
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال يليق أن نجعل القدس بوابةً لالستسالم والمساومة: مشعل
  ال نعارض قوات عربية في غزة بشرط أن تشمل الضفة الغربية أيضاً: أبو مرزوق
  سرائيلية توصي بتوجيه تهمة الفساد إلى أولمرتالشرطة اإل

   فورااألردن تهديد صائب عريقات ومطالبته بمغادرة ":دنيا الوطن"
 تسرق مياه النيل" إسرائيل: "تقرير
  في العالمالنسب  قلأ من بين الفلسطينيين نسبة األمية: تقرير

يعملفياض":الشرق القطرية"
على كسب رضا حماس لـدعم      

  عباسلخالفة ترشيحه 
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                   ١١٩٤:         العدد                  ٨/٩/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٥  اهللا الثاني يجّدد دعمه للسلطة عبدو ...عباس يتعهد بكشف أي غموض في المفاوضات .٢
 ٥  قضية األسرى هي في قلوب وعقول كل الفلسطينيين ولن يتم إهمالها: فياض .٣
 ٦   لوقف إجراءاتها التهويدية في القدس"إسرائيل" الضغط على بانواب من فتح يطالبون أورو .٤
 ٦  عترف بوجود معتقلين سياسيين لديها وتنتظر تجاوباً من الضفةتحماس : شحادة .٥
 ٦ م وال قيمة لإلضرابالعملية التعليمة تسير بشكل منتظ: هنية .٦
 ٧  بالتحريضها تتهمماسحو  تحذر من تفشي فقر الدم وتدافع عن إضراب غزةحكومة فياض .٧
 ٧  وزارة الداخلية المقالة تنفي علمها بنية مصر إعادة فتح معبر رفح .٨

    
    :المقاومة

 ٨  ال يليق أن نجعل القدس بوابةً لالستسالم والمساومة: مشعل .٩
 ٨ ال نعارض قوات عربية في غزة بشرط أن تشمل الضفة الغربية أيضاً: أبو مرزوق .١٠
 ٩     األسرى نرفض قوات دولية في غزة وال وجود لوساطة فرنسية في صفقة:محمد نصر .١١
 ٩  للحوارمن المبكر الحديث عن قوات عربية وعلينا ان نسعى جادين : أحمد عبد الرحمن .١٢
١٠ طالب بالتحرك الفوري إلنهاء اإلضرابات في قطاعي الصحة والتعليمنافذ عزام ي .١٣
١١  لقاءات القاهرة تناولت أسس وأطر إنهاء االنقسام: عبحزب الش .١٤
١١  عباس غير قادر على التفاوض باسم الفلسطينيين: أبو زهري .١٥
١١    لن تتدخل"إسرائيل"يجب عقد مؤتمر فتح في الوطن و: قدورة فارس .١٦
١٢  حماس تحمل السلطة المسؤولية عن األخطار المترتبة على تحرضيها لشل الحياة في غزة .١٧
١٣  ليط من مصر إلى دول عربية وأجنبيةاحماس تنفي نقل ملف ش .١٨
١٣  تحاكم األسير الريماوي بتهمة اغتيال زئيفي" إسرائيل" .١٩
١٣  وضاعهمأ يضربون عن الطعام مطالبين بتحسين األقصىمعتقلون من كتائب  .٢٠
١٣  "أبو حفص" من استمرار اعتقال الحكومة المقالةيحذر " جيش األمة" .٢١
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٤  جيه تهمة الفساد إلى أولمرتالشرطة اإلسرائيلية توصي بتو .٢٢
١٤  حكومة االحتالل تعدل عن مناقشة خطة إلخالء المستعمرين .٢٣
١٥  أنت وقح ومتآمر وتسرب المعلومات: ولمرت لباراكأ .٢٤
١٥   الذي يحد من صالحيات المحكمة العليا" يدمانقانون فر"معارضة واسعة إلقرار الحكومة  .٢٥
١٥ الهجوم على إيران ليس ضروريا واألميركيون ال يفكرون في ذلك: زبيري .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٦  ينيضمني عن حق العودة الفلسطالتنازل عباس   تستهجنلجنة الدفاع عن حق العودة .٢٧
١٦  التجمع الوطني المسيحي ينظم حملة لفضح ممارسات االحتالل في القدس .٢٨
١٦  تصعيد االعتداءات في القدستقرير حقوقي يتهم االحتالل ب .٢٩
١٦   األقصىإلىعو لشد الرحال  المسيحية للدفاع عن القدس تد-الجبهة اإلسالمية  .٣٠
١٧  للجمعية العامة لألمم المتحدةلتقديمها االستعداد لجمع مليون توقيع ضد الحصار في غزة  .٣١
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١٧  ةالضمير تستنكر تفريق األجهزة األمنية في غزة لمظاهرة سلمية بالقومؤسسة  .٣٢
١٧   التي تقدمت بها حل األزمة تدعو للعمل على تنفيذ مبادرة في غزةاألطر النقابية للمعلمين .٣٣
١٧  التعامل معها المصارفرفض   تشكو منالجمعيات الخيرية في قطاع غزة .٣٤
١٨  غربية بدعوى أنهم مطلوبون ال فلسطينياً في الضفة١٣االحتالل يعتقل  .٣٥
   

   :اقتصاد
١٨ الفلسطينيقتصاد المهمة بلير إلنعاش االفلسطينيون محبطون بسبب فشل : تقرير .٣٦
   

   :ثقافة
 ١٨  في العالمالنسب  أقل من بين الفلسطينيين نسبة األمية: تقرير .٣٧
   

   : األردن
١٩  تصريحات عباس تستهجنجنة الدفاع عن حق العودةل :األردن .٣٨
١٩   فورااألردن تهديد صائب عريقات ومطالبته بمغادرة ":دنيا الوطن" .٣٩
   

   :لبنان
٢٠  ٢٠٠٦يوليو / تموزذ انتهاء عدوان  من"إسرائيل"بدأ االستعداد لمواجهة  حزب اهللا .٤٠
٢٠   الكيان الغادر معفي إقامة عالقات ربما  فلسطين نفكرإلىعندما يعود آخر فلسطيني  :جنبالط .٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  وزراء الخارجية العرب لن يناقشوا إرسال قوات عربية إلى غزة .٤٢
٢١   عن شاليطأفرجت ستطبع العالقات معها في حال بأنها حماس أبلغتمصر : بيلين .٤٣
٢١  تسرق مياه النيل" إسرائيل: "تقرير .٤٤
٢١  إرسال قوات عربية يضبط األوضاع في غزة: خبراء .٤٥
٢١  لجنة فك الحصار عن غزة تدعو القتحام معبر رفح .٤٦
٢٢ ترتكب جرائم إبادة في غزة" إسرائيل: "نشطاء عرب .٤٧
٢٢  "إسرائيل" أفريقيا حاولوا التسلّل إلى ١٢ضبط : مصر .٤٨
٢٢ "القدس الدولية"يرة لمؤسسة  مليون ل١٥: سوريا .٤٩
٢٢ "إسرائيل"دمشق ترد بشدة على منتقدي مفاوضاتها مع  .٥٠
   

   :دولي
٢٣  "إسرائيل"روسيا ترفض شراء تكنولوجيا عسكرية من  .٥١
٢٣   المفاوضات الغربيةاألسد جّدي في : باريس تبلغ تل أبيب .٥٢
٢٣  نشطاء أجانب يشاركون أهالي غزة الصوم تضامنا معهم في مواجهة الحصار .٥٣

   
    :مختارات

٢٣  ٢٠٠٧ تريليون دوالر في عام ١٧,٦  بلغتكية الخارجيةياالستثمارات األمر .٥٤
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    :حوارات ومقاالت
٢٤  أحمد الفلو... الفلسطينيون بين القتل ذبحاً وحصاراً .٥٥
٢٥  ياسر الزعاترة... مواصفات الدولة التي يعرضها اإلسرائيليون .٥٦
٢٧  نيمأمون الحسي... "!ثنائية القومية"و... الفلسطينيون وجدل الدولة المستقلة .٥٧
٢٩  نواف الزرو... !ليقول العرب ما يقولونه .٥٨
٣١  رأفت مرة... !لماذا تعمل السلطات المصرية ضد الفلسطينيين وضد حماس؟ .٥٩
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
 عباسلخالفة ا حماس لدعم ترشيحه يعمل على كسب رضفياض ": الشرق القطرية" .١

ـ          .يعمل د :  شاكر الجوهري  -عمان   حركـة  ا   سالم فياض رئيس حكومة تسيير األعمال على كسب رض
حماس من أجل أن تدعم ترشيحه لخالفة محمود عباس في رئاسة السلطة، ومنافسته للدكتور مـصطفى                

مـصادر  " الشرق"أكدت ذلك لـ    . اسةالبرغوثي، الذي يعتزم هو اآلخر تكرار محاولته الوصول إلى الرئ         
وقالت المـصادر إن فيـاض       .فلسطينية متطابقة، بما في ذلك مصادر حمساوية في الضفة الغربية وغزة          

يخطط ابتداء إلرغام عباس على إجراء انتخابات رئاسية في موعد يسبق تاريخ انتهاء واليته في التاسـع                 
 االنتخابـات رئاسته لمدة سنة واحـدة كـي تتـزامن          من يناير المقبل، حيث يخطط عباس بدوره لتمديد         

 إلى قرار سبق أن اتخذه المجلس التشريعي فـي عهـد             التشريعية، وذلك استناداً   االنتخاباتالرئاسية مع   
 سـلطة  إسقاطوبأمل أن تكون جهوده أفلحت في ..  التشريعية مع الرئاسية  االنتخاباترئاسة فتوح بتزامن    

 .االنتخاباتد حماس في غزة قبل أن يحين موع
 إلى أن المجلس التشريعي الحالي بادر إلى إلغاء         ويجادل خصوم عباس في عدم شرعية ما يرومه استناداً        

، في إشارة مزدوجة إلى رئاسة روحي فتوح للمجلس السابق، والفساد الذي وصم به              "مجلس فتوح "قرار  
 إلـى    مؤقتاً نفسه، حين كان رئيساً   وكذلك إلى عدم لجوء فتوح      . إثر كشف صفقة تهريب الهواتف الخلوية     

 التشريعية للرئيس   االنتخاباتإجراء انتخابات متزامنة، حيث أجرى انتخابات رئاسية، تاركا مهمة إجراء           
 .بعد سنة من فوزه بالرئاسة، مع أن والية التشريعي كانت منتهية منذ تسع سنوات) عباس(الجديد 

بما فيها مصادر حمساوية في الضفة والقطاع، يلجأ إلـى          فياض، بحسب المصادر الفلسطينية المتطابقة،      
 : له في انتخابات الرئاسة، منهاوغيرهاتكتيكات عدة من أجل الحصول على دعم حماس، 

، وعدم حلهـا، أو تفكيكهـا، أو اعتقـال كـل            الغربية بمجالس بلدية حمساوية في الضفة       االحتفاظ: أوالً
 . بعض أعضائها، مكتفيا بحل بعضها، واعتقال فقطأعضائها

، وتكـرار زياراتـه     الـضفة تقديم الدعم المالي والرعاية المعنوية للمجالس البلدية الحمساوية في          : ثانياً
 .الميدانية لها ولمشاريعها

 التي يتعرض لها أعضاء وكوادر وقيـادات حمـاس فـي            االعتقاالتالنأي بنفسه، ولو شكليا عن      : ثالثاً
، واألجهزة األمنيـة العاملـة      ىاليحيهمة لوزير داخليته عبد الرزاق      الضفة، وذلك من خالل ترك هذه الم      

 !.. للناس إلقاء المسؤولية على شخص الرئيس عباستاركاً.. تحت أمرته
 . للسلطةالتابعةافتعال النزاهة المالية في مراقبة موازنات الوزارات والمؤسسات العامة : رابعاً
 قرار مراقبة موازنات دوائر منظمة التحرير الفلـسطينية         العمل على دغدغة عواطف الناس عبر     : خامساً

وهو القرار الذي يؤمن له كذلك التحكم في مفاصل المنظمـة، وتفريغهـا مـن               . الموسومة شعبيا بالفساد  
 !.. والئها لشخصه في ذات اآلنوفرضمحتواها في إطار مخطط حلها، 
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ء الفصائل الفلسطينية لشخـصه، وذلـك       العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من كوادر وأعضا        : سادساً
، أو عبر قنوات غيـر رسـمية أو         )وظائف(من خالل إغداق األموال عليهم عبر قنوات رسمية قانونية          

وهو يفعل ذلـك    . أمرها، وعلى نحو يحول دون كشف       )من الجيبة للجيبة  (قانونية، وذلك بطرق مباشرة     
ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دون أن يمثـل أي           مع ياسر عبد ربه، المعين أمينا لس       أساساًبالتحالف  

، الذي سـبق لـه أن قـاد         )فدا(فصيل، مكتفيا بالدعم الذي يلقاه من اتحاد الشعب الديمقراطي الفلسطيني           
وتشير المصادر إلى أن عـددا مـن        . يسرائيل األميركي واإل  نوالداعميانشقاقه عن الجبهة الديمقراطية،     

 .علني لفياض قين بات يعمل علنا بوظيفة مستشارالساب) فدا(كبار قادة 
 ٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  اهللا الثاني يجّدد دعمه للسلطة عبدو ...عباس يتعهد بكشف أي غموض في المفاوضات .٢

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أمـس، بكـشف أي غمـوض يكتنـف مـسار                   :عمان
اهللا الثاني انه سيبحث خالل لقائـه        ه العاهل األردني الملك عبد    ، وقال عقب لقائ   "إسرائيل"المفاوضات مع   

ال نريـد أن    "وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم االثنين على ما وصلت إليه المفاوضات، وأضاف              
ية أو  إسرائيليكون هناك غموض لدى أية دولة عربية حول المفاوضات، ألنها ليست مفاوضات فلسطينية              

 فقط، بل هي مصلحة عربية خاصة عند الحديث عـن أي موضـوع مـن مواضـيع                  مصلحة فلسطينية 
  . المرحلة النهائية التي تهم جميع العرب والمسلمين مثل موضوع القدس

اهللا الثاني دعم بالده لمساعي السلطة الفلسطينية الهادفة إلى معالجة جميـع قـضايا               فيما جدد الملك عبد   
وقال بيان صدر عن القصر الملكي إن الزعيمين         .جئين والقدس الوضع النهائي وبشكل خاص قضية الال     

اهللا  وأكد عبـد   .يينسرائيلتناوال الجهود المبذولة لتحقيق دفع في عملية المفاوضات بين الفلسطينيين واإل          
الثاني مواصلة بالده حض المجتمع الدولي على تكثيف جهوده في هذه المرحلة لتحريك العملية الـسلمية                

  .ئج ملموسة على ارض الواقعكي تحقق نتا
يين، وقال  سرائيلواطلع عباس الملك على آخر التطورات واللقاءات األخيرة التي عقدها مع المسؤولين اإل            

ية في باب المغاربة في القدس والدور الذي يقوم بـه األردن            سرائيلتطرقنا إلى اإلجراءات والحفريات اإل    
  .في هذا المجال

 في العاصمة األردنية عطا اهللا خيري أن عباس سيـشارك فـي اجتمـاع               من جهته، أعلن سفير فلسطين    
وزراء الخارجية العرب اليوم االثنين، بناء على دعوة من األمين العام لجامعة الـدول العربيـة عمـرو                  
موسى، وقال إن عباس سيطلع وزراء الخارجية على آخر التطورات على صعيد المفاوضـات وتقييمـه                

  .فضالً عن الوضع الداخلي الفلسطينيآللية الحل النهائي، 
وقالت . وعلى أجندة عباس في القاهرة التباحث مع قيادات حركة فتح حول االستحقاق الرئاسي الفلسطيني             

مصادر إن مسألة عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح قبل نهاية العام، هي القضية األبرز فـي ظـل                   
  .الجدل حول مكان انعقاده

  ٨/٩/٢٠٠٨ية الخليج اإلمارات
  
  قضية األسرى هي في قلوب وعقول كل الفلسطينيين ولن يتم إهمالها: فياض .٣

ألول مرة تطرح قضية األسرى وتنـاقش فـي         "سالم فياض رئيس الوزراء، انه      .  قال د  : وفا –رام اهللا   
 وأضاف خالل إفطار جماعي على شرف األسرى المحررين أقامته محافظة رام اهللا            ".البرلمان األوروبي 

هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الدائم للسلطة الفلسطينية لتحرير األسرى كافة مـن              "، أن   أمسوالبيرة  
قلوب وعقول كل الفلسطينيين ولـن      "وشدد على أن قضية األسرى هي في         ".يسرائيلسجون االحتالل اإل  

ملفهـم ال ينتهـي إال      " إلـى أن     ، مشيراً "يتم إهمالها، وهي على سلم أولويات الحكومة والسلطة الوطنية        
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 من  نستذكر في هذه اللحظات المباركة ونحن نلتقي عدداً       "وقال  ". بتحرير كافة األسرى  دون قيد أو شرط       
 بفضل الجهود السياسية للسلطة الوطنية، جميع األسـرى خلـف القـضبان،             تحريرهماألسرى الذين تم    

ربي طالب بمزيد من اإلفراج عن األسـرى         أن البرلمان األو   ، مبيناً "وندعوهم لمزيد من الصمود والصبر    
 .من سجون االحتالل

 ٨/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   لوقف إجراءاتها التهويدية في القدس"إسرائيل" الضغط على بانواب من فتح يطالبون أورو .٤

 طالب نواب كتلة فتح البرلمانية، البرلمان األوروبي بدور أكثر فاعليـة للـضغط علـى                :القدس المحتلة 
 المتزايد الذي تقوم به في      االستيطاني بوقف إجراءاتها التهويدية في مدينة القدس خاصة التوسع          يلإسرائ

 النائبين جهاد أبو زنيد وبرنارد سابيال في مدينة القدس          استقبالجاء ذلك خالل    ..." محيط المدينة المقدسة  
 في  "إسرائيل"ة الحفريات التي تقوم بها      وأطلع النائبان الوفد البلجيكي على خطور     ...  بلجيكياً  برلمانياً وفداً

 موقف جـدي  اتخاذ إلى   ياألوروبداعين البرلمان    ...محيط المسجد األقصى المبارك والتي تهدد أساساته      
  ... بهذا الشأن

  ٧/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
  عترف بوجود معتقلين سياسيين لديها وتنتظر تجاوباً من الضفةتحماس : شحادة .٥

 شحادة، أمين عام الجبهة العربية الفلسطينية، عضو لجنة إطـالق سـراح             قال جميل : حسن جبر  - غزة
وأكـد   .إن حركة حماس اعترفت بوجود معتقلين سياسيين لديها       : المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع    

 ".حماس تنتظر تجاوب السلطة الوطنية في رام اهللا من أجل اإلفراج عن المعتقلين            "أن  " األيام"شحادة لـ   
وأشـار   .تصر على تزامن اإلفراج عن المعتقلين بسبب عدم وجود ثقة بين الطـرفين            " حماس: "فوأضا

إلى أن حركتي فتح وحماس قدمتا أسماء المعتقلين السياسيين، الفتاً إلى أن فتح في قطاع غـزة قـدمت                   
قائمة  شخصاً معتقلين في سجون تابعة ألجهزة حماس األمنية، في حين قدمت حماس              ١٤٠قائمة بأسماء   

وأشار إلى أن وزير الداخلية في السلطة الوطنيـة          . معتقالً في سجون تابعة للسلطة في الضفة       ٢٧٠تضم  
 .يؤكد عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون األجهزة األمنية

 ٨/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 العملية التعليمة تسير بشكل منتظم وال قيمة لإلضراب: هنية .٦

اء إسماعيل هنية، أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم في قطاع غزة، وأنـه ال               أكد رئيس الوزر   :غزة
قيمة لإلضراب الذي دعت إليه نقابات حركة فتح في قطاع التعليم ومدارس قطاع غزة، مثمناً جهد كـل                  

 محمد  .وقال هنية في تصريحات له أمس عقب لقائه وزير التعليم د           .من ثبت في موقعه من أجل الوطن      
استمعت إلى كل التطمينات حول العملية التعليمية، وانتظام الدراسة في كافة مـدارس قطـاع               "قول،  عس

غزة، وذلك يدل على الجهد الكبير والنوايا المخلصة والصادقة، والمسؤولية األدبيـة والوطنيـة اتجـاه                
ة التربية والتعليم،   أستطيع أن أقول أنه ال يوجد إضراب في وزار        " :وأضاف". الطالب والعملية التعليمية  

والمدارس والعملية التعليمية تسير بشكل طيب ومنتظم، وإنني أحيي كل الذين ثبتوا في مواقعهم والـذين                
تقدموا الصفوف، والذين ضحوا من أجل الوطن وانتظام الدراسة وحماية منظومة القيم األخالقية للمجتمع              

أجل ملء أي فراغ أو أي شـاغر نـتج عـن هـذا              الفلسطيني، كما أحيي كل المعلمين الذين تقدموا من         
 ". األولىاإلضراب في أيامه 

 . ، أن عملية التعليم في قطاع غزة تسير بانتظام وفق الخطوات الطبيعيةعسقولوزير المن جهته أكد 
  ٨/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  بالتحريضها تتهمماسحو تحذر من تفشي فقر الدم وتدافع عن إضراب غزة حكومة فياض .٧

وزير الـصحة فـي حكومـة        أن   وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   من   ٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   رت  ذك
الحكومة لم تدع إلى اإلضراب في قطاع غـزة         "تسيير األعمال الفلسطينية فتحي أبو مغلي أكد أمس، أن          

تفـاع  ، مدافعا عن مشروعية اإلضراب، ومحذراً من مخاطر ار        "ولم تقطع راتب أي موظف على خلفيته      
بين النساء، وقال أبو مغلـي إن       % ٥٥بين األطفال و  % ٣٨نسب فقر الدم في القطاع موضحا أنها بلغت         

الحكومة ملتزمة بالقانون األساسي وبوثيقة االستقالل التي تضمن حق المواطن في اإلضراب، وحقه في              
ب أي أبعاد سياسية، أو     ونفى أن يكون لإلضرا    .الحصول على الخدمات الطبية التي يحتاجها وفق القانون       

 من انهيار القطاع الصحي ومشددا على حرص الوزارة على االستمرار في تقديم             تأثيرات للحوار، محذراً  
واتهم أبو مغلي الحكومة المقالة بممارسة اإلقصاء والعنـف ضـد            .خدماتها الطبية إلى مواطني القطاع    

يحقـق مـع    " المباحـث الطبيـة   "ني سمته   موظفي القطاع الصحي المضربين، وقيامها بتأسيس جهاز أم       
  .العاملين ويعذبهم

تحريضية وبمثابة كذب وافتراء على الحركة وحكومتها       "من جهتها، اعتبرت حماس تصريحات أبو مغلي        
  ".وتضليالً للرأي العام تنم عن نفسية مهزوزة ومهزومة جراء افتضاح أمرهم

 لــ   وا أطباء وحقوقيون قـال     أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/٩/٢٠٠٨الحياة  وجاء في   
أمس إن أجهزة األمن في غزة احتجزت عشرات األطباء والممرضين والممرضات وطلبت منهم             " الحياة"

 مفاده أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية، وتعهد بدفع غرامـة قـدرها              واعترافالتوقيع على إقرار    
  . فصلتهم شيكل في حال عدم التزام الدوام، وإال١٥٠٠
 طبيب وعامل إداري قبل تنفيـذ اإلضـراب،         ٧٠٠أبو مغلي أعلن أمس أن حماس أقصت        الوزير  وكان  

 موظف فـي    ١٦٠٠ طبيباً وعامالً إدارياً في القطاع الصحي، وحققت مع          ٢٥٠وبعد اإلضراب أقصت    "
اع الصحي  وزارة الصحة، إضافة إلى حمالت اختطاف استهدفت األطباء والممرضين والعاملين في القط           

وأكد استمرار حكومـة    ". في غزة إلرغامهم على العمل والتوقيع على تعهدات مالية تحت تهديد السالح           
  .فياض في دفع الرواتب لموظفيها بعيداً عن اإلضراب

تنم عن نفسية مهزوزة ومهزومة جراء افتضاح أمرهم        "لكن فوزي برهوم اعتبر أن تصريحات أبو مغلي         
لسطيني والمنظمات الحقوقية واإلنسانية في تآمرهم على أهلنا فـي غـزة عبـر              أمام جماهير الشعب الف   

التحريض على اإلضرابات المسيسة، ومنع وصول األدوية والمعدات والعالجات للمرضى والمـصابين،            
بل إرسالهم أدوية فاسدة منتهية الصالحية في معظم األحيان، هذا عدا عن استمرارهم في سياسـة قطـع                  

تحريـضاً صـريحاً علـى      "ورأى فيها   ".  زادت وتيرتها مع حلول شهر رمضان المبارك       الرواتب التي 
  ".استمرار سياسة اإلضراب، وتأزيماً واضحاً لحياة أهلنا في غزة

  
  وزارة الداخلية المقالة تنفي علمها بنية مصر إعادة فتح معبر رفح .٨

لمها بأي ترتيبات جديـدة إلعـادة       نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أمس ع       :  أشرف الهور  -غزة  
وأكد إيهـاب الغـصين   . فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بشكل استثنائي خالل األيام القادمة  

وتمنـى أن تقـدم الـسلطات        .الناطق باسم الوزارة أن السلطات المصرية لم تبلغ عن فتح معبر رفـح            
ب وقت ممكن بسبب وجـود عـدد كبيـر مـن            بأقر"جديدة بفتح المعبر    " خطوة إيجابية "المصرية على   

وأوضح أن وزارة الداخلية في غزة تواصل استعداداتها للتسهيل على الموطنين في حال فـتح                ".العالقين
  .المعبر، مشيرا إلى أنها تقوم بإعداد ترتيبات جديدة أفضل من اإلجراءات السابقة

  ٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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  ةً لالستسالم والمساومةال يليق أن نجعل القدس بواب: مشعل .٩
حق ألهل فلسطين   "خالد مشعل، أن القدس     " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة       : وكاالت - دمشق

ولكل العرب والمسلمين، وأن أحداً ال يصلح لحكمها إال العرب ألنهم المؤتمنون على الديانات الـسماوية                
فتتاح فرع لمؤسسة القدس الدولية في سوريا، إلـى  وأشار خالل كلمة ألقاها في حفل ا". واألماكن المقدسة 

دمشق احتضنت المقاومة الفلسطينية عبر رمزية قياداتها وكوادرها، وأبت أن تسلّم المناضلين، كمـا              "أن  
احتضنت حق العودة عبر رمزية الالجئين الفلسطينيين على أراضيها وأبت أن تفرط فـي هـذا الحـق،                  

 ". عبر رمزية مؤسسة القدس الدوليةوتأبى دمشق إلّا أن تحتضن القدس 
إن القـدس   : "، مـضيفاً  "القدس حقّ ألهلها، حقٌّ ألهل فلسطين، وللعرب والمـسلمين        : "وتابع مشعل قوله  

أرض السالم وأرض كالقدس ال يصلح لحكمها إال العرب؛ ألنهم المؤتمنون على الديانات وعلى األماكن               
 ".  السالم وحفظ السالم واألديانالمقدسة، أما الصهاينة فليسوا أهالً لصنع

بوابة األرض إلى السماء، بكّل ما تعنيه السماء من رفعة ومن سموٍ ومن حـقّ، وال                "وأوضح أن القدس    
. ، علـى حـد قولـه      "يليق أن نجعل القدس بوابةً لالستسالم والدونية والمساومة كما يفعل البعض اليوم           

حيث األرض والجغرافيـا والتـاريخ واإلرث الـديني،         إن القدس التي نعنيها هي القدس من        : "وأضاف
وليست اسماً نطلقه على أي بقعة من الضفة الغربية، فـأبوديس ليست القدس، والقصة ليست اسـماً وال                 

 ". عنواناً، ولكننا نريد القدس بتاريخها وحضاراتها وإرثها وعبقها
ده لن يستطيع أن يوقّع اتفاقاً يفـرط        أي زعيم فلسطيني أو عربي أو مسلم مهما كان رصي         "وشدد على أن    

لمؤامرة ميدانية تتمثّل بالجدار    "وبين أن القدس تتعرض     ". بالقدس، أو أن يوفّر غطاء التفاق يضيع القدس       
والتهويد واالستيطان والحفريات وغيرها، ومؤامرة أخرى سياسية تتمثّل في تضييع القدس مـن خـالل               

في وقت يعيش فيه األعداء حالـة      " روح الهزيمة "من يحمل في داخله     كما استغرب مشعل م   ". المفاوضات
أمريكـا  "، معتبراً أن    "غريب أن نعيش زمن الهزيمة في وقت أعداؤنا فيه مرتبكون         : "من االرتباك، وقال  

القدس ستعود يوماً والسؤال    : "، وختم كلمته بالقول   "اليوم لم تعد مهتمة بالمنطقة، وباتت تتخلى عن حلفائها        
ن يشارك الركب السائر إلى القدسعم." 

  ٨/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
 ال نعارض قوات عربية في غزة بشرط أن تشمل الضفة الغربية أيضاً: أبو مرزوق .١٠

 أبو مرزوق في حوار خاص       موسى .قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د      :  أسامة عامر  -دمشق
نائية بين مصر والفصائل والدعوة للحوار لم تنته بعد،         جدولة المباحثات الث  : من دمشق " فلسطين"بصحيفة  

 ". وأعتقد أن مباحثات مصر وحماس ستكون بعد عيد الفطر المبارك إن شاء اهللا
ليس هناك من ترتيبات لمثل     : وفيما يتعلق بوجود ترتيبات لعقد لقاء قمة بين حركتي فتح وحماس، أضاف           

وارد في ظل الرعاية المصرية، ولكن التوجه نحـو لقـاء           هذا اللقاء، ولقاء ثنائي بين فتح وحماس أمر         
 ". شامل لفصائل العمل الوطني تحت رعاية مصرية أو عربية أمر في حكم المؤكد

وأوضح أن حركة حماس لم ترفض عقد لقاء قمة مع حركة فتح، مضيفاً أن موقف الحركة منذ البدايـة                   
 والحوار هو اآللية الوحيدة التي يجب أن تسود بين          هو أن الحوار الفلسطيني حتمية ال يمكن الفرار منها،        

الفلسطينيين وبديل الحوار أمر ال يرغب به أحد، والحركة ستستجيب في هذا السياق ألن دعوة الحـوار                 
 ". لصالح شعبنا وقضيتنا

وانتقد القيادي في حماس دعوات إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة، موضحاً أنها تعكس قراءة خاطئـة                 
كنا نود أن تكون مثل هذه االقتراحات لمواجهة االحـتالل  : ع في األراضي الفلسطينية، ومضى يقول   للواق

الصهيوني في أرضنا إلزاحته وجلب الحرية لشعبنا، وفي الحالة الراهنة نود أن يكون مثل هذا االقتراح                
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هزة في الضفة على مـا      شامالً للضفة والقطاع، أما أن يقتصر االقتراح على غزة فمعناه المباشر أن األج            
 ".يرام وغزة إقليم يجب عودته للشرعية وهذا توصيف تعوزه الدقة والحيادية

الجميع يعلم ما تمارسه األجهزة األمنية في الضفة في حق أبناء شعبنا ومدى تنسيقها مـع قـوات                  "وتابع  
إعادة هيكلية األجهـزة    وعليه نحن نعتقد أن أي ترتيبات أمنية البد أن تشمل الضفة والقطاع و            . االحتالل

األمنية سواء من ناحية االستقاللية أو المهنية، ويجب أن يطبق في الضفة والقطاع، ولذا كـان موقـف                  
  ". الحركة رافضاً للفكرة حينما اقتصرت على غزة دون الضفة

 ورداً على سؤال حول تململ بعض الفصائل من التهدئة كونها لم تحقق المرجو منها، وإمكانيـة إنهـاء                 
نحن لم نفرض التهدئة بالقوة، وتم إقرارها ضـمن توافـق           : التهدئة دون إجماع وطني، قال أبو مرزوق      

وطني، ولذا الخروج منها يجب أن يكون من خالل توافق وطني أو إنهاء مدتها المذكورة بـالتوافق مـع         
 ".لن تخرج عن اإلجماع الوطني"، مشدداً على أن حماس "الطرف المصري
تم في هذا الشأن مراجعة المسؤولين في مصر حـول          : دئة لم تحقق المرجو منها، وتابع     وأوضح أن الته  

مصر تـستطيع   : ،  وزاد  "عدم االلتزام اإلسرائيلي بما يتم التوافق عليه وهم يبذلون جهداً في هذا السياق            
ج مـن   بشكل أكبر لنخر  ) إسرائيل(معالجة األمر بأكثر من طريق كفتح معبر رفح مثالً أو الضغط على             

 ". األزمة بطريقة عملية
تم استالم الرسالة من األمير القطري، وسـيتم التعامـل مـع هـذا الموضـوع                ": أبو مرزوق .  د وقال

ليس هناك من جديد حتى يغيـر       : ، وقال "معلقة"وأوضح أن مفاوضات صفقة تبادل األسرى       ". بمسؤولية
 ". يط المصري منذ أكثر من عاماإلسرائيليون موقفهم ويلتزموا بما تم التوافق حوله مع الوس

  ٨/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
     نرفض قوات دولية في غزة وال وجود لوساطة فرنسية في صفقة األسرى:محمد نصر .١١

قـدس  "محمد نصر في تصريحات خاصة لــ        " حماس"أشار عضو المكتب السياسي في حركة       : دمشق
طلب استقدام القوات العربية الـذي رفـضته   إلى أن مطلب استقدام القوات الدولية ال يختلف عن م      " برس

نحن لم نستلم أي طلب من أي جهة دولية كانت باستقدام قوات دولية إلى غـزة، وهـو                  : "، وقال "حماس"
ومرفـوض  " حمـاس "أمر نطالعه في اإلعالم ال أكثر وال أقل، وهو خيار غير مطروح بالنسبة إلينا في                

 حول الوسـاطة الفرنـسية قـال   و .، على حد تعبيره"ى غزةتماما مثله مثل طرح استقدام قوات عربية إل     
لم يطرح علينا الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أي فكرة باستقدام القوات الدوليـة، كمـا لـم                 : "نصر

يطرح أي وساطة في صفقة األسرى، أما رسالة والد شاليط فهي إجراء إنساني وتمت عبر أميـر دولـة         
    .، كما قال"قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

  ٧/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
  للحوارمن المبكر الحديث عن قوات عربية وعلينا ان نسعى جادين : أحمد عبد الرحمن .١٢

عقب أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح امس علـى اسـتطالع              :  وليد عوض  - رام اهللا 
ألرقام التي تنـشرها اسـتطالعات      إن ا "نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات بالقول       الذي  للرأي العام   

  ".الرأي تعكس واقعا جديدا في قطاع غزة
وأوضح عبد الرحمن، في بيان صحافي صدر عنه امس ان هذا يحدث بعد مواصلة حماس بإنقالبها إلى                 
محاولة تمزيق النسيج الوطني وإلى االعتداء على كل قوى المجتمع، التي تقف في وجـه االنقـالب ألن                  

  .مثل فشال ال سابق له في العمل الوطني الفلسطيني من قبل أي فصيلهذا االنقالب ي
وأضاف أن انقالب حماس يؤدي بصريح العبارة إلى عزل قطاع غزة بالكامل عن المـصير الـوطني،                 
والى التفريط بوحدة الشعب الفلسطيني المجتمعية والسياسية والثقافية واألخالقية، ما يفـتح البـاب أمـام                
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المصير الوطني، كما لم تفعل من قبل ألنها اآلن تقول ليس هناك وحدة بين الفلسطينيين               إسرائيل لتعبث ب  
  .وبالتالي لن انسحب واسلم األرض في الضفة الغربية

وأكد على أن ما يجري في قطاع غزة من اضرابات حاليا هو أن قوى المجتمع هي التي تقف اآلن فـي                     
ة خاطئة ما يحدث في قطاع غزة ويتحدث عن حكومة رام           وجه االنقالب، ومخطئ من يعتقد أو يقرأ قراء       

  .اهللا وحكومة غزة أو أن الصراع هو بين فتح وحماس
وتابع أن الصراع هو أعمق من ذلك بكثير وانه صراع مجتمعي يطال كل مفاصل المجتمع فـي قطـاع                   

  .حماسغزة، منهم المعلمون، والموظفون، والعاملون، وأطباء ومحامون يقفون جميعهم في وجه 
وقال إن حماس ال تفهم معنى التعددية الفلسطينية وال تفهم معنى الوطنية الفلسطينية التي لهـا األولويـة                  

  .المطلقة أمام أي معتقد أو أي برنامج سياسي
وأكد الناطق باسم حركة فتح ان انقالب حماس بدأ العد التنازلي ألنه انقالب ال مستقبل له وعليـه البـدء                

التقهقر أمام الوطنية الفلسطينية، التي هي أعمق بكثير من مواقف الفصائل والقوى فـي              برحلة التراجع و  
قطاع غزة التي لم تلحق حتى اآلن بالموقف الوطني الذي عبرت عنه قوى المجتمع في تناولها لقـضية                  

  .اإلضراب الحاصل حاليا في قطاع غزة للمعلمين واألطباء والمستشفيات والموظفين العامين
أن الفصائل في مواقفها تحسب رؤيتها وعالقتها مع حماس وال تحسب الموقف الذي عبرت عنه               وأضاف  

  .قوى المجتمع
وتابع أن الموقف في قطاع غزة يفرض على الجميع أن ينظروا نظرة أعمق لما يحدث في القطاع، ال أن                   

تمعـا يـنهض    تتحدث عن حكومة غزة وحكومة رام اهللا، أو الصراع بين فتح وحماس، مؤكـدا أن مج               
  .للقضاء على انقالب أسود ليس له من وظيفة سوى تمزيق الوطن ووحدة البلد

إلى كـل مـواطن   "وتوجه عبد الرحمن بالتحية إلى المعلمين واألطباء والممرضين والموظفين العامين، و    
 الذين تمكنون   عليكم أن تذهبوا، فانتم دمرتم هذا البلد، وانتم       : فلسطيني يرفع صوته اآلن ويقول لالنقالبيين     

  ".إسرائيل من العبث بمصير فلسطين ومصير القدس
وحول ما جاء في االستطالع من تأييد واضح في قطاع غزة لدخول قوات عربية، قال عبـد الـرحمن                   

من المبكر الحديث عن قوات عربية، وعلينا ان نسعى جـادين فـي هـذه               "إلذاعة صوت فلسطين امس     
  ".فلسطيني في القاهرة أوالالمرحلة إلنجاح الحوار الوطني ال

  ٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 طالب بالتحرك الفوري إلنهاء اإلضرابات في قطاعي الصحة والتعليمنافذ عزام ي .١٣

طالب الشيخ نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد كال من المعلمين واألطبـاء   : كمال عليان- غزة
، وأكد على مطلبـه     "بنا الفلسطيني وال تمت له بأي صلة      ال تخدم شع  "الكف الفوري عن اإلضرابات التي      

" فـتح "و" حماس"بتجنيب قطاعي التعليم والصحة ما يجري من مساجالت وخالفات سياسية بين حركتي             
 .بحيث يتم تقديم الخدمات للطالب والمرضى

ـ           زام فـي  وعن احتمالية أن تكون هذه اإلضرابات مقدمة إلعالن غزة إقليما متمردا، اسـتبعد الـشيخ ع
، معربا عـن    "هذا سيضر بالفلسطينيين ككل   :"ذلك، مبررا ذلك بقوله     " فلسطين"تصريح أدلى به لصحيفة     

على األقـل   "أمله في أن يكون هناك حوار هادئ وقريب وشامل بين الحركتين الحتواء األزمة الراهنة،               
 .كمـا قـال   " اة في قطاع غزة   لحل أزمة الصحة والتعليم التي لم تزل قائمة لحتى اآلن، والتي شلّت الحي            

ألن من سيعاني من آثار     "واستنكر عزام لجوء قطاعي الصحة والتعليم لإلضرابات بهذا الشكل المتسرع،           
يمكن أن تكون هنـاك وسـائل احتجاجيـة غيـر           :" وأضاف قائال ". هذا اإلضراب هو شعبنا الفلسطيني    

 ".تالي الضرر كبير على شعبنااإلضراب وكان عليهم اتباعها، ألن اإلضراب يشل الحياة وبال
  ٨/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  لقاءات القاهرة تناولت أسس وأطر إنهاء االنقسام: حزب الشعب .١٤

أكد األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أمس، أن لقاءاته مـع المـسؤولين المـصريين           
علـى الـساحة    "  االنقـسام الراهنـة    تناولت بشكل موسع األسس واألطر الخاصة بإنهاء عملية       "بالقاهرة  
أثار في هذا االتجاه ضرورة التزام كافة األطراف بإجراء         "وأوضح الصالحي أن وفد الحزب       .الفلسطينية

 إال إذا رغبـت     ٢٠١٠كـانون الثـاني     /االنتخابات الفلسطينية في موعدها المستحق دستوريا وهو يناير       
االحتكام لـرأي   "وشدد على أن     ".بإجراء تلك االنتخابات  وتوافقت كافة األطراف الفلسطينية على التبكير       

  ".الشعب الفلسطيني عبر صناديق االقتراع هو المدخل الرئيسي والصحيح والوحيد إلنهاء حالة االنقسام
  ٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  عباس غير قادر على التفاوض باسم الفلسطينيين: أبو زهري .١٥

سم حماس سامي أبو زهري إن تصريحات رئـيس الكيـان شـيمون             قال المتحدث با   : رائد الفي  -غزة  
، الفتاً إلـى أن الـرئيس       "ال تعني لنا شيئاً   "من المشاركة في أي انتخابات مقبلة       " حماس"بيريز حول منع    

حماس "وشدد أبو زهري على أن      .  محمود عباس ال يمتلك القدرة على التفاوض باسم الشعب الفلسطيني         
لى الساحة الفلسطينية ولم يعد بمقدور أي طرف تجاوزهـا، أو إضـعافها، وأي              باتت الحركة األقوى ع   

  ".انتخابات تجري بعيداً عنها ليست لها أية قيمة أو معنى في ظل الغالبية التي تمثلها الحركة
، الفتاً إلـى    "تمسك عباس بالمفاوضات رغم فشلها حتى اللحظة يعكس طبيعية النهج التفاوضي          "وأكد أن   

، وشدد على أن عباس وهو      "وضات بالنسبة لهؤالء هي مشروع وعقيدة بغض النظر عن نتائجها         المفا"أن  
على وشك مغادرة كرسي رئاسة السلطة، في ظل عدم شرعية مؤسسات المنظمة لم يعد يملك أي قـدرة                  

  .للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني
  ٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
   لن تتدخل "إسرائيل"الوطن ويجب عقد مؤتمر فتح في : قدورة فارس .١٦

قال قدورة فارس، من أقطاب حركة فتح، أمس األحد في حديث أدلـى بـه               :  زهير اندراوس  -الناصرة  
حول المؤتمر السادس لحركة فتح، إنّه ال يدري متى سيتم المؤتمر، وال معرفة لديـه               " القدس العربي "لـ

أنا شخصياً لست قريباً من أي دائرة من        : ر قال وعن األسباب التي تعيق عقد المؤتم      .بمكان عقد المؤتمر  
دوائر عقد المؤتمر، هناك مجموعة انطوت على نفسها وأخذت على عاتقها اإلعـداد واالسـتعداد لعقـد                 

  .المؤتمر، وحتى اآلن لم يتخذ القرار حول مكان وزمان عقده
رأيـي أن   :  فـارس  وقال،  وتطرق فارس في سياق حديثه إلى تصريحات أمين سر فتح فاروق القدومي           

ينعقد المؤتمر في فلسطين فقط، نحن ناضلنا من أجل أن نعود إلى فلسطين، وعندما تتهيأ لنا الفرصة بعقد                  
المؤتمر بين أهلنا وشعبنا، هذه فرصة يجب أن ال تُفوت وأن ال نهرب للخارج، اآلن أولئك الذين يدعون                  

ض المتعاونين مع االحتالل إلى المؤتمر، فهنـاك        مثل األخ فاروق القدومي بأنّه من الممكن أن يتسلل بع         
لجنة تحضيرية للمؤتمر وهي التي ستُقرر وتُطبق المعايير على األسماء، وأنا أسأل ماذا مع الـصامدين                
والمرابطين في فلسطين، والذين يدعوننا دائماً إلى التمسك بفلسطين، وبالتالي أي مسؤول أو غير مسؤول               

إلى فلسطين، يجب أن يأتي إلى فلسطين، ألن سياسة إسـرائيل هـي التفريـغ،            تُتاح له الفرصة أن يأتي      
                 إسرائيل ستتدخل في المؤتمر هو عار عن الصحة وإسرائيل لن تتدخل، والدليل على ذلك أن والزعم بأن
جميع االنتخابات التي جرت في فلسطين قبل وبعد قيام السلطة جرت تحت االحتالل، وفي نهاية المطاف                

 الفلسطيني، لكونه شعباً مناضالً انتخب شخصيات وطنية، وفي الجامعات كانت االنتخابات تُجرى             الشعب
  .تحت االحتالل وتُفرز خيرة الخيرة، من يريد فلسطين عليه أن يقوم بالمجيء إلى فلسطين
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نحن ندعو أن يأخذ الشباب دورهم في الحركة ومؤسـساتها، وأقـصد الـشباب دون               : وتابع فارس قائالً  
لخامسة والثالثين، لدينا كوادر مجربة من الشباب وهؤالء يجب أن يأخذوا دورهم حتى تتجدد حركة فتح                ا

  .من ناحية الحيوية والطاقة وبمعنى الفكر
وأمام استمرار الخالفات والجدل، عبرت مصادر رفيعة المستوى في حركة فتح عن عدم تفاؤلهـا مـن                 

  .لحركةإمكانية التئام المؤتمر العام السادس ل
مـن  " ٨٠على صلة بما سلف، أعلن حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح عـن انجـاز                   

التحضيرات واالستعدادات لعقد المؤتمر العام السادس للحركة، مشدداً على رفض أية محاوالت لتأجيـل              
ود أي مبـررات    وأكد بلعاوي عدم وج   . أو تأخير انعقاده حيث من المفترض أن يعقد قبل نهاية هذا العام           

موضوعية تعيق التقدم باتجاه عقد المؤتمر العام للحركة وضرورة العمل من اجل خلق نمـاذج قياديـة                 
جديدة في الحركة بما يساهم في إنهاء ما وصفه بالدوامة والضعف الذي باتت تعيشه والذي يتعارض مع                 

يا وحماية المشروع الوطني، مـن      حجم وتأثير هذه الحركة ورؤيتها في الدفاع عن المصالح الوطنية العل          
جهة ثانية كشف بلعاوي عن تشكيل لجنة بقرار من اللجنة المركزية للبدء بحصر أمالك الحركة المنتشرة                

  .في العالم، وإعادة تسجيلها باسم الحركة بعد أن كانت مسجلة بأسماء أشخاص
نحن مستبشرون خيراً بعـد     : يمن ناحيته قال حسام خضر، من قادة فتح في الضفة الغربية للقدس العرب            

تعطيل المؤتمر حوالي عشرين عاماً كاستحقاق تنظيمي منصوص عليه في النظام الداخلي للحركة، ألنّـه               
سيعقد في الداخل على أسس جديدة تأخذ بعين االعتبار كل التطورات التي عصفت بالـساحة الـسياسية،                 

حركة فتح بدمها ودموعهـا وجهـدها وعرقهـا،         وتأخذ بعين االعتبار كل األجيال العظيمة التي خدمت         
بالتالي نحن نصر على عقد المؤتمر الحركي السادس في داخل الوطن المحتل، واألخ الرئيس أبو مـازن         
يدعم هذا التوجه، ونحن لن نسمح ألي قوة كانت من كانت أن تُصادر حركة فتح من حـضورها داخـل                    

  .ن المحتلفلسطين ومن أبنائها الفتحاويين في داخل الوط
وحول اإلصرار على عقد المؤتمر داخل الوطن المحتل، علماً بأن االحتالل سيمنع شخصيات فلـسطينية               

ن إلسـرائيل معارضـة أو ممانعـة لعقـد     أال، ال أعتقد : من القدوم والمشاركة في المؤتمر، قال خضر  
 للمشاركة فـي المـؤتمر،      المؤتمر في رام اهللا والسماح ألي شخص كان بالدخول إلى األراضي المحتلة           

ثانياً، إسرائيل وافقت على عقد جلستين للمجلس الوطني الفلسطيني، إسرائيل توافق باستمرار على عقـد               
جلسات للمجلس الثوري لحركة فتح، أيضاً، لو إسرائيل عارضت السماح لشخصيات معينة من الـدخول               

لوطن بعد إقامة السلطة الوطنية الفلـسطينية،       إلى األراضي المحتلة، ال يعقل أن يتم عقد المؤتمر خارج ا          
وبالتالي أسأل لماذا يوجد لنا وطن؟ لماذا يوجد لنا كيان مستقل؟ حتى ولو كان هذا الكيان أعـرج، وفـي      
حال أن إسرائيل مانعت في السماح لعدد من الشخصيات من دخول مناطق السلطة الفلسطينية، فباإلمكان               

كونفيرنس، كما كان يعقد المجلس التشريعي جلـساته بعـد أن رفـضت             عقد المؤتمر عن طريق الفيديو      
إسرائيل السماح لنواب التشريعي من قطاع غزة بالدخول إلى رام اهللا، لذلك ال توجد حجة ألحـد، مـن                   
. يحاول عقد المؤتمر خارج الوطن يحاول أن يفصل مقعداً له في اللجنة المركزية أو في المجلس الثوري                

ا المؤتمر أن يقيم حركة فتح وأن يعيد لفتح دورها الريادي في قيادة الـشعب الفلـسطيني،                 نحن نريد لهذ  
 .كقائد تاريخي للشعب الفلسطيني وكحركة مناضلة قادت الشعب الفلسطيني في أصعب مراحله
  ٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   في غزةحماس تحمل السلطة المسؤولية عن األخطار المترتبة على تحرضيها لشل الحياة .١٧

 فتحي أبو مغلي وزير     .د على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم تصريحات          حركة حماس  اعتبرت: غزة
تصريحات تحريـضية وبمثابـة     " بأنها    الصحة في حكومة سالم فياض في تبريره لإلضرابات في غزة         

 وقلـب   كذب وافتراء على حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية، وتضليل للـرأي العـام الفلـسطيني،              



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                   ١١٩٤:         العدد                  ٨/٩/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

، واعتبرها بأنها محاولة لحـرف أنظـار        يأبو مغل وشن برهوم هجوما الذعا على تصريحات        ".للحقائق
  .الفلسطينيين عن عدد من قضايا الفساد، من بينها إرسال أدوية فاسدة إلى غزة، بحسب ما صرح به

  ٧/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
  ليط من مصر إلى دول عربية وأجنبيةاحماس تنفي نقل ملف ش .١٨

نفت حركة حماس أمس األحد ما تردد من أنباء تفيد بقيامها بسحب ملف الوساطة               :أشرف الهور  -غزة  
الخاص بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شليط من مصر إلى أطـراف عربيـة                 

 وأشار فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن كل الملفات الفلسطينية العالقـة وهـي        .ودولية أخرى 
، "ما زالت جميعها منوطة بالجانب المصري     "ملفات األسرى والحوار الوطني وقضية معبر رفح والتهدئة         

   .في إدارة هذه الملفات" جهداً واضحاً"موضحاً أن المصريين يبذلون 
  ٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تحاكم األسير الريماوي بتهمة اغتيال زئيفي" إسرائيل" .١٩

ريماوي المتهم بقيادة المجموعة العسكرية التـي قامـت بتـصفية الـوزير             يمثل األسير مجدي ال   : نابلس
رحبعام زئيفي في مدينة القدس المحتلة، اليوم االثنين، أمام محكمة االحتالل المركزية فـي              " اإلسرائيلي"

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشعب الفلسطيني للتضامن مع الريماوي، وطالبت وسائل             .المدينة
وأشادت الجبهة بصمود أسراها وعلى رأسهم أمينهـا العـام           .عالم ومحطات التلفزة بتغطية المحاكمة    اإل

  .أحمد سعدات، وجميع األسرى في سجون االحتالل، مجددة رفضها لمحاكمات االحتالل غير الشرعية
  ٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وضاعهمأن ضربون عن الطعام مطالبين بتحسي ياألقصىمعتقلون من كتائب  .٢٠

 األقـصى  معتقال من نـشطاء كتائـب        ١٧ إن أمس مصادر فلسطينية     أوضحت : وليد عوض  - رام اهللا 
 اإلفطـار  مساء الـسبت وجبـة       أعادوا الذي تديره االستخبارات العسكرية قد       أريحاالمعتقلين في سجن    

دو كتائـب   وأكـد مطـار    . عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقـالهم       اإلضراب وأعلنواالرمضانية  
األقصى في حينها، أن إدارة السجن اعتدت عليهم بالضرب، ومنعتهم من الزيـارة، وسـحبت األجهـزة         

  .الخلوية منهم نتيجة احتجاجهم على أوضاعهم السيئة داخل السجن
في سجون السلطة ضمن اتفاقيـة للعفـو        " فتح"ويحتجز نشطاء كتائب األقصى الجناح العسكري لحركة        

 ."ائيلإسر"عنهم من قبل 
  ٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "أبو حفص" من استمرار اعتقال الحكومة المقالةيحذر " جيش األمة" .٢١

في قطاع غزة أمس الحكومة المقالة التـي تقودهـا          " القاعدة"الموالي لـ   " جيش األمة "حذّر تنظيم   : غزة
قال التنظيم فـي بيـان     و ".أبو حفص المقدسي  "من استمرار احتجازها القيادي في التنظيم       " حماس"حركة  

" حمـاس "لتحرير القيادي الـذي اعتقلتـه شـرطة         " وسائله الخاصة "، إن لديه    "جهادي"نشره أمس موقع    
لكنه لم يوضـح    . حضره صحافيون في غزة   " جيش األمة "األسبوع الماضي عقب تدريب علني لمسلحي       

  ".ريعة اإلسالميةلعدم تطبيقهم الش"انتقد حكام غزة " أبو حفص"وكان . طبيعة هذه الوسائل
  ٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
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  الشرطة اإلسرائيلية توصي بتوجيه تهمة الفساد إلى أولمرت .٢٢
أوصت الشرطة اإلسرائيلية أمس بتوجيه اتهامات الفساد في قضيتين لرئيس الوزراء اإلسرائيلي             -القدس

نتخاب خلف له علـى     إيهود أولمرت بعد شهور من التحقيقات التي دفعته إلى تعهد تقديم استقالته عقب ا             
  .منتصف الشهر الجاري" كاديما"رأس حزب 

الرشـوة،  "وقالت الشرطة في بيان أمس إنها أوصت المدعي العام مناحيم مزوز بتوجيه اتهامات بينهـا                
، إلى أولمرت على خلفية قضيتي تلقيه عشرات آالف الـدوالرات           "وخرق الثقة العامة، وتبييض األموال    

 األميركي موشيه تاالنسكي خالل فترة عمله رئيساً لبلدية القـدس، وتقديمـه             من رجل األعمال اليهودي   
وأشـارت إلـى أن     . فواتير مضاعفة لمصاريف رحالت خارجية حين كان وزيراً للتجـارة والـصناعة           

كانت تودع تحت تصرفه لدى وكالة سفر، واستخدمت لتمويل سـفراته           "األموال التي تلقاها من تاالنسكي      
  ".سفر أفراد عائلتهالخاصة ونفقات 

، مشيرين إلى أن القرار النهائي يبقى في يدي المدعي          "بال قيمة "واعتبر محامو أولمرت توصية الشرطة      
ورفض مزوز وأسالفه   . العام، كما استندوا إلى حكم للمحكمة العليا ينتقد تقديم الشرطة توصيات للقضاء           

امات إلى سياسيين، ما يجعل للتوصـية األخيـرة         مراراً توصيات مماثلة للشرطة اإلسرائيلية بتوجيه اته      
  .تأثير محدود

  ٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
 
  حكومة االحتالل تعدل عن مناقشة خطة إلخالء المستعمرين .٢٣

عن بحث خطة للتعويض علـى مـستعمري        " اإلسرائيلية"عدلت الحكومة    : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلـسطينيين، بعـد أن           الضفة الغربية الذين يوافقون على إجالئهم في حال       

نقاشات اجتماعها أمس، ويـشجع مـشروع القـانون عـشرات آالف           " اإلخالء والتعويض "تصدر قانون   
 ألف دوالر، وووجه االقتـراح الـذي        ٣٠٠المستعمرين على الرحيل مقابل تعويض كل عائلة بما قيمته          

ون، بمعارضة أكثرية الوزراء، فيما سيواجه بمساعي مـا         جاء بمبادرة نائب رئيس الحكومة، حاييم رام      
  .الذي سيجند الممولين لشراء البيوت المراد إخالؤها بأضعاف التعويض" مجلس المستعمرات"يسمى 

 مستعمر  ٨٠٠ ألفا و  ٦١وحسب الخطة التي يقترحها رامون وسيشملها القانون فإن الحكومة تعرض على            
لضم والتوسع مغادرة المستعمرات مقابل التعويض المـالي قبـل           مستعمرة شرق جدار ا    ٧٢يسكنون في   

التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيين، وتقترح الخطة منح تعويض مالي أكبر للمستعمرين الذين ينتقلـون               
  .للسكن في النقب أو الجليل

 موقف  تضعف" خطوة خطيرة "وابرز من يعارض القانون الوزيران تسيبي لفني وشاؤول موفاز باعتباره           
في مفاوضات الحل الدائم، ففي حين حذر موفاز من أبعاد اعتباره ترسيما للحـدود، اقترحـت                " إسرائيل"

  .لفني تأجيل اإلخالء إلى ما بعد االتفاق على الحدود الدائمة
ايهود أولمرت قال لدى افتتاحه اجتماع الحكومة إنـه ينبغـي البـدء             " اإلسرائيلي"وكان رئيس الوزراء    

  .ي إخالء مستعمرين من مستعمرات تقع شرقي الجداربالتفكير ف
 مستوطنا أعربـوا عـن اسـتعدادهم        ١١،١٢٤وأظهر استطالع للرأي، تم إجراؤه في إطار الخطة، أن          

 ٤٣٢٠لإلخالء فورا، وتشير تقديرات واضعي الخطة إلى أنه بعد إقـرار مـشروع القـانون سـيوافق                  
من الذين يقطنون في مـستعمرات  % ٢٥، ما يعني أن    مستعمرا آخرين على اإلخالء مقابل تعويض مالي      

  .والفلسطينيين" إسرائيل"شرق الجدار سيخلون أنفسهم طواعية قبل التوصل التفاق بين 
  ٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  أنت وقح ومتآمر وتسرب المعلومات: ولمرت لباراكأ .٢٤
 اإلسرائيليقوية بين رئيس الوزراء  مشادة كالمية أمس اإلسرائيليةشهدت جلسة الحكومة  -رام اهللا 

 هجومه غير المتوقع والعنيف ضد باراك بقوله أولمرتوبدأ .  ووزير جيشه ايهود باراكأولمرتايهود 
 ترى نفسك إال وانه لوقاحة منك االئتالفية وحزبك باختراق االتفاقيات أنتال يوجد يوم ال تقوم به "

يديعوت "، حسب موقع "لما يدور في المحادثات الشخصيةكخارق منتظم لالتفاقيات االئتالفية ومسرب 
 .اإلسرائيلي" أحرونوت

 الحادة وقعت في نهاية نقاش قوي وصاخب شهدته جلسة الحكومة انتهى الحادثة إنوقال الموقع 
 . وزيرا عارضوا هذا القرار١١ وزيرا مع قرار تقليص صالحيات المحكمة العليا مقابل ١٣بتصويت 

 فرد أولمرت غضب أثار الذي األمرظات قوية في مجال احترام االتفاقيات االئتالفية ووجه باراك مالح
 تأتي أنت تخرق االتفاقيات االئتالفية وها وأنتال ترى نفسك " وقال مسبوقةعليه بعبارات قاسية وغير 

 .  وحزبكأنتبادعاءات عن خرق هذه االتفاقيات ال يوجد اتفاق واحد لم تخرقه 
 أنت" التهدئة مع حركة حماس وقال له اال لتصرفات باراك يتعلق بقضية اتفاق مثأولمرتوضرب 

 الحكومة أو -  الكابينيت-  نقاش في المجلس المصغرإجراء التهدئة دون إقرارشخصياً كنت تريد 
 رغم أسابيع لتبلغ الصحافة بان رئيس الوزراء هو من يعطل مثل هذا النقاش منذ ثالثة الوقاحةوامتلكت 
 هذه أن داخل الحكومة أقلية مثل هذا النقاش حتى ال نكون إلجراء ال حاجة بأنهابلغني شخصياً انك من 

 ".المحادثات موثقة
 ٨/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  الذي يحد من صالحيات المحكمة العليا" قانون فريدمان"معارضة واسعة إلقرار الحكومة  .٢٥

تي عقدت صباح اليوم اقتراح قانون مثير للجدل أقرت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية ال
. ، يحد من صالحيات المحكمة العليا)"وزير القضاء، دانئيل فريدمان( قانون فريدمان"عرف باسم 

 وزيرا على رأسهم وزراء حزب العمل، وشهدت ١١ وزيرا إلى جانب االقتراح وعارضه ١٣وصوت 
وهدد عدد . وحزب العمل الذي يعترض على القانون" كاديما"الجلسة صخبا وتبادال لالتهامات بين حزب 

 .من أعضاء الكنيست بإلغاء القانون عن طريق الكنيست
ويقيد مشروع قانون الوزير فريدمان بشكل خاص صالحية إلغاء المحكمة لقوانين اتخذت في الكنيست 

عارض مع قانوني حتى لو كانت تتعارض مع قوانين األساس، ويتيح لها إلغاء قانون فقط إذا كان يت
كما وينزع اقتراح القانون صالحية اتخاذ قرار بشأن  . حرية اإلنسان وكرامته، وحرية العمل:: أساس

سريان قانون ما من كافة المحاكم، ويصبح اتخاذ مثل هذا القرار مقتصرا على المحكمة العليا بإجراء 
 .استثنائي

العليا عن طريق تصويت الكنيست على بند قانون عالوة على ذلك يتيح القانون االلتفاف على المحكمة 
 عضو كنيست على أمر التعزيز يبقى القانون ساريا حتى ٦١وبأغلبية بأغلبية " أمر تعزيز للقانون"يدعى 

  . لو صدر قرار من المحكمة العليا بإلغائه
الحركة "ت معارضة شديدة من أوساط مختلفة في السياسة اإلسرائيلية، وتوجه" قانون فريدمان"لقى و

 .برسالة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانون والدستور تطالبهم فيها بتعطيل سن القانون" لنزاهة الحكم
 ٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  الهجوم على إيران ليس ضروريا واألميركيون ال يفكرون في ذلك: يزبير .٢٦

 ممارسة إلى، داعيا إيران هجوم على أي معارضته شن ز شمعون بيرياإلسرائيليأكد الرئيس  :القدس
 العامة أن شن لإلذاعة زوقال بيري.  طهران على التخلي عن برنامجها النوويإلرغامضغوط اقتصادية 
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 يملكون العديد من ألنهم يفكرون بذلك األميركيين أنال اعتقد .  ضرورياأمراعملية عسكرية ليس "
 أم ال عملية عسكرية ضد المنشآت  كان يؤيدإذاوأضاف ردا على سؤال لمعرفة ما ".  األخرىاألوراق
، األوروبيين تشكيل تحالف بتوحيد مواقفهم مع مواقف إلى األميركيونإن توصل : "اإليرانيةالنووية 

 ".اإليرانيينفسيمتلكون عندئذ ما يكفي من الوسائل لممارسة ضغوط على 
  ٨/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  مني عن حق العودة الفلسطينيضالتنازل عباس   تستهجنلجنة الدفاع عن حق العودة .٢٧

أعربت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في األردن عن استهجانها لتصريح رئيس السلطة محمود 
 ضارباً عرض ،عباس الذي تنازل فيه بشكل ضمني عن حق العودة الفلسطيني غير القابل للتصرف

أن هذا التصريح يعد  واعتبرت .قهالحائط بإرادة الشعب الفلسطيني وإجماعه الوطني وثوابته وحقو
 يزيد من خطورته أنه يأتي في ، حيثتدهوراً خطيراً في الموقف السياسي للفريق الفلسطيني المفاوض

  .ذروة ما يسمى التفاوض على الحّل النهائي للقضية الفلسطينية بما في ذلك ملف الالجئين
  ٨/٩/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
 لة لفضح ممارسات االحتالل في القدس التجمع الوطني المسيحي ينظم حم .٢٨

، "نصرة القدس " التجمع الوطني المسيحي لحملة      إطالقبمناسبة مرور عام على     :  خاص -القدس المحتلة   
 فـي القـدس     اإلسـرائيلية  حملة دولية ثالثة لفضح الممارسات       واإلعالمنظمت لجنة العالقات الخارجية     

 إلـى  باإلضـافة  ، للمقدسـات والممتلكـات الفلـسطينية      ةاإلسرائيليتضمنت سردا لالنتهاكات     .الشرقية
الممارسات التي تطال الحياة اليومية للمقدسيين وحرمان قرابة ربع مليون فلسطيني مقدسي يعيشون داخل              

تعمقت الحملة بقضيتي هدم المنازل ومنع المصلين       قد  و .حدود ما يسمى ببلدية القدس من الحقوق الوطنية       
واستهدفت .  عبادتهم في القدس   أماكن إلىن باقي المناطق الفلسطينية من الوصول       المسيحيين والمسلمين م  

 من حائزين لجوائز نوبل في المجاالت المختلفة وبرلمـانيين          ةعددا كبيرا من الشخصيات الدولية المؤثر     
  .واقتصاديين ورجال دين

  ٨/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

 دستصعيد االعتداءات في القتقرير حقوقي يتهم االحتالل ب .٢٩
، الئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس        الشهري ل  تقريرالاتهم  :  د ب أ   -القدس المحتلة   

أن "وذكـر    . سلطات االحتالل بتصعيد االعتداءات في مدينة القـدس خـالل شـهر آب الماضـي               أمس
 جدار الفـصل    االنتهاكات تنوعت بين مصادرة األراضي والتجريف والتوسع االستيطاني ومواصلة بناء         

أشار إلى حصول اعتداءات من قبل المستوطنين علـى الفلـسطينيين، فيمـا اسـتمرت               كما   ".العنصري
السلطات اإلسرائيلية بفرض اإلغالق والحصار على القدس والمناطق المحيطـة بهـا، وانتهـاك حـق                

لقديمة بالقدس، وتحـت  كما رصد استمرار الحفريات في البلدة ا       .الفلسطينيين في الحركة والتنقل واإلقامة    
  .أساسات المسجد األقصى وبالقرب منه لبناء كنيس يهودي مالصق ألسوار األقصى وتحت ساحاته

  ٨/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

  األقصىإلى المسيحية للدفاع عن القدس تدعو لشد الرحال -الجبهة اإلسالمية  .٣٠
 المسلمين  ، عن القدس والمقدسات   دعت الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع    :  جمال جمال  - القدس المحتلة   

  في مدينة القدس خالل شـهر      اإلسالميوتكثيف الوجود     المسجد األقصى  إلى شد الرحال    إلىفي فلسطين   
ن سلطات االحتالل تحاول خداع الرأي العـام        ، إ وقال الدكتور حسن خاطر األمين العام للجبهة       .رمضان
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 في الحقيقـة تقـوم      أنها حيثبالصالة في األقصى،    ووسائل اإلعالم بإعالنها عن تسهيالت لمن يرغبون        
  . اإلغالق على المدينة المقدسةوإحكامبتشديد اإلجراءات 

  ٨/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

 للجمعية العامة لألمم المتحدةلتقديمها االستعداد لجمع مليون توقيع ضد الحصار في غزة  .٣١
 السراج، إيادعن غزة الدكتور  حصارأعلن منسق الحملة الفلسطينية الدولية لفك ال:  سمير حمتو-  غزة
 سكرتير عام األمم إلىعمل على جمع مليون توقيع على وثيقة، من المواطنين في غزة، تقدم ال هم بصددأن

 الشعبية والوطنية الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي للعمل على فك اإلرادةالمتحدة، للتعبير عن 
 الدولي اإلنسانقة تؤكد على أن الحصار اخترق منظومة حقوق  أن الوثيإلى  موضحاًوأشار. الحصار

 عبر الحصار تخترق وثيقة جنيف الرابعة التي "سرائيلإ" أن إلى باإلضافة، اإلنسانيوالقانون الدولي 
  .تلزمها باحترام المدنيين في وقت الحرب

 ٨/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ةغزة لمظاهرة سلمية بالقوالضمير تستنكر تفريق األجهزة األمنية في مؤسسة  .٣٢

 تفريق تجمع سلمي لالتحاد اإلسالمي للمعلمـين        أمسأدانت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان      : ألفت حداد 
يـشكل مخالفـة للقـانون        أن هذا الحادث   مؤكدة .الفلسطينيين التابع لحركة الجهاد في مدينة غزة بالقوة       

ة في قطاع غزة على شرط الحصول على إذن مسبق مـن قبـل              إصرار الحكوم "واعتبرت   .الفلسطيني
  ".الشرطة لتنظيم المسيرات السلمية، تقييدا للحريات العامة، ومخالفة للقانون

  ٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  التي تقدمت بها حل األزمة تدعو للعمل على تنفيذ مبادرة في غزةاألطر النقابية للمعلمين .٣٣
ية للمعلمين على ضرورة العمل على تنفيذ بنود المبادرة التي شددت األطر النقاب:  حسن دوحان- غزة 

 عودة كافة إلى والتعهد الكامل بذلك داعية ،تقدمت بها في الثالث والعشرين من الشهر الماضي كاملة
طالبت كما .  مكان عمله الذي شغله قبل األزمةإلىالمعلمين والمدراء والمشرفين ورؤساء األقسام كٍل 

 المتخذة بحق المعلمين ووقف جميع االستدعاءات والمالحقات على اإلجراءات كافة حركة حماس بوقف
 رفضها سياسة قطع الراتب أو التلويح بها من أي جهة كانت حمايةً لحق المعلم مؤكدة، اإلضرابخلفية 

  .في ممارسة نضاله النقابي والمطلبي
  ٨/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  التعامل معهاالمصارف رفض  كو من تشالجمعيات الخيرية في قطاع غزة .٣٤

حذرت الجمعيات الخيرية في قطاع غزة من فشل موسم اإلغاثة في شهر رمضان، وذلك لـرفض                : غزة
يشار إلى أن الواليات     فيما   .المصارف استالم األموال المرسلة لها من قبل الجمعيات الخيرية في الخارج          

رف من التعامل مع تلك الجمعيات، بأن تضعها علـى          المتحدة األمريكية كانت قد هددت العديد من المصا       
 في الوقت الذي أقدمت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة على تجميد حـسابات هـذه                ،قائمة دعم اإلرهاب  

جمع اإلسالمي، إلى أن هـذا المنـع يـشمل معظـم            م صقر أبو هين رئيس جمعية ال      أشارو .الجمعيات
ري في هذا الشهر الذي يتـضاعف       يما يهدد موسم العمل الخ    الجمعيات الخيرية الناشطة في قطاع غزة م      

 ، أن الجمعيات الخيرية في الخارج ترفض التعامل مع شركات األموال التجارية           اًوضح م .فيه حجم العمل  
  .وتصر على أن يكون التعامل رسميا من خالل المصارف والحسابات الخاصة بالجمعيات

  ٧/٩/٢٠٠٨ قدس برس
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   الغربية بدعوى أنهم مطلوبونسطينياً في الضفة فل١٣االحتالل يعتقل  .٣٥

 في الضفة الغربية بـدعوى أنهـم مطلوبـون           ناشطاً ١٣اعتقل جيش االحتالل     : أمين أبو وردة   -نابلس  
اإلقامة مـن   " اعتقلوا مؤخراً بدعوى      فلسطينياً ٦٧٠ ذكرت مصادر عبرية أن       حين  في .ألجهزة االحتالل 
  .١٩٤٨ عام في األراضي المحتلة" دون تصريح عمل

 ٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  الفلسطينيقتصاد المهمة بلير إلنعاش االفلسطينيون محبطون بسبب فشل : تقرير .٣٦

عاد موفد اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط توني بلير قبل أيـام              :  محمد يونس  -رام اهللا   
ينية، لكنه لم يحمل جديداً ألهـالي المدينـة التـي    إلى مدينة نابلس العاصمة االقتصادية لألراضي الفلسط      

تحدث إلى اقتصاديين وسياسيين وأكاديميين عن آمالـه         .خلّفت فيها اإلجراءات اإلسرائيلية اقتصاداً مدمراً     
وكرر ما قاله في زيارته السابقة للمدينـة        .  ونهضة االقتصاد  اإلسرائيليبتحقيق السالم وتخفيف الحصار     

وفي المقابل، أسـمعه     .شاهد بأم عينيه وطأة الكساد في األسواق التجارية       تجول و ما  قبل ثالثة شهور عند   
ـ                  ال " أن   هممثلو نابلس ما سمعه في الزيارة السابقة، بحسب رجل األعمال منيب المصري الـذي أكـد ل

نهضة اقتصادية في العاصمة االقتصادية لفلسطين من دون إزالة الحواجز العسكرية التي تطوقهـا مـن                
 تفاؤالً بتعيين بلير موفداً للجنـة الرباعيـة          أبدوا نين كثير ي فلسطيني  وعلى الرغم من أن    ."ع الجهات جمي

بعد عام من توليه المنـصب، فـإنهم ال         و ، إال أنه  الدولية بسبب خبرته الطويلة وعالقاته الدولية الخاصة      
 .الرباعية معالجتـه  اللجنة  يرون أي تغير، ال في الحقل السياسي وال في الحقل االقتصادي الذي فوضته              

 حاجز عسكري في الضفة الغربيـة،       ٦٠٠ أكثر من      تقيم "إسرائيل"ومما يجدر ذكره في هذا السياق، أن        
كان االقتصاد  قد  و.  مدمرة على االقتصاد والحياة االجتماعية     آثاراما يعيق حركة األفراد البضائع ويخلف       
لكنه شهد انهياراً كبيراً في الـسنوات  . ١٩٩٩ة في العام   في المئ  ٨الفلسطيني حقق نمواً كبيراً وصل إلى       

وضح أسـتاذ   من جهة أخرى، ي   و .الثماني الماضية جراء القيود اإلسرائيلية على حركة البضائع واألفراد        
نمواً اقتصادياً طفيفاً جداً حدث في نهاية العام        "زيت الدكتور نصر عبدالكريم أن       االقتصاد في جامعة بير   

أنفقـت منـذ    "، مشيراً إلى أن حكومة فيـاض        " جراء زيادة اإلنفاق الحكومي    ٢٠٠٨العام   وبداية   ٢٠٠٧
 أن هذا هو أعلى معدل دعـم تحظـى بـه     مؤكداً. " بليون دوالر  ٣,٥تشكيلها في منتصف العام الماضي      

ر  إحباطاً لدى كثي   بليريثير فشل مهمة     إلى ذلك،    .حكومة فلسطينية من الدول المانحة منذ تأسيس السلطة       
أن بلير ال يستخدم    إلى  اهللا   اهللا عبد   عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح عبد       يشيرو. من الفلسطينيين 

 توجيه ضغط سياسـي علـى        الرباعية القوة السياسية التي يمثلها، ويبدو أنه ال يطلب من أعضاء اللجنة          
  . للسماح لمهمته بالنجاح"إسرائيل"

  ٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  في العالمالنسب  أقل من بين الفلسطينيين نسبة األمية: تقرير .٣٧

اليوم العالمي لمحـو    لمناسبة    أمس، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    كشف:  وليد عوض  - رام اهللا 
).  منهم مـن النـساء     %٧٧ (الف أمي راشد  ١٢٤ بلغ حوالي    الضفة والقطاع  في   األميين عدد   أن ،األمية
 منذ تأسيس الـسلطة الوطنيـة       %٦١معدل األمية بمقدار     انخفاض   إلى الجهاز لؤي شبانه رئيس     وأشار

 في المجتمع الفلسطيني من أقل النسب بالعالم، حيث بلغت نسبة األميـة             األميةن نسبة   ، مبيناً أ  الفلسطينية
، فـي حـين     ٢٠٠٧ لإلناث في العام     %٩,٥ للذكور و  %٢,٨، بواقع   %٦,١ سنة فأكثر    ١٥بين األفراد   

 حسب بيانات معهد اليونـسكو لإلحـصاء،        ٢٠٠٧-٢٠٠٥ة في األعوام    في الدول العربي  % ٢٧,٥بلغت  
وقد توزعت نسبة األمية فـي العـام        %. ١٦,١ سنة فأكثر    ١٥بلغت نسبة األمية عالمياً بين األفراد       بينما  
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أما اإلناث فكانت   . في المخيمات % ٢,٥في الريف، و  % ٣,٥ في الحضر، و   %٢,٥ للذكور بواقع    ٢٠٠٧
 على مستوى العمر     أما .%٨,١، ثم في الحضر     %٨,٨، ثم في المخيمات     %١٢,٩أعلى نسبة في الريف     
، ٢٠٠٧ في العام    %٥٨  بلغت  سنة فأكثر  ٦٥ نسب األمية بين األفراد كبار السن        أنفقد أظهرت البيانات    

الضفة الغربيـة   في    أمي ١٢٣،٨٣٤وقد تبين أن هناك     . %٠,٩ سنة   ٢٤-١٥في حين بلغت بين الشباب      
 أمـي فـي الـضفة       ٨٢،٧١٩، يتوزعـون إلـى      ٢٠٠٧ سنة فأكثر في العام      ١٥رهم   أعما وقطاع غزة 

 بالتعاون مع معهـد     ٢٠٠٤ولفت شبانة إلى أن جهاز اإلحصاء بدأ في العام           .قطاعال أمي في    ٤١،١١٥و
مستويات القرائية، حيـث    الاليونسكو لإلحصاء على العمل لتنفيذ مسح اسري لتطبيق برنامج تقييم وتتبع            

، ومن المخطـط أن     ٢٠٠٦ن أول دولة تنفذ التجربة القبلية وذلك في الربع األخير من العام             كانت فلسطي 
  .٢٠٠٩يتم تنفيذ المسح الرئيسي خالل النصف الثاني من العام 

 ٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  تصريحات عباستستهجن لجنة الدفاع عن حق العودة :األردن .٣٨

ي األردن عن استهجانها لتصريح رئيس السلطة الوطنية أعربت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ف
الفلسطينية محمود عباس الذي تنازل فيه بشكل ضمني عن حق العودة الفلسطيني غير القابل للتصرف 

وأدانت اللجنة  .ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب الفلسطيني وإجماعه الوطني وثوابته وحقوقه
جملة وتفصيالً واعتبارها تعدياً غير مقبول وال يمكن تبريرها تصريحات الرئيس عباس مؤكدة رفضها 

على حقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف وباألخص حق العودة وتقرير المصير وأكد 
البيان عدم شرعية أي موقف أو قرار أو عملية تفاوض تتضمن التعدي على حقوق الشعب العربي 

بالمسارعة إلى "وطالبت اللجنة المجتمع الدولي  .ق العودة أو االنتقاص منهاالفلسطيني بما في ذلك ح
   .تفعيل حق العودة بتمكين أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم

  ٨/٩/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  فورااألردن تهديد صائب عريقات ومطالبته بمغادرة ":دنيا الوطن" .٣٩

ـ  غير المرخصة، أمس حملتها على الدكتور باسـم عـوض اهللا          " جتماعياالحركة اليسار   "جددت   س يرئ
الديوان الملكي، مكررة اتهامه بالتآمر مع الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمـة               

فقد أصدرت الحركة بيانا حذر عريقات، الذي وصـفته          .التحرير الفلسطينية بالتآمر على الكيان األردني     
إذا " سيدفع ثمنا باهظا"من أنه "  أبرز المرتبطين بالمؤامرة األميركية ـ اإلسرائيلية على األردن أحد"بأنه 

مـتحمال المـسئولية    " فـورا ) األردن(بمغادرة البالد   "، وطالبته   "دوره المشبوه " بـ   أسمتهما استمر فيما    
التي يقوم بهـا    " المشبوهة"وأضاف البيان إن الحركة تنظر بسخط إلى الزيارة          .الشخصية عن بقائه فيها   

أحد المتورطين في مؤامرة الوطن البديل، صائب عريقات، إلى عمان، ولقاءاته المطولة الحميمـة مـع                
أن هذه اللقاءات تأتي فـي سـياق وثيقـة الدولـة            "واعتبرت الحركة     ،"رئيس الديوان باسم عوض اهللا    

وشددت ". رتبطان بالدوائر األميركية واإلسرائيلية   الفلسطينية المؤقتة والكونفدرالية التي وقعها الطرفان الم      
الشعب األردني ليس جماعة من عمال التراحيل المستضعفين لكي يتاجر بـه الـبعض،             "الحركة على أن    

ليس لهم مكان في بلد أسسه صالح الدين        (....) وأن تجار الحروب اإلمبريالية وبائعي األرض واإلنسان        
ني نهضته الحديثة، الحسين بن طالل، وفي قلبه القدس التي يفرط بهـا             األيوبي لتحرير القدس، ومات با    

 ".اآلن تجار األرض واإلنسان
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عمان ليست لقمـة   "قائلة إن   " خفافيش الظالم "ممن وصفتهم بـ    " عريقات والذين وراءه  "وخاطبت الحركة   
اليد التي تجـروء    "ن  وأ" سائغة، وأن األردن دولة وطنية متجذرة لها تقاليد ورجال، وليست أرضا سائبة           

 ".على المساس بالكيان الوطني األردني سوف تقطع
  ٧/٩/٢٠٠٨دنيا الوطن 

  
 ٢٠٠٦يوليو / تموز منذ انتهاء عدوان "إسرائيل" بدأ االستعداد لمواجهة حزب اهللا .٤٠

أن حزب اهللا بدأ االستعداد للمواجهة الجديدة       "  اهللا مصادر مطلعة في حزب   أكدت  :  قاسم قصير  - بيروت
 وأنه منذ اللحظة األولى لوقف العمليات العسكرية وضعت قيـادة           ٢٠٠٦يوليو  / تموزانتهاء عدوان   منذ  

الحزب خطة متكاملة إلعادة ترميم البنية العسكرية والقتالية التي تضررت من خالل الحـرب ووضـع                
ذي أشـرف    جديدة من خالل االستفادة من درس الحرب األخيرة وأن الحاج عماد مغنية هو ال              إستراتيجية

وأنه تم إنجاز كافة الخطـوات العمليـة        . على وضع هذه االستراتيجية والبدء بتطبيقها قبل عملية اغتياله        
 لـيس   اًي بشن حرب على لبنان أمر     سرائيلومع أن المصادر المطلعة تعتبر أن قيام الجيش اإل        . "والميدانية
يين ال يزالـون يواجهـون الكثيـر مـن          لسـرائي  ألن اإل   ولكنه قد ال يكون قريباً     ، في أية لحظة   مستبعداً

 ."الصعوبات في إعداد جيشهم واستكمال الجهوزية
 ٨/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

 
   الكيان الغادر معفي إقامة عالقات ربما  فلسطين نفكرإلىعندما يعود آخر فلسطيني : جنبالط .٤١

 حسنا فعلنـا بـاألمس      :بالط النائب وليد جن    اللبناني  رئيس اللقاء الديموقراطي   قال: حمد منصور أ -لبنان
، ننتظر كل الدول العربيـة أن توقـع         "إسرائيل"وأكدنا على أهمية الطائف في ما يتعلق باتفاق الهدنة مع           

 -، نبقى علـى الهدنـة، ونحـن بالـصراع العربـي           "إسرائيل"، ولن نوقع السلم مع      "إسرائيل"السلم مع   
الفلسطيني وبحق العودة، وعندما يعود آخـر  ي مرتبطون بشق أساسي وهو التضامن مع الشعب       سرائيلاإل

  . في إقامة عالقات طبيعية مع هذا الكيان الغادر.. ربما..  فلسطين نفكرإلىفلسطيني 
  ٨/٩/٢٠٠٨السفير 

  
  وزراء الخارجية العرب لن يناقشوا إرسال قوات عربية إلى غزة .٤٢

خارجية العرب، الذين يعقدون أكدت مصادر دبلوماسية مصرية وفلسطينية أن وزراء ال: القاهرة، عمان
اليوم في القاهرة اجتماعهم الدوري برئاسة وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، لن يناقشوا 

إرسال مراقبين دوليين "لكنهم سيطلبون من مجلس األمن . موضوع إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة
يعربون عن دعمهم جهود مصر من أجل تحقيق ، كما س"يةسرائيللحماية الفلسطينيين من المجازر اإل

  .مصالحة فلسطينية
وعلمت الحياة، أن مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون إلقرارها في االجتماع الوزاري 

تؤيد الجهود المصرية من أجل عقد مصالحة شاملة بين األطراف الفلسطينية، وتدعم الجامعة العربية في "
ي في سرائيلاالستيطان اإل"ودانت المشاريع ". مر مصالحة شامل في أقرب فرصةجهودها لعقد مؤت

 لإلفراج عن إسرائيلوطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على . األراضي الفلسطينية المحتلة وجميع
تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال "جميع األسرى والمعتقلين، كما دعا مجلس األمن إلى 

  ".قبين دوليين لحماية الشعب من المجازر والعدوانمرا
سرعة إنهاء األزمة اإلنسانية واالقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون "وأكدت القرارات ضرورة 

خصوصاً في قطاع غزة، والطلب من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة العمل على إنهاء الحصار 
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لعبور في معبر رفح طبقاً لالتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين ي للقطاع، وضمان حرية اسرائيلاإل
  ".لاللتزام بجميع بنود االتفاق" إسرائيل" وممارسة ضغط على ٢٠٠٥نوفمبر / الثاني

  ٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
   عن شاليطأفرجت ستطبع العالقات معها في حال بأنها حماس أبلغتمصر : بيلين .٤٣

ية سرائيل اإلاإلذاعة في مقابلة مع ،ي بيلين من حزب ميرتس قال عضو الكنيست يوس: معا-  القدس
 إن أمس، ، لقائه مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في القاهرةأعقاب في ،صباح اليوم

  . عن الجندي غلعاد شاليطاإلفراج لن تقوم بتطبيع عالقاتها معها طالما لم يتم بأنها حماس أبلغتمصر 
  ٩/٨/٢٠٠٨ارية وكالة معاً اإلخب

  
  تسرق مياه النيل" إسرائيل: "تقرير .٤٤

لحقوق اإلنسان من " األرض"حذر تقرير، صدر أمس، عن مركز : أحمد حسن بكر، مجدي رشيد
. ية على مياه النيل، عبر حفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصريةسرائيلتأثيرات مشاريع المياه اإل

ر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وتعمل من خالل قامت بحف" إسرائيل"وذكر التقرير، إن 
، عن طريق سحارة أسفل قناة السويس، كما يقوم "إسرائيل"ل إلى اه النيعلى نقل مي" اليشع كالي"مشروع 
عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هـذا " إسرائيل"بنقل مياه النيل إلى " يؤر"مشروع 

اع غزة، وهو ما يؤثر على ، لقط٣ مليون م١٥٠ء النقب، منها ، لري صحرا٣ر مالمشروع نقل مليا
كما حذر من قضية إعادة توزيع حصص المياه، حيث تفجرت مرة أخرى . موارد مصر المائية مستقبال

، وذلك بعد أن أطلقت برلمانات كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا ٢٠٠٤وبقوة خالل اجتماع نيروبي عام 
 دعوتها بضرورة إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل وعدم االعتراف ٢٠٠٣من العام في ديسمبر 

وأشار التقرير إلى أنه يوجد نحو . باالتفاقيات التاريخية المنظمة للعالقة بين دول المنبع ودولة المصب
الستهالك  مليون مصري ال يجدون المياه النقية ويشربون مياه ملوثة، وأن المياه غير الصالحة ل٣٠

، مثل التيفود والفشل الكلوي وأمراض الكبد %٢٠اآلدمي قد تسببت في زيادة األمراض بنسبة ال تقل عن
التي تصيب الفالحين، وأرجع تلوث مياه النيل إلى السفن والفنادق العائمة في النيل، باإلضافة إلى 

  .يلالصرف الصناعي من مئات المنشآت الصناعية والمصانع المقامة على الن
  ٧/٩/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
  إرسال قوات عربية يضبط األوضاع في غزة: خبراء .٤٥

اعتبر خبراء ومحللون أن االقتراح المصري بإرسال قوات عربية إلى قطاع غزة يمكن أن : القاهرة
يحقق حال تنفيذه نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية، واصفين االقتراح الذي ينتظر مناقشته من قبل 

زراء الخارجية العرب بأنه محايد ويستحق التعامل معه من قبل الفصائل الفلسطينية خاصة حركة و
  .حماس

  ٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  لجنة فك الحصار عن غزة تدعو القتحام معبر رفح .٤٦

دعا المئات من رموز القوى الوطنية الشعب المصري بالزحف على معبر :  حسام أبو طالب- القاهرة 
وم األربعاء المقبل واقتحامه بالقوة من أجل تخليص مليوني فلسطيني من سجن وضعتهم فيه رفح ي

وعبر المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة االستئناف . األنظمة العربية منذ أكثر من عامين
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عن شعوره بالخيبة ألن الحكومات العربية قبلت بأن يحبس الشعب الفلسطيني وأن يترك فريسة 
  .ي في ظل هيمنة أمريكية بغيضة على شعوب المنطقةسرائيلغتصب اإلللم

  ٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 ترتكب جرائم إبادة في غزة" إسرائيل: "نشطاء عرب .٤٧

، أمس، بارتكاب "إسرائيل"اتهم عدد من الحقوقيين الدوليين ونشطاء حقوق اإلنسان : )ب.ف.ا( –دبي 
الوضع الكارثي الذي " من النشطاء، إن ١١ي بيان وقعه وجاء ف .جريمة إبادة بحصارها لقطاع غزة

يعيشه مواطنو غزة والذي نتج عنه تردي األوضاع الطبية واالقتصادية والبيئية واإلنسانية، إضافة إلى 
وفاة األبرياء، يعد جريمة إبادة وهو النوع الثاني من الجرائم ضد اإلنسانية الذي أشار إليه نظام المحكمة 

ال يتماشى "وقال النشطاء إن الحصار المفروض على غزة  ".١٩٩٨ولية الموقع في روما عام الجنائية الد
تبعا "وأضاف ". إسرائيل"مع اي معاهدة دولية، بما في ذلك المعاهدات التي وقعتها الدول العربية مع 

وتابع ". إسرائيل"لذلك، فان خرق الحصار ليس فيه انتهاك ألي معاهدة دولية تربط الدول العربية بـ
كدولة احتالل مسؤولة مسؤولية قانونية دولية عن هذه الجريمة التي تقترفها في حق " إسرائيل"البيان إن 

  ".١٩٤٩المدنيين بموجب قوانين االحتالل، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  ٨/٩/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  "إسرائيل" أفريقيا حاولوا التسلّل إلى ١٢ضبط : مصر .٤٨

 أفريقيا أوقفتهم، ليلة السبت، أثناء محاولتهم التسلل ١٢تحقق الشرطة المصرية في سيناء مع : قاهرةال
عبر سيناء من مناطق متفرقة في جنوب رفح ومنطقة الكونتال، وذلك لمعرفة دوافعهم قبل " إسرائيل"إلى 

 أفريقي تسللوا إلى ٣٥٠٠وتشير تقارير منظمات غير رسمية إلى أن أكثر من . تقديمهم إلى المحاكمة
  .خالل السنوات الماضية رغم إحباط الكثير من المحاوالت بشكل شبه يومي" إسرائيل"

  ٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
 "القدس الدولية" مليون ليرة لمؤسسة ١٥: سوريا .٤٩

بلغ حجم التبرعات التي حازت عليها مؤسسة القدس الدولية في أول يوم :  د ب أ-  هدى سالمة -دمشق 
، فضال ) ألف دوالر٣٠٠ما يقارب الـ ( مليون ليرة سورية ١٥اطها في سوريا أكثر من إلطالق نش

  . عن تبرعات عينية
  ٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
 "إسرائيل"دمشق ترد بشدة على منتقدي مفاوضاتها مع  .٥٠

، "إسرائيل"ردت دمشق على منتقدي مفاوضات السالم التي تجريها مع :  وكاالت- هدى سالمة - دمشق 
وقالت ". حملت صليب العرب دون أن يتوانى أشقاء عرب عن صلبنا مرات ومرات"عتبرة أن سوريا م

اعذرونا قليال في أن نسعى لطريق يوصلنا إلى .. لكن"السورية الرسمية في افتتاحيتها " الثورة"صحيفة 
 شماتتهم إذ هم حقنا وتحرير أرضنا السيما بعد أن أخرجت ألسنة عربية طويال لنا، ولم ينكر الشامتون

الذي عقدت فيه مصر معاهدة سالم " غدر كامب ديفيد"وأشارت إلى ما أسمته ". ربحوا بالنكوص بالعهد
  .يينسرائيل، واتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين واإل"إسرائيل"مع 

وتابعت الصحيفة السورية أن دمشق ال تتدخل في شؤون أي من الدول العربية فيما يتدخل العرب في 
وهو (ببساطة يطلب زعيم ينطق بالحقد والكراهية وال يخفيهما، بفتح جبهة الجوالن : "نها، وزادتشؤو
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تجاه العالقات مع دول أخرى .. ، وببساطة أخرى تتجرأ األقالم لتصف حركتنا باتجاه السالم!)سيساعدنا
  ".وكما تريد.. تجاه العالم

  ٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
 
  "إسرائيل" عسكرية من روسيا ترفض شراء تكنولوجيا .٥١

 الروسية الكسندر لوسيوكوف في أعقاب لقـاء        "روس نانو تيخ  "رفض نائب المدير العام لشركة      : وكاالت
إذا احتجنـا إلـى شـيء       : ، وقـال  "إسرائيل"يين شراء أية أسرار عسكرية من       إسرائيلمع رجال أعمال    
 .روسيا بلد كبير ولديها علماء كثيرون. فسنصنعه بأنفسنا

  ٧/٩/٢٠٠٨الجمل موقع 
 
  األسد جّدي في المفاوضات الغربية   : باريس تبلغ تل أبيب .٥٢

 مسؤول دائرة الـشرق     "إسرائيل"بمبادرة من الحكومة وصل أمس األحد، إلى        : وكاالت-برهوم جرايسي 
، في أعقـاب زيـارة      "إسرائيل"األوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، لينقل رسالة الرئاسة الفرنسية إلى           

في عددها الصادر أمـس، إن فرنـسا        " هآرتس"وقالت صحيفة    .يس فرانسوا ساركوزي إلى سورية    الرئ
 بأن لدى الرئيس ساركوزي في ختام زيارته إلى دمشق قناعة بأن الرئيس السوري بشار               "إسرائيل"أبلغت  

  ."إسرائيل"األسد جدي في نواياه تجاه العملية التفاوضية مع 
  ٨/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  طاء أجانب يشاركون أهالي غزة الصوم تضامنا معهم في مواجهة الحصارنش .٥٣

شارك ستة من المتضامنين األجانب المتواجدين في قطاع غزة، منذ بدء شهر رمضان أهالي قطاع               : غزة
وتناول النشطاء وهم من جنسيات مختلفة، رفض االحتالل سـفرهم مـؤخراً            ،  غزة الصيام تضامناً معهم   

وثمن النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الـشعبية لمواجهـة          ،  م السحور واإلفطار  عبر المعابر، طعا  
  .الحصار، هذه الخطوة والدور المهم لهؤالء النشطاء في دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل

 ٧/٩/٢٠٠٨قدس برس 
  
  ٢٠٠٧ تريليون دوالر في عام ١٧,٦  بلغتكية الخارجيةياالستثمارات األمر .٥٤

كيين لـألوراق الماليـة     يأكد تقرير سنوي أولي عن حيازة المـستثمرين األمـر         : لد محمد خا  -واشنطن  
 األسبوع الماضي، أن المستثمر األجنبي والعربي ال يملك إال           الخزانة األمريكية  األجنبية، أصدرته وزارة  

 اقتصاد في   كا، بعدما تجاوزت استثماراته، في أكبر     يأن يتفاعل، بقلق، مع األزمة المالية المتفاقمة في أمر        
 تريليون دوالر   ١,٣كي بنحو   يووفقاً لمعطيات التقرير، استأثر المستثمر األمر      . تريليون دوالر  ٢٠العالم،  

وتـشكل هـذه    . ٢٠٠٧من األصول المالية من أذونات الخزانة وسندات الشركات األجنبية وأسهمها في            
علماً قياسياً للعام الثاني على التوالي،      ، مسجلةً رقماً    ٢٠٠٦ بليون دوالر عن     ٣٨التدفقات الضخمة زيادة    

لم تشمل تملّك المستثمر األميركي لألصول المالية المبتكرة، المعروفة باسم المـشتقات، وتجـاوزت              أنها  
 دولة عربية تـشمل     ١٢منها  ( بلداً   ١٢٣حافظ المستثمرون األجانب من      إلى ذلك    .قيمتها تريليون دوالر  

، فلم تتـأثر فـي شـكل        أيضاعلى أرقام قياسية    ) ولبنان واألردن دول الخليج ومصر والمغرب وتونس      
كية في  يملموس منذ بداية العقد الحالي، وناهزت رؤوس األموال التي ضخوها في األصول المالية األمر             

رفعـت تملّكـات    قـد   و .، تريليوني دوالر إضافة إلى نحو تريليون دوالر في المشتقات الماليـة           ٢٠٠٧
وتعتبـر   . تريليـون دوالر   ٧,٢كية من األصول المالية األجنبية إلى       يت األمر ، رصيد االستثمارا  ٢٠٠٧

األصول المالية، وعملياً األسهم، المجال األرحب األكثر حيويةً، ضمن المجـاالت التـي ينـشط فيهـا                 
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 في المئة من االسـتثمارات      ٤١كي خارج حدود الواليات المتحدة، لكنها ال تشكل سوى          ياالستثمار األمر 
 في المئة   ١٠فبعد إضافة االستثمارات المباشرة التي تسعى إلى تملك ما ال يقل عن             . كية اإلجمالية ياألمر

كية على المصارف واألفـراد األجانـب، بلغـت         يمن أسهم الشركات األجنبية، وحقوق المصارف األمر      
حـصيلة  ارتفعـت   حيث  . ٢٠٠٧ تريليون دوالر بنهاية     ١٧,٦حصيلة االستثمارات األميركية الخارجية     

.  تريليـون دوالر   ٣,٣ بمقـدار    ٢٠٠٦كية الخارجية عن حـصيلة      ي من االستثمارات األمر   ٢٠٠٧نهاية  
 ٣,٥(كـا بمقـدار مماثـل       يوللمقارنة ازدادت حصيلة االستثمارات األجنبية الرسمية والخاصة فـي أمر         

رسـمية، وتـشمل    بلغت االستثمارات األجنبيـة ال    فيما  .  تريليون ٢٠,١لكنها قفزت إلى    ) تريليون دوالر 
 ومما يشار إليـه أن      ). تريليون دوالر  ٣,٣( في المئة    ١٦المصارف المركزية والمؤسسات الدولية، نحو      

كي برز في األصول المالية العربية، كظاهرة جديدة واكبت موجة التخـصيص، لكنهـا              ياالستثمار األمر 
 في المئـة    ٧٩ارفت نسبتها على    ، مسجلةً زيادة قياسية ش    ٢٠٠٧ بليون دوالر في نهاية      ٢٥ارتفعت إلى   
، على رغم أنها تبدو هزيلةً، مقارنة باالستثمارات العربيـة فـي األصـول الماليـة                ٢٠٠٦مقارنةً بـ   

  . بليون دوالر٣٢٢) وهي المعطيات األحدث (٢٠٠٧كية، وقيمتها منتصف ياألمر
 ٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  الفلسطينيون بين القتل ذبحاً وحصاراً .٥٥

  أحمد الفلو
 رئيس الحكومة الشرعية إسماعيل هنية يفرغ من صالة التراويح حتى عاد ليقيم صـالة الجنـازة                 لم يكد 

 ومـا   ،على عدد من موتى الحصار بسبب اغالق معبر رفح من المرضى الذين منع عنهم الدواء والغذاء               
ـ                   سبب أن انتهى أبو العبد من صالة الجنازة حتى أدخل الناس إلى المسجد جنائز أخرى ألطفال رضـع ت

إضراب األطباء المرتزقة من أتباع سلطة رام اهللا بقتلهم في حاضناتهم بعدها صاح أحد المصلين انتظـر         
قليالً أخونا أبو العبد لنصلي صالة الغائب على جمهرة من موتانا قضوا نحبهم على أيدي ميليشيا المهدي                 

يحمل هموم شعبه في قلبـه وعقلـه        وميليشيا الغدر في بغداد كان اهللا في عون رئيس حكومتنا أبو العبد             
ولكن ما ذنب أطفالنا وشيوخنا حين يموتون مرةً بسبب حصار وتارةً من تفجيرات وإضرابات ميليشيات               

  .عباس ويذبحون من الوريد إلى الوريد على يد ميليشيات الصدر في العراق تارةً أخرى
ين انغمسوا في أوحال الكفـر و العمالـة         إن استحالل الدم الفلسطيني أصبح عامالً جامعاً لكل هؤالء الذ         

 وعليه فإن إحكام الحصار على قطاع غزة وما يرافقه من نشاط            ، ولكل طرف دوافعه وغاياته    ،للصهيونية
 وخنق من فيها بالغازات السامة إضافةً للتهديدات النارية التي يطلقها           ،محموم للكشف عن األنفاق وهدمها    

عيد ألهلنا بالموت والثبور إن هم حاولوا شراء الغذاء نقـداً مـن             البضع ضد أطفال ونساء فلسطين والو     
 كل هذا يأتي في سياق خطة أميركية إسرائيلية تستهدف الفلـسطينيين عـن              ،المتاجر الحدودية المصرية  

  .طريق إنقاصهم عددياً و إبادتهم جسدياً
 ميليشيات الغدر مما يسمى     أما حمالت القتل والترهيب التي يتعرض لها الفلسطينيون في العراق على يد           

 أو قوات الشرطة والجيش فهي تأتي ضمن مخطط صهيوني يهـدف إلـى     "حزب الدعوة "الصدر وقوات   
 وإلى زيادة الضغط والترهيب على الشعب الفلسطيني        ،عزل العراق عن محيطه وانتمائه العربي من جهة       

 وقد استخدم الـصهاينة     ،ن جهة أخرى  كي يقبل بالحلول المجتزئة التي ال تلبي أدنى طموحاته الوطنية م          
قطعان الجهلة والحاقدين لتنفيذ أسوأ المذابح ضد شعبنا على خلفية مذهبية حاقدة مرةً وعلى خلفية إقليمية                

 فهو معرض للقتل ألي سبب و ألنه        ، وأصبح الفلسطيني يذبح ألي سبب     ،مناهضة للعروبة مرات ومرات   
  .عربي غير عراقي

د عباس في ذلك الحلف الشيطاني له دوافع مختلفة يأتي إبقـاء نفـسه رئيـساً                وربما كان انخراط محمو   
 والدليل على ذلك الجرائم التي تقترفها الميليشيات التي تأتمر بأمره سواء            ،للسلطة على رأس تلك الدوافع    
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ـ               ،في غزة أو الضفة    ى  والتي ال تقتصر على المقاومين بل تعدت تلك الجرائم حدود المعقول وامتـدت إل
زرع العبوات وتفجيرها في األماكن المأهولة بالناس و إقامة المربعات األمنية إليواء اللصوص والقتلـة               

 والتـي أدت    "دايتون"وعمالء االحتالل إضافة إلى إضرابات األطباء والمعلمين مدفوعة األجر من أموال            
 كل هذا يقوم به عباس وفياض       ،م وكذلك اعتقال أئمة المساجد وقتله     ،إلى قتل أطفال ومرضى الفلسطينيين    

 في غزة والضفة وبحماية ودعم من اإلسرائيليين وبالتنسيق التـام مـع             "الفتحاوية اللئيمة "وبقية العصابة   
 ويبـدو   ، وإفشال أي قرار دولي لفك الحصار عن قطاع غزة         ،بعض الدول العربية بهدف تشديد الحصار     

 وكل ما يهمهم البقاء فـي الـسلطة كـي           ، شعبها مطلقاً  أن القوم لم يعد تهمهم فلسطين وال مقدساتها وال        
تستمر أياديهم النجسة بنهب وسرقة موارد السلطة حتى لو مات قطاع غزة كامالً مـع أهلـه ولهـؤالء                   
المجرمين سوابق وسوابق في مضمار استئثار أنفسهم على الشعب حين كان الختيار يورط شـعبنا فـي                 

 ولبنان  ويتم في النهاية خروج الختيـار الرمـز           ١٩٧٠في العام   مصادمات في بالد الشتات في األردن       
 بينما يموت شعب المخيمات من دون ذنب وكل ذلك كان يتم نتيجة زعرنات و تجـاوزات أزالم                   ،سالما

  .الختيار على سلطات البالد التي تستضيف الفلسطينيين
 والتي تبـيح لنفـسها سـفك الـدم     إن مثل هكذا توجهات بعض الدول العربية وميليشيات بغداد ورام اهللا        

 البد من التعامل مع كل هؤالء على أنهم مجرمو حـرب يجـب تقـديمهم                ،الفلسطيني بأرخص األسعار  
 وأنا أدعو بكل صراحة جميع األخـوة الـشرفاء          ، وبشكل ال يقل عن كاراديتش وميلوسوفيتش      ،للمحاكمة

قيام بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ورفع       والوطنيين من كتاب وحقوقيين بالبدء بإعداد قائمة اتهام بال        
هذه الالئحة إلى محكمة العدل موجهة ضد المدعو مقتدى الصدر وعبد العزيز الحكيم والمدعو محمـود                

  .     رضا عباس والمدعو سالم فياض ومن يساندهم و يضاف إليهم أيهود أولمرت
  ٨/٩/٢٠٠٨السياسة الكويتية 

  
  سرائيليونمواصفات الدولة التي يعرضها اإل .٥٦

  ياسر الزعاترة
خالل األسابيع األخيرة قدمت الصحافة اإلسرائيلية عبر بعض التسريبات، فضالً عن تصريحات رسمية، 
السيما من طرف رئيس الوزراء أولمرت، قدمت صورة متكاملة للدولة الفلسطينية التي يعرضها 

 ذلك تفاصيل مهمة لم تكن متداولة في السابق، اإلسرائيليون، سواء في طبعتها األولية، أم النهائية، بما في
على رأسها قضايا السيادة، ربما بسبب ميل الجانب الفلسطيني إلى تجاهلها، مقابل تركيزه على قضايا 
تجمع بين األهمية والرمزية مثل قضية القدس التي كانت سبب فشل محادثات كامب ديفد صيف عام 

٢٠٠٠.  
عن موقف السلطة، السيما إثر رفضها العرض اإلسرائيلي، مما سيذهب البعض مباشرة نحو الدفاع 

يدفعنا إلى التذكير بأن من يديرون المفاوضات كانوا يدركون تمام اإلدراك أن ما سيعرض عليهم لن 
، لكنهم مضوا وما زالوا يصرون )٢٠٠٠تموز عام /يوليو(يصل مستوى ما عرض في قمة كامب ديفد 

 الفلسطيني قال إن ما سيفعله في حال فشل المفاوضات هو االستمرار في الرئيس(على المضي في اللعبة 
 ).المفاوضات

أي بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة التي تسيطر على (ونذكّر بعد ذلك بموافقتهم على مبدأ تبادل األراضي 
له إلى كانتونات أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، بينما يقطّع وجودها أوصال الكيان الفلسطيني ويحو

، وموافقتهم الضمنية على شطب )معزول بعضها عن بعض، يجري ربطها باألنفاق والطرق االلتفافية
حق العودة لالجئين وأن تستبدل به عودة عدد رمزي في سياق ما يعرف بلم الشمل، وهو العدد الذي 

دم في القدس الشرقية القديمة رفضه اإلسرائيليون كما سيتضح الحقاً، ولو منح الفريق المذكور موطئ ق
 .لمرت الصفقة بكل ما فيها من بؤس قبل رحيل بوش عن البيت األبيض
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التي تطرح ألغراض التضليل، تماماً كما طرحت % ٩٣في تفاصيل العرض اإلسرائيلي تبرز حكاية الـ
 توضيحية هناك، مع العلم أن اإلسرائيليين ال يقدمون أية خرائط% ٩٧كانت (من قبل في كامب ديفد 

، ونجحت يومها في إلقاء اللوم على ياسر عرفات في أوساط الكثير من السياسيين )لحكاية النسب تلك
 . الغربيين، بل حتى العرب في بعض األحيان

ال تشمل القدس الشرقية وال األحياء والبلدات التي ضمت إليها من الضفة % ٩٣نقول ذلك ألن نسبة الـ
 في حين ،%٢٠، وجعلت نسبتها من مجموع أراضي الضفة الغربية حوالي ٦٧الغربية بعد احتالل عام 

من مساحة األراضي المحتلة عام % ٣٠تشمل من الناحية الرقمية فقط مناطق الغور التي تساوي حوالي 
 . ، والتي يتعللون بتأجيرها لعشرات السنين بدعوى حاجة إسرائيل إليها من الناحية األمنية٦٧

من مساحة الضفة، وبشكل أوضح تلك المناطق التي % ٦٠ معروض عملياً ال يتعدى والنتيجة أن ما هو
يتركها الجدار األمني من الضفة الغربية، ربما مع تعديالت طفيفة، مما يؤكد أن الجدار كان حدوداً 
سياسية وليست أمنية، وهو الذي صدر بحقه حكم صريح من محكمة العدل العليا في الهاي لم يستثمر 

 . من طرف السلطةعملياً
في ضوء المساحة المذكورة وبقاء الكتل االستيطانية الكبيرة التي تسيطر على مصادر المياه، ستكون 
الدولة كما سبقت اإلشارة عبارة عن ثالثة كانتونات تتواصل بالطرق االلتفافية واألنفاق، مع جسر يصل 

من بينها وقف المقاومة (لضرورية الضفة بقطاع غزة يرتبط إنشاؤه بقيام السلطة باإلصالحات ا
لذلك أسموه (، إضافة إلى التخلص من حكم حماس في قطاع غزة )والتحريض بما في ذلك تغيير المناهج

 ). اتفاق الرف، أي يوضع على الرف ريثما تتم اإلصالحات
للفلسطينيين األحياء العربية : "أما موضوع القدس فبعد أن سبق ألولمرت االعتراف بمبدأ كلينتون القائل

قال إن (، رفض الخوض في هذا الملف وطالب بتأجيله، لكنه قدم ما يشبه االعتراف "واليهودية إلسرائيل
بحق السلطة في استعادة األحياء الجديدة التي ضمت إلى القدس الحقاً ) باإلمكان تضمينه في اتفاق مبادئ

 الخارجية واألمن في الكنيست إنه ليس مثل شعفاط وصور باهر والعيزرية، حيث قال أمام لجنة الشؤون
سكان ( ألف فلسطيني ٢٧٠اإلبقاء على ) ال األمنية وال السياسية وال االقتصادية(من مصلحة إسرائيل 
 .ضمن سيادتها، وهو طرح يلقى قبوالً ال بأس به في األوساط اإلسرائيلية) تلك األحياء والبلدات

منها اآلن، وإن جرى الحديث في لقاءات أولمرت مع الرئيس أما القدس القديمة فال مجال لحسم الموقف 
الفلسطيني عن إدارة مشتركة بمشاركة دولية لما يعرف بالحوض المقدس، لكن من دون اإلشارة إليه في 

  ).اتفاق الرف(االتفاق الجديد 
ون بوسعه والحال أن جوهر ما يريده الرئيس الفلسطيني هو موطئ قدم في القدس الشرقية القديمة، وسيك

التعامل بشكل من األشكال مع مجمل االشتراطات اإلسرائيلية األخرى، ربما مع تعديالت طفيفة، لكن 
 . الطرف اإلسرائيلي يرفض ذلك، ربما ألن الوضع السياسي الداخلي ال يتيحه

ونتذكر أن هذا الملف على وجه التحديد هو الذي أفشل مفاوضات كامب ديفد، كما نتذكر أيضاً أن 
ارون قد غير البوصلة، إذ رفض حتى ما دار في تلك المفاوضات، وجاء يوم أن كان زعيم المعارضة ش

إلى المسجد األقصى في زيارة استفزازية لتأكيد السيادة اإلسرائيلية الكاملة على المسجد األقصى، فكانت 
  .النتيجة اندالع انتفاضة األقصى

علوي للمسجد غير حائط المبكى، إضافة إلى سيادة كاملة يومها طلب اإلسرائيليون أجزاء من الشق ال
على الشق السفلي بهدف مواصلة البحث عن الهيكل الذي يزعمون وجوده في المكان، ورفض أكثرهم 

إن منزلة الهيكل عند اليهود مثل مكة والكعبة " حمامة الحمائم"حمائمية ما دون ذلك، وقال يوسي بيلين 
ال معنى إلسرائيل من "جميع بمقولة بن غوريون التي يجمع عليها اإلسرائيليون عند المسلمين، مما ذكّر ال

  ".دون القدس وال معنى للقدس من دون الهيكل
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 ألفاً على عشر سنوات في سياق لم شمل العائالت ١٥في موضوع الالجئين عرض اإلسرائيليون عودة 
هو الذي ذكر في الوثيقة التي نقلها أولمرت  ألفاً ثم أنكر ذلك، والرقم الجديد ٢٠قيل إن أولمرت عرض (

 ). لألميركيين على أنها حل مقترح
 ألف يعودون على عشر ٢٠٠وحسب المصادر اإلسرائيلية، فإن الرقم الذي طلبه الرئيس الفلسطيني هو 

 .، األمر الذي رفضه اإلسرائيليون)هناك ستة ماليين الجئ في الخارج(سنوات 
خرى، وضع الطرف اإلسرائيلي االشتراطات التالية، حسب صحيفة معاريف في التفاصيل السيادية األ

 :التي نشرت مقتطفات من الوثيقة التي أشرنا إليها، وقدمها اإلسرائيليون لألميركان
 التجريد الكامل للدولة الفلسطينية من السالح؛ بدون سالح ثقيل، مدرعات، مدافع، صواريخ أو سالح -١
 .جو
 .سكرية بينها وبين الدول األخرى حظر األحالف الع-٢
 . محطات إنذار مبكر إسرائيلية على ظهر الجبل-٣
 . وجود للجيش اإلسرائيلي على طول نهر األردن-٤ 
 . وجود إسرائيلي في معابر الحدود-٥ 
 . استمرار السيطرة اإلسرائيلية في المجال الجوي-٦
  .ة حق وصول إسرائيل إلى محاور السير العميقة في الضف-٧ 

التي يعرضها اإلسرائيليون، فهل في ذلك مفاجأة، أم أنه امتداد لما ) هل هي دولة حقاً؟(تلك هي الدولة 
  عرض في كامب ديفد، وكيف رد الفلسطينيون؟

وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، حيث وافق ) سالم فياض(جاء الرد بلقاء رئيس وزراء السلطة 
ة جنين بنقل الصالحيات األمنية إلى قوات األمن الفلسطينية، مع بقاء هذا األخير على نقل تجربة مدين

الصالحيات العليا بيد القوات اإلسرائيلية، حيث سيكون بوسعها التوغل لمطاردة مطلوبين عند الحاجة، ثم 
أعلن فياض بعد ذلك عن أن رواتب الموظفين ستدفع في موعدها ألن المعونات األوروبية قد تدفقت من 

 .جديد
هل نتجنى على أحد حين نقول إن ما يجري هو مسار في اتجاه واحد، بصرف النظر عن نتيجة 
المفاوضات، أعني المضي في برنامج خريطة الطريق الذي ينص على شطب المقاومة والركون إلى 

 ! سلطة المال واألمن حسب ما صممها مهندسو أوسلو؟
تلك هي الحقيقة التي يتجاهلها الكثيرون مركزين على . لن يتوافق الفلسطينيون إال على برنامج المقاومة
هل كان ثمة انقسام عندما وصلت المفاوضات إلى الجدار : قصة حماس واالنقسام، مما يدفعنا إلى سؤالهم

 ! ؟٢٠٠٠المسدود صيف عام 
 ٦/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  !"ثنائية القومية"و... الفلسطينيون وجدل الدولة المستقلة .٥٧

  يمأمون الحسين
 خلـصت، فـي الوثيقـة التـي         "الفريق الفلسطيني للدراسات االستراتيجية   "الشخصيات التي أطلق عليها     

الخيـارات االسـتراتيجية الفلـسطينية إلنهـاء االحـتالل          "أصدرتها في خمسين صفحة وحملت عنوان       
غالق الطريق أمـام  ، وأثارت جدال داخل األوساط الفلسطينية، إلى مطالبة القيادة الفلسطينية بإ         "اإلسرائيلي

البدائل اإلسرائيلية التي ال تلبي الحد األدنى من الحقوق والمطالب الفلسطينية عبر التحول إلى استراتيجية               
وقـف  : بديلة من أربعة توجهات مترابطة، والشروع باالسترشاد بها، سواء بشكل متدرج أو دفعة واحدة             

سلطة الفلسطينية بحيث ال تخدم المصالح اإلسرائيلية       وإنهاء الخيار التفاوضي بشكل قاطع؛ إعادة تشكيل ال       
المستقبلية المتمثلة في إضفاء الشرعية على االحتالل، وتنصل إسرائيل من تحمل مسؤولياتها الكاملة عن              
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 وتقـديمها علـى المفاوضـات كوسـيلة أساسـية           "المقاومة الذكية "كلفة هذا االحتالل؛ اعتماد ما سمي       
يد الوحدة الوطنية من خالل منظمة التحرير؛ التحول عن مسألة حـل الـدولتين              للفلسطينيين مع إعادة تأك   

، سواء كانت ثنائية القومية أو ديموقراطية موحدة، كخيار اسـتراتيجي مفـضل             "الدولة الواحدة "إلى حل   
وعلى ضوء ذلك، حدد التقرير ثالث      . للفلسطينيين، ما سيشكل تحديا لوجود دولة إسرائيل بشكلها الحالي        

العمل على صوغ توجه أساسي الستراتيجية فلسطينية       : مات استراتيجية للفلسطينيين على النحو التالي     مه
تضمن االتفاق، وبشكل مفصل، على بديل للمفاوضات؛ تحديد الحد األدنى من الشروط المقبولة للتفاوض              

م على ما تـم     ، ووضع جدول زمني واضح للحك     ١٩٦٧على دولة فلسطينية مستقلة تماما على حدود عام         
تحقيقه أو إذا كان قابال للتحقيق؛ ضمان أن يكون الخطاب الفلسطيني هو قاعدة وإطار النقاشات الدوليـة                 

  .في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية
ومع أن هذا الجهد الجماعي الذي جاء بعد عقود من النكسات واألخطاء والخطايا التي وسـمت مـسيرة                  

طنية الفلسطينية، وأفضت إلى التخبط في متاهات السياسات الدوليـة          وسياسات فصائل وقوى الحركة الو    
واإلقليمية، والضياع في دهاليز المفاوضات الكارثية التي استندت إلى مرجعيات فرضتها موازين قـوى              
مختلة بحدة لصالح اإلسرائيليين، كان مطلوبا منذ زمن بعيد لتصويب المسار ووضـع الـضوابط أمـام                 

ة التي وجدت نفسها في حل من كل القواسم الوطنية المشتركة والضغط الـشعبي الـذي                القيادة الفلسطيني 
يشكل رافعة مهمة للمراجعة النقدية، غير أن ثمة مالحظات جوهرية ال بد من أخذها بنظر االعتبار فـي                  

، خضم هذه العملية التي ينبغي أن تتواصل في كافة أنحاء الوطن الفلسطيني وتجمعات الشتات والمهاجر              
وال سيما في ظل اتساع الفجوة بين الحد األقصى الذي يمكن إلسرائيل أن تعرضـه علـى الفلـسطينيين                 
والحد األدنى الذي يمكن أن توافق عليه السلطة الفلسطينية التي وصل بها اليأس من إمكانية تحقيـق أي                  

مستقلة وعاصـمتها القـدس     تقدم في المفاوضات إلى حد التهديد  باإلعالن عن إقامة الدولة الفلسطينية ال            
الشرقية بشكل أحادي، وفق ما جاء على لسان رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي أحمـد                

، يجعل باب الصراع    "عملية السالم "قريع الذي شدد على أن استمرار إسرائيل في سياستها المنافية ألسس            
لية المطالبة بالتفكير بحلول أخرى، احـدها       مفتوحا على مصراعيه، فضال عن ارتفاع األصوات اإلسرائي       

، عندما كان األردن يـسيطر      ١٩٦٧، بل إلى الواقع الذي ساد في الـ         ١٩٦٧هو العودة ليس إلى حدود      
  .في الضفة الغربية

أبرز المالحظات على جوهر الوثيقة، والمتعلق بالحديث عن حل الدولة الواحدة بديال عن حل الـدولتين                
، وفق ما تقول الوثيقة، هو أن هذه التكويعة         "مستوطنات وأفعال إسرائيل على األرض    تقضي عليه ال  "الذي  

، ليست أكثر من محاولة للهروب إلـى  "مجرد تكتيك"المقترحة التي اعتبرتها القيادة السياسية في تل أبيب    
ي األمام، والقفز عن المعضالت والصعوبات الفعلية والواقعية التي برزت فـي وجـه النـضال الـوطن                

التحرري الفلسطيني بدال من البحث عن سبل مواجهة هذه الصعوبات وتذليلها، ذلـك أن حـل الدولـة                  
 بل هو فـي     "رؤية جديدة "الواحدة، الديموقراطية والعلمانية والتي تضمن المساواة لجميع مواطنيها، ليس          

. تصف ستينات القرن الماضي   الحقيقة الرؤية التي تبنتها الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطالقتها في من          
أما حل الدولة ثنائية القومية الموحدة التي تضمن المساواة القومية بين الشعبين، فهـو مـا نـص عليـه                    

، باعتبـاره   ١٩٧٥البرنامج السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الذي ما زال ساريا منذ العام             
غير أن العقبات الموضوعية التي انتصبت فـي        . يلي اإلسرائ -الحل الجذري والعادل للصراع الفلسطيني    

وجه هذه الخيارات والرؤى التي لم تحظ بأية شرعية دولية، وفي مقدمها موازين القوى الدولية الـسائدة،     
حينذاك، والتي كانت أخف وطأة بالنسبة للعرب، أقله وجود االتحـاد الـسوفييتي ومنظومـة دول عـدم           

 الذي وضع نـصب عينيـه     "البرنامج المرحلي "عد بضع سنوات، إلى تبني      االنحياز، قادت الفلسطينيين، ب   
: تركيز الطاقات النضالية الفلسطينية والعربية على هدفين يمكن أن يحظيا بالشرعية الدوليـة المطلوبـة              
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، وإقامة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة علـى هـذه            ١٩٦٧إزالة االحتالل اإلسرائيلي عن أراضي الـ       
  .١٩٤حق العودة لالجئين الفلسطينيين بإحياء اإلجماع الدولي على القرار األراضي، وصون 

 "فـتح " الجديد الذي يحظى، وبقدرة قادر، بتأييد أوسـاط فـي كـل مـن                -الملفت في هذا الطرح القديم    
، من أمثال رئـيس     "شديدة االعتدال "، وبعض الشخصيات األكاديمية التي عادة ما توصف بأنها          "حماس"و

سري نسيبة الذي سبق وأن أطلق مع الوزير اإلسرائيلي عامي أيـالون، مـن حـزب                .  د جامعة القدس 
، وتتمحور حول السعي من أجل إقامة دولة فلسطينية         "الحملة الشعبية "العمل، قبل سنوات، مبادرة سميت      

إلى جانب دولة إسرائيل، من دون حق عودة لالجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل، هـو أنـه يحيـل                   
تنازالت الفلسطينية النوعية، كاتفاق أوسلو وملحقاته، واالنهيارات التي حـدثت فـي هيكـل الحقـوق                ال

، ١٩٧٤الفلسطينية وبنية الحركة الوطنية، إلى البرنامج المرحلي الذي تبنته منظمة التحرير فـي العـام                
لتحرير الفلسطينية،  متناسيا أن المسألة ليست في البرنامج الذي شكل محط إجماع وطني، ونالت منظمة ا             

على أساسه، اعترافا عربيا ودوليا عارما، وإنما في الخروج على هذا البرنامج الذي لم يقـصر وسـائل                  
الكفاح على المفاوضات، بل تحدث عن كافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح والجماهيري، ناهيـك               

 والوضـع علـى     "عملية الـسالم  "ما سمي   عن الصلف والتعنت اإلسرائيليين اللذين وسعا الفجوة ما بين          
  .األرض

وإذا كانت الصعوبات والعقبات التي تعترض األهداف الوطنية الفلسطينية، تدفع البعض باتجاه مزيد مـن          
النزق والنكوص نحو مقاربات قديمة تحتاج إلى موازين قوى وظروف ذاتية وموضوعية مـن طـراز                

ة الواحدة، إذا أريد لها فعـال أن تكـون ديموقراطيـة وأن             جديد، فإن واقع الحال يشير إلى أن حل الدول        
تضمن المساواة القومية بين الشعبين، ال يمكن أن يتحقق إال عبر المرور بحل الدولتين الـذي يـستطيع                  
الشعب الفلسطيني من خالله  تجسد كيانه الوطني على أرضه وتوفير الشروط الماديـة للمـساواة مـع                  

 الممر اإلجباري يتضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي للضفة الفلسطينية، بما          الشعب اآلخر، خاصة وأن هذا    
فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وانسحاب إسرائيل، بجيشها ومستوطنيها، إلـى حـدود الرابـع مـن                 

الحلـول  "، إذ من غير المنطقي والمعقول أن تـستبدل          ١٩٤حزيران، وحل قضية الالجئين عبر القرار       
.  ال تستند إلى أية أرضية موضوعية مادية علـى األرض          إرادية بطريقة   "أكثر صعوبة " بأخرى   "الصعبة

 هو الذي يوحد الفلسطينيين فهو يتجاهل واقع أن خيار الدولتين بـات             "حل الدولة الواحدة  "أما الزعم بأن    
ـ                 المي وضع إجماع منذ أن وقعت جميع القوى وألوان الطيف السياسي الفلسطيني، بما فيها التيـار اإلس

 الفلسطيني التي تحدد الهدف الـراهن للنـضال الـوطني           "الوفاق الوطني "على وثيقة   )"الجهاد"باستثناء  (
  . وعاصمتها القدس٦٧الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية مستقلة على األراضي التي احتلت عام 

  ٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
  

  !ليقول العرب ما يقولونه .٥٨
  نواف الزرو

 - يقـول العـالم    "هآرتس" في صحيفة    أنابوليسيفا الدار محقا عندما كتب بعد       كان المحلل اإلسرائيلي عك   
أي أن  " ما يقولونه، ولكن آالف اليهود يضحكون على طول الطريق إلى جبل أبـو غنـيم                 -غير اليهود 

  . "؟، ما حدث مع روح الخليل؟أنابوليس فماذا حدث لروح -قاطرة االستيطان ماضية
 وبعده هو ان االستيطان اليهودي متواصل متعاظم على نحـو           أنابوليسبل  فواقع الحال في فلسطين اذن ق     

  .. !  عمليا"إسرائيل"هستيري غير آبه بما يقوله العرب والعالم، فلنرى ماذا يقول العرب وماذا يفعل قادة 
 األمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى يدعو العالم إلى وقفـة حازمـة فـي مواجهـة                   

سات االستيطانية اإلسرائيلية، والسعودية تدين إسرائيل الستئنافها النشاط االستيطاني بعد ما سـاعد             السيا
وعد بوقف البناء في األراضي المحتلة في إقناع الرياض بحضور محادثات سالم توسطت فيها الواليات               
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لمملكـة العربيـة    ا"المتحدة في أنابوليس، ووزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيـصل يقـول ان              
السعودية تعرب عن استنكارها وأدانتها بشدة لقرار إسرائيل توسيع بناء المستعمرات في القدس الـشرقية               

  . "األمر الذي يتناقض مع أسس ومبادئ مؤتمر أنابوليس للسالم
 وفي الرياض أدان عبد الرحمن بن حمد العطية، األمين العام لمجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة     

إن هـذه   ": ، وقال العطية في بيـانٍ صـحافي       "مواصلة حكومة االحتالل اإلسرائيلي نهجها االستيطاني       "
الخطوات اإلسرائيلية تُشكِّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتتنافى مع ما تم االتفاق بشأنه فـي مـؤتمر                 

  . "السالم الدولي في أنابوليس بالواليات المتّحدة األميركية
ال يمكن التحدث عن مفاوضات وعن تسوية وعـن        "ي مصر قال وزير خارجية مصر احمد أبو الغيط          وف

إنهاء هذا النزاع في وقت تمضي فيه إسرائيل في طريق االستيطان حتى لو كان ذلك بـدعوى التوسـيع           
 ليس هناك شيء اسمه التوسع الطبيعي للمستوطنات فـذلك يعـد إخـالال            "، وتابع   "الطبيعي للمستوطنات 

  . "بخارطة الطريق ومتطلباتها وكأن هذا األمر يستهدف قتل عملية السالم
 خطـط إسـرائيل     "تفسد"إنها تأمل في أالّ     "ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس         

هذا وقت ينبغي أن نبني فيه      "، وأضافت   "لبناء منازل على أراض محتلة محادثات السالم مع الفلسطينيين        
  . "لثقة، وهذا شيء ال يبني الثقةا

ان عملية البنـاء االسـتيطاني      ": ولكن سرعان ما رد عليها وزير اإلسكان اإلسرائيلي زئيف بويم مؤكدا          
  . "ستتواصل رغم انتقادات وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس

عملية السالم في الشرق األوسط     اما توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق مبعوث الرباعية الدولية ل          
ان االستيطان ال يتوافق مع عملية السالم وهذا الموقف ينسجم مع أطراف الرباعية الدولية التـي                ": فقال

، ليعود االتحاد األوروبي ال حقا مرة أخرى إلدانـة          "تسعى دوما إليجاد التقدم المطلوب على هذا الصعيد       
وروبي، خطط إسـرائيل لبنـاء مئـات المنـازل الجديـدة فـي              أدان زعماء االتحاد األ   "االستيطان، إذ   

  . "المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة
االتحاد األوروبـي يؤكـد مجـددا أن بنـاء          ": وقالت رئاسة االتحاد األوروبي في بيان بعد قمة لزعمائه        

ـ               ر مـشروع   المستوطنات في أي مكان من األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غي
  ! ؟... بهذا البيان األوروبي أو غيره"إسرائيل"فهل اكترثت أو تكترث . "بموجب القانون الدولي

 وإذا ما أضفنا لكل ذلك الرفض الفلسطيني االجتماعي لسياسات االستيطان والتهويد وتأثيراتها التدميرية،             
  ... ! طان اإلسرائيليفإننا نصبح عمليا أمام إجماع فلسطيني عربي دولي ضد سياسات االستي

  ... ! اما عن خريطة السياسات اإلسرائيلية في قصة االستيطان فحدث
ان هناك إجماعا إسرائيليا على البناء، وإن البناء        " يؤكد   "افيجدور ليبرمان " فها هو وزير التهديدات سابقا      

 وجاء بعده وزيـر البنـى        الذي لن يبقى على قيد الحياه،      "أنابوليس"في القدس هو الرد على نتائج مؤتمر        
ان "التحتية اإلسرائيلية بنيامين بن اليعازر ليعلن خالل جولة له في مستوطنة ارئيل شمال الضفة الغربية                

الكتلة االستيطانية في منطقة غوش عصيون جنوب بيت لحم ومستوطنة ارئيل والفي منشه هي خارج اي                
  .  " في قلب اإلجماع الوطنيمفاوضات كونها جزءا ال يتجزأ من دولة إسرائيل وتقف

وأكثر من ذلك وفي مؤشرات سافرة على تصعيد االستيطان حتى في ظل انعقاد القمة العربية في دمشق                 
خطط جديدة لتهويد القدس المحتلـة      "التي أكدت على المبادرة العربية للسالم، كشفت التقارير آنذاك عن           

قيام جمعيات إسـرائيلية    "األقصى لحماية المقدسات عن     ، فتحدثت مؤسسة    "على الجبهة الثقافية والتاريخية   
بتهويد تاريخي ثقافي لمدينة القدس المحتلة، بالتوازي مع التهويد االسـتيطاني وفـرض األمـر الواقـع                 

  . "السياسي
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 ورغم كل هذه المعطيات تطل علينا وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس، لتعلن في آخر               وأخيرا
إن عملية البناء في المستوطنات يجب أال تعرقـل مواصـلة المفاوضـات             " ٢٦/٨/٢٠٠٨م  زيارة لها يو  

  ! ؟...فهل يبقى هناك في ظل كل ذلك احتمال للتسوية وإقامة الدولة الفلسطينية. "السياسية
  ٨/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  !لماذا تعمل السلطات المصرية ضد الفلسطينيين وضد حماس؟ .٥٩

  رأفت مرة
، ويـرتبط   إسـتراتيجية عالقة بين مصر وفلسطين تاريخياً بأنهـا عالقـة أخـوة ذات أبعـاد               توصف ال 

وعرفت العالقة المـصرية الفلـسطينية تاريخيـاً        . الفلسطينيون مع المصريين بروابط اجتماعية وعائلية     
محطات مضيئة، لدرجة أن فلسطين وجنوبها يعتبران بوابة مصر للشرق، وأنه كلما داهم الخطر مـصر                

لذلك ظلت مصر وفلسطين ضمن مـساحة       . أو فلسطين كانت إحداهما تجد المساعدة العاجلة من األخرى        
  . واحدة، تمكنتا غالباً من التعاون لصد الهجمات التاريخية على األمة وانتصرتا فيهاإستراتيجية

نبين، وكانـت   حتى بعد احتالل فلسطين ونشوء منظمة التحرير الفلسطينية ظلت العالقة متينة بين الجـا             
  .مصر في أوقات مختلفة راعية للعمل السياسي الفلسطيني ومساعدة للمجموعات المسلحة

، وتغيـر التعـاطي     ٢٠٠٦لكن هذا التاريخ الناصع انقلب بعد فوز حماس في االنتخابات النيابيـة عـام               
 واحـدة، هـي   المصري مع السلطة المنتخبة، وباتت المواقف الرسمية المصرية تصدر وتنفذ على قاعدة           

مخاصمة حماس وإضعافها، ومنعها من الحكم والحد من قدرتها على النجاح في إدارة شـؤون الـشعب                 
  .الفلسطيني

وتشير كافة المعطيات إلى أن المسؤولين المصريين أعربوا عن انزعاجهم الشديد من فوز حمـاس فـي                 
لين المصريين قـرروا إجهـاض      ولنكن أكثر صراحة، فإن المعلومات تشير إلى أن المسؤو        . االنتخابات

تجربة حماس ومنعها من النجاح، وذلك بذريعة أن حماس هي حركة إسـالمية، وأنهـا وليـدة جماعـة            
  .اإلخوان المسلمين، وأنها حركة مقاومة، وأنها تجابه االحتالل

 وكان المفاجئ أن الموقف السياسي المصري الرسمي انضم إلى الجوقة الدولية التي تضع شروطاً علـى               
ـ   واالعتـراف باتفاقيـات التـسوية الموقعـة مـع          ) المقاومة(ونبذ العنف   ) إسرائيل(حماس لالعتراف ب

  .اإلسرائيليين
وعلى هذا األساس سارت عالقة السلطات المصرية مع حماس منذ أكثر من عامين، ويمكن وصف هـذه             

قلت مصر من دور الـداعم      العالقة بأنها اتسمت بطابع العدائية والرفض واإلفشال واإلجهاض، وبذلك انت         
والحاضن ليس للموقع المحايد والموضوعي بل لموقع مخاصمة حماس، واألدهى من ذلك أن الـسلطات               
المصرية انضمت إلى المخطط الرامي إلى محاصرة الشعب الفلسطيني وإضعافه حتـى يعلـن رفـضه                

  .لحماس ويثور عليها، ويتبرأ منها
بيرة من القرارات والمواقف التي اتخذتها السلطات المـصرية         المؤسف أننا ال نجد أي مبرر لمجموعة ك       

  :في األشهر األخيرة ضد حماس، ومنها
 لماذا تصر السلطات المصرية إلى اليوم على إقفال معبر رفح، وترفض كل الحلول التـي قـدمتها                  -١

دخـول  حماس؟ ولماذا تشارك السلطات المصرية في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وتمنع             
الغذاء والدواء والوقود وتنقّل المسافرين؟ مع إدراك الجميع أن الحجج التي قدمتها الـسلطات المـصرية                
إلبقاء المعبر مغلقاً، مثل أن هناك اتفاقيات دولية وأن مصر تريد سلطة شرعية في غـزة، هـي حجـج                    

  .واهية
سرى بالجندي الـصهيوني جلعـاد       لماذا لم يحصل إلى اآلن أي تقدم على مسار مفاوضات تبادل األ            -٢

شاليت، ولماذا تطرح السلطات المصرية على حماس حلوالً تعجيزية، مثل تسليمها األسير شاليت قبل بدء               
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عملية التبادل، ولماذا يتالعب المفاوض المصري في هذا الملف ببعض المعطيات الخاصة بملف التبادل،              
غير مباشرة في مصر بين حماس واإلسرائيليين       ولماذا يصر المفاوض المصري على إجراء مفاوضات        

  حول موضوع شاليت، وهو يعلم موقف حماس من هذا الطرح؟
 لماذا لم تسع السلطات المصرية إلى اليوم لتنفيذ كامل بنود اتفاق التهدئة التي تمت برعايتها، ومـن                  -٣

  .هذه البنود فتح معبر رفح
مصرية مهاجمة حركـة حمـاس وانتقـاد إطـالق           لماذا تواصل بعض الصحف ووسائل اإلعالم ال       -٤

الصواريخ ومهاجمة المقاومة، ال بل لماذا تعمد بعض الصحف المصرية إلى نشر مخططـات لحمـاس                
  القتحام حدود غزة ومهاجمة الجيش المصري تبين أنها كاذبة وفبركها ضباط في األمن الوقائي السابق؟

كثر رموز السلطة السابقة في غزة فـساداً، أمثـال           ولماذا تصر السلطات المصرية على استضافة أ       -٥
  دحالن والمشهراوي وأبو شباك، وتمنع غالبية وسائل اإلعالم المصرية من محاورة قادة حماس؟

إن هذه األسئلة طبيعية وبديهية وتعبر عن حالة انزعاج من انحراف الموقف المصري باتجـاه طـرف                 
تريد لمصر أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع، وأن تفـتح            فلسطيني، مع العلم أن أغلبية الفلسطينيين       

  .صدرها إلخوانها الفلسطينيين
إننا نعتبر أن ما ذكرناه ويحصل هو غمامة صيف ال بد أن تزول، وأن الوقـائع والحقـائق أكبـر مـن         

ن المؤامرات والمخططات، ولعلّه لن يطول الزمن حتى يعود الموقف المصري إلى الوجهة الصحيحة، أل             
  .قفلسطين وشعبها ومقاومتها يصنعون الوقائع، وعلى غيرهم االلتحا

 ٧/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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