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 لكننا نبقى حركة مقاومة  كبيرا مقسما إلى فرق عسكريةجيشاأصبحنا : ابو عبيدة .١

 ان "الشرق االوسط"قال ابو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحماس، لـ: كفاح زبون- رام اهللا
ى، من حيث االعداد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أصبح جيشا أشبه بالجيوش النظامية الكبر

لكننا .. القسام اصبحت جيشا كبيرا": وقال ابو عبيدة. والدقة والتنظيم واللوائح المعتمدة في بعض الجيوش
وأقر ابو عبيدة انه يتم  ."نبقى حركة مقاومة، اي جيش مقاوم، بكل ما يتوفر لنا من سالح وعتاد وعدة

ن الشباب في القطاع ما زالوا ينتظرون الموافقة على باستمرار تجنيد مقاتلين جدد للقسام، فان اآلالف م
وأقر ابو عبيدة انه يتم باستمرار  .تجنيدهم في القسام، إال ان االمكانيات تحول دون استيعابهم جميعا

.. ودائما نسعى ونطور قدراتنا وندرب مقاتلينا ونعطيهم خبرات جديدة"تجنيد مقاتلين جدد للقسام، وقال 
نحن في كتائب القسام ليس لدينا تدريبات خاصة بالنساء هذه "وقال ابو عبيدة . "تلين جددنعم يتم تجنيد مقا

دور النساء في المقاومة محدود، ويتم استدعاؤهن عند الحاجة فقط، وليس لهن دور "واضاف . "االيام
 تجديد واستبعدت حركة الجهاد االسالمي امس ان توافق الفصائل الفلسطينية على. "مستمر في التسليح

  . اتفاق التهدئة
  ٦/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 عباس يحذر من كارثة إنسانية بسبب استمرار العقوبات على غزة  .٢

حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس من أن قطع المساعدات           :  د ب أ   -) إيطاليا(تشيرنوبيو  
سيؤدي إلى كارثة إنسانية تطال     "واستمرار العقوبات الجماعية على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس           

ودعا عباس في كلمة ألقاها في منتدى االقتـصاد والـسياسة العـالمي              ".قطاعات الشعب الفلسطيني كافة   
في المساعدات الدوليـة للـشعب      " توازن"السنوي الرابع والثالثين في مدينة تشيرنوبيو في إيطاليا ، إلى           

إنهاء سيطرة حماس على قطاع غـزة وتـشكيل         "ن أجل   الفلسطيني ، وفي نفس الوقت استمرار العمل م       
أن غزة جزء ال يتجزأ من      "وأكد   ".حكومة توافق وطني تمهيدا إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة        
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في الوقـت   "وأضاف   ".الوطن والسلطة ملتزمة بمسؤوليتها تجاههم من تأمين الميزانيات وتوفير الرواتب         
نهاء سيطرة حماس واالنقسام وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ،          الذي نبذل فيه أقصى جهودنا إل     

فإننا مستمرون في المفاوضات حتى نحقق لشعبنا أهدافه في السالم العادل والدائم ، علـى أسـاس حـل                   
 ".الدولتين

وأشار إلى أن المفاوضات السياسية مع الحكومة اإلسرائيلية هي من اختصاص ووالية منظمة التحريـر               
الفلسطينية، وأنه كرئيس للجنة التنفيذية للمنظمة فإنه ملتزم بعرض نتائج ما سـيتم توصـل إليـه علـى         

 - اإلسرائيلي ، والعربـي      -آن األوان لوضع نهاية للصراع الفلسطيني       "وقال عباس    .االستفتاء الشعبي 
ن وسـالم وازدهـار     اإلسرائيلي ، حتى يتحول الشرق األوسط ، الجار األقرب ألوروبا ، إلى منطقة أم             

، مؤكدا أن المدخل الحقيقي     " واستثمار ، تتحقق فيه وتترسخ قيم التسامح والحرية واحترام حقوق اإلنسان          
اإلسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته إلى جانب دولـة           " االحتالل"لذلك ، يتمثل بإنهاء     

 .إسرائيل
  ٦/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  شأن سيادي لبناني لسالح الفلسطيني خارج المخيماتا: ممثل منظمة التحرير .٣

واصل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان السفير عباس زكي جولتـه علـى القيـادات                : بيروت
 النائـب سـعد     "المـستقبل "اللبنانية، والتقى امس مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ورئيس كتلة            

وأوضح زكي انه استعرض مع قبـاني       . وارنة المطران بولس مطر   الحريري ورئيس أساقفة بيروت للم    
 لبناني بعـدما يكتمـل      -ظروف الفلسطينيين االستثنائية وكيف يمكن حض الجميع على حوار فلسطيني           "

 اللبناني في بعبدا إلقرار الحقوق االجتماعية اإلنسانية، ليشعر الفلسطيني بأنـه يعـيش              -الحوار اللبناني   
مكن من العودة إلى ارض الوطن على قاعدة المسلمات المـشتركة  بـرفض التـوطين                بكرامة ريثما يت  

  ."والتهجير
ونقل زكي إلى الحريري رسالة من الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس تتعلـق بالوضـع الفلـسطيني                  

  ." فلسطيني، بهدف توفير الحقوق ألبناء المخيمات-باالستعداد لحوار لبناني"و
شأن سيادي لبنـاني ونحـن ال       " زكي ان السالح الفلسطيني خارج المخيمات،        وبعد زيارته مطر، اعتبر   

ولمسنا من رئيس   . نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولَّى الزمن الذي كنا نتدخَّل فيه في الشؤون اللبنانية             
نا أن لبنان يريـد     ولمس.  اللبناني -الجمهورية ميشال سليمان، إنه سيعالج هذه القضية وفقاً للقرار اللبناني           

  ."إنهاء الموضوع، لكن الدولة اللبنانية تتجنَّب الصدام وتريد حل المشكلة بالحوار
 القيادة العامة أحمـد جبريـل لبنـان و          -ولفت الى زيارة األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          

لى الحل ألن الكل في لبنان      وفي اعتقادي ان األمور في طريقها إ      . عرضه مطالب في مقابل هذا السالح     "
  ."مجمع على هذه القضية

  ٦/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  دويك الى هداريمال نقل :ستهدفه أكثر من غيره في اإلهانة والتنكيلتإدارة السجون  .٤

افادت الدائرة اإلعالمية في مكتب النائبة سميرة الحاليقة بالخليل، أمس، ان إدارة سجون : الخليل
لس التشريعي الدكتور عزيز دويك من معتقل مجدو إلى هداريم، كما عمدت االحتالل نقلت رئيس المج

وقالت الدائرة ان إدارة السجون تستخدم . على نقل النائب سمير القاضي من معتقل عوفر إلى مجدو
لألسرى بشكل عام والنواب األسرى بشكل خاص كأحد األساليب المهمة " البوسطة"سفريات بما يسمى 
تهم وتعذيبهم، حيث قبل حوالي الشهر أصيب أربعة نواب جراء تعمد سائق البوسطة في إذاللهم وإهان

زيادة السرعة على المطبات في الشوارع والتوقف المفاجئ إضافة إلى مكوثهم لفترات طويلة داخل 
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البوسطة، وعذاب السفريات اليومية كالدكتور عزيز دويك الذي تتعمد إدارة السجون استهدافه أكثر من 
  . من األسرى في اإلهانة والتنكيلغيره

 ٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

 حمي اإلسرائيليين ت األجهزة األمنيةو االنتفاضة القادمة ستكون كيماوية:  خضرحسام .٥
قال األسير المحرر والنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني حـسام   :الناصرة ـ زهير اندراوس 

 الغربية المحتلة سيء أكثر من أي وقت مضى، صحيح أن الرئيس            خضر، الجمعة إن الوضع في الضفة     
تمكن من السيطرة على األمن في رام اهللا، ونابلس وجنين، ولكـن            ) أبو مازن (الفلسطيني محمود عباس    

مع ذلك، فإن الظروف السيئة جداً قد تؤدي بين ليلة وضحاها إلى اندالع مواجهات والقيام بانقالب ضـد                  
وتابع خضر قائالً إن السلطة الوطنية الفلسطينية تفاوض إسرائيل منذ حوالي           . ة الفلسطينية السلطة الوطني 

السنتين ولم تتمكن من تحصيل أي شيء، وأبو مازن يفاوض بدون جدوى، وتابع أن األجهـزة األمنيـة                  
بموازاة ذلك، لم   الفلسطينية تقوم بمهامها للحفاظ على سالمة الموطنين، وأيضاً لحماية اإلسرائيليين، ولكن            

 .تفعل إسرائيل شيئاً مقابل ذلك
ووفق خضر، فإنّه بعد أن يختفي أبو مازن عن المشهد السياسي اإلسرائيلي فلن يكون شخص أخر مكانه                 

اسـتقالة عبـاس أو     : للتفاوض مثله في مفاوضات السالم مع اإلسرائيليين، من هنا، فإننّا أمام احتمـالين            
تفاضة الثالثة لن تكون انتفاضة حجارة، وال حتى انتحـاريين، إنمـا انتفاضـة              انتفاضة ثالثة، ولكن االن   

  .تُستعمل فيها الصواريخ، ومن المحتمل جداً أن يتم استعمال األسلحة الكيماوية خاللها، على حد تعبيره
في المنطقـة   وأكّد أنّه يتحتم على اإلسرائيليين، قيادةً وشعباً أن يفهموا أن االحتالل سيؤدي إلى االنفجار               

برمتها، وليس فقط في فلسطين، وبسبب االحتالل، زاد خضر، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية يتهـددها               
وزاد خضر، قائالً إن االقتتال الداخلي داخل البيت الفلسطيني أدى إلى انقسام في البيـت               . خطر االنهيار 

ت يهدد العائلة الصغيرة، أي أن هناك إخوة من         الفلسطيني، الفتاً إلى أن هذا االنقسام بين فتح وحماس، با         
  . نفس العائلة الذين باتوا مختلفين بسبب االنتماء لحركة حماس، أو حركة فتح

ـ      قال إنّني أتهم من أسميهم األشـخاص المتنفـذين فـي           ' القدس العربي 'وفي معرض رده على سؤال ل
مي لإلسرائيليين بملف فيه من التحريض مـا        المؤسستين العسكرية والسياسية في السلطة الفلسطينية بتسلي      

فيه من الكذب، أنا ال أتفق مع من يقول إن هناك تياراً خيانياً بفتح، ولكن هناك مجموعة مـن أصـحاب                     
المصالح االقتصادية الذين استثمروا تاريخ الحركة المشّرف لالستيالء على مقدرات الـشعب ومقـدرات              

 جاءت انتفاضة األقصى وإفرازاتها السياسية والعسكرية علـى         لكنهم تضرروا أكثر من غيرهم لما     . فتح
األرض، وكذلك تضررت مصالحهم جراء فوز حركة حماس ودخولهـا للـسلطة، وبالتـالي تعطلـت                

  .مصالحهم التي كانت تدر عليهم الماليين، فعمدوا إلى جر الحركة إلى أزمة داخلية
  ٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 ن والبلدات الفلسطينية يفقد االجهزة االمنية الفلسطينية هيبتهااقتحام قوات االحتالل للمد .٦

فيما تسعى االجهزة االمنية الفلسطينية جاهدة بدعم من حكومة تـسيير االعمـال              : وليد عوض  - رام اهللا 
الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض فرض سيطرتها وهيبتها على المناطق الفلسطينية، تتعمد قـوات              

سرائيلي بين الحين واالخر االقدام على اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية التي تعمل فيهـا              االحتالل اال 
تلك االجهزة مما يفقدها هيبتها وسطوتها امام المواطنين الفلسطينيين عندما تتوارى عن االنظار وتلتـزم               

 .مقراتها في حين تخلي الشوارع والطرقات للقوات االسرائيلية
 بشكل مستمر في المدن الفلسطينية حيث تقتحم قوات االحتالل تلك المدن بعد ان تبلـغ    وتلك الحالة تحدث  

  .مكاتب االرتباط العسكري البالغ قوات االمن الفلسطينية بااللتزام في مقراتها والتواري عن االنظار
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ال يتوانى عن   ووسط ذلك الجو تعمل قوات االمن الفلسطينية ما بين نارين، نار االحتالل االسرائيلي الذي               
الدخول للمناطق الفلسطينية التي تتمركز فيها تلك القوات وال يتردد في احراجها امام المواطنين الذين ال                
يترددون في توجيه انتقاداتهم لقوات االمن واالستهزاء بها عند ممارسة عملها المقصور وفق االتفاقـات               

 البعد عن امكانية التصدي لقـوات االحـتالل او          على الشؤون المدنية للمواطنين الفلسطينيين وبعيدة كل      
 .مواجهتها دفاعا عن هؤالء المواطنين

  ٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  يطالب المسؤولين المصريين بتوفير االجواء النجاح الحوار الفلسطيني الحية .٧
مـن  أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية امس أن حركته لم تتلق حتى اآلن دعـوة                 : د ب أ   -غزة  

القاهرة الستكمال الحوار الوطني ، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا هو مشاورات بـين القيـادة المـصرية                   
ونفى الحية في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية تابعـة          .والفصائل الفلسطينية حتى نهاية شهر رمضان     

حتـى اآلن لـم     "وقال  .  من رمضان إلى مصر    ٢٥للحركة ، أنباء تتحدث عن توجه وفد من حماس في           
توجه لنا رسالة رسمية لتحديد الموعد ، ولكن يشاع عبر أخبار غير رسمية أنه في نهاية رمضان سيكون                  

  ".لكن تحديد اليوم والتاريخ حتى اآلن لم يتم.. موعد لقاء للقيادة المصرية مع حركتي حماس وفتح
األمـور  " معبر رفح ، قال الحية       وتعقيبا منه على سؤال حول عالقة ذهاب وفد حماس للحوار وبين فتح            

كلها تسير مع بعضها البعض بشكل متواز ، أوالً نحن نرى في فتح المعبر خطوة إيجابية مـن األشـقاء                    
المصريين رغم أننا نعتقد أنها خطوة غير كافية ألن حاجات قطاع غزة اإلنـسانية والمرضـى وسـفر                  

نحن نأمل من اإلخوة    "وأضاف   ".ن كل شهرين  الطالب وأصحاب الحاجات أكثر مما أن يفتح المعبر يومي        
المصريين كما وعدونا في السابق أن يتم فتح المعبر بين الحين واآلخر كلما احتاج الـشعب الفلـسطيني                  

أن االعتقاالت التي تجري في الضفة الغربية ومسلسل اإلضـرابات           "وقالو ".لذلك ، ونحن على تواصل    
 ".ب ، يعتبر عرقلة لجهود مصر الكريمة في استضافة الحوارالمسيس والذي ال يقتنع فيه حتى من يضر

  ٦/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  مخرجنا من األزمة انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة: "الحياة"ملوح لـ .٨

الـرحيم    عبد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "رأى األمين العام المساعد لـ      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
التوافق على عقـد انتخابـات رئاسـية        " االنقسام الفلسطيني الحالية يكمن في       ملوح أن المخرج من أزمة    

   ."من دون ذلك، فإننا سنضع أنفسنا في دائرة جهنمية ال يقبل بها أحد"وحذر من أنه . "تشريعية متزامنة
 قضايا الحوار يجـب أن    "واعتبر أن   . "ال يمكن حل أي قضية بمنأى عن المصالحة       " إنه   "الحياة"وقال لـ   

تسير بالتوازي وفق مراحل متكاملة، األولى التوصل إلى توافق على تشكيل حكومة انتقاليـة لتـصريف                
) يقضي(األعمال والتحضير النتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، ثم التوافق على ميثاق شرف فلسطيني             

لسالح لحـل أي تنـاقض      باحترام الجميع لنتائج االنتخابات مهما كانت وتحريم اللجوء أو االحتكام إلى ا           
تشكيل مجلس أمن قومي يكون بمثابة هيئة أمنية فلسطينية لها          "وأشار إلى أن المرحلة الثالثة هي       ."داخلي

وشـدد  .  رافضا فكرة نشر قوات عربية في غزة       ،حق االستعانة بحاجاتها من الكفاءات العربية والخبراء      
ملة لعدم إطالة أمده ولعدم تعطيل حل القضايا        الحوار ال يجب أن يسير بمنطق صفقة واحدة مكت        "على أن   
تلحق الضرر بالصورة الفلـسطينية     "ورأى أن المفاوضات التي تجرى حالياً مع اإلسرائيليين          . "األساسية

  ."ألنها تغطي الممارسات العدوانية إلسرائيل والدور األميركي
  ٦/٩/٢٠٠٨الحياة 
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 لهشة وتصفها با تستبعد تجديد اتفاق التهدئةالجهاد .٩
استبعدت حركة الجهاد االسالمي امس ان توافق الفصائل الفلسطينية على تجديد : كفاح زبون: رام اهللا

إن حركته أبدت اعتراضها منذ اللحظات "النجار القيادي البارز في الجهاد،  وقال ابراهيم. اتفاق التهدئة
مستفيد من التهدئة، بينما مازال الشعب ان العدو هو ال"، معتبرا "األولى على هذه التهدئة ووصفتها بالهشة

 ."الفلسطيني يعاني الويالت جراء الحصار وإغالق المعابر والتجارية ومن ضمنها معبر رفح الحدودي
التهدئة ليست هدنة وهناك فرق ونحن نتوقع ان يكون هناك نقض من قبل االحتالل الذي ال "اضاف و

ترض حسن النية تجاه االحتالل او انه يفترض حسن النية يكتم نواياه بتنفيذ عملية عسكرية ونحن ال نف
وقال النجار في تصريحات مكتوبة، إن إسرائيل مازالت تمنع البضائع الرئيسية مثل الحديد  ."تجاهنا

أنها تسمح بدخول البضائع "واالسمنت والمواد الخام التي تعتمد عليها المصانع الفلسطينية، مبيناً 
إن شعبنا ال يحتاج للعصائر والكوال وإن "وتابع . " منها التجار اإلسرائيليونوالمأكوالت التي يستفيد

 ."والفيتو األميركي. "القضية أكبر من ذلك بكثير
  ٦/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
   غزةىنرحب بارسال قوات عربية الو ايران تدعم حركتي حماس والجهاد: غوشة .١٠

بهة النضال الشعبي الفلسطينية ان ايران تـدعم        قال سمير غوشة امين عام ج      مصطفي عمارة  -القاهرة  
انه طلب من مصر اثناء زيارته قبـل ايـام ارسـال             وأضاف.حركتي حماس والجهاد في الضفة الغربية     

وقال غوشة في حديث الي     . مراقبيين ومستشاريين عسكريين الي غزة لحفظ االمن وبناء االجهزة االمنية         
ان ايران تدعم حماس وحركة الجهاد وقوي فلـسطينية         "لسابعة  تنشر نصه اليوم علي صفحتها ا     " الزمان"

سلمنا االمـين   : وأوضح. اخري وهو امر غير خفي وأعلن انه ال يعارض ارسال قوات عربية الي غزة             
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي مذكرة تتضمن مطالبتنـا تـشكيل حكومـة كفـاءات وطنيـة                  

واضاف ان مسؤولية الحكومة الجديدة االشـراف علـي         . محاصصةمن مستقلين بعيدا عن ال    " تكنوقراط"
اجراء انتخابات نيابية وتوحيد االجهزة االمنية علي اسس مهنية ووطنية واالستعانة بمـراقبين وخبـراء               

واوضح مما ال شك فيه ان المرحلة الماضية بكل سلبياتها اثبتت انه ال خيار امامنـا اال الحـوار                   . عرب
واكد غوشة نحن نرحب بارسال قوات عربية الي غزة ولكـن            .استعادة الوحدة الوطنية  النهاء االنقسام و  

نظرا لوجود تحفظات من جانب بعض القوي االسالمية وعلي رأسها حماس وما يمكن ان يترتب علـي                 
ذلك من انقسامات فاننا تقدمنا بورقة مكتوبة الي مصر نقترح فيها ارسال مراقبين من العسكريين العرب                

 .ة من مصر لحفظ االمن واعادة بناء المؤسسة االمنية الفلسطينية علي اساس مهنيوخاص
  ٥/٩/٢٠٠٨ الزمان العراقيةصحيفة 

 
  يتهمون أولمرت بمحاولة نسف الحكومة قبل استقالته" كاديما" في وزراء .١١

" كـديما "اإلسرائيلية أمس عن وزراء فـي حـزب    " هآرتس"نقلت صحيفة   :   برهوم جرايسي  -الناصرة  
إلسرائيلي الحاكم، اتهامهم لرئيس حكومتهم بمحاولته لنسف االئتالف الحكـومي القـائم قبـل اسـتقالته            ا

المتوقعة في غضون األسابيع القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب منعه تشكيل حكومة بديلة برئاسة شخـصية                
  .أخرى من الحزب، وبالتالي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة

تهامات على خلفية موافقة أولمرت على طرح مشروع قانون لبحثه من دون تصويت، في              وجاءت هذه اال  
جلسة الحكومة، غدا األحد، ويقضي بوضع آلية لتعويض المستوطنين الذين يرغبون بإخالء بيوتهم فـي               

 ألـف   ٦٠المستوطنات الصغيرة، التي ينوي االحتالل إخالؤها في اطار الحل الـدائم، وتـأوي قرابـة                
  .ن من أصل أكثر من نصف مليون في الضفة والقدس المحتلةمستوط
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في حديثهم للصحيفة عن استغرابهم من توقيت طرح قانون كهذا،          " كديما"وعبر مسؤولون كبار في حزب      
، إذ إن طرح الموضوع أثـار انتقـادات         "كديما"قبل أسبوعين فقط من االنتخابات الداخلية لرئاسة حزب         

  .وأضعف االئتالف الحاكم" كديما"االئتالف وحتى من وزراء من حزب سياسية حادة من شركاء في 
  ٦/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  من أي انتخابات مستقبلية" حماس"يجب منع حركة : بيريز .١٢

لحركة المقاومة اإلسـالمية    " ال يجوز السماح  " أكد شمعون بيريز، رئيس الكيان الصهيوني، أنه         -روما  
بات قد تجري في األراضي الفلسطينية ما لم تتخلَّ الحركة عن ما أسماه             بالمشاركة في أي انتخا   " حماس"
 . ، في إشارة إلى المقاومة"طريق اإلرهاب"

وقال بيريز في كلمة ألقاها الجمعة أمام منتدى االقتصاد والسياسة العالمي السنوي المنعقد بشمال إيطاليـا                
إطالق النار والقتل في قطاع غزة، مما       إن حماس تمارس سياسة     : "بحضور رئيس السلطة محمود عباس    

 ". يتنافى ومبادئ الديمقراطية
القادة العرب لم يقدموا مبادرتهم للسالم مباشرة إلسرائيل بل قدموها          "اعتبر رئيس الكيان الصهيوني أن      و

إن علـى   "وقال أمام المـؤتمر نفـسه        ".للعالم صفقة متكاملة دون أن يتركوا أي مجال للتفاوض بشأنها         
 ". نبين اإلسرائيلي والفلسطيني أن يتوصال التفاق والعمل على افتراض أنه يمكن أن يتحققالجا

 
  ٦/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مواقع عسكرية٨ جديدة لالحتالل في الضفة محورها استراتيجية .١٣

ة في وزارة المقدسية أمس أن الدائرة األمنية والسياسي" المنار"كشفت صحيفة  :ماهر إبراهيم -  غزة
الدفاع اإلسرائيلية قدمت تقريراً مفصالً قبل حوالي الشهر حول الرؤية اإلستراتيجية األمنية لمستقبل 
الضفة الغربية يوصي بضرورة االحتفاظ بثماني مواقع، في الوقت الذي أشار تحقيق إسرائيلي إلى 

 . لسطينية في الضفة الغربيةتواطؤ الجيش اإلسرائيلي مع المستوطنين في السيطرة على األراضي الف
عن مصادر مطلعة أن الدائرة األمنية والسياسية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، " المنار" ونقلت صحيفة 

برئاسة عاموس جلعاد وبالتعاون مع شعبة التخطيط في رئاسة هيئة األركان، قدمت قبل حوالي شهر 
ستراتيجية األمنية لمستقبل الضفة الغربية في إطار تقريرا مفصال إلى المستوى السياسي، حول الرؤية اإل
وقالت المصادر ان التقرير يوصي بضرورة  . االتفاق الدائم مع الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية

االحتفاظ بثمانية مواقع عسكرية إستراتيجية إسرائيلية في الضفة الغربية، أو ما يعرف بالنقاط األمنية، 
 التنازل عن هذا المطلب المتمثل بإقامة هذه النقاط في مواقع مختلفة من الضفة ويحذر التقرير من

 . الغربية، وان يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع الجانب الفلسطيني هذه الترتيبات األمنية
  ٦/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  تحت اختبار آخر" اإلسرائيلي"بعدم وضع الجيش " الجيران"باراك يحذر  .١٤

مـن  " إسرائيل"ايهود باراك خالل جولة انتخابية، اعداء       " اإلسرائيلي"حذر وزير الحرب     -حتلةالقدس الم 
  اإلسرائيلية"مغبة السعي الى اختبار قوة الردع 

فـي  (غير متوقع اذا حاول أي طرف في الجانب اآلخر من الحدود            " إسرائيلي"وهدد باراك برد عسكري     
، وقال في رد على كلمة األمين العام لحزب اهللا          "إلسرائيليا"مجرد محاولة فحص جهوزية الجيش      ) لبنان

تتابع عـن   " إسرائيل"ان  " إسرائيلي"حسن نصر اهللا التي اكد فيها على قدرة المقاومة في صد اي عدوان              
عـدم  "كثب ما يحصل في الجانب اآلخر من الحدود فوق وتحت االرض، ونصح باراك حـزب اهللا ب                  
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تحت االختبار ألننا جاهزون ألية محاولة لخرق التوازن التـي          " رائيلياإلس"ارتكاب خطأ ووضع الجيش     
  ".قوي وقادر على الحاق الهزيمة بأي عدو" اإلسرائيلي"يعتبر اليوم هشا جدا، ان الجيش 

وجاءت تصريحات باراك في اكثر من اجتماع عقده مع قيادة ومراكز حزب العمل في كريـات شـمونة               
  على الجانب األمني على ما اسماه الحدود الشمالية، وتل ابيب وركز في اجتماعاته 

  ٦/٩/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
  الجيش كان صدئا قبل حرب تموز والتدريبات الحالية غير كافية:  اسرائيليعسكريقائد  .١٥

السابق ، في   " التعبئة والتجنيد "وجه اللواء المتقاعد موشيه عبري مسؤول       :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
ة الشمالية انتقادات شديدة اللهجة لخطط التدريب التي يعتمدها الجيش اإلسرائيلي بعد حـرب تمـوز      القياد

أقولها بمـسؤولية   "وأضاف   . ، مؤكدا أنها غير كافية وعاجزة عن اإلجابة على التحديات المتوقعة           ٢٠٠٦
لقيـادة وقيـادة    ، هي على عاتق ا    " لبنان الثانية " من المسؤولية عن نتيجة حرب تموز        ٨٠ %- ٧٠%إن  

 ١٠هيئة األركان القيادة العامة ، نتيجة لقلة الجاهزية ، ولكن في نهاية المطاف كانوا مسؤولين فقط عن                  
 ". من النتائج النهائية١٥ %-

وأكد عبري أن الجيش اإلسرائيلي بعيد عن الجاهزية، وال يتدرب بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات التي                
، مؤكدا أن ما أسفرت عنـه       " صدئ" ، واصفا الجيش اإلسرائيلي قبل الحرب انه         قد تواجهه في المستقبل   

 ".حرب تموز من نتائج بالمخجلة، وان خطة التدريبات للجيش ال تكفي لمواجهة التحديات المتوقعة
وأكد أن الحالة التي كانت سائدة في الجيش في الفترة ما قبل الحرب شبيهة بفقدان الـوعي ، والمهمـة                    

 التي يجب تنفيذها هي إلزام الضباط بمعرفة منطقة الشمال وتضاريسها ، وبين أن كفاءة القـوات                 األولى
البرية في السنوات التي سبقت الحرب كان منخفضة ، مشيرا الى أن الرجال ال يعرفون ماذا يعني ممـر                

اقلـة جنـود    جبلي ، حتى أن كتيبة لدبابات دخلت خالل الحرب في طريق جبلي دون أن يكون برفقتها ن                
هندسية مدرعة، ودون جرافات عسكرية حيث اعتقدوا أن هذا األمر صحيح وسليم ، علما أن هذه األمور                 

واعتبر عبري أن الفشل الكبير الذي مني به الجـيش           .من األسس والقوانين العسكرية ، وقد اختفت فجأة       
عسكري والبلبلة التي سـادت فـي   أداء المستوى ال: اإلسرائيلي في الحرب ، يعود لسببين أساسيين، وهما      

وقت الحرب حول كيفية القيام بالمهام، وأشار الى أن الجنود خـالل الحـرب كـانوا يـستمعون الـى                    
تصريحات المسؤولين من خالل وسائل اإلعالم أو من على منبر الكنيست انه لن يكون هناك حملة برية                 

 للتفكير بحملة برية كثيرا، وسوف ننهي األمـر         ، مشبها ذلك بأنهم يقولون للجنود انسوا األمر، وال حاجة         
 ".بواسطة سالح الجو

  ٦/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

   يقتحمون مقام النبي يوسفمستوطنون .١٦
اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون أمس مقام النبي يوسف عليه السالم في المنطقة الشرقية  - وفا 

عن مصادر أمنية إن المستوطنين دخلوا " وفا"ية ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسم. من مدينة نابلس
إلى ساحة المقام تحت حماية قوات كبيرة من جيش االحتالل الذي حاصر المنطقة لتأمين وجود 

  .المستوطنين الذي استمر حتى انتهوا من صلواتهم
  ٦/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
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   الجمهور يطالب بمحادثات مع سوريا مباشرة وبعيدة عن أعينباراك .١٧
شدد وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، أمس على أن تحقيق تقدم في المحادثات السورية : علي حيدر

وتكون بعيدة عن أعين الجمهور بداية، على " اإلسرائيلية سيتحقق فقط بعد انتقالها إلى مباشرة وسرية - 
 ".أن تصبح علنية الحقاً

اإلسرائيلي في مقره في تل أبيب، إن " العمل"ساء فروع حزب وقال باراك، خالل اجتماع عقده مع رؤ
وأضاف إنه ". األساس في التسوية مع سوريا هو في المحافظة الدقيقة على المصالح األمنية إلسرائيل"
سيطالب الجانبين بالتحلّي بالشجاعة من أجل اتخاذ قرارات وقدرة على تنفيذها لنتمكن فعالً من التوصل "

 ".إلى اتفاق
ال بديل "بدوره، رأى الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز، خالل وجوده في تشيرنوبيو شمال إيطاليا، أنه 

ودعا الرئيس السوري بشار األسد إلى التوجه ". عن إجراء مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل
عبر المجيء " ينالسادات والملك حس) الرئيس المصري أنور(كما فعل "للجمهور اإلسرائيلي وكسب ثقته 

إذا كان جاداً في السالم أو في رغبته "إلى القدس المحتلة ودعوة رئيس الحكومة اإلسرائيلية إلى دمشق، 
  ".باختراق دائرة الحقد والشكوك بين اإلسرائيليين والسوريين

  ٦/٩/٢٠٠٨األخبار 
  

  مكتب االعالنات الحكومي اإلسرائيلي ال يشغل عربا .١٨
طالب مركز مساواة مكتب االعالنات الحكومي، التـابع لحكومـة ايهـود             :زهير اندراوس  -الناصرة  

اولمرت، بتخصيص ميزانية تتناسب وحق المواطنين العـرب بالمعرفـة واالطـالع علـى الحمـالت                
الحكومية، وأكد أن الكثير من المواطنين العرب يعانون بسبب سياسة التمييز التي يتبعها، وذلـك بـسبب                 

وأضاف مركز مساواة أن العديد من الحمالت التـي         . هات التي تقدمها الحكومة   نقص المعلومات والتوجي  
ينشرها المكتب لم تصدر باللغة العربية وأشار الى حمالت شركة القطارات، حملـة موقـع االنترنـت                 

 .الحكومي، حملة حماية المسنين من العنف وحملة وزارة الصناعة والتجارة حول االمان في العمل
  ٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  من دخول الحرم القدسييمنعون الف  واآل ألف فلسطيني تحّدوا اإلجراءات اإلسرائيلية٩٠ .١٩

قرابة تسعين ألف    أن   القدس المحتلة  برهوم جرايسي     عن مراسلها في     ٦/٩/٢٠٠٨الغد االردنية   ذكرت  
أمنيـة   أمس الجمعة األولى من شهر رمضان في المسجد األقصى وسط إجـراءات               أدوا مصل فلسطيني 

وحول جيش االحتالل اإلسرائيلي مدينة القدس المحتلة        .إسرائيلية مشددة حرمت اآلالف من الوصول إليه      
إلى شبه ثكنة عسكرية، ناشرا آالف العناصر من جيش وشرطة االحتالل، وخاصة فـي محـيط البلـدة                  

 خاصة من أبناء المدينة     القديمة وعند بوابات المسجد األقصى المبارك، مانعا عشرات آالف الفلسطينيين،         
  .وضواحيها من أداء صالة الجمعة األولى في شهر رمضان المبارك

 أن عشرات الفلسطينيين قاموا صباح امس برشق قوات االمن ٦/٩/٢٠٠٨ الوطن القطرية وأضافت
د بعد ان رفض الجنو) الضفة الغربية(بالحجارة في شمال المدينة عند حاجز قلنديا بين القدس ورام اهللا 

لم يصب "وأضاف المتحدث باسم الشرطة .السماح لهم بالتوجه الى القدس للصالة في المسجد االقصى
  ".احد بجروح في هذا الحادث

   
  خالل األسبوع الماضي ٢٩ مواطنا واعتقلت ١٨قوات االحتالل أصابت : مركز حقوقي .٢٠

ل اإلسرائيلي أصابت خالل  ذكر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن قوات االحتال: وفا–رام اهللا
األسبوع الماضي، ثمانية عشر مواطنا، بينهم تسعة أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما اعتقلت 
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وقال المركز، في تقرير أصدره اليوم، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي  . مواطنا، بينهم ثالثة أطفال٢٩
نتهاكات الخطيرة والجسمية، والتي يرتقي العديد واصلت، خالل األسبوع الماضي، اقتراف المزيد من اال

دعا المركز المجتمع الدولي إلى  و.منها إلى جرائم حرب، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
تحمل مسئولياته القانونية واألخالقية والوفاء بالتزاماته، والعمل على ضمان احترام إسرائيل التفاقية 

 .بيقها في األراضي الفلسطينية المحتلةجنيف الرابعة وتط
 ٤/٩/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

 
 منظمة حقوقية تنتقد فتح وحماس  .٢١

علنت منظمة حقوقية أن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة وحكومة حماس قي قطاع غزة تتحوالن أ
 مؤسسة الحق إن السلطة الفلسطينية وقالت .إلى الحكم البوليسي، وتنتهكان حقوق اإلنسان بصورة منهجية

تعتمد القضاء العسكري في إصدار مذكرات اعتقال بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للنظام األساسي 
وقال مدير المؤسسة شعوان جبارين إن هذه االنتهاكات تشكل جريمة بموجب القانون . الفلسطيني

 . أجهزة األمن قضائياً النتهاكها بنود الدستوراألساسي، مؤكداً أن ضحاياها يستطيعون مالحقة 
 ٦/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   

   
 متضامنة إيطالية بينها  في مسيرة بلعين األسبوعيةاصابات .٢٢

أصيبت متضامنة إيطالية، اليوم الجمعة، في المسيرة األسبوعية في قرية بلعين ضد :  عبد اهللا أبو رحمة
ة بعد صالة الجمعة اليوم في قرية بلعين، شارك فيها أهالي القرية انطلقت مسيرة حاشد و.جدار الفصل

 العشرات بحاالت االختناق، ومن ثم استخدم وأصيبومجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين، 
 .الرصاص المعدني المغلف بالمطاط حيث أصيب متضامنة إيطالية تُدعى فدريكا

  ٥/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 من بيت لحم  ٣ بلدة بيت كاحل و  مواطنا من١٣ل قوات االحتالل تعتق .٢٣

 مواطنا من بلدة بيت ١٣ في عملية عسكرية واسعة النطاق، اعتقلت قوات االحتالل  :بيت لحم -الخليل
 آلية عسكرية ٢٥وافاد مراسل معا نقال عن مصادر امنية، ان  .كاحل شمال غرب الخليل، فجر امس
 من منتصف الليلة قبل الماضية داهمت خاللها ١٢ الساعة الـ اسرائيلية اقتحمت بلدة بيت كاحل عند

 . منهم من اعضاء الهيئة االدارية لجمعية بيت كاحل الخيرية٩ مواطنا، ١٣عشرات المنازل، واعتقلت 
وافادت مصادر امنية لـ معا ان قوة عسكرية اسرائيلية اقتحمت مدينة بيت لحم، فجر امس، وداهمت 

  واعتقلة ثالثة مواطنين لمدينةبلدة مراح رباح جنوب ا
  ٦/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
 عائلة محمود درويش ترفض تسمية جائزة إسرائيلية باسمه  .٢٤

رفضت عائلة محمود درويش اقتراحا وزاريا اسرائيليا بأن يطلق اسم جائزة أدبية إسرائيلية على : حيفا
ا وزارة العلوم والثقافة والرياضة والشباب اسمه، والجائزة المقترحة هي جائزة التفرغ لألدب التي تقدمه

اإلسرائيلية التي يرئسها الوزير غالب محمد مجادلة والتي توزع سنويا على عدد من الكتاب العرب داخل 
  . الذين يتقدمون لطلبها٤٨مناطق الـ 

  ٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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  لصحة في غزة المقالة تؤسس جهازاً أمنياً جديداً لقمع اضراب االحكومة: النجار .٢٥
 اتهم رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية اسامة النجار الحكومة المقالة في غزة، - ائل موسىن-رام اهللا 

اناطت به مهمة قمع اضراب الموظفين في وزارة " باسم المباحث الطبية"باستحداث جهاز أمني جديد 
 السالح وفق النقابي مطاردة واعتقال الملتزمين باالضراب وجلبهم تحت تهديد" الجهاز"ويتولى . الصحة

واتهم النجار أفراد الجهاز  .الى أماكن عملهم واغالق ونهب وتحطيم عياداتهم ومختبراتهم وصيدلياتهم
بالتحقيق مع الموظفين المضربين في أماكن اعتقال متعددة وتعريضهم للضرب والشبح ساعات طويلة 

 شيقل بدل ١٠٠م على دفع بهدف ثنيهم عن االلتزام باالضراب، و باجبار الموظفين الذين يتم اعتقاله
وجاء في بيان وزعه اتحاد نقابات المهن الصحية، امس، ان افراد هذا  .اجرة نقل للسيارة التي تعتقله

الجهاز يتواجدون في داخل المستشفيات ويقومون بين حين وآخر بالتعرض للموظفين وصلبهم على 
 .اء لحماسجدران اروقة المستشفيات وتفتيشهم واهانتهم بحجة عدم االنتم

  ٦/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
   رفض الموافقة على إعتصام لجبهة العمل اإلسالمي لالحتجاج على حصار غزة : األردن .٢٦

رفضت السلطات األردنية الموافقة على اعتصام كان حزب جبهة العمل اإلسالمي : فلسطين المحتلة
. احتجاجاً على استمرار حصار غزةيزمع تنظيمه، بعد غد االثنين، أمام السفارة المصرية في عمان 

وقال الحزب، في بيان، إنه تلقى رفض الحاكم اإلداري للعاصمة تنفيذ االعتصام من دون تبرير، كما 
انتقد األمين العام للحزب زكي بني أرشيد عدم موافقة السلطات على تنظيم هذه الفعالية، استهجن ما 

ية على حساب قضايا إنسانية وقومية بالغة األهمية، وصفه بمجاملة الحكومة األردنية للسلطات المصر
  . منوهاً بأن على مصر أن تدرك خطورة استمرار إغالق المعبر العربي الوحيد إلى غزة

  ٦/٩/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
  أنفاق للتهريب على الحدود مع غزة٣ المصري يعثر على األمن .٢٧

هزة األمن المصرية، أمس، على ثالثة أنفاق عثرت أج : يسري محمد- صالح متولي - القاهرة، رفح 
وقالت مصادر أمنية مصرية إنه  .جديدة على الحدود بين مصر وغزة تستخدم في تهريب الوقود والسلع

 ٣٥تم العثور على النفق األول داخل منزل، جنوب بوابة صالح الدين الحدودية، وعثر بجواره على 
يار دراجات بخارية وهوائية ومالبس وبعض السلع الغذائية جواال معبأة بمختلف السلع من بينها قطع غ

األخرى، فيما تم العثور على النفق الثاني داخل أحد المنازل شمال معبر رفح ولم تضبط بداخله أي مواد 
وأضافت المصادر انه تم العثور على النفق الثالث بمنطقة خالء بمدينة رفح المصرية على  .مهربة

 عبوة بالستيكية مملوءة بالوقود كانت في طريقها ٣٠ر وغزة وضبطت بداخله الحدود مباشرة بين مص
للتهريب إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن العثور على األنفاق الثالثة جاء بعد تلقي أجهزة األمن معلومات 
من بعض السكان المحليين تفيد بوجودها بالمنطقة واستخدامها في عمليات التهريب بشكل منتظم، 

ن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من الفرار داخل فتحة النفق إلى الجانب الفلسطيني، مؤكدة أنه موضحة أ
 .يجري حاليا التجهيز إلغالق هذه األنفاق

  ٦/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
    مصريون يدعون لتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية خبراء .٢٨

ية لالستجابة لمقترحات األمين العام دعا محللون مصريون الفصائل الفلسطين:  غريب الدماطي- القاهرة 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، بشأن تشكيل حكومة انتقالية بديلة لحكومتي سالم 

  فياض وإسماعيل هنية،
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 معتبرين أن من شأن تنفيذ هذه المقترحات تخفيف حالة االحتقان والتشدد المتبادل بين الطرفين 
  .الفلسطينيةالمتصارعين على الساحة 

  ٦/٩/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
 اوروبا تبحث دعم االمن في االراضي الفلسطينية : دبلوماسيون .٢٩

قال دبلوماسيون الجمعة قبل اجتماع لوزراء خارجية االتحاد االوروبي ان فرنسا تبحث            : فرنساـ رويترز 
وقال أحد دبلوماسيي   . لفلسطينيةامكانية ارسال بعثة من االتحاد للمساعدة في اشاعة االمن في االراضي ا           

انها فكرة تدرسها الرئاسة الفرنسية لدعم قوات االمن الفلسطينية الن هناك عدم ثقة مع              'االتحاد االوروبي   
وقال دبلوماسيون انه ال توجد مقترحات ملموسة علـى المائـدة فيمـا             .  وهي المشكلة الرئيسية   "اسرائيل"

الوروبي لكنهم قالوا انه يمكن دراسة الفكرة فـي مدينـة افينـون            يتعلق بمنح تفويض الي بعثة لالتحاد ا      
 .بجنوب فرنسا

  ٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  بريطانية تعمل في الضفة تنفي أي صالت لها بحماسخيرية منظمات : "التايمز" .٣٠

مـن االراضـي الفلـسطينية أن المـواطنين البريطـانيين           التايمز   ةجاء في تقرير لصحيف   :  بترا –لندن
 في الضفة الغربية    "اسرائيل"طوعين الفلسطينيين الذين يعملون مع المنظمات الخيرية التي تحظرها          والمت

 على أساس أنهم يعملون مع منظمات متهمة بجمع التبرعـات           "إسرائيل"يمكن أن يتعرضوا لالعتقال من      
ـ             و .لحماس ة حمـاس ،    تنفي المنظمات الخيرية المسجلة رسميا في بريطانيا بشدة أي صالت لها بحرك

ويحث بعضها الحكومة البريطانية على بذل الجهود للمساعدة على رفع الحظر المفروض على نـشاطها               
 منظمة خيريـة    ٣٦ويختتم التقرير بالقول إن المنظمات الخيرية البريطانية من ضمن          . من قبل إسرائيل  

 "اتئالف الخير"معظمها منظمات إسالمية منضوية تحت مظلة 
 ٦/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  تل أبيب - بشأن المراقبة األمريكية في مفاوضات دمشق ستقدم في وقت الحقتوضيحات .٣١

قال مصدر أوروبي رفيع المستوى في تل أبيب ان المفاوضات السورية االسرائيلية ستستأنف : واشنطن
بعد أسبوعين في اسطنبول وانها ستشهد تطورا هاما يقتضي بوجود مسؤول أميركي رفيع المستوى 

 إن "الشرق االوسط"جون ساليفان من وزارة الخارجية االميركية لـ وقال .ك فيها بصفة مراقبسيشار
وحول مشاركة الواليات . واشنطن تساند باستمرار المحادثات غير المباشرة بين سورية واسرائيل

 الى ان ليس لدي تأكيدات حول هذا االمر في الوقت الراهن، مشيراً" :المتحدة بمراقب في المحادثات قال
 ."توضيحات ستقدم في وقت الحق حول الموضوع

  ٦/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  تحديات الداخل والخارج: األردن والحوار مع حماس: معهد واشنطنل ورقة بحثية .٣٢

معهد واشـنطن لـسياسة الـشرق       "اعتبر الباحثان ماثيو ليفيت وديفيد شينكر، في ورقة بحثية أصدرها           
، ان المحادثـات التـي      "عمان تتقرب من حماس   "ل جزءها األول عنوان      حول حركة حماس، حم    "األدنى

 بالنسبة إلى عمان، خصوصاً بعد حكم حماس فـي غـزة            "تحوالً مهماً "يجريها األردن مع الحركة تشكل      
  .  وجماعة اإلخوان المسلمين في األردن"جبهة العمل اإلسالمي" على حزب "سيطرتها"و
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 فـي المملكـة،     "قد تبعد مؤقتاً بعض الضغط الـداخلي الـشديد        " حماس   وأشار الباحثان إلى ان محاورة    
خصوصا االجتماعي واالقتصادي منه، كما قد توفر لعمان دورا موازيا للدور المصري في القطاع، وقد               

  . تغري السعودية أيضا ألن تدفع مجددا باتجاه تشكيل حكومة وحدة فلسطينية
 األردني ناصر جودة اللقاءات بين مدير المخـابرات الجنـرال           وأشارت الورقة إلى تأكيد وزير اإلعالم     
  . "حل مسائل أمنية عالقة"محمد الذهبي ووفد من حماس، بهدف 

هذه المحادثات تشكل تحوال مهما لعمان، ذلك ان العالقات بين األردن والتنظيم الفلسطيني             "واعتبرت ان   
، "اس في المملكة بتهم اإلرهاب وحيازة أسـلحة       كانت مجمدة منذ سنتين، بعد اعتقال ثالثة أعضاء من حم         

برغم ان القرار بتجديد االتصاالت بحماس يوحي بأن عمان ال تزال قلقـة مـن األنـشطة                 "مضيفة انه   
المتصلة بحماس في المملكة، إال ان التوقيت يؤشر أيضا إلى ضغوط محلية وإقليمية تُمارس على الملـك                 

  . "عبد اهللا والحكومة األردنية
 شخصاً بحجـة  ٢٠ أكثر من ٢٠٠٦رت الورقة إلى ان السلطات األردنية اعتقلت، في نيسان وأيار ،      وأشا

أنهم ناشطون في حماس، باإلضافة إلى خلية من ثالثة فلسطينيين، يتزعمها أيمن دراغمة وتضم أحمد أبو                
  . "االرهاب وحيازة متفجرات"ربيع وأحمد أبو ذياب واتهمتهم بـ

حماس كانت تنشط في األردن لسنوات، كما أقامت مقرها الرئيسي هنـاك فـي              " وأشارت الورقة إلى ان   
 طرد األردن القيادة لتورطها في      ١٩٩٩لكن في عام ،   . التسعينيات بقيادة موسى أبو مرزوق وخالد مشعل      

  . "تخطيط عمالني من داخل المملكة
 عليا الدولي مع أبو مـرزوق   اعتقل مشعل في مطار الملكة   ١٩٩٩ أيلول ،  ٢٢في  "ولفتت الورقة إلى انه     

، مـضيفة ان    "والمتحدث باسم حماس إبراهيم غوشه وأربعة مساعدين آخرين، لدى وصولهم من إيـران            
. أبو مرزوق، الذي يحمل الجنسية اليمنية، كان الوحيد الذي ال يحمل الجنسية األردنية، وأبعد إلى إيران               "

كذلك اتهم مشعل   . ة فلسطينية ناشطة غير شرعية    واعتقل مشعل وغوشه، حيث اتهما باالنتماء إلى منظم       
بعد أسابيع، وجهت إلى مشعل وغوشـه اتهامـات إضـافية           "وتابعت انه   . "بحيازة مسدس غير مرخص   

  . "بحيازة أسلحة، وبجمع تبرعات لهيئة غير شرعية
 بتنامي  في استعادة لألحداث السابقة، تبدو حملة األردن على حماس في عمان مرتبطة           "ورأت الورقة انه    

  . "١٩٩٧الوجود الشعبي والوقح للمجموعة هناك، بعد المحاولة اإلسرائيلية الخرقاء الغتيال مشعل عام 
غضب األردن حول محاولة االغتيال ـ ومطالبـة عمـان    " ان "مسؤول أردني سابق"وتنقل الورقة عن 

 الموساد المعتقلـين ـ   الحقا بأن تطلق إسرائيل سراح الشيخ احمد ياسين من السجن، في مقابل عنصري
  . "أسيء فهمه على انه موافقة ضمنية للملك حسين على عمليات حماس في األردن

لكـن الحمـاس    .  احتفظت حماس بشعبية في المملكـة      ١٩٩٩حتى بعد طرد قادتها عام ،     "ولفتت إلى انه    
 وسـيطرتها   ٢٠٠٦في كانون الثاني    ) التشريعية(للمنظمة تضاءل بشكل كبير، بعد فوزها في االنتخابات         

 لقد نظر الملك عبد اهللا وغالبية األردنيين بقلق كبير، إلى           ٢٠٠٧.الحقا على قطاع غزة في حزيران عام        
  . "احتمال ان تقدم حماس على خطوة مماثلة في الضفة الغربية

ن ، بي "أحيت العناصر المؤيدة لحماس في المملكة     "واعتبرت الورقة ان التطورات على الساحة الفلسطينية        
اإلسالميين، مشيرة إلى انتخاب زكي بن ارشيد، الذي يتمتع بعالقات وثيقة مع الحركة اإلسالمية، أمينـا                

   ٢٠٠٦. في آذار عام "جبهة العمل اإلسالمي"عاما لحزب 
 "المعتـدل " اختارت جماعة اإلخوان المسلمين ان تستبدل مرشدها العام          ٢٠٠٨أضافت انه في أيار عام ،     

  . "وهو فلسطيني أردني يعرف بعالقاته الوثيقة مع قادة حماس في دمشق"م سعيد، سالم فالحات، بهما
وضـع اإلسـالميين    " بين اإلسالميين، مـشيرة إلـى        "انتخاب بني ارشيد وسعيد أثار جدالً     "وتابعت ان   
ن هذي"واعتبرت ان   . " من أصل فلسطيني   "الناشطين" المؤيدين للنظام، ضد منافسيهم      "المعتدلين"األردنيين  

  . "االنتخابين يشكالن ليس اقل من سيطرة حماس الكاملة على المنظمات اإلسالمية األردنية الرئيسية
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لم يترجموا بعد سيطرتهم التنظيميـة،      " في األردن    "اإلسالميين الموالين لحماس  "غير ان الورقة ترى ان      
االنتخابات التـشريعية التـي      خالل   "جبهة العمل اإلسالمي  " مشيرة إلى تراجع     "إلى سلطة سياسية متنامية   

   ٢٠٠٧.أجريت في تشرين الثاني عام 
مسؤولين أمنيين أردنيين رفيعي المستوى يظهرون ثقة حاليا بأنهم احتووا التهديد اإلرهـابي             "وذكرت ان   

غير ان احتشاد انبعاث حماس والضغوط االجتماعية واالقتصادية المتصاعدة، يبقى          . لحماس في المملكة  
  . "مانمصدر قلق لع

 وجماعة اإلخوان المسلمين، يوحي بأن      "جبهة العمل اإلسالمي  "سيطرة حماس على    "واعتبرت الورقة ان    
، مشيرة إلى أنهما    " للمملكة "مواليتين"هاتين المنظمتين المعارضتين النافذتين ال يمكن اعتبارهما بعد اآلن          

، )نيين الذين ليسوا من أصل فلـسطيني      أي األرد (بمشاركة مهمة من سكان الضفة الشرقية       "كانتا تحظيان   
، فقد أصـبحتا أقـل إغـراء بكثيـر لهـذه            "فلسطينيتين"لكن بما ان هاتين المنظمتين باتتا تُعتبران اآلن         

  . "المجموعة
ارتفاع أسعار السلع، كالغذاء والوقود، باإلضافة إلى الرواتب الراكدة بشكل كبير، تشكل سببا             "أضافت ان   

  . " قوة حماس في المملكةآخر للقلق األردني من
محاورة حماس قد تبعد مؤقتا بعض الضغط الداخلي الشديد في المملكة، وتـوفر             "وتخلص الورقة إلى ان     

، وهو دور كان حتـى اآلن       )في حوار ما  (أيضا لعمان فرصة ان تدفع حماس وإسرائيل لالنخراط مجددا          
التكتيكي لألردن، يتمثل في اعتراف ضمني بأن       ان تفسيراً اقل تفاؤال للتحول      . حكراً على القاهرة وحدها   

  . "حكم حماس في غزة ـ واحتماال في الضفة الغربية ـ يطرح مشكلة طويلة األمد
بمعزل عن السبب، ان انخراط األردن قد يغري السعودية ألن تضغط مجددا لتشكيل             "وتتابع الخالصة انه    

خطوة أخرى في طريق حماس باتجاه نيـل        حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وهو تطور قد يشكل لألسف          
  . "االعتراف الدولي

معهـد  " فـي    "برنامج شتاين حول مكافحة اإلرهاب واالسـتخبارات      "ماثيو ليفيت زميل متقدم ومدير      ÷ 
السياسة، والجمعيات الخيرية، واإلرهـاب     : حماس"، كما انه مؤلف كتاب      "واشنطن لسياسة الشرق األدنى   

  . "في خدمة الجهاد
  ) "السفير". ( في المعهد"البرنامج حول السياسات العربية" شينكر زميل متقدم ومدير ديفيد÷ 

  ٦/٩/٢٠٠٨السفير     
  

  اليسلنداشكرا  .٣٣
 عبد الباري عطوان

 الجئاً فلسطينياً عالقين منذ عامين في معسكر لالجئين على الحدود العراقية            ٢٩قرار حكومة ايسلندا قبول     
في جبين كل العرب، حكاما كـانوا أو شـعوباً،          ' وصمة عار 'فراء، هو   السورية، في منطقة صحراوية ق    

ودليل واضح على الوضع المزري الذي وصلت إليه األمة على األصعدة كافة، واألخالقي منهـا علـى                 
 .وجه الخصوص

مؤسف ان تغلق الحكومة السورية، التي تميزت عن كل الدول العربية األخرى، في فتح قلبهـا للعـرب                  
ن استثناء، ودون تأشيرة دخول، وفتحت ابوابها مشكورة، ألكثر من مليون ونصف مليون الجئ              جميعاً دو 

عراقي، ابوابها في وجه هؤالء، وتبقيهم في العراء، وسط العقارب والثعابين وعواصف الغبار ألكثر من               
هم اشقاء في   عامين، ومؤسف أكثر ان ال تتقدم دولة عربية واحدة بعرض الستقبالهم وهي التي تصفهم بان              

 .الدم والعقيدة
هؤالء لم يغادروا العراق بحثاً عن عمل، أو سعياً وراء عيش رغيد، أو لتحسين ظروفهم المعيشية، وأنما                 
للنجاة بأرواحهم وأطفالهم من عمليات القتل على الهوية، التي مارستها ضدهم، وغيـرهم، الميليـشيات               
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ه الميليشيات التي مزقت هوية العراق الوطنية وتحالفت مع         الطائفية الحاقدة المنعدمة الضمير والخلق، هذ     
المحتل ومشروعه االستعماري اإلذاللي، ورسخت ارثاً غريباً على العراق يقوم على األحقـاد المذهبيـة               

كنا نتمنى، وقد ضاقت الخيارات أمام هـؤالء، أن تعـاملهم دول الجـوار              . والكراهية للعرب والعروبة  
جه الخصوص، المعاملة نفسها التي عاملت بها اشقاءهم العـراقيين، وال نقـول   العراقي، وسورية على و  

أفضل، ال ان تمارس ضدهم التمييز مثلما حدث ويحدث، وهو أمر يتنافى مع تاريخ سـورية ومبادئهـا                  
 .المعلنة، وقناعات قيادتها االيديولوجية

لمجهولة الموقع في المحيط األطلنطي، انها      لماذا تثبت ايسلندا الجليدية الباردة ا     : من حقنا أن نسأل بمرارة    
أكثر حرارة ودفئاً وانسانية من الغالبية الساحقة من الحكومات العربية وشعوبها التي تحمل في عروقهـا                
الجينات نفسها، وتتغنى ليل نهار بالعروبة والقومية، واألمة الواحدة، والمصير الواحد، والرسالة الخالدة؟             

اييس، وال نجد له أي تفسير غير انعدام المروءة والنخوة والشهامة التي قيـل ان               انه امر مخجل بكل المق    
 .العرب مشهورون بها

ال نفهم، وال يمكن ان نتفهم اسباب هذا العقوق، وجفاف العواطف االنسانية تجـاه هـؤالء، واالغـالق                  
ربيـة لتهجيـر    المحكم للحدود في وجوههم، غير المشاركة، بحسن نية أو سـوئها، فـي المـشاريع الغ               

الفلسطينيين، وتوطينهم في أماكن بعيدة عن وطنهم األم، والغاء أو تذويب حق العودة الذي هـو أسـاس                  
 .القضية الفلسطينية

الدول العربية تستوعب ماليين األجانب من مختلف اصقاع أألرض، ويكفي التذكير بـأن دول الخلـيج                
بنغاليين والسريالنكيين، يشكلون ثالثين في المئـة        مليون أجنبي معظمهم من الهنود وال      ١٣العربية تضم   

من مجموع سكانها، ومع ذلك ترفض، وهي التي يبلغ دخلها السنوي خمسمائة مليار دوالر من العوائـد                 
 .النفطية، استقبال أي من هؤالء أو مد يد العون المالي لهم لتخفيف محنتهم

ألنهم مسجلون في سجالت وكالة غوث الالجئين       استضافة هؤالء ال تشكل عبئاً على أي دولة تستضيفهم،          
التابعة لألمم المتحدة، التي توفر لهم الطعام والشراب والمدارس والصحة مثل كل اشقائهم اآلخرين فـي                

 .مخيمات الالجئين، أي ال عذر ألي دولة عربية في رفض استقبالهم
ويواجهون الموت يوميـاً، فـي ظـل        نعلم جيداً ان نسبة كبيرة من أبناء العراق يعيشون ظروفاً صعبة،            

احتالل أمريكي ظالم، وحكومة طائفية فاسدة منعدمة الضمير الوطني واألخالقي، ونذهب إلى ما هو أبعد               
من ذلك ونقول ان هؤالء الفلسطينيين محظوظون ألنهم بقوا أحياء في بلد استشهد مليون ونصف المليون                

ة من هؤالء ذبحوا كالخراف، أو خطفوا من قبل الميليـشيات           من أبنائه، ولكن نقول أيضاً ان اعداداً كبير       
 .الطائفية الحاقدة ولم يعرف مكانهم' االسالمية'

بمعنى آخر ال نريد أن يكون هؤالء استثناء ألنهم فلسطينيون، وانما ان يعاملوا معاملة اشقائهم العـراقيين            
اق عن عشرين ألفا فقط، أي أقـل مـن          الفارين بأرواحهم وهم الذين ال يزيد عدد من بقي منهم في العر           

 .سكان حارة صغيرة في أي مدينة عربية
ال ننكر ابداً ان االردن وسورية ولبنان ومصر استقبلت مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين وأكرمـت            
وفادتهم، ونقر بأن الالجئ الفلسطيني يعامل في سورية معاملة شقيقه السوري في المدارس والجامعـات               

ظائف، بل ان رئيس سالح الطيران السوري هو أحد هؤالء الالجئين، ولكن ما نستغربه هو افـساد                 والو
كل هذه االنجازات االنسانية والقومية من خالل اغالق األبواب في وجه هؤالء بالطريقة التي نـشاهدها،                

ظهـر لمثـل هـذه      مثلما نتساءل عن الحكمة التي يستند اليها النظامان في األردن وسورية فـي ادارة ال              
 .المشكلة االنسانية الصرفة

قبل أسابيع جاءنا اتصال من مجموعة الفلسطينيين الذين تفضلت حكومة البرازيـل باسـتقبالهم بعـد ان                 
أدارت الدول العربية ظهرها لهم، وكانوا يبكون حسرة على أوضاعهم، والظروف النفسية الصعبة التـي               
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لتي تبعد آالف األميال عن الوطن العربي، حيث الغربة في أقـسى  لماذا البرازيل ا  : يعيشونها، ويتساءلون 
 صورها، وليس الدول العربية الشقيقة؟

 الجئاً من هؤالء العالقين، وباستثناء الـسودان        ١٥٥باألمس الحكومة السويدية أعلنت عن عزمها استقبال        
ة والكرامة وهي ترى أطفاالً     لم نسمع أي دولة عربية، فقيرة كانت أم غنية، ثارت في عروقها دماء النخو             

 .في العراء في ظروف معيشية قاسية، قررت ان تحذو حذو السويد وايسلندا والبرازيل، وتستقبل هؤالء
ومن المؤسف أن السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها ال تعير أي اهتمام لمحنة هؤالء والشيءنفسه يمكن               

 واعضائه المقيمين في العاصمة السورية، فالطرفـان        'حماس'أن يقال أيضاً عن المكتب السياسي لحركة        
) حالـة سـلطة رام اهللا     (منشغالن حالياً، اما في الكيد لبعضهما البعض، أو في مفاوضات السالم العبثية             

فلماذا ال يطالب اصدقاء ايران وهي صاحبة       ). سلطة حماس في غزة   (وكيفية تكريس التهدئة مع اسرائيل      
لكي وميليشياتها، ان تلجم هذه الميليشيات وتكف عن تطهير هـؤالء عرقيـاً             دالة كبرى على حكومة الما    

 النهم من غير مذهبها؟
تخلينا عن المطالبة بتجييش الجيوش لتحرير األقصى والقدس المحتلة من االسرائيليين قبل عقود، فـنحن               

عزلتها او استعادة   نرى كيف تتهافت الحكومات العربية على مفاوضات السالم مع الدولة العبرية، لكسر             
اراضيها او نيل الرضى األمريكي، نطالب فقط ببعض الرحمة والشفقة، ووضع بعض الحاالت االنسانية              
للفلسطينيين في عين االعتبار، وال نعتقد ان استيعاب هؤالء الالجئين العالقين على الحدود في صـحراء                

 . الدولة العبريةقاحلة، سيغضب واشنطن، أو يعرقل مفاوضات السالم الجارية مع
الدول االوروبية االستعمارية العنصرية تستقبل يوميا آالف المهاجرين العـرب واالفارقـة واآلسـيويين              
القادمين اليها على ظهر زوارق الموت، وتفتح لهم مراكز االيواء، وتعاملهم بطريقة انسانية في معظـم                

هم جاءوا في معظمهم بحثاً عن فرصـة        االحيان، ويجبرون منظمات تدافع عنهم، وعن حقوقهم، رغم ان        
 .عمل، ومستقبل أفضل بعد أن ضاقت سبل العيش في وجههم في بلدانهم األصلية بسبب الفساد واالستبداد

نشعر بغصة شديدة في حلوقنا عندما نقول شكراً أليسلندا والبرازيل والسويد على استـضافتها لهـؤالء،                
ير لقمة عيش كريمة لهم، ليس النها ال تستحق الشكر، وانما الننا            واكرام وفادتهم، والعناية بأطفالهم، وتوف    

توقعنا مثل هذه اإللتفاتة من أشقاء يتحدثون اللغة نفسها، ويدينون بالعقيدة نفسها، تطالب بنصرة المظلـوم                
 .'خير أمة اخرجت للناس'وايواء الشقيق، واكرام الجار، ومن المفترض انهم ينتمون إلى 

 بعراقهم الجديد، وليهنأ العرب بمئات المليارات من عوائدهم النفطية، وصناديقهم السيادية            فليهنأ الطائفيون 
االستثمارية المتضخمة، ولكن عليهم جميعاً أن يتذكروا ان هذا الوضع المزري المخجل لن يستمر طويالً               

 .بل ال يجب أن يستمر
  ٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   حواتمةمشروع .٣٤

  احمد عمرابي
عام للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة يعتقد أن لديه الوصفة المنشودة األمين ال

 لتسوية األزمة السياسية الفلسطينية، فهل يكتب لمشروعه النجاح؟ 
حواتمة يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية تقوم باإلعداد النتخابات جديدة وأن يكون هذا التشكيل الوزاري 

 . تتولى إدارة الشأن الداخلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة"نية مستقلة من شخصيات وط
وتشمل . هذا التشكيل ينبغي أن يسبقه كما يقول حواتمة إجراءات وضع نهاية لحالة االنقسام الفلسطيني

هذه اإلجراءات وقف حمالت التحريض المتبادل وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين بين حماس 
تح وتحريم االعتقال السياسي وتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الفصائل وشخصيات مستقلة وف

 . لإلشراف على تنفيذ هذه اإلجراءات
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ويكفي أن صاحبه حواتمة الذي يعد من . إنه مشروع جيد جدير بأن يحظى بتوافق وطني بين الفصائل
ابتداء . لكن هناك ثمة عوائق. ة الجميعالشخصيات المتسامية على الشبهات والتي تحظى باحترام وثق

ليس واضحاً تماماً ما إذا كان المقصود من إقامة الحكومة االنتقالية هو أن تكون بديالً عن السلطة 
  . الفلسطينية التي يترأسها محمود أبو مازن

ن ترفض ومن هذا المنظور فإن من المؤكد أ. من المعلوم أن السلطة الفلسطينية ال تمثل سوى فصيل فتح
حماس وفصائل أخرى فكرة الحكومة االنتقالية إذا كان المقصود هو أن تكون خاضعة لسيطرة السلطة 

 . الفلسطينية
في كل األحوال فان مشروع حواتمة برمته سيكون رهيناً إلى عملية حوار شامل تضم ممثلي كافة 

 وهو بدوره مكبالً باألجندة ذلك أن فصيل فتح سيدخل في الحوار. الفصائل، هذه هي المعضلة الكبرى
فالثنائي . اإلسرائيلية ـ األميركية التي من المؤكد أن ترفض فكرة الحكومة االنتقالية من األساس

 .األميركي اإلسرائيلي ال يقبل التعامل إال مع سلطة عباس
راؤها في تأسيساً على هذا كله ال يبدو أن هناك سبباً للتفاؤل بأن عملية الحوار الجامع المقترح إج

وهو إعادة بناء منظمة .. العاصمة ستنتهي إلى نجاح شامل، وهكذا تعود المشكلة إلى المربع األول
 . التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الحقيقي لكافة فصائل الشعب الفلسطيني

 ٦/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
   هاشم تتواجد قوات عربيةغزةفي  .٣٥

 فايز ابو شمالة. د
، تمت السيطرة الفعلية للجيش اإلسرائيلي المنتـصر علـى أرض           ١٩٦٧قوات العربية سنة    مع هزيمة ال  

، فقد الجيش اإلسرائيلي سـيطرته      ٢٠٠٥سنة  ] شارون[غزة، ومع خطة الفصل اإلسرائيلية، التي طبقها        
على أرض غزة، وانهزم أمام المقاومة الجريئة التي عشق رجالها الموت كما عشق جنوده الحياة، وتمت                
السيطرة الفعلية للقوات الفلسطينية المنتصرة على أرض غزة، وبغض النظر عن المسمى التنظيمي الذي              

 . تنضوي تحته المقاومة الفلسطينية، ال يشك أحد بأنها قوات عربية خالصة مائة بالمائة
، والـدوافع   كان ال بد من االحتماء بالتاريخ المعاش، وتلمس الواقع الصعب قبل مناقشة األبعاد الـسياسة              

الكامنة وراء طرح فكرة استقدام قوات عربية إلى غزة، كجس نبض، فالفكرة ليست منبتةً عـن الواقـع                  
السياسي، والميداني، والفكرة ليست خيالية للساعي في الصلح بين الفلسطينيين، وجاء طرحها مـن قبـل                

ة، الطرف الغائب فعليـاً عـن       جمهورية مصر العربية ممثلة بوزير خارجيتها لطمأنة الرئاسة الفلسطيني        
أرض غزة، وبالتنسيق معه، أو ربما بطلب منه، وذلك للتأكيد المصري على جدية المـساعي العربيـة                 
للخروج من مأزق االنقسام الذي تعاني منه القضية الفلسطينية، والذي أمسى يؤثر بالـسلب أو اإليجـاب                 

 .  الرأي إذا سلمنا بحسن النوايا السياسيةعلى كل دول المنطقة، فالفكرة جاءت من باب االجتهاد في
لقد رفضت الفكرة من جميع قطاعات الشعب الفلسطيني في غزة، ومن جميع قـواه الـسياسية الفاعلـة                  
باستثناء الرئاسة الفلسطينية، واختلفت آراء المحللين حول مضمون الفكرة، وتوقيتها، وتناقـضت اآلراء             

ربية وبين المفاوضات الدائرة مع اإلسرائيليين؛ فمنهم مـن ربـط           حول العالقة بين فكرة استقدام قوات ع      
بين استقدام قوات عربية إلى غزة وفشل العملية التفاوضية، والنتيجة هي العودة إلى ما كان عليه الوضع                 

، غزة تحت السيادة المصرية، وأجزاء من الضفة الغربية تلتحق بـاألردن، ومـن المحللـين                ١٩٦٧قبل  
ط الفكرة بنجاح العملية التفاوضية، وبالتالي فإن استمرار االنقسام الفلـسطيني يعطـي             السياسيين من رب  

الذريعة للتهرب من استحقاقات التفاوض الذي بات في متناول اليد، كما ظـن الـسيد صـالح                 ) إسرائيل(
 ] .وصول اللقمة إلى الفم[القالب في صحيفة الرأي األردنية، وكتب حرفياً 
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راء والتقديرات في نجاح العملية التفاوضية، أو فشلها، ليس األصل فـي فكـرة              وأحسب أن اختالف اآل   
استقدام قوات عربية إلى غزة، بل األصل هي حالة االنقسام الفلسطيني بذاتها، وما تمثلـه مـن ضـائقة                   
فرضت على مصر العربية بحكم الجوار البحث الدؤوب عن مخرج لها، يضمن رضا طرفي الخـالف،                

 الشاملة، وفي الوقت ذاته يرفع عن مصر إحراج تواصل إغالقها لمعبر رفح، ويـؤمن               ويحقق المصالحة 
 . لها حدودها الجنوبية، وال ينعكس بالسلب على أوضاعها الداخلية

إن رفض حماس، وباقي الفصائل الفلسطينية المتواجدة فعلياً على األرض لفكرة قوات عربية، ال يعنـي                
، وانتهت تداعياتها، بل على العكس، فما دام الخالف الفلـسطيني قائمـاً،             أن الفكرة قد تم وأدها في المهد      

فإن فكرة االستعانة بقوات عربية إلى غزة قائمة، وإن كانـت سـتغير ثوبهـا، وذلـك ألن المـصالحة                    
الفلسطينية أضحت مطلباً عربياً، وما انفكت حاجة مصرية بشكل خاص، كما هي حاجة فلسطينية ملحة،               

 –البقاء على هذه الحالة من تمزق القضية الفلسطينية إلى األبد، ال بد من الحوار الفلـسطيني                 إذ ال يمكن    
 .   الفلسطيني، وبرعاية عربية، والبد من الوصول إلى نتائج إيجابية لهذا الحوار

 هل القوات العربية قادرة على إنجاح الحوار؟
ر، حوار متوازن يغَلّـب المـصلحة العامـة،         إن الفلسطينيين بحاجة إلى قوة عربية ضاغطة لبدء الحوا        

وينطلق من الوثائق، والتفاهمات، واالتفاقيات الموقعة في غزة، والقاهرة، ومكة المكرمة، ويبني عليهـا              
أساسات الثقة، بما يضمن عدم تكرار الخالف، والتناحر على السلطة، حـوار يـسعى إلـى المـصالحة                  

وفق برنامج سياسي متفق عليـه، حـوار ال يكتفـي بترتيـب             الحقيقية، ويؤسس قواعد العمل المشترك      
األوضاع األمنية في غزة، بل يشمل ترتيب األوضاع األمنية في الضفة الغربيـة أيـضاً، بعيـداً عـن                   

، حوار يضمن تخلي حماس عن السلطة المطلقـة         ]جينز[، والجنرال   ]دايتون[توجيهات الجنرال األمريكي    
ماس وغيرها من التنظيمات بأن تكون جزءاً رئيـسياً فـي القـرار    في غزة، وفي نفس الوقت يضمن لح 

السياسي الفلسطيني، حوار يخْلُص إلى حكومة يرضى عنها المجتمع الدولي، ويخلص إلى منظمة تحرير              
فلسطينية عمودها الفقري التنظيمات الفلسطينية العاملة على األرض كل حسب حضوره فـي الميـدان،               

موعد االنتخابات التشريعية، والرئاسية، ويأخـذ بعـين االعتبـار المتغيـرات            حوار يخرج بتوافق على     
الميدانية، والتوازنات اإلقليمية والمستجدات الدولية، حوار يتفق فيه المتحاورون علـى حكومـة وفـاق               
وطني، تكون متحررة من االنتماءات التنظيمية، والوالء السياسي، وقادرة على فـرض إرادة اإلجمـاع               

 . يني المتفق عليه على جميع األطرافالفلسط
 هل غزة بحاجة إلى قوات عربية بعد الحوار والمصالحة؟ 

إن أصل الرفض والقبول لدخول قوات عربية إلى غزة قائم على الشك، وانعدام الثقة بين طرفي الخالف                 
مج المتفق عليه؛   الفلسطيني، فإذا تم التوافق على حكومة الوفاق الوطني، وباشرت العمل على هدى البرنا            

بدءاً من ترتيب األجهزة األمنية، وتشكيل قيادتها، وعناصرها بعيـداً عـن تـدخل القـوى والفـصائل                  
الفلسطينية، ستغدو حكومة قادرة، ولديها قوة فاعلة على األرض، تمكنها من بسط سيادة القانون، وتوفير               

ث يؤمن لهم حيـاتهم، وممتلكـاتهم، وال        األمن والحماية للجميع، حينئذ ال حاجة فلسطينية إلى طرف ثال         
حاجة لهم إلى قوات عربية، فالقوات العربية موجودة على أرض غزة تنتظر من األخوة العرب الـدعم،                 

 . ، وهي جاهزة ألن تأتمر بأمر حكومة الوفاق)إسرائيل(واإلسناد، ومباركة صمودها في مواجهة 
ستعانة ببعض الكفاءات العربية لقيادة األجهزة األمنية       أما إذا ارتأت حكومة الوفاق الفلسطينية ضرورة اال       

في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو لتدريبها، فإن هذا األمر متروك للحكومة، ولـن تنتظـر موافقـة أي               
طرف لما تراه في الصالح العام، ولن تسمح للتنظيمات الفلسطينية بالتدخل في كيفيـة إدارتهـا لـشئون                  

 .الوطن
نة بقوات عربية إلى غزة قبل تحقيق المصالحة الشاملة ال تعني إال فرض شروط مسبقة               إن فكرة االستعا  

على طاولة الحوار الفلسطيني، وهذا يعني فشل الحوار قبل أن يبدأ، ألن حماس القابـضة علـى غـزة                   
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كالجمر لن تقبل إال باإلصالح الشامل لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسـسات الـسلطة،               
س لن تخضع لمنطق التلويح بقوات عربية، أو أي تهديد آخر، وإن رفضت حماس فصدقوها، وتاهللا                وحما

لو اجتمعت كل الجيوش العربية على أن تزحزح حماس عن موقفها، لما استطاعت، وهنا مكمن نجـاح                 
إلى وفشل التدخل العربي في تحقيق المصالحة، ومن هنا منطلق القبول والرفض باستقدام قوات عربية،                

 .غزة، أو غيرها، ألن غزة التي ينقصها كل شيء لديها فائض قوات عربية
 ٦/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   المريضة بالتعالي"إسرائيل" .٣٦

 عكيفا الدار
 سنة تنقص اسبوعا من التوقيع على اتفاق اوسلو في الساحة الخلفية للرئيس ١٥على محور الزمن، بعد 

. لم نكن ابدا قريبين بهذا القدر من السالم مع الفلسطينيين: حقبل كلينتون، يخيل أن رئيس الوزراء م
 سنة، ينقص شهر، في االيام االكثر حساسية لمسيرة اوسلو، رئيس بلدية ١٣يكفي أن نذكر أنه قبل 

القدس، ايهود اولمرت، اقنع المرشح الجمهوري للرئاسة االميركية، بوب دول، أن يضع على طاولة 
اما اليوم، فان ذات ". الموحدة"نقل السفارة االميركية الى عاصمة اسرائيل مجلس الشيوخ القانون ل

وعلى الرغم من ذلك، فاذا لم يطرأ تغيير . اولمرت يقترح تقسيم القدس ونقل االحياء العربية الى فلسطين
ذين جذري على مفهوم كبار السن المسؤولين عن المفاوضات، فان االطفال االسرائيليين والفلسطينيين، ال

 سنة في ميدان المعركة، في ١٢، سيلتقون بعد "سالما الصف االول"تعلموا هذا االسبوع كيف يقرأون 
 . تفرقة عنصرية- دولة ثنائية القومية، او في نظام ابرتهايد 

" اتفاق الرف"وعمليا، المفاوضات على . على المسطرة، قطعت اسرائيل شوطا كبيرا نحو الفلسطينيين
المسافة بينها وان كانت تقلصت، اال انه كما هو معروف الخطوط . توازيةتجري على مساطر م
عندما ال يكون هناك اتفاق بين مديري المفاوضات على نقطة الخروج من . المتوازية ال تلتقي ابدا

 .المفاوضات، ال أمل في ان يجدوا نقطة اللقاء
، التنازالت ٦٧لنزاع بدأ في حزيران  ا-  من زاوية نظر تسيبي لفني - من ناحية اولمرت واكثر من ذلك 

من هنا، فان . يجب أن تتناول إذاً الحدود التي تفصل بين اسرائيل والمناطق حتى حرب االيام الستة
 في المائة من الضفة، مرفقا بتعويض ببعض النسب المئوية من ٩٣التسوية التي ستودع بيد الفلسطينيين 

 ."قرار بن غوريوني"حقا . راح سخي ال مثيل لهداخل االراضي السيادية السرائيل، هو اقت
ابو مازن شرع في المفاوضات مع اولمرت من ذات النقطة التي وقف عندها ياسر عرفات في 

 - ١٩٤٧ طرد الفلسطينيين من اراضيهم في - " النكبة"نقطة انطالقهم هي . المفاوضات مع باراك
، في ١٩٨٨لذي اتخذوه هم كان في كانون االول االول ا" القرار الـ بن غوريوني"، من ناحيتهم، ١٩٤٨

 في ٧٨(ف الكفاح المسلح لتحرير كل االراضي .ت.فقد استبدلت م. قرار المجلس الوطني الفلسطيني
بكفاح سياسي القامة دولة مستقلة في االراضي التي احتلتها ) المائة من اراضي فلسطين االنتدابية

، ٢٠٠٢الثاني لديهم اتخذ في اذار " القرار الـ بن غوريوني). " في المائة٢٢ (٦٧اسرائيل في العام 
عندما تبنى عرفات مبادرة السالم العربية، بما في ذلك البند الذي يستوجب موافقة اسرائيلية على كل حل 

 .لمشكلة الالجئين
. ، ضخمتها الى حجوم وحشية، رغم أنف االسرة الدولية"الكتل االستيطانية"اسرائيل اخترعت اصطالح 

واالن اسرائيل تطالب الفلسطينيين بأن يتنازلوا عن هذه المناطق وان يوافقوا على ان تبتر الكتل اوصال 
من ناحيتهم، كل دونم يطالبون بتسليمه الى اسرائيل، في الضفة وفي شرقي القدس، هو . دولتهم الصغيرة

كان رئيسا للوزراء، تجادل على يجدر بالذكر ان بنيامين نتنياهو، حين . تنازل عن آخر كبش لدى الفقير
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، اعلن مرارا وتكرارا بأن كل واحد ")النبضات("حجم االنسحاب من المناطق، حسب اتفاق اوسلو الثاني 
 .في المائة يساوي حجم اراضي تل أبيب

ظاهرة الخطوط المتوازية تبرز على نحو خاص في المفاوضات على القدس؛ الجدال الداخلي في 
 قومية يخلق االنطباع بانه من اجل السالم فان - القدس حسب خطوط عرقية اسرائيل حول تقسيم 

واالستنتاج الناشئ هو ظاهرا، انه يجدر . مستعدان لتنفيذ عملية انتحارية) وكذا ايهود باراك(اولمرت 
من ناحية . بالجانب الفلسطيني أن يعوضهما بتنازل جوهري، مثال، في مسألة السيادة على الحرم

. ن، التنازل الجوهري كان موضوعا في جيب االسرائيليين قبل بدء محادثات كامب ديفيد الثانيالفلسطينيي
، على ابقاء االحياء اليهودية في شرقي )مقابل تعويض اقليمي مناسب(في حينه كان عرفات قد وافق 
 من ناحيتهم المطلب للتنازل االن عن السيادة في الحرم الشريف يشبه. القدس تحت السيادة االسرائيلية

 .المطلب من اسرائيل في أن تسلم المبكى الى سيطرة االوقاف
اولمرت يتوقع من الجميع، بمن في ذلك الفلسطينيون، ان يتأثروا بالقفزة المثيرة لالنطباع التي قام بها من 

يا وهو يكرر خطا". يهودا والسامرة"معسكر ضفتي االردن الى التنازل عن االغلبية الساحقة من اراضي 
التعالي وانعدام التماثل العاطفي تجاه احتياجات الجيران، تلك الخطايا التي أفشلت باراك وساهمت في 

الخطوط المتوازية، سنواصل " مرض"، والى أن تتحرر القيادة االسرائيلية من ٢٠٠٠كارثة ايلول االسود 
 .نقل النزاع من جيل الى جيل ونقنع انفسنا بانه ال يوجد شريك

  "سهآرت"عن 
  ٦/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  :كاريكاتير .٣٧
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