
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مع حماسالرئاسةيهدد باالنسحاب من المفاوضات حال اتفاق   واألخيرعباس يلتقي أولمرت
   ويدعم أجراء الحوار مع حماسدحالن يدعو القامة حكومة وفاق وطني انتقالية 

  قريع يهاجم حكومة فياض ويرفض مرافقة عباس للقاء اولمرت
   تستعد لعمليات عسكرية غير مسبوقة في غزة حال فشل التهدئة"إسرائيل"

  "المهاترات" بـحماسالمتحدث باسم الرئاسة المصرية يصف تصريحات قادة 
  "السلطة"يجب عقد مجلس وطني شامل لمحاكمة المسؤولين عن أوسلو و: القدومي

 الشرطة تنفذ حملـة أمنيـة       :غزة
خارجين عن  "تقول إنها تستهدف    

   قتيال١٢ًوسقوط ... "القانون
  

 ٤ص ... 

 ١٧/٩/٢٠٠٨١٢٠٣بعاءاألر 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٢٠٣:         العدد                  ١٧/٩/٢٠٠٨ األربعاء: اريخالت

    :السلطة
 ٥ تشريعيمن فكرة حل الاستيائها  جهات عربية نصحت عباس بالتنحي والقاهرة تبدي ":٤٨عرب" .٢
 ٥  س وتمديد واليتهعبالتجديد الثقة ب  الجتماع في تشرين الثاني"المركزي" تدعو "التنفيذية" .٣
 ٦  رغم األحداث الدموية في غزة لن نحيد عن الوحدة وسنستمر بالعمل على تحقيقها :عباس .٤
 ٦ راغ الدستوري وتستوطن عقلية قادتها التآمر حوار على قاعدة الفإلجراءحماس تسعى : دويكات .٥
 ٧ الضفة يبحثون توسيع صالحيات قوات األمن الفلسطينية في أمريكا و"إسرائيل"والسلطة  .٦
 ٧  واألغوار ألريحاعباس يعيِّن عدنان الحسيني محافظاً للقدس وكامل حميد محافظاً  .٧
 ٧  فلسطيني يعلن ترشحه لرئاسة بلدية القدس .٨
 ٨  نملوح يرفض دعوة بعض الشخصيات المقدسية المشاركة في انتخابات مدينة القدس .٩
 ٨ و استمرار لتهويدهاحاتم عبد القادر يؤكد أن منع العمل الفلسطيني في القدس ه .١٠
 ٨  من عامينأكثر عن وزير شؤون القدس السابق بعد اختطاف دام اإلفراج .١١
 ٩   مع حماسالرئاسةيهدد باالنسحاب من المفاوضات حال اتفاق   واألخيرعباس يلتقي أولمرت .١٢
 ٩ ي يدعم ثوابت قضيتنا إسرائيلنتعامل مع أي رئيس وزراء : ادمح .١٣
 ٩  ال أعتقد أن نهاية العام ستشهد اتفاقاًو صعبة "إسرائيل"المفاوضات مع : قريع .١٤
١٠  معتمرينمصر وافقت على فتح معبر رفح السبت المقبل لل: وزير األوقاف في غزة .١٥
١٠  زكي يدعو الكفاح المسلح ولجنة المتابعة إلى حفظ األمن في عين الحلوةعباس  .١٦
١٠  وترفض مقايضة السالح بالحقوق المدنية السلطة الفلسطينية تدعم الحوار اللبناني .١٧
    

    :المقاومة
١١   حماس والجهاد تشددان من االحتياطات األمنية حول مشعل وشلح": قدس برس"مصدر لـ .١٨
١١   ال تغيير على وجود حماس في دمشق واحتياطاتنا األمنية على حالها: نزالمحمد  .١٩
١٢   ويدعم أجراء الحوار مع حماسالية دحالن يدعو القامة حكومة وفاق وطني انتق .٢٠
١٣  قريع يهاجم حكومة فياض ويرفض مرافقة عباس للقاء اولمرت .٢١
١٣  "قوات معادية"ال نرحب بدخول قوات عربية للقطاع وسيتم التعامل معها كـ: القسام .٢٢
١٣    بغزةضد عائلة دغمش" مجزرة"تتهم حماس بارتكاب ح فت .٢٣
١٤  حماس تتلقى دعوة مصرية إلطالق الحوار الوطني الشامل .٢٤
١٤   ال فرق بين ليفني وموفاز وكالهما يتفقان على قتلنا: برهوم .٢٥
١٤   بمدينة حمص السورية تؤكد نبأ اغتيال سكرتير مشعل"إسرائيل"": عكاظ" .٢٦
١٥   حسين الشيخ يدعو النعقاد المؤتمر السادس للحركة على ارض الوطن .٢٧
١٥ المؤتمر العام السادس سيعقد في الوطن قبل نهاية العام الجاري: االحمد .٢٨
١٦  إما التسليم أو القتل.. "جند الشام"مسؤول عسكري في فتح يحذر : مخيم عين الحلوة .٢٩
١٦   جهات داخل فتح تعمل خارج أجندة الحركة": عين الحلوة"المقدح في تعليقه على أحداث  .٣٠
١٧ شعبنا الفلسطيني بلبنان يطالب بحماية سياسية وأمنية: وشاتيالحمدان بذكرى صبرى  .٣١
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٧  ليفنيواالستطالعات ترشح  "يةسرائيلاإل"يحسم اليوم مستقبل الحكومة " كاديما" .٣٢
١٨   اق مبادئأولمرت يتهم قريع بعرقلة التوصل إلى اتف .٣٣
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١٨   تستعد لعمليات عسكرية غير مسبوقة في غزة حال فشل التهدئة"إسرائيل" .٣٤
١٨  شطريت السالم لن يتأتى بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية .٣٥
١٩  ن تنظيم أية نشاطات في القدس تحذر السلطة الفلسطينية م"إسرائيل" .٣٦
١٩  فتوى يهودية تدعو لالنتقام من العرب بمعاقبتهم جماعياً .٣٧
١٩    كديماتانتخاباأصوات العرب قد تحسم  .٣٨
١٩  اريخللصو" مضاد"تهيئ لعدوان جديد بتجربة " إسرائيل" .٣٩
٢٠  ة أن تصل إلى حل حول القضية الفلسطيني"إسرائيل" على :االستخبارات العسكرية .٤٠
    

    :األرض، الشعب
٢٠   في بيروتفلسطينيون ولبنانيون وأجانب يحيون ذكرى مجازر صبرا وشاتيال .٤١
٢٠  بينهم طفالن في قطاع غزة  شخصا١١ يطالب بالتحقيق في ظروف مقتل يز حقوقمرك .٤٢
٢٠  اليوماالحتالل  يحاكمون أمام محاكم طفلين من نعلين .٤٣
٢١  تمديد إضراب قطاعي الصحة والتعليم في غزة لألسبوع الرابع .٤٤
٢١   يعانون نقصا في الغذاء%٧٠نصف سكان قطاع غزة يفكر في الهجرة و: استطالع .٤٥
٢١  "إسرائيل"يؤيدون وقف العمليات االستشهادية داخل  % ٥٧,٤: استطالع .٤٦
   

   :اقتصاد
٢٢   في تطبيق خطة اإلصالح والتنميةالسلطة أحرزت تقدماً كبيراً: لبنك الدوليتقرير ل .٤٧
 ٢٢  متضامنون أجانب يساعدون مزارعي غزة بإعادة إعمار أراضيهم .٤٨
   
   :ةبيئ
 ٢٣  نابلسفي مكباً لنفايات المستوطنات االحتالل يعيد تشغيل  .٤٩
   

   : األردن
٢٣   للمدينة المقدسة"إسرائيل"هيئات القدس تدعو لوقف انتهاكات  .٥٠
٢٣  إضراب غزة يؤثر بشكل خطير على قطاعي الصحة والتعليم: تجمع النقابات المهنية األردني .٥١
٢٣  "ألقصىا" آالف صائم في ساحات ١٠حملة نقابية أردنية تهدف إلى إطعام  .٥٢
٢٤   تتعلق بالصيانةألسباب توقف ضخ المياه من طبريا لألردن "إسرائيل" .٥٣
   

   :لبنان
٢٤  عدم تنفيذ بند السالح الفلسطيني ليس تقصيرا ولكن لعدم امتالك القدرات: السنيورة .٥٤
٢٤ يةإسرائيل دبابة ٦٠سالح حزب اهللا الروسي دمر : ا زفيزداكراسناي .٥٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  "المهاترات" بـحماسالمتحدث باسم الرئاسة المصرية يصف تصريحات قادة  .٥٦
٢٥  في مشروع زراعي" إسرائيل"انتقادات في البرلمان المصري لتعاون الحكومة مع  .٥٧
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   :دولي
٢٥   على لبنانية فعلية بالحربإسرائيلرى تهديدات يال  يؤكد حق العودة وموراتينوس .٥٨
٢٥  يسرائيل لدى الجانبين الفلسطيني واإلاألمل في عملية السالم ما زال قائماً: سلطانوف .٥٩
٢٦   حماية الفلسطينيين من اعتداءات مستوطنيها"إسرائيل"فرنسا تطالب  .٦٠
٢٦   مشاركة الجامعة العربية"إسرائيل"تعليق اجتماع االتحاد من أجل المتوسط بعد رفض  .٦١
٢٦  "شريك أجنبي"ع السوري كان بمشاركة تدمير الموق: مدير المخابرات األمريكية .٦٢

   
    :حوارات ومقاالت

٢٦  "السلطة"يجب عقد مجلس وطني شامل لمحاكمة المسؤولين عن أوسلو و: القدومي .٦٣
٣٠  عريب الرنتاوي... الوجه اآلخر للمسألة.. إلى خالد مشعل .٦٤
٣١  صالح النعامي... !توظيف الجامعة العربية لتجريم حماس .٦٥
٣٣  مصطفى البرغوثي... تأجيل قضية القدس يعني التنازل عنها .٦٦
٣٤  ربه حسن عبد... "فتح"تفاعالت على أبواب المؤتمر السادس لـ  .٦٧
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
   قتيال١٢ًوسقوط ... "خارجين عن القانون" الشرطة تنفذ حملة أمنية تقول إنها تستهدف :غزة .١

 من أبناء   ١١ و اً فلسطيني اًشرطي أن    فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
في غزة دارت بين مسلحين من العائلة ورجال         في اشتباكات عنيفة     واعائلة دغمش بينهم رضيع وفتى قُتل     

 فلسطينياً، بينهم عشرة من رجال الـشرطة،        ٤٢وُجرح   .أمن تابعين لوزارة الداخلية في الحكومة الُمقالة      
في االشتباكات التي وقعت في محيط منطقة تقطن فيها غالبية أبناء عائلة دغمش في حي الصبرة وسـط                  

ونقل حقوقيون عن شهود أن رجال       .ل من أمس حتى صباح أمس     مدينة غزة، واستمرت من بعد ظهر أو      
األمن أعدموا عدداً من أبناء عائلة دغمش بعد اعتقالهم، وأنه تم نقل جثة جميل فاروق دغمش الذي تتهمه                  

الكريم خزيق أول من أمس إلى منزل عائلة خزيق وإطالق النار عليها انتقاماً              الشرطة بقتل الشرطي عبد   
  .لألخذ بثأره، ومن ثم فتحت بيت عزاء له" فرحها"للتعبير عن لمقتل ابنها، و

أمس أن يكون رجال الشرطة أعدموا أياً مـن   " الحياة"ونفى الناطق باسم الشرطة الرائد إسالم شهوان لـ         
 لم يعثروا على جثة جميـل       واإلسعافأبناء عائلة دغمش بعد اعتقالهم، لكنه اعترف بأن رجال الشرطة           

عائلة دغمش، ووجدوها أمام منزل عائلة خزيق ونقلوها إلى         " مربع" العملية األمنية في     في أعقاب انتهاء  
  .مستشفى دار الشفاء في المدينة

ورغم الحصيلة الثقيلة التي أسفرت عنها العملية األمنية، فإنه لوحظ أن ردود الفعل مـن قبـل الهيئـات                   
ا فيها قيادة حركة فتح كانت ضعيفة جـداً أو          والمنظمات والمؤسسات والفصائل الفلسطينية في القطاع، بم      

 القطاع تماماً مـن     "نظفت"وبانتهاء هذه العملية، تكون حماس التي تقود الحكومة في غزة           . شبه معدومة 
 أمنية كانت تشكل بالنسبة إليها مصدر قلق وتوتر مزمن، خصوصاً بعدما ألحقت             "مربعات" و "جيوب"أي  

  .٢٠٠٧ يونيو /للسلطة الفلسطينية في حزيرانهزيمة كبيرة بقوات األمن التابعة 
. الشرطة لن تسمح ألحد بالخروج على القانون، مهما كان صيته أو تنظيمه           "إن  " الحياة"وقال شهوان لـ    

، بينهم متورطون في قضايا جنائية،       اعتقلوا  شخصاً ١٥" وأشار إلى أن    ". والقانون سيسري على الجميع   
 والذخيرة والقنابل كانت بحوزة العائلة واستخدمت في أعمال خارجة          وتم ضبط كميات كبيرة من األسلحة     

الحملة جاءت بعد   "وأكد أن    ".إطالق خمسة منهم، بعدما تبين أنهم غير مطلوبين       "ولفت إلى   ". عن القانون 
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محاوالت إقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم، ولم تشمل عائلة دغمش بحد ذاتها، لكنها شملت مطلوبين كانوا               
المطلوبين الذين  "وكشف أن   ". ن من القانون بعد ارتكابهم جريمة قتل الشرطي خزيق، وجرائم أخرى          فاري

أالن )  والتلفزيون بي بي سـي     اإلذاعةمراسل هيئة   (قتلوا كان لهم دور في خطف الصحافي االسكتلندي         
  ".جونستون، وإطالق النار على بعض السفارات، وقتل بعض المواطنين من دون ذنب يذكر

احترام الشرطة كل الخيرين من وجهاء وأعيان عائلة دغمش الذين ساندوها في سعيها لبسط              "شدد على   و
". الشرطة اتصلت بهم وأبدوا تأييدهم لخطوتها في مالحقتهـا المنفلتـين          "، الفتاً إلى أن     "األمن واالستقرار 

ها باستغالل أي وقت لتنفيـذ      ملفات الفساد والفلتان لم تعد قائمة، والشرطة لن تسمح ألصحاب         "واعتبر أن   
أعمالهم اإلجرامية، وستضرب بيد من حديد على المنفلتين، ولن تسمح بالتطاول على رجالها أثناء قيامهم               

  ".بواجبهم
 إيهـاب الغـصين     هقالما  :  محمد األيوبي   عن مراسلها  غزةمن   ١٧/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين    ونقلت

ـ        " القتلـة "إن الشرطة قامت بمالحقة هؤالء      ": "فلسطين"الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح خاص ل
ومحاصرة المكان الذي تحصنوا به وأعطتهم الفرصة لتسليم أنفسهم ولكنهم أفـشلوا كافـة المحـاوالت                

وذكر الغصين أن العدد الكبير مـن       ". إلقناعهم بتسليم أنفسهم وتم اإلقرار فجر أمس بتنفيذ الحملة األمنية         
ام المطلوبين لألسلحة وإطالق قذائف الهاون والنار بشكل عشوائي باتجاه منـازل          القتلى جاء نتيجة استخد   

  .المطلوبين، مبيناً أن الشرطة كانت تركز في هجومها على أماكن تواجد المطلوبين
 إلـى أن     الوكاالت  وعن  وائل بنات  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأشارت  

إسـالم  لكن   . في غزة  شاركوا في االشتباكات المسلحة   " جيش اإلسالم "اصر من    أن عن  واشهود عيان ذكر  
 ".ال عالقة لجيش اإلسالم بهذه الحملة ضد المطلوبين للشرطة"وقال . شهوان نفى ذلك

  
 تشريعيمن فكرة حل الاستيائها  جهات عربية نصحت عباس بالتنحي والقاهرة تبدي ":٤٨عرب" .٢

 جهات عربية نصحت الـرئيس الفلـسطيني محمـود          أنفلسطينية   كشفت مصادر    :ألفت حداد / ٤٨عرب
 بضرورة تنحيه عن منصبه وترشيح شخصية فلسطينية مستقلة ذات تأثير علـى الـساحة               عباس مؤخراً 

وحسب المصادر فإن هذه المطالبة جاءت الن بعض الـدول العربيـة تـرى بـان                 .الداخلية الفلسطينية 
 في  يءي عديمة الجدوى ولن تثمر عن ش      سرائيلينية مع الجانب اإل   المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسط    

ي سـرائيل ظل انشغال اإلدارة األمريكية بانتخاباتها الرئاسية وقرب انتهاء والية بوش ورئيس الوزراء اإل            
  .أيهود أولمرت

 القاهرة أبدت استيائها تجاه عزم عباس حل البرلمان الفلـسطيني وتمديـد فتـرة               أنوأوضحت المصادر   
 ذات الوقت من إقدام عباس على حل البرلمان الفلـسطيني ألنهـا        في القاهرة محذرة    أنموضحة  . واليته

 . مع حماس وفتح صفحة جديدةالماضي صفحة يتتعارض دعوته ط
 ١٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  س وتمديد واليتهعبالتجديد الثقة ب  الجتماع في تشرين الثاني"المركزي" تدعو "التنفيذية" .٣

ان االجتمـاع   " القدس العربـي  "أكد مصدر فلسطيني مطلع في مدينة رام اهللا لـ           :لهور اشرف ا  -غزة  
 نوفمبر المقبل سيجدد الثقة في الـرئيس محمـود          /المقرر للمجلس المركزي الفلسطيني في تشرين الثاني      

حركة عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية حتى موعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة، خالفاً لما تطالب به               
ما ورد في القانون    " تثبيت" المجلس سيؤكد على     أنوأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه         .حماس

الفلسطيني الخاص بعملية االنتخابات الذي نص على إجراء االنتخابات الرئاسية القادمة بـالتزامن مـع               
  .االنتخابات البرلمانية
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لكتل البرلمانية في المجلس التشريعي عدا حماس       وأكد المصدر أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وا       
، الفتاً إلى أن الدول العربية التي لها عالقة بالقضية الفلـسطينية أبـدت              "تجمع على هذه المسألة بالكامل    "

  .موافقتها على هذا اإلجراء
وبحسب المصدر فإن الرئيس عباس بحث جملة من هذه المواضيع التي تتحدث عن الموقف الدسـتوري                

  . يناير المقبل خالل جولته األخيرة في بلدان عربية/بعد التاسع من كانون الثانيله 
  ١٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  رغم األحداث الدموية في غزة لن نحيد عن الوحدة وسنستمر بالعمل على تحقيقها :عباس .٤

حصلت في قطاع رغم األحداث المؤسفة والدموية التي "قال الرئيس محمود عباس، انه :  وفا- رام اهللا 
 أننا لن نحيد عن الوحدة الوطنية، وسنستمر بالمطالبة بالوحدة الوطنية، والعمل على تحقيق إالغزة، 

هناك مساع تقودها مصر هذه األيام، " الذي أقامه لرجال الدين اإلفطاروأضاف خالل  ".الوحدة الوطنية
يسة القمة العربية الحالية، لتشكل قرار  نجحت ستكون هناك لجنة عربية برئاسة سوريا باعتبارها رئوإذا

وأكد الرئيس، انه رغم كل الجراح وما أصابنا  ". حل هذه األزمة الداخلية الفلسطينيةإلىعربي يؤدي 
 يبقى أن شعبنا موحد، والضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة، ونريد أننحن مؤمنون "ورغم االنقالب، 

 .ة"الشعب الفلسطيني وأرضه موحد
 نحصل على حقوقنا التي أقرتها الشرعية أننريد من كل المفاوضات التي نجريها "ئيس، وقال الر

وأضاف الرئيس نطالب بالحقوق التي أقرتها  ".الدولية، ال نريد أكثر من ذلك، وال نطالب بأكثر من ذلك
طة خارطة مبادرة العربية، أو التي أقرتها خالاألمم المتحدة أو مجلس األمن أو اللجنة الرباعية أو 

 دولتين، ونطالب بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ونطالب بحق إلقامةالطريق، ورؤية الرئيس بوش 
 .، ونطالب بالمياه الموجودة في الضفة، ونطالب باألمن واألمان١٩٦٧العودة وحدود 

 ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 تستوطن عقلية قادتها التآمر حوار على قاعدة الفراغ الدستوري وإلجراءحماس تسعى : دويكات .٥

 أو االستحقاق االنتخابي علـى صـعيد الرئاسـة          أن أكد العميد طالل دويكات محافظ طولكرم        :طولكرم
 يكون محل اجتهاد في ظل وجود قانون انتخابات صـادر عـن المجلـس     أنالمجلس التشريعي ال يمكن     

 قانون االنتخابات نص بأن     إنل دويكات   وقا. التشريعي وهو قانون واضح المعالم وصريح بما فيه الكفاية        
وأضاف أنه في ظل وجود     . تكون االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة متزامنة وتجري في وقت واحد         

مثل هذا القانون االنتخابي فال معنى وال قيمة للتصريحات التي يطلقها قادة حماس وعلى رأسـهم خالـد                  
من زاوية المزيد من التآمر على القضية الفلسطينية ومحاولـة          مشعل حول موعد االستحقاق الرئاسي إال       

ن حديث حمـاس عـن اسـتحقاق        إ"وقال   .هدم أركان السلطة الوطنية والمتمثلة اليوم بمؤسسة الرئاسة       
انتخابي على مستوى الرئاسة يأتي في ظل الجهود المصرية لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية بعـد                

 الفلسطينية حول طاولة الحوار بعدما ظلت حماس تتهرب         األطرافمع كافة   ومحاولتها ج  انقالب حماس، 
 .من مبادرات الرئيس ومن المبادرة اليمنية

 محلياً  وإضعافها مؤسسة الرئاسة    إرباكأن حماس وقادتها يلعبون لعبة خطيرة تستهدف        ... وقال دويكات 
قليماً إها وعلى رأسها اعتبار قطاع غزة       وعربياً ودولياً، ودفعها التخاذ قرارات بقي الرئيس يرفض اتخاذ        

 .متمرداً على الشرعية والسلطة الفلسطينية
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أن قادة حماس تستوطن عقولهم عقلية التآمر وهم ماضون في انقالبهم وبالتواطؤ مع االحتالل               :وأضاف
يني لى تـدمير المـشروع الـوطني الفلـسط        إ والدولية وصوالً    اإلقليمية والعديد من الجهات     يسرائيلاإل

 .والمتمثل بقيام الدولة الفلسطينية
 ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 الضفة يبحثون توسيع صالحيات قوات األمن الفلسطينية في أمريكا و"إسرائيل"والسلطة  .٦

 والسلطة  "إسرائيل"ية أمس إن مباحثات بين      سرائيلاإل" هآرتس"قالت صحيفة   : برهوم جرايسي  -الناصرة  
ميركية تجري في هذه المرحلة حول إمكانيـة توسـيع انتـشار قـوات األمـن                الفلسطينية، وبمشاركة أ  

  . لشمول الخليل في الخطة فلسطينياً طلباً"إسرائيل"الفلسطينية في الضفة الغربية، رغم رفض 
، إذ تنتشر فيها قوات األمن الفلسطينية منذ عدة أشـهر،           وحسب ما نشر، فإنه تم أخذ مدينة جنين نموذجاً        

 بكامل أجهزتها األمنية واالستخباراتية باتت تشهد على نجاح قوات األمن           "إسرائيل"ة، إن   وقالت الصحيف 
الفلسطينية في فرض األمن وإنهاء كافة المظاهر المسلحة، وتركيز السالم بأيدي قوات األمن الفلـسطينية               

  .وحدها
حدة نقل تجربة جنـين      والواليات المت  "إسرائيل" سالم فياض طلب من      . أن رئيس الحكومة د    أيضاًوجاء  

  هامـاً  تجارياًإلى مناطق أخرى في الضفة، وخاصة الخليل، نظرا لحجمها ومكانتها وكونها تشكل مركزاً      
 ومعها الواليات المتحدة رفضتا شمل الخليل ضمن هذه الخطـة، بـزعم أن              "إسرائيل"في الضفة، إال أن     
  .غربية المحتلة لقوة حركة حماس في الضفة ال أساسياًالمدينة تشكل مركزاً

وتتوقع مصادر سياسية وأمنية أن يتم شمل مدينتي طولكرم وقلقيلية المتجاورتين في هذه الخطة، إال أنـه                 
  .لم يتم وضع تاريخ ممكن لتطبيقها في هاتين المدينتين

  ١٧/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  غوارواأل ألريحاعباس يعيِّن عدنان الحسيني محافظاً للقدس وكامل حميد محافظاً  .٧

وبناء  . أصدر الرئيس محمود عباس قرارين بتعيين محافظين لكل من محافظتي القدس وأريحا:رام اهللا
على القرارين فقد تم تعيين عدنان غالب الحسيني محافظاً لمحافظة القدس بدرجة وزير، وتعيين كامل 

  ).A1(أحمد حسن حميد محافظاً لمحافظة أريحا واألغوار بدرجة 
أميناً لسر حركة : امل حميد شغل مناصب عديدة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح منها أن كإلىيشار 

 ومديراً عاما للحكم المحلي ومديراً عاماً لمجالس الخدمات المشتركة في - فتح في محافظة بيت لحم
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

قدس ومستشار الرئيس لشؤون  الألوقاف  الحسيني فقد شغل العديد من المناصب من بينها مديراًأما
  .القدس

 ١٦/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  فلسطيني يعلن ترشحه لرئاسة بلدية القدس .٨

 في القدس المحتلـة، أفـادت صـحيفة         االنتخابات في الوقت الذي يقاطع فيه الفلسطينيون        :رامي دعيبس 
 قرر ترشـيح نفـسه      أن مختار قرية صور باهر في القدس المحتلة، زهير حمدان،         " يديعوت أحرونوت "

 .١٩٦٧ويأتي ذلك للمرة األولى منذ احتالل القدس في العام . لرئاسة بلدية القدس
يين، قد أعلن يوم أمس، اإلثنين، عن ترشيح        سرائيلوجاء أن حمدان، المعروف بعالقاته الجيدة جدا مع اإل        

  .نفسه في قائمة مستقلة
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ـ   عرض لعدة محاوالت اغتيال سـابقا، بـسبب        رب، أن المرشح المذكور قد سبق وأن ت       ٤٨وعلم موقع ع
 .يينسرائيلعالقاته مع اإل

 ١٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ملوح يرفض دعوة بعض الشخصيات المقدسية المشاركة في انتخابات مدينة القدس .٩

ندد عضو اللجنة التنفيذية ونائب األمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح بمساعي ودعـوات               : غزة
لفلسطينية للمشاركة في انتخابات بلدية القدس المحتلة، مهما كانـت الـذرائع التـي              بعض الشخصيات ا  

ي بالتحـضيرات إلجـراء     سـرائيل تقوم سلطات االحتالل اإل   "وقال ملوح في تصريح مكتوب      . يسوقونها
، والملفـت   إسرائيل، كعاصمة موحدة لدولة     ١٩٦٧انتخابات لبلدية القدس، وتحت ادعاء توحيدها في عام         

 دعوات بعض الشخصيات الفلسطينية المقدسية للمشاركة في هذه االنتخابات تحت ذرائـع مفتعلـة               للنظر
وحذرهم ملوح من النتائج الوخيمة المترتبة على إقـدام هـذه           ". بعضها سياسي والبعض اآلخر اجتماعي    

لقـدس  والتي يأتي في مقدمتها اإلقرار المـسبق بـضم ا         . الشخصيات على المشاركة في هذه االنتخابات     
  . يسرائيلكعاصمة لدولة االحتالل اإل" توحيدها"الشرقية 

ودعا أهل القدس للتصدي لهذه الدعوات التي وصفها بأنها ضارة بالقضية الوطنيـة وبعاصـمة الدولـة                 
  . الفلسطينية المستقلة وبهم

  ١٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
 لتهويدهاحاتم عبد القادر يؤكد أن منع العمل الفلسطيني في القدس هو استمرار  .١٠

قال حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض لـشؤون القـدس، إن          : ألفت حداد 
ي القاضي بمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل بالقدس، يصب في خانة استمرار تهويد             سرائيلالقرار اإل 

التي تحـاول بكـل الطـرق       القدس وأسرلتها، وأن مثل هذه القرارات ليس جديدة على حكومة االحتالل            
وأضاف عبد القادر أن ما تقوم       .والوسائل فعل ما يمكن فعله من أجل طمس معالم ومقدسات مدينة القدس           

 هو حرب شعواء، من خالل إغالق المؤسسات الفلسطينية مثل بيت الشرق وغيرها، وذلـك               "إسرائيل"به  
وعنـد   .يسـرائيل افى يميل للصالح اإل   من أجل تكريس الوجود اليهودي بها، من أجل إحداث خلل ديمغر          

نحن في القدس يمكن أن نجد البدائل وذلك من خالل          "سؤاله عن البدائل التي يمكن العمل من خاللها قال          
مؤسسات المجتمع المدني، من أجل خدمة أبناء القدس وتقدم المؤسسات لهم، ومن خالل وزارة األوقـاف       

ي التي تهـدف لتهجيـر المـواطنين مـن     سرائيلمخططات اإلوالشؤون الدينية، لكي نستطيع أن نواجه ال  
 ".القدس، عبر فرض الضرائب أو االستيطان

 ١٦/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  من عامينأكثر عن وزير شؤون القدس السابق بعد اختطاف دام اإلفراج .١١

س ية الثالثاء عن وزير القدس السابق في الحكومة العاشرة بزعامة حماسرائيل أفرجت السلطات اإل:غزة
وكان أبو عرفة اعتقل ضمن حملة  .يةسرائيل في السجون اإل شهرا٢٧ًخالد أبو عرفة بعد قضاء 

 ضد نواب ووزراء حماس ردا على أسر الحركة مع فصيلين فلسطينيين "إسرائيل"اعتقاالت واسعة شنتها 
ي أبو عرفة وقال محام. ٢٠٠٦يونيو /ي األسير جلعاد شاليط في حزيرانسرائيلفي قطاع غزة الجندي اإل

ية إلغاء اثنين من بنود االتهام سرائيلإن إطالق سراح األخير جاء بعد أن قررت النيابة العسكرية اإل
 .الموجهة إليه

 ١٦/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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   مع حماسالرئاسة يهدد باالنسحاب من المفاوضات حال اتفاق  واألخيرعباس يلتقي أولمرت .١٢
 الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس التقـى         أن وكاالتنقالً عن ال   ١٧/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   ذكرت  

ي إيهود أولمرت في القدس، في إطار اللقاءات الدوريـة بينهمـا            سرائيلالليلة الماضية رئيس الوزراء اإل    
  .للوصول إلى اتفاق سالم وفق خطة خارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس للسالم

ي أن أولمرت سيستجيب لبعض المطالب الفلـسطينية        سرائيلوأكدت مصادر في ديوان رئيس الوزراء اإل      
ية إن هـذه المطالـب      سـرائيل وذكـرت اإلذاعـة اإل    . التي سيطرحها عباس خالل اجتماعهما في القدس      

وتـشمل  . الفلسطينية تتعلق بالتسهيالت المقدمة للفلسطينيين في الضفة الغربية وحرية التنقل بين مـدنها            
. يةسـرائيل ج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون اإل        المطالب وفق اإلذاعة اإلفرا   

كلفتة كريمة بمناسبة   " سجين ومعتقل فلسطيني     ٢٠٠ على إطالق سراح     إسرائيلوأعلنت المصادر موافقة    
  " شهر رمضان المبارك

 مارك ريغيـف   يسرائيلاإلالناطق باسم رئيس الوزراء      أن   رام اهللا من   ١٧/٩/٢٠٠٨المستقبل  وأوردت  
 يعود عباس من رحلة للواليات      أنوسيجتمعان ثانية بعد    " جادة"جريا مناقشات   أ عباس وأولمرت  أنعلن  أ

  ". لكن ما زال ينبغي انجاز مزيد من العمل طويالًقطعنا شوطاً"وقال . المتحدة في وقت الحق هذا الشهر
مـصادر   إلـى أن     حكمت يوسف ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/٩/٢٠٠٨وكالة سما   ولفتت وكالة   

ان عباس طلب من أولمـرت تقـديم        " سما"فلسطينية مقربة من المفاوضات قالت في تصريحات لمراسل         
 ىقـص تسهيالت للمواطنين الفلسطينيين في الضفة وخاصة المصلين الذين يذهبون للصالة في المسجد األ            

 فتح معـابر    إعادةالب عباس بضرورة    كما وط  .حواجز المقامة على مختلف طرق الضفة     الوإزالة بعض   
 .قطاع غزة بشكل دوري وتسهيل حركة التجارة عليها

 قيادات فلسطينية   إطالق على ضرورة    أولمرت خالل لقائه مع     أصر المصادر ان الرئيس عباس      وأضافت
 بينهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي الن ذلك سـيعزز مـن مكانـه              يةسرائيلاإلبارزة من السجون    

تمديد فتـرة   )  ابو مازن (في الساحة الفلسطينية في ظل قرب انتهاء واليته وعزم          )  عباس إلي اإلشارةب(
 . ٢٠١٠ يناير/حتى كانون الثانيواليته 

ية األخيرة حـول    سرائيلصريحات اإل توكشفت المصادر ان الرئيس الفلسطيني أبدى استيائه الشديد من ال         
 . بالسلب على الساحة الفلسطينية ذلك يؤثرأنالمفاوضات حيث ابلغ أولمرت 

 ستنسحب من المفاوضات حال توصل عبـاس        "إسرائيل"وأوضحت المصادر ان أولمرت أكد لعباس ان        
ولمـرت قـال    أن  أ إلى اتفاق مع حركة حماس عبر المفاوضات التي ترعاها القيادة المصرية مشيره             إلى

 .على القطاع معابر قطاع غزة وسيشدد الحصار إغالق سيعيد بأنه) لعباس(
  
١٣. ي يدعم ثوابت قضيتناإسرائيلنتعامل مع أي رئيس وزراء : ادحم 

اد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس لعكـاظ، أن الـسلطة           أكد نمر حم  : عبد القادر فارس   -غزة  
، يمكن أن يواصل المفاوضـات،      إسرائيلالفلسطينية، تتعامل مع أي شخصية يتم انتخابها لرئاسة وزراء          

يل مصلحة الشعب الفلسطيني والوصول إلى حل عادل لقضية شـعبنا، وفـق ثوابتنـا الوطنيـة                 في سب 
 .وقرارات الشرعية الدولية

  ١٧/٩/٢٠٠٨عكاظ 
  
  ال أعتقد أن نهاية العام ستشهد اتفاقاًو صعبة "إسرائيل"المفاوضات مع : قريع .١٤

لسطيني إلى مفاوضـات الوضـع      قال رئيس الوفد الف   :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا، القدس المحتلة   
المفاوضات "وأضاف  "  مع أننا نعمل لذلك    النهائي أحمد قريع، ال أعتقد أن نهاية العام ستشهد اتفاقا شامالً          

ية صعبة وتبحث في قضايا صعبة وكل ما يقال في اإلعالم ال حضور له على طاولة                سرائيلالفلسطينية اإل 
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ون الحل شامال كامال يستهدف إقامة الدولة المستقلة علـى          نتمسك في أن يك   "مشددا على أنه     "المفاوضات
 ".حدود الرابع من حزيران والقدس عاصمة لها

  ١٧/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  مصر وافقت على فتح معبر رفح السبت المقبل للمعتمرين: وزير األوقاف في غزة .١٥

ـ   ) ٢٠/٩( وعدت مصر بفتح معبر رفح الحدودي يوم السبت المقبل           :غزة ل سـفر المعتمـرين     مـن أج
حكومـة  ال طالب أبو شعر، وزير األوقـاف فـي          .وقال د  .الفلسطينيين إلى الديار المقدسة في السعودية     

المقالة، إن مصر وافقت على سفر المعتمرين الحاصلين على تأشيرة سعودية وتذاكر سفر من قطاع غزة                
وأضاف في تصريح صحفي اليـوم      ". باإلنجاز الطيب "عبر معبر رفح يوم السبت القادم، واصفاً الخطوة         

 معتمر في غزة لديهم جوازات وتأشيرات وتـذاكر سـفر سـيتمكنون مـن               ٦٠٠"إن  ) ١٦/٩(الثالثاء  
 مواطن قدموا طلبات للعمرة لكن أمن الدولـة المـصري حجـز    ٢٢٠٠وأوضح أبو شعر أن     ".المغادرة

وبـشأن   .هم تأشيرات في القاهرة    آخرين بعد منح   ٥٠٠نصفهم قبل إرسالهم للسفارة السعودية، وتم حجز        
 جواز المحتجزين بعد منحهم تأشيرات، قال أبو شعر إنه يجري التنسيق مـع مـصر                ٥٠٠أصحاب الـ   

للسماح لهم بالسفر للعمرة، الفتاً إلى أن مصر وافقت على مبدأ خروج المعتمرين، مرجحـا أن تتعامـل                  
  ".بحساسية دينية"مصر مع موضوع الحج والعمرة 

  ١٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
  زكي يدعو الكفاح المسلح ولجنة المتابعة إلى حفظ األمن في عين الحلوةعباس  .١٦

 قال عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان انه دعا الكفاح المسلح ولجنـة                : وفا –بيروت  
ـ               تباكات التـي   المتابعة إلى حفظ األمن في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بعد االش

 . المشتركة لحماية المخيماألمنيةدارت فيه بين جند الشام والقوة 
وذكـر زكـي فـي       .وكانت اشتباكات دارت في المخيم في وقت سابق قتل فيها احد عناصر جند الشام             

 . القاتل سيسلم إلى مخابرات الجيش اللبنانيأنتصريحات صحفية 
 ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  وترفض مقايضة السالح بالحقوق المدنية نية تدعم الحوار اللبنانيالسلطة الفلسطي .١٧

ان الرئاسة تؤكـد دعمهـا      : " ردينة في بيان أمس    أبو قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل        :رام اهللا 
المطلق للحوار الوطني اللبناني برئاسة الرئيس ميشيل سليمان، متمنية له ولكل اإلخوة اللبنانيين التوفيـق               

الالجئـين  "كـد أن    أو ".والنجاح في مسعاهم لتحقيق الوحدة الوطنية اللبنانية ومـسيرة الـسلم األهلـي            
قتين يحترمون ويلتزمون بسيادة لبنان وقوانينه مع االلتزام الكامل بمـا           ؤالفلسطينيين في لبنان ضيوف م    

شترك وواحد في رفض    يتوصل إليه اإلجماع اللبناني دون تدخل في شؤونه الداخلية، ونحن على موقف م            
وأعرب عن ارتيـاح القيـادة الفلـسطينية         ".التوطين والتهجير، وفي االحتكام لقاعدة الحقوق والواجبات      

 اللبنانية وفق األسس والقواعد التي عبر عنها الرئيس محمود          -لمسار تطور العالقات الثنائية الفلسطينية      "
يـة  أ" أن   إلىولفت الناطق باسم الرئاسة      ".كان الدولة عباس في زيارته األخيرة إلى لبنان ولقاءاته مع أر        

تصريحات متعارضة مع المواقف الرسمية الفلسطينية كالتي صدرت في وسائل اإلعالم اللبنانية أخيـرا              
لتربط بين قضية السالح وقضايا الحقوق المدنية هي تصريحات غير مسؤولة وال تعبر عـن الـسياسة                 

  ".ن مصدرها وتشكل خروجا عن الموقف الرسمي الفلسطينيالفلسطينية الرسمية بغض النظر ع
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الجهة الوحيدة المخولة بالتعبير والتصريح عن السياسة الفلسطينية الرسمية في لبنان           "وأعلنت الرئاسة أن    
هي ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لدى الجمهورية اللبنانية ممثلة بالمفوض العام عباس زكي وما عدا               

  ".الموقف الفلسطيني المعتمدذلك ال يمثل 
  ١٧/٩/٢٠٠٨المستقبل 

  
  حماس والجهاد تشددان من االحتياطات األمنية حول مشعل وشلح ": قدس برس"مصدر لـ .١٨

أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى في العاصمة السورية دمشق أن حركتي حمـاس والجهـاد               : دمشق
ها السياسية، وأن هناك احتياطـات أمنيـة دقيقـة          ية باستهداف قيادات  سرائيلاإلسالمي أخذتا التهديدات اإل   

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل         ال سيما  وكبيرة تم اتخاذها لحماية العناصر القيادية،     
  .واألمين العام لحركة الجهاد رمضان عبد اهللا شلح

ـ       ن إذاعـة القنـاة     وطلب االحتفاظ باسمه أ   " قدس برس "واعتبر المصدر الفلسطيني المطلع الذي تحدث ل
يعتبـر  " هشام العبداوي "ي للنبأ الكاذب عن اغتيال مدير مكتب خالد مشعل          سرائيلالثانية في التلفزيون اإل   

  .ي إلشاعة االرباك لدى القيادات الفلسطينية أوال واإلساءة إلى سورية ثانياإسرائيلجزءا من مخطط 
 ١٦/٩/٢٠٠٨قدس برس

  
  في دمشق واحتياطاتنا األمنية على حالها ال تغيير على وجود حماس : نزالمحمد  .١٩

قـدس  "أوضح عضو المكتب لسياسي لحركة حماس، محمد نزال، في تصريحات خاصـة لــ                :دمشق
، أن وجود قيادات حماس في دمشق لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن األنباء التي تحدثت عن توجـه                   "برس

اق التطورات التي يعرفها ملـف العالقـات        لنقل مكتب حماس من دمشق والعودة بها إلى األردن في سي          
كل ما ُيثار عـن     " وقال نزال  .ية غير صحيحة  سرائيل اإل - الغربية وضمنها العالقات السورية      -السورية  

أي أجواء أمنية تتعلق بوجود حماس في سورية ال أساس له من الصحة في شـيء، وهـو مـن قبيـل                      
  .، حسب تأكيده"ق أي شيء من هذا القبيلاإلشاعات، وإثارة األجواء السلبية، ونحن لم نتل

أن تكون حماس قد عمدت إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لحماية قادتها، وقـال               ونفى القيادي الفلسطيني  
ليس هناك أي جديد في مسألة الوضع األمني، فاالجراءات األمنية المتبعة فـي حمايـة قـادة حمـاس                   "

ية لقادة حماس وإنما هي اجراءات احترازية كانـت         سرائيل اإل مستمرة، وال عالقة لها بتصاعد التهديدات     
  .، وفق توضيحه"وال تزال قائمة

على صعيد آخر؛ نفى نزال أن تكون حماس قد شرعت بالفعل في عملية نقل الوساطة في ملف صـفقة                   
ال يوجد حتى اآلن أي جديـد فـي موضـوع صـفقة             "تبادل األسرى من مصر إلى دولة أخرى، وقال         

يين عبر الوسيط المصري متعثرة حتى اآلن، ومن الواضح أن          سرائيلوالمفاوضات بيننا وبين اإل   األسرى،  
هناك انتظاراً لما يمكن أن تسفر عنه انتخابات رئيس جديد لحزب كاديما، وبالتالي األمور مؤجلة إلى ما                 

ا ذات عالقة بحركـة     بعد انتهاء هذا األمر، ولم تكن مشكلة تأخر اتمام الصفقة في أي مرحلة من مراحله              
  ".حماس

ي ال فـي    سـرائيل أن تكون حماس قد عمدت إلى إجراء حوار مباشر مع الجانـب اإل             ونفى محمد نزال  
        السياسة المتفق عليها في حركة حماس هي عدم        " موضوع األسرى وال أي من الملفات األخرى، وقال إن

ء من قبل أي شخص مفوض من حمـاس أو          يين، وبالتالي لم يتم أي لقا     سرائيلعقد لقاءات مباشرة مع اإل    
، علـى حـد   "يين، وكل ما ُيثار حول هذا الموضوع ليس إال محـض إشـاعات         سرائيلينتمي إليها مع اإل   

  .تعبيره
هذا وكشف نزال النقاب عن أن وفدا من حماس سيلتقي وزير المخابرات المصري عمر سـليمان فـي                  

لتجاوب مع الجهد المصري إلجراء الحوار الـوطني        المقبل في سياق ا   ) أكتوبر(الثامن من تشرين األول     
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المقرر أن يتجه وفد    "وقال نزال   . الفلسطيني، ونفى وجود خطة مصرية متكاملة قد وزعت على الفصائل         
المقبل، ولم يتم تقديم أي خطة      ) أكتوبر(من حماس للقاء الوزير عمر سليمان في الثامن من تشرين األول            

 عن خطة مصرية تم التعليق عليها من حركة حماس غير صحيح علـى              من الجانب المصري، وما ُيقال    
اإلطالق، وما نُشر عن وجود خطة مصرية هو أقرب إلى جس نبض الفصائل الفلـسطينية منـه إلـى                   

  .، حسب ما ذكر"الحقيقة
وجدد نزال موقف حركة حماس الرافض لمبدأ استقدام قوات عربية إلى قطاع غزة لمساعدة الفلسطينيين               

إذا كان المقصود بالقوات العربية أنها قوات أمنية شرطية، فهذا أمـر            "دة بناء األجهزة األمنية، وقال      إلعا
  . ، على حد تعبيره"مرفوض تماماً

  
   ويدعم أجراء الحوار مع حماسدحالن يدعو القامة حكومة وفاق وطني انتقالية  .٢٠

 هي المستفيد   إسرائيل دحالن ان    قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح محمد       :  كمال زكارنة  -عمان  
الوحيد من استمرار حالة االنقسام الفلسطينية الراهنة وتدهور الوضع الداخلي الفلـسطيني معربـا عـن                

  .اعتقاده بأن هذا الوضع سيطول
وحذر في لقاء له مع عدد من الصحفيين في عمان امس من ان حلفاء القضية الفلسطينية اخذوا يبتعـدون             

اع الداخلية الفلسطينية داعيا الى ايجاد مخرج ينقذ القـضية الفلـسطينية الن الـشعب               عنها بسبب االوض  
  .الفلسطيني هو الخاسر الوحيد في النهاية

وقال ان الحل الحقيقي هو تنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس التي اعلنها في الجامعة العربيـة مـؤخرا                  
الجهزة االمنية الفلسطينية باشراف عربـي وتحديـد        وهي اقامة حكومة وفاق وطني انتقالية واعادة بناء ا        
  .موعد الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة

واشار دحالن الى ان قانون االنتخاب الفلسطيني يجيز للرئيس عباس االستمرار في الرئاسة حتـى عـام            
نه اعرب عن تأييده     وان االنتخابات الرئاسية والتشريعية يجب ان تكون متزامنة حسب القانون، لك           ٢٠١٠

  .الجراء انتخابات رئاسية مبكرة متوقعا فوز مرشح فتح فيها بقوة
وقال ان الخالف السياسي بين فتح وحماس سيطول، وانه يدعم اجراء الحوار مـع حمـاس والتوصـل                  
التفاق معها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية مشيرا الى ان الضفة الغربية وقطاع               

وحذر دحالن   .ي المطلق وان الشعب الفلسطيني يعيش االن في نكبة حقيقية         سرائيلة تحت االحتالل اإل   غز
 سـتكون المـستفيد     إسرائيلمن حرب فلسطينية داخلية سياسية قادمة عنوانها حرب نزع الشرعيات وان            

  .يني السياسية تقوم على عدم وجود الشريك السياسي الفلسطإسرائيلالوحيد منها الن نظرية 
واكد دحالن ان االردن ومصر والسعودية دول مؤثرة جدا في الوضع الفلسطيني الداخلي وانها حريصة               
على تجنيب الشعب الفلسطيني اية انقسامات او خسائر على الصعيد السياسي او غيره، لكـن المهـم ان                  

ة ال تنزعج ابدا مـن      وقال ان السلطة الوطنية الفلسطيني     .يكون هناك توافق فلسطيني داخلي بدعم عربي      
الحوار بين االردن وحماس وال من زيارة خالد مشعل لالردن اذا تمت الن القيادة الفلسطينية تثـق ثقـة                   

  .مطلقة بمواقف االردن من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
ام الـسادس الـذي     وفيما يتعلق بحركة فتح قال ان االنقاذ الوحيد لوضعها الداخلي هو انعقاد المؤتمر الع             

 من التوصل لقناعـة     إسرائيليتوقع عقده في تشرين الثاني المقبل، وعن تصريحات اولمرت حول قرب            
ية وانـه   سرائيلبالتنازل عن كامل الضفة الغربية قال دحالن ان اولمرت في طريقه لمغادرة الحكومة اإل             

 .١٩٦٧ي حتى االن باالنسحاب الى حدود عام إسرائيلاليوجد قرار 
  ١٧/٩/٢٠٠٨دستور ال
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  قريع يهاجم حكومة فياض ويرفض مرافقة عباس للقاء اولمرت .٢١
تشهد الساحة السياسية الفلسطينية منذ فترة صراعات داخلية تفاقمت خالل االيام            : وليد عوض  - رام اهللا 

 الماضية وانفجرت مساء الليلة قبل الماضية عندما هاجم رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريـع              
مفوض عام حركة فتح حكومة تسيير االعمال الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض، وحـذر مـن ان                 

  .هناك من يسعى الختطاف منظمة التحرير
واعتكف قريع امس في مكتبه ببلدة ابوديس شرق القدس ورفض الرد على اتصاالت عدد من المسؤولين                

الفلسطيني محمود عباس للقـاء رئـيس الـوزراء         الفلسطينيين، في حين اصر على عدم مرافقة الرئيس         
ي ايهود اولمرت الليلة الماضية في القدس كون لقاءات االخير في ظل فشل المفاوضات تـضر                سرائيلاإل

  .بصورة حركة فتح امام ابناء الشعب الفلسطيني
ية يلسـرائ وكان قريع طالب عباس بوقف لقاءاته مع اولمرت خصوصا وانه مغادر الحلبة الـسياسية اإل              

  .يةسرائيلي الذي يقود الحكومة اإلسرائيلعقب اجراء انتخابات على خالفته في زعامة حزب كاديما اإل
وحسب مصادر مقربة من قريع الذي وجه انتقادات لعباس لعقده لقاء الليلة الماضية مع اولمـرت فـان                  

 والضرر الـذي تحلقـه      إسرائيلالصراع داخل القيادة الفلسطينية يتمحور حول استمرار المفاوضات مع          
 بصورة حركة فتح في صفوف الـشعب الفلـسطيني، وسـعي جهـات              "الفاشلة"لقاءات عباس اولمرت    

فلسطينية واعضـاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خطف المنظمة لصالح اجندة سياسية بعيدة عـن               
لدكتور سالم فياض واستهدافها     اضافة الى الخالف حول حكومة تسيير االعمال الفلسطينية برئاسة ا          "فتح"

  .لكوادر الحركة في مؤسسات ووزارات السلطة
  ١٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "قوات معادية"ال نرحب بدخول قوات عربية للقطاع وسيتم التعامل معها كـ: القسام .٢٢

، أدلـى بـه لــ       )١٦/٩(قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في تصريح صحفي الثالثاء            : غزة
كان األولى على العرب أن يرسلوا قواتهم ألجل تحرير فلسطين والدفاع عـن المـسجد               ": "لسطين اآلن ف"

األقصى، الذي يهود وعن أرضنا وشعبنا التي تنتهك حقوقه ويهان كل يوم أمام مسمع ومرأى الجيـوش                 
هم وبـين   وشدد على أن هذه القوات غير مرحب بها على اإلطالق، وأن أي قوات ستفصل بين               ".العربية

مقاومة االحتالل سيتم التعامل معها على أساس أنها قوات معادية، وأنهم لن ينظروا إلى هويتهـا سـواء                  
  .كانت عربية أو حتى لو كانت فلسطينية

وبين أبو عبيدة أن وجود هذه القوات في قطاع غزة سيعزز أوالً االنقسام، ألنه هذه القوات مختلف عليها                  
كل نقطة خالف جديدة بين الفلسطينيين، وأنها سوف تشكل عـبء جديـد علـى               فلسطينياً، وبالتالي ستش  

الشعب الفلسطيني ألنه معلوم أن الزعماء العرب والحكومات العربية لن تدعم الشعب الفلـسطيني حتـى                
  .بموقف سياسي فكيف ستدعمه بقوة عسكرية

  ١٦/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   بغزة  ضد عائلة دغمش"مجزرة"تتهم حماس بارتكاب فتح  .٢٣

 امس على عائلة دغمش فـي       ]شرطة الحكومة المقالة بغزة    [دانت حركة فتح الهجوم الذي شنّته     : رام اهللا 
ووصف الناطق باسم الحركـة فـي   .  شخصا واصابة العديد بجروح١٢قطاع غزة الذي اسفر عن مقتل  

هـذا العيـب    : "، مـضيفا  "شمجزرة حماس وعصاباتها بحق آل دغم     "الضفة فهمي زعارير الهجوم بـ      
والخزي الذي تمارسه حماس في رمضان المبارك، دليل قاطع آخر على أن حماس تجردت من كل القيم                 

  ".أي مبرر للقتل خارج القانون"وقال إن فتح ترفض ". الدينية واآلدمية
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 في  حماس وهي تستخدم االسلحة المتوسطه من هاون وقذائف آر بي جي، وصواريخ محلية            "واعتبر ان   
وجه المواطنين، تثبت مدى تهاونها في حرمة الدم الفلسطيني الذي استباحته منذ زمن بعيد، وتوغل فيـه                 

". يوميا ما بعد مشاركتها في السلطة عبر ميليشياتها العسكرية التي تحولت الى عصابات وقطاع طـرق               
ـ             هـذا  "ه مـا اسـمته      وطالبت فتح القوى والفصائل ومنظمات المجتمع المدني بأن ترفع صوتها في وج

 ".الطاغوت المستبد في قطاع غزة
  ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  حماس تتلقى دعوة مصرية إلطالق الحوار الوطني الشامل .٢٤

تلقت حركة حماس أمس دعوة مصرية رسمية لزيارة القاهرة وإجراء حوار ثنائي مع             :  حامد جاد  -غزة  
تحضيرات المـصرية إلطـالق الحـوار       المسؤولين المصريين بعد عطلة عيد الفطر، وذلك في إطار ال         

إن حركة حمـاس قبلـت الـدعوة        "وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري          .الوطني الشامل 
، مشيراً إلى أن وفداً يمثل الحركة سيلتقي القيادة المصرية في الثامن مـن              "المصرية للحوار ورحبت بها   

في تصريحات صحافية، أمس أن حماس ستعلن       وأضاف أبو زهري     .المقبل) اكتوبر(شهر تشرين األول    
في وقت الحق أسماء وفدها للحوار الذي سيضم شخصيات قيادية من داخل وخارج الوطن للذهاب إلـى                 

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق اللقاءات التي تعقـدها القـاهرة               .القاهرة بعد عطلة عيد الفطر    
وتمهيد األجواء وإعداد رؤية مفصلة لهذا الحـوار، مـشدداً          لبحث سبل استئناف الحوار الوطني الشامل       
  .على حرص حركة حماس على إنجاح الحوار

  ١٧/٩/٢٠٠٨ األردنيةالغد 
  

  ال فرق بين ليفني وموفاز وكالهما يتفقان على قتلنا : برهوم .٢٥
" ماكـدي "قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس تعقيبا على االنتخابات التي سيجريها حـزب      :غزة

هناك ثوابت يتفق عليها كل قوى اإلجرام والشخصيات في الدولة العبرية وهي إقامة دولة              :"غدا األربعاء 
يهودية عنصرية وتدمير الشعب الفلسطيني واالستيالء على مقدراته وعلـى أراضـه وجعـل الـشعب                

  ".السابقالفلسطيني في كنتونات ضيقة على نمط ما جرى في جنوب أفريقا إبان النظام العنصري 
واضح أن المخطط الصهيوني يتفق عليه كل       "،  "قدس برس "وأضاف برهوم في تصريحات خاصة لوكالة       

ية ألننا على مدار سنوات طويلة من الـزمن جربـت علينـا الحكومـات               سرائيلالقوى والشخصيات اإل  
ـ              ن تـواتر هـذه     الصهيونية كل برامجها التدميرية واإلرهابية وعانينا ومازلنا نعاني بشكل كبير جـدا م

  ".البرامج على شعبنا الفلسطيني
  .وأعرب عن أسفه أن تؤيد السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس ليفني في هذه االنتخابات

ية بـدون أيهـود     سرائيلورئاسة الوزراء اإل  " كديما"وفي رده على سؤال كيف ترى حركة حماس حزب          
إرهابية ال فرق بينها وتتفق علـى قتـل وتهجيـر           كلها أحزاب صهيونية إجرامية     "أولمرت قال برهوم    
  ."وتدمير أبناء شعبنا

 ١٦/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
   بمدينة حمص السورية تؤكد نبأ اغتيال سكرتير مشعل"إسرائيل": "عكاظ" .٢٦

ية سـرائيل القنـاة التلفزيونيـة اإل     أن   :غزة ردينة فـارس    عن مراسلتها من   ١٧/٩/٢٠٠٨عكاظ   ذكرت
إلخبارية ليلة أمس عن اغتيال هشام العيداوي السكرتير الخاص لخالد مشعل           العاشرة، كشفت في نشرتها ا    

وقالـت القنـاة التلفزيونيـة وفقـا       . رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة حمص وسط سوريا         
لمصادر خاصة، إن السكرتير الخاص لمشعل قتل قبل أربعة أيام في مدينة حمص بظـروف غامـضة،                 
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وأوضـحت أن   . ته على أيدي مجهولين وقتل حتى الموت في وضـح النهـار           حيث تم إخراجه من سيار    
جهات مشاركة في التحقيقات أفادت أن الحديث يدور عن رسالة أوصلها النظام السوري لمشعل من أجل                

على لسان عضو مكتبهـا الـسياسي       نفت   حماس   وكانت. وقف تعاون حماس مع حرس الثورة اإليراني      
يداوي بشكٍل قاطع، واصفا تلك االنباء بأنها عارية عن الصحة، وتـأتي فـي              محمد نزال خبر اغتيال الع    

  . سياق التضليل والتشويش وإثارة البلبلة
 فـوزي برهـوم،     أن :أحمد أبو كميـل    غزة عن مراسلها من   ١٧/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين    ونشرت

ا وهي نوع مـن      اإلشاعات عارية عن الصحة وال أساس له        هذه الناطق باسم حركة حماس، أكد على أن      
 .البلبلة

وأشار إلى أنه سبق وأن روجت العديد من اإلشاعات المماثلة مسبقاً، ملفتا إلـى أن هـذا النـوع مـن                     
اإلشاعات يهدف لتضليل الرأي العام، وإحداث الفوضى في أوساط معينة داخل الحركة، والتشويش على              

ـ     . مجريات األمور مع حركة حماس     ، على أن قيادات الحركـة      "سطينفل"وشدد برهوم في حديث خاص ل
لم تتأثر بهذه اإلشاعات ولم تلق لها باالً، ألنهم تعرضوا إلى هذه اإلشاعات على أرض الواقع في فتـرة                   
طويلة من الزمن ومازالوا يتعرضون لها، وال نعطيها قدرا من االهتمام بقدر ما إنها تـنم عـن أهـداف       

 .مروجي اإلشاعة
  
  مؤتمر السادس للحركة على ارض الوطن حسين الشيخ يدعو النعقاد ال .٢٧

وصف القيادي الفتحاوي حسين الشيخ من يبحث عن تقليص عدد أعـضاء المـؤتمر الـسادس                : رام اهللا 
إن هنـاك   : "وصرح الشيخ لمراسلنا فـي رام اهللا       .لحركة فتح كمن يبحث عن تفصيل نتائج على مقاسه        

ل األطر، والهيكليات القياديـة، والقاعديـة       ضرورة ملحة لعقد المؤتمر، وهذه الضرورة ملموسة لدى ك        
وذلك ألسباب عديدة أهمها استنهاض واقع الحركة، فهي ليست في أحـسن أحوالهـا، وهنـاك عيـوب،              

  .ونواقص، وجملة من المستجدات
وعن شروط العضوية، والجدل الدائر بين المستويات القيادية حول أصحاب حق العضوية، كشف الشيخ              

قويض المؤتمر عبر اإلصرار على تقليص العضوية بما يتناسب مع أجندة الـبعض             أن هناك محاوالت لت   
إن جملة العقبات بمعظمها، هي     : "وأضاف .الذي يريد مؤتمر على مقاسه وبعدد قابل للسيطرة والتوجيه          

عقبات مصطنعة، ويتم تضخيمها في محاولة للتسويف، وعدم حسم األمـور، ونقـل الكـرة الخالفيـة                 
  .قيادية الوسطى، فيما يتعلق بالعدد المطلوب للمؤتمر للمستويات ال

إن البعض اليريد أن يعقد المؤتمر علـى أرض الـوطن تحـت        : "وحول مكان انعقاد المؤتمر قال الشيخ     
، ونحن منذ االنطالقة كنا نتمنـى أن نحـرر          "تحت حراب االحتالل  "شعار أكل الدهر عليها وشرب مثل       
واليوم ما دواعي أن نتمسك بعقده في الخارج، واإلمكانيـة متاحـة            "،  شبر من أرضنا لعقد المؤتمر عليه     

  .أليست هذه فلسطين، التي كنا نبحث عن التواجد فيها". على أرض الوطن
وفيما يتعلق باألعضاء من الشتات أوضح الشيخ أن إمكانية عودتهم متاحة، وواردة في حالة قرروا هـم                 

ء المؤتمر مع إبقاء إمكانية مشاركة من يـستحيل مـشاركته           العودة، وهذا األمر غير مستحيل لكل أعضا      
  .عبر الفيديوكنفرنس أو أي شكل آخر

  ١٦/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
 المؤتمر العام السادس سيعقد في الوطن قبل نهاية العام الجاري: االحمد .٢٨

 ان تعقد حركة التحرير  استبعد قادة فتحاويون الليلة الماضية امكانية: نائل موسى وعلي خلف- البيرة 
الوطني الفلسطيني مؤتمرها العام السادس العتيد في الخارج، مرجحين عقده قبل نهاية العام الجاري في 

واكد رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام االحمد في  .الوطن دون الخوض في تفاصيل الزمان والمكان
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جاز شوط مهم من التحضيرات واالستعدادات على كلمة القاها باسم الرئيس محمود عباس باالنابة ان
 .طريق عقد المؤتمر العام السادس

انجزت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر وهو عضو فيها التحضيرات االساسية وستطرحها قريبا : وقال
، على اللجنة المركزية لفتح خالل اجتماعها برئاسة الرئيس المتوقع اليوم او غدا لمناقشتها واقرارها

 .مشددا على حاجة الحركة وشعبنا للمؤتمر لتجديد الشباب والعطاء واحداث النقلة النوعية المطلوبة
واكد االحمد ان المؤتمر العام السادس سيشكل محطة مهمة ونقلة نوعية تحتاجها الحركة ومنظمة 

حثيثة لعقده قبل التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وان فتح تعي اهمية المؤتمر وهي تتجه بخطى 
 .نهاية العام

 ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  إما التسليم أو القتل.. "جند الشام"مسؤول عسكري في فتح يحذر : مخيم عين الحلوة .٢٩

ال توحي األحداث األمنية المتالحقة في مخيم عين الحلوة أن هذا المخيم سيستعيد هدوءه بـسرعة                : صيدا
ل العسكري في حركة فتح في عين الحلوة العقيد محمد عبد الحميـد              أمهل المسؤو   فقد .في المدى القريب  

 ساعة لتسليم أنفسهم الى السلطات اللبنانيـة،        ٢٤من وصفهم بقتلة السعدي،     " اللينو"عيسى المعروف باسم    
": اللينـو "وقال  . الفتاً الى أنه سلم لجنة المتابعة الفلسطينية اسماء ثالثة اشخاص قال انهم اغتالوا السعدي             

لقد ابلغنا اخواننا في الفصائل باننا لم نعد نتحمل، وابلغنا لجنة المتابعة رسميا باننا خالل اربع وعـشرين                  
سيكون الخالص علـى    . وال قاتل وال مطلوب وال ظالم في هذا المخيم        " جند شام "ساعة لن يبقى هناك ال      

هناك خياران فقـط    . ار ثالث يد الشرفاء، وفرسان العاصفة سيضربون بيد من حديد، ولن يكون هناك خي           
هذه نصيحة نقولها   . اما ان يقوموا ويبادروا بتسليم انفسهم للدولة اللبنانية، واما سيتعرضون للقتل          : ال غير 

  .لهم، واي تنظيم او اي فصيل يدعي او يحاول ان يغطي هؤالء القتلة، فسيكون هدفاً
  ١٧/٩/٢٠٠٨المستقبل 

  
   جهات داخل فتح تعمل خارج أجندة الحركة": لحلوةعين ا"المقدح في تعليقه على أحداث  .٣٠

ان،      ما يحصل في مخـيم عـين         قائد الكفاح المسلح في لبنان منير المقدح       يصف: محمد صالح صيدا، لبن
غير طبيعي، وكأن المطلوب فتنة في هذا المخيم، الن اغتيال البقاعي وتوقيته غير طبيعـي،               "الحلوة بانه   

اهر السعدي غير منطي وغير مبرر، الن هذا الرجل تاريخي في المخـيم             كما ان اغتيال المناضل ابو م     
وحتى مسالة تسليم قاتل البقاعي من قبل فتح الى         . واغتياله بحذ ذاته فتنة وعمل جبان، النه مات مظلوما        

  ". الدولة لم تكن جدية ولم تلق أي تجاوب
 الفلسطيني الى طاولة الحوار فـي       خشيته من ان يعمل البعض على توصيل مسالة السالح        "ويبدي المقدح   
والنـازحون  " مسموم"ان الوضع في المخيم متوتر للغاية والنفوس تعبانة والوضع          "ويؤكد  ". بعبدا مباشرة 

حتى ان وضع الكفاح المسلح يرثى له، فمنذ تسلمنا هذه المهمة قبل            .  ساعة ٤٨لم يعودوا الى المخيم منذ      
ذه المؤسسة بالعديد وبالعتاد، حتى نسيطر وننتشر في المخـيم          اكثر من ستة اشهر ونحن نطالب بتعزيز ه       

بالمـستلزمات المطلوبـة    " الكفاح"ويكشف المقدح ان جهات داخل فتح منعت تزويد         . ساعة٢٤على مدى   
  . حتى يبقى على وضعه الحالي

وان هذه  . اخر" بارد"ان امواال طائلة واسلحة توزع في المخيم من اجل استدراجه الى            "ويلفت المقدح الى    
وخارج قرارات ابو مازن المتعلقـة بمخيمـات        . االموال تأتي لجهات داخل فتح تعمل خارج اجندة فتح        

والهدف خلق الفتنة وجعل مخـيم عـين        . والى بعض القوى المحسوبة على االسالميين في المخيم       . لبنان
  . جديدا من خالل معركة داخلية واخرى مع الجوار" باردا"الحلوة 
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د وضعنا انفسنا في حالة طوارئ ونحن نحاول ما استطعنا تاخير هذا المقـدر للمخـيم، الن                 لق"ويضيف  
ويحذر من انه في حال التمادي في       ". اخر مخطط لها اقليميا ودوليا    " بارد"معركة تحويل عين الحلوة الى      

وسـوف يـسمي    . هذا المخطط، سوف يتحدث ويفضح كل االمور والمتورطين، من الداخل والخـارج           
واال لماذا هذا التفرغ وهذه االموال وهـذا        . سفارت والجهات االقليمية التي تزود المخيم بالمال والسالح       ال

التسلح الذي يحصل؟ انه للفتنة الن من يريد مساعدة مخيم عين الحلوة عليه مـساعدته بكتـب مدرسـية             
  . وبحليب لالطفال وليس بمدفع

سوف اسمي االشياء باسمائها الن الوضع لم يعد يطـاق          و. صندوق الصحوة ما بيمشي في لبنان     : "ويتابع
  ". او يحتمل، واصبحنا قاب قوسين او ادنى من االنفجار الكبير

وكانت المعركـة شرسـة     . اننا ضبطنا الوضع في المخيم خالل الساعات الماضية بصعوبة بالغة         "ويؤكد  
ا الرئيس الفلسطيني ابو مازن بما      وقد ابلغن . جدا وتدخلنا بالرصاص لوقف الهجمات وعمليات الكر والفر       

  ". يحصل في مخيم عين الحلوة، وتمنينا عليه اتخاذ االجراءات المطلوبة
ـ                 وكانت   ن انفجرت قبيل الساعة الحادية عشرة من ليل امس قنبلة القيت على منزل عماد كروم وهـو م

صابة ابنته بجراح طفيفة     المنشية في مخيم عين الحلوة، ما ادى الى ا         -تنظيم جند الشام في حي الطيري       
اضافة الى اضرار مادية في المنزل، وقد ادى انفجار القنبلة الى مزيد من التوتر واالستنفار المتبادل في                 

  . المخيم
  ١٧/٩/٢٠٠٨السفير     

  
  شعبنا الفلسطيني بلبنان يطالب بحماية سياسية وأمنية: حمدان بذكرى صبرى وشاتيال .٣١

ين واللبنانيين والمتضامنين األجانب اعتصاما بمناسبة الذكرى السادسة نظم مئات من الفلسطيني: بيروت
والعشرين لمجازر صبرا وشاتيال وذلك باعتصام في مخيم الالجئين الفلسطينيين عند الحدود الجنوبية 

ان شعبنا الفلسطيني "وقال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان في كلمة بهذه المناسبة  .لبيروت
 ".ي لبنان يطالب بحماية سياسية تضمن له حقوقه، وحماية امنية لمن تقتحم البيوت عليه ويذبحالالجئ ف

 ١٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  ليفنيواالستطالعات ترشح  "يةسرائيلاإل"يحسم اليوم مستقبل الحكومة " كاديما" .٣٢

 الحاكم، التي يتنـافس  "كديما"تجري اليوم األربعاء االنتخابات لرئاسة حزب      :  برهوم جرايسي  - الناصرة
فيها أربعة مرشحين، وفي حين أن استطالعات الرأي ترجح فوز وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بفـارق                
كبير عن منافسها األساسي وزير المواصالت شاؤول موفاز، إال أن المحللين ال يستبعدون مفاجأة جديـة                

يفي وموفاز، وزير األمـن الـداخلي آفـي         ويتنافس في هذه االنتخابات إلى جانب ل       .في هذه االنتخابات  
ديختر، ووزير الداخلية مئير شطريت، اللذين تتوقع استطالعات الرأي حصول كل واحد منهما على مـا                

  .كأقصى حد% ٩إلى % ٦بين 
 ألفا، في حين توقعت استطالعات الـرأي أن     ٧٠ ألفا إلى    ٦٠ما بين   " كديما"ويتراوح عدد أعضاء حزب     

  .يإسرائيلوهي نسبة عالية النتخابات داخلية في حزب % ٦٦إلى أكثر من تصل نسبة المشاركة 
% ٤٢,٥ية أمس، إن ليفني قد تحصل على        سرائيلاإل" معاريف"وقال آخر استطالع للرأي نشرته صحيفة       

لشطريت، ولكن ليفني قد تزيد نسبتها بين الذين أكـدوا          % ٧,٤لديختر و % ٩,٦لموفاز، و % ٣٠,٤مقابل  
لموفاز، علما انـه بموجـب   % ٢٨,٨، مقابل %٤٥,٣في االنتخابات لتحصل على نسبة   أنهم سيشاركون   

% ٤٠نظام الحزب ففي حال وجود أكثر من متنافسين اثنين فكيفي أن يحصل المرشح على أكثـر مـن                   
  .ليعلن فوزه في االنتخابات

  ١٧/٩/٢٠٠٨ األردنيةالغد 
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   قريع بعرقلة التوصل إلى اتفاق مبادئيتهمأولمرت  .٣٣

ي إيهود أولمرت رئيس طاقم     سرائيلاتهم رئيس الوزراء اإل    : وكاالت   – محمد جمال    -راضي المحتلة   األ
بأنه يعرقل التوصل إلـى اتفـاق       ) أبوالعالء(المفاوضات الفلسطيني حول قضايا الحل الدائم أحمد قريع         

لوزيرالخارجية امس عن أولمرت قوله     ) هآرتس(ونقلت صحيفة   . والسلطة الفلسطينية  إسرائيلمبادئ بين   
االسباني ميغيل موراتينوس خالل اجتماعهما أمس األول إنه قلق من أن قياديين فلـسطينيين يمارسـون                

ليرفض بدوره اقتراحه، أي اقتراح أولمـرت،       ) أبومازن(ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس     
توجد جهات في الجانـب   " إنه   وقال أولمرت لموراتينوس  .  فلسطيني -يإسرائيلبالتوقيع على اتفاق مبادئ     

وأشارت الصحيفة إلى أن أولمرت المح      ". الفلسطيني تعشق المفاوضات وتحاول إحباط التوصل إلى اتفاق       
  . ٢٠٠٩في أقواله إلى قريع وقالت إنه يحث عباس على مواصلة المفاوضات في العام 

  ١٧/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  قة في غزة حال فشل التهدئة لعمليات عسكرية غير مسبوتستعد "إسرائيل" .٣٤

ية عن خشيتها من تصاعد الوضـع  إسرائيلأعربت مصادر عسكرية :  وكاالت األنباء-ألراضي المحتلة   ا
 األمني في قطاع غزة، بعد سقوط صاروخ فلسطيني محلي الصنع علي مدينة سديروت، 

عليه قبل الهدنة، ولن يقـوم       لن يعود لما كان      "حالة اإلعالن عن فشل التهدئة      "مؤكدة أن جيش االحتالل     
بمجرد عمليات عسكرية متقطعة من حين آلخر لمالحقة مطلقي الصواريخ، بل سيقوم بعمليات عـسكرية        

 ".ولم يسبق لها مثيل.. العنيفة"وصفتها المصادر بـ 
عن تلك المصادر، فإن الجيش أعد سلسلة عمليات هجوميـة          " يديعوت أحرونوت "ووفقا لما نقلته صحيفة     

ضد غزة، سيتم تنفيذها فور اإلعالن عن فشل التهدئة، كما سيحصل الجـيش علـي               " سبق لها مثيل  لم ي "
 الضوء األخضر للعمل بشكل مكثف داخل القطاع، 

، المتمثلة في مالحقة مطلقي الصواريخ،      "لعبة القط والفأر  "وأشارت الصحيفة إلي أن الجيش لن يعود إلي         
 ".أدوات اللعبة بعد التهدئة قد تغيرت كليا"طينية بأن وذلك لتوصيل رسالة إلي الفصائل الفلس

ية أخري أن كـالً مـن حركتـي المقاومـة           إسرائيلوتزامنت تلك التهديدات مع تأكيد مصادر عسكرية        
والجهاد اإلسالمي قد تعاظم تسليحهما وقوتهما خالل أشهر التهدئة، كما تأتي بعد يوم             ) حماس(اإلسالمية  
 عابر القطاع، إثر سقوط قذيفة صاروخية علي بلدة سديروت،  جميع مإسرائيلمن إغالق 

  ١٦/٩/٢٠٠٨المصري 
  
   لن يتأتى بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينيةالسالمشطريت  .٣٥

أمـس أن   " العـرب "ي مئير شطريت في تصريح لـ       سرائيلأكد وزير الداخلية اإل   :  وديع عواودة    -حيفا  
 إسـرائيل طينية وشدد على أن الطريق إليه تتمثل بقبـول          السالم لن يتأتى بالمفاوضات مع السلطة الفلس      

 .للمبادرة العربية
يتين الحالية والقادمة لن تنجزا السالم مع الفلسطينيين حتى نهاية العام           سرائيلوأشار إلى أن الحكومتين اإل    

 .الجاري، مشددا على أهمية المبادرة العربية كونها تضمن السالم مع العرب كافة
وانتهائه قال شطريت إنه هو اآلخر      "  الكبرى إسرائيلأرض  " أولمرت حول تبخُّر حلم      وعن استخالصات 

منذ سنوات أعتقد أن من يؤمن بهذا الحلم يضلل نفسه وسبق أن عبرت عن مـوقفي                "وأضاف  . يرى ذلك 
 ".٢٠٠٥آلرييل شارون وهذا ما دفعني لالنضمام له في تشكيل حزب كاديما عام 

نتيجة " أمس عن تفاؤله بحيازته على       ٤٨وأعرب شطريت خالل زيارته مدينة شفا عمرو داخل أراضي          
وردا على السؤال   . في االنتخابات داخل حزب كاديما الختيار خليفة لرئيس الوزراء إيهود أولمرت          " طيبة
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ر أن صـناديق     من األصوات واعتب   ٨%قال إنه ال يثق باستطالعات الرأي التي تتوقع له الحصول على            
  .االقتراع هي التي ستقرر

  ١٧/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   تحذر السلطة الفلسطينية من تنظيم أية نشاطات في القدس"إسرائيل" .٣٦

استدعت شرطة االحتالل قبل ظهر أمس المحامي احمد رويضي رئيس وحدة           :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
شرطة المسكوبية بالقدس الغربية، وحذرت الرئاسـة       القدس في الرئاسة الفلسطينية إلى قسم التحقيق في         

  .والسلطة الوطنية الفلسطينية، من القيام بأي نشاطات في القدس حتى ولو كان ذلك بالمشاركة أو التواجد
كما وجرى تهديد رويضي باالعتقال في حال المشاركة في اي نشاط، علماً بأنه ال يوجـد أي نـشاطات                   

وأن ما يجري هو أمسيات رمضانية مرتبطـة  ،  القدس خالل شهر رمضانتنظمها الرئاسة أو السلطة في 
  .بالشهر الفضيل تقوم عليها مؤسسات أهلية وليست رسمية

  ١٧/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  فتوى يهودية تدعو لالنتقام من العرب بمعاقبتهم جماعياً .٣٧
فيـد دودكبيـتش الجـيش    في الـضفة الغربيـة دا  " يتسهار"دعا حاخام مستعمرة :  وديع عواودة   -حيفا  

للمشاركة في عمليات انتقامية من الفلسطينيين والقيام بمعاقبتهم بصورة جماعيـة وتهجيـرهم لـدعمهم               
 كانت فيما مضى تقوم بمهمة االنتقام داعيا الستئنافها         إسرائيلوقال في فتوى جديدة أمس إن       ". اإلرهاب"

لسطينيين على كال طرفي الخط األخضر يـسعون  ، الفتا إلى أن الف   "العقاب الجماعي " شرعية"مشددا على   
 إسـرائيل  من الفلسطينيين يتمنون ويعملون من أجـل زوال          ٨٥%إلبادة الدولة اليهودية، كما يرجح أن       

  . وتحطيم سيادتها في البالد
غير محاطة بالجدران بخالف مستعمرات أخرى فـي الـضفة          " يتسهار"ودعا الحاخام إلى إبقاء مستمرة      

ك كي ال تبث رسالة خوف وجبن وقال إنه على العرب ال اليهود العـيش داخـل حـصون                   الغربية، وذل 
  .وقالع

ية السابقة الناشطة من أجل السالم شولميت ألوني        سرائيلقالت وزيرة التعليم اإل   " العرب"وفي تصريح لـ    
 .أمس إنها تشعر بالخزي والعار لصدور تصريحات عنصرية وفاشية عن رجل دين يهودي

  ١٧/٩/٢٠٠٨قطرية العرب ال
  
   كديماتانتخاباأصوات العرب قد تحسم  .٣٨

ـ    : وكاالت احمد دباح، رئيس بلدية الشاغور في الجليـل االعلـى،          " كديما"قال عضو المجلس المركزي ل
 ٢٠ان الصوت العربي يستطيع ان يقرر من سيفوز برئاسة الحزب، الن االصوات العربية تمثل حوالى                "

 في المئة من المنتـسبين العـرب فـي          ٩٠نتوقع ان يشارك نحو     "مضيفا  ،  "في المئة من اصوات كديما    
 واعتقد ان نسبة كبيرة منهم ستصوت لموفاز النه عمل معهم لمدة طويلة وكان متواجدا               ،  االنتخاب اليوم 

ان طبيعة  "وتابع  ". بين السلطات المحلية وقدم مساعدات للعرب سواء وظيفية او خدمية مثل فتح شوارع            
  ". كوزيرة خارجية بعيدة عن الجماهير، ستجعلها بعيدة عنهم في االنتخابات ايضاعمل ليفني 

  ١٧/٩/٢٠٠٨السفير     
 
  للصواريخ" مضاد"تهيئ لعدوان جديد بتجربة " إسرائيل" .٣٩

تجربة على إطالق صـاروخ     " يةسرائيلاإل"أجرى سالح البحرية     ":وكاالت"،  "الخليج "-فلسطين المحتلة   
التي أصـابها   " حانيت"ونفذت التجربة من على سفينة الصواريخ       . ضاد للصواريخ الم" كاراب"من طراز   
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وقـال قائـد سـالح البحريـة         .على لبنـان  ٢٠٠٦تموز  /صاروخ أطلقه حزب اهللا خالل عدوان يوليو      
من دون  " ناجحتين"ايلي روم إن سفينة الصواريخ أنجزت خالل الشهرين الماضيين عمليتين           " يسرائيلاإل"

  .بيعتهمااإلفصاح عن ط
  ١٧/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   أن تصل إلى حل حول القضية الفلسطينية"إسرائيل" على : العسكريةاالستخبارات .٤٠

يوسي ) آمان(قال رئيس قسم األبحاث في هيئة االستخبارات العسكرية         : حسن مواسي   -القدس المحتلة   
يواصل التزود  " حزب اهللا " أن   ،ن البرلمانية بايداتس، في سياق تقرير قدمه أمس أمام لجنة الخارجية واألم         

 فيمـا أشـار الـى       ، رغم انه يخشى منهـا     إسرائيلبالسالح ويبحث عن ذريعة تعطيه الشرعية لمهاجمة        
  .استمرار تعاظم حماس في قطاع غزة وزيادة تهديد القذائف الصاروخية الموجودة بحوزته

 سلوك مسارين في آن واحد احدهما هو مـسار          واتهم سوريا باالزدواجية في المواقف وقال أنها تواصل       
" المحور المتطرف " أما المسار الثاني فيتمثل بتكثيف دور سوريا في مااسماه         ،السالم واالنفتاح على الغرب   

 .واستمرار تعاظمها وقيامها بمد حزب اهللا بالسالح
ة اإلسـتراتيجية أن تـصل    من الناحيإسرائيلية عن ايالند تأكيده أن على   سرائيلونقلت وسائل اإلعالم اإل   

 إسـرائيل إلى حل حول القضية الفلسطينية لكنه اعتبر األمر غير ممكن بسبب الوضـع الـسياسي فـي                  
ية للفلسطينيين وتضمن   إسرائيلالحد األقصى الذي تقترحه أية حكومة       " مشيرا الى أن     ،والسلطة الفلسطينية 

 ".ومة فلسطينيةخالله البقاء هو اقل من الحد األدنى الذي ستقبله أية حك
 ١٧/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  في بيروتفلسطينيون ولبنانيون وأجانب يحيون ذكرى مجازر صبرا وشاتيال .٤١

نظم مئات من الفلسطينيين واللبنانيين والمتضامنين األجانب اعتصاما بمناسبة الذكرى السادسة : بيروت
رفع ناجون وأبناء ضحايا ين في حو .الجنوبية لبيروت والعشرين لمجازر صبرا وشاتيال عند الحدود

ممثل حركة حماس في لبنان ، أشار فلسطينيين ولبنانيين، سقطوا خالل هذه المجزرة، صورا لمفقودين
شعب الفلسطيني الالجئ في لبنان يطالب بحماية سياسية تضمن له حقوقه، وحماية الن إلى أأسامة حمدان 

  . لمن تقتحم البيوت عليه ويذبحأمنية
  ١٧/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 بينهم طفالن في قطاع غزة  شخصا١١ يطالب بالتحقيق في ظروف مقتل يمركز حقوق .٤٢

طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بالتحقيق في ظروف مقتل أحد عشر شخصاً، بينهم : ألفت حداد
دغمش في طفالن، خالل االشتباكات التي اندلعت يوم أمس بين شرطة الحكومة المقالة وأفراد من عائلة 

على حق الجهات المختصة في تنفيذ عمليات االعتقال بحق المشتبه بضلوعهم المركز وأكد  .قطاع غزة
في اعتداءات على سيادة القانون، مع ضرورة مراعاة اإلجراءات القانونية المتعلقة بأعمال االعتقال 

باعتباره جزءاً من "  العائالتسالح"  موقفه مما يسمى بـفي هذا السياق،وجدد . وتفتيش المنازل السكنية
  .حالة الفلتان األمني واالعتداء على سيادة القانون

  ١٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  اليوماالحتالل  يحاكمون أمام محاكم طفلين من نعلين .٤٣

اعتبر مصطفى البرغوثي األمين العام للمبـادرة الفلـسطينية اعتقـال جنـود              : أمين أبو وردة   -نابلس  
 من قرية نعلين غرب رام اهللا في الضفة الغربية، قبـل            امسة عشر من عمرهما   دون الخ االحتالل لطفلين   
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 مواطنين آخرين من القرية ذاتها أمام محكمة سجن عوفر غـرب            ٥ وتقديمهما اليوم للمحاكمة مع      أسبوع
  .رام اهللا، جريمة حرب وانتهاكاً فاضحاً التفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف والقانون الدولي

  ١٧/٩/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل
  

 تمديد إضراب قطاعي الصحة والتعليم في غزة لألسبوع الرابع  .٤٤
 تمديد اإلضراب في قطاع غزة لألسبوع       أمسأعلنت نقابتا التعليم والصحة في رام اهللا        :  د ب أ   -رام اهللا   

نهـاء  الرابع على التوالي، مجددتين في الوقت ذاته موافقتهما على مبـادرة منـسق األمـم المتحـدة إل                 
الحكومة المقالة لم تتعامل    أن  وقال أمين عام االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين جميل شحادة           .اإلضراب

بدوره، أكد رئيس نقابـات      و .مع هذه المبادرة وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية التدهور الحاصل في القطاع          
عمليـات القمـع بحـق    "ـ وصفه بالمهن الصحية أسامة النجار أن األسبوع الماضي شهد تصعيدا في ما       

 منـزال   ٢٧٠ حيث تم مداهمة أكثر من       ،العاملين في القطاع الصحي من قبل أجهزة أمن الحكومة المقالة         
 رئـيس نقابـة     أشارمن جانبه،    و .واالعتداء على زوجاتهم وأبنائهم   ،  من منازل موظفي القطاع الصحي    

ة حماية الموظفين ال تقع فقط على النقابـة إنمـا            أن مسؤولي  ،العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة     
  . أيضاًتتحمل الرئاسة وحكومة تسيير األعمال المسؤولية المشتركة

  ١٧/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

   يعانون نقصا في الغذاء%٧٠نصف سكان قطاع غزة يفكر في الهجرة و: استطالع .٤٥
 شركة الـشرق األدنـى      أجرتهة  اظهر استطالع جديد للرأي العام في قطاع غز       :  محمد يونس  -رام اهللا   

 أواخـر    الذي أجـري   بين االستطالع كما  .  القطاع يفكرون في الهجرة    أهالي من   %٤٨ أن ،لالستشارات
 يعـانون  %٧١ من سكان القطاع يعانون من نقص في المواد الغذائية، و%٧٠أغسطس الماضي أن  / آب

 أقل منذ سيطرة حركة حماس علـى        نهم يشعرون بأمان  أ قالوا% ٥٥ إلى ذلك فإن     .من نقص في األدوية   
ن شعورهم باألمان لم يطرأ عليـه أي        أ %١٨واعتبر   يشعرون بأمان أكبر،     أنهم %٢٧ما قال   فيالقطاع،  
  .تغيير

  ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة 
  

 "إسرائيل"يؤيدون وقف العمليات االستشهادية داخل  % ٥٧,٤: استطالع .٤٦
 ١٠ – ١طيني الستطالع أجـري خـالل الفتـرة    في أحدث استطالع للرأي نشره المركز الفلس    : رام اهللا 
أن العمليـات االستـشهادية تـضر       يـرون   من الجمهور الفلسطيني    % ٥٦,٦، جاء فيه أن     ٢٠٠٨أيلول  

% ٥٧,٤ أيـد    قد  بأنها تنفعها و   %٣٨,٧ى  أفي حين ر  ،  بالمصلحة الوطنية الفلسطينية في الوقت الحاضر     
ومـن جهـة   %. ٣٧,٨في حين أيد إستمراريتها ،  ضر في الوقت الحا   "إسرائيل"العمليات داخل   هذه  وقف  

 سيقع حتماً في المستقبل، في حـين رأى         يين والفلسطينيين سرائيل بين اإل   أن السالم  % ٢,٤أخرى اعتبر   
وجـزم   غير محتمـل،      أنه %٨,٥فيما رأى    ممكن،    أنه %٢٥,٢ورأى   محتمل،    أن حدوث ذلك   %٣٠,٩
أجريـت انتخابـات رئاسـة جديـدة للـسلطة           حال   وفي سياق آخر، وفي   . ن يحدث  قطعاً ل   أنه %٢٩,٣

 أنهم  %٤٦،٦رأى  الفلسطينية، وترشح محمود عباس عن حركة فتح، وإسماعيل هنية عن حركة حماس،             
 وفي حـال    . لن يشاركوا في االنتخابات     أنهم %٢٥,٢بينما قال   هنية،   ل %٢٤,٨مقابل  عباس،  ل سيصوتون

 %٤٨,٠ وإسـماعيل هنيـة عـن حمـاس، أجـاب            كان التنافس بين مروان البرغوثي عن حركة فتح،       
وعلى صـعيد   %. ٢٣,٧في حين لن يشارك في االنتخابات       هنية،  ل% ٢٥,٧مقابل  لبرغوثي،  ل بالتصويت

 %٣٩,٧وقال   في الوقت الحالي،     هم على لقمة عيش أسر    همقلق عن   %٣١,٥، عبر   القلق على لقمة العيش   
 وقد  . أبداً ين غير قلق   أنهم %٦,٣ورأى  لى ذلك الحد،     إ ين قلق واسي ل  أنهم %١٩,٤بينما رأى   قلق جداً،   أنه  
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بالمتوسط، % ٢٦,٣الوضع االقتصادي العام في األراضي الفلسطينية بالسيئ، في حين قيمه           % ٦٦,٦قيم  
بصورة عامة في   ومدى مساهمتها   المساعدات األوروبية واألمريكية    وحول  .  جيد  انه  %٦,١بينما اعتبر   

 بـشكل    أنهـا تـساهم    %٤٤,٥واعتبر   بشكل كبير،     أنها تساهم  %٤٤,٦ ، رأى رخاء الشعب الفلسطيني  
لـق  أما حول الق   .شيءب  أنها ال تساهم   %٣,٦ورأى  بشكل ضئيل،    أنها تساهم    %٦,٩فيما رأى   متوسط،  

بينمـا أشـار    ،  ين قلق  أنهم %٣٧,٢ورأى   جداً،   ينقلقبأنهم   % ٣١,٥أجاب   للفرد،   من الشخصي األعلى  
عـارض  إلـى ذلـك فقـد       .  أبداً ين غير قلق   أكدوا أنهم  %٥,٧ولى هذا الحد،     إ ين قلق  أنهم ليسوا  %٢٣,٨
. %٢٨,٥ممن شملهم االستطالع فرض عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية، في حين أيدها             % ٦٦,٩

  لالنتخابـات األمريكيـة    من الجمهور الفلسطيني أن المرشـح الرئاسـي       % ٣٣,٥عد  وعلى صعيد آخر    
% ٣٠,٤ بينما أجـاب  أنه باراك أوباما،    % ٢٧,٧في حين قال    ،   هو جون مكين   المفضل لهم كفلسطينيين  

 . ال أحد منهماب
 ١٧/٩/٢٠٠٨وكالة سما 

 
  السلطة أحرزت تقدماً كبيراً في تطبيق خطة اإلصالح والتنمية: لبنك الدوليتقرير ل .٤٧

يراً في تطبيق أكد البنك الدولي أن األشهر التسعة الماضية شهدت تقدماً كب :عبد الرؤوف أرناؤوط
  القانون والنظام، غير انه أشارإلعادةالسلطة الفلسطينية لخطة اإلصالح والتنمية، ونفذت جهوداً ضخمة 

 محدودة ولم  عملية بعض عوائق التنقل في الضفة الغربية، كانتبإزالة يةسرائيلاإلن قيام الحكومة أ إلى
 إلى أيضاًبغزة، بل والضفة الغربية أيضا، مشيراً تحسن المستوى اإلجمالي للقيود، ليس فقط فيما يتعلق 

المانحين الدوليين لميزانية السلطة الفلسطينية، لم تكن متوقعة، وتظل دون مستوى التزامات مساعدة  أن
فقط في النصف % ٠,٨ قدر صندوق النقد الدولي النمو بنسبة  إلى ذلك فقد.٢٠٠٩ و٢٠٠٨العامين 

تقلصاً مستمراً في اقتصاد قطاع غزة، وتحسناً هامشياً في الضفة ، ما يعكس ٢٠٠٨األول من العام 
إضافة إلى ذلك، يستمر االقتصاد الفلسطيني في التدهور بصورة منتظمة، مع االعتماد على . الغربية

 مليون ٢٠٠ن المانحين قدموا ملياراً وأوذكر البنك الدولي  .تنامي المساعدات وتراجع القدرة اإلنتاجية
 أنها تطلب إلى، مشيراً ٢٠٠٨ للميزانية الجارية للسلطة الفلسطينية حتى نهاية شهر آب دوالر كدعم

 مليون ٣٠٠ مساعدات تنموية بقيمة إلى إضافة مليون دوالر، ٨٥٠مساعدات للميزانية بقيمة مليار و
 .من الدخل القومي% ٣٢ األقلذلك فان المساعدات الخارجية ستكون على ل، ٢٠٠٨دوالر خالل العام 

وهو أعلى منه في الوقت % ١٩ كان ٢٠٠٨ويذكر التقرير أن معدل البطالة في الربع األول من العام 
 بما نسبته قد ساهمالقطاع السياحي وأشار إلى أن . %١٧,٣حيث بلغت النسبة  ٢٠٠٧نفسه من العام 

، مع مساهمة ٢٠٠٨فقط من اإلنتاج المحلي اإلجمالي الفلسطيني العام في الربع األول من العام % ٢,٥
  .القطاعات األخرى بدرجات مختلفة

  ١٧/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 متضامنون أجانب يساعدون مزارعي غزة بإعادة إعمار أراضيهم .٤٨

لقيت خطوة مساندة خمسة متضامنين أجانب ممن تبقوا من نشطاء قاربي كسر : أحمد فياض -غزة 
للشريط الحدودي جنوب شرق قطاع غزة، استحسان الحصار، لمزارعي سكان بلدة الفخاري المحاذية 

 .المواطنين وفخرهم بجهود المتضامنين في دعمهم من أجل إعادة اعمار أراضيهم التي دمرها االحتالل
بلدية حسن العمور بقدوم المتضامنين، واعتبرها مهمة جدا على صعيد تشجيع المزارعين الرحب رئيس و

كك في إمكانية أن تردع مثل هذه الخطوات االحتالل وتمنعه من ودعمهم معنويا، ولكنه في المقابل ش
  .تكرار ممارسة جرائمه في البلدة
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فإن المزارعين ال يستطيعون العودة إلى نحو ربع أراضيهم الزراعية ، وأوضح أنه رغم أجواء التهدئة
  .ذلكبالبلدة ألن االحتالل يطلق النار على كل من يحاول 

  ١٦/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  نابلس في مكباً لنفايات المستوطنات حتالل يعيد تشغيل اال .٤٩

باشرت سلطات االحتالل عمليات تجريف في أراضي قرية قوصين الواقعة غرب نابلس إلعادة تـشغيل               
يين إلغالقه قبـل ثالثـة      سرائيلمكب نفايات للمستوطنات، كان أثار احتجاجات فلسطينية واسعة دفعت اإل         

تصل مساحته إلـى    ، حيث   صلبة ربما يكون األكبر في األراضي الفلسطينية      النفايات  للمكب  وهو  . أعوام
 متـر   ٢٠٠ دونما حسب مصادر فلسطينية، ويقع على مرتفع جبلي تقع أسفله على مسافة نحو               ١٨٠نحو  

أمـا  . تقريبا بئر ارتوازية تعتبر واحدة من عدة آبار رئيسة تزود سكان نابلس بحاجاتهم من مياه الشرب               
 فتتـراوح بـين     ،حياء نابلس الغربية وقرية دير شرف     أ تفصله عن منازل أهالي قوصين و      المسافة التي 

  . متر فقط٤٠٠ إلى ٣٠٠
  ١٧/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   للمدينة المقدسة"إسرائيل"هيئات القدس تدعو لوقف انتهاكات  .٥٠

إسالمي وأممي لوقـف     إلى تحرك عربي و     األردنية دعت الهيئات العاملة للقدس في المملكة     : لغدا -عمان
ية ضد المدينة المقدسة والحفـاظ علـى التـراث الـديني والتـاريخي              سرائيلاالنتهاكات والخروقات اإل  

، "خطورة المشروع اليهودي في تلـة المغاربـة       "وحذرت الهيئات في بيان أصدرته أمس من         .واإلنساني
ارها األخير الذي يـسمح بتـدخل       توجيه مذكرة إلى منظمة االيونسكو لمطالبتها بالعدول عن قر        "وقررت  

واعتبرت أن القرار الذي صدر في اجتمـاع أخيـر           ".ي في المسجد األقصى   سرائيلسلطات االحتالل اإل  
تسييساً لدورها في الحفاظ على التراث اإلنساني الذي تعتبر القدس المحتلة           "للجنة التراث العالمي في كندا      

  .أحد أهم معالمه
  ١٧/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  إضراب غزة يؤثر بشكل خطير على قطاعي الصحة والتعليم: تجمع النقابات المهنية األردني .٥١

 ألف ١٠٠ نقابة تضم أكثر من ١٤وجه تجمع النقابات المهنية األردني، الذي ينضوي تحت مظلته 
راب نقابي، نداء إلى النقابات المهنية والصحية، واتحاد المعلمين في غزة، دعوهم فيه للتوقف عن اإلض

اعتبرت النقابات األردنية، أن اإلضراب الذي ينفذه نقابيون في غزة محسوبين على  و.والعودة للعمل
إجراء يؤثر بشكل خطير في القطاعين األكثر "، ومدفوعين من قبل السلطة الفلسطينية، بأنه "فتح"حركة 

  ".حيوية في قطاع غزة المحاصرة وهما قطاع الصحة والتعليم
 ١٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس  

 
  "األقصى" آالف صائم في ساحات ١٠حملة نقابية أردنية تهدف إلى إطعام  .٥٢

 آالف ١٠، تهدف إلى توفير "نسائم الريان"أطلقت النقابات المهنية في األردن، حملة تحت عنوان : عمان
ل وجبة إفطار رمضانية، سيتم تقديمها للصائمين في ساحات المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، خال

  العشر األواخر من شهر رمضان الجاري 
  ١٦/٩/٢٠٠٨ قدس برس  
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   تتعلق بالصيانة ألسباب توقف ضخ المياه من طبريا لألردن "إسرائيل" .٥٣
 ضخ المياه من طبريا الى االردن اعتبارا من صباح امس وحتى            "إسرائيل"ت  اوقف:  كمال زكارنة  -عمان

وتبلـغ   .يونسـرائيل ة بحسب المبررات التي سـاقها اإل      صباح يوم الجمعة المقبل السباب تتعلق بالصيان      
 الف متر مكعب وهـي      ١٨٠كميات المياه التي تصل الى الجانب االردني يوميا من بحيرة طبريا حوالي             

 "إسـرائيل "مياه اردنية مخزنة في البحيرة حسب اتفاقية المياه التي تضمنتها معاهدة السالم بين االردن و              
ة المياه والري على تعويض هذا النقص من المياه من خالل زيادة الضخ             سوف تعمل وزار   .١٩٩٤عام  

من سد الوحدة الى قناة الغور الشرقية الذي يصل مخزونه الحالي لحوالي عشرة ماليين متر مكعب مـن                  
 .المياه

 ١٧/٩/٢٠٠٨الدستور 
 
  ت بند السالح الفلسطيني ليس تقصيرا ولكن لعدم امتالك القدراتنفيذعدم : السنيورة .٥٤

شرح الرئيس فؤاد السنيورة سبب تقصير الحكومة في عدم تنفيذ بعض قرارات الحوار             : غاصب المختار 
السابق كبند السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وردها ليس إلى تقصير بل الى عدم امـتالك الحكومـة                 

  . القدرات والقوة لذلك
  ١٧/٩/٢٠٠٨السفير 

  
    يةإسرائيل دبابة ٦٠ي دمر ح حزب اهللا الروسسال: كراسنايا زفيزدا .٥٥

 دبابة ٦٠ي فَقََد نحو سرائيل الجنرال فالديمير بولديريف، قائد القوات البرية الروسية أن الجيش اإلقال
ية افتقرت إلى ما يحميها من الصواريخ المضادة وقذائف آر سرائيلخالل حربه ضد لبنان ألن الدبابات اإل

  . بي جي التي كانت بحوزة مقاتلي حزب اهللا
 ١٤/٩/٢٠٠٨االنتقاد 

  
  "المهاترات" بـحماسالمتحدث باسم الرئاسة المصرية يصف تصريحات قادة  .٥٦

فـي  " دوائر مسؤولة "انتقد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد بشدة ما أسماه            : القاهرة
ترات أو أمـام مثـل      ال يتوقف أمام المها   "، مشيرا إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك         "حماس"حركة  

وقال عـواد   ".كل ما يتوخاه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني"، وأن "تلك التصريحات أو أمام المزايدات
إننـا نـسمع تناقـضات      : "في أعقاب استقبال مبارك لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس االول            

ريد أن تدلي بدلوها فـي      وتصريحات متضاربة من مسؤولي حماس وغيرها تتحدث عن أطراف أخرى ت          
ي المختطف جلعاد شاليط، بعض هؤالء المسؤولين يشيد بدور مصر ، وبعـضهم             سرائيلملف الجندي اإل  

هذا الكالم كله ال يعنينا، فكل ما يعنينا هـو مـصلحة            : " وأضاف". من الدوائر نفسها يتحدث عكس هذا     
  ".الشعب الفلسطيني

أو قـضية    ارس دورها في ما يتعلق بالقضية الفلـسطينية،       مصر ال تم  "وأشار المتحدث الرئاسي الى أن      
شاليط للحصول على ثناء من أحد، كما أنها ال تمارس دورها فى محاولة رأب الصدع الفلسطيني أو رفع                  
الحصار المفروض على غزة، ودفع القضية الفلسطينية في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الجـانبين               

  ".  انطالقا من دورها القومي واالقليميي إالسرائيلالفلسطيني واإل
إنهاء ملف األسرى وجلعاد شاليط هو طريق لرفع الحصار عن غزة وحماية شعبها مـن               "وأكد عواد أن    

ي فـي   سرائيلبطش قوة االحتالل، وتثبيت التهدئة التي نجحت مصر في تحقيقها بين حماس والجانب اإل             
  ".غزة
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، مشيرا إلى أن أبـو      )أبو مازن (لطة الفلسطينية محمود عباس     وأعرب عواد عن دعم القاهرة لرئيس الس      
ي كقـوة   سـرائيل يستحق أفضل من ذلك، وال ينبغي أن يترك هكذا يتلقى الضربات من الجانب اإل             "مازن  

 ".احتالل، ويتلقى الضربات في الوقت نفسه من الفصائل الفلسطينية سواء من حماس أو من غيرها
  ١٧/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  في مشروع زراعي" إسرائيل"انتقادات في البرلمان المصري لتعاون الحكومة مع  .٥٧

طالب نواب مستقلون بالبرلمان المصري الحكومة بـسرعة الكـشف عـن صـحة               ":الخليج "-القاهرة  
المعلومات التي وردت بالتقرير السنوي لوحدة مركـز التعـاون الـدولي التابعـة لـوزارة الخارجيـة                  

والسلطة الفلـسطينية بـدعم مـن       " إسرائيل"عن وجود اتفاقية للتعاون بين مصر و      " الشاف" "يةسرائيلاإل"
 ألـف فـدان للتعـاون       ٢٠حكومة الدنمارك إلنشاء ما يسمى بالمشروع الزراعي اإلقليمي، وتخصيص          

  .لزراعة وتطوير الفاكهة) نوبا سين(المشترك بمنطقة النوبارية في مشروع 
أحمـد  . ن المسلمين عباس عبدالعزيز في سؤال وجهه لرئيس الـوزراء د         وقال النائب عن جماعة اإلخوا    

نظيف إن أنشطة هذا المشروع تشمل أيضاً األبحاث في مجال الصحة الحيوانية تحت إشـراف مركـز                 
أبحاث الشرق األوسط الصهيوني في مجال الهندسة الوراثية، محذراً من أن اتمام هذا األمر من شأنه أن                 

  .ة اإلنسان المصرييؤدي إلى تدمير صح
  ١٧/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
    على لبنانية فعلية بالحربإسرائيلرى تهديدات يال  يؤكد حق العودة وموراتينوس .٥٨

 مع كل من رؤساء الجمهورية ومجلـس النـواب           وأجرى محادثات  بيروت، امس، زيارة قام بها الى     في  
ليس الجميع في حالة    : ي ميغيل أنخيل موراتينوس   قال وزير الخارجية األسبان    والحكومة ووزير الخارجية  

انتظار نتائج االنتخابات األميركية للتحرك، فقد لمست أن هناك العديد من األمور التـي تمـضي قـدماً                  
لقد قمت  :  قال ية األخيرة للبنان؟    سرائيلكيف تنظرون إلى التهديدات اإل    :  سئل وكالمفاوضات الفلسطينية، 

على العكس لمست لديهم نية جيدة للعمل ومساعي حثيثة من أجل إحراز التقدم             ، و إسرائيلمؤخراً بزيارة   
وأيد حق العودة للفلسطينيين وكذلك تحريـر       . بالنسبة لعملية السالم، وال أرى تهديدات فعلية بقيام حرب        

  . مزارع شبعا وبلدة الغجر وعودتها إلى السيادة اللبنانية
  ١٧/٩/٢٠٠٨السفير 

  
  يسرائيل لدى الجانبين الفلسطيني واإلملية السالم ما زال قائماًاألمل في ع: سلطانوف .٥٩

أكد المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق األوسط ألكسندر سلطانوف أمس أن األمل في عمليـة الـسالم                 
والفلـسطيني فـي مواصـلة      " يسـرائيل اإل"بالمنطقة مازال قائماً مشيراً إلى وجود رغبة لدى الجانبين          

طانوف في للصحافيين بالقاهرة عقب اجتماع مع وزير الخارجية المصري أحمـد            وقال سل  .المفاوضات
أبو الغيط إن المباحثات تركزت على األوضاع في منطقة الشرق األوسط وخصوصاً في إطار العمليـة                

كنا نتبادل اآلراء عن كيفية ضمان اسـتمرارية هـذه          : "، وأضاف "إسرائيل"التفاوضية بين الفلسطينيين و   
مشيراً إلى أن اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق األوسط التي تضم األمـم             " ن دون انقطاع  العملية م 

المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة إلى جانب روسيا ستعقد اجتماعاً على المستوى الـوزاري              
  .على هامش أعمال الجمعية العامة لالمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر

  ١٧/٩/٢٠٠٨إلماراتية الخليج ا
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   حماية الفلسطينيين من اعتداءات مستوطنيها "إسرائيل"فرنسا تطالب  .٦٠
أعربت الرئاسة الفرنسية لالتحاد األوروبي أمس الثالثاء عن إدانتها الـشديدة ألعمـال     : أ ش أ     -باريس

ن المدنيين، السـيما    يون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيي      إسرائيلالعنف التى ارتكبها مستوطنون     
. الحرائق وأعمال التخريب واالعتداءات التى قام بها مستوطنون يوم السبت الماضى بالقرب من نـابلس              

وأكدت الرئاسة الفرنسية لالتحاد األوروبي في بيان صدر في باريس أنه ال يمكن التـساهل مـع هـذه                   
ة إلى عدم ادخار أي جهد من أجل حماية         يسرائيلودعت رئاسة االتحاد األوروبي الحكومة اإل     . االعتداءات

 .السكان الفلسطينيين المدنيين، وفقا اللتزاماتها في إطار القانون الدولى
  ١٧/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   مشاركة الجامعة العربية"إسرائيل"تعليق اجتماع االتحاد من أجل المتوسط بعد رفض  .٦١

اد من اجل المتوسط التـي كانـت مقـررة فـي            ُعلقت اجتماعات االتح  :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل
 مشاركة الجامعة العربية وتهديدها باالنسحاب في حـال         "إسرائيل"بروكسيل اول من امس بسبب رفض       

أصر الجانب العربي على حضور ممثل الجامعة في هذه االجتماعات التي يشارك فيها كبار خبراء بلدان                
 هدد باالنـسحاب    إسرائيل إن ممثل    "الحياة" ـ ديبلوماسي ل  وقال مصدر  . المتوسطية -الشراكة األوروبية   

من االجتماع بينما أصر الجانب العربي على مشاركة ممثل الجامعة عمال بتوصـية مجلـس الـوزراء                 
وأضـاف المـصدر أن     .  في اعمال االتحاد من أجل المتوسط      "العضوية الكاملة للجامعة  "العرب في شأن    

  ."الجامعة حتى ال تفاجأ يوماً بمقترحات المبادرة العربية ال تريد أصال مشاركة إسرائيل"
  ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  "شريك أجنبي"تدمير الموقع السوري كان بمشاركة : مدير المخابرات األمريكية .٦٢

 الجنرال مايكل هايدن، يوم أمس، الثالثاء "إي. آي. سي"قال مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية 
 كان أول من "شريكا أجنبيا"ة السورية العام الماضي جاء نتيجة تعاون مخابراتي تضمن إن تدمير المنشأ

 التي لم تعلن مسؤوليتها بشكل إسرائيلويقصد هايدن بالشريك األجنبي . عرف الغرض من المنشأة
يين يمكن اعتبارها اعتراف إسرائيلرسمي عن القصف إال أن عدة تصريحات صدرت من مسؤولين 

كان آخرها قبل أيام حينما شن مسؤول رفيع هجوما على وزير األمن إيهود باراك باراك وقال بالعملية، 
 . في سياق حديثه إن باراك كان يعترض على شن الهجوم على المنشأة السورية

 ١٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "السلطة"يجب عقد مجلس وطني شامل لمحاكمة المسؤولين عن أوسلو و: القدومي .٦٣

قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القـدومي            :راوس زهير اند  -الناصرة  
ـ     ) أبو اللطف (  إن اتفاقية أوسلو كانت بداية سيئة فـي تـاريخ           "القدس العربي "في حديث خاص أدلى به ل

الشعب الفلسطيني ونضاله اليومي، وجسدت بشكل منقوص األهداف الفلسطينية وصورت قضية فلسطين            
ورة مشوهة، ومسخت معالمها التحررية، وكانت مع األسف الشديد تُصور الشعب الفلسطيني وكأنّـه              بص

  .أقلية يعيش في دولة غريبة
بدأ الشعب الفلسطيني يتنبه إلى مثل هذه االنحرافات التي يتكلم عنها عبـاس فـي المـسار                 "وقال أيضاً   

مة التحرير الفلـسطينية، الممثـل الـشرعي        الفلسطيني، تالحظون عدم وجود وحدة وطنية، ُهمشت منظ       
وحمـل  . "هذه السلطة المسخ تحاول أن تكون بديلة للمنظمـة        " مشيراً إلى ان     "والوحيد للشعب الفلسطيني  

بشدة على األنظمة العربية لعدم تقديمها الدعم إلى الفلسطينيين، وناشد القادة باستعمال البترول من أجـل                
وأكد أن انعقاد المؤتمر الـسادس لحركـة        . قيق أماني الشعب الفلسطيني   الضغط على أمريكا وأوروبا لتح    
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فتح داخل الوطن هو أمر مرفوض، مشدداً على أن المتعاونين مع االحتالل سيندسون إلى داخل المؤتمر،                
قلنـا لحمـاس    "، وتابع   "ي؟سرائيلكيف لحركة تحرر وطني أن تعقد مؤتمراً في ظل االحتالل اإل          "متسائالً  
 وتكراراً إنّكم إذا دخلتم االنتخابات فإنّكم دخلتم إلى اتفاقية أوسلو، وستدخلون في نفق مظلم، ولكنّهم                مراراً

  :وفيما يلي النص الكامل للحديث. "لم يستمعوا لنا
 عاما على التوقيع عليها وتصريح الرئيس عباس بأنّه كان سُيوقّع           ١٥كيف تُقيم اتفاقية أوسلو بعد مرور       -

  لى نفس االتفاق؟مرة أخرى ع
 أوسلو كانت بداية من البدايات السيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله اليومي، لقد جسدت بـشكل                 -

منقوص األهداف الفلسطينية وصورت قضية فلسطين بصورة مشوهة، ومـسخت معالمهـا التحرريـة،              
األهـداف التـي    . دولة غريبة وكانت مع األسف الشديد تُصور الشعب الفلسطيني وكأنّه أقلية يعيش في            

، مع أن هذه االتفاقية مسخت ونسفت األهداف الوطنيـة للـشعب            إسرائيلُحددت لهذه االتفاقية لم تُنفذها      
 بإعادة االنتشار كمـا هـو   إسرائيلالفلسطيني وصورته بغير صورته، ومثالً لم يعد نازح واحد، ولم تقم        

نية، وقُسمت الخليل مع األسف الشديد إلى خليلين، كمـا           بالمائة من األراضي الفلسطي    ٩٦متفق عليه في    
  ار، فقـد أخـذ              إسرائيلأناالتفاق عليها مع المغفور له، الشهيد أبو عم بدأت تغتال القوى األمنية التي تم 

 ألف رجل أمن وكان من المفروض أن يحموا األمن في داخل الضفة الغربية وقطـاع                ١٢معه ما يقارب    
 نتنياهو بعد ذلك ومسح أثار هذه االتفاقية، ثم من بعده ايهود باراك وارييل شـارون،                غزة، فجاء بنيامين  

    ال تريد السالم، وأول عالمة تؤكد هـذه الحقيقـة اغتالـت رئـيس الـوزراء                 إسرائيلكان واضحاً أن 
  .ي اسحق رابين، الذي وقّع هذه االتفاقية التعيسةسرائيلاإل

 وضوح وصراحة، شوهت منظمـة التحريـر الفلـسطينية وتتالـت            لقد قسمت االتفاقية الفلسطينيين بكل    
التنازالت من الجانب الفلسطيني إلى أن وصلنا إلى هذا الحد من التسليم باالنقسام الفلسطيني وباألوضاع               
السائدة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، وأصبحت نسبة كبيرة من األراضي مصادرة وبنيـت عليهـا           

المستوطنات على أراضي القدس، وامتألت القدس القديمة بالمستوطنين، وأصبح في          المستوطنات وأقيمت   
 ألف مستوطن يهودي، وبالتالي ماذا فعلت بنا اتفاقية أوسلو؟ لقد دمـرت كـل               ٤٨٨الضفة الغربية اآلن    

شيء، ومع األسف، لقد طبعت إلى حد كبير األوضاع في الضفة الغربية، بدأت فئة قليلة تـستثمر هـذه                   
، لقد جاء الجنرال األمريكي كيث دايتـون        إسرائيلوضاع فهي تستفيد من هذه األوضاع بالتعاون مع         األ

ليحكم مدينة نابلس بدل حاكم صلح، هذه هي أوسلو وما تبعها من اتفاقيات أخرى، يجب أن ُيحاسب كـل                   
ـ : من قام بهذا العمل بصراحة ووضوح بعقد مجلس وطني وأن ُيوجه لهم السؤال المفصلي              اذا فعلـتم   م

  .بالقضية الفلسطينية؟
ية بأنّه كان سُيوقع مرة أخرى      سرائيلاإل) هآرتس(ما هو تعقيبك على تصريحات الرئيس عباس لصحيفة         -

  على اتفاقية من هذا القبيل؟
 في الحقيقة إن األوضاع العربية الضعيفة التي لم تتحرك بقدر واف من أجل أن تـدعم الفلـسطينيين                   -

على الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، مع األسف الشديد بالفعل وضعت           وتُمارس ضغوطها   
القضية الفلسطينية في مهب الريح، وال شك بأن السلطة الفلسطينية وهي سلطة محلية التـي اغتـصبت                 
الشؤون الخارجية بسبب وجود األموال لديها، لقد أوقفت المقاومة وطلبت من رجـال األمـن لـديها أن                  

 ومع دايتون، وفي نفس الوقت قامت باعتقال المناضلين وزجهم في السجون، هذه هي              إسرائيلنسقوا مع   ُي
السلطة المحلية التي شوهت النضال الفلسطيني، ونحن نرفض رفضاً قاطعاً هذه المظاهر الملتويـة، بـل           

لى مثل هذه االنحرافـات     وحقيقة أخرى، بدأ الشعب الفلسطيني يتنبه إ      . المظاهر السيئة للكفاح الفلسطيني   
في المسار الفلسطيني، تالحظون عدم وجود وحـدة وطنيـة، ُهمـشت منظمـة              . التي يتكلم عنها عباس   

التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها من األمم المتحدة وإنكـار              
سلطة المسخ تحاول أن تكون بديلة للمنظمـة،         بعدم وجود شريك من أجل االتفاق معه، إن هذه ال          إسرائيل



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                   ١٢٠٣:         العدد                  ١٧/٩/٢٠٠٨ األربعاء: اريخالت

فهناك إجراءات داخلية وأنظمة وقوانين مع األسف كأنّها تُكرس السلطة الفلسطينية، وبالتالي ال بـد مـن                 
  .عقد مجلس وطني ويحضره جميع اإلخوة من الفصائل بدون استثناء والشخصيات الوطنية المستقلة

تتدخل من أجل القضية الفلسطينية التي تعتبرها قضية العرب األولى           وماذا مع الدول العربية، لماذا ال        -
  والمركزية؟

 إن مثل هذا المنهج مع األسف الشديد الذي أشار له وزراء الخارجية العرب ال بـد بالفعـل أن يزيـد          -
أصـبح  العرب دعمهم للقضية الفلسطينية، وليس تقديم الدعم المالي فقط للفلسطينيين، ألن الدعم المـادي               

بصفة مخدرة للمشاعر النضالية لدى الشباب، ولذلك نحن نقول بكل وضوح ان حركة فتح بريئـة كـل                  
البراءة من هذا العمل، وأن هذا العمل ال ُيمثل األهداف والسياسة الخارجية لمنظمة التحرير، وبـصفتي                

أنتم مـسؤولون   :  العرب رئيس الدائرة السياسية للمنظمة ووزير خارجية فلسطين أقول بكل وضوح للقادة          
مسؤولية تامة، أيضاً مع الشعب الفلسطيني، عليكم أن تتحملوا هذه المسؤولية وتناقشوا السلطة الفلسطينية              
في مسيرتها المعوجة، لقد قلنا لكم مراراً وتكراراً ولكن لم ُيعجبكم ما قلناه، لقد حذّرنا منذ البداية، وأنـا                   

ت لألمة العربية لعلها تتحد وفقط ال تأخذ القرارات، بل عليهـا أن             شخصياً أوجه منذ عقود هذه التساؤال     
تعمل بكل ما لديها من تأثيرات سياسية إن البترول هو عامل تأثير كبير على هذا العالم، عالم االستعمار                  

لماذا ال يفعل العرب شيئاً في هذا المجال؟ والعراق محتل، احتالل العراق هـو مـسؤولية                . واالمبريالية
ربية، هذه الحروب التي قامت مع إيران كانت خطيئة كبيرة، وحاربناها وحاولنا أن نُحلهـا، وبالتـالي                 ع

نقول إننّا سنقف بكل قوة أمام االنهيار الذي نشاهده والذي تقوم به السلطة الفلسطينية، وأحـذر بـصفتي                  
لخالفات بين السلطة وحماس في     أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنّا في فتح ال عالقة لنا بكل هذه ا              

الداخل، ونؤكد أيضاً أنّه إذا أخطأت حماس، فإن السلطة أيضاً أخطأت، كالهما بالفعل يقومـان بالفعـل                 
بالتنافس على سلطة وهمية، قلنا لحماس مراراً وتكراراً إنّكم إذا دخلتم االنتخابات فإنّكم دخلتم إلى اتفاقية                

لكنّهم لم يستمعوا لنا، ولذلك سوف نقول للدول العربيـة اننّـا نملـك          أوسلو، وستدخلون في نفق مظلم، و     
مشروعاً وعليهم أن يوافقوا عليه لحل كل هذه المشكلة، وأن الحوارات الثنائية لن تحل المشكلة وال تفيد،                 

 مع  بل إنّها تُقزم القضية الفلسطينية إلى خالف بين حماس وبين السلطة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني كله              
المنظمة ومع قيادة المنظمة المتواجدة في الخارج وليس في الداخل، هل ُيعقل أن تكون حركة تحرير في                 

  .ظل االحتالل وال تُقاوم أيضاً؟ إن هذا أمر غريب
لماذا تعارض عقد المؤتمر السادس لحركة فتح داخل الوطن وتصر على أن ُيعقد خارج الوطن، وفـي                 -

  عمان تحديداً؟
روف أن هناك احتالل داخل األراضي الفلسطينية، إن كل االجتماعات التي تجري للمؤسسات              من المع  -

المركزية الباقية إن كانت لفتح وإن كانت لمنظمة التحرير الفلسطينية تجري تحت سمع وبصر االحـتالل         
  .يسرائيلاإل

 تحـيط   إسرائيلنحن نعقده و  المسألة الثانية كيف ُيمكن أن نعقد المؤتمر ونناقش قضية مقاومة االحتالل و           
 باتوا أصدقاء لنـا، ال      إسرائيلبنا، أو تندس بين صفوفنا، إن هذه صورة من صور البالهة، وكأن حكام              

مـن  . يخيفوننا، أنظر إلى هذه اللقاءات المستمرة، هذه ليست مفاوضات، من قال إن هنـاك مفاوضـات               
 الحدود السياسية، ال يستطيع أي مناضـل أن         المفروض أن تكون أجواء المفاوضات بعيدة كل البعد عن        

 نقداً الذعاً ويقول لها بفم مليء إنّها على خطـأ، عنـدها سـيتم اعتقالـه            إسرائيل وينتقد   إسرائيليتحدى  
وسُيزج في السجن، الغريب أن البعض ينادي ويقول إنّه ال بد من الدخول إلى األراضي المحتلـة، لقـد                   

صحت الشهيد أبو علي مصطفى من الدخول إلى الوطن، وسألتهما هل           نصحت الشهيد األخ أبو عمار، ون     
 التي تحتل أرضنا وكيف تدخالن إلى فم الضبع؟ دعوا اإلخوة الموجودين في الـداخل أن                إسرائيلتثقان ب 

يقوموا بالتجربة، وبالتالي كيف ُيمكن لمؤتمر لحركة فتح أن ُيعقد في الداخل؟ إن هذه مهزلة، ألنّـه فـي                   
ي، هل ُيعقل أن    سرائيل داخل الوطن ال بد أن تندس بعض الشخصيات المتعاونة مع االحتالل اإل            حالة عقده 
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يكون هناك تنظيما مكشوفاً لالحتالل؟ كل ذلك، هو صورة مشّوهة للقول إن هناك حركة تحرير، ولـذلك                 
  . كذبة كبرىكل ما ُيقام وُيعمل داخل األراضي الفلسطينية المحتلة هو صورة مشوهة للنضال، بل هي

ما هي الكلمة التي تريد أن تُوجهها إلى جميع كوادر فتح من الصغير إلى الكبير حـول مكـان انعقـاد      -
  المؤتمر السادس للحركة؟

 المؤتمر يحتاج أوالً إلى التحقيق في عضوية كل شاب من الشباب، وخاصة اإلخوة من الداخل، وهـذا                  -
أي عضو في حركة فتح، ألننّي أطالب به من أجل سالمة           األمر هو أمر طبيعي ويجب أن ال يغضب منه          

الحركة ونموها الطبيعي، ثانيا، انعقاد المؤتمر في الداخل ال يعني أن هناك حركة فتح، بل حركة فتح في                  
الخارج، وأن ينعقد في الداخل فهو تمييز ضد حركة فتح ونظامها وألهدافها، بمعنى آخر، ليس بالـسهل                 

 الداخل بكل حرية، بل بالعكس، سيكون مضطراً إلخفاء العديد من األمور حتى ال              أن يتحدث اإلنسان في   
 والسلطة على منهج مختصر، وال أريد أن        إسرائيليكون هدفاً للسجن أو االعتقال، إال إذا هناك اتفاق بين           

ـ                    ج أقول أكثر من ذلك، بهدف انتخاب من يريدون ليسيروا في نفس النهج الذي تسير فيه سلطة وهـو نه
  .تصفية

ما هو رأيك في الخالفات الدائرة اليوم بين رئيس السلطة عباس وحركة حماس حـول فتـرة واليـة                   *
الرئيس عباس، خصوصاً وأن األخير يقول إن العديد من الزعماء العرب نصحوه بعدم إجراء االنتخابات               

  في موعدها؟
ن هذه االتفاقية كان وما زال مأسـاة مـن           الحقيقة أن السلطة الوطنية هي نتاج أوسلو، وكل ما نتج ع           -

مآسي الشعب الفلسطيني، فهذان االثنان اللذان يتصارعان على السلطة هما علـى خطـأ، وال يمكـن أن                  
أتدخل في مسألة مثل هذه، ما أقوله إن الشعب الفلسطيني يجب أن يستمر في مقاومتـه، هـذه الـسلطة                    

عل تورطت حركة حماس في السلطة، أي سلطة هـذه؟          اتخذت كأسلوب تخديري للشعب الفلسطيني، وبالف     
هذه سلطة ال قيمة لها في التاريخ الفلسطيني، إنّها بالفعل التجر الشعب الفلسطيني اال إلى الهاوية، لذلك،                 
دعهم يختلفان حول السلطة، ولكن نقول لهما أتركا خالفكما ومارسا المقاومة، أتركا السلطة والرئاسـة،               

  .كما عن العمل الجديلقد أدت إلى إلهائ
ي ايهـود   سـرائيل ماذا تقول عن اللقاءات التي ما زالت مستمرة بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء اإل             *

  اولمرت؟
 هذه صورة مشوهة للمفاوضات، والحقيقة أن هذه اللقاءات المستمرة والتـي تعـزز العالقـات بـين                  -

 شيئاً عن هذه اللقاءات سوى ما تنشره الـصحافة،          الطرفين تثير فينا الشكوك واالرتباك، ولذلك ال نعرف       
لذلك إذا كانت هناك مفاوضات يجب أن تكون في الخارج، وأن توافق عليها جميع الفصائل الفلـسطينية،                 
ليس فقط وزارة الخارجية الفلسطينية، أو كما يقال رئيس الدائرة السياسية، ولذلك نحن نطالب العرب أن                

ة السباعية التي كانت مشكّلة في البداية من أجل التنسيق فيمـا بيننـا حـول              يعودوا مرة أخرى إلى اللجن    
التسوية، وأن يكونوا على استعداد لتقديم الدعم وأن ال يتخلوا عن القضية التي يعتبرونها قضية العـرب                 

 إلـى   والحقيقة أننّا ال نستبعد شيئاً، أي أنّه من المحتمل أن يكون المفاوض الفلسطيني قد توصل              . األولى
  . على نسق اتفاق أوسلو المرفوضإسرائيلاتفاق مع 

 القاضـي بإعـادة     ١٩٤ما هو تعقيبك على تصريح الرئيس عباس بأنّه على استعداد لتطبيق القـرار              *
   إلدخال عدد محدد منهم إلى أراضيهم؟إسرائيلالالجئين الذين شُردوا في النكبة بالتنسيق مع 

أساس عودة الالجئين، وقلنا إنّه بعد عودة الالجئين يمكن أن تُقام دولـة              الحقيقة أن مقاومتنا قامت على       -
ديمقراطية، فلهذا السبب نقول إن هذه الثورة هي ثورة المخيمات، ثورة الالجئين، لذلك هم ومـصالحهم                

بالفعـل   إسـرائيل األساسية في البداية، الالجئون أوالً والدولة ثانياً، والعودة بالنسبة لنا أهم من الدولـة،               
  .، كل ذلك مرفوض رفضاً قاطعا٦٧ًاختصرت القضية الفلسطينية إلى تقسيم وثم إلى حدود 

  ١٧/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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 الوجه اآلخر للمسألة.. إلى خالد مشعل .٦٤

  عريب الرنتاوي
  ما ،أن ال شرعية لرئيس فلسطيني بعد التاسع من كانون الثاني المقبل          "نتفق مع األخ خالد مشعل في قوله        

 ولقد ذهبنا إلى هذه النتيجة قبل أن يتلفظ رئيس المكتـب            ،" حرة ونزيهة  ،لم تجر انتخابات رئاسية جديدة    
 .السياسي بمثل هذه األقوال

 هو ما العمل إن خرج الرئيس عباس من         ، وال يبدو أنه يقلق األخ أبو الوليد كثيرا        ،لكن السؤال الذي يقلقنا   
 كيـف ستـسير األمـور       ، وعاد إلى منزله المجاور للمقاطعة     ،لقادممكتبه ليلة التاسع من كانون الثاني ا      

) من حماس (ما يسمح بتولي أحمد بحر      " النظام األساسي " هل في الدستور الفلسطيني      ،صبيحة اليوم التالي  
 بحكم أن رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك في السجن؟ وإن توفرت الفتوى القانونيـة التـي                ،الرئاسة

 إلى متى سـيبقى     ،س المجلس أن يتولى رئاسة السلطة في غياب الرئيسين عباس ودويك          تجيز لنائب رئي  
 هل توافـق حمـاس علـى        ، أال يقول النظام األساسي بإجراء انتخابات خالل ستين يوما         ،بحر في مكانه  

 هـل ستـشارك     ، يوما من والية أحمد بحر؟ إن كان الجواب بنعم         ٦٠إجراء انتخابات رئاسية بعد مرور      
في هذه االنتخابات أم ال؟ هل ستسمح بإجرائها بحرية ونزاهة ورقابة دولية ومحلية فـي قطـاع                 حماس  

غزة؟ هل ستكون لدى الحركة ضمانات أفضل لنزاهة االنتخابات وشـمولها لكـل األطيـاف الـسياسية                 
 . ولكل جغرافيا الدولة الفلسطينية العتيدة؟،الفلسطيني

 وبـم   ، إبقاء بحر في منصبه المؤقت وتحويله إلى منصب دائم          فهل تنوي حماس   ،أما إن كان الجواب بال    
 ألن نكون أمام انقالب في مواجهة انقالب؟        ، موقف حماس عن موقف فتح والسلطة      ،يختلف والحالة كهذا  

 هل يراد تعميم تجربة الحصار      ،وكيف سيصبح حال الضفة الغربية في حال تولي حماس منصب الرئاسة          
 حتى تتقدم بخطى واثقة لحكـم الـضفة         ، حماس في تفكيك حصار غزة      هل نجحت  ،في غزة على الضفة   

 . مؤقتا أو بصورة دائمة،الغربية
 ٢٠١٠ فالرئيس عباس باق في منصبه حتـى العـام           ،في ظني أن هذا الجدل االفتراضي لن يدوم طويال        

 وال أدري   ،)دمفي تشرين الثاني القـا    (كما يقول وكما تردد من ورائه اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي           
 وإن حـصل    ، هل ستنادي بأحمد بحر رئيسا انتقاليا من غزة وفيها         ،ما الذي ستفعله حماس والحالة كهذا     

 ومن جانب   ، هل سيقدم على تنظيم انتخابات بعد ستين يوم        ، وإلى متى ستدوم واليته    ،ذلك من سيعترف به   
ال ( ورئاسـة انتقاليـة      ،في غزة ) عيةال شر ( إما أننا سنكون أمام حكومة مقالة        ، وفي غزة وحدها   ،واحد

 طالت واليتهـا واسـتطالت      ،في رام اهللا  ) ال شرعية ( مقابل حكومة تصريف أعمال      ،فيها كذلك ) شرعية
 ورئيس ممدة واليتـه     ،في المقاطعة ) ال شرعية ( ورئاسة   ،بالضد من العقل والمنطق والقانون واألعراف     

ي هو فوق قانون االنتخابات والقوانين المؤقتـة التـي          الذ) الدستور( وبالضد من النظام األساسي      ،قسرا
 حتى وإن ظل العالم علـى       ، أي أننا سنكون أمام انهيار للشرعية الفلسطينية       ،تصدر بمراسيم عن الرئاسة   

 . وظل ينظر لرئاسة عباس وحكومة فياض على انهما مبتدأ الشرعية وخبرها،معاييره المزدوجة
 وال تعرف مـا الـذي       ، أنها تفقد البوصلة يوما بعد آخر      ، مع نفسها   أو مشكلة حماس   ،مشكلتنا مع حماس  

 بصرف النظر عن شـرعيته  ، غير تثبيت دعائم حكمها في غزة      ،تريده أو تنوي فعله صبيحة اليوم التالي      
هذا األمر من منظور القضية الفلسطينية األوسع واألعم        " جدية وجدوى " وبصرف النظر عن     ،من عدمها 
 .واألشمل

 وأن تضع ما شاءت من ضوابط ومحددات        ، لحماس أن تبدي استجابة لفكرة االنتخابات المبكرة       كان يمكن 
 ففـي الـديمقراطيات     ، وأن تذهب مع الجميع إلى انتخابات رئاسية وتشريعية        ،لضمان نزاهتها وشفافيتها  

 .الخطورة فما بالك حين يكون األمر على هذا القدر من ،تتقدم االنتخابات عن موعدها ألتفه األسباب
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 وهي بموقفها المتنعـت     ،غزة محكمة اإلغالق  " قارورة"لكن حماس مستمسكة بالحكم حتى وإلن كان في         
نعم " وهو أمر لم يكن حتميا لو أن حماس قالت           ، مكنت السلطة في رام اهللا من تسجيل نقاط لصالحها         ،هذا
 وحينهـا مـا كـان       ،ن مبادرتها  كنا سنشهد تراجع السلطة ع     - ربما   - حينها   ،لالنتخابات المبكرة " ولكن

 وبالـضد مـن الدسـتور       ، ومن جانب واحد   ،عباس ليجد مثل هذا التعاطف مع نيته تمديد واليته بنفسه         
 ).النظام األساسي(

 وأن يـصار إلـى      ، أن حماس تخشى أن تكون االنتخابات القادمة غير نزيهة وغير شفافة           ،قد يقول قائل  
 لكن السؤال هو هل القـول بتـسليم         ، وربما تكون مرجحة   ،ة وهذه مخاوف مشروع   ،فبركة نتائجها سلفا  

 سيبدد هذه المخاوف ويوفر لها ضمانات       ،أحمد بحر الرئاسة مؤقتا وإجراء انتخابات في غضون شهرين        
 وربما االنتخابات في موعدها المقرر      ،أفضل؟ إن السبب الرئيس وراء رفض حماس االنتخابات المبكرة        

خشية حماس  :  وثانيا ٢٠٠٦،ومعاقبة حماس على فوزها في العام       " تزويرها"الخشية من   :  هو أوال  ،كذلك
من خسارة جزء رئيس من مكاسب انتخاباتها السابقة ففترة واليتها كانت حبلى بالمتاعـب للفلـسطينيين                

ألن تجربـة العـامين     : وثالثا. بصرف النظر عن الجدل الدائر بخصوص من يتحمل المسؤولية عن ماذا          
 كيلـومترا  ٣٦٥ حتى وإن كانت سلطة على       ،ت أن نهم حماس للسلطة ال يقل عن نهم فتح لها          الفائتين أثبت 

 .مربعا محاصرا ومليون ونصف المليون من المعذبين في األرض
  ١٧/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  !توظيف الجامعة العربية لتجريم حماس .٦٥

  صالح النعامي
مثلةً في الـرئيس محمـود عبـاس، َمعنيـةٌ          يبدو أن بعض األنظمة العربية بالتواطؤ مع قيادة السلطة، م         

حركة حماس، وتحميلها المسئولية عن استمرار االنقسام       " تجريم  "بتوظيف الجامعة العربية وقراراتها لـ      
 . الداخلي

البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب األخير فـي القـاهرة يحمـل العديـَد مـن               
، مثل تنويه الوزراء إلى أن الشرعية الوطنية الفلسطينية ممثلةٌ بـالرئيس            المؤشرات الواضحة على ذلك   

أبو مازن، في الوقت الذي تجاهل الوزراء العرب الحديثَ عن كل الـشرعيات الفلـسطينية، وضـمنها                 
 . شرعية الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، التي تشكلت إثر انتخابات ديمقراطية ونزيهة

المؤسسات الوطنية  " ستفزاَز في البيان أيضا، هو تشديُد الوزراء العرب على احترامِ شرعية            وما يثير اال  
أي شـرعية لمنظمـة     : المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقـوة             " 

 !تمثيلَها الشعبي؟التحرير التي ماتت منذ زمن بعيد، وأصبحت ناديا للجماعات والمنظمات التي فقدت 
 !أي شرعية لمثل هذه المنظمة التي لم تَنَْبثقْ أي من مؤسساتها عن انتخاب؟

أي شرعية لهذه المنظمة التي أصبح يتم عبر أبرز هيئاتها القيادية محاوالتُ تمرير المشاريع التفريطيـة                
 !بالقضية الوطنية؟

بد ربه منصب أمين سر لجنتها التنفيذية، وهو الذي يـدعو        أي شرعية لمنظمة التحرير التي يتبوأ ياسر ع       
جهارا نهارا للتنازل عن حق العودة، والتسليم ببقاء التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية، والتنـازل               

 !عن عروبة وإسالمية القدس؟
قت الذي تجـاهلوا    هل وزراء الخارجية العرب َمعنيون بالتركيز على شرعية مثل هذه المنظمة، في الو            

 !فيه المجلَس التشريعي الذي تم فَرُزُه عبر انتخابات يشهد الجميع بنزاهتها؟
لقد تحدث الوزراء العرب عن ضرورة احترام القانون الفلسطيني، فإن كانوا جادين فـي ذلـك، فلمـاذا                  

مال شرعية، فـي     حكومة تصريف أع   - حسب القانون  -يقاطعون حكومة إسماعيل هنية المقالة، التي هي      
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حين يعترفون بحكومة فياض في رام اهللا التي ال تتمتع بأي قدر من الشرعية، ولم تنـل ثقـة المجلـس                     
 !التشريعي

لقد فوَض الوزراء العرب مصر بصياغة تصورٍ لحل االنقسام الداخلي، على ضوء االتـصاالت التـي                
، "الجهاد اإلسالمي   "  جميعها، باستثناء حركة     أجرتها مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة، التي تسير       

 ! تعتاش على الفتات الذي تلقي به منظمة التحرير-قيادتها وكوادرها-في فلك أبو مازن؛ ألنها 
وبعد أن تقوم مصر بصياغة تصورها لحل االنقسام، تقدمه للجامعة العربية ِلتََبنِّيه، وفي أثر ذلـك تقـوم                  

رفض هذا التصور المسئولية عن استمرار االنقسام مع كل ما يتبع ذلك مـن              الجامعة بتحميل أي طََرف ي    
 . إجراءات عقابية

وواضح تماما منذ اآلن في حال سارت األمور على هذا النحو، أن الجامعـة سـتقوم بتحميـل حمـاس                    
لتشاور مع  المسئولية عن االنقسام؛ فحماس ال يمكنها أن تقبل التصور المصري لحل االنقسام القائم على ا              

، علـى   "تكنـوقراط   " الفصائل الفلسطينية، فجميُع الفصائل التي توجهت للقاهرة أوصتْ بتشكيل حكومة           
اعتبار أن ذلك وسيلةٌ إلبعاد حماس عن حكم غزة، باإلضافة إلى التوصية بتبكيـر موعـد االنتخابـات                  

االتشريعية؛ لمنح عباس آليةً تسمح له بحل المجلس التشريعي القائم حالي. 
الوزراء العرب تحدثوا عن شرعية أبو مازن، وتجاهلوا في نفس الوقت حقيقةَ أنه بحلول التاسـع مـن                  

 . كانون ثاني القادم فإن أبو مازن سيفقد شرعيتَُه كرئيس للسلطة، بعد أن تنتهي فترة واليته الرئاسية
أن يتم تنظيم انتخابـات رئاسـية       وقد أعلنت حركة حماس أن أبو مازن أمامه خياران ال ثالث لهما، فإما              

 .جديدة، وإما أن يقدم استقالته
كيف سيتعامل العرب مع أبو مازن بعد التاسع مع كـانون ثـاني             : لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو      

 المقبل؟
ال يوجد أحد يوهم نفسه حَياَل هذه المسألة، حيث إن هناك إجماعا علـى أن معظـم األنظمـة العربيـة                     

لتعامل مع أبو مازن، على اعتبار أنه الرئيس الشرعي للسلطة، لكن قيادة حماس في المقابـل                ستواصل ا 
للسلطة، وواضـح تمامـا أن      " اغتصابه  " ستستغل ورقة انتهاء والية الرئيس، كورقة دفاعٍ للتأكيد على          
 .اصطفاف العرب إلى جانب أبو مازن سُيَمثِّل انحيازا غير حكيم

ر المسئولين المصريين، ومعهم وزراء الخارجية العرب، قبـل بلـورة التـصور             وهناك حاجة للفت نظ   
تكريسا " العربي لحل االنقسام الداخلي، إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط، وتبكير موعد االنتخابات، يعني              

 !التي قام بها أبو مازن" للخطوات االنقالبية 
نسيق مع حركة حماس التي تسيطر علـى قطـاع          فال يمكن الحديث عن تبكير موعد االنتخابات دون الت        

غزة، فضلًا عن وجوب توفير الظروف التي تسمح بإجرائها في الضفة الغربية، بَِوقْف عمليـات القمـع                 
 .التي يتعرض لها قادة الحركة على أيدي حكومة فياض

سام على عـدد  لقد تفهمت بعض الدول العربية ُمطَالَبةَ حماس بأن يتم عرض التصور المصري لحل االنق  
 . من الدول العربية لغربلته، وعدم إتاحة الفرصة لمصر وحدها لتحديد هذا التصور

وهناك حديثٌ عن تشكيل لجنة سداسية من وزراء الخارجية العرب إلقرار التصور المصري قبل تقديمه               
 تسير عمليـا    للجامعة لتبنيه، على اعتبار أن مصر ستستند في تصورها للحل إلى آراء فصائل فلسطينية             

التصور المصري بواسطة اللجنـة الـسداسية       " غربلة  " ، وبالتالي فإن    "فتح  " في فلك أبو مازن وحركة      
 .لحركة حماس" إنجازا " سيمثل 

هناك إحساس عميق بأن أبو مازن ومعه الفصائل اليسارية، وبعض األنظمـة العربيـة              : قصارى القول 
 بإصدار قرار إدانة ضد حركة حماس وتحميلها المسئولية عـن تواصـل             َمعنيةٌ أن تقوم الجامعة العربية    

االنقسام الداخلي، ومن هنا فإنه يتوجب العمل على تجنيد كُلِّ القوى العاقلة في العالم العربي؛ ِلَمنْعِ هـذا                  
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ـ                   ن السيناريو، ليس حبا بحماس، بل ألن هذا سُيَعقُِّد األوضاع الفلسطينية، ويدفعها إلـى مربـع آخـر م
 . مربعات التوتر والشقاق

  ١٦/٩/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 
  

  تأجيل قضية القدس يعني التنازل عنها .٦٦
  مصطفى البرغوثي

ي منـذ  سـرائيل  كي ندرك ان المخطط اإل   "بعملية السالم "لسنا بحاجة الى تعمق في دراسة تاريخ ما سمي          
ز عن كسر مقـاومة وكفاح وتصميم      وعندما عج . أربعين عاماً قائم على تصفية حقوق الشعب الفلسطيني       

الشعب الفلسطيني استبدل مخطط التصفـية المباشرة بتكتيك التجزئة والتأجيل، وتجفيف القضايا، وحول            
  .فكرة الدولة المستقلة ذات السيادة الى حكم ذاتي منزوع الصالحيات على بقع مـقطعة األوصال

تضاعف عدد المستوطنين في االراضي المحتلـة،        عاماً   ١٥ذلك كان جوهر عملية اوسلو، ونتيجتها بعد        
  .وبناء جدار الفصل العنصري وعزل الـقدس وفصل الضفة عن القطاع

ي منصباً نحو اضفاء شرعيـة على المستوطنات الكبرى        سرائيلوباستئناف المفاوضات أصبح التركيز اإل    
ل عمليـات التهويـد     وتصفية قضية الالجئين وتأجيل قضية القدس بهدف تصفيتها فعليـاً مـن خــال             

  .واالستيطان والعزل الشامل
 وهدفها المركزي انتزاع تنازل فلسطيني فوري عـن         "الدولة ذات الحدود المؤقتة   "ومن هنا انبثقت فكرة     

حق عودة الالجئين وعن بعض االراضي مثل الكتل االستيطانيـة، البحـر الميـت، قـرى اللطـرون                 
ي بـضمها   سرائيلأجيل قضية القدس مع استمرار القانون اإل      وتنازل مؤجـل بت  ) عمواس، يالو، بيت نوبا   (

  .وعملية التهويد واالستـيطان فيها
. ية التفاوضية التي تستعمل في هذا االطار استبدال مضامين االشياء واالسـماء           سرائيلواحد التكتيكات اإل  

 رفـض ازالـة     ومـن . فمن معارضة الدولة الى القبول باسمها ولكن مع تفريغها من مضمونها السيادي           
 اشخاص فقـط، وال     ٥ - ٢االستيطان الى القبول بازالة بضعة بقع استيطانية ال قيمة لها، بعضها يقطنه             

  . الف مستوطن٤٥٠ االف، مقابل تشريع الكتل االستيطانية التي تضم ٣يزيد مجموع مستوطنيها عن 
ير مضمونها من القدس التي     اما في حالة القدس، فان تصريحات اولمرت وباراك تكشف انهم يريدوا تغي           

نعرفها ومنها الحرم الشريف وكنيسة القيامة والبلدة القديمة وجبل الزيتون وسلوان والعيسوية وغيرها الى              
  .احياء محيطة بالقدس كالعيزرية وابو ديس وربما بيت حنينا

ة والتأجيل كمـا     ثغرة وقع فيها المفاوض الفلسطيني بقبول فكرة التجزئ        إسرائيلوفي كل االحوال تستغل     
حدث سابقاً في اتفاق اوسلو، او بقبوله التفاوض على ما ينص عليه القانون الـدولي وقـرارات االمـم                   

  .المتحدة
 ال خالف على ان التفاوض جزء من ادارة الصراع، ولكن التفاوض يكون على تطبيق القانون الـدولي                 

عية الدولية واضحة اكدتها حتى محكمة      وقرارات الشرعية الدولية وليس على مضمونها، وقرارات الشر       
، اراضـي   ١٩٦٧العدل الدولية في الهاي، بأن كل االراضي المحتلة منذ صبيحة الخامس من حزيران              

محتلة بما فيها القدس ببلدتها القديمة واحيائها ومحيطها، والضفة الغربية وقطاع غزة وقـرى اللطـرون                
  .والجوالن وحتى مزارع شعبـا

 من كل سنتيمتر مـن سـيناء وسـورية ال تقبـل اال              إسرائيلم تقبل بأقل من خروج      واذا كانت مصر ل   
بانسحاب شامل من كل الجوالن، فاالحرى ان يصر الفلسطينيون على خروج المحتلين من كل االراضي               

 التهمـت خـالل حـرب       إسرائيلالمحتلة، بدل الحديث عن تبادل اراض ملغوم بالمخاطر، خاصة وان           
  .١٩٤٧لدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم لعام  نصف اراضي ا١٩٤٨
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وإذ نسمع اليوم تصريحات متناقضة عن ما يجري في المفاوضات فان الغموض فـي كـشف محتواهـا           
وتسريب معلومات لعدد من الدول العربية عن امكانية القبول بتأجيل قضية القدس، دون مصارحة الشعب               

صاً ان للشعب الفلسطيني تجربة سابقة مع اتفاق اوسلو الذي          الفلسطيني بما يجري حقاً، يثير القلق خصو      
  .طبخ من وراء ظهر الوفد الرسمي المفاوض ثم قدم بشكل مفاجيء الضعاف مقاومة المعارضة له

ويعلم الجميع ان التنازل عن القدس العربية او أي من اجزائها لن يلقى اال المعارضـة والـرفض مـن                    
 عن حل مؤقت آخر، او اعالن مباديء يؤجل القدس يحمل في طياتـه              الشعب الفلسطيني غير ان الحديث    

ي، واذا ما اردنا التعلم مـن       سرائيلمخاطر ال تقل أبداً عن التنازل اذا ما فهمنا طبيعة واسلوب الجانب اإل            
ية والتي كانت تنتهي دائمـا باالجحـاف        سرائيل اإل -تجربة مريرة من المفاوضات واالتفاقات الفلسطينية       

  .بحقوق الشعب الفلسطيني واضعافهالتام 
ولعل تسمية االشياء بأسمائها والوعي بعبء المسؤولية التاريخية التي يحملها كل من يتحدث باسم الشعب               

  .الفلسطيني، أمر حاسم في هذه المرحلة، والعبرة في ما ستحمله االيام من مواقف
  ١٧/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
 "تحف"تفاعالت على أبواب المؤتمر السادس لـ  .٦٧

 ربه حسن عبد
الحديث عن إعادة تجديد المساعي النطالق الحوار الفلسطيني ال ينقطع وحوار يتلوه حوار وربما بلغة 
غير مفهومة والتي نأمل أن يكون له نهاية طيبة، ورغم ذلك فإن إنجاح جهود رأب الصدع واستعادة 

المرجعيات القانونية والدستورية يبقى وحدة الوطن والشرعية الواحدة والنظام السياسي الواحد المتمسك ب
أساس ومنطق الموقف الفتحاوي، وهذا المنطق الفتحاوي يجب أن يسير بموازاة حقيقية نحو الجهود 
المبذولة لإلعداد لعقد المؤتمر العام الحركي السادس وذلك في ضوء اجتماعات اللجنة التحضيرية 

ودات ومشاريع األوراق المقترحة ألعمال المؤتمر الموسعة أو غير ذلك، ولعل قرار الحركة تعميم مس
سواء كانت للنظام الداخلي أو البرنامج السياسي أو البناء الوطني وطرحها للمناقشات وتسجيل 
المالحظات إنما تأتي في سياق االتجاه السليم لتعميم التفاعل في بلورة آفاق حركة فتح عبر برامجها 

 !شاركة ولكن هل سيتوقف األمر عند هذا الحد ؟ونظامها الداخلي بتوسيع قاعدة الم
أعتقد جازماً بأنه إذا كان مهماً للبناء التنظيمي ولتحصين االستعداد إلنجاح انعقاد المؤتمر السادس توسيع 
قاعدة المشاركة في المناقشات فإن األكثر أهمية االستماع جيدا واألخذ بما يتم تنسيبه واقتراحه أو ما يتم 

حظات وتوصيات حتى يكون لهذا التفاعل التنظيمي صداه وتغذيته الراجعة من اجل تسجيله من مال
مصلحة بناء الحركة وتطويرها في كل شيء وذلك لضمان نجاح المؤتمر والحفاظ على وحدة الحركة، 

 :وفي هذا الصدد ال بد من تسجيل ما يلي 
 الحركة بما يشمل االنتخابات  أهمية تعزيز المنهج الديمقراطي في مختلف أطر وهياكل مؤسسات-١

 .للهيئات القيادية المختلفة بعيدا عن منطق التعيينات
 تعزيز وتشريع دور ومكانة الهيئات والهياكل التنظيمية كمؤسسات حركية ذات برامج ولوائح بديال -٢

 .للفردية والنفوذ والتكتالت
حالة النمو الطبيعي للحركة منذ انعقاد  توسيع قاعدة المشاركة في عضوية المؤتمر العام بما يتالءم و-٣

المؤتمر الخامس وعدم استبعاد كوادر وقيادات الحركة الذين شغلوا مواقع تنظيمية ومهام حركية في 
مراحل ومحطات الكفاح المختلفة سواء في نطاق القيادة الموحدة لإلنتفاضة األولى أو ما أعقب ذلك 

ات الشعبية الفتحاوية بمختلف مسمياتها وتشكيالتها في الوطن بجانب الهيئات القيادية للمؤسسات والمنظم
 .والشتات واألقاليم السابقة والحالية والمكاتب الحركية
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 أهمية منح المرأة الفتحاوية مكانة مضمونة في نسبة تمثيلها في الهيئات الحركية القيادية بما يعزز -٤
 .تم تشريعه في أنظمة ولوائح الحركةمكانتها في العمل الوطني والمجتمعي والتنظيمي بشكل ي

 زيادة عضوية المجلس الثوري بما يتالءم مع االنتشار الواسع للحركة في الوطن والشتات وتعاظم -٥
 .األعباء والمهام التنظيمية والوطنية

 ترسيخ وتجسيد مبدأ حماية العضوية بشكل حقيقي سواء بالموقع التنظيمي أو المرتبة التنظيمية -٦
 التنظيمي أو توفير سبل الحياة والرعاية الكريمة لمناضلي الحركة األسرى والشهداء والجرحى والتدرج

 .والمطاردين والمتضررين من قمع االحتالل
 . تأكيد مبدأ المساءلة والشفافية ووحدة الموقف والقرار والمرجعيات التنظيمية- ٧
) التنفيذية والتشريعية (لسلطة الوطنية  توسيع مبدأ المشاركة في القيادة في الحركة ومؤسسات ا-  ٨

 .ومنظمة التحرير الفلسطينية
 تفرغ أعضاء اللجنة المركزية للعمل في نطاق قيادة الحركة ومؤسسات وهياكل منظمة التحرير - ٩

 .الفلسطينية
 ضرورة الحفاظ على هامش واضح من الفصل بين عضوية هيئات ومؤسسات منظمة التحرير - ١٠

بحيث ال يكون نفس الشخص عضو لجنة (ية وحركة فتح في المواقع القيادية والتشريعية والسلطة الوطن
وعضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير وعضو مجلس وطني وعضو تشريعي " فتح"مركزية في 

 .على سبيل المثال) ووزير
 العام السادس ويبقى القول إن الجميع مطالب بتحمل مسؤولياته التاريخية إلنجاح جهود عقد المؤتمر

والحفاظ على وحدة الحركة وسجلها النضالي المشرف وذلك حماية للمشروع الوطني والقضية العادلة 
  .ووفاء للشهداء األبرار وفي مقدمتهم الرمز الخالد الشهيد أبو عمار

 ١٧/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 

  :كاريكاتير .٦٨
  

  
  ١٧/٩/٢٠٠٨الوطن السعودية 


