
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   واليابسوالقسام تهدد بحرق األخضر.. موفاز يدعو الستئناف االغتياالت وال يستثني هنية
  ة بالتنسيق مع السلطة هناكالضفبحماس   علىاً عسكرياً واقتصادياًحربنخوض  :مردخاي

  لقضايا الوضع النهائي بندا١٢ً بين عباس وأولمرت من تكشف اتفاقاً" القطرية الشرق"
   أولمرت ينفي طرح قضية القدس وال يستبعد اتفاقا معقوال وجديا مع الفلسطينيين

 اليكس فيشمان... االنقالب الداخلي في حماس

ـعباس يقبل بحل جزئـي لـ
ويخطّــئ تحويــل " الالجئــين"

  االنتفاضة إلى سالح
  

 ٣ص ... 

 ١٣/٩/٢٠٠٨١١٩٩ السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٩٩:         العدد                  ١٣/٩/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٥  لقضايا الوضع النهائي بندا١٢ً بين عباس وأولمرت من تكشف اتفاقاً" القطرية الشرق" .٢
 ٦  "والية عباس" إنهاء إلىتحرير نواب حماس سيؤدي : "هآرتس" .٣
 ٦  "االنتصار الكبير"بمواصلة دعم حماس والفلسطينيين حتى لهنية نجاد يتعهد : نوالنو .٤
 ٧   غزةإلىطالب مصر بالسماح لقوافل اإلغاثة بالوصول أحمد بحر ي .٥
 ٧الحكم المحليمن برنامج دعم  للمرحلة الثانية  وثيقة التفاهمالوكالة األلمانيةالبندك يوقع مع  .٦

    
    :المقاومة

 ٧   واليابسوالقسام تهدد بحرق األخضر.. موفاز يدعو الستئناف االغتياالت وال يستثني هنية .٧
 ٨  للمربع األولسنذهب للحوار بنية المصالحة وغيرنا سيذهب بنية الحوار فقط ليعيدنا : الزهار .٨
 ٨  "ميثاق قومي"مصر طرحت االتفاق على : الشعبية .٩
 ٩  تسلم مصر أسماء وفدها للحوار" فتح" .١٠
 ٩  الجيل الجديد يسيطر على حماس": يديعوت أحرنوت" .١١
 ٩  استمرار التنسيق األمني يخدم االحتالل والمفاوضات تشكل غطاء لجرائمه: الدة جرارخ .١٢
١٠   من أنصار حماس في الضفة٨يعتقل  الفلسطيني األمن .١٣
١٠  هال يمكن لطرف صنع أمن على مقاس: "عين الحلوة"حمدان يبحث مع الحريري أوضاع  .١٤
١٠  تنظيم مسلح يتبنى تفجير عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية جنوب غزة .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  ة بالتنسيق مع السلطة هناكالضفبحماس   علىاً عسكرياً واقتصادياًحربنخوض  :مردخاي .١٦
١١   أولمرت ينفي طرح قضية القدس وال يستبعد اتفاقا معقوال وجديا مع الفلسطينيين .١٧
١٢ ليفني تؤكد على ضرورة االستمرار في المفاوضات مع الفلسطينيين .١٨
١٢  رضه وعلى أ بسرعة على العدوإذا اندلعت الحرب يجب االنتصار: باراك .١٩
١٢     إذا انسحبنا من قلقيلية فقد تتعرض رئة االقتصاد اإلسرائيلي للخطر: نائب بالكنيست .٢٠
١٢  إعادة هويات نواب القدس الشيخ النائب عبد اهللا يطالب وزير الداخلية اإلسرائيلي .٢١
١٣   من االنتخابات الداخليةأيامقبل " كديما"ني تواصل تقدمها على موفاز في أوساط ليف .٢٢
١٣   والسالم للخطر"إسرائيل"تسليح روسيا لسورية يعرض : سفير تل أبيب في واشنطن .٢٣
١٤  حزب اهللا وحماس من د تتعرض ألخطر تهدي"إسرائيل": رئيس الموساد األسبق .٢٤
١٤  "التنظيمات اإلرهابية"أوسلو عاد بنتائج ممتازة على : رئيس لجنة الخارجية واألمن األسبق .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٥  االحتالل يفرض قيوداً مشددة لمنع المصلين من الوصول إلى األقصى .٢٦
١٥  نائبة إسرائيلية بمنع اآلذان في القدس الشرقيةمطالبة الطيبي يرد على  .٢٧
١٥  قامة الدولة الديمقراطية العلمانية في كامل فلسطينإل  تدعووثيقة يافا .٢٨
١٥  الغربية من أراضي الضفة% ١٣جدار الفصل سيعزل : تقرير .٢٩
١٦   يفرض عقوبة طفيفة على جندي تسبب بفقدان أم فلسطينية جنينها عند حاجزاالحتالل .٣٠
١٦   األسبوعية ضد الجدار العنصري جرحى في مسيرة بلعينستة .٣١
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١٦   والمداهمة في الضفة الغربيةالعتقالإصابة فلسطيني واستمرار حمالت ا .٣٢
   

   :ثقافة
 ١٧   يوثق التغريبة الفلسطينية بفكرة اسكتلندية وبأيد فلسطينية"عودة الروح"معرض  .٣٣
   

   : األردن
١٧ تدعو لمقاطعة المنتجات اإلسرائيليةاألردنيين المهندسين نقابة  .٣٤
   

   :عربي، إسالمي
١٨  تنفي مناقشة أبو الغيط موضوع تركيا كوسيط في صفقة شاليطمصر  .٣٥
١٨ إيران تهدد برد مباغت ومدمر على أي اعتداء أمريكي أو إسرائيلي .٣٦
١٨  وتكهنات بالتمهيد للتطبيع" إسرائيل" عراقي لـانتقادات برلمانية لزيارة مسؤول .٣٧
   

   :دولي
١٨ سوالنا يلتقي ليفني وأولمرت وعباس وينتقد االستيطان وبطء المفاوضات .٣٨

   
    :مختارات

١٩   التوقعاتآفاق المركز المالي للواليات المتحدة أشد كآبة من: مورغان ستانلي .٣٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  ماجد كيالي... وماذا بعد؟... عن انسداد خيار الدولة الفلسطينية .٤٠
٢٢  نقوال ناصر... بين االحتواء والتصفية" األردنيالخيار " .٤١
٢٥  عصام نعمان... كيف؟".. حماس" معاقبة أو" فتح"مصالحة  .٤٢
٢٧ اليكس فيشمان... االنقالب الداخلي في حماس .٤٣
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  ويخطّئ تحويل االنتفاضة إلى سالح" الالجئين "ـعباس يقبل بحل جزئي ل .١

 الرئيس محمود عباس شكك      أن  أسعد تلحمي  ،الناصرة ن مراسلها في  نقالً ع  ١٣/٩/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 أجرتهـا عن اتفاق بحلول العام الحالي، وقال في مقابلة         " إسرائيل" أن تتمخض المفاوضات مع      إمكانفي  

 اتفاقاً  أن في أقواله    أولمرتالعبرية إنه ال يوافق رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود         " هآرتس"معه صحيفة   
أشكك في أننا كنا سنتمكن من إتمام االتفاق حتى نهايـة العـام             : " فلسطينياً بات وشيكا، وقال    -اً  إسرائيلي

ضاف أن المفاوضات الدائرة منذ نحو عام لـم تـسجل أي إنجـاز              أو ". في منصبه  أولمرتحتى لو بقي    
قترحـات،   تناولت اقتراحات مختلفة عن الحدود وقضية الالجئين لكنها بقيت فـي إطـار م            وأنهاحقيقي،  

ال يمكنني القول انه تم االتفاق حتـى علـى قـضية            ... والنقاط الست الرئيسة للحل الدائم بقيت مفتوحة      "
نحن عرضنا أفكارنا ومطالبنا في القضايا الست، وحتـى اآلن          ... الفجوة بين الجانبين واسعة جداً    . واحدة

  ".لم نتلق الرد من الطرف اإلسرائيلي
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اهللا الثاني في قوله لصحيفة فرنسية إنـه لـيس           ق مع العاهل األردني الملك عبد     وتابع أنه يميل إلى االتفا    
باإلمكان التوصل إلى اتفاق ألن هيكليته معروفـة،        : "تريد فعالً حل الصراع، وقال    " إسرائيل"مقتنعاً بأن   

عـرض  وزاد أنه   ". ربما بسبب الخالفات الداخلية في إسرائيل     ... وليس واضحاً لي لماذا لم يحصل تقدم      
حتى إيران وافقـت فـي حينـه        "، و ٢٠٠٢مبادئ المبادرة العربية للسالم التي أقرها مؤتمر بيروت عام          

ولألسف حتى اآلن لم يتم بحـث المبـادرة فـي           ... لم يبد أي ردة فعل    "ن أولمرت   أ إلى، مشيرا   "عليها
 حتى العاهل الـسعودي     ويجب أن نذكر أن تلك هي المرة األولى التي يتجند فيها          ... الحكومة اإلسرائيلية 

  ".الذي يحافظ على المقدسات اإلسالمية، من أجل حل الصراع
ورداً على سؤال محاوريه عكيفا إلدار وآفي يسخاروف عما إذا كان واضحاً للفلسطينيين أن تطبيق حـق                 

اضح هذا الموضوع غير و   . ال قطعاً : "عودة الالجئين سيكون فقط إلى حدود الدولة الفلسطينية، قال عباس         
. يوجد اليوم خمسة ماليين الجئ فلسطيني طرد آباؤهم من حدود إسرائيل وليس من الضفة وغـزة               . بتاتاً

ندرك أنه إذا طلبنا منكم أن يعود الماليين الخمسة إلى إسرائيل فستنهار، لكن يتوجب أن نتوصل إلى حل                  
عتراف إسرائيل بمسؤوليتها   يجب أن نتحدث عن ا    ... وسط، وان نرى أي أرقام يمكنكم أن توافقوا عليها        

الفلسطينيون الذين لـن    : "وأضاف". وبعد ذلك نبحث في حق عودة الالجئين فعليا       ... عن مشكلة الالجئين  
وإذا قرروا البقاء في الـدول الموجـودين فيهـا          ...  فلسطين إلى إسرائيل يمكنهم أن يعودوا      إلىيعودوا  

 إلـى ناك مسألة مركزية يميلون في إسـرائيل        ه. فسيحصلون على تعويض، كذلك الدول التي تستوعبهم      
وتـابع أنـه يعتـزم       ".هذه قضية مهمة جدا وتعتبر تقريبا أساسا للمشكلة       . تجاهلها، وهي أمالك الغائبين   

ينتقدونني ألنني ال   : "على عدد الالجئين الذين سيعودون إلى داخل حدودها، وقال        " إسرائيل"التفاوض مع   
أيـضاً  . لكني أقول إننا سنطالب بعودة عدد معقول من الالجئين إلسرائيل         أطالب بعودة الماليين الخمسة،     

  ".المبادرة العربية تتطرق إلى حل مشكلة الالجئين في إطار تسوية نتفق عليها مع إسرائيل
غزة والضفة يجب أن تتحـدا، ومـن دون أن          : "وعن احتماالت المصالحة بين فتح وحماس، قال عباس       

هناك جهود  . إال أننا لن نستخدم القوة للقيام بذلك      ... لسطينية عاصمتها القدس  يحصل ذلك لن تكون دولة ف     
  ".للمصالحة يديرها المصريون، وفي نهاية المطاف سيطرح اقتراح عربي بتأييد الجامعة العربية

: ، وختم " كفاح مسلح  إلىأخطأوا حين حولوا االنتفاضة     "وكرر عباس ما قاله في الماضي إن الفلسطينيين         
  ".لكن إياكم أن تدفعوا الناس للعمل بعنف. وم بكل شيء كي ال تندلع انتفاضة ثالثة مسلحةسأق"

الرئيس  إلى أن منتصر حمدان، رام اهللا نقالً عن مراسلها في ١٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتيـة   وأشارت  
 مـن أجـل     خاطرت بحياتي " "هآرتس "لـقال  و،  "السالم"عباس أبدى استعداده لدفع حياته ثمناً من أجل         

، موضحا انه آمن باتفاق أوسلو، قبـل        " من أجل ذلك فالثمن بسيط     السالم وإذا اضطررت لدفع حياتي ثمناً     
سنتفاوض مع أي رئـيس     "وقال  . وانه مازال يؤمن بذلك حتى اليوم     " إسرائيل" سنة وآمن بالسالم مع      ٢٠

". ظة األخيرة له في المنـصب     حتى اللح ) أولمرت(ولكنني اعتزم التفاوض معه     .. وزراء تنتخبه إسرائيل  
لكن عباس قال إنه يشك في أن يتمكن الجانبان من الوفاء بتوقعات واشنطن التوصل حتى التفاق سـالم                  

  .محدود قبل مغادرة الرئيس األمريكي جورج بوش منصبه
ومن جانب آخر كشف عباس عن انه يجري مشاورات اآلن حول موضوع االنتخابات وقال، أعتقـد أن                 

 سـنقرر   ٢٠١٠ ينـاير    /ات للتشريعي وللرئاسة ينبغي أن تجرى في آن واحد، في كانون الثاني           االنتخاب
  .ونصدر أوامر رئاسية في هذا الشأن، وبالتأكيد سنطالب بإجراء االنتخابات في القدس

ـ   إلـى أن    زهير اندراوس  ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت   رئيس ال
 بأن أمريكا وإسرائيل تعرفان بأن األجهـزة األمنيـة الفلـسطينية            ،"هآرتس"لة مع   بفي مقا عباس، تفاخر   

تمكنت من القضاء على البنية التحتية لحماس والجهاد اإلسالمي في الضفة، وأن الـسلطة قامـت بحـّل                  
 الـشارع  أما بالنـسبة لـضعفه فـي      .لن تجد شريكاً مثله   " إسرائيل"كتائب شهداء األقصى، الفتاً إلى أن       
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 لعدم اإليفاء بالتزاماتهـا، ولكنّـه       "إسرائيل"ـ  الفلسطيني فقال إنّه يعلم بذلك، وأن هذا األمر هو تبرير ل          
  .يعترفون اليوم بأن السلطة تقوم بأعمال ممتازة" إسرائيل"أضاف أن المسؤولين الكبار في 

التوقيع عليه، ولو عادت األمور     س نادماً على    يوفي معرض رده على سؤال حول اتفاق أوسلو قال إنّه ل          
  .إلى الوراء لوقع عليه مرة أخرى

وحول مشاركة حماس في السلطة قال عباس إنّه يتحتم على الحركـة االعتـراف بجميـع االلتزامـات                  
واالتفاقيات التي وقعناها، مثل خريطة الطريق، ولن نقبل بأي مبادرة بدون هذه التعهدات، باإلضافة إلى               

  . حماس اإلعالن عن قبول المبادرة العربيةأنّه يتحتم على
 سبتمبر فقال عباس إنّه كان أول من حذر مـن ذلـك، وعلـى               /أما عن أحداث الحادي عشر من أيلول      

اإلسرائيليين أن يفهموا أن مواصلة الحصار على القطاع وإغالق المعابر يؤدي إلى تقوية تنظيمات مثـل            
 .القاعدة

عباس رفـض فكرتـي حـل الـسلطة،         محمود    أن رام اهللا من   ١٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  
ال نريـد دولـة     . هذا أفضل اقتراح  . يجب أن نتمسك بحل الدولتين للشعبين     "والمناداة بدولة واحدة قائال     

، يقومـون   )رئيس الوفد الفلسطيني المفـاوض    (واحدة للشعبين، ومن يدعو إلى ذلك، بمن فيهم أبو عالء           
  ".بذلك من دافع يأس

 عرف الشعب وجرب حمـاس،      أناآلن وبعد   "وقال  .  من شعبيتها   عباس أن حماس خسرت كثيراً     ويرى
  ". سيتطلب منه اتخاذ قرار لمن سيصوت

  
  لقضايا الوضع النهائي بندا١٢ً بين عباس وأولمرت من تكشف اتفاقاً" الشرق القطرية" .٢

وثوقة أن الرئيس محمـود     أكدت مصادر فلسطينية م    : يو بي أي   - تل أبيب    - شاكر الجوهري    -عمان  
ينـاير المقبـل،    / كانون الثـاني  عباس ال يعتزم مغادرة كرسي الرئاسة مع انتهاء واليته في التاسع من             

بموافقة عربية، وقالت المصادر إن جميع الحكام العرب الذين التقاهم عباس خالل جوالته األخيرة أبلغوه               
وتلفت المصادر إلى أن عباس يفعل بذلك ما يتهم به          . هتأييدهم لبقائه على رأس السلطة رغم انتهاء واليت       

 .اإلسالميين من أنهم يسعون للفوز لمرة واحدة في أية انتخابات ثم يرفضون النزول من على الكرسي
  بنـداً  ١٢إيهود أولمرت التفاق على     رئيس الوزراء اإلسرائيلي    فيما تؤكد المصادر أن عباس توصل مع        

تفاق سـيتم التوقيـع     اال أنن عنه قبل نهاية العام الحالي، وأكدت المصادر         ضمن اتفاق إطار سيتم اإلعال    
عليه وإعالنه قبل نهاية العام الحالي، وربما قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية، وذلك بهدف دعم فرص               

 .المرشح الجمهوري جون ماكين
 :اطلعت على بعض البنود التي تم االتفاق عليها، ومن بينها" الشرق"
وتؤكـد  . ١٩٤٨ التنازل عن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي أبعدوا عنها سـنة               :والًأ

 للتصريحات التي تصدر عن أحمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلـسطيني، وصـائب              خالفاً المصادر
خدير ردود  ، بهدف ت  شيءعريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، مؤكدة عدم التوصل إلى            

الفعل الفلسطينية المعارضة المتوقعة، فإنه تم االتفاق على مقترح إسرائيلي قديم يقضي بعودة فقط ما بين                
، شريطة أن يتم    ١٩٤٨ من الذين غادروا األراضي الفلسطينية المحتلة سنة         خمسة عشر إلى عشرين ألفاً    

أي أن يعـود هـؤالء دون        .. لذويهم ذلك على مدى عشر سنوات، وأن ال يحق لهم القيام بمعمل لم شمل            
، ليموتوا حيث ولدوا، دون أن يتـاح        أبنائهم وأحفادهم، وهم في أعمار تتراوح بين الستين والثمانين عاماً         

 للمـوت قبـل     كما أن معظمهم سيكون معرضـاً     . لهم أن يخلفوا غيرهم في األراضي الفلسطينية المحتلة       
 .عودته خالل العشر سنوات التالية

 ". دولة فلسطينية عليكم أن تنسوا العودةأردتمإذا " عباس قوله لمجالسيه في جلسات ضيقة وينقل عن
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 من أراضي الضفة الغربية، من غير القـدس،  %٥باالحتفاظ بـ  " إسرائيل" الحدود، حيث تطالب     :ثانيـاً 
 يوافـق   وذلك مقابل األراضي التي سيقام عليها الطريق الواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيمـا              

  . من أراضي الضفة الغربية%١,٨ عباس بالتنازل عن
بالمستوطنات الكبيرة في الضفة، وخاصة مـستوطنة معاليـه         " إسرائيل"إلى ذلك تم التوافق على احتفاظ       

 .أدوميم شرقي القدس، مقابل الحصول على أراض بديلة في صحراء النقب، تضاف إلى قطاع غزة
ك وزير الدفاع اإلسرائيلي بحث موضوع القدس من األساس، في حـين             القدس، يرفض إيهود بارا    :ثالثاً

وتتواصـل  . يوافق إيهود أولمرت على إقامة عاصمة فلسطينية فوق بعـض أحيـاء القـدس الـشرقية               
 .المفاوضات بين الجانبين حول هذه األحياء ومساحة العاصمة الفلسطينية المقبلة

ة أمريكا ضغطت خالل زيارتها األخيرة للمنطقة من        المصادر تضيف أن كونداليزا رايس وزيرة خارجي      
أجل التوصل إلى صياغة عائمة بشأن األحياء العربية، واألماكن الدينية، بما يسمح بالتوصل إلى اتفـاق                

 .اإلطار المطلوب قبل نهاية العام الحالي
 ١٣/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  "والية عباس" إنهاء إلىتحرير نواب حماس سيؤدي : "هآرتس" .٣

 إذا، انـه      أمـس  اإلسرائيلية في عددها الـصادر       "هآرتس" ذكرت صحيفة    :سمر خالد  - القدس المحتلة 
 البرلمان من الحركة المحتجزين     أعضاءلمطلب حماس وحررت حتى نهاية هذا العام        " إسرائيل"استجابت  

رئـيس الـسلطة     كفيل بان يشهد نهاية لواليـة        األمرلديها كجزء من الصفقة لتحرير جلعاد شليت، فان         
عضاء البرلمان المحررين يمكنهم أن يصوتوا ضد تمديد والية         أ أن إلىالفلسطينية محمود عباس  مشيرة      

لـن تعـارض    " إسـرائيل  "أن إلـى  الـصحيفة    تراشوأ. ٢٠٠٩ يناير/  ما بعد كانون الثاني    إلىعباس  
  ."األيديدم على " تحريرهم، وذلك الن معظمهم اعتقلوا بسبب عضويتهم في حماس وال يعتبرون  مع

  ١٣/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  "االنتصار الكبير"بمواصلة دعم حماس والفلسطينيين حتى لهنية نجاد يتعهد : النونو .٤

تعهد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد بمواصلة دعم بالده لحركة حماس والشعب الفلـسطيني              : لندن
 معه رئـيس الـوزراء الفلـسطيني        أجراهتصال هاتفي   ، في ا  "االنتصار الكبير "وقضاياه المركزية، حتى    

ـ       . المقال إسماعيل هنية    أكد  نجادإن  " الشرق األوسط "وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو ل
وكان هنية قد أجـرى اتـصاال       . دعم إيران للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانب نضاله وقضيته العادلة         

في صورة الحالة الفلسطينية الصعبة جراء الحـصار المفـروض          " ليضعه   هاتفيا مع نجاد مساء الخميس    
وقال ". إن االنتصارات الكبيرة تخرج من قلب الصعاب الكبيرة       "ونقل النونو عن نجاد قوله      ". على القطاع 

حتى عيـد   " جانب الفلسطينيين    إلى وقومي، وستقف    دينينجاد إن إيران تعتبر دعمها للفلسطينيين واجب        
 جانب حماس حتى انهيار     إلى ستبقى   إيران إن عن نجاد قوله     اإليرانيةونقلت وكالة خبر    ". كبرالنصر األ 

وإنجازات الحركة ستكون   " إسرائيل"وقال الرئيس اإليراني إن مقاومة حماس المتواصلة ضد         ". إسرائيل"
  ".مصدر فخر للمسلمين كافة"دائما 

. طيني بالحقوق والثوابـت الوطنيـة الفلـسطينية        على تمسك الشعب الفلس    نجادوشدد هنية في حديثه مع      
  .وابلغه بان الحكومة الفلسطينية لم تتراجع عن مواقفها

وبحسب النونو فان نجاد تطرق إلى قضية القدس بصفتها القضية المركزية والتي تهم المسلمين على وجه                
  .الخصوص، قائال القدس في وجدان كل مسلم

  ١٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   غزةإلىطالب مصر بالسماح لقوافل اإلغاثة بالوصول  يأحمد بحر .٥
طالب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الـسلطات المـصرية بالـسماح              : )ا.ب.د(

 قطاع غزة وكسر الحصار وتقديم المساعدات الالزمة للمحتاجين والمرضى          إلىلقوافل اإلغاثة بالوصول    
ي بيان صحافي، أمس، عن أسفه لقرار السلطات المـصرية منـع            وأعرب بحر، ف  . خالل شهر رمضان  

قوافل اإلغاثة لنصرة الشعب الفلسطيني التي تنظمها اللجنة الشعبية المصرية لفك الحـصار عـن غـزة           
وشـكر  . والتي كان من المقرر أن تصل القطاع الخميس وتم حجزها ومنعها من قبل السلطات المصرية              

ن والقائمين على الحملة ومحاوالتهم المستمرة والحثيثة في الوقوف إلى          بحر موقف المتضامنين المصريي   
  . جانب الشعب الفلسطيني وبخاصة أعضاء مجلس الشعب المصري والقضاة والمحامين والصحافيين

  ١٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 "الحكم المحلي "وثيقة التفاهم للمرحلة الثانية من برنامج دعم" الوكالة األلمانية"البندك يوقع مع  .٦

 فـي   األلمانيوقع المهندس زياد البندك، وزير الحكم المحلي، وجواشيم براي مدير التعاون الفني             : البيرة
وأشاد البنـدك بالـدعم      .مقر الوزارة بالبيرة، وثيقة التفاهم للمرحلة الثانية من برنامج دعم الحكم المحلي           

اتنا المحلية تعاني ظروفاً صـعبة نتيجـة ممارسـات           هيئ إن للشعب الفلسطيني وحكومته، وقال      األلماني
 أفـضل  دعم ومضاعفة الجهود من اجل االرتقاء بعملهـا، وتقـديم خدمـة              إلىاالحتالل، وهي بحاجة    

 .للمواطنين
 ١٣/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   واليابسوالقسام تهدد بحرق األخضر.. موفاز يدعو الستئناف االغتياالت وال يستثني هنية .٧

دعا شاؤول موفاز، وزير النقل والمواصالت اإلسرائيلي، المرشـح لرئاسـة حـزب كاديمـا،                :هللارام ا 
وجاءت تصريحات موفاز في إطـار      . الستئناف سياسة االغتياالت ضد رموز وقادة المقاومة الفلسطينية       

 إذامـا   وحين سئل موفـاز     . مقابالت مع المرشحين األربعة لرئاسة حزب كاديما في االنتخابات الداخلية         
اغتيال عدد كبيـر مـن قـادة     (٢٠٠٤إن ما فعلناه في عام      : "، قال "يشمل أيضاً إسماعيل هنية   "كان ذلك   

" ٢٠٠٧ يونيـو عـام      /كان علينا فعله في حزيران    ) الفصائل، بينهم احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي      
  ).سيطرة حماس على قطاع غزة(

وال تقلق قادة الحركة، وقـال سـامي أبـو          " سخيفة "من جهتها وصفت حركة حماس، دعوة موفاز بأنها       
دعوة موفاز الغتيال قادة المقاومة، هي دعوة سخيفة ال تقلقنـا           "زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة،      

مؤكدا جاهزية حركتـه    ". في حماس، وتعكس حالة التخبط في صفوف االحتالل ما بين التهدئة والتصعيد           
  . ء كان بالتهدئة أو بالمواجهةللتعامل مع كافة الخيارات، سوا

لهو دليل واضح على عجزه وفـشله       "، بنسف التهدئة    اإلسرائيلية، أن التهديدات    "كتائب القسام "واعتبرت  
من أن أي عدوان على القطاع ونقض للتهدئة سيدفعها لحرق          "، محذرة   "وتخبط قيادته العسكرية والسياسية   

 الصهاينة، وسيدفع العدو ثمن أي حماقة يرتكبها من هذا          األخضر واليابس وتفجير األرض من تحت أقدام      
 هذه التهديـدات سـتدفع      أن"تأكيده  " القسام"ونقل موقع كتائب القسام، عن أبو عبيدة الناطق باسم          ". القبيل

إن كتائـب    "وأضـاف ". كتائب القسام لحرق األخضر واليابس، وتفجير األرض من تحت أقدام الصهاينة          
ة لمصلحة شعبنا وليس لمصلحتنا الخاصة، وإن قياداتنا هم طالب شهادة فقـد نـذروا               القسام قبلت بالتهدئ  

أنفسهم وأرواحهم لخدمة دينهم ووطنهم وقضيتهم العادلة، وهم أكبر من أن يرضـخوا لمنطـق التهديـد                 
  ".بالقتل، وهم أسمى من أن يبرموا اتفاقاً للحفاظ على حياتهم وحماية أنفسهم على حساب شعبهم

 أبـو وبحـسب   ". إن العدو الصهيوني سيدفع ثمن أي حماقة يرتكبها       : " قائال اإلسرائيليين عبيدة   وأبوهدد  
كتائب القسام لم تغفل عن سالحها ولم تركن إلى الراحة، بل هي تعيش استراحة مقاتل على                "عبيدة، فان   
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يرة، فنحن قدر اهللا    طريق الجهاد والمقاومة الطويل، ولن يحصد االحتالل سوى المر والعلقم والخيبة الكب           
  ".الذي سيالحقهم إلى أن يشاء اهللا

 لعمليات االغتيال بالتزامن مع االنتخابات الداخليـة        "إسرائيل"وتبدي الفصائل الفلسطينية قلقا من استئناف       
واضح أن قادة االحتالل جميعهم     "،  اإلسالمي النجار القيادي في حركة الجهاد       إبراهيموقال  . لحزب كاديما 

وأكد النجار أن الـشعب الفلـسطيني       ".  على دمائنا وإنهاء قضيتنا من أجل الوصول لسدة الحكم         يتنافسون
يرفض أن يكون حقل تجارب وساحة للتنافس الحزبي اإلسرائيلي، موضحاً أن المقاومة الفلسطينية كفيلة              

  .بإفشال كل المخططات اإلسرائيلية الرامية لسحق الشعب وإبادته
  ١٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  سنذهب للحوار بنية المصالحة وغيرنا سيذهب بنية الحوار فقط ليعيدنا للمربع األول: الزهار .٨

ي خطبة الجمعـة التـي      فمحمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس        . قال د :  أشرف الهور  -غزة  
ة الحوار  نحن سنذهب للحوار بنية المصالحة وغيرنا سيذهب بني       "ألقاها في أحد مساجد شمال قطاع غزة        

فقط ليعيدنا للمربع األول وليصادر قرارات الشعب الفلسطيني الذي قال نعم للتغيـر واإلصـالح ونعـم                 
إنهم يريدون الحوار من أجـل الحـوار فقـط ويريـدون        "وأضاف الزهار    ".للقضاء على القتل والسرقة   

ة العربية يقفون معنا ليس فقط      كثيرين في األم  "، لكن الزهار أكد أن هناك       "االستقواء علينا باألمة العربية   
أصبحت اليوم أفضل مـن     " حركة حماس    إنوقال   ".على مستوى الشعب بل أيضا علي مستوى الزعماء       

إذا استمر لن يؤدي إلى نتـائج       "وأكد الزهار أن الحصار المفروض على القطاع سيكسر، وقال           ".األمس
  ".حتى لو استمر مليون عام

  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "ميثاق قومي"مصر طرحت االتفاق على : يةالشعب .٩

 المسؤولين المصريين الذين عقدوا اجتماعات مع الفصائل      إنقالت الجبهة الشعبية    :  أشرف الهور  - غزة  
الفلسطينية الستكشاف وجهات نظرهم حول سبل حل الخالفات بين فتح وحماس، أكـدوا علـى أهميـة                 

إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ومعالجة ملف الالجئين إلـى        يركز على   " ميثاق قومي فلسطيني  "االتفاق على   
  .جانب إنهاء الخالفات الداخلية

نسخة " القدس العربي "وذكر كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في تصريح صحافي تلقت             
كومـة  أهمية االتفاق على تـشكيل ح     " مالمح التحرك المصري تستند على عدة قضايا، من بينها           أنمنه  

لتكون قادرة على فك الحصار ومعالجة الملـف األمنـي واإلعـداد            ) حكومة تكنوقراط (لتسيير األعمال   
  ".النتخابات تشريعية ورئاسية

، "شددوا كذلك على أهمية بناء األجهزة األمنية على أساس مهني ووطني          "كذلك أكد الغول أن المصريين      
غم تقبلهم األفكار التي تدعو إلى أن تكون مرجعية األجهزة          الفتاً إلى أنهم طرحوا فكرة القوات العربية ر       

وأكد الغول أن القيـادة     ". مجلس األمن القومي أو لجنة وطنية تستطيع االستعانة بخبرات عربية         "األمنية  
ميثاق شرف يتمخض عن الحوار الوطني ويستند إلـى أهميـة           "المصرية تقبلت كذلك فكرة التوقيع على       

، موضحاً أن هناك توجهاً بأن      "ابات وعدم استخدام العنف والسالح في حل التناقضات       احترام نتائج االنتخ  
  .يتم التوقيع على ميثاق الشرف أمام الراعي المصري والعربي

وأشار إلى أن القيادة المصرية أكدت على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير، وذكر أنهـا طرحـت                 
  .ه كل من حركتا حماس والجهاد في المنظمةأفكاراً حول األساس الذي يمكن أن تشارك ب
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وأكد الغول أن الفصائل التي التقت القيادة المصرية مؤخراً لمست جدية كبيرة إلنهـاء ملـف االنقـسام                  
الفلسطيني، مشيراً إلى أن التحرك المصري جاء بعد التنسيق مع أطراف عربية مؤثرة ومـع الجامعـة                 

  .النقسامالعربية حيث شعر الجميع بضرورة إنهاء ا
يحملون تفويضاً من العرب بإنهاء االنقسام بأسرع ما يكون، مشيراً إلى أن الحـوار              " المصريين   إنوقال  

 أن القيادة المصرية ستقدم للحوار الوطني الشامل ورقة عمل          وأكد،  "الوطني الشامل سيعقد بعد عيد الفطر     
ى أن الحوار الشامل سيستمر لعدة أيـام        وأشار الغول إل  . تشكل استخالصات رؤيتهم للقضايا وكيفية حلها     

بهدف الوصول إلى تفاهم في كل القضايا، الفتاً إلى أن الحوار سيجد دعماً ورعاية وتدخالً مباشراً مـن                  
 .مصر والجامعة العربية لضمان نجاحه

  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  تسلم مصر أسماء وفدها للحوار " فتح" .١٠

ن لدى مصر نبيل عمرو الجمعة، إن مصر تسلمت أسـماء وفـد             قال سفير فلسطي   : اشرف الهور  -غزة  
نبيل شعث عـضو اللجنـة   . وذكر عمرو أن الوفد يتكون من د   .حركة فتح للحوارات الثنائية في القاهرة     

زكريا األغا عضو اللجنة المركزية ورئيس اللجنة القيادية العليـا          . ، وعضوية كل من د    المركزية رئيساً 
األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعبد اهللا أبو سـمهدانة محـافظ المحافظـة              للحركة في غزة، وعزام     

وأضاف أن موعد وصـول وفـد فـتح للمـشاركة فـي              .أسامة الفرا محافظ خان يونس    . الوسطى، ود 
  .الحوارات الثنائية لم يتحدد بعد

  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الجيل الجديد يسيطر على حماس": يديعوت أحرنوت" .١١

، أليكس فيشمان، أن حركة حمـاس فـي         "يديعوت أحرونوت "لّل الشؤون العسكرية في صحيفة      ذكر مح 
ـ        ورغم إقرار فيشمان   .  الماضي أغسطس/  من آب  ٢٠قطاع غزة أجرت انتخابات مجلس الشورى في ال

كـة  الذراع العسكرية في الحر   "بالسرية التي تتسم بها آلية هذه االنتخابات ونتائجها، إال أنه أشار إلى أن              
وبحسب فيشمان، فإن من بين     ".  عضواً على حساب الجيل القديم     ٥٠عززت قوتها داخل الهيئة التي تضم       

الفائزين الجدد في االنتخابات، قادة ميدانيين ومطلوبين إلسرائيل مثل أحمد الجعبـري وأحمـد غنـدور                "
ن القدامى بعضويتهم،   كذلك احتفظ عدد من القادة السياسيي      ".ومروان عيسى ويوسف الزهار ونزار ريان     

  .مثل إسماعيل هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام والشيخ نزار عوض اهللا وخليل الحية
  ١٣/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
  استمرار التنسيق األمني يخدم االحتالل والمفاوضات تشكل غطاء لجرائمه: خالدة جرار .١٢

 السلطة الفلـسطينية علـى      نددت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار بصمت         : غزة
العمليات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدة أن التنسيق األمني ال يخـدم                 

لألسف أن هذه الجرائم تتم دون      "وقالت   .سوى االحتالل وأن المفاوضات توفر غطاء له لمواصلة عدوانه        
وأشارت إلى اتساع حملة االعتقاالت في األشهر       ".  لفلسطينيةأن يكون هناك موقفاً عملياً من قبل السلطة ا        

 ٧٠٠واألسابيع األخيرة وبخاصة االعتقال اإلداري، موضحة إن عدد المعتقلين اإلداريين قفز إلى حوالي              
معتقل، الفتة إلى أن االحتالل يلجأ لهذا الشكل من االعتقال التعسفي كتمهيد لمنع أي شكل مـن أشـكال                   

ودعت جرار إلـى    . هة سياسته مما يؤكد بأن سياسة االحتالل القمعية مستمرة ومتواصلة         مقاومته ومواج 
إن هذا العفو ما هـو إال خـداع، إذ          "عدم الوثوق بوعود االحتالل بما يسمى بالعفو عن المناضلين، قائلة           

ـ                  نهم، ممـا   سبق لالحتالل أن قام باعتقال عدد ممن أدعى بأنه عفا عنهم، وأيضاً قام باغتيال عدد آخر م
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يدلل على خطأ هذه السياسة، وأن االحتالل يمارس خداعه وتضليله، واألخطر هو الوثوق بهذه الـسياسة                
  ". وعدم اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة وعملية مثل وقف المفاوضات الجارية ووقف التنسيق األمني

ناك تأخير ومماطلة عربية    أعتقد أن ه  "وحول الجهود العربية المبذولة من أجل إنهاء الحوار قالت جرار           
  ".بالضغط من أجل البدء بحوار وطني فلسطيني شامل

 ١٢/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
   من أنصار حماس في الضفة٨يعتقل  الفلسطيني األمن .١٣

قالت مصادر من حركة حماس إن األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية واصلت حملة              : رام اهللا 
وأوضح  ).١٢/٩(] أمس[ واعتقلت ثمانية عناصر جدد اليوم الجمعة        اعتقاالتها في صفوف أنصار حماس    
أن أجهزة األمن اعتقلت فـي محافظـة الخليـل غـسان     " قدس برس"بيان حماس أرسلت نسخة منه لـ  

القواسمي بعد اقتحام منزله ونقلته إلى سجن بيتونيا في رام اهللا كما واعتقلت كل من تامر أبو شامة وإياد                   
نية ورأفت شاللدة وجميعهم طلبة في جامعة البولتكنك واعتقلت حازم الفروخ مـن بلـدة               شبانة للمرة الثا  

كما اعتقلت من محافظة بيت لحم أحمد سعادة نجل الشهيد القسامي القائد عمر سعادة وصـادرت                . سعير
  .حاسوبه الشخصي خالد الدعدوع وسليمان الدعدوع

 ١٢/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
  ال يمكن لطرف صنع أمن على مقاسه: "عين الحلوة"حمدان يبحث مع الحريري أوضاع  .١٤

 حمدان، اثر لقائه في مجدليون وزيرة التربية والتعليم         أسامةفي لبنان   " حماس"أعرب ممثل حركة    : صيدا
 في مخـيم    أمنية في أن يكون ما مضى من حوادث         أملهالعالي بهية الحريري، مع وفد من الحركة، عن         

ذ الجميع منها درساً بأنه ال يمكن لطرف أن يتفرد باألمن، أو أن يحـاول               عين الحلوة حالة استثنائية، أخ    
  .مناً للجميع في المخيمأ يكون أنصناعة أمن على مقاساته، وأن األمن يجب 

أكدنا خالل اللقاء على ضرورة مواصلة العمل الجاد والدؤوب لـضمان أمـن واسـتقرار               "وقال حمدان   
 اللبنانيـة،   - اللبناني الذي من شأنه أن ينظم العالقة الفلسطينية          -  الحوار الفلسطيني  وإطالقالمخيمات،  

 أننـا  على طاولة الحوار في جولتها األولى، ال سـيما           إقرارهويحل جملة من القضايا العالقة وفق ما تم         
  ".متفائلون خيراً بقرب انطالق الجولة الثانية من الحوار الوطني اللبناني

 جديد، وهناك مسائل ال بد من معالجتها في شأن التعليم، بالتعـاون             نحن نقترب من عام دراسي    : أضاف
والمجتمع المدني الفلسطيني، وموقف الوزيرة الحريـري كـان ايجابيـاً           " األونروا"بين وزارة التربية و   

وشـدد حمـدان     .وداعماً لمثل هذا التوجه ونحن نأمل بعام دراسي على المستوى الفلسطيني مثر وناجح            
 الرئيس السنيورة   أن اعمار مخيم نهر البارد، في ظل الحكومة الجديدة خاصة           إعادة قإطالعلى ضرورة   

  . اعمار هذا المخيمبإعادةالتزم 
  ١٣/٩/٢٠٠٨السفير 

  
  تنظيم مسلح يتبنى تفجير عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية جنوب غزة .١٥

لتوحيد مسؤوليته عن تنفيذ    تبنى تنظيم فلسطيني مسلح يطلق على نفسه اسم سرايا ا         : أشرف الهور  -غزة  
هجوم بعبوة ناسفة أرضية ضد جيب عسكري إسرائيلي خالل مروره في منطقة حدودية جنوب قطـاع                

" القـدس العربـي   "وقال التنظيم في بيان له تلقـت         .غزة، في حادثة نادرة منذ سريان التهدئة في القطاع        
اومة الفلسطينية بقطاع غزة عـن نـصب        تعلن سرايا التوحيد أحد األذرع العسكرية في المق       "نسخة منه   

وذكر أن   ".كمين لجيب عسكري صهيوني وتفجير عبوة جانبية تمكن مجاهدينا من زرعها في وقت سابق             
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التفجير الذي استهدف اآللية اإلسرائيلي وقع خالل مرورها في منطقة حدودية شرق بلدة القرارة جنـوب                
  .قطاع غزة مساء ليل الخميس

  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   ة بالتنسيق مع السلطة هناكالضفبحماس   علىاً عسكرياً واقتصادياًحربنخوض : مردخاي .١٦

) اإلدارة المدنيـة  (قال يؤاف مردخاي رئيس الحكم العسكري اإلسرائيلي        :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
نعمـل  اننا نخوض معركة حقيقية ضد تنظيم حركة حماس المدني واالجتمـاعي و           " في المنطقة الوسطى  

 ".حاليا بكل طاقتنا وبقوة ضد كل مؤسسات حماس على اختالفها المدنية والعسكرية في الضفة الغربيـة               
تعمل على ترسيخ مواقعها ودورها ومؤسساتها للسيطرة على الضفة الغربية كما فعلت            " وتابع ان حماس  

 وقد فهمت   ،صاديةوقال ان ان الحرب على حركة حماس عسكرية واقت         ".في قطاع غزة وهو ما نحاربه     
االجهزة األمنية الفلسطينية انه من هناك سيأتي انقالب حماس في الضفة الغربية والمقصود هنا ضرورة               

  .شن حرب اقتصادية على حماس ومؤسساتها
 فلسطيني مع الجنرال األمريكي كيث دايتون وغيـره، مؤكـدا ان            - ونفى وجود تنسيق امني إسرائيلي     

وكشف المسؤول العسكري    . الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بصورة مباشرة     التنسيق ثنائي يقتصر على   
االسرائيلي النقاب عن ان مجموع الحواجز العسكرية والعوائق الترابية واإلسمنتية التي وضعها الجـيش              

 شخـصا   ١٣٩، مؤكداً انه تم أزالة حوالي مائة، مشيراً الى ان هناك            ز حواج ٦٠٧في الضفة الغربية بلغ     
ون بطاقة يحظر على جنود الحواجز في الضفة اعتراضهم وهم جميع قادة االمن الوطني الفلسطيني               يحمل

   .وكل المحافظين وجميعهم يحظون بتسهيالت خاصة
وادعى ان ازالة الحواجز فيها مخاطرة وانهم يريدون ان يشعر المواطن الفلسطيني بتحسن ملحوظ فـي                

ي ان الحياة في الضفة الغربية افضل من الحياة في غزة تحت            الفكرة المركزية ه  حيث أن   . حرية الحركة 
وحول اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين وتقصير الجيش         . حكم حماس، كما قال   

هناك موقف متشدد يتخذه جهاز المخابرات      "اإلسرائيلي ووقوفه متفرجاً في الكثير من االعتداءات، اجاب         
ضد العنف سواء كان فلسطينيا او إسرائيليا وفي الشهرين األخيرين عقـدت جلـسات              والجيش والشرطة   

  . "لقيادة المنطقة الوسطى لبحث هذا الموضوع بصفة خاصة
  ١٣/٩/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  أولمرت ينفي طرح قضية القدس وال يستبعد اتفاقا معقوال وجديا مع الفلسطينيين  .١٧

 حـزب   في اجتماع ألعـضاء      الحكومة اإلسرائيلية إيهود اولمرت       رئيس نفى:  اسعد تلحمي  -الناصرة  
أن يكون تناول في المفاوضات مع الفلسطينيين قضية القدس، مضيفاً أنه سيواصـل لقاءاتـه مـع                 كديما  

  .رئيس السلطة محمود عباس حتى اليوم األخير لوجوده في السلطة
العام الحالي الى اتفاق معقـول وجـدي مـع          بإمكاننا التوصل حتى نهاية     "وأضاف انه ما زال يعتقد ان       

  ".الفلسطينيين يحفظ أمن إسرائيل ويضمن أن تبقى إلى األبد دولة للشعب اليهودي
وتناول أولمرت المحادثات مع سورية، وقال إن إجراءها يحظى بتأييـد تـام مـن المؤسـسة األمنيـة                   

نه لم يعد الرئيس بشار األسـد بـأي         وأضاف ا . اإلسرائيلية التي ترى فيها فرصة حقيقية لتحقيق السالم       
". تعال واجلس معنا لنتحدث   . إنك تعرف ما أريد وأنا أعرف ما تريد       : ورسالتي له كانت واضحة   : "شيء

". إذا سقطت شعرة من شعر رأس غلعاد، فإن حماس ستدفع الـثمن بأكملـه             : " حركة حماس  وقال مهددا 
والثمن سيكون صعباً ومؤلماً، لكن ذلك      "يت،  وأضاف أن إسرائيل ستواصل بذل جهود كبيرة إلطالق شال        

  ".لن يمنعنا من أن نواصل محاوالتنا
  ١٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
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 ليفني تؤكد على ضرورة االستمرار في المفاوضات مع الفلسطينيين .١٨

، خالل لقائها مع أكدت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني: الرؤوف أرناؤوط  عبد– القدس
على ضرورة االستمرار ، لسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي خافيير سوالناالمسؤول األعلى ل

يتعين على المجتمع الدولي االمتناع عن "في المفاوضات مع الفلسطينيين وفقاً لما تقرر مسبقاً وقالت 
 .محاوالت لتعجيل عملية التفاوض من خالل تقديم مبادرات ال تتمشى مع احتياجات دولة إسرائيل

  ١٣/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية 
 

   وعلى أرضه بسرعة على العدوإذا اندلعت الحرب يجب االنتصار: باراك .١٩
اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك، أمس، ان على إسرائيل تحقيق االنتـصار علـى               : )ا ش ا  (
المدفعيـة فـي    وقال خالل إحياء ذكرى مقتل جنود إسرائيليين من سالح           ".العدو بسرعة وعلى أرضه   "

لكـن إذا   "، مضيفا   "دور القيادة اإلسرائيلية هو منع وقوع الحرب      "حرب لبنان الثانية في شمال حيفا، ان        
فرض األعداء الحرب على إسرائيل فعلينا تحقيق االنتصار على أرض العدو وبسرعة، وبأقـل خـسائر                

  ".ممكنة
  ١٣/٩/٢٠٠٨السفير 

  
      فقد تتعرض رئة االقتصاد اإلسرائيلي للخطرإذا انسحبنا من قلقيلية: نائب بالكنيست .٢٠

فرنسية إن القلق ينتاب عددا كبيرا من السياسيين اإلسرائيليين بعد ليبرسون القالت صحيفة : ليبيراسيون
رفض الحكومة اإلسرائيلية مشروع قانون تقدم به رئيسها إيهود أولمرت لتعويض المستوطنين الراغبين 

خشية هؤالء السياسيين من حؤول ذلك دون إنشاء أن لغربية، واعتبرت في مغادرة مستوطنات الضفة ا
ونقلت ليبراسيون عن معلق في إحدى الصحف اإلسرائيلية قوله  . القلقأهم أسبابهو من دولة فلسطينية 

الصحيفة قالت إن الطبقة  ".في حكم الموتى من الفزع"إن ذلك القانون كان جيدا للغاية، لكن الوزراء 
اإلسرائيلية تفضل البقاء بعيدة عن األضواء كلما تعلق األمر بالتفكيك المحتمل للمستوطنات السياسية 

بالضفة الغربية، فالقضية لم تعد تلقى اهتماما يذكر بعد أن أظهرت استطالعات الرأي أن نسبة متزايدة 
قديم الفلسطينيين من اإلسرائيليين تعارض التفكيك، ونسبة أكبر تعارض االنسحاب األحادي الجانب دون ت

  .تنازالت
وقد مثل هذا التحول مصدر ابتهاج للمستوطنين، إذ نقلت الصحيفة عن النائب بالكنيست العمدة السابق 
لمستوطنات غزة زفي هانديل قوله إن الرأي العام اإلسرائيلي بدأ يدرك أن وجودنا في غزة كان 

  ."إسرائيل"ضروريا ألمن 
 تشرح لنا كيف يمكنها أن تتجنب حصول نفس الشيء في الضفة على الحكومة أن"واستطرد قائال 

 كيلومترا عن تل أبيب، فقد تتعرض رئة االقتصاد ٢٠الغربية إذا انسحبنا من قلقلية، التي ال تبعد سوى 
  ".اإلسرائيلي للمصير نفسه الذي تعرضت له إسديروت

نها المعتدل إلى يسارها المتطرف هو لكن، حسب الصحيفة، ما يقلق الطبقة السياسية اإلسرائيلية من يمي
  .أن يؤدي االستمرار في بناء المستوطنات إلى استحالة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عن إسرائيل

  ١٢/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  إعادة هويات نواب القدس الشيخ النائب عبد اهللا يطالب وزير الداخلية اإلسرائيلي .٢١

في المحكمة العليا اإلسرائيلية جلسة أولية للنظر في االلتماس         بعد أن عقدت     : زهير اندراوس  -الناصرة  
المقدم ضد قرار وزير الداخلية اإلسرائيلي مائير شيطريت، الذي يقضي بسحب هويات نـواب القـدس                
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ووزيرها، بعث رئيس الحركة اإلسالمية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير الشيخ إبـراهيم العبـد               
، طالبه فيها بإلغاء القرار التعسفي والظالم القاضـي بـسحب           ]اإلسرائيلي[وزير الداخلية برسالة إلى    اهللا،

الهويات والمواطنة، والذي يعني طرد النواب والوزير خالد عرفة دون وجه حق من المدينة التي ولـدوا                 
الفلـسطيني  وأكد الشيخ عبد اهللا على أنه من غير المنطقي أن يظل نواب التشريعي               .فيها وينتمون إليها  

، "إسـرائيل "من الذين انتخبوا بشكل شهد له العالم بالنزاهة والشفافية، وبموافقة كل الدول المعنية بما فيها     
داخل المعتقل اإلسرائيلي منذ سنتين تقريبا دون ذنب، سوى أنهم وقعوا ضحايا لتجاذبات محلية ودوليـة                

لشعب الفلسطيني وقواه الممثلة ديمقراطيا في     وإقليمية ال تعدو أن تكون جزءا من حرب غير مبررة ضد ا           
ودعـا   .مؤسسات السلطة الفلسطينية التي أقيمت بناء على اتفاقات دولية رعاها العالم والدول الكبرى فيه             

الشيخُ الوزير إلى إنهاء معاناة النواب والوزراء الفلسطينيين من مدينـة القـدس خـصوصاً، والنـواب                 
، وذلك من خالل إطالق سراحهم والسماح لهم بالعودة إلى أسرهم وأهلهـم             والوزراء الفلسطينيين عموماً  

وبلدانهم وخصوصا مدينة القدس، ألن هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بتجاوز وضع االحتقان الحالي فـي                
  .المنطقة

  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ت الداخلية من االنتخاباأيامقبل " كديما"ليفني تواصل تقدمها على موفاز في أوساط  .٢٢

و " يـديعوت أحرونـوت   "،  يأكدت استطالعات جديدة للرأي أجرتها صـحيفت      :  اسعد تلحمي  -الناصرة  
 - ١٥الحاكم، أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تتقدم بفارق         " كديما"، في أوساط أعضاء حزب      "معاريف"

حزب، وذلك قبل أقل من      في المئة على وزير النقل شاؤول موفاز في المنافسة بينهما على زعامة ال             ٢٠
أسبوع على انتخاب زعيم جديد للحزب األربعاء المقبل خلفاً لزعيمه الحـالي رئـيس الحكومـة ايهـود        
اولمرت الذي أكد مجدداً مساء أول من أمس أنه سيخلي كرسيه غداة انتخاب خلف له، وذلك على خلفية                  

  .المخالفات الجنائيةالشبهات الكثيرة التي تنسب إليه الفساد والرشوة وغيرهما من 
ـ " كديما"وأفادت نتائج االستطالعين أنه لو جرت االنتخابات في           في المئـة مـن   ٤٧اليوم لفازت ليفني ب

 في المئة لمنافسها األبرز موفاز بينما يحصل كل من المتنافسين اآلخرين،            ٣٢- ٢٧األصوات في مقابل    
  . في المئة من األصوات٨ت على أقل من وزيري األمن الداخلي والداخلية آفي ديختر ومئير شيتري

 في  ٤٠وتعني هذه النتائج أن ليفني تحسم المنافسة في الجولة األولى التي يحتاج فيها المرشح الفائز على                 
وأكد االستطالعان أنه حتى في حال لم يحصل أي من المرشحين علـى             . المئة من األصوات على األقل    

 فـي المئـة مـن       ٥٥ - ٥٢از في الجولة الثانية وتحصل على       نسبة الحسم هذه، فإن ليفني ستهزم موف      
  . في المئة لموفاز٣٨ - ٣٤األصوات في مقابل 

إنها تفضل أن يعمل الفائز او الفائزة من أجل         " كديما" في المئة من اعضاء      ٦٠إلى ذلك، قالت غالبية من      
المئة من المـستطلعين أن      في   ٥٢ورأى  . تشكيل حكومة بديلة برئاسته على الذهاب إلى انتخابات عامة        

 في المئة أن احتمـاالت  ٥٧كما رأى . فرص نجاح ليفني في تشكيل حكومة بديلة أقوى من فرص موفاز   
  .ليفني بالفوز برئاسة الحكومة بعد انتخابات عامة مبكرة أقوى من فرص موفاز

تأتي النتائج الفعلية   وعلى الرغم من توافق استطالعي الرأي، إال أن معلقين بارزين فيهما حذروا من أن               
  .مغايرة تماماً

  ١٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
   والسالم للخطر"إسرائيل"تسليح روسيا لسورية يعرض : سفير تل أبيب في واشنطن .٢٣

رأى السفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة األمريكيـة سـالي ميريـدور            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
وقال في مقابلة صحافية أدلـى بهـا        . ل والسالم للخطر  الجمعة أن تسليح روسيا لسورية يعرض إسرائي      
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إنّه ال يمكن تحقيق السالم الحقيقي، إذا واصلت سـورية خطهـا مـع إيـران                ' نيويورك تايمز 'لصحيفة  
والمنظمات اإلرهابية كحزب اهللا، معتبرا أن تغيير الموقف السوري من إيران هو المحك المثالي لتحقيق               

د ميريدور أن الهدف من المحادثات غير المباشرة مع سورية هو تفكيـك             وأك .السالم الشامل مع دمشق   
  .الشراكة السورية اإليرانية، وإعادة الوضع االستراتيجي في المنطقة إلى سابق عهده

  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  من حزب اهللا وحماس  تتعرض ألخطر تهديد"إسرائيل": رئيس الموساد األسبق .٢٤

قال رئيس الموساد اإلسرائيلي األسبق سبتاي شافيط إن النزاع اليـوم بـين              : زهير اندراوس  -الناصرة  
.  وجاراتها هو األكثر تعقيداً واألكثر تهديداً، ألنّه يجمع بين اإلرهاب وألسلحة غيـر التقليديـة               "إسرائيل"

هم دول مع قـدرات     وزاد قائالً أنّه ال يمكننا أن نُفرق بين تهديد اإلرهاب والتهديد التقليدي، الن األعداء               
عسكرية مثل إيران وسورية، وأيضاً من العبين آخرين مثل حـزب اهللا وحمـاس، الـذين يـستعملون                  

وعرض شافيط، خالل مؤتمر     . هو تهديد شامل   "إسرائيل"اإلرهاب، وبالتالي فإن التهديد الذي تتعرض له        
اقش موضوع اإلرهاب، عدداً من     عقد في المركز المتعدد المجاالت في هرتسليا، شمال تل أبيب، والذي ن           

السبب األول وفق رأيه هو النزاع الداخلي       . األسباب التي تجعل من النزاع معقداً أكثر بكثير من الماضي         
الفلسطيني بين السلطة وحماس، الفتاً إلى أن حماس لم تُسيطر على الضفة الغربية بسبب تواجد الجـيش                 

  .األمنية اإلسرائيلية والفلسطينيةاإلسرائيلي والتعاون الوطيد بين األجهزة 
وبحسبه فإن محور الشر يضم إيران وسورية وحزب اهللا وحماس، وأن هذا المعسكر يقاد من قبل إيران،                 

 السورية ليست دائمـاً     -وأيضاً لسورية توجد مسؤولية في القيادة، على الرغم من أن المصالح اإليرانية             
الموساد األسبق من خطر تعرض إسرائيل لخطر الـصواريخ         وحذّر رئيس    .تتماشى مع بعضها البعض   

التي ستقوم بإطالقها منظمتا حزب اهللا وحماس، الفتاً إلى أن الهدف الرئيسي لهذين التنظيمين ليس إيقاع                
اإلصابات في الجانب اإلسرائيلي، إنما رغبتهما تمكن في زعزعة القوة الوطنية اإلسرائيلية، التي يعتبرها              

  .قري للمجتمع اإلسرائيليالعامود الف
وأردف قائالً إن العامل السياسي يلعب دوراً مهماً في النزاع، ففي السلطة يوجد رئيس ال يعـرف مـاذا                   
سيكون مصيره، وال يعرف من يرثه، وفي إسرائيل هناك أزمة سياسية متفاقمة والتي ال تُعرف نتائجها،                

  .تخابية بين مرشحين يختلفان تماماً في اآلراءوفي الواليات المتحدة األمريكية تجري معركة ان
السيناريو المتفائل وفق شافيط    . وقالت المصادر اإلسرائيلية إن شافيط قام بعرض احتمالين بالنسبة للنزاع         

إن المفاوضات مع الفلسطينيين لن تنته بنجاح حتى آخر السنة الحالية، ولكن جميع األطراف في المنطقة                
تظر وضوح المشهد السياسي في إسرائيل، ويواصلون فـي تعـاظمهم العـسكري،             تُحضر األسلحة وتن  

  .واألمل الوحيد هو أن ال يقوم أحد باستعمال األسلحة
أما السيناريو األقل تفاؤالً، وفق شافيط، فيقول إن المفاوضات لن تنته مع الفلسطينيين حتى نهاية العـام،                 

 إلى مواجهة عسكرية، وفي حـال حـصول هـذه           "ئيلإسرا"ولكن حماس وحزب اهللا سيعمالن على جر        
   ستتعرض لقصف صاروخي مستمر على الجبهتين الشمالية والجنوبية، وعنـدها           "إسرائيل"المواجهة فإن 

  .سيقوم الجيش اإلسرائيلي بالرد بشكل مكثف
  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "التنظيمات اإلرهابية"أوسلو عاد بنتائج ممتازة على : رئيس لجنة الخارجية واألمن األسبق .٢٥

عوزي .انتقد رئيس لجنة الخارجية واألمن السابق في الكنيست اإلسرائيلي د         :  زهير اندراوس  -الناصرة  
لنداو، اتفاق أوسلو وقال إنّه عاد بنتائج إستراتيجية ممتازة للغاية على التنظيمـات اإلرهابيـة، ودون أن                 

تنازالت المجانية، وطالب الحكومة اإلسرائيلية بأن تُغّيـر         ال "إسرائيل"يدفعوا الثمن، وفي المقابل تواصل      
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وقال إن اإلسـتراتيجية     .سياساتها القائمة اليوم، وأن تتحضر للحرب القادمة مع جيرانها، على حد تعبيره           
اإلسرائيلية يجب أن تكون مبنية على النصر في كل مواجهة وبأي ثمن، الفتاً إلـى أنّـه يتحـتم علـى                     

 .تجبي منهم الثمن الغالي دون أن تدفع الثمن، على حد تعبيره أن "إسرائيل"
  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  االحتالل يفرض قيوداً مشددة لمنع المصلين من الوصول إلى األقصى .٢٦

 قيـودا علـى    أمس فرضتاإلسرائيليةالشرطة  أن :رام اهللا  من   ١٣/٩/٢٠٠٨ الشرق األوسـط     نشرت
 صالة الجمعة الثانيـة مـن       ألداء الحرم القدسي الشريف،     إلىبية،  دخول المسلمين من سكان الضفة الغر     

 بعنصرية مهينة وفظة، وانه     األقصىاالحتالل يشدد على مصلي     " إنوقال مصطفى البرغوثي    . رمضان
 من المواطنين في القدس، عـدم       االحتاللهذا وطلب   . "تعرض للدفع من على احد الحواجز بطريقة فظة       

  . منطقة البلدة القديمة واستخدام وسائل النقل العامةإلى الوصول بسياراتهم الخاصة
 ألـف   ١٠٠أكثر مـن    أن  : القدس المحتلة من   ١٣/٩/٢٠٠٨ الرأي األردنية    إبراهيم مراسل  كامل   وذكر

مـدير  األقصى، بحسب ما ذكـر       صالة الجمعة بالمسجد     ألداءمصل تدفق على البلدة القديمة في القدس        
 حرية الوصول للفلسطينيين مـن الـضفة        اإلسرائيليون أتاحلو  مبيناً أنه    المسجد الشيخ حسن البراغيثي،   

 . مصلألف ٢٠٠ إلىالغربية لوصل العدد 
  
  نائبة إسرائيلية بمنع اآلذان في القدس الشرقيةمطالبة الطيبي يرد على  .٢٧

طالبت بمنـع   ، إسترينا ترتمان التي     اإلسرائيليةوصف النائب في الكنيست احمد الطيبي، النائبة         :رام اهللا 
 تـسكن   أشار إلى أنها  و. "خرقاء وتحتاج إلى عالج في مصح نفسي      "رفع اآلذان في القدس الشرقية، بأنها       

في مستوطنة قريبة من القدس على أراض عربية مسلوبة وعليها االنصراف من هناك هي ومستوطنتها               
لعداء للعرب والمسلمين المتنامية     عن امتعاضه الشديد من مظاهر ا      معبراً.  بأنها فاشية خرقاء   إياها واصفاً

  . "إسرائيل"في 
  ١٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  قامة الدولة الديمقراطية العلمانية في كامل فلسطينإل  تدعووثيقة يافا .٢٨

 المحتلـة عـام   تم تنظيم مؤتمر حيفا من قبل حركة أبناء البلد داخل فلسطين    : زهير اندراوس  -الناصرة  
وقد تمت مناقشة وضع الفلـسطينيين فـي         .لقلّة الميزانية ،  عبي الفلسطيني  على طريقة المهرجان الش    ٤٨

 ، حيث تبين أنّه طيلة فترة مديدة كان الفلسطينيون الذين وقعوا تحت الحكم اإلسرائيلي عام              ١٩٤٨مناطق  
وقد حاول البعض السعي في نضال ألجل المساواة ضمن السياق اإلسرائيلي بعيـدا             .  مجتمعا محطما  ٤٨

وبعـد   . المنهجيـة  سرائيليةرؤية فلسطينية وطنية، ولكن سعيهم كان دائما يحبط بفعل العنصرية اإل          عن  
 إقامـة الدولـة     ، التي اشتملت على أن    نقاش مستفيض استمر على مدار يومين تم التوصل إلى وثيقة يافا          

 ألنها تحفظ   ،ينهي الصراع الديمقراطية العلمانية في كامل فلسطين هي الحل المنشود الذي يحقق العدالة و           
 تنزع عن الوجود اليهودي في فلـسطين صـفة   ه، كماوحدة الشعب الفلسطيني وارتباطه التاريخي بأرض   

  .الوجود االستعماري، المرتبط بالمشروع الصهيوني العنصري
  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  الغربيةمن أراضي الضفة% ١٣جدار الفصل سيعزل : تقرير .٢٩

 تواصل تالعبها "إسرائيل" أن ،في بيت لحم) اريج(معهد البحوث التطبيقية ذكر تقرير ل :حسن عبد الجواد
 األراضيفي رسم الحقائق على ارض الواقع، فيما يتعلق بالديموغرافيا والجغرافيا، عبر مصادرة 
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 .لةالفلسطينية، وعزل التجمعات الفلسطينية، وتغيير معدالت السكان وال سيما في القدس الشرقية المحت
ن هذه التجمعات المعزولة سوف تتسبب جراء بناء الجدار بتشريد الفلسطينيين عن مجتمعاتهم، مبيناً أ

 ٤٠٠سرائيلية يقطنها ما يقارب الـ إ مستوطنات ١٠٧في الوقت نفسه سوف يعمل الجدار على ضم و
 ".إسرائيل" لىإ ،من المجموع الكلي للمستوطنين في الضفة الغربية% ٨٠وهو ما يشكل  ،ألف مستوطن

 البناء والخطط والمناقصات الصادرة عن مختلف الهيئات أعمالمن % ٩٠ من أشار إلى أن أكثرو
في نهاية الذي سيؤدي  داخل المستوطنات التي ضمها مسار الجدار، سرائيلية تأخذ حيزاًالحكومية اإل

  .من المساحة الكلية للضفة الغربية% ١٣ عزل ما يقارب الـ إلىالمطاف
  ١٢/٩/٢٠٠٨يام الفلسطينية األ

  
   يفرض عقوبة طفيفة على جندي تسبب بفقدان أم فلسطينية جنينها عند حاجزاالحتالل .٣٠

، بعـد أن     انـضباطي  كإجراء  يوماً ١٤ وحجزه   سرح الجيش اإلسرائيلي جندياً،   :  محمد يونس  -رام اهللا   
، أيـام نابلس قبل ثمانية     مرور أم فلسطينية على حاجز عسكري قرب         إعاقة في   هأظهرت تحقيقات تورط  

وذكر زوج الفلسطينية   . بتسيلم الحقوقية نظمة   شكوى من م    الجيش بعد تلقي وذلك   وفاة جنينها،    إلى أدىما  
وأشار إلى أنه أسمى    .  للقول إن الجنود تعمدوا احتجاز زوجته حتى الوالدة والموت         األسبابكل  أن لديه   

 تجدر اإلشارة في    ."إسرائيل"ن عبيد اهللا الذين ذهبوا ضحايا        واحد م  ألنه،   في شهادة الوفاة   الوليد عبد اهللا  
 إلـى دت  أ ، حاجز عـسكري   ٦٠٠ الضفة الغربية بأكثر من      أوصالقطع  هذا السياق، إلى أن االحتالل ي     

،  مؤسسات دولية  إحصاءاتتشير  كما  .  نمو في االقتصاد   أي إعاقةحبس السكان في سجون كبيرة، والى       
 الحواجز العسكرية بعد استئناف المفاوضات في مـؤتمر انـابوليس عـام              رفعت عدد  "إسرائيل" أنلى  إ

  . حواجز٦٠٤ إلى حاجز ٥٠٠ من ٢٠٠٧
  ١٣/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
   األسبوعية ضد الجدار العنصري جرحى في مسيرة بلعينستة .٣١

أصيب ستة مشاركين في المسيرة األسبوعية في بلدة بلعين غرب رام اهللا وسط الضفة الغربيـة،                 :نابلس
فاجـأ االحـتالل    وذلك بعـد أن     . لتي نظمت بمشاركة أهالي البلدة والمتضامنين الدوليين واإلسرائيليين       ا

ومن جهـة أخـرى،     . بإطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية والصوتية       المشاركين  
هرجان وطني وشـعبي،    بطال مقاومة الجدار، بتنظيم م    أأحيا أهالي نعلين الذكرى األربعين لشهداء البلدة        

االحتالل على  فيما ألقى جنود    . أكد المتحدثون فيه ضرورة استمرار الفعاليات والمسيرات المناوئة للجدار        
 تحولت  حيث،   ضد الجدار انطلقت عقب صالة الجمعة      المصلين عشرات قنابل الغاز لمنع استمرار مسيرة      

  .إلى مواجهات بين المشاركين وقوات الجيش
  ١٣/٩/٢٠٠٨اتية الخليج اإلمار

  
   والمداهمة في الضفة الغربيةإصابة فلسطيني واستمرار حمالت االعتقال .٣٢

أصيب، أمس، فلسطيني بجروح بعد إطالق جنود االحتالل النار عليه في بلـدة عنبتـا شـرق                  :رام اهللا 
طولكرم، في حين واصلت قوات االحتالل اقتحامها لعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية ومواصلة                

  قوات االحتالل اعتقلت مواطنا من بلدة طمون غـرب         أنأعلنت مصادر فلسطينية     كما   .حمالت االعتقال 
فيمـا   شاب من مدينة بيت لحـم،        تاعتقلوجنين، حيث كان متواجدا في منطقة زراعية قريبة من البلدة،           

 وفي  .تباليغ ألبنائهما لمراجعة مخابرات االحتالل    صاحبيهما   وسلمت   يناقتحمت قرية تقوع ودهمت منزل    
وبين في بلـدتي بـدو       بالمطل أسمتهم قوات االحتالل عن اعتقال ثالثة مواطنين ممن         نفس السياق، أعلنت  
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تتزامن إقامة المزيد من الحواجز العسكرية مع تصريحات نقلت عـن             ذلك  إلى .وبيت لقيا قضاء رام اهللا    
  . سواتر ترابية شمال شرق مدينة رام اهللا٥باراك أنه قرر إزالة 

  ١٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  غريبة الفلسطينية يوثق الت بفكرة اسكتلندية وبأيد فلسطينية"عودة الروح"معرض  .٣٣

قد يكون الوقت كفيالً ومساعداً على تآكل تفاصيل ذكريات من شُـردوا وهجـروا              :  رنا نجار  -بيروت  
وقتلوا ويتموا وجاعوا، لكن توالي النكبات على الشعب الفلسطيني الذي ما زال متمسكاً بأرضه ووطنـه                

كـي ال    "و .األليمة في الرؤوس والمخيلـة    وال يترك مناسبة للدفاع عن حق العودة، يحفر هذه الذكريات           
 مخيمـات   إلى، تركت الفنانة التشكيلية والمسرحية االسكتلندية جاين فرير بلدها          "ينسى العالم هذه المأساة   

قررت البدء بمشروع فني مركّب أطلقـت   حيث   .الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية واألردن ولبنان      
خالل وجودها في المخيمات قامت بورشات عمل تدريبية         ف . بأيد فلسطينية  ، يبنى "عودة الروح "عليه اسم   

ثم عملت معهم علـى تجـسيد       . مع شباب وصبايا، للتعبير أوالً عما يحملونه من ذكريات النكبة وتوابعها          
 رواة مـن الجيلـين األول       إلـى الروايات الشفوية التي رووها عن عملية االقتالع من الجذور، استناداً           

فصارت الحكايـات شخـصيات     . ، خالل الورشات، في مجسمات من الشمع واألسالك الحديدية        والثاني
بأحجام مختلفة تحمل في ثناياها سيرة قضية بروح وأيد فلسطينية وفكرة اسكتلندية، تجـول العـالم فـي                  

قـد بـدأ محطتـه      كان المعرض   و.  مجسم ٣٢٠٠معرض يوثّق لتفاصيل التغريبة الفلسطينية، من خالل        
سـبتمبر  /  أيلول ١٤في  فيها  يبدأ  التي   بيروت   إلى أدنبرة ثم    إلىى في الضفة الغربية، ثم انتقل منها        األول

 إلـى   بعـدها وسينتقل. ، ليتزامن مع ذكرى مجزرة صبرا وشاتيالأكتوبر/  تشرين األول٣ويستمر حتى  
  .وب بعدها بلداناً القدس، ليجإلى طوكيو في األشهر المقبلة، ثم يعود إلىعمان والى دمشق، وبعدها 

  ١٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  تدعو لمقاطعة المنتجات اإلسرائيليةاألردنيين المهندسين نقابة  .٣٤

ناشدت نقابة المهندسين أعضائها والنقابيين والمواطنين عدم شراء البضائع والـسلع اإلسـرائيلية              :عمان
وقال نقيب   . المبارك وخصوصاً الخضروات والفواكه التي تنتشر في بعض المحالت خالل شهر رمضان          

المهندسين وائل السقا إن لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع فـي النقابـة الحظـت أن العديـد مـن                    
الخضروات والفواكه اإلسرائيلية تباع في بعض المحالت واألسواق، ما دفع المجلس الى الطلـب مـن                

ودعـا الـسقا    . لع ومقاطعتهـا  النقابيين والمواطنين عموماً والمهندسين خصوصاً عدم شراء هـذه الـس          
المهندسين والنقابيين والمواطنين إلى شراء الخضورات والفواكه المحلية والعربية بدالً من تلك المستوردة             

 وعدوانها المـستمر    "إسرائيل"، مشيراً إلى أن شراء السلع اإلسرائيلية يصب في خانة دعم            "إسرائيل"من  
 من خالل غزوها األسواق العربية ال تبحث عـن          "إسرائيل"وأوضح أن    .على الشعب العربي الفلسطيني   

كسر الحاجز النفسي والوطني والقومي والديني لدى المواطن العربي فـي التعامـل مـع اإلسـرائيليين                 
ومنتجاتهم فحسب، وإنما أيضاً الربح المادي الذي يعزز اقتصادها على حساب االقتصاد الوطني، ويدعم              

 .لتي تمارس أشد أنواع القتل والتدمير والعدوان بحق الشعب العربي الفلسطيني          آلتها العسكرية العدوانية ا   
وطالب السقا المستوردين إلى عدم استيراد أي مواد أو سلع إسرائيلية، مؤكداً أن هذه السلع تضر بالمنتج                 

طنيـة  والمزارع األردني اللذين يسعيان إلى مواجهة الظروف االقتصادية الصعبة من خالل المنتجات الو            
وأشار إلى أن انتشار البضائع والسلع اإلسرائيلية محدود بفضل وعي وموقف المواطن األردني              .المتميزة

  ."إسرائيل"الذي يرفض إقامة أي شكل من أشكال التطبيع مع 
  ١٣/٩/٢٠٠٨الدستور األردنية 
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  الغيط موضوع تركيا كوسيط في صفقة شاليط أبومصر تنفي مناقشة  .٣٥
نفى مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في تصريحات خاصة : د الرازق محمد عب-القاهرة 

أن أبو الغيط سيناقش موضوع تركيا كوسيط في صفقة جلعاد شاليط، مشيرا إلى أن " الشرق األوسط"لـ
وأكد المصدر أن . من يحاول أن يفرض على مصر هذا الموضوع يحاول وضعنا في موقف دفاعي

من أجل تحقيق مصلحة فلسطينية ) الوساطة في صفقة شاليط(وضوع مصر تعمل وتتحرك في هذا الم
وساطات أخرى "لكن الحديث المتكرر من خالل اإلعالم عن .. لإلفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين

  ".أو بديلة هو حديث ال يعدو أن يكون حديثا إعالميا
  ١٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 تداء أمريكي أو إسرائيليإيران تهدد برد مباغت ومدمر على أي اع .٣٦

أكدت إيران، أمس، أن ردها سيكون مباغتا ومدمرا على أي : أحمد حسن، الوكاالت: طهران، موسكو
وقال اللواء ناصر آراستة المستشار العسكري للمرشد اإليراني علي خامنئي . اعتداء أمريكي أو إسرائيلي

 عدوان على إيران وأنه سيفاجأ بالرد اإليراني العدو يعلم جيدا أنه سيتلقى ضربة موجعة إذا ما شن أي"
وأشار إلى أن الجيش والقوات المسلحة اإليرانية يتمتعان بإمكانات وعناصر ظاهرة ". الذي سيكون مباغتا

وكامنة، حيث تعتبر األدوات واألسلحة العسكرية كالصواريخ من العناصر العلنية لقدرته، فيما عناصر 
وشدد المسؤول اإليراني على ضرورة . روح االستشهاد تعد من الركائز الكامنةالقيادة والوحدة الوطنية و

  .مراقبة جميع تحركات العدو وعدم االكتفاء بهذه الطاقات الكامنة
  ١٣/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  وتكهنات بالتمهيد للتطبيع" إسرائيل"انتقادات برلمانية لزيارة مسؤول عراقي لـ .٣٧

اقيون زيارة يقوم بها زعيم حزب األمة العراقية وعضو مجلس النواب مثال انتقد برلمانيون عر: بغداد
في " حلف بغداد"التي دعا فيها إلى إقامة حلف جديد اعتبره مراقبون شبيها بـ" إسرائيل"األلوسي لـ
" إسرائيل"وكشفت وسائل إعالم إسرائيلية أن عضو البرلمان العراقي مثال األلوسي يزور . الخمسينيات

وتوسيع حلف بينهما ليشمل " إسرائيل"ونقلت عنه دعوته إلقامة عالقات دبلوماسية بين العراق وحاليا 
وألقى األلوسي محاضرة أمام مؤتمر . تركيا والكويت، كما هاجم النظام اإليراني ودعا لتعاون دولي ضده

إلى تعاون بين دول نظمه معهد السياسات ضد اإلرهاب التابع ألكاديمية هرتسليا اإلسرائيلية دعا فيها 
من أجل إنتاج سالح استخباراتي سوية مع " إسرائيل"ينبغي التعاون مع "وأضاف أنه . المنطقة ضد إيران

تركيا والواليات المتحدة والكويت من أجل ضمان انتقال معلومات استخباراتية جيدة ومواجهة اإلرهاب 
  ".الشرق أوسطي معا

  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ي ليفني وأولمرت وعباس وينتقد االستيطان وبطء المفاوضات سوالنا يلتق .٣٨

القدس المحتلة، أن مفوض الخارجية واألمن في االتحاد  من ١٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية ذكرت 
والسلطة الفلسطينية منذ مؤتمر أنابوليس " إسرائيل"األوروبي خافيير سوالنا انتقد بطء المفاوضات بين 

وتوقع سوالنا في تصريح لموقع  .باحتماالت إنجاز أي شيء حتى نهاية العام الحاليالعام الماضي مشككاً 
خالل زيارته فلسطين المحتلة، أول أمس، أن المفاوضات في العام المقبل ستكون شائكة أكثر " هآرتس"

العام تشكل هذا " المفاوضات البطيئة"واعتبر سوالنا أن ". كاديما"سيما بعد تغيير القيادة في الحزب الحاكم 
" كاديما"الوضع السياسي بات أكثر تعقيداً جراء االنتخابات الداخلية في حزب "وأضاف " الخطأ األكبر" 

سوالنا اقتصر  أن ١٣/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية وقالت ". الذي يرأسه رئيس الوزراء ايهود أولمرت
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 فيما امتنع عن لقاء وزير لقاءاته في إسرائيل على لقاءين مع ليفني ووزير الدفاع إيهود أولمرت
المواصالت اإلسرائيلي شاؤول موفاز الذي يعتبر من أبرز المرشحين المنافسين لليفني على رئاسة حزب 

ورفض سوالنا اعتبار ذلك تدخال في السياسة اإلسرائيلية معربا عن اعتقاده بأن قراره ال يؤثر  ).كاديما(
 .على قرار الناخبين

 عباس استقبل سوالنا فـي رام اهللا، وجـرى بحـث ملـف               أن ١٣/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت   كما أوردت   
وذلك طبقا لما أعلنه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب             المفاوضات،  

 عباس طالب سوالنا بتفعيل اآللية الثالثية للجنة الرباعية خاصة فيما           وذكر عريقات أن محمود    .عريقات
ألنشطة االستيطانية وفتح المؤسسات والمكاتب المغلقة فـي القـدس ورفـع الحـواجز              يتعلق باستمرار ا  

كما ". لم يحدث منها شيء   "واإلغالق واإلفراج عن المعتقلين وإعادة المبعدين، مؤكدا أن كل هذه األمور            
 أو رفض الجانب الفلسطيني ألي محاولة التفاقات جزئية ولتأجيل أي من القضايا أو إلعالن مبـادئ     "أكد  

وإمـا االتفـاق    ) كل مواضيع الحل النهائي وعلى رأسها القدس      (ما إلى ذلك، فإما االتفاق على كل شيء         
وفي تصريحات للجزيرة قال سوالنا إن وقف االستيطان باألراضي الفلـسطينية شـرط             ". على ال شيء  

  .أساسي لتحقيق السالم بالمنطقة
  
  متحدة أشد كآبة من التوقعات آفاق المركز المالي للواليات ال: مورغان ستانلي .٣٩

حذّر المصرف االستثماري مورغان ستانلي، مـن أن آفـاق المركـز المـالي              :  محمد خالد  -واشنطن  
 أكثر كآبة من التوقعات المتشائمة التي أصـدرها مكتـب الموازنـة فـي                األمريكية للحكومة الفيديرالية 

كية للسنة الماليـة    يظر أن تسجل الموازنة األمر    ، ينت "ستانلي "وفقاً لحسابات ف. ثاء الماضي الكونغرس الثال 
، أي أكثر بمئة بليون دوالر عن       ) من الناتج المحلي   %٣,٧( بليون دوالر    ٥٤٠، عجزاً ال يقل عن      ٢٠٠٩

 بليون دوالر ليصل إلى     ١٩ سيتضخم بمقدار    ٢٠١٠كما أن عجز السنة المالية      . توقعات مكتب الموازنة  
ولم تنحصر كآبة اآلفاق     . باليين دوالر للسنة الحالية    ٤٠٧ آخر مقداره    ويتقدم عجزاً ضخماً  .  بليوناً ٤٥٠

 أن مكتب الموازنة، جانب الصواب في توقعاته، نسبةً إلـى األعـوام          "ستانلي"بالعامين المقبلين، إذ يعتقد     
 بليون  ٣٠٠ورأى أن عجز الموازنة سيستمر عند مستويات مرتفعة، قبل أن ينخفض إلى حدود              . الالحقة

كي ي، بعد أن  يتخلص االقتصاد األمر      ٢٠١٢في السنة المالية    ) أي ضعف توقعات مكتب الموازنة    (الر  دو
 إلى  تالدوالرا مئات باليين    "ستانلي"أضافت حسابات   قد  و .من أدائه الضعيف، ويستقر اإلنفاق العسكري     

ـ       ٢٠١٨ إلى   ٢٠٠٩كية في فترة    يعجز الموازنة األمر    ٢,٣صل إلـى    ، الذي توقع مكتب الموازنة أن ي
 من النـاتج    %٣٥,٥( تريليون دوالر    ٧,٩كي إلى   يوسيدفع هذا العجز، الدين العام األمر     . تريليون دوالر 

 تريليون دوالر فـي     ٣,٣بالدين العام من    قفزت   إدارة بوش    مع اإلشارة هنا إلى أن    ). ٢٠١٨المحلي في   
لفـت   ومن جهـة أخـرى       .٢٠٠٨في  )  من الناتج المحلي   %٣٨,٣( تريليون دوالر    ٥,٥٣١ إلى   ٢٠٠١

مكتب الموازنة إلى أن الحصيلة النهائية لمخصصات العراق وأفغانستان، إضافة إلـى تمويـل النـشاط                
 إلى  ٢٠٠١سبتمبر  /  بليون دوالر في الفترة من أيلول      ٨٥٨ المرتبط بمكافحة اإلرهاب، بلغت      الدبلوماسي
عجـز الجديـد المتوقـع أن تتحملـه      ستضيف نحو تريليون دوالر إلى ال     وهييونيو الماضي،   / حزيران

هذا العجـز   علماً أن   .  بليون دوالر سنوياً   ٩٧، وبمعدل   ٢٠١٨الموازنة األميركية في العقد المنتهي سنة       
 ٤٣٤اإلضافي ال يشمل ، أعباء مساهمته في الكلفة اإلجمالية لخدمة الدين العام المتوقع أن ترتفـع مـن                   

  .٢٠١٨  بليوناً في٧٤٥ إلى ٢٠٠٩بليون دوالر في 
 ١٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
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  وماذا بعد؟... عن انسداد خيار الدولة الفلسطينية .٤٠
  ماجد كيالي

، إلى خيـار    )في الضفة والقطاع  (تتداول األوساط الفلسطينية بإمكان التحول من خيار الدولة الفلسطينية          
، بعـد أن تبـين      )سطينفل/إسرائيل(، على كامل ارض فلسطين التاريخية       ")ثنائية القومية ("الدولة الواحدة   

لهذه األوساط، عبر مراحل متعددة، عدم نضج إسرائيل للقبول بهذا الخيار، بـدءا مـن تملـصها مـن                   
طروحات المجحفة والناقـصة    ، مرورا باأل  )١٩٩٩ - ١٩٩٤(استحقاقات المرحلة االنتقالية التفاق أوسلو      

للتسريبات الصحافية التي بينت أن     ، وصوال   )٢٠٠٠يوليو  /تموز(التي قدمتها في مفاوضات كامب ديفيد       
  .مع الفلسطينيين) نسبيا(حكومة أولمرت ليست معنية باتفاق حقيقي وعادل 

وكانت الصحف اإلسرائيلية سربت مؤخرا بعض الخطوط العامة لما يمكن أن توافق عليـه مثـل هـذه                  
ن الفلسطينيين، وضـم    الحكومة، وتتمثل بتأجيل ملف القدس، ورفض أي تبعات تتعلق بحق العودة لالجئي           

 بالمئة من مساحة الضفة، من دون احتساب منطقة القدس الكبرى واألغوار؛ ما يعنـي عمليـا ضـم                   ٧
  . بالمئة من مساحة الضفة إلى إسرائيل٤٠ - ٣٥ حوالي

وما نقصده هنا أن التداول بمثل هذا الخيار لم يعد يقتصر على مجموعات من المثقفين، والعاملين بالشأن                 
 العام، وإنما بات في متناول الطبقة السياسية السائدة، حتى أن الرئيس محمود عباس بات يتحدث                السياسي

رئيس الوزراء الفلسطيني الـسابق     (عن مثل هذه االحتمالية في األوساط المقربة منه؛ بل إن أحمد قريع             
في دولة واحـدة  صرح مؤخرا، وبشكل علني، بإمكان التحول نحو مطلب البقاء      ) وأحد قياديي حركة فتح   

  .؛ ردا على التملصات اإلسرائيلية"ثنائية القومية"
لكن على الرغم من أهمية كل ذلك، وأهمية التقاط القيادة الفلسطينية لعقم اإلطار الحالي للمفاوضات، فإن                
 مشكلة هذا التحول أنه يأتي بمثابة ردة فعل على السياسة المتعنتة واإلرهابية التي تنتهجها إسرائيل ضـد                
الشعب الفلسطيني، أكثر من كونه يأتي في سياق دراسة فلسطينية معمقة للخطوات التي يمكـن اتخاذهـا                 
للسير في هذا التحول، من مثل حّل إطار السلطة، لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولـة احـتالل، أو                  

هذا األمر يحتاج إلى مزيـد      كما إن   . ، مثال )في اإلطار السياسي الثنائي   (ربما اإلبقاء عليها كإطار تمثيلي      
من النقاش العام، لدراسة سلبياته وإيجابياته، وتحويله إلى ثقافة سياسية عامة، تتعلـق برؤيـة األخـر،                 
والعالقات المستقبلية معه، وأشكال النضال الممكنة والمناسبة لتحقيقه، هذا فضال عن أن هـذا التحـول                

  .يعيةيحتاج إلى إقراره في المؤسسات القيادية والتشر
، ربما يضفي مالمح جديدة على الـصراع        )إن أحسن استثماره  (في كل األحوال فإن التلويح بهذا الخيار        

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فهو، أوال، قد يمهد لتحول استراتيجي في الصراع التفاوضي بين هـذين               
على تفكيـك المـشروع     الطرفين، من صراع على األرض إلى صراع على البشر، أيضا، كونه يشتمل             

الصهيوني في إسرائيل ذاتها؛ وهو ثانيا، ينقل الفلسطينيين إلى مرحلة سياسية مختلفة، وربما إلى وضعية               
الهجوم السياسي، خصوصا في ضوء التراجع في مكانة إسرائيل على الصعيد العالمي، في ظـل بنـاء                 

تكبها بحق الفلسطينيين؛ وهو ثالثا، يحـول       أو نظام أبارثايد جديد، وفي ظل الجرائم التي تر        " سور برلين "
من كونه مجرد خيار يتبناه عدد من األكاديميين والمثقفين والسياسيين، فـي            " ثنائية القومية "خيار الدولة   

  .الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، إلى خيار مطروح للنقاش في اإلطارين الرسمي والشعبي
 ٢٢الة إقامة دولة لهم، قابلة للحياة وذات تواصل إقليمي فـوق            وبرغم ذلك فإن تسليم الفلسطينيين باستح     

 عاما على قبولهم بالحل المرحلي، وبعد تجربة خمسة عشر عامـا            ٣٤بالمئة من أرضهم التاريخية، بعد      
على اتفاق أوسلو، وبعد كل التملّصات اإلسرائيلية من استحقاقات التـسوية، ال يعنـي أنهـم يـسلّمون                  

روع الصهيوني، فهم بخيار الدولة ثنائية القومية يوسعون مفهومهم للصراع مع هـذا             بهزيمتهم إزاء المش  
المشروع، من الصراع لالنفصال في جزء صغير من أرضهم، إلى الصراع للتعايش على كامـل مـن                 
أرض فلسطين التاريخية، ومن الصراع في اإلطار السياسي فقط، إلى الصراع في مجال حقوق اإلنسان               
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دنية وحقوق المواطنة، أيضا، ال سيما أن خيار الدولة ثنائية القومية يدمج بين حقوق األفراد               والحقوق الم 
  .والحقوق القومية

واضح أن الفلسطينيين سيخسرون بخيار الدولة ثنائية القومية حلمهم ومطلبهم بالدولة المستقلة المفترضة،             
تيجي، فالفلسطينيون من خالل هذا الخيار      لكن هذه الخسارة المرحلية ستعوض بالربح على المدى االسترا        

أما من وجهة نظر الصراع ضـد المـشروع         . سيحفظون وحدة أرضهم التاريخية ويحققون وحدة شعبهم      
دارته، يمكن أن يشكل هزيمة تاريخية، ولو غير مباشـرة، لهـذا            إ أحسنالصهيوني فإن هذا األمر، إذا      

 الصهيونية، وقد تخلق المجـال،   -شروع الدولة اليهودية    هي نقيض م  " الثنائية القومية "المشروع، فالدولة   
  .الحقا، لفتح مسارات تحول الدولة الثنائية إلى دولة لكل مواطنيها، أو إلى دولة ديمقراطية علمانية

ولكن ما ينبغي التنويه إليه هنا هو أن خيار الدولة الثنائية القومية أصعب بكثير من خيار الدولة المستقلة                  
فإذا كان حزبا العمل وكاديما مع خيار الدولة الفلـسطينية، ألنـه يتـيح إلسـرائيل                . فلسطينيينبالنسبة لل 

التخلص مما يسمى بالخطر الديمغرافي الفلسطيني، ويحفظ طابع إسرائيل كدولة يهودية، وإذا كان الليكود              
مـن األرض   بات يتجه، إلى حد ما، نحو تبني أطروحة الدولة الفلسطينية، على أقـل مـساحة ممكنـة                  

الفلسطينية، فإن خيار الدولة ثنائية القومية مرفوض تماما من غالبية الطيف السياسي اإلسـرائيلي، ألنـه          
بالنسبة لهم يعني تقويض الصهيونية، وتقويض يهودية إسـرائيل، فـي آن معـا؛ وهـو أمـر يخـشاه                    

  .اإلسرائيليون ويرفضونه تماما
على خيار االنفصال عن الفلسطينيين، باالتفاق معهم أو من         لذلك فإن اإلجماع اإلسرائيلي سيظل متركزا       

  :دون ذلك، أي بشكل أحادي، الن هذا الخيار يضمن لهم تحقيق الميزات التالية
  .أوال، التخلّص من الخطر الديموغرافي، والحفاظ على الطابع اليهودي إلسرائيل

ي، الذي أنتجه واقع االحـتالل وواقـع        ثانيا، التحرر من العبء األمني والسياسي واالقتصادي واألخالق       
  .صمود الفلسطينيين ومقاومتهم العنيدة له

ثالثا، تحسين صورة إسرائيل على الصعيد الدولي، بعد أن باتت تظهر كدولة مستعمرة تمارس التمييـز                
  .العنصري والقوة ضد أهل األرض األصليين

  .طقةرابعا، الحفاظ على صدقية إسرائيل كدولة ديمقراطية في المن
  . األمريكية المتعلقة بالترتيبات الشرق أوسطيةاألطروحاتخامسا، التساوق مع 

على ذلك فإن خيار الدولة ثنائية القومية، بدوره، يستدعي الفلسطينيين لالنخراط فـي صـراع طويـل                 
ومضني ومعقد من أجل فرضه، فثمة فرق نوعي بين طرح الفلسطينيين لهذا الخيار بعـد نـيلهم حقهـم                

بمعنى أن طرح هذا الخيار، في المعطيات الحالية، يتطلـب          . ر مصيرهم، وبين طرحهم له قبل ذلك      بتقري
من الفلسطينيين التخلي عن مطلبهم الخاص في االستقالل، والقبول، أيضا، بالتضحية المتمثلة بالخضوع             

يين؛ ولعل تلـك    لقانون المحتل اإلسرائيلي، القائم على القوة والتمييز العنصري ضد أهل األرض األصل           
  .هي واحدة من أهم إشكاليات هذا الخيار

عموما فإن الحديث عن خيار الدولة ثنائية الفلسطينية يمكن اعتباره بمثابة النقلة النوعية الثالثة في مسار                
) مع انطالقة العمل الوطني في منتصف الستينيات      (الفكر السياسي، الذي انتقل من هدف التحرير الكامل         

  ).منذ منتصف السبعينيات(دولة المستقلة في الضفة والقطاع إلى خيار ال
السؤال اآلن، متى تحسم القيادة الفلسطينية أمرها للخروج من دوامة المفاوضات العبثية والمهينة؟ وهـل               
أن هذه القيادة تعد نفسها فعال لمعادالت جديدة، بعد ان ثبت أن المعادالت السياسية التي اشتغلت عليهـا                  

  !ود الماضية، ثبت عقمها؟ م أن األمر ليس إال ردة فعل وتصريحات عابرة ال أكثر؟خالل العق
  ١٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
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  بين االحتواء والتصفية" األردنيالخيار " .٤١
  نقوال ناصر

 تكيف مع االعتراف العربي والدولي وحتى اإلسرائيلي بمنظمة التحريـر الفلـسطينية كممثـل               األردن(
 ١٩٦٧ المحتلة عـام     األراضين تقرير مصير الضفة الغربية كجزء من        شرعي وحيد لشعبها مسؤول ع    
  ). يسعى للقفز عن هذه الحقيقة السياسيةأوولم يعد في األردن من يرغب 

 إلـى  بأي انقالب عليها يقود      أو يكون األردن غير معني بانحالل منظمة التحرير الفلسطينية          أنال يمكن   
كممثل شرعي وحيد لعرب فلسطين، ليس فقط صيانة للتضحيات          دورها المعترف به عربيا ودوليا       إلغاء

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

 سـيكون كـذلك المقدمـة       وألنـه  على األردن وجـواره القـومي،        ستراتيجيةإمضاعفات ذات مخاطر    
، بحكم عوامل جيوبوليتيكية قاهرة، لوراثـة       تأهيال األكثر فكرة اختيار الجار األردني      إلحياءالموضوعية  

، وبالتالي فان األردن    اآلن ومعهم العرب جميعهم حتى      أهلها أعجزت قضية   أعباءدور المنظمة في حمل     
 يكون معنيا بالمتاهة التي تعيشها منظمة التحرير حاليا، فالوضع الراهن للمنظمة وشـعبها  أن إالال يمكن   

  . صديقاأوال يغيظ عدوا وال يسر شقيقا 
 إسرائيليا في   مأمول أردني دور   ألي" اإلسرائيلي" غير رجعة الخيار     إلى قد اسقط    األرض الواقع على    إن

 يـصد   أن عمليا سـوى خيـار       لألردنية السابقة، بحيث لم يبق      الضفة الغربية حسب المفاهيم اإلسرائيل    
" عملية الـسالم  " الفلسطينية النهيار    األنقاض تفرض عليه احتواء     أن إلىالمحاوالت اإلسرائيلية الساعية    

ة الفلسطينية  ب النك أنقاض، مثلما فرض عليه احتواء      إلنجاحهاالذي بذل األردن قصارى جهده، وما يزال،        
 عليه احتـواء حطـام النكبـة     أملت، لكن الظروف التي     واإلنسانيةمضاعفاتها السياسية    بكل   ١٩٤٨عام  
 تغييرا يحصنه ضد أي تكرار للتجربة األردنية والفلسطينية المرة بحيث لـم             اآلن قد تغيرت جذريا     آنذاك
 الخيارات اإلسـرائيلية التـي توصـف        أو هو رفض الخيار     أوحد سوى خيار وطني وحيد      لألردنيبق  
  .وهي بضاعة إسرائيلية خالصة، صناعتها إسرائيلية صرف" األردنية"و" األردني"يال بتضل

 الشروط الموضوعية التي كانـت تجعـل خيـار إسـرائيل            أن إلثباتويكفي ذكر تطورين استراتيجيين     
 وهو حقـائق    األرض التطورين مادي على     وأول،  اآلن مستحيلة   أصبحتممكنا في السابق قد     " األردني"

 وهي حقائق لم    ١٩٦٧ان االستعماري التي خلقها االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام            االستيط
 لم تبق   فإنها الدويلة الفلسطينية المأمولة عن طريق التفاوض، وبالتالي         إلقامة من المقومات    أدنىتبق حدا   

هذه الحقـائق تكـاد ال تبقـي         إن، ال بل    إليه في الجناح الغربي السابق للمملكة يعود األردن         أيضاشيئا  
  . أي جار فلسطيني على حدوده الغربيةلألردن

وثاني التطورين سياسي، فاألردن قد تكيف مع االعتراف العربي والدولي وحتى اإلسـرائيلي بمنظمـة               
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبها تحت االحتالل وخارجه مسؤول عن تقرير مصير الضفة              

 يسعى للقفز عن هـذه      أو ولم يعد في األردن من يرغب        ١٩٦٧ المحتلة عام    األراضين  الغربية كجزء م  
  . سنة ونيف الماضيةاألربعينالحقيقة السياسية التي حكمت الحراك السياسي العربي والدولي طوال 

 تغيير الواقع الجغرافـي     إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي بقدر ما تسعى        أن إلىلكن مؤشرات كثيرة تترى     
 أساسـها  مقابل السالم التي جرت على       األرضوالديموغرافي في الضفة تغييرا استراتيجيا ينسف معادلة        

 بقدر ما تسعى كذلك لتعزيز كل العوامل التي تقـود الـى نـسف الحقيقـة                 ١٩٩١المفاوضات منذ عام    
اح دولة االحتالل   السياسية لمنظمة التحرير ودورها، ويجد األردن نفسه معنيا مباشرة في الحالتين الن نج            

 إلـى  نسف الشروط الموضوعية التي قادت صانع القرار األردنـي           إلىفي المسعيين سوف يقود عمليا      
  . التي توخاها من توقيع تلك المعاهدةاألهداف نسف إلىتوقيع معاهدة السالم معها ويقود كذلك 



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                   ١١٩٩:         العدد                  ١٣/٩/٢٠٠٨السبت : التاريخ

قد هرمت وبهت دورهـا، بينمـا        اآلن تبدو الحقيقة السياسية لمنظمة التحرير       أنوال غرابة نتيجة لذلك     
يجري عليها من الخارج والـداخل معـا لتـصفيتها          " انقالبا "أن إلىتتوالى الدالئل والقرائن والمؤشرات     

 الـشرعية علـى تـسوية       إضفاء، الستثمار شرعيتها في     كإطار عليها اسما بال مسمى      اإلبقاءكدور، مع   
 األول المنظمة في المقـام      إنشاءا التي سوغت     تصفي القضية نفسه   أمريكية -سياسية بشروط إسرائيلية    

الخيـارات األردنيـة     "إلـى وتنهي الصراع العربي اإلسرائيلي، وهذا بالتحديد هو المعبر الموضـوعي           
  ".اإلسرائيلية

ان البديل والوارث الشرعي الوحيد للمنظمة الذي يوجد توافق وطني فلسطيني عليـه هـو قيـام دولـة                   
 وكل النهج السياسي األردني الرسمي يؤكد باستمرار انه مـع هـذا التوافـق               ،"كاملة السيادة "فلسطينية  

 الدولة الفلسطينية معا، لذلك فان ما يجري        وبإقامةالفلسطيني، ويكرر باستمرار التزامه بمنظمة التحرير       
 آفـاق  في اضـعف حاالتهـا بينمـا         اآلنمن حراك الستبدال المنظمة بحكومة لسلطة الحكم الذاتي هي          

 تطور يتعارض مع الموقـف الرسـمي        بالتأكيد هو   إنما طريق مسدود    إلى دولة قد وصلت     إلىا  تطويره
 هذا التعارض منعا لسوء الفهم وقطعا للطريق        لتأكيداألردني، ومع ذلك فان الدبلوماسية األردنية مدعوة        

  .على أي محاوالت لالصطياد في مياه عكرة
 تمثيال لشعبها بـين كـل سـابقاتها         واألقل األضعفة هي    حكومة السلطة الحالي   أنومما يزيد الطين بلة     

 واليتها،  أيام أواخر هي شرعية الرئاسة المنتخبة التي تعيش        مجتزأةوتستمد شرعيتها من شرعية وطنية      
 تساوقا مع شروط المانحين وهي نفسها شروط االحتالل التي تبناهـا    األكثروال يبقيها عائمة سوى كونها      

 واألمـن  االقتصادي يقرره المانحون ويحصرونه في الرواتـب        أعمالهاها، وجدول   المانحون لها بحذافير  
 وليم فريزر وجيمس جونز وكيث      األمريكيين المجلس الثالثي للجنراالت     األمني أعمالهابينما يقرر جدول    

 جـدول   رأسدايتون، وهو المجلس الذي يمثل المرجعية الحقيقية لبرنامج هذه الحكومة والذي يضع في              
 اإلسرائيلية لحل الصراع وفي مقدمتهم بالطبع منظمة        - األمريكية تصفية كل المعارضين للرؤية      الهأعم

  .األخصالتحرير وحركة فتح في الخارج وامتداداتهما الداخلية بخاصة وحركة حماس في الداخل على 
 إطـار نية، وفي    الصراع غير المعلن بين سلطة الحكم الذاتي وبين مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطي            إن

علـى قيـادة    " فتح"كل منهما على حدة، بين تيارين يصطرعان داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني             
 وفـتح المعارضـة     أوسلووبين فتح   " الخارج"وفتح  " الداخل"السلطة والمنظمة وعلى دوريهما، وبين فتح       

هو صراع يذكر بـدوري جولـد،       ، وبالتالي بين المنظمة في الداخل وبين المنظمة في الخارج،           ألوسلو
 مستشاري رئيس وزراء دولة االحتالل السابق، ارييل        أهم المتحدة واحد    األمم لدى   األسبقسفير إسرائيل   

 ولحـزب   أولمـرت شارون، السادر في غيبوبته منذ بضع سنوات والذي اورث سياساته لخلفه ايهـود              
عام " الضفة الغربية إلسرائيل  "دراسة له بعنوان    الذي يقود االئتالف الحاكم حاليا، عندما حث في         " 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                  

ولة االحتالل، وال بد من االعتراف لدوري جولد ببعد النظر وبـان             الصراع مع د   إنهاءالفلسطيني على   
  . واقع سياسيإلى اآلنرؤيته المبكرة تكاد تتحول 

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

الحقيقي الجـاري فـي     " االنقالب" الحمساوي للتغطية على     -االصطراع الذي يوظف الصراع الفتحاوي      
. إلنجاحـه  إسرائيلية معلنة، والذي يجري التعتيم عليه كشرط الزم          - أمريكيةالساحة الفلسطينية برعاية    

 عدم انعقاد المؤتمر الحركي الـسادس       أودل حول انعقاد    وفي هذا السياق يندرج ما يدور من صراع وج        
 عدم انعقاد المجلس الوطني لمنظمة      أولفتح وحول مكان وزمان انعقاده ان اتفق على عقده، وحول انعقاد            

 اتفـق علـى     إن -ناهيك عمـن يحـضره      " الخارج"او في   " الداخل"التحرير كما حول مكان انعقاده في       
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 مصادقة الرئيس محمود عباس على تعيين رئيس للدائرة العسكرية للمنظمـة          انعقاده، ثم ردود الفعل على    
 االصالء في اللجنة التنفيذية ومن غير ممثلي الفصائل الكبرى فيها، وكـذلك الـسجال        األعضاءمن غير   

 األحمـد العلني بين مستشاري الرئيس عباس وبين رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي للسلطة عـزام                
 خالل دقائق بعد توقيعه، وكـذلك       إجهاضه صنعاء كتتويج للمبادرة اليمنية تم       إلعالن ألخيراحول توقيع   
 عدم وجود مثل هـذا      أو،  األحمد على الحوار بين فتح وبين حماس، كما قال          أمريكي" فيتو"حول وجود   

  .الفيتو كما كرر عباس نفسه القول، الخ
 بحكومة السلطة، التي تستمد تفاصيل سلطاتها من         المنظمة إللحاق على التوجه    األحدثوالدليل الملموس   

، كان مبادرة حكومـة     )بموجب االتفاقيات الموقعة  (مصادقة الحاكم العسكري لالحتالل اإلسرائيلي عليها       
 اشتراط مصادقتها والرئيس عباس على هيكليات مؤسسات المنظمة كشرط مسبق           إلىسلطة الحكم الذاتي    

 لكنه كان تحصيل حاصل لحلـول وزارة ماليـة          متأخراا التطور   لصرف رواتب موظفيها، وقد جاء هذ     
السلطة محل الصندوق القومي الفلسطيني كمصب لتمويل منظمة التحرير وسلطتها ممـا حـول خزينـة         

 قناة لتمويل المنظمة فارتهنت المنظمة بذلك للسلطة ولمنح مانحيها المشروطة سياسيا بشروط             إلىالسلطة  
  . االحتالل نفسهأمالها

 سياسـي معلـن     إطـار لم تتبلور وطنيا بعد في      " ثالثة" قوى   أو قوة   واألحدث األقدمقد افرز االنقسامان    ل
 - األمريكيـة " الرؤيـة " وسياساتها واضحة تماما في تقاطعها بـل تطابقهـا مـع             أركانهاوواضح لكن   

ة مع تيـار ينـسجم       القوى متداخل  أو تصفيته ال فرق، وهذه القوة       أواإلسرائيلية لتسوية الصراع سياسيا،     
 ألنهـا  منظمة التحرير، وهي تسعر كـال االنقـسامين،          إطارمعها في فتح والفصائل المؤتلفة معها في        

الوحيدة المستفيدة من استمرارهما، وتناور بينهما وتقتطع لنفسها يوميا نفوذا متناميا على حسابهما فهـي،               
 السيطرة علـى مؤسـسات   إلى رام اهللا، وتسعى   ال فتح، التي تتولى عمليا مقاليد حكومة الحكم الذاتي في         

صنع القرار في فتح والسلطة والمنظمة، بينما تحرص على استمرار حصار حماس سياسيا واقتـصاديا               
 العملية التي تتيح لها تغلغال مماثال في صفوفها، بحيث يكاد يكـون    اإلمكانياتوعسكريا بسبب عدم توفر     

ذا الوصف على الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة وعلى كـل       هذا هو االنقالب الفعلي الذي يستحق ه      
 في الفعل ورد الفعل علـى االنقـسامين         األطراف انقساماتها الحالية، فيما تنشغل هذه       أطرافمؤسسات  

  . العرب في البحث عن طرق ووساطات الحتوائهمااألشقاءوتشغل معها 
وبين المنظمة يتناقض تماما مع القرار الواضـح        وهذا الوضع المعكوس الذي يتطور للعالقة بين السلطة         

 أكتوبر /األول تشرين   ١٢ - ١٠الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة بتونس بين           
، وهو وضع يضع    أنشأتهاكسلطة تابعة لمرجعية المنظمة التي      " السلطة الوطنية الفلسطينية   "بإنشاء ١٩٩٣

 حصانها في وضع خطر يهدد فيه أي انهيار للسلطة بانهيـار المنظمـة              امأمعربة قيادة منظمة التحرير     
 اإلسرائيلي الذي يشجع ويمول تغول السلطة       األمريكيذاتها، وربما يكون هذا هو الهدف النهائي للتحالف         

الممثل الـشرعي والوحيـد     "وحكومتها على منظمة التحرير، لضرب الطرفين ببعضهما تمهيدا لتصفية          
  .المعترف به عربيا ودوليا" ينيللشعب الفلسط

 األكبر" الداخلية" يمثل العقبة    واألخطر األقدم استمرار هذا االنقسام الفلسطيني      أنولم يعد خافيا على احد      
 إلنهـاء  هو شرط مـسبق      األقدم نجاح أي حوار وطني بين فتح وبين حماس وان حسم هذا االنقسام              أمام

قودان النضال الوطني، وخير دليل على ذلك الطريق المسدود الذي          االنقسام الراهن بين الحركتين اللتين ت     
وصلته ثالث سنوات تقريبا من جوالت الحوار وسلسلة الوساطات العربية وغير العربية بين الحـركتين               

 الصادر في الثامن والعشرين مـن       األخيرباللغة االنكليزية في عددها     " األسبوعي األهرام"والذي لخصته   
 حماس غير العـضو     أنوالمفارقة  "! اإلطالقال تقدم على    : "في عنوان تقريرها الرئيسي   الشهر الماضي   

" خـشبة النجـاة   "في المنظمة وهي تطالب بتفعيلها على قاعدة الشراكة الوطنية وفقا التفاق القاهرة تبدو              
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 ممـن   حرصـا علـى المنظمـة   أكثر تبدو   أنها المنظمة من التصفية التي تخطط لها كما         إلنقاذالرئيسية  
  .يستخدمون المنظمة ومرجعيتها سالحا ضدها

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

 أساسـا لي الذي يرعى هذا البرنامج دبلوماسيا وسياسيا وماليا باعتباره           االئتالف الدو  أصابتالقوية التي   
 الخطأ أيضا اإلسرائيلي سياسيا عن طريق المفاوضات، ومن هنا         -عمليا صالحا لتسوية الصراع العربي      

لى  التي تبنتها دولة االحتالل اإلسرائيلي لالنقالب ع       لإلستراتيجيةالفادح الذي ارتكبه هذا االئتالف بتبنيه       
 للتحلل من استحقاقات العملية السياسية      أوال فيها فرصة ذهبية     أبيبنتائج تلك االنتخابات التي وجدت تل       

 ذلك البرنامج، وثانيـا لـشق الوحـدة         أساس والتي انطلقت على     ١٩٩١الجارية منذ مؤتمر مدريد عام      
ـ    تساوقا م  وأكثر ابتزازا   وأسهلالوطنية الفلسطينية وفرز طرف فلسطيني اضعف        " إنهـاء "ـع رؤيتها ل

 لكي يتحول   األرضالصراع، وثالثا لكسب المزيد من الوقت لفرض المزيد من الحقائق اإلسرائيلية على             
 إلـى مقابـل الـسالم     " المحتلة "األرض برنامج المنظمة من مفاوضات على تبادل        أساسالتفاوض على   

  ".متنازع عليها"مفاوضات على تقاسم ارض 
 أيـضا  إليـه  االئتالف الدولي المؤيد لبرنامج منظمة التحرير انساقت         إليه انساق    الفادح الذي  الخطأوهذا  

الدول العربية، وخصوصا الدولتين المجاورتين الملتزمتين بمعاهدتي سالمهما مع دولة االحـتالل فـي              
  . قيادة المنظمة نفسها قد وقعت في فخهأن من ذلك األخطرمصر واألردن، لكن 

 الثنائيـة   أسبابهابين األردن وبين حماس سابقة على االنتخابات الفلسطينية ولها           القطيعة   أنوبالرغم من   
 على حماس مـن     األخير، فان االنفتاح األردني     أيضا الثنائية   أسبابه وصل ما انقطع     إلعادةوبالتالي فان   

 نجاعـة فـي     أكثـر  الفادح يؤهل األردن لوسـاطة       الخطأ توجه سليم لتدارك ذلك      إلى يشير   آخرجانب  
 نفـسه الـذي وقعـت فيـه         الخطأالصطراع الفلسطيني باتجاه مساعدة قيادة منظمة التحرير في تدارك          ا

 الوحـدة   إعـادة للخروج من الفخ اإلسرائيلي عبر الطريق الوحيد المفتوح للخروج من ذلك الفخ وهـو               
 االجتهـاد   أطيـاف الوطنية الفلسطينية من خالل تفعيل المنظمة على قاعدة الشراكة الوطنية بين مختلف             

  .الوطني الفلسطيني
  ١٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  كيف؟".. حماس"أو معاقبة " فتح"مصالحة  .٤٢

  عصام نعمان
" إسـرائيل "إن مسار التفاوض مع     : قال محمود عباس في القاهرة بعد اجتماعه بوزراء الخارجية العرب         

  ".ل شيءال اتفاق على شيء إالّ باالتفاق على ك"يخضع لمبدأ استراتيجي مهم وهو 
أعلنت بلسان رئيس حكومتها والكثير من الوزراء والمسؤولين والعسكريين والكتّاب السياسيين           " إسرائيل"
  .مع الفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي" كل شيء" ال فرصة لالتفاق على أن

الـسياسية  فـال المؤسـسة     . تعني، في المقام األول، قضايا القدس واالستيطان والعودة       " كل شيء "عبارة  
مستعدة لتقديم التنازالت الالزمة التي يطلبها الفلسطينيون حيال القضايا         " إسرائيل"والعسكرية الحاكمة في    

المشار إليها، وال الفلسطينيون مستعدون للموافقة على أي تسوية ال تتضمن التنازالت المطلوبة حيال كل               
  .القضايا العالقة

هذا األمر يشكّل إحباطاً، إن لم نقل مـشكلة، لكـٍل مـن    . ورج بوشال تسوية، إذاً، قبل انصرام والية ج     
 اإلحباطماذا سيفعل هؤالء األطراف لمعالجة      . والفلسطينيين والنظام العربي  " إسرائيل"الواليات المتحدة و    
  والمشكلة البازغة؟
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حسب المراسـل   فب. واشنطن ستحاول إنقاذ سمعتها أمام العالم، وخصوصاً أمام العالم العربي واإلسالمي          
، ثمة مبادرة أمريكية جديدة ستظهر لعقد اجتمـاع دولـي   "اإلسرائيلي"السياسي للقناة الثانية في التلفزيون  

على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك بعـد أسـبوعين لعـرض التقـدم فـي                   
: ق غرضين من وراء هذه المبادرة     وتريد كوندوليزا رايس تحقي   . والفلسطينيين" إسرائيل"المفاوضات بين   

. أمريكا بإظهار الجهود التي بذلتها في إطار اللجنة الرباعية للتوفيق بـين الطـرفين             " تبرئة ذمة "األول،  
الثاني، عرض ما توصل إليه الطرفان من نتائج قبل تفرق شمل القادة الذين عملوا على تحقيقها بـسبب                  

أو احتمال إجراء انتخابات نيابية فـي      ) أولمرت(الة بسبب الفساد    أو االستق ) بوش وعباس ( انتهاء الوالية   
 فـي المائـة مـن       ٤٠بنسبة تزيد علـى     " كاديما"إذا لم يفز أي من المرشحين لزعامة حزب         " إسرائيل"

  .األصوات
ستحاول تبرئة ساحتها برد الفشل واإلحباط إلى خالفات الفلسطينيين فيما بينهم وبالتالي عجـز              " إسرائيل"

من تنازالت في شأن قضايا الوضـع       " إسرائيل"د عباس وفريقه عن اتخاذ قرار بقبول ما تعرضه          محمو
  .النهائي

قادة المنظمات مختلفون حتى حدود التناحر، والقواعد الـشعبية         . الفلسطينيون في وضع ال يحسدون عليه     
 وعربياً ودولياً، من     عباس ال يكفّ عن الحركة، فلسطينياً      أنغير  . مصدومة وحائرة حتى حدود اإلحباط    

لتقديم التنازالت المطلوبة منهـا، وإقنـاع المـسؤولين         " إسرائيل"اجل إقناع واشنطن ببذل ضغوط على       
مسؤولية عرقلة جهود المصالحة أمال بدفعها إلى إعادة الوضع في قطـاع غـزة   " حماس"العرب بتحميل   

 وإقناع سـائر المنظمـات وجمهورهـا        من القطاع، " فتح"إلى ما كان عليه قبل انفجار الخالف وإخراج         
  .٩/١/٢٠٠٩بضرورة التبكير في إجراء االنتخابات الرئاسية والنيابية قبل انتهاء واليته في 

" حماس"هم يدركون مخاطر استمرار الخالفات بين       . لعل ابرز المحبطين والمحرجين قادةُ النظام العربي      
كاسها سلباً وحتماً على الوضع العربي عموماً وعلى        إلى ما بعد انتهاء واليتي عباس وبوش وانع       " فتح"و  

  .أوضاع مصر واألردن وسوريا ولبنان خصوصا
مصر محبطة وستكون محرجة جداً إذا ما بقي الحصار مضروباً على قطـاع غـزة ألن الفلـسطينيين                  

هي عن  يضاً تجاه تل أبيب إذا ما تغاضت        ألكنها محرجة   . يتهمون حكومتها بأنها شريك رئيس في تنفيذه      
مسيطرة على القطاع وناشطة في إدارة مئات األنفاق التي تؤمن نقل مختلف أنواع الـسلع               " حماس"بقاء  

  .والمعدات والمواد إلى داخله
األردن مدرك لمخاطر بقاء الخالفات قائمة ومتفاقمة بين المنظمات الفلسطينية من جهة ومـن تقـصير                

قديم التنازالت المطلوبة منها بغية التوصل إلى التـسوية         لت" إسرائيل"أمريكا وربما رفضها الضغط على      
  .المقبولة من الفلسطينيين من جهة أخرى

لعرقلتها عمليـة   " حماس"سوريا محرجة إذا ما طالبها قادة النظام العربي باالنضمام إليهم في مسألة إدانة              
 لالنتشار في قطاع غزة     ان يقود ضابط سوري قوة ردع عربية      : المصالحة، بل وبمطالبتها بما هو أخطر     

  .سياسياً وميدانياً" حماس"بما يؤدي إلى االصطدام بحركة 
 يؤدي استمرار خالفات المنظمات الفلسطينية إلـى        أنلبنان الذي ما زال حبل األمن فيه مضطرباً يخشى          

 أيـضا   ما بعد نهاية العام الحالي إلى انتقالها إلى لبنان وانفجارها في مخيمات الالجئين حيـث تتواجـد                
مجموعات ناشطة من اإلسالميين السلفيين، يناصب بعضها حكومة لبنان العداء، ويتخذ بعـضها اآلخـر               

  ".حماس"أو من " فتح"موقفاً سلبياً إما من 
األخطر من كل هذه المخاطر واالحتماالت قيام قادة النظام العربي، عبر وزراء خـارجيتهم فـي ختـام                

تخاذ موقف عجيب غريب، بالغ الحدة، وغير مسبوق بمعاقبة من يرفض           اجتماعاتهم في القاهرة أخيراً، با    
 القادة العرب كانوا يحرصون دائما، عبر الجامعـة العربيـة، علـى             أنذلك  ! المصالحة بين الفلسطينيين  

هذا ما فعلوه دائما، وكـان آخـر        . التوفيق بين األطراف المتنازعين وعدم االنحياز إلى طرف دون آخر         
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ا المجال دعوة األطراف اللبنانيين المتنازعين إلى مؤتمر الدوحة وحثهم على المصالحة            نشاط لهم في هذ   
فما عدى مما بدا حتـى ينـذر وزراء الخارجيـة العـرب             . والتوافق، ونجاحهم الملحوظ في هذا السبيل     

  الفصائل الفلسطينية بمعاقبة من يرفض منها المصالحة التي تسعى إليها مصر بينهم منذ مدة؟
  :خاوف متعددة في مجال اإلجابة عن هذا السؤال أبرزها ثالثةثمة م

) والسلطة(ومنظمة التحرير   " إسرائيل"أولها، ان تنهار عملية المفاوضات الدائرة منذ عشرين سنة بين           * 
الفلسطينية ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع فلسطينيا وعربياً ودفـع المنطقـة التـي تمزقهـا الحـروب                   

  .عاناة المزيد منها وربما على نحو أعنف وأقسىواالضطرابات إلى م
الفلسطيني نفسه تحت وطأة انحياز النظام العربي إلـى أحـد أطرافـه،             " النظام"ثانيها، احتمال انهيار    * 
 ومخـاطر   ٢٠٠٩،/٩/١، مع تعذر إجراء انتخابات رئاسية لتجديد والية محمود عباس المنتهية في             "فتح"

  .سيما على مصر واألردنالتداعيات الناجمة عن ذلك، ال
، ذلـك أن  "النظام"ثالثها، احتمال نشوء انقسام جديد وعميق في صفوف الشعب الفلسطيني عقب انهيار       * 

" اإلسـرائيلي " ("دولـة لكـل مـن الـشعبين       "بعضاً من الفصائل والقوى سيتجه إلى التخلي عن خيـار           
" النظام"تجه بعضها اآلخر إلى اعتبار انهيار       ، فيما ي  "دولة واحدة للشعبين معا   "واعتماد خيار   ) والفلسطيني

وتعزيزاً للخيار األصلي واألصيل الداعي إلى المقاومـة        " دولة لكل من الشعبين   "دليالً على سقوط خيار     
غير راغبة وغير قـادرة علـى       " إسرائيل"من اجل تحرير فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر لكون           

  .يام دولة فلسطينية بين النهر والبحرتقديم أي تنازالت وازنة تسمح بق
هذه المخاوف الثالثة تقلق، بال شك، قادة النظام العربي ولعلها السبب الرئيس العتمادهم ذلك التحذير بل                

إما ان تذعن األولـى إلـى مـصالحة         : ومؤداه" فتح" و" حماس"اإلنذار األخرق الموجه، في الواقع، إلى       
. إما ان تجلب على نفسها عقوبة من جانب النظام العربي بكل أطرافـه            الثانية على شروط هذه األخيرة و     

  !هكذا يعاقب الفلسطينيون أنفسهم بخالفاتهم، ويعاقبهم النظام العربي لعدم إزالتها 
بصرف النظر عن مضمون العقوبة المرتقبة وإمكانية تنفيذها فإن إطالق اإلنذار المذكور يحمـل ثالثـة                

من أي مسؤولية   " إسرائيل"دون غيرها بجرم عرقلة المصالحة، وتبرئة       " حماس"إدانة  : معانٍ في آن واحد   
وحدها، أعباء العقوبة موضوع    " حماس"في هذا الخصوص، وتحميل الشعب الفلسطيني في الواقع، وليس          

 على" إسرائيل"أال تكفي العقوبات التي تفرضها      : تهامياًإاإلنذار ما يطرح على قادة النظام العربي سؤاالً         
  !الشعب الفلسطيني حتى يتبرع بعض قادة العرب أو كلهم بفرض عقوبات إضافية عليه؟

إنـذارهم األخـرق    . والشعب الفلسطيني " حماس" وزراء الخارجية العرب جادون في معاقبة        أنال اعتقد   
 أوان المصالحة علـى ... ذاك هو للضغط على القادة الفلسطينيين من اجل ان يتصالحوا قبل فوات األوان     

علـى  " فـتح "فرضها عليهم وتعتقد، مخطئةً، ان بمقدور قادة النظام العربي حمل           " إسرائيل"شروط تريد   
، فلماذا  "ال إتفاق على شيء إالّ باالتفاق على كل شيء        "وإذا كان أبو مازن قد صرح علناً ان         . القبول بها 

فاعلين كما تسيء إلى المفعـول      هذا التمرين العربي الرسمي في ديبلوماسية الالجدوى التي تسيء إلى ال          
  بهم؟

  ١٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 االنقالب الداخلي في حماس .٤٣

 اليكس فيشمان
، هو شاهد نفسه يقف على المنـصة        ٢٠٠٨ أيلولكانت لدى جورج بوش، خطط رائعة للسابع عشر من          

 أمـام ، وهو يقـول     ولمرتأ مازن، وعلى يساره ايهود      أبو المتحدة، على يمينه     لألمم الجمعية العامة    أمام
ولكن بدالً من ذلك ستجري في إسرائيل انتخابات تمهيدية، بينمـا تحـول   . العالم كله لقد جلبنا لكم السالم 

 .بو مازن فقد حدث معه ذلك بالنسبة ألأما.  شخص غير ذي صلةإلى أولمرت
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 كانـت علـى     األميركية رةاإلدا.  المتحدة تحدد مسبقاً ومن قبل مدة طويلة       األمم في   األكبرموعد الظهور   
ولكن بدالً من ذلك ها هو يحصل       .  سيمنحونه هدية وداعية مالئمة    األوسط من الشرق    األصدقاء أنقناعة  

 مازن باالستقالة ومفاوضات بال حـراك وتحركـات         أبوعلى حكومة منهارة في إسرائيل، وتهديدات من        
 . مكانأي إلىوهمية ال تقود 

 األوسـط السياسيون في الشرق    : أوسلوم القانون الحديدي الذي تجذر منذ        يبدأون في فه   أيضا األميركيون
التفاوض يعني البقاء والحكم،    .  الهدف إلىملزمون بإجراء مفاوضات ولكن من المحظور عليهم الوصول         

الوصفة الموثوقة لـضمان حيـاة طويلـة للـسياسيين هـي            . أما اتخاذ القرارات فيعني الموت السياسي     
 .مفاوضات عقيمة

فلتتوجهوا لمشاهدة ما يفعله الملـك      : األوسط يجب الحرص عليها في الشرق       أخرىوهناك قاعدة حديدية    
ذاً لم يكتف الملك باستئناف مفاوضاته مع حماس مؤخراً بل انـه            إ. هذه ورقة انعكاسية للمنطقة   . األردني

 كـل   أن إلـى  الملك يشير لنا     جاللة. يرانياً في زيارة رسمية غير عادية قبل ذلك بأسابيع        إاستقبل وزيراً   
 كما هو فلديه قنوات اتصال مفتوحة مع        وأميركا تواصل سلوك إسرائيل     إن. الخيارات مفتوحة بالنسبة له   

 .القوى الصاعدة
 هزة أرضية في القيادة

في الوقت الذي تنشغل فيه إسرائيل في انتخابات كاديما جرت في مكان آخر انتخابات سرية لـم يـسمع                   
 نشر حول ذلك، ال قبل وال بعـد، ال إسـرائيلياً وال عربيـاً          أي العشرين من آب من دون       في. عنها احد 

جرت انتخابات مجلس الشورى التابع لحماس غزة التي يوجد لها تأثير شديد على مستقبل المنطقة بدرجة                
 .تفوق أالعيب الكراسي في قيادة كاديما بعشرات المرات

وهـو مـصدر    .  قطـاع غـزة    إرجاء عضوا من    ٥٠يبلغ  " مجلس كبار حماس   "األكبرمجلس الشورى   
حداً ال يعـرف    أولكن  .  حماس في القطاع هم الذين ينتخبونه      إتباع.  بالنسبة لحماس  األساسيةالصالحيات  

 .العملية سرية والنتائج حتى ال تنشر. األصواتكيف يتم ذلك بالضبط وكيف تحصى 
 هم الذين سيقررون    اآلنمن  . ه االنتخابات كفائزين   الذراع العسكرية من هذ    أتباعوبالرغم من ذلك، خرج     

 .إيراناستمرار التهدئة ومصير جلعاد شليت والعالقات مع حزب اهللا ومع سورية ومع 
هذا المجلس يجتمع فـي     )  عضوا ١٤(من داخل مجلس الشورى الموسع يعين المجلس المقلص السياسي          

" المجلس الـسياسي  "ان هما مصدر قوة وصالحية      وهذان المجلس .  متقاربة ويحدد السياسة الجارية    أوقات
هذا جـسم صـغير     ) وليس الحكومة المنتخبة  (اللجنة السياسية التي تقود الحياة في غزة فعلياً         : في حماس 

 . الكبار في غزةاألربعةغير رسمي كنوع من المطبخ السياسي ويشارك به القادة 
ولكن من يتابع قـوائم     . ير ألغلبية اإلسرائيليين   مجلس الشورى الجديد ال تعني الكث      أعضاء أسماء أغلبية

 قد انزرعوا بـصورة قويـة       األشخاص هؤالء   أنالمطلوبين بالعمليات العسكرية خالل السنين سيكتشف       
.  في غزة في العشرين من آب      األرضيةمن الممكن القول انه قد حدث نوع من الهزة          . وعالية في الحكم  

 الذين كانوا مسؤولين عـن      األشخاصربين للشيخ احمد ياسين صعد      بدالً من قدامى حماس الذين كانوا مق      
 أمثال الذراع العسكرية من     وأعضاءعملية السيطرة على غزة في السنة الماضية من النشطاء الميدانيين           

قـادة  (واحمد غندور ومـروان عيـسى       )  في حماس  األركان رئيس هيئة    بأعمالالقائم  (احمد الجعبري   
ف الزهار المسؤول عن الشرطة المدنية وشقيق محمود الزهار ونزار ريـان            ويوس) عسكريون قطاعيون 

 .من جباليا مفتي الذراع العسكرية
 هنية ومحمود الزهـار وسـعيد       إسماعيل:  الجدد بقي في المنصب عدد من القدامى       األعضاء جانب   إلى

ن مـن الناحيـة     هذان الشخصان المجهوال  . صيام والشيخ نزار عوض اهللا وعضو البرلمان خليل الحية        
.  لحماس في غزة، وهما عضوان في المطبخ المـصغر ومـؤثران جـداً         األولالشكلية يقفان في الصف     

.  بهذا المنصب بفضل قدرته على التوسط بين الذراعين العسكرية والمدنية في حمـاس             أصبحعوض اهللا   
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 جداً من الذراع العسكرية      في المعارك ضد الجيش اإلسرائيلي فقريب      أوالدهأما الحية الذي فقد اثنين من       
هنية هو احد القالئل من أتبـاع ياسـين الـذي           (وهو على ما يبدو رجل االرتباط مع حماس في دمشق           

 وتعزيـزه لمكانتـه فـي هـذه         األولى يسجل لنفسه انجازا شخصيا مهماً، فوزه في المرتبة          أنيستطيع  
فـي  . ليس هناك فراغ في علم الدولة     : ىأخرهنا تدخل قاعدة حديدية قديمة      . لجنة: الجواب). االنتخابات

 . بالتهدئة تقوم حماس بترسيخ حكمها وتزداد تطرفاًأنفسناالوقت الذي نعطر فيه 
وفقاً للتقديرات سـتكون فـي      . في شهر كانون الثاني ستنتهي التهدئة، ألن االتفاق تحدث عن نصف عام           

ومترات من المخـابئ والمعـابر      مئات الكيل .  مختلفة أنواع صاروخ قسام من     ١٠,٠٠٠  – ٨٠٠٠غزة  
 أن الجيش لكافة العمليات يجـب       أعدهاالخطة التي   .  على طراز فيتنام الشمالية وحزب اهللا      األرضتحت  

 .تتبدل مع المستجدات
عدد غير قليل من ضباط الجيش اإلسرائيلي ينظرون ببعض الحسد المخفي طبعاً للتدخل الروسـي فـي                 

حادثـة  . يجب فقط وجود شخص مثل بوتين وليس خططـا جديـدة          في الغرف المغلقة يقولون     . جورجيا
سيراً من بين   أ ٧١إسرائيل صادقت على    .  الوقت إهدارشاليت هي نموذج كالسيكي لقدرة إسرائيل على        

 إلـى  تزيد العـدد     أن عليها   إن مصر قالت إلسرائيل     أن إال الذين اقترح تسليمهم لمصر في حينه،        ٣٥٠
 حمـاس ستـستجيب     إنكما قال المصريون    .  الليونة إبداءل على حماس     الذي لم يسه   األمر مثال،   ٢٠٠

 . الضفةإلى غزة والى الخارج وان ال يخرجوا إلىلمطلب الشاباك بأن يخرج كل من يطلق سراحهم 
 سراح  بإطالق يكون المرحلة الحاسمة في الصفقة ومن بعد ذلك تقوم إسرائيل            أنهذا كان من المفترض     

 ومـن دون    أسـماء  آخرين من دون     ٥٠٠وفي النهاية   .  إسرائيل إلى شاليت    حتى تسلم مصر   أسير ١٠٠
 .جدول زمني كبادرة حسن نية للرئيس مبارك

. األسـبوع اللجان لم تقرر شيئاً جوهرياً حتى هـذا         . ال شيء : أخرى بكلمات   أولجان  : الرد اإلسرائيلي 
الذي ينتظـر منـذ     (تراح المصري    فقط قررت لجنة المعايير برئاسة رامون البحث في اق         األخيرة األيام

 تصادق على توصيات اللجنة التـي قبلـت توصـيات           إضافية تتشكل لجنة    أن يتوقع   واآلن). شهر تموز 
 إسرائيلية بمـا    أطرافقضية التطرف تظهر في كل اللقاءات التي تجريها مصر مع           . اللجنة التي سبقتها  
 لكبح التطرف ولـذلك     أساسية أداةغزة هو    تخفيف الضغط عن     إنالمصريون يقولون   . فيها ايهود باراك  

 :أمران يحدث أنيجب 
 .والثاني، فتح معبر رفح. ، مصالحة بين فتح وحماساألول

 صـفقة شـاليت     أنليس من الممكن فتح المعبر بصورة حرة طالما         : وهنا تأتي حكاية البيضة والدجاجة    
مطلب حماس ستكون ضربة البو مازن       االستجابة ل  أن يقولون في إسرائيل     إنهمزد على ذلك    . بقيت عالقة 

 غادر فسيغادر مع ورقة التين التفاوضية، ولذلك يجـب     إن،  ٢٠٠٩الذي سينهي منصبه في كانون الثاني       
وان كنا نريد تعزيزه فمن المحظـور       . تقويته حتى يحصل على الشرعية لمواصلة واليته خالفاً للدستور        

ت سيبقى عالقاً وسيبقى معبر رفـح مغلقـاً وهكـذا           وان لم نعطها فجلعاد شالي    .  شيء أي حماس   إعطاء
 .دواليك

في البداية لـم  .  بالنسبة للقوات العربية المقترحةأيضاالمصريون غيروا رأيهم . وهذا ليس الشرك الوحيد   
 هـذا   إن انه ال يوجد حل آخر، قال لهم باراك          أدركواعندما  . يرغبوا بتدخل عسكري مصري في القطاع     

ومن هنا فهمـت    . اإلرهابية لعدم وجود احتمالية تصادم القوات العربية مع الجهات          ليس واردا بالحسبان،  
 . وجود هذه القوات سيعرقل تحرك الجيش اإلسرائيلي في القطاعأنمصر 

 القوة العربية ستهدئ القطاع وستوفر رداً لمطلب حماس بعدم قيـام إسـرائيل              أنالمصريون على قناعة    
حماس تطالب بـالتزام مـصري بعـدم مـس          .  سراح شاليت  إطالقعد  باغتياالت ممركزة ضد قادتها ب    

.  تعارضان ذلـك   أيضاولكن إسرائيل وحماس    . اإلسرائيليين لقادتها، وعليه يقترح المصريون قوة عربية      
 .ألعضائهاوفي المرحلة الحالية ال يوجد حل خالق آخر لبولصة التأمين التي تطلبها حماس 
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 لعثمة في حماس
حتى قادة حماس   : األثناء التهدئة، ولكن غزة تغير وجهها في هذه         إلطالةعلى صيغة   المصريون يعملون   

 جانـب   إلـى . بمن فيهم المتطرفون محتارون مع الظاهرة اآلخذة في التزايد والتي ال يوجد لها جـواب              
الخارجين مـن   "مدعوماً من عشيرة دغمش ويزداد عدد       " اإلسالمجيش  "المجموعات المسلحة يزداد عدد     

 ". في القطاعحماس
 تـسويات، ويـتمخض عـن       أيةالطريق السياسي الذي اختاره التنظيم بدال من الكفاح المسلح يخلو من            

 المـسلمين   اإلخـوان  أيـديولوجيا هؤالء تخلوا عن    . ديناميكية خروج في صفوف المجموعات المتطرفة     
هـذه  .  مثـل طالبـان    هم يلبسون ويتحدثون  . وأشباههمويتحدثون بمصطلحات الجهاد العالمي والقاعدة      

إما ان تنشق حماس ويشكل المنشقون      : ديناميكية كما تقول جهات استخبارية سريعة وهناك خياران اثنان        
 يقوم قادة حماس بمالءمة     أنالمتطرفون معارضة تخوض المنافسة على الشارع في مواجهة حماس، أو           

 . مع التيارات المتطرفةأنفسهم
 ليست ناضجة الستئناف    ألنها األولحماس لن تفجر التهدئة في كانون        أن إلىالوضع كما هو اليوم يشير      

كل طاقاتها موجهة نحو تصفية السلطة الفلسطينية في رام اهللا والقضاء على زعامة فـتح               . الصراع بعد 
 أي أيـضا حماس لن تقبل    .  الذي سيقدم لها الضفة على طبق من فضة        األمر -ف  .ت.والسيطرة على م  

 . تجاوب معها في قضايا ستستصعب إسرائيل قبولهاأن إال مازن أبووالية حل قانوني النتهاء 
وماذا تفعل إسرائيل في مواجهة كل هذه التقديرات؟ تـدرس المـسألة وتعـد الـسيناريوهات وتجـري                  

 القـومي ازداد عـدداً،      األمن مجلس   أنكما  . المداوالت في الجيش والشاباك ووزارتي الدفاع والخارجية      
يبلورون شعوراً باالستعجال   . ذاً هناك تأويالت وتحويالت وجلسات كثيرة حولها      إ. بالمهمة يقوم   أنوعليه  

 انتهت التهدئة في    إن مازن؟ وما الذي سيحدث      أبو غادر   أنحول ما سيحدث بعد التاسع من كانون الثاني         
ـ . ؟ جبال من الورق وساعات طويلة من المداوالت، المهم عدم كسر التقاليـد            األولكانون    األمـر ن  ولك

 .الجوهري هو عدم اتخاذ القرارات
 "يديعوت أحرونوت"
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