
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حوارال فشل إذادول عربية وإسالمية تدعم التمديد لعباس ": سما"مصادر فلسطينية لـ
  لخيار حل السلطة في حال فشل حوار القاهرة" جدية"إلى دراسة أحمد يوسف يدعو 

      إلى القاهرة حماسالءات أربع في جعبة وفد : المزيني
  التشريعي الفلسطيني يستنكر اعتداء أجهزة السلطة على ذوي النّواب في الضفة

   الف مستوطن جديد انتقلوا الى الضفة هذا العام١٥: تقرير اسرائيلي
  ألف منزل فلسطيني بالقدس مهدد باإلزالة١٥٠: تقرير

فـتح تعـّد    ": جيروزاليم بوست "
على حماس في   " حملة أمنية "لـ

   خالل األسابيع المقبلةالضفّة
  ٤ص ... 

  

 ٦/١٠/٢٠٠٨١٢١٨ثنيناإل



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢١٨:         العدد         ٦/١٠/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٥   ممثلي الفصائل في سوريامععباس لقاء   تستبعدمصادر فلسطينية .٢
 ٥  على مواصلة االنقسامحماستهم إيران بتحريض ي عبد ربه .٣
 ٦   تحصين الساحة الوطنيةاالوضع اإلقليمي مقْدم على تغييرات هامة والمطلوب منّ: عبد ربه .٤
 ٦  يدعو إلى إعادة التأكيد على مبادرة السالم و حكومة توافق وطني بتشكيلفياض يطالب  .٥
 ٧ حوارال فشل إذادول عربية وإسالمية تدعم التمديد لعباس ": سما"در فلسطينية لـمصا .٦
 ٧  عبد الستار قاسم ُيعلن ترشحه النتخابات الرئاسة الفلسطينية إن أجريت وفق القانون .٧
 ٨ لسلطة في حال فشل حوار القاهرةلخيار حل ا" جدية"إلى دراسة أحمد يوسف يدعو  .٨
 ٨ السلطة تحذر كل من يتفاعل مع دعوات حماس لنقل الفتنة إلى الضفة .٩
 ٨  التشريعي يعقد جلسة لمناقشة األبعاد القانونية النتهاء والية عباس: غزة .١٠
 ٩  فتحلعرضاً إسرائيلياً للدخول إلى قطاع غزة واحتالله وتسليمه عباس يرفض  :"خباراأل" .١١
 ٩ فياض يؤكد التزام السلطة بتوفير التشريعات الالزمة لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني .١٢
 ٩   السلطة على ذوي النّواب في الضفةالتشريعي الفلسطيني يستنكر اعتداء أجهزة .١٣
١٠  سنوات٤عمرو يتقدم بدعوى إلعادة التحقيق في إطالق النار عليه قبل نبيل  .١٤
١٠ اإلسرائيلية توقف مؤقتاً أعمال بناء جسر في باب المغاربة" العليا ":حاتم عبد القادر .١٥
    
    :مقاومةال

١٠   مشعل يدعو الى تخفيف التوتر بين الرياض ودمشق .١٦
١١  لقاؤنا مع المصريين سيتناول إعادة ترتيب األجهزة وتشكيل الحكومة: أبو مرزوق .١٧
١١  كومة المستقلين ستفشل في فرض األمنسنناقش مع المصريين كل القضايا وح: الزهار .١٨
 ١٢      إلى القاهرة حماسالءات أربع في جعبة وفد : المزيني .١٩
١٢   الرجوب بديالً للبعثة األمنّية العربية أن يكونحماس تطلب .٢٠
١٣   صحفياً يزعم وجود خالفات بين قاعدة الحركة وقيادتها في الضفةحماس تستهجن تقريراً .٢١
١٣  حماس تتهم األجهزة األمنية بمداهمة منزل النائب المعتقل فتحي القرعاوي .٢٢
١٤  قسامالحوار المباشر بدون شروط مسبقة المدخل الصحيح لرأب االن: رأفت ناصيف .٢٣
١٤  لها" القمعي"اختطاف أجهزة السلطة ألبناء النواب يكشف الدور : حماس .٢٤
١٤   أوسلو شاملة التفاقاتتدعو إلى مراجعة" الديمقراطية" .٢٥
١٥ تؤّيد حكومة تكنوقراطة والديمقراطي.. حماس تنفي القبول بحكومة توافق .٢٦
١٥ مسؤولو الفصائل الفلسطينية في لبنان يتريثون في التعليق على والدة حزب اهللا السني .٢٧
١٥    تنفي العثور عليهوحماس.. حزب اهللا الفلسطيني يضم منشقين: "الشرق األوسط" .٢٨
١٦  مخيم عين الحلوةالقوة األمنية المشتركة تستعد لالنتشار في  .٢٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦    الف مستوطن جديد انتقلوا الى الضفة هذا العام١٥: تقرير اسرائيلي .٣٠
١٧  عملية أنابوليسسنواصلوملتزمون بمحادثات السالم : ليفني .٣١
١٧  بورصة تل أبيب تواجه خطر اإلنهيار الشامل وتسجل خسائر كبيرة جداً .٣٢
١٧   تخطط لتدمير مناطق لبنانية بأكملها"إسرائيل" .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٨  سطيني بالقدس مهدد باإلزالة ألف منزل فل١٥٠: تقرير .٣٤
١٨  تجمع فلسطيني يتهم األمن المصري بالتحالف مع أمريكا لقتل عاملي األنفاق .٣٥
١٨  عدم إخالء بؤرة استيطانيةلفلسطينيون يقدمون دعوى تعويض ضد االحتالل  .٣٦
١٨  تالل يعتقل صاحب أرض سرق المستوطنون زيتونهااالح .٣٧
١٨   أسيرة فلسطينية في السجون اإلسرائيلية٨٥هناك : نادي األسير الفلسطيني .٣٨
١٩   نساء٣ طفال و٢٥ فلسطيني بالضفة خالل رمضان من بينهم ٢٠٠االحتالل اعتقل : تقرير .٣٩
١٩  إصابة صياد بنيران زوارق إسرائيلية جنوب غزة .٤٠
   

   :اقتصاد
١٩   ألف عامل متوقفين عن العمل جراء حصار غزة١٤٠حلول لـ  الخضري يطالب بإيجاد .٤١
 ١٩  ل أبرز تحدياته لدعم االقتصاد الفلسطيني واالحتال في أريحامؤتمر .٤٢
   

   :ثقافة
 ١٩  فيلم جديد يبرز الواقع المرير لحياة الفلسطينيين في الخليل .٤٣
 ٢٠  طفلة فلسطينية تنال لقب أصغر كاتبة عربية وأصغر مقدمة برامج تلفزيونية .٤٤
   

   : األردن
٢٠  العاهل األردني يعلن اجراءات لتخفيف األعباء االقتصادية .٤٥
٢١  "دولة فلسطينية"بلورة هوية أردنية واضحة يتطلب : المعشر في تصريحات نادرة وجريئة .٤٦
   

   :لبنان
٢١  ول مخيم عين الحلوةنسب إليها من ادعاءات ح بهية الحريري تستنكر بشدة ما  .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  ال نقف مع طرف فلسطيني وال نفرض تصّورنا على أحد: مبارك .٤٨
٢٢  موسى يدافع عن دعوة البحرين إلنشاء كيان إقليمي جديد ويقترح دراستهعمرو  .٤٩
٢٢  نوفمبر٤ بندا إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتمهيدا للحوار في ١٤رة مصرية من مباد .٥٠
٢٣ ستة أسابيع إلنجاز المصالحة الفلسطينية: ةفي القاهر مصادر مطلعة .٥١
٢٤   اتفاقيات في دبي لدعم الالجئين الفلسطينيين٣توقيع  .٥٢
٢٤  كسر الحصارلقافلة متوجهة إلى الحدود الفلسطينية العدم اعتراض  مصر يناشد الخضيري .٥٣
٢٤ ؤكد حرص تونس على دعم الشعب الفلسطيني على كافة الصعد يالسفير التونسي الحباسي .٥٤
   

   :دولي
٢٤  من تراجع االهتمام بعملية السالم في حال تفاقم مشاكل المنطقةكوشنير يخشى  .٥٥
٢٥  "إسرائيل"ـأوباما يتعهد بمواصلة تقديم المساعدات ل .٥٦
٢٥   النووية ستتحرك قبل أن تمتلك إيران القنبلة"إسرائيل":  بعد إرباك صحفيكوشنير .٥٧
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٢٥  فيلم وثائقي عن جرائم اإلبادة الصهيونية.. النكبة : اليابان .٥٨
   

    :مختارات
٢٦   على الهواتف واالنترنت من أجل التجسسإسترليني مليار جنيه ١٢بريطانيا تعتزم اعتماد  .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  عبد الستار قاسم... ن أسيرة الرواتبفلسطي .٦٠
٢٨  نقوال ناصر... تعريب االنقسام الفلسطيني .٦١
٣١  داود الشريان...  السلفي"حزب اهللا" .٦٢
٣٢  ميشال مرقص...  المسؤولة"الرأسمالية المالية" .٦٣
٣٣  حسن البراري... خيارات ليفني .٦٤
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
   خالل األسابيع المقبلةعلى حماس في الضفّة" حملة أمنية"فتح تعّد لـ": جيروزاليم بوست" .١

" اليم بوستجيروز"صحيفة ، أن  غزة منقيس صفدي عن مراسلها ٦/١٠/٢٠٠٨ األخبار اللبنانية قالت
تجري لشن حملة واسعة على حركة حماس في الضفة " فتحاوية"اإلسرائيلية، ذكرت أمس، أن استعدادات 

الغربية خالل األسابيع القليلة المقبلة قبل وصول والية الرئيس محمود عباس إلى نهايتها مطلع كانون 
يل الحركة اإلسالمية من أهمية الثاني المقبل، في وقت تزداد فيه إشارات فشل حوار القاهرة مع تقل

  .على تأليف حكومة وحدة وطنية" فتح"موافقة غريمتها 
إن القيادة المركزيـة لجـيش      " جيروزالم بوست "وقال ضابط رفيع المستوى في جيش االحتالل لصحيفة         

االحتالل تستعد الحتمال أن تحاول حركة حماس استغالل عدم االستقرار الـسياسي فـي رام اهللا عقـب                  
  .هاء والية عباس لالستيالء على مدن وقرى وبلدات الضفة الغربيةانت

تخطط لشن حملة واسعة في الضفة الغربيـة        " فتح"وكشف الضابط عن أنه توجد إثباتات تؤكد أن قوات          
بهدف إضعاف الحركة اإلسالمية عشية االشتباكات المتوقعة       " الخاليا اإلرهابية "على بنية حركة حماس و    

  . المقبلفي كانون الثاني
، "هناك إشارات إلى أن فتح تستعد لشيء ما       "وقال الضابط اإلسرائيلي، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن          

التدخّل : مضيفاً أن الجيش اإلسرائيلي عليه أن يقرر ما الذي سيفعله في ظل مثل هذه الظروف إن حدثت                
مسؤولية األمن والنظام في الضفة     " فتح"ال شك في أننا إلى جانب تولي        : "وأضاف". أو البقاء على الحياد   

  ". الغربية، وهذا بالطبع يتطلب مالحقة حماس
الـصحيفة أشـارت إلـى انـه      أن  : الوكاالتوعن   -غزة من ٦/١٠/٢٠٠٨ البيان اإلماراتية    وأضافت

بموجب دستور السلطة الفلسطينية وفي ظل غياب االنتخابات او التوصل لتسوية مع مسؤولي حمـاس،               "
 عباس هو عبد العزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والعضو في حركـة              فان من سيخلف  

  .  "٢٠٠٦حماس المعتقل في السجون اإلسرائيلية منذ شهر أغسطس عام 
مازن قبيل موجة العنف المتوقعـة       الجيش اإلسرائيلي بدا بالفعل في مساعدة ابو      "وأوضحت الصحيفة ان    

 مـن جنـود الـسلطة       ١٥٠ وافق الجيش على نشر فصيلة تتكون مـن          فمنذ أسبوعين، . في يناير المقبل  
  . "الفلسطينية في مدينة الخليل، إحدى معاقل حركة حماس
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   ممثلي الفصائل في سوريامععباس لقاء   تستبعدمصادر فلسطينية .٢

مـصادر   أن   وكـاالت ونقالً عن ال  دمشق   و فلسطين المحتلة من   ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
نية في العاصمة السورية أكدت أن زيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة لدمشق مخصصة الطالع              فلسطي

سوريا على تطورات المفاوضات، مستبعدة عقد لقاءات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية هنـاك وخاصـة               
" ٢ سأنابولي"وقالت المصادر إن عباس سيطلع القيادة السورية على التحضيرات الجارية لمؤتمر             .حماس

للسالم المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر المقبل ووضعها في أجواء التحضيرات للمصالحة الفلـسطينية               
واالجتماع الذي دعت القاهرة له مطلع الشهر المقبل، واستبعدت عقد لقاء مع قيادة حركة حمـاس فـي                  

  .دمشق مشيرة إلى أن عباس يسعى للحصول على دعم سوريا للمصالحة
ل، أكد النائب األسير جمال الطيراوي الناطق باسم الكتلة البرلمانيـة لحركـة فـتح أن                وفي سياق متص  

القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، بسبب االنقسام، ووجه نداء للرئيس السوري من اجـل متابعـة                
  .الحوار الفلسطيني

 ياسر عبد ربـه     أن إلى    وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت  
ن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس لسورية تأتي        ا " قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية      

في إطار العالقات التي تربطنا مع الشقيقة سورية وسائر األشقاء العرب، خاصة وان سورية هي رئيسة                
سورية في ما يخص الملفـات التـي تبنتهـا القمـة            القمة العربية وال بد من االستمرار في التشاور مع          

 يطلع األشقاء السوريون على نتائج مفاوضات المسار الفلسطيني مع إسرائيل           أنيهمنا   "وأضاف". العربية
 على ما يدور على المـسار الـسوري الن هـذا            وما يواجهه من صعوبات كبيرة، وان نطلع نحن أيضاً        

 سورية لديها خط ومسار تفاوضي مـع        أن إلى  مشيراً ،"ينييصب في مصلحة الطرفين السوري والفلسط     
  .  عبر تركيا وان سورية ترغب في مواصلة هذا الملف"إسرائيل"

وأشار عبد ربه إلى أن من بين القضايا التي سوف تبحث في لقاء عباس واألسد قضية التمثيل الفلسطيني                  
قضايا التي تخـص مـصالح المـواطن        في سورية وجواز السفر الفلسطيني واستعماله وغير ذلك من ال         

 عباس سوف يطلع القيادة السورية على جهود المصالحة الداخلية ويطلب مـن             أن أوضحكما   .الفلسطيني
 الحوار الداخلي الذي ترعاه مصر خاصـة وان قـرار القمـة             إلنجاحالقيادة السورية المساعدة والدعم     

  . لمعالجة كل القضاياكأساسية  المبادرة اليمنإلى على ضرورة االحتكام أكدالعربية 
  
  على مواصلة االنقسامحماستهم إيران بتحريض ي  ربهعبد .٣

 بتشجيع االنقسام على الساحة الفلـسطينية مـن         إيراناتهمت السلطة الفلسطينية،    :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 لمنظمـة   وقال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية       . خالل تحريض حركة حماس على االستمرار به      

مـن   "وأضاف". هناك من يحرض حماس، وخاصة إيران لتواصل نهجها االنقسامي        "التحرير الفلسطينية   
يستمع إلى أقوال علي خامنئي قبل أيام عن استعدادهم لدعم حماس بشكل دائم ومستمر يالحظ دعم إيران                 

ر حتى هذه اللحظة رغم جهود       وجود مؤشرات ايجابية لنجاح الحوا     ، نافياً "لالنقسام الفلسطيني وتشجيعا له   
 من يريـد دعـم   إن" قائال، إليرانمصر والسعودية واألردن وأشقاء عرب آخرين ووجه عبد ربه كالمه    

الشعب الفلسطيني فان العنوان لذلك هو القيادة والسلطة الفلسطينية التي ترعى مصالح جميع أبناء الشعب               
هناك معوقات إقليمية تساند االنقسام وتريد أن تحتفظ        "ا  ، مؤكد "دون استثناء ودون النظر لالنتماء السياسي     

بغزة كإمارة ظالمية متخلفة لخدمة مشروع إقليمي توسعي في المنطقة ال يصب فـي خدمـة المـشروع      
 ".الوطني الفلسطيني

  ٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  الوطنية تحصين الساحة االوضع اإلقليمي مقْدم على تغييرات هامة والمطلوب منّ:  ربهعبد .٤

أكد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية أن              :  عبد القادر فارس   -غزة  
األيام واألسابيع القادمة ستكون حاسمة ومهمة، وسيكون لها بالغ األثر على مستقبل الوضـع الفلـسطيني            

ـ    . على صعيدي الوضع الداخلي وعملية السالم       إن الوضـع الفلـسطيني      "عكـاظ "وقال في تصريح لـ
واإلقليمي مقدم على تغييرات هامة يتطلب تحصين الساحة الوطنية الفلـسطينية علـى أسـاس االلتـزام        
بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وهو ما يقتضي من سـائر القـوى                

  .الفلسطينية العمل على إنجاح الحوار الداخلي
 ٦/١٠/٢٠٠٨عكاظ 

  
  يدعو إلى إعادة التأكيد على مبادرة السالمو حكومة توافق وطني بتشكيلفياض يطالب  .٥

 رئيس حكومة تسيير     أن  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
 االنقـسام   إنهـاء  بتشكيل حكومة توافق وطني تعمل على         أمس  سالم فياض طالب   . الفلسطينية د  األعمال

 فيـاض  أقـوال وجـاءت  .  الفلسطينيةاألراضي انتخابات رئاسية وتشريعية في     إجراءداخلي من خالل    ال
إننـي  " برعايته، وقال    أمسخالل افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الثالث في مدينة أريحا            

ستقلة وكفـوءة،   ، من شخصيات وطنية م    انتقاليةأؤكد مجدداً أن االتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني          
إلدارة شؤون البالد ورعاية مصالح الشعب وتوحيد مؤسساته تمهيداً إلجراء انتخابـات عامـة رئاسـية                
وبرلمانية، واالستعانة كذلك باألشقاء العرب لمساعدتنا في إعادة بناء القدرات األمنية للسلطة الفلـسطينية              

ة لحين استكمال بناء تلك القدرات، إنمـا        على أسس مهنية، وتوفير خدمة األمن للمواطنين في قطاع غز         
، وتوفير أسس النجـاح     لالنفصاليشكل المدخل الواقعي والضروري الستعادة وحدة الوطن، ووضع حد          

للحوار الوطني حول مختلف القضايا، وبما يمكن في النهاية من تعزيز قـدرة شـعبنا علـى الـصمود                   
وفي هـذا المجـال     . هدافنا في الحرية واالستقالل   واستنهاض طاقاته لحماية المشروع الوطني، وتحقيق أ      

فإنني أحّيي الجهود التي يبذلها األشقاء العرب في هذا االتجاه، بما في ذلك االتصاالت التي يقـوم بهـا                   
وكلي أمل في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح لمـا فيـه مـصلحة    . األشقاء في مصر مع مختلف األطراف     

  ".عادلة والمشروعةشعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه ال
ان ما حققته السلطة من إنجازات على صعيد إعادة بناء المؤسسات، وقدرتها على تقديم              :  فياض وأضاف

الخدمات الالزمة والضرورية لكافة المواطنين، في كافة المجاالت، سيما في مجال فرض األمن والنظام              
 كنف الـشرعية،    إلىالنقسام وإعادة قطاع غزة      ما لم يتم إنهاء حالة ا      العام وسيادة القانون، سيظل ناقصاً    

  .في إطار وحدة الوطن ومؤسسات السلطة الوطنية
 سالم فياض شدد على      إلى أن   جمال جمال  أريحا، نقالً عن مراسلها في    ٦/١٠/٢٠٠٨الدستور  وأشارت  

، ١٩٦٧ معالجة الخلل بما يضمن حماية مستقبل الحل القائم على أساس حل الدولتين على حدود عـام                  أن
، والتمسك بها، وبمرجعية عملية الـسالم       ١٩٨٨يتطلب إعادة التأكيد على مبادرة السالم الفلسطينية لعام         

القائمة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بمـا يـضمن إنهـاء االحـتالل                 
، وتمكين شعبنا مـن     ١٩٦٧ منذ عام    واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من كافة األراضي الفلسطينية المحتلة       

وقال إن حماية مـستقبل حـل        .تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية         
 الفلسطينية في الـضفة     األراضيالدولتين تتطلب منا ومن كافة األطراف اإلقليمية والدولية حماية وحدة           

ودون ذلك فإن مـستقبل هـذا الحـل         . لالستيطان الشامل    بالوقف "إسرائيل"الغربية وقطاع غزة، وإلزام     
إن إنهـاء   . سيظل في خطر حقيقي، األمر الذي سيعرض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخـاطر             

االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يشكل مفتاح األمن والـسالم واالسـتقرار              
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 في الوفـاء بالتزاماتهـا،      "إسرائيل"من جانب   " التجاهل والتسويف " فياض   انتقدو .واالزدهار في المنطقة  
 ".هذه الممارسات تقوض الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة"ومواصلة االستيطان، معتبرا أن 

  
 حوارال فشل إذادول عربية وإسالمية تدعم التمديد لعباس ": سما" فلسطينية لـمصادر .٦

 في تصريحات نقلتها وكالـة أنبـاء        أمسصادر فلسطينية رفيعة المستوى     ذكرت م .): أ.ب.د( –رام اهللا   
عباس بأنها ستدعمه في    ]محمود[أن العديد من الدول العربية واإلسالمية أبلغت الرئيس         "الفلسطينية  ) سما(

 فشلت جهود المصالحة الوطنية التي تقودها مصر لمنع حدوث فراغ دستوري فـي              إذاتمديد فترة واليته    
 سلسلة اتصاالت مع العديـد مـن        وأشارت المصادر إلى أن عباس أجرى مؤخراً       ". الفلسطينية األراضي

الدول العربية واإلسالمية أطلع قادتها على آخر المستجدات على الساحة الفلـسطينية والطريـق الـذي                
ة وأضافت أن رئيس السلطة أبلغ هذه الدول بخطورة تعذر جهود المصالح           .وصلت إليه جهود المصالحة   

وأوضحت أن العديد من الدول العربية واإلسالمية ستمارس ضـغوطات علـى             .على الساحة الفلسطينية  
الفصائل الفلسطينية وفي المقدمة حركتي فتح وحماس للوصول إلى صيغة توافقيه وحل كافـة القـضايا                

 ية تهتم جـداً ولفتت المصادر إلى أن الدول العرب .العالقة بينهما للوصول إلي حل يرضي جميع األطراف  
بأن يضع الحوار قضية تشكيل حكومة انتقالية تمهد النتخابات تشريعية ورئاسية علـى سـلم أولويـات                 

 .المصالحة الفلسطينية
وأضافت أن الدول العربية واإلسالمية أكدت لعباس أنها لن تترك الساحة الفلسطينية تعيش حالة االنقسام               

ارستها للضغط على أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية        وستعمل على توحيد شطري الوطن من خالل مم       
التـي تعتبـر    "وتوقعت المصادر    .للوصول إلى مصالحة وطنية فلسطينية    ) في إشارة إلى فتح وحماس    (

أن تتفق الدول العربية ومعها اإلسالمية على إصدار عقوبات ضـد أي فـصيل              "  من القاهرة  مقربة جداً 
حة الوطنية الفلسطينية وإصدار تعليمات خاصـة بمقاطعتـه وعـدم           فلسطيني يقوم بتعطيل جهود المصال    

 .التعامل مع أي مسئول فيه
  ٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 

 
   الستار قاسم ُيعلن ترشحه النتخابات الرئاسة الفلسطينية إن أجريت وفق القانونعبد .٧

ية بنـابلس، عزمـه     أعلن البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ السياسة في جامعة النجاح الوطن          : رام اهللا 
المركز الفلسطيني  "وقال في تصريح خاص أدلى به لـ         .الترشح لخوض االنتخابات الرئاسية الفلسطينية    

. حظوظ المستقلين اآلن أفضل من السابق بسبب ما أصاب الناس من خيبة أمل في الفـصائل               "،  "لإلعالم
نه سيطلب دعـم الفـصائل لمـساندته        وأوضح أ  ".لكن إذا كان عدد المرشحين كبيراً، فلن أتقدم للترشيح        

لدي برنامج أطرحه على الجمهور، وسأدعو النـاس جميعـاً والفـصائل            : "ودعمه في االنتخابات، وقال   
  ".لكن إن حصل وخضت االنتخابات فسأخوضها كمستقل، وسأرحب بكل يد تمتد لمساعدتي. لمساندتي

ال أتوقع  : "ة رئيس السلطة محمود عباس، وقال     لكن قاسم لم يتوقع إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء والي         
. إجراء االنتخابات؛ ألن المسألة ليست مرتبطة باإلرادة الفلسطينية وإنما باإلرادة اإلسرائيلية واألمريكيـة            

االنتخابات الفلسطينية بحاجة لتمويل، والتمويل ال يأتي إن عارضت أمريكا، وإسرائيل تستطيع بـسهولة              
هذا فـضالً عـن أن الـدولتين اآلن         . ت ألن الضفة تقع تحت االحتالل المباشر      تخريب مجرى االنتخابا  

وتقديري أن التمديد سيمدد إلى أن تشعر       . معنيتان بتمديد فترة السيد عباس، ولألسف هما صاحبتا القرار        
   ".إسرائيل وأمريكا أنه بإمكانهما إجراء انتخابات تأتي نتائجها وفق ما تشتهيان

نحن . نحن في فلسطين ال نحترم قوانين     : "نون الفلسطيني الخاص باالنتخابات؛ قال قاسم     وفيما يتعلق بالقا  
  ندعي احترام القانون، 
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  "لألسف هناك احترام إلرادة الغير واستهتار بإرادة الشعب. وال نحترم القانون إال عندما يخدم مصالحنا
  ٥/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 لخيار حل السلطة في حال فشل حوار القاهرة" جدية"سة إلى درا يوسف يدعو أحمد .٨

" جديـة " إلى دراسـة     أمسدعا المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة        .): أ.ب.د( -غزة  
لخيار حل السلطة الفلسطينية في حال فشل الحوار الوطني الفلسطيني المرتقـب فـي القـاهرة برعايـة        

إنه لم يعد أمام الجميع إال حسم خياراتهم في القاهرة، فإما أن            "كتوب  وقال في تصريح صحفي م     .مصرية
يعودوا وهم يحملون البشرى بأنهم قد توصلوا إلى تفاهمات تحقق المصالحة الوطنية، وتؤسـس للرؤيـة                

واتهـم   ". فال خير في كثير من نجواهم      وإالالسياسية التي تحمي مشروعنا الوطني من متاهات الضياع،         
لـذلك تمـتهن   .. تخشى إعالن إفالسها في إدارة المشروع الوطني   " السلطة الفلسطينية بأنها      قيادة يوسف

 جديدا يلوح   سياسة التهرب من االعتراف باإلخفاق والفشل بالهروب إلى األمام، وافتعال أن هناك مشرقاً            
 ".لكلمةأن األوضاع الفلسطينية في مجملها أصبحت مأساوية بكل معنى ا"ورأى يوسف  ".في األفق

  ٤/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  تحذر كل من يتفاعل مع دعوات حماس لنقل الفتنة إلى الضفةالسلطة .٩

 كل من يتفاعل مع دعوات حماس في غزة لنقـل           أمسحذرت األجهزة األمنية في الضفة الغربية       : لندن
رداً ) وفـا (لرسـمية    الفلسطينية ا  األنباءوأضافت األجهزة األمنية، في بيان بثته وكالة        . الفتنة إلى الضفة  

على ما قاله محمود الزهار، من أن األجهزة األمنية في الضفة ستواجه موجة عنف دموي، أن كل مـن                   
 .يتلقى األموال والتعليمات لقتل أبناء شعبه سيخضع للمحاسبة القانونية وفق القانون والنظـام الفلـسطيني    

وستقطع اليد التي تمتـد للعبـث بالمـشروع          "وأكدت األجهزة األمنية أنها لن تتهاون مع دعوات الفتنة،        
كلمـا  "وقالـت   ". الوطني، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث باألمن والدم الفلسطيني             

اقتربت جلسات الحوار الفلسطيني تظهر علينا أصوات نشاز تدعو للفتنة والقتل، من أجل خدمة معادلـة                
سل دموي شبيه لما حدث في غزة، وهذا يدل على انزعاجهـا            مشبوهة تريد جر الساحة الفلسطينية لمسل     

وأضافت أنها، منذ أحداث غزة، حذرت من نقل الفتنة إلـى           ". من واحة األمن واألمان التي تعيشه الضفة      
ما قامت به في الضفة من اعتقاالت لم تكن العتبارات سياسـية، بـل العتبـارات أمنيـة                  "الضفة، وأن   

".  واألموال من أجل نقل الفتنة إلى الضفة لحظة صدور األوامـر لهـم    محضة، ألشخاص جمعوا السالح   
كما يدعو البيان لبدء نقل     . وأشارت إلى أن حماس بالضفة أصدرت، قبل أيام، بيانا يهاجم األجهزة األمنية           

ودعا البيان الصادر باسم حماس في محافظة الخليل، قيادة الحركة فـي قطـاع غـزة           . الفتنة إلى الضفة  
 وأنهـا وتوعدت بان السيطرة على الضفة حتميـة        .  الوقت في الحوار مع فتح     إضاعة عدم   إلى والخارج

 . من مسألة وقتأكثرليست 
  ٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  التشريعي يعقد جلسة لمناقشة األبعاد القانونية النتهاء والية عباس: غزة .١٠

جلسة لمناقـشة األبعـاد     ) ٦/١٠(ثنين   يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بمدينة غزة، اال         :غزة
وقال النائب فرج الغول رئـيس اللجنـة         .القانونية النتهاء والية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس       

القانونية في المجلس أنهم سيعرضون أمام المجلس تقرير حول األبعاد القانونية لتحديد واليـة الـرئيس                
عن أمله أن يصب    " قدس برس " في تصريح لـ     عربوأ . المقبل  يناير /التي تنتهي في كانون ثاني    " عباس

  .هذا التقرير في مصلحة الشعب الفلسطيني
  ٥/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
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  عرضاً إسرائيلياً للدخول إلى قطاع غزة واحتالله وتسليمه لفتحعباس يرفض : "األخبار" .١١

 رفض عرضاً إسرائيلياً، قبل     محمود عباس الرئيس الفلسطيني    أن   "األخبار"علمت  :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
وأشارت مصادر مقّربة من عباس     . "فتح"نحو شهرين، للدخول إلى قطاع غزة واحتالله وتسليمه لحركة          

هذا العرض ليس األّول، بل الثالث خالل العام ونصف العام الماضي، وأن الرئيس الفلـسطيني               "إلى أن   
  ."رفض العروض ويرفض التفكير فيها

  ٦/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
 فياض يؤكد التزام السلطة بتوفير التشريعات الالزمة لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني .١٢

 أعلن المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الثالث، في أعقاب : كامشأبو إبراهيم - أريحا 
مني لتنفيذها، ، عن القضايا التي تم االتفاق عليها مع اللجنة الوزارية والبرنامج الزأمسانتهاء أعماله 

والمتمثلة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملية االقتصادية، التخطيط واإلدارة وإصالح 
الفلسطيني ، الذي أشاد بتوجه رئيس الوزراء "إعالن أريحا"وصدر عن المؤتمر  .الخدمات وتطويرها

أكد، في كلمة خالل افتتاح اعتماد األجندة المشتركة من مجلس الوزراء، وكان فياض سالم فياض 
 القطاع الخاص يكرس نفسه وموارده للمساهمة في التنمية االقتصادية، بالرغم من المعيقات أنالمؤتمر، 

وأكد على التزام السلطة  .والصعوبات التي تحد من قدرته على االستثمار األمثل في الموارد المتاحة
 الالزمة لتطوير دور القطاع واإلجراءاتالتشريعات الوطنية بمختلف مؤسساتها من أجل توفير البيئة و

 تنمية القدرة على الصمود وثبات الشعب إستراتيجيةالخاص، وتعزيز استثماراته ومساهمته في 
الفلسطيني على أرضه، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته ليس فقط في بناء االقتصاد 

وطني في مسيرة الحرية واالستقالل لشعبنا، وتوفير الحياة الوطني الفلسطيني، وإنما في ممارسة دوره ال
 .الكريمة له

 ٦/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  التشريعي الفلسطيني يستنكر اعتداء أجهزة السلطة على ذوي النّواب في الضفة .١٣

ـ              :رام اهللا  ة،  نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني باعتداء من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربي
على منزل النائب األسير فتحي القرعاوي المعتقل في سجون االحتالل اإلسرائيلي واختطاف نجله حمزة              

واتهمت رئاسة التشريعي في تصريح صحفي يوم        .بعد إصابته والعبث بمنزله والتحقيق مع أبنائه وعائلته       
تتبع سياسة واضحة   " إنها   األجهزة األمنية في الضفة بمواصلة جرائمها في الضفة وقالت        )  ٥/١٠(األحد  

ومنظمة وموجهة ضد األخوة النواب وخاصة عائالت النواب األسرى بعد أن قامـت بـإغالق مكاتـب                 
واعتبرت األجهزة األمنية في الضفة الغربيـة        ".النواب في حين واصلت اعتقال أبنائهم واقتحام منازلهم       

طنين، وهي بذلك لم تعد مؤتمنة على مصالح        دور إجرامي بحق الموا   "بأنها أداة في يد االحتالل لممارسة       
  .حسب قولها". الشعب الفلسطيني، وتعمل وفق أجندة وبإشراف ضباط صهاينة وأمريكيين

مـن قبـل    " الجـرائم "وحملت رئاسة التشريعي الرئيس محمود عباس كامل المسؤولية عن استمرار هذه            
  .ررة يعني موافقته ودعمه لهذه الجرائمأجهزته األمنية، مشيرة إلى أن صمته تجاه االعتداءات المتك

ودعت الفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية و نشطاء المجتمع للتدخل العاجل من أجـل وضـع حـد                 
  .لسياسة األجهزة في الضفة الغربية ضد ممثلي الشرعية الفلسطينية

  ٥/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
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  سنوات٤يه قبل عمرو يتقدم بدعوى إلعادة التحقيق في إطالق النار علنبيل  .١٤
تقدم السفير الفلسطيني في القاهرة، نبيل عمرو، ببالغ للنائب العام إلعادة فتح ملـف محاولـة                : رام اهللا 

 برام اهللا حين أطلق مجهولون النار تجاهه وأصابوه بجروح أدت إلى بتر جـزء               ٢٠٠٤اغتياله في عام    
لتشكيل لجنة متابعة مستقلة للعمل من      وقال عمرو، إنه يجري اتصاالت مع عدد من المحامين          . من ساقه 

  .أجل كشف المحرضين والفاعلين وإعالن نتائج التحقيق للجمهور
 سنوات في عملية إطالق النار على       ٤ولم تعلن السلطة الفلسطينية التي فتحت ملفا للتحقيق منذ أكثر من            

ـ  . عمرو أي نتائج    أريحا قبـل أسـبوع   إن وفاة شادي شاهين في سجن  " الشرق األوسط "وقالت مصادر ل
 وأعطتـه   والذي كان معتقال بتهمة االشتباه في وقوفه وراء إطالق النار على عمرو أثارت لديه شـكوكاً               

 . ما بأن هناك شيئاًإيعازاً
 على سؤال   ورداً". متوقفة، ولم يغلق، لكن التحقيقات      أصالًالملف مفتوح   "وقال النائب العام احمد المغني،      

 يستمر التحقيق، وانه لم يذكر      أن عمرو يريد    أن المغني   وأضاف". أسماءما عنا   "حول سبب توقيفها قال     
 وفاة شاهين الـذي     أسبابوبحسب المغني فال يزال التحقيق جاريا في        . وفقط يريد متابعة الملف   .. أسماء
ـ      .  بقتله تحت التعذيب   األمنية األجهزة عائلته   اتهمت  الـشرق "وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد قالت ل
 . النار على عمروبإطالق التحقيق معه أثناء شاهين لم يعترف أن" األوسط

  ٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 اإلسرائيلية توقف مؤقتاً أعمال بناء جسر في باب المغاربة" العليا ":حاتم عبد القادر .١٥

لية بوقف العمـل    أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، أمراً احترازياً يلزم الحكومة اإلسرائي         : القدس
وقـال  . إقامتـه  حين انتهاء االعتراضات القانونية المرفوعة ضد        إلىفي إقامة الجسر في باب المغاربة،       

قـرار المحكمـة    :  لـشؤون القـدس    ]الفلسطيني سالم فيـاض   [حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء     
لدية القدس الغربية بوقف شامل لكافـة        وب اإلسرائيلية ودائرة اآلثار    اإلسرائيلية يلزم الحكومة    اإلسرائيلية

وكشف عبد القادر    . الحفر والهدم والبناء في ساحة البراق، بما في ذلك التلة األثرية لباب المغاربة             أشكال
 أصـل  للجسر من    أعمدة لسبعة   أساسات المحكمة بحفر    أمامالنقاب عن أن بلدية القدس الغربية اعترفت        

 رالبروفيسو اإلسرائيلير عبد القادر أن مكتبه طلب من عالم اآلثار          وذك . عموداً بصورة غير قانونية    ٨٨
 الجسر، مراقبة الوضع في المكان والتأكد من تنفيـذ قـرار المحكمـة              إلقامةمئير بن دوف، المعارض     

 . ورفع تقارير دورية بهذا الخصوصاإلسرائيلية
  ٦/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  رياض ودمشق مشعل يدعو الى تخفيف التوتر بين ال .١٦

قال مصدر دبلوماسي عربي في الرياض امس ان رئيس المكتب السياسي           :  ا ف ب ، د ب أ       -الرياض  
لحركة حماس خالد مشعل دعا خالل زيارة الى السعودية مؤخرا الى تخفيـف التـوتر بـين الـسعودية                   

لـى  شـدد ع  "واوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بـرس ان مـشعل                .وسوريا
 ".ضرورة تخفيف التوتر بين الرياض ودمشق خالل لقاءات مع مسؤولين سعوديين فـي مكـة مـؤخرا                

 ايلول  ٢٩ و ١٩واضاف ان مشعل الذي يعيش في المنفى بسوريا، زار مكة المكرمة الداء العمرة ما بين                
  .في زيارة لم يعلن عنها والتقى خاللها مسؤولين سعوديين

كتب السياسي لحركة حماس، بينهم موسى ابو مرزوق ومحمد نـزال،           وكان مشعل ومعه اعضاء في الم     
بضيافة الحكومة السعودية التي تستضيف سنويا شخصيات اسالمية وسياسية في العشر االواخر من شهر              

  .رمضان
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ولم يوضح المصدر ما اذا كان مشعل تلقى ردا ايجابيا من المسؤولين السعوديين الذين توترت عالقـات                 
  .ا منذ اكثر من ثالث سنوات بسبب الوضع في لبنانبالدهم بسوري

 ايلول الماضي رئيس الوزراء اللبناني      ٢١من جهة اخرى، افاد المصدر الدبلوماسي ان مشعل التقى في           
فؤاد السنيورة الذي كان هو االخر يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة، ولم يكشف المـصدر طبيعـة                  

  .مباحثاتهما
  ٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  لقاؤنا مع المصريين سيتناول إعادة ترتيب األجهزة وتشكيل الحكومة: أبو مرزوق .١٧

 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في تـصريح صـحفي لـه                 قال: دمشق
إن اللقاء المقرر بين ممثلي حماس والجانب المصري في السابع من الـشهر الحـالي،               ): ٤/١٠(السبت  

خالف الفلسطيني أال وهو إعادة ترتيب األجهزة األمنية الفلسطينية وتـشكيل الحكومـة             سيتناول جوهر ال  
ورأى  .واالنتخابات الفلسطينية خاصة الرئاسية منها، فضال عن تحقيق المصالحة الفلـسطينية الداخليـة            

 القيادي في حماس أنه يجب التوصل إلى تشكيل وزاري يتوافق عليه الجميع فـي الـساحة الفلـسطينية،                 
وحول انتهاء فترة والية رئيس الـسلطة محمـود          ".تكنوقراط"معرباً عن تحفظه من فكرة تشكيل حكومة        

إن القانون األساسي الفلسطيني ال     : "عباس في التاسع من شهر كانون الثاني يناير المقبل قال أبو مرزوق           
ليه أن يتعامل معهـا     يعالج هذا الموضوع، وإن من يتحمل هذه القضية هو محمود عباس نفسه ويتعين ع             

 ".بمسؤولية
  ٥/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 سنناقش مع المصريين كل القضايا وحكومة المستقلين ستفشل في فرض األمن : الزهار .١٨

محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، قال إن وفد          أن   غزة من ٦/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط    ذكرت
ن مصريين حول المصالحة الوطنية سينقل للقاهرة مقترحات وصـفها          حركته للحوار الثنائي مع مسؤولي    

وعشية سفر وفد حركته للقاهرة غداً، أوضح الزهار أن وفد          . بالعملية تساعد على إنجاح الحوار الوطني     
في إطار السعي   ) برئاسة موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة        (حماس يذهب للقاهرة    
وحول طبيعة  . طنية، وليس من أجل استكشاف مواقف األطراف الفلسطينية األخرى        للتوصل لمصالحة و  

الحكومة التي تبدي حماس استعداداً للموافقة على تشكيلها مستقبال، قال الزهار إن هذا يتوقف على طبيعة                
وفـي  . الحكومة وصالحياتها وطبيعة اإلجراءات التي تتخذها من أجل إعادة صياغة األجهـزة األمنيـة             

صريحات للصحافيين صباح أمس، رفض الزهار اإلفصاح عن طبيعة المقترحات التي تنقلهـا حركتـه               ت
للقاهرة، مشيرا إلى أنه غير مستعد إلجراء مفاوضات عبر وسائل اإلعالم، مستدركاً أن هذه المقترحات               

 الـتعلم مـن     وأشار الزهار إلى أنه يتوجب    . التي ارتكبت في الماضي   " األخطاء"تأخذ في عين االعتبار     
وحول فكرة إرسـال    . تجربة حوارات الماضي التي انتهت بالفشل بسبب السماح بتدخل أطراف خارجية          

قوات عربية أو خبراء عرب للمساهمة في إعادة صياغة األجهزة األمنية، قال إن أحداً لم يعرض علـى                  
اإلفصاح عـن موقـف     حركته مثل هذه األفكار حتى اآلن وفي حال عرضها ستناقش بكل جدية، رافضاً              

  . محدد
 الدكتور محمود الزهار     أن  أشرف الهور  ،غزة عن مراسلها من   ٦/١٠/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت

 ان وفد حركته الذي سيكون آخر الوفود من الفصائل الفلسطينية التي تجـري لقـاءات ثنائيـة مـع                    قال
 الحوار، وأنهم سيجيبون علـى      المسؤولين المصريين سيناقشون جميع القضايا التي ستطرح على طاولة        

  .جميع التساؤالت التي سيقدمها المسؤولون المصريون
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وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن حركته ال تعطي اهتماماً لما ينشر في وسائل اإلعالم، حول الحل                  
وقـال   ".متناقـضة "وإنهاء االنقسام، ووصف تصريحات نبيل شعث رئيس وفد فتح لحوار القاهرة بأنها             

، مجدداً  "السيد شعث قبل أيام كان يتحدث عن حكومة توافق، واآلن يتحدث عن حكومة وحدة مع حماس               "
سنجيب علـى   "موقف حركته مرة أخرى بشأن شكل الحكومة التي ستفرز بعد الوصول إلى الحل بقوله               

  ".هذا بعد أن نستمع إلى مقترحات المصريين
مؤكـدا  "على ضرورة أن تكـون أي صـيغة للحـل           " القدس العربي "لكن الزهار شدد خالل حديثه مع       

نحن موقفنا من هذه    "، وقال   "سيفشل"وأشار إلى أن حماس ترى أن تشكيل حكومة من المستقلين            ".نجاحها
  ".الحكومة واضح، يقوم على أساس أنها ستفشل في فرض األمن في الضفة الغربية وقطاع غزة

  
     لقاهرة  إلى ا حماسالءات أربع في جعبة وفد: المزيني .١٩

الدكتور أسامة المزينـي، عـن   " حماس"كشف القيادى في حركة المقاومة االسالمية  :رنا الشرافي/ غزة
أربع الءات يحملها وفد حركته إلى القاهرة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد تقررت في السابع مـن الـشهر                   

لـالءات قـال المزينـي    وعـن هـذه ا   .تشرين اول كما كان مقرراً لهـا / أكتوبر١١الجاري وليس في 
فال يعقل أن يتم تعـديل فـي        (...) إن حركته ال يمكن لها أن تقبل بتجزئة القضايا الوطنية           ":"فلسطين"لـ

األجهزة األمنية في قطاع غزة بينما تبقى على حالها في الضفة، كما اننـا لـن نوافـق علـى حكومـة                     
ل بإنهاء والية المجلس التشريعي قبل الفترة       تكنوقراط تتجاوز نتائج انتخابات المجلس التشريعي، ولن نقب       

وأوضـح أن هـذه    ".الرسمية، عدا عن أننا لن نقبل باالستفراد بغزة ومحاولة التعامل معها بشكل مختلف
منها ثابـت، ألنهـا تعتبـر تجـاوزاً لنتـائج           " حماس"قد يطرحها البعض ولكن موقف حركة       ) األمور(

هـذه قـضية   :"وتابع .واختياره، ونوعاً من العبث بالقوانين والنظماالنتخابات، والتفافاً حول قرار الشعب 
خطيرة جداً لن يسلم معها الوطن، ولن تستقر معها أمور، ولذلك ال يمكن لحماس بأي حال من األحـوال                   

، العديد مـن    )للضوابط(، مشيراً إلى أن وفد حركته يذهب للقاهرة وفي جعبته إضافة            "أن تقبل هكذا أمراً   
 . أجندته والتي تحمل موقف الحركة من الحوارالبنود على

  ٦/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
   الرجوب بديالً للبعثة األمنّية العربية أن يكونحماس تطلب .٢٠

ـ    :  أحمد شاكر  -رام اهللا    ، أمس، أن حماس ترغب في تـولّي        "األخبار"كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة ل
 وطرحت اسم اللواء جبريـل الرجـوب، المـسؤول          اإلشراف على هذه المهمة،   " محايدة"شخصية أمنية   

اختيار "وأشارت المصادر إلى أن      .األمني السابق ورئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني حالياً، للقيام بالمهّمة         
ألـّد  "، الـذي تعتبـره الحركـة        "حماس لشخصية الرجوب ينبع من العداء القائم بينه وبين محمد دحالن          

ضى الرجوب عن العديد من األجهزة األمنية وقياداتها، وانتقـاده المؤسـسة            عدم ر "، إضافة إلى    "أعدائها
مصر أبلغت وفد فتح الموجود في القـاهرة        "وأوضحت المصادر أن     ".األمنية الحالية في الضفة الغربية    

رغبة حماس في تولّي الرجوب مسؤولية اإلشراف على إعادة هيكلة أجهزة األمن في الضفة والقطـاع،                
  ".فقت على غزة دون الضفةلكن فتح وا

.  المصرية على هذه القضية بالتحديـد      -" الحمساوية"وأكدت المصادر أن خالفات حادة تشهدها العالقات        
وأضافت أن مصر ستمارس ضغطاً على وفد حماس، الذي سيصل إلى القاهرة يـوم الثالثـاء المقبـل،                  

تيارات عديدة في حماس تـضغط لعـدم        وبحسب المصادر، فإن    . للقبول بفكرة إرسال بعثة أمنية عربية     
الموافقة على هذه البعثة، ألن ذلك سيؤدي إلى فصل المئات من عناصر الحركة الذين جـرى تفـريغهم                  

  .عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، وبالتالي حدوث أزمة داخل الحركة وظهور انشقاقات
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ية إلى قيادات الحركـة الداخليـة       وأكدت المصادر أن القاهرة ستطلب أيضاً من الوفد توجيه رسالة فور          
تهّدد جهود إنجـاح    "والخارجية لعدم التلويح بقضية انتهاء والية الرئيس الفلسطيني محمود عّباس، ألنها            

  ".الحوار
" فـتح "وأشارت المصادر إلى أن مصر تحاول جمع أكبر قدر من الوفاق العربي للضغط على حمـاس و                

عنصر مؤثّر فـي صـنع   "ية بدور سوريا في حل المشكلة ألنها     وأضافت أن السلطة معن   . إلنهاء االنقسام 
لكّن مراقبين مطّلعين على مجريات األمور استبعدوا أن تمارس دمشق ضغوطاً على            ". القرار في حماس  

ال يمكـن أن تـضغط علـى        "حماس لمصلحة السلطة، مشيرين إلى أن دمشق أبلغت السلطة مسبقاً بأنها            
  ".لضغط على فتح لتقريب وجهات النظرحماس دون أن يجري بالتوازي ا

  ٦/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
   تستهجن تقريراً صحفياً يزعم وجود خالفات بين قاعدة الحركة وقيادتها في الضفةحماس .٢١

عبرت حركة حماس في الضفة الغربية عن خيبة أملها وعدم رضاها عمـا نـشرته صـحيفة                 : رام اهللا 
رير الذي أعده الصحفي وليد عوض، والذي زعـم فيـه            خالل التق  ٣/١٠/٢٠٠٨بتاريخ  " القدس العربي "

  .وجود خالفات حادة بين قاعدة الحركة وقيادتها في الضفة
) التقريـر (كنا نتمنى أن يتـسم  : "نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت حماس في بيان لها، تلقى       

مسؤول حتى لو كان ينـاقض تـصورنا        بالدقة أو المصداقية أو الواقعية، حيث أننا نرحب بالنقد الجاد وال          
  ".تماماً، لكننا ال نرحب وال نرى أن للنقد المغلوط واإلعالم الزائف أي قيمة سواء لنا أو لغيرنا

وأضافت الحركة تقول إنها ال تدري من أين استقى عوض معلوماته التي يقول فيها إن قاعدة حماس في                  
هل من المنطـق    : "يادة السلطة في رام اهللا، وتساءلت     الضفة الغربية تشتكي من تقارب بعض قادتها مع ق        

ليبثهـا فـي    ) الـخ ... إبراهيم، وزيد، وخالـد     (والمعقول أن يستشهد صحفي يحترم مهنيته بأسماء كـ         
وفي المقابل لم يقدم موقفاً حقيقياً واحداً قد لمسه الناس يؤكد على تناقض موقف الحركة بـين                 .. تقريره؟

لخارج، حيث أن موقف الحركة الرسمي هو التقارب والتصالح وإعادة اللحمـة            الضفة أو القطاع أو في ا     
  ".واألخوة لوضعها الطبيعي، وال يوجد في الحركة من يشذ عن هذه القاعدة

من جهة أخرى؛ ردت حماس على الضجة التي أثيرت حول تصريح صحفي لمكتب الحركـة بالخليـل                 
س عن أسفها النسياق بعض وسائل اإلعـالم وراء         حول نية الحسم القريب في الضفة، حيث عبرت حما        

، حيث أن التصريح أكد أن مشروع السلطة في طريقة          "فتح"التحوير المنقوص الذي تعمدته وسائل إعالم       
  .للفشل واالنهيار طالما استمرت باستعدائها مع شعبها ومحالفتها للصهاينة

قتها من شعبها وهذا هو رأس مالها، وهـي         تستمد مصداقيتها وث  "وأكدت حماس في ختام بيانها على أنها        
بذلك ضامنة لقوتها وثباتها واستمراريتها في أي وقت وتحت أي ظرف، وشعبنا يعلم من هي حماس التي                 
جاءت أصال لتنقذه من احتالل غاشم مجرم، وممن قضوا على آمال الشعب بـسبب خالفـاتهم الداخليـة                 

 "ومصالحهم وأفقهم الضيق وكل ذلك واضح بّين
  ٥/١٠/٢٠٠٨مركز الفلسطيني لإلعالم ال

  
  حماس تتهم األجهزة األمنية بمداهمة منزل النائب المعتقل فتحي القرعاوي .٢٢

اتهمت حماس األجهزة األمنية بالضفة بمداهمة منزل النائب         ":وكاالت"،  "الخليج"فلسطين المحتلة، دمشق    
عـدة  "له، وقالت في بيـان لهـا إن         المعتقل فتحي القرعاوي واالعتداء بالضرب على نجله حمزة واعتقا        

جيبات تابعة لألجهزة األمنية وصلت إلى منزل النائب فتحي القرعاوي في مخيم نـور شـمس شـرق                  
طولكرم مساء السبت وداهم عشرات من عناصر األمن المدججين بالسالح المنزل وحـاولوا اختطـاف               

  ".ا من إفالت حمزة من أيديهماالبن األكبر حمزة وبعد مشادات كالمية مع أهالي المنطقة تمكنو
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وندد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر بعملية االعتقال محمالً الرئيس عباس المسؤولية عنهـا،       
نحمل الرئيس محمود عباس كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم من قبل أجهزتـه األمنيـة                "وقال  

  ".ودعم لهذه الجرائموان صمته تجاه االعتداءات المتكررة هو موافقة 
  ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  الحوار المباشر بدون شروط مسبقة المدخل الصحيح لرأب االنقسام: رأفت ناصيف .٢٣

قال رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لـ حماس، والذي أفرج عنه مؤخرا من             : سليم تايه  -طولكرم  
إن هناك حاجة لتعزيـز النوايـا       "بع سنوات ونصف    سجون االحتالل اإلسرائيلي، بعد اعتقال دام نحو أر       

، مـشيرا   "الصادقة، وسرعة التحرك العملي من أجل البدء بالحوار، وعدم االكتفاء بالمبادرات اإلعالمية           
أي حوار يراد له النجاح، يجب أن يشمل كل القضايا المختلف عليها، ووضـعها علـى طاولـة                  "إلى أن   

 رأسها إعادة بناء منظمة التحرير، وفق أسس وثوابت وهيئة متفق           الحوار، دون اشتراطات مسبقة، وعلى    
عليها من قبل الجميع، وكذلك األمر بالنسبة لألجهزة األمنية وغيرها من المواضيع، وبدون ذلك لن يكتب                

، على أن االعتقـاالت واالسـتجوابات       "قدس برس "وأكد ناصيف في تصريحات لـ       ".النجاح ألي حوار  
لن تسهم إال في تعزيز حالة الفرقـة ،         " المؤسسات والجمعيات، ومصادرة ممتلكاتها      والمالحقات وإغالق 

وتوسيع شقة الخالف، لذلك يجب على األقل في هذه المرحلة التوقف الفوري عن أي ممارسة من شانها                 
  ". وأن تشوش على الحوار ، وفي المقابل يجب اإلفراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين أن تعطل

 ٥/١٠/٢٠٠٨برسقدس 
  
  لها" القمعي"اختطاف أجهزة السلطة ألبناء النواب يكشف الدور : حماس .٢٤

اعتبرت حركة حماس استمرار اعتداءات أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، على              : غزة
أنـه  بيوت األسرى والنواب وإغالق مكاتبهم واستدعاء زوجاتهم والتحقيق معهن واختطـاف أبنـائهم، ب             

أن هـذا   "وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح مكتـوب لـه              ".خيانة في وضح النهار   "
يكشف النقاب عن الدور البوليسي القمعي الذي تمارسه هذه األجهزة ضد أبناء شعبنا وقـوى الممانعـة                 

 ". هيونيالفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، تمشياً مع رغباتهم ورغبات ونـزوات االحـتالل الـص              
وهـذا  .. يجب أن يتوقف وعلى الفصائل الفلسطينية أن تقول كلمتها في ذلك            ... أن هذا الدور    "وأضاف  

يدفعنا أن نكون أقوياء في طرحنا بضرورة إعادة تشكيل وهيكلة هذه األجهزة وسلخها عن مهماتها الغير                
  ".وطنية

 ٥/١٠/٢٠٠٨قدس برس
  
   أوسلوتفاقات شاملة التدعو إلى مراجعة" الديمقراطية" .٢٥

دعت الجبهة الديمقراطية إلى مراجعة نقدية فلسطينية وعربية شاملة التفاقـات أوسـلو، وإلـى                :دمشق
استراتيجية سياسية وتفاوضية جديدة فلسطينية وعربية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية برعاية األمم             

وقـال   .جاوز االنقسامات المـدمرة   المتحدة واعتبرت أن هذه المراجعة ضرورة وطنية وقومية ودولية لت         
مصدر مسؤول في بيان له أمس، إن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ما زالت في طريـق مـسدود                  
وتدور حول قضايا جزئية أمنية بدالً من قضايا الصراع األساسية وهـي القـدس والحـدود والالجئـين        

امل طريق إنهاء االنقسام المدمر وإعادة بناء       وأكدت الجبهة أن الحوار الش     .والمستوطنات واألمن والسالم  
الوحدة على أسس ديمقراطية جديدة وفق إعالن القاهرة ووثيقـة الوفـاق الـوطني، وحـذرت الـشعب       

  .الفلسطيني من محاوالت إفشال الحوار الداخلية واإلقليمية
  ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 ؤّيد حكومة تكنوقراطتوالديمقراطية ..  تنفي القبول بحكومة توافقحماس .٢٦

ـ    : وكاالترام اهللا،    جميل المجدالوي أن الجبهة وفصائل     " الجبهة الشعبية "أعلن عضو المكتب السياسي ل
وحماس إمكانية كبيرة للتوافق على تشكيل      " فتح"لمست في لقاءاتها الرسمية مع قيادي       " اليسار الفلسطيني "

  . مقبلةحكومة توافق وطني تعد النتخابات تشريعية ورئاسية
لكن سرعان ما سارعت حماس، وعلى لسان أيمن طه، أحد المتحدثين الرسميين باسمها، إلى نفـي مـا                  

  .قائلة، إنها ترفض بشكل واضح مسألة االنتخابات المبكرة" الجبهة الشعبية"تردد على لسان القيادي في 
 أي قـضية مـن      وأوضح طه أن حماس مع طرح كل القضايا على طاولة الحوار وليست مع اجتـزاء              

القضايا، معتبراً أن ما صرح به المجدالوي هو من باب التحليل وليس من باب االستناد إلى مواقـف أو                   
  .معلومات

ـ       ، اكدت فيه للمرة االولى تأييـدها لتـشكيل         "الجبهة الديمقراطية "وفي السياق نفسه، برز أمس، موقف ل
، في بيـان وزعـه مكتـب اإلعـالم          "راطيةالجبهة الديمق "وأكد مصدر مسؤول في     ". تكنوقراط"حكومة  

المركزي للجبهة أمس، ان نجاح الحوار الفلسطيني الشامل يستدعي تشكيل حكومة شخـصيات وطنيـة               
وان الحوار يستدعي ايضا الموافقـة علـى انتخابـات          . مستقلة عن المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية     

  . حركة حماستشريعية ورئاسية جديدة، وهو األمر الذي ترفضه ايضا
للحوار التشاوري مع القاهرة أسامة الفرا عن تفاؤلـه بفـرص نجـاح             " فتح"الى ذلك، أعرب عضو وفد      

وأكد الفرا أن هناك تطورات إيجابية وجدية في األيـام األخيـرة مـن كـل                . الحوار الفلسطيني الشامل  
ـ            رى، الفتـا الـى أن      األطراف الفلسطينية المشاركة في الحوار، ومن خلفها مصر وأطراف عربية أخ

، الفتا إلى أن هذا األمر يعطى أفقـاً         "لم تعد تتمرس عندما كانت تتمرس عنده سابقا       "الفصائل الفلسطينية   
 .جديداً إلنجاح حوار القاهرة

  ٦/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  الفصائل الفلسطينية في لبنان يتريثون في التعليق على والدة حزب اهللا السنيمسؤولو .٢٧

آثر اكثر من مسؤول فلسطيني في مخيم عين الحلوة قرب : خالد الغربي): جنوب لبنان(ن الحلوة مخيم عي
ويعود . مدينة صيدا بجنوب لبنان، التزام الصمت حيال االعالن عن والدة حزب اهللا السني في فلسطين

الموضوع لدى وقد فوجئوا ب. صمت المسؤولين الفلسطينيين الى كونهم لم يسمعوا بعد بمثل هذا االعالن
ان االمر، : "رفض ان يكشف عن اسمه" فتح"وقال مسؤول في حركة  ".الشرق االوسط"تبلغهم اياه عبر 

) لم يحددها(ونخشى ان تكون مثل هذه الوالدة قد جاءت على يد دولة اقليمية . اذا صح، قد يدعو للشك
جموعة حزب اهللا السني في احتمال ان تكون م"واستدرك مشيرا الى ". تتدخل في الشأن الفلسطيني

 ".فلسطين قد خرجت من رحم حركة حماس التي تعيش حالة فوضى وتخبط وصراعات قوى
  ٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
    تنفي العثور عليهوحماس.. حزب اهللا الفلسطيني يضم منشقين: " األوسطالشرق" .٢٨

" كتائب حزب اهللا" يسمى بـان ما" الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية لـ:  كفاح زبون-  رام اهللا
غير ان  .الفلسطيني موجود فعال وهو مشكل من مجموعة من مقاتلين سابقين في فصائل فلسطينية

انهم يدفعون االموال "وتابعت ". لم نعثر على حزب اهللا السني"مصادر مسؤولة في حركة حماس قالت 
قوف وراء االعالن عن تشكيالت واتهمت جهات في السلطة الفلسطينية بالو". مقابل هذه الفبركات

 .اسالمية وهمية في القطاع
  ٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  مخيم عين الحلوة األمنية المشتركة تستعد لالنتشار في القوة .٢٩

يتوقع ان يعلن غدا الثالثاء في مخيم عين الحلوة عن موعد وآلية انتـشار القـوة االمنيـة                  : محمد صالح 
  .  المفترض ان تنتشر اليوم االثنين في ارجاء المخيم كما اعلن سابقاالمشتركة ومهمتها، والتي كان من

ان هذا االنتشار ـ ان حصل ـ قد ال يأخذ طابع االنتشار الميداني الواسع في المخيم ،   " السفير"وعلمت 
بل سيكون على غرار تموضع عناصر تنتمي الى القوة االمنية في المقر السابق التابع لها في حـي راس   

ر في المخيم او في مقرات تحدد الحقا، على ان يحدد اجتماع الغد بين ضباط قيادة القـوة االمنيـة                    االحم
المشتركة ولجنة المتابعة موعد االنتشار وآليته ويصدر بيان يتم االعالن فيه عن وضـع المخـيم تحـت          

ي اخـالل بـاالمن   وبعهدة القوة االمنية مع تحذير بـا      " المرتها"تصرف القوة االمنية، وبانه بات يخضع       
  . وبإلقاء القبض على كل مسيء او مخل 

وكانت لجنة المتابعة الفلسطينية عقدت امس اجتماعا في مقرها في المخيم حضر جانبا منه قائد الكفـاح                 
وعلم ان العصبة عادت الى     . المسلح العميد منير المقدح وامير عصبة االنصار الشيخ ابو طارق السعدي          

لمتابعة بعد ان امتنعت عن حضور هذه االجتماعات وقاطعتها منذ عدة اشـهر             حضور اجتماعات لجنة ا   
وقد حضر االجتماع مندوب العصبة في لجنة المتابعة الـشيخ          . اثر االحداث االخيرة التي شهدها المخيم     

وخالد الشايب وممثلون عن االطر السياسية      " ابو عرب "طه شريدي ، كما حضر عن حركة فتح كل من           
  . في المخيمالفلسطينية 

كمـا  . وعلم ان االجتماع انتهى الى تشكيل غرفة عمليات من ضباط القوة االمنية واعضاء لجنة المتابعة              
حدد االجتماع كل التفاصيل الميدانية والتقنية واللوجستية المتعلقة بمهمة القوة االمنية، وان هـذه الغرفـة                

  . االرض او من خالل التموضع في المقراتستحدد موعد النزول الى الشارع وطريقته ، ميدانيا على 
  ٦/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
   الف مستوطن جديد انتقلوا الى الضفة هذا العام١٥: تقرير اسرائيلي .٣٠

العبرية أمس أنـه رغـم التـزام رئـيس          " معاريف"أكد تقرير صحافي جديد نشرته صحيفة        -الناصرة  
قبل نحو عام، عدم البناء في المستوطنات في        " أنابوليس"الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت عشية مؤتمر       

جديـد فـي    ) كرفـان ( بيـت متنقـل      ٤٠٠الضفة الغربية، تمت في العام األخير إضافة ما ال يقل عن            
وأضاف التقرير أن المستوطنين، وتحايالً على جيش االحتالل، ينقلون الكرفانـات           . المستوطنات المختلفة 

نات قائمة ذات خريطة هيكلية، فيتفادون بذلك اتهـامهم بمخالفـة           مفككة ثم يجمعونها ويبنونها في مستوط     
  .القانون الذي يحظر شحن كرفانات كاملة من دون إذن

إلى مئات آالف المستوطنين    " ٢٠٠٨ ألف مستوطن جديد عام      ١٥في المجمل انضم    "واوضح التقرير أنه    
بنحـاس  ) الضفة الغربية" (امرةيهودا والس"ونقلت الصحيفة عن مدير مجلس المستوطنات في . في الضفة 

  . ألفا٥٠ً شهراً زاد عدد المستوطنين ٣٣فلرشطاين قوله انه في فترة حكم اولمرت الممتدة على 
اليهودية المتـشددة ان عائلـة مـن المـستوطنين          " عطيرت كوهانيم "الى ذلك، اعلن مسؤول في جمعية       

سننظم احتفاال لمناسـبة    ": "فرانس برس "وقال لوكالة   . استقرت امس في مسكن جديد في القدس الشرقية       
تعزيز الوجود اليهودي فـي البلـدة القديمـة         "وهدف الجمعية المعلن    . المسلم" شراء منزل في هذا الحي    

  ".والقدس الشرقية
  ٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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  سنواصل عملية أنابوليسوملتزمون بمحادثات السالم : ليفني .٣١
 ة، تسيبي ليفني، الفلسطينيين بأنلفة بتشكيل الحكومطمأنت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، والمك

ال شيء متفق عليه إلى أن يتم االتفاق "وقالت إن . المفاوضات يجب أن تتواصل كما حددت في أنابوليس
  ". حول كل شيء

، ،يوم أمس، األحد، إن "وزارة الخارجية للسياسة واالستراتيجية"وقالت ليفني في جلسة االفتتاح لمؤتمر 
  .لية السياسية يجب أن تستمر، ونحن يجب أن نستمر في إدارة شؤوننا بشكل صحيحالعم

وتطرقت ليفني في أول كلمة سياسية لها منذ انتخابها لرئاسة حزب كاديما، كلمتها إلى ما قاله المالكي 
 مضيفة". المفاوضات يجب أن تتواصل كما حددنا في أنابوليس"بشأن خرق اتفاق أنابوليس، وقالت إن 

  ". وال شيء متفق عليه إلى أن يكون كل شيء متفق عليه"
حكومة مستقرة لمواجهة التحديات في "وفي الشأن اإلسرائيلي الداخلي شددت ليفني على ضرورة تشكيل 

السياسة االقتصادية المسؤولة ال يمنها أن تكون "وعن الوضع االقتصادي قالت إن ". الداخل والخارج
االقتصاد يمكنه أن يصمد . االقتصاد اإلسرائيلي قوي"وقالت إن ". واء حزبيةمرهونة بوضع سياسي أو أه

 ".حتى في الحروب
 ٦/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   تل أبيب تواجه خطر اإلنهيار الشامل وتسجل خسائر كبيرة جداًبورصة .٣٢

 وصفت مصادر اسرائيلية ما يجري اليوم االحد في بورصة تل ابيب ومستويات التراجع التي               - بيت لحم 
  .سجلتها االسهم والمؤشرات المعتمدة باالنهيار الشامل

وانهت البورصة االسرائيلية اليوم االول من اسبوع التداول بأتجاه سلبي جداً وذلك على ضـوء االزمـة                 
المالية العالمية وما يواجهه قطاع العقارات والتمويل العقاري االمريكي وانعكاسات االزمة على اسـواق              

  .المال العالمية
% ٩,٢وسجل انخفاضاً بنـسبة     " ندالن"فيما انهار مؤشر    % ٥,٤انخفاضاً بنسبة   " همعوف"جل مؤشر   وس

من % ٥,٩" ١٠٠تل ابيب   "وفقد مؤشر   % ٨بنسبة  " الوطني"واسهم  " كيل"وبدورها انخفضت قيمة اسهم     
  .قل مليون شي٥٥٠قيمته فيما قدرت األوساط االقتصادية قيمة المبالغ المتداولة لهذا اليوم بـ 

الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك االستثمار التي نجت حتى االن من           " غولدمان ساكس "وتوقع بنك االستثمارات    
  .دخول االقتصاد االمريكي في مرحلة من الركود العميق، االزمة المالية الحالية

 علـى طريـق اخطـر ازمـة       % ٨وتوقع الخبراء االقتصاديون للبنك المذكور ارتفاع نسبة البطالة بـ          
فـي تقيـيم نـشره    " ميرل لينـتش "وبدوره حذر بنك االستثمار  . عاما٢٥ًاقتصادية لم يعرفها العالم منذ    

االسبوع الماضي من الولوج في ازمة اقتصادية عالمية تؤدي الى انخفاض حاد في اسعار النفط ليـسجل                 
  . دوالراً فقط وذلك نتيجة الركود االقتصادي المتوقع٥٠البرميل الواحد 

  ٥/١٠/٢٠٠٨معاً اإلخبارية وكالة 
  
   تخطط لتدمير مناطق لبنانية بأكملها"إسرائيل" .٣٣

اإلسرائيلية في تقريـر صـحافي أمـس أن جـيش         " أكدت صحيفة هآرتس  :  برهوم جرايسي  - الناصرة
االحتالل اإلسرائيلي يخطط الستخدام قوة من دون قيود وتدمير مناطق لبنانية بأكملها، وضرب الجـيش               

    .في حال تعرضت إسرائيل لقصف صاروخي من لبناناللبناني أوال، 
واستند التقرير إلى مقابلة صحفية مطولة مع قائد المنطقة الـشمالية، علـى الحـدود اللبنانيـة، غـادي                   

  آيزنكوت،
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 ومقال العميد في االحتياط غابي سيفوني، ولكن األهم هو مقال سينشره في االسبوع القـادم، الجنـرال                 
  .وليس حزب اهللا" عدوا" غيورا آيالند يدعو فيه إلى اعتبار لبنان دولة البارز في االحتياط،

  ٦/١٠/٢٠٠٨الغد اآلردنية 
  

   ألف منزل فلسطيني بالقدس مهدد باإلزالة١٥٠: تقرير .٣٤
حذر تقرير لجامعة الدول العربية من أن عدد المنازل المعرضة للهدم في مدينة القدس نتيجة اإلجراءات                

 مدينة المقدسة  منزال في ال   ٨٠  أن سلطات االحتالل هدمت    مبيناً.  ألفا ١٥٠ى  يصل إل التعسفية اإلسرائيلية   
 ألف  ٣٠ى   في حال الحصول عليه إل      البناء تصل  قيمة ترخيص فيما أشار إلى أن     . منذ مطلع العام الحالي   

  .دوالر أمريكي
  ٦/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  كا لقتل عاملي األنفاق فلسطيني يتهم األمن المصري بالتحالف مع أمريتجمع .٣٥

هاجم تجمع أهالي ضحايا األنفاق في غزة السلطات المصرية متهما إياها باالسـتعانة              :رائد الفي  - غزة
 نفقاً فـي اآلونـة   ٤٥مشيراً إلى تدمير   ،  بخبراء أمريكيين في البحث عن األنفاق وتدميرها وقتل من فيها         

من المصري بالقوات األمريكية دليـل واضـح علـى          استعانة األ "ورأى التجمع في بيان له أن        .األخيرة
طالب حركـة   قد  و. "إصراره على محاربة أبناء غزة المحاصرين، وعدم وجود أي نوايا للتخفيف عنهم           

 .حماس بسحب ملف التفاوض على صفقة تبادل األسرى من الجانب المصري وتوكيله لجهـة أوروبيـة               
ات المصرية أرجأت فتح معبر رفح أمام المعتمرين        وفي سياق متصل، قالت مصادر فلسطينية إن السلط       

  .العائدين إلى القطاع أمس، إلى اليوم االثنين من دون معرفة األسباب
  ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 عدم إخالء بؤرة استيطانيةل يقدمون دعوى تعويض ضد االحتالل فلسطينيون .٣٦

القريبة " ميغرون" بإخالء البؤرة االستيطانية لعدم قيامها" إسرائيل" فلسطينيين دعوى تعويض ضد ٥قدم 
تعتبر الدعوى سابقة في تعامل في حين .  سنوات٩من رام اهللا والتي أقيمت على أراض فلسطينية قبل 

  . األولى من هذا النوعهي و،الفلسطينيين مع المد االستيطاني اإلسرائيلي
 ٦/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ن زيتونها يعتقل صاحب أرض سرق المستوطنواالحتالل .٣٧

اعتقلت قوات االحتالل أمس فلسطيني بعد اقتحام مستوطنين أرضه واالعتداء          : يوسف الشايب  - رام اهللا 
 أن مـستوطنين اقتحمـوا األرض       الرجلوذكرت زوجة    .عليه وعلى نجليه، في حي تل الرميدة بالخليل       

من جهة أخرى، كشف أهالي بلدة دير الحطب، شرق مدينة           .التابعة له، وقاموا بسرقة محصول الزيتون     
نابلس، النقاب عن قيام مستوطني الون موريه، بنصب أربعة كرفانات جديدة، على أراضـيهم الواقعـة                

  .شرقي البلدة، في خطوة لحرمانهم من الوصول ألراضيهم لقطف ثمار الزيتون
  ٦/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  أسيرة فلسطينية في السجون اإلسرائيلية٨٥ك هنا:  األسير الفلسطينينادي .٣٨

  فلسطينية أسيرة٨٥ أن نحو ،ذكر عبد اهللا الزغاري مدير نادي األسير الفلسطيني: قنا - بيت لحم
  .يتواجدن في السجون اإلسرائيلية، منهن األمهات والقاصرات والمحكومات أحكام عالية

  ٦/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 
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   نساء٣ طفال و٢٥ فلسطيني بالضفة خالل رمضان من بينهم ٢٠٠االحتالل اعتقل : تقرير .٣٩

تقريرها الـشهري، أن قـوات االحـتالل        في   مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان،       ذكرت :رام اهللا 
 مواطن فلسطيني أثناء االجتياح والتوغل لألراضي الفلسطينية، وكان من ضـمن            ٢٠٠اعتقلت أكثر من    

  . نساء٣ ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة و طفال٢٥ًالمختطفين ما يزيد عن 
  ٥/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
   صياد بنيران زوارق إسرائيلية جنوب غزةإصابة .٤٠

أصيب صياد أسماك فلسطيني بجراح أمس األحد، بعد استهدافه من قبـل زوارق             :  أشرف الهور  -غزة  
وصـفت حالتـه الطبيـة      د  ، وق حربية إسرائيلية خالل عمله قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة          

أكدت مصادر فلسطينية أن عدة قوارب صيد تعرضت إلطالق النار من قبـل البحريـة    فيما  .بالمتوسطة
  .اإلسرائيلية في بداية عملها مما أدى إلى تضرر عدد منها

  ٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   ألف عامل متوقفين عن العمل جراء حصار غزة١٤٠حلول لـ   يطالب بإيجادالخضري .٤١

طالب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفـروض علـى            :  اشرف الهور  -غزة  
 واألمم المتحدة بالتدخل إليجاد حلول واقعية       اإلغاثية نقابات العمال على مستوى العالم والمؤسسات        ،غزة

التكاتف في  "ل إلى   ودعا نقابات العما   .آلالف العمال العاطلين عن العمل في غزة جراء استمرار الحصار         
ما بينها لمساعدة العمال الفلسطينيين، إلى جانب العمل على رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد الحصار                

 ألف عامل في غزة خـسروا وظـائفهم بـسبب الحـصار             ١٤٠ أن    في هذا السياق،   وأكد ."االقتصادي
 المقاوالت وأعمال البنـاء،      من مصانع غزة وإغالق جميع شركات      ٩٧ توقف   إلى أدىاإلسرائيلي الذي   

  .وانعدام إمكانية العمل خارج القطاع بسبب إغالق المعابر
  ٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  لدعم االقتصاد الفلسطيني واالحتالل أبرز تحدياته في أريحامؤتمر .٤٢

ي  السلطة الفلسطينية ف الذي عقدته مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الثالثيعد :عاطف دغلس - أريحا 
 شخصية اقتصادية وسياسية ومسؤولين في السلطة، خطوة لتحسين االقتصاد ٤٠٠أريحا بحضور 

 وفي هذا الصدد .الفلسطيني وتوفير الدعم للقطاعات الخاصة المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل
  كمال حسونة أن الحكومة ستعمل على تشجيع القطاع الخاصفي حكومة فياض،االقتصاد  وزيرأوضح 

على االستثمار عبر تقديم التشريعات الالزمة لتسهيل عملهم، وفرض الشفافية، وتهيئة بيئة مناسبة 
 انتقد أستاذ االقتصاد بجامعة النجاح  في حين.لالستثمار بتوفير بنية تحتية من أجل شراكة للتنمية الشاملة

نها ال ترقى إلى مستوى بناء أ اعتبرالوطنية في نابلس الدكتور نافذ أبو بكر مثل هذه المؤتمرات، و
  .اقتصاد ذاتي وتنمية حقيقية ألن االقتصاد الفلسطيني خاضع لسيطرة إسرائيلية

 ٥/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  فيلم جديد يبرز الواقع المرير لحياة الفلسطينيين في الخليل .٤٣

 -روائـي " فـيلم    لأو انه   اإلسرائيليونالذي يقول منتجوه    ،  "التخرج"يجري في مدينة الخليل تصوير فيلم       
يتنـاول   و . الوحيدة بالضفة التي يعيش فيها مستوطنون يهود وسط الفلسطينيين         في تاريخ المدينة  " خيالي

" البـوريم " حفل تخرجها في ليلة عيـد        إلى تصل   أنتحاول  ،   عاما ٢٣الفيلم قصة فتاة فلسطينية عمرها      
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لمقابل يبدو الفلسطينيون في وسط المدينـة       في ا بينما  . اليهودي، حيث يقوم المستوطنون باالحتفال بالعيد     
، كسر  األصغر االحتفال بتخرجها، وتقرر مع شقيقها       إلىتصر على الوصول    إال أن الفتاة    . تحت الحصار 

 الخليل هي اكبر مدينـة فـي        أن إلىتجدر اإلشارة في هذا السياق،       .الحصار الذي فرضه المستوطنون   
سطيني، ويعيش بينهم عدة مئـات مـن المـستوطنين يقـوم             ألف فل  ١٦٠ يعيش فيها    إذالضفة الغربية،   

  .اإلسرائيليينبحمايتهم عدة مئات من الجنود 
  ٣/١٠/٢٠٠٠٨بي بي سي 

  
 طفلة فلسطينية تنال لقب أصغر كاتبة عربية وأصغر مقدمة برامج تلفزيونية .٤٤

قب أصغر كاتبة    على ل   عاماً، ١٣، التي تبلغ من العمر      حصلت الطفلة الفلسطينية ياسمين شمالوي    : عمان
على االنترنت ، الذي يضم نخبة مميـزة مـن األدبـاء            " الكلمة نغم "عربية، وذلك ضمن تصنيف ملتقى      

 حازت سابقا على لقب أصغر كاتبة فلسطينية،        هاتجدر اإلشارة إلى أن    فيما   .والشعراء واإلعالميين العرب  
 مقدمـة بـرامج تلفزيونيـة فـي         كما حصلت سابقا على لقب أصغر     . من قبل اتحاد الكتاب الفلسطينيين    

  .فلسطين
  ٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  العاهل األردني يعلن اجراءات لتخفيف األعباء االقتصادية .٤٥

افتتح العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني امس الدورة الثانية لمجلس األّمة موجهاً            :  نبيل غيشان  -عّمان  
ية والتحديات التي تواجه الحكومة خالل السنة المقبلة،        خطاباً شامالً ركز فيه على القضايا المحلية الرئيس       

كما أعلن مجموعة من االجراءات لتخفيف األعباء االقتصادية عن المـواطنين تـشمل زيـادة األجـور                 
  .وتحسين خدمات التأمين وتقديم تسهيالت للسكن

س للمّرة التاسـعة    وفي وقت الحق، أعاد مجلس النواب انتخاب المهندس عبدالهادي المجالي رئيسا للمجل           
 أصوات هم أعضاء المجلس النيابي، فيما حصل منافسه النائب          ١١٠ صوتا من أصل     ٧٩بحصوله على   

  . أوراق بيضاء ٧ صوتا، وغاب نائبان، ووجدت ٢٢محمد الكوز على 
وجدد العاهل االردني في خطاب العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس االمة الخـامس عـشر                 

 يضم مجلسي االعيان والنواب، موقف بالده المبدئي والثابت في التواصل مـع األشـقاء العـرب                 والذي
وتعميق العالقة معهم، والحرص على استثمار العالقات الدولية وتوظيفها لخدمة قضايا األمة االسـالمية              

  .سياسيةوالعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والحفاظ على مصالح األردن االقتصادية وال
لدعم األشقاء الفلسطينيين، في نضالهم الـوطني       "ودعا الى ضرورة إيجاد توافق وإجماع عربي مؤسسي         

وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني حتى ينتهي               
  ."االحتالل اإلسرائيلي وتقوم الدولة الفلسطينية المنشودة

على دعم الشعب العراقي والوقوف الى جانبه حتى يعود العراق الى مكانته الطبيعيـة فـي       وأكد حرصه   
وتعّهـد معاملـة حـسنة      . محيطه العربي واالسالمي، وينعم أهله باألمن واالستقرار والتقدم واالزدهار        

لعودة إلى  ورعايتهم كإخوة لنا يمّرون بظروف صعبة، إلى أن يتمكنوا من ا          "للرعايا العراقيين في االردن     
  ."وطنهم وأرضهم

وأكد العاهل االردني التزام الحكومة تنفيذ جملة من السياسات المحلية بالتعاون مع السلطتين التـشريعية               
والقضائية، وتقديم تقارير دورية للسلطة التشريعية توضح سير العمل في البرامج التي نفذتها، وإطـالع               

  .وعي على مستوى األداء واإلنجازالجميع على التطورات والمستجدات كمؤشر موض
وأشار الى أن اإلصالح االقتصادي واستكمال بناء اقتصاد وطني قوي سيبقى يتصدر األولويات الوطنية              
في المدى المتوسط، مشددا على التزام الحكومة تقديم الخدمات األساسية بأفضل المستويات للمـواطنين،              
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هم، والعمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية والتعليمية        والتدخل بالشكل الذي يلبي حاجاتهم وأولويات     
  .والبنية التحتية في العاصمة والريف والبادية والمخيمات، وضمان توزيع جغرافي عادل لعوائد التنمية

وجدد تكليف الحكومة تنفيذ منظومة لألمان االجتماعي تضمن وصول الدعم المالي إلـى مـن يحتاجـه                 
  . اقتصاديا، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشاملويستحقه لتمكينه وحمايته

وتعهد اتخاذ إجراءات لضبط مستويات التضخم لحماية المواطن من زيادة تكـاليف المعيـشة، وتفعيـل                
سياسات مصرفية تضمن سالمة األجهزة المصرفية وسمعتها وترتقي بوسـائل الرقابـة علـى حقـوق                

بمعدالت التضخم من خالل زيادة عالوة تحسين المعيـشة         كما تعهد ربط الرواتب     . المودعين والمتعاملين 
وأعلن تكليف الحكومة زيادة الرواتب     . حماية للعاملين والمتقاعدين، وترسيخا للعدالة على أساس الجدارة       

  .ابتداء من مطلع العام المقبل ورفع الحد األدنى لألجور
 على االردن العمل بسرعة للبحث عـن        وأكد ان االرتفاعات والتقلبات المتالحقة في أسعار النفط تفرض        

  .مصادر متجددة وبديلة للطاقة، واإلسراع في تنفيذ برنامج الطاقة النووية لألغراض السلمية
وأعاد العاهل االردني الحديث عن تطوير اإلدارة المحلية، مطالبا بإعادة دراسة توصيات لجنة األقـاليم،               

عيون الناس علـى الحقيقـة،      " االعالم الى أن تكون      ودعا وسائل . ووضع تشريع يستند لهذه التوصيات    
والتمسك بمبادئ المهنية والموضوعية للحفاظ على التوازن الضروري بين الحريات الصحافية والحقوق            

  ."الشخصية
واشاد العاهل االردني بالجيش واألجهزة األمنية، داعيا إياها الى المبادرة للقيام بدور تنموي محوري في               

 التي تعمل على تحصين االف األردنيين من البطالـة         "الشركة الوطنية للتشغيل  "لة من خالل    محاربة البطا 
  .عن طريق تدريبهم وتشغيلهم في مختلف المهن الفنية

  ٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  "دولة فلسطينية"بلورة هوية أردنية واضحة يتطلب : المعشر في تصريحات نادرة وجريئة .٤٦

البالط األردني األسبق الدكتور مروان المعشر اإلسرائيليين إذا تمكنوا         تحدى وزير   : بسام البدارين -عمان
ـ          وخاطب المعشر في نـدوة مهمـة       ' الخيار األردني 'من إيجاد أردني واحد يوافق على طرح ما يسمى ب

حظا سعيدا إن كنت سـتجد      'ومثيرة عقدها معهد واشنطن مؤخرا الجنرال اإلسرائيلي غيورا إيالند قائال           
واعتبر المعشر ان الخيار البديل لحـل الـدولتين لـيس            .'دا يوافق على طرح الخيار األردني     أردنيا واح 

  .الخيار األردني وإنما سيناريوهات سيئة على الجميع 
  ٦/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  نسب إليها من ادعاءات حول مخيم عين الحلوة  بهية الحريري تستنكر بشدة ما .٤٧

الساعات القليلة الماضية نحو مخيم عين الحلوة بشكل لم يـسبق لـه             تحولت االنظار خالل    : محمد صالح 
ورغم نفي ما صدر من كالم تردد ان الـوزيرة          . مثيل، بعد ان دقت من حوله طبول معركة بارد جديدة         

بهية الحريري قالته امام وفد القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل ايام، فان هذا الكـالم ظـل                  
وكان قد نسب للحريري انها دعت الى ضبط االنفعاالت والعـصبيات            . ه في المخيم والجوار   يتردد صدا 

وترافق ذلك مـع تقـارير      . "بضبط النفس وعدم االنجرار للصدام    "في المخيم ، ووجهت للوفد النصيحة       
ن وعلمت الـسفير ا    . صحافية تحدثت عن معلومات لدخول الجيش اللبناني الى مخيم البداوي في الشمال           

الوزيرة الحريري استنكرت بشدة ما نسب اليها واعربت عن استيائها واجرت اتصاالت عاجلـة شـملت                
اللواء مدحت وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وعددا من قادة المنظمة، وابدت نوعـا مـن                 

  .العتب الشديد لتوزيع مثل هذا الكالم على انه صادر عنها
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  . مة التحرير الفلسطينية ما نسب الى الوزيرة الحريريوفي وقت الحق نفت منظ  
  ٦/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  ال نقف مع طرف فلسطيني وال نفرض تصّورنا على أحد: مبارك .٤٨

دحض الرئيس حسني مبارك مزاعم انحياز مصر إلى وجهة نظر السلطة الفلسطينية في : غزة، القاهرة
 في القاهرة بعد غد، مؤكدا في حديث لصحيفة ما يخص الحوار، واستبق المحادثات المقرر أن تبدأ

 النتصار أكتوبر المجيد، إن مصر مستمرة في اإلعداد الستضافة ٣٥القوات المسلحة لمناسبة الذكرى الـ
ونحن ال نقف مع طرف على حساب الطرف اآلخر وإنما نقف على مسافة متساوية "الحوار الفلسطيني 

، مطالباً السلطة والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها "ى أحدمن الجميع، وال نفرض تصورا أو رأيا عل
هذا لن يتحقق إال بالحوار "التاريخية أمام شعبها بتوحيد الصف ونبذ الخالفات واالنقسامات والتشرذم و

منذ استيالء حماس على غزة العام "وعن معبر رفح، أوضح مبارك انه ". واستعادة الثقة المتبادلة
ومع ذلك "... إسرائيل"ياب لممثلي السلطة الفلسطينية ومراقبي االتحاد األوروبي، والماضي، هناك غ

  ".فمصر تفتح معبر رفح أمام الحاالت اإلنسانية والعالقين من المرضى والدارسين من وقت آلخر
  ٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  موسى يدافع عن دعوة البحرين إلنشاء كيان إقليمي جديد ويقترح دراستهعمرو  .٤٩

دافع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، عن دعوة البحرين :  أشرف الفقي-رة القاه
تلك "، وقال موسى "إسرائيل"إلنشاء كيان إقليمي جديد يضم في عضويته دول منطقة الشرق األوسط و

بير عن مثلها ، مشيرا إلى أن تركيا سبق أن بادرت بالتع"الفكرة أعمق من أن نتحدث عنها بصورة عابرة
 واقترح األمين العام للجامعة أن تتم دراسة المقترح البحريني بشكل جاد .في إطار عام دون تحديد

ومتعمق، وقال هناك مجموعة كبيرة من األحكام الواجب وضعها لقيام مثل هذا التجمع اإلقليمي الذي 
  . رانوتركيا وإي" إسرائيل"سيضم في عضويته الدول العربية الشرق أوسطية و

ومن بين األحكام التي يراها األمين العام للجامعة العربية التوصل التفاقيات سالم مع سوريا ولبنان 
  .وحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  ٦/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  نوفمبر٤الفلسطيني وتمهيدا للحوار في  بندا إلنهاء االنقسام ١٤مبادرة مصرية من  .٥٠

حصلت عكاظ على نسخة من المبادرة المصرية التي تضمنت :  أيمن جريس، تامر حامد دياب-القاهرة 
  : منها وهي١١ بندا وافقت حماس على ١٤
  . وقف كافة أشكال الحمالت التحريضية من إعالمية وغيرها •
  في وقت واحد وبإشراف لجنة عربيةإطالق سراح كافة المعتقلين من حماس وفتح  •
  .السماح بعودة المواطنين الذين غادروا قطاع غزة دون التعرض لهم •
  .إلغاء الحظر المفروض على عدد من الجمعيات والمؤسسات في الضفة وغزة •
االلتزام بتحديد وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، وفي هذا  •
سياق تحديدا يشار إلى البدء في إصالح وإعادة هيكلة منظمة التحرير مع انطالق الحوار على أن يتم ال

االنتهاء من ذلك خالل أربعة أشهر مع اعتماد مقاييس انتخابية عامة ومؤسسية واستطالعية لتحديد نسب 
  . التمثيل في مؤسسات المنظمة

  .ة عربية محايدةاالبقاء على عمل الشرطة برقابة مؤقتة من لجن •
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تقوم حركة حماس بإخالء وجودها وعناصرها من مؤسسات ومقرات السلطة في قطاع غزة السياسية  •
  . منها واألمنية وعودة هذه المواقع إلى السلطة الشرعية

  .تجميد عمل القوة التنفيذية القائمة والتابعة لحركة حماس •
انتخابات تشريعية ورئاسية قبل شهر مارس من العام تشكيل حكومة انتقالية مهمتها اإلعداد إلجراء  •

  القادم على أساس االلتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية
التزام الفصائل بالحل السياسي بعد التفاوض وفي حالة فشل هذا الخيار يجري التشاور واالتفاق على  •

  .اعتماد وانتهاج خيار آخر
ة بما يعني االلتزام ببرنامجها ويحق لألحزاب السياسية خارج الدعوة لالنخراط في مؤسسات السلط •

  .إطار السلطة معارضة ذلك سلميا
  :أما البنود التي رفضتها حماس وبعض الفصائل الفلسطينية فهي

أن يتولى فريق أمني عربي بقيادة مصرية اإلشراف على ترتيب وحل المسائل الخالفية المتعلقة  •
  .باألجهزة األمنية

  . قوة عربية بقيادة مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في حفظ األمن قوامها ثالثة آالف عنصرإرسال •
  .المطالبة بالتزام كافة الفصائل باالتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة والتزمت بها فتح •

  ٦/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
  
 ستة أسابيع إلنجاز المصالحة الفلسطينية: في القاهرة مصادر مطلعة .٥١

ذكرت مصادر مطلعة في القاهرة أن الفترة الممنوحة النجاز المصالحة في :  عبد القادر فارس- غزة 
 نوفمبر القادم، أي الى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في ١٥الساحة الفلسطينية تمتد حتى 

 تقودها القاهرة  وأضافت أنه في حال فشل االتصاالت والجهود التي.القاهرة في الرابع من الشهر ذاته
مع الفصائل الفلسطينية حتى هذا الموعد، فإن جهات عربية مؤثرة في المنطقة، ستدعم إعالن الرئيس 
محمود عباس تمديد فترة واليته لستة أشهر منعا من حدوث فراغ دستوري، بحيث تواصل اإلطراف 

ول إلى صيغة تنهي الصراع العربية وبعض الدول اإلسالمية خالل تلك الفترة، مساعيها وجهودها للوص
   .داخل الساحة الفلسطينية

المقدسية نقال عن تلك المصادر إن هذه الصيغة يجب أن تتضمن االتفاق على " المنار"وقالت صحيفة 
موعد لالنتخابات وطبيعة هوية الحكومة االنتقالية أو حكومة تسيير األعمال التي ستوكل إليها مهمة 

 كما .واإلبقاء على عمل المؤسسات الفلسطينية ومنع أي انهيار يمكن حدوثهالتحضير إلجراء االنتخابات 
ستتضمن هذه الصيغة المقترحة ترتيبا أمنيا، يمنع أي انهيار ألي تفاهمات أو ترتيبات أمنية يتم االتفاق 

   .عليها بين فتح وحماس في الساحة الفلسطينية كما حدث في مرات سابقة
رة حريصة على ضرورة العمل وبكل قوة إلنهاء هذا الوضع المتدهور وحسب هذه المصادر فإن القاه

في الساحة الفلسطينية خاصة وان استمراره أصبح يشكل خطرا على استقرار األوضاع في المنطقة، لكن 
المصادر استبعدت نجاح الجهود من اجل المصالحة، خاصة مع وجود أصوات وتيارات في المعسكرين 

 األمور على ما هي عليه، بل وأيضا، تعمل على تكريس وتعميق الفصل بين المتخاصمين تفضل إبقاء
الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعادت المصادر التأكيد بأن هناك اجماعا عربيا على ضرورة عدم حدوث 
فراغ في رئاسة السلطة، وهناك تأييد عربي لمواصلة الرئيس عباس لمهامه حتى موعد إجراء انتخابات 

  .يتفق عليها
  ٦/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
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   اتفاقيات في دبي لدعم الالجئين الفلسطينيين٣توقيع  .٥٢
التقى رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي عبدالكريم محمد العامري المفوض العام : دبي

كارين أبوزيد، أمس، بالمكتب اإلقليمي للهيئة بدبي، حيث تم توقيع ثالث اتفاقيات ) األونروا(لوكالة 
 ماليين درهم إماراتي، لتغطية مجاالت مختلفة منها خلق فرص ١٠ولتها الهيئة، وبلغت قيمتها حوالي م

 فلسطينياً من العاطلين عن العمل، وإعادة تأهيل المساكن في ثالثة ٢٢١٢عمل في قطاع غزة ل 
  .مجمعات لالجئين، وتطوير األعمال الزراعية الصغيرة لالجئين في جنوب لبنان

  ٦/١٠/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل
  
  كسر الحصارلقافلة متوجهة إلى الحدود الفلسطينية العدم اعتراض  مصر يناشد الخضيري .٥٣

ناشد رئيس نادي قضاة اإلسكندرية المستشار محمود الخضيري الحكومة :  رائد الفي- غزة، القاهرة 
ة ظهر اليوم متوجهة إلى المصرية عدم اعتراض طريق قافلة لإلغاثة من المقرر لها أن تنطلق من القاهر

قررنا أن يكون السادس من أكتوبر موعد تحرك المسيرة "الحدود الفلسطينية بهدف كسر الحصار، وقال، 
  ".مصر في غمرة احتفاالتها بنصر أكتوبر ال تنسى فلسطين"في رسالة تقول إن 

  ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 م الشعب الفلسطيني على كافة الصعدؤكد حرص تونس على دع يالسفير التونسي الحباسي .٥٤

أعرب السفير التونسي لدى السلطة الوطنية احمد الحباسي عن تفاجئه بما شاهده :  فتحي براهمة- حوار 
 .في استاد أريحا من صورة رياضية تعكس إصرار وتحدي الفلسطينيين للصعوبات والحواجز والمعوقات

بر في إطار مباريات الدوري التصنيفي العام، ان وأضاف خالل متابعتة لقاء مركز عسكر وجبل المك
 األمسية تعكس احتراما متبادال بين الالعبين والجمهور، وتؤكد على ان ثقافة هالجو الرياضي وهذ

الرياضيين الفلسطينيين ثقافة وطنية ملتزمة، مؤكدا حرص القيادة التونسية والرئيس زين العابدين بن 
طيني على كافة الصعد، وان الشعب الفلسطيني وقضيته في وجدان علي شخصيا على دعم الشعب الفلس

وأشاد الحباسي بالعالقات الوطيدة بين القيادتين والشعبين  .وعقل الرئيس والقيادة والشعب التونسي
الفلسطيني والتونسي، وان القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للرئيس بن علي وتقف على رأس 

التوانسة على استعداد الستقبال الفرق واألندية الفلسطينية وفي جميع المجاالت اهتماماته وان األشقاء 
 .التي تهم الشعبين

  ٦/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  كوشنير يخشى من تراجع االهتمام بعملية السالم في حال تفاقم مشاكل المنطقة  .٥٥

زير الخارجيـة الفرنـسي   وأن : رندة تقي الدين عن مراسلتها من باريس      ٦/١٠/٢٠٠٨الحيـاة   ذكرت  
برنار كوشنير تخوف امس في مؤتمر صحافي عقده في القدس في ختام زيارة لألراضـي الفلـسطينية                 

 االسرائيلي الى صف ثـانوي اذا تفاقمـت      -واسرائيل من خطر تراجع االهتمام بحل الصراع الفلسطيني       
 اسرائيلي قبل   -سالم سوري   مشاكل الشرق االوسط، خصوصا مشكلة ايران، وايضا اذا تم التوصل الى            

 االسرائيلي هو االساس، وضـروري جـدا   -حل الصراع الفلسطيني   "وقال ان   . حل الصراع الفلسطيني  
نحن ال نوافـق علـى      ": واضاف. "انشاء دولة فلسطينية، وخطر القاء هذه المسألة الى صف ثانوي وارد          

ة في دفع االمور باتجاه تحريك مسيرة       ذلك الن مثل هذا االمر مسيء جدا، وانا جئت ألرى سبل المساهم           
   ."السالم

وعن لقائه باراك امس وهل تناول معه تهديدات جنرال اسرائيلي بهجوم على لبنان لالنتقام مـن حـزب                  
وقال مصدر فرنسي مـشارك فـي الزيـارة ان االتحـاد             .اهللا، قال انه لم يسمع منه مثل هذه التهديدات        
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 كي تقدم بسرعة الى االدارة االميركية الجديـدة، علـى أال يطـول              االوروبي يريد اإلعداد لهذه الورقة    
وأكـد   .االنتظار وال يتأخر التحرك األميركي والمجموعة الرباعية التي تضم أوروبا لدفع عملية السالم            

أكثر من مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع لـ الحياة ان فرنسا قلقة من التوصل الى اتفـاق سـالم بـين                    
وأعرب مصدر عن قلقه من     .  االسرائيلي لتدفع ثمنه المنطقة    -ترك المسار الفلسطيني    اسرائيل وسورية و  

تفكير اليمين االسرائيلي بأنه إذا وصلت اسرائيل الى اتفاق أمني مع سورية يضمن ضـبط األمـن مـن                   
ي خالل منع حزب اهللا من القيام بعمليات ضد اسرائيل، فال استعجال عندئذ للتقدم على المسار الفلـسطين                

الذي رغم كل ما يقال، يعاني من جمود خصوصاً ان األوضاع السياسية االسرائيلية مـا زالـت غيـر                   
وأكد كوشنير انه يعـرف      .مستقرة، والمصالحة الفلسطينية الداخلية لم تصل بعد الى نتيجة على يد مصر           

ة السالم، فهي تريـد     انا لست خائفا ان تتخلى عن مسير      : ليفني، وأنها لن تتخلى عن مسيرة السالم، وقال       
   ".اسرائيل"السالم، وستكون هناك مرحلة صعبة قبل االستقرار السياسي في 

وزير الخارجية الفرنسي لم ينف قيام فرنسا باتصاالت شبه          أن   ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
سـمي  رسميا نحن ال نقيم أي عالقات مع حماس، ولكن بشكل شـبه ر            "رسمية مع حركة حماس، وقال      

  ".هناك منظمات دولية تدخل قطاع غزة وخصوصا منظمات غير حكومية تمدنا بمعلومات
  
  
  "إسرائيل"ـ يتعهد بمواصلة تقديم المساعدات لأوباما .٥٦

تعهد المرشح الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية األمريكية السيناتور باراك أوبامـا بعـدم قطـع              : أ ب د
وقالت متحدثة باسم أوبامـا      .حال انتخابه رئيسا للواليات المتحدة    في  " إسرائيل"المساعدات الخارجية عن    

إن أوباما سيحترم االتفاقـات المبرمـة الخاصـة         " اإلسرائيلية"االقتصادية  " جلوبس"في تصريح لصحيفة    
 مليار دوالر   ٣٠إلى  " إسرائيل"ـبزيادة المساعدات ل  "بالمساعدات الخارجية وعلى هذا االساس فإنه ملتزم        

  ".  سنوات١٠ على مدار
  ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   النووية ستتحرك قبل أن تمتلك إيران القنبلة"إسرائيل":  بعد إرباك صحفيكوشنير .٥٧

ـ  : باريس ، وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في ورطة امس بعدما نقل عنـه             "هـ"وضع حرف ال
والحـرف  . "تـضرب "فيما كان كوشنير يقصد ، "انه يمكن السرائيل أن تأكل ايران إذا أرادت"خطأ قوله  

.  باللغـة االنجليزيـة    "اتش"الذي سقط أو صعب على كوشنير نطقه بطريقة واضحة هو حرف الهاء او              
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا موجزا في وقت الحق، أمس، قالت فيه ان كوشنير كان يقصد                

وأعرب كوشنير عن اعتقـاده بـأن        .ة وليس االلتهام   أي تنفيذ ضربة وقائية مسبق     "ستضربونهم"أن يقول   
 .اسرائيل ستتحرك قبل ان تمتلك ايران قنبلة نووية

  ٦/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  فيلم وثائقي عن جرائم اإلبادة الصهيونية.. النكبة : اليابان .٥٨

يان الصهيوني عام يظهِر الفيلم الوثائقي الجديد النكبة للمخرج الياباني هريوئتشي هيروكاوا أن قيام الك
 . ألف فلسطيني من بلدهم األصلي٧٠٠ قرية فلسطينية، وترحيل أكثر من ٢٤٠م تم عبر تدمير ١٩٤٨

ونقلت قناة الجزيرة الفضائية القطرية عن المخرج والمصور الياباني تأكيده أنه أراد أن يقدم للجمهور ما 
بالفلسطينيين، موضحاً أنه جمع تلك األدلة عبر وصفها باألدلة المهمة علي الظلم التاريخي الذي لحق 

   .أكثر من أربعين عاماً من العمل الميداني في الشرق األوسط
  ٦/١٠/٢٠٠٨الراية القطرية 
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   على الهواتف واالنترنت من أجل التجسسإسترليني مليار جنيه ١٢ اعتماد تعتزمبريطانيا  .٥٩

 لبناء قاعدة بيانـات مـن       إسترليني مليار جنيه    ١٢ تعتزم الحكومة البريطانية اعتماد    : عمر حنين  -لندن  
أجل التجسس ورصد وتخزين كل مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة، أو الكترونية، لكل شخص فـي                 

سيتم وضع المئات من األجهزة السرية الخاصة بمراقبة المشتركين في شـبكتي الهواتـف           حيث   .المملكة
 ماليين مشترك في شبكة االنترنت التي       ٥هناك حوالي   علماً أن   . رنتالنقالة والمواقع الخاصة بشبكة االنت    

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعـد،              و .وحدها" تي.بي"ـالشركة  تديرها  
  .لكن المصادر المطلعة أوضحت أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على هذا البرنامج

  ٦/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  فلسطين أسيرة الرواتب .٦٠
  عبد الستار قاسم

ال يستطيع المرء أن يتمرد على الصحن الذي يأكل منه إال إذا عمل مسبقا على إيجاد صحن بديل، وليس                   
وإذا كان  . من المتوقع أن يتحدى إرادة صاحب الصحن ما لم يكن قد اطمأن إلى لقمة خبزه وخبز أطفاله                

عن تبريرات لكسله فإنه سيبقى متمسكا بصاحب الصحن حتى لو كـان            لهذا المرء أن يبقى كسوال باحثا       
وهل للعدو أن ّيطعم عدوه؟ نعم، إذا كان الخبز سيجعل من العدو أداة طيعة، ويقضي على قيمـه                  . عدوه

  .الوطنية والدينية ومشاعر العز والكرامة، ويهدم روح التحدي لديه ويكرس الهزيمة ويجّملها
كان األمر خطيرا جدا ألنه وضع لقمـة خبـز الـشعب            . عند والدة اتفاق أوسلو   هذا ما تم التحذير منه      

. الفلسطيني، ولو جزئيا، بيد إسرائيل وأمريكا مما يعني أن منحنى إرادة الشعب الفلسطيني سيبدأ بالنزول              
  :ليومع تطبيق االتفاقيات، وتشكّل مؤسسة الدول المانحة، أخذت المعادلة المالية تتضح، وهي اآلن كالتا

  المال بيد الدول المانحة رسميا؛
  أمريكا وإسرائيل هما اللتان تقرران بصورة عامة متى يتم صرف هذا المال للسلطة الفلسطينية وكيف؛

من أمريكا، والباقي   % ٧من أوروبا؛ حوالي    % ٣٠من هذا المال يأتي من العرب، حوالي        % ٥٤حوالي  
  من دول أخرى مثل اليابان؛

   يتم اقتطاعه من قبل الدول المانحة كنفقات إدارية؛من المال% ٣٠حوالي 
تتوقـف  . إذا قررت أمريكا وإسرائيل وقف تدفق األموال فإن مؤسـسات الـسلطة الفلـسطينية تتعطـل      

  .الرواتب، وتصبح مؤسسات السلطة غير قادرة على تسيير العمل اليومي
بالتعاون مـع الـسلطة الفلـسطينية       من أجل تربيط الشعب الفلسطيني تماما، تم اتخاذ خطوتين هامتين و          

  :مباشرة وهما
وكـان النـصيب   .   زيادة عدد الموظفين الحكوميين بصورة هائلة حتى لو لم يكن للتوظيف ضرورة           -١

األكبر من الوظائف لألجهزة األمنية التي من المطلوب منها وفـق االتفاقيـات أن تـدافع عـن األمـن                    
  اإلسرائيلي في مواجهة اإلرهاب الفلسطيني؛

  تدمير مرافق اإلنتاج الفلسطيني وذلك بتشجيع االستيراد الخارجي الذي قضى على جزء كبير مـن                 -٢
الصناعة المحلية وألقى بآالف العمال في الشارع؛ وبضرب الفالح الفلسطيني الذي تزداد أعباؤه الماديـة               

  سنة بعد سنة والتي تشعره بأن األرض عبارة عن عبء وليس مصدر رزق؛
لدول المانحة كانت تهدف إلى زيادة اعتماد الفلسطينيين على المعونات، وذلك علـى حـساب        واضح أن ا  

  اإلنتاج؛
   موظف حكومي؛١٧٠٠٠٠اآلن، هناك حوالي 
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مـن مجمـل    % ٤٥حوالي نصف هؤالء الموظفين أفراد في األجهزة األمنية، وهم يتقاضـون حـوالي              
  الرواتب؛

  
حـوالي  . كة فتح أو مناصرون لها أو منـافقون لهـا         من الموظفين هم إما أعضاء في حر      % ٨١حوالي  

. من أفراد األجهزة األمنية من حركة فتح، وأغلب الموظفين الحكوميين أيضا هم من حركة فـتح               % ٩٧
  .التنوع الفصائلي، والبعد الجماهيري ظاهران إجماال في وزارتي التربية والتعليم والصحة

نحة لكي تتحكم إسرائيل في النهاية بلقمـة خبـز الـشعب            الخالصة أن العرب يدفعون أمواال للدول الما      
الفلسطيني من خالل رواتب تذهب أغلبها ألجهزة تقول االتفاقيات عنها إنهـا مـسؤولة عـن مكافحـة                  

برزت هـذه النتيجـة     . أي أن العرب يدفعون أمواال من أجل أن يقف الفلسطينيون ضد أنفسهم           . اإلرهاب
  :الماحقة عندما قال أبو مازن

  ز أهم من الديمقراطية في إشارة له إلى عدم االلتزام بشروط ما يسمى بالرباعية؛الخب
وعندما قال رئيس الوزراء بأن الشعب لن يحصل على رواتب بدونه، وهو يعني بالضبط أنه يلتزم بمـا                  

  يريد المتحكمون باألموال، فيستمرون في دفع الرواتب؛
الراتب هـو دينـي     : "؛ وعندما قال موظف   " من يدفع الراتب   أنا مع : "وعندما قال أحد المناضلين السابقين    

؛ وعنـدما ذكـر   "أنا سأقاتل كل من يعارض السياسات التي تأتي إلينا بالمال      : "، وعندما قال آخر   "ووطني
إذا كانت الدولة الفلسطينية ستأتي إلينا بالفقر،       : "؛ وقال رابع  "أنا أفضل االحتالل على قطع الراتب     : "ثالث

ال : "؛ وقـال سـادس    " شيكل ٦٠٠٠اهللا يديم االحتالل من أجل أن تدوم ال         : "؛ وقال خامس  "دهافأنا ال أري  
  ".مقاومة االحتالل جريمة ألنها تُفقر الناس: "؛ وقال سابع"ضمير لدي ألن ضميري مرهون بالراتب

  التنمية االقتصادية
سية بالراتب، أطلقـت الـسلطة      نظرا للتعليقات العديدة حول جريمة ربط الشعب الفلسطيني وإرادته السيا         

الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس ورئيس وزرائها سالم فياض الوعود بإحداث التنمية االقتـصادية   
الالزمة من أجل االعتماد على الذات، وإلى درجة عقد مؤتمر في مدينة بيت لحم لرجال األعمـال مـن                   

وسبق أن وعدت الـدول المانحـة بإقامـة         . الناسأجل إطالق حملة إقامة المشاريع االقتصادية وتشغيل        
مصانع من أجل تشغيل الفلسطينيين العاطلين عن العمل، فأقامت مشاريع صناعية إسرائيلية على الجهـة               

 في منطقة طولكرم على وجه الخصوص، وبقي الفلسطينيون تحت          ٤٩/الغربية من خط وقف إطالق النار     
  .رحمة تصاريح العمل اإلسرائيلية

ي منذ اليوم األول لتوقيع اتفاق أوسلو، ووعد منظمة التحرير الفلسطينية بتحويل الـضفة وغـزة       كان رأي 
إلى سنغافورة أو هونغ كونغ بأن الضفة وغزة لن تشهدا تنمية اقتصادية حقيقية ألن التنمية تعني تحريـر             

كـان  . أمريكيـة -اإلرادة السياسية للشعب الفلسطيني، األمر الذي يتعارض تماما مع السياسة الـصهيو           
 أن إسرائيل وأمريكا تعمالن على وضع لقمة الخبز الفلسطينية تحت سـيطرتهما             ١٩٦٧واضحا منذ عام    

حتى ال يتمكن الفلسطيني من القيام بمقاومة حقيقية فعالة، ولم يكن من الممكن تغيير هذه السياسة بعد أن                  
ن السذاجة أن يظن أحـد أن إسـرائيل         إنه م . وضعت القيادة الفلسطينية نفسها والشعب في قفص أوسلو       

  .وأمريكا ستسمحان بتنمية اقتصادية تمكن الشعب الفلسطيني من األكل من عرق جبينه
التنمية التي ركزت عليها الدول الغربية هي تنمية الخدمات وعلى رأسها الهواتف األرضـية والخلويـة،                

  :قافية، واألسباب وراء ذلك التاليوإقامة جمعيات غير حكومية تعني بقضايا سياسية واجتماعية وث
  إرضاء بعض رجال األعمال الفلسطينيين المتحمسين التفاق أوسلو وما تبعه، والـذين يـرون فـي           -١

  الغرب المنقذ األعظم والمثل األعلى؛
  زيادة الضغط المادي على الناس المترتب على استفادتهم من الخدمات الجديدة والتي تعني المزيـد                 -٢

لقد تمددت الخدمات بصورة أسرع بكثير من اإلنتاج، وأهل االقتـصاد يعرفـون             . ت والفواتير من النفقا 



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ١٢١٨:         العدد         ٦/١٠/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

بل يبدو أن اإلنتاج تقلص في الوقت الذي اتسعت فيه الخـدمات ممـا              . المخاطر المترتبة على هذا األمر    
  يعني أن الناس سيلجأون إلى التسول لتغطية العجز؛

لناس من خالل برامج سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة من أجل            التأثير الثقافي واالجتماعي على ا      -٣
تغيير المفاهيم لدى الشعب الفلسطيني وصناعة مناخ تربوي جديد يقبل فيه النـاس إسـرائيل ويطبعـون                 

  .العالقات معها، ويتهاونون في حقوقهم الوطنية
ا إلعـادة المـصانع والمعامـل       كان هناك جدية في إحداث تنمية ألقامت السلطة الفلسطينية برنامج         ) لو(

نحن ال نريد مصانع حديد وصـلب، وإنمـا نريـد        . السابقة إلى العمل، وألنعشت الفالح وأحيت األرض      
عودة الحياة إلى ورش األحذية في الخليل، وزراعة البطيخ في مرج ابن عامر، ومصانع النسيج في بيت                 

باتفاقية باريس االقتـصادية التـي وضـعت        والمشكلة أن السلطة لن تجرؤ على ذلك ألنها ستخل          . جاال
  .الشعب الفلسطيني تحت احتالل اقتصادي غربي عالوة على االحتالل اإلسرائيلي

  األموال العربية
هل من الممكن أن تكفينا األموال العربية التي تُدفع للدول المانحة فيما لو أتتنا مباشرة مـن                 : السؤال هو 

لكن هل لدى العرب الجرأة أن يتمردوا       .  يقم بعضنا بسرقتها واختالسها    العرب؟ نعم ستكفينا بالتأكيد إذا لم     
  .على الدول الغربية؟ ال، ليس لديهم الجرأة بتاتا ألن إرادتهم السياسية أيضا ملغية لصالح الدول الغربية

  الحوار الفلسطيني
تطبيق أي اتفاق بين    فقط يمكن   . الحوار الفلسطيني محمود وضروري، لكنه لن يؤدي إلى اتفاق يتم تنفيذه          

ومـا دامـت    . الفصائل الفلسطينية إذا تخلى الشعب الفلسطيني عن األموال التي تأتي من الدول المانحة            
الدول المانحة ترفض صرف الراتب إذا تم توافق بين السلطة الفلسطينية ومن يسمون باإلرهابيين، فـإن                

نيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج عملية ملموسـة         حوار الفلسطي . الحوار محكوم عليه سلفا بالجمود أو الفشل      
  .على األرض إذا حرر الفلسطينيون أنفسهم من نير االحتالل المالي

  اختفاء الراتب
لن تستمر الدول الغربية بجمع األموال وتقديمها للفلسطينيين، وفي يوم ما، وهو ليس بالبعيـد، سـتتوقف               

أموال أهـل الغـرب   . م مصالح الدول المتحكمة بهاحنفية المال، وسيتم تحويلها نحو نشاطات أخرى تخد 
والتي هي في الغالب أموال عربية ستتوقف عندما يكون الشعب الفلسطيني قد دفع الثمن والمتمثل بنـزع                 

سياساتهم منذ مـسيرة مدريـد      . الشعب عن قضيته تماما وإحداث جفاء عاطفي حاد بين اإلنسان والوطن          
 نجحوا بشكل كبير لدى قطاعات واسعة مـن الـشعب الفلـسطيني،             حتى اآلن منصبة بهذا االتجاه، وقد     

  .وحولوا القضية الفلسطينية إلى مجرد راتب آخر الشهر، وبتعاون فلسطينيين
نجحت إسرائيل وأمريكا بتغيير الكثير من المفاهيم على الساحة الفلسطينية، وحولتا جـزءا كبيـرا مـن                 

حال االقتصادي، وهما تسيران بنوع من النجاح في تدمير         اهتمامات الناس نحو القضايا المادية وضيق ال      
  .الشعب أخالقيا واجتماعيا بهدف التمزيق وإحالل الصراعات الداخلية محل الصراع ضد االحتالل

عندما ترى الدولتان أن الشعب قد استكان وتحول إلى مجرد أفراد يبحثون عن لقمة الخبز بغض النظـر                  
عندها سيجد الشعب نفسه بال مـال وبـال   . ق وطنية، سيختفي الراتبعما يدفعونه من عز وكرامة وحقو    

الدول الغربية ال تقدم المال شفقة أو رحمة، وإنما من أجل الحصول على نتائج تتمثـل                . قضية فلسطينية 
  .في غياب الشعب عن المسرح

درات واألفكار من   لقد تم طرح الكثير من المبا     . والعاقل من اتقى شر المستقبل حتى لو كان العالج قاسيا         
 .بأجل تجنب اللعنة، لكن الفصائل الفلسطينية ال تستجي

  ٥/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  تعريب االنقسام الفلسطيني .٦١
 نقوال ناصر 
عندما تصطدم شرعيتان عربية وفلسطينية او تتجهان نحو الصدام يكون القرار في الجانبين خاطئ خطا               

مستفيد " عامل خارجي "تيجة كارثية حتما وال يمكن في هذه الحالة اال البحث عن            فادحا بالتاكيد وتكون الن   
من ضرب الشرعيتين ببعضهما ، وقد توالت مؤخرا مؤشرات الى احتمال حدوث صدام كهـذا نتيجـة                 

المتفاقمة الناجمة عنه التي فتحت ثغرة واسعة للتدخل الخارجي فـي           " الشرعية"االنقسام الفلسطيني وازمة    
 الفلسطيني الداخلي ، وهو تدخل يسعى بصورة واضحة الى تعريب االنقسام الفلـسطيني بعـد ان                 الشان

االسـرائيليين واالميركـان    " شركاء الـسالم  "فشل التدويل في حسمه بعد االنحياز السافر غير البريء ل         
  .واالوروبيين الحد طرفيه

العربـي علـى    " الغضب"بير علنا عن    لقد امتلك امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى حرية التع          
 لمجلـس   ١٣٠استمرار االنقسام الفلسطيني بلغة دبلوماسية مدروسة تستهدف بعث رسالة من الدورة ال             

الجامعة التي انعقدت على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة مؤخرا ، لكن غضبه ال يقارن بالغـضب                 
طنية من عجز الموقف العربي الرسمي عن االرتفـاع         الفلسطيني المكظوم المتراكم نتيجة خيبة االمل الو      

الى مستوى الحد االدنى من التضامن الالزم مع استمرار رهان النضال الوطني الفلسطيني علـى هـذا                 
الموقف ، وهو موقف لم يعجز بالرغم من ذلك عن استمراره في اشتراط االلتزام الفلسطيني بالـشرعية                 

اب المرجعيات الوطنية للـشرعية الفلـسطينية ، ليـضاف هـذا            العربية كمرجعية لقراره ولو على حس     
االشتراط قيدا جديدا الى قيود االحتالل العسكري والحصار السياسي واالقتصادي التي تكبل صانع القرار              
الفلسطيني فتحرمه من أي حرية للتنفيس عن غضبه علنا ناهيك عن بعث اية رسائل علنية الى صـانعي                  

عجزت شرعيتهم او شرعياتهم عن فـك الحـصار المـضروب علـى اشـقائهم               القرار العرب ، الذين     
  .الفلسطينيين منذ اربعين عاما ونيف ، ناهيك عن انهاء االحتالل الذي يفرض هذا الحصار

تاريخيا كان الطرف الفلسطيني هو االضعف في معادلة الشد والجذب ، والتكامل والتعارض ، واالندماج               
لعربية والوطنية ، وقاد الفشل القومي في ردف النضال الوطني الفلـسطيني            واالنفصال بين الشرعيتين ا   
بدال منـه ،  " القرار الوطني المستقل"ورفع شعار " الوحدة هي طريق العودة"هذا النضال الى اسقط شعار  

نية لكن اذا كان الشعار االول قاد الى طغيان الشرعية العربية على الشرعية الوطنية حد الغاء االولى للثا                
 فان الشعار الثـاني     ١٩٦٧عام  " نكسة" ثم الى    ١٩٤٨عام  " نكبة"كما قاد هذا التداخل بين الشرعيتين الى        

لم يكن حصاده افضل للنضال الوطني في مواجهة االحتالل كما عجز عن الغاء الشرعية العربية مثلمـا                 
لنضال من قواعد حيوية له     سبق لها ان الغت شرعيته وكانت نتائجه السياسية ماساوية حيث حرمت هذا ا            

 ، دون اغفال العوامـل  ١٩٩١ وفي الكويت عام ١٩٧٥ وفي لبنان عام ١٩٧٠كما حدث في االردن عام   
 االسرائيلية بخاصة ، التي كانت اقوى كثيرا من العامل الذاتي           –الخارجية الدولية واالقليمية ، االميركية      

  .الفلسطيني في كل ذلك
" الـدول "عية عربية واحدة فيه تعسف كبير حد مغالطة واقع ان جامعة            صحيح ان الحديث عن وجود شر     

العربية تتعدد فيها الشرعيات بعدد انظمة التجزئة االعضاء فيها ، لكن الصحيح ايضا ان في الحديث عن                 
الممثـل الـشرعي    "وال بد هنا من التذكير بـان        . شرعية فلسطينية واحدة قدر مماثل من مغالطة الواقع         

قد ولد من رحم الشرعية العربية ، اذ ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية الـى              " شعب الفلسطيني الوحيد لل 
.  ، وبالتالي فانها جزء ال يتجزا من الشرعية العربية           ١٩٦٤الوجود بقرار من مؤسسة القمة العربية عام        

اجم عن والدة حركة    ان االجيال الجديدة من عرب فلسطين ممن يراقبون بهلع االنقسام الوطني الحالي الن            
حماس وغيرها خارج اطار المنظمة بحاجة الى جيل ابائهم ليرووا لهم كيف ولدت حركـة فـتح ايـضا                   

 الى تسلمها لقيادتها طوال اربعة عقود تالية مـن          ١٩٦٧خارج اطارها قبل ان تقود الهزيمة العربية عام         
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االزدواجية في الشرعية   " تلك"عرب ب الزمن ، وربما يجدر في هذا السياق ايضا تذكير صانعي القرار ال           
  .الفلسطينية لكي ال يتسرعوا في الغضب على ازدواجيتها الراهنة حد التورط باالنحياز الى احد طرفيها

لقد كانت الشرعية العربية دائما دون اسنان ، ولم يعرف عنها انها استخدمت اسنانها العسكرية فـي أي                  
وات القليلة الماضية استنكفت جامعـة الـدول العربيـة عـن            قضية عربية كانت بحاجة لها ، وفي السن       

الى العراق ولبنان والصومال والسودان ، وبما       " قوات حفظ سالم عربية   "االستجابة الى مطالبات بارسال     
تحت مظلة الواليـات المتحـدة      " قرار قمة عربية  "ان االستثناء الوحيد االهم كان اشراك قوات عربية ب        

يت فان المظلة االميركية المفتوحة حاليا فوق سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية تنـذر   وقيادتها في حرب الكو   
بتكرار تجربة تكشير الشرعية العربية عن اسنان عسكرية ما زالـت لهـا بعـد ان خلـع االحـتالالن                    

  .االسرائيلي واالميركي لفلسطين والعراق معظم اضراسها وانيابها
 الماضي اصدرت االمانة العامـة للجامعـة بيانـا          ٢٠٠٧ من عام    نوفمبر/ في الثالث من تشرين الثاني      
 انـشاءه   ٢٠٠٦الذي اقرت قمة الخرطوم عـام       " مجلس السلم واالمن العربي   "اعتبر انعقاد اول اجتماع ل    

نحو تمكين الجامعة العربية الول مرة منذ تأسيسها من التحرك المؤثر لتسوية النزاعـات              " خطوة متقدمة "
نشوبها عبر اربع اليات اساسية تشمل نظاما لالنذار المبكر وهيئة حكماء وقوات حفظ             بل والحيلولة دون    

سالم وبعثات مراقبين عسكريين ومدنيين موضحا ان انشاء قوات حفظ سالم عربيـة سـتمكن النظـام                 
فهل اصبح المجلس بعـد     . العربي والعمل الجماعي العربي من التعامل الحاسم مع االزمات والنزاعات           

   جاهزا لخوض اول تجربة له ؟عامين
مجلس السلم واالمن   "اذ يبدو االن ان بعض دول الجامعة تجد في االنقسام الفلسطيني الراهن فرصة لدفع               

لخوض اول تجربة عملية له في قطاع غزة دعما لشرعية الرئاسة ومنظمة التحرير الفلـسطينية               " العربي
ة في اطار مؤسسات سلطة الحكم الذاتي المنبثقـة         العضو في الجامعة ضد شرعية فلسطينية اخرى منتخب       

عن المنظمة لكنها ليست عضوا في منظمة التحرير ، وستكون هذه التجربة ان حـدثت تطـورا نوعيـا                   
في الشان  " العلني"محفوفا بالمخاطر ، اوال النه يعتبر خروجا على تقليد عربي عليه اجماع بعدم التدخل               

الى أي تدخل كهذا الجهزة المخابرات وعملياتها السرية ، وثانيا الن           الفلسطيني الداخلي وترك أي جنوح      
أي انعطافة عربية كهذه تهدد بدورها بالخروج على تقليد فلسطيني عليه اجماع ايضا خصوصا من قطبي                
االنقسام الحالي بعدم التدخل في الشان العربي الداخلي ، وثالثا الن أي انحيـاز عربـي الحـد طرفـي                    

ود تلقائيا الى انحياز عربي اخر للطرف الفلسطيني االخر السباب معروفة غنية عن البيان ،               االنقسام سيق 
مما يقود رايعا الى توفير اسباب موضوعية لتدخل      عوامل اقليمية غير عربية ، كالعامل االيراني ،                     

افر المباشر او يحد    التي كان االجماع العربي والفلسطيني على عدم التدخل المتبادل يحول دون تدخله الس            
منه في االقل ، مما يعني خامسا كذلك نجاحا لمن دولوا االنقسام الفلسطيني في تعريـب هـذا االنقـسام                    
بتوريط العرب فيه ، ومما يعني سادسا ان المسرح يكون بذلك قد اعد الول مواجهة في القرن الحـادي                   

ن نتائجها بالتاكيـد اقـل ماسـاوية مـن          لن تكو " شرعية فلسطينية "وبين  " شرعية عربية "والعشرين بين   
المواجهات المماثلة في القرن الماضي وسيكون االحتالالن االسرائيلي واالميركي المستفيدان الوحيـدان            

عرب او فلسطينيين اال فـي      " مجلس حكماء "منها ، وال يتصور ان يكون أي تطور كهذا قرارا يتخذه أي             
  .كماء بيدهمحالة واحدة ال يكون فيها قرار هؤالء الح

اللذين عبر عنهما بيان وزراء الخارجية العرب الـصادر عـن دورة            " عقوبات"والتهديد ب " الغضب"ان  
 يمكن تفسيره كاداة للضغط على طرفي االنقسام الفلسطيني لتسهيل المصالحة ، لكـن              ١٣٠االجتماع الـ   

ما قـال انهـم يدرسـون     االمين العام عمرو موسى لم يترك مجاال لالقتصار على هـذا التفـسير عنـد              
اإلجراءات التي سوف تُـتخذ إزاء الفوضى الفلسطينية القائمة ، وكلها في إطار مشاورات مغلقـة فـي                 "

  .داخل النظام العربي اآلن
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ولم يكن هذا الغضب المصحوب بالتهديد هو المؤشر الوحيد الى صدام محتمل بـين شـرعيتين عربيـة                
لذي حظي ببعض الموافقات العربية بارسال قوات عربيـة الـى           وفلسطينية ، اذ ان االقتراح المصري ا      

قطاع غزة مؤشر ثاني ، ومطالبة الشرعية الرئاسية الفلسطينية بذلك مؤشر ثالث ، ومطالبة هذه الشرعية                
نفسها قبل ذلك بقوات دولية ترسل الى القطاع مؤشر رابع ، وموافقة دولة االحتالل االسرائيلي بعد طول                 

" العربي"لالقتراحين  " المظلة االميركية "قوات دولية الى القطاع مؤشر خامس ، وتاييد         معارضة الرسال   
 . مؤشر سادس " الدولي"و

اما المؤشر السابع االحدث فكان ما حرصت وسائل االعالم االسرائيلية المعروفة بخـضوعها للرقيـب               
النهاء سـيطرة   " خيار اخير " ك العسكري على ترويجه في االيام االخيرة عن استعداد سلطة الحكم الذاتي          

كما قال رئيس اركان قوى االمن الوطني الفلـسطينية بالـضفة الغربيـة            " بالقوة"حماس على قطاع غزة     
لصحيفة هارتس يوم االحد قبل الماضي ، موضحا ان عملية عسكرية كهذه            ) ابو الفتح (اللواء دياب العلي    

ابو الفتح قال ان اسرائيل لم تستشر  بعد حـول           تقتضي التنسيق مع اسرائيل واالردن ومصر ، ومع ان          
ذلك فانه لم ينف أي مشاورات عربية مماثلة ، كما لفت النظر ان تصريحاته لم يسبق لهـا مثيـل مـن                      
الرئاسة الفلسطينية لكن الرئاسة وحكومتها برئاسة سالم فياض لم تؤكدها او تنفها ال بل ان صحيفة االيام                 

  . معا نشرت تصريحاته على صفحتها االولى في اليوم التاليالمقربة من الرئاسة والحكومة
خرجت يديعوت احرونوت االسرائيلية واسعة االنتـشار علـى قرائهـا           ) ٢٢/٩/٢٠٠٨(وفي اليوم نفسه    

الفلسطينيون يتجهـون نحـو     "بمقال تحريضي كاتبه الكولونيل احتياط موشى العاد كان عنوانه الرئيسي           
بين حركتي فتح وحماس ، واستـشهد       " مواجهة دموية وشيكة  "تحدث عن   وعنوانه الفرعي ي  " حرب اهلية 

" بيت ايـل    "الكولونيل باجتماع انعقد خالل االسبوع السابق بمقر الحاكم العسكري لالحتالل في مستعمرة             
االستيطانية على مرمى حجر الى الشرق من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا بين عشرة قادة امنيـين                  

لـم تـصل    "في موقف الرئاسة الفلسطينية     " نقلة"ن وبين ضباط اسرائيليين اظهر كما قال الكاتب         فلسطينيي
بعد حد كونها تغييرا استراتيجيا ، وال كانت بعد تحالفا عسكريا بين فتح وبين اسرائيل في مواجهة حماس                  

  !قة غير مسبو"، حيث كانت تصريحات كبار مسؤولي فتح في االجتماع " ، لكنها كانت نقلة
لقد نجحت قمة دمشق في منع تعريب االنقسام الفلسطيني بانحيازها الى شـرعية الرئاسـة الفلـسطينية                 

الموقع بين فتح   " اعالن صنعاء "المنتخبة عندما تبنت المبادرة اليمنية للمصالحة الفلسطينية واسقطت منها          
م الفلسطيني مـن ان يـنعكس       وبين حماس بسبب معارضة الرئاسة الفلسطينية له ، فمنعت بذلك االنقسا          

انقساما في الشرعية العربية ، لتنسجم قمة دمشق بذلك مع االجماع العربي على مبادرة السالم العربيـة                 
المنبثقة عنها ، لكنها   لم تـستعد شـرعية الـسلطة             " الشرعية الفلسطينية "كخيار استراتيجي يجمعها مع     

بين الشرعيتين الفلسطينيتين المتـصارعتين ،      " حوار" لل التشريعية بل تبنت المبادرة اليمنية كقرار عربي      
ليعلن المجلس الوزاري للجامعة العربية في اخر اجتماع له دعمه لجهود الوساطة المـصرية باعتبارهـا                
وساطة عربية ، كما قال عمرو موسى ، وبالتالي فان أي جنوح الـى تعريـب االنقـسام الفلـسطيني ،                     

ناهيك عـن كونـه   " الحوار"عارض مع روح قرار قمة دمشق ونصها على باالنحياز الى احد طرفيه ، يت   
  .محفوفا بمخاطر جمة عربية وفلسطينية كل االطراف في غنى عنها

٣٠/٩/٢٠٠٨  
  
   السلفي"حزب اهللا" .٦٢

  داود الشريان
، "كتائب حزب اهللا في فلسطين    "اعلن في االراضي الفلسطينية عن تأسيس احدث تنظيم جهادي تحت اسم            

. "اومة االحتالل في االراضي الفلسطينية والعمل لوجه اهللا عز وجل لنصرة االسالم والمسلمين            مق"بهدف  
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انجراف المقاومين الى   " الفلسطيني هو    "حزب اهللا "واشار البيان االول للحزب الوليد الى ان سبب تأسيس          
  ؟فما هي دالالتها. تسمية الحزب الجديد اسـتأثرت بالحديث عنه. "الصراع على الحكم

 الى  "حزب اهللا "لعل المؤسسين تأثروا باعتراض الداعية السعودي سلمان العودة الذي طالب بتغيير مسمى             
اسم آخر، باعتبار ان االسم الراهن ال يمثل فصيالً معيناً، وان شئت طائفة معينة، فهدفوا الـى ضـرب                   

بلة حـول التـسمية، فــ       عصفورين بحجر واحد، استثمار االسم الذي أصبح عنواناً للمقاومة، وخلق بل          
 لم يعد بعد اليوم حزبا يخص مذهباً اسالمياً بعينه، فاالسم صار بوجهين شيعي وسلفي، لكـن                 "حزب اهللا "

  .أياً كانت التفسيرات، فالتسمية لها أهداف سياسية فلسطينية ستعكسها تصرفات الحزب الجديد
اهن بـين الفـصائل الفلـسطينية،       ال شك في ان تأسيس الحزب الجديد له عالقة وثيقة بـالخالف الـر             

والمحاوالت المتعثرة للمصالحة، ويمكن القول إن تأسيس هذا الحزب هو متـراس جديـد فـي األزمـة                 
 في الماضي لتغيير موازين المقاومة الفلـسطينية علـى االرض،     "حماس"الفلسطينية، فمثلما قامت حركة     

، او مساندة   "حماس" و   "فتح"كسر الثنائية بين     السلفي، أسس لذات الغرض، فهو أسس إما ل        "حزب اهللا "فإن  
 هي التي تلعب ورقة الحزب الجديد، فكل ما جاء فـي وثيقـة              "حماس"احداهما ضد االخرى، فاذا كانت      

 "فـتح " اللبناني، مقصود بالفعل، واذا كانت       "حزب اهللا "أهداف التنظيم من حرص على السير على درب         
 في  "فاقعة" الفلسطيني بطريقة اسالمية     "حزب اهللا "رادت تسويق   هي صاحبة الفكرة، او سمحت بها، فهي أ       

، ومواجهتها بخطاب يشبه خطابها، فإن صـح ذلـك فالـسحر            "حماس"محاولة لسحب البساط من حركة      
  .سينقلب على الساحر

بصرف النظر عّمن يقف وراء التنظيم، هل هي جهات فتحاوية مستقلة، ام تتبع السلطة، ام تتبع التيـار                  
مي، وهل هي فلسطينية، ام عربية ام غير ذلك، فإن تأسيس تنظيم جديد في هذا الوقـت يعنـي ان     االسال

الحوار بين الفصائل الفلسطينية كذبة كبيرة، فهذا التوالد للجماعات، وحركات المقاومة يشيران بوضـوح              
ن لتحقيـق مكاسـب     الى ان الساحة الفلسطينية ليس فيها كبير، وان الفلسطينيين استعذبوا استخدام الـدي            

  .سياسية، وأدمنوا الصراع على السلطة، وضيعوا الهدف
  ٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   المسؤولة"الرأسمالية المالية" .٦٣

  ميشال مرقص
ال بـد مـن     . نهشتها آراء الـسياسيين   . تحّولت األصابع نحوها  . دخلت الرأسمالية المالية، قفص االتهام    

روسي والمستشارة األلمانية حّضا على البحث عن نظامٍ        الرئيس ال . فكانت هي . ال بد من مسؤول   . ضحية
جهودها لعقد قمـة    ) فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا   (استنفرت القمة الرباعية األوروبية     . اقتصادي جديد 

لكن هل تكون الرأسمالية مسؤولةً عـن       . ، إلعادة النظر في قواعد هذه الرأسمالية      "أسرع وقت "دولية في   
اد العالمي، ونخر جذوره لتتهاوى أصولها المتمادية في المجتمعات منذ عقـود؟ أو تكـون               نهش االقتص 

الشيوعية المالية أو االشتراكية في المقابل، نظاماً فاسداً أيضاً حيث فشلت في بلدانٍ اعتمدتها وكثرت فيها                
  التجاوزات؟

ع المؤسسات واألفراد لتحّول نظمهـا      األنظمة المالية قد ال تكون فاسدة، بل المتهم أنظمة سياسية تتآمر م           
التوّسع في عمليات اإلثراء يقود حتماً إلى عدم عدالة توزيـع           . المالية إلى ميادين لإلثراء غير المشروع     

سلـسلة  .  ترقى إلى المغامرة، ومن ثّم إلى االنتحار، فاالنهيـار واإلفـالس         "االنفالشية"واألنظمة  . الثروة
واليات المتحدة أو في أوروبا، ليست سوى إفالسٍ للنظام السياسي، ليس           إفالسات المصارف الكبرى في ال    

، أن  "حيتـان المـال   "يستطيع األثرياء الكبار،    . ال يمكن لنظامٍ انفالشي أن يستمر     . إلى الرأسمالية المالية  
ينافسون اآلخرين في حروب ماٍل طاحنة، ثم يقعون، يخسرون، ويخافون على           .  الصغير "السمك"يلتهموا  
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واتهم التي صّيرتها صناديق االستثمار، أدوات عاجزة عن أن تلعب دوراً في أسواق المـال، وترفـد                 ثر
  .االقتصاد بالنشاط

تترّصـد  . تتبخـر . "الميـسر "األرباح من دون إنتاج، تشبه إلى حد بعيد األموال المحققة على طاوالت             
قيم سندات المـال،    . غذّى بفعل المنافسة  وحدها تت . يقع ضحيتها في الغالب صغار المستثمرين     . "الطرائد"

أسهم الشركات، لم تعد تخضع إلنتاجية المؤسسات وأرباحها، بل يثّمنها العرض والطلب، كسلعة أساسية              
ويمكن أن تخسر المؤسـسة رأس مالهـا بانهيـار أسـهمها فـي              . غير مرتبطة بالمؤسسة المصّدرة لها    

  .اجيتها، بل بإفالس أصولهاالبورصات، من دون أن يرتبط األمر بتدني إنت
من . ، دفعا المصارف الكبرى إلى المغامرة     "الفارس"تجاوز القوانين هذا، والخضوع إلى مشيئة المستثمر        

يحظى برعاية سياسـية    . يشرف على استغالل مئات باليين الدوالرات، ال تجبهه قوانين أو تردعه أنظمة           
.  المغامرة بتعويم حجم االقتـراض     "بروتوكول"ويقضي  . غافلة أو تتغافل، بل قد تشاركه أنصبة األرباح       

توّسـعت فـي    .  دوالراً قروضـاً   ٣٥في الواليات المتحدة احتفظت المصارف بدوالرٍ واحد ضمانة لقاء          
وحدها دوٌل قليلة، منهـا     . ، بل جريمة مالية   "رأسمالية مالية "هذه ليست   . المغامرة، تخطت حدود األنظمة   

هـذا  ).  سنتاً مقابل كل دوالر وديعة، وأحيانـاً أقـل         ٦٠في لبنان   . (راضلبنان، تضع ضوابط على اإلق    
 ١,٣ تريليون دوالر من قيمة األسهم في الواليـات المتحـدة، ونحـو              ٥,٥االنفالش المدّمر قضى على     

أكثر من ذلك، جفّفت النمو العالمي بثالث       . تريليون دوالر خسائر مصرفية بحسب تقديرات صندوق النقد       
  . وبعده٢٠٠٩ربما أكثر عام .  تريليون دوالر٢,٣ و١,٦يعني في السنة بين . له السنوينقاط من معد

أّمنت إلى المواطنين رعايـة     . النظام الرأسمالي المالي، على رغم حرّية االقتصاد، أتاح للدولة أن تتدخل          
 النظـام  لـم يـسمح   . دعمت مؤسسات الصحة والتعليم وسمحت في بلدانٍ دعم سلعٍ استهالكية         . اجتماعية

ضبط األصول المالية، وفّوض المـصارف      . الرأسمالي المالي بحرية االنفالش، والنهب المتعّمد للثروات      
تدخّل النظام الرأسمالي المالي في     . "سلطات النقد "المركزية، حق المراقبة والتدقيق في األوضاع، وسّماها        

وحيـث  .  في رعاية القطاع الخـاص     خّصص المؤهلة ألن تلعب دوراً    . أمّم الفاشلة . أوضاع المؤسسات 
  .كانت عين الرقابة ساهرة لم تسقط مؤسسات المال

. أزمة المال الحالية، دفعت الواليات المتحدة، قائدة النظام الرأسمالي، إلى تـأميم مؤسـسات مـصرفية               
ي وحفاظاً على النظـام الرأسـمال     . "هالكة"األسوأ أنها تؤمم أصوالً وسندات      . ساعدت أيضاً على دمجها   

لم تطرح خطة إدارته اإلنقاذية عقوبات      . المالي، أعلن الرئيس األميركي أن تدخل الدولة سيكون استثنائياً        
الشعب األميركي بدا غاضباً من أجور كبار الموظفين في شارع          . للمسؤولين عن االنهيارات واإلفالسات   

معاقبة المسؤولين الذين   "تزمت  الدول األوروبية األربع ال   . "وول ستريت "المصارف والمال والبورصات    
ولو خضع هؤالء إلى أنظمة رقابية خالل أدائهم لمهامهم، لما حصلت أزمة االئتمـان              . "أفلست مؤسساتهم 

  .العقاري، وال انهارت أسواق المال
فتحت باب الخـروج مـن األزمـة        . الخطة األميركية عالج لمالية عالمية مريضة بتماديها في انفالشها        

  !فنهاية األزمة ال يحددها قانون.  تجاوب األسواق بدا حذراًلكن. المالية
  ٦/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
 خيارات ليفني  .٦٤

  حسن البراري
إذا ما نجحت وزيرة خارجية إسرائيل، تسيبي ليفني، في مسعاها لتشكيل حكومة فـي إسـرائيل، فإنهـا                  

 واشنطن باعتبارهـا األكثـر      ستكون محط أنظار الجميع، وبخاصة أنها استثمرت كثيرا في عالقاتها في          
ما من شك أن ليفني تأتي في مرحلة        . حماسا للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين         

صعبة بعد أن استبطن الكثيرون في إسرائيل أن مقاربة حل الدولتين بدأت تفقد رونقها، وأن البحث جار                 
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لدراسة األخيرة التي وضعها غيورا إيالند، الرئيس       ويمكن بهذا الصدد اإلشارة إلى ا     . عن خيارات أخرى  
األسبق لمجلس األمن القومي في إسرائيل، والتي يتناول فيها مسألة ضرورة البحث عن خيار غير خيار                

 .الدولتين ألن األخير ال يمكن تحقيقه
ها الحـديث   لن يكون بوسع  ) أو غيرها (ويمكن االستنتاج مما يجري طرحه في األسابيع األخيرة أن ليفني           

إال عن حل الدولتين، حتى في غياب الظروف التي تجعل من التوصل إلى اتفاق نهائي وتطبيقـه أمـرا                   
فخيار حل الدولة الواحدة ليس خيارا من وجهة نظر األغلبية الساحقة في إسرائيل ألنـه يقـوض                 . واقعيا

 في خيار العـودة لالنـسحابات       أما الخيار اآلخر المتمثل   . مصالح يهودية الدولة والهوية في حال تحققه      
األحادية فهو لن يكون خيارا عمليا، ألن الغالبية الساحقة من اإلسرائيليين أيضا ترفض هذا الخيـار فـي               

مثل الخيار  (كما أن البحث عن خيارات إقليمية       . أعقاب ما جرى بعد االنسحاب األحادي الجانب من غزة        
وقد وجه الكثير من األردنيين     . رفضه الملك عبداهللا الثاني   يالقي رفضا شعبيا في األردن، كما ي      ) األردني

تحذيرات لشخصيات فلسطينية متهمه بنبش قضية الخيار األردني، األمر الذي دفع صائب عريقات إلـى               
التصريح بأنه ليس على صلة بأي من هذه األفكار، وأنه يحرص على خيار الـدولتين ولـيس الخيـار                   

 .األردني
الحديث عن حل الدولتين، وهو الوحيد المتبقي أمام ليفني التي استثمرت كثيـرا فـي               لكن هذا يقودنا إلى     

الراهن أن التوصل إلى اتفاقية يحتاج من الجانب اإلسرائيلي أن يقدم تنازالت مهمـة فـي                . هذه السياسة 
القدس الشرقية، وهو أمر يكاد يكون غير ممكن نظرا لتضارب مصالح األحزاب اإلسـرائيلية والكتـل                

أمـا األمـر    . لبرلمانية في الكنيست، بحيث أن أي توجه جدي سيعصف بالحكومة ويؤدي إلى رحيلهـا             ا
اآلخر، وهو استعداد الفلسطينيين لتقديم تنازالت كبيرة بحيث تجعل من االتفاق مصلحة إسرائيلية، فهنا قد               

ل في القـدس بـشكل      توافق ليفني على حل كهذا، لكن علينا تذكر أن عباس ال يستطيع أن يقدم أي تناز               
يلتقي مع المصلحة اإلسرائيلية، فهو سيكون فاقدا للشرعية مع بداية العام القادم، وال يمكن لنا أن نتخيـل                  
أن تكون له القدرة على التوصل إلى اتفاق وبيعه للشارع الفلسطيني وإن كان متعطشا إلنهـاء الـصراع                  

 .لكن ليس بأي ثمن
س المتفائلة بأن تستمر ليفني في مسيرة السالم، فهناك وضع          وبصرف النظر عن تصريحات الرئيس عبا     
أوال، ال يوجد شريك إسرائيلي جاهز ليقـدم للفلـسطينيين          . على األرض ال يمكن االستمرار في تجاهله      

ثم إن الحالة الفلسطينية والـصراع      . عرضا مقبوال، حتى للمعتدلين من الفلسطينيين فما بالك بالمتشددين        
وال يوجد في واشـنطن مـن       . يا إلى إحداث شلل كبير في دبلوماسيتهم الضعيفة أصال        على السلطة قد أد   

وأخيـرا، ال   . يعتقد أن عباس قادر على التوصل إلى أي شيء ألنه، باختصار، أضعف بكثير مما يبـدو               
علـى  ) الغارقة بالمشاكل االقتصادية والحرب على العراق وأفغانـستان       (يمكن توقع أن تقدم إدارة بوش       

 .تثمار المطلوب في عملية السالم، بحيث تدفع تسيبي ليفني إلى التجرؤ والتوصل إلى حلاالس
وعلى هذه األرضية، تأتي الدعوة لمؤتمر أنابوليس الثاني في القاهرة في الشهر المقبل كمحاولة أخيـرة،                

ق أي اتفاق ألن    ال يمكن أن نتخيل أن تنجح الجهود األميركية لتحقي        . ولكن بالتأكيد هي محاولة غير جادة     
كل األطراف غير مستعدة؛ فال أبومازن مستعد لتقديم أي تنازل حقيقي يغري به الجانب اإلسرائيلي، وال                

 .للتوصل إلى اتفاق بخصوص القدس والالجئين) ألسباب ائتالفية(الجانب اإلسرائيلي مستعد 
تمنع من أن يكـون لـرئيس       ثم إن هناك مشاكل ائتالفية، حتى في حال نجاح ليفني في تشكيل حكومة،              

من هنا، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الرهان على تـسيبي            . الوزراء اإلسرائيلي القدرة على المناورة    
فلن ينجح عباس في توظيـف أي اتفاقيـة قـد           . ليفني ونتفهم أن األولوية األولى هي التوافق الفلسطيني       

ألنه باختصار لن يتمكن من تنفيـذ أي التـزام          يتوصل إليها في تحسين وضعه على الساحة الفلسطينية،         
 . طالما تعارضه حماس

  ٦/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية 
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