
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من ال يقبل بما يقرره العرب في حوار القاهرة سيتحمل المسؤولية: الرئيس عباس
   عباس سيلتقي قادة الفصائل عدا حماس في دمشقأن" سما"مصدر فلسطيني يؤكد لـ

  تنشر خفايا التهديدات المصرية لحماس قبل بدء جوالت الحوار في القاهرة" السبيل"
  ال يمكن إغفال حماس أو استثناؤها فهي أحد مكونات المجتمع الفلسطيني :األغازكريا 
  "عين الحلوة"القوة األمنية المشتركة في   فصيالً فلسطينياً يشكلون نواة١٨ممثلو 

  آالف وحدة استيطانية في الضفة والقدس١٠حكومة أولمرت تبني 

وفد حماس في القاهرة للقاء
سليمان يرفض شروطاً مسبقة 

  وار مع فتحللح
  

  ٤ص ... 

 ٨/١٠/٢٠٠٨١٢٢٠األربعاء
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    :السلطة
 ٥   الجميعأن تكون على مسافة واحدة من  لة ترحب بالحوار وتطالب الجامعةالحكومة المقا .٢
 ٦  من ال يقبل بما يقرره العرب في حوار القاهرة سيتحمل المسؤولية: الرئيس عباس .٣
 ٦  اقتراحاً لتمهيد الطريق إلنجاح الحوار بين فتح وحماسمصطفى البرغوثي يقدم  .٤
 ٦ عباسوج له نواب حماس حول والية ال شرعية وال أساس لما ير: عريقات .٥
 ٧ ليس لها سند قانوني" تشريعات"ال قيمة ألية : تيسير خالد .٦
 ٧ ة مطلقة ما لم يلتزم بالقوانين وصول حزب للحكم ال يعني تمتعه بشرعي :العدل وزير .٧
 ٨  القاهرة إلىمن أجل السماح لوفد حماس من الضفة بالتوجه سعى لسلطة تا .٨
 ٨  عباس سيلتقي قادة الفصائل عدا حماس في دمشقأن" سما"مصدر فلسطيني يؤكد لـ .٩
 ٨  رة حول صفقة شاليطحكومة االحتالل لم تكن جادة في المفاوضات غير المباش: النونو.١٠
 ٨  يضع حجر األساس لسفارة فلسطين في نيودلهيوهنود السالم مع مسؤولين  عباس يبحث .١١
 ٩   لدخول المئات من أفراد قوات بدرتجري ترتيبات  تكشف عنمصادر أمنية فلسطينية .١٢
 ٩ النائبة جهاد أبو زنيد تحذير من مخطط إسرائيلي لتهجير عشرات العائالت المقدسية  .١٣
 ٩ وزير اآلغا يحذر من تدمير االحتالل لموسم الزيتون في الضفةال .١٤
١٠ عاصمة الثقافة العربيةفياض يدعو مثقفي وفناني العالم للمشاركة في فعاليات القدس  .١٥
    

    :المقاومة
١٠   ال يمكن إغفال حماس أو استثناؤها فهي أحد مكونات المجتمع الفلسطيني :األغازكريا  .١٦
١١   مشعل يبحث مع المعلم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية .١٧
١١  للمنطقة تهدف لدعم االنقسام مع بداية التحرك نحو الحوار زيارة رايس: برهوم .١٨
١١  "غير قانوني"قرار نواب حماس حول تمديد والية عباس : فتح .١٩
١١  "إسرائيل"تضم " منظمة إقليمية"الشعبية ترفض فكرة  .٢٠
١٢  حماس تنفي ترشيح الرجوب إلعادة بناء األجهزة األمنية .٢١
١٢ النضال تدعو لتشكيل حكومة كفاءات وطنية النهاء االنقسامجبهة  .٢٢
١٢ امقيادي من الجهاد يطالب فتح وحماس بحوار جدي النهاء االنقس .٢٣
١٢  عباس يدعو الجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في عمان .٢٤
١٣   من أنصار الحركة وقادتها الشهر الماضي١٦٠أمن السلطة اعتقل : حماس .٢٥
١٣   ١٩٤ناقض القرار ت السويسري تصريحات الرئيس: قوى اليسار الفلسطيني في لبنان .٢٦
١٣ "عين الحلوة"القوة األمنية المشتركة في   فصيالً فلسطينياً يشكلون نواة١٨ممثلو  .٢٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   آالف وحدة استيطانية في الضفة والقدس١٠حكومة أولمرت تبني  .٢٨
١٥  نتانياهو يريد تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق اقتصادية غير مترابطة .٢٩
١٥    توافق على نشر شرطة فلسطينية في الخليل"إسرائيل" .٣٠
١٦ ن ال تحصل على وعد قاطع بشأن بيع أسلحة روسية اليرا"اسرائيل" .٣١
١٦ أيالون الفخور بجرائمه نجا في مايو من االعتقال في هولندا .٣٢
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٢٠:         العدد         ٨/١٠/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :األرض، الشعب
١٦   في لبنان ومعاناتهمشاهد عن حق التعليم للطالب الفلسطينيينلمؤسسة تقرير  .٣٣
١٧  ذر من جهات تجمع تبرعات ألسرى الداخل دون توكيل صالح يح رائدالشيخ .٣٤
١٧  أفراد من شرطة االحتالل يشربون الخمر ويرتكبون الفاحشة داخل األقصى: صالحرائد  .٣٥
١٧   مرحلة جديدة من العالقات الفلسطينيةإلطالق تدعو  غزةلجنة مواجهة حصار .٣٦
١٧  إجراءاتها حتى تتراجع الحكومة المقالة عن لنقابات تمدد اإلضراب في غزةا .٣٧
١٨   المفروض من االحتاللهداريم يناشدون لمساندتهم في رفض الزي البرتقاليسجن أسرى  .٣٨
١٨   ضمن حملة العتقال مقاومالغربيةفي الضفة  فلسطينيا ١٩عتقل االحتالل ي .٣٩
١٨   عائقاً تقيد حرية تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية٦٣٠  هناك:تقرير أممي .٤٠
١٨  تجمع صحافي فلسطيني يندد باالنتهاكات بحق اإلعالميين .٤١
١٩  بالصيام هزيمة بمقياس استراتيجي٤٨التزام فلسطينيي الـ: إسرائيليفكر م .٤٢
   

   :بيئة
١٩  مليون دوالر٥٤ بقيمة  في الضفة الغربيةن مشروع مياه شرق الخليليتدش .٤٣
   

   : األردن
١٩  ل تفعيل العملية السلميةالعاهل األردني يبحث هاتفيا مع ليفني سب .٤٤
١٩ "قضية حماس"ترجىء اصدار حكمها في  أمن الدولة: األردن .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٩ تنشر خفايا التهديدات المصرية لحماس قبل بدء جوالت الحوار في القاهرة" السبيل" .٤٦
٢٠   أشهر٦اقتراح عربي بتمديد والية عباس  .٤٧
٢٠ والشروط المسبقة مصادرة لآلراء.. إثارة حماس ألي عراقيل مرفوضة: القاهرة .٤٨
٢١ ٢٠٠٦القلق اإلسرائيلي من األنفاق تزايد بشدة بعد حرب تموز : خبير عسكري .٤٩
٢١  قافلة مساعدات مصرية لغزة في ذكرى بلفور .٥٠
٢٢  "إسرائيل"صنعاء تؤكد تورط الجهاد اإلسالمي في خلية التخابر مع  .٥١
٢٢  "إسرائيل"تأجيل النطق بالحكم في دعوى تصدير الغاز المصري لـ .٥٢
٢٢ أنقرة تدرب خبراء سالح الجو اإلسرائيلي على صد صواريخ موسكو .٥٣
   

   :دولي
٢٢  الصراع الفلسطيني االسرائيليإلنهاءالمجتمع الدولي يسعى للوصول استراتيجية  :بلير .٥٤
٢٣   الحديث عن األسلحة لسورية وإيران ويتجنّب"إسرائيل"مدفيديف يؤكد تفهمه قلق  .٥٥
٢٣  نداء من أونروا الى الصناديق العربية لتقديم مساعدة عاجلة لنازحي نهر البارد .٥٦
٢٤  منظمتان فرنسيتان تدينان تصريحات كوشنير حول دورهما في االراضي الفلسطينية .٥٧
٢٤  تندد باالستيطان في األراضي الفلسطينيةالتايمز .٥٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  فوزي برهوم... عالقة حماس بمصر تربطها المصلحة والمصالحة .٥٩
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٢٦  ياسر الزعاترة... اذا بعد االنتخابات الفلسطينية المبكرة؟م .٦٠
٢٧  إبراهيم أبراش.د... تساؤالت حول والية الرئيس أبو مازن .٦١
٢٩ "اإلندبندنت" –روبرت فيسك ... الكلمة السامة في الحملة االنتخابية االميركية.. فلسطين .٦٢
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   القاهرة للقاء سليمان يرفض شروطاً مسبقة للحوار مع فتح  وفد حماس في .١

، ومن  القاهرة، جيهان الحسيني   ومن   غزة، فتحي صباح     عن مراسليها من    ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
". لكن ليس بأي ثمـن    " رغبتها في إجراء مصالحة وطنية،       أكدتحماس  أن حركة    ،محمد يونس رام اهللا   

  .سافة واحدة من طرفي الصراع بينها وبين حركة فتحوطالبت العرب بالوقوف على م
ووصل إلى القاهرة أمس وفد حماس يقوده نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق المقـيم فـي             
دمشق، ويضم آخرين بينهم القيادي البارز الدكتور محمود الزهار ووزير الداخلية في الحكومـة المقالـة                

 ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي فرج الغول مـن غـزة،             سعيد صيام والدكتور خليل الحية    
والنائب جمال الطويل من الضفة الغربية، لكن سلطات االحتالل منعت باقي أعضاء وفـد الـضفة مـن                  

  .المغادرة
وأضاف أثنـاء توجهـه     ". ليس بأي ثمن  "وقال الزهار إن الحركة ستعمل على إنجاح حوار القاهرة، لكن           

إلى ما بلورته مصر فـي      ... نحن ذاهبون إلى جلسة استماع    : "ة أمس عبر معبر رفح الحدودي     إلى القاهر 
، فـي   "، وما الذي تريده مـصر     )مع قادة حركة فتح والفصائل األخرى خالل األسابيع الماضية        (لقاءاتها  

  .إشارة إلى ما يتردد عن ورقة مصرية للحل مدعومة عربياً
. لديـه " وال إجابات مـسبقة "األسئلة والقضايا التي ستطرح عليها،  وأكد أن وفد الحركة سيجيب على كل        

الهدف من اللقاءات هو أن نعيد األوضاع إلى ما كانت عليه جغرافياً وسياسياً وإدارياً ولكـن                "واعتبر أن   
تحدد الموقف الذي سنطرحه مـع      "وقال إن حماس أعدت أوراقاً تتناول مختلف القضايا         ". ليس بأي ثمن  
  ".المصريين

المطلوب من هذه اللقاءات هو أن نحقق األهداف الفلسطينية، ليس فيها تنازل وليست فيهـا               "وأضاف أن   
ورأى ". إعادة االوضاع إلى ما كانت عليه األوضاع االمنية السياسية التي كانت قائمة في الفترة الـسابقة               

 كانت فـي الفتـرة قبـل        المطلوب هو إعادة توحيد الموقف الفلسطيني، لكن ليس على األسس التي          "أن  
  .٢٠٠٧) يونيو(، أي قبل سيطرة حماس على غزة بالقوة في حزيران "الحسم

لديها تصور كامل عن كـل الموضـوعات        "من جهته، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن الحركة           
الحركة ستطرح من وجهة نظـر وطنيـة        "في القاهرة، مشيراً إلى أن      " التي ستطرح على طاولة الحوار    

الطريق الوحيد واالستراتيجية الوحيـدة لجمـع       "وشدد على أن الحوار بالنسبة إلى حماس هو         ". مسؤولة
  ".تنتهي جوالت الحوار في القاهرة إلى إنهاء االنقسام"وأعرب عن أمله في أن ". الشمل الفلسطيني

ضـع شـروط    طالبت المصريين بعدم و   "أن الحركة   " الحياة"وفي القاهرة، أكدت مصادر في حماس لـ        
قلنا للمصريين نحن جاهزون للتحاور في كل الملفات شرط عدم وضع شروط مسبقة             : "وأضافت". مسبقة

ونريد أن يضع كل طرف مواقفه بغـرض الوصـول إلـى            . وعدم وضع فيتو على أي مسألة أو قضية       
  ".القواسم المشتركة

ينا اآلخرون أو يلزموننـا     مع تشكيل حكومة توافق وطني، لكن نرفض أن يملي عل         "وأوضح أن الحركة    
موقفنا بوضوح هو تشكيل    . هذا أمر نعارضه  . بمسميات محددة مثل حكومة تكنوقراط أو حكومة مستقلين       
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نشترط مشاركتنا في   . حكومة توافق وطني مع عدم وجود تحفظات على مشاركة حماس في هذه الحكومة            
  ".الحكومة ونرفض مبدأ استبعادنا

هـذه  : "وقـال .  تحديد موعد إلجراء الحوار الفلـسطيني الـشامل        في غضون ذلك، نفى مصدر مصري     
  ".وال نريد أن نسبق األحداث. معلومات مغلوطة وليست دقيقة

شدد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام األحمد على أن حركته لن تبدأ حـواراً مـع                 وفي السياق،   
وكشف أن مصر سـتعرض     . ام الفلسطيني حركة حماس قبل توقيع األخيرة على اتفاق ينهي حال االنقس         

على الفصائل في الرابع من الشهر المقبل خطتها للحوار الوطني من أجل المصادقة عليها أساساً للحوار                
  .الذي سترعاه الجامعة العربية

ليس شـرطاً،   "وقال األحمد في مؤتمر صحافي عقده أمس في رام اهللا إن طلب توقيع حماس هذا االتفاق                 
فـرانس  "وأضاف، بحـسب وكالـة      . التي دعيت إلى حوارات ثنائية في القاهرة      " الفصائلبل موقف كل    

". ذهبت إلى مصر من دون أي شروط فيما نسمع كل يوم شرطاً جديداً مـن حمـاس                "، أن حركته    "برس
، "تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار التي تم تشكيلها عقـب اتفـاق مكـة   "وشدد على رفض حركته   

وال يمكـن   . ال يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التجربة الفاشلة وانقالب حماس عليهـا            "معتبراً أنه   
  ".تشكيل مثل هذه الحكومة إال بعد االنتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية

فتح وافقت على المبادرة المصرية التي تنص على حكومة توافق وطني انتقالية هدفها إنهاء              "وأوضح أن   
وهـذه  ... الحصار وفتح المعابر وإعادة بناء األجهزة األمنية بمساعدة عربية من خبـراء           االنقسام وفك   

أن تنطلق حركة حماس من رؤية فلـسطينية بعيـداً مـن            "وأعرب عن أمله في     ". آليات إلنهاء االنقسام  
  ".المخططات اإلقليمية

المقبل، في حال كان    ) وفمبرن(وأشار إلى أن مصر ستنقل الحوار إلى الجامعة العربية في تشرين الثاني             
المبادرات السابقة للحوار، مثل المبادرة اليمنيـة       " إفشال"وحمل حماس مسؤولية    . هناك اتفاق على خطتها   

  .والسودانية
وجدد رفض فتح االعتراف بنتائج االجتماع الذي عقده نواب حماس في غزة أول من أمس، وأعلنوا في                 

. المقبـل ) ينـاير (ود عباس في الحكم بعد التاسع من كانون الثاني          بقاء الرئيس محم  " عدم شرعية "نهايته  
  ".االجتماع كان لنواب من حماس، وليس للمجلس التشريعي المعطّل من جراء االنقسام"وقال األحمد إن 

الءات في وجه من غزة أن الزهار نفى اشتراط حركة حماس   ٧/١٠/٢٠٠٨ وكالة معا وأضافت
تصريحات المزيني ن ورأى أ). تي أطلقها عضو الحركة أسامة المزينيال(الحوار الوطني المرتقب 

  ".تقدير"مجرد 
مواقف كل مـن     مصادر وصفت  أن   وكاالتال من القاهرة، وعن   ٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية    ونلقت

وقـال  . حماس وفتح المسبقة بأنها تكتيكات تفاوضية إال أنها أقرت بأنها ستصعب من الموقف المصري             
". نأمل أال تكون هذه مواقف نهائية وان يكون الطرفان مستعدين إلبداء المرونة الالزمة            "ري  مصدر مص 

وكشف المصدر ان دوال عربية رئيسية من بينها السعودية تدعم الجهود المصرية، تستعد لتحرك سياسي               
  .ودبلوماسي بهدف إلقاء اللوم على أي طرف يعرقل جهود المصالحة

 
  الجميع بأن تكون على مسافة واحدة من " الجامعة"بالحوار وتطالب  المقالة ترحب الحكومة .٢

 األسبوعية رحبت الحكومة المقالة في غزة برئاسة إسماعيل هنية في ختام جلستها             : فتحي صباح  -غزة  
، "تدعم سبل إنجاح المهمة المصرية    "وأكدت أنها   ". بالجهود المصرية إلحياء الحوار وإنهاء االنقسام     "أمس  

وشددت على   ". فلسطيني شامل ومعمق   -بنجاح هذه الجولة في التمهيد لحوار فلسطيني        "عن أملها   معربة  
نجاح الحوار يتطلب نيات جادة والتخلص من الفيتو األميركي واإلسرائيلي على تحقيـق المـصالحة               "أن  

  ".ينيةالوطنية، واحترام نتائج االنتخابات التشريعية، واحترام القانون األساس للسلطة الفلسط
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وفيما بدا رداً على تصريحات لألمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى، طالبـت الحكومـة المقالـة                  
تكون على مسافة واحدة من كل األطراف، وأن تكون عامل مساعد إلنجاح الحوار ولـيس               "الجامعة بأن   

  ".عب الفلسطيني، وبتحمل مسؤوليتها القومية في كسر الحصار عن الشاألطرافضاغطاً على أي من 
وشدد الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو على حرص الحكومة على إنجـاح الجهـود المـصرية                 
والعربية الرامية لتحقيق مصالحة فلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي، معتبراً أن نجاحها رهـن بمواقـف               

حماس إلـى  حركة تشريعية التي أوصلت    فتح والرئاسة الفلسطينية وباالعتراف بنتائج االنتخابات ال      حركة  
تشكيل حكومة وحدة وطنية لترسيخ الشراكة، شـرط أن         "مطلب  " الحياة"وجدد في تصريحات لـ      .الحكم

تواكبها قناعة حقيقية بالتغير الجديد في موازين القوة على الخارطة السياسية، واحترام البرنامج السياسي              
  ".جاح هذه الحكومةالذي اختاره الجمهور الفلسطيني لضمان ن

  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  من ال يقبل بما يقرره العرب في حوار القاهرة سيتحمل المسؤولية: الرئيس عباس .٣

قال الرئيس محمود عباس إنه سيلتزم بما يقرره العرب في ما ينتج عـن حـوارات                 :وكاالت - رام اهللا 
وقال الرئيس عباس، في تصريحات      ".وليةال يقبل بالنتائج عليه أن يتحمل المسؤ      "القاهرة، مضيفا إن من     

إننا من منطلق المدرك لألخطار الراهنـة والمـستقبلية علـى القـضية             : "صحفية لوكالة األنباء الهندية   
الفلسطينية ومصير وطننا وعملية السالم، أعلنا عن مبادرة الستعادة وحدة األرض وحركتنـا الوطنيـة               

حدة واللحمة، من خالل تشكيل حكومة اتفـاق وطنـي مـن            بمختلف أطيافها على أسس كفيلة إلعادة الو      
مستقلين، تقوم بمهمة التحضير إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وتشرف بمـساعدة عربيـة              

 ".على إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية
 ٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

  
  ق إلنجاح الحوار بين فتح وحماساقتراحاً لتمهيد الطري البرغوثي يقدم مصطفى .٤

النائب مصطفى البرغوثي أمـس     " المبادرة الوطنية الفلسطينية  " قدم رئيس حركة     : محمد يونس  -رام اهللا   
وقف الحمالت اإلعالمية   : "اقتراحاً لتمهيد الطريق إلنجاح الحوار بين فتح وحماس، تضمن سبع نقاط هي           

إطالق سراح جميع المعتقلين، وإعادة فتح جميع المؤسـسات         المتبادلة، وإغالق ملف االعتقال السياسي و     
 المخالفة للدستور، وتـشكيل  اإلجراءات الطرفين استعدادهما للتراجع عن كل وإعالنوالجمعيات المغلقة،  

حكومة وفاق وطني، وفتح أبواب منظمة التحرير لمختلف القوى، والشروع في إصالح أجهزة األمـن،               
  ".خابات الرئاسية والتشريعيةوتحديد موعد إلجراء االنت

  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
 عباسال شرعية وال أساس لما يروج له نواب حماس حول والية : عريقات .٥

صائب عريقات، إنه ال شرعية .  قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د: وفا–أريحا 
وقال  .ية الرئيس محمود عباسوال أساس لما يروج له أعضاء حماس في المجلس التشريعي حول وال

، المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت، والقنصل األميركي العام جاك واالس أمسخالل لقائه، 
 ألحكام أن االنتخابات الرئاسية تجري وفقاً" من القانون األساسي تنص على ٣٤كال على حدة، إن المادة 

ثارة هذا الموضوع ليس له أي أساس قانوني، وإنما هي وأشار إلى أن إ ".قانون االنتخابات الفلسطيني
 .حركة سياسية تهدف لإلجحاف بنتائج جهود مصر قبل أن تنتهي
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وطالب عريقات االتحاد األوروبي واإلدارة األميركية بالمساعدة في رفع الحصار عن قطاع غزة، ونظام 
د التي تبذلها مصر إلنهاء  وشدد عريقات على ضرورة إنجاح الجهو.اإلغالق المفروض على الضفة

 .االنقالب في قطاع غزة، وإنهاء حالة االنقسام وتعزيز الوحدة
 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
 ليس لها سند قانوني" تشريعات"ال قيمة ألية : تيسير خالد .٦

 وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة :نابلس
ليس له سند قانوني وتغطية سياسية وطنية بغير ذي صلة وال قيمة له في " تشريع"اطية كل الديمقر

ظروف النضال الوطني الفلسطيني الراهنة، التي تتطلب التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية في 
الفلسطينية  األراضيمعالجة حالة االنقسام، التي تعيشها الساحة الفلسطينية ويعيشها النظام السياسي في 

 تبقى بمنأى عن المناورات السياسية، أن الوالية الدستورية لرئيس السلطة يجب أنكد أو .تحت االحتالل
التي ال تقيم وزنا للحياة الدستورية ولضرورات التوافق الوطني على وضع حد لحالة االنقسام وتغليب 

ناورات التي تثقل مسيرة الحوار الوطني المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية الفئوية، هذه الم
وال تساعد جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وجامعة الدول العربية الستعادة الوحدة الوطنية ووحدة 

 صلبة ومتينة أسس بناء هذا النظام على إلعادةالنظام السياسي الفلسطيني من خالل حوار وطني شامل 
 العدوانية التوسعية وتوفر الحماية للمشروع الوطني وأطماعها وسياساتها "إسرائيل"تقطع الطريق على 

 . العدوانيةوأطماعها "إسرائيل" في مواجهة سياسة واإلسالميةبوحدة جميع القوى الوطنية والديمقراطية 
 يدفع أن على مواصلة السير على طريق هذه المناورات السياسية من شأنه اإلصرار أنضاف أو

يخطئ من يعتقد انه يتحكم بمفاتيحها من خالل االنفراد والتفرد بتشريعات  لحظة حسم إلى باألوضاع
 توفير متطلبات إلى التغطية السياسية الوطنية، ودعا إلىليس لها سند قانوني وتفتقر في الوقت نفسه 

نجاح جهود مصر والجامعة العربية بالتوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية وعلى تشكيل حكومة 
 األجهزة بناء إعادة الشأن الداخلي والتحضير لهذه االنتخابات والتوافق كذلك على بإدارةتعنى انتقالية 
 تجاوزها بغير إلى ال سبيل أزمة مهنية بمساعدة عربية، للخروج من أسس والعسكرية على األمنية

 .الحوار والتوافق الوطني
 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 عني تمتعه بشرعية مطلقة ما لم يلتزم بالقوانين وصول حزب للحكم ال ي:  العدلوزير .٧

علي خشان، أن الشرعية .  د]الفلسطيني في حكومة فياض[ أكد وزير العدل: الربأبو عاطف - جنين 
الدستورية هي المنظم األساسي لحياة الفلسطينيين، وقال إنها السبيل الوحيد إلخراجه من كافة اإلشكاالت، 

وقال خالل مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنين شارك  . األزمة الداخليةواألزمات التي تعصف به خاصة
، إن وصول حزب للحكم، ال يعني بالضرورة تمتعه بشرعية مطلقة، ما لم يلتزم بالقوانين توني بليرفيه 

وأضاف بأن الشعب الفلسطيني لن يخضع لحكم طائفة أو  .وبالشرعية الدستورية التي أوصلته للحكم
كانت طبيعة هذا الحزب، ما لم يطبق المفاهيم والقواعد الديمقراطية، والتي تعني في حزب معين مهما 

 .نهاية المطاف االلتزام بالشرعية الدستورية باعتبارها الموجه األساس الذي ينظم عالقة السلطة بالشعب
عباس وحول ما يدور على الساحة الفلسطينية من جدل سياسي حول الشرعيات، قال إن الرئيس محمود 

 تطبيق ما تنص عليه قواعد الشرعية إلىال يأخذ بما يسمى بالشرعية األبوية وإنما يسعى دوما 
 .الدستورية، ويسعى باستمرار لتطبيق قواعد القانون

 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   القاهرةإلىمن أجل السماح لوفد حماس من الضفة بالتوجه سعى  تالسلطة .٨
 منعـت وفـد     اإلسرائيلي سلطات االحتالل    أنت مصادر فلسطينية مطلعة      أكد : حكمت يوسف  -رام اهللا   

 الوفد في حوارات مع     أعضاء القاهرة للمشاركة مع باقي      إلى التوجه   إلىحركة حماس من الضفة الغربية      
 السلطة الفلسطينية   أن" سما"وقالت مصادر لمراسل     .ولين المصريين تهميداً لحوار فلسطيني شامل     ؤالمس

 من أجل السامح لوفد     اإلسرائيليولين يقومون بجهود مع الجانب      ؤئيس الفلسطيني وبعض المس   ممثلة بالر 
 بعض جهات فـي الـسلطة الفلـسطينية         أنوضحت المصادر   أو . القاهرة إلىحماس من الضفة بالتوجه     

 . من أجل السماح لوفد حماس من الضفة بالسفر للقاهرةاإلسرائيليتها مع الجانب  اتصاالإجراءتواصل 
  ٨/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  عباس سيلتقي قادة الفصائل عدا حماس في دمشقأن" سما" فلسطيني يؤكد لـمصدر .٩

 الرئيس الفلسطيني يعتزم لقاء     أن يوم الثالثاء    ى أكد مصدر فلسطيني رفيع المستو     :حكمت يوسف  -غزة  
 . سـوريا  إلـى ارته  قادة الفصائل الفلسطينية كافة عدا قادة حركة حماس في دمشق وذلك على هامش زي             

 الرئيس عباس سيجري سلسلة مشاورات مع كافة        أن" سما"وقال المصدر في تصريحات خاصة لمراسل       
قيادات الفصائل في دمشق ومن بينها قادة حركة الجهاد اإلسالمي التي بدأت مؤخرا بخالفات مع السلطة                

شطاء الجهاد ومعـاملتهم معاملـة      وسلوكها في الضفة الغربية حول اعتقال األمن الفلسطيني للعديد من ن          
 .ن الرئيس عباس سيتكفل لقادة الجهاد اإلسالمي بضرورة حل هذه القضية وإنهائهاأ إلى مشيراً .سيئة

 حالة االنقسام   وإنهاء الحوار   إنجاح عباس سيناقش مع قادة الفصائل عدا حماس سبل          أن المصدر   وأضاف
 .بالوضع الفلسطيني الداخلي والخارجيكما سيطلعهم على تفاصيل عدة قضايا هامة تتعلق 

 الرئيس الفلسطيني سيطالب نظيرة السوري بالضغط على قادة حماس مـن اجـل              أن" المصدر   وأوضح
 األسد سيترأس القمة العربيـة      أن الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام الداخلي بما        –إنجاح الحوار الفلسطيني    

 حالـة   إنهـاء كة مصر في الجهود التي تقودها من اجـل          كما سيطالبه كذلك بمشار    .في دورتها الحالية  
 .االنقسام

  ٨/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  حكومة االحتالل لم تكن جادة في المفاوضات غير المباشرة حول صفقة شاليط: النونو .١٠

لم تكن جـادة    " أكد طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن حكومة االحتالل الصهيوني             :غزة
وقال في تصريح    ".وضات غير المباشرة حول صفقة تبادل جنديها األسير في غزة جلعاد شاليط           في المفا 

إن حكومة االحتالل معنية بإبقاء قضية شاليط قائمة الستخدمها كذريعة بـين            ): "٧/١٠(له مساء الثالثاء    
  ".الفينة واألخرى في األعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني

الوقت الالزم للتوصل إلى صـفقة تبـادل شـاليط آخـذ            "صهيونية من أن    وحول تحذير مصادر أمنية     
، شدد المتحدث على أن الحديث عن نفاذ أوقات وعن تعطيل الملف يتحمل مسؤوليته االحـتالل                "بالتقلص
ليست شاليط وإنما أسرانا الذين يعـانون فـي سـجون           "وأكد النونو أن القضية بالنسبة للحكومة        .وحده

  ".طالق سراحهم واستعادة حريتهماالحتالل ونسعى إل
  ٢٣/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يضع حجر األساس لسفارة فلسطين في نيودلهيوهنود السالم مع مسؤولين  يبحثعباس  .١١

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شدد      أن  .) أ.ب.د( نقالً عن وكالة     ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور  ذكرت  
 مهما في كافة    وقال عباس إن الهند تلعب دوراً      .ة السالم بالشرق األوسط    على أهمية الهند في عملي     أمس

 بالـدعم الـذي تقدمـه نيـودلهي     المجاالت فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وبينها عملية الـسالم، مـشيداً    
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وقال مسؤولون إن رئيس السلطة بحث خالل لقائه مع رئيس الوزراء الهندي مان موهـان                .للفلسطينيين
 .ايا التي تتعلق بعملية السالم المتعثرة في الشرق األوسطسينغ القض

 وأشـار متحـدث     ،وكان عباس وصل إلى نيودلهي مساء االثنين في زيارة رسمية تستمر أربعـة أيـام              
فلسطيني إلى أن الزعيمين ناقشا مجموعة من القضايا بينها إعداد خريطة طريق مستقبلية تتعلق بالتعاون               

 .اضي الفلسطينيةوأعمال التنمية في األر
 مليون دوالر لدعم ميزانية الـسلطة وتمويـل مـشروعات           ٢٠وأعلنت الهند أنها ستقدم مساعدات بقيمة       

 .ووقع الجانبان اتفاقية تقوم الهند بموجبها بإنشاء مدرسة قرب القدس .تنموية
، أمسباس،   وضع الرئيس ع   ):وفا( ونقالً عن وكالة  ام اهللا   من ر  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأضافت  

حجر األساس لسفارة فلسطين في نيودلهي، بحضور رئيس الوزراء الهندي مانموهان سـينج، وأجـرى               
الهند "وقال في مؤتمر صحفي له عقد على هامش وضع حجر األساس             .سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة   

  ".داعمة للحق الفلسطيني في كافة المحافل الدولية على المستويين الرسمي والشعبي
لقد أكدت مجدداً للرئيس عباس دعم الهند الثابت للتوصل إلى حل : من جهته، قال رئيس وزراء الهند

تفاوضي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بالده تؤمن أن الحل ينبغي أن يقوم على أساس قرارات األمم 
جنة الرباعية، ويجب أن المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق المنبثقة عن الل

يقود إلى دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة، قابلة للحياة وموحدة، تعيش داخل حدود آمنة ومعترف بها، 
 .جنبا إلى جنب في سالم مع إسرائيل

  
   لدخول المئات من أفراد قوات بدرتجري ترتيبات  تكشف عنمصادر أمنية فلسطينية .١٢

أردنيـة، فلـسطينية،    (ادر أمنية فلـسطينية، أن ترتيبـات ثالثيـة          كشفت مص :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
تجري في اآلونة األخيرة لدخول المئات من أفراد قوات بـدر المتواجـدة علـى األراضـي                 ) إسرائيلية
  . األردنية

 ٨/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
 سيةالنائبة جهاد أبو زنيد تحذير من مخطط إسرائيلي لتهجير عشرات العائالت المقد .١٣

 مـن وجـود     أمـس عن حركة فتح عن القدس       حذرت جهاد أبو زنيد النائبة    .): أ.ب.د( - القدس المحتلة 
 .مخطط إسرائيلي لتهجير عشرات العائالت الفلسطينية من أراضيها الواقعة شرق مدينة القدس المحتلـة             

 أجل نسف   تدل على سعي االحتالل المتواصل من     " واعتبرت في تصريح صحفي مكتوب، أن هذه الخطط       
يثبت االحتالل يوميـا مـن خـالل        " وقالت ".كافة الجهود المبذولة لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة       

إجراءاته على األرض أنه غير جاد في تحقيق السالم وإنجاح المفاوضات الجارية للتوصـل إلـى حـل                  
حرك فلسطيني علـى الـصعيدين      ت"ودعت إلى  ".لقضايا الوضع النهائي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة        

 ".الدولي واإلقليمي إلجبار االحتالل على وقف تنفيذ سياساته التعسفية ضد أهلنا في مدينة القدس
  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
 وزير اآلغا يحذر من تدمير االحتالل لموسم الزيتون في الضفةال .١٤

 محمد رمضان األغا من تـدمير       حذر وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة      :  سمير حمتو  -غزة  
ـ        التي يرتكبهـا االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق         " المحرقة"موسم الزيتون الحالي، من خالل ما وصفها ب

. محصول الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى االعتداءات اإلسرائيلية شـبه اليوميـة بحقـه               
عربي ودولـي لـردع االحـتالل عـن         وطالب األغا خالل مؤتمر صحفي عقده في غزة أمس بتدخل           

  ".حتماً ستفشل"ممارساته التي قال عنها
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 الزيتون والزيت يعتبر جيدا لهذا العام، مبينا انه سيكون هناك فائض في الزيتـون               إنتاجوأعلن أن موسم    
وقال األغا أن التوقعات تشير إلى أن إنتاج الزيتـون فـي             .والزيت في الضفة وعجز طفيف في القطاع      

 طن من زيت الزيتون، مبينا أن حجـم اسـتهالك     ١٩٠٠٠طن ، و   ١٠٣٧٠٠لغربية سيصل إلى    الضفة ا 
أما في قطاع غزة فبين أنه من المتوقع أن يبلـغ اإلنتـاج              .طن ١٥٠٠٠مواطني الضفة من الزيت يبلغ      

 طناً من زيت الزيتون، موضحا أن حجم استهالك مـواطني قطـاع             ١٤٥٠طن من الزيتون، و    ١٢٣٠٠
 . طن٣١٠٠ طن، ومن زيت الزيتون ٥٢٠٠تون يبلغ غزة من الزي

  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  فياض يدعو مثقفي وفناني العالم للمشاركة في فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية .١٥

سالم فياض الدعوة لكافة مثقفي وفناني العالم للمشاركة في .  د]الفلسطيني[ وجه رئيس الوزراء:رام اهللا
 جبهة الثقافة تمثل الفعل األقوى أن ، معتبرا٢٠٠٩ًدس عاصمة الثقافة العربية لعام فعاليات احتفالية الق

 يجند المزيد من القوى الداعمة لحقوق شعبنا في وإنسانياً كونها تضفي على الصراع بعدا حضارياً
 على هامش افتتاحه موسم مسارات أمس فياضجاء ذلك في كلمة ألقاها  .الحرية واالستقالل والعدالة

فلسطين الثقافية في العاصمة البلجيكية بروكسل والذي يمثل الفعالية األكبر للثقافة والفن الفلسطيني 
 .أوروباالمعاصر في 

 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ال يمكن إغفال حماس أو استثناؤها فهي أحد مكونات المجتمع الفلسطيني :األغازكريا  .١٦

ة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة القيادية للحركـة فـي           دعا عضو اللجن  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
 -مـن شـأنها إنجـاح الحـوار الفلـسطيني           " مواقف إيجابية "غزة زكريا األغا حركة حماس إلى تبني        

  .الفلسطيني، نافياً وجود مبررات يمكن أن تحول دون تحقيق إنجاز يعالج األزمة الراهنة
جب البدء بالحوار واستبعاد تماما فكرة أن النتـائج لـن تكـون          ي": "الحياة"وقال األغا في تصريحات لـ      

نفترض حسن النية لدى الجميـع، وال يمكـن إغفـال حمـاس أو              ... إيجابية أو لن تحقق المرجو منها     
  ".استثناؤها، فهي أحد مكونات المجتمع الفلسطيني وهي قوة فاعلة ومؤثرة فيه

ع حدوث جدل حولها، قال األغا، وهو عضو وفد فتح إلـى            وبالنسبة الى قضايا الحوار الساخنة التي يتوق      
تشكيل حكومة موحدة تضم شخصيات وطنية مشهود لها وليس بالـضرورة أن            : أوالً: "حوارات القاهرة 

، مشيراً إلى أن فتح     "تكون فصائلية، شرط أن تكون مقبولة فلسطينياً وعربياً ودولياً من أجل رفع الحصار            
نات هذه الحكومة طالما هي توافقية، فـضال عـن وجـود مئـات مـن                ليس لديها اعتراض على مكو    

يمكن : "وأضاف. الشخصيات الفلسطينية المحترمة القريبة من هذا التيار أو ذاك أو محسوبة على حماس            
لجميع الفصائل أن تشارك في الحكومة، بما فيها فتح وحماس، لكن ليس شرطاً، كما يمكن تجنب األسماء                 

في فتح وحماس بشخصيات مركزية أو وطنية ال تقل كفاءة وإخالصا عـن قيـادات               والعناصر القيادية   
  ".الحركتين

في األصل يجب أن تكون متزامنـة، لكـن         : "وعن اإلعداد النتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، أجاب      
قـضية  المهم التوافق على هذه الحكومة االنتقالية التي ستعد لهذه االنتخابات، ويمكن عندئذ البحث فـي                

  ".تزامن االنتخابات عندما تتوافر األجواء المناسبة والهادئة المطلوبة إلنجاح الحوار
ورأى األغا أن إعادة هيكلة منظمة التحرير وتفعيلها قضية مركزية سيتم تناولها، مشدداً على ضـرورة                

 ضم جميـع    إجراء انتخابات في الداخل والشتات إن أمكن لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، ومن ثم             
  .القوى الفلسطينية للمنظمة والفصائل اإلسالمية، وعلى رأسها حماس
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وسئل األغا عما تردد من أن الدول العربية تدعم التمديد للرئيس محمود عباس لستة اشهر تجنباً لحدوث                 
ليس هناك أي حديث في ذلك، ومسألة التمديد للـرئيس أو           : "فراغ دستوري في حال فشل الحوار، فأجاب      

جراء انتخابات رئاسية شأن فلسطيني يتم التوافق عليه في قضايا الحوار، باإلضافة إلى أن هذه مـسألة                 إ
  ". قانونية

هذه إشاعات مغرضة، وتقوم جهات     : "ونفى ما تردد من أن فتح ستقوم بعملية موسعة ضد حماس، وقال           
، مشددا على أنه ليس لدى فـتح        "معادية بترويجها بغرض إفشال الحوار أو إفساد أجوائه، والنتيجة واحدة         

 .أي توجه عدائي للتعامل مع حماس
  ٧/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  مشعل يبحث مع المعلم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية  .١٧

بحث رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع وزير الخارجية الـسوري وليـد              : السفير، وكاالت 
 المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبـر اسـتعادة الحـوار            الجهود"المعلم في دمشق، أمس،     

  ). سانا(، بحسب وكالة األنباء السورية "الفلسطيني الفلسطيني
  ٨/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  للمنطقة تهدف لدعم االنقسام مع بداية التحرك نحو الحوار زيارة رايس: برهوم .١٨

، أن الزيـارة المرتقبـة لـوزيرة        "حمـاس "م حركة   أكد فوزي برهوم الناطق باس     : آالء الشريف  - غزة
الخارجية األمريكية كونداليزا رايس للمنطقة في منتصف الشهر الجاري، تأتي للتأكيد على دعـم حالـة                

: " وأضـاف  .االنقسام الفلسطيني الداخلي خاصة مع بداية التحركات لحوار وطني شامل ينهي االنقـسام            
 المعادلة حتى تضمن عدم تحقق أي وفاق فلسطيني يؤسس لحماية           أمريكا ال بد أن تكون حاضرة في هذه       

وأكد برهوم خالل حديث     )".إسرائيل(الحقوق الفلسطينية، فأي وفاق فلسطيني لن يكون لصالح أمريكا أو           
أن رايس تسعى للتأكيد على الفيتو األمريكي، والتأكيد على الرئيس عبـاس            ": " فلسطين"خاص لصحيفة   

وهو ما أكدته لعمرو موسـى عنـدما        "ر مع حركة حماس بأي شكل من األشكال،         بضرورة عدم التحاو  
فلتعترف حمـاس باالتفاقيـات وتوقـف       : طالبها برفع الفيتو األمريكي عن الحوار الفلسطيني حيث قالت        
 ".مقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي وتستجيب لشروط الرباعية الدولية

  ٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
 " غير قانوني"حماس حول تمديد والية عباس قرار نواب : فتح .١٩

رفضت حركة فتح امس القرار الذي أصدرته كتلة حماس فـي المجلـس التـشريعي               :  د ب أ   -رام اهللا   
ال قيمة رسمية لـه وغيـر       "الفلسطيني بعدم قانونية تمديد والية رئيس السلطة محمود عباس، معتبرة أنه          

إن القانون األساسي ينص على "ن باسم فتح في بيان صحفي وقال فهمي الزعارير احد المتحدثي ".قانوني
، مضيفا إن موقف كتلة حماس البرلمانيـة        " استمرار والية الرئيس حتى انتهاء والية المجلس التشريعي       

 ".ليس بذي قيمة رسمية أو فعلية على أداء السلطة الوطنية والتي ستستمر في العمل بانتظام"
  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  "إسرائيل"تضم " منظمة إقليمية"ترفض فكرة الشعبية  .٢٠

رفضت الجبهة الشعبية تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في              : رائد الفي  -غزة  
وقال مصدر في المكتب السياسي للجبهة في بيان، أمس،         ". إسرائيل"شأن فكرة إنشاء منظمة إقليمية تضم       
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ت خطيرة نابعة من تخبط وفشل المشروع الصهيوني في المنطقـة،           بما تحمله من مؤشرا   "إن هذه الفكرة    
  ".تحاول فتح باب جديد لقبول الكيان الصهيوني باعتباره كائناً طبيعياً في المنطقة

  ٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
  
   تنفي ترشيح الرجوب إلعادة بناء األجهزة األمنيةحماس .٢١

اقشت مسألة تكليف المسؤول األمني السابق ورئيس نفت حركة حماس أن تكون قد رشحت أو ن:  لندن
اتحاد كرة القدم الفلسطيني حالياً اللواء جبريل الرجوب، للقيام بمهمة إعادة بناء األجهزة األمنية بديال عن 

، وشددت على أن المسألة "مزاعم إعالمية ال أكثر وال أقل"واعتبرت ذلك . فكرة البعثة األمنية العربية
ن من مهمة الحكومة المقبلة التي ستنتج عن أي اتفاق في الحوار الوطني المرتقب في األمنية ستكو

وأوضح المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريحات صحافية، أن الحديث عن . القاهرة
 . المسألة األمنية سابق ألوانه، وأكد أن أي رأي فيه سيكون ثمرة للحوار الذي لم يبدأ بعد

 ٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 النضال تدعو لتشكيل حكومة كفاءات وطنية النهاء االنقسامجبهة  .٢٢

عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ومسؤولها في قطاع " أبو الوليد"أكد محمود الزق : غزة
غزة أن الخيار األوحد لحوار القاهرة هو تشكيل حكومة كفاءات وطنية تنهي االنقسام والحصار وتنجز 

حيث لم يعد هناك مجاال للتردد في قبول .  تشريعية ورئاسية مبكرة وفق مبدأ التمثيل النسبيانتخابات
 .الموقف الوطني الفلسطيني والعربي، أمام المخاطر التي يتعرض لها شعبنا في هذه المرحلة
 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 قيادي من الجهاد يطالب فتح وحماس بحوار جدي النهاء االنقسام .٢٣

أحد أبرز قيادات حركة الجهاد في الضفة المحتلة، قادة حركتي " شريف طحاينة"طالب الشيخ : اهللارام 
وقال الشيخ خالل تصريحات له فور اإلفراج عنه من سجون  .فتح وحماس بالتجاوب مع وثيقة األسرى

كاسات نفسية االحتالل، امس، أن االنقسام الفلسطيني الداخلي أثر في األسرى الفلسطينيين، وأحدث انع
لقد تركت خلفي في المعتقالت أكثر من عشرة آالف أسير  يأملون  بأن  "قالو .سلبية في كل الجوانب

، معرباً عن أمله في أن تتوقف جميع الجهات عن تنفيذ "تعود األوضاع الداخلية إلى ما كانت عليه سابقاً
 .قع أن يدور في القاهرة قريباًأي حمالت اعتقال سياسي قد تحدث تعقيدات للحوار الذي من المتو

 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   الجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في عمانيدعوعباس  .٢٤

قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئاسة امس ان الرئيس محمود عباس دعا اعـضاء اللجنـة                 :رام اهللا 
لجارية لعقد مـؤتمر الحركـة      المركزية لحركة فتح لعقد اجتماع عاجل في عمان لمناقشة التحضيرات ا          

السادس والتغلب على العقبات التي تؤجل عقده حتى اللحظة، مشيرا الى ان االجتماع سيناقش االوضـاع                
على الساحة الفلسطينية مع بداية وصول وفد حركة حماس للقاهرة امس وفـي ظـل القـرارات التـي                   

ل حول عدم االعتراف بشرعية عبـاس       اصدرتها كتلة التغيير واالصالح التابعة لحركة حماس امس االو        
  .للعام المقبل) يناير(بعد التاسع من كانون الثاني 

واضاف المسؤول ان العديد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وصلوا الي عمان للمـشاركة فـي                 
  .االجتماع حيث من المتوقع ان يعقد االجتماع يوم الجمعة المقبل
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ت هامة على الصعيد الداخلي لحركة فتح خالل االجتماع كما سيناقش           وتوقع ان يتخذ عباس سلسلة قرارا     
  .عدة قرارات سيتخذها على صعيد الساحة الفلسطينية مع اعضاء اللجنة المركزية

  ٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
 
   من أنصار الحركة وقادتها الشهر الماضي١٦٠أمن السلطة اعتقل : حماس .٢٥

عتداءات اإلسرائيلية مـن جهـة واسـتهداف أجهـزة األمـن            أكدت حركة حماس استمرار اال    : رام اهللا 
الفلسطينية، الخاضعة إلمرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من جهة أخرى، ضد أنصارها فـي            

وقالت الحركة في تقرير أصدرته اليوم الثالثاء، ويرصد مـا قـام بـه أجهـزة                . الضفة الغربية المحتلة  
نسخة عنـه، إنـه     " قدس برس "الماضي، وصلت   ) سبتمبر(شهر أيلول   االحتالل وأجهزة السلطة، خالل     

بالرغم من أجواء شهر رمضان الفضيل وحرمته؛ إالّ أن هذا لم يكن كافياً ورادعـاً لألجهـزة األمنيـة                   "
الفلسطينية في الضفة؛ فقد مارست تلك األجهزة دورها في حفظ أمن العدو اإلسرائيلي ومحاولتها للقضاء               

 من أنـصار وأفـراد وقيـادات        ١٦٠صارها ومؤسساتها في الضفة حماس؛ فاختطفت       حركة حماس وأن  
  . ، على حد تعبيرها"الحركة

 ٧/١٠/٢٠٠٨قدس برس
   
   ١٩٤السويسري تناقض القرار الرئيس تصريحات : قوى اليسار الفلسطيني في لبنان .٢٦

راطيـة والـشعبية لتحريـر      الجبهتان الديموق (توقفت القيادة المركزية لقوى اليسار الفلسطيني في لبنان         
خاصة بعـد تـصريحات     .. امام المخاطر التي تستهدف حق العودة     ) فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني   

  .. رئيس االتحاد السويسري باسكال كوشبان المتعلقة بحق العودة
الذي سيبقى تطبيقه المعيار الحقيقي     ) ١٩٤(وأكدت القيادة ان تصريحات كوشبان تتعاكس مع نص القرار          

ألي تسوية متوازنة، واعتبرت ان مثل هذه التصريحات ال تعني الشعب الفلسطيني الذي سيبقى متمـسكاً                
ورافضا الي حل توطيني او تهجيري، انطالقا من المكانـة          ) ١٩٤(بحقه في العودة وفقاً للقرار االممي       

وهـو  . لقرارات الدولية الهامة التي يمثلها حق العودة بالنسبة لجميع الفلسطينيين والمكرس في عشرات ا           
بالتالي ليس ملكا للسيد كوشبان كي يدعو الى التنازل عنه ويقتصره على التعويض بمعزل عـن العـودة             

 بقوة القتل واالرهاب الصهيوني الذي ما زال متواصال         ١٩٤٨الى الديار والممتلكات التي هجر منها عام        
  .. حتى هذه اللحظة

 مسؤولياتها كاملة تجاه مخيم نهر البارد، خاصة لجهـة مواصـلة            ودعت القيادة وكالة الغوث الى تحمل     
  .. العمل ببرنامج الطوارئ وتقديم الخدمات الصحية والتربوية واالجتماعية للنازحين والعائدين

ودعت القيادة المركزية الى صياغة جديدة للعالقات الفلسطينية اللبنانية على قاعدة الحقـوق والواجبـات               
اللبنانية تسهيالً الستئناف الحوار الفلسطيني اللبناني وبما يوفر مقومات صـيانة الهويـة             واحترام السيادة   

ودرء مخـاطر التـوطين     ) ١٩٤(الوطنية ومعالجة ملف العالقات لدعم حق العـودة اسـتناداً للقـرار             
والعمـل  وإقرار الحقوق اإلنسانية واالجتماعية، بما فيها حق العمل والتملك وحرية التعبيـر             .. والتهجير
  .. السياسي

  ٨/١٠/٢٠٠٨السفير 
  
  "عين الحلوة"القوة األمنية المشتركة في   فصيالً فلسطينياً يشكلون نواة١٨ ممثلو .٢٧

انطلقت أمس في عين الحلوة أولى الخطوات العملية لتشكيل ونشر قوة أمنية تتمثل             : ـ رأفت نعيم   صيدا
ساك بأمن عين الحلوة بـشكل دائـم بغطـاء          فيها كل األطراف على ساحة المخيم، وستتولى عملية اإلم        
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سياسي من القوى السياسية الفلسطينية الممثلة بلجنة المتابعة، وفي مقدمها منظمة التحرير وتحالف القوى              
  . الفلسطينية والقوى االسالمية وأنصار اهللا

 قريبـاً، تمـت     سبعة عشر ضابطاً هم نواة القوة األمنية المشتركة التي سيتم نشرها في مخيم عين الحلوة              
تسميتهم من قبل فصائل المنظمة والتحالف والقوى االسالمية وانـصار اهللا، وكلفـتهم لجنـة المتابعـة                 
الفلسطينية وضع الصيغة النهائية لهذه القوة وصالحياتها وعديدها وخطة ومناطق تمركزهـا وانتـشارها       

  .. عة الصفر بالنسبة النتشار هذه القوةداخل المخيم، تمهيداً لرفعها مجدداً الى لجنة المتابعة لتحديد سا
هذا ما تم االعالن عنه بعد ظهر أمس، اثر اجتماع موسع لجميع األطراف الفلسطينية فـي مقـر لجنـة                    

 فصيالً فلسطينياً يتقدمهم ممثل القيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية          ١٨المتابعة، شارك فيه ممثلو     
  . بو أحمد فضل ومسؤول عصبة األنصار أبو طارق السعديكمال مدحت، ومسؤول حركة حماس ا

وينص االتفاق الذي توصل اليه المجتمعون على تسمية الضباط السبعة عشرة الـذين سيـشكلون قيـادة                 
سبعة ضباط عن فـصائل منظمـة التحريـر،         : مشتركة لغرفة عمليات القوة األمنية، على الشكل التالي       

ينية وضابطان عن القوى االسالمية وضابط واحد عـن أنـصار           وسبعة ضباط عن تحالف القوى الفلسط     
  .اهللا
ان نـواة   ": "المـستقبل "في لبنان العميد منير المقدح الذي لـ         في   الكفاح المسلح الفلسطيني   مسؤول   قالو

 ٤٠القوة األمنية موجودة وقائمة وقائد القوة هو المقدم أبو خلدون، وهناك ضباط من فصائل المنظمـة و                
وان شاء اهللا خالل أسبوع تكون القوة األمنيـة قـد تـشكلت بكاملهـا               . فرزهم كخطوة أولى  عنصراً تم   

نحن نحتاج الى غطاء سياسي من الجميع حتى تستطيع هذه القوة أن تباشر عملهـا               . واستكملت انتشارها 
 هذه. في مواجهة اي عبث بأمن المخيم أو الجوار ورفع الغطاء عن كل مسيء واعتقال أي مخل باألمن                

وسيبدأ عمل قيادة القوة األمنية     .. الخطوة ستريح الوضع األمني وتنسيقنا مستمر وقائم مع الجيش اللبناني         
ابتداء من اليوم وهناك جزء من عناصرها سيتواجد في بعض المناطق الحساسة، وخالل أسبوع نكـون                

  ".استكملنا العدد بشكل كامل ألنه من المسائل اللوجستية
  ٨/١٠/٢٠٠٨المستقبل 

     
   آالف وحدة استيطانية في الضفة والقدس١٠ أولمرت تبني حكومة .٢٨

اإلسرائيلية، أمس أن حكومـة     " هآرتس"يستدل من معطيات نشرتها صحيفة      :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 آالف بيت استيطاني في جميع أنحاء       ١٠إيهود أولمرت المستقيل، بنت خالل عامين ونصف العام قرابة          

  .دينة القدس المحتلة، وهذا عدا مئات البيوت التي بناها المستوطنون بأنفسهمالضفة الغربية وم
فقد تبين  " ضرورة االنسحاب شبه الكامل من الضفة الغربية      "وعلى الرغم من كثرة أحاديث أولمرت عن        

 آالف بيـت اسـتيطاني،      ٤أن حكومته بنت في مستوطنات الضفة الغربية خالل عامين ونصف العـام             
 بيت استيطاني في مستوطنات     ١٣٠٠ بيت أخرى، ولكنها بنت أيضا قرابة        ١٤٣٣ت لبناء   ونشرت عطاءا 

تقع شرقي جدار الفصل العنصري، وهي المستوطنات التي يدعي أولمرت وحكومته، أنه سيتم إخالؤهـا               
  .في إطار الحل الدائم

حكومة نشرت عطـاءات    أما في األحياء االستيطانية في القدس المحتلة، فمنذ أن تولى أولمرت رئاسة ال            
 بيت في المدينة المحتلة، في حين إنه خالل فترة حكومة أريئيل شارون تم نـشر عطـاءات                 ٢٤٣٧لبناء  

 بيـت   ٢٥٠٠ بيت استيطاني في القدس، وخالل فترة أولمرت تم بناء فعلي لحـوالي              ٢١٠٠لبناء قرابة   
 بالذات قد تكثف أكثـر مـن        استيطاني في القدس وحدها، بمعنى أن االستيطان في ظل حكومة أولمرت          

  .حكومات سابقة
وهذا استنتاج يؤكده مجلس مستوطنات الضفة الغربية، الذي نشر معطيات قبل أيام، مفادها أنـه خـالل                 

 ألف مستوطن، وهذا عدا عن األحياء االستيطانية فـي          ٥٠حكومة أولمرت دخل إلى المستوطنات قرابة       



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٢٢٠:         العدد         ٨/١٠/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 بيت في األشهر التسعة الماضية في المـستوطنات         ٤٠٠بناء  القدس المحتلة، كما أن المجلس ذاته بادر ل       
  .الصغيرة النائية شرقي الجدار، التي تدعي حكومة أولمرت أنها تنوي إخالؤها

الذي يتزعمـه وزيـر الحـرب    " العمل"نشر أمس الثالثاء، أن حزب " هآرتس"وتبين من تقرير لصحيفة  
يد للعملية التفاوضية، لم يطالـب لـدى إقامـة          إيهود باراك، وهو الحزب المحسوب على المعسكر المؤ       

حكومة أولمرت، بتجميد البناء في المستوطنات، كما أنه لم يطرح هذا المطلب علـى المكلفـة بتـشكيل                  
  .حكومة جديدة، تسيبي ليفني

النائب أوفير بينيس في حديث للصحيفة، بأن حزبه لم يطالـب           " العمل"واعترف القيادي البارز في حزب      
ندما انضم لحكومته، بشمل تجميد االستيطان في الخطوط العريـضة للحكومـة، وحتـى إن               أولمرت، ع 

  .الموضوع لم يطرح بتاتا خالل المفاوضات االئتالفية
  ٨/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   يريد تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق اقتصادية غير مترابطةنتانياهو .٢٩

ائيلي بنيامين نتانياهو أنه يريد تقـسيم الـضفة الغربيـة           اليميني اإلسر " ليكود"أعلن زعيم حزب     -لندن  
وشدد على أن التوصل إلى اتفاق سالم مع        . المحتلة إلى مجموعة من المناطق االقتصادية غير المترابطة       

  .الفلسطينيين ال يشكل أولوية بالنسبة إليه
إلسرائيلية في أي انتخابات    وقال نتانياهو الذي ترشحه غالبية استطالعات الرأي للفوز برئاسة الحكومة ا          

مبكرة في حال فشل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في تشكيل ائـتالف حكـومي، إنـه ال يريـد وقـف                
  .المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية

تحويـل االهتمـام    "البريطانية االقتصادية أنه يعتزم     " فاينانشال تايمز "لكنه أضاف في مقابلة مع صحيفة       
اتخـاذ  "تهدف إلى قيام دولة فلسطينية، وسيركز بدال من ذلك على           " توصل إلى تسوية شاملة   بعيداً عن ال  

  .في الضفة" خطوات عملية هدفها تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين
لكن الرفاهية هي التي تؤدي     "وأشار إلى أنه ال يعتقد أن السالم سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية إلى حد كبير،               

 االسرائيلي لن تكون فـي      - وأضاف أن مسألة التوصل الى تسوية للنزاع الفلسطيني          ".إلى تحقيق السالم  
  ".ألن المعركة اآلن بين اإلسالم الراديكالي والعالم الغربي"مقدمة أولويات حكومته، 

وأشار إلى أنه، وفقاً لرؤيته، سيسمح للفلسطينيين باالستمرار في البقاء داخل مراكـزهم الـسكانية، أمـا                 
ينبغـي أن تظـل تحـت الـسيطرة         " األخرى من الضفة الغربية مثل وادي نهر األردن فإنهـا            األجزاء

  ".هذه المناطق تعتبر مهمة جداً بالنسبة إلينا ألنها تمثل حزامنا األمني االستراتيجي"وأكد أن ". اإلسرائيلية
ى منـاطق معزولـة     ومن شأن هذه األفكار التي ترفضها السلطة الفلسطينية، تحويل األراضي المحتلة إل           

  .في جنوب أفريقيا خالل فترة الحكم العنصري" البانتوستات"تخضع لحكم ذاتي جزئي على غرار 
  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   توافق على نشر شرطة فلسطينية في الخليل"إسرائيل" .٣٠

 قالت مصادر إسرائيلية امس إن تل ابيب استجابت لطلب مقدم من السلطة الفلسطينية            :  د ب أ   -تل أبيب   
يـديعوت  "وذكرت صـحيفة  . بنشر قوة خاصة من الشرطة للعمل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 

على موقعها اإلليكتروني ، أن قوام قوة الشرطة الفلسطينية التي سيجري نـشرها فـي هـذه                 " أحرونوت
ل ونقلت الصحيفة عـن مـسؤو     .  شرطياً ٢٥٠  من حرس الرئاسة     ٢٥٠ عنصر بواقع    ٥٠٠المدينة يبلغ   

 . فلسطيني رفيع المستوى قوله إن نشر هذه القوة سيتم األسبوع المقبل
  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
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   ال تحصل على وعد قاطع بشأن بيع أسلحة روسية اليران"اسرائيل" .٣١
يبدو أن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت أخفق يوم الثالثاء في الفوز بتعهد :  رويترز- موسكو

 .قف بيع االسلحة المتقدمة العداء اسرائيلقاطع بأن موسكو ستو
وفي ختام زيارة لروسيا استمرت يومين لم يقل أولمرت سوى أنه أقنع الرئيس الروسي ديمتري 
ميدفيديف كي يتفهم مخاوفه بأن الصواريخ المصنوعة في روسيا وغيرها من التكنولوجيا قد تقع في أيدي 

 .أطراف معادية السرائيل في المنطقة
شعوري هو أن الحكومة الروسية تتفهم جيدا الموقف "ولمرت للصحفيين الذين يرافقونه في رحلته وقال أ

 ."االسرائيلي وعلى دراية بالتأثير المحتمل الذي سيحدثه ارسال االسلحة في استقرار المنطقة
فاع ولكنه لم يعط اجابات مباشرة على سؤال بما اذا كانت روسيا قد وافقت على عدم بيع نظام الد

ناقشنا قضايا بيع االسلحة "وقال . لطهران التي تعتبرها اسرائيل تهديدا لوجودها) ٣٠٠اس (الصاروخي 
 ."واحتمال مبيعات السالح

لمواصلة مناقشة " فريق استراتيجي"ووافق الجانبان على فتح خط حوار دائم في القضايا الدفاعية وتشكيل 
 .مبيعات السالح

ان سياسة "قوله له في سياق االجتماع الذي دام ساعتين في الكرملين ونسب أولمرت الى ميدفيديف 
اتفقنا على تحديث "وتابع قوله  ."روسيا مستمرة على مبدأ أال تضر بأمن اسرائيل أيا كانت الظروف

تصاالت واتفقنا على استحداث آلية جديدة لضمان وجود ا. عالقاتنا االقتصادية والدفاعية واالستراتيجية
  ."مستمرة بشأن هذه القضايا

 ٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  أيالون الفخور بجرائمه نجا في مايو من االعتقال في هولندا .٣٢

وهولندا رئيس الشاباك   " إسرائيل"أنقذت اتصاالت سرية جرت بين       ":آي.بي.يو "- نابلس   -القدس المحتلة 
االعتقال في هولندا بعد تقديم دعوى ضـده حـول       الحالي عامي ايالون من     " اإلسرائيلي"االسبق والوزير   

  .مسؤوليته عن تعذيب أسرى فلسطينيين
فـي مـؤتمر عقـد فـي        " إسرائيل"العبرية، أمس، أن أيالون مثّل      " يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   

  .أيار الماضي في هولندا لمناسبة الذكرى السنوية الستين إلنشاء الكيان/مايو
إنسان هولندية بتواجد أيالون في هولندا توجهت محامية باسـم المـواطن            وبعدما علمت منظمات حقوق     

الفلسطيني خالد الشامي إلى النائب العام الهولندي مطالبة باعتقال ايالون وأفادت في طلبها بأن الـشامي                
 وهما العامان اللذان كـان      ٢٠٠٠ و ١٩٩٩كان تعرض للتعذيب على أيدي محققي الشاباك خالل العامين          

  .يالون فيهما منصب رئيس الشاباكيتولى ا
إلى العمل بسرعة لدى السلطات     " إسرائيل"بأمر الدعوى الحقوقية سارعت     " إسرائيلية"وبعد إبالغ جهات    

  ".إسرائيل"الهولندية بهدف ضمان منع اعتقال أيالون وواصل األخير زيارته وعاد إلى 
  ٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   في لبنان ومعاناتهملتعليم للطالب الفلسطينيينشاهد عن حق ا لمؤسسةتقرير  .٣٣

صدر عن مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان تقرير يستعرض وضع الطالب الفلسطينيين الذين أتموا بنجاح 
المرحلة الثانوية بمختلف فروعها، والقلق لديهم ولدى ذويهم في دفع تكاليف الفاتورة التعليمية المرتفعة 

ويعدد التقرير أرقام الطالب الناجحين في .  تحملهاعنة، والتي يعجز األهل في الجامعات اللبنانية الخاص
 طالباً ينتظرون مساعدة ٩٤٥ في مدارس االونروا البالغ عددهم ٢٠٠٨شهادة الثانوية العامة لدورة عام 

 لتقديم المنح هذا العام، والتي تغطي وكالةويحدد الشروط التي تضعها ال. لمواصلة التعليم الجامعي
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أهم مبيناً أن . تخصصات ال تزيد مدتها عن خمس سنوات، وال تتجاوز رسومها السنوية ستة آالف دوالر
، أن يكون الطالب الجئاً فلسطينياً مقيماً في لبنان، وال مستحقي المنحالشروط المستوجب توافرها في 

نروا أو أحدى  مدارس األوإحدىأنهى دراسته الثانوية في أن يكون قد يحمل أي جنسية أخرى، و
ويختم التقرير بالتأكيد على دور . المدارس الحكومية الرسمية في لبنان، بمعدل ال يقل عن ستين في المئة

أن تصدر برنامج طوارئ على غرار ما حصل في برامج أخرى في نهر ، مطالباً إياها وكالة األونروا
 ، مطالباًي الممثل للشعب الفلسطينيكما يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ه. البارد وغزة والضفة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يخصص جزءا من المبالغ التي تجمعها المنظمة للفلسطينيين في 
  .لبنان عامة والطالب الجامعيين خاصة

  ٨/١٠/٢٠٠٨السفير 
  
   صالح يحذر من جهات تجمع تبرعات ألسرى الداخل دون توكيلرائد الشيخ .٣٤

عمم الشيخ رائد صالح أمس بياناً حذّر فيه من أن بعض الشخصيات تقوم  :راوس زهير اند- الناصرة 
 من لجنة أو دون توكيل من أحد ،٤٨بجمع تبرعات باسم األسرى السياسيين الفلسطينيين من مناطق الـ

، أنه منذ التوقيع على اتفاق أوسلو لم  ومما يجدر ذكره.متابعة قضايا أسرى الحرية على وجه الخصوص
  . أسيرا١٥٠ً والذين يبلغ عددهم حوالي ٤٨ق سراح أسير فلسطيني واحد من أراضي الـيطل

  ٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 أفراد من شرطة االحتالل يشربون الخمر ويرتكبون الفاحشة داخل األقصى: صالحرائد  .٣٥

ر ويرتكبون  أكد الشيخ رائد صالح أن أفراداً من شرطة االحتالل يشربون الخم: وفا- القدس المحتلة 
عن وجود شبكة أنفاق تحت المسجد األقصى، في هذا السياق، وكشف  .الفاحشة داخل المسجد األقصى

  وذلك من أجل،لمدينة المقدسةفضالً عن بناء كنس، ومتحف يهودي جديد ومصادرة المنازل وهدمها با
  .سلطات االحتالل منذ زمنها الذي تسعى إليه تهويد

  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   مرحلة جديدة من العالقات الفلسطينيةإلطالق تدعو  غزة حصارمواجهةلجنة  .٣٦

 مرحلة جديدة من إطالق العمل من اجل إلى  غزةصارحدعت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة : غزة
 .لياإلسرائيالعالقات الداخلية القائمة على التفاهم وتحريم الدم الفلسطيني والتوحد في مواجهة االحتالل 

 األطراف ضرورة استغالل فرصة حوار القاهرة، من قبل جميع  رئيس اللجنة، جمال الخضريوأكد
  . الحواروإنجاحالفلسطينية لفتح صفحة مشرقة، ونبذ الخالفات واالنقسام 

 ٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  إجراءاتها حتى تتراجع الحكومة المقالة عن لنقابات تمدد اإلضراب في غزةا .٣٧

نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أعلنت أمس تمديد ، أن رام اهللا من ٨/١٠/٢٠٠٨اة  الحينشرت
 رئيس النقابة بسام زكارنة أن نسبة االلتزام أكدو. اإلضراب في قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة

 في قطاع الصحة، مشيراً إلى أن النقابات ستواصل% ٦٥في قطاع التعليم، و% ٨٥باإلضراب تبلغ 
 عن المقالةحكومة ال تتراجع أن إلى "حتى لو تمت بمشاركة الموظفين المتضررين فقط"اإلضراب 
  .إجراءاتها
 زكارنة دعا األمين العام لألمم  أن، وفانقال عن وكالةرام اهللا من  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة وذكرت 

 وعالقة كبار ، في قطاع غزةوكالةالنروا، بالتدخل والتحقيق في أنشطة والمتحدة وقيادة وكالة اال



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٢٢٠:         العدد         ٨/١٠/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

عرض صورا لقائد من حماس قد و .مسؤوليها مع حركة حماس وتواطئهم معها واالنصياع التام لها
  .الحركة للصحة في الوكالة، وهو يحمل السالح ويخرج في مؤتمرات صحفية تحت رايات يعمل مشرفاً

  
  مفروض من االحتالل الهداريم يناشدون لمساندتهم في رفض الزي البرتقالي سجنأسرى  .٣٨

 فرض الزي سرائيليةداريم رفضهم المطلق لمحاوالت إدارة السجن اإلهأكد أسرى سجن : نابلس
البرتقالي عليهم، مطالبين بتضافر جهود كافة المؤسسات والجماهير، لدعم قرارهم ومنع تمرير هذا 

 ،سعداتأحمد  توفيق أبو نعيم ون القياديي عن بثينة دقماقمانديالمؤسسة ونقلت محامية  .اإلجراء التعسفي
أن إدارة السجن حاولت فرض الزي على األسرى، من خالل إحضار أسرى من سجون مختلفة وقيامها 

  .بمحاولة خداعهم، وإقناعهم بارتداء الزي البرتقالي باعتباره الزي الرسمي لألسرى
  ٧/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ضمن حملة العتقال مقاومالغربية الضفة  فلسطينيا في١٩عتقل  ياالحتالل .٣٩

 أمسشن الجيش اإلسرائيلي حملة اعتقاالت ومداهمات في الساعات األولى من صباح :  د ب أ-رام اهللا 
، أعلنت  ومن جهة أخرى. فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون١٩طالت 

 وهو داخل منزله في مخيم الفارعة االحتالل برصاص أمس أصيب مصادر طبية فلسطينية أن مواطناً
 المصادر أن العملية اإلسرائيلية كانت تستهدف اعتقال  وقد ذكرت.القريب من مدينة نابلس شمال الضفة

  .في ذلكلم تفلح  ها، إال أنناشط في سرايا القدس
  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  يين داخل الضفة الغربية عائقاً تقيد حرية تنقل الفلسطين٦٣٠  هناك:تقرير أممي .٤٠

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة لأكد تقرير  :عبدالرؤوف أرناؤوط، د ب أ - رام اهللا
في تقريره أمس استمرار السلطات اإلسرائيلية في استثمار مبالغ طائلة في البنى التحتية المرتبطة " أوتشا"

ى أن ذلك تضمن الطرق المسماة بالحيوية وتوسيع الحواجز بالمواصالت في الضفة الغربية، مشيرا إل
ما يقرب من ثالثة أرباع المسارات الرئيسية "وطبقا للتقرير فإن . العسكرية تحت إشراف ورقابة الجيش

 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في الضفة الغربية مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز ١٨التي تؤدي إلى 
كما أن أكثر من نصف المسارات الثانوية في تلك المناطق التي استخدمت لفترات . الجيش اإلسرائيلي

". ي مغلقة أيضا أو أن الجيش يقوم بالسيطرة عليها بواسطة حاجز عسكر،كبدائل عن المسارات المغلقة
ل  عائقاً تقيد حرية تنق٦٣٠سبتمبر إلى وجود / أيلول١١خلص التقرير وفقا آلخر مسح أجراه بتاريخ قد و

  .الفلسطينيين داخل الضفة
  ٨/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   فلسطيني يندد باالنتهاكات بحق اإلعالميينصحافيتجمع  .٤١

أكدت كتلة الصحافي الفلسطيني استمرار االعتداءات واالنتهاكات ضد : وردة  أمين أبو- نابلس 
 أو األجهزة األمنية الصحافيين ووسائل اإلعالم في األراضي الفلسطينية سواء من قوات االحتالل

أيلول الماضي، من دون أن تلوح في األفق أية بوادر لتوقف هذه  /الفلسطينية خالل شهر سبتمبر
  .االنتهاكات التي باتت سياسة معتمدة لدى األطراف المناهضة لحرية الرأي والتعبير

  ٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 م هزيمة بمقياس استراتيجي بالصيا٤٨التزام فلسطينيي الـ: إسرائيليمفكر  .٤٢
إن ، سرائيلي عاموس كينان في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوتاإلمفكر القال  :القدس المحتلة

 موضحاً.  بالصوم في شهر رمضان هزيمة بمقياس استراتيجي٤٨مظاهر اتساع التزام فلسطينيي الـ 
  .تهمعلى محاوالت أسرلأن هذا يدلل بما ال يقبل للشك على أن عملية األسلمة انتصرت 

  ٧/١٠/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  
   مليون دوالر٥٤ بقيمة  في الضفة الغربيةن مشروع مياه شرق الخليليتدش .٤٣

احتفلت سلطة المياه الفلسطينية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، في بلدة بني : فوزي الشويكي - الخليل
 هيئة محلية ١١٩ سيزود  الذيع مياه شرق الخليلأمس، بتدشين مشرو نعيم شرقي محافظة الخليل،

وتجمعا سكانيا ليس لديها شبكة مياه داخلية، وسيساعد المواطنين فيها في حل جزء من مشكالتهم المتعلقة 
 هذا المشروع سيساهم في ربطه مع إن ، قال وزير الحكم المحلي زياد البندكومن جهته. بقطاع المياه

 ٢,٣ مليون دوالر وسيوفر ٤٥ إلى تكلفته وصلت مبيناً أن. ه القائمة في الضفة المياوآبارشبكة المشاريع 
  .مليون كوب مياه سنوياً

 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 العاهل األردني يبحث هاتفيا مع ليفني سبل تفعيل العملية السلمية .٤٤

رة الخارجية االسرائيلية أجرى العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني امس مباحثات هاتفية مع وزي: عمان
وتناولت المباحثات بحسب بيان . تسيبي ليفني رئيسة الوزراء المكلفة تشكيل حكومة جديدة في اسرائيل

. للديوان الملكي االردني، سبل تفعيل العملية السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين خالل المرحلة المقبلة
ضرورة استغالل عامل الوقت واإلسراع في عملية التفاوض "ل وأكد الملك عبد اهللا الثاني خالل االتصا

بين الجانبين وفقا لصيغة حل الدولتين وبما يفضي في النهاية إلى إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني ـ 
 .اإلسرائيلي

 ٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "قضية حماس"ترجىء اصدار حكمها في  أمن الدولة: األردن .٤٥

من الدولة امس اصدار حكمها بقضية حركة حماس والمتهم بهـا خمـسة مـن               ارجأت محكمة أ  : عمان
وحسب الئحة االتهام فان المتهمين هم اعضاء في حركة حماس ، تمكنوا مـن رصـد                ،  اعضاء الحركة 

وتصوير مواقع يجب ان تبقى سرية وان كشفها يعرض سالمة وامن المملكة للخطر وكذلك رصد موقـع    
 .ان والمخازن التجارية االمريكيةالسفارة االسرائيلية في عم

  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
 تنشر خفايا التهديدات المصرية لحماس قبل بدء جوالت الحوار في القاهرة" السبيل" .٤٦

علمت السبيل، أن رئيس جهاز المخابرات المصري عمر سليمان قد شن هجوما شرسا على قادة  :خاص
. لة إسالمية في غزة وأن مصر لن تسمح لهم بذلكحركة حماس، متهما إياهم بأنهم يريدون إقامة دو

وأضاف سليمان الذي كان يتحدث لقادة فصائل اجتمع معهم مؤخرا أنه ال يستطيع أحد إحراج مصر، 
تقول مصادر السبيل، إن  و.وهدد وتوعد سليمان حركة حماس فيما إذا لم تستجب للمطالب المصرية

أكدت مصادر عربية  و. بالطريقة والشروط المصريةالمخابرات المصرية تريد أن تتم صفقة شاليط
مطلعة، أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أبدت ليونة كبيرة خاصة في هذه األيام تجاه ملف شاليط إال أن 
سليمان أبلغ اإلسرائيليين أنه سيحضر لهم شاليط بشروط أقل قسوة بكثير من تلك التي تطرحها حماس، 
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كاد أن يفقد صوابه عندما سمع أنباء صحفية إسرائيلية عن توافق إسرائيلي وتقول المصادر إن سليمان 
عن البحث عن وسيط قوي لتخليص شاليط من حماس األمر الذي يلغي الدور المصري المحوري بالنسبة 
لغزة، كذلك فإن الضربة الثانية بحسب المصدر التي تلقاها سليمان هي رفض العرب االقتراح المصري 

سليمان أحد عرابيه القاضي بنشر قوات عربية في غزة األمر الذي جعل سليمان يفقد أوراقا الذي يعتبر 
جديدة في الضغط على حماس، كذلك فإن الشعور لدى المخابرات المصرية أن حماس أصبحت ترتكز 

   .على قوة كبيرة وتفرض واقعا يستحيل معه التنازل عن ما تطلبه خاصة أنه حاول معها عدة مرات
ما أثار سليمان وجعله يتكلم بكالم قاس أمام بعض الفصائل بحق حماس فهو الرفض الكبير الذي أما 

واجهه سليمان لعدم قدرته على تأليب الفصائل على حماس، حيث شعر سليمان في حينها أن األمر قد 
يكون قد خرج من سيطرته، وعلمت السبيل، أن عددا من الفصائل رفض عرض سليمان بتشكيل جبهة 

وعلمت السبيل أيضاً، أن دوال  .ضد حماس معتبرين ذلك شقا جديدا في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية
عربيا اتصلت بحماس معلنة دعمها في وجه الضغوط المصرية، بل إن إحدى الدول العربية تعهدت 

 السبيل، إلى وتشير مصادر . ماليين دوالر شهريا كرواتب للعاملين في مجالي التربية والصحة٥بتقديم 
أن مصر أعدت ورقة تحاول أن تقنع بها حماس سيتم عرضها في االجتماعات القادمة بعيد العيد، إال أن 
مصادر داخل الحركة أكد للسبيل، أن وفاقا داخليا حمساويا تم، على رفض عودة الفلتان األمني إلى 

 .ى الحوار الشامل وليس المجتزأالقطاع أو التوجه النتخابات جديدة دون توافق وأن الحركة مصرة عل
  ٧/١٠/٢٠٠٨السبيل األردنية 

  
   أشهر٦اقتراح عربي بتمديد والية عباس  .٤٧

 تشرين الثاني ١٥كشفت مصادر للسفير أن القاهرة ستمنح المتحاورين الفلسطينيين حتى : الوكاالت
حل على الفرقاء، للتوصل إلى اتفاق حول كل القضايا الخالفية، وإال فإن جهات عربية ستتدخل لفرض 

يتمثل بقرار تصدره الجامعة العربية وتدعمه مصر والسعودية واألردن وربما سوريا ايضا، ويقضي 
بتمديد والية عباس لمدة ستة اشهر يعين خاللها حكومة تسيير أعمال تتولى اإلعداد النتخابات مبكرة، 

زراء ال والءات تنظيمية لديهم وتشرف على تسيير شؤون الفلسطينيين حتى تشكيل حكومة جديدة، من و
وفي موازاة ذلك، توضع ترتيبات أمنية تمنع اقتتاال فلسطينيا . ويكونون مقبولين فلسطينيا وعربيا ودوليا

وأشارت المصادر الى أن هناك قناعة . داخليا جديدا وتحول دون عودة حالة االنفالت إلى الضفة وغزة
افق بين فتح وحماس، نظراً التساع الفجوة في المواقف بينهما، لدى الجامعة العربية باستحالة التوصل لتو

ما دفعها الى ان تقرر فرض نوع من الوصاية المؤقتة سترغم الفرقاء الفلسطينيين على القبول بحل 
وأكدت المصادر، أن هناك احتماالً كبيراً بفرض نوع من العقوبات تبدأ بالعزلة العربية . عربي منصف

ي جهة تعيق الرؤية العربية إلعادة القضية الفلسطينية إلى مسار التحرر من وتنتهي بتدخل ضد أ
  . االحتالل بدل االقتتال

  ٨/١٠/٢٠٠٨السفير 
  
 والشروط المسبقة مصادرة لآلراء.. إثارة حماس ألي عراقيل مرفوضة: القاهرة .٤٨

ض القاهرة لما أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة رف:   أيمن جريس-  عبد القادر فارس -القاهرة، غزة 
وقالت إن أي شروط مسبقة أمام جوالت الحوار . تقوم به حماس من إثارة للعقبات أمام الحوار المرتقب

الذي سترعاه الجامعة العربية هي من األمور التي ترفضها القاهرة، باعتبارها تمثل مصادرة آلراء 
 فصيل فلسطيني، مهما كان وزنه وقالت المصادر إن القاهرة تؤكد على انه ليس من حق أي. الغالبية

مصادرة آراء االجماع الوطني أوالخروج عليه أو تعطيل هذا الحوار ألغراض وأجندة خاصة، فيما 
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كشفت بأن القاهرة ستنصح الحركة بالعمل من أجل التوافق على الخطوط الرئيسية للحوار إلعادة بناء 
  .مات القائمةالبيت الفلسطيني من الداخل وانهاء الصراعات واالنقسا

  ٨/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
  
 ٢٠٠٦القلق اإلسرائيلي من األنفاق تزايد بشدة بعد حرب تموز : عسكريخبير  .٤٩

أكد الخبير العسكري المصري اللواء أركان حرب دكتور زكريا حسين، في تصريحات خاصة، : القاهرة
" إسرائيل"ية المحتلة أن الصور األخيرة التي كشفها الجيش المصري على الحدود مع األراضي الفلسطين

جعلت االهتمام بها يزيد ال سيما أنها تمثل خرقًا لألمن القومي المصري وأيضا الفلسطيني واإلسرائيلي 
اكتشاف األنفاق على جانبي رفح سواء داخل األراضي المصرية أم "على حد سواء، معتبرا أن 

وحول ".  من اإلجراءات لمنع تزايدهاالفلسطينية جعل الجانبين المصري واإلسرائيلي يتخذان العديد
التقارير اإلسرائيلية التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت حول مشاركة عدد من القوات األمريكية 

، قال اللواء "إسرائيل"في البحث عن األنفاق بين مصر واألراضي الفلسطينية المحتلة و) القوات الخاصة(
هو دائما تعاون إستراتيجي، وبالتالي فإن كل ما يؤثر في " يلإسرائ"التعاون األمريكي مع : زكريا حسين

يكون فيه هناك دائما مشاركة أمريكية، وبالتالي مسألة مشاركة جنود " إسرائيل"الجانب اإلستراتيجي لـ
أمريكيين في البحث عن أنفاق حول رفح المصرية أمر وارد وليس ببعيد، خاصة أن أمريكا دائما تحشر 

وأضاف الخبير العسكري، أن موضوع األنفاق  .شيء سواء أكان يخصها أم ال يخصهاأنفها في كل 
 مع حزب ٢٠٠٦تموز عام / بشكل عام أصبح مسار اهتمام شديد من الجانب اإلسرائيلي بعد حرب يوليو

اهللا اللبناني، خاصة بعدما ثبت أن من أهم أسباب تفوق حزب اهللا في هذه الحرب هو اعتماده بشكل 
لى هذه األنفاق واستخدامها استخداما رفيعا وقويا، ومن هنا يأتي الخوف اإلسرائيلي من تكرار أساسي ع

والخوف هو من أن تزداد عمليات  .أمر هذه األنفاق ألن هذه الحدود تربط بينها وبين مصر وغزة
، فإذا "سرائيلإ"تهريب السالح إلى المقاومة الفلسطينية في غزة ومن ثم تزداد شراسة هذه المقاومة ضد 

كانوا إلى اآلن لم يستطيعوا أن يعيدوا الجندي األسير شاليط، فكيف سيواجهون مقاومة تحمل أسلحة أكثر 
وأكد الخبير العسكري أنه بعد التصوير  .فتكًا، وليست بدائية ألنها تأتي عبر السوق السوداء للسالح

" إسرائيل"ي رفح بات األمر بالنسبة لـاألخير الذي قامت به مصر بالكشف عن أنفاق جديدة على جانب
في غاية األهمية، ومن هنا جاء الدور األمريكي للمساعدة في البحث عن تلك األنفاق وغلقها لوقف أي 

 .أو تهدد أمنها القومي" إسرائيل"مصادر تقلق 
  ٧/١٠/٢٠٠٨السبيل األردنية 

  
  قافلة مساعدات مصرية لغزة في ذكرى بلفور .٥٠

ن وبرلمانيون وقضاة مصريون اعتزامهم تكرار محاولة تسيير قافلة للمساعدات أعلن ناشطو: القاهرة
تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع ذكرى صدور وعد / الغذائية لقطاع غزة في السابع عشر من نوفمبر

بلفور المشؤوم، وذلك رغم قيام السلطات المصرية بمنع قافلتين إغاثيتين من الوصول إلى القطاع في 
وقال المتحدث . تشرين األول الجاري/ ر من شهر رمضان الماضي وفي السادس من أكتوبرالعاش

حمدي حسن إن منع قافلتين . اإلعالمي باسم الحملة الشعبية لرفع الحصار عن غزة والنائب بالبرلمان د
إغاثيتين من الشعب المصري من الوصول إلى غزة يؤكد تورط الحكومة المصرية في المشاركة في 

  .ض الحصار على غزةفر
  ٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  "إسرائيل"صنعاء تؤكد تورط الجهاد اإلسالمي في خلية التخابر مع  .٥١
جددت صنعاء تأكيدها وجود عالقة بين أفراد خلية تم القبض عليها في البالد واالستخبارات : صنعاء

د صلة للخلية بجهات استخبارية وقال مصدر أمني رسمي ان التحقيقات كشفت عن وجو. اإلسرائيلية
إسرائيلية وإنها تابعة لما يسمى تنظيم الجهاد اإلسالمي ومكونة من ستة أشخاص بقيادة عماد علي سعيد 
الروني، الملقب بأبي الغيث المقداد اليماني والتي سبق لها أن أرسلت عدداً من التهديدات باستهداف عدد 

وأشار المصدر . من ومنها سفارات بريطانيا والسعودية واإلماراتمن السفارات العربية واألجنبية في الي
إلى أن التحقيقات والمضبوطات كشفت مراسالت بين أحد أفراد الخلية وهو نائب زعيمها ويدعى بسام 

والتي تم خاللها طلب الدعم لتنفيذ " إسرائيل"عبداهللا فضل الحيدري وإحدى الجهات االستخبارية في 
  .ل اليمنأعمال إرهابية داخ

  ٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  "إسرائيل"تأجيل النطق بالحكم في دعوى تصدير الغاز المصري لـ .٥٢

بعد مشادات كالمية بين المدعين، ودفاع الحكومة، قررت محكمة القضاء  : سليم عمارة- القاهرة 
 مجلس الوزراء اإلداري بمجلس الدولة المصري، أمس، تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة ضد

/  نوفمبر١٨بأسعار زهيدة، إلى جلسة " إسرائيل"ووزارة البترول، تتهمها ببيع الغاز وتصديره إلى 
  .تشرين الثاني المقبل

  ٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 أنقرة تدرب خبراء سالح الجو اإلسرائيلي على صد صواريخ موسكو .٥٣

ان تركيا تعتزم شراء صواريخ مـضادة       » يديعوت أحرونوت « ذكرت صحيفة    :أ ف ب، أ ب، يو،ي آي      
، كتلك التي تسعى إيران لشرائها من روسيا، وستمكّن خبراء سـالح            »٣٠٠ -أس  «للطائرات من طراز    

وستضع تركيا هذه الصواريخ في قاعدة جويـة،  . الجو اإلسرائيلي من التدرب على تحييد هذه الصواريخ      
ـ      وسالح الجو اإلسرائيلي، تدريبات مشتركة مـع        »حلف شمال األطلسي  «حيث ستجري القوات التابعة ل

وذكرت الصحيفة أن خبراء سالح الجو اإلسرائيلي وأسلحة الجو الغربية سـتتدرب            . سالح الجو التركي  
ونقلت الصحيفة عن خبير إسرائيلي في مجال الصواريخ قولـه           . على كيفية التغلب على هذه الصواريخ     

التركية أفادت أخيراً   » زمان«، مشيرة الى ان صحيفة      »ليةالصاروخ هو جهاز حديث ذو قدرات عا      «ان  
 .من بيالروسيا وأوكرانيا» ٣٠٠ -أس«بأن تركيا ستشتري صواريخ من طراز 

  ٨/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  الصراع الفلسطيني االسرائيليإلنهاء الدولي يسعى للوصول الى استراتيجية المجتمع: بلير .٥٤

مبعوث الرباعية الدولية الى الشرق األوسط توني بلير إن المجتمع الدولي  قال : عاطف ابو الرب- جنين 
يسعى للوصول الى إستراتيجية تضمن نهاية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويتم بموجبها تطبيق حل 
الدولتين، بحيث تكون جاهزة مع نهاية العام في ظل تعذر التوصل الى اتفاق نهائي للصراع في هذا 

 .الموعد
كما أقول دائما كلما : ول إمكانية وجود أمل إلقامة الدولة الفلسطينية خالل فترة والية بوش، قالوح

يطرح علي هذا السؤال ال يوجد حاجة للتخمين والتوقع في مجال المفاوضات، ألن المفاوضات مستمرة 
حافظة على وأضاف بأن المفاوضات السياسية يجب أن تستمر للم ".بشكل معمق وال داعي للتخمينات

وفيما يتعلق بالقدرات األمنية الفلسطينية، قال يجب ان يواصل . التقدم الذي تم تحقيقه على األرض
المجتمع الدولي جهوده لتوفير الموارد الالزمة الستمرار التقدم في هذا المجال، كما تم االتفاق عليه في 
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. هذه العناصر والمبادئ مع نهاية هذا العاموقال اعتقد انه من الممكن ان يتم االتفاق على  .مؤتمر برلين
وأشار إلى ضرورة توافق طرفي الصراع الحالي، وهم الفلسطينيون واإلسرائيليون، وقال هم حجر 

وقال بلير إن التحديات التي تواجه الفلسطينيين كبيرة بل عظيمه، وحول مؤتمر  .األساس في أي اتفاق
ن لدينا في انابوليس هو االتفاق على اطالق مفاوضات ما كا: أنابوليس، وما تبعه من خطوات قال

سياسية وما حدث منذ ذلك المؤتمر ثم ما جاء في مؤتمر باريس هو تعهد الدول المانحة بدعم السلطة 
ثم جاء مؤتمر بيت لحم لالستثمار، والذي شهد . وتمويل خطط اإلصالح والتنمية التي وضعتها السلطة

أما بخصوص مؤتمر برلين،  . مشاريع اقتصادية إلنعاش االقتصاد الفلسطينيالعديد من االتفاقيات إلقامة
كما أشار كذلك التفاق وقف . فقد خصص لوضع خطة متكاملة لتطوير قدرات األجهزة األمنية الفلسطينية

  .إطالق النار في غزة
التفاق ينهي واثنى على الجهود التي تبذل من قبل مصر وبعض الدول العربية، والهادفة الى التوصل 

دون التقليل من أهمية ما جرى حتى اآلن، ودون المبالغة بأهمية ما "وقال  .االنقسام الداخلي الفلسطيني
واضاف إن أهمية المرحلة المقبلة تأتي بعد أن تستقر األمور ". تم، فإن األصعب هو التطبيق العملي

د االستراتيجية وتطبيقها بشكل أسرع ما السياسية في إسرائيل والواليات المتحدة، وذلك بأن يتم اعتما
واستعرض، بلير دور المجتمع الدولي ومواقفه تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والذي  .يجري اآلن

يتلخص في توفير الموارد الالزمة الستمرار العمل على تأمين االستقرار واألمن الداخلي، وكذلك دعم 
 .زمة إلعادة بناء مؤسسات السلطة وخاصة المتعلقة بسيادة القانونالمنطقة الصناعية وتوفير األموال الال

 ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   ويتجنّب الحديث عن األسلحة لسورية وإيران"إسرائيل" يؤكد تفهمه قلق مدفيديف .٥٥

أكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن بالده تسعى إلى تعزيـز تعاونهـا مـع               :  رائد جبر  -موسكو  
، مـن دون  "تفهم روسي للقلق اإلسرائيلي على الصعيد األمني"وأشار إلى  . ي مختلف المجاالت  إسرائيل ف 

وأجـرى   .أن يتطرق مباشرة إلى مسألة نية موسكو تزويد دمشق وطهران أنظمة صـاروخية متطـورة        
مدفيديف أمس محادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت ركزت على الوضع فـي               

منطقة وآفاق العملية السلمية، لكن ملف تزويد سورية وإيران أنظمة صاروخية روسية متطورة شـكل               ال
واستهل مدفيديف حديثه بتأكيد رضاه عن مستوى العالقات مع إسرائيل، معتبراً            .المحور األساس للنقاش  

، مـشددا   " ملف األمن  تفهم موسكو لقلق تل أبيب حيال     «وأعرب عن   . »تشهد تحسناً ثابتا ومتواصالً   "أنها  
وتعهد أن تواصل بالده لعب دور بنّاء في عملية السالم في           . على حرص روسيا على أمن الدولة العبرية      

  .المنطقة
  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   أونروا الى الصناديق العربية لتقديم مساعدة عاجلة لنازحي نهر الباردمننداء  .٥٦

رين أبو زيد نداء عاجالً الى الصناديق العربية لتقـديم          كا أطلقت المفوضة العامة لوكالة أونروا    : بيروت
المساعدة الطارئة لنحو ثالثين ألف الجئ فلسطيني دمرت منازلهم بسبب القتال الذي دار العام الماضـي                

ودعت أبو زيد خالل التوقيع على اتفاق بين األونـروا وصـندوق             .في مخيم نهر البارد في شمال لبنان      
 ماليين دوالر لبناء ثمـاني مـدارس        ٥ة في فيينا، والذي قدم بموجبه مساعدة بقيمة         األوبك للتنمية الدولي  

على االستجابة على نحو كاف لتلبيـة       «جديدة في نهر البارد الجهات العربية المانحة الى مساعدة الوكالة           
 مـن بـين     كما أشارت إلى أن صندوق األوبك للتنمية الدولية كان         .»الحاجات اإلنسانية لهؤالء الالجئين   

أولى الجهات المانحة التي استجابت للنداء المشترك الذي أطلقته األونروا والحكومة اللبنانية والذي بلغت              
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 مليون دوالر خصصت إلعادة إعمار المخيم، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون األكبـر منـذ                ٤٤٥قيمته  
 .  عاما٦٠ًإنشاء األونروا قبل 

  ٨/١٠/٢٠٠٨الحياة 
 
 ن تدينان تصريحات كوشنير حول دورهما في االراضي الفلسطينية  فرنسيتامنظمتان .٥٧

في بيانين منفصلين امس تـصريحات      " اطباء العالم "و" اطباء بال حدود  "أدانت منظمتا   :  ا ف ب   -باريس  
ادلى بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير االحد في القدس حول دور المنظمات غير الحكومية في                

تـصريحات وزيـر    "ان  " اطباء العـالم  "اعتبرت   و .لفرنسية معلومات عن حركة حماس    ابالغ السلطات ا  
 الخارجية الفرنسي ليست خاطئة فحسب بل خطيرة ، 

  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
   تندد باالستيطان في األراضي الفلسطينيةالتايمز .٥٨

الفلـسطينيين  البريطانية الخطوة التي اتخذها خمـسة مـن         " التايمز"أبرزت صحيفة    :عمر حنين -لندن  
بعد االستيالء على أراضيهم إلقامة مستوطنة أدى إلى الحـاق خـسائر            " اإلسرائيلي"باللجوء إلى القضاء    

ووصفت المطبوعة في مقالها االفتتاحي المستوطنات بأنها تمثل عقبة كـأداء نحـو تحقيـق               . فادحة بهم 
على انه إذا ما    " إسرائيل"نحيازها إلى   وشددت الصحيفة المعروفة با    ".إسرائيل"بين الفلسطينيين و  " السالم"

جادة بالنسبة للتوصل إلى التسوية فإنه يتعين عليها أن تتخذ موقفـاً حازمـاً              " اإلسرائيلية"كانت الحكومة   
  .بالنسبة للمستوطنات

  ٨/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  بمصر تربطها المصلحة والمصالحةحماسعالقة  .٥٩

 فوزي برهوم
لطبيعة العالقة بين مصر وحماس يستطيع أن يحدد بوصلتها ويتعرف على ما من شك أن المتابع 

معالمها، ولكنه قد يتردد كثيراً عند الحديث عن نهاية مطافها أو سيناريوهات متوقعة لها، وذلك ألسباب 
عديدة فرضت نفسها على طبيعة هذه العالقة وأثرت عليها وجعلتها بين المد أحياناً وبين الجزر أحياناً 

 .رىأخ
فطبيعة العالقة بين مصر وحماس تحكمها وتتدخل فيها أمور عديدة وكثيرة، ال سيما أن حماس خرجت 
من رحم اإلخوان المسلمين وفازت في االنتخابات التشريعية على عكس الحسابات اإلقليمية والدولية 

 شرعيتها ومحاولة وحاربت التمرد العسكري في غزة وسيطرت عليها بعد محاوالت عديدة لإلنقالب على
إقصائها، أضف إلى ذلك، حضور الدور المصري في إدارة ملف التهدئة وشاليط ومعبر رفح والحوار، 
إال أن حماس لم تسع إلى تغيير نظرتها أو سياساتها في التعامل أو في طبيعة عالقتها مع مصر ربما ألن 

ديداً مصر ومع دول العالم أجمع، وهذه حماس لها استراتيجيه واضحة في التعامل مع الدول العربية وتح
االستراتيجية تعتمد على أساس احترام الدول وسيادتها على أرضها وعدم التدخل في أي من الشؤون 

وقد . الداخلية ألي دولة والعدو الرئيسي هو االحتالل الصهيوني على قاعدة أننا لن نكون في جيب أحد
نظمة التحرير الفلسطينية عندما أصبحا في كثير من استفادت حركة حماس، من تجارب حركة فتح وم

األحيان أدوات في أيدي األنظمة العربية والدولية وتدخلوا في السياسات الداخلية للدول والتوازنات 
الطائفية والحاالت األمنية والعسكرية، فدفع الشعب الفلسطيني الثمن غالياً في تل الزعتر وأيلول األسود 

 .اللبنانية وحرب المخيمات وإبان حرب الخليجوفي الحرب األهلية 
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ويمكننا القول بشكل واضح ان استراتيجية حماس ثابتة، وهي لم ولن تتغير، برغم كل التوترات الداخلية 
إال أن مصر من جانبها ومن طرف واحد قامت . والخارجية والتي كانت بمثابة زلزاالً لحركة حماس

وعلى رأسها خروج الوفد األمني من غزة، رغم أنه كان . اتخاذهابعدة خطوات ال أعتقد أنها موفقة ب
يتمتع بعالقة جيدة مع حركة حماس والتي اعتبرته ركيزة قوية في حل كثير من الخالفات مع حركة 

ونقل السفارة المصرية من غزة إلى الضفة، على الرغم من قناعات الجانب المصري بصوابية . فتح
 .ها والخيار الديمقراطي للشعب الفلسطينيوأحقية دفاع حماس عن شرعيت

هذا ناهيك عما شنته وسائل اإلعالم المصرية من هجمة على حركة حماس للنيل من مواقفها وتشويه 
سمعتها والنيل من مصداقيتها والزج بها في أتون سجال عقيم، وتحديداً بعد تدافع الجماهير الفلسطينية في 

 ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم األسباب فوجود مالذاًَ أمناً إلى دولة غزة باتجاه الحدود المصرية بعد أن
وال أعتقد أن هذه جريمة تستدعي هذه الهجمة من وسائل . مجاورة وشعب طيب وقف إلى جوارهم

اإلعالم المصرية، بقدر أن مصر على المستوى الرسمي وعبر وسائلها اإلعالمية الرسمية، كان بإمكانها 
بياً وقومياً وإنسانياً وأخالقياً يحفظه لها الشعب الفلسطيني بدل لغة التهديد والوعيد أن تسجل موقفاً عر

 .التي خرجت من وزير خارجيتها الذي غرد خارج السرب المصري
ونحن نرى في المقابل، ان انتقاد حماس لمصر، عندما ترفض أن تتعامل مع الحركة إال من منظور 

ها منع الوفد البرلماني الفلسطيني من الخروج عبر معبر رفح كي امني فقط، وما رافقه من احداث بين
يساهم في تشكيل رأي عام عربي يعزز من صمود الشعب الفلسطيني، أو منع الوفود المتطوعة 

أو مطالبتنا لمصر والضغط عليها لإليفاء بوعدها بفتح معبر . والمتضامنة مع غزة من الوصول إلى غزة
 بكل بنود التهدئة، يجب أال يعتبر توتراً في العالقات بين مصر وحماس، رفح بعدما التزمت الفصائل

فمن الطبيعي أن نطالب بحقنا واستحقاقات شعبنا ونحث مصر وغيرها على اإليفاء بالتزاماتها تجاه 
 .الشعب الفلسطيني

تها مع والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يجب أن تدفع حماس في كل مرة الثمن؟ وينعكس ذلك على عالق
ولماذا إذا فزنا في االنتخابات أو دافعنا عن شرعيتنا، أو رفضنا المخططات . مصر أو دول أخرى

في حين . الصهيوأمريكية، أو رفضنا االعتراف باالحتالل أو اكدنا على مقاومتنا له تقوم الدنيا وال تقعد
ئيلية، ويعترف باالحتالل، من يتآمر على حماس وعلى شرعيتها، ويخطط للعودة إلى غزة بدبابات إسرا

وفشل في االنتخابات وتوافق مع كل اإلمالءات األمريكية والصهيونية يحظى باالحترام واالهتمام في 
وحتى من كان . مصر التي احتضنت قيادات التمرد العسكري التي تسرح وتمرح كما تشاء في القاهرة

 وأئمة مساجد يصول ويجول في مصر كما مجرماً وقتل العديد من أبناء غزة وبينهم علماء وصحافيين
في حين أنهم في الوقت نفسه من عطل تفاهمات القاهرة ودمر اتفاق مكة وتنصل من إعالن . يشاء

 .صنعاء
وهل المطلوب من حماس أن تلغي شرعيتها، وتتنكر لشعبها وشعبيتها، وتعفو عن المجرمين والفارين 

الحتالل على معبر رفح، وأن تعيد األمور إلى سابق عهدها من العدالة والقانون، وأن توافق على عودة ا
من فوضى، وفساد، وفلتان، إلى قطاع غزة، حتى ترضى عنها مصر، وتتمتع بعالقات دبلوماسية كالتي 

على أية حال، فإن إستراتيجية . يحظى بها كل من يريد شطب حماس من المعادلة السياسية الفلسطينية
 وأن حماس لن تكون في جيب أحد، مع حرصها على عالقات متميزة .حماس واضحة لمصر، ولغيرها

وان حماس ستحافظ على شرعيتها وعلى مصالح شعبها وعلى مقاومتها، . مع مصر ومتينة مع غيرها
 .وال يقبل عاقل أن تعود األمور إلى سابق عهدها من فوضى وعنف وفلتان وفساد

معها كحرصها على نفسها وعلى مصالح شعبها، وفي المقابل فان حماس حريصة على مصر والعالقة 
ويجب ان يكون واضحا ان حرص حماس على الدور . ولن تتأثر هذه العالقة بالشائعات وال بالمناكفات
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المصري وثقتها بها، تجعلها تسعى إلى تطوير هذه العالقة واالرتقاء بها، وتجعلها متمسكة بدورها في 
 .ا ملف الحوار واألسرى والتهدئةكل الملفات المنوطه بمصر، وعلى رأسه

 ٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  اذا بعد االنتخابات الفلسطينية المبكرة؟م .٦٠

 ياسر الزعاترة
عندما تسأل بعض المتباكين على الوحدة الفلسطينية العتيدة التي صار غيابها مصدر الشرور كلها بحسب               

ى عبثيتها خالفاً لمنطق التاريخ والبـشر       كثيرين ، وليس االحتالل وتراجع المقاومة وإصرار البعض عل        
عندما تسأل هؤالء عن مسار استعادة الوحدة ، فلن تجد منهم سوى مقترحات ظاهرها البحـث                : أجمعين

 .، فيما تنتهي دائماً بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة) حكومة التكنوقراط مثاالً(عن الحل 
ت حماس من جديد؟ ودعك من سـؤال ، لمـاذا عليهـا             ماذا لو فاز  : لكن السؤال الذي يكرهه هؤالء هو     

التخلي عن فوزها الشرعي؟ والسبب هو أن النتيجة الطبيعية هي الحصار الصهيوني األمريكي من جديد               
، وهذه المرة معطوفاً على سيطرة فتحاوية أكبر على الوضع في الضفة الغربية لجهة األمن على وجـه                  

أن يمونوا على شـيء خـارج       ) هذا في حال شكلوا حكومة،،    (س  التحديد ، بحيث ال يسمح لوزراء حما      
مكاتبهم ، وإال فهل يتصور عاقل أن هذه األجهزة األمنية المصممة علـى قاعـدة خريطـة الطريـق ،                    

ومـن  : هي المعدة أصالً لمطاردة الحركة    : وبإشراف الجنرال دايتون ستغدو تحت إمرة وزير من حماس        
 هذا االحتمال ليس في وارد القوم ، فهم مطمئنون إلى أن االنتخابات في              ورائها برنامج المقاومة برمته؟،   

 فـي   ٢أقلها  (ظل نظام القائمة النسبية المطلقة ، ومن دون أية نسبة حسم كما في سائر الدول التي تطبقه                  
مة هنـا   ستمنح الغالبية لفتح وحلفائها ، وال قي      )  في المئة في تركيا    ١٠المئة في الدولة العبرية ، وأكثرها       

لسؤال ما إذا كان على القانون أن يقر من المجلس التشريعي ، وماذا لو رفضته حماس وأصرت علـى                   
القانون السابق الذي أقر عندما كانت فتح هي المهيمنة على المجلس؟، هنا نفتح قوساً كبيراً لنذكّر بـسيرة    

الفلسطيني الراحل بانتخابـات حـرة      الديمقراطية الفلسطينية العتيدة تحت االحتالل ، وحيث فاز الرئيس          
، وكان هناك قانون للسلطة ،      ) حماس قاطعت  (٩٦ونزيهة ، ومعه مجلس تشريعي هيمنت عليه فتح عام          

وافق عليه اإلسرائيليون واألمريكان وسائر المانحين ، ومضى كل شيء على ما يرام حتى جاء الرفض                
 . إلى انتفاضة األقصى ، وصوال٢٠٠٠ًالفلسطيني لعرض كامب ديفيد صيف العام 

 ، وحصار عرفات بدأت عملية االنقالب على الديمقراطيـة          ٢٠٠٢بعد اجتياح الضفة الغربية ربيع العام       
العتيدة ، وصار على السلطة أن تعيد هيكلة نفسها على أساس يحجـم صـالحيات الـرئيس المنتخـب                   

، وقد أقر شيء من ذلـك       ) رعيةعارضوا االنتخابات الجديدة كي ال يحصل عرفات على مزيد من الش          (
بالفعل على أمل تخفيف الحصار ، ووصل األمر حد محاولة أبطال المرحلة الجديدة االنقـالب عـسكرياً     

 .على الرئيس ، بينما كان أبو مازن قد قاطعه نهائياً ولم يعد إليه إال وهو على فراش الموت
 االحتالل وداعميه أو ال تكون ، والسبب هـو        خالصة القول أننا إزاء ديمقراطية إما أن تكون على مقاس         

أن تصميم السلطة قائم على هذه المعادلة ، وال يمكن للمحتلين أن يقبلوا بحال تحولها إلى عبء علـيهم ،                
كما وقع عندما تسامحت قيادتها مع خيـار        : وإذا ما وقع ذلك في لحظة ما ، فالسالح والحصار هو الرد           

صى ، وكما وقع من جديد عندما فازت حماس ، بينما عاد الوضع إلى سيرته               المقاومة أثناء انتفاضة األق   
شيئاً ما في الضفة الغربية عندما تحكمت بالسلطة تلك القوى األمينة على مسارها كسلطة أمن ومعونـات              

، بينما تواصل التفاوض من دون سقف زمني ، ومن          ) تحفظ أمن اإلسرائيليين مقابل المعونات والرواتب     (
 .لتلويح بخيار المقاومة ، فضالً عن التسامح معه أو تبنيهدون ا

كل ذلك يثبت عبثية الديمقراطية تحت االحتالل وفي ظل تحكّمه بكل شيء ، وبالتـالي عبثيـة اعتبـار                   
 .االنتخابات حالً لمشكلة االنقسام ، هي التي ينبغي أن تخدم االحتالل ، وليس الشعب الفلسطيني
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كذبة الديمقراطية تحت االحتالل ، ونسيت أنهـا  : خ عندما صدقت هذه الكذبة   حماس بدورها وقعت في الف    
 .أمام سلطة مصممة لخدمة برنامج التفاوض العبثي وليس المقاومة

من هنا نقول ، إن سبيل إنهاء االنقسام لن يكون إال على قاعدة المقاومة ، أما البديل اآلخر فهـو مـنح                      
ينيين في رحلة تيه أخرى يعلم الجميع أنها لن تمنحهم أكثـر ممـا              القيادة من جديد لفريق سيدخل الفلسط     

  ، فهل هذا ما يريده الحريصون على وحدة الشعب الفلسطيني؟،٢٠٠٠عرض عليهم في كامب ديفيد عام 
 ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  تساؤالت حول والية الرئيس أبو مازن .٦١

  إبراهيم أبراش.د
سطينية حول والية الرئيس ال ينفصل عن الخالف القـائم          الخالف بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفل      

أصال بين الطرفين والذي يعتبر الفصل بين عزة والضفة أبرز تجلياته، وإن كنا نخشى أن تكون إثـارة                  
الموضوع جزء من مخطط تكريس القطيعة والفصل وبالتالي إطالق رصاصة الرحمة علـى المـشروع               

 حديث السيد خالد مشعل وحركة حماس حول الموضوع هو مجـرد            الوطني الفلسطيني، إال أننا نأمل أن     
ورقة ضغط لتحسين مواقع حماس في المفاوضات القادمة في القاهرة حول المصالحة وليس نية حقيقيـة                

القادم، حيث أردف خالد مشعل بأن والية الرئيس أبو مازن          ) يناير(بإنهاء والية الرئيس في كانون الثاني       
  . إن لم يتم التوافق حول الموضوع٢٠٠٩) يناير(ثاني ستنتهي في كانون ال

عليه فإن الخالف بشأن والية الرئيس وكما يذهب غالبية المحللين والكتاب هو خـالف سياسـي ولـيس                  
قانونيا أو دستوريا، ونضيف انه من العبث االحتكام للقانون األساسـي بهـذا الـشأن ألن كـل الحالـة                    

 غزة وحكومة الدكتور فياض يشوبها لُبس مـن جهـة الـشرعية             المؤسساتية القائمة وخصوصا حكومة   
الدستورية بل يمكن الذهاب أكثر من ذلك والقول بأن المسائل القانونيـة والدسـتورية بمـا فـي ذلـك                    
االنتخابات أمور أقحمت على النظام السياسي فزادته تأزما بدال من حـل مـشاكله، والكـل يـدرك أن                   

 زادت من أزمة النظام السياسي ودفعـت        ٢٠٠٦) يناير(ي كانون الثاني    مخرجات االنتخابات التشريعية ف   
حركة حماس إلحداث انقالب مؤسساتي استراتيجي حيث وضعت كل المرجعيات المؤسـساتية للـشعب              

وعليه وألن المشكل سياسي فإنه يحتاج لمعالجة سياسـية مـن خـالل الحـوار               .الفلسطيني محل تساؤل  
  .فق ستكون النتائج كارثية من جهة تعزيزها لحالة الفصلوالتفاهم، وفي حالة عدم التوا

من خالل رصد سنوات وجود الرئيس أبو مازن بالسلطة ال نعتقد بأنه من الشخـصيات التـي تتمـسك                   
بالسلطة وال هو من طالب المناصب حيث نتذكر استقالته من رئاسة الوزراء بعد أشـهر مـن تـشكيله                   

لمرات التي هدد فيها باالستقالة وهو رئيس ونتذكر إصراره على           ونتذكر عدد ا   ٢٠٠٣للحكومة في ابريل    
 بالرغم من معارضة كثير من أقطاب حركة        ٢٠٠٦) يناير(إجراء االنتخابات التشريعية في كانون الثاني       

صحيح أن الرئيس أبو مازن له       .فتح وكان الرئيس مدركا للخارطة السياسية الجديدة وموازين القوى فيها         
 عـن   -ونؤكد حتى اآلن  - والسالم وهو ال يخفي ذلك ولكن هذه الرؤية لم تخرج حتى اآلن            رؤية للتسوية 

الثوابت والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تم إقراره بالمجلس الوطني بالجزائر عـام               
ـ                 ١٩٨٨ ار ، وال داع إلثارة الشكوك حول الرئيس أبو مازن كما جرى بالنسبة للرئيس الراحل أبـو عم

حيث استمرت حركة حماس وقوى سياسية أخرى نتيجة جهلهم السياسي باتهامه بالتفريط بل بالخيانة ولم               
  .يقتنعوا بأنه وطني مخلص إال بعد أن حاصرته ثم اغتالته إسرائيل بالسم بالمقاطعة برام اهللا

لفصل ما بين حركـة     ما نرمي إليه هو محاولة سبر دوافع أبو مازن لتمديد واليته وربط ذلك بالخالف وا              
حماس وقوى العمل الوطني وما بين غزة والضفة، ونعتقد بأن توجه الرئيس للتمديـد هـو جـزء مـن                    
مساعيه لحل الخالفات القائمة ومحاولة إلعطاء فرصة لمساعي المصالحة، وفي هذا الـسياق ال نفـصل                

ة كتخليه عن شرط تراجع حماس      بين تمديد الوالية والتنازالت التي قدمها الرئيس ألجل المصالحة الوطني         
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عن االنقالب أو ما سمي عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل االنقالب، وتراجعه عن مطلب االنتخابـات                  
التشريعية المبكرة إذا وافقت حماس على تزامن االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وتأكيـده بـأن حركـة                

وله أخيرا بأنه يقبل بأي مبادرة عربية للمـصالحة       حماس جزء من النظام السياسي وشريك أساسي فيه وق        
  .الوطنية

إن كنا نتمنى أن تنجح حوارات القاهرة بوضع أسس مصالحة شمولية بما في ذلك حل مشكلة الرئاسـة،                  
 أو فشل الحوار مما يجعل      ٢٠٠٦) يناير( كانون الثاني    ٩إال أننا نتخوف من عدم الوصول لمصالحة قبل         

صرا معززا لحالة القطيعة والفصل، وفي هذا السياق نطرح للنقـاش التـساؤالت     مسألة والية الرئيس عن   
  -: التالية

 الرئيس أبو مازن هو رئيس حركة فتح ورئيس السلطة الوطنية وفي نفس الوقـت رئـيس منظمـة                   -١
 ، فإذا ما تجاوزنا رئاسته لحركة فتح ألن هـذا         ٢٠٠٤التحرير الفلسطينية حيث تم انتخابه رئيسا لها عام         

شأن فتحاوي داخلي، مع أن المشاكل الداخلية لتنظيم فتح تضعف من قوة الرئيس، فأن رئاسته للمنظمـة                 
والسلطة تطرحان إشكاالت في حالة فقدانه لرئاسة السلطة خارج إطار التوافق الوطني وفي ظـل حالـة                 

ا ما اعتبرنـا  حركة حماس تستطيع ـ بمقتضى توفرها على األغلبية في المجلس التشريعي وإذ . الفصل
 تنصيب رئيس للسلطة ولكنها ال      -تجاوزا أن تفسيرها للقانون األساسي فيما يخص والية الرئيس صحيحا         

تستطيع وليس من حقها أو اختصاصها تنصيب رئيس للشعب الفلسطيني، ورئاسة السلطة تقتصر علـى               
  .الضفة الغربية وغزة فقط

و نفسه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وبـصفته         طوال عهد السلطة كان رئيس السلطة الوطنية ه        -٢
األخيرة هو رئيس كل الشعب الفلسطيني، وحيث أن السلطة جزء من منظمة التحرير فإن رئيس الكل هو                 
رئيس الجزء،وكانت األمور تسير بشكل طبيعي ما دام الرئيسان من نفس التنظـيم والتوجـه الـسياسي                 

ة حماس على تنصيب نائب رئيس المجلس التـشريعي رئيـسا           إذا ما أقدمت حرك   . والمرجعية بشكل عام  
للسلطة الوطنية، فما هي العالقة التي ستحكم حكومة حماس ورئس السلطة الحمـساوي والمعـين مـن                 
حماس بمنظمة التحرير ورئيسها؟ أو بشكل آخر كيف ستكون العالقة ما بين رئيس المنظمة الـذي هـو                  

يس السلطة المعين من طرف حركة حماس التي ال تعتـرف           رئيس كل الشعب الفلسطيني من جانب ورئ      
  بشرعية المنظمة وال بشرعية رئيسها من جانب اخر؟

 وفي نفس السياق وإذا ما أقدمت حماس على تعيين رئيس باإلنابة دون توافق وطني وقبل المصالحة                 -٣
 وكل طرف يزعم    الوطنية، سيكون لدينا حكومة ورئيس سلطة في غزة وحكومة ورئيس سلطة في الضفة            

بأنه يمثل الشرعية، فما هي العالقة التي ستحكم قطاع غزة بالضفة في هذه الحالـة؟ وأال يعنـي ذلـك                    
  تكريس الفصل والقطيعة بشكل نهائي؟ وما هو مفهوم السلطة الوطنية آنذاك؟

قـانون   بتساوق مع المرجعية التي تتمسك بها حماس لتبرير موقفها وهو القانون األساسـي، فهـذا ال                -٤
فهل حركـة حمـاس   .ينص على أن مدة الرئيس باإلنابة هي ستون يوما وخاللها تجرى انتخابات رئاسية         

مستعدة لهذه االنتخابات؟ وكيف ستجرى االنتخابات إن لم تحدث مصالحة وطنية قبل ذلك توحد شـطري                
التي ستكون للرئيس   الوطن؟ وإن لم تحدث مصالحة وطنية خالل هذه المرحلة االنتقالية فما هي الشرعية              

  باإلنابة المنتهية واليته؟، بل ما مصير النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام؟
وأخيرا نتمنى مرة أخرى أن يكون حديث السيد خالد مشعل حول نهاية والية الرئيس مجرد ورقة ضغط                 

علـى قاعـدة ال   ونتمنى أكثر أن تنجح حوارات القاهرة ثم المصالحة إلعادة اللحمة بين شطري الوطن و       
  .غالب وال مغلوب، وإال فإن الخالف حول منصب الرئيس سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير

  ٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  الكلمة السامة في الحملة االنتخابية االميركية.. فلسطين .٦٢
  "اإلندبندنت" –روبرت فيسك 

اضي ، فقد تجنب جو بيـدن وسـارة بيلـين           لم يعد للفلسطينيين وجود في الواليات المتحدة األسبوع الم        
 لـم   - أكثر المفاهيم خطورة وبعثا على القلق        -" فلسطينيين"و" فلسطين"فكلمتا  . استخدام الكلمات السامة  

دون " االحـتالل اإلسـرائيلي   "ورأفة بنا تركت عبـارة      . ترد في نقاش المرشحين لمنصب نائب الرئيس      
الجوار " حتى عبارة    -" المستوطنات اليهودية "أو  " ات اليهودية المستعمر"كما لم تستخدم كلمات     . استخدام
 .التي يهرب إليها الصحفيون األميركيون ، لم تحظ بنظرة واحدة" اليهودي

هوالء المتنافسون الجريئون على منصب نائب الرئيس ، الذين كانوا متحمسين جدا إلثبات قدراتهم عندما               
وجـود الـشعب   :  األرانب من الهزة األرضية الـشرق أوسـطية   ، اختبأوا مثل  " الدفاع"يتعلق األمر بـ    

، لكنه كان يمكن أن يربك اي شـخص ال يفهـم            " الدولتين"بالتأكيد كان هناك حديث عن حل       . الفلسطيني
 . المنطقة

 مـرة أخـرى ،      -التي خلقت فوزا لحماس     " االنتخابات"سخر بيدن من جورج بوش ألنه ضغط إلجراء         
ـ   لكن بدا وكأن حماس ظهرت في مكان مثالي ال وجود له ، مـشهد واسـع                ". يةالفلسطين"دون وصفها ب

شمل تدريجيا الصحارى الشريرة التي أخذت تتمدد ، في خيال بعض الساسة األميركيين ، مـن البحـر                  
 .المتوسط حتى باكستان

 يتحـدث   لكن ما الذي كـان    . ، حذر بيدن  " الصواريخ النووية الباكستانية يمكن لها أن تضرب إسرائيل       "
كان يبدو ان كال المرشحين لمنـصب نائـب         . ويفترض أنها إلى جانبنا   . عنه؟ الباكستان لم تهدد إسرائيل    

 .الرئيس يفكران بأن حليفنا في الحرب على اإلرهاب قد تحول ليصبح حليفا لمحور الشر
وفيـه أعلنـت    في الواقع أن واحدا من أطرف التقارير لهذا األسبوع جاء من وكالة األسوشييتد برس ،                

ماذا يعني ذلـك    . اإلسالم" يمارس"الوكالة أن الرجل الذي قد يصبح رئيسا ارتاد مدرسة إسالمية لكنه لم             
الـشعائر  " يمارس"بربكم؟ هل كان يمكن أن تذكر الوكالة مثال أن ماكين قد ارتاد مدرسة مسيحية لكنه لم                 

 المسيحية؟
سبوع ، بقيت اصطدم بنتائج الرعب الذي يتسبب به البيت          أثناء تنقلي في أرجاء الواليات المتحدة هذا األ       

سيدة مثقفة من الطبقة الوسطى التفتت إلي إثناء دعوة غداء وعبرت عن مخاوفها من              . األبيض األميركي 
وعندما أشرت إلى أنه كالم مبالغ فيه قلـيال ، قالـت لـي أن               ". يريد أن يسيطر على أميركا    "أن اإلسالم   

 ".بالفعل على فرنساالمسلمين قد سيطروا "
وهناك يعيش بن الدن ، وحيث يمكننـا        ..  آالف مدرسة بنيت   ٧"مساء يوم الخميس كان بيدن يقول لنا أن         

 -، وهذه المدارس على طول الحدود الباكستانية مـع أفغانـستان            " أن نطوله لو أن لدينا فعال مخابرات      
ير مورتيمر دوراند ، والتي ال يعتـرف بهـا          وكان يشير بالطبع إلى تلك الحدود القديمة التي رسمها الس         

 .ويعتبرونها حدودا مصطنعة) وبالتالي كل طالبان(معظم الباشتان 
سبعة آالف؟ من اين جاء هذا الرقم بربكم؟ اجل يوجد سبعة آالف مدرسة في الباكستان لكنها ليست كلها                  

طردنا حزب اهللا مـن     " بأننا   في جزئية أخرى من صناعة األسطورة ، قال لنا رجل أوباما          . على الحدود 
 . ، وهو أمر غير صحيح على اإلطالق"لبنان

 التـي   - الكلمة التي ال بد أن يلفظها مرارا كافة المرشحين في الواليـات المتحـدة                -وبالطبع إسرائيل   
أفضل حليف لنـا فـي الـشرق    ... الدولة الساعية للسالم "أصبحت بوصلة الشرق األوسط بأكمله ، فهذه        

تبعـا  " (ال يوجد في الواليات المتحدة صديق لها أفضل مـن جـو بيـدن   "، والتي   ) بعا لبيلين ت" (األوسط
 ).لبيدن

لقد أكدنا لهم أننا    "إذا تحدثت أميركا إليران ، هذا ما كشفت عنه بيلين ،            " عرضة للخطر "إسرائيل ستكون   
 رأس نـووي فلـم      ٢٦٤كها  أما أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بامتال        ". لن نسمح بمحرقة ثانية   
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يذكر بالطبع ، ألن االعتراف بأن إسرائيل قوة حقيقية يقوض صورة الدولة الصغيرة المعرضة للخطـر                
 .والتي تعتمد على أميركا في الدفاع عن نفسها

لكن أين الوعود باألمن للفلسطينيين؟ والتعاطف الـذي يمكـن أن يبديـه             . اإلسرائيليون يستحقون األمن  
ذلك أننا يجب أن نبرمج أنفـسنا       . ورا حيال أي شعب آخر محتل؟ ال حاجة للقول أنه غائب          األميركيون ف 

 .استعدادا للصراع القادم ضد عالم الشر في الباكستان
في إسالم أباد ، وهو أمر يبدو فيه شيء من النفاق كونه يـأتي              " مستقرة"طالب بيدن في الواقع بحكومة      

يركية باختراق حدود باكستان ذات السيادة إلطالق النار علـى منـزل            بعد أيام قليلة من قيام القوات األم      
وكما قال الجنرال ديفيد بتريوس لصحيفة النيويورك تـايمز هـذا           . باكستاني ، يزعم أن طالبان تستخدمه     

انتزاع السيطرة على أمـاكن بعينهـا فـي         ... التوجهات في أفغانستان كان في االتجاه الخاطئ      "األسبوع  
 ".مر في غاية الصعوبةأفغانستان أ

لكن مدرسـة بـالين     . أوباما وبيدن يريدان إغالق ملف العراق وإعادة غزو أفغانستان        . إنه وضع غريب  
، وفي الوقت ذاتـه واصـلت       " علما أبيض لالستسالم في العراق    "للكليشيهات صورت الوضع باعتباره     

، أحمدي نجاد ، في هزيمة ماكين ثالث        التحذير من األخطار التي تمثلها إيران ، التي تسبب اسم رئيسها            
 .مرات في شبه النقاش الذي جرى األسبوع الماضي

 واستشهد هنـا بعبـارة      -كل ما تعلمناه من أميركا في األسبوعين الماضيين         . لكنها القصة القديمة ذاتها   
 . هو أن الحرب ما زالت تتواصل-" أوه، يا للحرب الجميلة"جوان ليتلوود 

  ٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
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