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  34  :كاريكاتير
***  

  
   استراتيجي يطالب بوقف المفاوضات وإنهاء خيار الدولتين وإعادة تشكيل السلطةفريق فلسطيني .1

 مطالبة القيـادة الـسياسية      إلى" الفريق الفلسطيني للدراسة االستراتيجية   " خلص   : محمد يونس  -رام اهللا   
لفريـق  وطالـب ا  ". دولة واحدة للشعبين  "بتبني بدائل جديدة للمفاوضات ولخيار الدولتين واستبداله بخيار         

 الطيف السياسي، بعد سلسلة اجتماعات عقدها على مـدى          ألوان شخصية من مختلف     30الذي ضم نحو    
  ". تشكيل السلطة الفلسطينية بحيث ال تخدم المصالح اإلسرائيليةةعادإ" في الوطن والخارج بـ أشهر

" بكـدار "عمـار   وشمل الفريق شخصيات بارزة في حركة فتح مثل رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية واال            
 شخصيات من   إلى إضافةرجوب وغيرهما،   المحمد اشتية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جبريل         .د

علي السرطاوي وزير   . عيشة وزير التخطيط السابق في حكومة هنية، ود        أبوسمير  .حركة حماس مثل د   
 العلوم الـسياسية    أستاذ بارزة مثل    أكاديميةكما شاركت شخصيات    . العدل السابق في حكومة هنية الثانية     

ياد البرغوثي، والكاتب هـاني المـصري       إ. علم االجتماع د   وأستاذعلي الجرباوي،   .في جامعة بيرزيت د   
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لى شخصيات فلـسطينية مـن      إ إضافة بينهم مازن سنقرط وسام بحور،       أعمالليلي فيضي، ورجال    .ود
 في لندن على تنظيم لقاءات      اثلألبح" وكسفوردأ" مجموعة   وأشرفت. الشتات مثل عريب الرنتاوي وغيره    

  .الفريق في الوطن والخارج
ستخسر وبشكل نهائي خيار الـدولتين فـي حـال           "أنها من   "إسرائيل"ـ   ل  تاريخياً وحمل التقرير تهديداً  

 األراضـي  السيطرة على    وإبقاء تقدم،   أيواصلت سياستها الحالية القائمة على التفاوض من دون تحقيق          
 وبشكل نهائي، وستخـسر إسـرائيل فرصـة         عندها سيكون حل الدولتين ملغياً    : "وجاء فيه ". الفلسطينية

  ". الصراع وتأمين بقائها المستقبلي بأفضل الشروط المتاحةإلنهاءتاريخية ال تتكرر 
وصلت المفاوضات الحالية ضمن مبادرة     : " فلسطينية عديدة  أوساطوجاء في التقرير الذي تتم مناقشته في        

 من المفاوضات غيـر المثمـرة إلقامـة دولـة           وبعد عشرين عاماً  .  مرحلة حرجة  ىإل للسالم   أنابوليس
 االعتراف التاريخي لمنظمة التحرير بوجود دولة إسرائيل، حـان الوقـت ليقـوم              أساسفلسطينية على   

ن إسرائيل التي تجاوزت نسبة     إ: "وأضاف". الفلسطينيون بإعادة النظر في هذا المسار االستراتيجي برمته       
، ) مـن ارض فلـسطيني التاريخيـة       %57( المتحدة في قرار التقسيم      األمم إياها التي منحتها    ياألراض

، استمرت في تجاوز هذه النسبة، وفي خلـق حقـائق جديـدة علـى       األرض من   [%]78واستولت على   
مـن   دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على ما تبقى          إقامة يمنع   أن الذي من شأنه     األمر،   تدريجاً األرض

  ".%22 ومساحتها األرضهذه 
حكومـة  "، وان   "ي حلـول  أ إلـى منقسمة وغير جاهزة للمخاطرة بالوصول      " "إسرائيل"ن  إوقال التقرير   

 حلول تسوية مهما كانت، كما ترفض بشكل مستمر         أيإسرائيل الضعيفة تواجه مقاومة داخلية قوية ضد        
وحمل التقريـر   ".  القانون الدولي  ه كما يملي   قوة محتلة مع ما يصاحب ذلك من واجبات ملزمة         أنهاحقيقة  
، معتبرا  " حل الدولتين هو عرض متاح لألبد      أساسالتفاوض على    "أن التي تفترض    "إسرائيل"ـ   ل تحذيراً
  ". جادا تفاوضياًليست طرفاً "أنها

  : بدائل هي على النحو التاليأربعةتعمل ضمن " إسرائيل "إنووجد الفريق 
 اجل غير مسمى مع مواصلة االعتداءات واحتفاظها بمنـافع ماليـة عاليـة           لىإمد المفاوضات   أ إطالة -

  .نتيجة استمرار االحتالل
بتأجيل وتشتيت وتغييب القضايا التاريخية     " إسرائيل"قتة، فيما تقوم    ؤ منح الفلسطينيين دولة ذات حدود م      -

  .واالحتفاظ بالسيطرة الدائمة
  . الجانبأحادي فصل -
  .ي الضفة الغربية، والمصري في قطاع غزة فاألردني الخياران -

 تقـويض الهويـة والحقـوق المـشروعة         إلى غير مقبولة وتسعى     األربعة البدائل   أن المشاركون   وأكد
مس في رام اهللا شارك     أ من   أولوقال اشتية الذي عرض خالصة التقرير في اجتماع موسع          . للفلسطينيين

 البـدائل   أمـام يستطيع الفلسطينيون سد الطريق     : "ميةواألكادي من الشخصيات السياسية     إضافيفيه عدد   
 توجهات مترابطة والشروع بها واحـدا       أربعة بديلة من    إستراتيجية إلى عبر التحول    األربعةاإلسرائيلية  
  : جميعها معا، وهي على النحو التاليأوبعد اآلخر 

  . الخيار التفاوضي بشكل قاطعوإنهاء وقف -
 إضـفاء ينية بحيث ال تخدم المصالح اإلسرائيلية المستقبلية المتمثلـة فـي             تشكيل السلطة الفلسط   إعادة -

من تحمل مسؤولياتها الكاملة عن كلفة االحـتالل،        " إسرائيل"الشرعية على االحتالل واستمراره وتنصل      
  ".السلطة الفلسطينية قد تصبح سلطة مقاومة "أن معتبراً

 تأكيد الوحـدة    إعادة للفلسطينيين مع    أساسيةات كوسيلة    اعتماد المقاومة الذكية وتقديمها على المفاوض      -
 والدولية بشكل   اإلقليمية األطراف دعم   وانتزاعالوطنية من خالل منظمة التحرير، وتمكين الفلسطينيين،        
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 الهدف من هذا الخيار هو مضاعفة كلفة استمرار االحتالل وجعل احتمالية االنفصال من              إنوقال  . خالق
  .الءات اإلسرائيلية غير قابلة للتطبيقمجانب واحد حسب اإل

 ديموقراطيـة   أو حل الدولة الواحدة، سواء كانت ثنائيـة القوميـة           إلى التحول عن مسألة حل الدولتين       -
  .بشكلها الحالي" إسرائيل"موحدة، كخيار استراتيجي مفضل للفلسطينيين، ما سيشكل تحديا لوجود دولة 

 رسم التوجه االستراتيجي وفقـا لهـذه        إعادة منع الفلسطينيين من     ال تستطيع " إسرائيل "إنوقال التقرير   
 مـن   "إسرائيل"ـ   ستكون أسوأ بكثير ل    فلسطينية إستراتيجية تشكيل التوجه نحو     إعادة أنورأى  . الخطوط

 العديد من الفلسطينيين مـا زال يفـضل         أنبالرغم من   : "وأضاف.  حل الدولتين  إلىالمفاوضات الرامية   
 الحالية سيعزز بقوة مـن  أنابوليس فشل مبادرة أن إال حل الدولتين بشكل حقيقي،    ساسأالمفاوضات على   

 إمكـان  يقتنع معظم الفلسطينيين بعدم      أن الذين يعارضون هذا الحل، وبالتالي فمن المرجح         أولئكموقف  
  . حل تفاوضيأي إلىالوصول 

هو الوضع المفضل للفلسطينيين،     بديلة   إستراتيجية التراجع عن عرض حل الدولتين مع اعتماد         أنورأى  
 جديدة،  بإستراتجية 1988 استبدال عرض عام     إلى فشلت المفاوضات الحالية سيضطر الفلسطينيون       فإذا"

فرصة " إسرائيل" واقعيا، وعندها سيكون حل الدولتين ملغيا وبشكل نهائي، وستخسر           وإنماليس فقط لفظيا    
  .ا المستقبلي بأفضل الشروط المتاحةتاريخية ال تتكرر إلنهاء الصراع وتأمين بقائه

 حل تفاوضي حقيقي فسيقومون بال      إلىعندما يدرك الفلسطينيون انه لم يعد ممكننا الوصول         : "وقال اشتية 
  . عرضهم الذي استمر عشرين عاماًإنهاء إلى أخيراًشك بإعادة توجهاتهم االستراتيجية، وسيعمدون 

  :فلسطينيين على ضوء ذلك هي على النحو التالي للإستراتيجيةوحددت الوثيقة ثالثة مهمات 
 فلسطينية تضمن االتفاق وبشكل مفـصل       إلستراتيجية أساسي العمل وبشكل مفصل على صوغ توجه        -

  .على بديل للمفاوضات
 من الشروط المقبولة للتفاوض على دولة فلسطينية مستقلة تماما على حـدود عـام               األدنى تحديد الحد    -

  . كان قابال للتحقيقإذا أو تحقيقه واضح للحكم على ما تم  ووضع جدول زمني1967
 النقاشات الدوليـة فـي مـا يتعلـق بالقـضية            وإطار يكون الخطاب الفلسطيني هو قاعدة       أن ضمان   -

  .الفلسطينية
 إلسرائيل بمواصلة انتهاكاتها وسيطرتها تحـت       أبداً يسمحوا   أالعلى الفلسطينيين    "أن إلىوخلص التقرير   

مر متروك اآلن للفلسطينيين الستعادة زمام المبـادرة        األ "إنوقال  ". هر بمفاوضات غير جادة   غطاء التظا 
 أنطراف الدوليـة    االستراتيجية والسيطرة على مصيرهم ومصلحتهم الوطنية، ويجب على إسرائيل واأل         

  ". االستراتيجيةأهدافهم الفلسطينيين موحدون في أنتفهم 
  30/8/2008الحياة 

  
  يعيدان صياغة السلطة وفياض عباس": وكالة رويترز" .2

كشفت أمس أن الـرئيس الفلـسطيني    " رويترز"وكالة  نقالً عن الوكاالت أن      30/8/2008السفير  ذكرت  
محمود عباس وحكومة سالم فياض في الضفة الغربية، يعيدان صياغة القوانين االقتصادية واالجتماعيـة              

وتوضـح وثـائق     ة تشريعية ووسط المباالة شـعبية،     واألمنية لألراضي الفلسطينية، في غياب أي رقاب      
 قوانين جديدة شاملة تغطي ستة مجـاالت        إلى، أن فياض أعد خطة خمسية تدعو        "رويترز"حصلت عليها   
.  والقضاء والقطـاع االجتمـاعي     اإلعالم المدنية والبنية التحتية والثقافة ووسائل       واإلدارةهي االقتصاد   

 ٢٠٠٧ يونيـو /  خالل الفترة بين حزيران    ،٤٠٦س وحكومته وعددها    وتبين المراسيم التي أصدرها عبا    
 قـانون   إلـى  أن هناك تعديالت صغيرة وكبيرة تغطي كل شيء، من الميزانية            ،٢٠٠٨ يونيو/ وحزيران

عن مسؤولين فلسطينيين وغـربيين أن تلـك        " رويترز"ونقلت   . تشكيل المحاكم العسكرية   إلىالضرائب  
 النظامين السياسي واالقتصادي للسلطة، لكنهـا       لخمسية، يمكن أن تغير تماماً    المراسيم الرئاسية والخطة ا   



  

  

 
 

  

            6 ص                                    1185:         العدد                  30/8/2008السبت :التاريخ

 منها شـلل المجلـس      الديمقراطية، وخصوصاً  تفتقر إلى الشفافية وتأتي في إطار تراجع دور المؤسسات        
  .التشريعي جراء االنقسام الداخلي الفلسطيني

عندما يأخذ المجلـس    ... مؤقتة"نها   في حكومة فياض، رياض المالكي، الخطة بأ       اإلعالمووصف وزير   
 قانونيا بسبب   ال يمكننا أن نترك فراغاً    "، مضيفا   "التشريعي دوره يستطيع أن يقر أو يلغي أو يعدل الخطة         

  ".غياب المجلس التشريعي
هذا المستوى مـن    " الوزير السابق في حكومة الوحدة الوطنية مصطفى البرغوثي قال من جهته             أنغير  

كيف يمكن  ...  قط في تاريخ السلطة الفلسطينية وال حتى في عهد عرفات           يكن موجوداً  تركيز السلطات لم  
فيما شددت النائبة عـن     " ، مثل هذا األسلوب السلطوي    ديمقراطيونأن يمارس أشخاص قُدموا على أنهم       

اآلن المجلـس غيـر     . في عهد عرفات كان لدينا مجلس عامل      "حزب فياض، حنان عشراوي، على أنه       
  ".نحن نفقد اإلشراف. التنفيذية أكثر قوة) السلطة(اإلطالق وعامل على 
 "رويتـرز "  أن  آدم انتوس ومحمد السعدي    ،رام اهللا  نقالً عن مراسليها في    29/8/2008رويترز  وجاء في   

حصلت على مئات من المراسيم التي أصدرها عباس وخُطة تشريعية مدتها خمسة أعوام يمكن أن تغيـر            
وقال عزمي الشعيبي من ائتالف أمان وهو جهة رقابية فلـسطينية            .قتصادي تماماً النظامين السياسي واال  

غياب المعارضة في داخل النظام والعمليـة  " عباس وفياض طلبا النصح من الخبراء لكنه حذر من أن  إن
  ".شيء خطير

ن  تتضمن تصورات بشأن قـواني     2012 إلى 2008وتظهر الوثائق أن خطة فياض التشريعية للفترة من         
بالمتطلبات الالزمة  "مالية تحكم أسواق رأس المال وحقوق الملكية الفكرية والسياسة النقدية بهدف الوفاء             

  ". منظمة التجارة العالميةإلىلالنضمام 
 الخطة التشريعية تتضمن إجراءات كثيرة بما       إنوقال عاصم خليل وهو أستاذ للقانون في جامعة بيرزيت          

 لسنوات ولكن ال يـزال مـن        إليهاية وقوانين المنافسة سعى االصالحيون      في ذلك مسودات لقوانين جنائ    
 اتخذت متـأخرة    لألمامخطوة  "وأضاف أن الكثير من هذه التعديالت ستكون         . يقرها البرلمان  أنالمتعين  

تطرح اآلن بأسـرع مـا يمكـن        "لكنه أعرب عن مشاعر قلق من أن بعض هذه القوانين           " بعض الشيء 
  ". المتبقي قبل أي تغيير في هذه الحكومةلالستفادة من الوقت

وقال ناتان براون وهو أستاذ في جامعة جورج واشنطن كان قد قدم مشورات للفلسطينيين بشأن صياغة                
الن يحكما ويحققا الشرعية والتفوق على اآلخر لـدى         .. لديهما دوافع متناقضة  " فتح وحماس    إنالدستور  

ألن تعمـل   " الخطة التشريعية محاولة من جانب حكومة فيـاض          نإوقال براون    ."الرأي العام الفلسطيني  
  ".بشكل طبيعي في ظروف غير طبيعية

  
  !ال أستطيع أن أطلب عودة كل الالجئين :عباس .3

 الدولـة    أن اعتبـر  الرئيس الفلسطيني محمود عباس   نقالً عن الوكاالت أن      30/8/2008السفير  ذكرت  
قوة أميركية أو أوروبية أو روسية      " توفرها   أندة أمنية يمكن    الفلسطينية ستحتاج لسنوات بعد قيامها مساع     

 حركة حماس ترى في الجندي اإلسرائيلي األسـير جلعـاد شـاليت             أن إلى   ، الفتاً "أو عربية أو إسالمية   
 تنتهي قضية األمن في     أننريد  "،  "العربية"الذي تبثه قناة    " بالعربي"قال لبرنامج    و "دجاجة تبيض لها ذهبا   "

 عربي أو مصري، حتى نعيد بناء األجهزة األمنية على أسس جديـدة مقبولـة، وأن نـشكل                  غزة بتدخل 
حكومة وفاق وطني، وليست حكومة وحدة وطنية، ال تعيد علينا الحصار مرة أخرى، وهـذه الحكومـة                 

نقبل بقـوات عربيـة ونقبـل       "مضيفا  " ترعى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، في أي وقت نتفق عليه         
صرية، فمصر أقرب الناس للمنطقة وأكثر الدول العربية مقحمة فـي المـشكلة الفلـسطينية وال         بقوات م 

  ".طرف يرفضها



  

  

 
 

  

            7 ص                                    1185:         العدد                  30/8/2008السبت :التاريخ

 شهيد، بسبب البحث عنه، وحمـاس تخبئـه         ١٢٠٠مع األسف الشديد دفعنا ثمن شاليت أكثر من         "وتابع  
 ٢٠٠راجات عـن    حسنا سلموا شاليت واحصلوا على إف     . ومحتفظة به، وتظن انه دجاجة تبيض لها ذهباً       

  ". شاليت يستحق كل هذه التضحيات التي دفعت بسببهأنال أعتقد ...  أسير٣٠٠أو 
 األميركيـة  وزيـرة الخارجيـة      أن إلى عباس   أشاروفي ما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية،       

دس واألغـوار    تشمل الق  ١٩٦٧ الضفة الغربية التي احتلت في العام        أنرايس أبلغت الطرفين     "اكونداليز
وكما قالت هي، القـدس     "مضيفا  " ولم يعترض اإلسرائيليون على ذلك، وهذا شيء مهم       ... والبحر الميت 

  ".كلها عاصمة إلسرائيل ولفلسطين، فالقدس الشرقية لفلسطين والقدس الغربية إلسرائيل
 نا أننا لن نقبل إسـرائيلياً     هناك قضية تتعلق باألمن في اليوم التالي إلنشاء الدولة الفلسطينية، وحدد          "وتابع  
 يكون هناك طرف ثالث يساعدنا على اإلقـالع         أن يذهب االحتالل، ويمكن     أن على األرض، بعد     واحداً

لمدة سنة أو سنتين أو ثالث، ونقبل أي قوة دولية غير إسرائيلية، أميركيـة أو أوروبيـة أو روسـية أو                     
 يعود إلى الـضفة،     أناألردن ال يريد     "إن، قال    تكون قوات أردنية   أنوحول إمكان   ". عربية أو إسالمية  

  ".وال يفكر بذلك
 هناك أكثـر    أنالنظرية الفلسطينية التي نطرحها تقول       "أنوفي ما يتعلق بقضية الالجئين، أوضح عباس        

 يعودوا كلهـم إلـى   أن اطلب أنمن خمسة ماليين فلسطيني الجئ خرجوا من دولة إسرائيل، ال استطيع          
 اتفق معهم لعودته إلى     أنتفق على عدد، وهنا ادخل في حوار، كم هو العدد الذي يمكن             دولة إسرائيل، سأ  

إسرائيل؟ ثم الدولة الفلسطينية المستقلة، أي فلسطيني ينتمي إليها سواء كان فيها أو في الخـارج، وهـو                  
  ".فةمواطن، باإلضافة إلى ذلك هناك تعويضات لنا، لمن يعود أو ال يعود، وتعويضات للدول المضي

 نفـى ربـط موضـوع        عبـاس   الـرئيس   أن وفانقالً عن وكالة     30/8/2008الحياة الجديدة   وأوردت  
نحن نتمنـى علـى الحكومـة        : بالحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وقال       ]الفلسطيني[السالح

اللبنانية هذا البـاب،   تستكمل الحكومة أن تقدم هذه الحقوق وان تفتح لهم أبواب الرزق، ونريد أناللبنانية  
 سليمان  ]اللبناني[ الرئيس أنحتى ال يذهب إلى التطرف هنا أو هناك، ونحن ال نربط هذا بذاك، الفتا إلى                

 .تجاوب مع ذلك
هذه المسألة ال تقوي حماس، فحماس هي تفـاوض بطريقـة           عباس  وحول نجاح وفشل المفاوضات، قال      

فهم يفاوضون ولم ينجحوا حتى اآلن، وتفاوضوا وما        أخرى وعلى مواضيع أخرى، ونحن لسنا مختلفين،        
، فهـم    في مواضيع التهدئة أو شاليط أو المعابر أو غيرها، وهذا ال يعطي قوة أو ضعفاً               اآلننجحوا لحد   

كانوا يتفاوضون، وقدموا اقتراحاً الدولة ذات الحدود المؤقتة كمشروع مع السويـسريين والنـرويجيين،              
 سنة وتأجيل القـدس والالجئـين       15 إلى   10ة ذات حدود مؤقتة لهدنة مدة       وتفاوضوا فيه، فمشروع دول   

مشروعهم، ولو جاء كارتر، يريد التفاوض سيفاوضون، منوها إلى انه ليس العيب في التفـاوض، إنمـا                 
 . تحصل عليه أو ال تحصل عليه في التفاوضأنالعيب في نتيجة ما يمكن 

، "إسـرائيل " يعودوا كلهم إلـى دولـة        أن اطلب   أن استطيع    ال :عباسوفيما يتعلق بقضية الالجئين، قال      
 اتفق معهم لعودته إلى إسرائيل؟، ثم       أنسأتفق على عدد، وهنا ادخل في حوار، كم هو العدد الذي يمكن             

الدولة الفلسطينية المستقلة، أي فلسطيني ينتمي لها سواء كان فيها أو الخارج، وهو مواطن، باإلضافة إلى                
 .ات لنا، لمن يعود أو ال يعود، وتعويضات للدول المضيفةذلك هناك تعويض

وعدد سـيرجع إلـى فلـسطين،    " إسرائيل"بالنسبة للبنان، هناك فلسطينيون في لبنان يفضلون العودة إلى         
نحن نبحث عدداً من سـيعود      : نا أعطيه جواز سفر دولة فلسطينية، مضيفاً      أ يسافر، ف  أنوهناك من يريد    

قي األمور كلها ال مشاكل بها، بمعنى تعويضات لكـل الجـئ ولكـل الـدول، أي                 ، أما با  "إسرائيل"إلى  
 بل مواطن دولة أجنبية سواء في لبنـان أو          فلسطيني ينتمي لدولة فلسطين وعندما ينتمي ال يصبح الجئاً        

 .مكان آخر، وهنا هاجس التوطين انتهى
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  ة لمواصلة المباحثات حول القضايا الجوهريعباس يلتقي أولمرت غداً .4
 رئـيس الـوزراء     إن قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون      :وكاالتال جمال جمال، و   -القدس المحتلة   

 في القـدس المحتلـة لمواصـلة         سيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غداً        أولمرتايهود  
 أن  أمـس يلية  وذكـرت اإلذاعـة اإلسـرائ     . المباحثات حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالتسوية الدائمة      

وقـال  . المباحثات ستجرى بحضور رئيسي فريقي التفاوض حول الوضع الدائم تسيبي ليفني وأحمد قريع         
 سيجتمعان لمراجعة المفاوضات وقضايا الوضع      وأولمرت عباس   إنالمفاوض الفلسطيني صائب عريقات     

 الثاني هـذا الـشهر     اللقاء   أعمالانه سيتصدر جدول    " الدستور"وأضاف في تصريح خاص لـ       .النهائي
 مراجعة  إلى إضافةلضفة الغربية،   ا إلىعودة جميع المبعدين بما فيهم مبعدو كنيسة المهد من قطاع غزة            

المفاوضات على كل المستويات، وكذلك مراجعة اللقاءات الثالثية مع الجانب األميركي وبحث القـضايا              
 واإلغـالق لحواجز والعقبـات والحـصار      المتعلقة بالمرحلة األولى من خريطة الطريق وخاصة إزالة ا        

 االجتماع سيتناول الوضـع فـي قطـاع غـزة           إنوأضاف   . عن المعتقلين ووقف االستيطان    واإلفراج
  .وضرورة رفع الحصار عن القطاع وتوفير االحتياجات األساسية وعدم المس بحياة المواطنين
  30/8/2008الدستور األردنية 

  
 الهوة ما زالت قائمة حول جميع قضايا التفاوض :يستبعد التوصل إلى اتفاقعريقات  .5

استبعد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية :  عبد الرؤوف أرناؤوط-رام اهللا 
سبتمبر / أيلول إسرائيلي في -التوصل إلى اتفاق فلسطيني " الوطن"صائب عريقات، في تصريح لـ 

فين الفلسطيني واإلسرائيلي قائمة بشأن جميع قضايا الحل النهائي الهوة ما بين الموق"المقبل وقال إن 
سبتمبر المقبل فالمسألة ليست بازاراً وال سوقاً وإنما مسألة / أيلولولذلك أستبعد أن يكون هناك اتفاق في 

 ".حقوق وعلينا أن نضمن حقوقنا في أي اتفاق قبل التوصل إليه
 30/8/2008الوطن السعودية 

  
  في ما تقرره في الشأنين اللبناني والفلسطينياللبنانية  جانب الدولة ىإلنقف : عباس .6

 اختتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، زيارته لبنان التي استمرت يومين، بتأكيد وقوفـه               :بيروت
عبـاس   وكـان  ".بوضوح إلى جانب الدولة اللبنانية ومع كل ما تقرره في الشأنين اللبناني والفلـسطيني           "

 الديمقراطيـة برئاسة عضو المكتب الـسياسي للجبهـة        " منظمة التحرير الفلسطينية  " قيادة فصائل    استقبل
أعدنا تأكيد ضرورة أن تولي القيادة الفلسطينية االهتمـام البـالغ           : "لتحرير فلسطين علي فيصل الذي قال     

وقبل  ".194رار  لوضع الفلسطينيين في لبنان، وللتمسك بنضالهم المتواصل من أجل حق العودة وفق الق            
 مائدة الغداء بدعوة من مكتب منظمة التحرير في لبنان، عدداً كبيراً من ممثلـي      إلىمغادرته التقى عباس    

الفصائل والتنظيمات والشخصيات اللبنانية والفلسطينية السياسية والروحية الصديقة وإعالميين فـي مـا             
  ".أحلى مما سبق" بأن تكون األيام المقبلة وأمل عباس. مع األشقاء واألحباء" الكلمة الحميمة"سماه 

المأساة التي يعيشها الفلسطينيون ومأساة ما بعد       " أن محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين شملت        إلىوإذ أشار   
وشـكر  ". االنقالب والجهود التي نبذلها إلنهاء هذا الوضع إذ ليس لدينا بديل من أن نستعيد وحدة شـعبنا        

لى مبادرتهم التي قبلناها فوراً وزرنا دمشق لنشكرهم أيضاً على تبنيهم المبادرة فـي              أشقاءنا في اليمن ع   "
 يكلل بالنجاح لنـستعيد الوحـدة       أنالقمة العربية واآلن يجرى حوار فلسطيني حثيث في القاهرة ونرجو           

  ".الوطنية
ان وسـيادته وأمنـه     منطلقنا هو الحرص على وحدة لبن     : " الفلسطينية قال عباس   –وعن العالقات اللبنانية    

". فنحن ضيوف وتحت القانون وقلنا إن ما ترونه نحن ننفذه سواء في القـضايا األمنيـة أو أي قـضية                   
فهذا من شأن اللبنانيين يقررون ما يرونـه        "وأوضح أنه لن يدخل في التفاصيل حول السالح والمخيمات          
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يسمى بالتوطين إذ لن نكون معه ونحن        مع ما    أنناونحن علينا الطاعة، وال نريد ألحد أن يخطر في باله           
 أنه سمع مـن المـسؤولين اللبنـانيين عـن أوضـاع             إلىوأشار عباس    ".متوافقون على ذلك مع لبنان    

 مع أن يتمتع هؤالء بما يتمتع بـه المقيمـون         وإنهمالفلسطينيين المقيمين في لبنان، المعيشية واالجتماعية       
 سنوات بتمكين الفلسطينيين من     3راد حمادة لقراره قبل     ونوه عباس بوزير العمل السابق ط     . على أرضه 

هنـاك تطبيقـات    " أن   إلـى وأشار   .العمل على األرض اللبنانية وهذا اآلن بات سياسة الحكومة اللبنانية         
  ...".ستتناول الوضع الفلسطيني نريدها أن تكون مقننة

  30/8/2008الحياة 
  

  "مناكفة عباس"لعامة والقدومي في دمشق بهدف العالقات ا: مصدر فلسطيني .7
 قللت مصادر سياسية فلسطينية مطلعة من الرهان على أي دور سياسي فعال في الوقت الـراهن                 :دمشق

يمكن أن يلعبه رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي، واعتبرت أن زيارته الحاليـة                
 من قبيل المناكفة السياسية التـي يمارسـها         إلى دمشق أو تلك التي كانت قبل أيام إلى طهران، ليست إال           
وأشارت هذه لمصادر السياسية الفلسطينية      .القدومي وطهران ودمشق ضد الرئيس محمود عباس وفريقه       

وطلبت االحتفاظ باسمها أن القيادة السورية تعرف جيدا أن القدومي لم يعـد         " قدس برس "التي تحدثت لـ    
 من األوراق، وعلى رأسها الورقـة       اخل حركة فتح لفقدانه كثيراً     من أوراق الضغط والفعل د     يملك كثيراً 

المالية التي يتحكم فيها الرئيس عباس، وأنها تستقبله من باب الرغبة في السماع والعالقات العامة ال أكثر                 
وال أقل، وفي هذا اإلطار نزلت هذه المصادر لقاء نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مع القدومي يوم                 

ذي تركز الحديث فيه حسب وسائل اإلعالم السورية الرسمية حول مـستجدات األوضـاع علـى            أمس ال 
الساحة الفلسطينية، والمساعي المبذولة من أجل توحيد الصف الفلسطيني بما يضمن الحقـوق الوطنيـة               

  .الثابتة للشعب الفلسطيني
 بمختلـف الفـصائل هـي       وأوضحت المصادر أن زيارات القدومي إلى دمشق لم تنقطع كما أن عالقاته           

األخرى لم تنقطع باستثناء حماس التي تمثل خطا أحمر يمكنه أن يقطع شعرة معاوية نهائيا بين القدومي                 
وعباس، لكنها أكدت أن األمر ال يتجاوز في المرحلة الراهنة مغزى المناكفات السياسية بين جناحي فتح                

 ليس فقط فلسطينيا وإنما حتـى        فال يزال مؤجالً   بقيادة كل من القدومي وعباس، أما هدف الحوار الوطني        
على المستوى العربي، حيث تنازل العرب طواعية عن المبادرة اليمنية التي تحولت إلى مبادرة عربيـة                
لصالح الجهود المصرية التي لم تتجاوز سقف المخابرات العام وحوارات عمر سليمان، ولم تتعد قـضايا                

    .، على حد تعبيرهامعبر رفح والتهدئة وجلعاد شاليط
  29/8/2008 قدس برس

  
   وزارة الصحة تدعو موظفيها عدم االلتزام باإلضراب الذي دعت له حركة فتح:غزة .8

جميع موظفيها بالبقـاء علـى رأس عملهـم دون االلتفـات            هنية   دعت وزارة الصحة في حكومة       :غزة
ن أن ذلك سيؤثر على المئات      لدعوات اإلضراب التي دعت إليه حركة فتح في القطاع الصحي محذرة م           

وقالت الـوزارة فـي بيـان لهـا أن هـذا             .من المرضى الذين يموتون يوميا بفعل الحصار اإلسرائيلي       
اإلضراب ال يخدم مصلحة الوطن، بل ويعزز االنقسام في الساحة الداخلية، ألن أي تغيب عـن العمـل                  

يه ولن نسمح بحدوثه، ألن أبناء شـعبنا        يعني إحداث إرباك في سير العملية الطبية، وهو ماال نرضى عل          
 .الصامد يحتاجون كافة أشكال الرعاية والدعم لتعزيز صمودهم أمام آلة العدوان والحصار اإلسـرائيلي             

واستنكرت الوزارة الدعوات المفاجأة التي أطلقها اتحاد نقابات المهن الصحية برام اهللا للعـاملين بقطـاع        
 الدعوة لإلضراب وبدون مبررات ليست هي األولى من نوعهـا،           الصحة إلى اإلضراب، مشيرة إلى أن     

ولكنها األبشع على اإلطالق كونها تتزامن مع حصار االحتالل اإلسرائيلي لشعبنا في قطاع غـزة منـذ                 
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 مـريض   1600وأوضح البيان أن هذه الدعوات لإلضراب تأتي في ظل وجود أكثر من              .أكثر من عام  
  . أقسام المبيت على مدار الساعة في شتى أقسام المستشفياتبحاجة ماسة للعالج والرعاية في

وقالت الوزارة انه تم القبض على مجموعات منظمة من األطباء والممرضين كانت تعمل على تخريـب                
أجهزة األشعة والعمليات الطبية وهي أجهزة ثمينة وغير متوفرة، باإلضافة إلى إهدار مقدرات الـوزارة               

بـي والـذي    و من محلول غسيل الكلى من مستشفيات الشفاء وناصر واألور          لتر 500وإتالف أكثر من    
يصعب الحصول عليه في ظل الحصار وإغالق المعابر، وتعطيل مولدات الكهربـاء وسـرقة األدويـة                
والعالجات وبيعها في السوق السوداء أو الصيدليات الخاصة، فضال عن العديد من األعمـال التخريبيـة                

  .لألخالق والدين، كما قالتوالتدميرية المنافية 
  29/8/2008 قدس برس

  
   تدخل مواد غذائية فاسدة للضفة"إسرائيل" :وزير االقتصاد واألشغال الفلسطيني .9

تـم اكتـشاف مـواد      "كشف وزير االقتصاد واألشغال الفلسطيني كمال حسونة في تصريح أنه           : )البيان(
وأوضح الناطق باسم الشرطة العميد      ".لمحتلةغذائية فاسدة غير صالحة لالستخدام في محافظات الضفة ا        

هذه البضائع كانت تدخل منذ فترة طويلة إلى األراضي الفلسطينية من قبل تجـار              "عدنان الضميري أن    
حيـث   .من المستوطنين والتجار اإلسرائيليين، بهدف الربح على حساب صحة وحياة الشعب الفلسطيني           

مرات اآلمنة التي توفرها القوات اإلسرائيلية التي تسيطر على         يدخلون هذه البضائع الفاسدة عن طريق الم      
  ".النقاط التي تمر عبرها البضائع، األمر الذي يمنع السلطة الفلسطينية من ممارسة دورها الرقابي عليها

  30/8/2008البيان اإلماراتية 
  

 ليطأن تتعامل مع قوائم حماس إن كانت تريد حل قضية شا" إسرائيل"على : أحمد يوسف .10
اعتبر أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا، القدس المحتلة

النية لتعديل المعايير بأنها خطوة إيجابية " الوطن"الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية، في تصريح لـ 
 مع القوائم التي قدمتها لهم إذا كان اإلسرائيليون يطمحون لحل قضية شاليت فإن عليهم أن يتعاطوا"وقال 

حركة حماس وال يمكن التعاطي مع هذه القوائم إال من خالل تغيير المعايير التي وضعها اإلسرائيليون 
سيما ما يرتبط بعدم اإلفراج على من يسمونه بأنه على أياديه دماء وبالتالي فتغيير المعايير ربما يساعد 

 عن أعداد كبيرة من المعتقلين داخل السجون اإلسرائيلية كثيرا في تليين المواقف وتسهيل اإلفراج
 ".وخاصة ذوي األحكام العالية والذين قضوا سنوات تجاوزت ربع قرن داخل السجون اإلسرائيلية

وأكد يوسف على أن حماس لم تتلق حتى اآلن الدعوة من مصر للتباحث ثنائيا بشأن الحوار الوطني 
 اإلخوة في مصر في مراحل جس نبض األطراف جميعها فيما يتعلق مازال"الفلسطيني، مشيرا إلى أنه 

بقضية المصالحة والرؤية السياسية لكل طرف وفصيل فلسطيني فيما يتعلق بآليات الحل للخروج من نفق 
 .وتوقع أن يتم الحوار الوطني الشامل بعد شهر رمضان ".األزمة

 30/8/2008الوطن السعودية 
  

   في بدايته والمطلوب االتفاق على برنامج موحد الحوار ال زال: رمضان شلح .11
رمضان شلح األمين العام لحركة الجهاد الذي أنهـت حركتـه الخمـيس             . قال د  : أشرف الهور  -غزة  

مسائل "مباحثاتها مع القيادة المصرية بهدف إيجاد صيغ لحل أزمة االنقسام الفلسطيني الداخلي، ان هناك               
تغلب عليها، الفتاً إلى ان موقع قطاع غزة بالنسبة لمصر يحتم عليها بـذل              ، يتم إيجاد السبل لل    "معقدة جداً 

وأشار شلح في تصريحات صحافية أرسل المكتـب اإلعالمـي          . كل جهد إلنهاء االنقسام ورفع الحصار     
لمست حرصاً عالياً لدى مصر للخـروج مـن حالـة           "ان حركته   "القدس العربي "للجهاد نسخة منها لـ     
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ما "لكن شلح قال ان الحوار الفلسطيني الداخلي        . " وإعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني     االنقسام الفلسطيني 
إطالق الحوار بحد ذاته، ألننا في الـسابق        "، مشيراًَ إلى أن أهم انجاز تحقق حتى اآلن هو           "زل في البداية  

ـ                   سيرة كنا نعاني من رفض الحوار من بعض األطراف أو أن هناك أطرافاً تضع شـروطاً النطـالق م
  ."الحوار

وذكر شلح أن الحوارات التي أجراها وفد من حركته مع المسؤولين المصريين على مدار األيام الماضية                
الخروج من حالة االنقسام، ألن استمرار الوضع الـراهن يهـدد بـضياع             "كان أولوياته التي اتفق عليها      

ها شيء بل ان العدو اإلسرائيلي يـرد        القضية الفلسطينية برمتها اآلن وخاصة أن المفاوضات لم ينتج عن         
بمزيد من اإلجراءات المتمثلة في االستيطان ومصادرة األراضي والقمع، في الوقت الذي تنـشغل فيـه                

  ."الساحة الفلسطينية بنفسها ومنقسمة على نفسها
وطالب شلح بضرورة االتفاق على برنامج وطني موحد، يجمع كل التنظيمات، بدالً مـن اإلنفـراد فـي      

ـ  ا طرف مهيمن يدفع اآلخرين إلى خـارج الحلبـة   "، منتقداً وجود "العقلية االقصائية"لقرار التي وصفها ب
  ".السياسية الفلسطينية، ثم بعد ذلك يأتي طرف آخر ليدفع الطرف الذي هيمن خارج الحلبة السياسية

قد ما وصفها شلح بـ     وأشار إلى ان هذه األوضاع من شأنها أن تزيد من سنوات الخالف واالنقسام، وانت             
وانتقد شلح مواقف المتخاصمين مـن الحـل، وذكـر ان       . "مرض سياسي "، وقال انها    "العقلية االقصائية "

  .المتخاصمين يرون المصلحة في بما يراه كل طرف منهم وفق وجهة نظره
ـ       "لكنه طالبهم بأن تكون المصلحة الوطنية        ا جميعـا   تراعي رؤية الجميع واجتهادات الجميع، باعتبار أنن

  ".نعيش حالة أزمة وحالة انسداد أفق بالذات بما يتعلق بعملية تسوية الوضع الراهن
وأكد شلح ان تنظيمه ليس طرفاً في قضايا النزاع األساسية في الساحة الفلسطينية، المتمثلة في الحكومـة                 

، "الخـصم "هام حركته بأنها    واالنتخابات، الفتاً في الوقت ذاته أن هذا األمر يدفع أحياناً طرفي النزاع بات            
  .الفتاً إلى ان تنظيمه يقف على مسافة واحدة من التنظيمين المتخاصمين فتح وحماس

. "إسرائيل هي المستفيدة من حالة الفرقة     "إلى ذلك، أشار األمين العام للجهاد أن المتخاصمين يدركون أن           
نا تقع المشكلة ان كل طـرف يحمـل         لكن لألسف ال أحد يريد ان يتحمل المسؤولية عما وقع، وه          "وقال  

  ".الطرف اآلخر المسؤولية
، مطالباً بأن يخرج الجميع من حالة االنقسام        "إذا مكثنا في مربع تبادل االتهامات لن نخرج منه        "وأضاف  
  .المزرية

وأشار شلح إلى ان الوساطة في الحل بين حركتي فتح وحماس ستكون عربية، وقال ان المرشح األقوى                 
  .الدور هي مصرللعب هذا 

من العـام   ) يونيو(في الوقت ذاته ابتعد شلح عن الخوض في تحليل ما حدث في قطاع غزة في حزيران                 
الماضي، وهو تغلب قوات حماس على القوات األمنية الموالية للرئيس محمود عباس زعيم حركة فـتح،                

قالباً هو فـي حـد ذاتـه    حماس تسميه حسم عسكري، وأبو مازن واألخوة في فتح يسمونه ان "وقال شلح   
  ".تغيير بقوة السالح

  ."غير مقبول"لكن شلح قال ان موقف حركته يقوم على أساس أن التغيير باستخدام السالح 
نحن لدينا قاعدة يجب ان نحتكم دائماً الى الحوار وإلى العقل ونوجد رأياً عاماً للتغيير أما أن يأخذ                  "وقال  

غير حسب موازين القوى أنا أعتقد كل طرف مع اخـتالف مـوازيين             كل واحد زمام المبادرة بأيديه ثم ي      
القوى يستطيع أن يأخذنا إلى متاهات الحسم أو االنقالبات فهي سواء كانت حسماً أو انقالباً فـي النهايـة                   

  ."الخاسر هو الشعب والقضية الفلسطينية
ن المتخاصمين كان خطأ، وقال      شهراً للدعوة إلجراء حوار بي     15 التأخر إلى    أنإلى ذلك، أشار شلح إلى      

في األيام األولي ألحداث غزة قبل عام كان هناك فرصة أكبر بكثير لحل هذا اإلشكال ولكـن تعـرف                   "
كانت األحداث ساخنة ولم يلقى موقف الدعوة إلى رأب الصدع و الخروج من المشكلة استجابة خاصـة                 
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إلى حلول قبل الوصول إلى شهر كـانون        وحث سلح المتخاصمين إلى الوصول      . "من األخوة في رام اهللا    
  .المقبل، كون أن حماس تعتبر ان أوائل هذا الشهر تنتهي والية الرئيس عباس) يناير(الثاني 
هذا يعني أننا على موعد مع محطة جديدة سندخل فيها إلي فصول أعقد وأكثر تعقيداً من الـصراع                  "وقال

  ."طرفينوأكثر إيالماً وستعمق الشرخ وتباعد الهوة بين ال
إلى ذلك، أوضح شلح أن استمرار إغالق معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر يشكل معضلة                 
بالنسبة للفلسطينيين المحاصرين في غزة، وأكد ان تنظيمه ناقش مع القيادات المصرية المسألة، للتخفيف              

 .عن المرضى والمحاصرين
  30/8/2008القدس العربي 

  
  ح وحماس معقدة والمصالحة تحتاج لجهود شاقةاألزمة بين فت :الهندي .12

 في حركة الجهاد   أن مصدراً مسؤوالً     وكاالت نقالً عن ال   غزة من 30/8/2008الدستور األردنية   ذكرت  
 ]رمضان شلح األمين العام للجهـاد      [إن شلّح "اإللكتروني،  " فلسطين اليوم "قال في تصريحات نقلها موقع      
رة مساء الخميس، فيما سيعود وفد الحركة الذي يمثل الداخل إلـى غـزة              ونائبه زياد النخالة غادرا القاه    

وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة ستعد ورقة عمل تتضمن خالصة رؤى               ". اليوم
الفصائل الفلسطينية ستقدمها الجتماع الفصائل الشامل الذي ستدعو إليه مصر في أعقاب انتهاء اللقـاءات              

   .لتي بدأتها مع حركة الجهاد يوم االثنين الماضي وربما بعد شهر رمضانالثنائية ا
محمد الهندي القيادي فـي     . د أن   القاهرة أيمن جريس   نقالً عن مراسلها من    30/8/2008 عكاظ   ونشرت

 محادثات القاهرة كشف عن أن هوة الخالفات بين حمـاس وفـتح             إلىحركة الجهاد وعضو وفد الحركة      
وقال لعكاظ من القاهرة إن الجهاد تبذل قصارى        . حتاج جهودا شاقة إلنهائها بين الطرفين     كبيرة للغاية وت  

وأضاف أن   .جهدها مع الجانب المصري لتحقيق التوافق الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام في أسرع وقت            
ي، مشددا  استمرار االنقسام في الساحة الفلسطينية ليس في صالح القضية ويضر بمستقبل الشعب الفلسطين            
  .على أن المصالحة بين فتح وحماس ستكون شاقة ولن تتم بينهما عبر جلستين أو ثالث جلسات

وحول المناقشات التي دارت بين وفد الجهاد ومصر قال الهندي إن الوفد بحث مع الجانـب المـصري                  
  . كافة العقباتاالنقسام الداخلي الفلسطيني مشيرا الى أن مصر تسعى النجاح الحوار الفلسطيني وتذليل

 
 قوى اليسار بخان يونس تطالب باإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع .13

 اليسار بمحافظة خان يونس بضرورة تكاثف كافة الجهود من اجل تهيئة ىطالبت قو: خان يونس
عبنا الفلسطيني األجواء وإزالة كافة مظاهر التوتر واالحتقان التي تسود الشارع الفلسطيني خاصة وش

يستقبل شهر رمضان المبارك للوصول إلي حوار وطني مثمر يعيد الوحدة الوطنية واللحمة لشعبنا 
 .الفلسطيني ويوحد شطري الوطن

وأكد لؤي أبو معمر سكرتير قوي اليسار ومسؤول الجبهة الديمقراطية بخان يونس بضرورة إغالق ملف 
 كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة االعتقال السياسي نهائيا عبر إطالق سراح

والعمل الجاد والمسؤول بإبعاد وإخراج المؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية من المناكفات التجاذبات 
 .السياسية الن ذلك يمس بشكل مباشر والخدمات المقدمة لجماهير شعبنا

 30/8/2008الحياة الجديدة 
  

  خططت لعمليات بينها اغتيال مسؤولين وطيارينللجهاد  كشف خلية االحتالل يعلن .14
علن الجيش اإلسرائيلي مساء الخميس، أن قواته اعتقلت مـؤخراً خليـة             أ :عبد الرحيم حسين   - رام اهللا 

الفلسطينية تضم اثنين من العرب في إسرائيل بتهمـة التخطـيط لتـصفية    "الجهاد اإلسالمي"تابعة لحركة  
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وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أن الخلية التي تـضم          .محاضرين إسرائيليين كبار  طيارين وعلماء و  
 صفوري وحسام خليل وهما من سكان شفا عمرو العربية داخل إسرائيل، اعتُقلـت              أنيسبين عناصرها   

والجيش ووحـدة الجليـل      "الشاباك"مطلع الشهر الحالي خالل عملية مشتركة نفذها جهاز األمن الداخلي           
مـن سـكان األراضـي      "لمركزية التابعة للشرطة، وقالت اإلذاعة إن أعضاء الخلية الثالثة اآلخـرين            ا

  .دون أن تتطرق لألسماء "الفلسطينية
وأكدت مصادر إسرائيلية أن األجهزة األمنية تتهم أفراد الخلية بـالتخطيط لتـصفية طيـارين وعلمـاء                 

لمصادر إن التحقيق مع أفراد الخلية أظهر أنهم كانوا         ومحاضرين كبار في الجامعات اإلسرائيلية، وقالت ا      
يخططون لتنفيذ عمليات إطالق نار على حاجز عطارة، وتـصفية فلـسطينيين مـشتبه بتعـاملهم مـع                  

  .المخابرات اإلسرائيلية، إضافة إلى التخطيط الغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار
بما في   "األراضي اإلسرائيلية "فيذ عمليات في    أمس، إن المشتبه بهم خططوا لتن      "معاريف"وقالت صحيفة   

ذلك إطالق النار على حاجز الجيش اإلسرائيلي في بيرزيت، والمس بفلـسطينيين مـشبوهين بالعمالـة                
  .إلسرائيل

راوية الشنطي، أم المشبوه المركزي أنيس صفوري، وخالة اآلخر حسام خليل، قالـت لـصحيفة               . لكن د 
لشنطي مهنتها عالمة جريمة وهي مقتنعة بأن ابنها كان مـستهدفاً مـن             وا. "هذا كذب وبهتان  : "معاريف"

 فـي قتـل     2005المخابرات على خلفية نشاطها ونشاط أبيه جميل أحد المعتقلين بتهمة المشاركة عـام              
 .في شفا عمرو "باص"الجندي نتان زادة، بعد أن قتل أربعة عرب داخل 

  30/8/2008االتحاد اإلماراتية 
  

 ديس تكريما لألسرى المفرج عنهم راطية تنظم مهرجانا في أبوالجبهة الديمق .15
ديس تكريما لألسرى المفرج عنهم أبو نظمت الجبهة الديمقراطية مهرجانا حاشدا في بلدة : القدس المحتلة

وهنأ محافظ القدس عثمان ناصر في كلمته األسرى المفرج عنهم، ناقال تحيات ، من السجون اإلسرائيلية
عباس، ومؤكدا على أهمية قضية األسرى لدى القيادة الفلسطينية، وإنها على رأس سلم الرئيس محمود 

غوش كلمة الجبهة الديمقراطية، مرحبا بالحضور وناقال تحيات األمين العام أبو وألقى هشام  .األولويات
 .للجبهة نايف حواتمة، كما وهنأ األسرى وذويهم لمناسبة اإلفراج عنهم

  30/8/2008الحياة الجديدة 
  

 تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين في مناورة عسكرية" القسام .16
: وقالت الكتائب .القسام شريف زقوت، من مخيم جباليا، أحد قادتها الـميدانيين، أمس نعت كتائب: غزة

أن زقوت أصيب بأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته : وأوضحت ".إنه استشهد في مهمة جهادية فجر أمس"
 .رة عسكرية في مخيم جباليافي مناو

  30/8/2008األيام الفلسطينية 
 

   أسير 1500حماس متصلبة في مواقفها وتطالب اآلن بإطالق سراح : مصادر إسرائيلية .17
قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، الجمعـة، إن حركـة حمـاس             ': زهير اندراوس  -الناصرة  

وأكّد المصدر عينه أن حركة حماس تطالـب   .دل األسرىزادت صالبة في مواقفها فيما يتعلق بصفقة تبا   
 أسيراً فلسطينياً، مع العلم أنّها كانت تطالب حتى قبـل فتـرة             1500اليوم الدولة العبرية بإطالق سراح      
وقالت المصادر اإلسرائيلية إنّه في الجلـسة التـي عقـدت يـوم             . وجيزة بإطالق سراح ألف أسير فقط     

قضية جلعاد شليط، قال رئيس الشاباك يوفال ديسكين، وعوفر ديكل المبعوث           األربعاء الماضي للنظر في     
الشخصي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت في قضية األسرى والمفقـودين اإلسـرائيليين، إن              
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التهدئة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، هي السبب الرئيسي الذي دفع حماس إلى التشدد فـي      
  .مطالبها

اإلسرائيلية إن اللجنة الوزارية لشؤون األسرى والمفقودين برئاسة القائم بأعمال          ' هآرتس'وقالت صحيفة   
رئيس الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون، ستجتمع يوم األحد، ومن المتوقع أن يعد أعضاء اللجنة قائمـة                

ية على إطالق سراحهم ضمن صفقة      إسرائيلية تشمل األسرى الفلسطينيين الذين توافق الحكومة اإلسرائيل       
 أسيراً فلسطينياً، والتي سـتقوم حكومـة        450شليط، وحسب المصادر ذاتها، فإن القائمة ستشمل أسماء         

وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية قائلة    . اولمرت بإيصالها إلى حركة حماس عن طريق الوسطاء المصريين        
رئيس الوزراء اولمرت، وزيرة الخارجيـة تـسيبي        إنّه في االجتماع الذي عقد األربعاء الماضي شارك         

ليفني، ووزير األمن ايهود باراك، ورؤساء األجهزة األمنية، وخالل الجلسة قام باراك باطالع المشاركين              
على نتائج محادثاته في القاهرة، وتحديداً عن االجتماع بأربع أعين مع الرئيس المصري حسني مبـارك،         

 الجنرال عمر سليمان، حيث ناقش معهما قـضية الجنـدي اإلسـرائيلي             ومع وزير المخابرات المصرية   
  .األسير شليط

وتبين من االستعراض الذي قدمه باراك إلى المشاركين في الجلسة أن المسؤولين المصريين أبلغوا باراك               
طلـق  بأن حركة حماس زادت من مطالبها وتشددت أكثر في موقفها، وأنّها تُطلب اآلن من إسرائيل أن تُ                

 450 أسير فلسطيني، في حين أنّها كانت تطالب حتى قبل فترة قـصيرة بـإطالق سـراح         1500سراح  
باإلضافة إلى ذلك، قامت حركة حماس، وفق المصدر اإلسرائيلي، بإعداد قائمة جديدة تشمل             . أسيراً فقط 

ئيلي، والتـي تـم     أسرى فلسطينيين ملطخة أياديهم بدماء اإلسرائيليين واليهود، حسب التصنيف اإلسـرا          
  .النقاش فيها من قبل لجنة وزارية إسرائيلية خاصة بالقضية

وتابع المصدر اإلسرائيلي قائالً إنّه خالل النقاش الذي جرى األربعاء الماضي قـال رؤسـاء األجهـزة                 
هدئة، األول الت : األمنية في الدولة العبرية إن هناك عاملين أساسيين دفعا بحركة حماس إلى تشديد مطالبها             

والثاني صفقة تبادل األسرى التي ُأبرمت مع حزب اهللا، وزاد رؤساء األجهزة األمنية أن حركة حمـاس                 
  .غضبت كثيراً لربط موضوع التهدئة بالجندي شليط

وأكد ديسكين وديكل ان الطريق لإلطالق سراح شليط تمر عن طريق قطاع غزة، بمعنى أنّه يتحتم على                 
 حماس في القطاع، ألنّه في الوقت الراهن، ال تشعر الحركة بأنّهـا ملزمـة               إسرائيل زيادة الضغط على   

باإلسراع في اخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، ووفق أقوالهما فإن الدولة العبرية ملزمة باتخـاذ خطـوات                 
جريئة، حتى ولو تعارضت مع التهدئة مع حماس، واقترح عوفر ديكل وقف تزويد القطاع بـالوقود، أو                 

  .ق المعابر الحدودية، المفتوحة في هذه األيام بصورة حسنة نسبياًإغال
  30/8/2008القدس العربي 

  
 األغلبية اليهودية انتهجت التمييز بحق السكان العرب: أولمرت يعترف .18

إننا نعيش مرحلة يبذل خاللها : "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولـمرت: أ.ب. د-تل أبيب 
وأعرب  .والشعب الفلسطيني والشعب السوري الجهود للتوصل إلى تسويات سلـميةالشعب اإلسرائيلي 

 عن أمله أن تتكلل هذه - في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية نشرت مقتطفات منها، أمس -أولـمرت 
وعلى صعيد آخر، قال  .الجهود بالنجاح؛ ما سيؤدي إلى تغيير مالمح الحياة لجميع شعوب الـمنطقة

إن األغلبية اليهودية الحاكمة في إسرائيل انتهجت على مدار سنوات طويلة سياسة التمييز : أولـمرت
أن الحكومة برئاسته تتخذ خطوات : وأوضح .حيال السكان العرب، مؤكداً أن هذا التمييز قد انتهى وولّى

 . ومسيحيينعديدة لتحقيق العدل والـمساواة وإتاحة الفرص أمام جميع الـمواطنين من يهود ومسلـمين
إن العمل يجري، حالياً؛ لبناء غرف تدريسية ومدارس جديدة للسكان العرب، كما يتم تحسين البنى : وقال
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التحتية وشبكات الصرف الصحي وإقامة الـمناطق الصناعية؛ لـمساواة حقوقهم أسوةً بالـمواطنين 
 .اليهود

 30/8/2008األيام الفلسطينية 
  

  لميت وإقامة مدينة سياحية مكانهمشروع إسرائيلي لردم البحر ا .19
ضجت العاصمة السويدية استوكهولم، للمرة الثامنة عشرة، في تبيان حرصـها           :  غسان ابو حمد   -برلين  

طـوال أسـبوع،    . المياه: على الطبيعة، وتحديداً على إكسير الحياة والذهب األزرق على كوكب األرض          
: حدث تتوزع على المصالح الشخصية، وأخطرهـا      لكن في بعض جلسات اللجان المغلقة، كانت واجهة ال        

وتحويله إلى فنادق ومقاه ومنتجعات سمر وتسلية، تتوزع        " دفن البحر الميت  "مشروع إسرائيلي يهدف إلى     
  "من أين تؤكل الكتف"أرباحها الطائلة على الملياردير اإلسرائيلي إسحق تشوفا، وعلى الذين يعرفون 

المخطّط اإلسرائيلي الذي عرضه تشوفا على البـاحثين والعلمـاء فـي            ، كان عنوان    "دفن البحر الميت  "
أوالً يرضي الوجهة العلمية، فهذا البحر      : مخطط يرضي الجميع  . في استوكهولم " األسبوع العالمي للمياه  "
ثانياً يرضي الوجهة اإلسرائيلية، ففي التوراة ما يكفي مـن حـديث            . وعودة الحياة إليه، مستحيلة   " ميت"
" الواحة الكبرى "عن تحويل الصحاري والجفاف في أرض كنعان إلى خضرة يافعة يانعة، وتحديداً             " يهوه"
" ميـت "وثالثاً هو يرضي العرب، ما دام هذا البحـر هـو            ". الصحراء اليهودية "في غرب   ) عين جدي (

  .وإكرام الميت دفنه
جانباً من  ) A.R.D(لمانية األولى   ، كشفت القناة التلفزيونية األ    "ميت.. لسنا بحاجة إلى بحر   "تحت عنوان   

رسالة مراسلها في تل أبيب تورستن تايخمان، وهي تتضمن بعض الجوانب، التي تظهر، مـن وجهـة                 
البحر الميت، الذي بدأ يتقلّص ويـضربه الجفـاف والـشّح           " جثّة"، عدم إمكان عودة الحياة إلى       "علمية"

لس تتكدس على ضفافه، وهي باتت غيـر صـالحة          تدريجاً، وبالتالي بدأت شواطئ الرمل واألمالح والك      
  ".أرض الميعاد"للسكن وإقامة المستوطنات وإغراء يهود العالم بترك بلدانهم والهجرة إلى 

المطروحة إلنقاذ البحر الميت، وهي تخلـص       " العلمية"ويستعرض المخطّط اإلسرائيلي مختلف المشاريع      
        ومـن خطـط    .  البحيـرة  - والجفاف إلى هذا البحر      في نتيجتها إلى العجز والفشل في وقف زحف الشح

األولى، رفع منـسوب تغذيـة      : ، التي يوردها شريط الملياردير اإلسرائيلي إسحق تشوفا، خطتان        "اإلنقاذ"
البحر الرئيسية من نهر األردن، وهذه التغذية المائية باتت مستحيلة، وقد بدأت مجاريها وقنواتها تعـاني                

والخطة الثانية والوحيدة، تقضي بتغذية البحر الميت بشريان مائي         .  فصل الصيف  بدورها شحاً وجفافاً في   
من يـضمن إمكـان االخـتالط       : من البحر األحمر، لكن الشريط يورد تساؤالت عن إمكان نجاح الفكرة          

المائي السريع؟ ومن يضمن عدم تسرب األعشاب البحرية التي بإمكانها تغيير لون المياه وتحويل البحـر   
، أو على األكثر اختالط األعشاب الوافدة من البحر األحمـر بالمـادة الكلـسية               "ميت أحمر "يجاً إلى   تدر

؟ كل شـيء ممكـن      "ميت أبيض أو ميت زهري    "البيضاء واألمالح في البحر الميت فيتحول تدريجاً إلى         
  ماذا يبقى إذاً؟. ومستحيل، لكن األكيد هو الفشل العلمي

عالني، الذي طرحه مستشارو تشوفا على الخبراء في قمة اسـتوكهولم، إلـى             يذهب الشريط المصور اإل   
؛ مدينـة عـصرية     "دبي"وإقامة نموذج لمدينة شبيهة بمدينة      " البحر الميت "خطة بديلة، وهي تقضي بدفن      

سياحية ترتفع فيها الفنادق والمنتجعات والمطارات وكل وسائل الراحة والتسلية والـسمر التـي تجـذب                
  .ياح من جميع أقطار العالم، وتحمل معها الثروة والمالالناس والس

، إلـى إسـرائيل، وبالتـالي       "أرض الميعاد "وتحمل الخطة معها، قبل كل شي، استقطاب يهود العالم إلى           
المدينة السياحية الجديدة، ويكـون بإمكانهـا، تـوفير النمـو      " ضفاف"تتوزع المستعمرات اليهودية على     

هذا يعني بالتالي تحويل المناطق     .  والمدارس والمعاهد العلمية والمستشفيات    الزراعي والتطور الصناعي  
ومن الوجهة السياسية، يعـد هـذا       . الرملية الجافة والبنية اللون إلى جنّة خضراء، فتتحقق نبوءة التوراة         
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رص العمل  مصنعاً حقيقياً للسالم في الشرق األوسط يقوم على دعائم البحبوحة المالية وتوفير ف            "المشروع  
الشريط يوضح هوية العمال، لكنه ال يتطـرق إلـى          ". للجميع؛ لإلسرائيليين، كما لألردنيين والفلسطينيين    

  .في البحر الميت" مصنع السالم"والمدير الفعلي المستفيد من " رب العمل"هوية 
 كيلومتراً من   166التخطيط لبناء قناة مائية بطول      : ويتطرق الشريط المصور إلى النموذج المصغر اآلتي      

، وترتفع  "إسرائيل واألردن وفلسطين  "البحر األحمر إلى البحر الميت، تمر بموازاة المناطق الحدودية بين           
  .حولها مصانع للطاقة وتحلية المياه، مبنية جميعها على أسس وتقنية حديثة تالئم سالمة البيئة

المجتمعـات  "ادية االتجـاه والتوجـه فـي        واستكماالً للموضوعية األوروبية، وهرباً من الوقوع في أح       
دفن البحـر   "، تشير القناة التلفزيونية األلمانية إلى وجود تأييد داخل دولة إسرائيل لمشروع             "الديموقراطية

صحيح أن المشروع   : "جدعون برومبرغ، تعليقه اآلتي   " أصدقاء األرض "، فتنقل عن رئيس جمعية      "الميت
توراتية واألسس لقيام دولة إسرائيل، من حيث تحويل الصحاري الجافـة           المطروح يخدم األفكار الدينية ال    

إلى جنائن خضراء يافعة، وهي أفكار أدت دورها في عشرينيات القرن الماضي، إلّا أن التمـسك بعـدم                  
تطوير األوضاع وترك البحر الميت على حاله أدى إلى تكاليف باهظة في مجاالت الزراعة والمحافظـة                

  ".لبيئةعلى سالمة ا
إن هذا المشروع يلقى حالياً تأييداً من سياسـيين         : "ويدافع برومبرغ عن مشروع دفن البحر الميت بالقول       

وقد قدم تشوفا وعداً بأنه     . بارزين، منهم الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز والملك األردني عبداهللا الثاني         
إلى مدينة حديثة سياحية من جيبه الخـاص،        سيقوم بتمويل مشروعه المتعلق بدفن البحر الميت وتحويله         

وعليه، فقد بدأ إعداد النموذج المصغّر لقيام هذه المدينة الـسياحية           . وهو لن يستخدم أموال الدولة العامة     
  ".فوق مقبرة البحر الميت

  30/8/2008األخبار 
  

  رت إذا اضطاحتالل دمشقو .. ضرب المنشآت النووية االيرانيةباتخذت قرارا " إسرائيل" .20
قالت مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب، الجمعة، إن الدولة العبريـة            :  من زهير اندراوس   -الناصرة  

اتخذت قراراً استراتيجياً بموجبه لن تسمح للجمهورية اإلسالمية في إيران بالتحول إلـى دولـة نوويـة،       
 إلى أن القرار اإلسـرائيلي  ولفتت المصادر. معتبرة أن هذا التحول هو بمثابة خط أحمر ال يمكن تجاوزه        

اتخذ بعد اجتماع استراتيجي شاركت فيه كل الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك جميع رؤسـاء األجهـزة                  
ويمكن قراءة هذا القرار بأنّه وضع حداً للمجمـوعتين اإلسـرائيليتين اللتـين             . األمنية في الدولة العبرية   

 المجموعة التي تؤيد العملية العسكرية لتدمير البرنـامج         :تتعارضان في كيفية التعامل مع الملف اإليراني      
النووي اإليراني، والمجموعة األخرى التي ترفض هذا التوجه وتعول على الجهود الدبلوماسية المبذولـة              

. من قبل الدول الغربية لدرء الخطر اإليراني بواسطة فرض العقوبات االقتصادية والسياسية على طهران             
ت المصادر عينها، أن عدم سقوط النظام اإليراني الحالي وعدم قيام الواليات المتحدة           عالوة على ذلك، رأ   

األمريكية بعملية عسكرية، والتوصل إلى نتيجة بأن العقوبات المفروضة على إيران ال تجدي نفعاً، كـل                
ج النـووي   هذه العوامل تفتح الطريق أمام إسرائيل ألن تقوم بعملية عسكرية تهدف إلى تـدمير البرنـام               

وشددت المصادر على أن الخطط العسكرية اإلسرائيلية لتدمير        . اإليراني، على حد تعبير المصادر ذاتها     
  .البرنامج النووي اإليراني في أوجها

وبناء على القرار اإلسرائيلي توقعت المصادر أنّه خالل سنة وحتى سنة ونصف السنة سـيؤدي القـرار                 
 في منطقة الشرق األوسط، ونُقل عن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي ايهـود             اإلسرائيلي إلى اندالع مواجهة   

اولمرت، قوله في أحد االجتماعات المغلقة إنّه في الجيش اإلسرائيلي يوجد فرعان هامان للغايـة وهمـا                 
سالح الجو وقيادة المنطقة الداخلية، أي أن سالح الجو يهاجم وقيادة المنطقة الداخلية تدأب على حمايـة                 

اطني الدولة العبرية من الهجوم الصاروخي اإليراني الذي قد تتعرض له بعد الهجوم على المنـشآت                مو
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وزادت المصادر اإلسرائيلية قائلة إن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهوداً جبارةً للحصول           . النووية اإليرانية 
ـ            نطن تـرفض ذلـك، ولكـن       على مصادقة الواليات المتحدة األمريكية للهجوم على إيران، إال أن واش

المصادر أشارت إلى أن أقصر طريق للوصول إلى إيران هو عن طريق العراق، والعـراق كمـا هـو                   
عالوة على ذلك، فإن الطلبات اإلسـرائيلية المتكـررة مـن اإلدارة         . معلوم، يقع تحت السيطرة اإليرانية    

تزويد إسـرائيل بأسـلحة دفاعيـة       األمريكية للحصول على أسلحة هجومية، تقوم أمريكا عوضاً عنها ب         
ونُقل عن مصدر سياسي إسرائيلي، وصف بأنّه رفيع المـستوى قولـه إن             . لمواجهة الصواريخ اإليرانية  

األمريكيين سلّموا بتحول إيران إلى دولة نووية، وهم يحاولون إقناع أقطاب الدولة العبرية للتسليم بذلك،               
  .ولكن إسرائيل ترفض

إن سورية ما زالت تتأرجح، ولم تقرر حتى اآلن         فدر األمنية اإلسرائيلية للصحيفة     المصا وحسب تقديرات 
فإنّه في حال اندالع مواجهة عسكرية سيتعرض العمق اإلسـرائيلي إلـى أآلف الـصواريخ               . ماذا تريد 

 جندي من جيش االحتالل،     1500السورية التي ستؤدي إلى مقتل حوالي ألف مواطن إسرائيلي، وحوالي           
افة إلى األضرار المادية، عندها ستضطر إسرائيل إلى احتالل سورية بما فـي ذلـك العاصـمة                 باإلض

وتعتبر المصادر التهديد اإليراني ضئيالً، ألن معظم الصواريخ التي سـيتم إطالقهـا             . دمشق، إذا أرادت  
من حـزب اهللا،    ستُسقط قبل بلوغ هدفها، ولكن الخطر األكبر بالنسبة إلسرائيل، كما قالت المصادر، هو              

الذي سيقوم بإطالق كل ما يملك من صواريخ، أما من الجنوب فستقوم حركة حمـاس بـالهجوم علـى                   
إسرائيل وستتعرض مدينتا حيفا وأسدود في الجنوب إلى دمار كبير، وعندها ستستغل الدولـة العبريـة                

  .ن الجنودالوضع، وتقوم باجتياح قطاع غزة، األمر الذي سيكلف االحتالل مئات القتلى م
  30/8/2008القدس العربي 

  
  "التسوية"مؤشراً إلى عدم جديتها في " القوقاز" موقف سوريا من عدت" إسرائيل" .21

قولهم إن مسارعة سـوريا     " إسرائيليين"عن دبلوماسيين   " "جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : )آي.بي.يو(
لتقرب من موسكو يبدو انه مؤشر إلى       لالستفادة من النزاع في جورجيا ومن الشرخ الروسي االمريكي، ل         

وجـاءت هـذه     .حتى بمشاركة الواليات المتحـدة    " إسرائيل"ان دمشق غير مهتمة بمفاوضات جدية مع        
وسوريا لن تجددان المحادثات غير المباشرة في تركيـا التـي           " إسرائيل"المالحظات وسط توقعات بأن     

 .سي نيكوال ساركوزي إلى دمشق االربعاء المقبـل       كانت مقررة األسبوع المقبل، قبل زيارة الرئيس الفرن       
ورأى الدبلوماسي ان تحرك سوريا باتجاه روسيا ليس سوى مؤشر الى انها ليست مهتمة كثيراً برعايـة                 

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن قـضية             ".إسرائيل"أمريكا للمحادثات مع    
الالجئين فضالً عن وضع القدس، تبقيان القضيتين األصعب في المفاوضات الجارية بـين الفلـسطينيين               

  ". اإلسرائيليين"و
  30/8/2008الخليج اإلماراتية 

  
   نقطة 21بـ موفاز ليفني تتقدم على : استطالع .22

يجري سباق متقارب في حزب كديما الحاكم في اسرائيل الختيار من سيخلف             :يالن الين فيشر ا   -القدس  
طبقـا السـتطالعات   ) سبتمبر( ايلول 17يتصدر السباق الذي يجري يوم      '.ايهود اولمرت رئيس الوزراء   

رأي اعضاء حزب كديما الوسطي تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية وشاؤول موفاز نائب رئيس              
 . نقطة على موفاز   21امس الخميس بفارق    )  عاما 50( وأظهرت استطالعات الرأي تقدم ليفني       .الوزراء

ويرى المحللون ان السباق سيكون مفتوحا مع تنامي التأييد بين اعضاء حزب كديما لموفاز الذي يـسعى                 
 من  وهناك أيضا احتمال اال يصبح اي      .الن يصبح أول رئيس وزراء اسرائيلي ليست له أصول أوروبية         

ويقول محللون ان ليفني وموفاز اللذين ال يتمتعـان بقـدرة            .المرشحين رئيسا للوزراء في نهاية المطاف     
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على القاء الخطب وتعوزهما الحنكة السياسية قد يفشالن في تشكيل تحالف جديد يـضم أحزابـا دينيـة                  
  .ويسارية متناحرة

  30/8/2008القدس العربي 
  

  رفضهم لعودة الالجئين الفلسطينيينموفاز يتحدى منافسيه أن يعلنوا  .23
أعلن وزير النقل والشؤون االستراتيجية في الحكومة االسرائيلية الجنرال شاؤول موفاز، تحديه            : تل أبيب 

، خلفا لرئيس الوزراء الحالي، ايهود أولمرت، أن يتعهدوا مثله          "قديما"لمنافسيه الثالثة على رئاسة حزب      
  . عودة الجئين فلسطينيين الى بيوتهم وقراهم المهدومة داخل اسرائيلبأن ال يسمح بأي شكل من األشكال

واتهم موفاز منافسيه، وهم وزيرة الخارجية تسيبي لفني، ووزير األمن الداخلي آفـي ديختـر، ووزيـر                 
خوفا من أن تنجلي للناخبين من      "الداخلية مئير شطريت، بأنهم يتهربون من الخوض في القضايا السياسية           

 أو  1967وادعى انهم جميعا مستعدون لالنسحاب الى حدود        ". حقيقة طروحاتهم اليسارية  ) يمادك(أعضاء  
يقاربها ويقدمون تنازالت للسلطة الفلسطينية من دون أن يعوا بأن كل ما سيسلمونه اليها اليوم سيـصبح                 

تـصريح  وفي يوم أمس خرج وزير المالية، روني بار ـ أون، ب ". حماس"في القريب تحت قيادة حركة 
، على طريقـة شـاؤول   "الليكود ـ ب "الى " ديماك"إذا تحول حزب : مشابه، ولكن بصورة أوضح، فقال

ألننا لم نعد   " ديماك"نحن أقمنا   : "وأضاف. موفاز، فمن الواضح أنني لن أبقى فيه وأفضل اعتزال السياسة         
يا وسطيا يحكم اسرائيل، ألنـه      والجمهور دعمنا ألنه يريد حزبا لبرال     . نحتمل التطرف اليميني في الليكود    

  ".ال يريد اليسار وال اليمين، وعلينا أال نخيب أمل هذا الجمهور
  30/8/2008الشرق االوسط 

  
  صور الرسول الكريم على مالبس للجيش اإلسرائيلي .24

هذه هي الترجمـة    ". إذا لم يأت محمد إلى الجبل إذن هذا مقبول        ":  حسن مواسي  -باقة الغربية، ام الفحم     
بية للكلمات العبرية التي نشرتها شركة مالبس صنعتها لوحدة استخبارات في الجـيش اإلسـرائيلي،               العر

". إن لم يأت محمد إلى الجبل فـان الجبـل سـيأتي إليـه             "وهي في األصل مثل عبري ترجمته العربية        
ـ  ة هو الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم، والبلـوزة المعنيـة هـي بلـوزة لوحـد      " محمد"والمقصود ب

وقد رسم مصممو الكاريكاتير صـورة       .استخبارات عسكرية كما يظهر في الكتابة على وجهها االمامي        
لشيخ عربي يحمل بندقية في إشارة إلى وصمه باإلرهاب، في انتهاك صريح مـن مؤسـسة عـسكرية                  

ت وكانت إحدى شركات إنتاج الفانيالت والقمصان في إسرائيل، قـد أقـدم            .رسمية لشخص النبي الكريم   
وردا علـى هـذا      .على طباعة فانيال رسمت عليها صورة للنبي الكريم مسلحا همه القتـل واالعتـداء             

ـ          ، الشركة الـى وقـف      48التحريض، دعت الحركة اإلسالمية بشقيها الجنوبي والشمالي في أراضي ال
 كمـا  .إنتاج هذه الفانيالت وطالبت كل في مجال اختصاصه باستشعار مدى وخطورة وعمق هذه اإلساءة             

ودعت الى تضافر كل الجهود     . طالبت من يقفون وراء هذه الهستيريا باحترام عقائد المسلمين ومشاعرهم         
  .والتوحد للدفاع عن الرسول العربي، لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية االستفزازية

  30/8/2008الدستور األردنية 
  

  أولمرت يخضع لالستجواب للمرة السابعة .25
 استجوبت الشرطة االسرائيلية رئيس الوزراء ايهود أولمرت للمـرة الـسابعة            :ت وكاال –القدس المحتلة   

امس في اطار تحقيقات في فساد هددت محادثات السالم مع الفلسطينيين وهزت النظـام الـسياسي فـي                  
وقال ميكي روزنبرج المتحدث باسم الشرطة سيجري استجواب رئيس الوزراء للمرة الـسابعة              .اسرائيل

وقالت وسائل اعالم اسـرائيلية ان الـشرطة ستـسأل           .تستمر نحو ساعتين ونصف الساعة    في جلسة قد    
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اولمرت عن شكوك في انه حصل على تخفيض لدى شراء شقة مقابل تقديم خدمات وعين معارف له في                  
وترددت مزاعم كذلك عن قبوله امواال نقدية من رجـل           .هيئة أعمال حكومية عندما كان وزيرا للتجارة      

ودي أمريكي وتقديم طلبات تغطية تكاليف رحالت أكثر من مرة للرحلة الواحدة اثناء عمله في               أعمال يه 
 .منصب حكومي اخر

  30/8/2008الرأي األردنية 
  

  تتهم حزب اهللا بالتخطيط الستهداف مصالحها في أمريكا الجنوبية" إسرائيل" .26
فـي  " إسـرائيلية "عمليات ضد أهداف    أمس الجمعة حزب اهللا بأنه يعد ل      " إسرائيل"اتهمت   :القدس المحتلة 

أمريكا الجنوبية من خالل خاليا تابعة له في فنزويال، وتحدثت تقارير مسربة عن حصول الحزب علـى                 
في حال حرب على لبنان، أو حـرب        " اإلسرائيلي"صواريخ إيرانية متقدمة جداً يمكن أن تضرب العمق         

  .إقليمية على إيران
مستوى أمس إن معلومات وصلت إلى تل أبيب تشير إلى وجود خاليـا             رفيع ال " إسرائيلي"وقال مسؤول   

. في أمريكـا الجنوبيـة    " إسرائيلية"لحزب اهللا في فنزويال، تهدف إلى تنفيذ عمليات ضد أهداف ومصالح            
حول هذا الموضوع قليلة ويجري التدقيق فيها، وذكـر         " إسرائيل"لكنه أشار إلى ان التقارير التي تملكها        

" إسرائيلية"أجهزة االستخبارات تعتقد ان حزب اهللا أصبح جاهزاً لتنفيذ عمليات ضد أهداف             المسؤول ان   
  .انتقاماً الغتيال قائده العسكري عماد مغنية

من جهة أخرى، أفادت تقارير مسربة إلى االعالم نشرت أمس بأن الصواريخ الجديدة التي حصل عليها                
كن تل أبيب تتوقعه، وذكرت أن هـذه الـصواريخ هـي     حزب اهللا من إيران مؤخراً تصل إلى مدى لم ت         

التي تحدث عنها األمين العام لحزب اهللا مؤخراً، خاصة بعدما زود جهـاز الـصواريخ               " محور المفاجأة "
وأشارت التقارير إلى ان هذه الصواريخ ستـصل عمـق          . التابع للحزب بأجهزة توجيه دقيقة للصواريخ     

، أو تعرض إيران لحرب إقليمية تشترك فيهـا أمريكـا           "إسرائيلي"الكيان في حالتي تعرض لبنان لهجوم       
  ".إسرائيل"و

  30/8/2008الخليج اإلماراتية 
  

  لمتضامنون األجانب ينوون تنظيم رحالت بحرية جديدة إلى غزة لكسر الحصارا: الخضري .27
ن إ ،قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهـة الحـصار علـى غـزة              : أشرف الهور  -غزة  

 وأطمـأن علـى     همنـه هـاتف   أ إلى لفت  و .لنشطاء الدوليين ينوون تنظيم رحالت بحرية جديدة للقطاع       ا
أنهم تعملـوا مـن     أشار إلى أنهم أبلغوه،     و .صحتهم، وتأكد من وصولهم بسالم إلى قبرص مساء الجمعة        

 .ر وأعجبهم طرق عمل الفلسطينيين بشكل حضاري من أجل فك الحصا،الفلسطينيين الصبر والصمود
  

 "إيريز" عبر  الفلسطينيينمنع متضامني السفينة من إدخال عدد من المرضىي االحتالل .28
 غزة عبر سفينة كسر قطاع من الـمتضامنين األجانب الذين وصلوا إلى 11حاول نحو  :خليل الشيخ

 من بينهم أطفال،  الفلسطينيينالحصار الضغطَ على الجانب اإلسرائيلي إلدخال مجموعة من الـمرضى
  . هددتهم بإطالق النار وأجبرتهم على الـمغادرةحتاللإالّ أن قوات اإل

  30/8/2008األيام الفلسطينية 
  

  مصر تفتح معبر رفح اليوم وغداً لعودة العالقين في قطاع غزة .29
 من الفلسطينيين   1500تفتح السلطات المصرية اليوم وغداً معبر رفح مع قطاع غزة لعودة نحو             : القاهرة

 لكنها  أشهر، الدائمة في مصر وخارجها والمصريين العالقين في القطاع منذ نحو سبعة             ماتاإلقاأصحاب  
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لن تسمح بعودة الفلسطينيين العالقين في أراضيها الذين تبددت آمالهم في العودة إلى غـزة قبـل شـهر                   
ـ      "واعتبر الناطق باسم فلسطينيي سيناء حسن زعرب أن          .رمضان ن الوضع الحالي محزن، وفيه كثير م
وتشغيل المعبر أمام العائدين إلى مصر من دون عودة العالقين على الجانب المصري يمثل خيبة               . المآسي

أمل للكثير من العالقين الفلسطينيين الذين كانوا يتمنون العودة إلى القطاع لصوم بدايـة رمـضان مـع                  
  .بات اليومية في رمضانمتطلال، خصوصاً أن الكثيرين منهم نفدت نقوده، ولن يتمكن من تلبية "ذويهم

  30/8/2008الحياة 
  

   قبالة شاطئ غزةعتقل أربعة صياديناالحتالل ي .30
 أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شـاطئ شـمال         أمساعتقلت البحرية اإلسرائيلية     : أشرف الهور  -غزة  

العمـر   من بين المعتقلين رجل يبلغ من        أنوذكر الصيادون   . قطاع غزة في خرق إسرائيلي جديد للتهدئة      
  . عاما60ً

  30/8/2008القدس العربي 
  

 دفعة األسرى األخيرة هي السادسة خالل انتفاضة األقصى: فروانة .31
، أنه أمس الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، في تقرير أصدره بين : وفا-غزة 

 سراح "إسرائيل"أطلقت " حسن النية"وخالل انتفاضة األقصى وفي إطار العملية السلمية وتحت ما يسمى 
 وأسيرة من الضفة وقطاع  أسيرا1875ًست دفعات من األسرى، أسفرت جميعها عن إطالق سراح 

  .48غزة، فيما استثنت جميعها أسرى القدس وأسرى 
  30/8/2008الحياة الجديدة 

  
  المفاوضاتأولويات بوضع قضيتهم على رأس عباس يطالبون ونأهالي الشهداء المحتجز .32

، السلطة االحتالل طالب ممثلون عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى : منتصر حمدان- رام اهللا
لى ع همفي حين دعوا الرئيس محمود عباس لوضع مطلب تحرير. همالفلسطينية، بتخصيص يوم وطني ل

 من جهة ين مؤكد.سلم أولويات المطالب الفلسطينية وباعتباره مطلباً وطنياً وإنسانياً من الدرجة األولى
صالت مع ال على الدور الذي ينبغي على المجلس التشريعي والكتل البرلمانية أن يضطلعا به في أخرى،

  .البرلمانات العربية والدولية
  30/8/2008الحياة الجديدة 

  
   يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروفهم االعتقالية اإلسرائيليالجلمةفي سجن  األسرى .33

سة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين، اليوم، أن المعتقلين بعدة أقـسام            أفادت مؤس : رامي دعيبس 
في أقبية التحقيق في سجن الجلمة المركزي أضربوا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسـية،      

  . رغم انتهاء التحقيق معهم، العامةلألقسام نقلهم  اإلسرائيليةورفض إدارة السجن
  30/8/2008 48عرب

  
  إصابة عشرات المحتجين على الجدار في بلعينو متظاهرين في المعصرة 10اعتقال  .34

أصيب مواطن برصاصة معدنية في رأسه خالل مشاركته في المسيرة األسـبوعية             :أ.ب.د و رام اهللا من  
في بلدة بلعين غرب رام اهللا في الضفة الغربية، كما أصيب العشرات باالختناق نتيجة استنشاقهم الغـاز                 

 إطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز،         إلىسام، حيث عمد جنود االحتالل      ال
وفـي الـسياق نفـسه،     .ورش المتظاهرين بخراطيم المياه الملوثة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالغثيان    
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ة جنوب بيـت    اعتقلت قوات االحتالل عشرة مشاركين في المسيرة السلمية التي نظمت في قرية المعصر            
  مـنهم مـن  ثمانيـة ، لحم احتجاجا على مصادرة األراضي واستكمال بناء جـدار الفـصل العنـصري           

  .اإلسرائيلية متضامنين من فرنسا وحركة السالمال
  30/8/2008الخليج اإلماراتية 

  
   مواطنين بحاالت اختناق خالل مسيرة نعلين ضد الجدار3إصابة  .35

 المهددة بالمصادرة أراضيهم، فوق  أمسنعلين شعائر وصالة الجمعة، أهاليقام أ:  نائل موسى-رام اهللا 
تحولت إلى اشتباكات أصيب ،  ينتظموا في مسيرة جماهيرية حاشدةأنجدار العنصري، قبل اللصالح 

 فرضت قوات االحتالل طوقاًفيما .  باختناق شديد بالغاز المسيل للدموعاألقلخاللها ثالثة مواطنين على 
  .عتبرتها منطقة عسكرية مغلقةقرية واالحول 

  30/8/2008الحياة الجديدة 
  

   في الضفة الغربيةمقتل فلسطيني بانفجار لغم إسرائيلي .36
قالت مصادر طبية إن فلسطينياً قتل فجر أمس، في انفجار لغـم أرضـي               :عبد الرحيم حسين   - رام اهللا 

نطقة التي حدث فيهـا االنفجـار       ذكرت مصادر محلية أن الم     فيما   .جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة    
  .كانت سابقاً معسكراً للجيش اإلسرائيلي

  30/8/2008اإلتحاد اإلماراتية 
  

  اليو تيوب ساحة جديدة للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .37
انتشرت بسرعة بين أعضاء موقع يو تيوب فيـديو،         التي   "معلومات مميزة عن إسرائيل   "رداً على فيديو    

 اسـتعمل فيـه     "معلومات غير مميزة عن إسـرائيل     "الفلسطينيين فيديو بعنوان    عرض أحد المستخدمين    
إسرائيل دولة قامت علـى     "اإلخراج نفسه والموسيقى نفسها التي استعملت في الفيديو األول، ليوضح أن            

قتل شعب بأكمله وتشريده، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض عودة الالجئين إلى أرضهم، كمـا                 
أكبر رقم قياسي ال يمكن ألي دولة مجاراته فهي القرارات األمميـة التـي صـدرت لتـدين                   أن   يظهر

 تتفرد  "إسرائيل"أن  كما يظهر   ة على المعابر،    ي صوراً للحواجز اإلسرائيل    أيضاً ويظهر الفيديو  ."إسرائيل"
عـوقين واألسـرى    في أمور كثيرة، ال تملكها غيرها من الدول، كعدد الشهداء الذين خلّفتهم وعـدد الم              

  .والمشردين والالجئين
  30/8/2008األخبار 

 
   على القضية المركزية"إسرائيل"العاهل األردني يخشى من تأثير مفاوضات سورية و .38

، أنه يتمنى    الفرنسية "االكسبرس" العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني في حديث نشرته مجلة             قال :عمان
 معربا عن تحفظه قليال الن المفاوضات بين الجانبين         ،ن في تسوية مشاكلهم   التوفيق للسوريين واإلسرائيليي  

 االسـرائيلي، وهـو     -تأتي في وقت تسعى العديد من دول المنطقة الحداث تقدم في الملف الفلـسطيني               
يبدو لي ان   "وقال   .وفجأة نرى االسرائيليين يتحدثون الى السوريين     . القضية الرئيسية في الشرق االوسط    

وهي تشكل حجة لبعض االطراف لتجنب التركيز على القضية         . لمفاوضات الثنائية تناسب الجانبين   هذه ا 
فعلى االيقاع الذي تسير به االمـور       . وأنا قلق الن الساعة تقترب من النهاية في هذه االثناء         . الفلسطينية

 والعديد من الطـرق     بسبب وجود الجدار العازل والمستوطنات    (ستفقد الضفة الغربية تواصلها الجغرافي      
في هذه الظروف كيف نتخيل امكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة؟           ). المحمية التي ال يمكن استعمالها    

 دولة، اي نحو ثلـث دول       57وحتى لو أبعدنا هذه الصورة، كيف سنجعل المفاوضات تتقدم؟ في الحقيقة            
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وقد عرضـنا علـى االسـرائيليين       . "اسرائيل"ـالعالم المنضوية تحت مظلة االمم المتحدة، ال تعترف ب        
. وهذا امر مهـم   . االعتراف من قبل العالمين العربي واالسالمي الذي يمتد من المغرب وحتى اندونيسيا           

  ."ولكن عليها في المقابل أن تقدم مستقبال للفلسطينيين
  30/8/2008القدس العربي 

 
  معيشية للفلسطينيين في لبنانالظروف الالجميل يؤكد على رفض التوطين وضرورة تحسين  .39

 رئيس حزب الكتائـب الـرئيس       ، زيارته لبيروت  ، خالل  امس ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس    استقبل
. تاريخية وكنا ننتظرها منذ مدة طويلة     " ابو مازن "ان زيارة الرئيس    : "امين الجميل الذي صرح اثر اللقاء     

اننا نخوض معاً    . في فلسطين، لنرد اليه هذه الزيارة      ونأمل في أن تتعزز العالقات توصالً الى حل وسالم        
معركة مشتركة من أجل السالم واالستقرار في المنطقة، ومن أجل احقاق الحق واستعادة الحقوق العربية               

والقيادة الفلسطينية حسمت كـل هـذه األمـور         . هذه قضايا مشتركة  . المسلوبة وتحرير األرض العربية   
هود بين اللبنانيين والفلسطينيين وعلى كل الصعد العربية لتـدفع الـى            وشددت على ضرورة تضافر الج    

األمام القضية الفلسطينية، وخصوصاً في المحافل الدولية ولدى دول القرار، ونقنعها بأن مصلحتها اذا ما               
ومـن المفـروض ان   . ارادت محاربة االرهاب والتطرف، محاربة كل ما يعوق مسيرة السالم في العالم      

علـى هـذا    " ابـو مـازن   "اننا متفاهمون تماماً مع الـرئيس       . ى ايجاد حل للقضية الفلسطينية    تساعد عل 
يبقى ان تحـسم الحكومـة      . الموضوع، واكد وقوفه بجانب الدولة اللبنانية ومع كل ما نتخذه من قرارات           

واوضـح رداً    ."اللبنانية امرها وتقوم بواجباتها من أجل أن تبسط سيادتها على االراضي اللبنانية كاملـة             
اننا حرصاء جداً على تحقيق تحسينات جذرية تتعلق بالشعب الفلسطيني في لبنان وهي قضية              "على سؤال   

ونحن والقيادة الفلسطينية ضد التوطين، وال بد من توفير افـضل الظـروف             . عربية، في الدرجة االولى   
   ".المعيشية للفلسطينيين في لبنان

ـ ايضاً بوفد لجنة الم   عباس  واجتمع   : الًئرحمة باسم الوفد قا   اميل  وتحدث  ،  "اللقاء الوطني المسيحي  "تابعة ل
والـشعب الفلـسطيني    . الشعب اللبناني مجمع على حق عودة الفلسطينيين ورفض توطينهم في الشتات          "

  ".مجمع على هذا الحق أيضاً، ألنه حق انساني وطبيعي وشرعي ووطني
الدينية، الذين أكدوا دعمهم للفلـسطينيين      من المرجعيات   الرئيس الفلسطيني اتصاالت مع عدد      كما أجرى   

  . وشددوا على أهمية الوحدة لمواجهة االحتالل
  30/8/2008النهار 

  
  السفراء العرب يلتقون محمود عباس في لبنان  .40

 سفراء المجموعة العربية، وتحدث ،لبنانل زيارته  خالل أمس،،الرئيس الفلسطيني محمود عباسالتقى 
اللقاء سلط الضوء على كثير من النقاط التي " اإلمارات محمد سلطان السويدي الذي أكد أن باسمها سفير

تتصل بالوضع الفلسطيني بصفة خاصة، والوضع العربي بصفة عامة، ومن ضمن النقاط التي ذكرت 
ي  يمكن أن يقبل أال"، مشدداً على أنه "الوضع الفلسطيني ضمن األراضي اللبنانية ومسألة االستيطان

اإلخوان الفلسطينيين هم ضيوف على "وأضاف أن . "فلسطيني باالستيطان خارج األراضي الفلسطينية
األراضي اللبنانية وما يطبق على المواطن اللبناني يطبق على الشعب الفلسطيني وهم يخضعون للقانون 

يم نهر البارد، قال وعن إمكان مساعدة الدول العربية في إعمار مخ ."اللبناني على األراضي اللبنانية
لم نبحث مع فخامة الرئيس في هذا الموضوع، وهو مطروح مع الحكومة اللبنانية والدول ": السويدي

  ."العربية وهو أمر أساسي، إضافة إلى تبرعات المنظمات والدول األجنبية األخرى
  30/8/2008الحياة 
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   تجاه خسائر حصار غزة الجامعة العربية تنتقد تسييس المساعدات للفلسطينيين والصمت .41

" الحياة"أطلعت  " انعكاسات سياسات االحتالل على االقتصاد الفلسطيني     "قالت الجامعة في دراسة عنوانها      
استمرار السياسات اإلسرائيلية المعادية لغزة وسكانها سيؤدي إلى كارثة إنسانية، إذ سـينهار             "عليها، إن   

". خل السكان في دائرة الفقر، وسترتفع معـدالت البطالـة         االقتصاد والمؤسسات الفلسطينية تماماً، وسيد    
ونددت في الدراسة التي وزعتها على وزراء المال المشاركين في دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي              

ـ   إن المساعدات الدولية ارتفعـت     "للفلسطينيين، وقالت   " المساعدات الدولية المشروطة  "الثانية والثمانين ب
". وارتبط تقديمها بتبني الجانب الفلسطيني مواقف أو توجهات سياسية محددة         . سياسيةدرجة مشروطيتها ال  

" اقتصرت على تمويل األنشطة اإلغاثية الطارئـة مـن دون التنمويـة           "وأشارت إلى أن هذه المساعدات      
من دون بذل الجهود الكافية     "في األراضي المحتلة، خصوصاً في غزة       " كارثة إنسانية "بهدف منع حدوث    

وقدرت قيمة الخسائر التـي     ". وممارساتها التقليدية " إسرائيل"إلزالة المصدر الرئيس للكارثة المتمثل في       
 مليـون   150 مليون دوالر، منهـا      750لحقت بقطاع غزة خالل النصف الثاني من العام الماضي بنحو           

وأشارت إلى وقف . ةدوالر خسائر مباشرة فيما الباقي خسائر غير مباشرة ناجمة عن فقد فرص استثماري            
واعتبرت أن  .  ألف شخص عمله   65 مؤسسة صناعية وحرفية وتجارية وفقد أكثر من         3500نشاط نحو   

استمرار السياسات اإلسرائيلية لالستيالء على أراضي الضفة الغربية ودفع مواطنيها إلى الهجرة سيقود             "
إغـالق  "وأكدت الجامعة أن    "". ئيلإسرا"إلى كارثة وطنية وقومية للفلسطينيين والعرب في صراعهم مع          

المعابر أدى إلى إغالق مشاريع كثيرة وهجرة رساميل، خصوصاً في األعوام الثالثة األخيرة، وانعـدام               
  ".أي استثمار أجنبي مباشر وبقاء الرساميل المحلية في الخارج أو استثمارها في األنشطة العقارية

ة االقتصادية في األراضي الفلسطينية المحتلة يتطلـب        إنجاز أي مشروع حقيقي للتنمي    " وشددت على أن    
إزالة العقبات والقيود اإلدارية والمادية التي تفرضها على حركة السلع واألفراد والتمويل            " إسرائيل"التزام  

إنهاء عزلة األراضي الفلسطينية الناجمة عن      "ودعت إلى   ". المنتظم للعائدات الجمركية للسلطة الفلسطينية    
 أي  منافذ بحرية تتيح لها التواصل المباشر مع األسواق الخارجية، والسعي فوراً إلى إنـشاء                 عدم وجود 

الميناء البحري الفلسطيني للحد من االعتماد على الموانئ اإلسرائيلية، وإنشاء ممرات تجاريـة أرضـية               
 مـسبوقة،  شهد ارتفاع الفقر إلـى مـستويات غيـر     "ولفتت إلى أن العام الماضي      ". عبر مصر واألردن  

يعتمـدون  " 2006 في المئة في العـام  60 في المئة مقابل    80خصوصاً في غزة حيث بلغت النسبة نحو        
  .على تلقي المساعدات واإلعانات

  30/8/2008الحياة 
 

  القاهرة تعد ورقة عمل لخالصة الحوار الفلسطيني .42
عد ورقـة عمـل تتـضمن       قالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة ست      :  وكاالت االنباء  -غزة، القاهرة   

خالصة رؤى الفصائل الفلسطينية ستقدمها الجتماع الفصائل الشامل الذي ستدعو إليه مصر في أعقـاب               
  . انتهاء اللقاءات الثنائية التي بدأتها مع حركة الجهاد يوم االثنين الماضي وربما بعد شهر رمضان

  30/8/2008الدستور األردنية 
  

 مي العربي دولياً للتعريف بمبادرة السالم العربيةًموسى يستعرض خطة التحرك اإلعال .43
كشف مصدر دبلوماسي بجامعة الدول العربية، أمس، أن األمين العام للجامعة :  أشرف الفقي-القاهرة 

عمرو موسى سيبدأ قريبا في استعراض خطة التحرك اإلعالمي على الساحة الدولية تنفيذا لقرار مجلس 
ف المصدر أن موسى سيستعرض المشروع النهائي العتماده قبل تنفيذه، وأضا. وزراء اإلعالم العرب

مشيرا إلى أن هناك موضوعات أساسية ستركز عليها الخطة في برامجها المحدثة ويأتي في مقدمتها 
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موضوع حوار الحضارات والموقف العربي منه وكذلك قضية مبادرة السالم العربية والتعريف العالمي 
  .ي الداعي للسالم في المنطقة العربية على األسس التي اعتمدتها المبادرةبها وبالموقف العرب

  30/8/2008الوطن السعودية 
  

   أكثر مني اسمه ياسر عرفات "حماس"فلسطيني واحد عرف حقيقة : محمد دحالن .44
 أو فلسطيني الى حمالت كتلك التي تعرض لهـا هـذا            "فتحاوي"لم يتعرض قيادي    : حاوره غسان شربل  

، خصوصاً بعدما بدا أنه حاز ثقة ياسر عرفـات الـذي            "األمن الوقائي "لسابق والقائد السابق في     الوزير ا 
 لحركـة   "العدو الـرقم واحـد    "وفي السنوات األخيرة تحول دحالن      . أوكل إليه مهمات حساسة وخطيرة    

 ضاعف من الحساسية رصيد الرجل في غزة ونجاحه الملفت فـي          .  التي لم ترحمه ولم يرحمها     "حماس"
وال غرابة في ذلك، فدحالن كـان الالعـب         . االنتخابات التي حملت إسماعيل هنية الى رئاسة الحكومة       

البارز في تأسيس حركة الشبيبة الفتحاوية في غزة، وهو أمضى أربع سنوات في المعتقالت اإلسـرائيلية                
 علـى طلـب      وينغمس في عالمي األمن والمفاوضـات بنـاء        1994قبل أن يبعد الى الخارج ليعود في        

  .عرفات
 من المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية حالياً، مشدداً على ضـرورة           "الحياة" مع   حذر دحالن في حديثه   

ال فـارق بـين حمـاس       "، ومعتبراً أن    " من سلوكها وإنقاذ الشعب الفلسطيني مما ارتكبته       "حماس"إنقاذ  "
واعتبر أن الحل يتمثل فـي      . حباط جهود عرفات  ، ومتهماً الحركة بتوقيت عملياتها االنتحارية إل      "والقاعدة

بإجراء انتخابات تـشريعية ورئاسـية يتبعهـا اتفـاق          ) أبو مازن (تنفيذ اقتراحات الرئيس محمود عباس      
تحدث دحالن عن عالقات عرفات برؤساء الحكومات اإلسرائيليين، وهـي كانـت مـضطربة              . سياسي

ه مر مع عرفات بعد منتصف الليل قرب المـسجد          وكشف أن . وصعبة، باستثناء العالقة مع إسحق رابين     
 وخوف عرفات مـن أن  "المقاطعة"وتحدث عن حصار . األقصى، ورأى الزعيم الفلسطيني مبتهجاً كطفل   
وحكى قصة الساعات األخيرة متذكراً مالمح عرفـات  . ال يسمح اإلسرائيليون له بالعودة إذا ذهب للعالج    

  .ووفاءه
  :وهنا نص الحلقة األولى

   وما فعلته؟"حماس"ا تقول لياسر عرفات عن ماذ* 
اإلخـوان  "ياسر عرفات هو أفـضل مـن عـرف          . "حماس" أقول له باختصار أنت أفضل من عرف         -

شاركت معه في بيتـه فـي       . أنا شاركت معه في كل الحوارات مع الحركة       . "حماس" وحركة   "المسلمين
 عقدا جلسات في بيتي في غزة في        " عمار أبو"كان الشهيد أحمد ياسين والشهيد      . شكل سري، وفي مكتبه   
شاركت معه في المفاوضات التي سـبقت       . كثير من اللقاءات كان يعقد في بيتي      . كل السنوات بعد أوسلو   

 الدخول في المنظمة، وكان ذلك في الـسودان         "أبو عمار "دخولنا الى السلطة، حين عرض عليهم الرئيس        
ومن دون أن أسرد تفاصيل، أعتقد بأن الوحيد        .  مرتين تحت رعاية الشيخ حسن الترابي، وشاركت معهم      

  . أكثر مني هو ياسر عرفات"حماس"الذي يعرف حركة 
  نريد قليالً من التوضيح، ماذا يعرف عرفات؟* 
 ليست لـديها رؤيـة أو رغبـة أو برنـامج وطنـي         "حماس" الرئيس عرفات كانت مقتنعاً بأن حركة        -

  .ة للتطبيقفلسطيني، لديها أفكار أممية غير قابل
  هل كان يقول ذلك؟* 
، كانت لديه معرفة    "اإلخوان المسلمين "كان في لحظة من اللحظات في صفوف        .  كان خبيراً  "أبو عمار " -

لكنـه أدار   .  وقيادتها شخصاً شخصاً، ليس بالمفهوم األمني انما بتقدير رؤيتـه للرجـال            "حماس"بحركة  
رؤيته وبوصلته كانـت دائمـاً      .  نيات وال سوء نيات    العالقة معهم في طريقة صحيحة ليس فيها ال حسن        

فلسطين وليس األحزاب، وأنا لدي كثير من األفكار واألحداث والشواهد علـى فهمـه العميـق لحركـة             
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، خونوه وأساؤوا إليـه     "أبو عمار " كانت تنظر بعين سلبية الى الرئيس        "حماس".  وأدائها المتوقع  "حماس"
 في زيارة رسمية    "أبو عمار "لم يحدث أن ذهب الرئيس      . ر من األحيان  ودمروا مشروعه السياسي في كثي    

 عملية تحت بند النضال، والهدف إحراجه وإظهاره        "حماس"إلى أوروبا أو إلى واشنطن، إال وجهزت له         
في كل األحداث والتواريخ، لم نكن يوماً في البيت األبيض مع الرئيس أبو عمـار، إال وتقـوم                  . ضعيفاً
 موقفها، وال أريد أن     "حماس"بعملية عسكرية قبل الزيارة أو بعدها، واليوم تعرف حركة           "حماس"حركة  

 كان على الدوام حريصاً علـى الوحـدة         "أبو عمار "الرئيس  . أسرد كيف تمنع المقاومة من وجهة نظرها      
  .الوطنية ولكن على أسس صحيحة، وليس الوحدة الوطنية كشعار، وليس على حساب الشعب الفلسطيني

   فلسطينياً؟"حماس" هل كانت لديه مخاوف من أال يكون برنامج *
كان يقول إن البرنامج كلما توسـع       .  لم تكن لديه مخاوف، بل كان مقتنعاً بأن برنامجها ليس فلسطينياً           -

كان الهم اليومي لـه مـستقبل       . وأصبح فضفاضاً أكثر، وعن الحقيقة، وكلما ابتعد عن االلتزام والثوابت         
أن تقام دولة إسالمية في أفغانستان، ال يعنيه األمر،         . طيني ووضعه، ليست لديه هموم أخرى     الشعب الفلس 

على رغم أنك تعرف أن الرئيس ياسر عرفات أكثـر          . ربما يمر عليها مرور الكرام، لكنها ليست قضيته       
معهـا  ولم تكن هناك دولة إسالمية إال زارهـا وبنـى           . زعيم عربي تحدث عن اإلسالم وأممية اإلسالم      
  .عالقات مثالية، لكن عينه على القدس وفلسطين

  إذا أردت وصف عالقة الشيخ أحمد ياسين بالرئيس عرفات، ماذا تقول؟* 
  . كانت مثالية ومليئة بالمحبة والصداقة من الطرفين-
  وهل كانت هناك ثقة بينهما؟* 
  . نعم-
  ؟"حماس"على رغم مخاوفه من * 
كان يرى  . مد ياسين، وأن فلسطينيته عالية وارتباطه باألرض قوي        كانت له نظرة خاصة في الشيخ أح       -

وال أحد يعرف، كما أنا أعرف، كم طالب في اجتماعات حضرتها           . فيه رمزاً للنضال كونه مقعداً وسجيناً     
وحين جاء حادث محاولـة اغتيـال خالـد         . مع رابين ونتانياهو وبيريز باإلفراج عن الشيخ أحمد ياسين        

وذهـب  . تخذها الرئيس فرصة لتشجيع الملك حسين على ضرورة طلب إطالق ياسين          مشعل في عمان، ا   
قالوا له إذا أخرج الملك حسين ياسـين        . مباشرة إلى عمان على رغم تحفظ كثير من القيادات الفلسطينية         

ال يمكن، أوالً الملك حسين أخي والشيخ ياسين صديقي، بالتالي ال توجـد             : فهذا إحراج سياسي لك، فقال    
وذهب إلى المستشفى وزاره، وحين عاد من عمان، ذهب ليستقبله في بيته وتعامـل معـه                . ي حساسية لد

  .باحترام شديد
مـن أطلـق العمليـات      .  تعد عملية  "حماس"كنت تقول إن ياسر عرفات كلما ذهب في زيارة، كانت           * 

  ؟"الجهاد" أو "حماس"االنتحارية في األراضي الفلسطينية، 
 كتنظيم ليبيرالي ليس متطرفاً دينياً، لكنه نفـذ أيـضاً           "فتح". "فتح" ثم التحقت بهما     "دالجها" و   "حماس" -

ال أريد أن أقوم اآلن مدى ضرر كل هذا العمل أو فائدته، لكن فـي               . خالل االنتفاضة عمليات استشهادية   
أحكـم  . ضعنا الحالي التقويم العام لسنوات االنتفاضة السبع األخيرة، خسائرنا أكثر من مكاسبنا، والدليل و           

  .على األشياء من نتائجها
  من المسؤول عن عسكرة االنتفاضة؟* 
دعني أعترف في شكل واضح، على رغم أنني شـاركت فـي حمايـة              .  جميعنا، وكانت خطأ جماعياً    -

. الشعب الفلسطيني في االنتفاضة واتهمت من إسرائيل وكانت محاولة اغتيالي في ايريز فـي سـيارتي               
بعد هذا االجتمـاع،    .  اغتيالي أثناء وجود المبعوث األميركي زيني، كنا في اجتماع رسمي          كانت محاولة 

أوصل األميركيون الوفد الفلسطيني، وكنت أنا واألخ أمين الهندي وأبو العبد المجايدي، وحصل إطـالق               
ـ .  طلقة لكنها كانـت مـصفحة      80كان في سيارتي نحو     . نار على موكبنا، وإسرائيل اعترفت بذلك      ذا ه
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الحادث كان يؤكد لي أكثر أن إسرائيل ال تريد وقف النار أثناء المحاوالت المتكررة لوقف النـار التـي                   
  .تدخل فيها المجتمع الدولي، وفشلنا نحن واإلسرائيليون فيها

هل صحيح أنـه كـان وراء       . هناك من يقول إن عرفات كان يريد أن يفاوض ويقاتل في الوقت ذاته            * 
  رية التي شهدتها االنتفاضة؟ األحداث العسكبعض

لكن ياسر عرفات كان معنياً بحماية الشعب       .  بحكم موقعي وأمانه األحداث، ال يمكنني التحدث عن ذلك         -
على المـستوى الشخـصي ولـيس       . اعتداءات دموية ... إسرائيل اعتدت علينا في االنتفاضة    . الفلسطيني

 الفلسطيني بالدفاع عنه، لكن ياسر عرفـات   السياسي فقط، كان من واجب ياسر عرفات أن يحمي الشعب         
ال أستطيع أن أتحدث عـن      . اتهم اتهامات كبرى من إسرائيل بأنه كان وراء االنتفاضة ويخطط للعمليات          

أعتقد بأن إسرائيل اكتشفت أنها ضخمت هذا الدور لتحميل المسؤولية السياسية للـرئيس عرفـات،               . ذلك
  . الطرفينوهو ما جاءت نتائجه سلبية بالنسبة الى

  من أطلق االنتفاضة األولى؟* 
أنـا كنـت فـي األرض       . القول إن القيادة قررت القيام باالنتفاضة مفهوم سـاذج        .  الشعب الفلسطيني  -

 والـشهيد   "أبو جهاد "الشهيد  . المحتلة، القيادة الفلسطينية هيأت أجواء األرض المحتلة لمثل هذه االنتفاضة         
ألنه كان مسؤوالً عن األرض المحتلة، بنى بنيـة تحتيـة تؤهـل لقيـام                "أبو جهاد "، تحديداً   "أبو عمار "

. من دعم مؤسسات الى بنائها ودعم جامعات ومعاهد وقطاع الطالب والصحة          . القطاع الغربي . انتفاضة
 15كان لدينا   .  يدعم كل القطاعات التي تنمي الروح الوطنية والقتالية، كان يدعم السجون           "أبو جهاد "كان  

فلسطيني، وهذه أكبر قوة قتالية للمنظمة، وأقوى ذراع تنظيمية للمنظمـة داخـل األراضـي               ألف سجين   
صحيح أنهم كانوا داخل السجون ولكن كان لهم تأثير مميز على الحياة التنظيمية والـسياسية               . الفلسطينية
 "فـتح "كـة   تهيأت األجواء واألسباب، وإسرائيل ارتكبت كل الحماقات الممكنة مع وجود حر          . الفلسطينية

كنت مسؤول حركة الشبيبة الطالبية، هيأت كل األجواء لقيام مثل هـذه            . كقوة تنظيمية جماهيرية كبرى   
 "حمـاس "، لم تدخلها    1987) ديسمبر(االنتفاضة التي بدأت في كانون األول       . االنتفاضة أو الهبة الشعبية   

وتبلور االبداع الفتحاوي   .  وإسرائيل ، إذ كانت تعتبرها لعبة بين ياسر عرفات       1988) مارس(إال في آذار    
 والـشهيد   "أبو جهاد "تبناها المرحوم   . والفصائلي داخل الضفة وغزة كي ينتج القيادة الفلسطينية الموحدة        

لذلك، اعتبر أن قيادة ادارة االنتفاضة األولـى        . ، وبدآ يقدمان لها الدعم داخل األرض المحتلة       "أبو عمار "
 للمستقبل، واستطاعوا أن يرسموا صورة المحتل بأقوى صورها للمجتمـع           كانت أكثر إبداعاً واستشرافاً   

في أول مرة ينجح النضال الفلسطيني الشعبي المقاوم الجماهيري الذي تشارك فيـه كـل فئـات          . الدولي
الشعب وطبقاته، الغني والفقير، وابن العائلة وابن المخيم، وابن القرية وابن البلد، والمرأة والفتاة والشاب               

هذه كانت أوسع مشاركة شعبية في عمل وطني جماعي، واالنتفاضة استمرت من عـام              . والشيخ العجوز 
  .1993 حتى أوسلو عام 1987

، كنا ننبه األميركيين الى أنه إذا لم يحدث تطور أو اختراق جدي في عمليـة الـسالم،                  "كامب ديفيد "بعد  
 أنني كنت في اجتماع مع الدكتور صـائب         ستكون هناك ردود فعل كبرى من الشعب الفلسطيني، وأتذكر        
 في بنتـاغون سـيتي فـي        "ريتز كارلتون "عريقات والوفد اإلسرائيلي والوسيط دينيس روس في فندق         

واشنطن قبل االنتفاضة بيومين، وقدمت تقريراً علنياً فحواه أنه إذا زار شارون األقصى، ستكون شرارة               
الدارة األميركية ساكناً، وشلومو بن عامي كان رئيس الوفد         لم تحرك ا  . انطالقة مواجهات ال تحمد عقباها    

  .اإلسرائيلي واستهتر بالكالم واستخدمه ضدي الحقاً إذ أعتبر أنني كنت أعرف وأننا هيأنا االنتفاضة
االنتفاضة الثانية لم تكن منظمة ومخططة أيضاً، لكن أجواء الشعب الفلسطيني كانت محتقنة سياسياً، فلـم            

، واستفزازات شارون في األقصى كانت الشرارة       2000ا على حقوقنا الوطنية حتى عام       يحدث أن حصلن  
  .التي أطلقت العنان لهذا االحتقان طيلة الفترة السابقة

  هل هذا صحيح؟.  خطفت االنتفاضة الثانية"حماس"هناك من يقول إن * 
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حتـى  ... وا األمـور قلـيالً    يا إخوان هدئ  : كنا نجلس معهم ونقول   .  هذا صحيح، وقادتها الى المجهول     -
 في  40، و "حماس" أكثر من    "فتح"إلى ذروة المواجهات التي شاركت فيها       ) يناير(وصلنا في كانون الثاني     

يكفـي خطـأ عـدم      . الجميع أخطأ . المئة من األجهزة األمنية شاركت فيها، عدا المعتقلين من عناصرها         
 "أوربت"جريت في األسبوع األول مقابلة على قناة        أ. لم نتوافق على هدف   . تحديد هدف لالنتفاضة الثانية   

مع عماد الدين أديب ال أنساها، وكنت مع األخ المناضل مروان البرغوثي الذي إن شاء اهللا سنراه بيننـا                   
ما هو هدف االنتفاضة؟ أنا فـي       : سألنا سؤاالً موحداً  . قريباً خارجاً من السجن، والدكتور محمود الزهار      

ت إن هدف االنتفاضة يجب أن يكون رفع سقفنا التفاوضي لنحصل علـى حـدود               ذلك الوقت تجرأت وقل   
وقامت الدنيا علـي ولـم    . 194 والقدس الشرقية عاصمة لها، وعودة الالجئين بحسب القرار          1967عام  
وانتهـت  .  من دون مفاوضات   1967الزهار حدد كل فلسطين، وأخي مروان البرغوثي قال حدود          . تقعد

ال يجوز أن ال يحدد هدف لعمل شـعبي عظـيم بهـذا             . لم يحدد لها هدف حتى اليوم     االنتفاضة اآلن، و  
.  في بداية االنتفاضة وموقفها اآلن، ومن واجبـي تفـسير ذلـك   "حماس"دعني أقارن بين موقف     . الحجم
 1967 قالت كل فلسطين، ثم بعد سنتين من االنتفاضة، وإثر كل خسائرنا، قالوا حدود عام                "حماس"حركة  
، واإلفـراج عـن     2000) سـبتمبر ( أيلول   28ثم قالوا حدود بداية االنتفاضة، أي       . ن دون اتفاق  ولكن م 
واآلن .  أيلول ونسوا المعتقلين، ثم وقف النار مقابل وقف النـار          28ثم قالوا العودة الى حدود      . المعتقلين

يبـدأ  . يحاكموا عليهاانظر الى هذه المواقف، يجب أن . وافقوا على وقف النار واالنتفاضة مقابل معبرين   
ماذا نقول لخمسة آالف شـهيد وعـشرين        . هذه جريمة سياسية كبرى   . من هناك وينتهي هنا وال يحاسب     

أنـاقش  .  في حقكم  "حماس"نقول لهم واهللا أخطأت     . ألف جريح وعشرات اآلالف من المنازل التي دمرت       
هذا الوضع، وقف النار مقابل وقف      سياسة اآلن وال أتحامل شخصياً، ولكن، مهزلة أن يعتبر من يقود في             

  .ال يجوز أن تكون إدارة الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة. ورضوخاً إسرائيلياً) له(النار انتصاراً 
   والشعور متبادل؟"حماس"هل صحيح أنك غير معجب بـ * 
هـم ال   اعتبرت أنني أساهم في تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية، و        . 1980 منذ عام    "حماس" أعرف   -

  .يريدون حركة وطنية بل شمولية، إخوان مسلمين، أي من لم يكن معي فهو ضدي
   غير فلسطيني؟"حماس"هل تعتقد بأن قرار * 
  . بالتأكيد-
  من يتخذ قرارها؟* 
 غزة وليس الضفة، والقيادة الموجودة في الشام وارتباطاتها الـسياسية           "حماس" يساهم في قرار حركة      -

  .ي شكل كبير، وسورية في شكل أقلإيران ف. والجغرافية
ما هي عبقرية الرئيس ياسر عرفات خالل األربعين سنة؟ رسم رمزية للشعب الفلسطيني بكوفيته، مـأل                

كثير من دول العالم وشعوبه تعرف فلسطين مـن خـالل           . الدنيا طوالً وعرضاً باسم القضية الفلسطينية     
إال أن عبقريتـه  . وحدة الوطنية، لم يرق دم فلسطينيلكن األهم أنه حافظ على ال. رمزية عرفات وكوفيته 

سار علـى حـد     . من وجهة نظري أنه حافظ على القرار الوطني الفلسطيني في أجواء عربية متناقضة            
أحد أكثر إبداعات ياسر عرفات، وعلى رغم وقـوع         . سيف أو خط من النار، وحافظ على عالقات وثيقة        

  .، أنه حافظ على استقاللية القضية الفلسطينيةحرب الكويت مثالً) الموقف من(أخطاء مثل 
  هل تعتقد بأن ايران تؤثر في قرار خالد مشعل؟* 
  . بالتأكيد-
  وسورية؟* 
إيران ال يعنيها األمـر، بـل تعنيهـا    .  حتى أكون منصفاً، سورية ضد االقتتال الفلسطيني في أي حال         -

ربما في مرحلة من المراحل، كان لهـا        . رةسورية كانت ضد تفتيت المنظمة في األزمة األخي       . مصالحها
ايران ال تعنيها   . سورية مع الوحدة الداخلية ومع تقوية الداخل الفلسطيني مقابل إسرائيل         . موقف ال يعنيني  
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اال مصالحها الداخلية، أي أن يكون لها نفوذ في لبنان والعراق وفلسطين مـن خـالل الـدعم المـالي                    
كانت ايران مع القضية الفلسطينية، لماذا ال تأتي لتحرير فلسطين؟ مـا            أعِطني يوماً   . والتدريب وغيرهما 

دفعت أمـواالً الـى     ... الذي يمنعها؟ هذه اليد البيضاء ماذا فعلت لفلسطين وللشعب الفلسطيني؟ ال شيء           
السعودية دفعت أمواالً الـى     .  الستخدامها في قتل فتحاويين في غزة، لم تدفعها للصحة أو للتعليم           "حماس"
اإلمارات دفعت أمواالً للفلـسطينيين، وكـذلك       . شعب الفلسطيني، استخدمناها في الصحة وبناء الطرق      ال

  .الجزائر، معظم الدول العربية دفع
  ما هو حجم النفوذ اإليراني اليوم في غزة مثالً؟* 
 "فـتح " أجزم بذلك، وهم ال يخفونه بل يعتبرون أن الـسلطة و          .  رهينة إليران  "حماس" أعتقد مثالً بأن     -

لدينا مصالح مع األميركيين ألنهم وحدهم القـادرون علـى          . متحالفتان مع أميركا، وأن هذا تحالف ظالم      
 كي ال يذهب الى مـؤتمر القمـة         "أبو مازن "لكن األميركيين عندما ضغطوا على      . الضغط على إسرائيل  

  .رفض وذهب إلى الشام) العربية(
  هل يمكنك الجزم بأنهم ضغطوا؟* 
أبـو  "الرئيس  . لست في موقع رسمي، وأستطيع أن أتحدث      . كانت لديهم رغبة في أن ال يحضر      .  طبعاً -

الجميع توقع أن ال يحضر،     .  ذهب الى الشام وحضر المؤتمر متعمداً من أول ثانية إلى آخر دقيقة            "مازن
ـ    .  في مكة  "حماس"حين لم تكن هناك رغبة أميركية في أن نتوصل الى اتفاق مع             . وذهب ذين أنا مـن ال

، إال أن مـصالحنا الوطنيـة       "حمـاس "ساهموا وضغطوا للذهاب إلى االتفاق، على رغم عدم محبتي لـ           
ذهبنا إلى  . واألميركيون سربوا عني كل األخبار من أجل أن ال تقوم مصالحة ولم أكترث            . الداخلية أقدر 

. روبي وإسـرائيل   في المئة من االتحاد األو     90مكة ووقعنا على رغم االعتراض األميركي واعتراض        
هل يغتال أحد مـن طريـق       . وقالوا إنه قتل خطأً   .  في اليوم التالي   "فتح"ولكن اغتالوا أحد قيادات حركة      

  .االنقالب كان في وعيهم... الخطأ؟ اسمه بهاء أبو جناب من بيت الهيا
   لم تتخذ بمفردها قرار سيطرتها على غزة؟"حماس"هل تعتبر أن * 
، إذا لم يعجبنا أحد، نقول عنه       "حماس"نحن لسنا كـ    . لك، فليست لدي معلومات    ال أستطيع أن أجزم بذ     -

 علـى غـزة     "حماس"لكن سيطرة   . ليست لدي معلومات  . إنه إما جاسوس وإما كافر، إما خائن أو كافر        
ونبهناهم وحذرناهم من ان السيطرة على غزة ليـست مكـسباً     . كانت منهجية، عملت من أجلها ليل نهار      

أجريت مقابلة قبـل االنقـالب بأسـابيع، كنـت فـي            . "فتح"ليس مكسباً لكم أن تغتالوا شباب       لكم، كما   
االنقالب . المستشفى، وقلت إن من يحاول السيطرة على غزة بال عقل سيتورط ويورط الشعب الفلسطيني             

 وورطت الشعب الفلسطيني    "حماس"تورطت  . كنت غادرت للعالج  . 2007) يونيو( حزيران   14وقع في   
هل رأيت في حياتك أحداً يـستخدم مـذبح         . م تعرف أن تقدم أو تؤخر، إال في القتل واالعتقال والسلخ          ول

  .في الضرب خالل التحقيقات؟ راجع الصور والفضائح) إسمنت(حديد وباطون 
   في غزة؟"القاعدة"كيف تقوم وجود * 
 وكـل   "حماس"الستراتيجية لدى   هذه بيئة مملوءة بالفوضى والسالح، وضياع الرؤية وا       .  البيئة مالئمة  -

كلهـم  . "القاعـدة " و   "حمـاس "، وبالنسبة إلي ال فرق بين       "القاعدة"وهذه بيئة مالئمة لـ     . القوى في غزة  
  .واحد

  ."القاعدة" ضمانة لعدم دخول "حماس"لكن خالد مشعل يعتبر * 
ب سـتمئة فلـسطيني      مفخرة؟ التعبير الحقيقي لوجودهم في السلطة هو قتل ما يقار          "حماس" هل وجود    -

، وآالف فـي    900 الى   800خالل سنة، وجرح ما يقارب األلفين وخمسمئة، وإصابات وإعاقات حوالى           
 ال عالقة له باإلسالم، بالمفهوم السمح الذي تعلمنـاه فـي الجامعـات              "النموذج اإلسالمي "هذا  . السجون

أعتقـد بـأن    . ال عالقة لهم بهـذا    . موالمدارس عن سماحة اإلسالم وإبداعه وتوافقه وبنائه اإلنسان المسل        
  .هذا ما كنا ننبه إليه منذ سنوات. المجتمع العربي والفلسطيني اكتشف ذلك ولكن بعد فوات األوان
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   في غزة؟"جيش اإلسالم"ما هو * 
كان أحـد ضـباط     .  يقاد من أحد أفراد عائلة دغمش، يصدر بيانات علنية وليس سرياً           "جيش اإلسالم " -

االنتفاضة ولدت كثيـراً مـن الفـصائل والجماعـات          . ال أعرفه شخصياً  . بل االنتفاضة األمن الوقائي ق  
  . وإيران وتنظيمات أخرى"حزب اهللا"والمصالح، وأدخلت 

  ؟"القاعدة" قريب من "الجيش اإلسالمي"هل * 
ـ     "حماس"، إال أن    "حماس"، المهم ليسوا    "القاعدة" ربما يكون فكره أقرب الى       - ن  استخدمتهم في مرحلة م

قاموا بمهمات كثيرة مثل اغتيال موسى عرفـات        . المراحل لتنفيذ بعض المهمات ضد السلطة واغتياالت      
  .رحمه اهللا، بالتوافق بينهم، واتهموني به

  من اغتال موسى عرفات؟* 
الشهيد عماد جاد   ) اغتالوا(و.  المعروفين "حماس"، تحديداً عماد عقل أحد قادة       "حماس" هم بالتنسيق مع     -

اغتالوا أربعة من مرافقيه وكان بينهم      .  في االستخبارات، وهو رجل مناضل وله تاريخ في الثورة         الضابط
حين شـاهدوا سـلوك     . هذا كله قبل االنقالب، ولكن لم يكن أحد يصدق ذلك         . رجل في الستين من عمره    

والقذارات، ولـم  لكن كل هذه التجربة مملوءة بالدماء  .  بعد االنقالب، بدأ الجمهور يراجع ذاكرته      "حماس"
  . إمارة إسالمية كما تحلم، بل جرتها لتوغل في الدم الفلسطيني"حماس"تنتج لـ

   إقامة إمارة إسالمية في غزة؟"حماس"هل تعتقد بأن برنامج * 
حين يقيلون قضاة ويعينون آخرين من طـرفهم، حـين يقيلـون            .  هذا ما يمارس اآلن وليس برنامجاً      -

ين يسيطرون على المؤسسات غير الحكومية، ما عالقة هذه المؤسسات          مدرسين ويعينون من طرفهم، ح    
؟ كانوا يقولون إن مشكلتهم مع دحالن وتياره، ثم اعتدوا على أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنـة                "فتح"بـ  

هل كان اآلغا تياراً انقالبياً ضدهم؟ ثـم اعتـدوا علـى كـل              . المركزية واعتقلوا الدكتور زكريا اآلغا    
، وشردوهم من بيوتهم، ودمروهـا علـى رؤوسـهم ألن           "حماس"ين الذين كانوا يتضامنون مع      الفتحاوي

الجبهـة  " وصادروا أسلحتهم، وأقفلوا إذاعة      "الجهاد اإلسالمي "اعتدوا على   . "حماس" ال ترى إال     "حماس"
 الـشعب   ما عالقة دحالن الذي سوقوا في البداية فكرة الخالف معه، وانتهت بخالف مع كل             ... "الشعبية

  الفلسطيني؟
  30/8/2008الحياة 

  
  االستحقاقات المطلوبة..  الفلسطينيالحوار .45

  صالح النعامي
مرةً أخرى دعت مصر ممثِّلي الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة؛ للتشاور بشأن مستقبل الحوار الـوطني،               

لحالي لن تكون مختلفـةً     في ظل وجود الكثير من المؤشرات التي تُدلِّل على أن نتائج التحرك المصري ا             
عن نتائج التحركات المصرية السابقة، بل إن الظروف التي تُجِري فيها مصر حاليا اتصاالتها مع ممثلي                

  . الفصائل الفلسطينية أكثر صعوبة من الظروف التي جرت فيها االتصاالت في السابق
لتي أجراها وفْد السلطة الْمفَاِوض مع      فعلى الرغم من الفشل الذريع الذي انتهت إليه المفاوضات السرية ا          

 أن تل أبيب تحـاول تـصفية القـضية الوطنيـة            - بشكل ال يقبل التأويل    -، والتي تَبين خاللها   "إسرائيل"
بمباركٍة فلسطينية، إال أن الرئيس محمود عباس عقد العزم بالتركيز على إعطاء األولويـة للتناقـضات                

  . للحوار مع حركة حماس" التعجيزية"ث بشروطه الفلسطينية الداخلية عبر التشب
فعباس الزال مصرا على تسليمه قطاع غزة، مدِعيا أن القمة العربية األخيرة تَبنَّتْ بشكٍل واضـٍح هـذا                  

  .الموقف عندما تبنت المبادرة اليمنية التي طرحها الرئيس علي عبد اهللا صالح
منطقي، وغير عادل، حتى في نظر قيـادات حركـة فـتح            الالفت للنظر أن موقف أبو مازن يبدو غير         

نفسها، كما عبر عن ذلك بشكٍل واضح الدكتور إبراهيم أبراش، القيادي في الحركـة، ووزيـر الثقافـة                  
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السابق في حكومة فياض، فقد أكد أنه ليس من المنصف المطالبة بإعادة األمور في غزة إلى مـا كانـت        
ة حماس عليها، على اعتبار أن األوضاع كانـت غيـر سـوية علـى     عليه قبل الحسم العسكري وسيطر  

  .اإلطالق، وال يمكن إعادة إنتاجها من جديد
، بمعنى أن تشارك فيـه كـل        وفي نفس الوقت فإن أبو مازن يِصر على أن يكون الحوار الوطني شامالً            

لعلم بأن المشكلة نجمـت عـن       مع ا ! الفصائل الفلسطينية، وهذا يعني أن يتواصل الحوار إلى ما ال نهاية          
  !الخالف بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل ال ناقة لها وال جمل فيما حدث

دور حركة حماس ومكانتها، والتعامـل      " تقزيم"وبالطبع يهدف أبو مازن من خالل مثل هذا الموقف إلى           
  .معها مثل الفصائل الفلسطينية التي ال وجود حقيقيا لها على األرض

لُِّل على حقيقة نواياه، هو تَفَنُّنُه في تضييق الخناق على أهـل غـزة،             لكندما يقوم به أبو مازن وي أخطر 
ولعلَّ آخر خُطْوٍة تُدلُِّل على ذلك هو تَشِْجيعه إضراب المعلمين في قطاع غزة، وتهديد المدرسين الذين ال                 

 مـن   وفي نفس الوقـت، وبـدالً     . طاع التعليم يلتزمون اإلضراب، بالحرمان من الراتب، والفَصِل من ق       
استخالص الِعبِر المطلوبة من التَّعنُّت الصهيوني في المفاوضات، فإن أجهزة األمن التابعة لعباس تُواِصُل              

 -حقا-والمؤسف  . تعاونها األمني في مواجهة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية           
 في محاربِة حركات المقاومة أصبح على المكشوف،        "إسرائيل"دوار بين السلطة الفلسطينية و    أن تبادَل األ  

  !ولم تعد حكومة رام اهللا تنكره مطلقًا
في ذات الوقت فإن حكومة فياض تواصل حربها اإلعالمية ضد حركة حماس، وتُسخِّر كـل أجهزتهـا                 

       على هذه الحملة بشكل غير حكيم أحيانًا       اإلعالمية لتشويه مواقف الحركة، التي تقوم بدورها بالر وفي . د
ظل هذا السجال اإلعالمي المحموم ال ينتبه أحد لما يقوم به االحتالل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني،                  
تتمثَُّل في قتل الفلسطينيين واعتقالهم، والسيطرة على أراضيهم وحصارهم، وتجويعهم، وتقييـد قـدرتهم              

  .على الحركة
اب التشاؤم إزاء فرص نجاح التحرك المصري األخير ال تتصل فقط بما يقوم به عبـاس، بـل                  لكن أسب 

أيضا بسلوك الراعي المصري ذاته، والذي يفَسر على نطاق واسع بأنه ليس أكثر من محاولة مـصرية                 
، دون أن يـرتبط     لقطع الطريق على أي طَرٍف عرِبي للتدخل للتوسط بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية            

  .لتقريب وجهات النظر بين الفريقين" جادة"التحرك المصري بمحاولٍة 
 من أن تتحرك لدى أبو مازن إلقناعه بعدم منطقية المطالبة بعودة األمور في غزة إلـى                  مصر بدالً  الًفمث

فلسطينية ما كانت عليه قبل الحسم العسكري، فإنها تقوم بإضاعة الوقت عبر إجراء مشاورات مع فصائل                
في نفس الوقت فإن هناك قناعةً جارفةً لـدى         . وهمية، ليس لها عالقة بالصراع بين حركتي فتح وحماس        

النُّخَِب السياسية والقطاعات الشعبية الفلسطينية في غزة بأن الحكم في مصر متواطٌئ في فَرِض الحصار               
  . على غزة

ا عباب البحر، ويخاطروا بحياتهم من أجـل كـسر           متضامنًا أجنبي  45ومن المثير لالستهجان أن يركب      
الحصار عن غزة، في حين ترفض مصر ممارسةَ سيادتها على حدودها الدولية، والقيام بفـتح المعـابر                 
الحدودية، كما ينص على ذلك اتفاق التهدئة غير المباشر الذي تم التوصل إليه بـين فـصائل المقاومـة                   

  . برعاية مصرية"إسرائيل"و
مصري يفَسر على نطاق واسع من ِقبِل قطاعاٍت واسعٍة من الشعب الفلسطيني بأنه صورةٌ مـن             السلوك ال 

واألدهى مـن كـل ذلـك أن مـصر          . صور الضغط على حركة حماس لالستجابة إلمالءات أبو مازن        
وعلى الرغم من النفـي     !  بتمرير التهديدات عبرها إلى حركة حماس      "إسرائيل"أصبحت القناة التي تقوم     

المصري الرسمي، وعدم رغبة حركة حماس في إحراج القاهرة، فقد أكدت مصادر في حركـة حمـاس                 
 ستقوم بتصفية قيادة الحركة فـي       "إسرائيل" أن المسئولين المصريين أبلغوا ممثِّلي حماس بأن         "إسرائيل"و
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لي المختطف جلعاد   حاِل لم تُبِدي حماس مرونةً على الشروط التي تضعها إلطالق سراح الجندي اإلسرائي            
  .شليت
 من تداعيات إقدامها على تنفيذ هذا التهديد، وتأكيد القاهرة أنها           "إسرائيل" من أن تقوم مصر بتحذير       وبدالً

لنقـل  " سـاعي بريـد   "لن تقف مكتوفة األيدي إزاء ذلك، إذا بالمسئولين المصريين يتحولون إلى مجرد             
  ! العربية األكبر واألهم ؟التهديدات اإلسرائيلية، فهل هذا يليق بالدولة

وال يعني ما تَقَدم أن حركة حماس غير مطالبة بإبداء مرونة لتوفير الظروف للحوار، لكن المـشكلة أن                  
  . الختبار نوايا حركة حماس وجديتهاسلوك كُلٍّ من عباس والقاهرة ال يجعالن مجاالً

إن حوارات القاهرة ستنتهي إلى ال      من هنا فإنه في حال لم يحدث تغير جذري في سلوك عباس ومصر ف             
  . شيء

 28/8/2008موقع اإلسالم اليوم 
  

  المواقف والفرص.. عباس في بيروت .46
    الرنتاويعريب

رفـض تـوطين    ) 1: ( قديمة في أثناء زيارته للبنان     -أطلق الرئيس محمود عباس ثالثة مواقف جديدة        
تنظـيم الـسالح    ) 3( .ني خارج المخيمات  رفض السالح الفلسطي  ) 2( .الفلسطينيين على األرض اللبنانية   

توطين الفلسطينيين   .الفلسطيني داخل المخيم من خالل إنشاء لواء نظامي يتولى أمن المخيمات الفلسطينية           
وجود إجماع لبنان، سلطة ومعارضة، مـسحيين       ) 1: (في لبنان أصبح خارج البحث، ألسباب عدة أهمها       

 ال يقلل من شأنه تباين نبرة الرفض، فهي ناعمة جدا عن            ومسلمين على رفض التوطين، وهو إجماع مهم      
 جنبالط، وشديدة جدا عن تيارات الموارنة والشيعة علـى اخـتالف توجهاتهـا الـسياسية                -الحريري  
مـن الـديمغرافيا    " الخـالص "تفهم المجتمع الدولي والالعبين الرئيسين لحاجـة لبنـان          ) 2(. والفكرية

ن شأنه أيضا تباينات الرؤى للحلول والمخارج، فالمطلوب عنـد أغلـب            الفلسطينية، وهو تفهم ال تقلل م     
الالعبين الدوليين هو إخراج الفلسطينيين من لبنان ال ضمان عودتهم إلى ديارهم األصلية، وهنـا يمكـن              

، وقبول  )48مع عرب (اإلشارة إلى المقترحات بتسهيل عودتهم إلى الضفة الغربية، ولم شمل بعض منهم             
سالح الفلسطينيين خارج    .الجئين لدى دولة ثالثة، إلى غير ما هناك من مخارج وحلول          " ثالثال"بعضهم  

المخيمات يكاد يكون حكرا على فصيل أو اثنين، من تلك األشد والء وتبعية لسوريا، وهي فصائل تحتفظ                 
 والـذي   بعالقات طيبة مع حزب اهللا وتستظل بظله، وال قيمة لسالحها المكدس في المستودعات واألنفاق             

ربما عاله الصدأ وأصبح خارج الخدمة بعد أن صمت ألكثر من عقدين من الزمان، وال أحسب أن ثمـة                   
أمـا الـسالح داخـل       . تحريـري  -حاجة فلسطينية لهذا السالح، أو أنه ما زال مرصودا لدور وطني            

 منـذ أمـد   قد تعطلـت " العدو الصهيوني"المخيمات، فتلكم حكاية أخرى، صحيح أن وظيفته في مواجهة  
مماثل لعطَلَة السالح خارج المخيمات، وصحيح كذلك أنه تحول إلى سالح قاتل يستقوي به هذه الطـرف                
الفلسطيني على ذاك، وصحيح أيضا وأيضا أنه بات سالحا متعدد االستخدامات من الجريمة المنظمة إلى               

لتقليل من شأنها فـي المـدى       اإلرهاب األصولي، لكن مع ذلك فإن لهذا السالح وظيفة أخرى، ال يمكن ا            
المنظور على األقل، وأعني بها الحماية الذاتية، في ظل استمرار ضعف الدولة وغيابها، وعدم الوصول               
إلى تفاهمات فلسطينية لبنانية حول مختلف أوجه الوجود الفلسطيني المؤقت في لبنان، من سياسية وأمنية               

المتكفل حفظ أمن المخيمات فكرة مهمة، على أنها لـن          " لحاللواء المس "فكرة   .ومدنية واجتماعية وإنسانية  
) 1: (ترى النور في ضوء الواقع الفعلي المعيش في المخيمات، وهناك عدة أسباب تحـول دون إنفاذهـا                

 زكـي، أبـو العينـين،       - واالنقسامات الفتحاوية الداخلية     - فتح وحماس    -االنقسام الفلسطيني الداخلي    
ت الدينية ـ السلفية المسلحة في المخيمات وتحولها إلى قـوة ضـاربة كعـصبة     نمو التيارا) 2( .المقدح

األنصار وجند الشام وفتح اإلسالم سابقا في نهر البارد، وبصورة ما عاد ممكنا معهـا، التفكيـر بـأمن                   
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تخطي االنقسام اللبناني الداخلي حدود المخـيم،       ) 3( .المخيمات من دون أن يؤخذ رأيها ويحسب حسابها       
قال عدواه إلى داخل المخيمات الفلسطينية، فكل بندقية فلسطينية مؤيدة لتيار المستقبل، تقابلها بندقيـة               وانت

فلسطينية مؤيدة لحزب اهللا، األمر الذي يجعل مستقبل السالح الفلسطيني مرتبطا إلى حد كبير بمـستقبل                
روت مهمة لجهة الحفاظ علـى      زيارة عباس لبي   .سالح حزب اهللا ومشروع الدولة واإلستراتيجية الدفاعية      

الزخم المستجد في العالقات الفلسطينية اللبنانية الرسمية والشعبية، ومع مختلـف األوسـاط والتيـارات،     
والمواقف التي طرحها عباس من قصر بعبدا مهمة لجهة تحديد وجهـة الحركـة الفلـسطينية واتجـاه                  

 بقدرة الرئيس عباس على إثبات زعامته ال        بوصلتها، أما فرص ترجمة هذه المواقف والنداءات، فمرهونة       
  .على الفلسطينيين في عين الحلوة بل وعلى الفلسطينيين في رام اهللا ابتداء

  30/8/2008الدستور األردنية 
  

  !متفقون" الرؤساء الثالثة"اطمئنوا، فعباس و .47
  سركيس نعوم

 1948أوا الى لبنان في األعوام      اطمأننت يومي األربعاء والخميس الماضيين الى ان الفلسطينيين الذين لج         
 لن يوطّنوا في بلدي لبنان على نحو رسمي، أي لن يصبحوا مواطنين لبنانيين لهم مـا                 1970 و 1967و

والتـوطين  . لغيرهم من المواطنين في هذا البلد العظيم من حقوق وعليهم ما على هذا الغير من واجبات               
مي الى أي من مؤسسيه او الى اي من الذين انضموا            آذار وال أنت   8هذا يقلقني رغم انني لست من فريق        

ومصدر اطمئناني كان تأكيد    . اليه بعدما قذف اهللا في صدورهم والقلوب نور المعرفة والحكمة والوطنية          
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في اثناء زيارته القصيرة للبنان سواء في محادثاته مـع                

، أو في التصريحات التـي      )الذن هنا من الصديق العزيز الرئيس حسين الحسيني       با(رؤساء لبنان الثالثة،    
ادلى بها الى االعالميين، رفْضه وشعبه الفلسطيني أي فكرة توطينية واصراره على مواصـلة الكفـاح                
والنضال سواء بالقتال أو بالديبلوماسية بغية ايجاد حل لمسألة عودة الالجئين في صورة خاصة أو علـى                 

  .قل الذين منهم يقيمون في لبنان سواء في صورة شرعية أو غير شرعيةاال
للرئيس الفلسطيني الـذي    " الرؤساء الثالثة "واطمأننت اكثر يومي االربعاء والخميس الماضيين عندما أكد         

ال يقل وضعه قوة سواء داخل بالده او خارجها وفي اوساط شعبه او خارجها عن وضع كل من هـؤالء                    
عن وضعهم كلهم مجتمعين، أن التوطين الفلسطيني لن يحصل فـي لبنـان ألن اللبنـانيين                او باألحرى   

 سنة 15رفضوه في دستورهم الذي ولد من رحم حروب أهلية وغير أهلية عاشوها وشاركـوا فيها نيفاً و           
عدة عربية ودولية ساهمت في تقليل التشوهات في المولـود الجديـد وضـمنت أو               " قابالت"وعلى أيدي   

حرى وعدت اللبنانيين بأنها ستضمن قيام من كُلِّف رعايته بمعالجة التشوهات القليلـة الباقيـة فيـه                 باأل
  .ومساعدته على النمو بكل الوسائل الممكنة

اما في موضوع السالح الفلسطيني الموجود خارج المخيمـات التـي اتفـق             . هذا في موضوع التوطين   
 على ازالته فقد شعرتُ باالطمئنان ايـضاً ألن الـرئيس           2006اللبنانيون المختلفون على كل شيء عام       

الرؤساء اللبنانيين الثالثة موافقته على هذا االمر، علماً انه كان اشار الـى             " انداده"الفلسطيني عباس ابلغ    
. هذه الموافقة اكثر من مرة مباشرة أو عبر سفيره في بيروت عباس زكي اكثر مـن مـرة قبـل ذلـك                     

ثر عندما أكد عباس ان الفلسطينيين في لبنان هم تحت القانون اللبناني أو سيكونون              وشعرت باالطمئنان أك  
ومبعث اطمئناني هذا كان معرفتي كما كل اللبنانيين ان فلسطينيي المخيمـات لـم              . تحت القانون اللبناني  

بنـان عـام    يخضعوا يوماً للقانون اللبناني على األقل منذ انتهاء الحروب العسكرية وليس السياسية في ل             
وثانياً، ألن سوريا التي    . اوالً، ألن الدولة الجديدة الطالعة من رماد الحرب كانت ال تزال ضعيفة           . 1990

اوكل اليها المجتمع الدولي مساعدة هذه الدولة على التأسيس ثم على القيام بمهماتها لم تكـن والسـباب                  
فأبقتها بؤراً لكل الخارجين على القـانون       معروفة كثيرة ترضى بفقدان ورقة فلسطينيي لبنان ومخيماتهم         
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وثالثاً، ألن ايران االسالمية دخلت علـى       . والمسلحين من وطنيين واصوليين ومن الفاتحين على حسابهم       
 الدوليـة أو بـاالحرى      –هذا الخط بموافقة سورية فصار الوضع الفلسطيني جزءاً من اللعبة االقليميـة             

  .المواجهة
ي في المحادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مثلما طمأنني هو بمواقفه            هل طمأنني الجانب اللبنان   

  وصالبته وقوته؟
طبعاً اطمأننت لرفض الرؤساء سليمان وبري والسنيورة التوطين ولرفضهم ايـضا اسـتمرار الـسالح               

ن الفلسطيني خارج المخيمات واصرارهم على اخضاع فلسطينيي المخيمات المدنيين والمـسلحين للقـانو            
. اللبناني، واعتبرتُ ان تضامنهم وتعاونهم سيساعدهم في تحقيق كل هذه االنجازات واخرى كثيرة غيرها             

او شـركاؤه   " زمالؤه"واطمأننت في الوقت نفسه الى ان البالد بألف خير عندما استمر الرئيس اللبناني و             
لبنان تزويـد جـيش لبنـان       المضاربون في السلطة في مطالبة االميركيين الذين لم ينقطعوا عن زيارة            

 وارهابها ومعه االرهاب اآلخـر      "سرائيلإ"السالح، وليس أي سالح كان، وذلك بغية مواجهة اعتداءات          
واطمأننت كذلك الى ان الدولة قامت في لبنان، بـدليل انتخـاب            . األكثر من غيره اهتماماً به من اميركا      

ومة وحدة وطنية بعد نحو شـهرين مـن         رئيس جمهورية بعد ستة أشهر من شغور المركز وتشكيل حك         
جلسة اشتراعية هي األولى منذ اقل من سنتين بأشـهر          " المعطل"وعقد مجلس النواب    " العقيمة"المناقشات  
  .قليلة جداً

طبعا لن يسر الفلسطينيون ورئيسهم عباس بكل هذا الكالم، وكذلك مستقبلوهم اللبنانيون، بدءاً من رئـيس       
ويجب اال يفعلوا ألنه في الواقع جيـد        . جلس النواب وانتهاء برئيس الحكومة    الجمهورية مروراً برئيس م   

وألن فيه ربما شيئاً من التجربة المرة النابعة من نقمة عارمة وغضب شديد وخوف              . كثيراً ليكون حقيقياً  
على ما آل اليه لبنان بل من يأس من امكان قيامه من جديد بسبب اصرار قادته وشعوبه فـي معظمهـم                     

 تعطيل قيام دولة المؤسسات والقانون فيه رغم رفعهم شعاراتها، فبالنسبة الى الفلـسطينيين نرحـب                على
 والبحث معه   1993طبعاً بزيارة رئيس سلطتها الوطنية الذي ليس هو رئيس جمهورية وفق اتفاق اوسلو              

 كثيـرة   في كل ما يخص قضيته أي قضية العرب أجمعين ومشكالت مواطنيه الالجئين في لبنان وهـي               
في الرئاسـات ومـن وضـع    " زمالئه"سليمان و" نده"وبعضها محق، لكن وضعه وبالده أسوأ من وضع  

المشتبكة مـع تنظيمـه     " حماس"فال هو يستطيع ان يمون في الداخل حيث تنازعه السلطة وبنجاح            . لبنان
 بعدما استقطب   بحرب مستمرة، وحيث يستمر االحتالل االسرائيلي، وال ان يمون في الخارج، وخصوصاً           
  .بوسائل متنوعة اخصامه وفي مقدمهم سوريا وايران العناصر المقاتلة والمشاغبة في الشتات
  30/8/2008النهار 
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