
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أكتوبر القادم في حوار شامل يجمع الفصائل/ تشرين أولعباس يلتقي مشعل مطلع ": سما"

  يستبعد نجاح حوار القاهرةو ...بخطئه في عدم تسلمه رئاسة منظمة التحريرالقدومي يقر 
  متمسكون بوساطة مصر في صفقة األسرى: أبو مرزوق

  عباس في أيامه األخيرة والوضع معقد جدا ": الشاباك"
    انزعاج أردني من اقتراح مصر إرسال قوات عربية لقطاع غزة

 مريكية تعارض عودة الالجئين الفلسطينييندارة اإلاإل: مريكي كبير ليديعوتأول ؤسم

" اتفاق إطار "عّباس يرفض اقتراح    
يـشدد   وأولمـرت    يستثني القدس 

  على إكمال أنابوليس هذه السنة
  

 ٤ص ... 

 ١/٩/٢٠٠٨١١٨٧اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٨٧:         العدد                  ١/٩/٢٠٠٨اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  في ظل فشل المفاوضات دعو النتفاضة سلميةبسام أبو شريف ي .٢
 ٥   حوار شامل يجمع الفصائلأكتوبر القادم في/ تشرين أولعباس يلتقي مشعل مطلع ": سما" .٣
 ٦  حوار القاهرةيستبعد نجاح و ...بخطئه في عدم تسلمه رئاسة منظمة التحريرالقدومي يقر  .٤
 ٧  وشطب منظمة التحرير يحذر من محاوالت تصفية القضية" الوطني الفلسطيني" .٥
 ٨  فكرة نشر قوات عربية في غزة مرفوضة من حيث المبدأ ألننا نرفض أي تدويل: يوسف .٦
 ٨ " غير كافية"ولكنها تعّدها ... المقالة تشيد بخطوة مصر على فتح معبر رفحالحكومة  .٧
 ٨   على اإلضراب وتم تغطية العجزاستطعنا التغلب:  في غزةوزارة الصحة .٨
 ٩   الجمعية العامةإلى التوجه بقرار محكمة الهاي إلىالمبادرة الوطنية تدعو المنظمة  .٩

    
    :المقاومة

 ٩  متمسكون بوساطة مصر في صفقة األسرى: أبو مرزوق .١٠
 ٩  المطلوب مبادرة لوقف إضرابات غزة وإطالق سراح المعتقلين: قدورة فارس .١١
١٠  "عاراً يفوق عار أوسلو"المفاوضات ستجلب : الجهاد .١٢
١٠  والجهاد ترفض.. حزب الشعب يتريث: استقدام قوات عربية لغزة .١٣
١٠   سنرحب بقدوم القوات العربية لتحرير فلسطين ال لتأمين إسرائيل: اومةقلجان الم .١٤
١١  "هيئة العمل الوطني"من اإلضراب وبيان يهاجم الحركة و" فتح"تضارب مواقف  .١٥
١١  ليطا فلسطيني مقابل ش١٥٠٠حماس تطالب بإطالق سراح  .١٦
١١  الشاعر يناشد عباس اإلفراج عن المعتقلين السياسيين .١٧
١٢  قوى المعارضة تستعدد إلعالن مرجعية فلسطينية قبل انتهاء والية عباس": الخليج" .١٨
١٢  حواراإلضرابات تهدد جهود إنجاح ال: حماس .١٩
١٢  الداخلي تنظيمات في القاهرة للتباحث مع المصريين إلنهاء االنقسام ٣وفود من  .٢٠
١٣   الفصائل تستغل التهدئة إلجراء مناورات عسكرية .٢١
١٣  نهاء ملف االعتقال السياسياإلعالن عن تشكيل لجنتين في الضفة وغزة إل .٢٢
١٣  آن األوان ألن ننهي هذا االنقسام.. رمضان شهر الوحدة الوطنية: الجهاد .٢٣
١٤   مليون دوالر شهريا٢٠ًاالنفاق تُدخل لخزينة حماس حوالي ": هآرتس" .٢٤
١٤ فض قيام دولة بحدود مؤقتةنر: شعث .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  الحكومة االسرائيلية التعترض على اإلفراج عن البرغوثي .٢٦
١٥  انتقادات إسرائيلية لمساعي أولمرت للتوصل إلى اتفاق إطار مع الفلسطينيين .٢٧
١٥  تنازالت صعبة أمام غزة ودمشق وإسرائيل: باراك يرى فرصة لإلفراج عن شليط .٢٨
١٦   إذا لم يتم إبداء مرونة من الجانبين ال يمكن التوصل إلى صفقة: رامون .٢٩
١٦   عباس في أيامه األخيرة والوضع معقد جدا ": الشاباك" .٣٠
١٦    مرة ٣٦الفلسطينيون خرقوا التهدئة ": الشاباك" .٣١
١٧  تتدرب على مواجهة هجوم بيولوجي إشعاعي"إسرائيل" .٣٢
١٧  "هجرة العقول"قلق في الكيان بسبب استمرار  .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٧  مؤسسة شاهد الحقوقية تقيم ندوة حوارية حول القانون الدولي اإلنساني في النزاعات .٣٤
١٧  إجراءات احتاللية مع قدوم شهر رمضانالقدس تشهد  .٣٥
١٨  ثانيالفلسطينيون والمصريون يتنقلون على جانبي رفح لليوم ال .٣٦
١٨   بعد سنتين من االعتقال اإلداريفرج عن األسيرة نورا الهشلمونياالحتالل  .٣٧
١٨   عاماً من األسر١٥ بعد هنيةإسماعيل فرج عن نجل شقيق ي االحتالل .٣٨
١٨   شهيدا١٤ًالتهدئة إلى  الشهداء منذعدد  رفعي  آب فلسطينيين في٣استشهاد : إحصائية .٣٩
   

   :صحة
 ١٩  في قطاع غزة نتيجة الحصار وإضراب القطاع الصحيوفاة رضيعين  .٤٠
 ١٩  في قطاع غزة من موظفي الصحة مضربون% ٩٠: نقابة المهن الصحية .٤١
   

   : األردن
١٩   انزعاج أردني من اقتراح مصر إرسال قوات عربية لقطاع غزة .٤٢
   

   :لبنان
٢٠  اً قائم الالجئين الفلسطينيين ما زالمشروع توطين: حزب اهللا .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٠ ل قوات عربية إلى قطاع غزةموسى ينفي وجود اقتراح رسمي بإرسا .٤٤
٢٠  موسى يلوح بمحاسبة عربية لمن يعرقل المصالحة الفلسطينية .٤٥
٢١   أبو الغيط يبحث مع مسؤول إسرائيلي تطورات الملف الفلسطيني .٤٦
٢١   لكسر حصار غزةإخوان األردن ومصر ينظمون حملة .٤٧
   

   :دولي
٢١  مريكية تعارض عودة الالجئين الفلسطينييندارة اإلاإل: مريكي كبير ليديعوتأول ؤمس .٤٨
٢٢   يوما ولم يسمح لنا بإدخال مساعدات لغزة٣١بقينا على الحدود المصرية : ناشط اسكتلندي .٤٩

   
    :ات ومقاالتحوار
٢٢   مع نتانياهو"حديد ونار"عالقة إيجابية مع رابين وجافة مع باراك و  :دحالن .٥٠
٢٩  ياسر الزعاترة... قوات عربية إلى قطاع غزة .٥١
٣٠   ناصرنقوال... هو االخطر" االخر"االنقسام الفلسطيني  .٥٢
٣٢  نواف الزرو"... إسرائيل"نذير شؤم لـ .. أزمة القيادات .٥٣
٣٤  فداء عيتاني... عّباس يلهث وراء حلم بشير الجمّيل: إلغاء المخّيمات .٥٤
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  
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  يشدد على إكمال أنابوليس هذه السنة وأولمرت يستثني القدس" تفاق إطارا"عّباس يرفض اقتراح  .١

 الرئيس محمود عباس ورئيس      أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١/٩/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 في تحقيق أي تقدم خالل االجتماع الذي عقداه أمس فـي مقـر              االوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أخفق    

وشدد أولمرت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة، فيمـا            . ر في القدس الغربية   إقامة األخي 
وفاجـأ أولمـرت    .بسبب اتساع الهوة بين مواقف الطرفين  " اتفاق إطار "استبعد الفلسطينيون التوصل إلى     

يفه حسب  عباس بتعليق نادر للصحافيين قبل اجتماعهما أمس، حين قال باللغة اإلنكليزية وهو يصافح ض             
  ".هذه السنة... ال بد من أن نكمل عملية أنابوليس هذه السنة": "رويترز"وكالة 

غير واقعي أن نتوقع وجود حل سـريع أو         : "لكن مارك ريغيف الناطق باسم أولمرت قال عقب االجتماع        
هـدف  ال"ورأى أن   ". لن نحل قضايا النزاع على الطاولة خالل أسبوعين أو ثالثة أسابيع          . طريق مختصر 

 والتوصل إلـى اتفـاق تـاريخي بـين اإلسـرائيليين            أنابوليسهو إنجاز العملية التي أطلقت في مؤتمر        
  ".لن تؤثر في سير المفاوضات" استقالة أولمرت أنوشدد على ". والفلسطينيين

.  صائب عريقات الذي شارك في االجتماع إنه ال يرى أي فرصة للوصول إلـى نتـائج قريبـاً                  .وقال د 
وأضـاف أن   ".  نرى إمكانية لصوغ أي شيء ألن الهوة بيننا ما زالت قائمة حول القضايا كافة              ال: "وقال

بأننا لن نكون جزءاً من أي اتفاق للرف أو أي اتفاق جزئـي أو انتقـالي أو لـيس                   "عباس أبلغ أولمرت    
احتج بـشدة   "وأكد أن عباس     ".للتنفيذ، إما أن يكون هناك اتفاق على كل شيء أو ال اتفاق على أي شيء              

وقال ألولمرت صراحة إن من يتحدث عن       . على النشاط االستيطاني المتواصل في األراضي الفلسطينية      
حل الدولتين ال يحق له مواصلة االستيطان، وان من يواصل االستيطان ال يحق له التحـدث عـن حـل                    

ية العام، قال عريقـات إن      وعن االقتراحات األميركية لجسر الهوة والتوصل إلى اتفاق قبل نها          ".الدولتين
اتفاق "، مشيراً إلى رفض التوصل إلى       "الجانب الفلسطيني لن يقبل أي اقتراح يحيد عن الشرعية الدولية         "

أو إعالن مبادئ يستثني أياً من قضايا الوضع النهائي أو يرجئ البحث في مواضيع مثـل القـدس                  " إطار
د، لكن هذا االتفاق يجب أن ينهي االحـتالل ويقـيم           نحن نريد االتفاق اليوم قبل غ     : "وأضاف. والالجئين

، وعاصـمتها القـدس، ويزيـل       ١٩٦٧ يونيـو    /دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيـران        
   ".المستوطنات

تريد التوصـل إلـى     " إسرائيل"نقلت عن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير أن        " فرانس برس "وكانت وكالة   
نيين بحلول نهاية السنة، لكن مع إرجاء مسألة مستقبل وضع القدس في هذه             اتفاق سالم شامل مع الفلسطي    

الطرفين مهتمان بالتوصل إلى اتفاق شامل بحلـول نهايـة          "وقال بعد لقاء أولمرت وعباس إن       . المرحلة
لكن بما أن مسألة القدس ال يمكن حلها ضمن الجدول الزمني هـذا،             .  ونعتقد بأن ذلك ممكن    ٢٠٠٨العام  

  ".يهما االتفاق على إرجاء اتفاق في شأنها واالتفاق على آلية وجدول زمني لذلكسيكون عل
 أن  وكـاالت  وال  آمـال شـحادة    ،القـدس  نقالً عن مراسلتها في    ١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  
المزيد من األسرى الفلسطينيين لكن       ذكرت أن عباس طلب من أولمرت اإلفراج عن        ]اإلسرائيلية[اإلذاعة
اإلذاعة إن الجانـب الفلـسطيني طلـب المزيـد مـن             ير لم يقدم أي التزام بهذا الخصوص، وقالت       األخ

  .بأنه سيتم النظر في ذلك بصورة إيجابية" اإلسرائيلي"الجانب  التسهيالت في التنقل في الضفة ورد
كدا أن  في بيروت األسير المحرر سمير قنطار، مؤ       وخالل االجتماع احتج أولمرت لدى عباس على لقائه       

وحسب اإلذاعـة رد     .على حد تعبيره  " قتلة سافلين أمثال قنطار   "مع   تتوقع من عباس أال يجتمع    " إسرائيل"
  .عقد من دون تخطيط مسبق عباس على ذلك بقوله إن اللقاء

مصمم على التوصل إلـى اتفـاق كامـل         "إن عباس    من جهته قال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني       
  .سيكون رهنا بجدية الموقف اإلسرائيلي ، لكن ذلك"ضع النقاشيشمل كل القضايا مو
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" هـآرتس " صحيفة    إلى أن   وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت  
الحـل  " أولمرت يحاول الضغط على عباس لقبول خطتـه          أن أمساإلسرائيلية ذكرت في عددها الصادر      

وكشفت مصادر إسرائيلية أن أولمرت سيـسعى للحـصول علـى            .هر تقريباً التي قدمها له قبل ش    " الدائم
غطاء دولي للتنازالت في المفاوضات حول القدس، ويقترح التوصل إلى اتفاق مـع الفلـسطينيين فـي                 

 إلنهـاء    زمنياً وجدوالً" األماكن المقدسة في القدس   "األسابيع القريبة يتضمن تحديد آلية للمفاوضات حول        
قضية القدس تُختزل في األماكن المقدسة فقط، إلى جانب رفض          " فان   أولمرتحسب خطة   و. المفاوضات

حق عودة الالجئين ورفض االعتراف بالمسؤولية التاريخية عن التهجير ونكبـة الـشعب الفلـسطيني،               
والحدود التي يقترحها هي حدود جدار الفصل العنصري إلى جانب ضم التكتالت االستيطانية الرئيـسية               

" السيادة على األماكن المقدسة في القـدس      "وتقترح خطة أولمرت أن تجرى المفاوضات حول         ".ئيلإلسرا
بحيث تكون المفاوضـات ثنائيـة      . تشارك فيه حكومات وجهات ذات شأن     " غالفا دولياً "بمرافقة ما أسماه    

حل، وتقتـصر   والسلطة الفلسطينية، وال تملك الجهات الدولية الحق في فرض ال         " إسرائيل"ومباشرة بين   
يـتم  "وحسب اقتراح أولمـرت     . مهمتهم على منح الغطاء لالتفاق بين الجانبين في المفاوضات المباشرة         

 ."تحديد جدول زمني يمتد لخمس سنوات إلنهاء التسوية حول القدس
مصادر سياسية   إلى أن     كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  
 إن أولمرت عرض على وزيرة الخارجية األميركية رايس خالل زيارتهـا لتـل أبيـب                 قالت يةإسرائيل

األسبوع الماضي خطة الحل التي يقترحها، وأبلغها أنه عرض الخطة على عباس قبل نحو شهر، إال أنه                 
وأوضحت المصادر أن رايس بحثت الخطة مع عباس، وان أولمـرت           . ، ولم يتلق رده بعد    لم يبد متحمساً  

 على عباس لقبول خطته وأرسل له مبعوثين إلقناعه بقبولها، مـن بيـنهم نائـب                 مؤخراً مارس ضغوطاً 
رئيس الحكومة، حاييم رامون، وعضو الكنيست يوسي بيلين وصديق أولمرت رجل األعمال األميركـي              

عنـدما سـمع    " مارس ضغوطا على عباس، وقـال        أولمرت يكون   أن عريقات نفى    أن إال. داني أبرامز 
  ".  اتفق معكأنا مواقف الرئيس قال له ولمرتأ
  
  في ظل فشل المفاوضات دعو النتفاضة سلمية أبو شريف يبسام .٢

دعا بسام أبو شريف مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفـات فـصائل      :  وليد عوض  -رام اهللا   
 للتخطيط مـن أجـل      خرىاألالمقاومة الفلسطينية وشباب فتح والجبهة الشعبية والديمقراطية والتنظيمات         

القيام بمظاهرات سلمية متصاعدة واعتصامات متتابعة حتى تصل في نهاية شهر رمضان المبارك إلـى               
 صـمت   انتفاضة شعبية شاملة وإضراب شامل للمطالبة بالحرية واالستقالل بالوسائل السلمية، مـستنكراً           

ة السالم في الشرق األوسط وتقاعسها عن       المسؤولين الفلسطينيين على فتور اإلدارة األمريكية حيال عملي       
وأكد في بيان صحافي على أنه من واجب السلطة أن تضع برنامجاً السـتقبال آالف               . تنفيذ حل الدولتين  

المؤيدين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه االنتفاضة السلمية الشاملة التـي أطلـق عليهـا اسـم                   
بـدالً مـن    " إسـرائيل "ده أن هذه االنتفاضة من شأنها أن تحاصر          عن اعتقا  ، معبراً "انتفاضة االستقالل "

للشعب الفلسطيني، كما أنها ستدفع األطراف الدولية لبذل المزيد من الجهود إلنصاف            " إسرائيل"محاصرة  
  .هذا الشعب

  ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الفصائلأكتوبر القادم في حوار شامل يجمع / تشرين أولعباس يلتقي مشعل مطلع ": سما" .٣

 كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوي في ديوان الرئاسة الفلسطينية اليوم االثنين            : حكمت يوسف  - غزة
من الرئيس  " حسام زكي "النقاب عن رسالة نقلها الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية          " سما"لمراسل  

ره وجديته في إنهاء حالـة       القيادة المصرية يؤكد فيها الرئيس عباس إصرا       إلىالفلسطيني محمود عباس    
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 يتم فتح حوار فلسطيني شامل تشارك فيه كافة الفصائل والتنظيمات           أناالنقسام الفلسطيني الداخلي شرط     
الفلسطينية ويتم االتفاق فيه على تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات معروفة وذات تأثير تكـون                 

 .ية في موعد يتم اإلجماع عليـه فـي القـاهرة          مهمة الحكومة التمهيد إلجراء انتخابات تشريعية ورئاس      
 الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بما فيها حركتي فـتح         أنوأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته        

وحماس ستلتئم في القاهرة عقب عيد الفطر ضمن االجتماع الشامل الذي ستدعو إليه مصر للمشاركة في                
اقشة كافة القضايا الشائكة والعالقة بين حركتي فتح وحمـاس   فلسطيني يتم من خالله من  –حوار فلسطيني   

 . اتفاق ينهي حالة االنقسام الفلسطيني الداخليإلىللوصول 
 الرئيس عباس سيعقد لقاءاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل فـي                أنوأكد المصدر   

ن القاهرة ضغط باتجاه عقد هـذا       أ إلىالقاهرة ضمن جلسات الحوار التي ترعاه القيادة المصرية مشيراً          
 .اللقاء لما له من حساسية قد تقرب وجهات نظر حركتي فتح وحماس

 ن هناك شخصيات فلسطينية داخلية من كال الطرفين        أ القاهرة أبلغت حركتي فتح وحماس       أنن  المصدر بي
 وضع العراقيـل     الفلسطيني وتعمل تلك الشخصيات على     –ال يرغب في نجاح جهود الحوار الفلسطيني        

 ما فشل الحـوار فـان       وإذاأمام جهود إنجاح الحوار وان تلك الشخصيات تعرفها القيادة المصرية جيداً            
 .القاهرة ستعلن عنهم على المأل

ن مصر ومعها دول عربية ستضغط      أ ىلإ المصدر   أشار قطاع غزة    إلىوحول فكرة إدخال قوات عربية      
 .فكرةعلى حركة حماس من أجل القبول بهذه ال

  ١/٩/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  حوار القاهرةيستبعد نجاح و ...بخطئه في عدم تسلمه رئاسة منظمة التحريرالقدومي يقر  .٤

استبعد رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية فـاروق القـدومي           : الدين نادية سعد  -عمان  
س الوطني في الخارج بعد شـهر رمـضان         عقد المجل "، داعياً إلى    "نجاح الحوار الفلسطيني في القاهرة    "

أهمية الدعم واإلسناد العربـي للجانـب       "وأكد خالل اجتماع المجلس الوطني أمس بعمان على          ".المبارك
إدراك األخير بأن حصاراً عربياً مفروضاً عليه بسبب الظروف الضاغطة على الـدول             "، مع   "الفلسطيني
ال نريد سـلطة    "، مضيفاً   "لفلسطينيين قبل المطالبة بالدولة   بتطبيق حق عودة الالجئين ا    "وطالب   ".العربية

التي هجرتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي منهـا       "  وإنما عودة الالجئين إلى ديارهم وأراضيهم      ...وال دولة 
 وقد خاطبت الدول العربيـة      ...ال ينفع ولن ينجح   "وقال إن الحوار الجاري حالياً في القاهرة         .١٩٤٨عام  

 ".برنامج عمل سياسيا مختلفا، ولو أرادوا االتفاق لتم ذلك من قبـل           ) فتح وحماس (كل منهما   بذلك، ألن ل  
عقـد  "، داعياً إلى    "إذا أردنا الوحدة الوطنية فال بد من مجلس وطني يكون بمثابة المظلة للحوار            "وأضاف  

وأشار  ".١٩٦٩ المجلس الوطني كما هو في الخارج بميثاقه ومؤسساته وبذات الشكل الذي عقد عليه عام             
عدم االرتكـان   "، داعياً إلى    "المحاوالت المتواترة لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة       "إلى  

وجـود مؤسـسات    "وأكد على ضـرورة      ".ال أمل منهم وال ينفذون ما يصرحون به       "الذين  " على الغرب 
ل مثلما ال يجوز لحركة فـتح عقـد          فال يجوز اجتماعها تحت نير االحتال      ...منظمة التحرير في الخارج   

  ".اللقاءات في ظل االحتالل في الوقت الذي تنادي فيه بحق تقرير المصير
توافقاً اتخذ منذ عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات علـى ضـرورة إبقـاء               "وأضاف أن هناك    

 ١٠ يصل إلـى     مؤسسات منظمة التحرير في الخارج، وجرى تخويلي بحق التصرف بمبلغ من المال قد            
ماليين دوالر للحفاظ على الدوائر التابعة لها كالصندوق القومي والدائرة السياسية ودائرتـي الالجئـين               

الصندوق القومي الذي بات يمول من جانبها،       " ابتلعت"السلطة الوطنية   "ولكن   ".واألرض المحتلة وغيرها  
التي ال يجوز لها كسلطة محليـة اإلشـراف         كما حدث مع السفارات     " التجاوزات"فيما ارتكبت العديد من     
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بعقد المجلس الوطني في أي دولة عربية وإعادة دوائر الالجئين واألرض المحتلـة فـي               "، مطالباً   "عليها
  ".المنظمة

بخطئه في عدم االستماع إلى األصوات الداعية لتسلمه رئاسة منظمة التحرير بعد رحيـل              "وأقر القدومي   
ال تمتلـك القناعـة     "، التـي    "بفصل رئاسة منظمة التحرير عن السلطة الوطنية      "، مطالباً   "الرئيس عرفات 

الكافية بضرورة عقد المجلس الوطني أو المؤتمر الحركي لفتح في الخارج، وإنما تسعى لعقـدهما فـي                 
  ".الداخل

قدمت لقد سبق وأن ت   "وقال   ".التمسك بالمقاومة في مواجهة الموقف اإلسرائيلي الرافض للسالم       "ودعا إلى   
بالنصائح إلى حركة حماس بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي، فخوضها االنتخابات يعني القبول              
بأوسلو كما أن دخولها غمار السلطة يعني أن إسرائيل لن تتعامل معها، وقد أسديت لها نصيحة البقاء في                  

  ".يوجد هناك نضج سياسي كافالمقاومة خلف فتح وسيلتف الشعب الفلسطيني حولها، ولكن يبدو أنه ال 
، الفتاً إلـى أن     "فرص نجاح المحاوالت الجارية حالياً لعقد المجلس الوطني في الداخل         "وقلل القدومي من    

 العمومية لألمم المتحدة سبق وأن اعترفت بمنظمة التحرير، فيما حاولت العديـد مـن الـدول                 الجمعية"
  ".التعامل معها على أنها السلطة

  ١/٩/٢٠٠٨ الغد األردنية
  
  وشطب منظمة التحرير يحذر من محاوالت تصفية القضية" الوطني الفلسطيني" .٥

عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في األردن اجتماعاً أمـس           :الدين نادية سعد  -عمان  
لمجلس وأيد ا  .بعمان للبحث في آخر المستجدات في األراضي المحتلة وفي األوضاع الداخلية الفلسطينية           

في توصياته أمس ضرورة عقد المجلس الوطني في الخارج وليس في الداخل بعد اسـتكمال الحـوارات                 
والمباحثات المتعلقة بهذا الشأن، ودعم قرارات اللجنة القانونية التابعة للمجلس والقاضية بعدم قانونية عقد              

ر والتجاوز عـن المجلـس      ، وإدانة محاوالت تصفية القضية وشطب منظمة التحري       "بمن حضر "المجلس  
الوطني، وإدانة التجاوزات التي يرتكبها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومحاوالته لاللتفاف على             

  .المجلس الوطني
محاوالت تصفية القضية الفلسطينية والتجاوز     "من جانبه، حذر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون من          

موقف المجلس من المطالبة بحق العودة ورفض كل محـاوالت          "ى  وأكد عل  ".عن رئاسة المجلس الوطني   
 عبد  -، والمعروفة بوثيقة بيلين     "إسقاطه والتجاوز عنه، على غرار ما حدث في وثيقة جنيف المرفوضة          

  .ربه
االنشقاق الذي حصل في قطاع غزة ساهم فـي         "بدوره، قال نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة إن          

الواليات المتحدة وإسرائيل تمنعان الحوار الوطني بينما توجد        "، مشيراً إلى أن     "نيإضعاف المشروع الوط  
جهات فلسطينية غير جادة في الحوار، وبالتالي ما سيحدث في القاهرة بعد شهر رمضان لن يؤدي إلـى                  

وحمل قبعة رئيس المكتب السياسي في حماس خالد مشعل ورئيس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية                ".نتيجة
بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهـاء     "، مطالباً   "المسؤولية رغم رغبة الجميع في إنهاء المشكلة      "محمود عباس   

  ".االنقسام من أجل التصدي لالحتالل اإلسرائيلي
، محـذراً مـن     " اإلسرائيلية -بوقف المفاوضات الفلسطينية    "فيما طالب العضو محمد زهدي النشاشيبي       

  ".اإلسرائيلية في األراضي المحتلةخطورة الممارسات العدوانية "
  ١/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  فكرة نشر قوات عربية في غزة مرفوضة من حيث المبدأ ألننا نرفض أي تدويل: يوسف .٦
قالـه   رداً على "الحياة"حكومة المقالة لـ القال أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس   : رام اهللا، الناصرة  

الفكرة مرفوضة من حيـث     " أبو الغيط عن نشر قوات عربية في غزة إن           وزير الخارجية المصري أحمد   
ولفت إلـى   ". ووجود مثل هذه القوات تجربة غير موفقة في تاريخ نضالنا         . المبدأ ألننا نرفض أي تدويل    

بإيعاز من إسرائيل التي أصبحت تلح      "أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي طرح إرسال قوات إلى غزة           
  ". بعد الحسم العسكري في القطاع وما حققته حماس من نجاحات في الحكمعلى هذا األمر

  ١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
 "غير كافية"ولكنها تعّدها ... المقالة تشيد بخطوة مصر على فتح معبر رفح الحكومة .٧

وزارة الداخليـة   أن ألفت حداد ورأفت الكيالنـي   نقالً عن مراسليه   ٣١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عـرب ذكر موقع   
حبت بالخطوة اإليجابية التي قام بها األشقاء في مصر من فـتح لمعبـر رفـح الحـدودي                  الفلسطينية ر 

والتسهيل على المسافرين من العالقين في الجانبين الفلـسطيني والمـصري مـن الطـالب والمرضـى                 
وأكدت الوزارة في بيان لها أن فتح معبر رفح الحدودي           .وأصحاب اإلقامات في الدول العربية واألجنبية     

ن ال يكفي لتلبية حاجات سكان قطاع غزة المحاصرين وذلك لوجود أعداد كبيـرة مـن المرضـى                  يومي
والطالب الذين هم بأمس الحاجة للسفر، داعية األشقاء في جمهورية مصر الشقيقة إلي االستمرار في فتح                

ة والـذين  وقدمت الوزارة االعتذار من المرضى والطالب ذوي الحاالت الحرج. المعبر لحاجة السكان له  
هم بأمس الحاجة للسفر الذين لم يتمكنوا من الحصول على جوازات سفر وذلك الستمرار حكومة رام اهللا                 

ودعت الداخلية جميع المنظمات والمؤسـسات والهيئـات         .في منع دفاتر جوازات السفر عن قطاع غزة       
فير دفاتر جوازات السفر وذلك     العربية واألجنبية المعنية بحقوق اإلنسان إلي التدخل العاجل والفوري لتو         

لحاجة المرضى والطالب وذوى الحاالت الخاصة الماسة للسفر وتلقي العالج في الخارج فـي فرصـة                
 .قادمة لفتح المعبر

محمـد عـدوان     إلـى أن     شرف الهور أ ،عزة نقالً عن مراسلها في    ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت  
إلنهـاء  " غيـر كافيـة   " أن خطوة فتح المعبر ليومين تعتبر        الناطق باسم المعابر في الحكومة المقالة أكد      

 عملية الفـتح ليـومين سـتمكن معظـم       إناألزمة الناجمة عن إغالق المعبر ألكثر من عام، إال أنه قال            
  .العالقين من المغادرة

  
  استطعنا التغلب على اإلضراب وتم تغطية العجز:  في غزةوزارة الصحة .٨

 وزارة الصحة في حكومة هنية أكدت أنهـا          أن غزةمن   ٣١/٨/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم  ذكر  
استطاعت التغلب على اإلضراب الذي دعت إليه النقابات المهنيـة الـصحية فـي رام اهللا مـن خـالل                
استدعائها عدداً من المتطوعين للعمل في المستشفيات الصحية بغزة بعد استنكاف بعض العاملين، الـذي               

ل همام نسمان مسؤول قسم العالقات العامة في وزارة الصحة، في تصريح له             وقا .أحدث خروجهم عجزاً  
جرى تغطية نسبة العجـز     "، مشيراً إلى أنه     "%٨٠إن العمل الطبي سار على نحو       ): "٣١/٨(اليوم األحد   

من خالل استدعاء المتقدمين للوظائف الصحية سابقاً للعمل كمتطوعين مع راتب مدفوع األجر علـى أن                
إن العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين وفنيـين           "وأضاف   ".فهم فيما بعد  يتم توظي 

وجدوا أنفسهم بين خيارين كالهما مر، إما التجاوب مع اإلضراب الذي دعـت إلـى النقابـات المهنيـة          
شار وأ ".الصحية في رام اهللا وترك المرضى، أو التجاوب مع صوت الضمير مع تهديدهم بقطع رواتبهم              

 باسم نعيم قد طالب المستنكفين عن العمل بالعودة إلى أماكن عملهم حفاظاً علـى             .إلى أن وزير الصحة د    
سير القطاع الصحي، وعدم الخشية من قطع رواتبهم ألن الحكومة وعدت بدفع رواتبهم مـع المعاشـات                 

  .والتأمين
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خالد راضي الناطق    أن   كاترشا بر ،  غزة نقالً عن مراسلتها في    ١/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   وأوردت  
من العاملين بمجمل مؤسسات القطاع الصحي تغيبوا عـن أعمـالهم           % ٢٠إن  " :باسم وزارة الصحة قال   

، مؤكداً أن االستجابة كانت تحت تهديد رام اهللا لهم بقطـع رواتـبهم وحرمـانهم                "واستجابوا لإلضراب 
  ".وأبناءهم من مستحقاتهم

  
   الجمعية العامةإلى التوجه بقرار محكمة الهاي إلىالمبادرة الوطنية تدعو المنظمة  .٩

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها الهيئة الممثلـة للـشعب           أمس دعت المبادرة الوطنية     :رام اهللا 
 لألمـم  الجمعية العامة    إلى التوجه بقرار محكمة العدل الدولية في الهاي         إلى المتحدة   األممالفلسطيني في   

 هـذه  أنكـدت   أو .أفريقيـا  بما جرى مع جنوب      أسوة" إسرائيل"طالبة بفرض عقوبات على     المتحدة والم 
من توسيع لجدار   " إسرائيل"الخطوة هي السبيل لتفعيل حركة التضامن الدولية مع شعبنا وردع ما تقوم به              

 .الفصل العنصري مما يشكل خطورة على مستقبل شعبنا ويكرس نظام االبارتهايد
 ١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   مصر في صفقة األسرىبوساطةمتمسكون : أبو مرزوق .١٠

موسى أبـو مـرزوق أن      " حماس"توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
وشـدد  . تشارك حركته في الحوار الشامل بين الفصائل الفلسطينية الذي سترعاه مصر بعد عيد الفطـر              

وحمل إسرائيل مسؤولية    ".ف مصلحة فلسطينية عليا تحرص عليها حماس      المصالحة والتئام الص  "على أن   
هنـاك تراجعـاً فـي الموقـف     "إن  " الحياة"وقال لـ   . تعثر صفقة تبادل األسرى التي تتوسط فيها مصر       

  ".إسرائيل التي عدلت قائمة األسماء واألعداد التي سبق التوافق عليها بوساطة مصرية
 أسيراً فلسطينياً فقط بينما االتفاق كان اإلفراج        ٤٥٠تحدث عن إطالق سراح     ت"وأوضح أن الدولة العبرية     

عن ألف أسير إضافة إلى النساء واألطفال ونواب المجلس التشريعي الذين اعتقلوا عقب أسـر الجنـدي                 
  ".اإلسرائيلي غلعاد شاليت في غزة

 ٤٥٠األسـماء الــ     حركة حماس لن تتزحزح عن موقفها تجـاه اختيـار           "وشدد أبو مرزوق على أن      
ونحن متمسكون بضرورة اإلفراج عنهم مـن أجـل اإلفـراج عـن             . المدرجين في القائمة لدى إسرائيل    

إسرائيل تدفع بأطراف متعددة من أجل القيام بدور الوساطة في هذه الصفقة، لكن             "ولفت إلى أن    ". شاليت
  ". التي تحرك الملفحماس ترى أن هذا الملف يجب أن يظل في يد مصر، فهي الوسيط وهي فقط

نحن نتجاوب مع أي خطوة إيجابية مـن أي بلـد           : "، قال أبو مرزوق   "حماس"وعن اللقاءات األردنية مع     
عربي، فعمقنا العربي يفرض علينا إقامة عالقات مفتوحة وعلى قدم المساواة، لكن هناك خصوصية لكل               

ف سـيؤثر سـلباً علـى القـضية         من مصر واألردن، فهما البوابتان لغزة والضفة وأي توتر أو خـال           
الفلسطينية، ولذلك إذا حدث أي توتر نحاول أن ال ننجر إليه، بل نسعى إلى تلطيف األجواء والخروج من                  

عودة العالقات العميقة والتعـاون     "وأبدى ترحيبه الواسع باالنفتاح على األردن، وقال إن         ". دائرة الخالف 
  ".بيننا هو خيارنا الذي سنعمل على تعزيزه

  ١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  المطلوب مبادرة لوقف إضرابات غزة وإطالق سراح المعتقلين: قدورة فارس .١١

النقاب عن استعداده إلطالق مبادرة     " فتح"عضو اللجنة الحركية العليا لحركة      قدورة فارس   كشف  : رام اهللا 
له قـدرة   " حماس"لوضع حد إلضراب قطاعي التعليم والصحة في غزة، إذا وجد شريكا فاعال في حركة               

عما أسماه بحركة التنقالت التعسفية بحـق عـدد مـن كـوادر             " حماس"على التوصل لقرار تتراجع فيه      
أن يكـون الهـدف مـن       " قدس بـرس  "ونفى فارس في تصريحات خاصة لـ        .في غزة " فتح"وعناصر  
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ركـة  ليس صحيحا على اإلطالق أن ح     : "، وقال "حماس" حكومة   عللي ذرا " فتح"اإلضراب نية مبيتة من     
عن قراراتها التعسفية بحق رجـال      " حماس"تعمل على تسييس العمل النقابي، بدليل أنه لو تتراجع          " فتح"

، لتم وقف اإلضراب فورا، ثم إن اإلضراب حق نقـابي مكفـول ألي              "فتح"التعليم والصحة من عناصر     
أخـذه بعـين    إطار يشعر بغبن، ولو كان موضوع الحصار على غزة يفترض من المعلم والطبيـب أن ي               

االعتبار، فإن المطلوب أيضا من المسؤولين في غزة أن يأخذوا الحصار بعين االعتبار، وأن ال يـدخلوا                 
  .، على حد تعبيره"التعليم والصحة في سياق المنازعات السياسية القائمة بين فتح وحماس

 ٣١/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
  "عاراً يفوق عار أوسلو"المفاوضات ستجلب : الجهاد .١٢

 من أن المفاوضات التي يقوم بها جناح السلطة الفلسطينية برئاسـة            ، في بيان،  رت حركة الجهاد  حذّ: غزة
، داعية فـي الوقـت ذاتـه كـل          "عاراً يفوق عار أوسلو   "محمود عباس مع الجانب اإلسرائيلي ستجلب       

ة األمـة   ، محمل "التمسك بمقومات الوحدة ورفض االنقسام السياسي والجغرافي      "األطراف الفلسطينية إلى    
  .العربية واإلسالمية المسؤولية عن استمرار الحصار على األراضي الفلسطينية

  ٣١/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
  والجهاد ترفض.. حزب الشعب يتريث:  قوات عربية لغزةاستقدام .١٣

إن اقتراح إرسال قوات عربية : طلعت الصفدي عضو الـمكتب السياسي لحزب الشعب قال :حسن جبر
 .هذه مجرد فكرة حتى اآلن: ى القوى الوطنية واإلسالمية من أية جهة، وأضافإلى غزة لـم يطرح عل

إن هذا الـموضوع يحتاج إلى دراسة ومعرفة مهام هذه القوات وأهدافها ": األيام"وقال الصفدي لـ 
ووسائلها، وأكد أن القوى ال تستطيع القول نعم أو ال على هذه الفكرة قبل أن تصل في الحوار الوطني 

وقال  وتساءل هل هذه الفكرة بديل عن مهمة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ووقف االنقسام؟ .توافقإلى 
إذا كانت مصر تريد طرح هذه الفكرة على الفصائل الـمتوجهة إلى القاهرة فسيتم نقاشها بما : الصفدي

  .يخدم القضية الوطنية
، إن أية مسألة تخص "األيام"سالمي لـ من جانبه، قال داوود شهاب الـمتحدث باسم حركة الجهاد اإل

نحن مقبلون على : وتابع .القضية الفلسطينية يجب أن تؤخذ بالتوافق بسبب حساسية الوضع في فلسطين
وأكد شهاب أن استقدام قوات عربية لن  .حوار وبالتالي كل الـمقترحات تبحث في سياق هذا الحوار

را إلى أن محاولة تصوير غزة وكأنها كيان متمرد يحل الـمشكلة وربما يزيد من حدة النزاع، مشي
الـمطلوب أن : وقال .محاولة خاطئة تضعف من الـموقف السياسي الفلسطيني أمام الـمجتمع الدولي

تبذل الدول العربية وفي مقدمتها مصر جهدا من أجل التعجيل في الحوار الشامل والـمباشر، أما استقدام 
 .ربما يفتح جولة جديدة من النزاع نحن في غنى عنهاقوات عربية فلن يحل الـمشكلة و

 ١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 سنرحب بقدوم القوات العربية لتحرير فلسطين ال لتأمين إسرائيل : اومةقلجان الم .١٤

رفضها القاطع لفكرة وجود قوات عربية في غزة، ورحبت بتلك  جددت ألوية الناصر صالح الدين
امل تراب فلسطين من االحتالل الصهيوني الغاصب، وصد الهجمات من اجل تحرير ك"القوات 

قيادي في ألوية الناصر صالح الدين العرب الذين الودعا أبو عبير  ". الصهيونية ضد شعبنا المحاصر
اإلصرار وإجبار إسرائيل على رفع الحصار عن غزة، بدال من "يطرحون فكرة القوات العربية إلى 

 ". ته من المقاومة الفلسطينيةتأمين حدود العدو وحماي
  ٣١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                   ١١٨٧:         العدد                  ١/٩/٢٠٠٨اإلثنين  :التاريخ

  
  "هيئة العمل الوطني"من اإلضراب وبيان يهاجم الحركة و" فتح" مواقف تضارب .١٥

تضاربت مواقف حركة فتح حول إعالن اإلضراب في قطاعي الصحة والتعليم في قطـاع غـزة،                : غزة
تابعة لمنظمة التحرير؛ فإن بياناً باسـم       فعلى الرغم من نفي قيادة الحركة في غزة وهيئة العمل الوطني ال           

للعاملين في الوظيفة العمومية شدد على اسـتمرار اإلضـراب رافـضاً            ) التابعة لفتح (المكاتب الحركية   
الحق باالستمرار في اإلضـراب االحتجـاجي والـرفض         " وأكد بيان المكاتب الحركية    .قرارات الحركة 

قال إن أي حل ال يتوافق مع حق الموظفين فانه مرفـوض            ، على حد وصفه، و    "القاطع للحلول الهامشية  
المواقف المتهاونة بحق الموظفين والمتساوقة مع حكومـة  "واستهجن البيان بشدة ما سماها       . ولن نقبل به  

هنية الصادرة عن هيئة العمل الوطني واللجنة القيادية العليا لفتح بقطاع غزة الداعية لوقف اإلضـرابات                
، كمـا  "اإلضراب نقابي غير مسيس ورفضا أي محاولة لتسييس اإلضراب"، مؤكداً أن "تحت حجج واهية  

حملة االختطافات التـي تقـوم بهـا        "بما سمتها   " فتح"ونددت المكاتب الحركية التابعة لحركة       .ذهب إليه 
  ".األجهزة األمنية بغزة ضد الموظفين

 ٣١/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
  ليطامقابل ش فلسطيني ١٥٠٠حماس تطالب بإطالق سراح  .١٦

ـ        " : زهير اندراوس  -الناصرة   إن " القدس العربـي  "قالت مصادر رفيعة من حركة حماس، أمس األحد ل
قيادة الحركة أبلغت المسؤولين المصريين في رسالة حديثة وجهتها لهم، أنها لن تدخل في مفاوضات غير                

م االتفاق على أعـداد األسـرى       ليط، ما لم يت   امباشرة مع الجانب اإلسرائيلي بشأن إطالق سراح جلعاد ش        
وتابعـت  . الفلسطينيين المطلوب إطالق سراحهم، والمعايير التي على أساسـها يـتم اختيـار األسـماء              

المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها لحساسية الموضوع قائلة إن حركة حماس متمسكة بأن ال                
واألطفال، والنساء، والوزراء والنواب، مـا      المرضى،  : يقل العدد عن ألف أسير فلسطيني، يضاف إليهم       

وحول التهديدات التي كانت مصر قد نقلتها من         .يعني أن العدد يمكن أن يصل إلى ألف وخمسمائة أسير         
بنشرها األسبوع الماضي، أكـدت المـصادر       " القدس العربي "اإلسرائيليين إلى قيادات حماس، وانفردت      

 استياء كبيراً من قبل قيادات حماس في داخـل الـوطن وفـي              عينها صدور هذه التهديدات، وأنها لقيت     
  .خارجه

  ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الشاعر يناشد عباس اإلفراج عن المعتقلين السياسيين .١٧

ناصر الدين الـشاعر، مناشـدة       .وجه نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق د       : أمين أبو وردة   -نابلس  
المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية كافة،       مة باإلفراج عن  للرئيس محمود عباس، ناشده فيها مكر     
  .حقيقي ينهي حالة االنقسام وتمنى الشروع في أقرب وقت بحوار

والعفو عن أبنائكم المحتجزين لدى األجهزة األمنية حتـى   إنني أناشدكم النظر بعين الرحمة   "وقال الشاعر   
وطالـب الـشاعر     ".زوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم المكلومين   مع أبنائهم و  ) رمضان( يفرحوا بالشهر الكريم  

خوض في التفصيالت الجدلية حول كـونهم سياسـيين أو غيـر             باإلفراج عن جميع المعتقلين من دون     
نعرفه أن جميع المعتقلين مواطنون شرفاء مخلصون وملتزمـون بالنظـام            سياسيين، منوها بأن كل الذي    

  .لى خلفية الصراع السياسي وحالة االنقسام البغيضةاعتقالهم إنما حصل ع والقانون، وان
  ١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  قوى المعارضة تستعدد إلعالن مرجعية فلسطينية قبل انتهاء والية عباس": الخليج" .١٨
ـ       ":وكاالت" يوسف كركوتي،    -دمشق، القاهرة    ـ أكدت مصادر قيادية فلسطينية في تـصريح خـاص ل

سيرتد سلباً على القـضية      لمصالحة الداخلية الفلسطينية المبذولة حالياً في القاهرة      أن فشل جهود ا   " الخليج"
  .الداخلي الفلسطينية، وسيؤدي إلى انتكاسة غير مسبوقة في الحوار

تمهيداً للحوار الشامل، قد تشكل بالفعل بالنسبة للفلـسطينيين          وشددت المصادر على أن المباحثات الثنائية     
وقالت إن قوى المعارضة التي دعت وشاركت في المؤتمر الفلسطيني الذي انعقد             ،حوار الفرصة األخيرة  

نهاية  يناير الماضي، تستعد إلعالن مرجعية فلسطينية من خالل مؤتمر ينعقد         /في كانون الثاني   في دمشق 
  .ديسمبر، ليسبق انتهاء والية الرئيس محمود عباس/كانون األول

جرى تفعيلها مؤخراً، وعقدت خالل األسابيع الماضية        ت من المؤتمر  وكشفت أن لجنة المتابعة التي انبثق     
  .مؤتمر ثانٍ، والتوجهات التي سيسير عليها اجتماعات عدة لبحث ترتيبات عقد

كبيرة من أجل أن تضم إلى صـفها رئـيس الـدائرة             وأشارت إلى أن لجنة المتابعة بذلت وتبذل جهوداً       
المركزية لحركة فتح فاروق القدومي الذي لـم يعـط رداً، وأن             السياسية في منظمة التحرير أمين اللجنة     

  .والديمقراطية وحزب الشعب يعارضون تشكيل مرجعية بموازاة المنظمة الجبهتين الشعبية
  ١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  اإلضرابات تهدد جهود إنجاح الحوار: حماس .١٩

لين لحركة فتح الذين يعملون في قطـاع        واصلت أعداد كبيرة من الموظفين الموا      : أشرف الهور   -غزة  
الخدمات التعليم والصحة االمتناع عن الذهاب إلى أماكن العمل، امتثاالً لقرارات نقاباتهم التي دعت نهاية               

وقال سامي أبو زهري     .األسبوع الماضي إلى إضراب احتجاجي لمدة أربعة أيام بدأ يوم السبت الماضي           
في الوقت الذي تنشط فيه الجهود المبذولـة إلنجـاح الحـوار            "في  الناطق باسم الحركة في مؤتمر صحا     

يؤكد فريق رام اهللا وحركة فتح عدم اكتراثهما بهذه الجهـود ويـضربون بهـا عـرض                 (..) الفلسطيني  
، وذكـر أن هـذه      "الحائط، ويتضح ذلك من خالل ارتفاع وتيرة االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية           

ة تحريض واسع من فريق رام اهللا لحملة عصيان مدني في قطاعي الـصحة              تتزامن مع عملي  "الخطوات  
وأكد أبو زهري على     ".والتعليم في غزة لشل الحياة فيها وتعزيز الحصار عليها دون أي مبررات معقولة            

  ".إلفشال اإلضرابات المسيسة"دعم حماس لكافة إجراءات الحكومة المقالة في غزة 
  ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  الداخلي تنظيمات في القاهرة للتباحث مع المصريين إلنهاء االنقسام ٣ من وفود .٢٠

وصل القاهرة أمس وفد الجبهة الشعبية برئاسة عبد الرحيم ملوح نائب  : غزة،صالح جمعة: القاهرة
األمين العام، وعضوية كل من ناصر الكفارنة ورباح مهنا عضوي المكتب السياسي وكايد الغول عضو 

كزية، إلجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين برئاسة الوزير عمر سليمان رئيس جهاز اللجنة المر
المخابرات الذي سيلتقي بعد ذلك جبهة النضال الشعبي وحزب الشعب، بهدف الوصول إلى تفاهمات 

نه نسخة م" الشرق األوسط"وقال بيان للجبهة الشعبية تلقت . تنهي حالة االنقسام على الساحة الفلسطينية
  .إن وفد الجبهة الشعبية جاء إلى القاهرة بناء على دعوة رسمية من القيادة المصرية

سيطرح للقيادة المصرية مجموعة من "على أن وفد الجبهة  وأكد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية
ة والبدء النقاط والمحددات والممهدات التي تساهم في إنهاء الحالة الشاذة التي تمر بها القضية الفلسطيني

  ".في حوار وطني
إن وفد الجبهة " الشرق األوسط"وفي السياق ذاته، قال مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ

الذي يترأسه األمين العام نايف حواتمة، ويضم صالح ناصر وخالد عطا وعلي األسعد سيطرح على 
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ن هذا المآزق وأولها ضرورة وقف حمالت الوزير سليمان في االجتماع المقرر اليوم رؤيته للخروج م
التحريض المتبادل وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين على الجانبين بين حماس وفتح، وتحريم 

  .االعتقال السياسي، وتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن شخصيات وطنية لإلشراف على هذه العملية
  ١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ئة إلجراء مناورات عسكرية الفصائل تستغل التهد .٢١

تستغل التنظيمات الفلسطينية المسلحة فترة التهدئة فـي قطـاع غـزة، إلجـراء              " : أشرف الهور  -غزة  
. تدريبات ومناورات عسكرية لمسلحيها، معتمدة على وقف إسرائيل لهجماتهـا الجويـة ضـد معاقلهـا               

هيز وإعداد دورات عـسكرية يخـضع       ونشطت في اآلونة األخيرة التنظيمات الفلسطينية المسلحة في تج        
، كمـا يقـول     "التحضير ألي هجمة إسرائيلية جديدة علـى القطـاع        "خاللها النشطاء لتدريبات قاسية لـ      

فقبل أيام أنهت كتائب القسام الذراع المسلح لحماس التي أبرمت مـع إسـرائيل       . مسؤولوا هذه التنظيمات  
  .م المتدربون خالل العرض العسكري الذخيرة الحيةاتفاق التهدئة دورة عسكرية في مدينة غزة، استخد

كذلك قامت الجبهة الشعبية وهي احد فصائل اليسار بتخريج دورة مماثلة لعدد من ناشطيها المسلحين في                
ومساء السبت الماضي نظم مسلحون ينتمون لسرايا القدس الجنـاح العـسكري            . نهاية األسبوع الماضي  

رة في أحد المراكز المخصصة لتدريباتها بمدينـة خـانيونس جنـوب            لحركة الجهاد مناورة عسكرية كبي    
  . قطاع غزة

  ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  اإلعالن عن تشكيل لجنتين في الضفة وغزة إلنهاء ملف االعتقال السياسي .٢٢

جرى اتفـاق    " القيادي في الجبهة الشعبية      قال كايد الغول   : أشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    - غزة
، مشيرا إلى ان لجنة غزة تضم ممثلين عن         "يل اللجنتين بعد جهود حثيثة بذلت من جهات متعددة        على تشك 

اللجنتان ستعمالن في الضفة والقطاع على ان يتم التنسيق         "وقال   .مؤسسات حقوق اإلنسان وقوى سياسية    
وبحسب مـا    ".رالذي يزيد من التوت   "بينهما في جميع الخطوات المطلوبة إلغالق ملف االعتقال السياسي          

أعلن فإن لجنة غزة ممثلة بالقيادي في حركة الجهاد محمد الحرازين والمحامي راجي الصوراني رئيس               
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وعصام يونس رئيس مؤسسة الميزان لحقوق اإلنسان، خليل أبو شمالة              

و جميل شحادة األمين العـام      رئيس مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ومندوب عن هيئة العمل الوطني وه          
أجـل  "وأكد الغول أن حركة حماس أبلغت موافقتها على تشكيل اللجنـة مـن      .للجبهة العربية الفلسطينية  

وقال  .، مشيراً إلى أن الرئيس عباس أقر األسبوع الماضي تشكيل اللجنة          "اإلفراج عن المعتقلين السياسيين   
، الفتا إلى انهمـا سـتعقدان       "شكل مشترك وتنسقان الجهود   اللجنتان في الضفة والقطاع ستعمالن ب     "الغول  

  ".لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس قريباً
لكن مصادر فلسطينية مطلعة رجحت أن تواجه عمل اللجان صعوبة في تعريـف مـن هـو المعتقـل                   

 ".نائيةاعتقلوا ألسباب ج"السياسي، في ظل إصرار الطرفين على تسمية بعض المعتقلين السياسيين بأنهم 
  ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  آن األوان ألن ننهي هذا االنقسام.. رمضان شهر الوحدة الوطنية: الجهاد .٢٣

 ]فـتح وحمـاس    [دعت حركة الجهاد كال من الحـركتين       :أشرف الهور ووليد عوض    -رام اهللا    -غزة  
وجاء  ".لفلسطينياغتنام شهر رمضان لتجسيد الوحدة بين كافة فصائل وقوى الشعب ا          "المتخاصمتين إلى   

كل األطراف الفلسطينية مطالبة أكثـر مـن أي وقـت           "نسخة منه   " القدس العربي "في بيان للجهاد تلقت     
آن األوان ألن ننهـي     " وأضافت  ". مضى بالتمسك بمقومات الوحدة ورفض االنقسام السياسي والجغرافي       
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ودعا البيان إلى مواجهـة      ".وقضيتناهذا االنقسام الذي طال كل مفاصل حياتنا وبات يتهدد مستقبل شعبنا            
  . محاوالت االحتالل لتكريس الفصل التام بين غزة والضفة والتعامل معهما ككيانين منفصلين

  ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 
   مليون دوالر شهريا٢٠ًاالنفاق تُدخل لخزينة حماس حوالي ": هآرتس" .٢٤

يلية امس ان حوالي مئتي نفق ما زالت قائمة االسرائ" هآرتس" قالت صحيفة -  الحياة الجديدة - رام هللا 
وقالت هآرتس ان حركة حماس منعت فتح انفاق جديدة بحجة  .وتعمل بين رفح المصرية وقطاع غزة

امكانية استخدامها في تهريب المخدرات وكذلك فانه يجري تهريب العديد من السلع بما فيها المالبس الى 
ويصل الحد الى تهريب المرضى للعالج كذلك ، ية والدخانجانب المواد الطبية واالدوات الكهربائ

واكدت الصحيفة أن هذه االنفاق تعمل تحت مسؤولية  .الطالب باالضافة الى تهريب االسلحة والمطلوبين
حماس بحيث يدفع بعض اصحاب هذه االنفاق ضرائب لحماس كذلك تشغل حماس بعض هذه االنفاق 

وأضافت الصحيفة ان حماس قامت في اآلونة  .الر شهرياً مليون دو٢٠ويدخل خزينتها ما يقرب 
االخيرة بمد أنبوب من رفح المصرية الى الجانب الفلسطيني لتزويد الوقود وذلك بسبب استمرار أزمة 
تزويد الوقود من الجانب االسرائيلي للتخفيف من مشكلة الوقود كذلك التقليل من قدرة اسرائيل على 

 .  الضغط على الحركة
 ١/٩/٢٠٠٨اة الجديدة الحي

  
 نرفض قيام دولة بحدود مؤقتة: شعث .٢٥

أكد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان الحركة ملتزمة بالحوار : أيمن جريس -  القاهرة
كمبدأ ومنهج لحل جميع الخالفات الداخلية، وال يمكن أن تعتمد على العنف والقتال الداخلي لحل أي 

ي حديث لعكاظ ان حركة فتح ناقشت في اجتماعات اللجنة المركزية، سبل وكشف ف. قضية مع اآلخرين
تحريك ملف الحوار وانجاحه باالضافة الى كيفية تأهيل قوات األمن الفلسطينية لتصبح قادرة على حماية 

 .المواطن والمؤسسات الفلسطينية، مشدداً على أن تأهيل أجهزة األمن البد أن يكون على أسس وطنية
ى رغبة فتح االستعانة بمصر والدول العربية لتأهيل قوات األمن الفلسطينية، لكنه توقع أن وأشار إل

ترفض حماس هذا االقتراح الفتا الى أن السلطة الوطنية كانت تستعين بمصر في تأهيل قواتها قبل 
 .سيطرة حماس على غزة

كومة انتقالية، تشرف وأضاف أن هناك بعض الموضوعات المقترحة على جدول الحوار مثل تشكيل ح
على االنتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية في حال توافق الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات 

 .رئاسية وبرلمانية مبكرة، الفتاً إلى أن كل األفكار تتجه لالستعانة بمراقبين دوليين لهذه االنتخابات
 دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وقال إن المفاوض وأكد رفض السلطة الفلسطينية بشكل قاطع قيام

الفلسطيني ملتزم بما جاء في وثيقة الوفاق الوطني التي توافقت عليها كل الفصائل الفلسطينية، والتي 
، ١٩٦٧ يونيو عام ٥تنص على قيام دولة فلسطينية على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة بعد 

 . الالجئين الفلسطينيين الى أراضيهم المحتلةوعاصمتها القدس مع السماح بعودة
  ١/٩/٢٠٠٨عكاظ 

 
 الحكومة االسرائيلية التعترض على اإلفراج عن البرغوثي .٢٦

ان حكومة ايهود اولمرت اطلعـت      ، جيروزاليم بوست االسرائيلية امس   "ذكرت صحيفة   ): أ ش أ   (-غزة  
االسير مـروان   " فتح"ن القيادي بحركة    السلطة الفلسطينية بأنه ليس لديها اية اعتراضات على االفراج ع         

مشيرة الى أنه وعدد اخر من االسرى االمنيين البارزين يمكن االفراج عنهم في االيـام او                ... البرغوثى
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االسابع المقبلة اال ان الصحيفة اوضحت نقال عن مسؤول رفيع المستوى بالسلطة الفلسطينية في رام اهللا                
 قال مع ذلك الليلة قبل الماضية ان مسألة االفراج عـن البرغـوثى              لم تذكر هويته ان مسؤوال في القدس      

 محتجزاً فلسطينيا لم    ١٩٧ببساطة ليست مطروحة على الطاولة حالياً وان االفراج االسبوع الماضي عن            
  .يكن االول من نوعه ولن يكون االخير

  ١/٩/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
  ى اتفاق إطار مع الفلسطينيين لمساعي أولمرت للتوصل إلإسرائيليةانتقادات  .٢٧

وجه أقطاب في الحكومة اإلسرائيلية انتقادات شديدة إلى رئيسها إيهود أولمرت           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
عن نيته التوصل خالل األسابيع المتبقيـة علـى رئاسـته           " هآرتس"على خلفية ما نشرته أمس صحيفة       

حمود عباس يتـضمن الخطـوط العريـضة لحـل          مع الرئيس الفلسطيني م   " اتفاق مبادئ "الحكومة إلى   
في المفاوضات على القدس المحتلـة مـن دون أن          " إشراك جهات دولية معينة   "الصراع، وعن اقتراحه    

  .تكون لها صالحية فرض حلول
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المرشحة األقوى لخالفة أولمرت الذي أعلن أنـه سيـستقيل بعـد                 

وأضافت إنها ما زالـت     . هذا الشهر، إنها ال تؤيد استعجال التوصل إلى حل        " ماكدي"انتخاب زعيم لحزب    
وممنوع أن نـدع    . لكن يجب أن يعكس أي اتفاق مصالح إسرائيل بشكل بالغ الوضوح          "تؤيد المفاوضات   

محاولة جسر الهوة الكبيرة في المواقف على       : جدوالً زمنياً ضاغطاً يقود إلى ارتكاب أحد خطأين فادحين        
 يؤدي إلى تفجر المفاوضات، أو التنازل في قضايا جداً مصيرية إلسرائيل فقط من أجل التوصل إلى                 نحو
وشددت على أن تحرص في المفاوضات التي تقودها مع الفلسطينيين على تفادي الوقوع فـي أي                ". نتائج
  .منهما

ملك شرعية، ال قانونية    الدينية إيلي يشاي أن أولمرت ال ي      " شاس"ورأى نائب رئيس الحكومة زعيم حركة       
سيشكل "، معتبراً أن أي اتفاق مع السلطة        "وبالتأكيد ليس حول القدس   "وال جماهيرية للتوصل إلى أي حل       

ألنها ليـست عملـة     "وأكد رفضه تدخل جهات دولية في كل ما يتعلق بمستقبل القدس            ". أساساً لإلرهاب 
  ".يتداولها التجار

، من أن يتوصل أولمـرت      "كديما" الذي ينافس أيضاً على زعامة       وحذر وزير األمن الداخلي آفي ديختر     
  ".من دون أن يطلع الحكومة عليها"إلى تفاهمات مع الفلسطينيين في قضايا مصيرية 

  
  ١/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  تنازالت صعبة أمام غزة ودمشق وإسرائيل:  يرى فرصة لإلفراج عن شليطباراك .٢٨

 ايهود براك ان فترة التهدئة هي فرصة سانحة لالفراج عن اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي-  رام اهللا
وقال باراك في جلسة الحكومة االسرائيلية امس، . الجندي االسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شليط

وفي محاولة منه للدفاع عن التهدئة ". ان غزة ودمشق والقدس ستكون مضطرة الى اتخاذ قرارات صعبة"
ان عمليات قصف كانت تجري يوميا قبل التهدئة من دون التفاوض على الجندي "القائمة في غزة، قال 

وجاءت اقوال باراك بالتزامن مع اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الخاصة  ".شليط واآلن ثمة مفاوضات
 اسيرا لالفراج عنهم ٤٥٠بتغيير معايير االفراج عن اسرى فلسطينيين، والمنوط بها اعداد قائمة من 

 من االسرى الذين طالبت بهم حماس، ٨٠ الى ٧٠وهي قائمة ستضم حوالي .  االفراج عن شليطمقابل
 .والتي اعلنت رفضها ألي قائمة اسرائيلية سلفا

  ١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  إذا لم يتم إبداء مرونة من الجانبين ال يمكن التوصل إلى صفقة: رامون .٢٩
معايير إطالق سراح أسرى  لتحديد" اإلسرائيلية" اللجنة عقدت ":وكاالت" آمال شحادة، - القدس المحتلة 

بمشاركة رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء  فلسطينيين في إطار صفقة تبادل مع حماس اجتماعاً لها
  .والوزراء عامي أيالون وجدعون عيزرا ودانييل فريدمان حاييم رامون ووزير األمن الداخلي أفي ديختر

تلين حماس مطالبها فإنه لن يكون باإلمكان التوصل إلى          إذا لن "مون قوله إنه    ونقلت وسائل إعالم عن را    
" إسـرائيليين "أيام للتداول في معايير إطالق سراح أسرى أدينـوا بقتـل             ، وستجتمع اللجنة خالل   "صفقة

  .بإطالق سراحهم مقابل شاليت وتطالب حماس
  ١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  ألخيرة والوضع معقد جداعباس في أيامه ا": الشاباك" .٣٠

، في جلسة الحكومة، يوم أمس،      "الشاباك"تحدث رئيس جهاز األمن العام،       ١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب في جاء
األحد، بإسهاب عن األوضاع في السلطة الفلسطينية على أعتاب انتهاء والية رئيس السلطة الفلـسطينية،               

 تفاصيل من النقاشات الداخلية في السلطة       كانون الثاني المقبل، وعرض ديسكين    / محمود عباس في يناير   
 . الفلسطينية، حول سيناريوهات ممكنة لتطور األحداث

وقال ديسكين إن والية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شارفت على االنتهاء، في التاسـع مـن                  
إسرائيل مراقبة  ويتعين على   . ، وهو موعد االنتخابات في السلطة الفلسطينية      ٢٠٠٩كانون الثاني،   / يناير

تطور األحداث في مناطق السلطة الفلسطينية عن كثب، وأن تبلور رأيا حول األزمة السياسية التـي قـد                  
 ".  االنتخابات الرئاسية غير ممكنة-تنشب، ففي ظل االنقسام القائم في السلطة

ولى هي أن يعتـزل     اإلمكانية األ . تجرى نقاشات داخلية في السلطة، تطرح فيها عدة بدائل ممكنة         : وتابع
أبو مازن الحياة السياسية، أو أن يبادر إلى إجراء تعديل دستوري يتيح له االستمرار في منـصبه، إال أن                   

اإلمكانية الثانية هي التوصل إلـى      : وأضاف. هذا األمر لم يخرج بعد إلى طور اإلعداد المرحلة الراهنة         
بينما اإلمكانية الثالثة هي إعالن أبو مازن عن        موعد متفق عليه مع حماس حول موعد انتخابات الرئاسة،          

قطاع غزة كمنطقة متمردة، وحل المجلس التشريعي، واإلعالن عن حالة طوارئ إلى جانب اإلعالن عن               
  ). أي إجراء انتخابات في الضفة فقط(انتخابات جديدة

لسطينية حـسنت  قال ديسكين إن أجهزة األمن الف: وكاالتعن  ١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتيـة    أوردت  و
 ناشط من حماس فـي الخليـل        ٢٠٠يوليو، وأشار إلى أنها اعتقلت في الشهر األخير         /نشاطها منذ تموز  

 مؤسسة خيرية، وأن رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض يعمل في الـضفة وتظهـر                ٤٥وأغلقت  
 .نتائج عمله للعيان

 
   مرة٣٦الفلسطينيون خرقوا التهدئة ": الشاباك" .٣١

يوفال ديسكين إن الفلسطينيين خرقوا اتفـاق       " الشاباك"زعم رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي       : وكاالت
ونقلت اإلذاعة العبرية الرسمية عن ديسكين قوله خـالل جلـسة           .  مرة ٣٦التهدئة منذ دخوله حيز التنفيذ      

 ". قت التهدئة عملية إرهابية ارتكبت خالل فترة الشهر التي سب٣٠٠أن "مجلس الوزراء اإلسرائيلي 
مصر زادت هـي األخـرى مـن        "مشيراً إلى أن    " حماس تسعى إلى المحافظة على التهدئة     "وأضاف أن   

من جهته قال وزيـر الـدفاع       ". نشاطاتها الرامية إلى إحباط تهريب األسلحة عبر حدودها مع قطاع غزة          
 ". حةالمعطيات تشير إلى أن التهدئة كانت خطوة صحي"اإلسرائيلي إيهود باراك إن 

  ١/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
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   تتدرب على مواجهة هجوم بيولوجي إشعاعي"إسرائيل" .٣٢
 تجرى إسرائيل األسبوع الجاري تدريبات تقـوم علـى محاكـاة حـادث اعتـداء                - د ب أ     -تل أبيب   

ب وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامـة إن التـدري       . بالسالحين البيولوجي واالشعاعي بواسطة قنبلة قذرة     
يهدف إلى إعداد الجهات المختصة لتشخيص موقع وقوع الحادث على عجل وعزله وتحييد المواد القاتلة               

وأشارت اإلذاعة إلى أن سلطة الطوارئ اإلسـرائيلية سـتقوم بـإدارة             .ونقل المصابين إلى المستشفيات   
  . الدوائر الحكوميةالتدريب وستشترك فيه مؤسسة نجمة داود الحمراء ووزارة األمن الداخلي وغيرها من

  ١/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
  "هجرة العقول"قلق في الكيان بسبب استمرار  .٣٣

المهاجرين بحثا عن مستقبل أفضل في الواليات المتحدة         "اإلسرائيليين"تزايدت أعداد األكاديميين    : أ.ب.د
ى المـستوى التعليمـي     من عدم قدرة الكيان على االستمرار في الحفاظ عل         "اإلسرائيلي"ما زاد من القلق     
  .عدم توفر كفاءات علمية لتربية األجيال بسبب الخوف من

البد من أخذ هذه المشكلة على محمل الجد، وجـدنا          "بين ديفيد    وقال أستاذ االقتصاد بجامعة تل أبيب دان      
  ". أن نحو ربع األكاديميين هاجروا إلى الواليات المتحدة٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسي  عند اإلعداد للعام

  ١/٩/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية ا
  
  مؤسسة شاهد الحقوقية تقيم ندوة حوارية حول القانون الدولي اإلنساني في النزاعات .٣٤

القانون الدولي "عقدت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان ندوة حوارية، في بيروت، تحت عنوان : بيروت
وقد استعرض . صين والمهتمين، شارك فيها العديد من المخت"اإلنساني في النزاعات الدولية والداخلية

نديم حوري ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان وسوريا اإلنتهاكات التي تعرض لها القانون 
 واألحداث التي حصلت في لبنان خالل شهر دالدولي اإلنساني خالل حرب تموز وأحداث مخيم نهر البار

لى قسم حقوق اإلنسان التابع لوزارة الداخلية كما أشار العميد ناجي مالعب في مداخلته إ. أيار الماضي
اللبنانية، وناقش مع المشاركين القضايا المطروحة خاصة ما يتعلق بأحداث نهر البارد وما تبعها واعداً 

  .بنقلها إلى الجهات المعنية من اجل معالجتها بأسرع وقت ممكن 
  ٢٨/٨/٢٠٠٨مؤسسة شاهد 

  
  شهر رمضانإجراءات احتاللية مع قدوم القدس تشهد  .٣٥

مدينة القدس تشهد مزيداً من أن  :وفانقال عن  القدس المحتلة  من ١/٩/٢٠٠٨ الحياة الجديدة نشرت
 المنافذ الرئيسية والفرعية، ووضعت أسالكا إغالق سلطات االحتالل التي أحكمت إجراءاتالعزلة نتيجة 

 هخارج الجدار من تسلقهدف منع أي محاولة للمصلين من بجدار العنصري، الشائكة على مسار 
أعلن  كما .رمضان في المسجد األقصى القدس ألداء الصلوات والشعائر الدينية في شهر إلىوالدخول 

 القدس، فضالً عن نصب عشرات الحواجز العسكرية والشرطية، إلىاالحتالل نيته دفع المزيد من جنوده 
  .ين القديمة لمراقبة المصلبلدةونصب منطاد بوليسي في سماء ال

ن أعلن اإلسرائيلي أ المتحدث باسم الجيش أن: القدسمن  ٣١/٨/٢٠٠٨ القدس الفلسطينية وأوردت
 الصالة أداء عاما ٥٠ و٤٥ بين أعمارهم خالل شهر رمضان للرجال المتأهلين الذين تتراوح أجازباراك 
 ٣٠ بين أعمارهن اوحتتراللواتي  فلسطينيات الضفة الغربيةاألقصى، إضافة إلى  الجمعة في المسجد أيام
 عن أعمارهملرجال الذين تزيد  أما بالنسبة ل. خاص من السلطات العسكريةإذن عاما وحصلن على ٤٥و

   . المسجدإلى في الوصول أحرارهم ف عاما ٤٥ـ عن الأعمارهن عاما والنساء اللواتي تزيد ٥٠
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رة في الضفة الغربية، مع وجهت لقوات االحتالل المنتش  تعليماتأن: ١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عربوذكر موقع 
وتقرر زيادة ساعات عمل الحواجز، كما . بدء شهر رمضان بعدم التدخين أو تناول الطعام على الحواجز

 بالدخول إلى الضفة الغربية والمناطق المعرفة بأنها مناطق رمضانخالل  ٤٨ تقرر السماح لفلسطينيي
  .نيين بإدخال المساعدات لألسرى الفلسطي أيضاًكما سمح. "أ"
  
  الفلسطينيون والمصريون يتنقلون على جانبي رفح لليوم الثاني .٣٦

العابرين الفلسطينيين من قطاع غـزة        تدفق  أن :وكاالت نقال عن    ١/٩/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت
أعـداد   تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي، وكان النـصيب األكبـر مـن             إلى األراضي المصرية  
 ة العـابرين   حـصيل  وذكر أن  . مرافقاً ١٥٠ إضافة إلى    ٤٠٠لذين بلغ عددهم نحو     المسافرين للمرضى ا  

شهدت ساحة المعبر   قد  و . وصلوا إليها  ٩٥١ قادمون من غزة و    ٢١٧٦عابرا بينهم    ٣١٢٧  بلغت النهائية
 وعلم أن عددا منهم تمت إعادتهم إلى        ،كبيرة من المرضى الفلسطينيين    من الجانب المصري تكدس أعداد    

الشعبية لمواجهة الحصار األمتـين العربيـة        من جهته، دعا جمال الخضري رئيس اللجنة       و .ةقطاع غز 
  ".شهرا للتراحم وكسر الحصار عن قطاع غزة" واإلسالمية إلى اعتبار شهر رمضان المبارك

إلى أن محافظ شمال سيناء اللواء محمد :  من القاهرة١/٩/٢٠٠٨ الحياة ولفتت جيهان الحسيني مراسلة
وشدد من جهة أخرى، على .  طالب فلسطيني في جامعات مصر وخارجها٥٠٠توقع عبور نحو شوشة 

أن مصر ليست طرفاً في مشكلة المعبر ألن أطراف اتفاق تشغيله هم الفلسطينيون واإلسرائيليون 
  .واألوروبيون

  
   بعد سنتين من االعتقال اإلداريفرج عن األسيرة نورا الهشلمونياالحتالل  .٣٧

 عن األسيرة نورا الهشلمون من الخليل أمسأفرجت سلطات االحتالل مساء : زي الشويكي فو- الخليل 
وفي .  شهرا٣٠ وهي زوجة األسير محمد الهشلمون الذي اعتقل قبل ، شهرا٢٤ً دام إداريبعد اعتقال 

ة  الوحدإلىاألسرى يدعون فيها كافة الفصائل الفلسطينية كافة حمل رسالة من ت لها ذكرت أنهاتصريح 
  .اإلسرائيلية بخروج جميع السجناء من المعتقالت إاللن تكتمل ها  وفرحتهاسعادت مبينة أن .والتآخي

  ١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   عاماً من األسر١٥ بعد هنيةإسماعيل فرج عن نجل شقيق ي االحتالل .٣٨
 عن نجل شقيق قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن السلطات اإلسرائيلية أفرجت، أمس،:  وكاالت-  غزة

 عاماً من اعتقاله في السجون اإلسرائيلية، ١٥رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، بعد 
  .وأعادته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

  ١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   شهيدا١٤ًالتهدئة إلى  الشهداء منذعدد  يرفع  فلسطينيين في آب٣استشهاد : إحصائية .٣٩

، ثالثة فلسطينيين في الضفة الغربية، في حين لم يـسجل           المنصرمآب   استشهد في شهر  : المحتلة القدس
يرفع عدد ضحايا   مما   شهيداً،   ٤٥٩ يصبح عدد الشهداء لهذا العام       وبذلك. سقوط أي شهيد في قطاع غزة     

كان مـن   و . شهيداً ٥٤٣٣إلى  " ىاعتداءات قوات االحتالل ومليشيات المستوطنين خالل انتفاضة األقص       
طفل دون سن الثامنة عشرة من العمر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء األطفال منذ مطلع العـام                بين الشهداء   
يكون عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منـذ بـدء          شهداء   ال ؤالءوبسقوط ه  . طفالً ٦٨الجاري إلى   

  ،غربية والقدس المحتلةشهيداً، جميعهم سقطوا في الضفة ال ١٤قد وصل إلى  التهدئة الحالية،
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  . باستثناء شهيد واحد سقط في قطاع غزة
 ٣١/٨/٢٠٠٨ قدس برس

  
 في قطاع غزة نتيجة الحصار وإضراب القطاع الصحي رضيعين وفاة .٤٠

الحصار، وتغيب كثير من بسبب   من المرضىضحاياقافلة الانضم طفالن أمس إلى  :رشا بركات - غزة
أعلنت وزارة الصحة بغزة عن      وقد   .دعوات اإلضراب عن العمل   األطباء عن مستشفيات غزة استجابة ل     

محمـد   الطفل حيث شكلت وفاة شهيداً، ٢٤٢ارتفاع عدد ضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة إلى      
الطفل محمد أبو فطاير، داخـل جهـاز        قضى    بينما . للضحايا منذ إعالن إبرام التهدئة     ٤٧رقم   السرحي

  .الحاضنة نتيجة اإلضرابات التي دعت إليها نقابات من رام اهللا
  ١/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  في قطاع غزة من موظفي الصحة مضربون% ٩٠: نقابة المهن الصحية .٤١

فـي  % ٩٠ أكدت نقابة المهن الصحية أمس، أن نسبة اإلضراب في قطاع غزة بلغت أكثر مـن                 :أ.ب.د
 عناصر مـسلحة مـن    "ن   موضحة أ  .متهمة الحكومة المقالة بالسعي لوقف اإلضراب بالقوة       يومه الثاني، 

االلتحاق بعملهـم   الحكومة المقالة تعمد إلى إجبار أطباء ملتزمين بدعوات اإلضراب لمدة خمسة أيام على   
  ."بقوة السالح

  ١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

    ل قوات عربية لقطاع غزة  أردني من اقتراح مصر إرساانزعاج .٤٢
كشفت مصادر سياسية أردنية أن عمان منزعجة من االقتراح المصري الداعي : محمد النجار - عمان 

إلرسال قوات عربية لقطاع غزة، وأكدت أن المملكة تدرس االقتراح الذي أعلنه وزير الخارجية 
قال مصدر سياسي مطلع رفض و .المصري أحمد أبو الغيط بهدوء لمنع نشوب أي أزمة مع القاهرة

الكشف عن اسمه للجزيرة نت إن األردن ال يؤيد بأي حال من األحوال إدخال قوات عربية لقطاع غزة، 
مشيرا إلى أن الموقف األردني نابع من تخوفات عمان من عودة شبح الوطن البديل وحل المشكلة 

ن الخارجية في البرلمان األردني ويؤكد رئيس لجنة الشؤو .الفلسطينية على حساب الكيان األردني
، واعتبر أن القبول بإدخال قوات "غير مرتاح لالقتراح المصري"الدكتور محمد أبو هديب أن األردن 

وقال أبو هديب للجزيرة  ".سيكون بمثابة المسمار األخير في نعش القضية الفلسطينية"عربية لقطاع غزة 
ة لقطاع غزة ألن ذلك ال يخدم ال مصلحة الشعب ال يجوز اقتراح أو قبول دخول قوات عربي"نت 

الفلسطيني وال القضية الفلسطينية التي ستنتهي عمليا بدخول القوات العربية لألراضي التي ال تزال 
   .""إسرائيل"تحتلها 

يكرس واقع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية "واعتبر السياسي األردني أن االقتراح المصري 
وتشير أوساط سياسية إلى أن األردن يرى  ". يكرس االنقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينيةالمحتلة، كما

في دخول القوات العربية لقطاع غزة بداية دخول قوات عربية وعلى رأسها قوات أردنية للضفة الغربية، 
ح الوطن البديل مما يهدد خيار قيام الدولة الفلسطينية، وهو الخيار الذي يمنع من وجهة نظر األردن شب

   .عن المملكة
 عبر "إسرائيل"تحاول الخروج من مأزق وضعتها فيه "ويرى المحلل السياسي طاهر العدوان أن مصر 

بسبب السياسة اإلسرائيلية أصبحت مصر "وأضاف للجزيرة نت  ".خيار إدخال قوات عربية لقطاع غزة
لسطينية مع االحتالل لمشكلة في مأزق حيث تحولت مشكلة الحصار على قطاع غزة من مشكلة ف

تعمل مصر على توريط العرب جميعهم في "واعتبر العدوان أنه من غير المقبول أن  ".مصرية فلسطينية
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، ووصف اقتراح وزير الخارجية المصري بأنه ينم عن تخبط، ورأى أن القوات العربية "أزمة تخصها
و أن تقوم مصر والدول العربية ببذل جهود ستكرس االنقسام الفلسطيني، على الرغم من أن المطلوب ه"

لماذا ال يكون وزير الخارجية المصري شجاعا "وذهب العدوان إلى حد التساؤل  ".إلنهاء هذا االنقسام
   ".فيطلب إرسال قوات عربية للقدس لحماية المقدسات اإلسالمية التي تتعرض للتهويد؟

لكن "ردن وحماس لرفض دخول القوات العربية ويشير العدوان إلى وجود اختالف في الدوافع بين األ
   ".هناك اتفاقا على النتيجة، لذا يجب دعم موقف حماس من هذه المسألة

ويرى مراقبون أن رفض دخول قوات عربية لقطاع غزة صار إحدى نقاط التوافق بين المملكة وحركة 
 .عة دامت أكثر من ثمانية أعوام بعد عودة العالقات منذ نحو شهر بعد قطي،)حماس(المقاومة اإلسالمية 

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان األردني محمد أبو هديب أن موقف حماس من رفض 
   .، ويرى أن من مصلحة األردن أن تبقى حماس على موقفها"قرار صائب"دخول القوات العربية للقطاع 

  ٣١/٨/٢٠٠٨ الجزيرة نت
  
   اً قائمالفلسطينيين ما زال الالجئين مشروع توطين: حزب اهللا .٤٣

 النائب حسين الحاج حسن، خالل احتفال تأبيني أقامه حـزب اهللا فـي              "الوفاء للمقاومة "رأى عضو كتلة    
ان مشروع توطين الالجئين الفلسطينيين ما زال قائما، وليس كما يقـال            "حسينية بلدة العباسية في بعلبك      

/  ايلـول  ٢٥يين قائد للجيش وإقرار قانون االنتخـاب فـي          انه بعد تع  "وأشار الى    . "اننا نستعمله فزاعة  
 المقبل، فإن من مهمات حكومة الوحدة الوطنية وواجباتها معالجة األمـور الـسياسية واألمنيـة،                سبتمبر

  . "وتمتين السلم األهلي والدفاع عن أمن الوطن والمواطن في وجه التهديدات االسرائيلية
  ١/٩/٢٠٠٨السفير 

  
 اقتراح رسمي بإرسال قوات عربية إلى قطاع غزةموسى ينفي وجود  .٤٤

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أنه لم يتحدث احد حول  : يو بي أي-  مراد فتحي - القاهرة، غزة 
إرسال قوات عربية الى قطاع غزة بل هي فكرة مثل أفكار كثيرة، موضحا أن حل المشكلة في غزة 

 وقال موسى، في تصريحات صحافية، حول ما نسب لوزير .يكون من خالل المصالحة الفلسطينية
الخارجية المصري بوجود فكرة إلرسال قوات عربية لغزة لم يكن هذا اقتراحا والكالم الذي ذكره وزير 

 وشدد موسى .خارجية مصر كان يتحدث عن أنه تلقى فكرة في شكل سؤال لم يسبقها كفكرة في المستقبل
قضية المصالحة والبت فيها باعتبارها مسألة ضرورية إذا كان للقضية على أنه آن األوان لمتابعة 

الفلسطينية أن تصل الى حل عادل، مؤكدا أن االنقسام والصدام الفلسطيني هو احدى العقبات أمام 
  .المصالحة

  ١/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
 

  موسى يلوح بمحاسبة عربية لمن يعرقل المصالحة الفلسطينية .٤٥
ين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بمحاسبة عربية للفصائل الفلسطينية التي لوح األم: القاهرة

وأكد موسى أن استمرار االنقسام وإسالة الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية يعد . تعرقل  المصالحة الفلسطينية
ة على مسألة غير مقبولة، موضحا أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع بجدية في اجتماع مجلس الجامع

وقال موسى، . مستوى وزراء الخارجية االثنين المقبل، محمال الفصائل مسؤولية استمرار هذا االنقسام
  .خالل تكريم مندوب فلسطين حسين عبدالخالق بمناسبة انتهاء فترة خدمته، إن األمر بين أيدي الفصائل

  ١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ات الملف الفلسطيني أبو الغيط يبحث مع مسؤول إسرائيلي تطور .٤٦
التقى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، امس، آهارون أبراموفيتش مدير عام  : د ب أ- القاهرة 

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكى . الخارجية اإلسرائيلية والوفد المرافق له
المصرية اإلسرائيلية المتواصلة حول زيارة المسؤول اإلسرائيلي تأتي في إطار االتصاالت "بأن 

الموضوعات الخاصة بالوضع الفلسطيني اإلسرائيلي بما في ذلك تطورات مسار المفاوضات بين 
إرساء قواعد السالم العادل في المنطقة والتي تبدأ "وأكد أبو الغيط الموقف المصري باتجاه ". الجانبين

وأشار المتحدث ". ١٩٦٧لة على األراضي المحتلة عام بمنح الفلسطينيين حقوقهم وتأسيس دولتهم المستق
ضرورة الدفع باتجاه تحقيق التقدم المنشود على "إلى تأكيد وزير الخارجية المصري خالل اللقاء على 

مسار العملية السلمية وما يتطلبه ذلك إلى جانب اإلرادة السياسية من تفهم إسرائيلي ألهمية تعزيز البنية 
وطنية الفلسطينية وتحسين حياة المواطن الفلسطيني في سائر أنحاء األراضي الفلسطينية التحتية للسلطة ال

وذلك ضمن اإلطار األشمل لبناء الثقة الذي يعد ضروريا لتسريع عملية الوصول إلى األمن واالستقرار 
 ".لدى الجانبين

  ١/٩/٢٠٠٨الدستور 
   األردن ومصر ينظمون حملة لكسر حصار غزةإخوان .٤٧

بدأت جماعتا اإلخوان المسلمين في األردن ومصر حملة واسعة ستنفذ في  :امي محاسنه س-عمان 
العاشر من رمضان تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بفتح معبر رفح المصري 

تم "وأكد مصدر اخواني في االردن، انه . الحدودي مع القطاع النهاء محاصرة وتجويع الشعب الفلسطيني
هل يمكن ان : "، متسائال "فاق بين الجماعتين على ضرورة انهاء العار المسمى بالحصار على القطاعاالت

من جهته، ابلغ المراقب العام لجماعة االخوان  ".نقبل بالحصار من قبل دول عربية على أهلنا في القطاع
ى القيام بزيارة تضامنية همام سعيد السفارة المصرية في عمان عزم الجماعة عل. المسلمين في االردن د

وأعربت جماعة اإلخوان في االردن . الى قطاع غزة المحاصر من خالل معبر رفح المصري الفلسطيني
وطالبت جماعة اإلخوان الحكومة األردنية بإعادة . عن املها في تسهيل هذه المهمة، وإشعارهم بالموافقة

مين في األردن من الذين يعانون أمراضاً النظر في قرارها االمتناع عن معالجة أبناء غزة المقي
 .مستعصية على نفقتها، واعتبرت ذلك واجبا دينيا وقوميا وإنسانيا

  ١/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
 مريكية تعارض عودة الالجئين الفلسطينييندارة األاإل: مريكي كبير ليديعوتأول ؤمس .٤٨

ددها الصادر يوم االحد عن مسؤول كبيـر  نقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية في ع: القدس المحتلة 
في االدارة االميركية قوله ان االدارة االميركية توصلت لنتيجة مفادها ان الرئيس الفلـسطيني محمـود                
عباس فقد اهتمامه بالتوصل التفاق مع الحكومة االسرائيلية بقيادة اولمرت وأصبح يتبنى مواقـف اكثـر                

ونفى  . والواليات المتحدة  "اسرائيل"وقبيل استبدال السلطة في     " سحما"تطرفاً بهدف تحسين مكانته مقابل      
المسؤول في تصريحات للصحيفة ان تكون االدارة االميركية قد وعدت الرئيس عباس بتأييـد الواليـات                

يجب اقامة دولة فلسطينية مـن اجـل        ": المتحدة لعودة الجئين فلسطينيين الى داخل الخط االخضر، وقال        
ال نعرف بالضبط مـا قيـل حـول هـذا           : "واضاف ."اسرائيل"من العودة اليها، ال الى      تمكين الالجئين   

 اولمرت واذا ما كان اولمرت قدم وعوداً بهذا الموضـوع أم ال، أمـا               - "عباس"الموضوع في مباحثات    
، والتي أكـدت بـأن      ٢٠٠٤ نيسان   ١٤موقف االدارة االميركية فما زال متمسكاً برسالة الرئيس بتاريخ          

وذكر المسؤول االميركي مأدبـة العـشاء التـي          ." هو دولة فلسطينة وال العادة الالجئين السرائيل       الحل
اقيمت خالل زيارة بوش في كانون الثاني الماضي والتي حضرها كبار الوزراء االسرائيليين والقت فيها               

نيين يجب ان يكـون     تسيبي ليفني وزيرة الخارجية كلمة مطولة تفصيلية قالت فيها ان الرد على الفلسطي            



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                   ١١٨٧:         العدد                  ١/٩/٢٠٠٨اإلثنين  :التاريخ

وال حتى الجىء واحد، لقد طالبو باعادة مليون شخص وهذا الحل بنظرهم، اما أعادة عـدد قليـل مـن                    
   . وضع صعوبات امام اسرائيلىالالجئين فلن يشكل حالً وسيؤدي فقط ال

سطيني لقد اقتنع الرئيس االميركي برأيها، وال اعرف من أين سمع الرئيس الفل           : وقال المسؤول االميركي  
 في لبنان وقال فيه ان الواليات المتحدة تؤيد اعادة فلسطينيين الـى داخـل               -فحوى البيان الذي ادلى به      

لقد سمعنا من    . انه لم يسمع اي شيء من الذي قاله من اي من ممثلي االدارة االميركية              -الخط االخضر   
م معارضة لبقاء الكتـل االسـتيطانية       الفلسطينيين خالل الزيارة االخيرة لكونداليزا رايس، قبل عشرة ايا        

االسرائيلية في الضفة الغربية، وقالوا ان وجودها يضع عقبات امام تنقل الفلسطينيين، وقلنا بأنـه توجـد                 
، لكن الكتل االستيطانية ستبقى قائمة وأوضحنا لهم بأنه يتوجـب علـيهم فهـم               ! مشكلة يجب مواجهتها  

 ."ئيلية عن مناطق يعيش فيها عشرات آالف االسرائيليينالواقع، اذ لن يتخلى اي رئيس حكومة اسرا
  ١/٩/٢٠٠٨وكالة سما 

 
  يوما ولم يسمح لنا بإدخال مساعدات لغزة٣١بقينا على الحدود المصرية : ناشط اسكتلندي .٤٩

قال ناشط اسكتلندي في عمان امس االثنين أن السلطات المصرية منعته مع ناشطة أخـرى ه مـن                  : غزة
وقال نائب رئيس الحزب الوطني االسـكتلندي       . انية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح      إدخال مساعدات إنس  

خليل النيس، وهو من أصول فلسطينية، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة األردنية، انه انتظر مـع                 
 يوماً من أجل أن تسمح لهما       ٣١زميلته الممرضة ليندا ويليس على الحدود المصرية مع قطاع غزة لمدة            

ات المصرية بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، إال أن ذلك لم يحدث رغم وساطات قـام بهـا                  السلط
 طن من األوية والمـستلزمات الطبيـة        ١,٥طان قد أعداً حافلة مقفلة تحمل       شوكان النا . نواب اسكتلنديون 

 .ى سكان قطاعالماضي على أمل إيصال هذه المساعدات إل) يوليو(وغادرا اسكتلندا في العاشر من تموز 
  ١/٩/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   مع نتانياهو"حديد ونار"عالقة إيجابية مع رابين وجافة مع باراك و  :دحالن .٥٠

شارك محمد دحالن في اللقاءات العلنية والسرية التي عقدها ياسـر عرفـات مـع     :حاوره غسان شربل
رفات خروجه حياً من بيـروت  لم يغفر شارون لع. رؤساء الحكومات االسرائيليين باستثناء ارييل شارون   

رافعاً اشارة النصر، وكان الزعيم الفلسطيني بارعاً في استفزاز خصمه حين تواجها مجدداً علـى أرض                
  :وهنا نص الحلقة الثالثة. فلسطين

  كيف كانت عالقة ياسر عرفات مع آرييل شارون؟> 
أبو "جتماعات التي التقى فيها     كانت غرفة اال  : ما حدث هو اآلتي   .  عرفات لم يجتمع مع شارون رسمياً      -

 مع شارون وجهاً لوجه هي في مفاوضات تسليم الخليل التي رعاها الرئيس األميركي السابق بيل                "عمار
حينها، كان بنيامين نتانيـاهو رئيـساً للـوزراء وشـارون وزيـراً             . ١٩٩٨كلينتون في واي ريفر عام      

ات حول آليـة اللقـاء بـين الوفـدين الفلـسطيني            وبدأنا مفاوض . للخارجية، وهو األكثر تشدداً وتطرفاً    
  .وكان عدد المتطرفين في الحكومة اإلسرائيلية أكثر من عدد الليبراليين. واإلسرائيلي في وجود كلينتون

أبلغ شارون اإلدارة األميركية أنه ال يريد مصافحة ياسر عرفات، فقرر الوفد الفلسطيني باإلجماع عـدم                
. ات ليوم كامل، شاركت فيها مع صائب عريقات في وجود دنيس روس           مصافحة شارون، فدارت مفاوض   

وتم التوافق على أن يدخل شارون بمفرده من مدخل آخر بعد إكمال بروتوكول المصافحة، ويجلس مـع                 
  .الوفد اإلسرائيلي
ن هذه   دخل معنا في مشادة، فقال إنه ال يعنيه إذا صافحه شارون أم ال، فقلنا إ               "أبو عمار "كان المفاجئ أن    

  .كنا سندخل في مفاوضات صعبة، وهذا افتتاح، فلم يصافحه أبداً. مسألة جوهرية وليست شكلية
  لم يصافحه أبداً؟> 
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 يوماً من المفاوضات، بـدأنا فـي الثامنـة مـساء            ١١لكن المضحك أنه في الليلة األخيرة بعد        .  أبداً -
 قاعة كبيرة مـن طـابقين، وتواجـدت         كانت اللقاءات في  . حتى السابعة صباحاً  ) المفاوضات(واستمرت  

وكـان  . اإلدارة األميركية كلها والوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني في منطقة واحـدة مـن دون طـاوالت              
  .كلينتون يطلب كل وفد بمفرده في غرفة جانبية للتداول

ـ              ب مـن   في الرابعة صباحاً، طلب كلينتون وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ووفده لتقويم الموقف، وطل
وبعد أن شغل الجميـع مقاعـدهم، لـم يتبـقَ           . الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي الجلوس في غرفة واحدة      

لم يجرؤ شارون على النظر فـي       . لشارون سوى مقعد مواجه لمقعد عرفات، فجلس مصادفة في جواره         
ن عالقتي معه   لك. ، فطلب مني عرفات أن أذهب للتحدث إلى شارون لفتح مجال للعالقة           "أبو عمار "عيني  

وحـين  . "أبو مازن "كانت سيئة جداً، الى درجة أنه هدد في مؤتمر صحافي بسجني إذا زرت مكتبه مع                
... ، لكـن شـارون رفـض      "أبو عمار "جاء رئيساً للحكومة، حاولنا أكثر من مرة ترتيب لقاء بينه وبين            

  .وغاب الرجالن من دون أن يلتقيا أو يتصافحا
  ن شارون؟وماذا كان عرفات يقول ع> 
سأهزمه كما هزمتـه فـي      : كان يقول دائماً  .  استفزازياً مع شارون   "أبو عمار "كان  .  كان يستفزه دائماً   -

وحين يسمع شارون هذه الكلمات يستفز، فيشكو عرفات إلى الوفود األجنبية التي تزوره ويشكو              . بيروت
 له أحقاداً شخصية، وعرفـات      ، وكان يحمل  "أبو عمار "شارون شخصن الصراع مع     . إلى وسائل اإلعالم  

  .كان ملكاً في استفزازه
  ؟"أبو عمار"كم رئيس حكومة تعاطى معه > 
كان رابين أفضلهم بالنسبة إليـه،      .  إسحق رابين، وشمعون بيريز، وإيهود باراك، ونتانياهو، وشارون        -

كنت . فق مثالي بينهما  في آخر أيام رابين، كان هناك توا      . لكن اإلسرائيليين اغتالوه قبل أن تنضج العملية      
من المشاركين في ذلك، وكان هناك من طرف رابين شخص اسـمه يوسـي غينوسـار تُـوفي الحقـاً                    

لكن غينوسار كان   . بالسرطان، وهو فقد أحد أبنائه على حاجز ايريز حين قتله أحد ضباط األمن الوقائي             
ين، وهو الوحيد الذي امتلك الجرأة       لمصلحة الشعب  "أبو عمار "أكثر مجتهد في تطوير العالقة بين رابين و         

  .في االنتفاضة الثانية ليكتب مقاالً في مصلحة عرفات، على رغم أنه كان ممثالً لرئيس الحكومة
  هل كان هناك احترام بين رابين وعرفات؟> 
ولكن بعد ذلك فُقد االحترام وفُقدت العالقة بينه وبـين رؤسـاء الحكومـات              .  كان هناك احترام كبير    -
  .، باستثناء بيريز، لكن العالقة معه كانت غير منتجة لعملية السالم)سرائيليةاإل(

  وكيف كانت العالقة مع باراك؟> 
 كانت بينهما لقاءات كثيرة، لكن العالقة كانت جافة ألن باراك معقد على المستوى الشخصي، ليست له                 -

  .صداقات، ومن الصعب أن يبنيها
  ؟"أبو جهاد"صافحة قاتل  م"أبو عمار"هل كان صعباً على > 
كان يصافح ويمازح، لكنه متمسك بمواقفه، وحين ننتقل إلى طاولـة           .  لم تكن لديه عقد    "أبو عمار " ال،   -

  .المفاوضات يتحول إلى شخص آخر
  هل كانت له معهم لقاءات سرية؟> 
  .مع الجميع باستثناء شارون، معظمها كان سرياً، في منازلهم وفي فنادق.  كثيرة-
  كان يذهب إلى القدس؟هل > 
كان يحلم بأن يرى المـسجد األقـصى،   . المرة الوحيدة التي دخل فيها القدس كانت في عهد باراك   .  ال -

أحد األشياء التي جعلتني راضياً عن نفسي في خدمتي مع ياسر عرفات، هي أنني أدخلته القدس الشرقية                 
  .ة فجراًوسار بمحاذاة سور المسجد األقصى في الساعة الثاني. سراً
  وما مالبسات هذه الزيارة؟> 
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كان عرفات في بيت لحم يحتفل بقداس عيد الميالد، وحدث أن الملك عبداهللا الثـاني               .  جاءت مصادفة  -
قلـت  . كان الموعد صباحاً، فطلب أن نسأل عن إمكان السفر ليالً     . طلبه للقاء سريع وضروري في عمان     

وتحدثت إليهم، متعلالً بأن الزيارة مرتبطة بدرس الوضع        . ةله دعنا نجرب، ألن حجج اإلسرائيليين كثير      
ساعدني في ذلك أحد مساعدي باراك، فجاءت الموافقة في الثانية          . األمني، وطلبت السفر براً عبر القدس     

  .، وتحركنا مروراً بالقدس وباب العمود إلى أريحا"أبو عمار"ولم يصدق . فجراً
كان . فية في حياة ياسر عرفات من خالل معرفتي المتواضعة به         في رأيي، كانت هذه أكثر اللحظات عاط      

، حكـى  ١٩٦٧ منبهراً، وتحدث عن ذكرياته في القدس قبل العـام  "أبو عمار"بدا . مشهداً استثنائياً مؤثراً  
كـان  . كان إلى جوارنا في السيارة نبيل أبو ردينة، وبقي مذهوالً من دخول عرفات القـدس              . عنها كحلم 

يين أالّ تعلن الزيارة، لكنهم كشفوها الحقاً، واستُجوب رئيس الـوزراء لـسماحه لـرئيس               شرط اإلسرائيل 
  .السلطة بدخول القدس

  كيف كانت العالقة مع نتانياهو؟> 
كانت عالقة نار وحديد ال يوجد فيها أي قاسم مشترك،          . "أبو عمار "لكن األقوى واألصلب كان     .  صعبة -

كـان  . ا ساهمت في عقد اللقاء األول مع نتانياهو، وكان مـضحكاً          أن. عكس العالقة المنسجمة مع رابين    
نتانياهو يريد بناء أسس للعالقة مع عرفات، خصوصاً أنه كان يلوم سلفيه رابين وبيريز على تـساهلهما                 

لذلك، رفض لقاءه فترة طويلة حتى اشترطت اإلدارة األميركية أن يلتقي عرفات إذا أراد              . "أبو عمار "مع  
  .فاضطر إلى ذلك قبل زيارته األولى، فأرسل وفداً لتنظيم الزيارة. طنزيارة واشن

اختار نتانياهو محاميه الذي كان أحد مستشاريه وشخصاً آخر متشدداً          . ال أزال أتذكر هذا كأنه حدث أمس      
ووصل االثنان سراً إلى غزة، فطلب منـي كالعـادة أن أعـد بعـض               . كان ممثل إسرائيل في نيويورك    

  .نهما وأحضرهما من ايريزالمعلومات ع
فقلت له إنهمـا    . في الطريق اتصلت به بواسطة الهاتف، فطلب مني إحضارهما إلى منزله، ال إلى مكتبه             

فذهبنا إلى بيته، وقلت لهما إنـه       . مما اعتدنا سماعه كثيراً   ... جاءا بتعليمات تقول إن علينا فعل كذا وكذا       
أراد أن يكسر كل ما نظموه في       . ساعتين، على غير عادته   غير أنه تأخر    . يكرمكما بدعوتكما إلى منزله   

جهز لنا غداء ينافي طعام الشريعة اليهودية، على رغم أنه يعرف أن أحـدهما متـشدد، وكلمـا                  . وعيهم
اسـتمرت  . حاوال بدء إلقاء التعليمات على مسامعه، فتح هو موضوعاً آخر ال عالقة له بهـدف اللقـاء                

حسناً، اعطوا ورقـتكم لمحمـد،      : أن نناقش حرفاً واحداً، ثم نهض وقال      المقابلة خمس ساعات، من دون      
  .وهذا كان أول مسمار دقه في استراتيجية الوفد اإلسرائيلي. وسيأتي بها إلى مكتبي لنناقشها

 أن نتانياهو ال يستطيع أن      "أبو عمار "وحين علم   . اللقاء األول بين نتانياهو وعرفات كان على معبر ايريز        
وفعالً ذهبنا ليالً،   .  منزله بأمر محكمة، على خلفية قضية مع زوجته، طلب أن يعقد اللقاء ليالً             يبيت خارج 

بـدأت  . وتجادلت مع الوفد اإلسرائيلي ساعتين في كيفية وصول الرجلين، من يـأتي أوالً ومـن يتبعـه                
نت حاضـراً، وأعـددنا   ك. المناكفة منذ اللحظة األولى، كانت نكهة اللقاء األول تكتيكية أكثر منها سياسية   

كانت األمور تدرس في شكل جدي، بعيـداً مـن          . للرئيس كل ما يمكن توقع طرحه في اللقاء بالتفصيل        
هـذا  .  على تعليمات  "أبو عمار " رسمها، أي أن يذهب الوفد ليحصل        "حماس"الصورة الباهتة التي تحاول     

  .ليس صحيحاً أبداً
 ليسربها للصحافة فـي اليـوم       "أبو عمار "إلقاء محاضرة على    تحدث نتانياهو بعقليته األميركية، محاوالً      

ففاجأنا األخير بالحديث في موضوع آخر، وقال إن اللقاء هو الثاني الذي يجمعه مع رئيس لحزب                . التالي
 مـع زعـيم     "ليكود"، فركز نتانياهو على هذه النقطة، إذ كان اللقاء هو األول لرئيس حكومة من               "ليكود"

سأخبرك الحقاً، وُأرسل لك مـع دحـالن        : "أبو عمار "أل عن اللقاء المفترض، قال له       وحين س . فلسطيني
  .وبقي النقاش يدور ثالث ساعات حول هذا الموضوع الذي ال أساس له. محاضر اللقاء األول
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لكن نتانياهو كان يرغب في مانشيتات صحافية في اليوم التالي عن شجاعته في             . لم يكن هناك لقاء سابق    
كان عرفات عظيماً ومبدعاً مـن الطـراز األول فـي           . رفات، فأخرجه عرفات خاوي الوفاض    تأديب ع 

  .تكتيكاته، لكن الرؤية االستراتيجية الفلسطينية لم تكن محكَمة
 وقالـت إن    ٢٠٠٢ التي ضبطتها إسرائيل في العـام        " ايه -كارين  "أريد أن أسألك عن سفينة األسلحة       > 

  ما قصتها للتاريخ؟. سطينيةإيران أرسلتها إلى السلطة الفل
ووجـدت هـذه القـصة      .  في هذه القصص   "أبو عمار " إسرائيل كانت تتذرع وتريد دليالً على تورط         -

هـل يعقـل أن     . لتضمن حرق ياسر عرفات، على رغم اقتناعي بأنه لم تكن له عالقة بهذا الموضـوع              
  .إلى إسرائيلتُحضر سفينة من آخر الدنيا؟ معروف أن من الصعب إدخال سفينة كهذه 

زيني جالـساً معنـا فـي       ) أنتوني(كنت آنذاك في مكتب عرفات، وكان موفد الرئيس األميركي الجنرال           
وجـاءني خبـر مـن    . اجتماع كان مقرراً ان يستمر ساعة ونصف ساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار       

ن تورط عرفات فيهـا     إسرائيل قبل دخول االجتماع بأن سفينة ضبطت قبل يومين من دون علمنا، وسيعل            
  .خالل مؤتمر صحافي ينوون عقده، خالل لقائه الجنرال زيني

لدينا عالقات قوية مع صحافيين هنـاك، ونعـرف         . وصلتني هذه المعلومات عبر مصادري في إسرائيل      
وهذه خبرة اكتسبناها في السجون، أنا ال أنظر بدونية إلى اإلسـرائيليين،  . عنهم بتواضع كما يعرفون عنا    

نحن على المستوى الفردي أفضل منهم جميعاً وأكثـر تمـسكاً بقـضيتنا           .  أراهم أفضل منا في شيء     وال
  .الوطنية، ولكن على المستوى الجماعي، هم لديهم مؤسسات

وأبلغ الجنرال زيني بما حـدث،      . ، فتصرف ببديهية قائالً إن األمر ال يعنينا       "أبو عمار "المهم أنني أبلغت    
  .وبدأت أزمة بيننا وبين أميركا. كومة اإلسرائيلية استدعته بسبب هذا الموضوعفقال له األخير إن الح

  هل كانت أزمة فؤاد الشوبكي؟> 
.  هم يعتبرون الشوبكي متورطاً فيها، واعتبروه المسؤول المالي عند عرفات، ولكن ليس هنـاك دليـل          -

زمة سياسية كبرى مع اإلدارة     كانت أ . حتى اآلن، ال تعترف السلطة بأن الشوبكي مرتبط بهذا الموضوع         
 بياناً واتفقنـا    "أبو عمار "وأصدر  . األميركية وإسرائيل، ثم حلت األزمة مع واشنطن، وبقيت مع إسرائيل         

وتم احتواء األزمة، لكن إسرائيل أرادت      . باول على إصدار بيان مقابل    ) كولن(مع وزير الخارجية آنذاك     
  .منها ذريعة كبرى لتضرب القيادة

   الرؤساء األميركيين كانت عالقته مع عرفات جيدة؟من من> 
. سيئة جداً، وهما لم يلتقيا سوى في األمم المتحدة في شكل عابر           ) االبن( كانت العالقة مع جورج بوش       -

في عهده، وقعت أوسلو وُأجريت     . "أبو عمار "كان كلينتون يحترم    . أما مع كلينتون، فكانت العالقة مميزة     
  .مفاوضات واي ريفر

  وهل التقى عرفات رؤساء أميركيين قبل كلينتون؟> 
  .كان بوش األب في مفاوضات مدريد، لكن هذه المفاوضات ُأجريت من خالل وفد األردن.  ال-
  مع من من الشخصيات العالمية كانت لياسر عرفات عالقات قوية؟> 
ة جداً، وكذلك مـع ألمانيـا       شيراك ممتاز ) الرئيس الفرنسي السابق جاك   (كانت العالقات مع    .  كثيرون -
كانت عالقته طيبـة مـع معظـم        . خوسيه ماريا اثنار وخوسيه لويس ثاباتيرو     ) رئيسي وزراء إسبانيا  (و

  .الرؤساء
  والعرب؟> 
 جزء من لوم اليسار التاريخي في الساحة الفلسطينية، بسبب العالقات المتميزة لعرفات مـع الزعمـاء                 -

كانت العالقات جيدة، لم تكـن      . بالمحبة واالحترام والخالف واالتفاق   كانت عالقاته معهم مملوءة     . العرب
 أنه ال يتنكر لمن يعامله بـالخير، ويحفـظ          "أبو عمار "وميزة  . ولكن كان فيها احترام   . مثالية على الدوام  
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وكان حريصاً على أن يتصل أسـبوعياً بجميـع الزعمـاء           . للناس عالقاتها الطيبة مع الشعب الفلسطيني     
  .العرب

  . كانت عالقته معقدة مع حافظ األسد>
وفي آخر قمة عربية عقدت في عمان، التقى        . كانت متوترة، لكنها في آخر الفترات كانت طبيعية       .  نعم -

  .عرفات الرئيس بشار األسد في اجتماع إيجابي، ودعاه إلى زيارة سورية
  ؟"أبو جهاد"ما عالقتك بـ > 
كنا مسؤولين في التنظيم في الضفة الغربية وقطـاع         . ت السرية  تعرفت إليه من خالل الرسائل والعالقا      -

 أول من التفت إلى األراضي المحتلـة فـي          "أبو جهاد "وبالنسبة إلى جيلنا والجيل الذي سبقه، كان        . غزة
اهتم بقضايا الحياة اليومية في آخر عهد       . شكل جدي وعميق، ان يبني جامعات ومؤسسات ونظاماً صحياً        

وفي الثمانينات، بدأ العمل في إعادة بنـاء تنظـيم          . ت والتي كانت مسلحة في معظمها     المقاومة في بيرو  
  ."أبو جهاد"كل هذا النظام تكفل به . جماهيري شعبي يهتم بالبلديات والعمل السياسي والجماهيري والمرأة

  هل كان هذا ما يسمى القطاع الغربي؟> 
لم يكن هذا عمالً عـسكرياً      . ي، واآلخر عسكري   القطاع الغربي جزءان، األول تنظيمي شعبي جماهير       -

 للعمل التنظيمي والعسكري أيضاً، ولكن رجحت كفة العمل         "أبو جهاد "كانت أولويات   . في آخر الثمانينات  
 الفلـسطينية فـي تعزيـز هـذا         -وساهمت اللجنة المشتركة األردنية     . السياسي وإعادة بناء المؤسسات   

لإلنـصاف،  .  األب الروحي لألرض المحتلـة     "أبو جهاد "وكان  . بيةالصمود، وتفعيل هذه المنظمات الشع    
  ."أبو جهاد" يتابع من خالل "أبو عمار"كان 

، "أبو جهـاد  "تطور هذا العمل إلى أن تبلورت مواقف تنظيمية وقيادات ميدانية في األرض المحتلة تبناها               
ت دفعة من طالبنـا فـي جامعـة         أبعد. وكنت أنا أحد هؤالء، إلى أن بدأت إسرائيل تبعدنا إلى الخارج          

 "أبو جهـاد " شاباً، وكان ١٨كنا . ١٩٨٨، ومروان البرغوثي في ١٩٨٧النجاح، ثم أكرم هنية، ثم أنا في      
، لكنه المفصل الرئيس    "أبو عمار " و   "أبو إياد "كنا نسمع عن    . لم نكن نعرف غيره   . البيت الدافئ لنا جميعاً   

 إنجازات هائلة فـي هـذه       "فتح"حققت حركة   . لتنظيم في الداخل  في العمل، وكان يستوعبنا فوراً لتقوية ا      
 "أبو جهـاد  "وكان  . الفترة، فحظيت بانتشار هائل في الشارع الفلسطيني وتأثير قوي في االحتالل وضده           

وحين أبعدت، تعرفـت    . كان هاجساً يومياً بالنسبة إليه    . مدمناً على عمليات تنظيم المقاومة ضد االحتالل      
، ١٩٨٨ألولى في عمان، ثم أرسلني إلى مصر، ومنها إلى بغداد التي كانت مقره الرئيس في                إليه للمرة ا  

وساهمت في العمل العسكري والتنظيمي، وتسلمت مهمات       . فالتحقت بالعمل معه وكنت من المقربين إليه      
  ."أبو عمار"بعدها انتظمت في العمل مع . ١٩٨٨) أبريل(عسكرية، إلى ان استشهد في نيسان 

  أين كنت وقتها؟> 
 ليرأس اجتماعاً لجميع المـسؤولين عـن العمـل فـي     "أبو جهاد"وكان يفترض أن يحضر     .  في بغداد  -

  .األرض المحتلة، كان مقرراً بعد وفاته بأربعة أيام
  هل تحدث إليكم مسؤول إسرائيلي عن اغتياله؟> 
رفضت إسـرائيل إدخـالي     ،  ١٩٩٤ إرسالي إلى مفاوضات طابا عام       "أبو عمار "ولكن حين قرر    .  ال -

 يوماً من دون أن أشارك، حتى تدخل رئيس الوفد الدكتور نبيل شعث الـذي               ٢١وجلست هناك   . وعلّقتها
ووافقت إسرائيل على مشاركتي، ولكـن لـيس        . رفض مبدأ اعتراضهم على شخص في الوفد الفلسطيني       

 وأنني أحد قـادة الجنـاح       "و جهاد أب"بصفة مفاوض، ألنهم كانوا يعتبرونني متورطاً بعمليات إرهابية مع          
  .العسكري في غزة، كما ادعوا أن لي عالقة بعملية ديمونا

   إلى حتفه؟"أبو جهاد"هل قادت عملية ديمونا > 
كانت هناك مجموعة استشهادية تحركت من الحدود المصرية وخطفت باصاً دخلـت بـه حـرم                .  نعم -

شامير بأن شهراً لن    ) رئيس الوزراء السابق إسحق   (د  حينها، توع . المفاعل النووي في ديمونا، ثم فجرته     
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، وكان أحد   "أبو جهاد " يوماً، قُتل    ٣٠وبعد  . يمر على من أرسل منفذي هذه العملية قبل أن يلقى القصاص          
  .أخطائه أنه تبنى العملية شخصياً في مؤتمر صحافي

  وماذا كان هدفه من وراء اإلعالن؟> 
أن يد المقاومة تستطيع أن تصل إلى أكثر األماكن أمناً وتحصيناً في             كان يريد أن يوصل رسالة مفادها        -

  .إسرائيل
  وكيف قتلوه؟> 
لكنها كانت إحدى العمليات الكبرى التـي       .  ليست لدي تفاصيل، ألنني لم أكن في تونس في ذلك الوقت           -

استهدفت القياديين  (والتدخل في أوغندا وعملية فردان      ) تموز(نفذتها إسرائيل بعد ضرب المفاعل العراقي       
كانـت مـن أكبـر      ). ١٩٧٣الفلسطينيين كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار في بيروت عام            

العمليات ضد المقاومة، وعرفنا الحقاً أن موشيه يعالون الذي صار رئيساً ألركان الجيش اإلسرائيلي كان               
  .القائد التنفيذي للعملية

  ؟وهل كان لباراك دور في االغتيال> 
 في اللحظات األخيرة من فترة وجودنا في تونس، أفدح خسارة           "أبو إياد " و   "أبو جهاد "كان فقدان   .  أكيد -

  . رجالً دافئاً وطيب القلب"أبو جهاد"كان . للمقاومة
  ؟"أبو عمار"كيف كانت عالقته بـ > 
لكن أكثـر   . واإلدارة في ما يتعلق بالصالحيات      "أبو عمار " يستوعب كل قسوة     "أبو جهاد "وكان  .  مثالية -

إذا : ، واألخير كـان يقـول دائمـاً       "أبو جهاد " هما ياسر عرفات و      "فتح"اثنين كانا متفاهمين تاريخياً في      
  .، قفوا معه وليس معي"أبو عمار"اختلفت مع 

  هل كان لديه طموح ليصبح الرجل األول في الحركة؟> 
، إن لـم  "فـتح "غم أنه من أبرز المؤسسين في    ، منضبطاً وملتزماً، على ر    "أبو عمار " كان منصاعاً لـ     -

كان يسلم بزعامة ياسر عرفات بـال  . يكن األساس فيها، بحسب الرعيل األول الذي عاصر فترة التأسيس   
  .تردد أو تفكير أو مناكفة

  ؟"أبو إياد"وعالقته مع > 
  . حميمة جداً-
  ؟"أبو عمار"وكيف كان وقع غيابهما على > 
، بصرف النظر عمن يرون أنه تفـرد        "أبو عمار " كان له وقع ثقيل على       "بو إياد أ" و   "أبو جهاد " فقدان   -

، أجمعـت   ١٩٨٨وفـي   . "فتح"كانوا يحفظون توازنات الحركة الوطنية الفلسطينية كلها، وليس         . بالقيادة
 كان شخصية مقبولة  .  رئاسة الدائرة العسكرية في منظمة التحرير      "أبو جهاد "الفصائل كلها على أن يتولى      

كان سياسياً محترفاً قوي الشخـصية يمـون علـى كـل            .  فكان عبقري سياسة   "أبو إياد "أما  . من الجميع 
  .وإذا خطب خطاباً قبل الجميع. الحركة

  ."أبو إياد" وراء قتل "أبو نضال"تبين أن > 
ـ . عصام الـسرطاوي  ) ممثل منظمة التحرير في لشبونة    ( قَتَل أيضاً    "أبو نضال ".  لألسف الشديد  - م معظ

كان بندقية مأجورة، ولم تـسجل فـي تاريخـه          . "أبو نضال "القيادات الفلسطينية البارعة اغتيلت على يد       
  .عملية واحدة ضد إسرائيل

  . في مخيم لالجئين في قطاع غزة٢٩/٩/١٩٦١أنت من مواليد > 
رة، ونحن  أنا أصغر فرد في األس    .  أنا من عائلة متواضعة الجئة من قرية اسمها حمامة بجوار المجدل           -
كـان مـسافراً إلـى      .  ولم يعد إال وأنا في الثانوية العامـة        ١٩٦٧والدي يوسف فقد في حرب      .  أخوة ٦

ربتني والدتي وشقيقي األكبر، وتعلمت من أمي الصالبة والقدرة،         . السعودية واعتبر أننا استشهدنا جميعاً    
  . شهداء من عائلتها٩فهي فقدت 
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  أين تعلمت؟> 
وأنهيت الثانوية العامة فـي مخـيم       ). أونروا(مم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين       في مدارس وكالة األ    -

 إلى مصر لاللتحاق بالجامعة، لكنني تركتها بسبب انتمائي إلى الحركة           ١٩٧٩خان يونس، ثم سافرت في      
 "دأبو جهـا  "عدت إلى غزة ألسجل في الجامعة اإلسالمية التي كانت معهداً آنذاك، ثم طلب مني               . عاطفياً

أن أسجل في جامعة النجاح ألكتسب خبرة، خصوصاً أن الحركة الوطنية كانت متبلـورة فـي الـضفة                  
وعدت إلى الجامعة اإلسالمية في غزة ألؤسس مع زمالئي         .  شهور ٦الغربية أكثر منها في غزة، وبقيت       

قالي خمـس   حركة الشبيبة، لكنني لم أكمل دراستي على رغم بقائي سبع سنوات في الجامعة، بسبب اعت              
  .مرات وإبعادي في آخرها

  هل أبعدت بسبب نشاط عسكري؟> 
كنت مسؤوالً في حركة الشبيبة، وهي التنظـيم الجمـاهيري          . كان إبعادي بسبب النشاط التنظيمي    .  ال -

  . الذي كان يعمل وسط المخيمات والقرى"فتح"لحركة 
  في أي سجون اعتقلت؟> 
  .هللا والخليل، لكن معظم فترات سجني كانت في عسقالن سنوات في غزة وعسقالن ورام ا٤ اعتقلت -
  هل تعرضت للتعذيب؟> 
كانت غالبية فترات اعتقالي للتحقيـق معـي،        .  ليس هناك ما هو أسوأ من التعذيب في فترة التحقيقات          -

السجن صـعب،   . ويشهد لي معارفي وخصومي أنني كنت من الرجال الذين سجلوا مواقف في التحقيقات            
التحقيق في السجون اإلسرائيلية جنـوني      . ليس مستحيالً، أما التحقيق فصعب وتحمله مستحيل      لكن تحمله   

من يصمد أمام التحقيق في إسـرائيل،       . شهدت مثل آالف الفلسطينيين رحلة عذاب مفتوحة      . وغير إنساني 
 وسيلة  في غرفة التحقيق، تتمنى أن تستشهد وال تجد       . ستكون أي مشكلة أخرى في حياته، نقطة في بحر        

  .لالستشهاد
أنـا  . في أولى مرات االعتقال يكون االعتراف أمراً منطقياً، ولكن في المرات التالية يصبح أمراً معيبـاً               

اعترفت في المرة األولى بأنني مسؤول في الشبيبة، وعلى رغم أن ليس في القانون اإلسرائيلي ما يمنـع                  
  ."تنظيم إرهابي محظور"في ذلك، حكموا بسجني عشرين شهراً، إذ اعتبروني عضواً 

كنت أقرأ كتاباً كل يومين، ولم يحـصل الـسجناء          . السجن هو المدرسة الحقيقية لبناء اإلنسان الفلسطيني      
 ٤٥على هذه الحقوق سوى بعد شهداء وإضرابات، أشهرها إضراب عن الطعام في سجن نفحة اسـتمر                 

  .ن سبقوناوتعلمنا مم. يوماً، واستشهد فيه اثنان من أعظم المناضلين
  هل تخلف الحياة في المخيم حقداً في صدر الشخص؟> 
كلنـا  . وال يعني هذا أن ابن المخيم مناضل وغيره ال        .  اعتبر تربية المخيم أفضل وسيلة لتربية مناضل       -

أين هو ابن المخيم غير الفقير في فلسطين كلهـا؟          . هذا ابن مخيم فقير   :  تقول "حماس". في المأساة سواء  
شاهدنا أمهاتنا وآباءنا يموتون ليحصلوا على لقمة عـيش       . العذاب والفقر والصمود في المخيم    تربينا على   

لذلك، ترى نسبة التعليم في     . ، استثمرت األسر في تعليم ابنائها     ١٩٦٧بعد العام   . تكفل تربية طيبة ألبنائهم   
  .المجتمع الفلسطيني عالية

  تعلمت العبرية في السجن؟> 
  .دي مساجين سبقونيتعلمتها على أي.  نعم-

  ١/٩/٢٠٠٨الحياة 
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  قوات عربية إلى قطاع غزة .٥١
  ياسر الزعاترة

اآلن ، وبعد أن صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن بالده تدرس فكرة السماح بإرسـال                  
، اآلن  قوات عربية إلى قطاع غزة لمنع االقتتال الفلسطيني وحماية الفلسطينيين من الهجمات اإلسرائيلية              

يمكن القول إننا إزاء موقف يستحق الكثير من االهتمام ، ال سيما أن المتحدث لـيس وزيـر خارجيـة                    
موريتانيا أو جيبوتي ، وإنما وزير خارجية الدولة العربية األكبر ، والتي تشكل المنفذ الوحيد لقطاع غزة                 

ه وزير خارجية الدولة التي ال تنقطع       ، واألهم أن  ) إلى جانب دولة االحتالل بالطبع    (على العالم الخارجي    
صالتها مع اإلسرائيليين ، وال يمكنه طرح مثل هذا االقتراح لوال توفر ضوء أخضر مـن تـل أبيـب                    

 .وواشنطن ، هما اللتان يستمزج رأيهما فيما هو دون ذلك من القضايا
بعـد موافقـة    (مـاس   وفيما يعلم الجميع أن تنفيذ اقتراح من هذا النوع ال بد له من موافقـة حركـة ح                 

التي ردت برفضه منذ كان مجرد تسريبات صحفية ، األمـر الـذي تكـرر إثـر                 ) اإلسرائيليين بالطبع 
تصريحات أبو الغيط ، فإن احتمال أن يكون المقترح شكالً من أشكال الضغط على الحركة يبـدو وارداً                  

تيكي ، وربما اإلستراتيجي كـذلك      بقوة ، وبالطبع كي تبادر إلى تغيير منظومة مواقفها على الصعيد التك           
، وبالطبع ، تحت سـقف برنـامج الـسلطة          " الوحدة"من التهدئة إلى الحصار وشاليط ، وحتى استعادة         (

 ).، أو حتى وثيقة التفاهمات أو اتفاق الرف أو أي شيء مشابه) خريطة الطريق ومقتضياتها(التفاوضي 
 خط حماس غزة بـالطول والعـرض ، وبمختلـف           يحدث ذلك ، فيما اقتنع المصريون الذين دخلوا على        

الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، وبالطبع خالل عامين من التعامل اليومي ، ومراقبة مـا يجـري                 
مستغلين كونهم نافذته الوحيدة    : على األرض في القطاع الذي يخترقونه على نحو ال يقل عن اإلسرائيليين           

أن الهاجس األساسي لحماس هو الحيلولة دون استعادة الوضـع          ) أعني المصريين (اقتنعوا  : على الخارج 
القديم الذي سيحولها بالضرورة إلى فصيل برسم المطاردة واالستئصال ، ليس تسهيالً لمـرور برنـامج                

، بـأن  ) هكذا قد يفكر أصحاب االقتـراح   (سياسي فحسب ، بل أخذ بالثأر كذلك ، ما يدفعها إلى االعتقاد             
تحول دون شيء كهذا ، ما يجعل المقترح قابالً للنقاش من األساس ، فكيف حين يغدو                القوات العربية قد    

 .مشروعاً تتبناه الجامعة العربية
بعيداً عن لغة االحتماالت هذه ، فإن المؤكد أن المقترح الجديد ، على ما يطرحه من احتماالت وأسـئلة                   

في القطاع ، واآلخذ فـي الترسـخ        " الشاذ"كثيرة ، هو ورقة الساحر الجديدة للتخلص من تبعات الوضع           
بمرور الوقت ، والذي يحول دون تمرير أي رؤية سياسية مهما كانت ، ال سيما أن الوسـائل األخـرى                    

 .للتخلص منه تتراوح ما بين مستحيلة ، وبين أخرى ذات تداعيات يصعب احتمالها
ماهير ضدها ، فيما يعلم الجميـع       أكثر من عام على الحصار لم تسقط حماس في القطاع ، وال ثارت الج             

هم الذين  : أن اإلسرائيليين لم يعودوا في وارد خوض مغامرة عسكرية يدركون أنها ستكون باهظة الثمن             
يراقبون بعناية تسعفها تقارير كثيرة من هنا وهناك تنامي القوة العسكرية لحمـاس واسـتعداها لخـوض           

 إلى تثوير الناس ، فلن يتم ضد حماس وإنما ضد           معركة شرسة ضد الغزاة ، أما تشديد الحصار وصوالً        
مصر ، كما وقع من قبل بهدم معبر رفح ، وذلك هو سر عملية التنفيس التي تجري بين حين وآخـر ،                      

 .كما وقع خالل اليومين األخيرين
 تل أبيـب ،   (إن فكرة القوات العربية هي محاولة لتجاوز هذا المأزق المشترك لألطراف المعنية بالملف              

، كما هي تعبير عن هبوط السقف العربي فـي التعـاطي مـع القـضية                ) القاهرة ، واشنطن ، رام اهللا     
الفلسطينية ، والسبب هو أن غزة ما تزال تحت االحتالل الذي سيتخلص من التبعات التي تفرضها عليـه              

واألسـوأ أنـه    المواثيق الدولية ، بينما سيكون بوسعه استهداف من شاء من دون رد من تلك القـوات ،                  
سيفتح الباب تالياً لتجربة مماثلة في الضفة الغربية تحت سقف الدولة المؤقتة منقوصة السيادة ، وبـالطبع    
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في ظل غياب أي احتمال لتسوية تمنح الفلسطينيين دولة كاملة السيادة على سائر األراضي المحتلة عـام                 
،٦٧ 

غير المقترحات البائسة ، مـع أن األوضـاع         خالصة القول هي أننا إزاء وضع عربي متراجع ال ينتج           
 .الدولية المستجدة ينبغي أن تمنحه الكثير من التماسك في مواجهة الضغوط األمريكية الصهيونية

  ١/٩/٢٠٠٨الدستور 
 
 هو االخطر" االخر"االنقسام الفلسطيني  .٥٢

 نقوال ناصر
فلسطينيتين التشريعية والرئاسية   يجري توظيف االنقسام الراهن بين فتح وبين حماس ، وبين الشرعيتين ال           

وبين حكومتيهما في رام اهللا وغزة لخدمة والتغطية على االنقسام االقدم واالخطر منه بين سلطة الحكـم                 
الذاتي الفلسطينية وبين مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية ، وفي اطار كل منهما علـى حـدة ، بـين                   

على قيادة السلطة والمنظمـة وعلـى       " فتح"الفلسطيني  تيارين يصطرعان داخل حركة التحرير الوطني       
 –الحقيقي الجاري في الساحة الفلسطينية برعاية اميركية        " االنقالب"دوريهما ، اصطراعا يسهل ويمهد ل     

اسرائيلية معلنة ، والذي يجري التعتيم عليه كشرط الزم النجاحه ، وهو انقالب سـوف يـؤثر حـسمه                   
 .على قضايا ونتائج الحوار بين قطبي االنقسام الراهن بين فتح وبين حماس بالتاكيد ، سلبا او ايجابا ، 

لم تتبلور وطنيا بعد في اطار سياسي معلن وواضح لكن اركانها           " ثالثة"وقد افرز االنقسامان قوة او قوى       
اع  االسرائيلية لتـسوية الـصر     –االميركية  " الرؤية"وسياساتها واضحة تماما في تقاطعها بل تطابقها مع         

 االسرائيلي سياسيا ، او تصفيته ال فرق ، وهذه القوة او القوى متداخلة مع تيـار                 –العربي  والفلسطيني    
ينسجم معها في فتح والفصائل المؤتلفة معها في اطار منظمة التحرير ، وهي تسعر كـال االنقـسامين ،                   

ا يوميا نفوذا متناميا على حـسابهما  النها الوحيدة المستفيدة من استمرارهما ، وتناور بينهما وتقتطع لنفسه  
فهي ، ال فتح ، التي تتولى عمليا مقاليد حكومة الحكم الذاتي في رام اهللا ، وتسعى الى الـسيطرة علـى                      
مؤسسات صنع القرار في فتح والسلطة والمنظمة ، بينما تحرص على استمرار حصار حماس سياسـيا                

لعملية التي تتيح لها تغلغال مماثال في صفوفها ، بحيث          واقتصاديا وعسكريا بسبب عدم توفر االمكانيات ا      
يكاد يكون هذا هو االنقالب الفعلي الذي يستحق هذا الوصف على الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة               
وعلى كل مؤسسات اطراف انقساماتها الحالية ، فيما تنشغل هذه االطراف اما في الفعل ورد الفعل على                 

 . بحث عن طرق ووساطات الحتوائهما االنقسامين او في ال
 الجديد االخطر ما يدور من صراع وجدل حول انعقاد او عـدم             –ومن احدث مظاهر هذا االنقسام القديم       

انعقاد المؤتمر الحركي السادس لفتح وحول مكان وزمان انعقاده ان اتفق على عقده ، وحول انعقـاد او                  
ناهيـك  " الخارج"او في   " الداخل"ما حول مكان انعقاده في      عدم انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير ك      

 ان اتفق على انعقاده ، ثم ردود الفعل على مصادقة الرئيس محمود عباس على تعيين                --عمن يحضره   
رئيس للدائرة العسكرية للمنظمة من غير االعضاء االصالء في اللجنة التنفيذية ومن غير ممثلي الفصائل               

ن اخر هذه المظاهر ايضا السجال العلني بين مستشاري الرئيس عباس وبين رئيس             الكبرى فيها ، وكان م    
كتلة فتح في المجلس التشريعي للسلطة عزام االحمد حول توقيع االخير العالن صنعاء كتتويج للمبـادرة           

 اميركي على الحوار بين فتح وبـين " فيتو"اليمنية تم اجهاضه خالل دقائق بعد توقيعه وكذلك حول وجود        
 .حماس ، كما قال االحمد ، او عدم وجود مثل هذا الفيتو كما كرر عباس نفسه القول ، الخ 

غير ان المثال االحدث على هذا االصطراع والدليل الملموس االوضح على التوجـه اللحـاق المنظمـة                 
ا ، كـان    بالسلطة ، التي تستمد تفاصيل سلطاتها من مصادقة الحاكم العسكري لالحتالل االسرائيلي عليه            

مبادرة حكومة سلطة الحكم الذاتي الى اشتراط مصادقتها والرئيس عبـاس علـى هيكليـات مؤسـسات                 
وقد جاء هذا التطور متاخرا بعد ان حذر من وقوعـه           ! المنظمة كشرط مسبق لصرف رواتب موظفيها       
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حلول وزارة  منذ مدة طويلة الشركاء المجمدة شراكتهم لفتح في اطار المنظمة ، اذ كان تحصيل حاصل ل               
مالية السلطة محل الصندوق القومي الفلسطيني كمصب لتمويل منظمة التحرير وسلطتها مما حول خزينة              
السلطة الى قناة لتمويل المنظمة فارتهنت المنظمة بذلك للسلطة ولمنح مانحيها المشروطة سياسيا بشروط              

 .امالها االحتالل نفسه 
 فتح العلنية التي سبقت انتخابات كـانون        –تضح في خالفات فتح     وكان هذا االنقسام االقدم واالخطر قد ا      

 التشريعية ثم تفاقمت بعدها بسبب تبادل االتهامات حول المسؤولية عن الفشل فـي              ٢٠٠٦يناير  / الثاني  
االنتخابات لكي تسلط االضواء الساطعة عليها اثر ذلك بسبب االختالف الحاد حول زمان انعقاد المؤتمر               

س ومكانه وبرنامجه السياسي وهو االختالف الذي اخرج شخصية فتحاوية دولية مرموقـة             الحركي الساد 
مثل مراقب فلسطين السابق لدى االمم المتحدة ناصر القدوة من اللجنة التحضيرية لعقد المـؤتمر التـي                 

ر تتوالى االنباء عن الخالفات بينها وبين الرئيس عباس وهي الخالفات التي حالت دون الرئيس وحـضو               
 .اجتماعاتها 

 
 ٢٠٠٥المنظمة اوائـل عـام      " تفعيل"وهذا الخالف الفتحاوي الداخلي حال دون تنفيذ اتفاق القاهرة حول           

وبدال من تنفيذ هذا االتفاق فان ذاك الطرف في االنقسام الفتحاوي المسؤول عن مرحلة تهميش المنظمـة                 
اياها ، الى مرحلة تصفية خصمه      " الثالثة"بالقوة  وتجاهلها منذ توقيع اتفاق اوسلو قد انتقل االن ، مستقويا           

الفتحاوي داخل المنظمة منزلقا بذلك بوعي او دون وعي نحو خطر تصفية المنظمة نفسها وبالتـالي واد                 
المنظمة الى غير رجعة ومعه االمكانيات العملية للحوار مع حمـاس           " تفعيل"اتفاق القاهرة في مهده بدفن      
ة الشراكة في اطار منظمة يجري يسرعة اخضاعها لسلطة حكم ذاتي اصـبح             والوحدة الوطنية على قاعد   

 .مع دولة االحتالل " الخالف"للخالف مع حماس لديها اولوية على 
وهذا الوضع المعكوس للعالقة بين السلطة وبين المنظمة يتناقض تماما مع القرار الواضح الذي اتخـذه                

 ١٩٩٣اكتـوبر   /  تشرين االول    ١٢ – ١٠ة بتونس بين    المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقد     
كسلطة تابعة لمرجعية المنظمة التي انشاتها ، ويـضع عربـة قيـادة    " السلطة الوطنية الفلسطينية  "بانشاء  

منظمة التحرير امام حصانها في وضع خطر يهدد فيه أي انهيار للسلطة بانهيار المنظمة ذاتها ، وربمـا                  
ئي للتحالف االميركي االسرائيلي الذي يشجع ويمول تغول السلطة وحكومتهـا           يكون هذا هو الهدف النها    

الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب     "على منظمة التحرير ، لضرب الطرفين ببعضهما تمهيدا لتصفية  
 . المعترف به عربيا ودوليا " الفلسطيني

ة الـشراكة الوطنيـة وفقـا    والمفارقة ان حماس غير العضو في المنظمة وهي تطالب بتفعيلها على قاعد        
الرئيسية النقاذ المنظمة من التصفية التي تخطط لها كما انها تبدو اكثر            " خشبة النجاة "التفاق القاهرة تبدو    

حرصا على المنظمة ممن يستخدمون المنظمة ومرجعيتها سالحا ضدها وخـصوصا القـوة او القـوى                
الممثل الشرعي  "ي والتي تحاول االن السيطرة على       التي افرزتها سلطة الحكم الذاتي بدعم خارج      " الثالثة"

من اجل اضفاء شرعية وطنية على برنامجها السياسي الذي ما كـان لـه ان               " والوحيد للشعب الفلسطيني  
يمر او يستمر حتى االن لو لم يجر توقيع اتفاقيات اوسلو دون مشاركة المنظمة وفتح التي تقودها ولو لم                   

ولم يعد خافيا على احد ان      . مؤسساتها وتعطيل دورها القيادي منذ توقيعها       يجر تهميش المنظمة وتجميد     
االكبر امام نجاح أي حوار وطني بين فـتح         " الداخلية"استمرار هذا االنقسام االقدم واالخطر يمثل العقبة        

ـ              ين وبين حماس وان حسم هذا االنقسام االقدم هو شرط مسبق النهاء االنقسام الراهن بين الحـركتين اللت
 .تقودان النضال الوطني 

ان المذكرة التي قدمها عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عبد الرحيم ملوح باسم الجبهـة الـشعبية لتحريـر                  
حول وضع اللجنة التنفيذية واقتصار دور عدد من اعضائها على مجرد            (--فلسطين الى عباس مؤخرا     

الداء السلطة وحول العالقـة الغامـضة او        حضور اجتماعاتها وحول عدم وجود أي دور لها كمرجعية          
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اننا ال نشعر باننا شركاء حقيقيـين فـي         "الغائمة بينها وبين السلطة وحكومتها قبل ان يخلص الى القول           
، تنكا جرحا وطنيا متقيحا حد التسمم       " شاهد من اهله  " هي شهادة    --") القرارات السياسية وفي تطبيقاتها   

متاخرة لشركاء فتح في المنظمة ، فانها شهادة هامة وجديرة بالمتابعة           ، وبالرغم من كونها مؤشر صحوة       
اسعد عبد الرحمن في مقال اخير له       " المجمد"والتطوير والبناء عليها النقاذ المنظمة مما قال عضو لجنتها          

 .تنتظرها نتيجة لتغول حكومة السلطة في رام اهللا على كل مؤسساتها " ايام مظلمة"انه 
ين بلة ان حكومة السلطة الحالية هي االضعف بين كل سابقاتها ، وال يبقيها عائمة سـوى                 ومما يزيد الط  

كونها االكثر تساوقا مع امالءات االحتالل وشروطه التي تبناها المـانحون لهـا بحـذافيرها ، وجـدول         
منـي  اعمالها االقتصادي يقرره المانحون ويحصرونه في الرواتب واالمن بينما يقرر جدول اعمالهـا اال             

المجلس الثالثي للجنراالت االميركيين وليم فريزر وجيمس جونز وكيث دايتون وهو المجلس الذي يمثل              
المرجعية الحقيقية لبرنامج هذه الحكومة والذي يضع في راس جدول اعماله تصفية ككـل المعارضـين                

ر وحركـة فـتح فـي        االسرائيلية لحل الصراع وفي مقدمتهم بالطبع منظمة التحري        –للرؤية االميركية   
 .الخارج بخاصة وحركة حماس في الداخل على االخص 

كما ان هذه الحكومة ايضا هي االقل تمثيال لشعبها بين كل حكومات الحكم الذاتي السابقة فهي ال تحظـى           
بتاييد الفصائل المؤتلفة مع فتح في اطار المنظمة ، وال بتاييد فتح نفسها ولجنتها المركزية التـي كانـت                   

" حكومة تـسيير اعمـال  " الحكومات السابقة ، بينما تطعن في شرعيتها حركة حماس ، لتظل مجرد        تعين
تستمد شرعيتها من شرعية وطنية مجتزاة هي شرعية الرئاسة المنتخبة التي تعيش اواخر ايام واليتهـا ،         

ي يظل هـذا  وربما لهذا السبب يستمر االحتالل في اعتقال نواب حماس من اعضاء المجلس التشريعي لك  
  .المجلس معطال الن مجرد تفعيله سيقود بالتاكيد الى نزع الغاللة الشفافة المتبقية من شرعيتها

٣١/٨/٢٠٠٨ 
  
  "إسرائيل"نذير شؤم لـ .. أزمة القيادات .٥٣

  نواف الزرو
 في ضوء اهتزاز مكانة القيادات اإلسرائيلية وفقدان ثقة اإلسرائيليين بها في اعقاب الهزيمة العسكرية في              

ان ":  استخلص أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا الدكتور أسعد غـانم قـائال             ٢٠٠٦/لبنان في صيف  
  . "إسرائيل أصبحت عاجزة عن إنتاج قيادة جديدة

ويبدو أن الباحث غانم ال ينفرد بهذا االستخالص بالغ األهمية االستراتيجية، فاالعترافـات والـشهادات               
  ..!. الستخالص تتزايد من يوم ليوم، مما يعتبر نذير شؤم لتلك الدولةاإلسرائيلية التي تعزز هذا ا

 إن إسرائيل دفعت في     "كويرا ديال سيرا  "فهاهو الجنرال باراك وزير حربهم يقول في مقابلة مع صحيفة           "
قبل سنتين رأينا الثمن الذي دفعناه بسبب قلة التجربـة لـدى        " مضيفا   "حرب لبنان الثانية ثمن قلة التجربة     

 أن "١/١/٢٠٠٧/هـآرتس "، بينما كان المحلل ألوف بن المراسل السياسي قـد رأى مبكـرا فـي          "لقيادةا
  . "إسرائيل بدأت تدخل مرحلة فراغ"

ولعل من أهم واخطر تداعيات الهزيمة اإلسرائيلية هي تلك المتعلقة بالقيادات والمؤسـسات اإلسـرائيلية               
، إذ سجلت ثقة اإلسرائيليين بقياداتهم وبالمؤسسات المختلفـة         التي فقد الجمهور اإلسرائيلي ثقته فيها تماما      

تدهوراً مستمرا على مدى العامين الماضيين، فأكدت األرقام مجددا أن السواد األعظم من اإلسـرائيليين               
مقتنعـة بـأن الفـساد      % ٧٥، كما أن غالبية واسعة من       "إسرائيل"قلق من األوضاع العامة في      %) ٧٩(

  . "مستشر
من الجمهور اإلسرائيلي ال يؤمنون بطهارة      % ٨٤أن  " من أهم االستطالعات اإلسرائيلية جاء       ووفق واحد 

، وتبـين مـن     "ال يعتقدون أن هناك حزبا قادتـه نظيفـو اليـد          % ٥٢اليد لدى قادة األحزاب السياسية و     
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 أن الفساد   من المشاركين يعتقدون  % ٨٥ أن   ": للقنال التابعة للكنيست   "داحف"االستطالع الذي آجراه معهد     
  . " ــ ٤٨هي سمة بارزة لدى القادة في إسرائيل ــ عرب

، "...!من أين نـأتي بـرئيس وزراء      ": يتساءل ٤/٦/٢٠٠٨وكتب أبراهام تيروش ــ في معاريف ــ        
، يوجد ما يكفي من التهديدات في المحيط، مصيرية، مخيفة، تتعلق بمجرد وجودنا، تقـض               !كفى": وقال

ليس لديه القوة والرغبة الن ينشغل بمشاكل رؤساء الوزراء الذين جمعوا أو            مضاجع الجمهور وراحته، و   
  . لم يجمعوا الصدقات من األثرياء

نحن نريد ونستحق رئيس وزراء صافي، يعالج مشاكلنا ال أن نعالج منـه مـشاكله، ولكـن ـــ اآلن                    
وريت شوحط تـساءلت    ، وكذلك الكاتبة ا   "ستسألون من أين نأتي برئيس وزراء كهذا، أعترف هذه مشكلة         

، وبينما كان الكاتب دافيد غروسمان قد اكد        "على من سنعتمد في الحرب القادمة     ":بدورها في هآرتس قائلة   
  . "يديعوت احرونوت"ان لدى إسرائيل قيادة خاوية "

منذ قيام الدولة كـان     ":  يقول "جوارير فارغة "تحت عنوان   / كتب المحلل يوئيل ماركوس ــ في هآرتس      
طقي في جوارير القيادة، كان يعرف الجميع بان بعد بن غوريون سيأتي شريت، وبعد شـريت                ترتيب من 

قـادة  : سيأتي اشكول، وبعد اشكول ستأتي غولدا، وبعد بيغن سيأتي شمير، وهكذا يتحقق العدل التاريخي             
د بدوره  المنظمات الثالث التي قاتلت من أجل الدولة ــ الهغاناة، االيتسل والليحي ــ وصلوا كل واح              

  . "إلى رئاسة الوزراء
ليس كل آباء الدولة أنهوا على نحو جيد واليتهم، فبن غوريون انسحب بسبب قـضية الفـون،                 "ويضيف  

واشكول نُحي من منصبه كوزير دفاع بسبب عدم قدرته على اتخاذ القرار بحرب األيام الستة، وغولـدا                 
م حـرب يـوم الغفـران بـضغط االحتجـاج           استقالت بعد ستة اشهر من انتصارها في االنتخابات رغ        

الجماهيري الذي لم يشهد له مثيل حتى اليوم، ومناحيم بيغن، الذي جلب الـسالم مـع مـصر وقـصف                    
  . "المفاعل النووي العراقي، انهار عندما اكتشف أن ارئيل شارون ضلله في حرب لبنان

ن شـابان وطموحـان، نتانيـاهو       لجوارير الزعامة التي بدأت تفرغ دخل زعيما      ": ويختتم ماركوس قائال  
وباراك، كل واحد منهما بدوره جلب علينا انتفاضة وإرهاب انتحاريين، فبعد مقتل رابين صعد نتانيـاهو                
إلى الحكم، وهزم بقوة على يد باراك، الذي هزم بدوره على يد شارون ــ آخر زعماء جيـل حـرب                    

 إسرائيل من مرض أرض إسرائيل الكاملـة        اليوم قبل سنتين، شارون، الذي وعد باشفاء شعب       . التحرير
  .  "وأخلى الول مرة أراض ومستوطنات، اصيب بنوبة دماغية

 أيضا كتب ايتان هابر مدير مكتب اسحق رابين في عهـده فـي              "إسرائيل"وعن أزمة وفراغ القيادة في      
 لهـذا    من دون ذكر األسماء، ال يبدو أن أغلبية المرشحين         ": يقول ٢٠٠٨ ــ   ٦ ــ   ٢٩يديعوت ــ   

المنصب الرفيع بعد أولمرت مالئمين لمطلبنا بالحصول على شخصيات قيادية تتمكن من الحلول محـل               
  . "شخص كدافيد بن غوريون أو موشيه شاريت أو ليفي اشكول أو مناحيم بيغن أو اسحق رابين وغيرهم

في ظـل   ": مستخلصا ،"فللمرة األولى منذ عشرات السنين تتعرض الدولة لتهديد حقيقي لوجودها         ": مضيفا
هذا الوضع يتمنى السبعة ماليين إسرائيلي قائدا يكون لديه كل شيء من كل شيء ليقودنا نحـو شـاطئ                   
األمان، نوعا من المزيج بين دافيد بن غوريون ومناحيم بيغن ويغئال ألون وموشيه دايان واسحق رابـين               

ة المعروض علينا؟، إن كانـت هنـاك        واريك شارون، وماذا ومن الذي يوجد لدينا اليوم فوق رف القياد          
أزمة القيادة، وفقا لما نراه حتى اآلن لم يولد بعد          : اليوم أزمة حقيقية صعبة في إسرائيل فهذه هي األزمة        

  . "ذاك القائد الذي يخلص دولة إسرائيل في الزمن المنظور من المصاعب التي تطل عليها
لمختص بكتابة السير الذاتية للقيـادات الـصهيونية        وصوال إلى المؤرخ اإلسرائيلي ميخائيل بار زوهر ا       

الذي عبر في ضوء كل ذلك عن قلقه من مستقبل إسرائيل نظرا لتغير طبيعة قياداتها إلى األسوأ مقارنـة                   
  . "ضعف قادتنا يهدد مستقبل دولتنا ــ عن الجزيرة نت": مع القيادات اإلسرائيلية التاريخية، مؤكدا
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تمع إسرائيلي مأزوم قياديا ومثخن بالهزائم والجراح وباالنكشافات المتعددة         إذن ــ نحن أمام مشهد ومج     
 في مرحلـة جديـدة لـم        "إسرائيل"العسكرية واألخالقية والفسادية واأليديولوجية الصهيونية التي تدخل        

  . ولةتعهدها ولم تأت على سبيل المثال في احالم وكوابيس اآلباء المؤسسين وكبار المؤدلجين لقيام تلك الد
 ما يقود إلى جملة من األسئلة والتساؤالت الحساسة بالنسبة لديهم تتعلق بالوجود والمصير، وهناك عـدد                
ال بأس به من كبار مثقفيهم ومؤدلجيهم وباحثيهم االستراتيجيين الذين اخذوا يتحـدثون أيـضا عـن أن                  

  . ؟"إسرائيل إلى زوال"
  ١/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  عّباس يلهث وراء حلم بشير الجمّيل: تإلغاء المخّيما .٥٤

  فداء عيتاني
 طرح ثالثة من األكاديميين الفلسطينيين في جامعة أوكالهوما صيغة لحل قضية الالجئين             ١٩٩٩في عام   

بقيت المسألة قيد األخذ والرد، ولم يوافق اإلسرائيليون على ما طُرح، ووضعوا            . الفلسطينيين حول العالم  
 ألفاً إلـى أراضـي      ٧٥ ألفاً من الالجئين الفلسطينيين إلى أراضي إسرائيل و        ٥٠ شروطاً من وزن عودة   

السلطة، شرط أن يكونوا من مواليد األرض المحتلة، وأال يعود معهم النسل أو الـزوج، وأن تـتم هـذه                    
  . آالف كل عام٥العودة على مدى عشرة أعوام بمعدل 

 محمود عباس، الذي ظهـر علـى قنـاة العربيـة      استقبل لبنان رئيس السلطة الفلسطينية٢٠٠٨في عام  
الفضائية، ليعيد طرح مسألة العودة من ضمن سلسلة ملفات أخرى يفترض أنه يتم التفاوض عليهـا مـع                  

  .إسرائيل حالياً
ومن يتابع محمود عباس جيداً، يعرف أن الرئيس الفلسطيني عرض على رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي                

  :ة الالجئين الفلسطينيين على النحو اآلتيالضعيف إيهود أولمرت حل مشكل
  .ـ السماح بعودة جزء من الفلسطينيين إلى إسرائيل، وطبعاً دون اعتراض على حجم العائدين وعددهم

ـ إعادة جزء من الالجئين إلى أراضي السلطة الفلسطينية، مع تحديد العدد الذي يمكن لهذه األراضـي                 
  .استيعابه

ني إلى الالجئين الباقين خارج األراضي اإلسرائيلية والفلـسطينية، وهـو           ـ يعطى جواز السفر الفلسطي    
جواز ال يسمح لهم بالعودة إلى أراضي السلطة، وطبعاً ال يسمح بدخولهم إلى إسرائيل، أما الدخول إلـى                  

  .أراضي السلطة فيسمح به فقط بصفة زيارة بعد الحصول على تأشيرة مسبقة
 صفة الجئ قانونياً، ويصبحون فلسطينيي الجنسية كرعايا، ما يـسهل           ـ تسقط عن الالجئين في الخارج     

أعمالهم ولكن ذلك يلزمهم بالحصول على إقامات في الدول المستضيفة لهم، ويتم إلغاء المخيمات ووكالة               
وكل المظاهر والقوانين التي يمكن أن ترتبط بهذه القضية         ) األونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

  ).١٩٤ا فيها القرار بم(
وتتوافر معلومات من فصائل منظمة التحرير عن التسويق لهذا المشروع، حيث تفيد بعض هذه الفصائل               
أن التعويضات التي ستدفع ستكون عبر صندوق دولي، كما سبق أن اقترح الرئيس بيل كلينتون خـالل                 

 مليـاراً   ٥٠ دوالر إلسـرائيل، و     مليار ٤٠المفاوضات التي أجراها مع الطرفين في كامب ديفيد، وهي          
 ملياراً لـألردن،    ١٥ مليارات لسوريا، و   ٥للبنان بصفته المتضرر األكبر من عملية إلغاء حق العودة، و         

  . ملياراً للسلطة الفلسطينية١٥و
ويتحدث رأفت مرة، الباحث في قضايا الالجئين والموالي لحماس، عن أن الوجـود الرئيـسي للّـاجئين                 

 في األردن، إال أنه تم حل المشكلة هناك عبر إعطائهم جواز السفر األردني، فـذاب مـا          الفلسطينيين هو 
يقارب الثالثة ماليين فلسطيني في البالد، وكذلك األمر في سوريا التي تعامل الفلـسطيني كمـا تعامـل                  

 مليـون   مواطنيها، األمر الذي ال يترك مشكلة كبيرة على المستوى اإلنساني إذا ما تم تغيير صفة نصف               
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 ألفاً من الالجئين، فـإن      ٤٥٠أما في لبنان حيث يعيش قرابة       . الجئ هناك إلى رعايا لسلطة الحكم الذاتي      
  .كارثة ستحّل عند تحويلهم إلى رعايا عليهم الحصول على إقامات سنوية، ما قد يسرع سفرهم وترحيلهم

، برز خالل لقاء محمود عبـاس       وتتقاطع هذه الرؤية مع وجود مناخ عنصري ضد الفلسطينيين في لبنان          
ببعض القوى المسيحية المحسوبة على قوى المعارضة اللبنانية، حيث سمع كالماً عـن إمكـان ترحيـل                 

وأهم المآخذ على المشروع، بحسب مرة، هي عـدم حـصوله علـى             . الفلسطينيين إلى مصر والسعودية   
  . ماليين الجئ، وال على موافقة كل األطراف الفلسطينية٦موافقة 

من ناحيته، يرى مروان عبد العال، عضو قيادة الجبهة الشعبيية لتحرير فلسطين، أن المشروع برمته هو                
عملية تحايل على حق العودة، مشيراً إلى أن طرح هذه األفكار يأتي في إطار المفاوضات، وأنها تحصل                 

  .لعلى موافقة مبدئية، وهي محاولة لوضع مراحل لقضية العودة بدل حلها بالكام
أسرع محمود عباس في طرح مشروعه على أولمرت الضعيف، وكان يسعى إلى رسـم اتفـاق إطـار،       
ينتزعه منه، إال أن مصادر في منظمة التحرير قالت إن عباس الضعيف هو اآلخر قـد ال يـتمكن مـن                     

كـة  وهو يحاول تثبيت هذا الحل، الذي ينهي قضية اللجوء عبر مبار          . انتزاع أي شيء، ولكنه يأمل بذلك     
ويزور عباس لبنان، المتضرر األكبر من االتفاق، إلغواء سياسييه بما يمكـن أن             . الرئيس جورج بوش  

اسـأل الـسرايا    "يكون، وكلما سأل صحافي عما فعله أبو مازن في لبنان، تقول له المرجعيات الرسمية               
ق في التعامـل مـع      الحكومية، فنحن لم نسمع من الرجل سوى الشكوى على الواقع المر، وإعطائنا الح            

  ."السالح الفلسطيني
ضاق الذرع من السالح، داخل المخيمات وخارجها، وأعطى عباس لبنان الحق في التعامل مع المخيمات               

تسوية قد ال يتمكن من إقرار االتفاق حولها، إال أنـه فـي             . بما يراه مناسباً، وترك شيئاً ما في الكواليس       
النزاع لن يكون فقط فلسطينياً فلسطينياً، بل لبنانياً لبنانياً، على من           حال حصول اتفاق مؤجل التنفيذ، فإن       

  .يبقى ومن يرحل
  ١/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
  :كاريكاتير .٥٥

  

  
  ١/٩/٢٠٠٨الخليج االماراتية 

  
  


