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  سلفاًتبنيناه  والعرب سيبلورون حالً لالنقسام مصلحتنا االستمرار في التفاوض: عباس .1

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصـرار الجانـب الفلـسطيني علـى              : راغدة درغام  -نيويورك  
وضع الحكـومي فـي      تطرأ على ال   أناالستمرار في المفاوضات بغض النظر عن التغييرات التي يمكن          

في نيويورك على أهميـة التحـرك       " الحياة"وشدد في حديث إلى     .  ونتائج االنتخابات األميركية   "إسرائيل"
، "الذي تحول عقبة كأداء أمام الحـل      " لوقف االستيطان    "إسرائيل"العربي لدى مجلس األمن من أجل دفع        

وتوقع أن تبلور الجامعـة العربيـة قريبـاً         . الفتاً إلى استمرار عمليات االستيطان اإلسرائيلية في القدس       
  :وهنا نص الحديث. تصوراً لحل االنقسام الفلسطيني
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في خضم حكومة إسرائيلية جديدة، وإدارة أميركية مغادرة وأخرى آتية، ووضع فلسطيني متأزم، ماذا               •
  ؟)الخميس(ستطرح على الرئيس جورج بوش عندما تلتقيه اليوم 

في آخـر   . وحتى اآلن ما الذي فعلناه، والخالصة التي وصلنا إليها        " ليسأنابو"سنسترجع ونستذكر من     -
 قضايا واضحة إلـى     إنمااجتماعين مع إيهود أولمرت، بدأ الحديث عن قضايا، ال أريد أن أقول محددة،              

ونحن أيضاً لدينا   . هذه القضايا تتعلق بالحدود والالجئين واألمن، وهي عبارة عن أفكار موجودة          . حد ما 
  .، وهذا ما سنستمر في الحديث عنهأفكار

 اإلسـرائيلية نحن يهمنا، سواء وصلنا إلى اتفاق أو ال، أن نستمر في المفاوضات سواء مـع الحكومـة                  
وما سنطلبه هو أن ال     . وسنستمر رغم التوتر الفلسطيني الداخلي    . الجديدة أو مع اإلدارة األميركية المقبلة     

ى أي طرف، وأن يعدونا بأن ال ننتظر سبع سـنوات جديـدة حتـى               تلقي اإلدارة األميركية غداً اللوم عل     
سنظل نسير في االتجاه نفسه مع حكومة أولمرت مثالً، رغم أنه استقال، حتى يخرج مـن                . نتحاور معهم 

  .يضاً مع بوش في ما يخص الوضع الفلسطينيأوسنتعامل . الحكومة
معة العربية لديها توجـه بتقـديم مـشروع         ، خصوصاً أن الجا   )الفلسطيني الداخلي (ننتظر نتيجة الحوار    

ومن يقبله فهو معـه،     . للمصالحة الفلسطينية له صفة اإللزام، بمعنى أن هذا المشروع يقدم إلى الفصائل           
إذن، نحن نـسير  . وسيكون هذا المشروع منطبقاً أو منسجماً مع المبادرة العربية . ومن ال يقبله فهو ضده    

 هناك استحقاق انتخاباتنا المقبلة التي ال بد مـن أن نتعامـل معهـا               اآلن ضمن هذه الخريطة، ألنه أيضاً     
  .قانونياً وسياسياً

  هل لديك تطمينات أو ضمانات من أطراف عربية معينة بأن هذا التحرك سيكون ملزماً لها؟ •
العرب قالوا بصراحة بعد مؤتمر وزراء الخارجية إننا سنقدم هذا المشروع الملزم، فهذا لـيس سـراً                  -

األمير سعود الفيصل وعلى لسان األمـين       ) وزير الخارجية السعودي  ( ُأذيع بشكل معلن على لسان       وإنما
  .العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

  لكن في المقابل حماس تطالب بعدم التمديد لك في الرئاسة؟ •
الدستور؟ إن المدة   اآلن، ماذا يقول    . أبحث عن تطبيق الدستور والقانون    . أنا ال أبحث عن تمديد إطالقاً      -

 أن يناير المقبل، ماذا يقول قانون االنتخابات الوارد ذكره في الدسـتور؟             / كانون الثاني  ]9[19تنتهي في   
  .تجري انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة

   تسير بلغة الدستور؟أنلكن إذا كانت حماس ال تريد  •
واعتدت على الشرعية في غزة، وهذا      إذن، كيف تطالب بتطبيق الدستور؟ حماس التي ضربت القانون           -

القانون يقول  . شيء واضح، ال تريد اآلن تطبيق الدستور؟ فلتأخذ موقفاً واحداً، إما قانوني أو غير قانوني              
لن نختـرع شـيئاً     . هذا هو النص، نحن سنناقش المواضيع حسب القانون وحسب قرار الجامعة العربية           

  .رفض تقبل حماس أو تأنوبالتالي إما . جديداً
  هل هناك وساطة قطرية؟ •
  .ال، لم نسمع عن وساطة قطرية -
وماذا إذا كان في ذهن حماس إلغاؤك كرئيس للسلطة الفلسطينية وشريك في المفاوضـات بـداعي أن                  •

  خيار الدولتين مضى عليه الزمن؟
ـ      . أوالً، موضوع حل الدولتين ال يزال قائماً، ومازلنا متمسكين به          - ة وما دمنا متمسكين بخطـة خريط

وثانياً، حماس ال تستطيع أن تلغي شرعيتي التي آخذها من          . الطريق، فنحن متمسكون بالدولتين، هذا أوالً     
حماس التي خرجت على القانون ال تستطيع أن تلغي من جاء وال يزال حسب القـانون قائمـاً                  . الشعب
  .كرئيس

  ماذا لدى مصر بالتحديد من أفكار في هذا الصدد؟ •
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) ءالثالثـا (وكان لديها موعد مع حركة فتح       . ظيمات الفلسطينية واحداً تلو اآلخر    مصر اآلن تناقش التن    -
وأرسلت الحركة مبعوثيها الخمسة إلى القاهرة لتسمع منهم رأي الحركة كما سـمعت مـن عـدد مـن                   

وعندما تُنهي االجتماعات ستصل إلـى نتيجـة        . التنظيمات األخرى، وستجتمع مصر مع وفد من حماس       
  .امعة العربية لتقرر ما ذكرته قبل قليلتقدمها إلى الج

  أنت تقصد في مطلع السنة المقبلة، أو في أواخر هذه السنة؟ •
  .المفروض أن يتم قريباً، يعني خالل شهر. سيتم ذلك قريباً. ال -
  ثم؟ •
بعد ذلك ستتخذ موقفاً قانونياً سياسياً من أجل المستقبل علـى ضـوء القـرار العربـي، والدسـتور                    -

  .نون االنتخاباتالفلسطيني، وقا
  هل مدخل الحل تشكيل حكومة محايدة؟ •
تـشكيل  : هناك ثالثة بنود أساسية   . نرجع اآلن إلى ما ورد في المبادرة العربية، وأصلها اتفاق صنعاء           -

حكومة تكنوقراط ال تعيد الحصار على السلطة الوطنية مرة أخرى وتسير األعمـال، وأن تـدعو هـذه                  
ون للعرب وجود يقترحونه من أجل إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس            الحكومة إلى انتخابات، وان يك    

  .مهنية في غزة
  هناك من يتوقع انهيار أفكار المبادرة المصرية، هل أنت منهم؟ •
أوالً المبادرة المصرية لم تظهر إلى النور حتى نقول إنها ستنهار أو ال تنهار، وهذه المبادرة لن تكون                   -

هذا ما قالوه لي في اجتماع الجامعة       . ية، وبالتالي سيتبناها العرب بشكل عام      ستكون عرب  وإنمامصرية،  
  .العربية وهذا ما أعلنوه بعد االجتماع

  وهل تدعم سورية هذا التوجه؟ •
أنا ال أعتقد أن سورية ستقف ضد هذا التوجه، ألنها في النهاية هي رئيسة القمة، وهي التي سـتتولى                    -

سألتزم بما يأتي به    . مشكّلة إنضاج هذه األفكار وتقديمها ألصحاب العالقة      مع بقية العرب أو مع اللجنة ال      
ما ستقررونه أنـا ملتـزم بـه اآلن قبـل أن            : العرب، وقلت لهم بالحرف الواحد وفي أكثر من مناسبة        

  .إذن أنا ليست لدي مشكلة، إذا كانت هناك مشكلة، ستكون عندهم... تعلنوه
  لشرعية؟هل هذه طريقة لتفادي الخالف على ا •
أنا أقول إن هناك نصوصاً قانونية سندرسها       .  يناير /قبل كانون الثاني  ) بإتمام المبادرة (نحن لم نقل    . ال -

وعلى ضوء  . باحترام، إضافة إلى المبادرة العربية التي سندرسها باحترام أيضاً، وأنا أصالً موافق عليها            
 والرئاسـية؟ لـيس بالـضرورة أن تأخـذ     كل هذا سيكون لنا موقف، متى ستكون االنتخابات التشريعية  

المهم . هذه ليست مشكلة  . وإذا اتفقنا يمكن أن تتم في النصف األول من العام المقبل أو مع بدايته             . سنوات
  .أن نحصل على كامل األفكار بشكل جلي وواضح، وعند ذلك نُصدر مرسوماً رئاسياً

  ية؟هل يمكن حل الخالف الفلسطيني الداخلي في ظل خالفات عرب •
ما نقولـه هـو مـا       . اآلن ال نريد أن نفترض أن هناك خالفات ستعقد األمور         . نحن نترك هذا للعرب    -

وعندما أعلنـوا،   . وخالصة ما قيل في الجامعة أعلنه عمرو موسى واألمير سعود الفيصل          . سمعناه منهم 
م أو اقتراح عربـي أو      عندما تكلموا عن رؤية عربية ستقد     .  باسم المجموعة  وإنمالم يعلنوا شيئاً باسمهم،     

وعنـدما  . قرار عربي سيقدم، ال أعتقد بأن هذا باسم األمير سعود الفيصل شخصياً، أو باسم الـسعودية               
قـد  . يكون هذا الكالم أيضاً في وجود األمين العام بعد االجتماع العربي، فهو خالصة للموقف العربـي               

  .اًيكون هناك من يعترض وهذا شأنه، ومن يوافق وهذا شأنه أيض
  هل تعتقد أنها راغبة في ذلك حقاً؟. ماذا لو لم تكن حماس راغبة حقاً في إنهاء الخالف الداخلي •
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إذا كان السؤال لي شخصياً، أقول إن حماس قد ال توافق ولكن لـيس مـن المفـروض أن                  . ال أعرف  -
  .ننتظر موافقة أو عدم موافقة حماس

  وكيف تتوقع أن تتصرف حماس في األشهر المقبلة؟ •
أتصور أن حماس بحـصولها     ...  رفضت حماس، فالمفروض أن يقول العرب كلمتهم، أليس كذلك؟         إذا -

  .على دولة أو شبه كيان في غزة، قد تتمسك بهذا الكيان، وبالتالي سترفض الحلول األخرى
  عندئذ؟ •
  .عندئذ سنبحث في كل األمور، يعني كل الخيارات مفتوحة -
 في التفكير في حل غير حل الدولتين، يتحـدثون عمـا            هناك إسرائيليون يتحدثون عن ضرورة البدء      •

  ال بد من أنك سمعت؟"... حالً أردنياً"يسمونه 
. ولكن من حيث المبدأ أنا أعرف تماماً أن األردن ال يقبل مثـل هـذا الحـل                . سمعنا مرة هذا الحديث    -

ك، أن حل الدولتين هو     وإنما ال يزال موقفه، كما نعرف من المل       . األردن ال يقبل إطالقاً مثل هذه الحلول      
  .الحل األنسب لنا وللمنطقة وللعالم وإلسرائيل

  ...يتحدثون عن مقايضة األراضي، مصر تعطي أرضاً لتوسيع غزة وتعرف أنت الطروحات •
. بمعنى أننا ال نقبل أن يكون حل الحدود على حساب مـصر           . أوالً، ال يوجد حل على حساب أي دولة        -

، وما نعنيه بالمبادلة هو في األراضي الفلسطينية، وهي لتعديل طفيف في            أرضنا نريد أن نأخذها   . ال نقبل 
يعني عندما نجري تعديالت على الحـدود       . الحدود بالقيمة والمثل، هذا هو المطروح وهذا ما نطالب به         

  .يجب أن يتم التبادل بالقيمة والمثل، وبشكل ضيق
  مقارنة مع أولمرت؟كيف تتصور أن تكون تسيبي ليفني في موقع رئاسة الحكومة  •
 له عالقة بالوضع الداخلي     وإنماما جرى من تغييرات داخلية إسرائيلية ال عالقة له بالوضع السياسي،             -

على موقف أو   " إسرائيل"لذلك ليس الخالف في     . وبالمشاكل الداخلية التي واجهها أولمرت ونعرفها جميعاً      
الرؤية نفسها، لكن تظل هناك اختالفـات فـي         وليفني وأولمرت من الحزب نفسه ولديهما       . رؤية سياسية 
  .الشخصية

  هل عندك ثقة بأن ليفني ستأخذكم شريكاً جدياً في مفاوضات جدية؟ •
ثم دخلنا معهم في مفاوضات جدية متـواترة، لـم          . كانوا يقولون في الماضي ال يوجد شريك فلسطيني        -

عرفوا أن الفلـسطينيين    .  ذلك نضع لحظة واحدة، ولم نلعب، ولم نفاوض من أجل التفاوض، وهم عرفوا           
وإذا كنت تريـدين رأيـي، فاإلسـرائيليون        . الكرة في الملعب اإلسرائيلي   .  حل إلىجادون في الوصول    

  .وضعوا أكثر من عقبة في الطريق، أو يضعون اآلن أكثر من عقبة
في الضفة   حاجزاً يحول دون أي تنمية ممكنة        640أبرز هذه العقبات االستيطان، واستمرار االستيطان و      

الغربية، ثم االجتياحات المستمرة بال سبب رغم أنهم يعترفون بأن السلطة الفلسطينية قامت وتقوم بجهود               
ومع ذلك، ال تزال العقبات كما هي، وإذا أردنا أن نقول لمـاذا، فهـذا               . عظيمة جداً في ما يتعلق باألمن     

  . الكعكة من دون أن يقتسمونها، كما يقولونيعني يريدون أن يأخذوا.  طبيعة تفكير اإلسرائيليينإلىيعود 
  هل عندك أي أمل في أن تنجح كوندوليزا رايس في التوصل إلى انجاز قبل نهاية العام؟ •
كلنا تحدثنا، وليست كوندوليزا رايس وحدها، بوش وأنا وأولمرت كنا قلنا إننا نتمنى أن نصل إلى حل                  -

هناك أطراف تتفاوض، وهي ال تتفـاوض       . حتى تحل قبل نهاية العام، لكن المشكلة ليست في يد رايس          
  .بالنيابة عنا وال نريدها أن تتفاوض بالنيابة عنا وال نريدها أن تقدم لنا حلوالً من عندها

في موسكو، ثم بردت همتها، ما رأيـك فـي          " أنابوليس"روسيا قالت تكراراً إنها تريد استكمال مؤتمر         •
  عدم تحمس روسيا الستضافة هذا المؤتمر؟
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أوالً روسيا لم تخف حماستها الستضافة المؤتمر، وإنما ما زالت تدعو معنا إلى عقده، لكن ما حـصل                   -
 الروسـية   -أخيراً من توتر في العالم، خصوصاً ما يتعلق بجورجيا ألقى بظالله على العالقة األميركية               

مـؤتمر يجـب أن     ورغم هذه المشاكل نقول إن هذا ال      . وجعل األمل في عقد المؤتمر في موسكو يخفت       
  .يعقد
  وما رأيك في موقفها من االستيطان؟ •
من دون استثناء، تحدثت عن وقف االستيطان، حتى رايس في          " أنابوليس"كل الدول التي حضرت في       -

كل مناسبة تتحدث عن االستيطان، ساركوزي حين جاء إلى فلسطين وأمـام الكنيـست قـال إن هـذا                   
، وهذا ما جعل السعودية تقـدم       أساسيةن عقبة، واعتقد أنه عقبة      االستيطان يجب أن ينتهي، إذن االستيطا     

ونحن نـدعم هـذا     ) لعقد جلسة على المستوى الوزاري في مجلس األمن لمناقشة االستيطان         (مشروعها  
وإذا عقد خالل وجودي هنا، سأتكلم أمام مجلس األمن عن االستيطان وأهمية وقفه ألنه عقبة               . المشروع

  .كأداء في طريق الحل
وماذا تحتاج من المجتمع الدولي عملياً، بان كي مون لم يذكر حتى موضوع فلسطين في خطابه أمـام                   •

  الجمعية العامة لألمم المتحدة؟
القـضية اآلن حيـة ومطروحـة، ووزراء        . نحن نطالبهم على األقل بالتدخل في موضوع االستيطان        -

يجـب أن يطلبـوا أو      . ف االسـتيطان  الخارجية العرب كلهم هنا من أجل أن يخاطبوا مجلس األمن لوق          
ال يجوز أن يستمر االسـتيطان فـي كـل األراضـي            .  حتى توقف هذا العمل    "إسرائيل"يضغطوا على   

  .مصممة على أن تستمر في االستيطان وتدعي أن القدس لها" إسرائيل. "الفلسطينية، خصوصاً في القدس
  ت الفلسطينية؟هل هناك ما يكفي من مساعدات عربية في عملية بناء القدرا •
همنا األساسي اآلن في الضفة الغربية يتركز على أمرين، األول هو استتباب األمن، واعتقد أن األمـن      -

واألمر الثاني هو التطوير االقتصادي الذي يتوقف على ثالثـة          . في الضفة % 90مستتب بنسبة أكثر من     
 مستذكرين أننا في السبع سنوات      األول فلسطيني، ونحن نعمل ونبذل كل جهد لتطوير مؤسساتنا        : عوامل

الماضية دمر كل شيء لدينا، وأعدنا بناء الكثير، والعامل الثاني هو المساعدات التي يفتـرض أن تـأتي         
نتيجة لمؤتمر باريس، يعني ال نتكلم عما يأتي من العرب فقط، والمساعدات شحيحة ال تكفي أكثر مـن                  

  .ة الفلسطينيةتسيير األمور، ومع ذلك عندنا تطور في المؤسس
نحن عقدنا مـؤتمرين    . وتحول دون أي تقدم   " إسرائيل"العامل الثالث هو الحواجز والعقبات التي تضعها        

 رجل أعمـال    4000اقتصاديين، واحد في رام اهللا وهو مؤتمر صغير، والثاني كان مؤتمراً ضخماً ضم              
جـاء منهـا    " إسـرائيل "قات مع   هناك دول عربية ليست لديها عال     .  العالم أقطارفي بيت لحم من جميع      

  .مستثمرون، لكنهم يريدون أن يطمئنوا إلى قدرتنا على تنفيذ مشاريعهم
لكن . وهناك فرق كبير بين البناء والعمران في نابلس قبل سنة واآلن          ... لدينا مشاريع اآلن على األرض    

يس أكثـر سـخاء     وكان مؤتمر بـار   ) الحواجز( مرة لو أزيلت هذه العوامل       20هذا ممكن أن يتضاعف     
  .أقل اعتداء وتدخالً" إسرائيل"وكانت 

  إذا بقيت غزة كياناً منفصالً عن الضفة، هل يقتل هذا فكرة الدولة؟ •
 لن نسمح، أشير إلى أننا كسلطة ما زلنا         أقولعندما  . لن نسمح، ولن يسمح أهل غزة بأن تبقى منفصلة         -

ـ  لماذا؟ ألن غزة جـزء مـن       . لقطاعمن موازنة السلطة ل   % 58 موظف في غزة وندفع      77000ندفع ل
هـذا  . الكيان الفلسطيني ونحن مصممون على أن تستمر هذه العالقة ويستمر الدعم الذي تقدمه الـسلطة              

% 90ليس منّة، هذا حق الشعب حتى تبقى غزة ملتحمة بالضفة، ولو تُرك األمر ألهل غـزة سـتجدين                   
مة التي وضعتهم فيها حماس إثر انقالبهـا علـى          منهم، وأنا لست مبالغاً، يريدون أن ينتهوا من هذه الغ         

  .السلطة
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  أو حماس؟" إسرائيل"يأخذون عليك أنك ال تبادر إلى اتخاذ مواقف صارمة بالقدر الكافي نحو  •
أوالً، مع الجانب اإلسرائيلي اعتقد أن موقفنا واضح وحاسم، لكننا نتعامل معهم سياسـياً، أنـا ضـد                    -

  .اومة المسلحةاالنتفاضة العسكرية، وضد عمل المق
  لماذا؟ •
يعني دمـرت كـل البنيـة       . ألن مجريات االنتفاضة دمرتنا، ونحن لسنا مستعدين أن نُدمر مرة أخرى           -

ولسنا على اسـتعداد للعـودة مـرة أخـرى، فمـع            . التحتية التي بنيت ليس فقط أيام السلطة، بل قبلها        
ولم نتنازل ولن نتنـازل     . المفاوضاتاإلسرائيليين هذا هو موقفنا، حاسم أو غير حاسم، موقفنا يظهر في            

  .عن حقوقنا التي أقرتها لنا الشرعية الدولية
ما االنطباع الذي عدت به من زيارتك األخيرة للبنان، خصوصاً مع طرح التوطين ورقة يوميـة فـي                   •

  الجدال السياسي؟
 تـوطين   نحن قلنا بصراحة إننا ال نسعى إلـى       . عند البعض " فزاعة"اعتقد أن موضوع التوطين كان       -

الالجئين الفلسطينيين في لبنان إطالقاً، ونحن لدينا الحلول الكافية لتطبيق هذا، ولذلك لم يعد هناك، علـى                 
  .ما اعتقد، مشكلة أو لم يعد أحد يستطيع أن يستعمل هذه الفزاعة مرة أخرى

أنتم أحرار هذا   . هتحدثنا عن السالح، وقلنا لهم إن السالح خارج المخيمات يجب أن يزال، أو تولوا إزالت              
بلدكم، أما في المخيمات فأنتم تقولون نريد أن ننظمه، نحن مع موقفكم، يعني ما تراه السلطة في لبنـان                   

  .نحن نراه، هذه األمور وضحت لكل األطراف اللبنانية، وعرفت الناس ما هو موقفنا بالضبط
  دة اللبنانية؟وماذا عن استخدام بعض الفصائل الفلسطينية ممارسات تتناقض والسيا •
ما عدا ذلك، ليست لنا قـدرة       . الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير ملتزمة بموقفنا         -

  .وال سلطة على أحد
  25/9/2008الحياة 

  
   غير سالك وال مؤشرات حقيقية على جديتهحوار القاهرة:  تمسكه باتفاق مكةمؤكداًهنية  .2

رئـيس   أن وكاالتوعن ال  رائد الفي،    ،غزة نقالً عن مراسلها في    25/9/2008الخليج اإلماراتية   ذكرت  
جاء ذلك في رسالة وجهها هنية إلى العاهل        . الوزراء المقال إسماعيل هنية أكد التزام حكومته باتفاق مكة        

. العزيز، أمس، لتهنئته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والـسبعين للملكـة            السعودي عبد اهللا بن عبد    
  ".ننا ما زلنا نؤكد لكم التزامنا باتفاق مكة كأساس للحل والصمود الفلسطينيإ"وقال 

 طريق الحوار الفلسطيني الذي تستضيفه      أن هنية   أكدفي خان يونس    " حماس"وفي لقاء جماهيري نظمته     
لن نـذهب   "ضاف  أو ".غير سالك ويواجه تحديات كبيرة وال توجد مؤشرات حقيقية على جديته          "القاهرة  

هناك يد  "ن  أ إلى، مشيرا   "ر في ظل أوضاع كهذه، ويجب تهيئة األجواء المناسبة إلجراء الحوار           حوا إلى
  ".تطلب الحوار ويد أخرى تطعن بالخنجر من الخلف

المعيقات التي تعترض طريق الحوار     "إسماعيل هنية قال، إن      أن   زةمن غ  25/9/2008الحياة  وأوردت  
  ".كبيرة وغير مباشرة

ـ  ولفتت     قالإسماعيل هنية إلى أن  أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في    25/9/2008ي  القدس العرب
ما ثمرة الدعوة للحوار وهناك تفجيرات وإضرابات ومنع لدخول جوازات السفر والتفكير بإعالن قطاع              "

، وقـال   "قطاعالالحوار ولم الشمل الفلسطيني في الضفة و      "وجدد تمسك حكومته بـ      ".غزة إقليماً متمردا  
يتعـرض لهـا    " مؤامرة كبيرة "وأشار هنية إلى وجود      ".أيدينا ممدودة وبصدق للحوار والوحدة الوطنية     "

، "تركيعه وكسر إرادته وصموده   "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الفتاً إلى أن هذه المؤامرة تهدف إلى             
  ".المقاومة لن تسقط مهما كلفنا ذلك من ثمن"لكن هنية شدد على أن 
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الحصار اإلسرائيلي  "، وقال   "الحصار الظالم " أن الشعب الفلسطيني على أعتاب مرحلة انهيار         وذكر هنية 
كمـا   ".المفروض على غزة سينهار ولن يحقق الذين فرضوا الحصار علينا أهدافهم وتطلعاتهم المشبوهة            

وأشار  ".القيةقوى الظلم في العالم تشهد انهيارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وأخ          "أكد هنية أن    
  ".حلفاء أمريكا في المنطقة يتراجعون وستلفظهم الجماهير"إلى أن 

 أن، الفتاً إلـى     "اعتداءات مزدوجة "وأشار هنية إلى أن أنصار حماس في الضفة الغربية يتعرضون لـ            
شـعبنا  الظلم لن يدوم على أبناء      " وأجهزة األمن الفلسطينية، وقال      "إسرائيل"هذه االعتداءات تتم من قبل      

  ".في الضفة الغربية
ال أحد يملك التنازل عن حق العودة مهما كان مسماه          "وجدد هنية تمسك حكومته بحق العودة، مؤكداً أنه         

، وتطرق كذلك إلى المخاطر الكبيرة التي تحدق بمدينة القدس مـن خـالل الحفريـات    "ومنصبه ومكانته 
 .والتهديدات ومنع المواطنين من الوصول إليها

  
  يتراجع عن تصريحاته حول حق الفلسطينيين باستخدام المقاومة بعد احتجاج لفني قريع .3

 رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، عن تصريحاته حول حـق          ،تراجع أحمد قريع  :  كفاح زبون  - رام اهللا 
مس مع رئيسة الوفـد     أ من   أول، وذلك بعد ساعات من لقائه       "أي مقاومة "الفلسطينيين باستخدام المقاومة،    

حديثه أخـرج   " إن   قريعوقال   .اإلسرائيلية للمفاوضات تسيبي ليفني، المكلفة تشكيل الحكومة        سرائيلياإل
 بعد اتصال هاتفي من ليفنـي،       هوجاء تراجع ". من سياقه، وأنه كان يقصد المقاومة السياسية والدبلوماسية       
 .بكل قوة" اإلرهاب"احتجت فيه على تصريحاته، وهددته بالرد على ما سمته 

 مقتنعين  وأصبحوا ما فقدوا األمل في التفاوض،       إذاإن الفلسطينيين   " عقب لقائه ليفني، قد قال       قريعكان  و
وردا علـى  ". اإلسـرائيليين  يجددوا الهجمات على أن ليست مستعدة إلنهاء احتاللها، يحتمل      إسرائيلبأن  

 ". المقاومةأشكالجميع  "ريعققال . "إسرائيل" كان يقصد عودة العمليات التفجيرية داخل إذاسؤال عما 
  25/9/2008الشرق األوسط 

  
  "مقترحات توفيقية" ترفض حشرها بـ والسلطة...عباس يستعرض مع بوش حصيلة التسوية .4

الرئيس الفلسطيني محمـود     أن   وكاالتال ونقالً عن نيويورك  من   25/9/2008الخليج اإلماراتية   ذكرت  
ريكي جورج بوش حـصيلة المفاوضـات الفلـسطينية         عباس، يستعرض اليوم الخميس، مع الرئيس األم      

 التي لم تحقق أي تقدم رغم وعوده المتكررة المصحوبة بالمواعيد، وقال صائب عريقات كبير               اإلسرائيلية
سنواصل التحدث  . ال يمكننا الحديث عن لقاء الفرصة األخيرة      " "فرانس برس  "ـالمفاوضين الفلسطينيين ل  

وقال وزير الخارجية في تسيير األعمال رياض المالكي ان عباس           ".ظةحتى آخر لح  ) األمريكيين(معهم  
ما تم انجازه حتى اليوم في هذه المفاوضات وما ال يزال يتعين القيام به حتى نهاية                "سيستعرض مع بوش    

  ". اتفاقإلى للتوصل إمكان انه ال يزال هناك أو مأزق إلى كنا وصلنا إذاوالهدف هو معرفة ما . السنة
السلطة الفلسطينية   إلى أن     أحمد رمضان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    25/9/2008المستقبل   وأشارت
 بمقترحات توفيقية، لكنها تطـيح بمطالـب   أنها تحشر في حلول تقدمها الواليات المتحدة على أنرفضت  

 أو جزئـي    ي اتفـاق  أ"عريقات رفض السلطة الفلـسطينية      صائب  وكرر   . المقبولة فلسطينياً  األدنىالحد  
  ".نريد اتفاقا تاما يتناول كافة الملفات"وقال ".  مبدئيأوانتقالي 

  
 "إسرائيل" في اتفاقية سالم مع  واحداًلم نخط سطراً: أحمد صبح .5

كشف وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أحمد صبح أن مفاوضات الـسالم            .): أ.ب.د( –رام اهللا   
ن صياغة سطر واحد في اتفاقية سـالم بـين الجـانبين الفلـسطيني               ع اآلن لم تسفر حتى     الجارية حالياً 
وقال صبح إن المفاوضين عن الجانب الفلسطيني لم يفوتوا جلسة مفاوضات واحدة ولكـن              . واإلسرائيلي
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.  كـانوا يفتقـرون لالسـتعداد      اإلسرائيليينعلى الرغم من ذلك كان يتضح لهم في بعض المقابالت أن            
 إسرائيليهل لدينا بالفعل شريك حوار      : " جعلت الجانب الفلسطيني يتساءل    األموروأضاف صبح أن هذه     

 تسيبي ليفني التي تقود المفاوضات كانـت        اإلسرائيلية إن وزيرة الخارجية     صبحوقال   ".في المفاوضات؟ 
 من تغيير لقيادتها في الوقت الذي كـان فيـه           اإلسرائيليةمشغولة طوال هذه الشهور بما شهدته الحكومة        

ال يوجـد فـي     : "وأضاف صبح بـالقول   .  الوزراء المستقيل إيهود أولمرت يواجه اتهامات بالفساد       رئيس
 موقف موحد حول كيفية التعامل مع االلتزامات التي تم التوصل إليها في             اآلن حتى   اإلسرائيليةالحكومة  

لوم عـن الفـشل      من تحميلهم ال   اآلن إلى أن الفلسطينيين يخشون      صبحوأشار   ".مؤتمر أنابوليس للسالم  
 الـسالم   إلحـالل المحتمل للمفاوضات، وأكد صبح أن الجانب الفلسطيني يعتزم مواصلة البحث عن حل             

  أن هذه المسألة تعتمد بشكل كبير أيضاً       حتى وإن لم يتم توقيع اتفاقية سالم في الموعد المحدد لذلك مؤكداً           
 . والواليات المتحدة"إسرائيل"على 

 25/9/2008الدستور 
  

   نزع سالح المقاومة وإنهاء حكم حماسهاهدف غزة في قوات عربية : موسىيحيى .6
اعتبر يحيى موسى النائب عن حماس أن االقتراح الهادف إلى إرسال قوات أمـن               : أشرف الهور  -غزة  

ويهدف إلى نزع سالح المقاومـة،      ،  عربية إلى قطاع غزة يرمى في حقيقة األمر إلى إنهاء حكم حماس           
 ".أي وصاية يمكن أن تفرض على الفلسطينيين في قطاع غزة من أي جهة كانت             "وقت  رافضاً في ذات ال   

 الحكومة في غزة وأجهزتها األمنية هـي مـن يقـوم            أنهذا االقتراح مرفوض بشدة ونحن نؤكد       "وقال  
بحماية بوابة مصر باعتبارها عمقها اإلستراتيجي وبوابة الشعب الفلسطيني للعالم الخـارجي والمحـيط              

  ".ياإلقليم
غيـر  "وفي موضع الحوار أكد موسى جاهزية حماس للحوار مع خصمها السياسي فـتح عبـر حـوار                  

  .، يرمي إلى تعزيز الجبهة الداخلية ودعم مشروع المقاومة"مشروط
  25/9/2008القدس العربي 

  
  "بذور الفتنة"شرطة تقرر رفع دعوى قضائية ضد تلفزيون فلسطين التهامه بنشر ال: غزة .7

قرر جهاز الشرطة في قطاع غزة أمس األربعاء رفـع دعـوى قـضائية علـى                 :الهور أشرف   -غزة  
مشاهد بشعة  "وبحسب الشرطة فإن رفع الدعوى تقرر بسبب بث التلفزيون           .التلفزيون الفلسطيني الرسمي  

  .، وهو ما نفاه التلفزيون"من العراق والحديث أنها حدثت في غزة
حملة الكذب والتشهير وقلب الحقائق التي تشنها مؤسسات        "ر  وذكرت الشرطة أن هذا العمل يأتي في إطا       

 ".شرعية على الحكومة الشرعية بشكل عام وعلى الـشرطة بـشكل خـاص            الفتح وحكومة فياض غير     
زرع بذور الفتنـه    "، الذي اعتاد على     "تلفزيون المقاطعة "وذكرت أن تلفزيون فلسطين الذي وصفته بأنه        

مشاهد مروعة يظهر فيها إلقاء أحد األشخاص من فوق بنايـة           "الثالثاء  بث يوم   " والكذب وتشويه الحقيقة  
بطريقة وحشية وادعى أن هذا المشهد هو في غزة واتهم الشرطة الفلسطينية بالقيام بإلقاء هذا الشاب وان                 

لكن الباطل والكذب ال يمكن أن يظهر على الحق وال يعلو عليه فقد             "وتابعت   ".هذا الشاب من عائلة حلس    
ن أن هذا الفيديو الذي عرضه هذا التلفزيون الفاسد هي في العراق وقد بثته قناة أمريكيـة وظهـر أن                    تبي

  ".الفيديو تم تصويره في العراق في عهد صدام حسين
ودعت  ".ستقوم بمقاضاة تلفزيون فلسطين قانونيا لبثه هذه األكاذيب ونسبها للشرطة         "شرطة انها   الوقالت  

بعد الفضائح التي تظهـر أنـه ال   "طينيين إلى عدم التعاطي مع تلفزيون فلسطين        الشرطة الفلسطينية الفلس  
  ".ينشر إال التقارير الكاذبة والهادفة إلى قلب الحقائق

  25/9/2008القدس العربي 
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  حكومة هنية تدعو العرب والمسلمين إلى تعزيز صمود المقدسيين .8
دول العربية واإلسالمية إلـى الوقـوف إلـى         دعت حكومة الوحدة الوطنية المقالة، بقطاع غزة، ال        :غزة

جانبها وجانب الشعب الفلسطيني في تعزيز صمود أهله في القدس وحماية المسجد األقـصى المبـارك،                
جاء ذلك خالل االجتماع    . الذي يتعرض إلى مؤامرة حقيقية لهدمه وبناء ما يسمى بالهيكل المزعوم مكانه           

 المـستجدات   آخـر في مدينة غزة، ناقشت خاللها      ) 23/9(ثاء  األسبوعي الذي عقدته الحكومة مساء الثال     
وأكدت الحكومة التي يرأسها إسماعيل هنية في بيان لها أنهـا            .على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية    

لـن  "تتابع عن كثب اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس المحتلة، وشددت على أن هذه اإلجراءات         
اء الحق الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة، ولن تجبر الـشعب الفلـسطيني علـى الرحيـل                 تستطيع إلغ 

  . ، مشيدة بصمود أهالي القدس المحتلة"ومغادرة المدينة
  24/9/2008 قدس برس

  
  ن لم يبيعوا أرضهم بل قاوموا االحتالل والعدوان وما زالواوالفلسطيني: أسامة حمدان .9

 إلـى بنان أسامة حمدان، أن ما يجري في مخيم عين الحلوة يهدف             رأى ممثل حركة حماس في ل      :صور
  . وإنهاء مشكلة الالجئين وحق العودة.  نهر بارد آخر وتدميرهإلىتحويل المخيم 

 القتل يتم في وضح النهار في المخيم، والقتلة         إن:  الحركة في صور   أقامته إفطاروقال حمدان خالل حفل     
 نعرف من يطلق النار     إننا. يدمر المخيم وينهي الوجود الفلسطيني    معروفون وهم من يرفض حق العودة و      

 ويغطيه، ومن يغطيه هو من ال يؤمن بحق العودة ولم يكن مع هذا الحق في يوم من                  األوامرومن يعطيه   
  ". األيام

عدم إعمار مخيم نهر البارد مخطط له، وعدم اعماره سيرسل رسائل سلبية ليس فقط للشعب               "واعتبر أن   
السالح الفلسطيني وجد من اجل الدفاع عن حـق العـودة وان            "الفتاً إلى أن    ". طيني بل للعالم اجمع   الفلس
  ".  شكل ولن نقبل بهأي هذا الحق مرفوض تحت إسقاط
. من السلطة الفلسطينية، لكننا نؤكد تمسكنا بحق العـودة        " باسبورات"يحاول البعض أن يعطينا     : "أضاف

 فتح  إلى"مجددا الدعوة   ". ونجدد رفض التوطين  "بلواء العودة   "يسمى  ونرفض ذلك العرض كما نرفض ما       
 راالستئثا أن فلسطيني وتشكيل مرجعية موحدة للفلسطينيين في لبنان، ألن التجارب علمتنا            -حوار لبناني   

  ".  الطريق السليمإلىلن يوصل 
رائيلي وما زالـوا، وأن رأس      الفلسطينيين لم يبيعوا أرضهم بل قاوموا االحتالل والعدوان اإلس        "وأكد أن   

بعـد  : "وتـابع ". الفتنة أميركا، وان الصراع الفلسطيني الحالي هو صراع بين خياري التسوية والمقاومة           
التهدئة التي تنفذها حماس في غزة وفلسطين، نعد امتنا وشعبنا انه ستكون هناك جولة سيشهد لها العـدو                  

 أرضـنا هى وخيار المقاومة سوف يبقى وسننتصر ونحرر        خيار التسوية انت  " أن   إلىالفتا  ". قبل الصديق 
  ". ٢٠٠٠كما تحرر الجنوب اللبناني عام 

  25/9/2008السفير 
  

  والتهدئة ليست نهاية الصراع مع العدو .. المفاوضات حول شاليط مجمدة:  نصرمحمد .10
ء فـي   محمد نصر، أمس األربعا    قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس      : زهير اندراوس  -الناصرة  

ـ     إن المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وبين الدولة العبريـة          " القدس العربي "حديث خاص أدلى به ل
  .ليط مجمدة، الفتاً إلى أنّه ال جديد تحت الشمس في هذه القضيةاحول ملف الجندي ش

للقاء بين وفـد    أن ا "وتابع نصر   ". من الناحية العملية ال يوجد أي شيء جديد في هذا الملف          "وأضاف أنّه   
، مشيراً إلـى    " أكتوبر في القاهرة   /حركة حماس وبين المصريين سيتم في الثامن من شهر تشرين األول          
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حسب الدعوة التي تلقتها الحركة من القاهرة تؤكد على أن اللقاءات ستتم بين الحركة وبـين صـنّاع     "أنّه  
  ". من أجل المصالحة الوطنيةالقرار في مصر، ولكن لن يجتمع الوفد إلى أعضاء من حركة فتح

إنّه بطبيعة الحال علينـا أن  "ورداً على سؤال فيما إذا كانت حماس تعول على هذه المفاوضات قال نصر              
  ".نكون متفائلين ونسعى من أجل رأب الصدع بين الحركتين ومن أجل المصالحة الوطنية

يس السلطة الفلسطينية، محمود عبـاس فـي        وفيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية الفلسطينية وانتهاء فترة رئ       
تنتهي والية عباس وفق القانون الفلسطيني،       يناير/ إنّه في التاسع من كانون الثاني     " قال نصر    9/1/2009

 ينـاير لـن     /وبالتالي فإن عباس عليه أن يتعامل مع القانون، حماس بعد تاريخ التاسع من كانون الثاني              
، أو وفق القانون الفلسطيني يتم ترتيب الوضع بحيث يكون هناك            شرعياً ينياً فلسط تعترف بأن هناك رئيساً   

  ".وفاق وطني على أية خطوة نتجه بها جميعاً
 يناير،  /أن حماس ليست هي الجهة المخولة لتسمية عباس بأي اسم بعد التاسع من كانون الثاني              "وأضاف  

، أضاف  "وبالتالي. آخر وهو الذي سيسميه باسم      إنما القانون الفلسطيني هو الذي سيقرر في هذه المسألة،        
إنّه بعد التاريخ المذكور ستنشب مشكلة دستورية حول شرعية الرئيس عباس، ال بـد أن يكـون                 "نصر،  

هناك استحقاق انتخابي، هناك نهايـة      "، وأضاف قائالً    "هناك رئيس يتم انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني       
ح كيفية التعامل مع هذا الموضوع، وال بد أن يعمل الجميع وفق القانون،             لفترة والية عباس، القانون يوض    
  ".بما في ذلك عباس بطبيعة الحال

، )أمـان ( أقوال رئيس قسم األبحاث في المخابرات العسكرية اإلسرائيلية          ، على رد المسؤول في حماس   و
إنّه من  "،  قائالً    تحسباً للمواجهة  الذي تحدث فيه أن حماس تستغل التهدئة لبناء القوة           العميد يوسي بيداتس  

حق الشعب الفلسطيني الطبيعي في حالة مواجهة مع االحتالل، أن يقوي نفسه، وأن يأخـذ كـل إجـراء                   
ممكن من أجل أن يخوض معركته مع االحتالل، والتهدئة بالنسبة لنا هي ليست نهاية الصراع مع العدو                 

  ".عدو الصهيونيالصهيوني، إنما هي خطوة في إدارة الصراع مع ال
إن "أما بالنسبة للمزاعم اإلسرائيلية وحتى العربية بأن تنظيم القاعدة قد دخل إلى قطاع غزة فقال نـصر                  

هذه االتهامات غير جديدة وهي كثيرة، ونسمع كيالً من االتهامات كل يوم، ولكن ما يجري على األرض                 
 ".يتكلم عن نفسه

  25/9/2008القدس العربي 
  

  "الرئيس غير الشرعي"سنطلق على الرئيس عباس بعد انتهاء واليته : سقيادي في حما .11
 إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم األربعاء إن حركته لن تعترف بـشرعية               .د قال   :غزة

أن حماس سوف تطلـق     " معا"وأضاف رضوان في حديث لـ       .الرئيس محمود عباس بعد انتهاء واليته     
 -في حال استمرت واليته ولم يحصل توافق فلـسطيني        " رئيس غير الشرعي  ال"على الرئيس عباس صفة     

فلسطيني، وإذا لم تجر انتخابات رئاسية في موعدها تكون قد انتهت واليته حسب القـانون الفلـسطيني،                 
إن الحركة تدرس حالياً عدة أوصاف يمكـن        "وكانت مصادر مقربة من حركة حماس قالت         .حسب قوله 

  ".المقبل) يناير(عباس بعد انتهاء واليته القانونية في التاسع من كانون الثاني إطالقها على الرئيس 
  24/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 

  
  ملتزمون بشرعية عباس ولسنا منشقون عن الحركة : لفتح بغزة" القيادة الميدانية" .12

 في بيان لها أنها ملتزمـة        أكدت القيادة الميدانية لحركة فتح، التي أعلنت قبل عدة أيام عن نفسها،            : غزة
التزاما كامال وثابتا بشرعية القائد العام للحركة الرئيس محمود وأن قرارها بمواجهة الوضع القائم فـي                
غزة ليس خروجاً عن الحركة أو انشقاقا عنها وإنما يأتي في سياق الرفض التنظيمـي والـوطني لهـذه                   

وأكدوا أنهـم جـاهزون للعمـل       . طيني، حسب البيان  الحالة المأساوية وانتصاراً للمشروع الوطني الفلس     
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كجنود مع أي قيادة تنظيمية تتحمل مسؤولياتها الحقيقية وتعبـر عـن طموحـات القواعـد الفتحاويـة                  "
  ".والتطلعات الجماهيرية في مواجهة الوضع القائم في غزة

 24/9/2008قدس برس
  

   مجموعة من القادة بالحركةأبناءنا كانوا ضحية فساد وأخطاء:  فتح في غزةمعتقليأهالي  .13
يدفعون ثمـن تـصرفات     "أكد ذوو المعتقلين من أبناء وقادة حركة فتح في قطاع غزة، أن أبناءهم              : غزة

وطالـب   ".قيادات أمنية في الضفة تمردت على حركة فتح وعلى الرئيس وتعمل لحـساباتها الخاصـة              
 حازم بإنهاء ملف االعتقال الـسياسي،       قرار"األهالي في بيان صحفي أصدروه، الرئيس عباس، بإصدار         

وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة على حد سـواء، اسـتجابة لجهـود اللجنـة                  
  .، كما قالوا"الوطنية

تعلن موقفها مما يجري من الزج بها في معارك مع حركـة حمـاس   "وطالب البيان حركة فتح بغزة بأن    
وأكد األهـالي أن   .، على حد وصفه"تح أصالً، ودمرت المشروع الوطني  كوقود لمصالح قيادات دمرت ف    

ضحية فساد وأخطاء مجموعة من القادة في حركة فتح وفي األجهزة األمنية، وهم كـذلك               "أبناءهم كانوا   
  .ضحية االنقسام المستمر بين شطري الوطن

ت حركة فـتح لمطالـب اللجنـة        لقد كنّا نأمل في استجابة الرئيس محمود عباس وقيادا        "وأضاف البيان   
، كمـا   "الوطنية بإنهاء ملف االعتقال السياسي، وإن عدم االستجابة يعني بقائهم في السجون فترات أطول             

  .ورد فيه
 24/9/2008قدس برس

  
   مسودة ورقة آلليات حل األزمة  الحوارات الثنائية في القاهرة أنتجت:ملوح .14

أمـس أن   " الـسفير "العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملـوح        أبلغ نائب األمين    : امجد سمحان  -رام اهللا   
تحوي نقاط التقاطع بـين اآلراء  " مسودة ورقة"الحوارات الثنائية التي تجريها القاهرة مع الفصائل أنتجت   

بعد انتهاء جولة تشاور المصريين مـع وفـد         "وقال ملوح إنه    . المختلفة حول آليات حل األزمة الداخلية     
ة في الثامن من الشهر المقبل، وفي حال قبلت حماس بما سيتم طرحه عليها، سيتم حينها                حماس في القاهر  

تحديد جلسة حوار شامل في القاهرة تستند إلى ورقة تتضمن رؤية فلسطينية موحدة بدعم عربـي مـن                  
نافيا ان تكون الجبهة قد تسلمت دعوة من مصر لحضور          " مصر والجامعة العربية، لحل األزمة الداخلية     

  .الحوار الفلسطيني الشامل في األسبوع األول من تشرين الثاني المقبل
يتعلق باليوم  "وبخصوص ابرز نقاط المبادرة المصرية، قال ملوح إنها تأتي في مسارين متوازيين األول              

مبني على عملية تراكمية تتطلب جهودا مكثفة إلنهاء ابـرز الملفـات العالقـة              "، واآلخر   "التالي لالتفاق 
  ". ها، منظمة التحرير، وبناء األجهزة األمنية، والميثاق القومي الفلسطينيوأهم

تشكيل حكومـة   "، قال ملوح إن الرؤية المصرية تقوم على أساس          "ما بعد االتفاق  "وفي ما يتعلق بمرحلة     
انتقالية لفترة زمنية محددة توكل اليها مهمة التحضير النتخابات تشريعية على أسـاس التمثيـل النـسبي          
الكامل، وفي موازاة ذلك يتم تعيين هيئة وطنية من كل الفصائل، مهمتها إدارة الشؤون األمنية وتـستعين                 

ال يعنـي   "، موضحا أن هذا     "بما تراه مناسبا من الكفاءات العربية في سبيل فرض سلطة القانون والنظام           
  ". إطالقا اإلتيان بقوات عربية إلى الضفة أو غزة

ميثاق شـرف يجبـر     "راف الفلسطينية وفي المرحلة األولى تقوم بالتوقيع على         كما أوضح ملوح أن األط    
الجميع على احترام نتائج االنتخابات المقبلة، ويحرم اللجوء إلى السالح في حل الخالفات، ويقضي على               

  ". الفتنة
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" فات المعقـدة  المل"وذلك من اجل العمل على      " بقاء طاولة الحوار مفتوحة   "أما المرحلة الثانية فهي تتطلب      
إعادة هيكلة منظمة التحرير بما يشمل جميع الفصائل الفلسطينية، وإعادة بناء األجهزة األمنية على              "وهي  

  ". أسس مهنية وليس حزبية، وصياغة عقيدة أمنية فلسطينية تكون هي المحدد لعمل هذه األجهزة
يثاق فلسطيني يوضـح جـدول   في أثناء ذلك يجري العمل أيضا من اجل إعادة صياغة م        "وأضاف ملوح   

 يتعاطى من خاللها الفلسطينيون مع      أن في المستقبل، ويبين اآلليات التي يجب        إتباعه الذي يجب    األعمال
  ". قضية الصراع والقضايا األخرى الداخلية

  25/9/2008السفير 
  

  تفرج عن حلس وتمنحه تصريحا مؤقتا للبقاء في أريحا"إسرائيل" .15
، عن القيادي في حركة فتح أحمد حلس، بعد انتهاء التحقيق معه، اثر  أمسل، إسرائيأفرجت: رام اهللا
 آب الماضي، عقب هروبه من قطاع غزة، بعد هجوم شنته الشرطة المقالة على / أغسطسأوائلاعتقاله 

 . مطلوبين لديهاأسمتهممنازل آل حلس المحسوبين على حركة فتح، في حي الشجاعية، العتقال من 
 العقيد جمعة أبو موسى وأكد.  يوما17 بعد منحه تصريحا مؤقتا مدته أريحامدينة  إلىووصل حلس 

واستقبل حلس في مبنى المخابرات حيث يمكث حاليا، .  الوطني في المحافظة وصولهاألمننائب قائد 
  .  رام اهللاإلى يبقى هناك لحين عودة الرئيس الفلسطيني أنومن المتوقع 

  25/9/2008الشرق األوسط 
  

  الحوار الوطني " إعاقة"أطراف فلسطينية تعمل على : ي رباحرمز .16
" أطراف فلـسطينية  "اتهم رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية         :  أشرف الهور  - غزة

وقال رباح خالل ندوة سياسية في       .الحوار الوطني الفلسطيني  " إعاقة"لم يشر إليها باالسم بأنها تعمل على        
، الفتاً إلـى أن تلـك       "ر بشكل منطقي فإن بعض المحاور من مصلحتها أن ال يتم توحدنا           لو تم النظ  "غزة  

الفئة األولى هي فئة من لديهم مشاريعهم الخاصـة مـن           "وذكر أن   . المحاور تندرج في إطار ثالث فئات     
أما الثالثـة   الفصائل التي بالتأكيد ستتضرر في حالة إعادة اللحمة للوطن، والفئة الثانية أمريكا وإسرائيل،              

فهي بعض الدول العربية وإيران من الذين يستخدمون القضية الفلسطينية لخدمة مصالحهم وصـراعاتهم              
، معتبـراً أن سـبب االنقـسام     "الهزيمة لكل أمـة   "وأكد رباح أن االنقسام هو سبب       ". مع القوي اإلقليمية  

ار رباح إلى أن تنظيمه يـرى أن        وأش .الفلسطيني راجع كون أن الفصائل الفلسطينية تتنازع على الحكم        
حل الخالف الداخلي يكون على أساس ضرورة تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة لمدة ستة أو سـبع                 
شهور مهمتها تتمحور في العمل على توحيد المؤسسات والتحضير لالنتخابات المقبلة على أساس التمثيل              

 .النسبي الكامل
  25/9/2008القدس العربي 

  
  علي نجاح مصر الجهود المصرية  الفلسطينيون يعقدون آماال كبيرة:جبهة التحرير .17

 في تصريحات لألهرام    -أكد حسن الكاشف القيادي في جبهة التحرير العربية          :الهول  أشرف أبو  -كتب  
 أن الشعب الفلسطيني يعقد آماال كبيرة علـي مـصر فـي             -قبيل مغادرته القاهرة عائدا إلي قطاع غزة        

فاق الوطني الفلسطيني ويعتقد أن القيادة المصرية بما لها من خبرة وتأثير كبيرين علي              مسألة استعادة الو  
الساحتين الفلسطينية والعربية والدولية قادرة علي إنجاح الحوار الوطني الفلـسطيني الـذي تستـضيفه               

  .القاهرة حاليا
  25/9/2008األهرام المصرية 
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  ف ثالث يريد الفتنة بين فتح واإلسالميين  طر: تعقيباً على تفجير عين الحلوةخطابجمال  .18
 وضع حـد    إلى لقاءات واسعة هدفت     عين الحلوة في مدينة صيدا أمس     شهد مخيم   : محمد صالح  - صيدا

لما يحصل في المخيم ترأسها رئيس لجنة الطوارئ الفلسطينية كمال مدحت الذي عقد لقـاءات متتاليـة                 
.  وقائد الكفاح المسلح منيـر المقـدح       اإلسالمية والقوى   شملت مع فصائل منظمة التحرير ولجنة المتابعة      

  .  في المخيم بالتعاون بين الجميعاألمني هذه االجتماعات ركزت على ضرورة وضع حد للفلتان أنوعلم 
 تفجيـر المـسجد     آثارالتي يرأسها الشيخ جمال خطاب،      "  المجاهدة اإلسالميةالحركة  "في المقابل لملمت    

 الفتنة في المخـيم مـا زالـت طليقـة           أيدي أن خطاب   وأكد. األنقاضبعد رفع   وباشرت عملية الترميم    
 أن لم يـسبق     األمنية في التفجير والحوادث     األسلوبن هذا   أ"وستواصل صب الزيت على النار، معتبرا       

 حركة فـتح    إلى االتهام   أصابع يكون قد وجه     أن ، نافياً األولى يحصل للمرة    أمراستخدم في المخيم، فهو     
  . جار المسجدفي انف

وجود حالة من االنقسام والتوتر المستمرين في مخيم عين الحلـوة، وان هـذه              "وشدد الشيخ خطاب على     
 في المخيم وحـصول الفتنـة، لكننـا         األمنالعملية من خالل استهداف الجامع كان المطلوب منها تفليت          

ل اللقاءات بيننا وبين حركة فـتح        وسنمنعه من خال   األمنيوبعون اهللا سنمنع الفتنة وسنقف بوجه الفلتان        
 التواصل واللقاءات ال يمنعان الفتنـة لكنهمـا         أنومن خالل العين الساهرة والحذر والحيطة، ونحن نعلم         

 وأعلـن ".  التالقي مع حركة فتح ضروري كونهم الطرف الرئيسي في المخيم          أن نعتقد   ألننايحدان منها،   
 بعض الخبراء قـدروا وزن العبـوة بنحـو    أن إلى، الفتا "هن التحقيقات مستمرة حول االنفجار وطبيعت     أ"

 فـي   أو فـي المـسجد      إنكيلوغرامين من المواد المتفجرة والذي نتج عنه هذا الحجم الكبير من الدمار             
  . محيطه

  25/9/2008السفير       
  

   يتوقّعان االنضمام إلى حكومة برئاسة ليفني خالل شهر"شاس" و" العمل" .19
 "كديما" أن تنجح زعيمة حزب      "شاس" و" العمل"قدرت أوساط رفيعة في حزبي      : ي أسعد تلحم  -الناصرة  

 غضون شـهر، فـي      الحاكم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في مهمتها تشكيل حكومة جديدة برئاستها في           
 ، وبعد أن أبدت ليفني استعداداً للتجاوب      "كديما"مواصلة الشراكة الحكومية مع     " العمل"أعقاب تأييد وزراء    

  .دعم العائالت كثيرة األوالد" شاس"مع مطلب 
ايلي يشاي أول   " شاس"في عنوانها الرئيس أمس أن االجتماع بين ليفني وزعيم          " هآرتس"وأفادت صحيفة   

ونقلت عن أوساط ليفنـي     . من أمس يمهد الطريق لتسوية قضية المخصصات الحكومية للعائالت الفقيرة         
هما في غضون شهر، خصوصاً بعدما لم تعد ليفني تصر على موقفها            ويشاي تفاؤلها لجهة إنجاز اتفاق بين     

  .السابق القاضي بعدم فتح االتفاقات االئتالفية الحالية، وأبدت تفهماً لمطلب يشاي في هذه القضية
ونقلت عن أوساط ليفني أن األخيرة لن تفوت على نفسها فرصة تشكيل حكومة برئاستها بسبب إضـافة                 

 "شـاس "وزادت أن التقدم في االتصاالت مع       . "شاس" و" كديما"ئتالفي القائم حالياً بين     بند على االتفاق اال   
  ".كديما"اكته مع  سيواصل شر"العمل"حصل بعدما أدرك قادة الحركة الدينية المتشددة أن 

وأوردت الصحيفة أن يشاي أوضح لليفني أنه مـن دون تعـويض العـائالت الفقيـرة علـى خفـض                    
وأضافت أن يشاي لم يصر من جهته       . المخصصات الحكومية لها، فإن الحركة لن تدخل الحكومة الجديدة        

على رفع المخصصات، بل طالب بمنح العائالت الفقيرة مساعدات حكومية أو هبـات لتمكـين األزواج                
  .وتم االتفاق على تشكيل طاقم يمثل الحزبين إليجاد حل. بة فيها من شراء شقق سكنيةالشا

دخول حكومة ليفني شرط أن تؤكد لهم األخيرة أنها بـصدد تـشكيل             " العمل"إلى ذلك، أيد أقطاب حزب      
  .2010حكومة متينة القاعدة البرلمانية قادرة على البقاء حتى نهاية واليتها القانونية، أواخر العام 
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وقال زعيم الحزب وزير الدفاع إيهود باراك في حفل ضم أركان حزبه احتفاالً بالسنة العبرية الجديـدة،                 
ذات قدرات حقيقية على العمل وعلى      "سيستنفد كل االحتماالت من أجل إقامة حكومة مستقرة         " العمل"إن  

صول إلـى شـراكة حقيقيـة،       إذا تمكنّا من الو   : "وأضاف". تطبيق األهداف التي وضعناها نصب أعيننا     
  ".فسنفعل ذلك برضى، لكن إذا لم نتمكن من ذلك فإننا ال نخشى خوض انتخابات

إلعالن انتخابـات   "المعارض بنيامين نتانياهو أمس دعوته إلى ليفني        " ليكود"من جانبه، جدد زعيم حزب      
للمشاركة في  " كديما"ة  وقال في مقابلة مع اإلذاعة العسكرية إنه رفض دعوة زعيم         ". عامة في أقرب وقت   

هناك خالفات حقيقية   ": وأضاف. "ليكود" و" كديما"حكومة وحدة وطنية برئاستها لغياب قاسم مشترك بين         
وتابع أنه يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن فقط بعد تحديد طريقها            . "في الرأي بيننا ال يمكن طمسها     

ل المراوغات التي تبغي االلتفاف علـى الناخـب         يجب وضع حد لك   "نه  وزاد أ . وإيجاد قاسم مشترك لها   
  ".اإلسرائيلي، وإعطاء حرية القرار للشعب

ستكون حكومة تـسلّم    "وقال إن الحكومة المتبلورة برئاستها      . وهاجم نتانياهو ليفني على مواقفها السياسية     
 أن تجلـس فـي      لم نسفك دماءنا من أجل    .. القدس لنا : "وزاد". وتقسم القدس ) السوري المحتل (الجوالن  

) فلـسطيني (ال يوجد لدينا اليوم شـريك       . ندرك جيداً ماذا يوجد في الطرف اآلخر      . المدينة حركة حماس  
  ".وأنا ال أريد أن أبني قاعدة إيرانية في الجوالن أو في القدس. لألفعال

  25/9/2008الحياة 
  

   عن االعتزال السياسي ومرشح لحقيبة الخارجيةيتراجعموفاز  .20
أعلنت مصادر مقربة من وزير المواصالت شاؤول موفاز، أمس األربعـاء،           : هوم جرايسي  بر -الناصرة

اعتزالـه  "إن موفاز سينهي عطلة منحها لنفسه، في األسبوع المقبل، في ما بدى أنه تراجع عـن قـرار                   
الحاكم، حـين   " كديما"، الذي أعلنه بعد ساعات من صدور نتائج االنتخابات الداخلية في حزب             "السياسي

  .خسر المنافسة على رئاسة الحزب لصالح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني
وقال مقربون من موفاز إنه يميل إلى العودة لنشاط سياسي كامل، وعززت هذه األقوال رسـالة بعثهـا                  

، أي  )أكتـوبر ( تشرين األول    2موفاز إلى سكرتارية الحكومة، قال فيها إنه ينوي العودة من إجازته في             
  .سبوع المقبلفي نهاية األ

لكـن  ". إال أن مصادر سياسية أخرى قالت إن موفاز ما زال مترددا ولم يتخذ قرارا بهـذا الخـصوص                 
يديعوت أحرونوت أفادت بأنه منذ إعالنه عن اعتزاله المؤقت لم يقض موفاز وقته مع عائلتـه، وإنمـا                  

 موفاز ضغوطا عليه من     خصص جّل وقته للقاءات مع مؤيديه وإجراء محادثات سياسية، ويمارس مؤيدو          
أجل العودة إلى نشاطه وتحسين مكانته في الحكومة الجديدة من خالل المطالبة بحقيبة الخارجية وتـولي                

  .منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة
في هذه المرحلة سـيدور حـول حقيبـة         " كديما"وقالت صحيفة معاريف أن الصراع األكبر داخل حزب         

يفني، ويتنافس عليها وفقا للتقديرات موفاز ووزير الداخلية الحـالي، مئيـر            الخارجية في حكومة تسيبي ل    
لكن التقديرات ترجح أن تمنح ليفنـي هـذه   . شطريت، ووزير المالية، روني بار أون، المقرب من ليفني    

  .الحقيبة لموفاز
  25/9/2008الغد االردنية 

 
  ي القدس يدعو لوضع إشارات تميز سيارات الفلسطينيين فإسرائيليوزير  .21

دعا وزير البنى التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن اليعزر الى إصدار لوحات تسجيل :  صالح النعامي- غزة
خاصة بسيارات الفلسطينيين في القدس تميزها عن سيارات اليهود، معتبراً أن ذلك قد يكون وسيلة ناجحة 

وفي مقابلة إذاعية . ونة األخيرةلتقليص قدرتهم على استخدامها في عمليات الدهس التي زادت في اآل
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أجرتها معه اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية صباح أمس قال بن اليعزر عضو المجلس الوزاري 
المصغر لشؤون األمن أنه يتوجب دراسة سبل أخرى لتقييد حركة الفلسطينيين في القدس، على اعتبار 

اتيكية لمواجهة الوضع بالغ الخطورة الذي أصبح درام"أنه من األهمية بمكان الشروع فوراً في خطوات 
واقترح بن اليعزر أن تكون لوحات التسجيل الخاصة بالفلسطينيين بالقدس ذات لون ". سائداً في المدينة

مختلف عن لون لوحات التسجيل الخاصة بسيارات اليهود، داعياً قيادة الشرطة اإلسرائيلية الى التفكير 
  . ت التي تميز سيارات الفلسطينيين عن سيارات اليهود في المدينةفي وضع المزيد من اإلشارا

  25/9/2008الشرق األوسط 
  

  في القدس المحتلة" قمة سالم" القادة العرب إلى يدعوبيريز  .22
القادة العرب إلى عقد قمة سالم في القدس المحتلة،          شيمون بيريز أمس  " اإلسرائيلي"دعا الرئيس   : أ.ب.د

  .اق سالم شامل مع الفلسطينيين خالل العام المقبلوتوقع التوصل إلى اتف
وقال إن الهدف المبدئي بشأن التوصل إلى اتفاق سالم العام الجاري إلقامة دولة فلـسطينية أمـر غيـر                   

ربمـا  "وأضاف بيريـز، إن المبـادرة        ،"لكنني أعتقد أنه يمكن إنجاز االتفاق خالل العام المقبل        "محتمل،  
  ،"مناقشة هادفة"، ودعا جميع القادة العرب إلى زيارة القدس المحتلة إلجراء "تصبح دعوة للسالم الشامل

  25/9/2008الخليج اإلماراتية 
 

  بالعبوركسر الحصار عن غزة  لم تقرر اعتراض أو السماح لسفينة "اسرائيل" .23
، الـصادرة صـباح أمـس، أنـه         )جيروزاليم بوست (صحيفة    ذكرت    :من زهير اندراوس   -الناصرة  

لى رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، ووزير األمن إيهود باراك، أن يناقـشا مـسألة               سيتوجب ع 
اعتراض أم عدم اعتراض السفينة الثانية التي ستبحر من قبرص إلى قطاع غزة، في إطار الحملة لكسر                 

  . الحصار المفروض على القطاع
  25/9/2008القدس العربي 

  
   للمرة الثامنةالشرطة االسرائيلية تستجوب أولمرت .24

قال متحدث باسم الشرطة امس ان الشرطة االسرائيلية التي تحقق في قضايا  : رويترز -القدس المحتلة 
 .االحتيال والرشا ستستجوب رئيس الوزراء ايهود أولمرت للمرة الثامنة االسبوع المقبل

 25/9/2008الدستور 
 

   دخلوا قاعدة جوية إسرائيلية بسهولةفلسطينيين 4 .25
تمكن اربعة شبان فلسطينيين من الخليل من اختراق قاعـدة سـالح الجـو    :  آمال شحادة-س المحتلة القد

، إحدى أكبر قواعد االحتالل لمدة ساعة بعد ان عبـروا الحـواجز وكـاميرات               "نباطيم"المعروفة باسم   
ذرين مـن   مح" الخطيرة"الحادثة ب " اسرائيليون"ووصف امنيون   . المراقبة ومروا من امام كبار الضباط     

  .سهولة تنفيذ عمليات داخل مناطق حساسة
البحث عـن   "لـوحسب التفاصيل، التي سمح بنشرها، فإن الشبان األربعة توجهوا نحو قاعدة سالح الجو              

، ورغم اإلجراءات األمنية المشددة تمكن األربعة من الدخول بل مروا من أمام عدد من الـضباط                 "عمل
  . احد منهموالجنود من دون ان يثيروا انتباه

  25/9/2008الخليج اإلماراتية 
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   النساء يعشن أكثر من الرجال واليهود أكثر من العرب- مليون نسمة7.3 "اسرائيل"سكان  .26
 عشية رأس السنة العبرية نشر صباح اليوم االحصاء السنوي الذي يقوم به دائرة االحـصاء                - بيت لحم 

 مليـون نـسمة بيـنهم       7.3 العبرية وصل الـى      المركزي االسرائيلي حيث ظهر أن عدد سكان الدولة       
 الف عامـل    200 نسمة اخرين بينهم     318.000 عربي كذلك يعيش     1.477.000يهودي و  5.542.000

  .اجنبي
من السكان هم من جيل يـوم       % 28.4ويظهر االحصاء الدولة العبرية انها مصنفة كدولة غربية ذلك ان           

كذلك تصل نسبة من تجـاوزت      % 17لنفس الجيل الى     وفي الدول الغربية تصل النسبة       ، عاما 14حتى  
 1000 ذكـر مقابـل      978 كذلك يعيش في اسرائيل      ،%15ولدى الغرب   % 9.8 عاما الى    65اعمارهم  

 عاما حيث النسبة تتراجع لصالح      75 حتى   37 عاماً ويزداد عدد الذكور ما بين جيل         36انثى حتى جيل    
  . امرأة1000 رجل مقابل 672النساء حيث يعيش 

ويظهر في التقرير انه ارتفعت النسبة بين الرجال والنساء في اقدامهم على الزواج في جيل متأخر حيث                 
 2007عام  % 76ظهر ان النسبة بين الرجال وصلت الى        "  غير متزوجين  29 عاما حتى    20اجيال من   "

  .لنفس الفترة% 60الى % 54 ولدى النساء ارتفعت من 2000عام % 73مقابل 
ر الذي قامت بنشرة صحيفة هأرتس الى أن السكان القاطنين في الدولة العبرية قدموا مـن                ويشير التقري 

من السكان في حين قدم مـن       % 38.5 مليون بنسبة    2,2مناطق مختلفة حيث وصل من اوروبا وامريكا        
  .من اباء ولدوا داخل البالد % 34.6وفقط % 11.9ومن اسيا % 15افريقيا 

 عامـاً   82.5اء اكثر من الرجال حيث بين أن معدل عمر المرأة يصل الى             وأضاف التقرير ان عمر النس    
 سنة عن المرأة العربية وكذلك      3.8 عاماً في حين أن المرأة اليهودية تعيش الكثر من           78.8والرجل الى   

 سنوات من الرجل العربي ويظهر كذلك ان معظم السكان يقطنـون فـي              4الرجل اليهودي يعيش أكثر     
  .ن نسبة العرب في الشمال اكثر من اليهودمركز البالد وا

  24/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

  "إسرائيلية"حذير أمني ينشر الهلع في طائرة ت .27
للطيران كانت في طريقهـا     " اإلسرائيلية"، بعد هبوط طائرة لشركة العال       "الكيان"دب الهلع في    : رويترز

  .زرعت قنبلة على متنها" القاعدة"ل ان تكون إثر تلقي تحذير من احتما من باريس إلى تل أبيب أمس
 في مطار بـن     767إن جميع الركاب غادروا الطائرة وهي من طراز بوينج          " إسرائيلية"وقالت مصادر   

أن الطـائرة التـي عبـرت    " اإلسرائيلي"وذكر التلفزيون . جوريون وتم تفتيشها، ولم يعثر على أية قنبلة     
بعد تلقي  " إسرائيلية"رافقتها طائرات حربية فرنسية ويونانية و     " ل أبيب ت"األجواء اليونانية في طريقها إلى      

   .التحذير
  25/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
   أبنائهم5 ضحايا األنفاق يحملون مصر مسؤولية مقتل أهاليتجمع  .28

 واتجمع أهالي ضحايا األنفاق في قطاع غزة اتهم أن غزة من 25/9/2008 الخليج اإلماراتية ذكرت
ضد سكان القطاع المحاصرين بعد مقتل خمسة فلسطينيين في " حرب همجية"ت األمن المصرية بشن قوا

 45فقد ارتفع عدد ضحايا األنفاق منذ بداية العام الحالي إلى  تجمعالوبحسب  .تفجير نفق حدودي
نفاق  عبرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان عن قلقها من ارتفاع أعداد قتلى األومن جهتها. مواطناً

 الحكومة توطالب. المخصصة للتهريب أسفل الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب القطاع
  .المقالة بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة
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أن عددا من  إلى أن تقارير ذكرت  من غزة25/9/2008القدس العربي  مراسل أشرف الهورولفت 
 في الواليات المتحدة األمريكية بهدف كشف األنفاق، وأن أفراد حرس الحدود المصري تلقوا تدريبات

عمليات حفر األنفاق  فيما يشار في هذا الصدد، أن .  بأجهزة حديثة تساعدهم في العملوازودالمتدربين 
 300 عددها يفوق الـ حيث بات حصارا محكما على قطاع غزة، "إسرائيل"الحدودية زادت منذ فرضت 

 حركة حماس العمل في هذه األنفاق، وترى أنها لكسر الحصار، خاصة بعد أن ال تمانعمن جهتها و .نفق
 . عمليات تقنين البضائع الموردة إلى غزة خالفاً التفاق التهدئةاالحتاللواصل 

  
   سفن قبرصية عن اإلبحار لغزة بفعل الضغوطات اإلسرائيليةأصحابتراجع  .29

النائب في الكنيست ن أ الناصرةلها من  مراس زهير اندراوس عن25/9/2008 القدس العربي نشرت
 أمس، أن سفينة كسر الحصار سوف تتحرك باتجاه قطاع غزة اليوم، بعد أن قام الفريق  أكدجمال زحالقة

المشارك في الرحلة باستبدال السفينة بسبب تراجع أصحاب السفن القبرصية عن قرارهم بفعل 
  .الضغوطات اإلسرائيلية

أمين أبو راشد من الحملة األوروبية لرفع  أن 25/9/2008 السفير  مراسلةزينة برجاويوذكرت 
 التي نفدت من غزة، األدوية السفينة تحمل على متنها عددا كبيرا من أن إلىالحصار عن غزة، أشار 

 األمتعة انه جرى استبدال مؤكداً. تم االتفاق على طلبها بالتعاون مع وزارة الصحة في القطاعحيث 
  .  أهل غزةإلى ها اكبر عدد ممكن من إحضاريتم كي باألدوية

  
  دليل إرشادي لتوعية المواطنين بالمفاهيم واألعراف العشائرية إليجاد تدعوندوة  .30

عقدها الملتقي الفكري العربي في قاعة بلدية ،  القضاء العشائريحولدعا المشاركون في ندوة : رام اهللا
 واألعراف المجتمع بكل المفاهيم إلرشاد العشائري  إعداد دليل للقضاءىلإ  في الضفة الغربيةالبيرة

 ورقة تحليلية تمثل كافة إعدادالعشائرية في ظل ازدهار هذا القضاء داخل المجتمع المحلي، وذلك بعد 
  .وجهات النظر في موضوع دور القضاء العشائري

  24/9/2008الراية القطرية 
  

 الفلسطينيانتهاء االحتالل شرط أساسي لتحسين االقتصاد : صيدم .31
صبري صيدم، مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، د أك: رام اهللا

خالل لقاء جمعه وعدداً آخر من الفعاليات االقتصادية، مع وفد كندي على رأسه رايموند باشند، وزير 
ساسي لتحسين حياة المواطنين  أن الخالص من االحتالل، شرط أ،"كيبيك"التنمية االقتصادية في مقاطعة 

أيمن صبيح، أمين عام االتحاد العام من جهته لفت و .الفلسطينيين وأوضاعهم االقتصادية والمعيشية
للصناعات، إلى التدهور الذي تعرض له االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات األخيرة نتيجة الممارسات 

لة، وتراجع عدد العمالة داخل الخط األخضر من ما دلل عليه ارتفاع معدالت البطاوهو اإلسرائيلية، 
كما تناول واقع الصناعة في األراضي .  ألفاً العام الماضي64، إلى 2000 ألف عامل العام 116

 10منها يعمل فيها أقل من % 90 ألف شركة مسجلة، 15الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يضم 
ي يستدعي ضخ المزيد من االستثمارات فيه، وتيسير عملية ورأى أن االرتقاء بالقطاع الصناع. أشخاص

  .خروج الصادرات
  25/9/2008األيام الفلسطينية 
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   مهددة بالتلوث الغربية الجوفية في الضفةالمياه: تقرير .32
 من أهم المصادر المائية المياه الجوفية التي تعد أفاد تقرير صادر عن الحكومة اإلسرائيلية أن :إيرين

أن مخلفات أكثر موضحاً .  بمياه الصرف الصحياتعرض للخطر بسبب تلوثهتها والفلسطينيين بالنسبة ل
 الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربيةهم عداد  مليون شخص 2.8من مليوني شخص من  قرابة 

مون كما يحذر القائ .ال تخضع لمعالجة فعالة من التلوث بسبب الصراع والمشاكل االقتصاديةتقريباً، 
  فيما ذكر التقرير.على التقرير من أن طبقات المياه الجوفية في جبال الضفة معرضة بشكل كبير للتلوث

  . من الصرف الصحي الفلسطيني في الضفة لم يخضع للمعالجة أو تمت معالجته جزئياً فقط%94أن 
  25/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
  ردنية تتمسك بحق العودةأ هيئات .33

 رفـض التـوطين لالجئـين       وإعـالن مس الحكومة اتخاذ مواقف جديـة       أ أردنيةئات  طالبت هي  :عمان
 . فعلية لمكافحة الفـساد    إجراءات فضالً عن اتخاذ     ،الفلسطينيين في المملكة وتجديد المطالبة بحق العودة      

 عنـوان   أي حق العودة تحت     إلغاء الموحدة رفضه كل الدعوات التي تهدف        األردنية حزب الجبهة    وأكد
ودعا الحزب في بيـان     .  كفلته المواثيق والقرارات العربية والدولية     وإنسانياً  وقانونياً  سياسياً اره حقاً باعتب

 الفلسطينية  األراضي كل القوى الفلسطينية في       حول مشاريع تصفية لقضية فلسطين راجت مؤخراً       أصدره
   .األخرىات  التصالح والتالحم في مواجهة هذا المخطط الخطير وكل التحديإلىالمحتلة 

  25/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

   يبحث مع كي مون عقد جلسة لمجلس األمن لبحث االستيطانموسى .34
ذكر بيان صادر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية أن موسى بحث مع كي مون األوضاع : القاهرة

ة وضرورة مواصلة في الشرق األوسط وخاصة القضية الفلسطينية والعمل على دفع عملية التسوي
في " إسرائيل"األطراف الدولية واإلقليمية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووضع حد لممارسات 

كما بحث موسى مع بان كي مون مسألة عقد اجتماع طارئ على المستوى . الضفة الغربية وقطاع غزة
وعلى صعيد متصل . محتلةالوزاري لمجلس األمن لبحث مواصلة االستيطان في األراضي الفلسطينية ال

التقى األمين العام للجامعة العربية، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك، مع األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي حيث بحثا سبل تنسيق خطوات 

  .تيطانتحرك المجموعة العربية داخل مجلس األمن لوقف االس
  25/9/2008الخليج اإلماراتية 

    
  تقتل مهرب مصري على الحدود" إسرائيل"العثور على مخبأ أسلحة في سيناء و: مصر .35

أعلن مسؤول امني مصري، أمس، أن الشرطة المصرية عثرت على مخبأ :  احمد رمضان-رام اهللا 
  .لألسلحة والمتفجرات في سيناء معدة للتهريب إلى قطاع غزة

، أمس، أن القوات اإلسرائيلية قتلت مهرباً مصرياً عبر "فرانس برس" لوكالة آخرأعلن مسؤول إلى ذلك، 
  .خلسة الحدود بين البلدين

  25/9/2008المستقبل 
 

  "إسرائيل"السورية غير متفائلة بتولي ليفني رئاسة الوزراء في القيادة  .36
ائلة بتولي ليفني رئاسة الوزراء في كشفت مصادر واسعة اإلطالع في دمشق أن القيادة السورية غير متف

، وأضافت هذه المصادر، أنه ثمة خشية توجد لدى القيادة السياسية السورية أن تكون مرحلة "إسرائيل"



  

  

 
 

  

            21 ص                                   1211:         العدد                  25/9/2008الخميس : التاريخ

ليفني مرحلة عدم استقرار سلطوي، بما سيؤدي إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة حتى اآلن، والتي 
وتضيف ذات المصادر أن القيادة السياسية السورية . رةكانت تعد العدة النتقالها إلى مفاوضات مباش

  .تتدارس كل االحتماالت الممكنة، وتستعد لها، بما في ذلك تصاعد النزعة العدوانية اإلسرائيلية
  25/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيلي  اإل- حل للصراع العربي إلىطالب براون بالضغط من اجل التوصل الكويت ت .37

في المملكة المتحدة خالد   عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويتأكد: ا العريبي مين- مانشستر
 الدول العربية تثمن الدور الذي تلعبه بريطانيا ورئيس وزرائها بشكل خاص لمنع النزاعات أن ،الدويسان

  حلإلى انه طالب براون بالضغط قدر ما يستطاع من اجل التوصل إال. األوسطفي منطقة الشرق 
وفي ما . "األخرىتلقي بظاللها على كل القضايا "، قائالً ان هذه القضية اإلسرائيلي -للصراع العربي 

وقال ان على .  دولة فلسطينيةإقامةيخص القضية الفلسطينية، جدد براون التزامه بالسالم وضرورة 
سبة الفقر والبطالة بين  المأساوي هو ناألمر": ، مضيفاًاألوسطالجميع العمل إلحالل السالم في الشرق 

 ."اإلبداعالفلسطينيين وهم طموحون ويريدون 
  25/9/2008الشرق األوسط 

  
 تحت السيطرة اإلسرائيليةمن طرق الضفة الرئيسة مغلقة أو % 65: أمميتقرير  .38

حذرت األمم المتحدة في تقرير جديد لها أمس من تفاقم األوضاع في  : جمال جمال-القدس المحتلة 
 األراضيبية والقدس المحتلة جراء الحصار والحواجز العسكرية اإلسرائيلية في عمق الضفة الغر

 نظام اإلغالق والحواجز يحول الواقع الجغرافي للضفة والقدس نحو تجزئة إنالفلسطينية المحتلة وقالت 
مكتب وقال  ".مناطقية على المدى البعيد ويضرب النسيج السياسية واالقتصادي واالجتماعي الفلسطيني

 في كل 2008 سبتمبر/ أيلول في شهر أعدهااألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية خالل آخر دراسة له 
 عسكريا  حاجزا93ً حاجز يعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنهم 630من الضفة والقدس الشرقية وجود 

ن أ إلىفتت األمم المتحدة ول ).كتل ترابية، كتل اسمنتية، جدران، الخ(حاجز مادي  537ومعزز بالجنود 
ن ذلك يأتي أ  وأكدت. حاجزا95 جانب إزالة إلى حاجزا جديدا 115هذا االرتفاع يأتي نتيجةً إقامة 

مقارنةً باألشهر األربعة األولى من عام % 10إضافة ازداد المعدل األسبوعي للحواجز الطيارة بنسبة 
من الطرق % 65دراسة وجدت انه ما يقارب  الأن األمم المتحدة وأوضحت. )77 مقابل 85( 2008

تجمع سكاني فلسطيني مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز 18الرئيسية في الضفة والتي تؤدي إلى 
 .باستثناء الخليل).  طريق72من أصل  47(جيش االحتالل 

  25/9/2008الدستور 
 

  "حربجريمة " بيت حانون وتعدُّ مجزرةألمم المتحدة تتبنى تقرير توتو ا .39
 تقرير لجنة تقصي الحقائق حول      األربعاء المتحدة أمس    لألمم التابع   اإلنسان تبنى مجلس حقوق     :ب ف ا

 فـي   اإلسرائيلية هذه المجزرة    أن إلى والذي خلص    2006قصف بلدة بيت حانون الفلسطينية في نوفمبر        
 جـيش االحـتالل   وجاء في التقرير أنه في غياب تفـسيرات        ".جريمة حرب " تشكل   أنقطاع غزة يمكن    

  . احتمال أن يشكل قصف بيت حانون جريمة حربإلى أن تخلص إالاإلسرائيلي، فإن البعثة ال يمكنها 
  25/9/2008الخليج اإلماراتية 
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  في الضفة وغزةاإلسرائيلية رفع القيود إلى النقد الدولي يدعو صندوق .40

، والمزيد من اإلسرائيليةيف القيود  تخفأهمية صندوق النقد الدولي على  أكد:أرناؤوطعبد الرؤوف 
، وصرف الجهات المانحة ما يكفي من المساعدات في الوقت التحسن في الحالة األمنية فلسطينياً

 اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي انعقد في إلىوجاء في التقرير الذي قدمه  .المناسب
 لضفة الغربية وقطاع غزة لم تكن مواتية كما كان مأموالًالبيئة االقتصادية والسياسية في اأن نيويورك 

 شددت من القيود المفروضة على التنقل اإلسرائيليةفالحكومة   الفلسطينية،واإلصالحفي خطة التنمية 
كد صندوق أو. القطاع الخاص والعبور في الضفة الغربية وقطاع غزة ال يزال معزوال، فيما تراجع نمو

 الرغم من صعوبة األوضاع على أرض الواقع، واصلت السلطة الفلسطينية سياسات النقد الدولي انه على
معدالت األجور تم تجميدها عمليا، وطائفة  سة التشغيل الحكومية الصارمة،اسي.  مالية حكيمةوإصالحات

، وهو إضافينظام اإلدارة المالية العامة تعزز بشكل . من التدابير التي تم تنفيذها لتحسين دفع الفواتير
وبما يعكس ارتفاع معدل التضخم، فان بعض . الذي ساعد في تحديد األولويات وتحسين نوعية اإلنفاق

 كانت أعلى من المتوقع في الميزانية، متأخرات األجور تم 2008النفقات في النصف األول من عام 
ع ذلك، فان ارتفاع وم. تسديدها بوتيرة أسرع، مما ساعد على تخفيف تآكل الدخول الحقيقية للموظفين

. حجم اإلنفاق كان اقل من معدل التضخم ،بما ينطوي على تخفيض النفقات من حيث القيمة الحقيقية
 إلى 2007من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  % 72العجز المالي المتكرر من المتوقع أن ينخفض من 

حاليا تتوخى استمرار تطبيق  التي هي قيد اإلعداد 2009ميزانية عام . 2008في عام  % 32نحو 
% 71 الفلسطينية والتي من شأنها خفض العجز إلى نحو واإلصالحاإلصالحات الواردة في خطة التنمية 

 التعاون الوثيق ما بين جميع األطراف الثالثة، السلطة الفلسطينية، إن :وتابع .من الناتج المحلي اإلجمالي
 يزال ملحا لنجاح اإلصالحات واستعادة الفلسطينيين مستويات ، والجهات المانحة، الاإلسرائيليةالحكومة 
 . المعيشة

  25/9/2008األيام الفلسطينية 
  

  الرباعية" إخفاقات "ـ دولية تندد بمنظمات .41
 المتحدة في نيويورك، وهو من      لألممدعا تقرير عشية اجتماع للجنة على هامش الجمعية العامة          : ب ف أ

للمجتمع الـدولي فـي الـشرق       " مقاربة جديدة  "إلى،  "اوكسفام"و" كير " حوالي عشرين منظمة بينها    إعداد
المشاكل الكبرى التي التزمت الرباعية بمعالجتها ال        "أنوأضافت   ". ملموسة إجراءات" والى اتخاذ    األوسط

، وال سيما في مـا      " الذي عقد في نوفمبر الماضي     أنابوليس تفاقمت منذ مؤتمر     إنهاتزال مطروحة، ال بل     
    . المستمر وحرية حركة الفلسطينيين والوضع في غزةاإلسرائيلي باالستيطان يتعلق

  25/9/2008الخليج اإلماراتية 
 

   مسؤولية حرمان طلبة غزة من التعليممصرتحمل  حملة بريطانية .42
 أمـس  البريطانية الحكومة المـصرية      "دعوا الفلسطينيين يدرسون  "حملت حملة   :  وليد عوض  - رام اهللا 

 إغـالق  القاهرة علـى     إصرارمان طلبة قطاع غزة من االلتحاق بجامعاتهم، وذلك في ظل           مسؤولية حر 
 الـراغبين   أو قطاع غزة وخاصة في وجه الطلبة الدارسـين فـي الخـارج              أهاليمعبر رفح في وجه     

 إغـالق  تعمد السلطات المصرية     أسمتهواستهجنت الحملة البريطانية ما      .بااللتحاق بجامعات في الخارج   
 قطاع غزة حتـى عنـد فـتح    أهالي بوجه الطلبة وتأخير الحكومة المصرية دخول فئة الطلبة من          المعبر

  .المعبر بشكل استثنائي
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المصرية السماح لهـم      الطلبة حول رفض السلطات    إفادات الحملة البريطانية أن لديها العديد من        وأكدت
تحاقهم ودراستهم في الجامعات الخارجية،     بالمرور، على الرغم من امتالكهم الوثائق الالزمة التي تفيد بال         

  .والمطلوب من مصر السماح لهم بالمرور من معبر رفح للمطار فقط
  25/9/2008القدس العربي 

  
   الفلسطينية إلنهاء االحتاللاإلستراتيجية الخيارات .43

  هاني المصري
ـ             2008مع اقتراب عام     ين الفلـسطينيين    من نهايته من دون تحقيق وعد انابوليس بتوقيع اتفاق سـالم ب

واإلسرائيليين، أو إقامة دولة فلسطينية، كما وعد الرئيس جورج بوش، ومـع اتـضاح أن المفاوضـات                 
 اتفاق قبـل    إلى اإلسرائيلية كما اعترف الرئيس أبو مازن أخيرا، غير قادرة على التوصل             -الفلسطينية  

لباحثين الفلسطينيين والعرب واألجانـب     نهاية هذا العام، بدأت أعداد متزايدة من السياسيين والمفكرين وا         
  .تفكر جديا في االحتماالت والخيارات والبدائل الممكنة بعد فشل المفاوضات في تحقيق هدفها المعلن

هناك من يبسط األمر ويقول إن ما ينقص لنجاح المفاوضات هو الوقت، فالمفاوضات أحـرزت تقـدما،                 
 يمكن  2008هاية العام، وما لم تحرزه المفاوضات في عام         وأنها يمكن أن تحرز المزيد من التقدم حتى ن        

، المهم هو الحفاظ على استمرار المفاوضات وقوة دفعها، وتوثيق ما تم التوصل             2009 تحققه في عام     أن
إليه، بحيث يتم استئناف المفاوضات في العام المقبل، من النقطة التي وصلت إليها، وحتى تعتبـر اإلدارة                

ة هذه الوثيقة التي تحدد نقاط التقدم واالتفاق ونقاط الخالف جسرا تعبر عليـه مـن دون            األميركية الجديد 
 تدهور الموقف وانفجاره واستفادة األطراف والدول المناهضة للتسوية األميركية          إلىحدوث فراغ يؤدي    

 17 وفرضها على المنطقة برمتها من دون نجاح منذ أكثـر مـن              إليهاالتي يجري العمل على التوصل      
  .عاما

 األمور بواقعية، ويرى أن المفاوضات التي استؤنفت بعد مؤتمر انابوليس محكـوم             إلىوهناك من ينظر    
عليها بالفشل، ألنها انطلقت من دون مرجعية واضحة وملزمة، ومن دون ضمانات دولية وال مـشاركة                

سـيدة نفـسها، أي أن      فالمفاوضات كانـت    . دولية فاعلة، ومن دون آلية تنفيذ ملزمة وال جداول زمنية         
كية هي التـي ترعاهـا،      ي بوصفها الدولة المحتلة هي التي تتحكم بها، والواليات المتحدة األمر          "إسرائيل"

، وتتبنـى   "إسرائيل" إلىوهي يفترض أن تكون وسيطا نزيها، في حين أنها في الحقيقة طرف منحاز كليا               
ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايـس أنهـا ال        مواقفها األساسية، وأعلنت مرارا وتكرارا على لسان بوش         

  ."إسرائيل"تنوي ممارسة الضغط على 
تأسيسا على ما تقدم وجدنا المفاوضات تتمحور حول الحقوق الفلسطينية المقـرة فـي القـانون الـدولي               
وقرارات الشرعية الدولية، وليس من أجل تطبيق هذه الحقوق، بحيث حل مبدأ تبادل األراضي، وضـم                

، وتقسيم القدس الشرقية المحتلة بين أحياء يهوديـة وأخـرى    "إسرائيل" إلىاالستيطانية الكبيرة   التجمعات  
عربية، وحل مشكلة الالجئين بعيدا عن المسؤولية التاريخية والقانونية اإلسرائيلية وبعيدا عن حق العودة              

 اإلسرائيلي كمـدخل    ، وتوفير األمن  1967والتعويض، وتقسيم أحواض المياه داخل األرض المحتلة عام         
وأولوية لعملية السالم، حل كل هذا محل القانون الدولي الذي يقول إن االحتالل باطل وغير شرعي وال                 

  .قانوني وكل ما بني على االحتالل باطل وغير شرعي وال قانوني
في هذا السياق طرحت مجموعة أكسفورد لألبحاث والفريق الفلسطيني االستراتيجي الذي يضم عـشرات     
الشخصيات األكاديمية والسياسية الفلسطينية من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني ضرورة البحث والتفكير            

  .ومن ثم العمل من أجل تغيير االستراتيجيات الفلسطينية من أجل إنهاء االحتالل
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 فـشل   إلـى  اتفاق أوسـلو،     إلىفاستمرار المفاوضات على الطريقة التي سارت عليها منذ مؤتمر مدريد           
 فشل إعـالن انـابوليس عـام    إلى 2003 فشل خارطة الطريق عام    إلى،  2000ؤتمر كامب ديفيد عام     م

  . المزيد من الفشل ألعوام طويلة مقبلةإلى، سيؤدي 2007
 "سـرائيل إ" من حلول، تتضمن تصفية قضية الالجئين واإلبقاء على سيطرة           "إسرائيل"فأقصى ما تعرضه    

 وضـمها   األرض في المائة، وإبقاء ما تبقى من        40دس ال تقل عن     على مساحات من الضفة بما فيها الق      
  .تحت شروط تجعل الكيان الفلسطيني العتيد ليس أكثر من محمية إسرائيلية تحمل اسم دولة فلسطينية

إن وثيقة أكسفورد، التي تنبع أهميتها ليس فقط من أنها ثمرة مشروع ممول من االتحاد األوروبي، ومن                 
سطينية متنوعة ومستقلة ومن أعضاء في مختلف األحزاب والفصائل، بمـا فيهـا             مشاركة شخصيات فل  

، وإنما من أنها توضح وبالملموس أن لدى الفلسطينيين خيارات وبـدائل أخـرى غيـر                "حماس"و" فتح"
استمرار الوضع الراهن أي التعايش مع االحتالل والتفاوض مع         : الخيارات التي يطرحها االحتالل، وهي    

 الجانب بما فيه التهجير واالنطواء والفـصل، أو         األحادي األبد، أو فرض الحل اإلسرائيلي       إلى "إسرائيل"
الدولة ذات الحدود الموقتة التي تصفي عمليا كل القضايا بما فيها القدس والحدود والالجئون لصالح دولة                

  . الضفة وقطاع غزةإلىتسمى موقتة ويراد لها أن تكون دائمة، أو عودة الوصاية المصرية واألردنية 
إن وثيقة الخيارات االستراتيجية الفلسطينية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي تبين أن لدى الفلسطينيين خيارات             
أخرى تبدأ بضرورة اعتبار أن فشل المفاوضات في إنجاز وعد انابوليس يقدم فرصة ثمينة لوقف المسار                

تيجية فلسطينية جديدة تكون قـادرة علـى إجبـار          التفاوضي الحالي، أو تعليقه على األقل، ضمن استرا       
 وبشكل نهائي وقاطع على التفاوض فورا وبجدية على اتفاقيـة تـضمن الحقـوق الفلـسطينية       "إسرائيل"

المجسدة والمضمونة في القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس التفاوض على هذه الحقـوق،              
د حقه بتقرير مصيره بنفسه، على أساس إنهـاء االحـتالل،           من خالل تمكين الشعب الفلسطيني من تجسي      

 بما فيها القدس، وحل مشكلة الالجئـين حـالً   1967وبما يشمل حقه في إقامة دولة فلسطينية على حدود   
  .194عادالً وفقا للقرار الدولي رقم 

يجـب علـى    .  القانون الدولي  إلى على الدخول في مسار تفاوضي حقيقي يستند         "إسرائيل"وإن لم توافق    
الفلسطينيين أن يعملوا ويستعدوا إلعادة النظر في االستراتيجية الفلسطينية المعتمدة حاليا، بحيـث تقـوم               
االستراتيجية البديلة على إسقاط الخيار التفاوضي الحالي واعتماد بدائل أخرى مثل إعادة تشكيل الـسلطة               

رنامج الوطني الفلسطيني بوصفها أداة مـن       الوطنية بحيث تصبح خاضعة تماما للمصالح الفلسطينية والب       
أدوات منظمة التحرير وليست بديال عنها، وإعطاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة على أساس              
برنامج وطني ديموقراطي واقعي قادر على اإلقالع، بما في ذلك تفعيل وتطوير منظمة التحرير وضـم                

جها، واعتماد مقاومة مثمرة قادرة على تحقيق األهداف الوطنية،         كل القطاعات والقوى التي ال تزال خار      
  .1988 مبادرة السالم الفلسطينية، كما طرحت في عام إلىوالعودة 

ومن ضمن الخيارات التي يجب فتحها واالستعداد الجدي لها، هو خيار إقامة الدولـة الواحـدة الثنائيـة                  
  .القومية أو الديموقراطية

 الواحدة يبدو حاليا مستحيالً وأكثر صعوبة بكثير من خيار الدولة الفلسطينية، فإنـه              وإذا كان خيار الدولة   
سيصبح على المدى البعيد الخيار الوحيد الممكن، ألن توسع المستوطنات الرهيب والمتسارع والـشوارع    

ـ            ا وسـتقيمها   االلتفافية وجدار الفصل العنصري، والقواعد العسكرية اإلسرائيلية ونقاط اإلنذار التي تقيمه
 أن تضمها أو تبقي السيطرة عليهـا        "إسرائيل"قوات االحتالل، واراضي الضفة بما فيها القدس التي تريد          

 في المائة، سيقضي نهائيا على خيار الدولة الفلسطينية المستقلة          40في إطار أي حل نهائي، وال تقل عن         
  .ذات السيادة وعاصمتها القدس

 إلىلدى الفلسطينيين، بديلة عن الخيار المعتمد حاليا والذي أدى ويؤدي           نعم هناك خيارات وبدائل أخرى      
الفشل المتالحق، ولكن شرط نجاح هذه البدائل أن يتم التعامـل الجـدي والعملـي معهـا، وأن ال يـتم                     
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عندما تعتمد هذه الخيارات والبدائل، بعـد فتـرة   . استخدامها من قبيل المناورات والتهديدات الفارغة فقط   
عنـدها  .  أن تحطيم خيار الدولة الفلسطينية سيضعها أمام الدولة الواحدة         "إسرائيل"طويلة، ستشعر   ليست  

ستفكر جديا في االنسحاب واالعتراف بالحقوق الفلسطينية بما فيها إقامة دولة فلـسطينية مـستقلة، ألن                
  .االعتراف بها بهذه الحال سيكون أفضل الخيارات

  25/9/2008الحياة 
  

 لكنوصراعات ..  الفلسطينيين واإلسرائيليين بينالمشترك .44
 صالح القالب

ال أسوأ وال أكثر بؤساً من الوضع الفلسطيني المتشظي كإبريق زجاجي سقط على صخرة صوانية من 
ارتفاع ألف متر، إال الوضع اإلسرائيلي حيث هناك أربع عشرة كتلة ممثلة في الكنيست كل كتلة تزايد 

 أيهود أولمرت "المغادر"الكتل تشعر بسعادة غامرة ألن رئيس الوزراء على الكتل األخرى وكل هذه 
مشى على طريق الفساد والموبقات األخالقية التي مشى عليها عدد كبير من قادة الدولة التي عندما أقامها 

  ! قالوا إنها ستكون دولة القيم التي ال تشبهها أي دولة عرفها التاريخ"اآلباء المؤسسون"
إن الوضع الفلسطيني لم يمر بما هو أسوأ من هذا الوضع إذ ان هناك مقابل دولة اإلسرائيليين وبالمقابل ف

الفعلية والحقيقية، التي هي أقوى دول المنطقة والتي جيشها يأتي في مقدمة أهم الجيوش العالمية، دولتين 
عتبر الصراع مع شقيقتها محتلتين بائستين، األولى دولة رام اهللا والثانية دولة غزة وكل دولة منهما ت

 في حدقات "العدو المغتصب"صراعاً إفنائياً، إما قاتل أو مقتول، في حين أنها تضع الهدنة والتهدئة مع 
 .العيون

اآلن بعد انفراط عقد حكومة أولمرت ينخرط اإلسرائيليون في مساومات تشترك فيها كل هذه الكُتل التي 
 واآلن في الوقت ذاته فإن الفصائل ،أللوان للحياة السياسية اإلسرائيليةتشكل اللوحة الفسيفسائية المتعددة ا

الفلسطينية، التي أغلبها وهمي وال وجود له إال على لوائح الدعوات الرسمية على مستويات منخفضة في 
دمشق، تتناوب على الذهاب الى القاهرة للحديث مع المضيف المصري عن وحدة وطنية الواضح أنها 

 . المنالغدت بعيدة
 دولة حقيقية قائمة وأن صراع كُتِلها وقواها "إسرائيل"لكن يبقى ان ما يجب أالَّ يغيب عن البال هو ان 

 وأن والءات كل هذه الكتل داخلي بينما بالنسبة "التعارض ضمن الوحدة"يأتي في إطار ما يسمى 
ات التي معظمها وهمية ولدت  من التنظيم"دزينة"للفلسطينيين هناك دولتان وهميتان وهناك أكثر من 

أساساً في مراكز وأقبية مخابرات بعض الدول العربية وغير العربية وهذا هو ما يجعل الحالة الفلسطينية 
مقارنة بالحالة اإلسرائيلية محزنة وبائسة وتبعث على اليأس واإلحباط أكثر مما تبعث على التفاؤل 

 .واألمل
 تمارس اآلن بين الكتل البرلمانية المختلفة والمؤتلفة بما "ائيلإسر"هناك مماحكات وأالعيب سياسية في 

هو أكثر من القسوة وأشد وطأة من المؤامرات لكن كل هذا يجري على أساس المصالح العليا للدولة 
وعلى أساس الحرص على هذه المصالح أما بالنسبة لألشقاء الفلسطينيين فإن األمور مختلفة وان نَصب 

كانون الثاني المقبل يعني الفراغ / س محمود عباس عند منعطف التاسع من ينايرحماس كمين للرئي
ويعني النهاية المحتومة لهذا الكيان الفلسطيني الناشئ ويعني القضاء على منظمة التحرير التي يعترف 

دولة  والواليات المتحدة، وقطع الطريق على ال"إسرائيل"بها العرب ومعهم العالم كله، حتى بما في ذلك 
 .المستقلة المنشودة

 "إسرائيل"يوم األحد الفائت حملت كبريات الصحف العربية والعالمية بالنسبة لألوضاع المستجدة في 
أولمرت يستقيل رسمياً وليفني تحاول إثبات جدارتها أمام نتنياهو وباراك أما بالنسبة : العناوين التالية

صراع : اوين هذه الصحف قد تعددت كثيراً ومن بينهالألوضاع الفلسطينية البائسة والمحزنة فإن عن
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قائد األمن الوطني بالضفة يتحدث عن ان .. وجودي بين حماس وفتح والسلطة تخشى من عمليات اغتيال
 !تعرضنا لمؤامرة من بعض الفلسطينيين والعرب: وهنية يقول.. الخيار العسكري قائم الستعادة غزة 
 في المرحلة التي استجدت بعد تنحي "إسرائيل"سياسية واضحة في إنه من المبكر الحديث عن خريطة 

أولمرت وإفساح الطريق لليفني لتشكيل حكومة جديدة تشير التقديرات األولية الى أنها ستكون وفقاً 
 .للتحالفات إياها التي كانت تقوم عليها الحكومة السابقة

ت فإن السؤال الذي يطرحه اآلن اإلسرائيليون وإزاء هذا الواقع الذي استجد في إسرائيل بعد رحيل أولمر
هل ان ليفني، إن هي تمكنت من تشكيل الحكومة الجديدة، : على أنفسهم ويطرحه غيرهم عليهم هو

ستستمر في السير على الطريق الذي سار عليه رئيس الوزراء المغادر وهل هي قادرة على اتخاذ القرار 
 !؟..سلمية المتعلق بموضوع القدس وموضوع الالجئينالصعب الذي يتوقف عليه نجاح العملية ال

هنا يجب األخذ بعين االعتبار ورغم كل ما يقال عن يمينية ليفني وليكوديتها ان ما كان قاله أيهود 
 التاريخي وحول ضرورة االعتراف بشعب آخر في األرض "إسرائيل"أولميرت قبل أيام حول انتهاء حلم 

ضهم التاريخية الموعودة هو الشعب الفلسطيني واالعتراف بدولة مستقلة التي يعتبرها اإلسرائيليون أر
لهذا الشعب في هذه األرض نفسها ال يمثل قائله فقط وإنما يمثل تياراً إسرائيلياً يسود اعتقاد بان رئيسة 

كل الفلسطينيين الذين عرفوا ليفني عن قرب وتعرفوا . الوزراء المكلفة جزء منه بل وهي في طليعته
ى آرائها ومواقفها بالنسبة لعملية السالم على طاولة المفاوضات يؤكدون أنها ال تختلف من حيث عل

الجوهر مع توجهات أولمرت وأنها توافق على كل ما قاله حول نهاية الحلم التاريخي اإلسرائيلي وحول 
أخطائهم وأنه ال  وأنه البد من أن يعترف اإلسرائيليون ب"إسرائيل"ان عامل الزمن لم يعد في مصلحة 

مناص من االعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقه في األرض الموعودة وإقامة دولته المستقلة المنشودة الى 
 .جانب الدولة اإلسرائيلية

ولعل ما يعزز هذه التأكيدات الفلسطينية ان ليفني نفسها كانت قد ردت على محاوالت إحراجها من قبل 
داء الذين يسعون إلسقاطها حتى قبل ان تشكل الحكومة التي تسعى حلفائها المفترضين ومن قبل األع

لتشكيلها، وفي مقدمتهم نتنياهو وحزبه الليكود، بالقول إنها لن تقبل في حكومتها حزباً يعرقل عملية 
 .السالم

 وأن كل التقديرات تشير الى ان ليفني لن تحيد كثيراً عن طريق "إسرائيل"إن هذا هو واقع الحال في 
الم الذي سار عليه، أولمرت إن هي استطاعت تشكيل الحكومة التي من المفترض ان تشكلها في الس

أسرع فرصة ممكنة، أما واقع الحال بالنسبة للفلسطينيين فإنه كارثة الكوارث بالفعل فهذا الحوار الذي 
ع ان يؤدي الى أي يجريه األشقاء المصريون مع كل هذه الفصائل الفلسطينية الحقيقية والوهمية غير متوق

نتيجة على اإلطالق ثم وأن متابعة كل ما يجري بين رام اهللا وغزة تؤكد ان حالة االنقسام المزري ال حل 
لها في األفق على اإلطالق وأن هذه الحالة قد تشهد المزيد من السوء إذا حاولت حماس مد نفوذها بالقوة 

سبة لجبهة االشتباك الفلسطينية ـ الفلسطينية فاألجندات إنه ال أمل بأي انفراج بالن .الى الضفة الغربية
متضاربة والقلوب متورمة باألحقاد وحب السلطة بالنسبة لحركة حماس طغى على حب فلسطين وهذا 
معناه ان محمود عباس سيمضي بالحل المنشود مع ليفني من اآلن فصاعداً على أساس ان وضع غزة 

 الغربية سيعزز مكانة المعتدلين في االنتخابات الرئاسية والتشريعية مؤجل وأن إنجاح التجربة في الضفة
التي تشير أكثر االحتماالت تفاؤالً الى أنها لن تجري قبل الموعد الذي إعتبره خالد مشعل نهاية والية أبو 

  .مازن
  25/9/2008الشرق األوسط 
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   في سوق التداول من جديدالسلطةحّل  .45
 ياسر الزعاترة  

هو الذي لم يخرج من سوق التداول : ع حل السلطة ليطرح من جديد خالل األيام الماضية عاد موضو
، بينما رد عليه )رفيق الحسيني(فمنذ أيام لوح به مدير ديوان الرئاسة . طوال السنوات الست الماضية

، معتبراً "أمنية إسرائيل"الذي وصف االقتراح بأنه ) أحمد عبد الرحمن(الناطق الرسمي باسم حركة فتح 
، متجاهالً صيغة االحتالل الفاخر الذي وفرته للمحتل " إنجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني"وجود السلطة 

 .اإلسرائيلي
، وكان أول 2002، أي الفاخر، بعد عملية السور الواقي ربيع العام "االحتالل الديلوكس"برزت معادلة 

ميرون بينيفستي، أثناء حصار الرئيس الراحل ياسر من استخدم المصطلح الكاتب اليساري اإلسرائيلي 
يتحلل فيه المحتل من مسؤوليته عن مصير "واالحتالل الديلوكس بحسب الكاتب هو الذي . عرفات

السكان المحتلين ، ويكون معفياً من كل النتائج الناجمة عن أعمال الردع الفظيعة والعقاب الجماعي التي 
ضغوط اقتصادية ، تصاريح مرور، : يمارس أسلوب العصا والجزرةيقوم بها جهاز بيروقراطي كامل 

حظر تجول، منع خدمات وعقوبات للرافضين، وكل شيء استناداً إلى وجود السلطة الفلسطينية ومحافل 
 ".الدعم الخارجي التي ال يمكنها رؤية شعب كامل يتضور جوعاً ولهذا فهي تساعده قدر المستطاع

غازيت، وهو مدير استخبارات سابق في الجيش اإلسرائيلي إلى استخدام  عاد شلومو 2006في يناير 
 وفيه قارن بين االحتالل بصيغته القديمة من حيث إشرافه الكامل على ،"احتالل ديلوكس"ذات المصطلح 

ناحية ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني "، ليس من "الفاخرة"حياة الفلسطينيين، مقابل الصيغة الجديدة 
، ولكن من ناحية )من الدولة العبرية التي ال تمنحهم شيء بل تبتزهم بأموال الجمارك العائدة لهم(منها 

فاألجهزة األمنية تعمل بحرية في المناطق ، وهي تقوم . الطريقة المريحة التي تدير بها االحتالل
 ".طبعملياتها العسكرية من دون رادع ، وال تأخذ في الحسبان إال مصالحها العسكرية فق

وكان اإلسرائيليون قد قرؤا هذا . خيار حل السلطة: في مقابل هذا الوضع الغريب طرح الخيار المقابل
بأنه " يديعوت أحرونوت"االحتمال منذ زمن أيضاً، إذ وصفه الكاتب المعروف يهودا ليطاني في صحيفة 

الجيش "، وأولها اضطرار ، وعدد المشاكل التي ستترتب على اإلسرائيليين بسببه"السيناريو الكابوس"
، أن "إضافة إلى المهمات األمنية العادية" اإلسرائيلي إلى البقاء هناك لزمن غير محدد، ما يعني أن عليه

يقوم بحماية رجال الحكم اإلسرائيلي الذين سيتولون مسؤولية إدارة جهاز التعليم واإلغاثة والمواصالت 
إيجاد التمويل للنشاط المدني الذي تقدر كلفته بعشرة "رض وهو ما سيف". والمياه والكهرباء والبلديات

 ".في السنة على األقل)  مليار دوالر2,7حوالي (مليارات شيكل 
إلى جانب الكلفة االقتصادية المشار إليها، وقبلها الكلفة األمنية، حيث ستتفوق المقاومة في حرب 

 الكلفة األكثر أهمية، أعني السياسية، إذ االستنزاف مع عدو موجود داخل المدن ومواقع السكان، هناك
سيعود االحتالل إلى وجهه القذر القديم، ذلك الذي تخلص منه بعد نشوء السلطة حين صار الصراع بين 

 .دولتين تمارس أحداهما اإلرهاب بحق األخرى، وليس بين احتالل وشعب مقاوم
د السلطة، فضالً عن ارتباطهم بدوائر ما يحول عملياً دون تنفيذ الفكرة هو سطوة المنتفعين من وجو

دولية وعربية ستعارض تطبيق الفكرة وتوريط االحتالل من جديد، ولو تجرأ قادة السلطة على أخذ 
، إذ لن يتحمل 67القرار، فما من شك أن عمر االحتالل سيغدو قصيراً، أقله لألراضي المحتلة عام 

قاومة في ظل الوضع الجديد، وحيث سيفقد الجدار قدرته المجتمع اإلسرائيلي استنزافاً كالذي ستشكله الم
 . من أجل استهداف العدو48على منع المقاومة بسبب انتفاء الحاجة للذهاب إلى األراضي المحتلة عام 

سيقول البعض إن باإلمكان الحديث عن سلطة مقاومة بدل حل السلطة، وهو أمر ممكن بالطبع، حتى لو 
السياسية والعسكرية، لكن من يرفضون الخيار األول سيرفضون الثاني ما كان أقل نجاعة من الناحية 

 .داموا ضد العسكرة ومع المفاوضات حتى لو استمرت إلى يوم الدين
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سيطرح البعض موضوع غزة وحماس ، وهنا نقول إن حماس لن تستنكف عن خيار يعيد الوهج 
غزة لم تكن يوماً جوهر الصراع مع للقضية، وإذا فعلت فسنكون أول من يقف ضدها، مع العلم أن 

  خيار حل السلطة وتوريط االحتالل هو األفضل من دون شك،  .االحتالل
من المحتل، بل يتوقعون ) في آي بي(قادة ال يطلبون بطاقات . لكنه يحتاج قادة من لون مختلف

  .صواريخه في كل حين
  25/9/2008الدستور االردنية 
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  ماجد الزير
يتعامل الشعب الفلسطيني، بمختلف ألوانه السياسية الحزبية وعلى الصعيد الشعبي أيضاً، بحساسية مفرطة             

وينقسم الشعب، برأينـا، فـي      . مع مصر العروبة بشقّها الرسمي لناحية عدم إغضابها أو حتى إزعاجها          
. ، والنتيجة مع كلتيهما بالنسبة إلى مصر واحدة       موقفه إلى وجهتي نظر إحداهما مبدئية وأخرى مصلحية       

فالشعب الفلسطيني يعي ما تمثل مصر الدولة والشعب من عمق استراتيجي للقـضية الفلـسطينية فـي                 
  . الصهيوني، دون استنثاء العهد الملكي ما قبل النكبة وبعيد وقوعها-مختلف مراحل الصراع العربي

وهي تـسمو فـوق     . جة، وال يستطيع كائن من كان أن يضعفها       ثم إن الروابط بين مصر وفلسطين وشي      
ومع . فِصلة الجوار والقومية والدين، وتلحق بها المصاهرة؛ تستعصي على الطمس         . األشخاص واألزمان 

اإلمكانات النوعية لمصر من الناحية السياسية والديموغرافية والجغرافية والثقافية والحضارية وغيرهـا؛            
. يني تواق للحرية واالنعتاق من االحتالل في أن تقف في وجه الطغيان الصهيوني            أضحت أمالً لكل فلسط   

وحتى اتفاق كامب ديفيد لم يغير في النظرة االستراتيجية للفلسطينيين تجاه مـصر؛ كيـف ال والكيـان                  
الصهيوني نفسه مدرك لوزن مصر على كل األصعدة، وهو الذي طالما عمل جاهداً لتحييدها أو طمـع                 

  . في ما هو أبعدربما
نسجل هذا، ونحن نرى، ومعنا كل عربي ومسلم غيور، شعب فلسطين وخصوصاً في غزة، يعامل مـن                 

إن . قبل الحكومة المصرية بما ال يليق بالدور الريادي واألبوي لمصر في العالمين العربي واإلسـالمي              
يين الماضية، وآخرهـا المـساهمة      سلسلة إجراءات الحكومة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني خالل السن        

الفاعلة في فرض الحصار على القطاع وتعطيل مناحي الحياة؛ إنما تدخل في دائرة عـدم االتـزان فـي        
ولكـن  .  أمريكـي  -نعي أن قرارالحصار على قطاع غزة عالمي وبضغط إسـرائيلي         . معاملة أخوة الدم  

ومن المؤسف إلى حد الشعور     . ة في المائة  يؤسفنا أن التنفيذ من خالل معبر رفح هو مصري حكومي مائ          
باألسى؛ أن يسجل التاريخ سنتين مهمتين منه، رعى فيها جنود مصر تنفيذ سياسة حكومتهم التـي ينـتج             

  .منها تجويع إخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة
المعني هنا حركة   أما الحجج غير المعلنة للحكومة المصرية من تخوفها من التيار اإلسالمي الفلسطيني، و            

حماس التي تحكم قطاع غزة، وانعكاسات ذلك على الداخل المصري لما للتيار اإلسالمي مـن حـضور                 
نحن هنا ال ندافع عن حزب فلسطيني، بـل عـن خيـار             . قوي في مصر؛ فنعتقد بغير دقتها أو صحتها       

صار والعزل هنـا يمـسان      فالح. الشعب الفلسطيني الذي انحاز في انتخابات حرة ونزيهة إلى هذا التيار          
  .إرادة الشعب الفلسطيني برمته، ويبعث بحزمة من الرسائل في االتجاه الخاطئ تماماً

وبشيء من التفصيل في التعامل مع هذه النظرة؛ يتضح أنه قد ثبت جلياً أن حركة حماس يمكن تصورها                  
ا شأنها شأن األحزاب السياسية الفاعلـة       حزباً سياسياًٍ بخلفية أيديولوجية، بمعنى أن المصالح تحكم سياسته        

. ومن هنا جاءت سلسلة الخطوات التي أدت إلى دخولها االنتخابات التشريعية وقبلها البلـديات             . في العالم 
ونشير هنا إلى العالقة السورية مع التيار اإلسالمي الفلسطيني وحالة التواصل المتقدمـة، بـالرغم مـن                 

ال نظن أن اإلخوة في مصر في معزل عن         .  التيار اإلسالمي السوري   القطيعة الكاملة مع بعض قطاعات    
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هذه األمثلة، وبالتالي فإن من الملموس أن هناك حرصاً تاماً من جانب الفلسطينيين على االبتعـاد عـن                  
  ."الحابل بالنابل"الشأن الداخلي المصري، وتحاشي خلط 

فنحن نحتاج إلى   .  رفع الحصار عن قطاع غزة     لعلّنا نذكر هنا أن المطلوب من مصر الحكومة ليس فقط         
فسياسة التضييق ليست جديدة، وحملة الوثائق المصرية من        . مراجعة شاملة للتعامل مع الشعب الفلسطيني     

وسياسة خفر الناس من مطار القاهرة إلى معبر رفح، وعدم مراعاة           . أبناء الشعب الفلسطيني يعانون حقاً    
  .ساني؛ لم تعد تليق بمصر الكبرياءالحدود المقبولة للتعامل اإلن

وتبدل األحوال في الـدول     . يبقى أن نقول، إن من أبجديات السياسة تقبل السياسيين لتغير موازين القوى           
والشعب الفلسطيني قال كلمتـه     . والحكمة تقتضي عدم االصطدام مع إرادة الشعوب وخياراتها       . والمناطق

ومـن أراد التعامـل مـع القـضية         . د تعبير عن تأثر سطحي    بشكل ال يمكن أن يكون عارضاً أو مجر       
الفلسطينية فعليه أن ال يبتعد عن شعبها، ألن التجربة أثبتت أن القضية الفلسطينية استثناء في كثير مـن                  

  . جوانبها، وحاالت الشبه ال تنطبق بالمطلق على مناطق أخرى
أم "لميراث الشعبي المصري والعربـي أحيانـاً        ؛ كما هي على الدوام مصر في ا       "أم القضايا "إنها بالفعل   

  ."الدنيا
  2008مجلة العودة ايلول 
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