
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مهدت الطريق لبدء الحوارو  اجتماعات القاهرة كانت معمقة وبحثت كل العناوينأنهنية يؤكد 
 عسكري عدم عودة قيادات األمن السابقين لألجهزة األمنية قبل عملية الحسم النا طلب:الرشق

 لمنظمة التحرير برئاسة اللجنة التنفيذية القدومي يرفض عرضاَ
  أولمرت نادم على عدم ربط إطالق سراح شاليط بالتهدئة مع غزة

  خالل الحوارلمصرية يعترض على أي بند من بنود الرؤية ا حماس لم:مسؤول مصري

حماسُأبلغنا أن: شعثنبيل 
وافقت مبدئياً على انتخابات 

 ية وحكومة توافقرئاسية وتشريع
  

  ٣ص ...

 ١١/١٠/٢٠٠٨١٢٢٣السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٢٣:         العدد         ١١/١٠/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

    :السلطة
 ٤  مهدت الطريق لبدء الحوارو  اجتماعات القاهرة كانت معمقة وبحثت كل العناوينأنهنية يؤكد  .٢
 ٤  حوار القاهرة يشيع أجواء انتخابية في الضفة وشخصيات بدأت باإلعداد للسباق الرئاسي .٣
 ٦   عنهمباإلفراج يضربون عن الطعام ويطالبون بأريحامطاردون في سجن االستخبارات  .٤
 ٦  حكومة هنية تدين االعتداءات الصهيونية اإلرهابية على فلسطينيي عكا .٥

    
    :المقاومة

 ٦ عودة قيادات األمن السابقين لألجهزة األمنية قبل عملية الحسم العسكري عدم نا طلب:الرشق .٦
 ٧   قررنا أال نلتقي عباس بدمشق ألنه يرفض اللقاء بين فتح وحماس: أحمد جبريل .٧
 ٧  اد تهددان بانتفاضة ثالثةحماس والجه: عكابيهود على العرب الر اعتداءات افي أعقاب تكر .٨
 ٨  مركزية فتح تبحث تعيين نائب لعباس .٩
 ٩ لمنظمة التحرير برئاسة اللجنة التنفيذية القدومي يرفض عرضاَ .١٠
 ٩   المحاصصة بين فتح وحماس من مخاطر إعادة إنتاج ان تحذّرالشعبية والديمقراطية .١١
١٠   والقوة األمنية تنتشر اليومعين الحلوة انفجارات الفجر والنهار تهز مخيم  .١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١   تعلن حالة الطوارئ ورفع حالة التأهب في مدينتي عكا ونهارياشرطة االحتالل .١٣
١٢  أولمرت نادم على عدم ربط إطالق سراح شاليط بالتهدئة مع غزة .١٤
١٢  أسر شاليط الشاباك كان على علم بنية حماس خطف جندي قبل ساعات من :"معاريف" .١٥
١٢  فت من دون تقدممفاوضات الجندي اإلسرائيلي المختطف استؤن .١٦
    

    :األرض، الشعب
١٣   متظاهرين في مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في قرية نعلين٨إصابة  .١٧
١٣  الجئون في مخيمات األردن يطالبون بإنهاء االنقسام الداخلي وإنجاح حوار القاهرة .١٨
١٣  الهباش يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمزارعين من اعتداءات المستوطنين .١٩
   

   :لبنان
١٤  ٤٨المطالبة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما يواجهه عرب : لبنان .٢٠
   

   :عربي، إسالمي
١٤ ت عربية للخروج من مأزق االنقسام الفلسطينياتصاال: صبيح .٢١
١٤   خالل الحوار يعترض على أي بند من بنود الرؤية المصرية حماس لم:مسؤول مصري .٢٢
١٥  انطالق الحوار الفلسطيني الشامل مرهون بنتائج مباحثات حماس في القاهرة: مصدر مصري .٢٣
   

   :دولي
١٥  موسى مع عملية السالم  يبحثبلير .٢٤
١٥  تعلن أن األزمة المالية ألحقت بصندوق االدخار في الوكالة خسارة مالية كبيرة: األونروا .٢٥
١٦   ويحذر إيران من ضربها"إسرائيل"براون يعد نفسه صديقاً راسخاً لـ  .٢٦
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    :تقارير
١٦  األسباب والدالالت: تقرير لجنة التحقيق الفلسطينية عن سيطرة حماس على غزة .٢٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  فواز العجمي... المصارحة قبل المصالحة .٢٨
٢٢  جورج حداد . ..بالحب ال بالحقد يتحرر الوطن.. القائد مونتغمري الفلسطيني .٢٩
٢٤  رأفت حمدونة...  ستستعد للتصعيد في حال تشكيل حكومة"سرائيلإ" .٣٠
٢٥  رضوان السيد.. .والتأثيرات على الشرق األوسط.. األزمة المالية العالمية .٣١
٢٧  فالديمير سادافوي... المغرية" إسرائيل"روسيا وهدايا  .٣٢
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  حماس وافقت مبدئياً على انتخابات رئاسية وتشريعية وحكومة توافق ُأبلغنا أن :شعثنبيل  .١

نبيل شعث، رئيس وفد حركة فتح للحوار في القاهرة وعضو اللجنة . لن دأع: عبد الرؤوف ارناؤوط
صريين بموافقة مسؤولين المُأبلغت رسمياً من قبل ال أن فتح" األيام"ركزية لفتح، في حديث هاتفي مع مال

حماس على تشكيل حكومة توافق وطني وعلى االتفاق على انتخابات رئاسية وتشريعية  مبدئية من حركة
دربين؛ إلعادة بناء مراقبين والم تعد لها حكومة التوافق ومساعدة عربية من خالل الخبراء والمتزامنة

 .األجهزة األمنية وأن تتفق حكومة التوافق مع الحرس الرئاسي للسيطرة على معبر رفح الحدودي
ه صريين أبلغوا حركة فتح اقتراح حركة حماس تشكيل لجان فنية للبحث في هذمأن ال: وذكر شعث

وضوع يبحث حالياً بين مصر وحماس، إالّ أنه شدد على وجوب أن يكون هناك مالقضايا منوهاً بأن ال
 يقترحوا حتى اآلن رسمياً لقاء ثالثياً مصريين لمسقف زمني للخروج بنتائج سريعة، مشيراً إلى أن ال

راحات مصرية، منوهاً من قبل فتح على اقت" تابو"بمشاركة فتح وحماس ومصر وإن كان أشار إلى أن ال 
 - ر الفلسطيني في القاهرة  السفي-باجتماع استمر ساعة ونصف الساعة عقد في القاهرة بين نبيل عمرو 

 .كتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوقمحماس برئاسة نائب رئيس الووفد 
 أبلغتنا هم هو أن مصرمالتطور ال: "اضية وقالموكان شعث أشار إلى تطور مهم حدث في الساعات ال

صريين وافقوا بشكل مبدئي على النقاط مرسمياً أن اإلخوة من قيادة حماس الذين حضروا االجتماع مع ال
ة حكومة االئتالف الوطني برئاسة حماس صريين، بمعنى أن فكرمالتي كنا توافقنا عليها مع اإلخوة ال

وضوع االنتخابات مي، وبالنسبة ل سابقاً قد تم التخلي عنها مقابل حكومة توافق وطنالتي طرحتها حماس
قبل، تخلوا عنها، أيضاً، وأعلنوا موافقتهم على االتفاق م كانون الثاني ال٨الرئاسية أو فقدان األهلية يوم 

على انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة يتم إعدادها من حكومة التوافق الوطني، كما أنهم وافقوا على 
راقبين ومدربين إلعادة بناء أجهزة األمن على أسس مهنية ووطنية، فكرة التواجد العربي من خبراء وم

: وأضاف ."كما أن الحكومة الجديدة، أيضاً، ستتفق مع الحرس الرئاسي للسيطرة على معبر رفح وفتحه
بدأ، واآلن علينا أن ندخل في التفاصيل، وبالنسبة مأدرك أن كل هذه األمور هي اآلن موافقة من حيث ال

 .صريون متفائلون ونحن اآلن أيضاً متفائلونمبدأ هذا شيء إيجابي، واإلخوة الممن حيث الإلينا فإنه 
وضوع هم يبحثونه متشكيل لجان للبحث في كل من هذه القضايا، وهذا ال"اقترحت  حماسوأشار إلى أن 
ايا تحتاج إلى  يبلغونا رسمياً بنتائج هذا البحث، بالتأكيد فإن مثل هذه القضمصريين، وهم لممع اإلخوة ال
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دراسة أكثر تفصيالً، ولكننا ال نريد أن نضيع وقتاً طويالً، وإنما نريد شيئاً له سقف زمني ويأتي بنتيجة 
 ."صريينمسريعة، ونحن ال نتشكك وال نريد أن نعلن عن تشككنا في شيء ولكننا ننتظر رأي اإلخوة ال

كون اللقاءات فيها ثنائية بين مصر وكل صريون أن تمهذه عملية قرر ال"وشدد في هذا الصدد على أن 
فصيل، وأنه عندما تنتهي اللقاءات الثنائية بين مصر وكل الفصائل ستقوم مصر بوضع ورقة فيها 

وبالتالي، فإن كل : "وقال" شتركة وتعرضها على كل األطراف توطئةً للذهاب إلى حوار شاملمالقواسم ال
ناسب واألفضل؛ ألننا مثقة بأن مصر ستعالجه بالشكل الصر، وكلنا مما يتعلق باألسلوب نحن نتركه ل

 كمؤسسة -وضوع، ومدركون، أيضاً، أن الجامعة العربية ممدركون أن مصر بالفعل جادة جداً في هذا ال
 جادة جداً في موضوع الوصول إلى حل ينهي االنقسام الجغرافي -األمانة العامة وكدول أعضاء 

 ."ي الذي ال يأتي على الشعب الفلسطيني إالّ بالكارثةالسياسي القائم حالياً، والكارث
عندنا ثقة بأن مصر في تعاونها مع كل األقطار العربية وفي سفريات قادتها للقاء قادة مهمين : "وأضاف

 ."عرب، أيضاً، للبقاء على تواصل كامل بهذا الشأن، ونحن ننتظر رأيها في الخطوة التالية
 نبلغ هذا مل:  الجاري، قال شعث٢٥ ومصر يوم الثي بمشاركتها وفتحوبشأن اقتراح حماس عقد لقاء ث

صريين بعد، ولكن ليست هناك محرمات، فباألمس التقى األخ نبيل عمرو مع وفد ماألمر رسمياً من ال
حماس مدة ساعة ونصف الساعة، وبالتالي فإننا في النهاية نريد أن نتشارك معهم وباقي الفصائل وكل 

 .ة في إعادة بناء الوطن الفلسطينيالقوى الفلسطيني
 ."ولكننا لن نقفز عن خطوة دون مشورة مصر: "وأضاف

  ١١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  مهدت الطريق لبدء الحوارو اجتماعات القاهرة كانت معمقة وبحثت كل العناوين أنهنية يؤكد  .٢

 اللقـاءات التـي يجريهـا    أنة  هنية رئيس الحكومة المقالة في غـز      إسماعيل  أكد :شرف الهور أ -غزة  
 ".مهدت الطريق لبدء الحوار الفلـسطيني الـداخلي       "المسؤولون المصريون مع قادة الفصائل الفلسطينية       

معمقة وبحثت في   " جولة الحوارات الحالية في القاهرة كانت        أن إلى هنية في تصريحات صحافية      وأشار
 فهم مـشتركة مـع      أرضية" وجود   إلى، الفتا   "ني الفلسطي -كل العناوين ذات الصلة بالحوار الفلسطيني       

 طريـق الحـوار     إلـى  تكون هذه الجولة قـد مهـدت         أن في   أملهعرب هنية عن    أو ". في مصر  اإلخوة
الطريـق ال تـزال فـي        "أن إلى  على الصعيد الشامل، الفتاً    أوالفلسطيني الداخلي، على الصعيد الثنائي      

 إنهـاء  دور الوساطة الذي تقوم بـه بهـدف          أن ، معتبراً "قةدولة شقي " مصر   أن إلىشار هنية   أو ".بدايتها
  ".مقدر"االنقسام الفلسطيني 

  ١١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  حوار القاهرة يشيع أجواء انتخابية في الضفة وشخصيات بدأت باإلعداد للسباق الرئاسي .٣

 األراضـي ابيـة فـي      انتخ أجـواء  أشاع حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية        : محمد يونس  -رام اهللا   
. نه ترافق مع احتدام جدل سياسي وقانوني في شأن موعد االسـتحقاق الرئاسـي             أ الفلسطينية، خصوصاً 

 . العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس د         أستاذ المتحركين نحو السباق الرئاسي      أولوكان  
ة الرئيس الراحل ياسـر عرفـات، لكنـه         الستار قاسم الذي كان خاض االنتخابات الرئاسية بعد وفا         عبد

 أنانـه يـرى     " الحيـاة "وقال القاسم لـ     .انسحب قبل موعد االنتخابات بسبب تضاؤل فرصه في الفوز        
بسبب تراجع قـوة الفـصائل، واتـساع قاعـدة          " في االنتخابات المقبلة في حال حصولها        أفضلفرصه  
، والناس تبحث عن    )ب الصراع على السلطة   بسب(وضع الفصائل اليوم غير مقبول      : "وأضاف". المستقلين

  ".بدائل وطنية
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 مصطفى البرغوثي الذي حصل على نسبة مرتفعـة  . التي تبرز عند ذكر السباق الرئاسي د     األسماءومن  
 في المعسكر الفتحاوي، فيظهر اسم الرئيس محمـود         أما). % ٢٠( في االنتخابات السابقة     األصواتمن  

 مـروان البرغـوثي     األسيروكان القائد الفتحاوي    . نتخابات الرئاسية  شبه وحيد لخوض اال    عباس مرشحاً 
" فتحاويـة "وقالت شخـصية  .  انه سيخوض االنتخابات الرئاسية السابقة، لكنه انسحب لصالح عباس        أعلن

  . ابلغها انه سيدعم عباس في حال جرت االنتخاباتاألخير أن، أسابيعزارت البرغوثي في سجنه قبل 
وتقول مـصادر فـي     .  حركة حماس التي ربما تشارك في السباق الرئاسي        إلىه المرة    هذ األنظاروتتجه  
 تدعو  وأخرى المسألة مثار نقاش في الحركة، وان هناك وجهتي نظر، واحدة تقول بالمشاركة،              أنحماس  

 وجهـة   أصـحاب ويرى  .  االكتفاء بخوض االنتخابات للمجلس التشريعي وعدم المجازفة في الرئاسة         إلى
 حسم مسألة الصراع على     إلى مشاركة حماس في االنتخابات الرئاسية وفوزها، سيؤديان         أن ألولىاالنظر  

السلطة بصورة كاملة لصالح الحركة، وتجنب حدوث صراع بين الرئاسة والحكومة فـي حـال كانـت                 
  . مع فتح والثانية مع حماساألولى
 عـزل الـسلطة   إلـى  حماس سيؤدي  فوز رئيس للسلطة منأن وجهة النظر الثانية، فيرون   أصحاب أما

  . الفلسطينية وحدودها الخارجيةاألراضي التي تسيطر على "إسرائيل"بالكامل من جانب 
لكـن  .  خيار ثالث هو دعم الحركة لمرشح مـستقل        إلى يؤدي النقاش    أنوال تستبعد مصادر في حماس      

 المشاركة، خصوصا   إلىعية   الدا األولى الصراع الدائر بين فتح وحماس يغذي وجهة النظر          أنالمالحظ  
  . وقيادات الحركة في قطاع غزةأعضاءبين 

 عـن تعـدد      ناجمـاً   كبيراً ويواجه مرشح فتح، في حال مشاركة حماس في االنتخابات الرئاسية، تحدياً          
 االنتخابات  إلى، والحال هذه، يذهب     اإلسالميفالمعسكر  . المتنافسين على المنصب من المعسكر الوطني     

  .مر الذي ال يتوافر في المعسكر الوطني شديد التباين وراء مرشح وحيد، األاًالرئاسية موحد
نحن ال ننظر الى الشارع الفلـسطيني       : "بهذا الشأن " الحياة"وقال مصطفى البرغوثي ردا على سؤال لـ        

 ان  وأضاف". على انه منقسم بين فتح وحماس فقط، فهناك معسكر ثالث هو المعسكر الذي نحن جزء منه               
  )".من المعسكر الوطني ( واحداً مرشحاًأرادت إذا تتحدث مع الناس أن فتح على"

ول المتحركين كان النائب مـصطفى البرغـوثي        أ. أفكارهموبدا المرشحون المحتملون التحرك لعرض      
 ممكنة في   أنها انتخابات يرى    إلى الحوار والذهاب    إنجاحالذي ينشط في االتجاهات المختلفة للمساهمة في        

وقـف الحمـالت    : "واقترح البرغوثي على الطرفين سبع نقاط لحل الخالف تـشمل          .أشهرتة  غضون س 
 فـتح جميـع     وإعـادة  جميـع المعتقلـين،      وإطالق ملف االعتقال السياسي     وإغالق المتبادلة،   اإلعالمية

 المخالفـة   اإلجـراءات  الطرفين استعدادهما للتراجع عـن كـل         وإعالنالمؤسسات والجمعيات المغلقة،    
ور، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وفتح ابواب منظمة التحرير للقوى المختلفـة، والـشروع فـي                للدست

الخـالف بـين    : "وقـال  ".، وتحديد موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية      األمن أجهزة إصالح
  ". االنتخابات في غضون ستة اشهرإجراء، ويمكننا الجانبين سياسي وليس قانونياً

، فنشر  "االنترنت" في مقاالت وتعليقات مثيرة للجدل عبر شبكة         أفكارهستار قاسم الذي ينشر     ال  عبد . د أما
 جزء من برنامجه االنتخابي في االنتخابات الرئاسية السابقة، عرض فيـه بيـع الـسيارات                األسبوعهذا  

هناك في  ": وأضاف. أراض مشاريع استصالح    إلى أثمانهاالحكومية، بما فيها سيارات الرئاسة، وتحويل       
إذا قررنا بيع هـذه الـسيارات       . الضفة وغزة نحو عشرة آالف سيارة حكومية ال يحسن استعمالها البتة          

 مليـون دينـار     ١٨٠واحتفظنا بعدد قليل منها لوزارة الصحة والشرطة والدفاع المدني، سنحصل على            
ضفة الغربية، علما   من مساحة ال  % ١٢ دونم، أو ما يعادل      ألف ٧٢٠، وهو مبلغ كاف الستصالح      أردني

  ".%٢٥أن المساحة المزروعة من الضفة اآلن هي نحو 
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، وهو مبلغ يستـصلح      سنوياً دينار مليون   ٣٦التكاليف السنوية لتشغيل السيارات الحكومية تبلغ        "أنوزاد  
 دونم، جزء من هذه المبالغ يمكن تخصيصه لدعم الحرفيين، والورش اإلنتاجيـة الـصغيرة،               ألف ٤٠٠

  ".األغنام واألبقارودعم مربي 
  ١١/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   عنهمباإلفراج يضربون عن الطعام ويطالبون بأريحامطاردون في سجن االستخبارات  .٤

 أن هناك عدداً من الموقوفين فـي سـجن جهـاز            أمسذكرت مصادر فلسطينية    : وليد عوض  - رام اهللا 
 احتجاجاً على ظروف اعتقـالهم،  أياممنذ االستخبارات الفلسطينية بمدينة أريحا بدؤوا إضراباً عن الطعام  

وحسب المصادر فإن الموقوفين هم من       . سراحهم بإطالق أوامره   بإصداريطالبون الرئيس محمود عباس     
ن السلطة تحتجـزهم    ا ومعظمهم من نشطاء كتائب األقصى، و      اإلسرائيليالمطاردين من قوات االحتالل     

وحسب المصادر الفلـسطينية    . ل أو االغتيال اإلسرائيلي    بهدف حمايتهم من االعتقا    األمنيةلدى أجهزتها   
 وأكدوا معاناتهم،   وإنهاءفان الموقوفين وجهوا مناشدة لعباس للتدخل شخصيا من اجل وضع حد لمشكلتهم             

 عينية، مطالبين بضرورة نقله من قسم       إلحدىن احدهم، وهو يوسف التاية، بحاجة ماسة لزراعة قرنية          أ
 أضرار احد المقار التابعة للسلطة، تجنبا ألية        أو مقر المقاطعة في رام اهللا       إلى التوقيف في االستخبارات  

، أسـبوع واشتكى الموقوفون من انه ال يسمح لذويهم برؤيتهم سوى ساعة واحدة كل             . صحية قد تلحق به   
 أو مالءمة مع مراعاة عدم خلطهم مـع سـجناء جنـائيين             أكثر أماكن ضرورة وضعهم في     إلىداعين  

  .أخرى بقضايا محكومين
ن الموقوفين لـدى  أ واألغوار أريحا عماد حماد، مدير االستخبارات الفلسطينية في محافظة      أكدمن جانبه   

 العتقـالهم،   إسـرائيلية  محاولة   أليةالجهاز ليسوا متهمين، بل انهم تحت حماية السلطة الفلسطينية تجنبا           
  . المستوياتعلىأ قرار سياسي من إلى سبيلهم يحتاج إخالء قرار أنمضيفا 

  ١١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  على فلسطينيي عكا" االعتداءات الصهيونية اإلرهابية"حكومة هنية تدين  .٥

 عبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية عن إدانتها واستنكارها لالعتداءات الـصهيونية             :غزة
لعنصرية الصهيونية وسـيطرة الفكـر      والتي تؤكد على ا   ) "٤٨فلسطين  (على الفلسطينيين في مدينة عكا      

ووصف طاهر النونو الناطق باسم الحكومة، في تصريح له مساء الجمعة            ".المتطرف في الكيان الغاصب   
، معتبراً استهداف العرب الفلسطينيين في عكا وغيرها هـي          "اإلرهابية"، االعتداءات بـ    ١٠/١٠/٢٠٠٨

ق مع االحتالل الذي يثبت دوما رفضه لكل مـا هـو            رسالة واضحة لكل المراهنين على التوافق واالتفا      "
تكريس لسياسة الترانسفير التي قامت بها العـصابات        ) االعتداءات(وهي  : "وأضاف ".عربي أو فلسطيني  

وأشـاد   ". وما بعدها في طرد المواطنين العرب من بيوتهم ومدنهم وقـراهم           ١٩٤٨الصهيونية في العام    
تحرك فوري من أجل وقف     " وخاصة في مدينة عكا، داعياً إلى         في مدنهم وقراهم   ٤٨بصمود فلسطينيي   

  "هذه االعتداءات على أهلنا وشعبنا في عكا وحمايتهم من هذه الحملة الهمجية
  ٩/١٠/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   عدم عودة قيادات األمن السابقين لألجهزة األمنية قبل عملية الحسم العسكري نا طلب:الرشق .٦

كشف عزت الرشـق، عـضو المكتـب الـسياسي          :  صالح جمعة وسوسن أبو حسين     ،ام اهللا  ر ،القاهرة
ـ  أن يتم تشكيل حكومة توافق وطني تـضم        "أن الحركة طلبت من المصريين      " الشرق األوسط "لحماس، ل

عناصر من حماس وفتح وباقي الفصائل، وقلنا ال مانع من أن تضم مستقلين وتكنوقراط بشرط أن يـتم                  
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لكنه استبعد تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أن الـشعب          " ألشخاص ورئيس الحكومة  التوافق على ا  
  .الفلسطيني مسيس ويحتاج إلى قوة سياسية تحميه لتطبيق القانون

قلنا للوزير عمر سليمان إننا مع تـشكيل األجهـزة   "وبالنسبة إلعادة هيكلة األجهزة األمنية، عقب الرشق      
طنية بعيدا عن الفصائلية، وأن تكون األجهزة األمنية موحدة فـي الـضفة             األمنية وفق معايير مهنية وو    

والقطاع بتزامن موحد، وليس لدينا أي مانع لحضور خبراء أمنيين عرب لقطاع غـزة إلعـادة ترتيـب          
  ".أجهزة األمن، لكن رفضنا رفضا قاطعا وجود قوات عربية في القطاع

ابقين لألجهزة األمنية قبل عملية الحسم العسكري فـي       وقال إن حماس طلبت عدم عودة قيادات األمن الس        
من أجـل اسـتالم     ) الجيش(، مشيرا إلى أن سليمان اقترح هيكلة جهاز األمن الوطني           ٢٠٠٧ يونيو   ١٤

المعابر، ونفى الرشق أن تكون مصر قد مارست ضغوطا على وفد حركـة حمـاس للقبـول بالرؤيـة                   
  .المصرية للمصالحة

  ١١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   قررنا أال نلتقي عباس بدمشق ألنه يرفض اللقاء بين فتح وحماس: أحمد جبريل .٧

 حـوار  القيادة العامة أحمد جبريـل فـي         -قال األمين العام للجبهة الشعبية      :  زهير اندراوس  -الناصرة  
  إنّه في حوار القاهرة يريدون بحث قضية سلطة رام اهللا ونحن نصر على             أمس" القدس العربي "خص به   

لن نوافق على الوصول إلى القاهرة لكي نُوقع على اتفاق جاهز،           "إعادة بناء منظمة التحرير، وتابع قائالً       
  ".نحن نرفض أن نكون ختماً مطاطياً ويجب طرح األمور كلها على جدول األعمال

دسـتورية   يناير المقبل، ومن الناحية ال     /سلطة محمود عباس تنتهي في الثامن من كانون الثاني        "واضاف  
والقانونية المعمولة للسلطة، معنى ذلك إنّه يتحتم اآلن على محمود عباس تشكيل لجنة انتخابات خاصـة                

، عليه مغادرة هذا الموقع وتـسليمه إلـى         )يناير(بالرئاسة، وعليه أن يغادر في الثامن من كانون الثاني          
  .محمد بحر. عزيز الدويك، أو إلى نائبه د. رئيس المجلس التشريعي المعتقل د

بصراحة نحن قررنا، فصائل الممانعة، أن ال نلتقي بعباس عندما يأتي إلى دمـشق              " وكشف النقاب قائالً  
في األيام القريبة، ألنّه يرفض اللقاء بين فتح وحماس، ويرفض أن يكون هو شخصياً في مثل هذا اللقاء،                  

ا أدوات بأيدي حمـاس، هـدفنا خدمـة         وبدون مثل هذا اللقاء بين حماس وفتح لن نجتمع معه، نحن لسن           
  ". شعبنا، ال نريد أن تكون هزيمة لحماس ألن الشعب الفلسطيني انتخبها في انتخابات حرة شهد لها العالم

  ١١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  حماس والجهاد تهددان بانتفاضة ثالثة: عكابيهود على العرب الر اعتداءات افي أعقاب تكر .٨

االعتـداءات  " سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح صحافي           .د لقا:  أشرف الهور  - غزة
، والتي كان آخرها ما     ١٩٤٨اليهودية المتواصلة على العرب الفلسطينيين في األراضي المحتلة منذ عام           

حدث في عكا خالل اليومين الماضيين، دليل على ازدياد روح العنصرية الصهيونية ضـد المـواطنين                
التصعيد الصهيوني هو احدى ثمرات مؤتمر أنـابوليس،        " حركة حماس ترى ان      أن إلى   وأشار ".العرب

وقال منتقداً عملية التـسوية الـسلمية       ". الذي حاول ان يشرع ان فلسطين المحتلة هي وطن قومي لليهود          
 عـن   هذه هي الثمرة الحقيقية ألنابوليس فبدالً من أن يتمخض        "الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل      

  ".دولة فلسطينية، ها هو يتمخض عن عدوان ومحاوالت تهجير ألهلنا في األراضي المحتلة
ـ     هذه "، وأضاف   "لكل فعل رد فعل   "فلسطيني على االعتداءات، وقال     " رد فعل "وهدد الناطق باسم حماس ب

إلى جانـب   ، مشيراً إلى ان حماس تقف       "الجرائم الصهيونية تدفع إلى ردات فعل غير مسبوقة لمواجهتها        
وعـدم تـركهم فريـسة      "،  ١٩٤٨الفلسطينيين الذين يقطنون داخل المدن التي احتلتها إسرائيل في العام           

  ".لالعتداءات الصهيونية المتكررة
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لمـساندة  " هبـة جماهيريـة   "أما حركة الجهاد اإلسالمي وعلى لسان وليد حلس أحد قادتها فدعت إلـى              
اعتداءات "وقال حلس    ".مجية االحتالل وقطعان المستوطنين   الذين يتعرضون لعنصرية وه   "فلسطينيي عكا   

المتطرفين اليهود وغالة المستوطنين على مدار اليومين الماضيين تؤكد على همجية االحتالل وعنصريته             
وطالـب حلـس هـؤالء       ".ضد أهلنا في مدينة عكا وباقي المدن الفلسطينية داخل األراضـي المحتلـة            

ـ   واعتبر ان ما    ".أمام هذه الممارسات العدوانية والثبات في منازلهم وأرضهم       الصمود  "الفلسطينيين إلى ب
  ".مقدمة النتفاضة ثالثة يقودها الفلسطينيون داخل أراضينا المحتلة"جرى 

  ١١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  مركزية فتح تبحث تعيين نائب لعباس .٩

ـ      أكدت ل الدائر حاليـا داخـل صـفوف        الجمعة ان الجد  " القدس العربي " مصادر مطلعة في حركة فتح ل
قيادات الحركة بشأن ضرورة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني سيحسم من قبـل اللجنـة المركزيـة فـي                  

  .اجتماعها المرتقب في عمان السبت او االحد
نائبـا  " ابو مـاهر  "وحسب المصادر فان المركزية ستبحث في اجتماعها تعيين عضو اللجنة محمد غنيم             

ر تحضيره واشهاره حتى يستطيع ترشيح نفسه لالنتخابـات الرئاسـية الفلـسطينية             لعباس وذلك في اطا   
  .القادمة اذا ما تم التوافق على اجرائها مع حركة حماس في حوار القاهرة المرتقب

وانه ال توجد شخصية عليهـا شـبه اجمـاع    " هناك ازمة قيادة في حركة فتح"واشارت المصادر الى ان    
ة الى ان ابو ماهر غنيم هو من اكثر القيادات الفتحاوية التي يمكن تسويقها              داخل صفوف الحركة، ومنوه   

  .في صفوف الحركة بسبب عدم تورطه في القضايا الخالفية داخل اطر الحركة
وبشأن امكانية ترشيح االسير مروان البرغوثي النتخابات رئاسة السلطة، قالت المصادر هناك اصـوات              

 ذلك االمر وصوتها سيعلو في ذلك االتجاه عندما تصل الحركـة الـى              فتحاوية من الوزن الثقيل ترفض    
مرحلة اختيار مرشح الحركة لخوض االنتخابات الرئاسية في ظل اصرار عباس على عدم ترشيح نفسه               

  .مرة اخرى لرئاسة السلطة على حد قول المصادر
سبت واالحد التخاذ قرار فـي      ومن المقرر ان تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها في عمان ال            

  .شأن موعد عقد المؤتمر السادس للحركة ومكان االنعقاد
وكان عبد اهللا االفرنجي عضو اللجنة المركزية للحركة قال ان اللجنة ستبحث الى جانـب مكـان عقـد                   

  .المؤتمر وموعده، حوار القاهرة المرتقب
عمل لعقد المؤتمر السادس العام للحركة وإنهاء       إن هذا االجتماع الهام يأتي في إطار ال       "واوضح اإلفرنجي   

، ومشيرا الى ان االجتماع المرتقب سيجرى بحـضور عبـاس           "كافة التحضيرات للوصول لهذا المؤتمر    
  ".لوجود بعض القضايا التي ال يمكن ألعضاء اللجنة البت فيها دون حضوره لالجتماعات"

سينهي كافة القضايا والعقبات التـي      .. ون هاما جدا  اجتماع اللجنة المركزية هذا سيك    "وأكد اإلفرنجي ان    
  ".تعيق عقد المؤتمر السادس لحركة فتح

كما . وينتظر أن يجري خالل االجتماع تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر المقبل لفتح وعدد المشاركين فيه              
بـدء فيـه    سيناقش أعضاء اللجنة الوضع الفلسطيني الداخلي والحوار الوطني الذي تعمل مصر علـى ال             

  .والوضع الفلسطيني في المعادلة الدولية والمفاوضات مع إسرائيل
أن يشارك جميع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في هذا االجتماع نظرا لألهميـة              "وتوقع اإلفرنجي   

  ".أن الجميع معني بعقد المؤتمر السادس لفتح قبل نهاية العام الجاري"مشيرا إلى " الشديدة له
 اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لفتح صخر بسيسو اكد أن المجلـس الثـوري سـيعقد                و كان عضو  

اجتماعا له قريبا لتقويم عملية االستعداد لهذا المؤتمر، وان من سيشارك في المؤتمر هو من تنطبق عليه                 
  .شروط العضويه فيه
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ار البيـت الـداخلي وعـدم       وقال هناك اجتهادات في فتح بشأن المؤتمر، لكنه دعا إلى معالجتها في إط            
 .الحديث عنها في وسائل اإلعالم ألن المؤتمر السادس لفتح هو استحقاق وطني وتنظيمي

  ١١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
 
 لمنظمة التحرير برئاسة اللجنة التنفيذية القدومي يرفض عرضاَ .١٠

من محمود عرضا  رفض فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لفتح:  شاكر الجوهري-عمان 
عباس رئيس السلطة الفلسطينية بتوليته رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما وافق سليم 
الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير لإلنعقاد، ولكن 

بلعاوي أحد مقربي عباس في اللجنة القدومي تلقى هذا العرض من حكم  .في الموعد الذي يحدده هو
المركزية، وذلك خالل انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة يوم الخميس الماضي في 
العاصمة األردنية، وأمام عدد من اعضاء اللجنة المركزية للحركة، وأعضاء اللجنة التحضيرية التي 

قدومي من فوره بأنه ال يريد تولي رئاسة اللجنة التنفيذية ورد ال .كانت منعقدة برئاسة محمد راتب غنيم
لمنظمة التحرير، فضال عن أنه ال يحق لعباس توزيع المناصب دون العودة للجنة التنفيذية صاحبة 

 .الصالحية في انتخاب رئيسها
يوم من جهة أخرى أكدت مصادر فتحاوية أن حال تم التوصل إليه يضمن عقد اجتماع للجنة المركزية ال

 .دون رئاسة القدومي أو عباس له
على صعيد آخر وافق سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على طلب للرئيس عباس بدعوة 
المجلس الوطني الفلسطيني لإلنعقاد، على أن يحدد هو موعد انعقاده، بما ال يتعارض مع المصلحة 

لعشرين من الشهر المقبل موعدا لعقد المجلس وحدد الزعنون تاريخ الحادي وا .الوطنية الفلسطينية
وتتلخص وجهة نظر الزعنون، وفقا للمصادر، في ضرورة . المركزي، وليس الرابع منه كما أراد عباس

 .انتظار نتائج الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة أوال
 ١١/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  اج المحاصصة بين فتح وحماس  من مخاطر إعادة إنتان تحذّرالشعبية والديمقراطية .١١

أعربت فصائل عن تخوفها من إمكانية إعادة نهج المحاصصة من جديد، ما ينذر بتكرار : حسن جبر
إن القيادة المصرية لم تبلغ الفصائل : وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية .االنقسام

وطنيا شامال سيجري بعد اللقاءات الثنائية التي عن أي تغيير في التوجه العام الذي يؤكد أن حوارا 
 .ستجريها مصر مع الفصائل بغية استكشاف مواقفها من قضايا الحوار الوطني وكيفية إنهاء االنقسام

ما بلغنا به المسؤولون المصريون أن اللقاءات الثنائية سيتبعها حوار وطني ": األيام"وأكد الغول لـ 
نائي ومحاصصة من شأنه إعادة األزمة واالنقسام والصراع على أي مسعى لحوار ث: وقال. شامل
 .على هذا األساس يجب أن يكون الحوار شامال: وتابع. السلطة

وكان ناطق باسم الجبهة الشعبية حذر في بيان صحافي أصدره، أمس، من الميل للمصالح الفئوية والذاتية 
 .ل واالنقسام الذي يخدم االحتاللوثقافة وصفقات المحاصصة التي قادت ولن تقود إال للفش

ودعا الناطق قوى الشعب السياسية واالجتماعية للتحرك من أجل وضع حد للمواقف المغلقة والرغبات 
 .المعلنة والدفينة بإبرام الصفقات الثنائية من وراء ظهر الشعب وقواه المناضلة

إلى نفس ما ذهب إليه الغول من بدوره، ذهب صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
وحذر ناصر من أية محاوالت للعودة إلى  .التحذير من إعادة إنتاج المحاصصة وبالتالي االنقسام



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٢٢٣:         العدد         ١١/١٠/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

المحاصصة مثلما جرى في اتفاق مكة، مشيرا إلى أهمية التحذير من هذا التوجه مع عدم الميل للتهويل 
 .الفلسطينيحتى ال يتم تعكير أجواء التفاؤل التي تسود الشارع 

 ١١/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  والقوة األمنية تنتشر اليوم عين الحلوة انفجارات الفجر والنهار تهز مخيم  .١٢

السباق محموم في مخيم عين الحلوة بين التفحير االمني ومساعي التهدئـة التـي تبـذلها                : محمد صالح 
واكدت مـصادر فلـسطينية     . لقوى الصيداوية الفلسطينية السياسية بدعم وتشجيع من الفعاليات وا      " االطر"

ـ  ان هذا السباق تجلى امس بشكله العلني من خالل اربعة انفجارات متتالية هزت مخيم              " السفير"مطلعة ل
عين الحلوة بدءا من منتصف الليل وحتى ظهر امس، واستهدفت محال وبيوتا محسوبة علـى اطـراف                 

وقد تبين بالملموس بنتيجة هـذه االنفجـارات ان هنـاك       ..خيموقوى مؤثرة في لعبة التوازنات داخل الم      
وهذه القوى يبـدو    . اطرافا تعارض وبشكل جدي أي هدوء في المخيم، او اي محاولة لفرض االمن فيه             

في المقابل بـات علـى االطـر        .. انها تحاول فرض اجندتها على المخيم واهله وعلى الفصائل مجتمعة         
كفاح المسلح ولجنة المتابعة، مواجهة هذا المشروع ان كانت جدية فـي            الفلسطينية الثالثة وانصار اهللا وال    

طرحها والرد عليه من خالل االسراع ببت نزول عناصر القوة االمنية الى الشارع ولو بالشكل االعالمي                
  . على حد قول المصادر ،" الف الجىء فلسطيني هم اهل المخيم٧٠الثبات مصداقيتها امام الـ

يبـدو أن هنـاك ثمنـا       : "يس لجنة الطورائ الفلسطينية اللواء كمال مدحت الى القول        هذا االمر دفع برئ   
لكن المسار بدأ وآلية العمل انطلقت ولن تتوقف اال عنـدما           . سندفعه للتمكن من تثبيت األمن في المخيم        

  . اني مضمون ومكفول مائة في المائةنطمئن تماماً الى أن أمن المخيمات وأمن جوارها اللبن
 مـن منتـصف   نت انفجارات الفجر قد عادت الى عين الحلوة حيث هزت ثالثة انفجارات المخيم بدء     وكا

الليل، فانفجرت قنبلة امام منزل فادي الجنداوي في حي حطين وهو محسوب على جند الشام، ويعـرف                 
لـساعة  اما االنفجار الثاني فقد وقع حـوالي ا       . واقتصرت اضرارها على الماديات     " فادي الوحش "باسم  

الواحدة فجرا وتبين انه عبارة عن عبوة ناسفة استهدفت سطح منشرة خشب عائـدة للفلـسطيني شـادي             
امـا االنفجـار    . الناطور، قرب مركز الصاعقة، وقد ألحق أضرارا جسيمة داخل المنشرة وفي جوارها           

  . خسائرالثالث فقد وقع حوالي الثالثة فجرا واستهدف اخر زاروب في حي الخضار من دون وقوع 
هذا الوضع المتفجر وموضوع تشكيل القوة األمنية في مخيم عين الحلوة كانا محور لقـاءين منفـصلين                 
لوزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري في دارتها في مجدليون، وبطلب منها، مع وفدين منفصلين               

  . ن الشعبية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطينية واللجا
  . الوفد االول كان برئاسة اللواء كمال مدحت، الذي أعلن أن القوة األمنية ستنتشر اليوم السبت

واالجتماع الثاني كان لقاء الحريري مع وفد من تحالف القوى الفلسطينية واللجان الشعبية تقدمه أمين سر                
ان "واعلن المقدح اثر اللقاء     .  فضل التحالف في منطقة صيدا عبد مقدح، ومسؤول حركة حماس أبو أحمد          

القوة األمنية ستبصر النور السبت، ونحن كفصائل تحالف وفصائل منظمة وقوى اسالمية، لنا مـصلحة               
  ". في أمن واستقرار المخيم والضرب بيد من حديد على كل العابثين والمتآمرين على المخيم

 التي ستتشكل هي من كافة القوى والفـصائل         من جهته اكد ممثل حماس أبو أحمد فضل ان القوة األمنية          
الفلسطينية وبمشاركة من جميع األطر الفلسطينية، وضباطها يقومون بدراسة ميدانية ولوجستية من أجل             
عديد القوة ومستلزماتها وترتيبها وأوضاعها، وسنساعد بما نملك من وسائل هذه القوة حتى تأخذ دورهـا                

  . وينعم المخيم باألمن واالستقرار
اآلن الجميع مشارك في لجنة الـضباط       : ورداً على سؤال عن سبب تردد حركة حماس في المشاركة قال          

لكن نحن على مستوى المـشاركة      . ونحضر كافة االجتماعات وتفاصيل القوة األمنية والمشاركة موجودة       
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 ومـن  العامة اتفقنا على أن تكون من ضمن األطر، فنحن في اطار التحالف سـنكون مـن المـشاركين          
  . الفاعلين في هذه القوة األمنية من اجل أمن واستقرار شعبنا ومخيماتنا والجوار 

ال شك ان هناك اطرافا متضررة من       : وعن تعليقه على ما يجري من أحداث أمنية في المخيم قال فضل           
يريـد  الوفاق في الشارع الفلسطيني ومن المصالحات ومن االتفاق على تشكيل قوة أمنية، ألن هناك من                

  . ان يأخذ مخيم عين الحلوة الى نهر بارد جديد بعناوين كثيرة 
  ١١/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
   تعلن حالة الطوارئ ورفع حالة التأهب في مدينتي عكا ونهارياشرطة االحتالل .١٣

قوات  أن فرحو عبد القادر فارس ،القدسوغزة نقالً عن مراسليها في  ١١/١٠/٢٠٠٨عكاظ أوردت 
أعلنت حالة الطوارئ ورفعت حالة التأهب في صفوف طواقمها إلى الدرجة رائيلي اإلسشرطة االحتالل 

 لتوسع حدة االشتباكات ووقوع أعداد كبيرة من الجرحى، القصوى، في مدينتي عكا ونهاريا، وذلك تحسباً
 ويهود متطرفين في مدينة عكا، امتدادا للمواجهات العنيفة ٤٨إثر تجددها صباح أمس، بين عرب الـ

ي شهدتها المدينة أمس األول، في أعقاب اعتداء مجموعة من المتطرفين على عائلة عربية بحجة عدم الت
وجاء أن مواجهات بين العرب واليهود تدور في عدة مواقع في . احترامها لما يسمى حرمة يوم الغفران

عتقلوا، وأن قوات المدينة، وأن عددا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، وعلم أن أربعة أشخاص ا
 .من الوحدات الخاصة تنتشر في أحياء المدينة

وكان قائد شرطة عكا موشيه كوهن قد رفض بشدة السماح ألهالي الحي العرب برفع األذان، رغم إبداء 
 .االستعداد لوضع قيود على رفع األذان، في أعقاب معارضة السكان اليهود لذلك

جمال زحالقة، إلى وزير األمن الداخلي آفي ديختر وطالبه  .وقد توجه العضو العربي في الكنيست د
وأكدت مصادر عربية في عكا  .بوقف االعتداءات وأعمال الشغب ضد المواطنين العرب في مدينة عكا

أن أكثر من ألف شاب يهودي قد هاجموا منازل عربية، بعد رشقها بالحجارة، واعتدوا على أصحاب 
 .تعود ألهالي عكا العربالبيوت، كما جرى تحطيم سيارات 

وزيـرة الخارجيـة     أن    أسعد تلحمـي   ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ١١/١٠/٢٠٠٨الحياة  وجاء في   
لـن نـسمح    : "، مضيفة "التعايش "إلىالمكلفة تشكيل حكومة جديدة تسيبي ليفني عبرت عن قلقها، ودعت           
باسـتغالل كـل فرصـة لتحـريض     ألولئك المتطرفين المنفلتين بصورة منهجية في السنوات األخيـرة         

يـضاً فـي    أ الشرطة سـتحقق     أن، مضيفاً   "المشاغبين" آفي ديختر الذي زار عكا، فتوعد        أما". الجمهور
  .دعوات التحريض الصادرة من اليهود والعرب

العـرب  " قمـع    إلـى  ليبرمـان    أفيغدوراليميني المتطرف   " إسرائيل بيتنا "في المقابل، دعا زعيم حزب      
" شاس"كما دعا النائب من حزب      ". يقومون بانتفاضة جديدة في قلب إسرائيل     "لذين قال انهم    ا" اإلسرائيليين

الديني ديفيد أزوالي إلى أن تأخذ الجموع اليهودية القانون بيديها على غرار المستوطنين المتطرفين فـي                
 إذاحمل السالح   " إلى حد دعوة اليهود     إلىارييه درعي   " المفدال"وذهب النائب عن حزب     . الضفة الغربية 

  ". عكاإحداثلم تعالج الشرطة 
رئيس الوزراء   أن    نظير مجلي   نقالً عن مراسلها     تل أبيب  من   ١١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  

وقال ان التعـايش اليهـودي      .  ضبط النفس وتهدئة الخواطر    إلىايهود أولمرت دعا قادة العرب واليهود       
 يضرب المـصلحة    إنما المجتمع اإلسرائيلي وكل من يمس فيه        العربي بسالم وتعاون هو أحد أهم أركان      

  .الوطنية اإلسرائيلية ويمس بالحصانة القومية للدولة
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  أولمرت نادم على عدم ربط إطالق سراح شاليط بالتهدئة مع غزة .١٤
اإلسرائيلية، أمس الجمعة، إن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية المـستقيل،          " هآرتس" قالت صحيفة    :الناصرة

لعد ربط إطالق سراح جندي االحتالل في قطاع غزة،         " ندمه"هود أولمرت، عبر في جلسات مغلقة عن        إي
وقال أولمرت،   . يونيو الماضي  /بالتهدئة مع قطاع غزة، التي تم االتفاق عليها في منتصف شهر حزيران           

 ما بين دفع قضية      أن تختار  "إسرائيل"في تلك الجلسات، إنه في الوضع الناشئ في ظل التهدئة، كان على             
شليط من خالل الضغط المكثف على حركة حماس، وما تبع ذلك من إطـالق قـذائف علـى البلـدات                    
اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، وبين استمرار الجمود في قضية الجندي شليط، وضـمان امـن تلـك                 

  .البلدات اإلسرائيلية
 وزير الحرب إيهود باراك، بادعاء أنه هـو         ويلقي المسؤولون في محيط أولمرت باللوم والمسؤولية على       
 أن تعيد التفكير، الستيضاح مـصير       "إسرائيل"الذي ضغط باتجاه التهدئة، وقالوا للصحيفة، إنه كان على          

  .الجندي األسير
وتعتقد األجهزة األمنية بأنه طالما استمرت التهدئة لن يكون من مصلحة حماس دفع قضية تبادل األسرى                

، الذين حسب الصحيفة ذاتها، ينتقـدون مـصر    األمنية يؤيده مسؤولون كبار في األجهزة       األمام، وهذا ما  
وترى األجهزة األمنية إن تغيير الوضع       .، حسب تعبيرهم، في اتصاالتها مع حكة حماس       "تتلكأ"بزعم أنها   

 تلـك   القائم من الممكن أن يكون إما من خالل تغيير النهج المصري، وهو ما ال يلوح في األفق، حسب                 
األجهزة، أو تغيير السياسة تجاه حماس، من خالل شن عمليات عسكرية في قطاع غزة، وهـو مـا قـد      

  .يجعل حماس تفهم أنه من دون دفع قضية األسرى لن االستمرار بالتهدئة القائمة
  ١١/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  اليطأسر ش الشاباك كان على علم بنية حماس خطف جندي قبل ساعات من :"معاريف" .١٥

 قالت فيه إن جهاز االسـتخبارات       اإلسرائيلية، أمس الجمعة، تقريراً   " معاريف" نشرت صحيفة    :الناصرة
كان على علم بنية حماس خطف جندي إسرائيلي قبل سـاعات مـن وقـوع العمليـة                 " الشاباك"العامة،  

 المعلومات التـي    ، إال أن الجهات ذات العالقة لم تتحرك وفق        ٢٠٠٦ يونيو العام    /العسكرية في حزيران  
وحسب الصحيفة، فإنه في الليلة التي سبقت العملية العسكرية اعتقلت القوات اإلسرائيلية شابين              .وصلتها

معهما، اعترفا بأن عناصر من المقاومة تخطط لعملية عسكرية عند          " وخالل التحقيق المكثف  "فلسطينيين،  
المعلومات " الشاباك"، وقد نقل جهاز      أسر شاليط  اعتقالالموقع العسكري االحتاللي الذي وقعت فيه عملية        

  .لجيش االحتالل إال أنه لم تتخذ اإلجراءات السريعة لمواجهتها
  ١١/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  مفاوضات الجندي اإلسرائيلي المختطف استؤنفت من دون تقدم .١٦

لقول إن التهدئـة فـي      رفضت مصادر أمنية إسرائيلية، ا    :  صالح متولى  ، كفاح زبون  -  القاهرة ،رام اهللا 
 لدى حمـاس جلعـاد      األسير سراح الجندي اإلسرائيلي     إطالق اتفاق حول    إلىقطاع غزة تعيق التوصل     

واعتبرت تلك المصادر أن شن عملية عسكرية في القطاع كان سيقضي على فرص اإلفراج عن                .شاليط
إلعادة شاليط، موضـحةً أنـه ال       شاليط، مؤكدة أن الدوائر األمنية اإلسرائيلية تواصل جهودها باستمرار          

 إطـالق  مفاوضات   أن" األوسطالشرق  "وعلمت   .يمكن الكشف عن جميع النشاطات المتعلقة بهذه القضية       
  . يتم تحقيق اختراق جوهريأنسراح شاليط استؤنفت بواسطة مصر مجددا، لكن دون 

 أنن مـصر تحـاول    مصادر قالـت ا   أن تكون قد ربطت بين ملفي الحوار وشاليط إال          أنونفت حماس   
وقالت مصادر في   .  وحماس "إسرائيل" بين   األسرىتخرج بصفقة كبيرة تنهي االنقسام وتتمم عملية تبادل         

ـ  ". حماس على موقفها ولم تغير من شروطها برغم الـضغوط المـصرية            "أن" األوسطالشرق  "حماس ل
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، أمـس القاهرة التي بـدأت     وقالت مصادر مطلعة أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى            
وبحسب المصادر، فان حماس اتفقت مـع المـصريين علـى           . ستنصب في األساس حول قضية شاليط     

  .استئناف المباحثات حول شاليط
  ١١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   متظاهرين في مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في قرية نعلين٨إصابة  .١٧

 بينهم اجانب واسرائيليون، خالل مواجهات وقعت امس بين         أصيب ثمانية متظاهرين،  :  ا ف ب   -رام اهللا   
  .متظاهرين والجيش االسرائيلي في قرية نعلين في الضفة الغربية

وقال مسؤولون محليون في قرية نعلين ان الجيش االسرائيلي هاجم متـضامنين اجانـب وفلـسطينيين                
وأعلن عضو لجنة   . طراف القرية تطوعوا لقطف الزيتون مع مزارعين بالقرب من الجدار الفاصل على أ          

 متضامن اجنبـي واسـرائيلي تطوعـوا        ٢٠٠مواجهة الجدار في قرية نعلين صالح الخواجا ان حوالي          
لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون، وان الجيش االسرائيلي هاجم المتطوعين الذين كـانوا يقطفـون               

االسرائيلي ان القوات االسرائيلية لجـأت      من جهته اكد متحدث باسم الجيش       . الزيتون بالقرب من الجدار   
بعدما تعرضت للرشق بالحجارة من جانب المتظاهرين، الفتا الـى          " لمكافحة اعمال الشغب  «الى وسائل   

  .اصابة عنصر في حرس الحدود االسرائيليين بجروح طفيفة
  ١١/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط 

    
  اخلي وإنجاح حوار القاهرةالجئون في مخيمات األردن يطالبون بإنهاء االنقسام الد .١٨

تتأرجح آراء الالجئين الفلسطينيين في مخيمات األردن، حيال إمكانية التوصل          :  نادية سعد الدين   –عمان  
، وبالعمل  "بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة     "إلى اتفاق، وسط مطالبتهم للفصائل الفلسطينية       

  ".يليإنجاح الحوار للتصدي للعدوان اإلسرائ"على 
االستجابة للجهود المصرية والعربية الراهنة، بعيداً عـن أسـر          "ويدعو الجئون الفصائل المتحاورة إلى      

، باعتبار تلك المساعي تمثل بحسبهم      "الضغوط األميركية واإلسرائيلية لتحقيق األهداف الوطنية المشروعة      
تفاق، ترشحت أبرز معالمه مـؤخراً      التي ستكلل با  " الفرصة األخيرة إلشاعة أجواء المصالحة والتكاتف     "

ضمن ورقة مصرية ببنود تشكيل حكومة توافق وطني، تشرف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية،              
  .وإعادة بناء األجهزة األمنية بمساعدة عربية وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

 فلسطينياً، علـى حلـول إنهـاء        ورغم ترحيب الجئين بما أنجز حتى اآلن من توافق اثني عشر فصيالً           
نقض أي اتفاق يـتم     "، اال أن بعضهم يحذر من       "للوحدة وتجاوز الخالفات القائمة   "االنقسام كسبيل يؤسس    

التوصل إليه بسبب التمايزات الجذرية بين حركتي فتح وحماس، التي من شأنها أن تلقي بظاللها الـسلبية    
  ".نشقاق ما لم تنح جانباًعليه، إضافة إلى الضغوط الخارجية كعوامل ا

  ١١/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  الهباش يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمزارعين من اعتداءات المستوطنين .١٩

 ادان وزير الزراعة الدكتور محمود الهباش بشدة اعتداءات المستوطنين المستمرة ضد -رام اهللا
من قطف زيتونهم خاصة في المناطق االكثر تضررا المزارعين مع بدء موسم قطف الزيتون ومنعهم 

 .من بناء جدار الضم والفصل العنصري
وقال وزير الزراعة ان هذا المسلسل اصبح يتكرر سنويا وفي كل موسم لقطف الزيتون وتتم هذة 
الممارسات تحت حراسة قوات االحتالل عدا عن الحواجز التي تعيق تسويق المحصول رغم وجود ما 

صاريح الجتياز البوابات االحتاللية المقامة على الجدار ما بين القرى والبلدات في المحافظات يسمى بالت
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التي صودرت آالف الدونمات من اراضيها بشكل افقد المزارعين مصادر رزقهم وتدمير منتوجهم 
  .ويؤدي الى خسائر فادحة مع انطالق موسم الزيتون

 ١١/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ٤٨لبة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما يواجهه عرب المطا: لبنان .٢٠

انتقد تجمع لبناني إقدام المستوطنين اإلسرائيليين في عكا، يوم أمس، على محاصرة وضرب : بيروت
السكان الفلسطينيين من أبناء المدينة في يوم الغفران، وحذر التجمع من أن استمرار هذه االعتداءات 

  ودعا بيان الحملة . ظل تنامي مؤشرات التهجير للسكان الفلسطينيين من المدينةيكتسي خطورة بالغة في
األهلية كل القوى الحية والمنظمات المعنية على الصعد العربية واإلقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها، 

البيان بـ ، ومعاقبة الصهاينة الذين وصفهم "الطبيعة العنصرية للعدو الصهيوني"وفضح ما أسماه بـ 
 وما يعانونه ٤٨، وطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول أوضاع عرب فلسطيني "العنصريين"

من عدوان واضطهاد وتمييز عنصري وسلب حقوق والتي هي جزء من معاناة الشعب الفلسطيني بأسره 
تهويد القدس، على من جراء االحتالل والمجازر والعدوان واالستيطان واالعتقال والجدار العنصري و

  .حد تعبير البيان
  ١٠/١٠/٢٠٠٨قدس برس 

  
 اتصاالت عربية للخروج من مأزق االنقسام الفلسطيني: صبيح .٢١

كشف األمين العام المساعد لجامعة الدول :  عبد الرؤوف أرناؤوط، الوطن-رام اهللا، غزة، القاهرة 
جري اتصاالت مع كل الدول العربية العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أن الجامعة العربية ت

وأكد أهمية استمرار الجهود ". الوضع الشاذ للخروج من مأزق االنقسام الفلسطيني"إلنهاء ما أسماه بـ
الوضع "وقال . المصرية لحل الخالفات الفلسطينية وتحقيق المصالحة بدعم من الجامعة والدول العربية

 التحرك العربي لدعم القضية لذلك من المهم استمرار الجهود الفلسطيني الداخلي الحالي يؤثر سلباً على
المصرية لتحقيق الوحدة الفلسطينية ومنع حالة االنقسام خاصة أن العالم مقبل على ظروف غير مواتية 
مثل االنتخابات األمريكية التي ستؤدي إلى وقف الدور األمريكي لعدة أشهر والموقف المضطرب للقيادة 

 . تنحية إيهود أولمرت وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدةاإلسرائيلية بعد
نحن ندين "السادس، الذي سيبدأ أعماله اليوم في الدوحة، قال صبيح  وفيما يتعلق بمؤتمر القدس

الممارسات اإلسرائيلية لطمس هوية القدس وهو ما سيركز عليه المؤتمر كما ندين تسابق المرشحين 
، وهذه التصريحات تمثل عدوانا "إسرائيل"لقدس باعتبارها عاصمة لـاألمريكيين للرئاسة بالحديث عن ا

صارخاً وصريحاً على حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وعلى عروبة القدس وعلى القانون الدولي 
 تنظيماً ٢٤على المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة أنشطة "وأضاف ". واالستقرار في المنطقة
" إسرائيل"كون حالياً في العدوان على القدس وتهديد سكانها والسعي لوقف ممارسات يهودياً متطرفاً يشار

  ".ضد األقصى وخاصة فيما تعتزم فعله بإقامة كنيس على خمسين مترا من المسجد األقصى
  ١١/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية  

  
   خالل الحوار يعترض على أي بند من بنود الرؤية المصرية حماس لم:مسؤول مصري .٢٢

ـ    : صالح جمعة وسوسن أبو حسين     ، رام اهللا  ،قاهرةال إن وفـد   " الشرق األوسـط  "قال مسؤول مصري ل
، لم يعترض علـى أي      ، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس     أبو مرزوق  موسى   حركة حماس، برئاسة    

 بند من بنود الرؤية المصرية في اللقاء الذي تم مع رئيس المخابرات المصرية، لكنه طلب تشكيل لجـان                 
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التي قالوا إن عدم االهتمام بها كان الـسبب فـي فـشل كـل               "لوضع التفاصيل الدقيقة واآلليات التنفيذية      
  ".االتفاقات السابقة

نستطيع أن نقول إننا نجحنا مرحليا وحدث تقدم ملحوظ، لكن ال نريد أن نعطي              "وقال المسؤول المصري    
 جرى الحديث عن حكومة توافق وطنـي        لقد"وأضاف  ". تصريحات وردية أو محبطة للشعب الفلسطيني     

جديدة بكل المقاييس، وليس المقصود هو العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسـماعيل هنيـة أو                 
  ". حكومة سالم فياض في الضفة

  ١١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  انطالق الحوار الفلسطيني الشامل مرهون بنتائج مباحثات حماس في القاهرة: مصدر مصري .٢٣

 قال مصدر دبلوماسي مصري مسؤول أن كل ما تواتر ونشر من تقارير والحديث عن مواعيد :لقاهرةا
أكتوبر أو األسبوع األول / النطالق الحوار الفلسطيني الشامل سواء منتصف الشهر الجاري تشرين أول

نتائج وشدد على أن موعد إطالق هذا الحوار مرهون ب. من الشهر القادم، ال أساس لها من الصحة
وأشار إلى أنه ستكون هناك مهلة من الوقت حتى تنتهي القاهرة . محادثات وفد حركة حماس في القاهرة

من صياغة الرؤية وورقة العمل التي ستسلم إلى األمانة العامة للجامعة وينطلق الحوار الشامل وفقا لها، 
ار التي تمخضت عن اللقاءات التي وأكد أن هذه الورقة سيتم بلورتها بصورتها النهائية على إثر األفك
وشدد المصدر، على أن األولوية . جرت مع جميع الحركات الفلسطينية واختتمت بالمشاورات مع حماس

لدى القاهرة هي التوصل إلى توافق فلسطيني حيال القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها إنهاء االنقسامات 
، وتحريم بل تجريم استهداف الدم الفلسطيني والصراعات القائمة ووضع حد للخالفات والمشاحنات

وإعادة الوحدة إلى الموقف الداخلي خالل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها القضية وما تستلزمه حتى 
يتسنى الدخول بمفاوضات جادة تفضي إلى استعادة الحقوق وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة بعاصمتها 

رضهم وديارهم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة من جراء الحصار القدس وإعادة الالجئين إلى أ
  .الجائر المضروب عليه منذ سنوات، إلى جانب بقية االستحقاقات الفلسطينية من وراء العملية السياسية

  ١٠/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
   عملية السالم موسىبلير يبحث مع .٢٤

 األمـين  هلقاءعقب   األوسط الرباعية الدولية للشرق      توني بلير مبعوث اللجنة    شار أ :.)أ.ب.د( –القاهرة  
 القصوى التي يتعين ايالؤها لتحقيق العدالـة        األهمية إلى   ، في القاهرة مساء الخميس    ى،العام عمرو موس  

وأعرب مبعوث الرباعية الدولية عن أمله في أن         .للفلسطينيين وضمان أن يحل السالم في عموم المنطقة       
 اإلدارة وفـي    اإلسرائيليةيتواصل العمل من أجل تحقيق السالم عقب التغيير الذي سيحدث في الحكومة             

وردا على سؤال بشأن مشكلة المستوطنات، أكد بلير أن البيـان الـذي              . خالل الشهور المقبلة   األميركية
 عقب اجتماعها في نيويورك وكذلك خطـة خارطـة الطريـق للـسالم              أصدرته اللجنة الرباعية الدولية   

الفلسطيني بين   - ردا على سؤال آخر بشأن الخالف الفلسطيني       .واضحان بشأن الموقف من المستوطنات    
  .حركتي فتح وحماس تحديدا، أكد مبعوث اللجنة الرباعية أنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية موحدة

  ١١/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  ونروا تعلن أن األزمة المالية ألحقت بصندوق االدخار في الوكالة خسارة مالية كبيرةاأل .٢٥

أن األزمة المالية العالمية ألحقت بصندوق ) األونروا(أعلنت وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين : عمان
من % ١٤لى الـ  مليون دوالر، بنسبة تزيد ع١٦٠ - ١٤٠االدخار في الوكالة خسارة مالية ما بين 

وشكلت هذه الخسارة محور مؤتمر الوكالة في . مجمل موجودات الصندوق المقدرة بنحو مليار دوالر
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وتوقع . مناطق عملياتها الخمس األردن، سوريا، لبنان، والضفة وقطاع غزة، المنعقد في عمان اآلن
المدخرات مودعة في بنوك ان : القائمون على الوكالة أن تزيد الخسائر على الرقم الحالي، وقالوا

  .أوروبية وأمريكية
  ١١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ويحذر إيران من ضربها" إسرائيل"براون يعد نفسه صديقاً راسخاً لـ  .٢٦

حذر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، في خطاب ألقاه في حفل عشاء :  عمر حنين-لندن 
اليهودية، من أنه إذا ما قررت إيران " الجويش" أمس، صحيفة لجمعيات يهودية لجمع التبرعات، ونقلته،

وبالنسبة للشرق . ولكن للعالم بأسره" إسرائيل"اللجوء الى الخيار الخطأ فإنها لن تمثل تهديداً فقط لـ 
، وأشاد في هذا "إسرائيل"األوسط قال براون إنه يريد تحقيق تقدم في عملية التسوية بين الفلسطينيين و

وشدد براون على ضرورة . سلفه توني بلير على العمل الذي يقوم به كمبعوث للجنة الرباعيةالمجال ب
وغازل براون الجالية اليهودية في ". إسرائيل"قيام دولة فلسطينية مستقلة ولكن مع ضمان أمن وحدود 

ديقاً راسخاً إنه يعتبر نفسه ص:  شخص، االثنين الماضي، قائال٨٠٠ًبريطانيا خالل االحتفال الذي حضره 
  .وأعضاء هذه الجالية" إسرائيل"لكل من 

  ١١/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  األسباب والدالالت: تقرير لجنة التحقيق الفلسطينية عن سيطرة حماس على غزة .٢٧

 مـازن  أبو، بعد يومين من سيطرة حماس على القطاع عين      ٢٠٠٧  يونيو / حزيران ١٧في  :  كوليك أمير
  . مازنأبي سياسيين من مقربي أشخاصتألفت اللجنة من .  السلطةإخفاق أسباب لجنة تحقيق للفحص عن

 جانبه مستشار الـرئيس     إلى األعضاء العام لمكتب الرئيس رئيسا للجنة، وكان        األمينعين عبد الرحيم،    
وعـين  .  علـي  أبـو  نبيل عمرو ورئيس مكتب الرئيس رفيق الحسيني ومحافظ رام اهللا سعيد             اإلعالمي
عملت اللجنة لمدة شهر    .  الفلسطينية األمنجهزة  أ أعضاء جانبهم عدد من الضباط الكبار من        إلى أعضاء
 اللجنـة  . فقط وستعتمد هذه المقالة عليه    ٢٠٠٨  فبراير /نشر تقرير اللجنة نفسه في منتصف شباط      . تقريباً

ى نحو ما    اللجنة عل  أعضاءوفوق ذلك شارك جميع     . التي يسيطر عليها مقربو الرئيس ذات نقص راسخ       
وبرغم ذلك مجرد تعيين . أيضاً التي يحققونها، وبكونهم كذلك يتحملون المسؤولية عن النتائج        األحداثفي  

االستنتاجات نفسها بعيـدة    . لجنة تحقيق هو حدث شاذ في العالم العربي عامة والسلطة الفلسطينية خاصة           
 أنربما يمكن من هذه الناحية      . إسرائيل تهم الفشل على     إلقاء الداخل وتمتنع بحق عن      إلىالمدى، موجهة   

  . اللجنة واستنتاجاتها دليال ما على بدء مسيرة تقويم للذاتإقامةنرى 
 تلخص ببـساطة بـأن      أن سيطرة حماس على قطاع غزة قضية عسكرية خالصة يمكن           األمرفي ظاهر   

 باإلضافة أقامتتشريعي  وبفوزها في االنتخابات للمجلس ال    . حماس بنت لمدة سنين جهازاً تنظيميا ناجعاً      
 ألسـباب  امن السلطة    أجهزةفي مقابل ذلك فشلت     . أيضاً، شبه قوة عسكرية قوية      اإلرهابية أجهزتها إلى

ان . تكتيكية مختلفة في الدفاع عن مواقعها العسكرية، وخضعت لتصميم مقاتلي حماس وقـوتهم الغالبـة              
كن ان تقودها هي أيضاً الى حصر عنايتها في          مازن كان يم   أبيحقيقة ان المهيمنين في اللجنة هم رجال        

مع ذلك  . الجانب العسكري واالمتناع عن تناول مسؤولية المستوى السياسي او موضوعات غير عسكرية           
 مبدئية مثل عمـل     أكثر أيضاً قضايا    أعضاؤها الجانب العسكري الذي تحلله اللجنة، تناول        إلى وباإلضافة

 هذه الجهة وكما يبين التقرير فشل الـسلطة فـي غـزة مـن               من. المستوى السياسي ووضع حركة فتح    
تقويم هذه االختالالت قد يكون اختباراً لقدرات       " إسرائيل"من وجهة نظر    . أعراض وضعها على نحو عام    

  . تكون شريكاً جديا في تسوية ما في المستقبلأنالسلطة على السيطرة في الضفة الغربية وقدرتها على 
  الجانب السياسي
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 عدم تصور واضح يتصل بماهية السلطة وهذا        - إحداهما:  المجال تعالج اللجنة قضيتين مبدئيتين     في هذا 
؛ اإلسالمي، وعدم وجود سياسة واضحة لمواجهة التحدي        األمنيةكما يقول التقرير سبب ضعف المؤسسة       
  .والقضية الثانية ضعف القيادة السياسية

  ؟"إرهابية منظمة أمأدولة "
يبين التقريـر ان    .  السلطة الفلسطينية  إقامة مع   ١٩٩٤ اللجنة في سنة     أعضاءي نظر   ف" جذر الشر "يكمن  

بل منطقة سيطرت عليها    " لدولة آتية "القيادة الفلسطينية برئاسة عرفات لم تر الكيان الجديد الذي قام نواة            
: ن رئيـسيان  والمعنى العملي لهذا التصور كما يذكر التقرير عبر عنه شكال         . منظمة التحرير الفلسطينية  

 - وعلى رأسها حماس؛ والثـاني       اإلسالمية واضحة لمواجهة الحركات     إستراتيجية عدم وجود    -احدهما  
 لم يكن   إذا. وسبب ذلك واضح  . وأهدافها األمنيةعدم قيام سياسة واضحة في كل ما يتصل ببناء المؤسسة           

، فمـن   "ظمة التحريـر الفلـسطينية    الجهاز السياسي في نطاق من    "الكيان الجديد دولة بل تعبيراً آخر عن        
 إطـار  التي تتحدى سلطان السلطة، بل تشملها في         اإلسالمية محاربة الحركات    إلىالواضح انه ال حاجة     

 مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة       أخرىقواعد اللعب القائمة كما حدث مع منظمات فلسطينية         
 بناء مؤسـسة  إلىحسب ذلك أيضاً ال حاجة كما يذكر التقرير  وب. الديمقراطية في السبعينيات والثمانينيات   

 ما انفصلنا للحظة عـن التقريـر      إذاوفي الحقيقة   .  محددة وأهداف عسكرية جدية ذات نظرية قتالية       أمنية
 بدل جهاز عسكري واحد قوي مع       األمر في واقع    أقيمتوفحصنا عن التطورات في الميدان، فسنتبين انه        

عبرت هذه عن شبه الجهات العسكرية التي كانـت  .  صغيرةأمنيةمن عشر منظمات   أكثر السلطة،   إنشاء
ومن هنا اشتقت   .  منظمة التحرير الفلسطينية وعن الخصومات الداخلية بين كبار المنظمة         إطارقائمة في   

  هؤالء قد عملوا صدوراً    أنتذكر اللجنة   .  التي ترأسوها  األمنية بالجهات   األجهزةكما يبدو عالقة رؤوس     
 تأثيرات هذا الوضع فـي      أن اللجنة   أعضاء، ويزعم   "اقطاع امني وملكهم الخاص   " الجهاز   أنعن تصور   

 مع حماس خاصة، كانت خطيرة وتبينت بعدم التنسيق والـضعف        األزمة عامة وزمن    األمن أجهزةنشاط  
  .التنظيمي والداخلي، والتيه خاصة

  ضعف القيادة
دم التصور الوطني المبلور المتصل بمسألة ما هي السلطة وعدم           ع أنيقول تقرير التحقيق في هذا السياق       

 ضعف كبـار  إلى أفضت ضعيفة   أمنية جانب مؤسسة    إلى اإلسالمي واضحة لمواجهة التحدي     إستراتيجية
تجمعت عنـد   "ظل هذا الضعف يميز القيادة الفلسطينية أيضاً عندما         . السلطة في مواجهتهم حركة حماس    

وعندما " وإخضاعها حماس تخطط للسيطرة على السلطة       أنئل وعالمات على    جميع القيادات في غزة دال    
 مواجهـة حمـاس     إلى، لكن بدل السعي     "وضعت انباء مفصلة في هذا الشأن أيضاً على طاولة الرئيس         "

كما يقول التقريـر،  " صدورا عن تصور سياسي مخطئ للشراكة السياسية      "وقمعها، اختارت قيادة السلطة     
 تعزيز ثقـة    - األولى:  نتيجتين عظيمتي الشأن   إلى هذا الوضع كما ترى اللجنة       ضىأف. مصالحة حماس 
 أجهـزة  ألفـراد  تهزم السلطة؛ والثانية المس بالقوة المعنوية        أن بأنها قادرة على     وإيمانهاحماس الذاتية   

  .أصالً اتفاقاً سيأتي بعد جولة القتال أن واستعدادهم لمحاربة نشطاء الحركة، بسبب األمن
   العقائدية للحركة الوطنية الفلسطينيةزمةاأل

تكاد هذه القضية   . األهم الجانب المعنوي على انه      إلى الفشل   أسبابيشير كاتبو التقرير كجزء من تحليل       
الـسلطة  " جـيش (" الـوطني    األمـن  جهـاز    أداءتكون مذكورة على انها مالحظة باتفاق، وتتناول فقط         

 اإلشارة اختاروا االمتناع بدل ذلك عن       أو يرمزوا   أن أرادوالتقرير   كاتبي ا  أنمع ذلك يبدو    ). الفلسطينية
هذه القضية  .  العقائدية للحركة الوطنية الفلسطينية عامة     األزمة المشكلة الحقيقية في هذا السياق وهي        إلى

 أنيمكـن   . جوهرية وتستحق التوسيع كما قيل آنفا على نحو يتجاوز التحديد المتواضع لكاتبي التقريـر             
 السلطة وحركة فتح في مقابل حركة حماس ذات الـشعار الواضـح والـشعبي               أن األمرل في واقع    نقو

فالطريقة .  في حيرة عقائدية   األخيرةتوجدان في السنين    " الكفاح المسلح هو الطريق   "و"  هو الحل  اإلسالم"
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 إلـى  لم تفض    -" إسرائيل" التفاوض السياسي مع     - الوطنية الفلسطينية    األهدافالتي اختارتا بها تحقيق     
ان بدء كفاح مسلح جديد بقيادة      . خفاقاًإالنتائج المأمولة وكانت في نظر جزء كبير من الجمهور الفلسطيني           

 أبـي  التفاوض السياسي مع تـولي       إلى والعودة بعد ذلك     ٢٠٠٠ أكتوبر /األولالسلطة وفتح في تشرين     
 الفلسطينيين نحـو تحقيـق طموحـاتهم         فشال كالهما بنفس القدر في تقديم      ٢٠٠٤مازن السلطة في سنة     

في مقابل ذلك تستطيع حماس ان تعرض على الشارع الفلسطيني طائفة من االنجـازات فـي                 . الوطنية
فازت الحركة بنصر كاسح في انتخابات السلطات المحلية فـي سـنتي            . الساحة الداخلية وبإزاء إسرائيل   

لك تنسب لنفـسها فـضل اسـتقرار رأي         ، ونصر في انتخابات المجلس التشريعي وكذ      ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤
 اشد صلة مـن العقيـدة       اإلسالميةفي هذا الواقع تبدو الرسالة      . على االنفصال من قطاع غزة    " إسرائيل"

عدم رؤية سياسـية    "وعلى ذلك ال تميز المعنوية المنخفضة و      . القومية العلمانية التي تمثلها فتح والسلطة     
  .از امن خاصاً فقط بل التيار القومي كله الوطني جهاألمنفي جهاز " ووطنية واضحة
  الجانب التنظيمي

 اتـصاال وثيقـاً بالـضعف       األمنيةتتصل االزمة العقائدية، وضعف القيادة الفلسطينية وضعف المؤسسة         
 الفلسطينية  األمن أجهزة أداءيقول التقرير ان ضعف الحركة انعكس مباشرة على         . التنظيمي لحركة فتح  

 فتح يشغلون جملة مستويات القيادة      أعضاء أن في حقيقة    األساس سبب ذلك في     يكمن. في مكافحة حماس  
 المختـل   واألداء، وعلى ذلك يعبر عن الخصومات داخـل الحركـة           األمن أجهزةالصغيرة والكبيرة في    

  . أيضاًاألمنيةلمؤسساتها تعبيراً مباشراً بأداء المؤسسة 
حركـة فـتح    "يقرر كاتبو التقرير ان     . يوم خطيرة الصورة التي يرسمها تقرير التحقيق عن وضع فتح ال        

الفساد، والشقاق الداخلي وعدم    :  اللجنة هي  أعضاء كما يراها    األزمة أسباب".  عميقة ومعقدة  أزمةتعاني  
قيادة الحركة، بحسب التقرير، يكمن قبل كل شيء في عدم نجاحها فـي             " إخفاق "إن. االنجازات السياسية 

 في االنتخابات المحلية وفي انتخابات المجلـس        إخفاقهاديد وال سيما بعد     رسم سبل لتنظيم الحركة من ج     
 -واللجنة المركزية   " المجلس الثوري  "- ان جهات قيادة الحركة      األمريقرر التقرير في واقع     . التشريعي

بدت آثار هذا الوضع أيـضاً      ". مراقب عن جنب  "لم يعودا يشغالن منذ زمن دوراً فعاالً بل يكتفيان بدور           
عندما اقتربت لحظة الحسم، كما يبين كاتبو التقرير، تبلورت فـي           . على نحو طبيعي في مواجهة حماس     
وهكـذا  .  تيارات متخاصمة ذات برنامج عمل وتصورات متناقضة       ٣الواقع داخل حركة فتح في القطاع       

 أنيبدو   ( عدد من نشطاء فتح الكبار في القطاع        أجرى - اللجنة   أعضاء كما يذكر    - المواجهات   أوجفي  
فعلوا ذلك  ... اتصاالت وتنسيقاً مباشراً مع حماس بغير مشاورة األطر التنظيمية        ) " ماهر حلس  أبوالقصد  

استغلت حمـاس   ". وأعضائهاوكأن الحديث عن قضية شخصية بغير تفكير في تأثيرات ذلك في الحركة             
 نضال لتيار واحـد     أنهاعلى  من جهتها الشقاق الداخلي في الحركة وعرضت المعركة بينها وبين السلطة            

 هذا التكتيك قد تبين نجاحه على نحو        أن اللجنة   أعضاءيرى  .  التيار الذي يترأسه محمد دحالن     -في فتح   
  ".في معركة دحالن" لن يشاركوا أنهم أعلنواناساً كباراً في الحركة أن أ حد إلىخاص 

 فتح نفسها   أن، استنتاج   األحداث  اللجنة في  أعضاءمن المثير على نحو خاص وبيقين في ضوء مشاركة          
 تأخذ بموقف سلبي في شأن المواجهة ولم تر النـضال مـع حمـاس نـضاال بـين                   أنكحركة اختارت   

وكما قيل آنفا   . ، في هذا الوضع   "الحركة لم تكن حركة بل مجموعات مفرقة       "أنيذكر التقرير   . الحركتين
 تكون حركة فتح شبه     أنوهكذا بدل   . األمن أجهزة أداءأثر وضع فتح التنظيمي المختل تأثيراً مباشراً في         

" األجهـزة عبئاً على    "أصبحت ويحثها على العمل المشترك،      األمن أجهزة يوحد   أنقاسم مشترك يستطيع    
 الوقـائي   األمن نرى تعبيراً واضحاً عن هذه الظاهرة مثال بالتماهي بين جهاز            أنيمكن  .  بأدائها وأضرت

 جعل الجهاز ملكه الخـاص، بقـدر        األخيرة نشاط دحالن في السنين      نإاجل  . في القطاع ومحمد دحالن   
 المواجهة بينهـا وبـين      أن حماس   أعلنتوهكذا يذكر التقرير انه عندما نشبت المواجهات وعندما         . كبير

 الوقـائي   األمـن  تقف ناحية عندما سقطت أيضاً قيادات        األجهزةمحمد دحالن ورجاله في القطاع، بقيت       
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 االستقطاب داخل قيادة فتح وعلى رأسها اللجنة المركزية،         أن ذلك،   إلىوتقرر اللجنة   . األخرىواحدة بعد   
 ولم يؤد عملـه فـي       األحداث رجال من كبار القيادة لم يكن موجوداً في الميدان في وقت             أن إلى أفضى

 محاربـة   الـسلطة وقـدرتهم علـى   أفراداثر هذا الواقع تأثيراً مباشراً في رغبة . اآلتيةمواجهة الكارثة  
تمت المواجهة وانتهت مع غياب قيادة سياسية في الساحة التـي دارت            : وكما يقول كاتبو التقرير   . حماس

حساساً بأنهم يديرون النضال بغيـر تأييـد سياسـي          إفيها المواجهة، واحدث ذلك عند القادة في الميدان         
 أعضاءصمت بعض   . عها الخطر لم تؤد اللجنة المركزية لفتح عملها حينما كان يواجه مشرو         ... ومعنوي

حاربت المواقع وظهورها مكشوفة وقيادة فتح      . اللجنة المركزية، ووقفت القيادة في رام اهللا مكتوفة اليدين        
  ". ال يعنيهااألمرغير موجودة، ولم تشارك وان وجدت وكأن 

  السالح والموارد: الجانب العسكري
 أو هل يكمن السبب في نقص ما مـن الـسالح   : نسأل قبل كل شيء  أنعندما نبحث فشال عسكريا يمكن      

؟ هذا السؤال ذو صلة خاصة بسبب المبالغ المالية الكثيرة التي حولتها الدول الغربية لتعزيز               أخرىموارد  
تقرر اللجنة فـي هـذه      .  السلطة إقامة منذ   إليها الفلسطينية والمعدات العسكرية التي حولت       األمن أجهزة

وفوق ذلـك تـسأل     .  المعدات أو لم ينبع من نقص في القوة البشرية         فاقاإلخ أنالقضية على نحو قاطع     
 ٣٠٠ بقليل مـن     أكثر رجل في منطقة جغرافية      ألف ٥٠ من   أكثر تنهار قوة وفيها     أنكيف يمكن   : اللجنة

الجواب !"  العصابات المسلحة؟  أناسلفاً من   أ ٢٠كيلومتر مربع مع تجربة وموارد وشرعية، في مواجهة         
 ١٠ مـن  أكثـر  في المواجهـات  األمرلم يشارك في واقع : تبو التقرير لهذا السؤال بسيط   الذي يعطيه كا  

ولم يكن الـنقص فـي      .  الفلسطينية األمن أجهزة بالمئة من القوة المسلحة التي كانت تملكها         ١٥ أوبالمئة  
عـدم   كثيرة يجزم التقرير بوجود استعمال غير صحيح للسالح بـسبب            أماكنففي  . السالح مشكلة أيضاً  

تلخص اللجنة هذه القضية باستنتاج ان      .  عدم التركيز  أوالتدريب وكذلك هدر للذخيرة للخوف وعدم الثقة        
 وتـرك فـي المواقـع    األكثـر السالح كان موجوداً لكن استعماله كان مخطئاً ولن يتم اسـتعماله فـي         "

 من قنوات غيـر صـحيحة        السالح كان قديما باليا، واتى السالح الجديد       أكثر أنبالرغم من   ". والشوارع
 صحيحة وخطة عمل منهجية في الحـد        إدارة واستعماله مع    إنتاجهكان يمكن   "ومتأخراً كما تقول اللجنة،     

 واسـتعمال   واإلمـداد التدريبات،  :  قد تصل لبناء القوة العسكرية     أخرىوذلك هو حكم مجاالت     ". األدنى
  ". االنتباهإليها التي لم يصرف األمنيةالمعلومات 
   الفلسطينيةاألمنجهزة ضعف أ

 أعظـم  إذن؟ يبدو أن     أسبابه لم تكن جذور الفشل العسكري كامنة في نقص الموارد والسالح فما هي              إذا
ينبغي أن نذكر أن هـذا      . كما سمتها اللجنة  " مؤسسة رفاه  "إلى األجهزة هو تحويل    وأساسية شأنا   األسباب

 عـبء قتـال     أساس، الذي كان يفترض أن يتحمل       فقط"  الوطني األمن"التحديد يتناول في التقرير جهاز      
لمـدة سـنين كانـت      . األجهزةحماس، لكن يبدو أن هذا الوصف يعبر بقدر كبير أيضاً عن وضع سائر              

فـشلت محـاوالت    .  مؤيديها إلى شبه طريقة استعملتها السلطة لتحويل المال        األمن أجهزةالعضوية في   
جهـاز  "وهذا كما تقول اللجنة ليس أكثر من        . دودة فقط  أثمرت انجازات مح   أومختلفة لمضاءلة الظاهرة    

  ". مهماتأو أعمال مؤسسة رفاهة بال معنى عسكري، وبال قيادة ذات خبرة وبال إلىكان أقرب 
، وعلى رأسها ضـعف  لإلخفاق من ذلك أكثر فورية ومباشرة أسباب جانب كل ذلك إلىتذكر في التقرير    

الرازق المجايـدة كبيـر       في القطاع الفريق عبد    األمنيةالمؤسسة   مازن على رأس     أبو أقام. سلطة القيادة 
كان يفترض أن يسيطر المجايدة على القوات بواسطة غرفة عمليات مشتركة خطط الن تـستعمل               . السن

وفـوق  .  لسلطته األجهزةمع ذلك وكما يظهر التقرير، لم يخضع قادة         . األمن أجهزةقيادة موحدة لجميع    
 قائد العمليات يجب أن يأتي من القوات ال         أنواعتقد آخرون   . ارا يمكن تجاوزه  مستش"ذلك وجد من رأوه     

... ورآه آخرون رجال شيخا وضعيفا، ورآه عدد منهم رجال محبطا يائسا ولم يـروه قائـدا               . من خارجها 
  ".وكانت النتيجة أزمة قيادة
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ليات في حدود الغرفـة التـي   كانت غرفة العم"في هذا الوضع ذكر المجايدة نفسه في شهادته أمام اللجنة    
. تجاوزت أزمة القيادة شخصية المجايدة نفسه، وميزت جميع وحـدات أمـن الـسلطة             ". مكثت فيها فقط  

ويـذكر  ". كما لم يكن للمجايدة سيطرة على القادة لم يكن للقادة سيطرة على مرؤوسيهم            "فاللجنة تقرر انه    
عدم الثقة بالمؤسـسة، وتفـضيل      " شأنا هو    عظمهاأ لهذا الوضع، لكن يبدو أن       األسبابالتقرير عددا من    

 ذلك فـي رأي     إلىينبغي أن نضيف    ". الصلة العائلية على حساب االلتزام التنظيمي واالنضباط العسكري       
 لمستويات القيادة المختلفة، وعـدم      األساسي اإلعداد وفيها عدم    األخرى اللجنة عددا من العوامل      أعضاء

 أجهزة عز الدين القسام في االندماج في        أفراد نجاح   -يقل عن ذلك شأنا     الخبرة في مجال العمليات، وال      
من جملة ما يشهد على عمق تغلغل نشطاء الحركة حقيقة أن بعـض             . امن السلطة والتشويش على عملها    

  . كانوا من نشطاء حماس في الواقعاألجهزةالحراس الخاصين لقادة 
لسلطة المركزية، كما يبين التقرير، هو محاولة دحالن         وانعدام ا  األمنيةوتعبير آخر عن ضعف المؤسسة      

بالرغم من أن دحالن مكث في الخارج ظل يحاول كما يبدو التأثير في القتال، وان               .  القتال من بعيد   إدارة
 أعـضاء  كما يقـول     األمر جملة العوامل آخر     أفضت.  تكتيكية مختلفة  إجراءاتيؤثر في ضمن ذلك في      

الحـرس  "يعبر عن كل ذلك تعبيرا حـسنا بوصـف قتـال            ". ستوى القيادة عجز جماعي لم   "إلىاللجنة  
 في  إليهكان يفترض أن يكون هذا الجهاز رأس الحربة في مكافحة حماس، وبحسب ذلك نقلت               ". الرئاسي
 مـازن   أبي الجهاز نفسه حراسة امن      أفراد إلىأوكل  .  التي سبقت المواجهة أموال ومعدات كثيرة      األشهر

لـم يـشارك    : " اللجنة أمامافعوا عن موقع الرئاسة، لكن وكما شهد نائب قائد الجهاز           وكان يفترض أن يد   
لم . وكذلك في أوج المعارك مع حماس لم يكن الجو في المنتدى جو قتال            ". الحرس الرئاسي في المواجهة   

وتمـت الحـرب    ... يعلن وضع طوارئ، ولم يستصرخ الناس، ولم توجد غرفة عمليات خاصة للحرس           
وعندما ازداد الوضع سوءا ترك المحاربون وفيهم حراس بيـت          .  صلة بها  أيكأنه ال توجد له     بجواره و 

كان قائد الجهاز نفسه في وضع انهيار، ولم يعلم شـيئا ال            . الرئيس مواقعهم وسالحهم في منطقة المنتدى     
 إلـى  خلع بزته ومـضى   .  غرفة نومه  أو الوقت   أكثرلم يترك مكتبه    . عن جهازه وال عن سير المعركة     

  .مكان سكن الوفد المصري بلباس مدني وهو يترك موقعه قبل أن يهاجم
  األمن أجهزة في إرهابنشطاء 

 إلىتشير اللجنة   .  امن السلطة كانت شديدة    أجهزة أداءلكن تأثيراتها في    . أساسهاهذه القضية سياسية في     
وكمـا ذكـر    .  لحمـاس   السلطة في نضالها   إخفاقنشاط جهات شبه عسكرية على أنها احد أهم عوامل          

التقرير نشأت الجهات المسلحة على أنها جزء من مواجهة إسرائيل، وحظيت بمباركة السلطة وبالشرعية              
 نتـائج   أنتستنتج اللجنة   ".  أن خرجت عن السيطرة    إلى قوة هذه الجهات تزداد      أخذت"مع ذلك   . الداخلية

كار السلطة الستعمال القوة، وأخلـت  وضعت حدا الحت"هذا الوضع كانت خطيرة الن العصابات المسلحة  
 إلـى  وأفـضت  وبالنظام، وأحدثت اضطرابا     باألمن أضرت عصابات   إقامةبسلطان القانون، ومكنت من     

  ".فقدان السيطرة
لكنها عجزت عن مواجهتها بـسبب ضـعف        . للسلطة" تحديا حقيقيا " هذه الجهات كانت     أنيذكر التقرير   

 أعضاءء طريق السلطة اختارت أن تواجه هذه الظاهرة باستيعاب           نذكر أنه في بد    أنيجدر بنا   . أجهزتها
مواجهة الواقع هذا   "في هذه المرة أيضاً كما يبين التقرير في محاولة          .  العسكرية أجهزتهاهذه الجهات في    

وهكـذا أجـازت الحكومـة      ". وحل المشكلة بطرق سلمية تمت محاوالت كثيرة الستيعاب هذه الجهـات          
 أجهـزة  من نشطاء العصابات المسلحة في       ألفا من اثني عشر     أكثر استيعاب   ٢٠٠٥الفلسطينية منذ سنة    

  .امن السلطة
 جهات أيضاً تركوا فتح مثل      أعضاء كانوا على صلة بفتح مع       إرهاباستوعب من هؤالء خاصة نشطاء      

 كان تـأثير هـذه الخطـوة      .  وحماس اإلسالميونشطاء الجهاد   "  صالح الدين  ألوية"و"  الريش أبوكتائب  "
. ظل كثير من النشطاء يرون رؤساء العصابات المسلحة التي أتوا منها مصدر سلطتهم الرئيسي             . مدمرا
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 هـذه   أنوبهذا يلخص التقريـر     . إيرانوكان عدد منهم متصلين بجهات خارجية في سورية أو لبنان أو            
ـ        إضعاف إلىالخطوة كانت بابا في الواقع       ات ال تـرى     االجهزة باستيعاب جهات ال تعرف الطاعة وجه

وجانب آخر لهذه الظاهرة هـو محاولـة الـسلطة حـل            .  المؤسسة العسكرية سلطة أي كانت     أوالسلطة  
صدورا عـن   " اللجنة   أعضاء كما يقول    األجهزة الحركة في    أفرادالمشكلة السياسية مع حماس باستيعاب      

منذ أقامت حمـاس    بحسب ذلك التصور، كما يستنتج التقرير،       ". تصور سياسي مخطئ للشراكة السياسية    
 على  األجهزة منحته السلطة الشرعية بدعوى انه ينبغي بناء         -" القوة التنفيذية  "-جهازها شبه العسكري    

تلخص اللجنة أن هذه الـسياسة أحلـت        .  شراكة وطنية وتمكين جميع الفصائل من المشاركة فيها        أساس
.  والتعاون معها  األجهزةفي جميع    أخرى إرهابية انها سوغت استيعاب رجال حماس ومنظمات        أيالوباء  

  .تبين في زمن المواجهة مع حماس أن تأثير هذه الخطوة كان مدمرا على نحو خاص
  الخالصة

 السلطة في نضالها ضد حمـاس       إلخفاق - أحيانا ونادرة في صدقها     -تبين قراءة التقرير صورة مركبة      
 نرى التقرير واستنتاجاته بدايـة      أنهة  كما قيل آنفا، يمكن من هذه الج      . خاصة ولوضعها المؤسسي عامة   

لكي تـستطيع الـسلطة     . من الوجهة اإلسرائيلية ال تشجع المعاني التي يبينها التقرير        . عملية تقويم داخلي  
، يجب عليها أن تطبق سلسلة      "تسوية رف "الفلسطينية أن تكون شريكا في تسوية دائمة ال شريكا فقط في            

  . والجيشدارةاإلمن االصالحات المهمة في مجالي 
 العقائدية التي اصابتها، وان تستطيع تجديد وجه حركة         األزمةوفوق ذلك عليها أن تنجح في التغلب على         

من السابق ألوانه ان نقول ان      .  لتجنيد تأييد شعبي واقامة قيادة جديدة      أخرىفتح او انشاء قنوات تنظيمية      
  .ئل في هذه المرحلة بالخيرمع ذلك ال تبشر الدال. السلطة تخطو حقا في هذا االتجاه

فـي   (إلصـالحها لكن مجرد استعداد السلطة القامة لجنة تحقيق، وتعرف المشكالت وعرض توصيات            
  .خطوة مهمة الى االمام) الجزء الثاني من التقرير الذي لم تبحثه المقالة

ما زال لـم يغيـر      في االن نفسه ما تزال القيادة التي فشلت في ادارة المواجهة مع حماس على حالها، و               
يبدو من  . الجهاز المؤسسي الذي ال تقل مسؤوليته عن االخفاق، وال ترى دالئل على ذلك االن في االفق               

، فان حكم اي تسوية تحـرز       "مختلفة"هذه الجهة أنه بال تغيير داخلي حقيقي في السلطة وبال قيادة وطنية             
  .ن تظل على الرف فقطوالسلطة الفلسطينية في المستقبل القريب ا" إسرائيل"بين 

  ١/٦/٢٠٠٨العدد  -١١ المجلد -تقرير استراتيجي 
  ١١/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 المصارحة قبل المصالحة .٢٨

  فواز العجمي
وكم نحن اليوم بحاجة إلى ترجمـة       " المصارحة قبل المصالحة  "كثيراً ما استخدم الحكام العرب إصطالح       

 .فلسطينية خاصة بين حركتي فتح وحماسهذا اإلصطالح على أرض الواقع بين الفصائل ال
ولعل هذه المصارحة تبدأ في الحوار الوطني الفلسطيني الذي دعت إليه مصر وهنا ال بد أن أشير إلى ما                   
يقلقني كمواطن عربي من أن الصورة لن تكون وردية وإنما سيكون الطريق مليئاً باألشواك والعراقيـل                

س مصارحة القبالت أو تشابك األيدي أمام عدسـات المـصورين           هذا إذا أردنا المصارحة الحقيقية، ولي     
واإلعالم وتبادل االبتسامات وظهور األسنان البيضاء والبدالت الراقية أو حتى األحذية الجلدية الفاخرة أو              
العبارات المائعة، التي ال تنم عن حقيقة بواطن األمور، والتي تقول إن القبالت التـي سنـشاهدها بـين                   

ي فتح وحماس ليست نابعة من القلب ألن قلوبهم مآلنة بالكراهية لبعضهم البعض، بـل إن                أعضاء حركت 
قبالت البعض للعدو الصهيوني أصدق من تلك التي يرسمها البعض على خدي شقيقه واألسنان البيـضاء       

ـ                   صافح التي ستظهر لنا تتمنى لو أنها قطعت اآلخر إرباً إرباً ومسحته من الوجود، أما األيدي التـي ستت
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فإنها أمسكت الزناد لتصيب اآلخر وتقضي عليه، كل ذلك حدث ويحدث بين األشقاء من أجل سلطة بـال                  
 .وال سلطة لفتح في الضفة الغربية ألنهما تحت االحتالل حتى اآلن.. فال سلطة لحماس في غزة.. سلطة

دث هذا بـين رفـاق      لماذا يح " المصارحة قبل المصالحة  "لكن السؤال الذي يفرض نفسه اآلن ومن أجل         
لماذا تتصارع فتح وحماس وهما ال يملكان اآلن السلطة ومـا هـي             .. القضية وأبناء بلد محتل حتى اآلن     

واستخدمت هنا العبثي ألن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يروق له           " العبثي"أسباب هذا الصراع    
 !!!هذا الوصف؟

 !!ولماذا حماس سيطرت على غزة رغم أنها محتلة؟
 !!ولماذا ترفض فتح سيطرت حماس على غزة رغم أنها محتلة أيضاً؟

 !!!ولماذا تم حصار غزة عربياً قبل أن يكون صهيونياً؟
 !!لماذا يطالب عباس األنظمة العربية، وخاصة مصر بعدم فتح معبر رفح؟

ـ                  و ولماذا تصر حماس على االستمرار في سيطرتها على هذا القطاع وهي تدرك أن سبب الحـصار ه
 !!!سيطرتها على هذا القطاع؟

 !!!ولماذا ال تفتح مصر معبر رفح بينها وبين قطاع غزة؟
 بكل شفافية وموضوعية ووضعنا النقاط فوق الحروف فإن بـاب المـصارحة             األسئلةإذا أجبنا على هذه     

ضية سوف يفتح على مصراعيه للمصالحة الوطنية بين الفصيلين المتصارعين وبين العرب جميعاً ألن الق             
الفلسطينية ال تختزل في حركتي فتح وحماس وإنما هي قضية العرب جميعاً وحركة فتح وحركة حماس                
تمثل حال هذه األمة وهنا اسمحوا لي بالقول بأن حركة فتح المتصارعة مع حركة حماس هي ليست فتح                  

ـ        " الثورة حتى النصر  "بأكملها وليست فتح التي نعرفها       لو وخرجـت   وإنما في بعض من ذهب إلـى أوس
باتفاق أوسلو وهؤالء يمكن أن تقول لنا حركة فتح هل هم يمثلون هذه الحركة الثورية أم أنهـم يمثلـون                    

 !!!أنفسهم؟
فجماعة اوسـلو يـرون أن عمليـة    " المصارحة قبل المصالحة"لعلي في هذه الكلمات األخيرة بدأت نهج       

م قادرون على انتزاع الحق الفلـسطيني       تحرير فلسطين تتم من خالل التفاوض مع العدو الصهيوني وأنه         
 !!!بهذا األسلوب التفاوضي مع العدو

ومن باب المصارحة نقول لهؤالء الجماعة انهم مخطئون وهذا الخطأ أصبح واضحاً وجلياً للجميع ألنهم               
فاوضوا هذا العدو عدة سنوات وها هم يخرجون من المولد بال حمص، بل انهم خسروا المولد والحمص                 

 المزيد من الحـواجز     وإقامةدما استغل هذا العدو وقت المفاوضات لبناء المزيد من المستوطنات           معاً عن 
واعتقال اآلالف من الفلسطينيين وقتل اآلالف من المناضلين وهذه حقيقة يعرفها هؤالء المفاوضون قبـل               

 .غيرهم
احة المقال ال تـسمح بـذلك       أقف اليوم عند هذه المصارحة وسأكمل بإذن اهللا يوم الثالثاء القادم ألن مس            
 .وأتمنى أن تسمح قلوب اإلخوة المتحاورين بالقاهرة بما أقول وبما سأقول

 ١١/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ..بالحب ال بالحقد يتحرر الوطن.. القائد مونتغمري الفلسطيني .٢٩

  جورج حداد 
و لمجموعة افراد، ال يعود ثمة      عندما تتورم االنانيات وتتضخم بحيث تصبح سدا امام النظر السليم للفرد أ           

.. ربما بلغ االمر لدى المـصابين بهـذا المـرض         .. عاصم أو مانع اختالط االمور وانقالب المعايير بل       
  .المباهاة بالخطيئة،،.. االفة، الى درجة المجاهرة بالخطأ وربما
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ب العلي مـا جعلنـي      اللواء ذيا ) هكذا يسمونه، (تصريحا لقائد االمن الفلسطيني     " الدستور"أمس اقرأ في    
استبشر بقرب تحرير فلسطين من غزاتها ومغتصبيها ما دام قادة التحرير هم على هذه الشاكلة من نوعية                 

  .االفكار التحريرية،،
  ملخص تصريح مونتغمري الفلسطيني

  في قتل الفلسطينيين،،" إسرائيل" ال فرق بين حركة حماس وبين -
  .،،"فقد يكون تنظيم القاعدة دخل قطاع غزة"ها بالمبادىء  الن المسألة مسألة اموال ال عالقة ل-
  . هاجم المقاومة الفلسطينية واعتبر انها جلبت الويالت والمصائب للشعب الفلسطيني،،-
  . الكفاح المسلح ضد االحتالل انتج قتلة ومجموعة من الصبيان-
  . االنتفاضة االولى والثانية جلبت لنا الويالت والمصائب،،-
  . الفلسطينية وبين اإلسرائيليين واالميركيين يتم بشكل علني،،األمنية األجهزة بأن التعاون بين  اعترف-

هذا ال يعني بحال من االحوال ان السلطة الفلسطينية هي مجموعة جواسيس تعمل تحت امرة               .. ويضيف
  .تل ابيب وواشنطن،،

 اللواء قائد االمن والتحريـر الـى ان         اما ما يشاع عن تعاظم قوة حماس العسكرية في القطاع فيعللها           -
تُعد لضرب القطاع كما فعلت الواليات المتحدة وغزت واحتلـت العـراق بذريعـة االسـلحة                " إسرائيل"

  .النووية،،
 وفي معرض رده حول اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وادخال حماس الى المنظمة بـصفتها                -

لن تـدخل حمـاس الـى منظمـة     : قال اللواء قائد االمن والتحريرتيارا مركزيا على الساحة الفلسطينية    
التحرير الن العالم ال يريدها والوضع الدولي ال يناسب لدخولها المنظمـة التـي اعترفـت بإسـرائيل                  

  .وبقرارات الشرعية الدولية،،،
ار ان ليس هناك     واللواء قائد االمن والتحرير كان قبل فترة قد هدد بعودة السلطة الى غزة بالقوة باعتب               -

  ثمة فرق بين ممارسات حماس وبين ممارسات الجيش اإلسرائيلي،،
لكي ال ُيكتـب فـي      ".. والمفارقة الالفتة التي تبعث على الدهشة ان تبرير اللواء في افتحام غزة بالقوة              

  .،،"التاريخ الفلسطيني ان حركة حماس خانت الشعب الفلسطيني
بالعنطزة الممعنة في وضوحها وشذوذها وانحرافها الصارخ، لم يجرؤ         مثل هذا الحديث والفتاوى المتسمة      

المحيطين بالرئيس عباس وحواريه الـذين  " امراء التحرير،"على التفوه بمثلها من قبل سوى قلّة قليلة من        
بلغت بهم انانياتهم وخوفهم من فقدان مكاناتهم وامتيازاتهم درجة الذهاب الى ا عتبار الشعب الفلـسطيني                

ه، مجرد قطيع ُيساق وال يصلح لقيادته االّ هم انفسهم، انهم يعتبرونه امالكا موروثة مسجلة باسمهم اما                 كل
ما سواهم فدخالء وطارئون، مهما سفكوا من دم وقدموا من تضحيات القتل واالغتيال والسجن والجـوع                

  .والمرض،
 مازن الذين يتظـاهرون بـالحرص       ان نظرة اللواء قائد االمن والتحرير وسواه من حواري الرئيس ابي          

على الشعب الفلسطيني والغيرة على مصلحته ال تثبت االّ ان اورام االنانيات قـد تركـت فـي نفـوس                    
اصحابها احقادا مسعورة ليس من شأنها العمى والعمه فضال عن تشويه الحقائق واالنقالب في المفـاهيم                

  .والمعايير،،
  .للتحرير) النضال(ه عندما يدعي ال يمكن ان يكون حرا، فكيف ب.. الحاقد
  .ال تتحرر االوطان، بل بالحب والمحبة للوطن والمواطنين.. بالحقد

من ال يحب وطنه وال يتمرس بحب مواطنيه، ولو اختلفت اراؤهم وتباينت اساليبهم لنصرة القضية التـي                
 حرر نفسه قبـل كـل       الجلها يعملون ويجاهدون حتى الدم، ال يستطيع ان يكون مخلصا وصادقا اال اذا            

بعيدا عن عبودية االنانية واآلفات     .. نظيفا.. شيء من كل ما يعيق اشعاع الجوهر االنساني فيه ويغدو نقيا          
  االجتماعية من تنافس على التزعم والمال وبهرج الدنيا،،
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  .مريض وربما يصل به مرضه الى كره نفسه،،.. الحاقد
  .ومن طبيعة الجبن التستر باالدعاءات الفارغة والعنطزة،. جبانا،ال يمكن ان يكون االّ .. واالناني الحاقد

بكل المقاييس عار ومثلمة وسطور سوداء في صـفحات         ... ان االستقواء بالعدو على اخوة المواطنة، هو      
  التاريخ،

  .فهل ومتى يدرك ذلك، أسرى عبودياتهم وضحايا احالمهم المريضة؟،،
  ب تتحرر االوطان،ثم المزيد من الح.. ثم الحب.. بالحب

  ١١/١٠/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
   ستستعد للتصعيد في حال تشكيل حكومة"إسرائيل" .٣٠

  رأفت حمدونة
مناورات وطلعات جوية تجددت فى األسبوع األخير من عمر التهدئة فى سـماء قطـاع غـزة، دولـة                   

حركات للجيش علـى     يؤكد وجود ت   أفيحاي أدرعي اإلسرائيلي  الناطق باسم الجيش    االحتالل وعلى لسان    
   .ألغراض دفاعية تمارس تمارين تقليدية "إسرائيل"غير عادتها في القطاع مبرراً أن 

السبب الرئيسي الستمرار اتفاق التهدئة مع       بين أن    الجهاد اإلسالمي "قيادي في حركة    ال" ابراهيم النجار   " 
ة للجهود المصرية والعربية إلنهاء     هو إتاحة الفرص  ونصف تقريباً   الموقع منذ نحو ثالثة أشهر      " إسرائيل"

  ".حماس"و" فتح"االنقسام الفلسطيني وعودة المصالحة بين حركتي 
فإن فى الجلسات القادمة للحوار فى مصر       إن لم يتم االتفاق على إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني          "ويؤكد  

  ".التهدئة ستكون في مهب الريح
وأنها في حالة صراع مستمر ودائم معها وال تـرى          " ائيلإسر"حركته ال تعترف بتهدئة مع      " وأضاف أن   

  ".أن هناك تهدئة في ظل استمرار االحتالل والعدوان والحصار على الشعب الفلسطيني
على التهدئة إلتاحة الفرصة أمام جهود المصالحة الوطنية وإن لـم            وافق الجهاد االسالمى    أن"وأشار إلى   

  ".كون قد انتهى ووصل إلى طريق مسدودتحدث هذه المصالحة فإن سبب التهدئة ي
ومعتبـرة أن    نوايا عدوانيـة     الديه "إسرائيل"فى المقابل تراقب حركة حماس تلك المناورات معتبرة أن          

متى كـان   : متسائلة   ،هو أمر مثير للسخرية   كما تصف دولة االحتالل     تدريبات ألغراض دفاعية    مبرر ال 
   .ه التدريبات تكشف ما يخبؤه االحتالل في قادم األيام هذمعتبرة أن! ؟ االحتالل في موقع الدفاع

دولة االحتالل وعلى لسان شخصيات عدة ترى بأن حماس باتت تنظر لشاليط صمام أمان لوجودها، وأن                
 "إسـرائيل "رفع مستوى مطالب حماس فى المفاوضات يؤكد أنها غير معنية بحل هذه القضية، ويجبـر                

اس كالتصعيد وعلى رأسه عمليات االغتيال واستهداف المؤسـسات         الختيار مسار آخر للضغط على حم     
رئـيس  " ابراهـام هليفـي    " و حاييم رامون  و   قائد المنطقة الجنوبية يوآف جالنت    ومن دعاة هذا التوجه     

  . وآخرينالموساد السابق 
صواريخ الوتمتلك تجهز نفسها   وأنها    يومين أوهنا ليوم    لم تأت  يرى أن حماس تتعاظم وأنه        جالنت يواف

،  المئات من الصواريخ وربما اكثر من ذلـك        حصلت على تصل الى مدى عشرين كيلومتر او اكثر وقد         
 مـن   أفـضل  اكبر حجماً واكثر دقة واشد قوة وقدرتهم على التخزين           أصبحتالصواريخ  مضيفاً أن تلك    

 "إسرائيل"وعلى   "إسرائيل"ة  حماس تسعى للوصول الى التوازن االستراتيجي في مواج        ويعتقد أن    السابق
  .أخذ قدراتها بالحسبان أن ت

 بدال من الخضوع     حماس ضغط متواصل علي   أن تمارس    "إسرائيل" على   جالنتوفى قضية شاليط يقول     
 من فما   " ط  لياشب "ة  مثلمناجعة  وهناك أداة أمان    حماس في ظل الهدوء      ف لمطالبهم ومناشدتهم بالتفاوض،  

  ؟ السيء في ذلك بالنسبة لهم
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ن مصر سوف تمارس ضغوط غير عادية على حركة حماس فى جلسات الحوار القادمـة  فـى                  أعتقد بأ 
قضية جلعاد شاليط، وفيما يتعلق بالتصعيد اإلسرائيلى والذى أراه اآلن مرتبط بتشكيل حكومـة برئاسـة                

لى هذا  تسيفى ليفنى أكثر من ارتباطه بقداسة التهدأة الموهومة أو انهاء ملف شاليط، وفى كلتا الحالتين ع               
  فـستكون مـن أولويـات        - سواء بالوصول لصفقة أو عدم الوصول لهـا          -" قضية شاليط   " الصعيد  

 ترسيخ مكانتها وقوة ردعها، وكذلك ممارسة الضغط على حماس الجبارها           "إسرائيل"الحكومة القادمة فى    
  . أكثر شراهة لالنتقام "إسرائيل"لحل هذه القضية، حتى وفى حال الحل فستكون 

 ٢٩/٩/٢٠٠٨صدر السياسي الم
  
  والتأثيرات على الشرق األوسط.. األزمة المالية العالمية .٣١

  رضوان السيد
ما عالقةُ الحشود السورية على الحدود اللبنانية باألزمة الماليـة          : كان لبناني يسأُل آخَر على سبيل النكتة      

! أزمة دارفور بالصراع على فلـسطين     عالقتها مثل عالقة    : العالمية؟ وأجابه اآلخَُر ُمزايداً في السخرية     
وينطلق الساخرون من تراُبط العالَم أوضاعاً وأحداثاً إلى الحدود التي يصبُح فيها كل شيء ذا عالقة بأي                 

  !شيء
وقد كانت السياسات األميركية في األعوام الثمانية الماضية ذات عالقة بالفعل بالفوضى العالمية؛ وذلـك               

ي أشركتها وشنطن معها في حركتها العالمية، والدول التي أثارت فيها وشـنطن             الدول الت : بثالثة أشكال 
  .االضطراب، والدول التي أثار االضطراب األميركي مطامحها أو جنونَها

بالنسبة للشكل األول، ما بقي أحد في العالَم صديقاً للواليات المتحدة وحليفاً بكـّل معنـى الكلمـة غيـر                    
وقد بلغ من حماسه لوشنطن أنه عاضدها حتـى فـي األكاذيـب المتعلقـة           . يربريطانيا في عهد توني بل    

ولستُ أدري ماذا استفاد بلير شخصياً وسياسياً من وراء ذلـك؛           . بالنووي والكيماوي والعالقة باإلرهاب   
بيـد أن   . لكنه استفاد وال شك في المسائل االقتصادية، وفي المشاركة في التخطيط قبل الغـزو وبعـده               

إذ ما يزال البريطـانيون     . ه في الحرب وبعدها، ما جاءت بالخير ال على بلير وال على بريطانيا            مشاركت
مشغولين بفضح أكاذيب الحكومة السابقة، كما أن جنودهم بالبصرة فقدوا المئات خالل أربع سنوات؛ في               

ب بليـر أسـهم فـي إزالتـه         وأخيراً فإن انفضاح أكاذي   ! حربٍ قالوا أخيراً إنه ال ناقة لهم فيها وال جملَ         
 اإلسرائيلي، دونمـا    -والمجيء ببراون، ودبروا لبلير وظيفة مبعوث للشرق األوسط أو النزاع الفلسطيني          

  !جدوى
وهـؤالء مـنهم مـثَالً      . وهناك نوع آخَر من الدول أفاد من الهجمة األميركية على أفغانستان والعـراق            

  .رانلكن بينهم أيضاً وعلى الخصوص إي. إسرائيل
إسرائيل اعتقدت أن الحرب على اإلرهاب تُفيُدها في فلسطين ومع حماس، وبخاصة أنه أمكـن لهـا أن                  

وهي تستطيع أيام بوش اليميني     . تُبرهن للواليات المتحدة أن عرفات ُمشارك شخصياً في اإلرهاب ضدها         
 ال هـوادةَ فيهـا ضـد        كما تستطيع شن حربٍ   . واإلنجيلي أن تزيد من الضغط على عرفات فأبو مازن        

 عندما أعلن عزمه على االنـسحاب مـن غـزة           ٢٠٠٤وجاءت الحيلةُ الكبرى من شارون عام       . حماس
الحرب على  : أمران" إسرائيل"بيد أن أهم ما أفادت منه       . منفرداً ألنه ال شريك فلسطيني في عملية السالم       

زو العراق باعتبار أن أعـداءها سينقـصون        الفلسطينيين باعتبارها جزءاً من الحرب على اإلرهاب، وغ       
 ٢٠٠٧ وحتـى العـام      ٢٠٠٢وقد أمكن لليهود بالفعل أن يؤخّروا محادثات السالم منـذ العـام             . واحداً

من هـذه األوحديـة     " إسرائيل"هل أفادت   : لكن في المدى الطويل   . وبمساعدة دائمة من الواليات المتحدة    
. والدولة الفلسطينية ضروريين لبقاء إسرائيل؛ فإنها تكوُن ما أفادت شيئاً         األميركية بالفعل؟ إذا كان السالُم      

فالقاعدة وإيران والنظام   . وبانهيار الدولة العراقية انفتحت أبواب جهنَّم على سائر المنطقة ومنها إسرائيل          
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            رالدولة العبرية   السوري؛ كل هذه األطراف دخلت إلى العراق، وكلُّها تدعي العداء إلسرائيل، ولماذا ستُس 
  !إذا قويتْ سورية حتى في حالة السالم معها؟

طبعاً ال يمكن اعتبـاُر إيـران       . ولننظر إلى الدول التي أفادت من الغزو األميركي، وفي طليعتها إيران          
ومـا ردوا   . لكن اإليرانيين استُشيروا مباشرةً أو بالواسطة بمـسألة الغـزو         . صديقاً أو حليفاً لألميركيين   

إليجاب لكنهم سمحوا للتنظيمات العاملة عندهم ضد النظام العراقي أن تدخل مع األميركيين من ناحيـة                با
ومصلحة إيران في زوال نظامي     . وكانوا قد ساعدوا حلف األطلسي في الصراع في أفغانستان        . كردستان

وقد فعلت كلَّ ذلك    . حكم طالبان وصدام، ثم إن مصلحتها أن تمتد على مدى البصر، وفي غرب المتوسط             
سقوط حكومتي طالبـان    : فهناك عدةُ أمورٍ أفادت منها إيران مباشرةً أو بشكل غير مباشر          . بأقّل من سنة  

وهناك أخيراً التشييع   . وصدام، وهناك الخطوط األميركية التي امتدتْ عليها إيران دون أن تلقى معارضة           
الشيعية بالمنطقة العربية تبعت إيـران مـن الناحيـة          الطائفي، من حيث إن أجزاء أساسية في الطوائف         

  .بينما تبعتها حماس بغزة من الناحية الدينية والسياسية أيضاً. الدينية والناحية السياسية
. وهناك النوع الثالث من الدول الذي تتراوح خطواتُُه بين السلوك الطامع، واآلخر الجمـوح أو المـؤذي                

وهذه الدول ال تتفق طبعاً في      . والهند والصين وإيران وُأخريات   " إسرائيل"بالنسبة للدول ذات الطمع هناك      
بالنسبة إلسرائيل والهند والصين، فالفائدة في تغيير البيئة االستراتيجية، بحيث تصبُح دينـاً             . كّل األهداف 

يد علـى   الصين انزعجت اآلن ألنها حملت ما يز      . واحدة، ولهذه الدول شريك واحد هو الواليات المتحدة       
ثم إنها بعد أحداث جورجيا    . التريليون دوالر في األيدي في السنوات الماضية، وما حسبت حساباً مستقبلياً          

وهذا أقصى ما تستطيع الواليات المتحدة فهمه ليبدأ بعدها العد العكسي واإلنـذار             . أعلنت تأييدها لروسيا  
فما يحتاُج إليه العالم اليوم، كمـا يقـول         . روطهابالعودة للحرب الباردة التي لن تعود أبداً لعدم توافر ش         

  .اإلمام المعصوم، والمنقذ من الضالل: الشيعة
هـؤالء شـعروا باإلثـارة      . وتبقى الدول التي أثار الغزو األميركي على مقربة منها جنونَها أو هياجها           

، لحمايـة مـصالحها،     وبخاصة أن الواليات المتحدة ما تركت شكوكاً بشأن تصرفها كما تشاء في العالم            
فقد عـانى   . وأوُل الذين أثارت غضبهم السياسات األميركية الروُس بالتحديد       . وحماية العالَم من اإلرهاب   

لكن الواليات المتحدة حضرت    . هؤالء بعد سقوط االتحاد السوفياتي، من فوضى عارمة، أمكن تجاُوُزها         
وحـاول الـروس طـويالً أن       . شرق األوسـط  خالل ذلك في البلقان وفي شرق أوروبا باإلضافة إلى ال         

يستعيدوا بالعسكر ما خسروه بالدبلوماسية؛ لكن ذلك كان عبثياً ألن األميركيين كانوا يحيطون بهم من كّل                
  .مكان، ويريدون جر الجميع إلى النزال إن أمكن، ليثبتوا أن العالم تغير، وأنه واقع تحت سيطرتهم

وليس من خالل القاعدة وإيران وحسب؛ بـل        . اليات المتحدة قبل سنتين ونيف    وبدأت ردةُ الفعل على الو    
 –الـدول األوروبيـة الرئيـسية       . روسيا: ومن خالل الدول األوروبية واليابان والهند، وقبل ذلك وبعده        

. وهي ال تشارك حتى اآلن في عمليات إعادة اإلعمـار   .  ما وافقت على غزو العراق     -باستثناء بريطانيا   
 الغاضبون الحقيقيون فهم الروس، وقد غَزوا جورجيا على سبيل الرمز، وإالّ فالمشكالت فـي مكـانٍ     أما

ومثل القواعد األميركية في    . آخر مثل مشروع الدخول إلى حلف األطلسي من جانب دول بشرق أوروبا           
  .دول بآسيا الوسطى، بحجة أفغانستان

. ية في السنوات الماضية على ما جرى ويجري في بلداننا         لقد كان كشفاً موجزاً بتأثيرات الهجمة األميرك      
، بعد أن صار معذوراً في عدم تـرك         ٢٠٠٣واليوم فإن النظام السوري ليس أقلَّ قلقاً مما كان عليه عام            

كان السوريون مستكينين للعالقات المستجدة مع اإلسرائيليين، ويـصُعب         . المتسللين يدخلون إلى العراق   
وعلى هذا الكالم اعتمد الرئيس األسد حتّى اآلن في         . طبيع كامل مع العدو أو معاهدة سالم      عليهم تصور ت  

والجديد الجديد أن هذين الطرفين اإلقليميين مـا        . مقاربة المسألة مع طهران، دون أن ترضى إيراُن بذلك        
  .عادا ينسقان فيما بينهما، وتتهم كُلُّ منهما اُألخرى سراً في العداء لها
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وفي . ن المراقبون قد بدأوا يستقرئون المستقبل من خالل استطالعات الرأي الخاصة بأوباما وماكين            وكا
اعتقادهم أن ماكين يعني استمرار سياسات التحدي رغم الخسائر الهائلة؛ بينما يعنـي أوبامـا االنكفـاء                 

  .ان أيضاًالتدريجي لكن الضروري وليس من العراق فقط؛ بل بعد هزيمة القاعدة من أفغانست
وهكذا فإن الواليات المتحدة هجمت فنشرت فوضى عظيمة، وربما تكون الفوضى في حالة االنكفاء أكبر               

وكما هو شأن إيران منذ ثالث سنوات فهي تعتبر كل تصريحٍ أو كالمٍ ألي أحد إنما هو انتصار                  . وأعظم
يركي سوف يفسح المجال للتنافس على سد       ولذا فإن المفهوم أن االنسحاب األم     ! لها على أميركا وإسرائيل   

وهذا يعني عدة حروبٍ إقليميـة لتـصحيح المواقـع والمواقـف،            . الفراغُ، أو على الكسب هنا أو هناك      
  .واستكشاف المعالم الكبرى للمرحلة المقبلة

الدول صعود اإلمبراطوريات وسقوطها من أن غالبية     : باألمس كرر بول كنيدي ما سبق أن قاله في كتابه         
الكبرى إنما سقطت بفعل عدم القدرة على تحمل األعباء، هذا ما أصاب الواليات المتحدة في سائر أنحاء                 

بيد أن األوروبيين واليابانيين يقولون اآلن إن الواليات المتحدة عاشت دائماً           . العالم في السنوات الماضية   
رقان اآلن في األزمة الساحقة، وما فيهم إالّ ُمصاب         بيد أن السيد والمسود غا    . على حسابهم وحساب العالم   

  !والشرق األوسط في عين اإلعصار. وإن اختلفت الدرجة
  ٢١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  المغرية" إسرائيل"روسيا وهدايا  .٣٢

  فالديمير سادافوي  
  كاتب ومحلل سياسي أوكراني

 تراعي فيها الحفاظ على التـوازن بـين         منذ انهيار االتحاد السوفييتي وحتى اآلن وروسيا تنتهج سياسة        
العرب واإلسرائيليين، ولكنها قررت في السنتين األخيرتين تغيير هذا النهج لصالح العرب وإيران بسبب              
الخالفات الروسية األميركية التي بدأت تظهر بقوة لدرجة أصبح معها العالم يتحدث عن حـرب بـاردة                 

ا استخدام ورقة مضادة للواليات المتحدة وإسرائيل ردا علـى          جديدة بين البلدين، ومنطقيا تستطيع روسي     
  . تصرفاتهما العدائية لها في جورجيا من تسليح نظام سآكاشفيلي المعادي بشكل علني لروسيا

وقد سافر األسبوع الماضي رئيس الحكومة اإلسرائيلية المستقيل ايهود أولمرت إلى روسيا وهو محمـل               
ر الحكومة اإلسرائيلية الخاص بتسليم روسيا منشأة دينية فـي القـدس وهـي      بالهدايا المغرية، ومنها قرا   

عبارة عن مبنى يتكون من طابقين شيدته جمعية دينية روسية أسسها أحد أفراد العائلة المالكة الروسـية                 
  . ٢٠ وبداية القرن ال١٩األمير سيرغي رومانوف في نهاية القرن الـ 

رون المقدسات المسيحية في فلسطين، والهدية الثانية هي تخلـي          لتوفير مأوى للحجاج الروس الذي يزو     
. والثالثة هي إلغاء نظام تأشيرات الـدخول بـين البلـدين          . عن التعاون العسكري مع جورجيا    " إسرائيل"

وترى تل أبيب أن هذه المحفزات أو التنازالت ستشجع موسكو على إعادة النظر في عقود توريد وسائل                 
  . ورة الى إيران وسورياالدفاع الجوي المتط

جرت مباحثات رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيـديف فـي               
فقد أدلـى ميدفيـديف وأولمـرت بـبعض التـصريحات         .موسكو خلف أبواب أوصدت بوجه الصحفيين     

  . الدبلوماسية البروتوكولية قبل أن يطلب من الصحافيين مغادرة القاعة
ر بالذكر أن أولويات روسيا وإسرائيل في هذه المحادثات كانت متباينة فقـد أعلـن مـصدر فـي                   الجدي

الكرملين أن المباحثات بين ميدفيديف وأولمرت ستتركز على شؤون التـسوية فـي الـشرق األوسـط                 
قيادة فقد ذكر أكثر من مصدر أن أولمرت توجه إلى موسكو إلقناع ال           " إسرائيل"أما في   .والعالقات الثنائية 

المضادة للجو التي من شأنها تغييـر       ) ٣٠٠-س(الروسية بالتخلي عن تزويد إيران بمنظومات صواريخ        
  . موازين القوى في الشرق األوسط، حسب رأي الخبراء اإلسرائيليين
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 منظومات صواريخ مضادة للجـو      ١٠تشير معلومات مصادر عسكرية روسية إلى أن إيران تملك حالياً           
، وحصلت إيران على منظومـات      "٣٠٠-س" منظومات من الطراز القديم لـ       ٦ و "٢٠٠-س"من طراز   

أمـا سـورية فتمتلـك    .القديمة سرا من بيالروسيا في أواسط التسعينات من القرن الماضـي        " ٣٠٠-س"
  ". ٣١-ميغ"و" ٢٥-ميغ"وعدد من مقاتالت " ٢٠٠-س"منظومات صواريخ 

) ١م-تـور (خ مضادة للجو مـن طـرازي    منظومة صواري٢٩ زودت روسيا إيران ب ٢٠٠٦وفي عام   
 صاروخ لهذه المنظومات، وما يثير الرعب في تل         ١٢٠٠ ب ٢٠٠٧، وجهزتها في عام     ) ت ١ م -تور(و

أبيب حول التعاون العسكري بين موسكو وطهران هو تنفيذ العقد الروسي اإليراني الخاص بتزويد إيران               
روسيا وإيـران وقعتـا هـذا العقـد         ويذكر أن   .المطورة" ١- ب مو  ٣٠٠-س" منظومات صواريخ    ٥ب

  . بالحروف األولى فقط
وتشير معلومات االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية إلى أن إيران ستتمكن من تصنيع سالح نووي فـي               

فروسيا مـستعدة   .ومما ال شك فيه أن هذا السيناريو ال يصب في صالح موسكو           . ٢٠١٢- ٢٠١٠الفترة  
لوقود النووي الضروري لعمل هذه المحطة، ولكنها متـضامنة مـع           إلكمال بناء محطة بوشهر وتوريد ا     

  . الغرب في معارضة إنتاج الوقود النووي داخل إيران
والغرب وتوريد أسلحة متطورة إليران     " إسرائيل"الرد على   : وبهذا الشكل ترى روسيا نفسها أمام خيارين      

  . ية مع طهران ودمشق إلى أجل غير مسمىوإرجاء تنفيذ العقود العسكر" إسرائيل"وسوريا أو قبول هدايا 
أنـه حتـى لـو      : ولكن الحقيقة المهمة التي ال يجوز تجاهلها تتمثل في اآلتي         ... الكرملين ما زال صامتاً   

الفتاكة بالنسبة للطائرات فإن المصانع العـسكرية       " ٣٠٠-س"وافقت روسيا على تزويد إيران بمنظومات       
  .  لتصنيع هذه المنظوماتالروسية ستحتاج الى فترة سنة تقريبا

ويعني ذلـك أن الواليـات المتحـدة        . إضافة إلى نفس الفترة لتدريب الخبراء اإليرانيين على استخدامها        
وإسرائيل تستطيعان توجيه ضربة استباقية إليران قبل حصولها على هذه المنظومات كما حصل للعراق              

  .١٩٨١في عام 
 ١١/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  :ركاريكاتي .٣٣
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