
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دولة من جانب واحداليهدد بإعالن وللحلول الجزئية السلطة قريع يلتقي بلير ويؤكد رفض 
  حماس تنفي انتقال مشعل إلى السودان

  ربية ستكشف معطل الحوار إن لم يتم االتفاق خالل ثالثة أشهرالجامعة الع: الشعبية
  ضد الفلسطينيين" جرائم حربمتهم بارتكاب موفاز 

   تصعد اإلضرابات في مدارس ومشافي قطاع غزة الغربيةنقابات الضفة
 من تصريحات عباس في بيروت واألخير يطلب منها عدم التدخليس منزعجة را": األخبار"

"مجمدة"صفقة شاليط: الزهار

  وملتزمون بالوسيط المصري
  

 ٤ص ... 

 ٣/٩/٢٠٠٨١١٨٩األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٨٩:         العدد                  ٣/٩/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٤  دولة من جانب واحداليهدد بإعالن وللحلول الجزئية السلطة قريع يلتقي بلير ويؤكد رفض  .٢
 ٥  تدرس عدة خياراتالسلطة .. في ظل تراجع اآلمال باتفاق سالم .٣
 ٥   عباس يلتقي بوشو...  تقدم لألمم المتحدةرايس تحاول الوصول إلى وثيقة :المالكي .٤
 ٥  قطع رواتب غزة إعالن حرب على الفلسطينيينرام اهللا  مواصلة :لجنة الرقابة بالتشريعي .٥
 ٦  وقف اإلقصاء الوظيفي ب وتطالب غزة عباس تعليق اإلضراب ناشد العمل الوطني تهيئة .٦
 ٦ بالسماح للمسلمين بالصالة في األقصى دون قيود " إسرائيل"طالب الوزير جمال بواطنة ي .٧
 ٦ المركزي ينعون األمين العام السابق لحزب الشعب وأعضاء المجلسان الوطني وعباس .٨

    
    :المقاومة

 ٧  حماس تنفي انتقال مشعل إلى السودان .٩
 ٧  عدم مشاركة عباس في حوار القاهرة يؤكد عدم جديته في إنجاح الجهود: حماس .١٠
 ٨  الجامعة العربية ستكشف معطل الحوار إن لم يتم االتفاق خالل ثالثة أشهر: عبيةالش .١١
 ٨   بأنهم يهدفون إلى مضاعفة تأثير الحصار اإلضراب في القطاع الصحيحماس تتهم منظمي .١٢
 ٨  اض وهنيةمطلوب حكومة انتقالية بديلة لحكومتي في: حواتمة .١٣
 ٩  بحث مع عمر سليمان إنهاء االنقسام الفلسطينيتالنضال  جبهة .١٤
 ٩  الشعبية تندد بتصريحات عباس حول الالجئين والمقاومة .١٥
    

    :يسرائيلالكيان اإل
 ٩  ضد الفلسطينيين" بجرائم حرمتهم بارتكاب موفاز  .١٦
١٠    " تقدما مهما" الفلسطينية أحرزت -ية سرائيلالمفاوضات اإل: ريغيفمارك  .١٧
١٠  باراك يتوقع استئناف مفاوضات إطالق سراح شليط مع حماس قريباً .١٨
١٠   سراح شاليطإطالق ثمن مقابل أيلندفع : يزربن اليع .١٩
١١   ساركوزي–والد شاليت يضع قضية ابنه على طاولة األسد  .٢٠
١١  المسيء لإلسالم" فتنة"يعرض اليوم في القدس فيلم " كنيست"عضو  .٢١
١١  الغراد"لمواجهة خطر صواريخ  فاً محصنةمستوطنو عسقالن يبنون غر .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١١  سأدخل المسجد األقصى في الوقت المناسب وليكن ما يكون: الشيخ رائد صالح .٢٣
١٢   طالب في القدس من دون إطار تعليمي٩٠٠٠ .٢٤
١٢   لتحسين الرواتب الجامعات الفلسطينية كافة شامل فيبإضرا .٢٥
١٢   تصعد اإلضرابات في مدارس ومشافي قطاع غزة الغربيةنقابات الضفة .٢٦
١٢  الخضري يدعو إلى تشكيل وفد وزاري عربي لزيارة قطاع غزة .٢٧
١٣  متضامنون جدد سيصلون من قبرص إلى غزة قريباً: لخضريا .٢٨
١٣   دهس شرطيتهحاولبدعوى مي يعتقل سائق جرافة فلسطيني سرائيلالجيش اإل .٢٩
١٣  ٤٨ أراضي  عامالً فلسطينياً داخل٤٥االحتالل يعتقل  .٣٠
١٣   صيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة٣يعتقل  يسرائيلحتالل اإلاال .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٨٩:         العدد                  ٣/٩/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

١٣   بعقد دورة تدريبية في مجال إنتاج األفالم غزةنادي الصحافي الصغير يتحدى حصار .٣٢
   

   :اقتصاد
١٣ ويل مشاريع فلسطينية جديدةالهيئة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس تبحث فرص تم .٣٣
   

   :صحة
 ١٤   شهيدا٢٤٥ً إلى  الحصاريرفع عدد ضحايا مرضى في غزة ٣وفاة  .٣٤
 ١٤  انضمام رضيع ثالث لضحايا إضراب الصحة في قطاع غزة .٣٥
 ١٤   مريض٤٠٠ معبر رفح أمام ثمن قرار فتح تلجنة أهالي المرضى في غزة .٣٦
   

   :بيئة
 ١٤   إلنقاذ البحر الميت دولية إليجاد وسائلأبحاث .٣٧
 ١٤   كلغ يوميا من النفايات الصلبة٥٦٦٤٧  تنتج الفلسطينيةالمؤسسات التعليمية: اإلحصاء .٣٨
   

   : األردن
١٥  إرسال قوات عربية إلى غزةأحزاب أردنية تستنكر تصريحات أبو الغيط حول .٣٩
   

   :لبنان
١٥  تمكين الالجئين الفلسطينيين من حقوقهمندعو إلى : فلسطينلنصرة  البرلمانيون اللبنانيون .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦  تدشين حملة مصرية لفك الحصار عن غزة .٤١
١٦   مظلة المستفيدين في مخيمات الشتاتاإلماراتي يضع خطة لتوسيعهالل األحمر ال .٤٢
١٦  "اللعب اإلعالمي"عيبي يصف نبأ طلب سورية لحماس بمغادرة أراضيها بـالش .٤٣
١٧  للمؤتمر القومي اإلسالمي يحذر فيه من قرار إغالق مؤسسة األقصىبيان  .٤٤
   

   :دولي
١٧  من تصريحات عباس في بيروت واألخير يطلب منها عدم التدخلرايس منزعجة ": األخبار" .٤٥
١٧  اً اضافياً لصندوق وكالة الغوث مليون دوالر دعم٨,٦٨ واشنطن تقدم .٤٦
١٧ إضراب غزة ربما يعمق الصدع الفلسطيني: مم المتحدةمبعوث لأل .٤٧

   
    :مختارات

١٨  ٢٠٣٠ اقتصاد الصين على زخم نمو سريع حتى أبو اليورو يتوقع أن يحافظ .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٨   أيلول لكنه لم يفعل الكثير١١أدرك عرفات خطورة انعكاسات هجمات : دحالن .٤٩
٢٣  اهللا األشعل عبد... !قوات عربية لغزة؟ .٥٠
٢٤   يديعوت- غيورا ايالند... األردنيالخيار  ...ية فلسطينيةإسرائيلتسوية  .٥١



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٨٩:         العدد                  ٣/٩/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

٢٥  محمد أبو رمان... فكرة غير واقعية.. بغزة" وات عربيةق" .٥٢
٢٦  ياسر الزعاترة... عندما يتحدث دحالن عن عرفات وحماس .٥٣
٢٧  د يوسف رزقة... من يعبث بما تبقى من شعبية فتح؟ .٥٤
٢٩  خالد وليد محمود... قراءة في المشهد ..فلسطينيو مصر .٥٥
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
 وملتزمون بالوسيط المصري " مجمدة"صفقة شاليط : الزهار .١

تـسلم رسـالة   ت لم  الحركة أن أكد محمود الزهار القيادي في حركة حماس أمس       :  ضياء الكحلوت  -غزة  
  وقـال  .ي جلعاد شـاليط   سرائيلالوسيط المصري تطالبهم بتخفيض شروطهم لإلفراج عن األسير اإل        عبر  

الصفقة مجمدة تماماً وال حديث بيننا وبين مصر فـي هـذا            ": "العرب"الزهار في تصريحات خاصة لـ      
ها وعـدوانها    لم تلتزم ببنود اتفاق التهدئة تماماً وعليها أن تدفع ثمن مماطلت           إسرائيلالوقت عن الصفقة،    

 ".وحصارها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
ي الـذي   سرائيلوأوضح الزهار أن المشكلة ليست عند الجانب المصري أو الفلسطيني بل عند الجانب اإل             

وأسير اعتقل التهامه بممارسة المقاومـة ضـد   ) ال يمكنها إطالق سراحه(يين  إسرائيليميز بين أسير قتل     
 .المحتل

المصري في تحريك ملف شاليط قال الزهار إن هناك رغبة لدى الوسيط في إنهاء الملـف،          وحول الدور   
ي ليس لديه استعداد لدفع الثمن المناسب لهذه الصفقة، مشدداً على أن المطلوب من              سرائيللكن الجانب اإل  

 . إلجبارها على الرضوخ لشروطهاإسرائيلحماس الضغط على 
 يكون بتمسك حماس بشروطها ومطالبها إلتمـام صـفقة تبـادل            لإسرائي إن الضغط على     الزهاروقال  

لألسرى تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دورهم في حماس يقوم على إقنـاع الجانـب                 
 .المصري في مطالبهم وليس الضغط على مصر

تبـادل مـع    وملتزمة بوجوده وسيطا في صفقة ال     " ال تريد تغيير الوسيط المصري    "وشدد على أن حماس     
 .يين هم المستفيدين من إتمام الصفقةسرائيل، مشيراً إلى أن الفلسطينيين واإلإسرائيل

  ٣/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  دولة من جانب واحداليهدد بإعالن وللحلول الجزئية السلطة قريع يلتقي بلير ويؤكد رفض  .٢

رئـيس الوفـد     أن   منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، أحمد قريع، هدد أمس، باإلعالن عن إقامـة الدولـة الفلـسطينية                
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بشكل أحادي، موضحاً أن هذا الخيار هو واحد من بـين الخيـارات                 

ي استقبل مبعوث الرباعية الدولية توني بلير، فـي         وأكد قريع الذ  . المتعددة التي يملكها الشعب الفلسطيني    
مكتبه في أبو ديس شرق القدس المحتلة، رفض القيادة الفلسطينية للحلـول الجزئيـة، وشـدد علـى أن                   

، تجعـل بـاب الـصراع مفتوحـاً علـى           "السالم"في سياستها المنافية ألسس عملية      " إسرائيل"استمرار  
ر ذات العالقة، بالعمل بشكل جدي وفاعل من اجـل التوصـل            واألط" الرباعية"وطالب قريع    .مصراعيه

إلى اتفاق سياسي يضمن إنهاء االحتالل، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية الالجئين،              
كمـا  . مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن القدس ولن توقع على أي اتفاق سياسي ال يضمن ذلـك              

ي سـرائيل واتهـم قريـع الجانـب اإل       .تأجيل أو استثناء أي من قضايا الوضع النهائي       أكد رفض القيادة ل   
، لفرض األمر الواقع على األرض وبخاصة علـى الـصعيد           "السالم"بممارسة إجراءات تدميرية لعملية     



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٨٩:         العدد                  ٣/٩/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

االستيطاني في مدينة القدس ومواصلة أعمال الحفر والتنقيب أسفل المسجد األقصى وفي منطقـة بـاب                
  .المغاربة

للعمل بكل قوة من اجل لعب دور فاعل في التوصل إلـى اتفـاق              " الرباعية"من جانبه أعلن بلير استعداد      
ووضع حد لحقبة مريرة من الـصراع، معبـراً عـن تفهمـه للموقـف               " إسرائيل"سياسي بين السلطة و   

المـستوطنات  في توسيع وبناء    " إسرائيل"الفلسطيني الرافض لتجزئة القضايا، كما جدد رفضه الستمرار         
وأكد أن تحقيق السالم العادل في المنطقة يتطلب إجراءات ملموسة على ارض الواقع في مقدمتها إنهـاء                 

  .االحتالل وإعطاء الفلسطينيين الفرصة الحقيقية إلقامة دولتهم الديمقراطية
 إلى  شارأ قريع    إلى أن أحمد   أشرف الهور ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت  

تجعل باب الـصراع مفتوحـا علـى        " في سياستها المنافية ألسس عملية السالم،        "إسرائيل"أن استمرار   
  ".مصراعيه

بدوره شدد بلير على ضرورة إنعاش الوضع االقتصادي المتردي في األراضـي الفلـسطينية، جـراء                
  .ي على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاعسرائيلاستمرار فرض الحصار اإل

  
  السلطة تدرس عدة خيارات..  تراجع اآلمال باتفاق سالمظلفي  .٣

، ولـذلك تبحـث     يينسـرائيل اإل عقد اتفاق مع     بإمكانيةاآلمال في رام اهللا      تتضاءل:  كفاح زبون  ،رام اهللا 
 الدولـة   إعـالن ،  "األوسطالشرق  "السلطة البدائل الممكنة الستمرار المفاوضات، ومن بينها، كما علمت          

 إلـى  سحب القوات الفلـسطينية      أو دولة ثنائية القومية،     بإعالن المطالبة   أون طرف واحد،    الفلسطينية م 
وفي ظل القناعـة    .  مسؤولية احتاللها  "إسرائيل" شؤون المواطنين وتحميل     إدارة والتخلي عن    أريحامدينة  

، دعـوة مجلـس      اتفاق هذا العام، قررت السلطة     إلى، باستحالة التوصل    الكبيرة التي تولدت لديها أخيراً    
 الضفة الغربية لحماية الشعب الفلسطيني، كخطوة من بين خطوات ستلوح           إلى قوات دولية    إلرسال األمن

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذيـة       .  االعتراف بالحقوق الفلسطينية   "إسرائيل"بها للرد على رفض     
ـ    إلـى  قوات دولية    إرسالسنطلب   "وأوضح" سنطلب حماية دولية  ": "األوسطالشرق  "لمنظمة التحرير، ل

 ".الضفة الغربية لحماية الشعب الفلسطيني من االحتالل
 التحرير لتدرس كل الخيارات، وتتخذ موقف مناسب مـن فـشل            منظمةستجتمع مؤسسات   "وقال رأفت   
وحدها تحسم معظم قضايا الوضع النهائي من جانـب         " إسرائيل "باالستيطان، "رأفتوقال  ". المفاوضات

 ".واألمناالستيطان يرسم الحدود ويهود القدس ويسيطر على المياه "وتابع، ". واحد
  ٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  عباس يلتقي بوش و ... تقدم لألمم المتحدةرايس تحاول الوصول إلى وثيقة: المالكي .٤

  رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، أن الرئيس محمود عباس سـيلتقي الـرئيس             .أعلن د : رام اهللا 
األميركي جورج بوش يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري على هامش مشاركته فـي اجتماعـات                

وقال في بيان صـحافي إن وزيـرة الخارجيـة األميركيـة             .الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك     
رفـان  ي الوصول إلى وثيقة يتقـدم بهـا الط        سرائيلكوندوليزا رايس تحاول مع الطرفين الفلسطيني واإل      

 .للجمعية العامة لألمم المتحدة
 ٣/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  قطع رواتب غزة إعالن حرب على الفلسطينيينرام اهللا  مواصلة : بالتشريعيالرقابةلجنة  .٥

 يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بالمجلس التـشريعي الفلـسطيني، أن              . اعتبر د  :غزة
قطع رواتب اآلالف من الموظفين إلجبارهم على االلتزام باإلضراب فـي           مواصلة حكومة سالم فياض،     
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قـدس  "وقال موسى لوكالـة      ".إعالن حرب على الشعب الفلسطيني والحكومة في غزة       "قطاع غزة، هو    
استمرار قطع رواتب موظفي الوظيفة العامة من قبل حكومة رام اهللا أمر في غاية الخطورة،               "، إن   "برس

 اتهمو ".ي يتخذ هذه القرارات يضحي بالشعب الفلسطيني ومصيره وال يهتم بأمره إطالقاً           وينم عن أن الذ   
النقابات في رام اهللا والتي دعت إلى اإلضراب بالوقوف وراء تحريض حكومة رام اهللا على قطع                "موسى  

 نحن نعتبر قطع الرواتب له هدف محدد وهو التضييق علـى حكـم            "وقال   .، كما قال  "رواتب الموظفين 
حماس في غزة، وزيادة الفاتورة المالية عليها، من أجل إعالن قطاع غزة إقليماً متمرداً ومعادياً، ولـذلك                 

  .، على حد تعبيره"يحاولون أن يجعلوا حياتنا أكثر قسوة وشدة
  ٢/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
  وقف اإلقصاء الوظيفيب وتطالب غزة عباس تعليق اإلضراب ناشد العمل الوطني تهيئة .٦

طالبت هيئة العمل الوطني التابعة منظمة التحرير الفلـسطينية، مـساء اليـوم             ): رامتانوكالة   (–غزة  
الحكومة الفلسطينية المقالة إلى وقف كافة حمالت اإلقصاء الـوظيفي والتراجـع عـن جميـع                / اإلثنين/

يـق  إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين، مناشدةً الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس بالعمـل علـى تعل               
ودعت الهيئة، في بيان صحافي الرئيس عباس إلى التدخل الفوري لوقف اإلضراب وإعـادة               .اإلضراب

 اللحمة بين شطري    واستعادةخلي  ا الد االنقسامالنظر في كافة القرارات النقابية والمهنية على قاعدة إنهاء          
  .الوطن

 القطاعين التعليمي والـصحي فـي   وقالت هيئة العمل الوطني، إنه يتوجب على الحكومة المقالة عدم زج 
في ظ بحق مو  اتخذتهاالخالفات السياسية، مشددة على ضرورة التراجع عن كافة اإلجراءات العقابية التي            

ين على خلفية اإلضراب باإلضـافة      لوشددت الهيئة، على ضرورة إطالق المعتق      .قطاعي التعليم والصحة  
  .فيات سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزةين على خللقتإلى وجوب تبيض كافة السجون من المع

  ٢/٩/٢٠٠٨عين على فلسطين 
  
 بالسماح للمسلمين بالصالة في األقصى دون قيود" إسرائيل"طالب  جمال بواطنة يالوزير .٧

 طالب وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومـة تـسيير األعمـال الفلـسطينية             .): أ.ب.د( –رام اهللا   
 بالسماح للمسلمين بزيارة المسجد األقصى      أمسية  سرائيل بواطنة السلطات اإل    الشيخ جمال  ]حكومة فياض [

قـرار الـسلطات    "وقال في بيان صحفي إن       .وأداء الصالة فيه بحرية خالل شهر رمضان دون أي قيود         
 عاما من دخول القدس والوصول إلى المسجد األقصى يندرج          ٤٥ية منع المسلمين دون سن الـ       سرائيلاإل

اسة األمر الواقع التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس والحد من حرية العبـادة التـي أقرتهـا                  في إطار سي  
شد الرحال المسجد األقصى ومحاولة الدخول بأي وسـيلة ممكنـة           "ودعا إلى    ".المواثيق الدولية واألممية  

 ."وحمايته، والرباط فيه من أجل المحافظة على المقدسات اإلسالمية وحمايتها من التهويد
  ٣/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  وأعضاء المجلسان الوطني والمركزي ينعون األمين العام السابق لحزب الشعبعباس .٨

نعى الرئيس محمود عباس، والقيادة، والمجلسان الوطني والمركزي فؤاد رزق، األمين           ": وفا "-رام اهللا   
أمـس فـي مستـشفى      العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلسين الوطني والمركزي، الذي توفى           

 . عاما٧٣ًالمطلع في مدينة القدس عن عمر يناهز 
 .أسرة الراحلمن  بتعازيه القلبية من حزب الشعب قيادة وأعضاء وعباسوتقدم 
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ونعت اللجنة المركزية لحزب الشعب أمينها العام السابق الذي وافته المنية صباح أمـس إثـر مـرض                  
 .عضال

 ٣/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  تنفي انتقال مشعل إلى السودانحماس  .٩

حركة حماس نفت الخبر الذي تناقلته بعـض         أن   دمشق، غزة   من ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
وسائل االعالم، حول مغادرة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل األراضي السورية لإلقامة فـي               

ين في غزة ان الهدف من نشر هذه األنبـاء          وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم للصحافي       .السودان
" الخليج"وأكد مصدر مسؤول في بيان للحركة في دمشق، تلقت           .الكاذبة، دق أسافين بين الحركة وسوريا     

  .نسخة منه، أن هذه األنباء عارية عن الصحة، ودعا وسائل االعالم إلى تحري الصدق في أخبارها
في أكد  مكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق       عضو ال أن   ٢١/٧/٢٠٠٨قدس برس  وأضافت وكالة 

أن عالقاتهم بالسلطات السورية في أحسن مستوياتها، وأنهم عـززوا          " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
كالم صحيفة الرأي الكويتية كالم     : "هذه العالقات بفتح قنوات اتصال مع دول عربية وغربية كثيرة، وقال          

الف للحقيقة جملة وتفصيال، فالسوريون لم يغيروا مواقفهم ولم         ال أساس له من الصحة في شيء، وهو مخ        
يحولوا مواقعهم، وهم أشاروا مرارا مشاركتهم في مفاوضات غير مباشرة لـن يـؤثر علـى عالقـاتهم              
وتحالفاتهم، وهم يرفضون أن تكون عالقاتهم موضع مساومة، ونحن عالقاتنا مع األشقاء السوريين فـي               

يننا مستمر، وليس هنالك أي تضييقات على تحركاتنا ولم يطلـب أحـد مـن               أحسن حاالتها والتواصل ب   
وأشار الرشق إلى أن الهدف من إشاعة هذه األخبار العاريـة            ".الحركة مثل هذا الذي ذهبت إله الصحيفة      

عن الصحة هو التشويش على االنجازات السياسية التي تحققها حركة حمـاس فـي عالقاتهـا العربيـة                  
  .والدولية

  
  عدم مشاركة عباس في حوار القاهرة يؤكد عدم جديته في إنجاح الجهود: حماس .١٠

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان المسؤولين في القاهرة ابلغـوا             :  أشرف الهور  -غزة  
حماس بنية بالدهم استقبال وفد عن الحركة في العشر األواخر من رمضان وذلك لحوار ثنائي بين ممثلي                 

ورفض رضوان األفكار التي تتحدث عن استقدام قوات عربية للمساعدة          . سؤولين المصريين الحركة والم 
يريد أن يفجر الحوار قبـل أن يبـدأ         "في حل الخالف بين فتح وحماس، واعتبر أن من يطرح هذا األمر             

  ".ويريد إنهاءه
ـ   "وجدد رفض حماس الستقدام تلك القوات لغزة، مشدداً على أن القطاع             دة مـن األمـن     يعيش حالة جي

وأكد أن حركته ترحب فقط بقدوم هـذه القـوات          ". واالنضباط والنظام والقانون وال يحتاج لقوات عربية      
  .لتحرير الضفة الغربية والقدس، نافياً أن تكون حماس تتعرض لضغوط للقبول بهذا األمر

 عدم حضوره   كذلك استهجن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إعالن أحد مستشاري الرئيس عباس عن            
عدم جدية عباس في إنجـاح تلـك الجهـود إلنهـاء            "لجلسات الحوار في القاهرة، معتبراً أن ذلك يؤكد         

عدم حضور رئيس السلطة محمود عباس يهدف لقطـع الطريـق أمـام الجهـد               "وقال برهوم   ". االنقسام
بها كل الفـصائل    المصري المبذول مع جميع الفصائل الفلسطينية من أجل البدء في خطوة عملية رحبت              

ورأى أن اإلعالن عن عدم حضور الرئيس عباس لجلسات الحوار التي           ". من أجل ترتيب البيت الداخلي    
يتزامن مع حملة إعالمية محمومة من قبل عباس ومستـشاريه ضـد حركـة              "تنوي القاهرة استضافتها    

  ".حماس وأنصارها بالضفة الغربية
باس غير معني بالحوار وإنجاح الجهد المصري، وانه يهدف         هذا يعبر بوضوح حقيقة ان الرئيس ع      "وقال  

وأكـد  ". إلى إفشال أي جهد فلسطيني أو عربي من شأنه أن يرتب البيت الداخلي ويقوي جبهته الداخليـة                
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للدفع باتجاه إنجاح الجهد المصري والحوار الوطني الفلسطيني وأي جهد يعمل           "برهوم أن حركته جاهزة     
  ".طيني الداخليعلى ترتيب البيت الفلس

  ٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الجامعة العربية ستكشف معطل الحوار إن لم يتم االتفاق خالل ثالثة أشهر: الشعبية .١١

وقالت الجبهة الـشعبية     .أنهى وفد الجبهة الشعبية لقاءاته مع المسؤولين المصريين       :  أشرف الهور  -غزة  
 الدول العربية لبحث عدة قضايا منها االنقسام الفلسطيني         في بيان لها ان وفدها التقى باألمين العام لجامعة        

ي والفلسطيني، والحصار المفـروض علـى       سرائيلالداخلي، ومفاوضات السالم الجارية بين الجانبين اإل      
  .قطاع غزة منذ قرابة العامين

عنهـا  ي لن يخـرج     سرائيلإن المفاوضات مع االحتالل اإل    "وذكرت في بيانها أن موسى قال لوفد الجبهة         
، مشيراً إلى أنه بدأ يطرح فكرة سـحب         "ية على األرض  سرائيلشيء وفي ضوء السلوك والممارسات اإل     

ستعقد اجتماعاً لها على مستوى     "وذكرت أن موسى أكد أن جامعة الدول العربية          .تداول المبادرة العربية  
 ".اء حوار وطني شامل   وزراء الخارجية العرب لبحث إنهاء االنقسام، والتي بدورها ستفوض مصر بإجر          
وقالـت ان موسـى      .وأكدت الجبهة أن األمين العام حذر الفلسطينيين من قضية استمرار حالة االنقـسام            

ليس أمامكم سوى االتفاق في حدود شهرين أو ثالثة شهور وفي حـال لـم يتفقـوا سـتعلن                   "أبلغهم بأنه   
  الجامعة العربية موقفاً موحداً 

  ٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 
   بأنهم يهدفون إلى مضاعفة تأثير الحصار اإلضراب في القطاع الصحي تتهم منظميحماس .١٢

اعتبر، فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حماس، النقابة التي يديرها : صالح النعامي: غزة
في يد حكومة فياض التي تهدف الى ممارسة الضغوط على الفلسطينيين " أداة طيعة"زكارنة بأنها مجرد 

وفي تصريح صحافي، أوضح برهوم أن العنوان لكسر اإلضراب هو حكومة فياض وليس . ةفي غز
نقابة زكارنة، مشدداً على أن الهدف من اإلضراب يمثل محاولة لتحقيق األهداف التي عجز الحصار في 

 .تحقيقها
ومن اجل مواجهة اإلضراب دعت حركة حماس الى اعتصامات جماهيرية أمام بيوت األطباء 

واكد جهاز العمل الجماهيري في حماس أنه سيتم تنظيم اعتصامات امام منازل االطباء في . بينالمضر
وكان العشرات من أهالي المرضى والموطنين اعتصموا . جميع ارجاء القطاع لحثهم على العودة للعمل

ل بقتلة األطفا"اول من امس أمام بيوت عدد من األطباء في مدينة غزة رافعين شعارات تصفهم 
 ".والمشاركين بالحصار

  ٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  مطلوب حكومة انتقالية بديلة لحكومتي فياض وهنية: حواتمة .١٣

الجبهـة  "األمين العـام لــ      أن   جيهان الحسيني    -القاهرة   عن مراسلتها من   ٣/٩/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
وفد من الجبهة التقـى     نايف حواتمة الذي وصل القاهرة أمس على رأس         " الديموقراطية لتحرير فلسطين  

ويلتقي حواتمة اليوم وزير الخارجية المصري أحمـد         .رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان     
قبيل لقائـه سـليمان إن      " الحياة"وقال حواتمة لـ    . أبو الغيط واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى       

لحلول إلنهاء حال االنقسام وإعادة اللحمة إلـى        البحث في االقتراحات وا   "الهدف من محادثاته في القاهرة      
  .، موضحاً أنه سيطلع مستقبليه على مجمل األوضاع الفلسطينية الداخلية"الصف الفلسطيني
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اليوم قبل غد ألن المستفيد الوحيد منـه        "وشدد حواتمة على ضرورة إنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية          
   ."يسرائيلهو االحتالل اإل

طالب بتـشكيل    أن حواتمة       صالح جمعة   القاهرة عن مراسلها من     ٣/٩/٢٠٠٨شرق األوسط   الونقلت  
هنية المقالة، على أن تقوم     وحكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تكون بديال عن حكومتي فياض            

اتخاذ هذه الحكومة االنتقالية المقترح تكوينها بتصريف األعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس و             
على ان تقـوم    . الخطوات الضامنة ألمن الشعب الفلسطيني، ووقف أشكال الصراع الداخلي بقوة القانون          

وشدد حواتمة على ضـرورة وقـف االعتقـال          .هذه الحكومة ايضا بالتحضير إلجراء انتخابات جديدة      
شتركة عليا في   السياسي، وإطالق جميع المعتقلين السياسيين من فتح وحماس تحت إشراف لجنة وطنية م            

  ".التحريض اليومي بين فتح وحماس"كل من الضفة وغزة، كما طالب بوقف ما سماه 
  
  بحث مع عمر سليمان إنهاء االنقسام الفلسطينيتالنضال  جبهة .١٤

بحث الوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية أمس، مع جبهة :  صالح جمعة-  القاهرة
من . قراطية لتحرير فلسطين، سبل إنهاء االنقسام الفلسطيني وإعادة الوحدةالنضال الشعبي والجبهة الديم

عقب لقائه مدير " الشرق األوسط"جانبه أكد الدكتور سمير غوشة أمين عام جبهة النضال الشعبي لـ
المخابرات المصرية، إن وفد الجبهة بحث مع الوزير عمر سليمان، مجمل األوضاع على الساحة 

 . الخروج من المأزق الراهن وحالة االنقسام التي تؤثر بالسلب على القضية الفلسطينيةالفلسطينية، وسبل
وكشف غوشة عن أن الجبهة سلمت المسؤولين المصريين، ورقة تضمنت تصورها لحل أزمة االنقسام 

هذه الورقة إضافة إلى رؤى الفصائل الفلسطينية األخرى، "الفلسطيني، والخروج منه، مشيرا إلى أن 
  ".شكل مصر منها ورقة عمل لطرحها على اجتماع الفصائل الشامل بعد عيد الفطرست

  ٣/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الشعبية تندد بتصريحات عباس حول الالجئين والمقاومة .١٥

 نـسخة  "القدس العربـي "قال مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية في تصريح تلقت           :أشرف الهور  -غزة  
 صدور تصريحات عن السيد الرئيس أبو مازن بخصوص حق العـودة            نستهجن ونستغرب ونستنكر  "منه  

 تفاصـيل عـدد     إسـرائيل والتي أكد فيها، أنه ال يستطيع أن يطالب بعودة ماليين الالجئين ويبحث مـع               
تعبر لألسف عن عدم التزام الرئيس بقـرارات اإلجمـاع الـوطني       "وأكد أن هذه التصريحات      ".العائدين

شرعية الدولية، ومحاولة متسرعة وغير مشروعة للقفز على الحقوق والثوابـت           والشرعية الفلسطينية وال  
 .بالمصالح الوطنية العليا  " التصريحات الضارة "وعبرت الشعبية عن أسفها لحدوث مثل تلك         ."الفلسطينية

ال تعبر عن مواقف وسياسات المنظمة والتـي تحـددها سياسـة اإلجمـاع              "وأكدت أن هذه التصريحات     
برنامج الوطني وتشكل انتهاكاً صارخاً آلمال وتطلعات شعبنا المشروعة في االستقالل الناجز            الوطني وال 

ودعت الشعبية الرئيس عباس إلـى االلتـزام بالثوابـت           ".والعودة وتمسكه بحقه في الصمود والمقاومة     
 .والمصالح الوطنية وخيارات الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة

  ٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ضد الفلسطينيين" جرائم حربمتهم بارتكاب موفاز  .١٦

" يةسـرائيل اإل"يجري مكتب المستشار القانوني للحكومـة        ":آي. بي. يو" وديع عواودة،    -القدس المحتلة   
ضد " جرائم حرب "مناحيم مزوز تحقيقاً في احتمال إصدار وزير المواصالت شاؤول موفاز أوامر تشكل             

نوات عندما كان رئيساً ألركان الجيش، إذ تشير معلومـات إلـى أوامـر              الفلسطينيين وذلك قبل سبع س    
  . فلسطينياً يومياً بالضفة الغربية٧٠أصدرها بقتل 
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عكيفا إلدار في تقريره االسبوعي، أمس، بأن مكتب مزوز أبلغ قبل           " هآرتس"وأفاد الصحافي في صحيفة     
 كريتسمير، من الجامعة العبريـة فـي القـدس         البروفيسور دافيد " يسرائيلاإل"بضعة أيام الخبير القانوني     

وأشار كريتسمير إلى االجتمـاع الـذي        .تجري هذا التحقيق  " جهات ذات عالقة في مكتبنا    "المحتلة، بأن   
فـي  " فرقة يهودا والـسامرة   " مع مجموعة من ضباط      ٢٠٠١،أيار العام /عقده موفاز في السادس من مايو     

 فلسطينياً كل يوم فـي أنحـاء        ٧٠تل القوات التي يقودونها     الجيش، والتي تعمل في الضفة، وطلب أن تق       
  .الضفة

واعتمد كريتسمير في رسالته على ثالثة تقارير إخبارية نشرها في حينها الـصحافي أميـر أورن فـي                  
  ".هآرتس"

  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "تقدما مهما" الفلسطينية أحرزت -ية سرائيلالمفاوضات اإل: ريغيفمارك  .١٧

ي إيهـود أولمـرت إن      سـرائيل قال مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الـوزراء اإل        :  د ب أ   -ب  تل أبي 
 .في األشهر األخيرة" تقدما مهما"ية الفلسطينية أحرزت سرائيلالمفاوضات اإل

فجـوات  "ية امس أنه ال تزال هنـاك     سرائيلوأكد ريغيف في الوقت نفسه في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإل         
 ".ود لجسرهاويجب مواصلة الجه

مقتنع بالحاجة للتوصل إلى اتفاق مصالحة تاريخي وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى            "وأضاف إن أولمرت    
  ".ضرورة إبداء المرونة وتقديم التنازالت لتحقيق ذلك"داعيا إلى "جنب بسالم 

  ٣/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

  باراك يتوقع استئناف مفاوضات إطالق سراح شليط مع حماس قريباً .١٨
ي أمس الثالثـاء ان حكومتـه تبـذل         سرائيلهود باراك وزير الجيش اإل    يقال أ  :من أشرف الهور   -ة  غز

ي األسير في غزة جلعاد شليط، وتوقع ان تـستأنف          سرائيلجهودا كبيرة من أجل اإلفراج عن الجندي اإل       
ت اإلذاعـة   ونقل. قريبا المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن اإلفراج عنه            

المفاوضات " "إسرائيل"ية عن باراك قوله خالل زيارة له لقاعدة تابعة لسالح المدفعية في جنوب              سرائيلاإل
كانـت  "، مشيراً في الوقت ذاتـه إلـى أن قـضية شـليط              "يجب أن تتسم بالسرية التامة لضمان نجاحها      

 المخابرات العامة عمـر     الموضوع الرئيسي الذي جرى بحثه مع الرئيس المصري حسني مبارك ومدير          
  ".سليمان خالل زيارتي لإلسكندرية األسبوع الماضي

تساهم فـي تعزيـز احتمـاالت       "ورأى بارك أن التهدئة التي أبرمتها حكومته مع حركة حماس في غزة             
مكن "ودافع باراك عن التهدئة، وقال ان الهدوء الذي يسود محيط قطاع غزة              ".اإلفراج عن الجندي شليط   

ية القريبة من العودة إلى مدارسهم بصورة منتظمـة ألول          سرائيلدارس في التجمعات السكنية اإل    طلبة الم 
  ".مرة منذ فترة طويلة

  ٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   سراح شاليطإطالق ثمن مقابل أيلندفع : بن اليعيزر .١٩

 الحملة االنتخابية للبلدية    ي، بنيامين بين اليعيزر، اثناء افتتاح     سرائيل قال وزير البنية التحتية اإل     -بيت لحم   
دفـع اي   " إسرائيل"بانه يتوجب على    " الثالثاء" المشتركة مع حزب كاديما في بلدية ميغدال هعيمك اليوم          

يجـب ان تعـرض صـفقة       : " مضيفا   ،ثمن مهما كان، مقابل اطالق سراح الجندي االسير غلعاد شاليط         
وحـول المفاوضـات الفلـسطينية       ". القـضية  شاليط على الحكومة التخاذ القرار ويتوجب علينا انهـاء        
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رغم ما يظهر من تقدم في طريقة عمل ابو مازن اال انه اضـعف مـن ان                 "ية قال بن اليعيزر     سرائيلاإل
  ".يتوصل الى اتفاق قابل للتطبيق

  ٣/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

   ساركوزي-والد شاليت يضع قضية ابنه على طاولة األسد  .٢٠
األسير في قطاع غزة جلعـاد شـاليت الـرئيس          " يسرائيلاإل" شاليت والد الجندي     طالب نوعام : وكاالت

  .الفرنسي نيكوال ساركوزي بطرح قضية إطالق سراح نجله خالل لقائه مع الرئيس السوري بشار األسد
العبرية، أمس، أن شاليت األب التقى مندوبين فرنسيين رسميين في فرنسا قبل            " هآرتس"وذكرت صحيفة   

  .  وقدم طلبه للرئيس الفرنسي الذي سيقوم بزيارة رسمية لسوريا اليومأسبوعين
  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  المسيء لإلسالم" فتنة"يعرض اليوم في القدس فيلم " كنيست"عضو  .٢١

اليمينية المتطرفة، الى   "  المفدال -الوحدة القومي   "أرييه إلداد، من كتلة     " الكنيست"بادر عضو   : آي.بي.يو
الهولندي في القدس المحتلة والذي يصور الدين اإلسالمي علـى أنـه يـدعم العنـف                " فتنة"يلم  عرض ف 
  .واإلرهاب

العبرية أمس ان إلداد سيعرض الفيلم في القدس اليوم، فيما أعربت مـصادر             " معاريف"وذكرت صحيفة   
ن عـدداً مـن     أمنية عن تحسبها من أن يتسبب عرض الفيلم بأعمال احتجاج من جانب المسلمين، كمـا أ               

  .العرب احتج على عرض الفيلم" الكنيست"أعضاء 
ويعتبر إلداد عرض مقاطع من الفيلم خالل مؤتمر صحافي سيعقده في أحد الفنادق في القدس تمهيداً لعقد                 

ملزمون بإيقاف الجهاد وإذا استسلمت القدس سـتكون أوروبـا      "مؤتمر في نهاية العام الحالي تحت شعار        
  ". التالية بالدور

  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  الغراد"مستوطنو عسقالن يبنون غرفاً محصنة لمواجهة خطر صواريخ  .٢٢
ية عن قيام العديد من سكان مدينة عسقالن المحاذية لقطاع غزة من الجهة             إسرائيل كشفت مصادر    -غزة  

جهـة خطـر   الشمالية في هذه األيام ببناء غرف محصنة داخل منازلهم، وعلى حـسابهم الخـاص، لموا         
 ". الغراد"صواريخ 

وذكـر موقـع    . والتي حسب اعتقادهم ستقوم فصائل المقاومة بإطالقها اتجاهم بعد انتهاء أشهر التهدئـة            
كفار " غرف محصنة    ٨ية وألول مرة نشرت     سرائيلاإللكتروني، أن الجبهة الداخلية اإل    " يديعوت أحرنوت "

ي والواقعة على شاطئ مدينة     سرائيل الجيش اإل  المخصصة فقط الستجمام الوحدات العسكرية في     " هنوفش
 .  شخصا٧٠المجدل المحتلة تتسع كل منها لـ 

  ٣/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
  سأدخل المسجد األقصى في الوقت المناسب وليكن ما يكون: الشيخ رائد صالح .٢٣

الوقت  في األقصىأكد الشيخ رائد صالح، عزمه دخول المسجد :  عبد الرؤوف أرناؤوط- القدس 
 األبدي في ه بحقهتمسك وأبدى . القاضي بمنعه من االقتراب من المسجديسرائيلاإلالمناسب رغم القرار 

، بل هو قرار جماعي متعلق  شخصياً ليس قراراًذلكن تحديد إلى أ، مشيرا األقصى المسجد إلىالدخول 
عرب عن من جهة أخرى، أو .بموقف عام ألهل الخير من المسلمين المرابطين في القدس وأكناف القدس

مبادرة من اجل تجديد الحوار ، كاشفاً أن هناك  في تحقيق المصالحة الفلسطينية خالل شهر رمضانأمله



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١١٨٩:         العدد                  ٣/٩/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

، ووعد كشف عن تفاصيلهاال ، إال أنه رفض كبيرة جداأبعاد وهي مبادرة كبيرة جدا وذات ،الفلسطيني
  . في الوقت المناسببالحديث عن ذلك

  ٣/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   طالب في القدس من دون إطار تعليمي٩٠٠٠ .٢٤
 آالف طالب فلسطيني في القدس المحتلة من عدم وجود إطار تعليمي فـي ظـل                ٩يعاني حوالي    :نابلس

 األمر الذي يحـول  . غرفة١٣٠٠يقدر بحوالي ، والذي  النقص الكبير في مباني التعليم منذ سنوات طويلة       
 ويضطرهم إلى تسجيلهم فـي المـدارس        ،دهم في المدارس الرسمية   دون قدرة األهالي على تسجيل أوال     

  .الخاصة، وتحمل نفقات التعليم الخاص الباهظة، أو الخروج من أي إطار تربوي
  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   لتحسين الرواتب الجامعات الفلسطينية كافة شامل فيإضراب .٢٥

لعـاملين  ا أبوابها أمام الطلبة تنفيذاً إلضـراب        مسأأغلقت الجامعات الفلسطينية    :  وليد عوض  - رام اهللا 
 جامعة، اثنتـان    ١١ودعا االتحاد العام للجامعات الفلسطينية الذي يضم        . الذين يطالبون بتحسين رواتبهم   

ن ي القـائم إال أن.  بعد فشل المفاوضات مع مجلس التعليم العالي الحكومي     اإلضراب إلى بقطاع غزة    منهم
  . غزةقطاعفي  إضرابهم ال عالقة له باإلضرابات المسيسة أن، أكدوا على اإلضراب

  ٣/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   تصعد اإلضرابات في مدارس ومشافي قطاع غزة الغربيةنقابات الضفة .٢٦
صعدت نقابات الموظفين أمس إضراباتها في قطاعي التعليم والصحة في غـزة            :  محمد يونس  -رام اهللا   

للمضربين بالعودة إلى المدارس والمشافي والمراكـز الطبيـة رأفـة           لمدة أسبوع آخر، وسط مطالبات        
حملـة تخـوين وتكفيـر بحـق المـوظفين          "اعتبر قادة النقابات أن حركة حماس تشن         فيما   .بالمواطنين
شـعارات  ابة  كتب حماس   قيامرئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة          واعتبر   ."المضربين

المركز الفلسطيني لحقـوق     أما   ."رخصة لقتلهم " والمعلمين المضربين    األطباءيوت  تخوين على جدران ب   
ـ       ، فقد أدان  اإلنسان ـ م ،"الـسياسي " اإلضراب في المدارس والمشافي واصفا إياه ب  حكومـة رام اهللا     اًتهم
 والتهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد من ال يلتزم به، بما في ذلك الفصل مـن الخدمـة وقطـع                    هبدعم
دان المركز أيضاً ممارسات الحكومة المقالة في غزة التي قال          كما  . ما كانت نفته الحكومة   وهو  واتب،  الر

أعلنت إجراءات شملت المالحقة والمتابعة األمنية لعشرات من موظفي التعليم الحكـومي، وهـددت      "إنها  
  ."بفصل من يلتزم باإلضراب واتهمته بتدمير المسيرة التعليمية

  ٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
  

  الخضري يدعو إلى تشكيل وفد وزاري عربي لزيارة قطاع غزة .٢٧
 تشكيل وفد وزاري عربي لزيارة      إلىجمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار         دعا: غزة

أهمية كبيـرة   "زيارة  هذه ال  ل أنوأكد   .فيه" الكارثية"قطاع غزة بشكل عاجل واالطالع على آثار الحصار         
 يمكن تنظيمهـا خـالل شـهر        ها كل ترتيبات  أن، معتبراً   " تجاه كسر الحصار عربياً    وتعتبر خطوة حاسمة  

  .رمضان الحالي
  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  متضامنون جدد سيصلون من قبرص إلى غزة قريباً: الخضري .٢٨
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، إن اللجنة والمتضامنين  :فايز أبو عون

موجودين في غزة، والذين غادروا الخميس الماضي على متن سفينتي كسر الحصار، بدأوا ببذل الجهود ال
من حيث من أجل تعميم فكرة تسيير رحلة جديدة للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، 

 جاري بحثال، أن وضحوأ . قريباً غزةالمتوقع أن تصل سفن أخرى ومتضامنون جدد ومساعدات إلى
عن شركة غير ربحية تتولى أمر تسيير هذه الرحالت بين قبرص وغزة، من أجل تنشيط هذا الخط 

  .والتواصل مع العالم الخارجي عن طريق البحر
  ٣/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   دهس شرطيتهحاولبدعوى مي يعتقل سائق جرافة فلسطيني سرائيلالجيش اإل .٢٩

ي اعتقل قـرب مـستوطنة      سرائيل أن الجيش اإل   أمسية العامة   سرائيل ذكرت اإلذاعة اإل   : د ب ا   -رام اهللا   
موديعين غرب مدينة رام اهللا بالضفة الغربية سائق جرافة فلسطيني بدعوى أنه حاول تنفيذ عمليـة مـن                  

  .خالل محاولة دهس شرطي وقف أمامه وضربه بواسطة كف الجرافة
  ٣/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  ٤٨ أراضي فلسطينياً داخل عامالً ٤٥االحتالل يعتقل  .٣٠

أعرب األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد عن استنكاره العتقال شرطة               :نابلس
ومعـاملتهم  ،  ٤٨  عامالً فلسطينياً في منطقة الطيبة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام          ٤٥االحتالل  

  .خول بحجة عدم حوزتهم تصاريح د،بطريقة ال إنسانية
  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   صيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة٣يعتقل  يسرائيلاالحتالل اإل .٣١

اعتقلت قوات االحتالل ثالثة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة، وسط إطالق نار              : غزة
  .كثيف تجاه قواربهم ومنازل المواطنين في المنطقة

  ٢/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  

   بعقد دورة تدريبية في مجال إنتاج األفالم غزةصحافي الصغير يتحدى حصارنادي ال .٣٢
تمكن نادي الصحفي الصغير من عقد دورة تدريبية في مجال صناعة األفالم : محسن اإلفرنجي - غزة 

، الصامتة بالتعاون مع مجموعة من صانعي األفالم العالمية في دولة النرويج عبر نظام الفيديو كونفرنس
ثالث أفالم  نجح المشاركون في الدورة في إنتاج حيث .حصار الخانق المفروض على قطاع غزةرغم ال

  .وثائقية صامتة تعبر عن بعض صور المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار
  ٢/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
 ية جديدةالهيئة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس تبحث فرص تمويل مشاريع فلسطين .٣٣

أن الهيئة اإلدارية ، أعلن جواد الناجي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق المالية :حامد جاد
لوحدة صندوقي األقصى والقدس ستبحث خالل اجتماعها المقبل فرص تمويل برنامج طارئ لدعم جملة 

إلى أن هيئة الصناديق أشار  ومن جهة أخرى .من األنشطة التشغيلية لقطاعات زراعية وصناعية مختلفة
 ٢٠العربية عملت خالل األسبوع الماضي على تمويل مشاريع تستهدف دعم الطالب الفلسطيني بقيمة 

 والبالغة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨مليون دوالر، وذلك من إجمالي قيمة المبالغ التي التزمت بدفعها خالل عامي 
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ت في اجتماعها األخير وللعام السادس لفت إلى أن الصناديق العربية أقر كما . مليون دوالر٧٠قيمتها 
من أرباحها لصالح دعم االحتياجات الفلسطينية من المشاريع % ١٠على التوالي اقتطاع ما نسبته 

  .المختلفة
  ٣/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   شهيدا٢٤٥ً إلى  الحصاريرفع عدد ضحايا مرضى في غزة ٣وفاة  .٣٤

 جـراء    في قطاع غزة،    وفاة ثالثة مرضى فلسطينيين    مسأ أعلنت مصادر طبية فلسطينية      : د ب أ   -غزة  
وأوضحت أنه بوفاة هؤالء يرتفـع       .يسرائيلمنعهم من السفر لتلقي العالج في الخارج بسبب الحصار اإل         

منذ سريان اتفاق التهدئة قبل     منهم توفوا    حالة   ٥٠ حالة،   ٢٤٥عدد المرضى المتوفين جراء الحصار إلى       
  . يوما٧٠

  ٣/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  

  انضمام رضيع ثالث لضحايا إضراب الصحة في قطاع غزة .٣٥
انضم رضيع فلسطيني جديد إلى ضحايا اإلضراب في القطاع الصحي ليرتفع بذلك عـدد ضـحايا       :غزة

وقد كانت حركة فتح في رام اهللا دعت إلى هذا اإلضراب، حيث التزم عدد من                .هذا اإلضراب إلى ثالثة   
  .ام حكومة فياض بقطع رواتبهم كما حصل مع عدد من زمالءهماألطباء باإلضراب خشية قي

  ٢/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  

   مريض٤٠٠ معبر رفح أمام  تثمن قرار فتحلجنة أهالي المرضى في غزة .٣٦
 مـريض   ٤٠٠وصفت لجنة أهالي المرضى في غزة، فتح السلطات المصرية معبر رفـح أمـام               : غزة

، السيما أن أكثر من ألف مريض ما زالوا بحاجـة ماسـة             بالخطوة اإليجابية، إال أنها اعتبرتها منقوصة     
طالبت السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر بـشكل كامـل، والـسماح بـدخول               و .للعالج في الخارج  

  .المساعدات الطبية في خطوة مهمة لوقف نزيف ضحايا الحصار
  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يت إلنقاذ البحر الم دولية إليجاد وسائلأبحاث .٣٧

 قالت وسائل إعالم فلسطينية إن خبراء في البنك الدولي يعكفون حالياً على دراسة أفضل الـسبل                 :ا.ب.د
ن أحد السيناريوهات الجـاري دراسـتها اآلن   أونقل عن هؤالء الخبراء  ".الموت" البحر الميت من    ذإلنقا

 األمـر   .بحر األحمـر  هو ربط البحر األحمر مع البحر الميت من خالل بناء محطة ضخ على شاطئ ال              
 كـال مـن   ستفيد منها   يمحطة كهرومائية تزود بالطاقة مصنعاً لتحلية المياه        الذي يساعد أيضاً على إنشاء      

  . الفلسطينيةوالسلطة" إسرائيل"األردن و
  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 ة كلغ يوميا من النفايات الصلب٥٦٦٤٧  تنتج الفلسطينيةالمؤسسات التعليمية: اإلحصاء .٣٨

ن المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية ألجهاز المركزي لإلحصاء، ذكر تقرير ل:  وفا–رام اهللا 
من مؤسسات التعليم العالي  %٨٧,٨متراً مكعباً من المياه شهرياً، مشيرا إلى أن  ١٨٧٣٢٣ تستهلك

ارس تتزود بشكل رئيسي لمدا من% ٨٩في حين أن المياه من الشبكة العامة للمياه، بتتزود بشكل رئيسي 
من المدارس % ٥٣,٥وحول التخلص من المياه العادمة، ذكر التقرير أن  .أيضاًالمياه من الشبكة العامة ب

من مؤسسات % ٧٢,٩ بينما يتخلصال تتخلص من مياهها العادمة من خالل شبكات الصرف الصحي، 
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أما إدارة النفايات الصلبة، فأشار  .التعليم العالي من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي
شكل حيث النفايات تنج من قبل المؤسسات التعليمية، هذه كيلو غرام يومياً من  ٥٦٦٤٧ن التقرير إلى أ

  .من هذه النفايات% ٧١,٢الورق والكرتون 
  ٣/٩/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

  
   إرسال قوات عربية إلى غزةأحزاب أردنية تستنكر تصريحات أبو الغيط حول .٣٩

 إلـى  قوات عربيـة     إرسال الغيط حول    أبو تصريحات   أردنية أحزاباستنكرت  :  خليل رضوان  -عمان  
 إن" العام الدكتور احمـد الـشناق        أمينهقطاع غزة، وقال الحزب الوطني الدستوري في بيان حمل توقيع           

طوط الرابـع مـن      خ إلى االنسحاب الكامل    "إسرائيل"القضية الفلسطينية تنتظر موقفاً عربياً موحداً يلزم        
يونيو وقيام الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة بعاصمتها القدس وتطبيق قرارات الشرعية الدولية            / حزيران

 إلـى  غزة سـتليها دعـوة       إلى قوات عربية    إرسال إلى الدعوة   أنواعتبر   ".بعودة الالجئين الفلسطينيين  
ي وفـشل المفاوضـات     سـرائيل الحـتالل اإل  ما يمثل غطاء لـشرعية ا     " الضفة الغربية    إلى مثلها   إرسال

   ".٢٠٠٨ بقيام الدولة الفلسطينية في نهاية عام األميركية اإلدارةية ووعود سرائيلالفلسطينية اإل
 حكمت الرواشـدة    اإلسالميواستهجن مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل           

تـصب فـي خدمـة      " هذه الخطـوة     أنغزة، مؤكدا    قطاع   إلىالترحيب المصري بإرسال قوات عربية      
وربط الرواشدة بين التصريحات المـصرية إزاء هـذا الموضـوع وتـسريبات              ".يسرائيلاالحتالل اإل 

يين تستثني  سرائيلية حول قرب التوصل إلى رزمة حلول محدودة بين المفاوضين الفلسطينيين واإل           إسرائيل
 وضمان  "إسرائيل"هل سيكون دور القوات العربية حماية        "وتساءل. القضايا الرئيسة كالقدس وحق العودة    

 الطـرح المـصري     أنوشدد علـى     ". شرعنة الوضع االحتاللي الراهن؟    أم باالشتباك مع المقاومة     أمنها
 مـصر مـع   أبرمتهـا سابقة بالغة الخطورة، ال تقل خطورتها عن معاهدة كامب ديفيد االنفرادية التـي             "
 السادات، وستحمل النظام المصري مسؤولية تاريخية كبرى        أنوري الراحل    الرئيس المصر  أيام "إسرائيل"

سيرسخ االنقسام الفلسطيني جغرافياً     "األمر مثل هذا    أنواعتبر   ".وتضعه في مواجهة الرأي العام العربي     
 ".وسياسياً، ويؤسس لخطوات شبيهة في الضفة الغربية

  ٣/٩/٢٠٠٨المستقبل 
  
  تمكين الالجئين الفلسطينيين من حقوقهمندعو إلى :  فلسطينالبرلمانيون اللبنانيون لنصرة .٤٠

عقد البرلمانيون اللبنانيون األعضاء في رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين، اجتماعهم الـشهري،             
 دعوة المنظمات الحقوقية واإلنسانية     واجددحيث  . اهللا قصير  برئاسة أمين سر الرابطة النائب السابق عبد      

أسـفهم  "ية، وسجلوا   سرائيليان وجود أكثر من أحد عشر ألف أسير فلسطيني في السجون اإل           الى عدم نس  
لمراوحة الحوار الوطني الفلسطيني دون تسجيل أي تقدم ظاهر رغم ما يقال عـن مـساعٍ ومبـادرات،                  
خصوصاً ان هذه الوحدة أصبحت حاجة حيوية للشعب الفلسطيني القائمة على التمسك بحق المقاومة، وقد               
بات ثابتاً ان الرهان على التسوية والمفاوضات كطريق الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني لم يحـصد إال                
الخيبات ولم يجلب إال الخراب على الشعب الفلسطيني وقضيته، وفي هذا الـسياق سـجل المجتمعـون                 

فـات الفلـسطينية     تعميق الخال  إلىاستنكارهم لزيارة وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس الهادفة         
حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية باعتبار الحوار مع       "وطالب الحاضرون    ."وصناعة الفتنة وزراعة األوهام   

القوى الوطنية الفلسطينية من أولويات مهامها العاجلة خصوصاً لوضع خطة مشتركة لتثبيت حق العـودة        
  لمقيمين في لبنان من حقوقهم المدنية والسياسية       لالجئين الفلسطينيين واإلسراع في تمكين هؤالء الالجئين ا       
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 ، واستنكر المجتمعون المواقف العنصرية التي صدرت مؤخراً عـن بعـض األطـراف             "واإلنسانية كافة 
  .اللبنانية بحق الشعب الفلسطيني

  ٣/٩/٢٠٠٨السفير 
  
  تدشين حملة مصرية لفك الحصار عن غزة .٤١

ن الشخصيات العامة ورجال القضاء والنواب في مصر، دشن عدد م:  محيي الدين سعيد- غزة، القاهرة 
اليوم، حملة شعبية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وذلك في مؤتمر صحافي بمقر نقابة األطباء 

وقال رئيس نادي القضاة السابق باإلسكندرية . وسط القاهرة لإلعالن عن تأسيس الحملة وفعالياتها
 تستهدف حشد الجهود لفك الحصار المفروض على غزة، وذلك المستشار محمود الخضيري إن الحملة

انطالقا من ذكرى االنتصارات المتعددة في التاريخ اإلسالمي والمصري في العاشر من رمضان، مؤكدا 
أنه أصبح من الصعب السكوت على ما يتعرض له الفلسطينيون من حرب إبادة في غزة، منتقدا في 

وأعلن . ب الحكومات العربية واإلسالمية إزاء استمرار هذا الحصارالوقت ذاته ضعف رد الفعل من جان
حمدي حسن انضمام المئات من المواطنين وقيادات منظمات . النائب عن جماعة اإلخوان المسلمين د

المجتمع المدني للدعوة التي أطلقت في وقت سابق للتحرك باتجاه معبر رفح بسيارات تحمل المؤن 
  .ر الحصارواألغذية واألدوية لكس

  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  اإلماراتي يضع خطة لتوسيع مظلة المستفيدين في مخيمات الشتاتالهالل األحمر  .٤٢

بدأت هيئة الهالل األحمر تنفيذ مكرمة حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء : أبوظبي
ة، مع التركيز على قطاع غزة الذي يواجه رئيس الهيئة بإقامة موائد إفطار صائم في األراضي الفلسطيني

وأكد الدكتور . سكانه حصاراً مشدداً ويعانون من سوء األوضاع اإلنسانية ويفتقرون للخدمات األساسية
صالح موسى الطائي األمين العام للهالل األحمر، أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة 

يق مع وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية ووكالة المستفيدين من مشاريع رمضان في فلسطين بالتنس
مشيرا إلى أن سفارات الدولة في األردن ولبنان وسوريا واليمن ستقوم باإلشراف على تنفيذ ) األونروا(

وقال إن الهيئة حرصت على تنفيذ . المشروع لالجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات في تلك الدول
 ٥٠٠ ماليين و٣لفلسطينية وللفلسطينيين في الخارج بتكلفة تقدر بحوالي إفطار صائم داخل األراضي ا

 ٦٠٠ ألفاً و٥٥٨ألف درهم حيث ينفذ المشروع داخل المسجد األقصى وما حوله بتكلفة تقدر بحوالي 
 درهماً، وفي قطاع غزة تبلغ التكلفة ٦٢٥ ألفاً و٥٦٩درهم، كما ينفذ في مدن الضفة الغربية بتكلفة تبلغ 

  .  درهما٦٣١ً ألفاً و٩٢٩ئية المبد
  ٣/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  "اللعب اإلعالمي"الشعيبي يصف نبأ طلب سورية لحماس بمغادرة أراضيها بـ .٤٣

أكد رئيس مركز المعطيات والدراسات اإلستراتيجية بدمشق الدكتور عماد فوزي شعيبي، في : دمشق
 سورية سيكون عنصرا من عناصر هذه تصريحات خاصة، عما إذا كان الطلب من حماس بمغادرة

هذا ليس مطروحا على اإلطالق، وما نقلته بعض الصحف ليس إال من : "االنعطافة الشاملة، قال شعيبي
قبيل اللعب اإلعالمي، السياسة السورية معروفة وواضحة، الفلسطينيون هم مواطنون عرب هجروا من 

تستوعبهم، والمكان الطبيعي لعودتهم هو األرض أرضهم، وقد استوعبتهم سورية في الماضي وال زالت 
  . ، كما قال"الفلسطينية المحتلة وليس أي مكان آخر في العالم

 ٢/٩/٢٠٠٨قدس برس 



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ١١٨٩:         العدد                  ٣/٩/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 
  بيان للمؤتمر القومي اإلسالمي يحذر فيه من قرار إغالق مؤسسة األقصى .٤٤

ألقـصى ألعمـار    قال المؤتمر القومي اإلسالمي في بيان له أنه رغم قرار إغـالق مؤسـسة ا              : بيروت
المقدسات اإلسالمية إال أن الحكومات العربية واإلسالمية لم تتحرك التخاذ الخطوات الالزمة، للرد على              
هذا القرار اإلجرامي، واعتبر المؤتمر القرار خطوة تصعيدية خطيرة فـي عمليـة اسـتهداف المـسجد                 

 زيـارة وزيـرة الخارجيـة     األقصى، وبين أن قرارا اإلغالق لم يكن مجرد مصادفة أن يـصدر قبيـل             
األمريكية كونداليزا رايس لتغطيته من خالل ما ترعاه من مفاوضات ثنائية مشبوهة طالما غطت التوسع               

كما ليس من قبيل المصادفة يزامن القرار حلول شـهر رمـضان، وذلـك              . في االستيطان وبناء الجدار   
 بعد جملـة اإلجـراءات   ٤٨ن من مناطق ال استكماالً لتفريغ المسجد األقصى وباحته بمنع المصلين اآلتي  

الصهيونية التي تحول دون وصول أهل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إليه، وفي هذا إشارة تشجيع                
وشدد البيـان علـى أنـه       . للمتطرفين العلمانيين والمتدينين اليهود ليحلوا مكانهم من حوله وفوق ساحاته         

 ال لبس فيه، للدول العربية واإلسالمية، كما الجامعة         ،ون إنذاراً ينبغي لقرار إغالق مؤسسة األقصى أن يك      
 وحركة دول عدم االنحياز، وهيئة األمم المتحدة، للتحـرك فـوراً،            ، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي   ،العربية

حين تقع الكارثة وتنفجر األمة العربية      " الت ساعة مندم  "وبأعلى درجات الحزم، إللغاء هذا القرار، وإال        
  .سالمية غضباًواإل

  ١/٩/٢٠٠٨  
 
  من تصريحات عباس في بيروت واألخير يطلب منها عدم التدخلرايس منزعجة ": األخبار" .٤٥

 من مصادر فلسطينية موثوقة أمس أن وزيرة الخارجية األميركية           األخبار علمت:  أحمد شاكر  -رام اهللا   
عـاج اإلدارة األميركيـة مـن       انز" مازن عقب عودته من بيروت وأبلغته        يكوندوليزا رايس اتصلت بأب   

وأشارت  ." سمير القنطار  تصريحاته عن حق العودة وموافقة األميركيين عليها، ومن لقائه األسير المحرر          
عباس أبدى استغرابه من حديث رايس، وأشار إلى أن         "المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن         

ا وعدته به اإلدارة األميركية التي ضـغطت عليـه          ما قاله عن موافقة أميركية على عودة الالجئين هو م         
أبو مازن طلب مـن     "وأوضحت المصادر أن     ." في قضية القدس المحتلة    سرائيلللقبول بتقديم تنازالت إل   

وأبلغها أنه بوصفه رئيـساً للـشعب       . رايس الكف عن التدخل في شؤون السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة         
  ."الفلسطيني يزور من يزوره ويلتقي من يلتقيه من دون إذن أو تصريح من أحد

  ٣/٩/٢٠٠٨األخبار 
  
  مليون دوالر دعماً اضافياً لصندوق وكالة الغوث٨,٦٨ واشنطن تقدم .٤٦

أعلن القنصل األميركي العام في القدس جيك واالس عن مساهمة الحكومة  :عبد الرؤوف أرناؤوط
مليون دوالر أميركي إضافي للصندوق العام لوكالة األونروا مشيرا إلى أنه بذلك  ٨,٦٨األميركية بمبلغ 

وأشار  .كي مليون دوالر أمير١٥٧ إلى ما يقارب ٢٠٠٨يصل حجم المساهمة األميركية خالل العام 
واالس إلى أن هذه المساهمة من قبل الحكومة األميركية لالونروا تأتي استجابةً لعجز كبير في ميزانية 

 الوكالة، مشدداً على ان الواليات المتحدة ملتزمة بالمساعدة لالستجابة لحاجات الالجئين الفلسطينيين 
  ٣/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  غزة ربما يعمق الصدع الفلسطينيإضراب : مم المتحدةمبعوث لأل .٤٧

مم المتحدة يوم الثالثاء إن خالفا أدى الـى اضـراب            قال مبعوث لأل   : نضال المغربي  - رويترز – غزة
ضخم في قطاعي التعليم والصحة في غزة ربما يزيد عمق الصدع بين حركة حماس وحركة فتح ويلحق                 
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 تصريحات لروبرت سري منسق االمـم       جاء ذلك في   .الضرر باحتماالت عودة وحدة الصف الفلسطيني     
المتحدة الخاص لعملية السالم في وقت أعلنت فيه نقابة عمالية مؤيدة لفتح فـي غـزة خططـا لتمديـد                    

وقال مـصدر    .االضراب الذي يشارك فيه االف العاملين في مجال التعليم والقطاع الصحي أسبوعا اخر            
 في المئة من العاملين فـي الرعايـة   ٧٠في التعليم و في المئة من العاملين ٨٥من االمم المتحدة إن نحو  

. الصحية االولية في غزة أضربوا عن العمل منذ يوم السبت الماضي االمر الذي أصاب القطاعين بالشلل               
هذه االجراءات واالضراب الذي تالها بدعوة من النقابات يهددان تـوفير خـدمات الـصحة               ": وأضاف"

  ."ن مشقة بالغة بالفعلوالتعليم لسكان غزة الذين يواجهو
  ٢/٩/٢٠٠٨رويترز 

  
  ٢٠٣٠ اقتصاد الصين على زخم نمو سريع حتى أبو اليورو يتوقع أن يحافظ .٤٨

 يحافظ اقتصاد الصين    أن ،بو اليورو وحائز جائزة نوبل في االقتصاد      أ ، توقع روبرت مونديل   :تشانغتشون
 بعـد تجـاوز     ،٢٠٥٠لول العام    ليصبح اكبر كيان اقتصادي بح     ٢٠٣٠على زخم نمو  سريع حتى العام        
في % ٨ ال تقل عن     اإلجمالين نسبة ارتفاع الناتج المحلي      وقد رأى أ  . اليابان والواليات المتحدة تدريجياً   

  %.١١حوالي  الحالية عند األرقام سنة المقبلة على خلفية ٢٠ و١٥الفترة ما بين الـ
 ٢/٩/٢٠٠٨وكالة شينخوا لألنباء 

  
   أيلول لكنه لم يفعل الكثير١١انعكاسات هجمات أدرك عرفات خطورة : دحالن .٤٩

يرى محمد دحالن أن عسكرة االنتفاضة الثانية كانت خطأ ويعترف بأنه كان مـن الـذين                : غسان شربل 
ويحـذر  . يسرائيلساروا وراء مشاعرهم حين عاينوا حجم الدم الفلسطيني الذي أريق على يد الجيش اإل             

سطينية لم تعد محط اهتمام الجمهور العربي أو حتى القادة العـرب            القيادي الفلسطيني من أن القضية الفل     
  . نجحت في االستفراد بالساحة الدوليةإسرائيلمعترفاً بأن 

ويشدد دحالن على وجوب الخروج من المأزق الحالي عبر تبني اقتراحات الرئيس محمود عباس التـي                
أسس مستقلة ومهنية واجـراء انتخابـات       تنص على تشكيل حكومة انتقالية وبناء المؤسسة األمنية على          

  :وهنا نص الحلقة األخيرة. تشريعية ورئاسية
بأهمية وقف االنتفاضة كي ال تلصق تهمـة        ) سبتمبر( أيلول   ١١هل شعر ياسر عرفات  بعد هجمات        > 

  اإلرهاب ببعض ممارساتها؟ هل أدرك خطورة هذه الهجمات؟
ال أعرف بدقـة علـى      . كن يملك القدرة على تغيير االتجاه      نعم أدركها، لكنه لم يفعل الكثير وربما لم ي         -

لم يكن كـل    . وأعتقد بأن الواقع أفقدنا الكثير من القدرة على المناورة        . رغم أنني كنت أالزمه ليالً ونهاراً     
اعتبرت دائمـاً أن الوضـع      . العمل العسكري في االنتفاضة خطأ، لكن أغلبه كان خطأ وفي توقيت خطأ           

ال أقصد المقاومة   . الى الصبر والصمود والكثير من العقل واإلبداع والقليل من المقاومة         الفلسطيني يحتاج   
ال التبريـر الكامـل صـحيح وال        . التوقيت مهم . الطريقة مهمة . المسلحة وحدها بل كل أشكال المقاومة     

  .اإلدانة الكاملة
   خطأ؟١٩٤٨هل تعتبر العمليات العسكرية التي نفذت داخل حدود > 
لو اقتصرت العمليات على المناطق     . يسرائيلهي التي ألّبت ضدنا المجتمع الدولي والمجتمع اإل        نعم، و  -

  .ي وحده لكانت أفضلسرائيل واستهدفت الجيش اإل١٩٦٧التي احتلت في 
  مثالً العمليات التي استهدفت مطاعم أو أهدافاً مدنية؟> 
. لتي ترتد عليك وباالً سياسياً، خطأ بالتأكيد       قيمة العمل العسكري أن يكون له مردود سياسي، العملية ا          -

وأنا من الذين سـاروا     . هنا أريد أن أقول إن حجم الدم الفلسطيني الذي أريق في االنتفاضة أثار مشاعرنا             
  .واآلن أقول يجب أال يستسلم الشخص لمشاعره وعواطفه. خلف مشاعرهم في السنتين األوليين
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  ت العراقية الكويت؟هل أخطأ ياسر عرفات حين غزت القوا> 
لم يكن الموقف صحيحاً وإن كنت مقتنعاً بأن اإلعـالم        .  أعتقد بأن الخطأ كان عاماً، ومن قيادة المنظمة        -

أنا كنت في تونس ولم يكـن لـي دور          . األميركي والدولي أملى على عرفات مواقف لم يكن مقتنعاً بها         
كارثة العالم العربـي هـي      . ب االعتراف بالخطأ  ليس من المعي  . فاعل، لكنني أعتقد بأن الخطأ كان عاماً      

 اليوم إن كانت أخطأت فتسارع الى الرد بالنفي، على رغم           "حماس"إسأل قيادة   . عدم االعتراف باألخطاء  
  .كل الكوارث التي لحقت بالشعب الفلسطيني بفعل أخطائها

  خروجها من بيروت؟هل تأثرت قيادة المنظمة بالدعم الذي كانت تحصل عليه من صدام حسين بعد > 
الحقيقة إننا الخاسر األكبـر فـي حـرب         .  حتى مع هذا الدعم كان المطلوب اتخاذ موقف ينقذ الشعب          -

طبعاً العراق قدم الكثير للشعب الفلـسطيني       . خسرنا في العالقة مع الكويت وخسرنا مع العراق       . الكويت
  .رات في ضوء مصالح شعبكوال أحد ينكر ذلك، ولكن في الظروف الصعبة عليك أن تتخذ القرا

  من هي الدولة التي قدمت أكثر للشعب الفلسطيني مالياً؟> 
  .ليبيا قدمت، والجزائر قدمت وال تزال.  أعتقد السعودية، ثم اإلمارات بحدود معلوماتي-
  كيف كانت عالقة عرفات بالعقيد معمر القذافي؟> 
اوم على االتصال بالعقيد القذافي الـذي كـان          يد "أبو عمار "وخالل الحصار في رام اهللا كان       .  ممتازة -

 الى ليبيا على األقل خمس مرات خالل فترة الحـصار           "أبو عمار "أوفدني  . يحرص أيضاً على االتصال   
  .وقدمت ليبيا مساعدات

  ما هي أصعب مهمة كلفك عرفات بها غير المفاوضات؟> 
ها، وأحمد اهللا أنها كانت ناجحة فـي         كل المهمات التي كلفني بها كانت صعبة وأنا لم أنطق بحرف عن            -

  .غالبيتها
   زميلك في السجن؟"الجهاد اإلسالمي"كان الدكتور فتحي الشقاقي األمين العام الراحل لـ > 
كان ذا تأثير إيجابي    .  نعم التقينا في السجن في غزة وهو كان شخصية مثقفة مهمة ومقبولة من الجميع              -

كما أمضيت فترة في التحقيق مع      . ينات في سجن غزة المركزي    ذلك كان في منتصف الثمان    . في الجميع 
  . شخصاً من أنصاره٧٠الذي كان قيد التحقيق أيضاً مع ) "حماس"مؤسس (الشيخ أحمد ياسين 

  تعرف إسماعيل هنية؟> 
  .أعرفه عن قرب.  أعرفه من الجامعة-
  عالقتك سيئة معه؟> 
 إلسماعيل هنية شخـصياً  "فتح" وأبناء "ز األمن الوقائيجها"ما قدمه  .  لألسف أنا ال أعتبره شخصاً وفياً      -

لألسـف، ال   . أقصد بالنسبة الى أمنه الشخصي    . ال يمكن أن تقدمه له أسرته أو الحركة التي ينتمي إليها          
  .يحفظ الوفاء وال يبادله

  هل تقصد أنكم أنقذتموه؟> 
ال نحن، كما يقولون، نعمل     على كل ح  . وهو شخصياً يعرف ذلك   . "حماس" مرات، هو وغيره من قادة       -

  .بأصلنا
  هل تعتقد بأن القضية الفلسطينية مهددة حالياً؟> 
كان الرئيس ياسر عرفات يقول نحن نمر في منعطـف          .  موقتاً نعم، خصوصاً إذا لم يتم تدارك األمر        -

الحالية  نمر في هذا المنعطف الخطير، وأعتبر المرحلة         ٢٠٠٠تاريخي خطير لكنني أعتقد بأننا منذ العام        
انقسام حقيقي  . انقسام سياسي وجغرافي، يتعمق نفسياً    . انقسام بين الضفة وغزة   . ١٩٤٨هي األخطر منذ    

القضية الفلسطينية لم تعد محط اهتمام الجمهور العربي أو حتى القادة العرب، وأنا أعتبر أن               . وهذه مأساة 
 بالساحة الدولية حيث لـم      إسرائيلستفراد  التقصير يقع على الجانب الفلسطيني أكثر من الجانب العربي، ا         

مثالً حـين   .  كان الموقف الفلسطيني يؤثر ويجلجل     "أبو عمار "أتذكر أنه حتى نهاية مرحلة      . تعد لنا كلمة  
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بعد دقائق من اإلعـالن     .  بإعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد قامت الدنيا ولم تقعد          "أبو عمار "هدد  
الهاتف، وكل رؤساء دول أوروبا تحدثوا إليه فضالً عن رؤساء من العالم            كان الرئيس بيل كلينتون على      

اليوم فتر هذا االهتمام، لذلك، أعتقد بأن جريمة كبيرة ارتكبت منـذ اللحظـة التـي                . العربي واإلسالمي 
ال منـاص   : في الوقت ذاته أقول   .  على نفسها وشعبها وارتكبت المجازر بحق الناس       "حماس"انقلبت فيها   

. الواليات المتحدة فـي فتـرة انتخابـات       . إنه المخرج الوحيد  . وافق الداخلي مهما عظمت الجراح    من الت 
هذه األجـواء ال تـسمح بحـل        . ي يعيش أجواء انتخابات وربما تجرى انتخابات مبكرة       سرائيلالوضع اإل 

ة علـى أسـس   لهذا يجب أن نستغلها إلعادة اللحمة الداخلي     . للقضية الفلسطينية ولن يكون فيها حراك جاد      
  .سياسية، وليس على أسس عاطفية أو تقليدية

   الثلث المعطل أسوة بما حصلت عليه المعارضة اللبنانية؟"حماس"أعطوا > 
 جنوب لبنان   إسرائيلبالنسبة الى   . في لبنان ال يوجد احتالل كما الحال عندنا       .  الحالة الفلسطينية مختلفة   -

نحـن  . قدرتنا على المقاومة ليست مثل قدرة لبنـان       . المراتالضفة أهم لها بمئات     . ليس الضفة الغربية  
كـل  .  الى تسعة آالف سلعة ال يمكن أن نأخذها من مصدر آخـر            ١٩٦٧ بعد احتالل    إسرائيلنحتاج من   
اآلن عرض الرئيس محمود عباس     . جربنا الحلول في مكة والقاهرة ومبادرة الرئيس اليمني       . شيء تقريباً 

سهالً وسلساً ومباشراً ال يحوي شروط اللجنة الرباعية الدولية التي لـم تعـد              على القيادة المصرية حالً     
 "حماس"لم يكن من المنصف أن تدخل       . موضع اهتمام اآلن وال أي شروط أخرى تتعلق بمنظمة التحرير         

يجب أن نخـرج مـن      . هذا تاريخ، الحديث فيه ال يفيد     . االنتخابات ثم تتنكر للمنظمة التي شكلت السلطة      
  .لزجاجةعنق ا

  ماذا طرح عباس؟> 
إعادة بناء المؤسسة األمنية على أسس مـستقلة        : ثانياً. االتفاق على حكومة انتقالية من المستقلين     :  أوالً -

 في أن تكون هناك لجنة عربية لإلشراف على عمليـة البنـاء             "أبو مازن "ومهنية، وال مانع لدى الرئيس      
ما عدا ذلـك   . شريعية ورئاسية يتبعها اتفاق على برنامج سياسي      الذهاب الى انتخابات ت   : ثالثاً. بدعم دولي 

اسـتحقاق االنتخابـات    . "أبو مازن " الى التشكيك بشرعية الرئيس      "حماس"ستلجأ  . سيكون مضيعة للوقت  
هذه المرة ستكون خمـس سـنوات ألن        . الوالية أربع سنوات  . ٢٠١٠) يناير(الرئاسية في كانون الثاني     

وقد قال المجلـس التـشريعي أن االنتخابـات         . "أبو عمار "ءت في ظرف استشهاد     االنتخابات السابقة جا  
لماذا ننتظر ونفقد المبادرة مدة سنة ونصف       . المقبلة يجب أن تكون متالزمة، أي التشريعية والرئاسية معاً        

 لنـا   على رغم كل الجراح التي سببتها     . "فتح"أتحدث هنا كأحد أبناء     . سنة؟ أنا خرجت من العمل التنفيذي     
 وكـل   "حماس"مخرج للشعب الفلسطيني و     . "أبو مازن " ال أرى مخرجاً غير ما طرحه الرئيس         "حماس"

استقلتُ منذ سنة ونصف سنة، ماذا فعلوا؟ لقد خطف         .  تقول إن المشكلة في دحالن     "حماس"كانت  . القوى
  ."حماس"الشعب الفلسطيني على يد 

  ؟إسرائيل في مواجهة "زب اهللاح" في تكرار تجربة "حماس"هل يمكن أن تفكر > 
 تستجدي وقفـاً إلطـالق      "حماس". "حزب اهللا "أنا أتمنى لو كانت لديها قدرة مشابهة لقدرة         .  ال تستطيع  -

 ال  إسـرائيل اآلن  .  ال تلتزم االتفاقـات    إسرائيل تلومنا ألن    "حماس"كانت  . النار كانت ترفضه في السابق    
.  أنها تقاوم، اآلن توقفت وتمنع اآلخرين مـن المقاومـة          "سحما"؟ كانت حجة    "حماس"تلتزم، فماذا تفعل    

.  ألنهـا سـلبية وغيـر منتجـة        "حماس"أنا ال أريد المقاومة بحسب مفهوم       . أعرف أن هناك من سيرد    
 على الرضوخ لـشروط منظمـة التحريـر وفـضحت     إسرائيلاالنتفاضة األولى كانت مقاومة، أجبرت    

  . في كل بيت في المجتمع الدوليإسرائيل
  ماذا تقول عن محاولة اقتحام معبر رفح؟> 
. ال يجوز أبداً التعامل مع مصر بهـذه الطريقـة   .  المسؤولية عنها  "حماس" هذه فضيحة سياسية تتحمل      -

ال تجرؤ على اقتحام    . محاولة تصوير أن مصر هي التي تحاصر      . مصر وقفت معنا وال تزال تقف معنا      
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أعتقد بأن سـلوك    .  شاهدناه كان حدثاً معيباً يجب أال يتكرر       ما.  فتلجأ الى إحراج مصر    إسرائيلمعبر مع   
  . أكد صحة تقديراتنا السابقة لتفكيرها ومنهجها"حماس"

  تعرضت لمحاوالت اغتيال عدة؟> 
 تعرضت لمحاولة اغتيال في ايريتز، كنت واللواء المجـادلي واللـواء            ٢٠٠٢ في ذروة االنتفاضة في      -

الـسيارة  . لم يصدق أحد أننا نجونـا     . لكنها والحمد هللا مرت بسالم    أمين الهندي وكانت لحظات عصيبة،      
أعتقـد بـأن للحـادث      . وخالل إطالق النار لجأنا الى مكتب للرئيس عرفات في المنطقة         . كانت مصفحة 
كان شاؤول موفاز رئيساً لألركان وكنا في اجتماع في حـضور الطـرف األميركـي،               . طابعاً شخصياً 

أصـيبت الـسيارة    . ة وربع انهمر علينا الرصاص لدى وصولنا الى ايريتـز         وتركنا االجتماع وبعد ساع   
ما هذه العبقرية أن تحاول اغتيال فلـسطيني؟  . "حماس"أما المحاوالت المضحكة فكانت من   . بطلقات عدة 

أكثـر  . بقيت أشارك في المناسبات العامة والخاصة وأجول في الشوارع        . صدقني لم أغير جدول أعمالي    
  . تخطط الغتيالي"حماس"خخة فجرت، وهناك تحقيقات أظهرت كيف كانت من سيارة مف

  هل حاولوا استهدافك بعملية انتحارية؟> 
أقول فقط إن هذه الممارسات وصمة عار فـي  . هناك أشياء كثيرة ال أريد التحدث عنها     .  أكثر من مرة   -

هذا الشخص فيـه    ": ة، وقال  استغرب نجاتي من المحاوالت المتكرر     "حماس"أحد أعضاء   . "حماس"تاريخ  
  ."شيء هللا

لنفترض أن ياسر عرفات طلب منك أن تقدم تقريراً موجزاً عن الوضع الفلسطيني، ماذا تقـول عـن                  > 
  عملية السالم اآلن؟

 عملية السالم من وجهة نظري ماتت أو دخلت غرفة االنعاش منذ بداية االنتفاضة الثانية، أي منذ دخل                  -
 الفلـسطيني   -ي  سـرائيل ولكن كان في االمكان تدارك هـذا الوضـع اإل         . ىشارون الى المسجد األقص   

كانت قد مرت على االنتفاضة فترة ال بأس بها، وكان          . ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول   ١١المتدهور بعد أحداث    
الصراع أخذ طابعاً أكثر حدة وأكثر دموية، ويفترض أن الطرفين أخذا دروساً من هذه المواجهة، وخسرا                

وجد فيها طرف مهزوم وطرف منتصر، ولكن لم تلتقط اللحظة التاريخية في ذلك الوقـت مـن            ال ي . فيها
لم . تعمق التدهور في عملية السالم في عهد شارون ثم في عهد أولمرت           . يينسرائيلالطرفين، منا ومن اإل   

والتفاؤل الذي  يكن لدي أي وهم بأن عملية السالم سيعاد إليها االعتبار في فترة أولمرت، ألن كل الوعود                 
اإلدارة األميركيـة ليـست لـديها إرادة        . صاحب تلك الفترة لم تكن واقعية ألسباب واضحة بالنسبة إلي         

 ال يقود الـى انفـراج فـي    إسرائيل، ثانياً الوضع السياسي والحزبي داخل     إسرائيلسياسية للضغط على    
ساهمت في هذه الحالة، لذلك أعتقد بأن عملية        ثالثاً، التجاذبات الحزبية والداخلية الفلسطينية      . عملية السالم 

وأنا من األوائل الذين قالوا عكس      . ، كما قال الرئيس بوش    ٢٠٠٨السالم لن تقود الى دولة فلسطينية عام        
ذلك تماماً، ليس رغبة في أن أثبت عكس رؤية بوش، إنما استداللي ومعرفتي بالوضع التفـصيلي فـي                  

لذلك، لو كتبت تقريراً في هذا األمر للرئيس عرفات ألوصـيت           . نتيجة كانا يقودانني الى هذه ال     إسرائيل
بااللتفات الى الوضع الداخلي، مع ضرورة االستمرار في البحث عن آفاق عملية السالم ولكن مـن دون                 

  .أوهام
   اآلن؟"فتح"ماذا تقول له عن أوضاع حركة > 
. أن تستمر الحالة الفتحاوية بهذه الطريقة     ال يعقل وال يجوز     . ١٩٨٩ عام   "فتح" عقد آخر مؤتمر لحركة      -

 الى جنوب لبنان،    إسرائيلبعد كل هذه الحروب، حربين في منطقة الخليج، انتفاضتين فلسطينيتين، دخول            
أحداث كبرى عصفت بالوضع الفلـسطيني مثّلـت شـبه          ... فشل عملية السالم أو تدهورها، كامب ديفيد      
 الفتحاوية، مؤسسات أقصد منها اللجنة المركزيـة والمجلـس          زلزال ولم تحدث فيها مراجعة من القيادة      

 قـادت   "فـتح "حركة  . الثوري إلجراء انتخابات من أجل إعادة االعتبار الى الوضع الحركي والتنظيمي          
النضال الوطني الفلسطيني من خالل رمزية ياسر عرفات رحمه اهللا، أو من خـالل تماسـك المؤسـسة                  
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ذه المؤسسة في االنتخابات العامة، راهنت على اإلرث التاريخي ولـيس           ولكن حين اختبِرت ه   . الفتحاوية
  .على المنافسة الشعبية

  أي انتخابات تقصد؟> 
، وأعتقد بأن المخرج الوحيد هو عقد المؤتمر الحركي على أساس           ٢٠٠٥ أقصد االنتخابات العامة عام      -

 المؤتمر قبل نهاية السنة، وإذا لم يعقـد         اآلن لدينا أمل بأن يعقد    . المصالحات والتوافق الداخلي الفتحاوي   
لكـن المـؤتمر الحركـي      .  سـيكون صـعباً    "فـتح "وكانت وعود غير قابلة للتطبيق، فإن وضع حركة         

. والمصالحات الداخلية والتوافق الداخلي الفتحاوي ربما شكلت مخرجاً للنظام السياسي الفلسطيني بكاملـه            
نظام السياسي الفلسطيني، بغض النظر عن الكبوة التي حـدثت           يعتمد عليها في اعادة بناء ال      "فتح"حركة  

. كل هذا موقت في رأيي    . ٢٠٠٥ عام   "حماس"في االنتخابات، وعن النجاح الموقت الذي أحرزته حركة         
، اعادة بنائها الداخلي علـى أسـاس االنتخابـات، تعميـق            "فتح"لذلك المطلوب إعادة اللحمة الى حركة       

لكن هذا ال يعني وضع     . اظ على الجيل القديم الذي لديه خبرة نحترمها ونقدرها        الديموقراطية فيها، والحف  
  . في الثالجة وعدم التوافق على تواصل األجيال وليس تراكم األجيال"فتح"حركة 

  ؟"فتح"هل يمكننا الحديث عن ترهل وأجنحة وأزمة أجيال في حركة > 
 حتى دخلنـا    "أبو عمار "ن موجودة في عهد الرئيس       تاريخياً هذا كان موجوداً، لكن أزمة األجيال لم تك         -

أوسلو وما بعده، بدأت فكرة أن هناك جيالً انتخب وليس هناك تواصل أجيال، ولكن طيلة سنوات النضال                 
 و  "أبو عمار " و   "أبو جهاد " والشهيد   "أبو اياد "كان هناك   . والكفاح في منظمة التحرير، كانت هناك أجنحة      

كانت هناك أجنحة لكنها كانت تعمل بتناغم وليس بتـصادم،          .  الشهيد سعد صايل   ، عمالقة مثل  "أبو الهول "
 سنة ال يمكن حركة أن تقوى على االسـتمرار اذا لـم             ٢٠كذلك أمنوا مسيرة وطنية مشرفة، ولكن بعد        

يعتبرون أنني وكثيرين من زمالئي من الجيـل الـشاب،          . ال يجوز وال تستطيع   . تُعمل فيها الديموقراطية  
ال يستقيم أن يبقـى     .  سنة، فما بالك أن قبلنا أجياالً وبعدنا خمسة أجيال         ٥٠ في السن وبات عمرنا      تقدمنا

ولكن في هذه المرحلة، يجب أال ننكـأ        . الوضع كما هو، وإذا طالبتَ بدمقرطة الحركة، تُتَهم بأسوأ التهم         
اضدها أن نقدم نموذجاً    حصلت فيها أخطاء، ويجب بمحبة كل الشخصيات الفتحاوية وتآخيها وتع         . الجراح

ال يجـوز أن    . كي ال تعاني األجيال المقبلة ما عانيناه نحن، وكلمة السر في ذلك هي االنتخابات الداخلية              
  ."فتح"تجري كل األحزاب السياسية في الساحة الفلسطينية انتخابات، إال حركة 

  هل هناك مساعٍ جدية لعقد المؤتمر؟> 
ة هي األكثر جدية لعقد المؤتمر على رغم كل الصعوبات التـي يـضعها               نعم، أعتقد بأن الفترة الحالي     -

اليوم األخ  . ولكن، ال يستطيع أحد أن يتحدى ارادة الفتحاويين الذين يعدون باآلالف          . بعضهم لتأجيل عقده  
. أبو ماهر غنيم هو رئيس اللجنة التحضيرية التي أعدت أوراق العمل وقطعت مشواراً طويالً تشكر عليه               

وهنـاك صـراعات    . تحديد موعد المؤتمر ومكانه ومن يحق له أن يكون عضواً في هذا المـؤتمر             يبقى  
ومحاوالت لضمان نتائج المؤتمر قبل أن يعقد، لكن هذا لن يحـدث ألن أحـداً ال يـستطيع أن يحتكـر                     

ن وال  لدينا أجيال من آالف الفتحاويين الذين أمضوا سنوات في الـسجو          . المؤتمر، أو أن يمنح فيه ويمنع     
من يحق له أن يكون في المـؤتمر يجـب أن           : تستطيع منعهم من حضور المؤتمر، لذلك نقول بكل أمانة        

المـؤتمر  . ويجب أال تكون عالقاتنا الشخصية عامالً في ذلـك        . يحضر، ومن ال يحق له يجب أال يكون       
 ليكون مؤتمراً يضمن    "رأبو ماه " واألخ   "أبو مازن "هناك إرادة جدية لعقده لدى األخ       . اآلن أقرب ما يكون   

 أنجز الخطوة األولى للمـؤتمر ال النهائيـة، عبـر إجـراء             "أبو عالء "األخ  . توحد الحركة وليس تفككها   
االنتخابات في كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء بعض المناطق مثل نابلس وشمال قطـاع                

وقراطي، ومن نجح هـم خيـرة أبنائنـا         وفي شكل عام، أنجزت االنتخابات الداخلية في شكل ديم        . غزة
الفتحاويين من الشباب الواعدين الذين يستطيعون ضمان استمرار هذه الحركة التي انتمينا اليهـا بحكـم                

  .آالف الشهداء والجرحى
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  أنت محمد دحالن، ماذا تريد من المؤتمر؟> 
 أن يكون شفافاً ونزيهـاً فـي        ثانياً.  أريد أن يعقد في أي حال، ألنه الحل الوحيد إلعادة لحمة الحركة            -

لدينا فتحـاويون أصـالء     ... اختيار من لهم حق في المؤتمر، ألن هناك عقداً تراكمت عبر عشرين سنة            
هذا إرث نضالي، ال يمكـن      . ناضلوا وثابروا في األقاليم الخارجية، في لبنان وسورية واألردن وأوروبا         

لديهم تجربة مميزة ولدينا تجربة السجون وتجربة       .  مؤتمر أحداً أن ينكر عليهم فتحاويتهم وال يجلبهم الى       
تراكمت أعداد كبيرة مـن الفتحـاويين، كـل         . الداخل في الضفة وغزة، في االنتفاضتين األولى والثانية       

لذلك، ستجد أن أعداد من يرون أن من حقهم الحضور          . شخص منهم لديه الحق في أن يكون في المؤتمر        
تمر التي يجب حلها بعقالنية وهدوء وأخوة، وليس بإلغاء فالن ومنح مـن ال              هائلة، وهذه هي عقدة المؤ    

  .يستحق
  هل نتحدث عن مؤتمر يشارك فيه مئات الممثلين؟> 
. يفترض أن يعقد المؤتمر في أريحا أو بيـت لحـم          . ١٥٠٠ طبعاً، على األقل لن يكون هناك أقل من          -

رية، وهناك توجه يطرح أفكـاراً بـضرورة عقـد          كنت في عمان أثناء وجود األخوة في اللجنة التحضي        
المؤتمر خارج فلسطين، وأنا من المقتنعين بعقده داخلها، إذ ال يجوز بعدما عدنا الـى أرض الـوطن أن                   

 خارج فلسطين، مع ضمان حق تأمين دخول جميع الفتحاويين الذين سيـشاركون فـي               "فتح"نعقد مؤتمر   
  .ة المركزية أن تحسمه، ونحن لم نعترض على ذلكهذا األمر لم يحسم، وعلى اللجن. المؤتمر

 ٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  !قوات عربية لغزة؟ .٥٠

  اهللا األشعل عبد
اقترح وزير الخارجية المصري فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة تكون مهمتها وقـف االقتتـال بـين                  

رة لم يـتم بحثهـا فـي        وصرح األمين العام للجامعة العربية بأن الفك      . إسرائيلالفلسطينيين وبينهم وبين    
فما مدى وجاهة هذه الفكرة ومدى ضرورتها للشعب الفلسطيني؟ المالحظات التالية قـد             . الجامعة العربية 

  .تلقي الضوء على الفكرة وتقويمها
ي واالجتياحات تتزايد تنادت الدول العربية بإرسال قوات دولية لحمايـة           سرائيلعندما كان القهر اإل   : أوالً

 وأميركا والدول األوروبية لم تتحمس لهذه الفكرة        إسرائيلي، لكن   سرائيلي من العدوان اإل   الشعب الفلسطين 
 رفضت فكرة إرسال مـراقبين،      إسرائيل من حقها االنفراد بالفلسطينيين، حتى أن        إسرائيلعلى أساس أن    

قوات عربيـة   وبالطبع لم تقترح الدول العربية إرسال       . فهي تريد أن تقوم بأعمال اإلبادة من دون رقيب        
 فتورط الدول العربية في صراع عسكري تعارضه واشنطن وال          إسرائيلحتى ال يقع الصدام بينها وبين       

، ولذلك فإن مجرد اقتراح من هذا النوع لم يقدم، خصوصا بعـد أن              "اإلرهابيين"تريد أحداً أن يدافع عن      
 وشددت واشنطن الرقابة علـى      "اإلرهاب" الدول العربية أن تكف عن مساندة        إسرائيلألزمت واشنطن و  

 ومن يتصل به ال يـستحق عطـف أحـد، بينمـا             "اإلرهابي"المساعدات اإلنسانية األهلية والفردية، ألن      
  . صاحبة الحق في مطاردة اإلرهاب ما دامت تدافع عن نفسهاإسرائيل

قوات دولية لحمايـة    أن سمعة القوات الدولية في العالم العربي بالغة السوء، لذلك فإن الحديث عن              : ثانياً
 كان يستفز الرأي العام العربي خصوصا في ظـل القـرار            ٢٠٠٦ عقب عدوان    "حزب اهللا " من   إسرائيل

ثم حـدث فـي قـضية       .  من تبعة الدمار الوحشي الذي ألحقته بلبنان       إسرائيل وتبرئة   ١٧٠١الجائر رقم   
 القوات الدولية إلى دارفـور       ألفا من  ٣٠دارفور أن أصرت أميركا وبريطانيا وفرنسا على إرسال قرابة          

 الذي يفرض الوصاية على كل السودان وصور رفض السودان لهذا االحتالل الدولي على              ١٧٠٦بالقرار  
أنه تمرد على عملية السالم في دارفور، بينما تساند الدول الثالث التمرد ضد الحكومة وتقـود تـسخين                  
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ة الجنائية الدولية حتى يقبـل الـسودان هـذه          الملف في مجلس األمن والمنظمات الحقوقية وفي المحكم       
  .الوصاية

يشعر الرأي العام العربي بحساسية تجاه فكرة القوات العربية واإلسالمية كتلك التي دعت الواليات              : ثالثا
  .المتحدة إلرسالها لمساندة القوات األميركية في العراق ضد المقاومة

د حماس وحليف ألبو مازن، كما انه حليـف لواشـنطن    أن االنطباع العام في مصر بأن الحكم ض       : رابعاً
 إسـرائيل  يجعل أي اقتراح مصري محاطاً بالشكوك وسوء النية، وهو في كل األحوال لصالح               إسرائيلو

كما الحظ الرأي العام المصري مدى التركيز الرسمي المصري علـى إطـالق الجنـدي               . وضد حماس 
 مـن   إسـرائيل ى السجناء الفلسطينيين الـذين تخطفهـم        ي شاليط من دون التركيز الموازي عل      سرائيلاإل

منازلهم، وال مقارنة بين جندي في جيش االحتالل دائم االعتداء ومسؤولين وبرلمانيين في السلطة مـن                 
 استثارة الرأي العام المصري عندما تشيع بأن        إسرائيلوربما تتعمد   . حماس يعانون في سجون االحتالل    

ليط بأن يعيده آمناً إليها، بل إن ورقة شاليط كانت في برنامج التهدئة ضمن              الرئيس مبارك تعهد ألسرة شا    
 الحق فـي    إسرائيلتبادل األسرى، فأصبح ملف شاليط يقابله فتح مصر معبر رفح، أي أن مصر أعطت               

 بورقة معبر رفح، وهو تحت السيادة المصرية الكاملة، ما أقلق كثيرين في أوساط              "حماس"الضغط على   
  .ام المصريالرأي الع

في ضوء هذه اإليضاحات يخشى الرأي العام المصري أن يكون االقتراح المصري محاولة لجس نـبض                
، وربما كان االقتراح محاولة لتنفيذ مشروع أولمرت بتمكين أبو مازن من السيطرة على غـزة،                "حماس"

لـسطيني تـم تداولـه      وال ندري إن كان هذا االقتراح الخطير الذي ال تبدو منه أي مصلحة للـشعب الف               
والتشاور في شأنه مع الدول العربية قبل إعالنه، أم أنه تفكير مصري بصوت عال؟ وإذا كان االقتـراح                  
مشبوها فلماذا تضيف مصر إلى رصيدها جديداً يسيء إليها ويدفع إلى التـساؤل حـول حقيقـة الـدور                   

لتبحث عن قواسـم مـشتركة      المصري في فلسطين، خصوصا أن القاهرة تستضيف الفصائل الفلسطينية          
  للحوار الوطني؟

  ٣/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  ردنيالخيار األ ... فلسطينيةيةإسرائيلتسوية  .٥١

   يديعوت- غيورا ايالند
مـن  .  والفلسطينيين الى البحث في حل النـزاع       إسرائيلعادت قيادات   " العطلة الكبرى "بعد شهرين من    

اما . التوصل الى اتفاق دائم حتى نهاية هذا العام       جانب رئيس الوزراء ينطلق تقدير متفائل بموجبه يمكن         
من جانب خصومه، فينطلق االدعاء في أنه في ضوء ضعف السلطة الفلسطينية والفجوات بين الطـرفين                

 . والمفارقة هي أن الطرفين محقان. ليس لذلك فرصة
اقتراحه للتسوية  ، عرض الرئيس كلينتون امام الطرفين       ٢٠٠٠قبل نحو ثماني سنوات، في تشرين الثاني        

كلينتون بذل جهـدا    . وكانت هذه وثيقة مفصلة وفيها تناول ملموس لكل واحد من مواضيع اللباب           . الدائمة
وكما هو معروف، هذه المحاولـة      . صادقا وشجاعا اليجاد نقطة الوسط بين المطالب المتضاربة للطرفين        

 ". السير حتى النهاية"الطرفان لم يوافقا على . لم تنجح
اح كلينتون كان وال يزال الحل االكثر توازنا للتسوية الدائمة، طالما قبلنا بالمبدأ الذي يقول انه بـين                  اقتر

كل من يدير مفاوضات على التسوية الدائمة ويـستند         .  وفلسطين إسرائيل –النهر والبحر ستكون دولتان     
بالتالي يوسي بيلين الذي يقول     محق  . التغييرات ستكون طفيفة  . الى المبدأ اياه، سيصل الى نتيجة مشابهة      

 . ان الحل بتفاصيله موجود منذ االن، وكل ما هو مطلوب هو قرار شجاع من الزعماء
) كل حكومة  (إسرائيلالحد االقصى الذي يمكن لحكومة      : كما أنه يمكن ايضا تصوير الوضع بشكل مغاير       

د االدنى الذي يوافق حكم فلسطيني      هو أقل بكثير من الح    ) وان تبقى سياسيا  (ان تعرضه على الفلسطينيين     
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الفجوة الحقيقية بين الطرفين هائلة، وهي آخذة في االتساع وليست آخذة           ). ويبقى سياسيا (عليه  ) أي حكم (
وأكثر من ذلك، اذا ما قارنا الظروف التي سادت قبل ثماني سنوات وتلـك الحاليـة، فاننـا                  . في التقلص 

 :هنا باختصار الى خمسة عوامل تغيرت نحو االسوأنشير . سنرى بان ظروف اليوم اسوأ بكثير
 الثالثي كلينتون، عرفات وباراك كانوا يتمتعون بالثقة واالسناد الـوطني والقـومي             –وضع الزعماء   . ١

 .اقوى بكثير من بوش، ابو مازن واولمرت
ين، بما فـي    التعاون بين الطرف  . ، عندما بدأت المسيرة لم تكن اندلعت االنتفاضة بعد        ٢٠٠٠في تموز   . ٢

 .ذلك في المجال االمني كان افضل بما ال يقاس منه اليوم
 واضح اليوم بانه اذا كانت تسوية دائمة، واذا لم تعرقلها حماس، فثمة احتمالية عالية               –صعود حماس   . ٣

 ال يـدور    إسـرائيل من ناحيـة    . في أن تكون الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية تحت سيطرة حماس          
 .بل وايضا عن أخذ مخاطرة غير معقولة" تنازالت اليمة" عن الحديث فقط

دولة صغيرة ومنقـسمة بـين   " فقط" نحن نثق أقل فأقل بان الفلسطينيين يريدون     –الثقة بين االطراف    . ٤
 تريد أو يمكنها أن تطبـق       إسرائيلوالفلسطينيون، من جهتهم، ال يؤمنون بان الحكومة في         . غزة والضفة 
 . التسوية الدائمة

يوجد اليوم تهديدات عسكرية جديدة مثل الصواريخ، الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات            . ٥
متطورة، قادرة على ان تتجاوز كل تسوية تجريد من السالح، وهو سبب آخر للتحفظ من أخذ مخـاطر                  

 . أمنية
ما فشل قبل ثماني سـنوات،      استنادا الى ماذا صحيح االفتراض بان       : في ضوء ذلك، يتشدد السؤال التالي     

 عندما كانت الظروف أفضل بكثير، سينجح االن بالذات؟
االول، هذه التسوية الدائمة، وان كانت تفاصيلها معروفـة،         : وبشكل عملي يمكن الوصول الى استنتاجين     
 هو  احدها. والثاني، حان الوقت للتفكير ايضا بحلول اخرى      . غير قابلة للتحقق في المدى المنظور للعيان      

، عندما كان االردن يسيطر فـي       ١٩٦٧، بل الى الواقع الذي ساد في الـ         ١٩٦٧العودة ليس الى حدود     
 . الضفة

  ٢/٩/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  فكرة غير واقعية.. بغزة" قوات عربية" .٥٢

  محمد أبو رمان
 ثمة دالالت سياسية ملفتة تحملها تصريحات وزير الخارجية المصري، أحمـد أبـو الغـيط، بالموافقـة                

إالّ ان هذا االحتمال يبدو غير واقعي، حتى لو كانت القوات           . على إرسال قوات عربية إلى غزة     ) ضمنياً(
فإن مصر لن تتورط في أزمة كبيرة مع قطاع غزة، وهي تعاني أزمات داخلية              . مصرية، وليست عربية  

  .حادة
 حالـة االنقـسام الـسياسي       المدافعون عن فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة يتذرعون بأنّهـا سـتنهي            

ية بعـدم وجـود     سرائيلالفلسطيني، وتؤدي إلى إعادة تأهيل الفلسطينيين لعملية السالم، وإزالة الحجج اإل          
  ".شريك فلسطيني"

أوالً هنالك رفض قاطع من حماس، مـا        . تقف ضدها مجموعة كبيرة من الوقائع والمخاطر      " الميزة"هذه  
حتى لـو فرضـنا أن دخـول        . حركة وميليشياتها والقوات القادمة   يطرح سيناريو المواجهة بين قوات ال     

ي عسكري يعبد الطريق لهذه القوات، فإن هذا لن يكون واقعياً بقدر            إسرائيلالقوات العربية سيسبقه اجتياح     
  . ما يضاعف مأساة القطاع إنسانياً وسياسياً وأمنياً
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.  مستغرقة شرائح واسعة من المجتمع الغزي      حماس ليست ميليشيا عسكرية، هي حالة اجتماعية وسياسية       
ي واإلقليمي، ما يعنـي     سرائيلوالداللة الكبرى أنّها تمكّنت من الصمود والبقاء على الرغم من الحصار اإل           

  .خصبة لها، هذا أوالً" حاضنة اجتماعية"أن هنالك 
 أزمات داخلية، وصـراعات     تعاني اليوم " فتح"لكن  . ثانياً؛ البديل المطروح إلدارة القطاع هي حركة فتح       

ما . وشللية تحول دون تمكّنها من استالم زمام األمور في غزة، فضالً عن أنّها غير متماسكة في الضفة                
يعني أن الفوضى السياسية واالضطراب األمني سيكونان عنوان غزة في حال تراجعت سيطرة حركـة               

  .حماس عليها، خارج سياق التصالح والتوافق الفلسطيني
  على الـتخلص مـن      إسرائيلوجود قوات عربية في غزة لن ينهي االنقسام الفلسطيني، إنّما سيساعد            إن 

ومثل هذا الخيار سيرحل األزمة لتصبح      . أرق التفكير في خيارات التعامل المريرة مع حماس في القطاع         
ت إقليميـة ذات    ي واليميني األميركي على طرح سـيناريوها      سرائيل عربية، ويشجع اللوبي اإل    -فلسطينية

  .طابع أمني وإداري بدالً من إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة
دعوى إرسال القوات لتوحيد الفلسطينيين من أجل التسوية تصطدم أيضاً بتالشي آفاق التـسوية خـالل                

يا الذي يرحل القـضا " (اتفاق المبادئ"إذ رفض عباس، بصورة حاسمة، عرض أولمرت      . الشهور القادمة 
  ).النهائية الخالفية واإلشكالية

 إسـرائيل حتى لو وافق عباس على ذلك فإن المرحلة االنتقالية الحالية في كل من السلطة الفلـسطينية و                
فعباس مقبل على انتخابات الرئاسة الفلسطينية وهنالك       . تحول دون حصول أية نتائج واقعية على األرض       

       سـتغرق   إسـرائيل ليفني، المرشحة لتـصبح رئيـسة وزراء        سيناريوهات عديدة، في الوقت نفسه فإن ،
  . بتوازنات الحكومة الداخلية، وتواجه احتماالت االنتخابات المبكرة

أردنياً؛ فإن احتمال إرسال قوات إلى غزة ال يبدو موضع ترحيب، إذ أنّه يدفع باتجاه المخارج اإلقليمية،                 
  . ينيةويحفّز على أدوار عربية بديلة في الساحة الفلسط

فالسلطة على عالقة جيدة مع     . ما يطمئن أن األوضاع في الضفة الغربية مختلفة بصورة كبيرة عن غزة           
وإذا كان هنالك لوبي فلسطيني يوافق على اتفاق المبادئ         . ية ببقائها إسرائيلاألردن، وهنالك إرادة دولية و    

دور سياسـي أو أمنـي فـي الـضفة          ويدفع باتجاهه، فإن الخط األحمر األردني واضح للعيان ضد أي           
  .الغربية، أو أية صيغة للوحدة قبل قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة واالستقالل

أما في حال ضعفت السلطة وتفكّكت فإن الحل ليس بدور أمني أردني، يمأل الفراغ، إنما باإلصرار على                 
ي دفعت إلى إعادة فتح القنوات الرسمية       تقوية وتصليب الداخل الفلسطيني، وهو أحد األسباب الرئيسة الت        

  .مع حركة حماس
الدور العربي المطلوب ليس أمنياً وال عسكرياً، إنّما سياسي بامتياز، يتمثل بالتركيز على توفير شـروط                
المصالحة والوحدة الفلسطينية، وهو العنوان الوحيد الكفيل بحماية المصالح الفلـسطينية والعربيـة فـي               

  .المرحلة القادمة
  ٣/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  عندما يتحدث دحالن عن عرفات وحماس .٥٣

  ياسر الزعاترة
في حواره المطول مع صحيفة الحياة اللندنية أتحفنا الجنرال محمد دحالن بحديث ال يخلو مـن اإلثـارة،            

 وفي حـين بـدا    . جال فيه على الكثير من التفاصيل التي تخص التاريخ الفلسطيني منذ أوسلو وإلى اآلن             
هجومه على حماس شرساً كما جرت العادة، فقد كانت الفتة تلك الحميمية التي طبعت حديثه عن ياسـر                  
عرفات رحمه اهللا، وبالطبع في سياق استغفال للقارىء، ال سيما الفلسطيني الذي لم ولن ينسى خروجـه                 

 .ي معركة إفشالهالمسلح، نعم المسلح عليه قبل اغتياله بشهور، والذي كانت حماس العباً أساسياً ف
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يفتخر دحالن بأنه هو وشخص آخر اسمه ياسر عرفات كانا أكثر من عرف حماس على حقيقتها، وهـي                  
بالطبع حقيقة ليس فيها سوى السواد، لكأن حركة قدمت تلك الجحافل مـن أروع البطـوالت والـشهداء                  

ا جيش من المرتزقة الذين     واألسرى، وما زالت تتربع على عرش العدو األكثر شراسة لدولة العدو، لكأنه           
 .يأتمرون بأمر إيران

يحدث ذلك فيما يعلم الجميع، بما فيها دول ما يعرف بمحور االعتدال العربي، أن حماس ليست ورقة بيد                  
أحد، وأنها عصية على التطويع، وقد تابعنا خالل األسابيع الماضية أقواماً كانوا يرددون علـى الـدوام                 

 .كالم صريح، لكن الحقد والحسد السياسي ال يترك للمنطق أي مكانمقولة إيران يعودون عنها ب
والالفت في كالم دحالن هو حديثه عن العالقة المتميزة بين الشيخ أحمد ياسين وبين عرفات، ومـن ثـم              
المديح الذي كاله للشيخ، فيما يعلم الجميع أن الشيخ كان قائد المسيرة األكثر تأثيراً منـذ خروجـه مـن                    

 ٢٠٠٣،، وحتى استشهاده عام ١٩٩٧السجن عام 
وفيما أميل شخصياً إلى حقيقة أنه لو كان الشيخ حياً لما تورطت الحركة في دخول االنتخابـات، بـدليل                   

، هو الذي آمن على الدوام بأن حماس هي رأس حربة           ٩٦مباركته لرفض المشاركة في ظل أوسلو عام        
 يعني أن ورثته باعوا القضية واشتروا الدنيا، بقدر         األمة في مواجهة المشروع الصهيوني، إال أن ذلك ال        

ما كانوا أكثر استجابة لمسارات خطط لها العدو، ومعه الخصوم الـسياسيون، وحـين يحـرص بـوش                  
يون ومعهم دحالن نفسه على مشاركة حماس في االنتخابات، فال معنـى لـذلك سـوى إرادة                 سرائيلواإل

اللعبة، ولكن بالحصول على نـسبة معينـة ال تحـول بـين             التوريط، ليس بالفوز باالنتخابات وتخريب      
أصحاب الغالبية وبين اتخاذ القرارات التي يريدونها على صعيد حرف مسار القضية نحو اتجاهـات ال                 

 .يرضى عنها الشعب الفلسطيني
انتهى إلى إمـارة    " أممي"يشير محمد حالن إلى عدم وجود مشروع واضح لدى حماس، وأن مشروعها             

غزة، وهو كالم ينطوي على الكثير من التناقض، إذ كيف يكون المشروع أممياً، بينما يحـشر                في قطاع   
عـسكرة  "نفسه في قمقم القطاع؟، لكن السؤال الذي ال يجيب عنه دحالن الذي وقف ضـد مـا يـسمى                    

، "العـسكرة "انتفاضة األقصى، هو ذلك المتعلق بمشروعه ومشروع أصحابه من رافـضي            ": االنتفاضة
والمراهنـة علـى المفاوضـات      ) يينسـرائيل سلطة المال واألمن، أمن اإل    (و ذاته مشروع أوسلو     أليس ه 

، ثـم قـرر     ٢٠٠٠ وبين تموز عـام      ١٩٩٣والضغوط الدولية، والذي جرب حتى الثمالة ما بين أيلول          
الشعب الفلسطيني االنقالب عليه بإجماع لم يحدث في تاريخ القضية برمتها؟، هل يدير محمـد دحـالن                 

من يؤمنون بخطه قطيعاً من األغنام حتى يسوقوه من جديد إلى ذات المرعى الذي ال كالً فيه وال ماء،                   و
اللهم سوى بعض المكاسب للكبار الذي أثروا خالل مسيرة أوسلو وسـاءهم أن ينقلـب الـشعب علـيهم                 

فعلـت هزيمـة    ي، تماماً كما    سرائيلويخوض غمار انتفاضة عارمة تركت آثارها المرة على المجتمع اإل         
 ٢٠٠٦، على يد حزب اهللا، ومن بعدها هزيمة تموز ٢٠٠٠أيار 

تلك حكاية ال يفهمها أمثال دحالن ورجال األعمال الذين يؤمنون بذات الخط، ألنها ببساطة حكاية لـيس                 
 .فيها سوى الدم والموت واألسر، بينما هم يريدون التمتع ببطاقات الفي آي بي والثروات الضخمة

 في بعض الممارسات، ال شك في ذلك، لكنه خطأ المجتهد الباحث عن الخير، وشتان بين                حماس أخطأت 
 .هذا وبين خطيئة من يبحث عن ذاته وملذاته الشخصية

  ٣/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
 من يعبث بما تبقى من شعبية فتح؟ .٥٤

 د يوسف رزقة
لم يعد  . م٢٠٠٨و ١٩٦٥ين  قادة فتح يعرفون الفارق في القيادة ب      . معاً) ذاتي وغيري (ح تخضع لتدمير    فت

إضراب األطباء والمعلمين هو عبث بشعبية فـتح، وهـز          ! القرار اليوم للقادة وإنما ألصحاب المصالح؟     
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إضراب األطباء في غزة كما إضراب المعلمين يكـشف عـن           . عنيف لوطنيتها وللقيم التي نشأت عليها     
 . لداخليقراءات خاطئة على مستوى اإلحصاء والسياسة، وتقدير الموقف ا

-١- 
إن أكبر التنظيمات في قطاع غزة ال يزيد عدد أعضائه وكـوادره            : فعلى مستوى اإلحصاء، تقول األرقام    

مجمـوع أعـضاء وكـوادر جميـع        . من عدد سكان قطاع غزة البالغ مليون ونصف المليون        % ٥عن  
نين الواقفين خـارج    إن أكبر تكتل في المجتمع هو للمواط      . من عدد السكان  % ٢٠التنظيمات معاً أقل من     

هؤالء يسميهم بعض الصحفيين األكثريـة الـصامتة،        . التنظيمات، أو الواقفين على مسافات متفاوتة منها      
 % . ٨٠ونسبتهم تتجاوز 

إنه إذا أراد قادة اإلضراب اإلضرار بحماس على مستوى الفعل والسياسة معاً، فإن نسبة هذا اإلضـرار                 
ر يلحق بعشرة من المواطنين يمكن أن يتضرر عنـصر واحـد   أي أنه مع كل ضر   ) ١٠:١(هي أقل من    

من حماس، هذا على فرض أن حكومة تسيير األعمال برئاسة إسماعيل هنية ستقف صامتة ولـن تتخـذ                  
 . إجراءات مضادة لإلضراب

!. قادة اإلضراب ينسون أن خدمات التعليم وخدمات الصحة ال تقبل التصنيف الحزبي للمستفيدين منهـا؟              
حقوق المواطنة تجبر المعلـم  ! في التعليم وفي الصحة للمواطن، بصفة المواطنة ال بصفة أخرى؟       الخدمة  

والطبيب على القيام بواجب وظيفته نحو المواطنين على السواء بغير تمييز سياسي، فإذا ما استنكف فقـد            
 . صفته كمعلم أو كطبيب ؛ ولن تشكل له السياسة حصناً يدفع عنه األقاويل

ة متضررة من اإلضراب، وإن كل مواطن متضرر من اإلضراب سينتقل خطوة مـن تكتـل                إن كل أسر  
المواطنين الصامتين إلى تكتل حماس، وكل مستفيد من اإلضراب سينتقل خطوة إلى تكتـل مـن قـرر                  

، أي أن بـين كـل عـشرة         )١:١٠(اإلضراب وحرض عليه، واألرقام تقول إن نسبة المتضررين هي          
واحداً مستفيداً بغض النظر عن مفهوم االستفادة وحقيقتها في مقـاييس القـيم             مواطنين متضررين هناك    

هـي الخاسـر األول   ) فتح(إنه إذا صحت هذه المقدمات فإن حركة التحرير الوطني الفلسطيني           . وغيرها
 . والرئيس من اإلضراب

-٢- 
س على إدارة قطاع    وإذا نظرنا إلى اإلضراب على المستوى السياسي، وأنه يهدف إلى تقويض قدرة حما            

ألن المشكلة بين فتح وحماس لها أبعاد تتعلق بالرؤية واالستراتيجية،          . غزة، فإن النتائج تقول عكس ذلك     
. م  ١٤/٦/٢٠٠٧وتحديد الخيارات وآليات العمل، وهي مشكلة قديمة قبل االنقسام السياسي الطارئ فـي              

ألنها مشكلة الديمقراطيـة والتـداول      _ محالةوهي عودة واجبة وكائنة ال      _وربما ستبقى بعد عودة اللحمة    
 . السلمي للسلطة

اإلضراب ليس آلية من آليات استعادة اللحمة، وال آلية من آليات تقويض قدرة حماس على إدارة القطاع،                 
إن كل يوم يمر على الوضع القائم يعزز من قـدرة حمـاس علـى تحمـل                 : يقول المراقبون المحايدون  

 . اع بنجاحالمسئولية وإدارة القط
لم يستوف األخالق الديمقراطية حتى بمفهومها الغربـي، ألنـه ال           ) بطبيعته ووظيفته   ( اإلضراب الحالي 
وهـذا كـالم    _ إنه قائم   . في اتخاذ قرار اإلضراب     ) االختيار ومنح الموظف حريته   ( يقوم على أساس    
قاعدة اإلضراب سيئة   .  التقاعد   على االبتزاز بالراتب الشهري وبالمدخرات والحق في      _ الموظفين أنفسهم 

قاعدة اإلضراب سياسية وليست    . وهابطة ألنها ال تقوم على قاعدة الحرية الفردية في االختيار بين البدائل           
 . القائد السياسي يملي الواجبات، وعلى الموظف حّل الواجبات تحت سيف المرتب الشهري. مهنية

ة، وال تستمزج آراء الموظفين، وال تأخـذ بالحـسبان المـزاج            القيادة السياسية ال تناقش القيادات النقابي     
قد يحظى إضراب ما في بلد ما على تأييد من النقابة واألعضاء، غير أن هذا غيـر                 .  الشعبي بشكل عام  

كل إضراب  . كاف لنجاحه وال لجني ثماره، إذا لم يحظ بتأييد شعبي وال برضى الجماهير العريضة عنه              
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إن نقطـة الـضعف القاتلـة       . قد قدرته على االستمرار ويفشل في تحقيق أهدافه       ال يلتف حوله الشعب يف    
إن حالة من عدم الرضا عـن       . تكمن في الرفض الشعبي له    _ فيما أحسب _ إلضراب األطباء والمعلمين  

بل إن قادة من فتح في غزة يشعرون        . قادته وعن أهدافه وعن مواقيته، تشكل عنواناً للمزاج الشعبي العام         
 .  أعمق من اإلضراب ومن آليات اتخاذ القرار وهم على وشك االنفجار غضباً ورفضاً لسدنتهبمرارة

قادة من فتح في غزة ينظرون بقلق تجاه اإلضراب ونتائجه بسبب األضرار العامة له، وبسبب األضرار                
 التي تلحق بحركة فتح نفسها منه، أحدهم قال فتح  تحتضر، إنها في حاجة إلى قرار وطني؟ 

يطالبون قادتهم بموقف وطني مسئول للحركة، يتـصدى        ) أربعة من خمسة  (ين أبناء فتح في قطاع غزة       ب
للعبث واالبتزاز الذي يمارسه بعض القادة في رام اهللا ممن ال يحسنون تقدير الموقف الداخلي، ويقولـون              

م هذا يتمـاهى مـع   االضراب خاطئ في أهدافه، ومواقيته، وآليات تنفيذه، ونتائجه على األرض، وحديثه          
 ! حديث الشارع في غزة

أهداف اإلضراب الظاهرة أو الخفية غير قابلة للتحقيق، وال يعقل أخالقياً أن تأتي إلى غزة سفينة الحرية                 
تحمل نشطاء لفك الحصار في الوقت الذي يقرر فيه عابث في رام اهللا حصار غزة وحصار فتح معهـا،                   

 .تحت اسم استنزاف شعبية حماس
-٣- 
ة حرج أخالقي يحيط بقادة وكوادر حركة فتح في غزة، ذلك ألن األوالد والبنات يذهبون إلى التعلـيم                  ثم

لـيس منطقيـاً وال أخالقيـاً أن    . كل صباح، في الوقت الذي يفرض العابثون على آبائهم تأييد اإلضراب     
فهـم شـيئاً عـن      الطالـب ال ي   . يستمر اإلضراب وأنت عاجز عن إقناع نفسك به، أو إقناع الطالب به             

اإلضراب، الطالب لم يحظ باحترام من سدنة اإلضراب، الطالب لم يظفر بتوعية حول أهداف اإلضراب               
لست كرة في ملعب السياسيين، والمعلم استلب الراتب الشهري إرادته، وهو في            : وخطواته، الطالب يقول  

 .حالة صراع نفسي بين الواجب والراتب، بين فتوى الشرع وفتوى االتحاد
وفـي  _ عددهم في غزة أقل من عـشرة      _كيف يضرب مثالً طبيب التخدير    .. واألمر كذلك في الصحة     

غرفة العمليات مواطن فلسطيني في حاجة ماسة إلى عملية جراحية، في الوقت الذي يطالـب فيـه ذوو                  
 !المرضى بفك الحصار وإخراج أبنائهم للعالج في الخارج؟

 بشكل اعتيادي خارج السياسة ألنه ال شأن لمرضـه بالـسياسة،            المواطن المريض من حقه تلقي العالج     
 . ونجاح اإلضراب أو فشله ليس جزءاً من عملية العالج

وهـذا  -وأحسب كغيري أن ما يحدث في غزة        ) أصوالً وأعرافاً وأخالقاً  (إن لإلضرابات المهنية النقابية     
إنه غريب قادم من    . واألخالق النقابية  ال يقوم على قواعد راسخة من األصول واألعراف          -كالم األغلبية 

 .عالم السياسة  الفاسد  إلى التعليم والصحة
) التدمير الذاتي والغيري المبرمج   (إن فتح تعيش فصالً جديداً من       : لست مبالغاً في التقييم النهائي إذا قلت      

ـ  : لتحقيق أهداف ومصالح ال تحظى بشعبية وال بتأييد وطني، ومن ثمة أقول            ع، والمعركـة   الوطن للجمي
السياسية يجدر أن تكون في إطار الديمقراطية خارج خدمات التعليم والصحة، حتى يظفر القادة بـاحترام                

 . المواطن
  ٣/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  قراءة في المشهد ..فلسطينيو مصر .٥٥

 خالد وليد محمود 
 هـو حـديث طويـل       ال شك أن الحديث عن الالجئين الفلسطينيين وأوضاعهم ورحلة التغريب والشتات          

تاريخيـاً  .ومليء بالشجون؛ وفي هذه السطور سنلقي الضوء على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مصر            
األول يتكون من أولئك الفلسطينيين الذين اضطروا       :يقسم الفلسطينيون الذين قدموا إلى مصر إلى قسمين         
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، ومـا بـين     ١٩٦٧صر عـام    ، والقسم اآلخر جاؤوا إلى م     ١٩٤٨إلى اللجوء لمصر بسبب حرب عام       
 كان هناك نوع من الهجرات االقتصادية للفلسطينيين إلى مصر سواء للعمـل أو              ١٩٦٧-١٩٤٨األعوام  

للضفة ) إسرائيل( واحتالل   ١٩٦٧ونتيجة حرب عام    .١٩٦٧-١٩٥٤لطلب العلم، سيما في الفترة ما بين        
ودة إلى ديارهم وبلدهم األصلي الذي      الغربية وقطاع غزة، وجد الفلسطينيون أنفسهم غير قادرين على الع         

 .هجروا منه، مما اضطرهم إلى البقاء في مصر 
وفي مقابلة شخـصية معهـا أجراهـا الباحـث،           " روال خلفاوي "حسب رئيس مكتب األونروا في مصر       

 ألف وحـسب    ٧٠ حوالي   ٢٠٠٢أشارت إلى أنه وصل تعداد الفلسطينيين المقيمين في مصر حتى نهاية            
إذ يشير ياسين إلى أنه وفي ربيع       . ألف فلسطيني  ١٠٠قادر ياسين فإن عددهم الحالي يراوح       الباحث عبد ال  

، أنهت وزارة الداخلية المصرية حصرا لعدد الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المقيمين فـي               ١٩٩٥سنة  
ـ                 . زةمصر، والحاصلين على وثيقة السفر التي تمنحها مصر للفلسطينيين المقيمين فيها أو في قطـاع غ

 ألفاً، باإلضافة   ٨٩وأكد المصدر أن مصر تضم أكبر عدد من النازحين من قطاع غزة، حيث بلغ عددهم                
علما .  ألفا، مشتتين في ريف مصر وقراها      ٢٠و  ١٠إلى عدد عشوائي لم يتم حصره بعد، يتراوح ما بين           

ف الجئ أقاموا في     أل ٣٥ الفلسطينية، يصل إلى حوالي      ١٩٤٨بأن مجموع من غادر فلسطين، إبان نكبة        
مصر،الحكومة المصرية من جهتها ال تفصح عن معلومات واألرقام التي تبين أعداد الالجئين المقيمـين               

 .في مختلف أنحاء مصر، وكذلك ال تقوم السفارة الفلسطينية بأي مهمة إلحصائهم
طينيين الـذين    وما بينهما، أوجدت أوضاعاً قانونية للتعامل مع الفلـس         ١٩٦٧ و ١٩٤٨وخالل هجرة عام    

لجؤوا إلى مصر مع الدولة المضيفة بحيث تم تصنيف الفلسطينيين هناك بناء على سنة القدوم إلى مصر                 
وفـي العـادة تكـون      " ب"و" أ" يحملون الفئتين    ١٩٤٨فأولئك الذين قدموا إلى مصر قبل وخالل حرب         

 ١٩٥٦الذي قدموا إلى مصر عام      أذوناتهم قابلة للتجديد كل خمس سنوات، والعدد القليل من الفلسطينيين           
 ١٩٦٧وهم يجددون أذونات اإلقامة كل خمس سنوات، أما أولئك الذين قـدموا عـام               " ج"يحملون الفئة   

سنوات في حـين أن     " ٣"، وهم يجددون اذونات اإلقامة الخاصة بهم كل         "هـ"و" د"فيصنفون تحت فئتي    
لعشرة سنوات متتالية، فيمكن تجديـد اذونـات        المسنين وأولئك الذين يثبتون إقامتهم المستمرة في مصر         

 . سنوات وفقاً لسنة الوصول لمصر١٠-٥إقامتهم كل 
أما خالل حقبة حكم الرئيس عبد الناصر، كان الفلسطينيون في مصر يعاملون بـشكل مـساو للمـواطن                  

التالي لـم   المصري، ولم تعتبرهم التشريعات والقوانين المصرية على أنهم أجانب كما هم عليه اليوم، وب             
يشهد الفلسطينيون حتى اآلن ظروفا معيشية أفضل من تلك التي شهدوها في تلك الفتـرة، إذ أتـيح لهـم           

غير .خاللها التمتع بالمزيد من خدمات الجولة المقدمة لهم،من خالل السماح لهم بالعمل والتعليم المجاني               
ن العشرين ساهمت بصورة أو بـأخرى       أن التوترات السياسية التي حصلت في نهاية السبعينيات من القر         

بأحداث تغييرات انعكست بالسلبية على أوضاع الفلسطينيين في مصر، فقد كان لتوقيع مصر على اتفاقية               
كامب ديفيد واغتيال وزير الثقافة المصري يوسف السباعي على يد مجموعة خارجة عن منظمة التحرير               

ية على عالقات مصر مع الفلسطينيين، وعلى أثرهـا تـم           الفلسطينية بقيادة أبو نضال من المؤثرات السلب      
 .تعديل األنظمة والتعليمات والسياسات اإلدارية، بحيث يعامل الفلسطيني في مصر على أنه أجنبي

وال شك أن ثمة صعوبة يواجهها الفلسطيني في مصر بحصوله على إذن إقامة، وبخاصة العامل مـنهم،                 
ت التي أجريت معها مقابالت هي أذونات اإلقامة للرجال الذين بلغوا           فمن األمور التي عبرت عنها العائال     

 يكون هؤالء الشبان معرضين للترحيل في أي لحظة، باعتبـار أن العديـد مـنهم    ١٨، ففي سن ٢١سن  
يجبر على ترك المدرسة أو الجامعة لعدم تمكنه من تسديد رسوم الدراسة أو أنهم ال يستطيعون الحصول                 

ندما يصلون سن الحادية والعشرين ويتخرجون من الجامعة، وعليه يجد العديد مـن             على عمل قانوني ع   
 .الفلسطينيين أنفسهم مرغمين على اإلقامة بشكل غير قانوني



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                   ١١٨٩:         العدد                  ٣/٩/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 وجدير بالقول، أن الفلسطينيين في مصر ينتشرون عبر المناطق الحضرية والريفية، ويستخلص خبيـر              
طينيين في مصر أنهم من سكان الحـضر، حيـث يـسكن            سكاني فلسطيني من التوزيع الديمغرافي للفلس     

األرياف، ويشير عبد القادر ياسين في مقابلة أجراهـا         % ٥,٦من مجموعهم المدن، فيما يسكن       % ٩٤,٤
الباحث معه إلى أن الفلسطينيين تركزوا في القاهرة واإلسكندرية، ومحافظة الشرقية، ومنطقـه القنـاة،               

رة إلى السكن، عادة في هليوبولس، والدقي ومدينة نصر، بينما يـسكن            ويميل األغنياء في القاه   . وسيناء
أما الفقراء فمراكزهم في شـبرا وعـين شـمس فـي            . أفراد الطبقة الوسطى في أحياء العباسية، وشبرا      

أمـا فـي    . القاهرة، إضافة إلى محافظة الشرقية في أبي كبير، والزقازيق، وناقوس الصالحية، والخطرة           
 .ألغلب، في العريش والشيخ زويدسيناء فهم، على ا

هذا وال يتلقى  الفلسطينيون في مصر الخدمة من أي هيئة تابعة لألمم المتحدة، ففي الدول التي يوجد بها                   
مخيمات تقوم وكالة الغوث بدورها في تقديم الخدمة لالجئين كما هو الحال في لبنـان واألردن والـضفة              

من خالل مقابلة أجراها الباحث مع روال خلفـاوي رئيـسة           والقطاع؛ إال أن الوضع في مصر مختلف، ف       
تشير خلفاوي هـو مكتـب      ) الذي لم تسمع به العائالت التي شملتها المقابالت بتاتا عنه         (مكتب األونروا   
هدفه الرئيس هو تعزيز العالقات مع الحكومـة المـصرية ومـساعدة بعـض              " عمليات"اتصال وليس   

ر إلى أن الفلسطينيين في مصر غير مسجلين لدى مكتب األونـروا            الفلسطينيين بشكل مادي بسيط، ويشا    
 .ولهذا فاألخيرة ال تقدم لهم خدمات كما هو الحال في دول أخرى

 ٣/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  :كاريكاتير .٥٦
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