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  سنمدِّد لعباس في إطار الصفقة الشاملة: ة مباحثات القاهرة في نهايأبو مرزوق .1

 نقالً عن مراسلها في القاهرة سمير السيد وعـن الوكـاالت أن             10/10/2008الجريدة الكويتية    ذكرت
الوساطة المصرية سارت خطوة مهمة على طريق إنجاز المصالحة الفلسطينية، وذلك باتفاق وفد حماس              

للتوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام على الساحة الفلسطينية،        " خريطة طريق "ى  مع المسؤولين المصريين عل   
  . ويعيد األمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة الحركة على قطاع غزة

تمكنت القاهرة من تحقيق اختراق كبير في ملف الحوار الوطني الفلسطيني، إذ توصلت مع وفد حركـة                 و
،  الحـالي   االنقـسام الفلـسطيني    إلنهاء" خريطة طريق "أن   اتفاق بش  إلى،  أمسحماس الذي غادر مصر     

.  تشكيل حكومة جديدة، والتمديد للرئيس محمود عبـاس        وأبرزهاتتضمن اقتراحات لحل القضايا العالقة،      
 في مدى زمني يتـراوح      األرض وتطبيقه على    إليه اتفاق يتم التوصل     أيكما تم االتفاق على آلية النجاز       

المـصرية  " خريطة الطريـق  "حسب ما صرح به مسؤولون من الحركة، فإن         وب .أشهربين ستة وتسعة    
  :تشمل النقاط التالية" الحمساوية"

 جانـب شخـصيات مـستقلة ومهنيـة         إلىتشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون فيها تمثيل للفصائل          .1
  ).تكنوفراط(

  . قابلة للتجديدأشهرالتمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس لستة  .2
  . خابات رئاسية وتشريعية متزامنةالتحضير النت .3
  . السابقيناألجهزة مع استبعاد قادة األمنية األجهزة بناء إعادةالبحث في  .4

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق صحة مـا نـشرته                  
محمود عباس وتـشكيل    أمس، عن تخفيض الحركة لسقف مطالبها بشأن تمديد الوالية للرئيس           " الجريدة"

ـ      " وحدة"حكومة   عقـب االجتمـاع مـع رئـيس        " الجريـدة "وطنية، موضحاً في تصريحات خاصة لـ
االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أن وفد الحركة اتفق مـع المـسؤولين المـصريين علـى                 

 بنـاء   الموضوعات الرئيسية، وأهمها تشكيل حكومة توافق وطني، والتمديد للـرئيس عبـاس، وإعـادة             
أجواء اللقاء كانت إيجابية للغاية،     : "وقال أبو مرزوق  . األجهزة األمنية، ولكن في إطار صفقة شاملة للحل       
 مشيرا إلى أنه تم االتفاق مع الجانب المصري على           ،"فقد قطعنا اليوم خطوة مهمة على طريق المصالحة       

في القاهرة يسبقه لقاء ثنائي بـين       " ليعقد اجتماع موسع يضم كل الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الحا         "
 وذلك لبلورة ورقة مبادئ وتشكيل لجان تفـاهم تـضم            ،  من الشهر الجاري   25حركتي فتح وحماس في     

عناصر من كل الفصائل الفلسطينية لمعالجة ملفات االنتخابات المبكرة والحكومة وكل القضايا األخـرى              
   . التي نشأت في الضفة الغربية وقطاع غزة

،  ، السيما تمديد والية الرئيس الفلسطيني      بدى القيادي في حماس مرونة واضحة حيال القضايا الخالفية        وأ
 فإن الحركـة     ، الفتا إلى أنه رغم قناعة حماس بضرورة عقد االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها            

طبيعـة الحكومـة المقـرر      وعن  .  وفي إطار صفقة شاملة للحل من الممكن أن تتفاهم حول هذه القضايا           
، قال أبو مرزوق إنه تم االتفاق مع الجانب المصري على تشكيل حكومـة توافـق                 تشكيلها عقب االتفاق  

   . "هذا سابق ألوانه: "، قائال ، لكنه رفض الحديث عن نسبة ومستوى تمثيل حماس في هذه الحكومة وطني



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1222:         العدد         10/10/2008 الجمعة: التاريخ

 تشكيل لجنة أمنية تتولى إعادة بناء األجهـزة         أنه تم االتفاق على   أبو مرزوق   وفي الملف األمني، أوضح     
 وأشار إلى أن هذه األجهزة هي التي ستتولى الوضع األمني واإلشراف على              ، "مهني"األمنية على أساس    

، وأكد أن حمـاس     "أمن الرئاسة سيكون مقتصرا على أمن مؤسسة الرئاسة فقط        " وشدد على أن      ، المعابر
 . ة السابقين إلى مناصبهمرفضت عودة رؤساء األجهزة األمني

ـ            ، "االيجابيـة والمثمـرة   "ووصف المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري مباحثات الحركة في القاهرة ب
خرجت بتوافقات متقدمة على صعيد سبل إنهاء االنقسام الداخلي، أبرزها رعايـة            " االجتماعات   أنوأكد  

هري إنه سيجري خالل هذا االجتماع مع فتح        وقال أبو ز  ".  من الشهر الجاري   25لقاء ثنائي مع فتح يوم      
إقرار آليات وبدء عمل أربع لجان من الحركتين وبمشاركة فصائل فلسطينية أخرى للبحث في حل قضايا                
الخالف الرئيسية، على أن يجرى التوصل إلى اتفاق وطني ينهي االنقسام الـداخلي قبـل نهايـة العـام                   

 .الجاري
ـ وأكد المتحدث باسم حماس تمسك حر      التوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع قضايا الحوار ضـمن          "كته ب

السقف الزمني للتوافق على هذه القضايا والشروع في حلها سيكون قبل نهاية            "، موضحا أن    "رزمة واحدة 
 ". العام الجاري

 غزة مباشرة، بل سيزور عـدة       إلىوذكر أبو زهري أن وفد حماس غادر القاهرة أمس، ولكنه لن يعود             
عربية للمشاركة في مؤتمر القدس الدولي المنعقد في العاصمة القطرية إلى جانب إجراء مشاورات              دول  

  .مع أعضاء المكتب السياسي للحركة في دمشق
 لعقـد لقـاء      طلباً  القاهرة عبد اهللا أبو سمهدانة أن حركته لم تتلق رسمياً          إلىوأكد عضو وفد حركة فتح      

يجب االتفـاق علـى المبـادرة المـصرية     " انه إلى ،ي أمس في تصريح صحافأشارو .ثنائي مع حماس  
 ".والتوافق عليها من قبل جميع األطراف قبل الحديث عن عقد لقاءات ثنائية لضمان نجاحها

 القيادي البارز فـي حركـة    أن عن مراسها من غزة أشرف الهور      10/10/2008 القدس العربي    ونقلت
" اتفـاق مبـادئ    "إلى حركته توصلت    أن الخميس   أمس" القدس العربي " لـ   أكد محمود الزهار . حماس د 
 من الحركة مع المسؤولين المصريين،       قيادياً  االنقسام الداخلي خالل اللقاء الذي جمع وفداً       إنهاء إلىيهدف  
مؤشـرات  " الجاري مع حركة فتح، التي بدورها تحدثت عـن وجـود             25 عن اجتماع ثنائي يوم      كاشفاً
  . توافق الجميعإلى الثنائية تحتاج وقالت ان اللقاءات" ايجابية

توافق خالل اجتماع بالوزير عمر سليمان على عناوين        "وقال الزهار المتواجد في القاهرة ان وفد حركته         
 هذه العناوين تشمل شكل الحكومة التي ستشكل        أنوبين  ". إليهاالتفاق التي تبدي مصر مساعي للوصول       

لكـن   . منظمة التحرير الفلسطينيةوإصالح الفلسطينية،   األمنية ةاألجهز هيكلة   إعادةعقب االتفاق، وكذلك    
، سيتم االتفاق عليها خالل لقاء يجمع حركتي فـتح وحمـاس            "آليات تنفيذ العناوين  "ن  أ إلى أشارالزهار  

خـالل  "وقـال    . من الشهر الجاري، الذين ابلغوهم بهذا الموعـد        25بحضور الوسطاء المصريين يوم     
  ". مع المسؤولين المصريينإليه تفاصيل االتفاق الذي توصلنا إلى فتح سنصل االجتماع المرتقب مع

 اتفاق مع فتح،  إلىالدكتور الزهار عن شكل الحكومة التي ستشكل عقب الوصول          " القدس العربي "وسألت  
 جانب حكومة التوافق، كان     إلى، مبينا انه    " الخيارات المطروحة  أفضلحكومة توافق وطني سيكون     "فقال  
 حكومـة التوافـق     أن، من المستقلين، على اعتبار      "حكومة تكنوقراط "، و "وحدة وطنية "وحا حكومة   مطر

 االتفاق النهائي على شكل الحكومة المقبلة سيحدد عقـب اللقـاء            أن وأكدلكنه عاد    .تجمع بين الحكومتين  
 إلىين في الحكومة     المشارك واألشخاص تحديد المدة الزمنية     أيضا الزهار    وأبقى . الجاري 25الثالثي يوم   

 مـن   إال يحدد مدتها وال عملها وال برنامجها        أنال احد يستطيع    "وقال   ".االجتماع الذي سيضم الفصائل   "
  ".خالل الحوار

 بهدف حـل    األخيرة لقاء ثنائي مع حماس، كما كانت تنادي         أيوفي هذا الصدد ظلت حركة فتح ترفض        
اء بحضور جميع الفصائل، لكن على ما يبـدو اسـتطاع            يكون اللق  أن السياسية، وكانت تطالب     اإلشكالية
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 موسـع   آخـر المسؤولون المصريون الجمع بين خيارات الحركتين، من خالل عقد لقاء ثنـائي، يتلـوه               
  . حلولإلىللوصول 

 فترة والية الرئيس عباس ستخضع للنقـاش        أن الزهار   .وفي سياق الملفات الشائكة بين الحركتين، قال د       
المجلس التشريعي قـال  "وقال  ". طرف غير قانونيأيالتحديد من   "أنميع، على اعتبار    والتوافق بين الج  

  . لرفض نواب حماس التمديد لعباسإشارة، في "وجهة نظره
وان " انتهـت " اجتماعات وفد حركته مع المـسؤولين المـصريين          أنوضح القيادي البارز في حماس      أو

  .االجتماع القادم سيكون الثالثي الذي تحدث عنه
" مؤشـرات ايجابيـة ومـشجعة     " هناك   أن نبيل عمرو سفير فلسطين لدى مصر        أكدوفي سياق الحوار،    

 هذه  أنوذكر في تصريح صحافي      .ظهرت خالل الحوارات الثنائية بين مصر والفصائل بما فيها حماس         
المـستند  تشجع على المضي قدما في هذه المحاولة الجدية لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني             "المؤشرات  

 وثيقة الوفاق الوطني وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها وقرارات القمة العربية، ومجلـس              إلى
  ".الجامعة والمبادرة اليمنية

 انـه  إلـى ، الفتـا    " الوحدة الوطنية  إعادة إلىمنفتح على كل االقتراحات الرامية      " الرئيس عباس    أن وأكد
وفي تعقيبه على اللقـاء      ". الحوار الوطني  إنجاحبال استثناء من اجل     سيواصل التنسيق مع كافة الفصائل      "

 بالتنسيق والتـشاور    إاللن تتم   " لقاءات من هذا القبيل      أيالثنائي الذي تحدثت عنه حماس، قال عمرو ان         
  ".مع الجميع
 عزت الرشق عضو المكتب .د عن مراسها من القاهرة أيمن جريس أن 10/10/2008 عكاظ وأوردت

وقال ان اللقاءات اقتصرت  .في تصريح لعكاظ، عقد لقاءات ثنائية بين حماس وفتح سي لحماس نفىالسيا
 أكتوبر الحالي لبدء 25 القاهرة في إلى أن وفد حماس سيعود إلىمشيرا . على المسؤولين المصريين

صائل لقاءاته بوفد حركة فتح برعاية مصرية، يتبعه حوار فلسطيني شامل بحضور جميع القوى والف
 .للتوافق على الرؤية والورقة المصرية

  
  يتحدث عن بوادر إيجابية في محادثات القاهرةور سيريالنكا بعد الهند وزيعباس  .2

ن هناك بوادر إيجابية    أعلن  أ من الهند حيث      زيارة لسيريالنكا قادماً   أمس بدأ الرئيس محمود عباس      :لندن
رعاها مصر، مضيفا أنه سيتم اتخاذ قرار فـي شـأن           من محادثات المصالحة الوطنية الفلسطينية التي ت      

وتوقـع   .االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بعد صوغ اقتراح عربي يستند إلى محادثات القاهرة           
يام، أن يكون االقتراح جاهزا بنهايـة تـشرين         أ 4عباس في تصريحات اختتم بها زيارة للهند استمرت         

 للقـانون األساسـي      أنـه وفقـاً     نوفمبر المقبل، مؤكـداً    / تشرين الثاني   أكتوبر الجاري أو مطلع    /ولاأل
  .الفلسطيني، فإنه يجب إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد

كية نتائج إيجابية على السالم في الشرق األوسـط، أجـاب           ين كان لتغيير القيادة األمر    إورداً على سؤال    
حكومته ستستأنف المفاوضات مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي         وأكد أن   ". نأمل في ذلك  : "عباس

  .ليفني المكلفة تشكيل حكومة جديدة فور انتهائها من تشكيل حكومتها
وقال عباس إنه أجرى محادثات ثنائية ممتازة مع قادة الهند تطرقت إلى الوضع الداخلي في األراضـي                 

  .الفلسطينية
  10/10/2008الحياة 

  
  ومحنة االنقسام إلى إنهاء االنقالب" ين على مشاريع االنقسام والتمزقالمصر " يدعوعباس .3

 إلى" المصرين على مشاريع االنقسام والتمزق" دعا الرئيس محمود عباس : نائل موسى-رام اهللا 
 وشعبنا، أرضنا االنقالب ومحنة االنقسام في إلنهاء، واألمة نداء الشعب، ونداء مصر إلىاالستجابة 
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دة وحدتنا الوطنية ضمانة الخالص من االحتالل على طريق بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها الستعا
 في كلمة ألقاها عباسكد أو. فان التاريخ لن يرحمهم"... وإال: " يحذرهم الرئيس بالقولأنالقدس، قبل 

، 1973رب عام  للعبور وح35 محافظ رام اهللا والبيرة سعيد أبو علي، لمناسبة الذكرى الـباإلنابةعنه 
ثقته بمصر وبدورها وجهودها، وبحرصها على وحدة شعبنا الذي قال ان أنظاره تتجه في هذه الساعات 

 شعبنا يعول على دور مصر والمخلصين من قادة أنوشدد . -واألمل عنوان المصالحة - القاهرةإلى
 االنقالب وإنهاء الوحدة بإعادة البشرى إلى من اجل استعادة اللحمة، وليطمئن مجدداً األمة وأبناء

وتابع لتعود غزة كما كانت قاطرة وطنية في مواجهة االحتالل، وصياغة المستقبل الواحد، ... واالنقسام
بنظام سياسي ديمقراطي وطني تعددي، في ظل التوافق الوطني  الشعب الواحد، بقيادة واحدةألبناء 

 . العريض والثوابت الوطنية الراسخة
 10/10/2008الحياة الجديدة 

  
  وعلى حماس االعتراف بها منظمة التحرير مسؤولة عن القرارات اإلستراتيجية :عمرو .4

 عبـاس    محمـود  أكد سفير فلسطين لدى القاهرة نبيل عمرو، أن الـرئيس         : وكاالت وال حامد جاد  - غزة
ة الفـصائل   منفتح على كل االقتراحات الرامية إلى إعادة الوحدة الوطنية، وأنه سيواصل التنسيق مع كاف             

وأشار إلى أن أية لقاءات فصائلية ثنائية لن تتم إال بالتنـسيق             .بال استثناء من أجل إنجاح الحوار الوطني      
والتشاور مع الجميع، موضحاً أن األسابيع المقبلة ستشهد تكثيفاً للعمل من جانب مصر، مثمنـاً الجهـد                 

واعتبر عمرو   .ه ومن الدول العربية جميعا    المصري، الذي يلقى كل الدعم من الشعب الفلسطيني وفعاليات        
أن منظمة التحرير الفلسطينية بوضعها الحالي هي صاحبة الشرعية السياسية األقوى وهي المسؤولة عن              
القرارات اإلستراتيجية للشعب الفلسطيني األمر الذي يقتضي بحسبه أن تعلن حركـة حمـاس اعترافهـا      

سة المنظمة والمجلس الوطني الفلسطيني واللجنـة التنفيذيـة         بمنظمة التحرير، وفي نفس الوقت تقوم رئا      
بإجراء أوسع لعملية إصالح داخلية بالمنظمة، وهي تقوم اآلن باإلعداد لذلك يقيناً منها بأن المنظمة ال بد                 

  ".أن تتطور هيكلياً وإدارياً ومن كل النواحي
  10/10/2008الغد األردنية 

  
  لمصالحة اتح ستوافق على اتفاقبأن فعمر سليمان يطمئن حماس : يوسف .5

عـالن  إ"[ مشروع االتفاق  إن" الحياة"حمد يوسف لـ    أ . قال د  : محمد يونس، فتحي صباح    -رام اهللا، غزة    
 وإعـادة تشكيل حكومة توافق وطنـي،      " المقترح ينص على     ] بين فتح وحماس   للمصالحة الوطنية " مبادئ

 الناجمة عـن االنقـسام،      اإلشكاالت، ومعالجة   14/6/2007 ما كانت عليه قبل      إلى الفلسطينية   األوضاع
 علـى   األمنيـة  األجهزة بناء   وإعادة انتخابات تشريعية ورئاسية وفق آليات ومواعيد وضمانات،         وإجراء

 ان مشروع اتفاق المصالحة يتـضمن       وأضاف".  بناء منظمة التحرير   وإعادةأسس مهنية غير فصائلية،     
 واالنتخابات ومنظمة   األمنية واألجهزةورة، مثل ملف الحكومة     تشكيل لجان لبحث تفاصيل الملفات المذك     

وتابع ان وفد حماس في القاهرة متفائل بعد لقائه المـسؤولين المـصريين بوجـود               . التحرير والمشاركة 
 أنوقال يوسف    . التفاصيل ستترك للتباحث في شأنها الحقاً      أن إلى اتفاق، الفتا    إلىفرصة كبيرة للتوصل    

سليمان الذي يتابع ملف المصالحة، بأن فتح ستوافق على         عمر  قاهرة تلقى تطمينات من     وفد حماس في ال   
  .هذا االتفاق

  10/10/2008الحياة 
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  "نزيه وحيادي وموضوعي"يحث العرب على لعب دور و يشيد بالوساطة العربية الدويك .6
 إلنهـاء الوساطة العربية    عزيز الدويك، بجهود     األسير ]الفلسطيني[أشاد رئيس المجلس التشريعي   : الخليل

، أمـس االنقسام في الساحة الفلسطينية، فيما ذكر في بيان وزعه مكتب النائب سميرة حاليقـة بالخليـل                 
على نفس المسافة مـن الطـرفين،       ) الوسطاء(ضرورة وجود النزاهة والموضوعية والحياد، ووقوفهم       "

ل الحوار عقبة جديدة في وجه المـصالحة         ما شك  إذا،  "عواقب وخيمة "محذراً في الوقت ذاته مما اعتبره       
 االنقـسام   إلنهـاء في الجهـود المبذولـة      "  القطرية الدبلوماسيةضرورة مشاركة   "كد الدويك   أو .الوطنية

 واألحكـام  لغة التهديد    أنعالماً نزيهاً وحيادياً، مضيفاً     إ العربي بان يكون     اإلعالمالفلسطيني، فيما طالب    
 .المسبقة تنزع من الحوار جديته

 الوثيقـة   أن إلى، مشيراً   "اتفاق مكة "و" وثيقة الوفاق الوطني  " ذلك، شدد الدويك، على ضرورة تفعيل        إلى
 جانب الدعم الصادق لحكومة الوحدة الوطنية، جهـداً كبيـراً           إلىواالتفاق جاهزان، فيما يشكل تنفيذهما،      

 . السليمة، بحسب البياناألرضيةعلى طرفي الحوار، ويوفر لهما 
 10/10/2008 الفلسطينية األيام

  
   ربه يهاجم حماس بشدة ويحذر من دخولها المنظمة أو تشكيل لجان التشاورعبد .7

، هجوماً شديد اللهجـة     ةياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني           شن :رام اهللا 
القاهرة، محذراً مـن دخولهـا      على حركة حماس، بعيد اللقاء الذي جمعها مع المسؤولين المصريين في            

وقال عبد ربه إنه ال يوجد أي مؤشر على أي تغير في موقف حماس بعد لقـاء وفـدها          .منظمة التحرير 
محاولة "ووصف عبد ربه طرح حماس تشكيل لجان بأنه           .أمس األربعاء بالوزير المصري عمر سليمان     

التي جرى بحثها مع وفد حماس ال تشير إلى         الموضوعات  "، وأضاف أن    "تمييٍع وقتٍل للقضايا أكثر فأكثر    
موضوع الحوار حول الحكومة بأن تكون ائتالفيـة أو         "ورأى عبد ربه أن     . ، على حد تعبيره   "تحقيق تقدم 

، مـشدداً علـى أن القـضية        "فصائلية أو حكومة من المستقلين يعتبر قضية ثانوية وليس قضية جوهرية          
 الحصار على الشعب الفلسطيني، كما أكد مراراً الرئيس محمـود           حكومة فلسطينية ال تعيد   "األساسية هي   

عباس، وال تعيد الفلسطينيين إلى زمن انتظار السلَف على الراتب، بينما تتلقى حماس وحدها الدعم مـن                 
فروع اإلخوان المسلمين في الخارج أو من إيران لتنفق على أجهزتها، فـي حـين تتراجـع مؤسـسات             

  .، على حد وصفه"السلطة
              موضـوع االنتخابـات أو     "وأكد عبد ربه في تصريحات صحافية بثها مركز إعالمي يديره برام اهللا، أن

بناء األجهزة األمنية وما يتعلّق بذلك ليست مواضيع فرعية كي تُحال إلى اللجان، وإنمـا هـي قـضايا                   
لقـضايا وإضـاعتها فـي      جوهرية ال بد من االتفاق حولها ألن إحالتها إلى اللجان محاولة لتمويت هذه ا             

  . ، كما قال"دهاليز اللجان بدالً من معالجتها جدياً
، "الواضح أن حركة حماس ال تفكر بأكثر من حصتها ودورها ووجودها في إطـار الحكومـة               "وأضاف  

    حماس تطالب بمنصب نائب رئيس للجنـة التنفيذيـة     "وقال بالمقابل إن المنظمة لم تبلَّغ من أي جهة أن" ،
هذا الموضوع سابق ألوانه كثيراً، وال يوجد حتى اآلن شيء اسـمه نائـب رئـيس اللجنـة                  "ن  وتابع أ 
  . ، حسب ما ذهب إليه"التنفيذية

       الموضوع ليس موضوع توزيع حصص أو مكاسب، فمرة مزقوا جـسد           "ومضى عبد ربه إلى القول إن
هـل  : الموضوع الرئيس هو   "، على حد تعبيره، وقال إن     "الحكومة، وهذه المرة يريدون تمزيق المنظمة     

إن دخول المنظمـة دون القبـول ببرنامجهـا         "وقال  ". تقبل حماس ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية؟     
سيؤدي إلى عزلة منظمة التحرير عن العالم، وسيؤدي إلى التضحية بعالقاتنا الدولية الواسعة للغاية والتي               

 . ، حسب رأيه  "از حققته على مدى أكثر من أربعين عاماً       هي أهم ذخيرة سياسية لمنظمة التحرير وأهم إنج       
     برنامج المنظمة واضح ومحدد، وعلى أساسه تم قبول المنظمة في األمم المتحـدة             "وأضاف عبد ربه أن
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والمنظمات الدولية المختلفة، وال يمكن أن نعود إلى ما قبل الصفر من خالل تحويل القضية إلى قـضية                  
  ".مناصب تتوالها حماس

خزعبالت حركة حماس وادعاءاتها بالمقاومة والضحك علـى        "نتهى عبد ربه إلى السخرية مما سماها        وا
  .، على حد تعبيره"الجمهور الفلسطيني بأنها حركة مقاومة

  9/10/2008 قدس برس
  

 نتخابات الرئاسةالتوجيه دعوة للجنة االنتخابات التخاذ ما يلزم عباس بعلى :  هنيةحكومة .8
المقالة في مذكرة لها، إن والية الرئيس تنتهي        الفلسطينية   الشؤون القانونية في الحكومة      قالت دائرة : غزة

 من القانون األساسي، مما يتطلب من الـرئيس         36، عمالً بالمادة    8/1/2009بقوة القانون األساسي في     
سب المذكرة فإنـه    وح. توجيه الدعوة للجنة االنتخابات المركزية التخاذ ما يلزم إلجراء انتخابات الرئاسة          

، يتوجب على الرئيس إصـدار مرسـوم إلجـراء          2005 من قانون االنتخابات لعام      7وبموجب المادة   
ودعت الحكومة المقالـة    . االنتخابات الرئاسية خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء واليته            

ستبداد السياسي وتجـاوز القـوانين      ينأى بنفسه وبمؤسسة الرئاسة عن الجنوح تجاه اال       " أن   إلىأبو مازن   
والمحافظة على االستقرار في النظام السياسي الفلسطيني، والسلم األهلي باحترام نصوص القانون تحقيقاً             

  .، على حد تعبير المذكرة"للمصالح العليا للشعب الفلسطيني
 10/10/2008الشرق األوسط 

  
   الفلسطينياألمناألردن لتدريب بة  عن بناء معسكرات أمريكية سريأنباء": القدس العربي" .9

القـدس  "كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للغاية أمـس الخمـيس لـصحيفة            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
أن اإلدارة األمريكية الحالية أقامت معسكرات تدريب وتأهيل عسكرية فـي المملكـة األردنيـة               " العربي

اقية، التي يرأسها نوري المالكي، ولقـوات األمـن         الهاشمية لتدريب الجيش العراقي التابع للحكومة العر      
وقالـت   .الفلسطينية التابعة لألجهزة األمنية الفلسطينية، التي تعمل تحت إمرة الرئيس محمـود عبـاس             

المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لحساسية الموضوع، إن األمريكيين قاموا ببناء معـسكرات             
تدريب للقوات الفلسطينية حيث شيدوا نموذجـاً لمخـيم         لملكة الهاشمية،   كبيرة للغاية في أحدى مناطق الم     

الجئين في الضفة الغربية المحتلة أو في قطاع غزة، ويقومون بتأهيل العناصر الفلسطينية وعـددهم اآلن     
 عنصر بين ضابط وجندي، بهدف أن يكونوا جاهزين لبسط السيادة الفلسطينية            600 حتى   500يصل إلى   
وصل الطرفان، اإلسرائيلي والفلسطيني، إلى اتفاق حول نقل المسؤولية األمنية للفلسطينيين، كما            فيما إذا ت  

  .حصل في مدينة جنين وضواحيها
وأكدت المصادر عينها أن تكاليف التدريبات األمريكية للعراقيين والفلسطينيين وصلت إلى سبعة ماليـين             

 كيث دايتون، منسق اإلدارة األمريكية للشؤون العـسكرية       دوالر، وأن التنسيق الفلسطيني يتم مع الجنرال      
وزادت . في فلسطين، كما أن المشرفين على التدريب هم ضباط في المخابرات وفي الجـيش األردنـي               
  .المصادر قائلة إن األردنيين يمنعون وسائل اإلعالم من القيام بتصوير المعسكرات أو الدخول إليها

يقوم حالياً بتدريب عناصر ينتمون للسلطة الفلسطينية في معسكر صحراوي          وأكدت المصادر إن األردن     
تدريب قوات أمـن    "وأكدت أن   . غربي مدينة عمان، لكنها رفضت تسمية المعسكر وذكر عدد المتدربين         

فلسطينية التحقت مؤخراً بصفوف السلطة الفلسطينية يهدف إلى المساعدة في إرساء وحفظ األمـن فـي                
ولفتت المصادر إلى أن    . ، مشددة على أن البرنامج التدريبي ليس موجهاً ضد حماس         "ينيةالمناطق الفلسط 

 أسبوعاً، إلـى    16التدريب يشمل قوات األمن الوطنية التي تسيطر عليها حركة فتح ضمن برنامج مدته              
 .جانب عناصر الحرس الرئاسي الذين يخضعون للتدريب على مدى ثمانية أسابيع

  10/10/2008القدس العربي 
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 منعنا مجازر كانت تخطط لها حماس: الخليلشرطة  مدير .10

ـ    أنهت في مدينة الخليل انها   قالت الشرطة   :  كفاح زبون  - رام اهللا  التي كـان   " الخاوات" ما كان يعرف ب
لعقيد رمـضان عـوض     اوقال  . مضطرين على دفعها لعصابات مسلحة تحت تهديد السالح        مدينةالتجار  

ـ     اإلسـرائيلية  المناطق   إلىاعتقلناهم وطاردنا آخرين، حتى التجأوا      " "لشرق األوسط ا"قائد شرطة الخليل ل
هـؤالء  "وقال ". من المطلوبين للعدالة بتهم قتل وسطو وتجارة سالح% 90اعتقلنا   "وأضاف". في المدينة 

  كثيرة، وسنـستمر   أسلحةتمادوا في ظل ضعف األجهزة األمنية، ونحن سنحاربهم بكل قوة، لقد صادرنا             
 هي جمع   األوامر"ضاف  أو ". الخارجين عن القانون والمدعومين من جهات خارجية       أوكارفي العمل ضد    

هذا سالح  "قال  .  على اتهامات حماس بأن السلطة تحارب سالح المقاومة كذلك         ورداً".  كان أياًكل سالح   
 مهمـا كلـف      حاقدون ونحن لن نسمح لهم بأن يسيطروا ويكرروا تجربة غـزة           إنهم "وأضاف". حاقدين
كل محاوالتهم باءت بالفـشل،     "وقال  " مجازر"ويتهم عوض حماس في الخليل بالتخطيط الرتكاب        ". الثمن

 ". الخارجياإلجرامي التفكير أصحاب ومواد متفجرة، ومنعنا مجازر كان سينفذها أسلحتهملقد صادرنا 
 10/10/2008الشرق األوسط 

  
  العسكري له كامل حقوقه وال يستطيع أحد إقالتهمن تم تعيينه بعد الحسم : المقالةالحكومة  .11

 أكدت الحكومة المقالة أن الموظفين الذين صدر لهم قرار تعيين من قبل ديـوان المـوظفين منـذ                   :غزة
وقال رئيس ديوان   .  وحتى اآلن لهم كامل الحقوق وال يستطيع أحد أن يقيلهم منها           2007يونيو  / حزيران

إن كافة من استعانت بهم وزارتـي       "مد المدهون في تصريح صحفي      مح. الموظفين العام في الحكومة د    
التربية والتعليم والصحة في ظل أزمة اإلضرابات السائدة تم تشغيلهم ضمن برنامج التشغيل المؤقـت أو                
البطالة أو التطوع، الذي يتم إتباعه في وزارة العمل، ولم يصدر لهم قرار تعيين من ديـوان المـوظفين                   

إنه في حال رغب أحد المستنكفين من قطاع التعليم العودة إلى عمله، عليـه أن يتقـدم                  ":وأضاف". العام
بطلب شخصي، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بدراسته من حيث القبول ودرجة الحاجـة الحقيقيـة                

اللحظـة  ، مشيرا إلى أنه حتى      "إليه، وفي حال اتخاذ القرار فإن الوزارة ستخاطب الديوان لتطبيق القانون          
  .لم تجر مخاطبة من قبل الوزارة لديوان الموظفين

  9/10/2008قدس برس 
  

   الشراكة السياسية ان علىيؤكّدوالقاهرة ب نبيل عمرو يلتقيان ومرزوقأبو  .12
 الحـوار   إلىالتقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس وفدها          :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

مع السفير الفلسطيني، القيادي في حركة فتح نبيل عمـرو فـي اجتمـاع              في القاهرة موسى أبو مرزوق      
استمر نحو ساعة ونصف الساعة، وضم من جانب حماس كال من أعضاء المكتب السياسي عزت الرشق             
ومحمد نصر وخليل الحية، قبل أن يقتصر على عمرو وأبو مرزوق والرشق بسبب مغادرة كل من الحية                 

 قضايا الحـوار    إلى عمرو وأبو مرزوق وجهة نظر حركته بالنسبة         وعرض كل من   .ونصر إلى دمشق  
. واألوضاع في األراضي الفلسطينية، قبل أن يدور نقاش بينهما رد فيه كل منهما على حـديث اآلخـر                 

السالم هنيـة،    وسادت أجواء ايجابية وودية اللقاء الذي حضر جانباً منه نجل رئيس الحكومة المقالة عبد             
  .قبالت تبادلها عمرو وأبو مرزوقوانتهى بمصافحة و

هناك شكوك من مدى جديـة حمـاس فـي          : "، وقال "شخصي"وبادر عمرو بعرض موقفه الذي أكد أنه        
 كسب  إلىالتوجه إلى الحوار، وهناك أصوات كثيرة ترى أنه ال توجد جدية لدى حماس وأنها تسعى أوالً                 

 الوقت ال يعمل لصالح الجميع، ورؤيتـي        الوقت وتريد من وراء االتفاق تحسين عالقتها مع مصر، لكن         
 تنفيذ االتفاق لنا ولكم، ولكم بالدرجة األولى، فغزة اآلن جزيرة محاصـرة واسـتمرار               إلىهي اإلسراع   
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. الوضع في غزة بهذه الصورة وفي ظل حصار قاس وظروف معيشية استثنائية أمـر صـعب للغايـة                 
ا سعر وال يجدي نفعا إدخالها في المساومات ألنـه          ، فهي ورقة ليس له    عباس ورقة التجديد ل   إلىوبالنسبة  

يمتلك الشرعية القانونية والصدقية الكافية التي تمنحه الغطاء السياسي والقانوني لالسـتمرار، باإلضـافة              
إلى أن استمراره في شغل موقعه إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، مطلـب عربـي                 

  ".ودولي وإقليمي
ما الخوف من انتخابات مبكرة     ... ماذا تريدون بالضبط؟ أنتم في غزة ال مستقبل لكم        : "ماسوسأل وفد ح  
كي ال ينهار أي اتفـاق      ... خيار الشركاء أفضل كثيراً من البدالء ألن هذا غير متاح         : "، وقال "ومتزامنة؟

أكيد اعترافات  قادم يجب أن يكون األساس السياسي هو التقيد بالتزامات منظمة التحرير بشكل واضح وت             
، مؤكداً ضرورة أن تكفل هذه الحكومة رفـع         "حماس بالمنظمة على هذا األساس وتشكيل حكومة توافقية       

مخرجكم ومخرجنا من األزمة هـو االتفـاق علـى أسـاس            : "الحصار وتستجيب للمعادلة الدولية، وقال    
  ".القرارات العربية

حمـاس لجـأت إلـى كـل        ...  اإلشكال الحالي  هناك إرادة سياسية في حل    : "من جانبه، قال أبو مرزوق    
كان هناك رهان من الرباعية ومنكم ومن آخرين على كسر إرادة           : "، مضيفا "األبواب من أجل المصالحة   

، الفتا إلـى أن     "حماس وإخراجها من النظام، واآلن الجميع اقتنع أن هذا األمر غير ممكن ألسباب عديدة             
هد المصري للمصالحة، وثمة توافق عربي على دعـم الجهـود           الرباعية واألميركيين اآلن يدعمون الج    

والمساعي المصرية، وهناك فرصة كبيرة حالياً لتحقيق نجاح كبير على هذا الصعيد وأن نخرج متفقـين                
وأكد أن حماس   . مستثمرين الدفع اإلقليمي والدولي، وذلك في وقت قصير قد يستغرق ثالثة أو ستة أشهر             

، "ونحن لدينا فعال أزمة، لكن أزمة اآلخرين أكبر من أزمتنا         "النقسام الحالي    ترسيخ وضع ا   إلىال تسعى   
ال أحد يستطيع أن يحـشر      "، مضيفا أنه    "المشروع الوطني عليه اختالف لكن ليس عليه صراع       "وقال ان   

  ".حماس في مواجهة إجماع عربي وفلسطيني، وأنها ذاهبة إلى الحوار بإرادتها
تطابقت وجهات نظرنا بالكامل مع المصريين،      : "المصري للحوار، وقال  وتحدث أبو مرزوق عن الطرح      

فنحن مع تشكيل حكومة وفاق وطني، وتحت هذا العنوان يمكننا التوصل إلى تفاهمـات حقيقيـة يمكـن                  
تنفيذها على أرض الواقع، إننا مستعدون لتشكيل لجنة بشكل أساسي بين فتح وحمـاس وتـضم بعـض                  

 ونرحب بوجود مراقبين وخبراء عرب يكونون موجودين في كـل اللجـان،         الفصائل إلنجاز هذا الملف،   
، الفتا إلـى أن حمـاس       "األمنيةوأيضا تشكيل لجان مختلفة لبحث ومعالجة كل القضايا بما فيها األجهزة            

غير راضية على رئاسة األجهزة األمنية في الضفة، ولديها االستعداد في الوقت ذاته إلى معالجـة كـل                  
  .وأقر بأن هناك أوضاعاً خاطئة في كل من غزة والضفة. األجهزة األمنيةاألوضاع في 

القـرار  ... لسنا بالمطلق ضد التجديد ألبو مازن     : "وعن موقف الحركة من االنتخابات، قال أبو مرزوق       
هنا سياسي، لكن يجب أن تكون اإلجراءات قانونية صحيحة وال تحدث مخالفة للقانون، وإذا حدث توافق                

وأكـد أبـو     ".ننا، يمكننا معاً تمرير أي اتفاق نتوصل إليه في هذا الشأن في المجلس التشريعي             في ما بي  
اآلليـة  "مرزوق ضرورة وضع كل الملفات والمسارات في غزة والضفة معاً في رزمة واحدة، وقال إن                

 فـإن   في األسبوع األخير من الشهر الجاري تأتي معا، نحن وفتح، وتطرح علينا مصر ورقة بلورتهـا،               
لمناقشة هذه الورقة التـي     ) فتح(نحن قلنا نقعد معكم     .. اتفقنا عليها نجتمع مع الفصائل كلها ونوقع عليها       

  ".بلورتها مصر والتفاهم حولها
ضرورة التوصل إلى رؤية مشتركة وإرادة سياسية موحدة، ويسعدنا أن تكـون فـتح شـريكتنا،                "وأكد  

  ". ستدافع عن المشروع الوطني الموحدفالوضع الفلسطيني يقتضي هذه الشراكة التي
ال غبار على ذلك، لكن عند الخوض في التفاصيل سـتبدأ اإلشـكاالت،             : "وهنا علق السفير عمرو قائال    

ال نـستطيع أن    : "وتـابع ". ونحن نريد حكومة يوافق عليها العالم، واألساس في االتفاق هو رفع الحصار           
، فـرد أبـو     " وال نستطيع أن نغير الشروط في المنظمة       نقبل بوضع شروط إصالح المنظمة قبل دخولها،      
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حماس ترى أن البناء التنظيمي والهيكلي للمنظمة يجب إصالحه، وال يصلح كأساس سياسـي              : "مرزوق
، مـشددا  "لهذه الحكومة، وال يمكننا أن نعلن التزاما واضحا بالمنظمة في حالها هذه من دون قيد أو شرط          

  .الً إلتاحة الفرص لتشكيل الحكومة ثم رفع الحصار عنهاعلى ضرورة رفع االشتراطات أو
  10/10/2008الحياة 

 
  أكتوبر/  تشرين األول25 ينفي علم حركته باجتماع مزمع مع حماس في األحمد .13

 نفى رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام األحمد، علـم حركتـه   : والوكاالت" البيان"غزة، القاهرة ـ  
 من الشهر الجاري، كما أعلنت مصادر من حمـاس          25اس في القاهرة في     باجتماع مزمع مع حركة حم    

وقال األحمد وهو عضو أيضا في وفد فتح للحوار مع حماس، فـي تـصريح إلذاعـة                 . في وقت سابق  
  ". ال يوجد أي تبليغ رسمي من مصر لنا في فتح حول هذا الموضوع"انه حتى اآلن " صوت فلسطين"

نت فتح ستشارك في االجتماع الثنائي في حال دعتها القاهرة، مؤكـدا أن             وتجنب األحمد إيضاح ما إذا كا     
الخطة المصرية التي وافقت عليها حركة      "وقال إن   ". أي اجتماعات يجب أن يشارك فيها الكل الفلسطيني       "

فتح، والتي تعالج جوانب االنقسام الفلسطيني وسبل وضع حلول له مطلوب إعالن الموافقة عليها بـشكل                
، وتقوم على تشكيل حكومة توافقيـة  "قبل أن نجتمع ونوقع على بدء الحوار        قبل جميع الفصائل   مسبق من 

انتقالية متفق عليها، تعيد بناء األجهزة األمنية وتعد لالنتخابات وتعيد توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية              
ة أن تعمل الحكومـة     وشدد األحمد على أهمي   . في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إنهاء الحصار        

التي سيجري االتفاق على تشكيلها على إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على قطـاع                  
  . غزة

تنتظر من القيادة المصرية أن تبلغها بموقف حركـة حمـاس النهـائي مـن الخطـة                 "وتابع أن حركته    
يؤكـد أنهـا تحـاول المماطلـة        ما رشح من تصريحات من قادة حماس        "واستدرك قائال إن    ". المصرية

والتسويف وكسب الوقت، لتأجيل األمور والدخول في تفاصيل التفاصيل على الطريقة اإلسـرائيلية فـي               
  ". المفاوضات

 10/10/2008البيان اإلماراتية 
  

  من ينكر وجود حماس على الساحة الفلسطينية فانه يعيش في عالم آخر :الرجوب جبريل .14
ريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح رئيس اتحـاد كـرة القـدم فـي                 اللواء جب  قال: رام اهللا 

أن "  اتصاالت مع حركة حماس   إجرائهله ردا على ما نشر على وسائل اإلعالم حول          :" تصريح صحفي   
حماس هي من بادرت باالتصال بي شخصيا لطرح حل توافقي خاص بإعادة هيكلة األجهزة األمنية فـي                 

هة نظر معلنة في هذا األمر وان اجتماعاتي مع جماعة اإلخوان المسلمين جاءت             قطاع غزة وأنا لدي وج    
  .بمحض الصدفة ولم يكن لها أي ترتيب حسب ما جاء في وسائل اإلعالم

وأكد الرجوب أن من ينكر وجود حماس على الساحة الفلسطينية فانه يعيش في عالم آخـر الن حمـاس                   
هـزة  جبعض قادة فتح الذين كانوا يتولون المسئولية علـى األ         اليوم تسيطر على قطاع غزة نتيجة تخاذل        

  .األمنية وكان من الواجب محاكمتهم ومراجعتهم ألنهم سبب رئيسي في سقوط القطاع
ونوه الرجوب أن عالقات جيدة تربطه مع قادة حماس في الداخل والخارج وان اجتماعاته مـع أي مـن                   

  .لحة الشعب الفلسطينيقادة حماس أو غيرهم يأتي لمصلحة القضية ومص
  10/10/2008وكالة سما 
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  "المشبوهة"  القسام تصف تصريحات اللواء دياب العلي بـكتائب .15
اللواء دياب العلي قائد األمن الوطني الفلسطيني في الضفة         " كتائب القسام "هاجمت   : أشرف الهور  -غزة  

ات العسكرية التـي تـشنها التنظيمـات        الهجم" القدس العربي "الغربية، على خلفية انتقاده في مقابلة مع        
في بيان أن تصريحات العلي حول المقاومة وحركة حمـاس          " القسام"واعتبرت   ."إسرائيل"المسلحة ضد   

  ".وصمة عار على جبين سلطة عباس المتهالكة"
لألسف فإن سلطة المقاطعة تضعه على رأس األمـن         "، وقالت   "المشبوهة"ووصفت تصريحات العلي بـ     

و ال يؤمن بأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة االحتالل، بل ويعتذر للصهاينة عن عمليات               الوطني وه 
أبطال المقاومة، ويتنكر لدماء عشرات اآلالف من الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين قدموا أرواحهم من              

إن أكبر كارثة   "ول  وردت كتائب القسام في سياق بيانها على اللواء العلي بالق         ". أجل فلسطين عبر التاريخ   
أفراداً في هذا الشعب فضالً عن أن يكونوا        ) دياب العلي (حلت بالشعب الفلسطيني أن يكون أمثال المدعو        

  ".قادة ألجهزته األمنية
ان تصريحات العلي التي يتهجم فيها علـى الكفـاح          "ومن جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس         

فلسطيني، بينما يؤيد التنسيق االمني مع المحتل الصهيوني، ويـتلفظ          المسلح والمقاومة وقيادات الشعب ال    
بألفاظ نابية بحق قيادات شعبنا، تؤكد ان هذا الشخص ال يمكن بالمطلق ان يكون امينـا علـى مـصالح                    

واعتبر المتحدث باسم حماس ان تصريحات العلي ووصـفه          ".الشعب او يعمل لحماية الشعب الفلسطيني     
سخيفة وتعتبر خيانة لدماء القادة العظام الذين ضحوا بدمائهم         " ينتج القتلة والمجرمين،     للكفاح المسلح بأنه  

  ".من اجل الشعب الفلسطيني وقضيته المقدسة
ان بقاء هؤالء المتنفذين في االجهزة االمنية، يشكل خطرا كبيرا علـى حقـوق المـواطن                " برهوم   وأكد

هزة االمنية على اسس مهنية وقانونية ووطنية لحماية        الفلسطيني، مشددا على ضرورة اعادة هيكلية االج      
 ".أمن وحقوق الشعب الفلسطيني

  10/10/2008القدس العربي 
  

  ال تبشِّر بالخير"إسرائيل"سيناريوهات :  تحذر من استئناف االغتياالتالجهاد .16
 ، مـن حـرب    "الجريـدة "تخوفت حركة الجهاد أمس، في حديث ألحد قادتها مع          :  سمية درويش  -غزة  

، " المقبلـة ال تبـشر بـالخير       اإلسرائيليسيناريوهات االحتالل   "إسرائيلية مقبلة على غزة، الفتة إلى أن        
ومعلنة في الوقت ذاته، جاهزيتها لمواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل، خصوصا بعد استفادة مقاتليها من               

، استغرابه من المنـاورات     "الجهاد"ولم يبد القيادي في      . الجيد واإلعداد األسلحةفترة التهدئة، في تطوير     
اإلسرائيلية المتواصلة على تخوم غزة، مشيراً إلى نوايا االحتالل ومحاولة اعداد قواته لمرحلة جديدة من               

وحذر من استئناف اسرائيل مسلسل االغتياالت، خصوصا مع بدء مرحلة التصالح           . الحرب على القطاع  
 .  النزاع الفلسطينيأقطاببين 

  10/10/2008ويتية الجريدة الك
  

   مشاركتها بالحكومةوتعلن عدم تؤكد أن الحوار هو المخرج الوحيد من األزمة لجهادا .17
قال القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب، اليوم الخميس، إن حركته تنظر بكل جدية إلنجاح الحوار، 

حوار الوطني الشامل بحيث معتبرا أن المخرج الوحيد من هذه األزمة واالنقسام الفاضح لن يتم إال عبر ال
وأوضح في تصريحات إذاعية أن أنظار شعبنا الفلسطيني في  .يكون كل طرف مسؤول في إنجاح الحوار

كل بقاع األرض ليس في الضفة وغزة فقط ترنو إلى أن يكون الحوار مخرجا من األزمة المستفحلة 
وحول مشاركة الجهاد في أي حكومة  .والتي باتت تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

. موقفنا في الجهاد اإلسالمي واضح من المشاركة في السلطة ولسنا بصدد المشاركة فيها"قال حبيب 
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ونحن معنيون بأن يكون هناك توافق فلسطيني من أجل الخروج من هذا االنقسام ومن األزمة الفلسطينية 
 ".سطينيالتي باتت تهدد القضية الفلسطينية والشعب الفل

  9/10/2008 48عرب
  

   من أنصار الحركة في الضفة17األجهزة األمنية اعتقلت : حماس .18
قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس، اعتقلت             : رام اهللا 

لخمـيس  وأضافت الحركة في بيان أصـدرته يـوم ا        .  من أنصار الحركة في الضفة الغربية المحتلة       17
، أن األجهزة األمنية في محافظة نابلس اعتقلت كل من أحمد ضميري وإبراهيم شـواهنة وفـؤاد                 9/10

قواريق وأسعد شديد وعمر سباعنة، كما اعتقلت عالء العصا ويونس العصا وأحمد الصغير من محافظة               
ـ          . بيت لحم  ي محافظـة   وفي محافظة طولكرم اعتقلت األجهزة األمنية المهندس منصور الحضيري، وف

  .قلقيلية اعتقلت مالك داوود وزكي داوود
وذكرت الحركة أن األجهزة األمنية في رام اهللا اعتقلت الصحفي فريد حماد، كما اعتقلت عبد اهللا زايـد                  

  .الحاليقة من بلدة الشيوخ والشقيقين عباس ومنذر أبو قويدر ووجدي طه وحمزة جويلس من الخليل
 9/10/2008قدس برس

  
  بة على فتح تفصل عدد من طالب حماس في غزةجامعة محسو .19

أقدمت جامعة األزهر في غزة المحسوبة على حركة فتح بفصل عدد من نشطاء الكتلة اإلسـالمية                : غزة
. الذراع الطالبي لحركة حماس وذلك لممارستهم نشاطهم الطالبي في الجامعة أسوة ببقية الكتل الطـالب              

سالمية أشرف الغفري في تصريح له أنه تم االتفاق مع الجامعة           وأوضح الناطق اإلعالمي باسم الكتلة اإل     
بعدم ممارسة أي أنشطة طالبية داخل الحرم الجامعي إال أن منظمة الشبيبة الفتحاوية التابعة لحركة فـتح        
واصلت نشاطها بكل أريحية ولم تلتزم بالقرار، وعندما سلك أبناء الكتلة اإلسـالمية هـذا الطريـق تـم       

ر إلى أن إدارة الجامعة تسترت على كشف فضائح مجلس الطالب التابع لفتح بعـد ضـبط                 وأشا. فصلهم
مواد إعالمية إباحية على أحد أجهزة الحاسوب في المجلس، وإعطائها إلدارة الجامعة، ومطالبتهم بفـتح               

  .تحقيق في هذا الموضوع
 9/10/2008قدس برس

  
   حول التفجيرات  لمخيم البداوياماتتوجيه االته تستغرب شمال لبنان الفلسطينية الفصائل .20

أي أعمال  "دانت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال، في بيان أصدرته أمس             : بيروت
إرهابية تحاول تعكير أمن لبنان الشقيق واستقراره وسـيادته ووحدتـه وآخرهـا تفجيـرات طـرابلس                 

مع الجهات المعنية بما يحفظ أمن مخيم البـداوي وسـالمة           االستعداد الكامل للتنسيق    "، مبدية   "اإلرهابية
  ".أبنائه، في سياق أمن الجوار اللبناني
 ". تشويه صورة مخيم البـداوي     إلىتسريبات ومعلومات أدت وتؤدي     "وردت الفصائل في بيان لها على       

 من أبناء شـعبنا   سقوط الكثير  إلى استهدفت طرابلس وأدت     تيان العمليات اإلرهابية ال   : "وقالت في بيانها  
اللبناني الشقيق بين عــسكريين ومدنيين، رافقتها محاوالت من بعض الجهات المغرضة لتشير بأصابع             

  ".االتهام الى مخيم البداوي
أن أمن المخيمات هو جزء ال يتجزأ من أمن لبنان الشقيق، وهو ما تؤكده الخطوات التي قامـت                  "وأكدت  

مشتركة، والجولة التي قامت بها قيادة الفصائل الفلسطينية على المرجعيات          بها اللجنة األمنية الفلسطينية ال    
  ".األمنية اللبنانية في الشمال
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 مخيم البـداوي وأبنائـه وتـشويه        إلىمحاوالت البعض توجيه االتهامات السياسية      "واستغربت الفصائل   
 فلسطين نقيضاً لمحاوالت    لىإصورته الحقيقية باعتبارها بيئة وطنية وإجتماعية مناضلة من أجل العودة           

وصمه باإلرهاب، وإيواء اإلرهابيين وتحميله مسؤولية أي أحداث أمنية تحصل في الجوار، كما حـصل               
أثناء اتهام بعض أبناء المخيم بالوقوف وراء حادثة االعتداء على أحد الضباط، حيث تبين ان ال عالقـة                  

  ".ألي من أبناء المخيم بهذا العمل المدان
ببيان قيادة الجيش اللبناني، الذي وضع حداً لكل اإلشـاعات والتـسريبات اإلعالميـة              "فصائل  ورحبت ال 

، "المغِرضة، ومحاوالت الزج بالمخيم في التجاذبات اللبنانية، ووضعه في مواجهة مع اإلخوة اللبنـانيين             
 لكـل مـشاريع    دياره وممتلكاتـه نقيـضاً  إلىتمسك الشعب الفلسطيني بحقه المقدس، في العودة "مجدداً  

  ".التوطين والتهجير والترحيل المرفوضة بإجماع الشعب الفلسطيني
  10/10/2008الحياة 

  
  %85 بنسبة  الغربيةزيادة مساحة المستوطنات المقامة في الضفة: دراسة .21

في دراسة تحليلية اعدها، مؤخرا، ان اسرائيل " اريج"كشف معهد االبحاث التطبيقية  :حسن عبد الجواد 
 الى زيادة مساحة ورقعة المستوطنات المقامة 2007و1996ل الفترة الواقعة بين العامين عمدت خال

 % .85بالضفة بما نسبته 
وقالت الدراسة ان المستوطنات االسرائيلية تعتبر ركناً أساسياً من أركان سياسة التهويد التي تنتهجها 

وقطاع ) بما فيها القدس الشرقية(فة الغربية اسرائيل في االراضي الفلسطينية المحتلة، فعقب احتاللها للض
، باشرت إسرائيل بفرض سياسة االمر الواقع عبر بناء المستوطنات غير الشرعية 1967غزة في العام 

في محافظات الضفة الغربية، وفي محافظة القدس بشكل خاص، وذلك ضمن رؤية استهدفت تعزيز 
 .لمحتلةالسيطرة االسرائيلية على االراضي الفلسطينية ا

 تمكنت اسرائيل من زيادة مساحة ورقعة 2000و1996وبينت الدراسة انه في الفترة الممتدة بين العامين 
، وكان التوسع االكبر والملحوظ في % 42المستوطنات في محافظات الضفة الغربية بنسبة قدرها 

 دونمات في العام 7007محافظة بيت لحم، حيث شكلت المستوطنات االسرائيلية في المحافظة ما مساحته 
 7274، أي بزيادة قدرها 2001دونما في العام 14281، بينما اتسعت رقعة هذه المساحة لتصبح 1996

، تالها محافظات نابلس والخليل وطوباس والقدس من حيث نسبة % 104دونما وبنسبة مئوية قدرها 
 .على التوالي% 52، و% 63، %67،% 74الزيادة، حيث شهدت توسعا استيطانيا بنسبة 

مثل % (100واكدت الدراسة أن عددا كبيرا من المستوطنات في الضفة تضاعفت مساحتها بنسبة 
) مثل مستوطنة مسكيوت في طوباس(، وضعف مساحتها )مستوطنة بيتار عيليت في محافظة بيت لحم

تي منع وكانت هذه الزيادة على حساب االراضي الفلسطنية المجاورة والمحيطة بالمستوطنات وال
 .أصحابها من الوصول اليها عقب انشاء هذه المستوطنات

 9/10/2008األيام الفلسطينية 
  

   مواطنين عربوإصابة اإلنسان اإلسرائيلية تطالب بمحاسبة المتورطين بمقتل حقوق .22
أصدرت جمعية حقوق اإلنسان اإلسرائيلية االربعاء بياناً طالبـت فيـه           : من زهير اندراوس   -الناصرة  
 العبرية بالعمل على تطبيق توصيات لجنة أور حاال، يشار إلى أن لجنـة أور حققـت فـي قيـام                     الدولة

  .2000 مدنياً من فلسطينيي الداخل في هبة القدس واألقصى عام 13الشرطة اإلسرائيلية بقتل 
 -، قامت شرطة إسرائيل، وهي المسؤولة عن حمايـة الجمهـور          2000عام  ) أكتوبر(في تشرين االول    

مـن مـواطني   ) عدا واحـدا ( شخصا، جميعهم من العرب، وجميعهم 13دام الرصاص الحي لقتل  باستخ
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على خلفية هذه األحداث، عـينت لجنة تحقيق رسمية برئاسة القاضي ثيودور أور للتحقيق فـي               . الدولة
ةً وعمقــا   وأصدرت اللجنة أكثر التقارير الرسمية شـمولي      . األحداث وخلفيتها، وفي سلوك قوات األمن     

ـّخذ الدولة سلسلة من اإلجراءات               ـَت وأهمـية حول حالة مواطني إسرائيل العرب، وحددت وجوب أن ت
وأكد التقرير أن على الدولة أن تـضع نـصب   . والخطوات بغية سد الفجوات داخل المجتمع في إسرائيل 

 في هذا السياق يتعين على الدولة،       .عينيها كهدٍف أساسي تحقيق المساواة الحقيقية لمواطني الدولة العرب        
أن تبادر لوضع خطط لجسر الفجوة، وباألخص في مجاالت الميزانيات، والتربية، واإلسكان، والتخطيط،             

  .ونوهت اللجنة بشكل خاص لمعاناة المجتمع البدوي في النقب. والتطوير الصناعي والخدمات
  10/10/2008القدس العربي 

  
  اطالق صاروخ من قطاع غزة اسرائيلية تتحدث عن مصادر .23

قال موقع الكتروني اسرائيلي على شبكة االنترنت تابع لشرطة االحتالل ان مسلحين فلسطينيين : رام اهللا
باتجاه االراضي االسرائيلية وسقط في معبر كيسوفيم خالل عيد " قسام"اطلقوا من قطاع غزة صاروخ 

   .يوم الغفران اليهودي لكنه لم يؤد الى وقوع اصابات
 10/10/2008الحياة الجديدة 

  
  ضابط إسرائيلي يدلي بشهادة عن مجزرة كفر قاسم .24

ـ   :  حسن مواسي  -كفر قاسم    " هـآرتس " لمجزرة كفر قاسم، نـشرت صـحيفة         52مع اقتراب الذكرى ال
كـان  (تفاصيل جديدة ومثيرة حول المجزرة، وذلك من خالل مقابلة موسعة مع الضابط نمرود المبرت               

كشف عن تلقي الجنود أوامر بتنفيذ عمليات قتل في جميع القرى العربيـة فـي منطقـة                 ، و )مالزما أول 
الحدود مع الضفة الغربية التـي كانـت تابعـة    (المثلث، المحاذي للحدود االسرائيلية ـ األردنية آنذاك  

  ).للمملكة األردنية
  .ةما شاهده في قرية كفر قاسم بعد وقوع المجزرة مباشر" هآرتس"وسرد المبرت لـ

القوات اإلسرائيلية أعلنت عن حظر التجـوال قبـل سـريان           "أن  " هآرتس"وجاء في إفادته التي نشرتها      
مفعوله بدقائق قليلة ومن دون علم المواطنين الذين كانوا في أعمالهم خارج قراهم، وإنه سبب عدم تنفيذه                 

ق النار على كل مـن يخـرق     األمر بإطالق النار على سكان كفر برا هو أنه رغم أني تلقيت أمرا بإطال             
   .حظر التجوال

  10/10/2008المستقبل 
  

  الهدف األول للهجمات الجوية يجب أن يكون البنية التحتية للدولة اللبنانية: الجنرال آيالند .25
الجنرال غيورا آيالند، الرئيس السابق لشعبة التخطيط والعمليات في          قال :من زهير اندراوس   -الناصرة  

ن الهدف األول للهجمات الجوية حال اندالع مواجهات مع حزب اهللا يجب أن يكون البنية               القيادة العامة، إ  
ال يمكنهم في بيروت الذهاب إلى البحر بينما في حيفا المواطنون يجلسون            : ويتابع. التحتية للدولة اللبنانية  

  .في المالجئ
ث كبير في معهد األمن القومي      رأى ضابط االستخبارات العسكرية المتقاعد غابي سيبوني، وهو باح        كما  

في جامعة تل أبيب في مقال نشره على موقع االنترنت التابع للمعهد أن السياسة اإلسرائيلية التي انتهجت                 
خالل حرب لبنان الثانية زادت من قوة الردع اإلسرائيلية، مشيراً إلى أنّـه منـذ أن وضـعت الحـرب                    

ام بأي عملية عسكرية ضد الدولة العبرية، وزاد أن وجهة       أوزارها لم تجرؤ سورية أو حزب اهللا على القي        
النظر األمنية الجديدة في إسرائيل والقائلة إنّه يجب ضرب حزب اهللا بكل القوة دون األخذ بعين االعتبار                 
الرأي العام العالمي، باتت تُخيف قادة دمشق وقادة حزب اهللا في لبنان، ولفـت أيـضاً إلـى أن الرؤيـة      



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1222:         العدد         10/10/2008 الجمعة: التاريخ

سرائيلية الجديدة تنسحب على التهديد القادم من الجنوب، والقصد من قطاع غزة والفـصائل              العسكرية اإل 
  .الفلسطينية، وتحديداً حركة حماس

  10/10/2008القدس العربي 
  

           "إسرائيل"األوروبية ويطالب بخفض العالقات مع " الخارجية" موسع يلتقي فلسطينيوفد  .26
مركز العودة "، و"الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة" من دعا وفد رفيع المستوى :بروكسيل
، مفوضية االتحاد األوروبي للعالقات الخارجية إلى خفض مستوى عالقاتها مع الجانب "الفلسطيني

، وذلك في ظل استمرار االحتالل ه معاالقتصاديةاإلسرائيلي بدالً من رفعها، وتجميد اتفاقية الشراكة 
مواصلة فرض الحصار الظالم على مليون ونصف المليون "إلنسان الفلسطيني، ووانتهاكاته لحقوق ا

  ".إنسان في قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي
  9/10/2008 قدس برس

  
 بحجة يوم الغفران اليهوديقوات االحتالل تغلق الحرم اإلبراهيمي  .27

 الخليل، وذلك أهالياطنين من  في وجه المواإلبراهيمي، الحرم أمسأغلقت قوات االحتالل، : الخليل
اليهودي، فيما ذكرت مصادر " يوم الغفران" طقوسهم الدينية لمناسبة أداءبذريعة تمكين المستوطنين من 

التفتيش عن مواد "م بذريعة هن عدداً من منازل المواطنين بالمدينة وبلدتي السموع ويطا تعرضت للدأ
  ".ممنوعة

  10/10/2008األيام الفلسطينية 
  

 ت الفلسطينيين يحتشدون في األقصى لحمايته من المستوطنين المتطرفينمئا .28
 في واالمئات من المصلين المسلمين اعتصم، أن تل أبيب من 10/10/2008 الشرق األوسط نشرت

 في القدس ومؤسسة الدفاع عن اإلسالميةتجاوباً مع نداء دائرة األوقاف  باحة الحرم القدسي الشريف
، من اجل صد المستوطنين المتطرفين الذين دخلوا الباحة بحماية وأمسالماضية األقصى، الليلة قبل 

الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي، مدير دائرة  وفي هذا السياق، أكد .الشرطة وأقاموا فيها الصلوات
 الذي هو اقتحاما للمسجد ، معتبراً إياهاممارسات هؤالء المتطرفينلقاطع الرفض الاألوقاف في القدس، 

  .إسالميحق 
 الشيخ محمد حسين ، أنالقدس مراسلها من إبراهيم كامل عن 10/10/2008 الرأي األردنية وأضافت

متطرفة من اقتحام اليهودية الجماعة الاستنكر ما أقدمت عليه  المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
قتحامات شبه اليومية التي تنفذها واعتبر أن هذا االقتحام جزء ال يتجزأ من اال. لباحات المسجد األقصى

 سلطات االحتالل حمالً م.هذه الجماعات، بهدف إحكام السيطرة على المسجد األقصى وبناء الهيكل فيه
 مسجدمناشداً كل من يستطيع الوصول إلى الوالعواقب التي تترتب على استباحة حرمات األقصى، 
كما أدان قيام سلطات االحتالل . على المحتلينضرورة الرباط فيه وإعماره بالصالة لتفويت الفرصة 

بإغالق المسجد اإلبراهيمي في الخليل بحجج واهية وذرائع، مبيناً أن هذه التصرفات تتنافى مع الشرائع 
  .السماوية والقوانين واألعراف الدولية التي تضمن الوصول والحفاظ على أماكن العبادة

 تنظر بخطورة إنهارابطة علماء فلسطين قالت ، أن قدسال من 10/10/2008 الحياة الجديدة وأوردت
بالغة لتصاعد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية لحرمة المقدسات اإلسالمية السيما المسجد األقصى، مؤكدة 
أن استمرار هذه االنتهاكات الخطيرة من شأنه تفجير األوضاع في األراضي المحتلة وإثارة مشاعر 

ي السيما أن االنتهاكات بلغت حداً ال يمكن السكوت عليه وتجاوزت كل الغضب لدى العالم اإلسالم
  .الخطوط الحمراء
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 األقصىعكرمة صبري يدين افتتاح كنيس بجوار المسجد الشيخ  .29

 خالل األقصىاستنكر الشيخ عكرمة صبري افتتاح كنيس يهودي كبير قرب المسجد :  القدس المحتلة
 وحفريات يصل بعضها داخل حدود الحرم أنفاقنيس يرتبط بشبكة هذا الك مشيراً إلى أن .الشهر المقبل

  .اإلسالمي على حساب ارض الوقف أخرى أبوابالقدسي وسيقام له 
  10/10/2008الحياة الجديدة 

 
  شاب فلسطيني على  متزمتين في عكا بعد اعتداء يهودمواجهات .30

 مدينة عكا بعد مواجهات ىإل أمسالهدوء عاد  من تل أبيب، أن 10/10/2008 الشرق األوسط نشرت
المواجهات وكانت .  جريحاً بين العرب15بين شبان عرب ويهود استمرت حتى ساعات الفجر، أوقعت 

انفجرت عقب اعتداء يهود على شاب عربي دخل بسيارته الليلة قبل الماضية الى الجزء الشرقي من 
  .عرب مما أثار حالة من الفوضىهب لنجدته مجموعة من الشباب ال حيث ." الغفرانعيد"المدينة في 

 الشيخ عباس ، أنالناصرة مراسلها من  زهير اندراوس نقال عن10/10/2008القدس العربي وذكرت 
 منزل الذي اتصل بهال القلة القليلة التي حوصرت، وذلك عندما هب إلى أفرادإنّه كان أحد قال زكور 
 مضيفاً أنه .منزلال داخل م ومحاصرتهمجم سيارتهه بقيام عدد كبير من الشبان اليهود برو وأعلمأصحابه

 من هم وإخراجهمعلى اتصال دائم مع شرطة عكا التي عجزت عن إحضار المزيد من القوات لحمايتكان 
داخل البيت المحاصر، وذلك بسبب تجمهر المئات من المواطنين العرب خارج الحي بعد سماع نداءات 

جد، حيث انشغلت القوات الكبيرة للشرطة بتفريق المتظاهرين االستغاثة عبر مكبرات الصوت في المسا
 المسؤولية كاملة  أنه يحملزكور وكشف . عالقون داخل المنزل بين الحياة والموتهمالعرب ونسيت أن

لوزير األمن الداخلي آفي ديختر، حيث يؤكد أنه توجه إليه قبل يومين فقط من عيد الغفران برسالة 
من و .من تجاوزاتعيد هذا الجموعات عنصرية من الشبان اليهود كل عام في تحذيرية مما تقوم به م
 منهم، 3 مشتبها، تم اعتقال 23ن هناك قائمة بـ أمدينة الأحد ضباط الشرطة في جهة أخرى ذكر أحد 

  .معتقلين عربثالثة رفض إطالق سراح  في حين .وهناك نية العتقال عشرين آخرين
، إلى أن صحافياً من  القدس المحتلةمن 10/10/2008ليج اإلماراتية الخ مراسل وديع عواودةوأشار 

 وإصابة بعض ، محالً تجاريا30ً سيارة و130أوضح أن االشتباكات أسفرت عن تدمير أبناء مدينة عكا 
  .المتظاهرين ورجال الشرطة

 رأوا فيقد  اليهود المتدينين ، إلى أن الناصرة من10/10/2008 الحياة  مراسل أسعد تلحميولفت
مع اإلشارة في هذا السياق، .   لهمإهانة لدى اليهود، "يوم الغفران"في دخول الشاب بسيارته إلى الحي 

  .مدينةال من مجموع خمسين ألف في  عكا ثلث عدد سكانإلى أن العرب يشكلون
  

   بسبب هبة األقصى دولياً"إسرائيل" يواصلون مسعاهم لمقاضاة 48 فلسطينيو .31
دعت جمعية حقوق المواطن في تقرير جديد صدر بمناسبة الذكرى السنوية لهبة  :فاحي - وديع عواودة

 48 إلى معاقبة المجرمين المسؤولين عن قتل وجرح العشرات من فلسطينيي "إسرائيل" ،القدس واألقصى
 إلى جنوب أفريقيا المتالك 48من فلسطينيي ، في حين وصل وفد 2000في هبة القدس واألقصى عام 

  .لنضال ضد العنصرية واستعدادا لمقاضاة تل أبيب دولياوسائل ا
  9/10/2008الجزيرة نت 
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  األقصى مصاب منذ انتفاضة ألف 25 شهيدا و5484: تقرير .32
ن قوات االحتالل قتلت ألمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير ل ذكر: إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

 فلسطينيا 4845 الماضي، في الضفة الغربية وقطاع غزة  الشهر29منذ بداية انتفاضة األقصى حتى 
مستثنية من هذا الرقم الوفيات على الحواجز العسكرية وضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة 

  شكلت نسبة الذين سقطوا على أيدي قوات االحتالل في قطاع غزةأن  مبيناً."إسرائيل"والعمليات داخل 
 طفال في الضفة الغربية وقطاع 850أن قوات االحتالل قتلت لتقرير  وبين ا.من مجموع الشهداء% 55

 25000ن مجموع المصابين بلغ أكثر من أ في حين ذكر. من مجموع الشهداء% 23 واغزة، حيث شكل
  . منزال2958هدم قام خالل نفس الفترة ب ، كما أن االحتالل من قطاع غزة12261مواطن، منهم 

  10/10/2008الرأي األردنية 
  

   يعتصمن أمام الصليب األحمر بغزة للمطالبة باإلفراج عن معتقلي فتحنساء .33
أمام مقر اللجنة الدولية " فتح"شاركت العشرات من النساء في اعتصام نظمته دائرة النساء بحركة : غزة

 حيث .للصليب األحمر بمدينة غزة، للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون قطاع غزة
اللجوء إلى الحوار للوصول إلى الحلول "شعارات تنادي بضرورة إنهاء ملف االعتقال السياسي، و نرفع

  ".بعيداً عن العنف واالعتقال
  9/10/2008 قدس برس

  
   الفصل العنصري االحتالل تمنع المزارعين من قطف زيتونهم خلف جدارسلطات .34

بارين أن سلطات االحتالل سحبت محمد ج) غربي جنين( أفاد رئيس مجلس قروي الطيبة :رام اهللا
 مزارعا، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري المقام 15تصاريح 

وأعرب جبارين عن قلقة من استمرار منع المزارعين من  .على أراضي القرية، لقطف ثمار الزيتون
 250 بالزيتون خلف الجدار تبلغ الوصول إلى أراضيهم، مشيرا إلى أن مساحة األراضي المزروعة

 وفي .دونما، وتحتاج إلى فترة طويلة حتى يستطيع المزارعون االنتهاء من قطف ثمار الزيتون فيها
منعت قوات  االحتالل أمس، مزارعي قرى رمانة وعانين والسيلة الحارثية بمحافظة جنين، السياق ذاته 

  .هم الواقعة خلف الجدار، لقطف ثمار الزيتونمن الوصول إلى أراضيأيضاً شمال الضفة الغربية، 
  10/10/2008الغد األردنية 

  
   ودولية إلسناد المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتونمحليةحملة  .35

أعلنت اللجان الشعبية لمقاومة الجدار في عدد من مناطق الضفة الغربية عن  : منتصر حمدان-رام اهللا 
ية والدولية إلسناد ودعم المزارعين في قطف الزيتون في المناطق انطالق الحملة الشعبية والوطن

  .واألراضي الواقعة بالقرب من المستوطنات واألراضي المهددة بالمصادرة
  10/10/2008الخليج اإلماراتية 

 
   عاما14ً مليار دوالر في 12بلغت المساعدات الدولية للسلطة : تقرير لبكدار .36

 أن )بكدار( تقرير أصدره المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار  ذكر: أمين أبو وردة-نابلس 
 12.505.933.358 وحتى العام الحالي، للسلطة الفلسطينية بلغت 1994المساعدات الدولية منذ عام 

بناء على دراسة أجراها لمصادر الدعم الخارجي خالل هذه الفترة وتناولت بعديها الكمي وذلك . دوالراً
  وخلصت الدراسة إلى وجود تحول في وجهة المساعدات الدولية، .عيوالنو
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إلى أن تحولت إلى مساعدات إغاثة بعد هذا التاريخ، وحتى ، 2000 تميزت بطبيعتها التنموية قبل عام 
  .أصبحت في معظمها للرواتب

  10/10/2008الخليج اإلماراتية 
  

   بسبب التقليص اإلسرائيليصفرغزة  في قطاع  الوقودمخازن محطاترصيد  :الخزندار .37
أكد نائب رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة محمود الخزندار أن  : رائد الفي-غزة 

مخازن المحطات في القطاع فارغة ورصيدها صفر بسبب التقليص اإلسرائيلي المتواصل منذ ستة 
از زودت السكان بحاجتهم وبالتالي  محطات الوقود والغأن مشيراً إلى . شهور للغاز المورد إلى القطاع

  .لم يتبق في المخازن أي كمية للمخزون الشتوي
  10/10/2008الخليج اإلماراتية 

  
   شهيداً وتحذير من نفاد األدوية251 من المرضى إلى  غزةارتفاع عدد ضحايا حصار .38

ي األدوية حذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة من النقص الحاد ف: أ.ب.د -  رائد الفي-غزة 
 .والمستلزمات الطبية وما قد ينجم عنه من خطر حقيقي يهدد حياة العشرات من المرضى في قطاع غزة

 صنفا من األدوية نفدت 94 إن هناك ،عن منير البرش مدير عام إدارة الصيدلة في الوزارة قوله ونقل
 بمرضى السرطان من مخازن الوزارة وأصبح رصيدها صفرا إضافة إلى نفاد أدوية عاجلة خاصة

  السلطةاً في هذا السياق،تهمم.  صنفا من المستلزمات الطبية120واألورام والكلى عالوة على نفاد 
 إلى ذلك ".من خالل تعمدها عدم إيصال األدوية" باالشتراك في حصار المرضى في القطاع الفلسطينية

 مغادرة القطاع لتلقي العالج، أعلنت مصادر طبية، عن وفاة مريض جراء منعه من جانب االحتالل من
  .شهيداً 251عدد ضحايا الحصار من المرضى إلى بذلك ليرتفع 

  10/10/2008الخليج اإلماراتية 
  

  نوادر المخطوطات الفلسطينيةبشراءالبعثات األثرية والتنصيرية  عن قيام الكشف .39
 أن مكتبات فلسطينية، عامة كشفت نهلة قورة مدير الدائرة الثقافية برام اهللا : أحمد علي- اإلسكندرية

 آالف كتاب، والمكتبة الخالدية في 10وخاصة، أشهرها خزانة المسجد األقصى، التي تحتوي على نحو 
 آالف كتاب؛ ثلثاها مخطوط، والثلث من نوادر المطبوعات القديمة في العلوم 10القدس وتحتوي على 

تبيع المخطوطات .. ية والعربية واألجنبيةالعربية واإلسالمية، إلى جانب العديد من الكتب المسيح
 ، في مؤتمر انعقد بمكتبة اإلسكندرية من جهة أخرى،وأشارت .الفلسطينية للبعثات األثرية والتنصيرية

إلى قيام االحتالل بفرض رقابة مشددة على استيراد الكتب من الدول العربية، باإلضافة إلى مداهمة 
كتب التي تبحث في القضايا السياسية، خاصةً القضية الفلسطينية، المكتبات ومصادرة الكتب القيمة وال

  .وإحراق العديد من المكتبات وتدمير المؤسسات الثقافية
  9/10/2008إخوان أون الين 

  
   متعدد الحضاراتأول عشرة باحثين في العالم في مجال علم النفسأحد بروفسور : الناصرة .40

يمية قام بها مؤخرا طاقم من الباحثين حول األشخاص في دراسة أكاد:  زهير اندراوس-الناصرة 
 تبين أن بروفسور ،والمعاهد األكاديمية التي تقوم بأبحاث في موضوع علم النفس متعدد الحضارات

مروان دويري، وهو من مدينة الناصرة، من بين أول عشرة باحثين في العالم الذين قاموا بأبحاث 
  .وأثاروا هذا الموضوع الهام

  10/10/2008 العربي القدس
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   برصاص االحتاللبريطاني في غزة دراما وثائقية قوية عن مقتل ناشط .41

ناشطة التوماس هيرندال، الناشط المدافع عن فلسطين والمتضامن معها، مصير راشيل كوري لقي : لندن
صاصة  إصابته بر بعداإلسرائيلية، وذلك وماتت تحت جنازير الجرافة  أيضاً تعاطفت مع فلسطينالتي

حول ، وصدور مذكرات كتبتها والدته مقتله من أعوام أربعةبعد  و. في غزة2003جندي إسرائيلي العام 
 ه، تعرض القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني معالجة درامية وثائقية قوية لظروف قتله، وموتتهحيا

، وان هناك إصراردا وعن سبق  ابنها قتل عمأن إلثبات اإلسرائيلي القانونية مع الجيش تهوحملة عائل
  .تسلسال قياديا مرتبطا بالقناص

  10/10/2008القدس العربي 
  

   متجانس حول الملك يختبر أفق التحديث بعد تعثر السالمفريق: األردن .42
بعد استبدال باسم عوض اهللا، رئيس الديوان الملكي األردني اإلشكالي، بشخـصية            :  رنا الصباغ  -عمان  

ـ            إصالحية توافقية، خم   القـوى الوطنيـة    "دت نار المواجهة السياسية في األردن بين ما بات يـسمى بـ
والقوى التقليدية على أمل إعطاء دفعة لجهود التحديث التي يقودها الملك عبداهللا الثاني منـذ               " والليبرالية

  .1999توليه الحكم عام 
يد إن لم يستثمر زخـم أجـواء        لكن لعبة شد الحبل، التي مست الجبهة الداخلية الهشة، قد تستعر من جد            

االرتياح، أو تفشل الجهود الرسمية في احتواء تداعيات األزمة االقتصادية وتحـسين مـستوى معيـشة                
  .الناس، ومكافحة الفساد وتعزيز مفاهيم المواطنة واالنتماء ودولة القانون وتكافؤ الفرص

، صاحب الشخصية الـسياسية     ) سنة 51(يوم السبت الفائت أعلن الملك عبداهللا عن اختيار ناصر اللوزي           
غير الصدامية مديراً للديوان الملكي، ذلك بعد مرور أربعة أيام على قبول استقالة عوض اهللا، الشخصية                

 1999الديناميكية األقرب الى العاهل األردني منذ تسلّمه الدائرة االقتصادية في الديوان في منتصف عام               
 ثم وزيراً للمال ومديراً لمكتب الملك ورئيساً للـديوان مـع انـه              ليصعد نجمه السياسي وزيراً للتخطيط    

  .اضطر لالستقالة من وزارة المالية قبل أربع سنوات مع تصاعد الضغوط النيابية
، وهو المعبر األكبر عن نهج الليبراليـة،        ) سنة 43(يصر مسؤولون أردنيون على ان استقالة عوض اهللا         

.  اجتماعيين متضادين منذ سنوات    -ت نهجين سياسيين واقتصاديين     حسمت صراعاً بين مراكز قوى مثّل     
وأثّّر هذا التجاذب أحياناً كثيرة في صدقية برامج اإلصالح النابعة من توجهات رسم الملـك خطوطهـا                 

لكن ذلك ال يعني بأي حال تراجعاً عن نهج التحديث الذي توالت الحكومات المتعاقبـة               . الرئيسة قبل عقد  
  .ن مسارات واضحة رصفتها كتب تكليف ملكيةعلى تنفيذه ضم

صحيح أن النتائج عند التطبيق لم تكن دائماً بمستوى الطموحات، إذ تفاوت أداء الحكومات تبعاً لقـدرات                 
الـديوان الملكـي    : المسؤولين وإمكاناتهم، وطبيعة العالقات القائمة بين الشخصيات في مفاصل الدولـة          

واستمر .  العامة، في غياب توافق مجتمعي حول شكل األردن الجديد         ورئاسة الوزراء وإدارة المخابرات   
االختالف على وسائل التنفيذ، وأحياناً على حدة اإلجراءات وسرعتها لتعارضها مع العقد االجتمـاعي أو               

  .البنية التشريعية
سرعة عن  من جهة وقفت غالبية محافظة غير متجانسة سياسياً أو فكرياً لكنها تضم من يرفض االنفكاك ب               

الدولة وتفكيك مؤسساتها األمنية والسياسية، ومن يؤمن بإضعاف الوالية العامة للحكومـة مـن خـالل                
استحداث أطر عمل موازية غير دستورية لتجاوز البيروقراطية المتجذرة، وتضم هـذه الغالبيـة كبـار                

.  واجتماعيـة متقدمـة    الموظفين المدنيين والعسكريين ممن يشغلون مواقع سياسية وإعالمية واقتصادية        
وهؤالء محصنون بثقافة المؤسسة األردنية وثوابت الدولة والمجتمع التي قامت عليها المملكة، وأصبحوا             
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يشعرون بأن مستقبل بالدهم بات مهدداً وأن هناك من يحاول كسر اإلرادة الشعبية وتحضير األرضـية                
  .لحل القضية الفلسطينية على حساب األردن

قابلة وقفت أقلية متـنفذة لكنها متجـانسة برئاسة عوض اهللا، المـولود في القدس والذي              وفي الجهة الم  
حصل على درجة الدكتوراه بتميز في بريطانيا بمنـحة من القصر في بدايـة الثمانينـات مـن القـرن                   

 مـن   الماضي، وتبنت هذه الجهة نهج الليبرالية االقتصادية وليس السياسية، وحاولت هندسة مجتمع جديد            
 سيـاسية تدعم نـهج تسريع الخصخصة االقتصادية واالنفتـاح وتقلـيص           -خالل رسم طبقة اقتصادية     

وحاولت وقف الهدر في برامج الدعم الحكومي وتوجيهه        . دور الدولة شبه الرعوي وتعزيز مبدأ المواطنة      
يضمن ديمومـة   للفئات األكثر تضرراً، إضافة الى ضرورة حفز القطاع الخاص ألنّه يولد فرص عمل و             

  .نمو اقتصادي
هذه المدرسة تبنت نظرة عملية ومحاسبية حيال قضية الحقوق والمواطنة الحساسة في بلد نصف سـكانه                

  .من أصول فلسطينية لم يحسموا بعد أمر هويتهم الوطنية بانتظار تحقيق حق العودة والتعويض
الدولة الفلسطينية المستقلة ولو كان     وأرادت تحصيلها عبر تأسيس نظام محاصصة سياسية حتى قبل قيام           

في ذلك اقتطاع من حساب األردن مجتمعاً ودولة ومؤسسات سيادية ضمن نهج سـارت عليـه الدولـة                  
  . لعقود

في مرحلة ما بعد التغيير األخير ال بد من التأكيد أن برنامج اإلصالح االقتصادي،              : "يقول سياسي أردني  
س في شكل إيجابي على مستوى معيشة األردنيين، بقي مـستمراً           واستكمال بناء اقتصاد وطني قوي ينعك     

  ".ألنه برنامج الملك، وليس برنامج أشخاص آخرين اجتهدوا في طريقة تنفيذه وأثّروا في صدقيته
يكمن التحدي األول هذه األيام في مواصلة نهج اإلصالح االقتـصادي لتعظـيم اإلنجـازات وتجـاوز                 "

الطبقتين الوسطى والفقيرة مع قرب حلول فصل الشتاء على وقـع أزمـة             المشكالت البنيوية المرتبطة ب   
إضافة الى مواجهة ترهل القطـاع      . ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي لم تعد مدعومة منذ عام تقريباً          

  ".الحياة"، بحسب ما قال مسؤول لـ"العام الذي بات يؤثر سلباً في إنتاجية الدولة
بعد "ات السياسية تدريجاً وببطء مقارنة مع االنفتاح االقتصادي وذلك في ظل            في المقابل ستسير اإلصالح   

وذلك يعني إصالحات مبرمجة توسع من قاعدة صناع القرار مـن دون المـس بهويـة          ". إقليمي سياسي 
  .الدولة قبل حل القضية الفلسطينية

بع سنوات كخريطة طريـق     قد يسبق ذلك إحياء الشق السياسي في األجندة الوطنية، التي وضعت قبل أر            
شاملة لإلصالح على مدى عقد، حيث تطبق غالبية بنودها االقتصادية والتعليميـة والـصحية مـن دون                 

  .االقتراب من الطروحات السياسية المتعلقة باالنتخاب على قاعدة القوائم النسبية
ردنيـة ومفـاهيم    بناء توافق وطني حول الثوابت األساسـية للدولـة األ         "مسؤول حكومي آخر دعا إلى      

لكـن ذلـك،    ". اإلصالح السياسي قبل الشروع في تغييرات أساسية تمس صميم عملية التحول السياسي           
بطريقة تعيد  ) 2010(بحسب ما قال، ال يعني عدم فتح ملف تعديل قانون االنتخاب قبل االنتخابات المقبلة               

من أصول فلسطينية لضمان عدالة اكبر      االعتبار الى مجلس النواب وترفع تدريجاً عدد النواب األردنيين          
  .في التمثيل

  استثمار في الشمال
أما بالنسبة إلى التغيير األخير، فيبدو أن الملك حرص على أالّ تظهر استقالة عوض اهللا وكأنها انتـصار                  

لذلك اختير نشر خبر االستقالة ليتزامن مع موعد اإلفطار وعشية بدء عيـد الفطـر، الـذي                 . للمحافظين
واختار أيضاً مواصلة االستثمار في الـساسة الـشباب ألن          . خالله الصحف االردنية لثالثة أيام    تحتجب  

، أبن عشيرة شـرق أردنيـة       ) سنة 51(اللوزي  . غالبية الحرس القديم جرب وأظهر حدود قدراته العملية       
ا فـي مجـال     يحمل شهادة الهندسة المدنية من إحدى الجامعات األميركية، ويجمع قدرات مختلفة ال سيم            
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وبالتالي يمتلك القدرة على سد الفجـوة بـين النهجـين           . التعامل مع ألوان الطيف السياسي واالجتماعي     
  .المتضادين

، )مع سـلفه (اللوزي أبلغ بوضوح أن عليه تفادي كل اإلشكاالت التي وقعت سابقاً      "وقال أحد الوزراء إن     
ولة في تنفيذ الرؤيا الملكية التحديثيـة التـي         ليضمن نجاحه في هذا المنصب وحتى تتناغم كل أجهزة الد         

  ".تعرضت لتشويش مقصود أو غير مقصود
والده تسلم قبل ثالثـة عقـود رئاسـة         . لرئيس الديوان الجديد خبرة واسعة في مجال اإلدارة واالقتصاد        

لحكومـة  كذلك خاله عبدالكريم الكباريتي، الذي تسلم رئاسة ا       . الحكومة ومجلس األعيان والديوان الملكي    
وكان آخر  . اإلعالم واألشغال العامة والنقل   . أما هو، فسبق له أن شغل ثالث حقائب وزارية        . 1996عام  

  . كويتي-منصب تقلّده رئاسة مجلس إدارة الخطوط الملكية األردنية، وقبله كان نائب رئيس بنك أردني 
يق التنمية الـشاملة ومواجهـة      مواصلة مسيرتنا في اإلصالح والتحديث والتطوير وتحق      "طلب منه الملك    

كذلك كلفه إعادة ترميم عالقة الديوان الملكي باألوسـاط         ". التحديات والمعوقات التي تواجه هذه المسيرة     
  .الشعبية والسياسية، وفتح أبواب القصر أمام جميع األردنيين

  اعادة تموضع سياسي
تساعد األردن على إعادة التموضع مـع       يقول سياسيون إن التغييرات األخيرة في حديقة الملك الخلفية س         

السياسات الداخلية والخارجية في مرحلة انتقالية ذات طبيعة متغيرة، لمواجهة تحدي فشل خيار الـسالم               
الذي راهن عليه األردن الرسمي مع قرب انتهاء والية الرئيس األميركي جورج بوش وعودة الحـديث                

في إسرائيل واألراضي الفلسطينية تعقيداً، مـا ال يـسمح          وازدياد الوضع السياسي    " الخيار األردني "عن  
وسيتبع ذلك، بحسب بعض الوزراء، تعديل وزاري، على األرجح نهايـة العـام             . بخيارات حاسمة قريباً  

الحالي، ليرفع من وتيرة التجانس داخل فريق الرئيس نادر الذهبي، بعد ان بدأت السلطة التنفيذية تستعيد                
  .اً بما يبعد الملك عن المسألة تماشياً مع الدستورالوالية العامة تدريج

رئيس الوزراء يعمل في أجواء مريحة للغاية في ظل دعم ملكي كبير، معزز بمبادرات متتالية، وبمنظور                
وهو أثبت خالل عام قدرة جيدة في إدارة الملف االقتصادي، وكـسب            . اجتماعي ينشد العدالة االجتماعية   

  .  والبرلمان بسبب وضوحهدعم غالبية فئات المجتمع
، ثـم   "الملكية األردنيـة  "، أربعة عقود من الخبرة العملية في سالح الجو وإدارة           ) سنة 62(يجمع الذهبي   

وزير نقل ورئيس مفوضية العقبة الخاصة قبل تعيينه رئيساً للوزراء عقب االنتخابات التشريعية األخيرة              
 17غير مسيس انحسرت حصة اإلسالميين فيه مـن         ، التي أفرزت مجلس نواب محافظاً       )2007أواخر  (

  . مقاعد، وسط اتهامات بالتزوير نفتها الحكومة السابقة110 من اصل 6إلى 
قبل أيام أعيد انتخاب المهندس عبدالهادي المجالى، وهو سياسي محافظ، رئيساً لمجلس النـواب للمـرة                

مخضرم ورئيس وزراء سـابق معـروف       التاسعة على التوالي بينما يسيطر زيد الرفاعي، وهو سياسي          
بعد مجيء اللوزي، لم يعـد أمـام        . بتشدده السياسي، على منصب رئاسة مجلس األعيان لمدة عام آخر         

الذهبي من أعذار لعدم ممارسة صالحيات الحكومة وتنفيذ ما التزمت به أمام الـشعب والملـك بحـسب           
األسبق أيمن  " الغد"رئيس تحرير صحيفة    وبالتزامن مع خروج عوض اهللا، عين الملك        . نواب ومسؤولين 

الصفدي مستشاراً له برتبة وزير ومشرفاً على دائرة اإلعالم والمعلومات في الديوان الملكي التي ترأسها               
الصفدي يتمتـع   . أمجد عضايلة، حليف عوض اهللا الذي قرر أيضاً طلب االستقالة يوم األربعاء الماضي            

 األساسية تدور حول ضمان االنفتاح على وسائل اإلعـالم التـي            بعالقة عمل قوية مع اللوزي، ومهامه     
عكست حال االستقطاب، مع سعي أقلية سياسية وإعالمية لتلوين الصراع المحتدم، حول مـسار الدولـة                

الـوطن  "وآليات تطويرها واجتثاث الفساد منها، بصبغة إقليمية تنامت وطأتها مع عودة هواجس خيـار               
  .عامر الفايز رئيساً جديداً للتشريفات الملكية لتكتمل حلقة اإلدارة هناكوقريباً سيعين ". البديل
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، على رأس دائـرة     ) سنة 48( في خلفية المشهد السياسي يجلس منذ ثالث سنوات الفريق محمد الذهبي            
 المحليـة األمنيـة     -المخابرات العامة، األكثر نفوذاً بين أجهزة الدولة في زمن تداخل الملفات اإلقليمية             

يحسب له أنه سـاهم     . وبعد خروج عوض اهللا، بات الذهبي أقرب المعاونين للملك بال منازع          . والسياسية
، والتعامل بحسب ما    )رئيس الحكومة (في خدمة مصالح األردن عبر محاولة تحييد رابطة الدم مع شقيقه            

  .تقتضي تقاليد الوظيفة العامة في غياب آلية رقابية قانونية ودستورية فاعلة
االخـوان  "قنوات االتصال مع كـل مـن جماعـة          " فتح"د الذهبي أخيراً عملية حساسة ومعقدة إلعادة        قا

ذلك التحرك القـى استحـساناً شـعبياً        ". حماس"وحليفها الفلسطيني حركة المقاومة اإلسالمية      " المسلمين
  .بعكس اإلشارات التي وردت من واشنطن وتل أبيب والقاهرة ودمشق، كل لحساباته الخاصة

بعد سنوات من سوء الحال، سيساعد علـى توسـيع          " األخوان"عبر بوابة   " حماس" تحسن العالقات مع    
لكنّه يتطلب مهارة فائقة لكي ال يأتي على حساب العالقات المتينة بـين             . خيارات األردن داخلياً وخارجياً   

ه يواجه مصيراً سياسياً    الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، شريكه األساس في عملية السالم مع ان           
  .2009ضبابياً مع قرب انتهاء واليته الدستورية بداية 

إذاً، بين اللوزي والصفدي من جهة، والشقيقين الذهبي والمجالي والرفاعي من جهة أخـرى، يبـدو أن                 
ويأمل سياسيون فـي أن     . آليات الربط بين مفاصل الدولة ستشهد تجانساً أكبر لمواجهة المصاعب المقبلة          

تكون كل األطراف الرئيسة في الدولة قد خرجت من األزمة األخيرة بدروس واستخالصـات أساسـية                
  .أهمها ضرورة تحديد األدوار ومساحات الحراك وإعادة االعتبار لقيم الدستور كمرجع للجميع

 يبقى من المهم استغالل الزخم اإليجابي الناتج من عمليـة التغييـر األخيـر       : "يقول رئيس حزب وسطي   
  ".للتشديد على قدسية الوحدة الوطنية وتحييد مظاهر الغربة السياسية والتهميش واإلقصاء واالستفراد

  10/10/2008الحياة 
  

  ن لبحث تحسين الخدمات يشارك في اجتماعات الدول المضيفة لالجئين الفلسطينييالعزايزة .43
لسطينيين التي عقدتها وكالة الغوث     شارك األردن في اجتماعات الدول المضيفة لالجئين الف       :  بترا –عمان  

 .الدولية بمشاركة عدد من ممثلي حكومات الدول المضيفة لالجئين واختتمت اعمالها في دمـشق أمـس               
انه تم بحث تحسين الخـدمات المقدمـة        "وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة        

واشار العزايزة الى    . الدولية في جميع مناطق عملياتها     لمجتمع الالجئين واألوضاع المالية لوكالة الغوث     
حرص الحكومة األردنية على نحو دائم لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية ألبناء المخيمات من خـالل               

وبين أن أبناء المخيمات حظوا أسوة بمنـاطق         .تعبيد الطرق وتوصيل المياه والكهرباء لغالبية المخيمات      
ة الملك ابتداء بمساكن األسر الفقيرة وطرود الخير الهاشمي وكذلك المقاعد الجامعية            المملكة بمكارم جالل  

 مقعدا ودعم األندية الرياضية بالمقرات والحوافز المالية والحافالت ومراكز تأهيل           350التي وصل عددها  
 .ذوي االحتياجات الخاصة والمراكز الثقافية والبرامج النسائية وتدعيم نشاطاتها

  10/10/2008 الدستور
  

  "إسرائيل"إسالميو األردن يقاطعون مؤتمراً أورومتوسطياً لمشاركة  .44
أعلن أعضاء الحركة اإلسالمية في البرلمـان األردنـي امـس مقـاطعتهم المـؤتمر البرلمـان                  :عمان

" إسـرائيليين "االورومتوسطي المزمع انعقاده غداً السبت على شاطئ البحر الميت غرب بسبب مشاركة             
وأكد عضو الحركة عزام الهنيدي رفضها مشاركة أي من نوابها في المؤتمر الـذي تعقـده                 .اتهفي فعالي 

واعتبرت الحركة  . احتجاجا على مشاركة شخصيات من الكيان     ) منظمة إقليمية (الجمعية األورومتوسطية   
  .اإلسالمية مشاركة نوابها في المؤتمر إقراراً مرفوضاً بوجود الكيان ولهذا لن نحضره

  10/10/2008يج اإلماراتية الخل
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   انتظار التوصل الى اتفاق سالم لحل قضية الالجئين الفلسطينيين لم يعد مقبوال :الجميل .45

أن انتظار التوصل الى اتفاق سالم لحـل قـضية          "رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ أمين الجميل         
أنه بات لزاما على األسرة الدولية أن       "دد على   وش. "الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان لم يعد مقبوال       

تتحمل مسؤولياتها السياسية الكاملة عبر إيجاد حل لهذه القضية من خالل صيغة عادلة يتوافـق عليهـا                 
ان هذا الحل ال يعني أبدا حرمان الفلسطينيين من         "ولفت الى   . "االطراف المعنيون من فلسطينيين ودوليين    

 الجمــيل موضوع الصراع العربي ـ االسرائيلي ودور لبنـان   وتناول.  حقهم في العودة الى ديارهم
في حله من خالل قيام مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل ولبنان بواسطة فريـق ثالـث مقبـول مـن                    
الطرفين لتحقيق االنسحاب االسرائيلي من مزارع شبعا المحــتلة والعودة الـى اتفـاق الهدنـة سـنة                 

سألة يسهل حصول تقدم في عملية السالم في منطقة الشرق االوسط، باإلضـافة              ألن حل هذه الم    ١٩٤٩،
الى تعاون االسرة الدولية كلها لحل قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ألن لبنان ال يستطيع أن يبقـى                  

  . وحده في مواجهة هذه المشكلة
  10/10/2008السفير 

  
  تأهيل االقتصاد الفلسطيني بلير يطلع مبارك على جهود إعادة : أبو الغيط .46

صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، امس، بأن مبعوث اللجنة  : د ب أ، بترا-القاهرة 
الرباعية الدولية توني بلير يبذل جهودا في االراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية بالتنسيق مع 

 االقتصاد الفلسطيني وتأمين قدرة السلطة على حكومة تصريف االعمال الفلسطينية من أجل إعادة تأهيل
وأشار إلى أن بلير قدم للرئيس المصري حسني مبارك تقريرا شامال . تحقيق االمن في المدن الفلسطينية

عن الجهود المبذولة في هذا االطار ومتابعته لكافة المشروعات التي تم إطالقها حتى االن في ضوء 
لسطينية للتنمية االقتصادية لالقليم وكذلك الشكل الذي تدار به عملية مؤتمر عقد مؤخرا في االراضى الف

وأوضح ان اللقاء بين مبارك . إعادة تأهيل القوات الفلسطينية للعمل في مدن مثل جنين ونابلس وغيرها
وبلير تطرق كذلك إلى جهود عملية السالم والمشاورات التي تجريها وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي 

كما ناقش مبارك وبلير التوقعات . ني لتشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء شهر تشرين االول الحاليليف
بشأن مسار عملية السالم ودور الرباعية الدولية واالجتماعات المحتمل عقدها بين أعضاء الرباعية 

ال أبو الغيط، وردا على سؤال حول ما تردد بشأن استضافة مصر لهذه االجتماعات، ق. وطرفي النزاع
أن موضوع اجتماع الرباعية على المستوى الوزاري مع طرفي النزاع أثير أثناء االجتماعات التي 

لم يتم االتصال بنا بعد لتحديد الموعد أو المكان ولكن إذا ما طلبوا "عقدت في نيويورك مؤخرا بيد أنه 
 ".ة لالجتماع في مصررسميا االجتماع في مصر فان هناك موافقة مصرية على إتاحة الفرص

  10/10/2008الدستور 
  

 القاهرة منعت مؤتمرا صحفيا لدحالن إلنجاح الحوار:  مصريإعالمي .47
كشف مصدر إعالمي مصري مطلع النقاب عن أن فتورا واضحا بدأ يطبع العالقات بين مصر : القاهرة

ور قد تجاوز مصر إلى الرسمية ومستشار األمن القومي الفلسطيني السابق محمد دحالن، وأن هذا الفت
قيادات فتح نفسها التي بدأت تنظر إلى محمد دحالن باعتباره يمثل عبئا سياسيا على الحركة وإرثا أمنيا 

وأشار اإلعالمي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي، أن محمد دحالن . مسيئا لها
رة برئاسة نبيل شعث إلى القاهرة لتوضيح حاول عقد مؤتمر صحفي خالل زيارة وفد حركة فتح األخي

موقفه من دعوات الحوار وشروط إنهاء االنقسام السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية، وأن مدير 
ورجح أن يكون ذلك بأمر . أعماله أبلغ جميع الصحفيين بذلك، لكن المؤتمر ألغي قبل ساعات من موعده
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ر األجواء المناسبة النجاح جهودها للحوار الوطني، وبأمر من من القيادة المصرية أوال التي تريد توفي
. قيادات فتح التي جاءت إلى القاهرة على اعتبار أن محمد دحالن لم يعد مخوال للحديث باسمها، كما قال

وربط الدراوي بين قرار إلغاء المؤتمر الصحفي لمحمد دحالن في القاهرة وسفره إلى العاصمة األردنية 
لقد حاول دحالن : "امه لعدد من الصحفيين في بيته وإطالق دعوته للحوار مع حماس، وقالعمان واستقد

من خالل استقدامه لعدد من الصحفيين في بيته في العاصمة األردنية عمان ودعوته للحوار مع حماس 
رة السياسية العودة إلى الساحة السياسية الفلسطينية، دون أن يدرك إلى حد اآلن أنه انتهى عمليا من الذاك

للشعب الفلسطيني، وأن ما تبقى له فقط هو أن يعلن استقالة نهائيا من العمل السياسي، بعد أن أصبح عبئا 
سياسيا ليس فقط على حركة فتح الساعية اآلن إلنهاء خالفاتها مع حماس، بل وحتى للعواصم العربية 

لعب دورا محوريا في الشأن الفلسطيني، التي وفرت له مكانا آمنا في السابق مثل مصر التي تسعى ألن ت
واعتبر الدراوي أن التقارب . وكذلك األردن التي بدأت بخطوات حسن نية تجاه الحوار مع قادة حماس

  .بين رؤيتي حماس والحكومة المصرية إلنهاء االنقسام السياسي مثل ضربة جديدة لتيار محمد دحالن
  9/10/2008قدس برس 

  
 اده للمشاركة في ملتقى حق العودة محمد يبدي استعدمهاتير .48

قالت مصادر لبنانية رفيعة المستوى إن رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد أبدى : بيروت
 تشرين 24 و 23استعداده لحضور الملتقى العربي والدولي لحق العودة الذي سيعقد في دمشق يومي 

من الشخصيات العربية والعالمية وممثلو القوى نوفمبر المقبل والمتوقع أن يشارك فيه االالف / الثاني
 وأوضحت المصادر المشرفة على تنظيم الملتقى العربي والدولي لحق .الحية في االمة واحرار العالم

العودة، في تصريح صحفي لها اليوم وزعته على وكاالت األنباء، أن موافقة مهاتير محمد هذه أبلغها 
 حركة عودة الشعب العربي الفلسطيني الدكتور علي ابو الحسن الذي خالل استقباله في كواالمبور لرئيس
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور علي أبو . للملتقى لحضور الملتقى نقل إليه دعوة اللجنة التحضيرية

الحسن، نقل الدعوة ذاتها الى سلطان بروناي حسن بلقيه ووزير خارجيته العينين محمد بلقيه وعدد من 
متعاطفة مع القضية الفلسطينية خالل زيارته سلطنة بروناي حيث ابدى الجميع حماستهم الشخصيات ال

  .لفكرة الملتقى والسعي للمشاركة فيه
  9/10/2008قدس برس 

  
  متكي يؤكد لقبعة دعم إيران للشعب الفلسطيني .49

د لتحرير  ان المقاومة هي الطريق الوحي، امس،قال وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي :آي.بي.يو
 ان متكي اعلن ذلك لدى استقباله نائب رئيس ،االيرانية شبه الرسمية" مهر"وذكرت وكالة انباء  .فلسطين

المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة الذي يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لجمعية البرلمانات 
سطيني مشددا ضرورة بذل وأكد متكي استمرار بالده في دعمها للشعب الفل .اآلسيوية في طهران

المساعي من اجل تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية باعتبارها عامالً مهماً في التصدي للسياسات 
من جانبه أعرب قبعة لمتكي عن شكره إليران في دعمها القضية الفلسطينية،  ".إسرائيل "ـالتوسعية ل

صة في قطاع غزة، معتبرا ان استمرار المقاومة وأطلعه على آخر التطورات الفلسطينية واالقليمية، وخا
  .                               هو الخيار الوحيد امام الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه المشروعة

  10/10/2008الخليج اإلماراتية 
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   الى وضع حد لتوسيع المستوطنات   "اسرائيل"  تدعوالهند .50
 الى وضع حد لتوسيع المـستوطنات االسـرائيلية فـي    "سرائيلا"امس , دعت الهند: وكاالت -نيودلهي

ذات سيادة وقابلة للحياة جنبا     , والعمل من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة      , االراضي الفلسطينية المحتلة  
واعربت عن املهـا فـي ان تـؤدي     Kالى جنب في حدود آمنة ومعترف بها وتعيش بسالم مع اسرائيل

 السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل الى حل جميع القضايا العالقـة بينهمـا             المفاوضات التي جرت بين   
والمضي قدما وبوجه السرعة الى مفاوضات الحل النهائي وفقا لقرارات مجلـس االمـن الـدولي ذات                 

  .الصلة
  10/10/2008السياسة الكويتية 

 
  ي ضمن اتفاق موروتعاونت مع منظمة التحرير في ثمانينيات القرن الماضإيطاليا : كوسيجا .51

، "يديعوت أحرونـوت  "أعلن الرئيس اإليطالي األسبق، فرانشيسكو كوسيجا، في مقابلة مطولة مع صحيفة            
  السلطات اإليطالية تعاونت مع منظمة التحرير الفلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي ضمن اتفـاق              "أن

نية، في ذلك الوقت، أهدافاً إيطالية، علـى أن         مورو، الذي تم االتفاق بموجبه ألّا تضرب المنظمة الفلسطي        
هناك اتفاقاً مـشابهاً اليـوم بـين        "واعترف كوسيجا بأن     ."تتعهد روما بعدم التعرض للمنظمة ونشاطاتها     

وفي تفصيل االتفاق بين إيطاليـا ومنظمـة التحريـر،          . "السلطات اإليطالية وحزب اهللا في جنوب لبنان      
م الحرية في إيطاليا، تعهد الفلـسطينيون بـأمن دولتنـا واألهـداف             في مقابل منحه  "أوضح كوسيجا أنه    

، موضـحاً   "اإليطالية خارج حدود الدولة من عمليات اإلرهاب، شرط أال تتعاون روما مع دولة إسرائيل             
وقالت الصحيفة إن كوسيجا كـشف للمـرة        ،  من أجل تجنّّب اإلشكاالت، اتّبعت إيطاليا هذه السياسة       "أنه  

، عندما شغل منصب وزير الداخليـة       1976قات المنظمات الفلسطينية مع إيطاليا في عام        األولى عن عال  
أبلغوني بأن عناصر المنظمة يمتلكون في بيوتهم أسـلحة ثقيلـة وكـانوا محـصنين بحـصانة          ": إذ قال 

  ."دبلوماسية
  10/10/2008األخبار 

  
   بين استعدادات الحرب وأحاديث السالم"إسرائيل" .52

  باتريك سيل
اإلشارات الحادة التناقض التي تطلقها إسرائيل اليوم على الجدال الصعب والذي لم يحسم حتى اآلن،               تدل  

. الذي يدور بين زعماء هذا البلد حول الطريقة التي يجب أن تعيش فيها إسرائيل في الـشرق األوسـط                  
  .تزعم إسرائيل أنها تريد السالم، إال أنها تعمل من دون ملل لالستعداد إلى الحرب

إال أنها ضعيفة إلى حد تبدو فيه غير قادرة علـى الـشعور             . إسرائيل قوية للغاية على الصعيد العسكري     
وتُشير تناقضات مماثلة إلـى حالـة متقدمـة مـن           . باألمان إال إذا كان العرب من حولها خاضعين لها        

  .االنفصام الوطني
لتي طالما افتخرت بها، إذ قوضها كل من        ويقع في قلب الجدال قلق إسرائيل على تدهور قدرتها الرادعة ا          

ومنذ أن أقامت إسرائيل دولتها، سعت      .  في غزة وبروز قوة إيران     "حماس" في لبنان وحركة     "حزب اهللا "
ويتسبب افتراض مفـاده أن     . إلى فرض سيطرتها العسكرية على المنطقة برمتها، وقد توصلت إلى ذلك          

ضروري اعتماد طريقة تفكير جديدة لجهة المسائل األمنيـة،         هذه السيطرة لن تدوم إلى األبد، وأن من ال        
  .باضطراب حاد بين المخططين االستراتيجيين في إسرائيل

أقر أولمرت في مقابلة مطولـة      . يجسد إيهود أولمرت، رئيس الوزراء المستقيل، هذا االضطراب العقلي        
ازت اهتماما دوليا كبيرا، بأن أمـام  ، وح"يديعوت أحرونوت"اختتم بها عهده كرئيس للوزراء مع صحيفة       
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إسرائيل حاليا فرصة وجيزة، أي وقتاً قصيراً للغاية، لتتوصل إلى اتفاق تاريخي مع الفلـسطينيين ومـع                 
  .سورية

من معظم األراضي إن لـم نقـل مـن جميـع            "وأوضح أن األمر قد يعني بالضرورة انسحابا إسرائيليا         
يكمن الهدف  ": وأضاف. "ألنه من دون ذلك، لن يحل السالم      بما في ذلك اراض في القدس،       ... األراضي

في محاولة التوصل للمرة األولى إلى ترسيم دقيق للحدود بيننا وبين الفلسطينيين، ليقول العالم بأكمله هذه                
  ."هي حدود إسرائيل وهذه هي الحدود المعترف بها للدولة الفلسطينية

أود أن أعرف ما إذا كان يوجـد شـخص          ": ورية فقال كما بدا أولمرت حازما في موضوع السالم مع س        
واحد جدي في دولة إسرائيل يؤمن بأنه من الممكن إبرام اتفاق سالم مع السوريين من دون التخلي عـن                   

  ."هضبة الجوالن
كما أنه أظهر صراحة الفتة إزاء إيران عبر القول إن االتهامات التي وجهتها إسرائيل إلى إيـران، وال                  

يعني محاوالت اإلساءة إلى إيران وتهديدها وتحريض الرأي العام الدولي ضـدها، كانـت              شك أنه كان    
نحن بلد فقد حس التناسب     "وتابع أولمرت بالقول    . مجرد أعراض لجنون العظمة التي تشكو منها إسرائيل       

  ."بين نفسه واآلخرين
حال دائما معه، سـرعان مـا       لكن كما هي ال   . تعتبر هذه أفكاراً رائعة، إذا أمكن تصديق كلمات أولمرت        

ففي هذا األسبوع، سارع للذهاب إلى موسكو للطلب من الرئيس ديميتري ميدفيديف            . تناقض أفعاله أقواله  
هذا يعني بوضوح أن إسرائيل لها الحق وحـدها         . عدم بيع أنظمة مضادة للطائرات إلى إيران أو سورية        
  .في امتالك حق الدفاع عن نفسها في الشرق األوسط

 الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على اكثر طائرة حربية اميركية تطوراً، وهي الطائرة المقاتلة مـن                وفي
 طائرة، تقدر قيمتها بأكثر من      25، في إطار صفقة شراء      "35أف  " الخارقة لجدار الصوت     "الشبح"طراز  

  . طائرة إضافية50 بليون دوالر، مع احتمال شراء 15
د ال ينتمي إلى حلف شمال األطلسي ويملك الجيل األحدث من الطـائرات             بالتالي، ستكون إسرائيل اول بل    

هذا باإلضافة إلـى مئتـي      . المقاتلة، معززة بالتالي تفوقها الجوي القائم حالياً على الدول المجاورة كافة          
 البعيدة المدى الموجودة على الغواصـات       "كروز"رأس حربي نووي أو أكثر التي تملكها وإلى صواريخ          

  .بقى من ترسانتها الهائلةوما ت
وكأن ذلك ليس كافيا، استخدم الجيش األميركي أو يستعد الستخدام نظـام رادار أميركـي حـديث فـي                   

وهو يهدف إلى السماح برصد مبكـر للـصواريخ         . النجف، يشغّله الطاقم األميركي، أقلّه في بادئ األمر       
ان تملك القدرة أو النية أو الحاجة االنتحارية، إلى         اإليرانية القادمة، رغم أنه ما من دليل يشير الى أن إير          

واعتبرت الصحف اإلسرائيلية أن السبب الرئيسي لنشر نظـام الـرادار يكمـن فـي               . شن هجوم مماثل  
  .تعويض إسرائيل عن معارضة واشنطن لشن هجوم على إيران

 الفرنسية برنـار    فهل تخلت إسرائيل عن خططها لضرب منشآت إيران النووية؟ يعتبر رئيس الخارجية           
وفي زيارة قام بها إلى إسرائيل في األسبوع الماضـي، صـرح لـصحيفة              . كوشنير أنها لم تتخل عنها    

ويعرف اإليرانيون  . إسرائيل طالما رددت أنها لن تنتظر أن تصبح القنبلة اإليرانية جاهزة          " بأن   "هآرتس"
. "خيار خطر لكن قد يتم اللجوء إليـه       إن الخيار العسكري ليس الحل فهو       ": وأضاف. "والعالم أجمع ذلك  

  .وليست هذه الرسالة الحازمة التي توقع البعض أن تصدر عن فرنسا لمعارضة استخدام القوة
القوة التي نملكها اليوم    " طمأن أولمرت اإلسرائيليين الى أن       "يديعوت أحرونوت "وفي المقابلة مع صحيفة     

جب أن نبحث اليوم في طريقة استخدام أسـس القـوة    ي": وأضاف. "عظيمة وهي كافية لمجابهة أي تهديد     
  ."هذه، بغية بناء السالم وليس ربح الحرب

وتعمل تسيبي ليفنـي، الزعيمـة      . لكن ما من إشارة تدل على إمكانية التوصل جدياً إلى حل سلمي قريبا            
عدما لعب  وب. ، في ساحة سياسات إسرائيل المضطربة بغية تشكيل ائتالف مناسب         "كاديما"الجديدة لحزب   
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زعيم حزب العمل إيهود باراك دور الشخصية الصعبة المنال، يبدو اليوم أنه يميل إلى االنضمام إلى هذا                 
، تعهدت ليفنـي بعـدم      )السيفارديم(، وهو حزب لليهود الشرقيين      "شاس"لكن بغية ضم حزب     . االئتالف

احتمال التوصل إلى أي اتفاق     ومن شأن ذلك أن يبعد      . الدخول في مفاوضات حول القدس مع الفلسطينيين      
  .معهم

. فيما يتطرق أولمرت إلى الحاجة الملحة إلحالل السالم، يهدد اإلسرائيليون اآلخرون بشن حرب مـدمرة       
 منذ أسبوع، حذر الجنرال غادي عيـسنكوت قائـد منطقـة            "يديعوت أحرونوت "ففي مقابلة مع صحيفة     

ة غير متكافئة ضد كل قرية يتم إطالق النار منها على           سنستخدم قو ": الشمال في الجيش اإلسرائيلي قائالً    
  ."وقد تمت الموافقة على تنفيذ هذه الخطة... إسرائيل وسيسبب ذلك ضرراً ودماراً كبيرين

ويؤمن الصقور اآلخرون كالجنرال في االحتياط جيورا عيالند، وهو رئيس سابق لمجلس األمن القومي،              
جيدا أنه في الحرب المقبلة، ستدمر إسرائيل الجيش اللبنـاني والبنيـة            أنه يجب أن تعلم الحكومة اللبنانية       

  .التحتية المدنية اللبنانية
ومن بين  .  مائير داغان جهوده لإلخالل باستقرار جيران إسرائيل       "الموساد"وفي هذا الوقت، استكمل قائد      

هـا لـشن ضـربة جويـة        العمليات التي نسبت إليه، ذكرت الصحف اإلسرائيلية االستعدادات التي قام ب          
 ضد مبنى عسكري سوري، كانت الواليات المتحدة وإسـرائيل  2007) سبتمبر(إسرائيلية في شهر أيلول  

قد زعمتا أنه منشأة نووية، فضال عن اغتيال عماد مغنية في سورية وهو أحد كبار المسؤولين االمنيـين                  
ب من إيران، قيل إنه ينقل أسلحة الـى          وتدمير موكب تابع للحرس الثوري اإليراني بالقر       "حزب اهللا "في  

  ."حزب اهللا"
 مرتبطة باالستخبارات   "خلية إرهابية "وهذا االسبوع أعلن الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح أنه تم تفكيك            

، بشبهة الضلوع   "شعارات اسالمية "وتم اعتقال ستة من أعضاء هذه الشبكة التي تعمل تحت           . اإلسرائيلية
 18على السفارة االميركيـة فـي صـنعاء وأودى بحيـاة            ) سبتمبر( أيلول   17ي  في الهجوم الذي شن ف    

  .شخصا
اإلسـالم  " إال أنها حشدت الواليات المتحـدة ضـد          "تافهة"رفضت إسرائيل هذه االتهامات معتبرة إياها       

هل يمكن أن يكـون     . وطالما كانت هذه سياسة إسرائيل منذ زمن طويل       .  وبالتالي ضد العرب   "المتطرف
 عندما قصف العمـالء     1954، على غرار قضية الفون في العام        "استخدام خاطئ للمعلومات  "ملية  ذلك ع 

اإلسرائيليون مكتبات تابعة لالستخبارات األميركية في القاهرة واإلسكندرية ومسرحا يملكه البريطـانيون            
  بغية تحويل الواليات المتحدة وبريطانيا ضد الزعيم المصري جمال عبد الناصر؟

  .غم عبارات أولمرت الطيبة، ال يزال السالم يبدو بعيدا للغايةعلى ر
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  جهاد الخازن
  .أوالً بعض األرقام في مناسبة مرور ثماني سنوات على االنتفاضة الثانية

نيون  فلـسطينياً، وقتـل مـد      4826 قتلت قوات األمـن اإلسـرائيلية        30/9/2008 و 29/9/2000بين  
 منتـسباً الـى     335 اسرائيلياً، كما قتلوا     726وفي مقابل ذلك قتل الفلسطينيون      .  فلسطينياً 47اسرائيليون  
وهكذا فرقم القتلى الفلسطينيين يقترب من خمسة آالف، ورقم القتلى االسرائيلييين يزيد على             . قوات األمن 

الفصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعـة،  ألف، والرقمان يظهران أن اسرائيل خمس مرات أكثر إرهاباً من     
  . سنة حتى اآلن41إذا كان العنف المتبادل إرهاباً وليس مقاومة احتالل عمره 
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األرقام ليست من اختراعي، وإنما هي ما يجمع مركز المعلومات اإلسـرائيلي لحقـوق اإلنـسان فـي                  
لمركز منعاً للجدال، فهي إسـرائيلية      وقد توكأت دائماً على أرقام هذا ا      . ويوزع) بتسلم(األراضي المحتلة   

  .ومفصلة، وأنا أختار هنا األهم منها
 قاصراً فلسطينياً فـي     954من بين مجموع األرقام السابقة يقول المركز إن السنوات الثماني شهدت قتل             

 قاصراً إسرائيلياً، أي أن اسرائيل في جرائم قتل الصغار هي ثماني مرات أكثر إرهاباً مـن                 123مقابل  
  .الفصائل الفلسطينية

أتوقف هنا ألقول إنني عندما أتحدث عن إسرائيل وإرهابها ال أتحدث عن كـل اليهـود، أو حتـى كـل         
اإلسرائيليين، وإنما أتحدث عن الحكومة والجيش والمستوطنين والليكوديين في كل مكان، فهنـاك حتمـاً               

  .يين وحقوقهم هم من اليهودغالبية يهودية تريد السالم، وبعض أفضل المدافعين عن الفلسطين
 في نهاية السنة الثامنة من االنتفاضة عندما نشرت الصحف اللندنية خبراً عـن              "بتسلم"كنت أنتظر أرقام    

توقيف الدكتور فردريك توبن في مطار هيثرو بموجب مذكرة جلب ألمانية ألنه مؤرخ تحريفـي ينكـر                 
  .2004 و2000حجم المحرقة، وقد نشر مادة عن الموضوع بين 

شخصياً ال أنكر موت ستة ماليين يهودي في المحرقة، وقد انتقدت دائماً العرب الذين يشككون في الرقم،                 
ومعهم المؤرخ التحريفي ديفيد ارفنغ خالل محاكمتيه في لندن وفيينا، وأيضاً الرئيس محمـود أحمـدي                

  .نجاد
 جرائم ترتكبها إسرائيل كـل يـوم        مع ذلك ال أفهم التركيز على جريمة ارتكبت قبل ستين عاماً وتجاهل           

بحق الفلسطينيين، حتى انني أشعر أحياناً بأن المحرقة تستغل للتعتيم على جرائم إسرائيل، وعلى حقيقـة                
  .تحويلها قطاع غزة الى معسكر اعتقال نازي

ليس األمر مجرد مؤرخ ينكر المحرقة، فاإلنكار نفسه غير مفهوم كجريمة، ألنـه ال يعنـي سـوى أن                   
ثم ان األلمان الـذين     .  عنصري السامي، واالعتراف برقم الماليين الستة لن يرد أحداً الى الحياة           صاحبه

، وكـأن ذلـك يكفـي       )هي ليست جريمة في بريطانيا مثالً     (قتلوا اليهود يعتبرون إنكار المحرقة جريمة       
  .للتكفير عن قتلهم اليهود

عرض في متحف الحرب االمبريالي وعن      وأقرأ في الصحف عن برنامج تلفزيوني عن المحرقة، وعن م         
فيلم آخر، على رغم أن كل فيلم سابق عن الموضوع لم يلق نجاحاً جماهيرياً، وكل هذا بعد عقـود مـن                     

  .الجريمة
هناك أيضاً فيلم عن داعية السالم البريطاني توماس هيرندل الذي قتـل برصـاص قنـاص عـسكري                  

  .اسرائيل في النهاية بالجريمة، واعترفت 11/4/2003إسرائيلي في قطاع غزة في 
وهناك أبطال كثـــيرون من نـــوع هــــيرندل، وال ننسى األميركية راشيل كـوري التـي              

، وهناك أفالم عـن  16/3/2003قتلت سحقاً تحت جرافة اســـرائيلية، أيضـــاً في قطاع غزة في    
  .حياتها وموتها

 آالف قتيل فلسطيني في االنتفاضة الثانيـة هـم          ولكن في مقابل الضحايا من أبطال السالم، هناك خمسة        
  . كما يقول الفلسطينيون"العزا فينا بارد"مجرد أرقام، وال أحد يبكيهم ألن 

قـد  ) ايباك(التطرف ال يفعل سوى زيادة التطرف المقابل، واألقلية اليهودية األميركية التي يمثلها اللوبي              
نها ال تفعل سوى إطالة القتل المتبادل، ومنع حل يحمـي           تكون خطفت السياسة الخارجية األميركية، إال أ      

أرواح الناس من الجانبين، وهي مسؤولة قبل أي طرف آخر عن قيام جماعـات مـسلحة جديـدة بـين                    
الفلسطينيين، فعندما يقول بنيامين نتانياهو انه سيقسم الضفة الى ثالث قطع سيجد من يرد عليه بالمطالبة                

  .ية أو مخرج من الصراع المستمربفلسطين كلها، ورفض أي تسو
ال أفهم كيف أن الناجين من النازية والمتحدرين منهم يرتكبون جـرائم نازيـة، أو يمارسـون الفـصل                   

وهم من التطرف أن يهاجموا دعاة السالم اإلسرائيليين وقـد          . العنصري، كما يقول األسقف دزموند توتو     
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عية السالم وأحد الناجين من المحرقة، وسـجلت        اعتدى المستوطنون على البروفسور زئيف ستبرنل، دا      
 291 اعتداء على الفلسطينيين في األشهر الستة األولى من هذا العام في مقابـل               222األمم المتحدة لهم    

  . كلها2007اعتداء في 
الحل هو في دولتين تعيشان جنباً الى جنب بسالم، أو دولة واحدة للجميع، أو يستمر القتل المتبادل ثماني                  

  .نوات أخرى وثمانين، وتدفع الغالبية المسالمة من الجانبين ثمن تطرف األقليتينس
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  المسألة ليست نزاعاً على السلطة، وإنما صراع بين مشروعين متناقضين .54

  موسى راغب
ـ    2008-10-6في لقاء تلفزيوني جرى مساء يوم االثنين الموافق          ة ، أكد أمين عام جامعة الـدول العربي

السيد عمرو موسى، بأنه سيعاود المطالبة بإصدار قرار بحق من يعيق محاوالت إنهاء النزاع القائم على                
 . الساحة الفلسطينية، وإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني

تحديـٍد  : وهذا القول في مضمونه ـ لغويا وعربياً وإسالمياً ـ ال غبار عليه مطلقاً، بشرط أن يقوم على  
ـ  ـ   "النزاعموضوع  "عادل ل مـن إشـعاله، وتعريـٍف      " أهدافها"المسببة له و  " األطراف"، ومعرفة يقينية ب

التي حققتها  " اإلنجازات"التي تلتزم بها تلك األطراف في تحرير األرض، إضافة إلى توثيق            " المبادئ"بـ
 . لصالح القضية

 لما يـسمى بالـصراع أو       ينبغي على الجامعة العربية أوالً أن تجري دراسة تقويمية محايدة         : بقول آخر 
بين اإلخوة الفلسطينيين، قبل أن تصدر أحكامها وتطلق قرارات وإجراءات تـرى            ... النزاع أو االنشقاق  

 . اتخاذها، بحق من يعيق إعادة وحدة الصف للشعب الفلسطيني
ى نفـسه،   في هذا اإلطار، ينبغي علينا أن نقف طويالً أمام القول الشائع، بأن الشعب الفلسطيني منقسم عل               

فهذا القول خاطئ وباطل وخادع ومضلل لـسبب واضـح،          . بسبب الصراع القائم بين قادته على السلطة      
 : ، قائم بين مشروعين)وهو إعالمي بالدرجة األولى(وهو أن الخالف في الساحة الفلسطينية 

اآلخـر قلـة    أحدهما يلتزم بالثوابت الفلسطينية ويحظى بإجماع من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، و           
ترى أن التمسك بالمفاوضات مع العدو، هو الوسيلة الوحيدة القادرة علـى حـل              ) مدعومة من الخارج  (

جميع القضايا العالقة مع اإلسرائيليين، ومن ثم فإن إيقاف المقاومة المسلحة ضد االحتالل بـات ـ فـي    
ا، فإن موضوع النزاع أو الخالف وهكذ. نظرهم ـ أمراً ملحاً حتى لو أقتضى األمر استخدام القوة لقمعها 

في جوهره، ليس نزاعاً على السلطة، كما يشاع على نطاق واسع، وإنما هو صـراع بـين مـشروعين                   
 . متناقضين ال سبيل لاللتقاء بينهما

ويدلل الفريق األول على عقم أسلوب المفاوضات مع اإلسرائيليين، بفشله الذريع في تحقيـق أي إنجـاز                 
ة الفلسطينية، طيلة خمسة عشر عاما ونيف خلت، منذ جرى التوقيع على اتفـاق              يصب في صالح القضي   

 . أوسلو
 سـوى   67وينادي هذا الفريق، بأن ال سبيل إلجبار العدو على االنسحاب من األراضي التي احتلها عام                

ما أخذ  "بدأ  وألن م . مواصلة المقاومة المسلحة، ألن التجربة أثبتت أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها            
، هو السبيل الوحيد لتحرير األرض، والقوة التي نعنيها هنا ال تقتصر علـى              "بالقوة ال يسترد بغير القوة    

 . العمل العسكري وحده، وإنما يالزمها العمل السياسي كلما اقتضى األمر ذلك
 المسلحة ضـد    أما الفريق اآلخر، الذي يسلك سبيل المفاوضات مع العدو على حساب استمرار المقاومة            

فبرغم فشل هذا االتفاق    . االحتالل، فهو ينحصر في عدد قليل من قادة فتح الذين وقعوا على اتفاق أوسلو             
في تحقيق أي إنجاز لصالح القضية، وبرغم أنه وِئد على يد شارون حين أعاد احتالل الضفة الغربية عام                  

فاوض مع العدو، هـو الـسبيل األمثـل         ، غير أن هؤالء ما زالوا يكابرون ويصرون على أن الت          2002
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وال نعتقد أن الدافع وراء إصرارهم على هذا الـنهج، نـابع عـن              . للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية    
  . إيمانهم بأنه يصب في صالح القضية

والواقع أن ثمة تيارات محلية وعربية وإقليمية وإسالمية ودولية تعصف بالمنطقة، يبدو أنها تلعـب دوراً                
 في تحديد المواقف مما يجري على الساحة الفلسطينية، وبخاصـة بالنـسبة لموضـوع الحـصار                مؤثراً

 :المفروض على قطاع خاصة منذ استولت حماس على مقاليد األمور فيه بالقوة، نوجزها فيما يلي
اً كاذباً  االدعاء بأن النزاع القائم في األراضي الفلسطينية هو نزاع على السلطة، ليس إال توصيف             : محلياً* 

 . ومضلالً أطلقه المنتفعون بالوضع القائم، وهم معروفون تماما للشعب الفلسطيني والشعوب العربية
فجوهر هذا النزاع يكمن في أن حركة حماس تدعو لمشروٍع، عماده التمسك بالثوابت التي تحفظ للشعب                

صبتها العصابات الـصهيونية    الفلسطيني حقوقه المنهوبة، وبخاصة استعادة األرض، سواء تلك التي اغت         
 . 67 ، أو التي احتُلَّت في حرب 48وأقامت عليها الكيان العبري عام 

وفي المقابل، تتبنى السلطة الفلسطينية وأطراف أخرى عربية وخارجية، مشروعاً يسعى للوصول إلـى              
 المزيد من التنازالت    حل للقضية الفلسطينية يتفق واألجندة الصهيوأمريكية، التي تدعو الفلسطينيين لتقديم         

بشأن قضايا حيوية، كالموافقة على استقطاع أراض مـن الـضفة وضـمها للكيـان العبـري، وضـم                   
المستوطنات والتجمعات االستيطانية اليهودية المقامة في الضفة وحول القدس الشرقية إليه، والتنازل عن             

للحصول على اعتـراف الفلـسطينيين      حق العودة، والتهاون في مسائل المياه والحدود والسيادة، إضافة          
  !! وغير ذلك الكثير الكثير.. بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيل 

وإذا كان اإلعالم المحلي واإلقليمي والدولي قد استطاع أن يضخم ما يسمى بالنزاع بين حركـة حمـاس                  
، )فظ لـه حقوقـه    التي يدعمها الشعب الفلسطيني بكل أطيافه بسبب تمسكها بالثوابت الفلسطينية التي تح           (

ال يتعدون أصابع اليدين، فهذا اإلعالم بكل قوته وجبـروت مـن يقفـون              " فتح أوسلو "وبين ثلة من قادة     
على حركة حماس، بـل     ) هم سكان قطاع غزه   (وراءه، لم يستطع تأليب مليون ونصف المليون فلسطيني         

 . ر من عاموقفوا بجانبها صامدين في وجهة الحصار الظالم الذي فرض عليهم منذ أكث
ليس صحيحاً أن من يدعم أسلوب التفاوض من الفلسطينيين هم قلـة، ذلـك أن هنـاك                 : قد يتساءل سائل  

: وهنا نـسأل الـسائل    . الكثير ممن يؤيدون عباس والسلطة في نهجهم التفاوضي لحل القضية الفلسطينية          
 على المظالم التي تصيبها على يد       بماذا يفَسر سكوت األغلبية في الشعوب المغلوبة على أمرها في العالم،          

 حكامها؟ 
فإذا أضفنا لذلك واقعاً مرا مفروضاً على الفلسطينيين، وهو الحصار االقتصادي القـائم علـى البطالـة                 
والتجويع وانقطاع الموارد واإلرهاب والقتل، وجعل السلطة الفلسطينية المصدر الوحيد للحصول علـى             

 . ته اليومية األساسية، التضحت للسائل معالم اإلجابة على تساؤلهالمال الذي يعين الفرد على سد حاجا
.. أغلب الظن أن القضية الفلسطينية باتت تشكل لألنظمة العربية القائمة صداعاً لم تعد تحتملـه             : عربيا* 

كل حسب أسبابه، ومن ثم ترى في تواصل المفاوضات مع إسرائيل أسلوبا يريحها مـن هـذا الـصداع                   
وأسـباب  . ئولياتها نحوه، حتى لو استمرت القضية لسنوات أو عقود أخرى وبدون طائل           ويعفيها من مس  

 . ذلك معروفة وال فائدة ترجى من تكرار ذكرها
، تماما مثـل الـدول      "الشرق األوسط "إيران واحدة من الدول التي تنتمي إلى المنطقة المسماة          : إقليميا* 

لكن هذا البلـد    . األمريكي الذي ال يمكن إنكاره في المنطقة      العربية وتركيا وإسرائيل، إضافة إلى التواجد       
بالذات، بات ـ منذ تحوله لجمهورية إسالمية ـ يشكل هاجساً بالنسبة ألمريكا وإسرائيل والغـرب ودول    

 . الخليج العربية، وذلك ألسباب نعرفها جميعاً، وال داعي لترديدها
ية، باتت تشعر بضيق شديد من سيطرة حركة حمـاس          يبدو أن العديد من دول المنطقة العرب      : إسالميا* 

والجميع يعرف أن هذه الدول وبخاصة الخليجية منهـا، باتـت           . على غزه أوالً، وتعاونها مع إيران ثانياً      
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تخشى من تنامي القوة اإليرانية وتمدد نفوذها في المنطقة، بدعوى أن هذا التمدد من شأنه أن يساعد على                  
 . وبالتالي فهي ال ترحب بتوثيق العالقات بين طهران وبين حماس. دانهانشر المذهب الشيعي في بل

ترى أمريكا وإسرائيل والدول األوروبية في تنامي قدرات أي دولة عربيـة أو إسـالمية فـي                 : دوليا* 
المجاالت العسكرية واالقتصادية، وبخاصة في مجال حيازة التكنولوجيا النووية التي قـد تمكنهـا مـن                

ترى هذه الدول أن كل ذلك يـشكل تهديـداً للكيـان            : نقول..  نووية كما الحال مع إيران     صناعة أسلحة 
العبري أوالً، وعائقاً أمام تنفيذ إستراتيجية أمريكا الكونية ثانياً، ودعما للثقافة اإلسالمية التـي تعـد فـي        

 تجاهله أمام الحرب التي     نظرهم الخطر اآلني الذي يهدد الحضارة الغربية ثالثاً، كما يعتبر عائقا ال يمكن            
 . يشنونها على اإلسالم والعرب والمسلمين بدعوى محاربة اإلرهاب رابعاً

ومهما يكن من أمر، فإن دعوة األمين العام لجامعة الدول العربية، باتخاذ قرارات حازمة ضد أي فصيل                 
مـا التزمـت الجامعـة    إذا .. يعيق عملية إعادة الوحدة للصف الفلسطيني، هي دعوة مقبولة بل وواجبه            

الوقـائع الموضـوعية    (العربية بالدراسة الموضوعية والمحايدة لهذه المسألة وفق ما أشرنا، وبأن تكون            
على األرض، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وعدم التحيز للتيارات السياسية أيا كان مصدرها، ومهما              

يس التخاذ أية قرارات أو إجـراءات تـستهدف         ، هي المحرك الرئ   )بلغت ضخامتها، وأياً كانت اتجاهاتها    
 . المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني

  9/10/2008مجلة العصر 
  

   بين اآلمال والصعوباتليفني .55
  مصطفى يوسف اللداوي.د

يتفاءل المراقبون والمحللون السياسيون في إسرائيل بالزعيمة الجديدة لحزب كاديما ، والمكلفة بتـشكيل              
لية الجديدة ، وينظرون إليها على أنها تحمل روحـاً جديـدة ، بطبيعتهـا األنثويـة ،                  الحكومة اإلسرائي 

وإطاللتها الجميلة ، ونظافة كفها ، وحذرها الشديد من أن تتلوث بأي ملف فساٍد كتلك التي تـورط بهـا                    
  .العديد من المسؤولين اإلسرائيليين 

ي أن تصمد أمام غول التحديات التي تنتظرها        ولكن هل تدوم فرحة المبتهجين بفوزها ؟ وهل تستطيع ليفن         
وتتربص بها ؟ وهل تكفي األماني لتحقيق النجاح ؟ فإسرائيل ليست دولةً أوروبية إسـكندنافية ، تعـيش                  
حالةً من األمن والرخاء ، وال تعاني من مشاكل وخالفات مع جيرانها ، بل هي دولةٌ تعـيش مـشدودة                    

ل من حولها ، وتخاف على أمنها ، وباتت قلقلة على مستقبلها ،             األعصاب ، متوترة النفس ، تخشى من ك       
وهل يعني نجاح ليفني في تشكيل حكومتها وفق أغلبية نيابية مريحة أو بسيطة ، أنهـا سـتتجاوز كـل                    
الصعاب والتحديات التي تواجهها ، والتي ورثت الكثير منها من سلفها أولمرت ، ومن عرابهـا أرئيـل                  

فئ أمام المنعطفات ، وتتراجع أمام التحديات ، وتلجأ إلى انتخاباٍت برلمانية جديدة             شارون ، أم أنها ستنك    
  .، تلقي فيها بالمسؤولية على عاتق زعيٍم جديد 

، التي وصـفها منافـسوها      " الجميلة  " و  " النظيفة  " فماذا ينتظر المرأة اإلسرائيلية ، المحامية الخمسينية        
ن من أن تحفر اسمها في التاريخ اإلسرائيلي كما حفرته من قبل غولدا             ، فهل ستتمك  " قطةٌ وادعة   " بأنها  

مائير ، ولكن الحقيقة أن ليفني ينتظرها الكثير ، وأبسطها أو أصعبها أنها تدرك أنها جاءت وفق عمليـة                   
 ألـف  20ديمقراطية غير حقيقية ، ولكنها ديمقراطية يحميها وينظمها القانون ، فقد انتخبهـا أقـل مـن          

لي ، هم أعضاء مؤيدون لها في حزب كاديما ، وفازت على منافسها الجنرال شاؤول موفاز بفارق                 إسرائي
 صوتاً فقط ، مما يجعلها في أزمٍة أخالقية ، إذ كيف تقبل أن تقود دولة إسـرائيل دون أن تحظـى                      431

ي العنيد موفاز ،    بتأييد الجمهور اإلسرائيلي ،  خاصةً في ظل الفارق البسيط بينها وبين منافسها العسكر             
سيكون ضمان استقرار كاديما مهمـة      " وقال الخبير السياسي ابراهام ديسكين من جامعة القدس العبرية          

  " . معقدة على ضوء النتائج والفارق الضئيل عن خصمها الرئيسي شاؤول موفاز 
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، وإنجازاٍت حقيقية ، فعلى تسيفني ليفني أن تردم هذه الهوة ، وأن تجسر هذه الفجوة من خالل أداٍء مميز            
تنسي المعترضين الطريقة التي جاءت بها رئيسةً للحكومة اإلسرائيلية ، وتثبت لهم أنها قادرة علـى أن                 
تكون حازمة وجادة ، ولديها القدرة على اتخاذ قراراٍت مصيرية ، وأنها ليست امرأة ناعمة كما وصـفها                  

النظافة وحدهما ال يكفيان لمواجهة التحديات التي       بعض معارضيها السياسيين ، الذين يرون أن النزاهة و        
تواجهها دولة إسرائيل ، ولكن يتوجب عليها أن تثبت قدرتها على ممارسة الحكم واالضطالع بالتحديات               

سيتعين عليها أن تثبت أنها ليست حمامـة رقيقـة ، بـل             " ، وقال المعلق الوف بن في صحيفة هارتس         
  ي وقت الحرب دون أن تظهر شخصية قادرة على قيادة البالد ف

  " .كدمية في يد وزير الدفاع أيهود باراك 
وتدرك ليفني أن حزب كاديما يعاني من تصدعاٍت كبيرة وخطيرة ، فقد غادره أرئيل شارون مريـضاً ،                  
وشيمعون بيرس رئيساً ، وأيهود أولمرت مفضوحاً ، وشاؤول موفاز يائساً ومعتزالً ، والحزب في ذاتـه                 

ن ، جمع شخصياٍت مختلفة ، فال تاريخ للحزب ، وال عراقة له ، وهو حزب شخٍص زعيم                  ضعيفٌ وهجي 
أكثر مما هو حزب الجماهير ، ولذا فإن أمام تسيفني مهمة كبيرة ، وهي استعادة حزب كاديما ، وتمتين                   

حزب صفوفه ، وإقناع بعض رموزه كموفاز بالعودة إلى صفوفه ، وحل كافة المشاكل التي يعاني منها ال                
نتيجة غياب الكبار عنه ، والعمل على زيادة فرص فوزه بمقاعد نيابية أكثر ، خاصة أن الفرصة المتاحة                  
أمامها ال تتجاوز السنتين ، في ظل خشية كبيرة من عودة كبار أعضاء كاديما إلـى أحـزابهم األم ، أو                     

دة على زعامة الحـزب ،  تشكيل تكتالت معارضة داخل حزب كاديما ، قد تنجح في فرض انتخاباٍت جدي  
إذا تمكن التكتل من الحصول على تأييد ثلث أعضاء الحزب ، أم أن ليفني ستخضع للكبار في حزبهـا ،                    
وستمنحهم الحصص األهم في حكومتها ، لتضمن صمتهم وتأييدهم ، وبالتي تحافظ على وحـدة حـزب                 

  .كاديما 
ائيليين ، وذلك بتحسين العالقـات الحزبيـة        وتطمح ليفني أن تطور مختلف جوانب الحياة الداخلية لإلسر        

اإلسرائيلية ، وتأمين مستوى رفاهية ورخاء أعلى لإلسرائيليين ، وعليها أن تؤمن اإلئـتالف الحكـومي                
المترنح والضعيف ، وأن تتخلص من االبتزازات الحزبية ، فتكون حرةً في اتخـاذ قراراتهـا ، ورسـم                

  .األحزاب اليمينية سياسات حكومتها بعيداً عن هيمنة وتغول 
وتردك ليفني أنها جاءت رئيسةً لوزراء إسرائيل ، في ظل أزمٍة اقتصادية عالمية ، وفـي ظـل ركـوٍد                    
اقتصادٍي مخيف ومرعب ، وتعرف أن إسرائيل تعاني من عجٍز مالي متراكم في ميزانيتهـا ، وتواجـه                  

ية ، أو بسبب تردي األوضاع األمنية فـي         ركوداً اقتصادياً كبيراً ، سواء نتيجة لألزمة االقتصادية العالم        
داخلها ، نتيجة أعمال المقاومة ، والتخوف من نشوب حالة حرب أو مواجهة مع إيران أو حـزب اهللا أو                    
مع سوريا ، واالقتصاد اإلسرائيلي الذي يعتمد في جزٍء كبير منه ، وخاصة في المجال العسكري ، على                  

ى خطٍط اقتصادية ناجحة ، وإلى استقراٍر أمني وسياسي لـضمان           المساعدات األمريكية ، بحاجٍة ماسة إل     
  .نجاح مشاريع الحق االقتصادية 

تـشرين ثـاني    / وتعرف ليفني أن إسرائيل تراقب وتتابع وتنتظر نتائج االنتخابات األمريكية في نوفمبر             
جاه إسرائيل ، إال أن     القادم ، وهي تتخوف من نتائجها ، فعلى الرغم من االلتزام األمريكي اإلستراتيجي ت             

اإلسرائيليين يرون أن هناك فروقاٍت بين برنامجي أوباما وماكين ، وتخشى ليفني من تغيراٍت إستراتيجية               
في المواقف األمريكية تجاه إسرائيل ، خاصةً لجهة تقسيم القدس ، وجعلها عاصمةً لـدولتين ، ولجهـة                  

رائيلية ، ولذا فإن على ليفني تلمس طريقها وسط         فرض خلق دولٍة فلسطينية بما ال ينسجم والشروط اإلس        
السياسة األمريكية الجديدة ، سواء في ظل إدارة ديمقراطية تحمل بذور تغييـراٍت جوهريـة ، أو إدارة                  

  .جمهورية التزمت بخلق دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل 
 اإلسرائيلية في جورجيا ، وتدخلها في        اإلسرائيلية ، بعد الورطة    –وعلى ليفني أن تعالج األزمة الروسية       

حربها ضد روسيا ، وتزويد جورجيا بمعدات عسكرية متطورة لمواجهة روسـيا ، وتـدرك ليفنـي أن                  
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التوازنات الدولية قد تتغير بعد قرار روسيا العودة إلى الساحة الدولية ، وتوجهاتها الجديدة بالدخول فـي                 
تسليح سوريا بأنظمة صاروخية متطورة ، وبمعداٍت قتاليـة قـد   مختلف الملفات الساخنة ، ومنها إمكانية   

تؤثر على تفوق إسرائيل العسكري ، بما يعني أن قواعد الصراع والمفاوضات قد تتغير ، ولذا فإن على                  
ليفني أن تفكر في أقل الخسائر باستعادة الثقة الروسية في إسرائيل ، والعمل على إبعادها عـن سـوريا                   

  .ولها مجدداً إلى منطقة الشرق األوسط وإيران ، ومنع دخ
وأمام ليفني التحدي األكبر بضمان أمن إسرائيل ، أمن مواطنيها ومؤسساتها ، وهي تدرك أن إسـرائيل                 
تواجه ثالثي خطر ، هو مثلث األعداء بالنسبة لها ، وهي إيران النووية ، وحركة حماس الـساكنة فـي                    

لبها ، وعليها أن تواجه هذه القوى الثالث ومن يتحالف معها           أحشاءها ، وحزب اهللا المتربص بشمالها وق      
، وهي تدرك أن الملف النووي اإليراني ملفٌ خطير ، وال تستطيع أن تواجهه إسرائيل بمفردهـا ، بـل             
هي في حاجٍة ماسة إلى مساندة المجتمع الدولي كله ، وعلى وجه الخصوص الواليات المتحدة األمريكية                

نفسها قادرة على العيش واالستمرار في ظل إيران النووية ، التي يتعاظم خطرها مع              ، ولكنها ال تتصور     
وجود أذرٍع عسكرية متقدمة لها كحزب اهللا وحركة حماس ، اللذان يهددان أمنها الـداخلي ، ويجعـالن                  

  .حياة مواطنيها صعبة 
الدولة العبرية تواجه تحـدياً     " وذكَّر رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي تسيفني ليفني أن           

أمامنـا تحـديات فـي المنطقـة        " ، وذكر بأن    " من أطراف ثالثة هم إيران وحزب اهللا وحركة حماس          
الجنوبية في مقابل حماس ، وكذلك في المنطقة الشمالية ، إضافة إلى التهديد الناشئ من إيران في الشرق                  

ستعد لكل التهديدات ، ونستمر في التدريب واالستعداد        ، والذي يعد التهديد المركزي إلسرائيل ، ونحن ن        
لتحسين الكفاءة ، وتطبيق التوصيات ، وسنقوم بكل ما ينبغي من أجل االستمرار في الردع واالنتـصار                 

، فهل تستطيع تسيفني ليفني أن تتخذ قراراً بشن حـرٍب جديـدة إليقـاف               " في الحرب في حال وقوعها      
؟ أم أنها ستتمكن من بناء القبة الفوالذية التي يحلم بها القـادة الـصهاينة ،                األخطار المحدقة بها شماالً     

  .لتغطي سماء إسرائيل ، وتحميها من أي أمطار صاروخية قادمة 
لسوريا في مرتفعات الجوالن ، فهل ستمضي       " التنازالت المؤلمة   " وأما ليفني معضلة اإلجابة على قرار       
 ، وهي تعلم أن سوريا لن تقبل بأقل من االنسحاب التام والناجز من        قدماً في مسار المفاوضات مع سوريا     

مرتفعات الجوالن ، مع تبادلية متناظرة ومتشابهة على الحدود ، وتقاسٍم كريم للمياه في المنطقة ، فهـل                  
ستواصل ليفني طريق التفاوض مع سوريا ، وهي تعلم أنها ستواجهه معارضةً قاسية داخـل الكنيـست                 

  .شارع اإلسرائيلي ، تجاه أي محاولة لالنسحاب من مرتفعات الجوالن وربما في ال
أما الملف األكبر الذي ينتظر تسيفني ليفني ، فهو ملف المفاوضات مع الفلسطينيين ، وهي التي أشـرفت                 

 مرة بنظيرها الفلسطيني في     100طويالً على مسار المفاوضات بين الجانبين ، فقد التقت ليفني أكثر من             
تشرين الثاني ، وهي تـدرك جميـع نقـاط          / ضات فمنذ انعقاد مؤتمر أنابوليس في شهر نوفمبر         المفاو

الخالف واالختالف بين الجانبين ، ولها نهج سياسي ال يختلف كثيراً عن شارون وخليفتـه أولمـرت ،                  
عـرف  وتؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية للتخلص من جميع المشاكل التي تواجهها دولة إسرائيل ، وت              

ليفني أن الشارع اإلسرائيلي يريد االستمرار في مفاوضات السالم ، وليس حزب كاديمـا فقـط الـذي                  
اختارها زعيمةً له ، ومكلفةً لتشكيل الحكومة الجديدة ، وهي المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين ،                

ن ، وهي حدود الدولـة      ولكنها يجب أن تجيب على المعضالت الكبرى التي تعترض الفريقين المتفاوضي          
الفلسطينية ، والعاصمة المقدسية الفلسطينية ، وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلداتهم ، ومصير               
المستوطنات اإلسرائيلية المزروعة في مناطق عدة من الضفة الغربية ، باإلضافة إلى اتفاقيـات تقاسـم                

 – تغيير جذري علـى ملـف العالقـات اإلسـرائيلية            المياه بين الطرفين ، ولكن هذا ال يعني أن يطرأ         
الفلسطينية ، ألن ليفني كانت متفقة مع أولمرت حول اتفاق إطار مع الفلسطينيين ، وكانت مـن صـناع                   
القرار في حكومة أيهود ألمرت التي شغلت فيها منصب وزيرة الخارجيـة ، وهـو نفـسه مـا تنـوي                     
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ة ، ولكن ليفني المؤمنة باستمرار مسار المفاوضـات مـع           االستمرار به وهي رئيسة الحكومة اإلسرائيلي     
الجانب اإلسرائيلي لن تتمكن من االلتزام باستحقاقات السالم ، وأن تصل بمفردها إلى اتفاقيات نهائية مع                

  .الفلسطينيين 
كما أن على ليفني أن تجيب عن موقف إسرائيل تجاه سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، وانقـسام                   

فلسطينية بين غزة ورام اهللا ، فهل ستؤيد دعوات الجنراالت وأحزاب اليمين اإلسرائيلي بعملية              السلطة ال 
واسعة داخل قطاع غزة ، لتسوية ملف حماس ، وإعادة األوضاع لسابق عهدها تحت سـيطرة محمـود                  

يلي عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، ولكن عليها قبل ذلك أن تحدد كيف ستتعامل مع الجنـدي اإلسـرائ                 
جلعاد شاليط األسير في غزة ، وهل ستنجز اتفاقاً مع حركة حماس يفضي إلى إطالق سراح شاليط حياً ،                   
ويعتبر هذا الملف أكثر الملفات حساسية التي ورثته عن حكومة أولمرت ، ألنهـا لـن تـستطيع إال أن                    

  . ثمناً لحياة شاليط تفاوض حماس لتضمن الحفاظ على حياته ، وإال فإنها قد تدفع مستقبلها السياسي
أخيراً تواجه تسيفني ليفني مهمة إعادة ثقة الجمهور اإلسرائيلي بالجيش اإلسرائيلي ، الذي بدأ يفشل فـي                 
تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ، وعليها أن توقف االنهيار المتزايد في الروح المعنويـة لـدى المـواطن            

شروع الصهيوني ، وأن العد التنازلي لدولة إسرائيل قد         اإلسرائيلي ، الذي بدا يشعر بتهاوي وضعف الم       
  .بدأ 

كما عليها أن تعيد تنشيط عملية استقدام مهاجرين جدد ، إذ بدأت موجات الهجرة اليهودية إلى إسـرائيل                  
بالنضوب ، وعليها أن تطمئن المهاجرين الجدد بالمستقبل الواعد الذي ينتظرهم في األرض الموعـودة ،           

 تعمل الكثير لتثبيت اإلسرائيليين في الداخل ، والحيلولة دون هجرتهم وتركهم البالد فـي               ولكن عليها أن  
موجِة هجرٍة معاكسة ، وذلك بخلق فرص عمل مواتية ، وإيجاد أجواء من الرخاء والرفاهيـة ، وإبعـاد                   

 بحيـاة   شبح القتل والموت عنهم ، تحت وقع عمليات المقاومة ، أو أخطار حرٍب شاملة مدوية قد تودي                
  .مئات آالف اليهود المقيمين في فلسطين 

فهل تقوى تسيفني ليفني على مواجهة كل تلك التحديات ، وهل تستطيع أن تجلب األمـن والثقـة إلـى                    
المواطن اإلسرائيلي في دولته قيادته وجيشه من جديد ؟ أم أنها ستقلب الطاولة على نفـسها والجميـع ،                   

كرة ، تخسر ويخسر فيها الجميع ، ليفوز فيها الليكود ونتنيـاهو حـسب              وتدعو إلى انتخاباٍت برلمانية مب    
  .استطالعات الرأي المتكررة 
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