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  ي وان تتحقق المصالحة والوحدةما يعنينا هو ان يحصل الحوار الوطن: مشعل .1

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان مباحثاته في البحـرين             :  اشرف سيف  - المنامة
اننا نـسعى مـن خـالل       : تناولت عدة مسائل اهمها موضوع حصار غزة والمصالحة الفلسطينية، وقال         

ميع بأننـا مـع المـصالحة الحقيقيـة بكـل           تواصلنا الى كشف الحقيقة لالشقاء ونحاول تأكيد موقفنا للج        
  .استحاقاقاتها

اننا نناقش مع اشقائنا موضوع المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية ونسعى لكشف حقيقة الموقف            "واضاف  
االسرائيلي، مشيرا الى ان االسرائيليين يرفضون بشكل قاطع التعاطي مع الملفات االربعة الرئيسية فـي               

لقدس وحق العودة وازالة المستوطنات واالنسحاب من المناطق التي احتلوها          المفاوضات وهي موضوع ا   
، وقال اذا ما تم ما يسمى تبادل االراضي التي يروج لها البعض فان اسرائيل اذا ما تم لهـا                    1967عام  

 على االقل من مساحة الـضفة الغربيـة، وهـذا امـر بـالغ               50%هذا التبادل ستضع يدها عمليا على       
  .الخصورة

نحن ال نعتبر ان رئاسة السلطة الفلسطينية اخذت العرب الى موقفها، كما ان الموقف العربي               : ابع قائال وت
ليس شيئا واحدا، ولدينا بعض العتب وبعض المالحظات على بعض التصريحات العربية التي صـدرت               

 التي نتبناها بشأن    وحملت الفلسطينيين المسؤولية، ونحن نعالج هذا بالتواصل مع اآلخرين وابراز الرؤية          
المصالحة، وقال مشعل ما يعنينا في النهاية هو شيء واحد وهو ان يحصل الحوار الوطني وان تتحقـق                  

  .المصالحة والوحدة وان نخطو خطوات جادة في هذا الطريق
واضاف نحن ال نطعن في شرعية الرئاسة الفلسطينية طالما جاءت باالنتخاب، وال مشكلة لدينا فـي ان                 

لدول العربية مع الرئاسة الفلسطينية، ولكن ما نقوله دائما لكل الدول العربية ونكرره منـذ العـام                 تكون ا 
  .الماضي انه ال بد من التعامل مع كل الشرعيات الفلسطينية

وقال ان المبدأ هو ان يلتزم الجميع بالقانون االساسي ويحترمه ويتقيد به النه الحكم بـين الجميـع وان                   
داخلية بكل ابعادها القانونية والسياسية في ظل حالة من التوافق الوطني، هذا هو األسلم              نرتب اوضاعنا ال  

  .للمصلحة الفلسطينية والجميع
اما المبدأ الثاني فهو ان تتناول المصالحة الوطنية الفلسطينية جميع العناوين دون استثناء، فحتـى نحقـق     

تزل أو تجتزأ االمور في عناوين محـددة ومنتقـاة        مصالحة حقيقية ال بد ان نبحث جميع العناوين وال تخ         
  .لتخدم طرفا ما بعينه

ان سياسة حماس هي التعاطي بايجابية مع اي جهد عربي او فلسطيني او اسالمي او حتى دولـي                  : وقال
يخدم المصلحة الفلسطينية او العربية، ومن هذا المنطلق تجاوبنا مع مصر عندما بادرت الى التعامل مع                
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لحة ودعت الفصائل لحوارات ثنائية معها، وارسلنا لالشقاء هناك رؤيتنا مكتوبة وبقينا علـى              ملف المصا 
  .تواصل معهم، ووفدنا سيزور القاهرة مطلع الشهر القادم

ومن ناحية اخرى نحن ال مشكلة لدينا في التعامل مع اي راع عربي سواء كـان                : واضاف مشعل قائال  
ثقتنا بانفسنا تجعلنا ال نخشى بل نتمنى ان يكـون كـل العـرب              بمفرده او ضمن رعاية عربية شاملة و      

  .حاضرين ليشهدوا على حقيقة هذه المصالحة وكيف تتعامل جميع االطراف معها
وحول موضوع الجندي االسرائيلي االسير قال مشعل هذا موضوع ال نحبذ ان ندخل في تفصيالته عبر                

يد، ان االخوة في مصر ال يزالون الطرف الذي يدير          وسائل االعالم، ويكفيني ان اقول لك وباختصار شد       
  ".شاليط"التفاوض غير المباشر في ملف الجندي 

وحول العالقة مع االردن قال مشعل ان الوضع الطبيعي هو ان تكون هناك عالقة، وبالتـالي اسـتئناف                  
بيعي، فنحن امة   العالقة او اعادة التواصل مع االردن هو الوضع الطبيعي والقطيعة هي الوضع غير الط             

وقضية واحدة وانت تعرف خصوصية العالقات والوشائج التي تجمع الـشعبين االردنـي الفلـسطيني،               
 .وبالتالي فتقاربنا هو الوضع الطبيعي الذي نحرص على بقائه كل الحرص

  22/9/2008الدستور 
  

   تحذّر من محاولة استعادة غزة بالقوة المقالةالحكومة .2
تصريحات قائد قوات األمن الـوطني فـي        " انعكاسات" الحكومة المقالة من      حذرت : فتحي صباح  -غزة  

ورأى الناطق باسم الحكومة طاهر     ". عن استخدام العنف في قطاع غزة     "الضفة الغربية اللواء ذياب العلي      
بمثابة إعطاء الضوء األخضر والشرعية للجرائم التـي ارتكبتهـا وتحـاول            "النونو أن هذه التصريحات     

هذه التصريحات  "واعتبر أن    ".ا بعض المجموعات المنفلتة لزعزعة األمن واالستقرار في القطاع        ارتكابه
زياد أبو عين في االتجاه نفسه تشير إلى النيات السيئة لدى هذا            ) للقيادي في فتح  (وما سبقها من تهديدات     

 إلـى   وأشار". صالحةالفريق لضرب وحدة شعبنا، وإفشال الجهود المصرية والعربية من أجل تحقيق الم           
ترى أن هذه التصريحات تؤكد عدم جدية فريق رام اهللا في الحوار، ومحاوالتـه الدؤوبـة                "أن حكومته   

  ". إسرائيلية-ضرب المصالح العليا لشعبنا والعمل لخدمة أجندة أميركية 
عن الوطن  إذا بقيت غزة منفصلة     : "العبرية نُشرت أمس  " هآرتس"وكان العلي قال في مقابلة مع صحيفة        

  ".ولم تتم إعادة توحيدها سلمياً، فسنضطر إلى استخدام القوة المسلحة إلعادة توحيدها
  22/9/2008الحياة 

  
  حماس تتاجر باألدوية الفاسدة لتمويل شراء السالح: مساعد وزير الداخلية .3

وقـال  . سلحةاأل مؤسسات حماس المدنية بتمويل شراء        الفلسطينية اتهمت السلطة :  كفاح زبون  - رام اهللا 
ـ         مؤسـسات  "ان  " األوسـط الـشرق   "راجي النجمي، مساعد وزير الداخلية الفلسطيني للشؤون األمنية، ل

وقـال متـسائال    ". حماس تشترك في تمويل السالح ودفع معاشات للقوة التنفيذية، وهذا مخالف للقـانون            
ص جمعية لعـالج النـاس،      نحن نرخ  "وأضاف". األسلحة ما عالقتها بتمويل شراء      األطفالجمعية بتعلم   "

واتهم النجمي حمـاس    ".  من القوة التنفيذية وتمول شراء السالح      أعضاء تدفع رواتب    أنهاومن ثم نكتشف    
وردا علـى   ".  الفاسدة التي ضبطت في الضفة من اجل شراء الـسالح          األدويةمن  % 90"بالوقوف وراء   

ليس بشكل علني، هم اتصلوا بعـدد       "ي  سؤال حول حقيقة وجود قوة تنفيذية لحماس في الضفة، قال النجم          
 استطاعت كـبح    أجهزته النجمي يفاخر بان     أنإال  ". من الناس لتشكيل قوة تنفيذية وتلقوا تدريبات محلية       

وينفي النجمي  .  تقتل فلسطينياً واحداً   أن للمواطنين بدون    األمنجماح هؤالء المسلحين من حماس، وجلبت       
  ".نحن، لن نسمح بوجود سالح غير سالح السلطة"ال وق.  تستهدف حماس بشكل خاصأجهزته أن
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ـ  األمنوقال ضابط كبير في      سهل، كل شيء ممكن، لكن     ) حماس(القتل لديهم   " األوسطالشرق  " الوطني ل
  ". الضفة فالدم لدينا مقدسإلىلن نسمح ألي شخص بأن ينقل تجربة غزة 

 22/9/2008الشرق األوسط 
  

  االنقسامإنهاءشكك في جدية حماس بشأن يعمرو نبيل  .4
ن أ" الحيـاة الجديـدة   "لـ   به   أدلىحديث شامل    في    رأى السفير نبيل عمرو، أمس     : نائل موسى  -البيرة  

الحوار الوطني يملك مقومات النجاح رغم ما ينطوي عليه من مخاطرة ومغامرة، مؤكدا الثقة في قـدرة                 
فير مقومات النجـاح، مثمنـا عاليـا        مصر، وجامعة الدول العربية، والدول العربية بثقلها المهم على تو         

  .الجهود والجدية المصرية
 صراعها مع الـسلطة     وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة واللحمة      إنهاء إزاءوشكك عمرو في جدية حماس      

وقال في تعقيب على تصريحات رئيس الوزراء المقال        . ومنظمة التحرير وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية     
 منعزلة في غزة فرضتها بالقوة المسلحة، وانها في غيـر           إمارةماس تسعى لتكريس     هنية، ان ح   إسماعيل

 .وارد الحوار اال لتشارك السلطة الوطنية فيما تحصل عليه منها بالحوار
 عربيا لن يقبل بـان      أووحذر عمرو حماس من مغبة مواصلة نهجها االنقسامي قائال ان طرفا فلسطينيا             

 القومي العربـي والمـصري      األمنء الوضع الفلسطيني شديد الخطر على       و بقا أتستأثر حماس بالقطاع،    
ان حماس ستجد نفسها في مواجهة مع الدول العربية وستحشر          "على حالة، وقال    " إسرائيل"والذي تستغله   

 ". ما استمرت في تعنتهاإذانفسها يومها في عزلة معنوية شديدة 
 يشرع له ويصبح وكأنـه      أن وال يريد لهذا االنشقاق       في غزة،  أخرى" طالبان" ان شعبنا ال يريد      وأوضح

 رسـميا عـن     أعلنتذا  إ تواجه حماس بموقف عربي معارض وقوي        أنوقدر عمرو   . دولة داخل دولة  
قـال  .  ذلك سيضعها في عزلة شعبية ووطنية وعربية       أنبرنامج يقوم على االستئثار بغزة، وأغلب الظن        

 تبتـز فـي كـل       أنن حماس، غير جادة وهي تحاول       إ"مرو   ع قالو ".انها لن تقوى على الخروج منها     "
الحاالت، وستكتشف نفسها في يوم من األيام في واقع أصعب من قدرتها على هضمه، ال سيما واقع غزة                  

 أيـة   أنال اعتقـد     " حماس تتأثر بالخارج، قائالً    أنولفت عمرو إلى     ".واألزمات الكبرى التي تجري فيه    
القدرة لحماس على االستمرار إذا ما انعزلت عـن الوضـع الفلـسطينية              توفر   أنجهة خارجية تستطيع    

 ".وشرعيته والوضع العربي وشرعيته
وحول فكرة القوات العربية، قال عمرو انه حتى اآلن ال يوجد مشروع متكامل في هذا اإلطـار، إنمـا                   

 ".اآلنهناك فكرة حول ذلك، لكن، لم يجر بحث حجمه والياته حتى 
 22/9/2008الحياة الجديدة 

  
  السلطة قد تحل نفسها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم: مستشار عباس .5

حذّر رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية في تـصريح إلحـدى الـصحف               : رويترز - لندن
  قد تقرر حل نفسها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم في مفاوضـات               الفلسطينية البريطانية من أن السلطة   

إن السلطة الفلسطينية ما هي إال أداة لتحقيق مصالح         : "وقال .التسوية الجارية حاليا مع الجانب اإلسرائيلي     
وأشار في مقابلة مع صحيفة صندي تلغراف، أمس،         ". واألدوات أشياء عابرة   ،الشعب الفلسطيني وحقوقه  

 نهاية العـام الجـاري، حـسب        إلى أن آخر موعد للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين هو          
 ."أنابوليس"مناشدة الرئيس األميركي جورج بوش إبان مؤتمر 
 سيـضع حـدا     - إذا ما وجد طريقه إلـى التنفيـذ        -ورأت الصحيفة أن التهديد بحل السلطة الفلسطينية        

 يلقي   وأن من شأن ذلك أن     ،لمفاوضات التسوية التي ترعاها الواليات المتحدة والتي انطلقت في أنابوليس         
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بمسؤولية إدارة دفة الشؤون الفلسطينية مجددا في أيدي اإلسرائيليين، محذرة في الوقت نفسه من أن ذلك                
 .سيذكي بكل تأكيد جذوة العنف مع مرور األيام

 "إسـرائيل "إن تحذيرات الحسيني تضع عبئا ثقيال على كاهل رئيسة وزراء           : ومضت الصحيفة إلى القول   
  .المنتظرة تسيبي ليفني

زعمت الصحيفة أن تأييد قيام دولتين كحل للنزاع بدأ يتضاءل عند العديد من الفلسطينيين الذين يخشون                و
 . فعال باستحالة االتفاق في أي وقت على مسائل الحدود والقضايا المعقدة األخرى            "إسرائيل"من أن تشعر    

 بل حاجة إسـرائيلية،     فلسطينياً إن حل الدولتين لم يكن مطلباً     " :ونسبت في هذا الصدد إلى الحسيني قوله      
 ".وإذا لم يتحقق فليس من خيار آخر سوى الحل القائم على الدولة الواحدة وهو ما يخشاه اإلسرائيليون

  22/9/2008صحيفة فلسطين 
  

  ال فرق بين الساسة اإلسرائيليين في عدائهم لفكرة الدولة الفلسطينية:  البرغوثيمصطفى .6
 تصريحات زعيمـة كاديمـا      أن العام للمبادرة الوطنية     األمينى البرغوثي    مصطف . النائب د  أكد :رام اهللا 

تسيبي ليفني ومواقفها تؤكد عدم وجود فروقات بين الساسة اإلسرائيليين في عدائهم لفكـرة قيـام دولـة                  
وقال البرغوثي في تصريح     . على ضم وتهويد القدس المحتلة     وإصرارهمفلسطينية حقيقية وكاملة السيادة     

 لمجرد بحث   أو الفلسطينية المحتلة    األراضي المستوطنين من    إلخراج ان رفض ليفني سواء      سأمصحفي  
 .قضية القدس في المفاوضات يؤكد عدم وجود شريك إسرائيلي في السالم

 البرغوثي ان المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية معادية للسالم وتريد استبدال الدولـة الفلـسطينية              وأضاف
 .اتالحقيقية بنانتوستان

 22/9/2008الحياة الجديدة 
  

  "إسرائيل"للضغط على " الرباعية"عريقات يدعو  .7
 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر الفلـسطينية     . دعا د  :قنا - أريحا

اللجنة الرباعية إلى إيجاد وسائل قوية إللزام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ ما عليهـا مـن التزامـات مـن       
مرحلة األولى من خريطة الطريق، معرباً عن خيبة أمل منظمة التحرير لعدم قيام اآللية الثالثيـة ولـو             ال

 أمـس وقال في بيان له     . حتى بإصدار تقرير واحد يوضح مدى عدم االلتزام اإلسرائيلي بتنفيذ التزاماتها          
الـضم وعـدم احتـرام      إن استمرار الحكومة اإلسرائيلية ببناء وتوسيع المستوطنات وجدار التوسـع و          

التزاماتها يعني بالضرورة تدمير أي محاولة للتوصل إلى اتفاق سالم شامل حول كافة قـضايا الوضـع                 
  .النهائي

 22/9/2008الوطن القطرية 
  

   على الفلسطينيينفرض االستسالممحاولة  ب"إسرائيل"يتهم  عبد القادر .8
 لشؤون القدس، منظمات المجتمـع المـدني         دعا حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء       :وفا - القدس

 أن األوضـاع    إلـى  زيادة الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل والحصار، الفتاً           إلىاألوروبية  
، أمـام مـؤتمر     أمـس وقال في كلمة لـه،       .المأساوية التي يمر بها شعبنا هي األسوأ بين شعوب العالم         

ة فيزا االيطالية حول الدور األوروبي في عملية الـسالم، ان            في مدين  األوروبيةمنظمات المجتمع المدني    
 على التنازل عن حقوقه المشروعة      وإرغامهتحاول فرض االستسالم على الشعب الفلسطيني،       " إسرائيل"

 . المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ال زالت تراوح مكانها دون تحقيق نتـائج ملموسـة             أنبالقوة، وأكد   
 إن: وتابع .ان اإلسرائيليين ال يملكون أية رؤية أو خطة متكاملة للحل وتحقيق السالم           وأوضح عبد القادر    
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 اتفـاق   إلـى اإلسرائيليين يديرون المفاوضات من منطلقات أمنية وليست سياسية، وأنه ال يمكن التوصل             
 . السياسياإلطار إلىدون أن يعيد اإلسرائيليون مسار النزاع 

 22/9/2008الحياة الجديدة 
  

   في الخليل جنديا فلسطينيا150ً نشر"إسرائيل"تبحث مع الفلسطينية  سلطةال .9
 اإلسـرائيلية النقـاب عـن أن    "جيروزاليم بوسـت "كشفت صحيفة    :كاالتوالوأحمد سليم    - غزة   ،رفح

ولين مـن الجـيش اإلسـرائيلي واألمـن         ؤ سيعقد في وقت الحق من األسبوع الحالي بين مـس          اجتماعاً
 من جنـود الـسلطة      150 نشر إلىلخليل بهدف وضع صيغة نهائية لخطط ترمي        الفلسطيني في منطقة ا   

 في تقرير لها أوردته في موقعها علي شبكة االنترنت أمس           -وقالت الصحيفة    .الفلسطينية في هذه المدينة   
  . تعزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباسإلى الجهود الرامية إطار إن هذه الخطوة تأتي في -

 إن الطلب بنشر جنود في الخليل قدمه رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض              "م بوست جيروزالي"وقالت  
 كبيرة في المدينة فـي وقـت        بأعدادوهو مبني علي نموذج جنين الذي تم بموجبه نشر قوات فلسطينية            

  .سابق من هذا العام ويقوم الجيش اإلسرائيلي بتقليل نطاق عملياته في هذه المنطقة
  22/9/2008األهرام المصرية 

  
  على منزل وكيل نيابة جنين مجهولون يطلقون النار .10

، وكيل نيابة    فلسطينية، أمس، عن تعرض مدعي عام محافظة نابلس سابقاً         أمنيةكشفت مصادر    :رام اهللا 
 النار على منزله وسيارته من قبل مجموعة من المسلحين الملثمين، موضحة أن             بإطالقجنين، لالعتداء   

 مـا أدى إلـى      أمسوا عشرات الطلقات النارية على منزل وسيارة حمد حنون فجر           أربعة مسلحين أطلق  
  .باألرواحإلحاق أضرار مادية من دون وقوع إصابات 

  .وتمكنت األجهزة األمنية من ضبط السيارة التي استخدمها المسلحون بعد فرارهم منها
  22/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
   باألراضي المحتلة لبحث الوضع الداخلي والمفاوضاتاجتماعاًيعقد "  الفلسطينيالمركزي" .11

يعقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعاً باألراضي المحتلـة        "من المقرر أن    : نادية سعد الدين   - عمان
 نوفمبر المقبل لبحث الوضع الداخلي الراهن وآخر المستجدات علـى الـساحة             /تشرين الثاني  في أوائل 

، بحسب مدير عام المجلس الـوطني       "علقة بالمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي    الفلسطينية والتطورات المت  
ـ   .الرؤوف العلمي  الفلسطيني عبد  رئيس المجلس الوطني سليم الزعنـون تلقـى        "إن  " الغد"وقال العلمي ل

رئيس عباس يطلب فيها تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالترتيـب لعقـد              الرسالة رسمية من    
  ". نوفمبر المقبل/اع المجلس المركزي الفلسطيني في أوائل تشرين الثانياجتم

  22/9/2008الغد األردنية 
  

  إلى توقيع اتفاقية بحرية مع مصر الزراعة تدعووزارة : غزة .12
محمد األغا وزير الزراعة في الحكومة المقالة أهمية عقد اتفاقية بحرية فلسطينية مـصرية              . أكد د : غزة

ماح للصيادين الفلسطينيين وقواربهم بالعبور إلى المياه المصرية للتزود بـالوقود وقطـع        يتم بموجبها الس  
 في بيان وزعته وزارته أن التوصل لعقد مثل هذه االتفاقية           األغاواعتبر   .الغيار والمعدات الالزمة للصيد   

دين معطلة عـن    من شأنه إحياء قطاع الصيد البحري المدمر في غزة، الفتاً إلى أن معظم مراكب الصيا              
اإلبحار بسبب نقص الوقود والغاز والمعدات وقطع الغيار، عالوة على االعتداءات التي تقوم بها زوارق               

واسـتهجن أن يبقـى      . في عرض البحر واستهدافها المتكرر للصيادين ومراكبهم       االحتالل الحربية يومياً  
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قد اتفاقية بحرية مع مصر من شأنه       الشعب رهن الحصار البري والبحري والجوي الشامل، معتبراً أن ع         
إن مثـل   : وقال األغا  .تخفيف وطأة الحصار الذي دمر قطاع الصيد البحري وضاعف معاناة الصيادين          

هذه االتفاقية البحرية تزيل الحرج عن الحكومة المصرية وتعالج المبررات التي تسوقها حول ارتباطهـا               
نتهية وغير ملزمة، مشدداً على أن أي اتفاقيات مـستقبلية          باتفاقية برية مع االحتالل، من المفترض أنها م       

 .يجب أن تكون تحت رعاية جامعة الدول العربية دون تدخل االحتالل فيها
 22/9/2008األيام الفلسطينية 

  
   عليهآل دغمش فتح أحد الشوارع الرئيسية والمغلق منذ قرن بسبب سيطرة :غزة .13

ة التنظيم والتطوير والتخطيط الحضري في بلدية غزة، إنه تم           قال المهندس محمد حمادة، مدير إدار      :غزة
قبل أسبوع فتح شارع المغربي أحد الشوارع الرئيسية في حي الصبرة بمدينة غزة والمقر فـي خارطـة      

  .المدينة المعتمدة منذ االنتداب البريطاني مطلع القرن الماضي
مش الذي نفذت الشرطة الفلـسطينية ضـدها        ويشار إلى أن هذا الشارع يخترق المربع األمني لعائلة دغ         

حملة شرطية، حيث كان مغلقا طوال الفترة السابقة لرفض العائلة السماح للبلدية بفتحه فكان المواطنـون                
  .يضطرون إلى سلوك طرق التفافية طويلة

  21/9/2008 قدس برس
  

   بشكل دائم وكامل معبر رفحبفتح تطالب أم نضال فرحات .14
، )21/9(، مساء اليوم األحد     )أم نضال (ن كتلة التغيير واإلصالح مريم فرحات        غادرت النائب ع   :دمشق

  .العاصمة السورية متوجهةً إلى المملكة العربية السعودية ألداء مناسك العمرة
مريم فرحات التي قِدمت إلى سورية بغرض االستشفاء واستكمال العالج إثر عملية القلب المفتوح التـي                

تكلّلـت  "أن العملية   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "ابق؛ أكّدت في تصريح خاص لـ       الس) 1/8(أجرتها في   
  .، وأنها أنهت كافّة مراجعتها الطبية في دمشق"بالنجاح بفضل اهللا

لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مرضى وجرحى ومصابين         "وحول قضية معبر رفح؛ قالت فرحات       
 ".غير كـافٍ  "، مشيرةً إلى أن فتحه بهذا الشكل        "بر بشكٍل دائم  وطالب وأمور أخرى ملحة تتطلب فتح مع      

كما ثمنت النائب فرحات قيام السلطات المصرية بفتح المعبر أمام المعتمرين من القطاع، مطالبةً في ذات                
هو شريان الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة،         "الوقت بفتحه بشكل دائم وكامل، ألن المعبر        

 ".ة أهله إلى العالموبواب
  21/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   والمركزية والثوري السادس االسرى يطالبون بتمثيل لهم في المؤتمر: البرغوثيفدوى .15

اكدت مصادر فتحاوية امس ان القيادات الشابة تتهم اعضاء في اللجنة المركزية             : وليد عوض  - رام اهللا 
 عـضو، فيمـا تطالـب       1500ي لحصر عضوية المؤتمر بحـوالي       والمجلس الثوري لحركة فتح بالسع    

وحسب المصادر تطالـب    . كادر 3500القيادات الشابة بأن يكون المؤتمر موسعا ويتجاوز عدد حضوره          
القيادات الشابة المدعومة من االسير مروان البرغوثي بالتصدي لفكرة عقد المؤتمر العام فـي الخـارج                

كة االمر الذي يضمن العضاء اللجنة المركزية المنتخبة منذ عـام           وبحضور بضع مئات من كوادر الحر     
  . ان يعود العديد منهم لالطر القيادية للحركة1989

 امس في مقال صحافي عن اصرار االسـرى         ، فدوى البرغوثي  وكشفت زوجة االسير مروان البرغوثي    
اسـرى  'ثي في مقال بعنـوان      وقالت البرغو . على تمثيلهم بشكل حقيقي في المؤتمر العام السادس القادم        

يحاول أسرى حركة فتح أن يفهموا حالة التراجع التي شهدتها الحركة           ' حركة فتح والمؤتمر العام السادس    
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وخاصة خسارة االنتخابات التشريعية، وسيطرة حماس بسهولة بالغة على السلطة في قطاع غزة، ويعتقد              
ة فتح أدى إلى وجود قيادة مصابة بحالـة مـن           األسرى أن غياب المؤتمر وعدم التجديد في صفوف قياد        
  .العجز وتتحمل مسؤولية مسلسل التراجعات لحركة فتح

ان الخطوة األولى والهامة    : واضافت البرغوثي التي تتحدث بلسان زوجها االسير مروان البرغوثي قائلة         
ديدة ونقية وخاليـة مـن      في هذا السياق تبدأ بعقد المؤتمر العام السادس ألن قيادة فتح بحاجة إلى دماء ج              

األمراض من اجل تعزيزها وتقويتها، وان اية محاولة شكلية للتجديد لن تغير بل ستلحق ضـرراً بالغـاً                  
بالحركة، وفي هذا السياق تبرز األهمية البالغة لدور األسرى أبناء حركة فتح الذين يدفعون بقوة النعقـاد            

  . إعادة االعتبار للحركةالمؤتمر السادس والنتخاب قيادة جديدة قادرة على
ومما ورد في هذه الرسالة الهامة، من جهة أخرى، هو السؤال حول آلية تمثيل أسرى فتح فـي                  : وتابعت

المؤتمر السادس، فال يعقل تجاهل خمسة آالف وخمسمائة أسير من أبناء الحركة من المقاتلين األحـرار                
الي العسكري لحركة فـتح وتقـدموا الـصفوف         والعناصر والكوادر والقيادات الذين شكلوا الجسم النض      

إن على اللجنة المركزية والتحضيرية أن      . وقدموا أروع األمثلة في الصمود والنضال والتضحية والعطاء       
تستمع باهتمام بالغ لصوت األسرى ولموقفهم وال يجوز أن يدار لهم الظهر كما حصل طـوال العقـود                  

ذه المرة، أن على المركزية والتحضيرية اتخاذ قرار بتمثيل         الماضية، كما أن األسرى لن يسمحوا بذلك ه       
أصيل لألسرى بما ال يقل عن ثالثمائة عضو في المؤتمر، وكذلك بتمثيل ال يقل عن عشرين في المجلس                  
الثوري، باالضافة الى ثالثة أعضاء في اللجنة المركزية، وأن يؤخذ موقف األسرى في الشأن الـسياسي                

لثوابت الوطنية وبالجمع الخالق بين العمل السياسي والتفاوضي والمقاومة، وكـذلك           القائم على التمسك با   
أهمية إحداث تغيير وتصحيح في البنية الداخلية للحركة ومحاسبة المقصرين وإعـادة االعتبـار للحيـاة                

يـال   وبـين األج -التنظيمية والعمل الديمقراطي وللشراكة الحقيقية بين أبناء الحركة ـ الداخل والخارج 
وبين الرجل والمرأة وفتح األبواب أمام الكفاءات الحركية واألكاديمية والثقافية والنضالية لتأخذ دورها في              

  .هيئات الحركة وقيادتها
  22/9/2008القدس العربي 

  
  مشاورات لتشكيل لجنة عربية لرعاية الحوار والمصالحة الفلسطينية": الخليج" .16

أكد مصدر فلسطيني أن مشاورات تجري بين دول عربية والسلطة           ":وكاالت"،  "الخليج"-فلسطين المحتلة   
الفلسطينية وحركة حماس، لتشكيل لجنة عربية لمتابعة جهـود الحـوار والمـصالحة بـين الفـصائل                 

وقال المصدر إن هدف إنشاء      .الفلسطينية، وعقد مؤتمر القاهرة بحضور قياداتها بعد عيد الفطر المبارك         
 إنجاح الحوار والمصالحة ووحدة الصف الفلسطيني ورعاية ودعم الحوار ومـا            اللجنة هو المساعدة في   

سيسفر عنه، وأشار إلى أن المشاورات تتم بالتنسيق بين األطراف العربية والدولية المعنية وعلى رأسها               
 اللجنة الرباعية، ولفت إلى أن قرارا سيصدر بشأن تشكيل اللجنة من مجلس الجامعة العربية في اجتماعه               
بنيويورك األسبوع المقبل، وقال إن مصر هي المرشح لرئاسة اللجنة والـسعودية واألردن واإلمـارات               

  .وسوريا وقطر مرشحون لعضويتها
  22/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
   على حماسأن يمارس العرب تضييقاً مالياً وإعالمياًالجهاد تتوقع  .17

 أن  ، في تصريح صحافي أمس    ،"الجهاد اإلسالمي "حركة  قيادي في   إبراهيم النجار ال  توقع  ": غزة، القاهرة 
ألنهـم  "، خصوصاً قياداتهـا فـي الخـارج،       "حماس"على حركة   " يمارس العرب تضييقاً مالياً وإعالمياً    "

مصر جندت كثيراً من الدول العربية للمـساهمة فـي          "وأكد أن   . الفلسطيني" يحملونها مسؤولية االنقسام  
مصر تتجه إلى الـضغط     "ولفت النجار إلى أن      ".خرج ينهي األزمة الداخلية   إنهاء االنقسام والبحث عن م    
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هناك إجماعـاً   "، مشيراً إلى أن     "على الجهة التي تماطل في رفض الحوار وإعاقة انطالقه وسيتم تهديدها          
  ".فلسطينياً في الداخل والخارج على إنهاء االنقسام

  22/9/2008الحياة 
  

  ة عباس مزعج جداًحديث مشعل عن انتهاء شرعي: شعث .18
انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد الحركة في حوار القاهرة نبيل شعث أمس،               : )أ.ب.د(

تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول انتهاء شرعية الـرئيس الفلـسطيني               
صف شعث تصريحات مـشعل     وو .يناير، موعد انتهاء واليته   /محمود عباس بعد الثامن من كانون ثاني      

الحديث المزعج جدا ألنه من المفروض أال ينتظر الطرفان حلول هذا الموعد وأن يكونا سويا وقبـل                 "ـب
  ". هذا التاريخ استطاعا إنهاء المباحثات والوصول لحلول

  22/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

   تدلل على سلبية موقف حماس من الحوار هنيةتصريحات: عزام األحمد .19
أن حمـاس تقـدم     "اعتبر عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان تصريحات هنية تدلل علـى               :ةغز

اشارات سلبية تجاه الحوار الوطني الشامل وتؤكد عدم وجود نية لديها إلصالح ما أفسدته على الـساحة                 
للمشاركة فـي   وفي تصريحات إذاعية قبل ان يغادر امس الى عمان في طريقه الى القاهرة              ". الفلسطينية

الحوار الثنائي بين فتح ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان، قال األحمد انه ال يمكن ألي جهـة ان                  
العقبـات التـي    "وشدد علـى أن     . تنجح في تكريس االنقسام أو فرض واقع في غزة بمعزل عن الضفة           

هاب الى حوارات القـاهرة     لن تكون سبباً في إحباط فتح ومنعها من الذ        " تضعها حماس في وجهة الحوار    
  .بروح ايجابية

 22/9/2008الشرق األوسط 
  

  عدد كبير من الفصائل طرح أهمية االتفاق على تشكيل حكومة انتقالية: كايد الغول .20
توقع كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن تعقد جلسات الحوار الوطني الشامل               : غزة

المقبل، وذلك بعد أن تأجل لقاء حماس مع المصريين إلـى           ) تشرين األول (في النصف الثاني من أكتوبر      
وأكد الغول أن الفصائل التي التقت القيادة المصرية تنتظر اآلن ورقة العمل التـي سـتقدمها                .  اكتوبر 8

إن عددا كبيـرا   "وعن الجدل الدائر حول تشكيل حكومة ائتالفية أم تكنوقراط، قال الغول             .وموعد الحوار 
الفصائل طرح أهمية االتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يتم التوافق بعدها على األسماء، ويكون لهـا          من  

  ". مهمتان، توحيد الوزارات والمؤسسات واإلعداد لالنتخابات
 22/9/2008الشرق األوسط 

  
 عن صفقة شاليط حماس تدرس إزاحة مصر": الجريدة الكويتية" .21

ـ   كشفت مص :  أماني سعيد  -رام اهللا    أمس، أن ملـف تغييـر الوسـيط        " الجريدة"ادر فلسطينية موثوقة ل
المصري في صفقة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط وضع على طاولة المكتب السياسي الجديد لحركـة               

  .في قطاع غزة" حماس"
وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن القيادة الشابة الجديدة في المكتـب الـسياسي                 

، الذي انتخب اخيراً، غير مرتاحة للوساطة المصرية لتبادل األسرى مع اسرائيل وهي تعتقـد               "حماس"لـ
وأشارت المصادر الى أن القـاهرة      . أن مصر ال تمارس ضغوطاً مقنعة على اسرائيل إلتمام هذا الملف          
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ـ   "كتائب عز الدين القسام   "تعتقل العديد من عناصر      ا يجعل القيـادة    ، وهو م  "حماس"، الذراع العسكرية ل
  .دور مصري فاعل في صفقة االسرى" عدم وجود"بسبب " اإلحباط"السياسية للحركة تشعر بـ

تجاه التصرفات المصرية، وهو ما يضعها بين مطرقة        " حماس"وبينت المصادر أن انزعاجاً شديدا ينتاب       
 وسـندان اسـتمرار     في قطاع غزة،  " حماس"نزع ملف شاليط من يد مصر وآثار هذا األمر السلبية على            

وشددت المصادر على أن الحـرج      . الوساطة المصرية وسط االتهامات للقاهرة بالتقصير في هذا الملف        
تحـت  "من إبعاد مصر يجعلها متريثة في اعالن ذلك رسميا، في حـين سـيجري البحـث                 " الحمساوي"

الملف وقد استوضحت قادة    وعلم ان الدوحة ابدت حماسة لتسلم       . عن وساطة قطرية أو أوروبية    " الطاولة
  .عن مطالبهم لإلفراج عن شاليط" حماس"

وأكدت المصادر أن المكتب السياسي سيتخذ في الغالب قراراً بنقل ملف التبادل من مصر إلى قطـر أو                  
دولة أوروبية عبر قطر، لكنه سيربط تنفيذ الصفقة، بعد إتمامها واالتفاق على كـل جوانبهـا، بمـصر                  

 .توتر العالقات بين الجانبينلضمان عدم استمرار 
  22/9/2008الجريدة الكويتية 

  
   تشكيل حكومة فصائلحول" فتح" وفصائل في منظمة التحريرخالف بين ": الخليج" .22

أن ثمة خالفا واسعا بين الجبهتـين       " الخليج"ـكشفت مصادر قيادية فلسطينية ل     : يوسف كركوتي  -دمشق  
 وحركة فتح من جهة أخرى، على تشكيل حكومة جديـدة           الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب من جهة،     

للسلطة الفلسطينية، حيث ترفض فصائل المنظمة فكرة تشكيل حكومة فصائل وتفضل تـشكيل حكومـة               
وحـسب   .تكنوقراط، وتشترط للموافقة على ذلك توافقا فلسطينيا شامال بما في ذلك قبول حركة حمـاس              

كيل حكومة منها يندرج في إطار صراع قيادة فتح مع رئيس           المصادر تعتبر الفصائل أن مطالبة فتح بتش      
وقالت المصادر نفسها إنه رغم      .حكومة تصريف األعمال سالم فياض، وفي إطار صراع فتح مع حماس          

  .أن الفصائل غير راضية عن السياسة العامة التي يتبعها فياض
  22/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
 وهي أقرب إلى عالقات عامة مة  عقي"سرائيلإ"المفاوضات مع : ملوح .23

ال أفق منظوراً سريعاً : قال عبد الرحيم ملوح نائب االمين العام للجبهة الشعبية في لقاء صحفي: رام اهللا
أمام المفاوضات العقيمة الجارية بين الفلسطينيين واالسرائيليين، وال أرى أن هذه المفاوضات ستثمر 

نحن نحكم على القوى . يكون الى حملة عالقات عامة اسرائيليةحتى نهاية العام الحالي وهي أقرب ما 
السياسية بحسب الواقع وليس كما تقوله عن نفسها، وهذا غير كاف، ذلك أن األهم ما تقوم به من 
. ممارسات، وبناء على ذلك فإن اسرائيل ليست في وارد مشروع سالم مع الفلسطينيين بشكل محدد

وضع من ناحية ميزان القوى، الفلسطينيون منقسمون والعرب مفككون فإسرائيل هذه األيام في أفضل 
 .والمجتمع الدولي ممثال بأميركا يدعم اسرائيل بالكامل

 22/9/2008الحياة الجديدة 
  

   دليل على عدم جدية السلطة في الحوار قائد قوات األمنتصريحات: حماس .24
بو زهري المتحدث باسم حركة حمـاس       اعتبر سامي أ   :زهير اندراوس ووليد عوض    - غزة   - رام اهللا 

دليالً علـى أن سـلطة رام اهللا غيـر    'غزة بالقوة ' استعادة'تصريحات المسؤول األمني في السلطة حول  
معنية بالحوار الوطني وأنها تستخدم التصريحات اإلعالمية بشأن السعي للحوار للتغطية علـى نواياهـا               

ريحات العلي تعكس كذلك إصرار السلطة في رام اهللا         تص'وقال أبو زهري في تصريح صحافي        .'المبيتة
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على إغراق الشعب الفلسطيني في الفتنة الداخلية وأنها لم تتوان في تحقيق ذلك باالستعانة والتعاون مـع                 
  .'االحتالل 

ومن جهته أعرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس والناطق باسم كتلتها البرلمانيـة               
البردويل في تصريحات صحافية عن استيائه الشديد لتهديد قائد قوات االمـن الـوطني              الدكتور صالح   

الفلسطيني في الضفة الغربية اللواء دياب العلي في تصريحات نشرتها امس وسائل اعالم اسرائيلية بـأن                
هـداف  هذه اللهجة ال تنم عن أ     'السلطة لم تسقط خيار استخدام القوة السترداد سيطرتها على غزة، وقال            

وطنية، وعلى الرغم من أن اللواء دياب العلي اسم نكرة في الساحة الفلسطينية، لكن طالما أن خطابه قد                  
ظهر في اإلعالم الصهيوني، فنحن نعتبر هذه اللغة تحاول أن تحرف العمل الوطني الفلسطيني وتوجـه                

يجي هـو مـع حمـاس وأن        سالحه إلى الداخل بدل االحتالل، وهو يحاول أن يصور أن العداء االسترات           
تحرير الضفة واألراضي الفلسطينية يمر عبر غزة، علما بأن القدس على مرمى حجر من الضفة، هـذه                 
  .'لغة غريبة، إذ كيف يمكن إلنسان أن يسمح لنفسه أن يحول نضاله ضد االحتالل إلى نضال ضد حماس

ة قوى إقليمية مثل األردن ومـصر       وقلّل البردويل من أهمية حديث اللواء دياب العلي عن ضرورة موافق          
 .تحديدا على خيار استعمال القوة ضد حماس السترداد غزة

  22/9/2008القدس العربي 
  

  على السلطة حماية الفلسطينيين بدال من التلويح للعودة إلى غزة بالقوة: ألوية الناصر .25
هزة األمن الفلسطينية فـي  أجعلى لسان الناطق بإسمها أبو عبير       طالبت ألوية الناصر صالح الدين      : غزة

الضفة، توفير األمن للمواطنين هناك وحمايتهم من عدوان قوات االحتالل بدال من التهديد بـالعودة إلـى          
أين كنت هذه األجهزة وقوات االحتالل تستبيح الضفة صباحا مساء ال بل            "وتسائل أبو عبير     .غزة بالقوة 

تالل أو تظل رهينة مواقعها ناهيك عن التنسيق المنـي          وأنها تنسحب من المناطق التي تدخلها قوات االح       
  ".المستمر لمالحقة المقاومين واعتقالهم؟

إنـه كانـت    "وقال  " أحالم اليقظة "ووصف أبو عبير تصريح العلي بالعودة إلى غزة من خالل القوة بـ             
وا فـي وجـه     لديهم في قطاع غزة قوة تفوق القوة التي لديهم اآلن في الضفة عشرات المرات ولم يصمد               

  .وفق تعبيره" 2007بعض المجاهدين الذين طهروا غزة منهم في حزيران 
 21/9/2008قدس برس

  
   تؤكد أنها ستُقدم تصوراً شامالً لجميع القضايا التي ستُطرح على أجندة الحوار حماس .26

من مـن  حماس ذاهبة إلى القاهرة في الثـا ": "معا" قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس لـ  :غزة
 ". أكتوبر ومعها تصور شامل عن كل القضايا التي تطرح في أجندة الحـوار الفلـسطيني               -تشرين االول 

أن حماس لديها تصور شامل عن إعادة بناء األجهزة األمنية وحكومة ائـتالف وطنـي ومنظمـة                 "وبين  
 القاهرة رافضاً   وشدد على أن حماس لم تحدد الشخصيات التي ستسافر إلى          ".التحرير واحترام الشرعيات  

وطالـب برهـوم     .تأكيد أو نفي ما إذا كان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس مشاركاً في الوفد              
الدول العربية بدعم مصر في خطواتها للحوار معتبراً أن أي دعم عربي للموقف المصري بمثابة تسريع                

  .وتقوية للحوار
  21/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 

 
  اذا فشلت المفاوضات سيندم االسرائيليون ...اس مراهقة سياسياحم : خضرحسام .27

وصف النائب واالسير المحرر حسام خضر حركة حماس بالمراهقة سياسيا معربا عن تشاؤمه             : بيت لحم 
بغض النظر عما فعلته حماس يجب أن        ":قالو .من احداث تقدم في حوار القاهرة المرتقب الشهر المقبل        
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طنية، فحركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني وهي ام الولد وال يجب أن نعبـىء               نبقى دعاة للوحدة الو   
نحن الفلسطينيون نعتبر المفاوضات احد الخيارات الرئيسية        "قال خضر و ."قواعدنا باألحقاد ضد حماس     

واذا فشلت المفاوضات فإن منظمة القاعدة تنتظر خلف الباب والقاعدة القادمة اكثر عنفـاً ودمويـة مـن                 
  كما " . امة بن الدناس

  21/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

  شعث يترأس وفد فتح في حوار القاهرة ويلتقي سليمان غداً .28
عضو اللجنة المركزية   أن  : القاهرة أشرف الفقي   عن مراسلها من   22/9/2008الوطن السعودية   ذكرت  

 القاهرة أمس، في زيارة     وصل على رأس وفد ضم أربعة من قيادات الحركة إلى          لحركة فتح نبيل شعث   
تستغرق عدة أيام يستقبله خاللها مدير االستخبارات المصرية الوزير عمر سـليمان غـدا، فـي إطـار                  
اللقاءات الثنائية التي تجريها مصر مع الفصائل الفلسطينية لبلورة موقف فلسطيني موحد لطرحـه علـى                

ويضم الوفد إلى جانب     .هر أكتوبر المقبل  االجتماع الشامل للفصائل الذي سيعقد في النصف الثاني من ش         
شعث رئيس اللجنة القيادية العليا للحركة في غزة زكريا األغا، ورئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلـس                 
التشريعي عزام األحمد، وعضو المجلس الثوري لفتح إبراهيم أبو النجا، ومحافظ الوسطى بقطاع غـزة               

ومـن   . في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية نبيل عمرو         عبد اهللا أبو سمهدانة، وسفير فلسطين     
 .المقرر أن يستقبل الوزير سليمان في الثامن من أكتوبر المقبل وفد حركة حماس

  أن :وكاالت األنباء ، و من أشرف أبوالهول   غزة عن مراسلها من   22/9/2008 األهرام المصرية    ونشرت
ـ إن   ـ في تصريحات قبيل توجهه للقاهرة      كزية لحركة فتح قال   الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة المر     

كل هم حركة فتح وهي تتوجه الي الحوار هو انهاء حالة االنقسام واعادة اللحمة النهاء معانـاة الـشعب                   
  .الفلسطيني وما لحقه من تداعيات خطيرة

حل األزمة الحاليـة فـي      من جهته قال الدكتور بركات الفرا ممثل حركة فتح في القاهرة إن رؤية فتح ل              
الساحة الفلسطينية تنطلق من عدة محاور، منها اعتبار أن الحوار هو األساس في حل أي خـالف فـي                   

وأنه يمكن طرح جميع المواقف والمطالب علي مائدة التفاوض، كمـا            الساحة الفلسطينية بعيدا عن العنف    
عضاء في منظمة التحرير، باإلضافة إلي      ان حركة فتح سوف تقبل ماتتوافق عليه الفصائل الفلسطينية األ         

موافقة فتح علي القضية الرئيسية التي تتوافق عليها كل فصائل الشعب الفلسطيني وهي ضرورة تأهيـل                
  .وتدريب أجهزة األمن الفلسطينية علي أسس مهنية ال فصائلية

  
  غزة غالبية القوى والتنظيمات الفلسطينية ترفض إدخال قوات عربية لقطاع: استقراء .29

أبدت غالبية القوى والتنظيمات الفلسطينية رفضها لفكرة االقتراح المصري إدخال قوات عربية            : رام اهللا 
جاء ذلك في استقراء لنخبة فلسطينية أجراه المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسـات             .إلى قطاع غزة  

، حيث عمل على تنفيذ عدد      )21/9(نسخة منه اليوم األحد     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "واألبحاث، وصل   
جديد من استقراء النخبة الفلسطينية، ليستوضح من خالله رؤية هذه الشريحة المجتمعية النعكاسات هـذا               

وقـد اشـتملت     .المقترح على القضية الفلسطينية من منظور يتصف بالعمق ويغطي جوانبـه المتعـددة            
أعضاء فـي   ( شخصية، ضمت    30بوية بلغت    على عينة نخ   - بحسب المركز    –الشريحة المستقرأ رأيها    

المجلس التشريعي الفلسطيني، وزراء سابقون، ممثلي فصائل فلـسطينية، أسـاتذة جامعـات، محللـون               
  ).سياسيون، إعالميون بارزون

  21/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  في غزة" الصحي"تدعو إلى مراجعة الموقف من اإلضراب " فتح" .30
انتقادات ضمنية لإلضراب الطبي في قطاع غزة، و الذي دعت لـه النقابـات              " حفت"وجهت حركة   : غزة

  . أسابيع على بدايته4المهنية في الضفة الغربية بدعم من الحركة، وطالبت الحركة بإعادة تقييمه بعد 
مسيـسا  "أن اإلضراب لم يكـن      ) 21/9(اليوم األحد   " خلية العمل الميداني  "وأكد البيان، الذي صدر عن      

س إضراب موجه لضرب القطاع الصحي بل لشفاء الجسم الطبي وإعادة الهيبة له بعد أن مرض هذا                 ولي
الذي شن  . وفق تعبير البيان  " القطاع علي يد حركة حماس التي فاقت ممارساتها تصورات العقل البشري            

  .بعد انقالبها العسكري" انقالب طبي"، واعتبرها بأنها قامت بـ "حماس"هجوما عنيفا على 
ال يمكن إال و أن يكون إضرابا ممنوعـا مـن           "وصف اإلضراب بأنه    " خلية العمل الميداني  "إال أن بيان    

الصرف وليس له محل من اإلعراب وإضراب ال طعم له وال لون يميزه والجميع هنا يشتكي والجميـع                  
ى أن اإلضراب   ، في إشارة إل   "الجميع ينتظر من سيضع السلم لينزل من صعد عليه بسالم         ... هنا خاسر   

  .لم يؤثر على صانعي القرار في غزة
لم يكن واضحا ولو بالحد األدنى إلى أيـن         "كما انتقد البيان، موقف النقابات الطبية المهنية، ووصفه بأنه          

و ..  وجيـد     هل هو عصيان مدني أم رسالة تحذيرية وهل كان هناك تحضير مسبق           .. يسير اإلضراب   
ألمور الطبية الخاصة بأبناء شعبنا لرعايتهم وحمايتهم وتقديم العون الطبي لهم           أين الخطط البديلة لمتابعة ا    

  ".في ظل حصار
 21/9/2008قدس برس

  
 لتجنب الوقوع في نفس المشكلة" حماس"ترفض تشكيل حكومة مع " فتح: "أبو سمهدانة .31

ن حركة فتح،    عبد اهللا أبو سمهدانة محافظ الوسطى وعضو لجنة الحوار مع المصريين ع            رفض: القاهرة
وقال أبو سمهدانة    .الدعوة التي أطلقتها حماس مؤخراً بشأن إقامة حكومة وطنية بين حركتي فتح وحماس            

إن فتح ترفض هذه الدعوة حتى ال نقـع فـي نفـس             ": األيام"المتواجد في القاهرة في حديث هاتفي مع        
وقراط وفنيين لتـسيير البلـد      نحن نريد تشكيل حكومة توافق وطني تضم تكن       : وأضاف .المشكلة السابقة 

بعيداً عن التجاذبات السياسية، منوهاً إلى أهمية أن يكون أعضاء هذه الحكومة من المستقلين الذين توافق                
ولفت أبو سمهدانة إلى أن فتح ستطرح هذه الرؤية على األشقاء            .عليهم حركتا فتح وحماس وكل الفصائل     

ثاء، مؤكداً أن فتح ستطرح رؤية متكاملـة أمـام المـسؤولين            المصريين الذين سيلتقيهم وفدها غداً الثال     
 .المصريين حول كيفية إنهاء االنقسام الفلسطيني

  22/9/2008وكالة سما 
 

  "حماس"تصريحات حواتمة مضللة وتأتي في سياق ممارسة الضغوط على : أبو زهري .32
 له أرسل نـسخة     سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب      " حماس"أكد المتحدث باسم حركة     : غزة

تنظر بعين الريبة إلى تصريحات منسوبة لألمين العـام للجبهـة           " حماس"أن حركة   " قدس برس "منه لـ   
ـًا أن لهـا      " حماس"الديمقراطية نايف حواتمة، وأكد أن مبعث هذه الريبة يأتي من أن حركة              لم تقل يوم

ـًا مسبقة لبدء الحوار سوى أنها تدعو إلى احترام الشرعيات ا           لفلـسطينية والقـانون الفلـسطيني      شروط
  . واالتفاقات الفلسطينية الداخلية، على حد تعبيره

تفهم من هذه التصريحات المنسوبة لنايف حواتمة انحيازا لطرف         " حماس"وأوضح أبو زهري أن حركة      
فلسطيني ضد آخر في سياق حزبية ومصلحية، وهو انحياز يؤكد عدم وجود طرف ثالث فـي الـساحة                  

  . الفلسطينية



  

  

 
 

  

            16 ص                                   1208:         العدد                  22/9/2008اإلثنين : التاريخ

وأشار أبو زهري إلى أن انتقاد حواتمة التفاق التهدئة رغم أنه أعطى موافقته للقاهرة على هذا االتفـاق،                  
يمثل محاولة للتغطية على االنهيار السياسي لحركة فتح وسلطة رام اهللا وجرائم التنـسيق األمنـي مـع                  

  .طينية، كما قالاالحتالل رغم ما يمثل ذلك من خطورة شديدة على المصالح والحقوق الفلس
 21/9/2008قدس برس

 
   تنفي أن تكون سورية طالبت من التنظيمات المعارضة إغالق مكاتبهاالشعبية .33

نفى الدكتور ماهر الطاهر مسؤول تنظيم الجبهة الشعبية فـي الخـارج وعـضو               : أشرف الهور  -غزة  
يمـات فلـسطينية    مكتبها السياسي أمس األحد صحة ما تردد عن طلب السلطات السورية من سـت تنظ              

نسخة منـه   ' القدس العربي 'وقال الطاهر في تصريح تلقت       .إغالق مكاتبها المتواجدة في العاصمة دمشق     
إن هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة وراءه أهداف رخيصة تستهدف العالقـات التاريخيـة الثابتـة                 '

  .'السورية الفلسطينية
اناتها إلى جانب الكفاح العادل الذي يخوضـه الـشعب          إن سورية تقف بكل طاقاتها وإمك      ':وتابع الطاهر 

الفلسطيني النتزاع كامل حقوقه الوطنية، وبالتالي فإن مثل هذه األخبار والتسريبات المدسوسة معروفـة              
 .'الدوافع واألهداف ومكشوفة للشعب الفلسطيني واألمة العربية

  22/9/2008القدس العربي 
  

   لتشكيل حكومة خالل أيام استقالته وليفني تستعديقدم أولمرت .34
رئـيس الـوزراء    :  نظير مجلـي    نقالً عن مراسلها     تل أبيب  من   22/9/2008الشرق األوسط   أوردت  

. اإلسرائيلي، ايهود أولمرت، قدم بشكل رسمي، مساء أمس، استقالته الى رئيس الدولة، شيمعون بيريـز              
لمانية الختيار مرشـح يكلفـه تـشكيل        وبالمقابل باشر بيريز على الفور مشاوراته مع رؤساء الكتل البر         

  .الجديدة، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني" كديما"وأغلب الظن انه سيكلف رئيسة حزب . حكومة جديدة
وحـسب  . وسبق لقاء أولمرت مع بيريز اجتماع مع ليفني، تباحث معها فيه حول األوضـاع الـسياسية               

تقضي بأن يساعدها فـي تـشكيل هـذه         " صفقة"مصدر إعالمي مطلع، فإن أولمرت عرض على ليفني         
الحكومة مقابل أال تعترض على جهوده في التوصل الى اتفاق سالم مع الـرئيس الفلـسطيني، محمـود                  

ان أولمرت قد أبلغ وزراءه خالل جلسة الحكومة، صباح أمس، بأنه إيفاء لوعـده              وك). أبو مازن (عباس  
واعتذر أولمرت عن انه لم يستجب لمطالب       . السابق قرر تقديم استقالته من رئاسة الحكومة للرئيس بيريز        

وعدد من زمالئه من مختلف أحزاب االئتالف والمعارضة، الذي         ) البرلمان اإلسرائيلي (رئاسة الكنيست   
  .المقبل) تشرين األول(ناشدوه أن يؤجل تقديم االستقالة الى مطلع اكتوبر 

أن :  آمـال شـحادة    -القـدس المحتلـة      نقالً عن مراسلها من      22/9/2008الخليج اإلماراتية   وجاء في   
بيريز كتاب االستقالة، مشيرا إلى كونه قرارا صعبا ومناسبا ويفي بوعوده، وسيتعين علـى              لأولمرت قدم   

نهاء مشاوراته مع رؤساء الكتل، حول عضو الكنيست الذي سيتم تكليفه بتشكيل حكومـة خـالل                بيريز إ 
يومين، بسبب سفره إلى الواليات المتحدة ليلقي خطابا أمام الجمعية العامة لألمـم المتحـدة، بعـد غـد                   

  .األربعاء
ة مـسارين،   وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإنه بوسع ليفني تحديد موعد انتخابات مبكـرة بواسـط             

يقضي األول بأن تذهب لبيريز وتبلغه بفشلها في تشكيل حكومة وتحديد موعد إلجراء انتخابات مبكـرة                
في غضون تسعين يوما، فيما يقضي المسار الثاني بتمرير مشروع قانون حل الكنيست وتحديـد موعـد                 

ى تشكيل حكومـة تتمتـع      انتخابات مبكرة باالتفاق بين الكتل، في حال لم يكن هناك مرشح آخر قادر عل             
  . عضوا61بتأييد أغلبية 
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وأكد وزير ما تسمى البنية التحتية بنيامين بن اليعزر أن حزب العمل سينضم لحكومة برئاسة ليفنـي إذا                  
  .2010تعهدت بأن تستمر واليتها حتى نهاية دورة الكنيست في تشرين الثاني 

  
   يطالب بإعادة النظر في التهدئة مع قطاع غزةرامون .35

دعا النائب األول لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، الوزير حاييم رامون أمـس،            :  برهوم جرايسي  -لناصرةا
  .إلى إعادة النظر بالتهدئة الجارية مع قطاع غزة، رغم تحفظ وزارة الحرب اإلسرائيلية من هذا الموقف

قوتهـا العـسكرية،    إن حركة حماس تخرق االتفاق من خالل استمرار تعزيز          "وقال رامون في الجلسة،     
وتطور الصواريخ التي بحوزتها، وتسمح بين الحين واآلخر لخاليا بإطالق القذائف، كذلك فإنها ترسـل               

وأضاف رامون، إن حركة     .خاليا إلى صحراء سيناء بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حسب زعمه          
وعليـه  "تراجع عن موقفهـا،     حماس تتشدد في موقفها في المفاوضات إلبرام صفقة تبادل أسرى، وال ت           

  ".فإنني أطلب إعادة النظر في استمرار التهدئة مع قطاع غزة
  22/9/2008الغد االردنية 

  
  تنحي عباس سيعتبر ضربة لحل الدولتين:  المخابرات االسرائيليةرئيس .36

يوسـي  ، العميـد    ")أمان(" اعتبر رئيس قسم األبحاث في المخابرات العسكرية االسرائيلية        :القدس المحتلة 
وقال بيداتس في جلسة  ،بيداتس أن تنحي ابو مازن عن رئاسة السلطة سيكون بمثابة ضربة لحل الدولتين

الحكومة األسبوعية، يوم أمس األحد، إن هناك ثالثة سيناريوهات ممكنة لتطور األحداث فـي الـسلطة                
  :الفلسطينية
األمر الذي سـتكون نتيجتـه      . نتخابات أن يحاول أبو مازن تمديد فترة واليته وتأجيل موعد اال          - األول

  . زيادة وتيرة الخالف مع حركة حماس
  .  أن يبقى أبو مازن في منصبه ويقوم بتحديد موعد متفق عليه لالنتخابات-الثاني
 . تنحي أبو مازن، األمر الذي سيكون بمثابة ضربة لفكرة حل الدولتين-الثالث

قيادة السلطة غير مستعدة لتقديم تنـازالت فـي   "داتس إن   وعن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قال بي      
فهم يدركون أن الظروف السياسية اإلسرائيلية قد تلقي بتداعياتها على النمفاوضات،           ". القضايا الجوهرية 

 .ويعترضون على االتفاقات الجزئية، إضافة إلى ذلك يطالبون بوقف البناء في المستوطنات
 بيداس، إن الهدوء النسبي في قطاع غزة مستمر منذ اتفاق التهدئـة،             وعن األوضاع في قطاع غزة، قال     

ويـرى  . هناك تحسن اقتصادي في قطاع غزة إال أنه غير كاف         : وأضاف. وحماس والجهاد ملتزمتان به   
حركة حماس راضية من االعتراف بها ومن وقف عمليات الجيش ومن نجاحها في فرض التهدئـة،                "أن  

 ". اء المعابر غير مفتوحة بشكل كاملإال انهم غير راضين من بق
كمـا أن   . التهدئة تستغل على يد حماس وباقي التنظيمات لبناء القوة تحسبا للمواجهة القادمـة            : "وأضاف

حماس تجري تدريبات بما في ذلك باستخدام سالح متطور ضد الدبابات، وتـستعد لمواجهـة الجـيش                 
طاع يوجد ترسانة كبيرة من القذائف الصاروخية ونتيجـة  في الق: وتابع. اإلسرائيلي في المناطق المأهولة 

 ".لذلك ازداد التهديد على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وعلى الجيش
وبشأن المفاوضات حول صفقة تبادل األسير اإلسرائيلي بأسرى فلسطينيين، قـال إن مـوقفي إسـرائيل                

متنعون عن تجديد المحادثـات مـع   وحماس متناقضان، ويمكن رؤية تصلب في موقف حماس كما أنهم ي 
 .المصريين

  22/9/2008وكالة سما 
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  "اإلسرائيلي"تعيد نشر أسرار النووي " صنداي تايمز" .37
إلى األذهان التهديدات التي تمثلها األسلحة النوويـة        " الصنداي تايمز "أعادت صحيفة    : عمر حنين  -لندن  

نشر مقتطفات من أرشيفها حول ما أذاعتـه علـى          رغم استمرار التعتيم اإلعالمي عليها، ب     " اإلسرائيلية"
  ".اإلسرائيلي" حول الخطر النووي 1986تشرين األول عام /العالم في الخامس من أكتوبر

وكان فريق التحقيقات في الصحيفة البارزة قام بتسليط األضواء للمرة األولى على أسرار هذه الترسـانة                
مردخاي فعنونو عن معلومات بالغة الخطـورة       " سرائيلياإل"النووية بعد أن كشف لها الجاسوس النووي        

  .عن مفاعل ديمونة الذي تم خالله تصنيع األسلحة النووية
وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي أثار ضجة عالمية التزال اصداؤها تتردد حتى اليوم الـى أن هـذا                  

 ان هذه المنشأة التي تقـع       المصنع الذي يقع تحت سطح األرض يعمل في إنتاج األسلحة النووية، وقالت           
  .تحت سطح صحراء النقب كانت تقوم بإنتاج رؤوس حربية ذرية خالل العشرين عاماً الماضية

  22/9/2008الخليج اإلماراتية 
 

  نجاد بهتلرالرئيس اإليراني يشبه يعلون  .38
بـالزعيم  شبه رئيس األركان األسبق لجيش االحتالل موشيه يعلون الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد              

األلماني النازي أدولف هتلر، وأكد أنه ال يمكن منع نشوب حرب مع إيران، فيما قال إن نتـائج حـرب                    
  .1973أكتوبر / على لبنان مثل نتائج حرب تشرين األول2006يوليو /تموز

إننا في الغرب نقف اليوم في الوضع ذاته مـن انعـدام            "وقال يعلون في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش         
اإلصرار في وجه تهديد ال يقل خطورة عن الوضع الذي سببه هتلر وال يمكن منع المواجهة لكن ما زال                   

  ".باإلمكان وقف إيران بوسائل سياسية واقتصادية
، ورأى أن نتـائج  "مأسـاة "ووصف يعلون فترة ترؤس خليفته دان حالوتس لرئاسة اركان الجيش بأنهـا          

  .1973أكتوبر العام / رب تشرين األولحرب لبنان الثانية مشابهة لنتائج ح
  22/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
   األقصىبناء كنيس تحت المسجدب" إسرائيل"عن قيام كشف ال .39

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أمس، أن المؤسسة اإلسرائيلية ستفتتح           : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 عن المسجد األقصى، في منطقة حمام العين وعلى         قريبا كنيسا يهوديا كبيرا، ال يبعد سوى خمسين مترا        

بعد أمتار من حائط البراق، مؤكدة أن هذا الكنيس مرتبط بشبكة أنفاق وحفريات تصل بعـضها داخـل                  
 مباشرة داخل البيوت المقدسية وعلى حـساب        هفتتاح أبواب أخرى ل   ال هناك نية حدود المسجد، في حين     

  .ارض وقف إسالمي
  22/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
  القدس من الفلسطينيينإلفراغ إسرائيلية رائد صالح يكشف عن خطط الشيخ .40

كشف الشيخ رائد صالح، النقاب عن مخططات صهيونية، تستهدف الوجود الفلسطيني : القدس المحتلة
أن من مبيناً  . ابتالع الحجم الحقيقي للمسجد األقصى وساحتهإلىفي القدس، محذراً من مخطط يهدف 

 القدس القديمة من الوجود الفلسطيني حتى عام إفراغ إلىيهدف الذي مخطط الهذه المخططات، أخطر 
 مخطط آخر، يعمل على المدى البعيد، ويهدف الى تطهير كل القدس من الوجود إلى إضافة، 2020

 سياسة إلىتحدث عن مشاريع االحتالل لتهويد مدينة القدس، مشيراً  كما .2050الفلسطيني حتى عام 
التطهير العرقي بأساليب عديدة، من ضمنها سحب الهويات من المقدسيين، وطردهم وهدم بيوتهم 

عمليات حفر شبكات أنفاق تحت المسجد األقصى، والشروع في هدم أن  إلىوأشار  .ومصادرة أراضيهم
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وة باب المغاربة وتشييد جسر عسكري أمني على أنقاضه، ومواصلة السيطرة على كل أبواب المسجد بق
السالح، ومواصلة بناء سلسة كنس على امتداد الحائط الغربي والجنوبي للمسجد األقصى، أو مواصلة 

هدم الصب في اتجاه ت متنزه، إلىالرحمة المالصقة للحائط الشرقي للمسجد األقصى  تحويل مقبرة
 دونما، 144ـ مساحة المسجد األقصى بكل مبانيه محددة ب وبين في هذا السياق، أن . لألقصىتدريجيال

ويشمل ذلك مبنى قبة الصخرة ومبنى الجامع القبلي ومبنى المصلى المرواني ومبنى المسجد األقصى 
القديم ومبنى مسجد البراق، ومبنى المصلى الذي يقع تحت قبة الصخرة، ومباني القباب المنتشرة حول 

 أن المؤسسة الصهيونية إلى الفتاً .قبة الصخرة والمسجد واألراضي التي تحيط باألقصى وقبة الصخرة
  .تعترف فقط بمساحة األقصى في حدود قبة الصخرة وفي حدود الجامع القبلي

 22/9/2008الحياة الجديدة 
  

   يحذر من منشورات إسرائيلية تدعو إلى مغادرة أرض فلسطينفلسطينمفتي  .41
تدعي باللغة العربية حذر الشيخ محمد حسين، من بيانات ومنشورات إسرائيلية :  وفا-القدس المحتلة 

  كي ال يغضبوا اهللا سبحانه وتعالى،هاملكية اليهود ألرض فلسطين، وأنه على غير اليهود الخروج من
 التي تعتبر أرض ، أن هذه المنشورات والبيانات تستند إلى أسفار األنبياء والتوراة مضيفاً.حسب أدعائهم

  .فلسطين ملكا لليهود حسب زعمهم
  22/9/2008الحياة الجديدة 

  
   كانتونات4 إلى  الغربية تقسم الضفة"إسرائيل": تقرير .42

دائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة التحريـر         أن  : رام اهللا من   22/9/2008الشرق األوسط   نشرت  
 لاللتزامات المتوجبة عليها بموجب مؤتمر      "إسرائيل"الفلسطينية أصدرت، تقريراً مفصالً، حول مخالفات       

 أن وزارة اإلسـكان      موضحاً  ضاعفت من بناء المستوطنات في القدس،      "إسرائيل" أن هجاء في ،  انابوليس
في منطقة القدس المحتلة والباقي فـي        منها   %92 وحدة سكنية،    4486اإلسرائيلية أصدرت قرارا ببناء     
 وحدة من العدد    2178تم طرح عطاءات استيطانية لبناء      قد  نه  مضيفاً أ . أماكن مختلفة في الضفة الغربية    

في نفس الفترة بلغ عدد الشهداء الـذين سـقطوا برصـاص الجـيش              إلى ذلك ذكر التقرير أنه و     . ليالك
  . جريحا1887ً  إلىبينما وصل عدد الجرحىشهيداً،  494 اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة

ـ   أن التقرير ذكر    : رام اهللا  مراسلها من     أحمد رمضان   عن 22/9/2008 المستقبل   وأضافت ق فيمـا يتعل
من مقترح طول الجـدار المقـدر       % 57 ببناء   االحتاللالبناء استمر في عدة مواقع وقد قام        أن  بالجدار،  

/ زادت الحواجز اإلسرائيلية في الضفة الغربية منذ آب       فقد  في ما يتعلق بالحصار،     أما  .  كيلومتراً 723بـ
 كانتونـات،   4 إلى  الضفة الغربية  عملت على تقسيم   حواجز   609، لتصبح   %64 بنسبة   2005 أغسطس

نوه التقرير إلى خطورة الحفريات التي       كما   .فيما يفرض حصار شامل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً         
 في باب المغاربة في القدس، حيث تقوم بحفر ثالثة أنفاق تحت البلـدة القديمـة فـي                  "إسرائيل"تقوم بها   
 .سلوان

  
  تفتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي مصر .43

مس فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومـصر لليـوم            أواصلت السلطات المصرية    :  بترا -ة  غز
 حركة المسافرين من المواطنين الفلسطينيين وخاصة الطلبة والمرضى وأصحاب          أمامالثاني على التوالي    

ة من   معتمر تمكنوا باألمس وحتى ساعة متأخر      1100 أن نحو    إلى مصادر فلسطينية     وأشارت .اإلقامات
مغادرة للعـالج   المرافق معهم من     100و مريضاً   280تمكن  كما   .الليلة قبل الماضية من مغادرة القطاع     
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 . من مغادرة القطـاع    450 من أصحاب الجوازات األجنبية من أصل        200والسماح ألكثر من    ،  بالخارج
 . مواطن من العالقين من العودة إلى غزة عبر رفح300كما تمكن أكثر من 

  22/9/2008 الدستور
  

  فلسطينيين نفق في غزة يتسبب بمقتل انهيار .44
لقي مواطنان حتفهما أمس جراء انهيار نفق يقع أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين قطـاع غـزة                 : غزة

 األنفـاق انهيار  فيما تجدر اإلشارة إلى أن      . واألراضي المصرية في مدينة رفح قرب بوابة صالح الدين        
  . فلسطينيا في أنفاق منذ مطلع العام الجاري36أخيراً، إذ توفي نحو   ازدادعلى الحدود مع مصر

  22/9/2008الحياة 
  

   في القدس المحتلة مسنة يقتلون فلسطينيةاالحتالل جنود .45
.  بدم بارد امرأة فلسطينية مسنة في بلدة أبو ديس في القدس المحتلـة أمس اإلسرائيليونقتل الجنود  : لندن
 عندما حاولت اعتراضهم وهـم يقتحمـون منـزال لهـا،            أرضا هاطرحو الجنود   أن شهود عيان    ذكرو

  .، مما أدى إلى إصابتها برأسها ووفاتها الحقاًالختطاف طالب يقطنون فيه
  22/9/2008الشرق األوسط 

  
   في الضفة الغربية ألغراض عسكرية دونمات من قرية رامين6 يصادر االحتالل .46

واطنين من قرية رامين جنوب شرق مدينة طولكرم، قراراً         سلمت قوات االحتالل صباح أمس م     : رام اهللا 
 الزراعيـة، بهـدف توسـيع حـاجز عنـاب           القريةعسكريا يقضي بمصادرة ستة دونمات من أراضي        

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن قوات االحتالل تمنع مزارعي رامين من الوصول إلى ما يقـارب                 .العسكري
  .ة عناب، وذلك منذ بداية االنتفاضة الحالية دونما من أراضيهم القريبة من مستوطن450

  22/9/2008الغد األردنية 
  

 أفضل فرقة دبكة في العالم ..  الفلسطينية األصايل .47
األصايل الفلسطينية للدبكة، وللمرة الرابعة، المرتبة األولـى فـي مهرجـان        أحرزت فرقة  :الجزيرة نت 

لي التابع لليونسكو في اليونان لهذا العام بمـشاركة         الدبكات الفولكلورية التي نظمها مركز الفولكلور الدو      
  . فرقة من العالم، وحازت على درع المهرجان وجوائز أخرى١٨

  22/9/2008السفير اللبنانية 
  

  اإلخوان يدعون الحكومة األردنية إلى فتح حوار مع حماس .48
الحكومة األردنيـة إلـى     دعا المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد           : آي بي يو

وشدد سعيد في تـصريح نـشر علـى الموقـع           . فتح قنوات للحوار السياسي المباشر مع حركة حماس       
اإللكتروني للجماعة على أن لألردن مصلحة سياسية عليا في إعادة فتح الحوار السياسي مـع حمـاس،                 

جـب علينـا إعـادة التفكيـر        يو"الفتا إلى أن تطور األحداث في األراضي المحتلة والمنطقة بوجه عام            
  ".باإلمكانات السياسية المتاحة إلعادة تحالفاتنا السياسية في المنطقة

بهـدف  "ورفض المراقب العام ما سماه السياسات التي تحاول قوى إقليمية ودولية لم يـسمها، تطبيقهـا                 
، مؤكـدا   "طينيتصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن ومحاولة إللغاء حق العودة للشعب الفلـس            

  . ضرورة عدم التنازل والتفريط بالقضية الفلسطينية وضرورة دعم صمود المقاومة
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  22/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

 وعلينا أن نحفظ شأنهم الى أن يعودوا الى ديارهم  في لبنان ضيوفنوالفلسطيني :السنيورة .49
فؤاد السنيورة نحن ال    اللبناني  وزراء   رئيس مجلس ال   قالفي حوار مع صحيفة أوان الكويتية تنشره اليوم         

هـذا  . نلجأ الى تجريد المقاومة من السالح، فهذا الموضوع هو موضوع حواري بين اللبنانيين أنفـسهم              
 إسرائيل اختلقـت    ١٩٨٢.وكلنا نعرف لماذا جاءت إسرائيل الى لبنان عام         . السالح وجد نتيجة االحتالل   
مـا  . تها انها تريد إنهاء وجود منظمة التحرير الفلسطينية        وكانت حج  ١٩٨٢ذرائع واجتاحت لبنان عام ،    

إذن، االحـتالل   . "حـزب اهللا  "الذي حصل؟ لم تنه منظمة التحرير، بل هي التي أدت الى نشوء تنظـيم               
ان للموضوع الفلسطيني حـساسيته،     : وعن موضوع الفلسطينيين في لبنان، قال     . واستمراره هو المشكلة  

الفلسطينيون شعب عربي، وقضية فلسطين هي      . لفزاعة يستعملها البعض  وهذا أمر طبيعي، وأصبح كـا    
طبيعي، على مدى سنوات طويلة، حمل      . نحن نؤمن بأن علينا أن نساهم في إيجاد حل لها         . قضية العرب 

لبنان أكثر مما يستطيع أن يحمل، وال أقول ذلك تبرما وال تأففا من هذه القضية، ولكن رحـم اهللا امـرأ                     
ومع ذلك، فإن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف، وعلينا أن نحفظ شأنهم الى أن              .  عنده عرف حده فوقف  
 . يعودوا الى ديارهم

  22/9/2008السفير اللبنانية 
  

  موسى وبلير يبحثان التوسع االستيطاني .50
بحث عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية مع مبعوث اللجنة الرباعية لعملية :  وفا–القاهرة 
م في الشرق األوسط توني بلير، امس، التوسع االستيطاني اإلسرائيلي واإلجراءات االحتاللية التي السال

وتناول موسى وبلير، خالل اجتماعهما في نيويورك مشاركة جامعة الدول العربية . تعيق عملية السالم
توصل إلى تسوية شاملة  للجمعية العامة لألمم المتحدة، أهمية تهيئة األوضاع لل63في اجتماعات الدورة 

وقال موسى ان المجموعة العربية في األمم المتحدة كلفته بتقديم طلب إلى مجلس األمن . في المنطقة
الدولي لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لبحث قضية االستيطان وضرورة اتخاذ موقف حاسم 

 .من هذه القضية
  22/9/2008الحياة الجديدة 

  
   تنتقد األسلوب الذي يتبعه النظام المصري فتحه معبر رفحالمعارضة المصرية .51

عبر العديد من المراقبين المنتمين لمختلف تيارات القوى الوطنية عن :  حسام أبو طالب-القاهرة 
غضبهم بسبب األسلوب الذي يتبعة النظام المصري مع المحاصرين في قطاع غزة حيث أصبح قرار 

المناسبات سواء السعيدة منها أو التعيسة، فعلى مدار العامين الماضيين فتح معبر رفح مرهونا باألعياد و
وفي تصريحات . لم يفتح المعبر إال أربع مرات لعدة ساعات ال يسمح خاللها إال باستقبال المرضى

أكد مساعد وزير الخارجية األسبق عبد اهللا األشعل بأن األسلوب الذي ينتهجه " القدس العربي"خاصة لـ
لمصري تجاه القضية الفلسطينية أصبح يبعث على الخجل خاصة بالنسبة لمعبر رفح الذي يغلق النظام ا

ووصف هذا األسلوب . على مدار شهور طويلة وال يفتح إال في األعياد من قبيل الحفاظ على ماء الحياء
ن بقرار بأنه يمثل جريمة في حق القضية الفلسطينية ومختلف أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحاصر اآل

وتساءل هل يليق بالنظام المصري أن يذعن لإلرادة اإلسرائيلية ويمتثل لألوامر . مصري محض
  .األمريكية من أجل أن يحظى في النهاية برضا القتلة في تل أبيب وواشنطن

  22/9/2008القدس العربي 
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   مصريين أثناء محاولتهم دخول قطاع غزة6ضبط  .52

 شبان مصريين أثناء محاولتهم دخول قطاع 6جهزة األمنية المصرية ضبطت األ:  أشرف الفقي-القاهرة 
وكانت معلومات قد وردت إلى األجهزة األمنية تفيد عن اختفاء بعض المصريين . غزة الفلسطيني

بالقرب من الحدود الدولية برفح، بهدف الدخول إلى قطاع غزة بعد افتتاح ميناء رفح البري لعبور 
 شبان مصريين أثناء اختبائهم داخل منزل مهجور 6طقة الحدودية، عثر على العالقين وبتمشيط المن
وتم إلقاء القبض عليهم واتضح أنهم من محافظة القليوبية واعترفوا أنهم جاؤوا . مجاور للحدود الدولية

إلى المنطقة بغرض الدخول إلى قطاع غزة، بعدما علموا بقرب افتتاح ميناء رفح البري وجار التحقيق 
  .ممعه

  22/9/2008الوطن السعودية 
  

   طن دقيق في قافلة إنسانية مصرية ألبناء غزة700 .53
تنطلق، صباح غد من ميناء اإلسكندرية، القافلة الجديدة من لجنة اإلغاثة اإلنسانية : جمـال نـافـع

 طن دقيق ومساعدات إنسانية 700بنقابة أطباء مصر متوجهة إلي األراضي الفلسطينية والتي تضم
كان استطالع للرأي أجري مؤخرا أظهر أن . ح أبناء قطاع غزة حيث تصل إلي غزة عبر البحرلصال

  .غالبية سكان قطاع غزة بفلسطين يعانون من نقص في المواد الغذائية و األدوية
  22/9/2008األهرام المصرية 

  
   مرهون بالحوار مع الشعب الفلسطيني"اسرائيل"من أ: وزيرة العدل الفرنسية .54

أكدت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي في محاضرة ألقتها في المعهد المتعدد حقول الدراسـة                ب.ف.أ
يجب أن  "وقالت الوزيرة    ".ال مناقشة مع اإلرهاب، يجب مكافحته     "في جامعة هرتسيليا قرب تل أبيب أنه        

 .ني بعـدل  يجب ان تعامل الشعب الفلـسطي     " إسرائيل"، وشددت على أن     "يتخلى الفلسطينيون عن العنف   
ال سالم في الشرق األوسط من دون مساواة بين الشعوب، فرنسا تريد المساهمة في              "وخلصت إلى القول    

مرهون بالحوار مع الشعب الفلسطيني، وان مستقبل العالم يتحدد فـي           " اإلسرائيلي"ذلك، إن امن الشعب     
من أكثـر لحظـات     "لت إنها   وقبل ذلك زارت داتي ما يسمى نصب المحرقة اليهودية وقا          ".هذه المنطقة 
   ".تأثرا" إسرائيل"زيارتي إلى 

  22/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  الحواجز اإلسرائيلية الزالت تعيق حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية: تقرير أممي .55
مـم  التابع لأل ) أوتشا(أكد تقرير لمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة            :رام اهللا 

المتحدة، أن إسرائيل ال زالت تعيق حركة الفلسطينيين عبر الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية وشرقي               
 630وقال التقرير إنه تم رصد وجـود         .القدس بالرغم من إزالتها بعض نقاط التفتيش في الفترة األخيرة         

 عائقا، تشمل   537قطة تفتيش و     ن 93عائقا تعوق حركة الفلسطينيين في الضفة والقدس الشرقية من بينها           
 عائقا في القطـاع  69حواجز ومتاريس على الطريق وأكواما من التراب، علما بأن هذا الرقم ال يتضمن        

الذي تسيطر عليه إسرائيل في الخليل وال نقاط التفتيش الثماني الواقعة على الخط األخضر، بينمـا زادت            
وذكر التقرير، أن الجـدار      .ربعة أشهر األولى من هذا العام      في المائة خالل األ    10نقاط التفتيش المؤقتة    

 في المائـة    57العازل ساعد بطريقة كبيرة على تفتيت الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث تم استكمال              
داخـل الـضفة    "  كيلـومترا  329"  في المائة منه     79من المسار النهائي له والذي يقع       )  كيلومترا 415(
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لسطينيين عن أراضيهم ويجعلهم يعيشون في مناطق محصورة منعزلة إلى حـد مـا          الغربية ما يفصل الف   
بـشبكة  "إن تكلفة بناء ما يـسمى       : عن أحد الخبراء اإلسرائيليين قوله       )أوتشا(ونقلت   .عن باقي الضفة  

ولفت التقرير إلى أن النظام الذي فرضته إسـرائيل          .والجدار العازل تقدر بحوالي ملياري شيكل     " الطرق
  .ل الواقع الجغرافي للضفة والقدس الشرقية إلى نظام دائم لتفتيت األراضيحو

 21/9/2008 قدس برس
  

   بحماستها إلثبات عالق ومساعيقضية مؤسسة األرض المقدسة تعود إلى المحكمة .56
تعود أكبر قضية للحكومة األميركية خاصة بتمويل اإلرهـاب         : كاري جونسون وولتر بينكوس   : واشنطن

محكمة في داالس، حيث يحاول اإلدعاء الحصول على إدانة لخمسة رجال، بزعم أنهم جمعوا              إلى قاعة ال  
 7ويأتي ذلك بعد مرور .  مليون دوالر لدعم تنفيذ تفجيرات انتحارية خارج الواليات المتحدة     12أكثر من   

مؤسـسة   بتكساس على خلفية مزاعم بأن لل      "مؤسسة األرض المقدسة  "أعوام على تعليق السلطات ألنشطة      
     عالقة بحركة حماس الفلسطينية، 

ويقول مسؤولون من وزارتي العدل والخزانة، إن مؤسسة األرض المقدسة التي كانـت أكبـر مؤسـسة                 
خيرية إسالمية في الواليات المتحدة كانت تتستر تحت غطاء انها مؤسسة خيرية، ولكنها في حقيقة األمر                

ل المحاكمة السابقة، قال الدفاع إن لجان الزكاة التـي          ولكن، خال . كانت تعمل على تمويل حركة حماس     
كانت تحصل على األموال من مؤسسة األرض المقدسة، لم تكن تسيطر عليهـا حمـاس وقـت تقـديم                   
التبرعات، وقدموا أدلة على أن تلك اللجان مرخص لها من قبل السلطة الفلسطينية، التي تعادي حمـاس،                 

مون بمراجعتها بصورة منتظمة خـالل الفتـرة التـي ذكـرت فـي              وأن مسؤولين إسرائيليين كانوا يقو    
 .االتهامات

 22/9/2008الشرق األوسط 
 

   جائزتين واألخير يشعر باإلعتزازساركوزي تمنحان نا يهوديتنامؤسست .57
حفل عشاء علـى    اليوم  ،  1986تقيم مؤسسة ايلي فايزل الكاتب اليهودي والحائز جائزة نوبل للسالم عام            

وستمنح المؤسسة ساركوزي جائزة األعمـال اإلنـسانية للعـام          . رنسي، في نيويورك  شرف الرئيس الف  
 لمنحه هذه الجائزة، خصوصا أنها      "يشعر باالعتزاز "وقالت مصادر قصر اإلليزيه إن ساركوزي       . الحالي

ومساء غد الثالثاء، يقيم الحاخام اليهـودي أرثـور         . "ضمير اإلنسانية "تأتي من فايزل الذي وصفته بأنه       
وقـد اختـارت    .  حفل استقبال كبير على شرف الرئيس ساركوزي       "نداء الضمير "شنيير رئيس مؤسسة    

 بالنظر للدور الـذي لعبـه       "2008رجل الدولة لعام    "المؤسسة المذكورة الرئيس الفرنسي لتمنحه جائزة       
أن ساركوزي  وأفادت المصادر الرئاسية ب   . خالل األشهر المنقضية من العام الحالي على المسرح العالمي        

  . معترف بها في العالم"يأتي من مرجعيات أخالقية"فخور باختياره المزدوج، ألن ذلك 
 22/9/2008الشرق األوسط 

  
  حماس هي العدو وقررنا شن حرب عليها : الفلسطينيةالعسكريةرئيس االستخبارات  .58

في إشارة إلى موعـد  تحت عنوان حرب كانون الثانية،  :من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ  
، كشف كبيـر المحللـين فـي صـحيفة          2009) يناير(االنتخابات الرئاسية الفلسطينية في كانون الثاني       

ناحوم بارنيع، النقاب عن تفاصيل االجتماع المفـاجئ الـذي عقـد بـين ضـباط                ) يديعوت احرونوت (
  .ا رفيعة المستوىإسرائيليين وفلسطينيين، والذي حصل على محضره من مصادر أمنية، قال إنّه

لـيس  'وكتب بارنيع إن أبا الفتح هو قائد االمن العام، والقوة العسكرية الفلسطينية قال خالل االجتمـاع                 
:. هناك خصام بيننا، لدينا عدو مشترك، حركة حماس، نحن نتحرك ضد حماس اآلن أيضاً في رمـضان                
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نتم تدركون أننّا أفضل من الـسابق وانـتم         أنا سأفعل اليوم كل ما أستطيعه حتى امنع العمليات، ا         'وتابع  
تمدحون ذلك، بفضل عملياتنا أصبحتم اقل حاجة لقواتكم، يجري هنا صراع كبير استعداداً لشهر كـانون                

أبو مازن يقود خط السالم وعليكم أن تعززوا وضعه، أطلقوا سراح السجناء األحداث، ألن هـذا                . الثاني
أنـا  . لمستوطنات، أنا اطلب إرسال سرية من أريحـا إلـى الخليـل          هام جداً ارفعوا الحواجز ولتزيلوا ا     

. اعرف أن هناك مشكلة في الخليل مع المستوطنين ونقاط احتكاك، ليست لدي أية نية للدخول إلى هنـاك              
الضابط اإلسرائيلي العميد كيفون رد بـالقول       . ، على حد قوله   'القوة ستعمل في القرى جنوبي جبل الخليل      

  .'لك، وعلى قادة األلوية أن يلتقوا ويتفقوا حول ذلكأنا سعيد بذ'
نحن في معركة صعبة جداً،     'ووفق محضر الجلسة السرية قال رئيس االستخبارات العسكرية مجيد فراج           

قررنـا خـوض    .  البحر من أمامنا والعدو من ورائنا، ونحن ال نملك حتى بحـراً            -هناك مثل بالعربية    
لعدو، قررنا شن حرب عليها وأنا أقول لكم لن يكون أي حوار معهـم              الصراع حتى النهاية، حماس هي ا     

اآلن نقوم بتولي   'وزاد  . 'انتم توصلتم إلى هدنة معهم أما نحن فال       . فمن يريد أن يقتلك عليك أن تبكر بقتله       
 مؤسـسة وقـد     64أمر كل مؤسسة حمساوية ترسلون اسمها إلينا، أعطيتمونا في اآلونة األخيرة أسماء             

كمـا  .  منها، بعض هذه المؤسسات أغلقت وفي البعض اآلخـر اسـتبدلنا اإلدارة            50من معالجة   انتهينا  
 حـســاباً بنكيــــاً يـشتبه بعالقاتهـا         150اسرائيل حولت للسـلطة    (وضعنا أيادينا على أموالهم     
  .بالتنظيـمات اإلرهابـيــة

كنا نفكر ألف مرة قبل الدخول      األولى ذات مرة    . عندي مالحظتـان 'وتابع  . ') حساب 300السلطة أغلقت   
ال تفهموا من ذلك أنّه من المسموح لكم انتم أيضاً          . للمسجد، أما اليوم فنحن ندخل لكل مسجد عند الحاجة        

على العكس بإمكاننا نحن أن ندخل ألنّكم انتم ال تدخلون، كما اننا ندخل للـجامعات بما فـي                 : أن تدخلوا 
  .'ذلك الكلية اإلسالمية في الخليل

إنّه حتى آخر السنة سندخل في مجابهة مع حمـاس،          'زم عطا اهللا المفتش العام للشرطة الفلسطينية قال         حا
إن دخلنا السنة المقبلة من دون االستعداد لن يتبقـى          '، أضاف عطا اهللا، وتابع      'أنا أتحدث عن خطة شاملة    

  .'أمامنا إال التخاصم حول المسؤولية عن الهزيمة نحن أو انتم واألمريكين
هذا هام جداً، وحماس ال تملك قوة عسكرية في الضفة، ولكن لـديها             'أما حسين الشيخ فأكّد لإلسرائيليين      

األشهر المقبلة ستكون واسعة األهمية، حماس ستُخرج الناس للشارع         'وتابع  . 'قوة إلخراج الناس للشارع   
ادة السلطة، كـل األشـخاص      على أمل أن تشرع األجهزة بإطالق النار عليها، عدا عن ذلك سيغتالون قي            

الموجودين هناك، سنشكل طاقماً مشتركاً معكم، قال الضباط اإلسرائيليون وسنـساعدكم فـي التـدريب               
  .'والعتاد

إن العالقات مع السلطة الفلسطينية تمر اآلن في فترة الغسق، ليست هناك            'وتابع المحلل اإلسرائيلي قائالً     
ونقل بارنيع عن ضابط كبيـر فـي الجـيش          . 'عندنا وال عندهم  حكومة قادرة على اتخاذ قرارات كبيرة       

إن ما يظهر من هناك ال يرونه من هنا، الضفة تعيش تحت االحتالل، غزة مـستقلة، ال                 'اإلسرائيلي قوله   
توجد فيها حواجز وال مستوطنون، هناك بحر، النموذج الذي يتطلع كل طفل فلسطيني للتمثل بـه هـو                   

وكشف بارنيع النقاب عن أنّه يوم الثالثـاء     . 'طلق صواريخ القسام على إسرائيل    المقاتل الحمساوي الذي ي   
الماضي كان كيت دايتون الجنرال األمريكي، الذي يدرب القوات الفلسطينية عند قائد المنطقة الوسـطى               
غادي شميني الذي اعلمه بأنّه قرر السماح للفلسطينيين بنشر سرية في جبل الخليـل، وناشـده بتـدريب                 

وأكّد المحلل أيضا أنّه لن يكون      . مزيد من القوات الفلسطينية في األردن وأريحا واعداً بتـقديم المساعدة         ال
لألمريكيين دور مركزي في محاولة تحويل األجهزة التي تجد صعوبة للعمل مع بعضها الـبعض إلـى                 

 آن واحد أن يظهروا بصورة      ذراع قوي وفعال للدولة المستقبلية، من المهم لإلسرائيليين والفلسطينيين في         
جيدة في تقارير الجنراالت للكونغرس في واشنطن، مشيراً إلى أن صياغة التقـارير سـتحدد مـصير                 

، الخطة  2إن شميني عرض على دايتون خطة جنين      'وأردف المحلل اإلسرائيلي قائالً     . االستمرار بالدعم 
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وع الذي كان في إسرائيل في الخمسينيات،       تتحدث في السياق عن تطوير نوع من األعمال الشاقة من الن          
سيشقون الطرق ويغرزون األشجار ويقومون بإزالة القمامة، الخطـط الكبيـرة للتطـوير االقتـصادي               

ما يتـوجب اآلن فـي الـصـراع       '، قال شميني، وأضاف     'تستوجب سنوات طويلة من التخطيط والتنفيذ     
لون عن العمل سيحصلون على فرص عمـل        العاط. ضد حمـاس هو إظهار التحسن الفوري للمواطنين      

  .'واآلخرون سيستمتعون من تحسن األجواء والمناظر الطبيعية
  22/9/2008القدس العربي 

  
   أولمرتمراجعات .59

  ياسر الزعاترة
حين يختم صهيوني كبير من وزن إيهود أولمرت حياته السياسية بمواقف من ذلك اللون الذي أعلن عنه                 

وى محاولة لترك ذكرى مهمة في سيرته كقائد ، هو الذي أحاطت به شـبهات   قبل أيام ، فال يعني ذلك س      
نقول ذلك رغم قناعتنا بأن ما أعلن عنه لم يكن قنابل سياسية مدوية ، بقـدر مـا                  . الفساد من كل جانب   

يتراوح بين العادي الذي سبقه إليه كثيرون ، وبين المبرر في ظل المعطيات المحلية واإلقليمية والدوليـة              
 .جديدةال

ليست جديدة ، فهي القناعة الحقيقية ، حتـى فـي           ) األرض(نهاية حلم إسرائيل الكبرى بمعناها الحرفي       
لتكن الدولـة الفلـسطينية ضـمن شـروطنا         : نتنياهو كان يقول  (األوساط اليمينية ، وحل الدولتين كذلك       

 . لة الواحدة، السيما في ضوء مخاوف من طرح فلسطيني لشعار الدو) وليسموها إمبراطورية
سيأتي يوم قريباً ، وأقرب مما نتصور ، ننشد فيه الحلـول          "لعل أهم ما ورد على لسان أولمرت هو قوله          

، وهي عبارة بالغة الصدق ،      " التي يرفضها قسم منا اليوم ، وعندها سنقول كيف غفلت أعيننا عن الرؤية            
 .لجديد اآلخذ في التشكل على نحو حثيثوإن لم يوضح خلفيتها التي نطالعها في ميزان القوى الدولي ا

فـي  ) بـاراك (والحال أن ما يطرحه أولمرت على صعيد التسوية هذه األيام ال يختلف كثيراً عما طرحه         
. في ذلك الحين  ) باراك( ، وقد أوضح هو شخصياً أنه ندم على معارضة           2000كامب ديفيد صيف العام     

ين ، ال يقترب بحال من قرارات الشرعية الدوليـة ، ال  ما يطرحه الرجل ، وإن جاء في سياق حل الدولت  
، وال علـى صـعيد      ) كان كالمه حيالهم واضحاً ، وإن غلّفـه بإطـار إنـساني           (على صعيد الالجئين    

 .المستوطنات وال القدس ، فضالً عن قضايا السيادة
للدولـة الفلـسطينية    لقد أتيح لنا خالل األسابيع األخيرة أن نطل على حقيقة الطرح الذي قدمه أولمـرت                

هـي عمليـاً حـدود    (العتيدة ، فلم نجد سوى أقل من ستين في المئة من مساحة الضفة مقطعة األوصال  
ـ     ) الجدار األمني الذي طالبت محكمة الهاي الدولية بهدمه         في المئة التي يروج     93، مع العلم أن نسبة ال

ناطق الغور التي قيل إنها ستؤجر لعـشرين   ، كما ال تشمل م67لها ال تشمل ما ضم إلى القدس بعد عام      
هناك تفاصيل كثيرة حـول الـسيطرة علـى         (والدولة العتيدة ستكون منقوصة السيادة      . سنة لإلسرائيليين 

، ويبدو أن السلطة قد وافقت على معظم تلك الطروحات ، فيمـا بقيـت               ) المعابر واألجواء ومنع التسلح   
س تضغط على اإلسرائيليين لكي يقدموا على صعيدها بعـض          قضية القدس التي ما تزال كوندوليزا راي      

 .التنازالت ألن محمود عباس لن يوقّع االتفاق من دونها ، األمر الذي ما زال قيد التداول إلى اآلن
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق ، هو كيف يمكن للسلطة أن تقرأ تصريحات أولمرت ، ومـاذا                   

 سيترتب عليها؟
أنه لو كانت هناك قيادة فلسطينية قوية ، لما كان منها غير استغالل ميـزان القـوى الـدولي    من المؤكد   

الجديد اآلخذ في التشكل ، ليس لتعديل شروط التفاوض فحسب ، بل لطرح رؤية جديدة للصراع تختلف                 
 .عن تلك التي صيغت في ظل التفرد األمريكي بالوضع الدولي
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ة الجديدة بعد حرب القوقاز ، وقبله مسلسل الفشل األمريكـي مـن             كيف يمكن أن تمر التطورات الدولي     
 2006العراق إلى أفغانستان ، من دون أن تترك أثرها على الراهن الفلسطيني ، فضالً عن هزيمة تموز                  

في لبنان وما تركته من تداعيات على المجتمع اإلسرائيلي وعلى المؤسسة العسكرية ، ومن بعدها الفشل                
 ع غزة؟،في اجتياح قطا

هل يعقل أن يغفل هؤالء الذين طالما أوجعوا رؤوسنا بالحديث عن موازين القوى عن كل هذه الحقائق ،                  
حتى عندما يفضح أمثال أولمرت ، وإن بشكل غير مباشر ، تأثيرها على الوضع اإلسرائيلي بإعالنهم أن                 

 الوقت ليس في صالح اإلسرائيليين بحال من األحوال؟،
ة قوية في الساحة الفلسطينية الستغلت هذه التطورات بطريقة مختلفة ، لكن من يرفضون              لو كان ثمة قياد   

المقاومة ويعيشون تحت رحمة االحتالل ويتحركون ببطاقاته الممغنطة لن يصنعوا انتصاراً حقيقياً عليه ،              
 .حتى ضمن ما يسمى قرارات الشرعية الدولية

  22/9/2008الدستور 
  

   !؟" كومة فيدراليةح" وحدة وطنية أم حكومة .60
  عريب الرنتاوي

حكومـة الوحـدة    "وال أدري ما الذي يدفع الناطقين باسمها لالعتقاد بأن            .تعيدنا حماس إلى المربع األول    
ببعض الفصائل والشخـصيات    " التلوين"المحاصصة بين فتح وحماس و     الفصائلية، القائمة على    " الوطنية

وسقطت كفكرة جامعة أو كمبادرة إنقاذية المرة تلـو          كتجربة،  األخرى، ستنجح هذه المرة، بعد أن فشلت        
   .من األزمة أو حال لها األخرى، ولم يعد أحد يتحدث عنها أو ينظر إليها بوصفها مخرجا 

وكيف يمكن لحكومة كهذه أن     ...أي برنامج وأية سياسة   ...على ماذا ستلتقي حكومة الوحدة الوطنية العتيدة      
ما ...بين الفصيلين الرئيسين  " مياه كثيرة "وال نقول   " دماء كثيرة " بعد أن جرت     تعرف االنسجام في عملها    

وهل سيـصبح التمديـد     ...هل ستمدد للرئيس عباس   ...الحكومة العتيدة باالستحقاقات المقبلة    الذي ستفعله   
رام كيف ستتعامل الحكومة العتيدة مع سلطتي األمر الواقع في          ...حماس شرعيا طالما أنه حظي بموافقة      

بين " التقاسم الوظيفي "يمكن لهذه الحكومة أن تعيد إنتاج        هل  ...اهللا وغزة، وفي انقسام األجهزة واإلدارات     
   .فتح وحماس

  
فوزي برهوم يقول بأن حماس تدفع باتجاه حكومة وحدة، واسماعيل هنية يقول بأن العودة إلى مـا قبـل                   

بادرة وفاقية ويتراجع عن بعـض شـروط        عباس يطرح م  .... من سابع المستحيالت   2007حزيران    14
تردد مصادر مصرية، وقائد أمنه الوطني في الضفة، اللواء ذياب العلي يهـدد مـن                الحوار المسبقة كما    

فـي  " التمـرد "صفحات هآرتس تارة أخرى، باللجوء للقوة لحسم         مستوطنة أريئيل تارة ومن على صدر       
   .القطاع

رتجى معه العودة إلى صيغ بائدة من هـذا النـوع، وفـي ظنـي أن        لقد بلغ االنقسام الفلسطيني حدا ال ي      
" صراع الديكـة  "ليست لديهم اليوم الكثير من الخيارات، فإما حل السلطة وإراحة الشعب من              الفلسطينيين  

دارسة، وإما االحتكام مجددا إلى صناديق االقتراع والقبول بالنتائج المترتبة عليهـا             على أنقاض وهياكل    
   .كالهما باتا متعذرين، إن لم نقل مستبعدين تماما في المدى المنظور ت، وفي ظني أن الخيارين كيفما كان

" صراع الشرعيات "وال يبدو أن األفق الفلسطيني يحمل في طياته شيئا آخر غير المزيد من االنقسامات و              
ـ    ...بين اإلخوة األعداء  " نهش القطط "و  ات اختبـار ومـشاريع   ال يبدو لي أن األفق محمل بأكثر من بالون

   .ومبادرات إبراء الذمة أمام الشعب والتاريخ، إلى غير ما هنالك تقطيع الوقت 
حتى حكومة الوحدة الوطنية التي تتحدث عنها حماس كمخرج من األزمة، فإنها لن تتعدى وفقا  ألكثـر                  

سـعيد  " اللـواء " وحكومـة    ذياب العلي، " الجنرال"بين سلطة   " الحكومة الفيدرالية "تفاؤال، إطار    قراءاتها  
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أما الشعب الفلسطيني وقـضيته   ...الغنائم والوظائف وأموال الدعم، الحالل والحرام      حكومة تقاسم   ...صيام
حـوار  "ومعاشه، فهي ليست سوى عناوين مدرجة على جـدول أعمـال             الوطنية وحياته اليومية وقوته     

بات التئام مائدته، بحاجة لماراثون من الحـوار  واأليام، ف ، الذي تعقّد بدوره مع مرور األزمات    "الطرشان
هناك وهناك، وشعب ينزف وحقوق تفر       التمهيدي، حوار يمهد لحوار، وطرشان يتحاورن أو ال يتحاورن          

ودعت نبضها، لكنها مع ذلك،      من أيدينا، ومستقبل بحلكة بعض الوجوه التي فقدت ماءها والضمائر التي            
   .ب العباد ومصائر البالدوبرغم ذلك، ما زالت تتحكم برقا

  22/9/2008مركز القدس للدراسات السياسية 
  

   القانون في فلسطيناحترام .61
  عبد الستار قاسم. د

جرت مساجالت قانونية بين حركتي حماس وفتح بعدما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا عـن                 
التي ينص عليهـا القـانون األساسـي         متجاوزا بذلك فترة السنوات األربع       2010انتخابات رئاسية عام    

وقد فسر مؤيدو عباس هذا التجاوز بقانون فرعي يقول بأن انتخابات الرئاسـة والتـشريعي               . الفلسطيني
، فإن من حق الـرئيس  2010تجري معا في آن واحد، وبما أن فترة المجلس التشريعي ستنتهي في العام         

  .أن يمدد فترة واليته
ينيين بالقانون خالل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والـسلطة الفلـسطينية التـي          إذا تتبعنا التزام الفلسط   

ولّدها اتفاق أوسلو، نجد أن االلتزام كان ضعيفا جدا، وأن البحث عن القانون كان يتوافق مـع مـصالح                   
شخصية وفئوية أكثر بكثير من تزامنه مع احترام الشعب الفلسطيني واحترام المواثيـق التـي يقطعهـا                 

  :أعدد فيما يلي بعض االنتهاكات الساطعة. الفلسطينيون على أنفسهم
 تدعو إلى إقامـة دولـة ديمقراطيـة         1970قررت منظمة التحرير الفلسطينية طرح مبادرة عام        : أوال  

هذه مبادرة تناقضت مـع الميثـاق الـوطني         . علمانية في فلسطين تشمل المسلمين والمسيحيين واليهود      
، ألن الميثاق ينص على ضرورة إعادة التـوازن الـسكاني فـي             1968قراره عام   الفلسطيني الذي تم إ   

  .فلسطين إلى ما كان عليه قبل الغزو الصهيوني لفلسطين
 على الشروط األمريكية التي وضـعها وزيـر         1975وافقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام       : ثانيا  

ات المتحـدة بحـق تقريـر المـصير للـشعب      خارجية أمريكا هنري كيسنجر شريطة أن تعترف الوالي      
 ونبـذ   338 و   242شملت الشروط االعتراف بإسرائيل واالعتراف بقراري مجلس األمـن          . الفلسطيني

اإلرهاب، وهي جميعها تتناقض مع الميثاق الوطني الفلسطيني الـذي هـو دسـتور منظمـة التحريـر                  
  .الفلسطينية

، متجاوزا بـذلك  1983لرئيس المصري في اإلسماعيلية عام قام رئيس السلطة الفلسطينية بزيارة ا: ثالثا  
قرارات المجلس الوطني الفلسطيني التي نصت على أن اقتراب منظمة التحرير الفلسطينية مـن مـصر                

  .يتناسب بقدر ابتعاد مصر عن اتفاقية كامب ديفيد
وزا بـذلك الميثـاق      بإصدار قرار بنبذ اإلرهاب متجـا      1985قام رئيس السلطة الفلسطينية عام      : رابعا  

  .الوطني الفلسطيني
 عندما  1988قام المجلس الوطني الفلسطيني بتجاوز دستوره وهو الميثاق الوطني الفلسطيني عام            : خامسا

، وبإعالن االستقالل وفق قـرار الجمعيـة   338 و 242قرر االعتراف بإسرائيل وبقراري مجلس األمن   
لصورة الساطعة أن يقوم األمناء علـى الميثـاق بخـرق           وربما هذا أول مرة تحدث بهذه ا      . 181العامة  
  .الميثاق
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 بالتوقيع على اتفاق أوسلو الذي يتنافض تماما مع الميثاق الـوطني            1993قام محمود عباس عام     : سادسا
  .الفلسطيني، ميثاق المنظمة التي يقف أناس كثر على شاشات التلفاز يدافعون عنها

. وبصورة تلقائية وبقي يدعي تمثيله للشعب الفلسطيني لعشرة سنوات        مدد المجلس التشريعي لنفسه     : سابعا
لم يسمع الشعب الفلسطيني احتجاجات من قبل أعضاء المجلس، والذي يقف عدد منهم اآلن يدافعون عن                

  .قرار عباس باسم القانون
ت الرئاسـة   استمر رئيس السلطة الفلسطينية رئيسا حتى توفي، وكان من المفروض أن تتم انتخابا            : ثامنا

  .1999الفلسطينية عام 
باألمس تم إحياء القانون الثوري الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل محاكمة ضـباط              : تاسعا

إذا كان هذا القانون صالحا لغاية      . من حركة فتح بحجة الهروب من أرض المعركة أمام حماس في غزة           
السلطة ورئيس الوزراء والوزراء وكـل أركـان الـسلطة          اآلن، فلماذا ال يتم تطبيقه على السادة رئيس         

  والمفاوضات؟
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مستمرة بالعمل على الرغم من أنها تخالف التعليمات             : عاشرا

  .الداخلية التي تنظم عملها
، وعلى الرغم من ذلك     المجلس الوطني الفلسطيني فاقد للشرعية وفق اللوائح الداخلية للمجلس        : أحد عشر 

  .يستمر في الوجود
  

 عقد جلسة للمجلس التشريعي المنصرف، وتم اتخاذ قرارات هامـة           2006تم في شهر شباط     : اثنا عشر 
  .جدا وذلك في مخالفة لكل األعراف القانونية واألخالقية المعمول بها في العالم

كم الفلسطينية، وال يزال القانون غير محترم       القانون الفلسطيني تم الدوس عليه دائما في المحا       : ثالثة عشر 
القـضاء  . أتمنى على كل فلسطيني أن يراقب أوقات ذهاب القضاة الفلسطينيين إلى أعمـالهم            . حتى اآلن 

  .فئوي أو قبلي أو مصلحي، وهناك قضاة وقادة متورطون في العديد من المفاسد
قوانينه ومواثيقـه، والقيـادات الفلـسطينية       هناك وقائع كثيرة تشير إلى أن الشعب الفلسطيني ال يحترم           

ويبدو أن القانون يتم استخدامه أحيانا ألسباب فئوية وليس بهدف إقامة العدل            . تستهتر بالقوانين وبالشعب  
والمشكلة العظيمة أن أصحاب القانون ال يقفون مدافعين عن القـانون، ونفـر مـنهم               . أو احترام الشعب  

  .ذين يبحثون عن تبريرات قانونية لتجاوزاتهمينحني ليكون مطية للسياسيين ال
عنـدما  . أرى أن الشعب الفلسطيني يعيش مأزقا أخالقيا قبل أن يعيش فراغا قانونيا أو تجاوزا للقـانون               

يقرر المسؤول أن يكون أخالقيا، فإنه ال شك سيعمم قراره على مستوى القضاء والمـستوى الـسياسي،                 
 المسؤول في البحث عن وسائل وأساليب التحايل، فـإن فلـسطين            أما إذا استمر  . ومن ثم على الجمهور   
  .ستبقى في كرب عظيم

لقد سبق أن تحدثت عن التمديد للرئيس فبل أن يتحدث السيد الرئيس ألنني أعي تماما عقليـة القيـادات                   
ـ  . الفلسطينية وارتباطها بعوامل خارجية ال تتناسب مع القوانين والمواثيق الفلسطينية          د للـسيد   سيتم التمدي

إذا اسـتمرت   . 2010عباس تحت الظروف القائمة، وليس نهائيا أن االنتخابات الرئاسـية سـتتم عـام               
  .األوضاع على ما هي عليه داخليا وخارجيا، فإن التمديد سيبقى ممددا
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، قد وصلوا إلى نقطة حِرجة في تعاملهم مع القضية الفلسطينية، عبـرت عنها كلمات الغـضب                "العرب
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جامعة العربيـة   التي وردت على لسان كُـل من وزير الخارجية السعودى األمير سعود الفيصل وأمين ال             
، الـذي عقـد     130عمرو موسى، وكذلك بيان وزراء الخارجية العرب الصادر عن دورة االجتماع الـ             

 .مؤخرا في القاهرة
وكان مثيرا أن تكون هناك إشارات لتوقيع عقوبات على الفصيل أو الفصائل التي تـرفض المـصالحة                 

 .هود المصريةالفلسطينية أو تعوقها أو ال تتعاون بصورة كافية مع الج
نحن ندرس اإلجـراءات التـي      ... ضد الجميع إذا لم يتصالحوا    "ومما قاله موسى، إن العقوبات ستكون       

سوف تُـتخذ إزاء الفوضى الفلسطينية القائمة، وكلها في إطار مشاورات مغلقة في داخل النظام العربـي        
 ".اآلن

 مظاهر وأسباب متعددة
فمن جانب، هناك مبادرة عربية     . أكثر من مظهر وأكثر من سبب     ولهذه النقطة الحرجة أو نقطة الغضب       

مـعلنة بشأن التسوية الشاملة، والتي تتضمـن قطعا إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتواصل جغرافي،              
مقابل السالم مع إسرائيل، لكن مشروع الدولة الفلسطينية نفسه، كما تدل على ذلك تجربة السلطة الوطنية                

 .الفلسطيني، سياسيا وجغرافيا، منذ أكثر من عام، يجعل هدف الدولة في مواجهة رياح عاتيةواالنقسام 
فكيف يمكن للنظام العربي أن يدافع عن مطلب الدولة وينادي بوجودها فورا، في الوقـت نفـسه الـذي                   

تـي  تتفاوض فيه السلطة الفلسطينية مع قوة االحتالل، وهي عاجزة عن السيطرة على كامـل األرض، ال               
 يـفترض أنها تحت يدها، سواء في الضفة أو في القطاع؟

فاالقتتال بيـنهم يـدور     .. يجب أن يتحمـلها الفلسطينيون   "فالمسؤولية، حسب وزير الخارجية السعودي      
بشكل يضر بقضيتهم، وما تمـر به يهدد بتحويلها من كونها قضية شعب يرزح تحت احتالل غاشم، إلى                 

م المقسـم وتجزئة المجزأ، وهو نموذج ينذرنا بقابليته للتعميم واالنتشار في العـالم             نموذج متقدم من تقسي   
 ".العربي

هناك أيضا جانب آخر، يتمثل في أن النظام العربي أو بعض دوله الفاعلة أو المعنية بقضية الـصـراع                  
ـ          دمت بالفعـل المـشورة   والسالم في المنطقة، سعت في السابق القريب إلى ترميم الخَـلل الفلسطيني وق

 .والنصيحة لكل الفرقاء الفلسطينيين، وبذلت جـهدا في استضافة أو القيام بدور الوسيط
، وفي األشهر األخيرة، ومن قَـبل دور الرياض في اتفـاق مكـة ثـم               2005نذكر هنا دور القاهرة في      

 وباتت مسؤولية عربية    2008المبادرة اليمنية، التي تحولت إلى مبادرة عربية في قمة دمشق في مارس             
جماعية، ومع ذلك، فلم تتحرك قضية المصالحة الفلسطينية خُـطوة واحدة إلى االمام، بل على العكـس،                

 .فقد تدهور الوضع أكثر وأكثر، وباتت المـصالحة الفلسطينية نفسها في مهب الريح
 من المصالحة إلى الحديث عن الالشرعية

ى البعض الفلسطينى يتجاوز المصالحة إلى الحديث عـن ال شـرعية            األكثر من ذلك، أصبح الحديث لد     
للرئيس أبو مازن بعد أشهر قليلة، والدعوة إلى نقل السلطة إلى رئيس المجلس الـوطنى الفلـسطينى ـ    
وهو عبد العزيز الدويك، القابع اآلن فى السجون اإلسرائيلية ـ أو نائبه عمال بالدستور والقـانون، كمـا    

 . سبتمبر الجاري بدمشق14د مشعل في تصريحات صدرت عنه يوم طالب بذلك خال
ورغم أن هناك ِوجهة نظر قانونية ال تتفق مع هذا الطرح جـملة وتفصيال وترى أن شـرعية الـرئيس                   

، باعتبار أن مدة الرئاسة أربع سنوات، حسب الدسـتور، فـإن            2009 وليس   2010مـمتدة حتى يناير    
، رغم إعالنها االستعداد للقاء الرئيس ومستعدة للمصالحة والبحث فـي           المعنى هنا واضح، فحماس تبدو    

المبادرة العربية، فإنها تبشر بتأخّـر االتفاق على التفاصيل إلى ما بعد يناير المقبل، ممــا يــعطيها                 
ـال بالدستور، الذي لم يحترمه أحد بالقدر الكافي بعدالحق في تولي رئاسة السلطة عم. 

ك، فإن حماس تعتِبـر أن ما تقوم به القاهرة من لقاءات تمهيدية مع الفصائل المختلفة، لـن                 فضال عن ذل  
فاألساس من وجهة نظرها، هو أن تكون هناك مصالحة بين الفريقين الرئيسيين، أي فـتح               . يـفيد كثيرا 
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لـشعبية  وحماس، وبعد ذلك، يأتى دور الفصائل األخرى في مباركة هذه المصالحة، وإضفاء الـشرعية ا             
عليها، وهو ما يعتبره المصريون أنهم وغيرهم جربوه سابقا ولم يكـن فـاعال، وأن تجاهـل الفـصائل                   

 .األخرى ليس أمرا حكيما
 مناخ ضاغط للمصالحة

إن رجعنا إلى كلمات عمرو موسى، يتّـضح أيضا أن جزءا من الغضب العربي مرتِبـط بتوفير منـاخ                 
ل التفاعل االيجابي مع الجهود المصرية، التي هي في جزء منها           ضاغط على الفصائل الفلسطينية من أج     

 .تخِدم المبادرة اليمنية، إن لم تكن تطبيقا لها بنُـكهة مصرية ودعم عربي
ال يريد ولن يتعامل مع عملية مصالحة، مثل عمليـة          "فالنظام العربي   . ومقال موسى، ال يحتمل اللُّـبس    
... الكالم يجب أن يقف عند حد معيـن وخالل فترة زمنية معينة          هذا  . السالم تستمر سنة واثنتين وعشر    

 ".نحن في انتظار نتائج عملية، المصالحة التي تقودها مصر مدعومة من الجامعة العربية باإلجماع
 االستياء والحرج

ة أن  الجانب الثالث يـمكن التعبير عنه بوجود نوع من االستياء العربي مصحوبا بالحرج، االستياء نتيج             
الفلسطينيين، أو باألحرى بعضا من فصائلهم الرئيسية تبدو غير معِنـية أبدا بقضية المصالحة واسـتعادة        
ِوحدة الوطن والقضية، وهي لها أولويات بعيدة تماما عن األولويات التي يراها النظام العربي، األولـى                

 .واألهم
رفع الحصار الذي تعاني منه غزة، وبينما أمكن        أما الحرج فراجع إلى أن النظام العربي يبدو عاجزا أمام           

لناشطين أوروبيين أن يكسروا هذا الحصار، ولو في تحركات رمزية، كما حدث في األسبوع األخير من                
أغسطس الماضى، فإن النظام العربي الرسمي يبدو محكُـوما بِوجهة النظر الدولية، التي تـربط رفـع                

اس المقاومة أو العنف وتعترف بإسرائيل واالتفاقيات الموقَّـعة        الحصار بشروط أربعة، منها أن تنبذ حم      
مع السلطة، وهو ما ترفضه حماس، رغم أن حكومتها المقالة دخلت بالفعل فـي تهدئـة مـع الجانـب                    

 .اإلسرائيلي بعد وساطة مصرية قبل ثالثة أشهر
مطالبة برفع الحصار، وكأنه بذلك     وهكذا يرى النظام العربي أن االنقسام الفلسطيني ال يوفِّـر قوة دفع لل           

يرفع عن نفسه العـتب عن التماهي مع الشروط الدولية، فضال عن كونه يضع بصورة عمليـة شـرطا                  
آخر لرفع الحصار، وهو إتمام المصالحة الفلسطينية بصورة تؤدي إلى تشيل حكومـة تكنـوقراط غيـر      

دولية، ومن ثم يِتـم، إما رفع الحصار أو كسره،         فصائلية، يمكن معها المناداة بأنها تتناسب مع الشروط ال        
 .حسب المقتضيات

 جزء مشروع وآخر ال
من هذه المداخل، يمكن أن نفهـم أن بعضاً من الغضب العربـي مـشروع، ألنـه ببـساطة يحمــل                    

، الفلسطينيين مسؤولية تاريخية تُـجاه ما يجري بينهم من انقسام واقتتال وشكوك متبادلة حول الـشرعية              
سواء للرئاسة الفلسطينية أو الحكومة المـقالة أو للمجلس النيابي نفسه، ولكنه ال ينفـي أيـضا أن هـذا                   
الغضب في جزء منه تغِطـية على المسؤولية العربية نفسها، التي تقف عاِجـزة عن رفع الحصار وعن                

 .تأمين مصالحة فلسطينية قادرة على الصمود في وجه التحديات
 هو العامل المفتاح، وليس العجـز الفلسطيني أو اإلقتتال فيما بينهم،           - في نظر كثيرين     -ي  فالعجز العرب 

وأنه طالما استمر هذا العجز العربي، فإن الوضع الفلسطينى لن يتطور، ال نحـو مـصالحة وال نحـو                   
 .مفاوضات جادة وال نحو حقوق مشروعة

 العربي أن الِمـحنة الفلسطينية بكـل أشـكالها          أن يـدرك صانعو القرار    - من وجهة نظرهم     -فالمهم  
وتِبـعاتها، هي عرض للِمـحنة العربية األكبر، محنة ِفـقدان البـوصلة العربية وِفـقدان اإلرادة، التي             
تجتمع على قلب رجل واحد من أجل وقف التَّـدهور العربي وإعالء المرجعيات القومية وتحقيق شراكة               

 .وحةعربية شاملة ومستقرة وطم
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