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  33  :كاريكاتير
***  

  
   تتبنى العملية"نسور الجليل.. "م بالقدسهبعد دهس  اسرائيلياًجندياً 19شاب مقدسي يصيب  .1

 منهم  وصفت    4 جنديا اسرائيليا اصيبوا  بجراح جراح        19 ذكرت مصادر اسرائيلية ان      :ةالقدس المحتل 
وقالت مـصادر   . في القدس الليلة الماضية   " الجيش"بالخطيرة اثر قيام سائق فلسطيني بدهسهم  في ميدان          

 19" قاسم صالح المغربـي   "فلسطينية في القدس المحتلة ان منفذ عملية دهس االسرائيليين في القدس هو             
 .]في القدس الشرقية[ عاما من حي الفاروق في جبل المكبر 

 فيما اعلنت كتائب نسور الجليل فـي بيـان لهـا            ،لحادث بانه جاء على خلفية قومية     واعتبرت اسرائيل ا  
  . مسؤوليتها عن الحادث موضحة ان منفذ العملية استشهد وهو من القدس وستعلن اسمه الحقا

فيما افادت مصادر صحفية اسرائيلية بأن الشرطة االسرائيلية اطلقت النار على سائق الـسيارة واردتـه                
 " .دبل يو. أم. بي"ضافت تلك المصادر ان السائق كان يقود سيارة من نوع وا .قتيال

وقالت السرايا، في بيـان   ".العملية الفدائية بمدينة القدس بالضفة الغربية"من جهتها باركت سرايا القدس، 
ـ           " تلقت وكالة سما نسخة منع     ق إن هذه العملية تأتي كرد طبيعي على التصعيد اإلسرائيلي المتواصل بح

أي تصعيد إسرائيلي بحق أبنـاء الـشعب   " وأكدت السرايا، ".الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
داعيـةً كافـة    " الفلسطيني، وأي خرق إسرائيلي للتهدئة الهشة سيقابل بالرد في الوقت والمكان المناسبين           

  . و بقطاع غزةالفصائل الفلسطينية بالرد الموحد علي أي خرق سواء كان بالضفة الغربية أ
نسخة عنه، عملية الـدهس التـي       " سما"و باركت كتائب أحرار الجليل في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء            

 .وقعت بالقدس، موضحاً أنها كرد طبيعي على التصعيد اإلسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين
  23/9/2008وكالة سما 

  
 مسؤولية األزمة ويحمله تهواليصيام يرفض االعتراف بشرعية عباس كرئيس بعد انتهاء  .2

وجه سعيد صيام القيادي البارز بحركة حماس ووزير الداخلية في الحكومـة المقالـة              .): أ.ب.د( –غزة  
 إنـه ال يمكـن   انتقادات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما تطرق إلى الوضع األمني بالقطاع قـائالً        

هـي مـشكلة   "ن موضوع انتهاء والية عباس إن هذه أوقال صيام بش ".أن تملك القوة"فرض النظام دون   
إن االنقسام حدث في عهده وهو رئيس الشعب الفلسطيني وأعلى قمة الهرم لذلك هو              .. الرئيس أبو مازن  

الـرئيس عبـاس ذبـح القـانون        " إن    وأضاف ".المسؤول عن الحالة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني       
 وتجرأ عليه وألن الطرف المقابل هـي        14/6/2007ة في   الفلسطيني بعد سيطرة حماس على قطاع غز      

ليس هناك في الدستور الفلسطيني     "وشدد صيام على أنه      ".حماس سكت العالم عن كل التجاوزات القانونية      
 ". من خشب سيكون موقفـه ضـعيفا       ما يبيح له التمديد لذلك نحن حددنا موقفنا حتى لو وضعوا له سيقاناً            

 ينـاير /  إال أن أقول للرئيس عباس إنه بعد تاريخ التاسع من كانون الثـاني             القياًال املك أخ  "وتابع قائال   
وحتى لـو أخـذ     . هذه مشكلته وهذه أزمة تضاف    .. سأتحدث عنه كأمين عام لحركة فتح أو رئيس سابق        

  ".شرعية غير منطقية من دول أخرى هذا ال يعني الشرعية التي يعطيها الشعب الفلسطيني
 سيكون هناك فراغ دستوري مـن الناحيـة القانونيـة      يناير/  التاسع من كانون الثاني    في"وقال صيام إنه    

 فحالة االنقسام موجودة فال وجود لـسلطة أو حكومـة           وشكلية، لكن من ناحية عملية فهو موجود أصالً       
  ". هل عباس رئيس على قطاع غزة عمليا ال طبعاًمركزية وال رئيس مركزي، فعملياً

الوضع األمني في قطاع غزة في تقـديري غيـر          " إن   س إلى الوضع الداخلي قائالً    وتطرق القيادي بحما  
لكن هناك من يحاول العبث بالساحة ومحاولة إعادة األوضاع إلى سابق عهدها، ونحن قررنـا                ..مسبوق

 حـول   على سـؤال   ورداً ".بأننا لن نسمح ألحد بأن يعبث بساحتنا أو يعيدها إلى مربع الفوضى والفلتان            
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فـي مجتمـع مـسلح      "لتحقيق ذلك، قال صيام إنه      " قمعية" البعض للحكومة المقالة باتخاذ إجراءات       اتهام
كمجتمع قطاع غزة ال يمكن أن تفرض النظام والقانون بدون أن تملك القوة ورغم ذلك كثير من القضايا                  

  ".استطعنا حلها بالتفاهم والحوار
رفعنـا  " وقال . والرئاسة بالمماطلة لبدء الحوار الوطني      في فتح  وبشأن الحوار الداخلي، اتهم صيام أقطاباً     

 بحكومـة رام     منذ اللحظة األولى أننا مع الحوار ونذهب بأجندة مفتوحة لكن الطرف اآلخر ممثالً             شعاراً
لم ننقلب علـى    "وقال   ".هذه الشروط ال يمكن أن نقبلها     .. اهللا وسلطة أبو مازن كان يضع أمامنا شروطاً       

هم انقلبوا علينا ولم يمكنونا من الحكـم ووضـعوا كـل            .. لب على الشرعية هي فتح    من انق .. الشرعية
وشدد صيام على أنهـم      .األخرى" العراقيل واستخدموا العمل المسلح ضدنا، غير اإلضرابات والمعوقات       

محاولة التحشيد العربي أو الفصائلي من أجل حشر حماس في الزاويـة            " إلى أن    جاهزون للحوار، مشيراً  
  من الدول العربية ترفض هذا الكالم وعـدداً        فرض إمالءات عليها لن ينجح، ألننا على علم أن عدداً         أو  

وجدد صيام التأكيد على أن حماس ليس لديها فيتو، ولكنها ترفض وضع             ".من الفصائل ترفض هذا أيضاً    
 .شروط للحوار

  13/9/2008الدستور 
  

  الرئاسي يكلف لجنة قانونية لبحث إمكانية التجديد عباس .3
واصل أبو يوسف لـ    " جبهة التحرير الفلسطينية  " كشف األمين العام لـ      : جيهان الحسيني  -غزة، القاهرة   

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف خبراء فلسطينيين وعرباً في القانون الدستوري بتشكيل             " الحياة"
 انتخابات رئاسية في التاسع من كانون       لجنة تبحث في إمكان تجديد واليته الرئاسية وإذا لم يتح ذلك تعقد           

إن عباس أعلن تكليف الخبراء خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر             وقال.  يناير المقبل  /الثاني
لن أقبل بأن أظل في مـوقعي خـارج         : "ونقل أبو يوسف عن عباس قوله     . األسبوع الماضي في رام اهللا    

م هذه المسألة، كلفت خبراء فلـسطينيين وعربـاً فـي القـانون     اإلطار القانوني والدستوري، وحتى احس    
  ".وسألتزم به. الدستوري للبحث فيها واتخاذ القرار الذي يرونه صائباً

  23/9/2008الحياة 
  

  "غير شرعية"تمديد والية عباس خطوة :  قانونيتقرير .4
تمديد لـرئيس الـسلطة      أظهر فيه عدم شرعية ال     أصدر مركز دراسات الشرق األوسط، تقريراً      :رام اهللا 

الفلسطينية وفق القانون األساسي، مبيناً المخاطر الدستورية والقانونية والسياسية الناجمة عن مثـل هـذا               
اإلجراء في خرق وانتهاك أحكام القانون والدستور الفلسطيني، وذلك على خلفية الخالفات القائمـة بـين                

وسياسيون مهتمون بالشأن الفلـسطيني، بإعـداد   وقام خبراء قانونيون ودستوريون      .حركتي فتح وحماس  
دراسة تحليلية للمركز ومقره األردن تتعلق بالبحث عن مخارج قانونية لمسألة تأجيل انتخابات الرئاسـة               

 بعد الفشل في االتفاق على تقـديم موعـد إجـراء            2010إلى موعد انتخابات المجلس التشريعي مطلع       
 حسب الدسـتور وقـانون االنتخـاب        8/1/2009سة المفترض في    االنتخابات التشريعية إلى موعد الرئا    

 .المعمول به
وأوصى التقرير الرئيس محمود عباس بالتزام الدستور والقانون، واللجوء إلى إجراء انتخابات رئاسـية              

، ودعوة لجنة االنتخابات المركزية ألخذ دورها قبل ثالثة شهور من           8/1/2009في موعدها المحدد في     
  .8/10/2008ته حسب الدستور أي في انتهاء والي

واعتبر التقرير، إعالن عباس عن رغبته تمديد فترته غير دستورية وغير شرعية، ويعد افتتاحاً رئاسـياً                
للفوضى التشريعية والدستورية، وهو ما قد يشير إلى حالة من حاالت الشغور بفقـدان األهليـة، سـواء            
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 النظام األساسي خالفا للقسم الدستوري الذي أقسمه بالتزام         خضع لقراره باإلكراه، أو نقص األهلية بخرق      
 .وحماية الدستور والقانون

وأظهر التقرير أن صالحيات الرئيس المتعلقة بتطبيق القانون والدستور يجب أن ترتبط بعالقات وثيقـة               
 التـشريعي  بينه وبين المجلس التشريعي، فيما الحظ التقرير اإلهمال المتعمد ومع سبق اإلصرار للمجلس     

 أن المجلس يتمتع بنصاب قانوني كامل يمكنه من أخذ دوره التشريعي على أكمـل               من قبل الرئيس، علماً   
 .وجه

  23/9/2008صحيفة فلسطين 
  

  رئيساًباإلنابة على تنصيب رئيس المجلس التشريعي اإلقدامحذر من مخاطر ت نقاشحلقة  .5
حول الجدل القائم بشأن مدة الرئاسة حيث حذر عدد          تباينت اآلراء ووجهات النظر      : نفوذ البكري  - غزة  

  جديداً  رئيساً باإلنابة على تنصيب رئيس المجلس التشريعي       اإلقداممن السياسيين والقانونيين من مخاطر      
 أن المقبل فيما اعتبـر الـبعض        يناير/  االنتخابات الرئاسية قبل العاشر من كانون الثاني       إجراء لم يتم    إن

 سياسية وال بديل عن الحوار والتوافق الوطني الشامل ويتطلب          أزمةفتح وحماس هي     بين حركتي    األزمة
 حل وطني حقيقي دون تدخل خارجي الن الحـسابات بـين            إليجاد من كافة القوى والفعاليات      هذا تدخالً 

 أمـس  اإلنـسان جاء ذلك خالل حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني لحقـوق           .الحركتين حسابات كبيرة  
 وممثلي القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية حول الجدل بـشأن          واألكاديميينعدد من النواب    بحضور  

 .مدة الرئاسة وذلك في قاعة فندق الكومودور بغزة
 في كلمته االفتتاحية ان موضوع      اإلنسانوقال المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق         

التصريح بوجهات نظر وآراء متباينة على مدار الشهور الماضـية          مدة الرئاسة مشكلة حديثة وقديمة وتم       
مشددا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع لما يحمله من صراع وحساسية خطيرة تؤثر علـى القـضية                 

 .الفلسطينية والوضع السياسي
 اإلنـسان من جانبه استعرض حمدي شقورة مدير وحدة تطوير الديمقراطية بالمركز الفلسطيني لحقـوق              

 التـصريحات والمواقـف     إلـى قة موقف للمركز حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسة تطرق خاللها            ور
 واإلصـالح المتضاربة حول والية الرئيس ومن بينها رأي ديوان الفتوى والتشريع ورأي كتلة التغييـر               

دة  حيث حددت المـا    األساس موضوع شغور مركز رئيس السلطة في القانون         إلى شقورة   رشاأو .عليها
 على نحو قاطع وحصري ثالث حاالت يعتبر فيهـا مركـز            2003 المعدل لسنة    األساس من القانون    37

و أ أعضائه قبلت بأغلبية ثلثي     إذا وهي الوفاة واالستقالة المقدمة للمجلس التشريعي        رئيس السلطة شاغراً  
فقة التشريعي بأغلبية ثلثـي      القانوني وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموا          األهليةفقد  

 انتهاء مدة الرئاسة المحددة بأربع سنوات هو        أن قطعا   األساس انه لم يرد في القانون       إلى، مشيرا   أعضائه
حالة من حاالت شغور مركز رئيس السلطة وبناء على ذلك فإن القول بأن انتهاء المدة الرئاسـية يعنـي                   

 المحكمـة   إلى اإلحالة يستوجب   وأمرالدستوري الواضح    السند   إلىشغور مركز الرئيس هو ادعاء يفتقد       
 باإلنابـة  على تنصيب رئيس المجلس التـشريعي        اإلقداموحذر شقورة من مخاطر      .الدستورية للبت فيه  

 . المزيد من االنقسام وتدمير مؤسسات الحكم في السلطة الوطنيةإلى الن هذا سيعود  جديداًرئيساً
  23/9/2008الحياة الجديدة 

  
  اإلدارة األمريكية سترحل وستبقى القضية الفلسطينية: هنية .6

 المقالة أن اإلدارة األمريكية الراهنة      ]الفلسطينية[أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة     :أشرف الهور  -غزة  
وقال خالل حفل إفطار أقيم      ".ستبقى وكذلك الشعب الفلسطيني   "سترحل بعد شهور وأن القضية الفلسطينية       

إستراتيجيته  "إن، وقال   "سيتآكل" الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة        إنزة  للجرحى بمدينة غ  
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تـصفية القـضية    "وأشار إلى أن كل محاوالت       ".بدأت باالنهيار أمام صمود شعبنا رغم كل المؤامرات       
وأكـد فـي     ".الفلسطينية ستبوء بالفشل وكل المؤامرات ستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني          

 ترفض أن تتنازل عن األرض وعن القدس وعن حق العودة، وعن اإلفراج عن              ]حماس[ن حركته كلمته ا 
نقول ذلك في ظل ما     "وقال   ".خاصة في ظل المفاوضات التي تجري سراً وعلناً       "كل األسرى والمعتقلين    

ي تتناوله وسائل اإلعالم عن صفقات سياسية تمس أرضنا والقدس وتمس ستة ماليين الجئ فلسطيني، وف              
إن "وقـال  ".ظل محاولة اإلدارة األمريكية الراهنة التي تعمل على تقويض القضية الفلـسطينية وإنهائهـا   

الجريح الفلسطيني الذي يشهد على عظمة شعبنا وصمود ومواجهته للتحديات، الذي يؤكد بأن هذا الشعب               
لة الـسيادة وعاصـمتها     سيواصل الطريق إلى أن يصل لتحقيق األهداف في إقامة الدولة الفلسطينية كام           

 ".القدس الشريف وعودة الالجئين
  23/9/2008القدس العربي 

  
 مريكاأ و"إسرائيل"مع اإلدارتين الجديدتين في " عملية التسوية"سنواصل : عباس .7

مـع اإلدارتـين الجديـدتين      " عملية التسوية "عبر الرئيس محمود عباس عن قناعته بتواصل         :وفا/ دبلن
وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده بمقر وزارة الخارجية اإليرلنديـة عقـب              .يةاإلسرائيلية واألميرك 

ما زال لدينا أمل بأن نصل إلى حل لقـضيتنا؛          : "لقائه مع وزير الخارجية اإليرلندي مايكل مارتن، أمس       
وأشار إلى أنه تحدث في اللقـاء حـول          ".ألنه ليس لدينا خيارات أخرى غير الوصول إلى حل الدولتين         

، وحتـى   "أنابوليس"عملية التسوية، والمفاوضات التي جرت منذ مؤتمر        : عة من القضايا من أهمها    مجمو
اآلن، وكذلك الوضع الداخلي الفلسطيني، وإلى أين وصلت المصالحة الفلسطينية، كذلك نتـائج مـؤتمر               

ـ            باريس االقتصادي، معبراً   وحـول   .ي عن تقديره للدعم الذي يصلنا من إيرلندا عبر االتحـاد األوروب
لدينا مشروع لدى الدول العربية، وهو الحديث عن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكـرة،             :" المصالحة قال 

 ".وهذا وارد في النظام األساسي الفلسطيني، ونحن نعمل من أجل انتخابات تشريعية ورئاسية
بـاس دعمنـا للقـضية      كان لدينا لقاء جيد للغاية هذا الصباح، أبلغت الـرئيس ع          :" من جانبه قال مارتن   

 ".الفلسطينية ولحل الدولتين، وسنواصل الدعم المادي عبر االتحاد األوروبي
  23/9/2008صحيفة فلسطين 

  
 القيادة وخلفها الضوابط الوطنية والشعبية الدولية لن تتنازل عن حقوق شعبنا: الحسيني .8

 القيـادة لـن   أن الحسيني، أمـس،     رفيق.  د ]الفلسطينية[ أكد رئيس ديوان الرئاسة    : نائل موسى  -رام اهللا   
 القيادة برئاسة الرئيس    أن لشعبنا، مطمئنا    آخر تقايضه بحق    أو،  194تتنازل عن حق العودة وفق القرار       

محمود عباس ومن خلفها الضوابط الشعبية والوطنية والدولية تشكل ضمانة أكيدة تمنع الخـروج عـن                
ا غمار المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي ال         خوضن أنوشدد الحسيني   . الثوابت الوطنية المشروعة  

 القرار الفلسطيني ثابت وسيظل     إن، مجدداً   "أننا نفاوض وال نساوم، وال نتنازل     " :تعني بحال التنازل وقال   
  . يفرط بحق من حقوقناأنكما كان قرار وطني ال يمكن 

 عن الرئيس عباس، من     إلنابةبا رئيس ديوان الرئاسة، عقب تسلمه       ألقهاجاءت التأكيدات في صلب كلمة      
حقـوق الالجئـين الفلـسطينيين      "ممثلي اللجان الوطنية للدفاع عن حق العودة، أمس، مـذكرة بعنـوان             

، تؤكد مجدداً على التمسك الوطني بهذا الحق الفردي والجماعي الثابت لشعبنا،            "ومفاوضات الحل النهائي  
 .  مقايضته بحق آخرأوهيته،  التفاوض على ماأووتعلن مسبقاً عدم جواز المساومة 

 واألطـر  مـن المؤسـسات      70، ونحو   واإلسالميووقعت المذكرة سائر قوى وفصائل العمل والوطني        
   في الوطن والشتات بغرض تصليب الموقف التفاوضي، األخرى واألهليةوالفعاليات الشعبية 
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 .  الوطنية المشروعة المفاوض باستخدام لغة وخطاب واضح في طرحه لثوابت وحقوق شعبناوإلزام
  23/9/2008الحياة الجديدة 

  
  توسيع االستيطان يحد من النمو االقتصادي ويقوض حل الدولتين: فياض .9

 األفـراد  على حركـة     اإلسرائيليةسالم فياض على أن القيود      .  د ]الفلسطيني[كد رئيس الوزراء  أ :رام اهللا 
ع االستيطاني، وما نتج عنه من حد لآلمـال          عن استمرار التوس    الفلسطينية فضالً  األراضيوالبضائع في   

. 2008 عدم تحقيق االقتصاد الفلسطيني ما هو مأمول منه في العام            إلى تطبيق حل الدولتين أدى      بإمكانية
وقال أمام اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة، الذي عقد في نيويورك علـى هـامش أعمـال الجمعيـة        

 سلسلة من القيود االقتصادية فـي       إسرائيلاالستثمار ناجم عن فرض     النقص في   " المتحدة   لألممالعمومية  
 نقطة تفتـيش    580القيود المفروضة على التنقل والعبور في الضفة قد زادت من           . األراضي الفلسطينية 

واعتبر تخفيف بعض نقاط التفتيش     . 2008 بحلول منتصف أيلول     626 إلى 2007وحاجز في نهاية عام     
  ". ولكن كما ستسمعون اليوم من مختلف الوكاالت الدولية، فان أثرها لم يكن كبيرامؤخراً خطوة ايجابية،

 مـن   األعمـال  حرمت المواطنين الفلسطينيين ومجتمع رجـال        إسرائيلواألسوأ من ذلك، أن     "وأضاف  
 وجـود نـشاط     إمكانيـة كذلك تم منـع     .  واستخدام األراضي والمياه، وغيرها من الموارد      إلىالوصول  

ير بسبب تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية واألسواق، وصعوبة استيراد اآلالت والمعدات           اقتصادي كب 
  ".إسرائيلالثقيلة من خالل القيود الصعبة التي تفرضها 

  23/9/2008الحياة الجديدة 
  

  مليون دوالر من المساعدات الجديدة300 تلقت تعهدات بحوالي الحكومة :فياض .10
 إنسـالم فيـاض     . د ]الفلـسطيني [ قال رئيس الوزراء   :وكاالتال –الجديدة   الحياة   - نيويورك   -رام اهللا   

 مليـون دوالر مـن      300 تعهدات بحوالي    أمسالحكومة الفلسطينية التي تعاني من ضيق ذات اليد تلقت          
وقـال فـي مـؤتمر      .  لوعود بأكثر من سبعة مليارات دوالر العام الماضي        باإلضافةالمساعدات الجديدة   
نحـن  " المتحدة   لألممبحث المساعدة للفلسطينيين على هامش جلسات الجمعية العامة         صحفي بعد اجتماع    

 ان المساعدة الجديـدة تتـضمن       وأضاف".  جانب تعهدات باريس   إلى اإلضافيممتنون للتعبير عن الدعم     
 مليـون دوالر    15 و األوروبي مليون دوالر من االتحاد      115 مليون دوالر من الواليات المتحدة و      150
 مليار دوالر   7.7وقال فياض انه من بين تعهدات بلغت        . نرويج رئيسة اللجنة التي نظمت االجتماع     من ال 

 ان من المنتظر ان يزيد هـذا        أضافمليار دوالر لدعم الميزانية لكنه       1.36تسلم الفلسطينيون حتى اآلن     
 .لتي تم التعهد بها امسومن المتوقع ان يتم قريبا تسلم المساعدة الجديدة ا. المبلغ بحلول نهاية العام

 320وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستوير انه ما زالت توجد فجوة فـي الميزانيـة تبلـغ                   
 ودفع الجـزء    األجور الحكومة الفلسطينية استطاعت سداد      أن إلى أشار لكنه   2008مليون دوالر في عام     
 . األكبر من متأخراتها

  23/9/2008الحياة الجديدة 
  

   والمانحين أن يعرفوا مصير األموال المقدمة لحكومة فياضن من حق الفلسطينيي:عدوان .11
عاطف عدوان، اللجنة المنبثقة    . طالب رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، د        : غزة

 عن مؤتمر باريس االقتصادي الداعم للسلطة بضرورة أن يكون هناك شفافية عالية في تقديم المساعدات              
قدس "وأكد عدوان لوكالة    . المقدمة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة السابقة وأوجه صرف تلك المساعدات         

أنه ال يوجد شفافية لدى حكومة فياض التي تستلم األموال المرسلة لها من الدول المانحة وانه رغم                 " برس
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 عـدة مؤسـسات فلـسطينية     كل هذه األموال التي تصلها من الدول المانحة فإنها اقترضت مؤخراً مـن            
هناك أموال ضخمة تضخ    "وقال   .ووصلتها عدة منح جديدة من دول عربية من اجل دفع رواتب موظفيها           

لحكومة رام اهللا من خالل المنح األوربية المختلفة والمساعدات العربية واإلسالمية، ومن حـق الـشعب                
ان يحكـم علـى الـسلوك الـسياسي         الفلسطيني والمجتمع الدولي أن يعرف أين تذهب هذه األمـوال و          

إنه في الوقت الذي يـصل دعـم        "، مضيفا   "واالقتصادي لهذه الحكومة التي أعلنت إفالسها أكثر من مرة        
كبير لهذه الحكومة وباعتراف الدول المانحة فان تلك الحكومة تواصـل قطعـت رواتـب اآلالف مـن                  

". وءا وارتفاع األسعار والبطالة مـستمر     الموظفين المشمولين بهذه األموال والوضع االقتصادي يزدد س       
ودعا عدوان الدول المانحة إلى الوقوف على هذا الوضع غير الصحي لمعرفة أسباب الخلـل وشـكوى                 
حكومة فياض المستمر من قلة المال رغم توفيره باعتراف الدول المانحة لتحقيق الشفافية خدما للـشعب                

  .الفلسطيني
مانحة إلى إنصاف قطاع غزة من المساعدات المقدمة، مشيراً إلى أن           وحثت المسؤول الفلسطيني الدول ال    

حكومة فياض التي تستلم كل هذه األموال لم تقدم أي شيء لقطاع غزة المحاصر والذي يعتبر من أعلى                  
  .نسب الفقر في العالم، مطالباً تلك الدول إلى مراجعة آلية صرف تلك األموال

  22/9/2008 قدس برس
  

  األردن بالخليل تدربت في أمنية طلب السلطة السماح لها بنشر قوات  ترفض"إسرائيل" .12
 تقـدمت بـه حكومـة        رفضت طلباً  "إسرائيل" ان   أمسذكرت مصادر فلسطينية     : وليد عوض  - رام اهللا 
 فـي محافظـة     األردن فـي     فلسطينية تلقت تدريبات مؤخراً    أمنية الفلسطينية بنشر قوات     األعمالتسيير  

 فلـسطينية قولهـا ان      أمنيـة ونقل عن مصادر    . ل حركة حماس في تلك المحافظة     الخليل لمواجهة تغلغ  
وحسب المصادر   . إلى محافظة الخليل   إضافية قوات أمنية فلسطينية     إدخال رفضت بشكل مطلق     إسرائيل

ألن هذه القوة غير كاملـة لتـولي     " تتذرع بأنها لن تسمح ألي قوة فلسطينية بدخول الخليل           "إسرائيل"فان  
 ال تخضع لسيطرة السلطة ويلجـأ       األجزاء، خاصة وان تلك     "ة على أجزاء من الخليل بشكل كامل      السيطر

 تحت سـيطرة قـوات االحـتالل        ألنها الفلسطينية لهم    األمنية األجهزةلها الكثير من الفارين من مالحقة       
 . الفلسطينية العمل في تلك المناطقاألمن ويحظر على قوات اإلسرائيلي

  23/9/2008القدس العربي 
  

  بإعاقة فتح معبر رفح وتلقي رشاوى من المسافرين  مصريينتهم ضباطاًتالحكومة المقالة  .13
 اتهم أجهزة األمـن المـصرية       اً فلسطيني اً أمني اً مصدر  أن غزةمن   23/9/2008الشرق األوسط   ذكرت  

للطلبـة  بعرقلة حركة المسافرين عبر معبر رفح خالل يومي السبت واألحد الماضيين، وعـدم الـسماح           
وفي تصريحات للصحافيين أكد المصدر أنه ثبت مـن         . والعالقين بالسفر رغم وجود تنسيق مسبق بشأنهم      

خالل الشهادات التي أدلى بها المسافرون أن عناصر األمن المـصري كـانوا يطلبـون رشـاوى مـن           
ري مقابل مبـالغ    المسافرين، فضالً عن مطالبتهم للمسافرين بالتنسيق المسبق مع جهاز أمن الدولة المص           

 ورفض الـسماح بـدخول      أمس من   أول المصدر أن األمن المصري أغلق المعبر بعد ظهر          وأكد. طائلة
 أن  إلـى  المـصدر    وأشار. المرضى والحاالت اإلنسانية مع أن عدداً منهم حاصل على تأشيرات دخول          

رج بالمغادرة، في حـين     السلطات المصرية سمحت فقط لألجانب المقيمين والفلسطينيين العاملين في الخا         
وأشـار  . رفضت السماح بمغادرة الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في الخارج رغم تعهدات مصرية سـابقة             

 أن السلطات المصرية أصرت على خروج أشخاص محددين من القطاع بدون أن يكونـوا               إلىالمصدر  
 األمنيـة   األجهزةحال لم تسمح    ضمن قائمة األسماء التي تم التنسيق بشأنها، وهددت بإغالق المعبر في            

  .الفلسطينية بسفرهم
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  مسؤوالً اًمصدر إلى أن    وكاالتونقالً عن ال  فلسطين المحتلة   من   23/9/2008الخليج اإلماراتية   وأشارت  
في إدارة المعابر الحدودية التابعة للحكومة المقالة انتقد بشدة ما قال إنهـا ممارسـات بعـض الـضباط                   

ؤكداً تعمدهم ممارسة االبتزاز واالنتقائيـة والـضغط علـى الفلـسطينيين            ، م  رفح مصريين في معبر  ال
  .المسافرين بشكل تعسفي

  
  لتكون شرطة الدولة المستقلةإلعدادها بناء الشرطة تأتي إعادة: الشرطةمدير عام  .14

 طارإ بناء الشرطة يأتي في      إعادة إن،  أمس قال اللواء حازم عطا اهللا مدير عام الشرطة،          : وفا –رام اهللا   
 .  لتكون شرطة دولة مستقلة، وليست شرطة وضع انتقاليإعدادها

  23/9/2008الحياة الجديدة 
  

  صادر محتوياتهيداهم مكتب نائبة من حماس وي األمن :الخليل .15
 قالت النائبة عن كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس سميرة الحاليقة، بأن األجهـزة األمنيـة                :الخليل

ونفت الحاليقـة    . وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق وطابعة     ]اإلثنين[كتبها مساء اليوم  الفلسطينية داهمت م  
 ما أوردته وسائل إعالم حول اعتقال حراسها، موضحة بأنهـا اتـصلت بـاألجهزة               "معاً"ـ  في اتصال ل  

قيام األجهزة األمنية بمداهمة مكتبي يتعارض مـع القـانون          " األمنية وطلبت تفسيراً لما حدث، مضيفة       
  ."ألساسي الذي يحمي أعضاء المجلس التشريعيا

من جانبه قال مصدر أمني مطلع، بأنه تم مصادرة منشورات ووثائق أخرى تحريـضية ضـد الـسلطة                  
الفلسطينية، ومن بين المضبوطات أشرطة ووثائق تحريضية تابعة لفضائية األقصى المحظور نـشاطها             

 يكن مستهدفاً في عملية المداهمة، لكن تـم ضـبط            أن مكتب الحاليقة لم    إلىوأشار المصدر    .في الضفة 
ولم يجزم المصدر بوجود عالقة للنائب الحاليقة بما تم ضبطه           .وثائق تحريضية ضد السلطة في المكتب     

  .في مكتبها، مرجحاً استغالل مكتبها إلغراض عدائية ضد السلطة دون علم النائب
  22/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 

    
  دس رد فعل طبيعي على العدوان الصهيوني وسياسة التهويدعملية الق: حماس .16

المركـز  "، في تصريح خاص أدلى بـه لــ          حركة حماس  سامي أبو زهري، المتحدث باسم       قال: غزة
إن هذه العملية هي رد فعل طبيعي على        : "تعقيباً على عملية الدهس في القدس المحتلة      " الفلسطيني لإلعالم 

 شعبنا الفلسطيني وغير ذلك من جرائم االسـتيطان والتهويـد لمدينـة             استمرار العدوان الصهيوني ضد   
دليل على قدرة الشعب الفلسطيني على      "على أن هذه العملية     " حماس"وشدد المتحدث باسم حركة      ".القدس

  ."اإلبداع وابتكار وسائل جديدة للمقاومة تحافظ على استمراريتها رغم كل العراقيل الصهيونية
  23/9/2008 لإلعالم المركز الفلسطيني

  
   إلقصاء حماسةهناك منظومة في المنطقة ملتزمة بالقرار األمريكي وتنفذ سياس: الحية .17

القدس "رأى الدكتور خليل الحية القيادي البارز في حركة حماس خالل حديث مع              : أشرف الهور  -غزة  
لحـوار والوصـول إلـى    شروطا تعرقل ا"، تعتبر "تكنوقراط"ان مطالبة البعض بتشكيل حكومة   " العربي
نتمنى "وأضاف   ".نحن في حماس ذاهبون للحوار ويحذونا األمل بأن تتكلل الجهود بالنجاح          "وقال   ".حلول

ان ال توضع المزيد من العراقيل في وجه الحوار، التي يسعى الـبعض مـن خاللهـا إلفـشال جهـود                     
  ".المصالحة

من حركتي فتح وحمـاس وبـاقي التنظيمـات         " توافق وطني " الحية ان االتفاق على تشكيل حكومة        وأكد
  ".أفضل تمثيال للشعب الفلسطيني"
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، مطلبا تجمع عليه الفصائل الفلـسطينية، والقيـادة         "التكنوقراط"وفيما إذا أصبح موضوع تشكيل حكومة       
األشقاء المصريون هم راعون للحوار، وليسوا ملزمين ألحد، وهـذا          "المصرية راعية الحوار، قال الحية      

  ".لمسناه في حواراتنا السابقة معهماألمر 
لكن بخصوص تأييد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمطلب فـتح القاضـي بتـشكيل حكومـة مـن                  

فصائل المنظمة ال تريد لحماس ان تبقى في الحكومة، وهي فصائل تقـف إلـى      "، قال الحية    "التكنوقراط"
، مشيراً إلى   "عزل حماس " المطلب يهدف إلى     ورأى الحية ان اإلصرار على هذا      ".جانب حركة فتح دوماً   

  ".يهدد الحوار باالنهيار"ان األمر 
هناك منظومة في المنطقة ملتزمة بالقرار األمريكي، وتنفذ سياسته الهادفـة إلـى             ": قال الحية وفي ذات   

ليست حزبا معزوال، بل أنها تمثـل هـي أغلبيـة           "لكنه أكد ان حماس      ".إقصاء حماس، واالنقالب عليها   
وحث الحية هذه األطراف التي لم يـسمها بـأن           ".الشعب الفلسطيني، ولها شرعيتها الوطنية والبرلمانية     

  ".تتعامل مع هذا األمر"
  23/9/2008القدس العربي 

  
  ضد حماس "انتفاضة ثالثة"طالبوا بـويغزة ب  جديدة"قيادة ميدانية "يشكلونمن فتح أعضاء  .18

جديدة للحركـة  " قيادة ميدانية"ة فتح أمس االثنين عن تشكيل   أعلن نشطاء من حرك    : أشرف الهور  - غزة
في قطاع غزة، خالفاً للقيادة الحالية الموجودة برئاسة زكريا األغا، الذي وجهوا له نقـدا شـديدا، دون                  

  .حصولهم على تفويض حركي من القيادة باألمر
أخـد  "شكيل هذه القيادة جاء لــ       نسخة منه ان ت   " القدس العربي "وقال هؤالء النشطاء في بيان لهم تلقت        

زمام المبادرة في تحمل األعباء والمسؤوليات الالزمة في مواجهة حركة االنقالب علـى األرض ودفـع                
  ".هؤالء المغامرين نحو الصواب

، يقصدون سيطرة حماس على     "وأد المرحلة السوداء في تاريخ شعبنا     "وذكر هؤالء ان نضالهم يهدف إلى       
  .غزة

األسـاليب  "فضون استخدام القوة في مواجهة حماس، وأكدوا أنهم سوف يعتمدون علـى             وذكروا أنهم ير  
الكفاحية الشعبية صوناً للدماء الفلسطينية التي هي خط أحمر ومن المحرمات التي حافظنا دوما على عدم                

  ".المساس بها
 ما يؤكـد أن عمـل       ولم يعلن في البيان عن أسماء أعضاء القيادة التي تدير أمور الحركة في غزة، وهو              

  .هؤالء سيكون في الخفاء
أعلـى  "التام والبقاء فـي     " حالة االستنفار "الن يعلنوا   " على اختالف مواقفهم  "ودعوا ناشطي فتح في غزة      

درجات الجاهزية لتحمل مسؤولياتهم الحركية والوطنية وفي مقدمتها توحيد الفعل الحركـي والتنظيمـي              
  ".على األرض
ـ  مبادرات الميدانية على المستوى الجماهيري للتعبير عن رفض االنقالب المـشين           تصعيد ال "وطالبوهم ب

  ".والتحضير لفعاليات شعبية في األحياء والمخيمات والمدن وتطوير التجارب النضالية
إذا كان  "وجاء في البيان    . ضد حماس في غزة   " انتفاضة ثالثة "وحثوا أنصار فتح في غزة على القيام بـ         

فاضتين األولى والثانية ضد االحتالل الغاشم لن نهرب من هذا القدر إذا كانت االنتفاضـة               قدرنا أن االنت  
  ".الثالثة في وجه االنقالب األسود

ووجه هؤالء النشطاء في بيانهم نقداً الذعا لقيادة فتح الحالية في قطاع غزة، التي يرأسها الدكتور زكريا                 
ر من الرئيس محمود عباس عقب سيطرة حماس علـى          األغا عضو اللجنة المركزية، والتي شكلت بقرا      

  .غزة
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وبعد عجز األخـوة فـي      "جاء بعد مشاورات طويلة ومتواصلة      " القيادة الميدانية "وذكروا أن تشكيل لجنة     
اللجنة المركزية عن تقديم أي حلول تكتيكية أو إستراتيجية ذات بعد عملي فعال، وانشغالهم فـي قـضايا            

  ". لقيادة فتح في غزة في تحمل مسؤولياتها التنظيمية والوطنيةأخرى، وكذلك الفشل الذريع
واعتبروا أن تجاهل قيادة فتح لعضو وفد الحركة في مباحثات القاهرة الهادفة إلنهاء االنقـسام الـدكتور                 

حري بهم التمـسك بعـضوية      "أسامة الفرا المعتقل في أحد السجون التابعة لحماس، كان خطأ، وأنه كان             
 ".فد كشرط أساسي للسفر والحوارالفرا في الو

  23/9/2008القدس العربي 
  

  هي الحواروثقافة فتح .. المواجهة أو الحوار  النهاء االنقسامتانطريق هناك: قريع .19
، اننا نمر في منعطف     "أبو العالء "أحمد قريع   ) فتح( قال مفوض التعبئة والتنظيم في حركة        :وفا–رام اهللا   

وأضـاف   . أشهر تحد حقيقية، فيها ستظهر صالبة ونقاء المعدن الفلسطيني     خطير للغاية واألشهر المقبلة     
اقليم القدس الشريف، فـي مدينـة رام اهللا، مـساء           ) فتح(قريع خالل مأدبة افطار جماعي أقامتها حركة        

امس، أن أولى التحديات بالنسبة للفتحاويين هي تعزيز وتصليب وحدة الحركة ألن النجـاح فـي هـذا                  
. الى نجاحات في مجاالت أخرى، وأن تعزيز وحدة فتح يتمثل في عقد مؤتمرها الـسادس              التحدي سيقود   

هي الحـوار،   ) فتح(المواجهة أو الحوار، مضيفا أن ثقافة       : وبين أن هناك طريقين النهاء االنقسام وهما      
 . وال يوجد سابقة في تاريخ الحركة أن أعطيت أوامر لها باطالق النار على تنظيم آخر

أن "وتابع   .ور مصر التي بدأت خطوات هامة بدعوة كل الفصائل تمهيداً الجراء الحوار الوطني            وأشاد بد 
هناك ورقة ستقدمها مصر بعد عيد الفطر الى جامعة الدول العربية ليجري عليها الحوار، مطالبا الشعب                

يع ومكـسب   الفلسطيني وكافة فصائله بضرورة العمل النجاح هذه الفرصة ألن في ضياعها خسران للجم            
 ". السرائيل

 االسرائيلية والوضع على األرض، أوضح أن الوضع على األرض          -وبخصوص المفاوضات الفلسطينية  
والمتعلقة بازالة الحواجز، واالسـتيطان، وأن      " أنابوليس"سيء، وأن اسرائيل لم تف بتعهداتها في مؤتمر         

ا ننظر الى المفاوضات على أنها شـكل        انن: وقال . المستوطنات في ازدياد والحواجز كما هي لم تتقلص       
، مشيرا الى االتفاق مع االسرائيليين، بموافقـة        "من أشكال النضال فهناك ثوابت ومواقف نريد أن نسوقها        

ال تجزئة، وال تأجيل ألي قضية من القـضايا، فجميـع القـضايا             : أميركية، على قواعد التفاوض وهي    
ال زلنا في قـضية     : "وأضاف. لدولة ذات الحدود المؤقتة   مطروحة للبحث والتفاوض دون استثناء، وال ل      

 ". التفاوض الجاد، ولم نصل الى المساومة ولم ندخل فيها
  23/9/2008الحياة الجديدة 

  
   بعد انتهاء واليته القانونيةالرئيس عباسعدة اوصاف يمكن اطالقها على  تدرسحماس  .20

مقربة من حماس امس أن الحركـة تـدرس         من مصادر   " القدس العربي "علمت   : وليد عوض  -رام اهللا   
حاليا عدة اوصاف يمكن اطالقها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انتهاء واليته القانونيـة فـي              

  .المقبل) يناير(التاسع من كانون الثاني 
وحسب المصادر فان قيادات حماس والناطقين باسمها حاليا لم ينزعوا صفة الـرئيس الفلـسطيني عـن                 

عباس في حين يحتفظ بصوره معلقة في المؤسسات الرسمية بالقطاع كونه منتخبا من قبل الشعب               محمود  
الفلسطيني، اال ان الحركة ستطلق صفة االمين العام لحركة فتح عند ذكر اسمه بعد انتهاء واليتـه فيمـا                   

  .ستتم ازالة صوره من جميع المؤسسات الرسمية بالقطاع
لحات تتدارسها االطر القيادية في الحركة لمخاطبة عبـاس بعـد           وحسب المصادر فان هناك عدة مصط     

ورجحـت   .انتهاء واليته منها رئيس السلطة السابق او امين عام حركة فتح او الرئيس الفلسطيني السابق              
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المصادر ان يتم استخدام مصطلح امين عام حركة فتح من قبل الناطقين باسم حماس عنـد ذكـر اسـم                    
  . عباسالرئيس الفلسطيني محمود

سأتحدث عنه كـأمين عـام      "وفي ذلك االتجاه، قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام امس             
  ".لحركة فتح أو رئيس سابق

  23/9/2008القدس العربي 
  

  على معبر رفح" ممارسات مشينة"حماس تناشد مبارك التدخل لوقف  .21
اس ومصر على خلفية اتهامـات للجانـب        بدأت مالمح أزمة جديدة تلوح في األفق بين حركة حم         : غزة

وناشدت الحركة أمس الرئيس المـصري حـسني        . في معبر رفح الحدودي   " عرقلة العمل "المصري بـ   
وطالبت حماس في بيـان      ".التدخل لوقف الممارسات المشينة ضد الشعب الفلسطيني على المعبر        "مبارك  

تلقي رشاوى، وإهانة النساء، وإهانة لفظيـة       القيادة المصرية بالتحقيق في كل ما نسب من شبهات، من           "
مثل هذا التضييق المؤلم الذي تناقلته وسائل       "واعتبرت أن   ". للمسافرين الفلسطينيين، وانتقائية في التعامل    

  ".اإلعالم، ولم ينشر بعضه ونحتفظ به لدينا موثقاً، يشيع أجواء سلبية قبيل انطالق الحوار في القاهرة
أقصى درجات النظام واالنضباط وضبط الـنفس،       "لية في الحكومة المقالة مارست      ورأت أن وزارة الداخ   

ونجمت األزمة عن إغالق الـسلطات      ". والنزاهة في التعامل مع المسافرين، ومع إدارة المعبر المصري        
، بحسب حماس، بعد ساعات من فتح أبوابه أول من أمس لليوم الثاني             "في شكل مفاجئ  "المصرية المعبر   

لتوالي وعبور آالف الفلسطينيين، فضالً عن توجيه اتهامات إلى رجال أمن مصريين بتلقي رشاوى              على ا 
  .من مسافرين

عرقلة العمـل فـي   "وحمل مسؤول في إدارة المعابر التابعة لحكومة حماس السلطات المصرية مسؤولية            
ة من السفر بموجـب     شكل مؤسف في معبر رفح، وإغالقه بعد ساعات من تشغيله من دون السماح للطلب             

  اتفاق مسبق
  23/9/2008الحياة 

  
  أهمية الحل اإلجتماعي.. االتفاق بين فتح وحماس ال يكفي للخروج من األزمة .22

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن عمق الجرح في الجسد الفلسطيني بـات             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
حث عن حلول اجتماعية للكوارث اإلنسانية التي       يتجاوز الحلول السياسية لألزمة، وان المطلوب حاليا الب       

، ان القضية اآلن    "الخليج"وأكد محللون ل     .نجمت عن االنقسام والصراع الدامي بين حركتي فتح وحماس        
تجاوزت التوافق بين حماس وفتح او توافق الرئيس محمود عباس ورئيس المكتـب الـسياسي لحركـة                 

  .حماس خالد مشعل
، عن وجود قناعة لـدى رئـيس الـوزراء          "الخليج"ماس في قطاع غزة ل      وكشفت مصادر مقربة من ح    

المقال، إسماعيل هنية، بأهمية الحل االجتماعي لألزمة من خالل اتخاذ إجراءات تـساهم فـي تنفـيس                 
  .االحتقان في قطاع غزة

وحسب تلك المصادر فإن هناك وجهتي نظر لدى قيادة حماس، األولى يمثلها هنية وترى ضرورة عـدم                 
ألهالي القتلى الذين سقطوا فـي      " الديات"غفال الحل االجتماعي خاصة وانه دعا أكثر من مرة إلى دفع            إ

  أتون الصراع، 
والثانية يمثلها قادة كتائب القسام الذين يرفضون مثل هذا الحل ويصرون على المضي بخيـار القبـضة                 

  .منا باهظاالعسكرية وعدم إظهار أي تراجع ألن ذلك سيكلف الحركة وعناصرها ث
  ويتفق وزير شؤون األسرى والمحررين اشرف العجرمي الذي تعود أصوله الى قطاع غزة، 
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مع وجهة النظر القائلة إن الخروج من األزمة القائمة مرهون باألساس في آلية معالجـة الملفـات ذات                  
  .الطابع االجتماعي

  23/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  بعد رفض رام اهللا اإلفراج عن معتقلي حماس زة جاءغب من فتحاعتقال قيادي  :المصري .23
وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المـصري فـي تـصريحات               : غزة

االعتقاالت الت نفذتها أجهزة األمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس بحق           " قدس برس "خاصة لـ   
، ودعا إلى وقفها كمؤشر حسن نية قبل بـدء الحـوار،            "مجزرة"عناصر حماس في الضفة الغربية بأنها       

وأكد أن اعتقال حماس لمحافظ خان يونس أسامة الفرا يدخل في سياق المعاملة بالمثل والدفع باتجاه حل                 
نعتقد أن قضية اعتقال قيادي فتح أسامة الفرا وغيره قضية مرتبطة بمآسـي المعتقلـين               : "متبادل، وقال 

بية، فإذا كانت هناك خطوة وطنية من فتح بأن يتم وقف االعتقال السياسي، فإن              السياسيين في الضفة الغر   
ونفى المصري أي عالقة لملف المعتقلـين الـسياسيين بـين        ".ذلك سيوفر أجواء مناسبة للحوار الوطني     

  .حركتي حماس و فتح بقضية الحوار الوطني
 22/9/2008قدس برس

  
   تضم تكنوقراط وفنيين ة توافقتقترح تشكيل حكوم وفتح ترفض حكومة الوحدة .24

 الدكتور نبيل شـعث رئـيس       أن: 23/9/2008األهرام المصرية    في   كتب أشرف أبو الهول وأحمد سليم     
أكد أن حركة فتح تؤيـد أي حـل          وفد حركة فتح في حوارات القاهرة وعضو اللجنة المركزية للحركة         

ة بهذا الخصوص والمـستندة إلـي توافـق         للنزاع الفلسطيني الداخلي يستند إلي الورقة المصرية المقدم       
  .عربي

وأوضح الدكتور نبيل شعث لـاألهرام أن ما سيعرضه وفد حركة فتح في اجتماع اليوم سبق أن أجـاب                  
عنه في الرسائل المكتوبة التي تقدم بها للجانب المصري ومنها الموافقة علي تشكيل حكومة توافق وطني                

وأشار الدكتور نبيل شعث    .سبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي     فورا واإليمان بأن الحوار وحده هو ال      
ـ في تصريحاته لـاألهــرام ـ إلي أن حركة فتح اقترحت تشكيل حكومة توافـق وطنـي تحظـي     
بموافقة فلسطينية وعربية ودولية بغض النظر عن األطراف المشاركة فيها حتي لو لم يشارك فيهـا أي                 

  .شخص من فتح ولكن بموافقتها
قال إن مثل هذه الحكومة يجب أن تكون لها عدة مهام أوالها رفع الحصار المفروض علـي الـشعب                   و

الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وترتيب األوضاع الداخلية وإجراء االنتخابات وإعادة تشكيل األجهـزة              
  .األمنية علي أسس مهنية ومن خالل دعم عربي

 في حالة ما اذا كان ذلك ممكنا ومقبوال مـن جميـع             ورحب شعث باقتراح إرسال قوات عربية إلي غزة       
وإذا تعذر ذلك يتم استبدال القوات العربيـة بـدعم عربـي            , األطراف بما فيها حماس ومصر وإسرائيل     

  .إلعادة هيكلة أجهزة األمن
عضو لجنة الحوار مع     أن   ":وكاالت " وعن فلسطين المحتلة،  من   23/9/2008الخليج اإلماراتية   وذكرت  
" حكومـة وحـدة   "ـن القيادي في فتح عبداهللا أبو سمهدانة قال إن حركته ترفض دعوة حماس ل             المصريي

نحن نريد تشكيل حكومة توافق وطني تضم تكنـوقراط         "وأضاف  ". حتى ال نقع في نفس المشكلة السابقة      
  ".وفنيين لتسيير البلد بعيداً عن التجاذبات السياسية
فلسطيني ومندوب الحزب إلى جلسات الحوار في القـاهرة         وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ال      

وليد العوض إن مصر سوف تبلور مشروع اتفاق بعد االنتهاء من الحوارات الثنائية مع الفصائل لتقديمه                
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الفلسطينية بـضرورة   " قوات الصاعقة "وطالبت طالئع حرب التحرير الشعبية       .لوزراء الخارجية العرب  
  . . األجواء نحو إنهاء جميع مظاهر االنقسام الداخليتشكيل حكومة وفاقية لتهيئة

  
  وحماس تتهم فتح بإقصائها..  حكومة وحدة يصر على االنتخابات قبلاألحمدعزام  .25

ـ          :  كفاح زبون  - رام اهللا  " الـشرق االوسـط   "قال عزام االحمد، عضو وفد فتح الى الحوارات الثنائية لـ
". تتم قبل اعادة االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية        حكومة وحدة وطنية ذات بعد سياسي ال يمكن ان          "

وقالت حماس ان فتح غير جاهزة      ". بعد ان تنتهي حالة االنقسام يمكن الذهاب الى حكومة وحدة         "واضاف  
للحوار كما يبدو، وهي بدعوتها الى حكومة تكنوقراط تفرض امراً واقعاً وتحاول ان تسد الطريق أمـام                 

  . النتخابات التشريعيةاي استحقاق جاءت به نتائج ا
ـ       فتح تريد من خـالل حكومـة انتقاليـة         "ان  " الشرق االوسط "وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس ل

وأضاف انه ال يجوز ألي فصيل أن يملي على الفصائل االخـرى            ". إقصاء حماس من الساحة السياسية    
في حماس نقـول ان هـذه المواضـيع         نحن  "وهو ما قاله عزام االحمد كذلك، وتابع القول         . موقفا مسبقاً 

موقفنا يدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية قوية تحمـل هـم           "، إال انه اوضح     "تطرح كملفات خالل الحوار   
  ". الشعب الفلسطيني في مواجهة القضايا الصعبة وتحترم نتائج االنتخابات التشريعية

نحن ندعو الى حكومة متفـق عليهـا ال         "وتابع  ". ما في حكومة انتقالية بتحكي في السياسة      "وقال االحمد   
تعيد الحصار، وتكون انتقالية ومهمتها محصورة في اعادة اللحمة وتوحيد الـضفة وغـزة ومؤسـسات                
السلطة، واالعداد النتخابات تشريعية ورئاسية واعادة بناء االجهزة األمنية على اسس مهنية كمـا نـص                

  ". نية المعتمد في السلطة الفلسطينيةعلى ذلك قانون الخدمة المدنية في االجهزة االم
هم يريدون ان يقصوا حماس من الساحة السياسية،        "وعقب برهوم على دعوة فتح لحكومة انتقالية، بقوله         

أي حوار يجب أال يكون على حساب الشرعيات، الهدف ان تتخلـى            "واضاف  ". ومن حكومتها الشرعية  
على حماس بانها قبلت ان تتخلى عن شرعيتها فـي          حماس عن شرعيتها، وهم يريدون ان يسجلوا موقفا         

ويتضح . وثيقة الوفاق وصنعاء والقاهرة تنص على حكومة وحدة       "واستطرد  ". الحكومة، وحماس لن تقبل   
  ".ان فتح ال تريد حماس كالعب اساسي، وتريد العودة باالمور الى المبدأ الفئوي

المقبل، بعـد ان    ) تشرين االول ( اكتوبر   8تى  واجلت حماس زيارة وفدها برئاسة خالد مشعل للقاهرة، ح        
وقالت مصادر ان مصر منزعجـة وغاضـبة لهـذا          . كان مقررا حسب رغبة مصر وصول الوفد اليوم       

كانت القيادة المصرية تأمل ان يأتي وفدا فتح وحماس في نفس الوقـت،             "وبحسب هذه المصادر    . التأجيل
وعلـم  ". سهل التنقل بينهما، ويعطي الحوار زخما     هذا ي "وتابعت المصادر   ". 23 وحماس في    22فتح في   

ووصل امس كامل وفـد فـتح       . ان وفد فتح لن ينتظر وصول وفد حماس، وسيغار فور انتهاء محادثاته           
  .باستثناء أسامة الفرا، محافظ خان يونس، الذي ترفض حماس االفراج عنه رغم الوساطة المصرية

 حماس حتى اآلن ترفض اإلفراج عن الفرا والـسماح لـه            ان"وقال عضو وفد فتح عبد اهللا أبو سمهدانة         
ونقل عن محمود الزهار القيادي     ". ما زالت هناك وساطة مصرية    "، مؤكدا أنه    "بااللتحاق بوفد فتح للحوار   
 .لن يتم االفراج عن الفرا" على األغلب"البارز في حماس القول 

  23/9/2008الشرق األوسط 
  

  ر لتصبح إطاراً جامعاً لكل الشعب الفلسطيني يدعو إلى بناء منظمة التحريشلح .26
 دعا الدكتور رمضان شلح األمين العام لحركة الجهاد إلى إعادة بناء منظمة التحرير لتصبح إطاراً                : غزة

وقال شلح خالل حفل إفطار نظمته الكتلة الطبية لحركة الجهاد في دمـشق    .جامعاً لكل الشعب الفلسطيني   
أن الـشعب   "وأضـاف    . كياناً ووطناً قانونياً ومعنوياً للشعب الفلـسطيني       أمس إن منظمة التحرير كانت    
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الفلسطيني أراد من منظمة التحرير الفلسطينية عندما أقامها منظمة تحرير فلسطين وليست منظمة التوقيع              
  ".على االعتراف بإسرائيل وليست منظمة تمرير حلول سلمية

نحن ال نريد كثرة وتناسل الرايات، نريـد رايـة      : "ائال ق ،وأشار الى ما وصفه وقائع جديدة على األرض       
واحدة تجمعنا، نريد قيادة واحدة تجمعنا، نريد بوصلة واحدة نصير على هـديها وباتجاههـا، ومنظمـة                 

ولكن قبل أن نبدأ بإعادة بنـاء هـذه         , التحرير بإعادة البناء ضمن إعادة بناء قضية فلسطين، تصلح لذلك         
  ".نعيد بناء القضية وأن نستعيد توازننا وأن نخرج من حالة االغترابالمؤسسة أو تلك، يجب أن 

ما حققته المقاومة   , إن طريق العودة ليس بالشعارات، ولكن بالجهاد والمقاومة هما طريق التحرير          : "وقال
ها الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وما تحققه المقاومة العراقية، دليل على قوة وحيوية هذه األمـة، وقـدرت               

  ".على أن تنهض من تحت الركام وتحت األنقاض، وأن تصنع المعجزة، وأن ترسم طريق االنتصار
  22/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 

  
  سراب .. التهديد بحل السلطة غير جاد والرهان على المفاوضات: فارسقدورة  .27

قـدس  "ات خاصة لــ     رفض عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح قدورة فارس في تصريح          : رام اهللا 
الحديث عن خيار حل السلطة الوطنية في اإلعالم، وأكد أن التهديد بمثل هذا الخيـار ال يعكـس                  " برس

خيار حل السلطة ال يمكن مناقشته في اإلعالم وإنما يفتـرض أن            : "موقفا صلبا يمكن االتكاء عليه، وقال     
طرح كل الخيارات للنقاش بما فـي ذلـك         تجتمع قيادات فلسطينية لتقييم تجربة المفاوضات بشكل عام وت        

خيار حل السلطة، لذلك فإن المطلوب هو التفاهم مع المؤسـسات الفلـسطينية ودعـوة كـل الكفـاءات                   
الفلسطينية لتقديم رأيها فيما انتهت إليه المفاوضات من أجل تحديد الخيارات، أمـا البقـاء فـي موقـف                   

ع المفاوضات ويوما آخر ضدها ويوما مع حل الـسلطة،          التصريحات االنفعالية والمواقف المتقلبة يوما م     
  ".ويوما آخر مع بقائها، فحركة التنقل بين المواقف تعكس عدم جدية في التعاطي مع نتائج المفاوضات

 22/9/2008قدس برس
  

  ال انتخابات رئاسية وتشريعية دون إنهاء حالة االنقسام : الشعبيةالجبهة  .28
ـ       ا تشريعي عن  خالدة جرار، عضو المجلس ال     قالت ــرب  48لجبهة الشعبية، في بيان وصل موقع عـ

نسخة منه، إن حالة االنقسام والمناكفات السياسية الهادفة إلى زج المجلس التشريعي نفسه فيها لم تؤد إلى                 
توقف دوره الرقابي والتشريعي فحسب، بل وإلى شلله الكامل وتعطيل جلساته وعمل لجانـه، وتـشكيل                

غير دستورية وغير قانونية، وبالتالي االقتراب من نهاية واليته الدسـتورية دون أن             لجان بديلة في غزة     
دون الوصول إلـى توافـق      "وذكرت جرار في ختام حديثها، أنه        .يقوم بأي دور من األدوار المنوطة به      

إجـراء  ونبذ الخالف واالنقسام سيمر موعد االنتخابات القادمة، سواء أكانت الرئاسية أم التشريعية، دون              
  .، على حد قولها"أي منهما، ألن ذلك يحتاج أيضاً إلى موافقة إسرائيلية ودولية وإقليمية

  22/9/2008 48عرب 
  

   سنة80 تدين المخطط الغتيال زئيفي بالسجن المؤبد وإسرائيليةة ممحك .29
ـ  80أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة حكما بالسجن المؤبد، اضـافة الـى              : رام اهللا    نة  س

أخرى، على مجدي الريماوي، عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي أدانته ذات المحكمـة فـي                
تـشرين  ( اكتـوبر    17الماضي بالتخطيط الغتيال الوزير اإلسرائيلي رحبعام زئيفي فـي          ) تموز(يوليو  
فلـسطينية  واحتسبت المحكمة بداية تنفيذ الحكم، من يوم اعتقالـه علـى يـد الـسلطة ال               . 2001) االول
 عاما، خطط للعملية وزود من قام بـإطالق النـار           43وجاء في قرار اإلدانة أن الريماوي،        .2002عام

، بهوية زرقـاء    2007) كانون أالول (حكم عليه بالسجن المؤبد في ديسمبر       (على زئيفي مجدي القرعان     
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ادق القدس والغرفـة    ومسدس مع كاتم للصوت ومعلومات حول تحركات زئيفي، ومكان إقامته في احد فن            
  .التي يقيم بها وطرق الوصول إليها

 23/9/2008الشرق األوسط 
 

  يحدد تشرين الثاني موعدا لعقد المؤتمر السادس عباس : عارفخالد  .30
  امين سر حركة فتح في بيروت والمسؤول عن العالقات السياسية خالـد عـارف               زار ":النهار "–صيدا  
" التعبئة والتنظيم " يرافقه ممثل    ،عفيف النابلسي في دارته في صيدا     الشيخ  " هيئة علماء جبل عامل   "رئيس  

لقاء عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في االردن قبل         "وكشف عارف عن     .المركزي منيب حزوري  
يومين مع عدد من اعضاء قيادة الساحة في حركة فتح في لبنان ابلغهم خالله بتحديد شهر تشرين الثاني                  

، "لعقد المؤتمر العام الحركي السادس في ذكرى االستقالل واستشهاد الرئيس ياسر عرفات           المقبل موعداً   
 (...)".الى البدء بعقد مؤتمرات حركية استعداداً لهذا المؤتمر المهم "مشيراً 

  23/9/2008النهار 
    

   ليفني مهمة تشكيل الحكومة اإلسرائيليةيكلف زبيري .31
 مساء أمس وزيرة الخارجية تـسيبي        بيريز شيمعون اإلسرائيليكلف الرئيس   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

ليفني، بتشكيل حكومة جديدة في ختام مشاورات ماراثونية مع الكتل البرلمانية بدأت فور تـسليم رئـيس                 
  .الحكومة إيهود أولمرت استقالته رسميا وانتهت أمس

سـرائيلي، أن ليفنـي حظيـت       وتبين من مواقف مختلف الكتل البرلمانية التي عرضت على الرئيس اإل          
 نائبا، رغم إن إحـدى الكتـل التـي          120 نائبا من أصل     37بترشيح ثالث كتل برلمانية، تضم مجتمعة       

  .رشحتها ليس من المضمون أن تنضم للحكومة
 نـواب، وهـي     4 نائبا وكتلة المتقاعدين، التي تضم       29التي تضم   " كديما"فقد حظيت ليفني بدعم كتلتها      

 نواب، ولكنها في المعارضـة      5ف الحاكم، وكتلة ميرتس اليسارية الصهيونية، وتضم        شريكة في االئتال  
  .لحكومة أولمرت، واحتمال انضمامها إلى حكومة ليفني ما يزال ضعيفا

" العمل"وفي المقابل فإن أكبر شريكتين في حكومة أولمرت رفضتا ترشيح ليفني، فقد أصرت كتلة حزب                
لحرب، إيهود باراك، رغم انه ليس عضو كنيست، والقانون يلزم بأن           على ترشيح رئيس الحزب، وزير ا     

  .يكون رئيس الحكومة عضو كنيست، مما يعني ان ترشيحه أصال غير قانوني
الدينية األصولية الشريكة في الحكم، لم توصي هي أيضا بترشـيح ليفنـي، إال أن       " شاس"كذلك فإن كتلة    

  .يبقيان األقوى لالنضمام إلى حكومة ليفني" شاس"و" العمل"حزبي 
وفي المقابل فإن كتل اليمين المتطرف األربعة أوصت رئيس الدولة بعدم تكليف أي من رؤسـاء الكتـل                  

  .بتشكيل حكومة جديدة، بل التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة
  23/9/2008الغد االردنية 

  
   حزبهم لرئاسة الوزراءطالبوا بيريز بترشيح زعيم" العمل"نواب  .32

اإلسرائيلي وزير الدفاع إيهود باراك على الغمـوض        " العمل"أبقى زعيم حزب    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
تسيبي ليفني تشكيله على جنـاح      " كديما"في موقفه من االئتالف الحكومي الجديد الذي تريد زعيمة حزب           

أجواء "من أمس وتسريبات إلى اإلعالم عن       وعلى رغم لقائهما في ساعة متقدمة من مساء أول          . السرعة
ما زال مستعصياً على الحل حتى علـى أعـضاء فـي حزبـه             " لغز باراك "سادت االجتماع، فإن    " طيبة

  ".ويجعل من الحزب أضحوكة"اعترفوا أمس بأن سلوكه ليس مفهوماً لهم 
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اك تـشكيل الحكومـة     أوصوا أمام الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، بتكليف بـار        " العمل"وكان ممثلو   
الجديدة على رغم علمهم بأن القانون يشترط أن يكون رئيس الحكومة نائباً في الكنيست، مـا ال يتـوافر                   

ووفقاً لتقارير صحافية، فإن باراك طلب من موفديه إلى بيريز أن يبلغوه بأن من الممكن تغييـر                  .لباراك
  .نائباً في الكنيست ليترأس الحكومةالقانون المذكور بحيث يسمح التعديل بترشيح من هو ليس 

  23/9/2008الحياة 
  

  مزاعمه  يشكل لجنة خاصة لفحصيختردوإشكنازي يحرض ضد أئمة المساجد  .33
أرسل الجنرال غابي إشكنازي رئيس هيئة األركان العامة فـي الجـيش         : من زهير اندراوس   -الناصرة  

القيادات اليهودية رسائل يحذرهم فيها مـن       يلية و الى عدد من القيادات االسرائ    اإلسرائيلي، قبل عدة أيام،     
  .انخفاض أعداد الشباب البدو من عرب النقب المنخرطين في صفوف الجيش اإلسرائيلي

وادعى إشكنازي أن سبب انخفاض أعداد البدو الملتحقين بالجيش هم أئمة المساجد فـي النقـب الـذين                  
 كل أشـكال الـضغط      - حسب زعمه  -رسونيحرضون ضد الدولة وضد الخدمة في الجيش، والذين يما        

  .والتحريض على عائالت المجندين البدو ويدعون إلى مقاطعتهم
مضيفا أن سلطات الدولة تتهاون مع هؤالء األئمة المحرضين وال تعاقبهم، علما ان قسما مـنهم يتلقـى                  

  .مرتبه من الدولة
هدفا استراتيجيا لدى الدولة، وذلك     وأكد إشكنازي أن انخراط البدو في الجيش اإلسرائيلي يجب أن يكون            

أن كل مجند بدوي يحضر معه عشيرة كاملة والتي تصبح أكثر تأييدا لدولة إسرائيل، داعيا إلى معاقبـة                  
وبناء على رسالة إشكنازي فقد عقد وزير االمن الداخلي آفي ديختر مؤخرا اجتماعـا              . األئمة المحرضين 

مة لجنة خاصة برئاسة نائب مفتش اللواء الجنوبي في الـشرطة،           مع القائد العام للشرطة، تقرر خالله إقا      
  .ستقدم توصياتها بهذا الشأن خالل األيام القريبة القادمة للقائد العام للشرطة

  23/9/2008القدس العربي 
  

   يخطط الحتمال مواجهة مع حزب اهللاإلسرائيليالجيش  .34
 في حال قرر حزب اهللا مهاجمة اسـرائيل          اعد الجيش االسرائيلي خطط مواجهة     :آمال شحادة : الناصرة

وتدعي االجهزة االمنية ان حزب اهللا سيستغل فتـرة تبـادل           . عبر الحدود الشمالية او حتى في الخارج        
  .رئاسة الحكومة في اسرائيل لتنفيذ تهديده باالنتقام لمقتل عماد مغنية

ة انه بعد اعالن ايهود اولمـرت  وحسب تقارير استخبارية فان حزب اهللا سينفذ هجومه انطالقا من فرضي      
استقالته وقبل ان تثبت حكومة جديدة برئاسة تسيبي لفني او شخص اخر سيكون صعبا على كل رئـيس                  
  .وزراء ان يأمر بشن حرب اخرى في لبنان، حتى لو نفذت عملية ثأر خطيرة ونتائجها مؤلمة السرائيل

ي الوحيد في فترة تبادل رئاسة الحكومة فـسيناء         وحسب التقارير االمنية فان حزب اهللا ليس التحدي االمن        
وتدعي هذه التقارير ان اكثر من خلية موجودة في سـيناء وتنتظـر             . تشكل ايضا تحديا ال يقل خطورة       

وحسب هذه التقارير التي تدعي وجود معلومات استخبارية         .الوقت المناسب لتنفيذ عملية ضد اسرائيليين       
  .تطاف اسرائيليين ونقلهم الى غزة لديها ان هذه الخاليا تخطط الخ

  23/9/2008الرأي األردنية 
  

   الفلسطيني يحذر من التساهل مع أية مخططات للتوطينالعودةمركز  .35
خطورة التـساهل إزاء أيـة مخططـات لتـوطين الالجئـين            "حذّر مركز العودة الفلسطيني بلندن، من       

ما تردد من أنباء وتسريبات عـن قيـام         "ن  ، معرباً عن شديد القلق بشأ     "الفلسطينيين وشطب حق عودتهم   



  

  

 
 

  

            19 ص                                   1209:         العدد                  23/9/2008الثالثاء : التاريخ

السلطة الفلسطينية بطرح مخططات على القيادة األردنية تسعى لتـوطين الالجئـين الفلـسطينيين فـي                
  ".األردن

  22/9/2008 48عرب
  

  رجال الوقف اإلسالمي منعوا وزيراً من ساحل العاج من الدخول لألقصى .36
 أحرونوت، أن وزيراً من ساحل العاج وصـل إلـى           أفادت صحيفة يديعوت   : زهير اندراوس  -الناصرة  

 في زيارة رسمية طلب من مرافقيه اإلسرائيليين أن ينظموا له زيارة إلـى القـدس الـشرقية                  "إسرائيل"
 التي كانت مغلقـة  ،وصل الموكب إلى أبواب األقصى     إال أنه حين     . والصالة في المسجد األقصى    المحتلة

إدخاله وطلبوا منه أن يثبت لهم أنّـه        التابعين للوقف اإلسالمي      المسجد حراس، رفض   في ساعات المساء  
  . بعد أن تبين أنه ال يحمل أوراقه الثبوتيةطلبوا منه أن يقوم بتالوة الفاتحةحيث مسلم بحق، 

  23/9/2008القدس العربي 
  

   قرب نابلسرشق جندي باألسيدويصيب ثالثة فلسطينيين بعد االحتالل يطلق النار عشوائياً  .37
أصيب جندي من جيش االحتالل على حاجز حوارة جنوب نابلس بجـروح،             : وكاالت -سطين المحتلة   فل

أن قالت متحدثة باسم جـيش االحـتالل        و. بعدما تمكنت فتاة فلسطينية من رشق مادة األسيد على وجهه         
حـاجز  وأفادت مصادر فلسطينية أن جنود االحـتالل علـى ال          .فقد الرؤية تماما بإحدى عينيه    قد  الجندي  

مـا أدى إلـى     م ،أطلقوا النار بشكل عشوائي على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون على جانبي الحاجز           
  . بحسب ما أفاد به شهودالفتاة فيما تمكن الجنود من اعتقال .إصابة ثالثة فلسطينيين

  23/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  غزةتأجيل وصول سفينة كسر الحصار الثانية لالخضري يعلن عن  .38
أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن تأجيل موعد انطـالق الـسفينة               : غزة

تجـاه قطـاع    ا القبرصية في    اإلقليميةالثانية لكسر الحصار التي كان من المفترض أن تغادر اليوم المياه            
نب الذين ينوون اإلبحار في     ن من المتضامنين األجا   مشيراً إلى أ  . غزة، لعدة أيام وذلك ألسباب لوجيستية     

 واوقـد بـدأ   . السفينة، أعضاء برلمان أوروبيين، وشخصيات أممية وأطباء، ورجال إعالم وصـحافيين          
  .بالوصول إلى قبرص من بالدهم

  23/9/2008الشرق األوسط 
  

  واعد تدعو الفصائل المتحاورة في القاهرة إلى عدم تجاهل قضية األسرىجمعية  .39
 والمحررين خالل االعتصام األسبوعي للتضامن مع أهالي األسرى في باحة           واعد لألسرى  دعت جمعية 

 الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة إلى جعل قضية األسـرى علـى سـلم               ، بغزة األحمرالصليب  
جمعيـة عبـد اهللا     الالناطق اإلعالمي باسـم      كما طالب    .أولوياتهم وفي مقدمة القضايا المطروحة للنقاش     

.  بأال تجعل قضية األسرى هي قضية شاليط فقط بل هي قضية معاناة أحد عشر ألف أسير                مصر،  قنديل
 لرئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة       هشكر، معرباً عن      آسري شاليط بأن يبقوا ثابتين على موقفهم      وطالب  

الذي قدم مكرمة لجميع أهالي قطاع غزة والذي وعد بان يبقى على تواصل مستمر مع أهالي األسـرى                  
  .خفيف من معاناتهمللت

  22/9/2008 48عرب
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  أسير فلسطيني يفاجأ بعملية جراحية من دون استشارته .40
كشف أسير فلسطيني من بلدة عارورة شمال رام اهللا فـي الـضفة الغربيـة،                : أمين ابو وردة   -نابلس  

عمليـة  لمحامية مؤسسة مانديال انه ما زال يجهل أسباب قيام إدارة السجون بنقله للمستـشفى وإجـراء                 
  .، دون أن يكون قد سبق واشتكى من أي مرضجراحية له

  23/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

 ألف معلم في فلسطين  57 من مليون طالب وأكثر: دراسة .41
، وجود نحـو  2008-2007أظهرت نتائج دراسة وزارة التربية والتعليم اإلحصائية للعام الدراسي         :غزة

 مدرسة وروضة في الـضفة الغربيـة        3402ة يلتحقون في    /علم ألف م  57 طالباً وطالبة و   1.182.246
وأوضحت أن مسحها اإلحصائي شمل جميع المؤسسات التربوية المرخصة التي تقدم تعليماً             .وقطاع غزة 

. مدرسياً وتعليماً قبل المدرسي باستثناء مدارس وزارة المعارف والبلدية اإلسرائيلية في القدس الـشرقية             
 طالبا وطالبـة فـي      471959 طالبا وطالبة في الضفة الغربية و      710287ناك  وأوضحت الدراسة أن ه   

 طالبا في المـدارس الحكوميـة       766730 إناثاً، منهم    589857 ذكوراً و  592389من بينهم   . قطاع غزة 
 طفالً  84289 طالبا في المدارس الخاصة و     78111 طالبا في مدارس وكالة الغوث الدولية و       253116و

 881 مدرسة وروضة أطفال في الـضفة الغربيـة، و  2521نتائج وجود الكما بينت  .في رياض األطفال
 .مدرسة وروضة أطفال في قطاع غزة

  23/9/2008صحيفة فلسطين  
  

  إصابة شابين فلسطينيين بنيران إسرائيلية شرق مدينة غزة .42
ة متـأخرة    شابين فلسطينيين أصيبا في ساع     أن ،قالت مصادر طبية فلسطينية أمس     : أشرف الهور  -غزة  

 فتحت النار صوب مجموعـة مـن        ، بعد أن  من الليلة الماضية، بنيران قوات االحتالل شرق مدينة غزة        
  .معبر القنطارالمواطنين كانوا يتواجدون شرقي حي الشجاعية القريب من 

  23/9/2008القدس العربي 
  

  إصابة جندي إسرائيلي في قرية نعلين أثناء حملة اعتقاالت .43
أصيب جندي إسرائيلي فجر أمس بجروح طفيفـة اثـر تعـرض قـوة              : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

وقال متحدث باسم الجيش إن القوة اإلسـرائيلية      . عسكرية للرشق بالحجارة في قرية نعلين غربي رام اهللا        
قرية بدعوى أنهما مطلوبان لالشتباه فيهما بالتحريض على العنـف خـالل            الاعتقلت مواطنين اثنين في     

  .رات ضد بناء جدار الفصل العنصريالمظاه
 23/9/2008الرأي األردنية 

  
  االحتالل يصيب طفال مختل عقليا قرب مستوطنة عتصيون .44

 مختل عقليا من سـكان       فلسطينيا مصادر أمنية فلسطينية أن طفال    ذكرت  :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
ئيلية النار عليه أثناء تواجده بـالقرب    أصيب بجروح بعد أن أطلقت قوات إسرا      قرب الخليل   بلدة بيت أمر    

  .من مستوطنة عتصيون
  23/9/2008الرأي األردنية 
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  جراء انتخابات رئاسية بنهاية والية ابو مازن إيعارضون % 78 :استطالع .45

 أظهر استطالع للرأي أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في جامعـة النجـاح               :نابلس
 إلجراء المستطلعين   من% 77.5 معارضة    الجاري،  أيلول 20-18ة الواقعة ما بين     خالل الفتر ،  الوطنية

 أيـد فـي حـين      %.20.1، بينما أيـدها     انتخابات رئاسية جديدة مع انتهاء والية الرئيس محمود عباس        
 أن أعـضاء    %18.4 وقـد رأى فقـط       .لذلك% 29.6، مقابل معارضة     حل المجلس التشريعي   61.1%

أداء الرئاسة الفلسطينية في    % 61.2 فيما رأى . لي يقومون بالمهام المطلوبة منهم    المجلس التشريعي الحا  
بأنهم سيشاركون فـي االنتخابـات الرئاسـية        % 76.9  وعلى هذا الصعيد أفاد    .الوقت الحاضر بأنه جيد   

أنهـم  % 17.4أصواتهم لمرشح حركة فتح، فـي حـين أفـاد           % 38.5 هؤالء أعطى المقبلة، ومن بين    
بأنهم سيشاركون في االنتخابات التـشريعية      % 78.1 كما أفاد    .هم لمرشح حركة حماس   سيعطون أصوات 

سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حـين أفـاد          % 37.9 فإن سيشاركون   الذينالمقبلة، ومن بين    
 توقـع   ، اآلن ةفي حالة إجراء انتخابات تشريعي     و .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس     % 17.7
قـيم   إلـى ذلـك      .فوز حركة حمـاس   % 17.2  توقع ركة فتح في هذه االنتخابات، بينما     فوز ح % 42.9
أداء الحكومـة   % 29.4قيم   في حين    .أداء حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض بأنه جيد        % 58.6

تشكيل حكومة وطنية انتقالية يكـون      % 78.2أيد   وقد   .الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه بأنه جيد      
أن قوات  % 61 وعلى صعيد آخر رأى      .فها اإلعداد واإلشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة       هد

أيـد   فيمـا    .األمن الفلسطينية قادرة على بسط النظام والقانون في المناطق التي أعادت انتشارها عليهـا             
أيـد  ن جهة أخـرى،      وم .أن يكون السالح الفلسطيني بيد أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية فقط         % 71.3
موقف الفصائل الفلـسطينية المعـارض      % 52.7أيد  ، بينما   دخول قوات عربية إلى قطاع غزة     % 42.4

% 27.4أيـد   ، فقـد    دخول قوات عربية إلى الضفة الغربيـة      % 30.1أيد  وفي حين   . قواتهذه ال لدخول  
لحة الوطنية، فقـد    وعلى صعيد المصا  . دخول قوات عربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد          

أن % 39.2 وفي المقابـل رأى      .أن حركة فتح جادة في الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة         % 54.9رأى  
أن الرئاسة الفلسطينية جادة في الدعوة إلـى        % 54.9ذلك، فيما رأى    حركة حماس جادة في الدعوة إلى       

 وأشار  .جاح المصالحة الوطنية  أن الشارع الفلسطيني مهيأ إلن    % 58.2في حين رأى    . المصالحة الوطنية 
 فيمـا يعتقـد     .أن القيادات الفلسطينية من كافة الفصائل معنية بإنجاح المصالحة الوطنيـة          إلى  % 51.8
 ومن جهـة أخـرى      .بأن المحاوالت العربية باتجاه المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستنجح         % 36.5
 تبـر رار االنقسام الـداخلي، بينمـا اع       فلسطينيا عن استم   المسئولةأن حركة حماس هي     % 22.6اعتبر  
بـأن بعـض األشـخاص داخـل        % 52 عن ذلك، في حين اعتقد       المسئولةأن حركة فتح هي     % 14.6

استمرار المفاوضات بشكلها   % 50.7أيد   وعلى صعيد المفاوضات، فقد      .ولين عن ذلك  ئالحركتين هم المس  
 أيـد   ،تين على أراضي فلسطين التاريخية    قيام دول % 42.5 أيد    وفي حين  ."إسرائيل"الحالي بين السلطة و   

أن المفاوضات التي   % 36وقد رأى   . 1967قيام دولة فلسطينية على األراضي التي احتلت عام         % 67.1
أن % 32.9، فـي حـين رأى       1967يجريها الرئيس عباس ستقود إلى دولة فلسطينية على حدود عـام            

أيـد   إلـى ذلـك      .1967لسطينية على حدود عـام      المقاومة الفلسطينية بشكلها الحالي ستقود إلى دولة ف       
أن قبول حماس للهدنة هو تراجع عـن        % 37.1 فيما رأى    ."إسرائيل"الهدنة بين حركة حماس و    % 71.5

 هي مقدمة لمفاوضات مباشـرة      "إسرائيل"بأن التهدئة بين حماس و    % 48.8 بينما رأى    .المقاومة المسلحة 
الطرح الذي يدعو إلـى تـشكيل المملكـة األردنيـة           % 27.6أيد   إلى ذلك وفي حين      .على قطاع غزة  

بأنهم خـائفون   % 52.7أفاد   ومن جهة أخرى     .حل السلطة الفلسطينية  % 41.7أيد  ،  الفلسطينية الهاشمية 
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بأن األوضاع األمنيـة والـسياسية واالقتـصادية        % 37.2أفاد   فيما   .على حياتهم في ظل هذه الظروف     
  .نالسائدة ستدفعهم إلى الهجرة خارج الوط

  22/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

  مليار من المساعدات الدولية2.1النمو االقتصادي لم يتجاوز خط الصفر رغم : اشتيةمحمد  .46
 إن  "بكـدار "محمد اشتية، رئيس المجلس االقتـصادي الفلـسطيني للتنميـة واالعمـار             . قال د : رام اهللا 

 مليار دوالر كانت تبرعت بها الـدول        7من أصل    مليار   2.1المساعدات الدولية لهذا العام بلغت حوالي       
 نسبة النمو لألراضي الفلسطينية تراوح مكانها ولـم         بقيتأنه رغم ذلك    مبينا   .المانحة لمدة ثالث سنوات   

تتعد خط الصفر وذلك بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية وغياب استثمارات القطاع الخاص وضعف بـرامج              
 معظم المساعدات الدولية كانت موجهـة للرواتـب ولـيس           أنضحا  مو. التنمية في األراضي الفلسطينية   

 وأن نسبة   ، أن الوضع في قطاع غزة ازداد تدهوراً بسبب الحصار المفروض          شار إلى وأ. لبرامج التنمية 
أن العجـز    وبين   .قطاعالفي  % 83 أن نسبة الفقر قد زادت عن        ، في حين  البطالة بلغت أعلى مستوياتها   

 مليار  1,8، كما كان متوقعا أساساً، ليصل إلى         رغم المساعدات الدولية    مليار 1,4في الموازنة ارتفع من     
ن معظم المؤسسات وخاصة مؤسسات المجتمـع        ورأى في هذا السياق، أ     .2008دوالر حتى نهاية عام     

المدني والمنظمات غير الحكومية ال تملك أقل مقومات ذاتية وقد تنهار تماماً إذا ما توقف دعم المـانحين                  
  .لهذه المؤسسات بما فيها السلطة الفلسطينية

  23/9/2008الحياة الجديدة 
  

   شاحنة 13 سيرتنصف مليون دينار وجمعت "  حملة اغيثوا غزة: "األردن .47
 شاحنة محملة بمـواد غذائيـة       13 تمكنت النقابات المهنية من جمع نصف مليون دينار وتسيير           : عمان

، بحسب ما اعلن رئـيس لجنـة        "حملة اغيثوا غزة هاشم   "ن  وطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضم      
الى ان تـشكيل لجنـة االغاثـة جـاء           واشار الدجاني  .اإلغاثة والطوارئ النقابية الدكتور باسم الدجاني     

مواجهة الواقع المأساوي للحصار الوحشي الذي فرضه الكيان الغاصب على االهل الـصابرين فـي               "لـ
  ".مقاومةغزة بهدف كسر اإلرادة الحرة لل

  23/9/2008الغد االردنية 
  

   اإلسرائيلية-ندعم المفاوضات الفلسطينية : أبو الغيط .48
لالنضمام إلى " إسرائيل"قال وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط أنه بالنسبة للسبل التي من شأنها دفع 

ختلف المحافل مصر ال تألو جهدا لتحقيق هذا الهدف في م"معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، أن 
  . اإلقليمية والدولية

 اإلسرائيلي يمثل جوهر الصراع في منطقة -مصر ترى أن الصراع العربي "وأكد وزير الخارجية أن 
الشرق األوسط، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود المشتركة لكل من دول المنطقة والمجتمع الدولي بهدف 

ية، التي تعد قلب الصراع، وتعمل القيادة السياسية الوصول إلى حل نهائي شامل وعادل للقضية الفلسطين
ومنظومة السياسة الخارجية المصرية للمبادرة بإجراء االتصاالت مع جميع األطراف المعنية، على إعادة 

مصر تدعم كل "وأضاف الوزير أن ". تأكيد ضرورة الدفع باتجاه تحقيق التقدم على مسار العملية السلمية
المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بما يفضي في النهاية إلي اتفاق الجهود لتسريع وتيرة 

سالم مقبول من الجانبين، وتدعم بالطبع الموقف التفاوضي الفلسطيني مع تأكيدنا قرارات الشرعية 
  . "الدولية الصادرة عن األمم المتحدة وأجهزتها المعنية، والتوقف عن التعامل بمبدأ الكيل بمكيالين
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وتناول الوزير الوضع في معبر رفح مؤكدا أنه على الرغم من أن المعبر يعمل بموجب اتفاق دولي 
تديره السلطة الفلسطينية الشرعية الغائبة حاليا عن غزة، فإن مصر تعمل على تسهيل سفر المرضى 

جاه تسهيل والجرحى والطلبة الفلسطينيين من خالل معبر رفح، ومازالت مصر مستمرة في جهودها بات
كل ما هو ممكن في إطار الظروف والمتاح، أما المشكلة األساسية فتتمثل في الوضع غير الطبيعي 
والموقف المتدهور الذي يرجع إلى أسباب شاذة عن مجرى الكفاح الفلسطيني، وتفرض طبيعة األمور 

  . عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لممارسة أعمالها
الذرائع " إسرائيل"ة الجانب الفلسطيني، بكل تياراته، زمام قضيته وعدم منح وأكد الوزير وجوب استعاد

  . للتحجج بالوضع الفلسطيني للتنصل من مسئولياتها
  23/9/2008األهرام المصرية 

  
  تمنع قافلة إغاثة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانالسلطات المصرية  .49

انية بنقابة األطباء المصريين إن السلطات المصرية منعت، قال مسؤولون بلجنة اإلغاثة اإلنس: القاهرة
أمس، تحرك قافلة مساعدات تحمل مواد إغاثة إنسانية؛ كانت متجهة إلى لبنان في طريقها إلى مخيمات 
الالجئين الفلسطينيين هناك، مشيرين إلى أنه على الرغم من حصول اللجنة على كافة الموافقات المطلوبة 

. ة للسماح للقافلة بالعبور؛ إال أن اللجنة فوجئت بقيام األمن بتوقيفها وإعادتهامن الجهات الرسمي
وأوضحوا أن القافلة كانت تحمل مالبس العيد وحقائب واحتياجات المدارس وأدوية في طريقها 
للمخيمات، الفتين في الوقت نفسه إلى أن النقابة حصلت على وعد بالسماح للقافلة بالتحرك مرة أخرى 

  . للمخيمات في لبنانوصوالً
  23/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
   العربية تهدد بمقاطعة لجنة تنسيق المساعدات للفلسطينيينالجامعة .50

أعربت األمانة العامة للجامعة العربية عن استيائها البالغ الستبعادها من :  محمد الشاذلي-القاهرة 
لفلسطيني التي ستعقد في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات لجنة تنسيق المساعدات للشعب ا
واعتبرت األمانة، في . وهددت بمقاطعة اللجنة. أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة بدعوة من النروج

التي تشارك " إسرائيل"هذا االستبعاد يثير العديد من عالمات االستفهام، إذ من الواضح أن "بيان أمس، أن 
ولفتت إلى أن ". ع بحق الفيتو في تقرير من يشارك في اجتماعات اللجنةفي أعمال هذه اللجنة تتمت

الدولة القائمة باالحتالل تشارك في اللجنة بدعوى أنها لن تعيق تقديم المساعدات من األطراف " إسرائيل"
والحقيقة أنها أصبحت تتحكم في نوعية المشاركة . العربية والدولية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني

لن تتعامل مع هذه اللجنة ورئاستها طالما استمرت في اتباع هذه "وأكدت األمانة العامة أنها ". بيةالعر
السياسة غير المتوازنة التي ستؤدي بالضرورة إلى نتائج سلبية ال تتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني، 

المقبولة لن تؤثر في هذه الخطوة غير "غير أنها شددت على أن ". كما سنشرحها للرأي العام العربي
جهود الجامعة لتقديم المساعدات خارج إطار هذه اللجنة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع 

  ".مأسوية بسبب الحصار وغيره من ممارسات االحتالل ومن يتواطأ معها بدعوى مساعدة الفلسطينيين
  23/9/2008الحياة 

 
  دة للفلسطينيين تحث الدول على احترام تعهدات المساعرايس .51

 حثت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس الدول المانحة امس االثنـين علـى الوفـاء                :وكاالت
وقالت رايـس للـصحفيين قبـل       . بتعهدات المساعدة للفلسطينيين والبالغة اكثر من سبعة مليارات دوالر        
لمساعدات المقدمة للسلطة في ظـل      اجتماع على هامش جلسات الجمعية العامة لالمم المتحدة لبحث تقيم ا          
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التناقض الموجود بين الطرفين حيث تقول السلطة أن الوضع المالي سيىء، في حين تقول لجنة المانحين                
ينبغـي ان نتأكـد مـن ان الجميـع        أن الوضع ممتاز وان الدول المانحة أوفت بالتزاماتها تجاه السلطة،         

  .يراعون تعهدات باريس التي قطعوها للفلسطينيين
 23/9/2008الوطن القطرية 

  بان كي مون يدعو إلى تخفيف اإلغالقات اإلسرائيلية وتعزيز األمن الفلسطيني .52
تخفيـف سياسـة اإلغـالق      "قال األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، مساء االثنين، إن            : واشنطن

ز األمن، تعد أموراً مهمة لحل      وتجميد أنشطة االستيطان اإلسرائيلية، واستمرار الجهود الفلسطينية لتعزي       
وقال بان كي مون في افتتاح جلسة فريق لجنـة االتـصال المعنيـة بالـسلطة                 ".مشكلة الشرق األوسط  

قد أحرزت خطوات هامة في اإلدارة الماليـة العامـة واألمـن منـذ              "الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية     
 مليـار لـدعم     1.2تهم عند قيامهم بالتبرع بأكثر من       االجتماع األخير في أيار، وأوفى المانحون بالتزاما      

وقـال األمـين    . ، على حد تعبيره   "الميزانية، كما قامت إسرائيل بإزالة بعض العقبات في الضفة الغربية         
وأضاف بان كي مون مشيراً      ".ال بد من بذل المزيد    . ولكن هذا غير كاف   "العام للمنظمة الدولية مستدركاً     

تتنبأ بحّل يشمل دولتين، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبـاً إلـى جنـب              "ة التي   لخطة التسوية السياسي  
يمثل التجميد الحقيقي ألنشطة االستيطان، واستمرار الجهود الفلـسطينية         "، أنه باإلضافة إلى ذلك،      "بسالم

ن العـام   وطلب األمي  ".في مجال األمن، وفقاً لخارطة الطريق؛ أمراً أساسياً للبدء في رفع عبء االحتالل            
لألمم المتحدة من المانحين أن يقدموا الدعم الالزم لضمان دفع رواتب عمال الخدمة المدنيـة بالـسلطة                 

ودعا بان كـي     ".عمليات اإلصالح الفلسطينية األساسية   "الفلسطينية ابتداء من نهاية تشرين أول ، وألجل         
اع الذي حضره كل من رئيس الوزراء       ، وذلك في االجتم   "إعادة التوحيد السلمي لغزة   "مون إلى ما سماها     

المعين بجناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، سالم فياض، والمدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية             
  .أهارون أبراموفيتش

 22/9/2008 قدس برس
  

   مليون يورو للفلسطينيين هذا العام٥٤٠ األوروبي سيمنح االتحاد .53
لة العالقات الخارجية في المفوضية األوروبية بينيتا فيريرو فالدنر، علـى            شددت مسؤو  والوكاالتالسفير

. ضرورة أن يكون هناك تحسن على األرض بالنسبة للفلسطينيين كي يمكن اسـتخدام األمـوال بكفـاءة                
يجب أال تكون هناك مـستوطنات      ... وقالت يجب أن يكون هناك تغيير وتحسين في القدرة على الحركة          

)  مليون دوالر  ٧٩١( مليون يورو    ٥٤٠توغالت، مشيرة إلى أن االتحاد األوروبي سيمنح        إسرائيلية وال   
  . للفلسطينيين هذا العام

من جهته شدد الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا علـى أن الوضـع                 
          هناك عمال كثيرا ينبغي القيام بـه        المالي لحكومة فياض يتطلب أن يفي الجميع بتعهداتهم، مشيراً إلى أن 

 .  في األوجه األخرى لعملية بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية
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  والتضليل في الملف الفلسطيني التدليسعن  .54

 فهمي هويدي
ن يتوازى  أفهم أن تتآمر إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، لكن الذي ينبغي أن نستغربه ونستنكره هو أ              

ذلك مع التدليس والتفريط الذي تمارسه بعض االطراف الفلسطينية والعربية، الذي يمكن اسـرائيل مـن                
 . تحقيق أهدافها
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خذ ذلك االحتجاج المستمر بمسألة الشرعية وااللتزامات الدولية في تبرير استمرار إغالق معبـر رفـح                
ة واألبواق الرسمية تتحدث عـن أن شـروط         فالتصريحات الدبلوماسي . وإحكام الحصار على أهالي غزة    

.  لم تعد متـوافرة اآلن ٢٠٠٥اتفاق إدارة المعبر الذي عقد بين السلطة الفلسطينية واإلسرائيليين في العام        
كما أن بعثة االتحاد األوروبي انسحبت من موقعـه، والمراقبـة           . فالسلطة الفلسطينية ال سلطان لها عليه     

ورغم أن مدة االتفاقية كانت سنة، وقيل إنها مددت، إال أن استخدام مصطلح             . اإلسرائيلية له لم تعد قائمة    
فقـد سـبق أن     . إلغالق المعبر يعد نموذجاً للتدليس والتزوير الذي نتحدث عنه ألسباب عدة          « الشرعية»

أشرت إلى الرأي القانوني الذي أبداه الدكتور صالح عامر، أحد كبار فقهاء وأسـاتذة القـانون الـدولي                  
المصريين، وقرر فيه أنه في ظل استمرار إخالل إسرائيل بمقتضى االتفاقات الثنائية المبرمة مع منظمة               
التحرير وحكومة السلطة الفلسطينية، فإن أحكام القانون الدولي تخول الفلسطينيين الحق في إنهـاء تلـك                

 اتفاقيـة فيينـا بـشأن قـانون          في ٦٠االتفاقات من جانب واحد، أو إيقاف العمل بها استناداً إلى المادة            
من ناحية ثانية، فإن أساتذة القانون متفقون على أنه على فرض أن االتفاقية ما زالت سارية،                . المعاهدات

إال أن استخدام أحكامها إلغالق المعبر وحصار الفلسطينيين ومنع وصول مقومات الحياة األساسية إليهم              
منطق الذي ال يجيز االحتجاج بقانونية أي اتفاق دولي الرتكـاب           يفقدها شرعيتها، ليس فقط استناداً الى ال      

جريمة عزل البشر وقتلهم، ولكن أيضاً الن القانون الدولي االنساني، الذي هو أقوى من أيـة اتفاقيـات                  
وللعلم فإن الفقرة   . ثنائية أو دولية، ال يمنع ذلك فحسب، بل يراه عمال غير أخالقي وجريمة إبادة للجنس              

تعمـد  »من المادة السابعة للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ترى أن جرائم اإلبادة تـشمل  الثانية  
. وذلك بالضبط الحاصل في قطـاع غـزة       . «فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الطعام والدواء        

  ١٩٤٨.من ميثاق اإلبادة البشرية لعام ) فقرة ج(وهو ما نصت عليه أيضاً المادة الثانية 
فوق هذا كله وذاك، فإن الذين يتعللون بشرعية اتفاقية المعابر، يبدون صمتا مدهشا ومريبا إزاء انتهـاك                 
إسرائيل لكل القرارات الدولية التي تتحدث عن حقوق الفلسطينيين، بدءاً بقـرار مجلـس األمـن بحـق                  

ـ            ة الجـدار العـازل، ومـروراً       الالجئين في العودة وانتهاء بقرار محكمة العدل الدولية الذي يمنع إقام
 . بالقرارات الدولية التي تمنع تهويد القدس واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل

ال يذكر العرب المحدثون شيئاً عن هذه الشرعية، ويتمسكون بشرعية مطعون فيها التفاقية المعابر، فيما               
لقانونية الحقيقية ال تدعوهم الى لو تمتعوا بقدر من اإلنصاف ـ وال أقول الغيرة ـ لوجدوا أن الشرعية ا  

إغالق معبر رفح، ولكنها توجب عليهم فتحه وعدم المشاركة في فرض التعاسة على فلسطينيي القطـاع،               
 . وتحويل حياتهم جحيماً

وأن هنـاك   . خذ أيضاً اقتراح إرسال قوات عربية الى غزة، الذي يبدو أنه مأخوذ علـى محمـل الجـد                 
وهو في  . هي مصر والسعودية واألردن   « االعتدال»قوات تمثل ثالثاً من دول      ترتيبات وتمهيدات لتنفيذه ب   

ما يبدو تطوير وتهذيب للفكرة التي طرحها أبو مازن في وقت سابق، ودعا فيها إلى إرسال قوات دولية                  
وهو اقتراح خطير ألسباب عدة، منها أن تلك القوات يفترض أن تتوجه إلى غزة ال إلى رام                 . إلى القطاع 

، األمر الذي يعني أنها موجهة ضد حركة حماس تحديداً، ويعني في الوقت ذاته أنها ذهبت لالشـتباك                  اهللا
كما يعني أنها موجهة إلى قمع فصيل فلسطيني يحتل         . مع حماس وإخضاعها لسلطة أبو مازن في رام اهللا        

و تطور لم يخطـر     وه. أغلبية المجلس التشريعي، وليس للدفاع عن الشعب الفلسطيني أو تحرير فلسطين          
يوماً ما على أكثر الناس تشاؤماً وإساءة للظن بالموقف العربي، حيث ال يتصور أي مواطن عربـي أن                  

 . توضع القوات العربية في موقف تقاتل فيه الفلسطينيين، مديرة ظهرها لالحتالل االسرائيلي
ا السلطة المحتلة وصـاحبة اليـد       من ناحية أخرى، فهذه القوات لن تدخل إال بموافقة اسرائيلية، باعتباره          

العليا، األمر الذي يضعنا بإزاء مفارقة أخرى مذهلة، تبارك فيها اسرائيل دخول قوات عربية لقمع أكبـر   
 . فصيل للمقاومة الفلسطينية
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من ناحية ثالثة، فإن تلك القوات ستوضع في موقف حرج للغاية إذا ما أطلقت إحدى فـصائل المقاومـة                   
بأي عملية ضد اإلسرائيليين، أو إذا قامت إسرائيل بالعدوان على الفلـسطينيين فـي              صاروخاً أو قامت    

الضفة، ذلك أنها سترتكب جريمة إذا تدخلت في الحالة األولى، وسترتكب جريمـة أخـرى إذا سـكتت                  
 . ووقفت متفرجة في الحالة الثانية

اسبة موافقته عليها، بعدما تفاهم     ، التي أعلن أبو مازن في أكثر من من        «تبادل األراضي »خذ كذلك مسألة    
وهي التي أصبحت ركيزة مـشروع اليمينـي        . عليها مع اإلسرائيليين في مباحثات البحر الميت وجنيف       

وللعلم فـإن  . «إسرائيل بيتنا»اإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان نائب رئيس الوزراء ومؤسس حزب    
تاذ الجغرافيا بجامعة تل أبيب الذي يقوم بـدور         المحرك والمخطط األساسي للفكرة هو جدعون بيجر أس       

المستشار السياسي لليبرمان، وهو يدعو صراحة إلى ضرورة التخلص من الفلـسطينيين إلبعـاد شـبح                
وكان الرئيس السابق بيل كلينتون قد عرض الفكرة أثناء         . تفوقهم السكاني، الذي يهدد أغلبية اإلسرائيليين     

لكن أبو عمار رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك رفـضها،         ) ١٩٩٩ر عام   أواخ(مؤتمر كامب ديفيد الثاني     
معتبراً أن األوطان ال تخضع للمقايضة واالستبدال، فيما خلفه وبعض مساعديه قبلوا بها واعتبروها مبدأ               

فـي  (قابل لمناقشة والمساومة، وهو ما كشفت عنه القناة الثانية للتلفزيـون اإلسـرائيلي التـي ذكـرت                  
أنه خالل المباحثات التي أجراها الوفدان الفلسطيني واإلسرائيلي عشية الـذهاب إلـى             ) ٢٢/١١/٢٠٠٧

مؤتمر انابوليس، اتفق الجانبان على أن فكرة تبادل األراضي يمكن أن تكـون أحـد الحلـول المقبولـة                   
وجرت صياغة الفكرة بصورة ملتوية تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية غير مـسلحة، حـدودها               . للصراع

 ويجرى االتفاق على تلك الحدود بدقة، بناء علـى االحتياجـات األمنيـة    ١٩٦٧.بنية على خرائط عام  م
وهذا الشق األخيـر مـن      . والتطورات الديموغرافية والمستلزمات اإلنسانية   ) اإلسرائيلية بطبيعة الحال  (

ي ترسيم الحدود، ويفتح    الكالم الذي يتحدث عن االحتياجات األمنية، يجعل الكلمة األخيرة لإلسرائيليين ف          
الدولـة  »وضـمهم إلـى     .  ألف عربي من إسرائيل    ٢٠٠وإخراج ما ال يقل عن      . الباب لتبادل األراضي  

وهذا الكالم ليس استنتاجا من     . في فلسطين، بحيث تصبح اسرائيل دولة عنصرية خالصة لليهود        « الجديدة
) ١٦/١٢/٢٠٠٥(لى صحيفة هـآرتس     جانبنا، ولكنه مؤيد بتصريح أدلى به البروفيسور جدعون بيجر ا         

وال يقف األمـر عنـد المـسألة    . قال فيه إن مشروعه يتضمن خطة لتفريغ القرى الفلسطينية من سكانها        
السكانية وحدها، ألن الكتل االستيطانية المطلوب ضمها إلى إسرائيل تتمدد فوق الخزان المائي الغربـي               

 في المئة من مخزونه، الذي يصل إلـى         ٩٠ منه    خزانات، تضخ إسرائيل   ٣في الضفة، التي تضم أكبر      
وهي خلفية تدل على أن فكرة تبادل األراضي ليست سوى قناع         .  مليون متر مكعب من المياه سنوياً      ٥٥٠

 . للتطهير العرقي ونهب الثروة الزراعية والمائية للفلسطينيين
وتنويمه، من خـالل التالعـب      خذ أخيراً مسألة الخداع الذي يمارسه اإلسرائيليون لغش الطرف العربي           

ذلك أن إسرائيل حين فشلت في القضاء على المقاومة الفسطينية فإنها لجـأت إلـى       . باأللفاظ والمعلومات 
غطـاء لتوسـيع المـستوطنات      « مفاوضات السالم »فقد استخدم عنوان    . تفكيك القضية والعبث بملفاتها   

ظل هدفها المركـزي هـو      « ت الحدود المؤقتة  الدولة ذا »وفكرة  . وإضفاء الشرعية عليها وتهويد القدس    
انتزاع تنازل فلسطيني فوري عن حق العودة وعن االراضي التي أقيمـت عليهـا الكتـل االسـتيطانية                  

. والسماح بالتنازل عن القدس في الوقت الذي يستمر فيه تهويدها وتطبيق القـانون االسـرائيلي عليهـا                
. نها ادعت قبوالً بها مع تفريغها من مـضمونها الـسيادي          وبعدما كانت إسرائيل تعارض فكرة الدولة، فإ      

وفيما كانت ترفض إزالة االستيطان، فإنها أصبحت تقبل في العلن بإزالة بعض البقع االستيطانية التي ال                
قيمة لها، وبعضها يقطنه ما بين شخصين وخمسة أشخاص، وال يزيد مجموع مستوطني تلك البقع علـى                 

 .  ألف مستوطن٤٥٠ء الشرعية على الكتل التي تضم  آالف شخص، مقابل إضفا٣
الحرم الشريف وكنيسة القيامـة والبلـدة       (في حالة القدس فإنهم يريدون تغيير مضمونها المتعارف عليه          

لينصرف إلى أحيـاء محيطـة بالقـدس كالعزيريـة          ) القديمة وجبل الزيتون والعيسوية وسلوان وغيرها     
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ف من ذلك خداع الرأي العام العربي، الذي تحتل القدس لديه موقعـا             والهد. وأبوديس وربما بيت حنانينا   
خاصا، وإيهامه في أي تسوية بأنه استعاد القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية، فيما الذي يقدم الـيهم                 

 . هو قرية صغيرة مجاورة للقدس الحقيقية
ومدير دائـرة   . ير شؤون االستيطان  أما التالعب بالمعلومات واألرقام، فقد كشف عنه خليل التفكجي، خب         

الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، حيث ذكر أن إسرائيل كذبت حين أعربت عن اسـتعدادها                
السبعة في المئة الباقية يفتـرض أن       ( في المئة من أراضي الضفة       ٩٣للقبول بإقامة دولة فلسطينية على      

ذلك أنها حين تحدثت    .  في المئة فقط من الضفة     ٥٠رض  والحقيقة أن إسرائيل تع   ). تخضع لتبادل السكان  
عن الضفة دون أن تقدم للطرف الفلسطيني أية خرائط، فإنها أخرجت من العرض مدينة القـدس التـي                  

 في المئـة    ٢٢ في المئة من مساحتها، كما أنها أسقطت غور األردن الذي يشكل             ١٠أصبحت تمثل اآلن    
م حدث أيضاً في معلومات الجدار العـازل، الـذي أثبـت معهـد              وهذا التالعب في األرقا   . من المساحة 

 في المئة من أراضي الضفة، بخالف ما تعلنه إسرائيل التي ما            ١٣أنه يصادر   ) اريج(البحوث التطبيقية   
 .  في المئة من الضفة٩ و٦برحت تتحدث عن انه يقتطع فقط ما بين 

إسرائيلي متآمر، لكنها تشير أيضاً إلى أطراف       إن أصابع االتهام في كل ما سبق ال تشير فقط إلى طرف             
فلسطينية وعربية إما مفرطة أو متواطئة، وتلك نكبة أخرى تدعونا الى إعادة النظر في خريطـة جبهـة                  

 . المواجهة التي باتت أوسع كثيرا مما نظن
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  عريب الرنتاوي
أن " رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية في تصريح للديلي تلغراف البريطانيـة ، مـن                 هدد

السلطة الفلسطينية قد تقرر حل نفسها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم في مفاوضات التـسوية الجاريـة       
 إلـى اتفـاق بـين       آخر موعد للتوصـل   "، محددا نهاية العام الجاري كـ       " حاليا مع الجانب اإلسرائيلي   
 . والتزاماته" أنابوليس"وفقا لمسار " الفلسطينيين واإلسرائيليين

ليوسي بيداتس رئيس قسم األبحاث في المخابرات العـسكرية         " تحليالت"تصريحات الحسيني تزامنت مع     
عرضها على حكومة أولمرت في جلسة استقالة رئيسها أمس األول ، وفيهـا قـال ان                " أمان"االسرائيلية  

 : باس يواجه خيارات ثالثا خالل األشهر القليلة المقبلةع
 . أن يمدد أبو مازن فترة واليته ويرجئ موعد االنتخابات-األول 
 .  أن يبقى أبو مازن في منصبه ويقوم بتحديد موعد متفق عليه لالنتخابات-الثاني 
 .لتين تنحي أبو مازن ، األمر الذي سيكون بمثابة ضربة لفكرة حل الدو-الثالث 

تنحـي أبـو    : مع الخيار الثالث الذي تحدث عنه بيداتس      ) ال تتطابق (تحذيرات الحسيني تلتقي إلى حد ما       
، وألن الدولة العبريـة ليـست مطروحـة         " دولتين شعبين "مازن ، وما قد يترتب عليه من انهيار لحل          

تقلة ، بدءا بالسلطة التي ينظـر       الوشيك ، فإن المرشح لالنهيار هو خيار الدولة الفلسطينية المس         " لالنهيار"
 .إليها كنواة للدولة ، فإن استحالت األخيرة ، فقدت األولى مبرر استمرارها

في ظني ، أن تصريحات الحسيني وتحذيراته ، ليست جدية أبدا ، وال يشبهها من حيث خواؤها ، سوى                   
وأحسب أنها تنـدرج فـي      ذياب العلي من أريئيل وعبر هآرتس ويديعوت أحرونوت ،          " اللواء"تهديدات  

، واألهم أن أحدا ال يأخذها على محمل الجد ، وبالتالي فإنها تفقد وظيفتهـا فـي                 " لزوم ما ال يلزم   "سياق  
والضغط عليه ، واألرجح في ظل ما هو قائم من معطيات ، أن يقدم الرئيس عباس علـى                  " إخافة اآلخر "

ات الدستورية والقانونية لخطوة من هذا النوع       تمديد واليته بنفسه ، بصرف النظر عن مدى جدية المسوغ         
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، وهو على أية حال ، أخذ يمهد لهذا الخيار ، وثمة جوقة طويلة عريـضة مـن المستـشارين والقـادة                      
 .والناطقين الرسميين وأمناء السر ، الذين يتحركون على هذه السكة

، وثمة قـوى    ) سلطة القطاع ما ينطبق على سلطة الضفة ينطبق على        (السلطة ليست في وارد حل نفسها       
تتكون مـن  " الطبقة"، هذه " سلطة بال سلطة" لها مصلحة في إبقائها وإدامتها ، حتى وإن كانت - طبقة  -

المتنفذين في مواقع السلطة والنفوذ والموازنات الضخمة والعطاءات ومشاريع المانحين ، هؤالء ليس لهم              
 .مصلحة في حل السلطة وخسران امتيازاتها

هؤالء نشأت شريحة واسعة من الموظفين والمنتفعين ، تعيل أكثر من مليون فلسطيني في الضفة               وحول  
من التراب  " شبر واحد "الغربية وقطاع غزة ، تشكل قاعدة اجتماعية عريضة لبقاء السلطة حتى وإن فوق              

ـ                 ون بـأي   الفلسطيني ، هم يريدون بال شك سلطة أفضل من هذه ، ولكن حياتهم ومعاشهم سيجعلهم يقبل
، وبـدل أن    " طريق سالم فياض الثالـث    "سلطة ، سواء بقيادة فتح أو تحت إمرة حماس أو حتى برعاية             

موسع وظيفته تقديم الخدمة    " مجلس بلدي "تكون السلطة مقدمة للدولة وأداة الستعادة الحقوق ، تحولت إلى           
بدل أن تكون نواة المـشروع      ... لدوليوتولي التزامات يتعين على دولة االحتالل القيام بها وفقا للقانون ا          

 .الوطني وبؤرة التفاف المواطنين خلفه ، باتت صلة الناس بها تتقرر نهاية كل شهر
لألسف ، السلطة لن تحل ، وعباس لن يتنحى ، علما بأن تنحي الرئيس وحل السلطة ، هما آخر طلقتين                    

، أما اللجوء إليهما فـيمكن أن  " مكان رطب "في جعبة الفلسطينيين ، ال يتعين التفريط بهما أو تركهما في 
يكون مشروطا بوضع سياسي وسقف زمني ، وال بأس أن يكون نهاية العام الحالي كما قال الحسيني في                  
مقترحه الذي نتمنى أن يكون جادا وجديا ، وكم سنسعد باالعتراف بخطئنـا وبـؤس قراءتنـا للواقـع                   

ل ، سيضع تحذيراته وتهديداته ، موضع التنفيذ العملي حين          الفلسطيني ، لو أن الرجل بما يمثل ومن يمث        
 .تستوفي شروطها

 22/9/2008الدستور 
  

   بين التمديد والتهديد بنزع الشرعيةالرئاسة .56
  هاني المصري

بأنهـا  " حماس"يخيم شبح توجيه ضربة حاسمة لكل المحاوالت الرامية الستعادة الوحدة على خلفية تهديد              
س أبو مازن بعد التاسع من كانون الثاني القادم، ألن مدتـه الدسـتورية وفقـا                لن تعترف بشرعية الرئي   
 سنوات، تكون قد انقضت، وال يمكن تمديدها بدون انتخابات رئاسية وتوافـق             4للقانون األساسي، وهي    

  .وطني
ـ                 ى بدأت القصة عندما أصدر ديوان الفتوى والتشريع فتوى أجاز فيها التمديد للرئيس لمدة عام آخر، حت

تعقد االنتخابات التشريعية بالتزامن مع االنتخابات التشريعية، تطبيقا لما ورد في قانون االنتخابات حـول     
  .هذا األمر

تهديدها، وتم التمديد للرئيس بدون توافق وطني، سيصل االنقسام الفلـسطيني الـى             " حماس"وإذا طبقت   
  .مرار لفترة طويلة قادمةنقطة حاسمة، يصبح بعدها االنقسام نهائيا، أو مرشحا لالست

حتى اآلن، هناك ما يجمع الفلسطينيين رغم انقسامهم، وهو االعتراف بشرعية الرئيس، وشرعية المجلس              
وبما أن المجلس التشريعي معطل وغائب بسبب اعتقال عشرات النواب، وبسبب عدم االتفاق             . التشريعي

تراف بشرعية الرئيس بوصفه شـعرة معاويـة،        على عقده جراء التجاذبات السياسية المختلفة، يبقى االع       
  .وإذا قطعت يمكن أن يصبح االنقسام نهائيا وال رجعة عنه، على األقل حتى إشعار آخر

تهديدها فهذا يعني أنها ستكلف رئيس المجلس التشريعي المعتقل حاليا الدكتور عزيز            " حماس"وإذا طبقت   
 أحمد بحر، بأن يتولى الرئاسة، علمـا بـأن القـانون            الدويك، إذا أفرج عنه حتى ذلك التاريخ، أو نائبه        

األساسي لم يعالج حالة وجود فراغ قانوني ناجم عن انتهاء مدة الرئيس، بل عالج حالة شـغور منـصب             
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الرئيس في حالة الوفاة، مثلما حدث بعد اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث تولى روحي فتـوح                 
  .لفلسطينية لمدة ستين يوما أجريت خاللها االنتخابات الرئاسيةرئيس المجلس التشريعي، الرئاسة ا

، وتجاوزنا جدال، عدم نص القانون األساسي على كيفية ملء منصب الـرئيس إذا              "حماس"وإذا تجاوزت   
انتهت المدة الرئاسية بدون انتخاب رئيس جديد، فإنها ستواجه واقع أن احمد بحر سيكون رئيـسا لمـدة                  

 قادرا فيها على تنظيم انتخابات رئاسية لنفس األسباب التي تمنع إجراءها اآلن، في              ستين يوما، لن يكون   
  .الظروف القائمة واالنقسام الذي يدمر الفلسطينيين سياسيا وجغرافيا

وهذا يعني أن احمد بحر، سيفقد الشرعية بعد ستين يوما، وتصبح السلطة أمام رئيسين واحد في رام اهللا                  
. مما يساهم بتدمير الشرعية القائمة بدون بناء شرعية جديـدة         ) ال شرعي (غزة  واآلخر في   ) ال شرعي (

الى الدعوة إلجراء انتخابات منفصلة في غزة والضفة، بحيـث          " فتح"أو  " حماس"هذا طبعا، إذا لم تذهب      
يتعمق االنقسام الى غير رجعة أفقيا وعموديا، وبحيث يشمل كافة مجاالت الحياة إضـافة الـى المجـال                  

  .اسيالسي
عن الرئيس أبو مازن هو إعالن قطـاع غـزة إقليمـا            " حماس"إن الرد المحتمل على نزع الشرعية من        

متمردا يجب إنهاء تمرده بكافة الطرق، واإلعالن عن حركة حماس كتنظيم محظور خارج عن القانون،               
  .وهذا سيفتح الباب مجددا، وبأفق زمني مفتوح، ال يعلم إال اهللا متى يتم إغالقه

لإلعالن عن قطاع غزة دولة فلسطينية، بوصفها أرضا محررة، التعامل معهـا  " حماس"مكن أن تذهب  وي
يجب أن يكون مختلفا عن التعامل مع الضفة المحتلة، رغم أن قطاع غزة في الواقـع وبحكـم القـانون                    

انون الـدولي   ، فوفقا للق  1967الدولي ال يزال أرضا محتلة، وجزءا من األراضي الفلسطينية المحتلة عام            
. تبقى المنطقة المحتلة محتلة إذا مارست دولة االحتالل، أي شكل مـن أشـكال التـأثير فيهـا وعليهـا                   

وإسرائيل، بوصفها الدولة المحتلة، ال تزال تمارس كل أنواع التأثير على قطاع غزة من خالل الحصار                
فة، فقوات االحتالل لم تنسحب مـن       وإغالق الحدود والمعابر، واالقتحامات واالعتداءات العسكرية المختل      

قطاع غزة، وإنما أعادت انتشارها فيه، بحيث لم تعد تتواجد بصورة دائمة في داخله وإنما أبقت جيوبـا                  
  .واسعة على حدودها معه، وتهدد وتستعد لتوجيه ضربات واسعة ضده عندما ترى الظرف سانحا

يقين ال يعدو أن يكون محاولة للدفاع عن موقـف          وتبقى نقطة أخيرة، هي أن التسلح بالقانون من قبل الفر         
فالمسألة سياسية أوال وأخيرا والقانون رغم أهميته الفائقة ليس سيد الموقف هنا، ولم يعد محترما               . مسبق

  .وال مطبقا لدى كافة األطراف
تقبـل  لم توافق يوما على القانون األساسي وال عملت على تطبيقه، والدليل على ذلك أنها لم                " حماس"فـ

المرسوم الرئاسي بإقامة حكومة الوحدة الوطنية رغم أن إقالة الحكومة من ضمن صالحيات الرئيس وفقا               
والرئيس تجاوزوا القانون عندما شكلوا حكومة لتسيير األعمال بدون حـصولها           " فتح"و. للقانون األساسي 

  .اآلن شهرا حتى 14على الثقة من المجلس التشريعي، وبحيث طال عمرها أكثر من 
 كان القـانون األساسـي      9/1/2005وهنا الشيء بالشيء يذكر، عندما انتخب الرئيس أبو مازن بتاريخ           

الساري المفعول حينذاك ينص على أن مدة الرئاسة تنتهي مع نهاية المرحلة االنتقالية، وقد تـم تعـديل                  
  .فقط سنوات 4 لتنص إحدى مواده على أن مدة الرئاسة 2005القانون في أواخر عام 

 2006كما أن كل المرشحين الذين شاركوا في االنتخابات التشريعية المنعقدة في شهر كانون الثاني عام                
وقعوا على إقرار بالموافقة على قانون االنتخابات الذي تنص إحدى مواده بعد تعديلـه علـى ضـرورة                  

  .تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية
س اآلن أن يجري التعديل على القانون األساسي ليتناسب مـع قـانون             كان على من ينادي بالتمديد للرئي     

أما إقرار قانون انتخابات يتعارض في إحدى مواده مع مواد القانون األساسي فهذا ال              . االنتخابات المعدل 
يجوز قانونا، فالقانون األعلى، وأبو القوانين جميعا، هو القانون األساسي، وكل القوانين يجب أن تنـسجم               

  .ه وتسعى لتطبيقهمع
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نعم إن المسألة ليست قانونية، وإنما سياسية، ولكن الحجة القانونية تستخدم من كـل األطـراف لتبريـر                  
  .الموقف المسبق المتخذ لصالحها بغض النظر عن انسجامه أو عدم انسجامه مع القانون

ة، قبل أن نصل الـى      إن التركيز على حل المشكلة بالتوافق الوطني، سواء وحدها أو ضمن صفقة شامل            
استحقاق التاسع من كانون الثاني، هو الحل الوحيد الممكن، وأمامنا فترة أكثر من كافية لتحقيـق ذلـك،                  

  .وهي فترة أكثر من ثالثة أشهر، إذا توفرت اإلرادة واالستعداد إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
رها، يجب أن يكف جميع األطراف عـن        وللمساعدة في التوصل الى وفاق وطني حول هذه المسألة وغي         

التهديد بإصدار المراسيم بتمديد فترة الرئيس، أو بسحب الشرعية عن الرئيس، فالقـضية فـي خطـر،                 
والمشروع الوطني يضيع، واإلنسان الفلسطيني تتضاعف معاناته جراء االنهماك في صراع على القيادة،             

وهذا الصراع إذا استمر لن يؤدي الى انتصار        . حتاللوعلى السلطة، المستفيد األول واألكبر منه هو اال       
طرف على اآلخر، بل الى تراجع الخيار الفلسطيني لصالح الخيارات األخـرى اإلسـرائيلية والعربيـة                

  فهل نتعظ قبل فوات األوان؟. واإلقليمية والدولية
، لنتفق علـى االحتكـام      لتتكثف الجهود إلنجاح الحوار، وإذا لم ينجح حتى التاسع من كانون ثاني القادم            

للشعب عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، وللمجلس الوطني، في كافة المناطق والتجمعات التـي يمكـن               
إجراء االنتخابات فيها، مع االتفاق على توفير كل الضمانات لكي تكون انتخابات حرة ونزيهـة، يتعهـد                 

شكلة، ويجب أن يسبقها اتفاق على المرجعيـة  إن االنتخابات وحدها ال تحل الم   . الجميع أن يحترم نتائجها   
!! واالستراتيجية والتعددية وعلى قواعد اللعبة، ولكن إذا تعذر االتفاق، تكون االنتخابات أهون الـشرور             

  !أليس كذلك؟
  23/9/2008األيام الفلسطينية 

  
   ومبادرات هدر الزمن الفلسطينيمصر .57

  محمد صالح المسفر. د
هي في حوارات واجتماعات مع الفصائل الفلسطينية مـرة مـن اجـل             أعوام ثمانية مرت على مصر و     

التهدئة مع العدو اإلسرائيلي،و أخرى من اجل الضغط على هذا الطرف الفلسطيني وذاك لخدمة مزدوجة               
مع الكيان اإلسرائيلي، ومرة لوأد انتفاضة األقصى، وأخرى إلغالق معبر رفح لعدم مـرور المرضـى                

  .تات كل منهم يبحث عن دنيا يصيبهاوالطالب والحجاج إلى الش
  ما هذا يا مصر العزيزة ؟

لم نسمع عن دعوة مصرية للفصائل الفلسطينية لتنسيق المواقف للحيلولة دون إتمام بناء سـور الفـصل                 
العنصري الذي يتلوى كالثعبان السام في مساره عبر أراضي الضفة الغربية يمزقها إربا،لم نـسمع عـن     

لم جهودها مع جهود الشعب الفلسطيني من اجل الوقوف بحـزم وفعاليـة ضـد               جهود حكومية مصرية ل   
المستوطنات التي تنتشر في الضفة كانتشار الخاليا السرطانية في الجسد النحيل، لم نسمع عـن جهـود                 

  .الحكومة المصرية لكسر طوق الحصار المميت عن الفلسطينيين في غزة بل نسمع ونرى عكس ذلك
مصر هذه األيام شغلت نفسها واإلعالم والمجاهدين في فلـسطين          !! روبة واإلسالم يا للهول يا مصر الع    

بالحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي تعد له، لكنها في واقع األمر تعمل على إعاقته وعدم نجاحـه بغيـة                  
تحقيق أهداف أخرى ليست لصالح الفلسطينيين، أهمها األمل في إسقاط إدارة حماس في غزة،ولتحقيـق               

تفجيرات شاطئ غزة وما نتج عنها من مآس، في هذه األيام ازدادت الضغوط علـى               :  أورد ما يلى     ذلك
إدارة حماس تارة بإضراب المعلمين واألطباء، وحرمان المواطن في غزة من استصدار جـواز سـفر                

ـ , للتنقل به إلى عالم الشتات، والقبول بنتائج امتحانات نهاية العام الدراسي     صار، منـع  تصاعد وتيرة الح
الحكومة المصرية للقافلة الشعبية المصرية المتجهة لكسر الحـصار عـن غـزة، وتزايـد الخروقـات                 

المماطلة في إتمـام عمليـة إطـالق    . اإلسرائيلية التفاق التهدئة الذي قادته ورعته مصر ولكنها لم تحمه    
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دأ الحالة حتى اشتعلت    سراح األسرى، المواجهات المسلحة بين عائلة حلس وإدارة حماس، وما كادت ته           
وكل الهدف من هذه االضطرابات هو العمل علـى         , مع عائلة أخرى في غزة مشبوهة السلوك واالنتماء       

  .عدم االستقرار في غزة لصالح مدرسة أوسلو الفاشلة وإسرائيل
ـ                 ونتيجة لما ذكرت أعاله استطيع القول أن اإلدارة المصرية ليست جادة في إيجاد مصالحة فلسطينية ـ

فلسطينية، وليست محايدة، وإال لماذا ترفض دعوة الفصائل التي تؤيد حركـة حمـاس فـي توجهاتهـا                  
الوطنية؟ ويقيني لو كانت النوايا حسنة لدى المفاوض المصري لبدأ بالفريقين المختلفين وتقريب وجهات              

  .ة األطرافثم بقي) حماس وفتح ( النظر بينهما وإجراء المصالحة أوال مع الطرفين المتخاصمين 
هل يمكن أن تجري مصالحة وطنية في لبنان وحزب اهللا وجنبالط على خـالف؟ وكـذلك                : لبنان نموذج 

فلماذا . تيار المستقبل؟ كل الجهود منصبة في لبنان إلجراء مصالحات ثنائية يعقبها مصالحة وطنية شاملة             
  .أوال؟) حماس وفتح ( ال تحذو مصر حذو لبنان في إجراء مصالحة بين 

ستغرب من ردود محمود عباس على األسئلة المصرية بشان المصالحة، يصر أبو مـازن أن منظمـة                 ا
التحرير هي الحاضنة الشرعية للعمل الفلسطيني، لكنه يرفض البدء بإصـالح وإعـادة هيكلـة منظمـة                 

ـ      .التحرير مع انطالق الحوار الفلسطيني، على أن يتم ذلك خالل أربعة أشهر            د في هذا السياق يقـول اح
همشت منظمة التحرير، وان هذه السلطة المسخ تحـاول         " رموز قيادات فتح أبو اللطف إن سلطة أوسلو         

ان الشعب الفلسطيني جرب إدارة حماس وعذابها له، وعليه         : يقول عباس   " ان تكون البديل عن المنظمة    
أنـت ورهطـك    سؤالنا لعميد أوسلو هل أعطيـت       . ان يتخذ قرارا لمن سيصوت عند إجراء االنتخابات       

  .الجواب قطعا بالنفي. فرصة لحماس لتثبت نجاحها أو فشلها؟
الكل يعلم أن مصر الحكومة مرتبطة باتفاقيات سرية وعلنية مع الكيـان اإلسـرائيلي، وإنهـا ال تقبـل                   
المساومة مع أي طرف فلسطيني ملتزما بالمقاومة المسلحة لالحتالل اإلسرائيلي، وعلى ذلك فهي تشارك              

ي حصارها للشعب الفلسطيني وأشدها ألما سكوتها عن حصار أبو عمار حتى المـوت وهـو                إسرائيل ف 
رئيس السلطة الفلسطينية و شريكها في كل االتفاقيات والمفاوضات مع إسرائيل، وتجويع بل قتل النـاس                

  .في غزة جوعا وحرمانا من كل مقومات الحياة
يين واإلسـرائيليين مـن قبـل اإلدارة المـصرية          من هذا المنطلق فان الحياد في التوسط بين الفلـسطين         

منعدم،والتوسط المصري بين الفصائل الفلسطينية منعدم الشفافية والحيادية لكونها تقف إلى جانب فصيل             
ضد فصيل أخر ، وعلى ذلك فان نقل المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في الوقت الراهن إلى مكـان                  

  .ة هامةمحايد ضرورة قومية ومصلحة فلسطيني
يارب اعن الشعب الفلسطيني على أموره واكفه شر األقربين واالنتهازيين وانصره على من             : آخر الدعاء 
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  جهاد الخازن
ل عندما كانت المنافسة محتدمة بين تسيبي ليفني وشاؤول موفاز على زعامة حزب كديما جعلـت وسـائ            

  .اإلعالم الغربية، وبعض اإلسرائيلية، المعركة تبدو وكأنها بين معتدلة ومتطرف
موفاز، رئيس األركان السابق ووزير الدفاع السابق، متطرف جداً، وقد اتهمه إسرائيليون بارتكاب جرائم              

، وكأنـه    فلسطينياً في اليـوم    70حرب، وقرأت أنه خالل االنتفاضة الثانية أمر الجيش اإلسرائيلي بقتل           
ليفني ليست موفاز، إال أنها أيضاً ليست األم تريزا، فهي ابنـة ارهـابيين وعملـت فـي                  . ضابط نازي 

وأعرف . الموساد، وانضمت الى ليكود، قبل أن يتركه مجرم الحرب األول آرييل شارون ليؤسس كديما             
شيء يمكن أن يعتبـر     من الجانب الفلسطيني أن عشرات االجتماعات لها مع األخ محمود قريع لم تنته ب             
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الرئيس . (»نجوم الضهر «تقدماً في العملية السلمية، وقال لي أحد مصادر المحادثات أنها أرت أبو العالء              
  ).محمود عباس لم يحقق أي تقدم في اجتماعاته مع إيهود أولمرت

 أنابوليس  أجزم بأن األشهر األربعة المقبلة لن تحقق شيئاً، فخريطة الطريق ضاعت في الطريق، وعملية             
لم تخط خطوة واحدة الى األمام منذ سنة، وجورج بوش العاجز الجاهـل الفاشـل يواجـه اآلن أزمـة                    
اقتصادية تلف العالم، وهو سيقدمها على أي قضية أخرى، ما يعني أن ننتظر إدارة جديدة في واشـنطن،                  

إال أنه يحتاج   ) يناير(ني   كانون الثا  20وسنة أخرى بعد ذلك ألن الرئيس الجديد يدخل البيت األبيض في            
  .الى أن يكمل تشكيل إدارته، ووضع قائمة بأولوياته، قبل أن يبدأ العمل الفعلي

في غضون ذلك، هناك أزمة دستورية فلسطينية وأزمة سياسية إسرائيلية ستجعالن التقدم صعباً، إن لـم                
  .يكن مستحيالً، حتى من دون األزمة االقتصادية العالمية

ي واليته في كانون الثاني المقبل، وقد استبق األخ خالد مشعل، رئيس المكتـب الـسياسي                أبو مازن تنته  
  .لحماس، ذلك بالتصريح بأن الرئيس عباس لن تكون له شرعية بعد ذلك التاريخ

مصادر في السلطة الوطنية قالت لي إن هناك مواد في الدستور تسمح للرئيس بتمديد واليته سنة، وهـو                  
وإذا قرر الرئيس أال يمدد لنفسه فهناك مواد أخرى في الدستور، أكثر            .  حماس تعارضه  كالم ال بد من أن    

 وتـشكيل حكومـة     2010وضوحاً، تمكنه من حل البرلمان قبل انتهاء واليته في كانون الثاني من السنة              
  .انتقالية تشرف على إجراء انتخابات جديدة

ية، ولكن ما أعرف من المصادر المعنية مباشـرة         الجدال الدستوري لن يحسم، وحتماً ليس في هذه الزاو        
وما . هو أن أبو مازن لن يخلي الساحة لحماس، وأنه إذا بقيت المعارضة للتجديد له سنة فسيحل البرلمان                

يشجع الرئيس على هذه الخطوة هو أن كل الدول العربية، خصوصاً الكبيرة المؤثرة، يؤيد أبـو مـازن                  
  .ويفضل استمراره على البديل

وإذا عجـزت يـستطيع     .  يوماً لتشكيل حكومة ائتالفيـة     42زمة في إسرائيل أقل تعقيداً، وليفني لديها        األ
 يوماً لتشكيل حكومة، وإذا فشل هذا أيضاً يحـل          28الرئيس شيمون بيريز أن يكلف شخصاً آخر يعطى         

  . يوما90ًالكنيست وتجرى انتخابات نيابية جديدة خالل 
فني أسهل لوال تعقيدات السياسة اإلسرائيلية، وموفاز وجه إليها ضربة قوية           كان يفترض أن تكون مهمة لي     

بقراره أخذ إجازة من السياسة، فهو اعتبر نتائج االنتخابات مزورة، وقد تآمر عليه فريق شـارون مـع                  
اإلعالم، فأعلن فوز ليفني قبل إغالق الصناديق، وبقيت استطالعات الرأي العام تزعم أنها متقدمة عليـه                

وقـد ُأحـِرق    ). 42 مقابـل    43(بعشر نقاط، في حين تبين من النتيجة انها متقدمة بواحد في المئة فقط              
  . صوتاً، أي صوت واحد مؤكد431 ورقة، وفازت ليفني بفارق 430صندوق اقتراع فيه 

أنـه  وتبع أولمرت موفاز في عرقلة عمل ليفني، فقد أعلن أنه سيستقيل بعد اختيار الحزب رئيساً له، إال                  
يريد أن يبقى في رئاسة الوزارة الى حين تشكيل حكومة جديدة، وقالت الرئيسة الجديدة ألعضاء الحزب                
أنها بحاجة الى بدء العمل فوراً، فهناك مشاكل ملحة من األمن الى االقتصاد الى عملية السالم، وكلها ال                  

  .يستطيع أن ينتظر
 تجد عقبات أخرى، وإيهود بـاراك، زعـيم العمـل،           وإذا كانت ليفني ضِربت من حزبها، فال غرابة أن        

صرح بأنه يفضل إجراء انتخابات عامة، في حين ان إيلي يشاي، زعيم شاس، اشترط عدم التخلي عـن                  
  .أي جزء من القدس، وحزب شاس كان أعلن في السابق أنه ال يرتاح للعمل ضمن حكومة رئيستها امرأة

و، زعيم ليكود، ورفض معتبراً أن ليفني في سفينة غارقـة أو            ليفني عرضت التعاون على بنيامين نتانياه     
بنك ليمان بروذرز كما قال، وهو يفضل انتخابات عامة ألن االستطالعات تؤكد تقدم ليكود على كـديما                 

  .والعمل
وسط كل هذه التعقيدات والتشابكات والخالفات بين الفلسطينيين من ناحية، وبين اإلسرائيليين من ناحيـة               

  .ثم بين الجانبين، األمر األكيد الوحيد هو أن العملية السلمية ضاعت حتى إشعار آخرأخرى، 
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