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، الموافق السابع والعـشرين     27/9/2008 سبت عن الصدور نهار غد ال     "فلسطين اليوم "تحتجب نشرة   
 .، فتقبل اهللا صيامكم وقيامكم28/9/2008حدمن رمضان، على أن تعود للصدور نهار األ
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  هارفض القيام بأي عمل عسكري ضدوي" انعزالية"ألنها  في االنتخابات حماسعباس ال يفضل فوز  .1
الفلسطيني محمود عباس قال لإلعالمي المصري عمرو أديـب         أن الرئيس    26/9/2008السفير  ذكرت  

 الستعادة الوحدة الفلسطينية، ثم تجـرى االنتخابـات ويقـول الـشعب             أسعى جاهداً " "أوربت"على قناة   
 ال أريد حمـاس      أراد الشعب الفلسطيني عودة حماس فهذا قراره، ولكني شخصياً         وإذا .الفلسطيني كلمته 

 لن تتعامل معها، ولكني أتساءل لماذا ال تنجح فتح وتفـوز            إسرائيل انعزالية، وفي حالة فوزها فإن       ألنها
إجـراء  هناك موقف عربي تم االتفاق عليه في الجامعة العربيـة، وهـو             "مضيفا  " في االنتخابات المقبلة  

انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد، وعندما انتخب كرئيس أمارس حقي الرئاسـي، وأنـا حاليـا              
  ".إسرائيلرئيس لبلد محتل وال أستطيع الخروج إال بإذن من 

 ال يوجد شيء    لألسفالشعب الفلسطيني كان يرى في حماس النقاء والطهارة والمقاومة، ولكن            "إنوتابع  
، إعـالم  وهم يمنعون في غـزة أي فـضائيات أو           قتلت حماس عائلة بالكامل عشوائياً    من ذلك اآلن، بل     

  ". وبالتالي لم يعلم الناس ما يجري في غزة
هناك من يطالبني بذلك ولكني      "إنوأعرب عباس عن رفضه القيام بأي عمل عسكري ضد حماس، قائال            

ي بأي عمل ضدهم برغم أنهم يرتكبون       ، ولن يقوم أحد من عند      إطالقاً األسلوبأرفضه وال أستعمل هذا     
 عما يجري   طلب خالد مشعل مقابلتي أكثر من مرة ولكني رفضت، وهو ال يعرف شيئاً            "مضيفا  " الموبقات

إيران تساعد حماس وتدعمها وتقـدم لهـا األمـوال           "إنوتابع  ". داخل الوطن الفلسطيني ومعاناة الشعب    
  ".وهناك دعم حقيقي قوي من إيران لحماس

الرئيس عباس أكـد     أن    أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    26/9/2008القدس العربي   ي  وجاء ف 
خالل حفل إفطار للجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة مساء أول أمس األربعاء على ضرورة الحـل                

ى أنه رغـم    ، الفتاً إل  "رغم الدماء ورغم أن قلوبنا دامية فيما يتعلق بما قامت به حركة حماس            "مع حماس   
نختلـف  "وقال   ".تعتبر حماس جزءا من الشعب الفلسطيني ويجب أن نتعامل معها على هذا األساس            "ذلك  

ونختلف ونتقاتل ولكن بالنتيجة ال يستطيع أحد أن يلغي اآلخر، ولذلك نحن مصممون على الحوار مـن                 
  ".أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية

األمن في الضفة الغربية بـدأ       "إننية في مناطق الضفة، وقال      إلى ذلك، تحدث عباس عن األوضاع األم      
انتهت "، مشيرا إلى أن الفوضى التي كانت قائمة في الماضي           "يستتب بنسبة ال تقل عن تسعين في المائة       

 هناك بعض التجاوزات ما زالت      أنعندما أقول تسعين في المئة يعني       "وقال  ". أو في طريقها إلى االنتهاء    
 عما كان عليه في الماضي، واألمور ستتحسن أكثر فأكثر، اآلن تستطيع            لوضع مختلف تماماً  قائمة، لكن ا  

أن تذهب إلى رام اهللا أو البيرة أو بيتونيا أو الخليل أو نابلس أو جنين تسهر وتتسوق والوضع مـستتب                    
ر هناك بندقية   أمنياً وهذا بفضل جهود أبنائكم الذين عملوا بشكل جاد لتوحيد الوضع الفلسطيني تحت شعا             

  ".واحدة وهناك قانون واحد
ألية ميليشيات مسلحة تنتمي لفتح أو تنتمي لحماس أو لغيرهما بأن           "وشدد على أن السلطة ترفض السماح       

هناك شرطة وهناك أجهزة مكلفة بحماية األمن والمواطنين وعلـى الجميـع أن             "، مشيراً إلى أن     "تتواجد
  ".ينصاع لها

بدأ يتطور وبدأ يتحسن رغم قلة اإلمكانيات ورغـم         "ثه أن الوضع االقتصادي     وذكر عباس في سياق حدي    
، الفتاً إلى أن هذا التطور حدث رغم االستيطان المستمر ورغـم وجـود              "إسرائيلالعقبات التي تضعها    

  .ياً في الضفة الغربيةإسرائيل حاجزا عسكريا 640
 

  "الرؤية والوعد"ش متفائل بـ  وبو على المفاوضاتصممويرفض االنتفاضة المسلحة يعباس  .2
عباس التقـى  الفلسطيني محمود أن الرئيس  فلسطين المحتلة    من 26/9/2008الخليج اإلماراتيـة    ذكرت  

الليلة الماضية الرئيس األمريكي جورج بوش في البيت األبيض، حيث أبلغه الـرئيس األمريكـي انـه                 
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سط قبل مغادرته البيت األبيض مطلع العام        اتفاق سالم في الشرق األو     إلىحيال فرص التوصل    " متفائل"
 في البيت األبيض وأنا متفائل ألن الرؤية التي عملنـا           أشهركما تعرف بقيت لي أربعة      "وقال له   . المقبل

  ".أنت وأنا عليها ستتحقق، ووعدي الوحيد لك هو أنني سأواصل العمل بقوة
حتى وان لـم    " إسرائيل"اوضات مع   وكان عباس أكد، في تصريحات سابقة، تصميمه على مواصلة المف         

وقال خالل حفل إفطار للجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة مـساء           .  تسوية هذا العام   إلىيتم التوصل   
 إلـى ي شاقة وصعبة ونحن جادون في الوصول        سرائيلالمفاوضات مع الجانب اإل   "أول أمس األربعاء إن     

 حل هذا العام فلن نيأس ولن نتردد ولن نتراجع،          إلىتوصل  إذا لم ن  "وأضاف  ". حل، قد ال يكون هذا العام     
 االنتفاضة المسلحة، ونريد أن يكون طريقنا هو        إلىال نريد أن نعود     "وتابع  ". وسنستمر حتى نحقق السالم   

لقد جربنا سبع سنوات صـعبة منـذ عـام          "وقال  ".  السالم من خاللها   إلىطريق المفاوضات والوصول    
عبة للغاية ودمرت حياتنا ودمرت كل شيء لدينا، نحن اآلن نريد أن نبني              كانت ص  ،2007 وحتى   2000

ال أعدكم أننا سنصل لحل هـذا العـام ولكـن           "وتابع  ". المؤسسات والبنية التحتية، ونحن جادون في ذلك      
 حل يعطينا دولة فلسطينية مـستقلة       إلىنعدكم بأننا لن نتوانى وسنستمر ولن نألو جهدا من اجل الوصول            

  ".ها القدس الشريفوعاصمت
 نمـر حمـاد المستـشار        أن  محمد يـونس   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    26/9/2008الحياة  وأوردت  

السياسي للرئيس عباس كشف أن األخير يسعى في زيارته الراهنة للواليات المتحدة إلى الحصول علـى                
ة دولة فلـسطينية مـستقلة      أن يكون الحل السياسي على أساس إقام      "رسالة ضمانات أميركية تنص على      

إن الرئيس طلب هذه الرسالة مـن       " الحياة"وقال حماد لـ     ".1967 يوينو   /على حدود الرابع من حزيران    
وأشار إلى أن عباس يسعى إلى الحصول عليها من الرئيس األميركـي            . الرئيس بوش خالل لقائهما أمس    

 أن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس       ولفت إلى  .مباشرة أو عبر اللجنة الرباعية الدولية للسالم      
 بأنها ترى أن الحل يجب أن يكون على أساس حـدود الرابـع مـن        األخيرةأبلغت عباس خالل زيارتها     

وقال إن رايس أبلغتنا بوضـوح      . ، مع تفهمها لحاجة الطرفين إلى تبادل األراضي       1967 يونيو   /حزيران
هر األردن والبحر الميت، لكننا نريد ضمانات أميركية مكتوبـة،          الدولة الفلسطينية يجب أن تشمل ن     "بأن  

  ".سواء مباشرة أو عبر اللجنة الرباعية
ربه الذي يرافق عباس في مقابلة مـع إذاعـة           إلى ذلك، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ياسر عبد        

ن عدم حدوث تقدم     ع إسرائيلمسؤولية  "إن الرسالة الرئيسة في االجتماع مع بوش هي         " صوت فلسطين "
لـم يـأت إلـى      "وأضاف أن عبـاس      ".في المفاوضات بسبب مواصلتها سياسة االستيطان وبناء الجدار       

واشنطن وهو يتوقع حلوالً للقضايا التفاوضية الصعبة مثل القدس والالجئين والمستوطنات والحدود، لكنه             
  ".جاء سعياً إلى الحصول على دعم أميركي للموقف التفاوضي الفلسطيني

  
  تعرض حالً للمستوطنات" إسرائيل"و... السلطة تتحدث عن ثالثة خيارات لحل قضية الالجئين .3

عن تناول ثالثة خيارات لحل قـضية       الفلسطينية  كشف مسؤول في السلطة      ":الخليج "-فلسطين المحتلة   
 يجـب أن    ، وقال المسؤول إن الحديث يدور عن ثالثة خيارات        "إسرائيل"الالجئين خالل المفاوضات مع     

 الدولة الفلسطينية التي ستقام في الضفة الغربية وقطاع         إلىتعرض عليهم وتحظى بموافقتهم، وهي العودة       
  ".إسرائيل"غزة، أو اختيار دولة ثالثة، أو العيش في 

" اريئيـل "ي في المفاوضات بإخالء المستوطنات باسـتثناء        إسرائيلوتحدث مسؤول فلسطيني عن عرض      
وحسب المسؤول   . األمر الذي يعني في حال موافقة السلطة انشطار الضفة شطرين          المقامة وسط الضفة،  

تمسكت بمواقع لإلنذار المبكر في منطقة األغوار المحاذية لألردن،         " إسرائيل"الذي فضل ذكر اسمه، فإن      
  .مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني اقترح تواجد قوات دولية في تلك المواقع بدال من قوات االحتالل

  26/9/2008الخليج اإلماراتية 
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  فياض وعبد ربه يسعيان للهيمنة على فتح ومنظمة التحرير": سما"مصادر فلسطينية لـ .4
 النقاب عن خالفات حادة بـين رئـيس         ىكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستو    : حكمت يوسف  -غزة  

عبد ربه من جهة     ذية ياسر  التنفي ة سالم فياض وعضو اللجن    .وزراء حكومة تسيير اإلعمال الفلسطينية د     
 وذلك بسبب عـدة إجـراءات       أخرىوالمفوض العام للتعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد قريع من جهة            

اتخذها فياض وعبد ربه ضد فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنها صرف مساعدات ماليـة ألمنـاء      
 تعمد فياض وعبـد     إلىالحركة باإلضافة    لألنظمة المعمول بها في      سر أقاليم فتح دون علم الحركة خالفاً      

ربه استقطاب شباب ونشطاء فتح إليهم من خالل دفع مبالغ مالية كبيرة لهم من اجل االنقـالب وتـرك                   
 فياض وعبد ربه يـسعيان للهيمنـة علـى منظمـة التحريـر              أن" سما"وأكدت المصادر لمراسل     .قريع

د عباس باعتبـاره رئـيس اللجنـة التنفيذيـة          الفلسطينية وذلك من خالل طلب األخير من الرئيس محمو        
 تقوم حكومة فياض باعتماد الهياكل التنظيمية لمؤسـسات منظمـة التحريـر كـشرط               أنمنظمة قبول   لل

 .لحصولها على التمويل الذي تحتاجه من خالل الحكومة الفلسطينية
نظمة التحرير باعتبار    قريع يعترض على تسمية عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لم           أنوبينت المصادر   

ن قريع طالب الرئيس عباس     أ  موضحاً  تنظيم سياسي فلسطيني ويكاد يكون مستقالً      أي األخير ال يمثل     أن
 . من اللقاءات بضرورة طرد عبد ربه من منظمة التحريرفي كثيراً

 ".أمريكـا  إلـى  عدم الذهاب مع عبـاس     إلىهذه األسباب هي التي دفعت قريع        "أنوأوضحت المصادر   
 . في المفاوضات عبد ربه ال يشارك فعلياًأن قريع يعتبر أن إلىمشيره 

  26/9/2008وكالة سما 
  

  لبحث تعيين نائب لعباس وتمديد واليتهللمركزي  عن اجتماع قريب أنباء": القدس العربي" .5
 عن اعتزام قيادة الـسلطة عقـد جلـسة          أمس فلسطينية   إعالميةتحدثت مصادر    : وليد عوض  -رام اهللا   

 القادمة في رام اهللا لتمديد والية الرئيس الفلسطيني محمـود           األسابيعمجلس المركزي الفلسطيني خالل     لل
ونقل عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ومقربـة مـن           . لبحث تعيين نائب له    إضافةعباس لعام آخر    

ـ           أ أمسعباس قولها    راع بتعيـين  ن األخير تلقى عدة نصائح من دول عربية ومقربين منه بضرورة اإلس
وقالـت   . واليته بحلول العام المقبل وقانونية تمديـدها       انتهاءنائب له إلنهاء اإلشكالية القائمة حول فترة        

عباس أبدى قبوله بتلك النصائح وانه ينوي تعيين نائب لـه مـن             "المحلي ان   " قدس نت "المصادر لموقع   
 يكـون أحمـد غنـيم       أن" المصادر   ورجحت ".الشخصيات ذات اإلجماع الوطني وذات التاريخ النضالي      

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقيم في العاصمة التونسية المرشح القوي لتولي منـصب نائـب               
بأن هناك عدة مرشحين لتولي هذا المنصب من بينهم مقربون من الرئيس لهم             "فيما قالت   ". الرئيس عباس 

  ".تاريخ وطني ونضالي مشرف
  26/9/2008القدس العربي 

  
  دويك يطالب عباس بحماية الشرعيات ويحذّر من تداعيات التعدي على القانون .6

الصهيوني، " هداريم" عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من داخل سجنه           . أدان د  :رام اهللا 
وطالب الـدويك، رئـيس      .ما جرى لمكتب النائب سميرة الحاليقه من عملية اقتحام ومصادرة لمحتوياته          

، محذراً  "حماية جميع الشرعيات من خالل إلزام األجهزة األمنية التقيد بالقانون         "لطة محمود عباس بـ     الس
  .بهذا الشكل على القانون" التعدي"من حصول تداعيات خطيرة في حال استمرار 

جميع األشخاص والهيئات مهما عال شأنها في الوطن هي تحت القانون وإن غير ذلـك               "وأكد الدويك أن    
  ".أننا أصبحنا نحكم بقانون الغاب"ي يعن

  24/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  التجمع الوطني الديمقراطي يطالب بإعادة بناء منظمة التحرير ووقف المفاوضات .7
أكد التجمع الوطني الديمقراطي في الذكرى السنوية الثامنة لالنتفاضة والهبة           : زهير اندراوس  -الناصرة  

 الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل علـى            الشعبية، على ضرورة  
أكد بيان صادر عن التجمع على أن رسالة التجمع فـي هـذه              و .رفع الحصار اإلجرامي عن قطاع غزة     

الذكرى هي التأكيد على ضرورة توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحريـر علـى                
ض واقع التشظي المأساوي وعلى أنقاض النهج التسووي القائم، وإيقاف التفاوض العبثـي والمـدمر               أنقا

  .والعمل على رفع الحصار اإلجرامي لقطاع غزة
 اإلذاعـة واستنكر التجمع، في بيان منفصل، بشدة تصريحات مسؤول األمن الـداخلي الفلـسطيني فـي                

ورأى التجمع في هذه الـدعوة إلـى         .واعتبارها كإقليم متمرد  ية العامة فيما يتعلق باجتياح غزة       سرائيلاإل
 عن الثوابت الوطنية الفلـسطينية      ي، وخروجاً سرائيلاجتياح غزة خدمة لالحتالل والمشروع األمريكي اإل      

وأشار التجمع إلى إن هذه التصريحات تعمق الصراع فـي           .وانزالقاً خطيراً في مستنقع السقوط الوطني     
 الفلسطيني فـي غـزة والـضفة        -  وتفتح المجال أمام اتساع دائرة االقتتال الفلسطيني       الساحة الفلسطينية 

ي الهادفـة لتكـريس     سـرائيل الغربية، وتنذر بحرب أهلية مدمرة، بما ينسجم مع مخططات االحتالل اإل          
  .االنقسام الفلسطيني

  26/9/2008القدس العربي 
  

  حد من أرضناال تنازل عن شبر وا ولم ولن تتنازل أبداً: الحسيني .8
القدس سـتبقى العاصـمة      "أنرفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة،      . د  أكد :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف    

 مـشاعر العـالم     أن نرى القدس محررة ونعلم      أن من   أكثروقال نحن ال نريد     "  للدولة الفلسطينية  األبدية
و كنا يدا واحدة لكان عزمنا اكبـر         والعالم الحر والكثيرين في الغرب هي معنا ولكن ل         واإلسالميالعربي  

 نكون يدا واحدة فاليد الواحدة هـي التـي تنتـصر            أن بكثير مما هو عليه ولذا يجب        أفضلولكان حالنا   
 ". نكون يدا واحدةأنوتحقق المعجزات وبالتالي فان المطلب الرئيس هو 

الوضع "يزرية، على أن     نظم برعاية الرئيس محمود عباس في بلدة الع        إفطاروشدد الحسيني، خالل حفل     
 وأهلها البلد   أصحابولكن على المدى البعيد نحن المنتصرون ألننا         "أضاف انه   إال" حاليا صعب وخطير  

، ال يعود ونحن متمسكون بكل ذرة تراب        1967 و 1948ولن نخرج منها فمن يخرج، كما علمت تجربة         
 ال نساوم علـى الخطـوط الحمـر         أننا على   أؤكد "وأضاف".  وقدسنا ولن نخرج ولن نستكين     أرضنامن  

 ال تنازل عن شبر واحد من       أن مازن نؤكد على     أبو وباسم الرئيس    أبداوالقيادة الفلسطينية لم ولن تتنازل      
 ".أرضنا

 26/9/2008األيام الفلسطينية 
  

  نرفض التوطين وال يحق لفرد التحكم بمصير الشعب: منى منصور .9
 لالقتراح الذي عرضه رئيس السلطة محمود عبـاس علـى            منى منصور، رفضها   ة أكدت النائب  :رام اهللا 

وقالت في تصريح خاص     .العاهل األردني الملك عبد اهللا، بشأن توطين الالجئين الفلسطينيين في األردن          
الالجئين الفلسطينيين موطنهم األصلي هو فلسطين وال موطن غيره،         "، إن   "المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ

بأي ثمن، وأي محاولة مثل هذه ستؤخر في تحقيق حق العودة ألهلنا وشعبنا فـي               وأنا ضد مبدأ توطينهم     
وأشارت منصور إلى أن مثل هذه المساعي لرئيس السلطة قد جاءت من نقطة ضعف من قبل                 ".الخارج

أتوقع ذلك؛  "مؤسسة الرئاسة، ومن عدم جدوى المفاوضات التي تجريها مع الجانب الصهيوني، وأضافت             
 أن الجلسات المكوكية التي كانت تعقد بين السلطة والجانب الصهيوني واألمريكي لم تكـن               ألن الواضح 

عبثية، بل كان يخطط بها ألمور بدأت تتكشف للشعب الفلسطيني، وال شك أنها ستكون مقابل تنـازالت                 
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ليس من حق أي فرد أن يقرر مصير شـعب          "منصور  وأضافت  . ، وفق تحذيرها  "من الجانب الفلسطيني  
كمله، لذلك ال يحق لمحمود عباس أن يقرر مصير الالجئين الفلسطينيين في الخارج وتوطينهم في البالد                بأ

، "العربية وغيرها، خاصة وّأن عدد الالجئين في الخارج أكثر من الفلسطينيين داخل األراضي الفلسطينية             
 .كما قالت

  26/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 دول المانحة لتعهداتها أفضل من المتوقعتنفيذ ال: وزير التخطيط .10
 سمير عبد اهللا وزير التخطيط، إن مستوى تنفيذ الدول والجهات المانحة لتعهداتها             .قال د  :كتب حامد جاد  

ـ     .بدعم االحتياجات الفلسطينية في مؤتمر باريس أفضل مما كان متوقعاً          أن " األيـام "وتوقع في حديث لـ
المالية المتأخرة لموظفي القطاع العام قبل نهاية العام الحالي، مبيناً أن           تنتهي السلطة من دفع المستحقات      

 مليار دوالر، في حين أن ما وصل فعلياً         1.1ما تعهدت به الجهات من مساعدة لدعم خزينة السلطة بلغ           
 . مليار دوالر، األمر الذي يعزز مدى التزام الدول المانحة بدعم موازنة الـسلطة             1.2للخزينة بلغ حوالي  

 مليون دوالر لتمويل مشاريع مختلفة، الفتاً إلى أنه تـم           825ولفت إلى أن الدول المانحة خصصت آنذاك        
 مليون دوالر منها فعلياً حتى اآلن ضمن مراحل تنفيذ هذه المشاريع التي تـم عرضـها                 300إنفاق نحو   

 .ماضيوالموافقة عليها في مؤتمر باريس للدول المانحة الذي عقد في نهاية العام ال
 26/9/2008األيام الفلسطينية 

  
  اتفاق فلسطيني على تشكيل لجنة أمنية في عين الحلوة وتسليم المتسببين باألحداث األخيرة .11

 خطت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والقوى الوطنية واإلسالمية في مخيم              :بيروت
 للعبث بأمن المخيم، غداة األحداث الدمويـة األخيـرة،          عين الحلوة، خطوة في اتجاه تطويق أي محاولة       

على تشكيل قوة أمنية تضم عناصر من فـصائل منظمـة           "وتقرر خالل اجتماعات طارئة متتالية االتفاق       
التحرير الفلسطينية وعصبة األنصار والحركة المجاهدة وقوى التحالف الفلسطيني إذا أرادت ذلك، وتسليم             

سببوا باألحداث األخيرة في المخيم لقيادة الكفاح المسلح على أن يتم التحقيق معهم             المطلوبين الستة الذين ت   
  ".من قبل لجنة المتابعة ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم أمام أهل المخيم

وكانت القيادة السياسية اجتمعت مع قيادة فصائل منظمة التحرير في صيدا والجنوب، فـي مقـر قيـادة                  
. في مخيم عين الحلوة، برئاسة مساعد ممثل اللجنة التنفيذية كمال ناجي          "  لتحرير فلسطين  الجبهة الشعبية "

وتدارس المجتمعون األوضاع األمنية الخطيرة التي وقعت في المخيم خالل األيـام الماضـية وآخرهـا                
ية التي   األوضاع األمن  إزاءوإذ أعرب المجتمعون عن قلقهم       .االنفجار الذي وقع بالقرب من مسجد النور      

على ضرورة وضع حد لكل التجاوزات والخروق األمنيـة لحمايـة           "وقعت في المخيم، شددوا في بيان       
عدم تكرار تجربة   "، وجددوا حرصهم وتأكيدهم     "المخيم وأهله والتصدي للمؤامرات التي تستهدف المخيم      

ى الوطنيـة واإلسـالمية     مواصلة الجهود الحثيثة مع الفصائل والقو     "وأكد المجتمعون    ".مخيم نهر البارد  
أن االنفجار يهدف إلى    "، واعتبروا   "كافة للخروج من هذا الوضع الخطير الذي يمر به مخيم عين الحلوة           

  ".إيقاع الفتنة في المخيم تمهيداً لتكرار سيناريو ما حدث في مخيم نهر البارد
إلجـراءات الالزمـة لمواجهـة      التخاذ كل ا  "وأبقت القيادة السياسية لمنظمة التحرير اجتماعاتها مفتوحة        

األخطار المحدقة بالمخيم، بالتعاون مع كل القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية حفاظاً على هدوء وأمن               
  ".واستقرار المخيم

وفي هذا السياق، عقدت القيادة السياسية للمنظمة اجتماعاً طارئاً لقيادة الكفاح المسلح حضره العميد منير               
 تشارك القوى   أن"ضرورة تغليب مصلحة المخيم على ما عداها، وشدد على ضرورة           وأكد ناجي   . المقدح

وجود مخططات لتدمير المخيم، وجـدد      "وحذر المقدح من    ". اإلسالمية في أي قوة أمنية يتم االتفاق عليها       
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مطالبته للرئيس محمود عباس بضرورة دعم وتعزيز الكفاح المسلح الفلسطيني ألنه الـضمانة الوحيـدة               
  ".فاظ على األمن واالستقرار في مخيم عين الحلوةللح

وفي وقت الحق، عقدت القيادة السياسية للمنظمة اجتماعاً طارئاً مع لجنة المتابعة الفلسطينية المنبثقة من               
 القيادة السياسية اتفقت علـى      أنالقوى الوطنية واإلسالمية في مخيم عين الحلوة، برئاسة ناجي الذي أكد            

نحن كحركة فتح   : "، وقال "اهر المسلحة وحرصها على تسليم المتسببين باألحداث األخيرة       إنهاء كل المظ  "
 الكفـاح   إلىوكمنظمة التحرير ملتزمون بتسليم أي مطلوب للعدالة عندما تثبت إدانته ومستعدون لتسليمه             

  ".المسلح على قاعدة احترام قواعد العمل التي اتفقنا عليها واحترام القوانين اللبنانية
مشروع أمني خطير يـستهدف المخـيم       "وحذر ممثل حركة حماس في لجنة المتابعة أبو احمد فضل من            

سرعان ما تتطور وتـصبح     "نها  أ إلىن معظم المشكالت فردية، نبه      أ إلى، وإذ لفت    "وإسقاط حق العودة  
د عثمان بـ   في اللجنة فؤا  " الديمقراطيةالجبهة  "وطالب ممثل   ..".  قطع طرق و   إلىبين األطراف وتتحول    

  ".االستعجال في تأمين التعويضات للمتضررين والتعجيل في تشكيل القوة األمنية المشتركة"
إدانتهم واستنكارهم الشديدين للجريمة البشعة التي اسـتهدفت        " فيه   أكدواوأصدر المجتمعون بياناً مشتركاً     

". يم واستقراره واستقرار أبنائهرفضهم السماح ألي كان بالعبث في أمن المخ       "وشددوا على   ". مسجد النور 
 إلـى تحمل مسؤولياتهم الوطنية المشتركة بقرار فلسطيني موحد للتصدي لكل المشاريع الهادفة            "وأعلنوا  

ضرورة رفع الغطاء عن العابثين بأمن المخـيم        "، وأكدوا   "اإلخوةجر المخيم إلى فتنة داخلية واقتتال بين        
  ".نته وتورطه في هذا العمل اإلجرامي الخطيروضرورة محاسبة ومالحقة كل من تثبت إدا

الحركـة اإلسـالمية    "وانتقلت القيادة السياسية للمنظمة إلى منزل المقدح حيث عقدت اجتماعاً مع رئيس             
الشيخ جمال خطاب وأمير عصبة األنصار أبو طارق السعدي، وتكلل االجتماع باالتفاق علـى              " المجاهدة

عقد اجتماع عاجل وتكريسه فقط إلزالة المظاهر المسلحة ومنع ظـاهرة   واتفق على    .تشكيل القوة األمنية  
ظهور القناصين والمقنعين من أي طرف كان على أن يتم ذلك بالتنسيق التام بين حركة فـتح وعـصبة                   

 الرئيس عباس   إلىوقرر المجتمعون إرسال رسالة      .كما اتفق على فتح المدارس بعد عيد الفطر       . األنصار
لمالي الالزم للكفاح المسلح وتعزيزه بالعدة والعديد وتوفير اإلمكانات الالزمة له لتكـريس             لتأمين الدعم ا  "

  ".شرعية ومرجعية الكفاح المسلح في حفظ األمن في المخيم
  26/9/2008الحياة 

  
12. نهر البارد" الفلسطينيين في آالف إغاثة في األونروا للعرب لمساعدة  عاجالًشهيد توجه نداء" 

 التي تملكهـا وكالـة      األموال من   األوروبيلى شهيد المندوب العام لفلسطين لدى االتحاد         حذرت لي  :غزة
 الطارئة لمخيم نهر البارد على وشك النفـاذ  اإلغاثةغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من اجل عمليات       

 كافة األموال   إن"وقالت في رسالة عاجلة وجهتها للعالم العربي       . القادم أكتوبر/ تشرين األول بحلول شهر   
المتوفرة لدى األونروا في الوقت الحالي من أجل عمليات اإلغاثة الطارئة في مخيم نهر البارد، بما فـي                  

/  مليون دوالر، سوف تستنفذ بالكامل بحلول نهاية شـهر تـشرين األول            4.3ذلك التعهد األمريكي بدفع     
ابة لمناشدتها األخيرة، فإنها لن تكون قـادرة   ما لم تستلم الوكالة أية أموال استج      "موضحة  "  المقبل   أكتوبر

 أسرة تعيش في مساكن مؤقتة كما أنها لن تكـون قـادرة             3.100على دفع إعانات اإليجار لما مجموعه       
أن " كـدت  وأ ". مبنـى مجتمعـي    11 مسكن مؤقت وحوالي     600على توفير الصيانة الالزمة لما يقارب       

 مـن الالجئـين المـشردين       27.000ت الغذائيـة لنحـو      األونروا لن تكون قادرة على تقديم المساعدا      
 .الفلسطينيين في المخيم

 بعثة دبلوماسية، قامـت األونـروا       22في الحادي عشر من أيلول الماضي، وبحضور        "وقالت شهيد انه    
والحكومة اللبنانية بإطالق مناشدة من أجل توفير اإلغاثة المباشرة، وعلى المدى القصير، لحوالي ثالثين              

مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التـي       "أن   موضحة   ، مخيم نهر البارد   منجئ فلسطيني نزحوا    ألف ال 
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حضرت إلى جانب البلد المضيف لبنان ولم يحضر سوى إيران من دول المـؤتمر اإلسـالمي المانحـة                  
 ".لألونروا

 ت العاجلة والطارئة   مليون دوالر لمعالجة االحتياجا    43وفي تلك المناشدة، طلبت األونروا ما يقارب من         
الواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حضرت وفـي جعبتهـا أمـوال             "ن  أوضحت شهيد   أو .للمخيم

٪ من األموال التي تم التعهد بها حتى اآلن من أجل عمليات اإلغاثة             90إن ما يزيد عن     "إضافية موضحة   
اإلضافة إلى ذلك، ومـن      ..ة الغربية على المدى القصير لمخيم نهر البارد كان مصدرها الجهات المانح         

بين األموال التي تم التعهد بها من أجل إعادة إعمار المخيم والمناطق المحيطة به على المدى البعيد، فإن                  
 ".منها كان مصدرها التبرعات الغربية% 88
 تبلـغ   روالألونان تقدم بمفردها تبرعات للميزانية العامة       " لكسمبورج"اءلت شهيد كيف يمكن لـدولة      سوت

في مجموعها أكثر من تبرعات أية حكومة عربية منفردة، بينما النرويج تقدم تبرعات لنفس الميزانية تبلغ           
 "..في مجموعها أكثر من تبرعات الدول العربية مجتمعة؟

  " أين هم المانحون العرب في مواجهة الواقع المخيف الذي سيحل قريبا؟"وتساءلت شهيد 
 مليون دوالر لالجئين في مخيم نهر البارد، فيما         12دية تبرعت لألونروا بمبلغ     حكومة السعو  "أنوبينت  

ومعظمهـم مـن   (ومنذ ذلك الحين، ساهم المانحون العرب   ماليين دوالر  5تبرعت دولة اإلمارات بمبلغ     
 ماليين دوالر، تم إنفاق معظمها بـسبب حـدة األوضـاع الطارئـة              8بمبلغ  ) المنظمات غير الحكومية  

إن الحكومات العربية لم تتعهد بأي مبلغ من أجل إعادة إعمار المخيم على المستوى              "مؤكدة   " وصعوبتها
البعيد المدى، وهو الذي يعد أكبر مشروع منفرد في تاريخ الوكالة، والذي يعمل علـى إعطـاء األمـل                   

 ".لمستقبل مشرف لألشخاص الذين دمرت حياتهم
  26/9/2008وكالة سما 

  
  صفقة إقليمية إلطالق شاليط".. إسرائيل"ها لتمرير التهدئة مع حماس تتهم مصر بخداع .13

زهيـر  ،  من وليـد عـوض    ،  الناصرةورام اهللا       عن مراسليها من   26/9/2008 القدس العربي    ذكرت
نائب عن حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني اتهم القيادة المصرية امس بأنها مارسـت      أن   اندراوس

فيما كُشف النقاب عن أن المسؤولين المصريين       . إسرائيلللوصول للتهدئة مع    الخداع والنفاق مع الحركة     
يعكفون في هذه األيام على اعداد صفقة شاملة إقليمية من أجل ترتيب األوضاع في قطاع غزة، تتضمن                 

  .ي االسير جلعاد شليط وفك الحصار عن غزة وإعادة القطاع للسلطةسرائيلاطالق سراح الجندي اإل
ور يونس األسطل، القيادي البارز في حماس ان المصريين لم يكونوا صادقين في المفاوضـات               قال الدكت 

اإللكترونـي  " فلسطين اليوم "واضاف في تصريحات نقلها موقع      . إسرائيلالتي اجروها ما بين الحركة و     
ـ  هدئة مقابل  المصريون نافقوا عندما أخبرونا أن الصهاينة وافقوا على الت        "امس  " القدس العربي "وارسلت ل

رفع الحصار وفتح المعابر في الوقت الذي اتفقوا فيه مع الصهاينة أن يكون رفع الحصار ثمناً إلطـالق                  
  ".المصريون خدعونا في حقيقة األمر"واضاف االسطل  ".الجندي األسير جلعاد شليط

 وقف أعمـال    ي ايهود باراك أمس االول لمصر بالقصور في       سرائيلوفي رده على اتهام وزير الدفاع اإل      
نحن نعتقد أن االحتالل    "التهريب لغزة وتلويحه باتخاذ إجراءات إن لم تتوقف تلك األعمال، قال األسطل             

دعـوةً لمـن    "، قارئاً في تصريح باراك ذلك       "حينما يخطط لشيء يفاجئ به الجميع دون جعجعة إعالمية        
  ".لبأن يقوموا بدورهم في المحافظة على أمن االحتال) الوكالء(أسماهم 

ان الهدف منه ليس الخـروج مـن      "ولم يبِد القيادي في حماس تفاؤالً حيال نجاح الحوار، عازياً ذلك الى             
األزمات الفلسطينية، بل هو استدراج حركة حماس وحكومتها المسيطرة في غزة لتقديم تنازالت تهـدف               

 تشبثها بالكراسي حملهم على     إلخراجها عن المسرح السياسي أو استغاللها إعالمياً لإلساءة لهم بحجة أن          
  .، كما قال"التخلي عن بعض الثوابت التي يعتقدون بها
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وكُشف النقاب أمس الخميس عن أن صنّاع القرار في القاهرة يعكفون في هذه األيام على أعداد صـفقة                  
  .شاملة إقليمية من أجل ترتيب األوضاع في قطاع غزة

لى إشراك دول عربية أخرى في إخراج الصفقة إلى حيز          وحسب المعلومات المتوافرة فإن مصر تسعى إ      
التنفيذ، بهدف إنهاء حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحصار الذي تفرضـه الدولـة                

  .العبرية على قطاع غزة، وإعادة الجندي شليط
اوضات التي تجريها القاهرة    يين مقربين من المف   إسرائيلية أمس، نقالً عن مسؤولين      إسرائيلوقالت تقارير   

 بها، فإن الـصفقة اإلقليميـة   إسرائيلفي هذا الخصوص، إنّه وفق المعلومات التي قامت مصر بتزويدها           
تشمل إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة، تشكيل حكومة وحدة وطنية فلـسطينية               

طاع غزة، فتح معبر رفح وإنهـاء الحـصار         بمشاركة حركتي حماس وفتح، إنهاء سيطرة حماس على ق        
  .الذي تفرضه الدولة العبرية على قطاع غزة

ية قائلة إن الصفقة ستشمل أيضاً تمديد سريان التهدئـة فـي            سرائيلعالوة على ذلك، زادت المصادر اإل     
ـ   سرائيلي وبين حركة حماس، وإطالق سراح الجندي اإل       سرائيلقطاع غزة بين االحتالل اإل     ل ي شليط مقاب

. يةسـرائيل إطالق سراح مئات األسرى الذين تطالب حركة حماس بإطالق سراحهم مـن الـسجون اإل               
وأردفت المصادر قائلة إنّه في فترة الحقة سيتم إرسال قوات عربية مشتركة لمراقبة المعـابر ومراقبـة                 

لهاشمية ومن  األمن في قطاع غزة، وسيشارك في القوات العربية جنود من مصر ومن المملكة األردنية ا              
  .دول عربية أخرى، وصفتها المصادر عينها، بأنّها دول معتدلة، حسب تصنيف تل أبيب

أحمـد قريـع عـضو اللجنـة      أن عبد القادر فارس - غزةعن مراسلها من  26/9/2008عكاظ  ونقلت
ـ  المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات في القاهرة،       فقة أكد أن مصر بدأت ببلورة ص

ي األسير فـي غـزة      سرائيلإقليمية لتسوية األوضاع في قطاع غزة يتم بموجبها اإلفراج عن الجندي اإل           
 .جلعاد شاليط، الى جانب رفع الحصار المفروض وإنهاء حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني

قيادة نسخة منه، إن المنهج الذي تم حتى اآلن من قبل ال" عكـاظ"وقال قريع في بيان صحفي وصل 
 فهم وقفوا على حقيقة االوضاع وناقشوا الفصائل الفلسطينية في عمق ،المصرية هو منهج جيد وصحيح

  .مواقفها من الوضع القائم وكيفية الخروج منه
  

  أسيرا 450 لوضع معايير إطالق سراح أسرى تصادق على يةسرائيل اإلالوزاريةاللجنة  .14
ية لتحديد معايير اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، برئاسة يلسرائصادقت اللجنة الوزارية اإل: ألفت حداد

 إطالق سرائيل أسيرا فلسطينيا يمكن إل450الخميس، على قائمة تتألف من  الوزير حاييم رامون،
وسوف يتم  .ي األسير، غلعاد شاليطسرائيلسراحهم في صفقة تبادل أسرى مقابل اإلفراج عن الجندي اإل

وبحسب  .حكومة، إيهود أولمرت، الذي سيعقد بدوره جلسة وزارية لمناقشتهاتسليم القائمة لرئيس ال
ية مشمولون في قائمة األسرى الذين طالبت سرائيلية فإن نصف األسرى في القائمة اإلسرائيلالتقارير اإل

  .حركة حماس بإطالق سراحهم
ن هذه القائمة تمثل تراجعا ال شك أ"ومن جهته، قال أسامة المزيني، القيادي في حركة حماس، في تعقيبه 

ي واعترافا بعدالة المطلب الذي نادت به حماس وأن مطلبها فعال مطلب إنساني وال سرائيلمن العدو اإل
وأوضح أن هذا التراجع غير كاف، ألن ما طالبت به حماس هو أكثر من ذلك، وما  ".يمكن التراجع عنه

وأكد على إصرار الحركة على استجابة . زل عنهطالبت به حماس هو الحد األدنى الذي ال يمكن التنا
، موضحا أن "االحتالل إلى كامل المطلب الفلسطيني، والذي يمثل الحد األدنى الذي ال يمكن التراجع عنه

 . ألفا11حركة حماس طالبت بألف من ذوي األحكام العالية بينما في السجون ما يزيد عن 
  26/9/2008 48عرب
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  "ألهداف غير وطنية" وحماس تتهمها باستخدامه ..الحوار عن فتح تنتقد تصريحات هنية .15
في القاهرة بركات الفـرا تـصريحات رئـيس    " فتح"انتقد ممثل حركة :  جيهان الحسيني -القاهرة، غزة   

غيـر سـالك وال     "الحكومة المقالة إسماعيل هنية التي وصف فيها طريق الحوار الذي ترعاه مصر بأنه              
، "هذه اللغة تؤكد عدم وجود نية صادقة في المـصالحة         "واعتبر أن   ". جديتهتوجد مؤشرات حقيقية على     

  ".    أهداف غير وطنية"السلطة باستخدام الحوار لتحقيق " حماس"فيما اتهمت حركة 
وقال الفرا في تصريحات أدلى بها لعدد محدود من الصحافيين في السفارة الفلسطينية في القاهرة أمـس،                 

". س رفض حماس المسبق للحوار، وهذا سيؤدي إلى توتير الساحة الفلـسطينية           تعك"إن تصريحات هنية    
نحن في فتح قرارنـا وخيارنـا هـو الحـوار     ... يسرائيلهذه اللغة ال تخدم سوى االحتالل اإل     "وأكد أن   

ونعتبره اللغة الوحيدة والخطوة األساسية من أجل إنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية والتوصل إلى حل               
  ".مشاكل كافة بين الطرفينلل

تشكيل حكومة جديدة وعلى إجراء انتخابات تشريعية       "وأوضح أن جميع الفصائل الفلسطينية توافقت على        
إلى االستجابة لهذين االقتراحين عندما يصل وفدها إلى القاهرة للقـاء           " حماس"ودعا  ". ورئاسية متزامنة 
  . مسؤولين مصريين

. من وراء حوار القاهرة   " غير وطنية "بالسعي إلى تحقيق أهداف     " فتح"س  أم" حماس"وفي المقابل، اتهمت    
ال تـنم عـن     "لم يسمهم   " كثيرين من قيادات فتح   "وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن تصريحات         

تكشف النقاب  "واعتبر أن هذه التصريحات     ". جدية في الحوار الفلسطيني المرتقب وال تهدف إلى إنجاحه        
وتيرة هذه التـصريحات    "واعتبر أن    ".ير وطنية تحضر لها فتح بين يدي الحوار المرتقب        عن أهداف غ  

  ". المتصاعدة قبيل ذهاب وفد حماس إلى القاهرة تؤكد ذلك
  26/9/2008الحياة 

  
   ستغرق في الوحل إذا أقدمت على شن عدوان على غزة"إسرائيل": الزهار .16

والفصائل " حماس"الدكتور محمود الزهار إن حركة      " سحما"قال القيادي في حركة     :  فتحي صباح  -غزة  
سـتقع فـي    "وشدد على أن الدولة العبرية      ". ي على غزة  إسرائيلجاهزة للرد على أي عدوان      "الفلسطينية  

  .في حال أقدمت على شن عدوان على القطاع" الوحل
ل اسـتأنفت الفـصائل     ية بشن عدوان على غزة في حا      سرائيللن تستهين بالتهديدات اإل   " حماس"وأكد أن   

وقال في كلمة له خالل إفطار نظمته لجنة دعم         ". تأتي ضمن حملة االنتخابات   "عملياتها، لكنه اعتبر أنها     
نحن أقرب إلى   : "الذي يصادف اليوم الجمعة   " يوم القدس العالمي  "المقاومة في غزة أول من أمس لمناسبة        

سالمية بتوحيد كلمتها، واألحزاب اإلسالمية بلم      األمة العربية واإل  "وطالب  ". فلسطين من أي وقت مضى    
 ".شملها

  26/9/2008الحياة 
  
  
  

  لتمسك بمطالبها لشاليط للتريث واحسن يوسف يدعو الفصائل اآلسرة  .17
الذي سرب تـصريحه مـن    ،عن حماسدعا الشيخ حسن يوسف، النائب في المجلس التشريعي         : رام اهللا 
ي الصهيوني جلعاد شاليط، إلى التمسك بموقفها والمعايير التـي           الفصائل الفلسطينية اآلسرة للجند    ،سجنه

وقال النائب األسـير منـذ تـاريخ         .تطالب بتطبيقها، لتنفيذ أي صفقة تبادل أسرى مع سلطات االحتالل         
تديره بشكل ممتـاز، وإن     "والفصائل األخرى ذات الصلة بملف شاليط؛       " حماس"، إن حركة    2005\9\25
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صائل والتنظيمات راضون عن طريقة إدارة الحركة لهذا الملف، علـى طريـق             األسرى من مختلف الف   
  .، وفق تأكيده"تحقيق إنجاز وطني كبير جداً

وقال الشيخ حسن يوسف، بعد أنباء عن تليين حكومة االحتالل لمواقفها تجاه معـايير األسـرى الـذين                  
استعجال قطف الثمرة يفسدها ويجعلها     من تجربتنا مع االحتالل؛ تعلّمنا أن       "ستصادق على اإلفراج عنهم     

في مصلحة العدو، كما جرى في كل المفاوضات واالتفاقات التصالحية بين فريـق مـن أبنـاء شـعبنا                   
  ".واالحتالل، لكن الثبات والصمود على الموقف سيجلب االنتصار والكرامة مهما طال الوقت أو قصر

أبناء الشعب الفلسطيني، في األيام العشر األواخر       واختتم الشيخ حسن يوسف تصريحه بتوجيه التحية إلى         
 من شهر رمضان الكريم وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

  26/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ضغوط عربية وإقليمية على حماس للقبول بشروط أبو مازن: نزالمحمد  .18
س محمد نزال انه منذ بضعة أسابيع  عضو المكتب السياسي لحركة حماقال :عبد القادر فارس - غزة

هناك عملية تسريب إعالمية منظمة هدفها الضغط على حماس وابتزازها للرضوخ بما أسماه شروط أبو 
مازن للحوار المدعومة مصريا وإقليميا، مجددا مطلب حماس في حوار غير مشروط، الفتا الى ان 

تكون قضية الحوار الدائرة حاليا عملية إعطاء حماس لن تقبل بعودة األمور إلى الوراء، ولن تقبل بأن 
 .غطاء للتمديد للرئيس محمود عباس

  26/9/2008عكاظ 
  

 نحن مع حكومة تكنوقراط وإرسال مراقبين عرب إلى غزة : شعث .19
نبيل شعث أمس، التعليق علـى التـصريحات        " حوار القاهرة "في  " فتح"رفض رئيس وفد حركة     : القاهرة

بشأن العقبات التي تواجه الجهود المصرية إلنهـاء األزمـة          " حماس" حركة   المنسوبة إلى بعض قيادات   
ـ  . الفلسطينية ال أفهم ما المبرر وراء هذه التصريحات التي تصدر بـين حـين             ": "الجريدة"وقال شعث ل

وآخر على لسان بعض قادة حماس، كما أنه ال يمكن الدخول في مفاوضات علـى صـفحات الجرائـد                   
إلنجاح الحـوار   " حماس"وانتقد المسؤول الفلسطيني الشروط المسبقة التي تضعها        ". وشاشات الفضائيات 

  . الفلسطيني
  26/9/2008الجريدة الكويتية 

  
  لقاء عباس ببوش هزلي وتضليلي لخداع الرأي العام: حماس .20

انتقدت حركة حماس اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـالرئيس             : أشرف الهور  -غزة  
واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في        .يكي جورج بوش أمس الخميس في الواليات المتحدة       األمر

يهدف إلى ممارسة المزيد مـن اإلمـالءات        "نسخة منه ان اللقاء     " القدس العربي "تصريح صحافي تلقت    
 الـدعم   األمريكية على الرئيس عباس لالستمرار في حفظ أمن االحتالل الصهيوني ودفع فاتورة حسابات            
وأكـد  ". المالي والسياسي واإلعالمي األمريكي للرئيس عباس من استحقاقات وحقوق الشعب الفلسطيني          

ال تعول على هذه اللقاءات وال نبني أية آمال عليها في دعـم أي مـن                "المتحدث باسم حماس ان حركته      
وقف هـذه   "رئيس عباس بـ    وطالب برهوم ال   ".حقوقنا وثوابتنا بل في مجملها خداع للرأي العام العالمي        

اللقاءات الهزلية التضليلية وأن ينهي حالة الخداع التي يمارسها على الرأي العام الفلسطيني والعالمي وان               
 ".يعلن وبكل صراحة فشله في الرهان على اإلدارة األمريكية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلـسطيني               

بهدف مواجهة كافـة التحـديات      " بهة الداخلية الفلسطينية  الج"ودعاه أيضاً إلى أن يعطي كل اهتماماته لـ         
  .التي تعصف بالقضية الفلسطينية
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الـدعم والغطـاء األمريكـي المعلـن        "وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ويالت الشعب الفلسطيني هو           
  ".والمفضوح لكل جرائم ومجازر المحتل الصهيوني التي يرتكبها في حق أبناء شعبنا الفلسطيني

  26/9/2008س العربي القد
  

   إلنجاح الحوار لعباس وتسليم المقرات عن قراراتهابالتراجع حماس الشعبية تطالب .21
نتحيز للحق  "تحيز لفئة فلسطينية على أخرى، وقالت       تأكدت الجبهة الشعبية أنها ال       : أشرف الهور  -غزة  

الجبهة دفعت وما زالت    "وقال حسين الجمل عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريح صحافي            "وللصلح
، "تدفع استحقاق التوازن في مواقفها من الخالف الدائر وفي عدم تحيزها ألي طرف من طرفي الصراع               

فـي   .مشيراً إلى أن تنظيمه كان يواجه انتقادات الذعة من قبل طرفي النزاع الفلسطيني فـتح وحمـاس                
أمرا لم يكن معهوداً ولم يحدث      "فات، واعتبره   في إنهاء الخال  " القوة المفرطة "السياق انتقد الجمل استخدام     

بدأت "واستعرض الجمل بداية الخالفات، وقال ان حركة حماس         ". إبان حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات     
تظهر بمظهر البديل بعد نجاحها في االنتخابات وهو األمر الذي فاقم الخالفات بين أكبر حركتين حتـى                 

التراجع عن قراراتها وتسليم كـل      "وطالب الجمل حركة حماس بـ      . "وصلنا في نهاية المطاف لالنقسام    
  ". المقرات إلى الرئيس محمود عباس حتى ينجح الحوار

  26/9/2008القدس العربي 
  

  الحوار ناقص ألنه لم يمثل جميع الفصائل: ألوية الناصر .22
ص ألنه لـم يمثـل   رأى تنظيم ألوية الناصر صالح الدين المسلح بأن الحوار ناق: غزة ـ أشرف الهور 

قال أبو القاسم دغمش األمين العام للتنظيم انه مع المصالحة الوطنية الشاملة،             و .جميع الفصائل الفلسطينية  
  ".الجميع دون استثناء"لكنه طالب ان تشمل هذه المصالحة 

  26/9/2008القدس العربي 
  

  "لقصاصللمباهلة وإال فا"  أيام ثالثةمجدداً حماس   يمهلاالسالمتنظيم جيش  .23
لمن قُتل من عناصره في االحداث التي       " هدد تنظيم جيش االسالم في قطاع غزة مجدداً بالقصاص        : غزة

ان " واكد الجيش في بيان وصل سـما   .اً"دارت بين شرطة الحكومة المقالة بغزة، وعائلة دغمش مؤخر
المباشر عنـد جمهـور     القصاص حق له واجب االستيفاء وهو ال يرتبط بالقاتل وحده، وحكم الردء حكم              

بصفته أولياء دم الشهداء، يعلن عن استعداده وقبوله وتسليم رقابه لمحكمة شـرعية  " واضاف أنه ".األئمة
بل ونزيد :" وتابع ".تحكم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتعيد ألصحاب الحقوق حقوقهم

و شارك في هذه المجزرة إذا أعلنت حماس تطبيقها     ونعلن العفو الكامل والصفح الشامل عن كل من أمر أ         
ووقتنا لها وقتاً بين قادة الجيش وقـادة        " المباهلة"أحيينا سنة   :  وجاء في بيان للتنظيم    ".للشريعة اإلسالمية 

حماس ثالثة أيام ولم نر لليوم جواباً، وعليه فقد ظهر بما ال يدع مجاالً للشك أن الممتنع عن المباهلة هو                    
طل، ونحن بإذن اهللا سنُبقي باب المباهلة مفتوحاً لكل منتسب لحماس وفي أي وقـت، وهـذه                 صاحب البا 

  .فرصة ذهبية لحماس لترتاح ممن يؤرق مضجعه
  26/9/2008وكالة سما 

  
  نطالب برفض لبناني صريح للتوطين : رمضانية في بعلبكمأدبةأسامة حمدان في  .24

قضية الشعب الفلسطيني في لبنان هي حق العـودة         أسامة حمدان، أن    " حماس"أكد مسؤول حركة    : بعلبك
الى فلسطين ونحن نعمل على ذلك، وال بد من موقف لبناني صريح رافض للتـوطين ومطالـب بحـق                   

  .العودة
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إعادة النظر بمـشروع    "بمدينة بعلبك بعنوان    " النورس"كالم حمدان جاء خالل حفل إفطار أقيم في مطعم          
يجب أن نتفق على إعـادة بنـاء النظـام          : "وقال". تماد خيار المقاومة  ي واع سرائيلالتسوية مع العدو اإل   

االتفاق على حق الشعب الفلسطيني بكل فلسطين من البحر الى النهـر،            : الفلسطيني على أسس ثالثة هي    
ينبغي معالجـة الواقـع     "، مضيفاً أنه    "وحق العودة، واعتماد المقاومة كخيار استراتيجي الستعادة الحقوق       

  ". واإلنساني الفلسطيني في لبناناالجتماعي
وأشار حمدان الى أن القتال في نهر البارد انتهى من أكثر من سنة ولم يبدأ حتـى اآلن إزالـة الركـام                      

المطلوب الـشروع الفـوري بعمليـة       . ولم يسمح للمواطنين حتى في إعادة بناء بيوتهم       . وإعادة اإلعمار 
 مليون دوالر أصبحت قبل     370صة وأن التكلفة بعدما كانت      االعمار والسعي لتوفير المبالغ المطلوبة خا     

  . مليون دوالر600 مليون دوالر وقد تصبح 454شهرين 
هل المطلوب تـدمير    : وسأل. وأعلن رفض ما يجري في مخيم عين الحلوة من قتل واعتداء على الناس            

 محاسبة القتلة وفق القانون     مخيم عين الحلوة ليصار الى تسوية ما وإلى إلغاء حق العودة لالجئين؟ ينبغي            
  .وليس وفق شريعة الغاب

ـ الفلسطيني حول المسألة     هذا األمر يدخل في سياق الحوار اللبناني      : وعن السالح الفلسطيني قال حمدان    
األمنية وفيها يأتي موضوع السالح، علماً ان السالح الفلسطيني وجد على قاعدة المقاومة وفـي سـياق                 

  .جل التحرير والعودةنضال الفلسطينيين من أ
  26/9/2008المستقبل 

 
  "يوم القدس" للخروج اليوم بمسيرات جماهيرية احياء لـ الفلسطينيينالجهاد تدعو  .25

دعت حركة الجهاد  الفلسطينيين امس للخروج بمسيرات شعبية اليـوم الجمعـة              : وليد عوض  -رام اهللا 
ة يوم القدس هذا العام تزامنت مع دخول         في فلسطين إن مناسب    الحركةاوضحت   و " .يوم القدس "بمناسبة  

االنتفاضة الفلسطينية عامها التاسع وهو ما يعطي المناسبة حضورا قويا في التأكيد على مركزية القضية               
  .الفلسطينية

ودعت الحركة المسلمين في كل أنحاء العالم لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المـسجد األقـصى،                
قي للمقاومة على ارض فلسطين وأكد المتحدث باسم الحركة داود شهاب علـى  وطالبت الحركة بدعم حقي  

 ".أن المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق دليل على قوة وحيوية األمة وقدرتها على اسـتعادة دورهـا                "
ان العدو الصهيوني لجأ إلى بث الفتنة واالنقسام بهـدف          "وأضاف المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي       

االنقسام مخطط صهيوني تجب مواجهتـه      "، وقال   "ادة الصمود والمقاومة عند الشعب الفلسطيني     كسر إر 
، مؤكدا بأن األولوية الوطنية مع دخول االنتفاضة عامها التاسع يجب أن تركز على منـع                "ومنع ازدياده 

  .االنقسام ورفض التنازل واستمرار المقاومة
ي حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، يوم القدس العـالمي،          ومن جهته اعتبر الشيخ نافذ عزام القيادي ف       

بمثابة يوم إلحياء المظلومية الكبرى التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مبيناً أن هذا اليوم هو يـوم لألمـة                  
  .اإلسالمية جمعاء رغم أن فلسطين في جوهره

  26/9/2008القدس العربي 
  

  طة تحول في تاريخ األمةنق" يوم القدس العالمي"يجب أن يكون : برهوم .26
الذي يصادف يوم الجمعة    " يوم القدس العالمي  "في  " حماس"قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة       : غزة

نقطة تحول في تاريخ األمة العربيـة       " يوم القدس العالمي  "يجب أن يكون    "األخيرة من كل شهر رمضان      
إن القدس هي القضية    "،  "قدس برس "الة  وأضاف برهوم لوك  ". واإلسالمية على الصعيد الرسمي والشعب    

المركزية لألمة العربية واإلسالمية وهي يجب أن تكون القضية رقـم واحـد فـي الوجـدان العربـي                   
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، "واإلسالمي، وهذا يستدعي نصرة القدس وأهل القدس والمسجد األقصى المبارك والـشعب الفلـسطيني             
ر والى اغتصاب وترحيل أهلها منها تحـضيرا        مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض إلى تهويد والى تدمي         

  .حسب قوله. لقيام دولة يهودية عنصرية متطرفة
ودعا برهوم إلى موقف عربي وإسالمي على الصعيد الرسمي والشعبي والجماهيري، يتـوازى وحجـم               

يجب أن يتم فضح كـل      ": "حماس"التهديدات للمدينة المقدسة،  وعلى الصعيد الرسمي قال المتحدث باسم           
ما يقوم به االحتالل الصهيوني باستهداف مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك واألرض الفلـسطينية              
ويستدعي مواقف عربية وإسالمية رسمية لعزل المحتل الصهيوني ومعاقبته، ويستدعي أيضا على األقل             

لهـا  موقف عربي وإسالمي دولي يعمل على حشد رأي عام عالمي، يتمحور حول نـصرة القـدس وأه                
  ." المقدسيين والمسجد األقصى المبارك والشعب الفلسطيني في ظل إجرام وإرهاب صهيوني

 25/9/2008قدس برس
  

 بعيداً عن تدخل األجهزة األمنية إلى حل الخالفات يدعون وحماسطلبة من فتح  .27
ة حذر طلبة جامعيون من مختلف الكتل الطالبية ومشاركون في ورشة عمل من خطور :عيسى سعد اهللا

سيرة التعليمية وعلى النسيج وعالقة ماستمرار حالة االنقسام السياسي التي تعصف بشطري الوطن على ال
شاركون في الورشة التي حضرها جامعيون من أطر حركتي فتح وحماس، أن موأكد ال .الطلبة فيما بينهم

السياسية العامة التي يشهدها سيرة التعليمية وعالقة الطلبة فيما بينهم تلقت ضربة شديدة جراء الحالة مال
 .الوطن

فريدريش "بالتعاون مع مؤسسة " بناء"وشهدت الورشة التي نظمتها الجمعية الوطنية الفلسطينية للشباب 
، قبل أن تهدأ هذه النقاشات "حماس"و" فتح"انية، نقاشا صاخبا وحادا بين طلبة كتلتي ماألل" ايبرت
ى عدة مجموعات عمل مشتركة من الجانبين، اتفقوا خاللها على السنات، بعد أن تم تقسيم الورشة إلموال

سيرة التعليمية األكاديمية من مأزقها، ومنها إبعاد األجهزة األمنية عن العمل معدة بنود إلخراج ال
ؤسسات تحل خالفاتها ضمن القوانين والفلسفة مؤسسات التعليمية وترك هذه الموالتدخل في عمل ال

 .الجامعية
  26/9/2008لسطينية األيام الف

  
   ينعي حوار القاهرةالنضالأمين عام جبهة  .28

قال خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي أن الحوار الذي أجراه عمر سـليمان مـدير           :عمان
المخابرات المصرية مع عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لم يتوصل إلى اتفاق، معليـه فـإن                 

لى نتائج عملية ملموسة، وذلك بسبب الفيتو والشروط األميركية، وانحيـاز بعـض             الحوار لن يتوصل إ   "
والفلسطينية لفريق ضد فريق آخـر فـي        ) في اشارة إلى مصر على وجه الخصوص      (األطراف العربية   

اطار خطة تستهدف النيل من قوى المقاومة لمصلحة ترتيبات دولية واقليمية لتدجين واحتواء األوضـاع               
  ".لفلسطينية استنادا للرؤيا األميركيةفي الساحة ا

  26/9/2008الجمعة 
  

   في عين الحلوة ترفض العبث بأمن المخيماإلسالميةالفصائل والقوى  .29
عقدت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اجتماعا طارئا أمس، مع             ":الخليج "-بيروت  

دا والجنوب، في مقر قيـادة الجبهـة الـشعبية لتحريـر            قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صي      
وتـدارس  . فلسطين في مخيم عين الحلوة، برئاسة مساعد ممثل اللجنة التنفيذية الـدكتور كمـال نـاجي               

المجتمعون األوضاع األمنية الخطيرة التي وقعت في مخيم عين الحلوة خالل األيام الماضية والتي كـان                
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.  بالقرب من مسجد النور في مخيم عين الحلوة يوم الثالثـاء الماضـي             آخرها حادث االنفجار الذي وقع    
وأعربوا عن قلقهم ازاء األوضاع األمنية التي وقعت في المخيم، وشددوا على ضرورة وضع حد لكـل                 

، وجددوا  "التجاوزات والخروقات األمنية لحماية المخيم وأهله والتصدي للمؤامرات التي تستهدف المخيم          
  .م على عدم تكرار تجربة نهر الباردحرصهم وتأكيده

كما عقدت القيادة السياسية للمنظمة اجتماعا طارئا مع لجنة المتابعة الفلـسطينية المنبثقـة عـن القـوى                  
الوطنية واإلسالمية في عين الحلوة، وأصدر المجتمعون بيانا مشتركا اكدوا فيه رفضهم السماح ألي كان               

  . ن واستقرار أبناء المخيمبالعبث في أمن المخيم واستقراره وأم
  26/9/2008الخليج اإلماراتية 

 
  الجدار العازل وراء هجمات الفلسطينيين في القدس": الشاباك" .30

 في عمق إسرائيلإن جدار الفصل الذي تشيده ) الشاباك(ية العامة سرائيلقال جهاز المخابرات اإل :غزة
وفي بيان صادر عنه، ونقلته . مليات داخل القدس تنفيذ عإلىالضفة الغربية زاد من دافعية الفلسطينيين 

 تكثيف عمليات القمع ضد الفلسطينيين إلىالذي كان يدعو " الشاباك"، أكد أمسية سرائيل اإلاإلعالموسائل 
فإن الفلسطينيين من خالل تنفيذ " الشاباك"وحسب . أن حالً سياسياً هو الكفيل بمعالجة مثل هذه العمليات

يهدفون لتأكيد أنهم ال يمكن أن يفرطوا في المدينة المقدسة وأنهم ال يمكن أن يسلموا العمليات في القدس 
الوعي بالجدار يخلق انفصاال طويل المدى  "أن البيان وأضاف.  المفاوضاتأعمالباستبعادها من جدول 

مان بين القدس والضفة الغربية، وإن بعض الهجمات الفلسطينية جاءت نتيجة رغبة الفلسطينيين في ض
إنه " الشاباك"وعن الدوافع وراء هذه الهجمات، قال ". أال تختفي القدس من على جدول األعمال السياسي

في السابق كان أشخاص من شرق القدس  "وأضاف". لم يجد صلة بين السائقين والفصائل الفلسطينية"
زة والضفة يعملون أساسا كوحدات دعم للهجمات بموجب تعليمات من شبكات خارجية في قطاع غ

الغربية، لكنه في األشهر القليلة الماضية رصدنا تغييرا حيث ينفذ أشخاص من القدس هجمات بدون 
 ".توجيه من الخارج

 26/9/2008الشرق األوسط 
  

  باراك يطالب ليفني بتسليمه ملف التفاوض مع سوريا": هآرتس" .31
ايهود باراك سيطلب من    " لعملا"ي رئيس حزب    سرائيلن وزير الدفاع اإل   أ أمس" هآرتس"ذكرت صحيفة   

وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، المكلفة تشكيل حكومة جديدة، تسليمه ملف المفاوضات مـع سـوريا وأن                
ونقلت الصحيفة عن    .يشارك بشكل كامل في تفاصيل المحادثات مع الفلسطينيين، لكي يبقى في االئتالف           

 يؤدي دورا أكثر مركزية في المفاوضات مع        نأ على الجيش    أن باراك يرى    أن" العمل"مسؤول بارز في    
   . في أي اتفاق سالم مماثلاألمنيسوريا، بسبب أهمية العامل 

لتشكيل حكومة جديدة برئاسة ليفنـي،      " كديما" مواصلة المفاوضات مع حزب      أمس" العمل"وقررت كتلة   
  . ابات تشريعية مبكرةلكن في حال اتضح أنه ال يمكن تشكيل حكومة مماثلة، فيتوجب تأييد إجراء انتخ

  26/9/2008السفير 
  

  سيناء  يستبعد حل الدولتين ويقترح توسيع غزة بأرض منيسرائيلاإلألمن لسابق  رئيس .32
 إمكانيـة ي الجنرال غيورا ايالند     سرائيل القومي اإل  األمناستبعد رئيس مجلس     :من وليد عوض   -رام اهللا 
 يتم توسيع قطـاع     أني، ومقترحا   سرائيلالفلسطيني اإل  الصراع   إلنهاء دولتين في فلسطين التاريخية      إقامة

 فـي   لـألردن غزة تحت سيطرة حماس بأرض من صحراء سيناء المصرية في حين يعطى دور امني               
  .الضفة الغربية
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 الصيغة الحالية لحل    أن األدنى في معهد واشنطن لدراسات الشرق       أياموقال ايالند في تقرير عرضه قبل       
  . دولتين يتعذر الدفاع عنهاأساسي على سرائيل اإل-للصراع الفلسطيني 

وشدد ايالند في تقريره الذي عرضه خالل مؤتمر اقيم في معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى في نهاية                 
ولتين التقليدي، والعالم العربـي      والفلسطينيين ال يرغبون حقا بحل الد      إسرائيل أن" الماضي على    األسبوع

  ."أيضا يدعمونه حقا  ال-  ومصراألردن وخصوصاً -
 أقصى أن إلىية مقتطفات منه    سرائيل اإل "جيروزاليم بوست "ويشير ايالند في تقريره الذي نشرت صحيفة        

 األسـاس ما هو   " تقديمه سياسيا هو اقل مما يمكن للفلسطينيين قبوله سياسيا، وتساءل            سرائيلما يمكن إل  
، ومشككا في حل الـدولتين،      " نجاحا؟ أكثروان نكون   لالعتقاد بأننا اآلن يمكننا استئناف نفس المفاوضات        

 إلـى ، مشيرا   " انه ال يمكن تنفيذه    األرجح من   وإنماانه حل ليس فقط من غير الممكن االتفاق عليه،          "وقال  
 إضـافة  إسـرائيل  في   إسكانهم وإعادة الفلسطينية   األراضي المستوطنين من    إخالءالتحديات المتمثلة في    

  .األمنيةللمخاوف 
 من شبه جزيرة سيناء لمـضاعفة       األرض كيلومتر من    600 تعطي مصر للفلسطينيين     أنح ايالند   واقتر

مساحة قطاع غزة، لكي يحظى سكان القطاع المكتظين بفسحة للتوسع والتطوير، وفي المقابل، فستحصل              
 نفق يربط مـصر     إلى إضافة إسرائيل على طول حدود النقب مع       األرضمصر على قطعة مساوية من      

  . مباشرةسرائيل تحت الطرف الجنوبي إلردنواأل
 هي  إسرائيل على الضفة الغربية، ألن عقبة رئيسية بالنسبة الى          أردنية أمنية سيطرة   أيضاواقترح ايالند   

 دولة فلسطينية في الضفة الغربية ستتم السيطرة عليها مـن جانـب             أية أن والخوف من    "حماس"صعود  
  . حد قوله الراديكالية علىاإلسالميةالمجموعة 

 األمن من خالل امتالك القوة المسلحة المناسبة فـي المنطقـة، وأن             إلى تحتاج   إسرائيلوشدد ايالند ان    
 قـدم   موطئ هو الخيار الواضح ألن لديه مصلحة ثابتة في التأكد من عدم حصول متشددين على                األردن

  . منه، وفق تقريرهاألردنفي الضفة الغربية يمكنهم تهديد 
 شاركوا في المؤتمر المذكور استبعدوا بشكل       أردنيين أنية  سرائيل اإل "جيروزاليم بوست " وذكرت صحيفة 

  .قاطع اقتراح ايالند
  26/9/2008القدس العربي 

  
  مواصلة المفاوضات وتجميد االستيطان وإقالة فريدمان": ميرتس"شروط  .33

، وذلك ضمن عدة "كاديما"اليوم، الخميس، الدخول في مفاوضات ائتالفية مع حزب " ميرتس"قررت كتلة 
شروط، من بينها مواصلة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات، 

 .، واستبدال وزير القضاء دانييل فريدمان"اإلخالء والتعويض"وتطبيق قانون 
 األربعاء، مع ، حاييم أورن، يوم أمس"ميرتس"هذا في أعقاب اجتماع رئيس " ميرتس"ويأتي قرار 

 .مقربين من تسيبي ليفني، في مباحثات أولية تناولت إمكانية االنضمام إلى الحكومة
وكان قد اجتمع . ، إيلي يشاي، بتشكيل طاقم مفاوضات حول االئتالف"شاس"إلى ذلك، قام رئيس حركة 

خر في األسبوع يشاي مع ليفني، اليوم، إال أنه لم يتم االتفاق على شيء سوى تحديد موعد اجتماع آ
 .فإن مواقف الطرفين بشان رفع مخصصات األطفال ال تزال متباعدة" شاس"وبحسب مصادر في . القادم

 25/9/2008 48عرب
  

  ي معارض لالستيطانإسرائيل قتل مؤرخ يحاولونمتطرفون  .34
ي، زئيف شتيرنهال، المعروف بمواقفه المعارضة سرائيلأصيب المؤرخ اإل:  كفاح زبون-رام اهللا 

وتعتقد . الستيطان في االراضي الفلسطينية، بجروح طفيفة في انفجار قنبلة امام منزله في القدس الغربيةل
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وقال ميكي روزنفيلد . الشرطة ان منفذي الهجوم يمينيون متطرفون مرتبطون بالمنظمات االستيطانية
 ".نه استهدف بسبب أفكارهبعد التحقيق االولي تعتقد الشرطة أ"ية، انه سرائيلالمتحدث باسم الشرطة اإل
ي ان منشورات تركت في مكان االنفجار تعرض جائزة قيمتها مليون شيقل سرائيلوقالت اذاعة الجيش اإل

التي تعارض بناء المستوطنات اليهودية " السالم اآلن"لمن يقتل أي عضو في حركة )  ألف دوالر294(
 . 1967 في حرب إسرائيلفي االراضي التي احتلتها 

 26/9/2008 األوسط الشرق
 

   توقعان على صفقات أسلحة بقيمة مئات الماليين من الدوالراتوأذربيجان "إسرائيل" .35
.  وأذربيجان مؤخرا على صفقات أسلحة تصل قيمتها إلى مئات الماليين من الدوالراتإسرائيلوقعت 

 ببيع مصدرة إسرائيلوم ية والحكومة األذرية تقسرائيلوبموجب االتفاقيات الموقعة بين وزارة األمن اإل
 .النفط القريبة من إيران ذخيرة وراجمات وأجهزة اتصال

 للغرب نظرا لموقعها إستراتيجيةيذكر أن أذربيجان دولة محاذية إليران وروسيا وجورجيا، وتعتبر حليفة 
في  معها عالقات سياسية وتجارية جرى تعزيزها إسرائيلوتقيم . الخاص، ولكونها مصدرة للنفط والغاز

 .السنوات األخيرة
 26/9/2008 48عرب

  
  األصلية الديار إلىتمسك بحق العودة  لللجان تمثل الالجئين الفلسطينيين تدعو عباس .36

 وأوروبـا  األوسط دولة في الشرق     16طالبت اللجان والهيئات التي تمثل الالجئين الفلسطينيين في          :لندن
 كغيـره   األصلية الديار   إلىعباس اعتبار حق العودة     محمود   الشمالية في رسالة سلمتها للرئيس       وأمريكا

 حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة       مبينة أن  .من الحقوق الوطنية الثابتة ال يقبل االستفتاء وال التجزئة        
واستعادة الممتلكات، والتعويض هي حقوق ثابتة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الـصلة              

  .237 الدولي رقم األمن، وقرار مجلس 194ار وفي مقدمها القر
  26/9/2008القدس العربي 

  
 اآلالف يشدون الرحال إلى األقصى في الجمعة األخيرة من رمضان .37

 .لم تجتمع الجمعة اليتيمة في شهر رمضان وليلة القدر في يوم واحد منذ سنوات طويلة: وفا - القدس
بل الصالة بساعات طويلة، فيما فضل الجزء األكبر يستعد الكثيرون لشد الرحال إلى األقصى قحيث 

ورغم أن سلطات االحتالل وضعت قيوداً وحددت  . المباركمسجدمنهم قضاء اليوم والليلة برحاب ال
من أبناء  سجد األقصىمأعمار من يسمح له بالحصول على تصاريح خاصة لدخول القدس والصالة بال

صلين اليوم إلى متوقع، حسب خبراء ومراقبون، أن يصل عدد المحافظات الضفة الغربية، إال أنه من الم
ومن جهتها، دعت مؤسسة  .أكثر من ثالثمائة ألف مواطن، غالبيتهم من القدس وضواحيها والداخل

األقصى للوقف والتراث كل من يستطيع الوصول إلى األقصى إلى تكثيف شد الرحال إليه ألداء صالة 
 نصبت سلطات االحتالل المقابلوفي  . نفس اليوم في إحياء ليلة القدرالجمعة األخيرة وللمشاركة في

ؤدية إلى مركز المدينة، معشرات الحواجز العسكرية اإلضافية على طول الطرق والشوارع الرئيسية ال
داخل الرئيسية لمدينة موكثفت من تواجد عناصرها في محيط المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على ال

  .ركباتما أعلنت عن نيتها إغالق وسط المدينة المقدسة، أمام حركة الالقدس، كم
  26/9/2008األيام الفلسطينية 
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  "سياسة التضليل"تجمع صحفي يتهم التلفزيون الفلسطيني الرسمي بانتهاج  .38
انتهاج سياسة تضليل   "، في   "تلفزيون فلسطين "أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني ما سمته استمرار        : رام اهللا 

. ، علـى حـد تعبيرهـا      "وجوب توخي الدقة والموضوعية في نقل األحـداث       "، مشددة على    "الرأي العام 
استخدام أسلوب التالعب بالعقول لتـضليل الـرأي العـام الـداخلي            عن   لها،ت في بيان صحفي     ثوتحد

 أقدمت   لتقرير مصور يزعم فيه أن األجهزة األمنية في غزة          التلفزيون والخارجي، والتي كان آخرها بث    
، إذ يتضح   "على إلقاء بعض المعتقلين خالل حملتها األمنية قبل عدة أسابيع، من فوق مبنى متعدد الطوابق              

  . اإلخبارية األمريكية" سي إن إن" وسبق أن بثته شبكة ،أنه تقرير عن وضع حقوق اإلنسان في العراق
  . تحقيق في هذا الموضوعكتلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بفتحال تطالبفي هذا الصدد، و

  25/9/2008 قدس برس
  

  بالضفة وانحسار في قطاع غزة تحسن ملحوظ في قطاع السياحةهناك :  المركزياإلحصاء .39
أظهر مسح نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزع نتائجه، أمس، لمناسبة اليوم العالمي : البيرة

الغربية في النصف االول من العام الحالي، قابله انحسار للسياحة، تحسناً في القطاع السياحي في الضفة 
 فندقاً، 82مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ % 4فقد ارتفع عدد الفنادق بنسبة  .كبير في قطاع غزة

  المسحوأظهر .منهم اناث% 4 ، عامال9321 أسرة، ويعمل فيها حوالي 4078 غرفة تضم 7593بسعة 
اع السياحة من جانب الطلب السياحي، مقارنة مع نفس الفترة من العام تحسناً ملموساً في واقع قط
مقارنة مع ذات الفترة % 71 نزيالً، بارتفاع نسبته 713312 في نفس الفترةالسابق، فقد بلغ عدد النزالء 

يالحظ التحسن الذي طرأ في مؤشرات  و. ليلة107135من العام السابق، كما بلغ عدد ليالي المبيت 
 بما 2000لفندقي في محافظات الضفة الغربية، حيث تجاوز عدد النزالء عما كان عليه في عام النشاط ا
وتعتبر محافظة بيت لحم من أكثر  %.90محافظات قطاع غزة بنسبة حين انخفض في ، في %18نسبته 

، في حين تركز وجود الزوار %66المحافظات استقباال للوافدين األجانب خالل تلك الفترة بنسبة 
، ثم محافظة طولكرم %24، تليها محافظة جنين بنسبة %44المحليين في محافظة أريحا واألغوار بنسبة 

  %.21بنسبة 
  26/9/2008األيام الفلسطينية 

  
   في لبنان الالجئينجل منع توطينأوجوب الضغط من سليمان يشدد على  .40

يات المتحدة توجها أمس بلقـاء      أنهى الرئيس اللبناني ميشال سليمان زيارة للوال      :  جويس كرم  -واشنطن  
التوطين لالجئـين الفلـسطينيين     رفض فيها سليمان    مع نظيره األميركي جورج بوش في البيت األبيض         

وجوب الضغط من اجل منع التوطين في لبنـان، ألن لـذلك            "على  سليمان  وشدد   .بإعطائهم حق العودة  
 الدستور من جهة، ومع إمكانـات لبنـان         انعكاسات خطيرة على الداخل اللبناني، فضالً عن تعارضه مع        

انه أتى الى األمم المتحدة للدفاع عن لبنان وحقـه بالـسيادة            "ولفت الى    ."وقدراته االستيعابية لهذا الشأن   
وبمياهه، وإليصال رسالة مفادها انه ال يقبل التوطين وال يسمح بذلك، مع التشديد على وقوفه الى جانب                 

نحن في صـدد    ": وعن استعادة الجنسية اللبنانية، قال سليمان      ."يل حقوقه الشعب الفلسطيني في نضاله لن    
ـ     7دراسة ملفات قديمة وضعت في أدراج وزارة الداخلية لعشرات السنين، وهناك              7 آالف ملف تعود لـ

ان وزارة الداخلية تنكب اليوم على دراسة هـذه الملفـات           . آالف عائلة تقدمت بطلبات الستعادة الجنسية     
  ."نسية لمستحقيها، على ان يتم درس السبل اآليلة لمنح الجنسية للذين لم يتقدموا سابقاً بطلباتلتمنح الج

  26/9/2008الحياة 
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  أكتوبر8إعالء سقف مطالبها قبل لقاء من خالل تصريحات األسطل حماس تحاول : القاهرة .41

نس االسطل، احد قادة ردت مصر على تصريحات الدكتور يو:  علي الصالح-لندن، رام اهللا، القاهرة 
حماس في جنوب قطاع غزة، واحد نوابها عن منطقة خان يونس، ما نقله موقع فلسطين اليوم على لسانه 

وقال . إن حماس تحاول من خاللها تعلية سقف مطالبها بان مصر تمارس الخداع والنفاق مع حماس،
 واليوم يهاجم مصر ونحن لن هذا النائب أباح في تصريحات سابقة دم المصريين"مصدر مصري مطلع 

  ".ما يهمنا هو المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.. نلتفت إلى مثل هذا الصغائر
حركة حماس تحاول سواء من خالل تصريحات األسطل أو غيره تعلية سقف مطالبها "وأضاف المصدر 

 ".مع الوزير عمر سليمانتشرين االول المقبل /  اكتوبر8والتشدد قبل اللقاء الذي سيعقد في القاهرة في 
  26/9/2008الشرق األوسط 

  
  غضب شعبي بسبب مقتل خمسة فلسطينيين في تفجير األنفاق: مصر .42

يشهد الشارع المصري حالة من الغضب بعد األنباء التي أكدت مقتل خمسة :  حسام أبو طالب-القاهرة 
 -ن على الحدود الفلسطينية فلسطينيين وإصابة عدد آخر أثناء قيام السلطات المصرية بتفجير نفقي

ووصفت قوى من المعارضة المصرية حادث مقتل الفلسطينيين وجرح عدد آخر بأنه عمل . المصرية
وطالبت العديد من القوى الوطنية عمرو موسى أمين الجامعة العربية بالتحرك من أجل الدفاع . مأساوي

لضغط على النظام المصري من عن الشعب الفلسطيني، وطالب نشطاء في حزب الكرامة بضرورة ا
كما انتقدت جماعة . يةسرائيلأجل كبح جماحه الذي يسير بسرعة شديدة تجاه المصالح األمريكية واإل

وقال . اإلخوان المسلمين موقف الحكومة المصرية من قضية معبر رفح المغلق على مدار أيام العام
 أما عن التاريخ فسيفضح الذين محمد مهدي عاكف إن ما يجري في رفح ال يرضي سوى األعداء

ودعا عاكف . يناصرون واشنطن وتل أبيب على حساب اإلخوة الصابرين والمحتسبين في غزة والقطاع
النظام المصري ألن يسترجع أولويات األمة التي أصبحت في الوقت الراهن بعيدة كل البعد عما أمر اهللا 

قيق في حادث تفجير األنفاق التي قتل على وطالب نشطاء من قوى وطنية مختلفة بضرورة التح. به
  .أثرها عدد من الشباب الفلسطيني يصل تعدادهم لخمسة وأربعين شخصاً على مدار العام الحالي

  26/9/2008القدس العربي 
  

  مصر تبلور صفقة إقليمية شاملة لحل االنقسام الداخلي وقضية شليط: معاريف .43
في عددها الصادر أمس الخميس، النقاب عن أن مصر كشفت صحيفة معاريف،  : صالح النعامي-غزة 

شرعت مؤخراً في بلورة صفقة رزمة إقليمية كبيرة لترتيب األوضاع في قطاع غزة تهدف الى إنهاء 
ي جلعاد شليط، بالتعاون مع سرائيلحالة االنقسام ورفع الحصار عن القطاع واطالق سراح الجندي اإل

ي قالت انه على اتصال مع المسؤولين المصريين، قالت إسرائيل واستناداً الى مصدر. دول عربية أخرى
الصحيفة إن الصفقة المقترحة، تنص على اعادة توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية واعادة فتح معبر رفح ورفع الحصار عن القطاع واتمام صفقة تبادل أسرى يتم 

" إسرائيل"لين الفلسطينيين، الى جانب تمديد العمل بالتهدئة بين بموجبها اطالق سراح مئات المعتق
وبدأت مصر بالعمل على بلورة صفقة رزمة اقليمية كبيرة لترتيب الوضع في . والفصائل الفلسطينية

وتنص الصفقة على ارسال قوات من دول عربية مثل مصر واألردن ودولة معتدلة أخرى . قطاع غزة
 . ة المتبلورة وترتيبات اعادة العمل في المعابربغرض اإلشراف على التسوي

  26/9/2008الشرق األوسط 
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   األوسطالشرقموسى يبحث مع وزراء خارجية إسبانيا وروسيا وفرنسا قضايا  .44

عقد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سلسلة لقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة : القاهرة
خارجية عدد من الدول الرئيسية حيث التقى وزراء خارجية إسبانيا ميجل إنخيل لألمم المتحدة مع وزراء 

وذكر بيان، صدر أمس، عن األمانة العامة . موراتينوس وروسيا سيرجي الفروف وفرنسا برنار كوشنير
لجامعة الدول العربية، أن المباحثات تناولت مجمل األوضاع في منطقة الشرق األوسط، وخاصة القضية 

ي في األراضي المحتلة وكيفية دعم المفاوضات الفلسطينية سرائيلطينية وعملية االستيطان اإلالفلس
 كما تمت مناقشة بعض البنود على أجندة أعمال الجمعية العامة .ية للتوصل التفاق بين الطرفينسرائيلاإل

" إسرائيل" التي ترتكبها لألمم المتحدة ومحاولة وضع المجموعة العربية بنداً دائماً بشأن مواجهة الجرائم
  .في حق الشعب الفلسطيني

  26/9/2008الوطن السعودية 
  

   تلقي القبض على ثالثة فلسطينيين داخل نفقسلطات األمنية المصريةال .45
ألقت السلطات األمنية المصرية، امس، القبض على ثالثة فلسطينيين خرجوا من  : مصطفى سنجر-رفح 

انفجار غامض امس األول، وتسبب في مقتل خمسة أشخاص، نفق بين مصر وقطاع غزة، حدث فيه 
وتبين أن الثالثة األحياء هربوا الى الجانب المصري، وهم .  وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات غزة

وقال الثالثة إنهم كانوا يحاولون تهريب الوقود الى الجانب الفلسطيني، وإن . ثالثة مهربين فلسطينيين
 .خل النفق، ما أنتج تسرب روائح الوقود والمواد الخانقةالعبوات تدافعت دا

  26/9/2008الجريدة الكويتية 
  

 إيران تدعو العالم لتخليد يوم القدس .46
دعت وزارة خارجية الجمهورية االسالمية االيرانية جميع الشعوب االسالمية واالمم الحرة الى : الدوحة

مهيبة في هذه المراسم في مختلف بقاع االرض من تخليد يوم القدس العالمي، والمشاركة الحاشدة وال
وطالبت، في بيان تحصلت الشرق على . التضامن الحاسم مع الشعب الفلسطيني وحماية القدس الشريف

نسخة منه، ابناء الشعب الفسطيني كافة، السيما جميع الفصائل السياسية والجهادية بااللتفاف حول محور 
ارضية االتزام باالهداف المشروعة والسامية للشعب الفسطيني وقطع الوحدة واالنسجام والتكاتف على 

الطريق امام المحاوالت الرامية الى تعميق الفرقة والتمزق والتناحر في صفوفه باعتبارها محاوالت 
  .التخدم سوى الكيان الصهيوني الغاصب

  26/9/2008الشرق القطرية 
  

  "     ائيلإسر"البحرين تنفي ارتباطها بعالقات تجارية مع  .47
نفت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية االرتباط بأية عالقات تجارية مع :  غازي الغريري-المنامة 

، مؤكدة أن هذا القرار سيادي وهو من اختصاص القيادة السياسية والحكومة عن طريق وزارة "إسرائيل"
على تصريحات النائب ناصر وأكدت الوزارة، في ردها . الخارجية وليس ألي جهة أخرى حق ممارسته

ية في إطار خطة لتسويق إسرائيلالفضالة بشأن مخاطبة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات لشركة 
البحرين والترويج لها كموقع جذب استثماري وسياحي لصناعة المعارض والمؤتمرات، أن الحكومة 

بأي شكل من " إسرائيل"طبيع مع ملتزمة بقرارات القمم العربية وجامعة الدول العربية في عدم الت
  . األشكال

  26/9/2008البيان اإلماراتية 
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  خيانة وطنية" إسرائيل"إعالن المعارضة إجراء مفاوضات مع : سياسي سوري .48

اعتبر الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي األمين العام لحزب االتحاد االشتراكي العربي : دمشق
ي يجريها أي طرف من سرائيلظيم، أن أي مفاوضات مع العدو اإلالديمقراطي في سوريا حسن عبدالع
وأكد عبدالعظيم، في رده على بيان للجنة التنسيق لألحزاب والقوى  .المعارضة هي بمثابة خيانة وطنية

  الوطنية المعارضة نشره موقع محسوب على جماعة اإلخوان المسلمين، أن التجمع والحزب يرفضان 
ي كمعارضة، مشيراً الى أن المعارضة ليست نظام حكم وال سرائيللعدو إلإجراء أي مفاوضات مع ا
  . يجوز لها أن تفاوض العدو

  26/9/2008الخليج اإلماراتية 
                     

  منظمة ثقافية إسالمية تدعم عدداً من المؤسسات الثقافية في فلسطين .49
ة، ومقرها الرباط، أنها قدمت دعماً مالياً لتمويل أعلنت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقاف: الرباط

شراء مجموعة من المراجع والكتب واأللعاب التربوية إلى مكتبة جمعية جنيد الخيرية بمدينة نابلس، 
وقالت المنظمة إنها قدمت دعماً مالياً لستة . ومكتبة جمعية النهضة الثقافية بمدينة الخليل في فلسطين

وفي مجال . ن فلسطينية أخرى، لتمكينها من اقتناء أجهزة حواسيب حديثة ومتطورةمراكز ثقافية في مد
هناك على الشاطئ "دعم النشاط الثقافي الفلسطيني، أوضحت المنظمة أنها مولت ستة عروض لمسرحية 

ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج المنظمة . تم عرضها في مدن طولكرم وجنين ورام اهللا وأريحا" اآلخر
إلسالمية للتربية والعلوم والثقافة المتواصل لدعم المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين ا

  .والقدس الشريف، ومساعدتها على أداء عملها
 25/9/2008قدس برس 

  
  اجتماع لمجلس األمن لبحث االستيطان .50

طارئ للمجلس على مستوى    وافق مجلس األمن الدولي على طلب السعودية الداعي الى عقد اجتماع            : وام
في أنشطتها االستيطانية داخل األراضي الفلسطينية      " يةسرائيلاإل"وزراء الخارجية لبحث تمادي الحكومة      

وأعلن عمر موسى األمين العام لجامعة الدول العربية الليلة قبل الماضية            .التي تحتلها بما في ذلك القدس     
الذي تبنته الجامعة حيث تم تحديد اليوم الجمعة لعقد هذا          أن أعضاء المجلس وافقوا على الطلب السعودي        

  .االجتماع
  26/9/2008الخليج اإلماراتية 

 
   اللجنة الرباعية وعدم فاعليتهاء ببعض أخطايعترف مايكل وليامز  .51

تحدث المبعوث البريطاني الخاص في الشرق األوسط مايكـل وليـامز عـن             :  بارعة علم الدين   -لندن  
أمس عن مجموعة من الجمعيات األهلية تنتقد فيه عمل اللجنة الرباعية للـسالم فـي               التقرير الذي صدر    

أهمية دور اللجنة في العمل علـى       “غير أنه أكد    . الشرق األوسط، معترفاً ببعض أخطائها وعدم فاعليتها      
ي سـرائيل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية التي تبدو تراوح مكانها، خصوصاً أن الوضع السياسي اإل             

 إسرائيلبريطانيا ال تكتفي باستنكار بناء      “وأكد أن    .”كما هو عليه، وكذلك االنتخابات الرئاسية األميركية      
  .”للمستوطنات، بل تتعاون مع مؤسسات أهلية لتوثيق هذا االستيطان في القدس والضفة الغربية
  26/9/2008الحياة 
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 رانبوش رفض طلب أولمرت السماح له بضرب إي": الجارديان" .52

قالت الجارديان نقال عن مصدر دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى ان رئيس الحكومة االسرائيلية ايهـود               
ايار الماضـي للمـشاركة فـي       /اولمرت استغل فرصة زيارة الرئيس بوش الى اسرائيل في شهر مايو          

لـضوء االخـضر    االحتفاالت التي نظمتها بمناسبة الذكرى الستين القامتها وطلب منه اعطاء اسرائيل ا           
لكن بوش رفض طلب اولمرت وانه اشار الـى ان           . خالل اجتماعمها على انفراد   إليران   بتوجيه ضربة 

ونقلت الصحيفة   . 2009موقف ادارته لن يتغير حتى نهاية اليته وخروجه من البيت االبيض اوائل عام              
المحتمل على الهجـوم    عن هذا المصدر ان الرفض االمريكي جاء بسبب مخاوف واشنطن من رد ايران              

االسرائيلي وامكانية استهدف ايران للقوات االمريكية في العراق وافغانستان ووقف المالحة البحرية عبر             
 . مضيق هرمز

  26/9/2008بي بي سي 
  

  لسنا في جيب سورية وال إيران وال نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية: مشعل .53
 خالد مـشعل الـى      "حماس"ل رئيس المكتب السياسي لحركة      كان وصو  :حاوره في المنامة أشرف سيف    

فالرجـل شـديد    . البحرين للقاء الملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة مفاجئا للجميع سياسيين واعالميين            
ولم ال يكون كذلك وهو واحد من أكثر من تتوعـدهم        ... الحذر والتكتم في حركاته وتنقالته ألسباب أمنية      

 ليست "الموساد" على يد عمالء لجهاز   1997لة االغتيال التي تعرض لها في العام         بالقتل، ومحاو  إسرائيل
عنا ببعيدة، محاولة لم ينجه منها سوى غضبة للعاهل االردني الراحل الملك حسين أجبرت الجاني علـى                 

  .تطبيب ضحيته
 مؤتمر صحافيا    وتم بعيدا عن اضواء االعالم، فال محاضرة اقيمت وال         "متخماً"جدول زيارة الضيف كان     

  . كان لها ما أرادت"الراي"وحدها ... عقد له، وال من سبيل للصحف المحلية الى لقائه رغم إلحاحها
استقبلنا مشعل بترحاب وابتسام كعادته مع الصحيفة التي يكن لها تقديرا واحتراما خاصـا، كمـا قـال،                  

 بـل   "تبريده"ور كانت من أفلح في      فقط مائدة السح  ...  معه يسابق ساعات الليل    "الساخن"ومضى حوارنا   
  .وفي قطعه وانهائه

تكلمنا مع الرجل بكل ما يعنى بشؤون الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وما يمكن ان يحملـه لهـا                    
  .القادم من األيام في عالقتها مع السلطة الفلسطينية والعرب ودول المنطقة والعالم

 الى تشويه مواقفنا، والدول التي حاولت التوسط اكتشفت         جهات فلسطينية واعالمية تسعى   "وأكد مشعل ان    
بحث كل الملفات مـن دون انتقائيـة        "، مشددا على ان     "ما يعنينا ان تتحقق المصالحة    "، وتابع ان    "الحقيقة

  ."كفيل بتحقيق ذلك
من يرد ان يحترم شرعية منصب الرئيس، عليه ان يحترم ايضا شرعية            "وقال مشعل ردا على سؤال ان       

  ."لس التشريعيالمج
لسنا في جيب سورية وال ايران، وال نقبل ان         " من ناحية ثانية،     "حماس"وأكد رئيس المكتب السياسي لـ      

الحركة ال يعنيها من يفوز بانتخابات الرئاسة المقبلـة، ومـع           "وأكد ان   . "يتدخل احد في شؤوننا الداخلية    
سة االميركيـة، يحتـرم ارادة شـعوب        ذلك، نحن مستعدون ان نتعامل مع أي تغير موضوعي في السيا          

  ."المنطقة ويخفف درجة االنحياز االميركي للكيان الصهيوني
  :وفي ما يلي نص الحوار

تزورون البحرين اليوم، وقبلها زرتم عددا من عواصم المنطقة، ما الرسائل التي تحـاولون ايـصالها                • 
  للقادة العرب الذين تلتقونهم؟
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نا مع محيطنا العربي واالسالمي والدولي، اما في شأن القضايا التي            نحن حريصون بداية على تواصل     -
 ونطرحها عادة في معظم جوالتنا في العالم العربي، فتتناول مسائل عدة، أهمها             "المنامة"طرحناها هنا في    

وبصراحة، نحن نجد بـين     . موضوع حصار غزة وسبل فكه، كما نبحث موضوع المصالحة الفلسطينية         
 من المـصالحة الفلـسطينية،      "حماس"ان هناك تشويها من بعض االطراف لحقيقة موقف         الحين واآلخر،   

ومن خالل تواصلنا نسعى الى تصحيح الوضع وكشف الحقيقة لألشقاء، خصوصا بعـد الحـديث الـذي             
جرى في مؤتمر وزراء الخارجية العرب وتحميل البعض للفلسطينيين المسؤولية عما يدور في سـاحتهم               

  .ذا نحاول تأكيد موقفنا للجميع وبأننا مع المصالحة الحقيقية بكل استحقاقاتهاالداخلية، وله
ية، حيث نسعى الى كشف حقيقة الموقـف        سرائيل اإل -كما نناقش معهم موضوع المفاوضات الفلسطينية       

. ي، وان وعوده وعباراته الفضفاضة التي يسمعها للعرب تخفي وراءها الكثيـر مـن الخـداع               سرائيلاإل
يون يرفضون في شكل قاطع التعاطي مع الملفات االربعة الرئيسية فـي المفاوضـات، وهـي                ئيلسرافاإل

، 1967موضوع القدس وحق العودة وازالة المستوطنات واالنسحاب من المناطق التي احتلوهـا العـام               
ونعرض لهم باالرقام والتفاصيل خديعة تبادل االراضي التي يروج لها البعض، وكيـف ان مـا يعلـن                  

 اذا ما تم لها هذا التبادل فستـضع         إسرائيلوج له من نسب التبادل ال تمت للحقيقة بصلة، والواقع ان            وير
  . في المئة على األقل من مساحة الضفة الغربية، وهذا أمر بالغ الخطورة50يدها عمليا على 

وطنية، ولـيس   نحن على ثقة بأن اخواننا العرب لن يوفروا غطاء ألي تسوية تخالف الحقوق والثوابت ال              
هناك من قائد فلسطيني يستطيع ان يعطي غطاء لهكذا تسوية، ونحن بدورنا لن نقبل أي تسوية تخالف ما                  

  .أجمعت واتفقت عليه الفصائل في وثيقة الوفاق الوطني
السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس نجحت في الغالب في ضم الموقف السياسي العربي الرسـمي               • 

لك حال مواقف الجامعة العربية األخيرة، أنتم تفسرون ذلك دائما بالضغط االميركي، لكن             الى جانبها وكذ  
  في نهاية المطاف هذا هو الواقع، هل تعتقدون انكم قادرون على تخطي هذه الحقيقة؟

 نحن ال نعتبر ان رئاسة السلطة الفلسطينية أخذت العرب الى موقفها، كما ان الموقف العربي ليس شيئا                  -
ا، فالعرب كما تعلم دول وسياسات متعددة، نحن على تواصل دائم مع الدول العربية، وال شـك ان                  واحد

هذه الدول تسمع منا ومن غيرنا، ونحن ال ننكر وجود المؤثرات المتعددة، لكن المـسألة ال تعتمـد فـي                    
ت ولدينا بعض العتب وبعض المالحظات على بعـض التـصريحا         . النهاية على عامل ضغط واحد فقط     

العربية التي صدرت وحملت الفلسطينيين المسؤولية، ونحن نعالج هذا بالتواصل مع اآلخـرين وابـراز               
الرؤية التي نتبناها في شأن المصالحة، واعتقد ان الدول العربية التي دخلت على خط المصالحة منذ عام                 

ة وشجعت الدول    هي التي طرقت باب المصالح     "حماس" من المصالحة وان     "حماس"تعرف حقيقة موقف    
  .العربية على بذل جهودها ووساطاتها للمصالحة

وهذه الدول تعرف بالضبط من المتسبب الحقيقي في اعاقة المـصالحة، سـواء العوامـل الخارجيـة او       
الداخلية الفلسطينية، وبالتالي فنحن لسنا قلقين كثيرا على طبيعة الموقف العربي، وأقول لك بكل صراحة               

ثير من الزعماء والمسؤولين العرب والصورة ليست كما يصورها االعالم او كمـا             أني تواصلت مع الك   
يحلو لبعض القيادات الفلسطينية في السلطة ان تصورها وكأنها أخذت العرب الى موقفها، هـذه مجـرد                 

وانا اعتقد ان درجة الوعي عند الجميع هذه االيام عالية والناس باتت تعرف             . تمنيات لدى اولئك البعض   
حقائق، حتى وان لم تصرح بها في شكل كامل، ومع ذلك فنحن لن نتوقف عند كل هذه المسائل، فمـا                    ال

يعنينا في النهاية هو شيء واحد وهو ان يحصل الحوار الوطني وان تتحقق المـصالحة والوحـدة وان                  
ك  جاهزيتهـا واسـتعدادها لـذل   2007 اعلنت منذ يونيو     "حماس"نخطو خطوات جادة في هذا الطريق، و      

وسعت في االمر، ومتى ما كان الطرف اآلخر ناضجا وجاهزا فسيجدنا بانتظاره بكل ما سيترتب علـى                 
ذلك من استحقاقات، على ان تكون هذه المصالحة حقيقية وجادة وتتناول كل الملفات والعناوين المطلوبة               
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 كل القوى الفلـسطينية      امتدادا الى  "حماس" و "فتح"في الساحة الفلسطينية، كي نحقق مصالحة حقيقية بين         
  .األخرى

كيف يمكن ان تتجاوزوا مواقف دول مثل االردن ومصر والسعودية، وهي تعلـن بوضـوح دعمهـا                 • 
المطلق لشرعية الرئيس عباس، وأنتم تدركون ان ال مصالحة يمكن ان تتم من دون مباركة ورضا هـذه                  

  الدول؟
طينية طالما جاءت باالنتخـاب، وال مـشكلة    ايضا ال نطعن في شرعية الرئاسة الفلس"حماس" نحن في   -

لدينا في ان تكون الدول العربية مع الرئاسة الفلسطينية، لكن ما نقوله دائما لكل الدول العربية ونكـرره                  
منذ العام الماضي، ان ال بد من التعامل مع كل الشرعيات الفلسطينية، فكما ان الرئاسة المنتخبة شـرعية     

منتخب هو شرعي أيضا، واالمر ذاته ينطبق على كل المؤسسات والمواقـع            فكذلك المجلس التشريعي ال   
السياسية الفلسطينية التي تستمد شرعيتها من وصولها عبر االنتخاب والتزامها بالقانون وعلى الجميع ان              

  .يحترمها
ثم ليس صحيحا ان الدول الثالث التي ذكرتها هي منحازة ومستقبلة لطرف دون طرف، فهـذه الـدول                   

رها ليست جميعها على الموقف نفسه، فهناك فروقات في مواقفها ونحن نحترم اي موقف وان كنـا                 وغي
على خالف معه وهذه الدول من حقها ان ترسم سياساتها، وعندما نصل الى لحظة المـصالحة الحقيقيـة        
 سيكتشف العرب جميعا من هو الذي مع المصالحة ومن هو الذي يقف ضدها، مع ذلك فانـا اتمنـى ان                   

تنجح المصالحة وان يكون الجميع ايجابيا، فنحن تجاوبنا مع كل الجهود العربية الجادة للمصالحة، ووقعنا               
، وكمـا فعلنـا ذلـك فـي         2008 وفي صنعاء العام     2007 وفي مكة عام     2005اتفاقا في القاهرة عام     

ا عـن اي مناكفـات      فسنواصل ذلك مستقبال النجاح المصالحة الفلسطينية، وهذا هو هدفنا بعيد         . الماضي
  .اخرى

 التي حدثت وتحدث للدستور الفلسطيني في ظل االنقـسام          "المجزرة"حديثك عن الشرعيات يذكرني بـ      • 
هواه، بدءا من شرعية تـشكيل الحكومـات         الحاصل بين غزة ورام اهللا وتفسير كل طرف للقوانين على         

ها، ما شكل التسوية القانونية لهـذه       ووصوال الى دستورية التمديد للرئيس وحل المجلس التشريعي وغير        
  الخالفات ونتائجها في حال جلستم على طاولة المصالحة؟

 انا بحكم موقعي ومسؤوليتي وقناعتي بضرورة التركيز على الجوهر، فانا لست معنيا في الدخول في                -
 على مسألتين،   التفاصيل في هذه المسألة او في غيرها، انا معني في شكل اساسي بالتأكيد في هذا السياق               

االولى ان يتم احترام القانون االساسي الفلسطيني بحيث ال يخرج عنه احد مهما كانـت التفـسيرات او                  
 القانونية، ففي النهاية هناك قانون اساسي على الجميع ان يحترمه ويلتزم به باعتباره الحكم بين                "الفذلكات"

ن تتم معالجاتنا في الساحة الفلسطينية علـى        جميع شرائح الشعب الفلسطيني واال تصبح هناك فوضى، وا        
قاعدة المصالحة والتوافق الوطني، هكذا تسير االمور بطريقة سليمة وبغير ذلك سندخل فـي التجاذبـات                

  .والفوضى وهذا سينعكس سلباً على الشعب الفلسطيني
  وهل تعتقد ان العرب مستعدون للدخول لهذا الحد في تفاصيل شؤونكم الداخلية؟• 
  .ا اتكلم معك هنا عن المحددات واريد ان اثبت المبادئ بعيداً عن التفاصيل ان-

فالمبدأ االول وكما ذكرته لك، هو ان يلتزم الجميع القانون االساسي ويحترمه ويتقيد به النه الحكم بـين                  
لـوطني،  الجميع، وان نرتب اوضاعنا الداخلية بكل ابعادها القانونية والسياسية في ظل حالة من التوافق ا              

  .هذا هو االسلم للمصلحة الفلسطينية والجميع
اما المبدأ الثاني، فهو ان تتناول المصالحة الوطنية الفلسطينية كل العناوين من دون استثناء، فحتى نحقق                
مصالحة حقيقية البد ان نبحث كل العناوين وال تختزل او تجتزأ االمور في عناوين محددة ومنتقاة لتخدم                 

ه، حاليا نعيش حالة انقسام فلسطيني مؤسف نريد ان ننهيها ونخرج منها من دون رجعـة،                طرفاً ما بعين  
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وال يمكن ان ننجح في ذلك ما لم نعالج كل ملفاته وعناوينه واسبابه التي يعلم الجميع انها ضرورية على                   
  .طاولة الحوار والمصالحة الوطنية

موضوع االجهزة االمنية واعـادة تـشكيلها       ومن هنا البد ان نطرق موضوع حكومة التوافق الوطني، و         
على اسس وطنية ومهنية، سواء تلك التي في غزة أو الضفة على حد سواء، وكذلك موضوع اعادة بناء                  
منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها االطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج كـي              

ها في شكل ديموقراطي فاعل، وبالتأكيد يجب االهمية ذاتها بحث          يعاد اليها االعتبار وتتمكن من اداء دور      
موضوع معالجة التداعيات التي ترتبت على االنقسام، وان نتفق على منهجية صياغة البرنامج الـسياسي               
الفلسطيني وضوابط االلتزام به وبوثيقة الوفاق الوطني وبكل االتفاقات الداخلية االخرى، وكيف نتعامـل              

طية واالنتخابات الفلسطينية ونحترم نتائجها بصرف النظر جاءت لصالح من، وبذلك نثبـت             مع الديموقرا 
قواعد للعمل الديموقراطي تحكمنا جميعا بعيداً عن االمزجة واألهواء، كل هذه الملفات وغيرها يجب ان               

  .تبحث بجدية على طاولة المصالحة الوطنية
ين في شكل عام هو الذي سيوفر المناخ االيجابي لتحقيـق            نعتقد ان االلتزام بهذين المبدأ     "حماس"نحن في   

  .المصالحة، ونحن جاهزون لذلك وللتعاون مع كل الجهود المبذولة في هذا االتجاه
  العالقة مع مصر

ضمن حوارات المصالحة الوطنيـة،     )  اكتوبر 8( سيصل إلى القاهرة بعد نحو االسبوعين        "حماس"وفد  • 
 بان النوايا التوفيقية    "حماس" لم يعد خافياً على احد، فهل تؤمنون في          في ظل توتر في عالقتكم مع مصر      

  لدى الراعي المصري صادقة ومتوازنة بدرجة كافية النجاح الحوار؟
 مصر دولة عربية كبيرة ولها وزنها العربي واالقليمي والدولي، وانا ال اريـد ان اخـضع عالقـات                   -
ى لتجاذبات االعالم، لذلك فانا أنأى بنفسي عن اي خوض           السياسية بها او باي دولة عربية اخر       "حماس"

  .في هذه المسألة عبر وسائل االعالم
االمر اآلخر، في السياسة ال نحاكم على النوايا الن النويا شيء مخبوء ال احد يستطيع ان ينجم به او يتنبأ                    

لتواصـل وادارة هـذه     ولسنا مطالبين بذلك، نحن معنيون ان نتعامل مع الحراك السياسي واللقـاءات وا            
 تجاوبت مع الجهود العربية في شكل عام ومـن  "حماس"العالقات بما يخدم مصالح الجميع، ومن هنا فـ   

 هي التعاطي بإيجابية مع اي جهد عربـي او فلـسطيني او             "حماس"ضمنها الجهد المصري، الن سياسة      
 المنطق تجاوبنا مع مصر عنـدما       اسالمي او حتى دولي يخدم المصلحة الفلسطينية او العربية، ومن هذا          

بادرت الى التعامل مع ملف المصالحة ودعت الفصائل الى حوارات ثنائية معها، وارسلنا لالشقاء هنـاك              
  .رؤيتنا مكتوبة وبقينا على تواصل معهم

وكما تفضلت في سؤالك، فوفدنا سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل بعد عيد االضحى، ليبحث مع االخوة                
ين موضوع المصالحة باعتبارها خطوة على طريق انطالق الحوار الوطني المباشر بين جميـع              المصري

 اوال كمـدخل طبيعـي      "حمـاس " و "فتح"القوى الفسلطينية مع ضرورة ان تكون نقطة بدء الحوارت بين           
  .وضروري والبد منه للحوار الوطني الشامل، كون االزمة الداخلية نشأت عملياً بين هاتين الحركتين

المصالحة اللبنانية تمت برعاية عربية مشتركة، فيما نجحت السلطة فـي رام اهللا فـي ابقـاء ملـف                   • 
 تعيش ازمة في التعاطي مع هذا الوضع اذا         "حماس"المصالحة الفلسطينية حكراً لدى الراعي المصري، و      

  ما اخذنا في االعتبار ظرف قطاع غزة وحاجته لمنفذه الوحيد مع العالم؟
 مأزومين في هذا الوضع الننا في االساس كنا ومازلنا مع المصالحة ومستعدون ان نـذهب                 نحن لسنا  -

اليها بكل استحقاقاتها في اي وقت وفي اي مكان، فالمصالحة برنامجنا واولويتنا، فكيف نكون مـأزومين                
ة ان تتعامـل     لديها الثقة بنفسها ولديها الشفافية والشجاع      "حماس"في التعامل معها، نحن لسنا مأزومين و      

  .مع هذا الملف بكل أريحية من دون خوف او تردد
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من ناحية اخرى، نحن ال مشكلة لدينا في التعامل مع اي راع عربي، سواء كان بمفرده او ضمن رعاية                   
عربية شاملة، والماضي يشهد بأننا من طرق ابواب الوساطات العربية وشجعناها على المبادرة وتجاوبنا              

ندما تأتي اي رعاية عربية سواء تمثلت في دولة واحدة او اكثر، فسنتجاوب معها، هذا               معها، وبالتالي فع  
ما فعلناه مع جهود االخوة في السعودية واليمن وسورية والسودان وقطـر والـسنغال علـى الـصعيد                  
االسالمي، وهذا ما سنفعله مع جهد االخوة في مصر واي جهد عربي آخر يمكن ان يتقدم مستقبال، فـاذا                   

لت المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية فأهال وسهال، واذا حصلت برعاية مـصرية ومعهـا دول               حص
  .عربية اخرى او الجامعة العربية فايضا سنرحب بهذا

  لكنكم ال تعلنون صراحة رفضكم الحتكار هذا الملف لدى الراعي المصري؟• 
 لكنني هنا ال اتكلم عن احتكار، انا هنا          نحن ضد االحتكار في شكل عام وفلسفة االحتكار ال أحد يقبلها،           -

ألي مبادرة للم الشمل وتحقيق المصالحة الفلسطينية من اي طرف جاءت من دون اعتراض               اعلن قبولنا 
على احد، وثقتنا بانفسنا تجعلنا ال نخشى بل نتمنى ان يكون كل العرب حاضرين ليشهدوا علـى حقيقـة                   

  .هاهذه المصالحة وكيف تتعامل كل االطراف مع
 سيتم بتوافق مع مصر، وآخرها في سياق نتائج  "رفح"وعدتم اهل غزة واكدتم لهم مراراً ان فتحاً لمعبر          • 

، غير ان شيئا من هذا لم يحدث، فهل كنتم تتعمدون اطـالق هـذه االعالنـات    إسرائيلاتفاق التهدئة مع   
  بهدف احراج القاهرة ودفعا لاللتزام بما لم تتفقوا عليه اصال؟

 زاويتان في هذا الموضوع، الزاوية االولى نحن في حواراتنا مع االخـوة فـي مـصر حـول                    هناك -
موضوع التهدئة اكدنا ضرورة فتح معبر رفح كأحد استحقاقاته وان يكون مترافقا معها، اضافة الى وقف                
 العدوان الصهيوني على شعبنا وفتح باقي المعابر ورفع الحصار، لكن ولعوامل عـدة ابرزهـا التعنـت                

ي، لم يتحقق هذا المطلب، فنحن عندما نعلن كنا نعبر عن قناعاتنا ومساعينا النجـاز مـصالح                 سرائيلاإل
شعبنا، لقد حققنا قدراً جيداً من هذه التهدئة لكننا بالتأكيد لم نستطع ان نفرض كل شروطنا والعـدو فـي                    

مكنا من ان نصوغ اتفاق التهدئـة علـى         المقابل لم يلتزم التزاما حقيقيا بهذه التهدئة، غير اننا نعتقد اننا ت           
قاعدة الندية والتبادلية وقد ذهبنا اليها من موقع قوة وليس من موقع الضعف، وهذه من الحاالت القليلـة                  
التي تمت على الساحة الفلسطينية كثمرة لصمود شعبنا والمقاومة الفلسطينية في غزة والتي اجبرت العدو               

  .ان يذهب إلى تهدئة متبادلة
 تتحمل المسؤولية االكبر في اغالق معبر رفح وبوابة قطاع غزة           إسرائيلالزاوية الثانية، فصحيح ان     اما  

الى العالم، ولكنني اعتبر ان استمرار اغالقه يشكل تحدياً للنظام العربـي الرسـمي وللمنطقـة ولألمـة                  
  .وللمجتمع الدولي بل وللعالم بأسره

  ولكم؟• 
اتكلم هنا من زاوية ان هذه مسؤولية اخالقية وانسانية ووطنية وقوميـة،             نعم، ولنا بالتأكيد، غير انني       -

وهناك اطراف رسمية في المنطقة على المستوى العربي واالقليمي والدولي قادرة بتضامن عـام علـى                
ي واالميركي، وهذا ما أعنيه بان استمرار اغالقه يشكل         سرائيلفرض فتح معبر رفح رغما عن القرار اإل       

اما بالنسبة لنا فهذه احدى القضايا الملحة التي نتصدى لها ونناضل فيها من اجـل               . االطرافتحديا لهذه   
شعبنا، والبد في نهاية المطاف ان نصل الى مرحلة يفتح فيه المعبر باسرع ما يمكن، ال تجـوز معاقبـة    

م ليتحول قطـاع    مليون ونصف المليون انسان بهذه الطريقة عبر اغالق المنفذ الوحيد الذي يربطهم بالعال            
  .غزة الى اكبر سجن في العالم وفي التاريخ

  ؟إسرائيلهل من جديد بخصوص موضوع الجندي األسير جلعاد شاليت وصفقة تبادل االسرى مع • 
 هذا موضوع النحبذ ان ندخل في تفصيالته عبر وسائل االعالم، ويكفيني ان اقول لـك وباختـصار                  -

طرف الذي يدير التفاوض غير المباشر في ملف الجندي شـاليت،      شديد، ان االخوة في مصر اليزالون ال      
مع ترحيبنا بأي جهود تساعدنا في ذلك، كما ان االبطاء في هذا الملف بل وتعثره في الوقت الحاضـر،                   
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ي الذي اعادنا الى ما يقترب من نقطة الصفر، وموقفنا الراهن هو االصـرار              سرائيلعائد الى الطرف اإل   
  .وسقف االعداد في هذه الصفقة اوال وقبل الدخول في التفاصيل واآللياتعلى تثبيت المطالب 
  العالقة مع األردن

عالقتكم باألردن شهدت حراكا ايجابياً في األسابيع األخيرة، وقد كثر اللغط حول تفسير أسـباب هـذا                 • 
ين منه، وحـشود    حشود من التحليالت السياسية اعتبرت أنكم أنتم الساعون له وأكبر المستفيد          ... الحراك

  مماثلة قالت عن الطرف اآلخر الشيء نفسه، فما تعليقك على هذا الموضوع؟
 بالنسبة لهذا الموضوع، أقول بكل صدق وشفافية نحن نتعامل مع هذه العالقة مـن خـالل فلـسفتين،                   -

ة التواصل  الفلسفة األولى ان الوضع الطبيعي هو ان تكون هناك عالقة، وبالتالي استئناف العالقة أو اعاد              
 واالردن هو الوضع الطبيعي والقطيعة هي الوضع غير الطبيعي، فنحن أمة وقضية واحـدة               "حماس"بين  

وأنت تعرف خصوصية العالقات والوشائج التي تجمع الشعبين االردني والفلسطيني، وبالتالي فتقاربنا هو             
  .الوضع الطبيعي الذي نحرص على بقائه كل الحرص

ثل هذه العالقة ينبغي أال نغرق في الحديث عن دوافعها وما الذي استجد وما الذي دفع                الفلسفة الثانية ان م   
الطرف هذا أو ذاك لالقتراب من اآلخر، ألن القضية هنا ليست البحث فيمن هـو الغالـب ومـن هـو                     
المغلوب، ومن هو الذي اضطر ومن هو الذي لم يكن مضطرا، نحن نريد عالقة صحية تخدم مـصلحة                  

لحة القضية الفلسطينية ومصلحة األمة، وإدارة هذه العالقة على قاعـدة أن ال أحـد فيهـا                 االردن ومص 
 محتاجة لـألردن واالردن     "حماس"فـ. مغلوب، بل الجميع له المصلحة والفائدة منها وكلنا محتاج لآلخر         

ـ  ية حتـى   ، وقوى المقاومة الفلسطين   "حماس" محتاج ألمتها واألمة محتاج إلى       "حماس" ،   "حماس"محتاج ل
ولذلك فأنا ال أرغب في الدخول في موضوع التوابع         . تحميها من الخطر الصهيوني ومطامعه في المنطقة      

والتفاصيل ما يهمني هو ان التواصل بيننا قد بدأ بالفعل وهو يبشر بالخير، دائما العالقات السياسية ينبغي                 
 وما يمكننا تأكيده لك في هذا المقام هو نيتنا          .ان تتم رعايتها واالهتمام بها بعيدا عن التجاذبات اإلعالمية        

التعاطي مع عالقتنا باالردن بكل ايجابية ومصداقية وحرص، بعيدا عن أي تفسيرات تصدر من هنـا أو                 
  .هناك، ونتمنى لهذه العالقة ان تتطور بما يخدم مصلحة الجميع

  إسرائيلسورية و
، هل تخشون مـن نجاحهـا وتـستعدون         إسرائيلماذا عن مباحثات السالم غير المباشرة بين سورية و        • 

  للتعامل مع نتائجها؟
 عندنا قاعدة عامة، وهي أننا ال نتدخل في الشأن الداخلي ألي دولة عربيـة أو                "حماس" أوال، نحن في     -

  .غير عربية حتى وإن كان لدينا موقف معين كحركة
قوقها، ومن واجبنـا ان نـدعم كـل         ثانيا، نحن مع استعادة سورية للجوالن واستعادة كل دولة عربية لح          

  .طرف عربي في استعادة حقوقه أسوة بما نطالبهم به من دعمنا الستعادة حقوقنا وأرضنا
ثالثا، نحن نعتقد ان حصول أي دولة عربية على حقها مثل سورية لـن يكـون علـى حـساب الحـق                      

 إسـرائيل قين رغم ادراكنـا ان      الفلسطيني، وتجربتنا مع القيادة السورية واداؤها السياسي تجعلنا غير قل         
  .تحاول ان تلعب لعبة مسارات التفاوض وتحييد االطراف أو ابتزازها كل على حدة

 غيـر جـاهزة وغيـر       إسرائيل، ألن   "تكتيك"رابعا، أنا اعتقد ان ما يدور في هذه المفاوضات ما هو إال             
د ان السوريين يـدركون هـذا   ناضجة إلعادة الجوالن، واستطالعات الرأي عندهم كلها تؤكد هذا، واعتق     

  .بالتأكيد لكن يبقى لهم اجتهادهم الذي ال دخل لنا به
 بالذات ال نقلق من أي شـيء يحـصل فـي            "حماس"وأخيرا، أختم اجابتي بالنقطة األهم، وهي أننا في         

  .الخارج ألن رهان حركتنا وثقلنا ينصب أساسا على الداخل
   وإيران"حماس"
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سطينية وحتى العربية، تتهمكم بمحابة السياسة اإليرانية في المنطقة مقابـل           اطراف عدة في الساحة الفل    • 
  ما تقدمه لكم طهران من دعم سياسي ومالي؟

ـ         -  1987، ومنذ ان نشأت فـي العـام         "حماس" عالقتنا مع إيران ليست على حساب العالقات العربية ف
في فترة مبكرة مع الكويت والعراق      ة مع كل الدول العربية، وتم لها ذلك         بحرصت على اقامة عالقات طي    

والسعودية والسودان واليمن ومع شمال افريقيا ودول الخليج ومع سورية وايران، وكانت شديدة الحرص              
على تجاوز السلبيات التي وقع فيها غيرها في االنحياز أو الدخول في موضوع المحاور، والكل يشهد لها                 

و في أي مشكلة مع أي بلد عربي سواء كان صـديقا لهـا أو               بأنها لم تتدخل قط في االزمات العربية، أ       
 ال تخاصم أحدا، ونحن طرقنا ونطرق باب جميع اشقائنا من باب            "حماس"خاصمها، واقول خاصمها ألن     

الحـب  "حاجتنا إلى عمقنا العربي، ولكن ماذا نفعل اذا لم يستجب لنا البعض وكما يقول المثل المصري                 
  ."مش من طرف واحد

 وكما انها ال تتدخل في شؤون اآلخرين فإنها ال تسمح ألحد ان يتدخل في شؤونها، واعتقد                 "اسحم"حركة  
 رغم عالقتها الوثيقة بإيران لكنها ليست فـي جيـب           "حماس"ان إخواننا العرب اعرف الناس بذلك، وان        

بـادل ونحـن   إيران كما انها ليست في جيب سورية، عالقتنا قائمة مع الجميع على قاعدة االحتـرام المت               
حريصون على توازنها وعلى التوازن االقليمي في المنطقة وعلى المصالح العربية، نحن لنا مالحظاتنـا               

  .على ما يدور في المنطقة واقرأ ما أقوله لك بين السطور
  المتغيرات الدولية

ة االخيرة  استمعت إلى خطابكم الذي القيتموه منتصف الشهر الجاري، وتحدثتم فيه عن المواقف الروسي            • 
وتوتر عالقتها مع أميركا والغرب وطالبتم العرب بفهم المتغيرات الدولية الجديدة على غـرار دول فـي          

  أميركا الالتينية، أال تعتقد انكم تتعجلون قراءاتكم السياسية بافتراض عودة الحرب الباردة؟
اءة التغيرات يعد خطأ فـإن       نحن لم نتعجل ولم نقل ان هناك حربا باردة، لكن وكما ان التعجل في قر               -

االبطاء هو خطأ ايضا، نحن نعقد ان العالم يتهيأ لسياسة دولية جديدة قائمة على تعدد االقطاب، لم تعـد                   
أميركا قادرة على قيادة السياسة الدولية من خالل سياسة القطب الواحـد، وبالتـالي فعلـى العـرب ان                   

 أميركا الالتينية استطاعت ان تقرأ هذا فمن باب اولى          يستثمروا هذه الحالة، واذا كنت استشهدت بدول في       
ان نقرأه نحن ايضا، وأنا هنا ال أدعو إلى التهور ولكنني ال اقبل االستسالم وكأن هيمنة القطب الواحـد                   

نريد ومن حقنا ان نبحث عن مصالحنا كعرب ومسلمين، هذا ما عنيته في خطـابي الـذي                 . قدر مقدور 
اسبة اخرى انني اعتقد ان الفضل بعد اهللا للعرب وللمسلمين الذين يحضرون            ذكرته، وقد كنت قلت في من     

للسياسة الدولية القائمة على تعدد االقطاب من خالل صمودهم ومقاومتهم وافشالهم للسياسة األميركية في              
  .المنطقة

   األميركي؟"محور الشر"إذاً روسيا في طريقها لالنضمام لدول الممانعة و• 
سياسة الدولية ال تتم بهذه البساطة، وال نفترض ان روسيا ومن خالل مـا جـرى فـي                   االمور في ال   -

فالعالقات الدوليـة   ... ال. جورجيا واوسيتيا الجنوبية وابخازيا انها اصبحت من دول الممانعة وغير ذلك          
 دولـة   أكثر تعقيدا وال تسير على نمط ما يحصل عندنا في المنطقة العربية والشرق األوسط، ففي النهاية               
 "النـاتو "مثل روسيا لها مصالحها مع أوروبا والغرب عموما ولها ايضا نقاط خالفها وتماسها مع حلـف          

والمعسكر الغربي، خصوصا في ظل السياسة األميركية التي تسعى إلى ابقاء هيمنتها المنفردة على العالم               
وسيا والصين، وفـي قراءتنـا      ومحاصرة أي دولة تريد ان تلعب دورا مؤثرا في السياسة الدولية مثل ر            

للسياسة الدولية ليس صحيحا ان نرى االمور من زاوية واحدة فهناك جملة من الزوايا البد من رصدها،                 
ي من المهم ان نقرأ التحوالت الدوليـة وان        سرائيل اإل -ونحن كقوة تلعب دورا مهما في الصراع العربي         
  .ستفادة من هذه التحوالتكانت بسيطة ولكنها تكون ذات داللة، ومن حقنا اال
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دولة مثل روسيا ال تعمل من أجل عيون دولة أو حركة في منطقة الشرق األوسط، وانما هي تنطلق من                   
مصالحها اوال قبل كل شيء، وفي السياسة الدولية عموما من المشروع ان تتقاطع المصالح كل بما يخدم                 

  .مصالحه وقضاياه
كية تفضلون ان يصل إلى سدة الحكم في واشنطن، باراك اوبامـا أم             ن المرشحين للرئاسة األمير   .من م • 

  جون ماكين؟
 نحن ال نراهن على احد ولم نعلق امانينا في الماضي والحاضر والمستقبل على احـد، ومـن ناحيـة                    -

ي بالـذات،   سـرائيل  اإل -اخرى فالفروق بين الديموقراطية والجمهوريين في ما يتعلق بالصراع العربي           
ة، ومع ذلك نحن مستعدون ان نتعامل مع أي تغير موضوعي في السياسة األميركية، يحترم               فروق بسيط 

  .ارادة شعوب المنطقة ويخفف درجة االنحياز األميركي للكيان الصهيوني
وأخيرا، اقول ان واشنطن ستكتشف أال خيار لها في المستقبل إال ان تعيد النظر في سياستها الخارجيـة                  

إلى فشل، وليس أمامها إال ان تحترم الالعبين الجدد في المنطقة ومصالح هذه األمة              واال ستنتقل من فشل     
  .ةيسرائيلوأال تنظر للمنطقة من خالل العين اإل

 26/9/2008الراي الكويتية 
  

  التحدي التاريخي الذي تواجهه تسيبي ليفني .54
  باتريك سيل

قدس، عندما قاد سائق فلسطيني سيارته علـى        ألقت الحادثة العنيفة التي وقعت يوم االثنين الماضي في ال         
يين، الضوء علـى  سرائيلرصيف الطريق، متسببا بجرح عشرات األشخاص بمن فيهم عدد من الجنود اإل          

 لـسلب   إسـرائيل وضع الفلسطينيين النفسي الذي يتسم بسرعة انفعال وإفالس السياسة التـي اعتمـدتها              
  .األراضي وممارسة القمع الوحشي

ية تسيبي ليفنـي، البالغـة      سرائيليلة، طلب الرئيس شمعون بيريز من وزيرة الخارجية اإل        وبعد ساعات قل  
وأمامها سـتة   . ية المقبلة سرائيل، أن تشكل الحكومة اإل    "كاديما"خمسين سنة، وهي الزعيمة الجديدة لحزب       

. المقبـل  انتخابات مبكرة في العـام       إسرائيلوفي حال فشلت، ستجري     . أسابيع لتحاول التوصل إلى ذلك    
وفي هذا الوقت، يبقى إيهود أولمرت، الذي تشوهت سمعته بسبب فـضائح الفـساد، رئيـسا للـوزراء                  

  .بالوكالة
أعلنت تسيبي ليفني أنها ترغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكريس نفسها إلحالل الـسالم، وهمـا                 

نتانياهو، الذي يعـارض أي     فهي لن تكسب دعم حزب الليكود اليميني برئاسة بنيامين          . هدفان متناقضان 
، "شـاس "تنازل عن األراضي لصالح الفلسطينيين، كما أنه ال يسعها أن تعتمد على حزب العمل وحزب                

  . في االئتالف األخير"كاديما"وهما الشريكان السابقان لحزب 
 يعمـل   فهو ال يحبذ فكرة أن    . يبذل زعيم حزب العمل إيهود باراك بدوره، جهدا كبيرا لعدم القبول بذلك           
، وهـو   "شاس"ويطالب حزب   . في حكومة برئاسة ليفني ويفضل أن يجرب حظه في االنتخابات المبكرة          

الذي يضم الطبقة العاملة، بزيادة كبيرة في مخصصات األوالد فضال          ) السيفارديم(حزب لليهود الشرقيين    
ي إلى القـضاء علـى      ومن شأن أي التزام مماثل ان يؤد      . عن تعهد رسمي من ليفني بعدم تقسيم القدس       
  .جهودها في التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين

فقد أعطاها التاريخ فرصةً رائعةً     . وعلى رغم هذه المشاكل الحادة، تجد تسيبي ليفني نفسها في موقع فريد           
فهل ستغتنم هذه الفرصة؟ هل ستكون جريئة وطموحة بما فيه الكفاية؟ هل            . لوضع حد لنزاع دام مئة سنة     

  لى الدعم الذي هي بحاجة إليه من الواليات المتحدة وأوروبا والعالم العربي؟ستحصل ع
أوال عدم قدرة أميركا على ممارسـة       : حتى اآلن، واجهت عملية السالم المحتضرة ثالث عقبات أساسية        

، وهي ظاهرة مدهشة ظهرت بوضوح خالل فترة رئاسـة جـورج بـوش              إسرائيلأبسط الضغوط على    
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 "حماس" و   "فتح"هد المأسوي للصراع الداخلي الفلسطيني، وبخاصة الحرب بين حركتي          االبن، ثانيا، المش  
  . غير المستقرةإسرائيل ذريعة لعدم المضي قدماً، وثالثاً سياسات إسرائيلالتي أعطت 

، ما وضع الحكومات تحت رحمـة       سرائيلوتبلورت نتيجة التمثيل النسبي في تصدع الصورة السياسية إل        
ويـنجح عـدد قليـل مـن الحكومـات          . ائل الصغيرة التي تبيع دعمها مقابل ثمن باهظ       األحزاب والفص 

  .ية في استكمال واليته حتى النهايةسرائيلاإل
يين والفلسطينيين فقدت األمل في إمكانية التوصل إلى        سرائيلأما الخبر األسوأ فهو أن اعداداً كبيرة من اإل        
وقد تكـون هـذه الفرصـة       . إسرائيلينية إلى جانب دولة     حّل الدولتين الذي يقوم على إنشاء دولة فلسط       

  .ية الكثيفسرائيلاألخيرة إلنشاء دولة مماثلة، كما حصل في موضوع توسيع المستوطنات اإل
يين المؤثرين النظر عن حّل الدولتين معتبرين إياه غير واقعي، كما بدأوا يذكرون             سرائيلصرف بعض اإل  

ومن الممكن أن   .  واألردن إسرائيلقوم على تقسيم الضفة الغربية بين        السابق الذي ي   "الخيار األردني "بـ  
تطلق هذه الضربة القاضية الموجهة للقومية الفلسطينية، موجة جديـدة مـن العنـف علـى رغـم أن                   
استطالعات الرأي األخيرة التي أجرتها جامعة النجاح في نابلس أظهرت أن حوالي ربـع الفلـسطينيين                

  . الفلسطيني-الحالية، قد يختارون االتحاد األردني المحبطين بسبب األزمة 
هل يصح من معظم الزعماء العرب ان يبقوا متفرجين غير فاعلين على هذه المأساة المروعة؟ لقد حـان        
الوقت المناسب للعرب كي يستفيدوا من كّل تأثير يملكونه في واشنطن فضال عن استخدام قوتهم المالية،                

ي وحده كفيل بأن يعيـد مـصداقية        سرائيل اإل -ي المقبل أن حّل النزاع العربي       ليوضحوا للرئيس األميرك  
أميركا، وأن يحميها من اعتداءات إرهابية جديدة وأن يقي الشرق األوسط من المزيد من الحـروب وأن                 

  . األمن على المدى الطويلسرائيليضمن إل
قتصادية ووزنا سياسيا في الخليج وفي المملكة       شكّلت عائدات النفط العربية الكبيرة دفعاً من الديناميكية اال        

لكـن هـل    . ويجب حشد مصادر القوة هذه من أجل السالم في هذه األوقات الدقيقـة            . العربية السعودية 
  سيتحرك العرب؟ أم أن حياءهم ونزاعاتهم سيضعفانهم؟

 سـدة   حتى لو نجحت ليفني في تشكيل ائتالف حكومي مناسب وهو أمر غير مؤكد، فهي ستـصل إلـى                 
فقد تأثرت سمعتها الدولية بـسبب احـتالل الـضفة          . إسرائيلرئاسة الوزراء في وقت عصيب تمر فيه        

الغربية والحصار الذي فرضته على غزة وهي سياسات ينظر إليها على أنها غير مقبولة مـن الناحيـة                  
  .األخالقية وال يمكن اعتمادها سياسيا على المدى الطويل

 وهما تنظيمان ال يتمتعان بـصفة       "حماس" وحركة   "حزب اهللا "سكرية بسبب    الع إسرائيلوتقلصت سيطرة   
 تـدميرهما إال أنهـا بـاءت        إسرائيللقد حاولت   .  الشمالية والجنوبية  إسرائيلالدولة ويعمالن على حدود     

  . اإلقليميةإسرائيلفضال عن ذلك، يتحدى بروز إيران كقوة أساسية في الشرق األوسط، سيطرة . بالفشل
 علـى   "وجـودي " أرادت إيران أن تملك قوة نووية في العقد القادم، لن يفرض ذلك أي تهديد                وفي حال 
وفي هذا الوضع، تكون القنبلة اإليرانيـة مجـرد وسـيلة    .  على رغم حرب الكلمات بين البلدين   إسرائيل

ألن  المدججـة بالـسالح،      إسرائيللكن ال يمكن استخدامها لمهاجمة      . ردع، تحمي إيران من اي اعتداء     
 في ضـرب جيرانهـا عنـدما        إسرائيللكن تساهم قنبلة إيرانية في كبح حرية        . إيران قد تختفي بالكامل   

  . بال شك لتحشد العالم بأكمله ضد برنامج إيران النوويإسرائيلترغب في ذلك وهو السبب الذي دفع 
بلوماسـياً ومـساعدة ماليـة    فحليفها األميركي الذي طالما قدم لها دعماً دي.  سببا آخر للقلقإسرائيلتملك  

كبيرة ومجموعة من األسلحة الحديثة، يرزح تحت عبء أزمة مالية ال مثيل لها وحربين مدمرتين فـي                 
  .العراق وأفغانستان

لكن في حال لم يمِض الرئيس األميركي التالي قدما نحو السالم، يجب أال تأمل تسيبي ليفني في أن تنجح                   
  .دء بالعملفي مهمتها، في حال تمكنت من الب
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وعلى رغم هذه العقبات، تملك تسيبي ليفني فرصة حقيقية لتغيير جو اإلحباط السائد ولتكسب مكانة لهـا                 
  فما الذي يجب أن تفعله إلنشاء قوة دافعة نحو السالم؟. في التاريخ

  . يجب أن توقف توسيع االستيطان فورا-
وصل إلى سالم شامل يضم سـورية ولبنـان          يجب أن تكرر التزامها بمبدأ األرض مقابل السالم وبالت         -

  .والفلسطينيين
 أو سورية أو إيران وبأنهـا       "حماس" أو   "حزب اهللا " يجب أن تعلن أنها ال تملك نية استخدام القوة ضد            -

  .ستسعى للسالم والمصالحة معهم من خالل المفاوضات
 خطة السالم العربية التـي       يجب أن تدعو أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى إلى القدس لمناقشة            -

 إسـرائيل  وال تزال على طاولة البحث، وهي تعطي         2002) مارس(أطلقت للمرة األولى في شهر آذار       
إمكانية التوصل إلى سالم وإرساء عالقات طبيعية مع الدول االثنتين والعشرين األعضاء فـي الجامعـة                

  .1967العربية مقابل انسحابها إلى حدود 
ي المخضرم يوري أفنيري، ليفني هذا األسبوع إلى عدم إضاعة الوقـت فـي              سرائيل اإل دعا داعية السالم  

اعملي على إنشاء ائتالف حكومي مـع       . حلّقي، حلّقي نحو السماء   "فأعلن  . حال انتخابها رئيسة للوزراء   
قوات السالم واستخدمي األشهر االولى من واليتك للتوصل إلى سالم مـع الفلـسطينيين وادعـي إلـى                  

  "!يينسرائيلابات جديدة وضعي نفسك واتفاقية السالم بين أيدي اإلانتخ
وعلى رغم نيـات    . تعتبر هذه رؤية شجاعة ومهمة، لكنها قد تكون رؤيةً مثالية في ظل الظروف الحالية             

تسيبي ليفني الحسنة، فمن المرجح أال تجلب أي تغيير وأن تعلق في القيود التـي تفرضـها الـسياسات                   
  !يكون نجاحها في مهمتها أشبه بالمعجزةية، وسسرائيلاإل

  26/9/2008الحياة 
  

  هل تتحول االنتخابات الفلسطينية إلى أزمة؟ .55
  عمر كوش

وبدأ الحـديث   . تنتهي في التاسع من يناير المقبل الفترة الرئاسية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس            
وتتجـاذب هـذا    . ن القضايا الفلسطينية  حول جواز تمديد فترة الرئاسة وعدم جوازه يطغى على العديد م          

، إذ أجاز ديوان الفتوى والتشريع      "حماس" و   "فتح"الحديث التوجهات والخلفيات السياسية لكل من حركتي        
، بدعوى أن االنتخابات    2010الفلسطيني تمديد والية الرئيس حتى موعد االنتخابات التشريعية في يناير           

عاً، وباعتبار أن أبومازن انتخب بسبب وفاة سلفه أبو عمار، فـإن            التشريعية والرئاسية يجب أن تجريا م     
بإمكانه االستمرار في الرئاسة لمدة سنة إضافية، وذلك كي يتسنى إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية              

 . في نفس الوقت
ن مؤيـدي  ويرى المعارضون للتمديد أن هذه الفتوى باطلة، بوصفها ال تمتلك سنداً قانونياً، فـي حـين أ   

                  التمديد يرون أنها تمتلك ذلك السند في القانون الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني الـسابق، إذ أقـر
قانوناً يربط انتخابات المجلس التشريعي بانتخابات الرئاسة، ويحدد فترة كل منهما بأربع سـنوات، لكـن                

حركة فتح، لم يتخذ صفة دستورية، ألنه لم        هذا القانون الذي أقره المجلس السابق الذي كانت تهيمن عليه           
 .يضف إلى القانون األساسي للسلطة الفلسطينية

وعلى المستوى القانوني، فإن هناك أخذا وردا، إذ إن مدة رئاسة السلطة في القانون األساسي الفلسطيني                
ن رئـيس    كانت غير محددة بسنوات معينة على سبيل الحصر، لذلك فإ          2003 والمعدل سنة    2002لسنة  

السلطة الوطنية انتخب ألول مرة لمدة الفترة االنتقالية التي لم يرد لها فـي القـانون األساسـي تحديـد                    
وبالتالي، لم يرد في القانون األساسي تحديد صريح لمدة الرئاسة، وكذلك جاء            . حصري بسنوات معدودة  

مجلـس األول هـي المرحلـة       التي قررت أن فترة ال    ) 34/3(الحكم بشأن المجلس التشريعي في المادة       
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 فقد أفصح عن تحديـده فتـرة بقـاء          13/8/2005أما التعديل الدستوري للقانون األساسي في       . االنتقالية
رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي بطريقة مشروعة، وهي أربع سـنوات مـن تـاريخ                

وباعتبـار  . ة لـرئيس الـسلطة    االنتخاب بشكل صريح بالنسبة للمجلس التشريعي، وبشكل ضمني بالنسب        
رئيس السلطة هو الذي يملك دستورياً الدعوة إلى انتخابات رئاسية، فإنه بنهاية مدة والية الرئيس دون أن                 

لكن اختالف موعد تجديد انتخابات الرئاسة      . يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية يعد مركز الرئيس شاغراً        
عل النقاش يحتدم في هذه الفترة، وجعـل أيـضاً حركـة            عن موعد إجراء انتخابات المجلس هو الذي ج       

 يخلو فيه منصب    9/1/2009حماس تعارض بشدة على لسان قادتها تمديد فترة الرئاسة، وتعتبر أن يوم             
 .الرئاسة ويفقد الرئيس شرعيته الدستورية

ومع وال شك في أن الرئيس محمود عباس سيحاول البحث عن مخرج، من خالل التشاور مع مستشاريه                 
االنتخابات المركزية، لبحث إمكانية الدعوة إلى انتخابات رئاسية في ظل حال االنقسام الفلسطيني الـذي               

وفي هذا  . أفضى إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة مقابل سيطرة حركة فتح على الضفة الغربية              
 انتخابات رئاسية، فإن    السياق، يرى المهتمون بالشأن الفلسطيني أنه إذا وافقت حركة حماس على إجراء           

ذلك يرتب عليها استحقاقات عديدة، أولها تطبيع الوضع في غزة وإعادة الـسلطة إليهـا قبـل إجـراء                   
كما أن إجراء االنتخابات الرئاسية في      . االنتخابات، األمر الذي يبدو مستحيالً من خالل المعطيات الراهنة        

وباعتبار أن أمـر الـدعوة إلـى إجـراء          . لشرعيةمناطق الضفة الغربية وحدها سيبدو منقوصاً وفاقدا ل       
االنتخابات الرئاسية هو بيد الرئيس أبومازن بحكم القانون، فإن حال االنغالق القـانوني بعـدم إجـراء                 
انتخابات رئاسية ستلقى مسؤوليته على رئيس السلطة، لكن األهم هو أن حال االنقسام السياسي الفلسطيني               

 .كل من حركة حماس وحركة فتحيتحمل مسؤوليته الطرفان، أي 
كيف يمكن الخروج من هذا المأزق الفلسطيني؟ وهل يمكن التعويل على           : والسؤال الذي يطرح نفسه هو    

 وساطة عربية؟
، أو تتدخل الجامعة العربية، وذلك من أجـل تـوفير           "األشقاء في مصر  "ربما، يتدخل ما بات يعرف بـ       

ال االنقسام الفلسطيني، عبر التوافق الـوطني الـذي يمكنـه           مخرج لهذه األزمة، لكن األهم هو إنهاء ح       
 .تخليص الفلسطينيين من األزمات والشدائد التي تحيق بهم
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ريباً، سيل من التصريحات المتشائمة رافق جوالت الحوار الفلسطيني التي بادرت مصر إليها منذ شهر تق              
ليس إال عزام   . وحسب تصريحات لمسؤولين من فتح وحماس فإن الحوار مضيعة للوقت وعالقات عامة           

االحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي ـ كما نقلت صحيفة الغد األردنية ـ يرى أن ما يجري في   
 قادم، وحسب األحمد    القاهرة من دعوة الفصائل للحوار مضيعة للوقت وتحت شعار تهيئة األجواء لما هو            

 ساعة  ٢٤فإن مبادرة عباس للحوار بين فتح وحماس التي أطلقها في حزيران يونيو الماضي انتهت بعد                
من إعالنها، ألن حماس وواشنطن ال تريدانها، فيما ظلت الدول العربية ساكنة، كما أن حماس ـ والكالم  

 الحوار إلى جانب فيتو أميركي مفـروض         لم تقدم على أي خطوة تدل على رغبتها في         -ما زال لألحمد    
عليه وعدم وجود أي تحرك من الفصائل الوطنية، أما حماس فنفت من جهتها أن تكون القـاهرة دعـت                   

 فلسطيني، وحسب عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال فإن مصر بعثت            -أصالً لحوار فلسطيني    
 في اآللية التي يمكن من خاللهـا معالجـة          بورقة تتضمن مجموعة من التساؤالت لمعرفة آراء الفصائل       

يمكن القول ان ما يجري اآلن في هذا الصدد يأتي في سياق تقطيع الوقت              : حالة االنقسام الوطني، مضيفا   
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إذا جاز التعبير، ألن أي خطوة تقوم بها مصر لن تكون قبل االنتخابات األميركية بـسبب فيتـو اإلدارة                   
  .  الفلسطينية في موضوع الحوارإذاً هناك إشغال للساحة. الحالية

في الشكل لـسنا أمـام حـوار وطنـي          . يمكن تسجيل مالحظتين أساسيتين على المواقف الواردة أعاله       
فلسطيني بل أمام محاولة مصيرية الستقراء واستشراف مواقف الفصائل تجـاه الحـوار، إرادة وآليـة                

 من قبل الفصيلين المهمين والمؤثرين فلـسطينيا        وأهدافاً ونتائج، أما في المضمون فإننا أمام مواقف علنية        
تستخف بالحوار الدائر وتؤكد أن ال نية لديهما للشروع في حوار وإلنهاء االنقسام ورأب الـصدع علـى     
الساحة الفلسطينية، حماس تنتظر انتهاء الواليات الثالث للرؤساء محمود عباس وجورج بـوش وإيهـود      

إلنهاء االنقسام، أما فتح وحسب تعبير األحمد فال ترى أي بوادر           أولمرت، لعل ذلك يهيئ أرضية خصبة       
ايجابية و مشجعة من حماس تدفع باتجاه استئناف الحوار الجدي بين الطرفين، ناهيك عن اعترافه بوجود                

  . دوائر متطرفة في رام اهللا ال ترغب في الحوار ولديها مواقف متطرفة من الجميع
ون صحيحة تجاه ما يجري في القاهرة، ليس هناك حوار وطني جامع وليس             التوصيفات السابقة إذاً قد تك    

هناك إرادة لدى الطرفين إلنهاء االنقسام ووقف المهزلة بل الكارثة التي ضـربت المـشروع الـوطني                 
  . الفلسطيني

إال أن ما تفكر به وتسعى اليه القاهرة شيء آخر مختلف تماماً، وحـسب مـصادر فلـسطينية مطلعـة                    
 إعالمية متتالية وممنهجة، فإن مصر ستبلور وصفة أو ورقة للحل، وتطرحها على الفـصائل               وتسريبات

إلبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، على أن تُحول الحقا للجامعة العربية، لتغدو ورقة أو صـيغة الحـل                  
  . العربي ومن يرفض فعليه مواجهة الدول العربية والجامعة العربية بشكل عام

مصادر فلسطينية مطلعة، فإن الورقة أو ما توصف بخريطة الطريق المصرية، تتـضمن             أيضاً وحسب   
تشكيل حكومة تكنوقراط غير فصائلية تأخذ على عاتقها مهمة ترتيب الوضع األمني وإجراء             : أربعة بنود 

ي ئيلسـرا صياغة ميثاق قومي فلسطيني يلحظ إنهاء االحتالل اإل       . االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة   
تفـويض الـرئيس    . وحل قضية الالجئين وإنهاء االنقسام والتشرذم الداخلي      ١٩٦٧لألراضي المحتلة عام    

أما آخـر البنـود     . محمود عباس ومنظمة التحرير إجراء المفاوضات المستندة الى بنود الميثاق القومي          
 سواء على شكل قوات     وأخطرها فيشير إلى بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية وتوفير قدرات عربية           

  . تدخل أو استعانة بخبرات أمنية عربية أو أموال ودعم مالي
خطرة جداً البنود السابقة، فمن حيث الشكل تنسف كل ما تحقق من تفاهمات وتوافقات فلسطينية خـالل                 

 ٢٠٠٦ ووثيقة الوفاق الوطني حزيران يونيـو ،       ٢٠٠٥العقد االخير، خاصة إعالن القاهرة مارس آذار        
  : ا من حيث المضمون فيمكن تسجيل المالحظات واالستنتاجات التاليةوأم
 ليس من خالف من حيث المبدأ في الساحة الفلسطينية على فكرة حكومـة التكنـوقراط واالنتخابـات                  -

المبكرة الرئاسية والتشريعية المبكرة، األهم أن يتم القيام بذلك ضمن أجواء التوافق الوطني والمصالحات              
  .  وبدون ذلك يصبح طرح الفكرة من قبيل ذر الرماد في العيون أو تأجيج الخالف واالنقسامالداخلية،

خالل الحوارات الماضية تم التوصل إلى وثيقـة        .  خطيرة جداً فكرة طرح ميثاق قومي فلسطيني جديد        -
ضيفت  كبديل مؤقت عن النقاش حول الميثاق الوطني، وإذا ما أ          ٢٠٠٦ حزيران يونيو    -الوفاق الوطني   

 تنتفي  -الوثيقة إلى القانون األساس أو الدستور المؤقت، الذي يفترض أن ينظم عمل السلطة الفلسطينية               
الحاجة عمليا الى البحث عن ميثاق وطني ال يؤدي النقاش حوله اآلن إال الى مزيد من التباعد والتبـاين                   

  . االكتفاء بالتفاوض كخيار ال بديل عنهواالنقسام، اللهم اال اذا كان الهدف نبذ المقاومة بكل أشكالها و
ثمة شيء مريب في الوثيقة أو خارطة الطريق المصرية، تمثل باإلشارة إلى المفاوضات وأن الرئيس                -

محمود عباس ومنظمة التحرير مفوضان إجراء المفاوضات التي يجب أن تستند إلى الميثـاق القـومي،                
اق الوطني مع إضافة مهمة مفادها العودة بحصيلة التفاوض         واذا كان جوهر األمر موجوداً في وثيقة الوف       

 المجلس التشريعي أو المجلس الوطني في حالة إعادة تشكيله على           -الى االستفتاء أو المؤسسات المنتخبة      
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 يصبح شطب االستفتاء هو المطلوب فقط، أما األخطر من ذلك           -أسس ديموقراطية ونزيهة الديموقراطية     
اضح يتضمن تقييم المفاوضات ومراجعتها من حيث النتـائج والتفاصـيل وطرحـه             فيتمثل بغياب بند و   

االسئلة عن السقف الزمني ولماذا تُمدد المفاوضات وكأننا بتنا أسرى لنظرية التفاوض من اجل التفاوض،               
  . وكما قال إيهود أولمرت متهكماً االسبوع الماضي

فكرة إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية        . بية آخر وأخطر البنود هو ذاك المتعلق بالقوات العر        -
ووطنية واالستعانة بخبرات عربية للقيام بذلك ال خالف عليها، أما الحديث عن قدرات عربيـة وقـوات                 

فكرة إرسال قوات عربية يجب أن ترتبط بتوافق وطنـي أوالً           . تدخل وما إلى ذلك فشيء مريب وخطير      
تيجي واسع وشامل يلحظ طرح االسئلة عن الضفة الغربية والمقاومة،          ويجب أن تندرج ضمن سياق استرا     

كذلك ماذا عن المقاومة وهل ستقوم هذه القوات بالفصل بين المقاومـة وجـيش االحـتالل أم بالتـدخل                   
  . واالنحياز لمصلحة طرف ضد طرف آخر

ألمـر إلـى قـوات      عوضا عن أن القوة العربية قد تتحول إلى نسخة من قوات الردع العربية وينتهي ا              
مصرية في غزة وربما قوات أردنية في الضفة تكرس ليس فقط الوصاية العربية بـل أيـضاً االنقـسام                   
السياسي والجغرافي الفلسطيني، وتزوير الصورة وتحويرها إلظهار أن المشكلة عربية عربية أو عربية             

  . وغير المباشري المباشر سرائيلفلسطينية أو فلسطينية فلسطينية ال مع االحتالل اإل
أخطأت مصر، في الشكل كان يجب عليها أن تبادر إلى حوار وطني ثنائي وجماعي وفـي والمـضمون      
تسعى الى توافق على ورقة تمثل اإلجماع أو شبه إجماع ثم وضع الثقل العربي للتنفيذ مع االستبعاد التام                  

ي حتماً إلـى تعـالي أصـوات        واالنحياز السافر لطرف على حساب طرف سيؤد      . لفكرة القوات العربية  
تطالب بسحب ملف الوساطة من مصر بكل ما لذلك من تداعيات على دور وصورة مصر كمـا علـى                   

  . األوضاع الفلسطينية بل المشروع الوطني عامة
 26/9/2008السفير 
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