد االنتخابات في     
 بأن المبادرة العربيـة جـاهزة وإذا        يزي شمعون بير  سرائيلالرئيس حسني مبارك الذي أبلغه للرئيس اإل      

 إسرائيل على االنسحاب من األراضي العربية والفلسطينية تتم هناك عالقات طبيعية بين             "إسرائيل"وافقت  
  .وبين جميع الدول العربية واإلسالمية

ى شكك رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع في إمكانية التوصل إلى اتفاق سـالم               من جهة أخر  
  . ي قبل نهاية هذا العامإسرائيلفلسطيني 

  ٣١/١٠/٢٠٠٨عكاظ، 
  
  في المنطقة" التوازن" المقبل إلى اعتماد  األمريكيهنية يدعو الرئيس .٤

 األمريكية المقبلة إلى    اإلدارة هنية أمس    يلإسماعدعا رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة       : )أ.ب.د(
وقـال   .يسـرائيل  اإل-في التعامل مع قضايا الشرق األوسط وخاصة ملف الصراع الفلسطيني  " التوازن"

نحن نطالب أي إدارة أمريكية جديدة والرئيس األمريكي المقبل         : "هنية في تصريحات للصحافيين في غزة     
ي الذي رفضته كل الشرائع     سرائيلسط ورفض استمرار االحتالل اإل    بالنظر في توازن لقضايا الشرق األو     

أن يسهم من موقعه في استعادة الحقـوق        "كما دعا هنية الرئيس األمريكي المقبل إلى         ".والقوانين الدولية 
، وقـال إن  "غير مأسوف عليـه "واعتبر في الوقت ذاته، أن رحيل اإلدارة األمريكية الحالية           ".الفلسطينية

، "يةسرائيلاإل"وكل االنتهاكات   " يسرائيلاإل" الراهنة شكلت كل الغطاء للعدوان واستمرار االحتالل         ةاإلدار"
  ".  ال أسف عليهاإلدارةلذلك رحيل هذه 

  ٣١/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  
   إلطالق النواب المختطفين"إسرائيل"األوربية والعربية الضغط على  البرلمانات على: بحر .٥

أحمد بحر، البرلمانات   . دعا رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د      :سماعيل مصطفى حبوش وسيد إ    - غزة
ية لإلفراج عـن النـواب المختطفـين، مبينـا أن           سرائيلاألوربية والعربية إلى الضغط على الحكومة اإل      

وأوضح خالل   .البرلمان الفلسطيني يمارس عمله ويقوم بواجباته ويسن القوانين رغم اعتقال ثلث أعضائه           
التي وصلت إلـى    " األمل"ه في قاعة المجلس التشريعي غرب مدينة غزة، أمس، متضامني سفينة            استقبال

ي المشدد على قطاع غزة في الرحلة الثانية مـن          سرائيلالميناء، أول من أمس، احتجاجا على الحصار اإل       
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ية، مشددا  ئيلسرانوعها، أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين يعانون األمرين في السجون اإل           
 .على أنه ال يوجد في أي دولة في العالم نواب برلمانيون مختطفون ويحاكمون محاكمة سياسية

  ٣١/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  مقتل شرطي فلسطيني في انفجار هز مركز تابع للشرطة المقالة: غزة .٦

 آخـرين  وثالثة    من حماس قتل    ان شرطياً  ]الحكومة المقالة [ قال متحدث باسم شرطة حركة حماس      :غزة
وقال المتحدث   . بجراح حينما انفجرت شحنة ناسفة في مركز للشرطة في قطاع غزة يوم الخميس             أصيبوا
 شهوان ان الشحنة الناسفة عثر عليها في وقت سابق من يوم الخميس في القطاع ونقلت الى مركز                  إسالم

كون القنبلة انفجرت متسببة في عدة       يفك األمنضاف شهوان قوله انه بينما كان رجال        أو .الشرطة لتفكيكها 
  .انفجارات ثانوية

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨رويترز، 
  
  وسام كسر الحصار ويمنحهم الجنسية الفلسطينية" سفينة األمل"هنية يقلد ركاب  .٧

في غزة إسماعيل هنية المتضامنين األجانب والفلسطينيين والعرب الذين         المقالة  حكومة  ال قّلّد رئيس    :غزة
نة األمل صباح يوم األربعاء وسام كسر الحصار ومنحهم جوازات سفر فلـسطينية             وصلوا على متن سفي   

المتـضامنين  ) ٢٩/١٠(ووصف هنية خالل استقباله ركاب السفينة األربعاء         .تكريما لقيامهم بهذه المهمة   
وعبر عن شـكره وتقـديره لجهـود         .باألبطال، مشيرا إلى أن لهذه الرحلة الكثير من الرسائل السياسية         

 إلى أن وجود فلـسطينيين مـن كـل منـاطق            تضامنين الذي جاءوا إلى غزة لكسر الحصار، مشيراً       الم
وأضاف أن رحلـة سـفينة       .تواجدهم وعرب أجانب على متن السفينة يدل على وحدة الشعب الفلسطيني          

األمل تدل على أن الحصار على غزة ليس بإرادة دولية بل بإرادة بعض القوى الظالمـة وأنـه بقـرار                    
واعتبر وجود يهودي على متن السفينة يدلل أنهم ليس ضد اليهود كيهود وإنما ضد               .مي وليس شعبي  رس

وأكد هنية أن فرض الحصار علـى الـشعب          .االحتالل الذي يحتل األرض الفلسطينية ويفرض الحصار      
يـة التـي   الفلسطيني جاء بسبب خياره الديمقراطي، معربا عن أسفه أن تسقط الواليات المتحدة الديمقراط 

  .تنادي بها وتفرض عقابا جماعيا على شعب الختياره الديمقراطي
حكومة المقالة بالدكتور مصطفى البرغوثي وزير اإلعالم فـي حكومتـه الـذي دعـاه               الورحب رئيس   

  .لحضور اجتماعات الحكومة في غزة وممارسة أعماله كوزير بها
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ قدس برس،

  
   تصريحات رئيس قسم سيادة القانون في مكتب االتحاد األوروبيالقضاء األعلى الفلسطيني ينتقد .٨

 استنكر رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء األعلى، المستشار عيسى أبـو شـرار،               :رام اهللا  
تصريحات رئيس قسم سيادة القانون في مكتب اإلتحاد األوروبي لتنسيق الـدعم للـشرطة الفلـسطينية،                

إن هنالك عشرات اآلالف من القضايا المتراكمـة فـي المحـاكم            "قال خاللها   كريستوف لوكيتس، والتي    
الفلسطينية، وإذا استمرت هذه المحاكم في النظر في هذه القضايا بوتيرة بطيئـة كمـا تفعـل اآلن، قـد                    

ى وأبد ".يستغرقها قرابة خمسين عاماً لحل جميع القضايا الجنائية العالقة حالياً دون أن تستلم قضايا جديدة              
 يفتقر للمعلومات والتحليل الدقيق، ويحمل صورة نمطيـة          أبو شرار أسفه لهذا التصريح، مشددا على أنه       

ال تأخذ بعين االعتبار التطورات التي تحدث حالياً في داخل السلطة القضائية الفلسطينية، وإطالقها كمـا                
لسطيني، ويضر بـالجهود التـي   جاءت عليه، ال يساعد في تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني في القضاء الف     

يبذلها مجلس القضاء األعلى لتعزيز فاعلية القضاء واستقالليته، وتأتي كدعاية للمكتب الذي يعمـل فيـه                
 أن عمل مكتبه ينحصر في قطاعات أخرى غير القضاء، ولم تلمس السلطة قضائية               لوكيتس، مشيرا إلى  
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وأضـاف   .اعلية المحاكم منذ نشوئه ولغاية اآلن     حتى هذه اللحظة أي أثر لدور هذا المكتب في تحسين ف          
، إن المعطيات المتوفر لدى المكتب الفني التابع لمجلس القضاء          )٢٩/١٠(بيان أصدره المجلس األربعاء     

األعلى تشير إلى أن عدد القضايا التي وردت إلى المحاكم النظامية الفلسطينية فـي مختلـف أنواعهـا                  
 قضية، وعدد القضايا التـي      ٥٨٥٦٦ بلغت   ٣٠/٩/٢٠٠٨لي وحتى تاريخ    ودرجاتها، منذ بداية العام الحا    

 قضية، أي أن نسبة عدد القضايا المفصول فيها مقارنة          ٥٤٦٣٩فصلت فيها المحاكم خالل هذه الفترة هو        
، مما يعني أن المحاكم تعمل بفاعلية، وليس ببطء كما ورد في تـصريح              %٩٣بعدد القضايا الواردة هو     

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المحاكم الفلسطينية الحالية هي القضايا التـي               ".السيد لوكيتس 
ية علـى اقتحـام     سرائيلتراكمت أمام المحاكم الفلسطينية خالل سنوات االنتفاضة، بفعل إقدام السلطات اإل          

ن، وفرضـها   المدن الفلسطينية، وتدمير السجون الفلسطينية، وإطالق سراح مئـات الـسجناء الجنـائيي            
لسياسات اإلغالق ووضع الحواجز، مما حال دون قدرة المحاكم والقضاة على القيام بعملهم بفاعلية لعدة               
سنوات، رافق ذلك نقص شديد في عدد القضاة مقارنة مع عدد القضايا، مما خلق حالة من تراكم القضايا                  

ث بلغ عدد القضايا المتراكمة حتى نهاية       أمام المحاكم وصوالً إلى ما يعرف حالياً باالختناق القضائي، حي         
 قضية صلحية، والباقي قـضايا منظـورة        ٤٦٨٣٠ جنائية، و  ٤٠٢٢ قضية، منها    ٥٦٧٢٤العام الماضي   

  .أمام محاكم البداية واالستئناف
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ قدس برس،

  
 مصر تقترح لجنة عربية سباعية لحل معضلة األجهزة األمنية الفلسطينية": األوسطالشرق " .٩

إن مصر تقترح تشكيل لجنة " الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  صالح النعامي- ةغز
عربية سباعية لمحاولة وضع صيغة تجسر هوة الخالفات بين حركتي فتح وحماس بشأن إعادة صياغة 

ن، على واكدت المصادر أن هذه النقطة تشكل أكثر نقاط الخالف تعقيداً بين الحركتي. األجهزة األمنية
اعتبار أن حلها ال يتوقف فقط على موقفي فتح وحماس، اذ يتوجب األخذ بعين االعتبار موقف كل من 

وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي ال يمكن . إسرائيل والواليات المتحدة إزاء أي صيغة توافق بشأنها
 صياغة األجهزة األمنية في االعتراض على موقف حماس وبقية الفصائل المطالبة بأن تشمل عملية اعادة

الضفة الغربية، إال أنه في ذات الوقت ال يمكن تجاهل الموقف اإلسرائيلي الذي سيبدي حساسية شديدة 
  .تجاه أي مشاركة قوى المقاومة في تركيبة هذه األجهزة

 وحسب المصادر فإن القاهرة تقترح ان تضم اللجنة إضافة الى مصر، السعودية واليمن واالردن 
وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية أبلغت جميع الفصائل رفضها إضافة أي . ورية ولبنان وقطروس

بين مواقف " القواسم المشتركة"تعديالت على مسودة المشروع المصري على اعتبار أن المسودة تمثل 
الى أن وأشارت المصادر . كل الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الحوارات التمهيدية في القاهرة

القاهرة أبلغت الفصائل أن بإمكانها مناقشة هذه التعديالت خالل اجتماعات اللجان الفرعية التي نص 
وأوضحت أن مصر حددت سقفاً زمنياً إلنهاء لقاءات الحوار وهو نهاية ديسمبر . االتفاق على تشكيلها

حفظها على الفقرة التي تنص وأكدت أن هناك أساسا لالعتقاد أن حماس ستسحب ت. المقبل) كانون االول(
على أن مهمة حكومة التوافق الوطني العتيدة رفع الحصار، حيث أعربت الحركة عن خشيتها أن يعني 
ذلك أن تقر هذه الحكومة بالشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية وهي االعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة، 

 هذه المصادر فأن حماس قد تسحب تحفظها على هذه ووفق. واحترام اتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية
النقطة على اعتبار أن قوى اليسار والجهاد أعلنت رفضها لهذه الشروط، فضالً عن أن فتح لم تعلن 

  .تبنيها لها
وفي ما يتعلق بموقف فتح المشدد على وجوب استناد حكومة التوافق الوطني إلى برنامج منظمة 

واستدركت المصادر . مثير للجدل حتى داخل أوساط فصائل المنظمة ذاتهاالتحرير، فإن هذا البرنامج 
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قائلة إن المعضلة الكبيرة التي قد تواجه الحوار هي هوية الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة التوافق 
الوطني، رغم أن هناك دالئل على أن حماس تسلم بالتنازل عن هذا المنصب، لكن الخالف سيكون حول 

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن تمثل الفصائل في جلسات . المكلفة ومواقفها السياسيةهوية الشخصية 
المقبل على مستوى أعلى هيئاتها القيادية، حيث سيشارك ) تشرين الثاني( نوفمبر ٩الحوار التي ستبدأ في 

لد مشعل، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خا) ابو مازن(كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
 .وامين عام الجبهة الديموقراطية نايف حواتمة، وغيرهم

 ٣١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 ١١/١١ إلى ٩/١١مؤتمر الحوار في القاهرة سيمتد من ": اللبنانيةالسفير " .١٠

 الذي  سيمتد، وفق كتاب الدعوةمؤتمر الحوار الوطني في القاهرةأن " السفير"علمت : حلمي موسى
 برعاية السيد ١١/١١/٢٠٠٨ إلى ٩/١١الفترة من "، على مدى فصائل الفلسطينيةوجهته مصر إلى ال

محمد حسني مبارك، لالتفاق على مشروع مصالحة ووفاق وطني، يؤسس لمرحلة جديدة، " الرئيس
 ". ننطلق منها نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

 في القاهرة، إلى حدث عربي مميز عبر "الشامل"ويبدو جلياً أن مصر تعد لتحويل مؤتمر الحوار الوطني 
دعوة جميع وزراء خارجية الدول األعضاء في اللجنة العربية المكلفة بمتابعة موضوع المبادرة اليمنية، 

تجدر اإلشارة إلى أن هذه اللجنة تضم، إلى جانب وزير الخارجية . والتي تشكلت في قمة دمشق األخيرة
 . السعودية واألردن واليمن وسورياالمصري، وزراء خارجية دول أخرى مثل 

وسيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس افتتاح المؤتمر، المراد تحويله إلى رافعة للتوافق على رزمة 
ومن أجل تسهيل الحوار ومنع تحويل المؤتمر إلى سوق . القضايا موضع الخالف في الساحة الفلسطينية

وطلبت من .  المشاركة بثالثة أعضاء لكل فصيلعكاظ، حصرت مصر التمثيل الفصائلي في الوفود
الفصائل تزويدها باألسماء ومواعيد الوصول، على أن يكون ذلك قبل الموعد المقرر في التاسع من 

  . تشرين الثاني
 ٣١/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
 فتح تبحث مع فصائل جبهة اليسار سبل تقريب وجهات النظر في حوار القاهرة: غزة .١١

إن فصائل اليسار " األيام"اصر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لـ قال صالح ن :حسن جبر
التي تضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني تبادلت وجهات النظر مع ممثلي 

إن : وقال .حركة فتح في قطاع غزة، قبيل انطالق حوار القاهرة في التاسع من تشرين الثاني المقبل
 أظهر تقارباً كبيراً وتقاطعات في كثير من المواقف، خاصة ما يخص التمثيل النسبي وإصالح الحوار

 .األجهزة األمنية وكثيرا من القضايا السياسية التي اشتملت عليها الورقة المصرية
 ٣١/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   الفصائل يلتقون على حتمية إنجاح حوار القاهرةممثلو .١٢

مثلو فصائل رئيسية فلسطينية ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب المستقل أجمع م: ألفت حداد
جمال الخضري واألب مانويل مسلم راعي الكنيسة الالتينية في قطاع غزة، على ضرورة إنجاح الحوار 

  .الوطني ألنه الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني
 حماس وفتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير وأشاد هؤالء خالل لقاء جمع ممثلين عن حركتي

فلسطين وحزب الشعب والمبادرة الوطنية في مدرسة العائلة المقدسة بغزة، بصمود المتضامنين 
  وتصميمهم على كسر وما قدموه خدمة للشعب الفلسطيني، 
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بو زهري وحضر اللقاء عن حركة حماس الدكتور أحمد يوسف والنائب إسماعيل األشقر وسامي أ
وفوزي برهوم، وعن حركة فتح إبراهيم أبو النجا وزكريا األغا، وعن الجبهة الشعبية جميل المجدالوي 
وعن الجبهة الديمقراطية صالح ناصر وصالح زيدان وعن المبادرة الوطنية عبد اهللا أبو العطا وعن 

  .حزب الشعب طلعت الصفدي، إلى جانب عدد من المتضامنين األجانب
 ِأشاد النائب الخضري في كلمته بتلبية الفصائل الدعوة لهذا اللقاء، واعتبر أنه جاء في الوقت من جهته،

 .المناسب والذي يأمل فيه جميع أبناء شعبنا للملمة الصف وتوحيد الكلمة
ورأى الخضري إلى أن الحوار المزمع عقده في القاهرة مطلع الشهر القادم يحمل دالالت النجاح، 

يع يدعو لذلك، ومطالب بذلك ألن الحالة الفلسطينية ال تحتمل أكثر من ذلك انقساما وخاصة أن الجم
  .وتدميرا

أما ممثلو حركتي حماس وفتح فقد أكدوا على أن الوفود ذاهبة للحوار بنية صادقة وأكيدة للعمل من أجل 
  .إنهاء االنقسام وأنهم جادون لذلك

 ٣١/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  فة الملفات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن كاالبردويل يطالب بمعالجة  .١٣

 صالح البردويل القيادي في حركة حماس في مؤتمر صحافي .د  قال:، وكاالت"االيام "- القاهرة، غزة 
تضمنت موضوعات خارجة عن إطار "عقده، امس، في مقر وكالة انباء رامتان إن الورقة المصرية 

 ". االحتالل والتي ال تعتبر ملفاً فلسطينياً فلسطينياًالمصالحة الوطنية مثل التهدئة مع
التهدئة أحد تكتيكات إدارة الصراع مع المحتل، وتقوم الفصائل بالتوافق عليها في الظرف : "وتابع 

 ".المناسب، وهي قائمة بشروطها ومداها الزمني
أن دور الراعي ورحب بالدور العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص من رعاية الحوار، مؤكداً 

على إنجاح الحوار " حماس"يتمثل في مساندة األطراف الفلسطينية في التوصل إلى توافق بينها حرص 
 .الفلسطيني

وطالب البردويل بمعاجلة كافة الملفات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن وخاصة في الملف 
كما قال، داعيا إلى إعادة بناء منظمة " منياستثناء الضفة وتركها لإلشراف األميركي األ"األمني دون 

التحرير وفق جدول زمني وآلية محددة، وإجراء مصالحات وطنية تعالج تداعيات االنقسام واالنتخابات 
وشدد على ضرورة مشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية دون استثناء ودون  .الرئاسية والتشريعية
 .قيود أو شروط مسبقة

يل باتخاذ إجراءات لبناء الثقة واتخاذ خطوات من شأنها ترطيب األجواء النجاح الحوار وطالب البردو
مشيرا الى اهمية وقف االعتقاالت السياسية وإغالق ملف االعتقال السياسي ووقف الحمالت التحريضية 

 ".اإلعالمية
راً من أجل وقف ما ودعا مصر والدول العربية والقوى الفلسطينية ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل فو

 .سماه الحمالت الظالمة بحق أبناء حركة حماس في الضفة الغربية
 ٣١/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  خالل الحوار" التمترس وراء موافقها الحزبية أو الفئوية" تطالب الفصائل بعدم فتح .١٤

ي عن فتح الفصائل طالب عبد اهللا عبد اهللا عضو المجلس التشريع: رام اهللا ـ اشرف الهور ووليد عوض 
يعطل الوصـول الـى القواسـم       "، معتبرا ان هذا االمر      "التمترس وراء مواقفها الحزبية او الفئوية     "بعدم  

  ".المشتركة



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٢٤٢:         العدد       ٣١/١٠/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

، وذكر في الوقت ذاته     "تعكس كل ما يطلبه او يتمناه كل فصيل على حدة         "واشار الى ان مقترحات مصر      
، موضحا ان فتح لم تطلب تغيير فـي         "وضوحابعض المالحظات لجعل النصوص اكثر      "ان لحركة فتح    

، وكانـت فـتح ابلغـت المـسؤولين         "حتى ال ندخل في مجال التفسيرات والتفسيرات المضادة       "المسودة  
  .المصريين موافقتها على المسودة دون اي تحفظات

  ٣١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  " يجب أخذها بالحسبانأساسية"مالحظات الفصائل على الوقة المصرية للحوار تُعد : الجهاد .١٥

 اشار الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الى ان مالحظات الفصائل           : اشرف الهور  ـ   غزة
، موضـحا ان هـذه التعـديالت التـي          "اساسية يجب اخذها بالحسبان   " تعد   على الوقة المصرية للحوار     

  ".لن تناقش اآلن"طرحتها الفصائل 
مهتمـة  "، مؤكدا في الوقت ذاته ان مصر        "ت الحوار التي ستعقد في القاهرة     لكنها ستناقش في جلسا   "وقال  

  ".بانجاح الحوار، وان الطاقم المصري مستنفر من اجل ذلك
، الفتا االنتبـاه الـى اللقـاء       "شبه توافق فلسطيني على المسودة المصرية بتعديالت الفصائل       "واكد وجود   

  . بغزة لبحث توافقها على المسودة المصريةالرباعي الذي سيجمع مساء الجمعة اربعة فصائل
، النجاح حوار القاهرة، غير انه اكد في الوقت ذاته على ان            "ضمانات عربية "وتحدث الهندي عن وجود     

  ".الشعور بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا من الجميع"الضامن االساسي للنجاح هو 
لـذلك  "، وقال   "بة وال يمكن ان تستمر بهذا الشكل      تجربة صع "ورأى الهندي ان تجربة حركة حماس بغزة        

  ".االطراف االساسية لموضوع االنشقاق لها مصلحة حقيقية في التوافق
وذكر القيادي في الجهاد انه من السابق ألوانه التطرق لمشاركة تنظيمه في اي انتخابات فلسطينية، لكنـه          

دعو الـى انتخابـات تـشريعية ورئاسـية         ال تؤيد مصالحة وطنية ت    "اوضح ان هذا ال يعني ان حركته        
  ".متزامنة

ال مانع لدى حركته مـن      "وعن امكانية مشاركة الجهاد االسالمي في منظمة التحرير، اوضح الهندي انه            
المشاركة فيها اذا ما تم ترتيبها واعادة بنائها على اسس متفق عليها لتصبح تعبيرا حقيقيا وبيتـا حقيقيـا                   

  ".للكل الفلسطيني
، غير انه اشار الـى      "ال يحرم المشاركة في االجهزة االمنية     "هندي في الوقت ذاته الى ان الجهاد        ولفت ال 

  ".من السباق ألوانه اعطاء موقف"انه 
  ٣١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  إغالق معابر غزة جاء كردة فعل على نجاح سفينة األمل بالوصول إلى غزة : برهوم .١٦

م حركة حماس فوزي برهوم ان قرار باراك إغالق معابر غـزة            اعتبر المتحدث باس  :  حامد جاد  - غزة
جاء كردة فعل على نجاح سفينة األمل والمتضامنين بالوصول إلى غزة أول من أمس مؤكدا اهمية مـا                  
تحمله وصول السفينة من معان تتمثل بكسر الحصار وفضح سياسات وجرائم االحـتالل الـذي يتـذرع                 

  . الشعب الفلسطيني وابتزازه عبر سياسة التجويع والتركيعبذرائع وهمية من أجل التضييق على
  ٣١/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 

  
   من عناصرها بالضفة الغربية١٥ تتهم االجهزة االمنية الفلسطينية باعتقال حماس .١٧

 من عناصرها ١٥اتهمت حركة حماس االجهزة االمنية الفلسطينية امس باعتقال : رام اهللا ـ وليد عوض 
وأوضحت الحركة في بيان لها امس ان تلك األجهزة اقتحمت مخـيم الفـوار بالخليـل                 .يةبالضفة الغرب 
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وأقامت الحواجز العسكرية وداهمت العديد من منازل مؤيدي وأنصار حركة حماس في المخيم ومنطقـة               
  . حدب الفوار

  ٣١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 لحلوةعين امخيم تعليق نتائج االنتخابات في صيدا و: فتحفي  أزمة .١٨

في مخيم عين الحلوة ومحلة البركسات هدوءها " فتح"استعادت امس مكاتب ومقرات حركة : محمد صالح
وحركتها التي بدت شبه طبيعية، بعد ان حسمت قيادة شعبة المخيم ومنطقة صيدا الحالية االمر وسيطرت 

ول بين القيادات والكوادر على المقرات ورفضت تسليمها للقيادة الجديدة، اثر االشكال الذي وقع امس اال
الفتحاوية على خلفية رفض نتائج االنتخابات التي جرت في المخيم وفي منطقة صيدا، والتي جاءت 
لصالح مسؤول فتح في لبنان سلطان ابو العينين وقاطعتها شعبة المخيم ومنطقة صيدا واعتبرتها غير 

 . موجودة وكأنها لم تكن
من الوطني الفلسطيني في لبنان اللوء اديب الحصان المكلف باعادة ان قائد قوات اال" السفير"وعلمت 

حضر الى المخيم اثر االشكال، وأبلغ المعارضين نتائج االنتخابات " فتح"تنظيم الهيكلية العسكرية لـ
والموافقين عليها، بانه مكلف من قيادة السلطة الفلسطينية بحل الموضوع، وطلب تجميد االمر على ما 

 . هذا االمر" فتح"بل االنتخابات بانتظار ان تبت القيادة المركزية لـهو عليه ق
الرافض نتائج االنتخابات والذي قاطعها (في مخيم عين الحلوة ماهر شبايطة " فتح"وأكد امين السر لشعبة 

 اكد لنا ان هذا االمر سيحل خالل"ان اللواء الحصان " السفير"لـ) مع امين السر لمنطقة صيدا وليد ورد
 ".  ساعة المقبلة وان هناك مساعي لتشكيل لجنة لترتيب االوضاع٤٨الـ 

اننا نريد اعادة اجراء االنتخابات في منطقة صيدا ومخيم عين الحلوة في اطار "وشدد شبايطة على 
تنظيمي بحت، ومن ضمن تطبيق النظام ومن خالل لوائح شطب بعد ان نتفق على من يحق له االنتخاب 

هذا االمر، ومن خالل مراقبة لجنة محايدة ونزيهة نتفق عليها مع القيادة الفلسطينية ومن ال يحق له 
الشرعية التي يمثلها الرئيس محمود عباس وممثله في لبنان المفوض العام عباس زكي، وليس من خالل 

  ".ما يريده ويتمناه اللواء سلطان ابو العينين، ونحن بانتظار ان تبت هذه القيادة بهذا االمر
ان نتائج االنتخابات المهزلة ال تعنينا وهي غير موجودة بالنسبة لنا، الن مخيم عين "وشدد شبايطة على 

لذا نحن .  الف نسمة٧٠الحلوة وحده يشكل منطقة انتخابية ـ مؤتمر ـ كون عدد سكانه يتجاوز الـ 
نصر على عقد هذا المؤتمر نريد انتخابات حركية في المخيم خالية من أي تزوير الرادة الناخبين، ونحن 

في المخيم وليس في أي مكان آخر، ولن نقبل بأقل من ذلك او ابقاء الوضع على ما كان عليه قبل 
االنتخابات، أي بقاء امين السر لمنطقة صيدا وليد ورد في مكانه وموقعه في هذا المنصب، كونه يحمل 

سي ال يلغيه اال قرار رئاسي او من خالل تكليفا بهذا االمر من الرئيس محمود عباس، والقرار الرئا
ممثله في لبنان المفوض العام عباس زكي وليس من خالل انتخابات مهزلة ومزورة، الننا نحن نلتزم 

 . قرارات الشرعية الفلسطينية ومن يمثل هذه الشرعية في لبنان
في منطقة " فتح"ة حركة الى ذلك وزع في المخيمات الفلسطينية بيان يرد على البيان الذي صدر عن قياد

على نسخه " السفير"، وقد حصلت "في لبنان" فتح"بيان صادر عن كوادر حركة "الشمال يحمل عنوان 
في منطقة الشمال باإلسهام في " فتح"يؤسفنا أن تتبرع بعض ما يسمى بقيادات حركة : "منه، وجاء فيه

لحياة التنظيمية الصحيحة لصفوف طمس وتزوير الحقائق، والعمل على وقف عجلة اإلصالح وإعادة ا
 ". شكال ومضمونا" فتح"حركة 

ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة الشمال لما فيه من افتراءات ومغالطات هدفها النيل من "وأدان البيان 
وحدة الحركة والتشكيك بقيادتها المركزية في لبنان المتمثلة باألخ عباس زكي، ممثل اللجنة التنفيذية 

، والذي دأب منذ تسلمه مهامه منذ "فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة " ة التحرير الفلسطينيةمنظم"لـ
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ثالث سنوات على تحسين ظروف شعبنا في المخيمات وتحصينها، وخاصة بعد مأساة نهر البارد كي ال 
 ". تتكرر هذه المأساة في أي من المخيمات الفلسطينية األخرى

أين كانت تذهب موازنة : "في لبنان إلى قيادة منطقة الشمال" فتح"در حركة ووجه البيان السؤال باسم كوا
الطوارئ التي يتحدثون عن وقف دفعها لهم؟ وما هو سبب إيقاف الدفع؟ ألم يكن بسبب كثرة الشكاوى 
من أهلنا المهجرين من البارد بان مستحقاتهم ال تصلهم، وإنما تعطى هذه األموال لحاشية قيادة منطقة 

ال ومحسوبياتها، خاصة ان المبلغ الذي كانت تتسلمه قيادة منطقة الشمال كموازنة طوارئ خاصة الشم
 ألف دوالر أميركي ٥٠ و٤٠ ألف دوالر أميركي، يضاف إليه مبلغ يتراوح بين ١٠٠بنهر البارد يبلغ 

فوض العام يسحب على دفعات من مالية السفارة وبتوقيع من األخ ممثل اللجنة التنفيذية للمنظمة الم
، وهذه المبالغ لم تصل إلى مستحقيها من أهلنا من مهجري نهر "أبو مشعل"للساحة اللبنانية عباس زكي 

 ". البرد بل تتسرب إلى المحسوبيات واالزالم للمنتفعين في منطقة الشمال
ى قيادة وعلى ضوء ما حصل في مخيم نهر البارد، نسجل عل" فتح"اننا كأبناء لحركة "واشار البيان الى 

منطقة الشمال انه لوال إهمالها وتقاعسها وتلهيها بمصالحها الشخصية وتغييبها لألطر التنظيمية الفتحاوية 
من ناحية التشكيل والتأطير والتسليح، لما تجرأت هذه العصابة على اخذ المخيم وسكانه رهينة وبالتالي 

 ". تهجير أهلنا منه
 ٣١/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
   حزب العملتهاويين كاديما والليكود و بتعادل: استطالع .١٩

 الليكـود وكاديمـا     أن "هـآرتس "اظهر استطالع اجري من قبل صـحيفة         :زهير اندراوس  -الناصرة  
 االنتخابات للكنيست اليوم، حيث يحصل كل منهما        أجريتيحصالن على عدد مماثل من المقاعد في حال         

 ليبرمان، في حين يتهاوى حزب      أفيغدورة المتطرف    بيتنا بقياد  سرائيل مقعدا إل  ١١ مقعدا، مقابل    ٣١على  
 العربية، الجبهـة الديمقراطيـة للـسالم        لألحزاب مقعدا   ١١ مقاعد فقط، مقابل     ١٠ إلىالعمل ويتراجع   

  .والمساواة، القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي
 انه سيجد صعوبة    إالاديما على عدد مقاعد مماثل لليكود        حصول ك  أين النتائج،   أ إلى االستطالع   وأشار

 مقعـدا، فـي     ١١ تحصل على    أن العربية يتوقع    األحزاب يسار، خاصة وان     -في تشكيل حكومة مركز   
 اإلمكانيـات وفي المقابل فان الليكود ستتوفر لديه الكثيـر مـن           . حين قد ال يتجاوز الخضر نسبة الحسم      

 إشـراف تطالع الذي شمل عينة تمثل كافة شرائح الجمهـور، تحـت            ويتضح من االس  . لتشكيل الحكومة 
، ان هناك تعادال بين الليكود وكاديما مـن جهـة، وبـاقي             أبيبالبروفيسور كميل فوكس من جامعة تل       

 مقعـدا،   ٦١وبحسب االستطالع، فان ما سمي بمعسكر اليمين سيحصل على          . أخرى من جهة    األحزاب
 قابلة للتغيير في حال حصول حدث       األرقامن هذه   أ إلىاليسار، مشيرا    المركز و  ألحزاب مقعدا   ٥٩مقابل  

وبحسب نتائج االسـتطالع فانـه      . المقبل) فبراير(غير عادي قبل موعد االنتخابات في العاشر من شباط          
 الذي يـصعب علـى      األمر اليمين،   أحزاب من   أكثر أو مركبا واحدا    إليها تضم   أنسيتوجب على ليفني    

  .بعمليات سياسية يدفع أنكاديما 
  ٣١/١٠/٢٠٠٨ ،القدس العربي

  
   مليون دوالر لتحصين البلدات القريبة من القطاع١٣٢باراك يطلب  .٢٠

ي ايهود باراك في تـصريحات نقلتهـا اإلذاعـة          سرائيلقال وزير الدفاع اإل   :   وكاالت –القدس المحتلة   
 القريبة من قطاع غزة والتي تقع       ية إنه سيعمل على تحصين المنازل والمباني في القرى والمدن         سرائيلاإل

ية سـرائيل نه سيطلب مـن الحكومـة اإل      أ ب وأضاف .في مدى الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من هناك       
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لتمويل هذا المـشروع ليـشمل تلـك        ) مليون دوالر ( ١٣٢ي  إسرائيل مليون شيكل    ٥٠٠تخصيص مبلغ   "
 ".المنشآت التي تبعد عن القطاع نحو خمسة كيلومترات

 التماسا قدمه   إسرائيلمشروع باراك هذا يأتي في وقت تبحث فيه المحكمة العليا في            "ذاعة فإن   وحسب اإل 
وأكـد   ".يون يقطنون قرب قطاع غزة لتحصين منازلهم في مواجهة هجمات الصواريخ الفلسطينية           إسرائيل

وهـو  " قمة الحديدية ال"تأمين كافة المنازل والمباني التي تقع خارج ما كان يسميه الجيش            "باراك أنه يريد    
 ".نظام دفاعي أعده لمواجهة عمليات إطالق الصواريخ ليتم تشغيله في المستقبل

  ٣١/١٠/٢٠٠٨ ،الدستور
  
   سوريا تفيد بإمكان استئناف مفاوضات السالمإلىأولمرت ينقل رسالة  .٢١

ـ ي ايهود   سرائيل رئيس الوزراء اإل   أن في عددها اليوم     "يديعوت" صحيفة   أفادت :بيت لحم   نقـل   رتأولم
وقد نقلت   . سوريا مفادها انه يمكن في المرحلة الراهنة استئناف مفاوضات السالم بين البلدين            إلىرسالة  

 أبيـب  في تل أولمرت وزير الدفاع التركي وجدي غونول خالل اجتماع عقده معه السيد           إلىهذه الرسالة   
 الحوار المباشر بعد الجولة     إلى ية السورية سرائيل تنتقل المفاوضات اإل   أنورجحت مصادر سياسية     .أمس

  .القادمة من المفاوضات بينهما
 القادم من المستـشار القـانوني       األسبوع مكتب رئيس الوزراء سيطلب مجددا في        أن الصحيفة   وأضافت
 عملية التفاوض غير المباشرة مع سـوريا        إدارة يسمح للمحامي يورام توربوفيتش بمواصلة       أنللحكومة  

  .را منصب رئيس طاقم مستخدمي ديوان رئيس الوزراء اعتزل مؤخبأنهعلما 
  ٣١/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   مؤشرا على نهاية التهدئةتعده "إسرائيل"وتعرض إلطالق صاروخين يالجيش  .٢٢

 العبرية الرسمية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن قوة مـن جـيش              اإلذاعةنقلت  : القدس المحتلة 
الق صاروخين من النوع المضاد للدبابات والمدرعات باتجاهها، وذلك فجر اليوم           االحتالل  تعرضت إلط   

 من الصاروخين لم يصب هدفـه ولـم يحـدث أي            أياوزعمت  المصادر أن      .الجمعة جنوب قطاع غزة   
ضرر في األرواح أو الممتلكات، معتبرة أن هذا الحدث قد يؤشّر إلى نهاية فترة التهدئة فيما بين القطاع                  

أنها المرة األولى التـي يـستخدم فيهـا المقـاومون           " المصادر   وأوضحت.  اإلسرائيلي االحتاللوقوات  
 ".الفلسطينيون هذا النوع من السالح منذ بداية التهدئة

 على طول الحدود الجنوبية مع قطاع غزة تقوم بعمليات مسح شـاملة             االحتالل ان قوات    اإلذاعةوقالت  
 .ها فلسطينيون في المنطقة زرعألغام وجود إمكانيةللكشف عن 

  ٣١/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   إجراء انتخابات تمهيديةيقرر" العملحزب " .٢٣

قرر رئيس حزب العمل، إيهود باراك، في جلسة عقدت صباح اليوم، الخميس، إجراء انتخابات تمهيدية 
 ١٠٠يقارب وجاء أن االنتخابات الداخلية لحزب العمل ستكون مفتوحة، وبمشاركة ما  .في داخل الحزب

ونظرا لكون عدد األماكن محدودا، عالوة على نتائج االستطالعات التي تشير إلى تراجع . ألف منتسب
  .، فمن المتوقع أن تكون المنافسة شديدة"العمل"كبير في قوة 

 مقعدا، بيد أن االستطالعات ١٩تجدر اإلشارة إلى أن حزب العمل قد حصل في االنتخابات األخيرة على 
إلى حصوله " هآرتس"تشير إلى تراجع كبير في قوته، حيث أشار االستطالع األخير الذي أجرته صحيفة 

  . مقاعد فقط١٠على 
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  .ة الحزب بعد االنتخابات التمهيديةية أن يبقى باراك في منصبه في رئاسإسرائيل وتوقعت تقارير 
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   قادر على اجتياز األزمة المالية"إسرائيل"اقتصاد : " المركزيإسرائيل بنك" .٢٤

ي علـى   سـرائيل  المركزي يوم الخميس انه واثق تماما في قدرة االقتصاد اإل          "إسرائيل" قال بنك    :أبيبتل  
  . العالمي المتوقعاجتياز األزمة المالية والتباطؤ االقتصادي

وأصدر البنك المركزي بيانه في أعقاب تعديل مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتـصنيف االئتمـاني                
  . مستقر من ايجابيإلى السيادي بالعملة الصعبة إسرائيللدين 

 إلطارا في الكنيست في     ٢٠٠٩ الموافقة المتوقعة على ميزانية      أنوقال البنك المركزي في بيان انه يعتقد        
الذي وافقت عليه الحكومة سيكون بمثابة تعبير عن استمرارية السياسة الرشيدة لالقتصاد الكلـي التـي                

 التباطؤ االقتصادي العالمي المتوقع من المنتظـر  أنية سرائيلوقالت وزارة المالية اإل    .انتهجت في السابق  
 كبيرة في   أهميةالوزارة ترى   "ي بيان   وأضافت قائلة ف   .يسرائيل في نمو االقتصاد اإل    ؤ تباط إلىأن يؤدي   

  ." المالي الذي وافقت عليه الحكومةاإلطار في نطاق ٢٠٠٩عملية الموافقة على ميزانية 
  ٣٠/١/٢٠٠٨رويترز، 

  
  ودعوات لمنعها...  متحف عليهاوإقامة إسالمية تجيز تدمير مقبرة "يةسرائيلالعليا اإل" .٢٥

أن : األنباءالقدس المحتلة جمال جمال، ووكاالت  عن مراسلها من  ٣١/١٠/٢٠٠٨ ،الدستورذكرت 
 ومصر وتركيا وجامعة الدول األردنرئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين الشيخ رائد صالح دعا امس 

العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمتين العربية واإلسالمية، الى التحرك ضد قرار المحكمة العليا 
" وقال في مؤتمر صحفي .ف على مقبرة اسالمية تاريخية في القدس المحتلةية السماح ببناء متحسرائيلاإل

التي يعود تاريخها الى الفتح اإلسالمي قبور بعض الصحابة والتابعين ) مأمن اهللا(ان في هذه المقبرة 
 ألفا من سكان القدس الذين ذبحوا على ايدي الصليبيين عندما ٧٠وجند صالح الدين األيوبي واكثر من 

   .وا المدينة المقدسةاحتل
وقال المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في كلمة له خالل المؤتمر الصحفي 
ان اليهود لم يكتفوا بتدمير المقابر اإلسالمية وإنما تجاوزوا ذلك لضرب كل وجود عربي إسالمي 

والشؤون الدينية الفلسطيني، القرار ودان الشيخ جمال بواطنة وزير األوقاف  ومسيحي في المدينة،
  . واعتبر جرف القبور ونبشها من أكبر الجرائم التي يشهدها العصر

المفتي العام للقدس أن :  عن مراسلها من غزة وائل بنات٣١/١٠/٢٠٠٨الوطن،السعودية، وأضافت 
ية سرائيلليا اإلوالديار الفلسطينية وخطيب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين أدان قرار المحكمة الع

" متحف التسامح"بناء ما يسمى " فيزنتال"القاضي بالمصادقة على قرار يسمح لمؤسسة أمريكية تدعى 
يمس باألماكن المقدسة اإلسالمية "ووصف حسين في بيان القرار بأنه خطير ألنه . على مقبرة مأمن اهللا

وبين أن المؤسسة ". ن وحدهمالتي ال يحق ألي جهة التدخل فيها ألنها تخضع الختصاص المسلمي
األمريكية مدعومة من منظمات متطرفة يهودية، وأكد مفتي القدس أن المقبرة وقف إسالمي يعود 

 قرنا وأنها تضم رفات عدد كبير من أبناء ١٥تاريخها إلى الفتح العمري اإلسالمي، أي قبل أكثر من 
  .المسلمين ورموزهم العلمية والوطنية

  
  غزة تسلم عريضة المليون توقيع لألمم المتحدةحملة فك الحصار عن  .٢٦

في قطاع غزة جون " انروا"سلمت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة أمس : غزة
 .جينج وثيقة المليون توقيع التي طالبت من خاللها األمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن قطاع غزة 
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إن مليون فلسطيني وقعوا على عريضة ضد الحصار ويطالبون "راج وقال رئيس الحملة الدكتور إياد الس
أمين عام األمم المتحدة يطالبونه بالتحرك ضد " بان كي مون"بإيصالها الى السيد " جون جنج"السيد 

وقال السراج ان الحصار في قطاع غزة أصبح مدمرا وان على المجتمع  ".الحصار الظالم غير اإلنساني
 .نهائه على الفور دون اي تأخير مطالبا العالم واالمم المتحدة بالتحرك العملي النهائهالدولي ان يتحرك ال

نحن الموقعين أدناه رجاالً ونساء وأطفاالً من فلسطين نطالب الجمعية العامة لألمم "وجاء في نص الوثيقة 
ن العالمي لحقوق ي على قطاع غزة مناف لإلعالسرائيلالمتحدة باتخاذ قرار تعلن فيه أن الحصار اإل

 بإنهاء هذا الحصار إسرائيلاإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة وأن تحيل قرارها إلى مجلس األمن إللزام 
الظالم الذي حول حياة الناس في قطاع غزة إلى جحيم وسجن كبير يحرم أهله من أبسط الحقوق 

  ".اإلنسانية
  ٣١/١٠/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   ال تفوت الحوار لمواجهة مخططات تهويد القدسعلى الفصائل أن: كمال خطيب .٢٧

، الشيخ كمال خطيب، إن ٤٨قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام : الناصرة
ية منهجية في التعامل سرائيلتؤكد ما قلناه من أن للمؤسسة اإل"االعتداءات األخيرة على المسجد األقصى 

 بوضع ضوابطها عبر دراستها لردود الفعل التي تلمسها في إسرائيلم مع هذا الملف، وهذه المنهجية تقو
وأشار الشيخ خطيب إلى أن المواقف العربية ، "الشارع العربي واإلسالمي الرسمي منه والشعبي

وردت جليا مع األسف الشديد، حينما تم افتتاح الكنيس اليهودي في منطقة "واإلسالمية الباهتة والخجولة 
ليس عنده شيء "وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ي القدس العربية المحتلة، حمام العين، ف

يفعله سوى السير وفق أجندة صديقه إيهود أولمرت الذي كلنا يعلم أنه ما عاد بمقدوره أن يفعل شيئا في 
اف، أن وأض ".فترة انتهاء واليته، ولو كان يستطيع ذلك لفعل هذا في الوقت الذي كان فيه صاحب قرار

 عبثية، ومجرد لقاءات ومجامالت وخاصة أننا نعرف والكل إسرائيلهذا يثبت أن المفاوضات مع 
ية شهدت نقلة نوعية في أعمال االستيطان في الضفة سرائيليعرف، أن فترة رئاسة أولمرت للحكومة اإل

ي للتأكيد سرائيللجانب اإلوشدد على أن حالة االنقسام الفلسطيني لها دور بارز في دفع ا الغربية المحتلة 
وجود موقف فلسطيني واحد وموحد، يتمثل في "وأكد أن  .على مظاهر التهويد وتنفيذها على أمر الواقع

، في سرائيلمصالحة فلسطينية، واتفاق على عودة الجسم الفلسطيني الواحد سيشكل عنصر ردع قوي إل
  ".ىعدم التمادي في االعتداءات على المسجد األقص

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨، سقدس بر
  
  في الضفة" حماس"ضد أنصار  مركز حقوقي يدين استمرار اعتقاالت السلطة .٢٨

أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، استمرار عمليات االعتقال التي تنفذنها أجهزة األمن : غزة
ان وأوضح المركز الحقوقي في بي . في الضفة الغربية" حماس"الفلسطينية بحق عدد من أنصار حركة 

أنه خالل األسبوعين الماضيين، نظمت تلك األجهزة حملة اعتقاالت سياسية متقطعة في محافظة الخليل، 
وضمت قائمة المعتقلين، العديد من الطلبة . وأنصارها ومؤيديها" حماس"طالت العديد من ناشطي 

ووفقاً . لصحافيينالجامعيين والمهنيين والموظفين في جمعيات خيرية إسالمية، فضال عن اعتقال أحد ا
لتحقيقات المركز، فإن عدداً من هؤالء المعتقلين ال يزالون محتجزين لدى جهازي المخابرات العامة 

كما طالب المركز باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على  .واألمن الوقائي في مدينة الخليل
  .غزةأيدي أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨، قدس برس
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  تطلق عملية رفع األنقاض من مخيم نهر البارد " األونروا .٢٩
، بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبالتعاون مع "األونروا" أطلقت وكالة : وفا - نهر البارد

نهر البارد قرب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ومنظمة التحرير امس، عملية رفع األنقاض من مخيم 
وأفاد بيان صدر عن األنروا بعد حفل االفتتاح بأن برنامج األمم المتحدة   .مدينة طرابلس شمال لبنان

، وبأن عملية رفع األنقاض من مخيم نهر "االونروا"اإلنمائي يقوم بتنفيذ عملية رفع االنقاض بتكليف من 
، ويتوقع ان ٢٠٠٩يم التي ستبدأ في كانون الثاني البارد تمثل الخطوة األولى في عملية إعادة إعمار المخ

 .تستغرق ثالث الى اربع سنوات، كما أنها ستكون مقسمة الى ثماني رزم أو دفعات
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  طريق التفافي الى الموت عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى قبرص: فلسطينيو العراق .٣٠

راً عن ضبط محاولة تهريب غير شرعية لعدد من الفلسطينيين كشفت الصحافة القبرصية مؤخ: نلند
ان مجموعة الفلسطينيين ' سايبروس ميل'وقالت صحيفة . الذين قصدوا قبرص قادمين من سورية

 طفالً بينهم طفل ال يجاوز عمره الشهور الخمس ١٥ رجال و٨ نساء و٩المهربين هذه المرة تضمنت 
وحسب  .للشرطة حالياً حيث قاموا جميعهم بطلب اللجوء السياسيويقيم هؤالء في أماكن احتجاز  .عشر

الصحيفة فان هذه المجموعة من الفلسطينيين، على صعوبة ومرارة التجربة التي عاشوها قبل أن يتمكنوا 
من طلب اللجوء، أكثر حظاً من بعض سابقيهم الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر وقضوا نحبهم 

  .سواحلقبل أن يصلوا الى ال
  ٣١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  اإلهمال الطبي في سجون االحتالل بديل لحكم اإلعدام .٣١

قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي إن سياسة  : أمين أبو وردة- نابلس 
اإلهمال الطبي تتصاعد بشكل كبير في سجون االحتالل ويدفع ثمنها المئات من األسرى المرضى 
وأصبحت بديال لحكم اإلعدام، جراء تزايد أعداد األسرى الذين استشهدوا داخل السجون بسبب المعاناة 

  .الصحية
الى ذلك اظهر التقرير الشهري لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنسان حول نتائج االعتداءات 

رام اهللا، وسط الضفة الشهر الماضي استشهاد أربعة فلسطينيين ثالثة منهم من مدينة " يةسرائيلاإل"
الغربية، وأشار التقرير الذي اعده المحامي احمد الطوباسي تصعيد قوات االحتالل هجمتها االعتقالية 

لقوات االحتالل وتركزت العديد من " المطلوبين" فلسطينيا بينهم عدد من ٢٨٠حيث اعتقل اكثر من 
 الذين شنوا حملة على المزارعين االعتقاالت في الريف الفلسطيني بعد مصادمات مع المستوطنين

  .بمناسبة موسم قطف الزيتون
  ٣١/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  بحق المزارعين الفلسطينيين انتهاك فاضح ممارسات االحتالل: "سفينة األمل" .٣٢

 عن "سفينة االمل"عبر المتضامنون األجانب الذين قدموا الى قطاع غزة على متن :  ميسرة شعبان- غزة 
ي وبخاصة منعهم سرائيل المزارعين الفلسطينيين في مواجهة إجراءات االحتالل اإلتضامنهم الكامل مع

جاء ذلك خالل الزيارة ، من الوصول الى أراضيهم الزراعية في المنطقة العازلة على حدود قطاع غزة
التضامنية التي نظمتها الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار في إطار شبكة المنظمات األهلية 

  .تضامنين األجانب في المنطقة العازلة الواقعة شمال بلدة بيت حانونللم
  ٣١/١٠/٢٠٠٨المستقبل، 
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  خمسة وثالثون توغالً في الضفة نفذتها قوات االحتالل خالل أسبوع .٣٣

ي أعمال التوغل اليومية في مدن الضفة الغربية وقراها سرائيلواصلت قوات االحتالل اإل: رام اهللا
فخالل  .ربية، فنفذت خمساً وثالثين عملية توغل على األقل خالل أسبوع واحدومخيماتها الضفة الغ

ية سرائيل، نفذت القوات اإللاألسبوع الواقع بين الثالث والعشرين، والتاسع والعشرين من تشرين األو
 .خمساً وثالثين عملية توغل في أرجاء الضفة المحتلة، حسب توثيق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

قتحمت قوات االحتالل خالل توغالتها تلك، عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة وا
وجاء أنه خالل هذا األسبوع، اختطفت تلك  .مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم

فتاة، مقارنة باعتقال القوات خالل أعمال التوغل ستة وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم خمسة أطفال و
وباختطاف المذكورين يرتفع عدد المواطنين . اثني عشر مواطناً من بينهم طفل واحد في األسبوع السابق

   مواطناً، ٢٠٩٨الفلسطينيين، الذين اعتقلوا على هامش التوغالت في الضفة منذ بداية هذه السنة إلى 
   ٣٠/١٠/٢٠٠٨، قدس برس

  
 اب ادعاءات بإطالق صاروخ صباح اليوم إغالق معابر قطاع غزة في أعق .٣٤

ية أن صاروخا قد أطلق بعد الساعة الثامنة بقليل من صباح اليوم، الخميس، من إسرائيلادعت تقارير 
ولم ترد أية أنباء عن وقوع أية إصابات أو ". شاعار هنيغيف"قطاع غزة باتجاه المجلس اإلقليمي 

ي، إيهود باراك، مشاورات مع عناصر أمنية، سرائيلوفي أعقاب ذلك، أجرى وزير األمن اإل .أضرار
 . وقطاع غزةإسرائيلتقرر في نهايتها إغالق المعابر بين 

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
 لجنة مكافحة حصار غزة تستنكر قرار إغالق معابر القطاع .٣٥

ن استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قرار وزير األم: ألفت حداد
ي إغالق المعابر التجارية في قطاع غزة التي تعمل بشكل جزئي ضمن سياسة الحصار التي سرائيلاإل

 .يفرضها االحتالل على القطاع منذ عامين
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨، ٤٨عرب

 
  بوفاة مريض جراء نقص العالج٢٥٦ إلىارتفاع عدد ضحايا الحصار  .٣٦

 بعد وفاة ٢٥٦ إلى يسرائيلاإلالحصار  مصادر طبية اليوم الخميس عن ارتفاع عدد ضحايا أعلنت
  .مريض اليوم الخميس

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨االنتقاد، 
 

   مليون دوالر إلقامة محطة مياه٣٠٠الفلسطينيون يتطلعون لجمع  .٣٧
قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي يوم الخميس في : رويترز –الضفة الغربية - رام اهللا 

 مليون ٣٠٠ أنا و رئيس الورزاء الدكتور فياض جولة أوروبية لجمع سأبدأ"مؤتمر صحفي في رام اهللا 
دوالر إلنشاء محطة تحلية مياه في غزة للمساهمة في حل جزء من الوضع المأسوي في القطاع في 

ودعا العتيلي الى تجنيب موضوع المياه الصراع السياسي بين فتح وحماس وقال  ."األسبوعين القادمين
  .في قطاع غزة أغلقت من قبل حركة حماس ندعوهم الى فتح المكاتبمكاتب سلطة المياه "
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 وإعادتها الى سلطة المياه من أجل القيام بواجبها في المساعدة على إيجاد حلول للمشاكل الخطيرة التي 
  ."تواجه هذا القطاع

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨رويترز، 
 
 مصر قد تتخلى عن جهود صفقة تبادل األسرى : مبارك .٣٨

الرئيس  أن القاهرةمن .) ب.ف.أ(و )رويترز(نقالً عن وكالتي  ٣١/١٠/٢٠٠٨ ،الدستورذكرت 
 بين لألسرىالمصري حسني مبارك قال، ان بالده يمكن أن تترك عن طيب خاطر جهود ترتيب تبادل 

ي جلعاد شليط مقابل سرائيل سراح الجندي اإلإطالقوالفلسطينيين بعد شهور من الفشل في " إسرائيل"
ية نشرت نصها سرائيلاإل" يديعوت أحرونوت"وفي مقابلة مع صحيفة  .اء الفلسطينيينمئات من السجن

، بدا الرئيس المصري ضجرا من انتقادات توجه لمصر لعدم استطاعتها األوسطمسبقا وكالة أنباء الشرق 
 سيراألبتجنب تعدد الوسطاء في قضية الجندي " إسرائيل"وقال انه ينصح . تحقيق تقدم في جهود الوساطة

ي سرائيلأفضل نصيحة للجانب اإل"ومضى قائال . في قطاع غزة واستبعد أن يكون هناك خطر على حياته
  ".  ليس في صالح القضيةاألمر التي تقوم بالوساطة في هذا األطرافال تشتتوا جهودكم، تعدد 

 قد يقرر  الوسيطة أن هناك عددا من الدول الوسيطة يتولى الوساطةاألطراف شعر بعض إذا"وأضاف 
 كانت فرنسا مسؤولة وتستطيع حل إذا"وتابع ". أنه ال داعي للجهود ودعنا نركز على أمور أخرى

لكن مبارك قال ان أي ". المشكلة فلتتفضل، ليس لدينا أى اعتراض، فقضية شاليط ليست حكرا علينا
 عن فلسطينيين باإلفراج مرتبطة ألنها"وسيط في القضية يجب أن يكون له عالقة مع الفلسطينيين 

عليكم "يين سرائيلوقال مخاطبا اإل.  الصفقة يحتاج لوقتإتماموقال مبارك ان  ". عن شاليطواإلفراج
وأضاف أن ".  مقبلون على تغيير حكومة وهذا قد يعطل االمرألنكمالتحلي بالصبر وطول البال 

ل مع الفلسطينيين يقولون تقع على الطرفين، فحين نحاول الح"المسؤولية في تأخير التوصل الى صفقة 
وسئل عما ". تقول ال لن نفرج عن فالن وفالن وفالن وهكذا" إسرائيل"نريد أن تفرجوا عن عدد كبير، ثم 

انهم يدركون . أغبياءالفلسطينيين ليسوا "ان ... ال"ي فقال سرائيل كان هناك خوف على حياة الجندي اإلإذا
 إذا؟ بأذى تسببوا له إذا عن مئات المعتقلون اإلفراجلتوصل الى كيف يمكنهم ا.  قتلوهإذابالتأكيد العواقب 

 ".لن تفرج عن معتقل واحد" إسرائيل" مكروه فان أيحدث له 
أن مبارك أكد أن العرب لن يتفاوضوا جماعيا مع  القاهرة من ٣١/١٠/٢٠٠٨الحياة، وأضافت 

معكم  )الدول العربية(وا لن يجلس: "، ووصف مثل هذه المفاوضات بأنها مهينة، وقال"إسرائيل"
ستكون مهينة لذلك أنا ... ، انتم تريدون أن تجيئوا بالدول العربية كلها وأنتم تفاوضونهم)يينسرائيلاإل(

واضحة، وإذا حدث السالم مع الفلسطينيين سيحل األمر مع العرب ) مبادرة السالم العربية(قلت االتفاقية 
  ".تلقائيا

  
  ليل األدب وعنصري وتصريحاته ال تستحق التعقيبليبرمان ق: الخارجية المصرية .٣٩

 أن المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي، أكد أمس، أن ٣١/١٠/٢٠٠٨األهرام، ذكرت 
وقال .  ليبرمان ضد الرئيس مبارك ليست جديرة بالتعقيبأفيغدوري سرائيلتصريحات عضو الكنيست اإل

المرة األولى التي ينطق فيها ليبرمان بتفوهات زكي، في تصريح نقلته صحيفة هآرتس، إن هذه ليست 
يين مثل الرئيس إسرائيلعنصرية إزاء مصر، وأشار إلي أن مصر تستمد التشجيع من إقدام سياسيين 

 –ي، ورئيس الوزراء على إصالح األضرار التي ألحقها ليبرمان بالعالقات المصرية سرائيلاإل
  . صا عنصريا فقط بل قليل األدب أيضاية، ووصف زكي ليبرمان بأنه ليس شخسرائيلاإل

ي سرائيل أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، قال إن الرئيس اإل٣١/١٠/٢٠٠٨الحياة، وأضافت 
اعتذر عن تصريحات ليبرمان، مضيفا أن أفضل رد على هذه التصريحات هو التجاهل التام وعدم 
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انتقد مبارك "  بيتناإسرائيل"مان زعيم حزب وكان ليبر.  أي قدر من األهميةإعطائها إليها أو اإلصغاء
  ".، فليذهب إلى الجحيم"إسرائيل"ما لم يشأ مبارك زيارة : "، وقال"إسرائيل"ألنه لم يزر 

  
  لحضور مؤتمر حوار األديان في نيويورك" إسرائيل"السعودية تدعو  .٤٠

ب عن ان العاهل ، النقااألربعاء أمس ،ية رسميةإسرائيلكشفت مصادر  : زهير اندراوس-  الناصرة
 لتوجيه دعوة للدولة العبرية للمشاركة في مؤتمر األخضرالسعودي عبد اهللا بن عبد العزيز، منح الضوء 

نوفمبر /  في الثاني عشر من شهر تشرين الثانياألمريكية، الذي سيعقد في مدينة نيويورك األديان
 الدعوة إلى ينظر "إسرائيل"لسياسي في  ان المستوى ا، العبريةأحرونوتوقالت صحيفة يديعوت  .المقبل

، التي تقوم أبيب، وفق المصادر في تل األولىبأهمية بالغة ويعتبرها دعوة تاريخية، الن هذه هي المرة 
  . للمشاركة في مؤتمر تنظمه هي بنفسها"إسرائيل"ـفيها المملكة العربية السعودية بتوجيه دعوة ل

  ٣١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  ية تحدثت عن تهديدات مصرية بعقوبات ضد حماسإسرائيلتهجن تقارير القاهرة تس .٤١

ية نسبت الي سرائيلاستنكرت أوساط دبلوماسية مصرية تقارير صدرت عن بعض الجهات اإل: القاهرة
مسؤولين مصريين إبالغهم تل أبيب بتهديدات زعمت تلك الجهات أنها وجهت من جانب مصر إلى 

وكانت تلك التقارير قد نسبت . س بمقاطعتها وفرض عقوبات عربية ضدهاحركة المقاومة اإلسالمية حما
ية أن تلقي معلومات بهذا المعني خالل زيارة قام بها سرائيلإلى عاموس جلعاد المسؤول بوزارة الدفاع اإل

واستغربت المصادر المصرية . إلى القاهرة مؤخرا والتقائه وزير الدفاع ومدير المخابرات المصريين
. ية تنطوي على أغراض خبيثة قالت إنها معروفة ومعتادةإسرائيلتقارير التي اعتبرتها فبركة تلك ال

في العالقات المصرية الفلسطينية، خاصة خالل هذه الفترة المهمة " دق أسفين"وليست جديدة تهدف إلى 
    . رئيسيا فصيال١٤ً حوار شامل بمشاركة بإطالقالتي ترعي خاللها مصر الترتيبات الخاصة 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
  صعوبات تواجه انطالق الحوار الفلسطيني في موعده المقرر: مصادر مصرية .٤٢

تحدثت أوساط دبلوماسية مصرية عن صعوبات ما زالت تواجه انطالق الحوار الفلسطيني في موعده 
 خالفات طرأت من جانب بعض الفصائل حيال"نوفمبر، وأشارت إلى /  تشرين ثاني١٠المقرر في 

وشددت المصادر، التأكيد على أن ما تضمنته الورقة والمقترحات ". بعض بنود الورقة المصرية
 هذه الحركات ليست سوى بعض الخطوط العامة للموضوعات المقرر أن إلىالمصرية التي قدمت 

ى أن ولفتت بهذا الصدد إل.  نوفمبر القادم١٠ينطلق الحوار على أساسها ووفقا لها في موعده المقرر له 
القاهرة ال تفرض شيئا علي الفلسطينيين، وال تميل إلى هذا الفصيل أو ذاك وأن عملها ومهمتها حيادية 

 المصلحة الفلسطينية العليا بالدرجة األولى بصرف النظر عن األجندات والرؤى إلىبحته تهدف 
كالت المقرر أن يتم والمش" باطن القضايا"وأكدت أن مضمون الحوار والخوض في . والمصالح المتباينة

التوصل إلى توافق حولها هو شأن فلسطيني للمتحاورين وإال ما كان هناك جدوى من وراء عقد هذا 
  . الورقة أنها صيغة قدمت لقبولها واإلقرار بهااعتبرت إذاالحوار 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
 
  عالق٦٠٠واستمرار أزمة ..  مريضاً فلسطينياً يغادرون رفح بعد عالجهم٧٢ .٤٣

 قطاع غزة عبر معبر رفح ى أمس، في طريقهم إل، مريضاً فلسطينياً مصر٧٢غادر : ماهر إسماعيل
، إن تشغيل معبر رفح تم "المصري اليوم"لـ وقال مصدر دبلوماسي فلسطيني .البري بعد تلقيهم العالج
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وأشار  .المعنية العالقين بالجانب المصري بالتنسيق مع الجهات ىبصفة استثنائية، لعودة دفعة من المرض
 فلسطينياً قدموا ٦٦٨٩إلي أن تنقل الحاالت اإلنسانية والمرضية بين الجانبين منذ يوليو الماضي، شمل 

 معتمراً فلسطينياً، تم السماح لهم بالتوجه إلي ١٠٦١ فلسطينياً عادوا لقطاع غزة، بخالف ٣٧٦٦لمصر و
 ٦٠٠وتستمر أزمة نحو  . للقطاع علي دفعاتالسعودية ألداء العمرة نهاية شهر رمضان الماضي والعودة

عالق فلسطيني في العريش، بينهم مسنون وسيدات وأطفال يقيمون في الفنادق الشعبية والشاليهات وسط 
 .ظروف معيشية صعبة، مطالبين بسرعة عودتهم لقطاع غزة

  ٣١/١٠/٢٠٠٨المصري اليوم 
  
  تقوض فرص السالم ية في القدس سرائيلالمخططات اإل:  إماراتي دراساتمركز .٤٤

استعدادها إلقامة سالم " إسرائيل"في الوقت الذي تعلن فيه "أكد مركز استراتيجي إماراتي، أنه : أبو ظبي
مع الدول العربية، بعد فترة طويلة من العمل في مسارات منفردة؛ فإن ممارساتها على األرض تعكس 

وتحدث مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ". سالمواقعاً مغايراً جملة وتفصيالً ألي رغبة حقيقية في ال
مخططات تستهدف تغيير معالم "االستراتيجية، ومقره أبو ظبي، في هذا السياق عن الكشف عن 
". في السالم) يسرائيلالجانب اإل(المقدسات الدينية في مدينة القدس، بمنزلة دليل قاطع على عدم جديتها 

ية على سرائيل الخميس، بصفة خاصة، على إقدام سلطة اآلثار اإلوركزت نشرة صادرة عن المركز اليوم
بؤرة نشاطها إلى منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، بهدف تنفيذ ما ال يقل عن تسع حفريات "نقل 

وتأتي هذه المخططات ضمن الخطة االستراتيجية المتكاملة، التي تقضي بإقامة . كبيرة طويلة المدى
مسجد األقصى، وقدس األقداس مكان قبة الصخرة، والقصر الملكي اليهودي في موقع الهيكل مكان ال

هذه الحفريات التي تسعى "وحذّرت النشرة االستراتيجية من أن . ، كما ورد فيها"المصلى المرواني
في توجهها " إسرائيل"ية إلى تنفيذها تنطوي على مخاطر عدة، فهي تؤكد عدم جدية سرائيلالسلطات اإل

و السالم مع الدول العربية، بعد أن أبدت مؤخراً رغبتها في تحقيق السالم مع العرب، وأنها بصدد نح
، حسب ما نبهت "٢٠٠٢مناقشة المبادرة العربية للسالم، التي أقرتها الجامعة العربية في قمة بيروت عام 

يتعين على المجتمع الدولي "ومضى مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية إلى القول إنه . إليه
، "والمنظمات الدولية المعنية، التصدي لهذه المخططات التي تهدد االستقرار اإلقليمي في الشرق األوسط

  .على حد تعبيره
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨قدس برس 

  
  تجتمع مع مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين بشرم الشيخ" الرباعية" .٤٥

إن اجتماعـا للجنـة       مصادر فلسطينية  ذكرت :ناؤوط، أ ف ب   عبد الرؤوف أر  : رام اهللا، القدس المحتلة   
الرباعية الدولية سيعقد على المستوى الوزاري في شرم الشيخ بمصر يومي الثامن والتاسع من نـوفمبر                

وكانـت   .بمشاركة مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين لالطالع على سير العملية التفاوضية بين الجـانبين           
على أن ما تم تحقيقه في المفاوضات بين الطرفين حتـى اآلن            ،  اجتماعها األخير في  هذه اللجنة قد أكدت     

وأشارت المصادر إلى أن رايس ستمثل الجانب األمريكي في االجتماع في حين يمثل             . غير قابل للتراجع  
األمم المتحدة أمينها العام بان كي مون ومن الجانب األوروبي وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشـنير                
والمسؤول األعلى للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا ومن الجانب الروسـي              

 .وزير الخارجية سيرجي الفروف
٣١/١٠/٢٠٠٨الوطن،السعودية،                 
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  عام األونروا تحذر من تأثيرات أي خفض للمساعدات الدولية على الالجئين مفوض .٤٦
ت مفوض عام األونروا كارين أبو زيد أن االضطراب االقتصادي المـالي الـذي              قال: وكاالت، تيويورك 

، ولفتت إال أن  النسبة فـي         للوكالة تعاني من العديد من دول العالم، قد يكون محفزا لتخفيض المساعدات          
  %.٦٠، وأن هذا العام وصلت نسبة األمـوال المتلقـاة حـدود الــ     %٥٧ انخفضت إلى  ٢٠٠٧العام  

 السيما في مجاالت الصحة     ٢٠٠٧الل التقرير الذي قدمته عن أعمال الوكالة خالل العام          واستعرضت خ 
من األعمال الصغيرة والمـصانع فـي       % ٩٠أن نحو   ن،  والتعليم والخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيي    

، %)٥٠-٤٥(هي األعلى في العالم     كانت  قطاع غزة أغلقت أبوابها العام الماضي، بينما معدالت البطالة          
لبنان، فأشارت أبو   للفلسطينيين في   وبالنسبة   .مشيرة إلى أن هذه الحالة بدأت تترك أثاراً على أطفال غزة          

مخـيم   لمواجهة احتياجات أزمة     ٢٠٠٧زيد إلى أن المانحين استجابوا لندائين أطلقتهما األونروا في العام           
اً قريباً، فإنها ستضطر إلى تقليص بعض مـن          لم تتلق الوكالة تعهداً جديد     كدت أنه في حال   وأ. نهر البارد 

 .خدماتها األساسية
  ٣١/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  "إسرائيل"ـمخاوف من تأثير األزمة العالمية في أموال التبرعات ل .٤٧

تتخوف الوكالة اليهودية من تأثير األزمة االقتصادية العالمية فـي وتيـرة             :آمال شحادة ،  القدس المحتلة 
هودية المختلفة وذلك في أعقاب إعالن مسؤولين في المنظمـات االمريكيـة اليهوديـة              دعمها للشرائح الي  

والمجموعات اليهودية في العالم عن عدم امكان مواصلة تحويل التبرعات الداعمة للوكالة مع انها تكرس               
لة لتقـديم   ، أمام الرأي العام األمريكي، في محاو      "إسرائيل"جهدا كبيرا لشرح  جدية التهديد اإليراني على         

  ".إسرائيل"ـالدعم ل
٣١/١٠/٢٠٠٨الخليج،   

  
  على العالم ان يشعر بالخجل والعار مما يجري في قطاع غزة : ناشطة أوروبية

التـي  ماك وير المتضامنة االجنبية الحاصلة على جائزة نوبـل للـسالم            اعتبرت   :ـ اشرف الهور   غزة
انتقـدت  و.ا يجري في غزة عقابـا جماعيـا        ان م   لكسر الحصار،  قدمت الى غزة على متن سفينة االمل      

 كمـا قالـت   .  ان يتحمل مسؤولياته ويقوم برفعـه       يجب العالممؤكدة أن    ،قطاعالسياسات اسرائيل تجاه    
وحثت  .'يجب على الجميع ان يشعروا بالخجل والعار مما يحدث في قطاع غزة           'مخاطبة المجتمع الدولي    

خالل االمم المتحدة ودول العالم للوقـوف علـى حجـم           على اسرائيل من    ' الضغط'المجتمع الدولي على    
  .'اجبار اسرائيل على التخلي عن سياستها الالاخالقية'المأساة التي تشهدها غزة لـ 

.٣١/١٠/٢٠٠٨ القدس العربي   
 

  بيد من ستحرق الورقة المصرية؟ .٤٨
  شنب  حمزة إسماعيل أبو

لشهر الحالي ، تحاول األطراف الفلسطينية      مع اقتراب الموعد الذي حدده الجانب المصري للحوار خالل ا         
تجميع أوراقها قبل شد الرحيل إلى القاهرة ، وتحاول الفصائل تجميع أكبر قدر من نقـاط االلتقـاء فـي                    
مالحظاتها على الورقة المصرية ؛ حيث أعلنت كل من حماس والجهاد والجبهة الشعبية أن لها تحفظات                

ول حركة حماس أن تبرهن أن كالم الـرئيس عبـاس حـول             على الورقة المصرية المطروحة ، و تحا      
فصائل منظمة التحرير وأنها جميعها قد تبنت الورقة كاملة؛ غير صحيح ، وهذا واضـح مـن خـالل                   
االجتماع المشترك الذي عقدته حماس مع الجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية في غزة ؛ ولكـن                

  ؟!هل هناك اتفاق على نقاط تحفظ حماس
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 يبدو أن هناك توافق في بعض األمور، ولو نظرنا إلى تحفظات حركة حماس نرى أنها تحفظات اتسمت                 
بالدبلوماسية والحنكة في الطرح ؛ حيث أبقت على البنود ولم تغير فيها إال بعض الكلمـات مـن خـالل           

وجوهريـة جـداً  ،      إضافة كلمة أو تغيير لفظي بسيط ، إال أن هذه التعديالت كانت بمعناها جوهرية بل                
  .ونفند هنا بعض  تحفظات حركة حماس على الورقة المصرية 

وهنا كان تحفظ حمـاس علـى هـذا         ) المشروع الوطني الفلسطيني    ( طرحت الورقة المصرية عنوان     
وال يمكن أن ندمج القضايا الرئيسية التي تهم        _ مشروع مصالحة بين فتح وحماس    _العنوان حيث أن هذا     

في القاهرة ، أو في بند تتحدث به بعض األطراف التي ال تمثل الشعب الفلسطيني ، ألن                 شعبنا في جلسة    
  . االختالف في المشروع الوطني عميق بين نهج المفاوضات من أجل المفاوضات وبين نهج المقاومة 

تشكيل حكومة توافق   ( كما كان هناك تحفظ لحركة حماس حول الحكومة حيث طرحت الورقة المصرية             
مهمة الحكومة العمل على رفع     _ فحماس تحفظت على    )  ذات مهام محددة تتمثل في رفع الحصار         وطني

وهناك فرق شاسع بين المعنى األول والمعنى الثاني ؛ فالورقة المصرية تريد من األطـراف               _ الحصار  
جميع يعـرف   المتحاورة في القاهرة وبكل بساطة الموافقة على حكومة تعترف بها الرباعية الدولية ، وال             

األول هو أن الورقة المصرية     : جيداً ما هي شروط الرباعية ، وهنا يمكن أن نخضع األمر إلى تفسرين              
ال تريد لحركة حماس أن تتواجد في الحكومة بشكل مطلق ، والثاني هو أن تعتـرف حمـاس بـشروط                    

 لوفرت على نفـسها     الرباعية وهذا ما يخالف منهج وميثاق حركة حماس ،ولو أن حماس كانت تريد ذلك             
  .٢٠٠٦الكثير منذ الحكومة العاشرة بعد انتخابها عام 

إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس       ( وعلى صعيد األجهزة األمنية طرحت الورقة المصرية        
) مهنية ووطنية بعيداً عن الفصائلية لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الـوطن والمـواطنين                 

فالورقة المصرية تريد إنهاء    _ مهمتها فقط حماية األمن الداخلي للمواطنين       _ ظت حماس على ذلك     وتحف
المقاومة الفلسطينية بطريقة سلسلة وهادئة جداً ، وكأننا قد تحرر كامل تراب وطننـا وال يوجـد يوميـاً                   

أم !  اليوميـة    انتهاكات للحدود ، ومن ثم كيف ستحمي األجهزة الرسمية المـواطنين مـن االجتياحـات              
  ! ية سرائيليريدونها مداولة كما يجري اآلن في الضفة ؛ تنسحب القوات الفلسطينية لتدخل القوات اإل

وهنا تكمـن   _  إعادة بناء متزامنة في الضفة الغربية وغزة        _ وكان لحماس إضافة أيضاً على هذا البند        
حركة حماس في صـفوف األجهـزة        لتواجد عناصر محسوبة على      إسرائيلالمشكلة األكبر، هل تسمح     

األمنية ،أو هل من الممكن أن تسمح أن يتولى قيادة أي من األجهزة األمنية شـخص يـرفض التنـسيق                    
  !األمني ؟

إجـراء انتخابـات متزامنـة رئاسـية        (أما في موضوع االنتخابات فكانت الورقة المصرية تتحدث عن          
أن هذا األمر يعـود إلـى       _ ا البند وطرحت    وتحفظت حماس على هذ   ) وتشريعية في توقيت متفق عليه      

وهذا البند هو السبب الرئيسي للحوار، حيث نرى تسارع األحداث للحوار والـضغط             _ لجنة االختصاص 
المصري مع اقتراب انتهاء والية الرئيس عباس، وفي اعتقادي أن حركة فتح تظن أنهـا سـتكون هـي                   

 ، أي بعد االنتخابات     ٢٠٠٦باالنتخابات المبكرة من مايو     الفائزة في أي انتخابات قادمة ، لذا كانت تنادي          
  !.   فقط بأربعة شهور ، ولكن هل تستطيع ذلك في ظل االنقسامات الحادة التي تعصف بها 

تحديد جدول زمني إلعادة بناء منظمة التحرير       _ وبالنسبة لملف منظمة التحرير كانت حماس تطالب بـ         
تريد أن تكرر أخطاء االتفاقيات السابقة ؛ كما جرى في القاهرة عـام  وهنا نستطيع القول أن حماس ال       _ 

 ؛ حيث أخذ أبو مازن منها ما يريد وترك الباقي ؛ ففي القاهرة أخذ               ٢٠٠٧ ، وبعدها في مكة عام       ٢٠٠٥
  .التهدئة وترك ملف منظمة التحرير، وفي مكة أخذ الحكومة وترك ملفات المنظمة والشراكة واألمن 

إال أن  _أن تكون نفس شروط التهدئة السابقة وهـي رفـع الحـصار             _ هدئة طلبت حماس    وفي إطار الت  
ي أوقف االعتداءات ولكن لم ينفذ بنود رفع الحصار بل اكتفى بالتخفيف ،وتحدثت بعض              سرائيلالجانب اإل 

ن ية أن ما يجري على المعابر ال يخالف االتفاق ، حيث ذكرت أن فتح المعابر مرهـو                سرائيلاألوساط اإل 
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ي كان ملتزم بشكل جيد بهذا البند ، لكـن الطـرف            سرائيلبالتقدم في ملف جلعاد شاليط ، وأن الجانب اإل        
  . ي  سرائيلالمصري هو من ضلل الفصائل الفلسطينية ببنود غير متفق عليها مع الجانب اإل

فقد رفضت حماس بند أن المفاوضات هي من صـالحيات الـرئيس ومنظمـة              _أما جانب المفاوضات    
وبذلك يكون هناك تعارض بين النقاط حـول إعـادة بنـاء المنظمـة و تخويـل المنظمـة                   _  التحرير  

المفاوضات ،من الذي سيخول؟ وأي مجلس وطني الذي سيؤخذ بقراره ؟ هل هو الجديد أم أن المجلـس                  
 من يمثـل    القديم يحق له اتخاذ القرار لحين االنتهاء من انتخاب المجلس الجديد ؟ وهل المجلس القديم هو               

الشعب الفلسطيني أم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي فعالً الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب             
الفلسطيني؟ بالطبع ال ألنه ال يمكن اختزال الشعب الفلسطيني بعدد من الفصائل التي ال تمتلك أدنى شعبية                 

  .مجلس التشريعيفي الساحات الفلسطينية الداخلية والخارجية ، وال تمثيل في ال
  :إن ما نخلص إليه في الورقة المصرية 

  . كتبت الورقة بقلم الرئاسة الفلسطينية وقدمت بالدبلوماسية المصرية  . ١
   .٢٠٠٩الورقة قدمت لتمديد والية الرئيس عباس والتي تنتهي مطلع  . ٢
  .الورقة وضعت لتحرج حركة حماس وحشرها في زاوية مواجهة فصائل منظمة التحرير . ٣
  .  المصرية لم تشتمل على أي دور للمجلس التشريعي أو نوابه المختطفينالورقة . ٤
 أكتـوبر   ٨لم تأخذ الورقة المصرية أي من إيضاحات حركة حماس بعين االعتبار خالل مشاورات               . ٥

٢٠٠٨ .  
الورقة المصرية لم تعرض على عدد كبير من فصائل  المقاومة والتي تعرف اليوم بفصائل الممانعة                 . ٦

  .التي هي أقرب من حركة حماسالفلسطينية و
إن الجانب المصري ليس الطرف المحايد الذي يمكن له أن يجري الحوار، وهو يحاول استغالل األجواء                
الفلسطينية لتحقيق مكاسب علي الصعيد العربي ، على غرار ما فعلت قطر في لبنان، وإن ما سنراه فـي        

لتفاؤل ، وهذا واضح من خالل األداء المنحاز لجانب         القاهرة مجرد إعالن مبادئ فقط ، وهذا يعد مدعاةً ل         
الرئاسة الفلسطينية وفتح ، حتى في أبسط األمور؛ فكيف يمكن تفسير منع سفر نواب المجلس التـشريعي                 
من حركة حماس عبر معبر رفح ، والهجوم الذي شنه أبو الغيط على حركة حماس قبل أسابيع ،ودورهم                  

ن خالل اتفاق التهدئة ، والدور الباهت في قضية التبادل بـين حمـاس              في تضليل الفصائل الفلسطينية م    
  .  ي سرائيلوالجانب اإل

  !!ولكن دعونا ننتظر حتى موعد الحوار ونرى ماذا سيحدث ؟
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ 

  
  لماذا يتمسك المسلمون بالقدس؟ .٤٩

  يوسف القرضاوي. د
لى ذلـك المـسلمون بجميـع طـوائفهم         القدس في االعتقاد اإلسالمي، لها مكانة دينية مرموقة، اتفق ع         

ومذاهبهم وتوجهاتهم، فهو إجماع األمة كلها من أقصاها إلى أقصاها، وال غرو أن يلتزم جميع المسلمين                
بوجوب الدفاع عن القدس، والغيرة عليها، والذود عن حماها، وحرماتها ومقدساتها، وبذل النفس والنفيس              

حيث تمثل في حس المسلمين ووعيهم اإلسالمي، القبلة األولى،         في سبيل حمايتها، فللقدس قدسية إسالمية       
وأرض اإلسراء والمعراج، وثالث المدن المعظمة، وأرض النبوات والبركات، وأرض الرباط والجهـاد             

  :كما سنبين ذلك فيما يلي
سـول  التي ظل ر  " القبلة األولى "أنها  : أول ما تمثله القدس في حس المسلمين وفي وعيهم وفكرهم الديني          

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يتوجهون إليها في صالتهم منذ فرضت الصالة ليلة اإلسراء والمعراج                
في السنة العاشرة للبعثة المحمدية، أي قبل الهجرة بثالث سنوات، وظلوا يصلون إليها في مكـة، وبعـد                  



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ١٢٤٢:         العدد       ٣١/١٠/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

ى الكعبة، أو المسجد الحـرام،      هجرتهم إلى المدينة، ستة عشر شهرا، حتى نزل القرآن يأمرهم بالتوجه إل           
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنـتم فولـوا وجـوهكم                : "كما قال تعالى  

  ).١٥٠: البقرة" (شطره
  أرض اإلسراء والمعراج

أن اهللا تعالى جعلها منتهى رحلة اإلسراء األرضـية، ومبتـدأ           : ثاني ما تمثله القدس في الوعي اإلسالمي      
اج السماوية، فقد شاءت إرادة اهللا أن تبدأ هذه الرحلة األرضية المحمدية الليلية المباركة مـن                رحلة المعر 

مكة ومن المسجد الحرام، حيث يقيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأن تنتهي عند المسجد األقصى، ولم                 
قي خاتم الرسل والنبيين    يكن هذا اعتباطا وال جزافا، بل كان ذلك بتدبير إلهي ولحكمة ربانية، وهي أن يلت              

 إسرائيلهناك بالرسل الكرام، ويصلي بهم إماما، وفي هذا إعالن عن انتقال القيادة الدينية للعالم من بني                 
: أمة عالمية، ورسول عالمي، وكتاب عالمي، كما قال تعالى        : إلى أمة جديدة، ورسول جديد، وكتاب جديد      

، لقد نص القرآن على مبتدأ هذه الرحلة ومنتهاها بجالء          )١٠٧: األنبياء" (وما أرسلناك إال رحمةً للعالمين    "
سبحان الذي أسرى بعبـده لـيالً مـن         : "في أول آية في السورة التي حملت اسم هذه الرحلة فقال تعالى           

واآلية لم تـصف    / ،)١: اإلسراء" (المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا          
 بأي صفة مع ما له من بركات وأمجاد، ولكنها وصفت المسجد األقصى بهـذا الوصـف                 المسجد الحرام 

  .وإذا كان ما حوله مباركا، فمن باب أولى أن يكون هو مباركا" الذي باركنا حوله"
  ثالثة المدن المعظمة

ـ                رفها اهللا  والقدس ثالثة المدن المعظمة في اإلسالم، فالمدينة األولى في اإلسالم هي مكة المكرمة، التي ش
بالمسجد الحرام، والمدينة الثانية في اإلسالم هي طيبة، أو المدينة المنورة، التـي شـرفها اهللا بالمـسجد                  
النبوي، والتي ضمت قبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والمدينة الثالثة في اإلسالم هي القدس أو بيـت                  

حوله، وفي هذا صح الحديث المتفـق عليـه       المقدس، والتي شرفها اهللا بالمسجد األقصى، الذي بارك اهللا          
ال تشد الرحـال إال إلـى       : "عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             

  ".المسجد الحرام، والمسجد األقصى، ومسجدي هذا: ثالثة مساجد
، بمعنى أن يعزم علـى      فالمساجد كلها متساوية في مثوبة من صلى فيها، وال يجوز للمسلم أن يشد رحاله             

السفر واالرتحال للصالة في أي مسجد كان، إال للصالة في هذه الثالثة المتميزة، وقـد جـاء الحـديث                   
  .بصيغة الحصر، فال يقاس عليها غيرها

وقد أعلن القرآن عن أهمية المسجد األقصى وبركته، قبل بناء المسجد النبوي، وقبل الهجرة بسنوات، وقد                
الـصالة فـي   : "نبوية تؤكد ما قرره القرآن، منها الحديث المذكور والحـديث اآلخـر         جاءت األحاديث ال  

" المسجد األقصى تعدل خمسمائة صالة في غيره من المساجد، ما عدا المسجد الحرام والمـسجد النبـوي          
  ).متفق عليه(

  أرض البركة والجهاد
 وصـف اهللا هـذه األرض       والقدس جزء من أرض فلسطين، بل هي غرة جبينها، وواسطة عقدها، ولقد           

  :بالبركة في خمسة مواضع في كتابه
  ".الذي باركنا حوله: "في آية اإلسراء حين وصف المسجد األقصى بأنه: أولها
" ونجيناه ولوطاً إلى األرض التي باركنا فيها للعالمين       : "حين تحدث في قصة خليله إبراهيم، فقال      : وثانيها

  ).٧١: األنبياء( 
وأورثنا القوم الـذين    : " بعد إغراق فرعون وجنوده    إسرائيلسى، حيث قال عن بني      في قصة مو  : وثالثها

 إسرائيلكانوا يستضعفون مشارق األرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني               
  ).١٣٧: األعراف" (بما صبروا
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، ومنه تسخير الريح، وذلـك      في قصة سليمان وما سخر اهللا له من ملك ال ينبغي ألحد من بعده             : ورابعها
  ).٨١: األنبياء" (ولسليمان الريح عاصفةً تجري بأمره إلى األرض التي باركنا فيها: "في قوله تعالى

وجعلنا بينهم وبين القرى التي     : "في قصة سبأ، وكيف من اهللا عليهم باألمن والرغد، قال تعالى          : وخامسها
فهذه القـرى التـي     ) ١٨: سبأ" (سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين    باركنا فيها قرى ظاهرةً وقدرنا فيها السير        

  .بارك اهللا فيها هي قرى الشام وفلسطين
  .إن إجماع المفسرين عليه: هي قري بيت المقدس، وقال ابن عطية: وعن ابن عباس

والقدس عند المسلمين هي أرض الرباط والجهاد، فقد كان حديث القرآن عن المسجد األقصى، وحـديث                
رسول عن فضل الصالة فيه، من المبشرات بأن القدس سيفتحها اإلسالم، وستكون للمسلمين، وسيشدون              ال

الرحال إلى مسجدها، مصلين هللا متعبدين، وقد فتحت القدس  التي كانت تسمى ايلياء، في عهـد الخليفـة       
اتيح المدينة إلـى    الثاني في اإلسالم عمر بن الخطاب، واشترط بطريركها األكبر صفرونيوس أال يسلم مف            

للخليفة نفسه ال ألحد من قواده، وقد جاء عمر من المدينة إلى القدس في رحلة تاريخية مثيـرة، وتـسلم                    
" العهد العمـري  "مفاتيح المدينة، وعقد مع أهلها من النصارى معاهدة أو اتفاقية معروفة في التاريخ باسم               

هم وشعائرهم وأنفسهم وأموالهم، وشـهد علـى هـذه          أمنهم فيها على معابدهم وعقائد    " العهدة العمرية "أو  
خالد بن الوليد، وعبدالرحمن بن عوف، وعمـرو بـن العـاص،            : الوثيقة عدد من قادة المسلمين، أمثال     

  ".ومعاوية بن أبي سفيان
وقد أعلم اهللا نبيه محمداً صلى اهللا عليه وسلم بأن هذه األرض المقدسة سيحتلها األعـداء، أو يهـددونها                   

 واالحتالل، ولهذا حرض أمته على الرباط فيها، والجهاد للدفاع عنها حتى ال تـسقط فـي أيـدي                  بالغزو
األعداء، ولتحريرها إذا قدر لها أن تسقط في أيديهم، كما أخبر عليه الصالة والسالم بالمعركة المرتقبـة                 

  .بين المسلمين واليهود، وأن النصر في النهاية سيكون للمسلمين عليهم
  ٣١/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  للفشل... حوار القاهرة والوصفة المثالية .٥٠

  حسام كنفاني
مصر وزعت دعوات الحوار الفلسطيني لتفصح عن المدى الزمني للحوار المرتقب، مـن التاسـع إلـى              

إذ إن نص الـدعوة، الـذي       . الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، غير أنها أبقت المكان طي الكتمان           
، ال يتضمن مكان التئام المتحاورين وال تدابير إقاماتهم، ما يذكّر بجلسات حواريـة              "اراألخب"اطّلعت عليه   

، كان مكان االجتماع فيها عبارة عن معسكر مغلـق          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣سابقة استضافتها القاهرة في عامي      
ادق، الذي  على من فيه، تارة في أحد المراكز األمنية، المشابهة لفنادق الخمس نجوم، وطوراً في أحد الفن               

  .تحول أيضاً إلى معسكر فلسطيني بحت
ورغم أن الدعوات موجهة إلى قيادات الصف األول في القوى الفلسطينية، إال أن شكوكاً كبيـرة تحـوم                  

فحـضور الـرئيس   . حول إمكان مشاركة هذه القيادات، في ظل غيوم الفشل التي تحوم حول االجتمـاع             
إال أن مصادر مطلعة رجحت غيابه، وال سـيما أن          .  نفي وتأكيد  الفلسطيني، محمود عباس، يتأرجح بين    

  .اجتماعاً للرباعية الدولية وأطراف مفاوضات السالم سيعقد في شرم الشيخ يوم افتتاح الحوار الفلسطيني
 "الجهاد" خالد مشعل، واألمين العام لحركة       حماسالمصادر نفسها تؤكّد أن رئيس المكتب السياسي لحركة         

 اهللا شلّح، واألمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نـايف حواتمـة سـيتغيبون               رمضان عبد 
العتبارات بروتوكولية، نظراً إلى غياب عباس، ولقناعتهم بأن البيان، في حال إقراره في جلسة الحوار،               

 علـى  حمـاس  لن يكون عبارة عن مصالحة، بل مجرد تسوية، من غير المؤكّد إتمامها، في ظل إصرار     
وبناء عليه، فإن ال شيء إلى اآلن يـوحي         . اعتبار الورقة المصرية مقترحاً للنقاش، ال مشروعاً للتطبيق       

بل على العكس تماماً، فقد شهدت األيام القليلـة        . بأن مصالحة في طريقها إلى المشهد السياسي الفلسطيني       
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طرفين، وصلت إلى حـد تلـويح الحكومـة         الماضية مجموعة من المواقف التصعيدية وإلقاء التهم من ال        
ـ    بتكرار الحسم العسكري في الضفة الغربية، على خلفية االعتقاالت التـي تـشنها         حماسالمقالة التابعة ل

  .األجهزة األمنية الفلسطينية وتطال عناصر من الحركة اإلسالمية
تمال فشل حوار القـاهرة،      الح حماسمشهد التراشق اإلعالمي، يترافق مع تمهيد المسؤولين في السلطة و         

وال سيما مع رفع سقف الشروط التفاوضية، وخصوصاً من الحركة اإلسالمية، لقطـع الطريـق علـى                 
  .اتهامها بإفشال الحوار

فطاولـة الحـوار    . إال أنه سيناريو لن يكتمل    . التقديرات الفلسطينية تشير إلى سيناريو لمسار المصالحة      
. ديالت على الورقة المصرية، وهي مهمـة لـن تكـون سـهلة            ستلتئم في مصر لبحث إمكان إجراء تع      

 تفتقر  حماسالتعديالت في حال إقرارها لن تكون جوهرية، ولن تمس لب الورقة المصرية، وال سيما أن                
  .إلى اإلجماع داخل قاعة االجتماع إلحراز تعديل لمصلحتها

ي، من دون أي يعني ذلك مـصالحة        إقرار الورقة المصرية بتعديالتها البسيطة سيتوج االجتماع الحوار       
تسوية "فلسطينية، وال سيما أن القاهرة لن تكون إال محطة في مسار طويل للحوار، وأن ما يمكن تسميته                  

 ستحيل ملفات الخالف إلى اللجان الخمس، إذ يبدو االتفاق مستحيالً في ظل نهجـين ورؤيتـين                 "القاهرة
  .قهما إلى االلتقاء الفلسطينية ال يبدو أنهما في طري"للمصالحة"

خمسة ملفات في عهدة اللجان، في      . الحكومة، األجهزة األمنية، االنتخابات، منظمة التحرير والمصالحات      
، "اتفاقاً رزمة واحدة  " تشترط   حماسكل منها ما يكفي من األلغام لتفجير أي اتفاق قد يعقد، وخصوصاً أن              

طٌ يبدو مستحيالً في ظل التعقيدات التي تعتري كالً         شر. أي أن يكون على مختلف الملفات وإال فال اتفاق        
  .من الملفات المطروحة للنقاش

وإذا تم تجاوز عقبة تأليف الحكومة وبرنامجها، فإن توسيع إصالح األجهزة األمنية إلى الضفة الغربيـة،                
. منيةية وأميركية ترى في الضفة ساحة مشتركة للعمليات األ        إسرائيل، سيصطدم بشروط    حماسكما تريد   

 فرصة للمـساومة علـى      حماسالتغاضي عن هذه النقطة سينقل الخالف إلى االنتخابات، التي ترى فيها            
واالتفاق أيضاً في هذا الملف سيضع الجميع أمام الملف األكثـر تعقيـداً، أال وهـو                . نهاية والية عباس  

  .إصالح منظمة التحرير وتوسيعها
 حماس تعلن عدم ممانعتها ضم      فتح. هناك فرصة للتوفيق بينهما   رؤيتان تتنازعان هذا الملف، ال يبدو أن        

في المقابل،  .  واالتفاقات الموقّعة  إسرائيلوغيرها، شرط االعتراف بميثاق المنظمة التي يتضمن اعترافاً ب        
 تغيير الميثاق وإصالح مؤسسات المنظمة، ما يعني تشكيل منظمة جديدة تتوافق مـع مـنهج                حماستريد  

، هو وصـفة مثاليـة      حماس، حسبما تطالب    "اتفاق الرزمة الواحدة  "وعليه، ال شك أن      .ميةالحركة اإلسال 
  .للفشل
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  ٣١/١٠/٢٠٠٨موقع أمية جحا، 


