
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحوار لن ينجح تحت سيف التهديد والشروط: هنية
  بحر يؤكد استعداده لتولي رئاسة السلطة مع انتهاء والية عباس

  اسبا إلعالن ترشحه للرئاسة المقبلةأبو مازن ينتظر توقيتا من: دحالن
  "إسرائيل"حماس تستعد لمواجهة مع السلطة و": البيان اإلماراتية"

   شهيداً فلسطينياً سقطوا منذ اندالع انتفاضة األقصى٥٣٨٩: تقرير
  "اسرائيل"وإنشاء دولة فلسطينية تعيش بسالم بجانب ة أنابوليس رايس تؤكد التزام عملي

نرفض االتفاقات: عباس
الحل و "إسرائيل"الجزئية مع 

  يستدعي إشرافاً ورقابة دوليين
  

 ٤ص ... 

 ٢٨/٩/٢٠٠٨١٢١٣ األحد

  

، الحتجاب النـشرة    ٢٨/٩/٢٠٠٨ و ٢٧ سبت واألحد  ال يومي "فلسطين اليوم " نشرة   يغطي هذا العدد من   
 .٢٧/٩/٢٠٠٨يوم أمس السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٢١٢:         العدد                  ٢٦/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٥   الحوار لن ينجح تحت سيف التهديد والشروط: هنية .٢
 ٥  القيادة الفلسطينية تسعى لتمديد والية عباس وتعيين نائب له .٣
 ٦  بحر يؤكد استعداده لتولي رئاسة السلطة مع انتهاء والية عباس .٤
 ٦  قريع يحذر من نقل النزاع حول عقارات القدس لمحاكم إسرائيلية .٥
 ٧  قريع يلوح بالعودة للدولة الديمقراطية وبحل السلطة الوطنية .٦
 ٧ السلطة تطلب توضيحات من متاجر بريطانية تسوق منتجات المستوطنات .٧

    
    :المقاومة

 ٨  أبو مازن ينتظر توقيتا مناسبا إلعالن ترشحه للرئاسة المقبلة: دحالن .٨
 ٩  ّويه حماسفيتو أميركي على الحوار الفلسطيني تق: عزام األحمد .٩
١٠  تتعامل مع الحوار على أنه مكيدة تدبر من أجل اإليقاع بين حماس والعربالسلطة : حمدان .١٠
١٠  بيان الرباعية يكشف التواطؤ التام مع االحتالل والتحيز الكامل لصالحه: حماس .١١
١٠  عباس فشل في تأليب العرب على حماس قبل بدء الحوار الوطني: برهوم .١٢
١١ المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير شرعي وال يحق له تمديد فترة والية عباس: حماس .١٣
١١  سرائيليةحماس ترفض قائمة االسرى التي أعدتها اللجنة الوزارية اإل .١٤
١٢  الفيتو األميركي واالنحياز العربي أفشال حوارات القاهرة: النضالجبهة  .١٥
١٢  الحركة ال تخوض حرباً ضد السلفيين بل ضد المنفلتين: حماس ترد على جيش اإلسالم .١٦
١٢  االقتراح المصري لحل االنقسام يتضمن تشكيل حكومة من مستقلين: قراطيةالجبهة الديم .١٧
١٣   يطيقهاالشعب ال و مبادئ اإلسالم وتسامحه حماس بعيدة عن: أحمد عبد الرحمن .١٨
١٣  ةتهاجم المؤسسات الحقوقية في غزة وتتهمها بعدم الحيادي" فتح" .١٩
١٤  شعبنا ال يراهن على حلول سياسية بائسة ويتمسك بالمقاومة: الطاهرماهر  .٢٠
١٤  التخطيط لعمليات استشهادية في القدس لوقف العدوان اإلسرائيلي تطالب الفصائل بحماس .٢١
١٤   "إسرائيل"حماس تستعد لمواجهة مع السلطة و": تيةالبيان اإلمارا" .٢٢
١٤  من األقصى والكتائب تتبنى إصابة مستوطن قرب قلقيلية٢٤ تمنح عفوا لـ "إسرائيل" .٢٣
١٥   استعدادا لمرحلة ما بعد التهدئة بقطاع غزةالجهاد تنفذ مناورة عسكرية .٢٤
١٥ األقصى يتعرض لخطر حقيقي جراء الحفريات والتهويد: حماس والجهاد احيتا يوم القدس .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  تل أبيب توقّع على اتفاق لتزويد أذربيجان وكازاخستان باألسلحة والعتاد .٢٦
١٦   تُخيف نفسها"إسرائيل": هاليفي .٢٧
١٦       "الشبح"طائرات ب واشنطن تبحث بيع تل أبي .٢٨
١٧  أدباء وأكاديميون إسرائيليون يطالبون أولمرت بانقاذ شاليط .٢٩
١٧  ي العالمتؤوي أكبر عدد من اليهود فـ" إسرائيل" .٣٠
١٧  الحكومة االسرائيلية تعّد مشروعاً إلحضار مستوطني غزة الى الجوالن .٣١
١٨   يوصي بتشديد العقوبات على أسر االستشهاديين" الشاباك" .٣٢
١٨ شتدت لدى أولمرت ورئيس الموسادشهوة تنفيذ عمليات خطيرة ا: محلل إسرائيلي .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٩   في القدس"الجمعة اليتيمة" تمنع آالف الفلسطينيين من صالة "إسرائيل" .٣٤
١٩   شهيداً فلسطينياً سقطوا منذ اندالع انتفاضة األقصى٥٣٨٩: تقرير .٣٥
٢٠  ٢٠٠٠ ألف فلسطيني منذ بدء انتفاضة األقصى عام ٦٥االحتالل اعتقل : تقرير .٣٦
٢٠   بحق جندي أطلق النار على فلسطيني مقيدلتغيير الئحة االتهامالتماس قانوني  .٣٧
٢٠  سطينيين عبر الفيديو كونفرسزيارات األسرى الفلاالحتالل ينوي تنظيم : قراقع .٣٨
٢١   مرة٢٤ من غزة  فلسطينيتأجيل محاكمة أسير .٣٩
٢١   بأكثر من عشرين رصاصة شمال الضفة الغربيةفلسطينياً مستوطنون يعدمون راعياً .٤٠
٢١   باختناق خالل مسيرتين ضد الجدار في نعلين وبلعيناإلصاباتثالثة جرحى وعشرات  .٤١
٢١  قوات االحتالل تتوغل في جنوب قطاع غزة وتعتقل فلسطينيين .٤٢
   

   :اقتصاد
٢١ كميات المحروقات  سياسة تقليص تؤكد مواصلة االحتالللهيئة العامة للبترول في غزةا .٤٣
   

   :لبنان
٢٢  االلتزام بالقضية الفلسطينية تؤكد يوم القدس في  كلمات:صيدا .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٢   الحاجة الى جدية في المفاوضات ورعاية نزيهةموسى يؤكد .٤٥
٢٢  قض بوضوح مبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدةالمستوطنات تنا :سعود الفيصل .٤٦
٢٣  اجراء االنتخابات في فلسطين هو السبيل الوحيد لحل المشاكل الفلسطينية: إيران .٤٧
٢٣  قوات األمن المصرية تعزز انتشارها على طول الحدود مع غزة .٤٨
٢٣  الحكيم يناشد الحكومة العراقية مساعدة الفلسطينيين المقيمين في العراق .٤٩
٢٣ إيران تدين السياسات اإلسرائيلية خالل مسيرات بمناسبة يوم القدس .٥٠
   

   :دولي
٢٤  "اسرائيل"ولة فلسطينية تعيش بسالم بجانب وإنشاء درايس تؤكد التزام عملية أنابوليس  .٥١
٢٤   المستوطنات تساهم في إثارة التوتر:كوشنير .٥٢
٢٥  الرباعية قلقة من استمرار االستيطان وتطالب بمواصلة السعي إلى اتفاق هذه السنة .٥٣
٢٥  توقع  التوصل الى اتفاق سالم في الشرق األوسط قبل انتهاء والية بوشال أ: ولش .٥٤
٢٥  جسر جوي أمريكي لنقل عتاد لبناء قاعدة عسكرية أمريكية في النقب .٥٥
٢٥  الرباعية تدعو إلى مؤتمر دولي للشرق األوسط في موسكو الربيع الـمقبل .٥٦
٢٦  انحياز بلير للعدوان اإلسرائيلي على لبنان عّجل بسقوطه: نواب عماليون .٥٧

   
    :حوارات

٢٦  ال إجماع عربياً على معاقبة من يعرقل الحوار الفلسطيني: أبو الغيط .٥٨
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    :مقاالت
٢٨  ياسر الزعاترة... د التلويح بخيار المقاومةاعتذار عن مجر .٥٩
٢٩  بالل الحسن... األساس السياسي للحوار الفلسطيني .٦٠
٣١  أسعد عبد الحمن. د... إضاءات حديثة عن دور المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في السياسة .٦١
٣٢  وحيد عيد المجيد... "أرض فلسطين الناقصة" و"أرض إسرائيل الكاملة" .٦٢
٣٤ نقوال ناصر... عباس وبوش والوضع الفلسطيني الراهن .٦٣
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
 فاً ورقابة دوليينالحل يستدعي إشراو "إسرائيل"نرفض االتفاقات الجزئية مع : عباس .١

إن :  الرئيس محمود عباسهقالما : وكاالت عن نيويورك من ٢٧/٩/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية نقلت
استمرار إسرائيل في االستيطان ــ ضاربةً بعرض الحائط كل القرارات والـمواثيق الدولية التي 

 . السالم في الشرق األوسطتعتبرها غير قانونية ــ من شأنه أن يقوض الـمساعي الـمبذولة إلحالل 
:  للجمعية العامة لألمم الـمتحدة في نيويورك، أمس       ٦٣وقال في كلـمة فلسطين أمام أعمال الدورة الـ         

من الغرابة، أيضاً، أننا نسمع ذرائع ال يمكن فهمها أو قبولها لتبرير استمرار االسـتيطان فـي القـدس                   "
 التعامل معها وكأنها ليست أرضـاً محتلـة، أو كـأن            الشرقية وبقية األرض الفلسطينية الـمحتلة، حيث     

، بما فـي ذلـك      ١٩٦٧السالم ممكن دون زوال االحتالل عن كل األراضي العربية الـمحتلة منذ العام             
الجوالن السوري الـمحتل ومزارع شبعا اللبنانية، وإنهاء احـتالل القـدس الـشرقية عاصـمة دولتنـا             

 ". الـماليين من الـمؤمنين من أتباع الديانات السماويةالفلسطينية العتيدة، قبلة أنظار مئات
إن إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يتطلب إشرافاً ورقابة دولية على تطبيق الحل،            : وأضاف الرئيس 

كما يتطلب دوراً أكثر فعالية للجنة الرباعية الدولية في حماية الحل الذي نتوصل إليه، وكذلك دوراً مؤثراً                 
 .لـمجلس األمن الدولي ومؤسسات األمم الـمتحدة الـمختلفةوضامناً 

سوف نسعى من جانبنا إلى تحقيق أقصى تقدم ممكن في الــمفاوضات       : "وتابع الرئيس في كلـمته قائالً    
الجارية بيننا وبين إسرائيل حتى نهاية العام الحالي، مستفيدين من تجارب الـماضي ومستندين إلى رغبة               

ؤية سالم شامل وحقيقي ينهي عقود االحتالل والعداء ويوفر قيام حل الدولتين، دولـة              شعوبنا كلها، في ر   
، متضمناً الوصول إلى حل عادل ومتفق عليـه         ١٩٦٧فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على حدود العام         

 ".١٩٤لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق القرار 
 التي من شأنها أن تسقط بعض القضايا الرئيسة أو          وأعرب الرئيس عن رفضه الحلول الجزئية االنتقالية،      

تؤجلها واعتبرها حلوالً غير قابلة للحياة وتبقي على جذور الصراع، وتنسف بالتالي كل ما يتم إنجـازه                 
 .على طريق تحقيق السالم

كما طالب الرئيس في كلـمته برفع الحصار عن قطاع غزة وإطالق سراح األسرى الفلسطينيين وإزالة                
 .جز التي تمزق األراضي الفلسطينية وتفصل القدس عن باقي القرى والـمدن الفلسطينيةالحوا

إننا لن ندخر جهـداً لتحقيـق       : "وعرج الرئيس خالل كلـمته على موضوع الـمصالحة الوطنية بالقول        
كيل الـمصالحة الوطنية الفلسطينية، وقد أعلنا عن خطة أولية تفتح الباب لهذه الـمصالحة وتقوم على تش              

 ".حكومة محايدة مستقلة، ومقبولة من الجميع وال تعيدنا إلى الحصار
سوف تقوم هذه الحكومة باإلعداد إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة بناء أجهزة            : "وأضاف قائالً 

وبعد إتمام هذه الخطوات يمكننا أن ننطلـق أكثـر          . األمن على أسس مهنية من خالل إسناد أمني عربي        
ر نحو الـمزيد من تعزيز إجراءات الـمصالحة وتعميق الـمشاركة من جانب الجميع، ودون ذلـك               فأكث
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سوف يتحمل من يرفض هذه األسس ويخرج عنها الـمسؤولية أمام شعبنا بأسـره وأمـام الــموقفين                 
 ".العربي والدولي الرافضين للتشرذم واالنقسام

الرئيس أن  :  محمد إبراهيم والوكاالت    عن مراسلها  رام اهللا  من ٢٨/٩/٢٠٠٨ البيان اإلماراتية    واضافت
عباس طالب مجلس األمن الدولي بالتحرك وتطبيق قراراته التي نصت علـى إلـزام إسـرائيل بوقـف                  

وقال أمس في كلمة في مجلس األمن إن االستيطان اإلسرائيلي فـي            . استيطانها في األراضي الفلسطينية   
 صدور أكثر من عشر قرارات من مجلس األمن تمنع االستيطان           األراضي الفلسطينية ما زال قائماً رغم     

منذ السبعينات والثمانينات ونحن نحصل على قرارات       «وأضاف عباس    .وتعتبره عرقلة وتطالب باجتثاثه   
وال نريد قرارات نضعها في الدرج، نريد قـرارات         . تدين االستيطان لكن لألسف ال نصل إلى أي نتيجة        

  .»نرجو أن تتدخلوا.  من عشرة إلى خمسة عشر قراراً لم يطبقللتطبيق، فإذا كان هناك
اريئيل في الشمال ومعاليه ادوميم فـي       : وقال عباس ان إسرائيل تقيم ثالث كتل استيطانية في الضفة هي          

الوسط وكفار عتصيون في الجنوب، تقسم الضفة الغربية إلى أربع كانتونات، وهـذا يعنـي أن رؤيـة                  
بوش التي أعلنها والتي تحدث فيها عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة             الرئيس األميركي جورج    

وقال الرئيس عباس إن إسرائيل تواصل إلى جانب استمرار االسـتيطان تغييـر              . ومتواصلة لن تتحقق  
  .معالم مدينة القدس

بتأجيـل او   الرئيس عباس رفض طلبا امريكيا      الى أن   : لندنمن   ٢٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي    وأشارت
ـ   . عدم حضور اجتماع مجلس االمن الدولي حول االستيطان االسرائيلي         القـدس  'وقال مصدر فلسطيني ل

ان عباس رد على وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس التي نقلـت الطلـب االمريكـي                ' العربي
  .وابلغها بأن االستيطان هو المشكلة وليس االجتماع الذي سيبحثه

  
 ار لن ينجح تحت سيف التهديد والشروط الحو: هنية .٢

قال إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في قطاع غـزة الجمعـة ان الحـوار     :غزة ـ أشرف الهور 
، معتبـراً أن الحـوار ال       'االستكشاف'الوطني الهادف إلنهاء النقسام بين فتح وحماس ال زال في مرحلة            

الحـوار  'ي تصريحات صحافية عقب صالة الجمعـة        ، وقال هنية ف   ' الشروط فتحت سي 'يمكن أن ينجح    
، موضحاً أن وفد حركته سيصل إلي العاصمة المـصرية          'الوطني ال زال في مرحلة استكشاف المواقف      

 .القاهرة إلجراء مباحثات مع المسؤولين هناك بهدف إنهاء االنقسام الفلسطيني بعد إجـازة عيـد الفطـر             
ورأى هنيـة ان     .'لتصورات المحددة ذات الصلة بـالحوار     كل ا 'وذكر هنية ان وفد حماس سيحمل معه        

إما حوار بإرادة فلسطينية    'وقال   .'سيف الشروط أو التهديد أو المحاكمات     'الحوار ال يمكن أن ينجح تحت       
  .'وعربية حقيقية أو فال حوار والعرب يعرفون ان سبب تعطيله ليس فلسطينيا وإنما الفيتو األمريكي

إنما على قاعدة الشروط إما ان نأتي       '، بأنه ال يريد الحوار الحقيقي، وقال        'ا فلسطينيا تيار'كذلك اتهم هنية    
أو ال نأتي وهذا ما ال نقبله ونحن ذاهبون للحوار بعقول وقلوب مفتوحة وسنـستمع إلـى مـا سـيقوله                     

  .'غير هيك ما في عنا'، وأضاف 'المصريون وسنعرض ما لدينا من تصور
  ٢٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تسعى لتمديد والية عباس وتعيين نائب لهالفلسطينيةالقيادة  .٣

، اعتزام قيادة الـسلطة عقـد جلـسة         )الجمعة( أكدت مصادر فلسطينية أمس      : يوسف الشايب  -رام اهللا   
للمجلس المركزي الفلسطيني خالل األسابيع المقبلة في رام اهللا، لتمديد والية الرئيس الفلسطيني محمـود               

ونقلت وكاالت األنباء المحلية عن مصادر فلـسطينية         .ضافة إلى بحث تعيين نائب له     عباس لعام آخر، إ   
وصفتها بأنها رفيعة المستوى ومقربة من الرئيس عباس قولها إن الرئيس الفلسطيني تلقى عدة نـصائح                
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 من دول عربية ومقربين منه، بضرورة اإلسراع في تعيين نائب له إلنهاء اإلشكالية القائمة حـول فتـرة   
  . انتهاء واليته بحلول العام المقبل وقانونية تمديدها

عباس أبدى قبوله بتلك النصائح وإنه ينوي تعيين نائب لـه مـن الشخـصيات ذات                "وقالت المصادر إن    
  ".اإلجماع الوطني وذات التاريخ النضالي

دل القائم بـشأن    وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني يفكر جديا هذه المرة بتعيين نائب له لحسم الج             
واليته، وخشية تولي أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي مقاليد السلطة، مع تهديد حركـة حمـاس                 

  .بأنه ال شرعية للرئيس عباس بعد كانون الثاني المقبل
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقـيم فـي          ) أبو ماهر (أن يكون أحمد غنيم     "ورجحت المصادر   

بـأن هنـاك عـدة      "، فيما قالـت     "ة، المرشح القوي لتولي منصب نائب الرئيس عباس       العاصمة التونسي 
  ".مرشحين لتولي هذا المنصب من بينهم مقربون من الرئيس لهم تاريخ وطني ونضالي مشرف

  ٢٧/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   استعداده لتولي رئاسة السلطة مع انتهاء والية عباس يؤكدبحر  .٤

د رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحـر رفـضه العـروض             أك : يو بي أي     -القاهرة  
وأبدى بحر استعداده لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية فـي         . المصرية بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط    

 من الدستور الفلسطيني بأن     ٦٣التاسع من يناير المقبل مع انتهاء والية عباس حسب القانون ونص المادة             
 المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل مؤقت ولمدة سـتين يومـا بحيـث يـدعو بعـدها                  يتولى رئيس 

  .النتخابات رئاسية جديدة
  ٢٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   من نقل النزاع حول عقارات القدس لمحاكم إسرائيلية يحذرقريع  .٥

ائية مفـوض التعبئـة     قال أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطينى للمفاوضات النه        : أ ش أ     -رام اهللا المحتلة    
إن إسرائيل تحاول بشتى السبل تهويد مدينة القدس العربية فـى محاولـة منهـا               "والتنظيم فى حركة فتح     

  ". لفرض األمر الواقع ورسم حدود التسويات النهائية من طرف واحد
ية الفلسطينية نشرته أمس السبت إلى أن الحكومـة اإلسـرائيل         ) القدس(وأشار قريع في تصريح لصحيفة      

تتعاون بشكل وثيق مع الجمعيات االستيطانية التي تسعى لالستيالء على العقارات المقدسية العربية بشتى              
  . السبل

وحذر رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات النهائية من لجوء المقدسيين سواء عن حسن أو سوء نية إلـى                 
ين حيث سبق وأن استغلت ما يـسمى        المحاكم اإلسرائيلية في حالة نزاع على عقار بعض أصحابه الغائب         

في مثل هذه القضايا لوضع يدها على حصص من تسميهم إسرائيل بالغـائبين،             " حارس أمالك الغائب  "بـ
  . مما يؤدي في نهاية األمر إلى تهويد العقار

وأن .. وأكد قريع أن جميع المحاوالت اإلسرائيلية للقضاء على الطابع العربي للمدينـة سـتبوء بالفـشل               
وأنه ليس هناك فلسطيني واحد يقبـل بتـسوية سـلمية مـع             .. عربية/ دينة المقدسة ستبقى فلسطينية     الم

، وأضاف أن إقامة جدار فاصل حـول المدينـة          ١٩٦٧إسرائيل ال تشمل القدس العربية التي احتلت عام         
نطقـة  المقدسة أو كنيس يهودى قرب الحرم المقدسي الشريف أو االستيالء على عقارات مسيحية فـى م               

باب الخليل أو منازل فى البلدة القديمة وسلوان ورأس العمود والشيخ جراح، لن يجعلنا نقبل التنازل عن                 
  .شبر واحد من التراب المقدس للعاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية المستقلة

  ٢٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  قريع يلوح بالعودة للدولة الديمقراطية وبحل السلطة الوطنية .٦
لوح رئيس الطاقم المفاوض الفلسطيني أحمد قريع بالدولة الديمقراطيـة الواحـدة            :  وديع عواودة  -حيفا  

في حال فشلت مـسيرة المفاوضـات       » للعرب أو لألمم المتحدة   «وبحل السلطة الوطنية وتسليم المفاتيح      
مودة الشخصيتين  ورغم الثقة وال  -أمس إن ليفني    » يديعوت أحرونوت «وقال قريع في حديث لـ       .الحالية

 عاجزة وحدها عن توقيع اتفاقية طالما لم يطرأ تغيير في وعي اإلسـرائيليين ونـضوج                -اللتين تجمعهما 
على إسرائيل أن تقتنع بأن القوة مهمة لكنها ليـست          «توجه جديد لديهم يقر بحقوق الفلسطينيين وأضاف        

 .»الحل فهذا يكمن في التعايش بسالم
ن قريع عاد من عمان للبالد غاضبا بعدما كان في طريقه لواشنطن لمرافقة             إ» يديعوت أحرونوت «وقالت  

الرئيس عباس لألمم المتحدة ولقاء الرئيس بوش وذلك بعد سماعه أن األخير اصطحب ياسـر عبدربـه                 
 .بسبب توتر يسود عالقتهما

زا كثيرا لكنهمـا    وردا على سؤال حول تقييمه للمفاوضات في العام األخير قال قريع إن الجانبين لم ينج              
ولفت قريع إلى إنه رغـم       .توصال الستنتاج بأن القضايا الخاضعة للتداول صعبة وتحتاج لجهود عظيمة         

 يستأنف الطرفان المفاوضات كل مرة من جديد كما حـصل فـي عـام       ١٩٩٣منذ عام   » التقدم الجميل «
   .٢٠٠٧ وفي ٢٠٠٠

دة قال إنه بحث وليفني بالمبادئ، ومنها تحمل        وردا على سؤال حول نتائج المداوالت في مسألة حق العو         
بعد توصـلنا إلـى     «وأضاف   .١٩٤مسؤولية والدة مشكلة الالجئين، وحق العودة استنادا للقرار األممي          

اتفاق على هاتين النقطتين نستطيع التعاون على تطبيق االتفاق وهذه ليست مشكلة مرتبطة باألرقام إنمـا                
إذا أردنا التحدث عن حل جزئي عندها سنتحدث عن عدد العائدين وحتى            . سياسية-مشكلة إنسانية وطنية  

وعن موقف ليفني قال قريـع إنهـا        . »المبادرة العربية للسالم تحدثت عن حل عادل يتفق عليه الجانبان         
وأنا ال أوافق على بقاء الجـئ واحـد         «عندها قلت   : وأضاف. »لن يعود ولو الجئ واحد    «أكدت حازمة   
 .قفها خاطئ، ومو»خارج الوطن

  ٢٨/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  السلطة تطلب توضيحات من متاجر بريطانية تسوق منتجات المستوطنات  .٧

قال مفوض فلسطين لدى بريطانيا البرفيسور مناويل حساسيان، إن المفوضية العامة لفلـسطين وجهـت               
  رسائل

تجات المستوطنات ووصلت نسخ    واستفسارات إلى عدد من المتاجر البريطانية التي قامت ببيع وترويج من          
  .من هذه المراسالت لوزارة الخارجية البريطانية التي أبدت اهتماما بالقضية

تيسكو وسينزنبري ووايت روزالتي تقوم بترويج      : وجه خطابات لمتاجر  «وأضاف المفوض حساسيان أنه     
 تحقيق ومتابعة قامـت     منتجات المستوطنات اإلسرائيلية على أساس أنها منتجة في الضفة الغربية، وبعد          

  .»بها المفوضية الفلسطينية تبين أن هذه المنتجات ليست فلسطينية بل منتجة في المستوطنات
بعد ضغوط ومخاطبة المحامين رأينا أن بعض هذه المنتجات أزيلت بالفعل من على رفوف              «وأضاف أنه   

بر إقبال البريطانيين على شراء     الدعم الشعبي البريطاني لفلسطين تبين ع     «وبين أن   . »بعض هذه المتاجر  
المنتجات الفلسطينية التي عرضت بمعارض التجارة العادلة ومعارض أخرى، حيـث كانـت مبيعـات               

  . » دولة شاركت في المعرض١٨٠فلسطين هي األكبر بين 
 ٢٧/٩/٢٠٠٨البيان  اإلماراتية  
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  لةأبو مازن ينتظر توقيتا مناسبا إلعالن ترشحه للرئاسة المقب: دحالن .٨
 محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لعكاظ من القـاهرة إنـه ال          قال:  أيمن جريس  -القاهرة  

يوجد شخص آخر يمكن أن يرشح نفسه للرئاسة الفلسطينية في هذا التوقيت وهذه الظـروف، وقـال إن                  
 عـن تـزامن     الرئيس أبو مازن ينتظر التوقيت المناسب لالعالن عن ذلك، مشيرا الى حديث أبو مازن             

واكد دحالن أن المفاوضات مع االسرائيليين لن تـصل         . ٢٠١٠االنتخابات التشريعية والرئاسية في عام      
 نظرا النقسام الساحة الفلسطينية وعدم قدرة ليفني على تقديم أي شيء للفلسطينيين             ٢٠١٠لنتيجة قبل عام    

وأضاف انه أول من تحدث     . ة في آخر أيامها   قبل هذا التاريخ، باإلضافة إلى أن اإلدارة األمريكية االلحالي        
 ، مؤكدا أن مـا      ٢٠٠٨عن عدم توصل المفاوضات الفلسطينية مع اإلسرائيليين ألي نتيجة منذ بداية عام             

يطرحه االسرائيليون ال يتضمن االنسحاب من القدس الشرقية وال يعترفون بحق العودة ، وأن ما طرحه                
الضفة الغربيه وهذا ما لن يقبله الرئيس أبـو مـازن والـشعب    فقط من مساحة  % ٩٣االسرائيليون هو   

  .الفلسطيني
 وقال إن فشل الحوار الوطني الفلسطيني قد يدفع الرئيس محمود عباس الـى دمـج الـسلطة الوطنيـة                   
الفلسطينية مع منظمة التحرير الفلسطينية لتخفيف العبء عن السلطة الوطنية من ناحية، ووضع العـالم               

 مسؤولية فشل التوصل التفاق نهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين منذ توقيع اتفاق أوسلو،             وإسرائيل أمام 
مشيرا الى وجود ثالثة خيارات أخرى بجانب دمج السلطة الوطنية الفلسطينية في منظمة التحرير وهـي                

 جانـب واحـد مثـل       قيام دولة ثنائية القومية تشمل االسرائيليين والفلسطينيين أو قيام دولة فلسطينية من           
كوسوفو وإجبار العالم على االعتراف بها، أو الوحدة الداخلية الفلسطينية وإجبار المفـاوض االسـرائيلي       

واعترف دحالن بأن حركة فتح تعاني من أزمة قيادة، وقـال           . على االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني    
على شعبية الحركة، وقال إن اسـتمرار       انه حتى أيام الرئيس أبو عمار لم يكن للحركة رئيس، لكنه شدد             

 عاما يؤكد أن شعبية فـتح متجـذرة فـي           ٢٠فتح بهذا الزخم وفي ظل عدم إجراء انتخابات داخلية منذ           
وانتقد دحالن عدم استثمار فتح ألخطاء حماس التي تـسببت فـي ابتعـاد الـشعب                . الشارع الفلسطيني 

 .ينة بحق الشعب الفلسطينيالفلسطيني عنها بعد ممارساتها التي وصفها بأنها مش
مـن   % ٢٠وحول االنتخابات داخل حركة فتح قال دحالن انها ليست حقيقة ألن االنتخابات ال تشمل إال                

المواقع وباقي المواقع تكون بالتعيين، منتقدا بشدة الدعوات التي تطالب بعقد المؤتمر العام للحركـة فـي               
 .الخارج

إسرائيلية لدخول جميع قيادات فتح الى رام اهللا، مضيفا انـه           وقال إن الرئيس عباس حصل على موافقة        
 .من غير المقبول أن تعقد الحركة مؤتمرها العام في الخارج بعد كل هذه السنوات من النضال

وفي ما يخص الحوار الفلسطيني أعرب دحالن عن اعتقاده بأن حماس ال تريد الحوار، وأنها هي السبب                 
آخرها المبادرة اليمنية، وقال ال توجد مبادرة في العالم للمناقشة والتفـاوض            في فشل المبادرات الكثيرة و    

لكن المبادرات تكون للتنفيذ، ولفت إلى أن فتح لن تقبل بالحوار الثنائي مع حماس الن مـشكلة حمـاس                   
 ليست ثنائية مع فتح لكن مع باقي الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى فشل هذا النهج في الماضي الذي كـان               

يعطي انطباعا بأن المشكلة بين حماس وفتح فقط، مؤكدا أن الرئيس أبو مازن تراجع كثيرا عن شروطه                 
الخاصة بالحوار من أجل أن يدفع بعجلة الحوار لالمام، لكن دحالن كشف عن تحذيره للرئيس عباس من                 

طأ كثيرا عنـدما   ، واصفا الرئيس عباس بأنه أخ٢٠٠٦ يناير ٢٥دخول حماس لالنتخابات التشريعية في  
سمح لحماس بدخول االنتخابات، و أنه يدفع ثمن هذا الخطأ اآلن، كاشفا أن الرئيس أبو مـازن سـوف                   

ومضى يقول إن خطة الرئيس     .  يناير ٩يتعامل مع حماس من منطلق العدو إذا لم يتم التوصل التفاق قبل             
يل االجهزة االمنية، وإجراء    عباس واضحة وهي في ثالثة عناصر تتمثل في حكومة توافق وطني، وتأه           

االنتخابات التشريعية والبرلمانية في وقت واحد، مؤكدا رفض فتح تعيين إسماعيل هنية رئيسا للـوزراء               
في حكومة التوافق الوطني التي يمكن أن تأتي بعد الحوار الوطني الشامل، وقال ليس إلسـماعيل هنيـة                  
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حية فلسطينية أثناء رئاسته للحكومة، مشيرا إلـى         ض ٧٠٠مكان في حكومة التوافق الوطني نظرا لسقوط        
 .أن حماس ال تريد التخلي عن تجارة االنفاق التي تدر على قادتها الماليين

وكشف دحالن الول مرة عن قيام سوريا بمنع حماس والفصائل المتعاطفة معها في دمشق مـن تـشكيل                  
نظمة التحرير الفلسطينية وعلى استعداد     منظمة تحرير فلسطينية موازية، وقال إن حركة فتح ال تحتكر م          

لدخول حماس والجهاد للمنظمة، وانه سبق للرئيس أبو عمار أن عرض على حماس في اجتماع جـرى                 
 .في السودان دخول المنظمة لكن حماس رفضت

  ٢٨/٩/٢٠٠٨عكاظ 
  
  فيتو أميركي على الحوار الفلسطيني تقّويه حماس: عزام األحمد .٩

في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المجلس      " فتح"قال رئيس كتلة حركة     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ـ     أنا أتحدث باستمرار عن وجود فيتو أميركي وال أنكر ذلـك،           ": "الحياة" الثوري للحركة عزام األحمد ل

يقوي هـذا   " الرافض للحوار    حماسإال أنه أضاف أن موقف      . "فهناك تدخل أميركي في الشأن الفلسطيني     
  ".نالسالح األقوى في يد األميركيي"، معتبراً أن هذا الموقف هو "األميركي ويعززهالفيتو 

حتى اآلن ال توجد إرادة حقيقية لدى حماس لبدء الحوار، والخـط المتـشدد هـو الطـاغي                  "ورأى أنه   
ون والمسيطر، وال يرغب في حل األزمة وال يبالي باستمرار االنقسام ويتطلع إلى إقامة إمارة إسالمية تك               

  .، مشيراً إلى تصريحات القيادي في الحركة محمود الزهار في هذا الصدد"نواة لالنقضاض على الضفة
هذا ينسجم مع ما هو مطلوب من حماس في التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين، وهـي لـديها                 : "وأضاف

حالفـات تـستخدم    تحالفات إقليمية لها مصلحة في استمرار االضطراب في الساحة الفلسطينية، وهذه الت           
حماس ضد فتح ومنظمة التحرير، فهي أداة من أدواتها في إدارة صراعها مع األميركيين مقابـل مـدها                  

  ".بالمال والسالح والدعم السياسي) حماس(
، كمـا أقـر   "حماس ال تريد حالً واألميركيون واإلسرائيليون أيضاً لديهم الموقف نفـسه         "وخلص إلى أن    

لها مصالحها تراهن على الموقف األميركي، وهم قطعاًَ سـيلجأون          "والسلطة  " فتح"بوجود أصوات داخل    
ورفـض اتهامـات    ". هذه األصوات غير مؤثرة   "إال أنه شدد على أن      ". إلى وضع العراقيل أمام الحوار    

ال وجود لهذا التيار، لكن هناك من يبالغ بأن التفـاهم           : "وقال". فتح"داخل  " تيار متصهين "حماس بوجود   
  ".سرائيليين وعقد اتفاق معهم أسهل كثيراً من المصالحة والحوار داخل الساحة الفلسطينيةمع اإل

وعن عدم تجاوب فتح مع اللجنة الوطنية إلطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة التي شكلها                
ل فـي إطـالق     ال يوجد لدينا معتقلون سياسيون، وأنا شخصياً مستعد للتـدخ         : "عباس أخيراً، قال األحمد   

من يتم اعتقالهم هم فقـط الـضالعون فـي          . سراح أي معتقل يتضح أنه ليست له عالقة بالقضايا األمنية         
  ".قضايا سالح أو مال، أي على خلفية أمنية

نحن نقوم بإجراءات احترازية فقط تجاه من يشتري أو يمول أو يحمـل أو يخـزن أو يـستخدم                   : "وقال
  ".ر في الضفة ما حدث في غزةالسالح خشية حدوث خلل أمني يكر

مع المسؤولين المصريين في إطار المشاورات الثنائية مع        " فتح"والحظ األحمد الذي شارك في حوار وفد        
رغبة قوية وإرادة حقيقية وحرصاً بالغـاً علـى إنجـاح           "الفصائل تمهيداً لحوار شامل، أن لدى القاهرة        

 المصالحة، لكن ألن هذه القضية حيويـة وكأنهـا          الحوار، ليس كطرف عربي داعم لديه قناعة بضرورة       
  ".مسألة داخلية مصرية صميمة

  ٢٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
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  تتعامل مع الحوار على أنه مكيدة تدبر من أجل اإليقاع بين حماس والعربالسلطة : حمدان .١٠
أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس ممثلها في لبنان أسامة حمـدان عـن قلقـه إزاء                 : القاهرة

تتعامل مع الحوار على أنه مكيدة تنصب       "اعتبر أنها   " فتح"تصريحات لرموز في السلطة الوطنية وحركة       
ال تبعث على االرتياح، بل تعتبـر إشـارة   "ورأى أنها ". وحيلة تدبر من أجل اإليقاع بين حماس والعرب  

فشال الحـوار إذا حـدث      بقلق إلى احتمال سعي اآلخرين إلى إ      "إن حماس تنظر    " الحياة"وقال لـ    ".سلبية
وأكد أن وفد الحركة سيتوجه إلى القاهرة لبدء محادثاته مع المسؤولين المصريين فـي              ". تقدم من طرفها  

  .الثامن من الشهر المقبل، لكنه رفض أن تتولى مصر بلورة صيغة محددة لالتفاق تعرض على الجميع
 تجتمع الفصائل كلها، وأن تقـدم صـيغة   والطريق األمثل أن . نحن ال نقبل أن يفرض علينا شيء      : "وقال

وشدد على  ". لمجمل األفكار للتحاور في شأنها، بمعنى وضع حصيلة اللقاءات بين يدي الفصائل مجتمعة            
  ".طرح تصورات مسبقة وفرض إرادة محددة ال يجوز رفضها"رفضه 
 ويحدد قواعد   أن يكون هناك طرف فلسطيني هو الذي يشرح الموقف المصري للحوار، ويشخصه           "وانتقد  

هناك موقفاً مسبقاً قبل اللقاء مع وفد حماس، وهذا مرفوض من           "، مشيراً إلى أن     "الدور المصري ويوجهه  
، في إشارة إلى توافق     "وهذا الموقف حتى لو اتخذته كل الفصائل مجتمعة ال يعكس موقف الحركة           . طرفنا

  .اسية متزامنةالفصائل على تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات تشريعية ورئ
هذا مطلب لنا، أما ما تروج له حركة فتح من عقوبات ستتخذها            : "وقال. ورحب بالرعاية العربية للحوار   

ومجرد الحديث في هذا االتجاه يعني وجود نيات        . الجامعة بحق الطرف الذي يعرقل الحوار، فله دالالته       
 الطرف الذي يعوق هو الذي عرقـل عمـل          .ال نريد من العرب موقفاً سلبياً     : "وأضاف". في هذا االتجاه  

  ".لجنة التحقيق العربية التي قررت اجتماعات وزراء الخارجية العرب تشكيلها، ولم تُفعل
  ٢٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  بيان الرباعية يكشف التواطؤ التام مع االحتالل والتحيز الكامل لصالحه: حماس .١١

، أن )٢٧/٩(حفي مكتـوب اليـوم الـسبت     في تصريح ص حركة قال فوزي برهوم المتحدث باسم    : غزة
بينمـا  "إعالن اللجنة الرباعية عن قلقها إزاء االستيطان اليهودي وانتقادها لعنف المـستوطنين المتزايـد               

ـًا مع االحتالل الصهيوني وتحيزاً بالكامل             وصفها للمقاومة الفلسطينية المشروعة باإلرهاب يعتبر تواطئ
 بخصوص االستيطان واإلجرام الصهيوني ليس ببيانات خجولة وإنما         لصالحه؛ ألن المطلوب من الرباعية    

بقرارات عملية وفعلية تُلزم االحتالل الصهيوني بإنهاء االستيطان وإزالة المستوطنات ووقـف اإلجـرام              
ـًا على الشعب الفلسطيني والذي يهدف إلى تصفية قضيته وحقوقه               الصهيوني المبرمج والمدعوم أمريكي

  ".وثوابته
المسئولية الكاملة عن تعطيل وتـدمير العمليـة        " والمهيمن عليها أمريكياً  "ت حماس اللجنة الرباعية     وحمل

الديمقراطية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب االحتالل اإلسرائيلي، والتسبب في معاناة الشعب الفلسطيني            
  .مريكية واإلسرائيليةوتحديداً في غزة المحاصرة بفعل قراراتها امتثاالً وتنفيذاً لألوامر األ

 ٢٧/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
  عباس فشل في تأليب العرب على حماس قبل بدء الحوار الوطني: برهوم .١٢

مـن  ): "٢٧/٩(قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس في تصريحات له نُشرت اليـوم الـسبت       : غزة
بي ضد حمـاس    الواضح أن الرئيس عباس وقيادات في فتح يسعون عبر حملة منظمة لتشكيل موقف عر             

ومواقفها لحشرها في الزاوية، لكننا نؤكد أن هذه المساعي فشلت وستفشل، وحماس ستبقي تدفع باتجـاه                
الرئيس عباس منذ اجتماع وزراء الخارجية العرب األخيـر فـي           : "وأضاف برهوم  ".الحوار والمصالحة 

شكل أحادي نحو الضغط على     القاهرة قبل نحو شهر؛ يسعى لدفع الدول العربية نحو تبني ورقة يحددها ب            
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حماس وشرعيتها إال أن الموقف العربي في حقيقته ال يتعاطى مع توجهاته ويدرك حقيقة جوهر األزمـة                 
وحول الحوار الوطني المرتقب في القاهرة؛ أكد المتحدث باسـم حمـاس رفـض               ".الفلسطينية الداخلية 

جاه تشكيل حكومة وحدة وطنيـة تحظـى        الحركة ألي اشتراطات مسبقة على الحوار وتمسكها بالدفع بات        
  .بتوافق وطني شامل وإنهاء االنقسام الداخلي بالكامل

إن حركة حماس ال تعلن حالياً مواقفها بشأن تفاصيل الحوار وما قد ينتج عنه كونها لم تستمع بعد                  "وقال  
ة أعدت رؤيـة    ، مشيراً في هذا السياق إلى أن الحرك       "إلى رؤية الجانب المصري وما يريده من الحركة       

  .شاملة سوف تعرضها في الحوار وتجيب بوضوح وانفتاح على األسئلة المتعلقة بمواقفها
أن يكون الحوار على أساس المصالحة      : وحدد برهوم مبادئ عامة تضعها حماس كأساس للحوار أبرزها        

راطي واحتـرام   وإنهاء االنقسام بالكامل، وأن يقوم على احترام الشرعيات الفلسطينية والخيـار الـديمق            
  .القانون وإصالح المؤسسة األمنية على أسس وطنية وإعادة بناء منظمة التحرير

  ٢٧/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير شرعي وال يحق له تمديد فترة والية عباس: حماس .١٣

لمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية    إن المجلس ا  : " حماس قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة     : غزة
قد فقد الشرعية، ولم ينتخب انتخاباً ولم يمثل الشعب الفلسطيني، وال يحق لما هو غير شرعي أن يتخـذ                   

 ".قرارات تخص الشرعية الفلسطينية، وتحديداً في تمديد والية الرئيس محمود عباس وتعيين نائـب لـه               
، مشيراً  "خرقاً للقانون والدستور  "ية رئيس السلطة عباس     واعتبر برهوم في تصريحات صحفية، تمديد وال      

تغلب عليه صفة الطابع الفئوي ويعمل لحساب حركة فتح على حـساب كـل              "إلى أن المجلس المركزي     
) ينـاير (وأكد أن التاسع من كانون ثـاني         ".التوافقات الوطنية وحساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني      

ية رئيس السلطة محمود عباس وفقاً للقانون والدستور، وسيتم التعامـل معـه             المقبل هو موعد انتهاء وال    
 ".الرئيس الفلسطيني السابق"بلقب 

  ٢٧/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  حماس ترفض قائمة االسرى التي أعدتها اللجنة الوزارية اإلسرائيلية .١٤

تها اللجنة الوزارية اإلسرائيلية أمـس  أكدت حركة حماس رفضها للقائمة التي أعد: غزة ـ ماهر إبراهيم 
 أسيرا فلسطينيا نصفهم طالبت الحركة بإطالق سراحهم ضمن قائمـة سـابقة قـدمت          ٤٥٠والمكونة من   

أسامة المزيني أن حركته متمسكة بشروطها إلتمام صفقة التبادل،         .  د في حماس وقال القيادي   . إلسرائيل
ونقل موقع تابع لـ حمـاس  ".  من ذوي األحكام العاليةألف أسير"مؤكدا أن حركته طالبت بإطالق سراح   

حماس معنية بإتمام هذه الصفقة وقدمت ليونـة ولـم تطلـب            "على شبكة االنترنت عن المزيني قوله إن        
  ". أرقاما معجزة أو خيالية وإنما طالبت بألف من ذوي األحكام العالية، وال يمكن التراجع عن هذا المطلب

غير كاف ألن ما طالبت به      "لتراجع اإلسرائيلي بالموافقة على نصف قائمة حماس        وقال المزيني إن هذا ا    
من جهتها اعتبرت جمعية واعد لألسرى والمحـررين        ". حماس هو أكثر من ذلك وال يمكن التنازل عنه        

 أسيرا نجاحاً للمقاومة الفلسطينية ودليالً واضحاً علـى عدالـة           ٤٥٠قرار سلطات االحتالل اإلفراج عن      
لب الفلسطيني في اإلفراج عن أسرى مؤكدة انه ثمرة الصمود والثبات واإلصرار علـى الموقـف،                المط

  . وعدم التنازل عن األهداف المشروعة من قبل المقاومة
  ٢٧/٩/٢٠٠٨البيان  اإلماراتية  
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  الفيتو األميركي واالنحياز العربي أفشال حوارات القاهرة: النضالجبهة  .١٥
الفـصائل  "قالت جبهة النضال الشعبي المشاركة فـي حـوارات القـاهرة إن             :  نادية سعد الدين   -عمان  

بسبب الفيتو والشروط األميركية    "، مستبعدة نجاحها    "الفلسطينية لم تتفق في الحوارات التي أدارتها مصر       
وكان عضو المكتب السياسي في الجبهـة        ".وانحياز بعض األطراف العربية والفلسطينية لفريق ضد آخر       

الجانب المصري أكد خالل حواره األخير مع وفد الجبهة         "ة الفلسطينية عمران الخطيب قد قال إن        العربي
ـ  ".إلى القاهرة على أن تنسيقاً أردنياً مصرياً يتم حول مجريات الحوار           المـسؤولين  "أن  " الغد"وأضاف ل

رف علـى   المصريين ركزوا خالل الحوار على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني غير فصائلية تـش             
إعادة بناء األجهزة األمنية وإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة بعد الحوار الوطني الشامل وإبان              

الجانب المصري  "وأوضح الخطيب بأن     ".االنتهاء من تمديد والية الرئيس عباس التي سيتم االتفاق بشأنها         
منية وإعادة هيكلتها بعد حصول االتفاق      يدفع باتجاه دور عربي في قطاع غزة لإلشراف على األجهزة األ          

  ".الوطني
  ٢٨/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  الحركة ال تخوض حرباً ضد السلفيين بل ضد المنفلتين: حماس ترد على جيش اإلسالم .١٦

النـاطق   برهـوم    فوزي أن   كفاح زبون ،  رام اهللا  عن مراسلها من   ٢٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  
 مـن عناصـره فـي       ٩د جيش اإلسالم بالقصاص من حماس، لمقتل        يهد على ت  بعقّباسم حركة حماس    

 على مسلحين من عائلة دغمش في وقت سابق من الشهر            الحكومة المقالة بغزة   الهجوم الذي شنته شرطة   
الحالي، قائال ان حركته ليست على خالف مع اي تنظيم اسالمي، وليس صحيحا انها تخوض حربا ضد                 

ونفـى   .لتين الذين يقومون باعمال قتل وتفجير في القطاع بدون مبـرر السلفيين، وانما حرب ضد المنف
 قطعيا وقال ان جيش االسالم يستغل من جهات كما كان قبل ذلك يستغل،               من اتهامات  برهوم كل ما تقدم   

وهم يريدون تشويه صورة    ). خطف االن جونستون  (من قبل االجهزة االمنية في اعمال خطف صحافيين         
ويباهي برهوم انه رغم ذلك فان الحكومة المقالة شكلت لجنة تحقيـق            . كذب وافتراء حماس وكل ما جاء     

  .في حادثة عائلة دغمش ولن تخشى اعالن النتائج على المأل
أبو عبيدة النـاطق باسـم       أن   غزة  أشرف الهور    عن مراسلها من   ٢٧/٩/٢٠٠٨ القدس العربي    ونقلت

الذي أصدره تنظيم جيش    فيديو  الفي صحة شريط    " ربيالقدس الع "كتائب القسام شكك خالل اتصال أجرته       
خاصة وأنه احتوى تـسجيال منـسوبا ألبـو عمـر      "  خصص للهجوم على حركة  حماس      اإلسالم حيث   

 ، وقـال  وكذلك شككت بصحة البيان الذي أصدره التنظيم      ،  "الذي ال عالقة له بالشأن الفلسطيني     "البغدادي  
 الفتن من خالل اصدار بيانات وهمية، لمنظمات عديدة منهـا           هناك أشخاص يسعون إلى إثارة     "ابو عبيدة 

ال عالقـة لـه   "الذي شارك القسام في أسر الجندي شليط " جيش اإلسالم"ورأى ان تنظيم    ". جيش اإلسالم 
لـن  "، وقـال    "قطع يد أي شخص يعتدي على عناصر القسام       "غير أن أبو عبيدة هدد بـ        ".بهذه األعمال 

شارك " كتائب القسام "نفى أبو عبيدة أن يكون تنظيمه المسلح         كما   ".م الفلسطيني نسمح ألحد أن يستبيح الد    
طرف "في الهجوم على عائلة دغمش، خالفاً لما ذكره التنظيم المتشدد، وقال ان قرارا المداهمة كان من                 

، لكنه  "نونوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، بهدف القيام بحملة أمنية ضد المنفلتين والفارين من القا             
  . عاد وأكد تأييد فصيله المسلح لهذه الحمالت

  
  االقتراح المصري لحل االنقسام يتضمن تشكيل حكومة من مستقلين: الجبهة الديمقراطية .١٧

كشف صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهـة الديمقراطيـة رؤيـة الطـرف              :   حامد جاد   -غزة  
وقال أن مالمح الورقة المصرية تشمل تـشكيل حكومـة           الفلسطيني   –المصري اتجاه الحوار الفلسطيني     
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وتستطيع فك الحـصار وإدارة شـؤون       ،  فلسطينية تضم شخصيات مستقلة وكذلك يرأسها احد المستقلين       
  .البلد، إلى جانب توحيد المؤسسات والتحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة

  ٢٨/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   يطيقهاالشعب ال و مبادئ اإلسالم وتسامحه ماس بعيدة عنح:  الرحمنعبدأحمد  .١٨

لناطق الرسمي باسم فتح أحمد عبد الرحمن، هجوما علـى هنيـة وحركـة    اشن  :غزة ـ أشرف الهور 
طريق الحوار معطـل وغيـر سـالك وال توجـد     "حماس، رداً على تصريحات سابقة لهنية قال فيها ان   

تبشر بفشل الحوار بدالً من تهيئـة       " باسم فتح ان قادة حماس       وأكد الناطق  ".مؤشرات حقيقية على جديته   
سينتصر على كـل    "، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني       "األجواء للمصالحة الوطنية عبر الحوار الوطني     

في الواقع هؤالء   "وقال عبد الرحمن في تصريح صحافي        ".معيقي الوحدة وكل دعاة االنفصال واالنقسام     
  ".يسوا أسياد قرارهمل) يقصد حماس(الناس 
قرارهم مصادر في أيدي القوى اإلقليمية وليسوا إال بيدقاً، ليسوا إال ورقة ضغط، ليسوا إال رهينة                "وتابع  

وأوضـح  ". للسياسة اإلقليمية وال بد في هذه الحالة أن يخلقوا الذرائع والمبررات لتعطيل الحوار الوطني             
قـادة  (لماذا لم يقولـوا     "تندرج في هذا اإلطار، متسائال      عبد الرحمن ان التصريحات التي تطلقها حماس        

نحن مستعدون للحوار الوطني، مستعدون إلزالة العراقيل وتـذليل العقبـات، مـستعدون لفـتح               ) حماس
  ".رئيس حكومة انقالب وهمي"، معتبراً ان ما يخطر في بال هنية أن يبقى كما هو "صفحات جديدة

اس وبأي عقيدة، وإذا كانت تحكم باسم اإلسالم فإنها أبعدت مئـات            باسم من تحكم حم   " وأضاف متسائالً   
  ".األميال وقرونا عن مبادئ اإلسالم وتسامحه، ولماذا الشعب أصبح ال يطيق أن يسمع كلمة حماس

ستضيع القدس ولن يقوم الكيان الوطني ونعود مجرد أرقام في جيوب           "وأكد عبد الرحمن أنه دون الوحدة       
  ".عادالت الشرق األوسطصغار أو كبار في م

، "حريصة على الوحدة الوطنية وتعمل على استعادتها بكـل الوسـائل          "وأكد الناطق باسم فتح أن حركته       
  .لكنه أوضح أنها ال يمكن أن تقبل مجددا بالدخول في حكومة وحدة وطنية مع حماس

تضم شخصيات  " قراطالتكنو"وأكد على موقف فتح وفصائل منظمة التحرير المطالب بتشكيل حكومة من            
مستقلة تدير الوضع الفلسطيني تمهيدا للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة مبكرة، وأكـد أن               

 ".تدعم موقف الفصائل الرافض ألي محاصصة مع حماس"فتح 
  ٢٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   المؤسسات الحقوقية في غزة وتتهمها بعدم الحياديةتهاجم" فتح" .١٩

البرلمانية في تصريح مكتـوب     " فتح"نائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة          ندد ال : غزة
بموقف مراكز وهيئات ولجان حقوق اإلنسان      ) ٢٧/٩(على نسخة منه اليوم السبت      " قدس برس "حصلت  

 من الممارسات الممنهجة التي يتعرض لها أكثر مواطني قطاع غزة السيما أبنـاء            "العاملة في قطاع غزة     
بحـسب  " حركة فتح بكوادرها وعناصرها والتي تتنافى في مجملها مع القانون في شـكلها ومـضمونها              

لهذه المؤسـسات لكثيـر مـن       " التطرق الخجول "حالة الصمت الفاضح أو     ""واستهجن ما اسماه     .تعبيره
الـدنيا فـي    كانت تقيم   "المخالفات التي وقعت داخل القطاع بحق المواطنين، مذكرا هذه المؤسسات بأنها            

  ".أوقات سابقة من أجل أحداث أقل قيمة وشأن بكثير مما يحدث اليوم إلى حد قد يصل إلى التشهير
وتساءل النائب الفتحاوي عن دور هذه المؤسسات تجاه المعتقلين السياسيين في سجون غزة، مؤكدا أنهـم                

لمحـسوبة علـى هـذه      يشهدوا إال بعض الجهود المتواضعة التي قام بها عـدد مـن الشخـصيات ا              "لم  
  ".المؤسسات

 ٢٧/٨/٢٠٠٨قدس برس
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  شعبنا ال يراهن على حلول سياسية بائسة ويتمسك بالمقاومة: الطاهرماهر  .٢٠
المركـز  " ماهر الطاهر مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج في تصريح خاص أدلى به لــ                قال: دمشق

، "لفلـسطيني بالكفـاح والمقاومـة     رغم كل المؤامرات المحيطة سيستمر الـشعب ا       ": "الفلسطيني لإلعالم 
 ".شعبنا ال يراهن على حلول سياسية بائسة وعلى سياسية تقديم التنازالت لصالح الكيـان             "وأضاف قائالً   

هذا الخط ثبت فشله وثبت أنـه وصـل إلـى       "كما أوضح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن          
باستمرار بالمقاومـة والكفـاح،     "لشعب الفلسطيني يتمثّل    ، معتبراً أن الطريق الوحيد أمام ا      "طريق مسدود 

  ".  واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس التمسك بخط المقاومة والكفاح
  ٢٧/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  التخطيط لعمليات استشهادية في القدس لوقف العدوان اإلسرائيلي تطالب الفصائل بحماس .٢١

طالب القيادي في حماس، أحمد أبو حليبة، خالل تظاهرة نظمتها حركتـا حمـاس              :  قيس صفدي  -غزة  
ـ      " يوم القدس العالمي  "في غزة بمناسبة    " الجهاد"و التخطـيط لعمليـات    "أمس، الفـصائل الفلـسطينية بـ

ضـرورة التحـرك العربـي      "وشدد أبو حلبية علـى       ".استشهادية في القدس لوقف العدوان اإلسرائيلي     
ضح ممارسات العدو، ووقف المفاوضات العبثية غير المجدية مع العدو الصهيوني، التـي             واإلسالمي لف 

 ".العدو يستغّل هذه المفاوضات في اإلمعان في عدوانه على األقصى         "، مؤكداً أن    "تجري في مدينة القدس   
فـي  الخالص مما نعانيه يكمـن      "، خضر حبيب، أن     "الجهاد اإلسالمي "من جهته، أكد القيادي في حركة       

  ".إنهاء االنقسام والوحدة الوطنية لمواجهة العدو
  ٢٧/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
   "إسرائيل"تستعد لمواجهة مع السلطة و" حماس": البيان اإلماراتية" .٢٢

من مصدر فلسطيني واسع االطالع ومقرب مـن حركـة حمـاس    " البيان"علمت : غزة ـ ماهر إبراهيم 
ستعد منذ أشـهر وعلـى جميـع المـستويات الـسياسية         ن الحركة ت  أ" كتائب القسام "وجهازها العسكري   

والعسكرية لمواجهة التحدي الكبير المقبل مع نهاية والية الرئيس محمود عباس أو إنهاء قوات االحـتالل       
  . اإلسرائيلي التهدئة الجارية اآلن

 معلومات عسكرية توصلت إليها الحركة تفيـد أن       "وبحسب المصدر الذي رفض اإلفصاح عن اسمه فإن         
قوات االحتالل بدلت سرا فرقة الجيش التي تعمل في محيط قطاع غزة واستبدلتهم بقوات كانـت علـى                  

تدريبات عسكرية سرية واسعة تجريها حاليـا قـوات         "وأضاف المصدر أن    ". الحدود اإلسرائيلية اللبنانية  
  ". االحتالل على اقتحام مدن القطاع استعدادا لعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة

كتائب القسام أنهت تقريبا الجهوزية للتصدي لقوات االحتالل في حال إقدامها على اجتيـاح              "أوضح أن   و
عناصر الجهاز العسكري سيفاجئون العدو في مقاومتهم النوعيـة وفـى حجـم             "، مشددا على أن     "القطاع

وقـال  ". عدو وقواته الخسائر الذي سيتكبدها العدو جراء استخدام تقنيات جديدة في المقاومة والنيل من ال            
باختصار ان حماس اآلن مستعدة للتعامل مع األحداث في حال تم قلب الطاولة سواء بيد قوات                : "المصدر

  ". االحتالل أو من قبل سلطة رام اهللا في الضفة الغربية
 ٢٧/٩/٢٠٠٨البيان  اإلماراتية 

  
  قرب قلقيلية من األقصى والكتائب تتبنى إصابة مستوطن٢٤ تمنح عفوا لـ "إسرائيل" .٢٣

أنها قررت اإلعفاء " بشكل رسمي"قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية : رام اهللا
وقال مصدر امني فلسطيني  . عنصرا من كتائب شهداء االقصى التابعة لفتح في الضفة الغربية٢٤عن 

ين السابقين إلسرائيل واحتجزوا في إن األجهزة األمنية الفلسطينية أبلغت الناشطين، وهم من المطلوب
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 مطلوبا حصلوا ١٤وذكر المصدر ذاته أن  .سجن الجنيد في نابلس طبقا التفاق العفو، بالقرار اإلسرائيلي
  . على إعفاء جزئي٨ على إعفاء شامل و٢على إعفاء تحت االختبار، و

لنار على سيارتين للمستوطنين إن مسلحين فلسطينيين اطلقوا ا:قالت االذاعة االسرائيلية، ومن جهة اخرى
 .ما اسفر عن إصابة سائق إحدى السيارتين بجروح طفيفة في االذن" عالي زهاف"قرب مستوطنة 

وأعلنت كتائب شهداء األقصى مسؤوليتها عن العملية، وقال ناطق باسمها ان العملية جاءت رداً على 
االقصى وأبناء التنظميات االخرى في حملة االعتقاالت االسرائيلية التي تستهدف عناصر من كتائب 

وتوعدت الكتائب بمزيد من العمليات المسلحة واصلت اسرائيل اعتداءاتها على  .الضفة الغربية
 .الفلسطينيين

 ٢٨/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   استعدادا لمرحلة ما بعد التهدئة بقطاع غزة مناورة عسكريةتنفذالجهاد  .٢٤

الجناح العـسكري لحركـة الجهـاد، أن المنـاورات          " سرايا القدس "المتحدث باسم   " أبو احمد "أكد  : غزة
والتدريبات العسكرية التي تجريها فصائل المقاومة بمختلف انتماءاتها تأتي في إطار االستعداد لمرحلة ما              

جنـوب  " سرايا القـدس  "خالل مناورة عسكرية نظمها مقاتلون من       " أبو أحمد "جاءت أقوال    ".التهدئة"بعد  
  ).٢٨/٩(ساء الجمعة قطاع غزة م

 ٢٧/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
  األقصى يتعرض لخطر حقيقي جراء الحفريات والتهويد: حماس والجهاد احيتا يوم القدس .٢٥

يـوم القـدس    "نظمت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي الجمعة مسيرة إحياء لــ            : أشرف الهور  -غزة  
مشاركون في المسيرة أمـام باحـة       وتجمع ال  .، الذي صادف الجمعة األخيرة من شهر رمضان       "العالمي

تحريـر  "المجلس التشريعي غرب مدينة غزة، ورددوا هتافات ضد إسرائيل، وحملوا الفتات تحث على              
  ".القدس من االحتالل

وحمل المشاركون أعالم الحركتين، في حين رفع آخرون مجسما لقبة الصخرة بمدينة القدس، وتخللـت               
  .، أكدوا خاللها على مكانة مدينة القدس عند الفلسطينيينالمسيرة خطابات لقيادات من الحركتين

وفي تصريحات إلسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس الجمعة أكد خاللهـا أن                
، مشيراً إلـى أن     "يتعرض لخطر حقيقي جراء استمرار الحفريات والتهويد واالستيطان       "المسجد األقصى   
واعتبـر أن    ". إلى دعم سياسي ومعنوي ومادي عربي وإسـالمي السـترجاعها          تحتاج"المدينة المقدسة   

دليل علـى أنهـا مـوروث ثقـافي         "الخروج بعد صالة الجمعة بمسيرات الستحضار ذكرى يوم القدس          
  ".وحضاري إسالمي وتأكيد على أنه ال تنازل عنها

إيرانيـة، تخـص الـشعب      ليس مناسبة   "وكان رمضان شلح أمين عام حركة الجهاد قال ان يوم القدس            
يوم القدس هو مناسبة    "، الفتاً إلى ان     "اإليراني من سائر المسلمين، وانها ليست مناسبة تخص مذهباً بعينه         
  ".عالمية عنوانها القدس بما تعني في الجغرافيا والتاريخ وفي العالم

ر القـدس، لـيس     وفي تصريح له تحدث شلح عن المخاطر التي تحدق بالمدينة، ورأى أن الطريق لتحري             
، بل رأى أن تحرير القدس      "التهويد والتغول في االستيطان   "بالمفاوضات، واعتبرها بأنها كانت غطاء لـ       

  ".الجهاد ومقاومة الغزاة والغاصبين"يتم من خالل 
مطالبـة  "وقال زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في وقت سابق ان األمة اإلسالمية                

  ".المقاومة ورفع شعار إزالة إسرائيل في يوم القدس العالميبدعم 
يعبر عن وحدة   "نسخة منه ان يوم القدس العالمي       " القدس العربي "وأكد النخالة في تصريح صحافي تلقت       

  ".المسلمين ويؤكد أهمية مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لتهويد وعدوان صهيوني مستمر
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مـدعاة إلـى    "سمي للجان المقاومة الشعبية بأن يوم القدس يجب أن يكون           واعتبر أبو مجاهد الناطق الر    
ولفـت أبـو     ".استنهاض طاقات األمة اإلسالمية من أجل العمل على استعادة وتحرير مسرى الرسـول            

مجاهد إلى أن مدينة القدس تتعرض ألوسع عملية تهويد من قبل حكومـة االحـتالل، وأن المخططـات                  
  .م العربية واإلسالمية بما فيها المسجد األقصىتستهدف إزالة كل المعال

  ٢٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 
   على اتفاق لتزويد أذربيجان وكازاخستان باألسلحة والعتادتوقّعتل أبيب  .٢٦

 مباشرة بأنّهـا تقـوم ببيـع األسـلحة          "إسرائيل"على الرغم من أن روسيا اتهمت        :من زهير اندراوس  
ت هذه السياسة على العالقات بين البلدين، إال أن الدولة العبرية مـا             لجورجيا، وحذرتها من مغبة تداعيا    

              وقعـت   "إسـرائيل "زالت تتحدى المجتمع الدولي وروسيا، وفي هذا السياق كُشف النقاب الجمعة عن أن 
  .مؤخراً على صفقات بيع أسلحة ألذربيجان بقيمة مئات ماليين الدوالرات

ن الصفقات التي ُأبرمت بين الدولة العبرية وبين أذربيجان في الفتـرة            وزادت التقارير اإلسرائيلية قائلة إ    
األخيرة تشمل بيع راجمات وعتاد من شركة سولتام اإلسرائيلية، بيع مدفعية إلطالق قذائف صـاروخية،               

عالوة على ذلك، أكّدت    . وذخيرة من إنتاج الصناعات العسكرية، وأجهزة اتصال من إنتاج شركة تاديران          
ر اإلسرائيلية أنّه في اآلونة األخيرة تم االتفاق بين الدولة العبرية وبين دولة كازاخستان، الواقعـة                التقاري

 ببيعها أسلحة وعتادا عسكريا بقيمة عـشرات ماليـين          "إسرائيل"في مركز القارة اآلسيوية، بموجبه تقوم       
  .الدوالرات

  ٢٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 
   تُخيف نفسها"إسرائيل": هاليفي .٢٧

نتقد رئيس الموساد السابق، أفرايم هاليفي، األداء الرسمي واإلعالمي اإلسرائيلي مـع الملـف النـووي                ا
وقال هاليفي، في كلمة ألقاها أمام معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيـب، إن هنـاك                   اإليراني،

رى في ذلك الكثير من الحكمة وال       ال أ ": ، مضيفاً "عيباً خطيراً في كوننا نعلم العدو بأنه يتجه نحو إزالتنا         "
نحـن ببـساطة ننجـر وراء    . إسرائيل تضعف المناعة القومية للمجتمع اإلسرائيلي     ": وتابع. "هدفاً جديراً 

دولة إسرائيل عرفت كيف تخيف نفسها وتعزز العدو، على األقل على مستوى الوعي             . التالعب اإليراني 
 لألبحاث االستراتيجية في الجامعـة      "ساسا" رئيس مركز    ورأى هاليفي، الذي يشغل حالياً منصب     . "العام

بمـنح  " فقـط، بـل      "إسرائيل"ـ  العبرية في القدس المحتلة، أن التطوير النووي اإليراني ليس مرتبطاً ب          
وحـذر  . "طهران مكانة إقليمية لكونها دولة تملك قدرات من هذا النوع، األمر الذي يجعلها العباً إقليميـاً         

كي قد تدفع اإلدارة الجديدة إلى التراجع عن شـرط وقـف            ييمينية في الداخل األمر   من ضغوط يسارية و   
  .التخصيب قبل التفاوض مع اإليرانيين

  ٢٧/٩/٢٠٠٨األخبار 
  
  "الشبح"طائرات   تبحث بيع تل أبيبواشنطن .٢٨

  اإلسرائيلية أمس أن فريقاً من وزارة الـدفاع األميركيـة          "جيروزاليم بوست " ذكرت صحيفة    : آي.بي.يو
 في األيام األخيرة، حيث أجرى محادثات مع سالح الجو اإلسرائيلي لوضـع             "إسرائيل"زار  ) البنتاغون(

  .العام المقبل) الشبح(اللمسات األخيرة على خطط إسرائيلية لشراء طائرات ستيليث 
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المتطورة التقـى مـع   ) ستيليث) (٣٥أف ـ  (أعضاء في برنامج إنتاج طائرة " وأوضحت الصحيفة أن 
 لشراء طائرات من نوع الشبح في بداية        "إسرائيل"قيادات سالح الجو اإلسرائيلي لمناقشة توقيع صفقة مع         

  ."٢٠١٤ على أن تبدأ الدولة العبرية تسلم الطائرات بحلول العام ٢٠٠٩العام 
٢٧/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية     

 
   إسرائيليون يطالبون أولمرت بانقاذ شاليطوأكاديميونأدباء  .٢٩

من األدباء واألكاديميين اإلسرائيليين رسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي المـستقيل إيهـود               وج ه عدد
. "إنقاذ الجندي األسير لدى حماس جلعاد شاليط، قبل أن يصبح الوقت متـأخراً            "أولمرت، طالبوه فيها بـ     

، "نوط بقرار صعب للغايـة    قرار تحرير شاليط م   "وأشار الموقّعون على الرسالة إلى أنهم واعون إلى أن          
التـزام  "، إال أنهم أوضـحوا أن       "تحرير أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات إرهابية      "ويفهمون تبعات   

  ".إسرائيل بجنودها واستعدادها للتضحية هما قيمة أكبر من الثمن
  ٢٧/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
  تؤوي أكبر عدد من اليهود فـي العالم" إسرائيل" .٣٠

 افاد تقرير رسمي اعدته الوكالة اليهودية، الهيئة شـبه الحكوميـة المكلفـة              - ب      ا ف  -القدس المحتلة   
 اصبحت تؤوي اكبر عدد من اليهود في العالم وحلت الواليات           "سرائيلإ"ن  ، أ "اسرائيل"شؤون الهجرة في    

 مليـون يقيمـون فـي    ٥,٥٥ مليون عدد اليهود في العالم بيـنهم  ١٣,٣واحصى التقرير   . المتحدة بعدها 
  . مليون في الواليات المتحدة٥,٣  و"سرائيلإ"

 فان رصيد الهجرة يبقى ايجابيا حيث       "اسرائيل"وبحسب هذه االحصاءات ورغم تراجع هجرة اليهود الى         
 الماضية يتجاوز عدد المهاجرين     ١٢ـ في االشهر ال   "اسرائيل"ان عدد المهاجرين اليهود الذين قدموا الى        

وهذه المعطيات تشمل حوالى عشرة االف اسرائيلي عادوا الى         . شخص بمعدل عشرة االف     "اسرائيل"من  
 على عشرين الـف     "اسرائيل"البالد بعد قضاء فترات طويلة في الخارج فيما استقر عدد المهاجرين الى             

  . الف يهودي٤٩٠وقال التقرير ان فرنسا حلت في المرتبة الثالثة حيث تضم  .شخص في تلك الفترة
  ٢٧/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 

 
   غزة الى الجوالنيستوطنمحضار إلمشروعاً   تعّدالحكومة االسرائيلية .٣١

  في الجوالن المحتل   أعدت الحكومة االسرائيلية ممثلة بوزارة الزراعة مشروعاً يضمن تعزيز االستيطان         
 .من خالل إحضار مستوطني غوش قطيف، الذين تم إخالؤهم من غزة قبل أربع سنوات الـى الجـوالن    

لمشروع، الذي تحاول وزارة الزراعة إنجازه، بهدوء وبعيداً من الضوضاء اإلعالمي، اتفقـت             وبموجب ا 
 في الجوالن على ضمان آالف الـدونمات        "الوني هبشان " و   "افني"الوزارة مع المسؤولين في مستوطنتي      

 المقسمة لمئة وعشرة عقارات، مساحة الواحد منها ال تقل عن دونم واحد، ومـنح رخـص بنـاء فيهـا                   
 "افني"وفي المخطط تتنازل مستوطنة     .وقروض إسكان من دون فوائد وذلك لتسهيل بناء البيوت وتسريعها         

عن ثمانين قطعة ارض كانت قد خصصتها لمشاريع عمرانية واقتـصادية للمـستوطنة فيمـا تتنـازل                 
فـي  و.  عن مساحة أخرى لضمان إسكان كل العائالت التي يشملها المـشروع           "الوني هبشان "مستوطنة  

المقابل تقوم وزارة الزراعة بتوسيع مساحة األراضي الزراعية لمصلحة منطقة نفوذ المستوطنتين ومـن              
وبـالتزامن مـع     .ثم تحويلها الى أراضي بناء، ما يضمن للمستوطنين الجدد السكن والعمل في الزراعة            

اء قرية سـياحية    المصادقة على مشروع نقل مستوطني قطاع غزة صادقت السلطات االسرائيلية على بن           
سـتقام   و. السورية المدمرة الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا"الكرسي"جديدة على أنقاض قرية   

 غرفـة مجهـزة     ٢٣٠ دونماً وتشمل خمسة فنادق سياحية جديدة، تضم كل منها           ٩٥القرية على مساحة    
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الى مـساحات واسـعة مـن        غرفة زوجية إضافة     ٥٠ جناحاً، و  ١٣٢بأحدث وسائل الراحة والترفيه، و    
  .األراضي المخصصة للمرافق العامة والخدمات

٢٨/٩/٢٠٠٨الحياة   
 

  يوصي بتشديد العقوبات على أسر االستشهاديين" الشاباك" .٣٢
أمس السبت أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي       " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة    : د ب ا   -أ  .ش.أ-غزة  

ونقلت الـصحيفة   ". أسر االستشهاديين الفلسطينيين  "وبات على   يوصى بتغيير قانون فرض العق    ) الشاباك(
إن توصيات الشاباك على التغيرات في القانون تـأتي مـن     " عن مصادر مطلعة في جهاز الشاباك قولها        

، "منطلق تواصل الهجمات التي نفذها العرب في القدس الشرقية في الستة أشهر األخيرة من العام الجاري               
يرات التي أوصى بها جهاز األمن العام تتضمن أيضا احتماالت تقديم عريضة اتهام             وأشارت إلى أن التغ   

أن الشاباك يؤيـد هـدم      " جيروزاليم بوست "وتابعت   .ضد مخططتي العمليات الفدائية في مراحلها األولى      
وعلى ذلك دعـا إلـى   .. منازل أسر االستشهاديين وسلب حقوق الضمان االجتماعي ألسر االستشهاديين   

  . دة عدد أفراد الشرطة في المعابر بالقدسزيا
  ٢٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  شهوة تنفيذ عمليات خطيرة اشتدت لدى أولمرت ورئيس الموساد: محلل إسرائيلي .٣٣

 نشر المحلل السياسي اإلسرائيلي البارز، ألوف بن، أول من أمـس الجمعـة، تقريـرا                :رهوم جرايسي ب
 عن ازدياد ثقل وزن رئيس جهاز االسـتخبارات اإلسـرائيلي           ، يتحدث فيه  "هآرتس"مطوال في صحيفته    

، وخاصـة فـي     "إسرائيل"، مئير دغان في األجهزة األمنية ودوائر اتخاذ القرار في           "الموساد"الخارجية،  
  . في دول العالم، وخاصة في إيران وسورية"إسرائيل"نفذتها " عمليات ناجحة"أعقاب سلسلة 

ل يوم خميس يأتي رئيس الموساد دغان مع عدد من كبار مـساعديه إلـى               في ك : "تقريره، كاتبا بن  ويبدأ  
مكتب رئيس الحكومة إيهود أولمرت في تل أبيب، من أجل أن يعرضـوا عليـه عمليـاتهم المخططـة                   

إن هذه اللحظات التي    "ويتابع بن كاتبا،     ".ليحصلوا على موافقته، إلى جانب تقارير عن عمليات تم تنفيذها         
هو يهتم بكل التفاصيل، ويرغب برؤية المقاتلين وضـباطهم قبـل أن ينطلقـوا لتنفيـذ                يحبها أولمرت، ف  

عملياتهم ليعرف شعورهم من تعابير وجوههم، غالبا ما يصادق على كـل مـا يحـضره دغـان مـن                    
في العامين األخيرين ازداد وزن دغان في دوائر اتخاذ القرار فـي            "واضاف بن في تقريره،      ".مخططات

، بعد أن ثبتت تقديراته في عدة مجاالت وخاصة في مسألة الحرب األخيرة على لبنـان،                "يةاألجهزة األمن 
من عملية إلى عملية تعاظمت شهوة أولمرت ودغان لتنفيذ عمليـات أكثـر جـرأة               "قبل عامين، ويكتب،    
  ".وخطورة وبعيدة المدى

، إذ قـال، إن سـجل التـاريخ         وأشار بن إلى ما قاله أولمرت في جلسة الحكومة التي أعلن فيها استقالته            
سيتحدث يوما ما عما أنجزته حكومته، وهي إنجازات ال يمكن البوح بها في هذه المرحلة، وينقل الكاتب                 

 عاما سنعرف ماذا فعل دغان وأولمـرت  ٥٠لربما بعد "ذاته عن مسؤول كبير في حكومة أولمرت قوله،     
  ".لمعا، إن إنجازات جهاز الموساد مذهلة، وأكثر من الخيا

وينهي المحلل بن تقريره متسائال، ما إذا سيتلقى دغان تعامال من رئيس الحكومة المقبلة تسيبي ليفنـي،                 
 .شبيها بتعامل أولمرت معه

  ٢٧/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
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   في القدس"الجمعة اليتيمة" تمنع آالف الفلسطينيين من صالة "إسرائيل" .٣٤
 عشرات ، أنالضفة الغربيةفي حاجز قلنديا لها من  مراس محمد يونس عن٢٧/٩/٢٠٠٨ الحياة نشرت

إلى القدس يوم الجمعةمنذ الساعات األولى لصباح   الرحالوااآلالف من فلسطينيي الضفة الغربية شد ،
ألداء صالة آخر يوم جمعة في شهر رمضان، في المسجد األقصى، لكنهم وجدوا في استقبالهم آالف 

أما أهالي قطاع  .لسالح الذين منعوا مئات منهم واعتقلوا وضربوا آخرينالجنود اإلسرائيليين المدججين با
غزة، فيعلمون أن الوصول إلى القمر ربما يكون أقرب إليهم من الوصول إلى القدس، لذلك فإن أحداً 
منهم لم يتوجه إلى معبر ايرز، وهو موقع عسكري ال يتردد جنوده في إطالق النار على كل قادم من 

اعتدى جنود بالضرب على عدد من النسوة والشبان الذين تدافعوا الجتياز الحواجز على  قدو .القطاع
 افي معبر قلنديا، عدداً من الشبان بعد محاولتهم اجتياز الحاجز، ونقلوفيما اعتقل . مداخل مدينة القدس

فلسطينيي وصل إلى المسجد فقط المصلون من أبناء المدينة ومن  إلى ذلك .إلى السجون اإلسرائيلية
تجدر اإلشارة في و.  صلواتهم على الحدود مع القدسأداءلجأ الممنوعون من الصالة إلى فيما . الداخل

 حاجزاً وسداً في طرق الضفة الغربية تعيق حركة األفراد والبضائع، ٦٢٤تقيم " إسرائيل"هذا السياق، أن 
  .ارما يحيل حياة الناس إلى جحيم ويعيق أي نهوض في االقتصاد المنه

عدد الـمشاركين في صالة الجمعة  أن ٢٧/٩/٢٠٠٨أليام الفلسطينية ل كتب عبد الرؤوف ارناؤوطو
 ألفاً، ٣٤٠سجل أعلى رقم منذ عدة سنوات بوصوله إلى  في المسجد األقصى األخيرة من شهر رمضان

لـمسجد على حسب مؤسسة األقصى، في حين زاد عدد الذين أدوا صالة التراويح وأحيوا ليلة القدر في ا
 مؤسسة األقصى بأن أكثر من ربع مليون صائم تناولوا طعام إفطار أفادتمن جهة ثانية،  و. ألف٢٠٠

 .الجمعة في رحاب الـمسجد األقصى
  
  شهيداً فلسطينياً سقطوا منذ اندالع انتفاضة األقصى٥٣٨٩: تقرير .٣٥

لجان العمل " مؤسستا ، أن اهللارام مراسلها من  سائد أبو فرحةعن٢٨/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية نشرت 
 خالل مؤتمر صحافي برام اهللا، لمناسبة الذكرى الثامنة النطالق انتفاضة احذرت" الحق"، و"الصحي

، خاصة  غزة وقطاع الغربية من استمرار التدهور في شتى أوضاع المواطنين في الضفةقصى،األ
ء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، ومبادرة المجتمع الدولي إلى التحرك المعيشية منها، ما لم يتم إنها

، إلى أن قوات "لجان العمل الصحي"شذى عودة، مدير عام  وأشارت .لوضع حـد لالحتالل وممارساته
، وحتى  األقصى مواطناً من الضفة والقطاع، والخط األخضر، منذ اندالع انتفاضة٥٣٨٩االحتالل قتلت 

 مواطناً على ١٣٥نوهت إلى استشهاد فيما  . طفال٩٩٥ً امرأة، و١٩٤الشهر الماضي، منهم نهاية 
 حالة والدة ٧٠الحواجز العسكرية بسبب حرمانهم من الوصول إلى المراكز الطبية، الفتة إلى حدوث 

اع  شهيداً من العاملين في القط٤٠ سقوط إلى  أيضاًوأشارت . مولودا٣٥ًعلى الحواجز، قضى بفعلها 
 .الصحي، وتعرض المئات لإلصابة بجراح، عدا االعتداء على الكثير من مقرات المؤسسات الصحية

 جريحاً باتوا ٣٥٣٠ مواطناً أصيبوا بجراح خالل االنتفاضة، بينهم ٣٢٧٢٠وبينت في هذا السياق أن 
لى أن الحصار المفروض على قطاع غزة، أدى إمن جهة أخرى وذكرت  .يعانون من إعاقة دائمة

 مريضاً جراء منعهم من السفر إلى الخارج لتلقي العالج، والحيلولة دون دخول ٢٢٠استشهاد 
وفيما يتعلق بواقع القطاع الصحي، أكـدت أن ممارسات االحتالل  .الـمستلزمات الطبية إلى القطاع

ث بلغت أدت إلى تراجع الخدمات الصحية كماً ونوعاً، ما انعكس على ارتفاع معدالت فقر الدم، حي
أوضحت أن فبشأن قطاع التعليم،  أما %.٣٣,٢، مع مراعاة أنها وصلت في صفوف النساء إلى %٥٨
 ٣٧ آخرون، فيما استشهد ٣٦٠٢ طالباً مدرسياً استشهدوا برصاص قوات االحتالل، بينما جرح ٦٦٤

 ١٢٤٥بل  شهيداً، مقا١٩٩ آخرون، علما أن عدد الشهداء من طلبة الجامعات بلغ ٥٥معلماً وجرح 
وبالنسبة إلى االستيطان والجدار العازل، قالت إن المستوطنات تضخمت بعد مؤتمر أنابوليس  .جريحاً
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 ٤٥٠ منزالً، منذ بداية االنتفاضة، وأكملت بناء ٧٩٣٤، فيما هدمت سلطات االحتالل %٣٠بنسبة 
ن سياسة هدم المنازل ولفتت إلى أ .من مساحة الضفة% ٤٥كيلومتراً من الجدار، ما أمن لها مصادرة 

من % ٩٤ منزالً في الضفة والقدس، مبينة أن ٧٨بحجة عدم الترخيص، طالت منذ بداية العام الحالي 
 إلى قيام  في سياق التقرير،تعرضت كما .ترفض من قبل سلطات االحتالل) ج(طلبات البناء في مناطق 

  . حاجزاً عسكريا٦٣٠ًاضة، ونصب قوات االحتالل باقتالع أكثر من مليون شجرة منذ بداية االنتف
 جراء قياماستشهدوا  شخصا ٤٩٢تقرير ذكر أن ال  من غزة، أن٢٨/٩/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأشارت

 في عمليات اغتيال  فلسطينياً ناشطا٧٤٦ً جانب مقتل إلىاالحتالل بقصف المنازل والتجمعات البشرية، 
 .سرح عمليات القتل أثناء وجودهم في م فلسطينيا٢٣٣ًمستهدفة، فيما قتل 

  
  ٢٠٠٠ ألف فلسطيني منذ بدء انتفاضة األقصى عام ٦٥االحتالل اعتقل : تقرير .٣٦

 ألف فلسطيني، منذ بداية انتفاضة ٦٥أكد تقرير حقوقي فلسطيني، أن سلطات االحتالل اعتقلت : رام اهللا
وا معتقلين منذ  أسيرا ما زال٥١٠وأشار إلى أن .  مواطنة٧٥٠ طفل و٧٥٠٠األقصى حتى اآلن، بينهم 

 أن قوات مبيناً من جهة أخرى أسير معتقلين قبل أوسلو، ٣٤٠ما قبل بداية انتفاضة األقصى، من بينهم 
االحتالل أصدرت، خالل انتفاضة األقصى، عشرين ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، منوها 

 مدير دائرة اإلحصاء بوزارة لد قاوق.  معتقل إداري في سجون االحتالل٨٠٠إلى وجود أكثر من 
األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن حصاد ثماني سنوات على انتفاضة األقصى كان مريراً 

 إلى أن االعتقاالت طالت العشرات من القادة السياسيين والنواب في المجلس  الفتاً.على األسرى وذويهم
عزيز دويك . فلسطينية سابقة، وفي مقدمتهم دالتشريعي الفلسطيني والعديد من الوزراء في حكومات

  . نائبا ووزير سابق رهن االعتقال٤٠رئيس المجلس التشريعي، فيما ال يزال قرابة 
  ٢٧/٩/٢٠٠٨ قدس برس

 
   بحق جندي أطلق النار على فلسطيني مقيدلتغيير الئحة االتهام قانوني التماس .٣٧

ائيلية يوم األحد، في االلتماس العاجل الذي تقدم تبحث المحكمة العليا اإلسر : زهير اندراوس- الناصرة 
به الفلسطيني أشرف أبو رحمة الذي أطلق عليه جندي إسرائيلي النار في نعلين عندما كان مقيد اليدين 
ومعصوب العينين، إلى جانب بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، اللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب ومنظمة 

يدعي  و.ء القرار الخاص بمقاضاة قائد الكتيبة، والجندي الذي أطلق النار بإلغاون يطالب حيث.يش دين
 ظاهريا، التهديد بالمس - الملتمسون أن هناك حاجة لتغيير الئحة االتهام بحيث تعبر عن خطورة العمل

  .المتعمد، التنكيل النفسي واستعمال السالح ضد إنسان مقيد وعاجز يخضع لسيطرة الذين مسوا به
  ٢٧/٩/٢٠٠٨ربي القدس الع

  
  زيارات األسرى الفلسطينيين عبر الفيديو كونفرساالحتالل ينوي تنظيم : قراقع .٣٨

قال النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي : يوسف الشايب - رام اهللا 
يديو الفلسطيني، إن سلطات السجون اإلسرائيلية تنوي تنظيم زيارات أهالي األسرى ألبنائهم عبر الف

كونفرس، خاصة ألهالي أسرى قطاع غزة، وإن هذا االقتراح نقل من قبل إدارة السجون إلى جهات 
  .مسؤولة في الصليب األحمر

 ٢٧/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
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   مرة ٢٤ من غزة  فلسطينيتأجيل محاكمة أسير .٣٩
فلسطيني كمة أسير أعلنت محكمة االحتالل في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عن تأجيل محا: نابلس

  العام معتقل منذعلماً أنه ، على التوالي لمدة شهر٢٤ ـمن حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، للمرة ال
٢٠٠٦ .  

 لإلفراج عنه، مشيرة إلى "إسرائيل"ناشدت عائلته الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضغط على قد و
 .معاناته من وضع صحي صعب

  ٢٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  بأكثر من عشرين رصاصة شمال الضفة الغربيةفلسطينياً مستوطنون يعدمون راعياً .٤٠

 راع إعدام الليلة الماضية على أقدموا مستوطنين أن فلسطينية وشهود عيان أمنية مصادر أكدت :نابلس
 من عشرين رصاصة أكثر عليه أطلقوا بعد أن . رميا بالرصاص في قرية عقربا جنوب نابلسلألغنام

  . مختلفة من جسدهأنحاءمسافة صفر في من 
  ٢٨/٩/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  باختناق خالل مسيرتين ضد الجدار في نعلين وبلعيناإلصاباتثالثة جرحى وعشرات  .٤١

 ل ثالثة متظاهرين بجروح والعشرات بحاالت اختناق عندما قمعت قوات االحتالأصيب :محافظات
تين ضد الجدار واالستيطان في قريتي نعلين بالرصاص وقنابل الغاز والصوت مشاركين في مسير

دى عشرات المواطنين صالة الجمعة فوق  إلى ذلك أ.من بين الجرحى متضامن اسكتلنديوكان وبلعين، 
 فيه مواطنون من بلدتي أدى في وقت ، المهددة بالمصادرة في قرية المعصرة بمحافظة بيت لحمأراضيهم

 مكب إلقامة صودرت من قبل االحتالل أراضمعة فوق دير شرف وقوصين بمحافظة نابلس صالة الج
شنت قوات االحتالل حمالت دهم وتفتيش في عدد من من جهة أخرى، و .نفايات للمستوطنات فوقها

 . واعتقلت ثالثة مواطنين من نابلس وجنين الغربيةمحافظات الضفة
  ٢٧/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة  

  
 عتقل فلسطينيينقوات االحتالل تتوغل في جنوب قطاع غزة وت .٤٢

اعتقلت فلسطينيين اثنين بالقرب من الشريط الحدودي  أكد شهود عيان أن قوات االحتالل: ألفت حداد
 متر ١٠٠ثالث آليات عسكرية إسرائيلية لمسافة ، بعد توغل لشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

  .داخل األراضي الفلسطينية، شرق بلدة خزاعة
 ٢٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 كميات المحروقات  سياسة تقليص تؤكد مواصلة االحتالل العامة للبترول في غزةلهيئةا .٤٣

أكدت الهيئة العامة للبترول في الحكومة المقالة بغزة أن االحتالل ال يزال مستمرا في سياسة : ألفت حداد
مح وأوضح أحمد علي مدير الهيئة أن االحتالل ال يس .قطاعالتقليص كميات المحروقات الموردة إلى 

 ألف ٧٥٠بإدخال سوى مليون إلى مليون ومائتي ألف لتر أسبوعيا من السوالر بينما يحتاج القطاع إلى
 ألف ١٥٠ ألف لتر من البنزين أسبوعيا بينما يحتاج القطاع إلى ١٢٠إلى جانب أنه يدخل ، لتر يوميا

 ٤٥٠تصل إلى منه يومية احتياجات القطاع الحيث أن أزمة الغاز مازالت مستمرة  مشيراً إلى أن .يوميا
وأكد أن األسبوع القادم سيشهد نقصا في توريد الغاز بسبب .  طن٢٠٠طن بينما يدخل االحتالل حوالي 

  . سيفاقم األزمة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد الطلب على الوقود، ممااألعياد اإلسرائيلية
  ٢٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  زام بالقضية الفلسطينية االلت تؤكد يوم القدس في  كلمات:صيدا .٤٤

 يوم القدس العالمي، وبدعوة من لقاء األحزاب والقوى الوطنية في الجنوب، قال رئيس بلديـة                في: صيدا
اننا ومع كل الخيرين الفلسطينيين والقوى الوطنية واإلسالمية في هذه المدينة           : صيدا عبد الرحمن البزري   

وقال عضو المجلس الـسياسي      . ء عن المخلين باألمن   ملتزمون أمن المخيم وأهله، ومعنيون برفع الغطا      
نحن على استعداد تام ألن نذهب في االتصاالت واللقاءات والمـصالحات الـى             : لحزب اهللا حسن حدرج   

اقصى مدى من شأنه أن يساهم في تحصين ومنعة وقوة وثبات واستقرار وأمـن بلـدنا فـي مواجهـة                    
ي النائب اسامة سعد فطالب بوضع السالح الفلـسطيني         وتحدث رئيس التنظيم الشعبي الناصر     .المخاطر

هذا السالح يجب أن يكون له مهمة وهدف، وفـي غيـاب            . في تصرف االستراتيجية الدفاعية في لبنان     
على . التفاهم السياسي الفلسطيني الفلسطيني والفلسطيني اللبناني، أنا أرى أن هذا السالح ليس لديه هدف             

ينيون، طالبوا لبنان بالتزاماتنا تجاهكم، طالبونا بأن يكون هذا السالح في خدمة            األقل طالبونا، أنتم الفلسط   
  .االستراتيجية الدفاعية عن لبنان

 ٢٨/٩/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 
  
   الحاجة الى جدية في المفاوضات ورعاية نزيهةموسى يؤكد .٤٥

مجلـس  في اجتمـاع ل   موسى  حذر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو        : م راغدة درغا  -نيويورك  
 من خطورة االستمرار في عملية االستيطان، الفتاً الى أنها بلغت حداً يهدد بقتـل فكـرة                  عقد امس  األمن

واضاف أن كثيرين يرون أن اآلمال بدولة قابلة للحيـاة تتالشـى بفعـل    . قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة    
ما يدفع بعض الجهات الى البدء بـالتفكير بـصيغة          الممارسات االسرائيلية وخصوصاً االستيطان، وهذا      

جئنا «: وأضاف. وقال إن المستوطنات تجعل الحديث عن الدولة الفلسطينية وهماً        . بديلة لصيغة الدولتين  
  .»لنلفت النظر ونحذر من عواقب هذا الوضع

سرائيليين ودعـاهم   وبعدما دان الممارسات االسرائيلية في القدس، أكد االستمرار في مد يد السالم الى اال             
وشدد على الحاجة الى جدية في المفاوضات ورعاية نزيهة،         . الى النظر مجدداً في مبادرة السالم العربية      

  .مؤكداً أن العرب سيعودون الى مجلس األمن للمطالبة بإجراءات إذا لم يتغير الوضع الحاضر
تتفهم «ت أكدت للوزراء العرب أنها      قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن رايس كان         من جهته   

الحاجة لمواجهة االستيطان، وأن االستيطان يعرقل عملية السالم، وان هناك موقفاً أميركياً واضحاً يربط              
  .»رفض االستيطان في المنطقتين«، مشدداً على أهمية »القدس مع الضفة الغربية

أنابوليس؟ وأين نحن منه اآلن؟ هل تحققـت        ماذا أثمر   «:  وليد المعلم  وزير الخارجية السوري،  : وتساءل
وعود أنابوليس بإقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي؟ هل أوقفت اسرائيل بناء مستوطناتها فـي               

ضرورة استعادة الوحـدة الوطنيـة      "رغم ذلك كله، وشدد على      «: وأضاف. »األراضي العربية المحتلة؟  
  ."تسعى بصفتها رئيساً للقمة العربية إلى تحقيق ذلك«ؤكداً أن سورية ، م»الفلسطينية عبر الحوار الوطني

 ٢٧/٩/٢٠٠٨الحياة 
 
  المستوطنات تناقض بوضوح مبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة :سعود الفيصل .٤٦

لقد طلبت  «:  عقد امس  مجلس األمن في اجتماع ل  قال األمير سعود الفيصل في      : م راغدة درغا  -نيويورك  
 الدول األعضاء في جامعة الدول العربية عقد هذا االجتماع العاجل لمجلس األمن لمناقشة مـشكلة                جميع

استمرار األنشطة االستيطانية االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مشكلة تهـدد بتقـويض        
ة في ما يتعلق باحترام     ويحدونا األمل بأن يرسخ هذا االجتماع أهداف األمم المتحد        . مسيرة السالم برمتها  

 اإلسـرائيلية مـن     -مبادئ القانون الدولي، وأن يساعد على انقاذ عملية السالم والمفاوضات الفلسطينية            
نحن ال نطلب أي جديد لم يسبق إلسرائيل ذاتها أن تعهدت به، بما في ذلك تعهداتها في                 «: وأكد. »الفشل



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                   ١٢١٢:         العدد                  ٢٦/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

غير القانونية تفرغ المفاوضات من مضمونها وتجعلهـا        ولما كانت هذه الممارسات اإلسرائيلية      . أنابوليس
من دون جدوى، فإن على إسرائيل في الحد األدنى وقف جميع األنشطة االستيطانية بما في ذلـك مـنح                   

لقد تقدمت جميع الدول العربية، بما فيها السلطة الفلـسطينية، بمبـادرة سـالم              «: وزاد. »تصاريح البناء 
قيق سالم شامل يكفل األمن واالعتراف والعالقات الطبيعية لجيمـع دول           تعرض فيها انهاء الصراع وتح    

  .»المنطقة
  ٢٧/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  االنتخابات في فلسطين هو السبيل الوحيد لحل المشاكل الفلسطينيةاجراء  :إيران .٤٧

أعلن مستشار المرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران علي خـامنئي، علـي             :  محمد سعيد  -واشنطن  
، »إجراء االنتخابات في فلسطين هو السبيل الوحيد لحـل المـشاكل الفلـسطينية            «بر ناطق نوري، أن     أك

الـصهاينة يريـدون    «وقال نـوري إن     . متهماً األميركيين بالوقوف في وجه إجراء مثل هذه االنتخابات        
دالً مـنهم مـن   تشريد شعب يملك هوية ووطناً محددين، وإسكان حفنة من اليهود الذين ال يملكون هوية ب              

الصهاينة يسعون إلى تحقيق ثالثة أهداف قـصيرة المـدى          «وأكد أن   . »خالل االحتالل والجرائم والقوة   
وهي االستيالء على فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني وتأليف حكومة صهيونية، فيما أهدافهم المتوسـطة              

  .»المدى تتمثل في الهيمنة على منطقة الشرق األوسط
  ٢٧/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
   المصرية تعزز انتشارها على طول الحدود مع غزة األمنقوات  .٤٨

 قالت مصادر اعالمية محلية فلسطينية إن قوات األمن المصرية واصلت نشر العشرات             :  د ب أ   -غزة  
من عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصل على الحدود مع غزة خالل األيام الماضية، السـيما                

وأشارت المصادر إلى أن االنتشار ترافق مـع حركـة           .الحدودية، ومعبر رفح  قرب بوابة صالح الدين     
نشطة لناقالت جند وجيبات عسكرية مصرية على طول الحدود، موضحين أن مزيدا مـن التحـصينات                

  .أقيمت في الجانب المصري من الحدود، خالل الفترة الماضية
 ٢٧/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  اقية مساعدة الفلسطينيين المقيمين في العراقالحكيم يناشد الحكومة العر .٤٩

ناشد عمار الحكيم نائب رئيس المجلس االسالمي األعلى في العراق الحكومة العراقية، أمس، : ا ب د
لما تعرضوا له من مضايقات في ظروف "تقديم كافة التسهيالت للفلسطينيين المقيمين في العراق 

أناشد جميع المسؤولين المعنيين في الحكومة : "وقال الحكيم .التي تعرض لها الشعب العراقي" اإلرهاب
العراقية لتقديم كافة التسهيالت ألهلنا وأعزائنا الفلسطينيين المقيمين في العراق لما تعرضوا له من 
مضايقات هنا وهناك في ظروف اإلرهاب التي تعرض فيها جميع أفراد الشعب العراقي إلى مثل هذه 

  ".الضغوط
  ٢٧/٩/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل

  
 إيران تدين السياسات اإلسرائيلية خالل مسيرات بمناسبة يوم القدس .٥٠

أدانت إيران بشدة امس السياسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية خالل مـسيرات            : ا.ب.د-طهران  
أكبـر  قال الرئيس اإليرانـي األسـبق        و .مناهضة إلسرائيل في مختلف أنحاء إيران بمناسبة يوم القدس        

 .هاشمي رفسنجاني ليس هناك من دولة أكثر من إسرائيل انتهكت قرارات مجلس األمن الدولي حتى اآلن
وذكر التلفزيون الحكومي أن مئات اآلالف شاركوا في مظاهرات يوم القدس التي تنظمها الدولـة حيـث                 
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ضـاع الـسيئة التـي      وأشار رفسنجاني إلى األو    .اطلقوا شعارات مثل الموت إلسرائيل والموت ألمريكا      
يعيشها خمسة ماليين الجئ فلسطيني إضافة إلى سكان قطاع غزة ، مطالبا العالم اإلسالمي بدعم األمـة                 

 الفلسطينية
 ٢٧/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "اسرائيل"وإنشاء دولة فلسطينية تعيش بسالم بجانب رايس تؤكد التزام عملية أنابوليس  .٥١

مس مجلس األمن اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، فـي سـابقة،   عقد ا :  راغدة درغام  -نيويورك  
للبحث في آثار المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأدلت رايس بكلمة لـم تـذكر                

التزامنـا عمليـة    «: وأكدت وزيـرة الخارجيـة األميركيـة       فيها اطالقاً كلمة استيطان أو مستوطنات،       
وشددت على ضرورة التزام الطرفين     . »اء دولة فلسطينية تعيش بسالم بجانب اسرائيل      وإنش... أنابوليس

، وأكدت ضرورة دعم األسرة الدوليـة لعمليـة         »وهي واضحة «بااللتزامات الواردة في خريطة الطريق      
وأشارت الى اجتماع الرئيس الفلسطيني والرئيس االسرائيلي شـمعون بيريـز أمـس              .التفاوض الثنائية 

واجتماعاتها حول المسألة الفلسطينية التي كان عقدها مزمعاً أمس يليهـا           » اللجنة الرباعية « والى   الجمعة
وأكدت رايس ضرورة تقديم     .اجتماع إفطار مع وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية والتي تضم سورية          

 أطلب حقاً مـن الـدول       وقالت. الدول االقليمية المساعدات للسلطة الفلسطينية لتستمر في بناء المؤسسات        
 .العربية لحل دائم مـع اسـرائيل      » اننا نأخذ علماً بالمبادرة   «: وتابعت. العربية أن تمد اليد الى اسرائيل     

وتحدثت رايس عن اإلرهاب، وانتقدت لغة الرئيس االيراني في خطابه أمام الجمعية العامة، وقالـت إن                
وفقاً من الرئيس االيراني احتجاجاً على كالمه عـن         الواليات المتحدة ستلجأ الى مجلس األمن كي يتخذ م        

عندها يقرر مجلس األمن ماذا يجب تناوله كتهديد لألمـن والـسلم            «: وقالت. محو اسرائيل عن الخريطة   
ولفت وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي كان بين          . الدوليين، ان هذا في رأيي يتصدر القائمة      

لى أن التزامات أنابوليس تنص على قيام الـسلطة الفلـسطينية بمكافحـة              وزيراً حضروا الجلسة، إ    ١٢
اإلرهاب على أن تجمد اسرائيل نشاطات االستيطان بما فيها التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة وازالة              

وقال إن االتحاد األوروبي يعتبر المستوطنات فـي أي مكـان مـن األراضـي               . المستوطنات العشوائية 
لمحتلة غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي وتسيء إلى صدقية العملية التي انطلقـت               الفلسطينية ا 

وأشار إلى أن المستوطنات تساهم في إثارة التـوتر،         . في أنابوليس وتمس قابلية الدولة الفلسطينية للحياة      
  .مشيراً إلى ممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين

  ٢٧/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
   نات تساهم في إثارة التوتر المستوط:كوشنير .٥٢

 عقـد   مجلس األمن في اجتماع ل  لفت وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير        : م راغدة درغا  -نيويورك  
 ، إلى أن التزامات أنابوليس تنص على قيام السلطة الفلسطينية بمكافحة اإلرهاب علـى أن تجمـد                  امس

. لمستوطنات القائمة وازالة المستوطنات العشوائية    اسرائيل نشاطات االستيطان بما فيها التوسع الطبيعي ل       
وقال إن االتحاد األوروبي يعتبر المستوطنات في أي مكان من األراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية               
من وجهة نظر القانون الدولي وتسيء إلى صدقية العملية التي انطلقت في أنابوليس وتمس قابلية الدولـة                 

ار إلى أن المستوطنات تساهم في إثارة التوتر، مشيراً إلى ممارسات المـستوطنين             وأش. الفلسطينية للحياة 
  .ضد الفلسطينيين

  ٢٧/٩/٢٠٠٨الحياة 
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  الرباعية قلقة من استمرار االستيطان وتطالب بمواصلة السعي إلى اتفاق هذه السنة .٥٣
للتوصل » الجهود الالزمة كل  «طالبت اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط ببذل          : نيويورك

إزاء » قلقهـا العميـق   «وأعربـت عـن     . إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قبل نهاية السنة        
ورجحت عقد اجتماع دولي لمتابعة مسار المفاوضات في موسكو في ربيـع العـام              . استمرار االستيطان 

 ختام اجتماع عقدته اللجنـة علـى المـستوى          وأعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في         .المقبل
الوزاري في نيويورك، أن الرباعية التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي وروسـيا واألمـم                

 .المتحدة، ستعقد اجتماعاً قبل نهاية السنة مع األطراف المعنية في المنطقة لالطالع على تقدم المفاوضات              
قلقها العميق حيـال أنـشطة االسـتيطان        «عن  » فرانس برس «كالة  وأعربت اللجنة الرباعية، بحسب و    

ودعت إسـرائيل   . الفلسطيني» المتزايدة التي تؤثر سلباً على مناخ المفاوضات وتعرقل نهوض االقتصاد         
وقف مختلف أنشطة االستيطان، بما فيها تلك المتعلقة بالنمو الطبيعي وإزالة المستوطنات العشوائية             «إلى  

ازدياد أعمال العنف التي يرتكبها المـستوطنون ضـد         «وانتقدت   .»٢٠٠١) مارس( آذار   التي بنيت منذ  
واوصت بمتابعة  . »أعمال اإلرهاب التي تستهدف اإلسرائيليين    «ودانت  . في الضفة » المدنيين الفلسطينيين 

لـن  ، بعـدما أع   »في شأن المسائل األساسية كافة بال اسـتثناء       «المفاوضات التي استؤنفت في أنابوليس      
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة رفضه أي اتفاق جزئي مع                

  .إسرائيل يستبعد القضايا األساسية
  ٢٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  ال أتوقع  التوصل الى اتفاق سالم في الشرق األوسط قبل انتهاء والية بوش: ولش .٥٤

 مساعد وزيرة الخارجية االميركية المكلـف شـؤون الـشرق            أعلن : وكاالتويوسف الشايب    -رام اهللا 
أن الجهود االميركية للتوصل الى سالم بين اسرائيل والفلسطينيين حققت تقدما منـذ محادثـات               "االوسط  

 ."انابوليس لكن من غير المرجح ان تؤدي الى اتفاق شامل قبل تولي الرئيس االميركي المقبـل مهامـه                 
 فرعية في مجلس الشيوخ انه منذ اعالن الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس              وقال ديفيد ولش امام لجنة    

ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت استئناف عملية السالم في انـابوليس فـي تـشرين الثـاني                 
  ".شهدنا تقدما كبيرا وملحوظا"الماضي ) نوفمبر(

  ٢٧/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
 ة عسكرية أمريكية في النقب جسر جوي أمريكي لنقل عتاد لبناء قاعد .٥٥

كشفت مصادر إسرائيلية أن الواليات المتحدة شغّلت في األيام األخيرة جسرا جويا لنقل عتاد لبناء قاعدة 
، التي أصبحت »ناباطيم«أمريكية في النقب تشمل أنظمة رادار متطورة، ووصل إلى القاعدة العسكرية 

ومرفقاته بناء على اتفاق تم " FBX-T"ام الرادار المتطور القاعدة الرئيسية لسالح الجو اإلسرائيلي، نظ
/ توقيعه بين الطرفين خالل زيارة وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، للواليات المتحدة في شهر تموز

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالنظام الجديد قبل المناورات العسكرية األمريكية اإلسرائيلية . يوليو الماضي
 األكثر تطورا في الواليات FBX – Tويعتبر الرادار . كة المزمع إجراؤها خالل أشهر الخريفالمشتر

المتحدة وهو قادر حسب المصادر الغربية على رصد أي جسم طائر بحجم كرة البيسبول من مسافة 
رة  طائ١٤وقد شغلت الواليات المتحدة خالل األيام الماضية جسرا جويا مكونا من  . كلم تقريبا٤٧٠٠

شحن كبيرة لنقل نظام الرادار ومرفقاته إلى جانب طاقم تابع لقيادة أوروبا في الجيش األمريكي مكونا 
 ضابطا وجنديا سيشغلون النظام الجديد الذي سيكون مرتبطا باألقمار الصناعية وبأحد أنظمة ١٢٠من 

 الرادار األمريكية في أوروبا 
 ٢٨/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 دولي للشرق األوسط في موسكو الربيع الـمقبلالرباعية تدعو إلى مؤتمر  .٥٦
إنهـا تفـضل   : قالت اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط، الليلة الـماضية     :  وكاالت -األمم الـمتحدة   

وقالـت   .عقد اجتماع دولي بشأن عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية في موسكو في ربيع العام الـمقبل             
تعبـر اللجنـة    : " اجتماع على هامش جلسات الجمعية العامة لألمم الـمتحدة        الـمجموعة، في بيان، بعد   

واتفقت اللجنة على أن    . الرباعية عن اعتزامها العمل عن كثب مع األطراف في الفترة الـمهمة الـمقبلة           
كما دعت اللجنة الرباعية إسـرائيل       ". يمكن أن يكون وقتاً مالئماً الجتماع دولي في موسكو         ٢٠٠٩ربيع  

كما دعـت    ".٢٠٠٨االستمرار في بذل كل الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق في           "الفلسطينيين إلى   و
اللجنة إسرائيَل إلى تجميد كل النشاط االستيطاني على األرض الفلسطينية وقالت إن هذا النـشاط يتـرك                 

فـي ذلـك الهجمـات      وأدانت، أعمال اإلرهاب ضد اإلسرائيليين بما        ".أثراً ضاراً على أجواء التفاوض    "
 .الصاروخية من األراضي الفلسطينية وأكدت الحاجة لـمزيد من الجهود الفلسطينية لـمكافحة اإلرهاب

 ٢٧/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  انحياز بلير للعدوان اإلسرائيلي على لبنان عّجل بسقوطه: عماليوننواب  .٥٧

ريطاني السابق توني بلير أرغم على أكد نواب عماليون أن رئيس الوزراء الب:  عمر حنين-  لندن 
االستقالة العام الماضي، ليس بسبب دوره الرئيسي في غزو العراق، ولكن بعد انحيازه الفاضح ل 

ويشير هؤالء النواب إلى أنهم  .٢٠٠٦وإعالنه دعمها بقوة خالل عدوانها على لبنان صيف ” إسرائيل“
واسعة ضد لبنان في تلك الفترة، حيث اعترضوا بشدة العسكرية ال” إسرائيل“انتقدوا بلير خالل عمليات 

على موقفه الداعم بالكامل لهذه الحرب التي ألحقت دماراً بالغاً بالبنية التحتية اللبنانية، وكذلك قادت إلى 
 .سقوط المئات من القتلى والجرحى من المدنيين اللبنانيين يومياً

 ٢٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ماع عربياً على معاقبة من يعرقل الحوار الفلسطينيال إج: أبو الغيط .٥٨

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن العرب لم يجمعوا بعد علـى              :  راغدة درغام  -نيويورك  
 -إجراءات لمعاقبة الطرف المسؤول عن عرقلة الجهود التي تقودها بالده إلتمام مـصالحة فلـسطينية                

المقبـل،  ) أكتـوبر ( تشرين األول    ٨ مسؤولين مصريين في     "حماس"وفد  وتوقع أن يبين لقاء     . فلسطينية
  .إمكان التقدم في مشروع المصالحة

وكـشف أن   . "اسطوانة مشروخة "واستنكر الحديث عن انحسار الدور المصري في المنطقة، معتبراً أنه           
جلس األمـن،  وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس طلبت إرجاء طرح موضوع االستيطان على م   

 مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينـو أوكـامبو            "اصطدموا"كما قال إن وزراء عرباً      
  :وهنا نص الحديث. خالل اجتماع حضره من دون إبالغهم

مصر لها دور في المصالحة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس تحدث عـن شـبه التـزام عربـي                  > 
  هل تتولى مصر بلورة هذا المشروع؟. بما يتقدم به العرببمشروع يلزم األفرقاء 

. "حمـاس " تشرين األول المقبل مع اإلخوة فـي         ٨وسنجتمع في   .  مصر حالياً في نقاشات مع الفصائل      -
وأتصور أننا سنرى بعد هذا االجتماع الفرص المتاحة للمضي في جمع الجميع حول مائدة واحدة لالتفاق                

المنهج معروف حالياً، ويدور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من مجموعة           هذا  . على المنهج المطروح  
من التكنوقراط، وعودة الحرس الرئاسي إلى المعابر، واالتفاق على موعد لالنتخابات الرئاسية والنيابية،             

  .وتبادل لألسرى، أي صفقة متكاملة بين الفلسطينيين
لوا في االجتماع الوزاري العربي في القاهرة إنهـم ال          هذا بعد، أما البعد اآلخر، هو أن بعض الوزراء قا         

يستطيعون أن ينتظروا كثيراً الجانب الفلسطيني كي ينهي خالفاته، وعلينا أن نحدد من يظهـر التعـاون                 
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ومن لن يتعاون، يجب أن يدفع ثمناً، لكن هذا التفكير لم يبلور فـي قـرار مـن                  . ومن ال يظهر التعاون   
عوراً بأنه يجب أن تخرج دول الجامعة في لحظة من الزمن وتقول هذا الطرف هو               لكن هناك ش  . الجامعة
  .المالم

  من سيبلور هذا المشروع؟ هل كُلف أحد؟> 
لم تكلف أي دولة عربية، لكن المتصور أن مثل هذا النهج إذا ما استقر عليه، ألنه لم يستقر عليـه                    .  ال -

لست واثقاً من أن هذا الـنهج يحظـى برعايـة           . اش الجماعي بعد، سيأتي نتيجة لإلدارة الجماعية أو النق      
هي فكرة طُرحت، لكن ليست لها توابع       . هناك أطراف عربية تتحسب من هذا المنهج      . الجميع حتى اآلن  

  .حتى اآلن
   للفلسطينيين على غرار اتفاق الدوحة بين اللبنانيين؟"مشروع دوحة"هل هناك > 
 الفلـسطيني مـن خـالل       - إلى تحقيق هذا االتفاق الفلـسطيني        نسعى.  هذا ما تحاول مصر أن تفعله      -

وإذا ما توصلنا إلـى نتيجـة       . حوارات مصرية مع كل طرف على حدة، بأسئلة وبمنهج وبأفكار محددة          
مفادها أن هناك فرصة حقيقية للنجاح في جمع الجميع حول هذا المنهج المـصري المقتـرح، فـستُدعى        

  .، قد نُكرر المحاولة٢٠٠٥رة أو مثلما حدث في القاهرة في العام الفصائل إلى اجتماع مائدة مستدي
  هل لديكم شعور بأن سورية تدفع في اتجاه المصالحة الفلسطينية بالحماسة وااللتزام نفسبهما؟> 
وبالتـالي إذا كـانوا يـشجعون       .  لسنا على اتصال مع اإلخوة في سورية للبحث في هذا الموضـوع            -

لكن الجامعة العربية أيدت الجهـد      . االتفاق، فهم يفعلون هذا بمعزل عن مصر      األطراف للتوصل إلى هذا     
المصري في بيان االجتماع الوزاري، وقالت دعونا نتابعه ونعود مرة أخرى في نهاية تـشرين األول أو                 

المقبلين، كي نُعيد تقويم الموقف ونرى كيف حقق أهدافه وكيـف سـتتعامل             ) نوفمبر(في تشرين الثاني    
ل مع هذا الجهد، وعندئذ نقرر ماذا نفعل مع هذا الطرف أو ذاك إذا ما لم يحقق الجهد المـصري                    الفصائ
يمثل االتفـاق الـذي سـنحققه مـع         ) في هذا اإلطار الزمني   (وممكن جداً أن نقدم إليهم تقريراً       . أهدافه

  .األسابيع القليلة المقبلة ستكشف. الفصائل
  .دث عنه الرئيس عباسلكن العنصر الزمني مهم جداً في ما تح> 
ونعترف بأن العنصر الزمني أساسي ألننا نقترب من مجموعة من التـواريخ            .  نحن نؤمن بهذا المنهج    -

  .البالغة األهمية
  ماذا تقصد؟> 
وعلى الجانب اآلخر   .  أقصد انتهاء فترة الرئاسة الفلسطينية إال إذا كانت هناك تفسيرات قانونية أخرى            -

  . جديدة أو انتخابات في إسرائيل، وبالتالي عنصر الزمن مهم للغايةستبزغ حكومة إسرائيلية
وأنت لست متأكداً من أن مثل هذه المبادرة        . يراهن الرئيس الفلسطيني على مبادرة عربية تكون ملزمة       > 

  .ستصدر عن العرب
ر الفلـسطيني    سيصدر العرب شيئاً في نهاية أعمال االجتماع الذي سيعقد للبحث في كيفية انتهاء الحوا              -
هذا أمر ال أستطيع أن أحكم فيه اليوم، ألننا ال يجب أن نصل إلى نهاية               .  الفلسطيني وتسوية الخالفات   -

  .الطريق إال بعد أن نستكشف إلى أين سنصل بهذا الجهد
  ؟"حماس"متى تم االتصال مع > 
  . طوال الوقت"حماس" نحن على اتصال مع -
   نتيجة المعابر؟"ماسح"هل هناك أزمة ثقة بينكم وبين > 
 الموقف المصري في هذا الصدد واضح للغاية، لن نفتح معبر رفح إال في إطار تنفيذ االتفاق الـدولي                   -

  .الذي يحكمه
  .الرأي العام العالمي يرى أنكم تصدون المساعدة الدولية عن الشعب الفلسطيني> 
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يل وفلسطين في غزة وهناك معابر بين       هناك معابر بين إسرائ   .  هذا غير دقيق وال يعكس حقيقة األمور       -
وأستطيع أن أعطـي كثيـراً مـن        .  الفلسطينية تُستخدم حالياً وبكثافة    -مصر وغزة، المعابر اإلسرائيلية     

األمثلة على كميات هائلة من الوقود ومن الطعام ومن األدوية يسمح بعبورها عبر هذه المعـابر، نتيجـة                  
  . وإسرائيل"حماس"يقه بين التفاق التهدئة الذي نجحت مصر في تحق

لكن تبقى نقطة المعابر المصرية مع فلسطين، معبر رفح، وهو معبر لألفراد، أي ال نـستطيع أن ننقـل                   
عبره بضائع ألنه ال يتيح نقل البضائع أو السيارات أو الشاحنات، كما أن له طبيعة خاصة كما تحـدثنا،                   

بر كرم أبو سالم، وهو معبر علـى مثلـث الحـدود            والمعبر الثاني الذي يستخدم طوال الوقت يسمى بمع       
  . اإلسرائيلي، ويمر منه كل شيء- الفلسطيني -المصري 

وأود أن أقول أيضاً كلمة أخرى هي أن هناك من يطلق النيران على هذا المعبر كي يمنع الشاحنات مـن                    
  .ليس إسرائيل. سرائيلليس إ. هذه حقيقة يجب أن أعترف بها، ومن يطلق النيران ليس إسرائيل. العبور

  ؟"حماس"هل تتهم > 
كانوا يطلقون النيران في الماضي، ليس على مصر، بل على الشاحنات التي تحاول العبور مـن                .  نعم -

  .كان هذا في فترة سابقة. كرم أبو سالم
  واآلن؟> 
لنيـران ألن كـل      توقفوا عن هذا، ألن هناك اتفاقاً للتهدئة بينهم وبين إسرائيل، فال يستطيعون إطالق ا              -

  .مرة تُطلق صواريخ تقوم إسرائيل لألسف بإغالق المعابر
ـ        >  وهناك من يرى أن مـصر شـريك فـي      . "حماس"هناك من يعتقد أن اتفاق التهدئة تقوية إسرائيلية ل

  . على التخلص من الشريك الفلسطيني"حماس"تشجيع 
 "حماس"وفي هذا الصدد، وضع     .  له  الهدف المصري هو تأمين الشعب الفلسطيني وتأمين حياة معقولة         -

  .المصلحة الفلسطينية هي األساس. يأتي في مرتبة متأخرة للغاية
  ٢٧/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  اعتذار عن مجرد التلويح بخيار المقاومة .٥٩

 ياسر الزعاترة 
ال إلغاء االحتف (بما يذكرنا بمسلسل اإلهانات والتراجعات التي تصاعدت منذ أنابوليس نهاية العام الماضي             

بأسيرات محررات، اعتذار الرئيس الفلسطيني عن لقائه باألسير اللبناني المحرر سـمير القنطـار فـي                
عن تلويحه بخيار المقاومـة     ) أحمد قريع (، جاء االعتذار الجديد لرئيس وفد التفاوض الفلسطيني         )بيروت

ئيسة الوزراء المقبلـة،    كرد على فشل المفاوضات، األمر الذي جاء إثر استماعه لتقريع، وربما تهديد ر            
، أثناء لقائهما في القدس يوم الثالثاء       )تسيبي ليفني (ونظيرته في ملف المفاوضات من الجانب اإلسرائيلي        

 . الماضي
بحسب صحيفة معاريف اإلسرائيلية، فقد أوضح أبو عالء، أن الفلسطينيين ال يزالون متمسكين بـالحوار،      

ولكن مـاذا سـنفعل إذا مـا        . ين سيواصلون إدارة المفاوضات   الفلسطيني"وقال إن   . ولكن ليس بأي ثمن   
أمـا ليفنـي    ". وصلت المحادثات إلى طريق مسدود؟ أنستسلم؟ المقاومة، بكل أشكالها، هي حق شـرعي            

العنف واإلرهاب لم يكونا أبداً شرعيين، ولن يحققا للفلـسطينيين أي انجـاز             : "فقالت له أثناء لقائها معه    
لم يقـصد فـي     "، هنا رد قريع قائالً إنه       "ستستخدم القوة " إسرائيل"اب والعنف   في مواجهة اإلره  . وطني

 ". أقواله المقاومة بوسائل عنيفة بل فقط بوسائل سياسية
تأكيداً على أن العنف لن يحقق للفلسطينيين أي إنجاز وطني قال الرئيس الفلـسطيني فـي حـواره مـع               

ات االنتفاضة دمرتنا، ونحن لسنا مستعدين أن نُدمر        مجري: "صحيفة الحياة يوم الخميس الماضي ما نصه      
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ولسنا على استعداد   . يعني دمرت كل البنية التحتية التي بنيت ليس فقط أيام السلطة، بل قبلها            . مرة أخرى 
 ". للعودة مرة أخرى

ثمة قدر من اإلهانة يشعر به الفلسطينيون مع كل فصل من فصول هذه الملهاة التي تتواصـل مـن دون                    
ف، وبالطبع في ظل اإلصرار على وجود سلطة األمن لإلسرائيليين مقابل المعونـات فـي الـضفة                 توق

األول هـو   : همنا األساسي في الضفة الغربية يتركز على أمرين       "عباس قال في حوار الحياة إن       (الغربية  
 التطـوير   واألمر الثاني هـو   . في الضفة % ٩٠استتباب األمن، واعتقد أن األمن مستتب بنسبة أكثر من          

هل كان  (، وهي السلطة التي لم تحقق للفلسطينيين سوى استمرار رواتب العاملين في السلطة              )االقتصادي
 ). هذا هو هدف النضال الفلسطيني؟

يحدث ذلك بينما يدرك الجميع أن ميزان القوى في العالم آخذ في التغير، وأن اإلسرائيليين يعيشون أزمة                 
 إلى جانب فشلهم في اجتياح قطاع غزة، وفي ظل بؤس الوضع السياسي             ،٢٠٠٦كبيرة منذ هزيمة تموز     

الداخلي، األمر الذي يأتي انعكاساً للفشل الذريع الذي منيت به سياسات جورج بـوش ومعاركـه التـي                  
 . صممت على إيقاع مصالح وهواجس الدولة العبرية

 الفلسطيني والعربـي حـين يتنكـرون    ال ينتبه أولئك القوم إلى المرارة التي يتركونها في وعي المواطن       
لبرنامج المقاومة الذي سارت عليه جميع الشعوب الحرة في العالم، ويتراجعون ويعتـذرون مـرة إثـر                 

 . أخرى أمام عدو ال يختلف اثنان على أنه ليس في حالة تقدم، بقدر ما يعيش مرارة الفشل والهزيمة
ي ذهن فريق السلطة الـذي ورث عرفـات فـصارت           أما حكاية التدمير التي تنسب لبرنامج المقاومة ف       

معزوفة ال تستوقف البعض لفرط ما ترددت خالل السنوات الست الماضية، لكأن دأب المقاومة هو إنتاج                
البهجة والرخاء في سائر التجارب اإلنسانية، بينما أنتجت الدمار في التجربة الفلسطينية، األمر الـذي ال                

ه الفلسطينيون من تضحيات ما يزال عادياً، وإن بدا كبيراً وعظيماً بمعيار            يبدو صحيحاً بحال، ألن ما دفع     
 . شعب قليل العدد قياساً بشعوب أخرى مرت بتجربة االحتالل والمقاومة

بعـض  ) هـو أو داعمـوه    (ليس ثمة محتل يرشق من يقاومونه بالورود، لكنه قد يتسامح معهم ويمنحهم             
 سياسياً وأمنياً واقتصادياً، أو يقبلوا الوكالة عنه مقابل ضـمان           المعونات حين يريحوه من عبء المقاومة     

 .مصالحه كما في حاالت االحتالل الذي ال يستهدف تهجير السكان
أال ينبغي لهؤالء وأولئك ممن يمارسون التراجع واالعتذار، مع هجاء المقاومـة أن يعتـذروا للـشهداء                 

مة، فجاء ساسته الجدد ليخبروه أنه كان يمارس العبث         واألسرى، بل لكل الشعب الذي انحاز لخيار المقاو       
 ! والرعونة، وأن عليه أن ال يكرر ذلك مرة أخرى؟

  ٢٨/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  األساس السياسي للحوار الفلسطيني .٦٠

 بالل الحسن
تقدمت السعودية في مجلس األمن، وبناء على قرار جامعة الدول العربية، بطلب عقد جلسة خاصة 

 . بإعالن معارضتها لهذا الطلباًوضوع االستيطان اإلسرائيلي، وبادرت اإلدارة األميركية فورلمناقشة م
يشكل هذا الطلب السعودي تنفيذا لخطة الدعم العربي للمفاوض الفلسطيني، والتي طلبها الرئيس محمود 

 من أجل عباس قبل أسبوعين، ويتضح منذ اآلن، أن الموقف األميركي جاهز إلحباط المسعى العربي
ويشكل هذا الموقف األميركي الجديد استطرادا في مسيرة المواقف األميركية . دعم الموقف اإلسرائيلي

، وهو من هذه الناحية ال يشكل جديدا على اإلطالق، ولكن هذا الموقف األميركي "إسرائيل"ـ الداعمة ل
اليات المتحدة األميركية، وتهدد يأتي أيضا في سياق آخر، هو سياق األزمة االقتصادية التي تعصف بالو

النظام الرأسمالي العالمي، وهناك خطة أميركية لإلنقاذ، وضعها الرئيس األميركي جورج بوش، وهو 
يطلب اآلن من الكونغرس األميركي الموافقة عليها، وعند هذه النقطة بالذات، يكون البيت األبيض بحاجة 
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 أجل ضمان التصويت دعما للخطة، وهنا من المنطقي إلى اللوبي اليهودي الفاعل في الكونغرس، من
جدا أن يطلب اللوبي اليهودي ثمنا بالمقابل، والثمن هو رفض الطلب العربي، ومنع مناقشة قضية 

  .االستيطان في مجلس األمن
المسألة الثانية ذات الداللة هنا، أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، التي بذلت جهدا جبارا في السفر، 
وفي الضغط على الجانب الفلسطيني، وفي رفض الضغط على الجانب اإلسرائيلي من أجل إنجاز اتفاق 
ما، أو اتفاق رف كما كانت تقول، كانت تستعمل في حججها الضاغطة حجة بارزة خالصتها أن الرئيس 

ي ملموس على يريد شخصيا هذا االتفاق، لكي يضمنه في خطابه الوداعي أمام الجمعية العامة، كدليل ماد
ولكن اليوم المحدد جاء، . نجاح مساعيه من أجل التسوية السياسية للصراع العربي ـ اإلسرائيلي

والخطاب تم القاؤه، ولم يتضمن أية إشارة ال الى اتفاق ما، وال إلى اتفاق رف، والذين عرقلوا الوصول 
رائيل، الذين رفضوا أن يقدموا له أية الى هذا االتفاق هم حلفاء الرئيس بوش األساسيون، أي القادة في إس

 .صيغة مناسبة في موضوعي عودة الالجئين والقدس
وإذا كانت هناك ثمة نقطة ايجابية داخل هذه الظلمة الدامسة، فهي صدمة الموقف األميركي للموقف 

العودة ، و"خيار السالم االستراتيجي"إذ ربما تقود هذه الصدمة الى نفض اليد عربيا من شعار . العربي
مجددا الى حقائق المنطقة، والى حقائق الواقع التي تؤكد ان الخيار الوحيد مع اسرائيل هو خيار 

  .والعكس صحيح أيضا. المواجهة، دفاعا عن المصالح العربية، وصوال الى حماية المصالح الفلسطينية
ية التي يسعى اليها النظام وربما يشكل هذا السياق مدخال لنهج آخر في إطار المصالحة الوطنية الفلسطين

ومن دون دخول في التفاصيل، فإننا نسمع اآلن جمال . المصري، وبدعم صريح من الجامعة العربية
، نسمع كلمة "العقاب"ونسمع كلمة . "اإللزام"نسمع كلمة . وكلمات غير مألوفة في الوساطات العربية

 وساطة بين طرفين متخاصمين، تتجه نحو وبديهي ان اية. ، ضد من سيعرقل الوساطات العربية"العزل"
التوفيق، ونحو المهادنة، ونحو فتح صفحة جديدة، ومن شأن أية لغة أخرى أن تخرب الوساطات ال أن 

وإذا انتقلنا من نشاز اللغة الى نشاز المضمون، فإن بعض الفلسطينيين الذين شاركوا في جلسات . تحميها
منها أن هناك . روجون لمواقف يقولون إن االتفاق قد تم عليهاالحوار االستطالعية، ينقلون كالما، وي

خطة مصرية أصبحت جاهزة، وستعرض على الجامعة العربية للبت والتأكيد، وسيعاقب ويعزل كل من 
، إن هذه الخطة تقوم على ) اللبنانية"السفير"في مقابلة مع جريدة (ويقول عبد الرحيم ملوح . يرفضها

ءات العملية، ومرحلة النقاش السياسي حول إعادة بناء منظمة التحرير مرحلتين، مرحلة اإلجرا
الفلسطينية وحول الميثاق، على أن يتم في المرحلة العملية تشكيل حكومة جديدة، وتنظيم انتخابات جديدة، 
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة النقاش السياسي، وفحوى هذا االقتراح إن كان صحيحا، ونشك أنه صحيح، هو 

الواقع في غزة، وحين يتم تغيير الواقع يبقى الحال سياسيا على ما هو عليه، إنما يتحقق هدف تغيير 
واحد وهو إبعاد حركة حماس عن الحكومة، ثم تأتي االنتخابات التشريعية وفي خلفيتها أن حركة حماس 

جنة وهي خلفية تنطوي على احتماالت التزوير، كما عبر عن ذلك مسؤول كبير في الل. ستخسرها
رئيس ) أبو األديب(التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأدت أقواله الى إثارة غضب سليم الزعنون 

إن منهجا من هذا النوع، حتى لو تحقق، سيعمق الخالفات الفلسطينية أكثر . المجلس الوطني الفلسطيني
دال من أن تكون مالذا دائما مما يشكل حال لها، ويحول الوساطة العربية الى نوع من أنواع الخصوم، ب

  .للوساطات الخيرة
وفي السياق نفسه ال بد من القول، إن قضية االنتخابات، سواء كانت رئاسية أو تشريعية، هي قضية 

إن المصالحة الوطنية هي التي تقود . سياسية باألساس، وليست قضية فقهية أو قانونية إال في مظهرها
دا عن المصالحة الوطنية، وفي ظل الحديث عن العزل والعقوبات، الى انتخابات رئاسية ناجحة، وبعي

 .تتعقد قضية انتخابات الرئاسة، وتصبح قضية خالف بامتياز
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وال بد من القول أخيرا، إنه ال يمكن التحاور حول إجراء انتخابات رئاسية، بينما يسمح لرؤساء أجهزة 
فالذين ينتقدون ما جرى في غزة، . دأمنية أن يهددوا بحل قضية غزة من خالل عمل عسكري مضا

وعلى قاعدة أنه حسم عسكري مرفوض، ال يمكن لهم أن يهددوا باستعمال الوسائل نفسها، وأن يبقوا في 
الوقت نفسه بمنأى عن النقد والمساءلة، وبخاصة أن الموقف األميركي السلبي من التحرك العربي باتجاه 

نجاز حوار غير متوازن، سيؤدي الى تحرك دولي جديد موضوع االستيطان الصهيوني ال يبشر بأن إ
وهذا يعيدنا مرة أخرى الى أهمية التأكيد على أن . يدفع التفاوض الفلسطيني ـ اإلسرائيلي باتجاه الحسم

 جوهر الحوار الفلسطيني هو حوار سياسي قبل أن يكون أي شيء آخر
٢٨/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   

  
  عسكرية اإلسرائيلية في السياسةإضاءات حديثة عن دور المؤسسة ال .٦١

  أسعد عبد الرحمن. د
نادرة هي الدول التي تتباهى بقدرة قيادتها السياسية على العمل بشكل مستقل تماما، أو إلى درجة كبيرة،                 

ومؤخرا، قامت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مـن جديـد بتوجيـه           ! األمنية فيها  /العسكرية'' المؤسسة''عن  
األمنية التي كانت في العموم بعيدة عن النقد، بعد أن انكشفت المؤسسة            / ؤسسة العسكرية انتقادات حادة للم  

أمام الرأي العام اإلسرائيلي، ولم يعد باستطاعتها إحاطة نفسها بتلك الهالة التـي تحـول دون مالحظـة                  
مؤسـسات  االنتقادات القاسية الموجهة إليها من قبل مجلس الوزراء والكنيست وحتى مـن قبـل               '' ملف''

 لذلك الملف، حسبنا اإلشارة إلى ثالث حـاالت         "الطبقات المتراكمة "وكي ال نغوص في     . المجتمع المدني 
) شاباك(بين جهاز األمن العام     : أوالها الخالف الذي دب قبل نحو شهرين داخل صفوف المؤسسة         : حديثة

رى بـشأن صـفقتي تبـادل      من جهة، وبين هيئة األركان العامة للجيش من جهة أخ          "موساد"وجهاز الـ   
فعلى الرغم من أن القرار، فيما يتعلق بصفقة التبادل مع حزب اهللا، بقي،             . األسرى مع حزب اهللا وحماس    

في الظاهر، في يد القيادة السياسية، نجد أن كثيرأ من المحللين اإلسرائيليين يقرون بأن الـصفقة أقـرت                  
لة تعكس جوهر العالقـة بـين المؤسـستين الـسياسية           هذه الحا . أوال بعلم هيئة األركان العامة ورئيسها     
إن االهتمام الشديد   : يؤكد على ' "كوبي ميخائيل  "فالباحث الجامعي . واألمنية في إسرائيل على مر األعوام     

انصب على المؤسسة األمنية بشكل عام وعلى المؤسسة العسكرية بشكل خاص، وأضحت هذه األخيـرة               
ة في إسرائيل، واعتبرت في نظر المجتمع وقادته منظمـة ذات قـدرة             الجسم المنظم األكبر واألشد أهمي    

  .تنفيذية عالية
وبالعودة إلى الوراء سنتين، نضع أنظارنا على الحالة الثانية التي طفت على السطح مـع بـدء الحـرب             

 حين عاد موضوع العالقـة بـين المؤسـستين الـسياسية            ٢٠٠٦اإلسرائيلية األخيرة على لبنان صيف      
فبعد انتهاء الحرب، أخذ الموضوع أبعاداً مـضاعفة فـي          . ة في إسرائيل إلى صدارة االهتمام     والعسكري

ضوء حقيقة جديدة وهي أن تلك الحرب كانت األولى، على األقل منذ ربع قرن، التي تولى فيها سياسيان                  
، ) بيرتس إيهود أولمرت وعمير   ("الدفاع"ال ماضي عسكريا أو أمنيا لهما منصبي رئيس الحكومة ووزير           

حيث قررت المؤسسة العسكرية مجريات األحداث ميدانيا، ويوما بعد آخر حصلت على ضوء أخضر من               
  .المؤسسة السياسية بل تفويض بتوسيع نطاق العمليات

أما ثالثة الحاالت فقد تجلّت عندما كثر الحديث عن أن بعض القادة العسكريين يهتمون بشؤونهم الخاصة                
ببيع أسهمه في البورصة قبل     ) دان حالوتس ( أعلن عن قيام رئيس األركان السابق        فحين. بالدرجة األولى 

) مستفيداً من المعلومات التي حصل عليها بحكم موقعه ومسؤولياته        (أيام قليلة من شن الحرب على لبنان        
ور فهذه الواقعة أحدثت شرخا بـين د      . انفتحت شهية عدد من السياسيين والصحفيين على اإلدالء بآرائهم        

ومهام المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني من جهة واتساع االنقسام االجتماعي اإلسرائيلي الداخلي، كما             
  ."جنراالت في مجلس الوزراء "، في كتاب)يورام بيري(يقول الدكتور 
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) امنـون شـاحاك   (وعلى صعيد النقد العام وإعالن االستياء من الحال الذي انحدر إليه الجـيش، كتـب                
العالقة المباشرة بين الجيش والمجتمع المدني، والتي ميـزت         ":  األمني اإلسرائيلي البارز يقول    المسؤول

االستقطاب واالنغمـاس فـي     . الجيش على الدوام وأسهمت في قوته، قد اختلت وأصبحت مصدراً للكآبة          
فاً لتوجيـه   الملذات والالمباالة واالستغالل واالنتهازية أفسدت اإلجماع القومي ووجدت في الجـيش هـد            

إسـرائيل، خالفـاً لكـل      "أن  ) رؤوبـين بدهتـسور   (وفي السياق ذاته، يـرى البروفيـسور        . "اللكمات
ال توجد دولـة  . الديموقراطيات األخرى، تتميز بالغياب المطلق تقريباً للرقابة البرلمانية على جهاز األمن          

بصورة ذاتية كاملـة مـن دون أن         األمنية   -ديموقراطية أخرى في العالم تعمل فيها المؤسسة العسكرية         
وفي غياب الرقابة الخارجيـة، مـن       ": ويضيف. "تكون هناك محاولة، ولو شكلية، لمراقبة ما يحدث فيها        

غير الممكن منع حدوث أخطاء تؤدي إلى اخفاقات وإنفاقات مالية على تطـوير أجهـزة قتاليـة غيـر                   
قضم جزء كبيرا من الموازنة العامـة بنـسبة       ضرورية، ومن غير الممكن مراقبة الموازنة األمنية التي ت        

األمنيـة  / إذن، فإن تنامي دور المؤسسة العسكرية     ! "تفوق مثيالتها في كل الدول الغربية ببضعة أضعاف       
 في سياق حالة إسرائيل األمنية الناجمة عن توسعيتها الدائمة وعن رفضها المـستمر              "طبيعية"هو ظاهرة   

 والتراث الثقافي اليهودي اللذين يركزان على أهمية القوة والقتال فـي            للسالم، وكذلك العقيدة الصهيونية   
. تحقيق األهداف الصهيونية، مثلما يضفيان أهمية كبيرة على القوة والنخب العسكرية في إدارة الـصراع              

  !!"إسرائيل جيش له دولة، وليست دولة لها جيش"وفي الماضي قيل مرارا 
  ٢٨/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  "أرض فلسطين الناقصة" و"سرائيل الكاملةأرض إ" .٦٢

  وحيد عبدالمجيد
الـرئيس  . استقال من رئاسة الحكومة اإلسرائيلية مبكراً     .  في عملية أنابوليس   "رفيقيه"سبق أيهود أولمرت    

قد يبقى أولمرت بعده أليام أو أسـابيع       . يناير المقبل /  كانون الثاني  ٢٠األميركي جورج بوش سيتبعه في      
  .بي ليفني عن تشكيل حكومة جديدة وذهب اإلسرائيليون إلى انتخابات جديدةإذا عجزت تسي

والمفترض أن يفعل رئيس السلطة الفلسطينية محمـود        . ولكن أياً كان األمر، فهما يلملمان أوراقهما اآلن       
  .ولكنه بدأ يعد لالستمرار عاماً آخر. فترته تنتهي في كانون الثاني أيضا. عباس مثلهما
ده رئيساً لسلطة الضفة الغربية المفصولة عن قطاع غزة، في حال فشل المحاولـة الجاريـة                وقد يبقى بع  

  .فإذا أخفقت هذه المحاولة، قد ال يبقى أمل في أي إنقاذ. إلنقاذ ما يمكن إنقاذه في وضع فلسطيني يغرق
ها من مفارقـة    فيا ل . ١٩٦٧وستكون هذه هي نهاية حلم الدولة الفلسطينية على األرض المحتلة في العام             

 جزء ال يتجزأ من     "يهوديا وسماريا "أن تتزامن هذه النهاية مع انحسار جديد إليمان اليمين اإلسرائيلي بأن            
  .الدولة العبرية

قال ألعضاء حكومتـه    . لم يشأ أولمرت أن يغادر ساحة العمل العام قبل أن يدلي بشهادته في هذا المجال              
يم استقالته ان فكرة أرض إسرائيل الكاملة انتهت، وأن من يعتقـد            في اجتماعها األسبوعي األخير قبل تقد     

  .غير ذلك إنما يوهم نفسه
والبديل النظـري   . فالعامل الديموغرافي الضاغط يفرض الهبوط من سماء األيديولوجيا إلى أرض الواقع          

لى رغم أن ليس    وع. عن حل الدولتين، وهو الدولة الثنائية القومية، مخيف لليمين كما لغيره في إسرائيل            
سهالً لكثير ممن عاشوا عمرهم في ظل فكرة من نوع أرض إسرائيل الكبرى أن يعودوا إلـى الواقـع،                   

  .فيكفي االقتراب من هذا الواقع بدرجات متفاوتة لكي تنحسر هذه الفكرة
، أي  والمفترض أن كل انحسار لها يعزز حل الدولتين، ويفتح الطريق بالتالي أمام دولة فلسطين الناقصة              

ويعني ذلك أن كل غروب لفكـرة أرض إسـرائيل          .  فقط ١٩٦٧التي تُقام على األرض المحتلة في العام        
  .الكاملة يؤدي إلى شروق شمس الدولة على أرض فلسطين الناقصة
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، وتبتلع بالتـالي    )األردن(إلى النهر   ) المتوسط(وهذا منطقي، ألن أرض إسرائيل الكاملة تمتد من البحر          
  . أهمية في أرض فلسطين الناقصة، وبالتالي في مشروع الدولةالجزء األكثر

ولكن المنطق ال مكان له غالباً في صراعات الشرق األوسط، وخصوصاً تلك التي يختلط فيها الـسياسي                 
ولذلك فبدالً من أن يقترب حلم دولة فلسطين الناقصة بمقدار ابتعـاد فكـرة        . بالديني، والجغرافيا بالتاريخ  

  .الكاملة، إذ به يوغل في االبتعاد إلى حد أنه يوشك على االختفاءأرض إسرائيل 
وهذا صـراع   . "حماس" و   "فتح"فها هي أرض فلسطين الناقصة تصبح ساحة لصراع عنيف بين حركتي            

يختلف عن أي نزاعات فلسطينية داخلية سابقة ليس فقط في حدته وعنفه، ولكن أيضاً في ارتباطه بانقسام                 
فهو ليس مجرد صراع سياسي بين حركتين، وإنما ينفذ إلى عمق المجتمع، ألن كالً              . اًمجتمعي يزداد عمق  

. من هاتين الحركتين يسيطر على قطاع واسع من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    
ة ، أكثر مما تستند إلى انتماءات سياسـي       "الزبائنية"وتعتمد هذه السيطرة على أشكال متنوعة من العالقات         

  .وتنظيمية
فإلى جانب الـشعب    . لقد كانت األرض هي العنصر األساس الغائب بين العناصر الثالثة المكونة للدولة           

  .الذي أثبت حضوره في مواجهة االحتالل، أتاحت عملية أوسلو تشكيل حكومة
 ولكن في الوقت الذي يزداد األمل في حضور العنصر الغائب، يبدو العنصران اللذان كانـا حاضـرين                

ويتجه الـشعب   . فقد انقسمت الحكومة، وصارت اثنتين    . مهددين بالتغييب نتيجة ضراوة الصراع الداخلي     
  .بدوره إلى االنقسام في شكل أو فيآخر في ظل انحسار تدريجي لما كان يجمعه

ياسة ويعني ذلك أن فكرة الدولة الفلسطينية تبتعد اآلن ألسباب تتعلق بمقوماتها الذاتية، وليس فقط نتيجة س               
 و  "فـتح " قبل تقسيم أرض فلسطين الناقـصة بـين          "كانتونات"االستيطان التي حولت الضفة الغربية إلى       

فالوقائع الجغرافية، التي خلقها االستيطان وفرضها الجدار العـازل، يمكـن تعـديلها فـي أي                . "حماس"
  .مفاوضات جادة

/  كانون الثاني  - ٢٠٠٠يوليو  / تموز(و  وهذا هو ما يستفاد من تجربتي المفاوضات في نهاية عملية أوسل          
  .، ثم في ظل عملية أنابوليس التي بدأت في أواخر العام الماضي)٢٠٠١يناير 

فلم تكن األرض هي المعضلة األكثر جوهرية في المفاوضات السابقة، وال هي كذلك فـي المفاوضـات                 
ويعنـي ذلـك أن     .  المرتبة الثانية  التي لم تصبح سابقة بعد، وإنما القدس في المقام األول والالجئون في           

  .العائق الرئيس يعود إلى مزيج من الرموز التاريخية والدينية أكثر مما يرتبط بحقائق سياسية وجغرافية
 في أوساط اليمين الصهيوني ليـدعم هـذا االسـتنتاج،           "أرض إسرائيل الكاملة  "ويأتي بدء انحسار فكرة     

 - نظريـاً  -فكل تراجع لهـذه الفكـرة يـدعم         . دولتينويجعل األرض العنصر األقل صعوبة في حل ال       
  .إمكانات إقامة دولة فلسطينية

ولكن هذا االفتراض المنطقي تماماً يصطدم اآلن بالصراع الفلسطيني، الذي تزداد أبعاده الخارجية يومـاً               
قليمـين  بعد يوم ويحمل في طياته خطر التحول من صراع داخلي إلى ما يشبه صراعاً إقليمياً، أي بين إ                 

  .منفصلين ال يجمعهما جامع على نحو يقوض فكرة الدولة وحل الدولتين
 بدالً من اقترابـه كلمـا   "أرض فلسطين الناقصة"غير أن هذه المفارقة المتمثلة في ابتعاد حلم الدولة على     

 نهايـة    قد ال تكون نهاية المطاف في رحلة التيه الفلسطيني التي ال           "أرض إسرائيل الكاملة  "ابتعدت فكرة   
  .لها

فإذا مضت األمور في هذا االتجاه، واستحال حل الدولتين، لن يكون أمام الفلسطينيين وخـصوصاً فـي                 
أرض "الضفة الغربية إال التطلع إلى حل الدولة الثنائية في ظرف تاريخي قد يجعل هذا الحل إحياء لفكرة                  

  ."إسرائيل الكاملة
فالدولـة  .  لهذا الحل صورة دولة ديموقراطيـة علمانيـة        فقد انقضى الزمن الذي أخذ الطرح الفلسطيني      

الثنائية في المرحلة الراهنة ال تعني أكثر من أن تقبل إسرائيل دمج الفلسطينيين فيها وفق األسـس التـي                   
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وليس في إمكانهم، بعد أن بددوا حلم الدول المـستقلة، أن يحلمـوا بـأكثر مـن أن يقبـل                    . قامت عليها 
  .ريخية كبرى، فيما تجربة جنوب إفريقيا ما زالت ماثلة في أذهانهماإلسرائيليون مخاطرة تا

ولما كان من المستبعد أن تقبل إسرائيل حل الدولة الثنائية خوفاً من العامل الديموغرافي الضاغط عليها،                
، بعد أن حولـوا     "أرض إسرائيل الكاملة  "فلن يكون في إمكان الفلسطينيين أن يحلموا حتى بمكان لهم في            

 إلى كابوس قابل لالستمرار إلى أن يصبح في إمكان غالبيتهم           "أرض فلسطين الناقصة  "هم بدولة على    حلم
 وتنتج حركة سياسية قادرة على استخالص الدروس        "حماس" و   "فتح"أن تتحرر من االرتهان الى حركتي       

  .وتصحيح المسار
  ٢٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
 عباس وبوش والوضع الفلسطيني الراهن  .٦٣

  رنقوال ناص 
يعجب المراقب لماذا لم يعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خيبة األمل مـن خطـاب نظيـره                  
األميركي جورج دبليو بوش أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الثالثاء الماضي عندما تكـرم عليـه                 

عطـف وأل   منها ثالثة ضمائر تعود على اسماء من تلك الكلمات الست وستة احرف             (بست عشرة كلمة    
شعب االراضـي الفلـسطينية،      " كلمة تقريبا، إذ إن اشارة بوش نصا الى          ٢٨٨٠في خطاب من    ) تعريف

" انهاء االحتالل االسرائيلي  "دون ان يردف ذلك بأي اشارة الى        " الذي يستحق دولة حرة مسالمة خاصة به      
ية واليته للرئيس عباس فـي      ليس له اال تفسير واحد وهو أن ما كان يسعى اليه الشريك االميركي المنته             

، دولة ليست للشعب الفلـسطيني بـل        "دولة داخل دولة االحتالل   "عملية السالم لم يكن يزيد على مشروع        
ـ  التي عجز بوش ومن كتب خطابـه لـه عـن وصـف االراضـي               " شعب األراضي الفلسطينية  "فقط ل

  " !ت السيادةذا"أو " المتصلة جغرافيا"أو " المستقلة"ووصف الدولة بـ" المحتلة"بـ
لقد كانت هذه االشارة العابرة الواضحة في مراميها في خطاب بوش كافية لمحو الخط الرفيـع الفاصـل                  

بوش لحل الدولتين لكـي يواصـل       " رؤية"بين الوهم وبين األمل الذي ما زال الرئيس عباس يعقده على            
ـ    كافية لالستنتاج بأن ما استنكف     بوش بتحقيق رؤيته، وكانت ايضا إشارة       " وعد"ارتهان القرار الوطني ل

بوش عن الزام بالده به علنا امام المنتدى الدولي ألرفع مستوى سيجرد أي وعود كان سـيجددها بـوش      
لعباس في اجتماعهما الخاص يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري وراء االبواب المغلقـة للبيـت                

  . االبيض من أي مصداقية
 الفلسطيني لو أنه ألغى قمته مع نظيره االميركي يـوم الخمـيس الماضـي               وبالتالي كان األجدى للرئيس   

وفجر خيبة امله المكبوته غضبا من فوق منصة االمم المتحدة، ليعلن للمجتمع الدولي وقف أي مفاوضات                
الحقة برعاية اميركية خارج اطار المنظمة الدولية وقراراتها، وليكر عائدا الى ارض الـوطن المحتـل                

به الفشل الذريع للرعاية االميركية لعملية السالم، وليفتح كل األبواب علـى مـصاريعها امـام           ليعلن لشع 
االميركي على هذا الحوار، لينفتح الطريـق       " الفيتو"الحوار الوطني، ويسقط كل الشروط التي كان يمليها         

ة شاملة السـتراتيجية    ممهدا تماما امام الوحدة الوطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء مراجع          
التفاوض ومسارها العقيم، باعتبار السير في هذا الطريق سيقود حتما الى توحيد الـشرعية الفلـسطينية                
والتمهيد للتوافق الوطني على اجراء االنتخابات تحت االحتالل، طبعا إذا كان االحتالل سـيوافق علـى                

" أضـغاث أحـالم  "اقات الوطنية ما هي إال غير أن كل هذه االستحق   . اجرائها في ظل أي مستجدات كهذه     
تراود المعارضة الفلسطينية بالنسبة للرئاسة وفريقها المفاوض، فالمتابع الفلسطيني لم ينس بعد تـصريح              
الرئيس عباس لصحيفة هآرتس في العاشر من الشهر الجاري بأنه سيوقع اتفاق اوسلو اليوم لو لم يكن قد                  

 . دا للمخاطرة بحياته من أجل السالم، فقد كان للتفاوض إنجازاته وبأنه ما زال مستع١٩٩٣وقعه عام 
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إذ يوجد للشعب الفلسطيني في الوضع الراهن، ممثل شرعي وحيد معترف به اميركيا واسـرائيليا ولـه                 
وعضوية فـي   " مجتمع مدني "رئاسة وحكومة ووزراء وجيش وشرطة واجهزة امن وبرلمان واحزاب و         

 العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي وحركة عدم االنحياز وسفراء في اكثـر            االمم المتحدة وجامعة الدول   
من مائة وستين دولة وهو يمارس حياة ديموقراطية وانتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية هي مثار حـسد                

وال تترك عالقاته الدولية الواسعة لرئيسه ورئـيس وزرائـه وقتـا            " الشقيقة"كثير من الشعوب وبخاصة     
هما إما على سفر دائم او ضحايا البروتوكول الممل المرهق الستقبال الضيوف األجانب حد أال               للراحة، ف 

بحيـث أصـبح حتـى الـسفير        " الوطنية"يسمح جدول اعمالهما المزدحم اال بالقليل من الوقت للقاءات          
ديهما ينسقه مع كبـار مـساع     " موعد"الفلسطيني العائد الى أرض الوطن لهذا السبب او ذاك بحاجة الى            

  . على عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات" يترحم"الستقباله، كما اشتكى احد السفراء لهذا الكاتب وهو 
حقق بالتفاوض ما عجـزت     " انجازا تاريخيا "ويتباهى المفاوض الفلسطيني بهذا الوضع الراهن باعتباره        

وضعا يمتلك كل مقومـات     المقاومة عن تحقيقه وال ينتقص من الصورة الوردية لهذا الوضع سوى كونه             
، وهذا هو المسوغ الـذي يـسوقه المفـاوض لمواصـلة     "تحت االحتالل"وكونه وضعا ما زال   " الدولة  "

التفاوض، موحيا أن انهاء االحتالل والوصول الى الدولة هما قاب قوسين او أدنى، وان مفتـاح النجـاح                  
موافقة دولة االحتالل على قيام هذه      " انتزاع"من اجل   " االشتباك التفاوضي "لهذه العملية يكمن في استمرار      

 !بحماية قوات االحتالل حتى ذلك الحين " انجازاته"الدولة، وال ضير في ان يبقى المفاوض و
لكن هذه الصورة الوردية التي يرسمها المفاوض تمزقها عناوين الحقائق القاسية للوضع الـراهن علـى                

من أي مضمون حقيقي وتحولهـا الـى        " االنجازات"لك  االرض التي ترسم صورة مناقضة تماما تفرغ ت       
هياكل كرتونية او رسم على الورق الحالم وطنية، فعلى سبيل المثال قاد االستعمار االستيطاني اليهودي               

 الفاصل بين دولة االحتالل االسرائيلي وبين الضفة الغربية التي احتلتهـا            ١٩٤٩الى محو خط هدنة عام      
بي الذي كان مفترضا للدولة الموعودة الذي انساق المفـاوض مـع اطـالق              ، وهو الحد الغر   ١٩٦٧عام  

عليه، باعتباره ضوءا اخضر لعبور االسـتيطان والمـستوطنين، وكـان           " الخط االخضر "االحتالل اسم   
ويلتزم باعتباره خطا احمر فعال يفصل بـين التفـاوض          " الخط االحمر "االحرى بهذا المفاوض ان يسميه      

 .وبين عدم التفاوض
" التنـسيق "تكاد تمحو اآلن الخط الرفيع الفاصل بين        " عملية انابوليس "، فإن   "الخط األخضر "ومثلما أمحى   

االمني والسياسي بين دولة االحتالل وبين سلطة الحكم الذاتي الن المفاوض ما زال يلتزم              " التعاون"وبين  
فاصل بين وهمها الذي انقشع وبـين       بهذه العملية ويصر على ارتهان القضية الوطنية على الخط الرفيع ال          

االمال التي ما زال المفاوض يعلقها عليها بالرغم من كل االدلة المبددة لهذه االمال وبالرغم من انهيارها                 
 .تفاوضا ومرجعية وحتى رموزا قيادية

دات وإذا كانت مكابرة المفاوض تدفعه الى االستهتار بحجج المعارضة الوطنية له، فإن مكابرته هذه قد ب               
بالتأكيد تضعه في حرج كبير امام دفق ال ينقطع من االدلة على انهيار حل الدولتين بسبب فقدان االسس                  
المادية على االرض القامة الدويلة الموعودة وبسبب انهيار عملية انابوليس للتفاوض على اقامتها، وهذا              

فـي التبنـي المنـاور لـبعض        الحرج دفع المفاوض الى ركوب موجة االنتقادات له ولنهجه لكي يبـدأ             
اطروحات المنتقدين مثل خيار الدولة الواحدة او ثنائية القومية والتهديد التكتيكي بها كخيارات استراتيجية              

قبل الصديق ال يأخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجد اكثر مما يأخذ             " العدو"بديلة لحل الدولتين، لكن     
 . له على محمل الجد بسبب فقدان هذا المفاوض لمصداقيتهالمواطن الفلسطيني نفسه وعود مفاوضيه

وقد تلقت هذه المصداقية مؤخرا سلسلة متالحقة من الضربات في عمق األسس االقتصادية التـي يبنـي                 
المفاوض عليها إلقامة دولته المرجوة كمشروع اقتصادي سلمي يتم التفاوض عليه يدعمه المانحون ماليا              

التـي  ) االمم والواليات المتحدة واالتحادان االوروبي والروسـي      (رباعية الدولية   وتدعمه سياسيا اللجنة ال   
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ارتضاها المفاوض بديال لألمم المتحدة وارتضى االمالءات اإلسرائيلية التي تبنتها هذه اللجنـة كـشروط      
 .مسبقة للدعمين المالي والسياسي بديال للقرارات األممية

ون منظمة دولية غير حكومية معتمدة لدى االمـم المتحـدة           فيوم الخميس الماضي أصدرت واحد وعشر     
ما لـم يحـدث     "قد فشلت في تحقيق اهدافها الفلسطينية وحذر من انه          " الرباعية الدولية "إن  : تقريرا، قال 

تحسن سريع وجذري فإنه سيكون من الضروري التساؤل عما سيكون عليه مـستقبل رباعيـة الـشرق                 
إن الرباعية  لم تحـرز      :  ليضيف التقرير  –وي المفاوض الفلسطيني به      وهي السند الذي يستق    -" االوسط

 .في خمس من عشرة اهداف اوصت بها اللجنة" تدهوراً فعلياً"او تحدث " أي تقدم"
تقريرا خلص إلـى    ) أونكتاد(وفي الخامس عشر من الشهر أصدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية            

متلك ناصية السيادة الكاملة في صنع القرار االقتـصادي فـإن االقتـصاد             أن السلطة  الفلسطينية اذا لم ت      
الفلسطيني لن يتعافى او يعرف نموا مستداما، حتى لو تم رفع سياسة االغالق والحواجز التي يفرضـها                 
االحتالل على حرية حركة الناس والسلع وتم تفكيك جدار الضم والتوسع الذي يبنيه االحتالل في الضفة                

لـيس  "وتم تكثيف الدعم المالي من المانحين وعملية االصالح المؤسسي في السلطة، فكل ذلـك               الغربية  
وقد جاء تقرير االونكتاد قبل يومين مـن  ". كافيا في حد ذاته لوضع االقتصاد في طريق التنمية المستدامة        

حـت االحـتالل    تقرير للبنك الدولي في السابع عشر من الشهر الى المانحين حذر من أن الفلسطينيين ت              
يزدادون ارتهانا لكونهم عالة على المعونات الخارجية خالفا لخطة السنوات الثالث التي تبناها المانحون              

 .في مؤتمر باريس وتعهدوا فيها بمليارات الدوالرات لكي يقل اعتمادهم على المعونات االجنبية
٢٧/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   
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