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 اتطنوستمأولمرت يعرض مبادلة األغوار بالو... عباس يتعرض لضغوطات للقبول بإعالن مبادئ .1

مـن الرئاسـة    " مقـرب "طيني  قال مصدر فلس  .): أ.ب.د(نقالً عن وكالة     29/9/2008الدستور  ذكرت  
للقبول باتفاق إعالن   " هائل" إن الرئيس محمود عباس يتعرض لضغط أميركي وإسرائيلي          أمسالفلسطينية  

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتهـا       .مبادئ فلسطيني إسرائيلي يتضمن الخطوط العامة التفاق سالم       
ركية كثفت من اتصاالتها مع عباس ورئيس طـاقم         أن اإلدارة األمي  "الفلسطينية المستقلة   " سما"وكالة أنباء   

 إلقناعهما على التوقيع على االتفاق قبل رحيل الرئيس األميركي جـورج            المفاوضات أحمد قريع مؤخراً   
أن دولتين عربيتين حاولتـا     "وذكر المصدر    ".بوش ورئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل ايهود أولمرت      

فاق إعالن مبادئ مع الجانب اإلسرائيلي إال انه أكـد أن عبـاس             الضغط على عباس من اجل القبول بات      
رفض هذا االتفاق وأصر على إيجاد حلول لكافة القضايا الجوهرية حتى لو كان ذلك على حساب عملية                 

 ".السالم برمتها
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وأوضح المصدر أن االقتراح الذي تقدم به أولمرت لعباس في وثيقة غير رسمية يتضمن إجراء تعديالت                
، وتأجيل بحث   1:1 من مساحة الضفة الغربية على أن يكون تبادل األراضي بنسبة            %6.8ية بنسبة   حدود

 .موضوع مدينة القدس إلى مرحلة الحقة، إضافة إلى إقامة دولة فلسطينية تكون منزوعة السالح
 جـئ ال ألـف    25وفيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين، قال المصدر إن االقتراح يتحدث عن عودة             

بواقع خمسة آالف كل عام في إطار حاالت إنسانية مع حل قضية الالجئـين فـي إطـار آليـة دوليـة                      
 في القدس لبحث عـدة قـضايا مهمـة          وأولمرت سيعقد بين عباس      قريباً وأضاف أن اجتماعاً   .للتعويض

 منوها إلـى    ،"حيث سيحاول أولمرت الضغط باتجاه القبول بهذا االقتراح       "أهمها المفاوضات بين الجانبين     
 من األسئلة إلى أولمرت بخصوص هذا االقتراح إال انه لم يحصل بعد على              أن عباس كان قد وجه عدداً     

 .رد عليها حتى اللحظة
وتوقع المصدر أن تقوم وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بزيارة إلي األراضـي الفلـسطينية               

ن األخيرة إلقناع الطرفين بإيجاد حلول لمختلف القضايا        وإسرائيل خالل الشهر المقبل في محاولة قد تكو       
  .الجوهرية المتنازع عليها

وأكد أن حالة من الغضب الشديد تسود المسؤولين اإلسرائيليين على قريع متهمة إياه بتعطيل الوصـول                
ى اتفـاق   إلى اتفاق بين الجانبين وان الجانب اإلسرائيلي ابلغ اإلدارة األميركية أن من يعطل الوصول إل              

 .هو قريع
مصادر  أن   وكاالت وال عبد الرؤوف أرناؤوط  نقالً عن مراسلها     29/9/2008األيام الفلسطينية   وأوردت  

، يسعى جاهداً لمحاولة إقناع القيادة الفلـسطينية التوقيـع          أولمرتفلسطينية وإسرائيلية، ذكرت أمس، أن      
 أكدت مصادر فلـسطينية أن الجانـب         إسرائيلي يؤجل قضية القدس، حيث     -على اتفاق إطار فلسطيني     

الفلسطيني يرفض هذه المحاوالت اإلسرائيلية، ويصر على اتفاق شامل ال يستثني أياً من قـضايا الحـل                 
 .النهائي

 عـن موافقتـه علـى       أنباء يمارس التضليل بتسريبه     أولمرت أن   إلىوأشارت مصادر فلسطينية مطلعة     
 يتحدث صراحة عن انـه يؤجـل        أن الضفة الغربية، دون     أراضيالسيطرة الفلسطينية على الغالبية من      

 .قضية القدس، ويعرض حالً غير مقبول لقضية الالجئين الفلسطينيين
 رفضوا فرصة   أنهم الفلسطينيين بادعاء    إلى يحاول توجيه اللوم     أولمرتويعتقد مسؤولون فلسطينيون بأن     

 . اتفاقإلىالتوصل 
، عرض على عباس، في آخر لقاء بينهما خارطة         أولمرتي أن   من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيل     

وحسب اإلذاعـة، فـإن أولمـرت    . تبين الحدود المقترحة بين الجانبين، إال أنه رفض تسليمه نسخة منها         
عرض على عباس أن تحصل السلطة الفلسطينية على مناطق في غور األردن مقابـل ضـم إسـرائيل                  

واشترط أولمرت، حـسب     ).معاليه أدوميم (و) أرئيل(و)  عتصيون غوش(للتكتالت االستيطانية الرئيسية    
، "تستقر األوضاع في المنطقـة    "اإلذاعة، على عباس تأجيل تطبيق االتفاق الذي يتم التوصل إليه إلى أن             

عرض على الفلسطينيين مناطق واسعة     "وقالت إذاعة الجيش، إن أولمرت      . إال أن عباس رفض االقتراح    
  ." بالتكتالت االستيطانية الكبيرة وإبقائها تحت السيادة اإلسرائيلية"إسرائيل"ل احتفاظ  مقاب"في غور األردن

 عدة اتصاالت سرية مع عباس، وأنهما كادا يتوصالن إلـى            أجرى مؤخراً  أولمرتوأضافت اإلذاعة، إن    
ب صـعوبة   اتفاق شبه كامل حول الحدود الدائمة، إال أن اقتراح أولمرت لم يتطور إلى اتفاق موقع، بسب               

 . جسر الخالف في قضيتي الالجئين والقدس
 للمبادلة هي في منطقة قطاع غزة وجنـوبي الخليـل،           أولمرتوقالت اإلذاعة، إن المناطق التي عرضها       

 .وفي منطقة زراعية خصبة قرب بيسان، ومناطق في غور األردن بما في ذلك المستوطنات اليهودية
بين في موضوع الحدود كانت قريبة للجسر وتقلصت في اللقاءات          وأضافت اإلذاعة، إن الفجوة بين الجان     

 .  كيلومترا250ًاألخيرة إلى حوالي 



  

  

 
 

  

            5 ص                                   1214:         العدد                  29/9/2008اإلثنين : التاريخ

عريقات  إلى أن صائب      وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    29/9/2008القدس العربي   وأشارت  
  .مفاوضات مكتوبة لعباس لحل قضايا الحدود وغيرها من قضايا الولمرت قدم عروضاًأن يكون أنفى 

 إلى  وكاالتال  وعن واشنطن، حنان البدري   نقالً عن مراسلتها في    29/9/2008الخليج اإلماراتية   ولفتت  
 بتكرار الشكوى من الممارسات اإلسرائيلية السيما فـي القـدس           اأحمد قريع وصائب عريقات تمسك    أن  

كل احتمـاالت الـسالم، وكـان       المحتلة، المتمثلة بهدم المنازل والنشاطات االستيطانية باعتبارها تدمر         
لن نسمح بتأجيل أي من قـضايا الحـل         "عريقات أكد للصحافيين أنهم سيرفضون أي اتفاق ناقص وقال          

  ".النهائي في القدس والحدود والمستعمرات واألمن واألسرى والمياه، وكلها تشكل رزمة ال يعقل تجزئتها
  

  طينية في عهدهبوش يأسف لعباس لعدم تحقق حلم الدولة الفلس: عريقات .2
 صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحريـر وأحـد            . د  كشف : وليد عوض  - رام اهللا 

انـه  " جورج بـوش قـال       األمريكي الماضي ان الرئيس     األسبوعالمرافقين لعباس في زيارته لنيويورك      
 الفلـسطينية   ذاعـة لإلشار فـي حـديث      أو ".يأسف لعدم تحقق حلم الدولة الفلسطينية خالل فترة رئاسته        

لرئيس الفلسطيني محمود عبـاس خـالل اجتماعهمـا علـى هـامش             ا بوش وعد    أنلى  إ أمسالرسمية  
 الماضي بعدم تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية عـدم         األسبوع المتحدة   لألمماجتماعات الجمعية العامة    
لقادمة بمواصلة عمليـة الـسالم       ا األمريكية اإلدارة، ومتعهدا بتوصية    "إسرائيل"التوصل التفاق سالم مع     

  . نقطة الصفرإلىوعدم العودة بها 
  29/9/2008القدس العربي 

  
 إذا تعثرت جهود التسوية الشاملة" انتفاضة"من يحذر تيسير خالد  .3

 أمـس حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد          .): أ.ب.د( –رام اهللا ، دمشق     
مـع  " التـسوية الـشاملة والمتوازنـة     " األراضي الفلسطينية في حال فشلت جهود        من انفجار الوضع في   

نحذر من انفجار فلسطيني إذا مـا واصـلت حكومـة           "وقال خالد في تصريح صحفي مكتوب        .إسرائيل
، تدعمها في ذلك اإلدارة األميركية، تجاهل قرارات الشرعية الدولية ذات الـصلة بالـصراع               "إسرائيل"

سرائيلي وسياسة االستيطان وأعمال بناء جدار الضم والتوسع وسياسة الحصار والخنـق             اإل -الفلسطيني  
أن حكومة إسرائيل ال تستطيع مواصلة مناوراتهـا الـسياسية          "وأضاف ".االقتصادي والعقوبات الجماعية  

خطـة  والتهرب من االلتزامات التي يدعوها المجتمع الدولي إلى التقيد بها، بما فيها تلك الـواردة فـي                  
خريطة الطريق الدولية بدءا بوقف نشاطاتها االستيطانية مرورا بسحب قواتها إلى مواقعهـا قبـل بـدء                 

 ".االنتفاضة وإزالة الحواجز العسكرية
ودعا خالد الفصائل الفلسطينية إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتوجه الجاد لدعم جهـود               

وتوفير متطلبات نجاحه بالتوافق على انتخابات رئاسية وتـشريعية         مصر إلنجاح الحوار الوطني الشامل      
 .وتشكيل حكومة انتقالية تعنى بإدارة الشأن الداخلي والتحضير إلجراء هذه االنتخابات

  29/9/2008الدستور 
  

  فاشلة"أنابوليس"و ..المفاوضات عبثية: البرغوثي .4
 المفاوضات التي   أن للمبادرة الوطنية الفلسطينية      العام األمين مصطفى البرغوثي    . اعتبر د  :قنا - رام اهللا 

 للتغطية علـى سياسـتها االسـتيطانية        "إسرائيل" كانت مضيعة للوقت واستخدمتها      "أنابوليس"جرت منذ   
 طرح اقتراحا لالنـسحاب مـن       أولمرت أن ان الحديث عن     أمسوقال في تصريح صحفي له      . التوسعية
 األساسية بالتجمعات االستيطانية    "إسرائيل" بحيث تحتفظ    ضياألرا ضمن تصوره لمبادلة     األغوارمنطقة  

 أمر هو   األغوار الفلسطينيين مناطق في     إعطاءالثالثة في معاليه ادوميم وغوش عتصيون وارائيل مقابل         
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 هي مـن    "إسرائيل" وكأن   أخرى فلسطينية   بأراض فلسطينية   أراض يعتمد مبدأ مبادلة     ألنهيثير السخرية   
 انه ال يوجد    مؤكداً "..أنابوليس يعترف بفشل    أنعلى الجميع    "وأضاف. أرضهمين في   يحدد حق الفلسطيني  
 العام بمـا    الرأي واقع وخداع    أمر وان كل ما تريده هو كسب الوقت لفرض          "إسرائيل"شريك للسالم في    
  .يسمى بالمفاوضات

 هموم  إلىحدة وااللتفات   وطالب البرغوثي بتكثيف الجهود من أجل استعادة الوحدة الوطنية وبناء قيادة مو           
 عن كافة السجناء    باإلفراجالمواطنين ودعم صمودهم بدال من االنشغال في مفاوضات عبثية، كما طالب            

  . السياسيين في الضفة وغزة عشية عيد الفطر السعيد كخطوة في اتجاه الوحدة الوطنية
 29/9/2008الوطن القطرية 

  
   للسلطة رئيساًبحرلمنع تنصيب  دويك قبل نهاية العام الإلطالق "إسرائيل" فلسطينية مع اتصاالت .5

 فلـسطينية رفيعـة     أمنيـة من مصادر   " القدس العربي "علمت   :من وليد عوض  "القدس العربي  "-رام اهللا 
 . سراح رئيس المجلس التشريعي د     إطالق لتأمين   "إسرائيل" بان هناك اتصاالت تجري مع       أمسالمستوى  

 سراح الدويك احد قـادة      إطالقوحسب المصادر فان     .ة العام الجاري  عزيز الدويك من سجونها قبل نهاي     
 يناير سيربك حماس في قطاع غزة التي تسعى لتنـصيب           / كانون الثاني  9حماس في الضفة الغربية قبل      

عبـاس  الـرئيس محمـود      والية   أن للسلطة بذريعة    حمد بحر رئيساً  أ .نائب رئيس المجلس التشريعي د    
  . انتخابات رئاسيةإلجراءعو القانونية انتهت ولم يد

 مساعي حمـاس    إلحباط سراح الدويك قبل نهاية العام       إطالق يتم   أن الفلسطينية   األمنيةوقدرت المصادر   
  . للسلطة عقب انتهاء والية عباس وفشل الحوار المرتقب في القاهرةلتنصيب بحر رئيساً
 أكثـر  أنهـم ماس في الضفة الغربية على    فان القيادة الفلسطينية تنظر لقيادات ح      األمنيةوحسب المصادر   

  .في قطاع غزة" المتطرفة"عقالنية من قياداتها 
  29/9/2008القدس العربي 

  
 حول والية عباس" جدل بيزنطي" .6

" قانونية تمديد واليـة   "ثمة سجال متزايد حاليا داخل األراضي الفلسطينية، حول         :  امجد سمحان  - رام اهللا 
  ٢٠٠٩. أنها تنتهي في التاسع من كانون الثاني الرئيس محمود عباس، التي يفترض

قانوني مئة في المئـة     "أن هذا األمر    ) حركة فتح (وفي الوقت الذي تعتبر األطراف الداعمة لفكرة التمديد         
 وفـق   ٢٠١٠وال غبار عليه وذلك بهدف السماح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في العـام               

باطـل وغيـر    "أن هذا األمـر     ) حركة حماس (ى أطراف أخرى معارضة     ، تر "أصول قانون االنتخابات  
 ". ٢٠٠٥شرعي وال يتوافق مع القانون األساسي المعدل للعام 

انتهاء والية الرئيس باطلة من األساس      "الجدل حول   " فكرة"وقال نقيب المحامين الفلسطينيين علي مهنا إن        
 ما زالت صحيحة وهي تنتهي بمجرد انتهاء والية المجلس          الوالية" ان   مضيفاً" ألن هذه الوالية لم تنته بعد     

واستند مهنا في أقواله إلى قانون االنتخابات الذي جرت وفقه االنتخابات التـشريعية             ". التشريعي الحالي 
االنتخابات الرئاسية والتـشريعية   "األخيرة التي فازت فيها حماس، حيث يحدد القانون في مادته الثانية ان             

فـإن  " أن هذا القانون صدر بعد انتخاب الرئيس وعليه          معتبراً"  سنوات أربعتزامن ومدتها   تجرى بشكل م  
  ".والية الرئيس تبدأ بمجرد سريان القانون الجديد

 سـنوات، لكـن     أربع من القانون األساسي تقول إن مدة والية الرئيس هي           ٣٦أن المادة الرقم    "وأضاف  
) ٩/٢٠٠٥(وهو القانون   " ية تجرى وفق نص قانون االنتخابات      تؤكد على أن االنتخابات الرئاس     ٣٦المادة  

واعتبر مهنا انه في حال شكك البعض في القانون الرقم          . الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني السابق     



  

  

 
 

  

            7 ص                                   1214:         العدد                  29/9/2008اإلثنين : التاريخ

 حول مدة والية الرئيس، فإنه يشكك أيضا في والية المجلس التشريعي الثاني الذي انتخب وفق                ٩/٢٠٠٥
 . هذا القانون

ال يحق للرئيس عبـاس  "جهته، رأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الحالي حسن خريشة إنه   من  
" ٢٠٠٩ ينـاير / البقاء في منصبه ليوم واحد بعد انتهاء فترة واليته الرئاسية في األول من كانون الثاني              

أن  "٣٤ مادته الرقم     يقول في  ٢٠٠٥مشيرا إلى أن القانون األساسي للمجلس التشريعي المعدل في العام           
  ".مدة والية الرئيس هي أربع سنوات

 قانون االنتخابات الذي يوجب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنـة، رد            إلىوحول استناد عباس    
قانون االنتخابات يحدد إجراءات لوجستية وإدارية فقط، وليس لـه أي عالقـة أو صـالحية                "خريشة ان   

د والية الرئيس أو المجلس التشريعي نفسه، حيث إن هـذا األمـر يحـدده               بموضوع تمديد أو عدم تمدي    
 ". القانون األساسي الفلسطيني الذي يوازي الدستور في الدول المستقلة

واعتبر خريشة أن الحل لألزمة التي قد تنشأ في حال نهاية والية عباس وفي ظل الخالفات القائمة بـين                   
 للمجلس التشريعي مكتملة النصاب، يتقرر خاللها مسألة تمديد         عقد جلسة خاصة  "فتح وحماس، يتمثل في     
 ". والية الرئيس من عدمه

  مسلحاَ صراعاً"سيخلق  " الشرعية"وتتخوف أطراف فلسطينية من أن خالف فتح وحماس حول موضوع           
 ". بإعادة اللحمة إلى شطري الوطن"يتبعه انعدام األمل " من جديد ربما يمتد إلى الضفة الغربية

ال الخبير في الشؤون القانونية والدستورية فادي علي إن األراضي الفلسطينية على وشك الوقوع فـي                وق
 أن هنـاك    إلى، مشيرا   "أزمة دستورية خطيرة ال تعرف نتائجها، بسبب الخالف الدائر بين فتح وحماس           "

تمثل في إعالن حالـة      ي أولها ،٢٠٠٩ يناير/ سيناريوهات عديدة محتملة، لما بعد التاسع من كانون الثاني        
الطوارئ لمدة شهر كامل، يحق للرئيس الفلسطيني خاللها إصدار قرارات رئاسية تتخذ صـفة القـانون                

لرئيس السلطة الوطنيـة فـي حـاالت        " من القانون األساسي الفلسطيني التي تقول        ٦٠ إلى المادة    استناداً
 التشريعي، إصدار قـرارات لهـا قـوة         الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس         

القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هـذه القـرارات وإال                 
 ". زال ما كان لها من قوة القانون

 إن هذه الخطوة ال يمكن نقضها في حال اتخذت، ألن المجلـس التـشريعي               إلىوتلفت أوساط دستورية    
ن يعقد جلسة مكتملة النصاب إذا ما تغيب عنها ممثلو فتح والفصائل األخرى، وفـي               الحالي ال يمكن له أ    

 ... ظل وجود عدد من نواب حماس داخل المعتقالت اإلسرائيلية
، "عاما آخر على األقل   "وقال علي إن هذا األمر يدفع إلى سيناريو آخر، يبقي الرئيس الحالي في منصبه               

سيمكن الرئيس عباس من البقاء     "لمجلس التشريعي مكتملة النصاب     حيث إن عدم القدرة على عقد جلسة ل       
في منصبه لحين انعقادها، من اجل المصادقة على موضوع نقل الوالية إلى رئيس المجلـس التـشريعي                 

"  حيث تجرى انتخابـات رئاسـية جديـدة         للسلطة الفلسطينية باإلنابة لمدة ستين يوماً      الذي يصبح رئيساً  
هي الجهة المخولة بالحسم بـين    " محكمة العدل العليا  "دستورية وتقوم بدورها حاليا     موضحا أن المحكمة ال   

 ". والية الرئيس"الفرقاء في الجدل حول 
 تقـدمت   إذا إالالمحكمة ال تنظر في هذا الموضـوع        "إن  " السفير"ـ  بدورها قالت مصادر في المحكمة ل     

 القانونية للبت فـي     األصول يتم قراءة     متضررة، بشكوى ضد هذا الشخص أو ذاك، وعليه        أطراف إليها
 ". قد يمتد شهوراً"ن هذا الموضوع أ إلىمشيرة " القضية
السلطة الفلسطينية هي احد مشاريع منظمة التحرير الفلـسطينية التـي تعتبـر         " في فتح أن     أوساطوترى  

 مـن   أعلىت  معتبرة أن للمجلس المركزي للمنظمة صالحيا     " الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    
 ". األساسيتعديل القانون "تلك التي يمتلكها المجلس التشريعي وبالتالي يحق له 
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تجاوز عباس القانون واستمراره     "إنوقال رئيس المجلس التشريعي بالوكالة أحمد بحر، وهو من حماس،           
ـ      "، مضيفا   " مرفوض ويعتبر تجاوزاً ومجزرة قانونية     أمرفي منصبه،    نؤدي لن نهرب من التكليـف وس

 ".  األمانة على أكمل وجه
  29/9/2008السفير اللبنانية 

  
 حماس باعدت بين الشعب وترفض العودة للصف الوطني:  الرحمن منتقداً تصريحات هنيةعبد .7

 انتقد احمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الفلسطيني الناطق الرسمي باسم :عبد القادر فارس -غزة 
لمقال إسماعيل هنية حول فشل الحوار الوطني الذي ترعاه حركة فتح تصريحات رئيس الوزراء ا

نسخة منه انه من الغريب أن يبشر قادة حماس بفشل الحوار بدال " عكاظ"وقال في تصريح تلقت . القاهرة
 قرار حماس مصادر في يد قوى أن إلىمن تهيئة األجواء للمصالحة الوطنية عبر الحوار الوطني، الفتا 

 انه ال بد في هذه الحالة من أن  رهينة لسياستها، وليسوا إال ورقة ضغط بيدها، مضيفاًإقليمية، وليسوا إال
وخاطب عبد الرحمن قادة حماس بالقول أوقفوا مهزلة . يخلقوا الذرائع والمبررات لتعطيل الحوار الوطني

ال يمكن وحول ردود حماس على الحوار، قال عبد الرحمن، انه  .االنقالب بالعودة إلى الصف الوطني
 الجزم بردود أفعال حماس نتيجة للصراعات المختلفة وموازين القوى المحلية واإلقليمية وربما الدولية،

 هذه التصريحات تندرج أن تم االستغناء عنها على الصعيد اإلقليمي، معتبراً" االنقالبية"هذه ورقة حماس 
الوطني، ومستعدون إلزالة العراقيل  لماذا لم يقولوا نحن مستعدون للحوار وأضاففي هذا اإلطار، 

وتذليل العقبات ومستعدون لفتح صفحات جديدة، ما يخطر في بال هنية أن يبقى كما هو رئيس حكومة 
 .غير شرعية

وأضاف أن حماس صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، وال يمكن لهذه الصفحة إال أن تمزق من 
ي غزة، نحن ال ندلل على أن الوحدة الوطنية لنا، فالوحدة تاريخ الشعب الذي لن يقبل بهذا الوضع ف

 لماذا تقوم بكل هذه الوطنية للجميع والحوار إذا نجح هو خدمة لكل الشعب وخدمة للقضية، متسائالً
واستعرض عبد الرحمن ورقة حركة  .المجازر في غزة وترتكب كل ما يؤدي لتعطيل الحوار الوطني

ضد االنقالب وله مصلحة في الوحدة ويدرك أهلنا في غزة انه دون فتح بأن الشعب الفلسطيني هو 
 في جيب صغار الوحدة ستضيع القدس وبدون الوحدة لن يقوم الكيان الوطني وبدون الوحدة نعود أرقاماً
، سينتصر  وأخيراًأو كبار في معادالت الشرق األوسط، والوحدة مصلحة وطنية يدافع عنها الشعب أوالً

 .معيقي الوحدة وكل دعاة االنفصال واالنقسامالشعب على كل 
 29/9/2008عكاظ 

  
  اتصاالت مكثفة مع أطراف إقليمية وقيادات من فتح إلنهاء ملف االعتقال السياسي: النونو .8

ي مؤتمر صحفي عقده    ف أكد طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية،            :غزة
 أن اتصاالت مكثفة جرت بين الحكومة الفلسطينية وبين         ،)28/9(ان اليوم األحد    في مقر وكالة أنباء رامت    

التغييـر  "أعضاء عرب من الكنيست الصهيوني وكذلك نواب من التشريعي الفلسطيني من غيـر قائمـة       
وقـال النونـو،     .التابعة لحماس، وقيادات من حركة فتح إلنهاء ملف االعتقـال الـسياسي           " واإلصالح

ومة الفلسطينية عن مجموعة من المعتقلين الذين كانوا في السجون وذلك بمناسبة قـرب              أفرجت الحك "ف
عيد الفطر المبارك، وإلتاحة المجال واألجواء اإليجابية أمام الحوار الفلسطيني الذي من المتوقع أن ينعقد               

  ".قريباً في القاهرة
  28/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                   1214:         العدد                  29/9/2008اإلثنين : التاريخ

  السياسيينإلفراج عن المعتقلين  بايطالبان والشاعر بحر .9
 باإلنابـة أحمـد بحـر        الفلسطيني دعا رئيس المجلس التشريعي   :  رائد الفي، وكاالت   -فلسطين المحتلة   

عباس والحكومة المقالة إلى اإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة وقطـاع             محمود  الرئيس  
  .غزة

 الدين الشاعر في رسالة عاجلة للرئيس إلى اإلفراج عـن            ناصر .كما دعا نائب رئيس الوزراء األسبق د      
  .جميع المعتقلين السياسيين بمناسبة عيد الفطر

  29/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  فتح بينهم قياديون  من معتقلي35 تطلق غزة، الحكومة المقالة .10
 فـي   ينية المقالة الفلسطحكومة  ال  أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    29/9/2008الحياة  ذكرت  

 من معتقلي حركة فتح في سجونها، بينهم خمسة من قيادات القطاع، استجابة لنداء              35غزة أطلقت أمس    
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية فـي الحكومـة          . أحمد بحر  .وجهه رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     

من قيادات فتح، بينهم محافظ غزة محمد       الوزارة أفرجت عن عدد     "إن  " الحياة"المقالة إيهاب الغصين لـ     
هم منذر البردويل ومحمد عادل     ) الحركة في القطاع  (القدوة، وحازم أبو شنب، وثالثة من أمناء سر أقاليم          

تعبير عن حرصنا علـى إنجـاح الحـوار الـوطني،           "وأضاف أن هذه الخطوة     ". المصري وأنور غنيم  
 معتقالً أمنيـاً لمناسـبة عيـد الفطـر          30إطالق سراح   "وأشار إلى    ".واستجابة لنداء المجلس التشريعي   

من بين عشرات المعتقلين في أعقاب تفجير الشاطئ والعمليتين األمنيتين ضد عـائلتي حلـس               " المبارك
هذه الخطوة تأتي إلنهاء ملف االعتقال السياسي الذي تمارسه سـلطة رام اهللا بـأقبح               "وقال إن   . ودغمش

 حماس، حتى النساء واألطفال وخطباء المـساجد        إلىمي  تلشرائح التي تن  صوره، إذ طاول االعتقال كل ا     
 عدداً مـن المعتقلـين الـسياسيين        األخيرةوأضاف أن وزارته أطلقت في األسابيع        ".وأساتذة الجامعات 

من دون أن تقابل رام اهللا ذلك بإطالق معتقلين مـن حمـاس، خـصوصاً أن لـديهم مئـات                    "واألمنيين  
  ".المعتقلين
 حازم أبو شنب قـال       أن  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    29/9/2008القدس العربي   ي  وجاء ف 

هناك قيادات من حركة فتح ال زالت داخل السجون، ويجـب     "فور خروجه من السجن     " القدس العربي "لـ
  ". هذا الملف إلى األبد وأن يطلق سراحهمينتهيأن 

د القدوة قال لرويتـرز بعـدما غـادر الـسجن ان             محم  إلى أن  غزةمن   28/9/2008رويترز  وأشارت  
  . الفلسطينية يجب أن تنتهياألراضياالعتقاالت السياسية في كل مناطق 

  
   حافلة للشرطة في جنوب غزةتفجير .11

أقدم مجهولون فجر أمس على تفجير عبوة يدوية الصنع أسفل حافلة للـشرطة التابعـة للحكومـة                 : غزة
وقالت مصادر فلسطينية إن    . قطاع غزة، بدون أن تلحق أية إصابات      المقالة في مدينة رفح أقصى جنوب       

 .العبوة التي انفجرت في حي تل السلطان في المدينة أسفرت عن أضرار بالحافلة
 29/9/2008الشرق األوسط 

  
   اإلفراج عن دفعة جديدة من األسرى"إسرائيل"ينفي نية  العجرمي .12

 "إسـرائيل " تكـون    أن األسرى والمعتقلين الفلسطيني      نفى أشرف العجرمي وزير شؤون     :قنا - رام اهللا 
شار العجرمـي   أ و .تنوي اإلفراج عن دفعة جديدة من األسرى والمعتقلين الفلسطينيين خالل األيام القادمة           

 ستفرج عـن دفعـات      "إسرائيل" وجود حديث أو اتفاق عام بأن        إلى أمس" سوا" راديو   أذاعهفي تصريح   
توجد أرقام ونحن بانتظار أن      توجد تواريخ محددة وال    الفلسطينيين ولكن ال  جديدة من األسرى والمعتقلين     
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يسمح بمثـل هـذا       ال "إسرائيل"يتم االتفاق على هذه التواريخ واألرقام لكن يبدو أن الوضع السياسي في             
 .االتفاق

 29/9/2008الوطن القطرية 
  

  "جريمة"تفجير دمشق : حكومة هنية .13
 بحادث التفجير الذي شهدته العاصمة الـسورية        أمس الفلسطينية المقالة    نددت الحكومة .): أ.ب.د( –غزة  

وأعلن الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تـصريح صـحفي            ".جريمة آثمة "يوم السبت، معتبرة أنه     
مكتوب، تضامن الحكومة مع الرئاسة والحكومة والشعب العربي السوري في أعقاب هذا الحادث، متقدما              

ضرورة حفظ أمن الساحات العربيـة فـي        "وشدد النونو على     ".اآلثم"رة لضحايا االنفجار    بالتعازي الحا 
 ".مواجهة االحتالل وإدانتنا الشديدة لقتل األبرياء

  29/9/2008الدستور 
  

  ما جرى في دمشق إجرام وعالقة حماس بسورية متينة : أبو مرزوق .14
 14 قتـيال و 17ية دمشق يوم أمس وخلف   انتقدت حركة حماس التفجير الذي هز العاصمة السور       : دمشق

، ونفت أي عالقة بينه وبين الوجود الفلسطيني الممتد فـي   "إجرامي وإرهابي "جريحا، ووصفته بأنه عمل     
ونفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق فـي              .48سورية منذ عام    

لتنظيمات الفلسطينية في ارتكـاب مثـل هـذه         أي مسؤولية ألي من ا    " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
الحديث عن أن االنفجار يأتي في سياق تغيير القيادة السورية لموقفهـا مـن              : "األعمال اإلرهابية، وقال  

حركات المقاومة الفلسطينية حديث كاذب وتافه وال يستحق الرد على اإلطالق، فكل التنظيمات الفلسطينية              
ر اإلرهابي واإلجرامي الذي جرى في مكان عام وفي موقف للـسيارات            استنكرت الحادث، ونتائج التفجي   

  ".48ال يمكن أن يكون لها أي انعكاسات على الوجود الفلسطيني في سورية الذي يعود إلى عام 
على صعيد آخر نفى أبو مرزوق أن تكون قيادة حركة حماس قد تلقت أي إشعار من القيـادة الـسورية                    

قتنا بالقيادة السورية عالقة استراتيجية وقوية ومتينة وال تـشوبها أي شـائبة             عال: "لمغادرة دمشق، وقال  
على اإلطالق، وما يتم ترويجه عن أننا سنرتحل إلى العاصمة األردنية عمان كالم كـاذب وزائـف وال                  

     .، على حد تعبيره"عالقة له بالواقع ال من قريب وال من بعيد
 28/9/2008قدس برس

  
  نوفمبر لالتفاق على خطة انهاء االنقسام/ تشرين الثاني4طيني في الحوار الفلس: شعث .15

أعلن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح نبيل شعث أمس، أن            : رائد الفي، وكاالت   -فلسطين المحتلة   
نوفمبر المقبل في القاهرة لالتفاق علـى       /الحوار الفلسطيني سيعقد ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني         

صرية إلنهاء االنقسام الفلسطيني، على أن يليه اجتماع لوزراء الخارجيـة العـرب العتمـاد               الخطة الم 
االتفاق، فيما تصاعدت الدعوات إلطالق سراح المعتقلين السياسيين من الضفة والقطاع، في حين بعثـت               

  .مصر رسالتين لقيادة حركة حماس طالبت فيهما الحركة بتحديد موقفها من الحوار الفلسطيني
حكومة توافق تكلف بخمس مهام هي فك       "أوضح شعث أن الخطة المصرية المقترحة تقوم على تشكيل          و

الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح وإعادة توحيد األجهزة األمنيـة وإعـادة اإلعـداد                 
مـة،  ، واعتبر انه إذا تم االتفـاق علـى تـشكيل الحكو           "النتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت المناسب     

  ".ال يشترط أن تكون متزامنة"فسيترك لها تحديد موعد االنتخابات التي 
  29/9/2008الخليج اإلماراتية 
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  حكومة التكنوقراط واالنتخابات المبكرة ليست حال إلنهاء االنقسام: قيادي في حماس .16
دينة رفح اليـوم    نظمت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين وبالتعاون مع المنتدى التربوي بم          : غزة

موقف حركة حماس من الحوار الوطني وقد استضافت الندوة التي أقيمت بمقر            "ندوة حول    )28/9(األحد  
المنتدى بمدينة رفح الدكتور فؤاد النحال ممثال عن حركة حماس وجمعا غفير من الشخصيات والقيادات               

  .المجتمعية
ي عاتقها مسئولية جمع الفصائل الفلـسطينية       الدكتور فؤاد النحال عن دور مصر التي أخذت عل         وتحدث
وأشار النحال إلى أن مسببات االنقسام الفلسطيني تعود باألساس إلي رفض نتـائج االنتخابـات                .للحوار

التشريعية ومحاولة البعض إخراج حركة حماس من الساحة السياسية بعدما اكتـسبت شـرعية الـشعب                
أكد أن الخروج بحكومة تكنوقراط وانتخابات مبكرة ليست هـي       و. الفلسطيني والقت القبول إقليميا ودوليا    

 القانون األساسي الذي يـنظم      ىالحل هو أن نعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ونتفق عل         : "الحل، وقال 
العالقة داخل و خارج الحكومة، ونتفق علي نظام سياسي نعيد من خالله بناء األجهزة األمنية، والوصول                

  ."اوز مرحلة التعقيدات وينهي االنقسامإلى وفاق يتج
 28/9/2008قدس برس

  
 لتبنيها" الجامعة"مصر تعمل حالياً على بلورة ورقة لحل االنقسام لتقديمها الى : قريع .17

، ان  " األيام"، مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، في تصريح لـ           "ابو عالء "أعلن احمد قريع    : القدس
 ورقة سيتم تقديمها الى جامعة الدولة العربية وتبنيها عربياً كأسـاس لحـل              مصر تعمل حالياً على بلورة    

المنهج الذي تم حتى اآلن من قبل االخوة المصريين هو منهج جيد وصـحيح،              "وقال  . االنقسام الفلسطيني 
فهم وقفوا على حقيقة وناقشوا كل القوى والفصائل الفلسطينية في حقيقة مواقفها من الوضع القائم ومـن                 

يفية الخروج منه، وهم تقريباً استكملوا اللقاءات بلقاء مع حركة فتح وقريباً لقاء مـع حركـة حمـاس،                   ك
وبالتالي يكونون قد استكملوا اللقاءات مع جميع القوى والفصائل قبل نهاية شهر رمضان المبارك، ومـن                

والفصائل، وهـذه  ثم هم سيعملون على ورقة مصرية من خالصة المحادثات التي جرت مع جميع القوى    
الورقة ستسلم الى جامعة الدول العربية وتطرح على الجامعة وفي اطارها، قد تكون هناك مجموعة دول                
عربية تشارك مع الوفود ويجري الحوار على اساسها لتشكل هذه الورقةُ االتفاقَ حول كيفية التغلب على                

 ".الحالة الفلسطينية وكيفية إنهاء هذا االنقسام
  28/9/2008لسطينية األيام الف

  
  اعتراف بالتخطيط للسيطرة على غزة: حماس تندد بتهديدات حلس .18

استنكرت حركة حماس تصريحات لعضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد حلس           :  فتحي صباح  -غزة  
، فيمـا   "عبر صندوق االقتراع، أو عبر صندوق الذخيرة      "قال فيها إن حركته ستعود إلى قطاع غزة، إما          

  .نة المركزية لحركة فتح أي قرار بحسم األمور عسكرياً مع حماس في القطاعنفت اللج
" العربيـة "وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري أمس إن التصريحات التي أدلى بها حلس إلى قناة                 

التصريحات عن  "ورأى أن   ". اعترافاً من فتح بالتخطيط للسيطرة على غزة باستخدام القوة المسلحة         "تمثل  
تعكس صورة االنتخابـات التـي      "، معتبراً أن تصريحات حلس      "غبة في الحوار مضللة وغير حقيقية     الر

  ".تريدها حركة فتح، وهي انتخابات تضمن عودتها للسيطرة على غزة
الحديث ليس عن انتخابات حرة ديموقراطية، وهو ما يبرر الريبة لـدى حمـاس مـن أي                 "وأضاف أن   

التي تعكس حال االستقواء باالحتالل ضد الشعب الفلـسطيني         "ات حلس   ، كما أن تصريح   "انتخابات مبكرة 
  ".ليست مستغربة بعد االعترافات الكبيرة التي قدمها لالحتالل خالل التحقيق معه
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هذه التصريحات ال تزيد حماس إال يقيناً بعدم جدية فتح في ما يخص الحوار، وإصـراراً            "وشدد على أن    
  ".والت للعودة بغزة إلى الوضع السابقعلى قطع الطريق أمام كل المحا

ال صحة إطالقاً أن األجهزة األمنيـة       "عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حكم بلعاوي        قال  وفي المقابل،   
الذي نـشره موقـع     " التصريح الغريب "واستنكر  ". لديها تعليمات بالصدام مع حماس إذا لم ينجح الحوار        

شعارات تصعيدية وهمية ال تتماشى مـع       "ورأى فيه   . ة بالقوة قريب من فتح عن نية الحركة استعادة غز       
  ".السياسة الوطنية، خصوصاً لحركة فتح

الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها، وأن الحوار هو المنهج، بل المبدأ           "وشدد على أن فتح تسعى إلى       
تبقى دائمـا العمـود     ، ومن خالل الحوار تمكنت من أن        1965الذي تؤمن به الحركة منذ انطالقتها عام        

الفقري للمسيرة الوطنية ولمنظمة التحريـر الفلـسطينية، واسـتطاعت أن تتجـاوز كـل المـؤامرات                 
  ".والمناورات

من جانبها، أبدت حركة حماس في الضفة الغربية استغرابها مما ينشر في بعض وسائل اإلعـالم عـن                  
  .تهيئة األجواء لبدء الحوار في القاهرة

واء للحوار، أو للحوار ذاته أي قيمة من دون إعالن بادرة حسن نيـة بوقـف كـل                  ال أج "واعتبرت أنه   
  ".االعتداءات ضد قيادت الحركة وعناصرها في الضفة

أن تكون هذه النقطة هي برهان الجدية قبيل الحـوار، إذ ال            "ودعت قيادتها في قطاع غزة والخارج إلى        
 يسلط سيفه على كل ما يمت لنا بـصلة علـى أرض             يعقل أن نجلس للحوار والوفاق والوئام ومن يقابلنا       

  ". الواقع في الضفة
  29/9/2008الحياة 

  
   تلوح مجددا بالسالح الستعادة غزة فتح .19

كشفت مصادر إعالمية في حركة فتح أن اللجنة المركزية للحركة وتحت دعم كل             : ـ ماهر إبراهيم   غزة
وخالل سلسلة مـن االجتماعـات العلنيـة        . راعضائها تقر أنه ال مفر من المواجهة في حال فشل الحوا          

، لكـن  "اللجنة المركزية لفتح مستعدة تماما لتبني مرحلة الصدام بكل ما تحمل من آالم          "والمغلقة تبين أن    
الرئيس محمود عباس اعترض على الوصول إلى هذه المرحلة وطلب عدم زج الدم الفلسطيني من جديد                "

  ". ضمن حلبة الصدام السياسي
االستمرار في اي تهادن مع حماس بعـد       "ابل رفض قياديون كبار في فتح عرف منهم ماهر غنيم           في المق 

و قـال   ". رفضها للحوار وقد تفهم الرئيس ذلك وطلب من الجميع التريث وانه متفائل بنجـاح الحـوار               
وأنهـا  القيادة الفتحاوية أبلغت الرئيس وبكل صراحة أنها لن تسكت بعد فشل الحوار             " مصدر الحركة أن  

  ". ستدير العمليات العسكرية صراحة وال بال هوادة
السلطة الفلسطينية بكل قواها وأجهزتها أعطيت الحوار كسقف واال فعلى حماس أن            " وقد أكد المصدر أن   

تستعد، فالدم بالدم والقتل بالقتل والقصاص بالقصاص حتى وان كلفتنا مرحلة الـصدام أن نمـوت كلنـا                  
 من وطن غالي حاربنا وقاتلنا واستشهد العديد من اخواننا من اجـل الوصـول               شهداء فغزة غالية وجزء   
  ".  اليها ودحر االحتالل عنها

لن تتوقع حماس نوعية وال قوة الصدام الذي ينتظرها في حال فـشل الحـوار الـوطني                 "وتابع المصدر   
فـتح ستفاوضـها إلـى مـا        دولة العدو الصهيوني أيضاً أن ال تحلم ابدا بأن          "وتابع قائال على    ". الشامل
  ". النهاية

  29/9/2008البيان اإلماراتية 
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  تشرين الثاني / نوفمبر25 يمدد اعتقال سعدات حتى االحتالل .20
قررت محكمة االحتالل العسكرية تمديد توقيف األمين العام للجبهة الـشعبية           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

الثاني المقبل، وأكدت مؤسسة الضمير لرعايـة       تشرين  /أحمد سعدات حتى الخامس والعشرين من نوفمبر      
األسرى وحقوق اإلنسان التي تقوم بالمتابعة القانونية لسعدات أنها تلقت، أمس، اشعاراً بهذا التمديد حتى               

أن سعدات دأب خالل    " الضمير"وأكدت   . من الشهر الجاري   25منتصف نوفمبر، بعد جلسة المحكمة في       
اف بها وال بشرعيتها، وال بصالحية تقديم الئحة اتهام ضده من قبل ما          جلسات المحاكمة على عدم االعتر    

، رافضاً أن يكون متهماً، مؤكداً أن كل ما فعله كان في إطار قيامه بواجباتـه                "الحاكم العسكري " يسمى  
  .تجاه شعبه، موضحاً أنه ال يدافع عن نفسه كشخص بل يدافع عن شعبه وعن قضيته العادلة
  29/9/2008ة الخليج اإلماراتي

  
  تصريحات حول الفيتو األمريكي تمثل اعترافاً بمسؤولية فتح عن تعطيل الحوارال :أبو زهري .21

القـدس  "قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريح صـحافي تلقـت              :  أشرف الهور  -غزة  
زام إن تصريحات ع  "نسخة منه في رده على تصريحات صحافية منسوبة لألحمد ونشرت أمس            " العربي

األحمد التي أكد فيها ان الفيتو األمريكي هو الذي يحول دون عقد الحوار الفلسطيني هـي تأكيـد علـى                    
هذا يؤكد على عدم جدية     "وأضاف   ".مسؤولية حركة فتح عن تعطيل الحوار بسبب خضوعها لهذا الفيتو         

  ".دحركة فتح في أي حوار مع حماس في ظل هذه التصريحات واالعترافات من عزام األحم
رفض حماس للحـوار    "ورفض أبو زهري ما أورده األحمد في سياق تصريحاته، من خالل اتهامه بأن              

محاولة منه لتبرير موقـف     "، ورأى المتحدث باسم حماس أن هذه        "يشجع على استمرار الفيتو األمريكي    
ـ          ي تـرفض  حركة فتح ألن حماس كما يعلم الجميع كانت وما زالت متمسكة بالحوار وحركة فتح هي الت

االنتبـاه إلـى    "ودعا الناطق باسم حماس جميع األطـراف المعنيـة إلـى             .الجلوس على طاولة الحوار   
  ".تصريحات عزام األحمد جيداً ألنها تمثل اعترافاً صريحاً من فتح حول الجهة التي تعطل الحوار

  29/9/2008القدس العربي 
  
  

   تعلن مقاطعتها ألي حكومة مقبلة الجهاد .22
نحن ندعم أي حكومة فلسطينية يـتم       "قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد        : الهورـ أشرف    غزة

ما يتفق عليه األخوة في حركتي فتح وحماس وهمـا          "، الفتاً إلى أن     "تشكيلها على قاعدة التوافق الوطني    
حـدة  أطراف النزاع بشأن تشكيل الحكومة نحن سنؤيده على أمل أن تعمل على إنهاء االنقسام وتعيد الو               

وأشار إلى أن تأييد تنظيمه للحكومة، جاء من منطلق المـصلحة الوطنيـة              ".من جديد لشعبنا الفلسطيني   
  .الفلسطينية، مشدداً على أهمية الخروج من األزمة الفلسطينية ووضع حد لالنقسام

  29/9/2008القدس العربي 
  

   ترحب باإلفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في غزة الجهاد .23
وصف محمد الهندي، القيادي في حركة الجهاد، االحد في بيان له إن ما قامت به الحكومة : ت حدادألف

 باإلفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين بينهم قادة وكوادر ومسئولين في حركة فتح  بغزةالمقالة
وطالب الهندي، . بالخطوة اإليجابية، داعياً الستكمال اإلفراج عن بقية المعتقلين السياسيين في غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ خطوة مماثلة لإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة، 
 .والعمل على إغالق ملف االعتقال السياسي إلى غير رجعة

 28/9/2008 48عرب
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  بهال أحد يملك الحق في التنازل عن حق العودة أو التفريط :  رداً على عباسناصيفرأفت  .24

ندد رأفت ناصيف، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، بالتصريحات التي أدلى بهـا رئـيس               : رام اهللا 
إن قضية الالجئـين هـي جـوهر        "السلطة محمود عباس والتي أعلن فيها تخليه عن حق العودة، وقال            

ـ     "وقال في مقابلة خاصة مع       ".القضية الفلسطينية وال حل بدونها     تنـشر  " المالمركـز الفلـسطيني لإلع
إن حق العودة حق مقدس وهو حق فردي وجماعي في آن واحد ال يملك أياً كان الحـق فـي               : "بالتوازي

التنازل عنه أو التفريط به، فال األفراد وال المؤسسات أياً كانت صفتها تمتلك حق التفريط به، وأي إجراء                  
  ".أو اتفاق من هذا القبيل فهو باطل ال يعتد به وال يلزم أحداً

  28/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بالضفة الغربيةالحركة  من أنصار 9أمن السلطة يعتقل  حماس .25
إن األجهزة األمنيـة الفلـسطينية، التابعـة        ) 28/9(في بيان أصدرته األحد      قالت حركة حماس  : رام اهللا 

  .  من أنصارها في الضفة الغربية9للسلطة بزعامة السيد محمود عباس، اعتقلت 
 28/9/2008س برسقد

 
  ويتهمه بتدبير محاولة اغتيال شتيرنهل"تنظيم سري يهودي" يحذّر من أولمرت .26

تسابق أركان الحكومة اإلسرائيلية على التنديد بمحاولة اغتيال االستاذ الجامعي          :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 ورأى رئـيس    .اليساري المرموق زئيف شتيرنهل التي يقف وراءها على ما يبدو مستوطنون متطرفون           

روح "، محـذراً مـن      "تنظيم سري يهودي جديـد    "الوزراء إيهود أولمرت أن المحاولة دليل على وجود         
  ".الديموقراطية"تهدد " شيطانية من التطرف والكراهية

وقال أولمرت في بيانه األسبوعي في مستهل جلسة الحكومة أمس إن محاولة اغتيال المؤرخ شـتيرنهل                
  .ري يهودي جديدتدل على وجود تنظيم س"

روحاً شيطانية من التطرف والكراهية والشر والعنف وانتهاك القوانين تستحوذ علـى            "واعتبر ما حصل    
بعض شرائح المجتمع اإلسرائيلي وتهدد الديموقراطية اإلسرائيلية وتؤثر في قدرة صـناع القـرار، مـا                

  ".يستلزم معالجة فورية
ت غالة المستوطنين على الجنود الذين يحمـونهم فـي          وحذر أقطاب الحكومة من عواقب مواصلة انفال      
  المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية

ورأت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن ثمة شعوراً لدى المواطنين بأن القانون ال يطبـق فـي الـضفة                   
لكن مـن يعتـدي     . معهرغم أنني أيضاً ال أتفق      "الغربية، وعليه ال يتفاجأ أحد بمحاولة اغتيال شتيرنهل،         

حين تنفذ السلطات المختـصة  "وحذرت من وقوع أعمال عنف ". على الجنود متوقع أن يواصل اعتداءاته    
. وأضافت أن هذه العناصر المتطرفة تمس بهيبة مؤسـسات الدولـة          ". إخالء البؤر االستيطانية العشوائية   

من المهم أن يفهموا أننا لـسنا بـصدد         و. المسؤولية الملقاة علينا تتطلب تغيير الوضع     "وخلصت إلى أن    
  ".نقاش حول موقف سياسي أو شرعيته، إنما في بسط القانون والعالقات بين سلطة القانون والمواطنين

ودعا النائب األول لرئيس الحكومة حاييم رامون إلى إجراء نقاش عاجل في الحكومة لتبني قرار بـشأن                 
علـى  ) المحتلـة ( الذي يشكله مشاغبون يهود في المنـاطق         إلزالة التهديد "اإلجراءات الواجب اتخاذها    

بضع مئات من المشاغبين يقومون بأعمال عربدة ويهـددون الديموقراطيـة           "وأضاف أن   ". الديموقراطية
وحمـل  ". ويضربون ضباطا من جيش الدفاع ويكسرون عظامهم ويحاولون تصفية البروفيسور شتيرنهل          

لو : "وأضاف". ول لها وال قوة إزاء عنف المستوطنين وعربداتهم       تقف مذعورة ال ح   "على الحكومة ألنها    
وأكد أنه يجب اإلقـرار     ". كان فلسطينيون ضالعين في مثل هذه األحداث لكانوا موجودين وراء القضبان          
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بالحقيقة بأن عدم قيام الحكومة بإخالء البؤر االستيطانية ناجم عن الرعب الذي يدبه المستوطنون في قلب                
  .الحكومة

من جهته، دعا وزير الدفاع إيهود باراك إلى محاكمـة المـستوطنين الـذين يعتـدون علـى الجنـود                    
وطالب بتغليظ العقوبات بحقهم، مشيراً إلى أنهم نادراً ما يمثلون أمام القضاء، وحتى مـن               . والفلسطينيين

جنـود يجـب    المنفلتين الذين تسببوا فـي جـرح        "وقال إن   . يحاكمون منهم يحصلون على أحكام مخففة     
  ".إرسالهم إلى السجن

  29/9/2008الحياة 
  

  وحماس" حزب اهللا"إيران و:  تحديات٣ يعدد أشكنازي .27
اعتبر رئس االركان االسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي امس، ان الدولة العبرية تواجه تحديا من              : أ ش أ  

 . وحركة حماس" حزب اهللا"أطراف ثالثة هم ايران و
" الجيش مستمر فـي االسـتعداد للحـرب       "في التلفزيون االسرائيلي عن اشكنازي أن       ونقلت القناة الثانية    

الحـدود مـع    (أمامنا تحديات في المنطقة الجنوبية في مقابل حماس وكذلك في المنطقة الشمالية             "مضيفا  
 ونحن نستعد لكـل   ... اضافة الى التهديد الناشئ من ايران في الشرق والذي يعد التهديد المركزي           ) لبنان

التهديدات ونستمر في التدريب واالستعداد لتحسين الكفاءة وتطبيق التوصيات وسنقوم بكل ما ينبغي مـن               
 ". اجل االستمرار في الردع واالنتصار في الحرب في حال وقوعها

في لبنان علـى كـل المـسـتويات        " حزب اهللا "عرضا مسهبا لتعاظم قوة     " معاريف"وأجـرت صحيفة   
عتبرة ان التحدي االمني االول الذي ستواجهه وزيرة الخارجية تسيبي لفنـي فـي    العسكرية والسياسية، م  

 . في الشمال" حزب اهللا"حال شكلت الحكومة، يتمثل في احتمال حصول مواجهة مع 
 29/9/2008السفير اللبنانية 

 
   تنفي تورطها في اعتداء دمشق"إسرائيل" .28

اء بالسيارة المفخخة في دمشق الذي اوقع الـسبت         نفت اسرائيل أمس تورطها في االعتد     : القدس المحتلة 
مـن  : "ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن وزير الشؤون االجتماعية اسحق هيرتزوغ قوله          .  قتيالً 17

للتوصـل  " المستبعد ان ترتكب اسرائيل مثل هذا العمل خصوصاً في الوقت الذي نتفاوض فيه مع سورية              
  .الى اتفاق سالم

قد يكون إليران مصلحة    "لذي كان يتحدث على هامش االجتماع االسبوعي للحكومة انه          ورأى هيرتزوغ ا  
  .لتخريب أي تقارب بين سورية والغرب" في هذا االعتداء

  29/9/2008الحياة 
  

  محاوالت مستوطنين اقتحام المسجد األقصىإحباط .29
 ين اقتحمـت المـسجد    أن جماعة من المـستوطن      القدس، أوقافذكر الشيخ عزام الخطيب، مدير      : القدس

 أن تواجد حـراس     إال،  اإلسرائيلية، بحماية الشرطة    أمس عبر باب المغاربة في ساعات صباح        األقصى
 علـى   إجبـارهم  والمصلين حال دون توغلهم في داخل الساحات ومـن ثـم             األوقافالمسجد ومسؤولي   

  في القـدس   قة باب حطة   بمحاولة استفزاز المصلين في منط     أخرىفيما قامت جماعة استيطانية      .الخروج
  . أيضاًفي ساعات المساء

  29/9/2008األيام الفلسطينية 
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  ةمن أطفال غزة يعانون سوء التغذي% 60: الخضري .30
من أطفال قطاع غزة يعانون سوء      % 60 حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أمس، من أن          :أ.ب.د

وأشار  . شهرا 16لمفروض على القطاع منذ     التغذية وأمراضا أخرى جراء الحصار اإلسرائيلي المشدد ا       
مـن األطفـال    % 40 حالة مرضية بينها ما نـسبته        260رئيس اللجنة جمال الخضري إلى أن أكثر من         

 إلى أن مصنع األدوية الوحيد توقف عن العمل بشكل كلي بسب نقص المواد              الفتاًتوفيت جراء الحصار،    
ينها سبعة مركزية لمرضى السرطان رصيدها صـفر،         صنف دواء ب   52 أن   في هذا السياق   اًشفاك .الخام

 من المستهلكات الطبية رصيدها صفر، إلى جانب نفاد كمامات األوكسجين لألطفـال             135كما أن هناك    
، %65يبلغ معدل البطالـة     فيما  من أبناء قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر،         % 80وأوضح أن    .الخدج

متوقفة %) 97ما نسبته   ( مصنع وورشة    3900، وقرابة    ألف عامل عاطلون عن العمل     140في حين أن    
ولفت الخضري إلى أن المياه تنقطـع أربعـة أيـام     .جراء منع إدخال المواد الخام ومستلزمات المصانع 

 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يوميا في البحر، فـي حـين أن عـشرات              40أسبوعيا، وأن   
ـ       أكد إلى ذلك فقد     .اآلبار توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود       % 50 ـأن محطة توليد الكهرباء تعمل ب

  .من طاقتها جراء نقص الوقود ومنع إدخال محوالت إليها
  29/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
   تواصل خروقها للتهدئة وتطلق النار على الصيادين بغزة"إسرائيل" .31

 سرائيلية أغرقت مركبا لصياد   ن البحرية اإل  أن  ون فلسطيني ون وصياد و مسؤول  ذكر : اشرف الهور  -غزة  
 خالل عمله بعد أن أمطرته بوابل من الرصاص وهو قبالة شواطئ بحر مدينة رفـح جنـوب                  فلسطيني
 ،أكد مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة في الحكومة المقالة حسن عـزام            من جهته   و . غزة قطاع

راعـاة السـتحقاقات التهدئـة، مطالبـا        أن االعتداءات على الصيادين وممتلكاتهم بلغت ذروتها دون م        
  .األطراف المعنية بـالضغط على االحتالل لوقف استفزازاته شبه اليومية في بحر غزة

  29/9/2008القدس العربي 
  

  فتح معبر رفح بشكل استثنائي لعودة مرضى إلى غزة .32
 بعد تلقيهم  مريضا فلسطينيا53فتحت مصر أمس معبر رفح بشكل استثنائي لعبور :  يسري محمد-رفح 

 مسؤول مصري في المعبر إلى أنه من المنتظر أن تسمح مصر أشارو. العالج بالمستشفيات المصرية
  .بعودة أعداد أخرى من المرضى بعد انتهاء فترة عالجهم

  29/9/2008الشرق األوسط 
  

  غزة بال بضائع عشية العيد والمواطنون قاصرون عن الشراء: تحقيق .33
 بسبب إغـالق المعـابر،      أفسدترحة عيد في قطاع غزة هذا العام، فالفرحة         ال ف :  ميسرة شعبان  -غزة  
 الناس بحيث باتوا قاصرين     أفقرت،  أخرى الذي حال، من جهة دون وجود بضائع لتباع، ومن جهة            األمر

ـ       .عن الشراء  نتيجة االرتفاع البـاهظ فـي األسـعار        " المحتكرين"ويعبر التجار عن أسفهم إزاء نعتهم ب
، مؤكدين أن أثمان البضاعة المهربة عبر األنفاق، أضحت تفوق أثمـان البـضاعة              "إرادتهمالخارج عن   "

 أنهـم يحـاولون أن يتخطـوا         وفي هذا السياق يشير أحد التجار إلـى        .المستوردة عبر المعابر التجارية   
تي يضعها االحتالل والمتمثلة في إغالق المعابر، بإدخال البضاعة إلى القطاع عبر المينـاء،              العراقيل ال 
فـي غـزة ال       الضابطة الجمركيـة    حيث أن  .بإيقافها والتحفظ عليها   م الضابطة الجمركية  ياقب فيفاجئون

صبح بين نـار  ن التاجر أ في حين يشكو آخر من أ     .هناك فاتورة لغزة  تقول إن   عترف بفاتورة رام اهللا، و    ت
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ضرورة جلب البضاعة المهربة لالستفادة من الموسم، وعدم فقدان زبائنه، ونار غالء هذه البضاعة رغم               
يؤكد مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة االقتصاد في الحكومة المقالة حمـدان            من جهته   و .عدم جودتها 

 .نة بالدول المجاورة والغالء العالمي    رضوان، أن أسعار السلع في قطاع غزة ال تعتبر مرتفعة جداً مقار           
ويبين أن وزارته تراقب األسعار وأن العمل سيكثف على مراقبة األسعار وخاصةً المالبس واألحذية قبيل           

  .العيد، حمايةً للمستهلك في ظل األوضاع الصعبة التي يمر بها
  29/9/2008المستقبل 

  
 بة عيد رأس السنة العبرية اإلغالق الشامل على األراضي الفلسطينية لمناسفرض .34

 الفلسطينية بدءاً من منتصف الليلة      األراضي فرض اإلغالق الشامل على      اإلسرائيليأعلن الجيش   : القدس
 سيـصادف   اإلغـالق ، لمناسبة عيد رأس السنة العبرية، علما بأن          القادم الماضية وحتى صباح األربعاء   

مـرور   وبموجب ذلك، سـيتم إقـرار        .ة مضاعفة حلول عيد الفطر لدى المسلمين ما يجعل آثاره السلبي        
من خالل مكاتب التنسيق    والتنقالت الضرورية    والمساعدة الطبية    اإلنسانيةالفلسطينيين ذوي االحتياجات    

  .واالرتباط
  29/9/2008األيام الفلسطينية 

  
  تفوز بجائزة دولية في المجال التربويفلسطين .35

ة في المجال التربوي، وذلك في إطار المؤتمر الدولي التاسع          فازت فلسطين بجائزة دولية مرموق    : رام اهللا 
نالت  حيث   . والمجتمع المدني، والذي عقد في فنلندا مؤخرا       األعمالللشراكات الدولية بين التعليم وقطاع      

الجائزة األفضل على المستوى العام، وذلك للشراكة الوطنية اإلستراتيجية التربوية الخالقة فـي مجـال               
، وانضوت فيها كـل  "إلهام فلسطين"صحة، التي استطاعت مؤسسة التربية، بناءها حول مبادرة  التعليم وال 

من وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين، وصندوق االستثمار،             
  .ومؤسسة التعاون، واتحاد شركات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات

  29/9/2008األيام الفلسطينية 
  

 ما هي وظيفته وأين المرجعية في لبنان؟ : سعد والبزري يتساءالن عن السالح الفلسطيني .36
النائـب اسـامة سـعد بوضـع الـسالح          « طالب رئيس التنظيم الشعبي الناصري    :  محمد صالح  -صيدا

 ما هي   نحن نقول ألخواننا الفلسطينيين اآلن    : الفلسطيني في تصرف االستراتيجية الدفاعية في لبنان، وقال       
وظيفة السالح الفلسطيني، هل وظيفته هي للتناحر الداخلي وترويع شعبنا الفلـسطيني وشـعبنا اللبنـاني                

هذا السالح الفلسطيني يجب أن يكون له مهمة وهدف، وفي غياب هذا التفاهم السياسي الفلـسطيني ـ   ...
: وتوجه الى الفلسطينيين قائال . الفلسطيني والفلسطيني ـ اللبناني أنا أرى أن هذا السالح ليس لديه هدف 

على األقل طالبونا، أنتم الفلسطينيين طالبوا لبنان بالتزاماتنا تجاهكم، طالبونا بأن يكون هذا السالح فـي                
قد نكون غير قادرين على أن ننطلق       . خدمة االستراتيجية الدفاعية عن لبنان وبتصرف هذه االستراتيجية         

 الستينيات انطالقاً من لبنان لضرب الكيان الصهيوني، لكن هذا السالح           بعمليات فدائية كما كان يجري في     
وهذه الطاقات واالمكانات الفلسطينية السياسية واألمنية والعسكرية باستطاعتها أن توظف في خدمة لبنان             

وخلص الى المطالبة بانهاء ما يجري فـي مخـيم عـين            . وفي خدمة فلسطين في مواجهة العدو الواحد        
ن احداث أمنية حتى ال يكون هذا المخيم نقطة انطالق لتنفيذ مؤامرة تستهدف الشعب الفلسطيني               الحلوة م 

 . وحقوقه أو تستهدف االستقرار واألمن في لبنان أو تسعى إلثارة الفوضى األميركية الهدامة فـي لبنـان                
 المشتركة علـى    اين هي المرجعية الفلسطينية   : تساءل رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري       و

الساحة اللبنانية؟ ولماذا يتم حماية البعض في مخيم عين الحلوة رغم تكرار تورطهم؟ اننا نخشى في مـا                  
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نخشاه أن يكون مسلسل التطورات الذي تشهده الساحة اللبنانية قد آن أوانه في صيدا، ولكننا نؤكـد أننـا                   
في هذه المدينة ملتزمون أمن المخـيم وأهلـه،         ومع كل الخيرين الفلسطينيين والقوى الوطنية واإلسالمية        

 . ومعنيون برفع الغطاء عن المخلين باألمن ومحاسبتهم
 29/9/2008السفير اللبنانية 

  
  من انتقادات بعض قادة حماسمصرياستياء  .37

أعربت القاهرة عن استيائها حيال تصريحات بعض رموز وقيادات حركة حماس : ربيع شاهين -لقاهرةا
ادر دبلوماسية اعتبار ذلك خروجا عن قواعد اللياقة والحوار ، وتهدف الى شغل الشعب فيما جددت مص

الفلسطيني خاصة داخل قطاع غزة عن المعاناة التي تضاعفت عليه منذ سيطرة الحركة واحكام قبضتها 
وجدد المصدر االستغراب لمواقف قادة حماس معتبرا أن الحركة تمارس لعبة توزيع . على القطاع 

دوار بين قادتها اذ يقدم أحدهم على توجيه انتقادات وسرعان ما تعتبر الحركة على لسان البعض األ
وقال المصدر الدبلوماسي . اآلخر أن هذه المواقف ال تعبر عنها ،وأنها تكن كل التقدير للدور المصري 

ا ومسؤوليتها الذي طلب عدم تسميته إن القاهرة لن تعبأ بمثل هذه التصريحات ولن تؤثر على دوره
القومية تجاه القضية الفلسطينية وشددت بهذا الصدد على أن مصر ال تعمل لحساب أي فصيل فلسطيني 

 .ولم ولن تنحز لهذا الفريق أو ذاك
 29/9/2008عكاظ 

  
  في نواكشوط" اإلسرائيلي"يأمر باستعادة مبنى مركز أبحاث السرطان جنزال موريتاني  .38

د عبد العزيز، رئيس المجلس الحاكم في موريتانيـا، وزيـر الـصحة             أمر الجنرال محمد ول    :نواكشوط
في وسط العاصمة نواكشوط، والبحـث      " إسرائيل"باستعادة بناية مقر مركز أبحاث السرطان الذي أنشأته         

وكان ولد عبد العزيز قد سأل وزير الصحة خالل اجتماع مـع أطـر     له عن وسائل للتشغيل واالستغالل    
ب الوطني بنواكشوط ظهر أمس عن حقيقة مركز أبحاث السرطان الـذي تمولـه              وعمال مركز االستطبا  

ردا علـى   " وكالة أخبـار نواكـشوط    "وقد جاءت تعليمات عزيز، والتي نقلتها        في نواكشوط،   " إسرائيل"
  شكاوى األطباء الموريتانيين من عدم وجود أية وحدة أو قسم لمعالجة أمراض السرطان في البلد، 

  29/9/2008تية الخليج اإلمارا
  

  كلم4700 رادارا يرصد جسما بحجم كرة البيسبول عن بعد "إسرائيل"أميركا تبيع  .39
حصلت إسرائيل على نظام راداري أميركي مضاد للصواريخ، هو األكثر تطورا في الواليات  :رام اهللا

ة إيرانية المتحدة، ويهدف بحسب مسؤولين إسرائيليين، باألساس، الى اعتراض اطالق صواريخ بالستي
بأنه » رايثون«ووصف مسؤولون اميركيون نظام الرادار، الذي طورته شركة . والصواريخ السورية

وسيمكن هذا النظام، .  كيلومتر4700قادر على رصد جسم في حجم كرة البيسبول من على بعد نحو 
 تقريبا االيراني ذاتي الدفع في منتصف الطريق» 3شهاب «من اعتراض الصاروخ » أرو«الصاروخ 

واعتبر المسؤولون أن النظام الجديد  . دقيقة11خالل رحلته المفترضة الى اسرائيل، والتي تقدر بحوالي 
سيعزز حماية سماء إسرائيل من الصواريخ، ولكن بالمقابل سيحد كثيرا من حرية الحركة اإلسرائيلية 

 .ل عملية ضد إيران وسوريةوستكون إسرائيل ملزمة بطلب موافقة أميركية على ك. ضد إيران وسورية
 29/9/2008الشرق األوسط 
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   اليهودية"إسرائيل"بوش يسعى العتراف أممي بـ  .40

تقـدمها  " إسرائيلية"تكشفت أمس مساع تقودها واشنطن لتحقيق أمنية         :وكاالت و  حنان البدري  -واشنطن
تمهيداً " وثيقة تفاهم "ى  إدارة الرئيس جورج بوش للكيان قبل رحيلها من البيت األبيض، وهي الحصول عل            

   ."إسرائيل"لعرضها على األمم المتحدة للحصول على اعتراف أممي بيهودية 
  29/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
  1/2 األردنية الحمساوية في ذكرى محاولة اغتيال مشعل للعالقاتقراءة جديدة  .41

  نقاذه نشر صورة مشعل غائبا عن الوعي ضاعف ضغط الملك حسين على نتنياهو  إل
ـ    إن وافقتم على العملية السياسية نضمن لكم تولي القيادة الفلـسطينية           ": حماس"مدير المخابرات األسبق ل

  "..! بدال من عرفات
تتزامن الذكرى الحادية عشرة لمحاولة االغتيال اإلسرائيلية التي تعـرض لهـا خالـد               :شاكر الجوهري 

 مـع   25/9/1997اصمة األردنية عمان بتـاريخ      في الع " حماس"مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة      
واألردن، يتمثل في الحوار المتجدد بـين الجـانبين، وإن          " حماس"منعطف جديد في العالقات بين حركة       

كان هذا الحوار يشهد تباطؤا، يرى المراقبون أنه مؤقت، آخذين بعين االعتبار تعاقب وتبـاين أطـوار                 
  . واألردن" حماس"العالقة بين 

الجاري بمبادرة أردنية، تستجيب لعرض حمساوي دائم، ينطلق من رؤيـة اسـتراتيجية أردنيـة               الحوار  
  . تمثل صمام أمان بالغ األهمية لألمن االستراتيجي األردني" حماس"مفادها أن 

، وفقا لمقولة أطلقها    "األردن هو الشقيق األقرب واألحب    "وهذا ما ينطلق منه الحوار الراهن، وعلى قاعدة         
، عبر ناهض حتر، الكاتب األردني الموغـل        2007شعل نفسه من دمشق في السادس من مارس         خالد م 

  . في وطنيته
هل هو فقط الوفاء لموقف العاهل األردني السابق الملك حسين، الذي تجلى في بذل كل جهد مستطاع من                  

  ؟ ..أجل إنقاذ حياة مشعل من محاولة االغتيال اآلثمة
  : ه ثالثة أسئلة ال تقل أهمية عنهالسؤال على أهميته تتفرع عن

لم لم يتخذ األردن موقفا مماثال من إسرائيل حين تعرض ياسر عرفـات رئـيس اللجنـة                 : السؤال األول 
حين تعرض ألكثـر مـن محاولـة    " فتح"التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القائد العام السابق لحركة  

  ؟ ..اغتيال إسرائيلية فوق األرض األردنية
ان باإلمكان في حينه وقف االتصاالت السرية بين الجانبين، وهي االتصاالت التي سأل الرئيس كلينتون               ك

  . عنها الملك الراحل حسين وإسحاق رابين لدى توقيعهما ـ بوجوده ـ معاهدة السالم بين البلدين
  ؟ .. الموتهل خص مشعل بذات الوفاء أطرافا أخرى لعبت دورا ما في إنقاذه من: السؤال الثاني
  ؟ ..منفردا" حماس"هل مشعل هو الذي يحدد مواقف حركة : السؤال الثالث

  مؤسسة قيادية ال قائد
الفلسطينية مع مـشعل    " األيام"ولنجب على آخر األسئلة من واقع مقابلة غاية في األهمية نشرتها صحيفة             

  ..  وأجراها معه في دمشق عبد الرؤوف األرنؤوط2/4/2008بتاريخ 
بـأن خالـد    ) تتحدث(في اآلونة األخيرة كان ثمة الكثير من التقارير اإلسرائيلية          : رنؤوط مشعل سأل األ 

  ؟ ..وأن المسيطر هو أحمد الجعبري" حماس"مشعل ليس هو المسيطر على 
باختصار حماس مؤسسة لها رأس ولها قيادة ولها مؤسسة قيادية، وهي           : "قال مشعل ضمن إجابة مطولة    

ها الخاصة، فالقرار ليس مرتهناً لشخص، وإنما هناك مؤسسة قيادية، وأنا أقف علـى              تدير القرار بطريقت  
  ". رأس هذه المؤسسة القيادية، وعلى اآلخرين أن يفهموا الحقيقة
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  : مشعل بهذه اإلجابة يزاوج بين أمرين
  ". حماس"اإلقرار بواقع الحال الذي يؤكد أنه ليس صاحب قرار منفرد في : األول
ص على مظهره كرأس لهذه القيادة، ومن ضمنها أحمد الجعبري القائـد الميـداني لكتائـب                الحر: الثاني

  . الشهيد عز الدين القسام في قطاع غزة
، ال موقف مشعل بمفرده،     "حماس"لنخلص من ذلك إلى أن الموقف الذي عبر عنه مشعل هو موقف قيادة              

 من هذه القيادة، أو أنه يجلس على رأسها،         دون نفي ألهمية عنصر الوفاء في األمر، ما دام مشعل جزءا          
  . كما قال

  وفاء منقطع النظير
بـضم  (هنا يفرض حديث الوفاء نفسه، ليس فيما يتعلق بوفاء مشعل، وإنما بوفاء منقطع النظير خـص                 

به مشعل من قبل الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ومحمد نزال               ) الخاء
  . لسياسي، لدى تعرض مشعل لمحاولة االغتيال اإلسرائيلية في عمانعضو المكتب ا

وال نقدم وفاء أبو مرزوق فقط استنادا إلى التقاليد البروتوكولية، التي تتعلق بموقعـه المتقـدم باعتبـاره                  
  : الرجل الثاني في المكتب السياسي للحركة، وإنما إلى أمرين آخرين

بخالف تاريخية العالقـة بـين      .  مشعل وأبو مرزوق في ذلك الوقت      محدودية العالقة الزمنية بين   : األول
  . مشعل ونزال

فوفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه ربما يكون أبو مرزوق تعرف إلى مشعل بشكل عابر أثناء إقامتـه فـي                  
 قبل توجهه للعمل ومواصلة الدراسـة فـي الواليـات    1982 ـ  1977دولة اإلمارات خالل الفترة بين 

ذلك أن مشعل كان طالبا في مـدارس        .. 1993األمريكية، التي ظل مقيما ويعمل فيها حتى سنة         المتحدة  
الكويت، ثم عمل مدرسا في مدارسها، في حين كان أبو مرزوق يعمل مهندسا في دولة اإلمارات العربية                 

  . المتحدة
ساهم في جمعهما، ولـو  فقد يكون العمل في إطار تنظيم إسالمي واحد، وإن تباين مكان إقامة كل منهما،   

  . في هذه الدولة الخليجية أو تلك..بشكل عابر
أواخـر سـنة   " حمـاس "غير أن األرجح أن يكونا قد التقيا وتعارفا مطلع التسعينيات، بعد تأسيس حركة             

المبكرة التي شكلها الشيخ أحمد ياسين،      " حماس"، مع انطالق االنتفاضة الفلسطينية على يدي نواة         1987
باب قطاع غزة، كان أبو مرزوق واحدا من أوائلهم، حيث نشط وهو في سن تتـراوح بـين                  وعدد من ش  

الخامسة عشرة والسادسة عشرة، مع الشيخ ياسين في إعادة بناء تنظيم جماعة اإلخوان المـسلمين فـي                 
، وخروج اإلدارة المصرية من القطاع، التي فككت تنظيم الجماعة في           1967القطاع، عقب هزيمة يونيو     

  . قطاع، وكانت تذيق اإلسالميين أنواع العذابال
من غزة، تم توحد تنظيم جماعة اإلخوان المسلمين في القطاع مع تنظيم الجماعـة              " حماس"فمع انطالقة   

في األردن، في إطار تنظيم بالد الشام، الذي اتخذ مكتبه التنفيذي برئاسة المراقب العام لجماعة اإلخوان                
  ". حماس"شكيل حركة المسلمين األردنية قرار ت

وقد تشكل أول مكتب سياسي للحركة في مطلع التسعينيات برئاسة أبو مرزوق، حين كـان الـشيخ قـد                   
  . أصبح أسيرا لدى إسرائيل

أن أبو مرزوق كان الرجل األول في المكتب السياسي للحركة قبل اعتقاله في الواليات المتحـدة                : الثاني
وكان من  . ، بعد أن تم إبعاده من األردن في مايو من ذات العام           1995يوليو  / تموز 25األمريكية بتاريخ   
  . أن تعيده لموقعه السابق) ال سمح اهللا(شأن وفاة مشعل 
  تصريح الرنتيسي

ومهما كان السبب الذي برر تصعيد خالد مشعل من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة بعد أيام قليلـة                  
رات الحدث، إلى رئيس المكتب السياسي، فإن أبو مـرزوق،          من اعتقال أبو مرزوق، ودون انتظار تطو      
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ومهما كان مالئكيا في تفكيره وسلوكه، يفترض أن المسألة قد حزت في نفسه، خاصة وأن اعتقال الشيخ                 
  ..! أحمد ياسين، والحكم عليه بالسجن ألكثر من مؤبد واحد، لم يؤد إلى تعيين رئيس بديل للحركة

سعادات األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي دخـل اآلن عامـه             بعد ذلك، تم اعتقال أحمد      
كما أنـه حـين     . السابع في األسر، دون تعيين عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام، أمينا عاما بدال عنه              

أصبح ملوح أسيرا مع سعادات، وعلى مدى خمس سنوات كاملة، لم يفكر الدكتور ماهر الطاهر، مسؤول                
ة الخارج في أن يطالب بضرورة انتخاب أمين عام ونائب لألمين العام لملء الفراغ الكبير في قيـادة                  قياد

  ..! الجبهة
ومع ذلك، فإن أبو مرزوق حين فوجئ بعيد إطالق سراحه من السجن األمريكي بتصريح أدلى به الشهيد                 

التصال بالرنتيسي من عمـان     الرنتيسي يقول فيه إن أبو مرزوق عائد لرئاسة المكتب السياسي، سارع ل           
  . إلى غزة نافيا صحة المعلومة التي صرح بها

  ؟ ..ولكن ما الذي جعل الرنتيسي يدلي بذلك التصريح
  ؟ ..وما الذي جعل أبو مرزوق يمتنع عن المطالبة باستكمال واليته على رأس المكتب السياسي

قد انتخب رئيسا للمكتب السياسي، وإنما      تقول المصادر إن الرنتيسي استند في ذلك إلى أن مشعل لم يكن             
في حين أن أبو مـرزوق امتنـع        . هو كان يكمل والية أبو مرزوق الذي خرج اآلن من األسر األمريكي           

عن المطالبة باستكمال فترة واليته في رئاسة المكتب السياسي من قبيل الوفاء لمشعل الذي لم يتخل عنه                 
  . أثناء فترة أسره في مانهاتن األمريكي

أما محمد نزال، فهو صديق العمر لمشعل، حيث تزامال على مقاعد الدراسة في مدارس الكويت، ولعبـا                 
  .. ولذلك فقد كان وفاء نزال مشهودا، بقدر ما كان مبررا ومفهوما..معا أيام طفولتهما

شهر ، قبل فقط أربعة أ    1997أبو مرزوق، الذي كان قد عاد لألردن من سجنه األمريكي في أواخر مايو              
من تعرض مشعل لمحاولة االغتيال، ليحل ضيفا شخصيا على العاهل األردني السابق الملك حسين، الذي               
قبل استضافته في عاصمته عمان كشرط إلطالق سراحه من سجن مانهاتن بوالية نيويورك، لم يكن في                

ـ              اوع وزيـر   وضع يسمح له بتحدى الموقف الرسمي األردني، الذي مثلته تصريحات الدكتور سمير مط
الدولة لشؤون اإلعالم، والذي نفى فيها تعرض مشعل لمحاولة اغتيال، مؤكدا في معـرض نفيـه بيانـا                  

  ..! بالخصوص، أن ما حدث إنما هو شجار بين مرافقي مشعل وسائحين أوروبيين" حماس"أصدرته 
  ..  سواهأبو مرزوق وضع في اعتباره فقط أمرا واحدا، هو إنقاذ مشعل، غاضا النظر عن أي شيء

وتمثلت آلية تنفيذ هذا القرار في تولي اإلشراف المباشر على معالجة مشعل في المستـشفى اإلسـالمي                 
كمـا  . أوال، ثم في المدينة الطبية، حين أمر الملك حسين بنقله إليها، ليكون تحت إشراف أمهر األطبـاء                

  .. يالتمثلت هذه اآللية في سعيه إلى تأكيد حقيقة تعرض رفيقه لمحاولة اغت
إذ زوده أبو مرزوق بأول صورتين نشرتا لمشعل وهـو فـي حالـة              ..حدث ذلك من خالل الكاتب نفسه     

غيبوبة يصارع السم الفتاك من أجل البقاء، قبل وصول الترياق اإلسرائيلي، الذي رهن الملـك حـسين                 
  .! .مصير معاهدة السالم مع إسرائيل بوصوله، ملوحا بتمزيقها في حالة عدم الحصول عليه

" حماس"الفريق سميح البطيخي، مدير المخابرات األردنية في حينه، الذي لم يكن راضيا عن وجود قيادة                
وهو الوجود الذي ورثه عن سلفه الفريق مصطفى القيسي، ارتأى عدم اإلعالن عـن              ..في األردن، ابتداء  

غير أنـه يمكـن     .  قراره لم يبح البطيخي يوما بسبب    . ونفذ هذه الرغبة الوزير مطاوع    ..وقوع المحاولة 
  : تصور أربعة أسباب أملت ذلك القرار

  .  عادة التعتيم على األخبار التي تمثل أحد أهم أسس العمل األمني-1
 المباغتة التي مثلها الحدث، في وقت كان األردن يبدي فيه حرصا كبيرا على معاهدة الـسالم مـع                   -2

  . إسرائيل
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دة عن األضواء في حل اإلشكال مع إسرائيل، ورئيس وزرائهـا            تفضيل االتصاالت الدبلوماسية البعي    -3
  . بنيامين نتنياهو الذي اتخذ قرار االغتيال، وإرغامه على إرسال الترياق

ابتداء، مبني على كراهية شخصية يكنها البطيخي لإلسالميين        " حماس" موقف شخصي مناوئ لحركة      -4
  . على وجه العموم

  الصور تتكلم 
" العرب اليوم "زود بهما أبو مرزوق الكاتب، نشرتا على صدر الصفحة األولى لصحيفة            الصورتان اللتان   

" الخلـيج "األردنية، في اليوم التالي لوقوع محاولة االغتيال، وعلى صدر الـصفحة األولـى لـصحيفة                
ت ونقال عن هاتين الصحيفتين، أعـاد     . اإلماراتية، حيث كان الكاتب مديرا لمكتبها في العاصمة األردنية        

  . وكاالت األنباء العالمية، ثم جميع صحف العالم، فضال عن الفضائيات نشر الصورتين
وقد كان للنشر المصور تأثير كبير في المساعدة على تعظيم الضغوط على إسرائيل إلرسـال التريـاق،                 

  . وإنقاذ مشعل من الموت، الذي كان يقترب منه
افق على نشر الصورة في صحيفة أردنيـة، متحـديا          وقد آن األوان اآلن للكشف عن اسم الرجل الذي و         

لقد كان ذاك الرجل هو صالح القالب، رئيس التحرير الثاني فـي الـصحيفة،              ..الموقف الرسمي األردني  
والقالب هو وزير اإلعالم األردني الالحـق، والـذي تـولى           . وطاهر العدوان رئيس التحرير المسؤول    
، وتـسويق  "حماس"ه على حملته اإلعالمية الالحقة على حركة موقعه كوزير ـ ويا للمفارقة ـ مكافأة ل  
  ..! 1999قرار إبعاد قادتها من األردن في أغسطس 

إذ أن وكاالت األنبـاء والفـضائيات       ..كافيا" الخليج"على كل حال، فقد كان نشر الصورتين في صحيفة          
  .  الفضائياتكانت ستنقل الصورتين عنها، وسيطلع عليها الرأي العام األردني من خالل

النشر المصور مثّل حافزا إضافيا للملك الراحل حسين ليصر على طلبه الترياق من إسرائيل تحت طائلة                
  ..! تمزيق المعاهدة، بعد أن أصبح األمر اإلسرائيلي مفضوحا

وفيما بعد رهن الملك تسليم عميلي الموساد اللذين وقعا في األسر األردني بفضل يقظة، ورجولة محمـد                 
 سيف، المرافق والحارس الشخصي لمحمد نزال، الذي صدف يومها أن رافق مشعل بسبب انـشغال                أبو

ومنذ ذلك اليوم تنازل نزال، في لمسة وفاء أخرى، عن أبو سيف لمشعل، ليظل مرافقـه                ..! أحد مرافقيه 
  . الدائم حتى اآلن
  رجولة أبو سيف

 اللذين هاجما مـشعل باآللـة المحقونـة         ولم تقتصر رجولة وشجاعة أبو سيف على دفع عميلي الموساد         
بالسم، بحيث لم ينجحا في زرق كمية سم كافية لقتله خالل دقائق، لكنها تجاوزت ذلك إلى اللحاق بهمـا                   

من أواخر شارع وصفي التل لجهة الغـرب، عبـر          .. راكضا على قدميه مسافة تزيد على الكيلومترين      
نتصف شارع مكة، حيث اشتبك معهما، وسـيطر عليهمـا          م" إشارة الكيلو "شارع المدينة المنورة، وحتى     

كليهما، ليساعده في نهاية األمر أحد ضباط جيش التحرير الفلسطيني الذي كان يستقل سيارة أجرة، وهو                
فقد نجح الرجالن في إدخال عميلي الموساد إلـى         . وهو ابن شقيق القائد األسبق للجيش     ..في لباسه المدني  

  .اب بهما إلى مركز أمن البيادر القريب، وتسليمهما هناك للشرطة األردنيةداخل سيارة األجرة، والذه
  اهتمام استثنائي 

حـين سـألته، قبيـل      .. الذين رأوا نزال قبيل شفاء مشعل أدركوا حجم المحبة التي يكنها لصديق العمر            
مبـين  "وصول الترياق، وكانت حالة مشعل تزداد سوءا، عن حالة صديقه وقائده، أجـابني شـبه بـاك                  
  ". صاحبك مش راح ينفد منها، مش راح يحصل على فرصة ليثبت قدراته القيادية في خدمة القضية

هذه كانت إشارة إلى أن نزال الذي عرفني على الدكتور أبو مرزوق يوم وصوله األردن عائدا                " صاحبك"
 عرفته من خالل    من السجن األمريكي، كان رتب أول لقاء لي مع مشعل في مكتبه بعمان، الذي كنت قد               

  . الهاتف قبل ذلك، حين تكرم بمعاودة االتصال بي على الرقم الذي تركته له حين لم أجده في منزله
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  . كان نزال يقترب من لحظة االنهيار في حالة وفاة مشعل
، بمـن   "حمـاس "ولكن ما هي أسباب االهتمام األردني البالغ بحياة مشعل، وكيف يتم بعد ذلك إبعاد قادة                

  ؟ ..مشعل إلى خارج األراضي األردنية، بعد حبسه والتلويح بمحاكمتهفيهم 
المسألة لم تقتصر فقط على تعرض مشعل لمحاولة االغتيال اإلسرائيلية فوق األراضي األردنية، إذ سبق               
أن تعرض ياسر عرفات لعدد من محاوالت االغتيال اإلسرائيلية داخل األراضي األردنية، قبـل طـرده                

، وقبل توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل، دون أن يـصدر أي رد             1970/1971ردن سنتي   وقواته من األ  
  . فعل رسمي أردني

فـي األردن،   " فتح"كما تم اغتيال المهندس عبد الفتاح الحمود، أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية لحركة              
  ..! ، دون صدور أي بيان أردني عن الحادث1968بحادث سيارة مدبر سنة 

أهم العوامل التي جعلت الملك الراحل حسين يبدي كل االهتمام الذي تابع الرأي العام تفاصيله فـي                 أحد  
حينه يكمن فيما كشف عنه الملك نفسه في خطاب ألقاه بمدينة الزرقاء بـالتزامن مـع وقـوع محاولـة                    

  .. االغتيال وبعد تكشف وقوعها
أن محاولة اغتيال مشعل وقعت بعد يـومين        كشف الملك في معرض توبيخه لرئيس الوزراء اإلسرائيلي         

على االنخراط فـي عمليـة التـسوية        " حماس"فقط من إرساله رسالة إلى نتنياهو نفسه يبلغه فيها موافقة           
  ..! السياسية

  رسالة الملك لنتنياهو 
  ؟ ..من أبلغ الملك بهذا الموقف غير المسبوق لحركة المقاومة اإلسالمية

فهي لـم   . التزمت الصمت التام  " حماس"وحركة  . ى ما قاله في ذلك الخطاب     الملك نفسه لم يضف شيئا إل     
  ..! تنف، ولم تصدر أي موقف، وكأن الملك لم يقل شيئا

  ؟ ..غير أن حشرية الصحفي تفرض السؤال
أحد مقربي مشعل من أعضاء المكتب السياسي أجاب في حينه إن المكتب السياسي لم يتخذ مثـل هـذا                   

وأضاف أنه تم سؤال أبو مـرزوق       . وكا في أن يكون أبو مرزوق هو من فعل ذلك         القرار، وإن هناك شك   
وبالطبع، لم يكن هذا تصريحا للنـشر فـي   . من قبل المكتب السياسي عما إذا كان فعل ذلك، فأجاب نافيا          

  . ولهذا نمسك عن نشر اسم القيادي المعني. ذلك الوقت
  .. لم يكن تصديق األمر سهال

ة، وليس معقوال أن يتخذ أبو مرزوق قرارا من هذا الطراز دون معرفة وموافقـة               جماعي" حماس"فقيادة  
المكتب السياسي، ورئيس المكتب السياسي، فضال عن الشيخ أحمد ياسين، الذي قال للكاتب حـين زاره                
في منزله بغزة، بعد أيام من إطالق سراحه من األسر اإلسرائيلي، ومغادرته المدينة الطبية في عمـان،                 

   ليس األب الروحي أنه
، وال أمها، في سخرية واضحة مما كان يروج له في ذلك الحين، لكنه التزم الصمت حـين                  "حماس"لـ  

تدخل الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، بوجود إسماعيل هنية، مدير مكتب الشيخ في حينـه، قـائال                 
الشيخ هو القائد   .. ما تردش : "الشيخللكاتب في حضرة الشيخ، وقد كان الوحيد الذي يفتح فمه في حضرة             

  "..! العام
ثم إن أبو مرزوق رجل عاقل متزن ال يمكن أن يقدم على مثل هذا التصرف من راء ظهر رفاقه، إذ ما                     
عساه يقول للملك في حال تلقى ردا من نتنياهيو باإليجاب، ليكتشف الملك أن أبو مرزوق زوده بمعلومة                 

  ..! من عندياته، وال أساس لها
قبل عدة أشهر، وكان السؤال ال يزال يدور في رأس الكاتب كل هذه السنين، سأل الكاتب أبو مـرزوق،                   

على االنخراط في عمليـة     " حماس" موافقة   1997هل أنت من أبلغ الملك حسين سنة        : دون مزيد تفاصيل  
  ؟ ..التسوية السياسية
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  . ل هذا القراراتخذت مث" حماس"نفى أبو مرزوق أن يكون فعل ذلك، أو أن تكون 
الراجح لدينا هو استحالة أن يكون الملك حسين، وهو الرجل الحصيف، الذي خبـر دهـاليز الـسياسة                   

ثم ماعساه يقـول    . الدولية، ولم يكتف فقط بدخول أبوابها، قد بعث لنتنياهو بمثل هذه المعلومة من فراغ             
ـ              وب والمنتظـر مـن رئـيس وزراء        لنتنياهو هو اآلخر في حال تلقيه ردا إيجابيا منه، كان هـو المطل

؟ وذلك فضال عن أن نتنياهو الذي كان في أمس الحاجة لنفي معلومة الملك التي أحرجه جـدا                  ..إسرائيل
  . إعالنها، لم يفعل ذلك بالرغم من اشتداد الحاجة لرفع الحرج عن نفسه

مليـة الـسياسية، لكـن      باالنخراط في الع  " حماس"الراجح لدينا أيضا هو أن قرارا قد اتخذ فعال من قبل            
  . التكتيك اقتضى نفي ذلك ما دام األمر لم يسر إلى نهاياته

أما تباين المعلومات المعطاة من قبل أبو مرزوق وعضو آخر في المكتب السياسي مقرب لمشعل، فإنـه                 
  . يعكس ـ إن أحسنا الظن ـ تباين االجتهاد في كيفية إخراج النفي

  التنافس على القيادة 
تم فـي   " حماس"ي وجهته للشيخ ياسين في منزله بغزة عما إذا كان هو األب الروحي لحركة               السؤال الذ 

واقع الحال في إطار عمل استقصائي كنت قد بدأته في عمان تحت عنوان ما هو تأثير إطـالق سـراح                    
فـي  الشيخ على دور المكتب السياسي للحركة الذي بدا أنه كان يقوم بدور قيادة الحركة منذ تم تـشكيله                   

  ؟ ..غياب الشيخ في السجن اإلسرائيلي
  .. حصلت يومها على إجابات غير متجانسة

  . محمد نزال المقرب من مشعل، أكد أن المكتب السياسي هو قيادة الحركة، وستثبت األيام ذلك
الدكتور أبو مرزوق، ثاني رئيس للمكتب السياسي بعد الدكتور أمين األغا، الذي تولى رئاسـة المكتـب                 

لكن أبو مرزوق عاد للقول فـي وقـت         .  سرية قصيرة، قال إن الشيخ هو الذي يمثل قيادة الحركة          لفترة
  . الحق إن المكتب السياسي هو قيادة الحركة

الشيخ نفسه حين وجهت له سؤاال مباشرا بالخصوص في منزله بغزة، قال إن المكتب السياسي هو مثلـه          
  . نه ليس قيادة الحركةأي أ..مثل المكتب المالي أو المكتب اإلعالمي

قبل ذلك، قيض لي أن أشهد اللقاء األول بين الشيخ ومشعل في الجناح الملكي الذي خصص للشيخ فـي                   
المدينة الطبية بعمان، الذي أنزل فيه فور إطالق سراحه من السجن اإلسرائيلي وذلك من أجـل إجـراء                  

عائد من األسر اإلسرائيلي ال يتحرك منـه        الفحوص الطبية، وإعطائه العالج الالزم، وهو الرجل الكهل ال        
  ..! غير عينيه

حين أطلق سراح الشيخ كان مشعل ال يزال مقيما في إحدى غرف المدينة الطبية، وقد بدأ يـصحو مـن                    
الغيبوبة، وتتراجع حالة الغثيان التي أصيب بها جراء زرقه بالسم اإلسرائيلي، لكنه لم يكن قـادرا علـى                  

   ..الحركة ومغادرة فراشه
وكان الكاتب نجح في عيادة مشعل، ثم الشيخ عدة مرات، متسلال مع زوار مـن كبـار رجـال الدولـة                     

حيث كانت الحراسات األمنية األردنية المـشددة تمنـع زيـارة           .. األردنية، كما مع الدكتور أبو مرزوق     
 التاريخيـة التـي     لم يكن مشعل التقى الشيخ من قبل قط، بخالف العالقة         . الصحفيين للقائدين الحمساويين  

ربطت أبو مرزوق بالشيخ، الذي كان نمط التعامل بينهما مطابقا لنمط التعامل بين أبو مرزوق ووالـده،                 
الذي تسنى للكاتب مالحظته خالل زياراته المتكررة لمنزل أبو مرزوق الذي أقام فيه فور إطالق سراحه                

بقطاع غـزة لزيارتـه واالطمئنـان       ) يبنا(من السجن األمريكي، حيث جاء والده ووالدته من مخيم رفح           
  .. عليه

تقف بالباب تروم زيارته والسالم     " أم الوليد "قبل مشعل ببعض الوقت دخل أحد مرافقي الشيخ ليبلغه بأن           
وحين أذن لها الشيخ بالدخول طلبت من عدد من أبنائها رافقوها في الزيارة، حيث كان واضـحا                 .. عليه
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طلبـت  ..كائنة في جناح آخر من المستشفى لزيارة الشيخ في الجناح الملكي    أنها قادمة من غرفة زوجها ال     
  . منهم تقبيل يد الشيخ الذي مدها لهم ـ على عادة رجال الدين ـ دون تردد

وبينما كانت أم الوليد تغادر بعد برهة هنأت خاللها الشيخ بإطالق سراحه، واطمأنت على صحته، كـان                 
  ؟ ..من هذه: ا لمعاودة إغالقهالشيخ يسأل وهي تسحب الباب بيده

  .. هذه أم الوليد: أجابه أحدهم
  ؟ ..كرر الشيخ ومن هو أبو الوليد

  . خالد مشعل: أجابه ذات المرافق
  . فسكت الشيخ

في ذات اليوم، أو في اليوم التالي صادف أن كان الكاتب متسلال مرة أخرى إلى جناح الشيخ، حين فـتح                    
  .. د مشعلالباب ليدخل منه هذه المرة خال

  : سلم على الشيخ، وربما يكون قد قبل رأسه، ثم قال مخاطبا إياه، في داللة أكيدة على أنه اللقاء األول
  .. اآلن هي أقوى مما كانت عليه في أي وقت" حماس"جئتك ألطمئنك إلى أن حركة 

  ". ؟..وال ليش أنا متمدد على ظهري ومستريح"فرد الشيخ من فوره باللهجة العامية 
جابة الشيخ ال تفهم في ضوء رده الحقا على السؤال المباشر عن دور المكتب السياسي، وصمته علـى                  إ

  . تعليق الشهيد الرنتيسي المشار إليه، بأنها تمثل مبايعة لرئيس المكتب السياسي بالقيادة
  إبعاد أبو مرزوق 
وكيف يتم بعد ذلك إبعـاد قـادة        ما هي أسباب االهتمام األردني البالغ بحياة مشعل،         : وعودة إلى السؤال  

  ؟ ..، بمن فيهم مشعل إلى خارج األراضي األردنية، بعد حبسه والتلويح بمحاكمته"حماس"
؟ ولـم أعـاد     ..، من دون بقية قيادة الحركة     1995ولم تم إبعاد أبو مرزوق من األردن منفردا في مايو           

  ؟ ..يالملك حسين استضافته في األردن بعيد خروجه من السجن األمريك
  .. لنبدأ باألخيرة

  : لقد تم إبعاد أبو مرزوق في ظل الظروف التالية
  .  بدء تنصل إسرائيل من اتفاق أوسلو-1
بالتزامن مع كل استحقاق يقع على إسرائيل فـي إطـار           " حماس" تكثيف العمليات العسكرية لحركة      -2

  . اتفاق أوسلو وبرنامجه الزمني
، تحـت   "حمـاس "ن أمريكا وإسرائيل على األردن إلبعاد قادة         ازدياد ضغوط ياسر عرفات، وكل م      -3

بهدف تخريب  " حماس"وطأة االتهامات التي وجهت لألردن من األطراف الثالثة، باحتضانه قيادة حركة            
  . اتفاق أوسلو، والحيلولة دون تطبيقه

.  سنة20 ـ  15  مبادرة سياسية أطلقها أبو مرزوق تقضي بقبول هدنة طويلة األمد مع إسرائيل لمدة-4
  . وهي في واقع الحال، إعادة إنتاج لتكتيك سبق للشيخ ياسين أن انتهجه قبل اعتقاله من قبل إسرائيل

باختصار، لقد أطلق أبو مرزوق تلك المبادرة بهدف تنفيس الضغوط التي كانت تنـصب علـى األردن،                 
لي إلغاء أية مبـررات أردنيـة       لتخريب اتفاق أوسلو، وبالتا   " حماس"وبهدف نفي وجود تواطؤ أردني مع       

  . من األردن" حماس"لطرد قادة 
  محاولة لإلغراء 

" حمـاس "في إطار الضغوط التي كانت تمـارس علـى          .. هنا يستحضر الذهن معلومة غاية في األهمية      
" حمـاس "لقبول االنخراط في العملية السياسية، تؤكد مصادر موثوقة أن الفريق البطيخي سعى إلغـراء               

إن وافقتم على االنخراط في العملية السياسية، نضمن لكم تولي القيادة الفلسطينية بدال مـن               "تها  قائال لقاد 
  "..! ياسر عرفات

  :  لألسباب التالية1995في ضوء ذلك، لقد أبعد األردن أبو مرزوق منفردا في مايو 
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 أمريكـا  تخففا من الضغط األمريكي ـ اإلسرائيلي، فضال عن ضغط ياسر عرفـات وتحريـضه   : أوال
  . وإسرائيل على األردن

سهولة تبرير طرد أبو مرزوق أمام الرأي العام األردني، كونه ليس مواطنا أردنيا، فضال عـن أن                 : ثانيا
  . شخصيته لم تكن معروفة أو ذائعة في األردن، بسبب من سرية إقامته في عمان

كم كونه من سكان قطاع غـزة، وأنـه         محدودية عالقاته مع جماعة اإلخوان المسلمين األردنية، بح       : ثالثا
كان منتميا لتنظيم الجماعة في غزة، الذي ظل مرتبطا بتنظيم الجماعة في مصر، قبل أن يحصل علـى                  
استقالليته التنظيمية عن مكتب اإلرشاد في القاهرة، بعكس مشعل الذي سيحل محله بعيـد اعتقالـه فـي                  

مين األردني في الكويت، بحكم العالقة التاريخية بـين  أمريكا، الذي كان ينتمي لفرع تنظيم اإلخوان المسل 
  . 1967تنظيم الجماعة في الضفتين الشرقية والغربية قبل وبعيد يونيو 

" حمـاس "المراهنة على إمكانية توظيف قيادات من إخوان األردن في الضغط والتأثير على قـادة     : رابعا
ة، وذلك من أجل االستجابة لمطلب المرونة الذي        الذين بدأوا حياتهم الحزبية في صفوف الجماعة األردني       
  . تطلبه عمان، على طريق االنخراط في العملية السياسية

 1994للتذكير، لقد تم تمرير معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية عبر مجلس النواب األردنـي سـنة    
بتسجيل موقـف معـارض      نائبا، حيث اكتفى النواب اإلسالميون       80 نائبا إسالميا من أصل      22بوجود  

  . لالتفاقية دون تجاوز ذلك إلى اتخاذ موقف معاد لمن وقعها
  . التلويح لبقية قادة الحركة بإمكان اتخاذ قرار مماثل بحقهم إن هم لم يستجيبوا للمطلب األردني: خامسا

 فـي   هل هناك رابط ما بين إبعاد أبو مرزوق من األردن، وبين تسرع خالد مـشعل              : هنا يجوز التساؤل  
في أمريكا، الذي تم على كل حـال    ) أبو مرزوق (إعالن نفسه رئيسا للمكتب السياسي بعيد اعتقال رئيسه         

  ! ؟..بعد شهرين من مغادرة أبو مرزوق لألردن
  . ال معلومات في هذا الخصوص

غير أنه مهم هنا لفت النظر إلى أن شعور أبناء الضفة الغربية، وخاصة من كان منهم عضوا في جماعة                   
  ..! اإلخوان المسلمين بحميمية العالقة مع األردن، ومن بينهم خالد مشعل، غير متوفر لدى إخوان غزة

هذا ال ينعكس فقط على النظرة االجتماعية، لكنه يتعداه إلى الموقف السياسي، وهو ما الحظـه نـاهض                  
  ..  حتر، كما سنشير الحقا

  28/9/2008الشرق القطرية 
  

 إلى أين؟ .. اهرة الفلسطيني في القالحوار .42
  منير شفيق

تتجه الحوارات الثنائية التي يجريها الوزير عمر سليمان في القاهرة مع قادة الفصائل الفلسطينية كال على                
 إلى أن   -25/5/2008وكما تشير مقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع صحيفة الحياة في            -انفراد  

 .للمصالحة الفلسطينية له صفة اإللزامبمشروع ) وليس مصر(تتقدم الجامعة العربية 
وهنالك اتجاه عبر عنه رئيس الحكومة غير الشرعية سالم فياض، وتبنـى مثلـه أمـين عـام الجبهـة                    
الديمقراطية نايف حواتمة وآخرون من بعض قادة فصائل فلسطينية من فتح وغيرها، ويتلخص مقتـضاه               

اط، لتشرف علـى إجـراء انتخابـات رئاسـية        حيادية أو تكنوقر  , في تشكيل حكومة من خارج الفصائل     
وبعد تعديل نظام االنتخابات السابق المقرر مـن        , )المجلس التشريعي قبل انتهاء مدته بسنتين     (وبرلمانية  

 .المجلس التشريعي باعتماد نظام االنتخابات النسبي المطلق
االنقسام الراهن، ومن ثـم     وبهذا يكون الجوهر هو العودة إلى االحتكام لصناديق االقتراع من أجل حسم             

. يكون المطلوب من حماس التنازل عما أعطته لها صناديق االقتراع من أغلبية في المجلس التـشريعي               
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حصار : ولكن ماذا سيحصل لو عادت ونجحت، أو إذا انتخبت رئاسة أخرى غير محمود عباس؟ الجواب              
 .جديد وانقسام جديد عبر تفاصيل جديدة

 أن يقال في هذا التوجه من حيث تناقضه مع النظام الداخلي المعدل في حالة عدم                لندع جانباً كل ما يمكن    
والذي بدأ بالتمرد   , أو من جهة القفز على أسباب االنقسام الفلسطيني الراهن        , حل المجلس التشريعي لنفسه   
حياته وإعطاء صال » رمز«من خالل محاولة تحويل الرئيس الفلسطيني إلى        , على النظام الداخلي السابق   

، وإلى التحكم في المجلس التشريعي الفتحاوي الذي انقـسم          )محمود عباس في حينه   (إلى رئيس الوزراء    
، فالكل يذكر تـصريحات    »سلطاته االنفرادية «على نفسه في موضوع الموقف من عرفات والهجوم على          

ع الرئيس ولم   واألهم موقف محمود عباس الذي قاط     , لمحمد دحالن ونبيل عمرو وآخرين بهذا الخصوص      
 .يقابله إال وهو على فراش االستشهاد بفعل السم اإلسرائيلي

كان كل ذلك رفضاً لصناديق االقتراع التي جاءت بالرئيس الراحل ياسر عرفات والمجلـس التـشريعي                
 .األسبق الذي أقر النظام الداخلي، وقد عدل تحت الضغوط
لم تقبل بنتـائج    ) وعربية لم تعلن صراحة   (طينية  ال أحد يستطيع أن ينكر ما صدر من مواقف دولية وفلس          

وما نجم عن ذلك مـن      , صناديق االقتراع التي أعطت حركة حماس أغلبية كبيرة في المجلس التشريعي          
وتصديق المجلس التشريعي على منحها     , حكومة جاءت بعد تكليف من الشرعية الرئاسية المنتخبة بدورها        

والحكومة اإلسرائيلية مقاطعة تلك النتائج في المجلس التشريعي وفـي          بل أعلنت اإلدارة األميركية     . الثقة
مقدمتهم رئيس المجلس، وهناك تفاصيل كثيرة عن وضع العصي بالدواليب من قبل موظفي الـوزارات               

 .لعرقلة عمل الحكومة الجديدة) من فتح(
ثم بتكليف إسماعيل   , صحيح أن للرئيس الفلسطيني محمود عباس فضالً يسجل له بإجراء انتخابات نزيهة           

هنية بتشكيل الحكومة، ولكن سرعان ما بدأ بدوره يشدد الخناق على عمل الحكومـة بمـا لديـه مـن                     
أو يهدد بضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة حتـى قبـل            , صالحيات، إلى أن أخذ يطالب    

شقاق، وكان من البـدهي أن      ، وقد ظن أن االتفاق على الميثاق ينهي ال        2005مضي سنة على انتخابات     
رفضا بهذا الحجم لالعتراف بنتائج االنتخابات سوف ينتقل إلى االقتتال الذي وجد مسرحه فـي قطـاع                 

 .وما نجم عنه من تداعيات أوصلت إلى االنقسام الراهن, غزة
لـدائرة  ليس المهم فيما نحن بصدد الوصول إليه من قبل تعليق على ما يراد االنتهاء إليه من الحوارات ا                 

أن , وإلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة    , في القاهرة، فحكومة جديدة إلنهاء االنقسام إلى حكومتين       
وما صحبه من   , ندخل في التفاصيل التي أدت إلى االنقسام الراهن نتيجة تداعيات االقتتال في قطاع غزة             

خابات للمجلس التشريعي لـم يـسر       انت: وذلك ألن السؤال  . حجاج وصراع وتداعيات في الضفة الغربية     
باتجاه ما اصطلح عليه من لعبة ديمقراطية في تداول السلطة واالحتكام لصناديق االقتراع، فاالنتخابـات               
الرئاسية األولى تعرضت لصراع داخلي حاد فرض تغييراً للنظـام الـداخلي، واسـتغل مـن الطـرف         

ودعك مـن الحكومـة     , وأوروبا بدرجات متفاوتة  الصهيوني الغتيال الرئيس، أي لم تحترم أميركا أوالً         
نتائج االنتخابات في عهد عرفات وأطاحت بها ثم فصلت ذلك مرة أخـرى مـع انتخابـات                 , الصهيونية

أو ال تلبي شروطها لتصفية القضية      , ، ومن ثم ستفعل ذلك مع كل انتخابات ال تأتى وفقاً لقياساتها           2006
الديمقراطية تحت االحتالل أو فـي ظـروف التـأثير األميركـي            األمر الذي يعني استحالة     . الفلسطينية
: وإلى حد أقل األوروبي على الوضع الفلسطيني في المناطق المحتلة، فاالحتالل يقول للجميع            , الصهيوني

 .ليس من دواء لي غير المقاومة واالنتفاضة ووحدتكم
ودعـك  » تداول السلطة «ية فلسطينياً لـ    وإذا أضفنا السابقين الفلسطينين في عدم احترام اللعبة الديمقراط        

إما أن يحترم اللعبة بـرغم فقـدانها ألراضـيها تحـت        : مما يمكن أن يساق من مسوغات، ألن المشكلة       
 وإما أال تحترم فأية مسوغات تعنى عدم احترام اللعبة، فلماذا تجريب المجرب؟, االحتالل
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ل هـو االنتخابـات، إال إذا كـان المقـصود           هذا يعني أن الحوار ذاهب في الطريق الخطأ إذا كان الح          
الصهيوني، وهو ما ال يمكن أن يكون هـدف         -االنتخابات المزورة من أجل نتائج على القياس األميركي       

األمر الذي يفرض البحث عن طريق أخرى يكون هدفها الوحدة لدحر االحتالل بال قيـد أو                , المتحاورين
 . شرط، وبدعم عربي وشعبي ورسمي قدر ما يتيسر

  29/9/2008العرب القطرية 
  

 حتى الدولة.... مفاوضات إلى األبد :  أبو مازن -قمة بوش  .43
  هاني المصري

وال " وثيقـة تفاهمـات   "انتهى لقاء القمة األميركية ــ الفلسطينية المنتظرة، و لم يسفر عنها شـيء، ال               
مـة الحكوميـة االسـرائيلية،      لقد انقـذت األز   ". اتفاق رف "وال حتى   " اتفاق اطار "وال  " اعالن المبادئ "

والمتغيرات الدولية خصوصا في جورجيا وايران وباكستان وافغانـستان والعـراق، واألزمـة الماليـة               
األميركية والدولية، الرئيس الفلسطيني من استحقاق القمة التي كانت االدارة األميركية تعول عليها كثيرا،              

 إن اتفاق فلسطيني ــ اسرائيلي سيرى النـور فـي           لدرجة ان كوندوليزا رايس قالت منذ اشهر طويلة،       
 .شهر ايلول المقبل

الرئيس ابو مازن، ومعه القيادة الفلسطينية، كانوا خائفين من الوصول الى لحظة الحقيقة، الـى اللحظـة                 
خذه "التي يطرح فيها الرئيس األميركي مشروع اتفاق على الجانبين الفسطيني و االسرائيلي، على صيغة               

لذلك طالب أبو مازن بوش في كل لقاءاتهما األخيرة بعدم طرح مشروع على الجانبين، وبعدم               ". هأو أترك 
وبما أن معالم المشروع األميركي المحتمل واضحة، فهو اقـل مـن مـشروع              . توجيه اللوم ألي طرف   

ل اذا وافقوا عليه سيظهرون بـصورة المتنـاز       . كلنتون، فإذا طرح سيكون الفلسطينيون امام وضع حرج       
واذا عارضوه سيتم تحميلهم المسؤولية     . عن قضيتهم ومن قبل عرض أقل من الذي رفضه ياسر عرفات          

عن فشل المفاوضات، و سيدفعون ثمنا باهظا يتمثل باطالق يد اسرائيل أكثر الستخدام قوتها العـسكرية                
 سالما على أبو مـازن      لذلك نزلت نتائج القمة بردا و     . ضد الفلسطينيين وبنيتهم التحتية وقواهم السياسية     

 .رغم أنه عاد منها بخفي حنين
فما حصل عليه أبو مازن هو مجرد تعهد أميركي جديد بأن بوش سيواصل العمل خالل األربعة أشـهر                  
المتبقية لرئاسته لتحقيق وعده باقامة دولة فلسطينية، واذا لم تتحقق الدولة في رئاسته، وهذا أول اعتراف                

كما وافق بـوش علـى      .  الدولة خالل هذا العام، فهي ستقام في العام المقبل         علني من بوش بتعذر اقامة    
 .ضرورة االتفاق على كل شيء أو ال شيء خالفا للموقف االسرائيلي الذي يطالب باتفاق جزئي

وبأنـه  ) التي دمرتنا كما قـال    ( أبو مازن من جهته أعطى لبوش تعهدا بعدم اللجوء للعنف واألنتفاضة            
ات مع اسرائيل، حتى وإن لم يتم التوصل التفاق سالم بحلول نهاية العام الحالي، كمـا       سيواصل المفاوض 

وهذا يعني أن المفاوضات ستتواصل دون سقف زمني، ودون توجيـه اللـوم             . ورد في اعالن أنابوليس   
 السرائيل ألنها هي التي أفشلت المفاوضات جراء استمرار العدوان واألستيطان والجدار و خلق الحقائق             

االحتاللية على األرض، وهذا أدى ويؤدي الى تآكل الموقف التفاوضي الفلـسطيني، و يعطـي رسـالة                 
 .خاطئة السرائيل بأنه ال يوجد ما تخشاه

أبو مازن، لم يحمل في تصريحاته العلنية على األقل، اسرائيل المسؤولية عن الفشل الذي تتحمله بال أي                 
ية المسؤولية عن هذا الفشل للفلسطينيين، مثلما حصل مع سـلفه           نقاش مقابل عدم تحميل األدارة األميرك     

وهذه معادلة ظالمه كليا ال يجب أن يرضى بها ، وال يمكن أن تقود الـى                . الزعيم الراحل ياسر عرفات   
 .حل عادل أو متوازن للقضية الفلسطينية، وانما الى مراضاة ال نهاية لها لألدارة األميركية

ألن ياسر عرفات ال يتحمل مسؤولية الفشل في كامب ديفيد ألن مـا             : ش، أوال وهذا منطق يستدعي النقا   
 .طرح عليه ال يمكن أن يقبل به أي زعيم فلسطيني يعترف الفلسطينيون بزعامته
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ألن أبو مازن ذهب في االعتدال الى أقصاه وأبدى مرونة اليمكن تصور أي مرونة بعدها، ومـع                 : وثانيا
تم تهديده بالقاء المسؤولية عليه، تارة باتهامه بأنه ضـعيف وتـارة أخـرى              ذلك لم يتم التجاوب معه، وي     

 بالقول إن شرعيته ناقصة 
ان هذا يعطي در سا ال مجال للتهرب منه، وهو أن اسرائيل غير جاهزة للسالم وأن االدارة األميركيـة                   

لى الدور األميركـي    لذلك ان االستمرار بالتعويل على المفاوضات وع      . تحميها وتغطيها في هذا الموقف    
المتحكم بها، وهم خالص ال يقود الى حل عادل أو متوازن وانما الى االستمرار فـي الـدوران بحلقـة                    

 . مفرغة أو الى تصفية القضية تحت اسم حلها
ما أعطاه أبو مازن مقابل عدم تحميله المسؤولية عن فشل المفاوضات كبير جدا، وهو التعهد بمواصـلة                 

بد بدال من وضع العالم أمام مسؤوليته لعدم تحقيق وعد أنابوليس بعدم التوصل الـى               المفاوضات الى األ  
 :بعد أن بدا واضحا أن المفاوضات مضيعة للوقت. اتفاق قبل نهاية هذا العام

ألن المفاوضات ال تعتمد على مرجعية واضحة وملزمة، وال تستند الى القانون الدولي والـشرعية               : أوال
 .الدولية
 اسرائيل تستخدمها للتغطية على استمرار سياسة فرض الحقائق االحتاللية على األرض، ولقطع             أن: ثانيا

 .الطريق على كافة الجهود والمبادرات األخرى العربية و الدولية
أن اسرائيل توظف المفاوضات لتغذية االنقسام الفلسطيني وادامته من خالل وضع شـروط علـى               : ثالثا

بة العنف واالرهاب والوفاء بكل التزاماتها في خارطة الطريق من جانب واحـد،             القيادة الفلسطينية لمحار  
 .بالشروط االسرائيلية والدولية" حماس"وعدم تحقيق المصالحة الوطنية ما لم تعترف 

فالمفاوضات أصبحت حياة، كما كتب صائب عريقات، و الصراع يتم تجاهله، بحيث أصـبح ال يمكـن                 
ى لو كانت ضارة أكثر ما هي نافعة، بحجة أنها تمكن السلطة مـن البقـاء                االستغناء عن المفاوضات حت   

والحصول على الدعم الدولي، متجاهلين ان السلطة ليست الهـدف، وانمـا وسـيلة لتحقيـق األهـداف                  
الفلسطينية بانهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة و اقرار حقه بتقرير مصيره بنفسه ، بما                

 .1967قه باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود العام يعني ذلك ح
ولمعرفة ما دار في لقاء بوش ــ أبو مازن نشير الى ما صرح به نمر حماد مستشار الرئيس حول أن                    

مـع أن   . أبو مازن طلب الحصول على ورقة ضمانات أميركية، ولم نعرف ماذا كـان جـواب بـوش                
 .المكتوب يقرأ من عنوانه

والعنوان االميركي معروف جيدا لمن يريد ان يرى وهو موجود في مجمل السياسات االميركية المعتمدة               
خصوصا إبان فترتي رئاسة بوش حيث انحدر الموقف االميركي الى مستوى الموقف االسرائيلي بـشكل               

لـشارون،  وهذا يظهر باوضح صورة بورقة الضمانات االميركية التي منحها بـوش            . يكاد يكون كامال  
بمـا  . والتي ال تزال سارية المفعول، والتي اكد فيها الموافقة االميركية على برنامج االجماع االسرائيلي              

 وحتى اآلن بالحسبان، عند     1967في ذلك منح اسرائيل حق اخذ الحقائق التي اقامها االحتالل، منذ العام             
 . التوصل الي اتفاق سالم

روف ألن السياسة االميركية تقوم على المطالبة بانسحاب اسرائيل         ان موقف بوش من طلب ابو مازن مع       
وهذا يتيح السرائيل ان تـضم مـا        .  مع تطبيق مبدأ تبادل االراضي دون تحديد النسبة        1967الى حدود   

 .تريد من الضفة تحت حجج وذرائع مختلفة امنية واستيطانية ومائية واقتصادية ودينية
ل دون االعتراف االسرائيلي المسبق بضرورة االنسحاب من االراضـي          ان الربط بين االنسحاب والتباد    

المحتلة ، خطأ فادح يصل الى حد الخطيئة، ارتكبه المفاوض الفلسطيني، ألنه اسقط مسؤولية اسـرائيل                 
عن انهاء االحتالل وفتح باب للمزايدة على نسبة التبادل التي بقيت مفتوحة، والحظنا كيف انهـا قابلـة                  

 للمتغيرات ،فال تشمل المساحة التي ستضمها اسرائيل او تسيطر عليها القـدس واالغـوار               للتحرك وفقا 
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من مساحة االراضي المحتلـة العـام       % 40ونقاط التماس، وهذا يعني انها يمكن ان تصل الى اكثر من            
1967. 

 والدولية  ان الرهان على الدور االميركي خصوصا دون تسلح باوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية            
والحظنا كيف ان هذا الرهان الخاسر ساهم في هبوط الموقف االميركي الـى هـذا               . رهان خاسر دائما  

يكفي ان نالحظ ما قامت به ادارة بوش مؤخرا، حين عارضت طوال الشهور             . الدرك الذي هو فيه حاليا    
 جدول مجلـس االمـن،      االخيرة طلب المجموعة العربية باالمم المتحدة بادراج موضوع االستيطان على         

ودعت الى رفعهـا    . ألنه كما قالت رايس ال جدوى من مناقشة اية قضايا من هذا النوع في مجلس االمن               
الى اللجنة الرباعية الدولية، على اساس الزعم بأنها المنتدى المناسب والمعترف به دوليا لهذه القـضايا،                

و تقوم بدور التغطية على االنفراد االميركـي بملـف          وذلك ألن اللجنة الرباعية الدولية اما غائبة كليا، ا        
الصراع، رغم اتضاح غير مسبوق، ان الواليات المتحدة االميركية ال تصلح كوسيط نزيه، وانمـا هـي                 

 .طرف منحاز كليا السرائيل وال تنوي ممارسة اي ضغط عليها
رطت عدم صدور قـرار     وعندما وافقت رايس على عقد اجتماع لمجلس االمن للبحث في االستيطان اشت           

ورغم ان البيانات الصادرة عن اجتماعات كهذه، تبقى حبرا على ورق،           . او حتى بيان عن هذا االجتماع     
. وهذا يدل على حجم الدعم االميركي السـرائيل  . وال تلزم احدا ألن االدارة االميركية تعارض صدورها       

وما . دائما لحماية اسرائيل، فما اهمية البيانات     فاذا كانت القرارات ال تنفذ بسبب الفيتو االميركي الجاهز          
جدوى استمرار المفاوضات اذا لم تكن مفاوضات جادة قادرة على انهـاء االحـتالل وتـأمين الحقـوق                  

 .الفلسطينية
على القيادة الفلسطينية، والفلسطينيين جميعا، ان يستخلصوا العبر والدروس من فشل انـابوليس، وقبلـه               

تفاق اوسلو، باعتبار هذا الفشل المتواصل مـسؤول عنـه االحـتالل والتعنـت              فشل خارطة الطريق وا   
االسرائيلي، والى اسرائيل يجب ان يوجه اللوم، ألن اسرائيل تريد ادارة الصراع عبـر مفاوضـات ال                 
تصل الى تسوية وال تمنعها من االستمرار بتطبيق المشاريع التوسعية واالستيطانية والعنـصرية لحـين               

لسطيني قابل للمشروع االسرائيلي الذي يصفي القضية الفلسطينية مـن مختلـف ابعادهـا              توفر طرف ف  
، وال تملك   1967ومستوياتها تحت غطاء اسمه دولة فلسطينية تقام على جزء من االراضي المحتلة العام              

 .من مقومات الدولة سوى االسم
ي وجه اسرائيل، اذا استمر الـصراع       دولة وظيفتها حل الصراع ودرء خطر انفجار القنبلة الديمغرافية ف         

دون حل ، بما يعنيه ذلك ان هناك دولة واحدة، موجودة اآلن في حدود فلسطين االنتدابية، هـي دولـة                    
وهذا يعني ان استمرار االحتالل سيؤدي في نهاية االمر، وعلى المدى البعيد، الى ان اسرائيل               . االحتالل

 وفرض بدائلها المختلفة، شاءت ام ابت، عن ان تكون دولـة            ستكف، اذا لم تستطع ان تهجر الفلسطينيين      
 !!!.يهودية، بل ستصبح دولة ثنائية القومية ام دولة ديمقراطية علمانية 

 واقرار حق العودة هو افضل الحلول       1967يجب ان تشعر اسرائيل ان اقامة دولة فلسطينية على حدود           
ما يمكن ان تخسر من الموافقة عليه، عندها ستتراجع         لها، وانها ستخسر من عدم الموافقة على ذلك اكثر          

 .عن تعنتها
اما اذا وجدت ان الفلسطينيين والعرب يتنازلون باستمرار من دولة على كل فلسطين، الى دولـة علـى                  

من فلسطين، فما عليها سوى االنتظار، وحينها الوقت        % 22من فلسطين ،الى دولة على جزء من        % 22
 !. تريدسيتكفل بحصولها على ما

  27/9/2008األيام الفلسطينية 
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