
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مستعدون لنكون جزءاً من آلية دولية تعالج حل قضية الالجئين:اولمرت
  "غير متورطة بالعنف"لرئاسة وينصح فتح بترشيح شخصية لعباس لن يترشح 

  نزال ينفي بشكل قاطع األنباء التي تحدثت عن اغتيال مدير مكتب مشعل في دمشق
   بالخارجالحركة  ضمانات إسرائيلية لدخول أعضاء ... مؤتمر فتح سيعقد بالداخل:خيري

   فلسطينية من دون حماس أو فتحمصر تقترح تشكيل حكومة انتقالية

هنية يفوز بعضوية المكتب
 من ٣و.. السياسي لحماس

  لقسام ينضمون إليهاادة ق
  

 ٤ص ... 

 ١٦/٩/٢٠٠٨١٢٠٢ الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٢٠٢:         العدد                  ١٦/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥ " ال سند قانوني له" عن فراغ دستوري للرئاسة مشعلحديث : منظمة التنفيذية .٢
 ٥  "غير متورطة بالعنف"لرئاسة وينصح فتح بترشيح شخصية لعباس لن يترشح  .٣
 ٦  تنفيذية المنظمة تتمسك برفض االستيطان وتهاجم حماس .٤
 ٦  حذر من اتفاق يتجاهل الحقوقوتعلى أولمرت " وقف رهانه"حكومة هنية تدعو عباس إلى  .٥
 ٦   جهد ألجلهاطريق المفاوضات موحشة وأي دولة بدون القدس ال تستحق أي: قريع .٦
 ٧  القيادة الفلسطينية لن تقبل بأية حلول انتقالية وترفض تأجيل قضايا الوضع النهائي: خيري .٧
 ٧  لفلسطينيينل دولة واحدة ثنائية القومية هي اإلستراتيجية البديلة ":كريستيان مونيتور" .٨
 ٨  الذكرى الثامنة النتفاضة األقصى هي ذكرى عز وكرامة لشعبنا: دويك .٩
 ٨   مقتل شرطي في مطاردة مطلوبين :غزة .١٠
 ٨  أمس نار كثيف إلطالقتعرض سيارة رئيس بلدية البيرة  .١١
 ٩  وشعبنا شعب منفتح على كل العالم...ال شروط لنا على الوحدة الوطنية: س زكيعبا .١٢
    

    :المقاومة
 ٩  نقبل بدور قطري إلنهاء ملف شاليط: الزهار .١٣
 ٩  مشقنزال ينفي بشكل قاطع األنباء التي تحدثت عن اغتيال مدير مكتب مشعل في د .١٤
١٠  دون مشاركة مشعل..  وفد حماس يبدأ جلسات الحوار في القاهرة الشهر المقبل":الحياة" .١٥
١٠  ال نية صادقة للمصالحة لدى من يشككون في شرعية عباس: شعثنبيل  .١٦
١١   بالخارجالحركة  ضمانات إسرائيلية لدخول أعضاء ... بالداخل مؤتمر فتح سيعقد:خيري .١٧
١١   إلى عقد مصالحات بين قيادات حركة فتحودع يقريع .١٨
١٢  "سرايا القدس"ا المقاوم عبر نمارس عملن: "لواء القدس" بـاأي عالقة لهتنفي الجهاد  .١٩
١٢   من نشطاء الحركة بالضفة الغربية٤قوات إسرائيلية تعتقل : الجهاد .٢٠
١٢ والية عباس تنتهي عند إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة": فدا" .٢١
١٢  ء انتخابات تشريعية ورئاسية بوقت واحدالقانون الفلسطيني يتيح إجرا: ممثل فتح بالقاهرة .٢٢
١٣  االحتالل يختلق مبررات واهية إلغالق المعابر وإحكام حصار غزة: الجهاد .٢٣
١٣   أبو العينين يلتقي الحص للتباحث في أوضاع الفلسطينيين في لبنان .٢٤
١٣ قتيالن من جند الشام وثالث من فتح": عين الحلوة"اشتباكات عنيفة في  .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   مستعدون لنكون جزءاً من آلية دولية تعالج حل قضية الالجئين:اولمرت .٢٦
١٤   من موراتينوس مناقشة ملف شاليط في سوريابيريز يطلب  .٢٧
١٤   تمنع جميع جنودها وضباطها من دخول سيناء خشية عملية فدائية تستهدفهم"إسرائيل" .٢٨
١٥   يحسم غداً معركة خالفة أولمرت" كديما"حزب  .٢٩
١٥ الحتالل يبدأ حملة مناورات ضخمة في األغوارجيش ا .٣٠
١٦  يقر بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيينفلنائي  .٣١
١٦ تصريحات رئيس الحكومة االسرائيلية متأخرة ولن تغير الواقع السياسي: طالب الصانع .٣٢
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٢٠٢:         العدد                  ١٦/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    : الشعباألرض،
١٦  "غير مسؤولة ومرفوضة " الفلسطينيينمواقف عباس بشأن الالجئين: تجّمع العودة .٣٣
١٦  موسى بالتدخل لوقف االستيطانعمرو  ألف فلسطيني يطالبون ١٦ .٣٤
١٧  كسر حصار غزةالعمل من أجل فلسطين لإطالق مؤسسة  .٣٥
١٧  غلق معابر غزة رداً على إطالق صاروخي االحتالل .٣٦
١٧   الغربيةحقوقي فلسطيني ينتقد تهديد السلطة للحريات العامة والعمل الصحفي في الضفة .٣٧
١٧   بالخليلراهيمياإلب عاماً على مجزرة الحرم ١٥ .٣٨
١٨   ويستولي على سالحهإسرائيلياً فلسطيني يطعن جندياً .٣٩
١٨  العثور على جثة فلسطيني بجوار مستوطنة شرق القدس .٤٠
١٨  رسوم متحركة فلسطينية سالح يثير الخوف اإلسرائيلي .٤١
١٨  من األسر الفلسطينية في غزة بال معيل % ٣٧: دراسة .٤٢
   

   : األردن
١٩  همية دور روسي لدعم جهود تحقيق السالم يؤكد أالعاهل االردني .٤٣
١٩ صفية للقضية الفلسطينيةت" الخيار األردني"عتبر فكرة ي العمل اإلسالمي حزب جبهة .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٠    البرلمان العربي االنتقالي يدعم جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية .٤٥
٢٠ مصر تقترح تشكيل حكومة انتقالية فلسطينية من دون حماس أو فتح .٤٦
٢٠  البد أن يكون توافق فلسطيني على فكرة إرسال قوات عربية لغزة: يزك .٤٧
٢٠  القاهرة تفتح معبر رفح أمام المعتمرين والطالب: مصدر مصري .٤٨
٢١ وزراء الخارجية العرب يقيمون عملية السالم في نوفمبر .٤٩
   

   :دولي
٢١  عباس يدرس بشكل جدي وإيجابي اقتراح أولمرت بشأن اتفاق مبادئ:اوزير خارجية إسباني .٥٠
٢١   قد يكون جريمة حرب٢٠٠٦ لبيت حانون "اسرائيل"قصف : ساقفة جنوب أفريقيا أكبير  .٥١
٢٢  ومصر" اسرائيل"ية تصل الى من صادرات األسلحة األمريك%  ٨٠ .٥٢
٢٢  في مواجهة الكشميريين المسلمين"اسرائيل" طلبت مساعدة الهند: "جيروزاليم بوست" .٥٣

   
    :مختارات

٢٢ كييخسائر بالغة لالستثمارات العربية مع إفالس رابع اكبر مصرف امر .٥٤
    

    :قاالتحوارات وم
٢٢  صقر ابو فخر... لم يبع الفلسطينيون أراضيهم، غيرهم فعلها .٥٥
٢٤  هاني المصري"... إسرائيل"قضية الالجئين ال تحل بعودة عدد معقول توافق عليه  .٥٦
٢٦  الباري عطوانعبد ... فليرحل عباس مع بوش واولمرت .٥٧
٢٨  محمد صالح المسفر. د... مدرسة أوسلو العباسية ونتائجها .٥٨
٢٩ ايزابيل كيشنر... تداعيات العودة مجّددا للحل بدولة ثنائية القومية .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٢٠٢:         العدد                  ١٦/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    
 ٣١  :كاريكاتير

***  
 لقسام ينضمون إليها من قادة ٣و.. وية المكتب السياسي لحماسهنية يفوز بعض .١

شهدت حركة حماس قبل بضعة اسابيع انتخابات داخلية سرية شملت الهيئات :  علي الصالح-  لندن
ولم . واقتصرت االنتخابات حسب مصادر في الحركة على ساحة قطاع غزة. القيادية الثالث في الحركة

وشارك في هذه االنتخابات التي جرت عبر االقتراع السري والمباشر . تشمل الضفة الغربية والخارج
عشرات اآلالف من منتسبي الحركة في مختلف مناطق قطاع غزة يمثلون قطاعات الحركة باستثناء 

 .االسرى في السجون االسرائيلية
هي مجلس ؛ "الشرق االوسط" كما قال مصدران في حماس لـ،والهيئات القيادية الثالث التي انتخبت

الشورى، وهو اعلى سلطة في حماس، ومسؤول عن وضع االستراتيجية العامة للحركة، والمكتب 
السياسي وهو ثاني اعلى سلطة في الحركة ومسؤول عن تنفيذ سياستها واستراتيجياتها، وهو مسؤول أمام 

سؤولة عن ادارة االعمال وأخيراً الهيئات االدارية، وهي القيادات الميدانية التنظيمية الم. مجلس الشورى
  .  سنوات حسب الظروف٤وتجري االنتخابات الداخلية في حماس مرة كل سنتين ـ . اليومية للحركة

عام ) كانون الثاني(وهذه اول انتخابات من نوعها منذ فوز الحركة باالنتخابات التشريعية في يناير 
منذ ان بسطت سيطرتها الكاملة  وتأتي في ظل حصار خانق تتعرض له الحركة في قطاع غزة ٢٠٠٦

  . ٢٠٠٧) حزيران( يونيو ١٤عليه بعد إلحاق الهزيمة بحركة فتح وأجهزة امن السلطة في 
" الشرق االوسط"وقال صالح البردويل، الناطق بلسان كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني لـ

واضاف ". رات وبشكل ديمقراطيحماس حركة شورية وديمقراطية وقيادتها تفرز كل فترة من الفت"ان 
في هذا السياق، جرت انتخابات سرية ألطر الحركة القيادية، وافرزت قيادات جديدة شابة، سواء في "

ورفض البردويل الكشف عن . او غيرهما في القطاع) المكتب السياسي(المجلس او القيادة السياسية 
كما رفض البردويل القول ما إذا ادت هذه . سريةاسماء القيادات المنتخبة، مؤكدا انها تبقى في اطار ال
فهذا امر .. بالتأكيد ان تأتي االنتخابات بوجوه جديدة"االنتخابات الى تغييب وجوه قيادية معروفة لكنه قال 

. الرموزية تحتفظ ألصحابها.. فرمزية بعض القيادات ال يعني انها ستبقي في المناصب التنفيذية.. طبيعي
تحترم ما تفرزه انتخاباتها "واوضح البردويل أن حماس .  الذي يتولى القيادة التنفيذيةولكن من ينتخب هو

 ".الداخلية وتلجأ إليها كوسيلة لالرتقاء بالحركة وبنهجها وإضافة دماء جديدة
ان االنتخابات لم تأت بتغييرات جذرية في قيادات " الشرق االوسط"بيد ان مصدراً حركياً مسؤوالً قال لـ

وسعيد صيام، القائم ) وزير الخارجية االسبق(، مؤكدا انتخاب رموز من امثال محمود الزهار الحركة
 .والمكتب السياسي" الشورى"باعمال وزير الداخلية في الحكومة المقالة، لهذه االطر القيادية ال سيما 

نتخابات او عن من الصعب الحديث عن نتائج اال"وعندما سئل البردويل عن ابرز الوجوه الجديدة، قال 
، مؤكدا ان "فهذه االمور تبقى في طي الكتمان الن حماس ال تزال تنظيما سريا.. االسماء واالرقام

 .الحديث عن االسماء محظور
علمت ان االنتخابات جاءت بأعضاء جدد الى المكتب السياسي للحركة؛ منهم " الشرق االوسط"لكن 

من مصادر مقربة من حماس، " الشرق االوسط" علمت رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الذي كما
عضو سابق لم ينجح في (حصل على اعلى االصوات، وكذلك خليل الحية ونزار الريان وعيسى النشار 

والالفت للنظر في هذه االنتخابات انها جاءت والول مرة بقيادات من الجهاز العسكري؛ منهم ). الماضي
ومن أبرز الوجوه التي فشلت في . ن عيسى، الى المكتب السياسياحمد الجعبري واحمد الغندور ومروا

  .جمال ابو هاشم" الشرق االوسط"تثبيت نفسها في عضوية المكتب السياسي حسب مصادر 
  ١٦/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٢٠٢:         العدد                  ١٦/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  
 "ال سند قانوني له" عن فراغ دستوري للرئاسة مشعلحديث : منظمة التنفيذية .٢

 أن تـصريحات رئـيس      أمـس جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية      أعلنت الل .): أ.ب.د( –رام اهللا   
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول انتهاء والية رئيس السلطة محمود عباس فـي كـانون                 

وقالت اللجنة في بيـان      ".ال سند قانوني له   " المقبل وحدوث فراغ دستوري بعد هذا التاريخ         يناير/ الثاني
تستنكر اللجنة تصريحات بعض قادة حمـاس حـول         "ها برئاسة عباس في رام اهللا       صحفي عقب اجتماع  

شرعية الرئاسة، حيث ال يحق لمن خرج عن الشرعية السياسية والقانونية والوطنية أن يتحـدث مجـرد                 
ينـاير  / واعتبرت اللجنة الحديث عن فراغ دستوري في التاسع من كانون الثـاني            ".حديث عن الشرعية  

، هدفه هو إكمال أهداف االنقالب فـي غـزة،          رثرة وكالم فارغ ال سند قانوني له إطالقاً       مجرد ث  "٢٠٠٩
 ".نحو ضرب شرعية السلطة ومنظمة التحرير لخلق فراغ شامل وإنهاء وحدة الشعب

وحول الحوار الوطني الفلسطيني، أكدت اللجنة التنفيذية دعمها للجهود المصرية واسـتمرارها لرعايـة              
وشـددت   ".يحتاج إلى تحضير جدي لضمان نجاحـه      "مل، مشددة على أن هذا الحوار       حوار فلسطيني شا  

بتشكيل حكومة انتقالية محايدة من شخصيات مـستقلة تكـون مهمتهـا إنهـاء     "اللجنة على أسس الحوار     
االنقسام، وال تقود إلى إعادة الحصار، ثم اإلشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية، واالستعانة بالجهـد               

 ".بي إلعادة بناء أجهزة األمن على أسس مهنية وغير حزبيةالعر
  ١٦/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  "غير متورطة بالعنف"لرئاسة وينصح فتح بترشيح شخصية لعباس لن يترشح  .٣

ـ     أكدت :وليد عوض  - رام اهللا   أن الـرئيس الفلـسطيني      أمس" القدس العربي " مصادر فلسطينية مطلعة ل
 بأنه لن يترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال تم التوافق ما            إليهن   لعدد من المقربي   أكدمحمود عباس   

 انتخابـات رئاسـية وتـشريعية مبكـرة         إجراءبين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة المرتقب على         
 القياديـة   األطـر  إلقنـاع وحسب المصادر فان عباس سيسعى       . الفلسطينية الداخلية  األزمةللخروج من   

تيار شخصية مقبولة للجميع ولم تتورط في قضايا خالفية لخوض االنتخابات الرئاسية عن             لحركة فتح باخ  
 عباس  أن إلىشارت المصادر   أو . انتخابات مبكرة  إجراء تم التوافق في حوار القاهرة على        إذاحركة فتح   

 خيـرة األابلغ الرئيس المصري حسني مبارك ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في زيارته              
للقاهرة بأنه سيغادر الحلبة السياسية الفلسطينية بعد تنظيمه انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وفق ما هو               

  .متوقع من حوار القاهرة المرتقب
 وأبنـاء  ترشيح شخصية فتحاوية تحظى بقبول المجتمع الدولي         إلى عباس يميل    أن إلى المصادر   وألمحت

 عدم تحمـسه لفكـرة      إلى إشارة عنف، وذلك في     أعمال متهمة في    أمالشعب الفلسطيني، وغير متورطة     
 محاربتـه علـى الـساحة       "إسرائيل" رئاسة السلطة حتى ال تستطيع       إلى مروان البرغوثي    األسيرترشح  

  .واإلرهابالدولية بتهمة ممارسته العنف 
ت رئاسـية   وحسب المصادر فان القيادة المصرية عبرت لعباس عن تقديرها بأن يـتم تنظـيم انتخابـا               

  .يوليو المقبلين/  يونيو وتموز/ الفلسطينية ما بين شهري حزيرانباألراضيوتشريعية 
 عام جامعة الدول العربية طلبـوا مـن عبـاس عـدم             وأمين أن القيادة المصرية     إلى المصادر   وأشارت
ر المقبل، وعليه    يناي / كانون الثاني  ٩ تصريحات قادة حماس بشأن انتهاء واليته القانونية في          إلىااللتفات  

 انتخابات رئاسية وتشريعية منتـصف العـام        إجراء حين االتفاق على     إلىمواصلة عمله كرئيس للسلطة     
  .المقبل على حد قول المصادر

  ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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  تنفيذية المنظمة تتمسك برفض االستيطان وتهاجم حماس .٤
، أمس، اجتماعـا  لمنظمة التحرير الفلسطينيةية عقدت اللجنة التنفيذ ):ب.ف.أ( منتصر حمدان،    -رام اهللا   

في رام اهللا، أعلنت في ختامها إدانتها لجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين وال سيما في منطقة نـابلس،                 
وأكدت اللجنة أن بعض التصريحات اإلسرائيلية حول حصول تقدم جوهري           .تحت حماية جيش االحتالل   

 أن إمكان التوصل إلى اتفاق خالل الفترة المقبلـة          إلىوأشارت  . ةفي المفاوضات ال أساس لها من الصح      
 مع ضمانات    وتفصيلياً شامالً" إسرائيل"حتى نهاية العام، ضعيف، مؤكدة تمسكها بأن يكون أي اتفاق مع            

دولية لتنفيذه وجدول زمني محدد لذلك، مشيرة إلى أنها لن تقبل حالً يستثني أية قضية وبخاصة القـدس،                  
  ".سري هذا الموقف على موضوع الالجئين وسواه من المواضيعي"وقالت 

في االعتداء علـى المؤسـسات      " ميليشيات حماس "وفي الشأن الداخلي أدانت اللجنة استمرار ما وصفتها         
والمنظمات الجماهيرية بما فيها البلديات والنقابات، واستهجنت تصريحات بعض قـادة حمـاس حـول               

  .شرعية الرئاسة
  ١٦/٩/٢٠٠٨راتية الخليج اإلما

  
  حذر من اتفاق يتجاهل الحقوقوتعلى أولمرت " وقف رهانه" هنية تدعو عباس إلى حكومة .٥

حكومة المقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى وقف رهانه علـى رئـيس الـوزراء               ال دعت   :غزة
تفـاق ال يلبـي     التحضير ال "اإلسرائيلي أيهود أولمرت الذي يعيش أيامه األخيرة في منصبه، محذرة من            

  علـى لقـاء    وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، تعقيباً       ".الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني     
 ".نحن ندعو إلى التوقف عن المراهنة الفاشلة على أولمرت وعلى الكيان اإلسـرائيلي             " أولمرت -عباس  

 يعاني من أزمات، وال توجد نية لـدى         تأولمرمن الواضح أن    "قائالً  " قدس برس "وأضاف النونو لوكالة    
  .، على حد تأكيده"الكيان اإلسرائيلي إعادة الحقوق الفلسطينية

إلنقاذ أولمرت من ورطاته بمـستوى      "وحذّر المتحدث الطرف الفلسطيني المفاوض من أن يقدم تنازالت          
خـشيتنا هـذه    "نونو  ، وقال ال  "حقوق الشعب الفلسطيني، سواء في قضية الالجئين وحق العودة أو القدس          

تزداد مع التصريحات التي أطلقت من قبل الرئاسة الفلسطينية وتم خاللها التنصل من حقـوق الالجئـين                 
 عبـاس   -وحول كون لقاء أولمـرت       ".١٩٤٨الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا عنها عام          

 يزيد خشيتنا أن يكون هناك التحضير       هذا مما "يسبق زيارة األخير لواشنطن بعد عدة أيام؛ أضاف النونو          
نحن نؤكد أن اتفاقاً ينـتقص      "وقال   .، كما قال  "والتهيئة التفاق ال يلبي الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية        

من أي حق وطني هو غير ملزم لشعبنا وال يعبر عن شعبنا الفلسطيني، وهو اتفاق فاشل وال يمثل أحـداً                    
  .، حسب ما ذكر"من يوقع عليهمن بناء الشعب الفلسطيني إالّ 

  ١٥/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
  طريق المفاوضات موحشة وأي دولة بدون القدس ال تستحق أي جهد ألجلها: قريع .٦

أكد أحمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية لن تتنازل             : أشرف الهور  -غزة  
  ."إسرائيل"ت السالم التي تجريها مع عن القدس وحقوق الالجئين الفلسطينيين خالل مفاوضا

إن المفاوضات الجارية مع إسـرائيل      "وقال في تصريحات صحافية خالل فعاليات حركة فتح في الضفة           
وأوضح أن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي لم       ". بشأن قضايا الوضع النهائي ما زالت صعبة وموحشة       

ي ذلك إلى استمرار الخالف حول عدد من القضايا بما          تنته بأي حل إزاء ملفات التفاوض، وعزا السبب ف        
ليس هناك قوة تفـرض علينـا قبـول المـستوطنات علـى أرضـنا               "وقال   .فيها المستوطنات والحدود  

ال سالم  "كذلك شدد قريع أن السلطة الفلسطينية ترفض التوصل إلى حل بدون القدس، وقال              ". الفلسطينية
". ي عاصمة القلب والروح والدين والعقيدة والفكر واالقتـصاد        وال مفاوضات بدون القدس الن القدس ه      
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وأكـد قريـع أن      ".ال تستحق أن نبذل أي جهد ألجلهـا       "ورأى أن أي دولة فلسطينية بدون مدينة القدس         
طريق المفاوضات ما   "السلطة الفلسطينية ترفض تقديم التنازالت عن حق العودة لالجئين، مشيراً إلى أن             

  ."زالت صعبة وموحشة
شكل مـن أشـكال     " التفاوض مع إسرائيل     إن، وقال   "إسرائيل"ودافع قريع عن استمرار المفاوضات مع       

 استنفدنا جميـع األوراق سـنعلم       أنناحين نجد   "، وقال   "سيستمر ما دام هناك أمل    "، الفتاً إلى أنه     "النضال
  ".ليست مساومة، وإنما هي لتوضيح الحقوق والمواقف" المفاوضات أنشعبنا، وأكد 

إلى ذلك، أكد قريع أن القيادة الفلسطينية مطالبة بأن ال تدع حركة حماس تستمر فـي االعتـداء علـى                    
وانتقد قريع اسـتمرار    . الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعا إلى إنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية           

ولكـن يجـب عـدم      ) مـاس  ح ديقـص ( قتلوا وأجرموا    إنهمنعم  "وقال   .الخالفات في الساحة الفلسطينية   
فتح اختارت دوماً لغة    "، وأضاف   "االستمرار في قتل القضية، وان أمامنا خيارين إما المواجهة أو الحوار          

  ".الحوار
  ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  القيادة الفلسطينية لن تقبل بأية حلول انتقالية وترفض تأجيل قضايا الوضع النهائي: خيري .٧

لسفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري أن القيادة الفلسطينية ترفض تماما             أكد ا  : ماجد األمير  -عمان  
أية حلول انتقالية جديدة أو جزئية أو تأجيل أي من القضايا النهائية، مشيرا إلى أن الموقف أمـا االتفـاق    

 أن هنالك تنسيقا مـستمرا بـين القيـادتين          "الرأي" إلىوقال في تصريحات     .على كل شيء أو ال شيء     
وقال أن الرئيس عباس اطلع وزراء الخارجيـة العـرب          . الفلسطينية واألردنية من اجل توحيد المواقف     

على سير المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وشدد عباس خالل اللقاء، بحسب خيري، أنـه ال يمكـن                 
قلة تأجيل البحث في موضوع القدس تحت أي ظرف من الظروف، وال معنى للدولة الفلـسطينية المـست                

وقال خيري أن الرئيس الفلسطيني طلب مـن         .بدون عاصمتها القدس الشرقية، ولن نقايض حقا لنا بآخر        
وزراء الخارجية العرب، التأكيد على الموقف الفلسطيني حول كافة قضايا الوضـع النهـائي، وإبـالغ                

ن لـن يقبلـوا بتأجيـل        وأوروبا وروسيا واألمم المتحدة بأن العرب والمسلمي       األميركيةالواليات المتحدة   
وقال خيري أن الرئيس عباس أكد على تثبيت حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، إال أن                 .القدس

الجانب اإلسرائيلي يرفض أن يتحمل المسؤولية ويتحدث عن إعادة عـدد بـسيط إلـى أراضـي عـام                   
  .ألسباب إنسانية١٩٤٨

  ١٦/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  لفلسطينيينل دولة واحدة ثنائية القومية هي اإلستراتيجية البديلة ":ور مونيتكريستيان" .٨

قالت كريستيان ساينس مونيتور إن المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية طوال العقدين          : ةكييرالصحافة األم 
 . الماضيين لم تسفر عن مواعيد محددة التفاق سالم حقيقي

فـنهج  . كيد نحن بحاجة للنظر إلى المشكلة من زاوية جديدة        بالتأ"وعلقت حنان عشراوي على األمر قائلة       
 ". الوضع كما هو معتاد لم ينجح

وقالت الصحيفة إن تأييد دولة واحدة ثنائية القومية من اليهود والفلسطينيين هي اإلستراتيجية البديلة التي               
فكرة أقرب إلى أن تكـون      تلقى رواجا بين الفلسطينيين، رغم أن المؤيدين لهذا الهدف يسلمون بأن هذه ال            

 . هدفا مثاليا منها إلى هدف واقعي
أما البدائل األخرى التي يفكر فيها بعض الفلسطينيين فتشمل حل الحكومة الفلسطينية والوصاية الدوليـة               

 . والعودة إلى االنتفاضة الشعبية لتحقيق دولة مستقلة، كما تقول الصحيفة
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ومعنى أنه ال يوجد اتفاق     . ار، لكن ال يوجد اتفاق في الرأي      هناك كثيرا من األفك   "وأضافت عشراوي أن    
 ". وحل الدولتين بدأ يتراجع، ونحن في أزمة. في الرأي أن قوانا بدأت تخور

 ١٥/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  الذكرى الثامنة النتفاضة األقصى هي ذكرى عز وكرامة لشعبنا: دويك .٩

 عزيز الـدويك مـن داخـل سـجنه          .ي األسير د   قال رئيس المجلس التشريع    : فوزي الشويكي  -الخليل  
أن الذكرى الثامنة النتفاضة األقصى هي ذكرى عز وكرامة لشعبنا وأمتنا لما تعنيه مـن تحـد                 " هداريم"

 وطالب دويك في رسالة له من داخل األسـر         .وإرادة وإصرار لهذا الشعب من أن ينال حريته واستقالله        
الشعب العظيم حتى نكون عند حسن ظن شعبنا بنا، محـذرا       الساسة والمسؤولين استحضار تضحيات هذا      

القادة من نسيان ذوي الشهداء األبرار واألسرى البواسل والجرحى األكارم خاصة في هذا الشهر الفضيل               
وفي عيد الفطر السعيد، حتى نثبت ألنفسنا أوالً ولشعبنا وأمتنا ثانياً أننا األوفياء لهذه التـضحيات، وأننـا      

في الوقت الذي نحتفل به في ذكرى عزيـزة         : وتابع .الشعب السخي بالعطاء للدين والوطن    جزء من هذا    
كريمة علينا تستحضرنا همجية المحتل وأحقاد يهود نعيش ذكرى أليمة حزينة على قلوبنا إال وهي ذكرى                
 مجزرة المسجد اإلبراهيمي فعلى كل من نسي أو تناسى حقيقة المحتل وأجرامه يوم أن فـرغ مـستوطن           

حقده في مصلينا بينما كانوا يقفون بين يدي ربهم في المسجد اإلبراهيمي الشريف، وهنا تمتـزج أفـراح                  
 والحمـد هللا    األليمةوأحزان شعبنا، وكأن شعبنا تعود على هذا النوع من المزيج والخليط لكثرة الذكريات              

رهـا مـن ذكريـات      وشدد دويك على أن مرور ذكرى مجزرة المسجد اإلبراهيمي وغي         ". على كل حال  
 لتزيد شعبنا قوة وتماسكاً وصالبة وإرادة وإصراراً على طرد المحتل ونيل شـعبنا              أخرىلمجازر مؤلمة   
 .لحريته واستقالله

 ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   مقتل شرطي في مطاردة مطلوبين:غزة .١٠

تل أحد عناصر الـشرطة     أعلنت الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة، أمس، مق        : رائد الفي  -غزة  
وقال المتحدث باسـم الـشرطة       .في مدينة غزة وجرح آخر برصاص اثنين من المسلحين المطلوبين لها          

الشرطي عبد الكريم خزيق من عناصر جهاز المباحث العامة استشهد وأصـيب            "الرائد إسالم شهوان إن     
وأوضـح   ".ولة اعتقالهمـا  شرطي آخر بجروح متوسطة برصاص اثنين من المطلوبين للعدالة لدى محا          

شهوان في تصريحات صحافية أن المباحث العامة كانت نصبت كميناً العتقال كل من محمـود وجميـل                 
  .دغمش وهما من المطلوبين والخارجين عن القانون

  ١٦/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  أمس نار كثيف إلطالقتعرض سيارة رئيس بلدية البيرة  .١١

ان سيارة رئيس بلدية البيرة، الشيخ جمال الطويـل، تعرضـت           " معا" لوكالة   أمنية قالت مصادر    :رام اهللا 
 كبيرة في السيارة في وقت لم يكـن الـشيخ           أضرار حدوث   إلى أدى نار كثيف، ما     إلطالق،  أمسمساء  

 تكون الحادثة على خلفية بدء البلدية بحملة ضـد          أن،  األمنيةورجحت المصادر    .الطويل موجودا بداخلها  
وردا على هذه الحادثة قرر موظفـو بلديـة البيـرة          .مظاهر التعدي على القانون في المدينة     البسطات، و 

 مبنى البلدية في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثالثاء، احتجاجا على ما حدث،               أمام تنظيم اعتصاماً 
اس، وكانـت    الشيخ جمال الطويل ينتمي إلى حركة حم       أنيذكر   .مطالبين الجهات كافة تحمل المسؤولية    

  .أشهرعدة   عنه قبلأفرجتسلطات االحتالل قد 
  ١٥/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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   وشعبنا شعب منفتح على كل العالم...ال شروط لنا على الوحدة الوطنية: عباس زكي .١٢
 وفـد لجنـة      مع  التقى صباح أمس ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي           :زينة برجاوي 

 أن، ونتمنـى    األمـل انتم المناضلون الحقيقيون وأنتم     : "، وتحدث زكي قائال   "ى صبرا وشاتيال  كي ال ننس  "
 واجـه   ألنهتتسع هذه الفعاليات كي يصبح هناك تضامن حقيقي، فانتم تتضامنون مع شعب يستحق الحياة               

نه يـستمر    ا إالرغم محاوالت عديدة لطمس حرية هذا الشعب        "وأكد انه   ". ما لم يواجهه شعب في العالم     
ال شروط لنا على الوحدة الوطنية، وشـعبنا        "وشدد زكي على أنه     ". في الصمود في مجاالت الحياة كافة     

شعب منفتح على كل العالم وال يستطيع أن يكون منغلقا، الن فلسطين هي بلد مهد الديانات والرسـاالت                  
 ٢٤رغم قطع العالقات الرسمية منـذ       "وأشاد بالعالقات الشعبية النضالية بين لبنان وفلسطين        ". السماوية

ما زال الفلسطينيون ينتظرون نيل حقوقهم بالشكل الكامل وهـذا بفـضل سياسـة رشـيدة                "وأكد   ".سنة
  ". الوضوح من أجل إزالة هواجس التوطين

  ١٦/٩/٢٠٠٨السفير 
    

 نقبل بدور قطري إلنهاء ملف شاليط : الزهار .١٣
فـي تـصريحات    " حماس"هار القيادي البارز في حركة      قال الدكتور محمود الز   :  ضياء الكحلوت  -غزة  

نحن نقبل بأي دور مساعد لحل ملف الجندي اإلسرائيلي األسـير جلعـاد شـاليط               ": "العرب"خاصة لـ   
، مشيراً إلى أن الدوحة استطلعت رأي الحركة سابقاً في هذا الملف وتفهمت رؤيته،              "وخصوصا من قطر  

لسطينيين من ذوي األحكام العالية، والنساء، واألطفال في سـجون          واقتنعت بأهمية اإلفراج عن معتقلين ف     
 .االحتالل اإلسرائيلي

وأشاد الزهار بتفهم قطر ألهمية إتمام الصفقة كما تريد حماس، وضرورة تلبية إسرائيل شروطها لإلفراج               
توافق عليها  وأوضح القيادي البارز في حماس أنهم يرون أهمية تنفيذ الصفقة بعد أن يتم ال              .عن األسرى 

وبـين   .عبر مصر، لكي تطمئن الحركة لعدم نكث إسرائيل وعودها واإلفراج عن الذين اتفـق علـيهم               
الزهار أن لكل دولة الحق في خدمة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الصفقة ستنضج في حال اسـتجابة       

 .ي قطاع غزةإسرائيل لشروط حماس لإلفراج عن شاليط الذي قارب احتجازه العامين ونصف ف
  ١٦/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  نزال ينفي بشكل قاطع األنباء التي تحدثت عن اغتيال مدير مكتب مشعل في دمشق .١٤

بشكٍل قاطع، ما أشيع عن اغتيال مـدير        " حماس"نفى محمد نزال؛ عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق
ية دمشق، األمر الذي رددته بعض      مكتب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في العاصمة السور         

  ".عارية عن الصحة"الوسائل اإلعالمية نقالً عن مصادر صحفية صهيونية، واصفاً مثل هذه األنباء بأنها 
إن األنبـاء   ) "١٥/٩(مساء االثنين   " لمركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال نزال في تصريحٍ خاص أدلى به لـ         
س المكتب السياسي خالد مشعل هي أنباء عارية عن الـصحة           التي ترددت حول اغتيال مدير مكتب رئي      

  ".هذه التصريحات تأتي في سياق التضليل والتشويش وإثارة البلبلة: "، وتابع قائالً"وال أساس لها بالمطلق
فقد تم بثّ خبرٍ مكذوب مشابه لهذا الخبر قبل أشهر          "وأشار إلى أن هذه اإلشاعة ليست األولى من نوعها          

في سـوريا إثـر     " حماس" في إشارة إلى وفاة الدكتور هشام أبو لبدة المسؤول الطالبي لحركة             ،"من اآلن 
  .حادث سيرٍ أودى بحياته، وما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حينذاك

    ال أنمثل هذه األراجيف لن تنال من معنويات قادة حركة حماس وكوادرها، وأن تناقل مثل هذه               "وأكّد نز
  ".ان العديد من الوسائل اإلعالمية لمصداقيتهااألخبار تثبت فقد
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، "أي تحذير توجه لحركة حماس ألخذ الحذر، ال من سورية وال من غيرهـا              "نزالمن جهة أخرى نفى     
واجبة في كّل األحـوال، ألن االسـتهداف الـصهيوني          "الفتاً في الوقت نفسه إلى أن االحتياطات األمنية         

  ".ةأمر متوقّع في أية لحظلقيادات حماس في الداخل والخارج 
  ١٦/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  دون مشاركة مشعل..  يبدأ جلسات الحوار في القاهرة الشهر المقبلحماس وفد ":الحياة" .١٥

سيصل إلى القاهرة فـي الثـامن مـن         " حماس"أن وفد حركة    " الحياة"علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
حوار الثنائي مع المسؤولين المصريين تمهيداً للحـوار الفلـسطيني الـشامل            الشهر المقبل لبدء جلسات ال    

  .المرتقب عقده برعاية الجامعة العربية في منتصف الشهر المقبل
مشاركة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في هذا الحوار، مشيراً إلى أن نائبه             " حماس"ونفى قيادي في    

لكنه لـم يـستبعد     . يادات في الحركة من الداخل والخارج     موسى أبو مرزوق سيشارك في الجلسات مع ق       
ما زلنا في مرحلة التشاور إلعداد جـدول األعمـال          : "وقال. مشاركة مشعل في الحوار الوطني الشامل     

ونسعى إلى إشراك شخصيات حمساوية مـن الـضفة   . ووضع األسماء التي ستشارك في جلسات الحوار    
  ".الغربية حرصاً على تمثيلنا هناك

الحركة تسعى إلى الحصول على رزمة متكاملة لقضايا الحوار، وليس بحث القضايا فـي              "دد على أن    وش
مواقفنا تؤكد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ونبذ االنقسام وعقد حوار بأفق مفتـوح مـن                . شكل منفرد 

ر في كل مـن     ضرورة توحيد األجهزة األمنية وعودة األمو     "وأكد  ". أجل التوصل إلى حل ينهي االنقسام     
  ".الضفة وغزة إلى ما كانت عليه

إلجراء محادثات ثنائية مع مـسؤولين      "  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "في غضون ذلك، يصل اليوم وفد       
مصريين على رأسهم رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، في إطار الجهود التي تبـذلها               

  .لحوار الشاملمصر لرأب الصدع الفلسطيني تمهيدا ل
  ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  ال نية صادقة للمصالحة لدى من يشككون في شرعية عباس: شعثنبيل  .١٦

اجتماعاته مع المسؤولين المصريين في القاهرة االثنـين        " فتح"يبدأ وفد حركة    :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
األحمـد وعبـداهللا أبـو      ويترأس الوفد عضو اللجنة المركزية للحركة نبيل شعث، ويضم عزام           . المقبل

  .سمهدانة وزكريا األغا
هناك إجماعاً فتحاوياً والتزاماً من الرئيس محمود عبـاس بـضرورة إنهـاء             "إن  " الحياة"وقال شعث لـ    

مستعدون أن نذهب إلى الحوار وصوالً إلى تشكيل حكومة وطنية من أعضاء يـتم              : "وأضاف". االنقسام
 أو حماس، على أن تكون حكومة توافقية تقوم بتصريف األعمال           التوافق عليهم ليسوا بالضرورة من فتح     

وتوكل لها مهمات عدة على رأسها إعادة بناء المؤسسة األمنية على أسس مهنية ووطنية، والتجهيز لعقد                
  ".انتخابات تشريعية ورئاسة متزامنة

ال أريد  : "مقبل، قال شعث  ال) يناير(وعن الجدل في شأن انتهاء والية الرئيس الفلسطيني في كانون الثاني            
". أن أقحم نفسي في هذا األمر، لكنه في النهاية يحتاج لحسمه إلى فريـق قـانوني ومحكمـة دسـتورية                   

ال يوجد شيء ينذر بأخطر مما نحن فيه، فاالنقسام غير شرعي ووضع حماس الحالي في غزة                : "وأضاف
  ".غير شرعي وأبو مازن هو الوحيد الذي وجوده شرعي

المقبل حتى ندخل فـي حلقـة       ) يناير(هل المطلوب دفع األمور إلى التاسع من كانون الثاني          : " وتساءل
  ".وسلسلة من الشبهات والشكوك حول مسائل دستورية؟
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من يريد أن يضع شكوكاً دستورية اآلن على أمور لم يحن وقتها بعد، ليست لديه نية صادقة                 " واعتبر أن   
 ". يفي المصالحة وال يريد االتفاق الوطن

  ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
   بالخارجالحركة  ضمانات إسرائيلية لدخول أعضاء ... مؤتمر فتح سيعقد بالداخل:خيري .١٧

قال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري أن مؤتمر حركة فـتح الـسادس               :  ماجد األمير  -عمان  
 في تصريحات الى الرأي أن      وأكد خيري  .سيعقد داخل فلسطين قبل نهاية العام الحالي، وليس في الخارج         

القيادة الفلسطينية حصلت على ضمانات من اإلسرائيليين بالسماح لجميع أعضاء المؤتمر فـي الخـارج               
وبـين أن عقـد المـؤتمر داخـل         .للدخول إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر        

أغلبية أعـضاء المـؤتمر متواجـدون فـي     األراضي الفلسطينية أصبح أمرا محسوما لسببين، األول أن        
الداخل، سواء بالضفة الغربية أو غزة، والثاني، الضمانات التي حصلت عليه القيادة الفلسطينية بـدخول               

  .باقي األعضاء في الخارج
وقال خيري أن المؤتمر سيكون محطة مهمة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني مشيرا إلى أن اإلعمال                

 المؤتمر في مراحلها النهائية، وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبذل قصارى جهده             التحضيرية لعقد 
  .إلنجاح عقد المؤتمر السادس للحركة

وبهذا الصدد تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر، اجتماعات لهـا فـي عمـان حاليـا، لمناقـشة الوثـائق                   
  .والمقترحات التي ستقدم للمؤتمر، باإلضافة إلى عضوية المؤتمر

وفيما يخص المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فيما يتعلق بالوضع النهائي ، أكد خيري              
أن القيادة الفلسطينية ترفض تماما أية حلول انتقالية جديدة أو جزئية أو تأجيل أي من القضايا النهائيـة،                  

 أن هنالـك تنـسيقا مـستمرا بـين          وقال .مشيرا إلى أن الموقف أما االتفاق على كل شيء أو ال شيء             
  .القيادتين الفلسطينية واألردنية من اجل توحيد المواقف

  ١٦/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   إلى عقد مصالحات بين قيادات حركة فتحودع يقريع .١٨

الذي يشغل منصب مفـوض     و أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح          دعا : أشرف الهور  -غزة  
مناطق الفلسطينية إلى مصالحات داخل أطر الحركة في اللجنة المركزية، والمجلس           عام لتنظيم فتح في ال    

يتحد الشعب الفلسطيني، وإذا ضعفت فـتح       'ورأى قريع أنه باتحاد فتح       .الثوري، وبين الكوادر والمراكز   
أصعب المحطات النضالية والتفاوضـية وبقيـت   'وقال ان فتح أثبتت ذلك في      .'ضعف الشعب الفلسطيني  

وطالب قيادات فتح بالذهاب إلى مؤتمر الحركة السادس         .'سكة بحقوق الشعب والقضية ولم تفرط بها      متم
من أجل الحفاظ على وحدة الحركـة والـشعب واألهـداف           'التي تجري التحضيرات لعقده وهم موحدين       

 الحكومـة   يع قر وطالب .'تقريباً جاهزة 'وأشار في هذا السياق إلى أن وثائق المؤتمر السادس           .'النضالية
، 'كـوادر فـتح   '، ورأى أن حماية الحكومة والسلطة هي بـ         'ظلم كوارد فتح  'الفلسطينية في رام اهللا بعدم      

وقال ان حركته حريصة على الحكومة وعلى استمرار عملها وحريصة على السلطة، ووجه خالل حديثه               
إسـرائيل  . 'ني بدون حركة فتح   ال يوجد مشروع وطني فلسطي    'قريع رسالة إلى دول العالم، أكد فيها أنه         

 تمنع جميع جنودها وضباطها
  ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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  "سرايا القدس"ا المقاوم عبر نمارس عملن: "لواء القدس" بـا عالقة لهأيتنفي الجهاد  .١٩
ـ        : غزة الـذي  " لواء القدس "أن تنظيم   " الشرق األوسط "ذكر مصدر أمني فلسطيني مطلع في قطاع غزة ل
 قذيفة صاروخية على منطقة النقب الغربي، هو جماعة منـشقة           أمس أول من    إطالقته عن    مسؤولي أعلن

ستتصدى ألي محاولة من قبـل أي       "وأضاف المصدر أن األجهزة األمنية      ". الجهاد اإلسالمي "عن حركة   
د  أن هناك اتفاقا بين فصائل المقاومة على أن الـر          إلى، مشيراً   "طرف للمس باإلجماع الوطني الفلسطيني    

  . يتم بعد التنسيق بين هذه الفصائلإسرائيليعلى أي خرق 
ـ     "الجهاد"ونفى داود شهاب، الناطق الرسمي باسم حركة         وفـي  ". لـواء القـدس   "، أي عالقة لتنظيمه بـ

ـ  تمـارس عملهـا المقـاوم عبـر جناحهـا      " الجهاد"، شدد شهاب على أن "الشرق االوسط"تصريحات ل
الذي قـال إنـه     " لواء القدس "و" الجهاد" أنه ال توجد أي عالقة بين        ىإل، مشيراً   "سرايا القدس "العسكري  

 ".يسمع عنه ألول مرة"
  ١٦/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   من نشطاء الحركة بالضفة الغربية٤قوات إسرائيلية تعتقل : الجهاد .٢٠

ة عتيل شمالي قوة إسرائيلية خاصة تسللت اليوم لبلد"  إن  قالت حركة الجهاد اليوم االثنين، - ١٥رام اهللا 
طولكرم وحاصرت عدة منازل لمجاهدين من الحركة، واقتحمت المنازل بشكل مباشر وسط إطالق نار 

 حيث اعتقلت أربعة من المجاهدين هم عامر النعسان وإيهاب العجمي وبشار الراتب ومجدي ،كثيف
  ".الكرمي

 ١٥/٩/٢٠٠٨القدس افلسطينية 
 
 خابات رئاسية وتشريعية متزامنةوالية عباس تنتهي عند إجراء انت": فدا" .٢١

صالح رأفت، أن والية محمود عباس تنتهي " فدا" أكد األمين العام لالتحاد الديمقراطي :  وفا–رام اهللا 
وأوضح خالل اجتماع اللجنة  .وفقا لقانون االنتخابات بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة

قلقيلية، امس، أن منظمة التحرير، وبكل مؤسساتها، هي في محافظة " فدا"التحضيرية الفرعية لمنظمة 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معربا عن رفضه واستنكاره لما جاء على لسان رئيس 

 .المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بخالف ذلك
 ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  انتخابات تشريعية ورئاسية بوقت واحدالقانون الفلسطيني يتيح إجراء : ممثل فتح بالقاهرة .٢٢

 على اتهامات حماس  خالل ردهبركات الفرا ممثل حركة فتح بالقاهرة.  دقال: أيمن جريس-  القاهرة 
 يناير القادم، بالقول إن حماس هي التي اغتصبت قطاع ٩للرئيس عباس بأنه سيكون مغتصبا للسلطة بعد 

وأضاف في . طينية ورفضها التراجع عن هذا االنقالب على الشرعية الفلس"إنقالبها"غزة من خالل 
إن حماس تقول إنها ال تريد أي انتخابات قبل أن تنتهي الوالية القانونية للمجلس " عكاظ"تصريحات لـ 

  ، وترفض أي حديث لالنتخابات المبكرة،٢٠١٠التشريعي في عام 
يس لديها أي مانع لمناقشة كافة ولفت الى أن فتح ل. ٢٠١٠ وهو ما يعني عمليا االنتظار إلى عام 

الملفات على مائدة الحوار الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس أبو مازن يعتقد أن الحوار هو الخيار الوحيد 
 .إلنهاء الوضع المأساوي الفلسطيني

 ١٦/٩/٢٠٠٨عكاظ 
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   يختلق مبررات واهية إلغالق المعابر وإحكام حصار غزةاالحتالل: الجهاد .٢٣
اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي مبررات إسرائيل بـإغالق معـابر قطـاع غـزة               :أشرف الهور -غزة  

وقالت  .، خاصة وأن المعابر لم تفتح بشكل كلي منذ بدء التهدئة التي التزمت بها الفصائل              'مبررات واهية '
لمعابر وذكرت في بيان لها أن إغالق ا       .'هذا األمر يدلل على حقيقة نوايا االحتالل وسعيه إلفشال التهدئة         '

، 'يأتي ضمن سياسة االحتالل الصهيوني العدوانية اآلخذة في التصاعد ضد شـعبنا الفلـسطيني             'التجارية  
يتحمل مسؤولية ما يجري من عدوان وحصار على شعبنا الذي تفاقمت معاناته            'مشددة على أن االحتالل     

إعـادة النظـر فـي    'طينية إلى   ودعت الجهاد اإلسالمي الفصائل الفلس     .'بشكٍل لم يعد السكوت عنه ممكناً     
جدوى هذه التهدئة والخروج بموقف مشترك من جدوى استمرارها خاصة وأنها لم تحقق أيـة فوائـد أو                  

  .'أهداف
  ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  أبو العينين يلتقي الحص للتباحث في أوضاع الفلسطينيين في لبنان  .٢٤

ينين الرئيس سليم الحص، امس، يرافقـه مـسؤول         اللواء سلطان ابو الع   " فتح"امين سر قيادة حركة     زار  
العالقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية خالد عارف، وتم البحث في اوضاع الفلسطينيين فـي               

انه هنأ الرئيس الحص بحلول شهر رمضان المبارك، ووقف         : وقال ابو العينين  . لبنان واالراضي المحتلة  
رؤية الرئيس الحص خصوصا في ظـل       "ني، موضحا انه اطمأن الى      على رأيه في الوضع الداخلي اللبنا     

تفاؤال كبيرا لديه   "، الفتا الى انه رأى      "المصالحات التي جرت والتي يتم ايضا االعداد الستكمالها في لبنان         
مستقبل الوضع الفلـسطيني    "واشار الى ان الرئيس الحص طمأنهم الى         ". في االستقرار الداخلي اللبناني   

 وجرى التأكيد ان الفلسطينيين الذين ينالون حقوقهم االنسانية واالجتماعية ويعيشون كبـشر هـم    الداخلي،
  ". ات استقرارا سياسيا وامنياميخضمانة عندما يتحقق االستقرار االجتماعي، وان ذلك يعطي للم

  ١٦/٩/٢٠٠٨السفير     
  
   فتح قتيالن من جند الشام وثالث من": عين الحلوة" عنيفة في اشتباكات .٢٥

وأصيب ثالثة آخرون في مخـيم      " فتح"وعنصر من   " جند الشام "قتل عنصران من    :  محمد صالح  - صيدا
عين الحلوة خالل االشتباكات التي تجددت بعد ظهر امس بين عناصر من حركة فتح وأخرى من تنظـيم      

  . وذلك أثر اغتيال الفلسطيني عصام البقاعي من التنظيم المذكور" جند الشام"
 االشتباكات عمليات كر وفر وهجومات مضادة من قبل الطرفين على اماكن النفوذ العائدة لهمـا                وتخللت

وقد استخدمت فيها القذائف الصاروخية بشكل واسع وفي مختلف االتجاهـات إضـافة الـى               . في المخيم 
احمـد  وتردد ان االشتباكات اسفرت ايضا عن مقتل العنصر الثاني في جنـد الـشام               . االسلحة الرشاشة 

وسجل استنفار واسـع لمختلـف      ) أبو ماهر (هو محمد السعدي    " فتح"كما قتل الحقا عنصر من      . الحسن
القوى والفصائل في المخيم ال سيما من قبل فتح والقوى االسالمية، كما سجل ظهور لمقنعين فـي ازقـة     

  . المخيم
 وأطلق النار عليه في حي الطيرة       وتردد ان البقاعي اغتيل في متجره على يد احد المقنعين الذي تقدم منه            

وعلى األثر سـادت  . في المخيم، وقد توفي على الفور وتم نقله إلى مستشفى النداء اإلنساني داخل المخيم           
  .  أجواء التوتر في كل ارجاء المخيم

 دقيقة توقف إطالق النار بعد ان ابلغت قيادة فتح كافة القوى والفصائل في              ١٥وحوالى الساعة السادسة و   
المخيم بمن فيها القوى االسالمية، بأنها تنوي تسليم مطلق النار الى الدولة اللبنانية وذلـك لـوأد الفتنـة                   

  . ووضع حد لالشتباكات
 ١٦/٩/٢٠٠٨السفير     
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  مستعدون لنكون جزءا من آلية دولية تعالج حل قضية الالجئين اولمرت .٢٦
 هس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت لقـاء      استبق رئي :  أسعد تلحمي، محمد يونس    –الناصرة، رام اهللا    

 معلناً انه ما يزال من الممكن التوصل الى اتفاق سالم جزئي مع             ، الرئيس محمود عباس   ، مع مساء اليوم 
الفلسطينيين قبل أن يتسلم خلفه رئاسة الوزراء في اسرائيل، وقال ان المعادلة التفاق سالم تقـوم علـى                  

ضي الضفة الغربية للفلسطينيين أو أراض بمثل هـذا الحجـم، مؤكـدا     في المئة من أرا    ١٠٠إعادة نحو   
ألن كل يوم يمر من دون التوصل إلى اتفاق سالم هو يوم            "ضرورة تحقيق السالم بأقصى سرعة ممكنة       

، لكنه أضـاف    ١٩٤٨ورفض حق عودة الالجئين إلى ديارهم في حدود عام          ". قد نندم عليه في المستقبل    
  ".اآللية الدولية لحل هذه القضية"ئيل جزءاً من أنه يمكن أن تكون إسرا

وكان اولمرت يتحدث خالل استعراضه مجمل األوضاع السياسية أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية،             
إذا أردنا التسوية، فإنها قريبة من معادلة واحد على واحد، ويجب أن نقـول ذلـك بـال لـف أو                     : "وقال
أعتقـد  . فة للتوصل إلى هذه المعادلة، سواء عبر ضم أو تبادل أراض          ثمة طرق مختل  : "وأضاف". دوران

أن التوصل الى اتفاق ليس غير ممكن، لكن كلما طال الوقت سندفع أثماناً باهظة، وتفويـت مثـل هـذه                    
وتابع ". لذلك فإنني أدفع في اتجاه االتفاق اآلن على إطار عام للتسوية          ... الفرصة قد يكلفنا ثمناً ال يحتمل     

بتقديره يمكن التوصل إلى تفاهمات أساسية على ثالث من القضايا التي تعتبر مفتاحاً لتحقيق اختـراق   أنه  
وقال إن اتفاق سالم سيوضح للمرة االولى حدود الدولة الفلـسطينية،           . الحدود واألمن والالجئين  : تاريخي

  ".سيشكل منعطفاً تاريخياًومثل هذا االعتراف "كما سيعطي إلسرائيل حدودا يعترف بها المجتمع الدولي 
إسرائيل لن تقبل أبـداً     ... لن يكون في أي حال من األحوال حق عودة        "وأضاف أنه في قضية الالجئين      
، لكننا مستعدون لنكون جزءاً من آلية دولية تعالج حل هذه           )١٩٤الرقم  (القرار الدولي المتعلق بالالجئين     

 البيت القومي للفلسطينيين، وليس في حدود البيت القومي         القضية في حدود الدولة الفلسطينية التي ستكون      
نأسف حقاً لما جرى للفلسطينيين، لكن أيضاً لما حصل لمئات اآلالف من اليهود             : "وزاد". للشعب اليهودي 

كـل متـر    "وتابع أنه خالفاً لموقف اليسار اإلسرائيلي فإن        ". الذين عانوا في الدول العربية وطردوا منها      
دن هو جزء من أرض إسرائيل التاريخية، ولم تكن في هذه المنطقة ثقافة أخـرى غيـر                 غرب نهر األر  

لكن اليوم  ... اليهودية، وهذا ما تثبته الحفريات في تلك المنطقة حيث نكتشف أجزاء من التاريخ اليهودي             
  )".فلسطينيون(يسكن في هذه المنطقة أناس ينتمون لشعب آخر 

  ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة 
 
   موراتينوس مناقشة ملف شاليط في سوريا منيطلببيريز  .٢٧

طلب الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز من وزير الخارجية االسبانية ميجيل موراتينـوس           :  د ب ا   -غزة  
 .مناقشة موضوع الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط مع المسئولين في سوريا

س سيزور العاصمة السورية دمشق خالل األيـام القليلـة         وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن موراتينو     
وحسب اإلذاعة فقد وافق    . المقبلة ، مشيرة إلى أن بيريز أبلغه أن فتح هذا الملف يشكل بادرة إنسانية منه              

 .موارتينوس على طلب الرئيس اإلسرائيلي ووعد بتلبيته
  ١٦/٩/٢٠٠٨الدستور 

 
  ول سيناء خشية عملية فدائية تستهدفهم تمنع جميع جنودها وضباطها من دخ"إسرائيل" .٢٨

أفادت مصادر إسرائيلية رسمية، أمس االثنين، أن وزارة األمن اإلسرائيلية  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
أصدرت تعليمات صارمة إلى جميع الجنود والضباط في جيش االحتالل والمواطنين الذين يعملون فـي               

  ، الجيش، يحظر عليهم بموجبها، حظراً كامالً
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من دخول شبه جزيرة سيناء، وجاء أن األمر صدر على خلفية اقتراب األعياد اليهوديـة، وذلـك علـى                  
خلفية حصول األجهزة األمنية اإلسرائيلية على معلومات مؤكدة مفادها ان العديد من التنظيمات اإلرهابية              

ن إلى سيناء لالستجمام فـي فتـرة        تُخطط للقيام بعمليات فدائية كبيرة تستهدف اإلسرائيليين الذين يسافرو        
  .األعياد

وقالت المصادر أيضاً إنّه لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية معلومات مؤكدة ومقلقـة للغايـة فـي هـذا                  
الموضوع، حيث تفيد المعلومات أن التنظيمات اإلرهابية قد تمكنت من إدخال خاليا إلى سـيناء بهـدف                 

 .سرائيلية في سيناء أو القيام بعمليات اختطاف إسرائيليينتنفيذ عمليات كبيرة ضد التجمعات اإل
  ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  يحسم غداً معركة خالفة أولمرت" كديما"حزب  .٢٩

غداً انتخابات الختيار رئيس جديـد خلفـا        " كاديما"يجري حزب    ":وكاالت" آمال شحادة،    -القدس المحتلة 
 ينهي حقبته المتسمة بوصمتي الفساد والهزيمـة أمـام          ايهود أولمرت الذي  " اإلسرائيلي"لرئيس الوزراء   

الحصول علـى تأييـد غالبيـة       : وسيواجه خلف أولمرت تحدياً ثالثياً    . ٢٠٠٦تموز   /حزب اهللا في يوليو   
برلمانية لحكومة جديدة، ومتابعة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وسوريا، وكذلك مواجهة ما يـسمى              

  ".حرب تموز" سيتعين عليه أن ينسي الرأي العام تداعيات خسارة كما. التهديد اإليراني النووي
وتبدو وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المرجح فوزها في السباق لرئاسة الحزب، في موقـع افـضل مـن                  
وزير الحرب السابق شاؤول موفاز لمواجهة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو في حـال إجـراء انتخابـات                 

  .تشريعية مبكرة
" يـديعوت "ار االنتخابات الذي عادة ما يدفع العرب ثمنه من دمائهم وحقوقهم، قـال موفـاز ل                 وفي باز 

وسيـضرب البنـى    " حماس"سيستأنف عمليات التصفية ضد     "الجمعة إنه في حال أصبح رئيسا للوزراء        
وقالـت ليفنـي    ". اإلرهـاب "التحتية في غزة وسيحد من إمدادات الوقود وسيقضي على مصادر تمويل            

" اإلرهـاب "وتنبـذ  " إسـرائيل "تعتـرف ب  "بشرط ان " حماس"يفة ذاتها إنها ستتفاوض مع حركة      للصح
  ".وتصادق على االتفاقات المبرمة

وعشية موعد االنتخابات، تسود أجواء حذرة في الحزب من احتمال أن تؤول هذه االنتخابات، إلى نتيجة                
إذ يظهـر   . ا وسائل اإلعالم العبرية أسبوعيا    معاكسة لتلك التي تظهر في استطالعات الرأي، التي تنشره        

في جميع هذه االستطالعات أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، تتفوق على منافسيها الثالثة، وخـصوصا               
لكن، اآلن،  . على األقل من األصوات   % ١٥على منافسها األقوى وزير المواصالت شاؤل موفاز، بفارق         

اقبون أن تنقلب األمور وأن يتفـوق موفـاز علـى ليفنـي فـي               ومع اقتراب يوم الحسم، ال يستبعد المر      
  .االنتخابات الفعلية

من جهة أخرى، عقد موفاز مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه أن معطيات متوفرة لديه تدل على أنـه سـيفوز                   
مـن  % ٧,٤٣برئاسة الحزب من الجولة األولى غدا، وإن هذه المعطيات تدل على أنه سيحظى بتأييـد                

  .لكنه لم يقل من أين وصلته هذه المعطيات". كاديما"األعضاء في المصوتين 
  ١٦/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  جيش االحتالل يبدأ حملة مناورات ضخمة في األغوار .٣٠

بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حملة مناورات ضخمة في منطقة األغوار ": وفا"طوباس ـ 
 .الشمالية بمحافظة طوباس

ت مختلفة من الجيش في الحملة األحدث، التي تمتد على مساحات واسعة من األراضي وتشارك تشكيال
ويستغل جيش  .الممتدة من سفوح طوباس الشرقية وحتى مناطق السفوح المطلة على نهر األردن
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ى االحتالل هذه المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الفريدة التي يغلب عليها الطابع الجبلي لتنفيذ مناوراته عل
 .مدار العام

  ١٦/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  يقر بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيينفلنائي  .٣١

أقر نائب وزير الدفاع االسرائيلي متان فلنائي بحدوث ارتفاع ملحـوظ فـي              :من وليد عوض   - رام اهللا 
  .الجيش االسرائيلي، على حد قولهاالعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين وكذلك ضد 

ونقل عنه قوله خالل اجتماع لجنة الداخلية التابعة للكنيست امس والتي بحثت اعتداءات المستوطنين على               
اذا لم نعالج االمر خالل هذا العام فأننا لن نعرف ايـن            'المواطنين خالل االيام الماضية في منطقة نابلس        

  .'سندفن انفسنا
  ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تصريحات رئيس الحكومة االسرائيلية متأخرة ولن تغير الواقع السياسي: طالب الصانع  .٣٢

 عبر النائب طالب الصانع العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي، ورئيس :عبد القادر فارس - غزة 
يحات ، عن أسفه لتأخر تصر١٩٤٨الحزب العربي الديمقراطي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت بأن حلم دولة اسرائيل الكبرى قد انتهى، وأن إسرائيل أخطأت بحق 
وقال إن المسؤولين في إسرائيل يبدون األسف واالعتراف بالخطأ . الفلسطينيين ألكثر من أربعين عاما

 مناصبهم ولديهم صالحيات فقط عندما يصبحون خارج دائرة التأثير وصنع القرار، أما عندما يكونون في
تغيير الواقع، يتبنون التوجه اليميني المتطرف، مشيرا في الوقت ذاته الى أهمية تصريحات أولمرت 
كونها صدرت عن رئيس حكومة اسرائيل رغم أنها جاءت متأخرة ولن تغير من الواقع السياسي في 

  .المنطقة
  ١٦/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "غير مسؤولة ومرفوضة " الفلسطينيينالجئينمواقف عباس بشأن ال: العودةتجّمع  .٣٣

تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس " بقلق بالغ"قال تجمع العودة الفلسطيني، إنه يتابع : دمشق
التي تتجاوز أهم الثوابت الفلسطينية المتمثلة بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي "األخيرة 

 دخل مرحلة جديدة باتت أكثر وضوحاً عباسلتجمع أن لحمود، األمين العام طارق  واعتبر ".هجروا منها
بوش  ومع اقتراب انتهاء والية ٢٠٠٩في تعامله السياسي مع اقتراب انتهاء دورته كرئيس في بداية 

على هي كل هذه التنازالت حيث أن  بات يستجدي اتفاق تسوية بأي ثمن قبل رحيله، هوأولمرت، إذ أن
وأكد أن أي اتفاق أو حل يقدم عليه عباس أو غيره ال  . ماليين الجئ، على حد تعبيره٦ من حساب أكثر

عدم شرعية " إلى مشيراًشعب الفلسطيني، اليضمن حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة كاملةً لن يلزم 
  ."هكذا اتفاقات

  ١٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
 وقف االستيطان موسى بالتدخل لعمرو  ألف فلسطيني يطالبون ١٦ .٣٤

 العام لجبهة النضال الشعبي عريضة األمين سمير أبو غوشه نتسلم عمرو موسى م:  د ب أ-  القاهرة 
 من واألكاديمية األهلية ألف فلسطيني يمثلون القوى السياسية والمنظمات ١٦موقعة من ما يقرب من 

 المتحدة لألممها األمين العام خاللا مختلف التوجهات واالنتماءات وقطاعات اجتماعية مختلفة ناشدو
 التدخل لوقف النشاطات اإلسالمي العام لمنظمة المؤتمر واألمين العام لجامعة الدول العربية واألمين
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 حول العمل على تفعيل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية كما تطالب ب.اإلسرائيليةاالستيطانية 
كما دعت  .األمن على مجلس اإلسرائيلية اإلجراءاتوار الفصل العنصري وطرح تلك االنتهاكات جد

 وطنية شاملة في إستراتيجيةالعريضة كافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة بلورة 
 وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة التحرك السياسي اإلسرائيلية،مواجهة االعتداءات 

  .والدبلوماسي عربيا ودوليا
  ١٦/٩/٢٠٠٨ستور الد

  
  العمل من أجل فلسطين لكسر حصار غزة  مؤسسةإطالق  .٣٥

أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، في غزة، أمس، عن إطالق مؤسسة جديدة 
، تضم جميع المتضامنين في العالم بهدف كسر الحصار اإلسرائيلي "العمل من أجل فلسطين"باسم 

 إلى انطالق ، كسر الحصارحول وأشار الخضري، خالل ورشة عمل . غزةالمفروض على قطاع
التي ستتبعها العديد من السفن العربية واإلسالمية، مطالباً بإحداث انتفاضة السفن لكسر  والسفينة اليمنية
 قال رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة الدكتور عرفات ماضي إنه  ومن جهته.حصار غزة

زة حرة من أجل تسيير سفينة لالستمرار في كسر الحصار عن غتقرر إقامة شراكة وتعاون مع حركة 
ستحمل على متنها أدوية وأطباء مختصين فلسطينيين و ستنطلق من قبرص، هاغزة، موضحاً أن

  .وأوروبيين، كما أنها ستحمل نواباً أوروبيين وناشطين حقوقيين متضامنين مع الشعب الفلسطيني
  ١٦/٩/٢٠٠٨فير الس

  
   معابر غزة رداً على إطالق صاروخغلقي االحتالل .٣٦

أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس خمسة معابر حدودية تربط قطاع غزة  : فتحي صباح- غزة 
بأراضي الخط األخضر بقرار من باراك، رداً على إطالق صاروخ محلي الصنع على بلدة سديروت في 

، منعت إدخال البضائع والمواد الغذائية عبر ثالثة معابر تجاريةحيث . لقطاعالنقب الغربي شمال شرقي ا
 معبر فيما تم إغالق. لم تسمح بتوريد كميات الوقود المقلصة أصالً، إلى القطاع عبر معبر الشجاعيةكما 

 أو الذين منحتهم سلطات االحتالل تصاريح ،بيت حانون في وجه بضع عشرات من المواطنين المرضى
  .ة تخولهم اجتيازه والتوجه إلى الضفة الغربيةخاص

  ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
   الغربية ينتقد تهديد السلطة للحريات العامة والعمل الصحفي في الضفةفلسطينيحقوقي  .٣٧

حذر خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان من خطورة ممارسات األجهزة األمنية  :غزة
وأكد خالل  .ات العامة والعمل الصحفي على مستقبل اإلعالم الفلسطينيفي الضفة الغربية بحق الحري

مؤتمر صحفي عقده في غزة أنه ال يمكن إجراء مقارنة بين الحريات اإلعالمية في غزة والضفة نظرا 
لحجم االنتهاكات الكبير للعمل اإلعالمي في الضفة، مطالبا كافة األطراف بإبعاد الصحفيين واإلعالم عن 

  .بات سياسية والقيام بدورها في توفير الحريات كواجب ومعتقدات وليس كبوادر حسن نيةأي تجاذ
  ١٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
   بالخلياإلبراهيمي على مجزرة الحرم عاماً ١٥ .٣٨

، التي اإلبراهيمي الذكرى الخامسة عشرة لمجزرة الحرم هذه األيامتصادف :  فوزي الشويكي- الخليل 
صف الشيخ تيسير في هذا الصدد وو .لدشتاين بحق المصلين داخل الحرمارتكبها المستوطن باروخ غو
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 مؤكداً ضلوع ، صفحات سجلها النازي األسودإلىالتميمي المجزرة بجريمة غدر صهيونية جديدة تضاف 
  .جيش االحتالل بارتكاب المجزرة

 الفلسطيني في نساناإلذلك اهدار لحق معتبراً  كنيس، إلىحذر التميمي من تحويل حرم الخليل  إلى ذلك 
أداء صالته ومناسكه بأمن وأمان، ومساس بمقدساته ودور عبادته التي كفلت حمايتها كافة المواثيق 

  .الدولية واألديان السماوية
  ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ويستولي على سالحه إسرائيلياً  يطعن جندياًفلسطيني .٣٩

 أريحا بالقرب من أمس  طعن جندياً فلسطينياًن شاباًأة مصادر إسرائيلي ذكرت :وكاالت - القدس المحتلة 
وبحسب صحيفة  .ستولى على سالح الجنديافي الضفة الغربية، حيث تمكن من مغادرة المكان بعد أن 

يديعوت احرونوت استطاعت قوات إسرائيلية وصلت إلى المكان في وقت الحق أن تلقي القبض على 
  . القريبةه في إحدى محطات البنزينسالح بعد أن حاصرتالالشاب وبحوزته 

  ١٦/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  العثور على جثة فلسطيني بجوار مستوطنة شرق القدس .٤٠

 على جثة مواطن فلسطيني بجوار مستوطنة معاليه ادوميم شرقي أمسعثر صباح : وليد عوض-  رام اهللا
 فيما تجدر اإلشارة .ينيينمدينة القدس وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسط

 حيث احرقوا ، الماضيةاألياماعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين تصاعدت خالل إلى أن 
  .مساء الليلة قبل الماضية عشرات الدونمات الزراعية الفلسطينية شمال الضفة الغربية

  ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  اإلسرائيليرسوم متحركة فلسطينية سالح يثير الخوف .٤١

 أشكاالً يأخذذكرت قناة روسيا اليوم في تقرير لها أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  : سانا -دمشق 
 يتم توظيفها من أجل حمل رسالة الفلسطينيين للعالم اجمع بمن إبداعيةغير مباشرة تعتمد على وسائل 

المجال الذي طرقه ، وهو غار والكبار على الصبتأثيرها فالرسوم المتحركة لها سحر خاص .األطفالفيهم 
محمد ثريا مدير قسم اإلنتاج في فضائية وفي هذا الصدد يقول . الفلسطينيون فأثار المخاوف اإلسرائيلية

قل ، ونه من الرسوم المتحركة هو لفت أنظار العالم لمعاناة الشعب الفلسطينيونريد يماإن األقصى 
 ولكن إلى صراع وعي يبث ،سرائيليين والفلسطينيينالصراع ليس فقط إلى صراع عسكري بين اإل

  .رسائل إلى األجيال القادمة
  ١٦/٩/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 

  
  من األسر الفلسطينية في غزة بال معيل % ٣٧: دراسة .٤٢

كشفت دراسة مسحية أعدتها جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية في قطاع غزة، عن  :رام اهللا
وذلك من . بة والمآسي التي تعيشها األسر الفلسطينية، بسبب الحصار اإلسرائيليحجم األوضاع الصع

من النساء المبحوثات ذكرن أن معيل األسرة % ٣٦,٩وتبين أن  . امرأة فلسطينية٦٠٠خالل مسح آراء 
ذكرن أن % ٢٨,٤فقد عمله، وبالتالي فُقد الدخل الرئيسي لألسرة جراء الحصار، كما أظهرت النتائج أن 

% ٣٧,٧فيما أشار . عيل األسرة قد غير عمله، وأن الدخل الرئيسي لألسرة قد نقص جراء الحصارم
منهن أن أسرهن تعاني من % ٤٣,٥منهن أن أسرهن اضطرت إلى تقليل مصروفاتها، بينما أعرب 

من أسر المبحوثات اضطرت إلى بيع بعض مقتنياتها، % ٤٥,٨كما أظهرت النتائج أن . تراكم الديون
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من % ٢٨,٣أما عن أثر الحصار على الوضع االجتماعي لألسرة، فأعربت . مالكها بسبب الحصاروأ
منهن % ٤٩وأعرب . النساء المبحوثات عن أن أسرهن اضطرت إلى تزويج إحدى فتياتها زواجا مبكرا

منهن إلى حدوث % ٢٠,٥كما أشار  .عن أن أحد شباب العائلة اضطر إلى تأجيل زواجه بسبب الحصار
أما عن أثر الحصار على الوضع النفسي لألسرة، فأعرب . الت طالق؛ بسبب الحصار داخل أسرهنحا
من النساء المبحوثات عن اعتقادهن أن معدل العنف ضد المرأة داخل أسرهن قد ازداد في فترة % ٦١

عن و. منهن عن اعتقادهن أن العنف ضد األطفال داخل أسرهن قد ازداد% ٦٠,٢الحصار، بينما أعربت 
من النساء المبحوثات عن اعتقادهن أن نسبة الرسوب بين % ٥٦,٨أثر الحصار على التعليم، أعرب 
منهن عن اعتقادهن أن الحصار تسبب في حصول الطالب % ٦٤,٢الطالب قد ازدادت، بينما أعرب 

نساء من عائالت ال% ٢٨,٣كما أظهرت النتائج أن نسبة . على معدالت دراسية متدنية في فترة الحصار
أما عن أثر الحصار على . المبحوثات قد حدث فيها تسرب من المدرسة؛ ألحد األطفال بغرض العمل

من النساء المبحوثات عن اعتقادهن أن الحصار تسبب في % ٥٨,٧الوضع الصحي لألسرة، فأعرب 
ى منهن عن عدم قدرة أسرهن عل% ٥٧,٧عدم قدرة أحد أفراد األسرة على العالج بالخارج، وأعرب 

من النساء % ٣٥,٥أما عن دور مؤسسات المجتمع المدني، فأعرب . توفير تكاليف العالج ألحد مرضاها
المبحوثات عن اعتقادهن أن مؤسسات المجتمع المدني ال تقوم بدورها في التخفيف من العنف الموجه 

ها في التخفيف منهن أن مؤسسات المجتمع المدني ال تقوم بدور% ٤٠,٧فيما أعرب . ضد المرأة والطفل
منهن أن مؤسسات المجتمع المدني ال تقوم بدورها في % ٥٠,٥فيما أعرب . من تدهور الوضع الصحي

  .التخفيف من آثار الوضع االقتصادي على األسرة الفلسطينية
 ١٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
 همية دور روسي لدعم جهود تحقيق السالم يؤكد أالعاهل االردني .٤٣

االردني الملك عبداهللا الثاني امس خالل استقباله في عمان المبعوث شدد العاهل : ب ف أ - عمان
الروسي للشرق االوسط الكسندر سلطانوف على اهمية الدور الروسي في احالل السالم بين الفلسطينيين 

اهمية دور "ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي االردني عن الملك عبد اهللا تأكيده على  .واالسرائيليين
اعل خالل المرحلة القادمة لدعم جهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين وصوال الى روسي ف

 ."تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على االرض الفلسطينية
 ١٦/٩/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  تصفية للقضية الفلسطينية" األردنيالخيار "عتبر فكرة ي العمل اإلسالمي حزب جبهة .٤٤

معلومات اإلعالمية التي يتم تداولها، وتشير إلى أن خيار          أن ال  حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي     -عمان  
الوطن البديل في األردن، كحل نهائي للقضية الفلسطينية، يلقى قبـوال عنـد مـسؤولين فـي الـسلطة                   

قال بيان صدر عن الحزب، إن ما يـتم تداولـه            .إلسرائيليةالفلسطينية، إضافة إلى قبوله لدى القيادات ا      
إتفاق مرض للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي أو دولة مؤقتة أو اتفاق بدون القـدس، وكـذلك مـا                 "حول  

يروج له ما يسمى بالخيار األردني، ما هو إال محاولة لتـصفية القـضية الفلـسطينية لـصالح الكيـان                    
 تهديداً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتهديـداً مباشـراً لـألردن            يمثل"، األمر الذي    "الصهيوني
بوقفة جادة وجريئـة للـدفاع عـن المـسجد          "ما طالب الحزب، منظمة المؤتمر اإلسالمي        ك ".واستقراره
  .األقصى

 ١٥/٩/٢٠٠٨ قدس برس
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    البرلمان العربي االنتقالي يدعم جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية .٤٥
أكد البرلمان العربي اإلنتقالي دعمه وتأييده للجهود العربية خاصة جهود مصر :  إبراهيم زين-القاهرة 

 الفلسطيني - لتحقيق الوفاق والمصالحة الفلسطينية والعمل على تذليل الصعوبات أمام الحوار الفلسطيني 
 الحفريات التي تقوم ودعا لجنة القدس للقيام بدورها وإدانة. بما يعيد اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني

ودعا البرلمان الى إنشاء لجنة إغاثة . بها سلطات االحتالل االسرائيلي حول وتحت المسجد األقصى
وأكد البرلمان العربي . عربية شعبية تكون مهمتها جمع اإلعانات اإلنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني

عنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة االنتقالي عدم شرعية المستوطنات اليهودية وجدار الفصل ال
التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 

وطالب البرلمان العربي الواليات المتحدة بالوفاء بتعهداتها في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . ١٩٤٩
 ودعا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لتنفيذ قرارات الشرعية ٢٠٠٨وعاصمتها القدس بنهاية عام 

  .الدولية وطلب من رئيس البرلمان العربي متابعة الموضوع
 ١٦/٩/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  تشكيل حكومة انتقالية فلسطينية من دون حماس أو فتحتقترحمصر  .٤٦

مصر أعدت خطة جديدة إلنهاء الصراع كشفت صحيفة اإلندبندنت البريطانية، أن : أحمد حسن بكر
الداخلي الفلسطيني تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ال تضم في صفوفها عناصر من حماس وفتح، وذلك 

وأضافت الصحيفة في تقرير من . في محاولة للتخلص من أثار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
 محادثات منفصلة مع مسؤولين من فتح غزة، نشرته أمس على موقعها على اإلنترنت، أن مصر ستجرى

وسيكون من مهام تلك . وحماس في وقت الحق من الشهر الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق حول الخطة
الحكومة اإلعداد النتخابات تشريعية مبكرة، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أساس الكفاءة المهنية 

  . والفنية وليس على أساس االنتماء الفصائلي
  ١٥/٩/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
  البد أن يكون توافق فلسطيني على فكرة إرسال قوات عربية لغزة: زكي .٤٧

أعلن حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اشترط 
قائيا بعد حسم وجود توافق فلسطيني إلرسال قوات عربية إلى قطاع غزة، وقال إن هذا المقترح تراجع تل

ووفقا لما أوردته وكالة األنباء اإليرانية نقال عن زكي، فإن مسألة . حماس الصراع في غزة لصالحها
  إرسال قوات عربية إلى غزة فكرة مطروحة منذ فترة طويلة، 

وكان هدفها أن تفصل بين قوتين فلسطينيتين متناحرتين في القطاع، وعندما حسمت حماس الصراع 
القطاع وسيطرت عليه بشكل تام فان فكرة القوة العربية التي تذهب لفض هذا النزاع لصالحها في 

  .تراجعت
  ١٥/٩/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

 
  القاهرة تفتح معبر رفح أمام المعتمرين والطالب:  مصريمصدر .٤٨

أكد مصدر إعالمي مصري مطلع أن القاهرة تعتزم فتح معبر رفح في بحر األسبوع المقبل، : القاهرة
  .تسهيل مرور المعتمرين وعبور الطالب الفلسطينيين لاللتحاق بجامعاتهم في الخارجل
ونقل الكاتب واإلعالمي المصري المتخصص في الشأن الفلسطيني، إبراهيم الدراوي، في تصريحات  

خاصة، عن مصادر مصرية رسمية قولها إن فتح معبر رفح أمام المعتمرين والطالب سيتزامن مع 
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قاهرة لوفود من حركتي فتح و حماس للحوار مع مسؤول المخابرات المصرية الوزير عمر استقبال ال
   . سليمان، وفق توضيحه

 ١٥/٩/٢٠٠٨قدس برس 
  
   العرب يقيمون عملية السالم في نوفمبر الخارجيةوزراء  .٤٩

تقرر أعلن رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أنه :  محمد عمرو- القاهرة 
عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في نوفمبر المقبل في مقر 

االجتماع سيكون مخصصا إلجراء مراجعة "واوضح يوسف ان . األمانة العامة للجامعة برئاسة السعودية
سرائيلية التي ستشهد  اإل- وتقييم شامل لعملية السالم، في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات الفلسطينية 

االجتماع سيبحث في التطورات المتعلقة بالمصالحة "وأضاف ان ". أسابيع حاسمة في الفترة المقبلة
  ".الفلسطينية في ضوء الجهود الحالية التي تبذلها مصر في هذا المجال

  ١٦/٩/٢٠٠٨الراي الكويتية 
 
 أولمرت بشأن اتفاق مبادئ عباس يدرس بشكل جدي وإيجابي اقتراح : ا خارجية إسبانيوزير .٥٠

قال وزير الخارجية اإلسباني ميغيل موارتينوس، اإلثنين، إن رئيس " هآرتس"في حديثه مع صحيفة 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يدرس بشكل جدي وإيجابي اقتراح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود 

وأضاف أن النتائج التي توصل إليها،  .لدائمأولمرت، بشأن اتفاق مبادئ حول القضايا الجوهرية للحل ا
 .في أعقاب محادثاته مع عباس وأولمرت، وخاصة في أعقاب سماع اقتراحات األخير، هي إيجابية جدا

وبحسبه فإن أولمرت وعباس قريبان جدا في مواقفهما، وأنه على قناعة بأن المحادثات بينهما لن ترتد 
 . إلى الوراء

  ١٦/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  قد يكون جريمة حرب٢٠٠٦ لبيت حانون "اسرائيل"قصف : ساقفة جنوب أفريقيا أ كبير .٥١
قال كبير االساقفة في جنوب أفريقيا ديزموند توتو في تقرير لالمم المتحدة نشرامس ان              : رويترز -جنيف

 من الممكن أن يكـون      ٢٠٠٦القصف العنيف الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة في تشرين الثاني عام             
وقال توتو وهو مبعوث االمم المتحدة المستقل لحقوق االنسان ان اسرائيل يجب أن تتحمل               . حرب جريمة

 ١٨مسؤولية هذا القصف الذي استهدف منزلين في بلدة بيت حانون في قطاع غزة واسفر عـن مقتـل                   
ير في غياب صدور تفس   "وأضاف في تقرير قدمه الى مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة             .شخصا

يستند الى أسس سليمة من الجيش االسرائيلي الذي يملك وحده حقائق االمر يجب أن تتوصل البعثة الـى                  
وذكر توتو أن بعثته أوضحت أيضا لقـادة        ." أن هناك امكانية أن يكون قصف بيت حانون جريمة حرب         

توتو انه يجـب  وقال ." يجب وقف اطالق الصواريخ على السكان المدنيين في اسرائيل   "حركة حماس أنه    
 ألـف   ٣٥في قضية قصف بيت حانون البلدة التي يقطنها         " تحقيق مستقل ونزيه وشفاف   "أن يكون هناك    

  . في المئة مسجلون كالجئين٧٠فلسطيني بينهم نسبة 
بغض النظر عما اذا كان سقوط الضحايا في بيت حانون نجم عن خطأ أو تهـور أو اهمـال                   "وأضاف   

 ."ن يتحمل منفذو هذا االمر المسؤوليةجنائي أو سلوك متعمد يجب أ
  ١٦/٩/٢٠٠٨الدستور 
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  ومصر " اسرائيل"من صادرات األسلحة األمريكية تصل الى % ٨٠ .٥٢
تناول مبيعات الواليات المتحدة من األسلحة أن هناك ارتفاعا كبيرا في المبيعات، حيث تبين  بين تقرير

 مليارد دوالر ١٢ مليارد دوالر، بالمقارنة مع ٣٢أنها عقدت صفقات دولية في العام األخير تصل إلى 
 دولة تعتمد على مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تصل قيمتها إلى ٦٠هناك وأن . ٢٠٠٥في العام 

  منها إلى إسرائيل ومصر، % ٨٠ مليارد دوالر، من أجل شراء أسلحة أمريكية، والتي يصل ٤,٥
 مليارد ٣ مليارد دوالر تم رفعها مؤخرا إلى ٢,٤ بـتحصل منها إسرائيل على حصة األسد والتي تقدر

 .دوالر
  ١٦/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في مواجهة الكشميريين المسلمين"اسرائيل" طلبت مساعدة الهند: " بوستجيروزاليم" .٥٣

ذكرت جيروزاليم بوست االسرائيلية ان الحكومة الهندية طلبت مساعدة الجيش :  محمد بشير:ترجمة
واوضحت . الوطنيين الكشميريين المسلمين الذين يسعون الى اقامة دولة مستقلةاالسرائيلي في مواجهة 

قام بزيارة مفاجئة الى دولة كشمير " آفي ميراحي"الصحيفة ان قائد القوات البرية االسرائيلية الفريق 
 المتنزاع عليها االسبوع الماضي للوقوف على التحديات التي تواجه الجيش الهندي في معركتها ضد ما

عقد عدة اجتماعات مكثفة مع القادة العسكريين الهنود وناقشوا خطة و. وصفته الصحيفة بالمتمردين
الجيش االسرائيلي لمجموعة من رجال الكوماندوز االسرائيليين بهدف تدريب نظرائهم الهنود المكلفين 

ين االسرائيلي والهندي وافادت الصحيفة انه بموجب االتفاق الذي تم بين الجانب. بالقتال ضد الكشميريين
فان الجيش االسرائيلي سيرسل رجال كوماندوز مدربين تدريبا عاليا الى الهند لتدريب الجنود الهنود على 

 .تكتيكات مكافحة االرهاب وحرب العصابات والمدن
  ١٦/٩/٢٠٠٨عكاظ 

 
  أمريكي لالستثمارات العربية مع إفالس رابع اكبر مصرف بالغةخسائر  .٥٤

 المالية األزمة حمراء في ظل إلى العالم أنحاء في الخليج ومختلف األسهم أسواقشرات تحولت مؤ: لندن
 وأيدي اإلفالس واحد اكبر مصارف العالم، في أمريكي، رابع اكبر مصرف "ليمان براذرز" أوقعتالتي 

 عاماً على تأسيسه ونجاته من الركود الكبير في عشرينات القرن ١٥٨، بعد زهاء أمسالمصفين 
 االقتصاد العالمي، إلى االستقرار إلعادة بليون دوالر ٥٠٠ إلىفي وقت تم رصد ما يصل . اضيالم

ومع . أخرى سقوط مؤسسات مالية الفيدراليتوقع الن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس االحتياط حيث 
قبل فترة، الحجم الدقيق للخسائر العربية لن يعرف فإن  ، الخليجأسواقتراجع غير مسبوق في مؤشرات 

، بسبب االستثمارات الكبيرة في األزمة لم يتم تدارك إذا قد تكون بالغة، أنها إلىلكن التوقعات تشير 
في المقابل نجا بنك ميريل لينش من مصير مماثل عندما و.  العمالقة وغيرهااألمريكيةالمؤسسات المالية 

توقعت مؤسسات تأمين ن جهة أخرى،  وم. بليون دوالر٥٠اقتنص بنك اوف اميركا صفقة شرائه بقيمة 
 األزمة وظيفة على مدار ألف ١٠٠ من أكثروظائف القطاع المصرفي، الذي خسر في الواليات المتحدة 

  .إضافية وظيفة ألف ٥٠ يشهد القطاع قبل نهاية السنة خسارة أن شهراً، ١٤المالية التي بدأت قبل 
  ١٦/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  غيرهم فعلهالم يبع الفلسطينيون أراضيهم،  .٥٥

  صقر ابو فخر
ان الفلـسطينيين   :  يقول فـي مـؤتمر صـحافي       ١٠/٩/٢٠٠٨سمعنا وشاهدنا الوزير جبران باسيل في       

« الـسفير »(ثم عدنا فقرأنا الكالم نفسه في صحف اليوم التالي          . «خسروا وطنهم عندما باعوا أراضيهم    »
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 أن أحدا لـم ينبـه الـوزير علـى     من غير أي تعديل، األمر الذي يشير الى      ) ١١/٩/٢٠٠٨،  «النهار»و
ولو كان بين المحيطين بالوزير نبيه واحد في هذا الميدان، لربمـا            . معلوماته المغلوطة من ألفها إلى يائها     

وكـان  . كان في اإلمكان تدارك األمر، وتعديل كالمه كي ال تُؤخذ عليه قلة المعرفة بهذا الشأن الحساس               
ذه األقاويل، أن يتأكد من مواقع قدميه حتى ال يتعثر فـي دهـاليز              على الوزير، قبل أن يقدم على نثر ه       

التجارة االنتخابية الهاذية المنتعشة اآلن في لبنان، والتي لم تنجح إال في اختيار العناوين المثيرة للدعاية،                
، «الفارين الى اسرائيل  »وعودة  « تملك األجانب »ورهاب  « التوطين»وما هو بائس ومكرور مثل خرافة       

ويبدو أن فن استجالب األصوات بدغدغـة       . ين هؤالء عدد ال يستهان به من العمالء والقتلة واألوباش         وب
غرائز الدهماء ليس ابتكارا لبنانيا بلديا بالتأكيد، لكن المثل البلدي اللبناني ينطبق عليه تماما، وهذا المثـل                 

المحليـة  « الفهلـوة »وتنتعش عناصـر    وهنا بالذات تنمو    . «البلد يللي بيعبد العجل حش وارميلو     »: يقول
السياسية الفاشية في هذا البلد منذ أمد طويل، والتي أتمنى أال يكون الوزير قد انزلق اليهـا                 « الزعبرة»و

بوعي أو من دون وعي، وأال يدخل الفلسطينيين في هذا المنزلق، فيكفيهم الكالم العنصري الذي ما برح                 
نين الجائرة التي تمنع عليهم تملك حتـى منـزل العائلـة، وتمـنح              يغير عليهم من الجهات كلها، والقوا     

العنصريين ذرائع لرفض تشغيل الطلبة الجامعيين في بعض مقاهي الحمراء ولو بالساعة، وفـي فـصل                
  . الصيف فقط، هذه المقاهي التي نستعد لفضحها والدعوة الى مقاطعتها جراء عنصريتها المنحطة

  هؤالء من باعوا األرض 
وقـد  . ح على الوزير جبران باسيل أن يحفظ بقوة المعلومات التي سنعرضها هنا باختـصار شـديد               نقتر

  . أوجزنا هذه المعلومات، العلمية والدقيقة والتاريخية، كي ال نثقل على ذاكرته قط
فـي  ) الكيرين كاييميت (٪ من األراضي التي امتلكتها الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي           ٩٤إن  
 باعها لبنانيون بالدرجة األولى من عائالت سرسق وسـالم وتيـان وتـويني              ١٩٤٧لسطين حتى سنة    ف

فالسيد ميشال سرسق ومحمد بيهم باعا أراضي الحولة من اليهود، وهذه           . واألسعد وقباني وبيهم وغيرهم   
مر، وآل سرسق باعوا أيضا مرج ابن عـا       .  أسرة فلسطينية شُردت كلها    ١٥٠٠األراضي كانت تستوعب    

 ألف فلسطيني   ٢٦ أسرة أو ما يساوي      ٢٥٤٦ قرية تقطنها    ٢٠ ألف دونم، وفيه نحو      ٤٠٠وكانت مساحته   
ميـشال  (وباع آل تيان    . وهؤالء جميعا طردوا من مرج ابن عامر الذي عاشوا فيه مئات السنين           . تقريبا

، ثـم   )طيني فلس ٢٤٠٠ دونما يقطن عليها     ٣٠٨٢ (١٩٢٢حصتهم من وادي الحوارث في سنة       ) وأنطون
 دونما ثم عاد وباعها مع حصة ميشال تيان من الـصندوق القـومي              ٥٣٥٠أقدم أنطون تيان على رهن      

  .  وباع آل تويني وآل صباغ ما كانوا يملكونه في السهل الساحلي١٩٢٩/.٢٧/٥اليهودي في 
امتيـاز  عالوة على ذلك، باع أفراد من آل سالم أراضي الحولة التي حـازوا مـن الدولـة العثمانيـة                    

.  ألـف فلـسطيني    ١٥استصالحها وزراعتها فقط، لكنهم باعوها من اليهود، األمر الذي أدى الى تشريد             
ـ      ٤وباع آل قباني      أسـس خيـر الـدين       ١٩٣٧وفي سنة   . «وادي القباني » آالف دونم مما كان يعرف ب

لحاج شـركة   والياس ا ) يهودي(األحدب وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا           
 ألف دونم في قضاءي صور وصـيدا، ثـم باعتهـا مـن              ١٠٠وتمكنت هذه الشركة من شراء      . عقارية

  . شركات يهودية
 إال  ٢٩/١١/١٩٤٧لعلم الوزير، وغيره استطرادا، أن اليهود لم يمتلكوا عند صدور قرار التقـسيم فـي                

ما في ذلك منطقة النقب الممتـدة       ٪ منها ب  ٥٦٪ من مساحة فلسطين، ومع ذلك منحتهم األمم المتحدة          ٥،٧
لكن، حتى هذه المساحة، لم يستطع اليهود شراء        . بين بئر السبع والعقبة، والتي لم يكن فيها يهودي واحد         

 سنة تحت سلطة االنتـداب      ٣٠ أي طوال    ١٩٤٧ و، ١٩١٧ ألف دونم من الفلسطينيين بين       ٣٠٠أكثر من   
اضي التي اشتراها اليهود انتقلت اليهم باالحتيال، ومن        ٪ من األر  ٦وهذه المساحة التي تعادل     . البريطاني

وقد قُتل الكثيـر مـن      . خالل سماسرة كانوا يشترون األرض من العرب ثم يعودون فيبيعونها من اليهود           
   ١٩٣٦.هؤالء السماسرة إبان ثورة 
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ة، وأشخاصـا   قصارى القول ان الفلسطينيين لم يبيعوا أراضيهم، بل ان أفرادا من عائالت لبنانية معروف             
من عائالت سورية مثل آل الجزائرلي والشمعة والقوتلي ومارديني واليوسف، هم من تـسبب بتـشريد                
اآلالف من الفلسطينيين جراء تلك البيوع الوضيعة، ثم طرد معظم الشعب الفلسطيني من بـالده جـراء                 

ستحقون اليوم إال اللعنات، إنما     وهؤالء البائعون األرذال االنذال، الذين ال ي      . خطة استعمارية بعيدة المدى   
كانوا يلعبون دور المسهل لتلك الخطة االستعمارية، والمتعاون معها بوعي كامل، والتي يمكـن تـأريخ                

  . نشوء قضية الالجئين بها، أي منذ ذلك التاريخ األسود فصاعداً
  « تاني يا أستاذ؟»

ـ      ١٩٩٥في أيلول    وقـد دفعنـا الكـالم      . «ايات البـشرية  النف» وصف الوزير نقوال فتوش الفلسطينيين ب
للوزير فتوش آنذاك إلى أن نعدد له عداً وأن نكيل له كيال، وقد كدر كالمنـا أيامـه طـويال                    « الملووق»

وبعد ثالثة عشر عاما، ها هو الوزير باسيل يطل علينا بكالم عجب وبيـان مـن خـشب                  . بحسب علمنا 
ها معكوسة تلك التـي مـا انفـك الحـديث عـن             إنها سنون منحوسة وأيام   . تثير الغضب « معلومات»و

كأن ال شيء يتغير في ميدان المعرفة في هذا البلد، فالكالم           . الفلسطينيين في لبنان يدور في الشرنقة ذاتها      
  . دائما غث، والخطاب رث، واألقوال معادة البث

بنانيـة المجـاورة،    قبل ستين سنة أو أقل، كان أطفال المخيمات حينما يتعاركون مع أطفال األحيـاء الل              
ويلوح لي، بعد نحو سـتين  . كان ذلك كالم فتية الشوارع. يعيرون بأنهم باعوا أراضيهم ولجأوا الى لبنان  

ويبدو لي أيضا ان بعض     . سنة، ان األمر لم يتغير حتى مع هذا الوزير من هنا أو ذاك الوزير من هناك               
داء بـال دوا    »انه  . كثيرا عن حمالي القرب   الزعامات وأصحاب المواقع والمناصب والرتب ال يختلفون        

وقد رغبت، في هذه المعلومات التي عرضتها هنا، بأن أضع بين يدي الـسياسيين،              . «وعماء على عمى  
لكن ما أخشاه   . ومنهم الوزير باسيل، ذخيرة معرفية بسيطة وأولية كي ال يعود الى مثل هذه األقوال ثانية              

ومع ذلك، فأنا أكيد من أن الحقائق العلمية        .  في جمهور من الصم    هو أن أصبح مثل أعمى يلقي محاضرة      
كلما وجهت  : والتاريخية ال بد أن يكون لها صدى، مثلما أنا متأكد من أن الفلسطينيين مثل كيس المالكمة               

  . إليه اللكمات ارتد عليك بالقوة نفسها
  ١٦/٩/٢٠٠٨السفير     

  
  "إسرائيل"فق عليه  ال تحل بعودة عدد معقول تواالالجئينقضية  .٥٦

  هاني المصري
طرح الرئيس أبو مازن في مقابلة مع صحيفة هآرتس االسرائيلية موقفه من حل قضية الالجئين حيث 
قال إن ال حل يمكن أن يوقع بدون أن يشمل قضية الالجئين على قاعدة إما االتفاق على كل شيء وإما 

 .عدم االتفاق على شيء
 بعودة ماليين الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ألن اسرائيل ستنهار، وأضاف، إنه ال يعقل أن يطالب

وانما هو مستعد إلجراء مساومة تقوم على عودة جزء من الالجئين ضمن عدد معقول توافق عليه 
 .اسرائيل

قبل التعليق على موقف الرئيس، الذي اثار جدال كبيرا وانتقادات واسعة في صفوف الفلسطينيين أود أن 
، ١٩٤٨ الذي صدر في شهر كانون االول من عام ١٩٤أن قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقمأذكر 

والذي صادقت عليه الجمعية العامة منذ ذلك التاريخ وحتى االن عشرات المرات، ما يعطيه قوة قانونية 
 ممكن تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت: "استثنائية، ينص في البند الحادي عشر على

لالجئين الراغبين في العودة الى ديارهم بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين 
يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود او مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ 
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ات او السلطات القانون الدولي واالنصاف، ان يعوض عن ذلك الفقدان او الضرر من قبل الحكوم
 ".المسؤولة

ان هذه العبارة توضح ان حق العودة والتعويض مطروح لجميع الالجئين، والتعويض فقط مطروح للذين 
، وعن كل مفقود او مصاب )أمالك الغائبين(يقررون عدم العودة، وأن هذا التعويض يشمل الممتلكات 
 .عاما فهي تجسد ضررا يستحق التعويضبضرر، وعن المعاناة التي عاناها الالجئون اكثر من ستين 

في هذا السياق، تعتبر تصريحات أبو مازن تراجعا عن الموقف الفلسطيني الذي طالما تمسك بتطبيق 
 .، وهذا يحدث بدون مقابل من اسرائيل١٩٤قرار 

، وترجمت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة هذا الرفض بإصدار ١٩٤فاسرائيل منذ قيامها رفضت قرار 
لسلة من القوانين إلضفاء الشرعية على وجودها، وإجبار العرب على مغادرة اراضيهم بهدف تعزيز س

 .فكرة البالد المهجورة وطمس ذكرى وجود مجتمع فلسطيني نهائيا
وبنت الحكومات االسرائيلية المتتالية سياساتها على اساس التنكر المطلق لمسؤوليتها التاريخية في نشوء 

 الفلسطينيين وعدم االعتراف بحق العودة، في الوقت الذي يتيح قانون العودة اليهودي مشكلة الالجئين
وتعتبر اسرائيل ان اليهود . لكل يهودي في العالم المجيء السرائيل والحصول على الجنسية االسرائيلية

بل الذين هجروا من البالد العربية يغنوها عن تعويض الالجئين الفلسطينيين، فهي تعتبرهم مقا
" الالجئين"الفلسطينيين الالجئين، لذا فانها ال تتحمل اية مسؤولية عن التعويض، بل تطالب بتعويض 

 .اليهود
في مؤتمر كامب ديفيد، تم التداول بحل مشكلة الالجئين على أساس عودة رمزية لعدد منهم ال يزيد 

ن من تبقى في البالد المتواجدين  الفا، وعودة من يرغب الى الدولة الفلسطينية بعد قيامها وتوطي١٥٠عن
فيها او ترحيلهم الى بلدان اخرى أما بالنسبة لمسألة المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية إلسرائيل 

 .عن نشوء مشكلة الالجئين الفلسطينيين، فإسرائيل ترفض تحمل أية مسؤولية في هذا الشأن
 االجتماعات قضية الالجئين ورفضت الوفود وفي المفاوضات التي تلت مؤتمر أنابوليس تناولت

االسرائيلية المشتركة بالمفاوضات برئاسة تسيبي ليفني، ورفض ايهود اولمرت تحمل المسؤولية 
التاريخية والقانونية والسياسية عن تشريد الالجئين، كما رفضوا االعتراف من حيث المبدأ بحق العودة، 

 ١٠ب ديفيد، على عودة عشرين الف الجئ على مدارووافق أولمرت بعد أن رفض ما عرض في كام
. وفي اطار لم الشمل، والعتبارات انسانية وليس تطبيقا لمبدأ حق العودة )  في كل عام٢٠٠٠(سنوات 

 .واعلنت ليفني جهارا نهارا رفضها لعودة الجئ واحد في اطار حق العودة
سطينيين، ولكن هذا ال يعني التخلي عن قضية ال أحد يتصور ان باالمكان االن عودة ماليين الالجئين الفل

الالجئين وعن حق العودة، ألنه اذا تم تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها االساسي وهو قضية 
 .الالجئين مقابل ثمن بخس جدا، فهذا يؤدي الى ضرب القواسم المشتركة التي توحد الفلسطينيين

 للتنازل االستراتيجي عن قضية الالجئين يعني تجاهل الحق االنكى واألمر، ان هذا االستعداد الفلسطيني
الفلسطيني وكل المعاناة التي عاناها الالجئون، ولكل النضاالت والتضحيات الغالية التي بذلت من أجلها 
على مدار عشرات السنين، وهذه التنازالت تقدم بدون أن يقابلها الحصول على موافقة اسرائيلية على 

 بل إن ما تطرحه اسرائيل ١٩٦٧نية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود قيام دولة فلسطي
 من الضفة بما فيها القدس ١٩٦٧حتى االن يقوم على اقتطاع مساحات واسعة من االراضي المحتلة عام 

تحت عناوين ) ضم او بقاء السيطرة االسرائيلية(ضمن مسميات مختلفة % ٤٠بنسبة ال تقل عن 
والسيطرة على الحدود والمعابر واقامة نقاط انذار وقواعد عسكرية، وتجريد الدولة الفلسطينية االستئجار 

من مقومات الدول بحيث تكون بال سيادة وخاضعة كليا السرائيل وان تكون ايضا منزوعة السالح، وهذه 
م مناطق منزوعة سابقة في التاريخ، الن االتفاقات بين الدول المتحاربة تتضمن عند توقيع اتفاقات سال

ما هو مطروح على . السالح اما دولة منزوعة السالح فهذا أمر إذا حدث سيكون ألول مرة في التاريخ
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طاولة المفاوضات ليس مقايضة حق العودة باقامة الدولة الفلسطينية، وهذا طبعا مرفوض النه ينتقص 
خل وطنهم، وإنما المطروح اسرائيليا من حق ماليين الفلسطينيين الالجئين في خارج وطنهم والالجئين دا

 .هو التنازل في كافة القضايا من حق العودة الى الحدود والقدس والمستوطنات واألمن والمياه
لماذا نعطي اسرائيل حق الفيتو؟ اوال من خالل النص في مبادرة السالم : إن السؤال الذي يطرح نفسه هو

واالن يتحدث أبو .  لحل عادل متفق عليه لقضية الالجئين العربية بعد تعديلها، بأن المطلوب هو التوصل
مازن عن موافقة اسرائيل على عودة عدد معقول من الالجئين توافق عليه اسرائيل، مما يترك األمر 

كما أن هذه الموافقة غير مضمونة )  ألفا٢٠(وإذا وافقت فإنها توافق على عودة عدد رمزي . بيدها تماما
سنوات سيكون في اطار لم ١٠ ألفا على مدار ٢٠ن ما عرضه أولمرت عن عودة التطبيق ، فضال عن أ

 اذاً هل سنقبل بهذه العودة الرمزية بعد حين؟ بعد شهر او سنة او سنتين؟. الشمل
ان ابداء المرونة الى حد التنازالت المفرطة، وبدون ان تعترف اسرائيل بانها دولة محتلة ومسؤولة على 

ن ان تلتزم بالقوانين والقرارات الدولية التي قامت اسرائيل على اساسها وتعتبر تشريد الالجئين وبدو
شرعيتها منقوصة بدون استكمالها باقامة دولة فلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره 
ومحوره اعطاء الالجئين حقهم بالعودة وتعويضهم عن امالكهم و معاناتهم، اليؤدي الى اقناع اسرائيل 
بتقديم متطلبات السالم وانما يفتح شهيتها، مثلما حصل خالل العشرين عاما الماضية، على طلب المزيد 
من التنازالت الفلسطينية والعربية، لنعطي اسرائيل رسالة ان زمن التنازالت المجانية من جانب واحد قد 

 والتي ١٩٨٨ة المقدمة عام ولى، وان على اسرائيل ان تقدم عرضا يتناسب مع مبادرة السالم الفلسطيني
ادت فيما بعد الى اتفاق اوسلو الذي اعترفت فيه المنظمة باسرائيل بدون ان تعترف اسرائيل بالحقوق 
الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني باقامة دولة فلسطينية؟اذا ارسلنا هذه الرسالة عندها وعندها 

ا وشروطها المتعنتة والعنصرية واالستيطانية فقط يمكن ان تفكر اسرائيل بالتراجع عن مواقفه
فعندما تدرك اسرائيل ان لدى الفلسطينيين بدائل اخرى وليس مفروضا عليهم خيار واحد هو !! والتوسعية

االستمرار بالتعايش مع االحتالل والتفاوض معه الى االبد، ستدرك ان حل الدولة الفلسطينية افضل لها 
  !!مما يمكن ان تواجهه مستقبال

 ١٦/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  فليرحل عباس مع بوش واولمرت .٥٧

  عبد الباري عطوان
تشهد الساحة السياسية الفلسطينية حالة من الجدل حول مسألة تمديد فترة رئاسة السيد محمود عباس لسنة                
 اخرى في قمة السلطة الفلسطينية، بينما ينشغل المواطن الفلسطيني فـي االراضـي المحتلـة بهمومـه                

المتفاقمة وصعوبة توفير لقمة العيش الطفاله في ظل حصارات اسرائيلية خانقة فـي الـضفة الغربيـة                 
  .وقطاع غزة

االسرائيلية عن عزمه البقـاء فـي       ' هآرتس'الرئيس عباس بدأ هذا الجدل عندما لمح في حديث لصحيفة           
فزة بأن اي تمديد سيتم وفق      ، وعززه بتصريحات علنية متل    ٢٠١٠عام  ) يناير(السلطة حتى كانون الثاني     

  .االجراءات القانونية والدستورية
الطرف اآلخر في المعادلة الفلسطينية اعلنت على لسان السيد خالد مشعل رئيس مكتبهـا              ' حماس'حركة  

المقبل وهي  ) يناير(السياسي بانها لن تعترف بأي شرعية للرئيس الفلسطيني بعد التاسع من كانون الثاني              
  .رئاسته، اال اذا تمت انتخابات رئاسية في ظل توافق وطنيفترة انتهاء 

هذا التراشق بالتصريحات، رافقته فتاوى قانونية ودستورية من الخبراء في الجانبين، حيث يحاول كـل               
طرف ان يعزز موقفه بالعودة الى بعض النصوص في النظام االساسي للحكـم الـذي اقـره المجلـس                   

  .اسر عرفاتالتشريعي ايام الرئيس الراحل ي
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الخبراء الدستوريون العاملون في مكتب الرئيس عباس، اصدروا فتوى تؤكد ان التمديد قانوني ومشروع              
وفق التعديالت الدستورية التي ادخلت على نظام الحكم االساسي، بحيث تتزامن انتخابات الرئاسـة مـع                

، واكدوا ان هذه التعديالت لـم       فرد نظراؤهم في الطرف اآلخر ببطالن ذلك      . انتخابات المجلس التشريعي  
تقر من المجلس التشريعي مثلما يؤكد النظام االساسي ولوحوا بتنصيب الدكتور عزيز الـدويك رئـيس                

  .يناير المقبل ريثما يتم انتخاب رئيس للسلطة /المجلس التشريعي المعتقل رئيسا للسلطة بعد كانون الثاني
كونها محرجة، فاجراء انتخابات رئاسية قبـل كـانون         خيارات الرئيس عباس محدودة جدا، عالوة على        

يناير المقبل امر صعب، الن الوقت غير كاف للتحضير لها، وحتى لو توفر الوقت فإنها سـتكون        /الثاني
انتخابات صعبة في ظل االنقسام الحالي، ووجود سلطتين، واحدة في غزة واخرى في الضفة، وال نعتقد                

ع في ظل حالة االستقطاب الراهنة على الساحة الفلسطينية، وعقدها في           ستسمح بها في القطا   ' حماس'ان  
  .الضفة فقط يعني تكريس االنقسام الحالي، وتنصيب عباس رئيسا للضفة فقط

اما استمرار عباس في السلطة بعد فترة انتهاء رئاسته، فسيكون موضع تشكيك دستوري في شـرعيته،                
من صالحياته واضعاف موقفه التفاوضي، ان لم يكن انهاءه         مما قد يؤدي الى شل حركته، وسحب الكثير         

  .بالكامل
فكون بعض الحكومات العربية طالبت الرئيس عباس باالستمرار في السلطة، وفق تسريبات مقربين منه،              
ال يعطيه شرعية، النه يستمد شرعيته كرئيس للسلطة من الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وليس من زعيم               

  .كهذه الدولة او تل
من الواضح ان الرئيس عباس سيتمترس في منصبه، ليس لعام واحد فقط، وانما العوام مقبلة، مثله مثل                 
كل الزعماء العرب تقريبا، فبعضهم يتربع على كرسي الحكم منذ اربعين عاما، ولماذا يكـون اسـتثناء،                 

ل من خالل صناديق    فهو على االقل، من وجهة نظر انصاره، لم يأت الى الحكم عبر انقالب عسكري، ب              
  .االقتراع في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة

وربما يرد معارضوه بالحجج نفسها التي يتهمهم بها انصاره، فقد جرت العادة على اتهـام االسـالميين                 
بانهم يريدون االنتخابات كوسيلة للوصول الى سدة الحكم، وبعد ذلك يتمترسـون فيهـا وال يغادرونهـا،                 

  . الديمقراطية برمتها طالما ان هدفهم قد تحققويلغون العملية
تمديد الرئيس عباس لرئاسته، اذا ما تم، لن يكون ظرفا استثنائيا، فكل المؤسسات الفلسطينية الحالية غير                

فالمجلس الوطني الفلسطيني   . شرعية على اي حال وتستمر في عملها دون اي مسوغ دستوري او قانوني            
 عاما، وكل ما هو منبثق عنه من مؤسسات مثل اللجنة           ١٢اي جلسات منذ    غير شرعي، وان كان ال يعقد       

  .التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني ايضا غير شرعي بصفة آلية
' فـتح 'الحزب الحاكم ناقصة الشرعية ايضا، الن المؤتمر العام لحركة          ' فتح'حتى اللجنة المركزية لحركة     

، وال يوجد اي مؤشر على قرب انعقاده بسبب الخالفات بـين       ١٩٨٩الذي يقوم بانتخابها لم يعقد منذ عام        
  .الرئيس عباس وزمالئه في هذه اللجنة حول مكان االنعقاد وعدد وكيفية اختيار المشاركين فيه

نفسها، بـل امتـد للحكومـة       ' فتح'وانعدام الشرعية لم يتوقف عند مؤسسات منظمة التحرير، او حركة           
فمن المفترض ان تكون حكومة طوارئ لمدة شـهر،         . أسها السيد سالم فياض   الفلسطينية الحالية التي ير   

ولكنها ما زالت مستمرة، والكثر من عام، ودون اي فتوى دستورية، او مصادقة من المجلس التـشريعي                 
  .مثلما ينص النظام االساسي للحكم

ئاسته، وهو الذي روج دائما     وال نعرف لماذا يريد السيد عباس البقاء في رئاسة السلطة بعد انتهاء فترة ر             
نفهم ان يصر على االسـتمرار لـو        . لزهده في المناصب، وعزمه االعتزال وافساح المجال لدماء جديدة        

كانت رهاناته على المفاوضات مع اسرائيل بدأت تعطي ثمارها ويحتاج الى المزيد من الوقت التمامهـا                
اولمرت لم تحقق اي تقدم على اي من القضايا         ولكنه يصرح ليل نهار بان المفاوضات مع ايهود         . بنجاح

  .الست المطروحة
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المفروض ان يستقيل عباس قبل انتهاء واليته الن مشروعه التفاوضي فـشل، فهكـذا يفعـل الزعمـاء                  
االحرار في مثل هذه الحالة، ثم كيف يستمر في السلطة وجميع اصدقائه، ابتداء من جورج دبليو بـوش                  

رايس، سيغادرون مواقعهم في الوقت نفسه الذي تنتهي فيه فترة رئاسـته اي            وايهود اولمرت وكوندوليزا    
  .يناير المقبل، فمن االشرف له ان يذهب معهم ايضا، حتى ال يشعر بالغربة /في كانون الثاني

الرئيس عباس ال يستطيع توقيع اتفاقات مصيرية مع االسرائيليين وهو ال يتمتع بالشرعية الكافية، وحتى               
لى هذه االتفاقات فانه لن يستطيع تسويقها للشعب الفلسطيني في ظل حالة االنقـسام الحاليـة،           لو توصل ا  

  .الذي يتزعمه' فتح'والخالف على شرعية رئاسته حتى في اوساط تنظيم 
هناك شبه اجماع فلسطيني ودولي على فشل حل الدولتين، وانهيار المفاوضات المنبثقـة عـن مـؤتمر                 

 اللجنة الرباعية الدولية، وتغير المعادالت االستراتيجية الدولية في ظـل بـروز             انابوليس للسالم، وتفكك  
  .روسيا كقوة عظمى ومعها حالة استقطاب وحرب باردة على الساحة الدولية

هذه المتغيرات تتطلب منهج عمل فلسطيني جديدا يقود الى استراتيجية مختلفة تتعامـل معـه، بقيـادات                 
وال نعتقد ان الرئيس عباس والمجموعة المحيطة       . تملك رؤية، وفهما اعمق   فلسطينية جديدة شابة محنكة     

  .به، ومعظمهم من جيل الحرب الباردة االول وافرازاتها يصلحون لهذه المهمة
الرئيس عباس يستطيع، بتركه المنصب، ان يقلب الطاولة على الجميع، والواليات المتحـدة االمريكيـة               

 هم الذين افشلوه، رغم كل ما ابداه من مرونة فـي المفاوضـات              واسرائيل على وجه الخصوص، النهم    
  .والعملية السلمية

سيظل هناك من يسأل وما هو البديل في حال انسحاب عباس هذا الذي سيؤدي حتما الى انهيار السلطة،                  
نقول ان البديل هو عودة االوضاع الى ما كانت عليه قبل اوسلو، وتسمية االشياء بمـسمياتها، وانهـاء                   
مسلسل الكذب على النفس الذي تعيشه حاليا، وعلينا ان نتذكر ان قبل السلطة كان هناك احـتالل، وفـي                   
ظلها استمر االحتالل ايضا، ونذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونقول ان االرض المحتلة كانت موحدة قبل                  

مربعات االخرى، وتحـول    ولذلك لنعد الى المربع االول بعد فشل كل ال        .. السلطة، ولم تنقسم اال في ظلها     
الشعب الفلسطيني خاللها الى شعب متسول والتصاق تهمة الفساد بقياداته، ولتكن مرحلة انتقالية يعيد فيها               

  .هذا الشعب حساباته، ويطور بعدها استراتيجية جديدة بقيادات جديدة
 ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مدرسة أوسلو العباسية ونتائجها .٥٨

  محمد صالح المسفر. د
، فماذا  ١٩٩٣خمسة عشر عاما قد خلت منذ توقيع السيد محمود عباس على اتفاقية اوسلو المشؤومة عام                

كانت حصيلة ذلك االتفاق الذي احتفل بتوقيعه في البيت األبيض في واشـنطن أمـام عدسـات التلفـزة                   
يالت جوهرية على   العالمية؟ لقد كانت الحصيلة لذلك التوقيع المشؤوم، إلى جانب أمور أخرى، إجراء تعد            

  ميثاق العمل الوطني الفلسطيني لصالح إسرائيل إلى حد اإللغاء، إلغاء دور منظمة التحرير الفلسطينية،
انتشار الفساد والرذيلة السياسية في كل أرجاء فلسطين المحتلة بعـد           ' السلطة الفلسطينية 'واستبدلت بعبارة   

إلى فلسطين عبر قطاع غزة بموجـب       ' حماماتعناصر حي الفكهاني، وال   '، وذلك بعد دخول     ١٩٦٧عام
اتفاق أوسلو، وقد مارسوا وشرعوا لكل منكر سياسي واجتماعي، تعاظمت المستوطنات الصهيونية فـي              
الضفة الغربية إلى الحد الذي يكاد ال يعرف المواطن المقهور من العدو ومـن سـلطته الفلـسطينية أي                   

الفصل العنصري ليطوق ويصادر األرض والقرى والسلطة       الطرق يسلكها إلى ملكه، أقاموا اليهود سور        
منشغلة بتقسيم الغنائم بين قططها السمان، ولم نسمعها يوما تحتج على تمدد ذلك السور العنصري، فـي                 
ظل السلطة الميمونة ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى احد عشر ألفا لدى إسرائيل، وزد عليهم نصفهم                

طاردا من قبل السلطة العباسية ،الحواجز اإلسرائيلية تنتشر في كل مدن وطرقـات             أو أكثر محتجزا أو م    
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وقرى الضفة الغربية، وجنود ومخابرات السلطة يتفرجون بل في بعض الحاالت يفسحون لهم الطريـق               
العتقال مواطن أو تدمير منزله أو ما غير ذلك، التعليم والصحة والتموين كان مكلفا بها سلطة االحتالل                 

إلسرائيلي وال تنقطع الدراسة وال يمتنع األطباء والمعلمون الفلسطينيون اال احتجاجا على ممارسة سلطة              ا
االحتالل لما يخالف القيم الوطنية، أما اليوم فحدث وال حـرج إذ أن رهـط الـسلطة قهـروا الـوطن                     

  .والمواطن
في الداخل والخارج، واعتقـل     في ظل السلطة االوسلوية تعمق الخالف بين مكونات المجتمع الفلسطيني           

شيخ السلطة ياسر عرفات وقتل مسموما، وبدال من استقالل القرار الفلسطيني كما كان ينادى به قبل عام                 
، أصبح القرار الفلسطيني مشاعا تتقاذفه األهواء والمطامع الشخـصية فـي الـداخل، ويتـسابق                ١٩٩٠

كيان اإلسرائيلي الذي لم يكتمل تكوينه يقـرر،        اآلخرون من الخارج، السيدة كوندي تقرر، وكل أركان ال        
وخافيير سوالنا يقرر، وحسني باشا يشاور عقله يقرر أو ال يقرر، توني بلير يقرر، وكـل اللـصوص                   

  .ومصاصي الدماء الفلسطينية يقررون، وسليمان يقرر، وأبو الغيط يقرر
 الشرفاء، كانت خطـة شـارون       ال بد من معرفة كنه اتفاق أوسلو المغضوب عليه فلسطينيا ومن العرب           

أن تشرف وتهيمن إسرائيل على اكبر      ' ــ الليكود ــ وبيريز حزب العمل لمشروع أوسلو مبنية على           
ـ              ويكون تقسيم  . قدر من األراضي تراه مفيدا، بما فيها األراضي والموارد النافعة للزراعة ــ المياه ـ

اإلسرائيلية يقوم على أساس تقسيم وظيفـي، ويعنـي         العمل بين السلطة الفلسطينية التي تتشكل، والسلطة        
ذلك التقسيم أن إسرائيل من حقها السيطرة على األراضي كاملة، أما السلطة العباسية فستكون مـسؤولة                

يقـول  . عن الفلسطينيين المقيمين فيها ، بمعنى ان تكون القوة الفلسطينية للمحافظة على امن اإلسرائيليين             
بانه لم يقدم ولو تلميحـا      ': ني روينشتاين عندما أعلنت مبادئ اتفاق أوسلو اقتنعنا       الصحافي اإلسرائيلي دا  

' عن حل للمشاكل األساسية القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين سواء على المدى القصير أم في المـستقبل               
أوسـلو  بقاء المناطق التي يديرها رهط      '  الذي ضمن دون شك      ١٩٩٤وأكد هذا القول اتفاق القاهرة عام       

ضمن المجال االقتصادي اإلسرائيلي، كما أن اتفاق القاهرة المشار إليه أعاله يخول القضاء اإلسـرائيلي               
ضد أي تشريع فلسطيني قد يعرض للخطر المصالح اإلسرائيلية، كمـا أن الـسلطة              ' فيتو'سلطة النقض   

  .الفلسطينية بمجملها خاضعة للقرارات اإلسرائيلية في كل الشؤون الهامة
، مرورا بكل المؤتمرات وفي     ١٩٩٤كل تأكيد نستطيع القول ان اتفاقية أوسلو وما تالها من القاهرة عام             ب

 إلى واشنطن، واي ريفر، كامـب ديفـد         ١٩٩٢كل العواصم واللقاءات الثنائية والمتعددة من مدريد عام         
جميـع أطـراف    األولى والثانية وأخرها الحشد العربي في مؤتمر انا بـوليس الـذي امـرت أمريكـا                 

المستضعفين في العالم الذهاب الى تلك المدينة لم تجد نفعا ولم تقدم للـشعب الفلـسطيني سـوى العـار                    
  .والدمار والخذالن، ولكن السلطة حققت أهدافها المالية والوجاهة الناقصة

 ١٦/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   العودة مجّددا للحل بدولة ثنائية القوميةتداعيات .٥٩

  ايزابيل كيشنر
،  الفلسطيني على اساس اقامة دولتين عن طريق التفاوض        -بحل الصراع االسرائيلي    ، بدأ يتآكل االعتقاد  

قد استولت على   ، التي ترفض االعتراف باسرائيل   ، فحماس االسالمية . حتى لدى اكثر الفلسطينيين اعتداال    
  .احد الطرفين المحددين القامة دولة فلسطينية، قطاع غزة

تطالـب  ، مال تتالشى للتوصل الى اتفاق على اقامة هذه الدولة قبل نهاية العام الجـاري             حيث اآل ، واليوم
، آخر مـوقعين للعلمانيـة الفلـسطينية      ، شخصيات براغماتية معروفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية       

  .باعادة تقويم جوهري لسياسات واهداف قادتهم



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                   ١٢٠٢:         العدد                  ١٦/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

وذلك بغية فضح ما    ، ينية الممولة عالميا كخطوة اولى    تقترح اعداد متزايدة من هؤالء حل السلطة الفلسط       
 وتحميـل اسـرائيل     ١٩٦٧،وصل اليه االحتالل االسرائيلي المستمر للمناطق التي اجتاحتها في حـرب            

  .الى ان يتم التوصل الى حل سياسي، عبء المسؤولية المباشرة وكلفة هذا االحتالل
ن انهم اذا فشلوا قريبا فـي انجـاز الدولـة التـي             وتحذر شخصيات فلسطينية مرموقة في الرأي العام م       

، بدال مـن ذلـك    ،  فانهم سيختارون  - اي دولة مستقلة وذات سيادة والقدس الشرقية عاصمتها          -يريدون  
وهو كفـاح  ، تستند الى كفاح طويل االمد من اجل حقوق متساوية داخل دولة اسرائيل          ، الحل بدولة واحدة  

  .افريقيايقارنونه بذاك الذي جرى في جنوب 
 الى ممارسة ضغط تكتيكي النتزاع      - في واحد من جوانبها      -كانت االنذارات بالحل بدولة واحدة ترمي       

، ذلك ان منح ماليين الفلسطينيين حقوقا انتخابية متساوية فـي المنـاطق المحتلـة             ، تنازالت من اسرائيل  
  .ر وعلى الدولة اليهوديةسيقضي في النهاية على المشروع الصهيوني بحق اليهود في تقرير المصي

داخل المعسكر القومي الفلـسطيني     ، فان هذه االنذارات تعكس مطالبة ملحة باعادة تقويم حقيقي        ، اما اليوم 
فيقـول  . ويتساءل عن قدرتها على الحياة    ، اليائس من تحقيق ذلك الشكل من الدولة التي ارتأى        ، المتأرجح

الذي انتقل الى الضفة الغربية واسـتثمر فيهـا         ، طينيرجل االعمال االمريكي من اصل فلس     ، سام بحور 
انهـا   "١٩٩٣،في اعقاب توقيع اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية علي اتفاق بينهم عام            ، امواال طائلة 

واكثر محاولة لهز القيادة الفلسطينية التقليدية الن تنحو تفكيـرا اسـتراتيجيا            ، انذارات اقل اثارة للخوف   
  ".متقدما
وأحد اقوى المؤيدين للحل بدولتين     ، اول من عبر عن هذا التحول     ، رئيس جامعة القدس  ، ري نسيبة كان س 

اعلم ان النـاس    : "في شهر تموز الماضي   ، فقال للصحافيين في القدس   . طوال السنوات العشرين الماضية   
ننـي ال   لك، وان الوصول الى الحل بدولتين سيكون دائما ممكنا       ، يفترضون ان الشمس سوف تشرق غدا     

، فإن فشل الزعماء االسرائيليون والفلسطينيون في توقيع اتفاقية حول اقامة الدولة الفلسطينية           ". ارى  ذلك  
وهذا القـول يعنـي     . "فينبغي علينا اعداد انفسنا للمرحلة التالية     "، في غضون االسابيع او االشهر المقبلة     

  .في دولة واحدة" شكل من التعايش"طريق صياغة عن " محاولة تغطية العقود القليلة المقبلة باقل اآلالم"
ورئـيس الفريـق    ، احد قادة حركة فتح القومية العلمانية المخضرم      ، في شهر آب الفائت قال احمد قريع      

بانه ان واصلت اسـرائيل     ، في احد اجتماعات الحركة في رام اهللا بالضفة الغربية        ، الفلسطيني المفاوض 
فان الفريق المفاوض سـيطالب بدولـة ثنائيـة         ، بالدولة الفلسطينية رفضها الشروط الفلسطينية الخاصة     

  .القومية
وهـو  ، وجاء في احـدها   ، وشهدت الفترة القصيرة الماضية صدور تصريحات ومقاالت وتقارير مهتاجة        

المؤلفة من عدد من شخـصيات مـن ابنـاء          ، "مجموعة الدراسات االستراتيجية الفلسطينية   "الذي انشأته   
بما فيها خيـار الدولـة      ، طرح الوضاع محتملة  ، وتمولها منحة من االتحاد االوروبي    ، االمنطقة وخارجه 

لكنهـا  ، ان البدائل الفلسطينية التفاقية متفاوض عليهـا صـعبة        "وخلص هذا التقرير الى نتيجة      . الواحدة
  ".وهي خيارات مفضلة على استمرار االمر الواقع، محتملة

وهو مؤسسة عريقة مكرسة منذ وقت طويل للتـرويج         ، العالمفلسطين للبحوث وا  /ونشر مركز اسرائيل  
بمـا فيهـا    ، ورقة بحث تتناول بعمق خيارات السياسة الممكنة بالنسبة للسلطة الفلسطينية         ، للحل بدولتين 

وقال سام بحـور احـد      .  الفلسطينية الى اتفاق   -ان لم تصل المفاوضات االسرائيلية      ، الحل بدولة واحدة  
بانه من الضروري وضع موعد نهائي لمـا        ،  الدراسات االستراتيجية الفلسطينية   المشاركين في مجموعة  

فقد اعاقت ذلك الجهد    . وما تزال تبقبق منذ السنوات الخمس عشرة الماضية       ، "عملية سالم ال نهائية   "سماه  
 ٢٠٠٠،نوبات من العنف تتوجت بحملة التفجيرات االنتحارية الفلسطينية في السنوات التي تلـت العـام                

والغزو العسكري االسرائيلي المستجد لجميع المدن الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية فـي الـضفة               
زادت مـن   ، فهموم االمن التي تطغى علـى اسـرائيل       ، ثم برزت القضايا المعقدة عند الطرفين     ، الغربية



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                   ١٢٠٢:         العدد                  ١٦/٩/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

 ٢٠٠٥، في عام    بعد انسحاب اسرائيل االحادي من المنطقة     ، عمقها الهجمات الصاروخية عليها من غزة     
مثل السيادة على القدس باماكنهـا      ، كما ان هناك فجوات عميقة بينهما حول اكثر القضايا حساسية وحسماً          

 مـع   ١٩٤٨والمطلب الفلسطيني بحق العودة لالجئين منذ عـام         ، اليهودية واالسالمية والمسيحية المقدسة   
  .صبحت اليوم اسرائيلويعدون االن بالماليين الى ديارهم السابقة التي ا، انسالهم

تتمثل فـي مواصـلة اسـرائيل بنـاء         ، على ان ما يراه الفلسطينيون عقبة اساسية النجاز الحل بدولتين         
ويقـصد  ،  عاماً ٤٠ما يدعم مشروعاً عمره     ، المستوطنات في اجزاء من الضفة الغربية والقدس الشرقية       

ءل فارس قدورة احد قادة فتح الشعبيين فـي         وهنا يتسا . منه ضمان الوجود والهيمنة االسرائيليين الدائمين     
فالدولة االسرائيلية داخلة   ؟ اين ستقوم الدولة الفلسطينية اذاً    "، رام اهللا في مقابلة اجريت معه اوائل الصيف       

 اشار قدورة الى اتفاق اوسلو وهو برنامج غير رسمي التفاق حول اقامـة              ٢٠٠٣وفي عام   ". فينا مسبقاً 
  ".لكن هذا الحل غير واقعي. والرؤى ال تتغير كل يوم، زال مع الحل بدولتينانني ما ا: "دولتين وقال

والى ان حركة فتح ما تـزال       ، تشير استطالعات الرأي الفلسطينية ان الغالبية ما تزال تؤيد الحل بدولتين          
ـ      ، ملتزمة كما يقول المحلل السياسي في مدينة رام اهللا خليل الشقاقي           يس لكنه اضاف بان التحذير من رئ

فهناك اجزاء منهـا تنحـو      . الفريق المفاوض احمد قريع اعطى مؤشراً على ما يمكن ان تتوجه اليه فتح            
الذين يقعون ضـمن الفئـة   ، خاصة اولئك المحبطين منهم من الحرس الشاب     ، باتجاه الدولة ثنائية القومية   

  .توكيد ذواتهموالذين يفيدون من اعادة التقويم ل، العمرية بين اواسط واواخر االربعينيات
وال ، ال احد يصرح بـذلك    "ومع هذا فيقول مهدي عبدالهادي مدير احد معاهد البحوث في القدس الشرقية             

وحتى االن ال احد يريد تحديـد تـاريخ النهـاء           " هم اقروا ذلك علناً بسبب غياب القيادة واالجماع عليه        
ويقـول غـسان   . بار في واقـع الحـال     ولم يتحقق اي شيء جدير باالعت     ، الجهود الراهنة لتحقيق السالم   

صحيح ، لن يقرر احد ذلك   "، الخطيب محاضر مادة الدراسات الثقافية بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية         
  ".ان هناك الكثير من الجدل غير ان االفكار والنتائج الجديدة قليلة

ن انه عملي ومالئـم     وقليلون هم الذين يعتقدو   . ستظل تفاصيل خيار الدولة الواحدة مجرد رتوش مخطط       
ومع هذا تقول مجموعة الدراسـات      . على المدى المنظور ليس فقط الن اسرائيل سترفضه رفضاً قاطعاً         

االفكـار  "االستراتيجية الفلسطينية ان هذا الخيار يعتبر على المدى البعيد سيناريوها منطقيـاً اذا اخـذت                
  .ية وحكم القانوناالساسية المتعلقة بالحرية الفردية والديمقراط" الغربية

بانه لو خيرته اسرائيل بين دولة في حدود عـام          ، وفي غضون ذلك يقول قدوره مغلّفاً المأزق الفلسطيني       
  ".الخترت الحل الثاني لكن ليس امامنا خيار ال في الحالة االولى وال الثانية"،  والعيش معاً بسالم١٩٦٧
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