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 "السعيد من يضحك أخيرا"وتقول ..  الضفة من انفجار قريب فيتحذرالقسام  .1

حذرت كتائب القسام االجهزة االمنية في الضفة الغربية بان نهايتها اقتربت، قائلة :  كفاح زبون- رام اهللا
واكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب . سيأتي في الوقت المناسب» اعوان المحتل«ان االنفجار في وجه 

ممارسات أجهزة عباس في الضفة هي جزء من الفاتورة «ماس ان القسام الجناح العسكري لحركة ح
السوداء الطويلة التي تراكمت على أجهزة سلطة المقاطعة، ونحن مع ازدياد هذه الجرائم نرى نهاية 
هؤالء قريبة وإفالسهم بات قاب قوسين أو أدنى، وما على شعبنا سوى المزيد من الصبر، فالتجربة 

. » إن أذناب المحتل ستقطع ولو بعد حين، ومصير هؤالء سيكون مزابل التاريخالحديثة والتاريخية تقول
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وجاءت اقوال ابوعبيدة بعد يومين من دعوته لعناصر حماس بمواجهة االجهزة االمنية في حال اقدمت 
. على اعتقالهم، وذلك اثر اعالن المخابرات الفلسطينية في الخليل اعتقال مجموعة عسكرية لحماس

التنسيق بين أجهزة امن عباس وقوات االحتالل الصهيوني ثمرة للقاءات المشئومة بين «وعبيدة واعتبر اب
 .»عباس وأولمرت أصحاب المصير المشترك
ما يحدث بين عباس وأولمرت يشكل حالة نادرة عبر التاريخ «وقال في حديث لموقع القسام االلكتروني، 

، ونحن نرى أن أجهزة عباس في الضفة باتت جزءا من من حاالت الخيانة العلنية بين المحتل وأذنابه
 .»المنظومة األمنية الصهيونية ال تنفك عنها

يثبتوا في وجه العاصفة الهوجاء «ووجه ابوعبيدة، رسالة الى عناصر حماس في الضفة الغربية بأن 
 الناس فيمكث في بإذن اهللا سيكون النصر حليفكم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع«وقال . »المركبة

األرض، وإخواننا في الضفة قادرون على البقاء والصمود وكل هذه الحمالت ال تزيدهم إال قوة داخلية 
نحن نذكّر «وأضاف أبوعبيدة  .»كامنة ستنفجر في الوقت المناسب في وجه المحتل وأعوانه المرتزقة
ة من الصبر وكظم الغيظ والعض بأن االنفجار الذي حدث في غزة في وجوههم، هو تراكم سنوات طويل

 .»على الجراح، والسعيد هو الذي سيضحك أخيرا
 20/9/2008الشرق األوسط 

 
   وفلسطين تحقيق السالم"إسرائيل"ما زال بإمكان  : عباس الرئيس .2

 .قال الرئيس محمود عباس إنه ما زال بإمكان إسـرائيل وفلـسطين تحقيـق الـسالم               ": وفا "-نيويورك  
إنني ما زلت مؤمنا بأننا نستطيع تحقيق       : وول ستريت جورنال  "نشرته، أمس، صحيفة    وأضاف في مقال    

سالم عادل بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، يعيشان في دولتين مستقلتين، لكن إذا لـم ننجح، وننجح               
ي وحث الرئيس الشعب اإلسـرائيل     .قريبا، فإن معالـم الجدل تصبح عرضة للتحول على نحو دراماتيكي         

   .وقادته على صنع خيار يضمن مستقبال آمنا وزاهرا لكال الشعبين
  20/9/2008األيام الفلسطينية 

  
   للكيان الصهيوني وشعبنا سيقيم دولته على كامل أرضهمستقبلال : هنية .3

أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، أنه ال مستقبل للكيان الصهيوني علـى               : رفح
سطين، مشدداً على أن تصريحات رئيس حكومة العدو أيهود أولمرت األخيـرة، حـول انتهـاء    أرض فل 
وقال هنية في كلمة له خالل لقاء       . تدلل على بداية االنهيار للمشروع الصهيوني     " إسرائيل الكبرى "نظرية  

ولمـرت  أ"انتهـى بإفطـار، إن      ) 19/9(مع الوجهاء واألعيان في رفح جنوبي قطاع غزة مساء الجمعة           
سيذهب إلى الجحيم، وستبقى الحكومة وستبقى المقاومة وستبقى حركة حماس وستبقى القضية الفلسطينية             

 . ، مشددا على أنه ال مستقبل للكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين"حية نابضة
ر للمـشروع   وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن تصريحات أولمرت األخيرة تدلل على بداية االنهيا            

الصهيوني، وأن التقدم سيكون لشعبنا الفلسطيني لصالح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملـة الـسيادة               
 . 1948وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى ديارهم ومنازلهم التي طردوا وهجروا منها عام 

  19/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 ابها شأناً داخلياً ليفني ويعتبر انتخيهنئعباس  .4
، أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى "وفا"وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية : أ ب د

.. خلفا اليهود أولمرت ".اإلسرائيلي"اتصاال هاتفيا مع ليفني هنأها فيه بفوزها برئاسة حزب كاديما 
 أو غيرها نحن بالنسبة لنا سواء فهذا شأن وأضاف سواء كانت ليفني ".شأن داخلي"معتبراً أن فوزها 
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صائب عريقات . من جانبه، وصف د ".اإلسرائيليين"كونها نجحت بأصوات الناخبين " إسرائيلي"داخلي 
من انتخابات تمهيدية " إسرائيل"رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ما يجري في 

 ". داخلي" إسرائيلي"شأن "انتخابات مبكرة بأنه ومحاوالت تشكيل ائتالف حكومي أو إجراء 
  20/9/2008الخليج اإلماراتية 

 
 وعلى فتح وحماس تصفية القلوبالسالم يمر بتجفيف مستنقع االحتالل طريق  :عريقات .5

صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية . أكد د : وديع عواودة- القدس
واحد ويمر بتجفيف " السالم"وأن الطريق إلى " إسرائيل"م مع هذا الحزب أو ذاك في أن المفاوضات ال تت

مستنقع االحتالل وإقامة الدولة وتسوية قضايا الحل النهائي وعلى رأسها الالجئون استنادا للشرعية 
على أن تستند للعدالة والشرعية الدولية وشدد " إسرائيل"ولفت عريقات أن اتفاقات السلطة مع  .الدولية

ستحصد الدماء والعنف والفوضى في حال ظنت أنها باالحتالل وممارساته ستدفع الفلسطينيين " إسرائيل"
بتحويل المفاوضات إلى بازار " إسرائيل"وأكد عريقات أن السلطة ترفض قيام  .لخفض سقف حقوقهم

ح الضغوطات كما نفى نجا .لمبادلة أراضي المستوطنات مقابل نسب مئوية من األرض في النقب
حينما زار عباس دمشق "على عباس ودورها في إفشال الحوار الداخلي وتساءل " اإلسرائيلية"األمريكية 

وشدد عريقات على فداحة  ".ثم التقى برمضان شلح قائد الجهاد اإلسالمي هل كان األمريكيون راضين؟
ن األشقاء حرام عليه الفشل وأضاف الخسائر الناجمة عن انقسام الفلسطينيين، وقال إن الحوار الوشيك بي

الى تصفية القلوب " حماس"و" فتح"، ودعا حركتي "ضعفنا يتجذر أمام العالم ومصداقيتنا وهيبتنا تتآكل"
 .واستعادة الوحدة

 20/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

   في فتح مفاوضات سالم جدية، بعد فوز ليفنيالسلطة تأمل .6
 في تصريح    س دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية      قال صائب عريقات رئي   : يوسف الشايب 

صحافي عقب لقاءات أجراها مع سفراء اليابان وروسيا والبرتغال ورومانيا لدى السلطة الفلسطينية ، إن               
أن لديها  ) في إسرائيل (تكون انعكاسا لحاجات ومصالح وعندما تجد أروقة صناعة القرار          "اتفاقات السالم   
 في اتفاق سالم مع منظمة التحرير فعليها أن تدرك أن مرتكزات هذا الـسالم سـتتمثل                 مصلحة وحاجة 

  ."بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة
وأعرب عريقات عن األمل في فتح مفاوضات سالم جدية، بعد فوز وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي               

 ليفني كانت منغمسة في عملية السالم، فإننا نعتقد أنهـا سـتتابع         ألن: وقال   .ليفني، برئاسة حزب كاديما   
نحن نرحب باختيار الشعب اإلسرائيلي، معرباً عن أمله في إقامة تعاون وثيق بين             .. مساعي السالم معنا    

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
 20/9/2008الغد االردنية 

  
  باإلنابة رئيساً للسلطة  حقوقية لتلويح حماس بتنصيب رئيس التشريعي انتقادات .7

حذّر مركز حقوقي فلسطيني مستقل بشدة من مخاطر اإلقدام على تنصيب أحمد بحر رئـيس المجلـس                 
التشريعي باإلنابة رئيساً جديداً للسلطة الفلسطينية، إن لم يتسن إجراء االنتخابات الرئاسية قبل العاشر من               

ستقلة لحل المجلس التـشريعي والـذهاب النتخابـات         ، فيما تزايدت الدعوات الفلسطينية الم     2009يناير  
ورأى أن تنصيب رئيس المجلس التشريعي سيقود لمزيد من االنقسام وتدمير مؤسسات الحكم في          . مبكرة

وأن القانون األساسي ال ينص صراحة على الفراغ القانوني إذا لم تجر االنتخابـات              . السلطة الفلسطينية 
وهو ما يحول عملياً دون تنصيب حماس رئيس المجلـس التـشريعي فـي              في التاسع من يناير المقبلة،      
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لألسف الشديد فإن الحركتين الرئيستين في الحياة السياسية الفلسطينية تقوضـان           «: وقال. منصب الرئيس 
يأتي . »بعضهما البعض في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا يستحيل معه إجراء انتخابات نزيهة وعادلة             

وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مطلـع      » المجلس التشريعي «ت أصوات فلسطينية بحل     ذلك فيما طالب  
ان «العام القادم، وقالت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار               

  . »عودة النشاط للمجلس التشريعي مرتبط بإنهاء حالة االنقسام الداخلي ثم الوضع السياسي
  20/9/2008لبيان اإلماراتية ا 

    
   سبتمبر لبحث مبدأ الدولتين25 بوش في يزورأبو مازن  .8

 سبتمبر  25في  ) أبومازن(أعلن البيت األبيض أمس أن بوش سيستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس            
لتقدم وقالت الناطقة باسم البيت األبيض دانا بيرينو في بيان إن بوش سيبحث مع عباس ا              . بالبيت األبيض 

على دولتين، إسرائيل وفلـسطين،      الذي تم تحقيقه في بناء المؤسسات الفلسطينية وفي تجسيد المبدأ القائم          
  تعيشان جنباً إلى جنب في سالم وأمن

 20/9/2008البيان  اإلماراتية  
  

  ثير قضية انتهاء والية الرئيس عباس على طاولة الحوارنلن : حماس .9
ة حماس أعلنت امس انها لن تثير قضية انتهاء والية الرئيس حرك أن 20/9/2008 السفير ذكرت

محمود عباس، على طاولة الحوار الفلسطيني الذي سترعاه القاهرة بعد عيد الفطر، مشيرة الى ان عباس 
لن »، وقال القيادي في حماس محمود الزهار إن الحركة «منصبه ورأسه أهم من كل هذا الوطن»يعتبر 

وشدد على . « تحقق على أرض الواقع تغييراً حقيقياً، في ما يخص الحوار الوطنيتقدم على أي خطوة ال
 الموقف الفلسطيني في رام اهللا ال زال يتحدث عن إمكان التوصل التفاق مع االحتالل قبل نهاية »أن

، ويمكن أن العام، وهذا ما يدفع بقيادات رام اهللا أالّ تُقبل على الحوار بهدف المصالحة بل بهدف المناورة
تحاول أن تحرج بأسئلة وأن تكسب وقتا حتى تستطيع أن تحشد األمة العربية في مواجهة حماس، كما 
. «حاول أن يفعلها أبو مازن بلقائه وزراء الخارجية العرب، وهذه كلها في المحصلة لن تؤدي إلى نتائج

لحوار، اذ ليست لديها أي لن تضع قضية انتهاء والية الرئيس عباس على طاولة ا»وتابع أن حماس 
الرئيس عباس »موضحا أن « إشكالية في هذا الموضوع، ولكن إذا تم عرضها علينا فستتم مناقشتها

يرسل إشارات عبر جهات متعددة، تقول أنه أوقف وتراجع عن التحدث عن قصة إعادة األوضاع إلى ما 
إن كل ... «لى آخر هذه المصطلحاتاالنقالبيين والقتلة وإ) تعبيري(كانت عليه والكف عن استخدام 

  .«واحد من هذا الطراز منصبه ورأسه أهم من كل هذا الوطن
سيتوجه إلى " حماس"الزهار بين أن وفد أن : غزة من 19/9/2008 المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف

وأن "لمصريين، القادم، لبدء أولى جلساته مع المسؤولين ا) أكتوبر(القاهرة في السابع من تشرين األول 
أول جلسة ستكون جلسة استماع منهم، ومن ثم ستجيب الحركة على كافة التساؤالت وتحدد من خالله 

 . ، كما قال"مواقفها
ـ       ، أن هناك عدة    )19/9(اليوم الجمعة   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وبين في تصريحات خاصة أدلى بها ل

     جللحوار، موضحاً أنها عبارة عن ثالثـة       " حماس"هت لحركة   تساؤالت تضمنها الدعوة المصرية التي و
؛ إن شخصيات وفد الحركة للحوار لم       "حماس"وقال القيادي في    . أسئلة تتعلق برغبة الحركة بالحوار أم ال      

 . تُحدد بعد، الفتاً االنتباه إلى أن الوفد سيضم شخصيات من قطاع غزة والخارج فقط
بالتأكيـد يجـب أن تكـون هنـاك         "ية لتسهيل بدء الحوار؛ قال الزهار       وبشأن إمكانية اتخاذ خطوات فعل    

خطوات فعلية من أجل بدء الحوار، ولكن ليس في قطاع غزة بل هناك في رام اهللا، فعليهم أن يخرجـوا                    
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كافة المعتقلين من السجون، وأن يوقفوا التعاون األمني الخطير مع االحتالل، وأن يردوا الحقـوق التـي                 
 . ، وفق ما شدد عليه"مؤسسات الخيرية والمهنية والمحالت التجاريةسلبت من ال

  
  يهدد بإلغاء صفقة شاليطالزهار .10

هدد القيادي في حركة حماس محمود الزهار اليوم الجمعة أن حركته ستلغي كـل شـيئ وسـتبدأ                  : غزة
تم اإلتفاق عليه بهذا    بأسماء وأرقام جديدة في صفقة شاليط إذا ما إستمر التراجع والخرق اإلسرائيلي لما              

يتراجعـون  ) اإلسرائيليون(أنهم" وقال الزهار في تصريحات صحفية له        .الشأن برعاية الجانب المصري   
عن االتفاق السابق اذا كانت هذه سياستهم التراجع عما تم االتفاق عليه فنحن سنلغي كل ما اتفقنـا عليـه    

نحـن ال نجـزء الـصفقة و اذا         " وتابع   ".من جديد وسنبدأ صفحة جديدة باألسماء وباألرقام التي نريدها        
أرادوا أن يبدأوا بشروط جديدة فلنبدأ وبالتأكيد شروطنا لن تكون كالشروط السابقة بـل سـتكون أكثـر                  
وأشمل وهم بدءوا هذا الخرق ونحن على استعداد أن نتساوق معهم ليس استجابة لهم ولكن سنبدأ بشروط                 

 450وعقب الزهار على إرسال إسرائيل أسماء      ".ا للمطالب الفلسطينية  جديدة واذا ارادو صفقة فليستجيبو    
ما تم االتفاق   "أسير للجانب المصري وافقت على إطالق سراحهم مقابل إطالق سراح الجندي شاليط قال              

 واآلليـة  1000عليه مع الوفد المصري الذي كان وسيطاً بيننا وبينهم في الفترة ما قبل الحسم هو علـى                
 آخـرين   550 خرجوا وبعد ذلك خالل شهرين يتم إطالق         450يتم استالم الجندي ونتأكد أن       عندما   450

 يعني أنهم يتراجعون على االتفاق السابق فاذا كانت هذه سياستهم التراجـع             450فهم عندما يتحدثون عن     
 التي نريدها   عما تم االتفاق عليه فنحن سنلغي كل ما اتفقنا عليه وسنبدأ صفحة جديدة باألسماء وباألرقام              

 .من جديد
أنه لو اجتمعت كل األمم المتحدة للتوسط فـي هـذا الموضـوع             "وحول تعثر مفاوضات الصفقة واضح      

 الذين قدمت اسمائهم لم     450ستفشل طالما أن الجانب اإلسرائيلي ال يغير في معايير الصفقة وبالمناسبة ال           
  .تصلنا وعندما تصلنا سنقول رأينا

هذا كالم إسرائيلي فبعد أسر الجندي إسـرائيل  "ط بين ملفي شاليط ومعبر رفح قائال    وأكد الزهار انه ال رب    
 شهور وبعد ذلك كانت تفتح أليام فإسرائيل وأبو مازن مسئولون عـن إغالقـه إلنهـم                 3أغلقت المعبر   

  .يتعقدون أنه يحقق بعض اإلنجاز لحماس
الجامعـة  " وات العربيـة قـال    وحول موقف حماس من حديث عمرو موسى والجامعة العربية حول الق          

العربية ال تجتمع على رأي والقوات العربية قضيتها انتهت ألننا لن نقبلها ومجلس الجامعة األخيـر لـم                  
يؤكدها ولم يقرها ألنها خطوة غير فاعلة والسؤال ماذا لو جاءت القوات العربيـة وقامـت إسـرائيل أو           

ية ؟ هل ستدافع عن اسـرائيل ضـد المقاومـة أم            حماس بخرق التهدئة ماذا سيكون موقف القوات العرب       
  .ستقف مع المقاومة ضد إسرائيل

  20/9/2008وكالة سما 
  

  "نعم هناك فيتو امريكي على الحوار": عزام االحمد .11
ـ           : وليد عوض  -رام اهللا  القدس 'اكد عزام االحمد عضو وفد حركة فتح للحوار مع المسؤولين المصريين ل
ي الفلسطيني المرتقب في القاهرة سينطلق على اساس االتفاق على تشكيل           امس ان الحوار الوطن   ' العربي

ال يعقل ان يكون هناك حوار وطنـي        'حكومة انتقالية تتولى اعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، واضاف         
 .'النهاء االنقسام في ظل وجود حكومتين وسلطتين واحدة في غزة واالخرى في الضفة الغربية

ـ   الحوار سينطلق على اساس تـشكيل      'امس قبل ان يتوجه للقاهرة بأن       ' القدس العربي 'واوضح االحمد ل
حكومة انتقالية تتولى اعادة توحيد مؤسسات السلطة اضافة الى أقرار الجميـع بـشكل مـسبق بـاجراء                  
انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة النهاء االنقسام ومن ثم الحديث عن حكومة وحدة وطنية والسعي لفهم               
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هذه هي القـضايا    '، ومضيفا   'رك العادة بناء االجهزة االمنية وتلك هي القضايا االساسية لبدء الحوار          مشت
 .'االسياسية التي سينطلق على اساسها الحوار اضافة لوثيقة التفاهم الوطني

نـب  الجولة الحالية تمهيدية مع الجا    'وعن زيارة وفد فتح للقاهرة للقاء المسؤولين المصريين قال االحمد           
 .'المصري وليس للحوار مع حماس

مصر تمهـد لبلـورة صـيغة       'وعن الهدف المصري للقاء الفصائل الفلسطينية كل على حدا قال االحمد            
، ومشيرا الى ان هناك توجها      'تفاهمات تعتمد عربيا، ومن ثم يتم طرحها على جميع االطراف الفلسطينية          

 .'مع تلك الصيغة مسؤولية فشل الحواربتحميل الطرف الفلسطيني الذي ال يتجاوب 'عربيا 
وعن حركة فتح التي سيلتقي وفدها للحوار يوم االثنين المقبل المسؤولين المـصريين تمهيـدا للحـوار                 

نأمل من  '، ومضيفا   'نحن ذاهبون بقلب مفتوح للحوار النهاء حالة االنقسام       'الفلسطيني الشامل قال االحمد     
 .'الروح ويكون لديهم الرغبة واالرادة النهاء االنقسام الفلسطينياالخوة في حماس ان يكونوا بنفس هذه 

ضايا الخالفية اذا كانت هناك ارادة ورغبة من الجميع النهاء الوضع الفلسطيني            قوقلل االحمد من اهمية ال    
القائم، ومنوها الى ان ممارسات حماس ال تبشر بخير، ومشيرا الى رفض حكومة حماس في قطاع غزة                 

 اسامة الفرا احد اعضاء وفد فتح للحوار في القاهرة، اضافة الى اعتداءاتها ضد عناصـر                اطالق سراح 
رغم هذه السلبيات المحيطة آمل ان تسود لغة العقل لدى          'فتح ومواصلة اعتقال قيادات في الحركة، وقال        

 من المعقول   اهم العقبات كيف نبدأ؟ فهل    'وعن العقبات التي تحول دون بدء الحوار قال االحمد           . 'حماس
 .'ان نتحاور في ظل حكومتين وسلطتين؟

نعم هناك من هو موجود بداخل الفصائل       'وعن وجود اطراف فلسطينية تسعى الفشال الحوار قال االحمد          
، 'الفلسطينية والساحة الفلسطينية له مصلحة بافشال الحوار الوطني خاصة وانه مرتبط باجنـدة خارجيـة              

صرا على حركة حماس بل هناك جهات في رام اهللا ال ترغب في الحـوار               واشار الى ان اتهامه ليس مقت     
 .'مواقف متطرفة من الجميع'ولديها 

نعم هناك فيتو امريكـي علـى       'امريكي على الحوار الوطني الفلسطيني قال االحمد        ' فيتو'وحول وجود   
 حقيقـي النهـاء     الحوار ولكن ال قيمة لذلك الفيتو اذا شعرت حماس بأنه من الضروري التوجه بـشكل              

 .'االنقسام الفلسطيني
وعند سؤاله عن الجهات الفلسطينية التي تمثل التوجهات االمريكي على الساحة الفلسطينية قال االحمـد               

 .'االنقالب هو السالح القوي الذي تسلحت به امريكا في محاربتنا'
  20/9/2008القدس العربي 

  
  إن لم يرفع الحصار ويوقف االستيطانمن التهدئة " حلها" تهدد بإعالن األقصىكتائب  .12

هددت كتائب األقصى التابعة لحركة فتح بإعالن تخليها عن االلتزام باتفاق التهدئة  :غزة ـ أشرف الهور 
المبرم مع إسرائيل في قطاع غزة، إذا استمر الوضع في قطاع غزة على نفس النحو حتى نهاية الـشهر                   

إن التهدئة في شهرها الثالث لم تحقق أي انجاز وطنـي، إال             'وقالت كتائب األقصى في بيان لها      .الجاري
' الضوء األخضر 'وأكدت انها أعطت     .'راحة العدو الصهيوني والحفاظ على أمنه في الضفة وقطاع غزة         

إن لم يكن هناك مواقف حقيقية من فتح المعابر وخاصـة معبـر             'لخالياه المسلحة للبدء في إنهاء التهدئة       
لمواد الغذائية والبنائية لقطاع غزة ووقف الجدار واالستيطان فـي الـضفة، ووقـف              رفح وإدخال كافة ا   

وقالت األقصى أنها بعد دراسة حالة التهدئة كما طالبت بعض الفـصائل بإعـادة               .'أعمال التهويد للقدس  
ستمرار العهد على البقاء على درب الشهداء، لن يكون براحة العدو، وعلينا اال           'النظر فيها، فإننا نرى أن      

تهدئـة أمـن    '، على أنهـا     'التهدئة الهشة 'وأكدت أنها تدرس     .'في نهج المقاومة حتى النصر أو الشهادة      
وطالبت حكومتي الضفة الغربية التي تهيمن عليهـا        ' ، وذكرت أن آخر فرصة لها نهاية هذا الشهر        'للعدو
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مة الوطن الواحد و التأكيد     الجلوس ووضع تفاهمات و إعادة لح     'فتح، وحكومة غزة الخاضعة لحماس إلى       
 .'على حق الالجئين و القدس و العودة

وهاجمت الكتائب الحكومتين في الضفة الغربية التي يرأسها سالم فياض، وفـي غـزة التـي يرأسـها                  
، في  'جرائم'إسماعيل هنية، وقالت ان األولى تعتقل النشطاء وتحتجزهم في سجن أريحا، والثانية ارتكبت              

لم تنجزا أي نصر للقضية إال هزائم التنازل فـي التفـاوض وهزيمـة              'ال الحكوميتين   وقالت ان ك   .غزة
 .'الحرب الدموية بسالح مقاومة سابق في غزة

ال نريد إطالق تصريحات وعلـى      'وطالبت الكتائب كافة الفصائل إعطاء موقفها وتحديد ما عليها، وقالت           
وجد اآلن إجماع وطني لصالح القـضية فاإلجمـاع         الفصيل القادر أن يبادر بما هو لصالح القضية، فال ي         

 .'الوطني متناحر
  20/9/2008القدس العربي 

  
  وفد من فتح الى القاهرة للحوار .13

غادر معبر رفح البري وفد جبهة التحرير الفلسطينية قادما من قطاع غزة فـي طريقـه إلـى                  : القاهرة
ها إلنهاء الخالفـات علـى الـساحة        القاهرة الجراء محادثات في القاهرة وعرض تصور الجبهة ورؤيت        

وأشار مصدر فلسطيني إلـى أن       .الفلسطينية في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني        
الدكتور زكريا األغا وعضو المجلس الثوري للحركة إبراهيم أبـو          » فتح«عضو اللجنة المركزية لحركة     

اإلسرائيلي، ومنها إلى القـاهرة     » أيرز«عبر معبر   النجا غادرا قطاع غزة أمس في طريقهما إلى عمان          
اليوم لينضما الى باقي أعضاء الوفد الموجودين في القاهرة للحوار برئاسة الدكتور نبيل شعث وبرفقتـه                

ويتخلف عن الوفد محافظ خان يونس أسامة الفرا        . عبداهللا أبو سهمدانة  » فتح«عضو المجلس الثوري لـ     
  .لظروف اعتقاله

  20/9/2008الحياة 
  

  من الممكن التوصل إلى حلول بين فتح وحماس مع إبداء المرونة: الجهاد .14
أكد الدكتور محمد الهندي القيادي البارز في حركة الجهـاد اإلسـالمي أمـس أن    :غزة ـ أشرف الهور 

، ورأى أن الظروف اآلن أفضل من       'تسير من األسوأ لألشد سوءاً    'األوضاع في قطاع غزة صعبة وأنها       
للـشعب  ' طوق النجاة 'ة سابقة إلنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني، وأكد أن نجاح الحوار يعتبر            أي مرحل 
نسخة منها ان أوضاع غزة     ' القدس العربي 'وقال الهندي في تصريحات صحافية مكتوبة تلقت         .الفلسطيني

ة مـستمرة علـى     المعيشية صعبة، بسبب استمرار سياسة الحصار اإلسرائيلي، الفتاً إلى أن هذه السياس           
   .الرغم من التزام الفصائل الفلسطينية بالتهدئة

إن الفصائل الفلسطينية ملتزمة    'وقال الهندي معقباً على اإلدعاءات اإلسرائيلية الستمرار حصار القطاع،          
وأكد القيادي في الجهاد، انـه       .ً'بالتهدئة، وإسرائيل تعرف أن حديثها عن الصواريخ أحياناً يكون وهميا         

قد تجد نفسها أمام دعوة إلعادة تقييم عملية        ' استمرار السياسات اإلسرائيلية، فإن الفصائل الفلسطينية        إزاء
، لكنه قال في ذات الوقت انه لغاية اللحظة فإن جميع التنظيمات ملتزمة بها، لكنـه أكـد وجـود                    'التهدئة

 .دعوات من بعض فصائل المقاومة تطالب بضرورة إعادة تقييم الوضع
المتضرر هو ما تبقى من     'أن استمرار حالة االنقسام الداخلي تجعل من الجميع يخسر، الفتاً إلى ان             وأكد  

وشدد على أن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهم بين حركتي فـتح وحمـاس حـول                 .'القضية الفلسطينية 
ونة لمـصلحة القـضية     اإلعداد لالنتخابات وإلعادة بناء األجهزة األمنية إذا أبدى الطرفان نوعاً من المر           '

تراقب وتعبث بالساحة   'واتهم الهندي إسرائيل بأنها      .'وإنهاء حالة االنقسام التي تستفيد منها إسرائيل حالياً       
الفلسطينيين بكـل   '، وقال انها المستفيد الوحيد من االنقسام في الضفة وغزة، على اعتبار أن              'الفلسطينية
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ليس مطلوباً من حمـاس ان      'ل في تصوره للحل بين الفرقاء،       وقا .'أطرافهم خاسرون بمن فيهم أبو مازن     
تأخذ فتح على مربعها وال تأخذ فتح حماس على مربعها ومن المفروض أن يصل الطرفان إلى لقاء فـي                   
منتصف الطريق ولديها مرونة تؤهلهما ألن يكون لهما دور أساسي في موضـوع القـضية الفلـسطينية                 

 .'والشعب الفلسطيني
 مبدأ تحميل حماس مسؤولية تعطيل الحوار، كونها تسعى إلقامة دولة فلسطينية في غزة،              ورفض الهندي 

ورأى الهندي أنه حال لم يتم الوصول بين حركتي فتح وحماس على حلول عبر الحـوار فإنـه سـوف                    
 .، مع اقتراب نهاية والية الرئيس عباس'مشاكل كبيرة'تحدث 

  20/9/2008القدس العربي 
  

 بادالن تهمة القتلحماس والجهاد تت .15
على خلفية » الجهاد اإلسالمي«و» حماس«عادت التوترات أمس بين حركتي : غزة ـــ قيس صفدي

وحركة » حماس«مقتل مواطن فلسطيني، ألقت كل من الحركتين تبعيته على األخرى، وتبادلت شرطة 
مي الشاعر متأثراً بجروح االتهامات حول المسؤولية عن وفاة المواطن الفلسطيني فه» الجهاد اإلسالمي«

إثر إطالق نار وقع قبل أيام في خالفات داخلية بين «إن الشاعر أصيب » حماس«وقالت شرطة . بالغة
وحملت الشرطة . »عناصر حركة الجهاد اإلسالمي في مخيم الشاطئ، تدخلت على أثره الشرطة

 أنها ستقوم بمالحقتهم وتقديمهم إلى الفلسطينية مطلقي النار المسؤولية الكاملة عن مقتل الشاعر، مؤكدة
 .المحاكمة

في فلسطين، الشرطة التابعة لحكومة اسماعيل هنية المسؤولية » الجهاد اإلسالمي«بدورها، حملت حركة 
خالل تدخلها بشكٍل غير مبرر قبل ثالثة أيام في خالف داخلي بسيط نشب بين «الكاملة عن مقتل الشاعر 

ودعت الحكومة . »ا القوة المفرطة، ما أدى إلى إصابة المواطن الشاعراإلخوة، وذلك عبر استخدامه
  .»أخذ اإلجراءات الالزمة بحق عناصر الشرطة الذين تدخلوا في الواقعة«المقالة إلى 

وكانت خالفات داخلية قد تطورت إلى اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة الجهاد اإلسالمي اندلعت 
.  مسجد عسقالن في مخيم الشاطئ في غزة، تدخلت شرطة حماس لفضهامساء الثالثاء الماضي قرب

جهود حركة الجهاد اإلسالمي لتوحيد «، إن »يونايتد برس انترناشونال«وقال مصدر فلسطيني، لوكالة 
صفوف ذراعها المسلحة، سرايا القدس، تحت قيادة واحدة اصطدمت برفض أحد القادة، ما نجم عنه 

  .»بين تطورت في مرات عديدة إلى اشتباكات مسلحة كان يجري تطويقهاخالفات حادة بين الجان
 20/9/2008األخبار 

 
  "لمباهلةل"  ثالثة أيامقيادة حماسيمهل  "جيش اإلسالم "تنظيم ":األخبار" .16

، الذي يتزعمه »جيش اإلسالم« انتهت أمس األيام الثالثة التي حددها تنظيم :غزة ـــ قيس صفدي
إلى المناظرة الشرعية أو ما يعرف في » حماس« غزة، في دعوته لقيادة حركة ممتاز دغمش في قطاع

وقال جيش اإلسالم، في بيان أصدرته اللجنة  .بغية تبيان الحق من الباطل» المباهلة«الشرع اإلسالمي 
ندعو إسماعيل هنية بنسائه وأبنائه، وسعيد صيام بنسائه وأبنائه ومحمود الزهار بنسائه «الشرعية، 

إن كنتم تجهلون المقصود بآية المباهلة فهاتوا مفتيكم «وأضاف . »نائه وقيادة كتائب عز الدين للمباهلةوأب
مروان أبو راس ويونس األسطل ومن شئتم، نجتمع في مجلس عام علني وندعو اهللا أن يهلك األظلم منا 

  .»وينزل لعنته وغضبه على األفجر منا
 20/9/2008األخبار 
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 مشاوراتها لتشكيل حكومة وليفني تواصل ا حول موعد استقالة أولمرت كديمفيخالفات  .17
الحاكم في إسرائيل من بداية تولي » كديما«انفجرت الخالفات داخل حزب :  نظير مجلي- تل أبيب

وبعد ساعات من اعالن منافسها المهزوم، شاؤول موفاز، . تسيبي ليفني منصبها كرئيسة جديدة للحزب
راحة قصيرة، خرج عدد من مؤيديه يهاجمون ليفني ويتهمونها بالتآمر والدوس اعتزال السياسة الست

وبالمقابل اعترض نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، على تلميحات ليفني بأن على رئيس . عليه
  .»انها ترتكب خطأ تكتيكيا فاحشا«الوزراء ايهود أولمرت أن يستقيل فورا من رئاسة الحكومة، وقال 

، يتابعه المراقبون خطوة خطوة ليمتحنوا ليفني »كديما«النقطتين يدور نقاش حاد في حزب وحول هاتين 
 .كيف ستواجه هذه القضايا

، إال ان المقربين منه »كديما«ومع ان موفاز أكد انه ال يخرج غاضبا وانه سيواصل عضويته في حزب 
ووجهوا االتهام مباشرة الى . لحزبقالوا انه يغادر خائب األمل من المؤامرات التي حيكت حوله داخل ا

ليفني قائلين انها على عكس ما حاولت الظهور به كقائدة لنهج جديد يتسم بالطهارة، فإنها اتبعت أساليب 
وقال أنصار موفاز إن ليفني أدارت معركة  .غير نظيفة لحسم نتيجة التنافس بينهما على رئاسة الحزب

از وان أنصارها سيطروا على لجنة االنتخابات وقراراتها انتخابية غير نظيفة شوهت فيها سمعة موف
وقاموا بتمديد فترة التصويت حتى يتاح لمؤيديها ان يصوتوا بعد مضي الوقت وانها منعت مجموعة من 
النقابيين المؤيدين له بالتصويت في مكان استجمامهم في ايالت مع ان قانون االنتخابات الداخلي يتيح لهم 

 .لوال هذه األالعيب لكانت نتيجة االنتخابات معكوسةوأكدوا انه . ذلك
بالمقابل، نفى أنصار ليفني االتهامات الموجهة اليها وقالوا بأن استقالة موفاز هي لعبة سياسية جديدة 

  .في الساحة االنتخابية ودعوة الى حزب الليكود الستقطابه» رفع سعره«هدفها 
انية، أمس، انفجر خالف حول موعد استقالة أولمرت من وفي أول اجتماع عقدته ليفني للكتلة البرلم

فقد اقترح حاييم رامون على ليفني أن تتوجه رسميا الى أولمرت وتطلب منه ان ال . رئاسة الحكومة
ولكن ليفني رفضت . يستقيل قبل أن تنجح في تشكيل حكومة، لكي ال يحصل أي فراغ أو بلبلة اضافية

 باالستقالة حال انتخاب رئيس جديد للحزب وعليه أن ينفذ وعده، هذا التوجه وقالت ان أولمرت وعد
مؤكدة ان جهودها لتشكيل حكومة جديدة ستكون أفضل وأقوى وهي تحمل منصب رئيسة للحكومة 

  .بالوكالة
الجدير ذكره ان ليفني بدأت مشاوراتها لتشكيل حكومة منذ يوم أمس، ولم تنتظر أن يكلفها بذلك رئيس 

، ايلي يشاي، الذي نفى أمامها ان حزبه »شاس«فاجتمعت مع رئيس حزب يز، بيرالدولة، شيمعون 
الديني يرفض االنضواء تحت قيادة امرأة في رئاسة الحكومة، وقال ان لديه شرطين لالنضمام الى 
ائتالفها، األول هو أن تعيد مخصصات تأمين األوالد للعائالت كثيرة األوالد، األمر الذي ترفضه وزارة 

ومع ان الطرفين أكدا . ية، والثاني هو ان تمتنع عن التفاوض مع الفلسطينيين حول مستقبل القدسالمال
 .انها كانت جلسة ودية، إال ان ليفني أعلنت انها تنوي التقاء قادة أحزاب أخرى بهدف توسيع االئتالف

يفني ورفض أن يفعل ويالحظ ان رئيس حزب العمل، وزير الدفاع، ايهود باراك، لم يبادر باالتصال مع ل
نحن في حزب العمل ساعدنا حزب كديما على الخروج من «: شيئا لتثبيت االئتالف الحكومي، وقال

مأزقه بسبب التحقيقات مع رئيسه ايهود أولمرت وأجبرناه على انتخاب رئيس جديد، واآلن المسؤولية 
، بهذا التصريح، يضع عقبة جديدة ويرى المراقبون ان باراك. »تقع على عاتقه لتحديد الطريق المستقبلي

أمام ليفني، حيث ان المفروض أن يقف الى جانبها في تثبيت االئتالف حتى يمنع التوجه الى انتخابات 
  .وقد هددت ليفني بالتوجه الى االنتخابات، إذا لم يتعاون معها حزب العمل. جديدة

  20/9/2008الشرق األوسط 
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 النتخابات المبكرة التعاون او ا: "االحزاب"ليفني لـ  .18
ترأست وزيرة الخارجية اإلسرائيلية رئيـسة حـزب كاديمـا          :  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   

تسيبي ليفني امس أول اجتماع لها مع قياديي الحزب ، الذي فازت برئاسته امس االول بفارق بسيط عن                  
يفني فيه لرص صفوف الحزب من      وفي االجتماع الذي سعت ل     .منافسها وزير المواصالت شاؤول موفاز    

وأعربت ليفني عن أملها بأن     . جديد ، أعربت عن أسفها لقرار موفاز االنسحاب مؤقتا من الحياة السياسية           
بالمفاوضات االئتالفية المقبلة ، متعهدة بأنه إذا       " إحساسا بالمسؤولية "تبدي األحزاب اإلسرائيلية األخرى ،      
 .دد بإجراء انتخابات مبكرة والفوز فيهالم تفعل األحزاب ذلك فإنها لن تتر

  20/9/2008الدستور 
  

  »كديما«قت عثرة جديدة أمام ليفني تهدد بانهيار ؤ المموفازعتزال إ .19
تترقب الحلبة السياسية في إسرائيل باهتمام كبير تفاعالت إعالن وزير النقـل            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

اسية بعد خسارته بفارق اصوات ضئيل االنتخابات الداخلية        شاؤول موفاز انسحابه الموقت من الحياة السي      
الحاكم لمصلحة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وسط قناعة الجميـع بـأن هـذه              » كديما«لزعامة حزب   

االستقالة تراكم عثرة أخرى في طريق ليفني لتشكيل حكومة بديلة برئاسـتها مـن دون الـذهاب إلـى                   
يق حافلة أصالً بالعراقيل التي تضعها األحزاب المفترض أن تشارك          انتخابات برلمانية مبكرة، وهي طر    

  .في التوليفة الحكومية الجديدة
وصفعة لليفني لم تدعها تهنأ بفوزهـا       » انتقاماً ذكياً «واعتبرت األوساط الحزبية واإلعالمية إعالن موفاز       

 رقعتها على نحو يهدد     بزعامة الحزب بل تضطرها إلى االنشغال بالتصدعات داخل الحزب ومنع اتساع          
  . مستقبل الحزب الفتي الذي قد ينهار أمام ضربة أخرى من هذا القبيل

وأضافت أن المطلوب من ليفني اآلن العمل على منع حدوث موجة انسحاب قياديين آخرين من الحـزب                 
تقبل لكن أكثر ما يخشاه الحريصون على مس      . »ليكود«وعودتهم أو بعضهم إلى الحزب الذي جاؤوا منه،         

البارز في الحـزب    » الثعلب«من النائب األول لرئيس الحكومة و       » الضربة القاتلة «الحزب هو أن تأتي     
  .أو اعتزال الحياة السياسية» كديما«حاييم رامون بإعالن انسحابه من 

مؤسسه ورئـيس الحكومـة     :  شهراً فقط فقَد أبرز أركانه     34وذكّر معلقون بأن الحزب الذي تأسس قبل        
، ورئيس الحكومـة    )انتخب رئيساً للدولة  (، وشمعون بيريز    )أصيب بجلطة دماغية  (أرييل شارون   السابق  

وفي غياب هؤالء بقي الحزب الذي يصفه كثيرون        ). الذي أعلن أنه سيقدم استقالته    (الحالية ايهود اولمرت    
ة مع شخصيات من الصف الثاني ومن دون شخصية عسكري        ) من أحزاب أخرى  (» معسكر الجئين «بـ  

  .مرموقة بمستوى شارون أو موفاز
» كـديما «وغاب موفاز، وأبرز داعميه وزير اإلسكان زئيف بويم عن االجتماع األول الذي عقدته كتلة               

وأعربت ليفني عن أسـفها      .البرلمانية أمس تحت رئاسة زعيمته الجديدة، كما غاب عنه رئيس الحكومة          
 أن يواصل تقديم العطاء للحكومة وللكنيـست، كمـا          إلعالن موفاز اعتزال السياسة موقتا، وتمنت عليه      

، مؤكدة رفضها نشوء معـسكرات داخـل        »رص الصفوف والبقاء موحدين   «دعت أعضاء الحزب إلى     
  .الحزب

وبينما آثر موفاز عدم الخوض في دوافع قراره، أوضحت أوساطه القريبة أنه مستاء ممـا حـصل فـي                  
ه األوساط وسائل اإلعالم ومعاهد استطالعات الرأي بــ         االنتخابات الداخلية من تجاوزات، واتهمت هذ     

عليه من خالل التحيز لليفني في مقاالت لكبار المعلقين أو نـشر اسـتطالعات أفـادت بأنهـا                  » التآمر«
لكن هناك مـن    «وخلصت هذه األوساط إلى القول إن ليفني لم تفز في االنتخابات،             ستهزمه بنسبة كبيرة،  

  .»الكفة لمصلحتهاارتكب أعماالً قذرة رجحت 
  20/9/2008الحياة 
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 مفاعل ديمونا يواجه صعوبة في تجنيد مهندسين جدد  .20
العبرية، أن إدارة المفاعل النووي فـي       " يديعوت أحرونوت "كشف تقرير نشرته صحيفة      :القدس المحتلة 

ا مـن   مهندس150ديمونا، تجد صعوبة في تجنيد مهندسين صغار السن للعمل في المفاعل، بعد أن أقالت               
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر، أمس، أن إدارة المفاعـل النـووي            . العمل بسبب تقدمهم في السن    

 150 عاماً تعمل على ضخ دماء جديدة وشابة في المفاعل النووي، وقد فصلت              50الذي يزيد عمره عن     
. القريبـة  مهندس يجري العمل على إنهاء عملهم في المفاعل خـالل الـسنوات              400مهندسا، من بين    

وأوضحت أن المهندسين الصغار ليسوا على استعداد للعمل في المفاعل، خشية تعرضهم لمخاطر صحية              
أساسا، إثر تعرضهم لألشعة، عالوة على أسباب اقتصادية ومادية ال تتناسب وحجم دائرة الخطر التـي                

امل جديد متخصص فـي      ع 200إن ديمونا بحاجة إلى     :" وقال أحد المسئولين في المفاعل     .سيعملون بها 
ونقل عن مسؤولة في قسم التوجيه المهنـي        ". هندسة الكهرباء وهندسة الصناعة واإلدارة وهندسة المواد      

 آالف شيكل لكل طالب     4إن إدارة المفاعل عرضت منحة شهريا تصل إلى         :" في جامعة بئر السبع قولها    
 ". اعد كثيراينهي تعليمه في الجامعة ويعمل في المفاعل، إال أن ذلك لم يس

وقد كشف مؤخرا عن الكثير من حاالت اإلصابة بالسرطان في صـفوف الفلـسطينيين فـي المنـاطق                  
 .المجاورة مثل مدينة الخليل

  20/9/2008صحيفة فلسطين 
  

   الموساد جئن لمساعدة ليفني في االنتخاباتمنالصديقات  .21
ة حزب كاديما، انضم اليها مجموعة مـن        خالل الحملة االنتخابية التي قامت بها  ليفني، لرئاس        : تل أبيب 

وذكـرت   .صديقاتها اثناء خدمتها في الموساد االسرائيلي للعمل معها ومساعدتها للفوز بزعامة الحـزب            
ميـرال  " أعـوام    6امس ، أن ابرز من انضم اليها، صديقتها منذ كانت بجيل            " يديعوت احرنوت "صحيفة  

وكانت تعمل معها في نفس الوحـدة اثنـاء الخدمـة فـي             والتي واكبت ليفني كافة مراحل حياتها،       " جيل
 .الموساد، كذلك استمرت في العمل معها بعد انهاء خدمتها حيث عملت كرئيسة لمكتبها وهـي وزيـرة                  

 مجموعة من االصدقاء الذين خدموا معها لكي يقدموا لها المـساعدة،          " ليفني"انه انضم لـ    " جيل"وقالت  
ي الموساد من منصب مهم قبل اربع سنوات ونصف الـسنة ايـضا،             صديقة اخرى والتي انهت عملها ف     

كانت ضمن الطاقم للعمل مع ليفني، وحسب قولها فانها جاءت لمساعدة صديقة قادرة على تقديم شـيء                 
وبحسب الصحيفة ليس فقط الصديقات قـدمن   .للدولة، مضيفة انها سعيدة بقدومها وباالنتصار الذي تحقق       

يضا اصدقاء وكان ابرزهم مسؤول كبير انهى عمله مؤخرا من الموساد، وكـان             للعمل مع ليفني، وانما ا    
  .في السابق مسؤول عن الوحدة التي عملت بها ليفني

  20/9/2008الغد االردنية 
  

  ة  يهود ليبيا يطالبون بحصتهم من التعويضات اإليطالي":أحرونوتيديعوت " .22
منظمة العالمية ليهودي ليبيا تعتـزم مطالبـة        اإلسرائيلية أمس أن ال   » يديعوت أحرونوت «ذكرت صحيفة   

 تعويضات مالية من المبلغ المالي الذي ستحصل عليه بالده من إيطاليا            ىالعقيد معمر القذافي الحصول عل    
وكـشفت الـصحيفة أن      .تعويضاً عن الحقبة االستعمارية التي قضتها ليبيا في قبضة المستعمر اإليطالي          

: ل مؤخراً خطاباً لرئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو بيرلسكوني قال فيه         رئيس المنظمة ميير كاهاكون أرس    
وقال انه سيطالب القدافي بحصول يهود ليبيـا  . نعتقد أن ايطاليا تدين ليهود ليبيا بتعويضات عن المعاناة  «

  . عن تعويضات
  20/9/2008البيان  اإلماراتية  
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  تحصل عليها من روسيا" اهللاحزب "سوريا تنقل معلومات استخبارات إلى : "إسرائيل" .23
أبلغ رئيس شعبة أمن المعلومات في الجيش االسرائيلي الكولونيل رام دور الـى صـحيفة               : )و ص ف   (
ان اسرائيل تعتقد ان روسيا تنقل معلومات استخبارات تجمعها عن الدولة العبريـة             " يديعوت احرونوت "

وقال دور وهو يصف سفن التجـسس     .ي لبنان ف" حزب اهللا "الى سوريا وبطريقة غير مباشرة الى مقاتلي        
الروسية التي ترسو في سوريا واالفراد الروس الذين قال انهم يخدمون في محطات التنصت االلكترونية               

تقويمي هو ان منشآتهم تغطـي معظـم   : "في الجانب السوري من مرتفعات الجوالن التي تحتلها اسرائيل  
ن معلومات االستخبارات التـي يجمعونهـا مـع حـزب اهللا            السوريون يتبادلو ... اراضي دولة اسرائيل  

هذا االمر نعرفه الننا نعرف طريقة تركيب صورة عاكسة بالمرآة تبين لنا مـا هـي                . والعكس بالعكس 
، تعتقد اسرائيل   "يديعوت احرونوت "واستنادا الى صحيفة    ". معلومات االستخبارات التي يعرفها العدو عنا     

انهـم مـشغولون    . ئال تصيبهم التغييرات المهمة فـي المنطقـة بالدهـشة         ل"ان الروس يتجسسون عليها     
  ". باالستقرار في الشرق االوسط

  20/9/2008النهار اللبنانية 
  

  رغم القيود اإلسرائيلية  ألف مصّل في األقصى في الجمعة الثالثة من رمضان200 .24
ن شهر رمضان فـي المـسجد        ألف فلسطيني صالة الجمعة الثالثة م      200 من   أكثر أدى: القدس المحتلة 

ونقل عـن مؤسـسة      .األقصى، غالبيتهم من سكان القدس والقرى المجاورة ومن أهل الداخل الفلسطيني          
األقصى للوقف والتراث انه رغم اإلجراءات والحصار اإلسرائيلي المشدد على مدينة القدس واألقـصى،              

 مع اإلشارة   .رع القدس ازدحاما شديدا    منذ ساعات الصباح الباكر وشهدت شوا      لمسجد ا إلىتوافد اآلالف   
 من رجال الـشرطة   اآلالف التفتيشية على المصلين، ونشرت      إجراءاتهاسلطات االحتالل فرضت    إلى أن   

 األقصى نشر عناصر الشرطة في محيط       أن إسرائيليةوذكرت مصادر   . في محيط المسجد ومدينة القدس    
 إلـى  بإغالق الطرق الرئيسية المؤدية       االحتالل  بعد صالة التراويح، وشرع    أمس من   أولمنذ مساء   بدأ  

القدس الشرقية، كما قام بتركيب المزيد من الكاميرات في المناطق التي وصفتها بالحـساسة، خـصوصا                
، األقصى بتحديد أعمار الفلسطينيين المسموح لهم بالصالة بالمسجد         "إسرائيل"استمرت   كما   .األسباطباب  

ـ      ـ    كما منعت   من دخول القدس،     45اذ منعت الرجال دون سن ال فـي   و .أيـضاً  35النساء دون سن الـ
 من شهر رمضان في المسجد األقـصى،        األواخر برنامج االعتكاف لأليام العشرة      أمسالسياق نفسه، بدأ    

 صالة الفجر في األقصى، وبقيـت       اآلالف صالة قيام الليل والتهجد، في وقت أدى عشرات          اآلالفوأدى  
  .مسجد معتكفة على نية أداء صالة الجمعة أيضاغالبية المصلين داخل ال

  20/9/2008الحياة 
  

  بالخليلاإلبراهيميعشرات آالف المواطنين يؤدون صالة الجمعة في الحرم  .25
 ألف مواطن صالة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك 60أدى حوالي :  فوزي الشويكي-الخليل 

برغم الحواجز العسكرية وانتشار  وذلك .قزازين الكبير ومسجدي أهل السنة والاإلبراهيميفي الحرم 
  .قوات االحتالل في معظم ساحات وأبواب الحرم

  20/9/2008الحياة الجديدة 
  

 سرائيلية متبعة في القدس لتصفية الوجود العربي في المدينة إتقرير يحذر من سياسة  .26
 من وجود سياسـة  أمسفاع عن القدس حذر تقرير للجبهة اإلسالمية المسيحية للد : وليد عوض  - رام اهللا 
 إغالق  أنوذكر   . والمسيحي من المدينة المقدسة    اإلسالمي متبعة لتصفية الوجود العربي بشقيه       إسرائيلية

الداخلية اإلسرائيلية حالـت مـثال دون انتظـام         مشيراً إلى أن    المدينة يطال المسلمين والمسيحيين معا،      
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 في إصدار تأشيرات دخول لألردنيين الذين يشكلون النسبة األكبر          الدراسة في المعهد اإلكليركي، بتأخرها    
تحدث التقرير استنادا إلى مصادر صـحفية عـن   كما . من الطالب، مما اضطر المعهد إلى تأجيل الدوام 

قيام مستوطنين يهود يقطنون منازل استولوا عليها من السكان العرب بإدخال قاذفات وصواريخ إلى البلدة               
وكشف عن بدء تشكيل وحدات خاصة من يهود متطرفين تعرف بوحدات الحـشمة،              .لقدسالقديمة من ا  

شرعت في تسيير دوريات تقوم أحيانا بضرب الناس والتهديد بالقتل أو إتالف ممتلكـات لالشـتباه فـي                  
توقع التقرير في حال استمرار انتشار هذه المجموعـات وامتالكهـا           قد  و .مخالفة أصول الديانة اليهودية   

تقريـر إلـى تفـاقم      التطرق  إلى ذلك فقد    .  القوة، أن توسع دائرة عدوانها لتطال السكان العرب        بابألس
مشاكل التعليم في الوسط العربي، حيث وجد أكثر من تسعة آالف مقدسي أنفسهم محرومين من التعلـيم                 

 1300يتجـاوز    نقص في الصفوف الدراسـية       الفتاً إلى بداية العام لعدم قدرة المدارس على استيعابهم،        
 معلومات حول تحـضير      أيضاً وتضمن التقرير  .غرفة صفية واستمرار إغالق المدارس القليلة المتوفرة      

سلطات االحتالل لحزمة مشاريع أبرزها مشروع البطاقات الممغنطة ومشروع اإلحصاء السكاني لشرقي            
ـ            رائيلية لحرمـانهم مـن     القدس، للتخلص من عشرات آالف المقدسيين ال تنطبق عليهم المواصفات اإلس

 تضاءل عددهم في األراضـي       قد المسيحيينأن  األمين العام للجبهة حسن خاطر      إلى ذلك بين    . مقدسيتهم
اً نتقد م .ن السكان بسبب مضايقات االحتالل واضطرار كثيرين منهم للهجرة        م% 1الفلسطينية إلى أقل من     

ات ومساعدات، وعدم تخصيص ميزانية      ضعف الدعم الرسمي للقدس واقتصاره على هب       في هذا السياق،  
طالب بميزانية طوارئ لتلبية الحد األدنى من االحتياجات األساسية من تعليم وصـحة             حيث  حكومية لها،   

  .وغيرها
  20/9/2008القدس العربي 

  
  وكالة بيت مال القدس تشكو هزالة الدعم لمشاريعها .27

كالة بيت مال القدس الشريف، التابعة وام لأسف محمد حاليقة، مساعد المدير الع: الرباط -الحسن سرات
للجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، لما وصفه بهزالة الدعم المقدم لمشاريع الوكالة 

 برنامجا  وضعتالوكالة مبيناً أن .مقارنة مع ما يقدمه اليهود في جميع أنحاء العالم لدولة االحتالل
 ويسعى إلى تلبية الحاجيات االجتماعية والتعليمية لسكان القدس 2014 إلى 2006إستراتيجيا يمتد من 

تبلغ قيمة المشاريع المستقبلية التي تنوي الوكالة تنفيذها في حيث بشراكة مع منظمات خيرية بالمدينة، 
 مليون دوالر، وتشمل مجاالت اإلعمار واإلسكان والصحة والتعليم والثقافة والشباب 43.6القدس 

  .المساعدات االجتماعيةوالرياضة و
  19/9/2008 الجزيرة نت

  
   القدسإلى  من منفاهعودة المطران أيالريون كبوتشيباهللا حنا يطالب  المطران عطا .28

رسالة من  ، حامال  وفد كنسي من ايطاليا بلقاء المطران عطااهللا حناأمسقام عصر : القدس  المحتلة
 إلىفي العودة حيث أكد رغبته . ه القسري في روماالمطران أيالريون كبوتشي الموجود حاليا في منفا

مبيناً أنه  و، القضية، مؤكداً تبنيهدعم وبقوة المطلب العادل بعودة كبوتشيي هحنا بأن وقد أكد .القدس
  .لى عدة أطراف لكي تتدخل وتساعد في تحقيق هذه العودةإتوجه يس

  20/9/2008الحياة الجديدة 
  

  بالمقابل3400واعتقلت أسيراً  770جت عن أفر" إسرائيل: "البرغوثيمصطفى  .29
أكد مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الفلسطينية في افتتاح المنتدى االجتماعي األوروبي : نابلس

 أسيراً فيما تسمى ببوادر حسن النوايا بينما 770أفرجت عن " إسرائيل" أن ،في مدينة مالمو في السويد
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 إلىتسعى " إسرائيل"أن مؤكداً .  فلسطيني ما يدلل على سياسة الخداع التي تتبعها3400لمقابل اعتقلت با
 إلىكسب الوقت لفرض الوقائع على األرض واستكمال مخططاتها التوسعية، حيث عمدت منذ أنابولس 

 أنها  جانبإلى ضعفاً في الضفة الغربية 20 ضعفاً في القدس المحتلة و38تسريع وتيرة االستيطان 
  . حاجزا620ً إلى 521زادت عدد الحواجز من 

  20/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

 جنود االحتالل يدنسون المصحف في الخليل   .30
أفادت عائلة فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بأن جنودا من جيش  :، نابلسرام اهللا

العبث وتحطيم محتويات ، واقتحامهم منزلهاه في الحمام خالل ولقأو االحتالل مزقوا المصحف الشريف
 .  ممتلكاتالالمنزل وتخريب 

  20/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

 االحتالل يستخدم مياها ممزوجة بغاز سام ضد مسيرة بلعين  .31
خرج أهالي قرية بلعين غرب مدينة رام اهللا في الضفة الغربية ظهر أمس فـي مـسيرة                 : القدس المحتلة 

 . مجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين     ةشاركبمدار وبناء المستوطنات،    شعبية حاشدة ضد الج   
ـ  وقـد أ   .صادفت هذه المسيرة ذكرى مرور ستة وعشرين عاما على مجزرة صبرا وشاتيال           حيث   ب يص

خراطيم المياه الزرقـاء     التي استخدمت    ، نتيجة المواجهات مع قوات االحتالل     العشرات بحاالت االختناق  
  .المصاب به، بحالة هستيرية نتيجة مزج الغاز مع السائلالذي يؤدي إلى شعور ة بالغاز السام، الممزوج

  20/9/2008الدستور 
  

 االحتالل يصيب اثنين من المحتجين على الجدار العنصري في قرية المعصرة  .32
ية  أصيب محتجان بجروح جراء اعتداء قوات االحتالل على مسيرة سلمية في قر:، نابلسرام اهللا

 أن جنود االحتالل اعتدوا إلىالمعصرة جنوب بيت لحم ضد الجدار، حيث أشار مشاركون في المسيرة 
 . إصابة الشابينإلى الجدار، ما أدى إلىعلى المواطنين أثناء توجههم 

 20/9/2008الخليج اإلماراتية 
    

  لخروج المعتمرين من قطاع غزةمصر تفتح معبر رفح اليوم وغداً  .33
ت مصادر أمنية إن السلطات المصرية قررت تشغيل معبر رفـح البـري اليـوم لخـروج                 قال: القاهرة

 مريض للعالج في المستشفيات المصرية،      300 في طريقهم للسعودية، ودخول       من قطاع غزة   المعتمرين
 وعودة جميع العالقين الفلسطينيين في الجانـب        ،كما قررت فتحه غدا لدخول طالب وعالقين في القطاع        

  .المرضىالمصري و
  20/9/2008الحياة 

  
 عصيرة الجنوبية ضحية اخرى من ضحايا مستوطني الضفة الغربية قرية  .34

 مستوطن يعتبرون مـن     700يسكنها نحو   التي   يتسهار   وبدأ هجوم مستوطن  :  ا ف ب   - عصيرة الجنوبية 
ـ  قرية عصيرة الجنوبية     أراضيعلى ثالثة االف دونم من      والمقامة   ،المتطرفين ايديولوجيا  ى القريـة   عل

 تعرض طفل مستوطن للطعن بسكين من قبل فلسطيني صباح السبت           أنبعد  ،   شخص 2500 التي يقطنها 
وبهدف حماية السكان من هجمات المستوطنين، قامت منظمـة بتـسيلم بتزويـد الفلـسطينيين               . الماضي

عصيرة رية  ققال رئيس المجلس القروي ل    من جهته   و .بكاميرات لتصوير االعتداءات التي يتعرضون لها     
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جرفوا كما  .  شجرة زيتون ومحاصيل قمح    200  من أكثرن المستوطنين احرقوا    أالجنوبية حسني الشريف    
من جهتها قالت المديرة التنفيذية و.  سوى عشرة بالمئة من مياهه    للقرية بئر القرية وردموه، ولم يعد يصل     

 كانت سالحا جيدا في بعض القـرى         على الفلسطينيين،  ت الكاميرات التي وزع   أنلبتسيلم جيسيكا مونتيل    
 األحـداث  تـصوير   إال أن.لكن ذلك لم ينفع في عصيرة الجنوبيـة إبرازها،  تراجع المستوطنون عند     إذ

 وفي تداول الموضوع في جلـسة الكنيـست يـوم االثنـين             اإلسرائيلي، الجمهور   إيقاظوتوثيقها اثر في    
  .الماضي

  20/9/2008القدس العربي 
  

 "إسرائيل"تسبب في إعالن حالة الطوارئ في ية من عائلتها غضب امرأة فلسطيني .35
تسببت امرأة فلسطينية اختلفت مع أفراد عائلتها في القدس الشرقية المحتلة، بفرض حالة : تل أبيب

كانت قد خرجت غاضبة من بيتها وهي حيث . ، أمس، طيلة ساعات"إسرائيل"طوارئ أمنية في أواسط 
  بالشرطة، مما دفع العائلة لالتصال في األخبارهاسمعون عنيس بأنهم تها عائلمهددةتحمل حقيبة كبيرة 
رها اخب، حيث تم إ إلى هدم بيتهمودفع قوات االحتاللأن تكون تنوي تفجير نفسها، اإلسرائيلية خشية 

 إعالن حالة الطوارئ في القدس الغربية وسائر  إلىقيادة الشرطة والدفاع المدنيب مما أدى. بالحادث
واستمر الحال كذلك لحين .  الواقعة بينها وبين تل أبيب، ثم امتد األمر شماال ليصل إلى مدينة نتانياالمدن
 .معهالتحقيق وا المرأة اعتقال

 20/9/2008الشرق األوسط 
   

   مع الشعب الفلسطيني بالده  خالل لقائه مشعل يؤكد تضامنعيسىحمد بن  .36
يفة وقوف بالده وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خل: بنا

 .الدفاع عن حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف
واعرب، خالل استقباله مساء أمس الجمعة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

 تبذل في سبيل دعم وحدة الشعب الفلسطيني، مؤكداً حرص مملكة حماس، عن تقديره لكل الجهود التي
البحرين على وحدة الشعب الفلسطيني من خالل الحوار والمصالحة الوطنية الفلسطينية بما يحقق تطلعات 
الشعب الفلسطيني مشددا على اهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 

وخالل اللقاء جدد العاهل البحريني تأكيد اهمية ارساء السالم العادل والشامل في  .الوطنية المشروعة
المنطقة على اسس المبادرة العربية للسالم وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف االعتداءات االسرائيلية 

 .وضمان ترسيخ االمن واالستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم
  20/9/2008الخليج اإلماراتية 

 
    الرباعية بإعادة النظر في شروطها للتعامل مع حماستطالبمصر  .37

كشف مصدر مصري مسؤول أن بالده ستطرح على االجتماع المشترك بين اللجنة الرباعية : القاهرة
الدولية، بحضور مبعوثها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والمجموعة العربية، الذي سيعقد 

ورك األسبوع المقبل على هامش انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة لألمم المتحدة، ضرورة في نيوي
 شهراً من 30لقد ثبت خالل "وأضاف ". إعادة النظر في الشروط التي وضعتها للحوار مع حركة حماس

 حيث تطبيق هذه الشروط ان المتضرر منها هو الشعب الفلسطيني الذي زادت أوضاعه تدهوراً وسوءاً
تحول تطبيق هذه الشروط الى عقوبات جماعية، خصوصاً أن الجانب االسرائيلي استغل هذه الشروط 
لفرض الحصار على الشعب ومنع وصول المساعدات االنسانية واغالق المعابر وشل حركة الفلسطينيين 
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سطينية وشدد على أن نجاح حوار القاهرة والمفاوضات الفل". وزيادة معاناة المرضى والطالب
  .االسرائيلية يتطلب من الرباعية خصوصاً األوروبيين مساعدة الفلسطينيين

  20/9/2008الخليج اإلماراتية 
 

   فازت ألنها األكثر تطرفاًليفني: دمشق .38
الحكومية السورية، أمس، إن انتخاب تسيبي ليفني رئيسة لحزب كاديما " الثورة"قالت صحيفة : ب.ف.ا

من "وقالت الصحيفة  .سرائيلي ايهود أولمرت، جاء لكونها األكثر تطرفالتحل محل رئيس الوزراء اال
الطبيعي ان يتسابق االسرائيليون الى انتخاب رئيس وزراء أكثر تطرفاً ألن كيانهم قام على القتل 

ألجل ذلك فازت ليفني، ما جرى لم يكن انتخابات بل كان اختياراً بين مجرم حرب "وأضافت  ".والتطرف
فوز ليفني لم يكن لشخصها "وتابعت الصحيفة ان ".  وعميلة موساد2001 الضفة الغربية عام قاد اجتياح

وما جرى من تنافس بين وزيرة الخارجية ليفني ووزير النقل شاؤول موفاز على المناصب في كاديما 
سطيني والحكومة لم يكن بين أشخاص بل بين مواقف أكثر تطرفاً وإجراماً ضد الشعب العربي عامة والفل

 ".خاصة
  20/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
  الحوار مع الفصائل الفلسطينية يجري بخطى ثابتة وبشكل إيجابي: دبلوماسي مصري .39

أكد دبلوماسي مصري أن الحوار مع الفصائل الفلسطينية يجري بخطى ثابتة وبشكل إيجابي وينبئ بعقد 
مكاشفة والمصارحة كما ستكون سمة الحوار وأضاف ان ال .الحوار الشامل في القاهرة بعد عيد الفطر

الداخلي ستكون ايضاً سمة موقف مصر والموقف العربي في حالة عدم نجاح الحوار في بلوغ أهدافه، 
وأولها إنهاء حالة االنقسام، مشيراً الى ان هناك اتفاقاً عربياً على إعالن نتائج الحوار أمام الرأي العام 

  .الفلسطيني والعربي
  20/9/2008ماراتية الخليج اإل

 
   الكويت تدعو إلى إيقاف فوري النتهاكات الصهاينة ضد الفلسطينيين .40

دعت الكويت الى اتخاذ اجراءات دولية عاجلة لوضع حد فوري لالنتهاكات الواسعة لحقوق : كونا
، امام وقال عضو بعثة الكويت. االنسان التي ترتكبها قوات االحتالل االسرائيلي في االراضي الفلسطينية

الدورة التاسعة لمجلس حقوق االنسان المستشار نجيب عبد الرحمن البدر، الليلة قبل الماضية، ان وفد 
الكويت يعرب عن قلقه إزاء االنتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق االنسان للشعب الفلسطيني في 

أن وضع حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية المحتلة المرتكبة من قبل سلطة االحتالل، وأكد 
االراضي الفلسطينية يدعو الى تدخل مباشر من قبل مجلس حقوق االنسان التخاذ التدابير المناسبة لوقف 
نزيف االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح 

نية الملحة، وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة للمنظمات الدولية واالنسانية بإدخال المساعدات االنسا
وأعرب عن شكر وتقدير الوفد الكويتي للبعثة الرفيعة المستوى لتقصي الحقائق وللجهود المبذولة . انسانية

 .من رئيس األساقفة ديسموند توتو وكريستين تشنجن في تسجيل ودراسة الوضع في بيت حانون
  20/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
 متحدة تطالب الحكومة االسرائيلية الجديدة بوقف االستيطان  الاألمم .41

صرح روبرت سيري منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط            :  د ب أ   -نيويورك  
الخميس بأنه ينبغي على الحكومة االسرائيلية القادمة انهاء توسيع المستوطنات اليهودية فـي األراضـي               
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 التصريح غداة فوز وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني برئاسة حزب كاديما وجاء هذا .الفلسطينية
وقال روبرت سيري في اجتماع لمجلـس األمـن    .، وقبل بدئها مشاورات تشكيل حكومة ائتالفية جديدة

 الفلسطيني ، في الوقت الذي وصـلت      -الدولي إنه ينبغي إحراز تقدم حاسم في تسوية النزاع اإلسرائيلي           
يبدو انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول القـضايا الرئيـسية   "وأضاف  .يه المفاوضات إلى مفترق طرقف

هناك مناقشات جوهرية ، يمكن البناء عليها بمواصلة المفاوضات          ومع ذلك ، يبدو أيضا أن     ... حتى اآلن 
 -ء المقبلة السـرائيل   التي قد تصبح رئيسة الوزرا-ودعا سيري وزيرة الخارجية االسرائيلية  ".المكثفة

ورحب سيري بإطالق اسرائيل  .إلى انهاء توسيع المستوطنات اليهودية للمساعدة على اتمام عملية السالم
 حاجز  600 سجينا فلسطينيا وازالة العديد من نقاط التفتيش ، غير أنه أشار إلى أن أكثر من                 198سراح  

ا أن االجراءات التي اتخذتها اسـرائيل لمـساعدة         ال تزال تعيق حرية الحركة في الضفة الغربية ، مضيف         
 .الفلسطينيين ليست كافية للسماح لهم بإحراز المزيد من التقدم في مجالي األمن واالقتصاد

  20/9/2008الدستور 
  

  التوصل سريعا إلى نتائج جوهرية:  برلين الى ليفني والفلسطينيينرسالة .42
ة أمس أنها بغض النظر عن التطورات السياسية الجاريـة       أكدت الحكومة األلماني  :  اسكندر الديك  -برلين  

في إسرائيل بعد فوز وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بزعامة حزب كديما وتوقع تشكيلها حكومة جديـدة،                
ستواصل دعمها إلسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى نتـائج جوهريـة فـي المحادثـات                 

  .ؤتمر أنابوليس الدوليالمستمرة بينهما لتطبيق مقررات م
ووجه وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير برقية تهنئة أمس إلى ليفني إثر فوزها على منافـسيها فـي                  

وقال الناطق باسـم وزارة     . حزب كديما بمنصب رئيس الحزب، وبالتالي منصب رئيسة الحكومة المقبلة         
. ار تشكيل الحكومة الجديدة ومعرفة تركيبتها     إلى انتظ » الحياة«الخارجية ينس بلوتنر ردا على سؤال لـ        

ستواصل برلين دعم الحكومة اإلسـرائيلية والحكومـة الفلـسطينية          «لكنه قال إنه بغض النظر عن ذلك        
، مشيرا إلى أن االجتماعات ال تزال تتواصل من دون          »لمتابعة بحث المحاور الجوهرية في عملية السالم      

 على ضرورة بقاء الطرفين على اتصال، مبديا اسـتعداد بـرلين            وبعد أن شدد  . »اإلعالن عن مضامينها  
على ثقة بأن االتصاالت ستستمر في عهد حكومة ليفنـي          «لتقديم المساعدة عند الحاجة، قال إن حكومته        

  .»أيضا
مع تقـديم   « أنه إذا تمت متابعة ما تم التوصل إليه في المحادثات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين                وقال

رسـالتنا  «: وتـابع . »ساسي إلى اإلدارة األميركية الجديدة، فنعتقد عندها أن الكثير يكون قد تحقق           شيء أ 
  .»إلى الطرفين هي التوصل سريعا إلى نتائج جوهرية

  20/9/2008الحياة 
  

 الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة تطالب االتحاد األوروبي بالتحرك العاجل   .43
رئاسة االتحاد األوروبي بالتحرك العاجل " األوروبية لرفع الحصار عن غزةالحملة "طالبت : ألفت حداد

من أجل إنقاذ مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني محاصرين في قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي، 
 .مشددة على ضرورة التحرك سياسياً والضغط على السلطات اإلسرائيلية لوقف الحصار وفتح المعابر

مركز العودة "ومن " الحملة األوروبية" خالل الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من جاء ذلك
إلى رئاسة البرلمان األوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة ، حيث تم بحث الوضع اإلنساني " الفلسطيني

ناحية المتدهور في قطاع غزة ووضع المسؤولين األوربيين في صورة آخر التطورات في القطاع من ال
خالل زيارته لرئاسة البرلمان األوروبي " الحملة األوروبية"طرح وفد و .السياسية واإلنسانية والطبية

قضية النواب الفلسطينيين األسرى في السجون اإلسرائيلية والذين يتجاوز عددهم األربعين نائباً، وقوبل 
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لنواب األسرى، حيث أكدت بأنها ذلك بتأكيد من رئاسة البرلمان األوروبي على ضرورة اإلفراج عن ا
 .تحدثت مع الجانب اإلسرائيلي في هذا األمر وطالبت باإلفراج الفوري عنهم

  19/9/2008 48عرب
  

  نريد مساعدة الفلسطينيين على بناء دولة القانون:  الفرنسيةالعدلوزيرة  .44
ـ          :عبد الرؤوف ارناؤوط   أن هـدف   " ألياما"أكدت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي في حديث خاص ب

) السبت(فرنسا هو مساعدة الشعب الفلسطيني على بناء دولة القانون، وقالت عشيةَ زيارة تقوم بها اليوم                
إن دولة القانون هي دولة لها سيادة، مستقلة، حرة، ديمقراطية، لها ما يمكّنهـا     : "إلى األراضي الفلسطينية  

وشددت على أن االستيطان عائق للسالم،       ".عدالة، مستقلة من البقاء، حديثة، مبنية على احترام القانون وال       
إنني على  : "وأضافت" فرنسا تعبر عن ذلك بقوة من خالل تأكيدها أن تجميد االستيطان ضرورة           : "وقالت

علـم بصعوبة الـمعيشة اليومية للفلسطينيين والـمشاكل الواقعية التي يمكن أن تواجه الـسير الفعـال               
 ".يما داخل اإلطار الذي نعرفه، وعلى سبيل الـمثال أذكر صعوبات تنقل األشخاص           للجهاز القضائي الس  

وذكرت أنها تسعى إلى إبرام اتفاق يتعلّق بالتعاون القضائي بين فرنـسا والـسلطة الفلـسطينية؛ وذلـك                  
هذا االتفاق يهـدف إلـى إنـشاء محكمـة          : "وقالت. تكوين عدالة معاصرة   لـمساعدة الفلسطينيين على  

 ".ة وتكوين موظفين قضائيين وفصل السلطات وإصالح العدالة الجزائيةدستوري
  20/9/2008األيام الفلسطينية 

  
  تقابله زيادة السلبية لدى األوروبيين نحوهم...  وبن الدن لالنتحاريين المسلمين تأييدتراجع  .45

، واحـدة عـن      في واشنطن  لألبحاثا معهد بيو    منُشرت أمس نتائج دراستين عن المسلمين، أعده      : لندن
 أن  النتيجةوكانت  .  منهم األوروبيين بن الدن، والثانية عن موقف       وأسامةموقفهم من العمليات االنتحارية     

 في تأييد المسلمين للعمليات االنتحارية وبن الدن، وفي المقابـل ازديـاد الموقـف             اً ملحوظ اً تراجع هناك
وقف المسلمين من قضايا تشغل الغرب، كلما       وكأنما كلما تحسن م   . األوروبيينالسلبي من المسلمين لدى     

  .ازداد موقف الغربيين منهم سلباً
  20/9/2008الحياة 

  
   بإمكان إسرائيل وفلسطين تحقيق السالمزالما  .46

  الرئيس محمود عباس
 عاماً مؤلـمة منذ مصافحة عرفات ــ رابين الشهيرة في حديقـة البيـت              15يسجل هذا الشهر مرور     

 .األبيض
 أصبحوا اآلن شـبانا،     1993أثناء التوقيع على اتفاق أوسلو في        ين الذين بدؤوا دراستهم   إن أطفال فلسط  

 .ولـم يعرفوا يوما من الحرية الحقيقية أو سالمة حقيقية ألرواحهم
عبر زيادة  ) أوسلو(لقد قدم أوسلو السالم وفق جدول زمني، فيما نفقت الحرية على مراحل وتحطم وعد               

ائيلي، والقيود على حرية حركة الفلسطينيين، وبـالتوازي مـع مقاومـة عنيفـة              البناء االستيطاني اإلسر  
 .لالحتالل من بعض الفلسطينيين

في العام الـماضي تعطـي فرصـة       " انابوليس"إن العملية التي بدأها الرئيس األميركي جورج بوش في          
 . الفرصةأخرى للوصول إلى سالم دائم، وإن التاريخ لن يحكم علينا بلطف إذا أضعنا هذه

ما زلت مؤمنا بأننا نستطيع تحقيق سالم عادل بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، يعيشان في دولتـين                
مستقلتين، لكن إذا لـم ننجح، وننجح قريبا، فإن معالـم الجدل تصبح عرضـة للتحـول علـى نحـو                   

 الضفة الغربية يجعـل     دراماتيكي؛ إذ إن التوسع االستيطاني اإلسرائيلي الـمتواصل وضم األراضي في         
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الفصل الـمادي بين شعبينا مستحيال على نحو متزايد؛ فعدد الـمستوطنين اإلسـرائيليين فـي الـضفة                
 .بعد توقيع اتفاق أوسلو% 85الغربية نما بنسبة 

إننا قلقون على حريتنا وبالتالي فإن السالم الجزئي كما يقترحه محاورونا الحاليون، ال يـشكل الطريـق                 
تقدم إلى األمام، فالحرية الـمجتزأة تشكل تناقـضا مـع جـوهر الــمعنى، فإمـا أن يعـيش                   السليم لل 

 .الفلسطينيون بحرية، أو يواصلوا العيش تحت نير االحتالل العسكري اإلسرائيلي
نريد ألطفالنا أن يعيشوا باألمل وفرصة تحقيق طموحاتهم، وبالتالي فإن حقيقة حياتنا اليومية تسوء، إننـا                

في جنوب إفريقيا، وتسجننا إسرائيل     " بالبانتوستانات"جدران ونعيش بمعازل في أرضنا، تذكر       محاطون ب 
 .بطرق فصل والتفافية

ويصر قادة إسرائيل على أن القدس ال يمكن أن تقسم ماديا، أوافق، مع ذلك فإن السيادة على القدس يجب                   
ن ـــ الـشرقية لفلـسطين والغربيـة         أن تقسم، فالـمدينة يمكن أن يتم التشارك فيها كعاصمة للدولتي         

وبينما ال توجد رغبة في تقسيم الـمدينة إلى قسمين، فان إسرائيل مع ذلك تقسم الـمدينة من                . إلسرائيل
خالل جدرانها وأنفاقها وقوانينها التي تميز علـى نحـو عنـصري بـين الفلـسطينيين الـمـسلـمين                  

 إحاطـة الــمدينة الــمقدسة بالـمـستوطنات         والـمسيحيين واإلسرائيليين اليهود، وتواصل إسرائيل    
 .اليهودية التي تفصلها عن بقية الضفة الغربية الـمحتلة

إننا نعي الـمصاعب التي يعانيها جيراننا اإلسرائيليون، إذ انه يجب أال يذهب طفل إسرائيلي للنوم وهو                
وى ترسانة عسكرية فـي     خائف، ومن الـمثير للدهشة واالستهجان انه بالرغم من أن إسرائيل تمتلك أق           

 الـماضية يـتلخص    15وبالتالي فان درس السنوات الـ      . الـمنطقة فإنها ال تستطيع ضمان امن شعبها      
 .في ان سالما عادال هو وحده الذي يستطيع جلب األمن الحقيقي إلسرائيل وفلسطين

في الـميدان، بيـد  لقد آمنت منذ وقت طويل بأننا يجب أن نحل خالفاتنا على طاولة الـمفاوضات وليس      
أن هدف هذه الـمفاوضات يجب أن يكون اتفاقاً عادالً وشامالً وواضحاً، فالــمفاوضات يجـب أن ال                 

 .تكون غطاء للطرف األقوى بأن يفرض إرادته
وبعيدا عن الحصيلة الجزئية، فإننا نسعى إلى اتفاقية تنتج عنها دولتان قابلتان للحياة، وذات سيادة علـى                 

 . ومن ضمنها القدس عاصمة للدولتين وحل عادل يحترم حقوق الالجئين الفلسطينيين1967أساس حدود 
إن ما يتم تجاهله غالباً هو الـمساومة التاريخية الكبيرة التي قمنا بها بقبول حل الدولتين وإقامة دولتنـا                  

ئد مسؤول  من مساحة وطننا التاريخي، وال يمكن ألي قا       % 22في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فقط على        
أن يتخلى عن هذه األرض الضيقة، وأن يتخلى عن مواردها الطبيعية، وأماكنها التاريخيـة ومناظرهـا                

 .تعيد تغليف االحتالل وتجعله دائما" خطة سالم"الخالبة، وال يمكن ألي قائد مسؤول أن يقبل بـ 
ب أن تكونا دولتين حقيقيتـين      تقول إسرائيل إن هدفها هو دولتان تتعايشان بسالم، لكن هاتين الدولتين يج           

 .ومستقلتين وقابلتين للحياة) ذات سيادة(
فلسطيني، إذ انه ال يمكن أن تكون لدى إسـرائيل          " لكانتون"ال استطيع أن أخضع شعبي لدولة إسرائيلية و       

السيطرة والسالم في آن، إذ ال يمكنها أن تستمر في بناء الـمستوطنات وعلى نحو دائم وغير قانوني في                  
 .ضفة الغربية والقدس، ثم تحاجج بأنه يجب أن تحتفظ باألرض بسبب حقائق قائمة على األرضال

خالل زيارتها األخيرة إلى األراضي الـمقدسة، أشارت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إلى             
ا هـذا فـي     أن النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية ال تساعد عملية السالم، وقد أقـرت إسـرائيل بنفـسه              

انابوليس، بتطبيق الـمرحلة األولى من التزاماتها بخارطة الطريق ــ وبكـالم آخـر ـــ تجميـد                 
 .وبالتالي فانه منذ انابوليس تضاعف السباق نحو البناء االستيطاني اإلسرائيلي. استيطاني

إلى الطاولة مع   " سحما"يجب أن تتبدل عقلية إسرائيل االحتاللية باتجاه الشراكة والسالم، ويجب أن تأتي             
الرغبة باالنخراط في حوار وطني حقيقي على أساس البرنامج السياسي لـمنظمة التحرير الفلـسطينية،              

 .فاإلجماع الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية هما حاجة ملحة لشعبنا الـمتعطش للحرية



  

  

 
 

  

            22 ص                                   1206:         العدد                  20/9/2008السبت : التاريخ

تبوأ الـمسؤولية في الحركـة     يجب أن يعقد قريباً، إلتاحة الـمجال لجيل جديد كي ي         " فتح"كما أن مؤتمر    
 .الوطنية الفلسطينية

إنني أتعهد بالتعاون الكامل خالل األيام واألشهر القادمة، وإنني ممتن لجهود إدارة بوش في الـمـساعدة                
ومرة أخرى أمد يدي للشعب اإلسرائيلي وأحثهم وقادتهم على صـنع خيـار              .على رعاية عملية السالم   

 .ال الشعبينيضمن مستقبال آمنا وزاهرا لك
  20/9/2008األيام الفلسطينية 

 
  سياسية ال قانونية" الشرعية"زمة أ .47

 نقوال ناصر  
الفلسطينية بعد  " الشرعية"فلسطيني عاصف ساخن حول     " قانوني"مثل عاصفة في فنجان يدور حاليا جدل        

فـراغ فـي    "و  ا" فراغ دسـتوري  "يناير المقبل من أجل الحيلولة دون حدوث        / التاسع من كانون الثاني     
بعد ذلك التاريخ ، وهي عاصفة تغيب حقيقة ان األزمة التي تطيل أمد االنقسام الوطني الـراهن                 " القيادة

هي في المقام االول ازمة سياسية ال قانونية بقدر ما تغيب حقيقة ان القيـادة الفلـسطينية قـد اسـتمدت                     
لكن هذه المرجعية قـد اسـتبدلت اآلن        شرعيتها التي فوضتها بصنع القرار الوطني من المقاومة أصالً          

باستمرار التزامها بالتفاوض كمرجعية أولى وأخيرة لالعتراف بها قيادة شرعية لشعبها ، بغض النظـر               
 .      عن كل التفسيرات الذاتية 

للرئاسـة  " الدستورية"بين قطبي االنقسام الفلسطيني مع اقتراب انتهاء الوالية         " القانوني"ويتصاعد الجدل   
أو " فراغ دستوري "يناير المقبل وكال القطبين يحاول نفي وقوع        / فلسطينية في التاسع من كانون الثاني       ال
والقوانين الصادرة من أسانيد يمكـن ان       " القانون األساسي "ويحاول استنباط كل ما في      " فراغ في القيادة  "

 الذي ما زال نافـذاً هـو قـانون          بعد ذلك التاريخ، ويتجاهل الجانبان ان القانون الوحيد       " شرعيته"تدعم  
االحتالل وبالتالي فإن األزمة المستعصية بينهما ليست قانونية بل هي ازمة سياسية أوالً وأخيـراً تـدور                 
حول الموقف من االحتالل وحول التفاوض مع المحتلين أم مقاومتهم وحول جدوى التفاوض والمقاومـة               

 .وأهدافهما وشروطهما وأساليبهما ، الخ 
 المواطن الفلسطيني وهو يرى األدبار عن مقاومة االحتالل حد اتهامها باالرهاب والتعامل معها              ويعجب

ويـسعى  " القانون والنظام "كذلك ، وهي المقاومة التي جفف المفاوض الفلسطيني كل أشكالها باسم تطبيق             
بـالرغم مـن التكـرار      التفاوضي ،   " االشتباك"جاهداً لتجفيف ما تبقى منها باستثناء ما  يحب أن يسميه            

المتمثل " دستورها"الممجوج في الخطاب السياسي لهذا المفاوض السطوانة الشرعية الدولية ، التي ينص             
بميثاق األمم المتحدة على شرعية مقاومة المحتلين بكل اشكالها ، بينما يتابع هذا المواطن في الوقت نفسه                 

ا دائمة أبدأ ، في حين مـا زالـت تفاصـيل اجتيـاح              االقبال الالهث على السلطة والعمل من أجلها كانه       
 ثم محاصرة رئيسها بالدبابات في غرفة نومه حية فـي وعيـه وفـي               2002االحتالل لها في ربيع عام      

 .أحالمه على حد سواء 
وقد تحول االلتزام بالتفاوض إلى ما ال نهاية إلى مرجعية لمنح الشرعية ألي قيادة فلسطينية تلتـزم بـه                   

ـ    واالعتراف   في المفاوضات ، حد أن يتحول مثل هذا االلتـزام          " شريك"بها كقيادة للشعب الفلسطيني وك
الى قانون يسمو على كل ما عداه من القوانين التي يتجادل المتجادلون الفلسطينيون بها وحولها االن ألنه                 

قانون الحديـدي   ال): "15/9/2008االسرائيلية في   " يديعوت احرونوت  "-اليكس فيشمان   (كما قال أحدهم    
السياسيون في الشرق األوسط ملزمون بإجراء مفاوضات ولكن مـن المحظـور            : الذي تجذر منذ اوسلو   

التفاوض يعني البقاء في الحكم ، أما اتخاذ القرارات فيعني الموت السياسي            . عليهم الوصول الى الهدف     
 كالمفاوضات التي يجـري     -- "الوصفة الموثوقة لضمان حياة طويلة للسياسيين هي مفاوضات عقيمة        . 
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حاليا تطويع القوانين الفلسطينية من أجل االستمرار فيها بالرغم من شبه االجماع الوطني على ضـرورة                
 .وقفها 

والمفارقة التي يتحاشى المتجادلون حتى االشارة اليها هي ان سلطة الحكم الذاتي ومجلـسها التـشريعي                
جادلون بها لمواصلة االنقسام هما مؤسستان مؤقتتـان أوكلـت          نفسه الذي شرع القوانين التي يتذرع المت      

منـاطق  (اليهما صالحيات االدارة المدنية للحاكم العسكري لالحتالل في أجزاء فقط من القطاع والضفة              
أثناء التفاوض عل اتفاق دائم على قضايا الوضع النهائي فات الموعد المحدد له في تموز               ") باء"و  " الف"

تنهار عملية التفاوض وتندلع االنتفاضة الوطنية الثانية في العام التـالي، بينمـا بقيـت                ل 1999يوليو  / 
المؤسستان بصفتهما المؤقتة زمنياً والمجتزأة جغرافياً ، ليتحول المؤقت الى وضع دائم والمجتـزأ الـى                

كل دويلة ، يأمل    األميركية لتعد باضفاء صفة الديمومة عليها في ش       " الرؤية"أساس لترتيبات اقليمية جاءت     
المفاوض الفلسطيني في تطويرها الى دولة لكن الوعد األميركي ما زال حتى اآلن سراباً يغذي أوهام هذا               

  .المفاوض
والمفارقة الثانية التي تغيبها سخونة الجدل القانوني المحتدم حاليا هي التناقض الـصارخ الكـامن فـي                 

" المؤقتـة "جل الحصول عليها ألنفسهم استناداً الى المرجعية التي يجهد المتجادلون من ا " الدائمة"الشرعية  
 مـع دولـة     -- المؤقتـة واالنتقاليـة      --" االتفاقيات الموقعة "للسلطة ومجلسها التشريعي المنبثقين من      

االحتالل االسرائيلي بينما يجري تجاهل المرجعية المفترض انها دائمة للسلطة ومؤسساتها المتمثلة فـي              
الفلسطينية التي وقعت تلك االتفاقيات باسمها أصالً ، ويتفرع عن هذه المفارقـة مفارقـة     منظمة التحرير   

ثالثة تتمثل في محاولة لجوء الرئاسة الفلسطينية الى ما تبقى من المؤسسات المحنطة لمنظمة التحريـر ،                 
، لتـستمد منهـا     التي جمدت الرئاسة الفلسطينية مؤسساتها التمثيلية وهمشتها منذ وقعت تلك االتفاقيـات             

نوفمبر / شرعية لتمديد واليتها كما يشير االجتماع المقرر للمجلس المركزي الفلسطيني في تشرين الثاني              
المقبل الذي دعي لالنعقاد لتجديد الثقة في الرئيس محمود عباس كرئيس لسلطة الحكم الذاتي وتفويـضه                

  .باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
 الى مرجعية المنظمة في سياق التغول المستمر والمتصاعد للسلطة على المنظمـة             وهذا االحتكام المناور  

منذ توقيع اتفاق اوسلو يقود الى مفارقة رابعة تتمثل في حقيقة ان فريق الرئاسة الحالية كان قـد نـازع                    
 2002الرئاسة السابقة على صالحياتها في ذروة الحصار الذي فرضه االحتالل عليها بعد اجتياح عـام                

في العام التالي ، وهو التعديل الذي أخذ من صالحيات الرئاسـة            " القانون األساسي "حتى نجح في تعديل     
لصالح رئاسة الوزراء ، وقد انقلب هذا الفريق على موقفه السابق باتجاه تعزيـز صـالحيات مؤسـسة                  

تشريعية في أوائل عـام     الرئاسة بعد ان تسلم مقاليدها كمقدمة ضرورية لالنقالب على نتائج االنتخابات ال           
 التي تمخضت عن ازدواجية في القيادة السياسية كان المنطقي ان تقود الى وحدة وطنيـة علـى                  2006

المنبثقة عنه قاد بدال من ذلك الى االنقسام        " الشرعية"اساس الشراكة لكن االحتكام الى مرجعية التفاوض و       
لى مرجعية الشرعية التفاوضية واستمرار رفض      الحالي الذي يستمر فقط بسبب االستمرار في االحتكام ا        

االحتكام الى المقاومة والوحدة الوطنية كمرجعيتين وحيدتين للشرعية الوطنية ، بالرغم مـن اسـتمرار               
  .االحتالل

ال يزيد على كونه حرثا في بحر يعبر فقـط          " الدونكيشوتية"ان استمرار المتجادلين في معاركهم القانونية       
ى الهروب من مواجهة حقيقة، إن أزمة الشرعية الراهنة هـي ازمـة سياسـية ال                عن إرادة مصممة عل   

قانونية ، وإنها أزمة ناجمة أصالً عن إرادة مصممة كذلك على الهروب من مواجهة الحقيقة التي انبثقت                 
عن االنتخابات التشريعية األخيرة بأن حقبة احتكار صنع القرار الوطني من قبل فصيل واحد قد انتهـت                 

الذي انفـرد   " البرنامج الوطني "بدأ مرحلة جديدة تقوم الوحدة الوطنية فيها على اساس الشراكة ، وبان             لت
الفصائلية التي انساقت معه أو رضخت له       " التعددية"فريق من ذاك الفصيل بوضعه ، بالرغم من ديكور          

ني علـى اسـتمراره أو      ، هو برنامج مثله مثل المفاوضات المنبثقة عنه سوف يستمر فقط بالتوافق الوط            
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تعديله أو تغييره بالكامل ، بغض النظر عن نتائج أي انتخابات تجري في ظل االحتالل وبموافقته ، الن                  
التوافق الوطني على قاعدة المقاومة والوحدة الوطنية سوف يظل هو المرجعية الوحيدة لمـنح الـشرعية                

             .ل قائم وطالما قانونه هو القانون النافذ الوحيدألي قيادة وأي برنامج سياسي وأي انتخابات طالما االحتال
والمواطن الفلسطيني الرازح تحت االحتالل يترك في األغلب كل هذا الجدل القـانوني الـصاخب بـين                 
القطبين للنخب الضالعة فيه ، ألنه يرى فيه عاصفة في فنجان ومظهراً من مظاهر الـصراع المجـاني                  

مر لو قرر االحتالل عدم استمرارها ومظهراً من مظاهر االنتحار الذاتي ، ألن             على سلطة ما كانت لتست    
القانون الوحيد الذي يراه هذا المواطن ما زال نافذاً بقسوة هو قانون االحتالل وحده ، سواء فـي قطـاع                    
غزة المحاصر أم في الضفة الغربية حيث قوات االحتالل ومـستوطنوه يـصولون ويجولـون دون ان                 

أو شرعية دولية بينما تسهل مهمتهم القوانين نفسها التي يحتج المتجـادلون            " فلسطيني"أي قانون   يردعهم  
بأسانيد منها في مكابرات لفظية ال يرى فيها هذا المواطن سوى مسوغات يتسلح بها محامون سياسـيون                 

 .ال يرى فيهم بدورهم سوى محامين عن شيطان االنقسام 
  20/9/2008صحيفة فلسطين 

  
 تصّعد وتلعب بالنار، لماذا ؟" سحما" .48

  هاني المصري
بعد انهاء المربع االمني في حي الشجاعية، وتوجيه ضربة لعائلة حلس المعروفة بانتمائها لحركـة فـتح                 

المربع األمني القوي الثـاني وربمـا       (وعال قتها الجيدة مع حركة حماس، انتقل الدور الى حي الصبرة            
والمتحالفة مع حركة حماس،    " جيش األسالم "ش المعروفة بانتمائها الى     وتوجيه ضربة لعائلة دغم   ) األخير

 .تكون سلطة األمر الواقع في غزة قد عززت من وجودها وقوتها ومن انفرادها بالحكم
ليس مهما ما تقوله حكومة اسماعيل هنية إن عملية حي الصبرة استهدفت القبض على مطلوبين فـارين                 

رائم مختلفة، ألن نفس هذه الذريعة استخدمت لتبريـر الهجـوم العنيـف           من العدالة ومتهمين بارتكاب ج    
والدموي على حي الشجاعية، فال يبرر اعتقال مطلوبين استخدام القوة بهـذا الـشكل المفـرط وغيـر                  
المتناسب واستهداف مناطق سكنية، وارتكاب فظاعات مثل قتل اناس حتى لو كانوا مطلوبين بعد القـاء                

 عائالتهم، وال جلب أحدهم امام منزل اسرة الشرطي القتيل حزيق وقتله امام عائلته،              القبض عليهم، وأمام  
ان مثل هذه األعمال جرائم بحق اإلنسانية، وتدل على ان التعصب والتطرف يستشري أكثـر واكثـر،                 

 .ويعطي الصحابه الحق بتصفية خصومهم بطريقة همجية
لى المطلوبين الذين يرفضون تسليم أنفسهم، ليس مـن         هنالك اجراءات قانونية وميدانية معروفة للقبض ع      

اذا كانت حكومة هنية ال ترضى بهـذه األعمـال          . ضمنها بكل تأكيد، استهداف عائالت أو أحياء بكاملها       
ان . فعليها تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب هذه الجرائم على مرأى ومسمع العالم كله               

لتعميق سيطرتها االنفرادية علـى غـزة لتحـسين         " حماس"، وهو سعي    ما يجري في غزة واضح تماما     
 .شروطها التفاوضية مع كل الالعبين اآلخرين داخليا واسرائيليا ومصريا وحتى اميركياًَ

في غزة، بل ان تعميق السيطرة في غـزة         " امارتها اإلسالمية "ستكتفي باقامة   " حماس"و ال يعني ذلك ان      
 .ثم المنظمة واالستيالء على القرار الفلسطيني " ر الضفةتحري"مجرد خطوة على طريق 

عن نفسها بانها صاحبة الشرعية بعد حصولها على األغلبية في االنتخابـات التـشريعية              " حماس"وتدافع  
 .األخيرة، وحامية القضية الوطنية من التصفية وصاحبة خيار المقاومة، ورافعة راية األسالم 

في ادعاءاتها، ولكن الـشرعية كـل ال يتجـزأ، والـشرعية            " حماس"ناقشة  لسنا في هذا المقال بصدد م     
الفلسطينية تبلورت بعد نضال استمر عشرات السنين وحصلت على اعتراف فلسطيني وعربي ودولـي،              

شرعيتها على أنقاض الشرعية القائمه ألن ذلك سيسحب معه كافة اإلنجازات           " حماس"وال يمكن أن تبني     
فلن تصعد سلطة   . لخيارات واألدوار األخرى على حساب الخيار والدور الفلسطيني       الفلسطينية وسيقوي ا  
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، بل ستنهار أية سلطة فلسطينية لـصالح االحـتالل االسـرائيلي أوال             "فتح"على انقاض سلطة    " حماس"
 .والخيارات العربية والدولية األخرى ثانيا

داتها وعلى رأسهم خالد مشعل رئـيس       في هذا السياق من الخطورة بمكان اعالن حماس وعلى لسان قيا          
على سحب الشرعية من الرئيس أبو مازن بعد التاسع في شهر كانون            " حماس"المكتب السياسي عن عزم     

 .الثاني القادم، بحجة أن مدته الرئاسية قد انتهت 
، وهو يستند الى القانون األساسي الذي ينص على         "حماس"فبغض النظر عن صحة أو عدم صحة ادعاء         

 الفترة الرئاسية مدتها أربع سنوات، فالمسألة سياسية قبل أن تكون قانونية، فالقانون الفلسطيني كان من                أن
تعترف بشرعية الرئيس لماذا لم تقبـل       " حماس"فاذا كانت   . أول ضحايا االنقسام وتجاوزته كل األطراف     

. ردة في القانون االساسي     بالمرسوم الرئاسي باقالة الحكومة وهذا امر من ضمن صالحيات الرئيس الوا          
لو كانت حريصة على القانون األساسي، الذي لم تعترف به يوما، لقبلـت بإقالـة الحكومـة ورفـضت                   

لتعميـق  " حمـاس "ان المسألة سياسية، وهنالك سعي محمـوم مـن          . االعتراف بحكومة تسيير االعمال   
عتماد على القانون عندما يكون في      سيطرتها االنفرادية في غزة باي شكل، وباالعتماد على اي شيء، باال          

 .صالحها وضد القانون عندما يكون ضدها
 كـانون   9أن تتحلى بالحكمة وتكف عن تهديداتها بسحب اعترافها بالشرعية الرئيس بعد            " حماس"أناشد  

بحكم غزة، بحيث يكـون لـدينا       " حماس"ثاني القادم، الن تنفيذ هذا التهديد سيؤدي الى تعيين رئيس من            
 اضافة للحكومتين، وهذا يمكن ان يؤدي الى خطوة معاكسة مثل اعالن غـزة اقليمـا متمـردا،                  رئيسان

وحركة حماس تنظيما محظورا وخارجا عن القانون، وعندها ستتفاقم االمور اكثر، ويمكن ان تصل الى               
 .نقطة الالعودة

يم متسرعة بتجديد الفترة    كما اناشد الرئيس ابو مازن والسلطة وحركة فتح بعدم االقدام على اصدار مراس            
الرئاسية لمدة عام تطبيقا لقانون االنتخابات الذي ينص على ضـرورة تـزامن االنتخابـات التـشريعية                 
والرئاسية القادمة، الن القانون االساسي اعلى من القانون الفرعي، والن المـسالة لـم تعـد قانونيـة،                  

 .واصبحت منذ زمن سياسية بحتة
 كـانون   9ز على انجاح الحوار، او على االقل تحقيق خطوات ملموسة قبل            على جميع االطراف ان ترك    

ثاني القادم، واذا حدث ذلك، يمكن ان تكون اول خطوة توافقية، االتفاق على تأجيل االنتخابات الرئاسـية                 
بحيث تتزامن مع االنتخابات التشريعية، ليس تطبيقا لقانون االنتخابات وانما نتيجة لتوافق وطني يحقـق               

صلحة وطنية اكيدة، وهذا التوافق يستند الى صعوبة ان لم اقل استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في ظل                 م
 .الظروف القائمة واالنقسام الحالي

في غزة يرافقه تصعيد سياسي ال يقتصر علـى         " حماس"الالفت للنظر ان التصعيد الميداني الذي تقوم به         
فق مع سحب الموافقة على تـشكيل حكومـة وفـاق وطنـي             التهديد بسحب االعتراف بالرئيس، بل يترا     

عليها في حزيران الماضي، والعودة للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة         " حماس"انتقالية، التي سبق ان وافقت      
وطنية تشارك فيها الفصائل وخاصة حركة حماس، الن حكومة ال تشارك بها الفصائل ضعيفة، واقصى               

االخيرة االستعداد الن يكون ممثلوها في حكومة الوحدة الوطنية ليسوا          في مواقفها   " حماس"مرونة ابدتها   
ان ما افشل حكومة الوحدة الوطنية في السابق وما يمنـع           " حماس"وتتناسى  . من القيادات والصف االول   

 .قيامها االن عدم االتفاق على برنامجها السياسي
اغبة، االن على االقل، بانجاح الحـوار،       ليست ر " حماس"ان هذا التصعيد الحمساوي يدل مجددا على ان         

اهـم هـذه    . النها تراهن على الوقت، وعلى متغيرات ومستجدات محلية واسرائيلية وعربيـة ودوليـة            
على تجاوز ازمتها وهزائمها ورهانها على رحيل اولمـرت وبـوش الـذي             " فتح"المتغيرات عدم قدرة    

ليين والفلسطينيين يمكن ان يقوى السلطة وحركة       سيؤدي الى تراجع خطر التوصل الى اتفاق بين االسرائي        
االساسي على فشل المفاوضات    " حماس"ان رهان   . فتح كونه يظهر بان المفاوضات يمكن ان تحقق شيئا          
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الن ذلك يثبت عقم الخيار االستراتيجي الذي سارت عليه السلطة منذ قيامها مما يفـتح االبـواب علـى                   
 االعتراف بها كالعب فلسطيني رئيسي ان لم يكن رويدا رويدا           مصاريعها لحركة حماس بما يفتح طريق     

 .الالعب الوحيد
ال تزال قوية وستبقى كذلك لفترة من الوقت ال يعلم مداها سوى اهللا، وان              " فتح"ان  " حماس"ان ما ال تراه     

ـ   تضمن وبشرعيتها يمر بموافقتها على الشروط االسرائيلية والدولية، والذي ي        " حماس"طريق االعتراف ب
االعتراف بحق اسرائيل بالوجود ونبذا العنف واالرهاب وااللتزام باالتفاقات الدولية التي عقدتها المنظمة             

هل المـسالة مـات     (بهذه الشروط، فما الذي يميزها عن حركة فتح         " حماس"مع اسرائيل، واذا اعترفت     
ان االتفاق على   . لعودة واالستقالل ام نريد طريقا جديدا قادراعلى تحقيق الحرية وا       ) عاش الملك .. الملك  

، وتفويض ابو   1967التهدئة في غزة والمشاركة في سلطة اوسلو، والموافقة على اقامة دولة على حدود              
دولـة  (مازن والمنظمة بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني في غزة، واالستعداد لحل انتقالي طويل االمد              

، وان  "فـتح "للسير في ذات الطريق الذي سارت بـه         " اسحم"يدل على وجود استعداد لدى      ) مقابل هدنة 
 .بشروط خاصة بحركة حماس تراعي كونها حركة عقائدية دينية

ـ           " حماس"على   وشرعية " حماس"ان تدرك انه بدون تلبية الشروط االسرائيلية والدولية لن يتم االعتراف ب
وهـذا اذا   ). العصا والجـزرة  (د  سلطتها وستبقى تحت الضغط واالبتزاز، ضمن سياسة الترغيب والتهدي        

". واللي بجرب المجرب عقله مخرب    "في طريق اوسلو وهو طريق جرب       " حماس"تحقق فانه يعني سير     
واي طريق اخر لكي يتجاوز قيود اوسلو المجحفة والشروط االسرائيلية والدولية المذلة حجر الزاوية له                

" فـتح "وان تتراجـع   " حماس"ا يتطلب ان تتراجع     وهذ. وشرطه الرئيسي انهاء االنقسام واستعادة الوحدة       
وكل االحزاب واالطراف عن مواقفها وشروطها ومصالحها الخاصة والفئوية لصالح القواسم المـشتركة             
والمصلحة الوطنية، بما يؤمن المساهمة معا في قيام نظام سياسي فلسطيني يجسد شراكة وطنيـة علـى                 

 الفرص وفصل السلطات واستقاللها وتداول السلطة واجـراء         اسس ديمقراطية تقوم على المساواة وتكافؤ     
االنتخابات الدورية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عـن حزبـه وفـصيله                

 !!وعائلته وجنسه ودينه 
  20/9/2008األيام الفلسطينية 

  
  ! أولمرتوأخطاءذرائع  .49

  غازي العريضي
ستنا في التقاعس عن القيام بأية خطوة للسالم مع الفلسطينيين على        نحن نبتدع الحجج والذرائع لتبرير سيا     "

  .ولم تكن سياستنا هذه في مصلحة إسرائيل". دولتين للشعبين"أساس 
وقد بدأ الكثير من الفلسطينيين اليائسين      . إن البديل عن الدولتين يعني أن تكون هناك دولة واحدة للشعبين          

الواحدة، وبات العديد من الناس في الغرب، وبما في ذلك أصدقاء           من المفاوضات التفكير في حل الدولة       
رفضنا قراءة الخريطة   . رفضنا رؤية الواقع  . لنا هناك وحتى في الواليات المتحدة يتحدثون عن هذا الحل         

. كنا نرى أننا أصحاب حق ولم نر المحيط األكبر        . التي تقول لنا بوضوح إن الزمن ال يعمل في صالحنا         
وعندما اقترح ايهودا باراك تقديم التنازالت للفلسطينيين في كامب ديفيد          .  كنت من المخطئين   وأنا شخصياً 

  .، قلت له شخصياً إنه يبالغ قي التنازالت2000عام 
أنا أيضاً كنت أعتقد أن األرض الواقعة ما بين البحر األبيض المتوسط ونهر األردن هي ملك لنا نحـن                   

ض ونجد اآلثار اليهودية في باطنها في كل مكان ونعتقد أننـا أصـحاب             كنا نحفر في األر   . اليهود وحدنا 
ولكن في نهاية المطاف وبعد الكثير من العناء والتردد توصلنا إلى القناعة بـأن              . الحق التاريخي وحسب  

  "!وال نريد دولة واحدة لشعبين. علينا أن نتقاسم األرض مع من فيها
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ن تتمكن إسرائيل من إسقاط حق الفلسطينيين على أرضهم، مهمـا           ل. إنها حتمية التاريخ ال يمكن تجاهلها     
  . ابتدع اإلسرائيليون من حجج وذرائع

  "!في دولة إسرائيل لن ترتكب مذابح في حق غير اليهود"
نعم، رئيس الحكومة اإلسرئيلية يقول هذه الكلمات بعـد الكثيـر مـن             . هذه الكلمات هي اليهود أولمرت    

بحق غير اليهود على أرض فلسطين وبحـق اللبنـانيين          " المذابح"عد الكثير من    ولكن ب ". العناء والتردد "
  .بطبيعة الحال

أولمرت اليوم، وفي لحظات سقوطه متهماً بالفشل في قيادة البالد جيشاً وحكومة وبالفساد في كثير مـن                 
ه تحدث عن   انتقد باراك ألن  ! المجاالت، أدرك حقيقة وجود الشعب الفلسطيني وحقه على أرضه في دولة          

تنازالت، ولكن ماذا فعل هو ما دام مقتنعاً بما قال؟ هل أعطى الفلسطينيين حقوقهم؟ وال أتحدث هنا عـن         
تنازالت بل عن حقوق؟ هل ساعد السلطة الفلسطينية أم هجر المزيد من الفلـسطينيين وصادرأرضـهم                

  اضي الفلسطينية؟واقتلع مزروعاتهم وقتل من قتل في اجتياحات برية وجوية متالحقة لألر
أمـا  . وهم خارج الـسلطة   . أولمرت مثل غيره من المسؤولين، يعترفون بالحقيقة والخطأ وهم ساقطون         

عندما يكونون في مركز القرار فهم يزايدون على غيرهم ممن سبقهم وممن يطمح الى خالفتهم، يزايدون                
فلسطينيين والتفنن فـي اسـتخدام   بقتل وتهجير وحصار وتعذيب وإذالل وإهانة وسجن العدد األكبر من ال   

وبالتالي هل يمكن اعتبار أقوال أولمرت واعترافـه بالخطـأ فـضيلة؟            ! وسائل اإلرهاب المتنوعة بحقهم   
بالتأكيد ال، وذلك دون أن نقلل من أهمية ما قيل وضرورة استخدامه في صراعنا مع اإلسـرائيليين ألن                  

  ! بعد كثير من التجارب والعناء كما قال هو نفسهفيه اعترافاً بالفشل واعترافاً بحق الفلسطينيين
، قاعدة يبنى عليها أحياناً في محاسبة المـرتكبين، فـإن           "العودة عن الخطأ فضيلة   :"وإذا كان القول عندنا   

لم يعد عن الخطأ وليس ثمـة       . إنه يقول الكالم وهو خارج من الحكم      . األمر ال ينطبق على أولمرت أبداً     
. ي قناعة أنه لو عاد يوماً إلى الحكم لفعل ما فعله سابقاً ولتجاهل كالمه األخيـر               وكلن. مجال للعودة عنه  
هذه هي سياساتهم ومواقفهم التي تشبه بل تتطابق مع سياسـات           . هؤالء هم مسؤولوها  . هذه هي إسرائيل  

ن ومواقف المسؤولين األميركيين الذين عندما يكونون في السلطة يرتكبون كل أشكال الحماقات ويتخـذو             
أخطأنـا هنـا    : كل القرارات المتهورة المتطرفة القاتلة المدمرة، ثم عندما يخرجون من السلطة يقولـون            

أليس هذا ما قاله عدد من المسؤولين األميركيين في تعليقاتهم على نتائج غزو واحتالل العـراق                . وهناك
قيتها فـي العـالم     وعلى انعكاس ذلك على عالقات األميركيين مع العرب وسقوط صورة أميركا وصـد            

  عموماً وفي العالمين العربي واالسالمي خصوصاً؟
  .إنها الذهنية ذاتها والسياسة ذاتها وال شيء تغير

ويمكن القول إن ال شيء سيتغير إال بفعل المزيد من السقوط والتردد والعنـاد والفـشل الـذي أصـاب                    
ت عملية تكرس حقوق الفلـسطينيين،      فعندما يقدم المسؤولون اإلسرائيليون على خطوا     . أولمرت وأقرانه 

. تتغير عندها المعادلة وتتراجع مسيرة العنف، وتنطلق مسيرة جديدة قائمة على قرارات الشرعية الدولية             
أقول ذلك، دون التقليل من أهمية ما قاله أولمرت لجهة التعبير عن الخوف من تنامي حركـة المطالبـة                   

 من الخوف من التغيير الديموغرافي على تلك األرض، حتى          فهذا ينبع . بدولة واحدة لشعبين في فلسطين    
لو رفضوا عودة الالجئين، بل الخوف من القنبلة الديموغرافية الفلسطينية كما أسماها بعض الـسياسيين               

  .االسرائيليين سابقاً
سطين ولو حاولت إسرائيل إسقاط حق العودة نهائياً، ولو أتت بأعداد إضافية من يهود العالم إلى أرض فل                

ـ             ولذلك .  المحتلة 48المحتلة، فهي لن تتمكن من مواجهة نسبة االزدياد السكاني الفلسطيني في مناطق ال
ثمة خوف من هذا التغيير، فكيف إذا كان الحديث عن دولة واحدة على األرض الكاملة الواحدة فلسطين،                 

  دولة واحدة للشعبين اليهودي والفلسطيني؟
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لن تتمكن اسرائيل من إسقاط حق الفلسطينيين على أرضهم، مهمـا           .  تجاهلها إنها حتمية التاريخ ال يمكن    
  .ابتدع اإلسرائيليون من حجج وذرائع على حد ما قاله أولمرت

  20/9/2008االتحاد االماراتية 
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 آريه شفيت 

مل الذي قام   الع. نصرها على شاؤول موفاز لم يكن نصر االخيار       . محظور على تسيبي لفني أن تتشوش     
العمل الذي قام به من أجلها مقاولو االصـوات    . به من أجلها ايلي ابلولو في الشمال لم يكن عمل االخيار          

. كما أن رجال بالط اولمرت الذين يمألون االن بالطها ليسوا االخيار          . في الجنوب لم يكن عمل االخيار     
د الليلة ممزقة االعصاب بـين االربعـاء        هكذا بحيث أن النصر الطفيف الذي حققته وزيرة الخارجية بع         

 . نصر االمل باالمل. كان هذا نصر التمني. والخميس لم يكن نصر ابناء النور على ابناء الظالم
، بحيـث   )تشويه لكلمة تكفا بمعنى األمل    " ( كفا –تي  : "في مزرعة ارئيل شارون كان هناك تعبير شرير       
وعلـم  .  وخلف التعبير كان رؤوبين ادلر وايـال اراد        .ترن في االذن ليس كنشيد وطني بل كاسم لبقرة        

ما يحتاجه شعبه جدا هو وعد ما بخير        . الرجالن المقاتل العجوز بان ما يريده شعبه هو افق ما من النور           
 استوعب مطلب الجمهور وأقـام خـط انتـاج          – الذي لم يكن فكره متفائال على االطالق         –شارون  . ما

لقد عرف شارون جيدا بان هذه االمال هي وهميـة،          . فك االرتباط، كديما  الجد على التراكتور،    : لالمال
 ونجحت له   2003 ونجحت له في العام      2001فقد نجحت له في العام      . ولكنه فهم ايضا بان االمال تنجح     

تساحي هنغبي وروني بار أون لم يتجندا       .  نجدها تنجح من اجل لفني     2008وفي العام   . 2005في العام   
ومثـل الجـد    . تجندا في صالح لفني النهما يؤمنا بانها االمل الدوري        .  النهما يؤمنان بها   في صالح لفني  

. على التراكتور ومثل فك االرتباط ومثل كديما، لفني تحمل االن على كتفيها تمني االسرائيليين بـالخير               
 .كفى للجيفة. في أن يكون أخيرا خير

هي اسرائيلية قيمية، مثقفة وحذرة، ولكن حتى االن        تسيبي لفني   . صحيح حتى االن االمل هو أمل مخلول      
تسيبي لفني خدمت االمة في أنها حلت محـل اولمـرت ومنعـت             . لم تفعل فعال سياسيا او قياديا حقيقيا      

. موفاز، ولكنها ال تزال ال تملك في جعبتها الفكرة أو التجربة التي تؤهلهـا الن تكـون رئـيس وزراء                   
القرار السياسي بالثقة بها وبايداعها مصير الدولة هـو         . ر الصورة نصرها لم يكن نصر الجوهر بل نص      

 .رهان عاٍل
هذه المزايـا   . التواضع، الموضوعية واالحساس بالمسؤولية   . ما يمنح هذا الرهان فرصة هو نزاهة لفني       

وهي ستقرر اذا كانت لفني سـتنجح فـي أن          . الشخصية ستقف في االختبار في االسابيع القريبة القادمة       
اذا كانت ستنجح في أن تحول االمل الذي تبثه الى خطـة عمـل              . ول الصورة التي تبثها الى جوهر     تتح

 . حقيقية
. طهـران وول سـتريت    : تهديدان فوريان علـى البوابـة     . على لفني أن تقرأ الخريطة على نحو دقيق       

تتصدى، ولكن يتعين   ومع كل التهديدات االربعة عليها أن       . التعليم واالحتالل : ووراءهما تهديدان عميقان  
 .العاجل يحتاج الى عالج عاجل؛ العميق يحتاج الى عالج عميق. عليها أن تفاضل

صورتها الدولية جيدة ولهذا فان فرصتها فـي أن تقـود           . في التصدي لمسألة ايران لدى لفني تفوق كبير       
وزيرة خارجيـة لـم   ك. االسرة الدولية الى فعل دولي نشط ضد النووي االيراني عالية اكثر من االخرين    

عليها أن تبلـور اسـتراتيجية      .  وفورا –كرئيسة وزراء عليها ان تفعل اكثر بكثير        . تفعل لفني ما يكفي   
. اسرائيلية شاملة اهدافها هي العقوبات على ايران من جهة والمفاوضات مع سوريا مـن جهـة اخـرى                

تشرين الثاني وعليهـا ان تقـود       عليها أن تعرض هذه االستراتيجية على الرئيس االمريكي المنتخب في           
 .اذا ما راوحت لفني في الموضوع االيراني، فلن يكون لها جدوى. حملة مقاطعة دولية على ايران
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فهي ليست صـالحية اقتـصادية      . في التصدي لمسألة العاصفة االقتصادية لفني توجد في موقف ضعيف         
المهمة االولى للفني هي استبدال بـار       . وليست خبيرة اقتصادية وحليفها السياسي هو وزير مالية متوسط        
يحتمل أن تكون حاجة الـى مجلـس        . أون بزعيم اقتصادي هو االفضل الذي يمكن السرائيل أن تصدره         

 ولكن قبل كل شيء     1985يحتمل أن تكون حاجة الى صفقة رزمة على نمط          . وزاري مصغر للطوارىء  
 . الالزم كي تقيم قيادة اقتصادية مناسبةعلى لفني أن تثبت بان مستعدة الن تدفع الثمن السياسي 

في هذه المجالين ارتكبت اسرائيل اخطاء مصيرية       . كما أن مشكلة التعليم ومشكلة االحتالل لن تحال غدا        
على لفني أن تبلور خططا شاملة تعالج هاتين المشكلتين الوجـوديتين مـن             . ال يمكن اصالحها بجرة قلم    

المطلوب هـو   .  ابو مازن  –ليس أوهاما هاذية الولمرت     .  سمحتي  جديد، لو  –ليست زينة افق    . االساس
على لفني أن تقـرر رؤيـا       . خطوات حقيقة، تغير حقا الواقع حتى وان لم يكن التغيير فوريا بل تدريجي            

عليها أن تسير باسرائيل الى االمام بحذر وترٍو نحو هدف دولة قومية يهودية             . وان ترسم خريطة طريق   
 . الن تكون قوة عظمى تعليمية ديمقراطية تعود –

وعليـه، فمحظـور عليهـا ان       . لفني ال يمكنها أن تتصدى للتهديدات االربعة دون حكومة قوية ونوعية          
اذا كانت لفني ترغب في أن تنمو الن تصبح زعيمـة           . تحاول تشكيل حكومة استمرار لحكومة اولمرت     

عليهـا أن   . شل بل حكومته فشلت ايـضا     وطنية حقيقية فان عليها أن تعترف في ان ليس فقط اولمرت ف           
الثقة التي اودعها الجمهور في     . تعترف بذلك بان المبنى الحالي والتركيبة الحالية للحكومة غير مقبولتين         

. حكومة تغير الـصورة بـالجوهر     . يديها على لفني أن تستغلها كي تفاجىء االن بحكومة من نوع جديد           
  ال تستغل االمل باالمل بل تحققهحكومة. حكومة تغير االحبولة بالمسؤولية

  16/9/2008وكالة سما 
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