
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تندد" القسام"و... "إسرائيل"لسلطة في إحباط عملية ضد ا" دور"تكشف عن " هآرتس"

    مبادئ للتفاوض٤ شروط للحوار و٧.. "تراوح مكانها"المفاوضات حول شاليط : مشعل
  زم النجاز صفقة شاليت اخذ بالنفاد ومصر قد تقلص دورهاالالوقت ال: مصادر اسرائيلية 

   فلسطينيا استشهدوا خالل انتفاضة األقصى٥٥٢٦: تقرير
  جه إلى غزةوسط القاهرة يتحول إلى ثكنة عسكرية لصد قوافل اإلغاثة المتو

 أبو العينين يتغلّب على عباس زكي... مؤتمرات وترتيبات داخل فتح الستعادة دورها: لبنان

التشريعي يرفض التمديد 
 ّدان تع وفتحالرئاسة و...لعباس

 أنتقويضاً للحوار قبل "القرار 
  "يبدأ

  ٤ص ... 

 ٧/١٠/٢٠٠٨١٢١٩الثالثاء
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    :السلطة
 ٥  تندد" القسام"و... "إسرائيل"لسلطة في إحباط عملية ضد ا" دور"تكشف عن " هآرتس" .٢
 ٦ ما يثار حول والية الرئيس استفزازي والسلطة غير معنية بضرب معاقل حماس: شعث .٣
 ٦  قانونال حسب ٢٠١٠ ووالية الرئيس حتى "التشريعي" اسمحماس تنتحل : إبراهيم خريشة .٤
 ٧ على المضي في سياستها االستيطانية  "إسرائيل" تستنكر إصرار  فياضحكومة .٥
 ٧  النشاطات االستيطانية قنبلة موقوتة: المالكي .٦
 ٧  رايس تزور المنطقة منتصف الشهر الجاري لبحث عملية السالم: عريقات .٧
 ٨  ملفقة وقد كنت دائماً مع القانون والشرعية"كارين ايه"قضية السفينة : الشوبكي .٨
 ٨  "عين الحلوةتهجير فيلم يحضر ل"ما نسب إلى بهية الحريري عن تنفي منظمة التحرير  .٩
 ٨  يبدأ جولة إلى الهند وسريالنكا وسورية واإلماراتعباس .١٠
    

    :ةالمقاوم
 ٩    مبادئ للتفاوض٤ شروط للحوار و٧.. "تراوح مكانها"المفاوضات حول شاليط : مشعل .١١
 ٩   بنداً إلنهاء االنقسام الفلسطيني١٤ال وجود لمبادرة مصرية من : حمدانأسامة  .١٢
١١  ً   أن يكون أي اتفاق مع فتح تفصيلياى ستصر علحركة حماس: الزهار .١٣
١١  سنعالج كافة قضايا الحوار دفعة واحدة لتفادي االنتكاسة: خليل الحية .١٤
١٢  األوضاع الفلسطينية تحتم التحاور والتوصل إلى تفاهم: عزامنافذ  .١٥
١٢  سعدات يدعو إلنجاح الحوار الفلسطيني ووفد حماس يغادر إلى القاهرة اليوم .١٦
١٢   اعتقال قائد ميداني في سرايا القدس قرب جنين: الضفة الغربية .١٧
١٣  دة ومتماسكةويؤكد أن حركته موححماس تجميد قيادات في  رضوان ينفيإسماعيل  .١٨
١٣ الضفةبالداخل طلبت أمواال من جمعيات حماس بجمعيات تابعة للحركة اإلسالمية ": إسرائيل" .١٩
١٤  أبو العينين يتغلّب على عباس زكي... مؤتمرات وترتيبات داخل فتح الستعادة دورها: لبنان .٢٠
١٥    ال يمكن أن تكون دولة فلسطينية من دون الالجئين:سلطان أبو العينين .٢١
١٥ قوة فلسطينية لضبط األمن في عين الحلوة .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  لحكومة اإلسرائيليةاألزمة المالية العالمية تخفف العقبات أمام تشكيل ا .٢٣
١٦  لتجنب اللجوء للقوة ضد طهران" صحيح"ليفني تدعو إلى تحرك سياسي دولي  .٢٤
١٦  مواقفي من مفاوضات السالم غير ملزمة لرئيسة الوزراء المكلفة: أولمرت .٢٥
١٧   زم النجاز صفقة شاليت اخذ بالنفاد ومصر قد تقلص دورهاالالوقت ال: لية مصادر اسرائي .٢٦
١٧  بيونجيانج تساعد على نشر اسلحة الدمار الشامل: "اسرائيل" .٢٧
١٧  د الملّوثة تتجاوز المسموح به قانونيا النبعاث وتسريب الموا"اسرائيل "من مصانع% ٦٠ .٢٨
١٨  وزير األمن اإلسرائيلي يعترف بوجود دور للكيان الصهيوني بدارفور بمساعدة أمريكية .٢٩
١٨   أمام العالمتهاركة بريطانية لتلميع صورتكلف ش "إسرائيل" .٣٠
١٨  مر تفجيرات بمصر في الخمسيناتيان أصدر أوادموشيه  .٣١
١٨ "التهديدات األمنية"مؤتمر لبحث : "إسرائيل" .٣٢
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    :األرض، الشعب

١٨  لفلسطينيينل حق العودة حولتصريح الرئيس السويسري  الحقوقية تستنكر ثابتمنظمة  .٣٣
١٩   من حماسأمواالً يهمزعم تلقب ٤٨ تُحرض على فلسطينيي الـ"إسرائيل: "أمير مخول .٣٤
١٩   فلسطينيا استشهدوا خالل انتفاضة األقصى٥٥٢٦: تقرير .٣٥
٢٠  فلسطيني من ضحايا التعذيب يسعى إلى مقاضاة مسؤول إسرائيلي بارز في الهاي .٣٦
٢٠  نحصاد الزيتولتمكين الفلسطينيين من " إسرائيل"رتيبات بين السلطة وت :جيروزاليم بوست .٣٧
٢٠ استطالع للرأي يظهر تأييدا شعبيا لتمديد والية الرئيس الفلسطيني .٣٨
   

   :صحة
 ٢١   ٢٤٩ إلى  من المرضىفي قطاع غزة ترفع عدد ضحايا الحصاروفاة مريضين  .٣٩
   

   : األردن
٢١  "اسرائيل" معارضو التطبيع يعتصمون باسواق الخضار إحتجاجا على االستيراد من :األردن .٤٠
٢١ "إسرائيل" بكثرة زيارة الحدود مع السلطات األردنية تحقق مع طيارين بحرينيين لالشتباه .٤١
   

   :لبنان
٢١  "إسرائيل " إذ ليس عملنا أن نكافئ التوطين مرفوض: عون .٤٢
٢٢  "سرائيلإ"دانة بري يطالب بحملة دولية إل .٤٣
٢٢  يحات لقهوجي حول مخيم البداويقيادة الجيش تنفي ما نسب من تصر .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  وسط القاهرة يتحول إلى ثكنة عسكرية لصد قوافل اإلغاثة المتوجه إلى غزة .٤٥
٢٣   ناشطا سياسيا مصريا أثناء محاولتهم دخول قطاع غزة١٧مصر تلقي القبض على  .٤٦
٢٣  مصر تسمح للمعتمرين الفلسطينيين بعبور معبر رفح وتحتجز المقيمين الغير شرعيين .٤٧
٢٣  عمرو موسى يؤكّد على رفض استمرار النزاع الفلسطيني .٤٨
٢٤  "إسرائيل"ية وترتبط بـاعتقال خلية إرهابية ترفع شعارات إسالم: الرئيس اليمني .٤٩
٢٤ دمشق تندد بالتهديدات اإلسرائيلية ضدها ولبنان .٥٠
   

   :دولي
٢٤  بلير يبحث في مصر بعد غٍد اجتماعاً للرباعية بشرم الشيخ .٥١
٢٤   في العالم"إسرائيل"تغيير صورة شركة بريطانية تعد خطة إستراتيجية ل .٥٢
٢٥ العالمية المناهضة للصهيونية ةاالعالن رسميا عن اقامة الشبكة اليهودي .٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  عدنان أبو عامر... حماس تستدرج إلى مقتلها في حوار القاهرة .٥٤
٢٨  هاني المصري... ؟"حماس"أو " فتح"االحتالل أم : العدو المشترك  .٥٥
٣٠  مأمون الحسيني"... الحرب الحتمية" و"الصدئ"الجيش : "النصر اآلتي" ووهم "إسرائيل" .٥٦
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٣٢  ي برهومفوز... االقتصاد األمريكي من التضليل إلى االنهيار .٥٧
٣٣  محمد صالح المسفر. د... الخليج العربي جسر العبور األمريكي .٥٨
٣٤ معن بشور... حق مشروع، ولكن .٥٩
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  " يبدأأنتقويضاً للحوار قبل " القرار ّدان تع وفتحالرئاسةو...  يرفض التمديد لعباسالتشريعي .١

طالـب نـواب حركـة      :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس االثنين الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي يوم              

 أي قبل ثـالث     [ يناير المقبل،  /في كانون الثاني  الثامن من الشهر الجاري يدعو إلى عقد انتخابات رئاسية          
 فترة واليـة عبـاس القانونيـة        أن على اعتبار    ]أشهر من االنتخابات حسب القانون الفلسطيني األساسي      

ورفض فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي خالل جلسة لنواب كتلة حمـاس                .انتهت
 أنوقال في مذكرة قدمها للمجلس       ".الية الرئيس عباس بعد انتهاء واليته     األبعاد القانونية لتمديد و   "ناقشت  

 يناير، وأنه لن يـصبح للـرئيس        / كانون الثاني  ٨فترة والية الرئيس عباس القانونية تنتهي منتصف ليل         
 أي تمديد للرئيس عباس من خالل إنـشاء         أنورأى   . يناير / كانون الثاني  ٩ سلطة قانونية يوم     أيعباس  

وأشار إلى   ".باطال"، أو من خالل التمديد له من قبل مؤسسات منظمة التحرير سيكون             " دستورية محكمة"
  ".فاقد للشرعية" المجلس المركزي للمنظمة أن

وسرد الغول بنود القانون األساسي، الذي قال انه ال يعطي الحق للرئيس عباس بحل المجلس التشريعي،                
  .كخطوة يتهرب منها حال انتهت واليته

 عزيز دويك رئيس المجلس التـشريعي، وهـو         .أوصى الغول انه في حال لم تجر االنتخابات يتولى د         و
، لمـدة سـتين   "مقتضى الحـال " أحمد بحر بـ .، منصب رئيس السلطة، أو نائبه د"إسرائيل"معتقل لدى   

النتخابـات   إجـراء ا   "إسرائيل"لكن الغول ذكر أيضاً انه في حال عطلت          .يوماً، تجرى عقبها االنتخابات   
  ".يظل دويك أو بحر رئيساً للسلطة إلى أن تسمح الظروف بإجراء االنتخابات"

وتخللت جلسة نواب حماس مداخالت عديدة، رفض خاللها النواب تمديد والية الرئيس بهـدف إعطائـه                
زل عن  تنتهك حق الالجئين وتتنا   " هذه االتفاقية    أن، على اعتبار    "إسرائيل"فرصة إلبرام صفقة سياسية مع      

سوى أقلية في المفاوضـات     "ن الرئيس عباس ال يمثل      أورأى النائب محمود الزهار      ".الثوابت والحقوق 
يهددان بالمزيـد    ""إسرائيل" تمديد واليته وتوقيعه على اتفاقيات مع        أن، معتبرا   "التي يجريها مع االحتالل   

واتهم الزهـار الـرئيس عبـاس        ".لرئيسمن الفرقة بين األكثرية التي تمثل الشعب واألقلية التي يمثلها ا          
ال يعفى من أسباب األحداث األخيرة التي أدت إلى تكريس االنقـسام            "بتعطيل القانون بتمديد واليته، وانه      

  ".بين غزة والضفة
 النواب وافقوا علـى تقريـر اللجنـة         أنجلسة بعد إجراء المداخالت     ال أحمد بحر الذي ترأس      .وأعلن د 

  .النائب الغول، الذي يرفض التمديد لعباسالقانونية الذي قدمه 
يـتم   "أن أملهعرب عن أبحر نقالً عن مراسلها وعن الوكاالت أن أحمد      ٧/١٠/٢٠٠٨السفير  وجاء في   

" ليس مخـوال  " المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية       أن ، معتبراً "التوافق بين حركتي فتح وحماس    
  . تمديد والية الرئيس

 إذا أحـداً  النتخابات الرئاسة، وقد ال ترشح        تختار مرشحاً  أنمن حق حماس     "إلى أن ل   محمد الغو  أشارو
عدم دستورية مبدأ التزامن بين االنتخابات       "إلى وأشار".  رئيس غيره  أوتم التوافق الختيار عباس مجددا      

  ". الرئاسية والتشريعية
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ـ  لى أن إ نقالً عن مراسلها وعن الوكاالت     ٦/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت   وأشارت    األعـضاء   ٢٩ النواب ال
 جلسة لمناقشة والية عباس في مقـر المجلـس          واعقد في الكتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس      

 آخرين من الضفة الغربية شاركوا بالنقاشات عبر الهاتف وذلك في ظـل             ١٢التشريعي بغزة إضافة إلى     
  . لحماس لعدد كبير منهم ممن ينتمون"إسرائيل"استمرار اعتقال 

  إلـى أن   محمد يـونس   و  فتحي صباح   ورام اهللا،  غزة نقالً عن مراسليها في    ٧/١٠/٢٠٠٨الحياة  ولفتت  
قـاد  " األشقر اعتبر أن عبـاس       إسماعيل  حماس رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس النائب عن كتلة        
 إلـى  ]أي عبـاس  [ديمـه بتق" األشـقر    طالبو". أكبر عملية بلطجة سياسية في تاريخ السلطة الفلسطينية       

 وأغلق المؤسـسات فـي الـضفة        األساس  المحاكمة بعد انتهاء مدة واليته نظراً ألنه تعدى على القانون           
  ".الغربية، وشارك في الحصار على قطاع غزة

علـى خلفيـة التنـسيق      " خائن من الدرجة األولى   " حد وصف الرئيس عباس بأنه       إلىوذهب أحد النواب    
جزء من عملية   "ورأى آخر انه    ". التنسيق األمني خيانة عظمى   "، ألن   اإلسرائيلية األمني مع أجهزة األمن   

عنـوان  "الحركة في الضفة الغربية الذين فاق عددهم األربعين، فضالً عـن أنـه        " اعتقال وزراء ونواب  
قراراتـه مخالفـة للدسـتور    "، و"تحريضي واستفزازي"، وأن خطابه "لتكريس االنقسام بين الضفة وغزة  

  ".فاقداً لألهلية"كما اعتبره أحد النواب ". انونوالق
البحث فـي هـذا الموضـوع       ": "الحياة"قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس لـ         ومن جانبه،   

".  يبـدأ  أنقبيل بدء الحوار الوطني في القاهرة هو محاولة لتقويض هذا الحـوار قبـل               ) والية الرئيس (
 اتفـاق   إلى سياسية، وان حلّها يقتضى التوصل       وإنماليست قانونية    المشكلة   أنحماس تعرف   : "وأضاف
 تطعـن بنتـائج هـذه       أال، وماذا يضمن لنا     حماس تطالب بانتخابات رئاسية، حسناً    : "وأضاف". سياسي

إذا أرادوا  : "وتـساءل ".  قمنـا بتزويرهـا    أننااالنتخابات لو جرت في الموعد الذي تقول عنه، ثم تدعي           
 أي إجـراء ال يمكـن    "وجزم انـه    ".  من دون اتفاق؟   إجراؤهالرئاسة، فكيف يمكننا    انتخابات ل ) حماس(

  ". في قطاع غزة من دون اتفاق سياسيأوانتخابات في الضفة الغربية 
وقال الناطق  .  غير قانوني  واعتبرت كتلة فتح البرلمانية قرار اللجنة القانونية في المجلس التشريعي قراراً          

 /فـي حزيـران   " انقالبها"إن الجلسات التي عقدتها حماس منذ       " الحياة"اهللا لـ     عبد اهللا  عبد .باسم الكتلة د  
حماس تطالب اليوم بالدستور، فهل كان انقالبها فـي غـزة           : "وأضاف". غير قانونية  "٢٠٠٦يونيو عام   
ـ    إلى  تمديد والية الرئيس عباس لمدة عام أمر قانوني، مشيراً         أنواعتبر   ".دستوريا؟ ات  قـانون االنتخاب

 االنتخابات التشريعية والرئاسية بـصورة      إجراء والذي ينص على     ٢٠٠٥ أغسطس عام    /الصادر في آب  
 هذا القانون، فلماذا تقـول عنـه        أساس على   ٢٠٠٦خاضت حماس االنتخابات عام     : "وأضاف. متزامنة

  ".اليوم إنه غير دستوري؟
  
  تندد" القسام"و.. ."إسرائيل"لسلطة في إحباط عملية ضد ا" دور"تكشف عن " هآرتس" .٢

كتائـب   أن   وكاالتوعن ال فلسطين المحتلة    نقالً عن مراسلها في    ٧/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، نددت بشدة باألجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربيـة،               

 في إحباط عملية استشهادية كانـت تعـد         هذه األجهزة " دور"العبرية عن   " هآرتس"بعدما كشفت صحيفة    
ليس "وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، أمس        . ، وجرى اعتقال المخططين لها    "إسرائيل"لتنفيذها داخل   

غريباً أن نسمع بأن جهاز األمن الوقائي أو جهاز المخابرات قد قام بإحباط عملية استشهادية، فهؤالء لهم                 
، حسب أبو عبيدة الـذي اتهـم        "مة وفرض األجندة الصهيونية على شعبنا     تاريخ أسود في مالحقة المقاو    

هؤالء يمثّلون مرحلة طارئة لن تُذكر في التـاريخ إال          "واعتبر أن    .أجهزة السلطة بأنها صنيعة االحتالل    
في نصف صفحة سوداء، وستبقى المقاومة وستبقى كتائب القسام وستظل راية الجهاد مرفوعة على هذه               

  ".األرض
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 محاولـة   قالت نقال عن مصادر فلسطينية، االثنين، إن أجهزة السلطة أحبطت مـؤخراً           " هآرتس"انت  وك
 أسـابيع   ٣وأضافت أن جهاز المخابرات العامة في الضفة اعتقل قبل          ". إسرائيل"للقسام لتنفيذ العملية في     

 . مـن المـال    بياًمطلوبين كبيرين في الخليل وعثرت بحوزتهما على أسلحة وحزام ناسف ومبلغ كبير نس            
. فإن أحد المعتقلين يدعى وائل البيطار، وهو أحد قادة كتائـب القـسام فـي الخليـل                " هآرتس"وبحسب  

وأضافت الصحيفة أن المعتقلين كانا جزءا من خلية تابعة لحماس خططت ونفذت عملية وقعت في ديمونا                
  .طنة فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل مستو/ شباطبجنوب فلسطين المحتلة في

إن الفضائح التي ترتكبها مليشيات عباس      "أبو عبيدة قال     أن   غزةمن   ٦/١٠/٢٠٠٨ قدس برس وأضافت  
بالضفة الغربية تتكشف يوماً بعد يوم، ولسوء حظهم فإن من يكشف هذه الفضائح هـم               ) األجهزة األمنية (

مـن أجـل إرضـائهم      أسيادهم الذين ربطوا مصيرهم بهم وأعطوهم كل الوالء، وبذلوا كل ما بوسعهم             
كتائب القسام، وبالرغم من كل هذه الهجمـة        " أبو عبيدة على أن       وشدد .، على حد وصفه   "والتقرب إليهم 

ال يملكـون   ) األجهزة األمنيـة  (إنهم  "، وقال   "الشرسة؛ هي على يقينٍ بأن نهاية هذه األجهزة باتت قريبة         
حـساب  ) يـأتي (و حليفهم الصهيوني، ومن ثم      مقومات البقاء والصمود، فأول من سيقذفهم في المزابل ه        

  .، طبقاً لتصريحه"الشعب وما أدراك ما حساب الشعب
  
 ما يثار حول والية الرئيس استفزازي والسلطة غير معنية بضرب معاقل حماس: شعث .٣

 ورقة مصرية للحـوار طرحتهـا   أي نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني في القاهرة وجود          ى نف :رام اهللا 
 ما تمـت    أن حوارات ثنائية مع المسؤولين المصريين، وقال        أجرتالفصائل الفلسطينية التي    مصر على   

ننا ننتظر النقاشات التي سـتجريها      إ"وقال  .  عنه من توافق لما عرضته مصر علينا       أعلنمناقشته هو ما    
ومـن   ما عرض على الجميع هو مـا قبلنـاه           أن إلى مصر مع وفد حماس لكي يتم االتفاق عليه، مشيراً        

 الحصار،  إنهاء:  االنقسام وتشكيل حكومة توافق وطني وتقوم على خمسة مهام وهي          إنهاء ضرورة   أهمها
 النتخابـات   واإلعداد بأسس مهنية    األمنية األجهزة بناء   وإعادة الوحدة للمؤسسات    وإعادةوفتح معبر رفح    

". ٢٠٠٥عليها في اتفاق عام      لجنة بناء المنظمة المنصوص      إحياءمتزامنة تشريعية ورئاسية والعمل على      
 في تعليقه على ما نشر عن صحيفة عكاظ السعودية وما           اإلخباريةضاف في تصريحات لشبكة فلسطين      أو

 أنال يمكن   " :منها، وقال  نشرته عن موافقة على معظم نقاط الورقة المصرية ورفض حماس لثالثة نقاط           
 ". فاوض عليه نتأن ال بد اإلعالم في أو ما يعلن في الصحف أننتصور 

 حول استعداد حركة فتح للهجوم على معاقل حماس بالضفة          إسرائيلية صحيفة   أوردتهوفي تعليقه على ما     
 هذا الكالم تحريضي يهدف لتخريب الوحـدة الوطنيـة          أن قال شعث    إلضعافها والية الرئيس،    إنهاءقبل  

 أن إلىصال بين الضفة والقطاع، منوها       غير معنية بذلك وتريد بقاء االنف      "إسرائيل" أنالفلسطينية، معتبرا   
 اتفاق مفـصل، يـشمل      إلى على هذه القضية بل يبحث الوصول        يأتيما يتم الحديث عنه في القاهرة، ال        

/ كـانون ثـاني   قبل التاسع من إليه بان يتم التوصل  نأملاالنتخابات المتزامنة الرئاسية وتشريعية، والتي      
 .يناير المقبل

 الرئيس عباس بعد التاسع من      أن معه اعتبر فيها     أجرته زهري في لقاء سابق      أبووعن تصريحات سامي    
  للشرعية، رفض شعث بشدة هذه التصريحات معتبـراً         للسلطة وفاقداً  يناير سنعتبره مغتصباً  / كانون ثاني 
 .  ونرفضه بشكل قاطع وتصعيدياً استفزازياًإياها كالماً

  ٧/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  قانونال حسب ٢٠١٠ ووالية الرئيس حتى "التشريعي" اسمتنتحل حماس : إبراهيم خريشة .٤

 خريشة أمين عام المجلس التشريعي الجلـسات التـي تعقـدها كتلـة التغييـر                إبراهيماعتبر  : بيت لحم 
 غير قانونية ووصفها باالجتماعات الصورية التي تخـص حركـة حمـاس             ، في قطاع غزة   واإلصالح
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ما يصدر عن هذه الجلسات من قرارات سواء مـا تعلـق بواليـة              إن  " معا"وقال في حديث لـ      .لوحدها
  .الرئيس محمود عباس أو أي شان آخر باطلة وال صحة وال أساس قانوني لها

 أن الرئيس عباس باق حتى انتهـاء فتـرة          إلى مشيراً   ،"االنقالب"وأكد أن المجلس التشريعي معطل منذ       
 والـذي   ١١١ قانون االنتخابات فـي المـادة         وذلك حسب  ،٢٥/١/٢٠١٠المجلس التشريعي الحالي في     
وبالتالي فإن التشكيك بهذا القانون هو تشكيك وطعن بانتخابات المجلـس            "،بموجبه انتخب المجلس الحالي   

  ".٢٠٠٦ عام التشريعي
 معتبراً  ، لعقد جلسات باطلة وغير قانونية     "التشريعي"واتهم خريشة حماس بما وصفه انتحال وسرقة اسم         

  . وال يجوز أن يوكّل نائب في المجلس نائباً آخر عنه،الت منطق مخالف للقانونجلسة التوكي
  ٦/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  على المضي في سياستها االستيطانية"إسرائيل" تستنكر إصرار  فياضحكومة .٥

ام اهللا   أمس في ر   األسبوعيةاستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته       :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 على المضي في سياستها االستيطانية، رغم الدعوات الدولية لهـا           "إسرائيل"برئاسة سالم فياض إصرار     

 التـي   "إسـرائيل "لاللتزام بوقف جميع النشاطات االستيطانية وإزالة البؤر االستيطانية، مدينا مخططات           
عن في سياسـاتها ومخططاتهـا      تضرب بعرض الحائط كافة الدعوات واالنتقادات الموجهة إليها، بل وتم         

العدوانية مع تصاعد االنتقادات الموجهة إليها وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي وال تـذعن ألي مـن    
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره العتداءات المستعمرين على المـزارعين            .مبادئه وقراراته 

ار الزيتون، وعمليات حرق وقطـع األشـجار        الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثم       
 عن تقديره للمتضامنين األجانب الـذين قـدموا         تحت سمع وبصر الجنود اإلسرائيليين وحمايتهم، معرباً      

 .لمساعدة المزارعين الفلسطينيين
  ٦/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  النشاطات االستيطانية قنبلة موقوتة: المالكي .٦

كشف وزير الشؤون الخارجيـة الفلـسطيني ريـاض         : ف أرناؤوط  عبد الرؤو  - رام اهللا، القدس المحتلة   
نوفمبر المقبل تأمـل    / تشرين الثاني المالكي، النقاب عن نشاطات تنوي الحكومة الفلسطينية القيام بها في           

وقال في كلمة في مؤتمر عقد في مقر وزارة الخارجية اإلسـرائيلية             ."إسرائيل"أال يتم تقويضها من قبل      
نريد أن نتولى مسؤولية أمنية كاملة في مناطقنا وقد أثبتنا على أننا قادرون علـى القيـام         " بمشاركة ليفني 

بذلك وأظهرنا نجاحات كبيرة في مناطق مثل نابلس وجنين وغيرهما ونحن نريـد تـولي المزيـد مـن                   
حكم نريد تحسين أوضاعنا االقتصادية ونريد تعزيز القطاع القضائي وأن نعزز ال          "وأضاف   ".المسؤوليات

ووصف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية بوتيرتها الحالية بالقنبلة الموقوتة التي          ".الرشيد وسلطة القانون  
 اإلسرائيلية باتجـاه تحقيـق حـل        - يتوجب وقفها وأيضا أن يتم تحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية         

  .الدولتين
  ٧/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   منتصف الشهر الجاري لبحث عملية السالمرايس تزور المنطقة: عريقات .٧

 صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية            .قال د :  أشرف الهور  -غزة  
 وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس ستصل إلى منطقة الشرق األوسط وستزور            أنأمس االثنين   

متابعـة ملـف    " الهدف من الزيارة هـو       أنر عريقات   وذك .المناطق الفلسطينية منتصف الشهر الجاري    
المحادثات السياسية الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، للتوصل التفاق بـشأن قـضايا الوضـع               



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٢١٩ :        العدد         ٧/١٠/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

وذكر عريقات أن الجانب الفلسطيني سيطرح على رايس ملف خريطة الطريق التي وضـعتها              ". النهائي
 لم تنفذ االستحقاقات المطلوبـة منهـا وفـق       "إسرائيل"ط، كون أن    اللجنة الدولية للسالم في الشرق األوس     

إزاء إمكانية التوصل التفاق سـالم مـع        " تشاؤمه"وعبر عريقات عن     .المرحلة األولى من هذه الخريطة    
  .  في هذه المرحلة"إسرائيل"

  ٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  القانون والشرعية ملفقة وقد كنت دائماً مع"كارين ايه"قضية السفينة : الشوبكي .٨

 عقدت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في عوفر جلسة جديدة لمحاكمة اللواء فؤاد الشوبكي :رام اهللا
المسؤول المالي في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي تتهمه سلطات االحتالل بالمسؤولية المباشرة عن 

، بعد قيام قوات "كارين ايه" السفينة تهريب األسلحة لمناطق السلطة الفلسطينية في ما عرف بقضية
وللمرة األولى منذ بدء محاكمته،  .٢٠٠٤ من العام مارس/ االحتالل باختطافه من سجن أريحا في آذار

 أنه سمع للمرة ، موضحاًقدم الشوبكي شهادة أولية مطولة نفى فيها االتهامات اإلسرائيلية جملة وتفصيالً
وأضاف الشوبكي، إن الرئيس الراحل الشهيد  .إلعالم إلسرائيليةاألولى عن هذه القضية من وسائل ا

ياسر عرفات شكّل لجنة تحقيق رئاسية لبحث المزاعم اإلسرائيلية، وقد خاطبت تلك اللجنة دول العالم 
إلى تقديمه، " كارين ايه"، ودعت من يمتلك أي دليل أو بينة حول عالقته بالسفينة "إسرائيل"ومن بينها 
 . ذا أهميةم يقدم شيئاً للكن أحداً

 الفاضح لالتفاق "إسرائيل"واستهجن صمت دولتين عظميين هما الواليات المتحدة وبريطانيا إزاء خرق 
، حيث نص االتفاق على رعاية "إسرائيل"الرباعي الذي رعته الدولتان بمشاركة السلطة الفلسطينية و
وتحدث الشوبكي عن ظروف  . سجن أريحاالدولتين على توفير حماية بريطانية وأميركية لوجوده في

التحقيق معه ومعاملته داخل المعتقل، فسرد بعضا من ألوان التعذيب النفسي والجسدي التي تعرض لها، 
 .وأشار إلى رفض طلبه العالج في المستشفى ولو على حسابه الشخصي

ية من بينها النظام وفند الشوبكي  االتهامات اإلسرائيلية بوجود عالقات خاصة له مع أطراف خارج
السوري، وأكد أنه دائما كان مع الشرعية الفلسطينية، وعمل ضمن القنوات الرسمية والمهمات التي 
أوكلتها له القيادة الفلسطينية، ولم يمارس في حياته أي عمل إال في نطاق مسؤولياته ومهامه الرسمية، 

 . فيه مخالفة للقانونومركزه وسنّه ال يمكن أن يقوم بأي عمل  أنه لوضعهمؤكداً
 ٧/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "عين الحلوةتهجير فيلم يحضر ل"ما نسب إلى بهية الحريري عن تنفي منظمة التحرير  .٩

في لبنان في بيان أمس، ما نسب إلـى الـوزيرة بهيـة             " منظمة التحرير الفلسطينية  " نفت ممثلية    :بيروت
". ين الحلوة سيكون مقدمة للتهجير ونحن ال نريد لكم هذا         فيلم كبير يحضر لمخيم ع    "الحريري عن وجود    

ننفي نفياً قاطعاً أن يكون هذا الكالم ورد على لسان الوزيرة الحريـري،             : "وقالت الممثلية في بيان أمس    
: وأضـافت ". والصحيح هو أن أحد أعضاء الوفد القيادي المركزي الفلسطيني هو الذي لمح إلـى ذلـك               

  ".بر، وهو خطأ غير مقصودنعتذر عما جاء في الخ"
  ٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   يبدأ جولة إلى الهند وسريالنكا وسورية واإلماراتعباس .١٠

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، جولة تشمل الهند وسري النكا وسورية            : )ب.ف.أ( –رام اهللا   
 تـشرين   ١٥تستمر حتـى    إن الجولة س  "وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة         . واإلمارات

 أكتوبر الجاري ويلتقي خاللها رؤساء وقادة هذه الدول إلطالعهم على آخر التطورات الـسياسية               /األول
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في األراضي الفلسطينية خاصة سير المفاوضات والمعيقات التي تعترض التوصل إلى اتفاق سالم بـين               
 كولومبو قبل أن ينتقـل إلـى        لهي قاصداً وأشار أبو ردينة إلى أن عباس سيغادر الخميس نيود        ". الجانبين

 .عمان ومنها إلى دمشق يوم السبت
  ٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   مبادئ للتفاوض ٤ شروط للحوار و٧.. "تراوح مكانها"المفاوضات حول شاليط : مشعل .١١

رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس خالـد         أن    ا ف ب   عنباريس   من ٧/١٠/٢٠٠٨ الدستور   نقلت
الفرنسية امس ان المفاوضات مع اسرائيل لتسليم جلعـاد         " لوفيغارو"ي مقابلة نشرتها صحيفة     قال ف  مشعل

وعزا مشعل سبب ذلك الى عدم صدقية المفاوضين االسرائيليين الذين يعـودون             ".تراوح مكانها "شاليط  
 ".باستمرار عن النقاط التي يتم االتفاق بشأنها

دة سترئسها وزيـرة الخارجيـة الحاليـة تـسيبي ليفنـي            وجدد مشعل معارضته لحكومة اسرائيلية جدي     
الفلسطينيين على يقين بان تغيير الزعامة في اسرائيل نادرا ما يأتي بتغيير في جوهر اسـتراتيجية                "وقال

ال يمكن ان تخرج اي نتيجة بناءة عن هذه اللقاءات وكل ما تفعله هو              "وقال مشعل بهذا الصدد      ".هذا البلد 
وتـابع ان الفلـسطينيين      .في المقابل " امة االسرائيلية بدون الحصول على اي تنازل      تحسين العالقات الع  

التي قام وزير خارجيتها برنـار كوشـنير        " منذ زمن مبادرة من اوروبا وخصوصا من فرنسا       "ينتظرون  
هذا التطلع يزداد بعدما فقـد االميركيـون        "وقال مشعل ان     .للتو بزيارة للشرق االوسط استمرت يومين     

 ".اقيتهم كوسطاء بسبب انحيازهم لصالح اسرائيلمصد
يمكنهـا  " دورها التاريخي منارة لحقوق االنسان والديموقراطية"واضاف ان فرنسا التي لطالما كانت عبر        

بقيت على مسافة متساوية من جميع اطـراف        "اذا ما   " دفع حيوي لمفاوضات السالم   "ان تنجح في اعطاء     
  ".النزاع

 حدد سبعة شروط لنجـاح الحـوار الفلـسطيني          مشعل  عن وكاالت أن   ٧/١٠/٢٠٠٨ السفير   وأضافت
صحيفة الفرنسية أن المفاوضات القائمة حالياً بـين الـسلطة   لقال ل و. وأربعة مبادئ للتفاوض مع إسرائيل    

ال يمكن أن تكون جدية إال في حال قبول قادة الكيان الصهيوني بأربعة مبادئ أساسية وهـي                 "وإسرائيل  
 واحترام حق عودة الالجئين، واحترام حقوق الفلـسطينيين فـي القـدس             ١٩٦٧ حدود العام ،   العودة إلى 

  ". الشرقية، وتفكيك المستوطنات
معتبرا أن سبل المصالحة تتمثـل فـي        " حماس ال تضع أي شرط أمام المصالحة الفلسطينية       "اضاف إن   و
ماضـية والمقبلـة؛ واحتـرام الدسـتور        احترام اللعبة الديموقراطية في فلسطين، أي نتائج االنتخابات ال        "

الفلسطيني؛ وإعادة بناء األجهزة األمنية بناء على المهنية والوطنية البعيدة عن الفئوية والفساد؛ واحتـرام               
؛ )٢٠٠٦(بين الفلسطينيين؛ واألخذ باالعتبـار اتفـاق األسـرى          ) ٢٠٠٧(ومكة  ) ٢٠٠٥(اتفاقي القاهرة   

لسطينية جديدة تحظى باإلجمـاع؛ واحتـرام المبـادئ األربعـة           وإعالن الرغبة بإقامة منظمة تحرير ف     
  ". الجوهرية التي تحدثت عنها سابقا

  
  

   بنداً إلنهاء االنقسام الفلسطيني١٤ال وجود لمبادرة مصرية من : حمدان أسامة .١٢
، أن  "قدس بـرس  "أسامة حمدان، في تصريحات خاصة لـ        في لبنان، " حماس"ممثل حركة    نفى: بيروت

و " فـتح "ب المصري قد قدم رؤية متكاملة حول سبل إنهاء االنقسام السياسي بـين حركتـي                يكون الجان 
خالد " حماس"اللقاء جرى في مكة المكرمة بين رئيس المكتب السياسي لحركة           " وقال حمدان إن  ". حماس"

                هذا مشعل والوزير المصري عمر سليمان جرى على هامش أداء الرجلين للعمرة، وأستطيع أن أقول إن
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اللقاء كان صريحاً وواضحاً وإيجابياً، وقد جرى فيه التداول في الشأن الفلسطيني العام، ولم يتم الحـديث                 
  ".فيه عن التفاصيل
" فـتح "أكد الوزير سليمان حرص القاهرة على إنجاح جهودها للوساطة بين حركتـي             " وتابع حمدان قوله  

ؤية الحركة للمصالحة، تاركاً البحث فـي التفاصـيل    ، كما قدم األخ خالد مشعل اإلطار العام لر        "حماس"و
لقد غلب علـى الحـوار      " وأضاف حمدان ". خالل زيارة وفد الحركة إلى القاهرة التي ستبدأ غداً الثالثاء         

الحديث حول التحديات المستقبلية، وليس صحيحاً على اإلطالق أن هناك مبادرة مصرية من عدة نقـاط،                
الحـديث  "واعتبر القيادي أن    ". بادرة مصرية قُدمت للحركة أو لباقي الفصائل      والحقيقة أنه ال توجد أية م     

عن مبادرة مصرية يهدف إلى إحراج مصر من خالل القول إن هذا هو المطلوب إلنجاح الحوار، وهـي   
، وبالنسبة لنا نحن طالما أن الحوار       "حماس"لإلشارة شروط فريق الرئيس محمود عباس، وإحراج حركة         

، " لم يتم بعد وطالما أنه لم تصلنا مبادرة مكتوبة؛ فإنه ال يمكن الحديث عن مبادرة مصرية للحوار                 مازال
  . حسب تأكيده

يحمل رؤية  "الذي سيبدأ غداً الثالثاء زيارة إلى القاهرة،        " حماس"وكشف حمدان النقاب عن أن وفد حركة        
موضحاً أن هدف هذه الرؤية التي لـم         عبيره،وفق ت  ،"واضحة المعالم إلنهاء االنقسام السياسي الفلسطيني     

وفـد حركـة    " وقال حمـدان  ". إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني    "يكشف تفاصيلها يتركز أساساً على      
إلى القاهرة يحمل رؤية متكاملة إلنهاء االنقسام، وهي رؤية ال تتـضمن أيـة شـروط مـسبقة                  " حماس"

كون منفتحاً بهدف إرساء مصالحة وطنية حقيقية، وقـد وضـعنا           للحوار، فنحن قلنا إن الحوار يجب أن ي       
يدنا في هذه المبادرة على نقطة الخالف الحقيقية، وقدمنا رؤية إلعادة بناء النظام الـسياسي الفلـسطيني                 
حتى يكون قادراً على استيعاب الجميع، بما يعطي لكل فلسطيني حريص على خدمة قضيته الفرصة في                

نعتقد أن إعادة بناء النظام السياسي هو المدخل لمعالجـة كـل            " ، وقال " هذه القضية  أن يقدم جهده لخدمة   
  .، وفق تقديره"المسائل التفصيلية األخرى

وانتقد حمدان بشدة ما سماها فكرة التسويق لمطلب القوات األمنية العربية إلرساء قواعد المصالحة بـين                
نسبة لمطلب القوات العربية، فنحن مع اسـتقدام هـذه          بال" ، وقال في هذا الصدد    "فتح"و  " حماس"حركتي  

القوات إذا كان هدفها تحرير القدس والضفة ويافا وحيفا، أما أن تأتي قوات عربية لمساندة االحتالل فـي                  
قوات مثيلة لالحتالل، كما أن السؤال المطـروح هـل           قمع المقاومة؛ فهذا أمر نرفضه وسيجعلها شعبنا      

 عربي أم بقرار إسرائيلي؟ وإذا كانت ستدخل بقرار إسرائيلي فإن هـذا أمـر               ستدخل هذه القوات بقرار   
  .، على حد تحذيره"مسيء لمن يطرح هذه الفكرة ألنه إقرار لالحتالل

إلى غزة لن يكـون      وأكد حمدان أن الطريق الوحيد لعودة جناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس           
وقـال  ". حمـاس "من أهمية الحديث عن خيار القوة كسبيل لكسر إرادة   إالّ عبر المصالحة الوطنية، وقلّل      

كالم نسمعه كل يوم، فالكل يهدد والكل يـسوق لعواقـب           " حماس"التهديد باستخدام القوة ضد     " إن حمدان
االجتياح والحصار، وهو كالم يطلقه أعداء المقاومة، لكن التجربة أثبتت العكس، وأكدت أن هذا األسلوب               

وال على مواقفها، وقد أصبح أقرب إلى النكتة السمجة منه إلى الحقيقـة،             " حماس"يمكن أن يؤثر على     ال  
وال أرى أن هناك طريقاً لعودة الرئيس محمود عباس وفريقه إلى غزة إالّ عبر بوابة الحوار والمصالحة                 

 الراهن فـسيخرجه مـن      الوطنية والتمسك بالقدس وبالمقاومة، أما استمرار السلوك السياسي على النحو         
الضفة أيضاً، وبالتالي الحديث عن خيارات ترتكز إلى اإلسرائيلي واالجتياح يعكس عـدم رغبـة فـي                 

  .، على حد وصفه"المصالحة
 مصر تقوم بدور وساطة، وإذا قامت بالتهديد أو االنحياز لطرف على حساب آخر فإنهـا تفقـد                 " وقال إن

عن وسيط آخر، ونحن لم نسمع منهـا أي تهديـد وال نقبـل              أهليتها للوساطة ونصبح مضطرين للبحث      
  .، حسب تعبيره"التهديد من أحد

 ٦/١٠/٢٠٠٨قدس برس
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  ً   أن يكون أي اتفاق مع فتح تفصيلياىحركة حماس ستصر عل: الزهار .١٣
ـ وفد حركة حماس الذي يضم قيادات من الـداخل          يصل    :وكاالت األنباء ،   أشرف أبو الهول   - غزة  ىإل

 مع الوزير عمر سليمان غدا في إطار الجهود المـصرية لـرأب             ، حيث يلتقي الوفد   اليومالقاهرة عصر   
 ومن المنتظر أن يترأس وفد حماس الداخل الذي يضم           ، الصدع الفلسطيني الداخلي وإنهاء االنقسام الحالي     

 محمـود   عددا كبيرا من الشخصيات السياسية من الضفة الغربية وقطاع غزة القيادي في الحركة الدكتور             
   . ، بينما يترأس وفد قيادات الخارج الدكتور موسي أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي الزهار

، فإن وفد حماس يتألف من فريق سيلتقي بالمسئولين األمنيـين            وطبقا لما قاله الدكتور الزهار لـ األهرام      
لسرعة حسم الملفـات واتخـاذ      المصريين وفريق من الخبراء يشكل لجنة استشارية لمعاونة المفاوضين          

   . القرارات
، ألن النقـاط العامـة       وقال لـ األهرام إن حركة حماس ستصر علي أن يكون أي اتفاق مع فتح تفصيليا              

 وأوضح الزهـار أنـه ال        . ، وبالتالي نريد اتفاقا تفصيليا     فقط وليست التفاصيل هي التي أفشلت اتفاق مكة       
، ألنه ال شـيء سـوي        اتفاق تفصيلي سيستغرق شهورا أو سنوات     صحة لما يقال عن أن محاولة إبرام        

 ووجه الزهار الشكر لمصر علي مكرمة فـتح   . النمط اإلسرائيلي ـ الفلسطيني الذي يستغرق وقتا طويال 
، داعيا المسئولين المصريين لفتح المعبر باستمرار لتـسهيل          معبر رفح أمام المعتمرين أمس ولمدة يومين      

، وأن تزداد األيام التي يـتم        نسانية وغيرها من الحاالت سواء للعالج أو التجارة أو الحج         سفر الحاالت اإل  
   . فتح المعبر فيها وصوال للفتح الكامل

، وعندما تأتون إلي     وأوضح أن المسئولين المصريين قالوا لحماس ال تعلقوا علي ما تسمعونه في اإلعالم            
   . حة والحقيقيةالقاهرة للمباحثات ستسمعون المواقف الصحي

، علـي جميـع      ، المستشار السياسي بوزارة الخارجيـة المقالـة        ، شدد الدكتور أحمد يوسف     ومن ناحيته 
   . األطراف الفلسطينية بحسم الخيارات في القاهرة

، فإما أن يعودوا يحملون       لم يعد أمام الجميع إال حسم خياراتهم في القاهرة          : وقال يوسف في بيان صحفي    
، وتؤسس للرؤية السياسية التـي تحمـي         بأنهم قد توصلوا إلي تفاهمات تحقق المصالحة الوطنية       البشري  

، ولتذهب هذه الـسلطة التـي        ، وإال فال خير في كثير من نجواهم        مشروعنا الوطني من متاهات الضياع    
   . جاءت بها أوسلو إلي حيث أتت

، ووحدة النظام الـسياسي      فيا الضفة والقطاع   وحدة جغرا   : وأوضح أن موقف حماس منذ البداية يتمثل في       
، واحترام الخيار الديمقراطي وقواعـد اللعبـة الديمقراطيـة        ، أي سلطة واحدة وحكومة واحدة      الفلسطيني

، واحتـرام    ، الرئاسة والمجلس التـشريعي     ، واحترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها      وااللتزام بنتائجها 
   . ي وااللتزام بهالقانون األساسي الفلسطين

  ٧/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  

  سنعالج كافة قضايا الحوار دفعة واحدة لتفادي االنتكاسة: الحيةخليل  .١٤
" حمـاس "إن مـشاركة    :" عبر الهاتف " فلسطين"خليل الحية في حديث أجرته      . قال د  : محمد الدلو  - غزة

باإلضافة إلى المستشارين يؤكـد جديـة        رفيع المستوى    )إلى القاهرة " حماس"وفد حركة    (عبر هذا الوفد  
أن حركته أعدت   " حماس"وأوضح القيادي في حركة     ". الحركة في التوافق واالهتمام به وصوالً إلى نتائج       

 ".نفسها جيداً لحوار جاد ومسئول لنقاش كل الملفات الفلسطينية، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة ونريد ذلـك                
 الضفة الغربية المحتلة والتصريحات التي تخـرج عـن بعـض            ولكن قناعاتنا بأن ما يجري في     :" وقال

   ".ال نريد أن نستبق األمور .. المسئولين من هنا وهناك تدعو للقلق من إمكانية نجاح الحوار
  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٢١٩ :        العدد         ٧/١٠/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

واستعرض أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها مع الوزير سليمان اليوم، مؤكداً أن كـل ملفـات القـضية                  
  .ستفيض لالتفاق على رزمة متكاملة في كل قضايا الشأن الفلسطينيالفلسطينية تحتاج إلى نقاش م

  ٦/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  األوضاع الفلسطينية تحتم التحاور والتوصل إلى تفاهم: عزامنافذ  .١٥

إلى وضع خالفاتهما جانباً وعدم التمـسك بـالمواقف         " حماس"و" فتح"دعت حركة الجهاد، حركتي     : غزة
إن األمور في الساحة الفلسطينية تحتم علـى        "ذ عزام، القيادي البارز في الحركة،       القديمة، وقال الشيخ ناف   

  ".الفلسطينيين االلتقاء والتحاور، ومحاولة التوصل إلى تفاهم وتوافق
هناك تعقيدات كثيرة علـى األرض، وهنـاك لألسـف حـساسيات            " ،"قدس برس "وأضاف عزام لوكالة    

  ".ذ أكثر من عام، نحن نأمل أن يتم تجاوز هذا كلهموجودة كرستها القطعية التي تستمر من
 ٦/١٠/٢٠٠٨قدس برس

  
  
  سعدات يدعو إلنجاح الحوار الفلسطيني ووفد حماس يغادر إلى القاهرة اليوم .١٦

ـ   ): د ب أ  (،   يوسف الشايب  –رام اهللا  أحمد سعدات أمس، إلى إنجـاح      " الجبهة الشعبية "دعا األمين العام ل
رتقب في القاهرة، وعدم العودة دون إعالن اتفاق وحدوي شامل وواضـح            الحوار الوطني الفلسطيني الم   

فيما يغادر وفد حماس إلى القاهرة اليوم للمشاركة فـي          . ونهائي وملزم للجميع بما ينهي االنقسام الداخلي      
دعوته إلى حشد كـل     "اإلسرائيلي  " هداريم"ونقلت مصادر حقوقية عن سعدات المعتقل في سجن          .الحوار

لشعب الفلسطيني للعمل مع كل القوى إلنهاء االنقسام ونبذ الفرقة والخالفـات والعمـل علـى                قطاعات ا 
  ".استعادة وحدة الصف وعدم الرهان بانتظار نتائج االنتخابات األميركية واإلسرائيلية

على شعبنا وفصائله السياسية أن ال يعولوا أي توقعات على ممكنات نجـاح             "وقال سعدات في تصريحه     
بتشكيل حكومة جديدة فكل األحزاب اإلسرائيلية الرئيسية وعلى رأسها         " كاديما"ليفني رئيسة حزب    تسيبي  

  ".كاديما تتقاطع في رفضها لالستجابة لحقوق شعبنا الوطنية
" فـتح "هذا يتطلب العمل بجدية وتحمل الفصائل الوطنية واإلسالمية وبشكل خـاص فـصيلي              "وأضاف  

، داعيا في هذا الـسياق      "نجاح الحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة      لمسؤولياتهم في دفع وإ   " حماس"و
تستبعد الرضوخ لإلمالءات الخارجية وخلق المناخات المناسبة إلجـراء         "إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية      

  ".انتخابات تشريعية ورئاسية
  ٧/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  قرب جنين اعتقال قائد ميداني في سرايا القدس : الضفة الغربية .١٧

اعتقل الجيش اإلسرائيلي فجر امس أحد قيادات سرايا القدس الجنـاح           :  الدستور ، د ب أ، بترا      -رام اهللا   
وقـال   .العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في بلدة قباطيا القريبة من مدينة جنين شمال الضفة الغربيـة 

ينا للقائد الميداني في قباطيا ناجي      إن قوة إسرائيلية خاصة نصبت كم     "مصدر في السرايا في بيان صحفي       
وشـنت قـوات    ".نزال فجرا ، واستهدفته بشكل مباشر إال أنه تمكن من النجاة واللجوء إلى داخل منزله

االحتالل فجر أمس حملة اعتقاالت شمال وجنوب الضفة الغربية شملت مدن جنين والخليل وبيـت لحـم              
  .طالت تسعة مواطنين

  ٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 
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  ويؤكد أن حركته موحدة ومتماسكةحماس تجميد قيادات في  رضوان ينفي اعيلإسم .١٨
صباح اليوم ما تتناقله بعـض وسـائل        " حماس"نفى الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة        : غزة

 .وصل الى حد تجميد قيادات في الحركة      ، اإلعالم عن اشتداد الخالفات بين قادة حماس في الضفة وغزة         
ـ   وقال رضوان ف   ليس هناك تجميد ألعضاء حركة حماس بشكل عام سواء فـي           ": معا"ي حديث خاص ل

واكـد رضـوان أن      ".وما تتناقله بعض وسائل اإلعالم عار عن الصحة       ، الضفة الغربية وغزة والخارج   
 وأنها حركة شورية تعتمد     ،حركته موحدة ومتماسكة وان هدف هذه الشائعات هو النيل منها ومن وحدتها           

  .ى وتحافظ على وحدتهاعلى الشور
  ٦/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
 الضفة بالداخل طلبت أمواال من جمعيات حماس بجمعيات تابعة للحركة اإلسالمية ": إسرائيل" .١٩

ادعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في أعقاب اقتحام الجمعيات التي وصفت بأنها تابعة لحركة حماس في 
بية من الداخل كانت قد توجهت في السنة األخيرة إلى جمعيات خيرية الضفة الغربية، أن جمعيات عر

  .إسالمية في الضفة الغربية بطلب الحصول على أموال لتنفيذ عدد من المشاريع
التي أوردت النبأ، اإلثنين، أن هذه التوجهات تعكس تغييرا في " هآرتس"ومن جهتها ادعت صحيفة 

مية في الداخل وفي الضفة الغربية، مشيرة إلى ادعاءات أجهزة طريقة تنقل األموال بين الحركات اإلسال
وأن ذلك يأتي . األمن اإلسرائيلية في السابق بأنه كان يتم تحويل األموال من الداخل إلى الضفة الغربية
  .بسبب التشدد في إجراءات المراقبة على المساعدات المالية التي تصل من خارج البالد

 بداية العام الحالي فإن جيش االحتالل قد رفع وتيرة حربه على البنى التحتية وتابعت الصحيفة أنه منذ
وبمبادرة من قيادة المركز العسكرية جرى اقتحام وتفتيش . المدنية التابعة لحركة حماس في الضفة

مكاتب الجمعيات والمؤسسات المختلفة التي يفترض أنها مرتبطة بحركة حماس، وخاصة في الخليل 
  .ورام اهللا ونابلسوقلقيلية 

وفي أعقاب ذلك تم إغالق عدد كبير من هذه الجمعيات والمؤسسات وجرت مصادرة الوثائق والحواسيب 
  .الخاصة بها

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والسلطة 
ى حماس، حيث تقوم أجهزة األمن الفلسطينية باقتحام الفلسطينية، فقد بادرت األخيرة إلى الحرب عل

  .المكاتب التابعة لها وإغالقها
وقالت المصادر أن قوات االحتالل تعمل على تحليل الوثائق التي تم ضبطها خالل عمليات االقتحام 
والتفتيش، وذلك من أجل استخالص المعلومات المهمة على المستوى االستخباري، وخاصة في مجال 

عمليات "وصول األموال من الخارج إلى حركة حماس، بزعم أن هذه األموال تستخدم لتمويل منع 
  ".إرهابية

وادعت المصادر ذاتها أنه لدى فحص هذه الوثائق تبين أن هناك عدة توجهات من جمعيات مرتبطة 
  .بالحركة اإلسالمية في الداخل، تطلب فيها مساعدات مالية من جمعيات في الضفة الغربية

كما ادعت أن الحديث هو عن طلبات لمساعدات مالية تصل إلى ماليين الدوالرات، وذلك بهدف بناء 
وأنه في إحدى الحاالت كان هناك طلب مقدم من موظفين في بلدية إحدى المدن العربية . مساجد وأندية
  .في الداخل

عات بعشرات ماليين عن مصادر في الجيش قولها أنه يصل إلى الضفة الغربية تبر" هآرتس"ونقلت 
  .الدوالرات من الجاليات اإلسالمية في كافة أنحاء العالم

  ٧/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  أبو العينين يتغلّب على عباس زكي ... مؤتمرات وترتيبات داخل فتح الستعادة دورها: لبنان .٢٠
رتبـةً،  انتهى فصل جديد من الخالفات الفتحاوية الداخلية، التي تعصف بين الرجل األعلـى م             : الجنوب

المفوض العام لحركة فتح وعضو لجنتها المركزية وممثل المنظمة في لبنان عبـاس زكـي، والرجـل                 
األقوى اللواء سلطان أبو العينين أمين سر قيادة الحركة في لبنان وعضو المجلس الثوري، انتهت بفـوز                 

  .الثاني على األول في انتخابات الحركة
االنتخابات التي أرادها أبو العينين لتصفية خالفاته مـع الـذين           كان هناك جدل بين االثنين حول جدوى        

خرجوا على سيطرته ومالوا نحو زكي، أمين سر التنظيم في صيدا وليد ورد الذي سقط فـي انتخابـات                   
  .منطقته، إلى حد أنه لم يقدم على خوض االنتخابات الداخلية وآثر االنسحاب

نظيم في عين الحلوة ومعه أعضاء الشعبة؛ ويتردد أن عـدم           كذلك غاب العقيد ماهر شبايطة أمين سر الت       
عقد المؤتمر في عين الحلوة ونقله إلى مخيم المية ومية، تحت ذرائع أمنية، هـو أحـد األسـباب التـي                 

  .اعترض عليها؛ إذ، قبل المؤتمر، كانت هناك لقاءات مع فاعليات في عين الحلوة تؤكد جو المصالحة
كارم سقطت في بيروت في مواجهة العميد خالد عارف؛ الذي صـدر قـرار              كذلك فإن مجموعة أبو الم    

وفي منطقة صور، خرج مسؤول مكتب      . يقضي بنقله إلى كوريا الشمالية بصفة قنصل في سفارة فلسطين         
التعبئة والتنظيم العقيد يوسف زمزم ـــ وينسحب األمر على الشمال والبقاع، في وقت كان فيه زكـي              

 بدل االنتخابات من أجل الحصول على نسبة من المؤيدين، وخصوصاً تلك التي تمثل              يميل إلى التعيينات  
  .تاريخاً في الحركة

انتصاراً لخط المقاومة   "فالبعض يعدها   . هناك قراءات متعددة لهذه النتائج التي صبت لمصلحة أبو العينين         
؛ فيمـا يعتبـر     )السابقة؟(اللبنانية  والتمسك بحقوق الالجئين، إذ يرى أن أبو العينين أقرب إلى المعارضة            

رغم أن الطرفين، زكي وأبو العينين، يرفـضان هـذا التـصنيف            ) المستمرة؟(زكي أقرب إلى المواالة،     
  .ويعتبران أنهما في إطار مؤسسة تنظيمية واحدة تحكمها قوانين وأنظمة

ضع العـصي فـي دوالب      ال تعدو كونها مناكفات وحرتقات من أبو العينين، لو        "البعض اآلخر رأى أنها     
سياسة عباس زكي الذي يدعمه محمود عباس، حيث يكثر أبو العينين من انتقاداته لعباس والـتهكم مـن                  

  .زكي
ويرى بعضهم أن النجاح في انتخابات اإلطار التنظيمي ليس كافياً لترجيح الكفة، بحكم القانون االنتخابي               

، على أساس أن هذا     %٥١ العسكرية بما ال يقل عن       في إطار الحركة، إذ ينص النظام على تمثيل القوى        
وهذا يعطي هامشاً لعباس زكي أن يناور مـن         . النظام وضع في ظل هيمنة قوات العاصفة على الحركة        

خالل تحديد المعايير، مع اإلشارة إلى أنه لم تعد ألبو العينين سـلطة علـى العـسكر إال فـي اإلطـار                      
أن يقوم بتعيين كل قائد كتيبة ونائبه، وكل قائد وحدة عضواً           : ماوهناك احتماالن أمام زكي، ه    . الشخصي

في المؤتمر؛ وإذا كان ذلك ال يفي بالغرض ويأتي بموالين ألبو العينين، فإن االحتمال الثاني هو استدعاء                 
المراتب العسكرية العليا، وكثير منهم كان مهمشا وال دور له إبان الفترة التي حكم فيهـا أبـو العينـين                    

  .منفرداً
وكان أبو العينين قد فقد الكثير من نفوذه، فبعد إبعاده عن القوات العسكرية، أبعد كذلك عن الشأن المالي                  
حيث شكلت لجنة مالية أبعد عنها للمرة األولى، وتشكلت من فتحي أبو العردات مسؤوالً للجنـة، وهـو                  

زة من لبنان، وانتدب بسمان الخطيـب       مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في لبنان، وآمنة جبريل ومنذر حم         
وهناك أيضاً لجان تنظيمية وعسكرية إدارية أوفدها       . من الصندوق القومي لإلشراف على الصرف المالي      

  .محمود عباس لإلشراف على تنفيذ اإلجراءات بعدما تلكأت قيادة لبنان في تنفيذها
كرية، تساعده لجنة حضرت معـه،      وتفيد مصادر أن اللواء أديب الحصان سوف يشرف على القوة العس          

وقد بدأ بالفعل بالتجوال في المناطق واالجتماع مع بعض العسكريين بمعزل عن معرفة أبـو العينـين،                 
ـ            والذي بـذل   " الكاتو"الستقطاب بعض الموالين منه كقائد كتيبة الشهيد عبودي جمال دندشلي المعروف ب
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.  قائد مخيم الرشيدية المحسوب على أبـو العينـين         جهده للقاء عباس زكي بواسطة العقيد توفيق عبد اهللا        
من الـداعين لمـواالة     " الكاتو"وبعد اللقاء أصبح    . وعبد اهللا هو نسيب أحد مستشاري زكي، أشرف دبور        

يعتقد أن زكـي    " الكاتو"عباس زكي، بعدما كان أبرز المحرضين عليه، على خلفية خالف شخصي كان             
ـ   وهناك أيضاً العميد تو   . يقف خلفه  وكـان  . ، ويعرف بدهائه من أين تؤكل الكتف      "القاق"فيق طه الملقب ب

من أشد المؤيدين ألبو العينين، لكنه اليوم تقرب من عباس زكي، وهو توأم العميد صبحي أبـو عـرب                   
  .القائد العسكري لمخيم عين الحلوة

األوراق األهم، ووضـع    الثابت حتى اآلن أن سلطان أبو العينين يمارس رقصة الديك المذبوح، حيث فقد              
 تتطلب جهداً وخدمات بطريقة مباشرة، وهو عـاجز حتـى اآلن            - أي التنظيم    -في مهمة هي األصعب     

عن تقديمها بسبب عدم توافر المال من جهة، والديون المتراكمة التي جعلت العديـد مـن المستـشفيات                  
  .يرفض استقبال تحويالت صحية من المنظمة الفتقاد التمويل

سال اللواء أديب الحصان مع مجموعة من العسكريين، أصحاب الرتب العالية، لتنظيم القـوات              وتقرر إر 
. لوضعه في إطار استراتيجيا تعاون مع الدولة حين تنـضج الظـروف           " لواء العودة "وتهيئتها في إطار    

ـ       ) أبو علي (وكذلك سيعود اللواء وجيه أبو غربية        ة مـن   وهو قائد الكفاح المسلح السابق، ومعه مجموع
الضباط المعاونين لقيادة الكفاح المسلح، وهذا يعني أيضاً نقل منير المقدح من مخيم عـين الحلـوة إلـى            

 .الممثلية بصفة مستشار فيها
  ٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
    ال يمكن أن تكون دولة فلسطينية من دون الالجئين:سلطان أبو العينين .٢١

ويسري باسكال كوشبان خالل زيارته للبنان عـن         توالت أمس الردود على تصريح الرئيس الس       :بيروت
عدم واقعية حق العودة لالجئين الفلسطينيين من لبنان إلى األراضي التي هجروا منها إبان النكبـة عـام                "

١٩٤٨."  
ال يجيـد قـراءة     "في لبنان اللواء سلطان أبو العينين في بيان، أن كوشبان           " فتح"واعتبر أمين سر حركة     

، مـذكراً بــ     "يعي تماماً انه ال يمكن أن تكون دولة فلسطينية مـن دون الالجئـين             التاريخ، وعليه أن    
  ".قرارات الشرعية الدولية التي يجب أن ال تكون انتقائية عندما تتعلق بالجانب اإلسرائيلي"

 من يقدم هذا الحل ال يريد استقراراً في المنطقة، بينما الحل يكون بإقامـة الدولـة               "ورأى أبو العينين أن     
  ".الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف وعودة كل الالجئين إلى ديارهم

  ٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  قوة فلسطينية لضبط األمن في عين الحلوة .٢٢

في لبنان اللواء كمال مدحت أن ال مخـاوف مـن           " منظمة التحرير الفلسطينية  "أكد مساعد ممثل    : بيروت
اتفـاق  "طينيين إلى مثل ما حدث في مخيم نهر البارد، معلناً عن            استدراج مخيم عين الحلوة لالجئين الفلس     

تم بين الفصائل الفلسطينية في المخيم يقضي بتشكيل قوة أمنية لالنتشار في جميـع المربعـات األمنيـة                  
لمنع دخول الغرباء إلى المخيم     " منظمة التحرير "تتعاون مع   " عصبة األنصار "كما أكد أن    ". وأنحاء المخيم 

يقوم بعض األشخاص الذين يتمتعون بتغطية من القوى اإلسالمية         "ربعات األمنية، متخوفاً من أن      ومنع الم 
  ".في المخيم باالستفادة من المربعات األمنية للقيام بحوادث واغتياالت كما حصل في نهر البارد

ت الالزمة  منظمة التحرير تتخذ االحتياطا   "أمس، إلى أن    " أل بي سي  "وأشار مدحت في حديث الى محطة       
الموساد اإلسرائيلي هو الذي نفذ االنفجار الذي استهدف مسجد         "، كاشفاً أن    "لمنع انهيار الوضع في المخيم    

  ".الماضي) سبتمبر( أيلول ٢٣نور في عين الحلوة في 
  ٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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   المالية العالمية تخفف العقبات أمام تشكيل الحكومة اإلسرائيليةاألزمة .٢٣
، ايهود بـاراك، أنـه      "اإلسرائيلي"ووزير الحرب   " العمل"أفاد مقربون من رئيس حزب       -القدس المحتلة 

يدرس إمكان إرجاء البحث حول توسيع إطار الموازنة العامة على ضوء األزمة االقتصادية، األمر الذي               
  .ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني" كاديما"من حكومة برئاسة زعيمة حزب " العمل"يقرب 

اإللكتروني، أمس، عن مقربين من وزيـر الحـرب قـولهم إن            " يديعوت أحرونوت "صحيفة  ونقل موقع   
كـذلك نقلـت    ". باراك سيدرس بصورة إيجابية إرجاء البحث في موضوع زيادة الموازنة لبضعة شهور           "

تقديرهم أنه على خلفية األزمة االقتصادية انخفـض احتمـال التوجـه            " كاديما"الصحيفة عن قياديين في     
الجمهور لن يوافق اآلن على إجراء انتخابات بسبب صراع شخـصي بـين             "بات عامة مبكرة وأن     النتخا

  ".ليفني وباراك
وتأتي هذه التقديرات في أعقاب اجتماع عقدته ليفني وباراك مع سبعة خبراء اقتـصاديين لبحـث أبعـاد          

 والتي أقرتها الحكومة    ) مليار دوالر  ٩٠( المقبل،   ٢٠٠٩مطلب حزب العمل بتوسيع إطار الموازنة للعام        
. مؤخرا، وهو أحد الشروط األساسية التي يضعها العمل لالنضمام لحكومة برئاسـة ليفنـي             " اإلسرائيلية"

  .يسير باتجاه ركود عميق" اإلسرائيلي"وقدر الخبراء أن االقتصاد 
  ٧/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لقوة ضد طهرانلتجنب اللجوء ل" صحيح"ليفني تدعو إلى تحرك سياسي دولي  .٢٤

بتحرك سياسي "اكدت رئيسة الوزراء االسرائيلية المكلفة تسيبي ليفني ضرورة القيام  :تل ابيب ـ طهران
وقالت ليفني خالل ندوة مكرسة الستراتيجية . من اجل منع اللجوء للقوة ضد ايران" دولي صحيح

نطقة وجاراتها فقط بل مشكلة ايران ليست مشكلة اسرائيل والم"اسرائيل الدبلوماسية في القدس، ان 
واضافت حسب نص خطابها الذي نشره ". االسرة الدولية وعلينا التفكير في هذه القضية في هذا السياق

وحده تحرك سياسي دولي صحيح يمكنه ان يمنع اللجوء "حزبها كاديما على موقعه على شبكة االنترنت 
ن الدولة العبرية تريد اقامة السالم مع جيرانها واكدت ليفني في الخطاب نفسه ا. ضد ايران" الى القوة

الفلسطينيون وسورية : اسرائيل تريد التوصل الى سالم مع كل جيرانها"واضافت ان . والدول العربية
اثبتنا ارادتنا الحالل السالم ليس عبر التزامنا عملية سياسية ليس في "وتابعت ". ولبنان والدول العربية

واضافت ان . ٢٠٠٥في سبتمبر "  من خالل انسحابنا من قطاع غزةهذا االطار فقط بل ايضا
المفاوضات مع الفلسطينيين يجب ان تستمر لكن ذلك يجب ان يتم حول طاولة وليس عبر عناوين "

 ".الصحف
  ٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  مواقفي من مفاوضات السالم غير ملزمة لرئيسة الوزراء المكلفة: أولمرت .٢٥

 قال رئيس الحكومة اإلسـرائيلية، إيهـود أولمـرت، فـي            :وكاالت- هوم جرايسي  بر -القدس المحتلة 
يـديعوت  "تصريحات صحافية، إن المواقف التي أطلقها في االسبوع الماضي في مقابلة مـع صـحيفة                

وقال فيها، إن الحل مع الفلسطينيين ال يمكن إال باالنسحاب من كامل الـضفة الغربيـة، ومـا                  " أحرنوت
التي ستبقى مع إسرائيل، هي مواقفه الشخصية، وليست ملزمة للمكلفة بتـشكيل حكومـة              يعادل المساحة   

  .بديلة، الوزيرة تسيبي ليفني
إننا نقف أمام ضرورة الحسم، ولكننا لسنا على استعداد لنصارح          "وكان أولمرت قد قال في تلك المقابلة،        

الفلسطينيين، وهذا يعني أن ننـسحب عمليـا        نعم هذا ما علينا فعله، علينا إبرام اتفاق مع          : أنفسنا ونقول 
  ، وسنبقي بأيدينا بعض النسب المئوية من هذه المناطق، ولكن )الضفة الغربية(تقريبا من كل المناطق 
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  ".ومن دون هذا لن يكون سالم) ١٩٤٨من مناطق (علينا ان نعطي الفلسطينيين ما يوازي نفس المساحة 
  ٧/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  زم النجاز صفقة شاليت اخذ بالنفاد ومصر قد تقلص دورهاالالوقت ال: ائيليةمصادر اسر .٢٦

حذرت جهات في االجهزة االمنية االسرائيلية من ان الوقت النجـاز صـفقة تـضمن                -القدس المحتلة   
واوضحت هذه المصادر لصحيفة     .اخذ بالنفاد " غلعاد شاليت "اطالق سراح الجندي االسير في قطاع غزة        

مرور الوقت قد يزيد االوضاع تعقيدا ويهدد بتفويت فرصة اعادة شاليت بـسالم اذ ان               "م ان   هارتس اليو 
 ".هناك سلسلة من التطورات قد تعرقل المفاوضات وتؤدي الى نهاية ماسوية للقضية

وجوب االخذ بعين االعتبار عدة احتماالت كقيام حماس برفع الثمن الذي تطالب به لقاء              "واكدت المصادر   
سراح شاليت وتفجير االوضاع على الحدود مع قطاع غزة وقرار مصري بتقليص تـدخلها فـي                اطالق  

وحسب الصحيفة من المقرر ان تستانف في القاهرة اليوم          ". القضية او قيام احد حراس شاليت بالمس به       
برعاية مصرية المفاوضات بين حركتي حماس وفتح وعلى جدول االعمال اقتراح مصري النجاز صفقة              

 . مل االفراج عن شاليتتش
  ٧/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  بيونجيانج تساعد على نشر اسلحة الدمار الشامل: "اسرائيل" .٢٧

اتهم مندوب اسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ديفد دانيلي كوريا الشمالية بتقديم المساعدة لـست                
  . مل وصواريخ بالستيةدول شرق اوسطية على االقل في مجال برامج تطوير اسلحة دمار شا

وصرح المندوب االسرائيلي الذي يعتقد ان بالده فقط تمتلك اسلحة نووية في الشرق االوسط امام اجتماع                
الجمعية العمومية للوكالة الذي يعقد في مقر الوكالة في فيينا ان كوريا الشمالية تساعد على انتشار اسلحة                 

  . الشامل
لتي تتلقى المساعدة الكورية بشكل سري متجاهلة المعاهدات الدوليـة       ولم يفصح دانيلي عن اسماء الدول ا      

  . التي تمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل حسب قوله
في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي اهتمامه على االنـشطة الكوريـة الـشمالية وخرقهـا                 " وقال  

  ". للمعاهدات الدولية يتلقى الشرق االوسط خبراتها
يلي ان المجتمع الدولي ال يولي هذا الجانب المظلم من ممارسات بيونجيانج االهتمام الكـافي               واضاف دان 

مشيرا الى ان عددا متزايدا من دول الشرق االوسط تتبع نفس سلوك كوريا الـشمالية المنـافي للقـانون                   
  . الدولي

  ٤/١٠/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  نبعاث وتسريب المواد الملّوثة تتجاوز المسموح به قانونيا ال"اسرائيل "من مصانع% ٦٠ .٢٨

من مـصانع اسـرائيل     % ٦٠كشف فحص مفاجئ أجرته وزارة حماية البيئة االسرائيلية أن           -بيت لحم   
  .تتجاوز السقف المسموح به قانونياً النبعاث وتسريب المواد الملوثة
ة المصانع الملوثـة     مصنعا أن نسب   ٥٠واتّضح من هذا الفحص كما قالت االذاعة االسرائيلية، الذي شمل           

وتم فتح ملفات تحقيق ضد عدد مـن هـذه           .٢٠٠٦مقارنة بعام   % ٣٠للبيئة ازدادت العام الفائت بنسبة      
  .المصانع في أعقاب الفحص المفاجئ

  ٦/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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   اإلسرائيلي يعترف بوجود دور للكيان الصهيوني بدارفور بمساعدة أمريكيةاألمنوزير  .٢٩
 أقرت إسرائيل بقيامها بدور مؤثر وفعال باألوضـاع بـدارفور وذلـك بمـساندتها للـسياسة        :طومالخر

 بواسـطة رئـيس     ٢٠٠٣األمريكية في المنطقة وبوضعها خطة للتدخل اإلسرائيلي في دارفور منذ العام            
 وكشف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر في محاضرة خاصـة          .الوزراء السابق أرييل شارون   

  .ان صانعي القرار بإسرائيل كانوا قد وضعوا خطة للتدخل في دارفور عبر الذراع األمريكية
كنا سنواجه مصاعب في الوصول إلى دارفور لممارسة أدوارنا المتعـددة بمنـأى عـن الـدعم                 ': وقال

لوقت ، مبيناً ان تدخلهم في دارفور حتمي وضروري حتى ال يجد السودان المناخ وا             'األمريكي واألوربي 
  .لتركيز جهوده باتجاه تعظيم قدراته لصالح القوة العربية

  ٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   أمام العالمتهاركة بريطانية لتلميع صورتكلف ش "إسرائيل" .٣٠
شركة بريطانية متخصصة في العالقات العامة بالعمل علـى تلميـع صـورتها             " إسرائيل"كلفت  : أ.ب.د

العبرية عن أيدو آهاروني المكلف مـن وزارة        " هآرتس"نقلت صحيفة   و. وتحسين سمعتها في أنحاء العالم    
بتنفيذ هذه المهمة قوله، أمس، إن الصراع في الشرق األوسط مـازال أهـم مـا                " اإلسرائيلية"الخارجية  
في هذه القضية ال يفضلون هذه السمعة لهـا         " إسرائيل"وحتى من يعترفون بالحق ل      " "إسرائيل"تعرف به   

  ".ا من أخبار سيئةلما يترتب عليه
وقعت عقدا بهذا الشأن مع شركة أكانشي البريطانية الـشهر          " اإلسرائيلية"وحسب الصحيفة فإن الخارجية     

وأشارت إلى أن الشركة تروج لنفسها بأنها متخصصة في تطوير استراتيجيات خاصة بتحسين             . الماضي
ل في مناطق الـصراع مثـل لبنـان         سمعة المدن والدول والمناطق، وأنها نفذت مشاريع مشابهة من قب         

  . وأيرلندا الشمالية
  ٧/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يان أصدر أوامر تفجيرات بمصر في الخمسيناتدموشيه  .٣١

العبرية أمس، عن أن رئيس شعبة االسـتخبارات العـسكرية          " معاريف"كشفت صحيفة    -القدس المحتلة   
نيامين جيبلي، كان قد اتهم رئـيس أركـان الجـيش،           في مطلع خمسينات القرن الماضي، ب     " اإلسرائيلية"

موشيه ديان، بإصدار األوامر للخلية اليهودية في مصر لتنفيذ سلسلة عمليات تفجيرية في مدينتي القاهرة               
  ".فضيحة الفون"أو " العمل المشين"واإلسكندرية والمعروفة باسم 

 عاما أصدرت   ٥١ ثالث سنوات، وبعد     إن جيبلي الذي توفي الشهر الماضي اعتزم قبل       " معاريف"وقالت  
أوامر منع النشر حول القضية، الكشف عن أن ديان علم بـصدور            " اإلسرائيلية"خاللها الرقابة العسكرية    

األوامر للخلية اليهودية في مصر، وأنه كان شريكا في إصدار هذا األمر وفي محاولة تشويش الحقـائق                 
  . صلة بالعمليات التفجيريةالمتعلقة بها وبتزوير تواريخ في وثائق ذات

  ٧/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  "التهديدات األمنية"مؤتمر لبحث : "إسرائيل" .٣٢
يعقد في وزراة الخارجية االسرائيلية مؤتمر يبحث في التهديدات االمنية خاصـة            :  أحمد البديري  -القدس

يـشارك فـي    . ات حـزب اهللا   فيما يتعلق بالبرنامج النووي االيراني والتطور العسكري في سوريا وقدر         
المؤتمر دبلوماسيون وسفراء وخبراء في السياسة الخارجية ويعقدون ورشـات عمـل لتقيـيم الفعاليـة                

مار تقييم الوضع فـي     وسيتم اعتماد اآلراء االستخباراتية في مض     . السياسية واالستراتيجية لدولة اسرائيل   
 . الشرق االوسط
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ك في المؤتمر الذي بدأ يوم االحد والذي سيستمر يومين وزيـر            المشاركات ليست اسرائيلية فقط فقد شار     
الخارجية االلماني االسبق يوشكا فيشر ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المـالكي وسـفير الواليـات               

 . المتحدة في اسرائيل جيمس كانينجهام
  ٦/١٠/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  لفلسطينيينل العودة  حقحولتصريح الرئيس السويسري  الحقوقية تستنكر ثابت منظمة .٣٣

تصريح الرئيس السويسري باسكال كوشبان ) ثابت(استنكرت المنظمة الفلسطينية لحق العودة : بيروت
العودة لجميع الالجئين "خالل زيارته للبنان عن عدم واقعية حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وأكدت أن 

 مشروع، والشعب السويسري مدعو إلى احترام هذا الحق وإزالة كل ما يحول دون الفلسطينيين حق
ولفتت إلى أن  ."تطبيقه، ومن يدعو إلى شطبه وفرض التوطين، إنما يخدم األجندة األميركية واإلسرائيلية

  . إذا توافرت اإلرادة السياسية لدى المجتمع الدولي،حق العودة قابل للتطبيق
  ٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   من حماسأمواالً يهمزعم تلقب ٤٨ تُحرض على فلسطينيي الـ"إسرائيل: "أمير مخول .٣٤

ة المحتلة الفلسطينياألراضي  داخل األهلية مخول، رئيس اتحاد الجمعيات أميرقال  : اندراوس-  الناصرة
 من مؤسسات تابعة لحماس في الضفة الغربية أمواال ٤٨ن النشر عن تلقي عرب الـإ، أمس، ٤٨عام 

 ضد الجماهير الفلسطينية في إضافي إسرائيلي على انّه جزء من التحضيرات لتصعيد إليهلمحتلة ينظر ا
 محاولة تصعيد لفك االرتباط بين الشعب وأيضا، واألهليالداخل، وتحديدا ضد مؤسسات المجتمع المدني 

  . المختلفة للشعب العربي الفلسطينياألجزاءالفلسطيني نفسه، وفك االرتباط بين 
  ٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   فلسطينيا استشهدوا خالل انتفاضة األقصى٥٥٢٦: تقرير .٣٥

دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية صدر لظهر تقرير أ :وكاالت - رام اهللا 
  أطفال١٠١٠ شهداءوأوضح أن من بين ال.  فلسطينيا استشهدوا خالل انتفاضة األقصى٥٥٢٦ أن أمس،

صحفيا، فيما  ١١ ومن طلبة المدارس، ٦٦٤و من اإلناث، ٣٤٠ عاما، ونحو ١٨تقل أعمارهم عن 
 منزل فلسطيني ٨٣٠٠أن  كما أشار التقرير إلى . ألف فلسطيني بالرصاص٣٣أصيب ما يزيد عن 

 منزل في القدس بحجة عدم الترخيص، فيما ألحق ٩٠٠هدموا على أيدي الجيش اإلسرائيلي، بينها 
 . ألف منزل آخر خالل االجتياحات اإلسرائيلية وتشريد عشرات اآلالف من سكانها٧٠بأكثر من الضرر 

وأشارت الدائرة إلى التسارع الكبير في عملية تهويد القدس من خالل العديد من الممارسات التي نفذتها 
 ألف فلسطيني ٦٥ جاء في التقرير أن ما يزيد عنفقد في موضوع األسرى الفلسطينيين،  أما .في المدينة

 ألف أسير يعيشون ظروف إعتقالية قاسية ١١ خالل األعوام الثمانية الماضية بقي منهم أكثر من وااعتقل
ن وتيرة أ  ذكر،عنصريفي موضوع الجدار ال و. أسيرا منذ بداية االنتفاضة األقصى٧٦أدت إلى مقتل 

رعت بهدف زيادة عدد المستوطنين، مصادرة األراضي وبناء الوحدات السكنية في المستوطنات قد تسا
وبين  . ألف دونم صودرت، واقتلع نحو مليون وثالثمائة شجرة لصالح بناء الجدار٣٠٠وإن ما يزيد عن 

حاجزا  ٥٣٧و حاجزا ٩٣ حاجزا، بينها ٦٣٠ زاد من حواجزه العسكرية إلى يضاً أن االحتاللالتقرير أ
  .ترابيا أو صخريا

  ٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 
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   من ضحايا التعذيب يسعى إلى مقاضاة مسؤول إسرائيلي بارز في الهايفلسطيني .٣٦
تقدم أسير فلسطيني سابق بطلب إلى محكمة االستئناف في الهاي، من أجل إصدار أمر إلى النيابة  :غزة

لفتح تحقيق جنائي مع عامي أيلون، الذي يشغل حالياً منصب وزير في الحكومة اإلسرائيلية، وإصدار 
كما طالب األسير، وهو أحد . أو أمر اعتقال دولي لضمان تواجده في هولندا خالل أية محاكمةأمر تسليم 

الشين بيت ، وكخيار آخر على األقل، "كان أيلون يشغل منصب مدير جهاز عندما ضحايا التعذيب 
  .، لكي يكون باإلمكان فتح ملف تحقيق جنائي"تحقيق استباقي"بإصدار أمر بإجراء 

  ٦/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  نحصاد الزيتولتمكين الفلسطينيين من " إسرائيل" ترتيبات بين السلطة و: بوستجيروزاليم .٣٧

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية عقدت  : جدة- محمد بشير 
الفلسطينيين سرائيلي لتنسيق الترتيبات األمنية التي تمكن المزارعين اجتماعا مع مسؤولين في الجيش اإل

 رخصة مرور ٣٠٠٠ أصدرت "إسرائيل"وأفادت أن . من حصاد محصول الزيتون في مزارعهم
 انه سيمنع دخول إلىشارت كما أ. حصادالللمزارعين الفلسطينيين للمرور عبر الحواجز خالل فترة 

دمات بين  الزيتون، للحيلولة دون وقوع المصاأشجار في بعض المناطق التي تزرع فيها اإلسرائيليين
  .الفلسطينيين والمستوطنين

  ٧/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
  
    للرأي يظهر تأييدا شعبيا لتمديد والية الرئيس الفلسطينياستطالع .٣٨

نتائج استطالع للرأي نفذته ، أن غزة مراسلها من  حامد جاد عن٧/١٠/٢٠٠٨ الغد األردنية نشرت
 موزعين في قطاع غزة سطينياً فل٩٤٥شركة الشرق األدنى لالستشارات على عينة عشوائية شملت 

من مؤيدي حركة فتح يؤيدون استمرار الرئيس عباس في منصبه حتى % ٨٨ كشفت أن ،والضفة الغربية
سيدلون % ٤٨بين أن  كما ت.ذلكلمن مؤيدي حركة حماس % ٨٨  معارضة مقارنة مع،بعد انتهاء واليته

لمرشح % ١١بينما سيصوت  المقبل، بأصواتهم لمرشح حركة فتح إذا جرت انتخابات رئاسية األسبوع
  .عن المشاركة أو التصويت في االنتخابات% ٢٥في حين سيمتنع . لمرشح آخر% ١٧حركة حماس و

 ٢٩االستطالع أجري في الفترة الواقعة بين ، أن  رام اهللا من٦/١٠/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية وذكرت
 تولي ونيرشح% ٣٦أن وقد بينت نتائجه ري، أكتوبر الجا/ سبتمبر واألول من شهر تشرين أول/ أيلول

يرشحون مصطفى % ١٠مروان البرغوثي رئاسة السلطة في حال استقال عباس من منصبه، مقابل 
 ترشيح% ٥ ، في حين أيدسالم فياضرشحوا % ٦ و لذلك،إسماعيل هنية% ٩ ، بينما رشحالبرغوثي

محمود أيدوا ترشيح % ١ و،شعلخالد متأييدهم لترشيح % ٤ أعطى و لهذا المنصب،محمد دحالن
من الفلسطينيين % ٧٧وفي السياق ذاته، يؤيد  .شخص آخرترشيح % ١٠ فيما في المقابل أيد ،الزهار

االنتخابات في هذه وفي حال جرت  . لذلك%٢٣إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مقابل معارضة 
، لقوائم أخرى% ١٤ئمة حماس ولقا% ١٢بأصواتهم لقائمة فتح مقابل % ٥٣األسبوع المقبل، سيدلي 

 حركة فتح إستراتيجية ونيفضل% ٨٠ إلى ذلك تبين أن .عن المشاركة أو التصويت% ٢٢سيمتنع بينما 
 أن ومن جهة أخرى تبين.  حركة حماسإستراتيجيةمع % ٢٠لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا، مقابل 

تأييد حركة فتح  كما تبين أن .يل هنيةإلسماع% ٢٩ ـمقارنة ب% ٧١إلى تصل الثقة بالرئيس عباس 
بأي فصيل % ٤٣ في حين ال يثق ،لفصائل أخرى% ٣لحركة حماس و% ١٢مقابل % ٤٢إلى يصل 

وحول الحكومة التي تمتلك الشرعية في األراضي الفلسطينية،  .سياسي موجود على الساحة الفلسطينية
في ، وحكومة المقالة في غزةالية من أن حكومة تسيير األعمال برئاسة فياض أكثر شرع% ٥٧ اعتبر

 .أن ال شرعية للحكومتين% ٢٠ بينما يعتقد أكثر شرعية، المقالة هيحكومة الأن % ٢٣المقابل، يعتقد 
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حركة % ٦٧ طالب ، كما"إسرائيل"يؤيدون توقيع معاهدة سالم مع % ٧٢بينت النتائج أن من جهة أخر و
أن فوز % ٦٣ وفي السياق ذاته، رأى . عن الوجود"يلإسرائ"حماس تغيير موقفها الداعي إلى إزالة 

في المقابل، ، ليفني برئاسة كاديما وتكليفها برئاسة الحكومة لن يحدث أي تغيير على مفاوضات السالم
أن فوزها سيسهم في إحراز % ١٦ بينما رأى سيؤدي إلى تراجع عملية السالم، هاأن فوز% ٢١ رىي

أنه يتوجب على حماس قبول % ٥٥ فقد رأى، شاليطما يتعلق بقضية في أما .تقدم في العملية السلمية
  . إلتمام صفقة التبادل"إسرائيل"الشروط التي تضعها 

  
  
  ً ٢٤٩ إلى  من المرضىوفاة مريضين في قطاع غزة ترفع عدد ضحايا الحصار .٣٩

ء رفض أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة بغزة عن وفاة فلسطينيين اثنين جرا: ألفت حداد
  من المرضىذلك عدد ضحايا الحصارب ليرتفع . السماح لهما الخروج من القطاع لتلقى العالجاالحتالل

  .، فيما يبقى العدد مرشحا لالرتفاع أمام تواصل الحصار اإلسرائيلي وإغالق المعابر شهيدا٢٤٩ًإلى 
  ٦/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "اسرائيل"جا على االستيراد من  معارضو التطبيع يعتصمون باسواق الخضار إحتجا:األردن .٤٠

قررت هيئات المعارضة األردنية تنظيم فعالية جماهيرية نادرة أمام سوق الخضار المركزي فـي              : عمان
العاصمة عمان السبت المقبل احتجاجا على استيراد بعض أصـناف الفاكهـة والخـضار مـن الكيـان                  

لوطن ومقاومة التطبيع النقابيـة بـأن هـذا         وقال المهندس بادي الرفايعة رئيس لجنة حماية ا        .الصهيوني
االعتصام يأتي بعد أن قامت نقابة المهندسين الزراعيين بمخاطبة التجار الذين يقومون باالسـتيراد مـن                

 .الكيان الصهيوني وحثهم على عدم التعامل مع هذا الكيان
 ٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

 
 "إسرائيل"اه بكثرة زيارة الحدود مع  األردنية تحقق مع طيارين بحرينيين لالشتبالسلطات .٤١

كشفت مصادر امنية في عمان أن االستخبارات األردنية واألجهزة األمنية في محافظة العقبة : عمان
جنوب االردن القريبة من إسرائيل، حققت قبل أسبوع مع طيارين بحرينيين مدنيين تحت التدريب، بعدما 

ن باستمرار عن معلومات تتعلق بالحدود اإلسرائيلية أشارت تحريات سرية إلى أنهما كانا يستفسرا
 . ونقاطها األمنية وكيفية الدخول إليها

  ٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  "إسرائيل "التوطين مرفوض إذ ليس عملنا أن نكافئ: عون .٤٢

نحن نؤكد حق العودة للفلسطينيين، وبالنسبة لنـا        :  رئيس تكتل اإلصالح والتغيير العماد ميشال عون       قال
لتوطين مرفوض، إذ ليس عملنا أن نكافئ إسرائيل ألنها طردت الفلـسطينيين مـن أرضـهم وقامـت                  ا

 . ونحن نقاصص بحمل ال يمكن أن نحمله وال نحمل أعباءه وال نتائجه، وهو التـوطين              . بالتطهير اإلتني 
ولية  أن تتحمـل مـسؤ     ١٩٤٨سبق لي أن طالبت الدول التي اتخذت قرار إنشاء إسرائيل سنة ،           : وأضاف

إذًا، فلتتفضل هذه الدول وتفـتح حـدودها         . قرارها، ألن هذا القرار حرم الفلسطينيين هويتهم وأرضهم       
أوالً، إذا كان الفلسطينيون يرغبون بالذهاب اليها، ولكن أن يأخذوا قرارا من جهة بطرد الفلسطينيين ومن                

 نكررها في كل مرة ـ فهذا شيء غيـر   ثم يحملون النتائج لدول ال يمكنها أن تحمل ألسباب عديدة ـ لن 
 الوضع األمنـي    قال عون، مخيم البداوي،   في  فلسطينية  التحركات  ال من جهة أخرى وبما يعني      . "مقبول
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عندما يصبح للمسلحين حرية التحرك في منطقة معينة، فهذا يعني أنهم وصلوا الـى مرحلـة                . ليس جيداً 
  . أصبحوا يشكلون فيها خطرا في أي لحظة

  ٧/١٠/٢٠٠٨ير السف
  

  "سرائيلإ"دانة بري يطالب بحملة دولية إل .٤٣
الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية بصفة     "طالب رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري        :  بترا –بيروت  

خاصة بقيادة حملة ديبلوماسية دولية الدانة اسرائيل الستعمالها األلغام والقنابل العنقودية خالل اجتياحهـا              
وطالب بـري    ".ن ومطالبتها بالتعويضات الالزمة عن االضرار والخسائر البشرية الناتجة عن ذلك            لبنا

بأن يكون لبنان في طليعة الدول التي توافق على التشريعات الخاصة بمنع انتاج او استخدام أو المتاجرة                 
في قوات الطـوارئ الدوليـة      وناشد الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المساهمة         ".بالقنابل العنقودية 

أن "مـذكرا "للمبادرة الفورية للمساهمة المالية في انهاء مسألة وجود األلغام والقنابل العنقودية فـي لبنـان             
 .إسرائيل رفضت اعطاء األمم المتحدة معلومات حول المناطق التي استهدفتها بالقنابل العنقودية

  ٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
   تصريحات لقهوجي حول مخيم البداوي قيادة الجيش تنفي ما نسب من .٤٤

نفت قيادة الجيش ما أوردته وكالة أخبار اليوم من كالم منسوب لقائد الجيش، العماد جان قهوجي، معتبرة                 
 قد نقلت عن زوار لقهـوجي       "أخبار اليوم "وكانت   .أنه من نسج خيال وتحليل المصدر الذي وزع الخبر        

موجودة في مخيم البداوي، مدعومة من الخارج، وهـي التـي           قوله أمامهم إن هناك مجموعات تخريبية       
، معتبراً أن المخـيم بـات       "نفذت تفجير طرابلس الذي يندرج في إطار تداعيات أحداث مخيم نهر البارد           

 .يشكّل بؤرة كبيرة جداً، توجد فيها مجموعات استخبارية كثيرة
  ٧/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
  صد قوافل اإلغاثة المتوجه إلى غزة يتحول إلى ثكنة عسكرية لالقاهرةوسط  .٤٥

 منعت امس، وللمرة الثانية خالل شهر ،السلطات المصريةأن : ٧/١٠/٢٠٠٨السفير ذكرت صحيفة 
قوافل اغاثة من التوجه من القاهرة وعدد من المدن المصرية، الى قطاع غزة المحاصر واعتقلت لبعض 

 من جماعة اإلخوان المسلمين، لدى الوقت حوالى مئة شخص من المعارضة المصرية بينهم نواب
ودعا إلى . محاولتهم عقد مؤتمر صحافي في مبنى نقابة الصحافيين في القاهرة، لإلعالن عن الحملة

الشعبية لكسر "تنظيم قوافل اإلغاثة النائب عن اإلخوان حمدي حسن، وتبنت الدعوة منظمة الحملة 
افل، في مقابل اإلفراج عن المعتقلين المئة، وقرر المنظمون تعليق انطالق القو". الحصار عن غزة

بحسب المنسق العام للحملة الشعبية لكسر الحصار عن غزة محمود الخضيري، وهو نائب لرئيس 
محكمة النقض، الذي اعتبر ان المصريين يتعرضون لحصار مماثل للحصار اإلسرائيلي على غزة، 

من العار ان الشرطة حولت وسط ... صرييجب أن نطالب أوال برفع الحصار عن الشعب الم"مضيفا 
كذلك منعت السلطات قوافل انطلقت من محافظات الدقهلية والغربية وبورسعيد ". القاهرة الى ثكنة

  . والسويس، من الوصول إلى مدينة العريش في سيناء
هشام عمر عبدالحليم، خير راغب، ريهام  عن مراسليها: ٧/١٠/٢٠٠٨ المصري اليوم وأضافت صحيفة

أن منطقة وسط القاهرة، تحولت أمس، إلى ثكنة عسكرية من رجال األمن، : لعراقي، فاطمة أبوشنبا
للتصدي لقافلة الحملة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، حيث انتشرت عشرات الحواجز واألكمنة األمنية 

وت وطلعت رمسيس وشامبليون وعبدالخالق ثر"في المناطق المحيطة بنقابة الصحفيين، وأغلقت شوارع 
، وقام الضباط فيها بتفتيش المارة وسؤالهم عن سبب تواجدهم في الشارع، مع إعادة كل من له "حرب
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صلة بالقافلة، كما تم نشر عشرات عربات األمن المركزي ومئات الجنود في المناطق المحيطة بنقابة 
تشغيل مترو األنفاق وفي سابقة هي األولي من نوعها، قررت الشركة المصرية إلدارة و .الصحفيين

أمام المواطنين، تنفيذاً لتعليمات أمنية "  المرج–حلوان "إغالق محطة جمال عبدالناصر بالخط األول 
لضمان عدم اختالط المواطنين بأعضاء القافلة، والتفاعل أو التظاهر معهم، وكذلك لتشديد الحصار 

   .المفروض على منطقة اإلسعاف بالكامل
المستشار محمود الخضيري القيادي البارز في   ما قاله:٧/١٠/٢٠٠٨اإلماراتية الخليج ونقلت صحيفة 

تيار استقالل القضاة والمنسق العام للقافلة لـ الخليج، إن ممارسات السلطات األمنية لن تثنينا عن 
وأضاف أن اللجنة قد . المحاوالت الشعبية لفك الحصار عن غزة وإيصال المستلزمات الغذائية والطبية

ختارت يوم السادس من أكتوبر موعداً إلطالق الحملة بوصفة يوما مشهودا في تاريخ العسكرية ا
المصرية التي حققت نصراً عظيماً على العدو الصهيوني، الفتا إلى أن نادي القضاة بصدد اإلعداد إلى 

  .مؤتمر حقوقي بشأن السير في اتخاذ السبل القانونية لفك الحصار
  
   ناشطا سياسيا مصريا أثناء محاولتهم دخول قطاع غزة١٧ مصر تلقي القبض على .٤٦

 ناشطا سياسيا ١٧ألقت الشرطة المصرية القبض على :  غريب الدماطي، محمد أبو عيطة- القاهرة 
وعلمت الخليج، أن . مصريا أثناء محاولتهم دخول قطاع غزة إلعالن تضامنهم مع أهلها ضد الحصار

ة كفاية وحزب العمل، الذين تمكنوا خفية من الوصول إلى مدينة المتضامنين المصريين من أعضاء حرك
وقال . العريش في ليلة سابقة لموعد انطالق قافلة فك الحصار عن غزة، ووصلوا فجراً إلى الحدود

مصدر أمني مسؤول في سيناء إن المجموعة تم بالفعل استبعادها من المنطقة الحدودية وُأمر أفرادها 
  .  مرة أخرىبالعودة إلى القاهرة

  ٧/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تسمح للمعتمرين الفلسطينيين بعبور معبر رفح وتحتجز المقيمين الغير شرعيينمصر .٤٧

احتجزت الشرطة المصرية، أمس، عشرات الفلسطينيين المقيمين بشكل  : يسري محمد- اإلسماعيلية 
 رفح لدخول قطاع غزة بعد فتح وذلك أثناء توجههم إلى معبر. غير شرعي في االراضي المصرية

ونقل المعتقلون الفلسطينيون إلى عدد من أقسام الشرطة . المعبر أمس لعودة مئات المعتمرين الفلسطينيين
وقالت مصادر أمنية أن الفلسطينيين الذين تم احتجازهم ال يحملون وثائق إقامة ودخول . بشمال سيناء

وقال مسؤول بالمعبر انه . ين يحملون إقامات بالمروراألراضي المصرية وانه سمح للفلسطينيين الذ
.  معتمر فلسطيني كان ينتظر وصولهم إلى مدينة العريش الليلة الماضية٥٠٠سيسمح اليوم بعودة نحو 

 معتمر فلسطيني إلى غزة كما سمحت ١١٠٠وفتحت مصر معبر رفح بشكل استثنائي للسماح بعودة نحو 
 .ء فترة عالجهم بالمستشفيات المصرية مريضا بالعودة بعد انتها١٢لنحو 

  ٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   موسى يؤكّد على رفض استمرار النزاع الفلسطينيعمرو .٤٨

أكد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تصميمه على موقفه الرافض الستمرار النزاع  :وكاالت
ة الجزيرة لبرنامج لقاء اليوم، على حق وأكد، في مقابلة مع قنا .الفلسطيني بين فتح وحماس إلى األبد

الجامعة العربية في إصدار قرار ضد من يعرقل الوصول لحل لهذا النزاع الذي سيؤدي إلى ضياع 
  .القضية الفلسطينية ونضال األجيال العربية من أجلها على مدى ستين سنة كاملة حسب قوله
  ٦/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  "إسرائيل"ابية ترفع شعارات إسالمية وترتبط بـاعتقال خلية إره:  اليمنيالرئيس .٤٩
كشف الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح عن اعتقال خلية إرهابية  : حسين الجرباني- صنعاء، تل ابيب 

بمحافظة حضرموت ترتبط بالمخابرات االسرائيلية وقال إن اجهزة األمن اليمنية قبضت على هذه الخلية 
لخلية بالمخابرات االسرائيلية بالرغم من رفع شعار االسالم من قبل الخلية  أيام مؤكدا ارتباط هذه ا٥قبل 

التي لم يحدد عددها، وقال ان هذه الخلية ستتم محاكمة المنتمين لها بصورة علنية وأن ما سيدور في 
 .المحاكمة سيعلن عنه قريبا مشيرا إلى أن ظاهرة االرهاب آفة من اآلفات الخطيرة

  ٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 
  دمشق تندد بالتهديدات اإلسرائيلية ضدها ولبنان .٥٠

قالت مصادر إعالمية رسمية سورية، رداً على التهديدات التي أطلقها قائد :  يوسف كركوتي-دمشق 
يديعوت "المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي جادي آيزنكوت قبل أيام في مقابلة أجرتها معه صحيفة 

ريا ترى في هذه التهديدات دليالً جديداً على اإلفالس السياسي واألخالقي الذي العبرية، إن سو" احرونوت
يحكم سلوكيات القيادات العسكرية والسياسية اإلسرائيلية، بحيث تجعلهم ال يقيمون أي وزن للقيم 

وأضافت هذه المصادر، أن ما تحدث عنه مجرم . اإلنسانية، وال يراعون أي أعراف أو مواثيق دولية
لتدمير قرى ومدن الجنوب اللبناني في حال اندلعت " اإلسرائيلي" آيزنكوت عن استعداد الجيش الحرب

حرب جديدة، وكذلك األمر استخدام نفس األسلوب في حال اندالع مواجهة عسكرية مع سوريا، يستلزم 
يدعو رفع دعوى دولية ضده كمجرم حرب شارك في عمليات إبادة جماعية ضد الشعب اللبناني، ومازال 

ان مثل هكذا تصريحات ال تخيف "وتابعت المصادر ذاتها . إلى ممارسة المزيد منها على نطاق أوسع
  ".سوريا، فسوريا قادرة على ردع النوايا العدوانية االسرائيلية وأي اعتداء سيقابل برد موجع

  ٧/١٠/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية ا
 
   الشيخبلير يبحث في مصر بعد غٍد اجتماعاً للرباعية بشرم .٥١

علمت الشرق األوسط أن تونى بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، :  محمد عبد الرازق- القاهرة
سيجري بعد غد مباحثات مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وكبار المسؤولين المصريين حول فكرة 

. قبل في منتجع شرم الشيخعقد اجتماع للجنة مع المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين، خالل نوفمبر الم
الشرق األوسط أن مكان وموعد عقد االجتماع لم يتم تحديدهما  غير أن مصادر مصرية مطلعة اكدت لـ

وأوضحت أن اإلسرائيليين والفلسطينيين سيقدمون خالل هذا االجتماع للمرة األولى ملخصاً عن . بعد
 إثر عقد مؤتمر ٢٠٠٧ استئنافها في نوفمبر  نقاط االتفاق والخالف التي ظهرت في مفاوضاتهما معاً منذ

 .انابوليس في الواليات المتحدة
  ٧/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  في العالم "إسرائيل"شركة بريطانية تعد خطة إستراتيجية لتغيير صورة  .٥٢

يعكف خبراء شركة بريطانية على وضع خطة إستراتيجية لتغيير صورة إسرائيل في العالم، وإظهارها 
 البريطانية قبل "أكاتشي"وكانت وزارة الخارجية اإلسرائيلية قد وقعت عقدا مع شركة . ختلفةبصورة م

وأجرت مؤسسة شركة  . نحو شهر ونصف، وسبق التوقيع إجراء بحوث حول صورة إسرائيل في العالم
 في  فيونا غيلمور، زيارة إلسرائيل قبل أسبوع والتقت مع رجال أعمال وأكاديميين ونشطاء"أكانتشي"

  مجال جودة البيئة، بهدف العمل على بلورة خطة لخلق صورة جديدة إلسرائيل تربطها بإنجازات علمية 
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 . وبحياة ثقافية منفصلة عن الصراع في الشرق األوسط
 ٦/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  العالمية المناهضة للصهيونية ةاالعالن رسميا عن اقامة الشبكة اليهودي .٥٣

رسميا عن اقامة الشبكة اليهودية العالمية المناهضة للصهيونية، والتـي          اعلن  : زهير اندراوس -الناصرة
تهدف الى محاربة الحركة الصهيونية وافكارها التوسعية، وقد نشرت الشبكة على موقعها علـى شـبكة                

  .االنترنت رسالة دعم من الحركة اليهودية العالمية للتضامن مع الفلسطينيين
  ٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تدرج إلى مقتلها في حوار القاهرةحماس تس .٥٤

 عدنان أبو عامر
لم يعد سرا أن ما يجري التحضير له في القاهرة أبعد ما يكون عن مفردات الحوار والمصالحة والوفاق 

زكمت رائحتها أنوف "بين الفرقاء الفلسطينيين، ذلك أن هناك الكثير من الشواهد والمعطيات التي 
ما تدبر، وأن هناك أيد كثيرة قد تكون مشاركة " طبخة"ع مجاال للشك أن وتركت بما ال يد" الفلسطينيين

  .فيها، فلسطينية وعربية وإسرائيلية ودولية
ولئن كان المقام هنا ال يتسع لتوزيع االتهامات يمنة ويسرة، إال أن وضع النقاط على الحروف، وتحمل 

 اإلطراء والمديح لحساب جهة، وكلمات المسؤوليات، أصبح محتما قبل فوات الميعاد، بعيدا عن عبارات
  .التجريح والهجاء ضد جهة أخرى
 شواهد على عدم جدية الحوار

الكثير من الوقائع التي عاشتها الساحة الفلسطينية في األيام واألسابيع الماضية، سواء أكانت في قطاع 
الداخلي، بعيد جدا أكثر من غزة أو الضفة الغربية، تعطي الكثير من الدالالت على أن الحوار الفلسطيني 

من % ٢٢أي وقت مضى، قد تكون رغبة الكثيرين في هذين اإلقليمين اللذين ال تتجاوز مساحتهما 
مساحة فلسطين التاريخية المحتلة تذهب باتجاه الحوار، لكن األمنيات ال تكفي وحدها، وهذه بعض من 

  :الشواهد والمعطيات التي تفند هذه األمنيات
 زةقطاع غ: أوال

بعيدا عن تقييم خطوة حماس في سيطرتها العسكرية على قطاع غزة، فقد تلت هذه الخطوة الكثير من 
اإلجراءات القانونية واألمنية التي ال تدع مجاال للشك بأن الحركة ماضية في سيطرتها على القطاع، 

، "المحرم الخطر "وبالتالي فإن كل حديث حول الحوار ال تراه الحركة مناسبا إذا ما اقترب من هذا
  .المتمثل بتراجعها عن سيطرتها أو حسمها أو انقالبها، سمه ما شئت

وبإمكان المرء أن ينظر بعين المراقب الموضوعي لسلسلة الخطوات التي انتهجتها الحكومة المقالة في 
 ما تال غزة، وتشير جميعها إلى أن ما حصل في القطاع قبل أكثر من عام تقريبا هو قدر محتوم، ألن كل

 :سيطرتها من تطورات يؤكد هذا التصور، ويمكن أن يستدل على ما مضى بما يلي
 جملة التعيينات اإلدارية التي قامت بها الحكومة، بحيث صبغت الوزارات والمؤسسات الرسمية -١

باللون األخضر الفاقع، ليس بالضرورة أن يكون ذلك ترجمة لدعوات بعض قيادات حماس المطالبة 
، ولو من طرف خفي، لكن ما نلمسه ونراه في مقار المؤسسات الرسمية والحكومية "مة المجتمعأسل"بـ

 .يدعم هذا التوجه، اإلداري وليس الفكري بالضرورة
التي ال تتفق بالمطلق مع " المربعات األمنية" الحمالت األمنية التي قامت بها الشرطة ضد ما تسميه -٢

كما أن طريقة معالجة حماس لهذه الظواهر المرفوضة، لم تتناسب مجتمعات القرن الحادي والعشرين، 
  .إطالقا مع ما تنادي به من مبادئ سامية تحافظ على اإلنسان كقيمة، واحترام حرماته وصون ممتلكاته
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ولئن كان الحديث يدور عن مربعات تتجاوز البعد األمني الجنائي، وصوال إلى غايات سياسية تعتبرها 
نطلقا لها لالنقضاض على القطاع مستقبال، فقد كان بإمكان حركة حماس التي تسيطر سلطة رام اهللا م

حكومتها على غزة سيطرة شبه مطلقة، أن تلغي هذه الظاهرة بصورة أكثر عقالنية، وأقل سفكا للدماء، 
  .وأهم من كل شيء بعيدا عن تنفير الناس ممن وقعوا ضحية السلوك الدموي السابق للسلطة الفلسطينية

من مساحة فلسطين، % ١ التعامل الذي تبديه السلطة في غزة باعتبار هذا اإلقليم الذي ال يمثل سوى -٣
وكأنه الرقعة األكثر قداسة وأهمية وإستراتيجية لها من باقي المناطق المحتلة، وبالتالي فإن التراجع عنه 

لمقدسات وتفريطا بالثوابت، وهذا يعتبر بنظر الكثيرين من قادة الحركة والناطقين باسمها تنازال عن ا
  .لعمري فهم قاصر وقراءة سطحية لوقائع الجغرافيا السياسية في الوطن المحتل السليب

غزة الحبيبة على قلب كل فلسطيني استطاعت قهر المحتل اإلسرائيلي طوال السنوات الماضية، ومثلت 
قظ ليجد أن البحر قد ابتلعها، لكنها مع ذات يوم أن يستي" إسحاق رابين"وتمنى " غزة في خاصرته"بالفعل 

كل ذلك فإنها ال تمثل ساحة الصراع الحقيقي والتاريخي معه، ألن الضفة الغربية المستباحة من الجيش 
اإلسرائيلي هي نهاية الحل، وعليها تجري النقاشات والمفاوضات، وحولها تدور المباحثات السرية 

  .والعلنية
 وينسوا أو يتناسوا - وحق لهم أن يتمسكوا بها-يتمسك الفلسطينيون بغزة، ال يجوز بحال من األحوال أن 

  .الضفة المحتلة، ويضعوها متأخرة على جدول أعمالهم
 الضفة الغربية: ثانيا

يختلف الباحثون في مدى حقيقة وصدق انزعاج السلطة الفلسطينية في رام اهللا من سيطرة حماس 
به يرى أن هذه السلطة وقع عليها نبأ الحسم أو االنقالب، بردا العسكرية على غزة، فهناك فريق ال بأس 

 .وسالما، ليتم إفساح المجال إلحكام سيطرتها على الضفة المحتلة
وهنا باإلمكان إلقاء نظرة على أهم اإلجراءات والخطوات التي تعيشها مدن الضفة وقراها ومخيماتها، 

ا على أجندة صناع القرار السياسي واألمني لدى وتشير كلها إلى أن الحوار الوطني غير مدرج أساس
  .ساسة المقاطعة في رام اهللا

أمن وقائي، مخابرات عامة، ( التغول غير المسبوق الذي تمارسه األجهزة األمنية هناك، وما أكثرها -١
على حركة حماس وعناصرها ومؤسساتها، للدرجة التي ذكرت ) استخبارات عسكرية، شرطة مدنية

 . ضد حركة حماس في غزة١٩٩٦اءات هذه األجهزة عام الجميع بإجر
فال يكاد يوم يمر إال ويعتقل فيه أفراد من حماس في أقبية تحقيق سجون الضفة، وهذه المرة على سمع 
وبصر وإشراف المنسق األمني األميركي سيء الصيت كيث دايتون، وبإمكان القراء أن يعودوا إلى 

ون األمنيون الفلسطينيون مع نظرائهم اإلسرائيليين قبل أيام قليلة، محضر االجتماع الذي عقده المسؤول
عدو عدوي : ويرى حجم اللهفة التي يبديها هؤالء للقضاء على حماس، ولسان حالهم يقول لإلسرائيليين

 .صديقي) حماس(
في -هللا  السياسة المجافية لمبادئ الوطنية، فضال عن اإلنسانية، التي ما زالت تمارسها حكومة رام ا-٢

 بحق عشرات آالف الموظفين المقيمين في قطاع غزة، وهي -ذروة الحديث عن الحوار المزعوم
تحرمهم من مصدر دخلهم الوحيد، ال لذنب اقترفوه سوى أنهم يؤدن أعمالهم، ويداومون في مكاتبهم، 

 .وهو ما تفسره تلك الحكومة على أنها دعم لحكومة االنقالب كما تسميها
و إليه أبو مازن وحكومته تحارب الغزيين في أرزاقهم، وتمارس عليهم سياسة لم تمارسها فأي حوار يدع

  حتى حكومات االحتالل المتعاقبة؟
 حالة التجييش التي تقوم بها قيادة حركة فتح التي لجأت إلى الضفة الغربية، لقواعدها التنظيمية في -٣

بصندوق االقتراع أو صندوق الذخيرة، وهو أمر قطاع غزة، واإليحاء لهم بأنهم عائدون عائدون، سواء 
  .يتجلى في اكتشاف خلية هنا وشبكة هناك تسعى لزرع عبوات ناسفة وتفجير أماكن عامة في غزة
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بل لقد وصل األمر ببعض مسؤولي السلطة الفلسطينية، سياسيين وأمنيين، لإلعالن في اآلونة األخيرة، 
، أنهم لن يترددوا في استعادة القطاع بكل السبل والوسائل، حتى والقاهرة تعد العدة الستقبال المتحاورين

  .لو كان الثمن أن يغرق القطاع المحاصر بسيول من دماء األشقاء األعداء
 إيجاد تكتل فلسطيني إقليمي ضد حماس

هناك عيب بنيوي يطال الحوار المزمع في القاهرة، يتعلق بالرغبة التي ال تقبل الشك من قبل من 
وليس الفصائل، " الفسائل"الحوار في إيجاد حالة من التكتل واالصطفاف من قبل جملة من يستضيف 

لتشكيل حالة من الموقف السياسي المجمع عليه ضد حماس التي ستبدو خارجة عن الصف الوطني، ومن 
  .شقت عصا الطاعة

ن القوى والمجموعات وإال بماذا يتم تفسير الدعوات المبكرة التي وجهتها القاهرة، لكل من هب ودب م
وأشباه الفصائل، وترتيب ما سيقال يوم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، واالتفاق على بنود الرؤية 
المصرية التي سيتم تعريبها الحقا، والتروي واالنتظار بحيث أجلت الدعوة لحركة حماس صاحبة الشأن 

 كمة ما وراءها؟أليس وراء األ. األكبر واألهم في هذا الحوار إلى آخر المطاف
إذا كان مستضيفو الحوار جادين حقيقة في مساعدة الفلسطينيين للتخلص من حالة االنقسام المزري 
القائمة، فقد كان بإمكانهم االكتفاء بدعوة الفصيلين الكبيرين، وكفى، إلى طاولة الحوار، ألن ما سيتفق 

 .سطينية الكبيرةعليه األخوان الكبيران، ستلتزم به باقي أطراف العائلة الفل
األخطر من ذلك، أن حالة التكتل واالصطفاف وصلت اإلقليم العربي بصورة أثارت استغراب المتابع 
آلليات الدول العربية في معالجة الملفات الشائكة، وكان آخرها ملف األزمة اللبنانية الداخلية، وأال يبدو 

لعرب بفرض عقوبات صارمة على كل بأي منطق يهدد بعض ا: السؤال مشرعا ومشروعا في آن واحد
من يعطل الحوار الفلسطيني؟ وما هو المسوغ المنطقي الذي تنطلق منه بعض العواصم بشأن تشكيل 

 محاكمات سياسية لمن يعرقل الوصول إلى توافق فلسطيني؟
ليس هناك من شك في أن العمق العربي كان وما زال وسيبقى صاحب البعد األكثر تأثيرا في إدارة 

صراع مع اإلسرائيليين، بغض النظر عن طبيعة الموقف الرسمي العربي من المعطيات السياسية ال
القائمة، لكن ال يجوز بحال من األحوال أن يستحضر الموقف العربي حينا، بل وأن يتم االستقواء به، 

نا آخر والتلويح به من باب االبتزاز، إن تعلق األمر بشركاء المسيرة والمصير، ويغيب ويهمش حي
  .ويسار في القنوات الخلفية إذ تعلق األمر بالشريك اإلسرائيلي في عملية التسوية

في أحضان عواصم االعتدال " مؤقت"إن ما تمارسه قيادة السلطة الفلسطينية اليوم من حالة ارتماء 
ؤسف، العربي، ورضا وقبول بكل ما تقدمه من رؤى ومقترحات لوضع حد لحالة االنقسام الفلسطيني الم

ال يتعدى كونه توظيفا رخيصا لحالة التشرذم العربي من جهة، ومن جهة أخرى ممارسة لعبة خطرة 
اتفقنا معها أو - تتمثل في تخويف الجوار العربي من نقل تجربة اإلسالم السياسي القائمة في غزة 

 .ة إلى عواصمها، عبر ربطها بالجماعات اإلسالمية، اإلخوانية منها والقاعدي- اختلفنا
 مشكلة الرئاسة ذريعة للحل األمني

بعيدا عن الجدل القانوني، والتراشق الدستوري، والمحاججات الفقهية، المتعلقة بانتهاء والية محمود 
عباس، وما أثير من إمكانية التمديد له عاما آخر، ورد حماس عليه بأنها لن تعترف به رئيسا بعد أشهر 

سياسية بامتياز، وليس البعد القانوني المثار سوى ذريعة واهية قليلة، أرى أن المشكلة األساسية هي 
  .إلحراز نقطة لهذا الطرف على ذاك في المعضلة القائمة

القانون الفلسطيني ضحية أخرى من ضحايا الفصام السياسي النكد القائم بين الخصمين الكبيرين، 
السياسية، ويدوسان عليه حين يعلن لهما والطرفان بكل اقتدار يوظفان القانون والدستور لخدمة مواقفهما 

  .خطيئتهما الوطنية
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السلطة برمتها، رئاسة وحكومة وبرلمانا وأجهزة، ال تساوي شيئا أمام المشروع الوطني الكبير الذي 
  .جمع الفلسطينيين عقودا من الزمن تحت رايته، وجاءت السلطة الهزيلة األلعوبة لتفرقهم وتشتت شملهم

سيدخالن نفقا جديدا من أنفاق الصراع الداخلي، ) فتح وحماس(ذ أشهر أن الطرفين رغم أنني توقعت من
وليس أنفاق المقاومة التي غادرها بعضهم منذ زمن، لكنني لم أتصور أن السجال سيدخل مرحلة ساخنة 

 .للدرجة التي نشهدها اليوم
 بكرسي الرئاسة المدعوم عربيا ولئن كانت السلطة في رام اهللا متشبثة بآخر مواقعها ومواقفها المتمثلة

أم "وإسرائيليا ودوليا، فإن األمر غير المتفهم حقيقة أن تعلن أوساط في حماس أن مهزلة الرئاسة هي 
وأن كسبها لهذه المسألة سيكون الضربة القاضية لخصمها الذي بات يخسر نقاطه، نقطة بعد " المعارك

 .أخرى، وموقعا يتلوه موقع
 من حوار وطني فلسطيني ال يتعدى كونه استدراجا لحماس، األمر الذي يستلزم من ما يجري التدبير له"

 ."حماس محاولة تحسين مواقعها ومواقفها السياسية والشعبية، بعيدا عن مفردات الشرعية المزعومة
حماس كما أظنها ال تشك لحظة واحدة في أن السلطة الفلسطينية، مشروع دولي أقيم ألداء دور وظيفي 

أكثر خدمة لالحتالل، واألمر ال يتعلق بطبيعة القيادة التي تمسك بزمامها، سواء أكانت حماس أو ليس 
فتح، حتى لو أن األولى قد حسنت من ظروف هذا الكيان، وأجرت بعضا من عمليات التجميل على 

  .مهامها اإلدارية والميدانية
 لن يعترف بأي رئيس للسلطة بعد تاريخ وبالتالي لم يكن من الداعي والضرورة أن يعلن خالد مشعل أنه

، إال باالنتخابات أو التوافق، ألن هذا التاريخ ليس عالمة فارقة في الصراع مع ) كانون ثاني٩ يناير، ٩(
المحتل الغاصب، وتجاوز هذا التاريخ ليس نهاية الدنيا، والمتابع للخالفات الفلسطينية الداخلية طوال 

جود تواريخ مقدسة، والتراجع عن أي تعهد هو سمة السياسة عقود مضت من الزمن يرى عدم و
  .الفلسطينية، كما العربية

وإن كانت حماس تأخذ اليوم على محمود عباس تمديد واليته، متجاوزا بذلك القانون والدستور، فإن 
  .فهل تراها فاعلة..الفلسطينيين سيطالبون حماس بعد عام من اآلن أال تمدد لمجلسها التشريعي

أن ما يجري التدبير له من حوار وطني فلسطيني ال يتعدى كونه استدراجا لحماس، : صة القولخال
بإرادتها وعدم أخذها االحتياطات الالزمة، اآلنية والبعيدة المدى، ورغما عنها عبر تحالف فلسطيني 

واقفها، عربي دولي يرى فيها عدوا مشتركا، األمر الذي يستلزم من حماس محاولة تحسين مواقعها وم
 .السياسية والشعبية، بعيدا عن مفردات الشرعية المزعومة

 ٦/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
 ؟"حماس"أو " فتح"االحتالل أم : العدو المشترك  .٥٥

  هاني المصري
 - بعد أن قام الصحافي االسرائيلي ناحوم برنياع بنشر محضر أحد اللقاءات االمنية االسرائيلية 

المشاركة في هذا االجتماع، وبعد مرور وقت كاف على هذه الواقعة بدون الفلسطينية المشتركة من واقع 
صدور نفي أو تصحيح لما دار في االجتماع، وغيره، وفي بعض وسائل االعالم االخرى الفلسطينية 

ففي غمرة . والعربية، من آراء تقلب األمور رأساً على عقب وتحول العدو صديقاً والصديق عدواً
عدواً تغلب عداوته " حماس"لداخلي أصبحت بعض األوساط في حركة فتح تعتبر الصراع الفلسطيني ا

عدواً تغلب عداوته العداوة " فتح"تعتبر " حماس"العداوة لالحتالل، كما أصبحت بعض األوساط في 
إزاء عمى األلوان وقبل االمعان في هذه الهاوية السحيقة يجب التفريق بين التناقض الثانوي . لالحتالل

لي، التناقض الرئيسي التناحري، فاألول يعكس خالفاً حول المصالح والمعتقدات والبرامج، وحول الداخ
 .القيادة والهيمنة والتفرد وااللغاء، أما الثاني فهو صراع وجود يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل 



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ١٢١٩ :        العدد         ٧/١٠/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

 حسم الصراع معها هي العدو المشترك للسلطة واسرائيل، وأن" حماس"أوالً عندما يصرح قائد أمني بأن 
مثلما فعلت اسرائيل، فهو يتجاوز " حماس"سيكون عسكرياً ويزايد على اسرائيل بأنه لن يعقد هدنة مع 

الخط األحمر وصالحياته كلياً، ألن تحديد األعداء وكيفية حسم الصراع معهم، ليس من واجبات االجهزة 
فهي وحدها تحدد االعداء وكيفية التعامل . تخبةاالمنية وانما من اختصاص القيادة السياسية الشرعية والمن

معهم، وتخضع قراراتها للمساءلة والمحاسبة والمراقبة من االجهزة الدستورية المختلفة وخصوصا 
المجلس التشريعي، وتتعرض النتقادات من الصحافة ووسائل االعالم بوصفها السلطة الرابعة والعاكسة 

سبما يعرف الجميع فان الرئيس ابو مازن و اللجنة التنفيذية ل وح. المفترضة للرأي العام الفلسطيني
" حماس"ورئيس الحكومة سالم فياض واللجنة المركزية لحركة فتح اعلنوا مراراً و تكراراً ان " ف.ت.م"

) انهم اوالدي كما صرح ابو مازن في احدى المرات(رغم ما قامت به هي جزء من الشعب الفلسطيني 
 فقط هو االسلوب الوحيد لحل الخالف، لذلك طرح الرئيس مبادرة للحل الوطني في وان الحوار والحوار

الرابع من حزيران الماضي، وعلى هذا االساس انطلقت المبادرة المصرية والعربية لرعاية الحوار 
الفلسطيني المتوقع ان ينتقل من الحوار مع كل فصيل على حدة الى حوار شامل في الرابع من تشرين 

 .لقادمثاني ا
مهما بلغت الخالفات الداخلية فانها ال يجب ان تطمس التناقض الرئيسي الذي يعيشه الشعب : ثانياً

الفلسطيني الرازح تحت االحتالل االسرائيلي االستعماري االجالئي العنصري الذي قام على مصادرة 
ا في ذلك االستيطان االرض و طرد سكانها االصليين وما زال يواصل كل اشكال العدوان العسكري، بم

 وقطع ١٩٦٧والجدار وتقطيع االوصال والحصار وعزل القدس واالغوار عن بقية االرض المحتلة عام 
الطريق على اي حل يمكن الشعب الفلسطيني من العودة وممارسة حقه بتقرير مصيره بنفسه بما في ذلك 

 .١٩٦٧حدود حقه باقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس على 
فاالحتالل االسرائيلي هو الخطر الداهم الذي يواجه الفلسطينيين، مهما اختلفت آراؤهم وأحزابهم 

" حماس"و" فتح"ومعتقداتهم ، وهو احتالل ال يفرق بين فلسطيني وآخر، بين معتدل ومتطرف بين 
ع ويطمس الحقوق فاالحتالل جاثم فوق االرض الفلسطينية التي تخص الجمي. والمستقل عن الفصائل

الفلسطينية الفردية والجماعية ويصادر حاضر ومستقبل الفلسطينيين بعد ان زور تاريخهم وحاول ان 
 .يشوه ذاكرتهم باالدعاء بوجود حق إلهي وتاريخي لليهود في فلسطين 

 في ان الشاهد االكبر على ان االحتالل ال يفرق فعليا بين الفلسطينيين انه فرض على السلطة: ثالثا 
الضفة نوعاً من التقاسم الوظيفي بحيث تقوم السلطة بالخدمات وتوفير االمن الداخلي بينما يقوم هو 

) ا(بالسيطرة الكلية، بما في ذلك قيام قوات االحتالل بشكل يومي باقتحام المدن والمناطق المصنفة 
 يشاء من المؤسسات، والمفترض ان تكون خاضعة كلياً لسيطرة السلطة، ويعتقل من يشاء، ويغلق ما

ويهدم المنازل ويغتال من يشاء حتى بعض من منحهم العفو من المطاردين، ما يدل على انه يريد ان 
تبقى السلطة ضعيفة ومذلة ومهانة وخاضعة لضغوط مستمرة تدفعها للتحول شيئاً فشيئاً الى اداة متعاونة 

في يده من اجل انجاز الحرية والعودة كلياً مع االحتالل، وليست ممثلة للشعب الفلسطيني واداة 
 .واالستقالل

لو أراد االحتالل حقاً تقوية السلطة لقام بتطبيق االلتزامات االسرائيلية في المرحلة االولى من خارطة 
وهذا يعني عودة االمور كما كانت . الطريق، خصوصاً بعد ان طبقت السلطة التزاماتها من جانب واحد

 .ندالع االنتفاضة الثانية، وهذا من شأنه أن يقوى السلطة اي قبل ا٢٨/٩/٢٠٠٠قبل 
فاالحتالل يحرص على بقاء السلطة ضعيفة، وعلى بقاء كافة االطراف الفلسطينية ضعيفة النه يريد 

فاالنقسام السياسي والجغرافي . استمرار االنقسام الفلسطيني وتعميقه باستمرار، حتى يتحقق له تأبيده
سرائيلي تاريخي يرقى الى مستوى االنجازات االسرائيلية الكبرى مثل قيام اسرائيل الفلسطيني هو انجاز ا
 .١٩٦٧وهزيمة حزيران عام 
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في غزة بوساطة مصرية " حماس"في هذا السياق نستطيع ان نضع التهدئة التي عقدتها اسرائيل مع 
كالعب فلسطيني رئيسي " حماس"، وإشارة الى امكانية االعتراف بـ "حماس"والتي تشكل اعترافاً بسلطة 

واالعتراف باسرائيل وااللتزام باالتفاقات التي عقدتها " وقف العنف واألرهاب"اذا سارت في طريق 
إن التهدئة في غزة التي لم تشمل الضفة، ولم تؤد الى رفع الحصار وفتح . منظمة التحرير مع اسرائيل

 أجل التوصل الى حل أمني منقوص في غزة المعابر إشارة مشجعة السرائيل بأنها تستطيع ان تعمل من
وهذا وذاك من . مع حركة حماس، وحل أمني وسياسي منقوص في الضفة مع السلطة وحركة فتح

شأنهما تعميق االنقسام وجعل الفلسطينيين مستنزفين في صراع داخلي مفتوح زمنياً ال يعلم نهايته سوى 
 .اهللا

 واقعي، وبصورة تحمي الشراكة والتعددية والتنوع إن الوحدة على أساس برنامج وطني ديموقراطي
والمنافسة، وتلتزم باالحتكام الى الشعب بشكل دوري ومنتظم عبر اللجوء الى االنتخابات، وتؤمن حق 
األغلبية في الحكم وحق المعارضة بالخالف، ولكن على أساس األتفاق أوالً وقبل كل شيء على الركائز 

 بدون االتفاق عليها ال يمكن أن تعمل الفصائل الفلسطينية المختلفة في اطار العليا للمصلحة الوطنية التي
 .نظام سياسي واحد

إن استمرار االنقسام يؤدي الى دمار كل شيء، القضية والمشروع الوطني واالنسان الفلسطيني، 
، "فتح"نهيار وا" حماس"والمستفيد األكبر ،ان لم يكن الوحيد منه هو االحتالل، وهو لن يؤدي الى صعود 

وال الى العكس، وانما الى انهيار وهزيمة كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بجناحيها الوطني 
واإلسالمي لصالح البدائل اإلسرائيلية المختلفة، التي تبدأ باستمرار الوضع الراهن بدون حل، أو فرض 

لوصاية المصرية، أو اعتماد حل دولي يحقق الحل اإلسرائيلي أحادي الجانب، أو إحياء الخيار األردني وا
 المصالح اإلسرائيلية، أو حل يفرض دولة الكانتونات ذات الحدود المؤقتة؟؟

إن الوحدة هي الطريق الوحيد الذي يفتح الخيارات والبدائل الفلسطينية، هي الطريق أمام مستقبل 
  .فلسطيني تتحقق من خالله الحرية والعودة واالستقالل

 ٧/١٠/٢٠٠٨فلسطينية األيام ال
  
  "الحرب الحتمية" و"الصدئ"الجيش : "النصر اآلتي" ووهم "إسرائيل" .٥٦

  مأمون الحسيني
تشهد إسرائيل هذه األيام، وعلى رغم األزمة المركَبة التي تعيشها الطبقة السياسية هنـاك بعـد انتهـاء                  

ة العبرية، وشـروع رئيـسة      مرحلة حكومة أولمرت التي تلقت أكبر الهزائم واإلخفاقات في تاريخ الدول          
المنتخبة تسيبي ليفني، بإجراء اتصاالت وعقد اجتماعات تشاورية صعبة في إطار مسعاها            ” كاديما“حزب  

 اللبناني الذي   "حزب اهللا "لتشكيل حكومة جديدة، تشهد ارتفاعا ملحوظا في منسوب التهديدات الموجهة إلى            
 ألف صـاروخ    ٤٠ الصواريخ التي ناهز عددها الـ       يواصل تسلحه المتعدد األشكال، وال سيما في مجال       

راهنا، وفق مزاعم وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك، وذلك إلى جانب تسريب معلومات تتحدث عن               
اقتراب موعد قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إليران، والتي ستتم، وفق تقارير صـحافية غربيـة،                

 التي تـرى    "البنتاغون"بل رحيلها، رغم معارضة وزارة الدفاع       بالتنسيق مع صقور إدارة الرئيس بوش ق      
أن هذه الضربة ستشكل تهديدا مباشرا ألكثر من مائة ألف جندي أميركي موجودين في العـراق تحـت                  

  .مرمى الصواريخ اإليرانية
سية  المستجدة، فإن ثمة أسئلة أسا     -وبصرف النظر عن حيثيات ومبررات هذه الحملة اإلسرائيلية القديمة        

هل تمكنت الدولـة    : ال بد من طرحها في خضم التحوالت النوعية التي تشهدها إسرائيل والمنطقة والعالم            
) يوليـو (العبرية خالل العامين المنصرمين من إزالة آثار الهزيمة التي لحقت بها خالل عـدوان تمـوز                 

؟ وهل اسـتعاد الجـيش       وتداعياتها على المؤسستين السياسية والعسكرية، وعلى المجتمع عموما        ٢٠٠٦
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اإلسرائيلي، الذي أجرى مجموعة من المناورات العسكرية، فضال عن مناورات الدفاع المدني وسـواها،              
قوته الردعية ومعنوياته التي تمرغت في الوحل خالل وبعد الحرب؟ وأية جاهزية يملكها هـذا الجـيش                 

غراد، لخوض غمار حرب جديدة رأت      الذي هزمته عدة ألوف من المقاتلين، وفق ما جاء في تقرير فينو           
 مـؤخرا،   "ميدل ايست ؤيفيو أوف إنترناشنال أفيـرز      "مركز األبحاث اإلسرائيلي    "دراسة مطولة نشرها    

، أنها حتمية؟ وأخيـرا، مـا هـو رأي القـادة            "الحرب غير المنتهية  : ٢٠٠٦حرب لبنان   "تحت عنوان   
والخبراء ووسائل اإلعالم في تـبجح بـاراك        العسكريين اإلسرائيليين، ورؤية المختصين ومراكز البحث       

 بوساطة خمس فرق إسرائيلية يجـري تـدريبها         "حزب اهللا "وغيره حول إمكانية تحقيق نصر حاسم على        
  بشكل مكثف، وقدرة الدولة العبرية على توجيه ضربة عسكرية موجعة إليران ومنشآتها النووية؟

دة وخبراء عسكريون أن الجيش اإلسرائيلي مـا زال         خالفا للتصريحات الرسمية الشديدة اللهجة، يؤكد قا      
 فإن قائد الفيلق الشمالي السابق في الجيش        "هآرتس"ووفق صحيفة   . بعيدا عن استعادة عافيته وقوة ردعه     

الجنرال موشيه عبري سوكينك الذي شغل منصب قائد القوات البرية قبل عدة سـنوات، ووقـف، بعـد                  
 التي حاربت في القطاع الشرقي في لبنان، وصف         ١٦٢ء الفرقة   الحرب، على رأس طاقم تحقيق حول أدا      

، موجهـا انتقـادات شـديدة لخطـة         "مخجلة"، واعتبر نتائج الحرب     "صدئ"الجيش قبل حرب لبنان بأنه      
. ، ومحذرا من أن الجيش غير جاهز لخوض حرب        "ال تكفي لمواجهة التحديات المتوقعة    "التدريبات التي   

كينك هذه تتعارض مع الرأي الشائع في المؤسسة العسكرية في العـامين             فأن أقوال سو   "هآرتس"وحسب  
تم هـذا العام تدريب الكتائـب   "وقد  . األخيرين، حيث يجري الحديث عن زيادة كبيرة في حجم التدريبات         

في الجيش البري حوالي أربــعة أشهر كمعدل وسطي، وهو ما يعادل أربعة أضعاف التدريبات قبـل                
  ."الحرب

ألزمة السياسية التي يعيشها إسرائيل على وقع تنحي أولمرت واسـتحقاقات تـشكيل حكومـة               ومع أن ا  
ائتالفية جديدة، وربما الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة أوائل العام المقبل تحظى باهتمام الجمهـور،               

 متزايدا فضحته   إال أن ذلك يخفي، في الواقع، حقيقة االهتمام األكبر بالمستوى العسكري الذي شهد تآكال             
، وهو ما يعكس قلقا وجوديا تعززه حقيقة أن الجيش، وبعد عامين على الحرب،              ٢٠٠٦نتائج حرب تموز    

 وخوض حرب جديدة، وذلك على الرغم مـن الجهـود التـي             "قوة الردع "هو أبعد ما يكون عن استعادة       
ات الجيش، وهو ما أشار إليـه       تبذلها األجهزة األمنية والجيش الستدراك مواطن الفشل وإعادة ترميم قدر         

أحد أعضاء لجنة فينوغراد التي شكلت في أعقاب العدوان على لبنان للتحقيـق فـي أسـباب الفـشل،                   
 مؤخرا، أن   "منتدى مبادرة جنيف  "البروفيسور يحزكئيل درور الذي أكد، في كلمة ألقاها في مؤتمر نظمه            

منتقدا تدخل األجهزة األمنية فـي الـشؤون        ،  "حوالي نصف توصيات لجنة فينوغراد لم تطبق حتى اآلن        "
السياسية، واعتماد الحكومة اإلسرائيلية بشكل كبير على التقديرات األمنية لرئيس شعبة االستخبارات في             

لم يحصل تقـدم فـي عقيـدة العمـل والتفكيـر            "، ومعتبرا أنه    "المقدر الوطني "واعتباره  ) أمان(الجيش  
ي أدخلت منذ نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، كإقامـة سـلطة             حيث أن التحسينات الت    "االستراتيجي

  ."ال تلمس المشكلة األساسية إلسرائيل"طوارئ وطنية ومجلس األمن القومي، هامة إال أنها ما زالت 
ولكن ما هي المشكلة األساسية إلسرائيل؟ وهل أن تدني فعالية الجيش يتعلـق فعـال بقـضايا التمويـل                   

ب، أم أن خلال بنيويا يعشش في مفاصله ومفاصل الدولة العبرية برمتها؟ ثم، أية إمكانية               والتسليح والتدري 
إلعادة البناء واستنساخ شكل ومضمون الكيان اإلسرائيلي بحلته القديمة، وفي القلـب أداتـه العـسكرية                

 التعقيد التـي    الضاربة التي قيل بأنها تمتلك الدولة وليس العكس، في ظل المتغيرات االستراتيجية شديدة            
على مستوى العالم برمته؟ وهل     .. حملتها العقود األخيرة، أيديولوجيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا       

  يمكن أن يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
 عوفر شيلح يحاول اإلجابة على بعض هذه التساؤالت، وال سيما المتعلقـة             "معاريف"المحلل في صحيفة    

. ذلك حين يقرر أن التلطي خلف ضآلة الميزانية هو مجرد التفاف على الحقيقـة،               منها بواقع الجيش، و   



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ١٢١٩ :        العدد         ٧/١٠/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

. "الجيش غني، مع الكثير جدا من الذخيرة واقل من ذلك العقـل والـشجاعة             ": يترجم) شيلح(وعليه فإنه   
 وألن هذا التوصيف غير كاف، وال يصل إلى نقي اإلشكالية البنيوية التي يعاني منها الجيش الذي يريـد                 

، البحـصة التـي   "معـاريف "منه باراك االستعداد لحرب جديدة ضد لبنان، يبقَ شيلح، في مقال آخر في   
الجيش في حالة إفالس أخالقي خطيرة، متعفن من الرأس حتى أخمص القـدمين، ال              ": طالما عض عليها  

: الكبيـر قائمـا   ، ما يبقي السؤال     "يمكن ألي حديث عن تحقيقات حربية وتشديد التدريبات أن تتمكن منها          
هل يكيف الجيش اإلسرائيلي نفسه للنموذج الجديد من الحروب والتي لن يكون فيها حـسم تـام؟ وهـل           "

يستطيع هذا الجيش إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء واستعادة قوة ردعه وهيبته التي مرغت في أوحـال                 
يدة، في حال تمكنـت الزعيمـة       جنوب لبنان قبل عامين؟ وهل سنشهد في حال تجرأت قيادة الكيان الجد           

 تسيبي ليفني من تشكيل إئتالف حكومي جديد، على خوض مغامرة جديدة ضد لبنـان              "كاديما"الجديدة لـ   
  أو إيران أو سورية بداية حقبة جديدة في المنطقة؟

  ٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   األمريكي من التضليل إلى االنهياراالقتصاد .٥٧

 فوزي برهوم 
لهذا االنهيار االقتصادي األمريكي والذي أطلقت عليه اإلدارة األمريكية بالمفـاجئ           ما من شك أن المتابع      

وهو لم يكن كذلك؛ ألن هذا االنهيار هو انهيار تراكمي وله أسبابه ومسبباته؛ المتعلقـة بالفـساد اإلداري                  
ئيس بوش  وما من شك أن الر    . والمالي والنظام المصرفي السيئ الذي وضعه ويتحكم به اللوبي اليهودي         

وسكان البيت األبيض يعرفون تمام المعرفة هذه الحقائق التي كانوا وما زالوا يخفونها عن الرأي العـام                 
بل ويضللونه ويضعونها في سياق أو في مجرد خلل في االدارة الماليـة ممكـن اسـتدراكها                 ، األمريكي

هلوا حقيقـة أن الـذي وضـع        بل وتجا ، أو بضخ مليارات الدوالرات إلنقاذ الموقف     ، بخطة هنا أو هناك   
النظام المصرفي والمالي األمريكي والذي يتحكم به هو اللوبي اليهـودي الـذي يـسيطر علـى المـال                   

بل ويتحكم باالنتخابات األمريكية ويضع الـسياسات الخارجيـة ألي إدارة جديـدة     ، واالقتصاد األمريكي 
 وبالحكومـة والـسياسة واإلدارة      ،بحيث يصبح اللوبي اليهودي هو المتحكم بـرأس المـال األمريكـي           

 .وبحيث تصبح أمريكا هي العصا الغليظة للوبي اليهودي والسلطة على العالم أجمع. واالقتصاد
وهكذا أصبحت أمريكا وبعلم الساسة األمريكان الذين تعاقبوا على إدارتها في غفلة عن الشعب األمريكي               

ـًا سواء من سمعته، من          أبنائه، ووصل األمر إلى اإلفالس الجماعي وانهيـار         الذي يدفع اليوم الثمن غالي
االقتصاد والذي يعتبر كارثة ألمت بالشعب األمريكي الذي كان يصفق لرؤسائه الـذين دمـروا العـراق                 

ويرقصون معهم علـى جـراح      ، وما زالوا يصفقون لهم   . ودمروا أفغانستان ولبنان والصومال وفلسطين    
فـاليوم أمريكـا    .  التي يقودها اللوبي الصهيوني كأس المر والهـوان        وآالم الشعوب التي أذاقتها أمريكا،    

ـًا وإدارةً تشرب من نفس الكأس الذي أذاقوه للشعوب والحكومات           فيا تُرى من سيحاسـب     ، حكومةً وشعب
من؟ ومن هو المسؤول عن هذا الوضع المتدهور؟ وهل سيعلن الرئيس بوش عن نتائج التحقيق ويصارح                

اللوبي اليهودي هو المسؤول المباشر عن هذه الكارثة، أم سيبقى على عماه وعلـى              شعبه ويقول لهم إن     
حالة التعمية على شعبه وعلى العالم وتصبح الشركات والمؤسسات الرأسمالية هي الضحية، أو الـشعب               

ـًا           ـًا واقتصادي ـًا وسياسي ـًا وعسكري والـسؤال  . األمريكي سيبقى هو ضحية هذه السياسات الفاشلة امني
اإلدارة األمريكية المنهارة   .. هل لو ثبت أن اللوبي اليهودي هو المسؤول من سيحاسبه         : لذي يطرح نفسه  ا

والمستعبدة قوالً وفعالً، أم الشعب الذي يجب أن يقول كلمته ويتحمل مسؤولية وتبعات التغير؟ ولكن ليس                
لى أسـاس العقالنيـة ال الجنـون        بل التغير ع  " ماكلين"و" أوباما"التغير على نمط بوش األب أو االبن أو         

ال علـى   ، العسكري واالستقاللية واالعتماد على النفس وعلى الطرق الصحيحة في االقتـصاد والتنميـة            
، وعلى سياسة مبنية على أساس التواصل مع الدول والشعوب        . العربدة والهيمنة ونهب مقدرات الشعوب    
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كل هذا يحتاج إلى    . اريخ حلف الناتو البغيض   وليس عبر طائرات ودبابات وصو    ، وعبر البوابات السليمة  
واألصل أن تبـدأ الثـورة قبـل أن         . مراجعات وحسابات دقيقة من قبل الشعب األمريكي ونُخبه الوازنة        

ـًا عندما تثور الشعوب على الظلم والديكتاتورية أول مـا تحـاكم مـن تـسبب                   يستفحل االنهيار، ودائم
فهل سنشهد ثورة شعبية أمريكية على      . ى رقابها وهو الرئيس   بدمارها وتشويه سمعتها، وأحكم الطوق عل     

النظام الديكتاتوري األمريكي المدمر للشعب واقتصاده وسمعته وكل نواحي حياته؟ وهل سنشهد محاكمة             
ثورية للرئيس بوش وإدارته الفاسدة؟ أم سيسدل الستار على حقبة سوداء في تاريخ العالم قادتهـا اإلدارة                 

ر معركتها اللوبي اليهودي المحرك الرئيس لهذه اإلدارة وصانع تاريخهـا األسـود؟ أم أن               األمريكية وأدا 
فـالتغير قـادم واأليـام     ) إسرائيل(الزمان بالفعل عجلته دارت ولكن هذه المرة ليست لصالح أمريكا وال            

ـًا إلى األبد وضعيف اليوم لن يبقى ضعيفا إلى األبد  . دول، فالقوي اليوم لن يبقى قوي
  ٧/١٠/٢٠٠٨حيفة فلسطين ص

  
  الخليج العربي جسر العبور األمريكي .٥٨

  محمد صالح المسفر. د
كلما أردت أن أمعن نظري في قضايا عالمية بعيدة عنا، لكنها تؤثر على مستقبل امتنا العربية، أجد                 ) ١ (

 الرأسـمالي   ما يشغل فكري في البيت الخليجي، أردت أن أتناول األزمة االقتصادية التي أنتجها المجتمع             
األمريكي الرهيب والتي كادت تعصف باقتصاديات العالم وتقوده إلى االنهيار، كنت انـوي أن أتنـاول                
مقالة هنري كيسنجر المشتركة والتي تناولت التراكم النقدي في خزائن عرب النفط في األسبوع الماضي               

  ظور،وما قد يترتب عليها من آثار تهز المجتمع الخليجي في المستقبل المن
أردت أن أتناول التعاون المنقطع النظير القائم بين أمريكا ومصر وسلطة محمود عباس في رام اهللا ضد                 
الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والذي يؤدي ذلك التعاون اإلجرامي إلى تجفيف وتدمير وتلغيم كـل        

شعب فلسطين والذي تنفذه مع     الطرق المؤدية إلى غزة لحرمانها من مقومات الحياة، انه القتل الجماعي ل           
هذه االنفـاق   . كل حزننا العميق مصر العربية، وسلطة رام اهللا الفلسطينية، بالتعاون مع أمريكا وإسرائيل            

التي تحفر تحت األرض باظافر الجياع في غزة للوصول إلى الجانب اآلخر من الحدود للحصول علـى                 
دواء تخفف آالم طفل أو شيخ يحتضر بعـد         رغيف خبز يسد رمق طفل يتضور جوعا في غزة، أو حبة            

  أن عز عليه العالج، لماذا يا مصر العزيزة هذا الحقد على جوارك العربي المسلم؟
القمح (كنت أريد أن أتناول السباق إلى البيت األبيض في أمريكا بين تجار السالح وتجار القمح واالثنان                 

كنت انوي  . ي الوطن العربي، وما اثر ذلك علينا      سالحان فتاكان وكالهما مسلط على رؤوسنا ف      ) والسالح
كتابة مقال اليوم في شكل خطاب موجه إلى خادم الحرمين الملك عبد اهللا حفظه اهللا وإخوانـه الميـامين                   
أناشدهم في عيد الفطر المبارك أن يفرجوا عن معتقلي أصحاب الرأي في المملكة الـذين لـم يـشهروا                   

ل المحافظة على السلم االجتماعي والترابط بين المجتمـع والنظـام           السالح في وجه النظام وذلك من اج      
  .السياسي لمواجهة ماهو اشد خطرا على البالد والعباد

ما حدث في خليجنا العربي في األسبوع الماضي جعلني اصرف النظر في كتابة ما كنت انوي الكتابـة                  
الد بن احمد ال الخليفة، مع صـحيفة        كان لحديث وزير خارجية البحرين الشيخ خ      . عنه فيما ذكرت أعاله   

وقع الصاعقة على كل من عرفت، وأبعاده ال تقل خطـورة فـي             ) اكتوبر(في اول تشرين األول     ' الحياة'
منظمة 'تقديري عن خطورة االحتالل األمريكي للعراق، فمعالي وزير خارجية البحرين يدعو إلى تأسيس              

واعتبر الصراع العربي ــ الـصهيوني صـراعاً مـن          ،  'إقليمية تضم العرب وتركيا وإيران وإسرائيل     
يذهب معاليه إلى التأكيد بأنه ال سبيل لحل مشكلة الـشرق األوسـط إال              . الماضي ال يجوز التوقف عنده    

لماذا ال نجلس مـع     ' سنه، ويثير معاليه سؤاال احتجاجيا مثيرا        ٢٠٠عبر تلك المنظمة المقترحة ولو بقينا       
  'ونحن مختلفون؟ حتى وان كنا ال نعترف ببعض) يقصد مع اإلسرائيليين(بعض 
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ليتسع صدر الشيخ خالد آل خليفة لبعض الوقت لنذكره بأحداث قد مضى عليها زمن ليس بالقصير وهي                 
واقعة اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، فما برحت مصر تعاني من التجسس اإلسـرائيلي عليهـا،                 

لفلسطينية المعني األول بالشأن الفلسطيني ماذا حققت منذ توقيـع          وما زالت تنتهك سيادتها، وهذه السلطة ا      
 وحتى اآلن، والتفاوض بينهم وبين االسرائيليين يكاد يكون بصفة أسبوعية إن لم             ١٩٩٣اتفاقية اسلو عام    

اذكره أيضا بالمبادرة العربية األخيـرة      . يكن بصفة يومية وبإشراف دولي تارة وتارة أخرى بصفة ثنائية         
تمدت في قمة بيروت باإلجماع واذكره باجتماع انابوليس العام الماضي وكـل العـرب الكبـار                التي اع 

والصغار كانوا هناك جنبا إلى جنب واتفقوا فماذا كانت النتائج؟ اترك اإلجابة لمعاليه؟ فأي تفاوض معالي                
  .الشيخ تعتقد انه سيرد الحقوق إلى أصحابها الفلسطينيين

خالد قد ضعفت وانه لم يعد يتذكر من أحداث تاريخ الـصراع العربـي ـــ                ال اعتقد أن ذاكرة الشيخ      
وراند والمكاتب المتخصصة في إعادة تـشكيل العقـل         ' منظمة االيباك 'الصهيوني إال ما تكتبه مؤسسات      
لعل معاليه يتذكر أن الجامعات البريطانية قررت مقاطعة كل إنتـاج أو            . والتفكير العربي لصالح إسرائيل   

بادل األساتذة مع الجامعات اإلسرائيلية، وانه توجد قوائم في كل مطارات ومنافذ بريطانيا تضم              نشر أو ت  
أسماء قيادات إسرائيلية مطلوباً القبض عليهم بتهمة ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك              

 يوجد في الـسجون     اسبانيا في الوقت الذي يسرح ويمرح هؤالء القادة في أكثر من عاصمة عربية، وانه             
 ألف أسير فلسطيني إلى جانب أمور أخرى ال يتسع مجـال هـذه الزاويـة                ١١اإلسرائيلية ما يزيد عن     

  .لذكره
كل الذي ارجوه من رب العالمين ان ال يستخدم الخليج العربي جسر عبور لكـل الـسياسات والبـرامج                   

الله، واالعتراف بالحكومة التي نصبها     االمريكية ــ االسرائيلية، كما استخدم في حصار العراق، ثم احت         
  .االحتالل وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها

  ٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ...حق مشروع، ولكن .٥٩

  معن بشور
بقدر ما اتسمت زيارة رئيس االتحاد السويسري باسكال كوشبان إلى لبنان بهدوء راق، لم يواكبه صخب                

 بعيد عن االستعراضية التي تحـيط بزيـارة الكبـار وحتـى             مرافق لهذا النوع من الزيارات، وبتواضع     
 "ضـيوف "الصغار، وبترفع عن التوغل في تفاصيل الحياة الداخلية اللبنانية، قلّما الحظناه مع زيـارات               

ثقالء من الدرجة الثالثة أو الرابعة في بالدهم، فإن الرئيس السويسري قد أدلى خاللها بتصريحات كانت                
  . الجتماعات المغلقة، والغرف السرية، وكواليس األندية الدبلوماسيةحتى وقت قريب ملك ا

لقد أقر الرئيس السويسري مشكوراً بمشروعية حق العودة للفلسطينيين إلى بالدهم، لكنه استدرك بسرعة              
غير أن العودة الكثيفة أمر غير قابل للتطبيق، وإن البديل : خاطر أو بتحضير مسبق ـ ال فرق ـ ليقول  

وهو مصير ينتظر الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة         ("التهجير"وربما  ... عودة هو التعويض    من ال 
  ). وداخل فلسطين نفسها

 في كالمه، لكن من يرى التوتر األمني ينتقـل مـن            "التهجير"صحيح أن الرئيس السويسري لم يشر إلى        
يين يتجول من لسان سياسي إلى لـسان        مخيم فلسطيني إلى آخر، ويسمع التحريض ضد إخواننا الفلسطين        

، وتوطين تسكنه فتنـة أو      "مستحيلة التطبيق "آخر، يدرك أن التهجير يبقى الحل األكثر واقعية بين عودة           
  . فتنة تسكن التوطين

ما يستحق النقاش في تصريحات الرئيس السويسري، الذي أعلن عن عدم خوفه من زيارة لبنـان، هـو                  
  .  حسب قوله"الكثيفة للفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم وقراهمبال واقعية العودة "قوله 
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 اليهود الصهاينة من أرجاء العالم، وعلى مدى قرن وأكثر إلى فلسطين، حيـث يقطـن                "هجرة"هل  : أوالً
  ، فيما عودة أصحاب الحق إلى بالدهم مستحيلة التطبيق؟ "ممكنة التطبيق"شعب آخر، كانت 

 في عام واحد    "هجرة كثيفة "مهاجر من االتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات        ألم يكن قدوم مليون     : ثانياً
، حتى تكون عودة الفلسطينيين الكثيفة اليـوم غيـر          )ومع ذلك تم استيعابها على أرض فلسطين المحتلة       (

  قابلة للتطبيق؟ 
مقر العديد من المنظمات    هل مهمة المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، بما فيها االتحاد السويسري،           : ثالثاً

الدولية، وال سيما تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان، هي أن تغير الواقع ليتالءم مع حقوق البشر، أم أن تدعو                  
  إلى تكيف الحق مع الواقع، عكس ما تشي به سنن التاريخ وشرائع األرض والسماء؟ 

يالً من الحق، أال يعني ذلك دعـوة صـريحة          إذا كان المجتمع الدولي سيقر مبدأ أن القوة باتت بد         : رابعاً
  ألصحاب الحقوق الى أن يلجأوا إلى القوة للدفاع عن حقوقهم أو السترجاعها؟ 

 الـصادر قبـل سـتين عامـاً         ١٩٤ماذا يفعل الرئيس السويسري بقرارات دوليـة، كـالقرار          : خامساً
 "بالدولـة "راف األمم المتحدة    ، والقاضي بحق العودة للفلسطينيين، بل القاضي بعدم اعت        )١١/١٢/١٩٤٨(

  . الصهيونية إذا لم تعترف بهذا القرار وبقرارات أخرى
وهو من أعرب عن سعادته بعودة العمل       (ماذا يفعل الرئيس السويسري أيضاً بالدستور اللبناني،        : سادساً

توطين، بل  ، وهو الدستور الذي تضمنت مقدمته نصاً واضحاً برفض ال         )في المؤسسات الدستورية اللبنانية   
إن بعض النواب يتجه اليوم إلى تعديل الدستور بحيث يتطلب إلغاء هذا النص إجماعاً نيابياً لبنانياً للتأكيد                 

  على مركزية هذا النص الرافض للتوطين لدى اللبنانيين؟ 
 يـساوي   "الوطن البديل "فإذا كان التوطين مرفوضاً بإجماع لبناني وفلسطيني وعربي، وإذا كان مشروع            

 في أقطار عربية أخرى، وإذا كانت العودة غير قابلة للتطبيق، فنحن اذاً أمام دعوة صريحة الى                 "الخيانة"
  ... والى إيجاد األسباب الداعية لهذا التهجير، وهي أسباب ليست خافية على أحد.. التهجير 

إلى شطب حق   وفي األغلب، ان الرئيس السويسري ليس ضالعاً في مخططات صهيونية أو مؤيدة تسعى              
العودة، وهو كغيره من السياسيين، وبينهم فلسطينيون، يحاول أن يقدم صورة واقعية لمـستقبل القـضية                

  . الفلسطينية والحلول المتصلة بها
  ٧/١٠/٢٠٠٨السفير 

  :كاريكاتير .٦٠

  
  ٦/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت   


