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    :مقاالت وحوارات
٢٥ الكفاح المسلح أنتج القتلة وحماس تقوم بمذابح ضد الشعب: اللواء دياب العلي .٥٠
٢٩  ياسر الزعاترة... !عندما يتحمس الفلسطيني للتحالف مع عدوه .٥١
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٣٠  بشير موسى نافع. د... من أجل أن ينجح الحوار الوطني الفلسطيني .٥٢
٣٣  داود الشريان... مصالحة من دون وسيط .٥٣
٣٣ حمادة فراعنة... "مكانك سر" .٥٤
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  "خطوط عريضة"حماس تتمسك برزمة متكاملة للحوار وتتوافق مع مصر على  .١

القـاهرة  جيهـان     ، ومراسلها مـن      فتحي صباح  -غزة   عن مراسلها من   ٩/١٠/٢٠٠٨ الحياة   ذكرت
رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سـليمان فـي          مع   بحث " حماس"وفد من حركة     أن   الحسيني

  .لموقف الحركة من الحوار الوطني الفلسطيني" الخطوط العريضة" القاهرة أمس
موسى ابو مرزوق في مؤتمر صحافي بـأن اجتماعـاً   " حماس"وصرح نائب رئيس المكتب السياسي لـ   
. ، ثم على مستوى ثالثي بين مصر والحركتين       "فتح" و   "حماس"سيعقد في القاهرة على مستوى ثنائي بين        

وأكد وجود توافق على الخطوط العريضة للحوار مع المصريين، مضيفاً انه سيتم تشكيل لجان متنوعـة                
كما شدد على ضرورة إعادة االمور الى ما كانت عليه في الضفة وغـزة،              . للبحث في القضايا المختلفة   

وقال ان من المهم االنضمام الى منظمة التحرير بعد         . االمنية السابقين لكنه رفض إعادة رؤساء االجهزة      
وقال ان موضوع االنتخابات ليس قضية اشكالية اذا        . ٢٠٠٥إعادة هيكلتها استنادا الى اتفاق القاهرة لعام        

  .كان هناك توافق على العناوين الرئيسية
عن الخيار االردني، قال ان االردن      " لحياةا"وعندما سألته   . وشدد على اهمية حق العودة ورفضه التوطين      

وتحدث عن الجندي االسير غلعاد شاليت متهما       . يخشى من خيار ثالث لم يسمه تروج له االوساط الدولية         
  .متمسكة بالوسيط المصري" حماس"اسرائيل بتعطيل صفقة التبادل، وقال ان 

ان مصر ستـضع    " الحياة"شق لـ   من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة عضو الوفد عزت الر          
خالصة ما تم التوصل اليه خالل اللقاءات التي اجرتها مع جميع القوى والفصائل وتبلور هـذه الـرؤى                  

، الفتا إلى انه لن يكون هناك       )فتح وحماس (واألفكار لطرحها في االجتماع المقبل الذي سيجمع الطرفين         
  .أمر ملزم
، فقال ان التمديد لوالية الـرئيس محمـود         "فتح"و" حماس"موقفي  عن قضايا الخالف في     " الحياة"وسألته  
لكن قطعا هذه القضية وغيرها ستطرح للبحث والنقاش فـي          "خالل اللقاء،   " لم يطرح ) "ابو مازن (عباس  

قلنـا  "واضاف انه في ما يتعلق باالنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة          ". اللقاء الثنائي خالل أسبوعين   
  ".التفاهم على هذه المسألة وفق رزمة حل واحدة متكاملةانه يمكن 

" اتفاق مكة "أن الحركة لن تقبل بتكرار ما جرى في         " الحياة"لـ  " حماس"في السياق نفسه، أكد مصدر في       
العام الماضي عندما وافقت الحركة على تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً، على أن يتم متابعة بحث بقية                 

الحركة لن تقبل   "وشدد على أن    . بالسيطرة على القطاع  " ي لم يحصل وانهارت الحكومة    القضايا األمر الذ  
سوى باتفاق رزمة يشمل اضافة الى حكومة التوافق، اعادة بناء االجهزة األمنية في الضفة وغزة وليس                 

  ".غزة وحدها، وتطبيق البند المتعلق بمنظمة التحرير في اعالن القاهرة
سيتم تـشكيل خمـس لجـان       "أضاف أنه   أن أبو مرزوق     وعن وكاالت  ٩/١٠/٢٠٠٨ السفير   وأضافت

األولى للحكومة والثانية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية والثالثـة لالنتخابـات            : لمناقشة القضايا الخالفية  
الفتـاً  " ٢٠٠٧ حزيران   ١٤والرابعة لألجهزة األمنية والخامسة إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل            

جان ستأخذ وقتها، شهراً أو شهرين أو ثالثة أشهر، إنها مسائل ال يمكن حلهـا فـي أيـام أو                    الل"الى أن   
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ما تقرره هذه اللجان سيطرح على حماس والفصائل الفلسطينية األخرى، ومـا سـيتم              "وتابع أن   ". أسابيع
  ". إقراره والتوافق عليه ستلتزم به حماس

ا متمسكون بالقانون، ولكننا سـنلتزم بمـا تقـرره لجنـة            إنن"وعن االنتخابات الرئاسية والتشريعية، قال      
". نريد الوحدة الوطنية وال يمكن أن نخرج عن اإلجماع الفلسطيني         "مضيفا  " االنتخابات ويتم التوافق عليه   

الجميع في فتح وحماس باالبتعاد عن لغة اإلثارة وااللتزام بلغة التهدئة والمصالحة لحين الخروج              "وطالب  
  ". من تلك األزمة

اننا في حماس نقبـل وضـع       "من جهته، قال القيادي في حماس خليل الحية، الموجود في القاهرة ايضا،             
مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحركة تعـارض مطلـب فـتح بـإجراء               " االنتخابات على طاولة البحث   

  . االنتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن
  .  إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامنان مصر اقترحت" اسوشييتد برس"وذكرت 

من جهتها، نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن مصادر فلسطينية أن الموعد المقترح لعقـد االجتمـاع                 
 تشرين االول الحالي، مشيرة الى أن وفد حماس هـو الـذي             ٢٥الثنائي بين فتح وحماس في القاهرة هو        

 برعاية مصرية، قبل دعوة الفصائل للحوار الشامل فـي الثلـث األول مـن               طلب اللقاء الثنائي مع فتح    
  . تشرين الثاني المقبل، وذلك للتوافق مع فتح حول جملة من القضايا الخالفية

أولى جلسات مباحثات    أن    سمير السيد  ،القاهرةعن مراسلها من     ٩/١٠/٢٠٠٨الجريدة الكويتية    ونشرت
المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان شهدت اختراقـاً مفاجئـاً          الفلسطينية مع رئيس    " حماس"حركة  

بقبول وفد الحركة تمديد والية محمود عباس الرئاسية لستة أشهر قابلة للتجديد، ضمن خطـة مـصرية                 
 . لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة

ـ     حمساوية تمثل   -ريق مصرية ، بأن هذا االختراق يتمثل في خارطة ط       "الجريدة"وأفادت مصادر مطلعة ل
وتشتمل  .متوافقا عليها، ولكنها ما زالت خاضعة للمباحثات واالتفاق على جميع التفاصيل          " خطة تنازالت "

تضمن " فتح"و" حماس"، على تنازالت من الطرفين الفلسطينيين المتخاصمين        "الجريدة"الخطة، كما علمت    
تح معبر رفح وحل معضلة التمديد للرئيس الفلـسطيني         تشكيل الحكومة وتنظيم األجهزة األمنية وإعادة ف      

 :أن تفاصيل الخطة تتضمن" الجريدة"وأوضح مصدر رفيع شارك في المباحثات لـ .محمود عباس
 ٦عن رفض التمديد لعباس من خالل صيغة وسطية تسمح له باالستمرار المؤقت لمدة              " حماس"تراجع  • 

 .أشهر يمكن تجديدها
وط الرباعية بتنظيم العمل على معبر رفح، والسماح بوجـود قـوات األمـن              على شر " حماس"توافق  • 

 .الرئاسي الفلسطيني على المعبر
ـ         •  ، علـى أن تحـصل      "تكنوقراط"الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية واستبعاد مشروع حكومة ال
تخـاذ القـرار    على حجم مشاركة في الحكومة يسمح لها بالقدرة على التأثير والمشاركة فـي ا             " حماس"

 .والفاعلية في العمل الحكومي والسياسي
اضطالع حكومة الوحدة الوطنية في حال تشكيلها بإعادة بنـاء وتـشكيل وتفعيـل األجهـزة األمنيـة               • 

 .واإلدارية
  . تأجيل تفعيل واصالح منظمة التحرير الفلسطينية إلى ما بعد إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية• 

ات المسربة من أروقة المباحثات، فإن مجمل الخطة قد تقدمت به مصر في ورقة قـدمتها                وطبقا للمعلوم 
برئاسة أبو مرزوق في المباحثات التي بدأت صباح أمس، ومن المتوقع أن تستمر ثالثة              " حماس"إلى وفد   

 . أيام
مل الذي ستدعى   ومن المقرر أن تعد مصر ورقة مفصلة بما تم التوافق عليه لمناقشتها في االجتماع الشا              

مـع  " حمـاس "إليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ضوء النتائج التي ستسفر عنها مباحثـات وفـد                
  . المسؤولين المصريين
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 من وفد   اً قريب اًمصدرأن  القاهرة  جمال فهمي      مراسلها من  عن ٩/١٠/٢٠٠٨ النهار اللبنانية    وأوردت
ـ   لحرص على انجاح مساعي القاهرة للمـصالحة، لكـن         اشد ا "ان الحركة تبدي    " النهار"حماس اوضح ل

تحفظاتنا تنصب على نقطتين اساسيتين في الخطة المصرية اوالهما استبعاد حماس عن قيـادة الحكومـة       
وان هناك اطرافا وقوى دوليـة البـد مـن          ) تكنوقراط(المقترحة بذريعة انها ستتالف من عناصر مهنية        

ضرورة احتـرام احكـام     "ة الخالف الثانية تتعلق بما سماه       وأضاف ان نقط  ". رضاهم عن هذه الحكومة   
اربع سنوات تنتهـي فـي     (سواء من حيث عمر المجلس التشريعي       ) الفلسطينية(القانون االساسي للسلطة    

واختصاص الغالبية في هذا المجلس بتأليف ورئاسة الحكومة الفلـسطينية او مـن             ) ٢٠١٠كانون الثاني   
  ".وعدم امكان التمديد لرئيس السلطة بعد انتهاء واليتهحيث المدة المحددة للرئاسة 

مصادر صحافية مقربة من حماس      أن   من بيت لحم   ٨/١٠/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية     وجاء على موقع  
حركة اعدت مقترحات لحوار القاهرة تمثلت في موافقتها على حكومة تكنـوقراط، وتمديـد              الكشفت ان   

والضغط على مصر لقبول مبدأ طـرح كافـة األوراق علـى            ) صريةاألجندة الم . (والية الرئيس عباس  
  .الطاولة، وعدم قصر الحوار على هذين الملفين

كما ستوافق حماس وفقا للمصادر ذاتها على تمديد والية الرئيس عباس، ولكن عبر اآلليات الدسـتورية،                
ترط حماس علـى حركـة      أي أن التمديد ال بد من أن يمر عبر المجلس التشريعي، ومن أجل ذلك، ستش              "

  .فتح االعتراف بآلية الوكالة عن النواب األسرى، وأن يحضر نواب فتح الجلسة ليتم التمديد
أما بشأن حكومة التكنوقراط، فسيكون السؤال األساسي عن الطرف الذي سيسمي الوزراء، وتتوقع هـذه               

عني أن خلفيـات الـوزراء      المصادر أن يتم االتفاق على أن يسمي كل طرف جزءا من الوزراء، وهذا ي             
ستكون تنظيمية، وهذا في بعض دالالته يعبر عن حكومة وحدة وطنية أكثر ممـا يعبـر عـن حكومـة                

  تكنوقراط كما تقول المصادر
ان حماس مستعدة للتنازل عن تسمية رئيس الوزراء وكذلك عن مشاركتها في الحكومة، على أن تكـون                 

إضـافة إلـى وضـوح      ) األجهزة األمنية وغيرها  (لملفات  الحلول جذرية وواضحة في ما يتصل بكافة ا       
  .برنامج الحكومة

  وتحت عنوان الضغوط المصرية جاء في تحليل تلك المصادر
  :ال زالت مصر ال تريد صداما كامل األركان مع حماس

  . ألنها ترغب بإكمال وساطتها في ملف الجندي اإلسرائيلي األسير-
  .المفعول ترغب مصر في بقاء التهدئة سارية -
  . وألن مقترحاتها بشأن قوات عربية في القطاع، اصطدمت برفض عدد من الدول العربية-
  . أيضا فشلت مصر في التعويل على الفصائل الفلسطينية لتشكيل جبهة موحدة للوقوف في وجه حماس-

حمد انـه اذا    وفي معرض تعقيبه على المقترحات المنشورة اعاله قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام اال             
صحت هذه المقترحات فانها عبارة عن ذر الرماد في العيون للتحايل من جديد علـى الحـوار والياتـه                   
واجهاض الجهود المصرية والعربية وكذلك اللعب على الوتر القانوني في محاولة لحرف الحـوار مـن                

 بحاجة لتمديد مـن     كونه خالف سياسي لخالف قانوني غير موجود اصال بحكم ان قضية الرئيس ليست            
  .المجلس التشريعي فالقانون كما تريد حماس ان تفصله على مقاسها وقتما تشاء 

ان التوكيالت امر ال يمكن قبوله تحت اي ظرف كان لعدم قانونيته            " : االحمد قالوفيما يتعلق بالتوكيالت    
 حمساوي تنشره بـين     وهذا ليس موقف فتح وحدها بل موقف كافة الكتل البرلمانية والفصائل وهي موال            

  ".الحين واالخر وهو غير قابل للنقاش بالنسبة لنا في فتح الننا لن نسمح بتجاوز القانون كما فعلت حماس
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  منظمة التحرير تشدد في مذكرة قانونية على عدم وجود أساس قانوني بانتهاء والية عباس .٢
حركة حماس بانتهـاء    " الدعاءات"ني   شددت منظمة التحرير الفلسطينية على عدم وجود أساس قانو         :لندن

جاء ذلك في مذكرة قانونية ردت فيها على الحجج التي سـاقتها الحركـة              . والية الرئيس محمود عباس   
 ينـاير   /اإلسالمية في معرض تبرير قرار المجلس التشريعي رفض التمديد لعباس بعد كـانون الثـاني              

  .المقبل
ي غزة االثنين الماضي قرروا خاللهـا اعتبـار واليـة    وكان نواب في المجلس التشريعي عقدوا جلسة ف 

 يناير المقبل، استناداً إلى تعديالت أدخلت علـى         /عباس منتهية عند منتصف ليل الثامن من كانون الثاني        
وقـرر النـواب أن     . المادة السادسة والثالثين من القانون األساس وحددت والية الرئيس بأربع سـنوات           

 أكدواكما  . ي أو نائبه، عباس في سدة الرئاسة حتى إجراء انتخابات رئاسية          يخلف رئيس المجلس التشريع   
  .عدم دستورية مبدأ التزامن بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية

بنشرها، تستند أساسـاً إلـى أن       " الحياة"لكن المذكرة التي أعدتها أمانة السر في منظمة التحرير وتنفرد           
 االستحقاقين الرئاسي والنيابي بالتزامن، إضافة إلى أن التعديالت على          إتمامقانون االنتخابات ينص على     

خطـورة  "وحذرت من   . المادة السادسة والثالثين ُأدخلت بعد انتخاب عباس، ولم تحدد موعداً لبدء واليته           
استكمال بناء كيـان انفـصالي فـي        "التي رأت أن هدفها     " االنسياق وراء هذه االدعاءات العبثية لحماس     

  ":والية الرئيس من الزاوية القانونية"وهنا أبرز ما جاء في نص مذكرة . "غزة
 من الزاوية القانونية، ليس هناك أي أساس الدعاءات حماس في شأن انتهاء فترة والية الرئيس في                 -١
 الذي قبلته القوى والقوائم كافة، بما فيها حماس         ٢٠٠٥ للعام   ٩، ألن قانون االنتخابات الرقم      ٩/١/٢٠٠٩
 االنتقاليـة مـن     ١١١دخلت االنتخابات على أساسه، واضح في حكمه في هذا الشأن، إذ تنص المـادة               و

تُجرى االنتخابات الرئاسية المقبلة بحلول نهاية الدورة التشريعية ألول مجلس تـشريعي            "القانون على أن    
 موعد االنتخابات الرئاسية    وبموجب هذه المادة، فإن   ". ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له        

وتأكد هذا الحكم بقـانون     . ٢٠١٠ يناير   /المقبلة متزامن مع موعد االنتخابات التشريعية في كانون الثاني        
 الذي ما زال سارياً، إذ لم ينظر فيه ولم ينقـضه            ٢/٩/٢٠٠٧االنتخابات العامة الصادر عن الرئيس في       

 مـن   ١١١ االنتقالية من هذا القانون حكـم المـادة          ١١٦دة  وتؤكد الما . المجلس التشريعي لتعذر انعقاده   
  .٢٠٠٥ لسنة ٩القانون الرقم 

 ٣٦ الحجة التي تلجأ إليها حماس لتبرير ادعائها هي أن القانون األساس المعدل ينص في المـادة                   -٢
 مع  ، وبما أن أي حكم قانوني يتعارض      "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات       "على أن   

أحكام القانون األساس يعتبر باطالً تلقائياً، فإن ما جاء في قانون االنتخابات مما يتعارض مع نص هـذه                  
  :لكن هذه الحجة تتجاهل الحقائق التالية. المادة هو باطل وال يعتد به

، كـان القـانون     ٨/١/٢٠٠٥ عندما جرت انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس أبو مـازن فـي               -أ
بأنها تمتد حتى نهايـة المرحلـة       ) كما المجلس التشريعي  (ي بنصه آنذاك يحدد فترة والية الرئيس        األساس
مدة رئاسة الـسلطة    " على أن    ١٨/٣/٢٠٠٣ من القانون األساسي المعدل في       ٣٦وتنص المادة   . االنتقالية

  ".ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون. الوطنية هي المرحلة االنتقالية
ن التعديل الذي يحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات، بات ساري المفعول في تاريخ نشره في الجريدة                 إ -ب

  .، أي بعد مرور سبعة شهور وعشرة أيام على انتخاب الرئيس أبو مازن١٨/٨/٢٠٠٥الرسمية في 
 إن هذا التعديل كان جزءا من رزمة متكاملة من التعديالت على القانون األسـاس وعلـى قـانون                 -ج

االنتخابات أقرها المجلس التشريعي دفعة واحدة عمالً باتفاق القاهرة الذي تم التوافق عليه فـي الحـوار                 
ومعـروف أن اتفـاق      .٢٠٠٥ مارس /الوطني الذي شاركت فيه جميع الفصائل، بما فيها حماس في آذار          

ـ                ق النظـام   القاهرة تضمن، من بين نقاط أخرى، التوافق على ضرورة إجراء انتخابـات تـشريعية وف
  ).القائم على المناصفة بين الدوائر وبين قوائم التمثيل النسبي(االنتخابي المختلط 
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ومن أجل تأمين اإلطار القانوني لتنفيذ هذا االتفاق كان ال بد من إجراء تعديالت جوهرية على القـانون                  
 التي  ٢٠٠٣المعدل عام    من القانون األساس     ٤٧أوالً، تعديل المادة    : األساسي وقانون االنتخابات تضمن   

، واستبدالها بـنص يتـيح      "مدة هذا المجلس هي المرحلة االنتقالية     "كانت تنص في فقرتها الثالثة على أن        
 من القـانون    ٤٨وثانياً، تعديل المادة    ". للرئيس الدعوة إلى انتخابات تشريعية قبل نهاية المرحلة االنتقالية        

وثالثـاً،  . ابي ينسجم مع التوافق الوطني الذي تم في القـاهرة         األساس المعدل بما يتيح إقرار قانون انتخ      
إجراء تعديل جوهري على قانون االنتخابات أو إصدار قانون انتخابات جديد يقوم على أسـاس النظـام                 

  .المختلط
أن تحديد فترة والية محددة زمنياً للمجلـس        ) األول(وفي هذا السياق، ارتأى المجلس التشريعي السابق        

 يجب أن يترافق أيضاً مع تحديد فترة والية محددة زمنياً لرئيس السلطة، مـا تطلـب إجـراء                   التشريعي
وفعال، أقرت هذه التعديالت الدستورية الثالثة بالترافق مـع         .  من القانون األساس   ٣٦تعديل على المادة    

  . دفعة واحدة٢٠٠٥ لسنة ٩قانون االنتخابات الجديد الرقم 
 على انتخـاب    أشهرد فترة الرئاسة بأربع سنوات بعد مرور نحو ثمانية           إقرار تعديل دستوري يحد    -د

متى تبدأ فترة الرئيس الحالي المنتخـب قبـل إقـرار هـذا             : الرئيس، وضع المشرع أمام تساؤل بديهي     
التعديل؟، خصوصاً أن القانون األساس المعدل ال ينص على أن فترة السنوات األربع بالنسبة إلى الرئيس                

يخ انتخابه، خالفاً لما جاء فيه من نص صريح على أن والية المجلس التشريعي هـي أربـع                  تبدأ من تار  
  .سنوات من تاريخ انتخابه

متى تبدأ ومتـى تنتهـي      : إذن، كان ال بد من أن تتضمن رزمة التعديالت الدستورية إجابة على التساؤل            
المشرع فـضل   . قرار هذه التعديالت  فترة السنوات األربع بالنسبة إلى الرئيس الحالي الذي انتخب قبل إ          

 بأحكـام   إلثقالـه اإلجابة على هذا السؤال، ليس بإدخال مادة انتقالية إلى القانون األساس المعدل تجنبـاً               
انتقالية تفقد مغزاها بعد فترة زمنية قصيرة نسبياً، بل ارتأى أن تأتي هذه اإلجابة بمادة انتقالية في قانون                  

الترافق مع هذه التعديالت الدستورية برزمة واحدة متكاملة، مستنداً في ذلك إلى            االنتخابات الجديد المقر ب   
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابـاً       " من القانون األساس تنص أصالً على أن         ٣٤أن المادة   

  ".عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً ألحكام قانون االنتخابات الفلسطيني
 بدعوى تعارضها مـع أحكـام القـانون         ١١١ال أساس إذن لالدعاء ببطالن المادة االنتقالية        وعلى هذا،   

األساس، فاألحرى أن هذه المادة جاءت تفسيراً لكيفية تطبيق القانون األساسي بأحكامه الجديـدة المعدلـة      
  .على الوضع الذي كان قائماً قبل إقرار هذه التعديالت

ي عند تبنيه هذه التعديالت الدستورية، أن انطباق الحكـم الدسـتوري            بمعنى آخر، قرر المجلس التشريع    
الجديد على الرئيس الحالي يبدأ من تاريخ إقرار التعديل الدستوري وليس بأثر رجعي من تاريخ انتخـاب       

أحكـام  " من القانون األسـاس، وهـو أن         ١١٧الرئيس، انسجاماً مع المبدأ العام الذي تنص عليه المادة          
 فـي قـانون     ١١١وجاءت المـادة االنتقاليـة      ".  تسري إال على ما يقع من تاريخ العمل بها         القوانين ال 

االنتخابات لتنظيم كيفية المواءمة بين هذا الحكم وبين مبدأ التزامن في االنتخابات الرئاسية والتـشريعية               
  .الذي يشكل حجز زاوية في القانون االنتخابي

ى التي شاركت في االنتخابات التشريعية الثانيـة، بمـا فيهـا             ما يعزز هذا الرأي، أن جميع القو       -هـ
التزام قانون االنتخابات واألنظمة والتعليمات الـصادرة       "حماس، تعهدت آنذاك بصورة جلية ال لبس فيها         

ولم يسجل أي منها أي تحفظ أو اعتراض على أي من أحكـام القـانون               ". عن لجنة االنتخابات المركزية   
.  االنتقالية التي لم يقل أحد وقتها أنها تتناقض مع القـانون األساسـي             ١١١ك المادة   المذكور، بما في ذل   

وجاء هذا التعهد في صيغة إقرارات رسمية وقعتها جميع القوائم االنتخابية والمرشحين الفـرديين، وتـم                
  .إيداعها لدى لجنة االنتخابات المركزية مرفقة بطلبات الترشيح
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 علـى أن  ٣٤ القانونية، أن القانون األساس المعدل ينص فـي المـادة      خالصة الرأي، من الزاوية    -٣
الـذي  " ينتخب رئيس السلطة انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً ألحكام قانون االنتخابات             "

  .يقوم على مبدأ التزامن بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية
يتم انتخاب الـرئيس وأعـضاء      " على أن    ٢٠٠٥ للعام   ٩ الرقم   وتنص المادة الثانية من قانون االنتخابات     

 اختل التطابق الزمني بين المـدتين،       إذا"و. ١١١، مع مراعاة أحكام المادة االنتقالية       "المجلس في آن واحد   
ألي سبب من األسباب، فإن قانون االنتخابات هو الذي ينظم كيفية استعادة التزامن بين االستحقاقين، كما                

، وهي حال عالجها القانون بنصوص أخرى توضح أن المشرع          " مثالً عند شغور مركز الرئيس     هو الحال 
كان يعتبر أن الحرص على التزامن بين االستحقاقين الرئاسي والتشريعي يتيح إمكـان اسـتمرار فتـرة                 

ئية التي  الوالية الرئاسية في حاالت محددة لمدة تزيد على أربع سنوات، وذلك ليس فقط في الحال االستثنا               
  .١١١تعالجها المادة 

 ليس ثمة على اإلطالق سند قانوني لمطالبة بعض رموز حماس، ومن بينهم السيد أحمد بحر نائب                 -٤
قتاً إلى رئيس المجلس التشريعي في حال تجـاوز      ؤرئيس المجلس التشريعي، بأن تنتقل مهمات الرئاسة م       

قـت  ؤلقانون األساس ال يجيز هذا االنتقال الم       من دون إجراء انتخابات رئاسية، ألن ا       ٩/١/٢٠٠٩موعد  
لمهمات الرئاسة إال في حاالت ثالث محددة يترتب عليها شغور مركز الرئيس، وهي الوفاة، أو اسـتقالة                 
الرئيس شرط أن يقبلها المجلس التشريعي بغالبية ثلثي أعضائه، أو فقد األهلية القانونية شـرط أن تقـره                  

ومن الواضح أن تجـاوز فتـرة   . وافق عليه المجلس التشريعي بغالبية الثلثينالمحكمة الدستورية العليا وي  
وليس ثمة في القانون األساسي، أو قانون االنتخابـات،         . الوالية الدستورية للرئيس ليس بين هذه الحاالت      

  .يترتب عليها شغور مركز الرئيس) حتى لو وقعت فعالً(ما يشير إلى أن حال التجاوز هذه 
افترضنا جدالً أن القانون يدعم ادعاءات حماس ببطالن شرعية الـرئيس مـع االنتهـاء                حتى إذا    -٥

، وأن القانون أيضاً يجيز انتقال مهمات الرئاسة في هذه الحال إلى            ٩/١/٢٠٠٩المزعوم لفترة واليته في     
ين، والجميع  قتاً لمدة ستين يوماً، ما الذي سيحصل بعد انتهاء فترة األيام الست           ؤرئيس المجلس التشريعي م   

يعلم أنه لن يكون في اإلمكان خالل هذه الفترة إجراء انتخابات رئاسية في الضفة وغـزة؟ فـإذا صـح                    
اإلدعاء ببطالن شرعية الرئيس المنتخب تلقائياً بعد انتهاء فترة السنوات األربع، فإن هذا باألحرى ينطبق               

  .ة األيام الستينببطالن شرعيته بعد انتهاء فتر) المعين(قت ؤعلى الرئيس الم
 إن االفتراض الجدلي المشار إليه أعاله يكشف خطورة االنسياق مع إدعاءات حمـاس ومنطقهـا                -٦

العبثي الذي ال يقود في النتيجة سوى إلى تقويض ركائز كل الشرعيات الفلسطينية، بما في ذلك شـرعية                  
اً أن هذا المنطـق مـصحوب       خصوص(المجلس التشريعي الذي ستنتهي واليته بعد سنة من هذا التاريخ           
والجميع يعلم أن تقويض الـشرعيات      ). برفض االعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها      

الفلسطينية ليست له فقط تبعات مدمرة على الصعيد الداخلي في اتجاه سيادة قانون الغاب وانهيار النظـام                 
الصعيد السياسي في ما يتعلق باعتراف العالم بحـق         السياسي الفلسطيني، بل له أيضاً نتائج كارثية على         

  .الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه بنفسه الذي هو جوهر االعتراف بحقه في تقرير المصير
، الذي تطالب حماس بأن يكون الحد األقصى إلجراء انتخابات رئاسـية جديـدة،              ٩/١/٢٠٠٩ بين   -٧

شريعي، هناك مسافة زمنية ال تزيـد علـى سـنة            الذي تنتهي فيه والية المجلس الت      ٢٦/١/٢٠١٠وبين  
وهذا يدخل الوضع الفلسطيني في عمليتين انتخابيتين منفصلتين، بكل ما يتطلبه كل منهما             . ونصف الشهر 

وهذا يؤكد مرة أخرى أن ما تريده حمـاس فـي           . من وقت وجهد ومال وتهيئة للظرف الدولي واإلقليمي       
والجميع يعلم أن ذلك مـستحيل فـي وضـع           (٩/١/٢٠٠٩ في   واقع األمر ليس إجراء انتخابات رئاسية     

بل هو باألحرى البحث عن حجة لسحب االعتراف بشرعية الرئيس بهدف استكمال بناء             ) االنقسام الحالي 
  .كيانهم االنفصالي في غزة
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 يتبين مما جاء أعاله أن قرار حماس بسحب االعتراف بشرعية الرئيس هو قرار سياسي له تبعات                 -٨
  :وسيترتب على تنفيذ هذا القرار.  رغم بطالن سنده القانونيخطيرة،

 استكمال عملية االنفصال عن النظام السياسي الفلسطيني وإقامة كيان سياسي انفصالي قائم بذاته في               -أ
  .قطاع غزة، تتويجاً لسلسلة من الخطوات المتتابعة في هذا االتجاه

و فراغ مفزع ال يترتب عليه انتقال الـشرعية مـن            الطعن بالشرعيات الفلسطينية كافة والدفع نح      -ب
  .طرف إلى آخر بل تدمير كل الشرعيات وتقويض ركائزها

 تمزيق وحدة ووحدانية التمثيل الفلسطيني والدفع نحو التآكل التدرجي لالعتراف الدولي بـشرعية              -ج
 للشعب الفلـسطيني    هذا التمثيل، األمر الذي يترتب عليه إضعاف االعتراف الدولي بحق تقرير المصير           

وفتح األبواب مشرعة لألطراف الخارجية الطامعة كافة للعودة إلى عهود اإللحاق واالحتواء والوصـاية              
  .على القرار الوطني

  ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
 فتح وحماس ستدفعان ثمن فشل حوار القاهرة:  البرغوثيمصطفى .٣

ادرة الوطنية الفلسطينية أمس من خطورة       أمين عام المب   البرغوثي مصطفى   .حذر د .): أ.ب.د( –القاهرة  
وقـال إن مـن     .  في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ومسؤولين مـصريين        فشل الحوارات الجارية حالياً   

ليس فقط الشعب الفلسطيني بل حركتا فتح وحماس، ألن الشارع لم يعد يفهم على              "سيدفع ثمن هذا الفشل     
حات للصحفيين أمس عقب لقائه مع عمرو موسـي األمـين            في تصري  ، موضحاً "ماذا يدور هذا الصراع   

إعادة الوحدة الفلسطينية يجب أن تتم علـى أسـاس التمـسك            "العام لجامعة الدول العربية في القاهرة أن        
 ".بالمشروع الوطني الفلسطيني والديمقراطية والرجوع إلى حكم الشعب

بـأن مـا يقـرره الـشعب        "طـراف   وشدد البرغوثي على ضرورة أن يكون هناك تعهد من كل من األ           
الفلسطيني سيحترم ولن يتم السماح ألي ضغوط خارجية سواء كانت دولية أو إقليمية أو إسرائيلية مهمـا                 

 ".عظمت أن تؤثر على القرار الفلسطيني
  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
 فياض بحث مع نظيره األردني مستجدات عملية السالم  .٤

الذهبي في   نادراألردنيمع نظيره   سالم فياضالفلسطيني  بحث رئيس الوزراء.):ب.ف.أ (–عمان 
 األردنية األنباء وكالة أفادت حسبما األوسط آخر مستجدات عملية السالم في الشرق األربعاء أمسعمان 

الحديث تناول العملية السياسية بين الجانبين  "أنونقلت الوكالة عن فياض قوله  ).بترا(الرسمية 
شكل فرصة لتنسيق مواقف الجانبين حيال آلية االتصال " اللقاء أنوضح أ، و"يواإلسرائيلالفلسطيني 
 استمرار دعم المجتمع الدولي لعملية السالم بين الفلسطينيين أهمية"كد فياض أو ". الدوليةباألطراف

 ". حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعةإلى وصوال واإلسرائيليين
 وبشكل يفضي واإلسرائيلي استمرار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني هميةأ" الذهبي أكدمن جهته، 

 توحيد الصف الفلسطيني وبما يسهم أهمية "إلى مشيراً"  اإلسرائيلي-  حل دائم للنزاع الفلسطيني إيجاد إلى
 ".في دعم موقفه التفاوضي

 ٩/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  ة وغزة  حق أساسي وقانوني في حكم الضفلنا: الزهار .٥

نفى محمود الزهار القيادي في حماس والموجود في القاهرة حاليا ضمن وفـد             :  وكاالت األنباء  -القاهرة  
أي تشدد فـي    "الحركة للتحاور مع المسؤولين المصريين، أن تكون حركته قد مارست في مراحل سابقة              
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 المثال لفكرة نشر قوات     ، مشددا على أن رفضها على سبيل      "االعتراض على بعض أفكار أو بنود الحوار      
صعوبة تطبيق  "وأشار إلى   ". ليس من باب الترف وإنما الستحالة التطبيق العملي للفكرة        "عربية في غزة    

تلك الفكرة اآلن تحديدا مع تشكيل تسيبي ليفنى للحكومة اإلسرائيلية ، والتي كانت ضد التهدئة من البداية                 
دئة بالقطاع وماذا سيكون موقف القوات العربية إذا وجـدت          فماذا سيحدث إذا ما ألغت إسرائيل قرار الته       

  ".هناك في تلك الحالة ، هل ستقف مع الشعب الفلسطيني أم ستقف لحماية الحدود اإلسرائيلية؟
وحول استعداد حماس التنازل عن القيادة بغزة في حالة نجاح الحوار الوطني المرتقب ، أجاب الزهـار                 

عه مجموعة أسئلة مثل لماذا التنازل؟ ولمصلحة من؟ ومن يطالـب بـذلك؟             السؤال افتراضي وتتب  : "قائال
وهل يخدم هذا مصلحة الشعب الفلسطيني؟ وهل سنعيد األجهزة األمنية لتتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة               

وأكـد أن   ". مرة أخرى؟ وهل تتنازل حماس عن خدمة أغلبية الشعب الفلسطيني الذي كلفها بهذه المهمة؟             
وار ليس قضية افتراضية ولن ينزل وحي من السماء يقول بنجاح الحوار ، فحتى ينجح الحوار                نجاح الح "

  ".البد من نقاش جاد لكل هذه القضايا
المعروض على الحركة هو ثالثة أنواع من الحكومات، وهى الموجودة في كل العـالم              "وقال الزهار إن    

كنوقراط، وال نعرف ماذا ستعرض علينـا       وهى حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني أو حكومة ت          
مصر من هذه األنواع المشار إليها وسيتم مناقشة األمر معهم بالتفـصيل خـالل الحـوار ، وسنـستمع                   

  ".ونجيب
األخيرة قد تشكل عائقا    "سببه أن   ) التكنوقراط(ونفى الزهار تقارير تتحدث عن أن رفض حماس لحكومة          

حماس حقا أساسيا وقانونيا في أن تحكم الضفة وغزة نظـرا           "لـمشيرا إلى أن    " أمام حكم حماس للقطاع   
  ".لفوزها باألغلبية بالمجلس التشريعي
حكم حماس من عدمه وإنما هل ستكون حكومة التكنوقراط قادرة على           "وشدد على أن المشكلة ليست في       

علـم أو سـند   سبيل المثال على توفير األمن بالضفة وقطاع غزة؟ أي إذا ما تم اختيار شخص ليس لـه      
وليس له قاعدة جماهيرية وهو مهني محترم كيف سيضبط األمور، وهذا ما نقـصده بإمكانيـة عمليـة                  

 ".للنجاح
  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  مدخل للحوار وقف التنسيق األمني واحترام نتائج االنتخابات وإصالح المنظمة: حماس .٦

في محافظة خان يونس إن وقف " حماس"قال حماد الرقب، الناطق باسم حركة ": األيام"خان يونس ـ 
التنسيق األمني، واحترام نتائج االنتخابات، وإصالح المنظمة، وإعادة هيكلة األجهزة األمنية، يعتبر 

وأشار الرقب في بيان صحافي أصدره، أمس، إلى أن االنقسام القائم وما نجم  .المدخل المبدئي للحوار
توضيح البرنامجين المتناقضين، منهج المقاومة والممانعة عنه يحتاج لمراجعة مسبباته التي تحتاج ل

 .ومنهج المفاوضات والتنسيق
أن المعيار الناظم للعالقة الداخلية بين الفصائل هو االلتزام بالقانون، وتقديم المصلحة الوطنية العليا "وبين 

حتى إزالة على المصلحة الخاصة باألحزاب، والتأكيد على أن مشروع الشعب هو مشروع تحرري 
 ".االحتالل

 ٩/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  توافق على تشكيل حكومة أقل من وحدة وأعلى من تكنوقراط حماس: " العربيالقدس" .٧

ان هنـاك  ' القدس العربـي 'كشف مصدر مطلع في العاصمة السورية دمشق لـ : غزة ـ أشرف الهور 
 إلنهاء االنقسام الفلسطيني، وذكـر وفـد حركـة          تنسيقا بين القيادة المصرية والسورية بدأ مؤخراً بهدف       

حماس الذي يقوم اآلن بعقد جلسات مع المسؤولين المصريين، بأنه جاد في الوصول إلى اتفاق، مـشيراً                 
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أقـل مـن    '، وأن الحركة من المحتمل ان توافق على تشكيل حكومة           'تصورات مرنة 'الى ان الوفد يحمل     
' الفيتـو 'قت أكدت فيه حركة فتح مضيها فـي الحـوار رغـم             ، في و  'وحدة وطنية وأعلى من تكنوقراط    

  .األمريكي واالسرائيلي
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قيادة حماس ناقشت خالل الفترة الماضية التي كانت تعقـد                  
فيها التنظيمات الفلسطينية جلسات حوار ثنائي مع المسؤولين المصريين، عدة مقترحات تهدف للوصـول      

  .'لكن ليس على حساب إزالة حماس من المشهد السياسي الفلسطيني'ل لألزمة إلى ح
أقـل مـن وحـدة      'ولفت الى أن من بين هذه المقترحات موافقة حماس على تشكيل حكومة جديدة تكون               

  .'وطنية، وأعلى من تكنوقراط
واضح وقواسـم   تشكل من قبل الفصائل الفلسطينية ويكون لها برنامج سياسي          'وأوضح أن هذه الحكومة     

ولفت الى أن حماس درست إمكانية عدم التمسك بأن يكون رئيس وزراء هذه الحكومـة التـي    . 'مشتركة
' غير المعـة  'ستشكل عقب االتفاق من شخصية قيادية أو بارزة في حماس، وان تدفع بشخصيات أخرى               

  .لشغل المناصب الوزارية
ول إلى اتفاق، وأعرب عن خـشيته ان تكـون        وذكر المصدر أنه ال توجد مشكلة عند حماس لجهة الوص         

  .'من المرونة التي ستقدمها حماس'هناك مشكلة عند حركة فتح، الفتاً الى أن هناك خشية من البعض 
اذا تـوفرت إرادة حقيقيـة      'لدى حماس في امكانية الوصول إلى حلول،        ' تفاؤال'هناك  'لكنه عاد وأكد ان     

  .'ورعاية عربية ملزمة
 زالت ترفض قدوم أي قوات عربية إلى قطاع غزة في إطار حل الخالف الـسياسي،                وذكر أن حماس ال   

  .'إذا قدم خبراء وفنيون بهدف التدريب'لكنه أشار الى ان حماس ليس لديها أي مانع 
قام بها مؤخراً اللواء عمر سـليمان مـدير المخـابرات           ' زيارة سرية 'وكشف المصدر خالل حديثه عن      

سورية دمشق، وذكر أنها كانت مركزة على جهود الوساطة التي تقوم بها مصر             المصرية إلى العاصمة ال   
لحل األزمة الفلسطينية، موضحاً أن قيادة حماس في دمشق التقت الوزير المصري، الذي أجرى مباحثات               

  .أخرى مع المسؤولين السوريين
مـشعل رئـيس المكتـب      وأوضح أن هذه هي المرة الثانية خالل الشهر الماضي التي يلتقي فيها خالـد               

  .السياسي في حماس بالوزير سليمان، الذي اجتمع به أيضاً في السعودية خالل موسم العمرة
وبحسب المصدر فإن هناك تنسيقا مصريا سوريا بدأ مؤخراً بهدف الوصول إلى حل لألزمة، مشيراً إلى                

  .اقش ذات الموضوع الجاري، ستن١٢أنه يعتقد أن زيارة الرئيس عباس المرتقبة إلى دمشق يوم 
ان وفـد حركتـه سـوف       ' القدس العربـي  'إلى ذلك، أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس لـ           

يستعرض مع القيادة المصرية كافة الملفات المتعلقة بالحوار الفلسطيني، موضحاً أن حماس لديها تصور              
  .كامل لحل الخالف

ركة مع حركة فتح إلفشال الحـوار الفلـسطيني         من الواضح ان هناك أجندة صهيونية مشت      ' برهوم   وقال
  .'الداخلي، لما فيه من نتائج يترتب عليها ترتيب البيت الداخلي وتقوية الجبهة الداخلية

  ٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  هناك مشروع إسرائيلي مع فتح وعباس إلفشال الجهد المصري : برهوم .٨

، تعقيباً على مواصلة االعتقاالت التي      "قدس برس "قال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة لوكالة        : غزة
هذه االعتقاالت بهذا الحجم والتي تزامنت مع وصول وفـد      "يقوم بها جناح السلطة الفلسطينية في الضفة؛        

تجاه الحوار، وتؤكد أن هناك مشروعاً إسرائيلياً مـع         " فتح"إلى القاهرة؛ تعكس سوء نوايا حركة       " حماس"
حمود عباس إلفشال الجهد المصري لترتيب البيت الداخلي الفلـسطيني وتقويـة            والرئيس م " فتح"حركة  

  .، وفق تعبيره"الجبهة الداخلية الفلسطينية
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وأشار برهوم إلى أن هـذا       .متناقضة من الحوار  " فتح"أن مواقف حركة    " حماس"واعتبر المتحدث باسم    
مة، وهذه األزمة في كل مرة يسقطونها على        يوجد في داخل فتح أز    "يؤكد أنه   " فتح"داخل حركة   " االنقسام"

سينعكس علـى   " فتح"االنقسام داخل حركة    "وحذّر المتحدث من أن      .، على حد تعبيره   " .."حماس"حركة  
  .طبيعة الحوار

االنتباه إلى استمرار دعم السلطة في الضفة وتقويتها من قبل أوساط أمريكية            " حماس"ولفت الناطق باسم    
أن يبقى طرف فلسطيني قوياً علـى       "، من أجل    "حلفاء المشاريع الصهيوأمريكية  "هم  وإسرائيلية ومن سما  

  .، مشيراً إلى أن هذه هي سياسة وزارة الخارجية األمريكية التي أعلنتها رايس مؤخراً"الطرف اآلخر
ها هذا الدعم للرئيس عباس وهذا المال وهذا الدعم السياسي؛ يأتي مقابل اسـتحقاقات يـدفع              "وقال برهوم   

هذا الدعم المسيس ثمنـه أن يبقـى   "، وأضاف أن "الرئيس عباس من حقوقنا ومن ثوابتنا مقابل هذا الدعم   
الرئيس محمود عباس في صف المشاريع الصهيوامريكية لشطب الحقـوق الفلـسطينية لـصالح هـذه                

  .، حسب قوله"المشاريع، وال يصب التعامل مع هذه المشاريع في مصالح شعبنا الفلسطيني
 ٨/١٠/٢٠٠٨قدس برس 

  
  فتح جاهزة للحوار مع حماس إلعادة الوحدة : شعث .٩

قال نبيل شعث رئيس وفد حركة فتح في حوارات القاهرة ان حركته جاهزة للحوار مع حمـاس إلعـادة                   
جاهزون تماما للحوار وال نجد أي أولوية أهم من تلك الخاصة باسـتعادة الوحـدة               ) فتح(نحن  'و .الوحدة

، ولفت إلى أنه ينظر بتفاؤل بأن تأتي حركة حماس إلى القاهرة وهـي مـستعدة                ' االنقسام الوطنية وإنهاء 
للوصول إلى القواسم المشتركة التي تؤدي إلى اللقاء الشامل للحوار لكل الفصائل برعايـة              'تماما للحوار   

  .'مصرية
التوافق الوطني التي قـد     وذكر ان إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية هي أولى أولويات بناء حكومة             

  .يتفق الفلسطينيون على تشكيلها
، لكنه قـال    'أزمة األمن 'أصل الخراب الذي يعيشه الفلسطينيون يعود في جزء كبير منه لـ            'واعتبر ان   

يجب ان يتم على أسس وطنية ومهنية وبأكبر قدر مـن المـشاركة             'خالل حديثه أيضاً ان اصالح األمن       
  .' من مهام حكومة التوافق الوطنيالعربية وهو مهمة رئيسية

هنـاك  ':  حاتم عبد القادر القيادي في حركة فتح ومستشار رئيس الوزراء لـشؤون القـدس              قالالى ذلك   
شخصيات معنية بالحوار وإتمامه وهناك أخرى غير معنية، هناك شخصيات تصعد اعالميا ضد الرئيس              

  .ه الى جاهزية فتح لهذا الحوار، مشيراً في الوقت ذات'وال تخلق أجواء مناسبة للحوار
  ٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   فتح تناقش في عمان ترتيبات عقد المؤتمر العام وموعدهمركزية .١٠

اجتماعا لهـا فـي     " فتح"تعقد اللجنة المركزية لحركة     :  محمد يونس، جيهان الحسيني    –رام اهللا، القاهرة    
. المؤتمر السادس للحركة ومكان االنعقـاد      الجاري التخاذ قرار في شأن موعد عقد         ١٢ و ١١عمان في   

وقال عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور عبد اهللا االفرنجي ان اللجنة ستبحث الى جانب مكان عقـد                 
  .المؤتمر وموعده، حوار القاهرة المرتقب

، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس صخر بسيـسو ان اللجنـة المركزيـة              "فتح"وأكد القيادي في    
واضـاف أن   . ستعقد اجتماعا مهماً لها في عمان خالل االيام المقبلة إلتمام اإلعداد لعقد المؤتمر السادس             

المجلس الثوري سيعقد اجتماعا له قريبا لتقويم عملية االستعداد لهذا المؤتمر، وان مـن سيـشارك فـي                  
في شـأن المـؤتمر،     " تحف"وأقر بوجود اجتهادات في     . المؤتمر هو من تنطبق عليه شروط العضويه فيه       
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لكنه دعا إلى معالجتها في إطار البيت الداخلي وعدم الحديث عنها في وسـائل اإلعـالم ألن المـؤتمر                   
  .السادس لفتح هو استحقاق وطني وتنظيمي

  ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   مفاوضات بين حلس وحماس حول عودته للقطاع إلعادة بناء فتح": القدس العربي" .١١

من مصادر فلسطينية موثوقة للغايـة أن مفاوضـات   ' القدس العربي'علمت : اوسالناصرة ـ زهير اندر 
) حماس(تجري بين قائد حركة فتح في قطاع غزة، أحمد حلس، وبين قادة من حركة المقاومة االسالمية                 

  .للسماح له بالعودة إلى القطاع
إن الـسلطة الوطنيـة     وزادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لحساسية الموضوع، قائلـة             
  .الفلسطينية وحركة فتح، تمارسان ضغوطاً جمة على حلس للعودة الى قطاع غزة

يتواجد اآلن في مقر االستخبارات العامة في       ' القدس العربي 'وحسب المصادر الفلسطينية التي تحدثت لـ       
مصادر قائلـة ان حلـس      وتابعت ال . مدينة أريحا، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من إيجاد بيت مؤقت له          

يريد العودة إلى مدينة غزة، ولكنّه ما زال غاضباً على حركة حماس وعلى تصرفاتها ضد أفراد عائلتـه                  
وضده شخصياً، مع ذلك يرى أن عودته إلى القطاع ستعود ايجاباً على حركة فتح في قطاع غزة، حيـث               

قعت المصادر أن يخرج االتفاق بين حلس       ستكون مهمته األولى إعادة بناء الحركة وتنظيم صفوفها، وتو        
الحصول علـى   ' القدس العربي 'ولم يتسن لـ    . وبين حركة حماس إلى حيز التنفيذ خالل شهر أو شهرين         

 .تعقيب من حلس ألسباب خارجة عن إرادتنا
  ٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  نأمل بتجاوب حماس مع أطروحات القيادة المصرية بشأن الحوار: أبو سمهدانة .١٢

لحوار القاهرة، إن الحركة " فتح"قال عبد اهللا أبو سمهدانة محافظ الوسطى، وعضو وفد  :حسن جبر
تعرب عن أملها في أن تتجاوب حركة حماس مع أطروحات القيادة المصرية بشأن إنهاء االنقسام 

أن ال " ماسح"فتح تنتظر من "من القاهرة، أن " األيام"وأكد أبو سمهدانة، في حديث هاتفي لـ  .السياسي
 ".تشذ عن الصف الوطني وأن تعمل العقل وتغلب المصلحة الوطنية

نريد منهم أن يتجاوبوا مع أطروحات القيادة المصرية التي وافقت عليها القوى والفصائل الوطنية، : وقال
 .التي التقت المسؤولين المصريين في أوقات سابقة

 ١٥( نهائية أمام الفلسطينيين إلنهاء االنقسام السياسي إلى ذلك، ورداً حول ما أشيع عن وجود فترة زمنية
قال أبو سمهدانة إن المسؤولين المصريين أكدوا من قبل أنه بعد أن يتلقوا ردوداً من ) تشرين الثاني

 .الفصائل سيكون هناك اجتماع في شهر تشرين الثاني المقبل
  ٩/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   من مغبة تنفيذ هجوم ضد غزة"إسرائيل" القسام تحذر كتائب .١٣

امس االربعاء ان التدريبات التي تجريها قوات االحـتالل  ' كتائب القسام'اعتبرت : غزة ـ أشرف الهور 
  .'عدوانية وإجرامية'االسرائيلي على حدود قطاع غزة، تؤكد أن إسرائيل لديها نوايا 

نسخة منه الرواية االسـرائيلية     ' عربيالقدس ال 'في تصريح تلقت    ' القسام'ورفض أبو عبيدة الناطق باسم      
أمـر مثيـر    'واعتبـر ان هـذا الحـديث        ' أغراض دفاعية 'التي تقول ان المناورات بهدف التدريب لـ        

  .'للسخرية
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تكشف ما يخبئه االحتالل في قادم      '، الفتاً الى أن التدريبات      'متى كان االحتالل في موقع الدفاع؟     'وأضاف  
اومة فلسطينية في التدريب واإلعداد والحشد للمرحلة القادمة حتى ولو فـي            األيام، وهي تؤكد أحقيتنا كمق    
  .'ظل التهدئة المؤقتة الراهنة

أخذت على عاتقها ان تكون رأس الحربة ومقدمة الصف وطليعة المقاومة،           ' 'كتائب القسام 'وأشار الى ان    
ا دام هذا العدو اللئيم يجثم على       ولم ولن يصيبنا داء القعود والتخلف عن الجهاد ما دامت أرضنا محتلة وم            

  .'صدورنا
أي هجوم صهيوني جديد على القطاع سيدفع الجنود والمغتصبون الصهاينة ثمنـه             'بأنوتعهد أبو عبيدة    

  .'غاليا وهذا ما ستثبته األيام
مستعد أكثر من أي وقت مضى للتصدي والدفاع والمقاومـة          'الى ذلك، شدد أبو عبيدة أن تنظيمه المسلح         

  .'أي عدوان جديد على أرضنا وأهلنا في القطاع) اسرائيل(ال نفذ الصهاينة في ح
  ٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   في الضفة الغربيةالحركةاألجهزة األمنية تشن حملة اختطافات بحق قادة : حماس .١٤

رة في الضفة الغربية قيادتها السياسية ووفدها الموجود في القـاه         ،في بيان،   " حماس"دعت حركة   : نابلس
بعرض مسألة استمرار االختطافات بحق أنصارها وكوادرها في الضفة الغربية ووصفتها بأنهـا سـلوك             

 وطالبت راعيي الحوار لتحديد موقف واضح ممـا          ينسجم تماما مع التصريحات المعيقة لجهود الحوار،      
 عن  ركةالح وأعربت .يجري، و تحميل مسؤولية محددة لمن يضرب عرض الحائط جهود انجاح الحوار           

استغرابها الشديد لتوقيت شن حملة االختطافات بحق عناصرها في الضفة في الوقت الذي يبحـث فيـه                 
  .الجميع عن مخرج بالحوار

 ٨/١٠/٢٠٠٨قدس برس
  
 عباسفدا يدين موقف نواب حماس بخصوص والية حزب  .١٥

ي صدرت عن نواب حركة بشدة االدعاءات الت" فدا " أدان االتحاد الديمقراطي الفلسطيني:  وفا–رام اهللا 
حماس في المجلس التشريعي والقائلة بأن والية الرئيس محمود عباس تنتهي في الثامن من كانون الثاني 

في بيان له امس، عدم وجود بند قانوني يسند هذه االدعاءات، ألن والية الرئيس تنتهي " فدا"وأكد  .القادم
ما نص على ذلك قانون االنتخابات؛ مشيرا إلى انه بالتزامن مع انتهاء والية المجلس التشريعي حسب 

ينظر إلى هذه االدعاءات باعتبارها إجراءات تصعيدية من جانب حماس، وتمثل استكماال النقالبها على 
الشرعية الفلسطينية، وال تعبر عن جدية هذه الحركة بالتجاوب مع الجهود التي تبذل إلنجاح الحوار 

 .الوطني الذي تستضيفه القاهرة
 ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 فتح ردت اإليجاب على تساؤالت مصر وأوضحت رؤيتها بشكل نهائي: النجاأبو  .١٦

أوضح إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح عضو وفد حركة فتح في حوار : غزة
امت بالرد االيجابي على القاهرة إن حركة فتح انطالقاً من حرصها الشديد على إنهاء حالة االنقسام ق

تساؤالت األشقاء المصريين وتوضيح الرؤيا بشكل نهائي من خالل تشكيل حكومة توافق وطني لها ثالث 
 :مهام

 . إدارة شؤون الوطن وهي حكومة شرعية تتمتع بالصالحيات القانونية وتعمل سيادة القانون- 
لمهنية وتنفيذ القانون الخاص بها وبمساعدة  إعادة تشكيل وبناء وهيكلة األجهزة األمنية على قاعدة ا- 

 .عربية
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التحضير النتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة باالتفاق مع لجنة االنتخابات المركزية واختيار الظروف - 
  .المواتية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل

 ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  ل فرض الزي البرتقالي على األسرىسعدات يؤكد رفضه المطلق لمحاوالت االحتالأحمد   .١٧

الصهيوني " هدريم"أكد األسير األمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات المعتقل في سجن : رام اهللا
على األسرى، " البرتقالي"االسرائيلية فرض الزي " ادارة السجون"رفضه المطلق لمحاوالت ما يسمى 

رة األسرى في خطواتهم الفشال المحاوالت المستمرة مشدداً على أهمية التحرك الشعبي الواسع لمؤاز
 .لفرض الزي البرتقالي عليهم، مطالباً بتضافر جهود كافة المؤسسات لمنع تمرير هذا االجراء التعسفي

أن اللون البرتقالي غير الئق بأسرى الحرية الفلسطينيين، حيث تبدو شواخص على الزي " وقال  سعدات
 .جرم ومحول للرمايةوكأن األسير الذي يرتديه م

 ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   ولوجستياً مادياًنتلقى من حزب اهللا دعماً:  مجموعات مغنيةقائد" كتائب األقصى "مسؤول .١٨

اعترف مسؤول كبير في كتائب األقصى، وقائد مجموعات عماد مغنية، بعالقاتـه            : كفاح زبون : رام اهللا   
عن طبيعة هذه العالقـة،     " الشرق األوسط "ي غزة، حين سألته     وقال سالم ثابت، الموجود ف    . مع حزب اهللا  

وقال .  واللوجستي منه ) مئات آالف الدوالرات  (واعترف ايضا بتلقي الدعم المادي      " انها عالقة تنظيمية  "
  .ليس لدى حزب اهللا اي شروط، انه فقط يدعم المقاومة"ثابت 

 ٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  األحداث األخيرة أكدت حجم األستهداف لعين الحلوة:  والبزريممثل الجهاد بلبنان يلتقي سعد .١٩

، محور اللقاء الذي جمع وفد حركة الجهاد اإلسـالمي           عين الحلوة  شكل الوضع االمني في مخيم    : صيدا
في فلسطين برئاسة مسؤولها في لبنان أبو عماد الرفاعي، مع كل من رئيس التنظيم الـشعبي الناصـري             

  . س بلدية صيدا عبد الرحمن البزريالنائب أسامة سعد ورئي
ان االوضاع في المخيم والجهود المبذولة من أجل معالجتها للوصـول إلـى             "واكد النائب سعد بعد اللقاء      

حالة من االستقرار الكامل فيه، كانت الشغل الشاغل لنا الن ما يهمنا هو امن المخيم وأمن مدينة صـيدا،                   
ا يهمنا أيضاً أمن الشعب الفلسطيني بشكل خاص، ونحن دائماً نقـف            وبالتالي األمن الوطني اللبناني، وم    

  . إلى جانب هذا الشعب من أجل حقوقه الوطنية وتحديداً حقه في العودة إلى بالده
واعتبر البزري من جهته، ان الوضع في المخيم دقيق، لكن هذه الدقة جعلت القـوى الفلـسطينية كافـة                   

مات عن تشكيل المرجعية األمنية التـي سـتواكب مرجعيـة سياسـية     وقد تلقينا معلو  . تتحمل مسؤوليتها 
فلسطينية مشتركة، وصوال الى فرض نوع من الصيغة األمنية تحفظ وحدة المخيم وتحميه، وهذا بالطبع               

  ". بالتنسيق مع القوى الرسمية اللبنانية
اإلسـتهداف الـذي    اما الرفاعي فاشار الى ان األحداث األخيرة التي حصلت في المخيم أظهرت حجـم               

وهذه محاوالت تستهدف ليس فقط المخيم بل الوجود الفلسطيني بشكل عام لتمرير مـشاريع              . يتعرض له 
وكان وفد حركة الجهاد التقى الوزيرة      . تستهدف قضية الالجئين، إن كان عبر سياسة التوطين أو التهجير         

  . بهية الحريري في بيروت
  ٩/١٠/٢٠٠٨السفير     
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  الى االئتالف" العمل"ليفني متفائلة بضم وانتخابات مبكرة باراك يهدد ب .٢٠
الحاكم في إسرائيل المكلفة تشكيل     " كديما"أبدت أوساط قريبة من زعيمة حزب       :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

لدخول الحكومة الجديدة برئاستها،    " العمل"حكومة جديدة تسيبي ليفني تفاؤلها لجهة انجاز اتفاق مع حزب           
يمكـن  " آنيـة " التي نشأت مساء أول من أمس بين الطاقمين المفاوضين باسـم الحـزبين               معتبرة األزمة 

  .تجاوزها في اجتماع غد
" كديما"ألغى في اللحظة األخيرة اجتماعاً مقرراً مع نظيره حزب          " العمل"وكان طاقم التفاوض عن حزب      

  .ين الحزبينمساء أول من أمس كان مفروضاً أن يتم خالله صوغ مسودة اتفاق التحالف ب
ونقلت تقارير صحافية عن أوساط ليفني قولها إنه لو لم يتم إرجاء االجتماع لتم التوقيـع علـى اتفـاق                    

على خلفية األزمة التي تخيم علـى االقتـصاد         " ال لزوم له ومضيعة للوقت    "واعتبرت اإلرجاء   . التحالف
 وزير الدفاع ايهود باراك بررت      "العمل"لكن أوساط زعيم    . اإلسرائيلي وتستدعي تشكيل حكومة مستقرة    
ما جعـل   "عن تفاهمات توصل إليها باراك مع ليفني        " كديما"قرار إرجاء اجتماع الطاقمين بتراجع طاقم       

المفاوض إلـى  " كديما"واعتبرت هذه األوساط األوراق التي نقلها طاقم       ". اجتماع الطاقمين غير ضروري   
  ".طيفاً، لكنه عام لن نكتفي بهإن تضمنت كالماً ل"مهينة و" العمل"نظيره من 

بالجديـة  " كـديما "إلى انتخابات عامة مبكرة في حال لـم يتعامـل           " العمل"وهددت هذه األوساط بتوجه     
  ".العمل"المطلوبة مع مطالب 

، فإن باراك وليفني اتفقا قبل ثالثة أيام على تسريع المفاوضات االئتالفية بهدف             "هآرتس"وطبقاً لصحيفة   
  .فاق، وقررا تعزيز الطواقم بشخصيات أخرى بهدف تسهيل تحقيق المهمةالتوصل إلى ات

المفاوض كانت سـخية جـداً،      " كديما"من جهتها، ردت أوساط ليفني بأن االقتراحات التي جاء بها طاقم            
  .وأنها ال ترى سبباً مقنعاً إلرجاء االجتماع

الحكومة الجديدة بين ليفنـي وبـاراك       وأضافت أن االقتراحات تناولت بالتفصيل آلية العمل المشترك في          
والتي تشمل التزاما بعدم طرح مواضيع مثار خالف بين الطرفين على جدول أعمال الحكومة والمجلـس         

ونقلت الصحيفة عن مصادرها القريبـة مـن        . األمني وإرجاء التصويت عليها إلى ما بعد التفاهم حولها        
  .ول األول عن المفاوضات السياسية مع سوريةليفني أن األخيرة رفضت طلب باراك أن يكون المسؤ

الدينية " شاس"بنيامين نتانياهو يواصل محاوالته لمنع حركة       " ليكود"ان زعيم   " هآرتس"إلى ذلك، أضافت    
ووعد نتانياهو فـي    . المتطرفة من دخول حكومة برئاسة ليفني وحضها على الذهاب إلى انتخابات مبكرة           

ستكون أول حزب يـدعوه نتانيـاهو إلـى         " شاس"دينية المتزمتة أن    حديث لصحيفة قريبة من الحركة ال     
  .حكومته في حال فاز في انتخابات عامة، كما تتوقع استطالعات الرأي

  ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
   اإلسرائيلي يفرض طوقا أمنيا مشددا على األراضي الفلسطينيةاالحتالل .٢١

دا على األراضي الفلسطينية أمس بحجة ما       فرض االحتالل اإلسرائيلي طوقا أمنيا مشد     :  حامد جاد  -غزة
ـ    ومنع وفد من جمعية أطباء من أجل حقوق اإلنسان ضم تسعة           ". عيد الغفران "يعرف لدى اإلسرائيليين ب

 من الوصول إلى قطاع غزة لمعالجة مرضى فلـسطينيين          ٤٨أطباء من فلسطينيي األراضي المحتلة عام       
ليات جراحية في مستشفي غزة األوروبي جنوب شـرق         حيث كان من المقرر أن يجري الوفد الطبي عم        

  .القطاع لعدد من المرضى
وفي سياق متصل بالحصار المفروض على قطاع غزة فرض االحتالل اإلسرائيلي فجـر أمـس طوقـا                 
عسكريا شامال على األراضي الفلسطينية بمناسبة حلول ما يعرف لدى الدولة العبرية بعيد الغفران حيث               

  .تالل أن الطوق سيستمر حتى يوم غد الجمعةأعلنت إذاعة االح
  ٩/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 
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  اإلسرائيليين" تفتح جراح" "يوم الغفران"وثائق عسكرية جديدة عن حرب  .٢٢
بعد أن اطلعوا في اليومين الماضيين على ملفات        " يوم الغفران "احتفل اليهود بـ    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

ومـا زاد   . كرية بنشرها، وإن أبقت ملفات أخرى طـي الكتمـان         سرية عن الحرب سمحت الرقابة العس     
اإلسرائيليين غماً، باعتراف كبار المعلقين، أن الجيش لم يعتبر من تلك الحرب فتكـرر إخفاقـه وعـاود      

، ففتح الجرح بل الجرحين من جديد       ٢٠٠٦أخطاءه ذاتها في الحرب األخيرة على لبنان في صيف العام           
، فيما وصف آخـر     " سيبقى نازفاً ولن يندمل    ١٩٧٣جرح يوم الغفران    "ارزين أن   ليكتب أحد المعلقين الب   

  ".التي ال تنتهي"تلك الحرب بـ 
كتب معلق الشؤون االستراتيجية في الصحيفة رونن برغمان معقباً على كـشف الملفـات والمحاضـر                و

زف والنُـدب والحجـج     عمى البصيرة، العجرفة، آثار الجرح النـا      . إنها الحرب التي ال تنتهي    : "السرية
 عاماً على حرب يوم الغفـران، مـا         ٣٥بعد  . ال، هذه ليست حرب لبنان الثانية     . والضبابية التي لم تتبدد   

وختم رابطاً بين عدم تنفيذ بعض      ". زالت تلك الحرب الجرح األكثر نزفاً وإيالماً في تاريخ دولة إسرائيل          
  .في حرب لبنانتوصيات لجنة التحقيق في تلك الحرب، وبين ما حصل 

 والحرب  ١٩٧٣عاموس هارئيل إلى نقاط تشابه بين حرب        " هآرتس"وأشار معلق الشؤون العسكرية في      
وثمة ... العجرفة ذاتها، خطط عملياتية ليست ذات شأن، وأوامر عسكرية متضاربة         : "األخيرة على لبنان  

ين لن ينجحوا في عبور قنـاة        افترضنا أن المصري   ١٩٧٣في العام   . ميزة مشتركة هي االستخفاف بالعدو    
كما قال رئيس هيئـة أركـان       ( عاماً إلى الوراء     ٢٠ اعتقدنا أننا سنعيد لبنان      ٢٠٠٦السويس، وفي العام    

أما الفارق فيتمثل في أنه في حين فوجئنا        ... وأملنا في أن نركّع حزب اهللا     ) الجيش في حينه دان حالوتس    
  ". من أنفسنا٢٠٠٦  من أعدائنا، فوجئنا في العام١٩٧٣في العام 

  ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 
    

  ألوية الصفوة االحتياط اإلسرائيلية تشارك في تدريبات في محيط غزة": الشرق االوسط" .٢٣
إن ألوية الصفوة ووحدات النخبة في الجيش " الشرق االوسط"قالت مصادر أمنية في قطاع غزة لـ:غزة 

. ية في المناطق التي تقع في الشرق من قطاع غزةاإلسرائيلي كثفت في اآلونة األخيرة تدريباتها العسكر
واضافت المصادر أنه حسب متابعاتها فإن طبيعة التدريبات ونوعية القوات المشاركة فيها تدلالن على 

واكدت المصادر أن من بين القوات التي تشارك . أن إسرائيل تجري استعدادات لشن عدوان على القطاع
ولواء " هناحل"في الضفة الغربية وفي شمال اسرائيل مثل لواء المشاة في المناورات ألوية مشاة تخدم 

وأكدت . الذي يعمل بشكل دائم في محيط غزة" جفعاتي"المظليين ولواء جوالني، باإلضافة الى لواء 
المصادر أن ما يؤكد أن التدريبات العسكرية مرتبطة بنوايا عدائية تجاه قطاع غزة هو حقيقة مشاركة 

وحسب المصادر فإن التدريبات التي يقوم بها الجيش االسرائيلي تأتي في . من االحتياط فيهاقوات كبيرة 
ظل تكثيف الجيش والمخابرات االسرائيلية من جهودهما لجمع معلومات استخبارية عن قطاع غزة، حيث 

 بدون طيار في جمع المعلومات باالضافة الى محاوالت المخابرات تم تكثيف استخدام الطائرات
االسرائيلية الداخلية في تجنيد المزيد من الفلسطينيين للعمل كمخبرين للمساعدة في تزويد الجيش 

 .االسرائيلي بمعلومات تساعد في التعرف على قدرات المقاومة تمهيداً لضربها
 ٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  ال تسلم الخليل لعصابات فتح: باراكالمستوطنون ل .٢٤

طالب مجلس المستوطنات اإلسرائيلي، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، الحكومة : رام اهللا
وقالت اإلذاعة . اإلسرائيلية بعدم نقل المسؤوليات األمنية في المدينة إلى األجهزة األمنية الفلسطينية

، بعث برسالة إلى وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، قال اإلسرائيلية، إن رئيس المجلس داني ديان
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أدى إلى مقتل عدد "فيها إن نقل المسؤوليات األمنية إلى الفلسطينيين في الخليل خالل األعوام الماضية 
من "واعتبر مجلس المستوطنات أن تسليم أجزاء من الخليل إلى السلطة الفلسطينية ". من اإلسرائيليين

وقالت مصادر اسرائيلية، ان المستوطنين ابلغوا ". ض حياة آالف اإلسرائيليين إلى الخطرشأنه تعري
يعني سفك دمهم، لذلك يجب " مخربين من عصابات فتح في الخليل"باراك، ان نشر ما وصفوه بـ

 .االمتناع عن ذلك
  ٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  قادم في إيطاليااإلعالن من ميالنو عن انعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا ال .٢٥

أعلنت األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، عن اختيار إيطاليا مكاناً لعقد المؤتمر السنوي  :ميالنو
التجمع الفلسطيني في "جاء ذلك في فعالية أقامها  وقد .السابع، المقرر أن يلتئم في ربيع العام المقبل

ر العمل الفلسطيني في الساحة اإليطالية، واالستعداد ، في مدينة ميالنو، ركزت على سبل تطوي"إيطاليا
  .ثالثمائة شخص من النخبة، رجاالً ونساء في الفعالية ال المشاركينقد تجاوز عددو .للمؤتمر القادم

  ٨/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  نتقد تصريحات للرئيس السويسري عارضت حق العودة الفلسطينيي تجمع العودة .٢٦

، مذكرة احتجاج واستيضاح إلى السفارة السويسرية في "واجب"لسطيني وجه تجمع العودة الف: دمشق
دمشق، بشأن تصريحات أدلى بها الرئيس السويسري باسكال كوشبا اعتبر فيها أن إنفاذ عودة الالجئين 

وأعربت المذكرة، عن االستغراب إزاء هكذا تصريحات، السيما أنها  .الفلسطينيين ليس باألمر الواقعي
تجمع الوأكد  .س دولة يتواجد على أراضيها مركز مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسانتصدر عن رئي

في هذا الصدد أن حق العودة قابل للتطبيق وممكن إذا توفرت اإلرادة السياسية لدى المجتمع الدولي 
  . وبشكل خاص األمم المتحدة

  ٩/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  األقصى التعسفية بحق تهإجراءامفتي القدس يحمل االحتالل مسؤولية  .٢٧

حمل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين سلطات االحتالل كامل :  بترا- غزة 
ودعا أمس . المسؤولية عن المخاطر والتداعيات التي تنتج عن إجراءاتها التعسفية بحق المسجد األقصى

حتالل بحق المصلين في المسجد األقصى إلى  عاماً على المجزرة التي ارتكبها اال١٨ بمناسبة مرور
  .توجيه كل الطاقات نحو حماية القدس ومقدساتها ورعاية المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وقضيته

  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  مسيرات تهويدية واقتحامات جماعية للحرم القدسي  تكشف عنمؤسسة األقصى  .٢٨

ن مجموعات كبيرة من المستوطنين ، أمسأتراث مؤسسة األقصى للوقف والذكرت : القدس المحتلة
 بعدة أمسسرائيليين قامت منذ صباح إوأعضاء الجماعات اليهودية من بينهم حاخامات ورجال سياسة 

دينية تلمودية  شعائروإقامة اقتحامات جماعية ومسيرات تهويدية داخل المسجد األقصى تضمنت تمتمات 
 إلىمؤسسة نداء وقد وجهت ال. اإلسرائيلية أفراد الشرطة في باحات المسجد بوجود حراسة مشددة من

 القدس للتواجد والرباط المكثف في المسجد األقصى خاصة في ساعات الصباح وأهل ٤٨ي فلسطيني
  . وهي الساعات التي تشهد اقتحامات متكررة للمسجد،الباكرة

  ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  عن مقدساتهم من عزل الفلسطينيينونحذرالتميمي وحنا ي .٢٩
 عزلت القدس عن محيطها "إسرائيل"أكد رجال دين مسلمون ومسيحيون أن : عاطف دغلس - القدس 

الفلسطيني ليس فقط سياسيا واقتصاديا وإنما دينيا أيضا، وأن السماح لهم بدخولها في أيام رمضان أو أيام 
 تمارس "إسرائيل"تيسير التميمي إن قال الشيخ في هذا السياق، و .الجمع هدفه خداع الرأي العام العالمي

قيودها على أداء الشعائر الدينية والعبادة والصالة في المسجد األقصى، وتتحكم في أبوابه وتمنع من تريد 
 أن تطبع العقلية العربية واإلسالمية والفلسطينية بأنها هي التي تريد، "إسرائيل"أن  مبيناً .من دخوله

من جهته بين المطران عطا اهللا حنا و.  من تملك فتح بابه أو إغالقهتهيمن على المسجد األقصى، وهي
مشيراً إلى أنهم  شعب واحد وطائفة واحدة، وهم مع قضية القدس على أنونتعاطي كفلسطينيين همأن
القضية هي " مؤكداً أن ".إسرائيل" الحديث عن تجزئة الصراع وكأنه إسالمي مسيحي مع ونرفضي

 أن في هذا السياق، إلىوأشار  ".واحتاللها للشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييهاحتالل إسرائيل للقدس، 
 ستفشل في إبعاد الفلسطينيين عن القدس رغم أن مقوماتها العسكرية وغيرها ساعدتها على "إسرائيل"

  .عزل المدينة ومحاولة تهويدها بالجدار والحواجز والعوائق
  ٨/١٠/٢٠٠٨ الجزيرة نت

  
  ضد إغالق ملف شهداء يوم القدس واألقصى ٤٨من فلسطينيي  توقيع مليونربع  .٣٠

 ، عريضة تواقيع الجماهير العربيةز إلى اولمرت وبيري٤٨من فلسطينيي تسلم قيادات :  وفا- الناصرة 
وتطالب العريضة، التي وقعها  . ضد القرار الرسمي بإغالق ملف شهداء يوم القدس واألقصىفي الداخل

، بالعمل على إقامة لجنة تحقيق حيادية بمشاركة مختصين دوليين، ٤٨يي من فلسطيننحو ربع مليون 
  .وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن هذه الجريمة، من أجل العدالة أوال ومنعاً للجريمة القادمة ثانياً

  ٩/١٠/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية
  
  زةمن دخول غ ٤٨من فلسطينيي االحتالل فريقاً طبياً الخضري يندد بمنع  .٣١

 من دخول ٤٨منعت سلطات االحتالل، أمس، فريقاً طبياً من األراضي المحتلة عام  : رائد الفي- غزة 
 وأشار .قطاع غزة المحاصر لتقديم العالج لمرضى وإدخال أدوية ومعدات طبية للمؤسسات الصحية

معه مفاصل ن الوفد كان يحمل أ ، إلى غزة األوروبي عودة كوارعىمدير العالقات العامة في مستشف
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال  فيما أدان . ألف دوالر٢٢صناعية وأدوات جراحية بقيمة 

الخضري منع سلطات االحتالل الفريق الطبي من دخول القطاع، معتبرا أن ذلك يؤكد نية االحتالل تشديد 
  .الحصار ومنع أي جهود لمساعدة الفلسطينيين

  ٩/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يدعو المجتمعين في القاهرة إلى االتفاق في فلسطينالمجلس العلمي للدعوة السلفية .٣٢

دعا الشيخ ياسين األسطل، الرئيس العام للـمجلس العلـمي للدعوة السلفية في فلسطين، : خان يونس
ار القمة الـمجتمعين في القاهرة إلى االتفاق وأخذ الـمبادرة الـمصرية بجدية والتي هي ترجمة لقر

 أبداً ونوافقيأهل غزة ال  مشيراً إلى أن .العربية في دمشق بعيداً عن الـمصلحة الشخصية والحزبية
  .على االنفصال عن فلسطين تحت أية ذريعة

 ٩/١٠/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية
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   أنفاق تهريب البضائع تحديا للحصار يعتبرونأهالي غزة: تحقيق .٣٣
ات مواطني غزة تجاه ظاهرة تزايد انتشار أنفاق تهريب البضائع الممتدة  تباينت تقييم: حامد جاد-  غزة

 ففي الوقت الذي اعتبر فيه اقتصاديون أن ما يتم تهريبه من بضائع .أسفل الحدود المصرية الفلسطينية
 اعتبر تجار ومستهلكون أن وجود األنفاق ،وسلع مختلفة عبر األنفاق ألحق ضرراً بالغاً باقتصاد غزة

ريده من السلع والبضائع إلى ي في دخول ما حتاللحديا للحصار وحد في ذات الوقت من تحكم االشكل ت
أن التزايد المطرد في عدد األنفاق أسهم بشكل واضح في هذا السياق، ل األعمال ا رج أحدويرى .غزة
ه بإحباط  الذي يهدد بحسباألمرتحويل سوق غزة إلى سوق سوداء ألصناف مختلفة من السلع والبضائع ب

 حيث لن يكون هناك جهد موحد بين التاجر والمستهلك باتجاه المطالبة .جهود المطالبة بفتح المعابر
تم  ولم يكتف الفلسطينيون بتهريب البضائع عبر األنفاق، بل تعدى ذلك إلى تهريب الماشية، حيث .ذلكب

ن احد كبار كما أ، حد المواطنين بحسب أخالل األيام األخيرة الماضية تهريب المئات من رؤوس الماشية
 صغيرة من أعمار ألف رأس ماشية ذات ١٥تجار الماشية تعاقد مؤخرا مع تاجر مصري على تهريب 

 أن عملية حفر هذكرمما يجدر و .اجل استكمال تربيتها في مزارع غزة تمهيدا لبيعها في عيد األضحى
نفاق على رخص البناء والموافقات  يحصل أصحاب األإذ ،وتشغيل األنفاق باتت تكتسب الشرعية

 المؤسسة  ذات العالقة والتابعة للحكومة المقالة من ،الرسمية لحفر وتشغيل األنفاق  بشكل غير مباشر
ما يلزم "   فاز٣"رخصة لتمكين صاحب النفق من الحصول على قدرة كهربائية كبيرة التي تعطي 

  .لتشغيل مصنع، بقيمة نحو عشرة آالف شيكل
  ٩/١٠/٢٠٠٨ردنية الغد األ

  
   نوعا من االنتهاكات٢٠األسيرات في السجون اإلسرائيلية يتعرضن ألكثر من : تقرير .٣٤

كشف مركز األسرى للدراسات عن أن األسيرات الفلسطينيات، في سجون االحتالل، يتعرضن : رام اهللا
اكات تبدأ من لحظة  أن هذه االنته  نوعا من االنتهاكات في السجون اإلسرائيلية، مؤكدا٢٠ًألكثر من 

 أسيرة، ٧٠أن عدد األسيرات الفلسطينيات يصل إلى نحو إلى وأضاف  .هناالعتقال حتى اإلفراج عن
 أخريات يقضين أحكاما ٥ و  أسيرة موقوفة١٥ أسيرة محكومة بأحكام مختلفة، و٥٠  منهن ما يقارب من

أصغرهم يوسف الزق ابن رائيلية في السجون اإلس  طفال٣٤٠ًأكد أن هنالك ما يقارب من  كما .إدارية
  .األسيرة فاطمة الزق

  ٨/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ترتيبات لربط مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة بشبكة الكهرباء المصرية .٣٥

 إن ترتيبات تجري أمس،قال كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة :  د ب أ- غزة 
 رفح وخان يونس الواقعتين في المناطق الجنوبية منه بشبكة لربط المنطقة الوسطى في القطاع ومدينتي

وأوضح أن المشروع ممول  .الكهرباء المصرية، وذلك ضمن المشروع العربي لمد قطاع غزة بالكهرباء
 مليون دوالر للمرحلة األولى من ٣٢من البنك اإلسالمي مشيرا إلى أن المبلغ المتوافر حاليا والبالغ 

  .قطاعالبط محطات اإلمداد من مصر إلى المشروع  غير كاف لر
 ٩/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  شهرا ١٦ منذ "إسرائيل"تجار غزة يطالبون باستعادة بضائعهم المحتجزة في  .٣٦

 إلى محكمة  تاجرا من قطاع غزة قدموا التماسا٧٠ًقالت مصادر فلسطينية أمس إن :  د ب أ- غزة 
 السماح لمينائي حيفا وأشدود اإلفراج عن بضائعهم العالقة منذ العدل العليا اإلسرائيلية ضد باراك لرفضه
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 بمنع دخول "إسرائيل" قرار واووصف .على الرغم من تسديدهم لرسوم الضرائب وفقا للقانون،  شهرا١٦
  ".العقاب الجماعي ضد جميع سكان قطاع غزة"بضائعهم إلى القطاع بـ

  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  أمام دخول البضائع وتنقل األفرادزة غعابرمسلطات االحتالل تغلق  .٣٧

أغلق الجانب اإلسرائيلي، فجر أمس، معابر قطاع غزة أمام حركة دخول البضائع وتنقل  :حامد جاد
األفراد، وذلك ضمن إجراء الطوق األمني الشامل الذي فرضه على األراضي الفلسطينية عشية حلول ما 

رات الصادرة عن مشروع تحليل أداء المعابر الذي وفي سياق متصل، أكدت المؤش .يعرف بيوم الغفران
أن معدل عدد الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع المسموح بدخولها ، "بال تريد"ينفذه مركز التجارة 

شاحنات الواردة ال عدد حيث بلغ .للقطاع سجلت الشهر الماضي انخفاضاً مقارنة مع الشهر الذي سبقه
 استقر معدل عدد الشاحنات الواردة عبر معبر  حين شاحنة، في١٥٥٥عبر معبري صوفا وكرم أبو سالم 

المنطار خالل الشهرين الماضيين، إذ يختص المعبر المذكور بإدخال اإلسمنت والحصمة واألعالف 
بيانات أنه لم يطرأ أي تغير خالل الشهر الماضي على نوعية السلع الواردة إلى الأكدت  كما .والحبوب
  .القطاع

  ٩/١٠/٢٠٠٨ فلسطينيةاأليام ال
  
  شهيدا٢٥٠ًعدد ضحايا حصار قطاع غزة من المرضى يرتفع إلى  .٣٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية المقالة أمس ارتفاع عدد المرضى المتوفين في قطاع  : د ب أ- غزة 
 شخصا بعد وفاة مريض مسن بسبب منعه من السفر للعالج ٢٥٠غزة جراء الحصار اإلسرائيلي إلى 

  .الته الصحيةوتدهور ح
  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  دراسة فلسطينية تحذر من كارثة مائية في قطاع غزة  .٣٩

" مشروع الحق في الحياة"أعدها الباحث عالء مطر بإشراف  حذرت دراسة متخصصة : د ب أ-غزة 
من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة ووصولها إلى حد ، الممول من منظمة مساعدات أهلية نرويجية

 "إسرائيل"ة مع احتواء معظم آبار الشرب في القطاع على نسبة عالية من عنصر الكلوريد، محملة الكارث
 ".مواصلتها مخالفة القانون الدولي فيما يتعلق بتزويد القطاع بالمياه"مسؤولية هذه الكارثة المتوقعة بسبب 

ة الصحة العالمية تزيد حوالي الضعف عن ما أوصت به منظم"وأظهرت أن هذه النسب من الكلوريد 
مياه القطاع ملوثة بالكلوروفورم والفلوريدات وغيرها من "أشارت إلى أن فيما  ". لتر- ملجم ٢٥٠وهو 

، موضحة أن الفحوص الكيمائية كشفت عن نسبة عينات المياه غير "الملوثات الضارة بصحة اإلنسان
  .حص من إجمالي العينات التي خضعت للف٦٨%المطابقة للمواصفات بلغت 

  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
   يؤكد دعم األردن للفلسطينيين القامة دولتهم المستقلةالذهبي .٤٠

اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي خالل لقائه امس رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض              :  بترا –عمان  
 التـراب   دعم االردن لالشقاء الفلسطينيين حتى تتحقق طموحاتهم المشروعة باقامة دولتهم المستقلة على           

كما اكد رئيس الوزراء اهمية اسـتمرار المفاوضـات بـين الجـانبين الفلـسطيني                .الوطني الفلسطيني 
واالسرائيلي وبشكل يفضي الى ايجاد حل دائم للنزاع الفلسطيني االسرائيلي الفتا الى اهمية توحيد الصف               

طيني الـدعم الـذي يقدمـه       وثمن رئيس الوزراء الفلس    .الفلسطيني وبما يسهم في دعم موقفه التفاوضي      
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وبحث الذهبي وفياض سبل    . االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة           
 .تعزيز العالقات الثنائية واليات دعمها وتطويرها في شتى المجاالت

  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  ة قافلة كسر حصار غزةحزب جبهة العمل اإلسالمي يأسف لمنع السلطات المصري: األردن .٤١

أعرب حزب جبهة العمل اإلسالمي عن أسفه لمنع السلطات األمنيـة المـصرية لقافلـة كـسر         - عمان
وقال بني   .الحصار التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، من متابعة طريقها إلى معبر رفح االثنين الماضي              

منع القافلة التي   "كتروني للحزب إن    إرشيد األمين العام للحزب في تصريح صحافي نشر على الموقع اإلل          
تنظمها الحملة الشعبية لفك الحصار عن غزة يعتبر تحدياً لمشاعر الشعب العربي الذي يجمع على إدانـة                 

يدل على التناقض الواضح بـين إرادة الـشعب    "، منوهاً إلى أن منع وصول القافلة إلى غزة          "هذا المسلك 
استمرار تصادم الـسياسة    "مين العام للحزب في تصريحه من       وحذر األ  .، وفق ما ورد   "المصري وقيادته 

، وفق تعبيـره،    "المصرية مع إرادة الرأي العام العربي، استرضاء للكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية          
، وذلك ألنه رأى أن هنالك تحلـيالت تـشير          "لن يصب في مصلحة القيادة المصرية     "مشدداً على أن ذلك     

واعتبـر   ،"تهدف من خالل مشاركتها في الحصار إلى عزل الخيار الديمقراطي         "ية  إلى أن القيادة المصر   
) األنظمـة (صمت األنظمة العربية على المشاركة المصرية في الحصار، ال يعفيهـا         "زكي بني إرشيد أن     

  .، وفق ما ورد"من مسؤولية ما يجري من جريمة إنسانية تاريخية
  ٨/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  أثناء محاولته العودة إلسرائيل ١٩٨٨  عاممات: اختفاء آرادتقرير حزب اهللا حول  .٤٢

قال حزب اهللا اللبناني في تقريره إلسرائيل حول مصير رون آراد الطيار  : القدس ـ بيروت
، إن اراد تمكن من الفرار بعد ذلك بعامين، لكنه على ١٩٨٦اإلسرائيلي، الذي أسر في لبنان عام 

وقدم حزب اهللا إلسرائيل تقريرا سريا . ة الى اسرائيل سيرا على االقداماالرجح مات أثناء محاولة العود
.  تموز بوساطة االمم المتحدة/عن مصير رون اراد، في اطار اتفاق لمبادلة السجناء جرى في يوليو

وطبق هذا االتفاق رغم ان اسرائيل التي تعتبر رسميا اراد على قيد الحياة، قالت ان تقرير حزب اهللا 
 . »ض كليةغير مر«

 ٩/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  وسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطينيتدعو الى أ االسالمية الجماعة .٤٣

 تصريحات بعض المسؤولين الغـربيين ومـنهم        هباستغراالى    المكتب السياسي للجماعة االسالمية    أبدى
، داعيا الى   « الى ديارهم  رئيس االتحاد السويسري باسكال كوشبان المتعلقة بحق عودة االخوة الفلسطينيين         

اوسع حملة تضامن لبنانية وعربية واسالمية مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا على حـق العـودة ورفـضا                 
للتوطين او التهجير وتأييدا مطلقا لمقاومة هذا الشعب وسعيه الدؤوب الى تحرير ارضه مـن االحـتالل                 

  . «الصهيوني
  ٩/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
   من التداولعباسع حماس بسحب ورقة شرعية  إلقنايامصر تضغط على سور .٤٤

 عن ضغوط غير معلنة تمارسها ، أمس،كشفت مصادر مصرية وفلسطينية:  قيس صفدي- غزة ، القاهرة
مصر والسلطة الفلسطينية على سوريا إلقناع حماس بسحب ورقة شرعية الرئيس الفلسطيني من التداول، 
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يوم السبت المقبل، سيطلب من الرئيس السوري بشار مشيرة إلى أن أبو مازن، الذي سيتجه إلى دمشق 
  .األسد محاولة عقلنة حماس حرصاً على عدم تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة

  ٩/١٠/٢٠٠٨األخبار 
  
   مهربا على الحدود مع غزة وتهدم بعض المنازل المجاورة للحدود٣٠مصر تعتقل  .٤٥

 شخصا يشتبه في ٣٠الشرطة المصرية اعتقلت، امس االربعاء، أفاد مسؤولون أمنيون أن : القاهرة، غزة
 من رجال الشرطة ٤٠٠وقال المسؤولون ان حوالى . قيامهم بعمليات تهريب عبر االنفاق مع غزة

اشتركوا في العملية والتي تعتبر األكبر في محاولة وقف عمليات التهريب من االراضي المصرية الى 
 الشرطة صادرت ايضا االف الدوالرات وسلعا عديدة معدة للتهريب وأضاف المسؤولون ان. قطاع غزة

ومن ناحية أخرى، قال سكان محليون إن الشرطة هدمت بعض المنازل في . من بينها وقود وسجائر
  .المنطقة المجاورة للحدود والتي يشتبه في أنها تحتوي على انفاق تؤدي الى غزة المجاورة

  ٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   سيكون مرجعا لما سيأتي في المستقبل١٩٦٧تصريحات أولمرت بشأن حدود : وتيمارك ا .٤٦

أعلن مارك اوتي مبعوث السالم األوروبي الخاص إلي الشرق األوسط  :القدس المحتلة ـ وكاالت األنباء 
ـ في تصريحات لصحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية ـ أن تعليقات رئيس الوزراء المستقيل إيهـود   

 سـيكون   ١٩٦٧حول حاجة إسرائيل تحقيق انسحاب شبه كامل لحدود ما قبل الخامس من يونيو            أولمرت  
بالشك مرجعا لما سيأتي في المستقبل علي الرغم من تأكيد أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني بأنهما                

.. وأضاف جميع من يشاركون في المفاوضات يهدفون إلي التوصل لهذا االستخالص           .غير ملزمين بهذا  
) أولمرت(  مشيرا إلي أنه ـ كما ذكر أولمرت ـ فإنه من غير السهل علي أي شخص القول إن مواقفه  

ال أعتقد أن العروض تقدم عبر وسائل اإلعالم ولكن يجب          : وقال .التي كان يتبناها من قبل كانت خاطئة      
يعلم ما إذا كانت األفكـار      مشيرا إلي أنه ال     ، القيام بهذا عن طريق المفاوضات وتقديم األوراق المطلوبة       
  .المطروحة في المقابلة قد نوقشت من قبل خالل المفاوضات

  ٩/١٠/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  بقوات إذا تعرضت لهجوم "إسرائيل" يبدي استعداده لتزويد ماكين .٤٧

 ه لمد إسرائيل بقوات أميركيـة     د ماكين استعدا   مرشح الرئاسة األمريكية جون    أكد:  محمد سعيد  -واشنطن  
وقال أن الحقيقـة هـو أن       . إذا تعرضت لهجوم إيراني دون أن ينتظر استصدار قرار من مجلس األمن           

روسيا والصين سيشكالن عائقا يحول دون استصدار قرار من مجلس األمن في هذا الشأن وأن التحـدي                 
اآلن يكمن في أن إيران مازالت تواصل السعي للحصول على أسلحة نوويـة ، واصـفا ذلـك بالـشر                    

وحذر ماكين من أنه إذا امتلكت      . المستطير والخطر العظيم على دولة إسرائيل وعلى الشرق األوسط كله         
وتعهد ماكين بالعمل علـى      .إيران أسلحة نووية فستحذو كل دول المنطقة حذوها وستشتد المنطقة توترا          

ات لفرض عقوبات   حشد أقصى قدر من الضغوط بالتنسيق مع الحلفاء واألصدقاء وتحالف من الديمقراطي           
 .هائلة وقوية تكفي لتغيير سلوكها والتخلي عن سعيها للحصول على أسلحة نووية

  ٩/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  وإيران وتركيا" إسرائيل"  تنوه باقتراح البحرين بتشكيل تجمع إقليمي يضمبريطانيا .٤٨

حمد آل خليفة، والـذي     نوهت الخارجية البريطانية بقوة بموقف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن            
.  إسـرائيل وإيـران وتركيـا      - إضافة إلى الدول العربية      -اقترح فيه تشكيل تجمع شرق أوسطي يضم        
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اقتراح جريء  "االقتراح البحريني بأنه    ) ٧/١٠(ووصف المتحدث باسم الخارجية البريطانية أمس الثالثاء        
 ."ل الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة      للغاية يعكس سياسة البحرين الواقعية والمتطلعة نحو المستقب       

وبينما أن اتخاذ القرار بشأن التجمع متروك لدول المنطقة، فإن المملكة المتحـدة             "وأوضح المتحدث بقوله    
، "تؤيد بشدة إيمان البحرين بأن التواصل هو السبيل إلى السالم، حتى وإن اختلفت وجهات نظـر الـدول                 

  .حسب تعبيره
  ٨/١٠/٢٠٠٨قدس برس 

  
   العيد عطلة بليون دوالر بعد٦٥ السعودية خسرت األسهم .٤٩

في الجلسات األسهم السعودية  خسارة مؤشر بلغت:  شفيق األسدي، عبده مهدي- أبوظبي، الرياض 
فيما بلغت خسارة األسهم في . %١٧,٤ نقطة نسبتها ١٢٩٨  عيد الفطرالثالث األخيرة بعد عطلة

استمر النزف بعنف في أسواق األسهم الخليجية قد و .%١٧ا  بليون دوالر نسبته٦٥الجلسات الثالث 
وقدر حجم الخسائر المالية في . ، من دون بوادر على توقفه، متأثراً بأزمة األسواق المالية العالميةأيضا

 ٣٩,٥، منها ) بليون دوالر٢٧( بليون ريال سعودي ١٠٠أسواق دول مجلس التعاون الست بأكثر من 
إماراتي في سوق اإلمارات وحدها، ليصل إجمالي الخسائر في سوق ) يون دوالر بل١٠,٦(بليون درهم 

في السياق ذاته خسرت و . بليون درهم١٤٢األسهم اإلماراتية خالل أربعة أيام تلت عيد الفطر إلى 
الماضي،  سبتمبر/ خالل أيلول)  بليون دوالر١٣( بليون جنيه مصري ٧٢البورصة المصرية أكثر من 

  .%١١ تراجعاً بنسبة أمسمؤشرها سجل في حين 
  ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  الكفاح المسلح أنتج القتلة وحماس تقوم بمذابح ضد الشعب: دياب العلي اللواء .٥٠

اللواء دياب العلي، مهجر من     . في مكتبه بمدينة رام اهللا المحتلة، جرى اللقاء       : زهير اندراوس  -الناصرة  
أجيل الموعد المنسق مسبقاً النشغاله باجتماع طـارئ مـع          قرية القدس، القريبة من مدينة صفد، طلب ت       

  .الضباط األمريكيين الذين يعملون تحت إمرة الجنرال كيث دايتون
اللواء، كان صريحاً للغاية خالل الحديث الذي تم توثيقه على آلة التسجيل، أجاب على األسئلة، ورفـض                 

هم ينسقون مع اإلسرائيليين واألمريكيين، الفتاً إلـى        االتهامات التي تُوجه إليه وإلى السلطة الفلسطينية بأنّ       
أنّه قضى أحلى سنوات عمره وهو يحمل البندقية دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ومشدداً على أن نـصف                 

  .أبناء عائلته سقطوا شهداء في الكفاح المسلح الذي قادته حركة فتح من لبنان
غربية، فإن األجهزة األمنية تقـوم بتبـديل إدارتهـا ألن           وأكد أن كل مؤسسة تابعة لحماس في الضفة ال        

اللواء العلي ، يعتبر من أكثر المقـربين لـرئيس الـسلطة             .األموال تصل إلى حماس وليس إلى الشعب      
، وهو اليوم الرجل األمنـي األول فـي   ١٩٩٥الفلسطينية محمود عباس، عاد إلى أرض الوطن في العام       

ى أن المسؤول اإلعالمي المرافق للواء سامر أبو سمية، حضر اللقـاء وقـدم              يشار إل . السلطة الفلسطينية 
  .المساعدة لترتيبه وإخراجه إلى حيز التنفيذ

  :فيما يلي النص الكامل للحديث
ـ هل إذا انسحب االحتالل اإلسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة تستطيع القوات الفلسطينية أن تـسيطر                

   المسؤوليات؟أمنياً على الوضع وتحمل
 نعم، يمكننا فعل ذلك، واألمر ال يتطلب الكثير، الذي نريده هو زيادة عدد القوات وزيادة عدد األسلحة                  -

التي تحملها هذه القوات، وهذا سيمكننا من السيطرة على كل األراضي وعلى كل الحدود، وهذا األمر ال                 
، بإمكاننا أن نُحضر األسلحة التي نريدها       عندما تصبح حدودنا مفتوحة   . يتطلب شطارة زائدة عن المعدل    

والسيارات التي نريدها، وباختصار شديد عندها سننجح في بسط سيطرتنا بشكل كامـل علـى الـضفة                 
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 ألف عنصر، نحن لسنا كما هو الحال في أفغانستان الحرب           ١٥أعني، أن نزيد عدد القوات إلى       . الغربية
ء كنا مسلمين أو مسيحيين، ال توجد لدينا مشكلة طائفيـة أو            بين الهزار والبشتون، نحن عائلة واحدة سوا      

مذهبية أو عشائرية، وال أيديولوجية، كل ما نريده شوية أرض لكي نعيش فيها، ما أريد أن أقولـه إننّـا                    
  .لسنا مختلفين على أي شيء

  ـ ولكن هناك خالف أيديولوجي مع حركة حماس؟
نحن نقول إننّا ال نريد إطالق النار على اإلسرائيليين         . س ال، ال يوجد خالف أيديولوجي مع حركة حما        -

وهم يفعلون نفس الشيء، فأين الخالف األيديولوجي؟ اإلدعاءات بأن حركة حماس تريد فلـسطين مـن                
اليـوم حمـاس    . النهر إلى البحر اختفت عن الوجود، اآلن تريد حماس أن تسيطر على غـزة لوحـدها               

وأنت تسمع تصريحات قادة حمـاس وفـي مقـدمتهم          . لها خلصت سيطرت على غزة والقضية بالنسبة      
األخ . محمود الزهار الذين يقولون إن من يطلق صاروخاً على بلدة سديروت اإلسرائيلية فهو جاسـوس              

الرئيس أبو مازن قال إن الصواريخ عبثية ولم يتهم أحداً بالجاسوسية، ولكنّهم أقاموا الدنيا ولم يقعـدوها                 
بماذا يتميزون عنا؟ بالعكس نحـن نقـول نريـد          . حركة حماس أصبحنا في خط واحد     ضده، نحن اآلن و   
  .دولة، نريد سلطة

  ـ ما تريد أن تقوله إن حماس تريد مواصلة السيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى إمارة إسالمية؟
وارد  نعم يريدون مواصلة السيطرة على قطاع غزة، أما أن يحولوه إلى إمارة إسـالمية فهـو غيـر                    -

بالحسبان، ألن ال عالقة لحماس باإلسالم، أصالً ال توجد أحزاب في اإلسالم، منذ والدة الرسول محمـد                 
نحن قمنا بأول انتفاضة، وقمنا باالنتفاضة الثانية       . وحتى اليوم، حسب اإلسالم األحزاب ممنوعة     ) صلعم(

ساحقة من الفلسطينيين ال يعرفون مـا       األكثرية ال . وماذا جلبنا؟ جلبنا الويل للشعب الفلسطيني والمصائب      
  .هو سبب قرار إسرائيل باالنسحاب من غزة

  ـ ما هو سبب االنسحاب؟
 السبب يعود إلى أن مجموعة من المثقفين الصهاينة قامت بدراسة عن الوضع الديمغرافي في فلسطين                -

قاش بين المثقفين والحكومة    التاريخية، وتبين أن عدد الفلسطينيين سيصبح أكثر من اإلسرائيليين، ونشب ن          
برئاسة شارون وقالوا له إما أن تمنح دولة للفلسطينيين، أو أنّه بعد عشر سنوات سيجيء العالم ويقول لك                  
عليك أن تذهب إلى االنتخابات، مثل جنوب أفريقيا، عندها ستكون أنت األقلية وهم األكثريـة، وبالتـالي                 

لنظرية قرر شارون تحييد مليون ونصف المليون فلـسطيني         فأنت مجبر على االنسحاب، بناء على هذه ا       
: اآلن تسأل إسرائيل ماذا مع الدولة، فيردون عليـك بـالقول          . من غزة، أي أنّهم أصبحوا خارج المعادلة      

لمن سنعطي الدولة لكم أم لحماس؟ قلت لقائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي أنت الذي وضـعت                 
  .تهم إسرائيل مباشرة بأنّها صنعت حركة حماسأنا أ. حماس في قطاع غزة

  ـ كيف تفسر سقوط قطاع غزة بأيدي حماس؟
 لم تكن أجهزة أمنية، ولم تكن قيادة كانت حالة من الفوضى وحركة فتح كانت منقسمة على نفسها وكل                   -

  .اع سيسقطوهذا األمر كان وارداً في حساباتنا أن القط. يغني على لياله، ومن يقول غير ذلك فهو كذاب
  ـ لصالح من يلعب ميزان القوى في الضفة الغربية المحتلة، لصالح حماس أم لصالح السلطة وفتح؟

 الضفة ال توجد فيها معارك بمعنى المعارك، هناك خاليا تابعة لحركة حماس، ولكن هـذه الخاليـا ال                   -
لغربية لحماس فـسيحدث هـذا      ثانياً، إذا قرر العالم أن يعطي الضفة ا       . تتمكن من الصراع األمني ضدنا    

الشيء، وأكبر مثال على ذلك أنّهم أحضروا اليهود واقتلعوا الشعب الفلسطيني، واليهود اليـوم نـادمون                
  .، العالم الذي أحضرهم، وليس قوتهم٤٨على أنّهم تركوا القليل من الفلسطينيين داخل مناطق الـ

   حركة حماس في الضفة الغربية؟ـ هل أنتم جاهزون أمنياً لصد انقالب عسكري قد تقوم به
، سندافع عن   'مرجلة' سنحارب هذه القوى بكل ما أوتينا من قوة، ال توجد في األمر كما نقول بالعامية                 -

ال أظن أن الحرب األهليـة واردة، ال        . أنفسنا مهما كلّف األمر ضد كل من يحاول أن يعزلنا عن السلطة           
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منذ سنة ونصف السنة ونحن نعمل لمنـع  .  التي نأمل أال تندلعتوجد لدينا الخطط لمواجهة الحرب األهلية     
االنفالت األمني في الضفة، ولن نسمح ألحد بأن يفعل ذلك، وغزة ال يمكن أن تبقى على حالتها، يجـب                   

  .أن يوجدوا حالً لها
  ـ في حال فشل حوار القاهرة ماذا سيحدث؟

ع منصوبة، الحوار يجب أن يـستمر حتـى يـتم            نحن لسنا كما هو الحال في اريتريا وأثيوبيا، المداف         -
التوصل إلى نتيجة، في نهاية األمر حماس ستسلم، ال أحد يقدر أن يعيش في جزيرة لوحـده كمـا هـي                     
الحال في قطاع غزة، اإلنسان في غزة يريد أن يأكل وأن يشرب، وهذه الحالة السائدة اليوم ال يمكـن أن                    

  .اذا جلبت حماس؟ جلبت للقيادة ولم تجلب شيئاً للشعبم. تستمر، غزة مغلقة من جميع االتجاهات
ـ كيف ترد على تصريحات اإلسرائيليين المستمرة بأن قوة حركة حماس العسكرية في القطاع تعاظمت               

  بشكل مقلق؟
ـ اإلسرائيليون يريدون أن يضربوها، كما فعل األمريكيون في العراق، قالوا توجد قنابل نوويـة ولـم                 

وأنا أسأل ماذا تملك حمـاس؟      . جري نفس القصة، والمشكلة أن حماس صدقت نفسها       تكن، ومع حماس ت   
سربان من الطـائرات اإلسـرائيلية      . الطيران اإلسرائيلي قادر على مسح قطاع غزة من أوله إلى آخره          

ماذا تفكرون؟ حماس هي ألمانيا أم االتحاد السوفييتي؟ كتيبة إسـرائيلية واحـدة         . يكفيان لمحو قطاع غزة   
  .قادرة على احتالل القطاع

نحن ال نتكلم عن إعادة احتالل قطاع غزة، إنما عن توحيد الوطن، ألن أهل غزة هم إخواننا، والقطـاع                   
الذي يضرب المشروع الوطني الفلسطيني هو حماس، والذي على خطأ هـو حمـاس،              . ليس كله حماس  

  .تخيل أن يكون عندنا دولة في الضفة ودولة في غزة
 انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني وفازت حركة حماس ديمقراطياً، شكلت حكومـة            ـ ولكن جرت  

  وحدة وطنية، من أفشلها؟
أنا أقول إن النمسا انتخب فيها الرئيس ديمقراطياً وعندما قال العالم إنّه ال يريده قـدم اسـتقالته                  .  العالم -

 أسأل من قـال إن العـالم قابـل بحركـة         الشعب انتخبه، وأنا  . ألنّه فضل مصلحة الشعب على مصلحته     
حماس؟ وبالمناسبة أنا غير متشجع ألن تحكم حركة فتح، وأنا عضو مجلس ثوري في فتح، أنا ال أشجع                  

هناك العديد من المثقفين واألكاديميين الذين لديهم المقدرة إلدارة دفة الحكـم            . أي حزب أن يحكم فلسطين    
لى صوابها وأن تعود للشعب الفلسطيني ولخدمته، حتى يكتب في          أنا أتمنى أن تعود حماس إ     . في فلسطين 

التاريخ أنّهم لم يخونوا الشعب الفلسطيني، وأتمنى عليهم أن يتركوا الحقد والكراهية، ويكفوا عن أعمـال                
اإلجرام التي يقومون بها في غزة، ذبح األطفال والشباب، بغض النظـر يمكنـك أن تـضرب الـشاب                   

؟ أنا أتهم حماس بارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني فـي قطـاع               صفعتين، لكن أن تقتله   
وأنا أقول لك ال يوجد     . حماس تقوم بعمليات الذبح علناً    . غزة، وهي ارتكبت هذه الجرائم علناً وليس سراً       

 النتائج أن حماس  . أي فرق بين اإلسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وبين حماس التي تقتل الفلسطينيين            
  .تقوم بذبح الناس

  ـ ولكن بالمقابل حماس تتهم األجهزة األمنية في الضفة باعتقال كوادرها وتعذيبهم والتنكيل بهم؟
 نحن نسجن الشخص أسبوعاً أو عشرة أيام، ولكننّا ال نقوم بإطالق النار عليه، ولم نرتكب ال جـرائم                   -

بضرب كادر من حماس، ولكن ال يوجـد        لم نقتل أي كادر من حماس، يمكن أن يقوم جهاز           . وال مذابح 
نحن ندافع عن كل فـرد فلـسطيني، ألن هـذه           . لدينا قتل جماعي أو ذبح أو إعدامات، وهذا أمر مثبت         

  .مسؤوليتنا األمنية، وكل من يحمل السالح سنعتقله ونصادر األسلحة
   الشعب الفلسطيني؟ـ ماذا ترد على أن التنسيق بينكم وبين األمريكيين واإلسرائيليين هو ضد مصالح

 نحن ضد إطالق النار على اليهود وضد إطالق النار على اإلسرائيليين، وضد العمل التفجيري وضـد                 -
االنتحاريين ونريد األمن في البلد، نحن لسنا جواسيس، نحن أعلنا عن ذلك وهذه سياسـة عامـة، واألخ                  
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ى قيادة الجيش اإلسـرائيلي، لـيس       الرئيس يجتمع كل يوم في القدس مع ايهود أولمرت ونحن نجتمع إل           
نحن أعلنا أننّا نريد الضفة الغربية وقطاع غزة دولة، وفي هذه الدولة ممنوع إطالق النار وأعمـال      . سراً

مـع مـن تريـد أن أنـسق؟ إن          . التعاون مع األمريكيين واإلسرائيليين ليس أمراً اكتشف بالسر       . الولدنة
بي، هذه هي الطريقة الوحيدة، جربنا جميع الطرق ولـم          االحتالل متواجد في أرضي، وكيف سأحمي شع      

الكفاح المسلح ليس من خياراتي، والشعب الفلسطيني يعرف ذلـك،          : ننجح، وأنا أقول لك بصريح العبارة     
وأقصد الجميع بما في ذلك حماس، ألن الكفاح المسلح أنتج قتلة ومجموعة من الصبيان، كل من اختـار                  

أنا غير مرتاح مـن التنـسيق       .  المجموعة التي بقيت فال أعلم إلى أين ذاهبة        الكفاح المسلح استشهد، أما   
األمر فُرض علي ولكن.  

  ـ هل قمتم بإحباط عمليات عسكرية كانت تخطط لها حماس؟
 حماس تتكلم عن إحباط عمليات، ولكن ال توجد لديهم عمليات، إنهم أوقفوا إطالق النـار فـي قطـاع                    -

 عن عملية لحركة حماس؟ ونحن ال يمكننا أن نحرس جميـع البيـوت فـي          غزة، منذ التهدئة هل سمعت    
الضفة الغربية، هم قبلوا باتفاق التهدئة حتى يحموا رؤوس قياداتهم، وإسرائيل تعـرف ذلـك، وحمـاس                 
تعرف ذلك، وبلغوهم بالحرف الواحد أنّه إذا استمر إطالق الصواريخ على بلدة سـديروت فـسيقطعون                

  .لجهاد يقوم بإطالق النار ال يسجنونه بل يقتلونهرؤوسهم، أي عنصر من ا
  ـ ما رأيك في الطرح القائل بإعالن قطاع غزة منطقة متمردة؟

 أنا ضد هذا، والرئيس أيضا ورئيس الوزراء واألجهزة األمنية، طرحت من قبـل الهيئـات ولكنهـا                  -
انقسامات، وإذا توفرت لـدينا     رفضت من قبل القيادة السياسية وأيضاً من قبل األجهزة، في كل أمة توجد              

اإلمكانيات ال بد من توحيد األمة، ال يوجد لدينا اآلن مشروع للهجوم على غزة، وال أدري ماذا سيحدث                  
وإعادة احـتالل قطـاع     . غداً أو بعد شهر، آمل أن يرشدهم اهللا لوحدة األمة ومصالحها، نحن مثل النور             

قليمية، إذا تعثرت كل األمـور، ألن الفلـسطيني هـو           غزة من قبلنا سوف تحددها الظروف الدولية واإل       
  .األضعف في المعادلة العربية

  ـ ماذا مع التنسيق مع األمريكيين؟
 توجد هنا مجموعة تضم حوالي مائة ضابط من جماعة الجنرال دايتون، نجتمع اليهم دائما وعلى المأل                 -

  .وليس سراً
  ـ وماذا ترد على من يقول تيار دايتون الخياني؟

.  معنى ذلك أن كل الشعب الفلسطيني هو خائن، أنا دافعت عن الشعب الفلسطيني أكثـر مـن حمـاس        -
دافعت عن مخيمات لبنان، قاتلت ضد االجتياحات، ويجيء إليك واحد ال عالقـة لـه بتـاريخ الـشعب                   

ـ    . الفلسطيني ويقول لك أنت خائن، أنت أين كنت؟ كنت تحارب في أفغانستان            دة فـي   أما إذا كانت القاع
غزة، فأنا أقول إذا كانت هناك أموال تكون القاعدة، أتعتقد أن هناك مبادئ وقيم، ال يوجد، الكـل مبنـي                    
على المصالح، وال أريد الدخول في قضية دعم إيران للجهاد وحماس، ألنّها قضية مزعجة، وال نريد أن                 

 أن أؤكد لوال االحتالل لمـا كانـت         نفتح جبهات علينا، نريد من الجميع أن يقدموا لنا المساعدات، وأريد          
 إسرائيل هي التي سـلحت      ١٩٨٧حماس، االحتالل خلق كل التناقضات في الساحة الفلسطينية، في العام           

  .أفراد حماس وال أستبعد أن تكون هناك اتصاالت سرية بين حماس وبين اإلسرائيليين
  ؟ـ أال تعتقد بأن عدم العثور على شليط هو إخفاق أمني إسرائيلي

 أنا أقول إن شليط هو مثل قميص عثمان، عندما تريد إسرائيل تلوح به، قضية شـليط برمتهـا غيـر                     -
معقول أن اإلسرائيليين واألمريكيين لم يتمكنوا من العثور على شليط؟ هل من المعقـول              . مريحة للجميع 

ئة شعبها، ويريدون أن    إسرائيل تضخم القضية لكي تقوم بتعب     . أن يشتغل العالم كله بجندي إسرائيلي واحد      
يوجهوا رسالة أن حماس هم من اإلرهابيين والزعران، وأيضاً يستفيدون منه دولياً، ها قد تركنـا غـزة                  

  .وهم يخطفون جندياً، واهللا أعلم ما هي الحسابات األخرى
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المقبـل  ) ديـسمبر (ـ بتقديرك هل التهدئة بين حماس واالحتالل التي ستنتهي في شـهر كـانون األول          
  مدد؟ستُ
ال إلطالق النار على جنوب إسرائيل وال قتـل         : الن التهدئة مريحة لإلسرائيليين ولحماس    .  نعم ستُمدد  -

وقف إطالق الصواريخ مقابل عدم قيـام إسـرائيل بقطـع           : من قبل إسرائيل، المعادلة واضحة ورسمية     
  .رؤوس قادة حماس

  ؟ـ ما هو رأيك في إشراك حماس في منظمة التحرير الفلسطينية
ـ حماس ليست جزءاً من المنظمة ولن تكون، ألن الوضع الدولي غير مناسب لـدخولها إلـى منظمـة                   

منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل وبالشرعية الدولية، وحماس نائمة، هي تقول فلـسطين مـن              . التحرير
مرجـع األساسـي    ال. البحر إلى النهر، ولكنّها ال تريد أن تذهب إلى البحر وال تريد أن تعود من النهـر                

حماس مشكلة واالحتالل أيضاً مشكلة، لوال االحتالل لمـا قامـت           . للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير    
  .االحتالل هو مشكلة الشعب الفلسطيني. حماس ولما سيطرت على القطاع

  ـ لماذ يرفض الرئيس عباس االجتماع بخالد مشعل؟
كر للجميل، لقد جوع شعبه وكوادره وأحضر حماس ولكن         ـ أنا أؤيد ذلك، ألن مشعل هو إنسان تافه ونا         

  .مشعل قام بالتهجم عليه، وبالتالي ال حاجة لالجتماع بين الرئيس عباس ومشعل
  ـ ماذا تقول للتنظيمات التي تقوم بتجنيد عرب من الداخل للكفاح المسلح؟

ـ           جاسوس، ألنّه بذلك يشارك فـي       للكفاح المسلح هو     ٤٨ـ أنا أقول إن كل من ينظم عربياً من مناطق ال
علينا وقف أعمـال العنـف، أوالً       . المؤامرة لتهجير البقية الباقية من أبناء الشعب الفلسطيني من إسرائيل         

  .داخلنا ومن ثم ضد اآلخرين
  ٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ! الفلسطيني للتحالف مع عدوهيتحمسعندما  .٥١

  ياسر الزعاترة
، تحدث الصحافي اإلسـرائيلي المعـروف       )١٩/٩(يعوت أحرونوت   في تقرير مثير نشر في صحيفة يد      

بين عدد من قادة األمن اإلسرائيليين، وبين       » بيت إيل «عن اللقاء الذي تم في مستوطنة       » ناحوم برنياع «
التي يشرف  » ٢جنين  «ثمانية من قادة األمن الفلسطيني في الضفة الغربية، وكان مخصصاً لمناقشة خطة             

 .رال األميركي دايتونعلى تنسيقها الجن
أمـا  . »فوجئت من األمور التي قالها الفلسطينيون، كما فوجئت من اللهجة التي قيلت بها            «: يقول برنياع 

الخالصة األولى التي قدمها األمنيون الفلسطينيون فهي أن مجابهة عنيفة بين فتح وحماس حول السيطرة               
يجب عدم استبعاد إعـالن     . ٩/١/٢٠٠٩ي بتاريخ   على الضفة ستحدث بعد انتهاء والية الرئيس الفلسطين       

غزة إقليماً متمرداً، وفي المقابل سيقوم أتباع حماس باغتيال قادة فتح وأبناء عائالتهم، ولذلك فهم يطلبون                
من أجهزة األمن اإلسرائيلية أن تعكف معهم على إعداد خطة ميدانيـة، وأن تـدرب قـواتهم وتزودهـا        

 .باألسلحة
 تهويل، ألن ضربات اإلسرائيليين والسلطة اليومية الموجهة لحمـاس ال تمنحهـا             طبعاً، كل ذلك محض   

 .فرصة التقاط األنفاس، لكن المبالغة تبدو ضرورية من أجل الحصول على الدعم اإلسرائيلي
لم أسمع بمثل هذا االستعداد المفرط للعمل مع إسرائيل من القيادة الفلسطينية في أية مـرة                «: يقول برنياع 

، عندما لوحت إسرائيل لعرفات أن إرهاب االنتحاريين        ١٩٩٦مرات باستثناء فترة قصيرة في ربيع       من ال 
خالل شـهرين   . جبريل الرجوب وأتباعه قضوا على مخربي حماس فوق تلة بيتونيا         . سيؤدي إلى إبعاده  

لـيس  «: رائيليينقائد األمن الوطني قال لمضيفيه اإلس     ) أبو الفتح (ذياب العلي   . »إلى ثالثة انتهت الحكاية   
أنا سأفعل كل ما أستطيعه لكي أمنـع العمليـات، أنـتم            «، مضيفاً   »هناك خصام بيننا، لدينا عدو مشترك     
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هـو  . (»بفضل عملياتنا أصبحتم أقل حاجة لقـواتكم      . تدركون أننا أفضل من السابق، وأنتم تمدحون ذلك       
 ).سرائيليوننفسه هدد في حديث لصحيفة هآرتس باحتالل غزة عسكرياً إذا سمح اإل

قررنا خوض الصراع حتى النهاية، قررنا      «: ، قال )مجيد فراج (قائد آخر، رئيس االستخبارات العسكرية      
كل شيء علني وظاهر، وأنا أقول لكم، لن يكون هناك أي حوار معهم، فمن              . وضع مشاكلنا على الطاولة   

توخيـاً للـصدق    . عهم، أما نحن فال   أنتم توصلتم إلى هدنة م    «: ، ويضيف »يريد قتلك عليك أن تبكّر بقتله     
اآلن نقوم بتولي أمر كل مؤسسة حمساوية ترسلون اسمها         . أقول إننا تصرفنا بصورة مغايرة في الماضي      

بعـض هـذه    .  منهـا  ٥٠ مؤسسة، وقد انتهينا من معالجة       ٦٤أعطيتمونا في اآلونة األخيرة أسماء      . إلينا
إسـرائيل حولـت    (كما وضعنا أيدينا على أمـوالهم       . االمؤسسات أغلقت، والبعض اآلخر استبدلنا إدارته     

بعد ذلـك   . ») حساباً ٣٠٠السلطة أغلقت   .  حساباً بنكياً يشتبه بعالقاتها بالتنظيمات اإلرهابية      ١٥٠للسلطة  
ثـم خـتم    . تحدث عن دخول المساجد والجامعات من دون حرج، خالفاً لما كان عليه الحال في الماضي              

 .»١٠٠% فالدافعية ١٠٠%جاح حتى لو لم يكن الن«بالقول 
مخيف هذا الذي نقرأ، ونحن ال ننقله هنا فقط حتى يدرك الناس نمط السلوك الذي يقوم عليه بنيان السلطة                   

، ومن ثم دالالته السياسية، بل أيضاً لكي يتفكر قادة          )المال والمعونات األجنبية مقابل األمن لإلسرائيليين     (
 بمشاركتهم في انتخابات سلطة كهذه، وما ترتب عليه من أخطـاء            حماس في حقيقة الخطأ الذي ارتكبوه     

قبل وبعد الحسم العسكري الذي استأثر بقطاع غزة تاركاً الضفة الغربية نهباً لـسياسات حمقـاء، أمنيـة                  
 .وسياسية

إذا لم يتخلص قرار حماس من روحية السيطرة على غزة بأي ثمن، فإن مسار األخطاء سيتواصل، بينما                 
ف اآلخر مزيداً من المبررات لحرب االستئصال التي يشنها ضد الحركة في الضفة، إلى جانب               يجد الطر 

 .المضي في مسيرة التعاون األمني بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات
ندرك أن شيئاً من ذلك الذي أشار إليه الصحافي اإلسرائيلي كان سيحدث في كل األحوال، لكننا نتحـدث                  

رنامج المقاومة والقضية برمتها، أما أولئك، فلم نكن ننتظر منهم أفـضل مـن              خوفاً على حماس وعلى ب    
ذلك، بل كنا نعول على أن مسارهم البائس هو الذي سيتكفل بإسدال الستار على تجربتهم التي انتهت إلى                  

 . حزب سلطة مدجج بالفساد، ال مكان للمقاومة في قاموسه
  ٨/١٠/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  لحوار الوطني الفلسطينيمن أجل أن ينجح ا .٥٢

  بشير موسى نافع. د
أغلـب  . من المفترض أن يبدأ الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة بدعوة مصرية في نهاية هذا الشهر              

التوقعات تشير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق، وتشكك في نوايا المشاركين وفي إمكانية تحقـق النتـائج              
، في ظل ارتفاع وتيرة التـدافع الـسياسي         ٢٠٠٥سطيني الوطني منذ    انطلقت فكرة الحوار الفل   . المرجوة

ولكن . الداخلي وافتراق وجهات النظر الفلسطينية حول المسائل الرئيسية التي ترتكز إليها القضية الوطنية            
  .جولة الحوار الحالية أكثر إلحاحاً بكثير من الجوالت السابقة؛ والسبب خلف هذا اإللحاح ال يخفى

لعام الماضي، وبعد شهور من االشتباكات المتكررة بين القـوى المواليـة لحركـة حمـاس           ففي صيف ا  
والحكومة التي تقودها، من جهة، والقوات وعناصر األجهزة الموالية لجناح معين في حركة فـتح، مـن                 

ما نتج عن   . جهة أخرى، قامت حماس بحسم الموقف وفرض السيطرة الكاملة واألحادية على قطاع غزة            
  .م العسكري كان سلسلة من التطورات السياسية الباهظةالحس

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما قامت به حماس كان انقالباً علـى الـشرعية؛ وانقطعـت                  
ليس ذلك فحسب، بل أعلن الرئيس عبـاس إقالـة   . بالتالي الصلة السياسية ـ اإلدارية بين رام اهللا وغزة 

تعت فيها حماس بوضع األكثرية، وكلف سالم فياض بتشكيل حكومة طوارئ،           الحكومة الفلسطينية التي تم   
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مجمل اإلجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني كان فـوق ـ   . سرعان ما تحولت إلى حكومة أمر واقع
دستوري، بمعنى أن ال مسوغ شرعيا له في القانون األساسي الذي تستند إليه سلطة الحكم الـذاتي، ولـم            

ولكن األمور لم تجر فـي سـلطة        ). برلمان فلسطينيي الضفة والقطاع   (ى المجلس التشريعي    يرجع فيه إل  
الحكم الذاتي دائماً في شكل دستوري، ليس فقط ألن الوضع الفلسطيني هو في كليته وضع غير عـادي،                  

 مـن جهـة   . ولكن أيضاً ألن السياسة الفلسطينية هي انعكاس توازنات ومؤثرات عربية وإقليمية ودولية           
أخرى، فإن ما تعهده عباس من إجراءات غير دستورية، رافقته من جانب حماس جملة إجراءات أحادية،                

كيف يمكن اآلن جمع الشتات الفلسطيني، كيف يمكـن         . تكفل سيطرتها الكاملة والمتفردة على قطاع غزة      
 هـو الـدافع     التوصل إلى توافق يضع حداً لالنقسام اإلداري وللصراع السياسي، وضمن أي أفق؟ هـذا             

  .الرئيسي خلف الحوار الفلسطيني المنشود
المالحظة األولى حول الجهود المصرية، والتي تكاد أن تكون المسعى العربي الوحيد، لحل اإلشـكاالت               

وقد سبقها، كما هو معروف، مسعى يمني، توصل بالفعل إلـى           . الفلسطينية الداخلية، أنها جاءت متأخرة    
ونظراً للدور المصري   . هى إلى ال شيء، بعد أن رفضه الرئيس عباس كلية         اتفاق بين حماس وفتح، وانت    

المميز في الساحة الفلسطينية، وهو الدور الذي تقر به أغلب الدول العربية، فمن الواضـح أن القـاهرة                  
أهم هذه االعتبارات كان،    . وضعت في حساباتها عدداً من االعتبارات طوال العام ونصف العام األخيرين          

فمنذ نجحت حماس في السيطرة على قطاع غزة، نظرت اإلدارة األمريكيـة            . ع، الموقف األمريكي  بالطب
. إلى الوضع الفلسطيني باعتباره فرصة متاحة إليقاع هزيمة بخصومها السياسيين في الـشرق األوسـط              

وقفت واشنطن ضد كل جهد عربي للتعامل مع الخالفات الفلسطينية، عملت على إحكام الحـصار علـى                 
قطاع غزة، ودعت إلى تنشيط مسار المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، بهدف التوصل إلـى اتفـاق    

  .قبل نهاية العام الحالي) أو حتى اتفاق مبادئ(سالم نهائي 
وألن العالقات المصرية ـ األمريكية ال تسمح بصدام مباشر مع اإلدارة األمريكية، مهمـا كـان القلـق     

سام الفلسطيني، فقد أحجمت القاهرة عن بذل أي جهد حقيقـي للتوصـل إلـى               المصري من عواقب االنق   
ولكن الدور المصري في الحصار     . مصالحة فلسطينية، وساهمت مساهمة ملموسة في حصار قطاع غزة        

فمن ناحيـة، سـمحت     . يجب النظر إليه باعتباره سياسة مركبة، وليس فقط كاستجابة للضغوط األمريكية          
قدر الضروري من الحركة بين القطاع ومصر، أي ما يتعلق بالمرضى والطـالب             السلطات المصرية بال  

إضافة إلى ذلك، لم تحاول السلطات المصرية إيقاف حركة المـال           . والمسافرين ألغراض العمل والحج   
ولكن مصر، كما أغلب الدول العربية، لم تنظر بارتياح كبير إلى سيطرة حماس             . من الخارج إلى القطاع   

لى قطاع غزة، وقدرت بالتالي أن السماح بحرية حركة كاملة بين القطاع ومصر سيعزز مـن                المسلحة ع 
سيطرة حماس، ويحرم القاهرة من ورقة الضغط الوحيدة التي تملكها للتأثير علـى قيـادة حمـاس فـي                   

ـ               . القطاع ت من جهة أخرى، فإن المعارضة األمريكية للحوار الفلسطيني الداخلي لم تعد بالقوة التـي كان
الوضع األمريكي في المنطقة شهد تراجعات ملموسة خالل الشهور القليلة الماضية، سـواء فـي               . عليها

لبنان، حيث عجزت واشنطن عن حماية حلفائها، وراقبت بدون دور يذكر كيف استطاعت دولة عربيـة                
ي الفلسطيني ـ  صغيرة جمع األطراف اللبنانية والتوصل إلى تفاهم لبناني داخلي، أو في المسار التفاوض

  .اإلسرائيلي، حيث لم تتحقق الوعود بالتوصل إلى اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي
ولما كان وعد االتفاق هو ورقة رام اهللا والرئيس عباس الرئيسة في مواجهة حماس، فقد أصبح وضـع                  

الحـوار  المسألة األخرى التي جعلت     . المعسكر العربي المساند للرئيس الفلسطيني أضعف مما كان عليه        
الفلسطيني أكثر إلحاحاً هي بالتأكيد اقتراب نهاية والية الرئيس عباس، وما قد ينجم عن هذا االسـتحقاق                 

ولكن العامل األبرز في مجمل هذه الحـسابات        . من عواقب، تمس بشرعية سلطة الحكم الذاتي ورئيسها       
عوامل معـاً تراجعـت لغـة       باجتماع هذه ال  . كان بالتأكيد صمود أهالي قطاع غزة في مواجهة الحصار        

. الشروط التي كان يلوح بها الرئيس عباس، وأصبحت رام اهللا أكثر استعداداً للحوار والتوصل إلى اتفاق               
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المشكلة اآلن ليست في صعوبة التوصل إلى طريقة ما لحل إشكالية الخالف واالنقسام الداخليين؛ فهنـاك                
 جديدة، حكومة تكنوقراط تتفق عليها األطـراف        أكثر من طريقة ممكنة، من تشكيل حكومة وحدة وطنية        
وسائل وطرق الحل ليست مشكلة، المشكلة هـي        . المختلفة، إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة      

في الهدف األكبر الذي سيعمل الحوار الوطني على تحقيقه، واستعداد كل مـن األطـراف الفلـسطينية                 
  .الرئيسية لالتفاق على هذا الهدف

 الشهور األخيرة، بدا وكأن بعض األوساط في حركة حماس ال تعبأ كثيراً بفكرة العمل علـى حـل         خالل
عجز اإلسرائيليين عن فـرض حـصار       . الخالفات الفلسطينية وإعادة التواصل بين قطاع غزة ورام اهللا        

ع شامل على القطاع، في مواجهة معارضة عالمية، وبقاء خط الحياة الـضروري مفتوحـاً بـين القطـا             
ومصر، وصمود أهالي القطاع، ساعد على تبلور قناعة في هذه األوساط بإمكانية اسـتمرار األوضـاع                

منذ فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية التشريعية، وفي أوساط حماس بقطاع غـزة             . على ما هي عليه   
وقد شهد القطاع   . من أعطى أولوية لفرصة الحكم السانحة على حساب المسائل الرئيسية للقضية الوطنية           

خالل هذا العام من الشواهد ما يؤكد على أن أولوية الحكم تصطدم بالضرورة مع جوانب بالغة األهميـة                  
للقضية الوطنية؛ ليس فقط ألن تكريس حكم حماس في القطاع يؤبد حالة االنقسام الفلسطيني، ولكن أيضاً                

لب تهدئة شاملة مع االحـتالل، وفجـر        ألن السماح باستمرارية الوضع في القطاع على ما هو عليه تط          
استمرار الوضع على مـا هـو      . صراعات مسلحة متكررة مع أسر وعائالت وتنظيمات فلسطينية أخرى        

عليه، بمعنى تكريس حكم حماس المتفرد في قطاع غزة، ليس برنامجاً نضالياً، ولن يساعد على تحقيـق                 
  .الحقوق الوطنية الفلسطينية

فلسطينية وإدارة رام اهللا، فليس من الخفي أن الرئيس عباس كان معارضاً أساسياً             أما من زاوية الرئاسة ال    
وبالرغم من أن من    . لالنتفاضة الفلسطينية الثانية، ولكل وسائل التعبير التي اعتمدتها نشاطات االنتفاضة         

 الصعب تصور قبول عباس بما هو أقل مما طالب به عرفات، فقد أعلن الـرئيس الفلـسطيني، مـراراً                  
وتكراراً، إيمانه القاطع بنهج التفاوض، وبأن الحركة الوطنية الفلسطينية ليس أمامها لتحقيق الحد األدنـى               
من أهدافها سوى التفاوض وحشد ما يمكنها من الدعم العربي والدولي، سيما التفهم األمريكي للمطالـب                

صة التفاوضية التي أتيحـت فـي       ولكن الواضح أن الرئيس الفلسطيني لم يلحظ بعد أن الفر         . الفلسطينية
. مسار أنابوليس لم تصل إلى نتيجة تذكر، وأن مثل هذه الفرصة لن تتاح له ربما لعدة سـنوات قادمـة                   

الوضع السياسي اإلسرائيلي، مهما كانت حظوظ ليفني في تشكيل حكومة جديدة، دخل مرحلة انتقالية قـد                
أوضاع التأزم االقتصادي والمالي العالمي، وانتقال      وفي ظل   . تطول، وقد تنتهي بعودة الليكود إلى الحكم      

السلطة في الواليات المتحدة، فقد تمر فترة طويلة نسبياً قبل أن تعود القضية الفلـسطينية إلـى جـدول                   
األهم، أنه ال على الساحة الفلسطينية نفسها، وال على مستوى توازن القـوة             . األعمال األمريكي والدولي  

ل التسوية أمراً ملحاً، أو ما يجبر اإلسرائيليين على التقدم بـصيغة مقبولـة نـسبياً                اإلقليمي، ثمة ما يجع   
  .للتسوية

إن . وهذه هي األسئلة الكبرى الذي ينبغي لحماس ولعباس وكافة القوى الفلسطينية األخرى التعامل معها             
على قطاع غزة،   كانت حماس تهدف من الحوار تحقيق مكاسب تنظيمية فئوية، تتعلق باستمرار سيطرتها             

وإن كان هدف عباس دفـع      . والتضحية بالتالي باألهداف الوطنية الرئيسية، فلن يصل الحوار إلى نتيجة         
حماس خطوة أخرى نحو تبني تصوره لمستقبل ونهج الحركة الوطنية الفلسطينية، بعـد أن أخفـق هـذا                

لغربية، ناهيك عن التوصل إلى     التصور في إقناع اإلسرائيليين بتفكيك ولو حاجز أمني واحد في الضفة ا           
وإن كان هدف مجموعة رام اهللا توفير غطـاء عربـي           . اتفاق سالم نهائي، فلن يصل الحوار إلى نتيجة       

إلطاحة حماس، بهذه الوسيلة أو تلك، من السلطة، والعودة بالحكم الذاتي إلـى سـيطرة طبقـة أوسـلو                   
يط المصري مجرد الـتخلص مـن هيمنـة         وإن كان هدف الوس   . المعروفة، فلن يصل الحوار إلى نتيجة     

ما يحتاجه الوضع الفلسطيني اآلن هـو بالتأكيـد         . حماس على قطاع غزة، فلن يصل الحوار إلى نتيجة        
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إعادة اللحمة والتفاهم والسلم الفلسطيني الداخلي، ولكن ما يحتاجه أكثر هو تقـدير موضـوعي ودقيـق                 
اب نهج تفاوضي غير مجد، ورغبة فـي الحكـم          لوضع القضية الوطنية، وكيفية الخروج بها من استقط       

  .تفضي إلى التضحية بالقضية الوطنية
 ٩/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   من دون وسيطمصالحة .٥٣

  داود الشريان
 كانون الثاني   ٨حول نهاية الوالية القانونية للرئيس محمود عباس تنتهي في          » حماس«تصريحات حركة   

تـستخدم هـذه   » حمـاس «صرار عليها قضية أخرى، بمعنى ان المقبل، لها سند قانوني، لكن اإل ) يناير(
القضية كورقة ضغط، وهي على استعداد للتفاهم حول هذه النقطة، وربما تنازلت عنها تماماً فـي حـال                  

واالتفاق الذي  . »حماس«الخروج باتفاق من اجتماعات القاهرة، كما فهمت من أحد المسؤولين في حركة             
فقة على معاودة بناء النظام السياسي، وفتح المشاركة للجميع كل حـسب            هو الموا » حماس«تتحدث عنه   

  .وزنه في الشارع الفلسطيني
ستوافق على  » فتح«ليست جديدة، واالتفاق حولها في اجتماع القاهرة محتمل، والسلطة          » حماس«مطالبة  

، فحتى لـو    وضع برنامج زمني وخطوط واضحة لمعاودة صوغ الميثاق الوطني، لكن القضية ليست هنا            
لسالم فياض بتـشكيلها، فـإن      » حماس«اتفق الفلسطينيون في القاهرة، وشكلوا حكومة موقتة، وسمحت         

الخالف سيبقى، وسيطل برأسه من جديد خالل وقت قصير من االتفاق، لسبب بسيط جداً هو ان الكـالم                  
  .هو نصف الحقيقةالذي يجري تداوله في االعالم عن اإلشكاالت الفلسطينية غير دقيق، فما يقال 

ال شك في ان العرب عادوا من جديد للتدخل في الشأن الفلسطيني، وعلى نحو أكثر تعقيدا من الـسابق،                   
  .فكل يريد تشكيل الفلسطينيين على هواه، وحسب مصالحه

في السابق كان العرب يتقاسمون الفصائل الفلسطينية في العلن، أما اليوم فاالقتسام يجـري فـي الـسر،                  
 انه كلما قامت دولة عربية بمبادرة لمصالحة الفلسطينيين، تحركت عواصم عربية إلفسادها، رغم              والدليل

تأييدها إعالمياً، واتفاق مكة خُرق قبل ان يجف حبره، وآخر دليل على إزدواجية الموقف العربي هو ان                 
 ذلـك، حـسب مـا       العرب يعتبرون الدور المصري في المصالحة الجارية يمثلهم جميعاً، والحقيقية غير          

  .يتداوله بعض الفلسطينيين، فسورية ومصر واألردن لديها مصالح مختلفة
األكيد ان مشاكل الفلسطينيين ستستمر الى ان يتفق العرب على قضايا السالم والتطبيع، وشكل العالقـات                

  .، ودستورية األحزاب اإلسالمية، والوضع في لبنان، والتوطين»حزب اهللا«مع ايران وسورية و 
بالعربي الفصيح، لن يتفق الفلسطينيون حتى يتفق العرب، والمصالحة التي تجري في القـاهرة سـيكون                
مصيرها شبيهاً بالمصالحات السابقة، والحل هو إبعاد الخالفات الفلسطينية عن مثيالتها العربية، والسعي             

  . فلسطيني من دون وسطاء-إلقامة حوار فلسطيني 
  ٩/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  "سر مكانك" .٥٤

  حمادة فراعنة
وصفت حركة االخوان المسلمين االردنية، في تقرير خاص لها نشرته على موقعها االلكتروني، الحـوار              

، وان النتـائج حتـى هـذه        "مكانك سر "واالتصاالت بين حركة حماس وبين دائرة المخابرات على بأنه          
السياسي للحركـة، ويبـدو ان      ، كما قال محمد نزال عضو المكتب        "لم تثمر عن اي شيء جديد     "اللحظة  

رهانهم على قرب ترتيب زيارة خالد مشعل الى عمان، ليس له اساس، وال يوجد ما يوحي بوجـود اي                   
  .ترتيبات لهذه الزيارة
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تقرير حركة االخوان المسلمين الخاص هذا يدلل على وجود مؤشر باتجاه واحد وهو محاولـة ممارسـة                 
اغط على صاحب القرار للتجاوب مع احتياجات ومطالـب         الضغط السياسي وتشكيل رأي عام اردني ض      

نحو العالقة مع حركة حماس، باعتبار االخوان المسلمين هم اداة ووساطة الحوار بـين قيـادة                " االخوان"
حماس والفريق محمد الذهبي، وذلك بهدف تحقيق غرضين اولهما التهرب من االلتزامات المطلوبة مـن               

 شبكة االتصاالت االردنية مع حركة حماس، من دون ان تدفع حماس ثمناً             حماس اردنياً، وثانيهما توسيع   
لهذه الزيارة او لهذه العالقة على حد قول مسؤول سياسي يسمح له موقعه تقديم اجابة عن سؤال له بهـذا   

  .الخصوص
ر سألت الى اين وصل الحوار بين الدولة وحركة حماس؟ ولماذا تعثر ولماذا يراوح مكانه؟ ومـا التفـسي                

الذي يقف وراء تقرير خاص لالخوان المسلمين حول هذه العالقة وتعريتها بهذا الشكل بعد ان سربوا هم                 
انفسهم عن اللقاء االول وهللوا له واكدوا ان االردن بصدد تغيير سياساته نحو حماس باالتجاه االيجـابي                 

  ونحو ابو مازن باالتجاه السلبي؟
ياقها، من وجهة نظرنا، حتى ال نذهب وننجر للعب في ملعـب            دعني اضع الحقائق في س    : فأجاب بقوله 

  .حماس واالخوان المسلمين، وهو ليس ملعبنا
، بناء على رؤية    ١٩٩٩اوالً؛ لقد اتخذت حكومة عبدالرؤوف الروابدة قراراً بحق قادة حركة حماس عام             

وقف الذي مارسناه للعمـل     وقرار اردني مبني على حماية المصالح االمنية للدولة االردنية، وهو نفس الم           
إلطالق سراح موسى ابو مرزوق من السجون االميركية والسماح له باالقامة في االردن، رغـم انـه ال                  
يتمتع بالمواطنة االردنية، وهو نفس الموقف الذي مارسناه وأماله علينـا ضـميرنا الـوطني والقـومي                 

لدافع الذي التزمنا به لحماية حياة خالـد        الطالق سراح احمد ياسين من السجون االسرائيلية، وهو نفس ا         
فقد اصطدمت المصالح والرؤية االردنية مع كل من اميركـا          . مشعل من محاوالت االغتيال االسرائيلية    

واسرائيل، بسبب قيادات حماس، ولم نتردد في اتخاذ الموقف الطبيعي والسوي فـي االنحيـاز لحركـة                 
حتالل واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما نؤيـده  حماس ألنها تنظيم فلسطيني يتوسل مقاومة اال     

  .وندعمه ونسعى اليه
ثانياً؛ لم نتخذ اجراءات رادعة بحق قيادات حماس نزوالً عند رغبة الرئيس الراحـل ياسـر عرفـات،                  
وعالقتنا به حينذاك ال تسمح له بالتدخل للمطالبة او إلمالء اي موقف من جانبه على األردن ضد حركة                  

 فاالجراءات التي اتُخذت بحق قيادات حماس تمت استجابة لحماية المصالح الوطنيـة االردنيـة               .حماس
البحتة، وهو نفس الموقف الذي دفع االردن الستقبال قادة حماس علناً هذا العام، ألن الحوار واالتصاالت                

 بها بعض قـادة     لم تنقطع طوال سنوات المرحلة الماضية تحت غطاء الزيارات الشخصية التي كان يقوم            
  .حماس

لقد تم الحوار واالتصال العلني مع حماس لهذا السبب، وليس مناكفة للرئيس الفلـسطيني او إلضـعاف                 
مس العالقة االردنية الفلسطينية او لدوافع احتجاج اردني ضد سياسات مارسها ابـو             " ما"دوره او لعامٍل    

ألسباب ودوافع وطنية اردنيـة، وفـي محاولـة         لقد جرى الحوار    . مازن، كما حاولوا ان يقولوا لإلعالم     
لإلسهام بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تُعتبر سالحاً مجرباً لخدمة قضية الشعب الفلسطيني، وهو              

  .ضروري اآلن اكثر من اي وقت مضى
ن، ثالثاً؛ حركة حماس تعرف ما هو مطلوب منها أردنياً، بما فيها كشف مخازن سالح مهرب إلـى األرد                 

فاألردن ال يسمح   . تم كشف بعضه، وال زال بعضه اآلخر مخفياً ومطلوب تسليمه وإعادته إلى حيث أتى             
فهذه لعبة ال نجيدها، ولن يكون لنا دور فيهـا،          . ال بالتخزين وال بتمرير سالح غير شرعي الى فلسطين        

ت المترتبة علينا ال تـأذن      بخاصة بعد تجربة الصدام والتناحر الفلسطيني، كما جرى في غزة، وااللتزاما          
  .لنا بالمغامرة بمصداقيتنا او التهوين بمصالحنا
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مطلوب من حماس إجابات، وقد غادر قادتها عمان ومعهـم اسـئلة            : "ولخص المسؤول المأذون له بقوله    
  ".واستفسارات، ويبدو انهم غير مستعدين او غير جاهزين للتجاوب معها وتبديد القلق الساكن في نفوسنا

عد خافياً ان الشمس ال يمكن تغطيتها بغربال، وان مصالح االردنيين وحمايتهم هي اساس التحرك مع                لم ي 
حماس وغير حماس، وان التعامل بليونة او بصالبة من قبل دائرة المخابرات ومديرها يتم بقرار سياسي                

فالثقـة  . ن صورة ما  منهجي مدروس، وليس برغبة ذاتية او نزوالً عند اجواء العالقات العامة او لتحسي            
بالمواقف، ودوافع هذه المواقف تمليها المصالح الوطنية االردنية اوالً واخيراً، وليس مناكفـة ألحـد او                
لتحسين عالقة مع احد آخر، وهذا ما يجب أن يدركه الجميع ويتعلمـوه فـي الحكـم علـى القـرارات                     

  .والسياسات والمواقف األردنية
  ٩/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  :كاتيركاري .٥٥

  

  
  ٩/١٠/٢٠٠٨الراية القطرية 


