
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القادماألحدليفني تهزم موفاز بانتخابات كاديما وأولمرت يعلن عن استقالته يوم 
  لمحاورة حماس" إنهاء االنقالب"عباس يتراجع عن شرط : "األخبار"

  وأبو مازن يطمئنها بشأن القوات العربية.. حماس مستعدة للتخلي عن رئاسة الحكومة
  جيش اإلسالم يتهم حماس بشن حرب لتصفيته في غزة

  عباس يحاول إقناع األردن بتوطين الالجئين الفلسطينيين": قدس برس"مصدر أردني لـ

تسليم"إسرائيل"طلب منفياض ي 
 ألن  لألمــن الفلــسطينيالخليــل

  حماس بات وشيكاً سقوطها بأيدي
  

 ٤ص ... 
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    :سلطةال
 ٥  لمحاورة حماس" إنهاء االنقالب"عباس يتراجع عن شرط : "األخبار" .٢
 ٥ رئاسية وتشريعية متزامنة والية عباس تنتهي بإجراء االنتخابات: منظمة التحرير .٣
 ٥  وضغط عربي... ر إذا غاب عنه عباس ومشعلال جدوى للحوا: تيسير قبعة .٤
 ٦     وزير محرر يدعو الفلسطينيين للحوار وإنجاح مباحثات القاهرة  .٥
 ٦ االحتالل والهيمنة األمريكية يتراجعان أمام المشروع اإلسالمي : هنية .٦
 ٧  كثير من العتاب وقليل من األمل : كان وداعياًأولمرتلقاء عباس و .٧
 ٨   له بالتحريض ضد اتفاق سالم أولمرت قريع ينفي اتهامات .٨
 ٨  "تظلمات عائلة دغمش"تشكيل لجنة للتحقيق في  تعلن عن وزارة الداخلية: غزة .٩
 ٨  ان يستغله البعض إلرهاب الناس وتخويفهم وابتزازهمك" ل دغمشآ"مربع  :لجنة الداخلية .١٠
 ٨  ٢٠٢٠ تخطط لجلب مليون يهودي حتى العام "إسرائيل": رئيس وحدة القدس في الرئاسة .١١
 ٩ ؤكد موقف السلطة الوطنية بمقاطعة انتخابات بلدية القدسحاتم عبد القادر ي .١٢
 ٩  بمنع أي أنشطة لها في القدس المحتلة" إسرائيل"قرار ترفض السلطة الفلسطينية  .١٣
 ٩  هاديةمخابرات تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن عملية ديمونا االستشال :الخليل .١٤
 ٩  اإلعالن عن تشكيل هيئة قانونية مختصة بإثارة قضية النواب المعتقلين دولياً: غزة .١٥
    

    :المقاومة
١٠  جيش اإلسالم يتهم حماس بشن حرب لتصفيته في غزة .١٦
١١  وأبو مازن يطمئنها بشأن القوات العربية..  رئاسة الحكومةحماس مستعدة للتخلي عن .١٧
١٢ وفد حماس برئاسة أبو مرزوق يلتقي سليمان بالقاهرة في الثامن من تشرين أول": األهرام" .١٨
١٢   بالمغادرة إلى القاهرةفتح السماح لوفد حماسمصر تطلب من  .١٩
١٢   فتح تدعو أوروبا إلى دور أكبر في الشرق األوسط  .٢٠
١٢   القسام تدعو عناصرها في الضفة إلى مقاومة اإلعتقال من قبل أجهزة األمن الفلسطينية  .٢١
١٣   في الضفةحماسنصار  من أ١٠أمن السلطة الفلسطينية اعتقل  .٢٢
١٣   الشعبية تنتقد موقف أبو مازن من حق العودة وتعتبره خرقاً لقرارات اإلجماع الوطني .٢٣
١٣   تتهم حكومة رام اهللا بإفشال عمل اللجنة الوطنية إلنهاء االعتقال السياسيحماس .٢٤
١٣   قوى إسالمية في عين الحلوة تستقوي بالداخل اللبناني:أبو العينين .٢٥
١٤  للدولة" عين الحلوة"أحداث  اشخاص افتعلوا ٦  بتسليمتطالبلجنة المتابعة : المقدح .٢٦
١٥  يد في مخيم عين الحلوةجد" نهر بارد"قيادي في لجنة المتابعة يحذر من  .٢٧
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٦  حد القادم يعلن عن استقالته يوم األأولمرتليفني تهزم موفاز بانتخابات كاديما و .٢٨
١٦   أنفقنا أكثر مما ينبغي على االستيطان: أولمرت .٢٩
١٧  "إسرائيل" ستستمر رغم ما يحدث في  السياسية مع الفلسطينيين يؤكد ان المفاوضاتبيريز .٣٠
١٧  الفلسطينيين القدس من سحب هويات نواب التشريعي لتفريغ :العليا اإلسرائيلية .٣١
١٧  ديدةالليكود يعلن رفضه االنضمام للحكومة الج .٣٢
١٧  القوات البرية عن الجوية دعوة لفصل: "إسرائيل" .٣٣
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١٨  تسلّم القاهرة قائمة أسرى"إسرائيل" .٣٤
١٨   محطات إنذار مبكر٣ توافق على االنسحاب من منطقة األغوار مقابل "إسرائيل" .٣٥
١٨   لترحيل العرب"إسرائيل"مؤتمر في  .٣٦
١٩ أن العرب لن يصوتوا لجانب حكومة برئاسة ليفني وموفاز الطيبي يؤكد .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٩  ضد القدس التميمي وحنا يحذران من المخططات اإلسرائيلية .٣٨
١٩  مركز الميزان لحقوق اإلنسان يستنكر استخدام القوة المفرطة لتطبيق القانون في غزة .٣٩
١٩  الصحفيون الفلسطينيون يطالبون بحرية الحركة والتنقل .٤٠
١٩  ه في دعم صيادي غزة أثناء مشاركتاالحتالل يصيب ناشطاً إيطالياً .٤١
٢٠  مسيرة حاشدة في نعلين في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال .٤٢
٢٠  عيد فتح معابر غزة التجارية بعد يومين من اإلغالقي االحتالل .٤٣
٢٠ فقدان عدد آخر في انهيار نفقين جنوب رفحمقتل مواطنين واصابة آخرين بحاالت اختناق و .٤٤
   

   :اقتصاد
٢٠   مليون دوالر من أموال الفلسطينيين لتعويض يهودي٤٥رجل أعمال مصري يتحفظ على  .٤٥
٢٠  لقدسصندوقي األقصى وامن قبل د مشروع الدعم الطارئ والتأهيل المبكر لغزة اعتما .٤٦
٢١  دعوة إلى تبني استراتيجية وطنية لدعم المنتج الفلسطيني .٤٧
٢١  في ستوكهولمافتتاح أعمال المؤتمر السنوي لمنتدى فلسطين الدولي لألعمال .٤٨
   

   : األردن
٢١  باس يحاول إقناع األردن بتوطين الالجئين الفلسطينيينع": قدس برس"مصدر أردني لـ .٤٩
٢٢ ١٩٦٧منذ عام   تمارس إستراتيجية شراء الوقت"إسرائيل": عدنان أبو عوده .٥٠
   

   :لبنان
٢٢ زب اهللا يثأر لمغنية في عمليات غير معلنةح": العرب القطرية" .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٢   االستيطان يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية:الدولة العلمانيةفكرة موسى يؤيد  .٥٢
٢٣ تمهيداً للحوار الشامل سليمان يواصل لقاءاته مع الفصائل .٥٣
٢٣  ط توحيد السلطة وإطالق شاليقبل إعادةفح فتح معبر رمصر لن تعيد  .٥٤
٢٣  ؤكد ضرورة أن تكون حاسمةيو رحب بالوساطة المصرية لحل النزاع الفلسطينيي ىموس .٥٥
٢٤  مصر تطلب من حماس السماح لوفد فتح بالمغادرة إلى القاهرة .٥٦
٢٤   إلنهاء قضية مقابر األرقام"إسرائيل"صبيح يطالب بالضغط على  .٥٧
٢٥ فهاتأجيل المفاوضات السورية اإلسرائيلية دون تحديد موعد  الستئنا .٥٨
   

   :دولي
٢٥  لقضية الفلسطينيةال يمكن تحقيق السالم في المنطقة من دون حل حل عادل ل: موراتينوس .٥٩
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٢٥  الحملة األوروبية تثير قضية حصار غزة في البرلمان األوروبي .٦٠
٢٦  الرباعية تبحث مع الترويكا العربية لدفع السالم: سوالنا .٦١
٢٦  نتخابات األمريكيةالصوت اليهودي يكتسب أهمية بالغة في اال .٦٢
٢٦ ثاني زيارة لوفد عسكري أمريكي لحدود مصر مع غزة في أقل من شهر .٦٣

   
    :مختارات

٢٦ "الغزو الشيعي للمجتمعات السنية"القرضاوي يكرر حملته على محاوالت  .٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  وائل يحيى... تصحيحاً لمعلومات جبران باسيل عن بيع أراضي فلسطين .٦٥
٢٨  عريب الرنتاوي "...األرض مقابل الالجئين"المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ومعادلة  .٦٦
٢٩  دينيس روس... أزمة شرق أوسطية يجب تجنبها .٦٧
٣٠ نعلي بدوا ...تساؤالت حول متتاليات حوارات القاهرة .٦٨
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
   ألن سقوطها بأيدي حماس بات وشيكاً لألمن الفلسطيني الخليلتسليم "إسرائيل"طلب من فياض ي .١

ئيلية رسمية، وصفت بأنّها رفيعـة المـستوى، أمـس          كشفت مصادر إسرا   : زهير اندراوس  -الناصرة  
األربعاء، النقاب عن أن الحكومة اإلسرائيلية تقوم في هذه األيام بدراسة طلـب تقـدمت بـه الـسلطة                   
الفلسطينية لتوسيع صالحيات عمل األجهزة األمنية الفلسطينية في مدينة الخليل، مقابل تقليـل عمليـات               

 عينها أن الطلب الفلسطيني قُدم من قبـل رئـيس حكومـة تـصريف               وزادت المصادر  .جيش االحتالل 
 سالم فياض بسبب خشيته الكبيرة والمقلقة من أن تسقط الخليل بأيدي حركة حمـاس، وفـق                 .األعمال د 

المصادر، التي أكّدت أن المدينة تعتبر معقالً لحماس، وأن قلق فياض وحكومته بدأ يتنامى علـى خلفيـة               
  .٢٠٠٩ يناير من العام المقبل /ئيس السلطة محمود عباس في كانون الثانيانتهاء والية ر

وجاء أيضاً أن الطلب الفلسطيني السري قُدم في اآلونة األخيرة إلى مسؤولين رفيعـي المـستوى فـي                  
الحكومة اإلسرائيلية، الذين لم يرفضوا على الفور الطلب المقدم، ولكنّهم اشترطوا خالل اللقـاءات التـي          

قدوها مؤخراً مع فياض ومع المنسق األمريكي جيمس جونس، أن توافق األجهزة األمنية اإلسـرائيلية               ع
ونقلت المصادر اإلسرائيلية عن فياض قوله خالل اللقـاءات مـع المـسؤولين              .على الطلب الفلسطيني  

لفلسطينية فـي المدينـة     إنّه يقّدر أن توسيع صالحيات األجهزة األمنية ا       : اإلسرائيليين واألمريكيين قوله  
سيؤدي إلى تقوية الجاهزية واالستعداد من قبل الفلسطينيين للمحافظة على التهدئة وعدم اإلخالل بالنظام              
العام، وتابع قائالً إن توسيع صالحيات األجهزة األمنية الفلسطينية في الخليل المحتلة ستُـضعف تـأثير                

  .ة أكثر مما هو الوضع الحاليحركة حماس وستمنع االنفالت األمني في المدين
وقالت المصادر عينها، نقالً عن فياض قوله خالل اللقاءات إن الخليل هي أكثر المدن الفلسطينية عرضة                
للسقوط في أيدي حركة حماس، وأعرب عن خشيته البالغة من اندالع مواجهات بين حمـاس والـسلطة                 

في المدينة، وأنّها تشكل تهديداً على الـسلطة فـي          الفلسطينية، مشدداً على أن حماس باتت تهدد السلطة         
المدينة، وجاء أيضاً أن فياض اقترح أن تقوم األجهزة األمنية اإلسرائيلية بتقليل فعالياتها ونشاطاتها فـي                
الخليل، ولكن بموازاة ذلك، تحافظ على حقها في القيام بعمليات عسكرية في أوقات الطـوارئ، عـالوة                 

 أن التعاون والتنسيق النـاجحين والعمليـات المـشتركة وتبـادل المعلومـات              على ذلك، أوضح فياض   
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االستخباراتية بين األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية سيؤدي إلى النجـاح فـي معالجـة الخاليـا                
ووفق أقواله فإن خطوة من هـذا القبيـل         . اإلرهابية والتنظيمات التابعة لحركة حماس في منطقة الخليل       

 .دي إلى تقوية السلطة الفلسطينية وتمنع سقوط الخليل في أيدي حماس خالل األشهر القريبة القادمـة               ستؤ
وأوضحت المصادر اإلسرائيلية أن صنّاع القرار في تل أبيب لم يقرروا بعد االستجابة للطلب الفلسطيني               

  .أو رفضه
  ١٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  لمحاورة حماس" االنقالبإنهاء "عباس يتراجع عن شرط : "األخبار" .٢

من مصادر فلـسطينية مطلعـة      " األخبار"علمت  : خالد محمود رمضان  ،   أحمد شاكر  - القاهرة   ،رام اهللا 
عباس أبلغ نظيره المصري حسني مبارك أنه يوافق على البدء في حـوار مـع               الرئيس محمود   أمس أن   

وأشارت المصادر إلى    .اع غزة حركة حماس من دون أن تتراجع عن الحسم العسكري الذي نفذته في قط            
أن هذا التطور هو تحول جديد من أبو مازن مرده إلى حاجته إلى وفاق وطني ومصالحة مع حماس كي                   

وأوضحت أن وزير المخابرات المصرية عمر سليمان سينقل هذا الحديث إلى رئيس            . يستمر في منصبه  
 من حركته القاهرة في الثامن من الشهر        المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، الذي سيزور ووفداً كبيراً        

  .المقبل
  ١٨/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
 والية عباس تنتهي بإجراء االنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة: منظمة التحرير .٣

 واليـة   أن دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلـسطينية           أعلنت .):أ.ب.د( -رام اهللا   
، مؤكدة  األساسي انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حسب القانون        بإجراءهي  الرئيس محمود عباس تنت   

منظمة التحرير هـي    " الدائرة ان     وأضافت ".الرئيس الشرعي المنتخب للشعب الفلسطيني    " عباس هو    أن
 تواجده، وان رئيسها هـو رئـيس للـشعب          أماكنالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع        

] كانون الثـاني  [ أوائل حديث في هذا الوقت عن فراغ دستوري في          أيطته الوطنية، وان    الفلسطيني وسل 
 اللحمة بـين    إلعادة الجهود المبذولة    إلفشال مهاترات سياسية ومحاوالت     إاليناير من العام المقبل ما هو       

 ".جناحي الوطن
 ١٨/٩/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
  وضغط عربي... اس ومشعلال جدوى للحوار إذا غاب عنه عب: تيسير قبعة .٤

" الجبهـة الـشعبية   " شكك نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني القيادي في          : جيهان الحسيني  -القاهرة  
مـن  " ال جدوى"واعتبر أن   . تيسير قبعة في جدوى الحوارات التي تعقدها القاهرة مع الفصائل الفلسطينية          

لمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في       هذه الجهود، ما لم يشارك الرئيس محمود عباس ورئيس ا         
ـ  .الحوار وإذا اجتمعـت   .  شيئاً إيجابيـاً   لست واثقاً من نجاح هذه الحوارات في أن تثمر        ": "الحياة" وقال ل

. ، طالما لم يتخذ عباس ومشعل هذا القرار معـاً         "الفصائل كلها واتخذت موقفاً محدداً، فلن تكون له قيمة        
وطالما هناك تحفظ من جلوسهما معاً، فلن يكون هنـاك حـوار            " أي اتفاق    وأضاف أنهما األساس لنجاح   

  ".حقيقي ولن يتم التوصل إلى مصالحة
عقد الحوار على أعلى مستوى من دون شروط مسبقة، وأن يستند إلى وثيقة الوفاق              "وشدد على ضرورة    
  ".هذا األمر ليس معجزة إذا توافرت النية الصادقة. الوطني واتفاق القاهرة

المطلوب من مشعل وعباس التواضع ومصافحة بعضهما والجلوس معاً، فقضايا الوطن تعلـو             "ورأى أن   
على األمور الشخصية، وأبو مازن ينكر وجود فيتو أميركي أو إسرائيلي يمنعه من محـاورة حمـاس،                 
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 وفي النهاية إسـرائيل هـي     . وكذلك حماس تنفي وجود أي ضغوط إقليمية تحول دون تحقيق المصالحة          
  ". فلسطيني-المستفيد األول واألكبر من االنشقاق، وال تريد حدوث وفاق فلسطيني 

الدور الرئيس الذي تلعبـه     "وشدد على أن معالجة االنقسام لن تتحقق من دون ضغوط عربية، مشيداً بـ              
ودعا الـدول العربيـة المعنيـة،    ". مصر والجهود التي تبذلها من أجل عقد حوار شامل يحقق المصالحة 

وضع خريطة طريق مدعومة عربيا تُفرض على الجميع، ومن         "مصر وسورية واألردن والسعودية، إلى      
  ".يخالفها أو يعارضها يصبح منبوذاً

فساد بعض قيادات فتح وبعض األجهزة األمنية ال        "وحمل حماس مسؤولية االنقسام الفلسطيني، معتبراً أن        
وانتقد عباس  ". في غزة، وهو سابقة خطيرة في تاريخنا      يبرر على اإلطالق االنقالب الدموي الذي جرى        

  ".يتصرف كرئيس لفتح وليس لكل الفلسطينيين وهذه كارثة"ألنه 
  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  وزير محرر يدعو الفلسطينيين للحوار وإنجاح مباحثات القاهرة .٥

ينيين إلى الحوار دعا الوزير الفلسطيني المحرر خالد أبو عرفة الفرقاء الفلسط: عاطف دغلس -القدس 
وإعادة الوحدة واللحمة الوطنية كما كانت قبل أحداث غزة في العام الماضي، والعمل بشكل جاد إلنجاح 

وأكد أبو عرفة في حديث للجزيرة نت أن هذه ليست دعوته هو وحده فقط، وإنما هي  .مباحثات القاهرة
 تعتقلهم، "إسرائيل" والوزراء الذين ال تزال الرسالة التي حملها من األسرى الفلسطينيين بمن فيهم النواب

 على وجود إجماع كامل بينهم على ضرورة الشروع في الحوار الوطني ومناشدة القيادات مشدداً
الفلسطينية القيام بذلك، ومناشدة الرئيس عباس العمل على النتائج التي وصلت إليها المباحثات المصرية 

ورفض  .الحوار الفلسطيني في ظل األجواء اإليجابية في المنطقةوأعرب عن تفاؤله بشأن  .مع الفرقاء
أبو عرفة أي مبرر ألي فصيل فلسطيني لمعارضة الحوار، مؤكدا أن الشعب والتاريخ سيحمالن 
المسؤولية لكل طرف يتأخر عن الشروع فيه، وشدد على أن ما يحصل من إراقة الدماء ومن المعاناة 

وناشد الجميع برمضان الفضيل أن يؤوبوا  . يتعب القلوب ويقلق النفوسبقطاع غزة والضفة الغربية أمر
فورا إلى التوافق والتراضي بينهم والعودة لشرعية الحوار، معبرا عن تفاؤله بهمة المخلصين للوصول 

  .لنتائج طيبة
ووصف العالقة التي يعيشها أسرى حماس وفتح وقياداتهم داخل السجون بأنها على أفضل ما يرام، 

هناك سجون تجمع قيادات من الطرفين بينهم من الوفاق ما بينهم، وهم يشرعون من فترة "أضاف و
ألخرى لتوافق حول بيانات مركزية وحول تصريحات سياسية متفق عليها وصياغة برامج أعتقد أنه في 

  ".المستقبل سوف يتكشف حولها مزيد من التوضيح
 ١٨/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
 يمنة األمريكية يتراجعان أمام المشروع اإلسالمي االحتالل واله: هنية .٦

إن التـصريحات التـي     " : إسماعيل هنية  ]الفلسطيني المقال [قال رئيس الوزراء   : محمود أبو كميل   - غزة
، مؤكداً على أن مـشروع      "يطلقها قادة االحتالل اإلسرائيلي اليوم، تدلل على هزيمة المشروع الصهيوني         

نة األمريكية في المنطقة يتراجعان في وقت يتقدم فيه المـشروع اإلسـالمي             االحتالل اإلسرائيلي والهيم  
وأشار هنية في كلمة له في احتفال نظمته وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة              .متحدياً الصعاب والعراقيل  

في مدينة غزة لتكريم العشرات من حفظة القرآن الكريم، مساء أمس، إلـى تـصريحات رئـيس وزراء                  
ـ أولمرتسرائيلي أيهود   االحتالل اإل  حينما قال  " هزيمة المشروع الصهيوني واالحتالل ألرض فلسطين     " ب

 .قد انتهى) دولة إسرائيل الكبرى(إن حلم إقامة 
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ولفت هنية إلى أن العدو اإلسرائيلي يعلم  أن األحداث التي تدور رحاها على ارض فلسطين  سـتخرج                   
رغم الحـصار   " :وقال . أن تتنازل عن شبر من أرض فلسطين       شعباً أكثر تمسكاً بحقوقه، وقيادةً ال يمكن      

والتضييق إال أنه وتم تخريج حفظة القرآن الكريم، فإن جيش النصر قادم، و أنهـم سـيفتحون أبـواب                   
هنا في أرض الجهـاد أرض      :" وأضاف ".اإلسرائيليةاألقصى والقدس وسيحررون األسرى من السجون       

باً شرسة ضد شعبنا وضد قيادته، ولكن اهللا أكرمنا بالـصمود           الرباط أرض فلسطين خاضت أمريكا حرو     
 ".إن األمريكان يتقهقرون في المواقع كلها وفي حروبهم"والثبات، مضيفاً 

يا من صبرتم رغم الحصار، ويا من صبرتم على         :" وأشاد رئيس الوزراء بصمود شعبنا في القطاع قائالً       
 هو مفتاح للخير والفرج بإذن اهللا، وإذا أقـدموا علـى            الجوع، وصبرتم على إغالق المعابر، هذا الصبر      

 ". إغالق المعابر كلها، فإن هناك معبراً ما زال مفتوحاً إنه معبر السماء
  ١٨/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  كثير من العتاب وقليل من األمل : كان وداعياًأولمرتلقاء عباس و .٧

ود عباس ورئيس الوزراء اإلسـرائيلي إيهـود         كان لقاء الرئيس الفلسطيني محم     : محمد يونس  -رام اهللا   
 الليلة قبل الماضية وداعياً، لكنه قد ال يكون األخير بينهما على رغم انتخاب خلف لألخير علـى                  أولمرت

صائب عريقات أن اللقـاء     . دوكشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير         ".كاديما"رأس حزبه   
 على انقضاء العام الذي حدده      أولمرتوأوضح أن عباس عاتب     ". ملشهد كثيراً من العتاب وقليالً من األ      "

وعاتبـه أيـضاً     .الطرفان في مؤتمر أنابوليس سقفاً للتوصل إلى اتفاق سالم، من دون تحقيق هذا الهدف             
، وفي مقـدمها وقـف      "خريطة الطريق " التزاماتها بموجب المرحلة األولى من       "إسرائيل"على عدم تنفيذ    
طانية ورفع الحصار واإلغالق عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة المبعدين وإزالة            النشاطات االستي 

  .البؤر االستيطانية وإعادة فتح المؤسسات المقدسية
ينص على إقامة دولة فلسطينية     " اتفاق إطار "، فعاتب عباس على رفض عرضه التوصل إلى         أولمرتأما  

جراء تبادل أراض بنسبة سبعة في المئة، وتأجيل ملفي          مع إ  ١٩٦٧ يونيو   /على حدود الرابع من حزيران    
القدس والالجئين إلى فترة الحقة، فرد عباس بأنه ال يستطيع أن يقدم للفلـسطينيين أي اتفـاق يـستثني                   

تنـازالت  " أنه ال يستطيع في هذه المرحلة أن يسوق لإلسرائيليين اتفاقـاً يتـضمن               أولمرتوأكد   .القدس
  ".شاس" بموقف األطراف المشاركة في حكومته من ذلك، خصوصاً حركة في القدس، مذكراً" مؤلمة

وقال عريقـات   .  اتفقا على مواصلة اللقاءات حتى اللحظة األخيرة       أولمرتوحسب عريقات، فإن عباس و    
 الرئيس عباس عن موعد عودته من نيويورك، واتفقا على إجراء اتـصاالت             أولمرتسأل  ": "الحياة"لـ  

  ".لعقد لقاء فور عودته
.  عباس منذ اللقاء األول أنه جاد في التوصل إلى اتفاق سالم نهائي يقوم على حل الدولتين                أولمرتوأبلغ  
 ٧ إلى   ٦ بنسبة   أراض أبلغ عباس بأنه سيكون في حاجة إلى تبادل          أولمرتلكن   . صريحا أولمرتوكان  

طلـب مـن    " اتفاق إطـار  " أخيراً عرضاً لـ     أولمرتولدى تقديم   . في المئة من أجل تجميع المستوطنين     
  .عباس تأجيل قضية القدس إلى فترة الحقة خشية سقوط حكومته، ما رفضه األخير

إما أن يشمل االتفاق جميـع      " في اجتماعهما الليلة قبل الماضية أنه        أولمرتوحسب عريقات، أبلغ عباس     
قات المشتركة، إضافة   قضايا الحل النهائي الست، القدس والالجئون والمستوطنات والحدود والمياه والعال         

 تقديم تقرير لخليفته عن التفاهمات التي توصل إليها مع عباس           أولمرتوتعهد  ". إلى األسرى، أو ال اتفاق    
  .لمواصلة التفاوض من النقطة التي وصلت إليها المفاوضات الراهنة

  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
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   له بالتحريض ضد اتفاق سالمأولمرت قريع ينفي اتهامات .٨
نفى أحمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أمـس اتهامـات رئـيس     :وكاالتال -محتلة  القدس ال 

 له بالتحريض ضد التوصل التفاق سالم بـين الجـانبين الفلـسطيني             أولمرتالوزراء اإلسرائيلي إيهود    
 بـل   هذه اتهامات باطلة وأنا لست محرضـاً       "وقال قريع للصحفيين في مكتبه بمدينة القدس      . واإلسرائيلي

يبـدو أنهـم    "وأضـاف   . "مفاوض يسعى للتوصل إلى اتفاق سالم عادل وشـامل للحقـوق الفلـسطينية            
يريدون تمرير شيء معين عبر المفاوضات الجارية وهو أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل              ) اإلسرائيليون(

 ".القيادة الفلسطينية التي تؤكد على المطالبة باتفاق سالم شامل وعادل مع إسرائيل
  ١٨/٩/٢٠٠٨رق القطرية الش

  
  "تظلمات عائلة دغمش"تشكيل لجنة للتحقيق في  تعلن عن وزارة الداخلية: غزة .٩

 أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إسالم شهوان تشكيل لجنـة              : فتحي صباح  -غزة  
 العائلـة بعـد     أفرادمن  ، في إشارة إلى اتهامات للشرطة بإعدام عدد         "تظلمات عائلة دغمش  "للتحقيق في   

  .اعتقالهم أول من أمس
  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  ان يستغله البعض إلرهاب الناس وتخويفهم وابتزازهمك" آل دغمش"مربع  :لجنة الداخلية .١٠

ثمنت لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني عمل وزارة الداخلية في غزة لتـوفير               : غزة
وأكد النائب  . بعد قيامها بتفكيك مربع عائلة دغمش في حي الصبرة بمدينة غزة          األمن واألمان للمواطنين    

أن حالة من االرتيـاح الكبيـر سـادت         " قدس برس "إسماعيل األشقر مقرر لجنة الداخلية واألمن لوكالة        
المواطنين في قطاع غزة إلنهاء وتفكيك هذا المربع الذي ارتكبت فيه عشرات الجرائم بحق المـواطنين                

تل واختطاف وتعذيب واخذ لالتوات بعدما كان ال يمكن ألحد من عناصر الشرطة الوصـول إليـه                 من ق 
وأكد األشقر أن هذا المربع الذي كان يستغله الـبعض إلرهـاب النـاس وتخـويفهم                . لتوصيل أي بالغ  

وأوضح أن سبب   . وابتزازهم هو مربع معروف لدى كل المواطنين في قطاع غزة قد أزيل بقوة القانون             
ارتفاع عدد الضحايا خالل الحملة األمنية، هو رفض المطلوبين تسليم أنفسهم رغم إعطاء األولية لجهود               
الوجهاء، فلم يكن أمام الشرطة إال أن ترد على مصادر إطالق النار، مما أدى إلى سقوط هذا العدد مـن                    

والذخائر بينها مدافع   الضحايا وهم مجرمون وتجار مخدرات حيث تم مصادرة كميات كبيرة من األسلحة             
  .وعبوات كبيرة، حسب قوله

  ١٧/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
 ٢٠٢٠ تخطط لجلب مليون يهودي حتى العام "إسرائيل": رئيس وحدة القدس في الرئاسة .١١

 صرح المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس فـي مقـر الرئاسـة              : جمال جمال  -القدس المحتلة   
 آلف فلسطيني مقدسي يعيشون بين فكـي  ٣٠٠" في غاية الخطورة الفلسطينية ان الوضع في مدينة القدس  

وحذر الرويضي الذي كان    ."كماشة الجدار والحصار واالستيطان واإلجراءات التعسفية والتهويديه للقدس       
 انفجار الوضع في المدينة المقدسة في       إمكانية نادي الصحفيين المقدسيين من      أمسيتحدث في لقاء نظمه     

 .جراءات التعسفية اإلسرائيلية لحظة بسبب اإلأية
 إسـتراتيجية  القدس ضـمن خطـة       إلى ٢٠٢٠ تخطط لجلب مليون يهودي في العام        "إسرائيل"وقال ان   

 ان إسرائيل فـشلت فـي       وأضاف. للقضاء على فكرة القدس الشرقية عاصمة للدولة والشعب الفلسطيني        
 ومقدساتها، لـذلك اتـسمت العقليـة        ائهابأحيمسح الطابع الثقافي والحضاري العربي واإلسالمي للمدينة        
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 عيشة في بيت حنينا وفي طبيعة المالحقـات فـي القـدس             أبواإلسرائيلية بالقسوة التي هدمت فيها مبنى       
 . وطالب مدارس وشبان للتحقيق حول قضايا وأمور بسيطة في القدسأطفالكاستدعاء 

 اإلسرائيلية في القدس قال الرويضي انها       ورداً على سؤال حول الموقف الفلسطيني من االنتخابات البلدية        
بلدية االحتالل وكل ممارساتها تصب في خدمة ذلك االحتالل وبرامجه لتهويد المدينة والقـضاء علـى                

 .طابعها العربي واإلسالمي
وضح ان دعم القدس ضعيف وال يتناسب مع        أ و ،وقال ان القدس تعيش تحت الحصار والعزل اإلسرائيلي       

 مجموعة ما قدمته المؤسسات والصناديق العربية واإلسالمي خالل العـامين           أنكشف  و مكانتها ووضعها 
 القـدس   أنوشدد على   .  وترميم المباني  اإلسكان مليون دوالر فقط جزء كبير منها في قطاع          ٨الماضيين  

 . دعم عربي وإسالمي يعكس حجم االهتمام والمكانة للقدسإلىبحاجة 
  ١٨/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
 ادر يؤكد موقف السلطة الوطنية بمقاطعة انتخابات بلدية القدسحاتم عبد الق .١٢

 دعا حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس المواطنين في المدينـة              : وفا –القدس المحتلة   
المحتلة إلى مقاطعة االنتخابات التي ستجريها سلطات االحتالل في بلدية القدس، وأكد أن المقاطعة تشمل               

ـ  .واالقتراعالترشُح   ، إن موقف السلطة من مسألة انتخابات بلدية االحتالل في القدس واضح            "وفا"وقال، ل
وأضاف عبـد    .وثابت على اعتبار أن المشاركة في هذه االنتخابات هو تكريس الحتالل المدينة المقدسة            

 سياسـية، ألن    إن مسألة االنتخابات ليست مسألة خدمات تُقدم للمواطنين؛ وإنمـا القـضية هـي             : القادر
 .المشاركة في هذه االنتخابات هو تكريس لما تدعيه إسرائيل من ضم المدينة إليها

 ١٨/٩/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
  بمنع أي أنشطة لها في القدس المحتلة" إسرائيل"قرار ترفض السلطة الفلسطينية  .١٣

لقدس المحتلة، مؤكدة أنهـا     بمنع أي أنشطة لها في ا     " إسرائيل"قرار  الفلسطينية   رفضت السلطة    :)أ.ب.د(
وقال رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة     . ستواصل عملها وأنشطتها في المدينة من دون اكتراث بالقرار        

يكشف بوضوح حقيقة نواياها الرامية إلى تجريد المدينة المقدسة من طابعها العربـي             " إسرائيل"إن قرار   
  .اإلسالمي والمسيحي

  ١٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  مخابرات تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن عملية ديمونا االستشهاديةال :الخليل .١٤

 أعلن ما يسمى جهاز المخابرات، الخاضع إلمرة رئيس السلطة محمود عباس، صـباح اليـوم                :رام اهللا 
أنه تمكن من اعتقال خلية مقاومة تابعة لحركة حماس في مدينة الخليل ومكونـة مـن                ) ١٧/٧(األربعاء  

  . عملية ديمونا االستشهاديةتربعة عناصر، والتي يعتقد أنها نفذأ
هذا وأكدت مصادر مطلعة في حركة حماس في مدينة الخليل أن من بين المختطفين ابـرز المطلـوبين                  
لقوات االحتالل القساميان أحمد العويوي ووائل البيطار، وحملت المصادر نفـسها جهـاز المخـابرات               

 . حياتهماالمسؤولية الكاملة عن
  ١٧/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  اإلعالن عن تشكيل هيئة قانونية مختصة بإثارة قضية النواب المعتقلين دولياً: غزة .١٥

قال مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في قطاع غـزة المحـامي جميـل                :كتب فايز أبو عون   
 القانونية بالمجلس التشريعي التي يترأسها النائب عـن         إن عدداً من المؤسسات الحقوقية واللجنة     : سرحان
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كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول، شكلت، مؤخراً، هيئة استشارية عليا مختصة لمتابعـة قـضية                
وأوضح سرحان لـ    .النواب المعتقلين في سجون االحتالل وإثارة قضيتهم لدى المحاكم والمحافل الدولية          

تشارية العليا تتكون منه ومن الغول ومدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان عـصام             أن الهيئة االس  " األيام"
يونس، ومدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خليل أبو شمالة، ومدير الدائرة القانونيـة فـي المجلـس                 

  محمـد  . نافذ المدهون، ورئيس قسم القانون في كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية د            .التشريعي د 
 .النحال، مشيراً إلى أنه تم تقسيمها إلى لجنتين، األولى برئاسة المدهون والثانية برئاسة سرحان

 ١٨/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  جيش اإلسالم يتهم حماس بشن حرب لتصفيته في غزة .١٦

أن في بيـان    أعلن  " جيش اإلسالم "أن  : غزة  فتحي صباح   عن مراسلها من     ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 في غزة بلغ سبعة أشخاص، بينهم شقيق قائده         حماسقتاله في االشتباكات مع الشرطة التابعة لحركة        عدد  

إبراهيم دغمش، رغم نفي الحركة أي عالقة للتنظيم باالشتباكات التي جرت في حي الـصبرا أول مـن                  
اعات من   باتخاذ مقتل الشرطي عبدالكريم خزيق على يد جميل دغمش قبل س           حماسواتهم التنظيم   . أمس

 لـم   حمـاس مـن   " فصائل مدعومة "، كما اتهم    "ذريعة لشن حرب على جيش اإلسالم     "اندالع االشتباكات   
  ".القتال الفعلي"إلى " مرحلة التجسس"في الحرب عليه، واتهمها باالنتقال من " التواطؤ المباشر"يسمها بـ 

اطأوا مع حماس من أجل تـصفية       تو"وأكد أن أفراداً من عائلة دغمش التي ينتمي إليها معظم عناصره،            
الحرب األخيرة حددت معالم العداء ضد المنهج السلفي باشتراك جميـع           "واعتبر أن   ". حسابات شخصية 

األذرع العاملة في حماس، بما فيها كتائب القسام، رغم وصف حماس األمر بأنه أمني حكومي يفتـرض                 
تستهدف خارجين عن القانون الوضعي من      ما يتردد عن أن الحرب      "وشدد على أن    ". أن تتواله الشرطة  

  ".آل دغمش، كذبة محضة
 لــ   حمـاس واعتبر أن المستفيدين من قتال      ". تحاول فرض القوانين الوضعية بالقوة    " بأنها   حماسواتهم  

أميركا مروراً بإسرائيل بالتعاون المباشر، ناهيك عن االستفادة المباشرة إليران، ألن           "هم  " جيش اإلسالم "
  ". في طريق نشر التشيع في غزة هو جيش اإلسالمحجر العثرة

تظلمـات  "وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إسالم شهوان تشكيل لجنة للتحقيق في               
 .، في إشارة إلى اتهامات للشرطة بإعدام عدد من افراد العائلة بعد اعتقالهم أول من أمس"عائلة دغمش

تنظيم جيش اإلسالم قال فـي       ان :عن مراسلها من غزة حامد جاد      ١٨/٩/٢٠٠٨ الغد االردنية    وأضافت
ان تصريحات حماس ان من قتلتهم هم الخاطفين للصحفي آالن جونستون يوضح بجالء ان هـذه                ": بيان

الحرب تستهدف جيش االسالم بعينه مع ان الصحفي سلم بدون أي مقابل من اجل الحفاظ علـى دمـاء                   
 ان الحرب تستهدف خارجين عن القانون الوضعي من آل دغمـش هـي كذبـة                المسلمين فما يتردد من   

  ".محضة نافيا مسؤولية عائلة دغمش عن اختطاف الصحافي جونستون
الشرق "مختار عائلة دغمش اتهم في تصريحات لـأن :  غزةمن ١٨/٩/٢٠٠٨ الشرق األوسط ونشرت
ة التي قالت حماس انها سيطرت خاللها شرطة حماس بإعدام عدد من افراد عائلته خالل الحمل" االوسط

 شخصا، منهم ١١على ما وصفته بالمربع االمني للعائلة في مدينة غزة اول من امس واسفرت عن مقتل 
".  شباب وطفال رضيعا كان في حضن أمه١٠لقد قتلوا ) "ابو محمد(وقال صالح دغمش . شرطي وطفلة

شرطي مدججين بالسالح وحاصروا حي  آالف ٥واضاف ان حكومة حماس دفعت بما ال يقل عن 
سلطة حماس رفضت منحنا وقتا "واضاف ان . الصبرة الذي يعيش فيه حوالي الفين من افراد هذه العائلة

وتابع ابو محمد القول )". المتهمين بقتل شرطي يوم االثنين الماضي(لتسليمهم المطلوبين من افراد العائلة 
وحسب ابو محمد فإن  ".دهم فعال لكن الشرطة طلبت االثنين معاتعهدنا بتسليم المتهمين وأمسكنا بأح"
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فالكف . اننا ال نستطيع ان نفعل شيئا"االتصال مقطوع اآلن بين العائلة وحكومة حماس المقالة، موضحا 
  .على حد قوله" ال يواجه المخرز

كانت "ية، موضحا وال يجد مختار عائلة دغمش فرقا بين سلطة فتح السابقة في غزة، وسلطة حماس الحال
التي اتهم شرطتها باختالس حوالي " لدينا مشاكل مع السلطة السابقة وها نحن نواجه مشاكل مع حماس

 . دوالر خالل عمليات المداهمة والتفتيش لبيوت العائلة١٧٠٠ الف شيكل و ٢٧
  
  وأبو مازن يطمئنها بشأن القوات العربية.. حماس مستعدة للتخلي عن رئاسة الحكومة .١٧

ذكر مصدر في حركة حماس أن عدداً من وزراء الخارجية العرب أبلغوا قيادة :  صالح النعامي- غزة
الحركة أن هناك اتجاهاً لتشكيل لجنة وزارية عربية لمناقشة أي تصور تضعه مصر لتحقيق المصالحة 

 لتشكيل لجنة من أن التوجه" الشرق األوسط"وابلغ المصدر . الفلسطينية قبل تبنيه من قبل الجامعة العربية
وزراء خارجية مصر والسعودية واالردن وقطر وسورية ولبنان لهذا الغرض، جاء عقب إبداء حماس 
تخوفها من أن يتأثر التصور المصري بمواقف معظم الفصائل الفلسطينية التي قدمت تصورات تتوافق 

ل تبني الجامعة العربية وأكد المصدر أنه في حا. الى حد كبير مع رؤية الرئيس عباس لحل االنقسام
للحركة على اعتبار أن تشكيل اللجنة سيكون " مصدر طمأنة"موقفاً نهائياً بهذا الشأن فإن هذا سيمثل 

  ".متوازناً"
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يوصي التصور المصري بتشكيل حكومة تكنوقراط وتبكير موعد 

 التبني المصري المتوقع لهذه التوصية مصدره مواقف االنتخابات التشريعية والرئاسية، موضحا أن
. معظم الفصائل التي تباحث ممثلوها مع المسؤولين المصريين في القاهرة حول تصوراتها لحل االنقسام

وشدد المصدر على أنه كان منذ البداية واضحاً للحكومة المقالة ولقيادة حركة حماس أن أوساطاً 
حماس وتحميلها مسؤولية " تجريم"ة معنية بدفع الجامعة العربية لـفلسطينية وأطرافاً عربية محدد

  . استمرار االنقسام الداخلي
أن اتصاالت تجري بين حماس ومصر لمحاولة التغلب على " الشرق االوسط"من ناحية ثانية علمت 

الشرق "وذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ. الخالفات في وجهات النظر في ما يتعلق بالتصور لحل االنقسام
، كما ترى مصر وتطالب "تكنوقراط"أن حماس أبلغت مصر اعتراضها على تشكيل حكومة " االوسط

وترى حماس ضرورة تمثلها وحركة . ، مشددة على استعدادها التنازل عن رئاستها"وفاق وطني"بحكومة 
الب في نفس الوقت أبدت حماس اعتراضاً على موقف مصر المط. فتح في الحكومة ولو بشكل رمزي

وذكر المصدر أن حماس تخشى أن . بعودة األمور الى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع
يكون المقصود من ذلك تسريح آالف الموظفين الذين استوعبتهم حكومتها في السلكين المدني واألمني 

ياً رواتبهم من واستعادة الموظفين الذين كانوا يعملون في مؤسسات السلطة الذين يتقاضى معظمهم حال
  .حكومة رام اهللا بدون عمل

وشدد المصدر على أن هناك اتفاقا بين فتح وحماس على تشكيل حكومة تساهم في رفع الحصار عن 
وأشار . القطاع، لكن ال يوجد اتفاق حول االستحقاقات التي يتوجب توفرها من أجل رفع الحصار

 فلسطينية بالشروط التي وضعتها اللجنة المصدر إلى أن رفع الحصار مقترن باعتراف أي حكومة
  ".االرهاب"الرباعية وهي االعتراف باسرائيل واحترام االتفاقيات الموقعة ونبذ 

وبخصوص تبكير موعد االنتخابات، قال المصدر إنه ال يشكل عقبة كبيرة أمام أي اتفاق على اعتبار أن 
خه، فإجراؤها سيكون مشروطا بانجاز عدد  اشهر من تاري٦االنتخابات في حال االتفاق، لن تجرى قبل 

وأشار المصدر الى . من االستحقاقات وعلى رأسها اعادة بناء المؤسسة األمنية على اسس مهنية ووطنية
. أن أبو مازن أرسل بشكل غير مباشر تطمينات لحماس حول دعوته الى ارسال قوات عربية للقطاع

تصل بقيادات في حماس وابلغها بأن ابو مازن لم يقصد واشار المصدر إلى أن أحد المقربين من عباس ا
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جلب قوات عربية كبيرة، بل قوة من الخبراء، مع تشديده على أن االقتراح ينص على نشر هؤالء 
 .الخبراء في الضفة وغزة وليس في القطاع وحده

 ١٨/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  هرة في الثامن من تشرين أول وفد حماس برئاسة أبو مرزوق يلتقي سليمان بالقا": األهرام" .١٨

 موسـي   .د النقاب عن أن وفد حماس برئاسة        ،كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس      :أشرف أبوالهول 
 إلجراء مباحثات ثنائية    ،أبومرزوق سيلتقي مع الوزير عمر سليمان بالقاهرة في الثامن من الشهر المقبل           

 أكدت المصادر ذاتها أن     ، القاهرة ىوفد الحركة ال  وعن تشكيلة    .تمهيدا للحوار الوطني الفلسطيني الشامل    
ـ      ،وفد حماس سيكون كبيرا وسيتشكل من قيادات تمثل الضفة وغزة والخـارج             أن  ى ومـع اإلشـارة ال

 إن الحركـة    ،وقال مصدر مصري مطلع    .المشاورات التزال جارية لتحديد األسماء المشاركة في الوفد       
  . ستعرض علي الوزير رؤيتها للحل

  ١٨/٩/٢٠٠٨المصرية األهرام 
  
   بالمغادرة إلى القاهرةفتح السماح لوفد حماسمصر تطلب من  .١٩

، أمس، إن مسؤولين مصريين وجهـوا طلبـا للحركـة           حماسقالت مصادر مقربة من حركة      : )أ.ب.د(
 في القطاع بالسفر إلى القاهرة لعقد حوارات ثنائيـة تمهيـداً إلطـالق الحـوار                فتحبالسماح لوفد حركة    

  . الشامل
  ١٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
    أوروبا إلى دور أكبر في الشرق األوسط تدعوفتح  .٢٠

دعا عبد اهللا اإلفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العـام للعالقـات              :  د ب أ   -رام اهللا   
أكـد  و. الخارجية أمس إلى دور أوروبي أكبر في منطقة الشرق األوسط لدفع عملية السالم إلى األمـام               

اإلفرنجي في أعقاب استقباله جيروم بليون جوردان المسئول السياسي في المفوضـية األوروبيـة فـي                
 .األراضي الفلسطينية، في مكتبه في رام اهللا أمس أنه ال سالم دون إيجاد حل عادل للقضية الفلـسطينية 

 ،"لمستقلة وعاصمتها القـدس    وإقامة الدولة الفلسطينية ا    ،إن الحل لن يكون إال على أساس الدولتين       "وقال  
 . رافضا فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية

  ١٨/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  أجهزة األمن الفلسطينية  اإلعتقال من قبل القسام تدعو عناصرها في الضفة إلى مقاومة .٢١

غربيـة   األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة ال      حماس، التابعة لحركة    "كتائب القسام "هاجمت  : آي.بي.يو
أي محاولـة  " مقاومـة "بشدة،على خلفية اعتقال عدد من عناصرها، وطالبت نشطاءها في الـضفة بــ          

كتائب القسام في بيان أجهزة السلطة باعتقال اثنـين مـن           "واتهمت  . العتقالهم من قبل األمن الفلسطيني    
ات عبـاس بالمدينـة     تم نقل المختطفين إلى مقر مخابر     "وذكرت أنه   ". عناصرها الذين تالحقهم إسرائيل   

وحـذرت مـن   ". حيث يتعرضان للتعذيب الشديد والتحقيق المتواصل على خلفية عملهم في كتائب القسام  
النهج الخياني الذي يطعن المقاومة في الظهر، ويقرب من نهاية هذه األجهزة وصوالً             "االستمرار في هذا    

  ".إلى أن ينتفض الشعب عليهم
  ١٨/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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   في الضفةحماس من أنصار ١٠ الفلسطينية اعتقل السلطةأمن  .٢٢
 مـن   ١٠ في توثيق يومي جديد لها، إن األجهزة األمنية الفلسطينية اعتقلـت             حماسقالت حركة   : رام اهللا 

  .أنصار الحركة في الضفة الغربية المحتلة
 ١٧/٩/٢٠٠٨قدس برس

  
  قاً لقرارات اإلجماع الوطني  تنتقد موقف أبو مازن من حق العودة وتعتبره خرالشعبية .٢٣

تصريحات الرئيس الفلـسطيني أبـو      " أبو سامي "استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية       : رام اهللا 
بخصوص حق العودة، مؤكداً بأن اإلكثـار مـن         " العربية"العبرية وقناة   " هآرتس"مازن األخيرة لصحيفة    

ميع الالجئين إلى ديارهم في هذا الوقـت الـذي   هذه التصريحات والمواقف التي تنتقص من حق عودة ج   
تستمر فيه المفاوضات العبثية مع االحتالل تشكل خطورة استثنائية على حق العودة السيما أنها جـاءت                
من رئيس لمنظمة التحرير والرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية، مضيفاً بأن هذا الموقف مـن الـرئيس                

  . ي الفلسطيني والشرعية الفلسطينية والدولية معاً بهذا الخصوصيشكل خرقاً لقرارات اإلجماع الوطن
نسخة منه، أن الرئيس أبو مـازن       " قدس برس "وأضاف أبو سامي في تصريح صحفي مكتوب، وصلت         

بصفته رئيساً لمنظمة التحرير والرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية يفترض فيه أن يكون أكثـر النـاس                
ة جميع الالجئين إلى ديارهم، كما يفترض فيه أن يكون أكثر الناس صـالبة              تمسكاً ودفاعاً عن حق عود    

  . في المطالبة بعودة جميع الالجئين إلى ديارهم، حسب قوله
 ١٧/٩/٢٠٠٨قدس برس

  
   تتهم حكومة رام اهللا بإفشال عمل اللجنة الوطنية إلنهاء االعتقال السياسيحماس .٢٤

قـدس  " البرلمانية في تصريحات خاصة لوكالـة        حماس قال النائب مشير المصري أمين سر كتلة       : غزة
إن الحكومة الفلسطينية في غزة تعاطت بكل ايجابية مع اللجنة التي شكلت من بعض الحقـوقيين                "،  "برس

والسياسيين والفصائل بهدف إنهاء االعتقاالت السياسية وقدمت عدة مبادرات من قبل وأعطت هذه اللجنة              
اسب ودفعت باتجاه إنجاحها من خالل اإلفراج عن عـدد مـن المعتقلـين              األرضية الخصبة والمناخ المن   

وصوال إلى إنهاء هذا الملف كبادرة حسن نية، لكن لألسف وبإقرار الجميع حكومـة رام اهللا كـان ردة                   
 معتقل سياسي من أبنـاء    ٣٠٠الفعل لديها تنفيذ المزيد من االعتقاالت والمالحقات والتمسك بما يزيد عن            

في سجونها واستمرار التنسيق األمني فضال عن تبادل األدوار بين األجهزة األمنيـة فـي                حماسحركة  
  ".الضفة الغربية واألجهزة األمنية اإلسرائيلية

  ١٧/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
   قوى إسالمية في عين الحلوة تستقوي بالداخل اللبناني:العينينأبو  .٢٥

بعض األجهزة األمنية وغير اللبنانيـة،      "العينين   في لبنان سلطان أبو      فتحاتهم أمين السر لحركة     : بيروت
بالتصويب على مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، وبالتالي إعداد مضبطة اتهام في حـق المخـيم                

وأوضح أبو العينين في مؤتمر صحافي عقـده أمـس، علـى خلفيـة               ".يؤازرها في ذلك بعض اإلعالم    
هناك قوى إسالمية في المخيم تحاول ان       "، ان   "جند الشام "نظيم   وت فتحاالشتباكات التي شهدها المخيم بين      

ان لدى األشـقاء اللبنـانيين مـن    "، مشيراً الى "تستقوي بالوضع اللبناني على الوضع الفلسطيني الداخلي  
  ".الحكمة العالية بحيث أنهم لن يقبلوا بأن يكونوا قوة لالستقواء بهم على أشقائهم الفلسطينيين

 فلسطيني تشارك فيه جميـع  -طاولة حوار فلسطيني "ين من مقره في مخيم الرشيدية، الى        ودعا أبو العين  
القـوى اإلسـالمية    : "وقـال ". القوى السياسية الفلسطينية لوضع حد لما يحدث في مخيم عـين الحلـوة            
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 المعارضة تريد االستقواء بالداخل اللبناني، وهذا ما شهدناه في السابق فـي نهـر البـارد، وإن شـعبنا                  
  ".الفلسطيني سيواجه أي فصيل فلسطيني وأي طرف يستقوي باآلخرين عليه

ان توقيت االنفجار ليس مبعث اطمئنان      : "وأسف لما حدث في عين الحلوة خالل اليومين الماضيين، وقال         
 - اللبنانية، وفي الليلة التي سبقت طاولة الحوار اللبناني          -ال سيما انه جرى في ظل المصالحات اللبنانية         

ان أمن مدينة صيدا مـن أمـن المخـيم          "وأكد  ". اللبناني، وأثناء زيارة زعيم سياسي لبناني مدينة صيدا       
" اإلسـالموية "آن لهذا المخيم ان يستريح، وهو لن يستريح بوجود هذه العصابة            : "، وقال "والعكس صحيح 

لعدد قليـل فهـو ممـزق       ومع ان هذا ا   : "أضاف". التي ال يتجاوز عدد أفرداها عدد أصابع اليد الواحدة        
  ".أيضاً

". الى متى ستستمر هذه العصابة باختطاف أمن المخيم واختطاف أطفاله ونسائه؟          : "وسأل القوى اإلسالمية  
األشقاء اللبنانيين بإقرار الحقوق المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان          "وطالب في الوقت نفسه     

  ".لكي ينعم باالستقرار السياسي
ك، زار وفد من لجنة المتابعة المنبثقة من القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في مخـيم عـين                 الى ذل 

اسـتمرار مسلـسل الحـوادث      "النائب أسامة سعد الذي رفض      " التنظيم الشعبي الناصري  "الحلوة، رئيس   
  ".األمنية واالشتباكات واالغتياالت في المخيم ألنها باتت بالغة الضرر والخطورة

تؤدي دوراً أساسياً مـع     "ته، أكد أمين سر لجنة المتابعة في مخيم عين الحلوة عبد مقدح ان اللجنة               من جه 
كل األطراف في المخيم من أجل نزع الفتيل واالحتقان ومنع االقتتال الداخلي الذي ال يخدم سوى العـدو                  

واسـتقراره يجـب أن     ومن خالل اتصالنا بكل األطراف أكدنا ان كل من يعبث بأمن المخيم             . الصهيوني
 ".يسلم الى السلطات اللبنانية

  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  للدولة" عين الحلوة"أحداث  اشخاص افتعلوا ٦  بتسليمتطالبلجنة المتابعة : المقدح .٢٦

  في مخيم عين الحلـوة     تراجعت أمس حدة التوتر الذي رافق وتلى األحداث األخيرة        :  رأفت نعيم  -صيدا  
من هدوئه وحركته شبه الطبيعية، وذلك بعدما توصلت لجنة المتابعـة للقـوى             وبدأ المخيم يستعيد بعضاً     

  .الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الى اتفاق على انهاء حالة التوتر فيه
فبعد اجتماع مسائي مطول لها في منزل مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني العميد منير المقدح شارك فيه                

 حركة فتح اتفق خالله المجتمعون على عدم االحتكام الى السالح فـي             ممثلون عن القوى االسالمية وعن    
 أبو ماهر الـسعدي وقـدم        القتيل معالجة تداعيات ما جرى، توجه وفد من اللجنة الى منزل مسؤول فتح           

وبالفعل فقد تم نعي السعدي ليالً عبر مكبرات المـساجد          .. التعازي لعائلته ونجح في اقناعهم بدفن جثمانه      
  . م وتحديد موعد تشييعه بعد صالة عصر األربعاءفي المخي

لسعدي بآليـة للحـل     أبا ا وحسب مصادرفلسطينية مطلعة فان المجتمعين اتفقوا على المباشرة فور تشييع           
تقضي أوالً بتحديد المسؤولين عن مقتله وعن مقتل عنصر جند الشام عصام البقاعي ومفتعلي االشتباكات               

  . ومن ثم الى السلطات اللبنانيةوتسليمهم للجنة المتابعة أوالً
وعلى هامش تشييع السعدي قال المسؤول العسكري في حركة فتح في عين الحلوة العقيد محمد عيـسى                 

لقد انتهت األربع وعشرون ساعة المهلة التي حددناها ليسلم قتلـة           : " المستقبل"لـ" اللينو"المعروف بإسم   
ن بدأ العد العكسي، لكن نحن نطمئن أهلنا أن العمل لـن يكـون              السعدي أنفسهم الى الدولة اللبنانية، واآل     

و نطمئن أهلنا الـى     . عمالً عسكرياً بل سيكون عمالً امنياً بحتاً شبيهاً بعملية جراحية الستئصال المرض           
أن هذه العملية لن يشعروا خاللها اال باألمان واالستقرار ودوام الصحة والعافية لجميع أهلنا لـن يكـون                  

ونقول أن دماء األخ القائد ابو ماهر السعدي        .. د اآلن قاتل يهدأ باألمن واالستقرار في هذا المخيم        هناك بع 
  .. الطاهرة ستطهر هذا المخيم من جميع القتلة والمفسدين والظالمين
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ـ              ان " المـستقبل "من جهته كشف مسؤول مؤسسة الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح ل
تابعة تعمل اآلن على المطالبة بتسليم ستة اشخاص افتعلوا األحداث األخيرة وتسببوا بسياسة القتل              لجنة الم 

هذا الحل الوحيد لـدينا أن يكـون        . واالغتيال والعبث األمني في المخيم سيتم تسليمهم الى األمن اللبناني         
  . لدولة اللبنانيةالتسليم للدولة اللبنانية وان يتم الضغط على كل األطراف لتسليمهم الى ا

هناك مجموعة من فتح وهناك مجموعـة متهمـة         : وعن هوية هؤالء األشخاص وانتماءاتهم قال المقدح      
نحن قلنا برفـع الغطـاء      .. باغتيال ابو ماهر السعدي هذه المجموعة محسوبة على ما يسمى بجند الشام           

طلوبين الى القضاء اللبنـاني، وال      عنهم وبتشكيل قوة ولو مؤقتة مهمتها تسليم هؤالء األشخاص الستة الم          
.. حل دائماً اال باعتقال القتلة وتسليمهم الى الدولة اللبنانية من اي طرف كانوا، ورفع الغطاء عن أي قاتل                

  .وهناك قرار لدى حركة فتح بتسليم قتلة عصام البقاعي الى القضاء اللبناني
  ١٨/٩/٢٠٠٨المستقبل 

  
  جديد في مخيم عين الحلوة" نهر بارد"قيادي في لجنة المتابعة يحذر من  .٢٧

رأى قيادي بارز في لجنة المتابعة الفلسطينية العليا ان هناك مخاوف في المخـيم              : محمد صالح  - صيدا
من ان كل ما يحصل االن من معارك واشتباكات متفرقة بين فتح من جهة وجند الشام من جهة ثانية، ما                    

ــ    عاصمة الشتات الفلسطيني، وهذه المرة بـدم فلـسطيني         هو اال توطئة للمعركة المقبلة التي ستنهي      
فلسطيني ومن داخل المخيم وبأدوات فلسطينية، الفتا الى ان اقل سيناريو يتحدثون عنه على اساس انـه                 
مرسوم للمخيم هو التدمير والتهجير تنفيذا للمخطط االسرائيلي واالميركي المتعلق بشطب حق العـودة،              

. ن في لبنان تمهيدا للتعويض بعد اسقاط شرعية السالح الفلسطيني الى االبـد            ومن اجل فتح ملف التوطي    
واعتبر القيادي في لجنة المتابعة ان الهدوء الحالي         .ويؤكد القيادي ان كل االجتماعات لم تعد تجدي نفعا        

  . في المخيم ما هو اال هدنة
عبي الناصري النائب الـدكتور     وخطورة الوضع في المخيم استدعت تدخال عاجال من رئيس التنظيم الش          

أسامة سعد الذي عقد اجتماعا موسعا مع لجنة المتابعة الفلسطينية، خـصص للبحـث فـي المـستجدات       
واكد النائب سعد انه لم يعد مقبوالً استمرار مسلسل األحداث            .والتطورات األمنية في مخيم عين الحلوة     

األحداث باتت بالغة الضرر والخطورة على المخـيم        األمنية واالشتباكات واالغتياالت في المخيم، وهذه       
  . ومدينة صيدا، بل على لبنان والقضية الفلسطينية عموماً

اننا ندق ناقوس الخطر وندعو جميع الفصائل في المخيم إلى االرتفاع إلى مستوى المسؤولية              "وقال سعد   
 عن استعداده الدائم لتقـديم كـل        ، معلنا "الوطنية والقومية واإلنسانية من أجل وضع حد نهائي لما يجري         

مساهمة إيجابية ممكنة محذراً في الوقت عينه من العبث بأوضاع المخيم، سواء من الداخل أم من الخارج                 
  . ومن استمرار النهج السابق والممارسات التي لم تسهم في الوصول إلى الحل

عين الحلوة مع وفـد مـن       من جهتها عرضت وزيرة التربية بهية الحريري تطورات الوضع في مخيم            
في دارتها في مجدليون برئاسة مسؤول الجبهة في لبنـان ابـو خالـد              " جبهة النضال الشعبي الفلسطيني   "

وتمنت الحريري على كل القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة بذل أقصى الجهود من اجـل                . الشمال
تخدام ساحتهم والعبث بأمن واستقرار     منع انفجار الوضع مجدداً، لتفويت الفرصة على كل من يحاول اس          

وشددت الحريري على أن من حق ابناء مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني أن ينعمـوا               . المخيم والجوار 
  .  باألمن واالستقرار

  ١٨/٩/٢٠٠٨السفير 
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  حد القادمأولمرت يعلن عن استقالته يوم األ و"كاديما"ليفني تهزم موفاز بانتخابات  .٢٨
 رسمياً صباح اليوم أن الوزيرة تسيبي ليفني فازت في االنتخابات التمهيدية لرئاسة حـزب                أعلن -القدس

  %.١,١كاديما بحيث تغلبت على منافسها الوزير شؤول موفاز بفارق ضئيل يبلغ 
من % ٤٢بالمائة من االصوات بينما حصل الوزير موفاز على         % ٤٣,١وقد حصلت الوزيرة ليفني على    

صوات والوزير افـي ديختـر علـى        من اال % ٨,٥ ميئر شطريت فقد حصل على     اما الوزير  .األصوات
  .من االصوات% ٦,٥

  .%٥٣,٧واعلنت لجنة االنتخابات المركزية في كاديما ان نسبة التصويت بين منتسبي كاديما بلغت
ن عن  وكانت الهيئة االنتخابية المركزية التابعة للحزب قد أغلقت بعد منتصف الليلة الماضية دون االعال             

  .النتائج النهائية لالنتخابات
وصرحت الوزيرة ليفني انها ستبدأ غداً سلسلة لقاءات مع رؤساء مختلف الكتل البرلمانية توطئة لتشكيل               

  .ائتالف حكومي جديد برئاستها
وأكدت وجوب رص الصفوف في كتلة كاديما والعمل سوية في مسعى للتعامل مع التهديدات التي تحدق                

  . ومع القضايا الملحة وفي مقدمتها سوء االستقرار االقتصاديبدولة اسرائيل
وقال وكيل الوزير موفاز المحامي يهودا فاينشتاين انه سيوصي موفاز بالطعن في نتائج االنتخابات امام                

  .المحكمة التابعة لحزب كاديما
دوق االقتـراع    صوتا اال ان عدد االصوات في صن       ٤٣١وأوضح ان الفارق بين موفاز وليفني ال يتعدى         

ورأى . صوتا مما يعني ان ليفني فازت بفارق صـوت واحـد فقـط             ٤٣٠الذي تم الغاؤه في راهط بلغ       
  .المحامي فاينشتاين ان انتخاب رئيس للوزراء بفارق صوت واحد أمر غير سليم وغير ديمقراطي

ز االقتراع حسب   وكانت نتائج استطالعات الخروج من المراكز والنتائج شبه الرسمية وفور اغالق مراك           
القناة التلفزيونية الثانية وتحت اشراف خبيرة استطالعات الرأي مديرة معهـد داحـاف فـي اسـرائيل                 

لكل من المرشحين مئيـر     % ٧لموفاز و % ٣٧مقابل  % ٤٨الدكتورة مينا تسيمح فان ليفني فازت بنسبة        
  .شطريت وافي ديختر

 وفي الوسط غير اليهودي فقد بلغـت النـسبة          ٥٥%وقد بلغت نسبة االقبال على مراكز االقتراع حوالي         
%٦٠  

وأفاد صوت اسرائيل أن نسبة المشاركة العربية في انتخابات حزب كاديما بلغت حتـى اآلن مـا بـين                   
  . من المنتسبين العرب للحزب٤٥%-٤٠%

حد  ان االخير سيعلن يوم اال     أولمرتمن جهته قال المستشار االعالمي لرئيس الوزراء االسرائيلي ايهود          
 سيقدم كتاب االستقالة بالتنسيق مـع رئـيس         أولمرتواوضح المتحدث ان    .القادم عن استقالته من منصبه    
 ساعة مـن تقـديم كتـاب        ٤٨وافيد ان االستقالة ستدخل حيز التنفيذ بعد         .الدولة العبرية شمعون بيرس   
  .االستقالة الى رئيس الدولة

  ١٨/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  ا أكثر مما ينبغي على االستيطانأنفقن: أولمرت .٢٩

 أمـس إن إسـرائيل   أولمرتقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود  : وكاالت - القدس المحتلة    -تل أبيب   
ونقلت إذاعة الجيش   . رصدت موارد أكثر مما ينبغي في أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية            

ب جامعات في بلدة أشليم في النقب في جنوب إسرائيل           قوله خالل لقائه مع طال     أولمرتاإلسرائيلي عن   
.  عاما استثمرنا موارد أكثر مما ينبغي في البناء في البلدات اليهودية في يهودا والـسامرة               ٤٠إنه طوال   
، الذي يتوقع أن يستقيل قريبا من منصبه، أنه من أجل البناء في المكان الذي اتضح بعد                 أولمرتوأضاف  

 المكان الذي ستُبنى فيه الدولة تم استثمار الحماس الهائل الموجود هنا وروح العمل              فوات األوان أنه ليس   
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 لقد دعمت البناء لكن بعد فوات       أولمرتواعترف  . والصهيونية ومحبة البالد وطاقات نفسية للمستوطنين     
ين وإنمـا  األوان وصلت إلى نقطة أدركت فيها أن مستقبل دولة إسرائيل لن يكون باختالطنا مع الفلسطيني    

  . في أقاليم فارغة في البالد والتي بحاجة إلى جهودنا في إشارة إلى منطقة النقب
  ١٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   ستستمر رغم ما يحدث في إسرائيل السياسية مع الفلسطينيين يؤكد ان المفاوضاتبيريز .٣٠

أكد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس ان المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين          :من أشرف الهور   -غزة  
  ."ستستمر رغم التغيرات الحاصلة على المستوى السياسي في إسرائيل"

إن هذه المفاوضات يجب أن تتواصل كذلك رغـم         "وقال بيريس في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية        
  ."أجراؤها في الواليات المتحدة بعد نحو شهريناالنتخابات المتوقع 

، وأعرب عن   "يمكن االنطالق منها إلى األمام    "وأشار بيريس ان المفاوضات السياسية وصلت إلى مرحلة         
  ."لما تقوم به من أجل تحقيق السالم ومحاربة اإلرهاب"رضاه على إدارة الرئيس بوش 

  ١٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  الفلسطينيين القدس منسحب هويات نواب التشريعي لتفريغ  :العليا اإلسرائيلية .٣١
في أعقاب جلسة المحكمة العليا اإلسرائيلية التي عقدت في األسبوع  :من زهير اندراوس -الناصرة 

الماضي لمناقشة التماس نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس الشرقية المحتلة ضد سحب 
، قررت المحكمة العليا أمس األربعاء، إتاحة الفرصة أمامهم بتقديم طلبات إقامتهم الدائمة في القدس

  .لوزير الداخلية اإلسرائيلي لتجديد إقامتهم، دون أن يشكل ذلك تنازالً منهم عن ادعاءاتهم المبدئية
 وجاء في قرار المحكمة أنّه منذ تقديم االلتماس طرأت تغييرات في السلطة الفلسطينية وأن الملتمسين

  .الذين كانت لهم مناصب في مؤسسات السلطة تنازلوا عنها
وقد أجلت المحكمة النظر في االلتماس حتى تتيح المجال أمام النواب فحص اإلمكانيات والسبل لتجديد 

 يوما، وبعد ذالك ستقرر المحكمة ٦٠إقامتهم، وطلبت من الطرفين إعالمها بالتطورات في القضية خالل 
  ..قادمة في القضيةبالنسبة للخطوات ال

  ١٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   رفضه االنضمام للحكومة الجديدةيعلنالليكود  .٣٢
قال رئيس كتلة الليكود في الكنيست، مساء األربعاء، إن حزبه لن ينضم إلى حكومة كاديما، التي وصفها 

ما إنه يتم انتخاب وكان غدعون ساعار قد صرح في أعقاب بدء االنتخابات التمهيدية لـكادي .بأنها فاشلة
 .البديل أو البديلة لرئيس الحكومة، ولكن رئيس الحكومة يجب أن يكون منتخبا من قبل الجمهور كله

. إنه ال يوجد أي تفويض شعبي أو شرعية للبديل) الليكود(ومن جهته قال عضو الكنيست سيلفان شالوم 
 .وبحسبه فإن الليكود سوف يفوز في االنتخابات القادمة

 ١٧/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  القوات البرية عن الجوية دعوة لفصل: "إسرائيل" .٣٣

قال القائد السابق للفيلق الشمالي في الجيش اإلسرائيلي، اللواء في االحتياط أيال بن رؤوفين، : يو بي آي
إن التنسيق بين سالحي البر والجو اإلسرائيليين خالل حرب لبنان الثانية كان فاشالً للغاية، وهكذا سيكون 

  . الحرب المقبلةفي
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ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن بن رؤوفين دعوته، خالل مؤتمر اللطرون الثاني، إلى الفـصل بـين                 
وضعاً تحتاج فيه فرقة المـشاة إلـى        "وقال إن   . القوات الجوية والبرية بهدف استنفاد القدرات العسكرية      

حظر التوصل لوضع كهذا ألنـه ينطـوي   استخدام طائرات مقاتلة لتنفيذ مهماتها هو وضع سيئ للغاية وي     
على الذراع البريـة المـضي نحـو     "وأضاف أن   ". ١٥ -على استنفاد قدرات سيئ لمهمات طائرات أف      

مجموعة من اإلمكانات الخاصة بها وعدم انتظار وصول سالح الجو، والتعاون بين البرية ومروحيـات               
يار هو أمر صحيح لكن طائرات مقاتلـة؟        قتالية ومروحيات نقل الجنود وطائرات االستطالع من دون ط        

  ".هذا خطأ
  ١٨/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
   القاهرة قائمة أسرىتسلّم "إسرائيل" .٣٤

، أن مسؤول ملف األسرى في الحكومة اإلسرائيلية عوفر ديكل، سلم رئـيس             "الجريدة" علمت   -القاهرة  
أمس، أول قائمة لألسـرى     المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان خالل زيارته الخاطفة إلى القاهرة           

الفلسطينيين المقترح اإلفراج عنهم في اطار صفقة تبادل األسرى لإلفـراج عـن الجنـدي اإلسـرائيلي                 
المختطف جلعاد شاليط، وأن سليمان سيقوم خالل الساعات القليلة المقبلة بإرسال تلك القائمة إلى الجانب               

  .الفلسطيني الستطالع رأيه بشأنها
  ١٨/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   محطات إنذار مبكر٣ توافق على االنسحاب من منطقة األغوار مقابل "إسرائيل" .٣٥

وتعهدت .  عاما٩٩تراجعت اسرائيل عن فكرة تأجيل تسليم االغوار للفلسطينيين  : كفاح زبون: رام اهللا
لمصادر وقالت ا.  محطات انذار مبكر في المنطقة٣باالنسحاب في حال االتفاق، لكنها تمسكت بنشر 

، ان اسرائيل ترفض طلب السلطة بنشر جنود فلسطينيين في المنطقة، وابدت مرونة "الشرق االوسط"لـ
كما انها لم تتعهد بتسليم الفلسطينيين خرائط االلغام الموجودة في . مقابل ذلك بنشر مراقبين اوروبيين

ول االسرائيليون انها امينة، حوالي وتبلغ مساحة المنطقة، التي يق. وهو ما طلبته السلطة مرارا. المنطقة
والى جانب الحدود، فان الخالفات الفلسطينية االسرائيلية، ما زالت . من مساحة الضفة الغربية% ٢٧

 . ورغم ابداء السلطة مرونة في موضوع الالجئين. على حالها في موضوع القدس والالجئين
  ١٨/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  لعرب لترحيل ا"إسرائيل"مؤتمر في  .٣٦

قال قائد هيئة األركان األسبق للجيش اإلسرائيلي موشيه يعلون إنه ليـست              :القدس المحتلة وديع عواودة   
. هناك فرصة للتعايش بين الشعبين العربي واليهودي، معتبراً أن العرب معنيون بطرد اليهود من الـبالد               

 ما تسمى اللجنـة لمتابعـة   ٤٨وأشار يعلون في مؤتمر نظمته، أمس، في مستوطنة نهالل داخل أراضي  
تحقيق قيم الصهيونية في أرض إسرائيل إلى عدم إيمانه بالسالم بين العرب واليهـود وبحيـاة الـشراكة      

  .بينهما
وشارك في المؤتمر المئات من اليهود الذين عبروا عن تأييدهم وتضامنهم مع البيان الصادر عن اللجنـة                 

. صهيوني ل إسرائيل للرحيل إلى البلدان العربية المجاورة       ويدعو العرب ممن يستصعبون قبول الطابع ال      
في إسرائيل سيعيش فقط مواطنون وسكان يقبلون ويـسلمون بطـابع الدولـة             : وجاء في البيان الختامي   

ورسالتها الصهيونية، أما من يرغب بالعيش في بيئة وأجواء عربية بكل امتيازاتها ونواقصها فلهم فرصة               
  .حدة من الدول العربيةتحقيق حلمهم هذا في وا

  ١٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  أن العرب لن يصوتوا لجانب حكومة برئاسة ليفني وموفاز الطيبي يؤكد .٣٧

 موفـاز فـي     أو العرب في الكنيست لن يصوتوا لجانب حكومة برئاسة ليفني           أن احمد الطيبي    أكد: غزة
  .حال فاز احدهما برئاسة حزب كاديما

  ١٧/٩/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية
  
  ضد القدس التميمي وحنا يحذران من المخططات اإلسرائيلية .٣٨

عطا اهللا حنا، األب حذر الشيخ تيسير التميمي في مؤتمر صحافي بمشاركة :  منتصر حمدان- رام اهللا
إلى  تهويد القدس المحتلة، وتحويل العرب والمسلمين فيها إلى الرامية اإلسرائيليةمن مخاطر السياسة 

 هذه السياسة أنتمهيدا لعملية تطهير عرقي، موضحا  ٢٠٢٠ حتى عام  المدينةمن سكان% ١٢ بلغأقلية ت
رصدت لتنفيذ المشروع نحو " إسرائيل"ن  كما بين أ. مخطط متكامل بدأ منذ سنوات طويلةإطارتأتي في 

ن أ على حنامن ناحيته شدد  و. ألف مواطن مقدسي خارج المدينة١٢٠ مليار دوالر، وترحيل ٥,١
 المسيحية ستبقى ثابتة، مستغربا من ردة فعل األمة العربية والمسلمين والمسيحيين -الوحدة اإلسالمية 

  .بخصوص الممارسات اإلسرائيلية، وخططها لهدم المسجد األقصى
  ١٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  غزةمركز الميزان لحقوق اإلنسان يستنكر استخدام القوة المفرطة لتطبيق القانون في .٣٩

خالل  حدثطالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان بفتح تحقيق حول مالبسات ما : علي الصالح -غزة 
 مشدداً في الوقت ذاته على حق الشرطة واألجهزة األمنية في ،غزةاألمنية ضد آل دغمش في الحملة 

  ما اسماه استخداماستنكرإال أنه . ممارسة دورها الطبيعي في تطبيق القانون ومالحقة مطلوبين للعدالة
لقوة المفرطة والمميتة، التي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا والخسائر في سبيل إلقاء القبض ا

  .على المطلوبين
  ١٨/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  الفلسطينيون يطالبون بحرية الحركة والتنقل الصحفيون .٤٠

ابة الصحفيين الفلسطينيين واالتحاد  لقاءات نظمتها نقأثناءجدد صحفيون فلسطينيون، :  خاص–عمان 
الدولي للصحفيين، مطالبتهم بحقهم بحرية الحركة والتنقل في مواجهة العقبات البيروقراطية والعسكرية 

تخطط نقابة الصحفيين لعقد مؤتمرها العام في وقت الحق من  حيث .التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية
 دفعة جديدة إعطاءومن أجل  إلى ذلك .الغربية وقطاع غزةهذا العام ويشارك فيه صحفيون من الضفة 

للحركة النقابية الصحافية، كان نعيم طوباسي، نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية 
لالتحاد الدولي للصحفيين، قد قام في آذار الماضي بتوقيع اتفاقية مع االتحاد الدولي للصحفيين تتضمن 

  . النقابة خالل األشهر المقبلةإطالق وإعادةخططا لتجديد 
  ١٨/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
    أثناء مشاركته في دعم صيادي غزة يصيب ناشطاً إيطالياًاالحتالل .٤١

أصيب ناشط ايطالي كان على متن قارب صيد فلسطيني في مياه غزة، بعــدما سـعت البحرية 
  . الميــناءإلى القوارب على العـودة إرغام إلى اإلسرائيلية
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 زوارق حربية إسرائيلية اعترضت أن ، حملة غزة حرة ومركز الميزان لحقوق اإلنسانأعلن كال من قدو
  . ستة قوارب صيد، كان على متنها صيادون فلسطينيون وأربعة ناشطين أجانباألول أمس

  ١٨/٩/٢٠٠٨السفير 
  
  حاشدة في نعلين في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال مسيرة .٤٢

انطلقت في ذكرى مجزرة صبرا التي من المتظاهرين في مسيرة نعلين أصيب عدد  :صالح الخواجا
كما تم اعتقال عدد من المتظاهرين، بينهم .  مواجهات مع قوات االحتاللوذلك بعد وقوع ، أمسوشاتيال

  .المعادية للصهيونية قد شارك في المسيرة" ناتوري كاراتا"علم أن وفد من حركة فيما . صحافيون
  ١٨/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  عيد فتح معابر غزة التجارية بعد يومين من اإلغالقي االحتالل .٤٣

سمحت سلطات االحتالل أمس بإعادة فتح معابر قطاع غزة التجارية بعد يومين  :أشرف الهور -غزة 
ذكر مسؤولون  فيما .من اإلغالق، بدعوى سقوط صاروخ على أراضي إسرائيلية أطلق من قطاع غزة

تبدلت معبر صوفا، بمعبر كرم أبو سالم، إلدخال الشاحنات المحملة بالمواد  اس"إسرائيل"في المعابر أن 
  .الغذائية

 ١٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   واصابة آخرين بحاالت اختناق وفقدان عدد آخر في انهيار نفقين جنوب رفحمواطنينمقتل  .٤٤

 اخر وفقدان آخرين  أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل مواطنين فلسطينيين اثنين وإصابة عدد:غزة
 الفلسطينية جنوب مدينة رفح جنوب قطاع -جراء انهيار نفقين عليهم بالقرب من  الحدود المصرية 

كما وأفادت مصادر فلسطينية في ساعة متأخرة من مساء أمس عن انهيار نفق آخر على بوابه  .غزة
 .صالح الدين ما أدى إلى وقوع عدد من اإلصابات وفقدان آخرين

  ١٨/٩/٢٠٠٨ما وكالة س
  
  مليون دوالر من أموال الفلسطينيين لتعويض يهودي٤٥رجل أعمال مصري يتحفظ على  .٤٥

اتهم صندوق االستثمار الفلسطيني، رجل األعمال المصري نجيب ساويرس المدير : صبحي عبد السالم
لكها في  مليون دوالر من أموال الصندوق كان يمت٤٥التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة باحتجاز 

قضت بتعويض مالي حيث  .، تنفيذا لحكمين أصدرتهما محكمة أمريكية ضد السلطة الفلسطينيةالمجموعة
 مليون دوالر لصالح أسرة أمريكي يهودي الديانة توفى أثناء اشتباكات بين جنود ١١٦تصل قيمته إلى 

  .االحتالل والمستوطنين من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى
  ١٨/٩/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 

  
 صندوقي األقصى والقدس من قبل غزة ل مشروع الدعم الطارئ والتأهيل المبكر داعتما .٤٦

قررت اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس إطالق مشروع الدعم :  كامشأبو إبراهيم -رام اهللا 
 .دد من شركاء التنمية مليون دوالر أميركي بمساهمة ع١٥الطارئ والتأهيل المبكر لقطاع غزة بمبلغ 

 للصناديق العربية واإلسالمية، جواد ناجي، بخصوص برنامج  الفلسطيني مستشار رئيس الوزراءكدوأ
الرائد لتمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصاديا، أن اللجنة أشادت بسير عمل هذا المشروع الهام، 

رص دخل دائمة لهذه العائالت تغنيهم عن  آالف أسرة فقيرة من خالل توفير ف١٠والذي يستهدف حوالي 
أن مجموع ما تم صرفه من موارد الصندوقين لإلنفاق  ولفت في هذا السياق إلى .المساعدات الشهرية
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على المشروعات والبرامج المتعلقة بمساعدة األسر المحتاجة وإحداث فرص العمل في مشاريع الترميم 
  . مليون دوالر أميركي٧٤٠لطة الفلسطينية بلغ حوالي  السةوإصالح المرافق العمومية، ودعم موازن

  ١٨/٩/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
 دعوة إلى تبني استراتيجية وطنية لدعم المنتج الفلسطيني .٤٧

أكد الدكتور صبري صيدم مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون تكنولوجيا المعلومات : البيرة
 أن حجم األنفاق على شراء  في رام اهللا،تصاديواالتصاالت خالل أمسية رمضانية نظمها الراصد االق

 فيما . مليون دوالر٥٤٠ مليون دوالر، وعلى المنتجات األجنبية ٨٢٠المنتجات اإلسرائيلية يصل إلى 
ن ذلك أ مبيناً مليون دوالر، ٢٧٠ يصل إلى أشار إلى أن حجم األنفاق على شراء المنتجات الفلسطينية

ستهلك، وعدم الثقة بموضوع الجودة، ومسألة أسعار السلع، مؤكدا أهمية عود باألساس إلى قلة معرفة المي
أشار باسم خوري رئيس من جهته و .دعم المنتج الفلسطيني ومنحه األفضلية من خالل إعادة االعتبار له

جمالي تراجع الناتج الصناعي الفلسطيني ومساهمته في الناتج اإلى لإاالتحاد العام للصناعات الفلسطينية 
 إلى أن رفع الناتج الصناعي ألرقام أعلى سيؤثر على الفتا، %١٧ - ١٦بعد أن شكل % ١٥ - ١٤ى إل

 أهمية استثمار الصناعات في موضوع الترويج  في السياق علىمؤكدا. مستوى دخل الفرد الفلسطيني
  %.٥الذي ال يزيد االستثمار به على 

  ١٨/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  في ستوكهولم السنوي لمنتدى فلسطين الدولي لألعمالافتتاح أعمال المؤتمر .٤٨

افتتح محمد مصطفى، المستشار االقتصادي للرئيس محمود عباس، الرئيس التنفيذي لصندوق : ستوكهولم
االستثمار الفلسطيني، وإيوا بورلينغ، وزيرة التجارة السويدية، وغابي بار، مدير عام وزارة الصناعة 

عمال، أول من أمس، في العاصمة السويدية؛ منتدى فلسطين الدولي لأللي اإلسرائيلي المؤتمر السنو
 من اجل العمل على التشاور ،بحضور عدد من رجال األعمال الفلسطينيين، والسويديين واإلسرائيليين

 ومما .بعدد من الشؤون االقتصادية في المنطقة التي تؤثر على عمل القطاع الخاص الفلسطيني تحديداً
 بمبادرة سويدية، وبالتعاون بين أطراف قيادية ٢٠٠٥منتدى، الذي تأسس عام الأن ارة إليه، تجدر اإلش

من القطاع الخاص الفلسطيني، واإلسرائيلي، والسويدي، يهدف إلى خلق واقع اقتصادي أفضل في 
  .فلسطين، يسوده االستقرار، بعيداً عن األزمات السياسية التي تمر بها المنطقة

 ١٨/٩/٢٠٠٨نية األيام الفلسطي
  
  عباس يحاول إقناع األردن بتوطين الالجئين الفلسطينيين ": قدس برس" لـأردنيمصدر  .٤٩

أكدت مصادر أردنية مطّلعة، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طرح خالل اجتماعـه              : عمان
ـ   ) سبتمبر( أيلول   ٧األخير مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، في           شروعاً لتـوطين   الجـاري، م

وقالـت  . الفلسطينيين في األردن مدعوماً من الواليات المتحدة، واالتحاد األروبي، وكنـدا، وأسـتراليا            
إن عباس أبلغ الملـك اسـتحالة قبـول    : "وطلبت االحتفاظ باسمها" قدس برس "المصادر التي تحدثت لـ     

 الموقف يلقى إجماعاً إسرائيلياً، كمـا       إسرائيل بعودة الالجئين في إطار أي اتفاق للحل النهائي، وأن هذا          
يلقى دعما قويا من الجهات التي تقدم ذكرها، حيث إنها مستعدة لدعم وتمويـل أي مـشروع للتـوطين                   

وأشارت المصادر إلى أن عباس شرح للملك الفوائد التي يمكن          ". والتعويض، مهما بلغت مبالغ التعويض    
ف المصادر أن الرئيس عباس، أبلغ الملـك األردنـي، أن           أن يجنيها األردن من توطين الالجئين  وتضي       

زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يـدعمان خيـار التـوطين،                
وأنهما ال يمانعان في توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان مقابل دعم مـالي كبيـر إقليمـي ودولـي،                    
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لى أن عرض عباس المذكور أثار المؤسسة األمنية األردنية، التـي عبـرت             أشارت المصادر المذكورة إ   
عن مخاوفها الشديدة للملك األردني من هذا المشروع، الذي اعتبرته خطراً يهدد مـستقبل األردن، فـي                 
حين لقي العرض استحسانا من رئيس الديوان الملكي  الدكتور باسم عوض اهللا، الذي يدعم هذا المشروع                 

، باعتبار  "التوطين"لألزمة االقتصادية األردنية، وأنه ال مبرر للمخاوف من         " حالً سحريا "رى فيه   بقوة، وي 
  .أن معظم الفلسطينيين في األردن توطّنوا من الناحية العملية

 ١٧/٩/٢٠٠٨قدس برس 
 
   ١٩٦٧منذ عام   تمارس إستراتيجية شراء الوقت"إسرائيل":  أبو عودهعدنان .٥٠

اكد رئيس الديوان الملكي االسبق عدنان ابو عودة ان االستراتيجية االسرائيلية منذ             : بسام البدارين  -عمان
 هي استراتيجية شراء الوقت، معتبرا ان تأجيل ما تسمى بالقضايا النهائية محاولة لـشرعنة               ١٩٦٧عام  

ى مـشاكل   وقال ان اسرائيل ولدت من االحتالل مشاكل ثانوية وحولتها إل          .األمر الواقع باستخدام الزمن   
رئيسية يتحدث فيها الفلسطينيون، مبتعدين عن القضية األساسية وهي االحتالل، ما تسبب برأيه فـي أن                

وعلق ابو عودة في حوار مـع        .السلطة انزلقت وانزلق الفلسطينيون في الداخل في اتجاهات غير واعية         
انه ينبغي ادراك الممكن فـي  : احدى الصحف المحلية على المحاوالت في اعالن الدولة الفلسطينية، قائال       

مرحلة من التاريخ، والخطأ االستراتيجي هو انتقال الحديث عن الدولة قبل انهاء االحتالل التـي كانـت                 
وحول فتح باب الحوار مع حركة حمـاس         .قضية دولية حسب القانون الدولي وكان يجب التركيز عليها        

 مبني على استراتيجية اآلن، للعمل مع الطـرفين         اردنيا، اعتبر أبو عودة أن فتح باب الحوار مع حماس         
وشدد علـى ضـرورة ان يعمـل         .حتى يقتربا من بعض كبداية لعملية المصالحة وبناء التصور الجديد         

الفلسطينيون باتجاه التصالح والخروج بقيادة جديدة ومفاهيم مبنية على تجربة الرئيس الفلسطيني محمـود              
  .عباس

  ١٨/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
 

 زب اهللا يثأر لمغنية في عمليات غير معلنة ح": لعرب القطريةا" .٥١
أكدت مصادر مطلعة في حزب اهللا لـ العرب أن الحزب نفذ سلسلة عمليات :  قاسم قصير-بيروت 

للثأر لقائده العسكري الحاج عماد مغنية وأن بعض هذه العمليات نجح، فيما فشلت عمليات أخرى وأن 
فاصيل هذه العمليات أو اإلعالن عنها العتبارات عديدة، وأن الرد على الحزب يفضل عدم الدخول في ت

االغتيال لن يكون بعملية واحدة بل قد يكون من خالل سلسلة عمليات تنفذ على فترة طويلة، وذلك نظرا 
 وتضيف المصادر أن ما ٢٠٠٦لالعتبارات األمنية والعسكرية التي يواجهها حزب اهللا منذ حرب يوليو 

ه من عمليات حتى اآلن ال يوازي حجم عملية االغتيال ولكنه يأتي في إطار تغيير أساليب العمل تم تنفيذ
والرد وإلبقاء اإلسرائيليين في حالة استنفار وقلق بانتظار العملية الكبرى التي ستكون بحجم الخسارة 

 . التي تعرض لها الحزب من جراء عملية االغتيال
  ١٨/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

 
   االستيطان  يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية:الدولة العلمانيةفكرة  يؤيد موسى .٥٢

 أمس، أن الـرئيس الفلـسطيني       ،أوضح أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى      ):  آي   بي  يو -ا ب د(
محمود عباس أكد لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم األخير اسـتمرار المحادثـات مـع الجانـب                 

وأكـد   . في منـصبه   أولمرتالحالي إيهود   " اسرائيل"بغض النظر عن وجود رئيس وزراء       " لياالسرائي"
موسى أن النقاش بدأ اآلن بين وزراء الخارجية العرب في البدائل اذا ما فشلت المحادثات النهائية واذا لم                  

 الفلـسطينيين   وقال ان فكرة الدولة العلمانية التـي تـضم        . نشاطها االستيطاني المكثف  " اسرائيل"توقف  
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يجعـل مـن    " اإلسـرائيلي "وأعلن موسى ان االستيطان      .ثنائية القومية مطروحة بجدية   " اإلسرائيليين"و
المستحيل قيام دولة فلسطينية وهو ما دفع المجموعة العربية في األمم المتحدة الى العمـل علـى عقـد                   

 األمـن بـشأن موضـوع       اننا سوف نذهب لمجلـس    "وقال   .اجتماع خاص لمجلس األمن الدولي لبحثه     
المستوطنات وال بد من الذهاب ايضاً للجمعية العامة لألمم المتحدة، للتحدث في هذا الموضوع ألن هـذا                 
الموضوع ال يغير التركيبة السكانية والجغرافية لألراضي المحتلة فقط، بل ألنه يجعل العمل على قيـام                

داً لكل فرص إقامة دولة فلـسطينية مـن خـالل           هناك تخريب كبير ج   "، مضيفاً   "دولة فلسطينية مستحيالً  
وفي موسكو أعلن أمس أن األشهر القليلة المقبلة قد تشهد تطـورات حاسـمة علـى                 ".عملية االستيطان 

  .  والسلطة الفلسطينية" إسرائيل"صعيد عملية المفاوضات بين 
 ١٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
 حوار الشامل تمهيداً لل  يواصل لقاءاته مع الفصائلسليمان .٥٣

التقى رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أمس األمين العـام   : جيهان الحسيني-القاهرة 
للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة في إطار الحوارات الثنائية التي يجريها مع الفصائل الفلـسطينية               

ويصل إلى القاهرة غداًَ األمين العـام لجبهـة         . تمهيداً للحوار الشامل المرتقب في القاهرة الشهر المقبل       
التحرير الفلسطينية منسق القوى الوطنية اإلسالمية الدكتور واصل أبو يوسف الذي يلتقي الوزير سليمان              

  .واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى
 ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

 
  ط توحيد السلطة وإطالق شاليقبل إعادةفتح معبر رفح  لن تعيد مصر .٥٤

ـ   :  فتحي صباح  -غزة    أن مصر لن تُعيد فتح معبر رفح الحدودي قبل          "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية ل
، وقالت إن هـذا  طلعاد شاليجإعادة توحيد السلطة الفلسطينية واطالق الجندي االسرائيلي األسير في غزة     

 اسمها أنه يجب توافر وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر ،الموقف يمثل التزاماً مصرياً غير معلن
مسألتين إلعادة فتح معبر رفح، المنفذ الوحيد لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في قطـاع                
غزة المغلق منذ أكثر من عامين، هما اطالق شاليت، وانهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني واعادة توحيـد                

 إعادة بنائها على أسـس مهنيـة وليـست          مؤسسات السلطة في حكومة واحدة وأجهزة أمنية موحدة بعد        
خريطة الطريق المصرية  تتضمن، من بين خطوات اخرى، تـشكيل حكومـة   "وأوضحت أن  .فصائلية

تكنوقراط انتقالية غير فصيلية لتصريف األعمال، قادرة على رفع الحصار أكثر من حكومة مؤلفة مـن                
يم انتخابات تـشريعية ورئاسـية متزامنـة        التحضير لتنظ : ممثلين عن القوى والفصائل، ولديها مهمتان     

وأشارت الى أن األوسـاط     . "متوافق عليها، فضالً عن معالجة الملف األمني وإعادة بناء األجهزة األمنية          
ترجح أن توافـق حركـة      "الحاكمة المصرية، خصوصاً المخابرات العامة ومديرها اللواء عمر سليمان،          

  ."داخليحماس على الرؤية المصرية لحل المأزق ال
  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  ؤكد ضرورة أن تكون حاسمة يو رحب بالوساطة المصرية لحل النزاع الفلسطيني ي ىموس .٥٥

 أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون       , أعلن عمرو موسي األمين العام للجامعة العربية        : نصر زعلوك 
عامة لألمم المتحـدة لبحـث النـزاع         علي هامش اجتماعات الجمعية ال      ,  سبتمبر الحالي بنيويورك    ٢٤ في

وقال في مؤتمر صحفي عقـده  . العربي ـ اإلسرائيلي والمستوطنات والمفاوضات المتوقعة مع إسرائيل 
  ,  إن وزير الخارجية السعودية االمير سعود الفيصل رئيس الدورة الحالية لوزراء الخارجية العرب              , أمس

لس األمن الدولي تخصص لبحث قضية المستوطنات       طلب من رئيس مجلس األمن عقد جلسة خاصة لمج        
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وأشـار الـي أن هنـاك         . التي تهدد بتدمير اقامة الدولة الفلسطينية ويجعل اقامتها مستحيال علي األرض          
 ألنها تتحدث باسم     , مقاومة شديدة من جانب إسرائيل للجهود التي تقوم بها الجامعة العربية في هذا الشأن             

 وقال موسي إن عملية أنابوليس انتهت وهناك تخريب كبير جدا لكل فرص اقامـة                . جميع الدول العربية  
وحول ما تردد حول اقتراح وزير الخارجية السيد أحمـد            . الدولة الفلسطينية من خالل عملية االستيطان     

 قال عمرو موسي إن هذا الموضوع لم يتم بعد اتخـاذ موقـف               , أبوالغيط بإرسال قوالت عربية الي غزة     
وقـال إننـا نـساند        . بي بشأنه وانها مجرد أفكار وليست مقترحات وال حرج وال حكر علي األفكار            عر

 الفلسطيني ونؤكد ضرورة أن تكون هذه الوسـاطة         -ونرحب بالوساطة المصرية لحل النزاع الفلسطيني       
يلي فقط هو هي الحاسمة واألخيرة لحل هذا النزاع المزعج ويجب أن يكون النزاع الفلسطيني ـ اإلسرائ 

 فيكفي عملية السالم المتوقفة اآلن       , الموضوع األساسي الذي يشغل الدول العربية وليس نزاع الفلسطينيين        
   .  فلألسف ال يوجد طرح اسرائيلي محدد للسالم وانما مجرد كالم , برغم ما نسمعه من االدارة األمريكية

  ٢/٩/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
   بالمغادرة إلى القاهرةفتحلوفد مصر تطلب من حماس السماح  .٥٦

، أمس، إن مسؤولين مصريين وجهوا طلبا للحركة بالسماح         حماسقالت مصادر مقربة من حركة      : أ ب د
.  في القطاع بالسفر إلى القاهرة لعقد حوارات ثنائية تمهيـداً إلطـالق الحـوار الـشامل                فتحلوفد حركة   

 للحضور إلى مـصر ولقـاء مـدير         حماسوصرح مصدر مصري مطلع بأن مصر وجهت الدعوة ل          
أيلول الحالي لكن الحركـة     /المخابرات العامة الوزير عمر سليمان في األسبوع األخير من شهر سبتمبر          

 حمـاس تشرين األول المقبل الرتباط بعض أعـضاء وفـد          /طلبت إرجاء الزيارة إلى السابع من أكتوبر      
وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق       . ةالمقرر أن يزور للقاهرة بأداء مناسك العمرة في السعودي        

تشرين / برئاسة موسى أبو مرزوق في الثامن من أكتوبر        حماساألوسط المصرية إن سليمان سيلتقي وفد       
  .األول المقبل

  ١٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   إلنهاء قضية مقابر األرقام"إسرائيل"صبيح يطالب بالضغط على  .٥٧

لسفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلـسطين فـي الجامعـة             طالب ا  :أشرف الهور  -غزة
 إلنهاء قضية مقابر األرقام للـشهداء الفلـسطينيين         "إسرائيل"العربية أمس المجتمع الدولي بالضغط على       

وقال صبيح في تـصريح      .الذين ال تزال إسرائيل تحتفظ بجثامينهم بعد استشهادهم خالل عمليات فدائية          
 نسخة منه انه قدم تقريرا بذلك لألمين للجامعة العربيـة عمـرو موسـى               "القدس العربي " صحافي تلقت 

تعاقب الـشهداء بعـد     " هي الوحيدة في العالم التي       "إسرائيل"وذكر أن   . والمندوبين الدائمين في الجامعة   
يين نفـسيا   موتهم وتحرم أهاليهم من دفنهم في مقابر معروفة في إطار سياساتها من أجل تعذيب الفلسطين              

واشـار   ." من اتفاقية جنيف األولى التي كفلت دفن الموتى حسب تقاليدهم الدينية           ١٧بشكل مخالف للمادة    
صبيح إلى أن اسرائيل ال تزال تحتجز مئات الجثامين من الشهداء الفلسطينيين في مقابر عسكرية مغلقـة               

يرغـب فـي    "شار الى ان االحـتالل      وتمنع ذويهم من زيارتهم فيما يتم تعريف كل قبر برقم معدني، وا           
  "استمرار استخدام هذه الورقة سياسيا للضغط على الفلسطينيين

وطالب السفير صبيح الجهات المختصة في السلطة الوطنية بضرورة إدراج هذه القضية علـى جـدول                
 أعمال المفاوضات والعمل مع الهيئات الدولية الستعادة جثامين الشهداء المحتجزة، 

  ١٨/٩/٢٠٠٨ربي القدس الع
  
 



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١٢٠٤:         العدد                  ١٨/٩/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

 فها السورية اإلسرائيلية دون تحديد موعد الستئناالمفاوضاتتأجيل  .٥٨
أعلنت سوريا تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات السورية ـ اإلسـرائيلية غيـر    : علي عيد -دمشق 

ـ                    تم المباشرة بوساطة تركية و التي كان مفترضا أن تعقد اليوم في اسطنبول وهي المرة الثانيـة التـي ي
وقال الجانب  .تأجيلها بعد أن عطلتها قبل حوالي أسبوعين استقالة كبير المفاوضين عن الجانب اإلسرائيلي            

دون تحديد موعـد جديـد السـتئناف        , السوري إن الجولة الخامسة أرجئت بناء على طلب من إسرائيل         
  ..المفاوضات

  ١٨/٩/٢٠٠٨عكاظ 
 
  من دون حل حل عادل للقضية الفلسطينية ال يمكن تحقيق السالم في المنطقة : موراتينوس .٥٩

وزير الخارجيـة    أن   :دمشق  يوسف كركوتي    عن مراسلها من     ١٨/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
 إن تحقيق السالم في منطقة الشرق األوسـط شـرط أساسـي              قال في لقاءه األسد    اإلسباني موراتينوس 

العالم ككل، وأوروبا معنية بتكثيف جهودها      للوصول إلى االستقرار واألمن في منطقة حوض المتوسط و        
والمـسار  " اإلسـرائيلي "من أجل دعم الجهود المبذولة من أجل تحقيق السالم على المسار الفلـسطيني                

فـي  " اإلسرائيلي"، مع األمل بأن تتوفر األرضية المناسبة لتحريك المسار اللبناني      "اإلسرائيلي"السوري    
ال يمكن تحقيق السالم واألمن واالستقرار في المنطقة من دون حل النزاع            "وشدد على أنه     ".مرحلة الحقة 

  .ومن دون حل عادل للقضية الفلسطينية التي تعتبر لب الصراع" اإلسرائيلي"العربي  
 أن موراتينوس كشف النقاب ان اسـرائيل اقترحـت علـى            ١٧/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وأضافت  

وقال . فة واراضي في منطقة بيسان في اطار صفقة تبادل االراضي         الفلسطينيين رواقا من غزة الى الض     
نقلتها صحيفة يديعوت احرنـوت بـان       " ٣انتينا  "في مقابلة مع مراسل الشرق االوسط للشبكة االسبانية،         

وحسب موراتينـوس اقتـرح رئـيس       ." كم مربع فقط  ٧٠الفارق في الموضوع االقليمي يبلغ اليوم نحو        
 فـي المائـة مـن       ٥,٥ن تنقل اسرائيل الى الفلسطينيين أرضا اسرائيلية بحجم          ا أولمرتالوزراء ايهود   

 في المائة مـن اراضـي       ٦,٨اراضي الضفة الغربيةوذلك مقابل االحتفاظ بالكتل االستيطانية التي تشكل          
كم بين  ٤٠وبالمقابل، يتلقى الفلسطينيون أرضا اسرائيلية تتضمن ضمن أمور اخرى رواقا بطول            . الضفة

ويكون الرواق تحت السيادة االسرائيلية ولكن بسيطرة كاملة من الفلـسطينيين دون            , وقطاع غزة الضفة  
كما يتلقى الفلسطينيون اراض من كيبوتسات بيسان شمالي جنين؛ اراض فـي غـالف              . تواجد اسرائيلي 

 وكشف وزير الخارجية االسباني عن    . غزة، وال سيما اراضي زراعية، واراضي في جنوب جبل الخليل         
أنه خالفا للنفي االسرائيلي، فان القدس تندرج في مفاوضات ويوجد اقتـراح اسـرائيلي يتعـين علـى                  

  .الفلسطينيين الرد عليه
بـضعة  ( وافق على عودة عدد رمزي من الالجئـين          أولمرتوبشأن مسألة الالجئين قال موراتينوس ان       

  .ا اال الى الدولة الفلسطينية، ولكن لن يكون بأي حال حق عودة وباقي الالجئين لن يعودو)االف
  
 الحملة األوروبية تثير قضية حصار غزة في البرلمان األوروبي  .٦٠

الفلسطيني في " العودة"ومركز " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"يقوم وفد رفيع المستوى من 
 لمناقشة الوضع ،)١٩/٩(لندن بزيارة إلى رئاسة البرلمان األوروبي في بروكسيل، يوم الجمعة المقبل 

وقال الدكتور عرفات ماضي،  .اإلنساني المتدهور في قطاع غزة المحاصر للسنة الثالثة على التوالي
تأتي في إطار الجهود الرامية "رئيس الحملة، في تصريح له من بروكسيل اليوم، األربعاء، إن الزيارة 

اللقاءات واالجتماعات مع المسؤولين لكسر الحصار، وحشد تأييد داخل البرلمان األوربي من خالل عقد 
 ".والبرلمانيين والجهات الرسمية في االتحاد األوروبي لوضع الجميع في ضوء مسؤولياته والتزاماته

 ١٨/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 الرباعية تبحث مع الترويكا العربية لدفع السالم : سوالنا .٦١

خارجية واألمنية األوروبية أن اللجنـة      أكد خافيير سوالنا المنسق األعلى للسياسة ال      : عهود مكرم -برلين
الرباعية الدولية ستلتقي على هامش اجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نيويـورك فـي نهايـة                 

ـ          إن هذا اللقاء له أهمية خاصة ال سـيما          "عكاظ"األسبوع لبحث اعطاء دفعة لعملية السالم وقال سوالنا ل
هود تنطوي على التوصل الى اتفاق في عملية الـسالم الـى هـذا              وأننا نقترب من نهاية العام وكل الج      

وحول دور الرباعية الدولية قال إن االتحاد األوروبي يواصل جهوده في الشرق األوسـط وأن               ...التاريخ
التنسيق ما بين الرباعية الدولية والترويكا العربية لجامعة الدول العربية أمر مهم للغاية موضحا أنه سعيد                

 .و األمير سعود الفيصل وزير الخارجية في نيويورك نهاية األسبوعبلقاء سم
  ١٨/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
  الصوت اليهودي يكتسب أهمية بالغة في االنتخابات األمريكية  .٦٢

 ليس بسبب حجمه الذي ال       األمريكية  يكتسب الصوت اليهودي االميركي اهمية في االنتخابات       : واشنطن
كيين بل النتشاره فـي الواليـات المتأرجحـة بـين الجمهـوريين              في المئة من نسبة االمير     ٣يتجاوز  

يتمتع الناخب اليهودي االميركي بمرونة في تغيير        و .والديموقراطيين ونفوذه السياسي والمالي واإلعالمي    
خياراته االنتخابية وهو قادر على نقل والئه من حزب الى آخر وفقاً لمدى دعم اسرائيل في مرحلة مـا،                   

 اليهود االميركيين حالياً، على عملية السالم كما في التسعينات من القرن الماضـي، بـل                وال يتركز قلق  
 اوباما زار اسرائيل الستمالة الناخب اليهودي االميركي، وأعلنت          وكان .على االزمة النووية مع طهران    
مصلحة اسـرائيل    في المئة ل   ١٠٠ان اوباما صوت    ) ايباك(االسرائيلية  -لجنة العالقات العامة االميركية     

اما المرشح الجمهوري جون ماكين فيحظى بدعم الـسيناتور اليهـودي جـو             . في الكونغرس حتى اآلن   
 ساعات قبل إلقاء خطابها امام مؤتمر الحـزب         "ايباك"ليبرمان الذي عرف نائبته سارة بايلن على قيادات         

  .في مينيسوتا
الماضي، كشف تقدم اوباما علـى مـاكين        ) لابري( في نيسان    "غالوب"آخر استطالع للرأي اجراه معهد      

 في المئة بين اليهود االميركيين، وهو تراجع بالمقارنة مع كيري الذي حـصل علـى                ٣٢ الى   ٦١بنسبة  
  .٢٠٠٤ في المئة عام ٢٥ في المئة وبوش ٧٥

  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
 
   لوفد عسكري أمريكي لحدود مصر مع غزة في أقل من شهرزيارةثاني  .٦٣

وفد عسكري أمريكي منطقة الحدود المصرية مع غزة أمس الثالثاء، في ثان زيارة خـالل               زار  : القاهرة
أقل من شهر، وعاين أنفاقا أعلنت مصر إغالقها، وسط أنباء عن أن الوفد األمريكي يراقب كفاءة أجهزة                 

  .  جديدة سبق أن أعلنت أمريكا توفيرها لمصر لغلق األنفاق بفاعلية أكبر
  ١٧/٩/٢٠٠٨قدس برس 

  
  "الغزو الشيعي للمجتمعات السنية"القرضاوي يكرر حملته على محاوالت  .٦٤

جدد الشيخ يوسف القرضاوي رفضه لما وصفه بمحاوالت الغزو الشيعي :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
 أن اعتبرو. "التصدي لذلك وإال خنا األمانة، وفرطنا في حق األمة علينا" إلىللمجتمعات السنية، داعيا 

 هذا الغزو، هو تبصير لألمة بالمخاطر التي تتهددها نتيجة لهذا التهور، وهو حماية لها من  منهتحذير
جاء ذلك في رد  وقد .الفتنة التي يخشى أن يتطاير شررها، وتندلع نارها، فتأكل األخضر واليابس

ن السيد محمد  وماإليرانية "مهر"للقرضاوي على انتقادات طاولت موقفه من الشيعة، من وكالة أنباء 
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إن الوكالة زعمت أن المذهب الشيعي يلقى تجاوبا "وقال القرضاوي . حسين فضل اهللا والشيخ التسخيري
لدى الشباب العربي الذي بهره انتصار حزب اهللا على اليهود في لبنان، وأن الشعوب وجدت ضالَّتها في 

 هذا الكالم مردود عليه، فالفرد فإن... هذا المذهب حيث قدم الشيعة نموذجا رائعا للحكم اإلسالمي
 السنة في أن إلى، مشيرا "اإليراني كغيره في بالدنا اإلسالمية، لم يطعم من جوع، ولم يأمن من خوف

استغرب القرضاوي رد السيد فضل اهللا على حديثه، الفتا كما .  ال يزالوان يعانون التضييق عليهمإيران
يعي للمجتمعات السنية، وذكر أنه أرسل إلي مع بعض األصدقاء أن أنكر ما ذكرتُه من الغزو الش" أنه إلى

 هذه األمور تتم في الخفاء، وال يعلن عنها، والسيما في المجتمعات السنية ولفت إلى أن". أعطيه إحصائية
 أن إلىلفت كما . بوجود ما يكفي من الشواهدضرورة هذه اإلحصائيات، تسائال عن م. الخالصة

... يشبه التبليغ الشيعي بالتبشير، في حين أن الكلمة تستخدم فقط في التبليغ المسيحي" إنه التسخيري قال
  .وكأن الشيخ تسخيري يؤيد التبليغ الشيعي في البالد السنية، ولكن ال يسميه تبشيرا

  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 
 
  تصحيحاً لمعلومات جبران باسيل عن بيع أراضي فلسطين .٦٥

  وائل يحيى
 جملة أدلى بها وزير االتصاالت جبران باسيل أثناء مؤتمره الصحافي يـوم األربعـاء فـي             أود تصحيح 

إال أن هذه الجملـة التـي قالهـا         . العاشر من أيلول، وكانت عن مخالفة الدولة لموضوع تملّك األجانب         
بـاع  لقد رأينا مـاذا حـّل بفلـسطين عنـدما           ... ": خطيرة جداً ولم نسمع رداً عليها من أحد، أال وهي         

يبدو أن معلوماتك يا معالي الوزير عـن فلـسطين بحاجـة            . "...الفلسطينيون أراضيهم وخسروا وطنهم   
لنفترض أن تلك الجملة صحيحة، لماذا إذاً       . للتصحيح، وهذه المعلومات هي وجهة نظر العدو الصهيوني       

  يضطر العدو الصهيوني لقتل الفلسطينيين وتهديدهم وإرهابهم وتشريدهم؟
لوقائع التي أرجو أن تفيد في تغيير نظرتك للقضية الفلسطينية، مع أنني ال أنكر وجود بعض                هنا بعض ا  

  :ضعاف النفوس الذين يتعاونون مع هذا العدو الغاشم، وهذا موجود في كل دولة من دول العالم
  في الجليل وتنسف حوالى عشرين منزالً      "سعسع"مجموعة من الصهاينة تهاجم ليالً قرية       : ١٤/٢/١٩٤٨

  .على رؤوس سكانها العزل
عصابات الهاغاناه واألراغون وشتيرن الصهيونية بقيادة مناحيم بيغن وإسحق شامير تنفّـذ            : ٩/٤/١٩٤٨

  . شهيداً معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ٣٦٠مجزرة وحشية في دير ياسين، بلغ عدد الضحايا 
 شـهيداً  ٥٠أبـو شوشـة راح ضـحيتها    العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية   : ١٤/٥/١٩٤٨

  .فلسطينياً
مجموعة من اإلرهابيين الصهاينة بقيادة موشي دايان تقتحم مدينـة اللـد بعـد قـصفها                : ١١/٧/١٩٤٨

  . شهيدا٤٢٦ًبالمدفعية، كما اقتُحم مسجد دهمش، بلغ عدد الضحايا مع عمليات التصفية حوالى 
بعنة ودير األسد، ودعت السكان للتجمع في السهل        حاصرت القوات الصهيونية قريتي ال    : ٣١/١٠/١٩٤٨

  .الفاصل بينهما وأطلقت النار عليهم فاستشهد العديد منهم
 شخص توزعوا على األردن، سوريا ولبنـان،        ٧٣٦٠٠٠بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين     : ٣١/١٢/١٩٤٨

  .١٣٠٥٠أما الشهداء فـ
كل مواطن ترك مكان إقامتـه      "الذي يعتبر غائباً    الحكومة الصهيونية تقر أمالك الغائبين      : ٢٠/٣/١٩٥٠

 أو إلى مكان في فلسطين كان خاضعاً لقـوات          ١٩٤٨االعتيادي إلى خارج فلسطين قبل األول من أيلول         
، الهدف من هذا القانون هو االستيالء على أراض عربية          "هدفها منع قيام إسرائيل أو محاربتها بعد قيامها       

  .مستوطنات عليهاوتهويدها وإقامة ال) العرب(
  .القوات الصهيونية تحاصر قرية البويشات وتطرد سكانها منها وتدمر منازلها: ١٧/١١/١٩٥١
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القوات الصهيونية تطرد سكان قرية أم الفرج وتنسف المنازل، ووحدات أخـرى تطلـق              : ١٩٥٣أيلول  
  . النزوح إلى سيناءنيران مدافعها الرشاشة على مجموعات من قبيلة العزارمة أليام عدة وتجبرهم على

 الفلسطينية بعد قصفها بالمدفعية وتنسف      "قبية"وحدات من الجيش الصهيوني تقتحم قرية       : ١٤/١٠/١٩٥٣
 شهيداً فلـسطينياً مـن النـساء واألطفـال          ٦٧ منزالً وتدمر مسجد القرية ويسقط في هذه المجزرة          ٦٤

  .والشيوخ، إضافة إلى مئات الجرحى
  . جرحى١٠٣ شهيداً و٥٦ة تقصف مدينة غزة، والحصيلة القوات الصهيوني: ٤/٤/١٩٥٦
قوات االحتالل تفرض حظر التجول على قرية كفر قاسم وتطلق النار على المـواطنين              : ٢٩/١٠/١٩٥٦

  . شهيداً، بينهم عدد من الشيوخ واألطفال٤٩العرب الخارجين والداخلين إلى القرية فيسقط 
 مجزرة وحشية بحق الالجئين الفلسطينيين في مخيم خان         قوات من الجيش الصهيوني تنفّذ    : ٣/١١/١٩٥٦

  . شهيدا٢٥٠ًيونس جنوب مدينة غزة، والحصيلة 
يا معالي الوزير، هذا غيض من فيض، وإذا أردنا تسجيل كل جرائم الـصهيونية فـنحن بحاجـة إلـى                    

  أرجو أن تكون هذه المقالة قد أزالت عندك كل الشكوك بموضوع اغتصاب. موسوعة
  .فلسطين

  ١٨/٩/٢٠٠٨ألخبار ا
  
  "األرض مقابل الالجئين" الفلسطينية اإلسرائيلية ومعادلة المفاوضات .٦٦

  عريب الرنتاوي
 لخّص ميجيـل    - تقريبا   -بهذه العبارة    . وعباس ال تتعدى السبعين كيلومترا مربعا      أولمرتالمسافة بين   

 حتى لحظة زيارتـه إلـى رام اهللا   موراتينوس النتائج التي انتهت إليها المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية      
 بما فيها ملف القدس الـذي       ، مضيفا أن تقدما كبيرا قد طرأ على مختلف ملفات الوضع النهائي           ،والقدس
 . أن يكون فتحه مع الجانب الفلسطينيأولمرتينفي 

 بأن أي حل لمسألة األراضي والحدود سيكون علـى          أولمرت ومن قبلها تأكيدات     ،تسريبات موراتينوس 
 ، تشير إلى أن مسألة الحدود ربما تكون قد حلّت أو أنها في الطريق إلـى الحـل                 ،تقريبا) ١ : ١(عدة  قا

 . على ما انتهت إليه المفاوضات في كامب ديفيد وطابا وورقة كلينتون- ربما -وبصورة تتقدم 
سين أو أدنى مـن      بات قاب قو   ،لكن التقدم على هذا الطريق ال يعني أن الحل النهائي أو االتفاق النهائي            

 اتخاذهـا بـصدد مـسألتي       أولمرت فثمة قرارات تاريخية إضافية يتعين على كل من عباس و          ،اإلنجاز
 ومن الواضح تماما أن الرجلين غير قادرين على اتخاذ قرارات بهذا            ،الالجئين والقدس على وجه التحديد    

ذي يلملم أوراقه وحاجياته الشخصية      ال أولمرت:  أهمها األوضاع الداخلية لكل منهما     ، ألسباب عدة  ،الحجم
 وال ، تبدأ من حماس فـي غـزة      ، وعباس الذي يواجه سلسلة تمردات داخلية      ،استعدادا للعودة إلى المنزل   

 .في أبو ديس" أبو العالء"تنتهي بـ
 لقرارات كبرى قد تصدر عنهما أو تسجل في         ، يمهدان الطريق على ما يبدو     - أولمرت عباس و  -لكنهما  

 وأن  ، قول عباس بأن عودة الالجئين إلى إسرائيل تعني نهايتهـا          ،وإال كيف نفسر من جهة    ... مذكراتهما
 توضـيحات  ،وكيف نفسر من جهة ثانية   ...أحدا ال يتوقع منه أن يطالب بعودة جميع الالجئين إلى ديارهم          

قـدس مـع    على قرار االئتالف الحاكم بعدم بحث موضوع ال       " االلتفاف" التي يحاول من خاللها      أولمرت
 وهـو مـا نفـاه       ، وليس وضع المدينة ذاته    ، وقوله بأنه يبحث آليات التفاوض حول المدينة       ،الفلسطينيين

 . اإلسرائيلي- مندرجة على مائدة التفاوض الفلسطيني ، حين قال ان القدس أيضا،موراتينوس ذاته
لتي توقفت عنـدها جـوالت       اإلسرائيلية تقترب في جولتها الحالية من النقطة ا        -المفاوضات الفلسطينية   
 حيث سيتيعن على الجانب الفلسطيني أن       ،لحظة اتخاذ القرارات التاريخية الكبرى    : سابقة من المفاوضات  

 مثلما سيتعين على الجانب اإلسرائيلي اتخاذ القرار بشأن الجالء عن األرض            ،يأخذ القرار بشأن الالجئين   
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مـع تبـادل    ) ١ : ١( ووفق معادلـة     ،ذهبي أو المقدس   بما فيها القدس والكيلومتر ال     ١٩٦٧المحتلة عام   
 فالتسوية على المسار الفلسطيني التي يجري التفاوض بشأنها منذ أوسلو وحتى يومنـا              ،طفيف لألراضي 

 ومثلمـا يطـرح     ، بل على مبدأ األرض مقابـل الالجئـين        ،هذا ال تقوم على مبدأ األرض مقابل السالم       
 فإن تعديال   ،ف على الحدود مع تبادل لألراضي بنفس النسبة والنوعية        إسرائيليا ويقبل فلسطينيا تعديل طفي    

 وقد تحل عبارات األسف محـل       ،في إسرائيل " لم شملهم "طفيفا قد يطرأ على أعداد الالجئين الذين سيعاد         
 وقد تبدي إسرائيل استعدادها لمشاركة المجتمع الدولي مـسؤوليته عـن            ،صيغ االعتذار عن نكبة هؤالء    

 إلى غير ما    ، بدل االعتراف بمسؤوليتها كدولة االحتالل عنه      ،اللجوء الفلسطيني " جوء وإنهائه تعويض الل "
 ، ويمكن تفسيرها بصورتين مختلفتين    ، وتقفز من فوق حق العودة     ١٩٤هنالك من صيغ تلتف حول القرار       

يقة الواقعية   فيما الحق  ،واحدة ترضي نسبيا الجمهور الفلسطيني وأخرى ترضي نسبيا الجمهور اإلسرائيلي         
 باستثناء من نزح منهم عن الـضفة        ،أن ال عودة لالجئين الفلسطينين إلى مدنهم وبلداتهم األصلية        : تقول

 .وفي أضيق الحدود الرقمية١٩٤٨مع ذويه من الجئي " لم شمله" ومن أمكن ،١٩٦٧والقطاع عام 
 ، وإن فعالهـا   ،ساعة األخير  في ربع ال   أولمرتهل سيفعلها عباس و   : تبقى في الذهن جملة أسئلة من نوع      

 وهـل   ، وهل سيبقيان في موقعيهما بعد التوقيـع       ،هل سيكون لها أثر ملزم لبقية الفاعلين في مجتمعيهما        
 حتـى ال تعـود      ،الحصول على وثيقة رسمية تلخص نتائج مفاوضات مارثونيـة        " التوقيع"تتخطى قيمة   

 ومنذ أكثر من عشرين عامـا       ،لعادة دائما المفاوضات للبدء من نقطة الصفر والمربع االول كما درجت ا         
 بعد أن أطـاح بهـا   ، وبفرصة السالم مرة ثانيةأولمرت هل سيقال ان عامل الوقت أطاح ببوش و    ،تقريبا

 وبكل من كلينتون وباراك في المرة األولى ؟
  ١٨/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  أزمة شرق أوسطية يجب تجنبها  .٦٧

 "واشنطن بوست" -دينيس روس  
 لم يكن صعبا عدم الشعور بأن كل شـيء يبـدو            ، في زيارة لإلسرائيليين والفلسطينيين    بعد قضاء أسبوع  

 ينتظر اإلسرائيليون والفلسطينيون الفرصة المناسبة ورؤية       ،ففيما يستمرون في إجراء المفاوضات    . راكدا
 تلوح في   لكن ثمة قضية  . ما سينتج عن االنتقال السياسي الذي سيحدث في إسرائيل وفي الواليات المتحدة           

ماذا سيحدث في شهر كانون الثاني عندما       : األفق أجد أنها تقلق الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء        
 لـيس مـن المقـرر إجـراء         ،تنتهي فترة رئاسة محمود عباس للسلطة الفلسطينية؟ في الوقت الحاضر         

وجـود ثغـرة    : أمام احتمـالين   ما يترك الوضع     ،االنتخابات الرئاسية إال بعد عام من شهر كانون الثاني        
 أصـدر   ،ومع سيطرة حماس على غزة    . شرعية إذا بقي عباس في السلطة أو فراغ في القيادة إذا تنحى           

عباس مرسوما قبل فترة إلجراء انتخابات رئاسية بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التـشريعي فـي                
ى أمل أن يتغير شيء ما في غـزة فـي            عل ، ما يؤجل االنتخابات الرئاسية فعليا     - ٢٠١٠كانون الثاني   
 .غضون ذلك
 تحاول حماس االستفادة من الثغرة التي بين انتهاء فترة تولي عبـاس للـسلطة والموعـد                 ،على أي حال  

وقد بدأ قادة حماس أصال بإعالن أن عباس لن يكون له شرعية بعد انتهـاء               . المحدد إلجراء االنتخابات  
لكنها ربما ال تكـون فقـط       . ذه مشكلة سياسية أكثر مما هي قانونية      من المحتمل ان تكون ه    . فترة واليته 

 يـصبح رئـيس المجلـس       ، عندما يفرغ مكتب الـرئيس     ،وفقا للدستور الفلسطيني  . حيال شرعية عباس  
 عضو حماس الذي يقبـع اآلن فـي الـسجون           ،وهو اليوم عبد العزيز الدويك    . التشريعي رئيسا بالنيابة  

 . وهو أيضا من حركة حماس ويقيم في غزة،د بحر أحم، أو نائبه،اإلسرائيلية
 فثمة خطر بأن يقرر عباس التنحي عن منصبه في          ،حتى لو اختارت حماس أال تعلن بأن المنصب شاغر        

. وهو على أي حال هدد مرارا بأنه قد يقوم بذلك         .  بسبب االعتراض على شرعيته    ، جزئيا ،كانون الثاني 
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 ،) ويصبح المنـصب شـاغرا   ،أو تصبح أسوأ  ( أزمة القيادة ستتحق     فبدال من االنتظار لرؤية ما إذا كانت      
 لماذا ال نخرج باستراتيجية للتعامل مع هذه القضية مع عباس اآلن؟

فقد واصلت محاوالت التوصـل الـى       . تركيز وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس انصب على مكان آخر        
فـي  . الدائم للقدس والالجئين واألمن والحـدود     اتفاقية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على قضايا الوضع        

 ،وكما قال أحد المسؤولين اإلسرائيليين الكبار لـي       .  فهو ليس من ضمن الخيارات     ،حين أن هذا مطلوب   
".  وكوندوليزا رايـس   أولمرتإيهود  : هناك شخصان فقط في العالم اليوم يعتقدان أن االتفاق محتمل اآلن          "

 وال يرى الفلسطينيون    ،م تتبن الحكومة اإلسرائيلية مبادراته التفاوضية      ل ، معدودات أولمرتومع كون أيام    
 قد تكون رايس حكيمة لتسليط      ،ومع هذا . سببا لتقديم تنازل لشخص لن يستطيع الوفاء بحصته من الصفقة         

 والمشكلة التي تلوح في أفق كانون الثاني المقبل قد تكون مكانا مناسبا للبـدء               -اهتمامها على مكان آخر   
 .نهم

في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعيـة العامـة لألمـم          ) وعباس(مع احتمال وجود الزعماء العرب      
وعليهـا تحديـد    .  ستتهيأ الفرصة لرايس لوضع استراتيجية لحل مشكلة عباس        ،المتحدة نهاية هذا الشهر   

ن من الصعب    وهو امر ال يجب أن يكو      - وحشد الدعم العربي لبقاء عباس في السلطة         ،الخيارات مقدما 
 .القيام به حيث ان الزعماء العرب يخشون على األغلب من فراغ القيادة الفلسطينية

الواليـات  ( أن يصادق الزعماء العرب وأعضاء اللجنة الرباعيـة          ،أوال. يمكن تقديم خيارين على األقل    
ره عباس بـإجراء    على القرار الرسمي الذي أصد    )  وروسيا ، واألمم المتحدة  ، واالتحاد اإلوروبي  ،المتحدة

 شرط تعهده بالبقاء في منصبه لحين       ،االنتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي في وقت متزامن       
 .وقد يوفر له ذلك تغطية وسببا للبقاء في السلطة. إجراء االنتخابات

بمؤازرة علنية مـن الزعمـاء العـرب        (او خالفا لذلك، وضع حماس في حالة دفاع بجعل عباس يدعو            
وقـد  . إلى إجراء انتخابات رئاسية بمجرد أن تسمح الظروف األمنية في غـزة بـذلك      ) واللجنة الرباعية 

 إلى جانب وجـود المـراقبين الـدوليين         ،تتطلب هذه الظروف على األقل وجود أمني للسلطة الفلسطينية        
وأن تـدار دون   ومراكز االقتراع ومعدات المراقبة لضمان ان االنتخابات حرة ونزيهـة        ،لوضع األحكام 
 .تهديد حماس

  ١٨/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

  تساؤالت حول متتاليات حوارات القاهرة  .٦٨
  علي بدوان

ال يثير وصول بعض الوفود الفصائلية الفلسطينية الى القاهرة تفاؤالً ايجابياً باقتراب توصل الفلـسطينيين               
لقاهرة المتتالية بين الفصائل    إلى تفاهمات وتوافقات تساعد على رأب الصدع الداخلي، فقد بدت حوارات ا           

الفلسطينية أشبه بحوارات طرشان تتم تحت سقف المخابرات الحربية التي يترأسها اللواء عمر سـليمان،               
األمر الذي أثار كثيراً من التساؤالت حول وظيفة متواليات حوارات القـاهرة الفلـسطينية الفلـسطينية،                

وطني ومعبر رفح وصفقة األسرى بشكل عـام، وهـل          وحول حقيقة الموقف المصري بالنسبة للحوار ال      
مصر ضحية الحالة الفلسطينية الداخلية وضحية مؤامرة إقليمية؟ أم هي جزء من تـسوية خفيـة ترمـي     
إلعادة صياغة القضية الفلسطينية، وهل بالفعل أن مصر قادرة وحدها عن حل معـضلة معبـر رفـح                  

  سية إقليمية تتجاوز مصر؟ وشاليط والحوار الوطني؟ أم أن هناك معادلة سيا
ففي محطات العالقة بين مصر وحماس يدرك كل مراقب للعالقة بينهما بأنها سيئة في غالب األحـوال،                 
وتزداد سوءاً أحياناً كثيرة، وتقل سوءاً أحياناً أخرى، ولكنها سيئة بكل الحاالت، ويرافقها دومـاً تبـادل                 

ح المتواصل فيها متصالً دائماً ولو بخيط رفيـع فـي أسـوأ             للشك والريبة وفقدان الثقة، بينما بدا التأرج      
اللحظات، حيث تدرك مصر بأن أمنها القومي يمتد إلى قطاع غزة وأن الوصول إلى قطاع غزة يفترض                 
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بالضرورة وجود عالقة مباشرة مع حركة حماس حتى ولو وصلت التباينات معها إلى درجـة كبيـرة،                 
ة سالم مع الدولة العبرية الصهيونية، وتربطه أكثر مـن عالقـة            فمصر يحكمها نظام علماني عقد معاهد     

صداقة مع الواليات الـمتحدة األميركية، ويدعم هذا النظام الجنـاح التقليـدي فـي الحركـة الوطنيـة                  
الفلسطينية القابض على سلطة القرار في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلـسطينية التـي               

عبة مع حركة حماس، وال تغيب في هذا المجال انعكاسات حالـة الخـصام والعالقـة    تعيش أزماتها الص  
المتوترة الدائمة بين النظام المصري واإلخوان الـمسلمين في مصر عن العالقة مع حركة حماس، وهم               

  . الذين تربطهم عالقات إستراتيجية مع حماس
نت مقيتة بين مصر وحركة حماس، فمـصر        ولكن البراغماتيا السياسية تفرض نوعاً من الشراكة ولو كا        

هي التي تقف على الحدود مع غزة وتشكل البوابة العربية الوحيدة نحوها عبر تحكمهـا بمعبـر رفـح،                   
الـسيئة والمجحفـة بحـق      (الشريان الحيوي لقطاع غزة، بالرغم من ارتباط مصر باتفاقيـة الــمعبر             

ا رايس وزيرة الخارجية األميركية، فهذه االتفاقية        برعاية كونداليز  ٢٠٠٥التي عقدت العام    ) الفلسطينيين
يتحكم بفتحـه وإغالقـه     ) بدالً من أن يكون معبراً مصرياً فلسطينياً      (جعلت معبر رفح معبراً إقليمياً دولياً       

العبون عديدون أبرزهم إسرائيل التي وضعت مسمار جحا في هذه االتفاقية من خالل الــمراقبة لكـل              
بر الكاميرات، ومن خالل التحكم بحركة الــمراقبين الـدوليين الــمقيمين فـي              القادمين والذاهبين ع  

إسرائيل، وهي التي تمنعهم أو تسمح لهم بالذهاب إلى الـمعبر، وذهابهم شرط ضـروري لكـي يفـتح                  
وهو ما يضع مصر في نهاية األمر في إحراجات واسعة، لتصبح بشكل أو بـآخر          . الـمعبر ويقوم بعمله  

لفلسطينيين في قطاع غزة، وهو الحصار الذي دقّ أبواب مصر عبر معبر رفـح فـي                مساهمة بحصار ا  
حادثة التحطيم الشهيرة التي تعرض لها المعبر على أيدي المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في قطـاع               

وبالتأكيد فإن االسـتجابة المـصرية والتمـسك        . غزة، وهو أمر ما زال متوقعاً في ظل الحصار الراهن         
اقية المعبر ولو على حساب تجويع الفلسطينيين يفاقم من تعقيدات العالقات المـصرية مـع حركـة                 باتف

حماس، حيث ترى مصر بأنها ال تستطيع أن تتجاهل حقائق على األرض التي تحولت إلى أمر وهو أمر                  
ل يخفي وراءه واقعية مصرية مفرطة رضيت بموجبها القاهرة القيام بدور الوسيط بـين هـذا االحـتال                

  . المستمر منذ أكثر من إحدى وأربعين سنة لقطاع غزة وبين ضحاياه من الفلسطينيين
وفي هذا السياق، وفي سلوك له دالالته ومؤشراته، دأبت مصر على صـياغة عالقاتهـا مـع القـوى                   
الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة، ومنها حركة حماس على وجه الخصوص بطريقة أمنيـة وتحـت                

ء عمر سليمان مسؤول المخابرات الحربية المصرية الذي أبقى له وفداً أمنياً دائماً في غـزة                إشراف اللوا 
وفي مساراتها تبرز العالقة األمنية كل يـوم عبـر التنـسيق            . منذ سنوات تحت أمرة ضابط برتبة لواء      

لمـصرية،  المشترك المتعلق بخروج قيادات الفصائل الفلسطينية ودخولهم إلى قطاع غزة عبر األراضي ا        
وحتى عبر دعوات الحوار الوطني بين الفصائل، حيث تبرز المفارقة العجيبة بدالالتها المعروفة عنـدما               

 بدالً من حـضور القيـادة       ٢٠٠٥افتتح اللواء سليمان جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة عام           
) ين وفطاحل الساحة الفلـسطينية    أساط(السياسية المصرية أو أي من أركانها، وحتى من يعتقدون أنفسهم           

ال يجدون مفراً من بناء العالقة مع مصر عبر البوابة األمنية دون غيرها، بل ويلهثون وراء ذلك، ففـي                   
زياراتهم للقاهرة نجد أن ملجئهم الوحيد يتمثل بالمخابرات الحربية حتى لو قالوا بأن اللواء عمر سـليمان      

 القومي المصري في محاولة الجتراح تسويغ أو صوغ تبريرات          يحمل رتبة سياسية عنوانها وزير األمن     
  . مقنعة للعالقة مع مصر التي وضعتها األخيرة تحت سقف المخابرات الحربية دون غيرها

وبناء عليه، فإن مسألة إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليت باتت هي األخـرى همـاً شـاغالً                  
اً دائماً لالحتكاك مع حركة حماس، هذا ما أفادت بـه علـى األقـل               للمخابرات الحربية المصرية وعنوان   

محافل مصرية للمبعوثين اإلسرائيليين المسؤولين عن المفاوضات بشأن شـاليت وهـم عـوفر ديكـل                
وعاموس جلعاد ونشرتها الصحف العبرية، ففي حين يصمم الجنرال عمر سليمان بالذات على أن إطالق               
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ن حماس تشدد مواقفها في المفاوضات وتطالب بفتح معبر رفح كبـادرة            شليت بأسرع وقت ممكن، نجد أ     
قبل إطالق شليت، ومن هنا ال نستغرب بعض المعلومات التي تحدثت عن أن حماس بدأت تعرب عـن                  
عدم رضاها من الوساطة المصرية وتبحث عن بديل محتمل، وأن من بين الخيارات التي طرحت مؤخراً                

  . كومة ألمانيا ومسؤولون كبار في األمم المتحدةكوسطاء جدد محتملين توجد ح
  ١٨/٩/٢٠٠٨السفير 

  
  :كاريكاتير .٦٩

  

  
  ١٨/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 


