
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وحماس تتوقع إعالن القطاع إقليما متمردا.. عباسمعركة دستورية حول والية 
   المجلسال أسماء جديدة في عضوية: مدير عام المجلس الوطني الفلسطيني

  العودةحق حماس يندد بتصريحات عباس حول حركة تمر لمؤ
  هناك قرار إسرائيلي بإنهاء التهدئة ويجب أن نكون جاهزين لذلك: البطشخالد 

  يينفي لبنان في انتظار التسوية وتوطين الفلسطين الطائف جمد الحل: براهيم كنعانإالنائب 

ليفني تشهر الالءات الصهيونية
  في وجه القدس والعودة والجوالن

  
  ٣ص ... 

 ١٤/٩/٢٠٠٨١٢٠٠ األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٢٠٠:         العدد                  ١٤/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٣  وحماس تتوقع إعالن القطاع إقليما متمردا.. عباسمعركة دستورية حول والية  .٢
 ٤  "إسرائيل"السلطة تستبعد تجميد المفاوضات مع  .٣
 ٤    يةمازن يبلغ سوالنا رفضه لالتفاقات الجزئ أبو .٤
 ٤  أبو العينين يربط بحث السالح بالحقوق المدنية للفلسطينيين .٥
 ٥  يؤكد على جهوزية السلطة والمنظمة للحوارعمرو نبيل  .٦
 ٥   لمجلس اال أسماء جديدة في عضوية: مدير عام المجلس الوطني الفلسطيني .٧
 ٧ عودة الفارين لغزة على قاعدة إعادة الحقوق ألصحابها : الغصين .٨

    
    :المقاومة

 ٧    العودةحق حماس يندد بتصريحات عباس حول حركة مؤتمر ل .٩
 ٧ يت لاحماس تتمسك بشروطها إلتمام صفقة ش .١٠
 ٧  هناك قرار إسرائيلي بإنهاء التهدئة ويجب أن نكون جاهزين لذلك: البطشخالد  .١١
 ٨  أسرى حماس يناشدون حكومتي هنية وفياض وقف االعتقال السياسي  .١٢
 ٨ "صاحبة اإلرادة"من فنزويال يمثل مواقف الدول طرد السفير األمريكي : المصريمشير  .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨   والشاباك يعكف على جمع المعلوماتجري تدريبات في محيط غزةت "إسرائيل" .١٤
 ٨   ي حكومة تتفاوض حول مستقبل القدسألن ننضم إلى : شاس .١٥
    

    :ض، الشعباألر
 ٩   اعتداء ضد صيادي غزة منذ بدء التهدئة٢٠٠االحتالل يرتكب  .١٦
 ٩  تدهور أمني في الضفة الغربية بعد هجوم للمستوطنين على قريتين .١٧
 ٩  مقتل فلسطينيين أثناء حفرهما لنفق بين مصر وغزة .١٨
   

   :اقتصاد
 ٩   من حيث سهولة ممارسة األعمال١٣١فلسطين في المرتبة : البنك الدولي .١٩
 ١٠ أزمة الشيكل في قطاع غزة آخذة بالتفاقم: نواب ومختصون .٢٠
   

   :بيئة
 ١٠  دد غزةتحذيرات من كارثة عطش وتلوث ته .٢١
   

   :لبنان
١٠  في لبنان في انتظار التسوية وتوطين الفلسطينيين الطائف جمد الحل: براهيم كنعانإالنائب  .٢٢
   

   :عربي، إسالمي
١٠  عجب بهاالمبادرة العربية للسالم ليست موناليزا توضع على الحائط وت: موسى لسوالنا .٢٣
١١   قوات عربية إلى قطاع غزةإرسالالجامعة العربية لم تبحث فكرة : محمد صبيح .٢٤



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٢٠٠:         العدد                  ١٤/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

١١  الجاري الشهرفتح وحماس نهاية كل منبسليمان عمر  أنباء عن لقاء .٢٥
   

   :دولي
١١  يطان عقبة على طريق السالماالست: موراتينوس .٢٦
١١  أنابوليستنسيق الجهود للتغلب على عقبات الوفاء بالتزاماتسوالنا يبحث مع مبارك  .٢٧

   
    :حوارات ومقاالت

١٢  حوارلوبي يحيط برئيس السلطة هدفه إفشال ال: صالح البردويل .٢٨
١٣    عريب الرنتاوي... ماذا بعد؟.. عباس إذ يمدد لنفسه:قل الكالم أ .٢٩
١٤ عبد الرحمن الراشد...  ماليين فلسطيني؟٥إلى أين يذهب  .٣٠
١٥ ياسر أبو هاللة... عباس المنتهية واليته .٣١
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***  

  
    تشهر الالءات الصهيونية في وجه القدس والعودة والجوالنليفني .١

 "معاريف " ليفني صحيفة تسيبي مقاطع من مقابلة مطولة أجرتها مع"ايالف االلكتروني"نقل موقع 
سة وزراء  والحقا رئا،"كاديما"العبرية، حددت فيها مفاصل سياستها في إطار المنافسة على رئاسة حزب 

 في "اإلسرائيليين"احتياجات األمن، اإلبقاء على أقصى ما يمكن من " ـوحددت هذه المفاصل ب. الكيان
 بالسيطرة على األماكن "إسرائيل"بيوتهم، بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، واحتفاظ 

  .المقدسة
، وتؤكد "إسرائيل"ة سلفيت وسط الضفة، ضمن وتعتبر ليفني مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي محافظ

، مع إقرارها بأن الفلسطينيين ال يرون اتفاقاً ال تكون القدس "اإلسرائيلية"على بقاء القدس تحت السيادة 
وتقر ليفني بأن  .كما أنها رفضت مبدأ حق عودة الالجئين الفلسطينيين وال حتى لعدد رمزي. جزءا منه

 لكنها تتحدث عن حجم االنسحاب من الجوالن، ما يعني مراوحتها حول التسوية مع سوريا لها ثمن،
  .الثوابت المعروفة إزاء الموضوع

  ١٤/٩/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  

  وحماس تتوقع إعالن القطاع إقليما متمردا.. عباستورية حول والية  دسمعركة .٢
الـدكتور يحيـى    أن  : غـزة  من   صالح النعامي نقالً عن مراسلها     ١٤/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  

ن الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس يفقـد شـرعيته           أموسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية، قال        
) كانون الثـاني  (الدستورية، في حال لم تجر االنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في التاسع من يناير               

جراء االنتخابات في موعدها، عبر     إ لى مخرج للتخلص من استحقاق    إن يلجأ عباس    أالمقبل، غير مستبعد    
، أن حركته تصر على اسـتيفاء اإلجـراءات الدسـتورية           وأكد موسى . عالن قطاع غزة إقليما متمردا    إ

بحذافيرها، وضمن ذلك تبادل السلطة بالعملية الديمقراطية، واجراء االنتخابات الرئاسية فـي موعـدها              
ادة السلطة الفلسطينية بتأجيل اجراء االنتخابـات       ورفض بشدة الدعوات الصادرة عن عدد من ق       . المحدد

انقالبـاً علـى    "، معتبراً أن ذلـك      ٢٠١٠الرئاسية واجرائها بالتزامن مع االنتخابات التشريعية في يناير         
لن نتفاجأ إذا أقدم عباس على مواصلة الحكم واالدعاء بأنه يمكنه مواصلة            " وأضاف،. "القانون والدستور 

. "د التاسع من يناير، لكن من ناحيتنا فإننا نعتبره مغتصبا للسلطة وفاقدا للشرعية            تولي منصب الرئاسة بع   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٢٠٠:         العدد                  ١٤/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

سبق له أن قام بمجازر ضد الدستور من خالل قيامه بسحب الـصالحيات مـن               "وزعم موسى أن عباس     
الحكومة العاشرة التي تشكلت بعد فوز حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في اعقـاب                

  . "لى تعطيل عمل الحكومة بشكل يدلل على حقيقة نواياهإلى جانب اصداره المراسيم الهادفة إكة، اتفاق م
من ناحيته اعتبر فهمي الزعارير الناطق باسم فتح أن تصريحات موسى تدلل على أن حركـة حمـاس                  

 قطـاع   في معركة دستورية، وذلك استكماالً لالنقالب الذي قامت به فـي          "تخطط لزج الشعب الفلسطيني     
بو مازن هو أول من أبدى استعداده لتبكيـر موعـد االنتخابـات التـشريعية               أن  أقال الزعارير   و. "غزة

وشدد . عادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني    إوالرئاسية، على اعتبار أن هذه الخطوة تفرضها متطلبات         
تشريعية والرئاسية  ء االنتخابات ال  جراإعلى أنه في حال لم يتم االتفاق على تبكير االنتخابات فإنه يتوجب             

 .في نفس الوقت
الناطق باسم كتلة حمـاس البرلمانيـة صـالح         أن  : غزةمن   ١٤/٩/٢٠٠٨الخليج االماراتية    وأوردت
 تـرتبط   "قانونية بحتة "ن قضية انتهاء والية الرئيس قضية       أ "يونايتد برس انترناشونال  "ل  ، قال   البردويل

القانون يقول بوضـوح تنتهـي واليـة        ... ما يمليه القانون سينفذ   "أضاف  و. بالقانون األساسي الفلسطيني  
  ."الرئيس بعد أربع سنوات

  
  "إسرائيل" تستبعد تجميد المفاوضات مع السلطة .٣

، مشيرة إلى ان هذه المفاوضات هي "إسرائيل"استبعدت السلطة الوطنية الفلسطينية تجميد المفاوضات مع 
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس . ست نقيضاً للنضالمن أجل نيل الحقوق المشروعة ولي

إن المفاوضات ليست من أجل المفاوضات، وهي بالنسبة للجانب الفلسطيني وسيلة من أجل "الفلسطيني 
 .  "الحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الذين جمدوا وعطلوا لن نعطي ذريعة ألي أحد بأن يقول ان الفلسطينيين هم ": قائالًوأضاف 
 .   طالمفاوضات

  ١٤/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
     يبلغ سوالنا رفضه لالتفاقات الجزئيةمازن أبو .٤

مازن أطلع  ابو"قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن 
المفاوضات الجارية بين الجانبين سوالنا مساء أول من أمس على آخر التطورات في عملية السالم، و

مازن طالب سوالنا بتفعيل اآللية الثالثية للجنة  ابو "وأشار عريقات إلى أن. "الفلسطيني واإلسرائيلي
الرباعية، وخاصة فيما يتعلق باستمرار األنشطة االستيطانية، وفتح المؤسسات والمكاتب المغلقة في 

 المعتقلين وإعادة المبعدين، مؤكدا أن كل هذه األمور لم القدس ورفع الحواجز واإلغالق واإلفراج عن
  . "يحدث منها شيء

مازن أكد لسوالنا سعي الجانب الفلسطيني للتوصل إلى اتفاق سالم شامل حول  ابو" أن  عريقاتوبين
رفض الجانب "وأكد . "قضايا القدس، والحدود، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، واألمن، واألسرى

يني ألي محاولة التفاقات جزئية ولتأجيل أي من القضايا أو إلعالن مبادئ أو ما إلى ذلك، فإما الفلسط
  . "االتفاق على كل شيء وإما االتفاق على ال شيء

  ١٤/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   يربط بحث السالح بالحقوق المدنية للفلسطينيينالعينينأبو  .٥

ان أشقاءنا اللبنانيين على ": "فتح"ادة الساحة اللبنانية لحركة بو العينين خالل لقاء مع قيأقال سلطان 
مختلف أطيافهم السياسية يعرفون جيداً ان أهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان يعيشون أحواالً 
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اجتماعية واقتصادية صعبة ال تخلو من المهانة والذل والعيش غير الكريم، ما يشكل مصدراً لعدم 
ان إعطاء الحقوق المدنية لالجئين هو "، ورأى "ماعي والسياسي واألمني في المخيماتاالستقرار االجت

قوة للتمسك بحق العودة ورفض التوطين أمام كل الضغوط الدولية التي يتعرض لها لبنان وفلسطين، 
كل وعندما يتوافق اللبنانيون على هذه القضية نحن جاهزون للحوار بعقل منفتح حول السالح الفلسطيني و

ال نقبل ان نناقش موضوع السالح الفلسطيني من البعد األمني، هناك قضايا ": وقال ."القضايا األخرى
بيان القسم للرئيس سليمان والبيان الوزاري اللذين تطرقا بإيجابية عالية "، الفتاً الى "كاملة رزمة واحدة

  . "الى مسألة الوجود الفلسطيني في لبنان
  ١٤/٩/٢٠٠٨الحياة 

 
  يؤكد على جهوزية السلطة والمنظمة للحوار عمرو نبيل .٦

 شدد  نبيل عمرو، على أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية، معنيتان بإنجاح الحوار : وفا–القاهرة 
الوطني وإنهاء حالة االنقسام التي نجمت عن االنقالب الذي نفذته حماس أواسط العام الماضي في قطاع 

 .غزة
ه مع محرري الشؤون العربية في الصحف المصرية ووكاالت األنباء المختلفة وأشاد عمرو في لقاء نظم

إن منظمة التحرير : وقال. في المركز الثقافي اإلعالمي بالقاهرة، بالجهود المصرية الجادة لرأب الصدع
والسلطة الوطنية، تدعوان لحوار جدي ينهي الوضع الراهن، والرئيس محمود عباس طرح مبادرة 

 أبلغنا وزراء الخارجية في اجتماعهم األخير بالقاهرة بالموافقة على أي قرار يتخذه العرب للحوار، بل
بما يتعلق بحالة االنقسام، ونحن ال نوافق فقط بل نلتزم بأي قرار يصدر عن األشقاء العرب، ولسنا 

 .جاهزين للحوار فقط بل لالتفاق
وقت المناسب باعتباره الرئيس المنتخب وأوضح أن  الرئيس محمود عباس سيشارك في الحوار في ال

ولفت عمرو إلى أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية ترحبان بفرض عقوبات  .لكل الشعب الفلسطيني
  .على الطرف المعطل للحوار

 ١٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
    المجلسال أسماء جديدة في عضوية: مدير عام المجلس الوطني الفلسطيني .٧

 تتسارع راهناً مشاورات وتحركات نشطة، لعقد جلسة جديدة للمجلس الوطني :عمان-نادية سعد الدين
الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، وسط خالفات حادة لم يحسم أمرها بعد، حول آليته وطبيعة حضوره 

  .ومكان انعقاده
رة جديدة سعى الحراك الجاري للخروج بصيغة توافقية بين اآلراء المتباينة، تسمح بتعجيل عقد دويو

للمجلس قريباً لتجديد تفعيله، وانتخاب المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
  .استناداً على إلحاحية تنفيذ تلك الخطوات بسبب األوضاع المتدهورة في األراضي المحتلة

ة تدور في إطار المناقشات التحركات الحالي"وقال مدير عام المجلس الوطني عبد الرؤوف العلمي إن 
الداعية إلى ضرورة عقد جلسة جديدة للمجلس قريباً، على أن يتوافر فيها النصاب الكامل، دون أن 

  ".يصدر حتى اآلن أي قرار بهذا الخصوص
دعوة المجلس لالجتماع، تتطلب قراراً من القيادة الفلسطينية، كأن تجتمع رئاستي "وأوضح العلمي بأن 

وشغلت هذه المسألة الجانب األكبر من  ". التحرير التخاذه بالتوافق مع الفصائل الوطنيةالمجلس ومنظمة
االجتماع الذي عقد مؤخراً في عمان بين رئيسي السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس والمجلس 

سب مصادر وبح .الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اثناء الزيارة األخيرة التي قام بها عباس إلى األردن
لقاء عباس الزعنون تناول المواضيع التي أثيرت في االجتماعين اللذين عقدهما أعضاء "مطلعة فإن 
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المجلس الوطني في عمان الشهر الماضي، إضافة إلى االجتماعات السابقة للجنة التحضيرية لعقد 
  ".المجلس

، "سساته وتجديد منظمة التحريراللقاء أكد على ضرورة عقد جلسة جديدة للمجلس لتفعيل مؤ"وأضافت إن 
بتجاوزات ومحاوالت متكررة لتهميش المنظمة والتجاوز عن "وذلك باإلشارة إلى ما وصفه المجلس 

  ".المجلس الوطني، إلى جانب ما يجري من محاوالت السلطة الوطنية الفلسطينية للهيمنة على المنظمة
ون بضرورة االلتزام بقرار اللجنة القانونية توافقاً ساد لقاء عباس الزعن"وأوضحت المصادر إلى أن 

التابعة للمجلس والقاضي بعدم قانونية دعوة المجلس الوطني لالجتماع بمن حضر، وبالتالي فإن الدعوة 
 من نظام المجلس مع ضرورة توافر النصاب، بما يتطلب البحث عن صيغة ١٤لن تتم تحت المادة 

  ".توافقية حول طبيعة الدعوة المنتظرة
برز هنا مقترح يضمن وجود حركة حماس والجهاد اإلسالمي غير الممثلتين في منظمة التحرير، وي

كتوجيه الدعوة إليهما لحضور اجتماعات اللجان التحضيرية، كتوطئة للمشاركة وضمان تمثيلهم في 
  .االجتماع، أو إجراء االنتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل

 عضو في المجلس، نصفهم من الداخل والنصف ٣٠٠خابات الختيار قرابة غير أن مسألة إجراء االنت
 ووثيقة الوفاق ٢٠٠٥االخر من الخارج، حيثما أمكن، وفق ما جرى االتفاق بشأنه في اتفاق القاهرة 

  .، تثير تحفظات البعض، ألنها تسمح بزيادة تمثيل حركة حماس في المجلس٢٠٠٧الوطني 
 – ٧٣٠ بين، الذي يضم حالياً "إضافة أسماء جديدة في المجلس الوطنييكون قد تم "ونفى العلمي أن 

 ٥٠، خالفاً لما ردده بعض األعضاء مؤخراً من إضافة "لم تضف أية أسماء جديدة" عضواً، قائالً ٧٧٠
اسماً جديداً في عضوية المجلس، تحسباً ألية خطوات قادمة قد تقود إلى دعوته لالجتماع مع ضرورة 

  . الكاملتوافر النصاب
فيما ما تزال الخالفات قائمة بين الدعوة لعقد المجلس الوطني بقوامه القديم في ظل غياب حركة حماس 
والجهاد اإلسالمي غير المشاركتين في منظمة التحرير، إلى جانب إشكالية أخرى تتعلق بأعضاء المجلس 

لسة لمجلس وطني جديد بصيغته وهو معطل حالياً، وعقد ج) األعضاء في المجلس(التشريعي الفلسطيني 
الجديدة التي تأطرت ضمن مشروع نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد، وفق التمثيل النسبي الكامل 
الذي أعدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسيخرج إلى حيز التنفيذ قريباً، فيما تطالب حماس بأن 

  .بة الموجودة في المجلس التشريعيتكون نسبة التمثيل في المجلس الوطني تماثل النس
ويرى البعض عدم إمكانية إجراء انتخابات في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل بسبب 
األوضاع الراهنة في األراضي المحتلة والخالف القائم بين حركتي فتح وحماس، مما يفتح الخيار أمام 

اتفاق القاهرة، على أن يختار رئاسة جديدة وأعضاء إمكانية عقده بمن حضر إلى حين التمكن من تطبيق 
  .لجنة تنفيذية جدد دون االخالل باالتفاق

غير أن فصائل فلسطينية تحذر من القيام بمثل تلك الخطوة التي من شأنها تكريس حدة االنقسام الوطني 
" الوطني"حل فيما يطالب آخرون بإحالل المجلس المركزي م. وتعمق الخالفات القائمة بين الحركتين

مقابل طرح قيام اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس مع من يستطيع الحضور من األعضاء بانتخاب العدد 
الناقص من أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم أربعة، أو أن اختيار نائب رئيس المجلس الوطني من الداخل 

المركزي، غير أن بعض األعضاء  عضواً بدل المتوفين من اعضاء المجلس ١١إضافة إلى امين السر و
  .اعتبروا اللجوء إلى ذلك األسلوب خرقاً للنظام

وينص مشروع نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد على تشكيله وفق التمثيل النسبي الكامل، وإجراء 
انتخابات في الخارج، حيثما أمكن ذلك باستثناء األردن اذ يختارون بالتوافق، مع توجه بتخفيض عدد 

 عضواً، منهم ٧٧٠ - ٧٣٠ عضو فيما يقدر عددهم الحالي بحوالي ٣٠٠اء المجلس إلى حوالي أعض
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 عضواً بينما ٦٣ عضواً في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يبلع عددهم في األردن بحوالي ٥٢٠
  .يتوزع البقية في أنحاء العالم

  ١٤/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
    إعادة الحقوق ألصحابها  الفارين لغزة على قاعدةعودة: الغصين .٨

أكد إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، على أن 
، هي دعوة عامة إلى )١٢/٩(الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء خالل زيارته لحي الشجاعية الجمعة 

ر سعة صدر الحكومة وعقالنيتها، مشدداً على أن جميع الفارين للعودة إلى القطاع، وأنها تأتي في إطا
  . الحكومة لم ولن تمنع أحداً من العودة

وشدد الغصين، على أنه ال مانع من عودة أحد من الفارين على قاعدة إعادة الحقوق ألصحابها، من 
ه، خالل تقديمهم إلى محاكمة عادلة، ومن لم يثبت تورطه في جرائم ضد المواطنين لن يتم التعرض ل

  . متوقعاً االستجابة من الفارين والعودة إلى غزة
إن الحكومة الفلسطينية، ترفض فرار أي شخص من قطاع غزة، وخاصة حينما يسلموا أنفسهم : "وأضاف
 .لالحتالل

  ١٤/٩/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  العودة حق حماس يندد بتصريحات عباس حول  حركةلمؤتمر  .٩
، أمس، من مغبة اإلقدام على توقيـع أي          في غزة   مؤتمر عقدته حركة حماس    حذر متحدثون في  : وكاالت

واستهجن .  يفرط في حق العودة أو غيره من الحقوق الفلسطينية         "إسرائيل"طرف فلسطيني ألي اتفاق مع      
 الذي عقدته دائرة شؤون الالجئين في الحركـة         "الحماية القانونية لحقوق الالجئين   "المتحدثون في مؤتمر    

 بحق العـودة وعزمـه      "إسرائيل" بتجديد عدم مطالبته     "هآرتس"ة غزة، تصريحات عباس لصحيفة      بمدين
  . من الالجئين"عدد معقول"التوقيع معها على اتفاق يتضمن عودة 

، علـى عـدم     "حق العودة حق شرعي وقانوني وممكن     "وأجمع هؤالء خالل المؤتمر الذي حمل عنوان        
زل عن حق العودة وغيره من الحقوق الفلسطينية، رافضين أن          شرعية أي جهة أو مؤسسة أو شخص يتنا       

ودعوا إلى تحرك عربي ومؤسساتي وقانوني لحمايـة        . يكون حق العودة ضمن اتفاقيات سياسية تفريطية      
  .حق العودة من أي تنازالت محتملة

  ١٤/٩/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
 ليتا تتمسك بشروطها إلتمام صفقة شحماس .١٠

صـفقة  "، أن    في تصريح صحافي مكتوب    ، محمود الزهار  ،دي البارز في حركة حماس    قال القيا : د ب ا  
ليت لن تتم إال بشروطنا وهذه الشروط التي وضعتها المقاومة هي التي ستنتصر فـي النهايـة ولـن                   اش

وجدد في هذا السياق أولوية اإلفراج على       . "يستطيع أحد أن يجبرنا على فعل شيء يغضب اهللا عز وجل          
فلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في السجون اإلسرائيلية والـذين وضـعت حمـاس              األسرى ال 

 . أسماءهم في القائمة التي تطالب باإلفراج عنهم مقابل الجندي شليت
  ١٤/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  هناك قرار إسرائيلي بإنهاء التهدئة ويجب أن نكون جاهزين لذلك: البطشخالد  .١١

صـهيونيا  "، عن اعتقاده أن هناك موقفـا         الجهاد اإلسالمي   القيادي في حركة   ، البطش أعرب خالد  :غزة
 ،وأضاف ".ولمرت في الداخل  أ للظروف التي تعيشها حكومة      واضحا باتجاه إنهاء التهدئة وكسرها نظراً     
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 إن العدو الصهيوني ماضي في إجراءات القمع وإجراءات اإلرهاب، وعلينا كفلسطينيين أن نعيد النظـر              "
  ".في قرار التهدئة مجددا و أن نقيمها ونتوقف عند نتائجها وأهدافها

  ١٣/٩/٢٠٠٨قدس برس 
  
  أسرى حماس يناشدون حكومتي هنية وفياض وقف االعتقال السياسي .١٢

حماس في سجون االحتالل االسـرائيلي كـالً مـن حكـومتي            حركة  دعا أسرى   :  فتحي صباح  -غزة  
ج االعتقال السياسي، وإغالقه إلى األبد باعتباره جرحا يـدمي          وقف نه "لى  إاسماعيل هنية وسالم فياض     

المطلوب اآلن وفي شكل عاجل وقـف سياسـة         "ن  أوجاء في بيان االسرى أمس      . "الخاصرة الفلسطينية 
االعتقال كي يتسنى بعدها االنتقال إلى حال مصالحة وطنية عامة تُنهي االنقسام وتُعيد للشعب وحدته في                

  ."وجه المؤامرات
  ١٤/٩/٢٠٠٨لحياة ا

  
  "صاحبة اإلرادة"طرد السفير األمريكي من فنزويال يمثل مواقف الدول : المصريمشير  .١٣

ن موقـف   أ" أمين سر كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلـسطيني           ،قال النائب مشير المصري    :غزة
 السياسة األمريكية   تشافيز بالتعامل بالمثل مع اإلدارة األمريكية وفي الوقوف بجانب الدول الضعيفة ضد           

نه ينطلق  أ بأي تداعيات مترتبة كون       موقف صاحب اإلرادة الذي ال يأبه      في ظل هذه القطبية الواحدة هو     
من مواقف صحيحة ومواقف تغير واقع القطبية الواحدة وتلغي الهيمنـة األمريكيـة، وباسـتمرار هـذه                 

  ". على كل مقدرات العالمالمواقف يصل العالم إلى إلغاء الهيمنة األمريكية التي تسطير
  ١٣/٩/٢٠٠٨قدس برس 

  
   والشاباك يعكف على جمع المعلومات تدريبات في محيط غزةجريت "إسرائيل" .١٤

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش االسرائيلي يعكف حالياً على إجراء تدريبات عسكرية في محيط 
كدت أن أو. ية االسرائيلية في المكانقطاع غزة، مشيرة الى أنه تم رصد حركة نشطة لآلليات العسكر

العديد من ألوية النخبة في سالح المشاة والمدرعات وسالح الهندسة والطيران تشارك في هذه التدريبات 
، "جفعاتي"ونوهت بأنه يشارك في هذه التدريبات بشكل خاص ألوية . التي تتم في محيط القطاع

جراء هذه التدريبات حيث إحتالل يحاول التغطية على وذكرت أن جيش اال.  إضافة للمظليين"وجوالني"و
كدت المصادر أن أو. نها تتم في المواقع العسكرية التي تقع خلف أحراش ذات اشجار طويلة وضخمةأ

جيش االحتالل كثف مؤخراً من محاوالته جمع المعلومات االستخبارية عن فصائل المقاومة عبر 
لى قيام الطائرات بدون طيار بتكثيف طلعاتها في إالمصادر ونوهت . المصادر البشرية واإللتكرونية

أجواء قطاع غزة حيث تقوم بجمع المعلومات االستخبارية أوالً بأول عن تحركات فصائل المقاومة 
كدت المصادر أو. ومحاولة رصد عمليات التدريب التي تقوم بها األجنحة العسكرية التابعة لهذه الفصائل

كثف في اآلونة االخيرة من محاوالته تجنيد فلسطينيين ) الشاباك(اخلية اإلسرائيلية أن جهاز المخابرات الد
للعمل كمخبرين له من خالل االتصال بعدد كبير منهم ومحاولة إغرائهم بالمال من اجل الموافقة على 

  .تزويده بالمعلومات االستخبارية عن الواقع في قطاع غزة
١٤/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   

  
   ي حكومة تتفاوض حول مستقبل القدسأ إلى ضمننلن : شاس .١٥

 ."تتفاوض حول مستقبل القدس "أعلن رئيس حركة شاس، إيلي يشاي، أن حزبه لن ينضم إلى حكومة
 والتي ستفضي إلى مفاوضات "كاديما"ويأتي إعالن يشاي قبل ثالثة أيام من االنتخابات لرئاسة حزب 
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شرط شاس الجديد "ريف التي نقلت أقوال يشاي أن ا معوذكرت صحيفة .ائتالفية لتشكيل حكومة بديلة
سوف يحول دون تشكيل حكومة بديلة األمر الذي من شأنه أن يقود إلى انتخابات عامة مطلع العام 

 ."القادم
١٤/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب   

  
   اعتداء ضد صيادي غزة منذ بدء التهدئة٢٠٠االحتالل يرتكب  .١٦

 وزير الزراعة في الحكومـة      أن :غزة   مراسلها من    د حامد جا   عن ١٤/٩/٢٠٠٨ الغد األردنية    نشرت
 اعتداء اقترفـه االحـتالل ضـد        ٢٠٠ وزارته رصدت أكثر من      أنأعلن   الفلسطينية المقالة محمد اآلغا   

 شهدتالفترة القليلة الماضية     مبيناً أن    .أشهرالصيادين ومرافقهم وممتلكاتهم منذ إعالن التهدئة قبل ثالثة         
 ١٠ مراكب، ومصادرة زورقين بكامل معداتها، واعتقال أكثر مـن           ٤غراق   مركب صيد، وإ   ٢٠إصابة  

طالب اآلغا دول الجوار ونقابات الصيادين وخاصة فـي مـصر    إلى ذلك   . صياداً ١٥صيادين، وتوقيف   
لتضامن مع صيادي قطـاع غـزة       باودول المغرب العربي وكل المطلين على شواطئ البحر المتوسط،          

 األطراف المعنية بالتهدئة خصوصا الوسيط المصري بالضغط على         ادعكما   .واإلبحار نحو شواطئ غزة   
  .االحتالل لوقف اعتداءاته على الصيادين

من الصيادين تعطلت مراكبهم عن     % ٨٠  اآلغا لفت إلى أن    أن: غزة من   ١٤/٩/٢٠٠٨ الحياة   وأوردت
% ١٥المراكب تقدر بنحـو      أن نسبة السوالر التي عملت الوزارة على توفيرها لتشغيل هذه            إذاإلبحار،  

  .من حاجاتها
  

   الضفة الغربية بعد هجوم للمستوطنين على قريتينفيتدهور أمني  .١٧
 في الضفة الغربية تدهورا ملحوظـا عنـدما هـاجم مـستوطنون قـريتين            األمنيشهد الوضع   : رام اهللا 

 طعن طفال من     مستوطنة يتسهار حيث   إلى تسلل فلسطيني    أعقابفلسطينيتين وجرحوا ثمانية مواطنين في      
 مجموعات الـشهيد عمـاد      -كتائب أحرار الجليل    "  وأحرق منزالً مهجوراً، في عملية تبنتها      المستوطنين

 تعرضوا  إسرائيليين استشهد فتى فلسطيني في بلدة بيت جاال جنوب الضفة برصاص جنود             بينما. "مغنية
  . رشق بالحجارةإلى

  ١٤/٩/٢٠٠٨الحياة 
  

  هما لنفق بين مصر وغزة أثناء حفرفلسطينيينمقتل  .١٨
 أن شابين فلسطينيين لقيا مصرعهما أثناء حفرهما        أمسلة  و أعلنت مصادر فلسطينية مسئو    :د ب أ   - رفح

  . حيث أنهار عليهما النفق أثناء عملية الحفر،لنفق بين مصر وقطاع غزة
  ١٤/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 

 
 ارسة األعمال من حيث سهولة مم١٣١ في المرتبة فلسطين: البنك الدولي .١٩

 دولة من حيث سهولة ممارسة ١٨١ من بين ١٣١حلت فلسطين في المرتبة  :عبد الرؤوف ارناؤوط
وهو السادس في سلسلة من التقارير " ٢٠٠٩ األعمالتقرير ممارسة أنشطة " شملها األعمال أنشطة

 من حيث دفع ٢٥بة السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، في حين حلت في المرت
من حيث ) ١٨١ (األخيرة من حيث حماية المستثمرين، ولكن في المرحلة ٣٨الضرائب وفي المرتبة 

  . المشروعإغالق
  ١٤/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 أزمة الشيكل في قطاع غزة آخذة بالتفاقم: ومختصوننواب  .٢٠
قص السيولة في عملة الشيكل أجمع نواب من كتلة حماس ومسؤولون ومختصون على أن أزمة ن: غزة

المجلس خالل ورشة عمل نظمتها اللجنة االقتصادية في مقر ، وذلك في قطاع غزة آخذة بالتفاقم تدريجياً
ن أنه منذ حذر النائب عاطف عدوان، من خطورة تفاقم أزمة الشيكل، وبيحيث . التشريعي بمدينة غزة

كي، إضافة إلى إجبار االحتالل يوالر األمرحوالي شهر بدأت المشكلة بسبب اضطراب سعر صرف الد
 ضخت في "إسرائيل"وأشار إلى أن  .التجار في قطاع غزة على الدفع المباشر بدل الحواالت المالية

 مليون شيكل فقط بسبب وجود عملة مهترئة في السوق، مؤكدا أن أزمة نقص الشيكل ٦٨القطاع مؤخراً 
استصدار شيكات مصرفية من قبل البنوك اً قترحمكوميين، بدت واضحة عند تسليم رواتب الموظفين الح

 "إسرائيل" مع التجارة  أنمدير بنك فلسطين مأمون أبو شهال  ومن جهته ذكر.للتعامل بها في السوق
 مليارات شيكل، وكان متوسط الحواالت التي تخرج من بنك فلسطين إلى ٣ أكثر من  إلىكانت تصل

  . مليون شيكل٤١، ٢٠٠٨أصبح المتوسط منذ بداية فيما ،  مليون شيكل شهريا٢٥٠ "إسرائيل"
  ١٤/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   عطش وتلوث تهدد غزة كارثةتحذيرات من  .٢١

 حذر مسؤولون فلسطينيون من كارثة تهدد مياه الشرب في قطاع غزة مع اسـتمرار الحـصار                 :أ.ب.د
وكانت دراسة ألمانيـة    . قص اإلمكانات وإغالق المعابر وما يتمخض عنه من ارتفاع معدالت التلوث ون         

قطاع أكدت وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكـسدة   النبهت إلى أن تحاليل عينات مياه الشرب في         
أظهرت نتائج األبحاث أن التحاليل التي أجريت        كما .التي تؤدي إلى أضرار صحية لدى األطفال الصغار       

 تقريبا وذلك بسبب ارتفاع     همص كرات الدم الحمراء لدى نصف     على األطفال الصغار في القطاع أثبتت نق      
وضح المسؤول في إدارة المياه والصرف الصحي في بلدية غـزة رمـزي             أمن جهته   و. نسب النيترات 

 بئرا تغطي احتياجـات  ٤٢أهل، أن آبار المياه الجوفية هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في غزة بوجود             
وذكر أن الضخ المتواصل آلبار المياه الجوفية أدى        .  ألف كوب يوميا   ٩٠السكان بإنتاج يومي يصل إلى      

الرتفاع نسبة الكلوريد والملوحة، كما أدى إلى وصول مياه البحر إلى اآلبار الجوفية القريبة من شـاطئ                 
ن جميـع مرافـق الميـاه       فيشير إلـى أ   منذر شبالق مدير مصلحة مياه الساحل في القطاع،          أما .البحر

 بئر مياه، بحاجة لصيانة دورية وقطع غيار        ١٤٠ مرفقا منها    ١٨٠صحي في القطاع البالغة     والصرف ال 
  .ومستلزمات فنية غير متوفرة في األسواق المحلية جراء الحصار

  ١٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  في لبنان في انتظار التسوية وتوطين الفلسطينيين  الطائف جمد الحل: كنعانبراهيم إالنائب  .٢٢
 ،"اتفاق ما بعد الدوحـة    "ي محاضرة حول    ف ،براهيم كنعان إالنائب  " التغيير واالصالح "بر عضو تكتل    اعت

   ".ن اتفاق الطائف جمد الحل في لبنان في انتظار تسوية عربية ـ اسرائيلية وتوطين الفلسطينيين فيهأ"
  ١٤/٩/٢٠٠٨المستقبل 

  
   توضع على الحائط وتعجب بها العربية للسالم ليست موناليزاالمبادرة: موسى لسوالنا .٢٣

بدا األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى غير راض عن دور االتحـاد األوروبـي فـي                 : القاهرة
خصوص عملية السالم، إذ رفض خالل مؤتمر صحافي مشترك مع خافيير سوالنا عقب لقاء يبدو أنـه                 

 لدفع العمليـة الـسلمية ألن هنـاك    شهد خالفا كبيرا في وجهات النظر أمس، التعويل على دور أوروبي      
تراجعا من جانب أوروبا في بعض األمور، ما استدعى ردا من سوالنا أكد فيه أن االتحـاد األوروبـي                   

ن اللجنة الرباعية أطلقـت     أموسى   ورأى   ."سيظل ملتزما، بل أكثر التزاما، التحرك دعما لعملية السالم        "
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الفتاً ،  "لم تكن مفيدة في الحقيقة    " اإلسرائيلي   -يني  خريطة الطريق ووضعت شروطا على الحوار الفلسط      
المبـادرة  "وأشار إلى أنه أبلغ سـوالنا أن         . اإلسرائيلي –توقع كبير لحل مقبول للنزاع العربي       إلى عدم   

العربية للسالم ليست موناليزا توضع على الحائط وتعجب بها، بل هي عبارة عن وثيقة مهمـة تـشكل                  
  فيمـا شـكك موسـى      ."تأخذها وتأخذ بها وتتفاوض على أساسها، أو ال تأخذها        الموقف العربي، فإما أن     

 تزايد الدور األوروبي في الفترة المقبلة ليعوض انسحاب الـدور األميركـي المنـشغل بـسباق                 يةمكانبإ
  .الرئاسة

  ١٤/٩/٢٠٠٨الحياة 
  

  قوات عربية إلى قطاع غزة إرسال العربية لم تبحث فكرة الجامعة: محمد صبيح .٢٤
ن الجامعة لم تبحث فكرة أ ،كد السفير محمد صبيح رئيس قطاع فلسطين فى الجامعة العربيةأ: فت حدادأل

 ما كان طرحها هي الشأن هذا في تتجلى التيالفكرة  وأشار إلى أن . قطاع غزةإلى قوات عربية إرسال
 لحماية ةطينيالفلس االراضى إلى قوات دولية بإرسال كان يطالب دوما والذيالرئيس ياسر عرفات 

  . من االحتالل وسياساتهالفلسطينيالشعب 
  ١٤/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
   الجاري  الشهرفتح وحماس نهاية كل منبسليمان  عمر أنباء عن لقاء .٢٥

قالت مصادر مصرية في القاهرة إن عمر سليمان، سيلتقي ممثلي حركتي فتح وحماس كال على               : القاهرة
ليكون اللقاء األخير قبيل الحوار الموسع الذي سيعقد بعـد شـهر            سبتمبر الجاري،   / أيلولحدة قبل نهاية    

 أن مصر تأمل من كافة التنظيمات الفلسطينية أن تكون على مـستوى المـسؤولية               مشيراً إلى . رمضان
المعهودة وااللتزام بالمصلحة الوطنية، والعمل بكل الجهد المطلوب إلنجاح هذا الحوار من أجـل وحـدة                

  . ه الطبيعي في إقامة دولته المستقلةالشعب الفلسطيني وحق
  ١٤/٩/٢٠٠٨ لإلعالمالمركز الفلسطيني 

  
   عقبة على طريق السالماالستيطان: موراتينوس .٢٦

، بعد لقائه الرئيس المصري في القاهرة       شدد وزير الخارجية االسباني ميجيل أنجيل موراتينوس      : القاهرة
 .البا بوقف المستوطنات لـدفع عمليـة الـسالم        ، مط "عقبة على طريق السالم   " على أن االستيطان     أمس،

ن األولوية  أ موضحاً. أعرب عن اعتقاده بأنه ال يزال هناك أمل إلنجاز اتفاق نهائي تتفق عليه األطراف             و
وعن توقعاته   .في الوقت الحالي هي العمل من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للسالم في الشرق األوسط              

 مبينـاً   م قبل نهاية العام، أعرب عن اعتقاده بأن هناك أمالً في ذلك،           في خصوص التوصل إلى اتفاق سال     
 أفضل حل في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع هو إيجاد قاعدة يمكن البناء عليها من أجل التوصل                   أن

  . اإلسرائيلية- اإلسرائيلية أو السورية -إلى السالم الدائم، وذلك عن طريق المفاوضات الفلسطينية 
  ١٤/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
   أنابوليستنسيق الجهود للتغلب على عقبات الوفاء بالتزامات مباركسوالنا يبحث مع  .٢٧

أن أمـس    أوضح الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا             :القاهرة
فاء بالتزامات كـل    استهدف تنسيق الجهود للتغلب على العقبات التي تعترض الو        الرئيس المصري   لقاءه  

األطراف والتي تم االتفاق عليها في مؤتمر أنابوليس الخاص بعملية السالم، منوها بأهمية اللقاء المباشر               
  .والحوار المستمر مع األطراف الفاعلة في المنطقة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السالم واالسـتقرار              

 الرباعية الدولية مع المجموعة العربية علـى هـامش          كما أكد أهمية تنسيق المواقف قبل اجتماع اللجنة       
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اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة األسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المنطقة ستشهد في الفترة المقبلـة     
 مـن   طالبكما  . كيةي، واالنتخابات الرئاسية األمر   "إسرائيل"أحداثا مهمة، من بينها األحداث الداخلية في        

فين الفلسطيني واإلسرائيلي باالستمرار في المفاوضات من أجل الخروج بنتيجة يمكـن             الطر جهة أخرى 
  .البناء عليها

  ١٤/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
     حوارلوبي يحيط برئيس السلطة هدفه إفشال ال: صالح البردويل .٢٨

ين أن العالقات ب  "صالح البردويل   النائب عن كتلة حماس التشريعية      كشف   : محمد جمال  -القدس المحتلة   
. حركة حماس وكل من األردن ومصر هي عالقات محكومة بالبعد األمني أكثر من العالقات الـسياسية               

مشيراً إلى أن فكرة دخول القوات العربية إلى قطاع غزة لبناء القدرات األمنية الفلسطينية وانهاء الحـسم                 
وأشار ". ن ورفضتها من قبل المسؤولين في مركز كارتر قبل شهري       " حماس"فكرة أمريكية عرضت على     

درك أن الدول العربية لم تصل إلى مستوى التعامل سياسيا مع حماس ألنه يوجد قـرار                إلى أن الحركة ت   
 وإذا شعرت أمريكا انه ال يمكن تجاوز حمـاس عنـدها تعطـي              ،فيتو أمريكي هو عزل حماس سياسيا     

كي والعربي من ان حماس على      الخوف األمري مبيناً أن   .  سياسيا الحركةالضوء األخضر في التعامل مع      
 إلى أن    من جهة أخرى   وأشار.  غير صحيح  وعالقات تنظيمية مع اإلخوان المسلمين في الدول العربية ه        

اإلدارات ألن   ،حماس ال تراهن على اإلدارة األمريكية الجديدة ألنه ال يوجـد فـرق بـين المرشـحين                
لم يبـدأ   حول الحوار الفلسطيني، رأى أنه       و .األمريكية هي محكومة بإدارة عليا وهي اللوبي الصهيوني       

 وستقدم دعوة لكل من حمـاس وفـتح         ،عدد من الفصائل  لبعد ولم تقدم دعوة للحوار وإنما تم تقديم دعوة          
إلجراء حوار مع مصر يستهدف استكشاف مواقف الفصائل الفلسطينية كل على حدة وتطـرح القـاهرة                

 الحلول ولكن دون ان تحسم األمور معهـم فـي أي            عليهم آراء ومقترحات وتستمزج آراءهم في بعض      
انه حتى هذه اللحظة لم توجه إلى حماس دعوة للمـشاركة فـي             في هذا الشأن،    وأكد  . قضية من القضايا  

الحوار الفلسطيني ومن الواضح أن اإلجراءات على األرض وخاصة الضفة الغربية ال تـدل علـى ان                 
ال توجد رؤية مبلورة حتـى       إلى أنه    ولفت البردويل . صالحةهناك رغبة حقيقية لحل المسائل أو تحقيق م       

 أي طرف عربي إلجراء هذا الحوار بما فيها مصر التي ما تزال في طور استكـشاف                 ىهذه اللحظة لد  
ا للحوار الـذي يجـب أن       ه لمصر تصورا عن رؤيت    تحماس قدم وبين أن   . مواقف دون أن تضع رؤية    

 تم تحقيق انجازات على مستوى الحوارات السابقة وعلى رأسها          يبنى على ما تم االتفاق عليه خاصة انه       
اتفاق القاهرة الذي جوهره التوافق على االنتخابات بالشكل الذي تمت عليه واصالح منظمـة التحريـر                

وجود فيتو أمريكي إسرائيلي على إجـراء       وحول  . واألجهزة األمنية باإلضافة إلى وثيقة الوفاق الوطني      
 الكثير من المسؤولين في رام اهللا بمن فيهم قادة مـن            هاهذه الحقيقة أكد  أشار إلى أن     ،الحوار الفلسطيني 

أما عمرو موسى فقد طلب من اللجنة الرباعية الدولية أن ترفع الفيتـو عـن   ، فتح من بينهم عزام األحمد   
 حقيقة وجـود     من يقرأ العالقات الفتحاوية اإلسرائيلية عبر أبو مازن يدرك         اً أن فيضم. الحوار الفلسطيني 

ة للحوار  ضالفيتو أصبح اخف في مرحلة االنتخابات الرئاسية األمريكية والمعار        ، مبيناً أن هذا     هذا الفيتو 
داخلية من حول أبو مازن رغم أن الكثير من قيادات فتح في غزة والضفة مع الحوار بمن فيهم قادة من                    

للوبي الذي يحيط بالرئيس أبو مازن أقـوى        المجلس الثوري واللجنة المركزية والمجلس المركزي بينما ا       
ـ . عه من نفس قيادات فتحاوية في الضفة وغزة       اسمأكد   ما   وفي ضغطه من الفيتو األمريكي وه       اًفيضم

أنهم يراهنون على مفاوضات سرية مع العدو الصهيوني حيث تم تسريب عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية               
اشكال الحلول قد ال تنفذ في عهد الرئيس األمريكي الحالي          الذي يعطي شكال من     " اتفاق الرف "ما يسمى   

والرئيس الصهيوني الحالي وإنما ستنفذ عندما تتبدل اإلدارة األمريكية فهم يراهنون على تصفية قـضية               
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الالجئين بالشكل الذي طرح ومن يقود اللوبي بوقف الحوار والمراهنة هم أصحاب اتفاقية جنيف وعلـى                
  .رأسهم ياسر عبد ربه

 ١٤/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ماذا بعد؟.. عباس إذ يمدد لنفسه:قل الكالم أ .٢٩

 عريب الرنتاوي
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع هآرتس نشرت الجمعة الفائت، عن اعتقاده بضرورة 

قرار " إصدار ، ملمحا إلى إمكانية٢٠١٠إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، في يناير 
  .من عدمه" تمديد والية الرئيس"بهذا الشأن، حاسما بذلك الجدل بشأن جواز " رئاسي

لهذا التوجه، فإن خبراء القانون الدستوري الفلسطيني، أو باألحرى أبرز " المقاربة السياسية"بعيدا عن 
وليس شبه دستورية الذين صاغوا الدستور يرون أن خيارا كهذا ينطوي على مخالفة دستورية بينه، 

  .فحسب، وأن الرئيس عباس سيفقد شرعيته صبيحة اليوم التالي للتاسع من كانون الثاني المقبل
أحد هؤالء، األستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي، وزير العدل السابق، عميد كلية الحقوق في جامعة 

لذي أدلى بدلوه في هذا الصدد من النجاح سابقا، نائب رئيس لجنة الدستور ورئيس لجنة صياغته كذلك، ا
صدرت مؤخرا عن مركز الزيتونة في بيروت، فنّد خاللها كافة الدعاوى القانونية " مطالعة قانونية"خالل 

  .وليس عن خبراء الفقه الدستوري" فقهاء السلطان"التي تجيز التمديد للرئيس والتي تصدر عن 
ال يجمع االنتخابات التشريعية بالرئاسية، بل ) ألساسيالقانون ا(الخالدي يقطع بأن الدستور الفلسطيني 

يفصل بينهما، ويؤكد أن منصب رئيس السلطة سيكون شاغرا في التاسع من كانون الثاني المقبل، إن لم 
يقدم الرئيس عباس على إجراء انتخابات رئاسية جديدة في المواعيد الدستورية المحددة، ويرفض االستناد 

 بشأن االنتخابات العامة لكونه باطال ومخالفا للقانون األساسي للسلطة، ٢٠٠٥سنة  ل٩إلى القانون رقم 
، وفيه يجدد الرئيس الوالية ٢٠٠٧الذي صدر عن الرئاسة عام " القرار بقانون"كما يرفض االستناد إلى 

  .لنفسه، ويعتبر ذلك أمرا معيبا من الناحية القانونية والدستورية
التمديد للرئيس إميل " واليته لنفسه، سيكون عند حدوثه، أسوأ من قرار قرار الرئيس المرجح بتمديد

القرار " على األقل، أصوله القانونية واإلجرائية مرعية النفاذ، بيد أن ، فاألخير استوفى شكلياً"لحود
لكن الفارق السياسي مع ذلك سيظل ...في الحالة الفلسطينية، سيكون عاريا حتى من ورقة التوت" بقانون

، بينما يجد الرئيس "مقاطعة بعبدا"وهريا، فلحود حليف سوريا والمقاومة اللبنانية، نُبذ وعزل في ج
كما عزل " مقاطعة رام اهللا"الفلسطيني تشجيعا عربيا ودوليا لتمديد واليته، واألرجح أنه لن يعزل في 

  .سلفه إلى حين استشهاده
تورية، ستكون معظم مؤسسات السلطة الفلسطينية قد وحين تكتمل لعبة التمديد غير القانونية وغير الدس

حكومة فياض ...حكومة هنية باإلقالة على يد الرئيس ومن ضمن صالحياته: فقدت شرعيتها ودستوريتها
المعروفة في الكون، من " تسيير األعمال"ألنها لم تعرض على المجلس التشريعي، وتخطت كل ضوابط 

" القوانين المؤقتة"والرئاسة ستكون قد اغتصبت عنوة وبقوة ...حياتهاحيث مدتها ومهامها وقراراتها وصال
فضال بالطبع عن المجلس التشريعي المعطل لغياب ...التي ترقى إلى مستوى الدستور أو تعلو عليه

 عددا كبيرا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، خصوصا من "إسرائيل"النصاب قسرا حيث تعتقل 
  .حماس

قانونيا وسياسيا، ال تقع مسؤوليته على كاهل عباس والرئاسة وفتح والمنظمة " المهرقل"ضع مثل هذا الو
النظام السياسي "فقط، وإن كانت هذه األطراف مسؤولة مسؤولية مباشرة وكبيرة عما آلت إليه حال 

 مجرد -، فحماس أيضا تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية، بإصرارها على رفض البحث "الفلسطيني
 في تحديد موعد جديد لالنتخابات الفلسطينية والتشريعية، وتمسكها بخالف األعراف والتقاليد -البحث 
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الديمقراطية في أربع أرجاء األرض، بإنهاء واليتها حتى يومها األخير، بل وربما تمدد هي األخرى 
هللا وال في غزة، معني لمجلسها التشريعي، مثلما مددت لحكومة األمر الواقع في غزة، فال أحد في رام ا

بالقانون والدستور والشرعية، الكل معني باغتصاب السلطة والبقاء على قمة هرمها، حتى وإن كانت 
  .سلطة هشة مستباحة باالستيطان والعدوانات، ومسيجة بالحصار والعقوبات

ير ، االتفاق على حكومة خبراء وشخصيات مستقلة، تحل محل الحكومتين غ"البهدلة"بديل هذه 
الشرعيتين، وتشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متفق عليها من حيث الزمان والقواعد 
والضوابط واإلجراءات، على أن يصار إلى إيجاد المخارج القانونية والسياسية التفاق كهذا، ومن دون 

ت االحتالل ذلك، فإن الفلسطينيين سيواجهون حتى إشعار آخر خيار العيش في وطن واحد مقسم وتح
والحصار، ولكن بنظامين سياسيين منفصلين قانونيا ودستوريا ومؤسساتيا، فهل هذا ما يريده فرسان 

  العمل الوطني واإلسالمي على ضفتي المعادلة الفلسطينية؟،
  ١٤/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
   فلسطيني؟ماليين ٥إلى أين يذهب  .٣٠

 عبد الرحمن الراشد
 االسرائيلية، اعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن "آرتسه"في حديثه هذا االسبوع، الى صحيفة 

قال ان األمور ليست واضحة . "إسرائيل"الالجئين يمثلون العقدة الرئيسية التي تحول دون اتفاق سالم مع 
بعد، وان كل جزئية فيها تفاصيل معقدة للذين سيعودون الى اراضي الضفة الغربية وغزة، واولئك الذين 

وهناك الالجئون الذين سيبقون على .  اليوم"اسرائيل" بعودتهم الى اراضيهم، اي "ائيلإسر"سترضى 
اراضي الدول العربية التي يسكنونها اليوم، فيصبحون مصريين ويمنيين وسعوديين وإماراتيين وتوانسة 

سألة اضف الى ذلك م.  ستسمح بمنحهم هويات مزدوجة فلسطينية"اسرائيل"وفي ما اذا كانت . وغير ذلك
  .التعويضات، فهل تعطى للجميع في الخارج أم فقط للذين يسكنون المخيمات

رقم اضخم . باختصار نحن نتحدث عن جبل من المشاكل وأمة من الالجئين من خمسة ماليين فلسطيني
مما تستوعبه االراضي الفلسطينية، واصعب من ان يتجاهله اي مفاوض في العالم، انسانيا وسياسيا 

  .وادارياواقتصاديا 
 القلقة دائما "اسرائيل"سيصعب على أي مفاوض ان يجد لهذه الماليين حلوال معقولة، وان تطمئن كذلك 

وسيصعب على ابو مازن استمالة المنظمات الفلسطينية التي تعهدت . من الديموغرافيا الفلسطينية
فهناك من . خروجهم يوم العودةلمواطنيها بالعودة، واقناع الدول المضيفة التي تحملت الكثير في انتظار 

  .أعلن رفضه التوطين مثل لبنان، وهناك دول عربية ستتعاون فقط بمنح االقامة لنصفهم
ال يعني فعال العودة، فقد » حق العودة«بالنسبة للمحظوظين، الذين سيسمح لهم بالعودة، على اعتبار ان 
ن غادروا بيوتهم، تبدلت بعدها الخرائط يكتشفون ان الحلم ليس إال كابوسا بعد أن مر نصف قرن منذ ا

أما الذين سيبقون على األرض التي استضافتهم، وغالبا نحن نتحدث عن األردن وسورية . واالمالك
البلدين االقل تذمرا من وجود الالجئين الفلسطينيين، فان توطينهم سيعني انتقال المسؤولية من منظمات 

أيضا ال نعرف الكثير . لية التي ال تملك ما يكفي لتدبير شؤونهاالغوث الدولية الى ادارة الحكومات المح
ومهما كان القرار فاننا نتحدث عن تغيير قد . بعد عن التعويضات إن كانت ستمنح للحكومات أم لالجئين

  .يستغرق عشر سنوات يتم فيها تغيير الفلسطيني من الجئ الى مواطن يتحمل مسؤوليته الشخصية بنفسه
، "اسرائيل" ابو مازن متفاؤل بانه قادر على اعادة اكثر من مائة الف فلسطيني الى داخل ومع ان الرئيس

  .اال انني اظن انها ستتسبب في ازمة، وقد ال يجرؤ اي رئيس وزراء اسرائيلي على تنفيذها
. مازن، خشية ان يبيع مواطنيه أوهاما، يردد كثيرا انه ال يوجد حل بعد، وهذا صحيح الى حد ما ابو
قول إن االسرائيليين يماطلون، وقد انسحبوا بال سبب معلن، وهو أمر متوقع النه ليس في صالح ي
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 ان تقوم دولة فلسطينية، وال أن يعود نحو "اسرائيل"ليس في صالح .  ان تغير الوضع الراهن"اسرائيل"
.  في محيطهامليون فلسطيني الى الضفة وغزة، ألن فيه تغييرا خطيرا في ميزان القوى الديموغرافي

وتكره ان تقدم تنازالت أيضا في المياه والحدود والقدس، وال تريد أن تخسر ذريعة الصراع الذي يمنحها 
 "سرائيلا"تعاطف اليهود في انحاء العالم، ويساعدها على جمع التبرعات الهائلة، ويوحد اليهود داخل 

حلبت منافع الصراع طويال من غباء  أن تعترف بأنها "إسرائيل"لكن على . نفسها ضد العدو العربي
العرب، وقد تعلم الفلسطينيون، والعرب عموما، خطأ االكتفاء بالخيار العسكري، ولم يعد امام الطرفين 

  .إال القبول بالحل السلمي النهائي
١٤/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   

  
  عباس المنتهية واليته .٣١

  ياسر أبو هاللة
في ابتداع شروط تعجيزية تحول دون نيله حقوقه الطبيعية يتذاكى المتآمرون على الشعب الفلسطيني 

فال يزول االحتالل قبل اكتمال بناء المؤسسات وتمام اإلجماع على . ورفع ظلم االحتالل والحصار عنه
وحتى لو تحقق ذلك  سيكتشفون شروطا أخرى متعامين عن الشرط األول لبناء الدولة . قائد فذ ملهم رمز

  . لة الغاشمةوهو زوال القوة المحت
تخنق غزة بحجج لو طبقت على مصر لمنع عنها الهواء، لنفترض أن ما قامت به حماس انقالب 
عسكري، فهل مصر تتمتع بحكم مدني ومؤسسات؟ وهل الشعب المصري مجمع على مبارك؟ 

  واإلسرائيليون؟ هل توحد حزب كاديما حتى تتوحد مع باقي األحزاب؟ 
وكأن .  المصرية العالية في الحوار الفلسطيني الذي لم يذر فصيال إال دعاه في إطار التذاكي تأتي الهمة

الشعب الفلسطيني تعرض لالحتالل اليوم خرج وزير خارجية مصر بتصريحاته العجيبة الداعية إلرسال 
ولوال الخشية من الحديث عن تبعية الجامعة العربية للخارجية المصرية لبادر ! قوات عربية إلى غزة

  . وسى إلى القول أن ذلك تنفيذ التقاقية الدفاع العربي المشتركعمرو م
- ٩ال يحتاج المراقب لكثير من الذكاء لفهم الجلبة المصرية والتي سيزداد ضجيجها كلما اقترب استحقاق 

المنتهية " والذي سيكون فيه رئيس السلطة الفلسطينية بحكم القانون األساسي الفلسطيني ٢٠٠٨-١
بلته األسبوع الماضي مع البي بي سي كشف محمود عباس أبو مازن عن نواياه بشكل في مقا". واليته

مع أن القانون يطلب منه اإلعالن عن ". سابق ألوانه"ضمني، إذ أجاب بأن موضوع االنتخابات الرئاسية 
لف واألصل أن يبدأ التحضير لالنتخابات من دون . موعد االنتخابات قبل ثالثة أشهر أي في هذه األيام

وفي أي . فالمواعيد في أي انتخابات مقدسة وإال وضع كل حزب حاكم موعد انتخابات يناسبه. ودوران
هل يعقل أن يشترط بوش حل الكونجرس حتى يقبل . انتخابات ال يشترط الربط بين التشريعية والرئاسية

  !بمغادرة موقعه؟ حتى الرئيس اللبناني إميل لحود لم يفعلها
. لوب منها شيء واحد، تعميم تجربة زعامة األمر الواقع األميركي على الفلسطينيينكل جلبة الحوار مط

فأبو مازن لو جرت انتخابات في فتح ال يفوز فكيف سيغامر بانتخابات . بال انتخابات وال وجع رأس
اسر عامة؟ سيقود السلطة كما يقود المنظمة، وإمعانا في األمر الواقع سيكون الرجل الثاني في السلطة ي
لذلك . عبدربه الذي ال يفوز في انتخابات على مستوى حزب فدا ومع ذلك هو الرجل الثاني في المنظمة

بحسب الصحافة اإلسرائيلية  .  والبديل سيتكفل به اإلسرائيليون أو أبو مازن. الحوار المصري فاشل
ر االسبوع بعد ان التي قالت إن شمعون بيرس لمح إلى خيار منع حماس من دخول االنتخابات في آخ

لدى اسرائيل قضية ممتازة من الناحية القانونية "تقول هآرتس  . التقى مع ابو مازن في مؤتمر في ايطاليا
ترشيح االحزاب واالفراد سيلغى ان شجعوا على العنصرية او "يفيد بأن ) ب(اتفاق اوسلو . والدولية

  ". ديمقراطيةسعوا لتطبيق اهدافهم من خالل وسائل غير قانونية او غير
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وتكشف الصحافة اإلسرائيلية عن خيار شمشوني أخطر من خيار بيريز، نقل  دانيال سريوتي عن  
مسؤولين كبار في مكتب الرئيس ابو مازن، أن في نيته ان ينفذ قريبا خطوة من شأنها ان تنتهي حتى 

مرسوماً رئاسياً يأمر في نهاية رمضان بحسب المسؤولين سيصدر ابو مازن .  بحل السلطة الفلسطينية
في مثل هذه الحالة على حد قول المسؤولين الكبار، فإن اللجنة التنفيذية . فيه بحل البرلمان الفلسطيني

لمنظمة التحرير ستمدد والية ابو مازن بستة اشهر اخرى، وهذا كفيل بأن يمنع انتصار حماس في 
لين، فإن الحديث يدور عن سلسلة وحسب هؤالء المسؤو. االنتخابات لمؤسسات السلطة في الضفة

خطوات متطرفة اذا ما نفذت فإنها ستشير الى ان ابو مازن يعتقد بأن السلطة توشك على االنهيار 
خطوة اخرى تبحث هذه االيام هي االعالن عن قطاع غزة اقليما متمردا، . وانشقاق الشعب الفلسطيني

، مثلما اقترحت مصر واالعالن عن تجنيد عام في  اعالناً يسمح بإدخال قوة عربية متعددة المصادر اليه
  .منظمة التحرير في محاولة لتقديم كل المشاركين في سيطرة حماس على القطاع الى المحاكمة

 هي من أعلنت غزة إقليميا متمردا، ولم تتمكن "إسرائيل"ما يغيب عن بال أبو مازن ومستشاريه، أن  
فماذا سيضيف إعالن أبو . بر من ترويض اإلقليم المتمردبكل جبروتها وبتعاون مصري في خنق المعا

مازن؟ لم يكن قادرا على تنفيذ وعيده وهو في واليته فكيف إذ انتهت؟ بالقانون سيكون رئيس المجلس 
التشريعي هو رئيس السلطة، ووجود عزيز الدويك في أسر االحتالل ال يقلل من شرعيته فكل فلسطين 

لن ترد حماس بإعالن الضفة إقليما .  المقاطعة وهو تحت االحتاللتحت االحتالل وعرفات قضى في
  . لكنها قادرة  على  إنهاء  القيمة االعتبارية لمحمود عباس والتي لم يتبق منها إال القليل. متمردا

  ١٤/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

  
  :كاريكاتير .٣٢
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