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  اولمرت يعلن نيته االستقالة فور انتخاب رئيس جديد لكاديما

   الفلسطينيةاألراضينات بنهب االحتالل يسمن المستوط: بتسيلم
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  غضب تجاه منع المسيرة الشعبية من كسر الحصار: مصر
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            ٢ ص                                   ١١٩٨:         العدد                  ١٢/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٤   من خطة خارطة الطريقاألولىيذ المرحلة  بتنف"إسرائيل" إللزامعريقات يطالب بتدخل دولي  .٢
 ٤   ضد أراض الضفة"إسرائيل"التي تمارسها " السرقة"تدين الفلسطينية السلطة  .٣
 ٥   من سكانها الشرعيين القدستنفذ مخططات إلفراغ" إسرائيل ":نائبة مقدسية .٤
 ٥   إلحصاء إسرائيليالسلطة تدعو المقدسيين للبقاء بمدينتهم تحسباًتهم،خشية إسقاط حق إقام .٥
 ٥  الحكومة المقالة تطالب بمحاكمة دولية آلفي ديختر .٦
 ٥  غزة إضرابات في حكومتي ليست طرفاً: فياض .٧
 ٦  ماية الفلسطينيين في الضفة مقرر الداخلية في التشريعي يدعو األمن إلى ح .٨
 ٦  من العمرة في رمضانالقطاعرام اهللا مسؤولية حرمان أهالي حكومة  تحمل غزةأوقاف  .٩
 ٧   من عناصر فتح في غزةتقالً مع١٢ تفرج عن المقالةداخلية ال .١٠
 ٧  فلسطين كانت ضحية األمة العربية بأكملهاو... قضيتنا عادلة: زكيعباس  .١١
 ٧  لمخيم نهر البارد زكي يطالب ببرنامج إغاثة طويل األمدعباس  .١٢
 ٨   لترويجه أكاذيب عن أعماله"إسرائيل"س يقاضي تلفزيون  عبانجل الرئيس .١٣
    

    :المقاومة
 ٨  تنتقد المفاوضات السرية وتدعو عباس إلى مصارحة الشعب" حماس" .١٤
 ٨  اإلسرائيليةاإلدارة األمريكية ال تملك رؤية واضحة للمفاوضات الفلسطينية ـ : قدورة فارس .١٥
 ٨  حماس تستعد للسيطرة على الضفة الغربية: لعادعاموس ج .١٦
 ٩   بالضفة الغربيةحماس تتّهم السلطة بالتواطؤ الغتيال المطلوبين .١٧
 ٩  ليطتخشى خسارة ورقة ش حماس: "المستقبل اللبنانية" .١٨
١٠  منع مصر وصول قوافل المساعدات الشعبية لغزة تصرف مؤسف: حماس .١٩
١٠   وتقييم التهدئةالجهاد تطالب بوقف مفاوضات السالم وإنهاء االنقسام السياسي .٢٠
١١  قييم التهدئة في ظل استمرار الحصار والعدوان لتكتائب المقاومة الوطنية تدعو .٢١
١١ الشعبية تتهم اليمين اإليطالي بمحاولة تشويه النضال الفلسطيني .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  نائب أولمرت يتوقع فشل كاديما في تشكيل حكومة بديلة .٢٣
١٢  ليفني في موقع افضل من موفاز لمنافسة نتانياهو: استطالع .٢٤
١٢  تل أبيب تنفي التفاوض مع الفلسطينيين حول القدس .٢٥
١٢   نتنياهو يدعو إلى اجراء انتخابات مبكرة على الفور .٢٦
١٣   بإطالقهم مقابل شليط"إسرائيل"جنرال إسرائيلي يدعو لنشر أسماء معتقلين تقبل  .٢٧
١٣  اولمرت يعلن نيته االستقالة فور انتخاب رئيس جديد لكاديما .٢٨
١٣ فضائية إسرائيلية تكشف بالصدفة تجربة سرية لجيش االحتالل .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٤  الوقت يستدعي الوحدة الفلسطينية:  محاضراًعزمي بشارة .٣٠
١٤   الفلسطينيةاألراضياالحتالل يسمن المستوطنات بنهب : بتسيلم .٣١
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١٤  يام في نعلين أ٣ مواطنين بينهم أطفال خالل ٩ إصابة واعتقال ٥٨ .٣٢
١٤   لمواجهة حصار غزة تؤكد على أن الحل ال يكون إال بفك الحصار الشعبيةاللجنة .٣٣
١٥  النقب يعانون انقطاعاً متكرراً للمياهسجن أسرى  .٣٤
١٥   عنصرية إسرائيلية عن الصيام إثر تصريحات٤٨غضب في أوساط فلسطينيي .٣٥
١٥  األسبوع الماضي الغربية آخرين في الضفة٤٣ مواطناً واعتقل ١١االحتالل أصاب : تقرير .٣٦
   

   :اقتصاد
١٥  وبقيت األرض.. أبو مازن حرر الهواء: وزير االقتصاد الفلسطيني .٣٧
 ١٥ ر منتجاتهم للسوق األوروبيةيصدللتمكن من تن ين الفلسطينييلمزارعمشروع تأهيلي ل .٣٨
   

   : األردن
١٦  الف دوالر األسبوع المقبل على األسر األشد فقرا٨٠٠ توزع  في األردناألونروا .٣٩
   

   :لبنان
١٦ في نهر الباردات المتحدة هي المانحة الوحيدة التي أعلنت قيمة مساهمتها الوالي .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦  خريطة طريق مصرية إلنهاء االنقسام الفلسطيني .٤١
١٧  غضب تجاه منع المسيرة الشعبية من كسر الحصار: مصر .٤٢
١٧  بإمكان إنهاء التهدئة مع حماس" إسرائيل"مصدر مصري ينفي تهديد  .٤٣
١٨ حزب التجمع في سيناء يهاجم حماس .٤٤
١٨ "إسرائيل" إفريقياً إلى ١٥إحباط محاولة تسلل : مصر .٤٥
   

   :دولي
١٨  لم نتخذ موقفا حول حدود الدولة الفلسطينية: خارجية األميركيةال .٤٦
١٨  احتماالت المصالحة الفلسطينية بدأت تتالشى: تقرير دولي .٤٧
١٨   لبحث خدمات وبرامج الالجئين يجتمعون الثالثاء في األردن مديرو عمليات األونروا .٤٨
١٩  ويطلع على نتائج الحوار الفلسطينيسوالنا يزور مصر واألردن .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
١٩   االهرامأير...  ! الحافالت وحدها لن تفك الحصار .٥٠
١٩  طارق محمد زغموت. د... واراتما بين عبثية المفاوضات وزيف الح... الضفة الغربية .٥١
٢١  معاريف-شلومو غازيت ... يمكن الضغط على حماس .٥٢
٢٢ أسعد عبد الرحمن. د... نحو تصحيح بوصلة العمل الفلسطيني .٥٣
٢٤  عريب الرنتاوي... سلفيو غزة وتكفيريوها .٥٤
٢٥ برهوم جرايسي... حقيقة الموقف اإلسرائيلي من المستوطنات .٥٥
    

 ٢٧  :كاريكاتير
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***  
  
 يشتري مسلّحي الضفةو يخطط لخالفة عباس قريع ": الكويتيةالجريدة" .١

ود عباس ورئيس طاقم المفاوضـين       بين رئيس السلطة الفلسطينية محم     يدور صراع لم يعد خفياً    : القدس
 قريـع ويقـول    .حمد قريع، على خلفية رغبة قريع في خالفة عباس في االنتخابات الرئاسـية المقبلـة              أ

لمساعديه إنه لن يوقع على اتفاق القدس الذي يجري الحديث عنه، وإنه ال يقبل أن تكون المدينـة مقفلـة     
 أن هذه الجولة مـن      قريعويعتقد   . ماليين مسلم  ٨ أو   ٧  يدخلها سنوياً  أن، فهو يريد    اإلسرائيليبالعسكر  

  . النتفاضة جديدة هناك تحضيراًأن نتيجة، ما جعل المراقبين يستنتجون إلىالمفاوضات لن تصل 
كل مجموعة  " يشتري"في الضفة الغربية، وإنه     " األقصىكتائب  "كل  " اشترى "قريعوتقول المعلومات إن    

 .عباس بالقوة بعد     أنه يخطط ليصير رئيساً    إلىفي الضفة، بما يشير      جزء من حماس     إلى مسلحة وصوالً 
، على  "العربية" بإعطاء مقابلة لمحطة     اإلسرائيلية اقنع وزيرة الخارجية     قريع أنوتضيف هذه المعلومات    

ن أ قريـع ويعتقـد    . الذي يفيدها في االنتخابات    األمر يمينية متشددة،    أنها إلظهار يتم الرد عليها بقوة      أن
 . مستعدة إلعطاء ما ال يعطيه آخرونألنها الفلسطينيين، إلى خيار بالنسبة أفضليفني هي ل

 لتنتقل بسهولة في    إسرائيلية بمنح ابنته بطاقة هوية      إقناعها عالقات قوية مع ليفني، واستطاع       قريعونسج  
 .القدس وبين القدس ومناطق السلطة

  ١٢/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
   من خطة خارطة الطريقاألولى بتنفيذ المرحلة "إسرائيل" إللزامل دولي عريقات يطالب بتدخ .٢

طالب صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية            : وليد عوض  -رام اهللا   
 تجميـد   إلـى  من خطة خارطة الطريق الداعية       األولى بتنفيذ المرحلة    "إسرائيل" إللزام بتدخل دولي    أمس

وجاء ذلك خالل اجتماعين منفصلين لعريقـات        .١٩٦٧ المحتلة عام    األراضيستيطانية في   النشاطات اال 
 مع المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت والقنصل األمريكـي العـام فـي               أمسفي مدينة أريحا    

 وشدد عريقات على أن أقصر الطرق للتوصل إلى اتفاق سالم تتمثل بإنهاء االحتالل             .القدس جاك واالس  
 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضـع           ١٩٦٧اإلسرائيلي الذي بدأ عام     

  . لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلةالنهائي، استناداً
 أن مؤتمر أنابوليس حدد هدف عملية السالم بالتوصل إلى اتفاق شامل حـول كافـة                إلى عريقات   وأشار

لتالي فإن منظمة التحرير ترفض هذه الطروحات الجزئيـة واالنتقاليـة جملـة             القضايا دون استثناء، وبا   
  .وتفصيال

  ١٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   ضد أراض الضفة"إسرائيل"التي تمارسها " السرقة"تدين الفلسطينية  السلطة .٣

ـ      : يوسف الشايب  – رام اهللا  ا سلطات  ، التي تمارسه  "السرقة"دانت السلطة الوطنية الفلسطينية ما وصفته ب
االحتالل والمستوطنون، ضد أراض فلسطينية في الضفة الغربية، منها ما هو ذو ملكية خاصة لمواطنين               

صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية            . وقال د  .فلسطينيين
مـا  "مضيفا  ".  اتفاق سالم  التوسع االستيطاني يقوض الجهود التي تتزعمها الواليات المتحدة للتوصل إلى         "

وأضاف عريقات انه إما يتم الحديث عن حل يستند إلى قيام دولتين بدون اسـتيطان أو أن               ".يحدث سرقة 
  .تستمر المستوطنات ويتوقف الحديث عن حل يستند إلى قيام دولتين

  ١٢/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  ها الشرعيين من سكان القدستنفذ مخططات إلفراغ" إسرائيل ":نائبة مقدسية .٤
تنفذ مخططات لفرض واقع    " إسرائيل" زنيد، أن    أبوأكدت النائبة المقدسية، جهاد      : وردة أبو أمين   -نابلس  

أن قرار  "جديد في القدس المحتلة إلفراغها من سكانها الشرعيين وحرمانهم من حق اإلقامة فيها، مؤكدة               
حيل أعداد كبيرة منهم، مستنكرة في الوقـت        لتر"وزارة داخلية االحتالل بإجراء إحصاء للمقدسيين يهدف        

وقالت أبو زنيد في بيان لها، أصدره مكتبها في القدس           ".ذاته إجراءات االحتالل التعسفية بحق المقدسيين     
  . ألف نسمة من سكان القدس١٢٠إن قرار وزارة داخلية االحتالل من شأنه ترحيل ما يزيد على 

  ١٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   إلحصاء إسرائيليالسلطة تدعو المقدسيين للبقاء بمدينتهم تحسباًتهم، قاط حق إقام إسخشية .٥

وجهت السلطة الفلسطينية نداء إلى السكان المقدسيين للتواجد داخل :  عوض الرجوب- الضفة الغربية
 .قيام به ال"إسرائيل" ليؤكدوا حق إقامتهم فيها عندما يبدأ إحصاء وشيك تعتزم ،مدينتهم حتى نهاية العام

ويقول مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية لشؤون القدس حاتم عبد القادر إن اإلحصاء 
 فيها كقوة احتالل، األمر الذي ال يعطيها حق تعداد المواطنين في "إسرائيل"سيشمل القدس رغم وجود 

 من ي القدس ولن يخلق التزاماً ف"إسرائيل"ـوقال للجزيرة نت إن إجراء اإلحصاء لن ينشئ حقا ل .المدينة
   .جانب الفلسطينيين، لكنه عبر عن مخاوف الفلسطينيين من أن يأخذ اإلحصاء طابعا سياسيا ال مهنيا

 ، آالف مقدسي يحملون الهوية الزرقاء يقطنون خارج الجدار العازل١١٠وتحدث عبد القادر عن 
ن ذلك ضربة للتوازن الديمغرافي لصالح  وسيكو،والخطر اآلن سحب حقوق إقامتهم داخل مدينة القدس

 ١٩٣ ألف مقدسي ممن يحملون الهوية الزرقاء مقابل ٢٧٠"الوجود االستيطاني في القدس، إذ يوجد حاليا 
 سيوجد أغلبية استيطانية داخل ما يسمى  ألفا٢٧٠ً آالف فلسطيني من ١١٠ واستبعاد ،"ألف مستوطن

 .حدود مدينة القدس
الخطورة ليست في إجراء إحصاء " شبانة إن يلؤ. ركزي الفلسطيني لإلحصاء دويقول رئيس الجهاز الم

فاإلحصاء مجرد أداة لتنفيذ مخططات احتاللية القتالع الحق  "،"وإنما في السياسات المترتبة عليه
 ". الفلسطيني في القدس

 ١١/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  الحكومة المقالة تطالب بمحاكمة دولية آلفي ديختر .٦

لب وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة أحمد شويدح محكمة الجنايات الدولية             طا :غزة
بإصدار مذكرة توقيف واعتقال بحق وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر، ومدير مصلحة السجون              

هـذه  "إن  : وقـال  .بيني كنياك، الرتكابهما جرائم حرب ضد األسرى الفلسطينيين في سجون االحـتالل           
المطالبة للمحكمة الدولية بصفتها المختصة بمحاكمة األفراد المتهمين بارتكاب جـرائم دوليـة خطيـرة               

حيث تنطبق هـذه األوصـاف علـى        "، مضيفاً   "كجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية      
مـارس فيهـا أسـاليب      وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي بصفته المسؤول عن السجون اإلسرائيلية التي ت          

التعذيب والتنكيل والموت الجماعي لألسرى، وخاصة القتل البطيء والممنهج الذي يتعرض له األسـرى              
  .المرضى بعضهم يعاني من حاالت خطيرة جداً كالسرطان، وال يقدم لهم أي عالج

  ١٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  غزةإضرابات في حكومتي ليست طرفاً: فياض .٧

 أن رئيس وزراء حكومة     أمسأعلنت الحملة الدولية لمواجهة الحصار على قطاع غزة         .): أ.ب.د( –غزة  
 في إضراب    ليست طرفاً  أنهاتصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض أبلغها بموقف الحكومة الثابت من           
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وقال إياد السراج رئيس الحملة في بيان صحفي أن فياض أكـد لـه فـي                 .نقابات الموظفين في القطاع   
اتصال هاتفي بأنه لن يسمح بالمساس برواتب موظفي الحكومة على خلفية اإلضـرابات، وأن حكومتـه                

ورحب السراج بموقف حكومة فياض وتأكيده أنه لـن يـسمح بالمـساس              .ليست طرفا في اإلضرابات   
 ". دون مساس بها٢٠٠٨بدليل أن الحكومة قامت بدفع كامل رواتب شهر آب "برواتب الموظفين 

  ١٢/٩/٢٠٠٨ الدستور
  
   الداخلية في التشريعي يدعو األمن إلى حماية الفلسطينيين في الضفة مقرر .٨

دعا مقرر لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب إسماعيل األشقر أجهـزة              : غزة
سيق األمنـي   األمن الفلسطينية في الضفة الغربية حماية الشعب الفلسطيني من االحتالل هناك، ووقف التن            

دخول قوات االحتالل إلى مخيم العـين       " قدس برس "واعتبر األشقر في حديثه لوكالة      . لمحاربة المقاومة 
وتنفيذها لعملية اغتيال بحق احد المقاومين واعتقال وجرح عـدد          ) ١٠/٩(في مدينة نابلس أمس األربعاء      

لفلسطينيين الذين ينفـق علـيهم      في جبين عشرات اآلالف من رجال األمن ا       " وصمة عار "آخر منهم لهي    
ما يحدث في الضفة الغربية من عدوان وتنسيق امنـي مـع            "وقال األشقر إن    . مالين الدوالرات شهريا  

االحتالل بحاجة إلى وقفة جادة من الجميع من اجل حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات قتـل                 
ي من قبل أجهزة األمن التابعة للـرئيس عبـاس          ومطاردة يومياً في ظل استمرار عمليات التنسيق األمن       

  ".ومواصلة مالحقتها للمقاومين
قبل أسبوع بدخول ألف بندقية وذخائر ألجهزة األمـن الفلـسطينية فـي             " إسرائيل"واعتبر األشقر سماح    

الضفة هو لمحاربة المقاومة وليس لمحاربة االحتالل وضمن خطة الجنرال األمريكـي كيـت دايتـون،                
أن صرف مالين الدوالرات على هذه األجهزة هو فقط لخدمة األهداف األمريكية واإلسرائيلية             مشيرا إلى   

وليس لحماية الشعب الفلسطيني، منوها إلى انه كان األصل أن يكون هذا السالح بيد رجـال المقاومـة                  
ة في الـضفة    إن سالح المقاوم  "وأضاف  . وليس بيد األجهزة األمنية التي ال يمكنها الدفاع عن المواطنين         

هو سالح مستهدف من قبل أجهزة الرئيس عباس ومن االحتالل وسالح ممنوع، أمـا سـالح األجهـزة                  
  ".األمنية التابعة للرئيس عباس فهو مسخر لحماية االحتالل ومحاربة المقاومة

   ١١/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  

 رمضان من العمرة في القطاعرام اهللا مسؤولية حرمان أهالي حكومة  تحمل  غزةوقافأ .٩
حملت الحكومة المقالة في قطاع غزة حكومة رام اهللا برئاسة سـالم فيـاض مـسؤولية حرمـان                  : غزة

. ، من أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبـارك         ١٩٦٧فلسطينيي القطاع، وذلك ألول مرة منذ عام        
 فلـسطين فـي      طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة، إن سـفارة             .وقال د 

 الذين سجلوا ألداء مناسك العمرة، مـن أمـن          باألشخاصالقاهرة رفضت تسلم جوازات السفر الخاصة       
 قام أصحاب شركات السفر بإرسالها عبر البريد الـسريع للقـاهرة، مؤكـداً أن               أنالدولة المصري، بعد    

في مؤتمر صـحافي    و. الخطوة جاءت بهدف تعطيل منح المعتمرين تأشيرات دخول لألراضي السعودية         
 شخص ينوون   ٢٢٠٠ جوازات السفر الخاصة بـ      أرسلتعقده في غزة، قال أبو شعر إن شركات السفر          

 من الجوازات، فـي حـين       ١١٠٠أداء العمرة لهذا العام، حيث رفضت سفارة فلسطين في القاهرة تسلم            
ـ     الها للـسفارة    شـركات الـسفر بإيـص      أصحاب معتمر، قام    ١١٠٠منحت السفارة السعودية تأشيرات ل

 .السعودية بشكل مباشر
ـ  .  علمه بهذه القضية    قاطعاً  السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو، نفى نفياً        أنغير   الـشرق  "وقال لـ

 .، انه ال يعلم شيئا عنها"األوسط
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 شعر الرئيس المصري بإصدار تعليماته الفورية للجهات المختصة، من أجـل اإلفـراج عـن                أبووناشد  
ليتمكنوا من أداء هذه العبادة، ويدركوا ما تبقى من شهر          "سفر للمعتمرين واإليعاز بفتح المعبر      جوازات ال 

.  شعر شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة الـسعودية          أبوووجه  ". رمضان المبارك 
ة دينية للـشعب    واعتبر أبو شعر أن العمرة عبادة ال يجوز إقحامها في الخالفات السياسية، وهي مصلح             

 .الفلسطيني أعظم من كل هذه الخالفات
 ١٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   من عناصر فتح في غزة معتقال١٢ً تفرج عن المقالةداخلية ال .١٠

 معتقالً من   ١٢ أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أنها أفرجت اليوم الخميس عن              :غزة
وقال إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة فـي          . االعتقال أنصار حركة فتح بعد شهر ونصف من      

إن المفرج عنهم جرى اعتقالهم خالل الحملة األمنية التي نفذتها الوزارة في حي الشجاعية              "بيان صحفي   
أن "وأضاف الغصين    ".شرق مدينة غزة ضد أفراد من عائلة حلس الموالية لحركة فتح قبل شهر ونصف             

جاءت كبادرة حسن نية جديدة من الحكومة المقالة، وبمناسبة شهر رمضان، بعد أن ثبت              هذه اإلفراجات   
  ".عدم تورط هؤالء المعتقلين في التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا

 ١١/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  فلسطين كانت ضحية األمة العربية بأكملهاو... قضيتنا عادلة: زكيعباس  .١١

المؤسسة الوطنيـة  " في اإلفطار الذي أقامته  عباس زكي في لبنان  لتحرير الفلسطينية ممثل منظمة ا  شارك  
 العربية بأكملهـا،    األمةفلسطين كانت ضحية    : "قالو] جبل لبنان [ مستوَصف برجا الشعبي   -" االجتماعية

ن الـشعب   أ"كد  أو ".الن اإلسرائيليين لم يكونوا يريدون هذه البقعة فقط، بل النفط ومقدرات الدول العربية            
 الن قـضيتنا عادلـة،      األقـوى  القبلتين، فـنحن     ألولى األولالفلسطيني سيبقى كالعود الشامخ والحامي      

 العالم كله ظهره لنا سننتصر على إسرائيل التـي          أدار سينتصر، فلو    بأنهوالمعركة طويلة وشعبنا مقتنع     
  ".سوف تأتي نهايتها قبل نهاية النفط

أهميـة  "هورية العماد ميشال سليمان عن فلسطين، مـشددا علـى           ورحب زكي بتصريحات رئيس الجم    
 ".التالحم اللبناني الفلسطيني

  ١٢/٩/٢٠٠٨المستقبل 
  
  لمخيم نهر البارد زكي يطالب ببرنامج إغاثة طويل األمد عباس .١٢

 ناشد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي خالل اللقاء الـذي نظمتـه وكالـة                  :بيروت
إطالق برنامج إغاثة طويل    "المعنيين،  " نداء اإلغاثة والنهوض المبكر لمخيم نهر البارد      "ا إلطالق   ونرواأل

األجل يلحظ كل جوانب المأساة ويضع أمامه هدفاً واحداً هو هزيمة اإلرهاب من خالل تغييـر الواقـع                  
ذي طاول كل فرد من     الصعب الذي يعيشه أهلنا في مخيم نهر البارد ومن خالل إزالة آخر هذا العدوان ال              

وشـدد   ".سكان المخيم من دون استثناء وتستمر عذاباتهم منذ أن استوطنت ظاهرة اإلرهاب في المخـيم              
ضرورة استمرار الشراكة والتعاون مع الدولة اللبنانية التي ساهمت بعمل جبـار ورسـمت              "زكي على   

فـي وسـعها لتقـديم الخـدمات        ونروا التي بذلت كل ما      األسياسة صحيحة لمعالجة األزمة ومع وكالة       
حـصلنا فـي    : " اللبناني السفير خليل مكاوي، وقال     -وتحدث رئيس لجنة الحوار الفلسطيني       ".األساسية

 مليوناً طلبناها، لكن العمل سيبدأ في إعـادة         ٤٤٥ مليون دوالر أميركي من أصل       ١٢٢مؤتمر فيينا على    
  ". وحدة سكنية١٥٠٠ول جزء بما يعادل اإلعمار وإعداد البنية التحتية في كل المخيم وبناء أ

  ١٢/٩/٢٠٠٨الحياة 



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٩٨:         العدد                  ١٢/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

   لترويجه أكاذيب عن أعماله"إسرائيل" عباس يقاضي تلفزيون الرئيسنجل  .١٣
 محامي طارق عبـاس نجـل الـرئيس الفلـسطيني إن المحـاكم              شحادةقال كريم   : "نت.العربية "-دبي

سرائيلية األولى علـى خلفيـة مزاعمهـا أن          القضية التي تم رفعها ضد القناة اإل       اإلسرائيلية تنظر حالياً  
طارق أحد المساهمين في شركة اتصاالت جديدة في األراضي المحتلة بشراكة إسرائيلية ومع مساهمين              "

ـ   شحادةوكرر  ". من الكويت وقطر   نفيه أي صلة لطارق بهذه الـشركة التـي         " نت.العربية" في تصريح ل
واتهـم محـامي    ". جوال"وتعني الوطنية، لتنافس شركة     " وميتلئ"قالت القناة اإلسرائيلية إنها تحمل اسم       

 إلى أنه توجه إلى القضاء ضد القناة األولى اإلسرائيلية           بالتجني والكذب، مشيراً   "إسرائيل"طارق عباس،   
  . عن الصحة بخصوص موكله، وطالبها بتقديم اعتذار على هذا الخبر الملفق عارياًلبثها خبراً

لرئيس الفلسطيني أبو مازن ال صلة لهم بهذا األمر من قريب أو بعيد، وال عالقـة                وقال شحادة إن أبناء ا    
  .لهم بالشركة

 ١١/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  تنتقد المفاوضات السرية وتدعو عباس إلى مصارحة الشعب" حماس" .١٤

ر يهدد  أمر خطي " إسرائيل"أن المفاوضات السرية التي تجريها السلطة مع        " حماس"اعتبرت حركة    :غزة
من اغتيال نـشطاء    " فتح"الحقوق والثوابت الفلسطينية، في وقت استهجنت الحركة موقف السلطة وحركة           

فوزي برهوم معقبـاً    " حماس"وقال المتحدث باسم    ". عفو االحتالل "كتائب شهداء األقصى الحاصلين على      
رية مـع الـسلطة إن      على تصريحات وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني حول المفاوضات الـس          

الفلسطينيين قد يفاجأون بقرارات واتفاقات تمت بين المفاوض الفلسطيني واالحتالل من دون علم الشعب              "
الرئيس محمود عباس إلى أن يكون صريحاً مع شعبه ويبرز كل ما يدور بينه وبـين                "، داعياً   "الفلسطيني
طاء األولوية إلعادة الوحدة الداخلية وإنهـاء       وشدد برهوم على أنه كان من األولى أن يتم إع         ". الصهاينة
  .االنقسام

  ١٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  اإلدارة األمريكية ال تملك رؤية واضحة للمفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية:  فارسقدورة .١٥

ـ      " فتح" عضو اللجنة الحركية العليا لحركة       قال:  رام اهللا  قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ
لقد أصبح جمع الزعماء على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويـورك أمـرا                ": "برس

عاديا وطبيعيا، لكن فيما يتصل بأمر المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ال أتوقع أن يـتمكن اجتمـاع    
  ".قة بين الجانبيندولي واحد في أي مكان في العالم وأيا كان أطرافه أن يضيق الفجوة المتسعة والعمي

وأكد قدورة أن ما يعزز من عدم انتظار أي مفاجأة من االجتماع المتوقع أن يكون ثالثيا وأن يتم علـى                    
الجاري قبل اجتمـاع    ) سبتمبر( أيلول   ٢٣هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة التي ستبدأ في          

باس، أن اإلدارة األمريكية ال تملك خطة       مرتقب بين الرئيسين األمريكي جورج بوش والرئيس محمود ع        
واضحة المعالم حول المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية وأنه ليس لديها ما تطرحه إال التمنـي بـأن    
يتمكن الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي من التوصل إلى صيغة للتسوية يتفقان عليها، وهي في كل ذلـك                

    .، على حد تعبيره"لتها االنتخابية الجارية هذه األيامتحتاج إلى تكوين انطباعات في إطار حم
 ١١/٩/٢٠٠٨قدس برس 

  
  حماس تستعد للسيطرة على الضفة الغربية: جلعاد عاموس .١٦

 رئيس الشعبة السياسية األمنية في وزارة األمن اإلسرائيلية، الجنـرال           قال:  زهير اندراوس   -الناصرة  
ي ألقاها أمام الحضور إن حركة حمـاس مثـل الـسرطان    في االحتياط عاموس جلعاد في المحاضرة الت     
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تعزز قوتها على حساب حركة فتح، وزاد قائالً إن الحركة تعزز من قوتها، وأنها باتت أقوى من السلطة                  
الوطنية الفلسطينية، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن حماستان أقوى كثيراً من الرئيس الفلسطيني محمـود                

ن حماس تسعى في هذه األيام للقيام بإنقالب عسكري في الضفة الغربية المحتلة              أ جلعادعباس، وأوضح   
وذكر أيضاً أن القوات الفلـسطينية      . والسيطرة على مقاليد الحكم كما فعلت السنة الماضية في قطاع غزة          

التابعة لرئيس السلطة أبو مازن تمكنت في اآلونة األخيرة من فرض األمن في عدد من األمـاكن فـي                   
  .لضفة الغربيةا

١٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي   
  
   بالضفة الغربية تتّهم السلطة بالتواطؤ الغتيال المطلوبينحماس .١٧

، أمس، السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع االحـتالل الغتيـال   "حماس"اتهمت حركة : غزة ـ قيس صفدي 
، وليد  "كتائب األقصى "ي  ، وذلك بعد اغتيال المقاوم ف     "مصيدة اإلعفاءات "المطلوبين في الضفة من خالل      

مسرحية اإلعفـاءات عـن     "، في بيان، إن     "حماس"وقالت حركة    .افريتخ، أول من أمس في مدينة نابلس      
المطلوبين تستدعي الوقوف عليها بجدية بالغة، حيث إنها بدت في الواقـع الميـداني مـصيدة لإليقـاع                  

ا األسلوب يدّل على هزال وخبـث هـذه         إن هذ "وأضافت  ". بالمطلوبين ومن تطاردهم القوات اإلسرائيلية    
الطريقة بأن هناك ما يسمى إعفاء جزئياً وإعفاء كلياً وإعفاء ناقصاً وإعفاء كامالً، ما يعطـي االحـتالل                  
شرعية استهداف المطلوبين باتفاق رسمي مباشر بينها وبين المتورطين من مسؤولي السلطة في جريمـة              

  ".ةوطنية وخيانية وأخالقية غير مسبوق
  ١٢/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
  تخشى خسارة ورقة شليط حماس: " اللبنانيةالمستقبل" .١٨

قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان الوساطة المصرية بين اسـرائيل وحركـة   : رام اهللا ـ احمد رمضان 
حماس بشأن انهاء صفقة تبادل الجندي االسير جلعاد شليط بأسـرى فلـسطينيين تـصطدم بعـدد مـن                   

فقدان هذه الورقة التي لم يعد بيدها غيرها من االوراق فـي اللعبـة              " حماس"شية  المعوقات، خصوصا خ  
  .السياسية القائمة، ان كان في الداخل الفلسطيني او اقليميا

 ٧١وفي عداد هذه المعوقات، بحسب هذه المصادر، رفضت اسرائيل حتى االن االفراج عن اكثر مـن                 
لالفراج " حماس" تضمنتهم القائمة التي قدمتها      ٤٥٠ن اصل   م" ايديهم ملطخة بالدماء  "اسيراً ممن تصفهم    

عنهم في المرحلة االولى من صفقة التبادل حيث يتم بموجبها االفراج عن العدد المذكور بـالتزامن مـع                  
 اسيراً تحددهم اسرائيل من جانب      ٥٥٠االفراج عن شليط، على ان يتبعها مرحلة ثانية يفرج خاللها عن            

  .واحد
، قالت المصادر ذاتها، ثمة عقبتان اساسيتان تعترضان طريق التقدم في مفاوضات صفقة             اضافة الى ذلك  

تقوم من جهتهـا بعرقلـة مفاوضـات        " حماس"ان لدى الوسيط المصري قناعة ان حركة        : التبادل وهما 
الصفقة الن شليط هو الورقة الوحيدة الرابحة في يدها للضغط على اسرائيل لفتح معبر رفح، وهي بهـذا                  

ونقلت هذه المصادر عـن الجانـب       . لمعنى تقدم فتح المعبر كمطلب على االفراج عن اسرى فلسطينيين         ا
على فتح معبر رفح المخصص لعبور االفراد، فيما تبدي عدم اكتراث           " حماس"المصري استغرابه تركيز    

ها مـن احتياجـات     بفتح المعابر التجارية التي يدخل عن طريقها المواد التموينية واالدوية والوقود وغير           
  .اساسية للقطاع المنكوب

معنية بفتح معبر رفح لتسهيل امـر دخـول وخـروج قياداتهـا             " حماس"تابعت هذه المصادر ان حركة      
وكوادرها اساساً، وليست معنية بفتح المعابر االخرى، النها واالجهزة االمنية التابعة ولحكومتها اصبحت             
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ر عائدات وارباحاً هائلة عليها ستتوقف في حـال اعيـد فـتح             المقاول الحصري النفاق التهريب التي تد     
  .المعابر التجارية، او تقلصت السوق السوداء في القطاع

طلبت من  " حماس"العقبة االخرى التي تعترض طريق انجاز الصفقة كما تقول هذه المصادر، ان حركة              
 معتقالً، وان اليتم    ٥٥٠فراج عن   اال"الوسيط المصري ضمانة مكتوبة ان تتم المرحلة الثانية من الصفقة           

لذلك، قالـت هـذه     ". تجيير االفراج عن هؤالء كبادرة حسن نية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس           
عمدت حركة حماس الى وقف مفاوضات صفقة التبادل عبر الوسيط المصري وعمد عدد من              "المصادر،  

الم عن نيتها البحث عن وسيط او حتى وسطاء         قادتها الى تسريب انباء ومعلومات الى بعض وسائل االع        
جدد اقليميين ودوليين النجاز هذه الصفقة، وادخال مصر في المرحلة االخيرة من الوساطة حفظاً لمـاء                

  ".الوجه فقط الغير
" حمـاس "ورجحت هذه المصادر ان هذه التسريبات هدفها الضغط على الوسيط المصري الذي تتهمـه               

على مصر وعبر   " حماس"ط عليها بدل الضغط على اسرائيل، غير ان ضغط          باالنحياز، وممارسة الضغ  
وسائل االعالم غير قابلة للصرف على ارض الواقع، الن الحركة تعرف انه ليس بوسعها رفـع سـقف                  
ثمن الصفقة عن طريق أي وسيط اخر، لذلك فإن كل التسريبات المتعلقة بتغيير الوسـيط المـصري، او                  

 .صفقة شليط عبارة عن تهبيط حيطان ال اكثر وال اقلاشراك أي وسيط اخر في 
  ١٢/٩/٢٠٠٨المستقبل 

  
  منع مصر وصول قوافل المساعدات الشعبية لغزة تصرف مؤسف: حماس .١٩

" القـدس العربـي   "ثمن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح تلقت           قال   : أشرف الهور  -غزة  
ة على هذه الفعاليات وحالة الحراك الشعبي الذي أحدثته         نحن إذ نعلق أماالً كبيرة في المراكم      ": نسخة منه 

هذه القافلة المصرية لكسر حصار غزة التي حركت الرأي العام العالمي ووضعت قضية غزة من جديـد                 
في الوجدان العربي واإلسالمي والدولي لنعتبر أن منع الحكومة المصرية قافلة المتـضامنين المـصرين               

ة لفك الحصار عن غزة هو تصرف مؤسف يهدف إلى إجهاض كـل حـاالت               التي أطلقتها اللجنة الشعبي   
وأشار برهوم إلى ان منع وصول القافلـة مـن قبـل            ".التضامن الجماهيري الشعبي مع غزة المحاصرة     

 مليون فلسطيني في غزة تعلقت آمالهم بالجماهير المصرية         ١,٥تحدي لمشاعر   "السلطات المصرية بمثابة    
 الحصار عنهم بعد حالة الصمت العربي الرسمي المخيف إزاء ما يجري مـن              والعربية لمساعدتهم وفك  

  ".جريمة إنسانية
  ١٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   وتقييم التهدئة تطالب بوقف مفاوضات السالم وإنهاء االنقسام السياسيالجهاد .٢٠

 الحركـة علـى     انتقد الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد خالل حفل إفطار أقامته          : أشرف الهور  -غزة  
ما تـشهده   "شرف اإلعالميين والمثقفين في غزة استمرار حالة الخالف بين حركتي فتح وحماس، وقال              

، كذلك انتقد المفاوضـات     "الساحة الفلسطينية من انقسام ألحق خسائر جسيمة بمستقبل القضية الفلسطينية         
ا واالنتباه إلى ما يمكـن أن يوقـف         التي تجريها السلطة مع إسرائيل، ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقفه         

، ودعا إلى ضرورة    "التعبئة الحزبية "وطالب عزام وسائل اإلعالم باالبتعاد عن        ".الجرح الداخلي النازف  
  ".نضارة هذه الرسالة السامية والعظيمة"أن يحافظ اإلعالميون على 

دات على الساحة الفلسطينية ان     محمد الهندي القيادي في الجهاد فقد أكد في استعراضه آخر المستج          . أما د 
وطالب الهنـدي الفلـسطينيين بتقيـيم        ".مقبل على مواجهة جديدة مع دولة االحتالل      "الشعب الفلسطيني   

المواجهة الجديدة والمرتقبة مع دولة االحتالل تتطلب منا كفلسطينيين بذل جهود مشتركة            "حساباتهم، وقال   
  ".لمواجهة التحديات الجسام التي تنتظر شعبنا



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                   ١١٩٨:         العدد                  ١٢/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

ـ       ال أفق ألي تسوية سياسـية مـع        "، ورأى أنه    "العبثية"وانتقد الهندي استمرار المفاوضات التي وصفها ب
إن حـصيلة   "، مستشهداً في ذلك بقول رئيس طاقم التفـاوض الفلـسطيني أحمـد قريـع                "دولة االحتالل 

هذا ما يستدعي قيـام     "ي  ، باإلضافة إلى تلويحه بخيار الدولة ثنائية القومية، وقال الهند         "المفاوضات صفر 
  ".السلطة بمراجعة حساباتها ومصارحة شعبها

، مطالبـا كافـة المـوظفين       "إضراب سياسي بامتياز ال يخدم مصالح شعبنا      "واعتبر أن اإلضراب بمثابة     
  .بااللتحاق بوظائفهم والوقوف عند مسؤولياتهم

 الهجمات اإلسرائيلية، وكذلك اتفـاق      إلى ذلك، انتقد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي          
نتيجة أوضاعنا الداخلية السيئة ونظراً لتعاطينـا مـع         "التهدئة وقال ان الهجمات على الفلسطينيين جاءت        

لم تكن من مصلحتنا ألن السياسية اإلسرائيلية قائمـة علـى           "وأكد عزام ان التهدئة      ".التهدئة بهذا الشكل  
  ".الضغط واالبتزاز والعنف

االنقسام الذي يـضر بنـا      "بالرغم من   "عزام الفصائل بإعادة النظر في موقفها من التهدئة، وقال          وطالب  
  ".ويشلنا، يجب أن نعيد النظر بالتهدئة ونقرأها مرة أخرى في ظل األوضاع التي نعيشها

  ١٢/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 العدوان  لتقييم التهدئة في ظل استمرار الحصار و المقاومة الوطنية تدعوكتائب .٢١

أن تستمر في ظـل تواصـل        أكدت كتائب المقاومة الوطنية أن التهدئة ال يمكن       :  سامي سعيد  -رام اهللا   
وقال أبو سـليم النـاطق الرسـمي لكتائـب     . العدوان اإلسرائيلي اليومي في قطاع غزة والضفة الغربية   

ع قوى المقاومة أمـام التفكيـر       المقاومة إن إسرائيل من خالل تهديداتها اليومية بتفجير التهدئة تضع جمي          
الجدي والتقييم األخير اللتزامها بالتهدئة، مؤكدا أنه ال يمكن أن تكون تهدئة من طرف واحد فـي ظـل                   

 .استهتار االحتالل اإلسرائيلي بالتزامه بالتهدئة وتنصله من شروطها
  ١٢/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  ال الفلسطيني تتهم اليمين اإليطالي بمحاولة تشويه النضالشعبية .٢٢

نفت الجبهة الشعبية مجدداً ضلوعها في حادث تفجير محطة القطارات في مدينة بولونيـا شـمال                 :نابلس
متهمة اليمين اإليطالي بالسعي لتشويه النضال الفلـسطيني، وذلـك رداً علـى             ،  ٢/٨/١٩٨٠إيطاليا في   

دى الحيـاة الـذي كـرر       تصريح لفرانشسكو كوسيجا الرئيس اإليطالي األسبق وعضو مجلس الشيوخ م         
وقال مصدر مسؤول في الجبهة إن إصرار كوسيجا على اتهامه للجبهة الشعبية بالضلوع             . اتهامه للجبهة 

في المجزرة المذكورة، يكشف مرة أخرى عن حقيقة أن اليمين الفاشي في إيطاليا يحاول تبييض وجهـه                 
 إللصاق التهمة كذباً بالجبهة الشعبية      البشع والتنصل من مسؤوليته عن تلك المجزرة في محاولة مفضوحة         

بهدف اإلساءة للنضال الفلسطيني، وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني خدمـة               
وأكد المصدر أن القضاء اإليطالي ال يزال يحتفظ في ملفاته بوقائع تلك             .للصهيونية والسياسات األمريكية  

فيها وأسماء الجناة الذين أدانتهم المحكمة وهم الفاشيون الثالثة شافر          المجزرة، ودور قوى اليمين الفاشي      
  .ديني، وفييورا فانتي، وما مبرو

  ١٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يتوقع فشل كاديما في تشكيل حكومة بديلةأولمرتنائب  .٢٣

وزير إيلي  الديني األصولي، نائب رئيس الحكومة ال     " شاس"توقع زعيم حزب    :  برهوم جرايسي  -الناصرة
الحاكم في االنتخابات التي سـتجري يـوم األربعـاء          " كديما"يشاي، بأن ال ينجح أي فائز برئاسة حزب         
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المقبل بتشكيل حكومة بديلة للحكومة القائمة، مما يعزز، حسب تقديراته إمكانيات التوجه إلى انتخابـات               
  .برلمانية مبكرة

حزبه سيضع شروطا واضـحة، سـيكون مـن         إن  " شاس"وقال يشاي في اجتماع لمسؤولين في حزب        
الصعب على أي مرشح القبول بها، وأبرزها رفع المخصصات االجتماعية التي تتلقاها كل عائلـة فـي                 
إسرائيل عن ولد لديها دون سن الثامنة عشرة، وهي المخصصات التي شهدت تقليصا متتاليا منذ العـام                 

٢٠٠٣.  
ق في االعتراض على أي اتفاق يتم التوصل اليـه مـع            بأن يكون لوزراء حزبه الح    " كذلك يطالب يشاي  

الجانب الفلسطيني، حتى وإن كان الحزب شريكا في الحكومة المقبلة، وحسب يشاي، فإن المرشح لتشكيل               
حكومة بديلة لن يقبل بالظهور كمن رضخ لشروط كهذه، وسيفضل التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكـرة          

  .٢٠٠٩ي حين ان موعدها القانوني هو خريف العام القادم، ف) مارس(حتى شهر آذار 
  ١٢/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  ليفني في موقع افضل من موفاز لمنافسة نتانياهو: استطالع .٢٤

اإلسرائيلية، أمس، أن وزيرة    " معاريف" أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة       : برهوم جرايسي  -الناصرة
 الحزب فسيكون بمقدورها الحفاظ نوعا ما علـى قـوة           الخارجية تسيبي ليفني، وفي حال فوزها برئاسة      

برئاسـة ليفنـي    " كديما"الحزب البرلمانية، إذ تبين من االستطالع فإنه لو جرت االنتخابات اليوم لحصل             
  . مقعدا لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو٢٩ مقعدا اليوم، مقابل ٢٩ مقعدا، بدال من ٢٥على 

 مقعـدا  ١٤برئاسة وزير الحرب إيهود باراك سيحصل  على         " العمل"حزب  كما أشار االستطالع إلى أن      
 اليوم،  ١١ مقعدا بدال من     ١٢ اليوم، وسيحصل حزب يسرائيل بيتينو اليمين العنصري على          ١٩بدال من   

 مقاعد كما هو الحـال      ١٠ على قوتها مجتمعة بحصولها على       ٤٨وستحافظ الكتل الناشطة بين فلسطينيي      
 مقاعد، وكتلة اليمين المتطـرف ستخـسر        ٩بثالثة مقاعد لتحصل على     " شاس"تراجع قوة   اليوم، بينما ست  

أما في حال فوز وزير المواصالت شاؤول موفـاز          . مقاعد اليوم  ٩ مقاعد بدال من     ٨مقعدا لتحصل على    
  . اليوم٢٩ مقعدا بدال من ١٧، فإن الحزب سيتلقى ضربة شديدة بهبوطه إلى "كديما"برئاسة حزب 

  ١٢/٩/٢٠٠٨الردنية الغد ا
  
  تل أبيب تنفي التفاوض مع الفلسطينيين حول القدس .٢٥

نفى ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أمس تصريحات  :وكاالت -هدى توفيق - القدس
القنصل األميركي العام جاك واالس التي قال فيها إن الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني اتفقا على التفاوض 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر مسؤول . تقبل مدينة القدس وعلى إجراء تعديالت حدوديةبشأن مس
في ديوان رئاسة الوزراء القول إنه ال تجري حاليا مفاوضات بشأن القدس ، مشيراً إلى احتمال تشكيل 

تشكل خرقاً وانتقد المصدر تصريحات واالس ، واعتبرها . آلية منفردة لبحث هذه القضية في المستقبل
ومن جانبه ، قال . للتفاهم القائم بين إسرائيل والواليات المتحدة حول عدم نشر تفاصيل بشأن المفاوضات

شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء وزير النقل في الحكومة الحالية إنه ال يجوز المس بالقدس ، وإن 
  .مستقبل دولة إسرائيل ال يخضع لمفاوضات سرية

 ١٢/٩/٢٠٠٨ية االتحاد اإلمارات
  
  نتنياهو يدعو إلى اجراء انتخابات مبكرة على الفور .٢٦

هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل رئيس حزب ليكود بنيامين نتنياهو امس الحكومة            :  د ب أ   -تل أبيب   
اإلسرائيلية برئاسة أيهود اولمرت على خلفية المفاوضات التي تجريها مع السلطة الفلسطينية حول القدس              
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إن "وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية العامة         . لى انتخابات مبكرة على الفور    ، داعيا إ  
الحكومة التي تتفاوض مع الفلسطينيين على أجزاء من القدس والبحر الميت فقدت منذ فتـرة طويلـة أي                 

انه لـن ينـضم     ، مؤكدا   " حان الوقت إلجراء انتخابات عامة    "وأضاف  ". مبرر أخالقي وشرعي لوجودها   
 .إلى أي حكومة بقيادة حزب كاديما الذي يقود االئتالف الحاكم

  ١٢/٩/٢٠٠٨الدستور 
 
   بإطالقهم مقابل شليط"إسرائيل"جنرال إسرائيلي يدعو لنشر أسماء معتقلين تقبل  .٢٧

في ممارسة الضغوط على حركة حماس من أجل " إبداعية"دعا جنرال إسرائيلي الى اتباع وسيلة : غزة
وقال . ها على استئناف المفاوضات حول الجندي اإلسرائيلي المختطف جلعاد شليط، وإنهاء ملفهإجبار

" معاريف"الجنرال شلومو غازيت، الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، لصحيفة 
ام الفلسطيني من االسرائيلية امس، إن بإمكان إسرائيل تأليب عائالت المعتقلين الفلسطينيين والرأي الع

خالل نشر قائمة بأسماء المعتقلين الذين تبدي تل ابيب استعداداً إلطالق سراحهم في حين ترفض حماس 
 .ذلك وتصر على اإلفراج عن معتقلين آخرين

وحسب غازيت فإن هذه الوسيلة بإمكانها ان تدفع مئات العائالت الفلسطينية لممارسة الضغط على قيادة 
وأوصى غازيت بأن تقوم إسرائيل بنشر . ى الموافقة على القبول بالعرض اإلسرائيليحماس وإجبارها عل

أسماء المعتقلين في اإلذاعات وفي نشرات التلفزيون وعلى مواقع االنترنت، بل وتوزيعها في مناشير 
فعل ب"خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد لذوي المعتقلين أن أبناءهم ال يتم اطالق سراحهم 

  ".عناد زعماء حركة حماس
 ١٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  اولمرت يعلن نيته االستقالة فور انتخاب رئيس جديد لكاديما .٢٨

أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت امس انه سيستقيل من منصبه فور انتخاب رئيس جديـد                
ـ   . الذي يتزعمه " كديما"لحزب    قلت سابقا، فورا بعد انتخاب رئيس       كما"امس  " كديما"وقال خالل اجتماع ل

بأن يختار الرئيس الجديـد للحـزب       ) شمعون بيريز (جديد لكديما، اعتزم االستقالة وان اوصي الرئيس        
  . جديدة" لتشكيل حكومة

حكومتي أوجدت مناخا دوليا جعل التعاون      "وقال أولمرت خالل لقائه كبار رجال األعمال اإلسرائيليين أن          
إن أمن إسرائيل مستقبال لن يتقرر استنادا إلى        . صبح العالم يتعايش معه بشكل جيد جدا      مع إسرائيل أمرا أ   

وبإمكاننا تحقيق ذلـك    . مصير هذه التلة أو تلك، وإنما استنادا الى القوة اإلستراتيجية واألمن االقتصادي           
  ". عبر مفاوضات سالم مع كل الدول المجاورة لنا

  ١٢/٩/٢٠٠٨السفير 
  

  ة تكشف بالصدفة تجربة سرية لجيش االحتاللفضائية إسرائيلي .٢٩
كشفت قناة فضائية إسرائيلية عن طريق الصدفة الموجات السرية لوزارة الحرب اإلسرائيلية أثناء قيامها              

متابعة لقطـات   " اإلسرائيلية"بتجربة سرية لصاروخ محلي الصنع، حيث تمكن مشاهدو القنوات الفضائية           
 .لمحتلة، وبعض دول الشرق األوسط كإيران وسوريا ولبنانالتجربة في جميع أنحاء فلسطين ا

وتمكن كثيرا من المشاهدين في هذه البلدان متابعة كل ما يحدث في منطقة التجربة بشكل واضح ودقيـق                
وقد أتاحت اللقطـات التـي       .وذلك بحسب جريدة اليوم السابع    . عبر كاميرات جيش االحتالل اإلسرائيلي    

 ".اإلسرائيليين"دين رؤية منفذي التجربة وسماع الحديث الذي دار بين الخبراء نقلتها الفضائيات للمشاه
  ١١/٩/٢٠٠٨موقع محيط 
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  الوقت يستدعي الوحدة الفلسطينية :  محاضراًعزمي بشارة .٣٠
حرص الدكتور عزمي بشارة على عدم الغوص في الخالفات الفتحاوية :  حسين سعد- صور

 جنوبي الكرامة في مخيم البرج الشمالي لالجئين الفلسطينيينالحمساوية، في اللقاء الذي نظمه نادي 
 وشدد. ، مؤكدا أن الوقت يستدعي الوحدة الداخلية الفلسطينية من أجل الصمود والتمسك بحق العودةلبنان
ن ألذين يتحدثون عن مخاطر التوطين ب، مبيناً ل على أن حق العودة هو جوهر قضية فلسطينبشارة

أن الحقوق المدنية للفلسطينيين أينما كانوا تساهم الفتاً إلى رئيسي هو حق العودة، المطلب الفلسطيني ال
 يرضون اإلنسانية، أن الذين يتحدثون عن التوطين ويغيبون القضايا مضيفاً.  ديارهمإلىفي عودتهم 

عن  وبالتالي من يحب الفلسطينيين يجب أال يتحدث .التوطين في السويد والبرازيل على سبيل المثال
 الشتات الفلسطيني، عبر إلى على إعادة االعتبار من جهة أخرىوشدد . التوطين بل عن حق العودة

 أن الوقت يكون لمصلحة من إلى مشيراً. إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الصمود
  . يستخدمه

  ١٢/٩/٢٠٠٨السفير 
  
  طينية الفلساألراضياالحتالل يسمن المستوطنات بنهب : بتسيلم .٣١

ن ، أكشف تقرير صادر عن منظمة بتسيلم لحقوق اإلنسان:  حسن مواسي، وجمال جمال-القدس المحتلة 
 ضمت مساحات واسعة من األراضي في الضفة الغربية إلى عشرات المستوطنات الواقعة "إسرائيل"

توطنات وحولها إغالق األراضي الفلسطينية القريبة من الجدار والمس"ن  مبيناً أ.شرق الجدار العازل
يمس أساسا بالمزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون معيقات ال يمكن تخطيها تقريبا عندما يرغبون في 

المبرر " أن اًفيضم". زراعة أراضيهم ولهذا يضطر الكثيرون منهم إلى إهمال أراضيهم وعدم زراعتها
 تخصيص مساحات إنذار أمني الرسمي الذي تعرضه إسرائيل لتبرير إغالق األراضي هو الحاجة إلى

 ". حول المستوطنات بغرض الدفاع عن المستوطنين
  ١٢/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  أيام في نعلين ٣ مواطنين بينهم أطفال خالل ٩ واعتقال إصابة ٥٨ .٣٢

 خالل األيام الثالثة األخيرة بحاالت اختناق، كما أصيب  مواطنا٥٨ًأصيب أكثر من  :صالح الخواجا
مواطنين، بينهم عدد من األطفال، وذلك خالل المواجهات مع قوات  ٩  اعتقالشاب برصاص حي، وتم

 من قبل مدرسة بنات نعلين الثانوية تعرضت العتداء همجيأن  إلى ذلك، ذكر .االحتالل في نعلين
أطلقت العشرات من قنابل الغاز والصوت على ساحات وصفوف المدرسة بهدف بث حيث ، االحتالل

 طالبة سقطوا في ٥٠ أكثر من مما أدى إلى إصابةوس الطالبات واألطفال، الرعب والخوف في نف
  .ساحات المدرسة

  ١١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  لمواجهة حصار غزة تؤكد على أن الحل ال يكون إال بفك الحصار الشعبية اللجنة .٣٣

 أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن الحل األمثل للشعب: ألفت حداد ورأفت الكيالني
الفلسطيني ال يكون إال بفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ عامين بشكل مشدد، وما عدا ذلك 

وشدد جمال الخضري رئيس اللجنة، في كلمة عبر الهاتف بمهرجان تضامني مع الشعب  .مسكنات
ما كانت الفلسطيني نظمته الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، على ضرورة عودة الحياة الفلسطينية إلى 

  .عليه قبل فرض الحصار وفتح كافة المعابر، كحل نهائي لمعاناة الشعب الفلسطيني
  ١١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  النقب يعانون انقطاعاً متكرراً للمياهسجن أسرى  .٣٤
 النقب أنهم يعانون منذ شهرين من انقطاع المياه ثالث مرات على األقل أكد أسرى معتقل :نابلس

أسبوعياً، وأن إدارة السجن تبلغهم عند كل احتجاج أن المياه ال تقطع عمداً وإنما لوجود تصليحات في 
  .شبكة المياه العامة المؤدية للسجن

  ١٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ات عنصرية إسرائيلية عن الصيام إثر تصريح٤٨ أوساط فلسطينييفيغضب  .٣٥

تسود حالة من السخط والغضب أوساط فلسطينيي الـ :  حسن مواسي، وجمال جمال-القدس المحتلة 
 إلدارة عامة وأهالي باقة الغربية خاصة، اثر تصريحات عنصرية أدلى بها رئيس اللجنة المعينة ٤٨

 وقت هم، إذا كانوا يأكلون بشراهةصيامعن فائدة خالل اجتماع لألهالي حين تساءل شؤون المدينة، 
 . تم اإلعالن عن إضراب احتجاجي في المدينة بعد غدحيثاإلفطار، 

  ١٢/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
   األسبوع الماضي الغربية آخرين في الضفة٤٣ مواطناً واعتقل ١١ أصاب االحتالل: تقرير .٣٦

 حول االنتهاكات األسبوعي المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره ذكر: وفا - رام اهللا
 مواطناً من بينهم ١١ن قوات االحتالل قتلت مدنياً فلسطينياً في مدينة نابلس، وأصابت أ، اإلسرائيلية

 -  ٤/٩/٢٠٠٨الفترة الواقعة بين ، في خمسة أطفال واثنان من المدافعين عن حقوق اإلنسان
 عملية توغل في الضفة الغربية، ٥٥  خالل هذه الفترةأن قوات االحتالل نفذتكما ذكر . ١٠/٩/٢٠٠٨

 مواطناً من بينهم سبعة أطفال، كما أصابت ٤٣وحولت ثالثة منازل سكنية إلى ثكنات عسكرية، واعتقلت 
عشرات الطالبات في بلدة نعلين بحاالت اختناق جراء استنشاقهن الغاز، فيما واصلت استخدام مادة 

 دونماً من ٤٧٢ ةصادرم  من جهة أخرى، إلىشاروأ .الظربان ضد المتظاهرين في بلعين ونعلين
  . العنصري الجداربناءأراضي قرية جيوس في محافظة قلقيلية لصالح 

 ١٢/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
 وبقيت األرض.. أبو مازن حرر الهواء:  الفلسطينياالقتصادوزير  .٣٧

ن السلطة الفلسطينية إ حسونة، قال وزير االقتصاد واالتصاالت الفلسطيني كمال : كفاح زبون-رام اهللا 
 للخطوط  أن مشغال جديداًاتخذت خطوات لتحرير قطاع االتصاالت الفلسطيني ومنع االحتكار، موضحاً

بعد انتزاع موافقة وذلك  ،"بال تال" إلى جانب شركة الخلوية سيدخل حيز العمل خالل فترة قصيرة
مبيناً في هذا السياق أن . ص والترددات الالزمة على منح الشركة الجديدة التراخياإلسرائيليةالسلطات 
 كامل الحسيني من جهة أخرى وصف. األرضبقيت فيما الهواء في فلسطين، حرر  مازن أبوالرئيس 

 أكثر تشغيلي همن عمل، موضحاً أ العالقة مع حماس بالطيبة"بال تال"نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة 
 حماس إصرار بسبب ، كشفت عن خالفات شابت العالقة"بال تال"ن مصادر في أ علماً. مما هو سياسي
  . لحكومة غزة مجموع الضرائب التي تجنيها من مواطني القطاعالشركةعلى أن تدفع 

  ١٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 ر منتجاتهم للسوق األوروبيةيصدللتمكن من تن ين الفلسطينييلمزارعمشروع تأهيلي ل .٣٨

، لم يتمكن المزارعون الفلسطينيون من قطاع غزة والضفة ٢٠٠٧وليو العام منذ شهر ي:  الراية-رام اهللا 
 محاصيلهم تضاهي مقاييس أن لحين التثبت أخرى أماكن أو اوروبا إلىالغربية من تصدير منتجاتهم 

وألجل الحصول علي هذه الشهادة، قامت جمعية .  مقياس جلوبال جاب الدوليىيسمبما ضمان الجودة، 
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 ٢،١ إلىراعيين العرب بالبدء في مشروع توعية يستهدف المزارع الفلسطيني تصل تكلفته المهندسين الز
 .٢٠٠٧ اواخر العام أمليون يورو وممول بشكل رئيسي من قبل مكتب الممثلية الهولندية في رام اهللا، بد

. جاب مزارعا من القطاع والضفة شهادات جلوبال ١٦٥ومنذ بدء العمل في المشروع تسلم ما مجموعه 
يأمل  إلى ذلك . مزارع حصلوا علي هذه الشهادة٤٠٠ يكون هناك أنمن المتوقع في نهاية المشروع و

 أمام األوروبية األسواق فتح إلى هذه الخطة التي تهدف إطارن يزيد دخلهم في أالمزارعون الفلسطينيون 
  .المنتج الفلسطيني

 ١٢/٩/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
  الف دوالر األسبوع المقبل على األسر األشد فقرا ٨٠٠ توزع  في األردناألونروا .٣٩

تبدأ دائرة االغاثة والخدمات االجتماعية في وكالة األونروا اعتبارا من يوم الثالثاء المقبـل              :  بترا -عمان
 ـ الف دوالر على عدد من الحـاالت   ٨٠٠بتوزيع مساعدات نقدية تلقتها من االتحاد األوروبي بقيمة ـ  

 .سجلة في برنامج العسر الشديد كحاالت فقر مدقعاألشد فقرا الم
 ١٢/٩/٢٠٠٨الدستور                                                                       

  
  في نهر الباردالواليات المتحدة هي المانحة الوحيدة التي أعلنت قيمة مساهمتها  .٤٠

انا، نداء اإلغاثة والنهـوض المبكـر لتلبيـة         أطلق، صباح أمس، في فندق جفينور روت      :  رشا االطرش 
 رئيس لجنة الحوار اللبناني     وقال. االحتياجات األساسية للعائالت الفلسطينية النازحة من مخيم نهر البارد        

 مليون دوالر،   ١٢٢الفلسطيني، السفير خليل مكاوي رغم أننا لم نحصل في مؤتمر فيينا سوى على مبلغ               
ناها، لكن العمل سيبدأ في إعادة اإلعمار وإعداد البنية التحتية في كـل              مليون دوالر طلب   ٤٤٥من أصل   

 وحدة سكنية تقريباً في الجزء األول، وسـيكون ذلـك رسـالة قويـة               ١٥٠٠المخيم، باإلضافة إلى بناء     
 مـن    .وإيجابية على التزام الحكومة اللبنانية مع منظمة التحرير الفلسطينية واألونروا بتعهداتهم، ورسالة           

 إن بالدها ستقدم لـاألونروا مبلغاً      : سفيرة الواليات المتحدة األميركية، ميشال سيسون، الكالم       تها قالت جه
  . مليون دوالر إلعادة اإلعمار١٣،٥ مليون دوالر، منها ١٧،٨١إضافياً بقيمة 

  ١٢/٩/٢٠٠٨السفير     
  

  خريطة طريق مصرية إلنهاء االنقسام الفلسطيني .٤١
ية موثوق بها، أن مصر وضعت رؤية النهاء االنقسام الفلسطيني تمثل كشفت مصادر فلسطين: غزة

خريطة طريق جديدة ترسم معالم حل االزمة الداخلية وآليات تنفيذها، وذلك بعد التوافق عليها مع كل من 
. السلطة الفلسطينية وحركة حماس خالل لقاءات منفصلة تعقد في القاهرة بعد عيد الفطر المبارك

در التي شاركت في الحوارات الثنائية، في القاهرة اخيرا بين ممثلي فصائل فلسطينية واوضحت المصا
ومدير المخابرات المصرية العامة اللواء عمر سليمان، أنه استناداً الى ردود هذه الفصائل على االسئلة 

والً خريطة الطريق المصرية تهدف الى تحقيق أربعة أهداف مهمة، أ"المصرية في هذا الشأن، فان 
تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية غير فصيلية لتسيير األعمال تكون قادرة على رفع الحصار اكثر من 

التهيئة لإلنتخابات التشريعية والرئاسية : حكومة مؤلفة من ممثلين عن القوى والفصائل، ولديها مهمتان
الهدف الثاني هو االتفاق "ن واضافت ا". المتوافق عليها من جهة، ومعالجة الملف األمني من جهة آخرى

، وحل ١٩٦٧على ميثاق قومي فلسطيني يتضمن إنهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي المحتلة العام 
، وهي فكرة جديدة لم تُطرح سابقا، وتهدف الى وضع "قضية الالجئين، وإنهاء االنقسام والتشرذم الداخلي

الثالث يؤكد أن "ابعت المصادر أن الهدف وت. ميثاق جديد تشارك حماس وبقية الفصائل في صوغه
الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية مفوضان اجراء المفاوضات التي يجب أن تستند إلى 
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الميثاق القومي الذي يفترض التوافق عليه، على رغم أنه ليس متوقعا او منتظرا أن تصل المفاوضات 
تتطلب عدم توقفها، بل العمل ) من وجهة نظر مصر(لفلسطينية الجارية حالياً الى نتائج، لكن المصلحة ا
الرابع يسعى الى بناء األجهزة األمنية "وختمت أن الهدف ". على توريثها لإلدارة األميركية المقبلة

الفلسطينية على أساس مهني، وأن يتم توفير قدرات عربية، سواء كانت على شكل قوات تدخل، او 
  ".بية، أو أموال ودعم مادياستعانة بخبرات أمنية عر

  ١٢/٩/٢٠٠٨الحياة 
 
  غضب تجاه منع المسيرة الشعبية من كسر الحصار: مصر .٤٢

سادت حالة من الغضب في :  حسام أبو طالب-القاهرة : ١٢/٩/٢٠٠٨ صحيفة القدس العربي ذكرت
حو رفح لفك االوساط السياسية المصرية اثر منع الشرطة قوافل لمئات الناشطين السياسيين من التوجه ن

وتعرضت كميات كبيرة من األدوية التي كان من المقرر إرسالها للمحاصرين . الحصار عن قطاع غزة
في قطاع غزة والتي تبرع بها البسطاء من المصريين، للتلف بعد الفشل مرارا في تسليمها للجانب 

حق المسؤولين وأكد مجدي أحمد حسين القيادي في حزب العمل المجمد أن حزبه سيال. الفلسطيني
المصريين الذين تسببوا في تجويع الفلسطينيين وحبسهم لفترة تجاوزت العامين من أجل مخاطبة ود 

أضاف بأن قوائم سوداء بجميع أسماء المسؤولين الذين تواطأوا ضد األشقاء في غزة والقطاع ". إسرائيل"
يحيى القزاز، الناطق . وقال د. أصبحت جاهزة من أجل محاكمة هؤالء عقب سقوط نظام الرئيس مبارك

من العار أن يسمح لإلسرائيليين بدخول سيناء في أي وقت بينما يفشل "بلسان أساتذة الجامعات المصرية، 
هل بوسع : "وتساءل". القضاة ونواب المعارضة وأساتذة الجامعات من المصريين من الوصول للعريش

!". سرائيلي إذا ما قرر زيارة طابا أو شرم الشيخ؟الرئيس مبارك أن يأمر الشرطة باإلعتداء على أي إ
أسلوب ) معأ من أجل كسر الحصار على غزة(وهاجم المستشار محمود الخضيري رئيس فصيل 

السلطات المصرية الذي اتبعته تجاه مجموعة من المدنيين المصريين أرادوا الذهاب من أجل التنديد بما 
  .يجري ألشقائهم الفلسطينيين

أعلنت اللجنة التنفيذية للحملة الشعبية لكسر الحصار : القاهرة ١٢/٩/٢٠٠٨الدستور ة  صحيفوأضافت
المفروض على غزة، انها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن منع وفد الحملة من عبور 

وقال ممثلو اللجنة، إنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كلّْ من . سيناء والوصول إلى منفذ رفح البري
ر الداخلية ومحافظي اإلسماعيلية وشمال سيناء، لتمكينهم من التحرك بحرية داخل األراضي وزي

 .المصرية، ووصولهم إلى حدود مصر الشرقية
  
  بإمكان إنهاء التهدئة مع حماس" إسرائيل"مصدر مصري ينفي تهديد  .٤٣

إعالمية عن أن نفى مصدر مصري موثوق به ما تردد في أوساط سياسية و:   جيهان الحسيني-القاهرة 
لوحت لمصر بإمكان إنهاء التهدئة مع حماس احتجاجاً على تعليق الحركة مفاوضات صفقة " إسرائيل"

التبادل التي تقودها القاهرة من أجل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت مقابل 
ساعدة في هذا الشأن ويعنيها مصر أكثر طرف يريد الم"وأوضح أن  .إطالق سراح أسرى فلسطينيين

لتشغيل معبر رفح هو " إسرائيل"الشرط األساسي لـ"، مذكراً بأن "تماماً نجاح الوساطة وإنجاز الصفقة
 وأي خالفات في شأن كيفية إدارة المعبر، سواء مع ،الجميع يعلم ذلك: "وقال". إطالق سراح شاليت

معقدة، إذا قورنت بقضية شاليت الحيوية بالنسبة الرئاسة أو حماس، هي مسألة شكلية وإجرائية وليست 
  "".إسرائيل"إلى 

  ١٢/٩/٢٠٠٨الحياة 
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 حزب التجمع في سيناء يهاجم حماس .٤٤
أكدت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بحزب التجمع بشمال سيناء، في بيان لها، أن  : يسري محمد-رفح 

ر غزة، ونسيان المقاومة الطريق الوحيد حماس تشارك في حصار غزة بعد أن اكتفت بإيهام الناس بتحري
 .الذي يحرر كل فلسطين قبل أي حكم وهمي لجزء بسيط من فلسطين

  ١٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل" إفريقياً إلى ١٥إحباط محاولة تسلل : مصر .٤٥

 أفريقيا إلى داخل أرض سيناء للهرب عبر ١٥أحبطت سلطات األمن المصرية محاولة تسلل : القاهرة
وقال مصدر أمني أنه تمت مخاطبة سفارات المتسللين ". إسرائيل" الحدود الدولي الفاصل بين مصر وخط

  .الذين ينتمون الى جنسيات إرتيريا والسودان وغانا تمهيدا لترحيلهم
  ١٢/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
 لم نتخذ موقفا حول حدود الدولة الفلسطينية :  األميركيةالخارجية .٤٦

 الواليات المتحدة أنه ليس لديها موقف يتعلق بحـدود الدولـة الفلـسطينية              أكدت:  محمد سعيد  -واشنطن
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية شون ماكورماك في بيـان امـس االول علـى                . المستقبلية

الرغم من سرية المفاوضات يمكننا القول إن الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني لم يظهـرا بـاي طريقـة،           
إن مسؤوال أميركيا كبيرا شـارك      "وأضاف ماكورماك في بيانه     ." مواقف متصلبة حول الحدود   تمسكهما ب 

في المفاوضات نفى أن يكون الجانب اإلسرائيلي برئاسة كبيرة المفاوضين ، وزيرة الخارجيـة تـسيبي                
 رايـس   مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية األميركية كوندواليزا      " ليفني أبدت استعدادا للتفاوض حول القدس     

 ."شاركت في المفاوضات بطريقة تحترم الموقف اإلسرائيلي"
  ١٢/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  احتماالت المصالحة الفلسطينية بدأت تتالشى:  دوليتقرير .٤٧

قال تقرير جديد لمجموعة األزمات الدولية ان المواجهات األخيرة في قطاع غـزة ادت الـى         : آي بي يو
ي وقت وان احتماالت حصول مـصالحة فلـسطينية داخليـة           سيطرتها اكثر من ا   " حماس"احكام حركة   

ويظهـر التقريـر     .والتوصل الى اتفاق دائم بدأت تتالشى مع سلوك القطاع والضفة اتجاهين مختلفـين            
تحول االراضي المحتلة الى قاعدة لألمن الداخلي       " حماس"كيف ان حركة    " جولة ثانية في غزة   "المعنون  

تشر المحلل الرفيع المستوى في المجموعة لشؤون النـزاع الفلـسطيني            وقال روبرت بلي   .والبيروقراطية
سيطرة حماس على غزة بلغت مراحلها النهائية ويبدو ان حركتي حماس وفتح تنويـان              "ان  " اإلسرائيلي"

ان الفلسطينيين سئموا من العداوات والعديد منهم يتطلعون الى مخرج مـن            "واضاف  ". تعزيز مكاسبهما 
   ".لكن من دون جدوىالوضع الحالي و

 ١٢/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   لبحث خدمات وبرامج الالجئين يجتمعون الثالثاء في األردن  عمليات األونروامديرو .٤٨
برامجها وخدماتها التي تقدمها لالجئين، اضافة الى وضعها  تبحث وكالة غوث الالجئين االونروا: عمان

 ستعقده يوم الثالثاء المقبل في منتجع البحر الميت باالردن المالي، وذلك خالل اجتماعها الدوري الذي
وقال مدير إعالم الوكالة، مطر صقر، إن . على مدى ثالثة ايام، بحضور المفوض العام كارين أبو زيد

إلى جانب مديري ) األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة(مديري عمليات الوكالة الخمسة 
وأشار الى أن هيئة .  سيجتمعون لبحث آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع الوكالةاألقاليم والبرامج
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المديرين ستبحث في أوضاع األقاليم الخمسة والتحديات الخاصة بكل إقليم، إضافة إلى البرامج والخدمات 
 .التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية التي تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين

 ١٢/٩/٢٠٠٨سط الشرق األو
  
   ويطلع على نتائج الحوار الفلسطيني يزور مصر واألردنسوالنا .٤٩

يبدأ المنسق األعلى لشؤون السياسة الخارجية واالمن باالتحاد االوروبي، خافير سوالنا، : القاهرة-عمان
مساء اليوم زيارة لمصر، ومن هناك ينتقل الى االردن، في اطار جولة شملت االراضي الفلسطينية، 

وسيلتقي سوالنا في مصر الرئيس حسني . لبحث في تطورات عملية السالم في منطقة الشرق االوسطل
 الفلسطيني وكذلك -مبارك ووزير المخابرات عمر سليمان حيث سيطلعه على جهود الحوار الفلسطيني

وفي االردن الذي يصله بعد غد، سيلتقي سوالنا مع وزير . على آخر مستجدات قضية جلعاد شليط
 .الخارجية صالح الدين البشير للبحث في تطورات عملية السالم بمنطقة الشرق االوسط

 ١٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
 ! الحافالت وحدها لن تفك الحصار .٥٠

   االهرامأير
  ..! يخطئ من يظن أنه بتحركات عنترية وسلوكيات غير محسوبة يمكنه أن يحلحل موقفا أو يحل قـضية                

صار غزة من خالل حافالت محدودة سعت لعبور معبر رفح ال يدركون ـ  وبعض الذين حاولوا كسر ح
قصدا أو جهال ـ حقيقة وأبعاد استراتيجية الدبلوماسية المصرية التي تسعي إلي إنهاء حصار غزة بشكل  

   !!  وليس مجرد كسره بحافلة هنا أو سفينة هناك , كامل وشامل
 عنـدما    ,  غزة ى للحصار اإلسرائيلي الظالم عل    ى األول وقد كان الرئيس مبارك واضحا وحاسما منذ األيام       
 ومنذ ذلك الحين لم تدخر مصر جهدا إلنهاء هـذا            .. أعلن أن مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني       

الحصار ليس فقط من خالل االتصاالت الدبلوماسية المكثفة مع مختلف األطراف المعنية إقليميا وعربيـا               
 سـواء لـشراء      , خالل قرارات مصرية خالصة بفتح المعابر لألشقاء الفلسطينيين        ولكن أيضا من      , ودوليا

 وتخصيص   ..  وتلقي العالج والرعاية علي أرض مصر       , لوازمهم أو استقبال الحاالت المرضية واإلنسانية     
   . جهات كاملة داخل مؤسساتها لتلقي المعونات والمساعدات بشكل متصل

ود مصر من أجل قضية فلسطين التي لم تجد في تاريخها علي مدار ستين              ولسنا هنا في مجال تذكير بجه     
 ولكن أردنا فقط تأكيد أن هناك اعتبارات أمنية          .. عاما مساندا ومؤازرا لها في جميع الظروف مثل مصر        

 وحسابات دقيقة يجب مراعاتها وتقديرها عند أي تحرك حتي ال تؤثر علـي المـسار                 .. اليمكن تخطيها 
وإذا كانت هناك بعض المنظمات اإلنسانية في أوروبا قد سعت لكسر حصار غزة من                . لقضيةالسياسي ل 

 فإن ذلك أمر محمود ومفهوم كي تشعر الشعوب األوروبيـة بمعانـاة األشـقاء                , خالل سفن وقوافل لها   
عاد  ولكن تشبه بعض المصريين باألجانب من فوق أرض مصر دون إدراك للمواقف واألب              .. الفلسطينيين

 وتشجيع بعض قادة حماس      .. والحقائق والجهود التي تبذلها القيادة والدبلوماسية المصرية في هذا المجال         
   !!  فإنه أمر ينم عن مراهقة سياسية لن تحل القضية ولن نسمح بحدوثه .. لهم

 ١٢/٩/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  

 ما بين عبثية المفاوضات وزيف الحوارات... الغربيةالضفة  .٥١
  طارق محمد زغموت.د

ومنذ زمن، على اهتمام استثنائي ومميز لدى صناع القرار في الدولة العبريـة،   تستحوذ الضفة الغربية،
ترجمته نقاشات وقرارات المحافل والهيئات الحكومية وتقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية،والتي كـان            
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ة متابعة التطورات السياسية فـي الـسلطة        آخرها  ما ذهب إليه رئيس الشاباك يوفال ديسكن من ضرور          
 ٣١/٨الفلسطينية عن كثب وانعكاساتها على واقع الضفة الغربية وذلك خالل جلسة الحكومـة بتـاريخ                

،كما أن وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس،وفي زيارتها األخيرة إلى األراضي المحتلة،            ٢٠٠٨/
ـ    الغربية وبالتالي وضعها في أي تسوية مستقبلية،وفق مـا          في الضفة    ٦٧استعرضت مفهومها لحدود ال

سرب وأقَر به صائب عريقات ونبيل أبوردينة،هذا مع األخذ بعين االعتبار مجموع القرارات والمراسيم              
التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض،منذ تشكيل حكومة تسيير األعمال،              

 . هذا، األربعمائة مرسوموتجاوز عددها ،حتى يومنا
ولدى التمعن في تلك القرارات والمواقف ،وربطها مع الواقع الميـداني ، والمتمثلـة  بتغييـب النخـب                   
السياسية الوطنية وإغالق المؤسسات المدنية وإعادة هيكلة األوضاع المالية المترافق مع تبلور جماعـات              

قال والمطاردة للعناصر المقاومة،وتزامن ذلـك      ضغط اقتصادية مسيسة ،ناهيك عن تصاعد حمالت االعت       
كله مع تواصل محاوالت تهويد القدس المحتلة وتصاعد التوسع االستيطاني اإلسرائيلي، نجد أن الـضفة               
الغربية تخضع لعملية إعادة صياغة تتناول التركيب والبنية على األصعدة كافة،الـسياسية واالقتـصادية              

 .واألمنية،بل أيضاً االجتماعية
وقد نخطئ إذا ما اعتقدنا بأن هذه الحملة هي من حداثة العهد بمكان، أنها بدأت منذ زهاء عام ونيف،وأن                   
ننظر إليها من زاوية ضيقة تدرجها في سياق رد الفعل تجاه عملية الحسم في قطاع غزة، والخشية مـن                   

 .تكرار ذات السيناريو في الضفة الغربية 
الكيان الصهيوني إلى مرحلة ما يسمى باتفاقيات السالم ،أخـذ التكتيـك            فمنذ توقيع اتفاق أوسلو وانتقال      

للطرف الفلسطيني والمحافظـة علـى      ) تنازالت مؤلمة (اإلسرائيلي يتمحور حول الحد من تقديم ما يراه         
امتيازات االحتالل من دون تحمل مسؤولياته وتبعاته األخالقية والسكانية،بما يتوافق مع التوجهات الدولية             

ذاك الوقت ،متخذاً غطاء لذلك االتفاقيات االنتقالية والذرائع األمنية،وهذا بدوره اقتضى عملية إعـادة              في  
صياغة البنية الجغرافية والسكانية للمناطق المحتلة بمختلف أبعادها ،وعلى وجه الخصوص في الـضفة              

 بعدها األمنية واالقتـصادية      الغربية نظرا العتبارات إسرائيلية عدة ،لعل من أهمها األيدلوجية وتأتي من          
. 

ـ            ، وذلـك   )عملية الـسالم  (عملية التغيير تلك أضحت أكثر إلحاحاً ،لكل األطراف المشاركة فيما يسمى ب
نتيجة لما شهدته الساحة الفلسطينية من سياقات وتطورات ، تجسدت بتغيير معادلـة وتوازنـات القـوى               

نه االنتخابات البلدية ومن ثم التشريعية في منـا طـق           الداخلية،والتي كان خير دليٍل عليها ما تمخضت ع       
السلطة،األمر الذي أدى إلى إعادة النظر وإجراء مراجعة العتبارات كانت بحكم المسلمات تقضي بحسم              
الضفة الغربية لصالح اتجاه معين ،وترافق ذلك بتراجع  الحضور العسكري اإلسرائيلي ، علـى هيئـة                 

ن جنوب لبنان وقطاع غزة وتآكل الردع واإلخفاق،إن لم نقـل الهزيمـة،في      االنسحابات أحادية الجانب م   
مواجهة المقاومة،والتخوف من استنساخ التجربة في الضفة الغربية،ذلك في الوقت الذي توصلت فيه كل              
األطراف ،صاحبة المصلحة بالعملية التفاوضية، إلى استنتاج مؤداه أن مفاعيل هـذه الـسياقات سـتغدو                

مق نتيجة الوضع اإلقليمي المتمثل بظهور قوى جديدة في المنطقة وتبلور سياسـة المحـاور               أبعادها أع 
،وخاصة في ضوء سلسلة إخفاقات السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط ،وانعكاس ذلك علـى             

 ).محور االعتدال(حضور ونفوذ ما يسمى بـ
تفاوضية عن التوصل إلى أي حل، وانعكاس ذلك        تلك العوامل مجتمعة إضافة  إلى عجز أرباب العملية ال         

على رؤيتهم السياسية لجهة بدء انهيار مشروع الدولتين ،وتغليب منطق المـصالح الـسياسية الحزبيـة                
وسلطة رام اهللا والواليات المتحدة األمريكية، في سباق        ) إسرائيل(واالنتخابية،ترتب عليها دخول كل من      

 .تغيير وإعادة الصياغة المذكورة آنفاًمحموم مع الزمن إلتمام عملية ال
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_ فمنذ لقاء أنابوليس وإطالق الوعد األمريكي المزعوم بالتوصـل إلـى تـسوية للـصراع الفلـسطيني                
اإلسرائيلي قبيل نهاية العام الحالي، أطلقت رصاصة البدء لتكثيف البناء فـي المـستوطنات والحمـالت                

، سواء من قوات االحـتالل أو أجهـزة األمـن التابعـة     األمنية ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية 
لحكومة تسيير األعمال،وتفريغ المؤسسات السياسية الفلسطينية من مضمونها وجعلها غير ذات صلة ،كما             
يحدث في حالة المجلس التشريعي من اعتقال ألعضائه والتفاف على صالحياته من خالل إعادة إحيـاء                

سياسي واحد، واستهداف الجمعيات الخيريـة والمدنيـة بالمالحقـة          هيئات ومؤسسات ذات لون واتجاه      
والتخريب،وتدفق أموال الدول المانحة االنتقائي إلى الـسلطة الفلـسطينية،واالرتقاء بمـستوى التنـسيق              
والتعاون األمني ما بين أجهزة أمن السلطة ونظيرتها اإلسرائيلية ، ودعمه بتسهيالت إسـرائيلية تتعلـق                

ل العناصر والسالح والمعدات إلى مناطق الضفة الغربية ،وفق ما أقره المنـسق األمنـي               بالسماح بإدخا 
 . األمريكي كيث دايتون ،خالل لقاء مع صحيفة هآرتس، وأكدته األحداث على أرض الواقع

واتخذت تلك التدابير منحى تصاعديا مع اقتراب نفاد العمر السياسي ألطراف عملية التسوية مـع دنـو                 
الة أولمرت واالنتخابات الرئاسية الفلسطينية واألمريكية،وذلك في محاولة من تلـك الجهـات             موعد استق 

لتهيئة البنية التحتية لفرض أي حل سياسي قد تتمخض عنه اللقاءات والمفاوضات ،والتي يثير إصـرار                
لمصداقية،و أقطابها على مواصلتها  وتكثيفها الريبة واالستهجان في ضوء ما تعانيه من غياب للجدوى وا              

ضمان مرور هذه اللحظة االنتقالية بهدوء ريثما يتم معالجة أبعادها وتتضح مالمح المشهد السياسي بمـا                
 ).السلطة وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية(يحقق إعادة االستقرار إلى أنظمة الجهات المعنية

من نتائج وآثار بعيدة األمد، قد تنعكس       ولعل الفهم العميق  ألبعاد تلك الممارسات ،وما قد يتمخض عنها            
على مجمل القضية الفلسطينية،هو ما قد دفع ببعض فصائل المقاومة إلى أن ترى في دعـوات الحـوار                  
غير الجدية،وإطالقها بهذا الشكل والتوقيت، واآللية التي تدار بها ،على أنها قنبلة دخانيـة ترمـي إلـى                  

 .ن تلك الممارسات والتغطية عليها صرف االنتباه وإشغال الساحة الداخلية ع
كما أن خطورة ما تشهده الضفة الغربية ،واإلدراك بأن ما سيتمخض عنها سيتخطى حدودها الجغرافية،               
هو ما دفع بالنظام األردني، إلى إعادة مراجعة عالقته مع مختلف مكونات السياسة الفلـسطينية، وإلـى                 

تفاقيات جزئية واقتراحات تسوية تتعلق بمدينة القدس       رفض النظام المصري الصريح لكل ما يسوق من ا        
 .المحتلة 

وبهذا نجد أن الضفة الغربية باتت تقع ما بين  مطرقة مخططات وممارسات االحتالل وسـندان عبثيـة                  
المفاوضات و زيف الحوارات الذي تمارسه السلطة،في محاولة لتطويعها وإعادة هيكلتهـا علـى شـتى                

ر  بمثابة ممر إجباري،يسمح لمن يفرض سيطرته عليه أن يمرر ويثبت رؤيتـه              المستويات، إذ إنها تعتب   
 .ومشروعه السياسي،ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية وإنما أيضا في المنطقة

  ١١/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  على حماس الضغطيمكن  .٥٢

 معاريف-شلومو غازيت 
ال في أن يحرر رجل المدرعات المخطـوف         يوما، واالحتم  ٨١١جلعاد شليت محتجز لدى خاطفيه منذ       

ال يوجد احد في اسرائيل ال يريد تحرره وغير مستعد الن يدفع الـثمن              . ليعود قريبا الى بيته ضئيل جدا     
 والمخـرج ال    –الباهظ لتحقيق هذا الهدف، ولكن رغم ذلك، فان المفاوضات عالقة منذ أكثر من  سنتين                

 .يلوح في االفق
ي سعت الى أن تحقق بهذه الطريقة ورقة مساومة يسمح لها بتحرير عدد اكبـر               شليت أَسرته حماس، الت   

االصوات التي يطلقها زعماء حماس تعـرض موقفـا متـصلبا           . قدر االمكان من المعتقلين الفلسطينيين    
بالنسبة للمفاوضات وعدم استعداد للمساومة واللين، ال من حيث عدد المعتقلين الذين يطالبون بهم وال من                
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مؤخرا بدأت تنطلق تهديدات تفيد بانه اذا لـم تـستجب           : وبالعكس. قائمة االسماء التي نقلوها الينا    حيث  
وفضال عن ذلك، مـن القطـاع       . اسرائيل لمطالبهم، فان مصير جلعاد شليت قد يكون كمصير رون اراد          

 . تأتي تقارير عن وحدات خاصة لحماس تتدرب على اختطاف اسرى اسرائيليين آخرين
 ومنذ وقت غير بعيد عائلتـا       –عائلة شليت   . بة القذرة والساخرة هذه تقف اسرائيل عديمة الوسيلة       في اللع 

الرسـالة للحكومـة    .  تدير معركة عامة مكثفة موجهة بأسرها نحو حكومة اسرائيل         –ريغف وغولدفاسر   
 . خففوا حدة مواقفكم واستسلموا للمطالب الفلسطينية: واضحة

نحن ال نشجع وال نخلق ضغطا مـشابها، مئـات واالف           . س ضغطا معاكسا  اسرائيل من جانبها ال تمار    
ال توجد في الجانب االخر من الحدود معركـة شـعبية           . عائالت السجناء الفلسطينيين على قيادة حماس     

 . فلسطينية تطالب حماس بتخفيف حدة مطالبها من اسرائيل كي تسمح بتحرير ابنائها فورا
الخيرة المخربين الذين يحتجزون لديها، معتقلين وسجناء تحريـرهم هـو           اسرائيل تتجاهل في السنوات ا    

التحفظ في الحكومة اليوم لم يعد من عدد الفلسطينيين الـذين سـيتعين علينـا               . هدف جهد مسعى حماس   
وبالفعـل، لجنـة    . تحريرهم في اطار االتفاق، بل من جزء من االسماء الواردة في قائمة مطالب حماس             

مئـات  . بتحرير مئات من المعتقلين وتحريرهم مقبول من حكومـة اسـرائيل          خاصة فحصت وأوصت    
 .المعتقلين هؤالء يمكنهم ويجب أن يشكلوا رافعة ضغط في اللعبة القذرة من المساومة والبيع

على اسرائيل أن تنشر على المأل تلك االسماء، ان تتوجه الى ابناء عائالتهم وأن توضح لهم بان ابناءهم                  
يجب ان ننشر المرة تلو االخرى قائمة االسماء هذه في االذاعة، في            . وا احرارا منذ سنتين   يمكن ان يكون  

التلفزيون وعلى االنترنت، بل وان نوزع في المناطق مناشير مع اسماء المعتقلـين، الـذين يواصـلون                 
 . المكوث في السجن فقط بسبب عناد زعماء حماس
. رسالة او شريط لجلعاد شليت مع طلب البنـاء عائلتـه          ليس فقط حماس يمكنها أن تطلق مرة في السنة          

حملة ضغط كهذه مبادر اليها ومخطط لها يجب أن تتضمن مقابالت مـع  . نحن ايضا يمكننا أن نفعل ذلك    
المعتقلين يطلبون فيها من عائالتهم العمل من اجل تحريرهم ويدعون زعماء حماس الى عدم االستخفاف               

 . بحقهم في التحرر
.  المخربين الذين تندرج اسماؤهم في القائمة التي صودق عليها هم من سكان الضفة الغربية              قسم هام من  

فكيـف  . ف  .ت.مئات ابناء عائالتهم هم هدف تحتاج قيادة حماس الى تأييدهم في صراعها مع قيـادة م               
 ستشرح لهم قيادة حماس لماذا ال تعمل على تحريرهم؟

 من أجل استغالل عائلته، أبيه      – اختطف بالضبط لهذا الهدف      جلعاد شليت . علينا أن نحول اتجاه الضغط    
وأمه والساحة العامة من أجل تحريره، كرافعة لتخفيف حدة المواقف والشروط التي تطرحهـا حكومـة                

. الفلـسطينيين " الجلعاد شليتيين "مقابل جلعاد شليت االسير في أيديهم نحن نحتجز مئات          . اسرائيل للصفقة 
 كي نحث تحرير جلعاد؟فلماذا ال نستغلهم 

  ١٢/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
 
   بوصلة العمل الفلسطينيتصحيحنحو  .٥٣

  أسعد عبد الرحمن. د
 وانطالق الثورة ١٩٦٤عام " منظمة التحرير الفلسطينية"حرصت القيادة الفلسطينية، منذ تأسيس 

الذي يمكن أن يعيد " اإلسمنت السياسي"، على بناء الهوية الوطنية باعتبارها ١٩٦٥المعاصرة مطلع عام 
! الصهيوني في تجزئته-للمجتمع الفلسطيني وحدته بعد أن نجحت إسرائيل وظروف الصراع العربي 

هذا طبعاً دون إنكار وجود عوامل أخرى عززت حالة التفتت الفلسطيني، لعل أبرزها وجود الوالءات 
، عالوة )مدينية، قروية، مخيماتية(افية المناطقية والعائلية والفئوية والدينية والطبقية والسكانية الجغر

  .بالطبع على التمايز الطبقي
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) ات(المجتمع" توحيد"في " المنظمة"ورغم أهمية الدور المركزي الذي لعبته الفصائل والقوى السياسية في 
 ، فإن معظمها لعب دوراً معاكساً تماماً، إذ ساهم في تفتيت)سياسياً فقط في األغلب األعم(الفلسطينية 

الفصائلية الضيقة واالقصائية ) الذهنية(الحالة الفلسطينية، بحكم ما اصطلح على تسميته العقلية 
فباإلضافة إلى االنقسامات واالنشقاقات التي أصابت جميع التنظيمات، بتشجيع خارجي في . والتهميشية

احترام التعددية ، فقد شكّل غياب الديمقراطية وعدم )من دول، أو فصائل أخرى ذات مصلحة(الغالب 
الفكرية داخل التنظيم الواحد، سبباً من أسباب االنشقاق أو االنقسام، فضالً عن ظاهرة الفئوية السياسية، 

وطبعاً، نكرر التأكيد على . أحياناً على الوالء للوطن أو القضية" تفوق"حيث تعمق الوالء للتنظيم بحيث 
أوسلو في ضرب جهود ومساعي بناء كيان فلسطيني دور االحتالل اإلسرائيلي وبعض نتائج اتفاقات 

  .ديمقراطي
هنا تقتضي الموضوعية أن ال نلقي كل األخطاء والخطايا في موضوع الديمقراطية وبناء المجتمع المدني 

على كاهل الفصائل، والسلطة واتفاقاتها وأجهزتها ) الطائفي-الجهوي -مقابل المجتمع العشائري (
داخل المجتمع، إضافة إلى أن ) ظاهرة أو كامنة(لتقسيمات هي أصالً موجودة ذلك أن مثل هذه ا. فحسب

لعبت دوراً في ضرب مثل هذه التوجهات ) بما فيها تلك المعارضة(األحزاب والحركات الشعبية ذاتها 
فاألصوليات القومية والدينية، من خالل تعبيراتها . الحضارية المتجسدة في بناء اإلنسان المواطن

األهلي، حيناً بوعي منها -في ضرب التوجه الديمقراطي " البارز"ية والسياسية، قامت بدورها التنظيم
" الديمقراطيات اللبرالية"فكثيراً ما هزئت تلك األصوليات من أفكار ومؤسسات ! وحيناً آخر بدون وعي

في (شمولية وكانت نظرتها الكلية ال! بل نددت بها وشجبتها ألنها أفكار غربية استعمارية مشبوهة
-ديمقراطي -سبباً في شن الحرب على كل ما هو ليبرالي ) القومية واإلسالمية: المدرستين األصوليتين

النبض من نوع القول " تكفيرية"وكم هي المرات التي سمعنا فيها أصواتاً . إلخ... مجتمع أهلي-تعددي 
أو أن البرلمانات والمجالس التشريعية " يةدين الجاهل"أو أن الديمقراطية " دين االستعمار"إن الديمقراطية 

كما أن اليسار الموجود على الساحة ضيع أوال بوصلته بعد أن مارس التنظير ". مجالس الشرك"هي 
 - في المحصلة-الدولة الشمولية، فأضحى " منطق"للمتاهة الفلسطينية التي نعيشها، ثم رضخ ثانياً لقوة 

لذلك لم يكن . طني حيناً، وحيناً آخر لمشروع التسوية السياسيةلمشروع العمل الو" ديكور يساري"مجرد 
 حيث لم يحصل سائر مرشحي فصائل ٢٠٠٦في يناير " اليسار"مفاجئاً أن عاقب الناخب الفلسطيني 

وحدها، وأقل من " فتح" ألف صوت تمثل خُمَس ما حصلت عليه حركة ١٠٠وقوى اليسار على أكثر من 
  .أيضاًوحدها " حماس"خمس ما كسبته 

، ثمة اآلن فرصة لنشوء تيار ثالث يعيد ترتيب التجربة النضالية "حماس"و" فتح"في ظل الصراع بين 
  .ويتخطى السياسات التي أعطبت المشروع الوطني

ومع الضعف المتزايد للفصائل واألحزاب والحركات الفلسطينية بسبب استهدافها واستهداف كوادرها 
لصالح العالقات " التمفصل"باب البنيوية الذاتية آنفة الذكر، تعززت حركة إسرائيلياً، وكذلك نتيجة األس

القرابية على نحو سلبي، بما عزز دور البنى االجتماعية التقليدية، األمر الذي أضعف مجدداً عملية 
وفي ظل الصراعات . المنهكة أصالً نتيجة عملية اإلضعاف الذاتي المذكودة آنفاً" البناء الوطني"

بتحميل كل طرف اآلخر مسؤولية ما وصلت إليه القضية " حماس"و" فتح"امات المتبادلة بين واالته
، هناك اآلن فرصة )وهما الغارقتان في سلسلة من األزمات المتوالية تنظيمياً وفكرياً وبنيوياً(الفلسطينية 

بإعادة ترتيب التجربة ، األمر الذي يتيح إمكانية المبادرة )وطني ويساري على األرجح(لنشوء تيار ثالث 
فبعد انحطاط . النضالية وقطع الطريق على سياسة المحاصصة التي أعطبت المشروع الوطني الفلسطيني

في فلسطين يعيد " تيار ثالث"الممارسات السياسية، وفصل الضفة عن القطاع، بات ضرورياً انبثاق 
الحد "يقية، ويحمل عبء تفعيل برنامج التوف" وثيقة الوفاق الوطني"التأكيد على ضرورة التمسك بنصوص 

وفي هذا السياق، أظهرت ". الحد األقصى"السياسي الفلسطيني كي ال نتحدث عن برنامج " األدنى
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من الفلسطينيين % ٤٠استطالعات الرأي في األراضي الفلسطينية وجود أغلبية صامتة تقدر بحوالي 
وهذه األغلبية أصيب قسم كبير منها . ات الفلسطينيةالذين ال يشاركون في االنتخابات وال يؤيدون التنظيم

بحالة إحباط شديدة أدت إلى العزوف عن االهتمام بمجرى الحياة العامة واالنطواء على الحياة الخاصة، 
هؤالء . فتولدت لدى بعضها حالة عامة قوامها اإليمان بأن ما يجري إنما هو نوع من العبثية السياسية

ناهيك عن . استقطابهم إن هم شعروا بأنه البديل الفعلي المالئم لتوجهاتهم السياسيةيستطيع التيار الثالث 
" فتح"إمكانية استقطاب اآلالف من الفلسطينيين الذين عانوا من االقتتال الداخلي، ففقدوا ثقتهم في 

يني بعيداً وعليه، لن يخرج الفلسطينيون من المأزق الحالي إال إذا نشأ قطب جديد يأخذ الفلسط". حماس"و
، خاصة إن هو ركز على موقف شاجب أوالً لالقتتال )بوضعهما الراهن" (حماس"و" فتح"عن قطبي 

ومن المهم . الحمساوية-الفلسطيني، وساع ثانياً للحوار الوطني، ورافض ثالثاً لحالة االستقطاب الفتحاوية 
 الساحة الفلسطينية دون أن ينسف لهذا التيار أن يحدد موقفه المرن والواعي من القضايا الرئيسية في

  !التاريخ أو يعود إلى نقطة الصفر
. ضروري لفلسطين بالمعنى الواقعي واالستراتيجي وليس كحل مؤقت) القطب أو الجبهة(هذا التيار 

وواضح أن أي تيار . ويجب أن تنبع الثقة به من كونه يمثل مصالح الشعب وليس مصالح فئات سياسية
ة الفلسطينية يجب أن يكون مختلفاً من الناحية األيديولوجية عن القطبين القائمين اآلن ثالث ينشأ في الساح

من حيث انحيازه لألفكار التحديثية على غرار اليسار الجديد في أميركا الالتينية، حيث أنه ال يمكنه 
تيار .  الدوليةامتالك قاعدة شعبية دون انفتاح على جميع النخب الفلسطينية، مع قراءة صحيحة للتطورات

يعلن أن القضية الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني ليست ملكاً ألي فصيل، ويطرح خطاً وطنياً 
والحق أن . يرفض الفوضى واالقصاء ويقف بعيداً عن التهور والمغامرة) سياسياً وديمقراطياً واجتماعياً(

. فرصة تاريخية لتصحيح اتجاه البوصلة) سارومن ضمنه الي(األزمة الحالية تتيح لقوى هذا التيار الثالث 
" حماس"و" فتح"وليس سراً أنه بات من الصعب على الساحة الفلسطينية أن تستعيد عافيتها وتبدد ثنائية 

الكاتمة لألنفاس دون استعادة تعدديتها السياسية، شرط عدم تناسي خطيئة قوى اليسار الفلسطيني المتمثلة 
ء تماشي الواقع مع تركيباتها النظرية المنسوخة عن األدبيات المستوردة بكونها كثيراً ما لهثت ورا

عملية نحت القدم "لمنظومة األحزاب والحركات الشيوعية العالمية وإسقاطها على الواقع الفلسطيني، أي 
  !كما يقول المثل الصيني" لتالئم الحذاء

  ١٢/٩/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  سلفيو غزة وتكفيريوها  .٥٤

  الرنتاويعريب 
ليس ثمة ما يثبت ان الحركة السلفية باطيافها ومدارسها المختلفة قد ضربت جذورا عميقة فـي التربـة                  
الفلسطينية ، فالكثرة الكاثرة من التنظيمات والمسميات التي انطلقت غالبا من قطاع غزة قبل فوز حماس                

) الحلقـات (و  ) لمحـاوالت ا(في االنتخابات وسيطرتها على القطاع وبعـدهما لـم تتعـد بعـد حـدود                
 .التي ال يمكن الحكم عليها من االن) االرهاصات(و

عديدة هي اسباب الضعف التاريخي المتجذر للسلفية الفلسطينية ان جاز التعبير منها ان الشعب الفلسطيني               
انغمس تاريخيا بالهم الوطني ـ القومي ـ التحرري اكثر من انغماسـه بـالهم الـديني ـ الـدعوي او        

ومنها ان الشعب الفلـسطيني انجـب       .. ظي المحبب للسلفيين واالقرب الى معتقداتهم وانماط حياتهم       الوع
حركة اسالمية مدينية نشطة وقوية هي جماعة االخوان المسلمين وحركة حماس وحزب التحريـر ولـو                

اجيـال  المفتوح على مختلف الجبهات ال سيما وهو يعيش الكثر من سـبعة             ) الجهاد العالمي (يلتفت الى   
) الصهيوني اليهودي الغربي االمبريالي الصليبي الكافر     (متعاقبة على جبهة التماس االولى مع المشروع        
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في فلسطين ومنها ان الشعب الفلسطيني في معظمه يتوزع على المدن والقرى فالحـين وابنـاء مـدن                  
 .ية وطنية خاصة بهموايديولوجيا جهادية لمن ليس لهم قض) فقه البداوة(والسلفية عموما اقرب الى 

مع سيطرة حماس على قطاع غزة ظهرت مسميات سلفية جهادية كلها اعلنت مـسؤوليتها عـن تنفيـذ                  
عمليات عسكرية وكلها حاولت الظهور اعالميا من خالل فصيلة من الفتية المسلحين بعضها انطفأ صيتها               

حيد والجهاد وكتائب سيوف الحق     وكتائب التو ) جماعة سيف اهللا المسلول خالد بن الوليد      (وصورتها مثل   
االسالمية وبعضها ارتبطت به العديد من االنشطة التخريبية ، وجرائم قتل واعتداء استهدفت مـسيحيين               

 .وامالكهم ومؤسسات اجنبية وصالونات حالقة ومقاهي انترنت
استمرت فـي   وبينما انتهت هذه المسميات وتالشت او باالحرى سحبت من التداول ، اال ان ثالثة غيرها                

تأكيد وجودها في غزة وهي جيش االسالم وفتح االسالم وجيش االمة وجميع هـذه التنظيمـات الثالثـة                  
 جميعها تنفي ارتباطها بالقاعدة ماليا وعـسكريا بـرغم تأكيـدها علـى              - ١: تشترك في القواسم التالية   

شكاة واحدة انطالقا من كتـاب      الجميع يأخد من م   (روابطها الروحية والفكيرة والعقيدية معها وبدعوى ان        
اذا تولت زمام االمور في البالد ، وتـتهم         ) تطبيق شرع اهللا  (جميعها تجاهر بعزمها    ) ٢.. (اهللا وسنة نبيه  

بـدال  ) مقاومة(جميعها تنتقد التهدئة بين اسرائيل وحماس وتحمل على مصطلح        ) ٣. (حماس بعدم تطبيقه  
 شعارا لهما وتعتبره محاولة تحايـل علـى المـسميات           الذي تتخذه حماس والجهاد   ) الجهاد(من مصطلح   

ويشار الى ان حماس سبق لها ان اتهمت جيش االسالم عشية االتفاق على التهدئة مع اسرائيل                . الشرعية
جميعها تنفي صلتها باالنشطة االرهابيـة الداخليـة التـي          ) ٤.. (بالسعي الفشال جهودها الحالل التهدئة    

 استهداف منازل ومحال تجارية ومقاهي انترنـت ومؤسـسات مـسيحية            شهدها القطاع مؤخرا من نوع    
ورغم ذلـك لفقـد اعتـرف جـيش     ) من المفاسد الصغيرة التي ال يجب استخدام العنف ضدها   (بوصفها  

االسالم بان بعض عناصره فجروا جمعية الشبان المسيحية بشكل فردي من دون علم التنظيم ، وادعـى                 
لقاسم المشترك بين هذه التنظيمات االخر هو تكفيرها جمعيـا للـشعبية            ا) ٥.. (انهم حوسبوا على ذلك     

 .وايران والمشروع الصفوي وباالخص عند جيش االسالم وفتح االسالم
السلفيون في فلسطين لم يتجذروا بعد ، ولكن من كان يتوقع ان تشهد بيروت تظاهرات لرجـال ونـساء                   

ر فاذا كان المد السلفي ممكنا في لبنان فاالرجح انه لن           يشبهون في هيئاتهم اخوان لهم في قندهار وبيشاو       
يكون مستحيال في قطاع غزة الجائع والمحاصر ، والذي حاصروا غزة انتقاما من حماس ونصرة لفـتح                 
قد يفاجأون ذات يوم ليس بالبعيد بان فعلتهم النكراء تلك ، لم يترتب عليها سـوى اسـتجالب القاعـدة                    

 .ية االشد تطرفا من صقور حماس ومتشددو الجهاد على حد سواءواستجرار التنظيمات االصول
  ١٢/٩/٢٠٠٨الدستور 

 
  حقيقة الموقف اإلسرائيلي من المستوطنات .٥٥

  برهوم جرايسي
أشغلت الحكومة اإلسرائيلية وسائل اإلعالم المحلية والعالمية هذا األسبوع، بمزاعم أنها تنوي البحث في              

لمستوطنين على استعداد إلخالء بيتها طواعية مـن مـستوطنات          قانون يمنح تعويضات لكل عائلة من ا      
الضفة الغربية، وأن مجرد االقتراح أثار ضجة كبيرة داخل الحلبـة الـسياسية اإلسـرائيلية، ووجهـت                 
االتهامات لرئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بأنه يسعى إلى انتهاز األيام األخيرة لواليته لتمرير إجراءات              

 .الدائم مع الفلسطينيينتحدد طبيعة الحل 
ولكن في هوامش هذه الضجة ظهرت معطيات رقمية تكشف حقيقة موقف الحكومة اإلسرائيلية من مجمل               
االستيطان في الضفة والقدس، وهو موقف ال يشذ إطالقا عن اإلجماع الصهيوني بشأن الحدود المستقبلية               

 .مع الضفة الغربية
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ئب رئيس الحكومة، حاييم رامون، وهو اقتراح ظهر قبل سـنوات،           فالمبادر إلى هذا القانون رسميا هو نا      
ال يوجد وقت كاف لبحثه     «لكن الحكومة سحبت في مطلع األسبوع القانون من جدول أعمالها، بحجة أنه             

 .، علما أنه قد تقرر مسبقاً أال يجري التصويت عليه، خاصة أن غالبية الوزراء يعارضونه»في الجلسة
 ألف مستوطن فقط، يتواجدون فـي       ٦٢المعطيات أن هذا القانون مخصص لحوالي       وتبين من خالل تلك     

 مستوطنة صغيرة ونائية في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، وقد باتت أصال خلف جـدار الفـصل                  ٧٢
العنصري، بمعنى أنها ليس ضمن الكتل االستيطانية التي يعتزم االحتالل إبقاءها تحت سلطته في إطـار                

 .مالحل الدائ
 ألف مستوطن هم من أصل قرابة نصف مليون مستوطن، يستوطنون الضفة الغربية، من              ٦٢بداية، فإن   

 ألف مستوطن في األحياء االستيطانية في القدس المحتلة، وكل هؤالء يستوطنون في قرابـة               ١٩٥بينهم  
ي أننا نتحـدث     بؤرة استيطانية منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، أ         ١١٠ مستوطنة وأكثر من     ١٢٥
 . من مجمل المستوطنين في الضفة والقدس١٢%عن 

أضف إلى هذا أن مسار جدار الفصل العنصري، الذي يبنيه االحتالل على أراضـي الـضفة الغربيـة                  
المحتلة وفي قلب مدينة القدس المحتلة، والذي أبقى مستوطنات صغيرة ونائية خلف الجدار، تم وضـعه                

رية األمنية، ولم تعترض على مسار الجدار أي من القوى السياسية الكبرى            أساسا من قبل المؤسسة العسك    
في الحلبة السياسية اإلسرائيلية التي تتناوب على السلطة مهما اختلفت تسمياتها، مما يعني أن هناك شـبه                 
إجماع صهيوني على مصير تلك المستوطنات الصغيرة، باستثناء عصابات المستوطنين التـي تـرفض              

 .ار من منطلق االستمرار في احتالل الضفةأصال الجد
وأكثر من هذا، فإن المبادر إلى فكرة هذا القانون، حاييم رامون، عمل في العامين األخيرين على تثبيـت                  

األسرة الدولية   عشرات البؤر االستيطانية التي بناها المستوطنون بأنفسهم، وهذا رغم تعهد إسرائيل أمام           
سنوات بإزالتها، لكن هذه البؤر ال تزال قائمة، بل إن االحـتالل يـدعمها               سواإلدارة األميركية منذ خم   

لتتحول عمليا إلى مستوطنات كاملة،      ماديا، وفي قسم كبير يجري حاليا بناء بيوت ومرافق إسمنتية ثابتة،          
 .رغم مزاعم االحتالل اإلسرائيلي بأنه توقف عن بناء مستوطنات جديدة

، فـي   »مستوطنات عـشوائية  « ينتشر في وسائل اإلعالم العربية مصطلح        وفي هذا السياق نشير إلى أنه     
إشارة إلى تلك البؤر، وهو مصطلح مضلل ويضلل دون قصد مستخدميه، ألن المستوطنين حين بـادروا                
إلى إنشاء هذه البؤر، فإنهم عملوا وفق مخطط جغرافي واضح، يهدف إلى السيطرة الكلية على الـضفة                 

دولة فلسطينية قادرة على الحياة، من حقيقة أن هذه البـؤر تتركـز فـي اتجـاهين                 الغربية ومنع إقامة    
األول، على قمم الجبال والهضاب، وهي فكرة رئيس الحكومة السابق آرئيل شـارون، التـي               : أساسيين

طرحها قبل سنوات طويلة، واالتجاه الثاني أن تحد هذه البؤر مدنا وقرى فلسطينيا في الـضفة الغربيـة                  
 .هذه البؤر» عشوائية«وسعها الحقا، وهذا ما يؤكد عدم لمنع ت

، فهو أيضا مصطلح مضلل عن قصد، ألن إسرائيل         »مستوطنات غير قانونية  «: أما المصطلح اإلسرائيلي  
تهدف من خالله إلى إضفاء شرعية وقانونية ما على المستوطنات الكبيرة، وهو ما يخالف كل القـوانين                 

 . والمواثيق الدولية
بمفاهيم القانون االحتاللي اإلسرائيلي يتنـاقض      » مستوطنات غير قانونية  «فإن ادعاء إسرائيل أنها     كذلك،  

مع ما كشفه تقرير إسرائيلي رسمي صدر قبل ثالث سنوات ونصف السنة، ويؤكد دعم جميع حكومـات                 
 .إسرائيل لهذا النوع من االستيطان، ماديا وأمنيا

الوضع ليس مختلفا في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وهو مـا  وكما هو الحال في الضفة الغربية فإن  
» ذي مـاركر  «طرحناه في المعالجة السابقة هنا، لكن جديد هذا األسبوع هو ما كشفت عنـه صـحيفة                 

االقتصادية اإلسرائيلية في سياق تقرير لها، وهو أن سلطات االحتالل في هـضبة الجـوالن الـسورية                 
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 سنة وبأجور   ٤٩أراض في الهضبة للمستوطنين هناك لمدة       » تأجير« على   المحتلة، صادقت هذا األسبوع   
 .زهيدة، أقرب إلى المجان

إن االستيطان في الضفة والجوالن أكثر من مجرد مشروع احتالل، بل إنه مشروع استراتيجي تحـاول                
 .إسرائيل من خالله حل أزمات جغرافية وديمغرافية ستشتد أمامها في السنوات القادمة

  ١٢/٩/٢٠٠٨ب القطرية العر
 
  
 :كاريكاتير .٥٦
  

  

  
  

  ١٢/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 


