
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "الحكومتين"منظمة التحرير تريد حكومة تسيير أعمال إلنهاء 
  موضوع مغادرتنا سورية غير مطروح أساساً: مشعل

   مصر إلى أطراف إقليمية ودولية أخرىملف شاليت خرج من يـد: قيادي فلسطيني
   تظهر قلقا من انفجار عسكري جديد مع الفلسطينيين"إسرائيل"أبحاث أمنية عليا في 

  حماس و فتح غالبية الفلسطينيين يستبعدون مصالحة قريبة بين 
  "شاليط"عدم ارتياح مصري لدخول قطر على خط قضية : قطريةال "العرب"

ال بوادر التفاق سالم قبل  :عباس
نهاية العام ونرفض حالً يؤجل 

  أو يستثني أياً من القضايا
 

 ٣ص ... 
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    :السلطة
 ٤  "الحكومتين"منظمة التحرير تريد حكومة تسيير أعمال إلنهاء  .٢
 ٥  القدس عاصمة أبدية ونرفض االتفاقيات الجزئية: عبد ربه .٣
 ٥  باإلفراج عن النواب المختطفيناكتلة حماس النيابية تشيد بمطالبة أوروبو الحكومة المقالة .٤

    
    :المقاومة

 ٦  موضوع مغادرتنا سورية غير مطروح أساساً: مشعل .٥
 ٦  قليمية ودولية أخرىملف شاليت خرج من يـد مصر إلى أطراف إ: قيادي فلسطيني .٦
 ٦   دعت إليه الحركة  القوة لتفريق اعتصام نقابيالجهاد تنتقد استخدام شرطة غزة .٧
 ٧  بحقوق الفلسطينيينإيداع قضايا الحل الدائم لدى واشنطن يمثل مساً: تيسير خالد .٨
 ٨      في الضفة" الجزيرة"الشعبية تنتقد أصواتاً تطالب بإغالق مكاتب  .٩
 ٨  أغسطس/  توغالً في آب١٣٦ فلسطينياً ونفذ ١٧٥االحتالل اختطف : حماس .١٠
 ٩   السادسخالفات في فتح على مكان عقد المؤتمر العام .١١
 ٩  في الضفة الغربيةتقد تسليح السلطة تنحماس  .١٢
 ١٠ العتبة وخضر يطلعان بلير على معاناة األسرى .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠   تظهر قلقا من انفجار عسكري جديد مع الفلسطينيين"إسرائيل"أبحاث أمنية عليا في  .١٤
١٠  الهدوء في قطاع غزة واهم ومخادع: ليبرمان .١٥
١١ جلسة حاسمة بشأن توصيات الشرطة في ملفات التحقيق مع أولمرت .١٦
١١ "إسرائيل"بيريز يدعو األسد مجدداً إلى زيارة  .١٧
١١  منظمة إسرائيلية تتهم الجيش بالتعاون مع المستوطنين في السيطرة على أراض فلسطينية .١٨
    

    :األرض، الشعب
١١  قياداتنا مدعوة لمراجعة مواقفها: مفتي القدس والديار الفلسطينية .١٩
١٢  االحتالل عن االقصىقاضي قضاة فلسطين يطالب برفع قيود  .٢٠
١٢  حماس و فتح غالبية الفلسطينيين يستبعدون مصالحة قريبة بين  .٢١
١٢  سلطات االحتالل تتعمد تعذيب األسرى خالل عمليات نقلهم: تقرير فلسطيني .٢٢
١٣  معاناة القطاع الصناعي ما زالت مستمرة وبشكل متصاعد: الحصاراللجنة الشعبية لمواجهة  .٢٣
١٣  االحتالل االسرائيلي يقتحم نابلس وجنين .٢٤
١٣  زوارق إسرائيلية تستهدف مراكب صيد تقل متضامنين أجانب في غزة .٢٥
١٣  "كريات أربع"ستوطنون يجددون هجماتهم على منازل المواطنين في محيط الم: الخليل .٢٦
١٤  الحالي٢٢سفينة ثانية لكسر حصار غزة تنطلق من قبرص في  .٢٧
   

   :اقتصاد
١٤ تحسن ملحوظ في كمية الغاز الواردة إلى قطاع غزة .٢٨
   

   :صحة
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 ١٤  استمرار اضراب الجسم الصحي والتعليمي في غزة والضفة .٢٩
 ١٥ ٢٤٦ارتفاع شهداء مرضى حصار غزة إلى  .٣٠
   

   :ثقافة
 ١٥   كتاب لمصور فلسطيني غيرت حاله رصاصة طائشة"كيف الحال؟.. فلسطين" .٣١
   

   : األردن
١٥ األردن يجامل مصر على حساب قطاع غزة: العمل اإلسالمي .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٥  "شاليط"عدم ارتياح مصري لدخول قطر على خط قضية : القطرية "العرب" .٣٣
١٦  ي الجادة لرأب الصدع على الساحة الفلسطينيةالجامعة العربية تطالب بإنجاح المساع .٣٤
١٦ "إسرائيل"طهران تهاجم تصريحات ساركوزي وتتهمه بأنه يتحدث باسم  .٣٥
    

    :دولي
١٦ مكتب دولي قلق على األوضاع اإلنسانية الفلسطينية مع إضرابات الصحة والتعليم .٣٦
    
    :وارات ومقاالتح

١٧  بالل الحسن... خالفات تنذر بالخطر داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية .٣٧
١٩  صالح النعامي... !أبو مازن والهروب إلى األمام  .٣٨
٢١  وال ناصر  نق...المسوغات ملّحة إلضراب عام مّسيس.. نعم  .٣٩
٢٣  عبداهللا األشعل. السفير د"... إسرائيل"ـلعالقة مصر ب اإلطار التفسيرى .٤٠
٢٤ نواف الزرو ...ألف خارطة وخارطة .٤١
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
  ة العام ونرفض حالً يؤجل أو يستثني أياً من القضايا بوادر التفاق سالم قبل نهايال :عباس .١

 التوصل إلى اتفاق سالم مع  الرئيس الفلسطيني محمود عباساستبعد:  جيهان الحسيني- القاهرة 
ال مقايضة بين القدس وحق عودة " قبل نهاية السنة، مشدداً على أن "يشمل القضايا كافة"اإلسرائيليين 

  ."القضايا الست الرئيسية" على اتفاق ال يشمل وتعهد أن ال يوقع. "الالجئين
قال الرئيس عباس في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس في و

مصر مستمرة في جهودها في ما يتعلق بالحوار الوطني الفلسطيني، وتريد أن تصل " إن ،القاهرة
 إلى جامعة الدول العربية طبقا لما تقضي به المبادرة بالحوار إلى رأي موحد للفصائل الفلسطينية لتقديمه

الجهد المصري المبذول حاليا في مسألة الحوار جاد وسيثمر "وأضاف أن  ."العربية المتعلقة بالحوار
مصر تواصل جهودها مع الفلسطينيين، ليس فقط في مسألة الحوار الوطني، إنما في "وأوضح أن . "قريباً

  ."التي يتم التفاوض في شأنها مع إسرائيلالقضايا السياسية كافة 
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الحوار يتم اآلن برعاية مصرية مع "وسئل عباس عن موضوع نشر قوات عربية في غزة، فأجاب بأن 
الفصائل الفلسطينية على أساس المبادرة العربية، ويدور حول كيفية استعادة ترتيب الوضع األمني ونوع 

وموضوع . طني الفلسطيني ثم االنتخابات الرئاسية والتشريعيةالحكومة التي ستتولى مسؤولية العمل الو
  ."انتشار قوات عربية يأتي في تفاصيل الحقة ويتم االتفاق عليه

ورداً على سؤال عن إمكان تنفيذ الوعد األميركي بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية قبل نهاية العام 
 هو عام السالم منذ بدأنا عملية ٢٠٠٨ن يكون العام كان هناك أمل في أ": ، قال الرئيس الفلسطيني٢٠٠٨
والجميع بذل جهوداً، سواء الفلسطينيون أو اإلسرائيليون أو األميركيون، ولكن ليس بالضرورة . أنابوليس

  ."أن نصل إلى حل بسبب ضغط الوقت
لعودة  عباس عما يتردد عن مقايضة مطروحة أمام المفاوض الفلسطيني بإسقاط حق ا"الحياة"وسألت 

ال نقبل المقايضة على ... ال يمكن قبول هذا المنطق على اإلطالق": مقابل االحتفاظ بالقدس، فأجاب
كيف نقبل التنازل عن قضية من أجل حل أخرى؟ ال مقايضة على الحقوق الفلسطينية . حقوقنا الوطنية

ين يريدون حل القضية وأكد أن الفلسطيني ."وال مقايضة بين القدس وحق العودة فكالهما حق فلسطيني
يجب أن يتضمن الحل القضايا الست ... ولكن هذا الحل ال يجب أن يستثني أو يغفل أي قضية أو يؤجلها"

هناك مفاوضات سياسية حقيقية بيننا ويبن اإلسرائيليين على أدق التفاصيل في "، مشيراً إلى أن "الرئيسية
غير أنه أكد أنه  ."ربية التي يتم التشاور معها باستمرارالقضايا كافة، ومعنا الواليات المتحدة والدول الع

، مشدداً على ضرورة "حتى اآلن ليست هناك بوادر أن نحمل اتفاقاً بنهاية العام يشمل القضايا كافة"
إذا نجحنا في التوصل إلى "و . الوصول إلى حل القضايا الست جميعاً من دون نقصان، بما فيها القدس

  ."ا وبقيت قضية واحدة عالقة، فلن نوقع ألن االتفاق يجب أن يكون شامالًاتفاق يشمل خمس قضاي
لو توقفنا عند ما يجري في ": وعن التصعيد في غزة وأثره على حوار القاهرة، قال الرئيس الفلسطيني

الجهد المصري المبذول حالياً حقيقي وجاد، ومن ... لكننا ال نريد قطع الحوار. غزة، لكنا قطعنا الحوار
  ."جل أن ينجح نغض الطرف قليالً عن ما يجري من مآس في القطاعأ

 ٧/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
 "الحكومتين"منظمة التحرير تريد حكومة تسيير أعمال إلنهاء  .٢

قالت مصادر قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية إن فصائل المنظمة تحاول           :  يوسف كركوتي  -دمشق  
وأضافت المصادر   . ينهي وجود حكومتين في غزة ورام اهللا       ، كمخرج "حكومة تصريف أعمال  "الدفع نحو   

) فدا( أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، واالتحاد الديمقراطي            "الخليج"ل  
  وجبهة النضال الشعبي يدعمون هذا التوجه،

الخيار، إذا توفرت ضـمانات      لم تبد اعتراضات مبدئية، وأنها قد توافق على هذا           "فتح" وأن قيادة حركة    
  . ستوافق على ذلك"حماس"بأن حركة 

 في مـا    "فتح"لكن وحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن مساحة الحركة بالنسبة ل               
. يتعلق بحكومة السلطة تبدو شبه مشلولة لثالثة أسباب رئيسية هي الدعم األمريكي واألوروبي لشخص د              

مة السلطة، وربط ملف المساعدات المالية بوجوده، والعالقة الوثيقة بين سـالم            سالم فياض كرئيس لحكو   
والسبب الثالث  . فياض وأحمد قريع، والتي تدخل في حساب التوازنات بينه ورئيس السلطة محمود عباس            

وأضـافت المـصادر أن     .  وبالتالي ال يخضع ألي قرارات من الحركة       "فتح"هو أن فياض ال ينتمي إلى       
 هو السبيل الوحيد لمواجهة االستحقاقات الداهمة في األشهر الثالثة          "حكومة تصريف أعمال  "كيل  خيار تش 

المقبلة، حيث انتهاء الوالية الدستورية األولى لعباس من دون توفر شـروط عقـد انتخابـات، نتيجـة                  
  .األوضاع الداخلية الفلسطينية

  ٧/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 ية ونرفض االتفاقيات الجزئيةالقدس عاصمة أبد: عبد ربه .٣

قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية فـي              :  عبد القادر فارس   - غزة
تصريح لعكاظ إن القيادة الفلسطينية حريصة على التشاور السياسي مع كل من المملكة ومـصر واألردن            

مشيرا الى ان التشاور مع األطراف العربية جـار         وأطراف عربية أخرى حول كل القضايا والتطورات،        
اآلن حول ما يجري في إطار المفاوضات كي اليكون هناك أي التباس، واستنادا إلى هذا التشاور يتأسس                 

وحول األنبـاء   . موقف فلسطيني عربي موحد، وتفاهم دائم حول مختلف القضايا الداخلية وعملية التسوية           
يلي عن خالفات بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية مع كل من األردن            التي يرّوجها اإلعالم اإلسرائ   

وحول تصريحات  . ومصر أكد عبد ربه أن المحاوالت اإلسرائيلية لن تنجح في دق األسافين بهذه العالقة             
وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك بإمكانية التخلي عن بعض أحياء القدس الشرقية لتكون عاصـمة الدولـة                

ينية، رفض عبد ربه تلك التصريحات وقال إن القدس الشرقية ليست أحياء ممزقة بل هي وحـدة                 الفلسط
وحول األنباء التي تحـدثت     .  ولن نقبل بغير ذلك    ١٩٦٧واحدة ومتصلة مع الضفة الغربية في حدود عام         

تكون اسرائيل  أو اتفاق جزئي لقضايا الحل النهائي قبل نهاية العام، نفى أن            " اتفاق رف "عن إمكانية عقد    
قد عرضت على الجانب الفلسطيني اتفاقا جزئيا حتى نقبله أو نرفضه، وقال إن موقفنا في كل اللقـاءات                  
مع الجانب اإلسرائيلي واضح ومحدد، وأنه ال بد أن يكون أي اتفاق شامال وكامال حول كـل القـضايا،                   

  .وانه ال يمكن استثناء أي موضوع من الموضوعات
  ٧/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
   باإلفراج عن النواب المختطفيناكتلة حماس النيابية تشيد بمطالبة أوروبو حكومة المقالةال .٤

وزير شؤون األسرى  أن :غزة من رائد الفيعن مراسلها  ٧/٩/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية ذكرت
 ثمن موقف البرلمان األوروبي ، أحمد شويدح"حماس"والمحررين في الحكومة التي تديرها حركة 

باإلفراج عن أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون االحتالل، والنساء واألطفال، المطالب 
إن هذا الموقف المتضامن مع نواب : وقال .صوتا١٣٦ً صوتاً مقابل معارضة ٤١٦وذلك بأغلبية 

 المجلس التشريعي يؤكد أن االحتالل يخالف كل األعراف واالتفاقات الدولية باعتقال النواب المنتخبين
لو تعالت هذه األصوات وضغطت على "بطريقة ديمقراطية شهد العالم كله بنزاهتها، مشيراً إلى أنه 

االحتالل لما استمر في التمادي وانتهاك القانون الدولي وممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأسراه 
  ."في السجون
ة حماس النيابية رحبت أمـس  كتل أن : د ب ا   عن وكالة غزة   من ٧/٩/٢٠٠٨ الشرق القطرية    وأضافت

السبت بمطالبة البرلمان األوروبي على لسان نائبة رئيسه ليوزيرا مورجـانتيني إلسـرائيل باإلسـراع               
وأشادت الكتلة في بيان    . لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم جميع النواب والوزراء المنتخبين         

وبي التي حملت إسرائيل مسؤولية انتهاكها لحقـوق        في البرلمان األور  " اإليجابية"صحفي، بالتصريحات   
اإلنسان والقانون الدولي واتفاقية جنيف فيما يخص حقوق اإلنسان وتعديها على الحـصانة الدبلوماسـية               

واعتبرت الكتلة أن هذه المطالبة جاءت للضغط على إسرائيل من أجـل            . ونتائج االنتخابات الديمقراطية  
  . كدة أن استمرار احتجازهم جريمة ضد اإلنسانيةاإلفراج عن هؤالء األسرى، مؤ

كما رحب النائب مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، بقرار االتحاد البرلمـاني              
واعتبر البرغوثي في بيان صـحفي      . األوروبي، دعوة إسرائيل لالفراج عن النواب األسرى الفلسطينيين       

، داعيا إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لالفـراج           "جاه الصحيح   القرار بأنه خطوة في االت    "
إنه في حـال أصـرت      "وقال النائب البرغوثي    . عن النواب المعتقلين وكافة األسرى في سجون إسرائيل       

  ". إسرائيل على عدم اإلفراج عن النواب الفلسطينيين واألسرى فانه يجب المطالبة بفرض عقوبات عليها
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  ضوع مغادرتنا سورية غير مطروح أساساًمو: مشعل .٥

مسألة مغـادرة   " قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مساء امس، إن              :أ.ب. د -دمشق  
وأضاف مشعل فـي     ".لدمشق مسألة غير مطروحة أساساً وإن السلطات السورية لم تطلب ذلك          " حماس"

ورية تجني اآلن ثمرةَ صمودها وهي جديرة بـذلك         س"إن  ) أ.ب.د(تصريح خاص لوكالة األنباء األلمانية      
وجديرة باالنفتاح األوروبي عليها، وهذا دليل على تعزيز دورها اإلقليمي وال سيما فـي ظـل انـشغال                  

 ".أميركا باالنتخابات الرئاسية وفشل سياستها في المنطقة
 سورية وهو الفـرع     وظهر مشعل مساء امس في احتفال لمناسبة تأسيس فرع مؤسسة القدس الدولية في            

العاشر لهذه المؤسسة ومقرها بيروت، حيث حضر مشعل مبدداً أي شائعات أو أنباء عن مغادرته سورية                
إلى جانب نائبه موسى أبو مرزوق ولفيف كبير من رجال األعمال السوريين وحضور مستشارة الرئيس               

الدكتورة بثينة شعبان، فضالً عـن      السوري بشار األسد للشؤون اإلعالمية والسياسية في القصر الرئاسي          
 . قيادات فلسطينية وشخصيات سورية رسمية

وعن الجهـة التـي     ". الجندي شاليت (حماس تسلمت رسالة أسرة     " من جهة ثانية، ، أكد أبو مرزوق ان         
 ".المهم أننا تسلمنا الرسالة وهذا يكفي.. هذا الموضوع ليس مهماً"سلمت الرسالة أجاب أبو مرزوق قائالً 

  ٧/٩/٢٠٠٨أليام الفلسطينية ا
  

 ملف شاليت خرج من يـد مصر إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى: قيادي فلسطيني .٦
قال خالد عبد المجيد أمين عام جناح منشق عن جبهة النضال الشعبي الفلـسطيني إن               : أ  .ب. د -دمشق  

إلى أطراف أخـرى    ملف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز في غزة خرج من أيدي المصريين             
أن النـرويج   ) أ.ب.د(وأكد عبد المجيد في حديث خاص لوكالة األنباء األلمانيـة            .عربية وإقليمية ودولية  

 .وسويسرا دخلتا على خط صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس وإسرائيل
تبادل صـفقة   واعتبر عبد المجيد وهو أيضا أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني أن إتمام               

وأشار عبد المجيد الذي يتخذ من دمشق مقراً إلقامتـه           .األسرى يجري من قبل عدة أطراف دولية أخرى       
هي أن مصر تعمل بإيحاءات أميركية وهو األمر الذي         " حماس"توتير العالقة بين مصر و    "إلى أن أسباب    
 ".يثير قلق حماس

باتجاه واحد وهنـاك قناعـة بـأن        " حماس"ة  بأن مصر تضغط على قياد    " حماس"ثمة شعور لدى    : "وقال
الحوار الدائر في القاهرة مع الفصائل لن يؤدي إلى نتائج ملموسة وذلك بسبب انحياز بعض األطـراف                 

  ".العربية والفلسطينية لجهة السلطة الفلسطينية
  ٧/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   دعت إليه الحركة  القوة لتفريق اعتصام نقابي تنتقد استخدام شرطة غزةالجهاد .٧

 شرطة الحكومة المقالة في غزة فرقت امـس بـالقوة           أن  : غزة من ٧/٩/٢٠٠٨ الشرق األوسط    ذكرت
اعتصاماً دعا إليه إطار نقابي تابع لحركة الجهاد  نظم احتجاجاً للمطالبة بتحييد التعليم عن الخالفات بين                 

وقال داود شهاب النـاطق الرسـمي        . غزةحركتي فتح وحماس والتي أثرت سلباً على قطاع التعليم في           
إن المعتصمين الذين ينتمون الى االتحـاد اإلسـالمي         " الشرق االوسط "باسم حركة الجهاد اإلسالمي لـ      

للمعلمين، التابع لحركته فوجئوا باقتحام عناصر الشرطة الذين قاموا بتفريقهم بالقوة واالعتداء بالـضرب              
واشار شهاب  . عتداء على الصحافيين الذين قدموا لتغطية االعتصام      عليهم واعتقال بعضهم، فضالً عن اال     

الى أن االعتصام لم يحمل أي طابع سياسي وان المشاركين فيه رفضوا تهديـد حكومـة رام اهللا بقطـع                    
رواتب المعلمين الذين ال يلتزمون باإلضراب، فضال عن رفضهم الجراءات الحكومـة المقالـة بفـصل          
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تبر شهاب أن ما قامت به الشرطة يمثل سياسة تكميم األفواه ومحاولـة لمنـع               واع. المدرسين المضربين 
ننظر بخطورة كبيرة لما جرى من اعتداء وقمع        "واضاف  . األطر النقابية من التعبير عن مطالبها بحرية      

العتصام نقابي سلمي أراد منظموه أن يعلنوا موقفاً وطنياً يحفظ للمعلـم حقـه وكرامتـه ليـؤدي دوره                   
  .، مؤكداً ان المعتصمين دعوا المدرسين المضربين للعودة لمزاولة اعمالهم"ي على أفضل وجهالرسال

ونفى شهاب بشدة أن يكون ما جرى له أي تأثير على عالقة حركته بحركة حماس، منوهاً الى أن 
تواصل واضاف أن حركته س. يتبنى عالقة استراتيجية مع كل الفصائل التي تتبنى المقاومة كنهج" الجهاد"

ليست طرفاً في هذا " الجهاد اإلسالمي"جهودها من اجل وضع حد لحالة االنقسام الداخلي، مؤكداً أن 
  .االنقسام

لم تكن في يوم " الجهاد"من ناحيته اكد فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حماس أن عالقة حركته مع 
واشار . للعالقة بين الحركتين" تيجيالطابع االسترا"من االيام افضل مما هي عليه اآلن، مشدداً على 

برهوم الى أن ما قامت به الشرطة ضد االعتصام الذي نظمه االتحاد اإلسالمي للمعلمين يدخل في اطار 
ونوه الى أن حركته تؤيد أي نشاط للتعبير عن الرأي، . تحركها ضد أي اجراء يتم خارج اطار القانون
  .تم هذه األنشطة وفق القانونلكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن ت

غير " بررت تدخل الشرطة بأن االعتصام  هنيةحكومةأن : غزة  من ٧/٩/٢٠٠٨الحياة وأضافت 
اعتصام المعلمين غير قانوني لعدم "وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين إن ". قانوني

  ."حصولهم على تصريح من الشرطة حسب القانون
شرطة استدعت أمس السبت    أن ال :  د ب ا   – ا ش ا      وعن غزة من ٧/٩/٢٠٠٨رية   الشرق القط  ونشرت

محمد شلح وهو شقيق أمين عام حركة الجهاد رمضان شلح في غزة على خلفية االعتصام الذي نظمتـه                  
ونفى داوود شهاب المتحـدث باسـم        . الحركة لالحتجاج على األوضاع التعليمية المتدهورة في القطاع       

  . تكون شرطة الحكومة المقالة اعتقلت محمد شلححركة الجهاد أن 
استدعاء من شرطة الحكومـة المقالـة       "أن ما جرى مع شلح      ) ا.ب.د(وأبلغ شهاب وكالة األنباء األلمانية    

استمر لعدة ساعات بغرض التحقيق معه على خلفية اعتصام المعلمين في غزة وبـصفته مـسؤوال فـي                  
  ". الحركة عن قطاع المعلمين

  
  بحقوق الفلسطينيينإيداع قضايا الحل الدائم لدى واشنطن يمثل مساً: لدتيسير خا .٨

حذر قيادي فلسطيني بارز من مغبة قبول القيادة الفلسطينية العرض األميركي :  صالح النعامي- غزة
وكشف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  .بإقامة دولة فلسطينية على حدود مؤقتة

ب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس حاولت وعضو المكت
خالل زيارتها األخيرة لرام اهللا الحصول على موافقة السلطة بالموافقة على دولة فلسطينية في حدود 

 األغوار، مؤقتة، مع تأجيل بحث كل من قضايا السيادة والالجئين والتجمعات اإلستيطانية والقدس ومنطقة
وأكد خالد أن القبول بالموقف األميركي . فضال عن مصير المنطقة الفلسطينية الواقعة على البحر الميت

من مساحة % ٢٦من مساحة الضفة الغربية، مع العلم أن % ٦٠الدولة المؤقتة ستقام على "يعني أن 
ل القطاع وتحظر على قطاع غزة، تحت االحتالل حيث ما زالت اسرائيل تسيطر على مناطق في شما

ونوه خالد الى أن رايس طالبت القيادة الفلسطينية ". الفلسطينيين التحرك في الكثير من مناطق التماس
بالموافقة على أن تقوم منظمة التحرير والحكومة اإلسرائيلية بالتوقيع على ورقة مشتركة تتضمن نقاط 

لتي تشكل القضية الفلسطينية وإيداعها إما لدى االتفاق والخالف بينهما في كل ما يتعلق من القضايا ا
في حال قبول العرض األميركي فأن هذا "وقال خالد . األمم المتحدة وإما لدى اإلدارة األميركية الجديدة
هذا األمر يعني بكل وضوح خفض سقف "وأضاف ". يمثل مساً بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

ة، وتجاوز قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني المطالب والحقوق الوطنية الفلسطيني
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، داعياً في الوقت ذاته إلى رفض أي حديث مع رايس في أية صيغ "ـ اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية
تفاوضية ال تنطلق من ضرورة إلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع 

 .يةكأساس وحيد للتسو
" الرف"واعتبر خالد أن الموقف األميركي األخير يمثل تبني واضح لالقتراح اإلسرائيلي بالتوصل إلتفاق 

ودعا القيادة الفلسطينية الى عدم ابداء أي . الذي اقترحه رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت مؤخراً
كة مع اإلسرائيليين على اعتبار أن مرونة ازاء الموقف األميركي االخير وعدم قبول اصدار ورقة مشتر

اسرائيل ستستغل هذه الورقة على اعتبار انها تمثل تنازل فلسطيني عن القضايا التي لم تشملها نقاط 
 .االتفاق

 ٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

    في الضفة  " الجزيرة" تنتقد أصواتاً تطالب بإغالق مكاتب الشعبية .٩
على مطالبة بعض الجهات إغالق مكاتب الجزيرة فـي الـضفة           عقب ناطق باسم الجبهة الشعبية       :نابلس

الغربية، بالقول إن ذلك يندرج في إطار التحريض على حرية الصحافة والـصحافيين الـذي ارتفعـت                 
وتيرته منذ أكثر من سنتين، مضيفا أن مخاطر جمة تتعرض لها حرية العمل الصحافي فـي األراضـي                  

وفي سياق متصل جدد الناطق موقف       .ام وغياب أية مرجعيات قانونية    الفلسطينية وتحديداً اثر حالة االنقس    
الجبهة الداعي إلى رفع الحظر عن المطبوعات والوسائط اإلعالمية والسماح لها بالتوزيع والترويج فـي               

  .مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية
  ٧/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  أغسطس/  توغالً في آب١٣٦ فلسطينياً ونفذ ١٧٥االحتالل اختطف : حماس .١٠

استمرار االعتداءات الصهيونية وقـوات أجهـزة أمـن         "،  "حماس"بّين توثيق صادر عن حركة      : القدس
 ".السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واستمرار معاناة شعبنا في مقاومة ومواجهة هـذه االعتـداءات              

المركـز  "ليـوم الـسبت والـذي تلقـاه         وأظهر التوثيق التفصيلي المعزز باألحداث واألسماء والصادر ا       
أغسطس الماضي قتلت قوات االحتالل اثنين مـن المـواطنين          / ، أنه خالل شهر آب    "الفلسطيني لإلعالم 

ـًا ومن بينهم امرأتان    ١٧٥الفلسطينيين، واختطفت ما يزيد عن       كما نفذت قوات االحـتالل مـا       .  مواطن
في تقارب فـي حجـم االعتـداءات        "تقرير أنه   وأوضح ال  . عملية توغل في الضفة الغربية     ١٣٦يقارب  

مارست األجهزة األمنية الفلسطينية دورها في حفظ أمن العدو الصهيوني ومحاولتهـا للقـضاء حركـة                
 مواطناً، وتقتحم وتغلق العديد من المؤسـسات        ١٧١حماس وأنصارها ومؤسساتها في الضفة، فتختطف       

في خطوة تعتبر غربية عن عادات      "وأضاف التقرير أنه    ". الخيرية والنوادي الرياضية والمحال التجارية    
وتقاليد شعبنا الفلسطيني وتجاوز لكافة الخطوط الحمراء؛ فقد تم استعداء العديد من النساء للتحقيق معهن               

معاناة شعبنا في قطاع فـي      "ورصد التقرير كذلك استمرار      .من قبل أجهزة السلطة األمنية    " واستجوابهن
، موضحاً أّن عدد شهداء الحصار      "ره الكارثية؛ من تدمير لالقتصاد وحصد لألرواح      مواجهة الحصار وآثا  

 ضحية منذ بداية فرض الحصار علـى القطـاع          ٢٤١أغسطس قد بلغ    / من المرضى مع نهاية شهر آب     
 .   ضحية خالل الشهر الذي يوثق التقرير وقائعه٢٠و

  ٦/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   السادسلى مكان عقد المؤتمر العام في فتح عخالفات .١١
على ضرورة عقد مؤتمرها العام السادس قبل نهاية العام، " فتح"تُجمع حركة :  محمد يونس-رام اهللا 

ففي وقت يصر ناشطوها وقادتها في الداخل على عقده في . لكن الحركة مختلفة على مكان عقده
  .ركزية بعقده في الخارجاألراضي الفلسطينية، تطالب غالبية أعضاء اللجنة الم

الجيل القديم الذي : ويعتبر الخالف على مكان عقد المؤتمر أحد تجليات الخالف بين جيلين في الحركة
واتخذ الرئيس محمود . تمثله اللجنة المركزية، والجيل الشاب الذي تمثله الكوادر التنظيمية في الداخل

 في األراضي الفلسطينية، ما أثار اعتراضات حادة عباس جانب الجيل الشاب في المطالبة بعقد المؤتمر
  .من قبل أعضاء اللجنة المركزية، خصوصاً من يقيمون في الخارج مثل فاروق القدومي وأبو ماهر غنيم

واتفقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في اجتماعها األخير الذي عقد في العاصمة األردنية على إرجاء قرار               
عضو لجنة التحضيرات عبداهللا    " الحياة"وقال لـ   . نتهاء من التحضيرات كافة   مكان عقد المؤتمر حتى اال    

اتفقت على االجتماع بكامل أعضائها عقب      "االفرنجي، وهو أيضاً عضو في اللجنة المركزية، إن األخيرة          
  ".انتهاء التحضيرات، للبحث في مكان عقد المؤتمر واتخاذ قرار في شأنه

إن عقد المؤتمر في الداخل " الحياة"ز الوجوه الشابة في الحركة، لـ وقال قدورة فارس، وهو أحد أبر
فلسطين هي وطننا الذي فيه نعيش، ونطالب أهله بالصمود والبقاء في : "وأضاف". ضرورة وطنية"

ليأتي قادة الحركة كلهم إلى فلسطين ليعيشوا مع اهلها، ... أرضهم، لذلك يجب أن نعقد مؤتمرنا بينهم
  ".أكلون، ويشهدوا القيود والقمع كما يشهدونوليأكلوا كما ي

ويقول المدافعون عن خيار الخارج إن إسرائيل قد تمنع بعض أعضاء المؤتمر من دخول األراضي 
لكّن المدافعين عن خيار الداخل يقولون إنهم مستعدون للبحث في خيار عقد المؤتمر في . الفلسطينية

  .ول هؤالءالخارج في حال عدم موافقة إسرائيل على دخ
ويدور خالف آخر على أعداد المشاركين في المؤتمر، إذ يميل أعضاء اللجنة التحضيرية إلى حصره 

وقال االفرنجي الذي يمثل .  عضو٣٠٠٠ عضو، فيما يطالب قادة الجيل الشاب بتوسيعه إلى ١٢٠٠بـ
 عضواً، ٤٥٠ على عدد أعضاء المؤتمر االشتراكي األلماني ال يزيد"وجهة نظر اللجنة المركزية إن 

  "فلماذا يكون عدد أعضاء مؤتمر حركة فتح أكبر؟
طلب "األسير مروان البرغوثي يرد بأن " الفتحاوي"غير أن فارس الذي يمثل وجه نظر تيار القيادي 

هناك أجياالً لم "، مشيراً إلى أن " شخص يراعي أن المؤتمر لم يعقد منذ عشرين عاما٣٠٠٠ًمشاركة 
ورغم هذه الخالفات، فإن غالبية ".  عاما٤٣ًبل هذه الحركة التي بلغ عمرها تشارك في صوغ مستق

ورجح االفرنجي أن يعقد بين نهاية تشرين األول . متفائلة بعقد المؤتمر قبل نهاية العام" الفتحاويين"
. الحرص الفتحاوي على عقد المؤتمر أكيد"وقال إن . المقبل) نوفمبر(ومطلع تشرين الثاني ) أكتوبر(

  ".وهناك ترطيب في األجواء بين اللجنة المركزية والقيادة
 ٧/٩/٢٠٠٨الحياة 

    
  في الضفة الغربيةتقد تسليح السلطة تنحماس  .١٢

" حمـاس "اسـتهجنت حركـة       رائد الفي  -غزة   عن مراسلها من   ٧/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
واء باالحتالل عبر تزويدها باألسـلحة  استمرار أجهزة أمن السلطة في رام اهللا في ما سمتها سياسة االستق          

واعتبر المتحدث باسم الحركـة      . بندقية للسلطة من األردن    ١٠٠٠والتي كان آخرها سماح االحتالل بنقل       
في الـضفة  " حماس"إدخال السالح محاولة من السلطة لالستقواء على المقاومة وحركة         "فوزي برهوم أن    

  ". والوقود إلى قطاع غزة المحاصرالغربية، بينما يمنع دخول الغذاء والدواء
نسخة " قدس برس "قال في تصريح مكتوب تقلت        برهوم أنغزة  من   ٢١/٧/٢٠٠٨قدس برس  وأضافت

إن األسلحة التي أدخلتها إسرائيل لألجهزة األمنية في الضفة تعتبر بمثابة مكافئة االحتالل ألجهـزة               "منه  
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ائيليين، ودورها الكبير في تصفية قـوى الممانعـة         الرئيس عباس على أدائها المتميز في حفظ أمن اإلسر        
هذا السالح يأتي في إطار تقويـة طـرف علـى           : "وأضاف ".الفلسطينية ومالحقة المقاومين والمجاهدين   

، "طرف أخر، كما أنه يعزز حالة االنقسام الداخلي ويزيد من قمع الحريات ألهلنا فـي الـضفة الغربيـة             
ليس بحاجة إلى سالح يحمي أمن االحتالل إنما هو بحاجـة           "فلسطيني  مشيراً في الوقت نفسه أن الشعب ال      
  ". إلى سالح يستخدم في وجه االحتالل

إن "أن الرهان على هذه الطريقة في حماية االحتالل رهان خاسر، قائال            " حماس"واعتبر المتحدث باسم     
اس وقوى الممانعـة لـن      مزيد من التسليح ومزيد من قمع الحريات ألهلنا في الضفة وتصفية حركة حم            

  .حسب قوله".  حاضرة أمام الجميع يجلب أمن المحتل الصهيوني، ودروس غزة يجب أن تكون
  
  العتبة وخضر يطلعان بلير على معاناة األسرى   .١٣

التقى ممثل اللجنة الرباعية للشرق األوسط توني بلير في مدينة نابلس شـمال الـضفة الغربيـة،                  :نابلس
وشرح العتبة واقع األسرى وأهمية اإلفراج عنهم ودعاه        . يد العتبة وحسام خضر   األسيرين المحررين سع  

من اجل اإلفراج عن زمالئه الذين امضوا في سجون االحـتالل           " اإلسرائيلية"إلى الضغط على الحكومة     
وتسلم بلير رسالة من خضر شرح له فيها معاناة األسرى في سجون االحتالل، طالباً               . عاما ٢٥أكثر من   

اعتقلت خالل الفتـرة    " إسرائيل"وأكد خضر ان    . ل بلير من اجل تخفيف المعاناة عنهم واإلفراج عنهم        تدخ
  . أسيراً ما يوازي هذا العدد١٩٨التي أطلقت 

  ٧/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تظهر قلقا من انفجار عسكري جديد مع الفلسطينيين"إسرائيل" أمنية عليا في أبحاث .١٤

أمنية في اسرائيل، النقاب عن سلسلة أبحاث أجريت في األيام األخيرة في كشفت مصادر : تل أبيب
األجهزة األمنية، تتعلق باألوضاع في المناطق الفلسطينية في السنة المقبلة، وتشير الى ان هناك خطرا 

وقالت هذه المصادر إن سبب االنفجار سيكون مربوطا في  .جديا في انفجار عسكري ضد اسرائيل
 عدد كبير  فإنوفي اطار هذه األبحاث تورية التي ستنتاب السلطة الفلسطينية في مطلع السنةاألزمة الدس

من قادة المخابرات االسرائيلية يهاجمون عباس ويقولون ان أسلوبه اتسم باالستقالل الزائد عن الحد ـ 
اع غزة، فهو يساير حماس في الضفة، وال يبطش بهم مثلما يبطشون برجاالته من حركة فتح في قط"

ويرفض تقديم التنازالت السرائيل في المفاوضات على اتفاق سالم دائم، مما يعزز رأي حماس بأن 
 .طريق المفاوضات قد فشلت

 ٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الهدوء في قطاع غزة واهم ومخادع : ليبرمان .١٥

ـ    " إسرائيل بيتنا "وصف رئيس حزب     : د ب أ   -غزة   دور ليبرمـان  اليميني المعارض في إسـرائيل أفيج
وقـال ليبرمـان ، فـي       ". واهم ومخـادع  "الهدوء الذي يشهده قطاع غزة بعد سريان اتفاق التهدئة بانه           

على الحكومة اإلسـرائيلية التـزام الحـذر ازاء         "تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية امس السبت ، إن         
في إشارة إلـى    ". ن الثانية خطورة تكرار تجربة غض الطرف عن حقيقة ما جرى قبل اندالع حرب لبنا            

ودعا ليبرلمان، في تصريحاته التي     . إمكانية تعاظم قوة الفصائل الفلسطينية على غرار حزب اهللا اللبناني         
جاءت على هامش مشاركته في منتدى ثقافي في مدينة حيفا ، إلى تشكيل لجنـة لدراسـة اإلجـراءات                   

  . المتخذة حيال ملف قطاع غزة
  ٧/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  جلسة حاسمة بشأن توصيات الشرطة في ملفات التحقيق مع أولمرت .١٦

رجحت مصادر إسرائيلية أن توصي الشرطة اليوم األحد بتوجيه اتهام إلى رئيس الحكومة : أ ف ب
وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة فان الشرطة . إيهود أولمرت الذي يخضع لتحقيق في قضايا فساد عدة

ام إلى أولمرت في ثالثة من الملفات الستة التي تم التحقيق بشأنها معه خالل ستوصي بتوجيه االته
األشهر القليلة الماضية، وأضافت اإلذاعة ان مسؤولين كباراً في الشرطة سيجتمعون اليوم لدرس األدلة 

 . المتوافرة ضد أولمرت
 ٧/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

 
  "ئيلإسرا"بيريز يدعو األسد مجدداً إلى زيارة  .١٧

نقلت وسائل اإلعالم االسرائيلية عن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيـريس        :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
تجديد دعوته للرئيس بشار االسد يحذو حذو الرئيس المصري الراحل أنور السادات والعاهـل األردنـي                

 أنور السادات والملـك     السالم تحقق بعد قدوم الراحلين الرئيس     "الراحل حسين بن طالل، مشيرا الى أن        
العالمي في إيطاليـا    ) ووجه في كلمة ألقاها أمام منتدى أمبروسيتي البيت األوروب         ".حسين إلى إسرائيل  

دعوة األسد لزيارة إسرائيل، معربا عن استعداده لقبول دعوة لزيارة دمشق، وأعتبر أن ذلـك سـيحدث                 
  .في المنطقة" تحوال كبيرا"

  ٧/٩/٢٠٠٨المستقبل 
  
  سرائيلية تتهم الجيش بالتعاون مع المستوطنين في السيطرة على أراض فلسطينية إمنظمة .١٨

تهمت منظمة إسرائيلية، تعمل في مجال حقوق اإلنسان، جيش االحـتالل اإلسـرائيلي بأنـه               ا: الناصرة
يتعاون مع المستوطنين اليهود في السيطرة على األراضي الفلـسطينية الخاصـة، باسـتخدام األوامـر                

  .  واستنادا إلى عدم تمكن أصحاب األرض من اإلطالع على األوراق والوثائق ذات الصلةالعسكرية،
، النقاب عن أنه في األسابيع األخيرة استكملت        )يوجد حكم " (يش دين "وكشف التقرير الذي أعدته منظمة      

  م اهللا، قـرب را   ،  "بيت إيل "، شمال مستوطنة    "جبل عرطيس "عملية بناء منزلين في البؤرة االستيطانية       
واآلن تعتـرف مـا   . وقد استوطن المنزلين المقامين على أراض فلسطينية، عدة عائالت من المستوطنين      

التي أصدرت أمرا بوضع اليد على األرض الستخدامها ألغراض عـسكرية،           " اإلدارة المدنية "تسمى بـ   
وفي . لة باألمر العسكري  بأنها أخطأت، وأن األرض التي تعود لـ محبوبة ياسين عبد اهللا، لم تكن مشمو             

  .هذه األثناء قام المستوطنون بطرد صاحبة األرض واالستيطان في المكان
  ٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس

 
 قياداتنا مدعوة لمراجعة مواقفها: مفتي القدس والديار الفلسطينية  .١٩

 دعا الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، القيادات:  جمال جمال-القدس المحتلة 
الفلسطينية كافة في شهر رمضان المبارك الى مراجعة مواقفها مؤكداً أن الحوار والوحدة بين حركتي 

ال نعترف ببلدية االحتالل في "وقال،  . حماس وفتح مطلب وهدف كل فلسطيني في هذه المرحلة الصعبة
 ادوات االحتالل القدس ال تعنينا وهي سند لالحتالل في ضرب وجودنا ومستقبلنا في القدس واداة من

ان الوضع في المسجد صعب وتحاول سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض امر واقع جديد و ". اإلسرائيلي
في المسجد االقصى المبارك بمختلف الطرق والتدخل في شؤونه رغم رفض االوقاف اإلسالمية في 

قد تدمر البناء القائم في وندد بالحفريات اإلسرائيلية اسفل المسجد وقال ان أي هزة ارضية . القدس
وقال ان االحتالل يتصرف من منطق القوة المتغطرسة المحتلة وهذا يتجلى  .المسجد االقصى المبارك
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بوضوح في هدم تلة باب المغاربة اآلثرية المؤدية الى المسجد االقصى المبارك واستبدالها بجسر حديدي 
 من التراث المعماري العربي واإلسالمي القديم وهنا نحن نتحدث عن تلة أثرية قديمة فيها مسجد وغرف

 . مشيراً الى انها محاوالت مستمرة لطمس الحضارة العربية واإلسالمية في القدس العربية المحتلة
  ٧/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  قضاة فلسطين يطالب برفع قيود االحتالل عن االقصى قاضي .٢٠

يمي أمس السلطات اإلسرائيلية برفع القيود طالب قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التم:  د ب أ- غزة 
وقال التميمي في . الجائرة التي تمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس والصالة في المسجد األقصى

بيان صحفي إن هذه القيود تتنافى مع حرية العبادة ومع الحقوق والمبادئ التي أقرتها الشرائع اإللهية، 
واستنكر اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها .  ق واالتفاقيات الدوليةونصت عليها القوانين والمواثي

السلطات اإلسرائيلية الجمعة ، بزيادة الحواجز على مداخل المدينة المقدسة وتكثيف تواجد الجيش 
والشرطة فيها ، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، وأكد التميمي أنه ال يمكن أن يتحقق أمن أو سالم أو 

منطقة إال بزوال االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وأن تكون استقرار في ال
 .القدس المباركة عاصمتها

 ٧/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  حماس و فتح غالبية الفلسطينيين يستبعدون مصالحة قريبة بين  .٢١

حقيق مصالحة فلسطينية بين أظهر استطالع للرأي أمس السبت أن غالبية الفلسطينيين يستبعدون ت: أ.ب.د
من المستطلعة % ٧٣وقال  .حركتي فتح وحماس وإنهاء االنقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

، معتبرين أن االنقسام "أمر مستبعد"آراؤهم إن إعادة توحيد الضفة والقطاع قبل نهاية العام الجاري 
ركة الشرق األدنى لالستشارات، عن تأييدهم في استطالع أجرته ش% ٨٧وعبر  .سيستمر لفترة طويلة

يعتقدون أن % ٧٩وبينت النتائج أن . الستقالة حكومة تسيير األعمال مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية
من المستطلعين % ٥٦وكشفت النتائج أن  .تشكيل حكومة وحدة وطنية سيسهم في حل األزمة الراهنة

وترتفع نسبة التأييد لدخول قوات عربية %. ٤٤معارضة يؤيدون إدخال قوات عربية إلى غزة، مقابل 
عن معارضتهم للكونفيدرالية بين % ٧٠وعبر  .في الضفة% ٥٤مقارنة مع % ٦٢في القطاع لتصل إلى 

 %.                                                 ٣٠الضفة الغربية واألردن، مقابل تأييد 
  ٧/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 سلطات االحتالل تتعمد تعذيب األسرى خالل عمليات نقلهم : ر فلسطينيتقري .٢٢

التنكيل "اتهم تقرير حكومي فلسطيني أمس سلطات السجون اإلسرائيلية بتعمد ممارسة :  د ب أ-غزة 
بحق األسرى الفلسطينيين بشتى الوسائل للضغط عليهم وإضعاف معنوياتهم خالل عمليات " والتعذيب

إن األسرى يعانون أقسى "وقالت وزارة شؤون األسرى في الحكومة المقالة في تقرير لها . نقلهم المختلفة
أساليب التنكيل والتعذيب خالل السفريات والتنقالت التي تجريها إدارة السجون اإلسرائيلية أو أثناء 

أن األسرى ينتظرون في "وأوضحت  ".عرضهم على المحاكم الصورية، أو نقلهم إلى المستشفيات
يارات النقل ما يزيد عن خمس ساعات يبقى فيها األسرى دون طعام أو ماء أو تهوية في الصيف س

وتدفئة في الشتاء ، واألسرى المرضى تكون معاناتهم مضاعفة ، وحين تحضر السيارة يجبر األسير 
 إسرائيل وتعتقل". على نقل أغراضه إلى السيارة وهو مقيد اليدين والرجلين مما يسبب له معاناة كبيرة

 . سجن ومركز توقيف٢٠ ألف أسير فلسطيني موزعين على نحو ١١أكثر من 
  ٧/٩/٢٠٠٨الدستور 
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 معاناة القطاع الصناعي ما زالت مستمرة وبشكل متصاعد :  الشعبية لمواجهة الحصاراللجنة .٢٣

القطاع أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على أن معاناة : ألفت حداد
الصناعي ما زالت مستمرة وبشكل متصاعد، موضحا أن االحتالل اإلسرائيلي ما زال يمنع دخول المواد 

وبين الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت أن  .الخام إلى غزة رغم اتفاقية التهدئة
 ٣٩٠٠ إلغالق االحتالل يمنع دخول المواد الخام ومستلزمات المصانع منذ أكثر من عام، مما أدى

الفتاً إلى أنه رغم النداءات والجهود المبذولة إال أن ،  ألف عامل٧٠مصنع وورشة، وتسريح قرابة 
  . ما زالت تمنع وبشدة دخول المواد الخام للمصانع"إسرائيل"
وبين أن االحتالل يسعى لضرب أحد أهم دعائم االقتصاد الوطني بهدف شلله بشكل خطير والقضاء  

 وليتحول الشعب الفلسطيني من شعب منتج إلى شعب متسول . يستطيع المعافاة مرة أخرىحتى العليه 
 ٧٠موضحاً أن الخسائر المباشرة للقطاع الصناعي في القطاع تقدر بأكثر من ، يعيش على المساعدات

 .مليون دوالر شهرياً، إضافة إلى عشرات ماليين الدوالرات خسائر غير مباشرة
 ٦/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  االسرائيلي يقتحم نابلس وجنين حتاللاال .٢٤

. اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس مدينتي نابلس وجنين في الضفة الغربية:  بترا–رام اهللا 
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل انتشرت في انحاء متفرقة من المدينتين وسط إطالق 

واشارت الى ان هذه . ة من الرعب بين صفوف المواطنيناألعيرة النارية وقنابل الصوت ما أثار حال
القوات أقامت عدة حواجز عسكرية في حي السويطات بمدينة جنين وبين بلدة قباطية وقرية مسلية وبلدة 

 .عرابة وقرية فحمة وآخر عند مدخل قرية العرقة
  ٧/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  ي غزة  إسرائيلية تستهدف مراكب صيد تقل متضامنين أجانب فزوارق .٢٥

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية أمس السبت النار بشكل كثيف ومباشر باتجاه قوارب  : وكاالت- فلسطين
 . الصيد الفلسطينية المتواجدة قبالة شاطىء غزة المشاركة برحلة صيد بحرية برفقة متضامنين أجانب

سطينيين وعددا من وذكرت المصادر أن قرابة عشرة قوارب صيد صغيرة تحمل على متنها صيادين فل
المتضامنين األجانب الذين جاءوا إلى غزة على متن سفينتي كسر الحصار وظلوا فيها ولم يغادروا مع 

 . ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء هذا الحادث. من غادر تعرضت إلطالق نار من الزوارق اإلسرائيلية
  ٧/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
 "كريات أربع" على منازل المواطنين في محيط المستوطنون يجددون هجماتهم: الخليل .٢٦

كريات " جدد المستوطنون، عصر أمس، هجماتهم على منازل المواطنين في محيط مستوطنة :الخليل
شرق الخليل، وذلك بالتزامن مع تظاهرة تضامنية مع أهالي المنطقة، نظمها العشرات من نشطاء " أربع

  .السالم اإلسرائيليين واألجانب
، أوضح الناشط في مجال حقوق االنسان وتوثيق اعتداءات المستوطنين علي عمرو، في من جانبه 

، أثناء االعتداءات، ان المجموعات المنفلتة من المستوطنين حاولت االعتداء على عدد "األيام"حديث مع 
سرائيلية اال" حركة تعايش"من نشطاء السالم، واعتدت عليهم بالضرب، الفتاً الى أن اعتصام النشطاء من 

ومواطني المنطقة وللمطالبة بمنع " الجعبري"ومجلس الكنائس العالمي، نظم بغرض التضامن مع عائلة 
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اعتداءات المستوطنين المتكررة، وإخراجهم من قطعة األرض العائدة للعائلة، حيث يقيمون خيمة دائمة 
 ".كنيس ألداء الطقوس الدينية اليهودية"ويحولونها الى 

  ٧/٩/٢٠٠٨ينية األيام الفلسط
 
  الحالي ٢٢ ثانية لكسر حصار غزة تنطلق من قبرص في سفينة .٢٧

أن السفينة "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصارالمفروض على قطاع غزة"أعلنت :  ايهاب مجاهد-  عمان 
الثانية لكسر الحصار المفروض على القطاع ستنطلق من قبرص باتجاه القطاع في الثاني والعشرين من 

وبّينت اللجنة أن السفينة الجديدة لكسر الحصار ستأخذ معها في رحلة العودة من غزة إلى ، حاليالشهر ال
 .من المتضامنين األجانب ، إلى جانب عالقين فلسطينيين" العالقين الجدد"قبرص تسعة من 

 ٦/٩/٢٠٠٨الدستور 
 
 تحسن ملحوظ في كمية الغاز الواردة إلى قطاع غزة .٢٨

 الشوا رئيس جمعية شركات الوقود أن تحسناً ملحوظاً طرأ مؤخراً على أكد محمود :كتب حامد جاد
معدل كمية غاز الطهي الواردة إلى قطاع غزة، إذ بلغ معدل الكمية اليومية التي وردت للقطاع خالل 

 . طناً كان يسمح بدخولها يومياً قبل ذلك١٨٠ طن يومياً مقارنة مع حوالي ٤٠٠األسبوع الماضي حوالي 
أن الزيادة المذكورة في كمية الغاز أسهمت في خفض العجز في كمية " األيام"لشوا في حديث لـواعتبر ا

، مشدداً على أن معالجة األزمة الناشئة عن نقص الغاز تتطلب التزام %٣٠إلى % ٦٠الغاز المتوفر من 
يئة العامة للبترول وبّين أن كالً من جمعية الوقود واله . طن أو أكثر يوميا٤٠٠ًالجانب اإلسرائيلي بضخ 

عملتا سوياً على مطالبة الشركة اإلسرائيلية الموردة للغاز بزيادة الكمية الواردة، سواء من خالل ما هو 
 .متوفر لديها أو عبر االستيراد من الخارج

  ٧/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  استمرار اضراب الجسم الصحي والتعليمي في غزة والضفة .٢٩

أظهرت دراسة ميدانية في ثمانية مستشفيات تابعة لوزارة الصحة : وكاالتغزة ـ ميسرة شعبان وال
 في المئة من العاملين في مجال الصحة ملتزمون ٤٨بهدف تتبع مسار اإلضراب، أن ما نسبته 

 . في المئة من الممرضات والممرضين٢٥ في المئة من األطباء و٣١اإلضراب، اشتملت هذه النسبة 
 وعلقت كافة الخدمات الصحية غير ،وأعلنت ثالثة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة حالة الطوارئ

 عيادة بسبب اإلضراب في حين حصل ٥٦ مرفقا للرعاية الصحية من مجموع ١٢الطارئة، كما أغلق 
وأغلقت عيادات األمومة وتنظيم األسرة والطب الوقائي وقسم . تخفيض على الخدمات التي توفرها

ويتخذ القائمون على اإلضراب من القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة في غزة بحق  .ألوبئةا
وبالرغم من ابتزاز  .المضربين ذريعة لتمديد إضراب األطباء، وأعلنوا أنه سيسري حتى الثالثاء المقبل

خضوع لما يتنافى األطباء بالرواتب، إال أن عدداً كبيراً منهم عاد صبيحة الجمعة إلى أعماله، ورفض ال
مع مهنته، حيث أكد الدكتور حسن خلف وكيل وزارة الصحة في حكومة غزة أن أكثر من خمسة 
وعشرين طبيبا عادوا ليمارسوا أعمالهم في مجمع الشفاء الطبي، فيما تلقت إدارة المستشفى اتصاالت من 

  .عدد آخر يعلنون عن رغبتهم في العودة لعملهم
  ٧/٩/٢٠٠٨المستقبل 
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  ٢٤٦ارتفاع شهداء مرضى حصار غزة إلى  .٣٠
أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس ارتفاع عدد المرضى المتوفين جراء الحصار : د ب أ -غزة 

 .  حالة بعد وفاة مريض٢٤٦ شهرا إلى ١٥اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 
  ٧/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
 اله رصاصة طائشة كتاب لمصور فلسطيني غيرت ح"كيف الحال؟.. فلسطين" .٣١

 عاما، ارشيف صوره التي التقطها طوال ٣٥استرجع المصور الصحافي اسامة السلوادي، : رام اهللا
، واضاف اليها بعض الصور ليخرج بكتاب ٢٠٠٦حياته المهنية قبل ان تقعده رصاصة طائشة عام 

من الحياة ويتضمن الكتاب عشرات الصور المتنوعة  ."فلسطين كيف الحال؟"مصور حمل عنوان 
الفلسطينية اليومية مثل الزي التقليدي والطعام والوجوه والمرأة واالطفال اضافة الى مناظر الطبيعة 

وكان السلوادي اصيب برصاصة طائشة . والسهول والوديان والرياضة الفلسطينية واالبنية وغيرها
من ) تشرين االول( أكتوبر اطلقها مسلحون فلسطينيون كانوا يحيون ذكرى زميل لهم، وسط رام اهللا في

وقال السلوادي طبيعة عملي في .  اثناء وقوفه على نافذة مكتبه، ما ادى الى اصابته بشلل٢٠٠٦العام 
 . التصوير االن مختلفة، فقد تحولت من الجري وراء التصوير االخباري الى التصوير االبداعي والفني

 ٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  جامل مصر على حساب قطاع غزةاألردن ي: سالميإلالعمل ا .٣٢

 اتهم األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي في االردن زكي بني إرشـيد امـس                : يو بي أي   -عمان  
مصر على حساب قضية إنسانية هي قـضية سـكان قطـاع غـزة              " مجاملة  "السبت حكومة بالده بـ     

ي لعمان الموافقة للحزب على     وجاءت اتهامات بني ارشيد في أعقاب رفض الحاكم اإلدار         . المحاصرين
تنظيم اعتصام كان مقرراً يوم غد االثنين المقبل أمام السفارة المصرية بعمان لالحتجاج على اسـتمرار                

وقال بني إرشيد في تصريح صحفي نشر على        . السلطات المصرية بإغالق معبر رفح الحدودي مع غزة       
هورية مصر العربية على حساب قضايا إنسانية       نستهجن مجاملة الحكومة لجم   "الموقع اإللكتروني للحزب    

إن علـى مـصر أن تـدرك    "واشار " وقومية بالغة األهمية مثل قضية الحصار الإلنساني ألهلنا في غزة  
يعنـي  "،محذراً من أن اسـتمرار ذلـك        " خطورة استمرار إغالق المعبر العربي الوحيد إلى قطاع غزة        

  ". إنساناإلسهام في قتل ما يزيد على المليون ونصف 
 ٧/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  "شاليط"عدم ارتياح مصري لدخول قطر على خط قضية : القطرية "العرب" .٣٣

ـ     : عبدالواحد عاشور  -القاهرة    أن القاهرة تشعر بعدم االرتيـاح       "العرب" أكد مصدر دبلوماسي مصري ل
عاد شاليط األسير لدى    إزاء ما تردد عن محاوالت إلدخال قطر على خط حل أزمة الجندي اإلسرائيلي جل             

وقال المصدر المصري إن القاهرة لم تتلق أي تفاصيل حول ما جرى             منظمات مقاومة فلسطينية منذ فترة    
في القمة الرباعية بشأن تلك المسألة، وإنها تتوقع أن يقوم أي طرف ينوي الدخول علـى خـط األزمـة                    

تعداد في الوقت نفسه للتنسيق مع أي جهة من         باالتصال بها لخبرتها الكبيرة في هذا الملف، وإنها على اس         
 .أجل إنهاء هذه القضية والخروج بحلول مرضية لكل األطراف خاصة الطرف الفلسطيني

  ٦/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  العربية تطالب بإنجاح المساعي الجادة لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية الجامعة .٣٤
العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي المحتلـة امـس فـي           قال محمد صبيح األمين     :  وفا –القاهرة  

ـ    رسالة جامعة الدول العربية بعد مرور أكثر من عام على حالة االنقسام فـي               أن: "وفا"تصريح خاص ل
الشارع الفلسطيني، هي انهاء حالة االنقسام، فما يجري يسيء لتضحيات ونـضاالت وتـاريخ الـشعب                

  . الفلسطيني
مـشيرا  " يع القوى اآلن تغليب المصلحة العليا البناء شعبنا على الفئوية الضيقة          مطلوب من جم  "وأضاف  

الى ان االنقسام في الشارع الفلسطيني حالة شاذة تجرمها الجامعة العربية وترفضها، وأن المطلوب هـو                
وحـث الـسفير صـبيح جميـع القـوى          ،  عدم تضييع الوقت وااللتفاف حول الوحدة الوطنية الفلسطينية       

ائل الفلسطينية بالتجاوب مع المساعي المصرية الجادة إلنهاء حالة االنقسام والتشرذم، موضحا أن             والفص
 .الجهود المصرية لرأب الصدع تدعمها الجامعة العربية بكل قوة

  ٧/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
 "إسرائيل"طهران تهاجم تصريحات ساركوزي وتتهمه بأنه يتحدث باسم  .٣٥

 التحذير الذي وجهه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خالل القمة الرباعية رفضت ايران أمس: طهران
التي عقدت في دمشق اخيرا وقال فيه ان طهران تقدم على مقامرة خطيرة فيما يتعلق ببرنامجها النووي 

وفي طهران انتقد المتحدث باسم الحكومة .  قد تقرر توجيه ضربة لها في يوم من االيام"اسرائيل"الن 
م حسين الهام في مؤتمره الصحافي أمس الرئيس الفرنسي بسبب تصريحاته حول ملفها النووي قائال غال

هل ان ساركوزي هو الناطق باسم الكيان الصهيوني؟ وذلك : إن هذه التصريحات تطرح سؤاال مهما وهو
 .حسبما نسبت إليه وكالة االنباء االيرانية ايرنا

هل ان ساركوزي هو الناطق باسم الكيان الصهيوني واسرائيل : ةوقال الناطق باسم الحكومة االيراين
ان الكيان الصهيوني "واضاف قائال . المزورة؟ فاذا كان االمر كذلك فاننا ننصحه باال يتحرك بهذا االتجاه

اصبح يكلف االسرة الدولية باسرها ثمنا باهظا وان هذه االثمان أخذت تطال الشعوب االوروبية والشعب 
 ."إن الكيان الصهيوني الغاصب ليس في موقع يمكنه من التفكير بالقيام بهكذا عمل"قال الهام و. "الفرنسي
ان هذه التهديدات تأتي من منطلق الضعف والعجز واضاف ان مزاعم كهذه تظهر قبل كل " :واضاف

 . "من الدوليشيء الطبيعة االرهابية والعدوانية للكيان الصهيوني الذي يستخدم كافة الظروف لتهديد اال
 ٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   قلق على األوضاع اإلنسانية الفلسطينية مع إضرابات الصحة والتعليمدوليمكتب  .٣٦

أعرب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، عن قلقه على األوضـاع اإلنـسانية فـي                : رام اهللا 
أظهـرت دراسـة     .ليم بقطاع غـزة   الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل إضرابات قطاعي الصحة والتع         

ميدانية في ثمانية مشافيٍ تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أعدها مكتب األمم المتحدة لتنسيق               
 في المائة من العـاملين      ٤٨الشؤون اإلنسانية بهدف تتبع مسار اإلضراب بالقطاع الصحي، أّن ما نسبته            

 في المائة من    ٢٥ في المائة من األطباء و     ٣١هذه النسبة   في مجال الصحة ملتزمون باإلضراب، وشملت       
  .الممرضات والممرضين

فيما أعلنت ثالثة مشاف تابعة لوزارة الصحة حالة الطوارئ وعلقت كافـة الخـدمات الـصحية غيـر                   
 عيادة بسبب اإلضراب، في حـين حـصل         ٥٦ مرفق للرعاية الصحية من مجموع       ١٢الطارئة، وأغلق   

 التي توفرها، وأغلقت عيادات األمومة وتنظيم األسرة والطـب الوقـائي وقـسم              تخفيض على الخدمات  
  . األوبئة
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 في المائة من معلمي المدارس التابعة للسلطة        ٥٠وبخصوص إضراب التعليم؛ فقد التزم باإلضراب نحو        
فـق   في المائة، و   ٩٨ إلى     في المائة  ٨٠الفلسطينية في غزة، في حين تراوحت نسبة حضور الطلبة بين           

  . المصدر ذاته
  ٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
 خالفات تنذر بالخطر داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية .٣٧

 بالل الحسن
الخالفات ليست بين مؤيدي نهج . ثمة خالفات تكبر وتتسع. أصبحت الحالة الفلسطينية تنذر بالخطر

ل المؤسسة، وبين الخالفات هذه المرة داخ. سياسي وبين المعارضين له، ليست بين حركتي فتح وحماس
خالفات تصل ألول مرة، إلى حد االنتقاد المباشر للرئاسة الفلسطينية من . أصحاب الخط السياسي نفسه

خالفات حول الهدف السياسي، وحول كيفية إدارة منظمة التحرير الفلسطينية، وحول الحوار . قبل أتباعها
 .الوطني وشروطه

لمفاوضات مع إسرائيل، ومن مواقف تنبئ باستعداد للتنازل ينبع الخالف من الفشل السياسي، ومن فشل ا
عن مسلمات فلسطينية تتعلق بحق العودة ورفض التوطين، ويلي ذلك خالفات تنظيمية بين أنصار النهج 

وتتداخل الخالفات مع بعضها بعضا، ولكننا سنحاول هنا . ولهذا كله نقول إن الحالة تنذر بالخطر. الواحد
 .الفهم والتوضيح فقط أن نصنفها من أجل 

أصبح هناك خالف حول المستقبل، حول الهدف السياسي من التفاوض القائم، ويتصدى لهذا : أوال
الرئيس محمود عباس يؤكد ويكرر أن الهدف هو إنشاء دولة فلسطينية في . الخالف المتفاوضون أنفسهم

ي يقود طاقم التفاوض لم يعد الذ) أبو عالء(ولكن أحمد قريع .  وعاصمتها القدس١٩٦٧حدود العام 
دعا في التصريح األول إلى : يؤمن بأن هذا الهدف قابل للتحقيق، وهو أدلى مؤخرا بتصريحين الفتين

ودعا في التصريح الثاني إلى البحث . ، بدال من هدف الدولتين)دولة واحدة لشعبين(البحث في احتمال 
 .ن خارج عملية التفاوضفي إعالن قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد، وم

وقد خرج الخالف حول هذا األمر من نطاق التصريحات إلى نطاق البحث المؤسساتي، فقد جرى تنظيم 
، وحمل اللقاء اسم "مجموعة أكسفورد لألبحاث"لقاء في لندن لشخصيات فلسطينية بارزة، أشرفت عليه 

طالب القيادة الفلسطينية بتبني بدائل جديدة ، وأسفر عن وثيقة ت"الفريق الفلسطيني للدراسة االستراتيجية"
بإعادة "وانتهى أيضا إلى المطالبة . للمفاوضات، ولخيار الدولتين، واستبداله بخيار دولة واحدة لشعبين

 ."تشكيل السلطة الفلسطينية بحيث ال تخدم مصالح إسرائيل
 الخالف صداه في ومن الطبيعي حين يبرز خالف حول الهدف السياسي المركزي، أن يكون لهذا

وقد . األجهزة الشرعية األساسية، مثل المجلس الوطني الفلسطيني، ومثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
 .حدثت في هذا اإلطار خالفات جديدة حادة تستدعي التوقف أمامها

مجلس رئيس ال) أبو األديب(قبل حوالي شهرين، وجهت الرئاسة الفلسطينية رسالة إلى سليم الزعنون 
 من النظام األساسي لمنظمة التحرير، بحيث يمكن توجيه ١٤الوطني الفلسطيني، تطلب منه تعديل المادة 

الدعوة النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام اهللا، وبعدد محدود من األعضاء، وذلك من أجل ملء 
وقد اجتمعت اللجنة القانونية في ). الثلث متوفى أو مستقيل(الفراغ في عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة 

. المجلس الوطني وبحثت باألمر، وردت على طلب الرئاسة بمذكرة توضح أن هذا الطلب مخالف للقانون
 .ونشبت على أثر ذلك أزمة بين رئاسة السلطة وبين رئاسة المجلس

ي األردن إلى في ظل هذه األزمة، دعا سليم الزعنون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين ف
لقاءين تشاوريين، قيل فيهما كالم صريح جدا، وكالم خطير للغاية، ومن قبل أشخاص مساندين للسلطة 

 .الفلسطينية، ولهم مراكز بارزة فيها
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:  في عمان، وفيه قال سليم الزعنون رئيس المجلس٢٢/٨/٢٠٠٨انعقد اللقاء التشاوري األول يوم 
ة للمجلس الوطني في رام اهللا، وقد حذرناهم من أن عقد مثل البعض يعمل على عقد جلسة غير شرعي

لو دعوت : وقال..  من النظام األساسي، يفتح الباب أمام انتقادات١٤هذه الدورة بموجب تحريف المادة 
المجلس الوطني لالنعقاد، فإنه بحكم األوضاع الحالية في غزة التي تحول دون مجيء أعضاء المجلس 

، وكذلك رفض إسرائيل السماح بدخول أعضاء المجلس في الخارج، يعني أن من هناك إلى رام اهللا
 عضوا، وهذا يعني انهيار مؤسسة المجلس ٧٤٠ عضو من أصل ٣٠٠ إلى ٢٠٠يحضر فقط ما بين 

 .الوطني
، فوسع من دائرة )مستقل(وتحدث في اللقاء أيضا الدكتور أسعد عبد الرحمن وهو عضو لجنة تنفيذية 

هناك محاولة ليس فقط لتجاوز منظمة التحرير، وإنما لخطف : حكومة الفلسطينية، قالالنقد ليشمل ال
 .اللجنة التنفيذية، ولخطف القرار الفلسطيني ليتم تركيزه بيد الحكومة

لم يعد : وتحدث في اللقاء عزام األحمد، رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي المنتخب، وقال
 وإنما صياغة سلطة فلسطينية على المقاس األميركي، وصناعة فتح مطلوبا شطب منظمة التحرير،

 .هناك فيتو أميركي على الحوار الوطني الفلسطيني: وقال. ومنظمة التحرير على المقاس األميركي
، تحدث تيسير قبعة نائب رئيس ١/٩/٢٠٠٨وفي اللقاء التشاوري الثاني الذي انعقد في عمان بتاريخ 

إن جهات فلسطينية تتآمر : ، وشن هجوما متعدد االتجاهات، وقال)جبهة الشعبيةمن ال(المجلس الوطني 
كيف أقابل عدوي وأنا أعطيه : وتساءل. من أجل تصفية القضية الفلسطينية إلى جانب إسرائيل وأميركا

ال أريد أن أتحدث : أسماء المناضلين؟، كيف أقاوم العدو وأنا أنسق معه أكثر مما أنسق مع شعبي؟ وقال
عن الجرائم التي ترتكب في الصندوق القومي الفلسطيني، حيث يتم إحالة شباب في األربعينات على 

لن نسمح باللعب بالمجلس الوطني : وختم قائال. التقاعد، بسبب مواقفهم السياسية المناهضة لما يجري
 .الفلسطيني، ولن نوافق على عقده في ظل أولمرت

المجلس الوطني الفلسطيني، برز خالف حاد آخر حول تصريحات بعد هذا الخالف الحاد داخل مؤسسة 
، وقال )٢٨/٨/٢٠٠٨تلفزيون العربية (أدلى بها الرئيس محمود عباس حول موضوعي الوحدة والتوطين 

فيها إن موضوع العودة الذي نبحثه مع إسرائيل ال يتناول عودة الالجئين الفلسطينيين جميعا، بل يتعلق 
أي فلسطيني ينتمي لدولة فلسطين، وعندما : وعن التوطين قال. ي التفاوض حولهبعودة عدد محدود يجر

ينتمي ال يصبح الجئا، بل مواطن دولة أجنبية، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر، وهنا يكون هاجس 
وفهم من هذه التصريحات أنها تلغي البحث المبدئي بحق العودة، ويتختصره بعودة . التوطين قد انتهى

كما فهم من هذه التصريحات أن عودة .  محدود، تضعه إسرائيل في إطار إنساني تحت بند لم الشملعدد
الالجئين ستكون إلى الدولة الفلسطينية فقط، وهنا يبقون في الدول العربية وفي المهاجر، ولكن يحملون 

 .وطينبعد ذلك صفة مواطنين لدولة فلسطين وليس صفة الجئين، ويشكل هذا حال لمشكلة الت
وقد أثارت هذه التصريحات قلقا واسعا في األوساط الشعبية الفلسطينية، واستدعت صدور مواقف سياسية 

وزاد كل ذلك في حدة الجدل الدائر حول المفاوضات مع إسرائيل، كما . منددة، وبيانات شعبية رافضة
إليه وزيرة الخارجية زاد في حدة المخاوف مما يسمى اتفاق التفاهم، أو اتفاق الرف، الذي تسعى 

حين نلقي نظرة شاملة على هذه القضايا كلها، وعلى المواقف التي عبر عنها .. واآلن .األميركية
أصحابها، ال نكون مبالغين أبدا عندما نقول إن الحالة الفلسطينية أصبحت تنذر بالخطر، وأنها مؤهلة ألن 

 .تقود إلى الفوضى، وربما إلى االنهيار
دائما خالفات سياسية فلسطينية، ولكن كان هناك دائما أغلبية وأقلية في إطار المؤسسات لقد كانت هناك 

فإن الخالف يدب داخل .. أما اآلن. التشريعية، تعطي للموقف الفلسطيني الرسمي غطاء وطنيا وشرعيا
دون المؤسسة التشريعية نفسها، وإذا تواصل هذا الخالف، فإن الموقف السياسي الفلسطيني يصبح من 

لم يحدث من قبل أن المجلس . غطاء شرعي، ويصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسه، وهنا يبدأ االنهيار
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الوطني الفلسطيني ابتعد إلى هذا الحد عن السلطة الفلسطينية وأدائها، أو نأى بنفسه عن أداء اللجنة 
تصدع بنية المؤسسات، . وحين يحدث مثل هذا األمر، فإن وصفه الوحيد هو التصدع. التنفيذية وتبرأ منه

 .واالنفتاح على المجهول
 ٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 ! أبو مازن والهروب إلى األمام  .٣٨

   صالح النعامي    
درس الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة بدائل إلدارة األزمة في مواجهة حركة حماس، سـيما وهـو    

ثاني المقبل؛ موعد انتهاء واليته الرئاسية،      يواجه خطر نزع الشرعية عنه، مع اقتراب التاسع من كانون           
 .واليوم الذي من المفترض أن تجرى فيه انتخابات رئاسية جديدة الختيار رئيس جديد للسلطة

 في ظل الظـروف التـي تعيـشها         -عباس يدرك أنه من المستحيل أن يكون إجراء مثل هذه االنتخابات          
 ألنه متيقن أنه لو أجريت هـذه االنتخابـات فـإن             أحد البدائل المطروحة؛   -الضفة الغربية وقطاع غزة   

 .حظوظه بالفوز تكاد تئول إلى الصفر
 تبـدو احتمالًـا     - كما كان يتوقع الـبعض     -في نفس الوقت فإن استقالة عباس واعتزاله الحياة السياسية        

إسرائيل وأمريكـا  ضئيلًا، في ظل الضغوط التي تُمارس عليه للبقاء في الحلبة السياسية، وتحديدا من قبِل            
وأطراف عربية إقليمية، وباألساس من أطراف فلسطينية ارتبطت مصالحها بوجوده في كرسي رئاسـة              

 . السلطة الوهمية
أحد البدائل التي يدرسها عباس بجدية هو محاولة نقل األزمة إلى ساحة حركة حماس، من خالل اإلعالن                 

يعي الفلسطيني، والدعوة النتخابـات جديـدة فـي         ، وحل المجلس التشر   "متمرد  " عن قطاع غزة كإقليم     
 . الضفة الغربية فقط

 الحـق فـي القيـام بهـاتين         - كرئيس للسلطة  -وواضح تماما أنه ال يوجد أي سند قانوني يمنح عباس         
الخطوتين؛ حيث إن القانون األساسي للسلطة الفلسطينية ينص بشكل واضح على أن المجلس التـشريعي               

نفسه، كما أنه ال يوجد في القانون األساسي أي مادة تُعطي الرئيس الحقَّ في اإلعالن               هو من يحلُّ نفسه ب    
 ".إقليم متمرد " عن أي جزء من مناطق السلطة كـ 

 تحاول توريطه مجددا عبـر محاولـة        -! التي ورطته في كثير من المرات      -ومع ذلك فإن بطانة عباس    
 . صلة لتسويغ القيام بهاتين الخطوتينإقناعه باالستناد إلى نَص قانوني غير ذي 

وعلى الرغم من أن عباس لم يستَقر رأيه بشكل نهائي على هذا الخيار، فـإن مقَربِيـه أقنعـوه بالقيـام                     
بخطوات تمهيدية لتسهيل فرض هذه الخطوة، وذلك عبر إشغال حماس وحكومتها فـي غـزة بمواجهـة               

ي أطلقتها هيئات نقابية في رام اهللا للعـاملين فـي المؤسـسات             المزيد من التحديات، فكانت الدعوات الت     
 !الصحية والتعليمية في قطاع غزة لإلضراب احتجاجا على مطالب وهمية

مقَربو عباس يدركون أن قطَاعيِ الصحة والتعليم هما أهم القطاعات الخدماتية التي عبرهما يتم اختبـار                
 . صالحية حكومة حماس

ليص هامش المناورة أمام حماس، وإلجبار أكبر عدد من الموظفين لإلضراب، فقـد هـددت   ومن أجل تق 
، بـل أنـذرت بفـصل    - ليس فقط بقطع رواتب الموظفين الذين ال يلتزمون باإلضراب  -حكومة رام اهللا  

 . هؤالء الموظفين بشكل كامل
 وهـي نقابـة غيـر       -حكوميةاإلضراب استند إلى حجة واهية، وهي ادعاء نقابة العاملين في الوظيفة ال           

"  بأن وزارة التعليم في حكومة هنية قامت بتـنقالت           -منتخبة، وتعمل كأداة في يد عباس وحكومة فياض       
 .ضد عدد من مدراء المدارس في القطاع، وتعيين مدراء جدد ينتمون إلى حركة حماس محلهم" تعسفية 
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بوع دعت إلى إضراب جميع العـاملين فـي         النقابة دعت في بادئ األمر إلى إضراب المعلمين، وبعد أس         
 "!التضامن مع مطالب المعلمين " القطاع الصحي، وذلك بحجة 

 التي لم ينتخبهـا     -أن الحجة التي استندت إليها النقابة     : والذي يدلل على الطابع السياسي لهذه اإلضرابات      
يم في بداية كل عام في كل        هو إجراء عادي تقوم به وزارات التعل       -!أحد من الموظفين في دوائر السلطة     

مـن مـدراء    % ٩٠أرجاء العالم لدواعٍ مهنية مختلفة، مع العلم بأن من يعيش في غزة يعلم أن أكثر من                 
، وبالتالي فلو افترضنا أن وزارة التعليم في حكومة هنية أرادت نقل بعض             "فتح  " المدارس هم من حركة     

اويين محلهم، فإن هذه الخطوة لن تـؤثر علـى          مدراء المدارس إلى مدارس أخرى، وإحالل مدراء حمس       
" فـتح   " على المدارس، بسبب سياسة التعيينات االنتقائية التي قامت بها حكومات           " فتح  " حقيقة سيطرة   

 .المتعاقبة
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن من المعروف أن اإلضرابات المطلبية تبدأ بالتـدرج؛ حيـث يـتم                   

نقابية ومحاولة التفاوض مع الحكومة، وبعد ذلك يتم التدرج في القيام بـالخطوات             اإلعالن عن المطالب ال   
االحتجاجية، مثل القيام باعتصامات وأنشطة إعالمية تسلط الضوء على مطالب المضرِبين، وبعـد ذلـك               

 .القيام بإضرابات رمزية
 .سقف زمني النتهائهالكّن النقابة المذكورة دعت منذ البداية إلى إضرابات مفتوحة، دون تحديد 

وإذا كانت النقابة معنيةً بمصالح المعلمين، فلماذا لم تقم بأي خطوة احتجاجية ضد قيام حكومـة فيـاض                  
من إجمالي  % ١٩ من المعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يمثل            ٧٠٠٠بقطع الرواتب عن    

  !عدد المعلمين؟
ستهجان أن تدخل حكومة من أجل إنجاح إضراب تعلن عنـه نقابـة             لكّن األمر األكثر إثارةً للغرابة واال     

مهنية عبر تهديد الموظفين غير المضربين بقطع رواتبهم، يعد السابقة األولى من نوعهـا فـي العـالم،                  
 !فاإلجراء الطبيعي أن تهدد الحكومة الموظفين المضرِبين، وليس العكس

ضرابات هو الحقيقة القائلة بأن النقابة التي تمثل المعلمين         وهناك نقطة يتم القفز عنها عند الحديث عن اإل        
، وهي نقابة تَشَكَّلَتْ بعد إجراء انتخابات نزيهة في الضفة الغربية، وقطـاع             "نقابة معلمي فلسطين    " هي  

 .غزة، وفاز بجميع مقاعد هيئتها القيادية أنصار حركة حماس
سي بامتياز، وأن الجهة التي دعت لإلضراب فاقدة        ويدرك المعلمون واألطباء في غزة أن اإلضراب سيا       

للشرعية، ومع ذلك فإن بعض هؤالء المدرسين واألطباء يضطرون لاللتزام باإلضراب خوفًا من قطـع               
 ١٠٠٠رواتبهم، مع العلم بأن حكومة فياض قد قطعت منذ بداية اإلعالن عن اإلضراب راتب أكثر مـن                  

 !ضرابمعلم وطبيب رفضوا االلتزام بدعوات اإل
وعلى الرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى أن عباس ينوي مواصلة أسلوب إدارة األزمة في مواجهـة                  
حركة حماس، إال أن هناك دالئل على أنه ليس أمامه إال خسارة مزيد من النقـاط فـي مواجهـة هـذه                      

 . الحركة
، وبعد ذلك إجراء    "متمرد  " ليم  فإن كان عباس يشجع اإلضراب ِليمهد الطريق أمام اإلعالن عن غزة كإق           

، فإن الشواهد تؤكـد أن حكومـة        "فتح  " االنتخابات في الضفة فقط لضمان إعادة انتخابه، وضمان فوز          
من مدارس القطاع   % ٩٠هنية قد تغلبت على إضراب المعلمين، وأن العملية التعليمية تنتظم في أكثر من              

 .قطاع الصحة باإلضراببشكل تام، كما أن األوضاع متوازنة، رغم تأثر 
قصارى القول أنه بدلًا من انخراط عباس في لعبة الهروب لألمام من خالل التشبث بالخيارات والبـدائل                 
الخاسرة، فإن الخيار الوحيد الرابح هو التوجه لحوار جدي مع حركة حماس؛ لبناء أسس جديدة للشراكة                

وهو استقالته واعتزاله الحياة السياسية، إن كان غير        الوطنية، أو القيام باالستحقاق الديمقراطي الطبيعي،       
 . واثق من تأييد الجمهور الفلسطيني لبرنامجه

 ٤/٩/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 
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  المسوغات ملّحة إلضراب عام مّسيس.. نعم  .٣٩

   نقوال ناصر  
 قطـاع غـزة     إن التورط في تفاصيل االتهامات المتبادلة بين رام اهللا وغزة حول اإلضراب الحالي فـي              

بالفصل الوظيفي التعسفي على أساس سياسي، والتعيين الوظيفي على األساس نفسه، وباستغالل العمـل              (
النقابي ألغراض سياسية، وبتحويل رواتب العمال إلى سالح يستخدم ضدهم، وبزج لقمة عيـشهم فـي                

أن االنقـسام   ، إنما هـو تـورط يحجـب حقيقـة           ) حزبي ال ناقة لهم فيه وال جمل       –اصطراع فصائلي   
الفلسطيني الراهن قد تحول إلى عامل جديد من العوامل التي تزيد في تدهور أوضاع العمـل والعمـال                  
الفلسطينيين، يضاف إلى االحتالل وموجتي الغالء والجوع العالميتين والفساد في سلطة الحكـم الـذاتي               

م فياض ، كما أنه تورط يحجـب        التي تطبقها حكومة الدكتور سال    " خطة اإلصالح االقتصادي والتنمية   "و
قضايا نقابية وعمالية واقتصادية ذات أبعاد وطنية تستحق فعالً إضراباً وطنياً عاماً، مّسيساً تماماً، ال بـل                 
انتفاضة عمالية ربما تكون هي المدخل إلى وحدة وطنية نضالية حقا تنفض عنها كثيرا من األطر النقابية                 

 .   وجودها نتائج معاكسة تماما لألهداف التي أنشئت من أجلهاوالسياسية التي تآكلت حتى أصبح ل
فاالتفاقية التي وقعها االتحاد العام لنقابات العمال مع الهستدروت اإلسرائيلي أوائل الشهر الماضي بحجة              

، دون أي نـص علـى مـساواتهم    "حماية العمال الفلسطينيين الذين يستخدمهم أصحاب عمل إسرائيليون    "
رائيليين، لم تحظ بما تستحقه من اهتمام الرأي العام النقابي، ودون التسرع بتوجيـه االتهـام            بالعمال اإلس 
ـ  : فإن أمين عام االتحاد شاهر سعد بحاجة إلى اإلجابة على مجموعة من األسئلة، مثل             " التطبيع"الجاهز ب

" اسـرلة "تالل تتجه نحـو  ما هي الحكمة من توقيت توقيع االتفاقية االن بينما السياسة الرسمية لدولة االح    
  كاملة لقوة العمل فيها ، 

 المقبل تخطط لالسـتغناء عـن       ٢٠٠٩ال بل إن وزارة مالية دولة االحتالل في مشروعها لميزانية عام            
، كما تخطـط    " ال يبقى قريبا أي عمال فلسطينيين في قطاع البناء        "ألف عامل فلسطيني، بحيث قد      ) ١٥(

الر أميركي على كل عامل فلسطيني ، كما ذكـرت رويتـرز فـي              لفرض ضريبة سنوية قدرها ألف دو     
عمليـة  "الثامن والعشرين من الشهر الماضي ، بالرغم من أن مناشدة الدول المانحة الراعية لما يـسمى                 

  ؟ ١٩٦٧لم تتوقف لفتح سوق العمل اإلسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين من األرض المحتلة عام              " السالم
بين الطـرفين مـن أجـل    " العالقات المستقبلية"التي ستقوم على أساسها " ات المشتركةالمبادر"ثم ما هي    

، كما جاء في التصريح الصحفي الذي أصدرته الكونفدرالية         "األخوة والتعايش السلمي بين الشعبين    "تعزيز  
  الدولية للنقابات بالمناسبة ؟

ي وبين جماهير الهستدروت التي خـدمت        وأي أخوة وتعايش يمكن أن يكونا بين جماهير العمل الفلسطين         
 في جيش االحتالل المسؤول عن ربع مليون فلسطيني عاطـل عـن             -وما زالت تخدم  -اغلبيتها الساحقة   

 ، أي قبل ان تدخل حمـاس المـشهد الـسياسي            ٢٠٠٥العمل ، حسب تقارير منظمة العمل الدولية لعام         
ص عثمان لتسويغ سياسة الحـصار والتجويـع        الفلسطيني الرسمي، ويتخذ االحتالل من دخولها هذا قمي       

  المفروضة على الشعب الفلسطيني ؟ 
فهل حدث مثيل التفاق كهذا في تاريخ أي شعب أو أمة خضعت لالحتالل، بينما االحتالل ما زال قائمـاً                   

سالح المقاومـة ضـد الغـازي       " أخوة"الشيوعية لم تعرف إال     " أحزاب الطبقة العاملة  "ومستمراً؟ فحتى   
فإذا لم يكن كل هذا تطبيعا نقابيا وعماليا مجانيا يطيـل أمـد             . عمالية مشروعة " أخوية"تل كعالقة   والمح

غير أن السؤال األهم للنقابات واتحادها العام يدور حول مواقفهم من            !االحتالل فليقل لنا أحد ماذا يكون ؟      
ومة الدكتور فياض أكثر مـن      التي أصدرت الرئاسة الفلسطينية وحك    " خطة اإلصالح االقتصادي والتنمية   "
مرسوم بقانون لتسهيل تطبيقها دون أن نسمع من االتحاد أي احتجاج أو دعوة لالحتجاج ال على                ) ٤٠٠(

الخطة وال على أي مرسوم من مراسيمها التي لمعظمها صلة مباشرة بسوق العمـل وأوضـاع العمـال                  
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اإلضراب النقابي والسياسي هو حق مـدني       ال أحد يجادل ، ولم يعد مقبوال أن يجادل أحد، أن             .وحقوقهم
وسياسي مشروع حتى لو لم تنص عليه القوانين النافذة، لكن النقابات التي تـستغل العمـال والعـاملين                  

انما " وطنية"او  " نقابية"أكثر منها   " فصائلية"ورواتبهم في الوقت الحاضر لتنظيم إضرابات تخدم أجندات         
ام الوطني بدل المساهمة في احتوائه، وتثير أسئلة هامة حول أدوارها           تساهم في النتيجة في تعميق االنقس     

وتفويضاتها نتيجة لغياب أي موقف لها من قضايا نقابية وسياسية ووطنية كان من المفترض أن تكـون                 
  :في طليعة المتصدين لها ، منها على سبيل المثال ال الحصر

أن تغير تمامـا النظـامين      " سوم بقانون يمكنها    مر) ٤٠٠(المطبق على اكثر من     " النقابي"أوال الصمت   
، كما قال مسؤولون فلسطينيون لوكالـة رويتـرز، أصـدرتها الرئاسـة             "السياسي واالقتصادي للسلطة  

 الى الشهر نفسه مـن العـام الحـالي دون           ٢٠٠٧يونيو  / الفلسطينية وحكومتها خالل عام من حزيران       
لتحرير او لسلطة الحكـم الـذاتي او للمجتمـع المـدني،            مشاركة أو رقابة أي مؤسسة تمثيلية لمنظمة ا       

الحقيقي الذي يجري في الظالم الناجم عـن االنقـسام      " االنقالب"وخصوصا النقابات المعنية مباشرة بهذا      
 .لحكومة رام اهللا " اإلصالح االقتصادي والتنمية"الوطني الراهن من اجل تطبيق الخطة الخمسية لـ

لالحتالل بقيت وطنا لشعبها وإن كان محتالً، لكن هذه الخطة تحولها إلى            إن فلسطين حتى وهي خاضعة      
مزرعة تحت االحتالل معروضة في المزاد العلني لالستثمار مع وعود اقتصادية خادعة بالسمن والعسل،              
ووعود سياسية جوفاء ممجوجة لكثرة تكرارها بإرساء البنى التحتية للدويلة الفلسطينية المرجوة ، غيـر               

لشيطان يكمن في التفاصيل كما يقول المثل األجنبي، كما أن تجربة الفترة الممتدة منذ مؤتمر الـدول                 أن ا 
المانحة لهذه الخطة في باريس اواخر العام المنصرم وكذلك مؤتمر المستثمرين من القطاع الخاص فـي                

ـ          / بيت لحم في شهر أيار       ي ظاهرهـا لتمويلهـا     مايو الذي انعقد لدعمها أثبتت أن الوعود السخية جداً ف
بمليارات الدوالرات لم تكن سوى ملهاة بالونات اعالمية زاهية االلوان سرعان ما انفجرت نتيجة لعـدم                
وفاء أصحابها بتعهداتهم، كما أثبت صراخ حكومة فياض طلبا للنجدة والوفاء بها عندما بالكاد تمكنت هذه                

 .الشهرين المنصرمينالحكومة من توفير السيولة لدفع رواتب موظفيها خالل 
وتعتمد هذه الخطة على ركائز أساسية أولها تقليص بيروقراطية الوظيفة العمومية في السلطة، وقـد تـم                 
فعال تسريح ما يزيد على أربعين ألفا منهم بهذه الطريقة أو تلك، لكي تتضخم جيوش العمالة الفلـسطينية                  

 المناطق الصناعية المخطط إنـشاؤها علـى        الرخيصة من أجل تشغيلها بأزهد األجور في مشاريع شبكة        
بحيث تخدم كل منها    ) للتهرب من خضوع العمالة فيها لقوانين العمل في دولة االحتالل         " (الخط األخضر "
فلسطينيا في الضفة الغربية، وقد منحت االولوية لكانتوني الخليل وجنـين كبـؤرتين سـاخنتين               " كانتونا"

تمتص ما قال رجل األعمال الفلسطيني سام بحور في         " اسفنجة"ل  للمقاومة، ولكي تكون في مجموعها مث     
عامالً فلـسطينياً منعـتهم دولـة       ) ١٥٠(مقال له من رام اهللا في الثالث من الشهر الجاري أنه أكثر من              

قوله له إن كـل     " إسرائيلي يروج لهذه المناطق الصناعية    "االحتالل من العمل فيها، وقد نسب بحور إلى         
وهكذا فـي   : " هذه المناطق سوف تخلق ثالثة وظائف غيرها خارجها ليضيف مستهجنا          وظيفة في إحدى  

الجوهر يتم خلق اقتصاد مصطنع بكامله يبنى حول فقاعات اقتصادية يملكها فلسطينيون واجانب لكنهـا               
في أكبر سجن في الهواء     ) إسرائيل(تدار إسرائيليا، بينما مليون ونصف المليون فلسطيني ممن تحاصرهم          

الذي يدور حولها ، وليخلص مستنتجا إلى القـول         " لطلق في العالم، غزة، ليسوا حتى جزءا من الحديث        ا
دينامية للتعايش ليس بين الفلسطينيين وبين جيرانهم اإلسرائيليين، بل بينهم وبين نظـام             "إن الخطة تخلق    

  !وهذه المناطق هي الركيزة الثانية للخطة ". االحتالل العسكري اإلسرائيلي
، وهي تستهلك الحصة األكبر من ميزانية السلطة، وقـد الحظـت رويتـرز أن               "أمنية"والركيزة الثالثة    

وسعت صالحيات وزير   "عاصفة المراسيم بالجملة التي أصدرها واضعو الخطة ومنفذوها في رام اهللا قد             
 أمن خطة مفروضة    ، وال يوجد أي تفسير للحيز الذي يشغله األمن في الخطة سوى الحفاظ على             "الداخلية

من فوق في عتمة ليل تشريعي وديموقراطي بإيحاء ودعم خارجي عناوينه وأهدافه ليست مـشبوهة بـل     
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سافرة في عدائها ومعلنه، ألن مطابخ البنك وصندوق النقد الدوليين واالحتياطي الفدرالي األميركي التـي               
مماثلة التي أخرجت مـن أدراجهـا       راكم الدكتور فياض خبراته منها تعرف تماما من عشرات الخطط ال          

وطبقت في بلدان العالم النامي أن نتائجها االقتصادية الوخيمة المتوقعة تقود عادة الى ردود فعل شـعبية                 
أليس أمراً مـستغربا أن ينطـق        .ونقابية وسياسية بحاجة إلى قوة أمنية متفوقة لكبحها والسيطرة عليها           

ترض فيهم أن يكونوا ممثلين لضحايا مثل هذه الخطط من العمال           مستهجنا الخطة بينما المف   " رجل أعمال "
ونقاباتهم صامتون صمت القبور على خطة تهدد بتأبيد عمالهم وعامليهم وأسرهم في أوضاع أوخم ممـا                

بتنظيم اضـرابات   " فصائلية"هم فيه اآلن، بينما هم منشغلون في زج العمال ونقاباتهم في معارك وهمية              
ائل في منظمة التحرير نفسها مثل الجبهتين الـشعبية والديمقراطيـة، إضـافة إلـى               طالبت بانهائها فص  

ومنظمات حقوق إنسان وطنية مثل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ناهيك عن مبعوث االمم             " المبادرة"
ق ترسخ االنقسام بين غزة وبين الضفة الغربية وتؤثر سلبا في آفـا   "المتحدة روبرت سيري الذي قال إنها       

نعـم، إن   !، دون ذكر مئات اآلالف من المتضررين من الطلبة وأهالي المرضى          "إعادة توحيد الفلسطينيين  
 .المسوغات ملحة إلضراب عمالي عام مسيس تماما

  ٧/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

   "إسرائيل"ـلعالقة مصر ب اإلطار التفسيرى
  عبداهللا األشعل. السفير د

 انعكاس لألزمة التى تعانيها مصر فى مواقفهـا العربيـة مـع             االضطراب فى مواقف مصر العربية هو     
فعند العدوان اإلسرائيلى على لبنان لم تدن مصر العدوان بل أدانت حزب اهللا             . استمرار عالقتها بإسرائيل  

واتهمته بالعدوان على إسرائيل داخل الخط األزرق، وبذلك بدت مصر فى نظـر إسـرائيل قمـة فـى                   
 وهو الموقف الذى لقى رضا الغرب عموماً بينما لقى اسـتغراب المـراقبيين              الموضوعية واتباع الحق،  

العرب، لكنه للحق لم يفاجئنى الموقف بقدر ما فاجأنى إعالنه منذ البداية وكأن هناك رغبة فى أن يـؤثر                   
  .على نتائج العدوان

طاب صار بـين    من مظاهر االضطراب جزء من الموقف السلبى أحياناً وحرفياً من حماس، وكأن االستق            
حركات المقاومة والنظم العربية تقريباً، بعد أن كان االستقطاب بين المقاومة والنظم من ناحية، والعـدو                

ومظاهر االضطراب ال حصر لها فى عشرات المواقـف،         . المحتل والمعتدى والغاضب من ناحية أخرى     
هر أن مصر ال تـستطيع أن تفـتح         أول هذه المظا  . ولكننا نؤسس لهذه الظاهرة بعدد من األمثلة الظاهرة       

معبر رفح أمام مواطنى غزة خشية رد الفعل اإلسرائيلى، وتتحمل االتهام بالتواطؤ مـع إسـرائيل ضـد       
أهالى غزة وهو اتهام ثقيل، ولكن األمر الظاهر هو أن برنامج اإلبادة اإلسرائيلية لغزة يمكن أن يفشل لو                  

انق، وتخاطر مصر بفـتح المعبـر سـويعات ألكثـر           فتح المعبر حتى يفلت أهل غزة من الحصار الخ        
المرضى حاجة ومن فى حكمهم، حتى يكون هذا السماح إراحة للضمير وتخفيفاً للغضب الـشعبى فـى                 

ونحن جميعاً نتذرع خوفاً بالكثير التافة والخوف من عقاب إسرائيل، ونفضل أن نـرى              . مصر وفلسطين 
اهر ما نقرأه فى الصحف القومية وماتنشره هذه الـصحف          من هذه المظ  . الكارثة فى غزة تتفاعل وتتفاقم    

 كيلو  ١٢فى اكتشاف متفجرات وأسلحة وأنفاق تربط سيناء بغزة عبر          " نجحت"باليقين والفخر بأن مصر     
والسبب فى هذا الموقف المصرى هـو أن  . مترا هو عرض الحدود بين مصر وفلسطين فى هذه المنطقة        

ا فى مقاومة المقاومة ضد إسرائيل مادامـت مـصر ال تعتـرف             مصر تريد أن تثبت إلسرائيل إخالصه     
بالمقاومة وإنما تعترف فقط بالسالم الفارغ القائم على توزيع الوهم وهى تدرك جيداً أن إسرائيل ال تتبرع                 
بشئ للفلسطينيين تقربا إلى اهللا خاصة وأن أحبار اليهود يؤكدون أن إلههم ليس إله بقية الناس، وهو الذى                  

  .لى غيرهم من سائر المخلوقاتميزهم ع
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أما السبب الثانى للموقف المصرى فهو شعور مصر الرسمية أن قوة حماس هو ضعف ألبو مازن، وهذا                 
يخالف الخط الرسمى العربى الذى فرضته كوندا ليزا رايس فى جلسات التلقين التى تعقدها مـع وزراء                 

  .خارجية الدول الثمانى العربية
مة المقاومة فى الخطاب السياسى العربى الرسمى بينما تتدافع الـشعوب لـدعم             ومصداقا لذلك اختفت كل   

وحتى بعد اتهام داعمى المقاومة باإلرهاب، وحتى بعد توقف المقاومة بسبب المواقف العربية،             . المقاومة
  . ةفإن سكوت النظم العربية على إبادة الشعب الذى لم يعد يقدر على المقاومة هو مساهمة فى خطة اإلباد

أما السبب الثالث لموقف مصر فهو قلقها من قوة حماس المحسوبة حكومياً علـى اإلخـوان المـسلمين،                  
وربما أدى هذا الجانب إلى انطالق األبواق الرسمية واإلعالمية فـى حملـة مـسعورة علـى حمـاس                   

.  إسرائيل وإيران ومن يجاورهم جميعاً فى خلط غريب لألوراق، وهو بالضبط مع ما تريده            " والمحظورة"
المظهر الثالث لألضطراب هو سكوت مصر على اإلهانات المتكـررة واالعتـداءات الهمجيـة علـى                
المصريين داخل سيناء والتساهل فى الدخول والخروج فى سيناء مع اإلسرائيليين، وربما سبب ذلك هـو                

رسـمية بمـا    تحاشى مصر استفزاز إسرائيل حتى ال يستفز البيت األبيض فيشدد النكير على مـصر ال              
ورابع هذه المظاهر هو حاالت المجاملة والتعاون على حـساب المـصلحة            . يحرجها أمام مصر الشعبية   

المصرية لنفس السبب وأخطرها فضيحة مد إسرائيل بالغاز وتمكين اإلسرائيليين من الزراعة المـصرية              
ف عـن التفكيـر فـى       والسد العالى وهما من مواطن األمن القومى المصرى خاصة وأن إسرائيل ال تك            

  .اإلضرار بمصر وسبق ألحد وزرائها أن هدد بإغراق مصر بضرب السد العالى بالقنابل الذرية
صحيح أن إسرائيل وأمريكا توقعتا بعد توقيع اتفاقية السالم أن تتحالف مصر مع إسرائيل ضـد البيئـة                  

لتهديد أمن إسرائيل مما يعنى     المناهضة إلسرائيل وأال تسمح مصر باستخدام أراضيها منها أو من غيرها            
ولكن مصر توسعت فـى     . أن مصر قد اختارت بين العرب وإسرائيل، اختياراً تعاقدياً الجانب اإلسرائيلى          

  .التزاماتها لصالح إسرائيل
إننى آمل أن تجرى مصر مراجعة شاملة لعالقاتها مع إسرائيل طوال الثالثين عاماً الماضية وأن تحـدد                 

ذه الهوية العربية، فضالً عن التمسك بمصالحها العليا التى تأتى التساهل مع االبتزاز             هويتها وما تطلبه ه   
  . اإلسرائيلى

  ٦/٩/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
  

 ألف خارطة وخارطة .٤٠
 نواف الزرو

من كثرة تلك االفكار والمقترحات والعروض البازارية المتعلقة بالمفوضات التسووية ، ربما لم يعد بقدرة               
الـف  " بهذه المسألة متابعة كل التفاصيل والمشاريع ، فربما يمكننا ان نتحدث هنا عـن                حتى المختصين 
 ،...للحل والتسوية او ربما التصفية" خارطة وخارطة

إن رئـيس   :"، الذي يتخذ من الواليات المتحدة مقراً لـه يقـول            " معهد السالم في الشرق األوسط    "فهاهو  
 ".حل الحدود في الضفة المحتلة مع السلطة الفلسطينيةالوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت اعد ل

مـن   % ٨،٩إسرائيل تريد االحتفاظ بمـا مـساحته        "وطبقاً للخارطة ، التي تستثني مدينة القدس ، فإن          
مساحة الضفة التي تضم المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة إلى الغرب من جدار الفـصل الـذي أقامتـه                 

 ".٢٠٠٨  ٠٥  ٣٠ة الواقعة إلى الشرق من غور األردن  من المنطق % ٢،٦باإلضافة إلى 
أولمرت طرح أفكاراً على الرئيس الفلسطيني من خالل خريطـة اعـدها            "وحسب مصادر فلسطينية فأن     

من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبـة ، باعتبـار أن          " القدس الكبرى "مكتبه ، تستثني ما يسّمى منطقة       
 . إسرائيل ، وهي تمتد من تخوم مدينة رام اهللا إلى تخوم مدينة بيت لحمجزء من أراضي" القدس الكبرى"
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، فإن الكتل االستيطانية تُضّم إلى إسرائيل ، وتُوسع أفقّياً لتحقيق التواصل مع             " خريطة أولمرت "وبحسب  
 ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث فـي           . كل كتلة استيطانية  

 ٢٠٠٨  ،٤  ٢٩بناء سلسلة من الجسور واألنفاق
 " من الضفّة وتستبعد األغوار من الحل١٥%وتقتطع خريطة أولمرت إلعالن المبادئ 

إن ما تعرضه اسرائيل على الفلسطينيين ال يزيـد عـن           "ووفق مسؤولون في السلطة الفلسطينية الحقا ف      
  ".٢٠٠٨ - ٠٥ - ٠٦في انحاء الضفة الغربية  غير متصلة جغرافياً " دويلة مكونة من كانتونات"كونه 

خرائط شامير ثم رابين ، ثـم       :ان هناك تراكما من الخرائط االسرائيلية منها        : ونعود قليال للوراء لنتذكر   
بيريز ، ثم نتنياهو ثم شارون ، ثم خرائط الجنرال باراك بعدهم ، ثم خرائط رامون وبيلين وشلومو بـن                    

 عامي ، 
ائط الجيش االسرائيلي التي ترسم خطوط وشروط وآفاق التسوية ان تمت وفق التصور             ثم وهذه االهم خر   
 ،....االمني االسرائيلي

كان الكاتب والمحلل االسرائيلي زئيف شيف المعلق العسكري في صحيفة هـآرتس قـد كتـب حـول                  
ئيل التي تـسعى     اإلسرائيلية بشأن الوضع الدائم وخاصة ما يتعلق بموقف إسرا         -المفاوضات الفلسطينية   "

في الماضي غير البعيد كان رئيس الوزراء يـرد كـل           :"قائال  " إلى تقاسم أراضي الضفة مع الفلسطينيين     
اقتراح يتضمن عرضاً على الفلسطينيين حول حجم المنطقة التي يبدي استعداده لنقلها في إطار االتفـاق                

 هذه المرحلة ، فمهمة إعداد الخرائط       النهائي معهم ، كما وعارض البحث الداخلي للموضوع ، وقد انتهت          
ألقيت على عاتق قسم التخطيط في هيئة األركان ، وكان الجيش اإلسرائيلي قد أعلن في الماضي خرائط                 
تناولت المفاوضات مع الفلسطينيين بيد أن التشديد تركز في حينه على ترسيم المصالح األمنية والفـارق                

ت الحل ، وتقسيم المناطق بين إسرائيل والفلـسطينيين والبـدائل           هو أن الخرائط الجديدة تتناول اقتراحا     
 ".اإلقليمية

 ،...وهاهي خرائط اولمرت تطل علينا في هذه االيام تباعا
إذا كانت الخرائط والمشاريع السياسية اإلسرائيلية التي تتابعت على مدى سـنوات            :ونقول في هذا السياق   

الق ، على تصفية المقاومة المسلحة الفلسطينية ، وإجهاض         ما قبل مدريد وأوسلو ، قد أجمعت على اإلط        
وتقويض االنتفاضة الفلسطينية االولى من جهة أولى ، وعلى تصفية الحقوق والطموحـات واألهـداف               
الوطنية الفلسطينية المشروعة عبر جملة الخطوط الحمراء والالءات واألطواق واإلمالءات التي طفحـت             

وشكلت قواسم مشتركة إلى حد كبير بين كافة األحزاب والقوى والتيـارات            تلك الخرائط والمشاريع بها     
 ..السياسية في المجتمع اإلسرائيلي من جهة ثانية

نقول إذا كانت تلك الخرائط والمشاريع تميزت بجملة من القواسم المشتركة الجامعة مـا بـين أطـراف                  
المشاريع السياسية اإلسرائيلية التي تظهر     وجهات الخريطة السياسية اإلسرائيلية ، فهل تختلف الخرائط و        

 وتعرض في هذه المرحلة عن تلك من حيث الجوهر ؟
وهل يمكننا القول أن المجتمع السياسي اإلسرائيلي تغير في هذه المرحلة عن المراحل السابقة ، وأصـبح                 

 ؟..أكثر جاهزية للتعاطي مع القضايا والحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة 
تلك القواسم المشتركة المتمثلة بالخطوط الحمراء والالءات واألطواق واإلمالءات ما تزال قائمـة             أم أن   

 ومستمرة جوهريا واستراتيجياً ؟ 
وهل نقرأ اليوم افكار وخرائط اولمرت او ليفني او موفاز اوالجنرال باراك او نتنياهو يا ترى بـصورة                  

الواضح فلسطينيا ان مـا تجمـع عليـه الخـرائط            امير ؟ مختلفة عن قراءتنا مثالً لبيغن او رابين أو ش        
 :االسرائيلية على اختالفها

 تكريس األهداف والمضامين االستراتيجية االستيطانية للمشروع الـصهيوني علـى كامـل مـساحة               -
 .فلسطين
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 . تكريس السيطرة االستراتيجية االسرائيلية الشاملة على كامل المنطقة الواقعة بين البحر والنهر-
 محاصرة وعزل من تبقى من الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وفصلهم خارجيا بانتزاعهم مـن                -

جسمهم وعمقهم العربي ، وفصلهم داخليا أيضا عن بعضهم البعض ، الضفة والقطاع مثال عن فلـسطين                 
 ، والضفة عن القطاع ، اضافة إلى تقطيع اوصال جسم الـضفة بواسـطة الكتـل االسـتيطانية                   ١٩٤٨

الجدران األساسية وااللتفافية ، وعدم اتاحة أي تواصل بين هذه المناطق اال عبر عدد قليل من الجسور                 و
 .واالنفاق والطرق الخاضعة للسيطرة األمنية االسرائيلية

 انهاء كافة المطالب والطموحات الوطنية االستقاللية الفلسطينية وإنهاء النزاع استنادا إلى هذه الخريطة              -
ية ، وبعد أن يستسلم الفلسطينيون حسب مخططه استسالما كامال آللة الحـرب واالجتياحـات               االستيطان

 . والدم والدمار االسرائيلية
حمله شارون في جعبته من     " اتفاق انتقالي طويل األمد   " إرساء وفرض المحددات الجغرافية والسياسية ل      -

 ،...سنوات طويلة ، ويواصله من بعده اولمرت وباراك وليفني
اننا عمليـا أمـام خـرائط       : ليتبين لنا في الخالصة المكثفة الواضحة الصارخة لمن يريد أن يقرأ جيدا             

تستهدف تكريس مضامين المشروع الصهيوني بالهيمنة على أكبر مساحة ممكنة من األرض الفلـسطينية              
ـ                ي اطـار   في الضفة الغربية وتهويدها ، إلى جانب فصل وعزل الشعب الفلسطيني وتقطيع اوصـاله ف

في اضيق مساحة ممكنة تبقى مفاتيحها مرهونة بيد دولة وقوات االحتالل ، وصوال بذلك إلـى                " معازله"
 .اعدام مقومات بناء الدولة الفلسطينية السيادية

  ٧/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
 
  :كاريكاتير .٤١

  

  
  

  ٧/٩/٢٠٠٨الحياة   


