
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االنتخابات  كانون الثاني إال عبر٩بعد   شرعية ألي رئيس للسلطةال: مشعل
 الفلسطيني الرئاسية والتشريعية للقانون عباس يحيل خالف االنتخابات

  موقف الرئاسة يعطي انطباعاً بأن ملف الالجئين طوي لصالح الصهيونية: و مرزوقأب
  مؤتمر فتح السادس ةعدد من الدول العربية رفضت استضاف": عكاظ"

  والحصار التدهور الصحي إلى مقبرة جماعية في ظل استمرارمهددة بالتحول غزة : تقرير

يعلـن انتهـاء حلـم: أولمرت

  "أرض اسرائيل الكبرى لليهود"
  

 ٤ص ... 

 ١٥/٩/٢٠٠٨١٢٠١ اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٢٠١: د        العد                  ١٥/٩/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٥ الفلسطيني الرئاسية والتشريعية للقانون عباس يحيل خالف االنتخابات .٢
 ٥   يؤكد الحرص على إعداد الجيل الجديد لحمل المسؤوليةعباس .٣
 ٦  عدد من أعضاء فتحرغبةبناء على  عباس سيحل التشريعي": ٤٨عرب " .٤
 ٦  عباسيرفض خطاب مشعل وينفي اتخاذ منظمة التحرير قراراً بتمديد والية اد حّم .٥
 ٧  السلطة مستعدة لمواجهة أية إجراءات من جانب حماس لإلعالن بحر رئيساً للسلطة: عبد ربه .٦
 ٧   الدعوة القتراع رئاسي وتشريعي مبكرعباسمن حق : "عكاظ"خبراء القانون لـ  .٧
 ٧ اختطاف النواب مخالف للقوانين الدوليةو سيد نفسه "لتشريعيا" : إلى حوار جادياًعاد بحر .٨
 ٨ "إسرائيل" االعتراف بـ واب وسام شرف ألنهم رفضاعتقال النوا: هنية .٩
 ٨  سياسة االستيطانيدعو إلى وقف موراتينوس و...  بحلول نهاية العامعباس يستبعد اتفاقاً .١٠
 ٩ يطان لوقف االست"إسرائيل"يطالب بالضغط على  وموراتينوس وسلطانوف  يلتقيفياض .١١
 ٩ "إسرائيل" واعبر عن تخوفه من رفع مستوى العالقة بين أوروب ويموراتينوسالمالكي يلتقي  .١٢
١٠   تحقيق السالممنعقرارات الدولية يال ب"إسرائيل"عدم التزام : موراتينوس  خالل لقائهعريقات .١٣
١٠ "الرباعية" بمشاركة "إسرائيل"ربه يدعو إلى استمرار المفاوضات مع  عبد .١٤
١١  لتأكيد على استمرار مسيرة السالم لعباس يلتقي أولمرت غداً .١٥
١١  " اإلسرائيلياإلرهابحايا الفلسطينيون ض" حملة انطلقتوزارتا اإلعالم والشؤون الخارجية  .١٦
١١   لم تلتزم باستحقاقات التهدئة وعلى مصر فتح معبر رفح بانتظام"إسرائيل": الخضري .١٧
١٢  الحكومة المقالة تقبل استقالة وكيل وزارة التربية والتعليم .١٨
١٢  عودة المعلمين المضربين لن تؤثر على وضع المعلمين الجدد: ير التربية والتعليم المقالوز .١٩
١٢  من المستحقات قبل العيد% ٥٠وافقت على صرف الرواتب وفياض حكومة : زكارنة .٢٠
    

    :المقاومة
١٢  االنتخابات  كانون الثاني إال عبر٩بعد  لطة شرعية ألي رئيس للسال: مشعل .٢١
١٤  موقف الرئاسة يعطي انطباعاً بأن ملف الالجئين طوي لصالح الصهيونية: أبو مرزوق .٢٢
١٥  ال أحد في حماس يعلم مكان وال وضع شاليط غير المجموعة التي أسرته: الزهار .٢٣
١٦  "جرائمها في غزة" شرعية ابو مازن دستورية وحماس لن تحرف تركيزنا عن : فتح .٢٤
١٦  االنتخابات الرئاسية لن تكون إال مرتبطة مع االنتخابات التشريعية: الحوراني .٢٥
١٦ االحتالل واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدسمشروع فتح هو انهاء : قريع .٢٦
١٦   للمعابر هو تعطيل متعمد ألهم بند ببنود التهدئة"إسرائيل"إغالق : حماس .٢٧
١٧  ن السلطة لمراجعة اتفاق اوسلو والتشبث بالثوابت الوطنيةادعوت الشعبية وفتح .٢٨
١٧  سمح لالحتالل بعبور أروقة القرار العربي الرسمي" أوسلو: "األحرارحركة  .٢٩
١٧  وفد الجبهة العربية يغادر إلى القاهرة إلجراء مباحثات إلنهاء االنقسام .٣٠
١٨  ح الحوار الوطنيثالث قوى تبحث في رام اهللا سبل انجا .٣١
١٨ التمسك بالوحدة هو السبيل الوحيد للخروج من االزمة: جبهة النضال .٣٢
١٨ مجموعة تطلق على نفسها لواء القدس أعلنت مسؤوليتها عن قصف صاروخ على سديروت   .٣٣
١٨  اجتماعات بين مقرب من اولمرت وشخصيات محسوبة على حماس: إلسرائيليةاإلذاعة ا .٣٤
١٩  مؤتمر فتح السادس ةعدد من الدول العربية رفضت استضاف": عكاظ" .٣٥
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١٩  ع في المخيممطالب حياتية وتأكيد لضبط الوض :لجنة المتابعة في عين الحلوة عند الحريري .٣٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٩   لمستوطني الضفة " اإلخالء والتعويض"الحكومة تدرس خطة  .٣٧
٢٠   "الرعاع"بـ " السفارديم"اليهود الشرقيين تصف ليفني  .٣٨
٢٠  جهاز القضاء مع جرائم عصابات المستوطنين في الضفةاعتراف إسرائيلي بتواطؤ  .٣٩
٢١  الفصائل في غزة" إبادة"ديختر يطالب بـ  .٤٠
٢١  " أورشليم الموحدة"الخطوط الرئيسية للحكومة ستكون على أساس : موفاز .٤١
٢١  !الغارة على منشأة دير الزورباراك عارض  .٤٢
٢٢   عالقة حميمة مع الجيش الهندي: جنرال إسرائيلي يزور كشمير .٤٣
٢٢    غّير قواعد اللعبة في لبنان  ١٧٠١القرار : ليفني .٤٤
    

    :األرض، الشعب
٢٢   من التعلم في القدس فلسطيني آالف طالب٩االحتالل يحرم : رمنظمة التحري .٤٥
٢٢   في ذكرى هبة القدس واألقصى يطالبون بمقاضاة مجرمين إسرائيليين٤٨فلسطينيو  .٤٦
٢٣  األسرى الفلسطينيون يؤمنون وجبة اإلفطار على حسابهم .٤٧
٢٣  مبعدو كنيسة المهد يطالبون عباس بإنهاء معاناتهم .٤٨
٢٣  انتهاك لحقوق اإلنسانمن قبل االحتالل استمرار احتجاز األسير السعودي : فروانة .٤٩
٢٣   من اليمن قريباً غزةانطالق سفينة عربية لكسر حصار .٥٠
٢٤  قوات االحتالل تصعد انتهاكاتها ضد المواطنين والصيادين في غزة: الميزانمركز  .٥١
٢٤   الخارجطالب غزة يطالبون بفتح معبر رفح قبل فقدان مقاعد دراستهم في جامعات .٥٢
٢٤  ن السفر للمشاركة في مؤتمرات بأوروبااالحتالل يمنع حقوقيين فلسطينيين م .٥٣
٢٤   المتحدة إلنهاء إضرابات غزةلألممنقابات حكومية فلسطينية ترحب بمبادرة  .٥٤
   

   :اقتصاد
٢٥  سلطة النقد تدخل دفعة جديدة من عملة الشيكل إلى قطاع غزة اليوم .٥٥
 ٢٥  استعنا بخدمات شركات إسرائيلية إلبقاء التواصل الهاتفي بين غزة والضفة :الجابر .٥٦
 ٢٥  الشهر الماضي% ٠،٤١غالء المعيشة يسجل ارتفاعاً قدره ل  الفلسطينيمؤشرال .٥٧
   

   :صحة
 ٢٥   التدهور الصحي والحصار مقبرة جماعية في ظل استمرارإلىمهددة بالتحول غزة : تقرير .٥٨
   

   : األردن
٢٦  االستيطان ومحاولة تغيير معالم القدس يقوضان جهود السالم:  عبد اهللالملك .٥٩
٢٦ ٢٠٠٩ار في األردن أعادت العالقة مع حماس ألن السلطة ستنه: مصادر اسرائيلية .٦٠
٢٧  حمل الحكومات والشعوب العربية مسؤولية حصار غزةي العمل االسالمي حزب .٦١
٢٧  تأجيل النطق بالحكم في قضية صور حماس .٦٢
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   :لبنان
٢٧  لح العريضيباغتيال صا" إسرائيل"الرئيس اللبناني يتهم  .٦٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٧  بسبب االستيطان" إسرائيل"ضد " خطوات محّددة"الجامعة العربية طلبت من االتحاد األوروبي  .٦٤
٢٨    اإلسرائيلي- في ما يتعلق بالملف الفلسطيني بين مصر وتركياتقارب : أبو الغيط .٦٥
٢٨ الجامعة أعدت ورقة عمل للحوار الفلسطيني: صبيح .٦٦
٢٨   مصر تستبعد حوارا مع فتح وحماس قبل العيد .٦٧
٢٩   دعوى قضائية ضد الرئيس المصري لمنع قوافل فك الحصار عن غزة .٦٨
٢٩   لحل األزمة بين فتح وحماسشخصيات فلسطينية مستقلة تلتقي عمر سليمان بعد عيد الفطر .٦٩
٢٩  قافلة مصرية إلغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان .٧٠
٣٠  األسير السعودي يعيش ظروفا صعبة في السجون اإلسرائيلية .٧١
٣٠ نائب بحريني يطالب بالتحقيق في حصار غزة .٧٢
٣٠  "إسرائيل"رفع الحصانة عن رئيس حزب األمة وإحالته للقضاء بعد زيارته  .٧٣
   

   :دولي
٣٠  سقف للمفاوضاتسنواصل الّضغط الّسياسي وال بّد من : سوالنا ينهي جولته في المنطقة .٧٤
٣١  االتحاد األوروبي يقدم مليون يورو للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .٧٥
٣١   بقنابل خارقة للتحصينات"إسرائيل"واشنطن تزّود  .٧٦
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  رنقوال ناص... خريفية" نافذة فرصة" .٧٧
٣٣  ياسر الزعاترة... عندما تغدو المعضلة هي االنقسام الفلسطيني .٧٨
٣٤  ياسر سعد... !!أبومازن واإلدمان على التفاوض .٧٩
٣٥  لحيلةأحمد ا... !مرحباً بالعقوبات العربية ضد الفلسطينيين .٨٠
٣٦  محمود المبارك... رسالة إلى الرئيس المصري .٨١
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
  "أرض اسرائيل الكبرى لليهود"يعلن انتهاء حلم : أولمرت .١

 وصفَ بأنه ألقى رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، أمس، خطاباً: نظير مجلي: تل أبيب
تاريخي ووداعي، لما احتواه من تصريحات قوية وشجاعة، قال فيها ان اسرائيل اتبعت سياسة خاطئة مع 

. وانه كان واحداً من أوائل القادة المخطئين) ١٩٦٧منذ االحتالل في حرب ( عاما ٤٠الفلسطينيين طيلة 
وهاجم المستوطنين . انتهت" يهودأرض اسرائيل الكبرى لل"وأعلن انتهاء حلم اليمين االسرائيلي 

ودعا الى اقامة السالم الكامل مع . المتطرفين الذين ينفذون اعتداءات همجية على الفلسطينيين
وكان أولمرت يتكلم خالل جلسة الحكومة العادية، التي بحثت في اقتراح . الفلسطينيين والسوريين فوراً
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توطنين المستعدين لالنسحاب من الضفة الغربية مشروع قانون حكومي يقضي بدفع تعويضات سخية للمس
  .لكن خطابه اتسع ليشمل القضايا األساسية األخرى. والعودة الى اسرائيل

 سنة، ونحن نبتدع الحجج والذرائع لتبرير سياستنا في التقاعس عن القيام بأية ٤٠منذ : قال أولمرتو 
. ولم تكن سياستنا هذه في مصلحة اسرائيل". دولتين للشعبين"خطوة للسالم مع الفلسطينيين على أساس 

وقد بدأ الكثير من الفلسطينيين، اليائسين . ان البديل عن الدولتين يعني أن تكون هناك دولة واحدة للشعبين
 من المفاوضات التفكير في حل الدولة الواحدة، وبات العديد من الناس في الغرب، بمن في ذلك أصدقاء

. رفضنا رؤية الواقع: "وأضاف أولمرت. يات المتحدة يتحدثون عن هذا الحللنا هناك وحتى في الوال
كنا نرى اننا أصحاب حق، . رفضنا قراءة الخريطة التي تقول لنا بوضوح ان الزمن ال يعمل في صالحنا

رئيس الحكومة (وعندما اقترح ايهود باراك . وأنا شخصياً كنت من المخطئين. ولم نر المحيط األكبر
، )٢٠٠٠سنة (تقديم التنازالت للفلسطينيين في كامب ديفيد ) ن حزب العمل ووزير الدفاع اليوماألسبق ع

األبيض (أنا أيضا كنت أعتقد بأن األرض الواقعة ما بين البحر . قلت له شخصياً انه يبالغ في التنازالت
رض ونجد اآلثار كنا نحفر في األ. ، هي ملك لنا نحن اليهود وحدنا)نهر األردن(والنهر ) المتوسط

ولكن في نهاية المطاف، . اليهودية في باطنها في كل مكان ونعتقد بأننا أصحاب الحق التاريخي وحسب
ال نريد . وبعد الكثير من العناء والتردد، توصلت الى القناعة بأن علينا ان نتقاسم األرض مع من فيها

 ".دولة واحدة لشعبين
أن اسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة، اذ ال توجد دولة "ائه، وتابع أولمرت وسط ذهول العديد من وزر

فال يجوز أن تخضع اسرائيل . لكن ترسيم خط الحدود هو ليس مسألة استراتيجية. أخرى قادرة عليها
ففي هذه الحالة ال يبقى لنا شريك . لتلك األقلية التي تريد حربا خالدة لنا من أجل هذه التلة أو تلك الهضبة

بينما في الواقع يوجد اليوم شركاء واقعيون للسالم، سواء كان ذلك لدى الفلسطينيين أو لدى . للسالم
ونقول بصراحة تامة، إن حل الدولتين لن يوقف الخطر ولن يضع حدا للتهديدات التي تواجه . سورية

. شروطفهناك قوى ارهاب فلسطينية وعربية ال تريد السالم في أية . اسرائيل من الطرف الفلسطيني
ولكن المجابهة مع قوى كهذه ستكون أقوى وأكثر نجاعة عندما نكون قد صنعنا السالم مع الغالبية 

وأكد أولمرت ان التسوية التي يسعى للتوصل اليها مع القيادة الفلسطينية ويؤمن ". الساحقة للفلسطينيين
ة الساحقة من المواطنين بأنه سيستطيع ذلك قبيل انتهاء عمله كرئيس حكومة، تحظى بتأييد الغالبي

  . االسرائيليين، بمن في ذلك نسبة عالية من المستوطنين
  ١٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 الفلسطيني الرئاسية والتشريعية للقانون عباس يحيل خالف االنتخابات .٢

أحال الرئيس الفلسطيني االحتكام في الخالف بشأن موعد االنتخابات الرئاسية : وكاالتال ،الجزيرة
 .تشريعية إلى القانون الفلسطيني، وأرجأ حسم خيارات الترشح ومواعيد االنتخاب إلى موعد الحقوال

وقال محمود عباس إن االحتكام سيكون للقانون فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك عقب 
 بعد كانون تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عن شرعية الرئيس الفلسطيني

وأكد أن كافة الخيارات ستدرس بما فيها . وأوضح عباس أنه مع القانون وليس فوقه .يناير المقبل/ الثاني
  . يناير القادم/ تاريخ التاسع من كانون الثاني

 ١٥/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
   يؤكد الحرص على إعداد الجيل الجديد لحمل المسؤوليةعباس .٣

، بجولة تفقدية لهيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين وكان        أمسحمود عباس، مساء     قام الرئيس م   : وفا –رام اهللا   
أكد خاللهـا   ،  أقام مأدبة إفطار، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، لألطفال األيتام           أمسفي وقت سابق من     
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حرصه وحرص القيادة على إعداد الجيل الجديد من أبناء الشعب الفلسطيني على حمل المسؤولية لضمان               
 .تمرار المسيرة للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدساس

 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عدد من أعضاء فتحرغبةبناء على  عباس سيحل التشريعي": ٤٨ عرب" .٤

 التـشريعي  يحل الرئيس محمود عبـاس المجلـس         أنرجحت مصادر فلسطينية    : ألفت حداد / ٤٨عرب
 لن تقبل بوالية عباس بعد التاسـع        أنها تؤكد   التيالطريق على حركة حماس      خطوة لقطع    فيالفلسطيني  
فإن الرئيس عبـاس     "٤٨ تحدثت لموقع عرب   التيوحسب المصادر    .٢٠٠٩ يناير عام    يثانالمن كانون   

 وبعـض مستـشاريه     ]عزام األحمـد  [ مع رئيس كتلة فتح البرلمانية     األخيرة اآلونة في مشاورات   أجرى
 هذا القرار   أنوبينت المصادر    .٢٠٠٧ حزيران   أحداثجلس التشريعي المعطل منذ     واتفقوا على حل الم   

 حركة فتح للرئيس عباس باتخاذ خطوات جدية على صعيد الساحة           أعضاءجاء بناء على مطالبة عدد من       
 من تولى رئيس المجلس باإلنابة احمد بحر الذي يتبـع            حل البرلمان الفلسطيني تخوفاً    وأهمهاالفلسطينية  

 .ركة حماس رئاسة السلطةلح
 إال تجري االنتخابـات     أالوبينت المصادر أن اإلعالن عن تمديد والية الرئيس عباس وطرح الشرط في             

 .بعد المصالحة الوطنية الداخلية سيشكل ضغطا على حماس للشروع في محادثات مصالحة جدية
 ١٥/٩/٢٠٠٠٨ ٤٨عرب

  
  عباسير قراراً بتمديد والية يرفض خطاب مشعل وينفي اتخاذ منظمة التحراد حّم .٥

 اتخـذ    بأن هناك قراراً   أمسمن مصادر فلسطينية مطلعة     " القدس العربي "علمت   : وليد عوض  -رام اهللا   
 السلطة ببقاء الرئيس محمود عبـاس رئيـسا         وأجهزة القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية      األطرمن قبل   

 نمـر حمـاد     أن إال سابق عهـدها،     إلىلضفة الغربية    الوحدة الوطنية ما بين غزة وا      إعادةللسلطة لحين   
  . قرار بشأن تلك القضيةأي لم يتخذ بأنه أمس" القدس العربي" لـأكدالمستشار السياسي لعباس 

 غيره بل هو يسعى     أو يناير القادم    / كانون الثاني  ٩ ليس بوارد بحث انتهاء واليته في        اآلنالرئيس  "وقال  
، "يل حكومة توافق وطني رئيسها وأعضاؤها قـادرون علـى التحـرك            الحوار الوطني وتشك   إنجاح إلى

 رئاسية تشريعية معا ما زالت مجال دراسـة         أو انتخابات رئاسية منفردة     إجراءي خيار بشأن    أو"مضيفا  
 يبقى عباس رئيسا للسلطة لحين      أنوعند سؤاله حول اتخاذ قرار بشأن        ". بهذا الشأن  اآلنوال قرار لغاية    
 يـنجح  أن علـى  اإلصرارموقف الرئيس هو " بين الضفة الغربية وقطاع غزة قال حماد    عودة الوحدة ما  
  ". مع خطوات لتشكيل حكومة اتفاق وطنيالحوار مترافقاً

 وكـان [ورفض حماد في حديثه مع القدس العربي خطاب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مـشعل                
 شرعية للرئيس عباس بعد التاسع من شهر         أن ال  األول أمس في خطاب له في دمشق مساء        أعلن مشعل

انه دعـوة مبطنـة     "ومحذرا منه، وقال    ،  ] يناير القادم إال إذا فاز بانتخابات قانونية ونزيهة        /كانون الثاني 
، "اآلخـر  فراغ سياسي محصلته تخدم الطرف       إلىمشعل يدعو   "ضاف  أو ". فراغ سياسي فلسطيني   إليجاد

ها عالقة مع حماس نقلت لها رسائل من القيادة الفلسطينية توضح لها             الدول العربية التي ل    أن إلىومشيرا  
 تكون حكومة التوافق الوطني قد شكلت قبـل         أن أمله حماد عن    عبرو .خطورة الوضع الفلسطيني القائم   

٩/١/٢٠٠٩.  
  ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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  رئيساً للسلطةالسلطة مستعدة لمواجهة أية إجراءات من جانب حماس لإلعالن بحر : عبد ربه .٦
ياسر عبد ربه امـين   أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  

 من  أحادية إجراءات أيةن السلطة مستعدة لمواجهة     أكد ب أسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية       
 للسلطة بعد انتهاء واليـة      حر رئيساً حمد ب أ . عن نائب رئيس المجلس التشريعي د      لإلعالنجانب حماس   

  . يناير القادم/ كانون الثاني٩عباس القانونية في 
قال إلذاعة فلسطين إنه يوجد قانون   ياسر عبد ربهإلى أن ١٥/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت وأشار موقع 

م انتخابي وقرار من البرلمان يقول إن االنتخابات الرئاسية والتشريعية ستجريان في آن واحد في عا
٢٠١٠. 

  
   الدعوة القتراع رئاسي وتشريعي مبكرعباسمن حق : "عكاظ" القانون لـ خبراء .٧

مع قرب انتهاء المدة الرئاسية لوالية الرئيس محمود عباس، والتي تنتهي فـي             :  عبد القادر فارس   -غزة  
ن قيـادة    المقبل، احتدم الجدل في الساحة الفلسطينية، خاصـة بـي          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني التاسع من   

السلطة وحركة فتح التي يتزعمها عباس من جهة، وحركة حماس التي تهيمن على الغالبية في المجلـس                 
  .٢٠١٠التشريعي، والذي تنتهي واليته في بداية العام 

عكاظ استطلعت رأي عدد من الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون، الذين أكدوا أن من حق عباس الدعوة                
عبد الـرحمن أبـو     . وقال د . ئاسية وتشريعية مبكرة، والتي تعتبر قانونية ودستورية      إلجراء انتخابات ر  

النصر نقيب المحامين السابق وأستاذ القانون بالجامعات الفلسطينية، القانون األساسي الفلسطيني كما جاء             
عية في المادة الثانية، يؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات يمارسها عن طريق الـسلطات التـشري                

والتنفيذية والقضائية على أساس الفصل بين السلطات في الوجه المبين من القانون األساسي، وهو يشكل               
أعتقد جازما أن من حـق      . ، النتخابات رئيس السلطة والمجلس التشريعي     )أساسا وابتداء (المصدر الهام   

اك جهة فلسطينية تبت في     وحول إن كان هن    .الرئيس اللجوء الى إجراء انتخابات مبكرة في هذه الظروف        
هذا الموضوع قال أبو النصر من المفروض أن هذا الموضوع هو من اختصاص المحكمة الدسـتورية،                
وهذه المحكمة لم تشكل في األراضي الفلسطينية حتى اآلن، ولكن تقوم المحكمة العليا مقامهـا، وتقـوم                 

  .بتفسير القوانين في حال وجود خالف
 وكيل وزارة العدل الخبير القانوني أن رئيس السلطة محمود عبـاس يمتلـك              حنا عيسى . من جهته أكد د   

الحق في الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو الدعوة الستفتاء مسبق على أي منهما، ألن النظام                
  .الداخلي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات

  ١٥/٩/٢٠٠٨عكاظ 
  
 اختطاف النواب مخالف للقوانين الدوليةوسيد نفسه  "لتشريعيا":  إلى حوار جادياًعاد بحر .٨

إن المجلس التشريعي هو    " : أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة      .قال د  : محمود أبو كميل   - غزة
وأشار في االحتفال واإلفطار الجماعي التضامني مع        ".سيد نفسه وال يجوز ألحد أياً كان أن يحله أو يقيله          

 إلى أنهم متمسكون بثقة شعبهم الذي انتخـبهم         ،طينية، والذي أقيم بمدينة غزة، أمس     ممثلي الشرعية الفلس  
وجدد بحر تأكيده على     .وأن شعبهم متمسك بثوابته الفلسطينية، وأن والية المجلس هي أربع سنوات كاملة           

حـرب  أن اختطاف نواب المجلس التشريعي مخالف للقوانين واألعراف الدولية، مشيراً إلى أنها جريمة              
 .على شعبنا الفلسطيني

وفي تعقيبه على تصريحات وزير االحتالل شاؤول موفاز والتي اعترف فيها باغتيال الشيخ أحمد ياسين               
هذا تأكيـد علـى اسـتمرار       " : عبد العزيز الرنتيسي وتهديده باغتيال القيادات الفلسطينية، قال بحر         .ود

د بحر أن المجلس التشريعي لن ينسى قضية النواب         وأك ".العدوان والحصار بحق المواطنين الفلسطينيين    
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المعتقلين ولن يتجاهل اختطافهم، موضحاً أن المجلس لن يقصر يوماً ما في الحفاظ على دورهم الريادي                
 .في المجتمع والمحافظة على حقوق اإلنسان لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني

ان المبارك إلى الترابط والجلوس علـى       وجدد دعوته لحركتي فتح وحماس ال سيما في ظل أجواء رمض          
 الفلسطيني وعلى قاعدة المصلحة الوطنية الفلـسطينية والتمـسك بالثوابـت            - طاولة الحوار الفلسطيني  

 الزعماء العرب بالوقوف إلـى      بحروطالب   .وخاصة حق العودة وعدم التفريط بشبر واحد من فلسطين        
ي، مثمناً دور نواب العرب لمناقـشة قـضية الحـوار           جانب النواب المختطفين من أبناء شعبنا الفلسطين      

 . الفلسطيني
  ١٥/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 "إسرائيل" االعتراف بـ وااعتقال النواب وسام شرف ألنهم رفض: هنية .٩

إن اعتقال النواب وسام شرف على صدر       " :قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية     : محمود أبو كميل   - غزة
كتلة التغيير خاصة، وهو وسام شرف؛ ألنهم ما دخلوا السجون إال ألنهم قالوا             الشعب الفلسطيني عامةً، و   

ـ           وما دخلوا السجون   ) إسرائيل(ربنا اهللا، وألنهم رفضوا التنازل عن فلسطين، وألنهم رفضوا االعتراف ب
وأضاف هنية فـي االحتفـال واإلفطـار الجمـاعي           ".إال ألنهم ساروا في خط ونهج التغيير واإلصالح       

في المقابل هو وصـمة عـار       " :مني مع ممثلي الشرعية الفلسطينية، والذي أقيم بمدينة غزة، أمس         التضا
على جبين أولئك الذين تآمروا على المجلس التشريعي وتآمروا على النواب وتواطؤوا مع االحتالل مـن                

ـ  "أجل أن يغيبوهم في السجون ليضربوا مسيرة المجلس التشريعي وليعطلوا حركة المجلس             .ا قـال  ، كم
من حلقات السياسات اإلسرائيلية تجاه الضفة المحتلة، مـشيراً         " حلقة سيئة "وأوضح أن اعتقال النواب هو      

بفعل ممارسات االحتالل المتمثلة في االستيطان وتهويـد القـدس والحـواجز            " منكوبة"إلى أن األخيرة    
وأيضاً تواصل التنسيق األمني    والجدار ومنع المواطنين من الوصول إلى المسجد األقصى واالعتقاالت،          

هي تعاني من االحـتالل     " :ولفت إلى أن الضفة المحتلة تعيش النكبة من الجناحين، مضيفاً          .مع االحتالل 
 . ، كما قال"اإلسرائيلي وممن أراد أن يتعاطى مع سياسات االحتالل، لكنها ستبقى عصية على الكسر

  ١٥/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  سياسة االستيطانيدعو إلى وقف موراتينوس و... بحلول نهاية العام  يستبعد اتفاقاًعباس .١٠

الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفـض خـالل مـؤتمر           أن   الناصرةمن   ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
، أمس من   أول موراتينوس مساء    أنخيلالخارجية االسباني ميغيل     صحافي عقده عقب محادثاته مع وزير     

و أ اتفاق ال يشمل القضايا الست المطروحة علـى طاولـة المفاوضـات،              أواتفاق انتقالي،    "إلىالتوصل  
 اتفاق سالم قبـل نهايـة العـام،         إلى، مستبعدا التوصل    " حل لها  إلى قضية ال نستطيع التوصل      أيتأجيل  
 انـه   أضـاف ، لكنـه    "٢٠٠٩ الحل بداية عام     إلى نصل   أن أكيد أو يمكن   أننا نقول   أنال نستطيع   : "وقال

  . السالمإحالل لجهود األولوية إعطاء الجديدة على األميركية اإلدارةسيحض 
الرئيس عباس أكد    أن   سامي سعيد ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/٩/٢٠٠٨العرب القطرية   وأوردت  

نبـذل كـل جهـد      "وأضاف   ."إسرائيل"أنه سيطلب من اإلدارة األميركية الجديدة دعم عملية التسوية مع           
 إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام الحالي ألننا تحدثنا عن اتفاق السالم منذ مـؤتمر                ممكن من أجل التوصل   

 ". ونريد الوصول إلى حلأنابوليس
ن هنـاك   أ"كـد   أعباس  الرئيس    إلى أن  )ا ف ب  (نقالً عن وكالة     ١٤/٩/٢٠٠٠ ٤٨عرب وأشار موقع   

تحـدثنا  "وقـال   ".  القليلة المقبلة  األشهر في   إتباعها حول كافة الخطوات التي يجب        اسبانياً  فلسطينياً توافقاً
 نجحت المساعي العربية سـتكون هنـاك        إذاعلى انه   "وشدد عباس    ".عن المصالحة الفلسطينية الداخلية   

 ."مصالحة فلسطينية
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"  سالم حقيقـي   إلى من اجل التوصل      تتوقف فوراً  أنسياسة االستيطان يجب     "إنبدوره قال موراتينوس    
 يتحمل كل طرف مسؤولياته     أنعلى ضرورة   "كد  أو .ا الداعم للحقوق الفلسطينية    على موقف اسباني   مشدداً

 واسبانيا تقديم كـل الـدعم مـن اجـل اسـتمرار عمليـة       األوروبيوان على المجتمع الدولي واالتحاد   
ن هذا مـن واجـب المجتمـع         الرئيس عباس بعدم القلق من الوضع المالي أل        أبلغت"وقال   ".المفاوضات

 ".التركيز فقط في عملية المفاوضاتالدولي وعليه 
  
  لوقف االستيطان"إسرائيل"يطالب بالضغط على  وموراتينوس وسلطانوف  يلتقيفياض .١١

رئيس وزراء حكومة تـصريف األعمـال       أن  .) أ.ب.د( نقالً عن وكالة   ١٥/٩/٢٠٠٨الدستور  ذكرت  
قبل بأقل من دولة مستقلة علـى     لن ي "الفلسطينية سالم فياض قال الليلة قبل الماضية إن الشعب الفلسطيني           

وحذر فياض في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب اجتماعـه           ". وعاصمتها القدس الشريف   ٦٧حدود  
مع نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف في رام اهللا، من مخاطر حقيقيـة تتهـدد مـستقبل                  

ة، وعدم قيام أطـراف اللجنـة الرباعيـة         جراء استمرار إسرائيل بسياستها االستيطاني    "العملية السياسية   
أن استمرار إسـرائيل فـي بنـاء المزيـد مـن            "واعتبر   ".بمساءلة حقيقية إلسرائيل على سياستها تلك     

 لخطـر حقيقـي،     ٦٧المستوطنات يعرض بشكل ملموس الحل القائم على إقامة دولتين على حدود عام             
ف أنه ولمصلحة حماية مستقبل الحل والسالم، فقد        وأضا ".األمر الذي يهدد األمن واالستقرار في المنطقة      

التي تدير الظهر لمرجعية عملية الـسالم وقـرارات         " ووضع حد لسياستها     "إسرائيل"آن األوان لمساءلة    
 ".الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي

  سالم فياض شدد على ضرورة مساءلة إلى أنرام اهللامن  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة ولفتت 
واعتبر أنه آن  . بوقف االستيطانإلزامها من قبل المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي من أجل "إسرائيل"

 كي يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية لوضع حد لسياسية األوان
 .يل أنخيل موراتينوس لوزير الخارجية االسباني ميغهجاء ذلك خالل استقبال. االستيطانية" إسرائيل"

 تقويض جهود ومكانة إلىوحذر فياض من مغبة استمرار السياسية األمنية اإلسرائيلية التي ال تؤدي إال 
السلطة الوطنية، وجدد فياض تأكيده على ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية  وتعزيز دور اإلتحاد 

 .ضرورية لضمان ذلك اآلليات الوإيجاداألوروبي  واألطراف األخرى في إطارها 
وجدد موراتينوس موقف اسبانيا واالتحاد األوروبي الرافضان لالستيطان بكافة أشكاله باعتباره يتناقض 

 االلتزام وكذلك االستيطانية بوقف كافة أنشطتها "إسرائيل" التزاممؤكداً على ضرورة  مع القانون الدولي،
راتينوس بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمعالجة بمرجعية عملية السالم وحل الدولتين، كما أشاد مو

 .األوضاع الداخلية الفلسطينية
  
 "إسرائيل" واعبر عن تخوفه من رفع مستوى العالقة بين أوروب ويموراتينوس يلتقي المالكي .١٢

 رياض المالكي أن لقاءه مع وزير الخارجية األسباني ميخيل. د الفلسطينيقال وزير الخارجية: رام اهللا
وعبر  .أنخيل موراتينوس تناول موضوع المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية والعالقات الثنائية المشتركة

موراتينوس، عن تخوفه من التوجهات األوروبية واإلسرائيلية لرفع أمس مع خالل مؤتمر صحفي عقده، 
يق تقدم حقيقي في مستوى العالقة بينهما، ورأى أن تطوير هذه العالقة يجب أن يكون مرتبطا بتحق

وأشار المالكي إلى تطرق  .المفاوضات، والتزام إسرائيلي حقيقي بتنفيذ التزاماتها تجاه خريطة الطريق
المحادثات للدور الهام الذي يجب أن يلعبه االتحاد األوروبي في الدفع باتجاه التوصل إلى سالم حقيقي 

 لتحقيق تقدم باتجاه اتفاق ينهي االحتالل في المنطقة وإمكانيات استغالل الفرص حتى نهاية العام
 .اإلسرائيلي ويقيم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
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جدد موراتينوس التزام بالده بدعم عملية السالم والحكومة الفلسطينية وتطوير العالقات من جانبه، 
نية، ونحن والوزير سنعمل سنعمل من أجل تفعيل الجالية الفلسطينية في أميركا الالتي: "وأضاف .الثنائية

وكرر التزام أوروبا  ".من أجل إقامة مؤتمر سياسي واقتصادي ما بين إسبانيا وفلسطين وأميركا الالتينية
با من أهم الالعبين في المنطقة، ويجب بناء وبأن تكون الشريك الرئيس لفلسطين في هذه المنطقة، وأور

 قضية فلسطين، وأن يظهر ذلك في العالقات الثنائية بين عالقة إستراتيجية ما بين أوروبا وفلسطين لدعم
 .فلسطين وكل دولة أوروبية على حدة

ينوس على أهمية أن تترجم هذه العالقة في المبادرات المتعددة األطراف في برشلونة توشدد مورا
لونة  تأييد فلسطين ألن تكون برشوالتحالف من أجل المتوسط، ويجب أن تمثل فلسطين فيها، متمنياً

سكرتير االتحاد من أجل المتوسط، وأن يكون هناك إجماع في موضوع برشلونة من أجل دفع المشروع 
 .األوروبي المتوسطي إلى األمام

 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   تحقيق السالممنعقرارات الدولية يال ب"إسرائيل"عدم التزام : موراتينوس  خالل لقائهعريقات .١٣

بحث رئـيس دائـرة شـؤون        :وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   من   ١٥/٩/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية ذكرت  
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مـع وزيـر الخارجيـة اإلسـباني ميجيـل                 
موراتينوس إجراءات تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق، والتي تتحمل اللجنة الرباعية مـسؤولية              

إلى وقف النشاطات االستيطانية ورفع الحـصار       " إسرائيل"ودعا عريقات    .تنفيذهااإلشراف والحكم على    
واإلغالق عن الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن فرض الحقائق على األرض وخاصة فيما يتعلـق       

  .بالقدس
وأكد موراتينوس وقوف بالده بال تردد مع خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ودعا إلى وجـوب وقـف                  

  .افة النشاطات االستيطانية بشكل فوري وإعطاء عملية السالم الفرصة التي تستحقك
عريقات  أن صائب     سمبل أبو عماد   ،أريحا نقالً عن مراسلها في    ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وجاء في   

 قـرارات الـشرعية     "إسـرائيل "ن الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق سالم شامل هو عدم التزام             أأكد ب 
عريقات موراتينوس لبذل كل جهد ممكـن مـن خـالل       ودعا   .ية والقانون الدولي وخارطة الطريق    الدول

 بتنفيذ ما عليها من التزامات وخاصة فـي مجـال           "إسرائيل"اللجنة الرباعية لتفعيل اآللية الثالثية وإلزام       
 .وقف كافة النشاطات االستيطانية

  
 "الرباعية" بمشاركة "لإسرائي"ربه يدعو إلى استمرار المفاوضات مع  عبد .١٤

 إلـى   أمسدعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه            .): أ.ب.د( –رام اهللا   
 بمشاركة اللجنة الرباعية الدولية حتى مجيء إدارة أميركية         "إسرائيل"االستمرار في العملية التفاوضية مع      

، إمكانية صدور قرار عن األمم المتحدة باستمرار        "لسطينصوت ف "واعتبر في تصريحات إلذاعة      .جديدة
وقال  .عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ووقف االستيطان بأنه ال يشكل خطوة إلى األمام             

ال بد أن يصدر إعالن دولي عن اللجنة الرباعية يدعم بقرار من مجلس األمن، يؤكد علـى كـل هـذه                     "
، والحل العادل لقـضية الالجئـين، وان        ١٩٦٧ا قيام دولة فلسطينية في حدود عام        القضايا، وفي مقدمته  

   ".القدس جزء ال يتجزأ من ارض الدولة الفلسطينية وفي قلب الحل السياسي
ووصف عبد ربه ما نشرته تقارير صحفية حول اتفاق لحل قضية الالجئين بعودة عشرين ألفـا مـنهم،                  

ض األحياء في القدس، وتبادل لألراضي والتنازل عن حق العودة، بأنه           وعاصمة للدولة الفلسطينية في بع    
نحن لم نصل إلـى     "وقال   ".تخريف من بعض وسائل اإلعالم ال قيمة له وال يحتاج إلى مجرد الرد عليه             "

هذا المستوى في البحث في القضايا وفي التعويضات وغيرها، وأننا ما زلنا نؤكد على المسائل األساسية                
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أن موقفنا  "وأكد عبد ربه     ".ة، وما زلنا في المرحلة األولى ولم نتوصل إلى شيء من هذا القبيل            والجوهري
 والى الشرعية العربية والدولية     ١٩٤في موضوع الالجئين ال جدال فيه ونستند في هذا الموقف إلى قرار             

   ".التي أكدت عليها مبادرة السالم العربية
لكـن  "وأضاف   ".موقف ايجابي وملتزم بالشرعية الدولية    " بأنه   ووصف الموقف األوروبي من االستيطان    

يبدو أن هذا الطائر األوروبي يغرد وحده، وفي هذه الحالة ال يمكن أن تكون هناك فعالية لهذا الموقف إال                   
لهذا السبب دعونا إلى أن يطرح موضوع االسـتيطان علـى           " وتابع ".إذا كانت هناك وحدة موقف دولي     

 .وكرر عبد ربه مجددا أن المفتاح لعملية السالم هو وقف النشاط االستيطاني ".ليمجلس األمن الدو
  ١٥/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  لتأكيد على استمرار مسيرة السالم ل يلتقي أولمرت غداًعباس .١٥

مس بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي غدا الثالثـاء رئـيس            أ إخباريةأفادت تقارير   : )أ.ب.د(
 هذا  أنفي موقعها على االنترنت     " أحرونوتيديعوت  "وقالت صحيفة    .يلي إيهود أولمرت  الوزراء اإلسرائ 

ن أ إلـى وأشـارت    ". التأكيد على استمرار مسيرة السالم والتفاوض من الجانبين        إطاراالجتماع يأتي في    
انه  فيها   أكداجتماع عباس وأولمرت يأتي بالرغم من تصريحات نائب رئيس الوزراء حاييم رامون التي              

  .  اتفاق للسالم في المستقبل القريبإلىال يتوقع التوصل 
  ١٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  " اإلسرائيلياإلرهابالفلسطينيون ضحايا " حملة انطلقت اإلعالم والشؤون الخارجية وزارتا .١٦

دبلوماسية  والشؤون الخارجية الليلة الماضية حملة رسمية        اإلعالمطلقت وزارتا   أ : نائل موسى  -رام اهللا   
 األعمـال الطالع العالم على حقيقـة      " اإلسرائيلي اإلرهابالفلسطينيون ضحايا   " منسقة بعنوان    وإعالمية
 . وزير الـشؤون الخارجيـة د      اإلعالموكشف وزير    .أرضه االحتاللية بحق الفلسطيني على      اإلجرامية

 وأرشفة تقوم على توثيق     إنهاال  وق.  الليلة الماضية  أقامها إفطاررياضي المالكي عن الحملة خالل مأدبة       
واتهـم المـالكي    . أرضـنا  اإلسرائيلي المتواصل ضد كل ما هو فلسطيني فوق          اإلرهابوتجميع ونشر   

 بـشدة    المالكي وانتقد . المنظم على نحو سافر تحت نظر وسمع العالم اجمع         اإلرهاب بممارسة   "إسرائيل"
الجانب الفلسطيني الحيز الذي يستحقه فـي هـذا          لعدم منحه    اإلرهاب المتحدة بشأن ضحايا     األمممؤتمر  

 .الموضوع
 الوحيد على   اإلرهاب أنالمتوكل طه بقوة ووضوح     .  د اإلعالم فيه وكيل وزارة     أعلنجاء ذلك في وقت     

 . بحق شعبنا"إسرائيل" هو ما تمارسه األرضهذه 
 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   وعلى مصر فتح معبر رفح بانتظام لم تلتزم باستحقاقات التهدئة"إسرائيل": الخضري .١٧

 أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن المعابر التجارية في قطـاع                :غزة
 لم تلتزم بشكل كامـل باسـتحقاقات        "إسرائيل"وقال في تصريح مكتوب، إن       .غزة ال تعمل بشكل مناسب    

وطالب الخضري بـضرورة     .ات التي تدخل غير كافية    التهدئة التي بدأت قبل ثالثة أشهر، حيث إن الكمي        
فتح معبر رفح بين مصر وغزة بانتظام وبإجراءات جيدة، وأن يتواصل هذا االنفراج من خالل برنـامج                 

  .محدد يتيح الفرصة لكل الحاالت اإلنسانية المضطرة للمغادرة أو الدخول
وقون إلى المساهمة في كسر الحصار،      وكشف الخضري أن متضامنين كثر في أماكن مختلفة من العالم يت          

 إلى أن اللجنة الشعبية تتابع ذلك وستعمل على إيجاد إبداعات مختلفة وأنشطة متعددة للعمل علـى                 مشيراً
 بــ    ووصف الخضري الزيارة التي قام بها المتضامنون على سفينتي كسر الحـصار            .كسر الحصار 
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ينتظر من الحكومات العربية مواقف أكثر تأثيراً في        وأوضح أن الشعب الفلسطيني      .بشكل كبير " الناجحة"
اتجاه استخدام عالقاتها مع مختلف الدول المؤثرة في العالم من أجل الـضغط علـى االحـتالل إلنهـاء                   

  .الحصار
ووجه رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار نداء خاصاً لحركتي فتح وحماس بشكل خاص وللفـصائل               

  .ة إنجاح المساعي المصرية لعقد حوار جاد وشاملالفلسطينية بشكل عام بضرور
  ١٤/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
   المقالة تقبل استقالة وكيل وزارة التربية والتعليمالحكومة .١٨

محمـد  .  د استقالة أكد رائد صالحية مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم قبول الحكومة المقالة              :غزة
لقـد سـاء    ": "معا"وقال رائد صالحية لـ      .بب وضعه الصحي  أبو شقير وكيل وزارة التربية والتعليم بس      

الوضع الصحي للدكتور محمد أبو شقير منذ خمسة شهور حيث أصيب بمرضي السكر والـضغط لكنـه            
رفض تقديم استقالته في حينها بسبب األوضاع المضطربة في الوزارة واآلن بعد هدوء األوضـاع فـي                 

ويعتبر ". راء المقال إسماعيل هنية حيث تم الموافقة على االستقالة        الوزارة قرر تقديم استقالته لرئيس الوز     
أبو شقير حلقة الوصل بين وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة والـضفة الغربيـة وأحـد المنـسقين                   

  .الرئيسيين في توحيد إعالن نتائج الثانوية العامة لهذا العام
الخلفية الصحية نافياً األخبار التي تناقلتهـا بعـض         ونفى صالحية استقالة أبو شقير على أي خلفية سوى          
  .المواقع االلكترونية عن استقالته نتيجة خالفات داخلية

  ١٤/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  عودة المعلمين المضربين لن تؤثر على وضع المعلمين الجدد:  المقال التربية والتعليموزير .١٩

تعليم في حكومة هنية، أن عودة المعلمين المضربين لن تؤثر           محمد عسقول وزير التربية وال     . أكد د  :غزة
على المعلمين الجدد، الذين لبوا نداء أبنائنا الطلبة وسارعوا إلى المدارس لـسد العجـز الـذي أوجـده                   

جاءت أقوال عـسقول هـذه       .اإلضراب المسيس، وأن عقد الخمسة شهور الذي وقعوا عليه قابل للتجديد          
 نظمته مديرية تربية وتعليم شرق مدينة غزة، وبالتعاون مع اللجنة اإلعالميـة             خالل مشاركته في احتفال   

دعم المسيرة التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديـد         "بوزارة التربية والتعليم العالي مهرجان بعنوان       
ماديـة  وزير على أن الحكومة تتحمل كافة المـسؤوليات ال        الوأكد  ). ١٤/٩(اليوم األحد   " ٢٠٠٩ -٢٠٠٨

 .واألخالقية من خالل ضمان الراتب ومستحقات ما بعد الخدمة
  ١٥/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  من المستحقات قبل العيد% ٥٠ وافقت على صرف الرواتب و فياضحكومة: زكارنة .٢٠

  الحكومة وافقت علـى صـرف      إنقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية          : رام اهللا 
 .٢٨/٩/٢٠٠٨من المستحقات قبـل     % ٥٠ لـ   باإلضافةالرواتب قبل العيد وستصرف راتب شهر أيلول        

 مليون شيقل ولم يتبق سـوى       يومائت مليار   ٢ الحكومة لغاية اآلن سددت من المستحقات        أنوبين زكارنة   
 .ار شيقل ملي٢,٤ المتأخرات للدفع كانت عند استالم الحكومة الحالية  أن مليون شيقل حيث يمائت

  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  االنتخابات  كانون الثاني إال عبر٩بعد   شرعية ألي رئيس للسلطةال: مشعل .٢١

خالد مشعل رئيس المكتب     أن   غزة  أشرف الهور    عن مراسلها من      ١٥/٩/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
مود عباس بعد التاسع    أعلن أن حركته لن تعترف بشرعية الرئيس الفلسطيني مح         السياسي لحركة حماس  
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المقبل، وأنه لن يكون له أية شرعية، إال عبر االنتخابات وفـي ظـل الوفـاق                ) يناير(من كانون الثاني    
  .الوطني، وأكد كذلك على حرص حماس على إتمام صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل بأسرع وقت

لحركة ليل السبت في العاصمة     جاءت تصريحات مشعل خالل كلمة ألقاها خالل أمسية رمضانية أقامتها ا          
  .السورية دمشق ونشرتها أمس األحد مواقع موالية لحركة حماس

وجاء في سياق حديث مشعل الموجهة للرئيس عباس الذي رفض االعتراف به رئيساً بعد كانون الثـاني                 
  ".لن يستطيع أن يعطي لنفسه الشرعية إذا مدد أو خالف القانون"المقبل، ) يناير(

استوقفني ما ذهب إليه    "بشأن االنقسام الفلسطيني، وقال     " الموقف العربي الجديد  "عل رضاه عن    ولم يبد مش  
بعض العرب في ان يحملوا الشعب الفلسطيني المسؤولية، بعد سنة وثالثة أشهر أصبحت الخالصة فـي                

هذا "، وقال   رفض مشعل أن يحمل الفلسطينيين المسؤولية     و". أن الفلسطينيين هم الذين يتحملون المسؤولية     
إلقاء اللـوم علـى الفلـسطينيين وتجاهـل الـدور األمريكـي             " من غير العدل  "، ورأى أنه    "الحكم قاس 
  .واإلسرائيلي

التـدخل  "وذكر أن استمرار حالة الخالف الفلسطيني لها عدة أسباب، مبيناً أن السبب األول يكمـن فـي                  
ة جديدة في الضفة الغربية يستبعدون عنهـا        الجنراالت األمريكيون يدربون أجهزة أمني    "، وقال   "الخارجي

  ".كل مناضل، ويريدون أدوات بال تاريخ، مرتزقة يجلبهم الدوالر
أما السبب الثاني فهو في أطراف في الساحة الفلسطينية لم تتحمل اختيارات الشعب الـسياسية،               "وأضاف  

  ".فانقلبت على نتائج صناديق االقتراع
اب الحوار، وتجاوبت مع الجهود السعودية والمصرية والـسورية         طرقت كل أبو  "وذكر أن حركة حماس     

واليمنية والسنغالية ووقعت على إعالن صنعاء، وتدخلت إسرائيل والواليات المتحدة وكان تـشيني فـي               
  ".المنطقة وهدد وشطب إعالن صنعاء

المسؤولية فـنحن   من يريد ان يحدد     "، وقال   "تؤيد من يريد تحديد المسؤولية    "وعاد مشعل وقال ان حركته      
  ".ال تحشر في الزاوية"، مؤكداً في ذات الوقت على أن حماس "معه ولكن افحصوا األمور جيداً

  ".حماية الساحة الفلسطينية من التدخالت الخارجية"ودعا مشعل القيادات العربية إلى 
مطالباً ان تكـون    ،  "نحن نتمنى على الجامعة العربية ان تضع فيتو على كل تدخل دولي أو إقليمي             "وقال  

حقيقية تضع كل العناوين، وال تقتصر فقط على ما يطرح علينا اليوم بشأن             "المصالحة الوطنية الفلسطينية    
  ".قطاع غزة وحكومة التكنوقراط

ترتيـب البيـت    "وطالب بمعالجة االنقسام بأسبابه وتداعياته، وصوالً لحل كل المسائل الشائكة وبالتحديد            
". ومة وحدة وطنية، وأجهزة أمنية جديدة، والتأسيس الحترام نتائج الديمقراطيـة          الفلسطيني، وتشكيل حك  

وجدد مشعل موقف حركته الرافض لمفاوضات السالم الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقـال              
  ".حماس لن تقبل ما ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني"

، "يني، تنقص من حقوق شعبنا وثوابتـه الوطنيـة        لن نقبل أي تسوية يصنعها المفاوض الفلسط      "وأضاف  
  ".ال يستطيع أن يوفر غطاء لمثل هذه األمر"مشيراً الى أن أي قائد عربي أو مسلم أو فلسطيني 

وحول الحلول اإلسرائيلية التي طرحت في اإلعالم حول حل القضايا العالقة في إطار اتفـاق التهدئـة،                 
، "٦٧و يصنع حقائق على األرض، ويساومنا حتى على حدود          العد"وخاصة مشكلة الالجئين، قال مشعل      

  ".هم ستة ماليين الجئ"موضحاً أن الالجئين الفلسطينيين 
وتطرق مشعل كـذلك    ". هؤالء أحرار وأبناء وطن، وليسوا درجة ثانية من أبناء الشعب الفلسطيني          "وقال  

أقرب األصدقاء إليهـا، وأنهـا      " خذلت"إلى األوضاع الدولية واإلقليمية في سياق حديثه، وقال ان أمريكا           
  .باتت غير مهتمة بالمنطقة العربية
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هي اليوم مشغولة بانتخاباتها، ومشغولة بملفات دولية فرضها عليها الكيان الصهيوني، ومـشغولة             "وقال  
 بالعمالق الروسي والعمالق الصيني، وبالتالي الواليات المتحدة باتت غير مهتمة بالمنطقة، خاصة بعد أن             

  ".فشلت عسكرياً، وكذلك فشلت كل سياساتها في المنطقة
نحـن  "في خيارتهم الـسياسية، وقـال       " إعادة النظر "وطالب رئيس المكتب السياسي لحماس العرب بـ        

  ".قادرون على اشتقاق قرارات واقعية للغاية
لكن مشعل  . بأن أمريكا تهيمن على العرب    " الوساوس"وحث مشعل القيادات العربية على طرد ما وصفه         

  .، مع أمريكا"عالقات ندية"إقامة -لم يمانع في 
وأشاد أبرز قياديي حماس بالجهود التي قام بها المتضامنون األجانب بإدخال سفينتين إلى قطـاع غـزة،                 
ودعا العرب وخص منهم الرئيس المصري والملك السعودي والرئيس السوري بوصـفه رئـيس القمـة             

أيعجز العرب عن أن يتنادوا إلـى قـرار         "وقال مشعل متسائالُ    ".  الحصار يبادروا إلى كسر  "العربية أن   
وفي موضوع صفقة تبادل    ". أصيل يرضي اهللا والضمير ويعلن العرب فيه كسر الحصار من جانب واحد           

، وأكد أنها لم تبالغ في إدارة هذا الملف، وجدد          "لم ترجئ ملف المفاوضات   "األسرى أكد مشعل أن حركته      
  ".سياسة االبتزاز من الجانب الصهيوني لتقليص عدد األسرى"ماس الرافض لـ موقف حركة ح

سـنتجاوب مـع كـل      "وأكد في الوقت ذاته حرص حماس على إتمام الصفقة بأسرع ما يمكن، وقال اننا               
  ".الجهود ألننا نريد ما يوصلنا إلى الهدف

ة اللبنانية بإعادة بناء المخـيم،      كذلك تطرق مشعل إلى قضية مخيم نهر البارد في لبنان، وطالب الحكوم           
 ".، مناشداً الدول العربية بمساعدة المسؤولين اللبنانيين في إعادة إعمار المخيم"بأسرع ما يمكن

، النائب يحيى   "حماس"القيادي في    أن   غزة قيس صفدي  عن مراسلها من     ١٥/٩/٢٠٠٨ األخبار   ونشرت
. ترتبط بالقـانون األساسـي الفلـسطيني      " ية بحتة قضية قانون "موسى قال إن انتهاء والية رئيس السلطة        

وتابع أنه  ". تنتهي والية الرئيس بعد أربع سنوات     : القانون يقول بوضوح  . ما يمليه القانون سينفّذ   "وأضاف  
وفي حال عدم   . من المفترض أن يدعو عباس إلى انتخابات رئاسية تجري في موعدها القانوني والمحدد            "

ي الموقف ويقول إن رئيس المجلس التشريعي يكون هو الرئيس المؤقت لمدة            حدوث ذلك، فإن القانون يمل    
  ".ستين يوماً

  
  موقف الرئاسة يعطي انطباعاً بأن ملف الالجئين طوي لصالح الصهيونية:  مرزوقأبو .٢٢

، موقـف رئـيس     "حمـاس "موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة         . رفض د : دمشق
ية الالجئين الفلسطينيين والذي عبر عنه األخير في تـصريحاته لـصحيفة            السلطة محمود عباس من قض    

حماس ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية وكّل قوى الشعب الفلـسطيني          "الصهيونية، مؤكّداً أن    " هآرتس"
ال : "وعبر أبو مرزوق عن استغرابه من كالم عباس األخير، وتساءل قائالً           ".ترفض هذا األمر وستقاومه   

ري عمن يعبر رئيس السلطة محمود عباس في تصريحه؛ فهل هو يعبر عن موقف حركة فتح، أم عن                  أد
  ".موقف منظمة التحرير أو عن موقفه الشخصي

ما نحن متأكدون منـه أن هـذا        ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وتابع قائالً في تصريح خاص أدلى به لـ         
 الذي يصرون على حق العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم         الموقف ال يعبر عن خمسة ماليين الجئ فلسطيني       

  )".دولة فلسطين(التي هجروا منها وليس إلى أراضي الضفة الغربية التي يعبر عنها بـ 
إن تصريحات الرئيس عباس للـصحيفة      : "تصريحه قائالً " حماس"وتابع نائب رئيس المكتب السياسي لـ       

ا السقف يعطي رئيس السلطة انطباعاً بأن هذا األمر قد طوي           الصهيونية تعبر عن موقفه التفاوضي، وبهذ     
  ".ملفّه لصالح الرؤية الصهيونية

في الوقت الذي يجري فيه تجاوز كـل الثوابـت الفلـسطينية فـي              "وفي سياق متّصل، قال أبو مرزوق       
مـاً  موضوع الالجئين، يتم تجاوز الشرعية الدستورية المتعلقة بمدة رئاسـته؛ حيـث بـدأنا نـسمع كال                
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م، أي في وقـت اسـتحقاق انتخابـات         ٢٠١٠وتصريحات عن انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة عام        
، علـى   "تجاوزاً وضحاً للقانون األساسي الفلسطيني    "، واعتبر تمديد فترة رئاسة عباس       "المجلس التشريعي 

  .حد وصفه
 باسم حماس وصـف فـي       فوزي برهوم الناطق  وكتب مراسل القدس العربي من غزة أشرف الهور أن          

تأكيد على شطب حق العودة نتيجة التفاوض السري مع         "تصريح صحافي تصريحات الرئيس عباس بأنها       
شطب لحقوقنا وثوابتنا التي ضحينا من أجلهـا        "، ومشيراً إلى أن هذا األمر سيتبعه        "االحتالل اإلسرائيلي 

الرئيس عباس في   " استفراد"ليالً على   واعتبر برهوم التصريحات د   ". على مدار سنوات طويلة من الزمن     
بالمطلق بأن يتحدث فيهـا  ) الرئيس عباس(ال يحق له "لكنه أكد أنه     .القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني   

وشدد  ".ألن هناك إجماعاً وطنياً على عودة الالجئين جميعا إلى ديارهم وأهلهم وبيوتهم التي هجروا منها              
لرئيس عباس من تفاوض مع االحتالل سري وعلني هو أخطر ما يكون            كل ما يقوم به ا    "برهوم على أن    

  ".على المشروع الوطني الفلسطيني
لن تلزم حركة حماس    "وشدد على أن نتائج مفاوضات السالم التي تجريها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل             

التي تناغم معها   بشيء ولن تؤثر في عزيمتها وإصرارها على إفشال كل هذه المخططات الصهيوأمريكية             
  ".الرئيس عباس

أخطر مشروع يمـرر    " عاماً على توقيعه بأنه      ١٥، في ذكرى مرور     "أوسلو"إلى ذلك اعتبر برهوم اتفاق      
  ".١٩٤٨على الشعب الفلسطيني منذ عام 

مشؤومة ضيعت الحقوق والثوابت ومزقت الشعب الفلسطيني وأعطـت احترامـاً        "ووصف االتفاقية بأنها    
  ".ة الكيان الغاصب على حساب الحقوق الفلسطينيةواعترافاً لدول

من قاد أوسلو وهندس لها هو رئيس       "وانتقد برهوم موقف الرئيس عباس من استمرار المفاوضات، وقال          
السلطة محمود عباس، وهو من ال زال يؤمن بالتطبيع والتفاوض ويقود عملية االستسالم، وبالتالي فـإن                

  ".ل والسلطة هو بقاء من يؤمن باالستسالم وتصفية القضيةبقاء قنوات التفاوض بين االحتال
 .من كافة الفصائل الفلسطينية، للمطالبة بوقف التفاوض والتنسيق األمني" مواقف شجاعة"وطالب بـ 

  ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ال أحد في حماس يعلم مكان وال وضع شاليط غير المجموعة التي أسرته: الزهار .٢٣

صـنداي  " الزهار القيادي في حركة حماس في مقابلة أجرتها معه مراسلة صحيفة              محمود قال: بيت لحم 
ال يوجد أحد ال في القيادة السياسية وال العـسكرية مـن            ": التي كانت تعد تقريراً عن جلعاد شاليط      " تايمز

 ". فقط المجموعة التي خطفته هي التي تعرف وضـعه         ،حركة حماس يعلم مكان وال وضع جلعاد شاليط       
  .ف الزهار انه مقتنع أن شاليط في أوضاع أفضل بكثير من أوضاع األسرى الفلسطينيينوأضا

الناطق باسم جيش االسالم المقـرب والمحـسوب        " أبو خطاب "وفي حديث آخر أجرته نفس المراسلة مع        
على عائلة دغمش، الذي كان مشاركاً في خطف الجندي، أكد أن المسؤول عن جلعاد شاليط هي كتائـب                  

أن شاليط يعيش في الجنة؛ ألن ديننا يأمرنـا          "-"هأرتس"وأضاف، حسب ما نشرت اليوم صحيفة        .القسام
وذكر أيضاً أن جلعاد شاليط ليس محبوساً فـي         ، "أن نعامل االسرى جيداً ونهتم بهم أكثر ما نهتم بانفسنا         
كـل سـنة حيـث      ه يحتفل بعيد مـيالدة      نوأكد أ . غرفة طوال الوقت إنما يخرج دائما في الهواء الطلق        

  .يحضرون له الكيك والشموع وحتى الموسيقى
  ١٤/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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  "جرائمها في غزة"شرعية ابو مازن دستورية وحماس لن تحرف تركيزنا عن : فتح .٢٤
أن فتح لن تستجيب لمخطط حمـاس بحـرف         ( قال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح         : رام اهللا 

عن الجرائم والتعديات المتنوعة والمتواصلة التي تمارسها حماس في قطاع غزة، عبر            األنظار والتركيز   
التشكيك بالشرعية الدستورية لوالية الرئيس ابو مازن، مؤكدا هذه الملهاة من صناعة حمـاس وعليهـا                

وأوضـح   ).التنبه لتزامن ذلك مع التحضير النطالق الحوار الوطني، واالنعكاسـات المتوقعـه عليـه             
أن شرعية الرئيس أبو مـازن، فرضـها        : ارير في بيان صحفي بهذا الخصوص ارسله لوكالة معا        الزع

صندوق االقتراع وثقة المواطن والجماهير الفلسطينية التي انتخبت الرئيس ابو مـازن فـي انتخابـات                
لتـشريعية  ديمقراطية، وكفلها دستوريا القانون الفلسطيني الذي حدد تزامن إجراء االنتخابات الرئاسية وا           

، أو توافقا بأي موعد مبكر لالنتخابات الوطنيـة،         ٢٠١٠في آن واحد، والذي يصادف حكما كانون ثاني         
، يوم عمل آخر في مهمات الرئيس أبو مازن، ويوم عادي في عملنـا              ٩/١/٢٠٠٩يوم  " وأضاف مؤكدا   

  .وحياة شعبنا
  ١٤/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  ية لن تكون إال مرتبطة مع االنتخابات التشريعيةاالنتخابات الرئاس: الحوراني .٢٥

محمـد الحـوراني فـي      " فتح"نفى سفير السلطة الوطنية الفلسطينية في الجزائر وعضو حركة          : الجزائر
أن يكون لدى السلطة الوطنية الفلـسطينية أي نيـة لعرقلـة إجـراء       "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    

لقانون األساسي الذي يقضي بأن تكـون االنتخابـات المقبلـة           االنتخابات الرئاسية شريطة أن تتم وفق ا      
  .انتخابات رئاسية وتشريعية

محمد الحوراني في تـصريحات     " فتح"ودعا سفير السلطة الوطنية الفلسطينية في الجزائر وعضو حركة          
ل إلى االلتزام بـالقوانين الفلـسطينية والقبـو       " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية    " قدس برس "خاصة لـ   

الرئيس محمود عباس انتخب اسـتثناء بعـد وفـاة          : "بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وقال     
الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفي مثل هذه الحاالت جرت انتخابات رئاسية منفـصلة، لكـن القـانون                 

هل سـتلتزم   :  هو األساسي الفلسطيني يربط االنتخابات التشريعية بالرئاسية، ولذلك فإن السؤال األساسي         
  ".بالقانون وتقبل باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة؟" حماس"

 ١٤/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
 مشروع فتح هو انهاء االحتالل واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس: قريع .٢٦

 فتح هو مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، ان مشروع" أبو العالء"قال أحمد قريع :  وفا–رام اهللا 
 واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل ١٩٦٧انهاء االحتالل االسرائيلي الذي بدأ عام 

وأوضح قريع خالل مأدبة  . وتحرير األسرى من سجون االحتالل١٩٤مشكلة الالجئين وفق القرار 
الحكومية برام اهللا امس، افطار جماعية أقامتها أمانة سر المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات 

ان فتح حركة وطنية معطاءة ووفية لشهدائنا وأسرانا وجرحانا وآلالم شعبنا، وهي الخير واألمل والكرم 
 .وهي حامية المشروع الوطني الفلسطيني، وهي المدركة لقدراتنا وامكاناتنا وحقوقنا، والمحافظة عليها

 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   للمعابر هو تعطيل متعمد ألهم بند ببنود التهدئة"يلإسرائ"إغالق : حماس .٢٧

 أكدت حركة حماس أن إغالق إسرائيل للمعابر هو تعطيل اسرائيلي : وكاالت-  غزة - القدس المحتلة 
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة . متعمد ألهم بند ببنود التهدئة  وهو فك الحصار وفتح المعابر

 بذرائع واهية الستمرار حصار غزة وأيضا هذه اإلغالقات المستمرة للمعابر االحتالل الصهيوني يتذرع"
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وأضاف المتحدث باسم  ".تأتي في سياق االبتزاز الصهيوني ألبناء شعبنا عن طريق استمرار الحصار
المطلوب ضغط مصري على االحتالل الصهيوني كي يجبره على فتح معابر القطاع وإنهاء "حماس 

 ".طوة مصرية حتى ال نكون أسرى لهذا المحتل واستمرار حصارهالحصار والمطلوب خ
 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ن السلطة لمراجعة اتفاق اوسلو والتشبث بالثوابت الوطنيةادعوت الشعبية وفتح .٢٨

دعا ناطق باسم الجبهة الشعبية قوى ومؤسسات الـشعب الفلـسطيني الرسـمية              : وليد عوض  - رام اهللا 
ة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى مراجعة مسيرة اوسلو والنهج الـذي             والشعبية والرئاس 

واعتبر الناطق ان ما     .قامت عليه في ضوء النتائج التي اسفرت عنها المفاوضات الجارية منذ ذلك الحين            
ماعية بما فيهـا    آلت اليه االوضاع الفلسطينية المأساوية على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية واالجت          

حالة االنقسام الراهنة ليست معزولة عن عواقب مسيرة اوسلو والمفاوضات التي قامـت علـى اساسـها      
واحتكار مرجعية المفاوضات من الجانب االمريكي الحليف والـداعم االسـتراتيجي لدولـة االحـتالل،               

  .ولجرائم حربها بحق االرض واالنسان والحقوق
طملية من حركة فتح القيادة الفلسطينية الى التشبث بالحقوق التاريخيـه مـع             ومن جهته دعا النائب جهاد      

حلول الذكرى الخامسة عشرة التفاقية اوسلو، خاصة وان الفلسطينيين يتخوفون من مفاجئات جديدة مـن               
ودعا طملية   .الممكن ان يكون قد اعدها مفاوضون سريون فلسطينيون واوربيون على غرار اتفاق اوسلو            

 السياسية الى توضيح موقفها بشكل متآصل وجلي امام الشارع الفلسطيني من التسويات التـي دأب                القيادة
الجانب االسرائيلي على بثها للصحافة االسرائيلية حول تفاهمات ذات محتويات جزئية لتـسوية ملفـات               

 المستويات  وطالب طمليه باشراك كافة    .محورية في الصراع العربي االسرائيلي كملف الالجئين والقدس       
 .الفلسطينية في ادارة المفاوضات مع اسرائيل وخاصة المجلس التشريعي

  ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  سمح لالحتالل بعبور أروقة القرار العربي الرسمي" أوسلو: "ألحرار احركة .٢٩

وابـة  الب"جعلت من القضية الفلـسطينية      " أوسلو"الفلسطينية على أن اتفاقية     " األحرار"أكدت حركة   : غزة
الواسعة لعبور السياسة الصهيوأمريكية إلى أروقة القرار الرسمي العربي جهـاراً نهـاراً غيـر آبهـين                 
بتطلعات الشعوب العربية؛ كل ذلك بسبب توقيع االعتراف المتبادل بين الكيـان الـصهيوني ومنظمـة                

واعتبـرت   ".هيوني الـص  -التحرير الفلسطينية لوضع نهاية لحقبة من تاريخ الصراع العربي الفلسطيني         
أن اإلدارة  ) ١٤/٩(نسخة منه اليـوم األحـد       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "الحركة في بيان صحفي تلقى      

األمريكية والكيان الصهيوني أرادا من خالل اتفاقية أوسلو االلتفاف على الحقوق الفلسطينية بخلق واقـع               
 لمواطنيها، وأجهزة أمنية فلسطينية تكون مـن        جديد ال يتعدى وجود سلطة فلسطينية تعنى بالحياة المدنية        

لم تعد قائمة ألنها قد انتهـت       "وأكدت على أن اتفاقية أوسلو       .أولى مهامها حماية أمن ومصالح االحتالل     
 ".بنهاية مرور خمسة سنوات على بدئها

  ١٤/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ثات إلنهاء االنقساموفد الجبهة العربية يغادر إلى القاهرة إلجراء مباح .٣٠

من المقرر أن يغادر وفد من الجبهة العربية الفلسطينية برئاسة األمين العام جميل              :أشرف الهور  -غزة  
شحادة إلى القاهرة اليوم االثنين للمشاركة في المشاورات التي تجريها القيادة المـصرية مـع الفـصائل                 

أن العودة    شحادة في تصريح صحافي     وأكد .حوار الشامل الفلسطينية إلنهاء االنقسام الفلسطيني، تمهيداً لل     
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يوصلنا إلى ما هو أفضل ويخرجنا من المأزق الذي نعيشه اليوم والـذي أدى              "إلى الحوار برعاية مصر     
 ".إلى تراجع قضيتنا إلى مستويات كبيرة

  ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   قوى تبحث في رام اهللا سبل انجاح الحوار الوطنيثالث .٣١

 بحث لقاء قيادي عقد في رام اهللا امس، وضم ممثلين عن الجبهتين الشعبية - الحياة الجديدة -رام اهللا
والديمقراطية،  وحزب الشعب، آليات تفعيل الجهد الفلسطيني الداخلي،  بحيث يتكامل مع الجهد الحثيث 

امل، في تحقيق اهدافه الذي تقوده الشقيقة مصر وبدعم من الجامعة العربية النجاح الحوار الفلسطيني الش
وأكدت القوى الثالث على اتفاق رؤيتها لقضايا الحوار  .في انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

وآليات انهاء االنقسام، انطالقا من ضرورة تأكيد التزام القوى باالستحقاق الدستوري باجراء االنتخابات 
 . المقررة وعلى اساس التمثيل النسبي الكاملالرئاسية والتشريعيةقبل انتهاء فترتها الزمنية 

 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
 التمسك بالوحدة هو السبيل الوحيد للخروج من االزمة:  النضالجبهة .٣٢

دعت جبهة النضال الشعبي الى انجاح الحوار الوطني والتمسك بالوحدة الوطنية : مازن بغدادي- -قلقيلية 
جاء ذلك خالل اجتماع لقيادة وكوادر  .الية التي يمر بها شعبناسبيال وحيدا للخروج من االزمة الح

واعضاء الجبهة في محافظة قلقيلية وبحضور عضو المكتب السياسي حكم طالب ناقش خالله المجتمعون 
 .المستجدات على الساحة الفلسطينية واالوضاع التنظيمية في المحافظة

 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   ها لواء القدس أعلنت مسؤوليتها عن قصف صاروخ على سديروت   تطلق على نفسمجموعة .٣٣

مسؤوليتها عن اطالق " لواء القدس"أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم : ألفت حداد ورأفت الكيالني
إن القصف يأتي : "وقالت في بيان لها .الصاروخ الذى اطلق امس على بلدة اسديروت جنوب اسرائيل

ووفقا لالذاعة االسرائيلية فقد اصيب شخص بالهلع  ".سرائيلية ضد الفلسطينيينردا على االعتداءات اإل
 . ونقل الى مستشفى برزيالي في عسقالن لتلقي العالج

 ١٥/٩/٢٠٠٠٨ ٤٨عرب
  
  اجتماعات بين مقرب من اولمرت وشخصيات محسوبة على حماس:  اإلسرائيليةاإلذاعة .٣٤

اب اليوم عن سلسلة اجتماعات عقـدت داخـل اسـرائيل           قالت االذاعة االسرائيلية انه كشف النق     : القدس
وخارجها بين يتسحاق ليفني المقرب من رئيس الوزراء ايهود اولمرت وشخصيات محسوبة على حركة              

وافيد ان نائب    .حماس بغية جس النبض حول امكانية حدوث تحول في مواقف حماس تجاه عملية السالم             
 الدين الشاعر ووزير العدل السابق في هذه الحكومة علي          رئيس الوزراء السابق في حكومة حماس ناصر      

الصرطاوي قد شاركا في هذه االجتماعات التي تمت بمبادرة من شخصية اكاديمية اسرائيلية تقطن فـي                
  .الواليات المتحدة

وقد حصل لدى المشاركين في الجانب االسرائيلي االنطباع بان الشخصيات الفلسطينية التي شاركت فـي               
وقال ليفني انه لم يكن على علم بـان الشخـصيات التـي              .عات ال تتمتع بنفوذ في حركة حماس      االجتما

  .اجتمع معها تنتمي الى حماس كما انه لم يبلغ رئيس الوزراء بعقد هذه االجتماعات او بمضمونها
يعقد أي لقـاء    مشيراً الى أنه لم     ، ما أوردته االذاعة االسرائيلية   " معا"ناصر الدين الشاعر لوكالة     . نفى د 

 ٣بالداخل أو الخارج مع اي شخصية سياسية اسرائيلية، موضحاً في الوقت ذاته انه لم يغادر البالد منـذ             
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انا ال امثل حركة حماس، انـا     : "الشاعر. واضاف د . سنوات ليجتمع مع احد من االسرائيليين في الخارج       
ركة حماس ذاتها ان امثلها في وسـاطة        امثل نفسي شخصية اعتبارية اكاديمية، ولم يطلب مني احد او ح          

واشار في الوقت ذاته انه يلتقي مع صحافيين او محللين سياسييين اوروبيين او غيـرهم          ".مع االسرائيليين 
  .ومن جنسيات متعددة بشكل متواصل، اال انه لم يجتمع مع االسرائيليين

  ١٤/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
 مؤتمر فتح السادس  ةفضت استضافعدد من الدول العربية ر": عكاظ" .٣٥

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، ان عددا من دول :  عبدالجبار ابوغربية، ردينة فارس، عمان- غزة،   
وأوضحت المصادر ان . عربية رفضت استضافة المؤتمر الحركي السادس لحركة فتح على أراضيها

ية والخارج حول مكان عقد المؤتمر قادت احتدام الخالفات الداخلية بين قادة حركة فتح بالضفة الغرب
وقالت . للتفكير بعقد المؤتمر في إحدى الدول العربية، إال ان أيا من تلك الدول لم توافق على ذلك

مصادر فلسطينية إن قيادة فتح بعثت برسائل إلى عدة دول عربية تطالبها باستضافة المؤتمر السادس 
بات داخلية جديدة وإعادة ترتيب البيت الفتحاوي، لكن هذه والذي تنوي حركة فتح عقده إلجراء انتخا

  . الدول ردت على تلك الرسائل بالرفض وذلك خشية زيادة الخالفات بين قيادات الحركة
  ١٥/٩/٢٠٠٨عكاظ 

 
  مطالب حياتية وتأكيد لضبط الوضع في المخيم : المتابعة في عين الحلوة عند الحريريلجنة .٣٦

ابعة للقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في مخيم عـين الحلـوة وزيـرة          وفد من لجنة المت   زار  : صيدا
على األوضاع في المخيم فـي      وقام الوفد باطالع الحريري     ،  ]صيدا [التربية بهية الحريري في مجدليون    

ظل عودة الهدوء اليه بعد األحداث األخيرة، وذلك بحضور منسق عام تيار المستقبل في جنـوب لبنـان                  
وقد طمأن الوفد الحريري الى أن االتصاالت واللقاءات متواصلة بـين مختلـف        . سف النقيب المهندس يو 

القوى الفلسطينية من خالل لجنة المتابعة من أجل تثبيت وتنفيذ كل بنود االتفاق الذي توصلوا اليه أخيراً                 
الكهربائي التي  كما جرى التطرق الى مشكلة التقنين في التيار         . من أجل ضبط الوضع األمني في المخيم      

يعاني منها المخيم وال سيما خالل فترة اإلفطار والمساء، ومشكلة بعض المحوالت الكهربائية العامة فـي           
  .المخيم والتي تحتاج الى صيانة أو استبدال نظراً لألعطال الالحقة بها

ـ                وار اللبنـاني    ونقل أمين سر لجنة المتابعة عبد مقدح عن الحريري تأكيدها العمل إلعادة استئناف الح
 . الفلسطيني من خالل لجنة الحوار التي يرأسها السفير خليل مكاوي

 ١٥/٩/٢٠٠٨المستقبل 
  
  لمستوطني الضفة" اإلخالء والتعويض" تدرس خطة الحكومة .٣٧

جلسة الحكومة اإلسرائيلية، أمس األحد، نقاشا سياسيا صاخبا، حـول          شهدت  :  برهوم جرايسي  -الناصرة
يه نائب رئيس الحكومة، الوزير حاييم رامون، ويقضي بدفع تعويضات مالية لنحو            مشروع قانون بادر إل   

، إذ ألقـى    "الباقيـة "ستين ألف مستوطن من اصل نصف مليون، بهدف تعزيز الكتل االستيطانية الكبرى             
  ".فكرة ارض إسرائيل الكاملة قد انتهت"كما وصفه مراقبون، قال فيه إن " خطاب وداع"أولمرت 

وكانت الحكومة قد بحثت مشروع القانون المذكور دون أن تصوت عليه، حسب اتفاق مسبق، ويقـضي                
 ١٣٥ مستوطنة من أصل أكثر من       ٧٢ آالف دوالر لكل عائلة مستوطنين في        ٣١٠بدفع تعويضات بقيمة    

 ألف مـستوطن مـن      ٦٢مستوطنة، إذ أن هذه المستوطنات تقع شرقي  جدار الفصل العنصري، وتأوي             
  . نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلةأصل
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قد تحـصل علـى     ) جنوب(وقال الوزير رامون إن كل عائلة تختار االنتقال لالستيطان في منطقة النقب             
 ألـف دوالر، إذ     ٣٥٠ستحصل على حوالي    ) شماال( ألف دوالر، وإذا انتقلت لالستيطان في الجليل         ٣٨٠

  .٤٨لى االستيطان في مناطق ذات أغلبية من فلسطينيي أن القصد تشجيع المستوطنين ع
وقال رامون، إن على الحكومة أن تقر هذا المشروع ألنه سيعزز موقف إسرائيل ويضمن لها االحتفـاظ                 

 ألف مستوطن اضـافي، وهـذا       ٢٣٠بالكتل االستيطانية الضخمة في الضفة الغربية التي تأوي أكثر من           
  .طن في األحياء االستيطانية في القدس المحتلة ألف مستو١٩٠إضافة إلى أكثر من 

، واالتجاه نحو إقامـة     "دولتين لشعبين "وحذر رامون من أن الوقت يداهم إسرائيل، ففكرة التنازل عن حل            
  .، وحتى بين أوساط أوروبية وغربية"الفلسطينيين المعتدلين"دولة واحدة ثنائية القومية يتسع بين أوساط 

 ١٥/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  "الرعاع"بـ " السفارديم"اليهود الشرقيين تصف  ليفني .٣٨

" كـديما " ساعة من فتح صناديق االقتراع النتخاب زعيم جديد لحـزب            ٤٨قبل  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ليطـل  ) األشكناز(والغربيين  ) السفارديم(الحاكم في إسرائيل، عاد الصراع الطائفي بين اليهود الشرقيين          

نسب الى شخصية قريبة من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، المرشحة االقوى للفوز            برأسه في أعقاب ما     
، في إشـارة إلـى      "موفاز) وزير النقل شاؤول  (سينتخبون  ) الشرقيين(الرعاع  "بزعامة الحزب، قولها إن     

ـ  " األشكنازية"الذي يتحدر من أصول فارسية، في مقابل ليفني         ) موفاز(المتنافس الرئيس لليفني     د التي أك
  .سينتخبونها" األشكناز"من " كديما"أن السواد األعظم من مصوتي " يديعوت أحرونوت"استطالع 

وإزاء استطالعات الرأي التي تتنبأ بفوز كبير لليفني على موفاز في االنتخابات التي ستجري بعد غـد،                 
ى ليفني ومقربيها علـى     في حملته االنتخابية ليشن هجوماً شديد اللهجة عل       " الطلقة األخيرة "امتشق األخير   

، وهي كلمة استعملها فنان إسرائيلي من أصل        "الرعاع"خلفية ما نسب ألحدهم من توصيف الشرقيين بـ         
بزعامة رئيس  " ليكود" عاماً أدت في حينه إلى تأييد غالبية اليهود الشرقيين لحزب            ٣٠أشكنازي قبل نحو    

  ".العمل"شحت االستطالع فوز حزب الحكومة السابق مناحيم بيغين، ليفوز بالحكم بعد أن ر
لكن مراقبين يشككون في احتمال أن يشفع األمر لموفاز ويحصل انقالب على ليفني، أوالً ألن األخيـرة                 

ما زال مجهول الهويـة، وثالثـاً       " المقرب"، ثم لحقيقة أن     "مقرب منها "استنكرت بشدة ما نشر على لسان       
العنصرية " زلة اللسان "لتي كانت لبيغين ليعرف كيف يستغل       ألن موفاز ال يملك الشخصية الكاريزماتية ا      

  .هذه ويقلب األمور لمصلحته
  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  الضفة  إسرائيلي بتواطؤ جهاز القضاء مع جرائم عصابات المستوطنين فياعتراف .٣٩

اإلسرائيلية، أمس، عن مصدر أمني رفيع المـستوى        " هآرتس"نقلت صحيفة   : برهوم جرايسي   -الناصرة
اعترافه بأن جهاز القضاء اإلسرائيلي يتسامح مع جرائم عصابات المستوطنين فـي الـضفة الغربيـة،                
وترفض المحاكم اإلسرائيلية فرض أحكام رادعة على المستوطنين المجرمين، حتى لدى اعتدائهم علـى              

  .جنود االحتالل
ستوطنين اعتدوا علـى جنـود   في آلية تقديم م" تحسن"وحسب المصدر ذاته، فإن طرأ في اآلونة األخيرة  

مخالفين "احتالل إلى المحاكمة، ولكن نقطة الضعف تبقى في جهاز المحاكم اإلسرائيلية، التي تتسامح مع               
، حسب تعبيره، وأكد أن نسبة تبرئة المجرمين عالية جدا، وهذا يعود أيضا إلـى               "على خلفية أيديولوجية  

تداءات المستوطنين على الفلـسطينيين، وهـو اتهـام         كون شرطة االحتالل ال تجند دالئل كافية حول اع        
  .واضح أيضا لتقصير شرطة االحتالل في هذا المجال

 ١٥/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 
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  الفصائل في غزة" إبادة" يطالب بـ ديختر .٤٠
طالب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفـي ديختـر بإبـادة فـصائل المقاومـة               :  ماهر إبراهيم  -غزة  

وقال ديختر خالل احتفال جرى الليلة الماضية في مدينة عـسقالن المحتلـة،             . اع غزة الفلسطينية في قط  
تدمير القدرة اإلرهابيـة لقطـاع      "بمناسبة انتهاء حملته االنتخابية النتخاب رئيس جديد لحزب كاديما، إن           

  ".لغزة ال يجب أن تكون بمثابة إمكانية بحد ذاتها بل يجب أن تكون حاجة ماسة أمام دولة إسرائي
علينا القضاء على الفصائل الفلسطينية في غزة فقط عندما يعلن جيش االحتالل بأنه قد اعـد                : " وأضاف

إسرائيل ال يمكن لها بأي حال من األحوال السماح بوجود سـلطة            "وأوضح ديختر أن    ". نفسه لتلك المهمة  
مـدى صـمود اتفـاق      إلى ذلك، شكك فصيالن فلسطينيان أمس في        . على حد زعمه  " اإلرهابية في غزة  

 يونيو الماضي برعاية مـصرية، واعتبـرا أن هـذا           ١٩التهدئة المبرم مع إسرائيل في قطاع غزة منذ         
  ".بات يلفظ أنفاسه األخيرة"االتفاق 

  ١٥/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
  "أورشليم الموحدة"الخطوط الرئيسية للحكومة ستكون على أساس : موفاز .٤١

، شاؤول موفاز إنه سيحسم المنافسة لرئاسة الحزب التي ستجرى بعد "ديماكا"قال المرشح لرئاسة حزب 
أورشليم "ثالثة أيام لصالحة من الجولة األولى وإنه بدأ في االتصاالت لتشكيل الحكومة على أساس 

 ". الموحدة
وأضاف موفاز في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم أنه سيشكل حكومة واسعة خالل فترة قصيرة على 

موضحا أنه أجرى اتصاالت مع كتل االئتالف والمعارضة من أجل تشكيل . الئتالف الحاليأساس ا
 ".حكومة طوارئ وطنية"

وشدد على أن ". إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات عامة بل إلى استقرار سلطوي"أن وقال موفاز 
الخطوط الرئيسية وأوضح أن . ٢٠١٠كانون الثاني / االنتخابات العامة ستجرى في موعدها نوفمبر
 ".أورشليم موحدة وإسرائيل آمنة وقوية"للحكومة التي يعتزم تشكيلها ستكون على قاعدة 

 ١٤/٩/٢٠٠٠٨ ٤٨عرب
  
  !باراك عارض الغارة على منشأة دير الزور .٤٢

، اللواء احتياط يتسحاق بن يسرائيل، الوسط السياسي        "كديما"فاجأ عضو الكنيست عن حزب      : علي حيدر 
برية باتهامه وزير الدفاع إيهود باراك بمعارضة الغارة اإلسرائيلية على سوريا في أيلـول              في الدولة الع  

حتى في قضية الهجوم على المنشأة النوويـة فـي          "وقال، خالل كلمة ألقاها في بئر السبع،        . ٢٠٠٧عام  
  ".سوريا، التي تنسب إلسرائيل، حسب مصادر أجنبية، عارض ايهود باراك هذه العملية

 يسرائيل، الذي يترأس لجنة سرية فرعية منبثقة عن لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست،              ووصف بن 
كان جريئاً حتى اليوم الذي فـشل       "، لكنه أقر بأنه     "أسوأ وزير دفاع شهدته إسرائيل حتى اآلن      "باراك بأنه   

  ".فيه كرئيس وزراء، عندها فقد شجاعته السياسية
انطالقاً من أن أي سياسي لم يدفع كرسيه        " هو اُقعد وال تفعْل شيئاً    ) راكبا(الخط الذي يقوده    "وأضاف إن   

وحمل باراك ضمناً مـسؤولية اسـتمرار تعـاظم قـدرات حـزب اهللا              . ثمناً لحرب لم يخرج لها أصالً     
  ".الجيش لم يقم بشيء في ظل توليه وزارة الدفاع"، ألن "حماس"و

  ١٥/٩/٢٠٠٨األخبار 
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  عالقة حميمة مع الجيش الهندي: شميرجنرال إسرائيلي يزور ك .٤٣
أمس عن زيارة سرية قام بها قائد الذراع البري في الجيش اإلسرائيلي الجنرال             " معاريف"كشفت صحيفة   

آفي مزراحي الى اقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار التعاون                 
ائيلي والذي يشمل برامج إسرائيلية لتدريب وحدات الكومانـدوس         العسكري بين الجيشين الهندي واإلسر    

  . الهندية
أن زيارة مزراحي الى كشمير تمت األسبوع الماضي، حيث حل ضيفا على قـادة              " معاريف"وأوضحت  

ونقلت الـصحيفة عـن     . الجيش الهندي، وتفقد معسكرات الكوماندوس وسالح المشاة في الجيش الهندي         
أن الجيش اإلسرائيلي أعد برامج عمل لوحدات هندية في كـشمير، للتعامـل مـع               وسائل إعالمية هندية    

  . مختلف التحديات التي تواجهها هناك
ـ     . ورفض الجيش الهندي تأكيد النبأ أو نفيه       زيـارة  " معـاريف "ولكن مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت ل

ندي والذراع البري اإلسرائيلي    هناك عالقات عمل حميمة بين الجيش البري اله       "مزراحي للهند وقوله أن     
ونحن نقدم لهم الكثير من الخبرة على أساس الدروس التي نستخلصها مـن             . على قاعدة التعاون المتبادل   

  ". مواجهة المنظمات اإلرهابية والمقاومة الشعبية، بما في ذلك االضطرابات
  ١٥/٩/٢٠٠٨السفير 

  
   غّير قواعد اللعبة في لبنان١٧٠١القرار : ليفني .٤٤

غيـر   "١٧٠١كررت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أمس أن قرار مجلس االمن الـدولي الـرقم   :  ش أ  أ
  . في جنوب لبنان" قواعد اللعبة

األولـى  : هناك ثالثة إمكانات عندما تواجه تهديدا من منطقة مجاورة        "إن  " هآرتس"وقالت ليفني لصحيفة    
 ٢٠٠٠وج على أمل أن يتحسن الحال، وفـي العـام           أن تحتل هذه المنطقة وقد جربنا ذلك؛ والثانية الخر        

خرجنا في الليل وأملنا خيرا، وكانت النتيجة تواجد حزب اهللا على الحدود؛ وهناك هذا القرار الذي هـو                  
  ". األصح بين جميع الخيارات

 هو قرار سياسي أتاح إنهاء الحرب بشكل يغير قواعد اللعبة في جنوب لبنان،              ١٧٠١القرار  "أضافت ان   
لقد كان القرار األفضل من حيث الخيارات المتوافرة، ليس فقط في ذلك الوقت             . د تغيرت قواعد اللعبة   وق

  ". ولكن بشكل عام
  ١٥/٩/٢٠٠٨السفير 

  
  من التعلم في القدسفلسطيني  آالف طالب ٩االحتالل يحرم :  التحريرمنظمة .٤٥

الفلسطينية، أن بلدية وسلطات االحتالل     أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير         : نابلس
 طالـب مـن     ٩٠٠٠في القدس المحتلة تمارسان سياسة تمييز عنصري بحق المدارس والطلبة وتحرمان            

  .االلتحاق بمدارسهم نتيجة اإلهمال المتعمد تجاههم
  ١٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 القدس واألقصى في ذكرى هبة  يطالبون بمقاضاة مجرمين إسرائيليين٤٨ فلسطينيو .٤٦

 محليا وفي المحافل الدولية "إسرائيل" على مواصلة مالحقة ٤٨شدد فلسطينيو : وديع عواودة - الناصرة 
بغية فضح قرارها العنصري إغالق ملف التحقيق في جريمة قتل وجرح العشرات منهم في هبة القدس 

قررت اللجنة العليا لمتابعة لصدد في هذا او.  الجاريواألقصى التي تصادف ذكراها السنوية نهاية الشهر
شؤون فلسطينيي الداخل في اجتماع عقد في الناصرة إحياء الذكرى بفعاليات متعددة واستمرار الضغط 

 رئيس من جهته لفتو .وتقديم شكوى بهذا الخصوص لألمم المتحدة  لمحاكمة قتلة أبنائهم"إسرائيل"على 
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ى توثيق هبة القدس واألقصى بواسطة طاقم مؤرخين اللجنة المهندس شوقي خطيب إلى قرار العمل عل
  .وباحثين لتحقيق أهداف تربوية تثقيفية وسياسية

  ١٤/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  

   الفلسطينيون يؤمنون وجبة اإلفطار على حسابهماألسرى .٤٧
أكد األسرى الفلسطينيون أن ظروفهم قاسية جداً في سجون االحتالل، وأنهم يعيـشون رمـضان                :نابلس

 كبير، حيث يشترون الطعام من حسابهم الخاص وبأسعار مضاعفة عما هي عليه في السوق، في                بحرمان
ظل سوء وقلة الطعام الذي تقدمه لهم إدارة السجون، وكونـه يعـد علـى أيـدي الـسجناء الجنـائيين                     

ألدنـى  ن تكلفة وجبة اإلفطار شهرياً وبالحد ا      أأحد األسرى لمركز األسرى للدراسات       وبين   .اإلسرائيليين
 األمر الذي يشكل عبئا علـى األسـرى         ،) دوالر ٨٠٠حوالي  (لغالء الكانتين، يقارب ثالثة آالف شيكل       

  .وأهاليهم
  ١٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مبعدو كنيسة المهد يطالبون عباس بإنهاء معاناتهم .٤٨

ريمـي الـرئيس     طالب المتحدث باسم مبعدي كنيسة المهد إلى قطاع غزة، ياسين اله           : حامد جاد  -غزة  
محمود عباس وصائب عريقات، بالضغط على حكومة االحتالل من اجل إعادتهم إلى مدينة بيت لحـم أو     

ناشد المبعدون الـرئيس   كما . داخل سجن أريحا حال تعذر عودتهم إلى الضفة الغربية       يهمحتى التحفظ عل  
 القطاع مروراً بالعاصـمة     المصري حسني مبارك، بالعمل على فتح معبر رفح الحدودي أمامهم لمغادرة          

 تقـوم الفـصائل     أن من حقهـم     أن وا أيضاً اعتبر و .األردنية حيث يقطن هناك الكثير من أفراد عائالتهم       
الفلسطينية الثالثة اآلسرة للجندي اإلسرائيلي بإدراج  ملفهم ضمن ملف األسرى والمعتقلين الذين يطالبون              

  .باإلفراج عنهم
  ١٥/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 انتهاك لحقوق اإلنسان  من قبل االحتالل استمرار احتجاز األسير السعودي : انةفرو .٤٩

اعتبر مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، استمرار سلطات : رام اهللا
انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان ى عبد الرحمن العطو  اإلسرائيلي باحتجاز األسير السعودياالحتالل

، بل ومالحقة الستمرارهدعي من المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التحرك الفوري والجاد لوضع حد يست
 اعتقل بعدما ضل طريقه بالقرب من منطقة نويبع أن العطوى اًوضح م.ومحاسبة المسؤولين عنه

حكمت عليه احدى المحاكم العسكرية حيث واجتيازه الحدود بالخطأ منذ ثالثة سنوات ونصف، 
 من الحدود دون تصريح وبشكل غير االقترابائيلية بالسجن الفعلي لمدة ثالثة شهور، بتهمة اإلسر
  .قانوني

  ١٤/٩/٢٠٠٠٨ ٤٨عرب
  
   من اليمن قريباً غزة سفينة عربية لكسر حصارانطالق .٥٠

أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أمس عن قرب  : أشرف الهور- غزة 
ليمن لتكون أول سفينة عربية لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، انطالق سفينة من ا

  .بعد نجاح تجربة السفينتين األوروبيتين
  ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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  قوات االحتالل تصعد انتهاكاتها ضد المواطنين والصيادين في غزة: الميزان مركز .٥١
أن قوات االحتالل تواصل فرض حصارها ، أمسذكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، :  وفا- غزة 

أن  وأشار إلى .المشدد على غزة وسط تصعيد استهدافها وانتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين
 تلك تتواصل رغم كل ادعاءات التهدئة التي أعلن االحتالل بموجبها وقف كل أشكال "إسرائيل"ممارسات 

يترافق مع استمرار تدهور األوضاع ، والذي  التدريجي للحصارالعدوان المباشر، باإلضافة إلى اإلنهاء
  .اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان ومستويات المعيشة للسكان في غزة

  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   الخارجطالب غزة يطالبون بفتح معبر رفح قبل فقدان مقاعد دراستهم في جامعات .٥٢
  رفـح  أمام مقر األمم المتحدة في غزة للمطالبة بفتح معبر          الفلسطينيين  العشرات من الطلبة   تظاهر :غزة
 ناشدت  هذا السياق، في  و. لسماح لهم بالسفر قبل فقدان مقاعد دراستهم في الجامعات العربية واألجنبية          وا

قطاع كافة األطراف المعنية التدخل لحل أزمة منع حكومة رام اهللا إرسـال دفـاتر               الوزارة الداخلية في    
، مؤكدةً أن األزمة تتفاقم يومياً وتنذر بتداعيات خطيرة في ظـل الوعـود               غزة لى قطاع جوازات السفر إ  

  .المصرية بفتح معبر رفح
  ١٤/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
  االحتالل يمنع حقوقيين فلسطينيين من السفر للمشاركة في مؤتمرات بأوروبا .٥٣

ادرة قطاع غزة للمشاركة    رفضت سلطات االحتالل السماح لعدد من الحقوقيين الفلسطينيين من مغ         : غزة
طلبـت  قد  و .مركز الميزان لحقوق اإلنسان   بحسب ما أفاد     ،في مؤتمرات حول حقوق اإلنسان في أوروبا      

منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية واألوروبية من االتحاد األوروبي والدول األعضاء التدخل ومحاولـة             
  .لقادمةضمان مشاركة المدافعين عن حقوق اإلنسان في الفعاليات ا

  ١٤/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  

  المتحدة إلنهاء إضرابات غزة لألمم حكومية فلسطينية ترحب بمبادرة نقابات .٥٤
 بمبادرة منسق األمم المتحـدة لعمليـة        أمسرحبت نقابات القطاع الحكومي الفلسطيني      :  د ب أ   -رام اهللا   

هدف إنهاء اإلضراب فـي    روبرت سيري التي سلمها للنقابات وحركة حماس ب        األوسطالسالم في الشرق    
تنص على إنهاء اإلضراب وعودة المـوظفين إلـى         التي  و .قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية    

أعمالهم التي تركوها قبل بدء العام الدراسي، واإلفراج الفوري عن أي شخص تم توقيفه على خلفية ذلك                 
المعلمين خالل مهلة زمنية متفق عليها، وتشكيل       تدعو إلى إعادة افتتاح المقر العام التحاد         كما   .اإلضراب

لجنة مهنية من وزارة التربية والتعليم في غزة واتحاد المعلمين لمتابعة تنقالت المعلمين والمـدراء مـن                 
دعت المبادرة إلى وقف تدخل الـشرطة واألشـخاص         فقد  بشأن إضراب القطاع الصحي،      أما   .مدارسهم

اقم الطبية، ومنح المرضى الحق في الحـصول علـى الخـدمات            المسلحين في عمل المستشفيات والطو    
ـ كما دعت إلى إعادة فـتح        .الصحية بمجرد حصولهم على وثيقة التأمين الصحي الفلسطيني        صيدليات ال

منسق إمكانية تدخل األمـم     الأكد  قد  و .تم إغالقها على خلفية التزام أصحابها باإلضراب      التي  مختبرات  الو
  .تمع المدني لتطبيق هذه االتفاقيةالمتحدة أو مؤسسات المج

  ١٥/٩/٢٠٠٨الدستور 
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  النقد تدخل دفعة جديدة من عملة الشيكل إلى قطاع غزة اليومسلطة .٥٥
 دفعة نقدية جديدة من عملة الشيكل إلـى         بصدد إدخال  همأعلن جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد أن      : غزة

 أهمية الجهود التي بـذلتها الحكومـة مـن    دد على في هذا الصوأكد .اليوم البنوك العاملة في قطاع غزة  
خالل االتصاالت التي أجرتها مع كل الجهات الدولية المعنيـة والطـرف اإلسـرائيلي بهـدف إدخـال                  
االحتياجات الالزمة من السيولة النقدية لقطاع غزة وتغطية ما تبقى من رواتب الموظفين الحكوميين فـي         

 التجـار   في هـذا الـصدد    ودعا   .ات اإلسرائيلية دخولها عدة أيام    المحافظات الجنوبية التي أخرت السلط    
والمتعاملين مع المصارف إلى تعزيز التعاون، بهدف تسهيل عمل الدورة النقدية في االقتصاد الـوطني،               
مؤكدا أن الجهاز المصرفي وفروعه في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سـواء يعمـل كوحـدة                 

أن التزام جميع المصارف الفلسطينية بتعليمات رفـع رأس المال إلى          مبيناً  زأة،  واحدة متكاملة وغير مج   
 مليون دوالر بالسرعة التي تمت لهو خير دليل على هذه القوة والمتانة التي تعد الرافعة األساس في                  ٣٥

 .االقتصاد الوطني والتنمية
 ١٥/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  رائيلية إلبقاء التواصل الهاتفي بين غزة والضفةاستعنا بخدمات شركات إس :الجابر .٥٦

 أن اسـتقاللية    ،"بالتـل "قال عبد المالك الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الفلـسطينية           : نابلس
شركته سمح لها بالعمل في قطاع غزة والضفة الغربية رغم االختالف الـسياسي بـين حركتـي فـتح                   

  . ما بخدمات شركات إسرائيلية إلبقاء التواصل بين السكان أنه استعان في فترةاًكد مؤ.وحماس
  ١٤/٩/٢٠٠٨نشرة عين على فلسطين 

  
  الشهر الماضي% ٠،٤١غالء المعيشة يسجل ارتفاعاً قدره ل  الفلسطينيمؤشرال .٥٧

 جدول غالء المعيشة الفلسطيني لشهر آب، حيث سجلت أمسأصدر الجهاز المركزي لإلحصاء : البيرة
، إذ ٢٠٠٧مقارنة مع آب % ١٠،١٠مقارنة بالشهر السابق، و% ٠،٤١رتفاعاً مقداره أسعار المستهلك ا

.  خالل الشهر السابق١٢٢،١٢ مقارنة بـ ١٢٢،٦٢ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك إلى 
 مقارنة ٢٠٠٨خالل األشهر الثمانية األولى من العام % ١٠،٤٧ ته بالمتوسط كانت نسبعلماً أن االرتفاع

  .٢٠٠٧مع الفترة المناظرة من العام 
  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   التدهور الصحي والحصارإلى مقبرة جماعية في ظل استمرارمهددة بالتحول غزة : تقرير .٥٨

 نداء استغاثة، وأشارت في إحـصائية رسـمية          الفلسطينية أطلقت وزارة الصحة  : نجالء عبد ربه   -غزة  
 مريضاً، وأن مرضى القلـب بلـغ    ٧٣٠لسرطان في قطاع غزة بلغ      إلى أن عدد مرضى ا     صادرة عنها، 

تبقى مهددة باالنهيار خاصة فـي ظـل        سأكدت أن منظومة الخدمات الصحية      كما  .  مريضاً ٤٩٠عددهم  
. لـوزارة لالحصار الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني والذي أجهز على اإلمكانات المتواضـعة             

 نوعا خالل األشهر الثالثة القادمة فـي        ٩٠ األدوية قاربت أكثر من      إلى نقص حاد في   أيضاً   أدى   والذي  
 ضـحية بـسبب     ٢٤٠حال استمر إغالق معابر القطاع، وهو ما زاد عدد وفيات الفلسطينيين إلى قرابة              

منهـا القلـب والـسكري      و انتشاراويفند الدكتور محمد النجار األمراض األكثر        .إغالق معبر رفح فقط   
من األسباب الرئيـسة لتلـك      هي   الفلسطيني الداخلي    واالنقسام "إسرائيل"معتبراً أن   والكلى وضغط الدم،    
كانت دراسة صحية نظمتها شـركة الـشرق األدنـى          إلى ذلك فقد    . ين الفلسطيني بيناألمراض المنتشرة   

بينـت أن   و.  أكدت فيها أن القلب والسكري على رأس األمراض التي يعانيها الفلـسطينيون            تلالستشارا
مـن   %٢٩أظهـرت أن    في حـين     فيها فرد يعاني إعاقة أو مرضا مزمنا،          غزة  األسر في قطاع   نصف
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من األسر فيها أكثر من فـرد يعـاني مرضـا           % ١٠األسر الفلسطينية لديها فرد يعاني مرضا مزمنا، و       
  قطاع غزة، ففي الوقت الذي يعاني أكثر مـن فيبات خطر الموت يهدد الفلسطينيين   إلى ذلك فقد     .مزمنا
 سوء التغذية ونقصا حادا في مكونات الغذاء األساسـي، فـإن نقـص األدويـة        هناك طفالاألمن  % ٧١

والمستلزمات الطبية تتربص بالفلسطينيين، وهو ما يهدد بتحويل غزة إلى مقبـرة جماعيـة فـي ظـل                  
  .استمرارها

 ١٣/٩/٢٠٠٨موقع إيالف 
  
  يقوضان جهود السالماالستيطان ومحاولة تغيير معالم القدس :  عبد اهللالملك .٥٩

 أهمية دور االتحاد األوروبـي       أكد  الملك عبداهللا الثاني   نأ: عمان من ١٥/٩/٢٠٠٨ الغد االردنية    ذكرت
في دعم امن واستقرار منطقة الشرق االوسط ومساندة جهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين              

كمـا   .امة الدولة الفلسطينية على األرض الفلسطينية     وبخاصة خالل األشهر القليلة المقبلة ما يؤدي إلى إق        
أكد جاللته خالل استقباله أمس الممثل األعلى للسياسة الخارجية باالتحـاد األوروبـي خـافيير سـوالنا                 

وشـدد   .ضرورة دعم جهود استقرار المنطقة وتدعيم العالقات بين الشرق األوسط واالتحاد األوروبـي            
تمرار النشاط االستيطاني في االراضي الفلسطينية ومحاولة تغيير معـالم          جاللته خالل اللقاء على ان اس     

 على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتحـسين         عبد اهللا شدد   و .القدس يشكل تقويضاً لجهود السالم    
بناء الدور الذي يقوم به االتحاد األوروبي لمساعدة الفلسطينيين على          ب وأشاد  الواقع المعيشي للفلسطينيين    

  .المؤسسات الفلسطينية
مباحثـات   أجـرى     نادر الذهبي     األردني رئيس الوزراء  أن   من عمان  ١٥/٩/٢٠٠٨الدستور  وأضافت  

ردن الداعم للجهود الهادفة الى تحريـك المفاوضـات بـين            موقف األ  أكد خاللها امس مع خافير سوالنا     
ضية المركزية في منطقة الشرق االوسط      الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي وصوال الى حل عادل ودائم للق        

ان استمرارية المفاوضـات بـين الجـانبين الفلـسطيني          : وقال رئيس الوزراء   .وهي القضية الفلسطينية  
واالسرائيلي هو الحل االمثل للتوصل الى اتفاق شامل بشان مختلف القضايا بغض النظر عن التغييـرات                

  .مريكية او على الساحة االسرائيليةالسياسية المتوقعة سواء على صعيد االدارة اال
  
  ٢٠٠٩األردن أعادت العالقة مع حماس ألن السلطة ستنهار في : مصادر اسرائيلية .٦٠

موقع اخباري الكتروني اسرائيلي ناطق باللغة العبرية يدعى اوميديا ما وصـفه بالتقـديرات              نقل   :القدس
موقع االسـرائيلي ان معهـد دراسـات        وقال ال  .٢٠٠٩االردنية حول انهيار للسلطة وصعود حماس في        

نشر نهاية االسبوع الماضي ان المملكة االردنية اعادت الحوار مع حركـة            " ترمبيون العالم "اردني يدعى   
 وحـسب   ٢٠٠٩حماس بعد انقطاع عشر سنوات بسبب تصور لدى المملكة بان السلطة سوف تنهار في               

والية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذلك      ما تنتهي   دمسؤول اردني فأن وضع السلطة سيكون صعب عن       
ان حماس سوف تمارس ضغط بدعم من سوريا وايران الجراء انتخابات رئاسية والتي سـتفوز بهـا اذا      

اذا لم تحصل انتخابات فان حماس لن تقبل بشرعية الـرئيس عبـاس             : ويضيف،  حصلت حسب تصوره  
ة بأن ابو مازن اما ان يستقيل او يتم         وخلص الى نتيج   .وستعمل على اسقاطه وستمارس ضغطا عسكريا     

عادة الحوار مع حمـاس      وأضاف المسؤول أن إ    .اسقاطه من قبل حماس ويغادر الى احدى الدول العربية        
ان السلطة قد عبرت عن انزعاجها      : ونسب الى معهد الدراسات ايضا      ،  كان بتنسيق مع الواليات المتحدة    

 الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى مع نظيـره االردنـي      من هذا الحوار مما استدعى لقاء بين وزير       
  .عايد الفايز كذلك لقاء مع مدير المخابرات االردني محمد الذهبي لنقاش هذا الموضوع

  ١٤/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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  حمل الحكومات والشعوب العربية مسؤولية حصار غزةي العمل االسالمي حزب .٦١
يحمل الحكومات والشعوب العربية كمـا الجامعـة        ' االسالمي في بيان انه      قال حزب جبهة العمل   : عمان

 .'العربية وجمهورية مصر العربية مسؤولية استمرار الحصار ومحاولة كسر شوكة الشعب الفلـسطيني            
مد يد العون والمساعدة للـشعب الفلـسطيني ومقاومتـه          "ودعا الحزب الحكومات والشعوب العربية الى       

ع الى العمل على فك الحصار الظالم عن غزة وفتح معبر رفح والعمل علـى توحيـد                 الباسلة وان تسار  
الحكومات العربية واالسالمية مكتفية ببيانات الشجب واالستنكار الخجولة        "ورأى ان    ."الصف الفلسطيني 

متذرعة تارة بوجود السلطة الفلسطينية والتناحر الفلسطيني تارة اخرى متغافلة عـن الحـصار الظـالم                
  ."مليون ونصف المليون في قطاع غزةل

  ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  تأجيل النطق بالحكم في قضية صور حماس .٦٢

، "صور حماس "أرجات محكمة امن الدولة أمس النطق بالحكم في ما يعرف بقضية            :  موفق كمال  -عمان
عمان باالضافة  المتهم بها خمس اشخاص التقطوا صورا لمواقع عسكرية وموقع السفارة اإلسرائيلية في             

وفي حال  ،   المقبل لغايات استكمال التدقيق    "أكتوبر"لشركات أميركية، وذلك الى السابع من تشرين األول         
  . عاما١٥السجن ب عقوبة ستوجه اليهمادانتهم، 

  ١٥/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
 صالح العريضي باغتيال" إسرائيل"الرئيس اللبناني يتهم  .٦٣

ضمناً بأنها وراء اغتيال القيادي فـي الحـزب   " إسرائيل"اني ميشال سليمان  اتهم الرئيس اللبن:آي بي يو
وقال سليمان الذي قدم تعازيـه       .الديمقراطي صالح العريضي األربعاء الماضي في بلدة بيصور الجبلية        

عاقب العريضي لدوره في المصالحة وترسـيخها فـي         " إرهاب العدو "لرئيس الحزب طالل ارسالن ان      
مسيرة الوفاق والوئـام فـي وجـه        .. لن يثنينا عن متابعة المسيرة    "لى أن هذا اإلرهاب     الجبل، وشدد ع  

   ".                     عدونا األساسي" إسرائيل"
  ١٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
   على حساب األردن إسرائيلية حول المياه-مخاوف أردنية من تفاهمات سورية .٦٤

يون عن مخاوفهم من تفاهمات مائية بين الجانبين السوري عبر مسؤولون أردن: خالد فخيدة - عمان
 السورية -  في ظل سير المفاوضات اإلسرائيلية،واإلسرائيلي تكون على حساب األردن وحقوقه المائية

على و، "ركود"تشهد العالقة األردنية السورية في مجال المياه حالة في وقت  .غير المباشرة عبر تركيا
ت بين األردن وسوريا فيما يتعلق باألمور المائية، إال أن األردن يشكو دائما من  وجود اتفاقاالرغم من

اعتداءات سورية على حصته من نهر اليرموك، تتمثل عبر الزراعات المخالفة وبناء السدود غير 
 .القانونية

 ١٥/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   بسبب االستيطان"إسرائيل "ضد" خطوات محّددة"الجامعة العربية طلبت من االتحاد األوروبي  .٦٥

كشف مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن الجامعة :  أحمد رحيم- القاهرة 
لثنيها عن االستمرار في سياساتها " إسرائيل"كانت طلبت من االتحاد األوروبي خطوات محددة ضد 
م يتخذ مثل هذه الخطوات التي رفض يوسف االستيطانية في األراضي الفلسطينية، اال أن االتحاد ل

اإلفصاح عنها، موضحا أن وزراء الخارجية العرب سيقومون عملية السالم و المصالحة الفلسطينية في 



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                   ١٢٠١: د        العد                  ١٥/٩/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

وقال يوسف، إن االتحاد األوروبي يستطيع أن يتخذ . نوفمبر المقبل/ اجتماع يعقدونه في تشرين الثاني
سرائيلية، وعلى رأسها االستيطان و نحن ال نرى أنه يتخذ مواقف أكثر حزما وجزما ضد السياسات اإل

في االجتماعات المغلقة يتفهمون الموقف العربي ويؤيدونه، وعندما يأتي األمر : هذه المواقف، مضيفاً
كل ما نراه تصريحات تعبر عن رفضهم لالستيطان، ... التخاذ خطوات محددة ال تأتي هذه الخطوات

سؤال ان كان خالف وقع خالل اجتماع األمين العام للجامعة العربية عمرو وردا على. وهذا غير كاف 
موسى والممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا خالل اجتماعهما في 

األمين العام لم يكن راضيا، ليس عن نتائج االجتماع بل بسبب عدم : القاهرة، أول من أمس، فأجاب
  . حاد خطوات فعلية لوقف السياسات اإلسرائيليةاتخاذ االت

  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة 
 
   اإلسرائيلي - في ما يتعلق بالملف الفلسطيني بين مصر وتركياتقارب : أبو الغيط .٦٦

نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التخمينات األولية بأن مصر  : محمد عبد الرازق- القاهرة 
 تركيا إلى إقامة محاور أو تحالفات ضد أي طرف، وال أساس لها بل تهدف من حوارها وتواصلها مع

وأكد أبو الغيط، في تصريحات له عقب  .تدل على عدم فهم لألداء السياسي والدبلوماسي المصري
عودته من أنقرة ولقائه بالرئيس التركي عبد اهللا غل، وجود تقارب كبير فى المواقف بين البلدين أظهرته 

 اإلسرائيلي أو باألوضاع في منطقة المشرق - سواء في ما يتعلق بالملف الفلسطيني تلك المشاورات،
وأوضح وزير الخارجية المصري أن الحوار مع نظيره التركي كان مفيداً في التعرف على . العربي

، كما أنه كان فرصة مفيدة "إسرائيل"الجهد التركي بخصوص المفاوضات غير المباشرة بين سورية و
التركي للتعرف بشكل تفصيلي على الجهد المصري في ما يخص لم الشمل الفلسطيني والموقف للجانب 

 . اإلسرائيلي-بالنسبة للمسار التفاوضي الفلسطيني 
  ١٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 الجامعة أعدت ورقة عمل للحوار الفلسطيني: صبيح .٦٧

ساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين كشف السفير محمد صبيح األمين العام الم:  ربيع شاهين-القاهرة 
عن أن األمانة العامة للجامعة أعدت ورقة عمل ستكون هي الركيزة األساسية للحوار قال إنها تعتمد على 
ما تم انجازه من اتفاقيات ومبادرات عربية قدمت لهذا الغرض بدءا من اتفاق مكة المكرمة مرورا 

وقال إن موضوع ارسال قوات . ة من خالل قرار قمة دمشقبالمبادرة اليمنية التي اكتسبت صبغة عربي
معتبرا أن هذه القضية ليست " عربية الى قطاع غزة أخذ أكبر من حجمه من الجدل على الساحة العربية 

  . قرارا عربيا أو فلسطينيا فقط وانما لها أبعاد اقليمية ودولية
  ١٥/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
  يد  تستبعد حوارا مع فتح وحماس قبل العمصر .٦٨

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي ما نشر :  وكاالت االنباء- القاهرة ، دمشق 
، "تخمينات إعالمية"بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة بأنه " ميثاق شرف"عن إعداد مصر 

وت فلسطين وقال زكي في تصريحات إلذاعة ص. مستبعدا عقد حوارات مع فتح وحماس قبل عيد الفطر
إن المقصود بميثاق الشرف ان يكون هناك نوع من أنواع الوثيقة ، تتفق عليها جميع المنظمات "

الفلسطينية حتى ال تتسبب أفعال أي منظمة لخرق القانون ثم يقال بعد ذلك أن هذا القانون معترف به من 
أن الهدف أن "وأضاف ". يهذه المنظمة وليس معترفا به من تلك ، كاإلشكالية التي وقعت في الماض

يكون هناك مستند واحد ووثيقة واحدة وقانون واحد يجمع عليه الجميع ويصبح هو معيار للحكم على 
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 من ٢٢ورفض زكي تأكيد موعد اللقاءات المصرية مع وفد حركة فتح في ". تصرفات كل المنظمات
وقال . ادة فتح في قطاع غزةالشهر الحالي وفق ما ورد في بعض وسائل اإلعالم على لسان مسؤول قي

". حتى هذا الوقت لم يتضح موعد عقد هذا اللقاء، قد يكون فى مثل هذا التاريخ وقد يكون بعد العيد "
أن استئناف الحوار مع فتح وحماس بعد العيد يعطينا بعض "وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية 

 ".عام وكيفية المضي قدما فيهالوقت ثم نقرر بعد ذلك موعد الحوار الوطني وشكله ال
  ١٥/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
   قضائية ضد الرئيس المصري لمنع قوافل فك الحصار عن غزة دعوى .٦٩

 ناشطا من أعضاء لجنه فك الحصار عن غزة دعوى قضائية ضد ٢٥أقام :  حسام حنفي- القاهرة 
فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الرئيس المصري حسني مبارك، ووزير الداخلية ووزير الدفاع بصفتهم يطالبون 

قرار اإلدارة بعدم تمكين الناشطين ومنهم نواب وقضاة، من الوصول بقوافل اإلغاثة الشعبية إلى معبر 
وجاء في دعوى الطعن على القرار والتي قدمت أمام محكمة  .رفح لتسليمها إلى شعب غزة المحاصر

والذي (يصح ألنه يخالف الدستور المصري خطأ وال "القضاء اإلداري أن قرار منع القوافل من المرور 
 منه بأنه ال يحظر على أي مواطن اإلقامة في جهة معينة وال أن يلتزم باإلقامة في ٥٠يقر في المادة 
، باإلضافة إلى مخالفته الشريعة اإلسالمية والقانون خاصة أن أهالي غزة يموتون من )مكان معين

القوانين الدولية لمخالفة مبادئ الحياد المصري المتبع في القضية الحصار، ويعد القرار انتهاكا للمواثيق و
إن السلطات المصرية أساءت "وجاء من ضمن الطعن على قرار منع القافلة ". الفلسطينية اإلسرائيلية

استخدام السلطة المكلفة بها في حماية حدودها حيث ترفض فتح معبر رفح والحركة الحرة بين دولتين 
ة الحركة واالنتقال وهو ما يقلل من الدور المصري القومي الرائد ومساعدة وشعبين لهم حري

  ".على معاقبة غزة على الديمقراطية في اختيار حكومتها" إسرائيل"لـ
  ١٥/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   لحل األزمة بين فتح وحماس فلسطينية مستقلة تلتقي عمر سليمان بعد عيد الفطرشخصيات .٧٠

 أن القيادة المصرية طلبت من شخصيات فلسطينية مستقلة من الضفة الغربية أكد مصدر سياسي مطلع،
وقطاع غزة المساهمة في حل األزمة بين فتح وحماس وذلك من خالل دعوتهم إلى القاهرة للقاء 

وتضم هذه  .ولين مصريين، واالستماع إلى وجهة نظرهم إزاء األمر وكيفية التغلب عليهاؤمس
ياسيين وأعضاء في منظمات أهلية، وذكر المصدر أن هذه الشخصيات الشخصيات رجال أعمال وس

سوف تتوجه إلى القاهرة بعد عيد الفطر المبارك للقاء اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة، وعددا 
 .ولين عن الملف الفلسطينيؤمن رجال األمن المصريين المس

  ١٤/٩/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
 
  مخيمات الفلسطينية في لبنان مصرية إلغاثة القافلة .٧١

أعلنت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر، عن توجيه قافلتها الرمضانية إلغاثة أبناء  :القاهرة
المخيمات الفلسطينية في بيروت، حيث تصل إليها مطلع األسبوع المقبل، بعد تجهيزها بمستلزمات 

 إن القافلة تم تجهيزها ، العام للجنة عبدالقادر حجازيوقال األمين.  ألف جنيه٣٥٠اإلعاشة بتكلفة قدرها 
بالمواد الغذائية والمالبس وكميات من األدوية والمستلزمات الطبية للتخفيف من معاناة أبناء شعب 

وقد وقعت اللجنة بروتوكول تعاون مع  .فلسطين في مخيمات البداوي ونهر البارد والبص وعين الحلوة
لتقديم الدعم اإلغاثي والطبي ألطفال المخيمات الفلسطينية بلبنان في إطار مؤسستين خيريتين بلبنان 
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ومؤسسة وقفية " تكافل"مشروع جديد تنفذه اللجنة، والمؤسستان هما مؤسسة التكافل لرعاية الطفولة 
  .ومقرهما بيروت" وفرة"رعاية األسرة الفلسطينية واللبنانية 

  ١٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  عودي يعيش ظروفا صعبة في السجون اإلسرائيلية الساألسير .٧٢

قال الباحث الفلسطيني بقضايا األسرى ومدير دائرة :  عبدالرؤوف أرناؤوط-رام اهللا، القدس المحتلة 
اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين الفلسطينية عبدالناصر عوني فروانة، إن استمرار سلطات 

عودي عبدالرحمن العطوي، انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان االحتالل اإلسرائيلي باحتجاز األسير الس
يستدعي من المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التحرك الفوري والجاد لوضع حد الستمراره، بل ومالحقة 

وأوضح، في بيان أمس، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت العطوى، . ومحاسبة المسؤولين عنه
 اإلسرائيلية بالخطأ منذ ثالث -  نويبع واجتيازه الحدود المصرية بعدما ضل طريقه بالقرب من منطقة

سنوات ونصف، وحكمت عليه إحدى المحاكم العسكرية اإلسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة أشهر، بتهمة 
 وحذر فروانة من تعرض صحته لمزيد من .االقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير قانوني

زم يوماً بعد يوم، في ظل اإلهمال الطبي المتعمد داخل السجون اإلسرائيلية، التدهور، ال سيما وأنها تتأ
  .مما يعرض حياته للخطر دائم، محمالً سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياته

  ١٥/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  بحريني يطالب بالتحقيق في حصار غزةنائب .٧٣

نة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني، بتشكيل لجنة طالب النائب البحريني ناصر الفضالة رئيس اللج
تحقيق دولية في تواصل الحصار الصهيوني على قطاع غزة وتشديده وآثاره الكارثية كل األصعدة 

وشدد الفضالة على ضرورة تدخل فوري من جميع البرلمانات العربية والدولية . وخاصة الصحية
في العالم، لممارسة الضغوط لوقف الحرب التي تشن بال ومنظمات حقوق اإلنسان والهيئات الصحية 

هوادة على طعام ودواء المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى منع االحتالل دخول المواد الخام والمستلزمات 
  . األساسية لمصنع الشرق األوسط للصناعات الدوائية شمال قطاع غزة

  ١٥/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 
  "إسرائيل"زب األمة وإحالته للقضاء بعد زيارته  الحصانة عن رئيس حرفع .٧٤

صوت البرلمان العراقي باإلجماع على رفع الحصانة عن النائب مثال  : رحمة السالم- بغداد، لندن 
وشهدت جلسة امس مشادة كالمية تحولت الى تالكم باأليدي بين ". اسرائيل"اآللوسي إثر زيارته لـ

إن المجلس قرر باإلجماع : "وقال النائب أسامة النجيفي.  الموحداآللوسي وأحد أعضاء االئتالف العراقي
رفع الحصانة عن اآللوسي ومنعه من السفر وإحالته الى القضاء العراقي للتحقيق معه، فضال عن منعه 

 ".من حضور جلسات مجلس النواب لحين اكتمال التحقيقات معه
  ١٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  سنواصل الّضغط الّسياسي وال بّد من سقف للمفاوضات: ة في المنطقجولتهسوالنا ينهي  .٧٥

انهى الممثل االعلى للسياسة الخارجية واالمن في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا           :  نبيل غيشان  -عمان  
وعقد  .جولة له في المنطقة امس شملت كال من مصر والسعودية واسرائيل والسلطة الفلسطينية واالردن             

فيا في منزل السفير الفرنسي في عمان تعهد فيه باستمرار الضغط الـسياسي مـن               سوالنا مؤتمرا صحا  
. االتحاد االوروبي للوصول الى ما يمكن تحقيقه بالمفاوضات الجارية بين الفلـسطينيين واالسـرائيليين             
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لممكـن  على الرغم من استحقاقات االنتخابات االسرائيلية واالميركية، اال انه ال يزال من ا            ":  سوالنا وقال
وأكـد ان الـزخم   . "الوصول الى شيء نهاية العام بالنسبة الى العملية التي بدأت في مـؤتمر انـابوليس            

سياستنا وهدفنا هو فتح المعابر     : " وأضاف .سيستمر الى بداية العام المقبل اذا لم يتحقق شيء العام الحالي          
ى امكان تقديم االتحاد االوروبي مـساعدة   بالنسبة ال و."للناس والبضائع، لكن فتح المعابر ليس مسؤوليتنا    

 االسرائيلية، قال سوالنا إن االتحاد االوروبي مستعد للمـشاركة ولعـب دور             -في المفاوضات السورية    
  .محفز حالما تصبح المفاوضات مباشرة، اما حاليا فتركيا وفرنسا تلعبان دور الوسيط بشكل جيد

  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  ليون يورو للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني األوروبي يقدم ماالتحاد .٧٦

لؤي شبانة امس مع ممثل المفوضية .  وقع رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني د:رام اهللا
كدعم لعمل الجهاز )  مليون شيقل٥،٤حوالي (األوروبية في القدس جون كيير اتفاقية بقيمة مليون يورو 

 -  بيغاس - جزء األكبر من األموال عبر آلية االتحاد األوروبي سيتم استخدام ال.  شهرا١٨خالل فترة 
يجب أن تكون : "وقال جون كيير .٢٠٠٧للمساهمة في إنجاز وتوزيع النتائج النهائية لتعداد السكان لعام 

هناك التزام من االتحاد األوروبي بمساعدة السلطة الفلسطينية . هناك بيانات جيدة التخاذ القرارات الجيدة
يص الموارد بشكل فعال وتوفير خدمات عامة جيدة ورسم الخطط التنموية التي تستجيب بشكل لتخص

 ".حقيقي الحتياجات السكان، حيث إن هذه الطريقة عملية وملموسة للمساعدة في هذه الجهود
 ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   بقنابل خارقة للتحصينات "إسرائيل" تزّود واشنطن .٧٧

لى أن وزارة الدفاع األميركية ستبيع سالح الجو اإلسرائيلي ألف قنبلة من نوع             أشارت صحيفة هآرتس إ    
وستسمح هذه الصفقة، التي تبلـغ      . ، قادرة على اختراق المنشآت المحصنة تحت األرض       ٣٩جي بي يو    

 مليون دوالر، لسالح الجو اإلسرائيلي بتعزيز قدراته في هذا اإلطار، خصوصاً أن فاعلية هذه               ٧٧قيمتها  
 كيلوغراماً، توازي فاعلية صاروخ يزن طناً واحـداً، مـا سـيتيح للطـائرات               ١١٣القنابل، التي تزن    

وبإمكـان هـذه     .اإلسرائيلية حمل أربع قنابل من هذا النوع، عوضاً عن صاروخ واحد من العيار الثقيل             
 ٢٨ن   متر، بـرأس حربـي يـز       ١،٨القنابل، التي تصنعها شركة بوينغ، اختراق تحصينات على عمق          

 أمتار، فيمـا تبلـغ      ٨ إلى   ٥ في المئة الختراقها أهدافاً بعمق       ٥٠كيلوغراماً، كما أن هناك فرصاً بنسبة       
  .  ألف دوالر٩٠ إلى ٧٠كلــفة القنبلة الواحدة ما بين 

  ١٥/٩/٢٠٠٨السفير 
  

 خريفية" فرصةنافذة " .٧٨
   نقوال ناصر

كانية التوصل الى اتفاق مع دولـة االحـتالل         الول مرة رفع المفاوض الفلسطيني التشكيك العلني في إإم        
االسرائيلي قبل نهاية العام الحالي الى المستوى االرفع عندما اعلن الرئيس محمود عباس تـشككه مـن                 

سبتمبر الجاري ، ثم كرر شكه في مقابلـة نـشرتها صـحيفة هـآرتس               / القاهرة في السادس من أيلول      
بة مرور خمس عشرة سنة علـى توقيـع اتفـاق اوسـلو ،              االسرائيلية في الثاني عشر من الشهر بمناس      

ـ            وبالرغم من ان نهاية    " عملية انابوليس "وبالرغم مما يعنيه ذلك من فشل ذريع لما اصطلح على تسميته ب
العام تحمل معها كذلك انتهاء الواليات الدستورية للشركاء الثالثة فـي تلـك العمليـة ، وهـم الـرئيس                    

ئيس وزراء دولة االحتالل ايهود اولمرت اضافة الى الرئيس الفلسطيني          االميركي جورج بوش االبن ور    
حول جدوى استمرار المفاوضات    " المحرجة"نفسه ، فإن عباس لم تحرجه اسئلة وزراء الخارجية العرب           
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يجـب أال   : "لمجلس الجامعة العربية مؤخرا ليؤكـد لهـم       ) ١٣٠(اثناء لقائه معهم على هامش الدورة ال        
على ذمة سفيره في العاصمة المصرية ولدى جامعة الدول         "  لمفاوضات ، وهذا قرار نهائي    نغادر طاولة ا  

 .)١١/٩/٢٠٠٨الحياة في (العربية نبيل عمرو 
 ، أي قبل    ٢٠٠٧مايو عام   / ال بل ان الرئيس عباس بعد كل لقاءاته الدورية مع ايهود اولمرت منذ ايار               

زيارة لوزيرة الخارجية االميركية كونداليزا رايـس ،        ) ١٨(مؤتمر انابوليس وبعده ، وبعد ما يزيد على         
إننا قدمنا افكارنا ومطالبنا الخاصة بست قضايا لكننا لم نتلـق أي جـواب مـن الجانـب                  : "أكد لهآرتس 
لمـاذا  " ! في الحكومة االسرائيلية  ) حولها(ولألسف فإنه حتى يومنا هذا لم يجر أي نقاش          ... االسرائيلي  

حتى في يومنا هذا فإنني     : "ات والزيارات اذن؟ وماذا كان يدور فيها؟ ويقول لهآرتس        كانت كل تلك اللقاء   
لقد خاطرت بحياتي مـن اجـل الـسالم واذا          ) . لو لم تكن قد وقعت    (متأكد بأنني سأوقع اتفاقيات اوسلو      

 ؟فعالم يراهن عباس ومفاوضوه" ! اضطررت لدفع حياتي ثمنا له فان مثل هذا الثمن ما يزال هامشيا
لقد رشحت ثالثة مؤشرات خالل االسبوع الماضي ربما توضح بعضا ممـا يـراهن عليـه المفـاوض                  
الفلسطيني وتسوغ استمراره فيما ادمن عليه من اللهاث وراء السراب االميركي ، اولها أن إدارة بـوش                 

تفاقيـات يـتم    قبل انتهاء واليتها تتعهد فيها الواليات المتحدة بدعم أي ا         " رسالة ضمانات "تخطط إلصدار   
 االسرائيلية الحالية بهدف الزام اإلدارة االميركية الجديدة التي         –التوصل اليها في المفاوضات الفلسطينية      

ستخلفها ودولة االحتالل االسرائيلي وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بها ، وفي هذا السياق يمكـن فهـم                 
األيام يوم االربعاء الماضي عـن موافقـة        تصريح القنصل االميركي في القدس جاكوب واالس لصحيفة         

حول القدس وهو التصريح الذي سارعت وزارتا الخارجيـة فـي           " على التفاوض "الجانبين المتفاوضين   
التي اوردت الخبر يـوم الخمـيس       " وورلد نت ديلي  "واشنطن وتل ابيب إلى نفيه في اليوم نفسه ، وقالت           

بعض السيادة البلدية واالمنيـة علـى       "تمنح  " يركيةخطة ام "إنها حصلت ايضا على نسخة من       : الماضي
احياء عربية رئيسية في القدس الشرقية تسمح بإعادة فتح بعض المؤسسات الرسمية في القدس وبإمكانية               
انتخاب رئيس لبلدية الجانب الفلسطيني من المدينة وبنشر نوع مما يسمى قوة امنية اساسية للحفاظ علـى                 

 تكون هذه الخطة هي مصدر اقتراح مماثل اعلنـه مـؤخرا وزيـر الحـرب                ، وربما " القانون والنظام 
التي " االفكار الجديدة "االسرائيلي ايهود باراك ورفضه الرئيس عباس ، وربما تكون هذه ايضا هي بعض              

عرضتها رايس خالل زيارتها االخيرة لرام اهللا ، كما قال المتحدث باسم الرئاسة نبيـل ابـو ردينـة ،                    
في اوساط الوفد الفلسطيني المفاوض ، وربما يكون هذا جميعه او بعضه هو ما يراهن               " اؤلالتف"وأثارت  

 .الجاري في نيويورك) ٢٦(الرئيس عباس على استيضاحه من جورج بوش عندما يلتقيه في 
ويتمثل المؤشر الثاني في مراهنة المفاوض الفلسطيني على فوز رئيسة الوفد المفاوض ووزيرة خارجية              

حتالل تسيبي ليفني بزعامة حزب كاديما الذي يقود االئتالف الحاكم الحـالي وبالتـالي بخالفـة                دولة اال 
الذي أحرزتـه المفاوضـات ، وهـو    " التقدم"اولمرت في رئاسة الحكومة ، أوال ألن فوزها لن يؤثر في   

نفسه وغيره  التقدم الذي كرر اولمرت وليفني ورئيسهما شمعون بيريس وغيرهم االشارة إليه وكرر قريع              
مع المواقف الفلسطينية ، وثالثا ألن شاؤول موفاز        " متقاربة نسبيا "من مفاوضيه نفيه ، وثانيا الن مواقفها        

المنافسين لها ، ليسا مناسبين من التجربة السابقة معهما ، كمـا قـال              " الخبيرين االمنيين "وآفي ديختر ،    
 الفلسطينيين التقاهم في منزله بابو ديس       ١٩٤٨نظير ليفني الفلسطيني احمد قريع لمجموعة من صحفيي         

هذا يجب اال يظهر في وسائل االعالم االسـرائيلية         "االسبوع قبل الماضي ، ولم ينس قريع تحذيرهم بان          
بعدم التدخل  "، التزاما منه بموقف المفاوض الفلسطيني الرسمي        " حتى ال يضر ذلك بالمصالح الفلسطينية     

بالرغم من تدخل االسرائيلي سرا وعلنا في كل صغيرة وكبيـرة مـن             " يليةفي الشؤون الداخلية االسرائ   
وكان الرئيس عباس قد استبعد علنا باراك كشريك فـي المفاوضـات ، امـا               . الشأن الداخلي الفلسطيني    

بنيامين نتنياهو المنافس األقوى لكل هؤالء في أي انتخابات مقبلة فإن فوزه كما يقول معظـم المـراقبين                  
 .ن سيكون ضربة مميتة لعملية انابوليسوالمحللي
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يوسي بيلين في مقال له بهآرتس      " مبادرة جنيف "اما المؤشر الثالث فقد كشف عنه الشريك االسرائيلي في          
نـوفمبر  / الخريفية بين شهري تشرين الثاني      " نافذة الفرصة "يوم الخميس الماضي ويتمثل في ما اسماه        

فيها باقيا كي يحاول بـوش الوفـاء بوعـود          " االمل"ث ما زال     حي ٢٠٠٩يناير  /  وكانون الثاني    ٢٠٠٨
انابوليس ، ألن سلفه بيل كلينتون قد استغل نافذة الفرصة الخريفية ذاتها في اواخر عهده لتقـديم رؤيتـه                   
لحل نهائي في قمة كامب ديفيد عام ألفين ، والن نظيره السابق رونالد ريغـان اسـتغل ايـضا النافـذة                     

ومما ال شك فيه أن بيلين قد سوق        . ي نهاية واليته لالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية        الخريفية اياها ف  
لدى المفاوض الفلسطيني في رام اهللا عندما زارها االسبوع الماضي ليعلق هذا المفـاوض نفـسه                " اماله"

 في خـداعها ،     بمزيد من اآلمال االميركية التي لم تترك تجربة الستين عاما المنصرمة مجاال الحد للشك             
ربما باستثناء هذا المفاوض الذي ال يترك له بائعو وهم الـسالم فرصـة اللتقـاط انفاسـه لالسترشـاد                    
بمرجعياته الوطنية ومؤسساتها كما بنبض جماهيره من اجل اجراء مراجعة شاملة لمـسيرة مفاوضـات               

الل بدل ان يتفكـك وتبـدو       عقيمة كانت نتائجها معاكسة بشكل قاطع ألهدافها المعلنة حيث يترسخ االحت          
وفي هذا السياق تاتي زيـارة      . الدويلة الموعودة ابعد مناال بدل ان تظهر حتى لبناتها االولى الى الوجود             

ممثل االتحاد االوروبي خافير سوالنا الذي كان من المقرر اجتماعه مع الرئيس عباس وكبير مفاوضـيه                
فاوض الفلسطيني على ان يقفز متـدخال كلمـا وصـل    ورئيس وزرائه يوم الجمعة ، فقد عود سوالنا الم  

التفاوض الى طريق مسدود ، خصوصا عندما تتوقف حركة الوسيط االميركي لهذا السبب او ذاك ، كما                 
يحدث حاليا مع انطالق حملة انتخابات الرئاسة االميركية ، لكي يبقى وهم الـسالم حيـا ولكـي يمـد                    

 لهاثه وراء السراب االميركي الخادع ، وكـم يتمنـى هـذا             المفاوض الفلسطيني بطاقة جديدة لمواصلة    
المفاوض وشعبه لو يقفز سوالنا متدخال لمرة واحدة لكي يمارس سياسيا ما لالتحاد االوروبي مـن وزن                 

  .اقتصادي ولكي يضع اليد االوروبية حيث جيبها ولسانها
  ١٣/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  ي تغدو المعضلة هي االنقسام الفلسطينعندما .٧٩

  ياسر الزعاترة
دخلـت األنظمـة والجامعـة      (منذ عام ونيف ونحن نسمع عن مخاطر االنقسام على القضية الفلسطينية            

، لكأنها كانت على ما يرام ، ثم جاء االنقسام ليدخلها في نفق المجهول ، واألسوأ أن                 ) العربية على الخط  
 .سكري في القطاع وما ترتب عليهيذهب البعض حد الحديث عن المكاسب اإلسرائيلية من الحسم الع

شخصياً لم أؤيد ما وقع ، وقد تمنيت لو قاطعت حماس االنتخابات ، وتركت ورثة ياسر عرفات يجربون                  
مسارهم ، ثم يقدموا للشعب الفلسطيني جردة حساب بمنجزاتهم ، فإما أن يؤمن عليها ، أو ينقلب علـيهم                   

وقد كنا متأكـدين    . كما اندلعت انتفاضة األقصى بعد متاهة أوسلو      معلناً فصالً جديداً من المقاومة ، تماماً        
من هذا السيناريو تبعاً لقناعتنا بأن ما سيحصلون عليه لن يكون أفضل مما عرض في كامب ديفيد صيف                  

 ،٢٠٠٠العام 
 إلى ذلك ، كان المتوقع أن يقوم الفريق الجديد بتفكيك حركة فتح وإعادة تشكيلها على قاعدة كونها حزب                 

سلطة ، ما يعني أن قيادة الشعب الفلسطيني ستؤول إلى المؤمنين بمسار المقاومة ، وبالطبع بعد موافقـة                  
في دعم مسار المقاومة الذي يعتبرونه شكالً       " يورطهم"القوم على العرض الجديد ، مع أن رفضهم له لن           

واألمن إلى ما شـاء اهللا ،     ) تالمعونا(من أشكال العبث الذي ال طائل منه ، ما يعني تكريس سلطة المال              
 .مع أننا نرجح االحتمال األول

من هنا نقول إن من ورثوا ياسر عرفات إثر اغتياله بعدما عجزوا عن تهميشه في حياته ، كما فشلوا في                    
االنقالب العسكري عليه ، هم الذين احتفلوا عملياً باالنقسام ، حتى لو هجوه في العلن ، ولم يحدث ذلـك                    

م في تشويه خصم سياسي كانوا على الدوام معنيين بتشويهه ، بل أيضاً ألنه سـاعدهم علـى                  ألنه ساعده 
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ال من مجلس تشريعي ، وال من شريك سياسي ، فضالً عن الحصول             : إطالق المفاوضات من دون قيود    
على المساعدات الضرورية لتشغيل السلطة وجيش موظفيها ، والتي توقفت بعد تشكيل حماس الحكومة ،               

ممن يتلقون رواتبهم بشكل طبيعـي ، وإن        : ي بالمناسبة مساعدات تشمل كوادر السلطة في قطاع غزة        وه
بشرط بسيط هو عدم العمل ، وبالطبع لكي ال يجري تكريس سلطة االنقالبيين،، من هنا نتساءل عن تلك                  

 مشاركة حماس فـي     التبعات المزعومة التي ترتبت على االنقسام ، أقله بالنسبة لفريق السلطة الذي أراد            
االنتخابات لتمرير ما يريد تحت الفتة األقلية واألغلبية ، فكانت المفاجأة التي لم ينقذه منها سوى الحـسم                  

 .العسكري الذي أطلق المفاوضات وأعاد المساعدات ، كما أشير سابقا
امج المقاومة هـو    نأتي إلى خدمة االنقسام للمصالح اإلسرائيلية ، ونتساءل ، كيف وقع ذلك؟ هل كان برن              

البرنامج الذي تتبناه السلطة ثم جاء االنقسام ليوقفه ، أم أنها التهدئة التي كانت بال ثمن ، والتـي عقـدها                     
محمود عباس من خالل المصريين مع الدولة العبرية ، ولم تلتزم بأي من بنودهـا ، ال علـى صـعيد                     

ت بنسبة أكبر بكثير بالتهدئة مع حماس ، رغم ما          االغتياالت وال االعتقاالت وال االستيطان ، بينما التزم       
انطوت عليه من تراجع ترددت أصداؤه في األوساط السياسية واإلعالمية ، حيث لم تبادر إلـى اغتيـال                  

 .أحد في قطاع غزة
األكيد أن البرنامج الذي تبنته السلطة هو برنامج التفاوض ، وهنا نقول إن االنقسام قـد سـاعد محمـود          

فاوضات أكثر مما عمل ضده ، فعجز اإلسرائيليين عن اجتياح غزة فرض عليهم مجاملته ،               عباس في الم  
وقد يفرض عليهم منحه بعض التنازالت في المفاوضات ، السيما في موضوع القدس الشرقية ، من دون                 

بعـد  وتبقى مسألة الشرعية التي سيصطدم بها       . أن يقلل ذلك من بؤس االتفاق القادم في حال أنجز بالفعل          
 .ثالثة شهور ، وهذه ليست معضلة ، فنحن لسنا في سويسرا وال في السويد

األهم من ذلك أن ورطة اإلسرائيليين ما تزال واضحة للعيان ، وأزمتهم الداخلية تعبر عن ذلك ، ومـن                   
ورائهم األمريكان الذين يبدون في أمس الحاجة لالتفاق ، السيما بعد تـداعيات المعركـة بـين روسـيا                  

 .رجياوجو
خالصة القول هي أن معضلة المسار السياسي أكبر بكثير من معضلة االنقسام ، ومـن شـاء إصـالح                   
الوضع فليتحدث عن مرجعية جامعة لكل الفلسطينيين تحدد مسارهم السياسي ، لكن بعضهم يهربون مـن    

 .هذه الحقيقة إلى هجاء حماس ، لكأن سيطرتها على غزة قد غيرت التاريخ ومسار القضية
  ١٥/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  !! واإلدمان على التفاوضأبومازن .٨٠

  ياسر سعد
وهل ثمـة محـددات وبوصـالت فـي         ، من الصعب على المتابع أن يفهم ماذا تريد السلطة الفلسطينية         

تصريحات وخطوات رئيسها محمود عباس، فمواقف الرجل كثيرا ما تبدو متناقـضة وتـصرفاته تبـدو               
 اإلسرائيلية إن مفاوضات السالم لم تحقـق        "هآرتس" حوار مع صحيفة     أبومازن قال في  . عديمة األهداف 

سوى تقدم محدود وإنها لم تسفر عن االتفاق على أي قضية من القضايا الرئيسية المتنازع عليهـا بـين                   
 ."الفجوة بين الطرفين كبيرة جدا"مشددا على أن ، الجانبين

سنتفاوض مع أي رئـيس وزراء تنتخبـه        "ئال  قا، غير أن عباس كعهده دائما وعد بمواصلة المفاوضات       
معبرا عن مشاعره   ، "إسرائيل، ولكنني أعتزم التفاوض مع أولمرت حتى اللحظة األخيرة له في المنصب           

وإذا كـان   . متمنيا له الخيـر   ، "لقد عملنا معا ألكثر من سنة     ... أكن له احتراما كبيرا   "تجاه أولمرت بقوله    
ولنيل الثناء  ، يعطي إسرائيل غطاء للتطبيع مع المحيط العربي      ، ياسياالتفاوض من غير نتيجة يعد عبثا س      

فإن اإلصرار على التفاوض مع أولمرت حتى اللحظـة األخيـرة        ، ولتغيير الحقائق على األرض   ، الدولي
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يكشف عن وصول أبومازن لمرحلة تشبه اإلدمان على مفاوضات ال طائـل            ، وهو يواجه فضائح الفساد   
 . وال جدوى منها

يقدم التنازالت المجانيـة    ،  أن عباس وهو يفشل في مفاوضاته في الحصول من إسرائيل على شيء            غير
نـتفهم أننـا إذا     "فقد قال في نفس المقابلة      ، في الملفات الكبيرة ومنها حق الالجئين الفلسطينيين في العودة        

طالبا إسرائيل بالسماح لــ   م، "طالبنا بعودة الخمسة ماليين الجئ إلى إسرائيل، فإن دولة إسرائيل ستُدمر          
 .  منهم بالعودة"عدد معقول"

آخر المواقف العجيبة والغريبة لعباس طلبه من إدارة الرئيس بوش عدم توجيه اللوم إلى الفلـسطينيين أو                 
وقال عباس في مؤتمر صـحافي مـع        ، اإلسرائيليين إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذا العام          

سباني ميغيل موراتينوس، في رام اهللا، إنه سيطلب من الحكومة األميركية الجديدة دعم             وزير الخارجية اإل  
 . عملية السالم مباشرة بعد انتخابها

أجد نفسي عاجزا عن فهم حرص عباس وطلبه من إدارة بوش عدم توجيه اللوم لإلسرائيليين حال عـدم                  
ألم يقل لنا هو وسالم فيـاض       . المفاوضاتوهو أمر متوقع منذ انطالق      ، التوصل التفاق مع الفلسطينيين   

والمفاوضون الفلسطينيون مرات عديدة إن الدولة العبرية تتجاوز كل االلتزامات ببنائها المستمر والـشره              
وبعدم إزالتها لحواجزها الكثيرة والتي تحيل حياة       ، وبتوغالتها األمنية وباعتقاالتها المستمرة   ، للمستوطنات

وعن عدم التـزام    ، كان حريا بعباس أن يتحدث عن وعود بوش الزائفة        .  يطاق الفلسطينيين إلى جحيم ال   
بدل الحرص على تجنيب اإلسرائيليين لومـا أميركيـا لـن           ، إسرائيل بمبادرات السالم العربية والدولية    

 !!يحدث
فهل ألن الرجل شدد الحصار على غزة وارتكب فيها جرائم حـرب فـي              ، يتمنى عباس ألولمرت الخير   

أم ألن حكومته تواصل بناء جدار الفصل وتعلن جهـارا عـن بنـاء وتوسـعة                .. الشتاء الساخن عملية  
 !المستوطنات؟

إن لم يكن من أجل القضية الفلسطينية فمن أجـل          ، نتمنى على الرئيس عباس أن يراجع مواقفه وخياراته       
 . سمعته الشخصية ومواقف األجيال القادمة وتقييمها له

  ١٥/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  ! بالعقوبات العربية ضد الفلسطينيينمرحباً .٨١

  أحمد الحيلة
، أنـا   ..إن العقوبات التي تلوح الدول العربية بها ضد الفلسطينيين ستكون ضد الجميع إذا لم يتـصالحوا               '

نحـن  .. هل لهم دولة ليتعاركوا على مناصب وزارية      .. غاضب أشد الغضب على المنظمات الفلسطينية     
تلك الكلمات جاءت على لسان األمين العام للجامعة العربيـة          ' سميناها دولة فلسطين  ضحكنا على أنفسنا و   

على هامش اجتمـاع وزراء الخارجيـة       ) ٩/٩(السيد عمرو موسى في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة          
  العرب،

المـسؤولية يجـب أن يتحملهـا       ': وقد علّق وزير الخارجية السعودي األميـر سـعود الفيـصل قـائالً            
  '..ينيونالفلسط

وتعليقاً على ذلك فليس عيباً أن يقال أن الفلسطينيين قد وقعوا في شرك الـسلطة قبـل تحريـر األرض،      
، ..وظنوا بأنفسهم أنهم أصبحوا حكومة وسلطة مستقلة، ورئيس دولة، ودولة الرئيس، ومعـالي الـوزير              

 تتحمل المـسؤولية عـن واقـع        ولكن ذلك لم يكن وليداً ذاتياً يعيش في الصحراء، فالدول العربية أيضاً           
السلطة الرديء، عندما باركت مسيرة التسوية السياسية العاثرة، وباركت اتفاقيـات أوسـلو وإفرازاتهـا               
السياسية المدمرة للواقع الفلسطيني، وهي الدول ذاتها التي ما زالت تتمسك بخيار التسوية، وتدعم الرئيس               

العجز العربي، واالنقسام الفلسطيني، والحصار، والوقت،      عباس في مفاوضاته مع االحتالل الذي يستغل        
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كنا نتوقع أن ينصب الغضب العربـي وغـضب         .. لمصادرة األرض وتوسيع االستيطان وتهويد القدس     
السيد عمرو موسى على استمرار تمسك العرب بخيار التسوية والمبادرة العربية للسالم التي لـم تنجـز                 

حملـة  (مبادرة التي تجاهلها االحتالل واستغلها لتدمير الضفة الغربيـة          تلك ال . بقدر الحبر التي كتبت به    
، ولفرض المزيد من الوقـائع علـى األرض، وابتـزاز المفـاوض             )٢٠٠٢ابريل  /السور الواقي نيسان  

الفلسطيني المكشوف حتى العظم، أال يستحق هذا الواقع المسؤول ـ دون تبرئة الفلسطينيين أنفـسهم ـ    
لسياسي الفلسطيني، دعوة من األمين العام لتصحيحه نصرة للقضية الفلسطينية التي ال            عن تدهور الواقع ا   

يمكن أن تتقدم إال بمصالحة فلسطينية ـ فلسطينية، وعربية ـ عربية، ألن العرب هم العمـق الطبيعـي     
  .لفلسطين، والسياسة الفلسطينية هي انعكاس للواقع العربي

نعـم  . هة التي تتحمل المسؤولية عن واقـع االنقـسام الفلـسطيني          في ذات السياق، فإننا نتساءل عن الج      
الفلسطينيون يتحملون مسؤولية، ولكن المسؤولية األكبر تقع على العرب الذين انـساقوا وراء الـسياسة               

، التي جـاءت    )٢٠٠٦يناير  /كانون ثاني (األمريكية برفضهم التعامل مع إفرازات االنتخابات الفلسطينية        
العرب هم مـن يتحملـون المـسؤولية قبـل          . 'الحكم'ة وبحركة حماس إلى سدة القيادة و      ببرنامج المقاوم 

األمريكان عندما انحازوا لطرف فلسطيني على آخر، وعندما دعموا األقلية في المجلس التشريعي ضـد               
ح األغلبية، وعندما قام بعض العرب بدعم األجهزة األمنية الفلسطينية، ومحتكري السياسة واألمن بالـسال     

والمال العربي لقلب الواقع الديمقراطي الفلسطيني الجديد الذي جاء ببرنامج المقاومة، الـذي لـم يـرق                 
  .للبعض

كنا نأمل من اجتماع وزراء الخارجية العرب أن يعلنوا غضبتهم، ولو في األشهر األخيرة مـن واليـة                   
اً منهم لبقية مـن حميـة،       الرئيس بوش، معلنين رفضهم الستمرار الحصار وإغالق معبر رفح، استدراك         

واستشعاراً منهم بأخوة العروبة والدين التي تجمعهم بالفلسطينيين الذين يعانون من الجوع في رمـضان،               
  .في الوقت الذي تزخر فيه موائد العرب بفائض العائدات النفطية

الحة يعلم الساسة العرب، كما يعلم السيد عمرو موسى أن المسؤول األول عن وقـف الحـوار والمـص                 
، وبعـض العـرب المرتبطـة مـصالحهم         'الفلسطينيين'الفلسطينية، هو الفيتو األمريكي وبعض الساسة       

ونذكّر القارئ هنا بكلمة السيد عمرو موسى أثناء حضوره الجتماع الدول المانحة لسلطة رام              . بواشنطن
ألمريكية كونـداليزا   ، عندما وجه كالمه للمؤتمرين بحضور وزيرة الخارجية ا        )٢٤/٦/٢٠٠٨برلين  (اهللا  

، األمر الذي استدعى تدخالً مـن       'يجب رفع الفيتو عن المصالحة بين حركتي فتح وحماس        ': رايس، قائالً 
وزيرة الخارجية األمريكية للرد على الهواء مباشـرة، مطالبـة حمـاس االلتـزام بـشروط الرباعيـة                  

  .وباالتفاقيات السياسية الموقعة، أي االعتراف بإسرائيل
 األمر كذلك، فلم التحامل على الفلسطينيين كل الفلسطينيين، ولم ال يشار إلى األطراف المـسؤولة         إذا كان 

أال يكفي الفلسطينيين ما هم فيه حتـى        . فلسطينية كانت أم عربية بعيداً عن لغة التعميم والخداع اإلعالمي         
  !؟..لجماعيةيتوعد العرب كل الفلسطينيين بعقوبات هي أشبه ما تكون بسياسة العقوبات ا

  ١٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  رسالة إلى الرئيس المصري .٨٢
  محمود المبارك

 ومعـه   -إن شـعبك     :صاحب الفخامة السيد محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الباسلة          
الماضـي، حـين    ) يناير( ال يزال يتذكر كلماتك التي صدحت بها في شهر كانون الثاني             -األمة العربية   

لـن نـسمح بتجويـع    ": لقاعة طرباً وضجت تصفيقاً لعباراتك التي أحسنت اختيارها حين قلـت    اهتزت ا 
  ."الفلسطينيين أو بتحويل الوضع في غزة إلى كارثة إنسانية
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وذكر فإن  "ومع ثقتي بمتابعة سيادتكم للوضع اإلنساني في غزة، إال أنني أود أن أذكر سيادتكم، من باب                 
  ! شخصاً، بسبب منع الدواء والغذاء٢٤٠تلى غزة تجاوزوا الـ، أن ق"الذكرى تنفع المؤمنين

ومع أنه ال يوجد عزاء لألسر التي فقدت أحبتها بسبب نقص الدواء، أو حرِمت أطفالهـا بـسبب منـع                    
الحليب، إال أنه يمكن لمصر العروبة أن توقف عداد الموت في غزة، حين ال تقف في وجـه اإلغاثـات                    

  .لشرفاء من أبناء شعبك العريقاإلنسانية التي يقوم بها ا
ذلك أن الخبر الذي تناقلته وسائل اإلعالم العالمية، من منع قافلة اإلغاثات اإلنسانية، المتمثلة في معونات                
األغذية واألدوية التي حملها المصريون الشرفاء في ذكرى تاريخ العبور يوم األربعاء الماضي، والتهديد              

، جاء متعارضـاً    "قطع قدم من يحاول الوصول إلى غزة      "مصريين من   الذي أدلى به بعض المسؤولين ال     
  .مع كالم سيادتك اآلنف الذكر، فضالً عن أنه أمر ال يليق بمقام مصر وكرامتها

إن غزة يا سيادة الرئيس تموت اليوم جوعاً ومرضاً بسبب الحصار اإلسرائيلي، الـذي رفـضته األمـة                  
ء األمة المصرية وحكماؤها حول الحصار، من أمثال المرحوم         المصرية، ولك أن تستمع إلى ما قاله عقال       

عبدالوهاب المسيري، أو الكاتب القدير فهمي هويدي، أو معالي نائب وزير خارجيتكم الـسابق الـدكتور       
 ليسوا من المنتفعين وال يمكن أن يتهموا بأن لهم أطماعـاً            - كما يعلم سيادتكم     -عبداهللا األشعل، وهؤالء    

م من المصريين المخلصين األوفياء الذين يريدون لمصر أن تبقى عزيزة شـامخة تحـت               سياسية، بل ه  
  .قيادتكم

أما إذا كانت المسألة قانونية دولية صرفة، فدعني أطمئنك يا سيادة الرئيس أن مصر غير ملزمة بالوفاء                 
ليوم جريمة من جـرائم     بمعاهداتها الدولية التي تتسبب في قتل المدنيين األبرياء، ألن هذا بحد ذاته يعد ا             

 "حق الحيـاة  "، وحيث إن    "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح     "القانون الدولي، وكما يعلم سيادتكم فإن       
أمر مقدس، فإن موت األبرياء من المدنيين بذريعة االلتزام بالمعاهدات الدولية أمر غيـر مقبـول مـن                  

  .الناحية القانونية الدولية الصرفة
، قد نصت على أن تبقى المعابر مفتوحة بشكل متواصل، األمر الذي لم             ٢٠٠٥لمعابر لعام   بيد أن اتفاقية ا   

 يوماً، ولك أن    ٣٦٥ أيام من أصل     ٣٠٨ وحده، أغلق معبر رفح      ٢٠٠٧تلتزم به إسرائيل، حيث في عام       
ذ تعود يا سيادة الرئيس إلى ما نقله الكاتب القدير فهمي هويدي عن الدكتور صالح الـدين عـامر أسـتا                   

، ٢٠٠٥القانون الدولي بجامعة القاهرة، الذي تحدث عن االنتهاكات اإلسرائيلية التفاقيـة المعـابر لعـام      
  .األمر الذي يترك الباب مفتوحاً أمام مصر لعدم وفائها بتلك االتفاقية نتيجة خرقها من الجانب اإلسرائيلي

عدد من أساتذة القانون الدولي ونشطاء حقوق       ولك أيضاً أن تعود إلى الوثيقة القانونية الدولية التي وقعها           
اإلنسان في العالم العربي منهم كاتب هذه السطور، ونشرتها وكالة فرانس برس وبقية وسـائل اإلعـالم                 

 بالمفهوم القانوني الدولي، حيـث      "جريمة إبادة "العالمية، من أن الحصار المفروض على غزة اليوم يمثل          
 يعد النوع الثاني مـن جـرائم اإلبـادة          "لدواء بنية إهالك جزء منهم    حرمان أشخاص من الطعام أو ا     "إن  

  .بحسب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وكما ال يخفى على سيادتكم، فإن الوضع المأسوي الذي تعيشه غزة اليوم طبياً وبيئياً واقتصادياً وإنسانياً،                

وإن عدم السماح   . التي حذرتم منها في خطابكم الشهير     ،  "الكارثة اإلنسانية "يعطي التعريف الحقيقي لمعنى     
بمرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للمدنيين المحتاجين إليها وتسهيل مرورها، يعد جريمة قانونية دولية بحسب              

 من القواعد التي أعدتها منظمة الصليب األحمر الدولي حول قواعد القانون الدولي اإلنـساني               ٥٤القاعدة  
  .العرفي
 باتت اليوم تزداد انتشاراً وتأييداً بين مختلف فئات المجتمـع           "كسر الحصار "علم سيادتكم فإن ثقافة     وكما ي 

المصري المثقفة منها وغير المثقفة، األمر الذي قد يحيل مشكلة غزة في نهاية المطـاف إلـى مـشكلة                   
  .ا بحكمتها المطلوبةمصرية داخلية، فيستفحل الداء ويصعب الدواء، إذا لم تتخذ الحكومة الخطوات ذاته
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إن مكانكم التاريخي يا سيادة الرئيس ال يزال فارغاً، وإن لم تمأله أنت فسيمأله غيرك، وأرجو أال يكون                  
  !ذلك

  ١٥/٩/٢٠٠٨الحياة 
  

  :كاريكاتير .٨٣
  

  
  

 ١٥/٩/٢٠٠٨الغد االردنية   
  


