
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فشل الحوارإذاعباس يعتزم حل المجلس التشريعي 
  فشل الحوارمنظمة التحرير تعتزم حل السلطة في حال 

  "الغية "٣/٧/٢٠٠٨  تاريخمن اسية التي صدرتجميع القرارات والمراسيم الرئ: أحمد بحر
  من اإلسرائيليين مع اإلفراج عن البرغوثي مقابل الجندي شاليت% ٧٨: استطالع

  بإطالق سراح شاليط" يوسي بيلين"عمر سليمان تعهد لـ :  يديعوت أحرنوت
  حزب اهللا منظومة دفاع جويامتلكسنستهدف البنية التحتية إذا : لبنان تحذِّر "إسرائيل"
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            ٢ ص                                   ١١٩٥:         العدد                  ٩/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤   فشل الحوارإذاعباس يعتزم حل المجلس التشريعي  .٢
 ٥  فشل الحوارمنظمة التحرير تعتزم حل السلطة في حال  .٣
 ٥  يمهل المضربين حتى اليوموإلى فصل المساعدات بين غزة والضفة  الخليجدول هنية يدعو  .٤
 ٦  %٩٥ بنسبة  غزةوزارة نجحت في تجاوز مشكلة إضرابال: وزير التربية والتعليم .٥
 ٦ "الغية "٣/٧/٢٠٠٨  تاريخمن ات والمراسيم الرئاسية التي صدرتجميع القرار: أحمد بحر .٦
 ٦   من فتح معتقال١٢ًالحكومة الفلسطينية المقالة تفرج عن  .٧
 ٧  حكومة فياض تطالب بتحرك عربي وإسالمي لحماية القدس .٨
 ٧  غلق عدة مدارستقلّص خدمات التعليم للمقدسيين وتالحكومة اإلسرائيلية :  القادرعبد .٩
 ٧  باستئناف برنامج الزيارات ألسرى قطاع غزةيطالب وزير األسرى  .١٠
 ٨  غير مباشر التعامليعرض عليه بشكلو لبلدية خان يونس  سابقاًيساوم رئيساً" الشاباك" .١١
    

    :المقاومة
 ٨  نزال ينتقد موقف قوى اليسار ويتهمها بالوقوف إلى جانب فتح .١٢
 ٨  "إسرائيل"بفك حصار غزة والتصدي لمشاريع الوزراء العرب  انتطالبحماس والشعبية  .١٣
 ٩   "ضباط عرب"حكومة تكنوقراط وانتخابات رئاسّية وتشريعّية مبكرة و: المح اتّفاقم .١٤
١٠ حماس تؤكد على تمسكها بالحوار الوطني كمخرج من األزمة .١٥
١٠  األبواب مفتوحة لعودة حماس إلى الشرعية الفلسطينية :ألحمداعزام  .١٦
١٠  إرسال قوات عربية لغزة غير عملي: القاهرةبخالل مباحثاته حزب الشعب  .١٧
١١   وفتح إلطالق سراح المعتقلين السياسيين يدعو الحركة نائب عن كتلة حماس .١٨
١١  "التعسفية" حماس عن قراراتها بتراجع غزة يكون حل إضراب: قدورة فارس .١٩
١١    خطوة اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة خطوة في االتجاه الصحيح: المصري .٢٠
١٢  كبادرة حسن نية" فتح"الحكومة في غزة قررت االفراج عن قيادات من : أبو زهري .٢١
١٢  إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات التحضيرية للحوار الفلسطيني" فدا"وفد  .٢٢
١٢  مع حماس" مفاوضات سلمية"بـ" أبو حفص"اإلفراج عن : "جيش األمة" .٢٣
١٢  زئيفيتطلب السجن مدى الحياة لمتهم باغتيال " إسرائيلية"محكمة  .٢٤
١٣ "الشين بيت"لـ سرايا القدس تؤكد اختراقها  .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  فضائح أولمرت تشعل حرباً إعالمية بين الوزراء والمحللين .٢٦
١٤  ج عن البرغوثي مقابل الجندي شاليتمن اإلسرائيليين مع اإلفرا% ٧٨: استطالع .٢٧
١٤   من الجوالن والقدس الشرقية "إسرائيل"مشروع قانون يقيد انسحاب  .٢٨
١٥   بإطالق سراح شاليط" يوسي بيلين"عمر سليمان تعهد لـ :  يديعوت أحرنوت .٢٩
١٥ يعد نفسه الحتمال حرب جديدة" اإلسرائيلي"الجيش ": هآرتس" .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٥  سياسيلزج في القطاعات الخدمية في آتون الصراع الاتطالب بعدم  شخصيات فلسطينية .٣١
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١٦   شامل يشل كافة مدارس الضفة الغربيةإضراب .٣٢
١٦  المناكفات بين حماس وفتح تنذر بتدمير العملية التعليمية: نقابي فلسطيني .٣٣
١٦   طفالً فلسطينياً في السجون اإلسرائيلية يتعرضون ألبشع صنوف التنكيل٣٢٣: تقرير .٣٤
١٦   من رؤية ذويه األسيرمكين طفلهاأسيرة فلسطينية تناشد العالم ت .٣٥
١٧  في الضفة الغربيةتخوف من تواصل التوسع االستيطاني في قرية رمانة .٣٦
   

   :اقتصاد
١٧ تحرير قرارهبانتعاش االقتصاد الفلسطيني رهن : "اونكتاد"تقرير لـ  .٣٧
   

   :صحة
 ١٨   الوحيد في قطاع غزةءنقاذ مصنع الدواالخضري يناشد إل .٣٨
 ١٨  القطاع الصحي في غزةمن النتائج الكارثية إلضراب العاملين فيتحذيرات  .٣٩
   

   : األردن
١٨ دي لتهويد القدس ماليين دوالر للتص١٠ مشاريع بقيمة :لجنة شؤون القدس .٤٠
   

   :لبنان
١٨   بمليار دوالر للبنان بدل أضرار بيئّية"إسرائيل" يطالب  كي مونبان .٤١
١٩  يشدد على حق العودةمشروع قرار بالتضامن مع لبنان أمام مجلس الجامعة العربية  .٤٢
١٩   حزب اهللا منظومة دفاع جويامتلكسنستهدف البنية التحتية إذا : لبنان تحذِّر "إسرائيل" .٤٣
١٩  الحرب اإلسرائيلية مرتبطة بالظروف اإلقليمية والدولية: نصر اهللا .٤٤
١٩ نودرسائل إسرائيلية عبر الهواتف اللبنانية تسأل عن مصير ج .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٩  دعم جهود مصر إلنهاء االنقسام الفلسطيني: وزراء الخارجية العرب .٤٦
٢٠  االنقسامات الفلسطينية أخطر من االحتالل اإلسرائيلي: سعود الفيصل .٤٧
٢٠  ارجية العرب إلى اتخاذ موقف واضح ضد من يعرقل المصالحةموسى يدعو وزراء الخ .٤٨
٢١ الدوحة حريصة على إعادة اللحمة الفلسطينية: سفير قطر بالقاهرة يؤكد .٤٩
٢١  ضرورة التصدي لحالة االنقسام الفلسطيني: أبوالغيط .٥٠
٢١   دخول غزة  منالشعبية المصرية لفك الحصار تستنكر تصريحات محافظ سيناء منع قوافل .٥١
   

   :دولي
٢٢   الصمت الدولي مخجل: غزةمعابر وفك حصارالطالب بفتح تاألونروا  .٥٢
٢٢  شرق األوسطأوروبا تتبع لهجة جديدة تعزز دورها في حل أزمة ال .٥٣
٢٢ فتح وحماس باالبتعاد عن تسييس قطاع الرعاية الصحية في غزة تطالبأطباء بال حدود  .٥٤

   
    :مختارات

٢٣   دولة عربية تحت خط الفقر المائي١٩  هناك:تقرير حقوقي .٥٥
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 ٢٣ الخارجية المباشرة غير النفطية ر تجارة دبي بليون دوال٨١ .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  ياسر الزعاترة.... موضة الدولة الواحدة أو ثنائية القومية .٥٧
٢٤  محمد صالح المسفر. د... حكومات فلسطينية ومستقبل مخيف .٥٨
٢٥  هاني المصري... وقت ليس المشكلةال .٥٩
٢٨ نصوح المجالي... هل وصلت المباحثات الفلسطينية االسرائيلية الى شيء لم يعلن بعد؟ .٦٠
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
 "الخيار األردني "يؤكد رفض و في األردن الفلسطينيينمشروع توطين الالجئين ينفي عريقات .١

 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة           .صرح د :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 وازدهـاره هـو مـسألة       أراضيه وسيادته وسالمة    األردن استقرار   إن" الدستور"التحرير الفلسطينية لـ    

مـا تتمـسك بـه القيـادة والـسلطة           واالستقرار في المنطقة وهو      لألمن ورئيسة ونقطة ارتكاز     أساسية
 دولة قوية مزدهرة ومستقلة بسيادته وحدوده       األردن يكون   أن من مصلحتنا    إنوقال عريقات   . الفلسطينية
 إسـرائيلياً وحول مـا طـرح      .  لدعم الشعب الفلسطيني   إمكانياته وبشعبه العظيم الذي يقدم كل       وأراضيه

 له من الصحة فـنحن كقيـادة        أساسهذا كالم ال    :  قال األردني الخيار   أوبالنسبة لمشروع الوطن البديل     
 مـن اشـد     األردنفلسطينية وكما عبر الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية نعتبـر             

  دولة فلسطينية مستقلة، والملك عبد اهللا الثاني يواصل جهـوده لـيالً            بإقامة  التزاماً وأكثرهاالدول تمسكا   
 االحتالل، لذلك   وإنهاء دعائم الدولة الفلسطينية     بإرساءلتحقيق الهدف الفلسطيني     على كافة الصعد     ونهاراً

 .باألردن ونرفض كل ما من شأنه المس  نثمن جهوده عالياً وشعباً دولة وحكومة وملكاًاألردنفان 
 ضمن سيناريوهات حل    األردنونفى كل ما يشاع عن مشروع توطين قسم من الالجئين الفلسطينيين في             

 أرضـنا نحن نتمـسك بحقوقنـا فـي        : وأضاف.  الالجئين في المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي      قضية
 وكـذلك بالنـسبة لالسـتيطان والقـدس         ١٩٤الفلسطينية وكل ما يتعلق بعودة الالجئين ونتمسك بالقرار         

 سـيناريوهات مزعومـة     أنهـا  وأكـد ،  " وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية      واألمنوالحدود  
 .األرضوبالونات اختبار ال وجود لها على 

 بشأن مـشاركة حركـة حمـاس فـي          يزورفض عريقات تصريحات رئيس الدولة العبرية شمعون بير       
االنتخابات المقبلة واستهجن تدخله في الشؤون الفلسطينية الداخلية مؤكداً استحالة استثناء حركة حمـاس              

ينية فازت في االنتخابات وتسلمت الحكومـة لكـن          حماس حركة فلسط   إنوقال  . من أي انتخابات مقبلة   
 حل المشاكل عبر استخدام القوة وهـذا مـا نرفـضه    إلىالخالف مع حماس يتلخص في قرارهم التوجه   

 المشاركة في االنتخابات فهي متاحة      أما الشرعية الفلسطينية    إلىونطالب حماس بالتراجع عنه واالحتكام      
  . الجميعأمام

  ٩/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
   فشل الحوارإذااس يعتزم حل المجلس التشريعي عب .٢

 قرار بحل   إصدار الرئيس محمود عباس يعتزم      أن أمسذكرت مصادر فلسطينية     : وليد عوض  -رام اهللا   
المجلس التشريعي الفلسطيني في حالة فشل الحوار الوطني المرتقب في القاهرة تحـت رعايـة جامعـة                 

 من اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر        اس سيكون مدعوماً  وحسب المصادر فان قرار عب     .الدول العربية 
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 ٦ للسلطة لمدة    بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي ستقرر تمديد والية عباس رئيساً           
  . يناير المقبل/شهور بعد انتهاء واليته القانونية في كانون الثاني

 االنقسام الحاصل ما    إنهاءي حال فشل الحوار في       قرار عباس حل التشريعي ف     أن المصادر إلى    وألمحت
بين الضفة وقطاع غزة جاء عقب مشاورات جدية قام بهـا مـع مـسؤولين فـي الـسلطة الفلـسطينية         

 وتمديد فترة واليته حسب     فعلياً" المغيب"ومستشارين قانونيين إلطالعهم على نيته حل المجلس التشريعي         
  .القانون لستة شهور إضافية

 هناك عدة نصائح وجهها مسؤولون فـي الـسلطة لعبـاس بـضرورة حـل                أن إلىمصادر  شارت ال أو
 نائب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر توليه منصب الرئاسة في            إعالنالتشريعي، وذلك خشية    

  .ظل اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وانتهاء والية عباس القانونية
خاوف لدى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية من فشل الحوار الفلسطيني الـذي            وجود م  إلى المصادر   وألمحت

يجري برعاية مصرية، مضيفة بأنها حصلت على معلومات تفيد عدم وجود نية لـدى حركـة حمـاس                  
  .بإنجاح الحوار الوطني قبل انتهاء والية عباس

  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  رفشل الحوامنظمة التحرير تعتزم حل السلطة في حال  .٣

ذكرت مصادر فلسطينية مقربة من دائرة اتخاذ القرار فـي منظمـة التحريـر              :  وليد عوض  -رام اهللا   
 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبعض اللجان الفرعية التابعة مباشرة لها قد بلورت عـدة               أنالفلسطينية  
 المنظمـة   أن وذكـرت    الشامل في القاهرة،    الوطني ]الفلسطيني[ جدية في حال فشل الحوار     تسيناريوها

 في حال استمرار سيطرة حماس      األيدي للشعب الفلسطيني لن تقف مكتوفة        ووحيداً  شرعياً بصفتها ممثالً 
 الذي يعني انتهاء كل المحاوالت السلمية والسياسية لعودة         األمرعلى قطاع غزة وفشل الحوار في مصر        

  .الوحدة الفلسطينية ووضع القضية في مسارها الصحيح
 حل السلطة الفلسطينية حيث أن السلطة مؤسسة        أهمها من   أفكارلمصادر فانه قد تمت بلورة عدة       وحسب ا 

 بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية حينها وحل المجلـس التـشريعي            وأنشئتمن مؤسسات منظمة التحرير     
مـن الـدائرة     التعبئة العامة والطلب     وإعالنوالعودة المطلقة للمجلس الوطني في اتخاذ جميع القرارات،         

السياسية والعسكرية في المنظمة اتخاذ كل ما هو الزم لردع فئة ضالة لعبت بمقدرات الـوطن وشـقت                  
 األرضالطريق وأرادت نزع فتيل الثورة الفلسطينية حتى تنزع القضية الفلسطينية من مضمونها داخـل               

  .المحتلة وخارجها ومحاكمة ومالحقة كل من تورط في ذلك
  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يمهل المضربين حتى اليوموإلى فصل المساعدات بين غزة والضفة  الخليجدول هنية يدعو  .٤

 دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية مـوظفي وزارتـي التعلـيم              : فتحي صباح  -غزة  
 ودعا  ،ي غزة والصحة إلى العودة فوراً إلى أماكن عملهم، وانتقد اإلضراب في قطاعي التعليم والصحة ف             

وقـال   ".تأدية رسائلهم اإلنسانية وعدم االلتفات إلى اإلضراب المسيس بامتياز        "العاملين في القطاعين إلى     
خالل جلسة عقدها المجلس التشريعي في غزة أمس الستجواب وزيري التربية والتعليم والصحة في شأن               

وأضـاف أن   . حتى اليوم " فتوح لمن يرغب  باب العودة م  "اإلضراب، إن وزير التربية والتعليم أكد له أن         
نحن ال نمنع أحداً، بل نوجه التحية للمعلم الفلسطيني الـذي           . باب المدرسة مفتوح لكل معلم يريد العودة      "

ونعلم أن منكم نسبة كبيرة وضعت تحت سـيف الراتـب، فأنـا             ... صبر وصمد معنا في وجه الحصار     
   ".عودوا أنتم المعلمون واألطباء إلى عملكمأخاطب ضمائركم الحية ومواقفكم األصيلة بأن ت
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ال يريد االستماع إلى مواقف قيادات سياسية تمانع هذه اإلضـرابات،           "بأنه  " تياراً في رام اهللا   "واتهم هنية   
ليست نقابية ولم تقدم أي مطالب نقابية على اإلطالق،         "ورأى أن اإلضرابات    ". حتى من داخل حركة فتح    
يث عن اعتبار قطاع غزة إقليماً متمرداً، ما يعني الفـصل اإلداري والمـالي،              وجاءت بالتزامن مع الحد   

  ".وإلقاء العبء المادي في حجر الحكومة في غزة
االشتراط بأن تصل نسبة من المساعدات إلى قطاع        "وناشد هنية دول الخليج، خصوصاً المملكة السعودية        

 القطاع بنصيبه من تلك المساعدات في شـكل         غزة، أو أن تحاول تلك الدول إيجاد وسائل أخرى لتزويد         
 ٢٠في رام اهللا، واتهمهم بقطع رواتب أكثر من         " المتحكمين بالرواتب "ووجه انتقادات الذعة إلى     ". مباشر

 األخالقيـة مسؤولون تجـردوا مـن المـسؤولية        "ووصف هؤالء بأنهم    . ألف موظف حكومي في غزة    
وجدد تعهد حكومتـه    ". ويتلذذون بسياسة قطع الرواتب   واإلنسانية عن مليون ونصف المليون فلسطيني،       

  ".التكفل براتب ومستحقات ومدخرات من يعود إلى عمله"
  ٩/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  %٩٥ بنسبة  غزةوزارة نجحت في تجاوز مشكلة إضرابال: وزير التربية والتعليم .٥

 التعليمية في قطاع غـزة   محمد عسقول، وزير التربية والتعليم في حكومة هنية، أن المسيرة. أكد د :غزة
وأشار إلـى    .، مطمئناً الشعب الفلسطيني على وضع التعليم في قطاع غزة         "تسير بشكل طبيعي ومرضي   

تجاوزت المشكلة واألزمة التي كانت موجودة مع بداية الفصل الدراسي، وأن           "أن وزارة التربية والتعليم     
  ".تجاوز المشكلة الحالية في تنفيذ خطتها التي وضعتها ل%٩٥الوزارة نجحت بنسبة 

  ٨/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 "الغية "٣/٧/٢٠٠٨  تاريخمن جميع القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت:  بحرأحمد .٦

 للمجلـس   باإلنابة، جلـسة  الفلسطيني أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي.ترأس د :كتب فايز أبو عون
إن المجلس التشريعي يعتبر جميع القـرارات       : قالوقت بمدينة غزة،    قدت أمس، في مقر المجلس المؤ     ع

والمراسيم الرئاسية التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس خالل الفترة السابقة من تاريخ               
 وحتى تاريخه، والواجب عرضها على المجلس ولم يتم عرضها، الغية وزائلة بزوال كامل              ٣/٧/٢٠٠٨

 .أنها لم تكن بسببقوتها القانونية وك
ونوه بحر إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، مذكراً إياهم بقرار القمة العربية وجامعة الدول العربيـة                
بكسر الحصار عن مليون ونصف المليون فلسطيني، وطالبهم بالعمل على فتح معبر رفح، المنفذ البـري                

 .الوحيد إلى العالم الخارجي
 ٩/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   من فتح معتقال١٢ً الفلسطينية المقالة تفرج عن الحكومة .٧

 معتقالً سياسياً ينتسبون لحركة     ١٢أفرجت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة عن        : أحمد فياض  - غزة
  .فتح كبادرة حسن نية على طريق إنهاء ملف االعتقال السياسي

 إن خطوة   -اسي، والقيادي في حركة الجهاد    عضو لجنة إنهاء ملف االعتقال السي     -وقال محمد الحرازين    
 .اإلفراج عن عناصر وكوادر حركة فتح المعتقلين لدى الحكومة المقالة، جاء من باب تحريك هذا الملف               

وأعرب الحرازين عن أمله في أن تقوم حكومة تسيير األعمال بخطوة مماثلة في الضفة الغربيـة كـي                  
 . لدى كل من حركتي فتح وحماسيتلوها عملية إفراج أخرى لقيادات معتقلين

 ٨/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  حكومة فياض تطالب بتحرك عربي وإسالمي لحماية القدس .٨
 الفلسطينية، أمس، جامعة الدول العربية ومنظمة       األعمالطالبت حكومة تسيير     : منتصر حمدان  -رام اهللا   

ي القدس المحتلة، واتخاذ مواقـف   فاإلسرائيليةالمؤتمر اإلسالمي بتحمل مسؤولياتهما إلحباط المخططات  
حازمة تجاه هذه االنتهاكات المتواصلة الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتفريغ سـكانها الفلـسطينيين،               
محذرة من مخاطر االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين المقدسيين االجتماعية واالقتـصادية والتـي             

، أمس،  األسبوعي الحكومة في اجتماعها      وأوضحت .ألخيرةتصاعدت على نحو غير مسبوق في الفترة ا       
ن هذه االنتهاكات تأتي بالتزامن مع تصعيد النشاط االستيطاني في القدس ومحيطها، ومع عمليات هـدم                أ

لمنازل، والمخططات اإلسرائيلية لبناء كنس يهودية في ساحات المسجد األقـصى المبـارك، وأعمـال               
 على المضي في    اإلسرائيلي اإلصرار مواجهة   أهميةمغاربة، مؤكدة على    الحفريات المتواصلة في باب ال    

االلتـزام بوقـف جميـع النـشاطات        " إسرائيل"سياستها االستيطانية رغم الدعوات الدولية التي تطالب        
وعبر استمرار تنفيذ هذه المخططات     " إسرائيل "أن الحكومة   وأكدت .االستيطانية وإزالة البؤر االستيطانية   

ضرب بعرض الحائط الدعوات واالنتقادات الموجهة إليها، والتي كان آخرهـا إعـالن الحكومـة                ت فإنها
  ".بيتار عيليت" وحدة استيطانية في مستوطنة ٣٢اإلسرائيلية عن طرح عطاءات لبناء 

  ٩/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   مدارسغلق عدةتقلّص خدمات التعليم للمقدسيين وتالحكومة اإلسرائيلية : القادرعبد  .٩
اتهم حاتم عبد القدر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القـدس، الحكومـة اإلسـرائيلية              ": وفـا "-القدس  

 مسؤولية تدهور الوضع التعليمي فـي مدينـة         "إسرائيل"بممارسة سياسة التجهيل ضد المقدسيين، محمالً       
 طفل مقدسـي لـن      وقال في تصريحات صحافية، إن نحو عشرة آالف        ".بالكارثي"القدس، الذي وصفه    

يلتحقوا هذا العام بالتعليم األساسي، بسبب عدم توفير المدارس الكافة الستيعاب، وأن بلدية االحتالل بدأت               
بتقليص خدمات التعليم للمقدسيين كماً ونوعاً، وأغلقت عدداً من المدارس، كان آخرها مدرسـة عبـد اهللا                 

 في استيعاب الطلبة، وعدم قدرة المدارس األهلية        بين الحسين في الشيخ جراح، ما أدى لخلق أزمة خانقة         
وأشـار عبـد القـادر إلـى أن          .ومدارس األوقاف، التي تشرف عليها السلطة الوطنية، على سد الفجوة         

المدارس التابعة للسلطة استوعبت هذا العام ألف طالب جديد في مدارسها داخل القدس، ما أدى لحـدوث                 
وأشار إلى   . تلميذا ٤٠بيناً أن معدل التالميذ في الغرفة الواحدة بلغ         اكتظاظ شديد في الغرف المدرسية، م     

 تبذل من اجل استصدار ترخيص جديد إلقامة مدرسة جديدة تابعة لالتحاد النـسائي فـي                 هناك جهوداً  أن
 .القدس

 ٩/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  باستئناف برنامج الزيارات ألسرى قطاع غزةيطالب وزير األسرى  .١٠

 أحمد شويدح وزير األسرى في الحكومة المقالة الوسيط الذي قام بإيصال            .طالب د  :شرف الهور  ا -غزة  
الرسالة الخطية من عائلة شليط بضرورة الضغط على االحتالل للقيام بخطوة إنـسانية مماثلـة وذلـك                 

ية الفصائل الفلسطينية تعاملـت مـع قـض       "وقال شويدح    .باستئناف برنامج الزيارات ألسرى قطاع غزة     
إيصال الرسائل إلى الجندي المحتجز من جانب إنساني، ومن منطلق التزامها بالدين اإلسالمي الذي يحث               

وطالب بأن تقابل هذه المبادرة بخطوة مماثلة من قبـل إسـرائيل، لتمكـين               ".على حسن معاملة األسرى   
 . شهراً متتاليـاً   ١٥د عن   أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون، والذين حرموا منها منذ ما يزي             

هذه مسؤولية تقع على الوسيط الذي قام بإيصال الرسالة أياً كان سواء دولة أوربية أو منظمة دولية                 "وقال  
  ". عربياأو زعيماً

  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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 يعرض عليه بشكل غير مباشر التعاملو لبلدية خان يونس  سابقاًيساوم رئيساً" الشاباك" .١١
 فايز أبو شمالة، الرئيس الـسابق لبلديـة خـان           . على د  كان وقع الصدمة كبيراً   : عامي صالح الن  - غزة

" روني"، نفسه بأنه ضابط المخابرات اإلسرائيلي       يونس، عندما عرف الشخص الذي كان يتصل به هاتفياً        
  .وأنه يعرض عليه بشكل غير مباشر التعامل

قد كثفوا في اآلونة األخيرة محاوالتهم لتجنيـد        ) اكالشاب(وإن كان عناصر المخابرات اإلسرائيلية العامة       
أكبر عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة عبر االتصال بهواتفهم النقالة، فإن مصدر الصدمة بالنسبة ألبو                

ـ    في محاولة تجنيده رغم أنـه      " الشاباك"عناصر  " جرأة"يكمن في حقيقة    " الشرق األوسط "شمالة كما قال ل
المعروفة في القطاع، فهو رئيس بلدية سابق، وباحث أكـاديمي حاصـل علـى              أحد الشخصيات العامة    

 الدكتوراه في األدب العبري، فضالً عن أنه كاتب سياسي له جمهور من القراء، ناهيك من كونه مناضالً                
 عشر سنوات، وليس أقل من هذا عمره الكبير نـسبياً، إذ أنـه علـى                "إسرائيل" قضى في سجون     يسارياً

معه يتبـين أن الـذي      " روني"ويستدرك أبو شماله قائالً إنه من خالل حديث         . ن من عمره  مشارف الستي 
  . هو واقع االنقسام الفلسطيني الداخلي" الشاباك"شجعه على محاولة مساومته على التجند لصالح 

  ٩/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  نزال ينتقد موقف قوى اليسار ويتهمها بالوقوف إلى جانب فتح .١٢

 محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موقـف قـوى اليـسار               انتقد :الهور اشرف   -غزة  
الفلسطيني، واتهمها بأنها تقف إلى جانب حركة فتح، وقال في رده على مطالبة عبد الرحيم ملوح نائـب                  

م عبـد الـرحي   "األمين العام للجبهة الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة للخروج من حالة االنقسام الفلسطيني             
ال فرق بين موقف عبد الـرحيم       "وتابع   ".ملوح ومعه اليسار الفلسطيني أصبح في جيب اليمين الفلسطيني        

ومجمل قوى اليسار على الساحة الفلسطينية، وبين موقف رئيس السلطة محمود عبـاس وحركـة فـتح،       
 مواقف لحركـة    وبالتالي علينا ان نتعامل مع مواقف ملوح ومن معه من قوى اليسار الفلسطيني على أنه              

  ".فتح ولرئيس السلطة محمود عباس
  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "إسرائيل"بفك حصار غزة والتصدي لمشاريع الوزراء العرب  انتطالبحماس والشعبية  .١٣

طالبت حركة حماس، وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا أمس اجتمعاً لهم فـي             :  أشرف الهور  -غزة  
وذكر فـوزي    .بفك الحصار اإلسرائيلي عن غزة    " عملي وعاجل "خاذ قرار   العاصمة المصرية القاهرة بات   

، إلى  "منطقة منكوبة "برهوم الناطق باسم حماس وزراء الخارجية بقرار سابق اتخذوه واعتبروا فيه غزة             
العمل بكل جدية على احتضان الملـف       "وطالب برهوم الوزراء العرب بـ       .جانب قرارهم بفك الحصار   

ني، وأن يشكلوا مظلة عربية جامعة تدعم الجهد المصري في عقد مصالحة وطنية تنهي              الداخلي الفلسطي 
  ".حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني وتدعم وتعزز صمود الشعب الفلسطيني

السعي الحثيث لتنفيذ قرارات القمم العربية في دعم        "إلى ذلك، طالبت الجبهة الشعبية وزراء الخارجية بـ         
وقال ناطق باسم الجبهـة   ".يني وحماية مقدساته وتمكينه من استعادة وحدته الوطنية      صمود الشعب الفلسط  

نطالب اجتماع وزراء الخارجية العرب بتحمل المسؤولية الوطنية والقوميـة تجـاه صـلف االحـتالل                "
واستهتاره بالحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة التي يكفلها القانون الدولي وشرعية حقـوق اإلنـسان              

  ".وفي المقدمة حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس
إلسرائيل ومشاريعها لتصفية قـضية فلـسطين،       " المناهض"وأكد الناطق على ضرورة التضامن العربي       

لتأكيـد وصـيانة    "مشدداً على ضرورة العمل الموحد في االجتماع القادم للجمعية العامة لألمم المتحـدة              
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الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار محكمة الهاي حول جدار الـضم               قرارات  
  ".واالستيطان والفصل العنصري

وشدد الناطق على ضرورة الشروع في وضع حد فوري لمأساة الالجئين الفلسطينيين الذين تقطعت بهـم                
وفي شمال لبنان الذين طال انتظارهم العمـار        السبل على الحدود العراقية السورية وبقية الحدود العربية         

 .مخيم نهر البارد والعودة إلى بيوتهم
  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  " ضباط عرب"حكومة تكنوقراط وانتخابات رئاسّية وتشريعّية مبكرة و: المح اتّفاقم .١٤

المـشاورات   .شارفت لقاءات الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين المصريين على نهايتهـا         : حسام كنفاني 
األولية في طريقها إلى االختتام بعد سماع مدير االستخبارات المصرية، اللواء عمر سليمان، ومـساعديه               

  .القتراحات الفصائل
  .ورؤيتها للحل، وصلتا إلى القاهرة على شكل رسالة من أبو مازن إلى مبارك" فتح"اقتراحات 

ير إلى أن الحل، حسب ما يراه أبو مـازن، يكـون            على نصها الحرفي تش   " األخبار"الرسالة التي اطّلعت    
". قيام حكومة توافق وطني، يتوافر فيها أوالً وأخيراً شرط إنهاء الحصار عن شعبنا، ال الوقوع فيه               "عبر  

الحكومة المنشودة ينبغي أن تكون حكومة كفاءات وطنية، ال حكومة فصائل، تقوم بالـسهر              "ويضيف أن   
لى أفضل وجه، إلى جانب تعاونها، وفق القوانين، مع لجنـة االنتخابـات      على مصالح شعبنا، وإدارتها ع    

ولكي يتحقق ذلك،   "وتضيف الرسالة   ". المركزية، لإلعداد إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية الجديدة      
فال بد في المرحلة األولى من وجود قوات عربية في قطاع غزة تتولى مساعدة الحكومة في إعادة بنـاء                   

  ".هزة األمنية على أسس مهنيةاألج
ـ      . تسير حوارات القاهرة  " الرؤية"على هدي هذه     أن " األخبـار "إذ تؤكد مصادر مشاركة في الحوارات ل

المصريين يعملون اآلن على إطالق ورقة تكون خالصة اللقاءات، وتتضمن ما اتفقـت عليـه غالبيـة                 "
  ".المشاركين في اللقاءات

تأليف حكومة جديدة   "افقاً شبه تام بين الفصائل، عدا حركة حماس، على          وتشير المصادر إلى أن هناك تو     
". ، وتكون مشكّلة من المـستقلّين والتكنـوقراط       )إسماعيل هنية وسالم فياض   (تكون بديلة من الحكومتين     

مهمة الحكومة تكون تولّي إعادة ترتيب الوضع الداخلي واإلعداد النتخابات تشريعية ورئاسية            "وأضافت  
  ". واحدفي وقت

وأضافت المصادر أن الحوارات تتمحور حالياً حول نقطتين أساسيتين، األولى تتعلق باالنتخابات وما إذا              
كانت ستكون ثالثية، أي شاملة للمجلس الوطني إضافة إلى التشريعي والرئاسة، أو االكتفـاء بانتخابـات                

مازن في رسالته، وتبنّاها بشكل غير مباشر       النقطة الثانية هي القوات العربية التي تحدث عنها أبو          . ثنائية
  .وزير الخارجية المصري، أحمد ابو الغيط

وأوضحت المصادر أن معارضة عربية تعترض هذه الفكرة، وال سيما من السعوديين واألردنيين الـذين               
، إضافة إلى صعوبة تأليف مثل هذه القوات فـي ظـل الخالفـات              "توريطاً للجامعة العربية  "يرون فيها   

إلّا أن فكرة بديلة قيد التداول حاليـاً، وهـي          .  العربية التي تعوق أي تفاهم في هذا الخصوص        -لعربية  ا
  .يعملون على إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية" ضباط عرب"

إال أن كل ما سبق ال يحظى بموافقة حركة حماس، األمر الذي يؤشّر إلى مالمح فـشل يهـدد الحـوار                     
الحركة اإلسالمية ال تزال مصرة على رفض فكرة الحكومة البديلة واالنتخابات التـشريعية             ف. الفلسطيني

أن االتفاق يكون بـين     "المبكرة، كما ترفض طاولة حوار شاملة تضم كل الفصائل الفلسطينية على قاعدة             
در أن هـذا    وتؤكّد المصا ". حماس وفتح أوالً، ثم يحظى بمباركة فلسطينية جامعة، على غرار اتفاق مكة           

  .التوجه مرفوض من جانب المصريين والفصائل المشاركة كافة
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وأشـارت  ". الـضباط العـرب   "إضافة إلى ذلك، فإن الحركة اإلسالمية تعبر عن معارضة حتى لفكـرة             
، في إشارة إلى    "قدمت نموذجاً في بناء المؤسسات    "المصادر إلى أن حماس أبلغت األطراف المعنية بأنها         

  .ة العربية التي يجب أن تكون في الضفة الغربيةرفضها المساعد
. من إمكان الوصول إلى اتفاق في نهايـة الحـوار         " المصريين متشائمون "وبناء عليه، تؤكّد المصادر أن      

نـسعى إلـى    "ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في القاهرة قوله ألحد المشاركين في الحوارات الثنائية              
وتوقعـت المـصادر تـأليف لجنـة مـن المـستقلّين            ". رقل الحوار كشف الطرف الفلسطيني الذي سيع    

الفلسطينيين، بمساعدة الجامعة العربية، لتحميل الطرف المعرقل، وهو في هذه الحالة حماس، مـسؤولية              
  .فشل الوحدة الفلسطينية

  ٩/٩/٢٠٠٨األخبار 
  

  تؤكد على تمسكها بالحوار الوطني كمخرج من األزمةحماس .١٥
 حماس على لسان سامي أبو زهري المتحدث باسمها إلى أن يكون أي تدخل ة حركدعت: ألفت حداد

عربي تدخالً متوازناً بين األطراف المختلفة حماس وفتح، وأن يستند على أساس احترام جميع الشرعيات 
واعتبر أبو زهري أن استثناء الحكومة  .الفلسطينية ونتائج االنتخابات وإفرازاتها والقانون الفلسطيني

 من -  التي فازت بأغلبية أصوات الناخبين وحازت على ثقة المجلس التشريعي-لسطينية في غزة الف
اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، وإشراك ممثلين من رام اهللا بدالً من ذلك ال يوفر األجواء 

 نجاح المناسبة لعالج الخالف الفلسطيني، وهو ما يستدعي منح كل األطراف فرصاً متساوية لضمان
 .جهود المصالحة

  ٨/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 

  األبواب مفتوحة لعودة حماس إلى الشرعية الفلسطينية :ألحمدعزام ا .١٦
أكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح : عبدالقادر فارس -  غزة

 الشامل بهدف إنهاء االنقسام أن األبواب مفتوحة لعودة حماس إلى الشرعية الفلسطينية، وبدء الحوار
 الفلسطيني، مشيرا الى أن الرئيس عباس حريص على إنهاء الخالف بين حماس وفتح، - الفلسطيني

وقال في تصريح . انطالقا من االتفاقيات التي أبرمتها الحركتان على أساس اتفاق مكة والمبادرة اليمنية
، إلى قضية إنسانية، بفعل االنقسام الحاصل، لعكاظ إن القضية الفلسطينية تراجعت من قضية سياسية

وأصبح الهم الوحيد لحماس، فتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الغذائية والمساعدات اإلنسانية، مما 
وحول الدور الذي تقوم به مصر والجامعة العربية حاليا، قال إن . انعكس ذلك على الشعب الفلسطيني

 استقبلت القاهرة جميع الفصائل الفلسطينية ولكنها تريد ضمانات مصر تقوم بجهد كبير ومشكور، حيث
  .إلنجاح هذا الحوار) فتح وحماس(من الطرفين 

  ٩/٩/٢٠٠٨عكاظ 
  
 إرسال قوات عربية لغزة غير عملي : خالل مباحثاته بالقاهرة الشعب حزب .١٧

) إرسال( موضوع   أكد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني أن        :  عمر عبدالرازق  –القاهرة  
ربما يكـون المـدخل     «وقال  .. قد يكون شائكا ومعقدا وغير عملي اآلن      ) إلى قطاع غزة  (القوات العربية   

في إطار رؤيـة    » اآلخر نوع من اإلشراف األمني والمساعدة العربية األمنية إلعادة بناء األجهزة األمنية           
يعزز .. أن يتشكل مجلس أمن قومي فلسطيني     وأضاف أنه يمكن    .. فلسطينية يتم االتفاق عليها في الحوار     

جاء ذلـك فـي تـصريحات        . عربيا بإشراف عربي في موضوع األمن حتى يعاد بناء األجهزة األمنية          
صحافية لبسام الصالحي عقب مباحثاته ووفد من حزب الشعب مع وزير الخارجية المصري أحمد أبـو                



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                   ١١٩٥:         العدد                  ٩/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

 تحفظات على بعض ما ورد في ورقة العمـل          الغيط وكان يرد بذلك على سؤال عما إذا كان لدى حزبه          
  . المصرية

وأضاف بسام الصالحي أنه وخالل الحوار مع الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية لم يـر أن                 
هناك تمسكا ببنود محددة لخطة بل إن هناك تصورات بما فيها موضوع القوات العربية ولكن هناك أيضا                 

  . ونحن أوضحنا رأينا فيها.. ب اإلخوة في مصرتصورات لبدائل تم طرحها من جان
  ٩/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  وفتح إلطالق سراح المعتقلين السياسيين  يدعو الحركة نائب عن كتلة حماس .١٨

 األسير أحمد مبارك إلطـالق سـراح المعتقلـين          حماس النائب دعا عضو المجلس التشريعي عن       :غزة
وثمن النائـب مبـارك فـي        .في الضفة الغربية وقطاع غزة    وحماس  " فتح"السياسيين من أبناء حركتي     

موقف حكومة الوحدة الوطنية المقالـة فـي        " قدس برس "تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه لـ        
تعالت على الجراح وأعادت إطالق الحريات بالسماح بإعادة توزيع الـصحف           "قطاع غزة التي قال بأنها      

تا وكذلك بإعادة السماح لعدد من اإلذاعات بالبث وإطالق سـراح      التي أوقفت عن التوزيع في القطاع مؤق      
أغلبية األسرى الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية وكذلك إعادة فتح الجمعيات، داعيـا حكومـة                 

  ".فياض التخاذ خطوات مشابهة في الضفة الغربية
  ٨/٩/٢٠٠٨قدس برس 

   
  "التعسفية"قراراتها بتراجع حماس عن  غزة يكون حل إضراب: فارسقدورة  .١٩

ـ       " فتح"دعا عضو اللجنة الحركية العليا لحركة        :رام اهللا  قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصـة لـ
ـ        "برس التي تم اتخاذهـا بحـق المعلمـين        " القرارات التعسفية "قيادة حركة حماس إلى إلغاء ما أسماه ب

غزة، وأشار إلى أن إضراب     وعمال قطاع الصحة من أجل وضع حد لإلضراب الذي شل القطاعين في             
  .المعلمين ورجال الصحة هو حق نقابي ردا على إجراء سياسي

ال : "واستبعد فارس أن يتدخل الرئيس محمود عباس في الخالف القائم بين النقابات وحركة حماس، وقال              
ـ                  ل يمكن للرئيس محمود عباس أن يتدخل لحل المشكلة القائمة حاليا بين النقابات وحركـة حمـاس، الح

الوحيد الممكن في الوقت الراهن هو أن تلغي حكومة حماس في غزة كل القرارات التي اتخـذتها بحـق                   
  ".المعلمين وعمال قطاع الصحة، وقتها سينتهي اإلضراب بشكل آلي وال يحتاج لتدخل من أحد
 ٨/٩/٢٠٠٨قدس برس 

  
   يحخطوة اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة خطوة في االتجاه الصح: المصري .٢٠

قيادي في حركة حماس بخطوة اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة التي             مشير المصري ال   أشاد   :غزة
إن " "قدس بـرس  "وقال في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ           تدعو للزحف نحو معبر رفح،    

واسـتكماالً   العربية والعالمية المتجهة لفك الحصار الظـالم،          هذه الخطوة تأتي لالستمرار في الخطوات     
   ".لخطوة إبحار سفينة كسر الحصار التي جاءت من قلب أوروبا متحدية الطوق اإلسرائيلي

وطالب الوزراء العرب بكسر الحصار عن القطاع وتفعيل القرار السابق لـوزراء الخارجيـة العـرب،                
  . ة في هذه المرحل والذي اعتبر قطاع غزة منطقة منكوبة، مؤكداً أن هذا هو المطلوب منهم

 ٨/٩/٢٠٠٨قدس برس 
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  كبادرة حسن نية" فتح"الحكومة في غزة قررت االفراج عن قيادات من : أبو زهري .٢١
، أن  "قدس بـرس  "أكد المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ              :غزة

غزة اليـوم   قرارا بإطالق سراح عشرة عناصر قد صدر عن أجهزة األمن في حكومة الوحدة المقالة في                
، كبادرة حسن نية من أجل إنجاح المساعي التي تبذلها لجنة اللجنة المشكلة إلنهـاء ملـف                 ]أمس [االثنين

على الرغم من أنه لم يبـد       "في قطاع غزة والضفة الغربية،      " فتح"االعتقال السياسي بين حركتي حماس و     
  .عبيره، على حد ت"من السلطة الوطنية أي تجاوب مع هذه اللجنة حتى اآلن

 ٨/٩/٢٠٠٨قدس برس 
  
  إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات التحضيرية للحوار الفلسطيني" فدا"وفد  .٢٢

، برئاسة أمين عام االتحاد صالح      "فدا"توجه اليوم االثنين وفد من االتحاد الديمقراطي الفلسطيني          :رام اهللا 
  ".حوار الوطني الفلسطيني الشاملال"رأفت، إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات التحضيرية لجولة 

الوفد سيلتقي يوم غـد     "نسخة عنه؛ إن    " قدس برس "وقال رأفت، في بيان أصدره اليوم االثنين، وصلت          
وأضاف رأفـت    ".مع الوزير اللواء عمر سليمان وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كال على حدة             

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومبادرة الرئيس محمـود        فدا يذهب إلى القاهرة مسلحاً بقرارات       "أن وفد   
عباس، بشأن الدعوة إلى إجراء حوار وطني فلسطيني شامل من أجل تنفيذ المبادرة اليمنية التي أقرتهـا                 

  ".القمة العربية في نهاية آذار الماضي في دمشق
 ٨/٩/٢٠٠٨قدس برس 

  
  مع حماس" ميةمفاوضات سل"بـ" أبو حفص"اإلفراج عن : "األمةجيش " .٢٣

في قطاع غزة أن يكون التنظيم هدد بخطـف         " جيش األمة " نفى مسؤول في تنظيم      : فتحي صباح  -غزة  
مسؤول اللـواء   " أبو الهيجا "ودان  ". أبو حفص المقدسي  "قيادات من حركة حماس رداً على اعتقال قائده         

جنوب قطاع غـزة أمـس      ، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة خان يونس في           "جيش األمة "الجنوبي في   
. تهديدات" القاعدة"، مطالباً حماس باإلفراج عنه، لكنه نفى إطالق تنظيمه الموالي لـ            "أبو حفص "اعتقال  

  ".ما كان ينبغي اعتقال أبو حفص، ونريد اإلفراج عنه عبر المفاوضات السلمية"واعتبر أنه 
 ولـن نـدع االحـتالل اإلسـرائيلي         نحن مسلمون وحريصون على الدم الفلسطيني،     ": "أبو الهيجا "وقال  

ال نريد هذه الفتنة، وبنادقنـا      ... والمنافقين والكافرين يفرحوا بفتنة بين السلفيين الجهاديين وحركة حماس        
". لسنا مع التفجيرات الداخلية، ونشجبها بـشدة    . موجهة إلى االحتالل، ونحن مجاهدون فقط ضد االحتالل       

أن يلهي الفـصائل    " من وراء اتفاق التهدئة الساري في قطاع غزة          واعتبر أن االحتالل اإلسرائيلي يريد    
  ".الفلسطينية، لتتناحر مع بعضها بعضاً

  ٩/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  تطلب السجن مدى الحياة لمتهم باغتيال زئيفي" إسرائيلية"محكمة  .٢٤

لجبهة الـشعبية   بمحاكمة القيادي في ا   " النيابة الصهيونية العامة  "طالبت ما تسمى     : أمين أبووردة  -نابلس  
لتحرير فلسطين مجدي الريماوي مدى الحياة بتهمة اغتيال الوزير الصهيوني العنصري رحبعام زئيفـي              

   .٢٠٠١تشرين األول /  اكتوبر١٧في 
أيضاً خالل مداوالت في المحكمة المركزية في القدس المحتلة بالحكم علـى            " النيابة الصهيونية "وطالبت  

وقـال الريمـاوي    . بهـا " أدين"ن كل ما تعتبره سلطات االحتالل مخالفة         عاماً ع  ٢٠الريماوي بالسجن   
ومحاميه، ان اغتيال زئيفي وقع في القدس وهي مناطق محتلة وفقاً للقانون والقرارات الدولية والمحـاكم                

  . الصهيونية غير مخولة بالنظر في القضية
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  .ومن المتوقع أن يصدر الحكم على الريماوي االثنين المقبل
  ٩/٩/٢٠٠٨يج اإلماراتية الخل

  
  "الشين بيت"لـ سرايا القدس تؤكد اختراقها  .٢٥

" الـشين بيـت   "كشفت سرايا القدس أمس عن تمكن عناصرها من اختراق جهاز المخابرات اإلسرائيلية             
إن عناصرها تمكنوا من خداع ضابط مخابرات إسرائيلي بعـد          "وقالت السرايا في بيان صحافي      . أشهراً

جموعة أرقام حصلوا عليها من خالل اعترافات لفلسطينيين متعـاونين مـع الجـيش              االتصال به عبر م   
". اإلسرائيلي وبعد اتصاالت متكررة أوهموا الضابط بتقديم معلومات عن الفصائل الفلـسطينية المـسلحة             

تمكنت عناصر األمن التابع لسرايا القدس من سحب معلومات خطيرة من الضابط، ومعرفـة              : "وأضافت
  ".لرصد وتلقي المعلومات، وآخر الطرق في االتصال والحصول على المالأساليب ا

  ٩/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

  أولمرت تشعل حرباً إعالمية بين الوزراء والمحللينفضائح  .٢٦
حمل وزير القضاء دانئيل فريدمان علـى الـشرطة فـي             : وديع عواودة، آمال شحادة    -القدس المحتلة   

  .اتهمها بالسعي ضد أولمرت وفق أجندة خاصة ودوافع غريبة لعزله من الحكمتصريح لإلذاعة العبرية و
" إجازة عالجية "يوسي بيلين في تصريحات إعالمية فريدمان للخروج في         . ودعا وزير القضاء السابق د    

ورفض وزير األمن الداخلي آفي ديختر      . متهما إياه باتخاذ مواقف غير سوية عقب هجومه على الشرطة         
صحافي اتهامات فريدمان وقال إن الشرطة تقوم بواجبها من دون تمييز وإن رئيس الحكومـة               في مؤتمر   

  .ليس فوق القانون
أنه سيتم تقديم الئحة اتهام ضد أولمرت، وأنها سـتكون خاليـة، علـى              " اإلسرائيليون"وأجمع المحللون   

 لمديرة مكتـب أولمـرت،      وأوصت الشرطة أيضا بتوجيه الئحة اتهام مشابهة      . األغلب، من بند االرتشاء   
  .شوال زاكين، ولصديقه وشريكه السابق في مكتب محاماة أوري ميسر

، يوسي فيرطر، بإعطاء مالحظة مفادها أنه في ظل         "هآرتس"واكتفى محلل الشؤون الحزبية في صحيفة       
أصبح أمام امتحان أمني، ووصف أولمرت بأنه       " إسرائيل"ينبغي علينا أن نصلي أال تقف       "الوضع الناشئ   

وهو يركل هنا وهناك، ركلة خفيفة، لكن بات واضحا أن الـصراع            "من الناحية السياسية،    " حصانا ميتا "
  .، أي بعد استقالته"على تطهير اسمه سيجريه كمواطن

طريقة الحكم المتبعة هنا هدامـة      "، بن كسبيت، إلى أن      "معاريف"كذلك أشار المحلل السياسي في صحيفة       
  . دارة السلطة واتخاذ قرارات وإعداد مخططات ألمد طويلومستحيلة وال تسمح بإ

، ناحوم برنياع، أن ثمة إشـكالية فـي العمليـة           "يديعوت أحرونوت "واعتبر كبير المحللين السياسيين في      
وكتب . ورأى أنها تأتي فقط لتغطية ظهر الشرطة عموما والمحققين خصوصا         ". توصية الشرطة "المسماة  

، "يـديعوت "لكن محللة الشؤون الحزبية فـي       ". القات العامة وصفر من المسؤولية    فيها الكثير من الع   "أنه  
  .سيما كدمون، رأت األمور خالفا لزميلها برنياع

وفي حين شن وزراء ونواب مقربون من اولمرت حملة هجوم على الشرطة وادعـوا أنهـا تجـاوزت                  
أن " ميـرتس " رئـيس كتلـة      صالحياتها بشأن توصيتها ضد اولمرت رأى عضو الكنيست حاييم اورون         
ودعا المستـشار القـانوني     . توصية الشرطة تتضمن اتهامات تعد األخطر التي توجه الى شخصية عامة          

للحكومة ميني مزوز الى تقدم تقرير يسمح للجهازين القضائي والسياسي بالتـصرف وفقـا لمقتـضيات                
ه الداد، المستشار القضائي باالعالن عن      النائب اريي " االتحاد الوطني "وفيما طالب النائب عن كتلة      . الحال

عجز اولمرت عن أداء مهامه، دعا الوزير زئيف بويم الى تشكيل لجنة تحقيـق رسـمية لتقـصي أداء                   
ودعا خبيـر الـشؤون القانونيـة، زئيـف     . األجهزة المسؤولة عن عمليات التحقيق في مثل هذه القضايا   
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والمدعي العام إلى إعادة النظر في إصدار قرار بتعـذر          " اإلسرائيلية"سيغال، المستشار القانوني للحكومة     
  .أولمرت عن القيام بمهام منصبه

من جهته انكر اولمرت عبر مستشاره اإلعالمي أمير دان، التهم الموجهة إليه وأعلـن خـوض معركـة         
فيـه ثـم    هي إصدار الحكم مسبقا على المشتبه       " إسرائيل"إلثبات براءته وقال دان إن العادة المألوفة في         
وقال رئيس لجنة الدسـتور والقـانون     .  كما قال  -) تحقيق(التفرغ إلجراء عملية ملتوية يطلق عليها اسم        

والقضاء البرلمانية مناحيم بن ساسون إن المستشار القانوني للحكومة والنائب العام سيـستعرضان أمـام               
  .اللجنة األسبوع المقبل سير التحقيق

  ٩/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  من اإلسرائيليين مع اإلفراج عن البرغوثي مقابل الجندي شاليت% ٧٨: استطالع .٢٧
 إسرائيلي مشترك امس تأييد أغلبية      - اظهر استطالع فلسطيني   : وكاالت - كامل ابراهيم    -القدس المحتلة   

كبيرة من اإلسرائيليين إطالق سراح مروان البرغوثي مقابل اإلفراج عن جلعاد شاليت وثالثـة أربـاع                
فلسطينيين تؤيد خطف جنود لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين وبين االستطالع الذي اجراه كل من المركـز               ال

الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم في الجامعة العبرية ان               
  .اسالجمهور لدى الطرفين يؤيد استمرار وقف إطالق النار الحالي بين إسرائيل وحم

فـي   .بحسب االستطالع % ١٦على االقل من االسرائيليين عملية تبادل كهذه فيما يعارضها          % ٧٨ويؤيد  
من المستطلعين عن رفضهم االفراج عن البرغوثي بدون مقابل في اطار عملية سالم             % ٥٠المقابل عبر   

  % .٤٥مع الفلسطينيين فيما يؤيد ذلك 
سطينيين يعتبرون ان ابرام اتفاق سالم مع اسـرائيل هـو           من الفل % ٥٩واشار االستطالع ايضا الى ان      

خطف جنـود اسـرائيليين لمبـادلتهم بمعتقلـين         % ٣٩افضل وسيلة لالفراج عن المعتقلين فيما يفضل        
  .فلسطينيين

  ٩/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   من الجوالن والقدس الشرقية"إسرائيل" قانون يقيد انسحاب مشروع .٢٨

" االسـتفتاء العـام   "أنهت لجنة خاصة في الكنيست إعداد مشروع قانون         :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
المتعلق بأي انسحاب إسرائيلي من هضبة الجوالن والقدس الشرقية ، للتصويت عليه بالقراءتين الثانيـة               
والثالثة ، حيث يتحدث القانون إن أي تنازل عن أراضي تحت السيادة االسـرائيلية سـيكون مـشروطا                  

 . عضوا في الكنيست١٢٠ نائبا من ٨٠أو انتخابات عامة ، أو تأييد أغلبية بإجراء شعبي 
أن اقتراح القانون هذا كان قد بادر إليه رئيس االئتالف الحكومي النائب السابق             " هآرتس"وذكرت صحيفة   

، وواصل النائب دافيد طال العمل على دفعه إلـى األمـام بعـد اسـتقالة                " كديما"أفيغدور يتسحاقي من    
، يعمل على إقناع أعضاء الكنيـست       " اللوبي من أجل الجوالن في إسرائيل     "حاقي من الكنيست، وان     يتس

لدعم مشروع القانون الذي يسري مفعوله على القدس الشرقية وعلى أراض أخرى قد تلجأ إسرائيل إلـى                 
ويقـضي   .ق دائـم  مبادلتها مع الفلسطينيين مقابل ضم الكتل االستيطانية في الضفة الغربية في إطار اتفا            

مشروع القانون أيضا بمنع تمويل خزينة الدولة لألحزاب في عملية االستفتاء الشعبي وفي المقابل سيكون               
بإمكان األحزاب والجمعيات الحصول على تبرعات من دون تحديد حجمها لكن تحت إشـراف مكتـب                

   .مراقب الدولة
 إنه سيطرح مـشروع القـانون علـى لجنـة           "هآرتس"وقال رئيس اللجنة الخاصة النائب دافيد طال لـ         

الكنيست للتصويت عليه وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست مـع افتتـاح                 
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فيمـا أشـارت    .  تشرين األول المقبل للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثـة         ٢٦الدورة الشتوية في    
 . بأغلبية كبيرةالصحيفة الى إمكانية تمرير اقتراح القانون

  ٩/٩/٢٠٠٨الدستور 
 
  بإطالق سراح شاليط" يوسي بيلين"عمر سليمان تعهد لـ :  أحرنوتيديعوت .٢٩

اإلسرائيلية إلى عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية       " يديعوت أحرونوت "نسبت صحيفة   : محمد عطية 
 األول، باستمرار الـضغط     اليساري اإلسرائيلي بالقاهرة أمس   " ميرتس"يوسي بيلين العضو بحزب     لتعهده  
من أجل تحرير جلعاد شاليط، الجندي اإلسرائيلي المحتجز في قطاع غزة منذ أكثـر مـن                " حماس"على  

عامين، مؤكدا أن مصر تسعى إلقناع الحركة بأنه بدون إطالق سراح شاليط ال يمكن أن تعـود الحيـاة                   
المصريين معنيون بإرجاع   "، قوله إن    ونقلت الصحيفة عن رئيس المخابرات المصرية      .الطبيعية إلى غزة  

، "ومسئولين بالسلطة الفلـسطينية " حماس"قطاع غزة للسلطة الفلسطينية ويجرون محادثات بهذا الشأن مع         
 .حسب قوله

  ٨/٩/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
  
  يعد نفسه الحتمال حرب جديدة" اإلسرائيلي"الجيش ": هآرتس" .٣٠

ان الوضـع الحقيقـي     " االسـرائيلية "ط في هيئة األركـان      عن ضاب " االسرائيلية" "هآرتس"نقلت صحيفة   
" اسرائيل"للوحدات العسكرية أفضل بكثير مما يصفه سوكينيك وهو الجنرال االحتياط الذي انتقد جهوزية              

  .للقيام بحرب، وأن الجيش يعد نفسه جيدا الحتمال اندالع حرب أخرى في الجبهة الشمالية مع لبنان
يتم القيام بعمل هائل من أجل إصالح اإلخفاقات التي تم الكشف عنها خـالل              وأوضح هؤالء الضباط أنه     

تموز على لبنان وتم تحسين االستعداد وجهوزية الوحدات والعتاد والتعامـل مـع جنـود               / عدوان يوليو 
  .االحتياط بصورة متطرفة

  ٩/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 سياسيمية في آتون الصراع اللزج في القطاعات الخداتطالب بعدم   فلسطينيةشخصيات .٣١

 أن ، العشرات من الشخصيات الفلسطينية االعتبارية وحقوقيون بيان وقعهأكد :ووكاالت - غزة 
، اتسم بالطابع السياسي في قطاع غزةاإلضراب المعلن في قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية 
 كما أعلنوا . أو تدريجية، مطالبين بوقفهالواضح، والسيما وأن اإلضراب لم يسبقه أي خطوات تحذيرية

 المطلق لكافة السياسات والممارسات التي يتخذها طرفا الصراع الفلسطيني في المعارك السياسية همرفض
راتب الموظف  ورأوا أن .لزج في القطاعات الخدمية في آتون الصراع المحتدمواالطاحنة بينهما، 

 وأن أي ،أحداً صالحية حرمانه منه إال بالمقتضى القانونيومدخراته هما حق طبيعي للموظف ال يملك 
اعتبر  كما .إجراء يتخذ بهذا الخصوص يشكل مخالفة قانونية تقتضي مالحقة من ارتكبها كائن من كان

أن أي ممارسة تعاقب المضربين على التزامهم بإالضراب مرفوضة، منددا بأي إجراءات تعسفية بحق 
طالب الموقعون على البيان الجهات التي دعت إلى اإلضراب  وقد . غزةأي موظف من قبل الحكومة في

باإلعالن عن وقفه، معلنين استعدادهم للوقوف سياجاً حامياً لها حين يتعلق األمر باالحتجاج على 
كما طالبوا الحكومة المقالة في غزة باإلفراج عن كافة . ممارسات تشكل مساساً بحقوق المواطنين

 .تم احتجازهم واعتقالهم على خلفية اإلضراب وبوقف المالحقة األمنية وغيرها للمضربينالمعتقلين الذي 
وطالبوا كذلك حكومة رام اهللا باإلعالن في بيان رسمي عن التزامها بعدم وقف أية رواتب أو مستحقات 

  .لمن ال يلتزم باإلضراب أو اتخاذ أية إجراءات عقابية مثل الفصل أو اإلقصاء
  ٩/٩/٢٠٠٨الدستور 
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   شامل يشل كافة مدارس الضفة الغربيةإضراب .٣٢
 المدرسين حكومة مطالبة جميع مدارس الضفة الغربية نتيجة أمس اإلضراب شل : وليد عوض- رام اهللا 
 العام التحاد األمينوقال  .ة ودفع رواتب المدرسين الجددي المعيشأوضاعهم بتحسين األعمالتسيير 

 هو ليوم واحد ونفذ بشكل كامل في كافة المدارس اإلضراب إنالمعلمين الفلسطينيين جميل شحادة 
 جزئيا تضامنا مع معلمي غزة الذين يواصلون إضرابا المعلمين سينفذون اليوم أن إلىالحكومية، مشيرا 

 قال رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت ة أخرى،ومن جه . الثالث على التواليلألسبوع إضرابهم
 . شمل اليوم ثماني جامعات في الضفة الغربية وجامعتين في قطاع غزةاباإلضرسامي شعث بأن 

 في غزة باإلجماع جاء بناء على قرار مجلس اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية، اً أن ذلكوضحم
  . تغيير منذ عشر سنواتأيسبب تآكل رواتب العاملين في الجامعات، التي لم يطرأ عليها بوالضفة، 

  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 المناكفات بين حماس وفتح تنذر بتدمير العملية التعليمية: نقابي فلسطيني .٣٣

حذر محمد شلح رئيس االتحاد اإلسالمي للمعلمين في غزة الذي ينتمي لحركة الجهاد من تدمير  :غزة
 أن االتحاد الذي يرأسه كدأو .العملية التعليمية في قطاع غزة بسبب المناكفات بين حكومتي غزة ورام اهللا

يندرج والتزم باإلضراب في بادئ األمر، لكنه تراجع عن ذلك بعد أن تبين إن اإلضراب سياسي بامتياز، 
ورغم تأكيده على حق وزارة التعليم في غزة في العمل . في إطار المناكفات بين حكومتي رام اهللا وغزة

 أن االكتفاء بالمتطوعين من خريجي الجامعات على سد الفراغ الناجم عن اإلضراب، إال أنه حذر من
سيمس بمستوى التعليم في القطاع، على اعتبار أن هؤالء تنقصهم الكفاءة الالزمة إلدارة العملية 

 أنه قام بتقديم اقتراحات لجسر الهوة بين الجانبين، تم رفضها من قبل ولفت في هذا الصدد إلى. التعليمية
  .وزارة التعليم في غزة

  ٩/٩/٢٠٠٨ األوسط الشرق
  
   طفالً فلسطينياً في السجون اإلسرائيلية يتعرضون ألبشع صنوف التنكيل٣٢٣: تقرير .٣٤

عممت مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق اإلنسان في غزة واللجنة :  زهير اندراوس- الناصرة 
ة الثانية، أعلى نسبة  سلطات االحتالل سجلت في ظل االنتفاض أنالعربية لحقوق اإلنسان بياناً جاء فيه

موضحة . اعتقال لألطفال نسبة لعدد السكان، وأعلى نسبة اعتقال لألطفال ألسباب سياسية في العالم اليوم
 سجنا ومركز توقيف ومعسكر اعتقال في ٢٢ معتقل وأسير موزعين على أكثر من ٧٥٠٠ أصل أن من

السلطات اإلسرائيلية تنتهك جملة ما ويخلص التقرير إلى أن .  طفال٣٢٣ امرأة و٦٤ يوجد "إسرائيل"
التزمت به من مواثيق في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي والشروط الدنيا 

  .لمعاملة السجناء، في شبه صمت عالمي وغياب كامل للمحاسبة الحقوقية أو االعتبارية
  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   من رؤية ذويه األسيرمكين طفلهاأسيرة فلسطينية تناشد العالم ت .٣٥

ناشدت األسيرة فاطمة الزق الضمائر الحية والمؤسسات الحقوقية الدولية العمل على تمكين ابنها  :نابلس
 حيث باتالذين لم يرهم منذ والدته، ، الطفل األسير يوسف الزق من رؤية والده وعائلته في قطاع غزة

  . شهور٨يبلغ من العمر 
  ٩/٩/٢٠٠٨ة الخليج اإلماراتي
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   في الضفة الغربية التوسع االستيطاني في قرية رمانةتواصلتخوف من  .٣٦
 مصادرة ىقال محمد عمور رئيس مجلس قروي قرية رمانة إن قوات االحتالل أقدمت عل: رام اهللا

أراضي القرية وضمها للمعسكر التدريبي المقام علي أراضيها وأراضي قرية سالم التي يقع عليها هي 
إلى ويشير  . دونما٤٥٠ رمانة ىعسكر وحاجز سالم، حيث تبلغ مساحة الموقع التدريبي المقام علأيضا م

، ١٩٤٨ دونم عام ٢١٧٠٠من أراضي القرية التي تبلغ مساحتها % ٨٠ى االحتالل قام بالسيطرة علأن
  .ا دونما من أجل بناء جدار الفصل عليه٢٥٠صادر في السنوات الماضية في حين 

  ٨/٩/٢٠٠٨ية الراية القطر
 
  تحرير قرارهبانتعاش االقتصاد الفلسطيني رهن : "اونكتاد"تقرير لـ  .٣٧

، أن تمتع الشعب )أونكتاد(أقر مؤتمر التجارة والتنمية التابع لألمم المتحدة :  محمد خالد- نيويورك 
قتصاد وحذر من فشل اال. " إال بزوال االحتالل اإلسرائيليىال يتأت"الفلسطيني بالرخاء االقتصادي 

ما لم تتوافر لصناع القرار في السلطة المجموعة الكاملة "الفلسطيني في تحقيق االنتعاش والنمو المستدام 
 أن  لهوأكد في تقرير سنوي ."من أدوات السياسات المالية والنقدية والتجارية والتوظيفية المتاحة للدول

ل، وتفكيك الجدار العازل وتكثيف إنهاء سياسة اإلغالق ورفع القيود المفروضة على حركة التنق
غير كافية إلخراج االقتصاد "، لكنها "أمور ضرورية"المساعدات الدولية واإلصالح المؤسسي هي 

تقرير صورة قاتمة لألوضاع الرسم قد و ."الفلسطيني من حال الجمود التي يشهدها وتمكينه من النمو
راً إلى أن االقتصاد الفلسطيني الذي خسر ما يصل االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية، مشي

كان مهدداً قد ، و٢٠٠٧عجز عن تحقيق أي قدر من النمو في "، ٢٠٠٦ من ناتجه المحلي في %٥إلى 
اً في النصف الثاني يباالنكماش للعام الثاني على التوالي، لوال استئناف المانحين تقديم المساعدات تدريج

استمرار نصيب الفرد من الناتج المحلي في التراجع ليصل في نهاية  إلى  مما أدى."من العام الجاري
وتفشي الفقر % ٢٩، وكذلك ارتفاع معدل البطالة إلى ١٩٩٩مما كان عليه في % ٦٠ إلى ٢٠٠٧

 إلى ذلك ."٢٠٠٠من دخلها مقارنة بالعام % ٥٠من السكان، بعد خسارة األسر أكثر من % ٥٧ليطاول 
 في ٦٦(نحو ثلثي "، الفتاً إلى أن  غزةتوى المعيشة بين الضفة الغربية وقطاعحذّر من اتساع فجوة مس

 من تعداد السكان في األراضي الفلسطينية يعيشون في فقر مدقع، %٤٠سكان غزة الذين يشكلون ) المئة
  ."أي ضعفي النسبة في الضفة الغربية

أدت إلى " ٢٠٠٠الحتالل منذ العام واعتبر أن سياسات اإلغالق وتقييد حركة التنقل التي يمارسها ا 
، ما أسهم في انخفاض الصادرات الفلسطينية بنسبة %٣٠انكماش الطاقات اإلنتاجية الفلسطينية أكثر من 

 "سرائيلإ"والحظ أن العجز التجاري الفلسطيني مع  .%"٤مماثلة وارتفاع الواردات الفلسطينية بنسبة 
من الناتج المحلي الفلسطيني، % ٤٠بليون دوالر، ما يعادل  ٢,١ ليصل إلى %٢٠ارتفع بالنتيجة بنسبة "
نبه إلى خطورة استمرار االحتالل في احتجاز إيرادات من جهة أخرى و ." من المساعدات الدولية%٩٠و

من اإليرادات العامة % ٧٠تساهم بما يصل إلى " هاالضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية، موضحاً أن
ل بالتالي حجر الزاوية للموازنة الفلسطينية فحسب، بل أن احتجازها في شكل متكرر الفلسطينية، وال تشك

هذه احتجاز أن واعتبر  ."يجعل مهمة صناع القرار المالي واالقتصادي الفلسطينيين ضرباً من المستحيل
وات الثماني أدت إلى تقلب اإليرادات المالية الفلسطينية بحدة في السن"أحد أهم األسباب التي هو األموال 

 من الناتج المحلي في %١٧الماضية، إضافة إلى الزيادة الخطيرة في العجز المالي الفلسطيني من 
  التقريروحذّر ." في العام الماضي، على رغم اإلجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة%٢٧ إلى ٢٠٠٥

 يمكن أن يكون ها أن ضرر تقليصوأشار إلى. من مطالبة السلطة بتقليص اليد العاملة في القطاع العام
منذ % ٥٩بالغاً في حال األراضي الفلسطينية، ألن الزيادة في عدد موظفي القطاع الحكومي بنسبة 
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، لعبت دوراً حيوياً في تعويض فرص العمل التي خسرها االقتصاد الفلسطيني بسبب سياسات ١٩٩٩
  .اإلسرائيليةاإلغالق 

 ٩/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
   الوحيد في قطاع غزةءقاذ مصنع الدوانالخضري يناشد إل .٣٨

 إنقاذ إلىدعا جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار :  رائد الفي-غزة 
بسبب % ٩٥مصنع الشرق األوسط للصناعات الدوائية الوحيد في قطاع غزة بعد توقف عمله بنسبة 

حتالل بإدخال مستلزمات الشركة ليوم واحد يكفي  أن سماح االإلىوأشار  .اإلسرائيليالحصار واإلغالق 
  . أشهر، بدالً من إدخال األدوية عبر المعبر وسط روتين إجراءات تلك السلطات وإعاقته٣ لمدة هالتشغيل

  ٩/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  القطاع الصحي في غزة النتائج الكارثية إلضراب العاملين فيمنتحذيرات  .٣٩

ع الصحي في شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية عن قلقه الكبير تجاه ما يشهده أعرب القطا: ألفت حداد
قطاع غزة في الفترة األخيرة من إضراب للعاملين في القطاع الصحي الحكومي، والذي يؤثر على أداء 
النظام الصحي الفلسطيني، ويهدد وجوده، مما ينعكس سلباً على صحة وحياة المواطن الفلسطيني وتقديم 

ينذر بوضع صحي كارثي ما لم تتخذ خطوات عملية لتحييد هذا القطاع الحيوي عن مما لخدمة له، ا
  .التجاذبات والخالفات السياسية

  ٨/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  ماليين دوالر للتصدي لتهويد القدس١٠ مشاريع بقيمة : القدسشؤونلجنة  .٤٠

وطني الفلسطيني في العاصمة األردنية بحثت لجنة متابعة شؤون القدس المحتلة التابعة للمجلس ال: عمان
عمان أمس في إرسال وفد مشترك من عمان والمدينة المقدسة إلى عدد من الدول لبحث تمويل مشاريع 

ويأتي ذلك في  . ماليين دوالر للحفاظ على هوية المدينة المقدسة والتصدي لمحاوالت تهويدها١٠بقيمة 
والهيئات المقدسية والجهات المعنية في كل من األردن إطار تحرك نشط تبذله اللجنة مع الفعاليات 

وسيحمل الوفد المشترك، بعد االتفاق على تشكيله تلك المشاريع إلى عدد ، واألراضي الفلسطينية المحتلة
من الدول العربية واإلسالمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بعد إجراء االتصاالت الالزمة مع 

 .من أجل تمويل تنفيذ تلك المشاريع بحسب رئيس اللجنة غازي الحسينيالجهات المعنية 
 ٩/٩/٢٠٠٨الوطن القطرية 

 
   بمليار دوالر للبنان بدل أضرار بيئّية"إسرائيل" يطالب  كي مونبان .٤١

طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، إسرائيل بتعويض للبنان، يقـارب             : نزار عبود  -نيويورك
حسب تقدير البنك الدولي، عن األضرار البيئية والمادية الناجمة عن تدمير معمـل الجيـة               مليار دوالر   

وجاء في تقريره الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحـدة،   .٢٠٠٦الحراري خالل عدوان تموز 
ـ                اً كبيـراً   أواخر الشهر الجاري أن اإلهدار النفطي الذي نجم عن تدمير إسرائيل لمعمل الجية سبب تلويث

وأضاف بان في تقريره أن  .وامتد إلى الدول المجاورة، وال سيما سوريا. للساحل اللبناني طال قعر البحر
برنامج األمم المتحدة لإلنماء استطاع إزالة النفايات النفطية المجمعة في بعـض المنـاطق الـشمالية،                «

  . التي حددتها الحكومةوتجري دراسة مقترحات لنقلها إلى أحد مواقع التخزين المؤقتة
  ٦/٩/٢٠٠٨األخبار 
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  يشدد على حق العودة قرار بالتضامن مع لبنان أمام مجلس الجامعة العربية مشروع .٤٢
ويشدد مشروع القـرار الخـاص       يناقش مجلس الجامعة العربية مشروع قرار حول التضامن مع لبنان،         

التحذير من أن عدم حل قـضية المقيمـين         بلبنان على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الي ديارهم و         
منهم في لبنان على قاعدة عودتهم الي ديارهم وفقاً لقرارات الـشرعية الدوليـة أو محاولـة تـوطينهم،                   
يزعزع االمن واالستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السالم العادل فيها، ويرحب بجهود فريق العمل الذي               

الحياتية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية واألمنيـة لالجئـين        ألفته الحكومة من أجل معالجة المسائل       
الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع االونروا، ويرحب باتفاق المقر الذي عقدته الحكومة اللبنانية مع              

  . منظمة التحرير الفلسطينية العادة إنشاء بعثة لها في لبنان
  ٩/٩/٢٠٠٨السفير   

  
  حزب اهللا منظومة دفاع جويامتلكسنستهدف البنية التحتية إذا : نانلب تحذِّر "إسرائيل" .٤٣

قال مصدر أمني إسرائيلي كبير، إن جهة رسمية إسرائيلية بعثت تحذيراً إلى الـرئيس اللبنـاني                : القدس
 .ميشال سليمان، من مغبة السماح لـحزب اهللا بإقامة منظومة دفاعية تتضمن صواريخ مضادة للطائرات             

حذير إن اسرائيل ستستهدف لبنان السيادي وبنيته التحتية، ولن تتعامل معه مثلما تعاملت في              وجاء في الت  
 .٢٠٠٦حرب يوليو 

  ٩/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  الحرب اإلسرائيلية مرتبطة بالظروف اإلقليمية والدولية : نصر اهللا .٤٤

ي اذا اراد شن عدوان على لبنان او        أكد االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا ان الكيان االسرائيل           
ايران او سوريا او قطاع غزه، فإنه سيفتح الف حساب، حيث ان عواقب اي هجوم احتمـالي ال يمكـن                    

ما دام الكيان االسرائيلي في المنطقه يحمل هذه الـروح العدوانيـة            : وأضاف نصر اهللا   . تحديدها اساسا 
لن تتمتع بالهدوء واالستقرار وتبرز في هـذا الـسياق          والوحشية ويطمع في االرض والمياه فإن المنطقه        

 الحرب االحتمالية في المستقبل ترتبط بمختلف االحداث والظـروف          :قال نصر اهللا  و . احتماالت مختلفة 
االقليمية والدولية ومن بينها الملف النووي االيراني والمفاوضات غير المباشرة بـين سـوريا والكيـان                

قطاع غزة واالوضاع في فلسطين والتطورات االقليمية والدوليـة، وكـذلك           االسرائيلي والتطورات في    
  . الحرب بين روسيا وجورجيا حيث ان كال منها سيترك تأثيرات ويخلف تبعات متباينة

  ٩/٩/٢٠٠٨السفير 
 
   إسرائيلية عبر الهواتف اللبنانية تسأل عن مصير جنود رسائل .٤٥

ذين تلقوا عبر خطوطهم الهاتفية الثابتة في أكثر من منطقـة           ارتفعت نسبة المواطنين اللبنانيين ال    : بيروت
لبنانية رسائل صوتية مسجلة تطلب منهم معلومات عن جنود إسرائيليين مفقودين في لبنان لقـاء مبلـغ                 

ويتحدث الصوت المسجل بلكنة فلسطينية، ويطلب ممن يعرف شيئاً عـن            .عشرة ماليين دوالر أميركي   
  . ودين في لبنان االتصال بأرقام خارجية في بريطانيا وكندا وألمانياالجنود اإلسرائيليين المفق

 ٩/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  دعم جهود مصر إلنهاء االنقسام الفلسطيني:  الخارجية العربوزراء .٤٦

أكد وزراء الخارجية العرب التزامهم بالسالم : مسعود الحناوي، نصر زعلوك، محمد شعير، سمير السيد
، وأصدر الوزراء بيانا بشأن فلسطين، أكدوا فيه دعمهم للرئيس الفلسطيني العادل كخيار استراتيجي

محمود عباس أبومازن وموقفه التفاوضي مع اإلسرائيليين بشأن إنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية 
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المستقلة ودعم الوزراء في بيانهم جهود مصر مع الفصائل الفلسطينية إلنهاء حالة االنقسام السياسي 
ودعا الوزراء الي . والجغرافي وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ودورها في دعم القضية الفلسطينية

، ٢٠٠٩عقد مؤتمر عربي لدعم صمود مدينة القدس في إطار احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربي لعام 
دس لبحث سبل تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتنسيق مع منظمة المؤتمر االسالمي ولجنة الق

وعبروا عن تضامن األمة ، الهادفة لتهويد مدينة القدس واالستيالء عليها" اسرائيل"مواجهة مخططات 
وأدان الوزراء مواصلة إسرائيل النتهاكاتها الجسيمة وممارساتها . العربية مع الشعب الفلسطيني

لخدمة مشاريعها العنصرية واستمرارها بمصادرة وتجريف األراضي، وهدم البيوت في القدس 
االستيطانية في المدينة المقدسة، وطالبوا الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة بالتحرك 

وأدان . لوقف االستيطان فورا في مدينة القدس" اسرائيل"الفوري لتحمل مسئولياتهم، والضغط على 
 الفلسطينيين للوصول الي األماكن الدينية المجلس القيود التي تفرضها سلطات االحتالل االسرائيلي علي

وبالنسبة للجدار الفاصل العنصري، ناشد وزراء الخارجية العرب جميع . المقدسة المسيحية واالسالمية
الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية االستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن 

عن اقامة هذا الجدار واالمتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك عدم االعتراف بالوضع الناشئ 
  . ما تم انشاؤه منه والتعويض عن االضرار الناتجة عنه

رحب الوزراء باللفتة اإلنسانية ، وحول نقل الالجئين الفلسطينيين من الحدود العراقية الي السودان
ل ألفي الجئ من الالجئين الفلسطينيين في الحدود لحكومة السودان ومبادرة الرئيس البشير باستقبا

كما رحبوا بتوقيع حكومة السودان ومنظمة التحرير الفلسطينية والمفوضية السامية لالجئين . العراقية
  . على االتفاقية التفصيلية لترتيبات النقل وبدء المرحلة التنفيذية األولي منها

  ٩/٩/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  نقسامات الفلسطينية أخطر من االحتالل اإلسرائيلياال: سعود الفيصل .٤٧

شدد وزير الخارجية السعودي، األمير سعود الفيصل، خالل افتتاحه الجلسة :  سوسن ابو حسين- القاهرة 
األولى لوزراء الخارجية العرب، على أهمية دعم العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات 

وحذر الفيصل من االنقسامات العربية، والسيما الفلسطينية .  العربيوالمخاطر التي يواجهها العالم
باعتبارها أحد العناصر التي تسمح بالتدخل الخارجي، وتستهدف النيل من العرب والعروبة، اضافة الى 
محاوالت لفرض الهيمنة الدولية، موضحا أن هدف السعودية ليس إثارة الحساسية واالتهامات، وانما 

 .واعتبر الفيصل االنقسامات الفلسطينية أخطر من االحتالل االسرائيلي نفسه. السياسيةتوحيد الرؤى 
، "نحن نريد سلطة فلسطينية واحدة وحكومة فلسطينية واحدة يكون تحت سيطرتها األمن والسلطة: "وقال

حول مؤكدا أن السعودية تعتزم تقديم مشروع قرار الى االمم المتحدة من خالل المجموعة العربية 
 .ضرورة وقف االستيطان

  ٩/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  موسى يدعو وزراء الخارجية العرب إلى اتخاذ موقف واضح ضد من يعرقل المصالحة .٤٨

في تقريره أمام وزراء الخارجية العرب عن عمل األمانة العامة للجامعة خالل الدورة الماضية التي 
 اآلن أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الفلسطينية ترأستها جيبوتي، أكد عمرو موسى أنه لم يحدث حتى

وما زالت سلطات االحتالل " اإلسرائيلية في شأن القضايا األساسية التي تشكل جوهر التسوية النهائية، - 
 ألف وحدة استيطانية منذ مؤتمر أنابوليس العام ١١تواصل بناء مزيد من المستوطنات وصل عددها إلى 

استغلت التشرذم الحاصل في الصف الفلسطيني لتحقيق "ت االحتالل اإلسرائيلي ورأى أن سلطا". الماضي
االثار السلبية لهذا االنقسام، ومدى التآكل الذي "وحذر من ". مكاسب سياسية وضرب القضية الفلسطينية
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 ما بدأ يحدث في المواقف المؤيدة للحقوق العربية والتهديد بتراجع االهتمام بمعاناة الشعب الفلسطيني،
يحتم علينا إجراء وقفة تقويمية للعملية السياسية في ضوء هذه التطورات ودعم المساعي الحميدة التي 

وشدد ". تقوم بها بعض الدول العربية مثل مصر لرأب التصدع الخطير بين السياسيين في الضفة وغزة
الوحدة الوطنية بات من الضروري اتخاذ موقف عربي واضح إزاء أي فريق يعرقل إعادة "على أنه 
  ".الفلسطينية

  ٩/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
 الدوحة حريصة على إعادة اللحمة الفلسطينية: سفير قطر بالقاهرة يؤكد .٤٩

أكد سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية سعادة محمد بن مبارك آل خليفة أن : القاهرة
ولها عالقات متميزة بكل األطراف والفصائل قطر من الدول العربية الحريصة على الوضع في فلسطين 

جاء ذلك في تصريحات . الفلسطينية، معربا عن أمله في حل الخالفات القائمة بين اإلخوة الفلسطينيين
ردا على سؤال حول إمكانية قيام قطر بدورها على طريق المصالحة الفلسطينية كما " الشرق"خاصة لـ 

فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية أكد آل خليفة أن الرئيس محمود وحول . فعلت في لبنان باتفاق الدوحة
عباس قرر حضور جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب أمس إلبالغ الوزراء بآخر المستجدات على 

  .الساحة الفلسطينية، مشيرا إلى حرص قطر على إعادة اللحمة الفلسطينية لتالفي هذه المشاكل القائمة
 ٩/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
 ضرورة التصدي لحالة االنقسام الفلسطيني : أبوالغيط .٥٠

طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط بضرورة التـصدي لحالـة           :  عمر عبدالرازق  -القاهرة  
االنقسام الفلسطيني الحالية والتي من المؤسف أنها تسهم في تآكل القضية الفلسطينية وإضاعة مكتـسبات               

وأكد أبوالغيط، خالل لقائه أمس في القاهرة بسام الصالحي أمين عام حزب             .النضال الفلسطيني المشرف  
الشعب الفلسطيني، وجوب استعادة الجانب الفلسطيني بجميع تياراته زمام قضيته العادلـة وعـدم مـنح                

 .إسرائيل الذريعة للتحجج بالوضع الفلسطيني الحالي للتنصل من مسؤولياتها
  ٩/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
    دخول غزة  من المصرية لفك الحصار تستنكر تصريحات محافظ سيناء منع قوافلالشعبية .٥١

استنكر المستشار محمود الخضيري رئيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار  : حسام حنفي- القاهرة 
عن غزة تصريحات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والذي قال فيها إنه لن يسمح 

من االقتراب من معبر رفح البري خالل األيام المقبلة سواء نقابات أو غيرها وأكد شوشة أنه ألية جهة 
لن يسمح بعودة التوتر للحدود، ومن المقرر أن تنطلق يوم األربعاء القادم قافلتان للجنة الشعبية لفك 

ى تنطلق من أمام الحصار عن قطاع غزة المحاصر القافلة األولى تنطلق من أمام نقابة الصحافيين وأخر
. والقضاة) الغرفة األولى من البرلمان(وتضم عددا من أعضاء مجلس الشعب ) دار الحكمة(نقابة األطباء 

نعلم أننا سنتعرض لمضايقات ومتوقعين هذا األمر ونرجو عدم منع القافلة من : "وقال الخضيري
من جانبه ". صرة قطاع غزةمحا" إسرائيل"الوصول للمعبر، ألن ذلك إن حدث يؤكد أن مصر تشارك 

رفض النائب البرلماني المستقل الدكتور جمال زهران تهديدات المحافظ مؤكدا أن نواب البرلمان 
سيقابلون المنع بكل حزم ولن يرضوا بأن يصمتوا على الحصار المصري المفروض على الشعب 

نة الدفاع القومي بمجلس الفلسطيني ولو حدث سنطالب بعقد جلسة عاجلة للجنة الشؤون العربية ولج
  . الشعب

  ٩/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
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   الصمت الدولي مخجل: غزةمعابر وفك حصارالطالب بفتح تاألونروا  .٥٢
طالب جون جنج مدير العمليات في وكالة األونروا أمس االثنين بـضرورة فـتح               :أشرف الهور  -غزة

 خالل مشاركته في توزيع طـرود       وحذر المسؤول الدولي   .معابر قطاع غزة بشكل كامل ورفع الحصار      
 .غذائية على أسر محتاجة في غزة من تدهور األوضاع اإلنسانية في القطاع إذا ما اسـتمرار الحـصار                 

 .'الوضع في غزة صعب ومأساوي والمواطن العادي هو من يدفع ثمن الـصراع الـسياسي               ':وقال جنج 
فلسطيني، على جانـب تقـديم المـساعدة        وطالب جنج المجتمع الدولي بتقديم مساعدات حقيقية للشعب ال        

يجب ان يتحرك الساسة لرفع الحصار عن قطـاع         'السياسية لهم بهدف رفع الحصار وفتح المعابر، وقال         
أعيد ما صرح به القس ديزموند توتو عندما زار غزة، الوضع صعب جداً، والسكوت على                ':وتابع ،'غزة

وثمن جنج موقف اإلمارات العربية المتحدة التي قامت         .'هذا الوضع سيكون شيئاً مخجل للمجتمع الدولي      
إنها مساعدة حقيقية للناس يقدمها الهالل اإلماراتي على األرض وليس مجـرد            'بتوزيع المساعدات، وقال    

  .'أقوال
  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تتبع لهجة جديدة تعزز دورها في حل أزمة الشرق األوسطأوروبا .٥٣

من مصادر أوروبية شاركت في اجتماعات وزراء خارجية        » الجريدة«علمت  :  جورج ساسين  -باريس  
تؤكـد  » لهجة جديدة «االتحاد األوروبي األخيرة في مدينة أفينيون الفرنسية، ان أوروبا ترغب في اتباع             

، »اللجنة الرباعيـة  «وأكدت المصادر بأن اجتماع     . في حل أزمة الشرق األوسط    » دورها السياسي «على  
التي دفع الى بلورتها رئـيس      » مناسبة إلظهار هذه الرغبة الجديدة    «نيويورك، سيكون   والذي سيعقد في    

 .الدورة الحالية وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير
ستعقد في نيويورك اجتماعاً مع بعـض وزراء الخارجيـة          » اللجنة الرباعية «ان  » الجريدة«كما علمت   

 موسى، لتبادل وجهات النظر وتقييم الخطوات الجارية على         العرب واالمين العام للجامعة العربية عمرو     
ضوء تطور االتصاالت بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وبين الحكومتين اإلسرائيلية والسورية من خـالل             

وأفادت هذه المصادر بأن كبير المفاوضين االسرائيليين الذي استقال قبل نحو           . المفاوضات غير المباشرة  
 .تقالته وهو يتهيأ لجولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة عبر تركياأسبوع عاد عن اس

من ست صـفحات    » مسودة عمل «ان الوزير كوشنير وزع على نظرائه األوروبيين        » الجريدة«وعلمت  
يطرح فيها اشكالية الدور االوروبي في المجال السياسي وتعاونه المرتجى مع الواليات المتحدة من أجل               

ة حول عدد من الملفات الدولية خصوصا عملية الـسالم فـي الـشرق االوسـط وايـران                  توحيد الرؤي 
وقـال النـاطق المـساعد لـوزارة         .»...وأفغانستان ومحاربة االحتباس الحراري وغيرها من القضايا      

وزارء خارجية االتحاد قرروا لعب دور فاعل خالل االشـهر          «الخارجية الفرنسية فريديريك ديزانيو ان      
 . »من اجل الحفاظ على الديناميكية التي ولدتها مسيرة انابوليسالمقبلة 

  ٩/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  فتح وحماس باالبتعاد عن تسييس قطاع الرعاية الصحية في غزة تطالبأطباء بال حدود  .٥٤

طالبت منظمة أطباء بال حدود طرفي النزاع الفلسطيني فـتح وحمـاس            :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة
بتعاد عن تسييس قطاع الرعاية الصحية في قطاع غزة، معتبرةً أن ذلك يشكل خطراً على المرضـى                 باال

 في بيان على أن     ، مشددة ضراباإلمنظمة من مخاطر االستمرار في      الحذرت  و. والطواقم الطبية العاملة  
د القاسـية   تبعات انقسام خدمات الرعاية الصحية مؤثرة، خصوصاً على السكان الذين يعانون من القيـو             

  . الناتجة عن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
  ٩/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
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   دولة عربية تحت خط الفقر المائي١٩  هناك:حقوقيتقرير  .٥٥
 مليون شخص ٦٠مركز األرض لحقوق اإلنسان عن أن نحو تقرير لكشف  : محيى الدين سعيد- القاهرة 

 مياه صحية، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية تعاني من من مواطني العالم العربي ال تتوافر لديهم
ن عدد الدول  وأشار إلى أ.على الموارد المائية من خارج حدودها% ٦٥ندرة المياه وتعتمد بنسبة 

 دولة نتيجة لزيادة عدد السكان وقلة نصيب الفرد ١٩العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي يصل إلى 
 ألف متر مكعب، وهو المعدل الذي حددته األمم المتحدة لقياس مستوى الفقر من الموارد المائية عن

  .المائي للدول
  ٩/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  الخارجية المباشرة غير النفطية   بليون دوالر تجارة دبي٨١ .٥٦

شهور في ال% ٥٤,٣ارتفع حجم التجارة الخارجية المباشرة غير النفطية بين دبي وسائر دول العالم : دبي
وأظهرت أرقام إدارة اإلحصاء  .الستة األولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

في )  بليون دوالر٢٨,٤حوالي ( بليون درهم ١٠٤,٤تجارة ارتفعت هذه ال، أن "دبي العالمية"ـالتابعة ل
)  بليون دوالر٨٠,٨والي ح( بليون درهم ٢٩٦,٦ حوالي إلىالنصف األول من العام الجاري، لتصل 

  .٢٠٠٧في الفترة ذاتها من )  بليون دوالر٥٢,٣حوالي ( بليون درهم ١٩٢,٢مقارنة بحوالي 
  ٩/٩/٢٠٠٨الحياة 

   الدولة الواحدة أو ثنائية القوميةموضة .٥٧
  ياسر الزعاترة

ية القومية التـي    تشيع في األوساط الثقافية والسياسية الفلسطينية موضة الدولة الواحدة وكذلك الدولة ثنائ           
إما في سياق التهديـد     : سبق أن تحدث عنها إدوارد سعيد وعزمي بشارة وآخرون ، وتأتي هذه الدعوات            

لدولة العدو بسبب تعنتها في المفاوضات ، كما هو الحال عندما تصدر عن المنخرطين في سلك التفاوض                 
ه البعض فشالً لمـسار المفاوضـات       ، وإما في سياق البحث عن بديل في ظل ما يرا          ) أحمد قريع مثاالً  (

 ، مع فـشل مقابـل لخيـار         ٦٧وغياب أفق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام           
 .المقاومة المسلحة

في ضوء ذلك يغدو من األهمية بمكان مناقشة الحيثيات التي تدعو إلى تبني هذا الطـرح مـن جهـة ،                     
 .الً عن تداعياته على الواقع السياسيوإمكانية نجاحه من جهة أخرى ، فض

هل تقبلون الشراكة مع اإلسرائيليين الموجودين ما بين البحـر          : لو قال المجتمع الدولي للفلسطينيين اليوم     
والنهر في دولة ديمقراطية مدنية يتساوى الناس فيها في الحقوق والواجبات ، مع نظام ملل على الطريقة                 

ملة إلى منظومتها الدينية فيما خص قضايا األحوال الشخصية ، مـع كفالـة   العثمانية ، أي أن تحتكم كل      
حق العودة لجميع المهجرين مع تعويض عن تشردهم وممتلكاتهم؟، لو وقع ذلك لفكر الكثيرون جدياً فـي          
األمر ، وبالطبع ألن الدولة المذكورة ستكون فلسطينية أكثر منها يهودية ، ففي داخـل فلـسطين هنـاك                   

 مقابل رقم أعلى بقليل لليهود ، وإذا ما عاد نـصف            ٤٨سة ماليين فلسطيني ، بمن فيهم عرب        حوالي خم 
فلسطينيي الشتات ال أكثر ، فإن المشهد سيغدو مختلفاً إلى حد كبير ، ومن المشكوك فيه أن يقبـل أكثـر                     

في أمريكا والدول   اإلسرائيليين استمرار العيش في الدولة المذكورة ، السيما أن بوسع أكثرهم االستقرار             
 .األوروبية في أوضاع أفضل

يرى أصحاب هذا الطرح أن أهميته تكمن في قدرته على إحراج المجتمع الدولي ، وبالطبع لما ينطـوي                  
عليه من قبول الضحية مبدأ العيش مع الجالد على قدم المساواة ، األمر الذي سيدخل القضية في مـسار                   

 .، أقله على الرأي العام الشعبي ، إن تعذر على الوضع الرسميجديد أفضل بكثير من ناحية التسويق 
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ثمة أيضاً من يرون أن طرحاً من هذا النوع ، قد يدفع اإلسرائيليين إلى الموافقة على منح الفلـسطينيين                   
 ، وبالطبع ألنها بالنسبة إليهم أفضل بكثير مـن حـل            ٦٧دولة كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام        

واحدة الذي سيفضي إلى شطب الدولة اليهودية التي باتت مطلباً شعبياً في أوساط اإلسـرائيليين ،   الدولة ال 
 .واليهود عموما

ال بحل مثالي يتمثـل فـي تحريـر         : يحدث ذلك في ظل قناعة سائدة بأن ميزان القوى الدولي ال يسمح           
شرعية الدولية ، ما يطرح     فلسطين ، كل فلسطين ، وال حتى بفرض تسوية كالتي تنص عليها قرارات ال             

 في المئة مـن     ٧٨إذا كان ميزان القوى المذكور ال يسمح بتسوية تمنح اإلسرائيليين           : سؤاالً بديهياً يقول  
فلسطين ، فهل سيسمح بفرض تسوية تفكك الدولة اليهودية ، وقـد تـدفع أبناءهـا إلـى تركهـا تاليـاً                      

ديدة ، تعيدنا إلى الطرح األول الذي تبنتـه منظمـة           للفلسطينيين؟، والنتيجة أننا سندخل متاهة سياسية ج      
 .التحرير أول نشأتها ، من دون فائدة تذكر

لكن الذي ال يقل أهمية هو استناد أصحاب هذا الطرح إلى فشل المقاومة ، األمر الذي يـستحق بعـض                    
ينيا؟، األكيـد   التوقف لجهة صحة النظرية ، ومن ثم التساؤل عن سبب نجاح المقاومة لبنانيا وفشلها فلسط              

أن مسار المقاومة لم يمتحن بشكل كامل في الحالة الفلسطينية كشعار واضح ينادي بدحر االحتالل ، أقله                 
 ، ولم يقع توافق شامل عليها ، حتى أثناء انتفاضة األقصى ، حيث              ٦٧مرحلياً عن األراضي المحتلة عام      
 .ضفقط لتحسين شروط التفاو: تبنى فريق السلطة نهج المقاومة

من هنا ، وبصرف النظر عما سيكون عليه الطرح الذي ينبغي أن يتبناه الفلـسطينيون ، فـإن المـسار                    
األصيل هو إعادة تشكيل منظمة التحرير على أسس تمثيل صحيحة وعادلة لفلسطينيي الداخل والشتات ،               

 ال أظـن ، ألنهـم   وعندها فقط يمكن التوافق على شكل النضال وأدواته ، فهل يقبل قادة السلطة وفـتح؟   
 .الحالي على األقل: ببساطة يدركون أن النتيجة لن تكون في صالح قيادتهم وال طرحهم

  ٩/٩/٢٠٠٩الدستور 
  
  حكومات فلسطينية ومستقبل مخيف .٥٨

  محمد صالح المسفر. د
افهم جيدا ان يقول بعض الناس في فلسطين والعالم العربي ان حركة حماس فـشلت فـي ادارة الـشأن                    

 وتكليفها رسميا بتشكيل حكومـة فلـسطينية،        ٢٠٠٦ بعد نجاحها في االنتخابات التشريعية عام        الفلسطيني
وافهم جيدا القول بانها لم تنجح في ادارة قطاع غزة بعد ان استطاعت القـضاء علـى اوكـار االمـن                     

ـ                 سطينية االسرائيلية التي كانت مهيمنة في غزة تحت رعاية وقيادة افراد ينتمي بعضهم الى الـسلطة الفل
  .وفلتان امني منقطع النظير

في اجواءهذه االقاويل لم يقل احد ما هي اسباب ذلك الفشل، ولو ان البعض يرد االسباب الى ان القيادات                   
السياسية الحمساوية ليس لها خبرة في السياسة الدولية وال في االدارة، وانهم يريدون اقامة امارة اسالمية                

دولة االسالمية في فلسطين، وانهم متعطشون الى الحكم وليس الى تحريـر            في غزة ان فشلوا في اقامة ال      
  .االرض، وانهم تنازلوا عن كل معتقداتهم استرضاء السرائيل وفوق هذا لم يفلحوا

' حماس'السؤال الذي نبحث عن اجابة عنه ،هل اعطيت الحكومة التي شكلها الحزب الفائز في االنتخابات                
لها؟ من اليوم االول لها في الحكومة عاثت قوى االمن فـي غـزة الفـساد                فرصة الثبات نجاحها او فش    

والفوضى وكل ما يندرج تحت كلمة فوضى من سلوك، ومعروف ان قوى االمن تحـت ادارة قيـادات                  
وال يسره ان يستتب االمن واالستقرار، وكـان علـى   ' فتح'متنفذة تابعة للحزب الذي فشل في االنتخابات   

دتها ان تحسم هذه المسألة االمنية بالقوة بعد ان تعذر حسمها بالطرق السلمية والشاهد              الحكومة المنتخب قا  
امام التاريخ السيد رئيس السلطة الفلسطينية ووزير داخليته المستقيل السيد القواسمة وهمـا ليـسا مـن                 
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ـ             . حماس اع اضافة الى ذلك فرض الحصار المميت المصري واالسرائيلي والسلطة الفلسطينية علـى قط
  .'حماس'غزة، وتوالت االزمات بهدف ارباك ادارة الحزب الفائز في االنتخابات 

للشأن الفلسطيني النعدام الخبرة والدهاء الـسياسي،  ' حماس'اذا كنا نفهم او نتفهم قول البعض بفشل ادارة          
 استعادة  الذي يملك من الخبرة على مدى واحد واربعين عاما نجح في          ' فتح' فهل نستطيع القول ان حزب      

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؟ المعروف ان كل دول العالم الثالث تناصر وتمول حركة فتح بمـا                
في ذلك العالم العربي، كل دول المعسكر االشتراكي كانت الـى جـوارهم بالمـال والـدعم الـسياسي                   

الممانعة والحصار، كل   واالعالمي والتدريب، ايضا معظم الدول الغربية الى جانب فتح على االقل بعدم             
لصالح فتح ، كانت مكاتبها متنفذة في كل عواصم العرب          ' % ٥مواطن فلسطيني يدفع من دخله ما يعادل        

  ، فماذا حققت للفلسطينيين في الداخل والخارج؟
الجواب، انهيار في االردن وخروج مذل، في لبنان االنهيار المهين وركوب البحر الى الشتات المجهول،               

، الى يومنا هذا رغم كل التنازالت التي قدمت السرائيل لم           ١٩٩٣ حدث وال حرج ، ومن اوسلو      في تونس 
اال القطيعة بين مكونات الشعب الفلـسطيني، والـسماح بزيـادة المـستوطنات             ' فتح'تحقق قيادة الحزب    

 ، والسكوت عن االستمرار في بناء سور الفـصل        ١٩٦٧والمستوطنين في اراضي فلسطين المحتلة عام       
العنصري الذي يمزق الضفة الغربية، وزيادة عدد االسرى الفلسطينيين لدى اسرائيل، والسماح بحـصار              
مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة حتى الموت، والسماح بمحاصرة رأس فتح ومؤسـسها ياسـر                

مليـة،  حتى الموت، والسكوت عن ما يجري للقدس الشريف من اجراءات الهدم الع' المقاطعة'عرفات في   
  .واخيرا قالوا لن يكون هناك حلول في نهاية هذا العام كما وعدوا وتعهدوا

حكومة خبرة االربعين عاما ونيف القابعة في رام اهللا امرت المعلمين واالطباء ـــ العاملين في قطاع                
 باالضرب مع مطلع العام الدراسي هذا الشهر، وهـددت        ' فتح العريق 'غزة والمسجلين على كوادر حزب      

  .بمعاقبة كل من ال يلتزم باالضراب والفصل من الوظيفة
اسباب الدعوة لالضراب تعود الى ذريعة التنقالت والتعيينات الجديدة والترقيات في قطاع التعلـيم كمـا                

ولليقين غزة وما تم فيها من تنقالت وتعيينات وانهاء خدمات في قطاع التعليم ليـست               . 'فتح رام اهللا  'تقول
 انه عمل تنظيمي من اجل الصالح العام ويحدث في كل الدول، فما هو الخطأ الذي يدعو                 حكرا على احد،  
  !الى االضراب؟

السؤال الموجه الى سلطة رام اهللا اليس طالب غزة فلسطينيين لهم حق الـتعلم حتـى تحـت االحـتالل                    
ظـروف  الصهيوني؟ اليس المريض مواطنا فلسطينيا يحق له العالج تحت كل الظروف بما فـي ذلـك                 

الحرب؟ الكل يعلم ان فتح عباس في عداء مع حركة حماس ولن تتركها تنجح في أي مجـال؟ اال يعلـم                     
العامة والخاصة ان المال كله بيد فتح عباس وتستخدمه لتحقيق اهدافها السياسية غير الشرعية بمـا فـي                  

  ذلك تهديد كل من ال يمشي مع مخططاتها من الحرمان الوظيفي؟
 او امتنع عن العمل العام في حالة االزمات كحال غزة يعتبرمجرما وخائنا ويعمـل               اقول كل من اضرب   

  .لصالح العدو االسرائيلي ، وينطبق علية قانون الخيانة العظمى للوطن والشعب
  ٩/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   ليس المشكلةوقتال .٥٩

 هاني المصري
 تشير الى إمكانية التوصل التفاق سالم بعد تصريحات الرئيس أبو مازن األخيرة بأنه ال يرى أية بوادر

فلسطيني ــ إسرائيلي قبل نهاية هذا العام، أصبح من الملح، البحث في الخيارات والبدائل الفلسطينية، 
 .فليس من المعقول أن يكون االستنتاج الوليد من فشل المفاوضات هو المزيد من المفاوضات
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 الذكر، عن أن كافة األطراف بذلت جهودا كبيرة من وال أفهم ما أضافه الرئيس على تصريحه السابق
فهل صحيح أن الوقت هو . أجل التوصل الى اتفاق، ولكنها لم تستطع تحقيق ذلك بسبب عامل الوقت

أال يكفي عام كامل لتحقيق ذلك؟ إن مثل هذه العبارات تسقط . الذي حال دون التوصل الى اتفاق
يل وعدم جهوزيتها للسالم، وعن مسؤوليتها الكاملة عن عدم المسؤولية عن االحتالل، وعن تعنت اسرائ

 عاما وحتى ١٧التوصل الى هذا االتفاق، ليس خالل هذا العام فقط، وإنما منذ انطالق المفاوضات، قبل 
 .اآلن

إذا كان الوقت هو السبب، فالمفاوضات يمكن أن تستأنف في العام القادم وتحقق ما عجزت عن تحقيقه 
فالسياسة الفلسطينية المعتمدة .  وإذا لم تستطع ذلك في العام القادم، فأمامها األعوام القادمة.في هذا العام

، وأن ما ال تحققه المفاوضات يحققه المزيد من المفاوضات، وهي "المفاوضات حياة"منذ سنوات هو أن 
عد المفاوضات نفس سياسة، أثبتت نتائجها الوخيمة على األرض، بأنها خرقاء تماما، فإسرائيل واصلت ب

السياسة التي كانت تمارسها قبل المفاوضات، ولكن بمعدالت مضاعفة، فواصلت عدوانها العسكري بكل 
أشكاله، وسابقت الزمن عبر تكثيف وتطبيق مشاريعها التوسعية والعنصرية واالستيطانية، الستكمال 

، جاهزا وحقيقة قائمة ستفرض فرض الحقائق على األرض، التي تجعل الحل اإلسرائيلي أحادي الجانب
نفسها على الفلسطينيين عاجال أم آجال، هذا إذا لم يتم تدجين المفاوض الفلسطيني لقبول هذا الحل 

 .اإلسرائيلي عن طريق المفاوضات
إن المعضلة ليست فقدان الوقت، بل إن أقصى ما تطرحه ويمكن أن تطرحه اسرائيل من عروض لحل 

د األدنى الوطني الفلسطيني المكرس في القانون الدولي وقرارات الشرعية الصراع، أقل بكثير من الح
المسألة ليست مجرد اختالف على تفاصيل ونسب، وإنما اختالف جوهري حاسم في كافة . الدولية

 .القضايا الرئيسية مدار البحث
طينية والعربية حتى يتغير ذلك يجب اتباع سياسة فلسطينية قادرة على حشد أوراق القوة والضغط الفلس

والدولية إلقناع اسرائيل أو إجبارها على قبول السالم، وإذا لم تفعل ستكون خسارتها أكبر ألن 
الفلسطينيين يجب أن يعدوا العدة لكافة الخيارات والبدائل األخرى التي ستكون كلها أسوأ إلسرائيل من 

 حتى االن، وال تزال ترفضه ١٩٨٨عرض السالم الفلسطيني الذي مازال مقدما إلسرائيل منذ عام 
بإصرار شديد، متصورة أنها يمكن أن تحصل على السالم ومواصلة االحتالل واالستيطان في نفس 

 .الوقت
وفي هذا السياق أيضا بدأ الدكتور صائب عريقات منذ االن، وقبل أن نصل الى نهاية العام يؤكد بأن 

قيق وعد انابوليس عبر التوصل الى اتفاق قبل الفلسطينيين سيواصلون المفاوضات حتى لو لم يتم تح
وبهذه األقوال التي تصدر على لسان عريقات وغيره من القيادات الفلسطينية، يتم تهيئة . نهاية هذا العام

 .الرأي العام الفلسطيني لالحتمال المرجح، بل المؤكد، وهو فشل المفاوضات
اوضات بدال من التهديد بوقفها أو مراجعتها، على أن الالفت للنظر هو إبداء االستعداد الستئناف المف

، أو العام الذي يليه أو ٢٠٠٩، يمكن أن تحققه في عام ٢٠٠٨أساس أن ما لم تحققه المفاوضات في عام 
فيما بعد، فالمفاوضات حياة، وأصبحت غاية في حد ذاتها، فهي مبرر لبقاء السلطة واستمرار الدعم 

 وهي تحقق مصالح أفراد وشرائح يروجون انه ليس لدى القيادة الدولي، وكأن السلطة هي الهدف،
الفلسطينية، بل يدعون أيضا أنه ليس للشعب الفلسطيني، خيارات أخرى، غير خيار مواصلة المفاوضات 
الى إشعار آخر، وبالتالي أصبحت عندهم المفاوضات نمط حياة، أما الصراع فسقط من قاموسهم إن لم 

والسؤال هو . ، لذا عندما تفشل المفاوضات ، فالعالج هو المزيد من المفاوضاتيكن كليا فإلى حد كبير
لماذا تحقق المفاوضات القادمة ما لم تحققه المفاوضات حتى االن؟ و ما هي أدوات الضغط التي لدى 

 .الفلسطينيين، بعد أن بعثروا أوراق القوة التي يملكونها
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مسار التفاوضي البائس الذي أدى الى وصولنا الى ما إن فشل المفاوضات فرصة ثمينة للتخلص من ال
نحن فيه، وبدال من وضع اإلدارة األميركية الجديدة، والعالم كله، أمام أزمة في المفاوضات قد تجعلها 
مضطرة للبحث عن سياسة أميركية جديدة بدال من المعتمدة، وبدال من العمل الستعادة الدور الدولي 

لفلسطينية، يتبرع المفاوض الفلسطيني، وتتبرع القيادة الفلسطينية بإقفال الباب الفاعل المساند للقضية ا
أمام الخيارات والبدائل األخرى وبالتعهد باستمرار المفاوضات رغم النتائج المأساوية التي ترتبت عليها 

غيير، حتى اآلن، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من استمرار اتباع نفس السياسة األميركية بدون أي ت
واستمرار تغييب العالم عما يجري منذ سنوات عديدة من تصفية متدرجة للقضية الفلسطينية تحت غطاء 

 .عملية السالم، التي أصبحت عملية بدون سالم
ال أعرف طبعا، لماذا ال يملك الفلسطينيون خيارات أخرى، وخصوصا ان خيار المفاوضات األوحد، لم 

نية، العودة والحرية واالستقالل وتقرير المصير، وانما اصبحنا االن، بعد يؤد الى تحقيق األهداف الفلسطي
الحقائق التي تواصل اسرائيل اقامتها على األرض من جانب واحد، ابعد عن تحقيق اهدافنا عما كنا عليه 

 .قبل مؤتمر مدريد، وقبل توقيع اتفاق أوسلو
 عاما على أوسلو الستخالص الدروس ١٥ عاما على عقد مؤتمر مدريد، وأكثر من ١٧اال يكفي بعد 

والعبر، التي أهمها أن االعتماد على المفاوضات فقط يؤدي الى تآكل الموقف الفلسطيني باستمرار 
والتخلي بالتدريج عن المرجعية القانونية والسياسية التي استندت لها، اي من بيان مؤتمر مدريد الذي 

لدولية، الى اتفاق أوسلو وخارطة الطريق وإعالن تحدث عن القانون الدولي وقرارات الشرعية ا
أنابوليس التي هبطت بسقف التفاوض الفلسطيني بشكل متدرج وادت الى فصل القضايا والمراحل بعضها 
عن بعض، كما حفرت ظاهرة فصل القضية عن القيادة، والقيادة عن الشعب، و قسمت الشعب الى 

شعب الخارج، وهذا ما ساهم في وصولنا الى االنقسام ، وال يقتصر االمر على شعب الداخل و"شعوب"
 .السياسي والجغرافي الحالي، وما يمكن أن يوصلنا الى الكارثة الكاملة

ان التفاوض اسلوب في العمل السياسي يستهدف تحقيق األهداف الوطنية بشكل سلمي، وعندما تستخدمه 
ى االرض التي تجعل اسرائيل قادرة على اسرائيل للتغطية على استمرار االحتالل، وفرض الحقائق عل

فرض استمرار الوضع الراهن لحين فرض الحل االسرائيلي، لذلك البد من وقف المفاوضات، اذا لم يكن 
فورا، فلتتوقف عندما ينتهي هذا العام بدون حل وطني، وذلك كخطوة من ضمن مراجعة شاملة تستهدف 

فبدال من االلتزام منذ االن باستمرار . د هو الفشل المؤكدفالخيارالوحي. بلورة كافة الخيارات والبدائل
المفاوضات، اذا فشلت في تحقيق وعد أنابوليس بانجاز اتفاق قبل نهاية هذا العام، و طمأنة اسرائيل 
والواليات المتحدة األميركية بأنه ليس هنالك ما يخشونه، وبدال من الهبوط المستمر، من السعي للتوصل 

م، ثم الى اعالن مبادئ ثم اتفاق اطار، وصوال الى الموافقة على اصدار وثيقة تحدد الى معاهدة سال
نتائج المفاوضات حتى االن، وتوضح نقاط االتفاق والخالف وتكون مرجعية جديدة بعيدا عن القانون 

 .الدولي 
 على يجب اتباع سياسة قادرة على اجبار اسرائيل وبشكل نهائي وقاطع على التفاوض فورا وبجدية

اتفاقية تضمن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه، كما تضمن انهاء االحتالل وقيام دولة 
 او مواجهة احتمال اعادة ١٩٤، وحل مشكلة الالجئين حال عادال وفقا لقرار ١٩٦٧فلسطينيية على حدود 

 كالم او تهديدات فارغة، النظر باالستراتيجية الفلسطينية بشكل جذري، وهذا يجب ان يكون ليس مجرد
اما . وانما جزء من استعداد ات جدية جدا، يقوم بها الفلسطينيون وتجعلهم قادرين على تنفيذ تهديداتهم

 الفلسطينية على مراحل المفاوضات الى االبد، فهي طريق، قاد ويقود حتما، الى تصفية القضية
  !وبالتدريج

 ٩/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  حثات الفلسطينية االسرائيلية الى شيء لم يعلن بعد؟ المباوصلتهل  .٦٠
  نصوح المجالي

سؤال يدور في االذهان هل يخفي المفاوضون الفلسطينيون واالسرائيليون الخالصات التي توصلوا اليها             
فيما يسمى باتفاقية الرف؟ وهل من ضمن هذه االتفاقات ان ال يطلع العرب وبخاصة االردن على فحواها                 

  .ا قبل ان يتم االتفاق النهائي عليهااو تفاصيله
هناك من يعتقد ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، وان الملفات الرئيسية الحدود ومـساحة ارض                

  .الدولة الفلسطينية والقدس والالجئين والسيادة، قضايا لم يتم التوصل فيها الى اتفاق، وهذا احتمال ايضاً
ن يوحي ان مشروع اتفاقية الرف المتوقع الوصول اليـه، هـو            وهناك، من يعتقد ان ما تسرب حتى اال       

مشروع الدول المؤقتة نفسه، او الحكم الذاتي المحدود الذي ورد في اتفاقية كامب ديفيد سابقا، والذي يبدأ                 
باعالن صوري للدولة الفلسطينية كمرحلة اولى، ثم يترجم الى مشروع الكونفدرالية المفروضـة علـى               

عطي اسرائيل معظم االرض وتعطي الفلسطينيين مساحة اقل منها مما يـصدر المـشكلة           االردن، والتي ت  
الديمغرافية، وقضية الالجئين الى االردن، تحت عنوان الكونفدرالية وهو ما يـسميه االخـرون الـوطن                

ك البديل او تحويل القضية الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية المغتصبة الى قضية عربية عربية، فثمة شكو             
ومؤشرات تدل على ان ما يدور في الكواليس ليس بعيداً عن هذا ولهذا لم يطلـع االردن علـى كامـل                     
تفاصيل المباحثات منذ البداية مع انه معني بمعظم القضايا المطروحـة، الحـدود والـسيادة، والقـدس                 

  .والالجئين وهناك من يحاول حل هذه القضايا على حسابه، بدون مشاركته
اللة الملك بلهجة ال تخلو من الضيق والحزم ال كونفدرالية وال فدرالية قبل قيـام الدولـة                 مؤخراً، قال ج  

الفلسطينية، لكن هناك من يحاول تبني مشروع الدولة الفلسطينية الصورية، التي يسمونها الدولة المؤقتة،              
ية فـي الدولـة     او اتفاق الرف حتى يتم اخفاء فشل المفاوض الفلسطيني في استخالص الحقوق الفلسطين            

 من خالل اخفاء هذا الفـشل عبـر صـيغة           ١٩٦٧المستقلة والقدس والالجئين، واالنسحاب حتى حدود       
وحدوية براقة، تحت عنوان الكونفدرالية التي تحمل االردن تركه االحتالل وتحل قضية الالجئين علـى               

  .حسابه
الذي فاوض اسرائيل في اوسلو، بدون      وما يخيفنا ان الفريق الذي يفاوض اسرائيل اليوم هو نفس الفريق            

علم االردن، والذي وقع اتفاقاً مع اسرائيل، كانت نهاياته مفتوحة لصالح ما تفرضه اسرائيل كأمر واقـع                 
ودون أي اعتبار للمصالح االردنية بعيداً عن الثوابت والحقوق الفلسطينية والعربية التي قيل طويالً انهـا                

  .ف االسرائيليين يفسرونها ويتجاوزون عليها كما يريدونغير قابلة للتصرف واذا هي بتصر
من حق االردن والجامعة العربية العلم بالتفصيل بنتائج االتفاقات الفلسطينية االسرائيلية ان وجدت حتـى               
ال يفاجأ العرب واالردن باتفاق يبرم وتتبناه الواليات المتحدة، وتحشد له المجتمع الدولي، وتفرضه على               

عرب، ومن يقول ان هذا غير ممكن، قطعاً يسبح في النوايا الحـسنة السـرائيل والواليـات                 االردن وال 
  .المتحدة، التي يمكن ان تضحي بأي شيء في المنطقة، في سبيل المصلحة االسرائيلية

ثمة اقاويل نرجو ان ال تكون صحيحة ان االردن، اطلع من خالل شخصية اردنية او وقع ورقة تفـاهم                   
  . الطرف الفلسطينيبهذا الشأن مع

وهو امر ال يستقيم مع المنطق، ألنه ال يستقيم مع مصالح االردن وأمنه وسـيادته، ويعرضـه للخطـر                   
  .مستقبال ويتعارض مع الموقف المبدأي الذي طالما اعلنه جاللته الملك بمنتهى الوضوخ

 اسرائيل وبعضها عبـر     ثمة بالونات اختبار سياسية عديدة اطلقت في الفترة االخيرة بعضها مباشرة من           
وسيط، توحي بأن وراء االكمة ما وراءها، فمصر طرحت مشروع قوات عربية في غزة، وهذا يعنـي                 
ضمنا امكانية قبول قوات عربية في الضفة الغربية ايضاًو وقد يكون الكالم للكنة والمقصود هو الجارة،                

الفلسطينية، بدون االتفـاق علـى      أي االردن، وهل يمكن دخول قوات عربية الى أي جزء من االراضي             
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حل للقضية الفلسطينية، تلك آلية من آليات تطبيق الحل ان وجد مثل هذا الحل، وبدون ذلك ستكون هـذه                   
  .القوات محاصرة، ورهينة تماماً كسكان االرض المحتلة ومن يقبل ذلك

عربية كبالون اختبـار،    ثم ان الصمت االسرائيلي حول هذه النقطة يثير الشك فاالقتراح سرب من دولة              
  .لوضع ممكن الحدوث في المستقبل

ومؤخراً اعلن وزير الدفاع االسرائيلي امكانية تخلي اسرائيل عن بعض االحياء فـي القـدس الـشرقية،          
واالغلب انه قصد احياء خارج القدس القديمة، كالعيزرية كنوع من الحل، لتصبح قضية القـدس مجـرد                 

س الشرقية يحمل العلم الفلسطيني واسم الدولة الفلسطينية بينما الوالية          مبنى في ضاحية من ضواحي القد     
  .الكاملة على القدس السرائيل

بالمقابل، يتم التنازل عن قضية الالجئين واخفاء الفشل في حلها في تالفيف مشروع الكونفدراليـة مـع                 
  .االردن

 الى ضرورة تحيد دور سوريا حتـى        وقد يكون التوجه االسرائيلي واالستعداد للتفاوض مع سوريا، مرده        
ال تعترض على هكذا صفقة، ولهذا تتحرك قوى كثيرة دولية باتجاه سوريا، لتشجيعها على التعاون فـي                 
مسار السالم، مع وعود اسرائيلية، بحل قضية الجوالن واالستعداد لحل مشكلة قضايا مزارع شبعا فـي                

  .لبنان
مة نتائج مهمة، لم تعلن للمفاوضات بعكس االنطباع السائد بأن          دوائر اسرائيلية مهمة، اعلنت مراراً ان ث      
  .المباحثات لم تتوصل الى شيء حتى اآلن

في اطار هذا االحتمال، يفسر الكثيرون مبادرة االردن، انهاء القطيعة مع حماس التي تـرفض صـراحة    
  .رض االردن للخطرمشروع الوطن البديل والحلول المؤقتة واتفاقية الرف وما يشبهها، والتي قد تع

ولهذا، يركز االردن على اعادة حماس كالعب مهم وطرف موازن في ما يجـري ويـدعو للمـصالحة                  
الفلسطينية، ألن ذلك يعزز موقفه في رفض مشروع الدولة المؤقتة، التي تعلن بضعة ايام لتنتهـي الـى                  

  .ترحيل القضية الفلسطينية لالردن
عيوب أي اتفاق تعقده السلطة الفلسطينية وتتنازل من خاللـه عـن            فالدور االردني، بالتأكيد ليس اخفاء      

حقوق فلسطينية جوهرية من خالل اقامة عالقة اتحادية ما مع االردن، اذا كان هذا، خالصة ما وصـلت                  
اليه المفاوضات فمعنى ذلك، ان االردن قد وضع في دائرة الخطر، كما وضـعت الحقـوق الفلـسطينية                  

  .ط والخطر ايضاً، وعلى االردن والعرب ان يحذرواالثابتة في موضع التفري
وسيؤثر ذلك قطعاً على مستقبل منظمة فتح، خاصة وان ما يعرض على الفلسطينيين حالياً ال يزيد عـن                  
اربعين بالمائة من مساحة اراضي الضفة الغربية، ممزقة ومخترقة باالستيطان، وهذا يعني حكما صعود              

 ما يفسر اهمية اعادة النظر في الموقف االردني من حماس فـي هـذه               حماس في المرحلة المقبلة، وهذا    
  .المرحلة
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  :كاريكاتير .٦١
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