
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حوارضربة للواألخيرة تعده   محادثات ثنائيةإجراء طلب حماس انرفضيفتح وعباس 
  حماس لم تمارس المقاومة منذ سنوات وما تقوم به عربدة سياسية: األمن الفلسطيني

  وحماس تندد... هقوات االحتالل تحاصرو ... نفقيعلن اكتشافاألمن الفلسطيني : الخليل
   عبر قطر وصلت إلى حماسرايسرسالة ": األخبار اللبنانية"

 المدينة المقدسةالفات من أجل يدعو إلى تذليل الخ القدس السادس مؤتمرالبيان الختامي ل

 : خط عباس التفاوضي   اًهاجممقريع  
خيارات الشعب االستراتيجية ينبغي    

  أن تكون متعددة
  

 ٤ص ... 

 ١٥/١٠/٢٠٠٨١٢٢٧األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٢٧:         العدد         ١٥/١٠/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٤  حوارضربة للواألخيرة تعده   محادثات ثنائيةإجراء طلب حماس انرفضيفتح وعباس  .٢
 ٥   لعقد اللقاء الثنائي مع حماساألسدعباس رفض ضغوطا من الرئيس ": سما"مصادر لـ .٣
 ٥  سفراء فلسطين يشتكون من تحول الدعم الخليجي لصالح حماس .٤
 ٦أخرىنقل اإلضراب لقطاعات يهدد بزكارنة و... لحكومة تمنع عودة المعلمين المضربينا: غزة .٥
 ٧  وحماس تندد... هقوات االحتالل تحاصرو ... نفقفيعلن اكتشااألمن الفلسطيني : الخليل .٦
 ٧ حماس لم تمارس المقاومة منذ سنوات وما تقوم به عربدة سياسية: األمن الفلسطيني .٧
 ٨  مدينة الفلسطيني لن تدخل الاألمنعناصر : قائد منطقة الخليل .٨
 ٨  "إسرائيل"ـدينوا بالعمالة لأالسجن سبع سنوات بدل اإلعدام لثالثة شبان : رام اهللا .٩

    
    :المقاومة

 ٩   عبر قطر وصلت إلى حماسرايسرسالة ": األخبار اللبنانية" .١٠
 ٩  "لسنا ضد االنفتاح على العالم"ايس ويقول تسلم حماس أي رسالة من ر برهوم ينفي .١١
 ٩   الجبهة الشعبية تهدد باغتيال وزير إسرائيلي رداً على اعتداءات عكا .١٢
١٠  في جامعة األزهر بغزة طالب في مصادمات بين أنصار فتح وحماس ٣إصابة  .١٣
١٠  لم نتلق دعوة رسمية للقاء حماس والحوارات الثنائية لم تجد نفعاً: أبو النجا .١٤
١١   حماس تنفي تصريحات المالكي حول عدم وجود معتقلين سياسيين بسجون السلطة: الضفة .١٥
١١  "لة والتخابر مع االحتاللالعما"القسام تتهم أجهزة األمن بالضفة بـ .١٦
١١  منظمة التحريروفاق واألجهزة األمنية وإعادة هيكلة ال حكومة مع المصريينحماس تناقش  .١٧
١٢  تيار في فتح يتهم فياض بتمويل حكومة هنية .١٨
١٢  حداث وقيعة مع المسيحيين لن تنجح وستبوء بالفشلأي محاولة إل: حماس .١٩
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢  "عدم احترام اليهودية"بتهمة " عيد الغفران" تعتقل عربياً قاد سيارته في "إسرائيل" .٢٠
١٣  ث عكاقائد أمني إسرائيلي يحمل اليهود مسؤولية أحدا .٢١
    

    :األرض، الشعب
١٣  المدينة المقدسةيدعو إلى تذليل الخالفات من أجل  القدس السادس مؤتمرالبيان الختامي ل .٢٢
١٤   ينذر بانتفاضة ثالثةىالكنيس الجديد قرب المسجد األقص :أبو سنينة .٢٣
١٤   يدعو العرب والمسلمين للدفاع عن األقصى٤٨رئيس الحركة اإلسالمية داخل الـ  .٢٤
١٤   بالعمل على تصعيد الصدامات في عكا اإلسرائيلية يتهمون الشرطة٤٨ وفلسطيني .٢٥
١٤   تمدد إضراب التّعليم والصحة في غزة العمالنقابات .٢٦
١٤  قرب مستوطنة قريبة من رام اهللاستشهاد فتى من مخيم الجلزون  .٢٧
١٤  أتراح اقتصادية على أهالي الضفة الغربية.. أعياد اليهود .٢٨
١٥  في غزة" الهويةاألطفال مجهولي "الضمير تعبر عن قلقها تجاه ظاهرة مؤسسة  .٢٩
١٥   تغادر لمنفاها الجديد في السويد العراقمجموعة ثانية من فلسطينيي .٣٠
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   :اقتصاد
١٥   قطاع غزةإلى "سرائيلإ"تقرير يؤكد تراجع كميات البضائع التي توردها  .٣١
 ١٥  جعلت مدينة رفح األغنى في غزة بعد أن صنفت األفقر في فلسطينارة األنفاق تج: تحقيق .٣٢
 ١٦  الشهر الماضي% ١,٨٢مؤشر غالء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفاعاً نسبته ": اإلحصاء" .٣٣
   

   :صحة
 ١٦  ٢٥٢من المرضى إلى  يرفع عدد شهداء الحصار في غزةوفاة طفل  .٣٤
   

   : األردن
١٦  ويدعم جهود السالم االستيطانية األنشطةهمية وقف جميع أالعاهل األردني يؤكد  .٣٥
١٦  افتتاح كنيس قرب األقصى اعتداء على األردن و رأس نظامهتعتبر جبهة العمل اإلسالمي  .٣٦
١٧  جمعية مناهضة الصهيونية تناشد بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية: األردن .٣٧
   

   :لبنان
١٧   اتصاالت فلسطينية لبنانية حول نشر قوات من الجيش في البداوي وجزء من عين الحلوة .٣٨
١٧  الدولي مسؤولية االعتداءات على عكاحزب اهللا يحمل التآمر  .٣٩
١٨   فلسطينيين في جنوب لبنان لعالقتهم بالشبكة اإلرهابية في طرابلس٣اعتقال  .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٨   إلى فتح وحماسللمصالحة الوطنية مصر تسلم مبادرتها .٤١
١٨  تريد تعديل آلية صفقة األسرى" إسرائيل: "مصر .٤٢
١٩  طائرات متطورة" إسرائيل"قائد القوات الجوية المصرية يقلل من أهمية امتالك  .٤٣
١٩   دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسإقامة  لحقخليفة يؤكد دعم اإلمارات .٤٤
١٩ غزةعشرة أنفاق على الحدود مع قوات األمن المصرية تدمِّر  .٤٥
١٩    آالف الجئ فلسطيني٣نداء دولي إليواء : العراق .٤٦
١٩  ي فلسطينتدشن مكتباً لها ف" سالم يا صغار"حملة .. قرينة حاكم الشارقةمن بتوجيهات  .٤٧
   

   :دولي
٢٠  بوشلتوصل إلى اتفاق سالم قبل انتهاء والية ل ببذل الجهود كافة دتِعرايس  .٤٨
٢٠   اإلسرائيلي-منسق عملية السالم يبحث في األردن تطورات التفاوض الفلسطيني  .٤٩
٢٠  على الحدود العراقية ي آالف الجئ فلسطين٣ إليواء  تناشد دول العالم المتحدةاألمم .٥٠
٢١   ماليين دوالر من األوبك لبناء مخيم نهر البارد لالجئينخمسة .٥١

   
    :مختارات

٢١  ٢٠٠٨ي  مستوى قياسي فإلى يقفز األمريكيةالعجز في الميزانية  .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  الحوار بدأ بعد رفع الفيتو الغربي عن االتفاق الفلسطيني: أبو مرزوق .٥٣



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٢٧:         العدد         ١٥/١٠/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

٢٤  عريب الرنتاوي... ؟"حوار الضرورة"األمريكي عن " الفيتو"هل ُرفع  .٥٤
٢٥  عماد صالح الدين... قة بين فتح وحماس وتطوراتها المستقبليةمسار العال .٥٥
٢٨  فايز أبو شمالة. د... غزة ترقص بين يديك: "ذياب العلي"للجنرال  .٥٦
٢٩  ر قرشمحمد خض... إذا إال األقسى واألعظم قادم ،في ظل تداعيات األزمة المالية األمريكية .٥٧
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  خيارات الشعب االستراتيجية ينبغي أن تكون متعددة : خط عباس التفاوضياًهاجممقريع  .١

 بانتقـادات   األولفاجأ مسؤول ملف المفاوضات أحمد قريع سفراء فلسطين أمس          :  بسام البدارين  -عمان  
ه الرئيس محمود عباس، كما هاجم ضمنيا الرهانات والشعارات الرئاسية          حادة للخط التفاوضي الذي يتبنا    

 في المسار التفاوضي حاليا خالل مداخلة له أمام سفراء فلسطين في الدول العربية الذين عقدوا مـؤتمراً                
وركز قريع في مداخلته القصيرة بشكل خاص على الشعار القائـل بـان              . في العاصمة األردنية   تنسيقياً
. ات هي الخيار االستراتيجي الوحيد المتاح وهو الشعار الذي يتبناه عمليا ودوما الرئيس عبـاس              المفاوض

ووصف قريع هذه المقولة بأنها خطأ سياسي فاضح، مؤكدا أن خيارات الشعب الفلسطيني االسـتراتيجية               
 بـأن   واعتبر قريع  . تكون متعددة وغير محصورة في المفاوضات خصوصا في شكلها الحالي          أنينبغي  

الحديث عن المفاوضات باعتبارها الخيار الوحيد رهان ال يتناسب مع تضحيات الشعب الفلـسطيني وال               
 إلـى  لوجود احتمالية كبيرة بفشل المفاوضات وبتحولهـا         ، مشيراً األرضيتفاعل مع الواقع العملي على      

 متعثـرة   ألنهـا  خاسرة    الرهانات الحالية على المفاوضات فقط     أن عقوبة ضد الشعب الفلسطيني، ومؤكداً    
وبعد سنوات طويلة من التفاوض لم تعط شيئا للفلسطينيين في القـضايا            " إسرائيل "أن وغير فعالة، مؤكداً  

  .، وخصوصا القدس والمياه والالجئين والدولة وحدودهااألساسية
ـ  وأبعـدت وتسببت تعليقات قريع في لقاء السفراء المغلق الذي نظم في احد فنادق عمان     صحافة  عنـه ال

واستغرب السفراء المستجدات في خطاب قريع الذي تربطه حاليا عالقة          .  الملتقى أوساطبجدل واسع في    
 بالحضور لملتقى الـسفراء وتقـديم       األول من تكليف    األخيرمتوترة وخالفية مع الرئيس عباس لم تمنع        

مة حقيقيـة للـسفراء      بها قريع شكلت صد    أدلىشروحات لهم حول عملية التفاوض، لكن التقديرات التي         
 الخطـاب   أدبياتوالدبلوماسيين ليس فقط بسبب صراحتها وجرأتها ولكن بسبب تقاطعها العلني عمليا مع             

  .الذي يتبناه الرئيس عباس
  ١٥/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  حوارضربة للواألخيرة تعده  محادثات ثنائية إجراء طلب حماس انرفضيفتح وعباس  .٢

ن في حركة فـتح     ي مسؤول  أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ القيادة المصرية رفضه طلباً من حركة حماس لعقـد    واأكد

وقـال النـاطق باسـم الرئاسـة      .لقاء ثنائي قبل محادثات المصالحة المقررة الشهر المقبل في القـاهرة     
". متمسك بالحوار الشامل، ويرفض تشكيل لجان ثنائيـة       "إن عباس   " الحياة"نبيل أبو ردينة لـ     الفلسطينية  

الرئيس يريد حواراً وطنياً يؤدي إلى إنهاء االنقسام ويعيد الوحدة إلى شطري الوطن، وليس              "وأضاف أن   
  ".حواراً ثنائياً مع حماس

اس حاولت تغيير الخطة المصرية بطلـب       حم" إن    قوله عن مسؤول كبير في فتح    " رويترز"ونقلت وكالة   
ونحـن نلتـزم    . لقاء ثنائي مع فتح يستثني الفصائل األحد عشر اآلخرين في منظمة التحرير الفلسطينية            
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ال نعترض على عقد اجتماع ثنـائي       : "لكنه أضاف ". الخطة المصرية التي تدعو إلى لقاءات لكل الفصائل       
  ".مع حماس بعد عقد االجتماع الموسع

مسؤولون إلى أن عباس لم يجز عقد لقاءات بين فتح وحماس، إذ يصر على أن لقاءات من هـذا                   وأشار  
وكان السفير الفلسطيني في القاهرة نبيـل       . القبيل ستجري فقط عقب تخلي حماس عن السيطرة على غزة         

أول من أمس إنه نقل إلى الرئيس المصري حسني مبارك رسـالة مـن عبـاس                " الحياة"عمرو قال لـ    
  .من رد األخير على طلب عقد لقاء مع حماستتض

 ردا على طلب    أرسلت قال ان حركته     األحمد عزام    إلى أن  القدسمن   ١٤/١٠/٢٠٠٨رويترز  وأشارت  
 لرويترز انه ال توجد حاجة لعقد اجتماعات ثنائيـة          األحمدوقال   . مصر يوم الثالثاء   إلىحماس عقد لقاء    

. ءات موسعة وان تواصل مصر مشاوراتها مع الفـصائل         تكون اللقا  أن ان حركته تفضل     وأوضح. اآلن
 شكلت من جميع الفصائل ولـم تقتـصر علـى فـتح             إذا ان فتح ال تعترض على تشكيل لجان         وأضاف
  .وحماس

 خطة مصالحة   أقرتوقال مسؤولون فلسطينيون ان فصائل منظمة التحرير االثنتي عشرة ومن بينها فتح             
 سيطرة حماس على غزة بتشكيل حكومـة انتقاليـة   إنهاء إلى الخطة تدعو   أنوضحوا  أو .وضعتها مصر 

 هيكلـة قـوات     إعادةغير فصائلية ستحضر النتخابات برلمانية ورئاسية والى مساعدة قوات عربية في            
  . في غزةاألمن

 محادثات ثنائية مع حماس يوجـه       إجراءوقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس ان قرار فتح عدم            
ضـاف أن فـتح     أو . اتفاق وحدة بين الفصائل المتنافـسة      إلىرية من أجل التوصل     ضربة للجهود المص  

  .تتحمل مسؤولية أي فشل للجهود العربية من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
  
   لعقد اللقاء الثنائي مع حماساألسدعباس رفض ضغوطا من الرئيس ": سما"مصادر لـ .٣

ان الرئيس الفلسطيني عباس رفض ضغوطا كبيرة       " سما"مطلعة لوكالة    مصادر فلسطينية    أكدت: رام اهللا 
وقالـت   . للموافقة على عقد لقاء ثنائي مع حركة حماس فـي القـاهرة            األسدمن الرئيس السوري بشار     

 إقنـاع  وبتنسيق كامل مع الموقف المصري فيما يتعلق بالحوار حـاول            األسدالرئيس بشار   "المصادر ان   
 الخالف  إنهاءقة على عقد اللقاء الثنائي مع حركة حماس مع تشديده على ضرورة             الرئيس عباس بالمواف  

 مـصر وسـوريا والـسعودية       أن إلى المصادر   وأشارت ".واالنقسام الفلسطيني في اقرب فرصة ممكنة     
 توحيد غزة والضفة الغربية     وإعادة االنقسام الداخلي    إنهاءتشكالن جبهة متماسكة وعريضة تضغط باتجاه       

 . وقت ممكنعأسرفي 
  ١٥/١٠/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  سفراء فلسطين يشتكون من تحول الدعم الخليجي لصالح حماس .٤

 في العاصمة    تنسيقياً تداول سفراء فلسطين في الدول العربية الذين عقدوا مؤتمراً        :  بسام البدارين  -عمان  
سية الفلسطينية فـي  بشؤون السفارات في الخارج وببعض شجون ومشاكل الدبلوما   أول من أمس    األردنية  

 . رياض المـالكي   . الكامل لوزير الشؤون الخارجية د     اإلشرافالعالم العربي، حيث عقد االجتماع تحت       
سفراء عن المشكالت الواقعية التي تواجههم تحديدا في دول مجلس التعاون الخليجـي، حيـث               الوتحدث  

 سـفراء الـسلطة   أمـام  والحركـة  حجبت المعونات المالية التي كانت معتادة وتقلصت هوامش المناورة      
واشتكى بعض السفراء    . لصالح انحياز واضح لحركة حماس     واإلعالميةخصوصا في المسارات الشعبية     

 لم تعد تتعامل معهم باعتبـارهم سـفراء         األخرى حكومات دول الخليج وبعض الحكومات العربية        أنمن  
ذي أخل دبلوماسيا بالتوازن، فيما كانت حركة        ال األمرلفلسطين ولكن باعتبارهم سفراء للسلطة الفلسطينية       

  .حماس هي المستفيدة
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وتوقفت النقاشات عند التبني السوري الرسمي لمواقف وخطابات ومناورات حماس واشتراطاتها السياسية            
 لحماس من خـالل بعـض       إمكاناتهوالميدانية، ونوقشت معطيات تتعلق بالدعم المالي الكبير الذي فتحت          

. ، وهو ما يحصل في الكويت مثال وفـي الـسعودية          اإلسالميةت الشعبية باسم التيارات     صناديق التبرعا 
 في الكويت وصناديق الخيـر والتبرعـات فـي       اإلسالميسفراء بان صناديق قادة ومشايخ التيار       الوقال  

كما ناقش المجتمعـون قـرار       .السعودية بدأت تعتمد توجيه الدعم المالي لحماس باسم الشعب الفلسطيني         
 الضريبة التي كانت تفرض لصالح منظمة التحرير مـن مـداخيل الفلـسطينيين              إلغاءالحكومة القطرية   
 وإعالميـاً   وشعبياً  لحماس وتم اعتبار ضعف المساندة في دول الخليج مالياً          منها مالياً  وتوجيه الدعم بدالً  

  . التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينيةاألساسيةلمؤسسات السلطة من التحديات 
  ١٥/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 أخرىنقل اإلضراب لقطاعات يهدد بزكارنة و... لحكومة تمنع عودة المعلمين المضربينا: غزة .٥

وزارة التربيـة    أن   رائـد الفـي   ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
منع أي موظف أو معلم من المـستنكفين        والتعليم العالي في الحكومة المقالة في قطاع غزة أعلنت أنها ست          

 من صباح اليوم، مشددة على أن كل المتخلفين سيتحملون تبعات مواقفهم أدبيـاً              عن العمل من العودة بدءً    
  .وأخالقياً وقانونياً
 أن وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة         من غزة  ١٤/١٠/٢٠٠٨قدس برس   وأوردت وكالة   

لن أنهم لن يسمحوا ألي معلم من المستنكفين عن العمل والمشاركين في اإلضـراب              محمد عسقول أع  . د
نحن نتحرك في   ":"قدس برس "من العودة للعمل، وذلك حفاظاً على انتظام المسيرة التعليمية، وقال لوكالة            

 فـي  إطار تحقيق مصلحة للمسيرة التعليمية، وال أود أن يفهم من هذا أننا نريد أن نحدث نوع من الضجة       
هذا الوقت في المسيرة التعليمية، ونحن قلبنا الموضوع ومنحنا فرص كثيرة في الفترات الـسابقة وكـان                 
هذا في إطار مصلحة المسيرة التعليمية، واآلن مصلحة المسيرة التعليمية تقتضي المحافظة على درجـة               

قرت إلى حد كبير، وأي     االستقرار التي تحققت، ونحن على أبواب امتحانات نصف الفصل، والدراسة است          
عودة جزئية بحسب الفرص السباقة ستحدث نوع من اإلرباك في الجداول المدرسية وفي تغيـر المعلـم                 

وأشار إلى أنهم أوقفوا عودة المعلمين المضربين لصالح المسيرة التعليمية، رابطا ذلك بـ             ." على الطالب 
  .دون اإلفصاح عنه" اتفاق مستقبلي"

 اتهام لوزارته بأنها تعيق أي إجراءات لعودة األمور في سلك التعليم إلى مـا               ورفض عسقول توجيه أي   
كانت عليه قبل اإلضراب، مشيرا إلى أن مبررات اإلضراب كانت واضحة من حيـث المبـدأ، وهـذا                  

: وقـال . االنطباع كان سائدا لدى كافة المؤسسات حتى الحقوقية أن اإلضراب هدفه سياسي وليس مطلبي             
  ".حظة األولى نتعامل مع مصلحة المسيرة التعليمة وليس لغرض آخرنحن منذ الل"

  ".منع عودة المستكفين من المعلمين هو قرار تربوي مهني بحت وليس له أية أبعاد سياسية"وأضاف 
 بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة         إلى أن  غزةمن   ١٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   ت  أشارو

، مـشيراً   "حبر على ورق  "مجرد  " حكومة االنقالبيين " عليها ما سماه     أقدمتة التي   العمومية اعتبر الخطو  
وفـي تـصريحات    .  أن حكومة فياض ستواصل دفع الرواتب للملتزمين باإلضراب وهم في بيوتهم           إلى
قال زكارنة إن الطريقة الوحيدة التي تمكن المعلمين المضربين من استئناف العمـل،             " الشرق األوسط "لـ

 قطاعـات   إلـى وهدد زكارنة بأنه سينقل اإلضراب      . جابة الحكومة المقالة لمطالب نقابات رام اهللا      هو است 
 .البترول والطاقة والمعابر ودوائر الشؤون المدنية في حال لم تستجب المقالة لمطالب النقابات

ـ         " اإلرهاب"واتهم زكارنة فياض شخصياً بتمويل       ضربين، الذي تقوم به حكومة هنية ضد المـوظفين الم
 يتم الـصرف علـى      أنواقترح زكارنة   .  تتحكم فيها حكومة هنية    أنمطالباً بوقف تقديم أي أموال يمكن       

 .مؤسسات غزة من قبل مؤسسات دولية
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من ناحيته، ناشد االتحاد اإلسالمي للمعلمين اإلطار النقابي لحركة الجهاد اإلسالمي نقابات رام اهللا بوقف               
وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر     . ة بالسماح بعودة المدرسين المضربين    ، كما طالب حكومة هني    اإلضراب

 . جرادة حكومتا رام وغزة التحرك لمنع تدهور أوضاع التعليم لألسوأأنور، ناشد ممثل االتحاد أمس
  
  وحماس تندد... هقوات االحتالل تحاصرو ... نفقيعلن اكتشافاألمن الفلسطيني : الخليل .٦

 عثر األمن الفلسطيني أول من أمس على نفق أرضـي فـي             :رام اهللا من   ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 متراً، ما أثار شبهات السلطات اإلسرائيلية التي دهمت الموقع أمس وفرضـت             ١٥٠مدينة الخليل طوله    

  .عليه طوقاً عسكرياً وأجرت فيه فحصاً دقيقاً
فق يتجه من المدينة صـوب  وكانت أجهزة األمن الفلسطينية أعلنت مساء أول من أمس عن العثور على ن  

لكن أصحاب المخازن التجارية التي عثر على النفق فـي داخلهـا            . شارع التفافي يستخدمه اإلسرائيليون   
  .قالوا إنهم حفروه من أجل البحث عن آثار وليس لتنفيذ هجمات أو القيام بأي تهريب

يب البضائع واألسلحة مـن     ويستخدم الفلسطينيون األنفاق على نطاق واسع في قطاع غزة، من أجل تهر           
مصر إلى القطاع أو من أجل تفخيخ مواقع عسكرية إسرائيلية، وهو ما أثار شبهات في شأن أهداف حفر                  

  .هذا النفق في الخليل
وقال قائد األمن الوطني في الخليل العميد سميح الصيفي في مؤتمر صحافي أمس إن األجهـزة األمنيـة                  

وأضاف أن أجهزة   . وا يقومون بأعمال الحفر، وإنها تجري تحقيقاً معهم       اعتقلت عدداً من العمال الذين كان     
األمن كانت أجرت تحقيقاً في قضية مماثلة مع صاحب العقار المذكور قبل عامين، لكنه قال آنـذاك إنـه         

  .كان يحفر بئر ماء
ي أبـو   واعتبر الناطق باسم الحركـة سـام      . ونددت حركة حماس باكتشاف األجهزة األمنية نفق الخليل       

إعالن األجهزة األمنية العثور على هذا النفق دليل إضافي على الدور الـذي تمارسـه هـذه                 "زهري أن   
األجهزة في حماية أمن االحتالل، ومنع قوى المقاومة من تنفيـذ أي هجمـات فدائيـة ضـد االحـتالل            

هذه األجهزة أمنياً    حال السقوط وتبعية     إلىهذا المثال هو مؤشر     "وقال أبو زهري أمس إن       ".ومستوطنيه
لالحتالل، ودليل على أن كل عمليات اعتقال المقاومين وجمع سالحهم مثلما جرى في نـابلس وجنـين                 
والخليل أخيراً تأتي في سياق الوالء األمني لالحتالل، وأن كل المؤتمرات الصحافية واألكاذيـب التـي                

  ".حتاللتروج لها هذه األجهزة لن تفلح في ستر سوءتها وارتباطها باال
مصادر أمنيـة    أن    يوسف الشايب  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية    جاء في و

مشى عدد من   :  حديث الحفر، وطويل جدا، وقالت      الذي عثرت عليه في الخليل     فلسطينية ذكرت أن النفق   
 الغريبـة، ونقـص      خطوة، لكنه، وبـسبب انبعـاث الـروائح        ٣٠٠عناصر األجهزة األمنية داخله نحو      

األكسجين، لم يواصل أفراد األمن طريقهم، حيث فرضت عليه حراسة مشددة، على أن يتم دخوله يـوم                 
  .الثالثاء، بعد استدعاء الخبراء األمنيين في هذا المجال

  
 حماس لم تمارس المقاومة منذ سنوات وما تقوم به عربدة سياسية: األمن الفلسطيني .٧

 وكل من يتلقى "االنقالبيين في غزة" كل من يتساوق مع دعوات األمنية جهزةاأل حذرت قيادة :رام اهللا
 تحت أمس في بيان لها األمنية األجهزةوقالت قيادة  .األمني والتعليمات لنشر الفتنة والفلتان األموالمنهم 

ة والفلتان  والتعليمات لنشر الفتناألموالكل من يتلقى منهم ": يد العدالة ستطال قادة االنقالب"عنوان 
 لن األمنية األجهزة أن إلى سيخضع للمحاسبة القانونية، وفق النظام والقانون الفلسطيني، مشيرة األمني

تتهاون مع دعوات االنقالب والفتنة، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بالمشروع الوطني وبمقدرات الشعب 
ت في الضفة وان ما تقوم به هو عربدة ن حماس لم تمارس المقاومة منذ سنواأ إلىوأشارت  .الفلسطيني

 .سياسية تهدف للقضاء على حركة فتح وفصائل منظمة التحرير
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 عن المخطط الذي تسعى حماس لتنفيذه في الضفة على األمنية األجهزةلطالما تحدثت :  البيانوأضاف
من خالل غرار االنقالب الدموي الذي ارتكبته في قطاع غزة، ويوما بعد يوم تتضح هذه الحقيقة 

 واإلعداد واألموال حماس المتورطين في جمع السالح أفراد من األجهزةالمعلومات التي تحصل عليها 
 لألسلحةالعسكري وتجنيد الخاليا باتجاه نقطة الصفر، وما تم الكشف عنه في محافظة الخليل من مخازن 

 إن: وقال البيان .دليل على ذلكوالمتفجرات، وخاليا التخريب والفتنة في كافة محافظات الوطن لهو خير 
 الشعب الفلسطيني في الداخل أبناء حماس اسم المقاومة في كل حالة وقضية يستهدف تضليل إقحام

 أن ما زالت في صف المقاوم لكسب تأييدها ودعمها، علما بأنها واإلسالمية العربية األمة وإيهاموالخارج 
 . شرطأوحماس وقعت هدنة هزيلة مع االحتالل دون قيد 

 ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مدينة الفلسطيني لن تدخل الاألمنعناصر : قائد منطقة الخليل .٨

، بأن عناصر األمن الفلسطيني لـن       " معا" قال العميد ركن سميح الصيفي قائد منطقة الخليل، لـ           :الخليل
  .تدخل الجمعة القادمة للخليل

صادقت على  " إسرائيل"، بأن   ١٢/١٠/٢٠٠٨ االثنين   اإلسرائيلية، ذكرت ، يوم   " يديعوت"وكانت صحيفة   
  . الخليل يوم الجمعة القادمةإلى جندي فلسطيني ٧٠٠ إدخال

 يعقد يوم غد األربعاء، لقاءا تنـسيقيا بـين   أنبأنه من المتوقع  " معا"وقالت مصادر صحفية إسرائيلية لـ      
م وضع الترتيبـات الخاصـة بـدخول        قادة أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين، وبناء على هذا االجتماع سيت        

  .عناصر األمن الفلسطينيين للخليل
وقال مسؤول أمني فلسطيني ان الخليل شهدت خالل الفترة الماضية حملة ضد الخارجين عن القـانون،                
مؤكداً بأن الحملة شاملة وال تستهدف فصيل معين، بل هي ضد الخارجين عن القانون، تطبيقـاً لـسياسة               

  .ام وبسط القانون، بعد سنوات من الفلتان األمني، على حد تعبيرهالسلطة لفرض النظ
وشدد على أن السالح الشرعي الوحيد هو سالح السلطة، مشيداً بدور األجهزة األمنية التي تعمل وعملت                
على جمع السالح من بين يدي العابثين والخارجين عن القانون، مطالباً في الوقت ذاته من يخزن قطعـة                  

 آجالً سيتم الكشف عنها وحينها يضع نفسه تحت طائلة المـسؤولية            أممها للسلطة، ألنه عاجالً     سالح بتسلي 
كما طالب كافة الخارجين عن القانون والمطلوبين له، بمراجعة أقرب مركـز أمنـي              ،  والمسائلة القانونية 

  .فلسطيني وتسليم نفسه حفاظاً على حقوقه وحقوق اآلخرين
  ١٤/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "إسرائيل"ـدينوا بالعمالة لأالسجن سبع سنوات بدل اإلعدام لثالثة شبان : رام اهللا .٩

 أصدرت المحكمة العسكرية الفلسطينية أمس أحكاماً مخففة علـى ثالثـة شـبان              : محمد يونس  -رام اهللا   
مراعـاة لحداثـة    ، مستبدلة اإلعدام بالسجن سبع سنوات مع األشغال الشاقة،          "إسرائيل"ـدينوا بالعمالة ل  أ

إن األحكام تأخذ   " الحياة"الكريم المصري لـ     وقال رئيس المحكمة عبد    .سنهم وتدهور الوضع الفلسطيني   
الـشعب الفلـسطيني يمـر      "وأضـاف أن    ". الوضع الفلسطيني العام وخصوصية القضية    "بعين االعتبار   

 اإلسرائيلية مقابـل الحـصول   بأوضاع اقتصادية قاسية، والثالثة هم شبان صغار ارتبطوا مع المخابرات         
و خضر أبو فـارة     )  عاماً ٢٣(وأشار إلى أن الثالثة هم سائد غنيمات         ".على تصاريح عمل في إسرائيل    

اعترفوا بواقعة التخابر مع االحتالل، لكن الضرر النـاتج عـن           ) " عاماً ٢٩(وأحمد شوامرة   )  عاماً ٢٠(
لومات أدت إلى اعتقال عدد من الناشطين، ومعلوم أن         تخابرهم كان محدوداً، إذا أمدوا دولة االحتالل بمع       

  ".إسرائيل تعتقل كل يوم فلسطينيين بمناسبة أو من دون مناسبة
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وقـال  . وشكلت األحكام الصادرة أمس تغييراً الفتاً في نهج المحاكم العسكرية في التعامل مـع العمـالء               
ة، وقد يقع البعض في أخطاء، وعلينا       نحن نعيش ظروفاً قاسي   . علينا أن نراعي أوضاع شعبنا    : "المصري

التعامل مع هذه األخطاء وفق حجمها، وأن تكون العقوبة بحجم الجريمة، وأن نترك للناس خيار التراجع                
  ".عن أخطائهم

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   عبر قطر وصلت إلى حماسرايسرسالة ": األخبار اللبنانية" .١٠

ـ    : القاهرة أمس، أن قطر مررت إلى خالد مشعل رسالة من         " خباراأل"أكدت مصادر مصرية وفلسطينية، ل
ورأى دبلوماسي أميركـي،     .وزيرة الخارجية األميركية، رغم نفي المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم         

ولفـت  ". الرسالة دبلوماسية وال تعني أن اإلدارة األميركية قررت االنفتاح على حماس          "، أن   "األخبار"لـ
 -قول إن واشنطن تتابع عن كثب ما يجرى على صعيد الملف الفلسطيني             رايس أرادت فقط أن ت    "إلى أن   

لم تتغير نظرتنا إلى الحركـة،      "وأضاف  ". اإلسرائيلي، لكن األمر ال يمثل أي مبادرة خاصة تجاه حماس         
، مؤكـداً أن    "وعليهم وقف العنف واالنخراط في المشروع السلمي واالمتناع عن تهديد أمـن إسـرائيل             

 ".د رؤية سالحين أو حكومتين في األراضي الفلسطينية المحتلةواشنطن ال تري"
  ١٥/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  
  "لسنا ضد االنفتاح على العالم"تسلم حماس أي رسالة من رايس ويقول  برهوم ينفي .١١

 نفى فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس ظهر اليوم الثالثاء أن تكون حركته تسلَّمت أواخـر                 :غزة
جاء ذلـك    . رسالة من وزيرة الخارجية كوندليزا رايس، عبر سفارة بالدها في دمشق           األسبوع الماضي، 

وقـال   ".الجريدة الكويتية "تعقيباً على ما تناقله بعض المواقع نقالً عن مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة             
ـ    سنا ضد  إن هذا الكالم غير صحيح وإذا كان هناك شيء سنعلنه للجميع وأننا ل            ": "معا"برهوم في حديث ل

وأوضـح أن    ".االنفتاح على العالم وال نريد أن نعيش في عزلة وان المشكلة في االحـتالل االسـرائيلي               
تصريحات رايس تريد أن تضع العالم في صورة مغايرة عن حماس، كأن حماس طبقت التهدئة بـالقوة                 

  .ا حققت التهدئةوهي باألصل طبقتها بالتفاهم مع جميع الفصائل، وفرضت احترمها على العالم عندم
  ١٤/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  الجبهة الشعبية تهدد باغتيال وزير إسرائيلي رداً على اعتداءات عكا  .١٢

اليميني " إسرائيل بيتنا"رئيس حزب " أبو جمال"هدد الناطق باسم كتائب أبو علي مصطفى : غزة
مصيره مشابهاً لمصير "ان بأن يكون المتطرف الداعي إلى تهجير العرب الفلسطينيين أفيغدور ليبرم

) اغسطس( رداً على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفي في آب ٢٠٠١) توبر" الوزير رحبعام زئيفي
مشروع تصفية وزراء العدو لم ينته بعد، "في بيان صحافي أمس إن " أبو جمال"وقال  .من العام نفسه

وأضاف ".  موجهة نحوهم واألصابع على الزنادورصاصات كتائب أبو علي مصطفى وبنادقها ما زالت
لن "وشدد على أنها ". قادرة على ردعهم ومواجهة مشاريعهم التصفوية والتهجيرية لشعبنا"أن الكتائب 

من قبل ) في عكا(تقف مكتوفة األيدي، ولن تمنعها التهدئة من الرد على هذه الجرائم المتواصلة 
  ".االحتالل

وقوفها وتضامنها مع أهالي القدس ويافا وحيفا والجليل والمثلث وعكا "ئب وفي بيان آخر، أكدت الكتا
وصمودهم وثباتهم ووقوفهم "وأشادت بتكاتف العرب الفلسطينيين في األراضي المحتلة ". والمدن كافة

لن تسمح بالمس بامتداد الشعب الفلسطيني "وشددت على أنها ". بصالبة أمام هؤالء المتطرفين
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وردنا سيكون أسرع وأقسى مما تتصورون على جرائمكم، ولن نسكت على ممارسات . ..االستراتيجي
 ".قطعان مستوطنيكم المفتعلة في محاوالت بائسة لتهجير أبناء شعبنا بتضييق الخناق عليهم
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  في جامعة األزهر بغزة طالب في مصادمات بين أنصار فتح وحماس ٣إصابة  .١٣

قالت مصادر فلسطينية إن ثالثة طالب أصيبوا امس في مصادمات وقعت بين            : ب د ب أ ، أ ف        -غزة  
طالب ينتمون لحركة فتح وآخرين ينتمون لحركة حماس، في جامعة األزهر بمدينة غزة، حيث تبادلـت                

  .الحركتان االتهامات بشأن المسؤولية عن هذه األحداث
إن عناصر من الكتلة اإلسالمية التابعـة       "ي  وقالت دائرة شؤون الطالب في جامعة األزهر في بيان صحف         

لحركة حماس اقتحموا الجامعة وهم يحملون قنابل ومسدسات احتجاجا على قرارات إدارية بحق عدد من               
  ".طلبة الجامعة

وكانت دائرة شؤون الطالب في الجامعة قد قررت فصل سبعة طالب من بينهم أربعة من طالب منظمة                 
على خلفية مشاحنات وعمليـات     "ة والباقي من طالب الكتلة اإلسالمية وذلك        الشبيبة الفتحاوية بقطاع غز   
  ".شغب حدثت داخل الجامعة

إن هذه المـشكلة بـين      "من جهته ، قال الرائد إسالم شهوان الناطق باسم الشرطة التابعة للحكومة المقالة              
  ".الكتلة اإلسالمية وبين إدارة الجامعة

المـسؤولية  "، حملت الكتلة اإلسالمية مجلس أمناء الجامعـة وإدارتهـا           ورداً على اتهامات إدارة الجامعة    
 ".التي كانت هي المسؤولة عن الجزء األكبر منها"عن أحداث الجامعة" الكاملة

من جانبها، جددت قيادة منظمة الشبيبة الفتحاوية التزامها بكافة قرارات مجلـس إدارة الجامعـة بـشأن                 
 .الطالب المفصولين

وقف "، مطالبا بـ    " األزهراالعتداء على جامعة    " في بيان    اإلنسانكر مركز الميزان لحقوق     بدوره، استن 
 عن الصراع السياسي المحتـدم بـين        وإبعادهاتسييس المؤسسات التعليمية وتحييد الجامعات الفلسطينية       

 ".حركتي فتح وحماس
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  حوارات الثنائية لم تجد نفعاًلم نتلق دعوة رسمية للقاء حماس وال: أبو النجا .١٤

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو لجنتها القيادية العليا في قطاع غزة :  فتحي صباح-غزة 
التجربة أثبتت أن الحوارات الثنائية بين فتح وحماس لم تجد نفعاً، وكانت النتيجة "إبراهيم أبو النجا إن 

" ع عن الكل الوطني الفلسطيني بعيداً عن المحاصصة السياسيةال عودة وال تراج"، مشدداً على أنه "سيئة
فتح مصرة على إشراك الفصائل كافة العاملة على الساحة الفلسطينية، وعدم "وأضاف أن . بين الحركتين

  ".تهميش فصيل على حساب آخر
ال القطاع أن واعتبر أبو النجا خالل اجتماع عقده في مخيم جباليا مع ممثلي هيئة العمل الوطني في شم

  "...االستمرار في االنقسام سيضر بقضيتنا ومطالبتنا بحقوقنا الشرعية الثابتة"
حركة فتح لم تتلق بعد أي دعوة رسمية بخصوص لقاء حركة حماس في الخامس والعشرين "وقال إن 

 الذي لألشقاء المصريين يمثل الموقف العام لحركة فتح) عباس(من الشهر الجاري، وما قدمه الرئيس 
  ".يشدد على أهمية وجدية الحوار القائم إلنهاء حال االنقسام الفلسطيني وتوحيد شطري الوطن

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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  حماس تنفي تصريحات المالكي حول عدم وجود معتقلين سياسيين بسجون السلطة : الضفة .١٥
الصحافي الذي عقده المؤتمر "قالت حماس في الضفة الغربية في بيان أمس إن :  فتحي صباح-غزة 

المستوزر رياض المالكي هو وجه قبيح من أوجه التضليل والخداع الذي ) وزير الخارجية واإلعالم(
لم يضف شيئاً جديداً سوى أنه يتسبب في استمرار "واعتبرت أنه ". تمارسه سلطة رام اهللا ضد شعبها

وير امتداداً ألسياده من قادة معاناة الشعب الفلسطيني، وهو يقبل لنفسه أن يكون بوق تضليل وتز
  ".عصابات أجهزة األمن المتسلطة

(...) ادعاء كاذب ومضلل "ووصفت نفيه وجود معتقلين سياسيين من حماس في سجون الحكومة بأنه 
فالجميع يعلم أن أجهزة األمن في الضفة تشن حملة ظالمة ضد قادة الحركة وأبنائها وأنصارها، وال 

عن وجود العشرات من المختطفين، "وسألت المالكي ". عذيب اليومي المستمرتكتفي باالختطافات والت
منهم من مضى على احتجازه شهور، وماذا يقول عن اختطاف واحتجاز شكري الخواجا وعبدالباسط 
معطان والصحافي يزيد خضر ومدير مركز أحرار فؤاد الخفش وعامر حمود وأنور مراعبة وغيرهم 

  ".العشرات؟
في ما يخص األسلحة والمتفجرات التي يصر المالكي على أن سلطته تالحقها حفاظاً على أما : "وختمت

االستقرار واألمن، فإننا نقول إن العبث الوحيد الذي يشكل عالة على المجتمع الفلسطيني هو عبث 
، العصابات واألجهزة غير المسؤولة التي تالحق وتدهم وتختطف برعاية الصهاينة وبتسهيل ودعم منهم

أما األسلحة والمتفجرات األخرى فهي مرتبطة بوجود الصهاينة على أرضنا، وال يعقل وال يمكن وال 
) أي السلطة الفلسطينية(يشرفنا أن نستأذن سلطة التنسيق األمني عندما نملكها أو نستخدمها، فمصلحتها 

  ".من مصلحة الصهاينة، ونحن على النقيض تماماً
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  "العمالة والتخابر مع االحتالل"تتهم أجهزة األمن بالضفة بـالقسام  .١٦

التي يتعرض " االعتداءات"، تجاه ما سمتها "لن تبقى صامتة إلى األبد"، أنها "كتائب القسام"أكدت : غزة
لها عناصر حماس في الضفة الغربية، التي اعتبرت أنها تأتي الستئصالها في الضفة في مسعى إلفشال 

على " قدس برس"في تصريح مكتوب له حصلت " كتائب القسام"، المتحدث باسم "أبو عبيدة"وقال  .الحوار
التعاون المفضوح بين االحتالل الصهيوني وأذنابه في الضفة الغربية يكشف "نسخة منه، إن ما سماه 

في يد عورة هذه األجهزة، ويؤكد رؤيتنا وموقفنا القديم الجديد في أن هذه األجهزة هي مجرد أدوات 
  .، على حد تعبيره"العدو

نحن فقدنا األمل في أن يكون قد تبقى ذرة من االنتماء للوطن لدى هذه األجهزة "وأضاف المتحدث 
وقياداتها، وهذا التواطؤ هو األكبر من نوعه في تاريخ القضية الفلسطينية، ونرى أن االستمرار على هذا 

، "وجه هؤالء العمالء الخائنين هللا ولرسوله ولشعبهم وأمتهمالنهج سيدفع شعبنا الفلسطيني إلى الثورة في 
  .حسب وصفه

تسابق األجهزة األمنية في اإلعالن عن مالحقة المقاومة وكشف "وشدد المتحدث على أن ما سماه 
" خططها وإحباط عملياتها؛ هو أكبر دليل على مدى التدهور األخالقي والقيمي والوطني لدى األجهزة

  ".غير شرعية"ئيس محمود عباس، التي وصفها بأنها التابعة للر
 ١٤/١٠/٢٠٠٨قدس برس

  
  منظمة التحريروفاق واألجهزة األمنية وإعادة هيكلة ال حكومة مع المصريينحماس تناقش  .١٧

قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إن وفد حركته الذي زار القاهرة مؤخرا تطرق في 
ريين إلى عدة نقاط رئيسية؛ أهمها ما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني وإعادة اجتماعه مع المسؤولين المص
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إصالح األجهزة األمنية بمشاركة الفصائل والخبراء العرب وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، 
مشيراً إلى أنه تم االتفاق على تشكيل لجان من الفصائل لهذا األمر، و تباشر هذه اللجان عملها في آن 

وأوضح رضوان في تصريحات له أن هناك لجنة من أجل النظر في االنتخابات و خاصة ما  .واحد
و أكد أن كل الموضوعات سيتم تناولها في وقت واحد ثم تنتهي من أعمالها  .يتعلق بانتخابات الرئاسة

  .قبل نهاية والية الرئيس محمود عباس
ة تدعوها لاللتقاء بـفتح في الثامن من الشهر ونفى القيادي في حماس تسليم القاهرة لـحماس مبادر

جرى االتفاق على عقد لقاء خالل هذا الشهر بوجود الطرف المصري على أن يتبعه وأكد أنه المقبل، 
  ".اجتماع لكافة الفصائل بداية الشهر المقبل لالطالع على بنود االتفاق بين الحركتين

 رفع األمر من قبل المصريين إلى الجامعة العربية ولفت رضوان إلى أنه وبعد هذين االجتماعين سيتم
  .كي تصدر إعالن مبادئ

 ١٤/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  تيار في فتح يتهم فياض بتمويل حكومة هنية .١٨

اتهم بيان صادر عن القيادة الميدانية لحركة فتح وهو تشكيل جديد معارض لقيادة فـتح               :  وكاالت –غزة  
ة سالم فياض، بالتعاون مع حركة حماس من أجل مواصـلة           الرسمية في رئيس حكومة السلطة الفلسطيني     

سيطرتها على قطاع غزة وذلك من خالل إرسال الموازنات التشغيلية لوزارات حكومة الوحدة الوطنيـة               
المقالة برئاسة اسماعيل هنية في غزة وإبعاد أبناء حركة فتح عن الوظائف الكبيرة وعن مجلس وزرائـه                 

 الطريق الثالث الذي يقوده فياض، وعدم االلتزام بدفع رواتب العسكريين           وتشغيل المقربين منه من حزب    
وكذلك رواتـب ومـستحقات     " ٢٠٠٥تفريغات  " بما عرف باسم     ٢٠٠٥الفتحاويين الذين تم توظيفهم عام      

ودعت القيادة الميدانية لفتح إلى إعادة النظر في اإلجراءات والسياسات المتبعة            .ضحايا الحسم العسكري  
  . القائمين عليه في إدارة المعابر والشؤون المدنية وتوظيفها بما يخدم المصلحة العامةوالشخوص

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  أي محاولة إلحداث وقيعة مع المسيحيين لن تنجح وستبوء بالفشل: حماس .١٩

لسلطة التابع لجناح ا) شمالي الضفة الغربية(اعتبرت حركة حماس أن ما قاله محافظ قلقيلية : غزة
الفلسطينية برئاسة محمود عباس، عن إلقاء القبض على ما قيل إنها مجموعة من الحركة قامت بحرق 

في إطار التنافس بين قيادات في السلطة "سيارة الصليب األحمر وجمعية الشبان المسيحية، إنما يأتي 
ي إلى مصالحة لتشويه سمعة حركة حماس ومواقفها، وإلفساد أي فرصة لحوار وطني فلسطيني يفض

  .، حسب تحذيرها"وطنية شاملة
، اليوم الثالثاء، إن "قدس برس"وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس في تصريح مكتوب له تلقته 

، مؤكدة احترامها "أي محاولة إلحداث وقيعة بينها وبين المسيحيين لن يكتب لها النجاح، وستبوء بالفشل"
حماس الحصار والعدوان اإلسرائيلي في الضفة وغزة على حد ها التي تعيش مع"طائفة المسيحية لل

  . ، وفق ما شدد عليه"سواء
 ١٤/١٠/٢٠٠٨قدس برس

  
  "عدم احترام اليهودية"بتهمة " عيد الغفران" تعتقل عربياً قاد سيارته في "إسرائيل" .٢٠

عيد "لذي دخل ليلة ي أمس أن الشرطة اعتقلت السائق العربي اإسرائيلأفاد مصدر أمني  :القدس المحتلة
بسيارته حياً غالبية سكانه من اليهود في عكا لزيارة صديق له، كانت الشرارة ألعمال عنف بين " الغفران

  .اليهود والعرب في المدينة
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: وأضاف. وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن توفيق الجمل اعتقل مساء أول من أمس في عكا
  ".أيام لسلوك اإلهمال وعدم احترام الديانة اليهوديةلقد وضع قيد الحجز لثالثة "

المرة األولى التي يوقف "ولفت إلى أنها . وندد النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي بتوقيف الرجل
الشرطة رضخت لضغوط اليمين الفاشي "واعتبر أن ". فيها شخص بتهمة عدم احترام الديانة اليهودية

اإلفراج عنه فوراً كي ال يتم "ودعا إلى ". وأثبتت أنها شرطة يهودية وعنصريةالذي كان يطالب باعتقاله 
  ".تأجيج التوتر

وقال النائب في الكنيست عباس زكور من عكا إنه متأكد من أن هناك يهوداً قادوا سياراتهم أثناء عيد 
ف الجمل سياسية وتساءل عما إذا كانت الشرطة ستلقي القبض عليهم، معتبراً أن دوافع توقي. الغفران
  .بحتة

واعتذر توفيق الجمل أمام لجنة برلمانية للشؤون الداخلية عقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة االضطرابات بين 
إذا كان ما قمت به أدى : "يةسرائيلوقال بحسب الصحافة اإل. العرب واليهود التي اندلعت اثر هذا الحادث

  ".أسي على هذه الطاولة من أجل إعادة الهدوء إلى المدينةإلى خلق هذا الوضع، فإنني مستعد للتضحية بر
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
 ي يحمل اليهود مسؤولية أحداث عكاإسرائيلقائد أمني  .٢١

ية قوله إن اليهود سرائيلية عن مفتش لواء الشمال في الشرطة اإلإسرائيل نقلت مصادر :فرح سمير - عكا
وأضاف أن هوية المسؤولين معروفة وأن .  بالنظام وليس العرب هم المسؤولون عن أعمال اإلخالل

ي سرائيلوعلى الرغم من اعتراف المسؤول اإل. عمليات التحقيق واالعتقال لن تتوقف بعد توقف األحداث
 .بمسؤولية اليهود عن أحداث عكا

  ١٥/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
  
  نة المقدسةالمدييدعو إلى تذليل الخالفات من أجل  القدس السادس مؤتمرالبيان الختامي ل .٢٢

 الختامي أمس في العاصـمة القطريـة، األمتـين العربيـة     هبيانفي  دعا مؤتمر القدس السادس    :ب.ف.ا
 إلى كسر الحصار على فلسطين ورأب الصدع الفلسطيني، واستنكار الحفريات التي تجريهـا              واإلسالمية

 -سـنة (لمذهبية بـين    سلطات االحتالل تحت المسجد األقصى، مع اإلجماع على أن تتراجع الخالفات ا           
مساعدة الشعب الفلسطيني على تخطي حالة االنقسام       "كما دعا إلى    . أمام القدس " مرتبة ثانوية "إلى  ) شيعة

مبادرات طيبة ومؤتمرات للمصالحة لـرأب الـصدع         "ـ، مطالبا في هذا المجال ب     "الخطيرة التي يعانيها  
 إلى تنظيم أوسـع الفعاليـات الثقافيـة         رى من جهة أخ   ودعا .بين حركتي فتح وحماس   " وإنهاء االنقسام 

الرسمية والشعبية في العواصم العربية من أجل القدس، بمناسبة اإلعالن عنها عاصمة للثقافـة العربيـة                
 مرحلة حاسمة من تاريخ الصراع على القدس، وأن ما يحـصل            هناك حالياً محذرا من أن    ،  ٢٠٠٩ لسنة

 البيـان   وأكد .بلة، من شأنه أن يحسم مصير المسجد األقصى       اآلن أو ما سيحصل في األعوام القليلة المق       
 حق العودة لالجئين ووقف كل أشكال التطبيع مع الصهاينة، وإلى إطالق األسـرى فـي سـجون                  على

االحتالل، وأن تتحمل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة، مسؤولياتها فـي              
  .هذا اإلطار

  ١٥/١٠/٢٠٠٨تية الخليج اإلمارا
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   ينذر بانتفاضة ثالثةىالكنيس الجديد قرب المسجد األقص :أبو سنينة .٢٣
توقع قاضي القدس الشرعي ومفتش المحاكم الشرعية الشيخ محمد أبـو سـنينة أن يـؤدي                 :محمد شعير 

  انـدالع  ى إل ى بعد نحو خمسين مترا فقط من المسجد األقص        ىكنيس في منطقة باب القطانين عل     ال إنشاء
  .انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية وغزة

  ١٥/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  

   يدعو العرب والمسلمين للدفاع عن األقصى٤٨رئيس الحركة اإلسالمية داخل الـ  .٢٤
 راضـي األحث الشيخ إبراهيم عبد اهللا رئيس الحركة اإلسـالمية فـي             : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

 برسالة مستعجلة منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الـدول العربيـة، برفـع             ٤٨ مالفلسطينية المحتلة عا  
 على تورط جهات إسرائيلية رسمية في       اًشددم. مستوى نشاطهم دفاعا عن المسجد األقصى ومدينة القدس       

  .مندداً بافتتاح كنيس يهودي كبير مجاور لألقصىومؤامرة خطيرة على بيت المقدس، 
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  بالعمل على تصعيد الصدامات في عكا اإلسرائيلية يتهمون الشرطة٤٨ وفلسطيني .٢٥

 عن قلقهم من اعتقال السائق العربي، الـذي         ٤٨أعرب عدد من قادة فلسطينيي       : نظير مجلي  - تل أبيب 
ينـة  واتهموا الشرطة االسرائيلية باسـتفزاز العـرب فـي المد         . بدأت أحداث عكا باالعتداء الدامي عليه     

  .وحذروها من مغبة انفجار الصدامات من جديد وحملوها مسؤولية كل ما سينجم عن هذا االعتقال
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   تمدد إضراب التّعليم والصحة في غزة العمالنقابات .٢٦

أعلنت نقابات موظفي السلطة الفلسطينية أمس عن تمديد اإلضراب في مؤسسات قطـاع غـزة               : رام اهللا 
فيما تجدر اإلشـارة إلـى أن   .  باالستجابة إلى مطالب الموظفينالمقالةحكومة السبوع آخر، مطالبة  لمدة أ 

النقابات المحسوبة على حركة فتح تتهم الحكومة بمعاقبة أعضائها وإقصائهم مـن الوظـاف الحـساسة                
ـ       علماً أن   . واستبدالهم بموظفين من حماس    هم مـن    رواتـب  ونمعظم الموظفين الحكوميين في غـزة يتلق

  .الحكومة في رام اهللا
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
 قرب مستوطنة قريبة من رام اهللاستشهاد فتى من مخيم الجلزون  .٢٧

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية، عن استشهاد فتى فلـسطيني بعـد أن أطلـق جـيش                : رامي دعيبس 
  .االحتالل النار عليه بالقرب من مستوطنة بيت ايل القريبة من رام اهللا

  ١٤/١٠/٢٠٠٨ ٤٨ربع
  

 أتراح اقتصادية على أهالي الضفة الغربية.. أعياد اليهود .٢٨
فبينما يحتفل اليهود فـي هـذه       .  اليهودية بظاللها الثقيلة على الفلسطينيين وحياتهم      األعيادتلقي   :رام اهللا   
بمناسـبة   الفلـسطيني    األراضي على   "سرائيلإ"عيادهم، تعرقل الحواجز، واإلغالق الذي تفرضه       بأ األيام
، حركة الناس بين المدن والقرى وتتوقف حركة التجارة والزراعة، ويمنع العمال من الذهاب              األعيادهذه  
.  محددة يشعر حتى فلسطينيو الداخل انهم تحـت حظـر تجـول            أعيادوفي  . "سرائيلإ" إلى أعمالهم إلى

 الضفة، ومن يـسمح     أهالياقب   يع األعياد، وفي كل من هذه      أعياد خالل العام بعدة     اإلسرائيليونويحتفل  
. ويأتي عيد العرش، المعروف أيضا بعيد المظلة، بعد يوم الغفـران بخمـسة أيـام              . لهم بمغادرة القطاع  
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 ١٠ يـستمر  اإلغـالق  تجعل من اإلسرائيلية اإلجراءات أن إالويستمر، حسب الدين اليهودي سبعة أيام،      
  .أيام

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

 في غزة" األطفال مجهولي الهوية" عن قلقها تجاه ظاهرة الضمير تعبرمؤسسة  .٢٩
األطفـال مجهـولي    "أعربت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في قطاع غزة عن قلقها البالغ تجاه ظاهرة              

مطالبة الحكومة وكل مركبات المجتمع باليقظة تجاه هذه القضية والعمل من أجـل             " النسب في قطاع غزة   
األطفال بلـغ منـذ عـام       هؤالء  ن عدد   إمؤسسة ف الحسب رصد   بو .طورةعدم انتشارها بصورة أكثر خ    

عددهم بلغ منذ   علماً أن    طفل سنويا في قطاع غزة،       ١٢-١١ طفال بمعدل    ١٦٥ ٢٠٠٨ حتى عام    ١٩٩٣
  .أطفال ٧ حتى اآلن ٢٠٠٨بداية العام 

  ١٤/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  يد تغادر لمنفاها الجديد في السو العراقمجموعة ثانية من فلسطينيي .٣٠
 الجئـاً مـن     ٣٦ مكونة من     مغادرة مجموعة ثانية   أمس مصادر فلسطينية    أكدت:  وليد عوض  - رام اهللا 

 األول أمس العراقية منذ عامين ونصف العام فجر        -الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود السورية       
-٢٧ إلى السويد بتـاريخ      ستغادر المجموعة الثالثة مخيم التنف متوجهة      و .الى منفاهم الجديد في السويد    

 الجـئ   ٨٠٠هذا وال يـزال قرابـة        .٢٠٠٨-١١-٣ المجموعة الرابعة بتاريخ     ، لتلحق بها  ٢٠٠٨-١٠
 ،الجئ في مخيم الوليد داخل األراضي العراقية       ١٩٠٠، إضافة إلى    مخيماليعيشون أوضاعاً مأساوية في     

  . الجئاً في مخيم الهول ضمن مدينة الحسكة السورية٣٣٢و
  ١٥/١٠/٢٠٠٨عربي القدس ال

  
  لى قطاع غزةإ "سرائيلإ"تقرير يؤكد تراجع كميات البضائع التي توردها  .٣١

 تستمر في تخفـيض     "إسرائيل" ان   أمس مركز التجارة الفلسطيني     أعدهذكر تقرير   : اشرف الهور  - غزة
 المتكـرر لمعـابر غـزة    اإلغـالق  قطاع غزة، بـسبب  إلىمعدل كميات البضائع التي تسمح بتوريدها       

استقرت على معدلها المنخفض المقدر بنحـو       " القطاع   إلىن حركة دخول المواد     أوبين التقرير    .لتجاريةا
 باستثناء الـسماح بـدخول      ، زيادة تذكر على نوعية البضائع الواردة      أي تطرأ   أن شاحنة يوميا، دون     ٦٥

  ." المعدنية المستخدمة في قطاع البناءباألسالكشاحنة محملة 
  ١٥/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  جعلت مدينة رفح األغنى في غزة بعد أن صنفت األفقر في فلسطينتجارة األنفاق : تحقيق .٣٢

 أصبحت مهنة العمل في التهريب، المهنة الرائجة         غزة في مدينة رفح جنوب قطاع    : أشرف الهور  - غزة
الـورش  ر، بسبب الحصار الذي أدى إلـى إغـالق معظـم            قلدى الشباب الذين يعانون من البطالة والف      

ولم تعد مدينة غزة التي يعتبـر        .الصناعية، وأدى إلى زيادة حاالت الفقر المدقع بين السكان المحاصرين         
 باتـت  المركز التجاري للقطاع، على الرغم من كثر المحال التجارية الكبيرة بها، بعد أن               ،سكانها األغنى 

، هـي المركـز     ر في المناطق الفلسطينية    التي ذكرها البنك الدولي في تقرير سابق أنها األفق         ،مدينة رفح 
 الذي تعرض فيه البضائع المهربة بـشكل        "سوق األنفاق "بفعل األنفاق األرضية، التي أجبرتها على إقامة        

وبحسب ما أفاد به عـاملون فـي مهنـة           .علني، يقدم إليه تجار غزة من كل المناطق لشراء احتياجاتهم         
 نفق أرضي، يستخدمها مالكها في جلب مواد        ٣٥٠ يفوق الـ    التهريب عبر هذه األنفاق فإن عددها أصبح      

 . بإدخالها للقطـاع المحاصـر     "إسرائيل"غذائية ووقود وأجهزة كهربائية والكترونية من مصر، ال تسمح          
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ن تطور العمل والحاجة لم يبقي عمل اإلنفاق فقط مقصور على تهريب البضائع             إلى أ أحد العاملين   ويشير  
 تضييق الخناق على المسافرين دفع خالل الفترة الماضية بعدد مـنهم  إلـى               أنحاً  والسلع الغذائية، موض  

سلوك األنفاق التي تبدأ فتحاتها من أحد المناطق الحدودية في مدينة رفح الفلسطينية بعمق يصل إلى نحو                 
 ٥٠٠ الفتحة األخرى في المناطق المصرية، يجتازون خاللها أكثر من           إلى مترا أسفل سطح األرض      ٣٠

لجأ عدد من شبان تقيم زوجاتهم أو        كما   .متر، يتوسطها السياج الحدودي المصري وجنود حرس الحدود       
  . دوالر١٠٠٠دفع رسوم السفر التي تقدر بنحو بعد رج القطاع إلى إقدامهن عبر األنفاق، اخطيباتهم خ

  ١٥/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  

 الشهر الماضي% ١,٨٢عاً نسبته مؤشر غالء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفا": اإلحصاء" .٣٣
ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ارتفـع إلـى              ": وفا "-رام اهللا   
% ١٠,٥٢ أن نسبة متوسط االرتفاع كانت        موضحاً . خالل الشهر السابق   ١٢٢,٦٢ مقارنة بـ    ١٢٤,١٩

  .٢٠٠٧ع الفترة المناظرة من العام  مقارنة م٢٠٠٨خالل األشهر التسعة األولى من العام 
  ١٥/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ٢٥٢ يرفع عدد شهداء الحصار من المرضى إلى في غزةوفاة طفل  .٣٤

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس، ارتفاع عدد المرضى المتـوفين جـراء             :ا.ب. رائد الفي، د   -غزة  
مصاب بمـرض نقـص البـروتين        اة طفل بعد وف شهيداً،   ٢٥٢الحصار المفروض على قطاع غزة إلى       

  .بسبب منعه من السفر للخارج لتلقي العالج الالزم، وذلك المغذي للمخ
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 ويدعم جهود السالمنشطة االستيطانية همية وقف جميع األأالعاهل األردني يؤكد  .٣٥

لألمم المتحدة لعملية السالم في الـشرق        المنسق الخاص    أمساهللا الثاني    استقبل الملك عبد  : بترا -عمان
األوسط روبرت سيري وبحث معه التطورات التي تشهدها العملية السلمية، والجهود المبذولـة إليجـاد               

 اإلسرائيلي يفضي إلـى إقامـة       -الزخم الالزم لدفعها نحو الوصول إلى حل شامل للصراع الفلسطيني           
 اإلسـرائيلية   -ضرورة االستمرار في المفاوضات الفلـسطينية        عبد اهللا وأكد   .الدولة الفلسطينية المستقلة  

 في ظـل    "إسرائيل" في   االنتقاليرغم حالة الترقب التي تسود المشهد السياسي في المنطقة بسبب الوضع            
 قرب عقد االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة        إلىالعمل على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة إضافة        

أهمية دور منظمة األمم المتحدة في تهيئة األجواء المناسـبة بالتنـسيق مـع              عبد اهللا   ح  أوض .األمريكية
األطراف ذات العالقة لمساعدة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على إحراز تقدم ملمـوس فـي عمليـة                

ع السالم ، الفتا إلى أهمية أن يرافق التحرك على المستوى السياسي إجراءات تسهم في تحسين األوضـا                
 أي إجراءات تزعزع مـن أجـواء        اتخاذكما أكد ضرورة عدم      .المعيشية واالقتصادية للشعب الفلسطيني   

الثقة وتعرقل جهود المضي قدما في عملية السالم ، مشيرا في هذا المجال إلـى أهميـة وقـف جميـع                     
 .األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الدستور 
 
  افتتاح كنيس قرب األقصى اعتداء على األردن و رأس نظامهتعتبر العمل اإلسالمي جبهة  .٣٦

 لكنيس "إسرائيل"شن حزب جبهة العمل اإلسالمي، هجوما الذعا على األنظمة العربية، بعد افتتاح : عمان
بة وأشار رحيل الغراي .يهودي يبعد فقط عشرات األمتار عن المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة

انطالق شرارة لهيب "، متوقعاً "خطورة هذا الحدث"نائب األمين العام للحزب، في بيان صحفي، إلى 
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قدماً "، بحسب تعبيره، منوهاً إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تمضي "مواجهة كبيرة مع الكيان الصهيوني
وطالب الغرايبة  ".نية هذهالعواقب المترتبة على خططها العدوا"، متجاهلة "باتجاه تهويد المسجد األقصى

اعتداء على "، الفتاً إلى أن الحدث هو "استشعار خطورة األحداث الجارية في القدس"المسؤولين في بالده 
دور أردني رائد في استنهاض "، مشدداً على أهمية "جميع مكونات الدولة األردنية بما فيها رأس النظام

  ".اء اآلثم، وأن يكون الجهد األردني سريعاً وحاسماًالدول العربية والصديقة لمواجهة هذا االعتد
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

 
  جمعية مناهضة الصهيونية تناشد بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية: األردن .٣٧

 المحليـة   األسواق عن قلقها إزاء انفتاح      األردنعبرت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في       : عمان
 ذلك يهدد قطاع الزراعة ومستقبله من ناحية، ويسهم فـي           أن، مؤكدة على    للمنتجات الزراعية اإلسرائيلية  

وفي خطـوة   .  اإلسرائيلية على حساب تنمية وتمكين القدرات المحلية من ناحية أخرى          اإلمكانياتتطوير  
 إلى مقاطعة كل المنتجات اإلسرائيلية والكف عن التطبيع بكـل           األردنيينجديدة دعت الجمعية المواطنين     

  .أشكاله
  ١٥/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  اتصاالت فلسطينية لبنانية حول نشر قوات من الجيش في البداوي وجزء من عين الحلوة .٣٨

 في  أمس" السياسة "ـ ل األوساط لبنانية تلك    وأمنية حكومية وعسكرية    أوساطقالت   : حميد غريافي  -لندن  
ينية في مخيمي البداوي وعـين الحلـوة        االتصاالت المكثفة بين القيادات الفلسط    "اتصال بها من لندن ان      

 انتشار قوات من الجيش     إمكانيةوبين السلطات السياسية والعسكرية اللبنانية تدور حاليا وبتكتم شديد حول           
 فـي   وإيـران واالستخبارات داخل البداوي والقسم الصغير الذي يسيطر عليه السلفيون التابعون لسورية            

لتعمير في مدينة صيدا للقيام بحملة خاطفة مشتركة مع قوى منظمة           مخيم عين الحلوة والمالصق لمنطقة ا     
 المتهمة بضرب القوات الدولية في جنوب       اإلرهابيةالتحرير المسلحة بداخله الستئصال هذه المجموعات       

 حرب جديـدة فـي      إلشعال في محاولة    اإلسرائيليةعلى المستوطنات   " كاتيوشا" صواريخ   وإطالق، البالد
   ".قامت بعدة عمليات اغتيال وتفجير داخل وخارج المخيم خالل العامين الماضيين والتي ،المنطقة

من مصادر فلسطينية رسمية تابعة للرئاسة الفلسطينية في        " السياسة" حصلت عليها    أخرى معلومات   أن إال
ـ            باإلمكانقد يكون   " أكدت انه    ،رام اهللا  دالع  تحاشي دخول الجيش اللبناني المخيم عين الحلـوة منعـا الن

 مفاوضات مكثفة تجري حاليا بـين       أن إذ ، خارج الحدود  إلى المتطرفين المنتمين    أولئكمعارك عنيفة مع    
 غدا اليوم فـي وزارة الـدفاع        أو أمسمنظمة التحرير وقيادة الجيش اللتين سيلتقي ممثلون عنهما اليوم          

ش من خـارج المخـيم القتحـام        اللبنانية لوضع خطة تضطلع بتنفيذها قيادة المنظمة بدعم من قيادة الجي          
 يكونون فيه مجردين  من السالح تحـت         آخر مكان   إلى والسيطرة عليهم ونقلهم     اإلرهابيينمعاقل هؤالء   

 تغطيس الجيش في حـرب صـغيرة        إلىمراقبة السلطات اللبنانية والقيادات الفلسطينية من دون الحاجة         
  ". شبيهة بحرب نهر الباردأخرى

 ١٥/١٠/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
 
  حزب اهللا يحمل التآمر الدولي مسؤولية االعتداءات على عكا .٣٩

وجـاء  . على مدينة عكا وعلى المسجد األقصى     " اإلسرائيلية"، أمس، باالعتداءات    "حزب اهللا "ندد   :بيروت
في بيان للحزب أن الفلسطينيين في مدينة عكا وقرى شمال فلسطين المحتلة، يتعرضون لحملة اعتداءات               

وأعلن الحزب تضامنه   . العصابات االستيطانية وسلطات االحتالل بهدف تهجيرهم من أرضهم       منظمة من   
معهم في مواجهاتهم البطولية التي يخوضونها ضد الصهاينة، وفي أدائهم المقاوم للحفـاظ علـى األرض           
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والتراخي وأكد أن هذه االعتداءات لم تكن لتحصل لوال التآمر الدولي على القضية الفلسطينية              . والكرامة
. العربي عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها هذه االعتداءات، وهي استكمال لمخطط التهجير العنصري            

ودان حزب اهللا الصمت العربي والدولي المريب والمطبق حيال ما يجري من تطهير عنصري وتـدنيس                
  .للمقدسات

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
 لعالقتهم بالشبكة اإلرهابية في طرابلس فلسطينيين في جنوب لبنان ٣اعتقال  .٤٠

 اللبنانية منازل تقع بين مخيمي عين األمنيةداهمت بعد ظهر أمس قوة مشتركة من األجهزة  :بيروت
 فلسطينيين يشتبه بعالقتهم ٣وأسفرت المداهمات عن توقيف . الحلوة والميه ميه، قرب مدينة صيدا

 مركز أمني في العاصمة اللبنانية، إلى مصادر أمنية أن الموقوفين نقلوا وذكرت .بأعمال مخلة باألمن
 التي تم اإلرهابيةمشيرة الى ان المداهمات جاءت بناء لمعلومات واعترافات أدلى بها أفراد الشبكة 

القبض عليهم قبل أيام في شمال لبنان، وهي الشبكة المتهمة بالوقوف وراء التفجيرات التي استهدفت 
 . اللبناني في طرابلسالجيش

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   إلى فتح وحماس للمصالحة الوطنيةمصر تسلم مبادرتها .٤١

قال مسؤولون في حركتي فتح وحماس أن مصر سلمت :  محمد إبراهيم، ماهر إبراهيم- رام اهللا، غزة 
 الحركتان في ممثلين عن الحركتين، أول من أمس، نص مبادرتها للمصالحة الوطنية، على أن تلتقي

وتضم المبادرة المصرية مجموعة مبادئ عامة .  نوفمبر المقبل، بحسب مصادر السلطة٨القاهرة في 
، ٢٠٠٧ يونيو ١٤تشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة األوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل : "مثل

يعية ورئاسية وفق آليات ومعالجة مختلف اإلشكاالت الناجمة عن االنقسام، وإجراء انتخابات تشر
ومواعيد وضمانات، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أساس مهنية غير فصائلية، وإعادة بناء منظمة 

  ". التحرير
  ١٥/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  تريد تعديل آلية صفقة األسرى" إسرائيل: "مصر .٤٢

الوساطة التي تقودها القاهرة بين أكّد مصدر مصري موثوق به، أن جهود :  جيهان الحسيني- القاهرة 
ي األسير في سرائيلإلطالق سراح أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي اإل" إسرائيل"حماس و

وافقت على مطالب " إسرائيل"ونفى أن تكون . غزة غلعاد شاليت، مستمرة لكنها لم تحرز أي تقدم
لكنه أوضح أن الدولة . سواء بالسلب أو االيجابلم تعلن موقفها بعد، " إسرائيل"حماس، مشيراً إلى أن 

العبرية أبدت في السابق معارضتها لمطالب حماس المتمسكة باآللية التي سبق التوافق عليها بين الجانبين 
يونيو العام الماضي على أساس اإلفراج عن ألف أسير فلسطيني على / بوساطة مصرية في حزيران

ورغبتها في تعديل اآللية " إسرائيل"وعزا المصدر تغير موقف . يتثالث دفعات مقابل إطالق سراح شال
إلى مخاوف لديها من أن إبرام الصفقة بهذا الشكل سيعرضها إلى انتقادات واسعة في الشارع 

  .ي، وهي ال تحتمل ذلك في هذه المرحلة غير المستقرة سياسياً، والحكومة لم تتشكل بعدسرائيلاإل
  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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  طائرات متطورة" إسرائيل"د القوات الجوية المصرية يقلل من أهمية امتالك قائ .٤٣
قلل الفريق طيار رضا محمود حافظ، قائد القوات الجوية المصرية، من تأثير تدفق الطائرات  :القاهرة

ة وامكانية ان تشكل خلال في الميزان العسكري بالمنطقة، موضحا إن العبر" إسرائيل"المتعددة المهام لدى 
ليست بحجم وطبيعة المعدات المتوفرة بقدر ما تحققه القوات من استخدام جيد لها وتدريب مستمر "

 ". واستحداث تكتيكات جديدة يمكن باستخدامها تحقيق التفوق والمفاجأة والخداع
 ١٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
   دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس لحق إقامةخليفة يؤكد دعم اإلمارات .٤٤

جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا، دعم دولة اإلمارات العربية 
وأعرب . المتحدة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 أمله في نجاح جهود رأب سموه، لدى استقباله أمس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، عن
  .الصدع واستعادة لحمة الموقف الفلسطيني

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  عشرة أنفاق على الحدود مع غزةقوات األمن المصرية تدمِّر  .٤٥

في سيناء، دمرت قوات األمن المصرية، أمس، عشرة أنفاق على الحدود مع غزة كانت تستخدم : أ ف ب
  .ي مشدد منذ أكثر من عامإسرائيلطاع الخاضع لحصار في تهريب السلع نحو الق

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
 
  آالف الجئ فلسطيني٣نداء دولي إليواء : العراق .٤٦

ناشدت األمم المتحدة دول العالم، أمس، توفير مأوى لنحو ثالثة آالف الجئ فلسطيني تقطعت : رويترز
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون . بهم السبل في الصحراء العراقية منذ ما يزيد على العامين

الالجئين التابعة لألمم المتحدة، رون ردموند، إن ظروف المعيشة في المخيمين الحدوديين مستمرة في 
. التدهور، داعياً إلى خطوات عاجلة من البلدان التي يمكنها إعادة التوطين في شتى أنحاء العالم

 محادثات اليوم مع البلدان التي تتيح توطين المهاجرين، لبحث وتستضيف المفوضية، ومقرها جنيف،
 .إمكانية منح هذه الفرصة لالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية

  ١٥/١٠/٢٠٠٨السفير 
 
  تدشن مكتباً لها في فلسطين" سالم يا صغار"حملة  ..قرينة حاكم الشارقةمن بتوجيهات  .٤٧

مكتباً لها في األراضي الفلسطينية المحتلة إلدارة تبرعاتها وذلك " غارسالم يا ص"افتتحت حملة : وام
بتوجيهات من الشيخة جواهر قرينة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على أن يعمل 

تم إعداد الموازنة الخاصة به . بشكل وثيق مع اللجنة المالية للحملة المنبثقة عن مكتب الشيخة جواهر
تفاق على توزيع المبالغ على عدد من المشاريع في فلسطين والتي تهدف لرفع معاناة األطفال وتوفير واال

كانت أولى االتفاقيات قد عقدت بين إدارة صندوق الحملة في فلسطين . االحتياجات األساسية لهم
 ٧٠٠الف و آ٧١٠ومؤسسة التعاون لتنفيذ مشروع بسمة على وجه كل يتيم فلسطيني وبلغت موازنتها 

  .دوالر
وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة على تنفيذها أيضا، مشروع بعثات طبية ألطفال فلسطين ومعدات 

يعانون سوء تغذية طبية لعمليات العمود الفقري ومشروع توفير خدمات غذائية وصحية لألطفال الذين 
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ة غوث وتشغيل الالجئين سنوات، وبرنامجا غذائيا إضافيا لطالب مدارس وكال ٥حادة ألقل من 
  ".األونروا"

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  بوشلتوصل إلى اتفاق سالم قبل انتهاء والية ل ببذل الجهود كافة دتِعرايس  .٤٨

وزيرة الخارجية األميركية أن .) ب.ف.أ(  وكالة عنواشنطن من ١٥/١٠/٢٠٠٨الحياة  ذكرت
ستخدام مختلف الوسائل للسعي إلى التوصل إلى اتفاق كوندوليزا رايس وعدت أمس ببذل الجهود كافة وا

) يناير( كانون الثاني ٢٠ إسرائيلي قبل انتهاء والية الرئيس األميركي جورج بوش في -سالم فلسطيني 
وقالت أمام مؤتمر عن االستثمارات والتجارة الفلسطينية نظمته غرفة التجارة األميركية في  .المقبل

ا أنني حتى حين مغادرتي منصبي، سأبذل الجهود كافة من أجل أن نتمكن يجب أن تعرفو واشنطن أمس
وأضافت أنه مع اقتراب انتهاء والية هذه اإلدارة ال أزال أعتقد أن علينا بذل الجهود . من حل هذا النزاع

وأشارت إلى أن هذا يعني أن علينا بذل كل جهودنا مع شركائنا في  .الممكنة كافة لوضع أسس السالم
اوضات من أجل التوصل إلى الحل الذي طرح في أنابوليس، أي أن نتوصل إلى اتفاق بين هؤالء المف

  . األطراف قبل نهاية العام
قالت  ان رايس  سوزان كورنويل عن مراسلتها من واشنطن١٥/١٠/٢٠٠٨القدس العربي وأضافت 

 مضيفة انها "ؤكد اننا لن ننجح لكن اذا لم نحاول فمن المأمامناانها مسألة صعبة جدا وهناك طريق وعر "
 المتحدث باسم وزارة  وأصر. قيام دولة فلسطينيةإلىواثقة من ان المفاوضات ستؤدي في النهاية 

 وان حقيقة "هناك تقدما كبيرا" الصحافيين بعد خطاب رايس على ان أمامالخارجية شون مكورماك 
  . اتفاقلىإاالحتفاظ بهذا التقدم سرا دليل على جدية محاولة التوصل 

  
   اإلسرائيلي-منسق عملية السالم يبحث في األردن تطورات التفاوض الفلسطيني  .٤٩

أجرى منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، روبرت سيرى،  :القدس المحتلة
ود مباحثات مع كبار المسؤولين في األردن حول التطورات األخيرة للقضية الفلسطينية، وباألخص جه

تقدير األمين العام "ونقل سيري، أثناء المباحثات،  .التفاوض الجارية للوصول إلى حل يقوم على دولتين
كما شدد سيري، على  ،"لألمم المتحدة، بان كي مون، للدور الذي تقوم به األردن لدعم جهود التفاوض

المؤسساتية واالقتصادية أهمية بذل المزيد من الجهود على أرض الواقع، إلتاحة المجال للتنمية "
ورحب  ،"الفلسطينية، ولتجميد جميع أنشطة االستيطان، بما في ذلك أنشطة االستيطان في القدس الشرقية

المنسق الخاص بدعم األردن للجهود الجارية في القاهرة إلعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في إطار 
دعم األمم المتحدة المتواصل "ي الوقت ذاته عن السلطة الفلسطينية الشرعية، حسب تعبيره، معرباً ف

لمبادرة السالم العربية، والتوصل إلى سالم شامل بين الدول العربية وإسرائيل، قائم على قرارات مجلس 
  .، كما قال"األمن والقانون الدولي

  ١٤/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
 
  حدود العراقية على الي آالف الجئ فلسطين٣ إليواء  تناشد دول العالماألمم المتحدة .٥٠

 ناشدت األمم المتحدة دول العالم، أمس، توفير مأوى لنحو ثالثة آالف الجئ فلسطيني تقطعت :رويترز
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون . بهم السبل في الصحراء العراقية منذ ما يزيد على العامين

يشة في المخيمين الحدوديين مستمرة في الالجئين التابعة لألمم المتحدة، رون ردموند، إن ظروف المع
. التدهور، داعياً إلى خطوات عاجلة من البلدان التي يمكنها إعادة التوطين في شتى أنحاء العالم
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وتستضيف المفوضية، ومقرها جنيف، محادثات اليوم مع البلدان التي تتيح توطين المهاجرين، لبحث 
 .  ين العالقين على الحدود العراقيةإمكانية منح هذه الفرصة لالجئين الفلسطيني

 ١٥/١٠/٢٠٠٨السفير 
  
  ماليين دوالر من األوبك لبناء مخيم نهر البارد لالجئينخمسة  .٥١

 الذي يتخذ من    ،وقع سليمان الحربش مدير عام صندوق األوبك للتنمية الدولية         :اهللا  مصطفي عبد  - فيينا
زيد المفـوض    ين دوالر أمريكي مع السيدة كارن أبو       مالي ٥  اتفاقية منحة تبلغ قيمتها    ى عل ،فيينا مقرا له  

وأشار  . وذلك للمساعدة في عمليات إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في لبنان            ،ونروالألالعام  
 ومركز تدريب مهني في المخـيم       ، لتشييد مدارس إضافية   ىمدير عام صندوق أوبك إلي أن المنحة تسع       

  .الذي دمر العام الماضي
  ١٥/١٠/٢٠٠٨هرام المصرية األ

  
  ٢٠٠٨ مستوى قياسي في إلىمريكية يقفز العجز في الميزانية األ .٥٢

ن العجز في ميزانية الواليات المتحدة سجل مـستوى قياسـيا           إ األمريكية،قالت وزارة الخزانة    : واشنطن
 فـي   ،القتصاد وسط تباطؤ ا   اإليرادات مع تراجع    ،٢٠٠٨ مليار دوالر في السنة المالية       ٤٥٥مرتفعا بلغ   
العجـز فـي     يفوق و . البطالة وإعانات البنوك   إنقاذ على الحروب وصفقات     في المقابل اإلنفاق  حين قفز   

 صـدر فـي     األبيض عن العجز   سبتمبر أحدث تقدير للبيت      /أيلولميزانية السنة المنتهية في الثالثين من       
 العجز فـي ميزانيـة العـام        أمثال والذي ويعادل حوالي ثالثة      ، مليار دوالر  ٣٨٩ حيث بلغ  يوليو/ تموز

  . مليار دوالر١٦٢السابق والبالغ 
  ١٤/١٠/٢٠٠٨رويترز 

  
  الحوار بدأ بعد رفع الفيتو الغربي عن االتفاق الفلسطيني: أبو مرزوق .٥٣

 أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ىقال الدكتور موس : أيمن عبوشي-الدوحة 
 الفلسطيني الذي تكشفت معالمه مؤخرا في - دوحة، إن الحوار الفلسطيني في لقاء صحفي له أمس في ال

 .القاهرة، بدأ بعد أن رفعت اللجنة الرباعية الفيتو علي إمكانية الحوار الداخلي
 أن ى أبو مرزوق أن تكون هناك قرارات معدة من قبل الحركة تجاه االنتخابات الرئاسية، مشيرا إلىونف

علي الوفاق الوطني، مجددا دعوة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي حماس تصب تركيزها اآلن 
 . مع حركة فتح رزمة واحدة- قيد البحث - ضرورة معالجات الملفات الخمسة ىبالحركة إل

وقال أبو مرزوق إن اللقاءات بين حماس والجانب المصري التي بدأت منذ سبتمبر حتي الفترة القريبة، 
وأعرب عن أمانيه بأن .. ، والتوجهات، ومواضع التحفظات، والتحركات استكشاف اآلراءىانصبت عل

تكون الخالصة التي وصلت إليها حماس مع الجانب المصري أن تحقق توافقا عاما، من أجل دخول 
الفتا إلى أن التحرك جاء متأخرا، خاصة وأن الخالف الدائر ال يمثل .. مرحلة جديدة من المباحثات

  .طينمصلحة ألي أحد في فلس
وأوضح أن موقف حماس كان منذ البداية ينصب على الحوار الفلسطيني، حيث طرقت له جميع األبواب، 

أبواباً أخرى (مؤكدا أن بعضها كان مفتوحا أمام الحوار مثل المبادرتين اليمنية والسنغالية، لكنه نوه بأن 
  .(..كانت مغلقة خاصة في الدول ذات النفوذ مثل السعودية ومصر

 أبو مرزوق إلى أن التحركات في هذا السياق كانت مؤجلة في مسألة الحوار في ذلك الوقت بسبب وأشار
ما أسماه الموقف السلبي من الرئيس محمود عباس الذي بحسب أبو مرزوق لم يكن يريد أن يتقدم نحو 

اتوا على الفلسطينيين ب(الحوار، بيد أن أبو مرزوق أكد أن األوضاع تغيرت تجاه الحوار خاصة وأن 
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أبواب االستحقاق االنتخابي، فيما لم يفض الحصار على قطاع غزة إلى نتائج، بينما دخلت المفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية في مرحلة من الجمود، وفشلت اإلدارة األمريكية في الوصول إلى حل للقضية 

  .(معادلة السياسية اإلسرائيليةالفلسطينية على مدى األشهر الفائتة فضال عن خروج إيهود أولمرت من ال
، يوضح )بتفويض القاهرة إلدارة الحوار(وأوضح أبو مرزوق بأن القناعة التي توصل إليها عباس هي 

نزع للفيتو ( أن هناك تغيرا في السياسة الغربية تجاه الحوار، وأنه جرى -  بحسب أبو مرزوق - بجالء 
  .(ني الداخليالذي فرضته اللجنة الرباعية على الحوار الفلسطي

وأوضح بأن حماس ليست في مأزق كما يعتقد الكثير من الناس، مبينا بأنها األقل تأثرا بمآالت الحوار 
الفلسطيني، مشيرا إلي به بعد االنتخابات التشريعية السابقة مسألة الحوار الفلسطينية ومشاركة فتح في 

مكتسباتها السياسية التي كانت بحوزتها الحكومة مبينا بأن فتح تهربت في ذلك الوقت، حتى ال تخسر 
، سوف تقدم التنازالت إزاء المكتسبات )اآلن(ولفت إلى أن فتح تطرح مسألة الحوار ظنا منها بأن حماس 

  .التي حصلت عليها في الفترة األخيرة
وأشار أبو مرزوق بأن حماس اتخذت القرار بدخول الحوار حفاظا على القضية الفلسطينية، خاصة أن 

  .وضاع بدأت في االنهيار على صعيد القضية ككل، منوها بتراجع الموقف العربي بشكل عاماأل
ودعا أبو مرزوق إلى االستفادة من تجارب الحوارات السابقة، مؤكدا أهمية التوصل إلى االتفاق على 

: مثل فيخمسة ملفات في حوار القاهرة المتواصل، ولفت القيادي في الحركة إلى أن الملفات الخمسة تت
، )٢٠٠٦الحكومة، واألمن، واالنتخابات، ومنظمة التحرير، وآثار أحداث الرابع عشر من يونيو (

موضحا بأن موقف الحركة يعد واضحا ولم يتغير كثيرا من الملفات الخمسة المذكورة، وأشار إلى أن 
تستوعب حماس تسعى إلى حكومة توافق وطني قادرة حتى على شمول حكومة الوحدة الوطنية، و

الطرح الذي كان يتمثل في (وقال أبو مرزوق إنه فيما يتعلق بملف األمن، إن . حكومة التكنوقراط
، )واألوضاع تتطلب موقفا عربيا، وليس قوات عربية.. االستعانة بقوات عربية إلى غزة، لم يكن ناضجا

ضفة الغربية على أساس مستهجنا فكرة إرسال قوات عربية إلى القطاع، ومعربا عن قبوله نشرها في ال
أن الضفة تقبع تحت االحتالل، وأضاف أن فكرة االستعانة بالقوات العربية رفضت من قبل إسرائيل التي 

وأكد أبو مرزوق . اشترطت أن تعمل هذه القوات على منع إطالق الصواريخ على المناطق اإلسرائيلية
  .(نة بخبراء في الملف األمنيلهذا رحبت بفكرة االستعا(أن الحركة ترحب بأي دور عربي، 

وفيما يتعلق بملف منظمة التحرير الفلسطينية، نادى أبو مرزوق بضرورة أن تستوعب المنظمة جميع 
المكونات الفلسطينية بمختلف توجهاتها السياسية، بهدف إعادة القيادة الفلسطينية إلى فعاليتها، مشيرا إلى 

  .ق القاهرة قبل ثالث سنواتأن جديداً لم يحدث في هذا القطاع منذ اتفا
وشدد أبو مرزوق على التزام حماس بإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه للفترة ما قبل ما أسماها 

، التي سيطرت خاللها الحركة على قطاع غزة، لكنه نفى أن تكون حماس ملتزمة في الوقت )الحسم(
كاليات على الساحة الفلسطينية، وأكد الحاجة نفسه بإعادة قادة األجهزة األمنية الذي تسببوا بكل هذه اإلش

  .إلى تطييب الخواطر، وإطالق سراح المعتقلين السياسيين والحزبيين كافة
وتناول أبو مرزوق ملف االنتخابات التشريعية والرئاسية، مبينا أن الفراغ الرئاسي يدفع إلى الحوار من 

من أن هذه الملفات ) خالد مشعل( حماس قبل الجميع، مكررا ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة
مشددا على أن حماس سوف تتعامل .. الخمسة يجب أن تعالج كحزمة واحدة، بغية الوصول إلى االتفاق
وقال إن طرح جميع القضايا في الحوار . بإيجابية وسوف تمد يدها من أجل تحقيق توافق فلسطيني شامل

وأعرب عن أمانيه بأن . ، وتكون منزوعة الشروط)لوبال غالب وال مغ(يجب أن يكون مرتهنا بقاعدة 
  .يتمكن الوسيط المصري من تحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية

من جهة ثانية، قال أبو مرزوق إن ما يجرى في الضفة الغربية من مالحقة ألتباع حركة حماس يعد 
سلسلة من االعتقاالت التي (الل مقلقا، خاصة وأنه يجري بعد التفاهمات التي جرت في القاهرة، من خ



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ١٢٢٧:         العدد         ١٥/١٠/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

فضال عن االعتقاالت وإغالق ..) قامت بها أجهزة السلطة األمنية، وضبطها معمال لصناعة المتفجرات
مؤسسات حماس في الضفة، مشيرا إلى أن الغرض من هذه االعتقاالت هو قطع الطريق على الحوار 

األجهزة (ص، وحركة فتح من خالل ضبط الفلسطيني، وأكد أن نجاح الحوار يحتاج إلى جهد مصري خا
متهما إياها باالستعانة بالقدرات ) األمنية التابعة للسلطة التي تتعامل مع إسرائيل بشكل غير مسبوق

تباهي األجهزة األمنية الفلسطينية (واستهجن أبو مرزوق . األمنية اإلسرائيلية في مالحقة أتباع حماس
ورفض ). سرائيليين من تحركات ومالحقات ضد أنصار حماسبإنجاز ضعف ما يطلب منها من قبل اإل

  ).حماس العدو المشترك لفتح وإسرائيل(أبو مرزوق اعتبار 
كما رفض أبو مرزوق المقارنة بين الضفة الغربية من جهة، وما جرى في قطاع غزة من جهة ثانية، 

الحتالل اإلسرائيلي، لكنه مبينا بأن تحرك حركة حماس في الضفة على غرار القطاع غير ممكن لوجود ا
موضحا بأن ما يجري .. حذر في الوقت نفسه من مغبة استمرار فتح في سياساتها ضد الحركة في الضفة

في الضفة يعد جرائم بعينها، داعيا إلى ضرورة كبت إجراءات األجهزة األمنية ضد شبان الحركة في 
  .) هذه اإلجراءات التعسفيةقبل أن نصل إلى مرحلة يصعب فيها معالجة(الضفة الغربية، 

وفيما يتعلق بوجود فجوات بين قيادات حركة حماس في الداخل والخارج، وعلى الصعيدين السياسي 
طروحات من بنات أفكار (والعسكري، نفى أبو مرزوق وجود خالف بين هذه القيادات، مشددا على أنها 

  . ١٩٨٩، وأنها طرح تكرر منذ عام )الصحفيين
أثنى أبو مرزوق على الموقف اإليراني من القضية الفلسطينية، معربا عن أمانيه بأن على صعيد آخر، 

تكون مواقف الحكومات العربية األخرى على غرار الموقف اإليراني، وقال إن الموقف اإليراني يعزز 
ترام القضية الفلسطينية، وال يعترف بالكيان اإلسرائيلي، مشددا على أن الموقف اإليراني يعد موضع اح

  .)التي تتحدث عن القضية الفلسطينية وال تفعل شيئا(وتقدير، ومتقدم على مواقف الكثير من الدول 
وأضاف أبو مرزوق بأن إيران دولة كبيرة وصاحبة مشروع، معربا عن أمله بأن تكون الدول العربية 

طقة يزيد من إمكانية األخرى صاحبة مشاريع مثلها، الفتا إلى أن وجودها في المحيط الجغرافي في المن
وأوضح أن أي حديث يريد أن يخرج هذا الموضوع عن سياقه سوف يخدم المصالح . التقارب معها

  .األمريكية واإلسرائيلية
لم نسمع أي انتقادات للسياسات اإليرانية إال بعد انقالبها على السياسة األمريكية، (وقال أبو مرزوق إنه 

، وأضاف بأن إيران موجودة )احتجاز الرهائن في السفارة األمريكيةوطردها السفير البريطاني، وأزمة 
في المنطقة منذ األزل، وعالقاتها عميقة مع الدول العربية، وتغير موقفها من االنقالب على الشاه، 

، وأكد أبو مرزوق بأن الغمز واللمز على الموقف اإليراني ال يخدم ..)وأصبحت معادية إلسرائيل(
ية، وأعرب عن استغرابه فيما يثار من قضايا ضد إيران، ضاربا المثل بقضية الجزر القضية الفلسطين

وتساءل أبو مرزوق . التي حصلت في عهد الشاه، ولم تثر في عهده بل أثيرت في عهد اإلدارة الحالية
 ورأى أن تغير الموقف اإليراني يقف. عن األسباب التي تدفع إلى إثارة قضية الجزر في الوقت الحالي

وراء ذلك، مطالبا بضرورة أن يكون هناك وضوح في هذه المسألة، وشدد على ضرورة عدم تحويل 
بيد أن أبو مرزوق أكد أن حماس ليست طبعة واحدة من السياسة . العداوة من إسرائيل إلى إيران

 وأوضح أن الحركة ال.. اإليرانية، والتي قد تتفق الحركة مع بعضها، وقد تختلف مع بعضها اآلخر
ونرحب (تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وال العالقات بينها، وتركز فقط على القضية الفلسطينية، 

بكل من يتبنى موقفنا، ونتمنى أن يكون هناك إجماع عربي على موقفنا، وأن يكون الدعم من الدول 
  ..لموقف الفلسطيني، خاصة أن الدعم العربي واإلسالمي يقوي من ا)العربية، وليست الواليات المتحدة

اإليرانيين أصدقاؤنا وحلفاؤنا وداعمون للقضية الفلسطينية، وال يتدخلون في (وشدد أبو مرزوق بأن 
معربا عن أمانيه بأن ترتقي مواقف جميع الدول اإلسالمية والعربية إلى ..) الشأن الفلسطيني الداخلي

  .موقف إيران من إسرائيل، ودعم القضية الفلسطينية
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 اإلسرائيلية، وتأثير ذلك على وجود مكتب الحركة في دمشق، قال أبو - لمفاوضات السورية وحيال ا
مرزوق إن الموقف السوري منسجم مع نفسه، وأصدقائه ومحيطه، وأنها تتبني القضايا القومية، وأضاف 

حدة ونحن نتحرك بأريحية وحرية ونجد كل دعم سوري في مواقفنا السياسية، ولم نشعر ولو للحظة وا(
بأننا غرباء، بل نتحرك في سوريا كأننا في أرضنا، وال نشعر بأية مفارقات في الساحة السورية تجاه 

، وأضاف أبو مرزوق بأن ..)المنظمات الفلسطينية في دمشق التي انطلقت منها شرارة الثورة الفلسطينية
ونفى قلق الحركة من . يهموقف دمشق القومي، والثابت من القضية الفلسطينية إطالقا، وال يزايد عل

المفاوضات التي تجري بين دمشق وتل أبيب، نافيا أن تكون هناك جدية حقيقية من قبل إسرائيل تجاه 
  .مشددا على وجود شبه إجماع إسرائيلي على عدم االنسحاب من الجوالن. هذه المفاوضات

 معتبرا أن هذا األمر يعد ونفى أبو مرزوق وجود قرار حمساوي بخوض االنتخابات الرئاسية المقبلة،
سابقا ألوانه، ونفى كذلك وجود حديث عن مرشحين أو موقف محدد من قبل الحركة تجاه هذه 

من بعده يمكن الحديث (ولفت إلى أن الحركة تركز حاليا على التوافق الوطني الفلسطيني و. االنتخابات
  .)عن موقف الحركة من االنتخابات الرئاسي

ما يتعلق باألنباء التي تحدثت عن اتصاالت بين مندوبين عن الحركة والحكومة  في- وقال أبو مرزوق 
 إن الحركة ال تسعى إلى أي خالف مع أية دولة عربية، وأضاف أنه في حال وجود خالف - األردنية 

. فإن الحركة تحاول تضييقه، وتجاوزه، مشددا على أن الحركة تسعى إلى عالقات جيدة مع األردن
 هناك قواسم مشتركة بين الحركة وبين األردن، الفتا إلى أن هناك قضايا سوف تبقى  أنىوأشار إل

واآلن بدأنا العالقة ولم ندخل بعد في تفاصيلها وعمقها، كي نحدد ما هي نقاط .. موضع خالف وحوار
ة الخالف وكيفية معالجتها، وشدد على أن هذا سيتم في المستقبل، معربا عن اطمئنانه بأن عالقات طيب

 .ستأخذ مجراها في المستقبل
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الراية القطرية 

 
  ؟"حوار الضرورة"األمريكي عن " الفيتو"هل ُرفع  .٥٤

 عريب الرنتاوي
األمريكـي عـن   " الفيتـو "كنا قد تساءلنا في هذه الزاوية بالذات قبل أقل من أسبوعين، عما إذا كان رفع     

، فإذا بـالجواب يـأتي      "حماس"عن الحوار مع حركة     أمريكي مماثل   " فيتو"طالبان، قد يشكل سابقة لرفع      
بأسرع مما كنا نظن، وباإليجاب هذه المرة وفقا لمصادر عدة متطابقة، تدعمها مؤشرات علـى األرض،                

 .بدأ دخانها األبيض ينبعث من حوارات القاهرة
بهـا كتـاب    ومن أين يـأتي     " أصل حكاية الفيتو األمريكي ومنشئها    "البعض من الزمالء رد متسائال عن       

ورئـيس وفـدها    " التشريعي"وسياسيون مثلنا، لكأنه لم يسمع بالتصريحات المتكررة لرئيس كتلة فتح في            
مثلما أكدته مصادر تشيني ورايس وعـشرات المـصادر         " الفيتو"، الذي أكد    "اتفاق صنعاء "المفاوض في   

 .صادر عن العقل السياسي السليمية والفلسطينية المتطابقة، ويؤكده التحليل السياسي السليم السرائيلاإل
األمريكي على الحوار والمصالحة قد رفع، أو على األقـل          " الفيتو"أيا يكن من أمر، فثمة ما يشير إلى أن          

لم يعد بتلك الحدة الجارحة، وأن أطرافا عربية وإقليمية ودولية، قد بدأت تعد العدة لحوارات واتـصاالت                 
 -كن أن تسفر عنها أولى جوالت الحوار الوطني في القاهرة لتقرر            قادمة مع الحركة، وأنها تنتظر ما يم      

 . خطواتها القادمة-ربما 
ال بل أن بعض المصادر بدأ يسرب معلومات عن رسائل غربية متتالية وصلت إلى حمـاس، وتلقفتهـا                  

 الذي تمليه حاجـة   " حوار الضرورة "أطراف عربية وإقليمية ذات صلة، وأن هذه المعلومات تتحدث عن           
ية سرائيلالسلطة له في ضوء انسداد عملية السالم، واقتراب بعض االستحقاقات االنتخابية الفلسطينية واإل            
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والعمل على استثماره في ترتيب البيت الفلسطيني       " تقطيع الوقت "واألمريكية، التي تضع الجميع في خانة       
  .من الداخل

 تباعا، ورأينا موقفا مصريا أكثر تفهما لمواقف        لهذا السبب رأينا بعض الشروط الفتحاوية المسبقة تتهاوى       
حماس وسياساتها مما كان عليه من قبل، فالقاهرة التي كانت تشحذ شفرة المقصلة لقطـع رأس حركـة                  
حماس وأطرافها، خرجت بعد أول جولة حوار معها، موافقة على الحل الوسط بين حكومة التكنـوقراط                

قت على استبدال القوات العربية بمراقبين وخبـراء عـرب،           واف - أي القاهرة    -وحكومة الوحدة، وهي    
بين فتح وحماس، ونشّطت مفاوضات شاليط غيـر المباشـرة، وقيـدت            " الصفقة الشاملة "وأنصتت لنداء   

 .حركة دحالن وهجومه االعتراضي على الحوار وإرهاصات المصالحة
المصري الحاجة إلبرام صفقة بـين      لقد تحدثنا في مقال سابق عن إدراك األطراف الفلسطينية والوسيط           

وحكومة كونفدرالية بين الضفة والقطاع، ولسنا نحـسب أن         " تهدئة"فتح وحماس حتى وإن كانت بمستوى       
الظرف قد نضج لما هو أبعد من ذلك، على أننا اليوم نرى أن هـذا اإلدراك لـم يعـد يقتـصر علـى                        

ة وإقليمية نافذة، ال يبدو أن الواليات المتحدة        الفلسطينيين والراعي المصري، بل امتد ليشمل أطرافا دولي       
 .بعيدة عنها، وهذا تطور مهم
الفلسطينية بسرعة ونشاط مكشوفين، وهي التي أسـميناها        " قوى الشد العكسي  "وربما لهذا السبب تحركت     

في مقال سابق، بالالعب الجديد على ملعب األجهزة األمنية الفلسطينية، المدعوم من دايتـون والمـدرب                
على يديه، فما حدث في الخليل وبغطاء سياسي من بعض السلطة وبعض المنظمة وبعض األجهـزة، ال                 
يمكن النظر إليه إال كمحاولة لقطع الطريق على أجواء الحوارات اإليجابية ومناخات المـصالحة التـي                

لتحرير كـاد يقـول   في اللجنة التنفيذية لمنظمة ا" المريب"بدأت تخيم في السماء الفلسطينية، والمرجح أن        
، خصوصا عندما نفى أن يكون الكشف عن الخلية واالتهامات التي وجهت ألعضائها باستهداف              "خذوني"

، ولـيس مـستبعدا أبـدا أن يطـل علينـا            "تعطيل الحوار وإفساد المصالحة   "السلطة، قد جاء في سياق      
فعال يراد بها تعطيـل الوحـدة   الذين أبدع في وصفهم عيسى قراقع باألمس، بأقوال وأ" الجنراالت الجدد "

الوطنية حتى ال تأخذ تنسيقهم األمني مع االحتالل على حين غرة، وتدهمهم قبـل أن يـستكملوا أجنـدة                   
 ".بيت إيل"التنسيق ولقاءات 

  ١٥/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  

 مسار العالقة بين فتح وحماس وتطوراتها المستقبلية .٥٥
   عماد صالح الدين

خ السياسي لطبيعة العالقة الداخليـة لحركـات وقـوى التحـرر الـوطني              ليس غريبا ما جاء به التأري     
بمرجعياتها وتوجهاتها  األيديولوجية وحتى السياسية، من وجود حالة من التنافس الحزبي لتك الحركـات               
والقوى قد تأخذ أشكاال مختلفة وعديدة من تماحك سياسي أو حتى الوصول إلى درجة االحتكاك الـسلبي                 

ف المؤدي إلى سقوط الضحايا من هذه الحركة وتلك في غمرة االنشغال الرئيسي لها فـي                باستخدام العن 
مواجهة القوة المحتلة ومقاومتها بشتى السبل من اجل انجاز أو السير باتجاه تحقيـق الهـدف الطبيعـي                  

 .دوالمناقض لحالة االحتالل والمتمثل بالتحرر واالستقالل الوطني وبناء المجتمع والدولة فيما بع
حدث ما سبق في بلدان شتى تعرضت وخضعت لالحتالل وأخص تحديدا األقطار العربية التي تعرضت               

 .لالحتالل الغربي األجنبي منذ بداية القرن العشرين وحتى منتصف ستينيات القرن الماضي
 دول  في الحالة والنموذج الفلسطيني فإن األمر يكاد ال يختلف عن سابقاته من حاالت ونماذج معينة فـي                

الشرق والغرب العربيين، لكن عدم االختالف بسابقة االختالف هذه وحتى االنتقال بها إلى درجة الخالف               
المترجم بالعنف عمليا وعلى ارض الواقع يمكن حصرها وتحديدها بمدة من الزمن انقلبت األمور بعـدها                
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لسياسي والنضالي موقع مهم مـن      لتكون في الحالة الفلسطينية ربما سابقة فريدة سيكون لها في التأريخ ا           
 :حيث تسجيل السابقة والحالة الجديدة من هذا النوع، وللتوضيح والتفصيل إليكم ما هو آت

، باعتبارها قائدة للعمل الوطني والنضالي الفلسطيني       ١٩٦٥منذ نشأة حركة فتح وإشهارها رسميا في عام         
 ٣٣٨ و ٢٤٢، وحتى  قبولهـا بـالقرارين        ١٩٦٨وتاليا على رأس هرم منظمة التحرير الفلسطينية عام         

، تـدرجت هـذه     ١٩٩٣ومتطلباتهما المعروفة لالنخراط بعملية ومسيرة التسوية عمليا في أوسلو  عـام             
الحركة في برنامجها النضالي والسياسي عبر مراحل تاريخية مرت بها، مع بداية وجودها في سـتينيات                

فلسطين التاريخية كاملة من بحرها إلى نهرها ثـم         القرن الماضي كانت الحركة تدعو إلى تحرير ارض         
تدرجت الحركة إلى برنامج آخر تحت إطار الدولة العلمانية الديمقراطية لجميع مواطنيها عربا ويهـودا               
إلى أن وصلت الحركة إلى برنامجها األخير المنادي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الذي سبقه تحديـدا                

 .قالي على جزء يحرر من أرض فلسطين التاريخيةبرنامج التحرير االنت
للـصراع،  ) يةسـرائيل اإل(وفي سياق الدولة المستقلة أو حل الدولتين في إطار أدبيات التسوية الفلسطينية             

، علما أن التمهيد    ١٩٨٧كانت حركة المقاومة اإلسالمية حماس قد برزت إلى الوجود عبر انطالقتها عام             
 من قبل فتح وقيادة المنظمـة التـي ترأسـها           ٦٧ة على األراضي المحتلة عام      للتسوية بقبول فكرة الدول   
، ٢٤٢ من خالل قبول القرارين الصادرين عن مجلس األمن الدولي وهما            ١٩٨٨األولى  كانت في عام      

 على التوالي، وهذا يعني تزامنا حقيقيا الختالف الرؤية بين حماس الصاعدة            ١٩٧٣ و ١٩٦٧ لعامي   ٣٣٨
 للسلطة والدولة، باعتبار أن الخالف الحقيقي بين الحركتين مبعثه الموقف من التسوية قبوال              وفتح الذاهبة 
 .أو رفضا

لكن الخالف في المرحلة األولى وهنا اقصد المرحلة التي كان على رأسها الراحل ياسر عرفـات منـذ                  
يين علـى الـساحة     ، كان الخالف  فيها بين الحركتين الكبر       ٢٠٠٤ إلى رحيله في عام      ١٩٩٣أوسلو عام   

الفلسطينية مضبوطا بقيود وضوابط كتلك التي تعارف عليها تاريخ الحركات الوطنية وان كـان هنـاك                
اختالف واسع بين الرؤيتين في التعامل مع القضية الوطنية الفلسطينية وإيجاد الحل لهـا، كانـت هنـاك          

موية المحدودة بـين الجـانبين      مفاعيل على األرض الختالف الرؤيتين، من خالل بعض االحتكاكات الد         
) إسرائيل(ومن خالل مالحقة السلطة لعناصر حماس وزجهم في سجونها وإحباط عملياتها العسكرية ضد              

 .كاستحقاق أمني التفاقات أوسلو
األمر المهم في هذه المرحلة أنه كان هناك نوع من التفهم الخفي ومن وراء الكواليس للحـركتين بقيـادة                   

ين والراحل ياسر عرفات، فحماس كانت تفهـم أن ذهـاب عرفـات إلـى التـسوية                 الراحل الشيخ ياس  
واستحقاقاتها إنما هي تجربة ونوع من البراغماتية الموجودة في شخص عرفـات وفكـره علـى أمـل                  
الوصول إلى الدولة المستقلة التي كان يرنو إليها أبو عمار، وليست أيديولوجية نهائيـة ال تـسقط أبـدا،                   

اس تتفهم ذلك وتصبر وتعض على األصابع على ما يلحق بها من تصفيات واعتقـاالت               ولذلك كانت حم  
، وأبو عمار نفـسه     )إسرائيل( لكوادرها وتضييق وغيره كمخرج لما يسمى باستحقاق التنسيق األمني مع         

كعامـل  ) إسرائيل(كان يتفهم دور حماس في المقاومة المسلحة وباألخص االستشهادية منها في مواجهة             
 ولذلك لم يصل    .في االستجابة لذلك الحد المتعلق بحلم الدولة الفلسطينية المستقلة        ) إسرائيل( على   ضاغط

الحد بان يفكر كل طرف بإزالة اآلخر من الوجود السياسي على الساحة السياسية الفلـسطينية، رغـم أن              
ي تسميه واقعيا والـذي     الرؤيتين كانتا مختلفتين جدا، فمن ناحية حماس تقول في برنامجها المرحلي والت           

جاء على لسان مرشدها الروحي الشيخ ياسين بأنه انسحاب من جميع األراضي الفلسطينية المحتلة عـام                
، وضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين، ومن الناحية األخرى كان برنامج فتح والمنظمة المختزل              ٦٧

ساط فتح والذي يدعو إلـى حلـم الدولـة          في التوجه الكريزماتي الشخصي لعرفات والمتفق عليه في أو        
 مع قبول أو تقبل فكرة إجراء محدود لتبادلية األراضي مع           ٦٧المستقلة على كامل األراضي المحتلة عام       

لالجئين ) إسرائيل(، أما حق العودة فكان الراحل عرفات الممثل لفتح يقبل بحل متفق عليه مع               )إسرائيل(
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وسلبي بالنسبة للطرف الفلسطيني، لكن ذلك كان بالنسبة للراحل أبو          الفلسطينيين، والمعنى انه حل شكلي      
عمار جزء أساسيا من مفهوم الواقعية السياسية المربوطة بقيود المعطى اإلقليمي والدولي في تلك الفترة،               
على أن يكون الحل العادل والنهائي لهذه القضية األساسية بالنسبة للفلسطينيين والعرب صراعا متروكـا               

جيال الالحقة المحكوم بتغيرات ايجابية على المستويين اإلقليمي والدولي لصالح القضية الفلـسطينية،             لأل
ـ           " ونبذ العنـف واإلرهـاب      ) إسرائيل(وفي كل هذا كان عرفات قد قدم التنازالت المتعلقة باالعتراف ب

تـوجس األمنـي    التـي تـدعي الخـوف وال      ) إسرائيل(من باب خط ومنهج الواقعية وطمأنة       " المقاومة  
 .الوجودي، على أمل إقناعها بالتسليم بحلم الدولة المستقلة واقعا وحقيقة عملية

وأما المرحلة الثانية من الخالف في الرؤية السياسية والعملية بين طرفي المعادلة الـسياسية الفلـسطينية                
ـ              سلطة الفلـسطينية   حماس وفتح، فكانت بعد رحيل عرفات ومجيء القيادة الجديدة لمنظمة التحريـر وال

 تنادي بما يلي كبرنـامج      ٢٠٠٤وحركة فتح، القيادة الجديدة التي يقودها الرئيس محمود عباس بعد عام            
 :سياسي

 )ي سرائيلاإل(التفاوض خيار تاريخي واستراتيجي نهائي لحل النزاع الفلسطيني 
 التفاقات السابقة ونبذ العنف واإلرهاب وااللتزام با) إسرائيل(تأكيد االلتزام باالعتراف بـ

وأما موقف حماس فبقي على حاله كما هو من حيث عدم تقديم التنازالت المسبقة من اعتراف وغيره مع                  
الدعوة لرؤية الحل االنتقالي والمرحلي بشأن الدولة المستقلة على جميع األراضي المحتلة في حزيـران               

 .وضمان حق العودة
لوجية وعقيدة سياسية لدى المفاوض الفلـسطيني بعـد وفـاة           واعتقد أنه بسبب تحول التفاوض إلى أيديو      

الراحل عرفات ضمن ما ينادي به من رؤية سياسية من ناحية المـضمون ومقـدمات التفـاوض مـع                   
  -:دون مراعاة للمعطيات التالية) إسرائيل(
ـ ) إسـرائيل ( عدم االلتفات إلى خطأ الراحل عرفات الذي تمثل بالتجاوز عن طبيعـة وفلـسفة              - ان ككي

صهيوني قائم على فكرة التوسع والضم وتهجير الفلسطينيين لصالح البراغماتية والواقعية السياسية، ولعل             
المعطيات على ارض الواقع من ازدياد وتيرة االستيطان وأعداد المستوطنين وتهويـد القـدس وتقطيـع                

 . أوصال الضفة الغربية خير دليل على ذلك
ياسية نفسها التي قامت على تقديم التنازالت المسبقة والتي انتهت بالفشل            عدم االمتثال إلى التجربة الس     -

وبـسبب الخـداع والتـضليل      ) إسـرائيل (بسبب عدم وجود الضمانات واآلليات الدولية الضاغطة على         
  .)يةسرائيلاإل( ي الذي ال يريد للفلسطينيين سوى كيان ذاتي محكوم بالسيطرة والسيادةسرائيلاإل
ت مرة أخرى إلى خيار آخر بصورة تجلب الذهول واالستغراب من المفاوض الفلـسطيني               عدم االلتفا  -

أعلنت عن عـشرات اآلالف     ) إسرائيل(اليوم في سعيه للتفاوض واالستجابة لشروط التفاوض بينما مثال          
 .بيةمن الوحدات السكنية االستيطانية التي سيتم بناؤها أو توسيعها في نطاق القدس الشرقية والضفة الغر

في انابوليس فيما يتعلق بيهودية الدولة كشرط إضافي        ) يسرائيلاإل( عدم االلتفات إلى خطورة المطلب       -
 .للدخول في التفاوض من جديد

  اإلصرار من جديد على أن التفاوض من مصلحة الفلسطينيين برغم  ما تمخض عنه انـابوليس مـن                 -
الوضع الذي كان عليه حال االستيطان في الفترة التـي          زيادة رهيبة في التوسع االستيطاني بوتيرة فاقت        

وأمريكـا  عـن اسـتحالة       ) إسرائيل(، هذا عدا عن تأكيد      )يسرائيلاإل(انقطع  فيها التفاوض الفلسطيني      
، كما وعد بـذلك معـدو وحاضـرو لقـاء     ٢٠٠٨التوصل إلى أي اتفاق من أي نوع كان مع نهاية عام    

 .٢٠٠٧انابوليس في تشرين الثاني 
المتأزمـة، والوضـع الـدولي المـأزوم     ) يةسرائيلاإل(ا باإلضافة  إلى المعطيات المحلية الفلسطينية و   هذ

باالنتكاسة االقتصادية الخطيرة التي أصابت مركز المنظومة الرأسمالية في نسختها المتحررة مـن كـل               
 .القيود في الواليات المتحدة األمريكية
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، هذا لـو افترضـنا أن       )إسرائيل(في سياقه الفلسطيني مع     وكل ما سبق ال يبشر بحل تسووي للصراع         
ترغب وراعيتها األمريكية بسالم يعطي الفلسطينيين الحد األدنى مـن تطلعـاتهم وحقـوقهم              ) إسرائيل(

 .الوطنية
ال يرى المتابع للشأن الفلسطيني بوادر انفراج في األزمة المستحكمة بين الحـركتين رغـم الحـوارات                 

ء االنقسام في القاهرة، طالما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق وسطي تراعي فيـه الحـد                الدائرة بشأن إنها  
األدنى من الحقوق الفلسطينية وكذلك ما تتطلبه معطيات الوضع الدولي، والحل موجود بالنسبة للطـرفين               

" الـوطني   ولكنه يحتاج إلى إرادة سياسية جادة، وهذا الحل متمثل بما تم االتفاق عليه في وثيقة الوفـاق                  
، تأكيـد االتفـاق   ٢٠٠٧  وما جاء به اتفاق مكة في شهر شباط من العام الماضي             ٢٠٠٦" وثيقة األسرى 

 .على بعض الجزئيات والتفاصيل كما هو الحال تحديدا في اتفاق مكة
  ١٥/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 غزة ترقص بين يديك: "ذياب العلي"للجنرال  .٥٦

  فايز أبو شمالة. د
شوقاً إليك يا سيادة اللواء ذياب العلي، يا قائد قوات األمن الوطني الفلـسطيني، غـزة                غزة هاشم تذوب    

هاشم تتلهف إلى لقاء المنتصرين أمثالك الذين أذاقوا العدو الصهيوني كأس المذلة، والمهانة، غزة هاشـم                
ك تـاج علـى رأس      في انتظار عودتك المظفرة على رأس القوات الفلسطينية، فاتحاً، مكلالً بالغار، فأمثال           

التي أقامـت   ] حماس[، وقهر   ]حماس[أهل غزة، وأنت تدخل ربوعها محرراً، مطهراً شوارعها من ظلم           
 حاجزاً تمزق الضفة    ٦٠٩التي تقيم   ] حماس[ وحدة سكنية في القدس العربية منذ مؤتمر أنابولس،          ٤٤٨٦

 عنصرياً فاصالً بـين الفلـسطيني        كيلومتراً جداراً  ٧٢٣التي أقامت   ] حماس[الغربية إلى أربع كنتونات،     
 .. التي تقوم بحفر ثالثة أنفاق تحت البلدة القديمة في القدس] حماس[وأرضة في الضفة الغربية، 

التي تعتقل أحد عشر ألف أسير فلسطيني       ] حماس[التي تحاصر قطاع غزة، وتغلق المعابر، إنها        ] حماس[
، ١٩٤٨التي اغتصبت فلسطين سنة     ] حماس[إنها  في سجن نفحة، وإيشل، وبئر السبع، وسجن عسقالن،         

وطردت ماليين الفلسطينيين إلى األردن، ولبنان، ومصر، والعراق، حتى هندوراس، وهي التي تمـزق              
التي تقتحم كل يوم مدن رام اهللا،       ] حماس[مدينة خليل الرحمن، وتدوس مقدسات المسلمين باألحذية، إنها         

 وهي التي قامت بتـصفية      - دون أن تتحرك قواتك الفلسطينية       - بلس، وجنين، تقتل، وتأسر، وتدمر    ونا
التي دمرت المفاعل النووي في العراق، وتتـآمر        ] حماس[عشرات الكفاءات الفلسطينية في العالم، وهي       

، وطردت الثورة   ١٩٨٢التي دمرت بيروت سنة     ] حماس[على المسلمين من باكستان حتى السودان، إنها        
المجرمة التي  ] حماس[سرى الفلسطيني في شبك، ونقلتهم بالطائرة كاألغنام، هي         الفلسطينية، وجمعت األ  
 ".. دير ياسين، والسموع، وقانا، وبحر البقر، وكفر قاسم، وغيرها الكثير"قامت بالمذابح في قرية 

التي قتلت الشهيد أبو عمار مسموماً، محاصراً في المقاطعة، وهي حمـاس التـي اغتالـت                ] حماس[إنها  
يد أحمد ياسين، وأبو علي مصطفى، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وهي حماس التي مـا زالـت                 الشه

التي تمتلك مئات القنابل النووية المعدة للقـضاء        " حماس"تعتقل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وأنها       
عربي، على نسل كل عربي يتحرك ضدها، وتقصف طائراتها كل مكان ال يخضع لسيطرتها في الوطن ال               

التي ستحاربها، وستعيدها إلى حظيرة نفوذك، فثق أن كل الفلسطينيين جنود           " حماس"إذا كانت هذه أفعال     
 . لمحمود لزهار، وخالد مشعل، وإسماعيل هنية، وسعيد صيام إذا كانت تلك أفعالهم"تحت أمرتك، والويل 

ت نواياك محاربة كل من مارس      غزة هاشم تصطف خلفك يا قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني إذا كان           
اإلرهاب المذكور ضد الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، وأظنك عاقل ال تجهل العنوان، وما نقلتـه               

العبرية على لسانك ال يهدف إال إلى التشكيك بوطنيتك، وتشويه صورتك، ووضعك في             " هآرتس"صحيفة  
 . إسرائيلسطينية بسبب تعاونهم مع مصاف العمالء، الذين تمت تصفيتهم في زمن الثورة الفل
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للتأكد من صحة ما نسب إليك، خـشية أن         " هآرتس" لقد تعمدتُ الرجوع إلى النسخة العبرية من صحيفة         
 : يكون المترجم قد نسب إليك ما لم تقله، فقرأت بالعبرية التالي

 بكل طيب، مـن     مائدة طعام إفطارك مع ثالثين من ضباطك، والتي كانت تعج         " هآرتس"وصفت صحيفة   
لحم الضأن إلى األسماك، إلى كل أنواع السلطات، وذكرت الصحيفة بأن طعامك أفضل بكثير من طعـام                 

ي، ثم ذكـرت    سرائيلي، وهذا أول أفضلية للقوات الفلسطينية على الجيش اإل        سرائيلنظيرك في الجيش اإل   
عبرية شخصياً، وطردت عائلتك    ، أي أنك الجئ فلسطيني طردتك الدولة ال       "صفد"الصحيفة أنك من مواليد     

 فقط  -دربون على مكافحة اإلرهاب      جندي يت  ٧٥٠٠ من كل فلسطين، ثم وصفتك بقائد لعدد         ١٩٤٨سنة  
بية، ولـم    ألنها تحدد حركة قواتك في الضفة الغر       إسرائيل، وقد أعربت لهم عن غضبك، وشكواك من         -

" انطوان لحـد  "ني بأن يشبهك بالعميل      وهنا أخشى عليك من الشعب الفلسطي      -تزودك بمزيد من السالح     
 وأنت أكبر مـن أن      - في الجنوب اللبناني قبل أن ينتصر عليهم جميعاً حزب اهللا            إسرائيلالذي تسلح من    

 توصف بالعمالة، وال نرضى ذلك إليك، وال ترضاه لنفسك 
لعمليـات ضـد     تعاون، وقد أحبطنا هذه السنة عشرات ا       إسرائيلبيننا وبين   : ونقلت عنك الصحيفة قولك   

، وأقمنا قيادة   إسرائيل كانت تعتزم العمل ضد      - فدائية فلسطينية    -ية، واعتقلنا عدة خاليا     سرائيلإلالقوات ا 
أنـك تفـاخرت باعتقالـك      : موحدة لمنع عناصر حماس من التسلل إلى مناطق نفوذنا، ونقلت الصحيفة          

وأنك في حربـك ضـد حمـاس      عن اإليقاع فيهما،     إسرائيلاألسبوع الماضي عنصرين لحماس عجزت      
 .إسرائيلتحتاج لموافقة 

هذا كالم خطير يا سيادة اللواء، وتشويه مقصود ضدك، وضد السلطة الفلسطينية، فعليك تكذيب الخبـر                
المدسوس، والكالم المنسوب إليك، ألنه يهين كل فلسطيني، ويحقر تاريخ الثورة الفلسطينية أمام العرب،              

 .  خجالً، ويوجع أالف األسرىوالعالم، ويعمق حفرة الشهداء
، وهذا ما ال نرتـضيه،      سرائيلعليك نفي الكالم يا سيادة اللواء، وإال تكون قد أعلنت عن نفسك عميالً إل             

وما ال ترضاه، وال ترضاه عائلتك، وال أبناؤك، وبناتك، وال زوجتك، وال يرضاه فلسطيني، ألن شـعب                 
 . ، ونهايته محتومة بالخزي والعارإسرائيلعاون مع المقاومة قد أصدر حكماً بالموت على كل من يت

  ١٤/١٠/٢٠٠٨مجلة العصر 
  
  ذاإال إ األقسى واألعظم قادم ،في ظل تداعيات األزمة المالية األمريكية .٥٧

  محمد خضر قرش
العديد من األصدقاء واألشخاص سواء عبر البريد االلكتروني أو باالتصال المباشر، طلبوا منـي ومـن                

ح وتفسير ما يجري من جنون غير مسبوق في األسواق المالية الدولية والتـي بلغـت                غيري ربما توضي  
وحتـى  .  تريليون في أسبوع واحد قابلة للزيادة      ١,٤خسائرها وفقا لتقدير مدير عام صندوق النقد الدولي         

 الـى   نتمكن من االحاطة المعقولة باألزمة، في مقاٍل محدود الكلمات والمساحة، ال بد من أن نـشير أوال                
 من خالل التعرف على البيئة       - وغير المباشرة  – أي القشة التي قصمت ظهر البعير        –األسباب المباشرة   

 ليست هي جـوهر     – كما يقولون    –فاألسباب المباشرة   . التي وقعت فيها األزمة    االقتصادية واالستثمارية 
 .ة التي أفـرزت هـذه المـشكلة       المشكلة وأساسها وإنما هي تحصيل أو تتويج أو تجميع للبيئة االقتصادي          

 كان توقف أو عجز المواطنين األمريكيين المقدر        – أو القشة التي قصمت ظهر البعير        –فالسبب المباشر   
 ماليين مقترض عن تسديد أقساط منازلهم التي اشتروها من مكاتـب وشـركات الـرهن        ٣عددهم بنحو   

 وبافتراض منطقي ومعقول جدا، بأن سـعر  .يكيةالعقاري المنتشرة بكثرة في كافة الواليات المتحدة األمر       
 ٦٠٠ ألف دوالر، فهذا يعني أن حجم أزمة الرهن العقاري يـصل إلـى               ٢٠٠الوحدة السكنية يصل الى     

وفي العادة فإن شركات التمويل العقاري تحصل على تمويل بالقيمـة ذاتهـا مـن المـصارف                 . $مليار
ريل لنش وليمان براذرز وواشنطن ميوتشل، التي تقوم        االستثمارية المتخصصة بالتمويل العقاري مثل مي     
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بما يسمى التوريق أو التسنيد، أي تحويلها الى سندات وبيعها للمـستثمرين بـضمانة شـركات الـرهن                  
 وبالعادة أيضا فإن المصارف االستثمارية      .العقاري وتدفق التسديدات من المقترضين مقابل فوائد مجزية       

 وهنـا أول    . المالية الدولية حيث يتم تداولها بيعا وشراًء كأي ورقة مالية          تسوق هذه السندات في األسواق    
هم األشـخاص   ) األوراق المالية (والن أبرز مستثمري أو مشتري هذه السندات        .أسباب األزمة المباشرة  

والصناديق والدول التي تملك فوائض مالية كبيرة وهؤالء موجودون في اليابان والصين ودول الخلـيج               
 وأوروبا والقليل في روسيا وبعض الدول اآلسيوية، فإن هذه الصناديق أو الـدول تقـوم بـشراء       العربي

األوراق المالية بفوائد مجزية ومشجعة وتصنفها ضمن أصولها االسـتثمارية اآلمنـة والمـدرة للعائـد                
لـى   وعند حلول موعد استحقاقها تقوم المصارف االسـتثمارية بـدفع قيمتهـا مـع الفوائـد ا                 .اوالربح

المستثمرين، بغض النظر عن التزام المقترضين األمريكيين بتسديد األقساط لشركات الرهن العقـاري أم              
 أن الحكومة أو الخزينة األمريكية تقترض من األسواق الدوليـة           - كما يقولون  – ومما زاد الطين بلة      .ال

، ممـا يعنـي أن أسـواق        عبر إصدار ما يسمى بالسندات السيادية المسحوبة على الخزينـة الفيدراليـة           
 وأمام محدودية أو قدرة     .مفتوحة شهيتها وبال حدود لالقتراض    ) الرسمية والخاصة (االقتراض األمريكية   

، فإن مـن شـأن      %١٠٠المصارف االستثمارية األمريكية بالمقارنة مع وزارة الخزانة المضمونة بنسبة          
سيع حجم االقتراض، ممـا يـضعها فـي         ذلك أن يحد من قدرة المصارف االستثمارية على زيادة او تو          

التـي أصـدرتها    ) السندات(مشكلة أو عجز في الحصول على أموال إضافية لتسديد قيمة األوراق المالية           
 وليمـان  – المصنف رابعا في الواليـات المتحـدة      – من هنا أعلنت مصارف ميريل النش        .للمستثمرين

توقفها عن تـسديد قيمـة الـسندات وفوائـدها          براذرز  وواشنطن ميتشويل عجزها عن الوفاء وبالتالي         
 وقد فرطت المسبحة فيما بعد، فهذه هي األسباب المباشرة ألزمة الرهن العقاري باختـصار               .للمستثمرين

  .شديد
  )االسباب غير المباشرة(

وباعتقادي فهي مصدر ومولد األسباب المباشرة، ألنها تعكس البيئة االستثمارية والتمويلية واالقراضـية             
فهي األساس بل ومصدر القـشة      . لمصرفية التي تعمل في إطارها المؤسسات والمصارف والشركات       وا

التي قصمت ظهر بعير تمويل الرهن العقاري األمريكي وهي اآلن في طريقها لقصم ظهر بطاقات سوق                
رة التـي    وقروض السيارات مستفيدة من البيئة االستثمارية السلبية والضا        –االئتمان وصناديق االستثمار    

  . أفرزتها السياسات الحكومية األمريكية المتعاقبة على امتداد العقود الماضية
 تريليـون دوالر    ٤٥ فمن أصـل     .نعلم جميعا بأن الواليات المتحدة األمريكية اكبر دولة مدينة في العالم          

ح الدول منهـا    أو وزارات المالية لصال   /قيمة وحجم السندات السيادية التي تصدر عن البنوك المركزية و         
 هذا عدا الـسندات التـي تـصدرها الـشركات           .تخص الواليات المتحدة األمريكية فقط    $  تريليون   ٢٥

-١٠والمؤسسات والمصارف األمريكية للحصول على قروض طويلة األجل تمتد لفترات تتراوح ما بين              
  .   سنة من األسواق المالية الدولية٢٠

دات من القطاع الخاص اكبر إن لم يكـن مـساويا للـسندات             وجميعا ندرك أيضا بأن سوق إصدار السن      
البنك المركـزي   ( ووفقا للمعلومات اإلحصائية التي يصدرها مجلس االحتياطي الفيدرالي                   . السيادية
ووزارة المالية فإن حجم اإلنفاق األمريكي يتجه صعودا وبشكل غير مسبوق بفعل الحـروب              ) األمريكي

  .واليات المتحدة في العالم بحجة محاربة االرهابالمتنقلة التي تقودها ال
مليار حتـى   ١٩٥ ثم الى    ٢٠٠٧عام  $ مليار١٦٦ ارتفع الى    ٢٠٠٣عام  $  تريلين ٥٤فبعد أن كانت تنفق     

 الف  ٩٣، وبحسبة بسيطة فإن الواليات المتحدة األمريكية كانت تنفق نحو           ٢٠٠٨األشهر التسعة من العام     
فـي الدقيقـة    $  ألف ٣٧١ ثم الى    ٢٠٠٧في الدقيقة عام    $  ألف ٢٤٥لى  ارتفع ا   ٢٠٠٣في الدقيقة عام    $

وكل هذا يـتم علـى      .  دقائق حاليا  ٣كل$ أي أن الواليات المتحدة تنفق نحو مليون      ). ٢٠٠٨(العام الحالي 
الحروب الخارجية في العراق وأفغانستان ومساعدات عسكرية للدول الحليفة لها، ومما يزيد مـن ثقـل                
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فكل الذي أنفق في العراق منـذ اجتياحـه وحتـى اآلن    . كي غير مسترد  في المستقبل  اإلنفاق أنه استهال  
ليس هذا فحسب، بل أن الواليات المتحدة هـي         . ألخ ذهب أدراج الرياح بدون فائدة     ..وقبلها في أفغانستان  

ـ  .الدولة الوحيدة في العالم التي تطبع النقود بدون حسيب أو رقيب سوى قـوة اقتـصادها           ه  فالـذي فعلت
 فعلى سبيل المثال لـيس مـن   .الواليات المتحدة انها نقلت عبء المحافظة على الدوالر وقيمته الى الغير      

  .مصلحة اليابان والصين الشعبية تراجع قيمة الدوالر أو النتائج الناجمة عن األزمة الحالية
 عدا تلك الـصادرة     –ة  فاليابان من اكبر الدول شراء بغرض االستثمارلسندات الخزينة السيادية األمريكي         

 ٥١٨أمـا الـصين فتملـك    $  مليار٥٩٣بمبلغ ) خزينة(  فهي تملك سندات سيادية    –عن القطاع الخاص    
 وقد اتفقت الدولتين مع وزارة الخزانة االميركية في مفاوضات عقدت على عجل علـى هـامش             .$مليار

ضفنا إلى ذلك ما تقوم به الشركات       وإذا أ . األزمة، على عدم قيامهما بطرحها للبيع في البورصات الدولية        
والمؤسسات والمصارف اليابانية والصينية مع نظرائها في الواليات المتحدة ألدركنا على الفور أنهما من              

  .اكبر الدول تضررا بعد االتحاد األوروبي من األزمة الحالية
  )األزمات القادمة أعظم(

 فالذي حصل فـي سـوق       .وث خالل العقد القادم   يواجه االقتصاد األمريكي مجموعة أزمات متوقعة الحد      
تمويل الرهن العقاري لم يكن إال البداية في سلسلة متصلة من األزمات القاسية والتي ستعصف باالقتصاد                

وألن األزمـات   . األمريكي بسبب السياسات الطائشة التي تتبع من قبل البيت األبيض في أرجاء العـالم             
وابرز األزمات المتوقعة الحدوث فـي      . عتبر مقدمة لوقوع األخرى   متصلة ومترابطة فإن وقوع واحدة ي     

  :العقد القادم هي
  .$ تريليون٤٨٠سوق المشتقات المالية بأنواعها والمقدر قيمتها بنحو  -١
أو االستثمار في كافة المجاالت ومن ضمنها سـندات         /صناديق االستثمار األمريكية المخولة بشراء و      -٢

  .$ تريليون٣,٣يره وقد قدرت قيمتها بنحو تمويل الرهن العقاري وغ
حتى تاريخـه   $  مليار ٩٠٠والمقدر عبئها بنحو    ) الفيزا والماستر كارت وغيرهما   (بطاقات االئتمان    -٣

  . في الواليات المتحدة االميركية فحسب
قروض السيارات وهي كبيرة جدا، حيث من النادر أن يقوم أمريكي بشراء سيارته نقدا ومما يعنـي                  -٤

أن األزمة سوف تصيب صناعات عديدة مرتبطة بإنتاج وتصدير السيارات في الداخل والخـارج فـور                
  .وقوعها في حال   توقف المشترين عن دفع األقساط بانتظام

 ٥٠القروض المقدمة للطلبة أثناء فترة الدراسة والتقدير األولي المتوفر والذي يحتاج الى تدقيق هـو                 -٥
  .$مليار

 بأن أزمة تمويل الرهن العقاري في الواليات المتحدة مـا هـي إال البدايـة وسـيتبعها                  وعلينا أن ندرك  
ارتدادات تماثل تلك التي تعقب الزلزال والتي في أحيان كثيرة تكون نتائجها أكثر تدميرا وضـررا مـن                  

عمليـة  الهزة األولى، ألنها تحول دون اإلنقاذ والقيام باإلسعافات أو بسبب الخشية من وقوعهـا تتـأخر                 
 من أجل هذا فإن مـا يحـصل فـي البورصـات             .اإلنقاذ وتقديم الحلول خشية  أن تذهب الجهود  هباءً         

ية ليست أكثر من ردات فعل أولية على الرغم مـن التفـاوت             سرائيلاألوروبية واآلسيوية والخليجية واإل   
سلسلة متصلة فإنه من    لكن بحكم كون األسواق المالية عبارة عن        . النسبي القائم بين كل بورصة وأخرى     

لكن أكبر تلك األضرار سوف تلحـق أوال        . المستحيل أن ال تتضرر األسواق اإلقليمية والدولية األخرى       
وأمام األزمات التي تعاني منها المصارف      . باألسواق األوروبية فاليابانية ومن ثم تنتقل الى باقي األسواق        

لقد ضـخت الواليـات     . قطاعات أخرى بالتأثر السلبي   األمريكية واألوروبية فمن غير المستبعد أن تبدأ        
 مليار دوالر فـي     ٣٣٠المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان وروسيا والصين خالل أسبوع واحد ما يفوق            

االسواق عبر المصارف والمؤسسات المتخصصة في محاولة لتهدئة النفوس وتقليص الذعر والقلق الذي             
وقد بدأت األسواق العقارية بالتأثر المباشر والـسريع باألزمـة حيـث             .بدأ ينتشر الى عموم المستثمرين    
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عن مـستواها   % ٣٥انخفضت أسعار المساكن في الواليات المتحدة وأوروبا وخاصة في بريطانيا بنسبة            
 أما فيما يتعلق بسوق المواد الغذائية وطبقا لما أعلنته أسـواق مـاركس              .لكل وحدة $  ألف   ٥٥أي بنحو   

كما لوحظ بانخفاض الطلب على السلع الغذائيـة        % ٦بيعاتها الغذائية قد انخفضت بنسبة      آندسبنسر فإن م  
 وفيمـا يتعلـق باألسـواق العامـة         .ذات الثمن المرتفع وازدياده على المواد الرخيصة بشكل ملحـوظ         

هم  من تجار التجزئة البريطانية قد تم إدراج       ٣٢٣االستهالكية فقد حذر أحد المختصين باإلفالس بأن نحو         
وسوف تنتقل األزمة   . منهم سيفشلون في أعمالهم في العام القادم      % ٧٠على الالئحة التحذيرية، حيث أن      

وحتى ندرك حجم الخـسارة المتأتيـة عـن         . إلى قطاع التصنيع مما ينذر بشيوع انتشار البطالة والكساد        
درت خـسارته بنحـو     إفالس المصارف فإنه يكفي أن نعطي مثالين األول عن بنك ليمان برذارز حيث ق             

أما حجم ديونه للغير فقد     $  مليار ٦٤٠لم تزد عن    ) أصوله(، وقد تبين بأن مجموع موجوداته       $مليار١٢٠
 أما البنك الثـاني واشـنطن       .قسم كبير منها عبارة عن سندات أصدرها للمستثمرين       $  مليار ٦١٥بلغت  

 ٣٠٧ بأن أصـوله بلغـت   علما$  مليار٣٠  فإن خسارته قدرت بـ Washington mutualميتشويل 
وكال المصرفين قد أفلسا وهذا يعنـي أن الـسلطات          $ مليار١٨٨ولديه ودائع للجمهور بمبلغ     $ مليارات

الخ هذا اذا كانت القـوانين فـي الواليـات          ...المتولية أمرهما ستتولى أمر الودائع وتسديد قيمة السندات       
  . المتحدة تسمح بذلك

 هذا ما ذكرته    .ريكية ناجمة عن أسلوب النموذج الرأسمالي األمريكي       األزمة باألساس هي أزمة مالية أم     
فقـد  .  أهي نهاية الرأسمالية األمريكية    :جريدة الواشنطن بوست األمريكية والتي عنونت صفحتها بعبارة       

كتب انتوني فاجوال مقاال تحليليا عميقا تحت عنوان النموذج الرأسمالي األمريكي يقع ضحية أسوأ أزمـة                
 حيث أشار فيه إلى أن االمتعاض واالستياء يتزايـد مـن النمـوذج الرأسـمالي          .نذ الكساد الكبير  مالية م 

األمريكي مقابل النموذج األلماني مثال، الزدراء النظام المالي األمريكي بكافة األنظمـة القائمـة وميلـه                
 فـالمطلوب وقـف     فنقل الدماء الى مريض ينزف بشدة، لن يفيده بشيء،        . لتمجيد المخاطر بعكس الثاني   

النزيف الداخلي عبر عمليات جراحية قاسية ومؤلمة وبعد ذلك يمكن للدم المنقول إليه أن يكفي ويحقـق                  
 اإلنفاق األمريكي غير العادي على الحروب لم يعد ممكنا االستمرار بـه علـى نفـس معدالتـه       .أهدافه

هن العقاري وهو بسيط أمام بطاقـات        البداية كانت في سوق تمويل الر      .الحالية، فقد حانت ساعة الحقيقة    
من اجل ذلك نقول أنه قد      ! سوق االئتمان وصناديق االستثمار والمشتقات المالية ؟ فكيف ستتم المعالجة ؟          

حان وقت وزمن طرح مفهوم جديد للنظام المالي الدولي يخلف النظام الحالي الذي تم االتفلق عليه فـي                  
 وعلى جميع األحوال فقد خرقت الواليات المتحدة أسس هـذا           .يةيريتون وودز عقب الحرب العالمية الثان     

تحويل الدوالر الـى    ( الذهب،  / حينما أقدم الرئيس نيكسون على إلغاء قاعدة الدوالر          ١٩٧٢النظام عام   
  ).اونصة/ $٣٥,٢٥ذهب بسعر 

ثار دولـة مـا      لقد كشفت األزمة المالية األمريكية والتداعيات الدولية التي نجمت عنها، بأن عصر استئ            
باالقتصاد العالمي قد ولى بال رجعة، وأن إمكانية التنصل من المسؤولية ونقل عبئها على الغير، لم يعـد                  

  .وسيلة ناجعة لمواجهة الموقف وطرح الحلول الحالية والمستقبلية
لـق  العالم بحاجة إلى نظام مالي جديد ال يستأثر أو يحتكر فيه طرف ما مهما كان، مفاتيح وتواقيـت خ                  

ذلك هو ما يجب التفكير به جديا في المرحلـة القادمـة   . األزمات بناء على مصالحه هو أو سلوكه وحده      
  . فان العواقب ستكون مدمرة على االقتصاد العالميوإال

١٤/١٠/٢٠٠٨  
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  :كاريكاتير .٥٨
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