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  حصار المشاركة في  فياض حكومة :م بالضفة السعي للحسوينفيلحوار لهنية يدعو  .1
أكـد رئـيس الـوزراء       : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    5/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

ال تسعى لتكرار عملية الحسم العسكري فـي الـضفة          " حماس"الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أن حركة       
سم في غزة ولكن األمور تدحرجت، فكيف تفكر بالحـسم          ما كانت مقررة الح   " حماس"إن  : الغربية، وقال 

، كما  "في الضفة ولكن البعض يستخدم ذلك للتبرير والتغطية على عملية االجتثاث لحركة حماس بالضفة             
 . عامـاً علـى صـدوره   90طالب بريطانيا باالعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، بمناسبة مرور           

سواء في الداخل والخـارج     " حماس"وحدة القرار في    "فلسطيني على   وشدد في كلمة وجهها الى الشعب ال      
وجود أي لقاءات بـين الحكومـة       "ونفى   ".الحديث عن معتدلين ومتشددين   "، نافياً بشدة    "أو الضفة وغزة  

، متهماً جهات فلسطينية بنشر مثل هذه االخبار لتبرير لقائهـا  "وإسرائيل سواء في السر أو العلن     ) المقالة(
: لحل األزمة الراهنة، والتي تستند إلى ثمانيـة أسـس، هـي           " حماس"كما جدد هنية رؤية     . اللمع االحت 

االلتزام باتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة، وحدة الضفة وقطاع غزة، احترام الـشرعيات               
زة األمنيـة علـى   الثالث الرئيس والتشريعي وحكومة الوحدة، احترام القانون األساسي، إعادة بناء األجه   

وأعلـن   .أسس مهنية ووطنية، تفعيل المجلس التشريعي، تفعيل منظمة التحرير، والشراكة وعدم التفـرد            
هنية أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة برلمانية يوم األربعاء المقبل عبر التوكيالت التي قدمها النـواب                

 ".الحياة للعمل البرلمانيرغم انف االحتالل وحتى تعود "المعتقلون في سجون االحتالل 
قال اسماعيل هنية إن    :  صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    5/11/2007الشرق االوسط   وأضافت  

 بدون شروط مسبقة، وبمعزل عن تدخالت األطـراف         "فتح" مستعدة للحوار مع الرئيس عباس و      "حماس"
واتهم األجهزة األمنيـة    . بين الحركتين قال إنه يدعم أي لقاء يمكن أن يقرب وجهات النظر           و. الخارجية
 في الضفة، قائالً إن المنسق األمني االميركي دايتـون          "حماس" بشن حرب استئصال ضد      عباسالتابعة ل 

 .يشرف على هذه الحرب بالتنسيق مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية من اجل تكريس االنقـسام              
لفلسطينية بالمساهمة في فرض الحصار على قطاع غزة، وقـال          واتهم حكومة رام اهللا وبعض القيادات ا      

إن مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة تعاون من مندوب الواليات المتحدة من اجل احباط مشروع قـرار                 
قطاع، مؤكداً أن حكومة رام اهللا مارست ضغوطا علـى          الاندونيسي وقطري يدعو الى رفع الحصار عن        

 وقـال إن أبـو مـازن        .ن اجل وقف التعاون مع الحكومة القائمة في القطاع        قطاع م الالبنوك العاملة في    
أصدر مرسومه إلعفاء الفلسطينيين في القطاع من دفع الضرائب من اجل التضييق على حكومته، الـى                

. جانب قيام حكومة فياض بقطع راتب أي موظف يقوم باالنتظام في عمله في مؤسسات ودوائر الحكومة               
 للشريط الذي أشار اليه أبو مازن وقال إنه يتضمن مشاهد لعناصر من حماس يقومون               وقدم هنية روايته  

 وقال إن األشخاص الذين ظهروا في الشريط هم         .بحفر نفق وتلغيمه الستخدامه في عملية اغتيال تستهدفه       
بان عناصر في كتائب عز الدين القسام كانوا يحفرون نفقا للجيش االسرائيلي، مشيراً الى أن احـد الـش                 

الذين قاموا بحفر الخندق قام بتصوير عملية الحفر واحتفظ بها في حاسوبه، حيث عثر علـى الـشريط                  
المصور شقيق له يعمل في األجهزة األمنية فقام بتسليمه لقيادة الجهاز األمني الذي يعمـل فيـه، والتـي      

  .غتيال ضدهقامت بدورها بتسليمه ألبو مازن، مدعية أن النفق كان معداً لتنفيذ عملية ا
اتفـاق  "نفى هنية ان تكون حماس وقعت       : )د ب أ   (نقالً عن وكالة   5/11/2007الغد األردنية   وجاء في   

  ".بدعم من ايران"مع الرئيس عباس وانها كانت تخطط في نفس الوقت لالستيالء على قطاع غزة " مكة
قبلنـا  : "هنيةقال : الصوافمحمد ، غزة نقالً عن مراسلها في  4/11/2007إسالم أون الين    وأورد موقع   

مبادرات الرئيسين اليمني والسوداني والتحرك المصري والسعودي، ومبادرات شعبية وعربية المـؤتمر            
وأشار إلى أن   ". القويم العربي واإلسالمي ولجنة األحزاب العربية، تجاوبنا بمسئولية مع كل األطروحات          

تمـسك الحكومـة   هنيـة  وأكـد  .  بين الفلسطينيين هي التي تجهض كل الجهود الداعية إلى الحوار "فتح"
 بالثوابت الفلسطينية، محذرا من المشاركة الفلسطينية والعربية في مؤتمر الخريف، معتبـرا أن              "حماس"و
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هدف المؤتمر فقط هو زيادة التطبيع العربي اإلسـرائيلي، وتكـريس االنقـسام الفلـسطيني الـداخلي،                 
نان وإيران، وبدء سحب سالح المقاومة وتنفيـذ خطـة خريطـة            والتحريض على العدوان على غزة ولب     

وانتقد الحديث عن تقسيم القدس ومصطلح حل عادل ومتفق عليه لالجئين، ووجه نقـدا عنيفًـا                . الطريق
 للدول العربية التي رفضت استقبال الالجئين الفلسطينيين الهاربين من العراق؛ ليغادروا إلى البرازيل

  بالصمت العربي والدولي على     ندد إسماعيل هنية   إلى أن  غزةمن   4/11/2007 قدس برس ولفتت وكالة   
واهللا لو اجتمعت أقطار العالم كله على أن تنتـزع         : "وأضاف .الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني    

  ".أي حق منا لن تفلح، وأي اتفاق سياسي يتجاوز الحقوق الفلسطينية لن يكتب له النجاح
  

  سنعرض االتفاق على االستفتاء أو المجلس الوطني و"صعبة وعسيرة"المفاوضات : عباس .2
كشف الرئيس الفلسطيني امس ان المفاوضات التي       : وكاالتالنقالً عن    5/11/2007الغد األردنية   نشرت  

تجرى مع الجانب االسرائيلي للتوصل الى وثيقة تستخدم كأساس للمؤتمر الـدولي المزمـع عقـده فـي                
لكن عباس اعرب في كلمة في حفل تكريم للفائزين بجـائزة فلـسطين             و". عسيرةصعبة و "انابوليس قبل   

تقـدم للـشعب    .. نصل الى نهاية سعيدة   " عن االمل في ان      ،للتميز واالبداع في قصر الثقافة في رام اهللا       
عباس اشار في وقت    وكان  ". الفلسطيني دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وتحل كل القضايا العالقة         

خالل اجتماع لقياديين من حركة فتح في الضفة في مقر الرئاسة الى عدم الحصول حتى االن الـى   سابق  
  .موافقة من الجانب االسرائيلي على تحديد موعد زمني للمفاوضات

قال الرئيس عبـاس    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/11/2007الشرق االوسط   وأضافت  
بالنسبة لخارطة الطريق نحن موافقون عليها من األلف إلى الياء كمـا             ":ة فتح اثناء لقائه قيادات من حرك    

هي، وليس لدينا تحفظات عليها، وال نقبل أن يكون عليها تحفظات من قبل أحد، ونحن نتعامل مع الخطة                  
عـام  قبولنا بأي شيء ليس نهائياً، ألنه يجب علينا تقديمه عبر استفتاء            "وأكد عباس   . "كوحدة واحدة كاملة  

لكل أبناء الشعب الفلسطيني، واذا لم نتمكن من تقديم االتفاق النهائي للشعب الفلسطيني، فإننا سنعمل على                
تقديمه للمجلس الوطني الفلسطيني، وليس للمجلس التشريعي ألنه جزء من المجلس الـوطني، والحكـم               

 ".النهائي لما يمكن أن نصل إليه هو أبناء الشعب الفلسطيني
  

  الفلسطينية بتحقيق األمن قبل اقامة الدولة"اسرائيل"تمسك فض السلطة تر .3
يلتقي الرئيس الفلسطيني بوزيرة الخارجية األميركية، اليـوم، وسـط تحـذيرات            :  كفاح زبون  - رام اهللا 

فلسطينية من انهيار العملية السياسية، في ظل التصعيد االسرائيلي على االرض، وتمسك اسرائيل بتحقيق              
 جددت السلطة موقفها الرافض لربط الموضوع االمني، بالـسياسي، ودان           حيث. امة الدولة األمن قبل اق  

إن إصرار إسرائيل على مواصلة     "الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الغارة االسرئلية على غزة وقال            
األمنـي،  ذات السياسة التصعيدية، هو إصرار على إبقاء المفاوضات الجارية تراوح مكانها في المربـع               

وإغراقها فيه، وفرضه كبديل عن المدخل السياسي إلنهاء االحتالل، والتوصل إلى حل لجميـع قـضايا                
وطالب أبو ردينة رايس بوقـف االغتيـاالت وجميـع          ". الوضع النهائي، على أساس المرجعيات الدولية     

  . العنف والعدوانإجراءات الحصار والعقوبات الجماعية إلنقاذ مؤتمر انابوليس من الغرق في دائرة
ـ              الـشرق  "ورفض نمر حماد، مستشار عباس السياسي، ربط خطة خارطة الطريق باقامة الدولة، وقال ل

  ."ان السلطة طبقت المرحلة االولى ونرفض ربط الخارطة بالدولة وطلبنا تدخال أميركيا للتدقيق" األوسط
  5/11/2007الشرق االوسط 
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  الشراف على تنفيذ االلتزامات االسرائيلية والفلسطينيةعريقات يطالب اميركا والرباعية با .4
 دعا صائب عريقات الواليات المتحدة االميركية ومعها باقي أعـضاء اللجنـة             : عماد ابو سمبل   - أريحا

الرباعية باإلشراف والحكم على قيام الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بتنفيذ ما عليهمـا مـن التزامـات                
 في المرحلة األولى من خارطة الطريق بحيث يكون التنفيذ بـشكل متـواز              حددت بشكل واضح ومحدد   

وكان عريقات التقى امس مع مساعد وزير الخارجية االميركي لشؤون الشرق األوسط ديفيـد              . ومتبادل
  .ولش يرافقه القنصل االميركي العام جيك واالس

   5/11/2007الحياة الجديدة 
  

  "أنابوليس" أسير قبل انعقاد مؤتمر 2000باإلفراج عن " اسرائيل"فياض يطالب  .5
رئـيس الـوزراء     عن   االسرائيليتان   "يديعوت احرونوت " و "رتسآه"نقلت صحيفتا    :وكاالت ال -رام اهللا   

 أسير فلسطيني قبل انعقـاد مـؤتمر        2000 باإلفراج عن    "سرائيلا" تهطالبمالفلسطيني سالم فياض امس     
  .افق على تحديد جدول زمني للمفاوضات حول الحل الدائم بأن تو"سرائيلا"وطالب فياض . "أنابوليس"

  5/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  فياض يعلن استعداد السلطة لتسلم معابر غزة إلنهاء الحصار عن القطاع .6
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض امس عن        : رام اهللا من   5/11/2007الشرق االوسط   نشرت  

تسلم معابر قطاع غزة، بما ينهي الحصار المفروض على القطاع، مشددا علـى             استعداد السلطة الوطنية ل   
 ودان فياض خالل لقائه مع توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولي، في مقر رئاسـة                .ضرورة فتحها 

الوزراء في رام اهللا، التصعيد العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي لممارسة دور               
 . بر إلنهاء معاناة الفلسطينيينأك

صرح سالم فياض بان الـسلطة سـتطلب         :وكاالتنقالً عن ال   5/11/2007االتحاد اإلماراتية   وأضافت  
 مليـون دوالر    120دعم ميزانيتها بمبلغ    لمساعدات مالية من الدول الغربية خالل مؤتمر الدول المانحة،          

  .2010 حتى2008هدات لخطة التنمية للفترة ما بين لحين بدء وصول التع شهريا لمدة شهرين أو ثالثة،
  

  هنية هو َمْن يحول دون فتح المعابر في قطاع غزة: حسين الشيخ .7
إن زعيم االنقالب في غـزة، إسـماعيل        "قال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية         : رام اهللا 

ة الشرعية تبذل الجهود الكبيـرة مـن        هنية، هو من يحول دون فتح المعابر في قطاع غزة، وأن الحكوم           
وتساءل الشيخ عن الذي يعرض هدنة طويلة األمد مقابل فتح المعـابر، مؤكـدا ان القيـادة         . "أجل فتحها 

 .الفلسطينية صلبة في الدفاع عن األراضي الفلسطينية
  5/11/2007الشرق االوسط 

  
  "انابوليس" إمكانية إلغاء مؤتمر دمشق المناهض لـىعباس يلمح إل .8

 إمكانية إلغاء مؤتمر الفصائل الفلـسطينية       ىألمح الرئيس الفلسطيني أمس األحد إل     :  أشرف الهور  -غزة  
وقال عباس في كلمة له في قيادات حركة        . المعارضة المنوي عقده في دمشق المناهض لمؤتمر انابوليس       

 المؤتمر الذي دعت إليه      دمشق، للتحدث مع القيادة السورية حول      ى أرسل من قبل الرئاسة إل     اًفتح ان وفد  
وتابع جميـع فـصائل منظمـة       . حركات انشقاقية كحماس وغيرها، من أجل القفز عن منظمة التحرير         

ـ          .  مقاطعة هذا االجتماع   ىالتحرير اتفقت عل    ىوطالب عباس الفصائل التابعة لمنظمـة التحريـر أن تبق
  . وحدة منظمة التحرير كما عهدناهاىحريصة عل
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 أن يتم االسـتقالل فـي       ى العمود الفقري للعمل للوطني الفلسطيني منذ نشأته وإل        وقال إن حركة فتح هي    
وعلمت القدس العربي في وقت الحق من مصدر أن هناك ضغطا من دول عربية علي                .القريب العاجل 

  .سورية اللغاء المؤتمر
  5/11/2007القدس العربي 

  
   بدالً منه "المركزي" وإحالل "يالتشريع" حل ى ينص علعباسم قانون ليقدت": القدس العربي" .9

علمت القدس العربي من مصدر مطلع أن مشروع قانون قدم للرئيس الفلـسطيني             :  أشرف الهور  -غزة  
 حل المجلس التشريعي كونه مؤسسة فلسطينية معطلـة، واسـتبداله بهيئـات             ىينتظر إقراره، ينص عل   

اسمه أن مجموعة من المستـشارين       وقال المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن          ى،تشريعية أخر 
وقال القـانون   . والخبراء القانونيين صاغوا قانونا بصورة نهائية و قدموه مكتوباً قبل أيام للرئيس عباس            

 أن يقوم المجلس المركزي الفلسطيني بأخذ الدور التشريعي في إقـرار القـوانين بـدالً مـن                  ىينص عل 
 هذه الخطوة فإن اللجنـة التنفيذيـة سـتعقد          ىإلقدام عل وأوضح أنه في حال ا    . المجلس التشريعي الحالي  

 أن السند   ىولفت المصدر إل  . سلسلة إجتماعات إلجراء إصالحات في المجلس المركزي لمنظمة التحرير        
القانوني لهؤالء الخبراء، جاء كون أن السلطة التي أجرت إنتخابات المجلس التشريعي هي جـزء مـن                 

وأكد المصدر أن كتال برلمانية بخالف حركة فـتح أجريـت معهـا             .  مؤسساتها ىحدامنظمة التحرير و  
 أن النظام األساسي الحالي     ىوأشار إل .  هذا إقرار القانون   ىمشاورات بهذا الشأن وافقت بشكل مبدئي عل      

للسلطة ال يعطي للرئيس الحق في حل المجلس التشريعي، إال أنه يعطيه الحق فـي حـل أي مؤسـسة                    
يضاً رئاسة المجلس التشريعي غير قانونية، فقد انتهـت واليتهـا، وحمـاس             وأضاف أ . فلسطينية معطلة 

  . تعطل عقد أي جلسة النتخاب هيئة جديدة
  5/11/2007القدس العربي 

  
   "حماس" و"فتح"إشارة إيجابية لبداية حوار جّدي بين " لقاء المقاطعة: "الشاعر .10

إن لقاء وفد   : حكومة المقالة الوالتعليم في   ناصر الدين الشاعر وزير التربية      .قال د : محمد الصواف ،  غزة
 مع الرئيس عباس في مقر المقاطعة برام اهللا يوم الجمعة الماضي هـو إشـارة إيجابيـة مـن                    "حماس"

وأشـار  . ، ولدفع استحقاقات الحوار من الطرفين     )حماس وفتح (الجانبين؛ لبداية حوار جدي بين الطرفين       
ـ   على رأسها عودة الحـوار مـع       "ن اللقاء تناول معظم القضايا      إلى أ " نت.إسالم أون الين  "في تصريح ل

، وقضايا المعتقلين الحمساويين في سجون األجهزة األمنية، وإيقاف مالحقة عناصـر الحركـة              "حماس"
ولفت الشاعر إلى أن الرئيس عباس أرسل رسالة إلى قادة األجهزة األمنيـة تطلـب مـنهم أن                  ". بالضفة

ونفى الشاعر أن الرئيس عباس يتعامل مع       ". حماس"وليس مالحقة أعضاء    المطلوب هو حفظ األمن فقط      
إن الرئيس يتعامل مع حمـاس ككـل وال         : "حركة، وقال ال إلحداث شرخ في     "حماس"الجناح المعتدل في    

 ".الرئيس يتعامل مع حماس كحماس كما يتعامل مع فتح كفتح.. يفصل هذا معتدل في حماس أو متشدد
  4/11/2007إسالم أون الين 

  
  التوكيالت حق قانوني كفله الدستور وأسلوب من أساليب مقاومة االحتالل : النواب األسرى .11

األسرى في سجون االحـتالل بـدعوة رئـيس المجلـس           " التغيير واإلصالح " رحب نواب كتلة     :نابلس
 الذي سيتشكل   أحمد بحر لعقد جلسة للمجلس يوم األربعاء القادم استناداً إلى النصاب          .التشريعي باإلنابة د  

وقال األسرى في بيان    . من خالل توكيالت النواب األسرى لزمالئهم من أعضاء المجلس خارج السجون          
إن منح توكيالت منهم لزمالئهم النواب خارج السجن تعد خطوة          : "صحفي لهم من سجن مجدو العسكري     
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ية القرار السياسي الفلـسطيني     قانونية وحقاً كفله الدستور وممارسة وطنية من شأنها الحفاظ على استقالل          
  ". رغم ممارسات االحتالل

  5/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تطبق سياسة ايران في قطاع غزة"حماس": عبد ربه .12
هاجم ياسر عبد ربه امس تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب الـسياسي لحركـة              ): د ب أ   (–رام اهللا   

الفرق بيننا وبين مشعل هو اننا نـدافع عـن          " حماس، قائال    حماس بان هناك قوى اجنبية تريد ان تسقط       
واتهـم   ".المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وهو يدافع عن المصالح الحزبية والعقائدية لحركته ولحزبه           

سياسة ايران في قطاع غزة، ونحن علينا ان نحل تبعات ونتائج هذه الـسياسة التـي                "حماس بانها تطبق    
 ".عادية للمصالح الوطنية للشعب الفلسطينيوصفها بالحمقاء والم

  5/11/2007الدستور 
  

  اللواء نصر يوسف يقاضي عباس أمام المحكمة العليا .13
كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن ان وزير الداخلية األسبق، اللواء نـصر            :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

عي، وذلك لمحكمة العدل العليا     يوسف، رفع قضية على الرئيس عباس، وعلى هيئة رئاسة المجلس التشري          
وحسب ما أكدتـه تلـك       .الفلسطينية يطالب فيه بالعدول عن تطبيق قانون تقاعد العسكريين الفلسطينيين         

 فإن تبليغ رفع القضية جرى تسليمه لهيئة رئاسة المجلس التشريعي ممثلةً بالنائـب              "الخليج"ـالمصادر ل 
، حقيقة تسلمه مـذكرة     "الخليج"ـ في حديث خاص ل    واكد خريشه  .حسن خريشة .االول لرئيس المجلس د   

البالغ برفع القضية لمحكمة العدل العليا، موضحا ان ما جاء في تلك المذكرة يوضح ان اللـواء نـصر                   
ووفقا لما اكده خريشة فإن الرئيس عباس والحكومـة برئاسـة فيـاض     .يوسف هو من رفع هذه القضية    

لبهم بتخفيض عدد موظفي القطاع العام الى قرابـة النـصف           تواجه ضغوطاً كبيرة من البنك الدولي تطا      
 موظفا مدنيا وعسكريا محسوبين على كادر       180 الف موظف مقارنة مع      90وتسعى لحصر عددهم في     
   .موظفي السلطة الفلسطينية

  5/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ن قطاع غزةالمحكمة العسكرية الفلسطينية تقاضي عسكريين بتهمة التقصير في الدفاع ع .14
أصدرت المحكمة العسكرية العليا في اريحا حكمها بحق ثمانية عسكريين متهمين بالتقصير فـي      : رام اهللا 

واعتبر محـامي الـدفاع     . الدفاع عن قطاع غزة، وعدم تنفيذ التعليمات اثناء سيطرة حماس على القطاع           
ـ        وحكمـت  . م يتسلم بعد قرار الحكـم     انه ل " الشرق االوسط "عبد الكريم حماد، الحكم غير قانوني، وقال ل

المحكمة على المتهمين الثمانية بأحكام تراوحت  بين الثالث سنوات والخمسة اشهر مع التـسريح مـن                 
وقال ان المحكمة   . وأكد محامي المتهمين أن الحكم لم يصدر بناء على أي سند قانوني           . الخدمة العسكرية 

محكمة هو نفسه رئيس الهيئـة القـضائية والـذي يـتم            أقفلت باب االستئناف على الحكم، كون رئيس ال       
لم يبق لدي اال ان اوجه كتابا للرئيس الفلسطيني أطالبه بعـدم المـصادقة              "واضاف  . االستئناف إليه عادة  

  ."على الحكم كونه ال يستند الى اي سند قانوني
  5/11/2007الشرق االوسط 

  
  ام اهللا الداء فريضة الحجارسال جوازاتهم الوقاف رب تسمح للحجاج غزةوقاف أ .15

 هددت وزارة االوقاف والشئون الدينية في الحكومة المقالة انها لن تسمح ألي مواطن نـسق مـع                  :غزة
حكومة رام اهللا بالخروج من قطاع غزة ألداء فريضة الحج سوى المواطنين الذين فازوا بالقرعة التـي                 



  

  

 
 

  

            9 ص                                   892:         العدد                        5/11/2007ثنين اإل: التاريخ

ن قيام حكومة تـسيير االعمـال بالـضفة         واعربت الوزارة عن اسفها م     . آالف 3اجريت بغزة وعددهم    
بمراسلة بعض المواطنين وشركات الحج والعمرة ممن لم تخرج أسماؤهم في القرعة ألداء فريضة الحج               
لهذا العام وبعضهم لم يسجل للحج أصال هذا العام بهدف منح تأشيرة حج لمئات من أهالي قطاع غزة يتم                   

، وأكدت على أنها    "ثم يزعمون أن هؤالء هم حجاج القطاع      وفق المزاج الخاص لتلك الحكومة      "اختيارهم  
ستالحق قانونيا وقضائيا كل صاحب شركة أو مكتب حج أو أي جهة ثبت تورطها في ذلـك وشـجعت                   

  .بعض المواطنين أن يقوموا بذلك
  4/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "يليةسرائاال" وقف االعتداءات ىوزارة الداخلية المقالة تدعو العالم إل .16

ـ        :  أشرف أبوالهول  -غزة    لـسان إيهـاب     ىاستنكرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة عل
وأكـد  . الغصين المتحدث بلسانها مايقوم به الجيش اإلسرائيلي من اعتداء علي المواطنين الفلـسطينيين            

يا في الوقت نفسه     داع ،أن هذه االعتداءات هي أول حصاد لمؤتمر الخريف        الغصين في تصريح صحفي   
المعولين علي المؤتمر الدولي مراجعة عقولهم والعودة إلي أحضان شعبهم بدال من االرتماء في أحضان               

وزارة استجابة الجامعة العربية لنداء الحكومة المقالة بعقد اجتماع لمناقشة االعتداءات           ال وطالبت   ،االعداء
  . لوقف اعتداءاتها المستمرة"سرائيلا" ىبالضغط علكما تطالب المجتمع الدولي .  الشعب الفلسطينيىعل

  5/11/2007األهرام المصرية 
  

   المتواصلة"االسرائيلية"الجرائم  ب تنددفياضحكومة  .17
سالم فياض الجرائم االسرائيلية المتواصلة، فيما اعتبـر  . استنكرت حكومة تسيير االعمال برئاسة د :غزة

ز ان هذه الجـرائم والتهديـد االسـرائيلي باجتيـاح غـزة             سعدي الكرن .االمين العام لمجلس الوزراء د    
واالجراءات المتمثلة في تقليص امدادات الوقود والكهرباء والضائع تنفيذاً للقرار االسرائيلي اعتبار غزة             

تناقض كلياً الجهود الفلسطينية والدولية كافة المبذولة الحياء عملية السالم، وتظهر شـكوكاً             " كياناً معادياً "
  .ة في صدقية الجانب االسرائيلي وتصريحاته عن السالمخطير

  5/11/2007الحياة 
  

  عبد الرحيم رفض استقبال قادة حماس ...  أبو مرزوق هاتف دحالن الستئناف الحوار:الحياة .18
" حماس"ان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       " الحياة"شفت مصادر موثوقة لـ     ك:  فتحي صباح  -غزة  

النائب محمد دحالن قبـل ايـام،       " فتح" اجرى اتصاالً هاتفياً مع القيادي في حركة          موسى ابو مرزوق   .د
واضافت ان ابو مرزوق سعى في حديثه مع دحـالن          . اثناء وجود االخير في المانيا لتلقي العالج الالزم       

بين الحركتين من اقتتال داخلي دام افضى الـى         " طي صفحة الماضي وتجاوز ما حصل في السابق       "الى  
فتح صفحة جديدة بين الحركتين تقوم علـى        "كما دعاه الى    . تل مئات الفلسطينيين واصابة االف اخرين     مق

واوضحت المصادر ان اجواء عدم الثقة بـين الطـرفين           ".الحوار والتعاون لمصلحة الشعب الفلسطيني    
 وابلغ ابو   حالت دون تجاوب دحالن معه، وقالت ان دحالن ابدى شكوكاً كبيرة ازاء نيات حركة حماس،              

  . الذي حصل في غزة"االنقالب"مرزوق انه لن يعمل مطلقاً مع الحركة في المستقبل بعد 
ان يكون ابو مرزوق اتصل مع دحـالن، اال ان مـصادر            " الحياة"نفى لـ   " حماس"ورغم ان قيادياً في     

  .حصول المكالمة" الحياة"موثوقة اكدت لـ 
الرحيم المعروف بمواقفه    االمين العام للرئاسة الطيب عبد    ان  " الحياة"في غضون ذلك، قالت مصادر لـ       

االربعة " حماس"، رفض مشاركة الرئيس عباس وكبار المسؤولين في استقبال قادة           "حماس"المتشددة ازاء   
لكـن   .الذين زاروا المقاطعة للمرة االولى منذ سيطرة الحركة على القطاع قبل اكثر من اربعـة اشـهر                
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ان تصريحات ريان ومحاولة تقليص اثارها السلبية ربما تكون عجلت بموعد           " ياةالح"المصادر كشفت لـ    
قـام  " حمـاس "وقالت ان وزيراً سابقاً هو قيادي سابق ايضاً في          . الزيارة التي كانت ستتم في أي لحظة      

" حمـاس "بدور وساطة بين عباس والحركة، خصوصاً مع الشاعر الذي يعتبر من ابرز المعتدلين فـي                
 .اب وحدويوصاحب خط

  5/11/2007الحياة 
  

  قطاع غزة وال بديل عن الحوار " تسليم"ال يوجد اتفاق مع عباس على ": حماس" .19
قطاع غزة مع رئيس الـسلطة      " تسليم"، وجود اتفاق على     "حماس"نفى أيمن طه الناطق باسم حركة        :غزة

افتـراءات وأباطيـل   محـض  "محمود عباس، مشيراً إلى أن ما تناقلته وسائل اإلعالم بهذا الخـصوص     
، موضحاً في الوقت ذاته أن كل األمور على طاولة الحوار           "وهرطقات إعالمية ال أساس لها من الصحة      

إن حماس ال زالت تؤكد رغبتها فـي الحـوار          : "وقال طه، في تصريحات صحفية     . باإلمكان مناقشتها 
وفيما يتعلق  ". ى طاولة الحوار  الوطني غير المشروط، ولكن ال يمكن الحديث عن تفاصيل للحوار إال عل           

مع رئيس السلطة في المقاطعة يوم الجمعة؛ شدد طه على أن ما حدث هو              " حماس"بصالة بعض قيادات    
نحن على ثقة بإخواننا فـي      : "موقف رسمي للحركة وأن الحركة بكل مؤسساتها تعلم بهذه الخطوة، وقال          

 الضفة مرفوض جملةً وتفصيالً وما قـاموا بـه          الضفة الغربية وكل ما من شأنه أن ينال من إخواننا في          
يأتي ضمن سياسة الحركة في الحرص على الحوار وعلى وحدة الوطن ووحـدة القـضية الفلـسطينية                 

إن وسـاطة قطريـة     : " بشدة وقالت مصادر، التي نفى طه ما جاء على لسانها         ".والمصلحة الشعبية العليا  
 برئيس المكتب الـسياسي     األمير القطري مثمرة خالل لقاء     قطر بدأت منذ أيام وحققت نتائج        أميربرئاسة  

رئيس السلطة عباس اشترط استمرار تـولي       : "وأضافت المصادر ". لحركة حماس في الدوحة قبل يومين     
لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، األمر الذي وافقت عليه حمـاس            " الحكومة"فياض رئاسة   

 ". دفعة للعملية أن تسير قدوما إلى اإلمامفي اللحظات األخيرة مما أعطى 
  4/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ال االعتذار عنه ..االنقالبخطاب هنية حاول ترسيم  :فهمي الزعارير .20

 )المقال( عقب المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير على الخطاب المطول لرئيس الوزراء              :رام اهللا 
استعادة األضواء اإلعالمية المؤقته بالخطابـات ال تـدوم إال باسـتعادة ثقـة              إن  " اسماعيل هنية بالقول،  

لقد " وقال ".المواطنين الفلسطينيين الذين اكتشفوا مستور حماس وقياداتها، وبالتراجع عن اإلنقالب الدموي          
 ".هكان أوضح ما في خطاب هنية ما أخفاه، وهو أن حماس بقياداته مع اإلنقالب الدموي في غزه وما تال                  

أن تجاوز هنية لإلنقالب، ال يعني تجـاوزه فـي الـوعي الفلـسطيني والعربـي                "واوضح الزعارير،   
واإلسالمي، وأن المرافعه عما تبعه من انتهاكات قانونية وحريات فردية وعامه وحقوق المواطنين، يدلل              

يمـا أحدثـه مـن      على أن حماس، لم تتعلم الدرس بعد ولم تتعظ من هول جرائمها، بل توغل وتتمادى ف               
  ".كارثة على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

  4/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  "حماس"و" فتح"حواتمة يتوسط بين  .21
ـ   : )أ ب ( نايف حواتمة الذي يتخذ دمشق مقرا لـه، ان جبهتـه           " الجبهة الديموقراطية "أكد االمين العام ل
وأوضح ان الجبهتين اقترحتا     .حركة فتح وحركة حماس   تتوسطان بين   " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "و

  .الى طاولة المفاوضات" حماس"و" فتح"وساطة من عشر نقاط لجمع 
  5/11/2007النهار 
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   من أنصارها بالضفة6تتهم السلطة باعتقال " حماس" .22

ت فـي   أمس األجهزة األمنية الفلسطينية بمواصلة حملة االعتقاال      ، في بيان،    اتهمت حركة حماس  : نابلس
 منهم خالل األربع والعشرين ساعة الماضية في كل من          6صفوف أنصارها في الضفة الغربية واعتقال       

من بين المعتقلين عروة الخراز وهو نجل الشيخ ماهر الخراز          "وقالت الحركة    .نابلس وقلقيلية وبيت لحم   
ذلك طالباً جامعياً في نـابلس      وأضافت أن األجهزة األمنية اعتقلت ك     ". أحد قادة الحركة في الضفة الغربية     

  .أثناء خروجه من مبنى الجامعة
  5/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اًاعتقال سياسي مرفوضوتعّده " الكتلة اإلسالمية"تستنكر اعتقال طالبات " الشعبية" .23

استنكرت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير           :  د ب أ   -رام اهللا   
فلسطين امس استدعاء جهاز المخابرات الفلسطينية طالبات من الكتلة اإلسـالمية فـي جامعـة النجـاح                 

إن استدعاء جهـاز المخـابرات العامـة        "وقالت النائب جرار في بيان لها        .لالستجواب والتحقيق معهن  
ه باعتباره  لطالبات من الكتلة في مدينة نابلس هو اعتقال سياسي مرفوض، ويجب على الجميع أن يرفض              

هـذه  "وأضافت أن    ".خطوة تؤزم الصراع الداخلي وحالة االحتراب القائمة أصال على الساحة الفلسطينية          
ليست المرة األولى من نوعها التي يعتقل فيها األمن الفلسطيني سيدات فلـسطينيات ، حيـث سـبق أن                   

إن هذا االعتقال يعد انتهاكا     "وتابعت جرار  ".سجلت حاالت اعتقال كهذه في التسعينات من القرن الماضي        
أن المطلوب هو عدم القيام بخطوات تـصعيدية تـضعف الموقـف            "، مضيفة   "خطيرا يجب التوقف عنه   

ودعـت   ".الفلسطيني في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة وتوحيد الصف             
  . يين من أبناء حركة حماسإلى اإلفراج عمن اعتقل منهن وعن بقية المعتقلين السياس

  5/11/2007الدستور 
  

   "إسرائيل "اوامر لتنفيذ عمليات داخلننتظر ": سرايا القدس" .24
 في لقـاء مـع القـدس        ،اكد ابو حمزة الناطق االعالمي باسم سرايا القدس        : زهير اندراوس  -الناصرة  
ـ   ) ةالهندسة التقني (ان عناصر السرايا وخاصة وحدة التصنيع العسكري         العربي،  تطـوير   ىتعكـف عل

وتحديث االسلحة والصواريخ المستخدمة في مواجهة االعتداءات االسـرائيلية، وذكـر ان المجاهـدين              
 .يستخدمون التقنية الحديثة والتي من ضمنها موقع غوغل ايرث لتحديد موقع الهـدف والمـسافة اليـه                

  .كاوكشف ابو حمزة النقاب عن امتالك السرايا صواريخ الكاتيوشا والبازو
واكد ابو حمزة امتالك سرايا القدس صاروخا من نوع قدس المصنع محليا ما يكفي لعامين بمعدل اطالق                 

واشار ابو حمزة في معرض حديثه الي ان العمليات االستشهادية لم تتوقف واننـا              .خمسة صواريخ يوميا  
قدس لضرب العدو الصهيوني    في السرايا ننتظر الفرصة المناسبة واالوامر من القيادة العسكرية لسرايا ال          

  .في العمق، اي داخل الخط االخضر
  5/11/2007القدس العربي 

  
   الجرائم االسرائيلية ن تستهجن صمت المجتمع الدولي ع"حماس" .25

أكدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها في قطـاع غـزة            : سمير حمتو، ووكاالت  ،  غزة، رام اهللا  
ائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يأتي بالتنسيق مع االدارة          فوزي برهوم ان التصعيد العسكري االسر     

هذه الجرائم الالأخالقية والالإنسانية هي ترجمة حقيقية لإلرهـاب      "وقال برهوم أن    . األميركية وبمباركتها 
أن يقف وقفه جادة طالما انـه مـصر علـى           "اإلسرائيلي المدعوم أميركيا، داعيا الرئيس محمود عباس        
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ة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس ومطالبتها بالضغط على إسرائيل وتعـديل الموقـف    استقبال وزير 
األميركي العدائي من الشعب الفلسطيني والساعي إلى شطب الحقوق الفلسطينية وترسيخ مبـدأ حمايـة               

واستهجنت حماس صمت مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي تجاه العـدوان المـستمر             ". االحتالل
  .  الشعب الفلسطينيعلى

  5/11/2007الدستور 
  

  "انابوليس"ستعد للتفاوض حول كل القضايا األساسية بعد مؤتمر أولمرت م .26
 في كلمته امام مؤتمر بالقدس أنه يامل في تحقيق تقـدم حقيقـي              ،أكد رئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت    

إذا " وقال أولمرت  . مريكي جورج بوش    باتجاه تحقيق السالم مع الفلسطينيين قبل نهاية والية الرئيس األ         
وأكد رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي       ". تحركنا نحن والفلسطينيون بحزم وإصرار فيمكن تحقيق إنجازات       

استعداده للتفاوض حول كل القضايا األساسية بعد مؤتمر السالم القادم رغم ما وصفه بالشكوك في قـدرة     
واشار أولمـرت   .  الفصائل المسلحة المعادية إلسرائيل    الرئيس الفلسطيني محمود عباس على كبح جماح      

إلى رغبته في انتهاز فرصة استعداد الرئيس عباس لتحقيق السالم، وأضاف أنه الينـوي الـدخول فـي                  
تغييـر  " كما دعا اولمرت الفلسطينيين إلى محاربة ما أسماه اإلرهاب وإجـراء          . مفاوضات إلى ماالنهاية  

لب في هذا الصدد بأن ينفذ الجانب الفلسطيني التزاماته بموجب خريطة           وطا". جذري في واقعهم الداخلي   
   . 2003الطريق المعلنة منذ 

  5/11/2007بي بي سي 
  

  ال أحد يريد دولة إرهابية أخرى في المنطقة: ليفني .27
كررت تسيبي ليفني أمس القول إن أمن إسرائيل يأتي قبل الدولـة الفلـسطينية              :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

حدثت الخريطة الدولية عن إقامتها فقط بعد تنفيذ المرحلة األولى القاضية بمحاربـة الفلـسطينيين               التي ت 
أحدا ال يريد رؤيـة     "وقالت ليفني في استقبالها رايس إن        .اإلرهاب وبوقف إسرائيل نشاطها االستيطاني    

راغماتيين وال المجتمع   هذا ليس من مصلحة إسرائيل وال الفلسطينيين الب       . دولة إرهابية أخرى في المنطقة    
رغم القاسم المشترك الذي يجمعنا بالقادة الفلسطينيين المعتـدلين         "وتابعت انه يجب اإلدراك أنه      . "الدولي

. الدولـة الفلـسطينية   ) إقامـة (في السلطة، فعليهم أن يدركوا انه يجب توفير األمن أوالً، وفقط بعد ذلك              
يتحـتم علـيهم أن     "وتابعت أنه   . "ما ستتضمنه من نصوص   المشكلة ليست في الوثيقة المشتركة إنما في        

يدركوا أيضاً أنه حتى لو توصلنا إلى أرضية توافق، فإن تطبيق أي تفاهمات مستقبلية لن يـتم إالّ وفقـاً                    
  ."لمراحل خريطة الطريق

  5/11/2007الحياة 
  

  منيةالفلسطينيون ال يتمتعون بالحد األدنى من القوة التى تضمن السيطرة اال: باراك .28
 ان الفلسطينيين ال يتمتعون بالحد األدنى ،رايسمع قال وزير الدفاع ايهود باراك، في محادثات  :تل أبيب

واستغل باراك حادثة سقوط صاروخ فلسطيني على عامود . من القوة التي تضمن السيطرة األمنية
: المدينة، وقال أمام رايسكهرباء في بلدة سدروت، مما أدى الى قطع التيار الكهربائي على بعض أحياء 

كيف نواجه الشارع االسرائيلي وماذا نقول له؟ نحن نبحث هنا في تخفيف المصاعب عن الفلسطينيين "
. "في قطاع غزة والضفة الغربية، وهم يمارسون االعتداءات التي تضاعف المصاعب على مواطنينا

ق المرحلة األولى من خارطة الطريق، ورفض باراك اإلعالن الفلسطيني بأنهم نفذوا ما يخصهم من تطبي
وقال انه .  بمنعها- حسب قوله -وقدم لرايس الئحة بالعمليات التفجيرية التي نجحت القوات االسرائيلية 

لوال النشاط المكثف للمخابرات االسرائيلية وقوات الجيش لكانت هذه العمليات خرجت الى حيز التنفيذ 
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 "تدريجية تبادلية"ولذلك، اقترح وضع خطة . ا الى سقوط الحكومةوأدت الى مئات القتلى والجرحى وربم
لتطبيق المرحلة األولى من خارطة الطريق بحيث يقوم الفلسطينيون بخطوات عملية مثبتة ازاء أي 

وقد اقترحت عليه رايس ان تكون هي أو من ينوب عنها محكما لحسم الخالفات بين . خطوة اسرائيلية
  . ينيةاسرائيل والسلطة الفلسط

  5/11/2007الشرق االوسط 
 

   باراك في التعامل مع الفلسطينيين"يمينية"رامون وبيلين ينتقدان  .29
" ميـريتس "وجه نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون ورئيس حـزب          :  د ب أ   -القدس المحتلة   

ودعا رامون  . اليمينيةيوسي بيلين امس انتقادات الذعة لوزير الدفاع إيهود باراك بسبب مواقفه السياسية             
أنا كلـي   : "وقال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي   . باراك الى تغيير نظرته السياسية في التعامل مع الفلسطينيين        

أمل بأن يعود باراك لمسار العملية السياسية ويمتنع عن وضع عصا في الدوالب قبـل انعقـاد مـؤتمر                   
عارضة األخير لتقديم أي تنازالت للفلسطينيين في       وتأتي انتقادات رامون لباراك على خلفية م      ". أنابوليس

  .مؤتمر أنابوليس
  5/11/2007الدستور 

  
  سرائيل تماطل في عبور العالقين على الجانب المصريا .30

 قالت مصادر فلسطينية بمدينة العريش المصرية امس أن السلطات اإلسرائيلية تماطـل             :رفح – رويترز
ى الجانب المصري من الحدود رغـم موافقتهـا المـسبقة علـى           في اعادة مئات الفلسطينيين العالقين عل     

كان هنـاك   "وقالت المصادر،    .اعادتهم عبر معبر العوجة بوسط سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل          
تنسيق قد تم مع الجانبين المصري واإلسرائيلي للسماح بعودة الفلسطينيين العالقين بالجانب المصري الى              

تماطل في البدء في عمليات نقلهم التي كانت من المفترض أن تبدأ نهاية االسـبوع               غزة، اال أن إسرائيل     
وأضافت أن هناك نحو ألف فلسطيني على االقل تقطعت بهم السبل على الجانب المصري من                ".الماضي

  .الحدود منذ نحو شهرين ويعيشون ظروفا صعبة بعد نفاد نقود معظمهم وعدم تقديم أي خدمات لهم
  5/11/2007ردنية الغد األ 

  
  الحرب اإلسرائيلية مسألة وقت: عضو الكنيست سعيد نفاع .31

قراءتنا لمجريات األمور على الساحة اإلسـرائيلية       "رأى عضو الكنيست اإلسرائيلي النائب سعيد نفاع أن         
تجعلنا على قناعة بأن حرباً عدوانية إسرائيلية ما زالت مبيتة ضد لبنان وضد سوريا، ليس فقـط ثـأرا                   

 العدوانية إنما جزء من استراتيجية، وإن إطالق        2006لصمود لبنان العسكري واألهلي إبان حرب تموز        
  شرارتها مسألة وقت ليس إال وخاضعة فقط لمعايير إسرائيلية 

  5/11/2007السفير 
  

  تخفض إلى النصف إدخال المواد التموينية إلى غزة" إسرائيل" .32
 سياسة الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة علـى        "سرائيلياإل"واصلت سلطات االحتالل     )وكاالت(

 العبرية  "معاريف"وذكرت صحيفة    .قطاع غزة وخفضت إلى النصف إدخال المواد التموينية إلى القطاع         
 قلصت كميات المواد التموينية األساسية التي تدخل غـزة بمقـدار النـصف تنفيـذا                "إسرائيل"أمس أن   

  .يود والحصار المفروض على القطاعلقلقرارات اتخذتها لتشديد ا
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 أعلن أن القرار صـدر دون العـودة إلـى     "اإلسرائيلي"وقالت إن مكتب متان فلنائي نائب وزير الحرب         
  .                  الذي أوقف قرارا بتخفيض كمية الوقود والكهرباء بغزة"اإلسرائيلية"المستشار القانوني للحكومة 

  5/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "االقتصاد اإلسرائيلي يجني ثمار استغالل فرص العولمة: " تايمزلفاينانشالا .33
 " بعنـوان  -لصحفي توبياس بـاك   ل ،صحيفة الفاينانشال تايمز تحليال لوضع االقتصاد اإلسرائيلي      نشرت  

 إنه في الوقت الذي يستعد فيـه المفاوضـون          :"االقتصاد اإلسرائيلي يجني ثمار استغالل فرص العولمة      
الفلسطينيون واإلسرائيليون للتوجه إلى الواليات المتحدة من أجل حضور مؤتمر السالم، فإن المستثمرين             

رير سـر قـوة االقتـصاد       واالقتصاديين يسعون سعيا حثيثا من أجل حل مشكلة تواجههم وهي كيفية تب           
  .اإلسرائيلي

 الناشـطين اإلسـالميين     ويرى الصحفي أن حرب لبنان الفاشلة السنة الماضية وتصاعد الـصراع مـع            
الفلسطينيين في قطاع غزة والتهديد الناشئ عن البرنامج النووي اإليراني وضعف الحكومة اإلسـرائيلية              

 . بسبب تدني شعبيتها وانقسامها، كل هذه العوامل لم تفلح في اإلضرار باألداء الجيد لالقتصاد اإلسرائيلي              
ن جيدا إذ ارتفعت قيمة األسهم إلى مستويات قياسـية،          ويتابع الصحفي أن أداء البورصة في إسرائيل كا       
في غضون هذه السنة وذلك بفضل تزايد اإلنفاق        % 5.2وأنه من المتوقع أن يصل النمو االقتصادي إلى         

ويالحظ محلل الصحيفة أن معدل      . االستهالكي وحجم االستثمار الذي تضخه الشركات وقوة الصادرات       
مـن  % 11بعدما كان وصل قبل أربع سنوات إلى        % 7.8 يتجاوز نسبة    البطالة تراجع بشكل مطرد إذ ال     

ويختتم المحلل قائال إن إحالل سالم دائم في المنطقة من شأنه إعطاء زخم لالقتصاد               . مجموع قوة العمل  
بفضل االستثمارات األجنبية التي يتوقع أن تتدفق        % 7 أو   6.5اإلسرائيلي وأن نسبة النمو قد تصل إلى        

  . طقة وازدهار القطاع السياحي وتوجيه الموارد المالية المخصصة للدفاع إلى قطاعات مدنيةعلى المن
  5/11/2007بي بي سي 

  
  أولمرت يرحب بمشاركة سورية في مؤتمر أنابوليس .34

نقل مسؤول بارز عن رئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت قوله لـدى اسـتقباله     :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
حب بمشاركة سورية في المؤتمر الدولي، مضيفا ان المطلب السوري باسـتعادة            رايس ان اسرائيل ستر   

  ."يجب ان يركز فقط على الحوار مع الفلسطينيين"مرتفعات الجوالن، لن يناقش خالل المؤتمر الذي 
  5/11/2007الحياة 

  
   يتهّدد يهود فنزويال"خطر"إسرائيل ترّوج لـ .35

أرض "يتّبعون نهجاً مألوفاً الستجالب يهـود العـالم إلـى           ال يزال اإلسرائيليون    : راس خطيب  ف -حيفا  
في هذه المرة، جـاء دور      . "حياة اليهود في خطر   " و "معاداة اليهود والسامية  "، بواسطة ترويج لـ     "الميعاد
، عـاد أخيـراً مـن       )المفدال( أمس أن ، اليميني المتشدد ايفي ايتام         "معاريف"ونشرت صحيفة    .فنزويال

، داعيـاً الحكومـة اإلسـرائيلية الـى         "القلق من وضع اليهود هناك    "ائيل، وأعرب عن    فنزويال إلى إسر  
 ألفـاً،   12وقال إن يهود فنزويال، البالغ عددهم       . "استجالبهم في أقرب وقت ممكن ألن حياتهم في خطر        "
ـ "ومن أجل إضفاء الروح      ."يطلبون المساعدة، وهم يعرفون أنهم يعيشون في وقت مستعار        "  "ةالدراماتيكي

ـ   أن ايتام زار فنزويال بدعوة مـن الجماعـة اليهوديـة            "معاريف"، ذكرت   "الخوف والحرص "المغلّفة ب
توسلوا إلى ايتام إلبقاء زيارته     "، وأن يهود فنزويال     "قيد السرية "وتنظيمات يهودية أخرى، وظلت الزيارة      

  ."سرية وعدم التصريح علناً أثناء وجوده هناك
  5/11/2007األخبار 
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  ء على محتاجيهاتوزيع الغذاائيل تدرس امكانية اسر .36

بعد سنوات من تقليص المخصصات، المس بالضعفاء وتركهم لرحمة الجمعيات الخيرية، تـدرس دولـة               
. إسرائيل مرة أخرى إمكانية التصرف كدولة رفاه وأخذ المسؤولية عن توزيع الغـذاء علـى الجـوعى                

 الى المحتاجين بطاقات ائتمان قابلة للشحن يمكـنهم         وألول مرة تدرس الحكومة خطة في اطارها ستوزع       
وحسب الخطة، فستشحن البطاقة مرة في الشهر بمبلـغ         . بواسطتها ان يشتروا الغذاء في شبكات التسويق      

معروف أن في اسـرائيل نحـو مليـون          .تقرره خدمات الرفاه ويحصر في شراء المنتجات الغذائية فقط        
ـ      بدرجات مختلفة تتراوح بين الـنقص فـي الغـذاء           " األمن الغذائي  انعدام"مواطن يعيشون فيما يعرف ب

  . وحتى الجوع الحقيقي
  5/11/2007السفير 

  
   الفلسطينيين شمال لبنان البداوي والباردمخيميبشارة يزور عزمي  .37

بشارة يرافقه مستشار ممثـل منظمـة التحريـر         أن عزمي   : طرابلس من   5/11/2007 السفير   نشرت
زار مخـيم     كمال مدحت ومسؤول الجبهة الشعبية في لبنان مـروان عبـد العـال،             الفلسطينية في لبنان  

وتفقد أوضاع الفلسطينيين فيه    .  ممثلو فصائل المقاومة الفلسـطينية في الشــمال      هالبداوي، حيث استقبل  
بل كل   ق هزور لبنان، ولكن  ي هأنالمخيم،  أقيم في   وقال خالل لقاء    . ال سيما النازحين من مخيم النهر البارد      
 ومخيما البداوي ونهر البارد يمران بهـذه األزمـة،          خصوصا،  هشيء فلسطيني، واهل المخيمات هم اهل     

ال أن الشعب الفلسطيني برجالـه ونـسائه ومدنييـه          إ ،التي مهما كانت المواقف السياسية حول ما جرى       
لى اي جانب من المتراس     عموماً يدفع ثمناً ال مبرر له على االطالق، وال حتى بأي مفهوم من المفاهيم ع              

  .السياسي اللبناني
 سيستخدم ما لديه    هأنأعلن  بشارة  أن  : البداويمن   5/11/2007األخبار   مراسل   عبد الكافي الصمد  وذكر  

بمفهوم رفـض   على عدم الرضى    وشدد   . وإثارة الرأي العام    نهر البارد  من وزن من اجل عودة نازحي     
التوطين المجرد من الحقوق االجتماعية والمدنية للفلسطينيين، ألن رفض التوطين يمكن أن يعني الهجرة،              

تمسك بحق العودة ورفض التـوطين، بـل لـه          ال ب االيوم، ال عالقة له   آها  الظروف التي ر  مشيرا إلى أن    
  .وإخوة، إن لم يكن كعرب  على األقلعالقة بالتعامل مع الفلسطينيين كبشر

  
  بهدف أنسنة الخطاب حول المدينة المقدسة القدس الدولي في اسطنبول ىملتق .38

 مدي ثالثة أيام في اسطنبول ملتقي القـدس الـدولي           ىيعقد منتصف الشهر الحالي وعل     :أسماء الحسيني 
برعاية مؤسسة القدس الدولية ومشاركة اتحاد المنظمات األهلية في العـالم اإلسـالمي ووقـف تركيـا                 

 آالف شخصية من بينهم رموز عالمية منهم نيلـسون مانـديال ومهـاتير         4نظمات الطوعية وبحضور  للم
،  الدكتور محمد أكرم العدلوني أمين عام مؤسسة القدس الدولية         د أشار وق. محمد وجيمي كارتر وآخرون   

هـا وبـين    لرابط الحضاري التاريخي العريـق بين     ا  المؤتمر هو بدافع   ن اختيار اسطنبول مكانا النعقاد    أ
 أن المؤتمر يهدف إلحداث نقلة نوعية في التعامل مع قضية القـدس وتطـوير الخطـاب                 ، مضيفا القدس

 يأمـل فـي الخـروج       ىالملتقولفت إلى أن    . العربي واإلسالمي بشأنها ليكون خطابا إنسانيا أعم وأشمل       
ريخية للشعب الفلسطيني    األحقية التا  ىبإعالن سيطلق عليه اسم إعالن اسطنبول لنصرة القدس للتأكيد عل         

 أن الدفاع عن القـدس لـيس        ى والتأكيد عل  ، ولتأكيد أنه ال تنازل وال مساومة بشأنها       ،في المدينة المقدسة  
  . بل هي مهمة كل أحرار العالم، العرب والمسلمينىمحصورا فقط في الفلسطينيين أو حت

  5/11/2007األهرام المصرية 
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  ذ مشاريع تعليمية للحيلولة دون تهويدها تنفي في عمانلجنة شؤون القدس تبحث .39
 تنظر لجنة متابعة شؤون القدس المحتلة خالل اجتماع تعقده في عمان األسبوع             : نادية سعد الدين   -عمان  

المقبل، في تنفيذ مشاريع سيحملها وفد إلى دول عربية وإسالمية لبحث تمويلها بهدف الحفاظ على هويـة          
 هـم وقال رئـيس اللجنـة غـازي الحـسيني أن          .ت تهويدها إسرائيلياً  المدينة المقدسة والتصدي لمحاوال   

،  مشروعا تسلمتها أخيراً من جهات رسمية فلسطينية       15 مشاريع من أصل     5 في مسألة تنفيذ     ونظرينس
قدرت مصادر مطلعة قيمة تمويل المـشاريع المـراد         قد  و .وممكنة التحقيق تتركز في القطاع التعليمي،     

  . ماليين دوالر10حيها في المرحلة األولى بما ال يقل عن تنفيذها في القدس وضوا
  5/11/2007الغد األردنية 

  
   مقدسيين بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية3الئحة اتهام ضد  .40

 فلسطينيين مقدسيين، يـشتبه     3ادعت قوات األمن اإلسرائيلية أنها تمكنت من ضبط مجموعة مكونة من            
 عمليات ضد إسرائيل، من بينها إدخال انتحاري إلى داخل القدس، وإطالق النار على              أنها خططت لتنفيذ  

أجرى اتصاالت مع شـخص عـرف       فإن أحدهم   وبحسب الئحة االتهام،     .قوات األمن في باب المغاربة    
 بربطه بناشط في صفوف الجهاد اإلسالمي في         األخير قام، وقد   نفسه كناشط للجهاد اإلسالمي في الجزائر     

 اغتيال عدد من الشخصيات، من بينها رئيس بلدية القدس، إال أنـه             وكان من بين ما ناقشوه    .  غزة قطاع
  .في نهاية األمر تقرر تنفيذ العملية في القدس

  4/11/2007 48عرب
  

  ادارة سجون االحتالل تستخدم االسيرات المتدهورة اوضاعهن الصحية كحقل تجارب .41
دراسات واألبحاث، أمس، ان إدارة سجون االحتالل، حولـت          قال مركز األسرى لل    : مهند جدوع  -جنين  

أجساد األسيرات القابعات في المعتقالت اإلسرائيلية إلى حقل تجارب وخاصة األسيرات الالتي تدهورت             
 شـرفاء العـالم والمؤسـسات الحقوقيـة         إحدى االسيرات وفي سياق متصل، ناشدت،      .حالتهن الصحية 

عالج الصحي لها والضغط على سـلطات االحـتالل لتـوفير طبيـب             واإلنسانية، إلى ضرورة توفير ال    
  . حامل في شهرها السابعهانأا خاصة وهلإلشراف على حالت

  5/11/2007الحياة الجديدة 
  

   الفلسطينيمؤبد إسرائيلي لمدير نادي األسير .42
كماً بسجن  أعلن نادي األسير الفلسطيني أمس، أن محكمة عوفر العسكرية االحتاللية أصدرت ح            :رام اهللا 

 قبل اعتقاله منذ أكثر مـن   في رام اهللا  نادياليشغل منصب مدير    الذي كان   األسير عصام محمود الفروخ     
  . بالسجن المؤبد،ثالث سنوات

  5/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

   في جنيناستعدادات إلنجاح أسبوع مقاومة الجدار في الجامعة العربية االمريكية .43
 إن استعدادات حثيثـة     ،صور عضو اللجنة التحضيرية ألسبوع مقاومة الجدار      قال خالد من  : رامي دعيبس 

تجري هذه األيام من اجل إنجاح هذا األسبوع الذي ستحتضنه الجامعة العربية األمريكيـة فـي جنـين،                  
بالتعاون مع الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واإلغاثة الزراعية واإلغاثـة الطبيـة واتحـاد المـزارعين                

 مهرجانـا خطابيـا سياسـيا،       هوتتضمن فعاليات  .شباب من اجل الحرية والمركز التنموي معا      ومجموعة  
وندوات وورش عمل حول الوضع السياسي الراهن وفي مواضيع الجدار واالستيطان والقدس والالجئين،             
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إضافت إلى فعاليـات أخـرى       معارض متنوعة للصور والتراث والمنتوجات الوطنية،        سيكون هناك كما  
  .صلةذات 

  4/11/2007 48عرب
  

   يوقعون على ميثاق العمل اإلعالمي48ي صحفيا من فلسطيني90 .44
والذي يحـدد فيـه الـصحفيون       " ميثاق العمل اإلعالمي  "بمناسبة إنهاء الصحفيين الفلسطينيين في الداخل       
 فـي   مؤتمرا هدف فيه إلى إطالع هيئـات فاعلـة        " إعالم"ألنفسهم قواعد المهنة وأخالقياتها، عقد مركز       

المجتمع على الميثاق وفتح باب النقاش حوله كجزء من مسيرة تحويله من مـستوى التـصريحات إلـى                  
، األمر الـذي     صحفي 200 صحفيا على الميثاق من أصل       90وقد وقع    .مستوى الثقافة اإلعالمية السائدة   

اع، والـذي أنهـى     نجاحا كبيرا للصحفيين، مقارنة بميثاق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة والقط         أعتبر  
 مـسجل فـي   3000 صحفي من أكثر من 100الصحفيون هناك صياغته مؤخرا حيث وقع عليه حوالي         

  .نقابة الصحفيين الفلسطينية
  4/11/2007 48عرب

  
   فلسطينياً الشهر الماضي380االحتالل اختطف :  في غزةوزارة شؤون األسرىلتقرير  .45

فلسطيني صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحـررين        أفاد تقرير   :  المركز الفلسطيني لإلعالم   -غزة  
 فلسطينياً في أنحاء متفرقـة      380 أن جيش االحتالل اختطف خالل شهر تشرين أول المنصرم           ،في غزة 

 عملية اقتحام ودهم قرى ومخيمـات       695نفذ   كما أنه    .من الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم ثالث نساء       
 تـصعيداً ضـد     ت شهد تلك الفترة أوضح أن    كما   .ومؤسساتومدن فلسطينية، شملت جامعات ومدارس      

 مواطناً فلسطينيا خالل    140اختطفت سلطات االحتالل     إلى ذلك فقد     . سجن النقب  كما حدث في  األسرى،  
 .عمليات االجتياح المتكررة للمناطق الحدودية في قطاع غزة وخاصة منطقة شرق المغـازي والبـريج              

 أسير، بحجة عدم اكتمـال التحقيـق معهـم،          200تقال أكثر من    وعلى صعيد المحاكم مددت فترات اع     
وعلى صـعيد األسـرى      . أسيراً معظمهم في سجن النقب الصحراوي      30ومددت االعتقال اإلداري لـ     

المرضى؛ فقد شهدت أوضاعهم تدهوراً خالل الشهر المنصرم في ظل استمرار اإلهمال الطبـي الـذي                
 .تمارسه سلطات االحتالل

 5/11/2007 تقرير االسرى
  

  "سرائيليا" تحضيراً ألي عدوان نصر اهللا يقود أضخم مناورة للمقاومة: جنوب لبنان .46
في خطوة ال سابق لها من حيث نوعيتها وأهدافها، وفي ظـل االنـشغال الـداخلي باألزمـة الرئاسـية                    

م منـاورة   ومتفرعاتها، نفذ اآلالف من عناصر المقاومة اإلسالمية خالل األيام الثالثة الماضـية أضـخ             
وقد تم األمر تحت أعين قوات االحتالل االسـرائيلي وقـوات الطـوارئ             . عسكرية في تاريخ حزب اهللا    

الدولية العاملة في الجنوب، وقد تولى األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا اإلشـراف شخـصياً                  
وحسب  .ة العاملة في المقاومة   على المناورة التي شاركت فيها جميع القطع العسكرية واألمنية واللوجستي         

المعلومات، فإن المناورة حاكت عملية دفاعية شاملة بوجه حرب إسرائيلية شاملة على لبنان، كما حاكت               
  .ارتفاع منسوب الخطر على لبنان إذا ما شنّت إسرائيل عدواناً على سوريا
لدولية العاملة في الجنوب، التي     وكانت المناورة التي جرت بطريقة سرية للغاية، قد أذهلت قيادة القوات ا           

أصيبت بصدمة كبيرة إزاء طريقة عمل المقاومة في كل منطقة جنوبي نهر الليطاني، التي جاءت مخالفة                
للتوقعات، وكان البارز أن المناورة تمت بطريقة لمس المراقبون فاعليتها من أكثر من ناحية، عدا عـن                 

كنا نشعر بحركة مريبة    : وقال ضباط في القوات الدولية    . أنه لم يكن باإلمكان مشاهدة أي عناصر مسلحة       
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وفـي ختـام     .لكن الصورة لم تكن واضحة إال في اللحظات االخيـرة         . ونفهم أن لدى حزب اهللا أمراً ما      
المناورة ، تحدث نصر اهللا الى اآلالف من المشاركين في المناورة مهنئاً على ما قاموا بـه، وآمـالً أن                    

  ."أن جهوزية المقاومة كاملة لمواجهة كل أنواع التهديدات االسرائيليةيفهم العدو والصديق "
  5/11/2007األخبار

  
  مناضل سابق في تنظيم فلسطيني ..  للرئاسة اللبنانيةمرشّح: االخبار .47

فوجئت جهة غربية فاعلة بمعلومات موثّقة وصلتها من قادة سابقين في منظمـة التحريـر الفلـسطينية،                 
، والمدعوم بصورة خاصـة مـن        اللبنانية  آذار إلى رئاسة الجمهورية    14برز لفريق   وتتعلّق بالمرشح األ  

   .دولة عربية بارزة، لناحية أنه كان عضواً في منظمة فدائية فلسطينية على صلة قوية بسوريا
  5/11/2007األخبار 

  
  وزراء داخلية مجلس التعاون يطالبون الفلسطينيين بالعودة إلى اتفاق مكة .48

اختتم وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اجتماعهم السادس : واس – ي القحطاني عل- الرياض
وأدان الوزراء االعتداءات اإلسرائيلية .  في قصر المؤتمرات بالرياض، الذي عقد أمس،والعشرين

المتكررة على الشعب الفلسطيني وأكدوا على األهمية البالغة لتوفير الظروف المالئمة إلعادة توحيد 
 الفلسطيني والعودة إلى اتفاق مكة المكرمة الذي أكد على حرمة الدم الفلسطيني ونبذ الشقاق الصف

  .والفرقة وتوحيد الصفوف بين الفلسطينيين
   5/11/2007الوطن السعودية 

  
  مياه النيل محرمة على إسرائيل :الحزب الحاكم في مصر .49

 الذي يعقد ، في مؤتمره السنوي التاسعشدد الحزب الوطني الحاكم في مصر: عرفه. محمد ج - القاهرة
 على وحدة السودان والعراق والدولة الفلسطينية، وعلى أن مياه النيل محرمة على ،حاليا لمدة أربعة أيام

، كما دعا الحزب "شائعة"إسرائيل، كما أكد أن ما يتردد عن بنود سرية التفاقية السالم هو محض 
  ".أهداف أساسية للدبلوماسية المصرية"ؤكدا أن هذه لعالقات متوازنة مع القوى الدولية، م

 4/11/2007قدس برس 
 

  اسرائيل على آثار فلسطينية" اعتداءات"أثريون في مؤتمر بمصر يستعرضون  .50
استنكر أثريون عرب، يوم السبت، بالقاهرة ممارسات اسرائيل تجاه اآلثار :  سعد القرش-القاهرة 

. لقدس وسرقة التراث العربي في فلسطين واعتباره تراثا يهودياالفلسطينية محذرين من تغيير معالم ا
ال تعود الى األربعين عاما األخيرة التي وقعت فيها القدس " االعتداءات"ورأى باحث مصري أن هذه 

كما حذر من " حماية العثمانيين"بالكامل تحت االحتالل بل ترجع الى نهاية القرن التاسع عشر تحت 
 ومن ذلك 1948لمبان أثرية تؤكد الوجود العربي في فلسطين قبل قيام اسرائيل عام توالي هدم اسرائيل 

محاولة إيجاد "أثناء ) 1507 -1250( بيتا من العصر المملوكي 55أنها هدمت في األشهر األخيرة 
  .في إشارة الى أعمال الحفريات" تاريخ غير موجود أصال

  4/11/2007رويترز 
  

  تصاد الفلسطينيبلير يقدم خطة لتعزيز االق .51
قال توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط، يوم االحـد، ان المفاوضـات                : القدس

لكنه أقر بـأن الطريـق محفـوف        ". بالغة الصعوبة "الرسمية بشأن اقامة دولة فلسطينية ينبغي أال تكون         
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وقال انه طرح مجموعة مقترحـات      . قةبالمصاعب وأنه يتعين على الجانبين أن يتخذا اجراءات لبناء الث         
. على الزعماء االسرائيليين والفلسطينيين بهدف تحسين االوضاع االقتصادية في الضفة الغربية المحتلـة            

مشيرا الى مشاريع تنمويـة كبـرى       " يحتاجون الجراء تغيير على االرض    ) الفلسطينيون(انهم  "وأضاف  
  .بينها عدد قرب بلدة أريحا بالضفة الغربية

  4/11/2007يترز رو
  

  شهراً إلنهاء المفاوضات14رايس تحدد جدوالً زمنياً من  .52
 شـهراً   14حددت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، أمس، جدوالً زمنياً من           : القدس، وكاالت 

إلنهاء المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين بشأن عملية السالم، وهـي الفتـرة المتبقيـة لـالدارة                
الفضائية، إن الرئيس بوش ملتـزم      " العربية"واضافت في مقابلة مع محطة      . الميركية الحالية في السلطة   ا

وقالت رايس، ان االدارة االميركية ستبذل جهودها خالل        . بدفع عملية السالم بين الجانبين واقامة الدولتين      
 واالسرائيليين، وفي النهاية ال بد من       هذه الفترة المتبقية من اجل التوصل الى اتفاق سالم بين الفلسطينيين          

من جهة ثانية، دعت رايس، اسرائيل الـى اتخـاذ          . التوصل الى اتفاق سالم شامل في الشرق االوسط         
نحو السالم، مؤكدة ان الواليات المتحدة ستواصل ضمان امن الدولة العبرية بعد قيـام              " جريئة"قرارات  

من جولة لها في المنطقة منذ بداية العام، من انه اذا فـشلت             وحذرت رايس التي تقوم بثا    . دولة فلسطينية 
. مساعي السالم بين اسرائيل والفلسطينيين، فإن المتطرفين سيسيطرون على القيادة الفلسطينية المعتدلـة            

  ".اذا لم نتحرك اآلن لنري الفلسطينيين الطريق الى االمام، فإن آخرين سيرونهم ذلك الطريق"وقالت 
  5/11/2007ينية األيام الفلسط

 
  لن نسمح ألحد بالتفريط في حق العودة وال تفويض ألحد بذلك :مشعلخالد  .53

تعاظمت األحداث وتدحرجت المبادرات وكثرت التـصريحات، وفـي خـضم هـذا             : ياسر علي / حوار
الضجيج ضاعت مظلمة الالجئين الفلسطينيين في العراق، ونسيتهم القمم وتشردوا لسنوات دون أن يبادر              

 .إلى حل مشكلتهم، حتى بدأت عملية تشتيتهم إلى منافي جديدةأحد 
وفي ظل االنقسام الفلسطيني، وبين تجاذبات التسوية ومفاوضاتها، دعا الرئيس األمريكي جورج بـوش              

فبدأت االجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر تنشط بين طرفَي        . إلى مؤتمر دولي للسالم يعقد في الخريف      
، فيما نشطت المعارضة الفلسطينية في التحضير لمؤتمر وطني معارض، يهدف إلـى  المفاوضات القادمة 

  .التمسك بالثوابت الفلسطينية
 حمـاس   -حول هذه المواضيع وغيرها كان لقاؤنا مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية              

  :خالد مشعل في مكتبه بدمشق، فدار الحوار التالي
  ني لكم؟ قرية سلواد، ماذا تع-

سلواد تعني لي كما تعني كل قرية أو بلدة أو مدينة البنها، سواء ولد فيها أو ولد بعيداً عنها، فالفلسطيني                    
ينتمي لبلده مهما كانت الظروف التي عايشها في الوطن أو بعيداً عنه، ولكن وألنني عشت أحـد عـشر                   

عميقة األثر والجذور في نفسي إلى حد       عاماً، وهي سنوات عمري األولى في بلدتي سلواد، فال شك أنها            
بعيد، ما زلت أعيش عبق ذاكرة التاريخ في بلدي، أرضـها، ترابهـا، سـماءها، أشـجارها، ثمارهـا،                 
مواسمها، أمطارها، ورودها، مدرستي التي نهلت بدايات العلم منها، الطريق إلى المدرسة ذهاباً وإيابـاً،               

ي ارتبطت باألرض والوطن، ومن خاللها تفتحت عيناي على         الصحبة األولى، بدايات الروح الوطنية الت     
القضية، حين كنا نذهب إلى شمال الضفة أو جنوبها، وإلى نقاط التّماس مع العدو الصهيوني، في قلقيلية،                 
أو القدس الشرقية والغربية، في هذه السنوات المبكرة بدأنا نسمع عن اليهود بأنهم أعداؤنا واحتلوا بلـدنا،        
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بال القرية العالية نرى تقريباً الساحل الفلسطيني فندرك أن جزءاً عزيزاً من الـوطن يعـيش                كنا ومن ج  
  .تحت االحتالل

ـ      لتكون هي المطرقة القوية التي طرقت حياتنا وأدخلتنا إلى مرحلة جديدة،            1967إلى أن جاءت حرب ال
لم ال يدركون عمق الـصلة بـين        مرحلة الهجرة القسرية، الحقيقة أن أعداءنا والكثير من الساسة في العا          

الفلسطيني ووطنه، فكيف إذا أضيفت لها المعاناة والتغريبة، وأضيفت لها الحياة اليومية حتـى أصـبحت                
قضيتنا هي الخبز اليومي للجميع سواء كان صغيراً أم كبيراً، وكيف إذا أضيفت لهـا المعـاني الدينيـة                   

لسطين من أرض النبـوات والقداسـة وأرض اإلسـراء          والذاكرة التاريخية والبعد الشرعي وما تمثله ف      
والمعراج واألرض المباركة المقدسة وتاريخ الصحابة والتابعين وتاريخ أجيال األمة عبر قرون طويلـة،        

  .هكذا تتشكل شخصية الفلسطيني وعقليته ووجدانه، هذه النقطة ال شك أنها عميقة لدى كل فلسطيني
  جئين في فكر حركة حماس؟ ماذا مثّل حق العودة وقضية الال-

القضية الفلسطينية في رؤية حماس، وأي فلسطيني، بعيداً عن انتمائه الفـصائلي، أي النظـرة البـسيطة                 
والطبيعية والفطرية، القضية الفلسطينية عند كل فلسطيني وعندنا في حماس بشكل خاص تعنـي األرض               

 تاريخ عشناه على هذا الـوطن ومـا         والوطن بكل ما تعني من جغرافية وتاريخ ومقدسات وجذور ومن         
يمثله لنا في حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، وتعني الشعب بكل مكوناته، القضية تعني القدس بمـا تمثلـه،                 

  .سياسياً ودينياً وحضارياً وتاريخياً
وكذلك حق العودة، حق العودة مكون أساسي من مكونات القضية ألنه مرتبط بالشعب واألرض والتاريخ               

 ومرتبط بوجود االحتالل وبتاريخ المأساة الفلسطينية، ولذلك نحن متمسكون بكل هذه المكونـات،              بينهما،
هي ليست مجرد مكونات تفصيلية، هي معالم أساسية للقضية الفلسطينية ال وجود لهذه القضية من دونها،                

فلسطين، حق  وخاصة أن حق العودة مرتبط بكل فلسطيني، هو حق شخصي، حق كل إنسان بالعودة إلى                
مرتبط بهويته وتاريخه، حقه الطبيعي، فال يعقل أن يصبح الوجود اإلسرائيلي طبيعياً بينما يرفض الحـق                
الفلسطيني القريب العهد باألرض، حق العودة بالنسبة لنا أساسي لن نسمح ألحد بالتفريط فيه وال تفويض                

ض، داخل فلسطين أو خارجها أياً كـان  وأقولها صراحة، ليس هناك فلسطيني على وجه األر       . ألحد بذلك 
انتماؤه أو مكانته السياسية يملك تفويضاً بالتنازل عن حق العودة، أو تقويضه واختزاله أو تفسيره تفسيراً                

  .معينا ليلقى قبوالً دولياً أو إسرائيلياً
ناك مـن    تكلمتم عن العمق االستراتيجي لهذه القضية في فكر حركة حماس ومنهجها، هل ترون أن ه               -

  يتحضر للتنازل عن حق العودة؟
ال شك أن حق العودة يتعرض اليوم للخطر والتهديد والتآمر والحتماالت التقزيم والمسخ الذي نعتقـد أن                 
غالبية شعبنا ترفض هذه المحاوالت مهما كانت بواعثها ومهما كان المتحركون من ورائها، وخاصـة أن   

يني واإلسرائيلي اليوم تتحدث عن المـسائل الجوهريـة فـي           ما يسمى المفاوضات بين المفاوض الفلسط     
القضية الفلسطينية، والخطر يزداد ألن الفجوة كبيرة بين الطرفين، وألن الموقـف اإلسـرائيلي بـشتى                
تالوينه ال يتقبل تقديم تنازالت في القضايا الجوهرية ال في القدس وال في حق العودة وال في موضـوع                   

يادة وال في موضوع الحدود والمعابر، وبالتالي هنالك خشية في ظـل التعنـت              المستوطنات، وال في الس   
على التزحزح عن موفقها، وانشغال أمريكـا فـي         " إسرائيل"الصهيوني، وعدم وجود إرادة دولية تجبر       

أجندات أخرى، وال تعنيها القضية الفلسطينية إال شكالً وفي حراك موسمي ولغايات معروفة بعيـدة كـل    
الحرص على إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير المصير وإقامة دولة حقيقـة كمـا               البعد عن   
  .يزعم بوش

من هنا نحن لدينا قلق، أن يصبح أي تقدم ولو كان شكلياً في المفاوضات معتمداً فقط على قدرة الطـرف            
د مفوض بذلك، والشعب    الفلسطيني أو العربي على تقديم التنازالت، وهذا أمر نحذر منه ونؤكد بأنه ال أح             

  .الفلسطيني شعب أصيل يعرف كيف يعبر عن مواقفه في كل مرحلة



  

  

 
 

  

            21 ص                                   892:         العدد                        5/11/2007ثنين اإل: التاريخ

 اآلن قضية الالجئين تواجه مفصالً تاريخياً، بالنظر إلى ما يتعرض له الفلـسطينيون فـي العـراق،                  -
  بالمفهوم االستراتيجي، ماذا قدمتم لهذه القضية، وإلى ماذا توصلتم في جولتكم العربية؟

 جزءاً من تجليات المعاناة الفلسطينية القاسية، معاناة التشرد والشتات هي الحالة الفلسطينية في              ال شك أن  
العراق الذين لم يرحموا ال من القريب وال من البعيد، ومن هنا اهتممنا في الحركة بـشأن أهلنـا فـي                     

خارج العراق كي نـضمن     العراق، اتصلنا بكل األطراف المعنية والمؤثرة في الحالة العراقية من داخل و           
أمنهم وسالمتهم، ويؤسفني أن أقول أننا فشلنا في ذلك، ألن كل األطراف المعنية وذات التأثير لم تستطع                 

  .أن تحمي شعبنا الفلسطيني
نحن صرخنا بأعلى الصوت، تحركنا سياسياً ودبلوماسياً، أجرينا اتصاالت لكن لم نجد قـدرة لـدى أي                 

ي، حاولنا أن نوفر الخدمة الطبيعية للحياة اليومية لشعبنا الفلسطيني عبـر      طرف أن يحمي شعبنا الفلسطين    
مساعدات مالية، بعض المشاريع الخيرية واإلغاثية وهذا نعتبره أقل الواجب، وال يغني عن الواجب األهم               

قد أننا  وهو الرعاية السياسية أي حمايتهم من األذى، وعلى األقل هذا ما كان يمكن أن نفعله ففعلناه، وأعت                
ساهمنا في تخفيف معاناتهم، إلى أن بدأت معاناتهم تتفاقم حيث طرقنا أبواب الدول العربية، وقد دخلـت                 
أعداد منهم بتفاهمنا مع األخوة المسؤولين في سوريا ويشكرون على ذلك، ولكن وجدنا أن المشكلة لـدى                 

روعاً على بعض الـدول العربيـة       الفلسطينيين في العراق أكبر من أن تعالج بخطوة واحدة، فطرحنا مش          
وخاصة على سوريا واليمن والسودان من أجل استضافة ما تبقى من فلسطينيي العراق في هذه الـدول،                 

  ..والحمد هللا نجحنا في أن تكون السودان هي الخطوة األولى على هذا الطريق
 حكومة الوحدة الوطنيـة،     جميع القوى الفلسطينية واألطراف في السلطة والحكومة الفلسطينية خاصة أيام         

سعت لتقديم شيء يخدم ويضع حداً لمعاناتهم، بعض وزراء حكومة حماس األولى زاروا مخـيم التنـف                 
العـين بـصيرة واليـد    "والهول وغيرها، أعتقد أن هذا موضوع شائك ينطبق علينا المثل الشعبي المؤلم             

لم ولكن يدنا قصيرة، فالموضوع ال يستطيع       ، رغبتنا واستشعارنا للمسؤولية كبير جداً ويختلط باأل       "قصيرة
  .أن ينفرد به أحد في ظل التعقيد السياسي في المنطقة

 لنركّز على إقصاء الفلسطينيين إلى البرازيل، هل يمكن أن يتوقف في ظـل االتفـاق بيـنكم وبـين                    -
  السودان؟ وكيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟

هي ليست عملية جديدة، من قال أن التـشريد الثـاني أو            الهجرة داخل الهجرة، والتشريد داخل التشريد،       
الثالث بدأ مع فلسطينيي العراق أو نهر البارد، عشرات اآلالف من فلسطينيي لبنان اضطروا فـي ظـل                  
ضيق الحياة وعدم إمكانية العمل لهم والحياة الكريمة اضطروا أن يهاجروا إلـى الـدول االسـكندينافية                 

 وهو يعيش فصوالً متكررة من الهجرة والتـشريد،         1948فلسطيني منذ عام    وأستراليا وكندا وغيرها، ال   
ليست واحدة وال اثنتين، هي هجرة متالحقة وتشرد على تشرد، بالتالي المعاناة الفلسطينية تفاقمـت ولـم             
تتراجع، وأنا أعرف أن هنالك تداخالت سياسية وربما هناك في ظروف معينة وألسـباب معينـة كـان                  

ركاً في هذه التطورات، ربما أسهم هذا في مراحـل سـابقة، ولكنـي أعتقـد أن معظـم                   الفلسطيني مشا 
واحتاللهـا  " إسـرائيل "الفلسطينيين يتشردون بفعل العجز العربي، وبفعل االحتالل الصهيوني ووجـود           

لفلسطين أصالً، وتشريد أهل األرض الحقيقيين، العجز العربي عن حل القضية الفلسطينية، وعن معالجة              
قم معاناة الالجئين الفلسطينيين برغم ما قدمته بعض هذه الدول من مساعدات لهذه القضية وهذا أمر ال                 تفا

ننكره، ونحن نشكر العرب رسمياً وشعبياً وكذلك المسلمين والمجتمع الدولي الذين قاموا بهذا الواجـب،               
 نأمل أن ال نشهد المزيـد مـن         لكننا. ولكن هنالك قصوراً وعجزاً سببا هذه المشاهد المأساوية المتكررة        

الهجرة للبرازيل وغيرها وأن يتم احتواء هذه األعداد من أبناء شعبنا في الدول العربيـة فـي ظـروف                   
  .معيشية كريمة

   كيف تقرأون حّل المسألة في مخيم نهر البارد بعد انتهاء المعارك؟-
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لمخيم ويعود أهله إليه، خاصة أن شعبنا قد       نأمل أن تنتهي معاناة أهلنا في مخيم نهر البارد وأن يعاد بناء ا            
ٌأقحم في معركة ليست له، شعبنا ليس طرفاً في األزمة اللبنانية الداخلية ولم يكن طرفاً في معركة نهـر                   

 .البارد، ولكن هكذا الشعب الفلسطيني قدره أن يتحمل كل شيء
  العودة؟ ما هي العقبات األساسية التي تمنع الشتات الفلسطيني أمام تحقيق -

 1982الشتات الفلسطيني كان يعاني من ثالث مشكالت، المشكلة األولى هي غيـاب المرجعيـة، فبعـد                 
وتشتت الثورة الفلسطينية وقواتها في عواصم عدة، وبعد انتقال الفعل الفلسطيني إلى الداخل أكثر وخاصة               

سر دور الشتات الفلـسطيني      ثم مع أوسلو وتشكل السلطة، ال شك أنه قد انح          1987بعد انطالق انتفاضة    
وألن أوسلو حصرت الموضوع الفلسطيني ولألسف فـي الـضفة والقطـاع، وألن منظمـة التحريـر                 
ومؤسساتها جرى تجميدها ومن ثم تهميشها، ومن ثم لم يعد هناك مرجعية للشعب الفلسطيني، تم تهميش                

  .طيني، هذه المشكلة األولىالدور السياسي الحقيقي لمنظمة التحرير في تحمل مسؤولية الشعب الفلس
المشكلة الثانية هي العجز الفلسطيني والعربي عن حماية حق الفلسطيني في الشتات، وهو حق ضاع بين                
التوطين المرفوض والتهجير والحرمان من أبسط الحقوق، وكأن قدر الفلسطيني أن يقبـل بـالتوطين أو                

، نحن ال نريد هـذا وال هـذا، نريـد للـشعب             المزيد من التهجير والحرمان من أبسط حقوقه اإلنسانية       
الفلسطيني أال يتم توطينه، وأن يوفر له الحق اإلنساني بأن يعيش حراً كريماً فـي مواقـع اللجـوء، إذاً،        

  .العجز العربي والفلسطيني والدولي عن حفظ هذا الحق إلى أن يعود إلى الوطن
ل حقوق الشعب الفلـسطيني وأسـهل مكونـات         أما المشكلة الثالثة فهي أن حق العودة ولألسف كان أسه         

القضية الفلسطينية التي يرى المفاوض الفلسطيني أو العربي ومن يتحركون فـي دهـاليز المفاوضـات                
السياسية أنه الحق الذي قد يجري التفريط فيه أو المساومة عليه أو اختزاله، ألن البعض يفكر من الزاوية                

ية الفلسطينية، ألن البعض يقـول أن حـق العـودة سـوف ينهـي               اإلسرائيلية أكثر مما يفكر من الزاو     
وهل المطلوب من السياسي الفلسطيني أو السياسي العربي أن يفكر مـن زاويـة المـشكلة                "!! إسرائيل"

لذلك فكلما نشط   !  عاماً؟ 60اإلسرائيلية أم يفكر من زاوية المشكلة الفلسطينية التي مضى عليها أكثر من             
لما دخلنا في جوالت جديدة من المفاوضات والتسويات يـزداد القلـق عنـد كـل                التفاوض السياسي، وك  

 .فلسطيني حول مستقبل حق العودة، هذه المشكالت الثالث الشك أنها خطيرة
 هناك مؤتمر وطني يعقد في دمشق لمناهضة مؤتمر الخريف والوقوف في وجهـه، ولرفـع سـقف                  -

طيع حماس في ظل كل هذه االعتبارات أن تحمل القضية          المطالب الفلسطينية في هذا المؤتمر، كيف تست      
  وأن تدافع عن حق العودة؟

مؤتمر الخريف لم يأت في سياق نضج ظروف تسوية القضية الفلسطينية بل جاء في سـياق اسـتغالل                  
االنقسام الفلسطيني لتعميقه من الطرف األمريكي واإلسرائيلي من ناحية، ودعم طرف فلـسطيني علـى               

اء في سياق أخطر وهو إشغال العرب بلعبة غير حقيقة حتى يأخذوا العرب بعد ذلك إلى                حساب آخر، وج  
اللعبة الحقيقية وهي مغامرات أمريكا القادمة واعتداءاتها المحتملة القادمة في المنطقة، ومن هنـا، نعـم                

غيـر  هناك خطر يتهدد القضية الفلسطينية برمتها وخاصة حق العودة كنتيجة طبيعية لهـذه الظـروف                
الطبيعية، وألننا نجد المفاوض الفلسطيني مكشوف الظهر ال يستند إلى صف وطني موحد، وهو يفاوض               
عدواً ال يمتلك صالحية أن يقدم تنازالت حقيقية في القضايا الجوهرية وخاصة حق العودة، وليس هنـاك                 

يني أو عربـي مـن      نوع من المواقف الحازمة العربية التي تشكل صياغة وموانع تمنع أي إنسان فلسط            
تقديم أي تنازالت في حق العودة، ولذلك الخطر موجود ولكننا على ثقة أن قضية فلسطين أقدس وأعمق                 
وأكبر من أن يقامر بها أحد، وكل ما نراه اليوم هو غثاء كغثاء السيل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما مـا                     

ية الفلـسطينية والـشعب الفلـسطيني    ينفع الناس فيمكث في األرض، الذي سيمكث في األرض هو القض         
 .والحق الفلسطيني والقدس وحق العودة والحرية والتحرير وحق تقرير المصير

   ما هي مساحة المؤتمر الوطني ضمن هذه الخارطة؟-
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ال نريد أن نحمل المؤتمر الوطني أكثر مما يتحمل، كما قلت الهموم الفلسطينية كثيرة، ولكـن المـؤتمر                  
أخرى تعبر عن الموقف الفلسطيني الحقيقي، الموقف الفلسطيني المقصود ليس الـذي            الوطني هو رسالة    

يجري مع أولمرت، وليس في التحضيرات التي تجري سواء في العلن أو في الخفاء، وليس ما يحـضر                  
لمؤتمر الخريف األمريكي، وإنما الصوت الفلسطيني الحقيقي هو هذا الصوت األصيل الذي يعبـر عنـه        

قوى والشخصيات المستقلة، فالمؤتمر الوطني في دمشق هو رسالة وصوت يقول ال بـد مـن                الشعب وال 
معالجة األزمة الفلسطينية الداخلية وال بد من الحوار لتعميق اللحمة الفلسطينية وال بد من صيانة الحقوق                

 .الفلسطينية وليس مقبوالً التفريط في أي حق من الحقوق الفلسطينية
 11/2007مجلة العودة 

  
  مطاردة محمومة لحماس في الضفة الغربية .54

  ياسر الزعاترة
في قطاع غزة يتجول قادة حركة فتح بحرية ويعقدون المؤتمرات الصحفية، ليس فقط السياسيين مـنهم،                

، فيما تؤكد حكومة حماس أنها ال تعتقل أحداً علـى خلفيـة             "كتائب شهداء األقصى  "بل حتى العسكريين    
ال يعني ذلك عدم وقوع أخطاء هنـا        . وق اإلنسان إلى التأكد من ذلك بنفسها      سياسية، وتدعو مؤسسات حق   

  .أو هناك، لكن بمجملها شيء وما يحدث في الضفة الغربية شيء مختلف إلى حد كبير
بيت الشيخ سـعيد بـالل      " أجهزة األمن كثيرة ومسمياتها أيضاً    "بعد عيد الفطر بأيام داهم عسكر السلطة        

وبعد مسلسل من الترويع واإلهانات لم يألفوه في عشرات         . ن أعيان مدينة نابلس   رحمه اهللا، وهو واحد م    
وابنـه  " بكر"المداهمات اإلسرائيلية التي تعرض لها البيت منذ نهاية الثمانينيات، اقتيد االبن األكبر للشيخ              

  . عاماً، وشقيقه األصغر عمر، وبعد ساعات أفرج عن الصغيرين وبقي بكر في السجن14عمر 
ر، أمضى خمس سنوات في السجن اإلسرائيلي، ولم يخرج سوى منذ بضعة شهور، تاركاً هناك إخوته                بك
الـضرير، نعـم    "، وعبادة   "مؤبدان"، عثمان   " مؤبدا 27"معاذ ويقضي حكماً بالسجن     : الثالثة" القساميون"

ة المثيرة للحزن   ولكي تكتمل المفارق  . والمحكوم ألحد عشر عاماً   " ضرير لكنه كان يساعد رجال المقاومة     
والقهر قام الرجال الثالثة بإصدار بيان مشترك من السجن ينددون بما جرى ألفراد عـائلتهم، وبخاصـة          
ألمهم المريضة التي يحرمها القتلة من زيارتهم ألنها تنجب اإلرهابيين بحسب ما قال أحد المسؤولين في                

  .مصلحة السجون لزوجها قبل وفاته
بمختلف فئاتهم عن المنطق الذي يقبل مكافأة عائلة من هذا النوع باعتقال ابنهـا              هنا يتساءل الفلسطينيون    

األكبر الخارج لتوه من األسر، بينما يعتقل مجاهد آخر اسمه عزيز فتاش من سلفيت بعد شهر ونـصف                  
الشهر من خروجه من السجن اإلسرائيلي الذي قضى فيه عشر سنوات متواصلة، فقط ألنه مـن رمـوز              

داهم بيت الشهيد القائد جمال سليم ويعتقل صهره، كما يداهم بيـت الـشهيد القائـد يوسـف                  حماس، ثم ي  
ويتساءلون أيضاً عن توقف وزارة شؤون األسـرى عـن صـرف            . السركجي ويعتقل نجله األكبر بالل    

مخصصات الكانتين ألسرى حماس، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، فيما يجري االعتداء والتشهير             
رغم كونها من أعضاء المجلس التشريعي، فقط ألنهـا       " منى منصور "لشهيد القائد جمال منصور     بزوجة ا 

تتجرأ وتدافع عن أبناء شعبها وحركتها التي رشحتها للمنصب بوصفها زوجة أكبر رموز الضفة الغربية               
يغتاله على اإلطالق، والذي قضى في سجون االحتالل وسجون السلطة أكثر من اثني عشر عاماً قبل أن                 

  .، مع زميله جمال سليم وثلة من إخوانهم2002اإلسرائيليون خالل انتفاضة األقصى في العام 
الحوادث المشار إليها مجرد عينات، فيما نعلم أن مئات الرجال يعتقلون هذه األيام في سـجون الـسلطة                  

واألسوأ أن  . من الرجال بتهمة االنتماء إلى حماس، وما من يوم يمر إال ويعتقل فيه ما ال يقل عن عشرة                 
ما يجري تجاوز االعتقاالت المتواصلة إلى مطاردة أي نشاط للحركة، أكان في مسجد أم جامعة، وسواء                

  .كان لرجال أم لنساء
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 26 مسجدا، في حين اقتحمـت       21 عنصراً من حماس، ودوهم      140خالل شهر رمضان وحده اختطف      
، إذ سبق أن أغلقت المؤسسات الخيرية والعامـة         مؤسسة ألصحابها صلة ما بالحركة، ومعظمها شخصية      

قبل ذلك، مع العلم أن عدد االعتداءات التي أحصيت على األفراد والمؤسسات منذ الحسم العسكري فـي                 
 اعتداء، فيما ارتفعت الوتيرة بعد العيد على نحـو الفـت            1324قطاع غزة وحتى بداية رمضان قد بلغ        

 عن استهداف النشاطات األخرى، حتى لو كانـت للتـضامن مـع             للنظر، السيما أعداد المعتقلين، فضالً    
األسرى كما وقع لالعتصام الذي نظم في الخليل للتضامن مع أسرى سجن النقب بعـد اعتـداء األمـن                   

  .الصهيوني عليهم، إذ جرى تفريق االعتصام بالقوة مما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين فيه بجراح
والطالبات المشتبه بانتمائهم لحماس، وفي جامعة النجـاح حظـرت الكتلـة            في الجامعات يطارد الطلبة     

اإلسالمية في الجامعة، في حين اقتحمت مصليات الطلبة والطالبات مراراً وتكراراً مـن دون اسـتئذان،                
وال تسأل بعد ذلك عن الموقف من المـوظفين المقـربين مـن             . وجرى االعتداء على عدد من الطالبات     

ات والمؤسسات على قلتهم، إذ فصل الكثير منهم، وما تزال حملـة التطهيـر بحقهـم                حماس في الوزار  
  .متواصلة

كل ذلك أخذ يلقي بظالل كئيبة على الوضع في الضفة الغربية، فمن يعتقلون ويطاردون هم مـن خيـرة                   
ـ              ؤالء أبناء المجتمع الفلسطيني المعروف بترابطه االجتماعي، وعندما تصر قيادة السلطة على مطاردة ه

وال قيمة هنا لتجاهل وسـائل اإلعـالم لمـا          . على هذا النحو فالبد من عسكرة المجتمع على نحو شامل         
يجري تبعاً لخوفها من سطوة أجهزة األمن التي ال تتورع عن اإلساءة إلى أي صحفي أو وسيلة إعـالم                   

والمصيبة أن بعـض  . طةتغطي أخباراً من هذا النوع، هذا إذا توفر إعالم ال يعرف بانحيازه لطرف السل         
  !!رموز تلك السلطة ال يكفون عن الشكوى من انحياز اإلعالم ضدهم

أما تبرير ما يجري بضرورة الحيلولة دون تكرار حماس لما فعلته في قطاع غزة، فال يبدو مقنعاً بحال،                  
سيطرة على  ألن حماس التي تطارد الحوار الستعادة الوحدة بينما يتمنع الطرف اآلخر ليست في وارد ال              

  .منطقة يسيطر عليها اإلسرائيليون بالكامل
في هذا السياق يأتي الحديث عن اللقاء الذي جرى بين عدد من قادة حماس والرئيس الفلسطيني فـي رام                   

" معتـدلين "اهللا، وهو لقاء ال يبدو أنه سيغير في واقع ما يجري، هو الذي جاء كنوع من المجاملة ألناس                   
ال أحدهم إنهم سيصلون في المقاطعة خلف الرئيس عباس رداً على تصريح ال             بحسب تصنيف السلطة، ق   

مـع أننـا    . يعبر عن حماس للشيخ نزار ريان في غزة قال فيه إنهم سيصلون في الخريف في المقاطعة               
  .نأمل أن يكون الموقف خالف ذلك، وأن يكون اللقاء خطوة في اتجاه تعديل المسار القائم

بية يتوزع بين منطق الثأر، وبين إسكات صوت المعارضة للمـسار الـسياسي             ما يجري في الضفة الغر    
، وهو فـي الحـالين ال يخـدم         "وقف اإلرهاب والتحريض  "القائم وتنفيذ البند األول من خريطة الطريق        

وإذا كان مؤتمر دمشق نوعاً مـن الـرد، فـإن           . مصالح الفلسطينيين، وال يمكن تبعاً لذلك السكوت عليه       
جهد فلسطيني وعربي أكثر فاعلية يوقف مهزلة الركض خلف أولمرت وبوش مع تكـريس        المطلوب هو   

  .االنقسام الفلسطيني على النحو القائم
  5/11/2007الشرق القطرية 

  
  اقرأوا رسالة غازي الحمد .55

  محمد أبو رمان
 ووقفـت   قرأتُ رسالة غازي الحمد، الناطق السابق باسم حكومة حماس وأحد أبرز قيادييها، عدة مرات،             

  .. كثيراً عند هذا الخطاب الوطني الصادق، العقالني والواقعي المتزن
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وكم أتمنّى أن تُنسخ    .. بالفعل؛ تستحق جرأة الحمد التقدير، وأن نحني رؤوسنا احتراماً لهذا الرجل الكبير           
علـى  من هذه الرسالة عشرات اآلالف من النسخ لتُوزع ليس فقط على أبناء وأنصار حركة حماس، بل                 

  . أبناء التيارات اإلسالمية ليقرأوها جيداً، ففيها من العمق والحكمة ما تحتاجه الحركات اإلسالمية قاطبةً
قبل االشتباك مع مضمون الرسالة، يجدر التوقف سريعاً أمام المناخ المحيط بها؛ فمن المعروف أن الحمد                

اغماتية المرتبطة بحماس، إما تنظيميـا أو  أحمد يوسف وناصر الشاعر هم من القيادات السياسية البر   . ود
في الشهور األخيرة، بعد ولـوج حمـاس إلـى اللعبـة            (سياسياً، وقد نشط هذا الخط الفكري والسياسي        

في دفع الحركة نحو مزيد من المرونة والعقالنية والواقعية السياسية، إذ كان يشعر باسـتمرار               ) السياسية
  . ها الشعب الفلسطيني بأسرهأن الحركة تُجر إلى مأزق كبير ومع

 الحسم العـسكري فـي      - أيضاً   -ليس هنالك ثمة شك أن هذا الخط أيد بشدة اتفاق مكة، وعارض بشدة              
  . غزة، على الرغم من الحجج الكثيرة التي ذُكرت لتبرير ذلك

 ومحمـد   وكان واضحاً للعيان أن الخط المتشدد التنظيمي، بقيادة محمود الزهار وأخيه وسـعيد صـيام              
، هو الذي بات يـسيطر علـى قـرار حمـاس     )المدعوم من الجناح العسكري والقوة التنفيذية   (الجعبري  

الذي يمتلك الرصـيد المـالي      (وأوضاع غزة، بالتوازي والتقاطع مع المكتب السياسي بقيادة خالد مشعل           
 البراغمـاتي   -فـي المقابـل فـإن الخـط الـسياسي         . ، على الرغم من الخالفات بين الطرفين      )لحماس

  . االستراتيجي ضعف كثيراً وفقد أهميته وتأثيره في مجرى األحداث
وكما كان متوقعاً لم يصبر الزهار ومجموعته كثيراً على الخط المعتدل، وبدأت عملية التحييد والتوقيـف                

ـ                 ن الرسمي، التي نالت كل من ناصر الشاعر وغازي الحمد واحمد يوسف، الذين افترقوا اسـتراتيجياً ع
الذي تحكم بـه حمـاس القطـاع    " العصابي"وعارضوا األسلوب األمني   " انقالب غزة "الخط المتشدد بعد    
  . المحاصر المعزول

". ارحموا غزة " بعنوان   - أيضاً   -في هذا السياق، تأتي رسالة الحمد، الذي سبق له أن كتب مقالة رائعة              
شف مستوى التخبط واألخطاء اإلستراتيجية التي تقع       ليعود اليوم ويؤدي األمانة الثقيلة في النقد الذاتي وك        

أن حمـاس ال تمتلـك      : أبرز ما يقوله الحمد   . م26فيها الحركة منذ أن شاركت في العملية السياسية عام          
رؤية إستراتيجية، فقدت البوصلة، تغرق في أخطاء فادحة وتُستدرج بالمفاجآت والصدمات من مأزق إلى              

مع اآلخر، وأنّها ال تستطيع     " ثقافة التعايش "وفي  " عقلية المؤامرة " مشكلة في    آخر أخطر وأكبر، وأن لديها    
أن تميز بين مرحلة المقاومة والمعارضة وبين مرحلة السلطة والحكم، وال التمييـز بـين االعتبـارات                 

  . التنظيمية والحركية وبين االعتبارات الوطنية والسياسية العامة
 خطأ استراتيجياً قاتالً، تلته أخطاء أخرى كبيرة في إدارة القطـاع، وأن             يؤكد الحمد أن انقالب غزة كان     

صورة حماس اهتزت لدى الناس، فباتت الحركة مثار جدل وخالف، وأنّها تفقد ثقـة الـشارع وتخـسر                  
حلفاءها من القوى السياسية الفلسطينية األخرى، وأن حماس قد عمقت الشرخ بين الضفة وغزة وجذّرت               

  . طنية الفلسطينيةاألزمة الو
بل يذهب الحمد إلى أن الحركة أضاعت فرصاً ثمينة سابقة في الشراكة الوطنية وااللتقاء مـع الرئاسـة                  

المرونـة  "، بل أن تتحلّى بروح أكبر مـن         "ثوابتها"الفلسطينية، وكان المطلوب ال أن تتخلى الحركة عن         
  . وتعقيداته ومتغيراته الجديدةوالرؤية اإلستراتيجية في التعامل مع الواقع " السياسية

 - باختـصار    -فيما وصلت إليه األمور، لكنـه       ) حركة فتح (بالطبع؛ ال ينفي الحمد دور الطرف اآلخر        
  . يرى أن الحركة سلكت الخيارات اإلستراتيجية الخاطئة في مواجهة تلك االستحقاقات والتحديات

ذلـك أن   ! أن تقرأ رسالة الحمـد جيـداً؟      )  وقيادات أفراداً وأنصاراً (لكن؛ لماذا على الحركات اإلسالمية      
كامنة في أكثر هذه الحركات سياسياً      ) في حماس (األمراض واآلفات والمشكالت التي تحدث عنها الرجل        

  .  طبيعة البنية المهيمنة لدى اإلسالميين- من زاوية أخرى -فأخطاء حماس عكست .. وثقافياً
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مسيرات والمظاهرات والخطابة الجماهيرية وبين السياسة ومقتضياتها       هكذا تحدث الحمد؛ ثمة فرق بين ال      
التنظيم إلى مشروع الوطن والدولة، ومن ثقافة       ) غيتو(على اإلسالميين الخروج من     .. والدولة ومصالحها 

 -على اإلسالميين أن يفتحوا نوافذهم للهواء النقي      .. الشك والمؤامرة إلى ثقافة التعايش والشراكة الوطنية      
لفكر التجديدي النقدي، وأن يكنسوا بيوتهم من الفكر المهترئ المتكلّس، وأالّ يغتروا بالصعود فقد يكـون                ل

  .. بداية االنحدار
هل هذه األمراض حكر على اإلسالميين، أم أنّها داء يصيب القوى السياسية األخرى والسلطات الحاكمة؟               

  ! لبالء المقيم، فأين األفق؟ا" طينة"ربما؛ لكن إذا كان البديل الموعود من ذات 
  .. أنصتوا لغازي الحمد واقرأوا رسالته؛ ففيها وصف الداء والدواء.. أيها اإلسالميون

  4/11/2007مجلة العصر 
 

  فالضفة أيضا محاصرة.. ليست غزة وحدها .56
  ميل فريكبيرغ

نها من اقدم المنـاطق     هناك اجواء من اليأس واالكتئاب تسيطر على المدينة القديمة في الخليل التي يقال ا             
عند تجولك في ازقة مدينـة الخليـل        . السكنية التي ال تزال مأهولة بصورة مستمرة في الشرق األوسط         

المهجورة كسائح او كعامل اغاثة فبإمكانك شراء أي شيء تريد وبأقل األسعار الممكنـة كـون التجـار                  
  .قل بسبب قلة زبائنهمالعرب هناك يحاولون بيع بضاعتهم من اجل الحصول على دخل مهما 

تقع الخليل في جنوب الضفة الغربية وكانت حتى عهد قريب تعتبر مـن المراكـز التجاريـة المهمـة                   
والمزدهرة سواء من الناحية التجارية أو من ناحية عدد المصانع الموجودة فيها وهي امور ليست جديدة                

  .شبه مهجورة بل مدينة أشباحاآلن أصبحت الخليل مدينة . على هذه المدينة منذ مئات السنين
 جندي اسرائيلي فـي الوقـت       1500 مستوطن اسرائيلي يقوم على حمايتهم       600يقيم في الخليل حوالي     

وكثيـرا مـا تقـع مناوشـات بـين          .  ألف نسمة  560الذي يبلغ تعداد سكان العرب الفلسطينيين حوالي        
للمزيد من االجراءات االمنية المشددة مـن  االسرائيليين والفلسطينيين وتكون النتيجة اخضاع الفلسطينيين       
  .قبل الجيش االسرائيلي مثل اغالق االسواق والمحال التجارية

مما يعني ان الكثير من ممتلكات الفلسطينيين تواجه مخاطر المصادرة          " منطقة عازلة "تريد اسرائيل اقامة    
التـي  " قريات اربع"القات قوية مع  ويرتبط المستوطنون بع  . من قبل الدولة العبرية او المستوطنين اليهود      

هـذه  .  عائقا تحول دون وصول الفلسطينيين اليها      87تعتبر اكبر مستوطنة اسرائيلية في المنطقة وهناك        
فتزايد . على الفلسطينيين جلب البضائع لبيعها في السوق القديم       " المستحيل"االجراءات االمنية جعلت من     

  .نين دفع الزبائن بعيدا نحو األسواق الريفية المحيطة بالقرىالقيود والخوف من التعرض لعنف المستوط
 1610كـان هنـاك   .  ومع بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية المسماة بانتفاضة األقصى      2000قبل سبتمبر   

وهناك .  محال بأوامر عسكرية   650اآلن تم اغالق    . محالت تجارية مرخصة في المدينة القديمة وحولها      
  .رى اغلقت بسبب التراجع الحاد في التجارة محل تجاري أخ700

مأساة الفلسطينيين قد تتصاعد قريبا حيث تعتزم اسرائيل اقامة معابر تجارية جديدة ستـساهم فـي دفـع                  
المحال التجارية العربية نحو االفالس وتطبيق اجراءات امنية اشد صرامة ستعطي اسرائيل القدرة علـى               

طينيين انفسهم في مدن الضفة الغربية وبيـنهم وبـين اسـرائيل،            فرض سيطرتها على التجارة بين الفلس     
هناك قلق كبير يسيطر علـى التجـار ورجـال           .وبينهم وبين الدول العربية المجاورة والعالم الخارجي      

االعمال الفلسطينيين من بيت لحم إلى الخليل اذا ما طبقت إسرائيل االجراءات التي اعلنت عنهـا عنـد                  
  . كيلومترا إلى الغرب من مدينة الخليل15الذي يبعد تشغيل معبر ترقوميا 

حاليا تمر نسبة كبيرة من السلع المنتجة في جنوب الضفة الغربية عبر عدد من المعابر حيث تنقل مـن                   
وعندما يتم تشغيل معبر ترقو ميـا فـإن جميـع           . شاحنة إلى شاحنة مع رقابة امنية محدودة إلى حد ما         
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 من جنوب الضفة الغربية من بيت لحم إلى الخليل سيسمح لها بـالمرور              البضائع المصادره والمستوردة  
هذا يعني المزيد من اجراءات التفتيش حيث سيستدعي األمر نقل البضائع اوال علـى              . عبر ترقوميا فقط  

شاحنات فلسطينية عندما تشحن في االراضي الفلسطينية، ثم تنقل إلى شاحنات إسرائيلية كونهـا سـتمر                
في الوقت الحاضر، يرسل تجار بيـت لحـم         . اإلسرائيلية إلى ميناء الشدود او إلى القدس      عبر االراضي   

 كيلومترات عنـدما يفـتح      10بضائعهم إلى القدس مباشرة عبر معبر آخر وهي رحلة تستغرق أقل من             
  . كيلومترا وهو شيء تؤكده مصادر األمم المتحدة70معبر ترقوميا فإن مسافة الرحلة ستصل إلى 

ان اإل جراءات االمنية الجديدة فـي       "م ويليامز من وكالة االمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية          يقول تي 
معبر ترقوميا ستقضي على ميزانية األونروا وستخفض من قدرة المنظمة، على تسليم المساعدات العاجلة             

  .للفلسطينيين
 د والر اليصالها من مينـاء       300ا إلى   تصل تكلفة نقل الحاوية الواحدة بالنسبة لنا حالي       "ويضيف وليامز   
ويتوجب علينا وفق االجراءات الجديدة ان ندفع اجـورا ارضـية ورسـوم تخـزين               . اشدود إلى الخليل  

واستئجار المزيد من الشاحنات وتوظيف المزيد من السائقين وسترتفع تكلفة نقل نفس الحاوية لتصل مـا                
  .ن توفيرها وانفاقها على المساعدات االنسانية دوالر، وهي اموال كان باالمكا3000 - 2000بين 

اكثر الناس قلقا من االجراءات االسرائيلية الجديدة هم التجار ورجـال االعمـال الفلـسطينيون، القلـق                 
الرئيسي يتركز حول االرتفاع الحاد في التكاليف يضاف اليه قلق آخر حول عدد ساعات العمل المحدودة                

لي تباطؤ في عمليات التفتيش بسبب الهواجس االمنية وهذا يعني في النهاية            التي سيشغل بها المعبر وبالتا    
وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش المشددة فعدا التأخير، هنـاك         . عدد شاحنات اقل سيمر عبر ممر تر قوميا       

 تكلفة اضافية تتمثل في اعادة تغليف البضاعة المصدرة، وهناك بضائع سيتسبب تفتيشها ونقلها من شاحنة              
الى اخرى في تكسيرها مثل االواني الفخارية والرخام، كذلك هناك منتجات تصدر سريعة التلف وبضائع               

  .هشة وكل هذا يحمل في طياته مزيدا من الضغوط ومزيدا من الخسائر المادية والمالية
سطينيين االقتصاد الهش للضفة الغربية ككل سيتأثر بصورة سلبية بسبب تكبد التجار ورجال االعمال الفل             

لخسائر اقتصادية وقد يتسبب ذلك في اجبارهم على اغالق اعمالهم ومحالهم التجاريـة بـسبب ازديـاد                 
  .التكاليف المتعلقة باستيراد البضائع المستوردة عبر المعابر االسرائيلية

ـ               ك االسر الفلسطينية تعاني كثيرا من االوضاع االقتصادية البائسة والعمال عاطلون في معظمهم وكل ذل
سيزيد من الفقر والبؤس وسيدفع اعدادا متزايدة من الفلسطينيين لالعتماد بـصورة اكبـر علـى تلقـي                  

  .المساعدات االنسانية
  .يعتمد االقتصاد الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية بصورة كبيرة للغاية على نشاط االستيراد والتصدير

من اجمالي عمليـات    % 60طني الفلسطينية ان    وتشير االحصاءات المنشورة من قبل وزارة االقتصاد الو       
من الصناعات الفلسطينية مقامة فـي      % 40االستيراد التي تدخل الضفة الغربية تجرى عبر الخليل وان          

يقول عادل طه وهو مـستورد      . هناك الكثير من تجار الخليل الذين اعربوا عن تحفظاتهم        . منطقة الخليل 
انني أشـعر بقلـق     .. عة في الخليل التي تصدر إلى إسرائيل        للسجاد من تركيا ومصدر لألحذية المصنو     

لدي أسرة علي أن أعيلها وزبـائني       "ويضيف   .كبير كون زبائني غير قادرين على شراء بضاعتي اآلن        
ليس بوسعي تحمل ارتفاع األسـعار ويتوجـب علـي تحميلهـا       . يئنون االن تحت وطأة ارتفاع األسعار     

  ".كيف يمكنني اعالة أسرتي. من توقف تجارتي وأعماليانني أشعر بخوف كبير . للزبائن
تاجر آخر يدعى عبدالمعز اعتاد تصدير الحلويات التي ينتجها مصنعه الصغير في الخليل إلـى الـدول                 

اآلن وفي ظل ارتفاع التكاليف، ليس لدي القدرة على تـصدير منتجـاتي الـى االردن                "المجاورة يقول   
 في السوق المحلي وهذا ليس كافيا للبقاء في السوق انني اتخوف مـن              ومصر انني ابيع قسما من االنتاج     

مجيء ذلك الوقت الذي سأعتمد فيه في المعيشة على افراد عائلتي وعلى مساعدات االونـروا، بالنـسبة                 
للضفة الغربية فهي مقسمة من الناحية العملية الى ثالثة اجزاء من الصعب على من يقـيم فـي احـدها                    
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جزء اآلخر ففي الشمال قطعت االتصاالت ما بين جنين وطولكرم من جهة ونـابلس مـن                االنتقال الى ال  
الجهة االخرى، ليس بمقدور سكان الضفة الغربية الوصول اآلن الى القدس اال بعـد الحـصول علـى                  

% 40 بنـسبة    2006تصريح وهو ال يعطى على االغلب وقد ازداد عدد نقاط التفتيش االسرائيلية فـي               
من الفلسطينيين في االراضي المحتلة يعيشون تحت خـط         % 66ت االمم المتحدة الى ان      وتشير احصاءا 

على اقل تقدير، اآلن تستعد اسرائيل لممارسة ضغوط        % 29الفقر في الوقت الذي تصل نسبة البطالة الى         
جديدة وشديدة على سكان قطاع غزة لدفعهم للتمرد على حماس وهذا يعني ان اوضاع الفلسطينيين فـي                 

  .الراضي المحتلة ستزداد سوءاًا
  5/11/2007الوطن القطرية 
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