
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عباس لن يحضر اجتماعات القاهرة :  ومشعلعباسي ترتيبات لعقد لقاء بين أ نافياً ادحم  

  ال نلهث على المشاركة في منظمة التحرير و.. سيريد مصالحة حماال  عباس: الزهار
   ضمن اتفاق غير معلن بينه وبين السوريين السودانينتقل إلىمشعل ": الكويتيةالرأي "

  شليط  بتليين مواقفها بالنسبة حماستل أبيب تُطالب
  ليطامصرية في قضية شاحتدام الجدل داخل حماس بشأن الوساطة ال": الشرق األوسط"
 حصارالمحاولة جديدة لكسر  و من مغادرة غزةأجانب ومصر تمنع نشطاء "إسرائيل"

 معقبة علـى المقالةالحكومة
لعودة حق ا : تصريحات عباس 

  غير قابل للتصرف أو التنازل
  

 ٤ص ... 

 ٢/٩/٢٠٠٨١١٨٨الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٨٨:         العدد                  ٢/٩/٢٠٠٨الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  ال توجد وثيقة مؤقتة لقضايا الحل النهائي: طالب بقرار عربي بنشر قوات في غزة يالعجرمي .٢
٣. ٤  عباس لن يحضر اجتماعات القاهرة :  ومشعلعباسي ترتيبات لعقد لقاء بين أ نافياً ادحم 
 ٥ القوات العربية اقتراح ال يمكن رفضه : نبيل عمرو .٤
 ٥  زيارته لواشنطن الشهر الجاريعباس يسعى لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني قبل  .٥
 ٥ الوطني الفلسطيني يطالبون بسحب الثقة من عبد ربه المجلس أعضاء من  .٦
 ٦  "المنظمة" تفكيك التداخل بين السلطة ووسط دعوات إلى يعقد جلسة جديدة "الوطني الفلسطيني" .٧
 ٦ حكومة فياض تنفي أي عالقة لها بدعوات اإلضراب في غزة  .٨
 ٦  الدعوة إلى اإلضراب مشاركة فعلية في الحصار المفروض على غزة: باسم نعيم .٩
 ٧  تمنع السلطة من فرض هيبتها في الخليل" إسرائيل": المالكي .١٠
 ٧  يمهد الطريق إلقامة دولة تعرقل نشوء اقتصاد قوي" إسرائيل" :المستشار االقتصادي لعباس .١١
 ٧  وزير الداخلية بقطاع غزة يقرر تكريم كل عسكري ينهي حفظ القرآن الكريم .١٢
 ٧   سياسة جديدة تقوم على التعاون  إلى لبناناسزيارة عب: زكيعباس  .١٣
 ٨  عباس يمثّل خطراً إستراتيجياً على قضية الالجئين الفلسطينيين: باحث فلسطيني .١٤
    

    :المقاومة
 ٨   التحريرال نلهث على المشاركة في منظمة و.. سيريد مصالحة حماال  عباس: الزهار .١٥
 ٩   ضمن اتفاق غير معلن بينه وبين السوريين السودانينتقل إلىمشعل ": الكويتيةالرأي " .١٦
 ٩  فتح وحماس تنفيان خطط جمع عباس ومشعل .١٧
 ٩  خطوة إيجابية تحتاج المزيد يفتح معبر رفح من الجانب المصر: المصريمشير  .١٨
١٠  فلسطينية بدل نشر قوات في غزة" هيئة أمنية"قترح إنشاء ملوح ي .١٩
١٠   السبيل الوحيد لحل األزمة الفلسطينية.. حوار شامل: حواتمة .٢٠
١٠  الحوار الوطنيإلنجاح خطاب بناء الثقة ىإل تدعو جبهة التحرير .٢١
١٠   أي قوات ستأتي إلى غزة هي قوات احتالل مطلوب مقاومتها: نائب عن حماس .٢٢
١١   شرط ابتعاده عن السياسات الداخليةفي غزة حماس تسمح لجيش األمة بالعمل ": رويترز" .٢٣
١١  ليطااحتدام الجدل داخل حماس بشأن الوساطة المصرية في قضية ش": الشرق األوسط" .٢٤
١٢   سابقة في كتائب األقصى تتحول إلى ناشطة سالم" انتحارية: ""اإلندبندنت" .٢٥
١٢   فرصة للحوار و اإلفراج عن المعتقلينفتح في غزة تأمل أن يكون رمضان .٢٦
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٢  "الغياً" أي اتفاق دنتانياهو يعو" اتفاق إطار"يون يشككون في فرص إبرام إسرائيلمحللون  .٢٧
١٣  شليطل  بتليين مواقفها بالنسبة حماستل أبيب تُطالب .٢٨
١٣  الخطر يأتي من المواطنين العرب: ي السابق في واشنطنسرائيلالسفير اإل .٢٩
١٤  من عملية تفجيرية" متضررين"ية تطالب السلطة تعويضات لـإسرائيلمحكمة  .٣٠
١٤  ية من عزمي بشارةسرائيللجنسية اإلي يرفض طلب سحب اسرائيلالقضاء اإل .٣١
١٤  لخطف رجال أعمال في أفريقيا وأميركا الالتينية" حزب اهللا"إحباط محاولتين لـ ":إسرائيل" .٣٢
١٤  لبنانيةال قرية الغجر تنفي أنباء عن استعدادها االنسحاب من" إسرائيل" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٨٨:         العدد                  ٢/٩/٢٠٠٨الثالثاء  :التاريخ

    
    :رض، الشعباأل
١٥  األقصىالمسجد رائد صالح يكشف عن مؤسسة جديدة لدعم الشيخ  .٣٤
١٥   القرنتومزق  الذات اإللهيةت مؤسسة األقصى شتمتي داهمتعناصر الال: رائد صالح .٣٥
١٥  ب بوقف اإلجراءات المتبادلة في قطاعي التعليم والصحة تُطال فلسطينيةمؤسسات حقوقية .٣٦
١٥  مؤسسة حقوقية تطالب الحكومة في رام اهللا بإيصال جوازات السفر إلى غزة .٣٧
١٦   مواطنا خالل الشهر الماضي٣٤٤االحتالل ُيصعد سياسة هدم المنازل ويعتقل : تقرير .٣٨
١٦  إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص االحتالل في نعلين .٣٩
١٦  تعويض الفلسطينيين عن االحتالل كما فعلت إيطاليا تجاه ليبيا"إسرائيل"على : الصورانيراجي  .٤٠
١٦   الفلسطينيةاألراضي الثاني الذي اجري في ي السكانالتعدادشبانة يعرض نتائج  .٤١
١٧  تراجع بطيء لشعبية حماس في األراضي الفلسطينية: استطالع .٤٢
   

   :لبنان
١٨   آذار تدعو سليمان إلى تعديل دستوري يفرض إجماع النواب في حال التوطين١٤قوى  .٤٣
١٨   التوطينفي المخيمات بعيداً عن الواقع المعيشي تحسين  إلىدعو الحكومة جنبالط ي .٤٤
١٨   القنطار يوضح حيثيات لقائه محمود عباس  .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٨  "اق إطاراتف"القاهرة ترفض  :أبو الغيط للمبعوث اإلسرائيلي .٤٦
١٩  مصر والحكومة المقالة تبحثان فتح معبر رفح أمام المعتمرين .٤٧
١٩  على تسهيل تنفيذ خطة إنسانية لدعم أبناء غزة" إسرائيل"اتفاق مع : مصر .٤٨
١٩  "إسرائيل"الغاز لـصدير تظاهر العشرات من المناهضين لت: مصر .٤٩
١٩        إخوان مصر يرفضون مقترح إرسال قوات عربية لغزة .٥٠
٢٠ أجهزة األمن المصرية تعثر على مخبأ قديم للذخائر .٥١
٢٠ لفلسطينيين في شهر رمضان المباركاألعمال الخيرية اإلماراتية تخصص مليوني دوالر ل .٥٢
٢٠  تطلق حملة تبرع من أجل مشاريع إنسانية" كالة بيت مال القدسو" .٥٣
   

   :دولي
٢٠  حصارالمحاولة جديدة لكسر  و من مغادرة غزةأجانب ومصر تمنع نشطاء "إسرائيل" .٥٤
٢١   مليون دوالر مقدمة من عدة دول لدعم ميزانية السلطة١٢٠,٧ البنك الدولي يحول .٥٥

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  "غياب الشريك" وسياستها مبنية على "أبو مازن" تكره "إسرائيل": دحالن .٥٦
٢٨  قوال ناصرن... الوحيد" األردنيالخيار " .٥٧
٣١  عبد الباري عطوان... الخالص في حل السلطتين .٥٨
٣٣  سعد محيو... هل حماس حركة فلسطينية؟ .٥٩
٣٤  فرج شلهوب... !االنتحار السياسي أم الرحيل المؤلم؟.. أبو مازن .٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٨٨:         العدد                  ٢/٩/٢٠٠٨الثالثاء  :التاريخ

٣٦ عريب الرنتاوي... أولمرت وعباس على الهواء مباشرة .٦١
    

 ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
 حق العودة غير قابل للتصرف أو التنازل: معقبة على تصريحات عباس  المقالةالحكومة .١

تصريحات الـرئيس محمـود     أبدت الحكومة الفلسطينية، أمس استغرابها وإدانتها ل      :  محمد ياسين  - غزة
عباس حول حق عودة الالجئين الفلسطينيين، مشددة على أن حق العودة غير قابل للتنازل أو المـساومة                 

 ". باعتباره حقاً فردياً وجماعياً لالجئين"
أنه ال يستطيع أن يطالب بعـودة ماليـين الالجئـين           : "وكان الرئيس عباس أكد في تصريحات صحفية      

 ".تفاصيل عدد العائدينويبحث مع إسرائيل 
تعرب الحكومة عن استغرابها وإدانتها للتصريحات الـصادرة        : وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو     

عن رئاسة السلطة حول حق عودة الالجئين واالنتقاص من هذا الحق والبحث مع االحتالل اإلسـرائيلي                
نؤكد أن حق العودة لكل الالجئين غير       ": ريحوتابع في تص   ".في األعداد التي يمكن أن يسمح لها بالعودة       

قابل للتنازل أو المساومة باعتباره حقا فردياً وجماعياً لالجئين وال يجوز ألي كان المساس به من قريب                 
أو من بعيد، وأي تنازل عن هذا الحق أو عن غيره من الحقوق، غير القابلة للتصرف، غير ملزم لشعبنا                   

 ".لقادمةفي جيله الحالي أو أجياله ا
  ٢/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  ال توجد وثيقة مؤقتة لقضايا الحل النهائي: طالب بقرار عربي بنشر قوات في غزة يالعجرمي .٢

نفى وزير شؤون األسرى والمحـررين فـي الـسلطة الفلـسطينية أشـرف              : عبد القادر فارس   -غزة  
فاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين    العجرمي، ما نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، عن وجود وثيقة لالت         

ـ    .حول إجمالي قضايا الحل النهائي     إننا نطالب بحلول دائمة وغيـر مؤجلـة        " عكاظ"وقال في تصريح ل
وحول الحـوار الـداخلي      للقضايا الجوهرية وخاصة القدس والالجئين والمستوطنات والحدود واألسرى،       

لإلشراف على أجهـزة األمـن الفلـسطينية، رحـب          الجاري في القاهرة وإمكانية استقدام قوات عربية        
باقتراح وزير الخارجية المصرية استقدام قوات عربية إلى قطاع غزة، وأكد على أهمية القبول              العجرمي  

 رفض حماس للفكرة، وقال إذا كانـت        إلى بنشر قوات عربية للمساعدة في إنهاء االنقسام الداخلي مشيراً        
الساحة الداخلية والخروج من االنقسام الراهن فال بـد أن توافـق علـى          بإعادة توحيد    حماس معنية فعالً  

وجود قوات عربية غير متحيزة الن وجودها سيساعد السلطة على إنشاء األجهزة األمنيـة بمهنيـة مـا                  
وأضاف أن رفض حماس لفكرة نشر قوات عربية في القطاع يؤكد أن ال              .يساعد على وضع حد لالنقسام    

 . عن السلطة التي استولت عليها بالقوة في القطاع، وإعادتهـا للـشرعية الفلـسطينية              قرار لديها بالتخلي  
وطالب باتخاذ قرار عربي رسمي بنشر قوات في غزة والضغط على األطراف الرافضة للفكرة لقبولها،               

  .دةوإال فان الجهة التي ترفضها ستكون غير معنية بنجاح الجهود العربية لوضع حد لحالة االنقسام السائ
  ٢/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
٣. عباس لن يحضر اجتماعات القاهرة:  ومشعلعباسي ترتيبات لعقد لقاء بين أ نافياًاد حم  

ـ        أكد" : وليد عوض  - رام اهللا   أمس" القدس العربي " نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ل
 .ة بعد عيد الفطـر بالقـاهرة       لن يحضر اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل المرتقب        األخيربأن  

 تـوج   إذا مكان انعقـاد الحـوار       إلى يشارك في جلسات الحوار بل سيذهب        أوالرئيس لن يحضر    "وقال  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٨٨:         العدد                  ٢/٩/٢٠٠٨الثالثاء  :التاريخ

 صحافية فلسطينية خالل    أوساط، ونافيا بشكل قاطع ما تداولته       "باتفاق من اجل رعاية توقيع الفصائل عليه      
 بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحمـاس خالـد           هناك ترتيبات لعقد لقاء ما     أناليومين الماضيين من    

 رسالة للرئيس المصري    أرسل عباس   أن إلى حماد   وأشار.  المقبل أوكتوبر/ األولمشعل في شهر تشرين     
 حالـة االنقـسام،     إلنهـاء حسني مبارك تشكر القيادة المصرية على مساعيها لرعاية الحوار الفلسطيني           

  . االنقسام الداخلي إصراره وجديته في إنهاء حالةومؤكداً
 وبالتالي فان الحديث عن لقاء يجمعه بمـشعل          القاهرة وضح حماد بأن عباس لن يشارك في اجتماعات       أو

  . على حد قولهمنطقيعلى هامش تلك االجتماعات أمر غير 
شـار  أ بـوش، و   إدارة قبل رحيل    "إسرائيل"و الوصول التفاق سالم ما بين السلطة        إمكانيةواستبعد حماد   

، نالفلـسطينيي  غير مهيأة للوصول التفاق مـع        أولمرت الحالية برئاسة    اإلسرائيليةن الحكومة   أ لىإحماد  
 الحوار الوطني رغم ممارسات حماس      إنجاح تركيز القيادة الفلسطينية حاليا منصب نحو        أنومشددا على   

 . يبدأ على حد قولهأن الحوار قبل إفشالفي قطاع غزة التي تساهم بشكل كبير في 
  ٢/٩/٢٠٠٨دس العربي الق

  
 القوات العربية اقتراح ال يمكن رفضه: نبيل عمرو .٤

أكد سفير فلسطين بالقاهرة نبيل عمرو أن المقتـرح بإرسـال           :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة، القاهرة   
 قوات عربية إلى قطاع غزة لم يطرح حتى اآلن للنقاش بين من يملكون اتخاذ القرار بهذا الشأن، معتبراً                 

المقترح فكرة إيجابية وعملية جيدة، وأنها قد تكون المخرج من األزمة الفلسطينية الحالية حسب قوله،               أن  
ومشددا على أنه ال يجب رفض مثل القوات العربية والتـي           . منتقدا ما يتردد عن رفض حماس للمقترح      

. المتكررة في القطـاع   ستكون بال شك أفضل بكثير من تواجد القوات اإلسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة و           
 والواليات المتحدة األميركية واالتحاد     "إسرائيل" إلى أنه من األفضل أن يكون هناك تفهم من جانب            مشيراً

 . األوروبي لخطوة نوعية كبيرة من هذا النوع
  ٢/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  شهر الجاريعباس يسعى لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني قبل زيارته لواشنطن ال .٥

 من تجـاه حيـث يـسعى        أكثرتشهد الساحة السياسية الفلسطينية تحركات على       " : وليد عوض  -رام اهللا   
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر الجاري لبحث             

 مصادر  أكدتهحسب ما   و.  واشنطن للقاء الرئيس جورج بوش     إلى الفلسطينية وذلك قبل توجهه      األوضاع
 فان عباس سيطلب رسمياً عقد جلسة عاجلة للمجلس المركـزي الفلـسطيني فـي رام اهللا        أمسفلسطينية  

 أن إلـى ، ومشيرة   "بمستجدات تستدعي النقاش واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها      "لبحث ما وصفته المصادر     
 حملتها رايس له خالل زيارتها       التي األمريكية األفكارالرئيس الفلسطيني سيعرض على المركزي بعض       

  .لألمام "إسرائيل"و لدفع المفاوضات ما بين السلطة األخيرة
  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

 
 الوطني الفلسطيني يطالبون بسحب الثقة من عبد ربهالمجلس أعضاء من  .٦

قتـرح  عدد من أعضاء المجلس الوطني في األراضي المحتلة مذكرةً إلى المجلس الوطني بم             رفع: البيان
بـالمواقف  "سحب الثقة عن عبد ربه بصفته عضواً فيه وفي اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبب ما وصـفته                 

 ". االنتهازية ومحاوالت ضرب المنظمة
  ٢/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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  "المنظمة" تفكيك التداخل بين السلطة ووسط دعوات إلى يعقد جلسة جديدة "الوطني الفلسطيني" .٧
ضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في العاصمة األردنية جلسة ثانية فـي مقـر               عقد أع  :عّمان

وقد حضر الجلسة الجديدة رئيس الدائرة السياسية لمنظمـة         .  أغسطس / آب ٣١المجلس وذلك يوم األحد     
 وخالل الجلسة التي استمرت ثالث ساعات نفى رئيس المجلس سليم          .التحرير الفلسطينية فاروق القّدومي   

فيما أكد رئيس اللجنة القانونّية     . الزعنون إمكانية أن يستطيع أحد تزوير قرارات المجلس ولجنته القانونّية         
سردانة على رفض محاوالت التزوير، ودعا عضو المجلـس غـازي الحـسيني إلـى                الشيخ محمد أبو  

  .الخروج من حالة المراوحة، واتخاذ القرارات الوطنّية الحاسمة
 رئيس المجلس تيسير قبعة بعض أعضاء المجلس متهما إياهم بالفساد، األمر الذي اسـتفز               فيما انتقد نائب  

  .عّياش ودفعه للمغادرة عضو المجلس إبراهيم أبو
 فـي األراضـي   شاور مسؤولية ما يحدث حالياً  من جهته، حّمل عضو المجلس الوطني الكاتب رشاد أبو        

ازن بعد رحيل عرفات ليـشغل منـصبي رئـيس اللجنـة     الفلسطينية لقيادات فتح لمبايعتها الرئيس أبو م   
التنفيذّية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة ليصبح أبو مازن بذلك المرجعّية مما يعني اسـتتباع المنظمـة                

واقترح أبو شاور أن يتم تفكيك التداخل بين السلطة والمنظمة، بحيث تكـون المنظمـة               ). أوسلو( لسلطة  
عضو اللجنة التنفيذّية منصبا في السلطة، وأن يصار إلى تفعيل المنظمـات            هي المرجعّية، وأن ال يشغل      

الشعبّية الفلسطينّية، مما يقتضي أن يأخذ المجلس الوطني الفلسطيني دوره ويعقد دورةً جديدة تعيد النظر               
 . ١٩٩٣في ما جرى منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو العام 

  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  أي عالقة لها بدعوات اإلضراب في غزةحكومة فياض تنفي .٨

 أي عالقة لها بدعوات اإلضراب فـي        أمسنفت حكومة تسيير األعمال الفلسطينية      .): أ.ب.د( –رام اهللا   
وقال ريـاض المـالكي    .قطاع غزة، كما نفت تهديدها بقطع رواتب الموظفين غير الملتزمين باإلضراب  

إن الحكومة ليست   "مة عقب اجتماعها األسبوعي في رام اهللا        وزير اإلعالم الفلسطيني والناطق باسم الحكو     
 ".الجهة المعلنة لإلضراب في غزة ولم تدع له

  ٢/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  الدعوة إلى اإلضراب مشاركة فعلية في الحصار المفروض على غزة: باسم نعيم .٩

 في عملهـم وعـدم       باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة هنية، جميع الموظفين بااللتزام          . طالب د  :غزة
واعتبـر   .لإلضراب التي تهدف إلى حصد المزيد من أرواح المرضى        " الدعوات المشبوهة "التعاطي مع   

أن اإلضراب الذي دعت إليه ما تسمى بنقابة الموظفين العمومية أو نقابات المهن الـصحية فـي رام اهللا                   
خاصة وأنها تلقت الدعم المباشرة     مجرد إضرابات مسيسة ليس لها أي والية قانونية على الموظفين           "هي  

ودعا نعيم فـي     ".من مقاطعة رام اهللا السوداء التي تحترف مهنة قطع رواتب الموظفين والعبث بأرزاقهم            
تغليب المصلحة الوطنية فـوق جميـع       "تصريح صحفي مكتوب، الجهات التي تقف وراء اإلضراب إلى          

شهر رمضان في التقرب من اهللا سبحانه وتعالى وأن         االعتبارات والمصالح الحزبية المقيتة، وأن يستغلوا       
الجهات المشبوهة الداعمـة    "كما حمل الوزير نعيم      ".يبذلوا جهودهم في إعادة اللحمة بين شطري الوطن       

المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفل الرضيع محمد أبو فطاير الذي تـوفي نتيجـة اإلضـراب                " لإلضراب
لته الصحية، فضالً عن حياة المئات المرضى، معتبراً الدعوة إلـى           المسيس بعد أن لم يجد من يرعى حا       

  ".مشاركة فعلية في الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عام"اإلضراب 
  ١/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  تمنع السلطة من فرض هيبتها في الخليل" إسرائيل": المالكي .١٠
لخارجية والناطق الرسمي باسم حكومة تسيير األعمال الفلسطينية،        اتهم وزير ا   : منتصر حمدان  -رام اهللا   

بإعاقة عمل الحكومة الفلسطينية في فرض القانون واألمن في عدد من مدن            " إسرائيل"رياض المالكي،   . د
وكشف المالكي خالل مؤتمر صحافي عقب جلسة الحكومة في رام اهللا، عـن اسـتمرار                .الضفة الغربية 

 الحكومـة تقـدمت للطـرف       أنر قوات أمنية فلسطينية في مدينة الخليل، موضحاً         برفض نش " إسرائيل"
  .ترفض" إسرائيل" بهذا الطلب إال أن اإلسرائيلي

  ٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تعرقل نشوء اقتصاد قوي يمهد الطريق إلقامة دولة" إسرائيل: "المستشار االقتصادي لعباس .١١

محمد مصطفى، الذي تولى     .ستشار االقتصادي للرئيس الفلسطيني، د    اتهم الم  : منتصر حمدان  -رام اهللا   
بالعمل على تقويض الجهود الفلسطينية والخطط التنموية       " إسرائيل"رئاسة صندوق االستثمار الفلسطيني،     

 فـي لقـاء     واالستثمارية وعرقلة نشوء اقتصاد فلسطيني قوي يمهد الطريق إلقامة دولة فلسطينية، مؤكداً           
 المعـابر   إغـالق  أبرزهـا تعتمد على مجموعة من الوسائل لتحقيق ذلك        " إسرائيل"ن  أ" ليجالخ"ـخاص ل 

 التجربة  أن  الحواجز العسكرية، والسيطرة على الموارد االقتصادية الفلسطينية، موضحاً        إقامةواستمرار  
يلي  مشاريع زراعية كشفت بوضوح عن آليات التدخل اإلسـرائ         إقامةالتي تمت في قطاع غزة من خالل        

 سـلطات االحـتالل   أن إال منتوجات زراعية ذات مستوى نوعي كنتاج لتلك المشاريع         إنتاجعندما جرى   
 مليـون   ٥٠ خسائر مالية كبيرة وصلت إلى قرابـة         إلحاق إلى   أدى الذي   األمرمنعت تصديرها للخارج    

  .دوالر
  ٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ي ينهي حفظ القرآن الكريموزير الداخلية بقطاع غزة يقرر تكريم كل عسكر .١٢

 وزيـر الداخليـة واألمـن الـوطني         أن أمس مصادر محلية بقطاع غزة      أكدت" : وليد عوض  -رام اهللا   
بالحكومة المقالة سعيد صيام قرر تكريم كل رجل أمن وعسكري ينهي حفظ القرآن الكريم خـالل شـهر       

 منح كل عسكري يـتم حفـظ        وحسب المصادر فان قرار صيام ينص على      . رمضان المبارك لهذا العام   
 كما يمنح كل من يتم حفظ نصف كتاب اهللا سنة اقدمية،            -اقدمية-كتاب اهللا عز وجل كامال سنتين خدمة        

من باب تكريم القران وأهله     "ويمنح كل من يتم حفظ عشرة أجزاء من كتاب اهللا ستة شهور اقدمية، وذلك               
  .على حد نص القرار" مع حلول نفحات شهر رمضان المبارك

  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   سياسة جديدة تقوم على التعاون  إلى لبنانزيارة عباس: زكيعباس  .١٣

أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكـي، فـي             :  شوقي الحاج  -البقاع  / راشيا
يد المـستعادة مـن      على دفن رفات الـشه      يوماً أربعين في بلدة الرفيد البقاعية لمناسبة مرور        ألقاهاكلمة  
 زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان ولقائه الرئيس ميشال سليمان، هي بدايـة              إن" علي فرحات    األسر

ودعا إلى وضع الماضي خلف ظهورنا بـال غـل      ". سياسة واستراتيجية جديدة تقوم على التعاون والندية      
. أجل أبنائنا وأبنائهم في المـستقبل     وال أحقاد، ولنضع صيغة تضمن وتكفل حياة كريمة للفلسطينيين ومن           

 ألنه حرام أن يبقى الفلـسطيني       نالفلسطينيي الرئيس عباس طالب البرلمان اللبناني بحقوق        أنوأكد زكي   
  .هنا تحت الصفر

  ٢/٩/٢٠٠٨السفير 
  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٨٨:         العدد                  ٢/٩/٢٠٠٨الثالثاء  :التاريخ

  ستراتيجياً على قضية الالجئين الفلسطينييناعباس يمثّل خطراً : باحث فلسطيني .١٤
باحث الفلسطيني المتخصص في قضايا الالجئـين الفلـسطينيين، أن رئـيس            رأى رأفت مرة، الكاتب وال    

يمثل خطراً حقيقياً وإستراتيجياً على مستقبل الالجئين الفلـسطينيين وعلـى حـق             "السلطة محمود عباس    
أن التصريحات التي أدلى بها عباس حول إسقاط صفة الالجئ عن الالجئين الفلـسطينيين              "وأكّد   ".العودة

 من أزمتها، وتمثل خطراً على مصير الالجئين ألنها         "إسرائيل"ـ للقضية الفلسطينية وإخراجاً ل    تمثل إنهاء 
رؤية أبو مازن حول مسألة الالجئين تتعارض        ولفت إلى أن     ".تدخلهم في أزمات سياسية وقانونية عديدة     
  .نيونوالثوابت الوطنية التي أجمع عليها الفلسطي، مع قرارات منظمة التحرير الفلسطينية

  ١/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
    ال نلهث على المشاركة في منظمة التحرير و.. سيريد مصالحة حماال  عباس: الزهار .١٥

محمود الزهار القيادي في حركة حماس، ان انهاء حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي، تحتـاج الـى                .قال د 
 - محمود عبـاس مـن تحـت العبـاءة االمريكيـة             شرطين، اولهما ان تخرج السلطة الفلسطينية بقيادة      

ية، ثانيا ان تتوفر لدى الرئيس عباس نية المصالحة وليس الحوار، عباس يـدعو للحـوار وال                 سرائيلاإل
يدعو حماس الجراء مصالحة معها، وفي حال رفضت حماس الحوار يحملونها المسؤولية، واذا ذهبـت               

صنعاء، واستدرك يقول، ال يوجد نية حقيقية لدى االدارة         للحوار فانها لم تحصل اال ما حصلت عليه في          
 الفلسطيني الذي يقود للمصالحة الفلسطينية      -االمريكية الحالية ان تعطي فرصة لنجاح الحوار الفلسطيني         

  .الداخلية
، ان  "الوطن"وحول الحوار بانه يمثل القاعدة االساسية للوصول الى اقامة دولة فلسطينية؟ قال الزهار لـ               

ل من يعتقد بان الحوار سيقود الفلسطينيين الى اقامة الدولة الفلسطينية، فهو مخطئ، الن الـذي يعطـل        ك
اقامة الدولة الفلسطينية ليس الفلسطينيين، وال العرب، الذي يعمل على عدم اقامة دولة فلـسطينية، هـم                 

ية واالمريكيـة، هـل     سرائيلا اإل يون، قضية اقامة الدولة الفلسطينية مرتبطة بالنواي      سرائيلاألمريكيون واإل 
  .، وعلى الفلسطينيين ان ال يحملوا انفسهم اكثر مما يجب ان يحتملوه!يؤيدون اقامة دولة ام ال يؤيدون؟

، لم تقم باي خطوات فعلية لردم الهـوة، قـال، ان            "حماس وفتح "وعن التخوفات، بان االطراف المعنية      
 المسؤوليات التي يرغبون بقولها، وفي الواقع المـسؤول         الشارع الفلسطيني يمكن ان يحمل الحركتين كل      

عن االنقسام الداخلي هي حركة فتح، فتح رفضت نتائج االنتخابات التشريعية، العالم شهد لنزاهتها، وفتح               
هي التي لجأت اوال الى استخدام السالح، لتقويض الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية، وفتح تريد               

لفلسطيني الداخلي، من خالل التفجيرات التي تقوم بها، وفتح تدعم بعـض العـائالت،              ان تقوض االمن ا   
 ضد حركة حماس في الضفة الغربية، فالمسؤول االول عـن عـدم             إسرائيلوفتح تتعاون امنيا االن مع      

  .تقديم خطوات عملية نحو الحوار هي حركة فتح، بتشجيع من االدارة االمريكية
تطالب حماس بانهاء سيطرتها علـى       عادة تشكيل منظمة التحرير، والسلطة    وعن مطالبة حركة حماس بإ    

وال تتبـاكى   "قطاع غزة، الفلسطينيين امام خياريين احالهما مر، قال الزهار، ان حركة حماس ال تلهث               
، لكن اذا ارادت حركة فتح ان يكون هناك مشاركة حقيقية في صـنع              "على المشاركة في منظمة التحرير    

اسي، فالمطلوب منها العمل على اعادة صياغة برنامج منظمة التحريـر بمـشاركة حمـاس،               القرار السي 
وتابع، ان حماس هي التي يجب ان تحكم قطاع غزة والضفة الغربية، هكذا تقـول نتـائج االنتخابـات                   

، وعلـى حركـة فـتح ان        )٢٠٠٦(التشريعية، فحركة فتح ما زالت ترفض نتائج االنتخابات التشريعية          
، وتسلم السلطة لالغلبية التي فـازت       إسرائيلعن الحكم في الضفة الغربية وتوقف اتصاالتها مع         تتراجع  

  .في االنتخابات
هناك من يعتقد بان حركة حماس تراهن على تثبيت التهدئة واتمام صفقة التبادل، مع اقتـراب                : واضاف

ـ              اس واعـضاء المجلـس     انتهاء والية الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ قال، ان ما يحكم حركـة حم
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التشريعي هو القانون الذي تم اقراره من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني االول، الذي كانت فتح تحظى                
، وحركة حماس   ٢٠٠٩/١/٩باالغلبية فيه، فالرئيس عباس سيفقد شرعيته كرئيس للشارع الفلسطيني في           

هناك نية لحركة حماس لخـوض انتخابـات   ملتزمة بما يقوله القانون الفلسطيني، وانهى حديثه يقول، ان      
  .الرئاسة الفلسطينية، لكن ال يمكننا ان نجري انتخابات رئاسة في ظل سيطرة فتح على الضفة الغربية

  ١/٩/٢٠٠٨الوطن الكويتية 
  
   غير معلن بينه وبين السوريينقا ضمن اتف السودانينتقل إلىمشعل ": الكويتيةالرأي " .١٦

حماس خالد المشعل    رئيس المكتب السياسي لحركة      أن" الرأي"ينية لـ   ذكرت مصادر فلسط  : ربيع كالس 
اتفاقاً غير معلن تم بين الـسلطات الـسورية          "أن، وأوضحت   " في السودان بدل دمشق    اإلقامةانتقل إلى   "

ولم تستبعد المصادر أن تكـون مغـادرة مـشعل           ".ومشعل يقضي بأن يغادر األخير األراضي السورية      
، " اإلسرائيلية عبر المفاوضـات التـي تجـرى        -تقدم المستمر في العالقات السورية    في سياق ال  "لدمشق  

 إطـار قد تكون تمت في     " تسويات أخرى كثيرة     أنمستشهدة بتقارير نشرت في صحف غربية تشير إلى         
  ".عماد مغنية والعميد محمد سليمان) أو تسهيل تصفية(هذا السياق منها تصفية 

  ٢/٩/٢٠٠٨الرأي الكويتية 
  
 ح وحماس تنفيان خطط جمع عباس ومشعل فت .١٧

نفت كل من حركتي فتح وحماس أمس األنباء التي تحدثت عن نية عقد لقـاء               : والوكاالت" البيان "-غزة  
مطلع أكتوبر المقبل خالل حوار القاهرة بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد               

باء الفلسطينية نقلته عن مصدر فلسطيني، اعتبـر مـصدر   ورداً على ما كانت إحدى وكاالت األن     .مشعل
ال خطط للقاء مع مشعل طالما يدعم الميليشيات االنقالبية لحماس في قطاع غزة، وأنه طالما               "من فتح أن    

ال خطط حتى اآلن للقاء المـذكور،       "، وفي المقابل، قال مصدر في حماس إنه         "لم تعد حماس عن انقالبها    
وتابع المـصدر الحمـساوي    ".اس أي دالئل فعلية تشير إلى رغبته الفعلية بالحوار      وحتى اآلن لم يقدم عب    

على العكس ما يجري على األرض من الدعوة إلضـرابات مسيـسة وقطـع رواتـب آالف                 "القول إنه   
  ".الموظفين كلها عوامل تعزز االنقسام وال تشير إلى رغبة بالحوار

  ٢/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  خطوة إيجابية تحتاج المزيد فتح معبر رفح من الجانب المصري: المصريمشير  .١٨

دعا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري في تصريحات خاصـة              : غزة
الحكومة المصرية والعالم العربي إلى فتح معبر رفح وفك الحـصار المفـروض علـى               " قدس برس "لـ

 مصر في فتح معبر رفح يومي السبت واألحـد الماضـيين            نحن نثمن موقف  : "الشعب الفلسطيني، وقال  
ونعتقد أن ذلك يعكس واجب مصر تجاه غزة والشعب الفلسطيني، وال شك أن فتح المعبر قد خفف مـن                   
األزمة لكن معاناة الشعب الفلسطيني الزالت قائمة، وهذا يتطلب موقفا جريئا من مـصر لفـتح المعبـر                  

طراف الدولية على كسر الحصار عبر البحر يفرض علـى العـالم            بشكل نهائي، كما أن إقدام بعض األ      
على صـعيد آخـر    .، على حد تعبيره"العربي أن يتخذ خطوات عملية لفك الحصار المفروض على غزة   

حذر المصري من مغبة استمرار استهداف أجهزة األمن في رام اهللا لعناصر حماس في الضفة الغربيـة،                 
رب إلى التدخل إلنهاء ملف المعتقلين السياسيين لدى أجهزة األمـن فـي             ودعا الوسطاء الفلسطينيين والع   

    .رام اهللا
  ١/٩/٢٠٠٨قدس برس
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  فلسطينية بدل نشر قوات في غزة" هيئة أمنية"قترح إنشاء ملوح ي .١٩
عبدالرحيم ملـوح أن الحـوار الفلـسطيني الـشامل          " الجبهة الشعبية "أكد نائب األمين العام لـ      : القاهرة

الدور المـصري االسـتثنائي     "ه الشهر المقبل سيعقد برعاية الجامعة العربية، مشيراً إلى أن           المرتقب عقد 
  .يقتصر على التمهيد لهذا الحوار" المشكور

مصر تقوم بدور خاص واسـتثنائي فـي        "وقال عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن           
ونقل ". تائجه ورعايته ستكون عربية كما قررت قمة دمشق       التمهيد لعملية الحوار، لكن الحوار الشامل ون      

  .عن موسى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد األسبوع المقبل سيناقش موضوع الحوار
 فرصة للتدخل لوضع فيتو على الشأن الداخلي الفلسطيني، والحـديث           إسرائيليجب أن ال نعطي     : "وقال

".  فـي المعادلـة    إسرائيل لدخول هذه القوات، وهذا األمر يدخل        ائيلإسرعن قوات عربية يتطلب موافقة      
الجبهة الشعبية تقدمت لهذا السبب باقتراح لإلخوة المصريين وللفصائل يتـضمن تـشكيل             "وأشار إلى أن    

هيئة فلسطينية تدير األمن الداخلي برعاية فلسطينية وتستعين بما تراه من كفاءات وخبرات عربيـة فـي                 
  ". من المعادلةإسرائيلمعالجة الشأن الداخلي، وهذا يخرج ضبط األمن و

  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
 السبيل الوحيد لحل األزمة الفلسطينية .. حوار شامل: حواتمة .٢٠

نقل بيان للجبهة عن األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة الذي وصـل الـى               :  د ب أ   -القاهرة  
ال حلول  "لبية لدعوة القيادة المصرية لبحث التمهيد للحوار، قوله         القاهرة امس على رأس وفد من الجبهة ت       

لالنقسام بدون حوار وطني شامل على قاعدة وثائق اإلجماع الوطني ووثيقة الوفاق الـوطني ومبـادرة                
الهدف مـن   "وأضاف أن    ".الوفاق والحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس         

و إنهاء االنقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس الوثائق المذكورة وإنهاء الحالة             الحوار الشامل ه  
  .، مشيرا إلى أن الوثائق تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية"المأساوية

  ٢/٩/٢٠٠٨الدستور 
 
  الحوار الوطنيإلنجاح خطاب بناء الثقة إلى تدعو جبهة التحرير .٢١

لفلسطينية على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسه باشاعه مناخ الثقة من اجل اكدت جبهة التحرير ا: رام اهللا
انجاح الحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة بعد انجاز مرحلة من اللقاءات الثنائية مع فصائل العمل 

واصل ابو يوسف االمين العام . الوطني، جاء ذلك في اجتماع قيادات اقاليم المحافظات الشمالية برئاسه د
 .لجبهة وحضور محمد السودي وحسين العابد عضوي المكتب السياسي للجبهةل

 ٢/٩/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
  أي قوات ستأتي إلى غزة هي قوات احتالل مطلوب مقاومتها : نائب عن حماس .٢٢

عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس في قطاع غزة         قال  :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة، القاهرة   
ى الدعالسة في حديث نقله أحد المواقع االلكترونية التابعة لـ حماس على شبكة االنترنـت               يحيى موس . د
، "إن حركته ستعتبر أي قوات ستأتي إلى غزة هي قوات احتالل مطلوب مقاومتها بكل معنـى الكلمـة                 "

رية كانت القوات العربية المـص    : "وقال الدعالسة معتبراً أن وطنية حركته أكبر من أي وطنيات أخرى،          
ال يفوض أحداً بالدفاع عـن      " باحتالل القطاع، ولذلك الشعب الفلسطيني       إسرائيلموجودة في غزة وقامت     

  .على حد تعبيره" نفسه، فهو الذي يقف لهذه المهمة والقادر على صد العدوان
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أن يكون طلب من حركته الموافقة رسميا على نشر قوات عربية، مشيرا إلى أن الحـديث                "ونفى موسى   
 .  هذا الموضوع قديم جديد، معتقدا بأنه ليس هناك أي إمكانية على األرض لمثل هذا االقتراحعن

  ٢/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  شرط ابتعاده عن السياسات الداخلية في غزة حماس تسمح لجيش األمة بالعمل ": رويترز" .٢٣

في غزة، سمح   " القاعدة"والية لـ   في خطوة نادرة تعطي للمرة األولى فكرة عن عمل التنظيمات الم          : لندن
ويقول القيادي في التنظـيم      .لصحافيين بدخول أحد معسكرات تدريب عناصره في القطاع       " جيش األمة "

وإحيـاء روح الـشريعة     ...  والمعراج اإلسراءتحرير القدس أرض    "إنه يسعى إلى    " أبو حفص "المتشدد  
د منذ عامين، علماً أن سكان غـزة لـم يـسمعوا            إن التنظيم موجو  " أبو حفص "ويؤكد  ". السامية وتطبيقها 

) يونيـو ( حزيـران    ١٤بوجوده إال بعد شهور من سيطرة حركة حماس على القطاع بالقوة المسلحة في              
٢٠٠٧.  

 مسلحاً ملثماً يلقون    ٢٥، حيث كان نحو     "جيش األمة "أمس صورا من معسكر لـ      " رويترز"ونقلت وكالة   
  .نادقهم الهجومية على أهداف وهميةبأنفسهم على األرض ويطلقون نيران ب

بالعمل في إطار تفاهم غير مكتوب ينأى بموجبـه عـن           " جيش األمة "واضافت ان حماس تسمح لناشطي      
  . السياسات الداخلية الفلسطينية وال يستخدم القوة لفرض معتقداته على قاطني غزة

  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  ليطالوساطة المصرية في قضية شاحتدام الجدل داخل حماس بشأن ا": الشرق األوسط" .٢٤

أن جدال حاميا يدور داخل األوساط القيادية فـي         " الشرق األوسط "علمت  :  صالح جمعة  ،القاهرة – غزة
 بـشأن   إسـرائيل حركة حماس بشأن موقف الحركة من مستقبل الدور المصري في التوسط بينها وبين              

ليط مقابـل االفـراج عـن مئـات         اندي ش التوصل لصفقة لتبادل األسرى يتم بموجبها إطالق سراح الج        
وذكر مصدر مطلع في الحركة أن االنطباع السائد لدى عدد من الهيئات القياديـة              . المعتقلين الفلسطينيين 

، على إسرائيلفي الحركة هو أن الحكم في مصر ال يبذل أي جهد حقيقي لدفع الجهود إلنجاز الصفقة مع                  
واعتبر المصدر أن نظام الحكم     . موقف الحركة في قطاع غزة    اعتبار أن انجاز مثل هذه الصفقة سيعزز        

في مصر يتعامل مع حماس فقط على اعتبار أنها امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين المحظورة وبالتـالي                
وقـال المـصدر إن     . فهو غير معني بالمساهمة في أي خطوة تؤدي الى مراكمة الحركـة ألي انجـاز              

كة حماس التي زارت القاهرة في اآلونة االخيرة تؤكد أن القاهرة ال تبذل             التقييمات التي أعدتها وفود حر    
ي بقبول الشروط الفلـسطينية إلنجـاز الـصفقة، بـل ان المـسؤولين              سرائيلأي جهد إلقناع الجانب اإل    

  .ي من الصفقةسرائيلالمصريين احياناً يمارسون ضغوطاً كبيرة على قياديي حماس للقبول بالموقف اإل
در الى أن بعض األوساط في الحركة تطالب بنقل ملف الوساطة الى جهة أوروبية، وتحديداً               وأشار المص 

وأشار المصدر الى أن جهات في الحركة باتت تطالب بعدم استبعاد التفاوض بشكل             . الى الوسيط األلماني  
 أبرز قياديي   واستدرك المصدر قائال إنه رغم هذا الجدل، إال أن        .  بشأن انجاز الصفقة   إسرائيلمباشر مع   

الحركة الزالوا يصرون على مواصلة إسناد ملف الوساطة بشأن شليط الى القاهرة رغم تسجيلهم نفـس                
المالحظات على القاهرة، وذلك بسبب طبيعة العالقة الخاصة بين قطاع غزة ومصر وعلى أمل حـدوث                

  . تغير في التوجهات المصرية الرسمية تجاه الحركة
ـ     من جانبه، قال الناطق ا      إسرائيلحماس تحمل   "ان  " الشرق االوسط "لرسمي باسم حماس فوزي برهوم ل

وليس مصر المسؤولية عن تعثر التوصل الى اتفاق لتبادل االسرى وهي ليست بصدد البحث عن وسيط                
  ".آخر غير مصر
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ال يمكن ان نتطرق الى ما تقوله       "وردا على سؤال حول الجدل المزعوم حول الدور المصري قال برهوم            
  ". مصادر هنا او هناك

  ٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  سابقة في كتائب األقصى تتحول إلى ناشطة سالم " انتحارية": "اإلندبندنت" .٢٥

أوضحت صحيفة االندبندنت البريطانية ان االنتحارية الفلسطينية السابقة شفاء القدس : محمد بشير 
ونقلت . يينسرائيلئم بين الفلسطينيين واإلتحولت الى ناشطة سالم تناضل لتحقيق السالم العادل والدا

الصحيفة عن القدس قولها، كنت أعتقد أن العنف هو الوسيلة الوحيدة لتحرير وطني من االحتالل 
ي ولكن بعد المحاوالت العديدة من الهجمات االنتحارية التي لم تحقق كثيراً من أهدافنا سرائيلاإل

ة أخرى تتمثل في الكفاح من أجل السالم والتفاهم والوئام التحررية، رأيت أنه من األفضل تجربة وسيل
ي، مضيفة أنني أبذل كل ما في وسعي لوقف أعمال العنف بين سرائيلبين الشعبين الفلسطيني واإل

يين يعملون لتحقيق حل الدولتين إسرائيلالجانبين، كوني عضوا في منظمة نشطاء سالم تجمع فلسطينيين و
ويذكر ان شفاء القدس كانت عضوا في منظمة .البنادق والقنابل والصواريخوالسعي لجعل الحوار محل 

 ٢٠٠٢ية بعد إلقاء القبض عليها في ابريل عام سرائيل سنوات في السجون اإل٦كتائب األقصى وقضت 
 .اريةحوهي تحمل حزاما ناسفا لتنفيذ عملية انت

  ٢/٩/٢٠٠٨عكاظ 
  
   اإلفراج عن المعتقلينفتح في غزة تأمل أن يكون رمضان فرصة للحوار و .٢٦

أعربت قيادة حركة فتح في قطاع غزة عن أملها أن يكون شهر رمضان شـهر الحـوار الـشامل                   : غزة
وهنأت اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة في بيـان لهـا أبنـاء الـشعب                   .وإنهاء االنقسام 

تين المركزية والتنفيذية والحكومـة     الفلسطيني، في أماكن تواجدهم والرئيس محمود عباس وأعضاء اللجن        
  .الفلسطينية بمناسبة حلول شهر رمضان

 ١/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
  "الغياً" أي اتفاق عدنتانياهو يو" اتفاق إطار"يون يشككون في فرص إبرام إسرائيلمحللون  .٢٧

 شكك محللون بارزون في فرص نجاح أولمرت في التوصل خـالل األسـابيع              : أسعد تلحمي  -الناصرة  
مع عباس بسبب الفجوات بين موقفيهمـا والمعارضـة         " اتفاق إطار "دودة المتبقية له في منصبه، إلى       المع

  .ية لمالمح التسوية التي اقترحها رئيسهاسرائيلداخل الحكومة اإل
الغٍ أخالقياً وجوهرياً ألنـه     "وقال نتانياهو إن االتفاق الذي يسعى رئيس الحكومة للتوصل إليه مع عباس             

  ".ة حماس إلى أبوابناسيأتي بحرك
حذرنا في الماضي من أن سيطرة حماس على غزة ستأتي بالقذائف الصاروخية على مدينـة               : "وأضاف
  ".فاتهمونا بأننا ندب الرعب في النفوس، ولألسف يتضح اليوم أننا كنا على حق) عسقالن(أشكلون 

شرق القدس في الطريق إلى     " وميممعاليه أد "وشدد نتانياهو الذي كان يتحدث خالل جولة له في مستوطنة           
أريحا، على أنه يجب ضمان تواصل جغرافي بين المستوطنة ومدينة القدس ومواصلة االسـتيطان فـي                

  .المنطقة
يدير معركتـه علـى     " اتفاق إطار "ألوف بن أن أولمرت باقتراحه      " هآرتس"واعتبر المعلق السياسي في     

للتسوية، والثانية أمام وزيرة خارجيته تسيبي ليفنـي        " حهالذي يتردد في قبول اقترا    "أمام عباس   : جبهتين
إيهود باراك اللذين يخـشيان مـن       " العمل"المرشحة لخالفته على رأس حكومة بديلة ووزير الدفاع زعيم          

  .يقوم بها أولمرت" خطوة خاطفة"
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ـ   " اتفاق رف "وكتب المعلق أن أولمرت يبذل بالفعل جهداً كبيراً للتوصل إلى            ه أن الوقـت   مع عباس ليقين
ال يـسمح بالـدخول فـي       ) هذا الشهر " كاديما"بعد انتخاب زعيم جديد لحزب      (المتبقي له حتى استقالته     

بل ال حاجة للتفاصيل ألن االتفاق سينفذ بعد عشر سنوات وثمة متـسع مـن الوقـت                 "تفاصيل االتفاق،   
  ".للدخول الحقاً في هذه التفاصيل
الذي اقترحه على عباس ليـشكل أساسـاً إلقامـة دولـة            " بادئاتفاق الم "وأضاف أن أولمرت يكتفي بـ      

فلسطينية عتيدة، من دون الدخول في قضية القدس، وعليه يـرى أن الكـرة اآلن فـي مقـر الرئاسـة                     
  .الفلسطينية في رام اهللا

.  الفلسطينية -ية  سرائيلويختم المعلق مشككاً في فرص نجاح أولمرت في مسعاه أو نجاح المفاوضات اإل            
 لـضغوط دوليـة ال      إسرائيلل إنه يمكن االفتراض بدرجة عالية من اليقين أنه في حال لم تتعرض              ويقو

  .تحتمل فإنها لن تتحرك من الضفة الغربية المحتلة في العام المقبل أيضاً
ناحوم برنياع أنه منذ اللحظة التي أعلن فيها أولمرت نيتـه           " يديعوت أحرونوت "وكتب كبير المحللين في     

". لم يعد يملك صالحية إبرام اتفاقات سياسـية       "ة من منصبه على خلفية تورطه في قضايا فساد،          االستقال
وعنـدما تلتقـي    "وأضاف متهكماً أن اللقاءات بين أولمرت وعباس أشبه بلقاءات بين بطات عرجـاوات              

  ".بطتان عرجاوتان، فإن الحديث الذي يدور بينهما يتمحور في الماضي والحنين إليه، ال أكثر
  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 

 
  شليطل  بتليين مواقفها بالنسبة حماستل أبيب تُطالب .٢٨

 كشف النقاب أمس االثنين عن أّن الدولة العبرية وّجهت لحركة حمـاس           ' : من زهير اندراوس   -الناصرة  
. ي جلعاد شـليط   سرائيلرسالة ثانية بواسطة المصريين تنصحها فيها بتليين مواقفها من قضية األسير اإل           

ية، أهـارون   سـرائيل ية أمس أّن المدير العام لـوزارة الخارجيـة اإل         سرائيلاإل) هآرتس( صحيفة   وأفادت
أفراموفيتش، اجتمع األحد، في العاصمة المصرية، إلى وزير المخـابرات المـصرية، الجنـرال عمـر               

وقـع  سليمان، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وطالب مصر بإبالغ حركة حماس بأن الدولة العبرية تت              
  .ي بأسرى فلسطينيينسرائيلأن تتراجع حماس عن رفع سقف مطالبها في صفقة تبادل أألسير اإل

  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  الخطر يأتي من المواطنين العرب: ي السابق في واشنطنسرائيلالسفير اإل .٢٩

ن الخطـر   ي السابق في واشنطن، داني أيلون، بنظرية جديـدة تقـول إ           سرائيلخرج السفير اإل  : تل أبيب 
  ).٤٨فلسطينيي ( يكمن في مواطنيها العرب إسرائيلاألكبر على 

فقد أعلن أيلون، العائد للتو من خدمة دامت خمس سنوات في واشنطن، وانتهت وسـط شـبهات ضـده                   
بقيادة أفيغدور ليبرمان، وراح يزايد على هذا الحـزب فـي           "  بيتنا إسرائيل"بالفساد، االنتساب الى حزب     

في منطقـة الجليـل     %) ٥٥(إذ صرح بأن العرب باتوا يشكلون أكثرية ساحقة         . ة للعرب مواقفه المعادي 
  . المجاورة للحدود مع سورية ولبنان

فإذا استمرت هذه الحالة ولم تبادر الحكومة الى رفد هذه المنطقة بعدد كاف من اليهود يـضمن انقالبـا                   
كم ذاتي وربما حتى مستقلة، كمـا فعـل         ديموغرافيا لصالحهم، فإن العرب سيعلنون من الجليل مناطق ح        

  .إسرائيلوعندئذ تنهار . أهالي كوسوفو وأبخازيا وأوسيتيا
  ٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  من عملية تفجيرية" متضررين"ية تطالب السلطة تعويضات لـإسرائيلمحكمة  .٣٠
نة القدس وافقت امس ية في مديسرائيلية ان المحكمة المركزية اإلإسرائيلقالت مصادر اعالمية - رام اهللا 

 ١١٧على تطبيق قرار قضائي أميركي يلزم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع قرابة 
مليون دوالر كتعويضات لعائلة الزوجين إفرات ويارون أونغير اللذين قتال في عملية تفجيرية قرب بيت 

 .شيمش قبل أكثر من عامين
لمحكمة أمرت باالستمرار في احتجاز األموال المستحقة للسلطة ية، ان اسرائيلوقالت اإلذاعة اإل

وأشارت اإلذاعة، إلى أن عائلة يارون أونغير األميركي . يةسرائيلالفلسطينية من قبل الحكومة اإل
الجنسية، رفعت دعوى قضائية في محكمة بوالية رود آيالند األميركية للمطالبة بالتعويض، موضحةً أن 

 مليوناً ١١٦ قررت إلزام السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات مقدارها المحكمة األميركية
 . ألف دوالر٥٠٠و 

  ٢/٩/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
 
  ية من عزمي بشارةسرائيلي يرفض طلب سحب الجنسية اإلسرائيلالقضاء اإل .٣١

 لـسحب الجنـسية      امس االثنـين طلبـا     إسرائيلرفضت المحكمة العليا في      :زهير اندراوس  -الناصرة  
ية من العضو العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة الذي غادر البالد تحت وطأة تهديـدات                سرائيلاإل

ية ان المحكمـة العليـا      سـرائيل وذكرت وسائل االعالم اإل   . بمالحقته بتهمة التعاون مع حزب اهللا اللبناني      
وكان المسؤول فـي تكتـل ليكـود        . قرفضت ايضا طلبا لحرمان بشارة من حقوقه التقاعدية كنائب ساب         

ـ       ) معارضة يمينية ( واعتبـرت المحكمـة انهـا ال        .'الخيانة'داني دانون تقدم بهذا الطلب، متهما بشارة ب
  .')القانونية(عدم توافر الشروط '، الفتة الى 'القضية القانونية الشائكة'تستطيع التدخل في هذه 

  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  لخطف رجال أعمال في أفريقيا وأميركا الالتينية" حزب اهللا"ولتين لـ إحباط محا":إسرائيل" .٣٢
يون أمس إن األجهزة األمنية للدولة العبرية أحبطـت محـاولتين           إسرائيلأكد مسؤولون    -القدس المحتلة   

وبثـت وكالـة    . يين في غرب أفريقيا وأميركا الجنوبيـة      إسرائيللخطف رجال أعمال    " حزب اهللا "نفذهما  
ي حذف منه وأدخل عليـه      سرائيلالرقيب العسكري اإل  "األميركية خبراً مقتضباً قالت إن      " رسأسوشيتد ب "

ونقلت عن مسؤولين قـولهم أن محـاولتي الخطـف          ". تغييرات كبيرة، ومنع نشر تفاصيل عن الواقعتين      
) أغـسطس ( آب   ٢٠ إلى إصدار تحذير غير معتاد فـي         إسرائيلأجهضتا في مراحل متقدمة، واضطرتا      

  .يين في الخارجإسرائيليحاول خطف " حزب اهللا"ي من أن الماض
  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
   اللبنانية الغجر قريةتنفي أنباء عن استعدادها االنسحاب من" إسرائيل" .٣٣

مارك ريغيـف انبـاء حـول موافقـة         " يةسرائيلاإل"نفى المتحدث باسم رئيس الحكومة       -القدس المحتلة 
  ".يونيفيل"شمالي لقرية الغجر اللبنانية، وتسليمها الى القوات الدولية على االنسحاب من القسم ال" إسرائيل"

وافقت على االنسحاب من    " إسرائيل"العبرية قد نقلت امس عن مسؤول سياسي قوله ان          " هآرتس"وكانت  
القسم المفتوح على االراضي اللبنانية من الغجر، وذلك عقب تمرير الحكومة اللبنانيـة والمدعيـة علـى     

  .لشمالي من الغجرالقسم ا
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ولم تنف الناطقة بلسان وزارة الخارجية اميرة آرون وجود اتصاالت ومشاورات حول الموضوع، لكنها              
لم تتخذ بعد موقفاً جديداً وما زالت متمسكة باقتراحها الذي ارسلته السنة الماضية الى              " إسرائيل"قالت ان   

  .ورفض في بيروت" يونيفل"الحكومة اللبنانية عبر 
  ٢/٩/٢٠٠٨ليج اإلماراتية الخ

  
  األقصىالمسجد رائد صالح يكشف عن مؤسسة جديدة لدعم الشيخ  .٣٤

أكد الشيخ رائد صالح أنه سيتم تقديم الدعم للمقدسات اإلسالمية والمسجد : عاطف دغلس - القدس 
من خالل مؤسسة األقصى للوقف والتراث التي كانت  األقصى بالقدس وللمصلين فيه خالل شهر رمضان

أن هذه المؤسسة ستقوم بالدور الذي كانت تقوم به مؤسسة األقصى إلعمار مبيناً  أنشئت سابقا، قد
  .المقدسات اإلسالمية التي أغلقها االحتالل

  ١/٩/٢٠٠٨ الجزيرة نت
  
   القرآن ت الذات اإللهية ومزقت مؤسسة األقصى شتمتي داهمتعناصر الال: رائد صالح .٣٥

 واهل الداخل الفلسطيني فـي      اإلسالمية من أبناء الحركة     ١٥٠٠و  شارك نح  :زهير اندراوس  -الناصرة  
 صيانة وتنظيـف وتـرميم واسـعة فـي مـساجد            أعمالمعسكر التواصل مع مقدسات يافا، حيث تّمت        

وقد اختتم المعسكر بمهرجان خطابي، أكد المتحـدثون فيـه علـى مواصـلة             . مدينةالومصليات ومقابر   
 ومن جهتـه كـشف    . قدسات وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك      بمشاريع حفظ الم   اإلسالميةالحركة  

، اإللهيـة  بـسب الـذات      وا لم يتـردد   األقصى اقتحموا مكتب مؤسسة     أن بعض الذين  الشيخ رائد صالح    
  .ق القرآن الكريميمزوت

  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الصحة تُطالب بوقف اإلجراءات المتبادلة في قطاعي التعليم و فلسطينيةمؤسسات حقوقية .٣٦

 الـمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومركز الـميزان لحقوق اإلنسان ومؤسسة كال منطالب : غزة
الضمير لحقوق اإلنسان، حكومة فياض والحكومة الـمقالة في غزة واألطراف الـمعنية بالعمل على 

وقف اإلجراءات احترام وتعزيز حق الـمواطنين في التربية والتعليم وتلقي الخدمات الصحية، من خالل 
  .التي تمت خالل الفترة القليلة الـماضية في قطاعي الصحة والتعليم

  ٢/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  مؤسسة حقوقية تطالب الحكومة في رام اهللا بإيصال جوازات السفر إلى غزة .٣٧
  بتنفيـذ المـسؤولين    ،طالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في قطاع غزة أمس         : أشرف الهور  -غزة  

الفلسطينيين في الضفة الغربية لقرار الرئيس محمود عباس وإيصال حصة قطاع غزة من دفاتر جوازات               
معتبرة ذلك مـساً خطيـراً      ،  قرارال استغرابها لتعطيل     حيث أبدت  .السفر الفارغة لتسهيل سفر المواطنين    

م األزمات اإلنسانية لـدى     بحرية الحركة والتنقل وتجاوزاً ألحكام القانون الفلسطيني والسيما في ظل تفاق          
 نقالً عن مـسؤول فـي مـصلحة          في هذا السياق     وذكرت. قطاع جراء الحصار اإلسرائيلي   المواطني  

  . جواز سفر٢٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ن القطاع يحتاج شهرياً ما بين أ ،الجوازات في غزة
  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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  مواطنا خالل الشهر الماضي ٣٤٤االحتالل ُيصعد سياسة هدم المنازل ويعتقل : تقرير .٣٨
منظمة التحرير،  دائرة العالقات القومية والدولية في      ل ذكر تقرير شهري   : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

 مواطنا في عمليات دهم للقرى والبلدات الفلسطينية في آب          ٣٤٤ سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت      أن
 بعيارين نـاريين فـي       أن أصابه جنود االحتالل    د، بعد  فتى من نعلين استشه    أنوذكر التقرير   . الماضي

بينما استشهد شاب آخر بعـد   جدار العنصري،ال على بناء  بمسيرة سلمية احتجاجاً تهالرأس، خالل مشارك  
التقرير أن جيش االحتالل أصاب بالرصاص      فيما بين    أطلق مشغله اإلسرائيلي النار عليه أثناء العمل،         أن

 ٢٢نتيجة للحصار المفروض على قطـاع غـزة    في حين توفي . طفال٢٦نهم  مواطنا بي١٣١خالل آب   
 خـارج القطـاع     إلىمواطنا، ليرتفع عدد المرضى الذين توفوا نتيجة عدم سماح سلطات االحتالل نقلهم             

 أن  إلـى نوهت الـدائرة     ومن جهة أخرى     . معظمهم من األطفال خاصة حديثي الوالدة      ٢٤٣ إلىللعالج  
 ٣٤٤ فـي المقابـل       أسيرا من سجونها خالل آب الماضي، واعتقلـت        ١٩٨ت عن   قوات االحتالل أفرج  

 قريـة العيـسوية     ي مواطن أنأكدت الدائرة    أما على صعيد هدم المنازل، فقد        .مواطنا خالل الشهر ذاته   
 ٥ إخطارا بهدم منازلهم بذريعة البناء غير المرخص، فيما أقدمت تلك السلطات علـى هـدم                 ٥٠ تسلموا

أن جـيش   مـن جهـة أخـرى،       وأضافت   . أيضاً اء المدينة المختلفة بحجة عدم الترخيص     منازل في أحي  
 دونمات في قرية رمانـة      ٦ دونما في األغوار و    ٣٧ على مصادرة     المنصرم االحتالل أقدم خالل الشهر   

 وسـط الخليـل     ٢م١٥٠٠و  من أراضي حلحول بهدف شق طريق استيطاني،       ٢ م ١٠٠٠، ونحو   )جنين(
 جيش االحتالل في    كما بدأ ر نحو مائة دونم مزروعة بأشجار الزيتون،        يدمفة إلى ت  إضا. !!إلغراض أمنية 

، بهدف توسـيع مـستوطنة      )شمال غرب القدس المحتلة   ( دونم من أ راضي بيت اجزا        ١٠٠تسوية نحو   
  .جفعون هحدشا 

  ٢/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  

  إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص االحتالل في نعلين .٣٩
أصيب، أمس، فلسطيني مختل عقلياً بثالثة عيارات معدنية أطلقها جنود إسرائيليون على رأسه،              :رام اهللا 

وأكدت مصادر طبية في مستـشفى رام اهللا   . خالل محاولتهم اعتقال ابنه في بلدة نعلين في الضفة الغربية         
  . في حالة حرجة، وتسبب أحد األعيرة بفقدان عينهالمصابالحكومي أن 

  ٢/٩/٢٠٠٨اتية الخليج اإلمار
  

   تعويض الفلسطينيين عن االحتالل كما فعلت إيطاليا تجاه ليبيا"إسرائيل"على : الصورانيراجي  .٤٠
أعرب راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، عن أمله أن تقوم الدولة العبرية              : غزة

لموارده، على غرار ما قامت به      بتعويض الشعب الفلسطيني، عن سنوات االحتالل ألراضيه واستخدامها         
وأشار إلى أن القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنـساني، واتفاقيـة جنيـف              .إيطاليا تجاه الشعب الليبي   

وتعطي الحق ألي شعب محتل بأن يطالب بالتعويض        ،  تشير بشكل صارم ومحدد إلى هذا األمر      "الرابعة  
  .الحرمان والغبن الذي وقع عليهعن االحتالل وسوء استخدام الموارد الطبيعية و

  ١/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
   الفلسطينيةاألراضي الثاني الذي اجري في  السكانيالتعدادشبانة يعرض نتائج  .٤١

 بأن عدد السكان الكلي في الضفة الغربية في         أمسأفاد جهاز اإلحصاء الفلسطيني      : وليد عوض  -رام اهللا   
وذكـّر   . أنثـى  ١١,١٥٧,٣٣٩ ذكرا، و  ١,١٩٣,٢٤٤نهم   فرداً، م  ٢,٣٥٠,٥٨٣ بلغ   ٢٠٠٧التعداد الثاني   

 أشارت إلى أن عدد السكان في الـضفة         ١٩٩٧جهاز أن نتائج التعداد األول في عام        اللؤي شبانه رئيس    
 أن نـسبة الجـنس فـي        مبيناً.  أنثى ٩٢١,٧٨٣ ذكر،   ٩٥١,٦٩٣ فرداً، منهم    ١,٨٧٣,٤٧٦الغربية بلغ   
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 إذ انخفضت بشكل طفيف جداً مـن        ،٢٠٠٧-١٩٩٧ بين تعدادي    الضفة الغربية شهدت استقراراً تاماً ما     
خالل الفترة مـا بـين      انخفضت   ذكر لكل مائة أنثى، كما أن معدالت النمو السنوي           ١٠٣,١ إلى   ١٠٣,٢

 وبناء على هذا المعدل وبافتراض      وأوضح أنه .  سنوياً ٢,٦والتي بلغت   التعدادين، باستثناء محافظة القدس     
ترة القادمة فإن عدد السنوات المقدرة لتضاعف السكان في الضفة الغربيـة سـيكون    بقائه سارياً خالل الف   

أن النتائج النهائية تبين أن عدد األسـر في الضفة الغربية           أما على صعيد األسر فقد أشار إلى         . سنة ٢٧
أن متوسـط   مبيناً  فرداً،  ) ٥,٥(متوسط حجم األسرة    يبلغ   في حين  أسـرة،   ٤٢٧,٠٩٧ هـو   ٢٠٠٧عام  
 انخفـاض  فرداً، األمر الـذي يـدل علـى    ٦,١  الذي كان فيه١٩٩٧  تعداد عنجم األسرة قد إنخفض     ح

أمـا   . وإلى التوجه نحو األسر المحدودة على حساب األسر الممتدة من جانب آخر            ،الخصوبة من جانب  
فلـسطيني   المجتمـع ال   أن إلـى  أشارت بين شبانة أن النتائج النهائية       ،من ناحية التركيب العمري للسكان    

، يالحـظ أن الـسنوات العـشر    ١٩٩٧المقيم في الضفة الغربية ما زال فتيا، وبالمقارنة مع تعداد عـام          
، حيث انخفـضت نـسبتهم   ١٤-٠الماضية شهدت انخفاضا في نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين     

ن العمل الذين   بالمقابل شهدت نسبة السكان من س      و .٢٠٠٧ عام   ٤١,٣ لتصل إلى    ١٩٩٧ عام   ٤٥,١من  
 لتصل  ١٩٩٧ عام   ٥١,١ سنة ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفترة، حيث ارتفعت نسبتهم من           ٦٤-١٥أعمارهم  

 سـنوات   ٥( قال شبانة أن نسبة الملتحقـين        ، بالتعليم االلتحاقوبخصوص  .  من مجمل السكان   ٥٥,٣إلى  
 .لسكان الفلـسطينيين   من مجمل ا   ٢٠٠٧عام   ٤٢,٧ لتصل إلى    ١٩٩٧عام   ٣٧,٧قد ارتفعت من    ) فأكثر

 الالجئين في الـضفة الغربيـة عـام         نالفلسطينيي نسبة السكان    أن إلى النتائج أشارت أخرىومن ناحية   
  .١٩٩٧ عام ٢٦,٦، مقارنة بحوالي ٢٨,١ قد بلغت ٢٠٠٧

  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  تراجع بطيء لشعبية حماس في األراضي الفلسطينية: استطالع .٤٢
 اً للـرأي  استطالعأن  : القدس المحتلة إبراهيم مراسلها من     كامل    عن ٢/٩/٢٠٠٨ الرأي األردنية    نشرت
استمرار التراجع البطيء في شـعبية حركـة     المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية اظهر أجراه

 حصل الرئيس محمود عبـاس علـى        ، فقد ووفق االستطالع  .حماس وبقاء شعبية حركة فتح على حالها      
 بلغت في حزيـران   التي  يشكل ارتفاعاً طفيفاً في شعبية عباس       ، مما    هنية إلسماعيل %٣٩، مقابل   %٥٣

 نقطة  ١٢الفجوة بين شعبية فتح وحماس من        ومن جهة أخرى زادت      .لهنية% ٤٠مقابل  % ٥٢الماضي  
لـو جـرت     وبين االستطالع أنـه      . نقطة مئوية في هذا االستطالع     ١٤مئوية في حزيران الماضي إلى      

ووفـق النتـائج     %.٤٣تحصل فتح على    ، بينما   %٢٩يعية حاليا فإن حماس تحصل على       انتخابات تشر 
 .في هذا االسـتطالع   % ٤٨في حزيران إلى    % ٤٦ترتفع نسبة الرضا عن أداء عباس بشكل طفيف من          

 فيمـا   ،%٣٤ نسبة التقييم اإليجابي ألداء حكومة سالم فياض على حالها تقريباً حيث تبلغ              في حين بقيت  
 فيمـا  ،تقييماً إيجابياً ألداء حكومة هنيـة     % ٣٤أعطى  في المقابل    و .أيضاً% ٣٤ التقييم السلبي    تبلغ نسبة 

  %.٣٩تبلغ نسبة التقييم السلبي 
 ستطالعالنتائج اأن : رام اهللا مراسلها من  كامشأبو  عن إبراهيم٢/٩/٢٠٠٨  الحياة الجديدةوذكرت

عال كما تقول حماس، أي في كانون ثاني أن فترة انتهاء رئاسة عباس هي فيرون % ٦٣أظهرت أن 
 كما تقول ٢٠١٠أن واليته تمتد لفترة خمس سنوات وتنتهي في كانون ثاني يرون % ٢٣، فيما ٢٠٠٩

الضفة وغزة في الفترة ما بين في  إلى ذلك تجدر اإلشارة إلى أن االستطالع أجري .الرئاسة الفلسطينية
 .٢٠٠٨ آب ٣٠- ٢٨
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  ن إلى تعديل دستوري يفرض إجماع النواب في حال التوطين آذار تدعو سليما١٤قوى  .٤٣
 آذار، يطلبون فيه ١٤ تسلم الرئيس اللبناني ميشال سليمان كتاباً من وفد من سبعة نواب من قوى :بيروت

 منه تنص على أن األكثرية المطلوبة لتعديل ٧٧تعديل الدستور لجهة إضافة فقرة جديدة على المادة 
 الدستور لجهة تجزئة لبنان أو تقسيمه أو القبول بالتوطين أو لتعديل المادة الثانية من مقدمة) ط(الفقرة 

  .من الدستور، هي إجماع أعضاء مجلس النواب عليها
  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  التوطين في المخيمات بعيداً عن الواقع المعيشي تحسين  إلىدعو الحكومة جنبالط ي .٤٤

 وليد جنبالط بالزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود النائب" اللقاء الديموقراطي"أشاد رئيس 
أكد مرجعية الدولة اللبنانية في ادارة كل ما يتعلق بشؤون الفلسطينيين "عباس إلى لبنان، وقال إن عباس 

في لبنان، وهذا يدفعنا مرة جديدة الى دعوة الحكومة الى االلتفات الى الوضع الخدماتي السيئ للمخيمات 
آن األوان لتعزيز الواقع المعيشي فيها بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي تثير في كل مرة ألنه 

 الفلسطيني انطلق من خالل لجنة مختصة، وال بد من - فالحوار اللبناني . قضية التوطين كفزاعة
ة أخرى، قال من ناحي". االستمرار في دعم القضية الفلسطينية ألنها تبقى القضية العربية المركزية

نحن ال نزال على موقفنا من ضرورة تكريس نظرية الحياد االيجابي للبنان أو عدم االنحياز، "جنبالط 
واال يكون هذا البلد طرفا في صراعات الشرق والغرب، أو مسرح عمليات لتصفية حسابات اقليمية 

  ". ودولية على أرضه
  ٢/٩/٢٠٠٨السفير 

  
  د عباسالقنطار يوضح حيثيات لقائه محمو .٤٥

ان اللقاء مع الرئيس محمود عباس جرى بطلب مباشر من الرئيس "أوضح األسير المحرر سمير القنطار 
الفلسطيني، ولقد لبيته بعد الحاح شديد من قبل كل من أحمد قريع وعبد الرحيم ملـوح رغم انني كنت ال 

نفسي الى اللقاء، ولم لم ادع : "واضاف القنطار". أزال في وضع صحي دقيق جراء عملية جراحيــة
لقد أفنيت أجمل سنوات عمري من أجل قضية فلسطين وافتخر : "وأردف". اطلب من أحد ان يدعوني

واعتز بأهلي واحبائي هناك، وأعدهم ان يوم اللقاء المباشر معهم على أرض الوطن المحرر ليس بعيدا، 
تى تحقيق الحلم بالعودة واجدد عهدي ووعدي ان اكمل مسيرتي على طريق المقاومة والجهاد ح

ال يضيرني إذا كـرر ايهود اولمرت كل يوم أنني قاتل، ال بل اشعر بعدم الرضى : "وختم". والتحرير
  . "عن النفس إذا توقف عن قول ذلك

  ٢/٩/٢٠٠٨    السفير 
  
  "اتفاق إطار" القاهرة ترفض :أبو الغيط للمبعوث اإلسرائيلي .٤٦

 الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في القاهرة أمس، المدير العام التقى وزير:  محمد الشاذلي-القاهرة 
وأوضحت مصادر أن المسؤول اإلسرائيلي عرض . لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أهارون ابراموفيتش

لجهة التوصل " إسرائيل"على القاهرة آخر تطورات المحادثات مع الفلسطينيين، خصوصاً ما تسعى إليه 
وأشار الناطق باسم الخارجية حسام زكي إلى أن . يستبعد القدس في المرحلة الحالية" اتفاق إطار"إلى 

الموقف "وشدد على . الوزير استمع إلى عرض ابراموفيتش، وأكد له رفض مصر مثل هذا االتفاق
المصري المتمثل في إرساء قواعد السالم العادل الذي يبدأ بمنح الفلسطينيين حقوقهم وتأسيس دولتهم 

وقال زكي إن أبو الغيط أكد للمسؤول اإلسرائيلي ". ١٩٦٧قلة على األراضي المحتلة في العام المست
أهمية وضرورة الدفع باتجاه تحقيق التقدم المنشود على مسار العملية السلمية، وما يتطلبه ذلك إلى جانب "
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نية الفلسطينية وتحسين حياة اإلرادة السياسية من تفهم إسرائيلي ألهمية تعزيز البنية التحتية للسلطة الوط
  ".الفلسطينيين في األراضي المحتلة، ضمن إطار أشمل لبناء الثقة

  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  مصر والحكومة المقالة تبحثان فتح معبر رفح أمام المعتمرين .٤٧

بدأ مئات من المرضى الفلسطينيين رحلة عالج في المستشفيات المصرية :  محمد أبو عيطة-القاهرة 
طارق المحالوي وكيل وزارة . وقال د. بعد أن سمح لهم في اللحظات األخيرة باجتياز معبر رفحالقاهرة 

الصحة المصرية في سيناء، إن إجمالي من وصل إلى الجانب المصري من المرضى وتمت الموافقة 
 مريضا في سيارات اإلسعاف لصعوبة الحالة ٥٢ مريضا نقل من بينهم ٣٦٢على دخولهم للعالج بلغ 

.  بوسائل انتقال عادية وتم تحويلهم جميعا لمستشفيات فلسطين وقصر العيني ومعهد القلب بالقاهرة٣١٠و
 عابرا في ٤٥٣٨وقال مصدر مسؤول في المعبر إن إجمالي عدد العابرين خالل يومي تشغيل المعبر بلغ 

سيتم البحث في إعادة وكشفت مصادر مسؤولة، أنه . االتجاهين، وهي أكبر نسبة للعبور في تاريخ المعبر
تشغيل المعبر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في قطاع غزة لتمكين المعتمرين من المرور لقضاء مناسك 
عمرة رمضان خصوصا بعد نجاح الحكومة الفلسطينية المقالة في تنظيم حركة العبور للمسافرين خالل 

  .اليومين الماضيين
  ٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  على تسهيل تنفيذ خطة إنسانية لدعم أبناء غزة" إسرائيل"اق مع اتف: مصر .٤٨

خالل زيارة وزير الحرب ايهود باراك " إسرائيل"قال مصدر دبلوماسي مصري إن القاهرة اتفقت مع 
لإلسكندرية، األسبوع الماضي، على تسهيل تنفيذ مصر خطة إنسانية لدعم أبناء القطاع خالل شهر 

ابر أمام االحتياجات اإلنسانية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع سواء معابر رمضان المبارك بفتح المع
تعهداتها " إسرائيل"وعبر المصدر عن أمله في أن تحترم حكومة . مرور الشاحنات والبضائع أو األفراد

  .وتنفيذ وعودها في هذا الشأن
  ٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"الغاز لـدير تظاهر العشرات من المناهضين لتص: مصر .٤٩

. تظاهر العشرات من المناهضين لتصدير الغاز أمام مبنى المحكمة للمطالبة بوقف التصدير: القاهرة
وقال إبراهيم يسري، إن ما يحدث تفريط في حقوق األجيال المقبلة، مشيرا إلى أن االحتياطي المصري 

عت نص القرار الذي تم بموجبه تصدير وأضاف أن الحكومة أود. ٢٠١٧من الغاز قد ينفد بحلول عام 
ال "ومن جانبه قال منسق حملة .  الصادر عن وزير البترول١٠٠وهو القرار رقم " إسرائيل"الغاز إلى 
، محمود العسقالني، إن الحكومة المصرية تدعم المواطنين اإلسرائيليين، مشيرا إلى أن "لنكسة الغاز

".  بدء التصدير، في حين نعاني نحن من ارتفاع األسعارانخفضت بعد" إسرائيل"أسعار الكهرباء في "
وكشف العسقالني، عن نقل مقر عقد المحاكمات الشعبية إلى دمياط حيث يبدأ أنبوب تصدير الغاز 

  .المسيل
  ٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
      إخوان مصر يرفضون مقترح إرسال قوات عربية لغزة   .٥٠

ان المسلمين في مصر مقترحا تدعمه القاهرة بإرسال رفضت جماعة اإلخو :محمود جمعة -القاهرة 
قوات عربية إلى قطاع غزة، محذرة من تأثير ذلك على مصير الحوار الذي تجريه الفصائل الفلسطينية 
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 إنه بالون اختبار ،وقال رئيس المكتب السياسي للجماعة عصام العريان .بالعاصمة المصرية حاليا
  . الفلسطينية التي تتحاور في القاهرةومحاولة مصرية للضغط على الفصائل

  ٢/٩/٢٠٠٨ الجزيرة نت
  
  أجهزة األمن المصرية تعثر على مخبأ قديم للذخائر .٥١

عثرت أجهزة األمن في سيناء على مخبأ للذخائر يرجح أن يكون من مخلفات الحروب السابقة التي 
 الشرطة عثرت على وأوضح مصدر أمني أن. شهدتها سيناء خالل النصف الثاني من القرن الماضي

 ٣٥ مقذوفاً من مختلف األحجام يعتليها الصدأ و١٣٢مخبأ أرضي على عمق نصف متر كان بداخله 
وتحفظ .  دانة مدفع وعدد من الطلقات، مشيراً إلى أن المضبوطات عثر عليها متهالكة٢٩قذيفة هاون و

  .عليها خبراء المفرقعات
  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 

 
 األعمال الخيرية اإلماراتية تخصص مليوني دوالر للفلسطينيين في شهر رمضان المبارك .٥٢

أعلنت هيئة األعمال الخيرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة أنها رصدت مليوني :  سمير حمتو- غزة 
ة دوالر لمساعدة المحتاجين في األراضي الفلسطينية خالل شهر رمضان المبارك من خالل تنفيذ تسع
 .مشاريع خاصة بشهر رمضان الكريم منها الرغيف الخيري والمساعدات المالية واإلفطار الجماعي

وأعلن عماد حداد مدير هيئة األعمال الخيرية أن هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية رصدت موازنات 
العصيبة التي مضاعفة في هذا العام لتكثيف جهدها في تقديم اإلغاثة لشعبنا في ظل الظروف الصعبة و

  .يعيشها أهالي قطاع غزة بشكل خاص والضفة بشكل عام
  ٢/٩/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

  
  نسانيةإتطلق حملة تبرع من أجل مشاريع " وكالة بيت مال القدس" .٥٣

قالت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس إنها تعتزم 
شاريع اإلنسانية في القدس تتعلق باإلسكان والتعليم والصحة والشباب بكلفة تصل إلى إطالق عدد من الم

.. جميعا من أجل القدس"وتطلق الوكالة حملة التبرعات لهذه السنة تحت شعار .  مليون دوالر٩,٩نحو 
  ".لتبقى عربية الطابع إسالمية الهوية

  ٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
 حصارالمحاولة جديدة لكسر  و من مغادرة غزةأجانباء  ومصر تمنع نشط"إسرائيل" .٥٤

 الـسلطات   أمـس طالب متضامنون أجانب كانوا قد وصلوا إلى قطاع غـزة بحـرا             : .)أ.ب.د( –غزة  
 والسماح لهم بمغادرة القطـاع والعـودة لعـائالتهم          ،المصرية بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة       

إن "طانية المتضامنة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غـزة           وقالت لورن بوث الصحفية البري     .وأوطانهم
ية رفضوا حصول وفد المتضامنين على التنسيق الالزم لمغـادرتهم          سرائيلكل من السلطات المصرية واإل    

إنني محجوزة في غزة    "وتابعت   ".ذلك يتم على خلفيات سياسية    " معتبرة أن    ،"قطاع غزة والعودة لبلدانهم   
) بيـت حـانون   (ية خروجنا عبر معبر     سرائيلية وقد رفضت السلطات اإل    سرائيلإلبين الحدود المصرية وا   

  ".فيما التزال السلطات المصرية تمنعنا من السفر عبر معبر رفح الحدودي
 وكان الطريـق الوحيـد لنـا        ،غزة محاصرة بين دولتين   " قال كوني كيه المتضامن الهولندي       ،من جانبه 

 التي سمحت   ،وأشاد كيه بموقف السلطات القبرصية     ".سر الحصار  لك ،كمتضامنين هو الدخول عبر البحر    
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 مشيرا إلى أنهم يعتزمون تنفيذ رحلة أخرى عبر البحر أكبـر            ،لهم باإلبحار من أراضيها إلى قطاع غزة      
 .في عدد متضامنيها من األولى

 المـصري    الـرئيس  ،من جهته دعا إياد السراج رئيس الحملة الدولية الفلسطينية لفك الحصار عن غزة            
حسني مبارك واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلـى التـدخل والـسماح للمتـضامنين                 

 .بالخروج والعودة ألهلهم وديارهم
 قال عضو في الحزب الوطني االسكتلندي حاول مع مجموعة من النشطاء العبور مـن               ،من جهة اخرى  

ولة كسر الحصار المفـروض علـى القطـاع         مصر الى قطاع غزة ان مجموعته تعتزم مرة اخرى محا         
وقال خليل النيس وهو رئيس جمعية الصداقة االسكتلندية الفلسطينية وعـضو            .الساحلي منذ حوالي العام   

ننوي اعادة الكـرة    ... الحكومة المصرية رفضت دخولنا    "،امس في الحزب الوطني االسكتلندي لرويترز    
 دولة في رحلة برية     ١٧ ناشطا ومناصرا من حوالي      ٤٠ تشرين االول حيث سيشارك في الرحلة        ١٥في  

 ".بباص مكون من طابقين لكسر الحصار
  ٢/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  مليون دوالر مقدمة من عدة دول لدعم ميزانية السلطة١٢٠,٧ البنك الدولي يحول .٥٥

ينة  ألف دوالر أميركي الى خز٧٠٠ مليون دوالر و١٢٠ أعلن البنك الدولي، أنه حّول، أمس،: القدس
السلطة الفلسطينية للـمساعدة في تقديم خدمات التعليم والعناية الصحية وغيرها من الخدمات االجتماعية 

مبالغ المحّولة من صندوق ائتمان نك الدولي الى انه بلغ إجمالي الواشار الب .الضرورية للشعب الفلسطيني
لصلة، بمساهمة من كندا والكويت خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية وصناديق البنك الّدولي ذات ا

أما الدفعة الرابعة فقد تم صرفها بعد التقدم : "وقال البنك . مليون دوالر أميركي٢٦٩متحدة مملكة الوال
  في تطبيق اإلصالحات ضمن خطة٢٠٠٨الذي حققته الحكومة الفلسطينية خالل النصف األول من العام 

وقد ساهمت كل من أستراليا وفرنسا وفينلندا والنرويج والمملكة  ".مستمرةاإلصالح والتنمية الفلسطينية ال
وفي  . مليون دوالر أميركي١٤٨المتحدة في الدفعات الثالث األولى والتي بلغت في مجموعها حوالي 

  . مليون دوالر أميركي إضافي من أموال البنك الّدولي٤٠موازاة ذلك، فقد أنفق البنك الّدولي 
 ٢/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "غياب الشريك" وسياستها مبنية على "أبو مازن" تكره "إسرائيل": دحالن .٥٦

سـألته  . خالل الحوار في جنيف تلقى محمد دحالن رسالة هاتفية فتغيرت مالمحه          : حاوره غسان شربل  
. تذكرت مشهداً من مطلع التسعينات    . "محمود درويش في حال حرجة جداً     ": عن السبب فأعطاني الهاتف   

تغطية زيارة ياسر عرفات الى تشيكوسلوفاكيا بعد انهيار النظام الشيوعي وكانت الزيارة في شهر              ذهبنا ل 
 وبدا الـود    "الختيار"دعانا أبو عمار الى السحور وإذ بمحمود درويش يقشر الخيار لـ            . رمضان المبارك 
  :وهنا نص الحلقة الرابعة. بينهما عميقاً عميقاً

  السجن؟متى كانت تجربتك األخيرة في > 
 إلـى غـور     ١٩٨٧) يناير( كانون الثاني    ٢٨خرجت من سجن عسقالن مبعداً في       . ١٩٨٧ كانت في    -

نقلت إلى األردن ومنه إلى مصر، ثم أبعدت من القـاهرة إلـى             . األردن، حيث تسلمني الصليب األحمر    
  ."أبو جهاد"بغداد، بسبب العمل مع 

  متى ذهبت إلى تونس؟> 
 إلـى   "أبو عمار "، فنقلني   "أبو جهاد "عشت في بغداد إلى أن استشهد       . قَ هناك لكنني لم أب  . ١٩٨٨ عام   -

  .حينها، عدت إلى غزة. ١٩٩٤وظللت هناك حتى انضممت إلى الوفد المفاوض في . مكتبه في تونس
  وماذا كانت مهمتك في القطاع؟> 
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فكرة االنتقال  . ي حياتي وكانت هذه أصعب وأقسى مهمة ف     .  بناء جهاز األمن الوقائي من أبناء التنظيم،       -
وأنـا  . يين ضمن تنظيم عسكري، إلى شخص مهمته حفظ اتفاق سـالم          سرائيلمن كوني شخصاً يقاتل اإل    

 إعفائي، لكنه قال لي أنت تجيد التنظيم وعشت معهم في الـسجون، ويمكنـك   "أبو عمار"ممن تمنوا على  
  .تنظيمهم

  وإلى متى استمرت رئاستك لألمن الوقائي؟> 
، ألنه لم يكـن ممكنـاً أن        "أبو عمار "قدمت استقالتي يوم فك الحصار عن الرئيس        . ٢٠٠٢ام   حتى الع  -

نتفاوض ونحن غير قادرين على ضبط الوضع األمني، كما أنني اعتقدت بأن دوري في جهـاز األمـن                  
  .انتهى، ويجب أن يأتي من يخلفني

  ؟فتحمتى توليت موقعاً في > 
في مكان، لكنني انتخبت داخلياً، وبقيت حتى إبعادي، حـين بـدأت            لم أعّين   .  عبر الشبيبة  ١٩٨١ منذ   -

 عن الجهـاز    فتحوبعد العودة من الخارج، عينت في المجلس الثوري لحركة          . العمل في القطاع الغربي   
 في المجلس   فتحالعسكري، وانضممت إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ثم كنت األول على قائمة             

  . عشرات البيانات ضدي يومياًحماسعلى رغم إصدار ، ٢٠٠٥التشريعي عام 
  يتهمك بعضهم بأنك جعلت جهاز األمن الوقائي بمثابة حزبك؟> 
ولكن تربطني الـى    . ، وبعدها جاء وزراء داخلية ومسؤولو أمن      ٢٠٠٢ تركت األمن الوقائي منذ العام       -

م في السجون، وثانياً كـضباط      اليوم عالقة مميزة مع عناصر األمن الوقائي، أوالً كمناضلين عشت معه          
  .تعرفنا إلى بعضنا في سجون االحتالل. عشت معهم كمسؤول وأخ وزميل

  إلى أي مدى انخراطك في الفساد الفلسطيني؟> 
السلطة أصدرت  . قيل عني اأنني أملك أبراجاً في دبي، وكل شيء        .  جانباً حماس اترك ما قيل عني من       -

خر من المجلس التشريعي، ولم يرد ذكري وسط األسـماء الكثيـرة      تقريرين، األول من لجنة الرقابة واآل     
  .التي ترددت فيهما
أنا صفحة بيضاء مفتوحة للجميع، في الـسابق واليـوم          . ، ال حدود في االتهامات    حماسفي الصراع مع    

  . سنة٥٠وبعد 
  تعني أن ليست لديك أموال؟> 
أنا لم اسـتغل نفـوذي وال       . السلطة أخذتها  هل ينبغي أن أكون شحاذاً؟ أنا عندي حقوق في المنظمة و           -

، وأنـا كنـت     حمـاس التقارير كلها اآلن مع     . موقعي، وأتحدى إذا كان لمواطن أو للسلطة شيء عندي        
  .فليخرجوا ما لديهم. مسؤوالً عن ملفات باتت في سلطتهم اآلن

، "الجزيرة"قناة  رفعت قضية على    . ذهبتُ إلى القضاء في لندن للحصول على حقي ممن اتهموني بالباطل          
 رحمه اهللا يقول لي ال تختلف مـع  "أبو عمار"كان . وأعرف أن من الصعب أن ترفع قضية على إعالمي        

ولكن حين تفتح القناة لتشويهي شخصياً، ثم يأتي شخص ال أعرفـه            . شاعر أو خطيب مسجد أو صحافي     
ف حـدود الخـصومة، وليعـد    أنا أعر. وال يعرفني ويكتب ضدي مقاالً، عليه أن يثبت ذلك أمام القضاء  

  .القضاء حقي إلّي
  ماذا تفعل اآلن؟> 
.  بعد االنقـالب   "أبو مازن "انسحبت من العمل التنفيذي وقدمت استقالتي إلى األخ         . فتح أعمل فقط في     -

 والمجلس المركزي لمنظمة التحرير حتى      فتحسأبقى عضواً في المجلس التشريعي والمجلس الثوري لـ         
عملت كثيراً وناضلت كثيراً، وحصلت على امتيازات للشعب الفلسطيني أبرزها اتفاق           . لةاالنتخابات المقب 

. ماذا يفعلون اليوم إذاً؟ وقف لالنتفاضة مقابـل فـتح معبـر           .  تصفه بأنه عار   حماسالمعابر الذي كانت    
 ٢٤المعبـر   فُـتح   . وصلنا إلى االتفاق بالتفاوض، وأزعم أنني ابتززت اإلدارة األميركية في هذا االتفاق           

  .ساعة، وكان الطريق بين الضفة الغربية وغزة مفتوحاً
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  وما طموحك؟> 
أعتبر أن الطريق الذي سلكته مـع       .  أن استمر في خدمة الشعب الفلسطيني بالطريقة التي أراها مالئمة          -

  . كان صحيحاً"أبو مازن" و "أبو عمار"الرئيسين 
  ؟"أبو مازن"كيف تصف عالقتك مع > 
 "أبـو مـازن   ".  أخرى في مـصر    ٤ أيام هناك و   ٤ معه في عّمان أخيراً وأمضيت معه        كنت.  ممتازة -

صديق عايشته طوال فترة وجودي في السلطة حين كان في تونس، وكنت ممن ساهموا في عودته إلـى                  
أبـو  "رأيي كان منذ اللحظة األولى أن       . "أبو عمار "الداخل القتناعي بأنه كان يستطيع أن يساعد الرئيس         

هو األفضل ليخلف الرئيس عرفات، على رغم النميمة التي كانت تقول إنني كنـت سـاعياً الـى                   "مازن
أنا مكتف بدوري ومقتنع بأنني استطيع أن أساعد الرئيس الفلـسطيني وأن أقـدم لـه                . "أبو عمار "خالفة  
  .ولكن، مرة أخرى، ال أريد أن أكون في العمل التنفيذي. إضافة

  في العمل؟ "أبو مازن"ما هو أسلوب > 
  .كان اهللا في عونه، والوضع الفلسطيني اآلن في أصعب ظروفه.  جاء في ظروف صعبة-
  هل هدد بأن يجمع أوراقه ويرحل؟> 
  ."أبو عمار"هو ال يميل إلى تولي الرئاسة ألنه نمط مختلف عن . لكنني ال أرى ذلك.  يفعلها دائماً-
  أيهما يحب السلطة أكثر؟> 
لم يكن لديه غيـر  . خُلق كي يكون قائداً وعمل ليالً ونهاراً من أجلها . أجل السلطة  خلق من    "أبو عمار " -

  .عاش عرفات منذ صغره قائداً بكل ما له وما عليه. هذا الموضوع بصعوباته وتكتيكاته وامتيازاته
   بصعوبة؟"أبو مازن" رئاسة "بارونات فتح"هل تقّبل > 
  . بعد أوسلو٢لرجل األوفر حظاً وكان على الدوام الرقم  هو ا"أبو مازن" تقّبلوا أم لم يتقبلوا، -
  هل ترى نفسك يوماً رئيساً فلسطينياً؟> 
عليك أن تتعامل مع صعوبة المعادلة الدولية وقسوة        .  أن تكون رئيساً للشعب الفلسطيني أمر ليس سهالً        -

ل عظيم، ثم حاصـرته      على أنه مفتاح الحل ورج     "أبو عمار " التي كانت تتعامل مع      إسرائيلالصراع مع   
 إسـرائيل .  سنعطيكم الحل، وما مورس ضده ال يوصف وال يـصدق          "أبو مازن "وقتلته، وقالت إذا جاء     

  . مثلما تكره دحالن مثلما تكره أي قائد فلسطيني"أبو عمار" مثلما تكره "أبو مازن"تكره 
 عن أن هـذا     حماس تردده   هي ال تريد شريكاً، وما    .  بعد رابين قائمة على غياب الشريك      إسرائيلفلسفة  

 لن تتعامل مع أي مسؤول فلسطيني كشريك إال إذا تغيرت           إسرائيل. مقرب وهذا غير مقرب ال معنى له      
  .إسرائيل؟ انظر كم شوهته "أبو مازن"هل هناك من يحب عملية السالم أكثر من . المعادلة

  ؟"أبو مازن"هل خّيب األميركيون > 
كلمة الفصل في ما يتعلق بالصراع      . ميركيين طيلة السنوات األخيرة    عملية السالم لم تكن في وعي األ       -

، وليست في يد الواليات المتحـدة، اآلن وفـي أي وقـت، فـي           إسرائيلي في يد    سرائيل اإل -الفلسطيني  
هذا .  سوى بحدود  إسرائيلال يمكن أي رئيس في واشنطن أن يضغط على          . الماضي والحاضر والمستقبل  

  . على التأثير في هذا الملف كبيرةإسرائيلقدرة . اسي األميركيهو فهمي للنظام السي
  ي ال يوحي باتخاذ قرار سالم؟سرائيلوهل ترى أن المشهد السياسي اإل> 
وهنـاك  . ، إما شاؤول موفاز وإما تسيبي ليفني"كاديما"في الفترة المقبلة سينتخب في حزب .  بالتأكيد ال  -

المقبـل، وسيخوضـها    ) مارس(بات مبكرة لن تتأخر عن آذار       صراع أجنحة وتحالفات، وبعد ذلك انتخا     
وال يستطيع أي منهم إنجاز عملية السالم، ألنها ليـست فـي            . ليفني وباراك ونتانياهو وموفاز   : أربعة هم 
  .أنا ال أدعو إلى اليأس، لكن هذا هو الواقع. وعيهم

   قادرة على تحريك انتفاضة في الضفة؟حماسهل > 
  .ب الفلسطيني ال يريد انتفاضةالشع.  وال في غزة-
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  هل يمكنها إسقاط السلطة؟> 
 بأنها أضاعت   حماسأسجل نقاطاً كبرى على     . الحالة الفلسطينية حلها الوحيد هو التوافق     .  ال أعتقد ذلك   -

السلطة كانـت   . المشروع الفلسطيني من خالل وهم إمارة إسالمية في غزة، ووهم االنقالب على السلطة            
جلبـت  .  عنها، لكنها أوهمت بأشياء ال رصيد لها في الواقع، فسيطرت على الـسلطة             حماستمنع أعداء   

 حمـاس لكنني ما زلت مقتنعاً، على رغم عدم محبتي لــ           . الدمار على نفسها وعلى الشعب الفلسطيني     
 من نفـسها، هـو      حماس وإلنقاذ   "أبو مازن "فكرة ومنهجاً وبرنامجاً وأشخاصاً، بأن الحل الوحيد للرئيس         

  .وافق والتنازل لبعضنا بعضاًالت
عـار  .  على الشعب الفلسطيني، حين قتلت خيرة أبنائه       حماسأنا ال أربط األمور بشخصي وال بما جلبته         

ية، وأخوته في بيته أمـام  سرائيل سنة في السجون اإل١٤عليها أن تغتال الشهيد محمد غريب الذي أمضى    
 في غزة بالحديـد والنـار، باالعتقـاالت والتهريـب           تحاول إقامة وهم اإلمارة اإلسالمية     حماس. أسرته

  .هل هذه عبقرية حكم؟ هذا حكم وهمي. تحولوا من مجاهدين إلى مهربي دخان. واالغتياالت
ليس التوافق الموقت   .  من نفسها وإنقاذ القضية الفلسطينية إال من خالل التوافق         حماسلذلك، لن يأتي إنقاذ     

  .ى برنامج سياسي، التوافق على األمن والسياسةعلى تقاسم المصالح، بل التوافق عل
   قراراً كهذا؟حماسوهل تقبل قيادة > 
 ال  حمـاس  قادر على اتخاذ أي قرار للتوافق الداخلي، وهو يريد ذلك، لكـن              "أبو مازن "أعتقد بأن   .  ال -

  .تستطيع
  لماذا؟> 
 بأنه غيـر قـادر      "أبو مازن "مون  كانوا يته .  اسألهم، لكنني أتحداهم أن تكون لديهم القدرة على التوافق         -

 "أبو مـازن  ". على ذلك ألنه تحت ضغط أميركي، لكن تجربته في قمة دمشق واتفاق مكة دليل على ذلك               
عرض تولي لجنة عربية إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية، وتشكيل حكومة موقتـة تمهيـداً                 

  هل ستحاسبه على نياته؟. حة غير صحي"نياته"النتخابات، لكنهم رفضوا متعللين بأن 
   لمحاولة اغتيال جدية؟"أبو مازن"هل تعرض > 
 "أبو مـازن  ".  مسؤوالً فلسطينياً ممن تعتبرهم خصومها السياسيين، إال وحاولت اغتياله         حماس لم تترك    -

وأنا ومدير المخابرات العامة طارق أبو رجب الذي ما زال يرقد في المستشفى بعـد محاولـة اغتيالـه،         
  . خالل سنةحماس فتحاوي ومن السلطة اغتالتهم ٦٠٠هناك . ميد جاد التايه الذي قتلوهوالع
  متى حاولوا اغتيالك؟> 
 معتقلين لدّي كنت أعـاملهم      حماسوحين كان عناصر    . أنا لم ألوث يدّي بدم فلسطيني     .  أكثر من مرة   -

  .همهم قتلوا الناس في بيوت. ية ضديسرائيلباحترام، وال أكترث للدعاية اإل
  ... تلفيق"أبو مازن" تقول إن محاولة اغتيال حماسلكن > 
 إذا كانوا يغتالون الناس ثم يقولون إن ما حدث تم خطأ ولم نكن نعرف، ماذا تنتظر منهم؟ حاصـروا                    -

  . ساعات، ثم تعهدوا تركه وعادوا ليقولوا إنه قتل برصاصة في رأسه٨منزل محمد غريب 
  زة أم في الخارج؟، في غحماسأين مركز الثقل في > 
. تحولت من تنظيم مجاهد مثالي من حيث التركيبة إلـى عـصابات           .  باتت دكاكين وعصابات   حماس -

. اسأل خصومي الذين كانوا يلومونني حين كنت فـي الـسلطة          . لست أنا من يقول هذا، اسألوا أبناء غزة       
ة وتسليم نفسه إلـى   واضطرته إلى الهروب من غزحماساسأل أبو ماهر حلس الذي كان يقف في صف      

اسأل أبو وائل أبو النجا الذي كان يلومنا علناً وسراً على االعتقاالت الـسياسية،              .  المطلوب لديها  إسرائيل
هل يعقل هذا؟ كانوا يقولون إن دحالن هو المشكلة، لماذا إذاً ال تسوون             . فاعتقلوه وحلقوا شاربيه إلهانته   

  .الن؟ هم في خصومة مع الشعب الفلسطيني بعد استقالة دح"أبو مازن"مع ) توافقاً(
  ماذا عن عائلتك؟> 
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زوجتـي  .  لدّي ولدان وبنتان، وزوجتي فلسطينية من عائلتي، ولدت في السعودية ودرست في جـدة              -
تعمدوا نشر صورها غيـر     . ، ولكن بعد االنقالب اكتشفت أنهم نصابون      حماسمحجبة وكانت تدافع عن     

  .محجبة، وأثّر فيها هذا كثيراً
   في غزة؟فتحهل لديك تفسير النهيار > 
القتال الداخلي لم يكن في فلسفة      . األجهزة األمنية لم تُجهز لصد هجوم من الداخل       .  لدّي تفسيرات كثيرة   -

 هّجرت عائالت من كـانوا      حماس. ، ومن قُتل منهم قُتل على أبواب األجهزة األمنية أو في بيته           فتحأبناء  
  .فاضةيحمون قادتها في وقت االنت

  ما هي عالقتك بمروان البرغوثي؟> 
. ، وعشنا الحركة الطالبية بمّرها وحلوها     ١٩٨٣األخ مروان مناضل أعرفه منذ العام       .  ممتازة ومثالية  -

 كانت لـه بـصمة      "فتحاوياً"عرفته زعيماً طالبياً و     . طوردنا واعتقلنا وأبعدنا معاً وعشنا في تونس فترة       
مكانه في الخارج وليس في السجن،      . صرف النظر عن صحة قرار إطالقها     كبرى في االنتفاضة الثانية، ب    

  .وستبقى له بصمة في الحركة الوطنية الفلسطينية
  لماذا ساهمت أجهزة األمن في االنتفاضة الثانية؟> 
في ثاني أيام االنتفاضة حاولت تجنب المواجهات في غـزة          .  كانت عواطف أكثر منها مواقف سياسية      -

وبعـد ثـالث    . ي، فأرسلت قوة من خيرة شبابنا إلى نتساريم لضمان عدم االحتكاك          رائيلسمع الجيش اإل  
 حريصة على افتعال معارك عسكرية،      إسرائيلكانت  . يسرائيلدقائق، بدأ االشتباك بين القوة والجيش اإل      

ية سـرائيل تحقيقات االستخبارات العسكرية اإل   .  شهيداً، معظمهم من األمن الوقائي     ٢٠فقتلت في هذا اليوم     
  .أفادت بأن الجيش أطلق مليون طلقة على الفلسطينيين في الشهر األول من االنتفاضة

  ؟"كتائب شهداء األقصى"هل لك عالقة بـ > 
 اسـتباحت الـشعب     إسـرائيل .  في البداية ساهم فيها أحد أفراد األمن الوقائي، ولم يكن ذلك ممنوعـاً             -

  .بط أي شيءالفلسطيني في االنتفاضة، ولم يكن ممكناً ض
  ؟"كتائب األقصى" "الجهاد" و حماسهل اخترقت > 
  . ساهمت في ذلك في شكل مجنونإسرائيل.  اعتقد بأنه بعد سنتين من االنتفاضة، أفلتت األمور-
  ؟"الجهاد اإلسالمي" وال تهاجم حماسلماذا تحمل على > 
 كـان منخرطـاً فـي       "بو عمـار  أ".  تنظيم لم يخض في الدم الفلسطيني، على رغم موقفه منا          "الجهاد" -

 حماسأما  . سامحونا يا إخوان  :  ينفذون عملية، كانوا يقولون    "الجهاد"مفاوضات السالم، وحين كان كوادر      
الشهيد . وبعد استشهاده، قالت إنه كان مناضالً     .  وخونته "أبو عمار "كفّرت  . فتقتل أبناءنا وتخّوننا وتكفّرنا   
انت خائن وعميل إلى أن     .  إنه رجل مصداق، ثم عادوا وخّونوه      "أبو مازن "عبدالعزيز الرنتيسي قال عن     

  .تستشهد
  هل تعرف رمضان شلح؟> 
  . درست على يديه في الجامعة اإلسالمية في غزة مادة االقتصاد-
  هل كان ياسر عرفات وفياً ألصدقائه وصداقاته؟> 
ناك قـصص تتعلـق      هناك قصص شهدتها وعايشتها في حكم وجودي الى جانب الرئيس الراحل، وه            -

 الكامل لكل من وقف الـى       "أبو عمار "القاسم المشترك هو وفاء     . بانطالق العمل المسلح ومرحلة التكوين    
عرف الرئيس عرفات منذ انطالق العمـل المـسلح فـي الـستينات رؤسـاء          . جانب القضية الفلسطينية  

 وفياً مع الـرئيس نيلـسون       كان. ومسؤولين وحزبيين تغيرت أوضاعهم الحقاً لكن موقفه منهم لم يتغير         
مانديال يوم كان في السجن، وفي عالقته مع الزعيم األلماني الشرقي هونيكر حين أمضى أيامه األخيـرة                 

اهتم به وبعائلته ولم ينس أن ذلك الرجل استقبل يوم كـان فـي الحكـم الجرحـى                  . في أميركا الالتينية  
تعامل بالوفاء ذاته مع شخصيات عربية      . لفلسطينيينالفلسطينيين، وأعطى آالف المنح التعليمية للطالب ا      
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أرجو هنا إعفائي من ذكر األسماء، ولإلنصاف أقـول إن          . محترمة، كانت تجد نفسها في ظروف صعبة      
. الرئيس عرفات لم يتخَل عن هذه االلتزامات حتى حين كانت منظمة التحرير تعيش ظروفاً مالية خانقـة                

  .همحفظ الجميل لهؤالء الناس وعائالت
  هذا يعني انه كان يرسل مساعدة مالية الى هونيكر الذي تخلى عنه العالم بأسره؟> 
أستطيع التأكيد ان عرفـات     .  دعنا نسمي ذلك تضامناً وعرفاناً بالجميل وترجمة لنهج الوفاء للصداقات          -

راحـل  لم يتردد في التجاوب مع أي طلب من شخصية وطنية عربية أو أفريقية أو إسالمية، حتى فـي م   
  .الجفاف المالي التي أعقبت حرب الخليج األولى

  كيف كانت عالقته بالمال؟> 
بالنسبة الى الـرئيس عرفـات كـان    .  كثيرون من الحكام يعتبرون موضوع المال قصة حياة أو موت         -

كان يجيد تسخير   . المال مجرد وسيلة بسيطة لخدمة الغرض الوطني، وال قيمة له على الصعيد الشخصي            
على الصعيد الشخصي لم يكـن      . ي الفعل السياسي وفي حدوده القصوى، وبال حدود أو حسابات         المال ف 

  .وأشياء بسيطة) ثيابه(كل ما كان لديه هو هدومه . مهتماً بالمال، هذا الموضوع لم يكن يعنيه
  هناك من قال إنه ترك ثروة شخصية هائلة؟> 
 مصر، فتحه في صورة علنية وبمعرفـة     كان لديه حساب شخصي في    .  هذا غير صحيح على اإلطالق     -

يحوي الحساب القليل من المال، ومصدره معروف، المملكة العربية السعودية والسلطان           . منظمة التحرير 
هذه هـي   . قابوس بن سعيد وبلد ثالث وأستطيع أن أجزم بأن المبلغ أقل بالتأكيد من خمسة ماليين دوالر               

  .كن يعني شيئاً مهماً بالنسبة إليه إال في إدارة الشأن الفلسطينيالمال لم ي. الثروة الشخصية لياسر عرفات
  هل كان يساعد فلسطينياً محتاجاً؟> 
أبـو  "كـان   .  لم يكن يرد طلباً لفلسطيني محتاج، سواء جاء الطلب بالفاكس أم بالهاتف أم عبر وسيط               -

وكان .  أسرة فلسطينية  أنا ال أجرؤ على رفض طلب مساعدة لئال يتسبب الرفض في تدمير           :  يقول "عمار
يدفع خصوصاً لمن يحتاجون عالجاً طبياً من أجل اإلنجاب، إذ كان يعرف أهميـة هـذه األمـور فـي                    

ولم يكن يسمح   . كان يتعاطى مع الشعب الفلسطيني وال يربط المساعدة بموقف طالبها أو انتمائه           . مجتمعنا
كـان ياسـر عرفـات      . طرق باب مكتبه  لم يخّيب أي فلسطيني     . للعاملين في مكتبه بوقف طلب مساعدة     

. صاحب وفاء وقيم، من يبني صداقة معه ال يفقدها ومن يطرق بابه يجده حاضراً ومستعداً لتقديم العـون       
لحظة المصالحة معه هي لحظـة مـصافحة تعيـد        . أعرف أشخاصاً أساؤوا إليه ولم يقطع عالقاته معهم       

اً يجب االعتراف بأنه كان بارعاً في المناكفة، حـين          طبع. ال يعاتب وال يحقد   . األمور الى ما كانت عليه    
  .يرغب فيها

  هل كان صاحب نكتة؟> 
كان يعشق االستماع الى النكات التي يتناقلها الفلسطينيون وبعضها كـان يتناولـه             .  نعم، والى حد بعيد    -

فلـسطينيين  وكثيراً ما كنا نروي له في الطائرة ما يردده بعض ال          . كان يضحك . شخصياً ويتناول أسرته  
  .عنه فيضحك

  هل كان قاسياً مع معاونيه؟> 
أنا فقدت حياتي الشخصية    . من يعمل مع الرئيس عرفات يخسر حياته الشخصية       .  في العمل كان قاسياً    -

ومع الوقت يصبح التعامـل     . إذا كنت الى جانبه ومكلفاً مهمة جدية، أنتَ ال تعرف أسرتك          .  سنة ١٥مدة  
. ته اليومية، خصوصاً إذا كان العمل يتعلق بالمفاوضات أو األمن، وهذه مأساة           معه شبيهاً له في دورة حيا     

  .ال يعرف في حياته إال العمل والنوم
حضه الـرئيس  . حاولنا ذات يوم استدراجه ليرتاح قليالً وتحدثنا الى األخوة في مصر من دون ان يعرف 

 أي ليومين، لالبتعاد عن الضغط والتفكير       حسني مبارك بعد لقاء بينهما على المكوث قليالً في اإلسكندرية         
وخصص الرئيس مبارك لعرفات والوفد المرافق قصراً قديماً قرب البحر، كان للعائلة            . في أجواء مريحة  
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ال .  بأن يجلس ليلة واحدة لكنه حّولها غـضباً ونكـداً علينـا            "أبو عمار "اقتنع  . المالكة ويعتبر تحفة فنية   
أوراقه كانـت   . رف أن يرتاح، وال يعرف العيش من دون عمل متواصل         يعترف بالحياة الخاصة وال يع    

  .العمل معه ممتع لكنه متعب ومرهق ومكلف. دائماً معه في السيارة والطيارة والمكتب والبيت
يين أعـاقوا   سـرائيل لنفترض ان اإل  . عالقته مع معاونيه كانت سلسة وودية، لكنه متعب ومتطلب وملحاح         

. عندها يبدأ باإللحاح على ضرورة حل المسألة فوراً       . أو أجنبياً كان ينوي زيارته    على الطريق فلسطينياً    
كان يقرأ كل رسالة ويعلّق عليها ويضع تعليماته، سواء         . وقضايانا صعبة وشائكة ومعقدة، مملوءة بالنكد     

  .في مكتبه أم في زيارة لفيتنام
  كيف كان برنامج حياته اليومي؟> 
. يتناول إفطاراً خفيفاً من الكورن فلكس ويشرب الشاي مع العـسل          . اً تقريباً  يستيقظ في التاسعة صباح    -

  .لم أره أبداً يأكل الملوخية أو البامية. دجاج مسلوق وخضر مسلوقة. كان أكله صحياً باستمرار
  ...يقولون انه كان يحب الشوكوال> 
لم يكن يتردد في أخذها مـن       . الفي هذا الموضوع كان كاألطف    .  كان مدمناً عليها وال يتردد في طلبها       -

في شكل عام كانت حياتـه  . هذا ليس شأنكم  : كنا نلفته الى خطر أن تكون مسممة فيرد       . غرفته في الفندق  
  .بسيطة لكنها ليست مملة إذ أنها حافلة بالحركة

  هل كان ينام بعد الظهر؟> 
 االستراحة القصيرة يعمل حتى     كان يعتبرها ضرورية ألنه كان بعد هذه      .  هذه مسألة غير قابلة للنقاش     -

  .الثالثة فجراً
  يون بالسم؟سرائيلهل كان يخشى أن يغتاله اإل> 
كان إيمانه باهللا عميقاً جداً بقلبه وعقلـه        . يسلم أمره هللا ويؤمن بالقدر في شكل مطلق       .  كان قدرياً بطبعه   -

حلم بإعالن الدولة المستقلة    كان ي . كان يتوقع أن يعيش أكثر وأن يشهد ساعة إعالن االستقالل         . ومشاعره
  .من القدس الشرقية

  كيف كانت عالقة عرفات بالشاعر محمود درويش؟> 
كان الود عميقاً بينهما، وكان محمـود       .  يعشق محمود درويش ويستطيب الجلوس معه      "أبو عمار " كان   -

 يتحمـل   " عمـار  أبو"كان  . يلقي في الجلسات نكاتاً سياسية عن الرئيس عرفات نفسه الذي كان يستعذبها           
 وكقيمة شعرية وإنـسانية     ١٩٤٨يحبه كشاعر وكإنسان وكفلسطيني من أراضي       . محمود درويش ويحبه  

ال أعتقد بأن عرفات رفض طلباً لدرويش، ولم تكن لألخير طلبات شخصية فقد كان مقالً فـي                 . ووطنية
صغي باهتمـام إذا سـمع      كان درويش ناسكاً في حياته، قريباً الى قلب عرفات الذي كان ي           . هذا الجانب 

ال أحد يستطيع وصف حميمية العالقة بين الرجلين إال         . قصيدة له تبثها اإلذاعة أو إحدى محطات التلفزة       
  .درويش نفسه

  مع من أيضاً كانت لعرفات عالقة مميزة؟> 
كان يشعر كل مـن يتعامـل معـه أن          .  ال يستطيع فلسطيني ادعاء عالقة استثنائية مميزة مع عرفات         -

  .كان عرفات القائد والرمز واألب. قته به مميزةعال
  هل صحيح أن ياسر عرفات عّدد أجهزة األمن ليمسك بكل األطراف؟> 
ولكـن فـي إدارة الـسلطة       . وأهميته الرمزية كـذلك   .  طبعاً الدور التاريخي لياسر عرفات معروف      -

  .ان يعتبر نفسه هو المؤسسة ك"أبو عمار". الفلسطينية كانت هناك مالحظات كبيرة وكانت هناك أخطاء
  ٢/٩/٢٠٠٨الحياة 
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 الوحيد" األردنيالخيار " .٥٧
 نقوال ناصر

ال يمكن ان يكون االردن غير معني بانحالل منظمة التحرير الفلسطينية او باي انقالب عليها يقود الـى                  
ـ ،الغاء دورها المعترف به عربيا ودوليا كممثل شرعي وحيد لعرب فلسطين       ضحيات  ليس فقط صيانة للت

التي قدمها الشعب الشقيق لتحقيق هذا االنجاز بل قبل ذلك الن أي تطور كهذا سيكون المقدمـة المؤكـدة      
لدخول القضية الفلسطينية في نفس المتاهة التي كانت فيها قبل انشاء المنظمة بكل ما يعنيـه ذلـك مـن                    

ن كـذلك المقدمـة      والنـه سـيكو    ،مضاعفات ذات مخاطر استراتيجية على االردن وجـواره القـومي         
 لوراثـة   ، بحكم عوامل جيوبوليتيكية قاهرة    ،الموضوعية الحياء فكرة اختيار الجار االردني االكثر تاهيال       

 وبالتـالي فـان     ،دور المنظمة  في حمل اعباء قضية اعجزت اهلها ومعهم العرب جميعهم حتـى االن              
 فالوضع الراهن للمنظمـة     ،التحرير حاليا االردن ال يمكن اال ان يكون معنيا بالمتاهة التي تعيشها منظمة            

 .وشعبها ال يغيظ عدوا وال يسر شقيقا او صديقا
يا إسـرائيل الي دور اردني مامول     " يسرائيلاإل"ان الواقع على االرض قد اسقط الى غير رجعة  الخيار            

ر ان يـصد     بحيث لم يبق لالردن عمليا سوى خيا       ،ية السابقة سرائيلفي الضفة الغربية حسب المفاهيم اإل     
" عمليـة الـسالم  "ية الساعية الى ان تفرض عليه احتواء االنقاض الفلسطينية النهيار        سرائيلالمحاوالت اإل 

 مثلما فرض عليه احتواء انقاض النكية الفلسطينية        ، النجاحها ، وما يزال  ،الذي بذل االردن قصارى جهده    
تي املت عليه احتـواء حطـام النكبـة          لكن الظروف ال   ، بكل مضاعفاتها السياسية واالنسانية    ١٩٤٨عام  

انذاك قد تغيرت جذريا االن تغييرا يحصنه ضد أي تكرار للتجربة االردنية والفلسطينية المرة بحيث لـم                 
ية التـي توصـف     سـرائيل يبق لالردن سوى خيار وطني وحيد اوحد هو رفض الخيار او الخيارات اإل            

 .ية صرفإسرائيل صناعتها ،ية خالصةإسرائيلوهي بضاعة " االردنية"و" االردني"تضليال ب
 إسـرائيل ويكفي ذكر تطورين استراتيجيين الثبات ان الشروط الموضوعية التي كانـت تجعـل خيـار                

 واول التطورين مادي على االرض وهو حقـائق         ،ممكنا في السابق  قد اصبحت مستحيلة االن       " االردني"
 وهي حقائق لم    ١٩٦٧ في الضفة الغربية منذ عام       يسرائيلاالستيطان االستعماري التي خلقه االحتالل اإل     

 وبالتالي فانها لم تبق     ،تبق حدا ادنى من المقومات القامة الدويلة الفلسطينية المامولة عن طريق التفاوض           
 ال بل ان هذه الحقـائق تكـاد ال تبقـي            ،شيئا ايضا في الجناح الغربي السابق للمملكة يعود االردن اليه         

 .ني على حدوده الغربيةلالردن أي جار فلسطي
ي بمنظمـة   سـرائيل  فاالردن قد تكيف مع االعتراف العربي والدولي وحتى اإل         ،وثاني التطورين سياسي  

التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبها تحت االحتالل وخارجه مسؤول عن تقرير مصير الضفة              
ن من يرغب او يسعى للقفز عن هذه         ولم يعد  في االرد     ١٩٦٧الغربية كجزء من االراضي المحتلة عام       

 .الحقيقة السياسية التي حكمت الحراك السياسي العربي والدولي طوال االربعين سنة ونيف الماضية
ي بقدر ما تسعى الى تغيير الواقع الجغرافـي         سرائيللكن مؤشرات كثيرة تترى الى ان دولة االحتالل اإل        

ف معادلة االرض مقابل السالم التي جرت على اساسـها          والديموغرافي في الضفة تغييرا استراتيجيا ينس     
 بقدر ما تسعى كذلك لتعزيز كل العوامل التي تقـود الـى نـسف الحقيقـة                 ١٩٩١المفاوضات منذ عام    

 ويجد االردن نفسه معنيا مباشرة في الحالتين الن نجاح دولة االحتالل            ،السياسية لمنظمة التحرير ودورها   
 الى نسف الشروط الموضوعية التي قادت صانع القرار االردنـي الـى             في المسعيين سوف يقود عمليا    

 .توقيع معاهدة السالم معها ويقود كذلك الى نسف االهداف التي توخاها من توقيع تلك المعاهدة
 بينمـا  ،وال غرابة نتيجة لذلك ان تبدو الحقيقة السياسية لمنظمة التحرير االن قد هرمت وبهـت دورهـا        

يجري عليها من الخارج والـداخل معـا لتـصفيتها          " انقالبا"لقرائن والمؤشرات الى ان     تتوالى الدالئل وا  
 الستثمار شرعيتها في اضفاء الـشرعية علـى تـسوية           ، مع االبقاء عليها اسما بال مسمى كاطار       ،كدور

 اميركية تصفي القضية نفسها التي سوغت انشاء المنظمة في المقـام االول             –ية  إسرائيلسياسية بشروط   
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الخيـارات االردنيـة    " وهذا بالتحديد هو المعبر الموضـوعي الـى          ،يسرائيلتنهي الصراع العربي اإل   و
 ."يةسرائيلاإل

ان البديل والوارث الشرعي الوحيد للمنظمة الذي يوجد توافق وطني فلسطيني عليـه هـو قيـام دولـة                   
مرار انـه مـع هـذا التوافـق      وكل النهج السياسي االردني الرسمي يؤكد باست،"كاملة السيادة "فلسطينية  
 لذلك فان ما يجـري  ، ويكرر باستمرار التزامه بمنظمة التحرير وباقامة الدولة الفلسطينية معا        ،الفلسطيني

من حراك الستبدال المنظمة بحكومة لسلطة الحكم الذاتي هي االن في اضـعف حاالتهـا بينمـا افـاق                   
التاكيد تطور يتعارض مع الموقـف الرسـمي        تطويرها الى دولة قد وصلت الى طريق مسدود انما هو ب          

 ومع ذلك فان الدبلوماسية االردنية مدعوة لتاكيد هذا التعارض منعا لسوء الفهم وقطعا للطريـق          ،االردني
 .على أي محاوالت لالصطياد في مياه عكرة

قاتها ومما يزيد الطين بلة ان حكومة السلطة الحالية هي االضعف واالقل تمثيال لشعبها بـين كـل سـاب                  
 ،وتستمد شرعيتها من شرعية وطنية مجتزاة هي شرعية الرئاسة المنتخبة التي تعيش اواخر ايام واليتها              

وال يبقيها عائمة سوى كونها االكثر تساوقا مع شروط المانحين وهي نفسها شروط االحتالل التي تبناهـا                 
ويحصرونه في الرواتـب واالمـن       وجدول اعمالها االقتصادي يقرره المانحون       ،المانحون لها بحذافيرها  

بينما يقرر جدول اعمالها االمني المجلس الثالثي للجنراالت االميركيين وليم فريزر وجيمس جونز وكيث              
 وهو المجلس الذي يمثل المرجعية الحقيقية لبرنامج هذه الحكومة والذي يضع في راس جـدول                ،دايتون

ية لحل الصراع وفي مقدمتهم بالطبع منظمـة  سرائيلإل ا–اعماله تصفية كل المعارضين للرؤية االميركية    
 .التحرير وحركة فتح في الخارج وامتداداتهما الداخلية بخاصة وحركة حماس في الداخل على االخص

 وفي اطـار    ،ان الصراع غير المعلن بين سلطة الحكم الذاتي وبين مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية            
 علـى قيـادة     فـتح يصطرعان داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني        بين تيارين    ،كل منهما على حدة   

وبين فتح اوسلو وفـتح المعارضـة       " الخارج"وفتح  " الداخل" وبين فتح    ،السلطة والمنظمة وعلى دوريهما   
 ، هو صراع يذكر بـدوري جولـد       ، وبالتالي بين المنظمة في الداخل وبين المنظمة في الخارج         ،الوسلو
 ارييل  ،لدى االمم المتحدة واحد اهم مستشاري رئيس وزراء دولة االحتالل السابق           االسبق   إسرائيلسفير  
 السادر في غيبوبته منذ بضع سنوات والذي اورث سياساته لخلفه ايهـود اولمـرت ولحـزب                  ،شارون

عام " سرائيلالضفة الغربية إل  " عندما حث في دراسة له بعنوان        ،الذي يقود االئتالف الحاكم حاليا    " كاديما"
 على تطوير سلطة للحكم الذاتي الفلسطيني تحل محل منظمة التحرير كممثلة للشعب الفلـسطيني               ١٩٨٧

وتفرز قياداتها المحلية في الضفة وقطاع غزة كبديل لقيادات المنظمة لتوقع في النهايـة باسـم الـشعب                  
بعد النظـر وبـان    وال بد من االعتراف لدوري جولد ب     ،الفلسطيني على انهاء الصراع مع دولة االحتالل      
 .رؤيته المبكرة تكاد تتحول االن الى واقع سياسي

 االنقسام بين السلطة وبين المنظمة اقدم واخطر من االنقسام الراهن بين فتح وبـين               –لذلك فان الصراع    
 ال بل انه كان االنقسام الذي فتح ثغرة واسعة في دور المنظمة دخلت منها حماس كبديل لطرفي                  ،حماس

الحقيقي الجـاري فـي     " االنقالب" الحمساوي للتغطية على     –لذي يوظف الصراع الفتحاوي     االصطراع ا 
 . والذي يجري التعتيم عليه كشرط الزم النجاحـه        ،ية معلنة إسرائيل –الساحة الفلسطينية برعاية اميركية     

ـ                  سادس وفي هذا السياق يندرج ما يدور من صراع وجدل حول انعقاد او عدم انعقاد المؤتمر الحركي ال
 وحول انعقاد او عدم انعقاد المجلس الوطني لمنظمة         ،لفتح وحول مكان وزمان انعقاده ان اتفق على عقده        

 ان اتفـق علـى      --ناهيك عمن يحـضره     " الخارج"او في   " الداخل"التحرير كما حول مكان انعقاده في       
ائرة العسكرية للمنظمـة     ثم ردود الفعل على مصادقة الرئيس محمود عباس على تعيين رئيس للد            ،انعقاده

 وكـذلك الـسجال     ،من غير االعضاء االصالء في اللجنة التنفيذية ومن غير ممثلي الفصائل الكبرى فيها            
العلني بين مستشاري الرئيس عباس وبين رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي للسلطة عـزام االحمـد                 

 وكـذلك   ،م اجهاضه خالل دقائق بعد توقيعه     حول توقيع االخير العالن صنعاء كتتويج للمبادرة اليمنية ت        
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 او عدم وجود مثـل هـذا   ، كما قال االحمد،اميركي على الحوار بين فتح وبين حماس" فيتو"حول وجود   
 . الخ،الفيتو كما كرر عباس نفسه القول

  التي تستمد تفاصيل سلطاتها من     ،والدليل الملموس االحدث على التوجه اللحاق المنظمة بحكومة السلطة        
 كان مبادرة حكومـة     ،)بموجب االتفاقيات الموقعة  (ي عليها   سرائيلمصادقة الحاكم العسكري لالحتالل اإل    

سلطة الحكم الذاتي الى اشتراط مصادقتها والرئيس عباس على هيكليات مؤسسات المنظمة كشرط مسبق              
ارة ماليـة    وقد جاء هذا التطور متاخرا لكنه كان تحصيل حاصل لحلـول وز            ،لصرف رواتب موظفيها  

السلطة محل الصندوق القومي الفلسطيني كمصب لتمويل منظمة التحرير وسلطتها ممـا حـول خزينـة                
السلطة الى قناة لتمويل المنظمة فارتهنت المنظمة بذلك للسلطة ولمنح مانحيها المشروطة سياسيا بشروط              

 .امالها االحتالل نفسه
لم تتبلور وطنيا بعد في اطـار سياسـي معلـن           " ثالثة "لقد افرز االنقسامان االقدم واالحدث قوة او قوى       

 –االميركيـة   " الرؤيـة "وواضح لكن اركانها وسياساتها واضحة تماما في تقاطعها بـل تطابقهـا مـع               
 وهذه القوة او القوى متداخلة مع تيـار ينـسجم           ، او تصفيته ال فرق    ،ية لتسوية الصراع سياسيا   سرائيلاإل

 النهـا  ، وهي تـسعر كـال االنقـسامين   ،ة معها في اطار منظمة التحريرمعها في فتح والفصائل المؤتلف   
 ، وتناور بينهما وتقتطع لنفسها يوميا نفوذا متناميا على حسابهما فهـي           ،الوحيدة المستفيدة من استمرارهما   

 وتسعى الى السيطرة علـى مؤسـسات        ، التي تتولى عمليا مقاليد حكومة الحكم الذاتي في رام اهللا          ،ال فتح 
 بينما تحرص على استمرار حصار حماس سياسيا واقتـصاديا          ،القرار في فتح والسلطة والمنظمة    صنع  

 بحيث يكاد يكـون     ،وعسكريا بسبب عدم توفر االمكانيات العملية التي تتيح لها تغلغال مماثال في صفوفها            
صرة وعلى كـل    هذا هو االنقالب الفعلي الذي يستحق هذا الوصف على الحركة الوطنية الفلسطينية المعا            

 فيما تنشغل هذه االطراف في الفعل ورد الفعل علـى االنقـسامين             ،مؤسسات اطراف انقساماتها الحالية   
 .وتشغل معها االشقاء العرب  في البحث عن طرق ووساطات الحتوائهما

وهذا الوضع المعكوس الذي يتطور للعالقة بين السلطة وبين المنظمة يتناقض تماما مع القرار الواضـح                
/  تـشرين االول     ١٢ – ١٠الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة بتـونس بـين             

 وهـو   ،كسلطة تابعة لمرجعية المنظمة التي انـشاتها      " السلطة الوطنية الفلسطينية  " بانشاء   ١٩٩٣اكتوبر  
سلطة بانهيار  وضع يضع عربة قيادة منظمة التحرير امام حصانها في وضع خطر يهدد فيه أي انهيار لل               

ي الذي يـشجع ويمـول      سرائيل وربما يكون هذا هو الهدف النهائي للتحالف االميركي اإل         ،المنظمة ذاتها 
الممثل الشرعي  " لضرب الطرفين ببعضهما تمهيدا لتصفية       ،تغول السلطة وحكومتها على منظمة التحرير     

 .المعترف به عربيا ودوليا" والوحيد للشعب الفلسطيني
االكبر " الداخلية"ا على احد ان استمرار هذا االنقسام الفلسطيني االقدم واالخطر يمثل العقبة             ولم يعد خافي  

امام نجاح أي حوار وطني بين فتح وبين حماس وان حسم هذا االنقسام االقدم هو شرط مـسبق النهـاء                    
ريق المسدود الذي    وخير دليل على ذلك الط     ،االنقسام الراهن بين الحركتين اللتين تقودان النضال الوطني       

وصلته ثالث سنوات تقريبا من جوالت الحوار وسلسلة الوساطات العربية وغير العربية بين الحـركتين               
باللغة االنكليزية في عددها االخير الصادر في الثامن والعشرين مـن           " االهرام االسبوعي "والذي لخصته   

والمفارقة ان حماس غير العضو     " ! طالقال تقدم على اال   : "الشهر الماضي  في عنوان تقريرها الرئيسي      
" خـشبة النجـاة   "في المنظمة وهي تطالب بتفعيلها على قاعدة الشراكة الوطنية وفقا التفاق القاهرة تبدو              

الرئيسية النقاذ المنظمة من التصفية التي تخطط لها كما انها تبدو اكثر حرصـا علـى المنظمـة ممـن                    
 .هايستخدمون المنظمة ومرجعيتها سالحا ضد

 لم يكن هزيمة لفتح بقدر مـا        ٢٠٠٦ان النجاح الساحق الذي حققته حماس في االنتخابات التشريعية عام           
كان هزيمة مرة لمنظمة التحرير بكل فصائلها االعضاء وهزيمة لبرنامجها السياسي ومن هنا الـصدمة               

سيا وماليا باعتباره اساسـا     القوية التي اصابت االئتالف الدولي الذي يرعى هذا البرنامج دبلوماسيا وسيا          
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 ومن هنـا ايـضا      ،ي   سياسيا عن طريق المفاوضات      سرائيل اإل –عمليا صالحا لتسوية الصراع العربي      
ي لالنقالب  سرائيلالخطا الفادح الذي ارتكبه هذا االئتالف بتبنيه لالستراتيجية التي تبنتها دولة االحتالل اإل            

بيب فيها فرصة ذهبية اوال للتحلل من اسـتحقاقات العمليـة           على نتائج تلك االنتخابات التي وجدت تل ا       
 وثانيـا لـشق   ، والتي انطلقت على اساس ذلك البرنـامج ١٩٩١السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد عام      

الوحدة الوطنية الفلسطينية وفرز طرف فلسطيني اضعف واسهل ابتزازا واكثـر تـساوقا مـع رؤيتهـا                 
ية علـى االرض    سـرائيل المزيد من الوقت لفرض المزيد من الحقائق اإل        وثالثا لكسب    ،الصراع" انهاء"ل

مقابـل  " المحتلـة "لكي يتحول التفاوض على اساس برنامج المنظمة من مفاوضات على تبـادل االرض              
 ."متنازع عليها"السالم الى مفاوضات على تقاسم ارض 

امج منظمة التحرير انساقت اليـه ايـضا        وهذا الخطا الفادح الذي انساق اليه االئتالف الدولي المؤيد لبرن         
 وخصوصا الدولتين المجاورتين الملتزمتين بمعاهدتي سالمهما مع دولـة االحـتالل فـي          ،الدول العربية 
 . لكن االخطر من ذلك ان قيادة المنظمة نفسها قد وقعت في فخه،مصر واالردن

ات الفلسطينية ولها اسبابها الثنائيـة      وبالرغم من ان القطيعة بين االردن وبين حماس سابقة على االنتخاب          
 فان االنفتاح االردني االخير على حماس مـن         ،وبالتالي فان العادة وصل ما انقطع اسبابه الثنائية ايضا        

جانب اخر يشير الى توجه سليم لتدارك ذلك الخطا الفادح يؤهل االردن لوسـاطة اكثـر نجاعـة فـي                    
نظمة التحرير في تدارك الخطا نفـسه الـذي وقعـت فيـه             االصطراع الفلسطيني باتجاه مساعدة قيادة م     

ي عبر الطريق الوحيد المفتوح للخروج من ذلك الفخ وهـو اعـادة الوحـدة               سرائيلللخروج من الفخ اإل   
الوطنية الفلسطينية من خالل تفعيل المنظمة على قاعدة الشراكة الوطنية بين مختلف اطيـاف االجتهـاد                

  .الوطني الفلسطيني
١/٩/٢٠٠٨  

  
  لخالص في حل السلطتينا .٥٨

  عبد الباري عطوان
ي ايهود اولمرت فـي     سرائيلاجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمدة ساعتين مع رئيس الوزراء اإل          

مقر رئاسة الحكومة في القدس المحتلة، يوم أمس األول، وتركزت المناقشات في جانب كبير منها علـى                 
ن الرئيس الفلسطيني واألسير العربي اللبناني المحرر سـمير         استنكار اولمرت، وغضبه، للقاء الذي تم بي      

. قنطار، على هامش زيارته األخيرة لبيروت، وتبريراته لهذا اللقاء الذي قال انه تـم بمحـض الـصدفة                 
اولمرت المتهم بالفساد والمستقيل من زعامة حزبه، تصرف مع الرئيس الفلسطيني كما لو انـه رئـيس                 

ه على بعض تصرفاته، ويقدم له قائمة من المحظورات عليه االلتزام بها وعدم             مجلس بلدي تابع له، يؤنب    
الرئيس عباس، ومثلما تسرب من اخبار على ألسنة مرافقيه الذين حضروا االجتماع، لم يعارض              . خرقها

هذا التصنيف بدليل انه قدم تفسيرات، وتبريرات، لدرء اللوم عن نفسه، عندما قال موضحاً ان قنطار هو                 
  .ذي اندس بين الحشد وتقدم اليه مصافحاً دون علمه أو دعوتهال

مصافحة الرئيس عباس لسمير قنطار شرف لكل انسان فلسطيني وعربي ومسلم، فهـذا الرجـل الـذي                 
ية انتصاراً للحـق    إسرائيلأمضى ما يقارب الثالثين عاماً في السجون بعد تنفيذه لعملية فدائية ضد أهداف              

حق التكريم والمصافحة، بينما من ال يستحقها هو ايهود اولمرت الـذي تـتلطخ              العربي في فلسطين، يست   
يداه، ويدا وزير دفاعه، بدماء أكثر من الف فلسطيني سقطوا في فتـرة حكمـه وآالف غيـرهم قبلهـا،                    

ي الذي فرض التهويد بالقوة علـى مدينـة القـدس،           سرائيلوسيدخل التاريخ على انه العمدة والسياسي اإل      
ها العربية واالسالمية وفرض حصاراً نازياً على مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع             وطمس هويت 

  .غزة
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لو كنت مكان السيد عباس، والحمد هللا اني لم ولن أكون، لما قدمت اي تبريرات او تفسيرات، بـل لمـا                     
لمـرت مـا زال،     سمحت لهذا القاتل الفاسد أو غيره، ان يوجه مثل هذا العتب االستنكاري مطلقاً، الن او              

وسيظل، عدواً للشعب الفلسطيني، واالمة العربية، ومجرم حرب يرأس حكومة تتبنى العـدوان، وتحتـل               
أراضي عربية، وترتكب مجازر في حق االبرياء، وتتوسع في االستيطان، وتعتقل أكثر من عشرة آالف               

  .اسير خلف القضبان
سطيني في اللقاء المذكور هي محاولة اقناعه بقبـول  ولعل االهانة األكبر التي وجهها اولمرت للرئيس الفل  

تسوية جزئية، تستثني القدس المحتلة، وبقية قضايا المرحلة النهائية، مثل حـق العـودة والمـستوطنات                
والحدود والمياه، وهي المقترحات التي رفضها الرئيس الفلسطيني مثلما اكد الدكتور صـائب عريقـات               

  .رئيس هيئة شؤون المفاوضات
ئيس عباس سيتوجه إلى واشنطن في األيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس جورج بوش االبن، ونتوقـع ان                الر

يتعرض لضغوط أكبر لقبول المقترحات المهينة نفسها أو بعضها من أجل انقاذ ماء وجه ادارة أمريكيـة                 
من حلفائها االوروبيـين    غارقة في الهزائم في العراق وافغانستان واخيراً جورجيا، حتى ان عدداً كبيرا             

باتوا يبتعدون عنها وسياساتها الخارجية الفاشلة، ونخشى ان يضعف الرئيس عباس امامها ويقبل بهـا أو                
  .ببعضها

األقوى ال بد من تحرك فلسطيني وعربي فاعل، وسـريع، للتأكيـد   ' المصيدة األمريكية'وحتى ال يقع في    
لتين، والتحذير مـن التفـريط بـأي مـن الثوابـت          على فشل الرهان على المفاوضات وسقوط حل الدو       

الفلسطينية التاريخية، والتأكيد على أن طرفي المعادلة الفلسطينية في رام اهللا وغزة قد فشال في تحقيـق                 
أي تقدم ملموس للشعب الفلسطيني وقضيته، وانشغال بأمور حياتية ثانوية بعيداً عـن األهـداف العليـا                 

  .والسامية
اع فلسطيني على ان المفاوضات والمراهنين عليها وصـلوا إلـى طريـق مـسدود،               فإذا كان هناك اجم   

واهدروا وقتاً ثميناً في عملية سلمية وهمية وعبثية، فان من قبلوا بتهدئة مسمومة، وتخلوا عن المقاومـة،                 
يـه  ولو مؤقتاًَ، وهم الذين يتطلعون إلى الشهادة كهدف مقدس، لم يقدموا البديل األنجع في وقت يبحـث ف                 

علينا أن نعترف بان جميع مكونات الهوية الوطنية الفلـسطينية قـد            . الشعب الفلسطيني عن هذه البدائل    
ية أمريكية محكمة، لعبت دوراً كبيراً فـي      إسرائيلضربت، وان السلطة الفلسطينية التي جاءت ثمرة خطة         

ة حقوقـه المـشروعة،   تفكيك هذه الهوية، وتحويل الشعب الفلسطيني من شعب مناضل من اجل اسـتعاد         
يحظى بالتفاف العالم بأسره حوله، الى شعب متسول، يبحث عن الراتب، في آخر الشهر بعد ان اصـبح                  

  .اسيراً له، ال يستطيع العيش بدونه
سلطة رام اهللا تتسول الرواتب، وسلطة غزة تتسول فتح المعابر، ولو جزئياً، الدخال كميات من الطعـام                 

، أي نعيش على مساعدات وكالـة       ١٩٦٧نا نعود كشعب الى مرحلة ما قبل عام         والوقود واألدوية، أي ان   
الغوث، التي تكاد تبقينا على حافة الحياة في مخيمات اللجوء والقهر دون اي كرامة وطنية، ننتظر كـرم                  

  .الدول المانحة، وحفنات دقيقها، وأرزها، وتمرها، ومالبسها البالية
يين، هناك  سرائيلتمركز في قطاع غزة لمراقبة الهدنة، بين العرب واإل        ومثلما كانت قوات االمم المتحدة ت     

من يخرج علينا باقتراح غريب ومفاجئ بارسال قوات عربية، بقيادة مصرية، الى القطاع للفـصل بـين                 
يين ثانياً، أي ان القوات العربية، بدالً من ان تدخل الـى            سرائيلالفلسطينيين انفسهم اوالً، ثم بينهم وبين اإل      

، مثلما كان يأمل الفلسطينيون المحاصرون المجوعون، تـذهب الـى القطـاع    )بكسر الميم (غزة محررة   
أي ان التـاريخ    . محايدة بقبعات زرقاء، مثلها مثل القوات الكندية والهندية والبرازيلية والنرويجية، سابقاً          

  .يعيد نفسه ولكن بصورة اكثر سوءاً
المصري وصاحب نظرية كسر االقـدام يستحـسن الفكـرة هـذه            السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية       

كيـف سيرسـل هـذه      : األمر الذي يدفعنا الى توجيه سؤال بسيط له وهو        ' جذابة'ويتحمس لها ويعتبرها    
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القوات الى القطاع ورئيسه، ال يستطيع زيادة عدد القوات المصرية جندياً واحداً في سيناء، رغم توسالته                
 مرة، من اجل هذا الغرض؟ وتقديمه خدمات غير مسبوقة لحماية امنهـا سـواء               يين، واكثر من  سرائيللإل

بقتل المتسللين األفارقة عبر حدودها طلباً للجوء او تدمير العشرات مـن انفـاق رفـح علـى الحـدود                    
  .المستخدمة في تهريب الطعام ولقمة الخبز للمحاصرين

هللا وغزة، ومن كل ابنـاء الـشعب الفلـسطيني          المراجعة الفلسطينية الشاملة من قبل السلطتين في رام ا        
للخروج من حالة الشلل الحالية التي تعيش في ظلها القضية المركزية االولى، باتـت حتميـة وملحـة،                  
فاستمرار االوضاع على وتيرتها الراهنة، في ظل الرهان على اوهام، والتضحية بالثوابت الوطنية مـن               

وة على كونه معيبا، ويشكل اهانة للتاريخ الفلسطيني الحافل         اجل راتب، او قارورة غاز، امر خطير عال       
  .بالتضحيات والبطوالت

فالحوارات الفلسطينية التي تستضيفها القاهرة حالياً، هي محاولة إلطالة بقاء حالة الـشلل الحاليـة هـذه                 
االحتالل،  التي تستغلها اللتهام االرض، وتهويد القدس، وتكريس         إسرائيلألطول وقت ممكن، وبما يخدم      

  .وتمزيق الهوية النضالية والجهادية الفلسطينية
 فلسطيني مستقل يتركز حول كيفية الخروج من هذا المـأزق، ويكـون             -المطلوب اآلن حوار فلسطيني     

عنوانه حل السلطتين في قطاع غزة ورام اهللا، وايقاف مسلسل التسول والتوسـل الفلـسطيني الحـالي،                 
 المربع األول الذي نسيناه جميعاً، وهو مربع المقاومة والتحريـر بكـل             بأسرع وقت ممكن، والعودة الى    

  .الطرق والوسائل
الرئيس عباس الذي راهن على المفاوضات، وحل الدولتين، منذ اشرافه على مفاوضات اوسلو يجـب ان            

 وان  يعترف علناً بفشل رهانه هذا، وان يبادر مثل كل الزعماء الشجعان الى حل السلطة التي يتزعمهـا،                
يبادر باالستقالة من كل مناصبه الحالية، فهكذا فعل ويفعل جميع الزعمـاء الـسياسيين عنـدما يفـشل                  

  .مشروعهم، والفلسطينيون ليسوا استثناء
تشّرع تمديـد   ' فتاوى قانونية 'نعترف وبأسف اننا ال نرى اي مؤشر ألي تحرك في هذا االتجاه، بل نقرأ               

ي الواضح للعيان، بعد انتهاء فترة رئاسته القانونية في كانون الثـاني            بقائه في السلطة، رغم الفشل الحال     
فوعاظ السالطين المستفيدون من هذه السلطة جاهزون بفتاواهم لتحويل الفشل الى نجاح،            . المقبل) يناير(
  .مثلما يقول المثل الشعبي' رش سكر على الموت'و

ان يتحرك، إلنقاذ نفسه وهويته، وقضيته، مـن   الشعب الفلسطيني الذي قدم آالف الشهداء واألسرى يجب         
المستنقع العفن وتقليص الخسائر بأسرع ما يمكن، والعودة الى الطريق الصحيح الذي سارت عليه جميع               

  .الشعوب األخرى، واقالة كل من اوصله الى هذا الوضع البائس المخجل والمعيب
  ٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  حركة فلسطينية؟حماسهل  .٥٩

  وسعد محي
فهو بحكـم تاريخـه      .محمد دحالن قد يكون من أكثر الشخصيات الفلسطينية إثارة للتساؤالت والشبهات          

، كـان دومـاً   )كان يضع صورة مديرها على مكتبه     " (آي. أي. سي"االستخباري وعالقاته العلنية مع ال      
  .كان الشاة السوداء المدانة في السياسات الفلسطينية. مثار شكوك

: المرة كان مدعاة للجدل أكثر منه استجالباً للّعنات، حين طرح سؤاالً يستحق وقفة أمامه             لكن دحالن هذه    
   حركة فلسطينية هدفها تحرير فلسطين، أم هي مجرد تنظيم إسالمي أممي؟حماسهل 

فكراهيتـه  . بالطبع، جّدية السؤال ال تعني أن دحالن أصبح حمالً وديعاً هدفه الوحيد التحليـل العلمـي               
لكن سؤاله مع ذلك، يتضمن مفاتيح قد يؤدي اسـتخدامها          . ست سراً وعداؤه لكل قادتها مشهودة     لحماس لي 

  .إلى فتح بعض مغاليق التطورات الغامضة
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: أجل أيـضاً  . حماس أثبتت بعد استيالئها على غزة أنها إسالمية أممية أكثر منها وطنية فلسطينية            . أجل
لكن، هل هذا الموقف    . بصفتها وطناً بل وقفاً دينياً مقدساً     البرنامج السياسي للحركة ال يطل على فلسطين        

  هل حماس فريدة عصرها في هذه المقاربة؟: سبة أو لطخة عار على جبينها؟ ثم
. ماذا، مثالً، عن حركة اإلخوان المصرية التي أعلن مرشدها قبل أشهر أن مصر الوطن ال تعني له شيئاً                 

وليس مـن   " جزء من األمة  " برنامجه السياسي اإلشارة إلى أنه       وماذا عن حزب اهللا اللبناني الذي يتضمن      
   األمة اللبنانية، والذي تشي نشاطاته العملية بأن هدفه النهائي تحرير فلسطين؟-الدولة 

في شـطره   (ماذا كذلك عن الجهاد اإلسالمي وحزب التحرير اإلسالمي وحزب العدالة والتنمية المغربي             
سالمية األخرى؟ أليست هذه كلها حركات مثل حماس ترفع راية األممية           وعشرات التنظيمات اإل  ) الديني

  اإلسالمية عالياً وتخفض راية الوطنيات المحلية؟
لكن هذا الذي يقال ليس     ". اإلسالم هو الحل  "قد يقال هنا إن هذا التوّجه بديهي من جانب تيارات تعتبر أن             

، لكنه قومي تركي أوالً يبز العلمانيين القـوميين فـي           فحزب العدالة والتنمية التركي إسالمي أيضاً     . دقيقاً
والحركة الخمينية إسالمية بامتياز لكن األولوية القومية اإليرانية والحفاظ على الـوطن تحتـل              ". تركيته"

  .لديها المرتبة األولى
  لماذا، إذاً، الحركات العربية اإلسالمية تشذ عن هذه القاعدة؟

 رفضها العنيف لفكرة القومية بمعناها الحديث، بل في الواقع ألنها قومية            ليس ألنها ليست عروبية، برغم    
 األمة اإلقليمية التـي  -فما ترفضه هذه الحركات ليس مفهوم الوطن، بل مسألة الدولة    . أدركت ذلك أم ال   

الم  أمة عربية يمكن في إطارها للمبدأ الرئيسي في اإلس         -وما تسعى إليه هو دولة      . يوجد فيها هذا الوطن   
  .أن يتحقق) الوحدانية الشديدة(

  هل حّملنا هذه الحركات أكثر مما تحتمل؟
وإذا ما كان أحد يعتقد العكس، فعليه أن يفّسر لماذا يجد اإلخوان المسلمون في فلـسطين ومـصر                  . كال

ولمـاذا لـيس لـدى حـزب اهللا     .  الوطن في بلديهما-أنفسهم دوماً على طرفي نقيض مع مفهوم الدولة       
ولماذا تتباين الحركات اإلسالمية العربية إلى هذه الدرجة الكبيرة مع شقيقاتها في            ". لبنانياً"سلطة  مشروع  

  .إيران وتركيا
محمد دحالن ربما ال يكون الشخص المناسب لمناقشة مثل هذه القضايا الكبرى، لكنه بطرحـه الـسؤال                 

ن يدري، الـسؤال الـصحيح فـي        حركة حماس كان يضع، من دون أ      " ال فلسطينية "أو  " فلسطينية"حول  
  .الوقت الصحيح

  ٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  !االنتحار السياسي أم الرحيل المؤلم؟.. أبو مازن .٦٠

 فرج شلهوب 
في األيام األخيرة، ظهر أبو مازن، وكبير مفاوضيه، في عدد من المشاهد اإلعالمية الصاخبة، فهم بلسان                

" ورقة"رة إجمال البنود المتوافق عليها في المفاوضات، في         ، وفك "الحل المؤقت "واضح، يرفضون صيغة    
 . يريدها األمريكان بإلحاح إلظهار االنجاز

يين، فليس مهماً اإلنجاز،    سرائيلأبو مازن ومفاوضوه ال يمتنعون عن أي دعوة للقاء، مع األمريكيين واإل           
اسية حية وتدب على األرض،     وليس مهماً أن يظهروا في مشاهد مصافحة وعناق، تعكس أن العملية السي           

وفي غياب أي أفق لحل سياسي محترم، فعالقات        ..وليس مهماً أن يحدث هذا في ظل استمرار االستيطان        
التالقي والتصافي من الرسوخ، بحيث ال يعكرها، ال حصار غزة وال اقتحامـات الـضفة، وال رفـض                  

 يعد أحد يصدق أنها ستصل إلى شيء ذي         تليين مواقفها في المفاوضات التي فقدت بريقها، ولم       ) إسرائيل(
 . بال، مما ينادي به الفلسطينيون
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مجرد ".. ورقة" المتمنع عن إرضاء الحلفاء في واشنطن، بتوقيع         ،فما السر في موقف أبو مازن وعريقات      
هل هو اإلدراك أن أولمرت انتهـت صـالحيته وأن          ! ورقة تسر بوش ويحتاجها في معركته االنتخابية؟      

! وماذا في ذلك إذا ما غابت الجدية وتضاءلت قيمة هذه الورقة؟          ! ه على ورقة لن يكون جدياً؟     التوقيع مع 
أال تستحق واشنطن، مثل هذا التوقيع، وهي الحليف والراعي والحاضن، والشاطر، والمـشطور، ومـا               

 ! بينهما بالنسبة ألبي مازن وسلطته في رام اهللا؟
أن ما قبل به أبو مازن في سنة التفاوض العقيم، وما لم            .. و في السر، كما يبدو، أو بمعنى أدق، جزماً، ه       

يأخذه على وجه اليقين، خطير وخطير، وإعالن ذلك في وثيقة، سواء لإلعالم أو للوضع على الرف مع                 
وسيحول " (!!) البيع"تأجيل التنفيذ، سيفاقم مشكلة أبو مازن، وسيسحب منه الشرعية، وسيصنفه في خانة             

اره لفترة رئاسية قادمة، على فرض أن هناك فرصة إلجراء انتخابات رئاسـية، قريبـة               دون إعادة اختي  
 . تنقذه من نهاية الوالية والصالحية

المسألة باختصار، أو الورطة التي وجد أبو مازن نفسه فيها، يمكن تلخيصها بجملة واحـدة، مفاوضـات      
قاط حق العودة، مقابل عرض صيغة حل       أنابوليس قامت باألساس على مقايضة، يقبل فيها أبو مازن بإس         

يين، سرائيلمن حيث الشكل، لقضية القدس، وهذا جوهر موقف سري نسيبة الذي اتفق فيه مع اإل              " مقبولة"
فلنستثمر مقايضته بإنقاذ مـا يمكـن       .. حق العودة سقط  ( وشق حنجرته وهو يكرره في اآلونة األخيرة،        
 ما يعني انه في المفاوضات قبل أبو مازن الشق األول،           .)إنقاذه من أمر القدس، قبل أن نخسر القضيتين       

وهذا فحوى تصريحاته الكثيرة، وآخرها في فضائية العربية، حين زعم أن العـودة سـتكون ألراضـي                 
ـ         وهـذا قـصارى     ،حسب زعمـه  )" إسرائيل(أراضي  "السلطة، وأنه سيسعى لفرض عودة بقدر معين ل

 وهو  يطمح بمائتي ألف أو مئة ألف، ولـيس مهمـاً             ٤٨لـالممكن، هم يقولون صفر عودة إلى مناطق ا       
 . المدى الزمني الذي سيعودون فيه، أو الوصف الذي سيطلق على عودتهم

يين سـرائيل  قبـل بهـذا لإل     ،)إسرائيل(ابو مازن إذن، قبل بإسقاط حق عودة الالجئين إلى ما يسميه دولة             
ن عبر خطاباته يعلن هذا بصيغ غامضة وأخـرى         واألمريكيين، وهذا ما فهموه منه ونقلوه عنه، وهو اآل        

 ولكن مشكلة أبو مازن ظلت عالقة، بـل  ،صريحة، حيث انتقل من مربع القبول إلى مربع الترويج للفكرة     
يون لم يمنحوه أي صـيغة حـل مقبولـة أو           سرائيلأصبحت مزدوجة، فباإلضافة إلى سخافة الصفقة، فاإل      

التزم لشاس ونفذ، أنه لن تجري مفاوضات حـول القـدس،           نصف مقبولة فيما يتعلق بالقدس، فأولمرت       
وحين ضغطت اإلدارة األمريكية، وأظهرت حاجتها لتوقيع ورقة التفاهمات، عرض أولمرت لجسر الهوة             

، فمـاذا   "آلية للتفاوض ونؤجل التفـاوض    "نتفق على   .. مع أبو مازن، فيما يخص القدس، صيغة مبتكرة       
ورقة يسلم فيها بإسقاط حق العودة، ودون أن يـستر نفـسه بـأي             وهل يستطيع توقيع    ! قبض أبو مازن؟  

 ،ناهيك عن بؤس الحل المتفـق عليـه       ! فيما يخص القدس؟  ..وملتبسة.. صيغة حل، مهما كانت متواضعة    
 واالمتناع من تفكيكها، واعتبار الجـدار خطـاً حـدودياً،           ،فيما يخص إبقاء الكتل االستيطانية في الضفة      

ية، بخصوص صالحيات الكيـان الفلـسطيني وحجـم التـدخالت           سرائيلنية اإل وإجحاف المطالبات األم  
 . ية في حدوده وفضائهسرائيلاإل

ال أحد يعلم متى يمكـن أن تطبـق   ،أبو مازن إذن ال يريد أن يّزج به في أتون النار، بتوقيع ورقة كارثية  
ينما يتم تأجيل الحسم فـي أمـر         يقبل فيها بشطب حق العودة، ب      ،ية فيها، إذا ما طبقت    سرائيلالتنازالت اإل 

أما بقية التفاصيل، فهي ال تمنح أبو مـازن أي          . ي إزاء الموضوع  سرائيلالقدس، مع وضوح الموقف اإل    
أفضلية، ال مسألة الحدود وإبقاء المستوطنات، وال تبادل األراضي التي يزعم أبو مازن أنها ستكون فـي                 

إنها في النقب، وال صالحيات الكيـان منـزوع الـسالح،           يون  سرائيلالغور والبحر الميت، بينما يقول اإل     
 . ي، والمسيطر على حدوده وفضائه من قبل االحتاللسرائيلالمخترق بالتواجد اإل
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أبو مازن في ورطة، وما يطلبونه منه عملية انتحار، وما تبقى من وقت ال يسمح له بالمنـاورة، تمامـاً                    
وحيد أن شركاءه قرروا موعد ذهابهم، أما هو فمـوزع          مثلما هو حال شريكيه بوش وأولمرت، الفارق ال       
 !!بين االستمرار غير المشروع، أو الرحيل المؤلم

  ٢/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  أولمرت وعباس على الهواء مباشرة .٦١

 عريب الرنتاوي
 حملة شعواء ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألنـه قـرر تكـريم              إسرائيل شنّت   ،في أبريل الفائت  

 يومها  ، لكفاحهن البطولي في سبيل الحرية واالستقالل      ،ات فلسطينيات ومنحهن أوسمة الشرف    خمس أسير 
 أما إيهود أولمرت فقد استشاط غيظا       ، واستنكرت داليا إيتسك المسألة برمتها     ،وصفت لفني األمر بالمرّوع   

بأنها تراجعت عن نيتها     ، والرواية على ذمة الراوي    ، التي يقال  ، توبيخا وتأنبيا للقيادة الفلسطينية    ،وغضبا
 أن تكريما مكتوما قد أجري لهن علـى نطـاق           ، وفي رواية أخرى   ،تكريم األسيرات في أجواء احتفالية    

 .ضيق
 السـتقباله  ، وّبخ أولمرت الرئيس عباس للمرة الثانية خالل بضعة أشهر      ، وعلى مسمع العالم برمته    ،أمس

 وقد حرص طاقم أولمرت على تسجيل وبث هذا         ،تاألسير المحرر سمير القنطار في أثناء زيارته لبيرو       
 ، نظرا لما ينطوي عليه من إهانة للفلسطينيين وإذالل لقيادتهم         ،المقطع من المحادثات على الهواء مباشرة     

 خصوصا حين ألمـح     ، لكأنه يتنصل مما فعل    ، جاء تبريريا ضعيفا   ،وكان مؤسفا أن موقف الرئيس عباس     
 . وفي سياق األمر الواقع،ه جاء هكذا من دون إعداد مسبق وأن،بأن األمر لم يكن مخططا منه

 ،)ال كدولة فحسب  (وكدولة يهودية   ) ال بوجودها فقط  ( التي تريد منا أن نعترف بحقها في الوجود          إسرائيل
 ، وبهـا وحـدها    ، فبهذه الطريقة  ، وأن نشتم أسرانا وشهداءنا    ،تريد لنا أن نلعن تاريخنا وأن ندين ذاكرتنا       

 .مع قادة االحتالل وزعماء العنصرية" شركاء في السالم" و،ن بشرانستحق أن نكو
 سيطلب إلينا وإلى قادتنـا      ،وفقا للمسطرة التي يعتمدها القتلة المجربون من أمثال باراك وليفني واولمرت          

أن نشتم ياسر عرفات وأحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي وخليل الوزير وأبو علي مـصطفى وجـورج                
قاقي وطلعت يعقوب ومحمد نزال والقادة الثالثة ودالل المغربي وألوف الشهداء الـذي             حبش وفتحي الش  

 .رووا بدمائهم جذوة القضية وأضاؤوا شعلتها
 سيطلب إلينا أن نتعامل مع أحمد سعدات ومروان البرغوثي وحسام خضر وعبدالرحيم             ،وبذات المسطرة 

 يتعـين   ،صفهم مـصابين بجـذام اإلرهـاب       أو بو  ،بوصفهم قتلة ومجرمين  " مانديالت فلسطين "ملوح و 
 . بعيدا عن متناول البشر وأماكن سكناهم،احتجازهم في معازل نائية

 من دون أن تكون مضطرة      ، أن القيادة الفلسطينية التي وضعت نفسها في هذا السياق المذل          ،المؤسف حقا 
 ، ما بمقدروها أن تفعلـه      وأن جلّ  ، تتصرف على قاعدة أن ال حول لها وال قوة         ،أو مجبرة على ذلك أبدا    

الثعالب والذئاب التي قـررت     " على دروس    ،هو التراجع المؤسف واالستماع المصغي والتعليق التبريري      
 ".أن تبرز في ثياب الواعظين والحمالن
 وتحـول منـزل     ،في استضافة اللقاءات واالجتماعات   " مبدأ التناوب "منذ أن تخلت القيادة الفلسطينية عن       

 ومن أن استمرأت القيادة الصور      ، إلى قبلة الحجيج الفلسطيني في المفاوضات المكثفة       ،سأولمرت في القد  
في المنزل  " سجل التشريفات والتوقيعات  "و" بيت الدرج " بين   ،التذكارية الملتقطة في الزاوية الكريهة إياها     
 وتوبيخية مهينـة     أصبح يتعين علينا أن ننتظر عبارات تأنيبية       ،المندرج في ملفات فساد أولمرت وزوجته     
 .من النوع المبتذل الذي استمعنا إليه باألمس

يين بالقدر الذي تلوثت فيه يـدا بـاراك بـدماء    سرائيلما من أن أحد من الفلسطينيين تلوثت يداه بدماء اإل         
 مثلما تورطت الـضابطة الـسابقة       ، وما من دبلوماسي فلسطيني تورط في القتل واالغتيال        ،الفلسطينيين
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 ومع ذلك ال يجد هؤالء غضاضة فـي إلقـاء           ،ن عمليات الموساد في أوروبا تسيفي ليفني      والمسؤولة ع 
 ال يتورع هؤالء عن إعطاء األوامر       ،"الملطخة إيديهم "المواعظ والدروس عن السالم ومحاربة اإلرهاب و      

 .رحم اهللا ياسر عرفات .الزاجرة والتوبيخات الناهرة لكبار المفاوضين وصغارهم
  ٢/٩/٢٠٠٨الدستور 
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