
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائد األمن الوطني الفلسطيني ال يستبعد اللجوء للقوة الستعادة السيطرة على قطاع غزة
  غياب عباس عن الحوار إشارة سلبية ومشعل لن يلتقي المسؤولين المصريين: حماس
 حماس تدفع باتجاه حكومة ائتالف وطني: برهوم

   مكاتبهاإغالق منظمات فلسطينية في دمشق ٦سوريا طلبت من ": الشعبية"مصدر في 
  فتح معبر رفح لسفر المعتمرين والمرضى والطالب وحملة الجوازات األجنبية

  حق العودة وإخالء المستوطناتب شكلياً عترافال با"إسرائيل" ونن يطالبو الفلسطيني":معاريف"

األوضاع في قطاع غزة: هنية
لن تعود إلى ما كانت عليه قبل       

  يونيو / حزيران١٤
  

 ٣ص ... 

 ٢١/٩/٢٠٠٨١٢٠٧ األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٢٠٧:         العدد                  ٢١/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٤  قائد األمن الوطني الفلسطيني ال يستبعد اللجوء للقوة الستعادة السيطرة على قطاع غزة .٢
 ٤  فتح تعد لتمديد والية عباس وحماس لسحب االعتراف به...  الجبهة القانونيةإلىاألزمة تمتد  .٣
 ٥  حق العودة وإخالء المستوطناتب شكلياً عترافال با"إسرائيل" ونن يطالبو الفلسطيني":معاريف" .٤
 ٦  وضات خيار استراتيجي للوصول إلى الحل المنصف للقضية الفلسطينيةالمفا: المالكي .٥
 ٦  عبد ربه يدعو ليفني إلى إنهاء االحتالل ووقف االستيطان .٦
 ٦  ة وفرنسافلسطينيوقيع اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بين السلطة الت .٧
 ٦   ألف أسرة٤٦اجتماعية ألكثر من  االتحاد األوروبي يصرفان مخصصاتوالسلطة  .٨

    
    :المقاومة

 ٧  غياب عباس عن الحوار إشارة سلبية ومشعل لن يلتقي المسؤولين المصريين: حماس .٩
 ٧ جاه حكومة ائتالف وطنيحماس تدفع بات: برهوم .١٠
 ٨   في القاهرةسليمان الوزير يلتقيوفد جبهة التحرير  .١١
 ٨  حماس تتهم السلطة بعرقلة تسوية ملف االعتقاالت .١٢
 ٨  لى الحركةب الدول العربية عيلتأالرئيس محمود عباس يحاول : حماس .١٣
 ٨  تدريب األجهزة األمنية في الضفة لقمع المقاومة :حماس .١٤
 ٩  أنصارها من ١٦ل اعتقباالضفة في ية جهزة األمن األحماس تتهم .١٥
 ٩  ماسالتهدئة في مهب الريح إن لم تتصالح فتح وح: الجهاد .١٦
 ٩   من النقد الذاتيةواسع عملية إلىعمرو يدعو فتح نبيل  .١٧
 ٩  حتالل مشروع االدليل على عمق أزمة أولمرتتصريحات : لجان المقاومة .١٨
 ٩   مكاتبهاإغالقية في دمشق  منظمات فلسطين٦سوريا طلبت من ": الشعبية"مصدر في  .١٩
١٠  اتفاق في مخيم عين الحلوة على إنهاء التوتر .٢٠
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٠  أولمرت يقدم استقالته اليوم ويبدأ تسليم الحكم إلى ليفني .٢١
١٠  ةتشكيل حكومة طوارئ وطني" و لبحث فرصباراك يلتقي نتنياه .٢٢
١٠   وزراء خارجية عرب في نيويورك٧ ستلتقي ليفني .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١١  فتح معبر رفح لسفر المعتمرين والمرضى والطالب وحملة الجوازات األجنبية .٢٤
١١  فتح معبر رفح يعطي األمل للفلسطينيين المحاصرين في القطاع بقرب االنفراج: الخضري .٢٥
١١  معاناة بالغة يواجهها األسرى بسبب اإلهمال الطبي ومنع الزيارات: مؤسسة مانديال .٢٦
١٢   سجن عوفرإلى إدارة سجن هشارون تنقل عشرة من األشبال .٢٧
١٢  تصعيد اعتداءات االحتالل ضد العمال خالل رمضان .٢٨
   

   :اقتصاد
١٢ إنعاش االقتصاد الفلسطيني يتم عبر استقالل السلطة: تقرير .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٢٠٧:         العدد                  ٢١/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

   
   :صحة
 ١٣   الطبية في رام اهللايعلن توحيد المؤسسات: اشتية .٣٠
   

   : األردن
١٤ غزة والضفة اليومى ل إ تنطلق روسية أردنيةقافلة مساعدات .٣١
   

   :لبنان
١٤   التحرك لرفع الحصار عن فلسطين وأهلها يتفقان على ضرورةبري والريجاني .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٤  مقياسنا لليفني موقفها من مبادرة السالم: محمد صبيح .٣٣
١٥   ترى تجاوباً من الفصائل مع جهود الحوارالعربية الجامعة .٣٤
   

   :دولي
١٥  قصىوزيرة العدل الفرنسية رشيدة الداتي تزور المسجد األ .٣٥
١٥  شقيقة زوجة توني بلير غادرت قطاع غزة عبر المعبر .٣٦
    

    :حوارات ومقاالت
١٥  بالل الحسن... خالفات تكبر وتتسع وتهدد مستقبل السلطة الفلسطينية .٣٧
١٧  راسم المدهون... ؟"ساسيالقانون األ"حقاً " حماس"هل تذكرت  .٣٨
١٨  حمادة فراعنة... حركة فتح هي العنوان واألمل .٣٩
٢٠  عمر عساف... من بوابة السلطة؟" الخيار األردني"هل يعود  .٤٠
٢٢  مصطفى البرغوثي. د... قوق الفلسطينيةالتفاوضية تصفية الح" إسرائيل "إستراتيجية .٤١
٢٤ إميل أمين... هل فضل أولمرت االستقالة على االغتيال؟ .٤٢
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
  يونيو / حزيران١٤األوضاع في قطاع غزة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل : هنية .١

 أن األوضاع في قطاع     أمسأكد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية مساء         : .)ا.ب.د( –غزة  
وقـال هنيـة     .١٤/٦/٢٠٠٧غزة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حركة حماس على القطاع في               

بمنتهى الوضوح نقول للناس جميعا ال عودة للـوراء ولـن تعـود           "خالل زيارته لمقر قيادة شرطة غزة       
 ". حزيران، فتلك المرحلة أصبحت وراء ظهورنا ولن يعود إليها شعبنا الفلسطيني           ١٤ر إلى ما قبل     األمو

إن الذي جرى منذ الفوز باالنتخابات كان محطات صعبة ومؤامرات خطيرة ولكـن واكبهـا               "وقال هنية   
حسب ولـيس   ثبات في الموقع ونصرة وتأييد من الشعب واألمة وهو ال نقرأه بالمفهوم السياسي الضيق ف              

على قاعدة ما أسموه االنقالب أو الحسم ولكن نقول انه المشروع والفكرة المستمدة مـن القـرآن ومـن                   
  ".النبوة، فإننا نصنع تاريخاً جديداً



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٢٠٧:         العدد                  ٢١/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

هـذه  " على معبر رفـح، وقـال إن         أمسوأشاد هنية في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية           
ا وقوى األمن مؤسسة مؤمنة مجاهدة ربانية تسعى إلى إرضاء ربهـا            الشرطة بقيادتها وضباطها وجنوده   

وتتوق إلى نصر من عنده الستكمال مشروع التحرر باتجاه القدس واألقصى واألغوار وكل هذه األماكن               
من هذا اإليمان يمكننا أن نقول لكم إنكم جيش النـصر       "وأضاف   ".التي تنتظر من يعيد لها البسمة والعزة      

  ".كم من سيعيد لألمة مجدها وكرامتهاوالتحرير وإن
وقال هنية إن حكومته تخطت الكثير من الصعاب وفي كل مرة كانت تواجه مخططا أو مؤامرة تتخطـاه                  

رغم وقوف األميركيين والمحتلين وبعض أبناء شعبنا وبعض العرب ضد هذه الحكومة إال أنها              "وتمضي  
واألمان واالستقرار للمـواطنين ونـشر العـدل        قدمت إنجازات كبيرة وعظيمة وخاصة في حفظ األمن         

  .وسيادة القانون وحاربت الجريمة والمجرمين
  ٢١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  قائد األمن الوطني الفلسطيني ال يستبعد اللجوء للقوة الستعادة السيطرة على قطاع غزة .٢

الغربية أن السلطة الفلسطينية قـد       الضفة   في قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني       يأعلن اللواء ذياب العل   
أن ال تضطر   "إال أنه أعرب عن أمله      . تلجأ للقوة الستعادة السيطرة على قطاع غزة إذا لم تستعد بالحوار          

جاء ذلك فى مقابلة مع صحيفة هآرتس نهايـة األسـبوع            ".السلطة للجوء إلى هذا الخيار لتوحيد الوطن      
ال تستبعد اللجوء للقوة من أجل احتالل قطاع غزة مـن           "ية  الماضي، وأضاف العلي إن السلطة الفلسطين     

  ".أيدي حماس، وعلينا االستعداد لهذا الخيار إال أنه يتطلب موافقة كل من مصر وإسرائيل واألردن
حماس لم يعد لـديها     "واستبعد العلي أن تشكل حركة حماس خطورة على سلطة فتح في الضفة وقال إن               

التصريحات اإلسرائيلية حول قـوة     "مشيرا إلى أن    ". يقيا للسلطة الفلسطينية  قوة في الضفة تعبر تحديا حق     
إذا خرج الجيش اإلسرائيلي من الضفة سنتولى المسؤولية في         "وأضاف  ". حماس في الضفة هي مبالغ بها     

  ". ألف جندي١٥كل مكان وسيتوجب علينا زيادة القوات الفلسطينية إلى 
  ٢١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  فتح تعد لتمديد والية عباس وحماس لسحب االعتراف به... الجبهة القانونية إلىاألزمة تمتد  .٣

 في الوقت الذي تجري مصر حوارات منفصلة مع الفصائل الفلسطينية استكشافا            : محمد يونس  -رام اهللا   
 الجبهة القانونية، ما اعتبر بـشرى       إلى، امتدت األزمة بين فتح وحماس       "مصالحة وطنية "لفرص تحقيق   

بين الجانبين عندما اصدر رئيس ديوان الفتـوى        " المعركة القانونية "وبدأت   .ة لجهود المصالحة  غير سار 
الواليـة الرئاسـية    "اعتبر فيها ان    " فتوى قانونية " صالح   أبوالكريم   والتشريع في السلطة الفلسطينية عبد    

/  كـانون الثـاني    ٢٥" (للرئيس محمود عباس تمتد إلى نهاية الوالية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني          
الفترة الزمنية التي تسبق االنتخابات التشريعية فترة مكملة للوالية الرئاسـية           "ن  أواعتبر  ). ٢٠١٠يناير  
انتخاب الرئيس وأعضاء   " من قانون االنتخابات التي نصت على        ١١١ المادة   إلى، مستندا في ذلك     "السابقة

  ."المجلس التشريعي في آن واحد في انتخابات عامة
. ٢٠٠٥ تعديال على المادة المذكورة من قانون االنتخابـات عـام            أجرىوكان المجلس التشريعي السابق     

 للسلطة التي تـنص  األساسي في القانون ٣٦ يعدل المجلس التشريعي الجديد المادة       أنوكان من المرتقب    
  . في قانون االنتخابات، على نحو يضمنها التغيير الذي جرى" سنواتأربعفترة والية الرئيس "ن أعلى 
 اعتراضا على التعديل الجديد للقانون الذي جاء ألسباب فنية وليـست            حينه حماس لم تسجل في      أنيذكر  

 االنتخابات العامة للرئاسة والبرلمان في يوم واحـد،         إجراء استحسن النواب والنخب السياسية      إذسياسية،  
 تقليصها سنة، في حال توافق موعد االنتخابات        أو أخرى تمديد والية الرئيس سنة      األمرحتى لو اقتضى    

 األزمـة لكن الحركة، وفي مـا يبـدو بـسبب           .التشريعية مع مرور ثالث سنوات على انتخاب الرئيس       



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٢٠٧:         العدد                  ٢١/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

 تمسكها بالنص الدستوري المجرد الذي يحدد والية الـرئيس بـأربع            أعلنتالسياسية المستفحلة مع فتح،     
 قانون االنتخابات المعـدل، يـدافع   إلى يد للرئيس لمدة عام استناداً وفيما يدافع قادة فتح عن التمد     . سنوات

 أولويـة "، وان   " القـوانين  أبو"، وهو   "المرجع"ن الدستور هو    أ إلى قادة حماس عن وجهة نظرهم استناداً     
  ." قانون آخرأيالتطبيق تكون للدستور في حال تناقضه مع 

سلطة الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للـرئيس        مدة رئاسة ال   "أن للسلطة على    األساسيوينص النظام   
  ".ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على أال يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين

مجـزرة قانونيـة    " حد وصف الفتوى القانونية لرئيس ديوان الفتوى والتشريعي بــ            إلىوذهبت حماس   
 مـن   ٣٦المادة  : "تشريعي باإلنابة أحمد بحر الذي قال     ، حسبما جاء على لسان رئيس المجلس ال       "للدستور

 إلـى  ، مشيراً "٩/١/٢٠٠٩القانون األساسي تؤكد أن مدة والية عباس أربع سنوات، وهي مدة تنتهي في              
 إلـى  رئيس المجلس التشريعي مدة ستين يوماً، يصار بعـدها      إلىينتقل  "منصب الرئيس بعد هذا التاريخ      

  ".انتخاب رئيس جديد
 ثيرون في قدرة حماس على تعيين رئيس للسلطة في التاسع من كانون الثاني المقبل، خصوصاً              ويشكك ك 

ن مهمة هذا الرئيس االنتقالي الذي سيكون والحال هذه احمد بحـر القـائم بأعمـال رئـيس المجلـس                    أ
 ن حمـاس  ألكن المؤكـد    .  من مستحيلة  أكثر انتخابات للرئاسة ستكون     إجراء إلىالتشريعي، في الدعوة    

ضافية في يدها   إستستغل المناسبة لسحب اعترافها بالرئيس محمود عباس، وهو ما ترى انه يشكل ورقة              
  .في الحوار" فتح"للضغط عليه وعلى 

ويتوقع كثيرون من قادة الحركتين فشل الحوار المرتقب بسبب اتساع الهوة بين مواقف الطـرفين، مـا                 
.  ونقابيـة وقـضائية  وإدارية قانونية أزمات في صور    السياسية ستتعمق وستتواصل   األزمة أن إلىيشير  

 وقانونيين مختلفين في    وإداريين مواصلة بناء نظامين سياسيين      إلى يقود فشل الحوار الطرفين      أنويتوقع  
 األبـرز  الـضحية    الديمقراطيـة  تكون االنتخابات والعملية     أن أيضاويتوقع  . الضفة الغربية وقطاع غزة   
 انتخابات في موقعه، ما     إجراء على    من الطرفين لن يكون قادراً     أياً أن إذقسام،  الستمرار االنفصال واالن  

  . غياب االنتخابات لفترة مقبلة ربما تكون طويلةإلىيؤدي 
  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  حق العودة وإخالء المستوطناتب عتراف شكلياًال با"إسرائيل" ونن يطالبو الفلسطيني":معاريف" .٤

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر إسرائيلية مطلعة، النقاب عن أن            :عبد القادر فارس   -غزة  
الرئيس محمود عباس طلب من اإلسرائيليين أن يتم إخالء جميع المستوطنات اإلسـرائيلية فـي الـضفة          
الغربية في إطار الحل الدائم وإخالء مستوطنتي ارئيل وألفيه مينـشه وعـدم إبقائهـا تحـت الـسيادة                   

ضافت المصادر أن هذه المطالب تقدم بها عباس عبر طاقم المفاوضات الفلسطيني خـالل              وأ. اإلسرائيلية
وحسب مصادر أمنيـة إسـرائيلية فـان        . تفاوضه مع رئيسة طاقم المفاوضات اإلسرائيلية تسيبي ليفني       

مطالب الجانب الفلسطيني الحالية تختلف كليا عن مسودة إطار االتفاق بين الجانبين والتي كانـت علـى                 
، مـستبعدة   ٢٠٠٠دول األعمال في كامب ديفيد بين إيهود باراك والرئيس الراحل ياسر عرفات عـام               ج

  .التوصل التفاق سالم قبل نهاية العام الحالي
وحسب صحيفة معاريف فإن قسم التخطيط في الجيش اإلسرائيلي سيبلور قريبا الموقف اإلسرائيلي تجاه              

. التي وصفتها المصادر األمنية اإلسرائيلية بالمتعنتـة الـصلبة        كل ما يتعلق بمطالب الجانب الفلسطيني و      
وعللت المصادر اإلسرائيلية تعنت الجانب الفلسطيني في مطالبه بسبب ما أعلنه كل من رئيس الـوزراء                

 والرئيس األمريكي جورج بوش بأنهما يريدان التوصل إلى إطار اتفاق سـالم             أولمرت ايهود   اإلسرائيلي
كما أكدت تلك المصادر أن المفاوضين الفلسطينيين       . لطة الفلسطينية قبل نهاية واليتهما    بين إسرائيل والس  

 حـول    علناً  وتكراراً  لما يصر به أبو مازن مراراً       االعتراف شكليا بحق العودة وفقاً     "إسرائيل"طلبوا من   
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ل إلى إطـار اتفـاق      وقد أشارت المصادر األمنية اإلسرائيلية بأنها تعتقد أن االحتمال للتوص         . حق العودة 
، خاصة أنه لم يتبق وقت كاف سواء ألولمرت أو بـوش وال     هو ضئيل جداً   "إسرائيل"سالم بين السلطة و   

  .حتى لرئيس السلطة أبو مازن الذي ستنتهي واليته في شهر يناير المقبل
  ٢١/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
  لسطينيةالمفاوضات خيار استراتيجي للوصول إلى الحل المنصف للقضية الف: المالكي .٥

 خيـار اسـتراتيجي     تالمفاوضـا رياض المـالكي أن     .  أكد وزير الشؤون الخارجية د     : وفا –واشنطن  
 في معهـد واشـنطن      أمسوشدد خالل محاضرة ألقاها      .للوصول إلى الحل المنصف للقضية الفلسطينية     

 على الـساحة    لسياسات الشرق األدنى بواشنطن حول القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والميدانية         
الفلسطينية، على وجوب توصيل تلك المفاوضات إلى الحل المنصف طبقاً لقـرارات الـشرعية الدوليـة           

  ".على رأس تلك المبادرات مبادرة السالم العربية"وقال  .والمبادرات الدولية
ولـة  من جهة أخرى، أكد المالكي على االلتزام الفلسطيني بخيار الـدولتين وأهميـة اعتمـاد خيـار الد                 

 ألهمية  كياً أيضاً، نظراً  يالفلسطينية القابلة للحياة كخيار إستراتيجي ليس فقط فلسطينياً وإنما إسرائيلياً وأمر          
  .قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في حفظ االستقرار في المنطقة

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عبد ربه يدعو ليفني إلى إنهاء االحتالل ووقف االستيطان .٦

دعا ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية            .): أ.ب.د( – دمشق   -هللا  رام ا 
ووقـف  " االحـتالل "وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني الفائزة بزعامة حزب كاديما إلـى إنهـاء          

حليـة فـي عـددها      الم" األيـام "وقال في تصريحات نقلتها صحيفة      . االستيطان في األراضي الفلسطينية   
إن القيادة الفلسطينية تتعامل مع أي حكومة في إسرائيل بغض النظر عمـن يكـون فـي                 "الصادر أمس   

رئاستها وان مقياس التقدم في العملية السلمية هو مدى استعداد الحكومة اإلسرائيلية للوصول إلى سـالم                
 ".عادل وشامل ينهي االحتالل

  ٢١/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  ة وفرنسافلسطينيلتعاون القضائي والقانوني بين السلطة الوقيع اتفاقية لت .٧

 توجت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي،       : نائل موسى وشذى راغب    -  رام اهللا والبيرة   ،القدس المحتلة 
مع السلطة الوطنيـة    "اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني     " الفلسطينية، أمس، بتوقيع     األراضي إلىزيارتها  

والتقت  .أساسيمن نوعها، بهدف تأسيس محكمة دستورية وتدريب القضاء الفلسطيني بشكل           تعد األولى   
علـي خـشان،   .الوزيرة الفرنسية في رام اهللا وزير الداخلية عبد الرازق اليحيى، ونظيرها وزير العدل د      

 انطالقـا   ،أيام لالجئين، بعدما استهلت جولة لها في المنطقة تستغرق ثالثة           األمعري تزور مخيم    أنقبل  
وعقد خشان، ونظيرته الفرنسية مؤتمراً صحفياً فـي قاعـة          .  المبارك وقبة الصخرة   األقصىمن المسجد   

لتأسـيس  .  إن العمل جارٍ بجدية وبدعوة من الـرئيس عبـاس          أكدالمؤتمرات بوزارة اإلعالم برام اهللا،      
  .محكمة دستورية في البالد

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   ألف أسرة٤٦ألوروبي يصرفان مخصصات اجتماعية ألكثر من االتحاد اوالسلطة  .٨

 في بيـانين    األوروبي،محمود الهباش واالتحاد    . أعلن وزير الشؤون االجتماعية د     : نائل موسى  -رام اهللا   
 شـيقل    ١٠٠٠ بواقع   ،ثنين بصرف مخصصات للحاالت االجتماعية الصعبة      اإل  عن البدء غداً   ،منفصلين
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ولفت إلى أنه سيتم صرف     . سرة مسجلة لدى الوزارة كحاالت اجتماعية صعبة       ألف أ  ٤٦لفائدة أكثر من    
 اعتبارا من يوم غد وانه يمكن استالم هذه الدفعة حتـى            "بيغاس"هذه المخصصات عبر اآللية األوروبية      

  .٣٠/١٠/٢٠٠٨موعد أقصاه 
ت اجتماعيـة    االتحاد األوروبي انه سيشرع والسلطة الفلسطينية غدا بصرف مخصصا         أعلنومن جانبه   
 ٢٠٠حوالي  ( شيقل   ألف  عائلة محتاجة في كافة أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة بواقع            ٤٦ألكثر من   

  . بيغاس-عبر آلية االتحاد األوروبي . لكل أسرة) يورو
تعتبر هذه الدفعة الثالثة من المخصصات االجتماعية التي تم صرفها ضـمن آليـة بيغـاس لالتحـاد                   و

 ٢٤ي ما يزيد عن     أ مليون شيقل    ١٢٨تم المساهمة به هنا  إلى أكثر من           مجموع  ما   األوروبي، ليصل   
  .مليون يورو

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  غياب عباس عن الحوار إشارة سلبية ومشعل لن يلتقي المسؤولين المصريين: حماس .٩

ل لـن يقـود وفـد       حماس أن رئيس مكتبها السياسي خالد مشع      حركة  أكدت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
الحركة إلى جلسة الحوار مع المسؤولين المصريين، في حين ال تزال تبحث في مـستوى التمثيـل فـي                   

  .الحوار الشامل أو الحوار الثنائي مع فتح في حال عقده
ـ              إن غيـاب الـرئيس      "الحيـاة "وقال عضو المكتب السياسي لحماس ممثلها في لبنان أسامة حمـدان لـ

  ."إشارة سلبية إلى أنه يقاطع الحوار، بل ويفرض إفشاله" عن حوار القاهرة الفلسطيني محمود عباس
لكـن  "وعما إذا كان مشعل سيرأس وفد حماس في الحوار، قال حمدان إن مشعل يرغب في المـشاركة                  

هـذه  "غير أنه عـاد ليؤكـد أن        . "المكتب السياسي ال يقبل حضوره جلسات الحوار في غياب أبو مازن          
ن جزم بأن وفد حماس الذي سيشارك في المحادثات مع المسؤولين المـصريين             إ، و " بعد المسألة لم تحسم  

لن يرأسه مشعل، وليست هناك حاجة لذلك، لكن مستوى المشاركة في الحوار الثنائي بين فتح وحمـاس                 "
  ."لم يتحدد بعد

: ال حمدان حماس، ق  وعن موقف الحركة من تشكيل حكومة توافقية تضم شخصيات ال تنتمي إلى فتح أو             
لسنا ضد هذا التوجه ولسنا معه أيضاً، هذه ليست قضية جوهرية األهم هو معالجة القـضايا األساسـية                  "

صلب الموضوع هو حل المسار السياسي والعالقات التي تنشأ مع إعـادة ترتيـب الوضـع                ... الخالفية
  ."الفلسطيني

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
 نيحماس تدفع باتجاه حكومة ائتالف وط: برهوم .١٠

أكد الجمعة أن   ،  فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس      أن   غزة من   ١٩/٩/٢٠٠٨ معاوكالة  أفادت  
 .تستطيع أن تحمل هم الشعب الفلسطيني وتدافع عنه" ائتالف وطني"حركته تدفع باتجاه حكومة 

" تكنـوقراط " على ما تحدثت به بعض المصادر، من أن حركة حماس تـرفض حكومـة                جاء ذلك تعقيباً  
 .لى ما كانت عليه قبل منتصف حزيران الماضيإوعودة األمور في قطاع غزة 

برهوم أشـار فـي حـديث       ، أن    حسن جبر   نقالً عن مراسلها   ٢١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وذكرت  
إلى أن الحركة تحمل ملفاً متكامالً ستقدمه للجانب المصري خالل الحوارات الثنائيـة بينهمـا،               " األيام"لـ

 أن مالمح الملف الذي تحمله حماس يتحدث عن حكومة ائـتالف            موضحاً ،ها بعد عيد الفطر   المزمع عقد 
وطني واحترام كل الشرعيات الوطنية والقانون والدستور، وإعادة تشكيل األجهزة األمنية علـى أسـس               

ل العمليـة  قانونية ومهنية، إلى جانب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها مع احترام كام     
  .الديمقراطية ونتائجها
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   في القاهرةسليمان الوزير يلتقيوفد جبهة التحرير  .١١

 التقى وفد قيادة جبهة التحرير الفلسطينية للحوار الوطني         : نائل موسى  ، الحياة الجديدة  - رام اهللا    ،القاهرة
لمخـابرات العامـة    برئاسة أمينها العام الدكتور واصل أبو يوسف، الوزير اللواء عمر سليمان مـدير ا             

 الحـوار   وإنجـاح  إلطـالق وبحث معه ورقة الجبهة ورؤيتها      ،  المصرية في العاصمة المصرية القاهرة    
  .الوطني الشامل المنتظر منتصف الشهر المقبل

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حماس تتهم السلطة بعرقلة تسوية ملف االعتقاالت .١٢

حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم إنهـاء        اسحركة حم ، أن   غزةمن   ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة  أوردت  
 مع وساطة اللجنة الوطنيـة      "عدم تجاوبها "ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب          

  .إلنهاء ملف االعتقال السياسي
 عدم تجاوب األجهزة األمنية في الضفة الغربية مع لجنة        "وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم أمس إن         

اإلفراج عن المعتقلين السياسيين التي وافق الرئيس محمود عباس على تشكيلها ال يخدم حـال التوافـق                 
  ."الوطني، وال يهيئ أجواء هادئة إلنجاح الجهد المصري للحوار

المتحدث باسم فتح فهمي     من غزة ورام اهللا، أن       ٢١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   من جهة أخرى، ذكرت     
باحتجاز محافظ خان يونس وعضو وفـد فـتح         " مليشيات حماس "ستمرار ما أسماها     أن ا   رأى الزعارير

دليل صارخ على قرار حماس إفشال الحوار، وكـل مـسعى إلنهـاء             "أسامة الفرا   .لحوارات القاهرة، د  
  ".االنقالب واالنقسام

" ارغةالف"ـسامي أبو زهري تصريحات الزعارير، ووصفها ب      " حماس"في المقابل، رفض المتحدث باسم      
إذا كـان الزعـارير      ":وقال أبو زهـري   . غير الجاد من الحوار   " فتح"وأنها تحاول التعمية على موقف      

فـي  ) حماس( شخص من أبناء     ٣٠٠منزعج من أجل استمرار اعتقال شخص فعليه أال يتناسى أكثر من            
  ".سجون سلطة رام اهللا، واستمرار االعتقاالت اليومية دون استثناء حتى للنساء

  
  ب الدول العربية على الحركةيلتأالرئيس محمود عباس يحاول : سحما .١٣

ن يؤلب الدول العربية على الحركة بعد       أن الرئيس محمود عباس يحاول      إقالت حركة حماس    : ألفت حداد 
  .ي عام فلسطيني مناهض لهاأ تشكيل رين فشل فأ
الة من االستعداء العربي     برهوم المتحدث باسم حماس أن مشروع الرئيس عباس هو إيجاد ح           يكد فوز أو

والدولي على حركة حماس وعلى شرعيتها، وعلى مشروعها الوطني الفلسطيني، بعد أن ارتهن بالكامل              
  .لألوامر األمريكية واإلسرائيلية وقاربت واليته على االنتهاء، ولم يقدم شيء للشعب الفلسطيني

  ٢١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  قمع المقاومةتدريب األجهزة األمنية في الضفة ل :حماس .١٤

مس، بسفر دفعة جديدة من قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة           أنددت حركة حماس     :االتحاد - غزة
تأتي بأوامر أميركية وإسرائيلية من أجـل       "الغربية إلى األردن بغرض التدريب، وقالت إن هذه الخطوة          

سم الحركة فـي تـصريح صـحفي        واعتبر فوزي برهوم المتحدث با    . "قمع وتصفية المقاومة الفلسطينية   
 بينما يستمر حصار غزة وتجويعها ويمنع آالف        ، لحماية االحتالل  التدريبات تهدف أيضاً  "مكتوب أن هذه    

  ." بنفس األوامر األميركية اإلسرائيليةالمرضى والمصابين والطلبة من مغادرتها أيضاً
  ٢١/٩/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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  أنصارها من ١٦ل اعتقباالضفة في ية جهزة األمن األحماس تتهم .١٥

 السبت، أن أجهزة األمـن التابعـة لجنـاح          ،جاء في التوثيق اليومي الصادر عن حركة حماس       : رام اهللا 
  .حركة في الضفةالاعتقلت ستة عشر مواطناً فلسطينياً من أنصار  السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية،

 ٢٠/٩/٢٠٠٨قدس برس 
  
  يح إن لم تتصالح فتح وحماسالتهدئة في مهب الر: الجهاد .١٦

 كشف قيادي بارز في حركة الجهاد اإلسالمي عن أن السبب الرئيسي السـتمرار اتفـاق                :ا.ب.د –غزة  
التهدئة مع إسرائيل الموقع منذ نحو ثالثة أشهر هو إتاحة الفرصة للجهود المـصرية والعربيـة إلنهـاء               

  .اساالنقسام الفلسطيني وعودة المصالحة بين حركتي فتح وحم
 لم يتم االتفاق علـى إعـادة اللحمـة          ه ما براهيم النجار أبرز قادة حركة الجهاد في قطاع غزة، إن         إوقال  

  .للشعب الفلسطيني فإن التهدئة ستكون في مهب الريح
  ٢١/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
   من النقد الذاتيةواسع عملية إلىعمرو يدعو فتح نبيل  .١٧

 وأمناء  األربعة مع أمناء سر وأعضاء أقاليم الخليل        األولمساء أمس    قال نبيل عمرو، خالل لقاء       :الخليل
 إقليم شمال الخليل بحلحول، إن على فتح         مقر سر وأعضاء المناطق وعدد كبير من الكادر الفتحاوي في        

أن تتقدم بأوسع عملية نقد ذاتي بدءاً من اليوم،  تعترف من خاللها للجمهور الفلسطيني أين أخطأت وأين                  
 بل كانت للكل الفلسطيني وعندما تراجعـت فـتح تراجـع            ألعضائها ففتح عبر تاريخها لم تكن       أصابت،

 الحياة الداخلية فيها واندمجت فـي       أضاعت فتح تراجعت عندما     إن ":وأضاف. الوضع الفلسطيني برمته  
  ".ك وكثرت الصراعات الشخصية داخلها، علينا أن نعترف بذلاألهليةإطار السلطة، وأضاعت مؤسساتها 

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حتالل مشروع االدليل على عمق أزمة أولمرتتصريحات : لجان المقاومة .١٨

يهـود أولمـرت حـول      إ اإلسرائيلي تصريحات رئيس الوزراء     تعليقاً على : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 الـشعبية،    المقاومة  الناطق باسم لجان   ،بو مجاهد أقال  ،  "إسرائيل الكبرى "مستقبل االحتالل وزوال فكرة     

إن هذا اإلعالن الصريح على لسان أعلى شخصية سياسية رسمية في االحتالل يدلل              ": السبت  بيان له  يف
 والتي تضربه في صميم وجوده حتى أصبح هـاجس          ،على عمق األزمة التي يمر بها مشروع االحتالل       

  ".الوجود والبقاء الصهيوني في فلسطين
  ٢٠/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   مكاتبهاإغالق منظمات فلسطينية في دمشق ٦سوريا طلبت من ": الشعبية"مصدر في  .١٩

 نقلت صحيفة الحقيقة الدولية عن مصدر قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلب عـدم               -رام اهللا   
 مكاتبها واالقتصار   إغالق منظمات فلسطينية معارضة في دمشق       ٦ن سوريا طلبت من     إ"ذكر اسمه قوله  
كما طلبت دمشق تقليص عدد الفلسطينيين النازحين مـن          ": المصدر وأضاف".   خدمات فقط علي مكتب  

 اإلجـراءات وربط المـصدر بـين      ".  لبنان والذين نزحوا من سوريا عقب االنسحاب السوري من لبنان         
  . مفاوضات مباشرةإلى وآمال تحولها اإلسرائيليةالسورية وانطالق المفاوضات السورية 

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  اتفاق في مخيم عين الحلوة على إنهاء التوتر .٢٠
مني الواسع الذي حدث    تتكثف في مخيم عين الحلوة المساعي لتجنب انفجار كبير، بعد التوتر األ            :بيروت

بـو مـاهر   أاألسبوع الماضي بين حركتي فتح وجند الشام، بسبب اغتيال والد المسؤول في حركة فـتح    
حيث توصلت لجنة المتابعة الفلسطينية المنبثقـة مـن         . شام عصام البقاعي  السعدي، والمسؤول في جند ال    

نصار اهللا إلى التوافـق علـى       أسالمية، و القوى اإل وقوى التحالف الفلسطيني،    وفصائل منظمة التحرير،    
بـو مـاهر    أسمائهم كمشتبه بهم في مقتل عـصام البقـاعي و         أشخاص جرى التداول ب   أقرار تسليم ستة    

  . التحقيق معهم في عمليتي االغتيالالسعدي، حيث سيتم
  ٢١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  أولمرت يقدم استقالته اليوم ويبدأ تسليم الحكم إلى ليفني .٢١

يقدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت اليوم استقالته، ليبدأ عملية تسليم الحكم إلى خليفته              : القدس
يبي ليفني، وينسحب من الحياة السياسية ليخوض معركـة         وزيرة الخارجية تس  " كاديما"على رأس حزب    

  .قضائية لدحض اتهامات الفساد التي قد يوجهها إليه المدعي العام
سيعلن استقالته خالل اجتماع مجلـس الـوزراء        "وقال الناطق باسم الحكومة مارك ريغيف إن أولمرت         

لكنه سيستمر فـي    ".  لإلجراءات القانونية  ، ثم يقدم رسالة استقالته إلى الرئيس شمعون بيريز طبقاً         )اليوم(
وبعد تقـديم أولمـرت      .القيام بأعمال رئيس الحكومة، حتى تشكيل ائتالف حاكم جديد قد يستغرق أسابيع           

استقالته، سيبدأ بيريز استشارات مع قادة مختلف األحزاب تستمر سبعة أيام يكلف فـي ختامهـا ليفنـي                  
  .رية النيابيةتشكيل ائتالف حكومي جديد يتمتع باألكث

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  "تشكيل حكومة طوارئ وطنية"  لبحث فرص نتنياهو يلتقيباراك .٢٢

التقى وزير األمن إيهود باراك، يوم، أمس، برئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، ورغم أن الهدف الرسمي               
العمل بأن  ، أفادت تقديرات مسؤولين في حزب       "تشكيل حكومة طوارئ وطنية   "لالجتماع هو بحث فرص     

باراك بات يرى أن خيار االنتخابات العامة أفضل لحزب العمل كي يفوت الفرصة على ليفني لتعزيـز                 "
  ".مكانتها كرئيسة للوزراء

وأفادت مصادر في حزب العمل أن تقديرات باراك تشير إلى ن حزب الليكود لن ينضم في أي حال من                   
باراك يخشى أن يكون مخطط ليفنـي هـو تـشكيل     "وقالت المصادر إن . األحوال لحكومة برئاسة ليفني   

حكومة لعدة شهور والتوجه لالنتخابات العامة في موعد مريح لها، األمر الذي من شأنه أن يمـس فـي                   
  ".فرص حزب العمل بالفوز

  ٢١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   وزراء خارجية عرب في نيويورك٧ ستلتقي ليفني .٢٣

ائيلية، أمس، ان الوزيرة تسيبي ليفني ستلتقي سـبعة         كشفت مصادر في وزارة الخارجية اإلسر      :تل أبيب 
وزراء خارجية عرب على األقل خالل حضورها الدورة المقبلة للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة فـي                  

  .نيويورك األسبوع المقبل
ومن بين هؤالء الوزراء كل من وزراء قطر وسلطنة عمان وموريتانيـا والمغـرب ومـصر واألردن،                 

وقالت تلك المصادر إن ليفني ستسعى أيضا للقاء مسؤولين         . س الفلسطيني، محمود عباس    الرئي إلى إضافة
 والبحرين والسعودية، إن ليس على مستوى وزير فعلى مـستوى مـوظفين             اإلماراتعرب آخرين من    

  ".األمر لم يتقرر بعد في الطرف اآلخر"كبار، لكنها أوضحت أن 
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 مبـادئ   إعالن اتفاق   إلىة نظرها المتحفظة من التوصل      وتنوي ليفني تخصيص لقاءاتها هذه لشرح وجه      
  .  الفلسطيني- اإلسرائيليللتسوية الدائمة للصراع 

  ٢١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  فتح معبر رفح لسفر المعتمرين والمرضى والطالب وحملة الجوازات األجنبية .٢٤

ي الحدود معبـر رفـح الـذي        اجتاز مئات الفلسطينيين العالقين على جانب     :  فتحي صباح  - القاهرة   ،غزة
وخصـصت أمـس لمغـادرة المعتمـرين     . فتحت السلطات المصرية أبوابه أمس استثنائياً لمدة يـومين       

المتوجهين إلى السعودية، والمرضى الراغبين في تلقي العالج في دول عربية وأجنبية، والفلسطينيين من              
ناطق باسم اإلدارة العامة للمعابر في وزارة       وقال ال  .حاملي جوازات السفر واإلقامات األجنبية، واألجانب     

 حافلـة اجتـازت المعبـر إلـى     ٢٧" إن "الحياة" محمد عدوان لـ الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة 
. " مـريض  ٣٠٠ معتمر، ونحو    ١١٠٠األراضي المصرية تحمل على متنها مئات المسافرين، بينهم نحو          

 فلسطيني يحملون جـوازات سـفر       ٣٠٠ق أبوابه ليل أمس نحو      ن يجتاز المعبر حتى موعد إغال     وتوقع أ 
 فلسطيني كانوا عالقين في مصر منذ آخـر         ٦٠٠واجتازت المعبر ست حافالت على متنها نحو         .أجنبية

  .مرة فتحت فيها السلطات المصرية المعبر قبل نحو أسبوعين
امعي يدرسون فـي جامعـات       طالب ج  ٧٠٠لمغادرة نحو   "وأوضح عدوان أن المعبر سيفتح أبوابه اليوم        

قامات في دول عربية وأجنبية      فلسطيني راغبين في السفر من حملة اإل       ٢٥٠٠عربية وأجنبية، فضالً عن     
  ".سجلوا أسماءهم لدى وزارة الداخلية خالل األيام الماضية

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  

  النفراجفتح معبر رفح يعطي األمل للفلسطينيين المحاصرين في القطاع بقرب ا: الخضري .٢٥
أشاد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بفتح          : ورأفت الكيالني ،  ألفت حداد   

السلطات المصرية معبر رفح الحدودي بشكل استثنائي لخروج المعتمرين والمرضى والطالب في قطاع             
الثانية خالل شهر   أن فتح معبر رفح للمرة      أمس  واعتبر الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه         .غزة

وثمن الخضري، قيام الـشقيقة مـصر        .خطوة هامة في طريق كسر الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة         
بفتح المعبر لعدم حرمان المعتمرين من أداء مناسكهم، وللتخفيف من آالم المرضى والجرحى والعـالقين               

ن التنظيم فـي عمليـة عبـور    واعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أ       .وحفظ مستقبل الطالب  
المسافرين يشكل دافعاً لفتح المعبر بشكل دائم، وهو ما يتمناه كل مواطن فلسطيني يقطن في قطاع غـزة                  

  .المحاصر منذ عامين، ويعيش إغالق إسرائيلي شامل شل كافة مناحي الحياة
  ٢٠/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   الطبي ومنع الزياراتمعاناة بالغة يواجهها األسرى بسبب اإلهمال: مؤسسة مانديال .٢٦

بشكل نهائي، ألن إدارة السجن     " الكانتين"بمعالجة قضية   " تلموند" طالب األسرى في سجن      : وفا –رام اهللا   
 ".الكانتين"تحرمهم من غالبية احتياجاتهم، والتي ال يمكن توفيرها إال من خالل شرائها على حسابهم من                

أوضاع األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية،      وذكر تقرير صدر عن مؤسسة مانديال التي تعنى ب        
أن كافة األسرى اشتكوا خالل زيارة محامي المؤسسة لهم من قضية الزيارات وتالعب مصلحة السجون               

  .بها وفق سياسة جهاز األمن اإلسرائيلي، التي تهدف للتضييق عليهم وحرمانهم من التواصل مع أسرهم
صليب األحمر بالتحرك وتفعيل دورها في معالجـة قـضية الزيـارات            وطالب األسرى اللجنة الدولية لل    

 مشيرين إلى  أن  األسرى القدامى لديهم أحفـاد اآلن ويـشاهدونهم    وإحضار األطفال الصغار للزيارات،   
فقط بالصور وال يسمح لهم بزيارتهم، مطالبين بإثارة هذه المأساة والضغط على إدارة السجون  إلدخـال                  
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وابلغ األسرى محامي مانديال بوجود معاناة بالغة لدى األسـرى           .رجة الثانية إلى الزيارة   األقارب من الد  
المرضى وإهمال عالجهم مشيرين إلى حالة األسير  أمين سوركجي الذي تقرر له عملية لتفتيت الحصوة                

معاناتـه  وفي كل مرة ينقل فيها للفحص تقوم اإلدارة بتأجيل موعد العملية رغم تدهور حالته الـصحية و               
  .البالغة

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   سجن عوفرإلىإدارة سجن هشارون تنقل عشرة من األشبال  .٢٧

 قامت إدارة معتقل سجن هشارون بنقل عشرة من األشبال إلـى سـجن عـوفر                :مراد ياسين  - طولكرم
ن القريب من مدينة رام اهللا وذلك حسب معلومات مؤكدة وصلت من المعتقلين حيـث عـرف مـن بـي                   

  .المنقولين بسام شحرور ممثل قسم األشبال في سجن هشارون
وتأتي هذه التنقالت ضمن سياسة وبرنامج إدارة السجون والتي تقوم بها اإلدارة لتـضفي سياسـة عـدم               

  .االستقرار والهدوء ما بين المعتقلين
ة ووزارة األسـرى    على الصعيد ذاته ناشد األسير الشبل بسام شحرور الصليب األحمر والهيئات اإلنساني           

 الظروف التـي يعيـشونها فـي غايـة          أن إلى االهتمام بقضية األسرى األشبال واألسيرات مشيرا        إلى
 فـي   اإلسرائيليالصعوبة وبحاجة ماسة إلنهاء ملف األخوات واألشبال ضمن أية مفاوضات مع الجانب             

  . والحقوقيةنسانيةاإل هذا الملف له أهمية وخصوصية في كافة الجوانب أنهذا المجال مؤكدا 
  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تصعيد اعتداءات االحتالل ضد العمال خالل رمضان .٢٨

 عامل فلسطيني   ٢٠٠اختطفت قوات االحتالل منذ بداية شهر رمضان أكثر من           : أمين أبو وردة   -نابلس  
وقال األمين  . بينما تعرض العديد من العمال العتداءات عنصرية    ١٩٤٨داخل األراضي التي احتلت عام      

في الوقت الذي تزعم حكومة االحتالل اتخـاذ إجـراءات          "العام التحاد عمال فلسطين حيدر ابراهيم، انه        
للتسهيل من حركة وتنقل العمال فان اإلجراءات التي تتبعها بحقهم تدحض هذه المزاعم وتؤكد أنها فقـط                 

الحتالل تواصل حرمان العمال مـن      وأوضح أن قوات ا    ".لالستهالك اإلعالمي وتضليل المجتمع الدولي    
الحصول على تصاريح عمل، وشن حمالتها لحرمانهم من الحصول على عمل وتـوفير لقمـة العـيش                 

شنت خالل الشهر المبارك حمالت واسعة طالت العشرات من العمال          "ألسرهم، وقال إن قوات االحتالل      
مات باهظة بحق غالبية العمال بينما      وأضاف ان محاكم االحتالل أصدرت غرا     ". بينهم عدد من العامالت   

 عامال لفترات مختلفة إضافة للغرامات، واالعتداءات بالضرب الـذي          ٢٠قضت باعتقال وحبس حوالي     
  . عامال٢٠ًطال 

  ٢١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  إنعاش االقتصاد الفلسطيني يتم عبر استقالل السلطة: تقرير .٢٩
أنه ليس من الممكن إنعاش     ) األونكتاد(متحدة للتجارة والتنمية    قال تقرير حديث صادر عن األمم ال      : لندن

االقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب ما لم تتح للسلطة الفلسطينية خيـارات متزايـدة علـى صـعيد                  
ويذهب التقرير إلى أن إنهاء سياسة اإلغالق اإلسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل علـى              . السياسات

 األرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك حاجز الفصل اإلسرائيلي، وتكثيف الدعم المقدم من            حركة التنقل في  
المانحين واإلصالح المؤسسي، هي أمور ضرورية ولكنها ليست كافية لتحقيـق االنتعـاش االقتـصادي               

  .والنمو المستديم
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مجموعة الكاملـة مـن     ولهذه الغاية، ترى الدراسة أنه يجب أن تتوفر لواضعي السياسات الفلسطينيين ال           
كمـا   . والتجارية وسياسة العمالة المتاحة لسائر البلدان      )العملة الوطنية (أدوات السياسات المالية والنقدية     

جاء في تقرير األونكتاد السنوي عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني أن ثمة حاجة                
. ينية على صياغة وتنفيذ سياسـات التنميـة االقتـصادية         ملحة لتدعيم القدرات المؤسسية للسلطة الفلسط     

ويذهب التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون قادرة على االضطالع بدور رائد في تخصيص                
  .المعونة وإدارتها

 بعد أن كان قد تراجع بنـسبة        ٢٠٠٧وقال التقرير إن معدل نمو االقتصاد الفلسطيني بلغ صفراً في عام            
 ولوال اإللغاء التدريجي للقيود التي فرضها المانحون في النصف الثاني مـن عـام               ٢٠٠٦م   في عا  %٥

 لكان االقتصاد الفلسطيني قد تراجع للسنة الثانية على التوالي وفي ظل حالة توقف النمو الناشـئة                 ٢٠٠٧
ا نـسبته   وواصل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي اتجاهه نحو االنخفاض ليصل إلى م            . عن ذلك 

 فـي عـام     %٢٩ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى       ١٩٩٩ من المستوى الذي كان قد بلغه في عام          %٦٠
، وزادت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط         ١٩٩٩ في عام    %٢١ مقارنة بمعدل قدره     ٢٠٠٧

  .٢٠٠٦ في عام %٥٧ إلى ٢٠٠٥ في عام %٥٢الفقر الوطني من 
ئك الذين كانوا يعيشون في حالة فقر مطلق على مدى تلك الفترة فقـد زادت مـن                 أما النسبة المئوية ألول   

 من  %٥٠ من األسر الفلسطينية قد فقدت ما يزيد عن          %٦٢، كانت   ٢٠٠٧وفي عام   . %٤٤ إلى   %٤٠
  .٢٠٠٠الدخل الذي كانت تكسبه في عام 

 مليـون   ١,٥لياً وحيث يعيش    ويقول تقرير األونكتاد إن الحالة في قطاع غزة الذي يكاد يكون معزوالً فع            
وتـشير البيانـات إلـى      . هي أسوأ بكثير  ( من مجموع سكان األرض الفلسطينية المحتلة        %٤٠فلسطيني  

وجاء في الدراسة أن غزة قد استبعدت       . في أحوال المعيشة بين غزة والضفة الغربية      ) وجود فجوة متسعة  
 إلـى بقيـة األرض      ٢٠٠٧يمها فـي عـام      من الحصول على تدفقات المعونة األجنبية التي استؤنف تقد        

فاإلغالق المفروض على قطـاع     . الفلسطينية المحتلة وال تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية تتعرض لها          
. غزة محكم إلى حد ال يسمح معه إال بدخول الحد األدنى من الواردات الضرورية والمعونـة اإلنـسانية                 

 من حالة فقر مطلق بمعدل يزيـد        ٢٠٠٦عانون في عام     من سكان غزة كانوا ي     %٦٦ويالحظ التقرير أن    
وتعتبر تصفية استثمارات القطـاع الـصناعي       .  نقطة مئوية عما كان عليه في الضفة الغربية        ٣٠بمقدار  

واالستخدام الناقص للطاقة اإلنتاجية في غزة أمرين مثيرين للهلع، فمؤسسات األعمال كانت تعمـل بمـا                
  .٢٠٠٦ في عام %٧٦، مقارنة بما نسبته ٢٠٠٧نتاجية في عام  فقط من طاقتها اإل% ٤٦نسبته 

  ٢١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  يعلن توحيد المؤسسات الطبية في رام اهللا: اشتية .٣٠

. د) بكـدار (أعلن رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار        :  كامش أبو إبراهيم  -رام اهللا   
ووزير الصحة ومجلس أمناء مستشفى الشيخ زايد،       ) بكدار (محمد اشتية، أمس، عن أنه جرى اتفاق بين       

ومجلس أمناء مستشفى أبقراط ألمراض الدم، على توحيد المؤسسات الطبية الواقعة في رام اهللا، وإضافة               
المستشفى الكويتي الجراحي التخصصي بتمويل من الكويت ومستشفى البحرين لألطفال الذي تـشيدهما             

سسة التعاون وبتمويل من غرفة تجارة البحرين بحيث يكون تجمع المستشفيات           ، وبالتعاون مع مؤ   )بكدار(
 سـريرا ويـشتمل علـى مختلـف         ٢٩٠هذا عبارة عن مجمع طبي كبير أو مدينة طبية يضم حـوالي             

  .التخصصات
  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١٢٠٧:         العدد                  ٢١/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

  غزة والضفة اليومى لإتنطلق  أردنية روسية قافلة مساعدات .٣١
لهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي واإلسالمي اليـوم      ابدأت  :  بترا -عمان  

ير قافلة مساعدات جديدة محملة بالمواد التموينية والغذائية واإلنسانية إلى قطاع غزة والضفة             يتس) األحد(
ئدة في األراضـي     في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الظروف الصعبة السا          لإلسهامالغربية  

  .الفلسطينية
وقال األمين العام للهيئة محمد ماجد العيطان ان تسيير هذه القافلة المحملة بمساعدات من مؤسسة نهـر                 

  .األردن ومن روسيا يأتي ضمن سلسلة الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني
 فـي تجـاوز األزمـة     دعم األشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم   إلىوأضاف إن تقديم هذه المساعدات يهدف       

 إلىتجدر اإلشارة    .االقتصادية الصعبة التي يعانونها جراء النقص الحاد في المواد االستهالكية والتموينية          
أن عبور هذه المساعدات يتم بالتنسيق بين مركز إدارة األزمات في القيـادة العامـة للقـوات المـسلحة                   

  .األردنية والسلطة الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية
  ٢١/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   التحرك لرفع الحصار عن فلسطين وأهلهاضرورة يتفقان علىبري والريجاني  .٣٢

تلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اتصاالً هاتفياً من رئيس مجلس الشورى اإليراني علـي          - بيروت
 الشعب الفلسطيني في    معاناة"الريجاني، وتركز البحث بحسب بيان وزعه المكتب اإلعالمي لبري، حول           
 محـاوالت قهـر ومنـع       إلىاألراضي المحتلة وعلى المعابر، وممارسات قوات االحتالل التي وصلت          

واستغرب البيـان الـذي أورد       ".االخوة الفلسطينيين من تأدية واجباتهم الدينية في شهر رمضان المبارك         
لعرب والمسلمين من دون أي رد      أن تحصل هذه التعديات على مرأى ومسمع ا       " الريجاني   -اتصال بري   

، كما انه لم يصدر موقف ينـدد بهـذه          اإلسرائيليةفعل للتخفيف من معاناة هذا الشعب ووقف الممارسات         
وجرى خالل االتـصال     ".الجريمة ضد اإلنسانية من منظمات ومؤتمرات وهيئات معنية بحقوق اإلنسان         

ه الدول والمنظمات في محاولـة لرفـع هـذا          االتفاق على ضرورة القيام بتحرك لدى هذ      "بحسب البيان   
  ".الحصار عن فلسطين وأهلها

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  مقياسنا لليفني موقفها من مبادرة السالم: محمد صبيح .٣٣

قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية          : عبد الستار حتيتة  : القاهرة
ـ  المحتلة، السفير محمد صبيح،      أمس، إن عقلية القادة اإلسـرائيليين ال       " الشرق األوسط "في تصريحات ل

) من االحتالل ومن المفاوضات   ( سنة   ٦٠يمكن أن تتغير، بمجرد تغير األسماء، مشيراً إلى أنه بعد نحو            
لكن الـسفير صـبيح     . والعقلية اإلسرائيلية كما هي تعتمد على القوة المفرطة ودعم الواليات المتحدة لها           

ب عن أمله في حدوث تغيير إلى األفضل، مشيراً في الوقت نفسه إلى صعوبة تحقق ذلك، قـائال إن                   أعر
هـل  : "ليفني منذ كانت وزيرة خارجية حتى اآلن، وهي تعترض على المبادرة العربية للسالم، وتـساءل              

أما إذا كانت   .. ليفني عندما تتسلم رئاسة الوزراء تكون قد تغيرت إلى داعية للسالم، إذا كانت تدعي ذلك              
ستتعامل مع الوضع القائم باألسلوب السابق، فهذا يعني مزيدا من الدماء واالضطراب والفوضـى التـي                

أمام ليفني فرصة   .. لسالملدينا مقياس عربي هو المبادرة العربية ل      : "صبيحوأضاف   ". عاماً ٦٠استمرت  
بمبادرة السالم العربية التي أطلقت في قمة بيروت، وتم التأكيد عليها في قمة الرياض،              ) للقبول(تاريخية  

  ". العام الماضي
  ٢١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   ترى تجاوباً من الفصائل مع جهود الحوار العربيةالجامعة .٣٤
ساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صـبيح          قال األمين العام الم   : وكاالتال -القاهرة  

إن هناك تجاوبا كبيرا من الفصائل الفلسطينية التي حضرت للقاهرة، مع الجهود العربية والمصرية فـي                
إننا نحترم اإلجماع الفلسطيني    "وحول إمكان تشكيل حكومة بمشاركة كل القوى، أجاب         . عملية المصالحة 

فق الفلسطيني من دون اعتبار ألي شـيء خـارجي، ألن األسـاس هـو الموقـف                 واألمر متروك للتوا  
  ".الفلسطيني الموحد

  ٢١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  صىقوزيرة العدل الفرنسية رشيدة الداتي تزور المسجد األ .٣٥

قامت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة الداتي صباح أمس بزيـارة المـسجد            .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة   
 األوقافوكان في استقبال الوزيرة رئيس مجلس        . وقبة الصخرة في مدينة القدس القديمة المحتلة       صىاألق

يوسف النتـشة وعـدد مـن مـوظفي         . د اإلسالمية اآلثار الشيخ عبد العظيم سلهب ورئيس قسم        األعلى
، والصخرة المشرفة وقـسم تـرميم المخطوطـات والمتحـف        األقصىوزارت الداتي المسجد    . األوقاف

وقدم الشيخ عبد العظيم سلهب هدية للوزيرة عبارة عـن مـصحف،             . في باحة الحرم الشريف    إلسالميا
معاناة المصلين الذين يصلون عبـر      "ونقل الشيخ للوزيرة    ". هي هديه ثمينة نقدمها لزوارنا الكرام     "وقال  

  .بلدة القديمةكما قامت الوزيرة الداتي بزيارة كنيسة القديسة آن في ال ". اإلسرائيليةالحواجز 
  ٢١/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  شقيقة زوجة توني بلير غادرت قطاع غزة عبر المعبر .٣٦

عبرت لورن بوث شقيقة زوجة توني بلير ممثل اللجنـة الرباعيـة             : عبد القادر مبارك     : وكاالت –رفح  
ـ              ذ الدولية للشرق األوسط معبر رفح أمس السبت إلى مصر بعد أن علقت أربعة أسابيع في قطاع غزة من

  .وصولها على متن إحدى سفينتين نقلتا ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من قبرص
 مطلع شهر سبتمبر ألنهـا لـم تـدخل          إيريزوكانت بوث منعت من الخروج من قطاع غزة عبر معبر           

  .بطريقة رسمية إلى غزة وفقا لوزارة الدفاع اإلسرائيلية
  ٢١/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
  ستقبل السلطة الفلسطينيةخالفات تكبر وتتسع وتهدد م .٣٧

  بالل الحسن
تبـرز  . يبدو أن الخالف الشائع بين حركتي فتح وحماس، لم يعد هو الخالف األساسي البارز في الساحة               

إلى المقدمة اآلن خالفات حركة فتح، وهي خالفات تدور أساسا حول مؤتمر الحركة السادس الذي تقرر                
 لتصبح خالفا حول انتخابات الرئاسـة الفلـسطينية، وحـول           عقده قبل نهاية هذا العام، ثم تتسع وتتطور       

  .حكومة سالم فياض، وحول دور منظمة التحرير الفلسطينية
حسين الشيخ القيادي في حركة فتح اآلن، يمثل طرفا في هذه الصراعات، وهو مـن المتحمـسين لعقـد                   

ؤتمر تصل إلـى خمـسة      مؤتمر فتح داخل األراضي المحتلة، ومن المتحمسين أيضا لعضوية موسعة للم          
إن البعض يدعو إلـى تقلـيص       "وهو يصرح ويقول    .. آالف عضو، ويكون معظمهم من أعضاء الداخل      

في إشارة هجومية على قيـادة      ". العضوية، هؤالء يريدون مؤتمرا على مقاسهم، بعدد قليل قابل للسيطرة         
وهو يصرح أيضا ويقول    .  عضو فقط  ١٥٠٠فتح المركزية التي تقترح أن تقتصر عضوية المؤتمر على          

: إن البعض ال يريد عقد المؤتمر على أرض الوطن، رافعا شعارات أكل الدهر عليها وشرب، من نوع                "
وتقف في خلفية هذا الموقف لدى الداعين إلى عقد المؤتمر في الخارج، مخاوف             ". تحت حراب االحتالل  
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مثلها ويقودها أعضاء الحركة فـي      ، إلى حركة ي   أعضائهامن أن تتحول حركة فتح من حركة شاملة لكل          
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

ولكن هذه الدعوة الجامحة، ما تلبث أن تواجه بموقف قيادي مضاد، فها هو حكم بلعاوي يـصرح باسـم                   
إن جميع األنباء حول مكان وزمان      "اللجنة المركزية، رافضا تصريحات حسين الشيخ ومن يمثل، فيقول          

ة، واللجنة المركزية وحدها هي المخولة بذلك، وهي ستجتمع بكامل أعضائها           انعقاد المؤتمر غير صحيح   
  ".للبت في المسائل كلها) في عمان(في وقت قريب 

ولكن قياديا آخر من حركة فتح، يدخل على خط الجدل والتجاذب والنقاش، ويطرح مسائل أكثر أهميـة                 
مـسؤول  ) أبو عالء (، إنه أحمد قريع     وخطورة، مسائل تتجاوز حركة فتح إلى الوضع الفلسطيني برمته        

. التعبئة والتنظيم في الضفة الغربية، ومسؤول لجان التفاوض مع تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسـرائيل              
  .أحمد قريع عقد لقاء قبل أيام مع األعضاء المنتخبين لمؤتمر فتح المنشود، وقال فيه أمورا خطيرة للغاية

يحاول أن يشتري   "اض رئيس حكومة تسيير األعمال، واتهمه بأنه        شن أحمد قريع هجوما باتجاه سالم في      
وكشف النقاب عن أن فياض اجتمع عدة مرات بأعضاء أقاليم الحركـة المنتخبـين، الـذين           ". فتح بالمال 

إن فياض يحاول أن يكون مرجعية لهذه األقاليم، ويقدم         : وقال. طلبوا منه مساعدات مالية، واستجاب لهم     
ى األمر إلى حد القول بأن قريع وحركة فتح قررا الضغط بشكل جدي إلحـداث تغييـر                 وانته. لهم المال 

وزاري، وهنا لم يقتصر األمر على انتقاد سالم فياض بل شمل الرئاسة الفلسطينية أيضا من خالل القول                 
ال الـرئيس  . فتح مستاءة من عدم استجابة الرئيس أبو مازن لمطالب فتح بإحداث تغيير في الحكومة           "بأن  

  ".يستجيب
ووسع أحمد قريع نطاق هجومه السياسي، وشمل منظمة التحريـر الفلـسطينية، مقتربـا مـن مواقـف                  

إن منظمة التحريـر    "المعارضين الكثر الداعين إلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، فقال            
وطالب قريع مسؤولي   ". ةالفلسطينية تتعرض لمؤامرات أساسها خطف كلي لهذه المؤسسة الوطنية الجامع         
، تمامـا كمـا يطالـب      "حركة فتح بالعمل على حماية المنظمة والدفع نحو تجديد هياكلهـا ومؤسـساتها            

  .المعارضون
لماذا يشن أحمد قريع مثل هذا الهجوم الجديد من نوعه؟ وهناك من يجيب علـى هـذا               : وهنا يبرز سؤال  

وقبل أيام قالت مـصادر     . لرئاسة الفلسطينية المقبلة  السؤال بالقول إن هدف الهجوم هو معركة انتخابات ا        
إنه ال يفكر   : ثم تحفظت المصادر وقالت   . ، إن قريع يفكر أحيانا بالرئاسة     "الشرق األوسط "فتحاوية لجريدة   

وهناك في هذا اإلطار، مـن يـتهم قريـع بالتـشدد فـي              . ولكن إذا جاءته لن يقول ال     .. اآلن بالرئاسة 
. ي إطار خطته لخالفة الرئيس محمود عباس إذ قرر أن ال يرشح نفسه مجددا             المفاوضات مع إسرائيل، ف   

لميخائيل موراتينوس وزيـر خارجيـة      " إسرائيل" رئيس وزراء    أولمرتويشيرون هنا إلى ما قاله إيهود       
إسبانيا عن قلقه من محاوالت بعض قادة السلطة الفلسطينية الضغط على عباس لرفض التوقيـع علـى                 

هناك جهات فلسطينية عـشقت التفـاوض، وال تـستهويها          " أيضا قوله    أولمرتنقلت عن   و. اتفاق مبادئ 
".  كان يغمز مـن قنـاة قريـع        أولمرتإن  "وهنا قالت صحيفة هآرتس معلقة      ". لحظة التوصل إلى اتفاق   

يزال األخذ والرد قائمـا حـول        ويجري هذا الخالف الهامس حول مستقبل الرئاسة الفلسطينية، بينما ال         
القانوني للرئاسة الفلسطينية، وهل تنهي سنواتها األربع في مطلع العـام المقبـل، أم أن التمديـد                 الوضع  

ممكن لسنة أخرى، بحيث تجري االنتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد؟ كذلك هناك أخـذ ورد                
ه، لترشيحه  قائم حول مرشحين آخرين، منهم مروان البرغوثي األسير، والذي يطالب عباس باإلفراج عن            

وها هو الهمـس يـدور حـول        . بدال منه، أو لالستقواء به وبسمعته ليكون بجانبه إذا قرر التجديد لنفسه           
وهكذا يبدأ نقاش تنظيمي طبيعي     . احتمال وجود مرشح ثالث من حركة فتح للرئاسة هو أحمد قريع نفسه           

، ليشمل الحكومة، ومنظمـة     حول مؤتمر حركة فتح، ولكن النقاش يكبر ويتطور داخل حركة فتح نفسها           
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وال يدور هذا النقاش بين المؤيدين والمعارضين، بل هو يدور بين أقطاب            . التحرير، والرئاسة الفلسطينية  
  .السلطة الفلسطينية أنفسهم

فقد راهنت السلطة منـذ أحـداث       . وثمة بعد آخر لمشكالت السلطة الفلسطينية يتمثل بالوضع االقتصادي        
الضفة الغربية وضعا اقتصاديا ومعيشيا ناميا ومتطورا، يقف فـي وجـه وضـع              غزة، أنها ستنشئ في     

إال أن الواقع العملي يثبت أن الوضع في الضفة الغربية يـسير علـى   . اقتصادي ومعيشي بائس في غزة    
منوال مشابه لمنوال غزة، بالرغم من أموال الدول المانحة، والتي أصبح دورها يقتصر على تمويل دفع                

" مـؤتمر التجـارة والتنميـة     "أولهما تقرير   . وأمامنا حاليا تقريران صادران عن األمم المتحدة      . الرواتب
إن االقتصاد الفلسطيني الذي خسر ما يصل إلى خمسة في المائة من ناتجه المحلي              : الذي يقول ) اونكتاد(

لعام التـالي  ، وكان مهددا باالنكماش ل٢٠٠٧، عجز عن تحقيق أي قدر من النمو في عام         ٢٠٠٦في عام   
وصدر تقرير ثان مماثل عن البنك الدولي الـذي         . على التوالي، لوال استئناف المانحين تقديم المساعدات      

هنـاك إجمـاع    : وقال التقرير . إن انهيار االقتصاد الفلسطيني سيجعله أكثر تبعية للمساعدة الدولية        : قال
ليا على االقتصاد الفلسطيني، والتي تتمثـل       حول الشلل الذي تتسبب فيه القيود اإلسرائيلية المفروضة حا        

بالحواجز العسكرية والمضايقات اإلدارية، والتي من دون تخفيفها ستبقى المساعدات الدولية وإصالحات            
  .وهذا الوصف كله مخصص للضفة الغربية، بعيدا عن أحداث غزة ومأساتها. السلطة عقيمة النتائج

تصاد السلطة الفلسطينية، إلى النقاش الجديد من نوعـه حـول   وإذا جمعنا هذا التوصيف الدولي لوضع اق      
يزال يدور حول فشل التوجه نحو شعار الدولتين،         وضع المؤسسات ومستقبلها، إلى النقاش الذي دار وال       

، نجد أنفسنا أمام صورة جديـدة للوضـع الفلـسطيني           )دولة واحدة لشعبين  (والتخلي عنه لصالح شعار     
إال إذا  .. ف ويتسع، منبئا بحالة انهيار قادمة، ينفتح فيها المستقبل على المجهـول           الداخلي، يمتد فيها الخال   

حصلت صحوة مفاجئة، يتداعى فيها الجميع نحو بحث المشكلة األصـل، مـشكلة المـشروع الـوطني                 
الفلسطيني نفسه، وهو يعاني حشرجات الموت في مفاوضـات ال نهايـة لهـا، وال تـستطيع أن تمـده                    

  .طلوب المباألوكسجين
  ٢١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ؟"القانون األساسي"حقاً " حماس"هل تذكرت  .٣٨

  راسم المدهون
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية أثار سجاال عنيفا من جانب              

  .قادة حركة حماس والناطقين اإلعالميين باسمها
لقها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، الذي اعتبر قرار          السجال كان أعنفه التصريحات التي أط     

دون أن ينسى اإلشارة إلى أن أبو مازن سوف يـصبح           " خروجا على النظام األساسي الفلسطيني    "الرئيس  
  .القادم) يناير(رئيسا غير شرعي بعد كانون الثاني 

 شـهور عديـدة ومـن خـالل         في كل األحوال هو سجال لم يبدأ مع قرار الرئيس أبو مازن، بل قبـل              
تصريحات للناطقين الرسميين باسم حماس، والذين أشاروا صراحة إلى أن مرور موعد كـانون الثـاني                
يعني أن يتسلّم النائب أحمد بحر رئاسة السلطة باعتباره نائبا لرئيس المجلس التـشريعي المعتقـل فـي                  

  .السجون اإلسرائيلية
مرافعات القانونية وحاوال تقديم تفسيرات فقهية قانونية تتناسـب         هو أيضا سجال استخدم خالله الطرفان ال      

 بوجود قـانون يـنص علـى إجـراء          - ومنذ شهور    -أما رجال القانون فقد أفتوا      . وموقف كل منهما  
االنتخابات الرئاسية مع االنتخابات التشريعية، وهو قانون ترفض حركة حماس االعتراف به رغم أنهـا               

  .ة وفازت باألغلبية فيها على أساسهدخلت االنتخابات األخير
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ومع أن الرئيس أبو مازن لم يغلق الباب أمام خيارات أخرى فقد قامت الدنيا ولم تقعد، وهي أساسا كانت                   
  .قائمة من قبل أن يدلي أبو مازن بتصريحه

  ماذا على الفلسطينيين أن يفعلوا في حالتهم الراهنة؟
  ي كما يقول خالد مشعل؟هل تؤدي كل الطرق إلى فراغ دستوري رئاس

  ولماذا ال تؤدي مثال إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة كما دعا أبو مازن أكثر من مرة؟
وهل حقا تنتهي مشكلة الصراع الدامي في فلسطين بتأبيد االنتخابات السابقة والقفز فوق كـل األحـداث                 

  التي جرت في فلسطين؟
القـانون  "يتعلق أبدا بحرص حركة حماس على صيانة         من الواضح ألي مراقب موضوعي أن األمر ال       

وهي التي قامت بانقالب عسكري أطاح بالقوانين والشرعية في غزة ، ففي الوقت الذي كـان                " األساسي
 العاصـمة   إلـى فيه خالد مشعل يتحدث عن القانون األساسي والفراغ الدستوري كانت كلماتـه تتوجـه               

 النتيجة المرجوة   إلى الحوار الفلسطيني الشامل وضمان وصوله       المصرية حيث تبذل جهود كبرى إلنجاح     
أي إنهاء االنقسام وعودة اللحمة بين الضفة والقطاع وتشكيل حكومة تتكفل إجراء انتخابات جديدة ومـن                
شاء أن يرى األمور على حقيقتها عليه أن يتذكر أن مشعل قد أوصل رسالة واضـحة للعـرب الـذين                    

  .إيرانلسطيني حين قال للجميع إن الممول الوحيد لحركة حماس هو يتوسطون لحل النزاع الف
حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل يعرفون تماما أن الحـوارات الفلـسطينية وبالرعايـة                
العربية لن تكون أبدا في صالح االنقسام والتفرد، خصوصا وقد أكد المسؤولون المصريون واألمين العام               

ة أنهم ينوون إعالن الطرف الفلسطيني الذي يتسبب في انهيار الحوار ووصوله إلى طريق              للجامعة العربي 
  .مسدود

هي إذاً تصريحات تهدف استباق األمور ووضع الجميع أمام مشكلة كبرى جديدة عنوانهـا هـذه المـرة             
 منهـا   ، أو التسليم بشروط حماس وفـي المقدمـة        "رئيسه"وجود كيانين فلسطينيين منفصلين ولكل منهما       

التسليم بنتائج االنقالب الحمساوي في غزة، ثم تقليص الحوار من حوار شامل يشارك فيه الجميـع إلـى                  
  .حوار ثنائي بين حماس وفتح

مع ذلك، بل وبسبب هذا الهروب المتعمد إلى األمام أعتقد أن مهمة الوساطة المصرية في رعاية الحوار                 
 كافة السلبيات وتدارك الحالة الفلـسطينية قبـل أن تـزداد            الفلسطيني باتت أكثر إلحاحا وأهمية لتطويق     

  .فداحة
من المهم في سياق كهذا استمرار الضغط العربي إلقناع األطراف الفلسطينية بأهمية االرتقاء إلى مستوى               
المسؤوليات الكبرى واستمرار التأكيد على أن الحوارات ليست مجرد جولة يمكن تأجيـل الحـسم فيهـا                 

 شراء الوقت في انتظار تطورات ما، ما يجعل االلتزام بفكرة إعالن الطرف المتسبب في               والمراهنة على 
  .فشل الحوار وتحميله المسؤولية كاملة وفرض المقاطعة الشاملة عليه

إما ذلك أو تستمر مراهنة البعض على الوقت إلى زمن لن يكون في مصلحة أحد بمن في ذلك مـصلحة                    
  .المماطلين والمسوفين أنفسهم

  ٢١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  حركة فتح هي العنوان واألمل .٣٩

  حمادة فراعنة
ال تكمن مشكلة الشعب العربي الفلسطيني، في عنوان منفرد أحـادي، يتمثـل بـاالحتالل والمـشروع                 

 العـام   األولـى االستعماري التوسعي اإلسرائيلي الصهيوني القائم على ارض وطنه في مناطق االحتالل            
، وخاصـة القـدس     ١٩٦٧ده وابتالعه لبعض مناطق االحتالل الثانية العام        ، بل ويعمل على تمد    ١٩٤٨



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١٢٠٧:         العدد                  ٢١/٩/٢٠٠٨األحد : التاريخ

 والمـسيحية وجعلهـا     اإلسـالمية وقلبها ومحيطها ومقدساتها وتدمير تماسكها وتراثها ومعالمها العربية         
  . ومشاعر الناسواألصول وفق التفوق وموازين القوى، غير مراع العقائد والثوابت إسرائيليةيهودية 

شكلة الشعب العربي الفلسطيني، في هذا البالء وحده، وما يسببه من قهر ووجع وتخلف، فهذا               ال تكمن م  
 قسوة على النفس هو بالء الذات والشقيق، هو بـالء االنقـالب             األشد، ولكن البالء    أجنبيالبالء غريب   

قـوى  وتداعياته وما يسببه من دمار للمشروع الوطني الفلسطيني، وتخريـب لالنجـازات، وتمزيـق لل              
الوطنية، وانحراف لمسيرة النضال وطريقها الصائب التراكمي نحو التخلص مـن االحـتالل، وتركيـز               

 وكسب المزيد مـن     وأدواتهجهدها على جالء االحتالل ونيل الحرية واالستقالل، من خالل توحيد العمل            
روع الوطني ومسيرته   ، وتحويل المش  أهدافها لعدالة القضية الفلسطينية ومشروعية نضالها ونبل        األصدقاء

 أو مهـزوم    أفغاني عقائدي انعزالي، ذات نكهة خالفية منفردة تتوسل تطبيق نموذج           أصولي مشروع   إلى
 حزبين حزب المؤتمر الوطني برئاسة عمر البـشير         إلى مشروع سوداني شق الحزب الواحد       األقلعلى  

بال على خطر االنقسام على اثر      وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي، وبات الوطن السوداني مق         
 ، وحتى الشمال    ٢٠٠٥ اتفاق نيفاشا في     إلى بعد التوصل    ٢٠١١التسليم باالستفتاء في شهر كانون الثاني       

  . لم تعالج قضية دارفورإذا يبقى موحداً، أنالسوداني الموحد لم يعد مضمونا في 
من االحتالل وبالويه ومصائبه، فقـد      ، ليس اسعد حاال، فعلى الرغم       ١٩٦٧وحال فلسطين المحتلة العام     

رسخ النضال الفلسطيني وحدة الضفة والقدس والقطاع وجعل منها حقيقة سياسية واحدة، ومشروع ارض              
 ثالثة كيانات، حكومة رام اهللا وحكومة غزة ، والقدس تتبع لحكومة            إلىلدولة منشودة غدت اليوم ممزقة      

والعناوين، واغرق العناوين السياسية واهتماماتهـا بعنـاوين         األولويات، انه االنقالب الذي بدل      أبيبتل  
 من عائلة حلس    ةالشجاعي أحياء من االهتمام باالستيطان والمستوطنين، وتصفية       أكثرفرعية ثانوية جذابة    
 المعلمين والقطاع الطبي    إضراب من تصفية االحتالل واالستيطان، وبات       أهمغمش  دوالصبرة من عائلة    

 وحفرها والحرص   األنفاقة شعبية لمواجهة سياسات االحتالل وبات القتلة والضحايا في           حال إدارة من   أهم
 من القـدس    أهم المالية لصالح كتائب القسام والقوة التنفيذية        اإلتاواتعلى التهريب والمهربين وتحصيل     

  .ومقدساتها
ثل باالحتالل، فأصـبحوا   في مصيبة واحدة، تتم  ١٩٦٧كان الفلسطينيون في مناطق االحتالل الثانية العام        

السؤال ومن سيخلصهم مـن     .  في مصيبتين، مصيبة االحتالل ومصيبة االنقالب ؟؟       ٢٠٠٧بعد حزيران   
 وفصائل اليسار ثانياً والمـستقلون      أوال هم حركة فتح     أطرافالجواب ثالثة   . االحتالل ومن االنقالب ؟؟   

قوي قادر على توحيد الجهد وتفعيله في        تحتاج لعمود فقري سياسي موحد متماسك        األطرافثالثا، وهذه   
 وسياسات، والعمود الفقري المرشح هو واحد يتمثل بحركة فتح، ولكن واقع حركـة              وإجراءات إطارات

 الفرديـة والمماحكـات     واألولويـات  األنانيـة فتح واقع مرضي حيث الصراعات الداخلية واالهتمامات        
  .بحق تراثها الكفاحي والمعطلة لتطلعات قواعدها النضاليةطائل منها، والمعيبة  التنظيمية الحزبية التي ال

 للشعب الفلسطيني هويته الوطنية المبعثـرة، ووحـدت         أعادتحركة فتح صاحبة المبادرة التاريخية التي       
 واحد هو منظمة التحرير وبرنامج سياسـي واحـد هـو البرنـامج              إطارحركته السياسية وجمعتها في     
 القـرار   أساس وحل قضية الالجئين على      ١٩٦٧ود المناطق المحتلة العام     المرحلي برنامج الدولة في حد    

  .١٩٤الدولي 
 التدريجي المتعـدد    أوسلو الوطن عبر اتفاق     إلىحركة فتح هي التي نقلت القضية الفلسطينية من المنفى          

 ٠٢/١/١٩٩٦ فـي    األولـى  االنتخابات الرئاسية والتـشريعية      وأجرتالمراحل فأنشأت السلطة الوطنية     
 واإلبداع ، هي الحركة الرائدة المبادرة التي تفتقد اليوم لروح المبادرة والخلق             ٢٥/١/٢٠٠٦والثانية في   

  .السياسي والتنظيمي والوطني والجبهوي كما كانت تفعل من قبل
لقد تفوقت حركة فتح على كافة القوى السياسية التي كانت فاعلة بين صفوف الشعب الفلسطيني وتركتهم                

 اإلخوان حركة   إلى حزب البعث    إلىبدءاً من الحزب الشيوعي مروراً بحركة القوميين العرب         من خلفها   
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 وذيل الحركة الوطنية الفلـسطينية، وتفوقـت        أسفل وجعلتهم في    اإلسالمي حزب التحرير    إلىالمسلمين  
وتقدمت، واحتل على التوالي ياسر عرفات ومحمود عباس وسليم الزعنون واحمد قريع وروحي فتـوح               

 ٢٠٠٥المواقع الرئاسية المختلفة كل حسب موقعه، ولكنها اليوم تتراجع وتنهزم، في االنتخابات البلديـة               
 وما زالت تفتقد    ٢٠٠٨ ةالشجاعي وفي حي    ٢٠٠٧ انقالب حماس    وأمام ٢٠٠٦وفي االنتخابات البرلمانية    

زائمها يتراجـع المـشروع     للمبادرة والوحدة الداخلية والتماسك الحزبي والتنظيمي، وبتراجعها وسلسلة ه        
 ولـصالح المـشروع االنقالبـي       اإلسـرائيلي الوطني الفلسطيني برمته لصالح المشروع االسـتعماري        

  .، فكالهما مؤذ وعدواني مدمر ضد مصالح الشعب الفلسطينياألصولي
ق الوطنيون والتقدميون والملتصقون بفلسطين ومستقبلها وحريتها، والممسكون برايات االستقالل وحقـو          

 حركة فتح بأمل ولهفة لوحدتها وتماسكها واستعادتها زمـام          إلى المتحدة ينظرون    األممشعبهم وقرارات   
المبادرة وحيويتها، دون ذلك سيبقى مشروع االحتالل ومشروع االنقالب هما عنوان فلـسطين وعنـوان       

بحـق شـعبهم    وجع شعبها وعذاباته فهل يفهم قادة حركة فتح هول ما يفعلون وأي جريمـة يرتكبـون                 
 الـسعيد، بـل وبحـق       وأبو وهايل عبد الحميد     إياد وأبووتضحياتهم وبحق ياسر عرفات وخليل الوزير       

  . هذا الفهم ؟؟أساس فهموا هل يبادرون على وإذاهل يفهمون . ؟؟أنفسهم
  ٢١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  من بوابة السلطة؟" الخيار األردني"هل يعود  .٤٠

  عمر عساف
لثنائي األردني والفلسطيني لنبأ تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس عرضـاً للعاهـل              ما عدا النفي ا   

األردني الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين لتوطين الالجئين الفلسطينيين في األردن في مقابـل عـروض                 
ن مالية من الغرب، لم تأخذ المسألة مدى كبيرا في الصحافة األردنية ولـم يتـصد الكتـاب الـصحافيو                  

  .للموضوع أو يعيروه اهتماما
تقدم على ضرب   " قدس برس "ما الذي يجعل وسيلة إعالمية، مثل وكالة        :  لكن السؤال الذي لم يطرح هو     

صدقيتها بنقل معلومات غير دقيقة أو أكيدة وقابلة للنفي وتوجيه االتهامات لها من مسؤولي اإلعالم فـي                 
  عمان ورام اهللا؟ 

ر جودة قال إن مثل هذه األنباء تسعى إلى تحويل األنظـار عـن الهـدف                 وزير اإلعالم األردني ناص   
الحقيقي الذي يسعى إليه األردن عبر الحركة الدؤوبة، ديبلوماسيا وسياسيا، التي يقودها الملك مـع دول                

  .العالم، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
هدفها اإلساءة إلـى    "طينية  نبيل أبو ردينة أن مثل هذه التسريبات          الناطق باسم الرئاسة الفلس     بينما اعتبر 

  ".العالقة المتميزة بين الشعبين األردني والفلسطيني
 غير أن آراء جوده وأبو ردينه هذه المرة غير مقنعة، فالخبر لم يخرج من دولة عدوة أو مـن دوائـر                     

  . ين الحكومة األردنية والسلطة الفلسطينيةإسرائيلية أو غربية مشبوهة ذات مصلحة في تخريب العالقة ب
 فالتسريبات مصدرها عمان، أي مسؤولون أردنيون، وهنا يبرز تساؤل عن مصلحة األردن من تسريب              

  .هذه المعلومات
في عمان لم تسمها، أن عباس طرح خالل        " مطّلعة"إلى مصادر   " قدس برس " فحوى الخبر الذي  نسبته      

 أيلول الجاري، مشروعاً لتوطين الفلسطينيين فـي األردن         ٧د اهللا الثاني في     اجتماعه األخير مع الملك عب    
مدعوماً من الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي وكنـدا وأوسـتراليا وبعـض الـدول العربيـة، وأن                 

  . مليار دوالر٢٠التعويضات التي سيتلقاها األردن في حال موافقته تصل إلى نحو 
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 الذي يقوم فيه بدور الوسيط بين األردن من جهة وإسـرائيل والغـرب               وباختصار، فإن عرض عباس،   
الذي ينادي به اليمين اإلسرائيلي     " الوطن البديل "وبعض العرب من جهة أخرى، هو إعادة إحياء لمشروع          

  .تاريخيا، والذي جهد األردن دائما إلفشاله
  موقف عباس

 ظل الظروف التي يمـر بهـا حاليـا،          ال يستغرب مراقبون  أن يقدم عباس عرضا كهذا، خصوصا في          
تتـربص لالسـتيالء علـى      " حماس "اإلسالميةالتي يقودها ضعيفة جدا، وحركة المقاومة       " فتح"فحركة  

وكذلك توشك فترة رئاسته للسلطة على االنتهاء مـن دون          . السلطة في الضفة الغربية كما فعلت في غزة       
وهو  يسوق اآلن فكرة التمديـد       . على إجراء انتخابات  إنجاز يسجل له أو أمل في أن يعود إليها إذا وافق            

  .٢٠١٠له إلى نهاية 
األردنية عريب الرنتاوي أن قـرار الـرئيس        " الدستور"وكما يقول الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة        

  ".التمديد للرئيس إميل لحود"المرجح بتمديد واليته لنفسه، سيكون عند حدوثه، أسوأ من قرار 
حالتين بتوضيح أن لحود استوفى شكليا على األقل، أصوله القانونية واإلجرائيـة مرعيـة               وقارن بين ال  
 أن  وأضـاف . في الحالة الفلسطينية، سيكون عاريا حتى من ورقة التـوت         " القرار بقانون "النفاذ، بيد أن    

مقاطعـة   "فلحود حليف سوريا والمقاومة اللبنانية، نُبذ وعزل فـي        : الفارق بين الحالين  سيظل جوهريا     
، بينما يجد الرئيس الفلسطيني تشجيعا عربيا ودوليا لتمديد واليته، واألرجح أنه لـن يعـزل فـي                  "بعبدا

  .كما عزل سلفه إلى حين استشهاده" مقاطعة رام اهللا"
 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وفق الرنتاوي اقتربت في جولتها األخيرة من النقطة التـي توقفـت               

  .لحظة اتخاذ القرارات التاريخية الكبرى: سابقة، وهي  عندها جوالت
القرار في شأن الالجئين، مثلما سـيتعين علـى      وهذا يعني أنه سيتعين على الجانب الفلسطيني أن يأخذ     

  .١٩٦٧الجانب اإلسرائيلي اتخاذ القرار في شأن الجالء عن األرض المحتلة عام 
لمسار الفلسطيني التي يجري التفاوض في شأنها منذ أوسلو إلى          ا ومن هنا رأى الرنتاوي أن التسوية على        

  ".السالم، بل على مبدأ األرض مقابل الالجئين ال تقوم على مبدأ األرض مقابل "اآلن 
وبما أن عباس مقتنع باستحالة قبول إسرائيل بعودة الالجئين في إطار أي اتفاق للحل النهائي، وهو مـا                  

، فـسيكون تـوطين الالجئـين       "قـدس بـرس   "اني في اجتماعهما األخير، وفق      اهللا الث  أبلغ به الملك عبد   
الفلسطينيين في األردن هو الحل المناسب بالنسبة إليه، ليتمكن من التوصل إلى حل بقية الملفات العالقـة                 

  .مع إسرائيل وعلى رأسها الحلول
  الموقف األردني

مرفوض نهائيا من جميع  األردنيين، بدءا       " ردنيالخيار األ "أو  " الوطن البديل "الثابت أردنيا أن موضوع     
اهللا الثاني، مرورا بمختلف الفاعليات السياسية وخصوصا الحركـة اإلسـالمية، وانتهـاء              من الملك عبد  

  .بسكان مخيمات الالجئين
إلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا الرفض في وجه القوى الخارجية اإلقليميـة              : غير أن هناك من يتساءل    

إذا ما أرادت فرضه بالقوة أو بالتحالفات؟ ألم يذهب األردن إلى مدريد مرغما وهو مقتنع بـأن                 والدولية  
  الظروف ليست في مصلحة العرب إطالقا بعد ضرب العراق وسقوط االتحاد السوفياتي؟ 

 يرجح متابعون أن يكون تسريب المعلومات عن عرض عباس صدر من بعض مواقـع الـسلطة فـي                  
  . األردن

ينفي إمكان أن يكون ذلك جرى على أيدي فلسطينيين مناوئين لطروحات رئيس الوفد الفلسطيني               وهذا ال   
بـين  )  ع. ع(المفاوض صائب عريقات، خصوصا بعد اللغط الذي دار في شان ما بات يعرف باتفـاق                

  .عريقات ورئيس الديوان الملكي األردني باسم عوض اهللا عن توطين الالجئين الفلسطينيين في األردن
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وإذا كان االحتمال األول هو الصحيح، فهذا يعني أن عرض عباس هو حقيقة واقعة، بغض النظر عـن                  
  .النفي الذي جرى له

 وهذا يعني، وفق مراقبين في عمان، أن هناك مواقع في السلطة األردنية تخشى أن يجري الضغط على                 
نيها االقتصاد األردني الذي ينـوء      األردن للقبول بطروحات عباس، واستغالل األوضاع الصعبة التي يعا        

  .بمديونية خارجية تقدر بعشرة مليارات دوالر
إلحباطهـا  ) ع.ع(ولهذا قامت هذه الجهات بتسريب أنباء عرض عباس، مثلما سربت تفاصـيل اتفـاق               

  ".الوطن البديل"ولتصليب الموقف األردني الرسمي والشعبي الرافض لفكرة 
ومنهـا  ( بالصراع الدائر منذ شهور بين هذه المواقع فـي الـسلطة             وربط هؤالء المراقبون هذه الخطوة    

والتيار الليبرالي الجديد في األردن الذي تمدد في السيطرة على القـرارات االقتـصادية              ) الدوائر األمنية 
ورأوا أن هناك خشية من أن يكون هذا التيار يـسعى لتنفيـذ             . األردنية ليتوسع تجاه القرارات السياسية    

يركية إسرائيلية تهدف في نهاية المطاف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتحديدا ملف الالجئـين              أجندة أم 
على حساب األردن، والتمهيد لهذا من خالل تفكيك المؤسسات الوطنية األردنية وإضـعافها وخـصوصا       

  .الحكومة عبر سياسات الخصخصة وبيع األصول العقارية
ن السعايدة إلى أن هناك  مخاوف أردنيـة منطقيـة مـن عمليـة                 المحلل السياسي األردني راكا    وأشار

 - رئيـسة كاديمـا  -التفاوض  بين عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت ووزيرة خارجيتـه         
  .تسيبي ليفني

ويعتقد أن األردن، الذي تفاجأ بقناة أوسلو واضطر إلى تعجيل اتفاق وادي عربة، يعي تماما أن الـسلطة                  
لفلسطينية ال تكشف كل أوراقها وال تفاصيل مفاوضاتها لمن يفترض أنه األقرب واألكثر تـأثرا               الوطنية ا 

  .بما تفضي إليه مفاوضات الحل النهائي
وشعور األردن أن وراء أكمة السلطة ما وراءها كان سببا، وفق السعايدة،  لتأكيداته المستمرة وتـشديده                 

  .اصمتها القدس وعودة الالجئين والحدودعلى حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وع
وهو الحظ  أن بقاء الهيئة الحاكمة في السلطة الوطنية الفلسطينية مرتبط باوسلو وإفرازاتها، وتاليا فـان                 
أركان هذه الهيئة متيقنون أن مصيرهم رهن باتفاق مع إسرائيل يحفظ لهم ديمومة البقـاء الـسياسي أوال          

  .ثانياواستمرار مصالحهم االقتصادية 
وحذر من أن يكون الواقع االقتصادي األردني الصعب هو المفصل الرخو لتصفية القـضية الفلـسطينية                
وملف الالجئين فيها ومدخال للمساومات السياسية على الحقوق الثابتة للـشعب الفلـسطيني والمـصالح               

 يجـب أن يعـزز      وشدد على أن  كل يوم يمر من غموض سياق السلطة السياسي           . االستراتيجية لألردن 
  .إلى تفاهمات واضحة حيال التسوية النهائية وملفاتها" حماس"أهمية تسريع وتيرة الوصول مع حركة 

 وتـأليف واقترح السعايدة أنه ربما يكون من األفضل ترحيل المفاوضات إلى حين انتخاب إدارة أميركية               
اسع من كانون الثاني المقبل التي     حكومة إسرائيلية جديدتين، وحسم مصير مرحلة عباس المفترضة في الت         

  .٢٠١٠يحاول مدها إلى كانون الثاني 
فهل ينجح األردن في إغالق البوابة الجديدة التي تفتحها السلطة الفلسطينية إلقامة الوطن البـديل علـى                 
أراضيه وعلى حساب مصالحه العليا أم تغلب الكثرة الشجاعة وينفـذ الخيـار األردنـي وفقـا للرؤيـة               

  لية القديمة الجديدة؟اإلسرائي
  ٢١/٩/٢٠٠٨النهار 

 
  التفاوضية تصفية الحقوق الفلسطينية" إسرائيل "إستراتيجية .٤١

  مصطفى البرغوثي. د
  . أن يفاجأ من مكونات مشروع أولمرت وليفنيأنابوليسال يمكن لمن تابع مفاوضات 
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، تجزئة وتأجيـل    أوسلو فالمشروع يكرس محورين أساسيين في االستراتيجية اإلسرائيلية المتواصلة منذ        
  .القضايا الجوهرية تمهيدا لتصفيتها بسالح الوقت واألمر الواقع

 لجانب واحد، أي الجانب اإلسرائيلي كذريعة للتنصل حتى مما يـتم توقيعـه مـن                األمناستخدام  : وثانيا
  ".حتلونهم لمن ياألمن الذين تحت االحتالل مسؤولون عن توفير إن"االتفاقيات، مع ترسيخ ثابت لهزلية 

  . التفاوضي الجارياإلطارويتداخل المحوران بشكل بشع ليشكال معالم 
 المقترح خاضع للتطبيق الفوري، فيما هو لمـصلحة إسـرائيل، مثـل حريـة التوسـع                 أولمرتفاتفاق  

، أمـرين االستيطاني في الكتل االستيطانية، ولكنه مجرد اتفاق رف فيما يتعلق بالفلسطينيين حتى يثبتـوا               
 السلطة وكيل امني ناجح لالحتالل، وثانيا استعادتها للسيطرة على قطاع غزة، ودون تحقيـق أي                أن أوال
  . يبقى اتفاق الرف على الرفاألمرينمن 

عصفورين بحجر، تؤجل القضايا مرة أخرى، وتكسب الوقت لمزيد من التوسع           " إسرائيل"وبذلك تضرب   
  . عن عدم تطبيق االتفاق وتحقيق السالم المزعوماالستيطاني، وثانيا تحمل الفلسطينيين المسؤولية

ولسنا بحاجة لتجربة ما    " ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين      : "يقول الرسول الكريم في حديثه الشريف     
، على ما سـيحدث التفـاق       أمامنا الذي مر على عدم تنفيذه خمسة عشر عاما شاهد           أوسلوجرب، فاتفاق   

  . كان هناك اتفاقإن، أنابوليس
 للـسلطة   األمنـي  لـألداء ما الخطورة الكبرى فتكمن في جعل تلبية مجزوءة للحقوق الوطنية رهينـة             ا

 على درجة النجاح الن الحكـم دائمـا         أبدا لن يحصل    أداءالفلسطينية ضد شعبها ونضاله الوطني، وهو       
  .لسطيني االنقسام الداخلي الفوإدامةإسرائيلي، غير انه يحقق الهدف اإلسرائيلي بتعميق وتكريس 

  .إلى متى؟..  السلطة الفلسطينية وافقت على تأجيل قضية القدسأن المقترح يدعي أولمرتمشروع 
 فـي وجـه     إغالقها تأجيل قضية القدس، في ظل استعمار االستيطان وعملية التهويد فيها، وفي ظل              إن

ل وغير المعلن عن القـدس       التنازل المؤج  أو.  التنازل عن القدس   إال يعني   أن الفلسطينيين ال يمكن     أبنائها
  . عربي شريف سيقبل بحل دون القدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينيةأو ما من فلسطيني ألنه

  . تأخير لقضية القدس يعني فصلها عن الحقوق الفلسطينية تمهيدا لتصفيتهاأو كل تأجيل أنمع العلم، 
االستيطانية الكبرى بمساحة ال تقل      طاقته على هدف انتزاع شرعية لضم الكتل         أولمرتويركز مشروع   

 تكريس لمـسار جـدار الفـصل        أنها% ٧ ليست مجرد    أنهامن الضفة الغربية إلسرائيل، غير      % ٧عن  
من مصادر مياه الضفة    % ٨٠العنصري المدان في محكمة العدل الدولية، كحدود رسمية، وتكريس لضم           

 قاحلة على حدود غـزة، تبادلهـا مـشروط           صحراوية أراضالغربية، مقابل ماذا؟ مقابل نسبة قليلة من        
بتغيير الوضع السياسي في غزة وقيام السلطة في الضفة ببسط سيطرتها عليها، وبذلك يرحل التنـاقض                

 لتعميق االنقـسام الـداخلي      أخرى الفلسطيني مرة    - خانة التناقض الفلسطيني     إلىالفلسطيني اإلسرائيلي   
  . الجميعوإضعاف

 وراء الجدار، وعلى جدار الفـصل       أصبحت التي   األراضيرعية على ضم     الش إضفاء أيضاوذلك يعني   
  .العنصري نفسه، بل وعلى منظومة الفصل العنصري بكاملها

 حتى يثبت حسن سـلوك الـسلطة الفلـسطينية          - جميعها   - المستوطنون، فسيبقون في مستوطناتهم      أما
 ولكن سيـسرع االسـتيطان فـي        في الشعب الفلسطيني،  " إسرائيل"ويزول من الوجود كل من ال يعجب        

 لمستوطنين قد يقبلوا    أماكن إعدادمعاليه ادوميم وارئيل وجميع مستوطنات القدس وغوش عتصيون بحجة          
 على تسريع وتيـرة االسـتيطان       أنابوليسفهل يفسر هذا صمت دعاة عملية       . باالنتقال للكتل االستيطانية  

 على مواصلة التفاوض حتى في ظل جنـون         رارواإلص،  أنابوليس مما كانت عليه قبل      أكثرعشرين مرة   
  .االستيطان المستعر

 وما تبقـى    واألغوارستواصل السيطرة على الحدود     " إسرائيل" فهو ان    اآلن حتى   أولمرت أخفاه الذي   أما
، وبذلك تضيف نسبا مئويـة      اإلنذار ومحطات   األمنية والترتيبات   األمنمن مصادر المياه الجوفية، بحجة      
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 األغـوار  المئوي يـستثني     أولمرتفالمقام في كسر    . سبة السبعة بالمئة التي يتحدث عنها     تتجاوز بكثير ن  
وبـذلك تـصبح نـسبة      " بالمنطقة الحرام "والبحر الميت وقرى اللطرون والقدس بكاملها وكل ما يسمى          

  .المئوية وسيلة للتضليل والخداع
 أي مـشروع يتفـق      ألخذ أميركيم   يحضرون بدع  فإنهمولكي يضمن اإلسرائيليون نجاحاتهم التفاوضية،      

 المتحدة، لكي تقره وتباركه، وتشطب بذلك كل قراراتها الدولية والقانون الدولي والشرعية             األمم إلىعليه  
  .الدولية المناصرة للحقوق الوطنية الفلسطينية

دلة الحقـوق    جانب تهويد القدس بالكامل وشطبها من معا       إلىجبايته  " إسرائيل" الثمن الكبير الذي تريد      أما
  .األبدالفلسطينية، فهو تصفية حقوق الالجئين الفلسطينيين بالكامل مرة والى 

 المطروح على طاولة المفاوضات ليس سـوى مـشروع لتـصفية            أولمرتوفي المحصلة فان مشروع     
 الثوابت الوطنية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما يمثل نهاية تراجيدية وهزلية في            

 الواقعية هـي االستـسالم      أنآن واحد لنهج أوسلو، ونهج التفاوض حتى الموت، ولواقعية الذين يظنون            
  .للواقع

، تصفية قضيتي القدس والالجئين     األربعوهو محاولة لتسجيل هزيمة للفلسطينيين في قضايا الحل النهائي          
ما لم يضم لمراحل الحقـة،       واسعة من الضفة الغربية، وتأجيل وضع        أجزاءوتكريس االستيطان، وضم    

 معازل وكانتونات ومجـرد     إلى، وتحويل فكرة الدولة المستقلة      أخرى الواقع مرة    األمرسيقرر مصيرها   
  . لنظام تمييز عنصري متواصلوأسيرحكم ذاتي عديم السيادة 

 أو  لنا كفلسطينيين ليس فقط لرفض خجول      األوان لوضع حد لنهج التراجع والتدهور، وآن        األوانلقد آن   
، بل لرفض نهج الحلول الجزئية واالنتقالية جملـة وتفـصيال، ولرفـع             أولمرت ألفكار جزئي   أومؤقت  

  . الواقع اإلسرائيلية التي تستظل بمفاوضات لم ولن تنجحاألمرالغطاء عن سياسة فرض 
 والمؤسسة العنصرية الحاكمة في إسرائيل، يكمـن فـي اسـتعادة            أولمرت الرد الحقيقي على وقاحة      إن

 إزالـة  الصراع من اجـل      إلدارة جماعية   إستراتيجيةالوحدة الوطنية، وبناء قيادة وطنية موحدة، وتبني        
 تجمع بين المقاومة الشعبية الجماهيرية لنظـام االحـتالل والفـصل            إستراتيجية. االحتالل ال التأقلم معه   

م، وبناء حركة تضامن   العنصري، وبين دعم صمود الناس بسياسات اجتماعية واقتصادية ملتصقة بهمومه         
بين كل الفلسطينيين في    " الجامع الوطني المشترك  "دولية فعالة، وتكريس الوحدة الوطنية كأساس الستعادة        

  .الداخل والخارج
  ٢١/٩/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  هل فضل أولمرت االستقالة على االغتيال؟ .٤٢

  إميل أمين
راعات الداخلية بها؟ وهل ما حدث لـرئيس        ؟ إلى أين تمضي الص    "إسرائيل"ما الذي جرى ويجري داخل      

الوزراء إيهود أولمرت أمر يدعو إلى الريبة والشك في سيناريو الرشوة والفساد الذي قاده إلـى تحديـد                  
  موعد استقالته؟

واقع الحال أن العنوان المثير لهذا المقال لم يتأت من فراغ وإنما جاء بناء على مقاربات ربمـا أدركهـا                    
هذا فقد فضل الفضيحة واالستقالة وانتهاء حياته السياسية كخيار أفضل من رصاصـات             أولمرت جيداً ول  

كما جرى من قبل والتساؤل مـا الـذي جـرى؟           " إسرائيل"توجه إلى صدره على أساس أنه خائن لدولة         
في نظـر   " الخائن" "أوسلو" أي قبل وقت طويل من اتفاق        ١٩٩٢ولماذا يقتضي منا األمر عودة إلى عام        

  اليمين الصهيوني؟جماعة 
أدخلت جهـات دينيـة     " حكومة الشر "بعد وقت قصير من وصول حكومة رابين الحكومة المعروفة بلقب           

عديدة تغييرات على الصالة من أجل سالمة الدولة، أما سبب التعديل فهو أن صالة سالمة الدولة تتضمن                 
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 علـى قادتهـا ووزرائهـا       يا رب أبسط عليها مظلة سالمك، وأرسل نـورك وخـشيتك          "الدعاء التالي   
أي الطلب من الرب االعتناء بعافية وسـداد رأي قـادة           " ومستشاريها وامنحهم المشورة الجيدة من لدنك     

  .الدولة
 وقد كانت هنـاك صـيغ متعـددة         ١٩٩٢غير أن الصالة لسالمة الدولة لم تصمد بعد انتقال الحكم عام ،           

اء الدعاء لـصحة وعافيـة وسـداد خطـوات وزراء           للتغيير يجمع بينها القاسم المشترك المتمثل في إلغ       
أزل حكومـة  "الحكومة، وقد كان هناك من لم يكتف بهذا التعديل فذهبوا إلى ما هو أبعد وأضافوا جملـة           

وهو دعاء اللعنة نفسه الذي كان يقال ضد هتلر، والبعض غالى أكثر فذهب إلى صـالة                " الشر من البالد  
ث مرات في اليوم وتشكل أساس الصالة اليهوديـة، إذ فـي هـذه              الثمانية عشر المقدسة التي تؤدى ثال     

الصالة أيضاً ألغوا الدعاء لسالمة قادة الشعب وزادوا بأن استبدلوا به الدعاء إلزالة حكومة الـشر التـي         
  .يرأسها رابين

  والتساؤل الذي يرد مباشرة على الذهن لماذا؟
لمة والذي قصد التوصل إلى صيغة سالمية وال        من دون تطويل ممل ألن رابين هو رجل التنازالت المؤ         

بحـسب بـن    " إسـرائيل "نقول سالم كامل أو عادل أو شامل مع العرب، ذلك أن االستراتيجية العليا ل               
  .جوريون أحد أهم اآلباء المؤسسين للدولة تمنع ذلك ولهذا األمر عودة
ين الصهيوني المتطرف الـذي دفـع   ولعل تغيير تلك الصلوات يشكل مؤشراً واضحاً للهيمنة الرهيبة لليم     

بشارون وقبله نتنياهو إلى سدة السلطة، والذي يرى أن الممارسات الدموية لتلك الرموز رغـم فاشـيتها                 
  .غير كافية وكذلك إجهاض أي تسوية مهما كانت مجحفة في حق الشعب الفلسطيني

تي يرأسها رابين، هـذا الـذي       إلى أين قادت صالة الالسالمة التي تالها الحاخامات ضد حكومة الشر ال           
الكبرى من النيـل إلـى      " إسرائيل"بتنازل لصالح السالم  ولو كان مجحفاً  مع الفلسطينيين يقوض فكرة             

  ؟"إسرائيل"الفرات ويحاول تحجيم وتحديد الحدود وهو األمر الذي ال تقبله المؤسسة الحاكمة الفعلية داخل 
الذي يظهر الـصورة    " جواسيس جدعون "ر في كتابه الخطير     اإلجابة نجدها عند المؤلف اإلنجليزي الشهي     

الحاكمة، إذ يقول نقالً عـن الـصحافي        " اإلسرائيلية"وطبيعة تفكير النخبة    " اإلسرائيلية"الحقيقية للحكومة   
لـم يقتـل مـن جـراء        " إسرائيل"إن رابين الذي اغتيل في أمسية للسالم وسط         " باري شاميش "الجنائي  

  .ة وإن ما أطلق على رابين لم يكن رصاصة واحدة بل ثالث رصاصاتالفارغ" عامير"رصاصة 
زوجة المغدور إن زوجها لم يتـرنح       " ليا رابين "من قتل رابين إذن؟ في البيانات الواردة في الكتاب تقول           

ويسقط بعدما تعرض لما كان يبدو أنه رصاصة من مدى قريب، وإنها منعت من رؤية زوجها لـساعة                  
المستشفى، ووفقا لشاميش فقد أخبرها ضابط استخبارات كبير بأنها يجب أال تقلق ألن             كاملة بعد وصولها    

  .كل شيء تحت السيطرة
كانت الخطة شريرة وذكية لقد أقنعوا رابين بأن يقوم شخص ما بإطالق الرصاص عليه لمساعدته علـى                 

 المستشفى ضلت سيارة    زيادة شعبيته، لهذا لم يكن يرتدي السترة الواقية من الرصاص وفي الطريق إلى            
  . ثانية وصلت في اثنتي عشرة دقيقة٤٥رابين فبدالً من أن تصل في 

خالل تلك الرحلة الغريبة إلى المستشفى تم إطالق رصاصتين حقيقيتين على رابين جاءتا مـن مـسدس                 
واختفى مسدسه من المستشفى كما انتحر الحقاً، ويطول الحـديث عـن            " يورام روبن "حارسه الشخصي   

صة وأبعادها والتي تلقي هنا بالظالل على وضع أولمرت وهل هرب من رصاصات الجماعة الحاكمة               الق
  بعيداً عن الحكومة واألحزاب التي تعمل في العلن؟" إسرائيل"الحقيقية في 

  والشاهد أن هذا التساؤل ينبغي أن يسبقه تساؤل آخر لماذا كانت الرصاصات جاهزة لرابين؟
ى لتحطيم حلم العمر ولسقوط العالم الذي ما برح اليهود عبر ألفـي عـام مـن                 اإلجابة بوضوح ألنه سع   

الكبرى من الفرات إلى النيل وذلك عبـر        " إسرائيل"يبنونه في قلوبهم وعقولهم وحياتهم، حلم       " الدياسبورا"
 بحلول" إسرائيل"مشروعه الذي لن يرى النور أبداً المعروف بتجميع المستوطنات ورسم حدود نهائية ل              
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" إسـرائيل " ولكي يفعل ذلك فإنه كان عليه االنسحاب من أغلب األراضي التي تسيطر عليها               ٢٠١٠العام  
 بحيث تضم مناطق ذات كتل استيطانية ضخمة بحيث تصبح ضـمن           ١٩٦٧منذ احتلتها خالل حرب عام      

  .في المستقبل" إسرائيل"
تكشف عن وجود شخـصيات   " اإلسرائيلي "شباط المنصرم كانت القناة الثانية للتلفزيون     /ومع أوائل فبراير  

تعمل على دفع أولمرت بعيداً عن ساحة األحداث ومركز صناعة          " إسرائيل"يمينية في الواليات المتحدة و    
القرار وإجباره على التنحي من منصبه أو المصير المحتوم إذا رفض بسهولة المضي بعيداً فـي دفـاتر                  

 بالنسبة لليهود في الواليات المتحدة، وقد أشارت إلـى أن           النسيان، وتؤكد حالة عدم الرضا عن أولمرت      
هناك مجموعة من الناس الذين أخذوا على عاتقهم اإلطاحة به من السلطة، وقد بان جلياً أن هناك حالـة                   
من البحث الدقيق عن تهم جاهزة لإلطاحة بأولمرت مثل الرشاوى كما كانت هناك جائزة قيمتها مليـون                 

مـن فعلهـا    : والتساؤل من جديد  .. اب لمن يطيح برأس أولمرت أدبياً وليس مادياً       دوالر رابضة خلف الب   
  هذه المرة؟

كبير المحققين السابق فـي وحـدة       " بواز جاتمكان "نقال عن   " جيروزاليم بوست "بحسب ما كشفته صحيفة     
ائق التي  فإن مصدراً مقرباً في مكتب أولمرت هو الذي كشف عن مكان الوث           " إسرائيل"مكافحة الفساد في    

تشير إلى حصول أولمرت على مئات اآلالف من الدوالرات من رجل األعمـال األمريكـي اليهـودي                 
، وأضاف جاتمكان أن المصدر الذي لم يكشف عن هويته أبلغ السلطات باألمر منـذ               "موريس تاالنسكي "

  .عدة أشهر
أن أي  "وأوضح  " سالم مع العرب  ال  "ديفيد بن جوريون أنه     " أسد يهوذا " علم   ١٩٣٦والشاهد أنه منذ العام     

اتفاق يعقد مع العرب كضرورة مرحلية ال يمكن أن يكون السالم غايته، من حيـث إن أي اتفـاق مـع                     
العرب لن يخرج عن كونه وسيلة مرحلية تتيح للدولة الصهيونية بناء قوتها وترسيخ أقدامها باالسـتفادة                

  ".رفي للمشروع الصهيوني بكل أبعادهمن ظروف السلم أما الغاية فتظل التحقق الكامل والح
وفي ضوء هذه الوصية هل كان على أولمرت التسليم باالستقالة عوضاً عن االغتيال ألنه سار في طريق                 

  السالم ولو كان وسيلة مرحلية؟
  .ربما كان الرجل أوفر حظاً من رابين على أي حال

  ٢١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  :كاريكاتير .٤٣
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