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  الجاريأغسطس / آب26في عباس والزعنون يعلنان عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني  .1

 أعلن كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني : أ ف ب، رويترز-رام اهللا 
 آب 27 و26وة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة غير عادية في سليم الزعنون أمس انه ستتم دع

وقال عباس في كلمة ألقاها في افتتاح أول جلسة  .الجاري في رام اهللا في الضفة الغربية) أغسطس(
اتخذت اللجنة التنفيذية «: في مقر الرئاسة في رام اهللا» فتح«للمجلس الثوري الجديد المنتخب لحركة 

 قراراً السبت بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني الى االنعقاد في جلسة غير عادية في لمنظمة التحرير
  .»أسرع وقت ممكن
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 الشهر 27 و26سأوجه الدعوة الى جلسة غير عادية للمجلس الوطني في «: بدوره، قال سليم الزعنون
اء المجلس الوطني  في المئة من أعض80أكثر من «: وأضاف. »الجاري هنا في مقر الرئاسة في رام اهللا

حيث شارك عدد كبير منهم في المؤتمر » موجودون اآلن في األراضي الفلسطينية خصوصاً في رام اهللا
  .الذي اختتم أعماله السبت الماضي في بيت لحم» فتح«السادس لحركة 

 عضو، موضحاً ان الهدف من 500 عضواً من أصل أقل من 350وتوقع الزعنون حضور أكثر من 
طارئة استكمال نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والهيئة القيادية للمنظمة في ظل عدم الجلسة ال

 عضواً، موضحاً 18وأشار الى ان نصاب اللجنة التنفيذية هو الثلثين من اصل . انعقاد المجلس الوطني
دد المتوفين بات ان وفاة عضو اللجنة التنفيذية سمير غوشه قبل أسبوع جعل تحقيق النصاب صعباً ألن ع

  . ستة أعضاء، منهم الرئيس الراحل ياسر عرفات
على رغم االنقالب الذي قامت به حركة حماس، فانني سأوجه الدعوة الى أعضاء «: وأوضح الزعنون

عدم حضور أعضاء حماس بل «لكنه توقع . » عضوا80ًالمجلس الوطني من حماس البالغ عددهم 
ى من غزة من الحضور الى رام اهللا للمشاركة في اجتماعات ومنعهم لألعضاء من الفصائل األخر

نصاب الجلسة الطارئة يتحقق بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وهيئة «وأوضح ان . »المجلس الوطني
  .»رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور

ركزية والمجلس هذا اجتماع غير رسمي للجنة الم«: من جانبه، قال عباس في كلمة له بداية االجتماع
ويتعين على الرئيس . »وسيكون االجتماع الرسمي عند استكمال األعضاء لتوزيع المهام. الثوري

 من الكفاءات العسكرية والمدنية لعضوية 25الفلسطيني ترشيح ثالثة أشخاص لعضوية اللجنة المركزية و
  .المجلس الثوري

اللجنة التنفيذية قررت عقد اجتماع «: يذية، فقالوشدد عباس على أهمية استكمال عدد أعضاء اللجنة التنف
نحن في «: وأضاف. »طارئ للمجلس الوطني الستكمال عضوية اللجنة التنفيذية التي هي قضية مفصلية

. »صراع مع حماس، لكننا ال نستطيع أن ننكر وجودها، ونحن مصممون على إنجاح الحوار الوطني
، قلت لهم إننا جاهزون ومستعدون ولدينا )صوص الحوارفي خ(تلقيت اليوم رسالة من مصر «: وأضاف

  .»أفكار سنطرحها عليهم
وتحدث عباس عن األوضاع التي شهدها قطاع غزة بعد يومين من المواجهات الدامية بين األجهزة 

مقارنة «: ، وقال»جند أنصار اهللا«وعناصر إسالمية متشددة من تنظيم » حماس«األمنية التابعة لـ 
ا يجري في الضفة الغربية وما يجري في غزة، مع األسف الفوضى والفلتان واالشتباكات صغيرة بين م

والقتال والضحايا التي وقعت في غزة بسبب االنقالب األسود يجعلنا ويجعل أي إنسان ال يرى أن هناك 
 ...حريصون كل الحرص على استتباب األمن «: وأضاف. »إمكانية للمقارنة بين ما يجري هنا وهناك

. دايتون وغير دايتون) المنسق األميركي كيث... (هناك من يتحدث عن اإلسرائيليين واألمن اإلسرائيلي
سنستمر في هذه السياسة ولن نغيرها . نحن نعمل من اجل شعبنا وأجهزتنا تقوم بهذه المهمة خير قيام

  .»ولن نخضع لالبتزاز
  17/8/2009الحياة، 

  
   خيم على مدينة رفحيحذر الهدوء ال .2

خيم على مدينة رفح بعد ا  حذراهدوء، أن  فتحي صباح عن مراسلهاغزة من 17/8/2009 الحياة، قالت
» ابو عبداهللا السوري«عبد اللطيف موسى وقائد ذراعه العسكرية » جند انصار اهللا«تشييع زعيم تنظيم 

 المقالة بعد اعالن زعيم وعناصر أخرى في التنظيم قتلوا خالل اشتباكات مع قوات االمن التابعة للحكومة
من مصادر مطلعة » الحياة«وعلمت . انطالقا من رفح» امارة اسالمية«التنظيم في خطبة الجمعة اقامة 

يحمل الجنسية السعودية، وان اسمه الحقيقي خالد حسن بنات، علما ان » ابو عبداهللا السوري«في غزة ان 
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تبين ان نجله البكر قتل معه في انفجار المنزل خالل كما . المعلومات االولية افادت بانه سوري الجنسية
  .اول من امس» حماس«االشتباكات مع حركة 

بالثأر » سيوف الحق«وتلبدت اجواء القطاع، مجددا، بتهديدات جماعات سلفية جهادية، اذ توعدت جماعة 
  . الفتنة، في وقت تعالت اصوات جماعات سلفية اخرى تدعو الى حقن الدماء واحتواء »حماس«من 

 امس بعدما تبين ان بعض االشخاص الذين اعتبروا في عداد 26وتراجع عدد قتلى االشتباكات الى 
وقالت مصادر حقوقية في رفح . القتلى، ما زالوا على قيد الحياة، ومنهم صهر زعيم التنظيم فهد موسى

سط رفح، فتمت الصالة ان قوات االمن والشرطة سمحت لعائلة موسى بتشييعه بعيدا عن و» الحياة«لـ 
. عليه امام المقبرة الشرقية القريبة من حي البرازيل بحضور مئات من االقارب واالتباع والمواطنين

واضافت ان قوات االمن ابقت المدينة، خصوصا محيط مسجد ابن تيمية في حي البرازيل، مغلقة امام 
  .وسائل االعالم، ومنعت االقتراب منها

الحسم «بشكل شبه تام، غير ان » جند انصار اهللا« نجحت في سحق تنظيم »حماس«ورغم ان حكومة 
فبعد . »القاعدة«وضعها في مواجهة مع باقي التنظيمات السلفية الجهادية التي تستلهم فكر » العسكري

السلفية الجهادية » سيوف الحق«، أصدرت جماعة »جند انصار اهللا«التهديدات التي صدرت عن تنظيم 
، ودعت »حماس«ى عدد من المواقع االخبارية المحلية في غزة، هددت فيه بمهاجمة قادة بيانا نشر عل

االبتعاد عن مراكز الشرطة والمقرات المدنية والوزارات والمساجد التي يؤدي فيها قادة «المواطنين الى 
  .، في اشارة الى انها ستستهدفها»حماس الصالة

انه فجع بخبر مقتل موسى، ) ابو محمد المقدسي(از دغمش الشيخ ممت» جيش االسالم«وقال زعيم تنظيم 
الدم المسلم والموحد وضربها بعرض الحائط لكل ) حماس(استرخاص «مستغرباً في بيان باسمه من 

مشايخ التيار السلفي الجهادي دعوا اتباعهم «واوضح ان . »النصوص الشرعية التي عصمت دم المسلم
. »حماس حتى لو كانت حكومتها مصنفة عندهم كحكومة كافرةمرارا وتكرارا الى عدم الصدام مع 

حماس هي المسؤولة اآلن في غزة، وعليه فهي المسؤولة الحقيقية عن الفتنة اوال وآخرا، «واعتبر ان 
جيش «عسكري لها مع تنظيم » حسم«خاضت آخر عملية » حماس«يذكر ان . »وبيدها نزع فتيلها

  . اضيالم) سبتمبر( ايلول 15في » االسالم
، أن   رام اهللا  -غـزة   ، من   حامد جاد ويوسف الشايب    عن مراسليها  17/8/2009 الغد، األردن،    وأوردت

االنضمام إلى خندق الشريعة في وجـه       "بـ" الجبهة إلسالمية العالمية، طالب أهل التوحيد     " لما يسمى    ابيان
  ".الديمقراطيين المجرمين"، التي وصفها البيان بـ"حركة حماس

، وصفت الجماعات السلفية الجهادية بفلسطين قيام حماس بالقضاء على عبد اللطيـف موسـى               من جهتها 
أحد أقطاب السلفية وجماعته برد الفعل المتسرع، نافية أن يكون خطاب إعالن اإلمارة اإلسالمية قد دعا                

فاق قيادات جماعة   وأشار البيان إلى أن إعالن اإلمارة جاء بعد ات         .أو أي حكومات  " أبناء شعبنا "إلى تكفير   
وطرحها فيما بعد على الجماعات األخرى للبيعة تحت اتفاق واضح يحرم التعدي علـى              " جند أنصار اهللا  "

  .حرمات المواطنين مؤكدة أن لدى حماس فهما خاطئا لما دعا إليه موسى
جر أبـو   المها"وجرى تشييع جثمان زعيم  جماعة السلفية الجهادية عبد اللطيف موسى، ومساعده الملقب              

وسائر قتلى الجماعة وسط إجراءات أمنية مشددة لم تخل من اعتقاالت طاولت بعـضا              " عبد اهللا السوري  
ممن شاركوا في  جنازات التشييع، التي جرت بشكل فردي وبين فترات زمنية متباعدة استمرت منذ ليلة                 

عنف أو اشتباكات تذكر،    ليل السبت األحد، وحتى ظهيرة يوم أمس  دون أن تسجل أية أحداث              " أول أمس 
فيما تم تشييع القتلى من عناصر كتائب القسام وشرطة الحكومة المقالة في موكب جنائزي موحد مـساء                 

  .أول من أمس، بمشاركة المئات من مؤيدي وأنصار حركة حماس
في غضون ذلك، واصلت األجهزة األمنية التابعة لحكومة حماس المقالة حملة االعتقاالت فـي صـفوف                

صر وأتباع جماعة جند أنصار اهللا حيث تزامنت هذه الحملة مع مداهمات وحملـة تفتـيش أفـضت                  عنا
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بحسب مصادر أمنية إلى العثور على كميات كبيرة من األسلحة والذخائر داخل مسجد ابن تيمية وبعض                
  .المنازل الواقعة في محيطه

 تزامنت مـع سـماع انفجـارات        وأكدت مصادر فلسطينية من مدينة رفح أن حملة التفتيش عن األسلحة          
مدوية وقعت في محيط المواقع التي تم تمشيطها من قبل فرق هندسة المتفجرات التابعة لكتائـب القـسام             
وشرطة الحكومة المقالة، حيث تم إخالء سكان المنازل المجاورة للمواقع التي أجريت فيها عمليات تفجير               

  .العبوات واألحزمة الناسفة التي عثر عليه
ذلك أكدت مؤسسات حقوقية من بينها مركز الميزان ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنـسان، أن عـدد                إلى  

 معتقل منذ بـدء     100المعتقلين من عناصر جماعة السلفية الجهادية وصل خالل اليومين الماضيين لنحو            
امية في  األحداث وطالبت مؤسسة الضمير الحكومة المقالة في غزة بفتح تحقيق شامل في االشتباكات الد             

 فلـسطينيا   25مدينة رفح وظروف استخدام القوة المسلحة المفرطة التي أدت إلى مقتل ما يزيـد علـى                 
  . آخرين120وجرح أكثر من 

وزير الداخلية في غزة فتحي ، أن  غزةمن ،عبد القادر فارس عن مراسلها 17/8/2009 عكاظ، وذكرت
متهما إياها » جند أنصار اهللا«إشارة إلى جماعة حماد هدد بمالحقة من وصفهم بالجماعات المتطرفة، في 

: »عكاظ«وقال في تصريح لـ . بخدمة إسرائيل، وشدد على أنه لن يسمح ألية جهة بأخذ القانون بيدها
إن وزارته لن تقف مكتوفة األيدي أمام أية محاولة لزعزعة األمن واالستقرار تحت مسميات واهية 

 .لخداع الناس وخدمة إسرائيل
 ما قامت به األجهزة األمنية في مواجهة عناصر تكفيرية في رفح، يأتي في إطار الحفاظ على واعتبر

وجدد التأكيد على أن الشرطة الفلسطينية في غزة ستواصل . حالة األمن التي يحياها القطاع منذ عامين
يمات دورها ضد المنفلتين والخارجين عن القانون من عناصر جند أنصار اهللا وغيرها من التنظ

  . المتطرفة
وأفصح حماد أن زعيم جماعة جند أنصار اهللا عبد اللطيف موسى انتحر ومرافقوه، فيما اعتقل العشرات 

  . من أنصاره
إن إسرائيل لديها معلومات كاملة عن هذه  : من جهته قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري

 في غزة، وأضاف أنها تتلقى التوجيهات الجماعات وتستخدمها لخلق حالة من البلبلة وعدم االستقرار
 .والدعم من إسرائيل

  
  " أنصار جند اهللا"اتهام دول عربية ومقربين لدحالن بتمويل :  فلسطينيةمصادر .3

أكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن الحكومة الفلسطينية في غزة حصلت على وثائق قبل مهاجمـة                :غزة
ماعة لمهاجمة المقار األمنية في قطاع غزة، واسـتهداف         في رفح تؤكد سعي الج    " جند أنصار اهللا  "معقل  

، وتثبت حصولها على أموال من دول عربية ومن مقربين          "حماس"قياديين من حركة المقاومة اإلسالمية      
  ".فتح"من النائب محمد دحالن القيادي في حركة 

 قبـل شـهرين،     إن الوثائق عرضت في جلسة حكومية     : "وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها      
، بحـسب   "واقترح وزير حينها محاورة الجماعة ومحاولة إبعادها عن نهجها الهجومي المتشدد والتكفيري           

وتحدثت المصادر عن وساطات علماء دين وقياديين في لجان المقاومـة الـشعبية              .نت. موقع الجزيرة 
للوصول إلى عناصـر غيـر      وتجري األجهزة األمنية في غزة تفتيشات واسعة وتدقيقات          باءت بالفشل،   

وحسب المصادر فقد توصل جهاز األمن الداخلي، إلى مراسالت خاصة بالجماعـة            . معروفة من التنظيم  
تدعو إلى محاربة الحكومة في غزة واإلخالل باألمن والتأثير على أفراد كتائب الشهيد عز الدين القـسام                 

   .وحركة حماس لينضموا إليها
  17/8/2009صحيفة فلسطين، 
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   إلى إعادة تفعيل منظمة التحرير وإنجاح السلطة الفلسطينية يدعو الوطنيلمجلسا .4

دعا المجلس الوطني الفلسطيني امس األحد قيادة حركة فتح الجديدة إلى إعـادة  : رام اهللا ـ وليد عوض 
 علـى رأس أولويـات    'تفعيل منظمة التحرير في المرحلة الحالية وإنجاح السلطة الفلسطينية باعتبارهما           

إن مؤتمر فتح السادس الذي انعقد في بيت لحـم بالـضفة            ': وقال المجلس الوطني في بيان له      .'الحركة
الغربية شكل منعطفا كبيرا في تاريخ الشعب الفلسطيني سيترك أثره في مجمل الشأن الفلسطيني وسيؤرخ               

رها ببذل ما يلزم من جهد      مطالبة أكثر من غي   'وأكد المجلس أن فتح      .'لحقبة جديدة ابتداء من هذا التاريخ     
بهدف إعادة تفعيل منظمة التحرير في المرحلة الحالية األمر الذي يدفعنا إلـى الـدعوة واتخـاذ كافـة                   

  .'اإلجراءات المطلوبة والضرورية من جانب فتح لجهة حماية المنظمة وتعزيز مقدرتها
 على أسس وحدود ديمقراطية     كما دعا المجلس الوطني حركة فتح إلى ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي          

وأكـد   .واالنقسام وتعيد الوحدة الوطنية   ) سيطرة حركة حماس على قطاع غزة     (' االنقالب'نضالية تنهي   
المجلس دور الفصائل الفلسطينية األخرى التي شاركت في صنع القرارات الوطنية والسياسية في مختلف              

  .لمنظمة ومؤسساتهامحطات ومراحل القضية الفلسطينية وشاركت في تشكيلة ا
واكدت مصادر فلسطينية مختلفة االحد بأن هناك اتصاالت ومشاورات يقوم بهـا الـرئيس الفلـسطيني                
محمود عباس لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني لبحث تفعيل دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر   

ان اللجنـة التنفيذيـة فقـدت نـصابها         وحسب المصادر ف   .ورفدها باعضاء جدد بدال للذين وافتهم المنية      
القانوني برحيل الدكتور سمير غوشة عضو اللجنة قبل ايام االمر الذي يحتم اضافة اعضاء جدد للجنـة                 

  . عضو700من خالل المجلس الوطني الذي يبلغ عدد اعضائه 
ـ             ضور احمـد  الى ذلك قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع لها السبت رفض ح

قريع دعوة المجلس الوطني الفلسطيني الى االنعقاد في غضون اسبوعين الختيار بديل لستة اعضاء فـي                
 .اللجنة التنفيذية للمنظمة توفوا في السنوات األخيرة، وآخرهم سمير غوشة الذي توفي االسبوع الماضي             

ي اللجنة التنفيذيـة سترشـح      واكدت مصادر فلسطينية ان فصائل منظمة التحرير التي فقدت اعضاءها ف          
اعضاء جددا لتمثيلها في اللجنة، مشيرة الى ان حزب الشعب اختار حنا عميرة خلفاً للنجاب، فـي حـين              

كما سـتعين   . ستعين جبهة النضال الشعبي االمين العام الجديد للجبهة الدكتور احمد مجدالني خلفاً لغوشة            
  .نيحركة فتح عضوين في اللجنة خلفاً لعرفات والحسي

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت ان احمد قريع احد قادة فتح الذين خسروا في انتخابات اللجنة المركزيـة                 
الجديدة لفتح رفض طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضور االجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنـة               

ان يعرض عليه تولي امانة     التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام اهللا السبت حيث كان من المقرر             
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعويضا عن خسارته في انتخابات اللجنة ولتجميد اعتراضـه علـى                

  .نتائج هذه االنتخابات
وحسب المصادر اجرى ياسر عبد ربه القائم بأعمال امين سر اللجنة التنفيذية السبت اتصالين هاتفين مع                

  .باس حضوره اجتماع التنفيذية غير ان قريع ابلغ عبد ربه اعتذارهقريع يبلغه برغبة الرئيس ع
  17/8/2009القدس العربي، 

  
   يعززون مواقعهم بقيادة فتحاألسرى: المجلس الثوري لحركة فتحانتخابات  .5

عقدت اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدان لحركة فتح اجتماعا مـشتركا  : رام اهللا ـ وليد عوض 
 اهللا ايذانا ببدء العمل بعد انتهاء المؤتمر العام السادس للحركة في بيت لحم بالضفة الغربية                االحد في رام  

  .بانتخاب تلك االطر القيادية الجديدة
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وقال عضو اللجنة المركزية الجديدة محمد اشتية ان االجتماع المشترك هو النتخاب امانة سر المجلـس                
 الذي كان يشغله رفيق النتشة الذي خسر في انتخابـات           الثوري ورئيس المحكمة الحركية، ذلك المنصب     

وبعد االجتماع اكد عضو اللجنة المركزية محمود العالول انه لم يتم انتخاب امين سـر               . اللجنة المركزية 
  .للجنة المركزية او للمجلس الثوري في اجتماع امس، واكد ان االجتماع كان تحضيريا وتعارفيا

ود عباس القائد العام لفتح السبت انتهاء المؤتمر العام للحركة الذي لم يعقد             واعلن الرئيس الفلسطيني محم   
، وذلك بالكشف عن الفائزين بعضوية المجلس الثوري بعد ايام من عملية فرز االصوات              1989منذ عام   

التي تعالت حولها االصوات المشككة في نزاهة العملية االنتخابية على غرار ما جـرى فـي انتخابـات                  
  .ة المركزيةاللجن

وكشف االسير السابق والباحث المختص بشؤون االسرى عبد الناصر فروانة ان االسرى الفلـسطينيين              
المحررين او الذين داخل المعتقالت االسرائيلية عززوا مكانتهم في االطر القيادية الجديدة لحركة فـتح،               

 من االسرى الـسابقين عـضويتها،       مشيرا الى ان نتائج انتخابات اللجنة المركزية كانت قد منحت خمسة          
مروان البرغوثي الذي ال يزال معتقال، ومحمد دحالن وجبريل الرجوب ومحمود العالول وحـسين              : وهم
  .الشيخ

واعتبر فراونة ان هذه النتائج دليل على االولوية التي منحها المؤتمر لقضية االسرى وتقديره لالسـرى                
  .السابقين

اط فتح عن عدم نزاهة االنتخابات التي جرت فـي المـؤتمر العـام              وفي ظل تواصل الحديث داخل اوس     
السادس لحركة فتح سواء للجنة المركزية او المجلس الثوري اكد صائب عريقات عضو اللجنة المركزية               

ودافع عن نزاهة االنتخابـات،     .  طعونات قدمت على نتائج االنتخابات للجنة المركزية       6لحركة فتح، ان    
، واشار  "االنتخابات وفرز اصوات الناخبين اتسمت بالشفافية والدقة العالية       "ي ان   وقال في تصريح صحف   

الرسـمية عـن    " وفا"ونقلت وكالة   . الى ان االنتخابات تمخضت عن تمثيل من عدة مشارب في الحركة          
وتبين ان  "، من االصوات    "50 مرشحين قدموا طعونا وانه شارك باعادة فرز         6عريقات ان هناك حوالي     

 صوتا تم اعـادة فرزهـا       51 حيث ان للطيب عبد الرحيم       2خطأ انسانيا ارتكب في الصندوق رقم       هناك  
 صوتا وغير ذلـك تطابقـت       31ثالث مرات وتاكدنا بعدها، وامام الحضور، انه كان نقل الى الحاسوب            

  ".ارقام من طعنوا مطابقة تامة
  17/8/2009القدس العربي، 

  
  قادة للحركة " جواسيس"بـ جاء السادس مؤتمر فتح : جبريلأحمد  .6

 القيادة العامة أحمد جبريل إنتقادات حـادة لمـؤتمر          -وجه األمين العام للجبهة الشعبية      :  د ب أ   -دمشق  
حركة فتح السادس الذي اختتم أعماله في بيت لحم أمس األول ، وقال إن المؤتمر عقد تحـت الحراسـة                    

  .  إقامة المؤتمر على أراضيهااإلسرائيلية رافضا االدعاءات بان دوال عربية رفضت
وقال في خطاب ألقاه بحفل تخريج مجموعة من الشبيبة التابعة للجبهة في إحدى ضواحي دمشق مـساء                 

كان يمكن عقده في العريش المصرية      "السبت إن المؤتمر عقد تحت الحراسة االسرائيلية، وتابع مستطردا          
ي بيت لحم من أجل الخروج ببرنامج سياسي يقول لهم          أنهم أرداوا من عقده ف    "ولكنه تابع   ". وفي الجزائر 

  ".رئيس السلطة خالله بأن هذا مصيرنا عالقات أمنية مع االحتالل
في قيادة فـتح تجميـع      " الشرفاء"ودعا جبريل حوالي خمسة آالف مقاتل في تالل منطقة الناعمة اللبنانية            

ـ         ليكونوا قادة لفتح من أمثال     " سيس وعمالء جوا"القوى في مواجهة هذه المؤامرة منتقدا خروج المؤتمر ب
  . محمد دحالن

وانتقد جبريل المشاريع التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية وقال إنها مشاريع لن ترى النـور بفـضل               
  ".هم يريدون تلفيق حل وخياطة مؤامرة لكنهم لن ينجحوا"وتابع . الشعب الفلسطيني" مقاومة"وعي و
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، الفتا إلى أن االنقسام قـديم ولـيس وليـد           " ل االنقسام الفلسطيني كل التبعات    إنهم يحاولون تحمي  "وقال  
وهو سياسـي بـين      "1965وأوضح أن الخالف موجود منذ عام       . سيطرة حركة حماس على قطاع غزة     

ما حدث في غزة لم يقـض       "وقال إن   ". طرفين أحدهما يريد بيع القضية الفلسطينية واألخر يريد المقاومة        
 360بل هو بداية تحرير فلسطين ألنه ألول مرة يتحرر قسم من فلـسطين علـى مـساحة                  على القضية   
  ".كيلومترا مربعا

  17/8/2009الدستور، 
   

  في غزة " أنصار اهللا"أجهزة أمن السلطة متورطة في دعم بعض أفراد جماعة : حماس .7
ي الفلسطيني  عضو المجلس التشريع  ، ومن رام اهللا، أن      غزة من،  17/8/2009-16قدس برس،   ذكرت  

إلى أن قـرار الحـسم      " قدس برس "أشار في تصريحات خاصة لـ       مشير المصري " حماس"عن حركة   
التحقيقـات جاريـة اآلن مـع المعتقلـين،         : "وقـال . العسكري مع جماعة أنصار اهللا، كان آخر السطر       

 وباألجهزة األمنية والمعلومات األولية تشير إلى أن بعض أفراد هذه الجماعة لهم ارتباطات أمنية برام اهللا            
التابعة للسلطة الفلسطينية التي ما فتئت تعمل على إعادة االنفالت األمني إلى غزة، ونحن ال شك لدينا أن                  
هذه المجموعة مدعومة ماليا من أطراف خارجية، وأعتقد أن استنفار رام اهللا ضد الحكومة في غزة بعد                 

  .، على حد تعبيره"نة االتهاموضعها لحد لعمل هذه الجماعة، يؤكد وضعها في خا
ـ      في سجون االحتالل، في بيانٍ لـه سـرِّب مـن سـجن             " حماس"وقال ناصيف عضو القيادة السياسية ل

إن مواقف هؤالء الراقصين في رام اهللا تجاه جراحات أهل القطاع، خالل ما بثَّـه مـا يـسمى                   ": "النقب"
عقيبها على أحداث رفح؛ تنم عن حقد دفين ونوايـا          وموقف اللجنة التنفيذية في ت    " تلفزيون فلسطين "زوراُ  

  ، على حد تعبيره"خبيثة مبيتة منهم ضد الشعب وقضيته
 البرلمانية مشير المـصري   " حماس"حركة  أمين سر كتلة    ، أن   غزةمن  ،  17/8/2009األخبار،   وأضافت

  اللجنة المركزية  بأن  لمنظمة التحرير، حماس المسؤولية عن أحداث رفح،        اللجنة التنفيذية   على تحميل  رد
فاقدة للشرعية، وتمثّل أقليةً في الشعب الفلسطيني، وهي منحرفة وطنياً وقيمياً وأخالقياً بعد أن تخلَّت عن                "

  ". في المئة من أرض فلسطين78
إذا تركت الحكومة الشرعية في غزة هؤالء األفراد التكفيريين يقتلون ويـذبحون            "وأوضح المصري أنه    

رون الحفالت واألعراس، ويعتدون على أموال الناس، تدان الحكومة وترفض اللجنـة هـذه         الناس، ويفجِّ 
صمتَ األجهزة األمنية، وحين تواجه الحكومة هؤالء األفـراد، يـدينون الحركـة أيـضاً ويخرجـون                 

  )".حماس(بتصريحات جوفاء الهدف منها نكاية 
مجلس التشريعي الفلسطيني، النائـب عـن       وفي السياق نفسه، وصف رئيس لجنة الداخلية واألمن في ال         

جماعة تكفيرية ادعت زوراً وبهتاناً ارتباطهـا       "، إسماعيل األشقر، موسى وجماعته بأنهم       "حماس"حركة  
هذا االنحراف الفكري لم يأت مـن  "، مشدداً على أن   "باإلسالم، وكفّرت المجتمع الفلسطيني عن بكرة أبيه      

لم تأت تلـك الحادثـة مـن        "وأضاف  ".  رواتبهم من سلطة رام اهللا     فراغ، فغالبيتهم أناس جهلة يتقاضون    
  ".فراغ، فهناك مؤامرة خطيرة تمرر عن طريق التكفيريين

  
  وفد مصري في رام اهللا ودمشق لإلعداد للجولة القادمة من الحوار : شعث .8

 فتح إن القاهرة المنتخب للجنة المركزية لحركة قال الدكتور نبيل شعث العضو :محمد عبد اهللا - القاهرة
 25سوف تجري مجموعة من المشاورات مع حماس وفتح وباقي الفصائل في رام اهللا ودمشق قبل 

أغسطس الحالي حتى تتمكن من إزالة الخالفات القائمة بين حماس وفتح قبل هذا الموعد والتي تتمحور 
تخابات الرئاسية والتشريعية حول قضايا اللجنة الفصائلية التي ستدير الشأن الفلسطيني حتى تنظيم االن

  . الفلسطينية، باإلضافة إلى القانون االنتخابي، وقضية االعتقاالت في الضفة وغزة
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وكشف شعث عن اتفاق الرئيس محمود عباس مع اللجنة المركزية لحركة فتح في أول اجتماع لها عن 
ح في قطاع غزة من التجاوب مع الحوار الفلسطيني والجهود المصرية رغم منع حماس ألعضاء فت

المشاركة في المؤتمر السادس للحركة، لكنه قال إنه لم يتم طرح أي أفكار جديدة داخل الحركة بشأن حل 
 .القضايا العالقة

 17/8/2009الشرق، قطر، 
  

   بسبب خطاب عباسحوار القاهرةإمكانية التئام حماس تشكك في  .9
حوار المقبلة بين حركتي فتح وحماس في شككت مصادر في حماس في إمكانية التئام جلسة ال: غزة

القاهرة في أعقاب إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول من أمس أن الحوار سيركز فقط على 
حصر جدول "أن " الشرق األوسط"وأكدت المصادر لـ .إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية فقط

وشدد المصدر ". على فشل الجولة المقبلة قبل أن تبدأأعمال الحوار بالتركيز على االنتخابات يعني الحكم 
على أن حماس تصر على التوصل التفاق شامل ينهي الخالف حول كل القضايا الخالفية التي أعاقت 

  إلى ذلك،. التوصل لمثل هذا االتفاق، ال سيما قضية االعتقال السياسي
 17/8/2009الشرق األوسط، 

  
  باحث حول صفقة األسرى ستوفد مسؤوال أمنيا لغزة للتمصر .10

ذكرت مصادر فلسطينية أن الحكومة المصرية ستوفد مسؤوال أمنيا رفيعا لغزة قريبا للتباحث مع : غزة
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يصل غزة . حماس حول فرص إتمام صفقة تبادل األسرى

  . ماس حول القضيةاللواء محمد إبراهيم مساعد رئيس المخابرات المصرية للتباحث مع ح
 17/8/2009الشرق األوسط، 

  
  مع الجماعة السلفية في رفح" العنيف " والحكومة المقالةالجهاد تنتقد تعامل حماس حركة .11

 خالد البطش في تصريحات لوكالـة األنبـاء   حركة الجهاد اإلسالميأعرب القيادي في : غزة ـ د ب أ 
 خيار القوة والتشدد ضد الجماعات الدينية السلفية،        األلمانية عن األسف الستخدام حركة حماس وحكومتها      

إن "وقـال    ".مصيبة حقيقية "واصفا ما جرى في رفح من اشتباكات خلفت عشرات القتلى والجرحى بأنه             
كمـا   ".اشتباكات رفح تسيء إلى المشروع اإلسالمي برمته وال يخدم مشروع الجهاد في أرض فلسطين             

أمـر غيـر    "ة إقامة إمارة إسالمية انطالقا من قطاع غزة وقال إنـه            انتقد البطش إعالن الجماعة السلفي    
  ".مدروس وغير واقعي وال ينسجم مع واقع القضية الفلسطينية

  17/8/2009القدس العربي، 
  

  بينهم قائد الكتيبة الشرقية   خالل أحداث رفحقُتلوا تنعي خمسة من عناصرها القسام .12
 بينهم قائد الكتيبة الشرقية في مدينة رفح جنـوب قطـاع            , كتائب القسام خمسة من عناصرها      نعت :غزة
  .ارتقوا خالل العملية األمنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة, غزة

أمس، نسخة عنه أن القيادي محمد جبريـل استـشهد          , "فلسطين"وذكرت الكتائب في بيان صحفي تلقت       
طة إلقنـاعهم بـالعودة إلـى رشـدهم         غدراً على يد جماعة أنصار جند اهللا عندما كان يقوم بدور الوسا           
  .والرجوع عن غيهم؛ فقاموا بإطالق النار عليه فور وصوله إليهم

  وأشارت إلى أن جبريل شارك في الكثير من العمليات والمهام الجهادية، وقاد المجاهـدين فـي أحلـك                  
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 استـشهدوا   ناصرها هم إن أربعة آخرين من ع    :" وقالت كتائب القسام   .الظروف، وكان مثاالً للقائد المقدام    
  .أثناء العملية

  17/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مؤتمر فتح السادس كان مؤتمر الرئيس عباس بامتياز :  فارسقدورة .13
النهائية بأنها تؤكد أن المؤتمر كان " فتح"وصف مصدر قيادي في حركة فتح نتائج مؤتمر حركة : رام اهللا

وأوضح عضو اللجنة الحركية العليا  .شكل والمضمونمؤتمر الرئيس محمود عباس بامتياز، من حيث ال
أن ما نجم " قدس برس"قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ " فتح"لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 

بعد " فتح"لقد دخلت حركة : "عن المؤتمر من أطر حركية كله كان وفقا لتصور الرئيس ورغبته، وقال
ون ظطر الحركية الجديدة المنتخبة يحتحمله الكلمة من معنى، فاألالمؤتمر السادس مرحلة جديدة بكل ما 

برضى الرئيس وهي أقوى من األطر الحركية السابقة، وستكون بالتأكيد أكثر فعالية من سابقاتها، كما أن 
" فتح"، وبالتالي فأدق صفة يمكن إطالقها على مؤتمر حركة باإلجماعالرئيس محمود عباس انتخب 

" فتح"وأعرب قدورة عن أمله في أن تنفذ قيادة  ".مؤتمر الرئيس محمود عباس بامتيازالسادس أنه كان 
  .الجديدة توجهات المؤتمر لتحقيق المصالحة الوطنية

 16/8/2009قدس برس، 
  

  فتح تتهم الحكومة المقالة بمنع عضو مجلس ثوري من مغادرة قطاع غزة .14
ة الفلسطينية المقالة بمنـع عـضو المجلـس الثـوري           األجهزة األمنية التابعة للحكوم   " فتح"اتهمت  : غزة

المنتخب للحركة، آمال حمد، من السفر عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة للمشاركة في اجتمـاع                 
  .المجلس المقرر عقده في رام اهللا وسط الضفة الغربية

لسطينية، لـساعات،   ، في بيان، أن األمن أوقف حمد، وهي عضو األمانة العامة للمرأة الف            "فتح"وأضافت  
  .وصادر أوراقها الشخصية وأعادها إلى غزة، بعد إبالغها بأنه لن يسمح لها بالمغادرة

  17/8/2009األخبار، 
  

  حماس تدعو إلى ضرب من تسول له نفسه زعزعة األمن واالستقرار بيد من حديد  .15
التي تـصدت    [من الفلسطيني إننا ندعم بكل قوة خطوات قوات األ      : " في بيانٍ لها    حركة حماس  قالت :غزة

  ".  التي وقفت سدا منيعا أمام نشر األضاليل في مجتمعنا المسلم العظيم]للجماعات التكفيرية في رفح
ودعت إلى ضرب كل من تسوِّل له نفسه زعزعة األمن واالستقرار والسلم المجتمعي بيد مـن حديـد،                  

مقاوم لالحتالل والمدافع عن الوطن وعن العقيدة       وعدم السماح ألية حالة مسلحة بالوجود سوى السالح ال        "
  ". السمحة

الذي يستحل دماء األبرياء بدون ذنب ال يختلف عن االحتالل الذي يـستحل             "مؤكدةً أن   " حماس"وتابعت  
  ". دماء أطفالنا وشبابنا وشيوخنا، وليس منا من يفجر األفراح أو بيوت العلماء أو المدارس

بدعوى أنها ال تريـد     " الفرقان"وعات التي رفضت مقاومة المحتل في حرب        هذه المجم "وشددت على أن    
، وأضافت أنه ال بد مـن مواجهتهـا بكـل           "؛ ضالة وخاوية العقيدة والضمير    "كافرا على كافر  "أن تعين   

  . األساليب، مهما اختفت وراء شعارات براقة
  17/8/2009صحيفة فلسطين، 
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   احتجاجاً على نتائج انتخابات فتح وعن ملف الفضائية نبيل عمرو يتخلى عن منصبهالسفير .16
طلب القيادي البارز في السلطة الفلسطينية والسفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو من             : بسام البدارين 

 على المحطة التلفزيونيـة الفـضائية   اإلشراف من منصبه الدبلوماسي ومن   إعفاءهالرئيس محمود عباس    
 السلطة في رام اهللا رسميا انه قرر االستقالة من          أركانوابلغ السفير عمرو    . أسيسها لت باإلعدادالتي كلف   

 لتسليم عهدتـه وتوديـع      أخرىمنصبه كسفير في القاهرة وقال لزمالء له انه سيتوجه للقاهرة في زيارة             
  . في الساحة المصرية معتذرا عن االستمرار في موقعه الرسميواألصدقاءموظفي السفارة 

 باإلشراف االنسحاب من التكليف الرئاسي له       أيضا عمرو وفقا لمصادر مقربة جدا منه بأنه قرر          كما ابلغ 
على ملف تأسيس محطة فضائية على احدث مستوى تابعة لحركة فتح وهو الملف الـذي يعمـل عليـه                   

  .عمرو منذ بدايات العام الماضي
هام والوظائف التي كلفه بها الـرئيس   التي دفعته لالنسحاب من الم   لألسبابولم ينقل عن عمرو توضيحه      

 في القطاع العام الفلسطيني اتخذ هـذه الخطـوات          إعالميمحمود عباس لكن الرجل والذي يعتبر ابرز        
حسب صديق له بعد خروجه من المنافسة في االنتخابات االخيرة الختيار اعـضاء اللجنـة المركزيـة                 

  .للحركة
 ومحاوالت لتمريـر    وأخطاءالت جرت في االنتخابات      بتصورات سلبية عن تدخ    أياموتحدث عمرو منذ    

مرشحين وابعاد آخرين بصورة غير نزيهة لكنه رفض التوقيع رسميا على لوائح اعتراضية او اصـدار                
بيانات سياسية، وقال انه سيكتفي باالحتجاج على طريقته الخاصة وهي االنسحاب من المواقع الرسـمية               

  .ن مهمة تأسيس محطة فضائيةالتي يشغلها وتحديدا من السفارة وم
  17/8/2009القدس العربي، 

  
  لزوجة القدومي "المركزية"عباس يفكر في تخصيص احد مقاعد التعيين في ":  العربيالقدس" .17

 كثيرة على ان الـرئيس عبـاس يفكـر فـي     أقاويل األول وأمس أمسسرت في رام اهللا : بسام البدارين 
كزية ألم اللطف زوجة خصمه األبـرز تنظيميـا وسياسـيا           تخصيص احد مقاعد التعيين في اللجنة المر      

ويتوقع خبراء الحركة ان ترفض ام اللطف التوصـية         . األهداففاروق القدومي في محاولة غير مفهومة       
بتعيينها عضوا في المركزية خلفا لزوجها علما بأنها امتنعت عن حضور المؤتمر الحركي رغم تزويدها               

  . سر المجلس الثوريوأمانةلرئيس ببطاقة العضوية من قبل مكتب ا
 ان الرئيس عباس يتجه لتخصيص المقعدين اآلخرين في المركزية لصالح مستشاره الموثوق             أيضاويعتقد  

 الحركة في قطاع غزة، والـذي امتنـع      إقليم للقيادي صخر بسيسو المحسوب على       إضافةنبيل ابو ردينة    
لى مقعد التعيـين بعـدما خـسر بـشكل فـادح            عن ترشيح نفسه بناء على وعد كما يتردد بالحصول ع         

  .االنتخابات الخاصة برئاسة المؤتمر الحركي في مواجهة عثمان ابو غربية
  17/8/2009القدس العربي، 

  
   المجموعات السلفيةقطاع غزة تربة خصبة لنشوء : ريرقت .18

لفلـسطينية إلـى    تنقسم الجماعات السلفية في األراضـي ا      :  ووكاالت األنباء  ، الدستور ،فلسطين المحتلة 
وتلك تقتـصر علـى     " جهادية"جماعات دعوية وتلك تنتشر في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وجماعات            

  . القطاع ، وال يذكر أنها نشأت في الضفة الغربية مطلقا
وعملت الجماعات السلفية في فلسطين ، منذ ما قبل االنتفاضة األولى ، أي نهاية الثمانينيـات ، وأخـذ                   

لكـن هـذه    . قوا تعليمهم في الخليج ، بنشر الدعوة التي يعتبرونها تمثل اإلسالم الـصحيح            طالب علم تل  
وسـاعد  . الدعوة ظلت ضعيفة تقتصر على بعض الشبان الصغار في مساجد كان يسمح لهم بالتجمع فيها              
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كانـت  على بقاء هؤالء ، أن إسرائيل الدولة المحتلة ، لم تكن قلقة منهم حيث كانوا يغرقون في تفاصيل                   
  .ترى فيها تعزيزا لالنقسامات الفلسطينية

ومع بداية االنتفاضة ، كانت حركة فتح ، تسيطر تقريبا على غالبية الشارع الفلسطيني ، وسـاعد فـتح                   
هـذه النظـرة    . لتحرير األرض ، بينما كان السلفيون جالسون في صومعاتهم        " الكفاح المسلح "تبنيها مبدأ   

في بداية انطالقها ، لكن جنوح حماس نحو العمل المسلح ، استقطب بقية             السلبية ، رافقت حماس كذلك ،       
الفلسطينيين الذين ال يؤمنون بخط فتح ، وهكذا ترك السلفيون كما هم ، من دون أن ينتـشروا أو تكبـر                     

  .قاعدتهم
ظل هذا الحضور ضعيفا ، وينظر له على أنه غير مؤثر ، حتى إن السلطة الفلسطينية ، بعـد تأسيـسها                     

ومع ضعف السلطة ، بعد االنتفاضة الثانية ، ودخولها فـي مواجهـة             . محت بنشاطات جمعيات سلفية   س
وكي تعزز من حضورها    . مسلحة مع حماس ، بدأ بعض هذه الجماعات ، يتسلح مستغال حالة المواجهة            

وشيئا .  الدن وتستقطب الشبان الصغار ، أخذت تتبنى نهج تنظيم القاعدة ، وتبايع أحيانا قائده ، أسامة بن               
وأخذ هؤالء  . فشيئا ، صار هؤالء ، يملكون جماعات مسلحة ، وكان يميزها أنها ترتدي اللباس األفغاني              

  .، يقلدون الزرقاوي بارتدائه الطاقية السوداء
وبعد هزيمة السلطة في غزة ، انتبهت حماس ، إلى خطرهم ، واتهمت بعضهم بأخـذ القـانون باليـد ،                     

إلنترنت ، وصالونات شعر السيدات ، ومؤسسات مسيحية ، وقالت إنهم منحرفـون             وتفجير مقاه ومحال ل   
. فكريا ، ويخدمون أجندة السلطة في رام اهللا ، على الرغم من أنهم يكفرون كل من ال يحكم بـشرع اهللا                    

وواجهت حماس هذه الجماعات ، بالقوة ، واشتبكت معهم في غير مناسبة ، لكنها كانـت دومـا تفاجـأ                    
  .ماعات جديدةبظهور ج

 ، وتقول إنها تسعى من خالل الجهاد إلعالء كلمة اهللا           2008نشأت في أواخر    :  جماعة جند أنصار اهللا    -
كـان  . وتعتبر الجماعة مقربة ايديولوجيا لتنظيم القاعدة     . ، ونصرة نبيه ، ودفع العدو عن ديار المسلمين        

ـ       ومن قادتها أيضا أبو عبداهللا الـسوري ،         ،" أبو النور المقدسي  "يقودها عبد اللطيف موسى المعروف ب
ال يوجد عدد محدد لعناصر الجماعة ، ويزعم اإلسـرائيليون أن عـددهم             . وكالهما قتل على يد حماس    

وينشطون خاصة في خـان يـونس       .  ، من بينهم مصريون ويمنيون وباكستانيون وأفغان       500يصل إلى   
  .ورفح على الحدود المصرية ، معقل التيار السلفي

يعرفها أهل القطاع بهذا االسم ، وتعرف أيضا باسم أنصار السنة ، وأحد أبرز قادتها               : جماعة جلجلت  -
وفي مقابلة  . وهو مطلوب ألجهزة حماس األمنية منذ عدة أشهر بتهم مختلفة         ) أبو المعتصم (محمود طالب   

لمبايعة الشيخ أسامة بـن     صحافية سابقة ، قال طالب إن اإلخوة في القيادة ، ينتظرون تنفيذ عملية كبيرة               
  . الدن والمشايخ في الخارج واإلعالن عن االسم

بدأت هذه الجماعة العمل في غزة كما يقول طالب منذ اللحظة التي قررت فيها حماس المـشاركة فـي                   
ويؤكد طالب أن   .  ، من خالل إصدار بيان بعدم جواز هذه االنتخابات شرعا          2006االنتخابات التشريعية   

جاج على اشتراك حماس في االنتخابات كانت قوية ، خاصة أن جميع الذين اشـتركوا فيهـا                 حركة االحت 
  .آنذاك كانوا من الصفوة في إطار الجناح العسكري للحركة ، كتائب القسام

ويؤكد طالب أن نواة مجموعات جلجلت لم تجد دعوات الجهاد العالمي ضد الكفار فـي فكـر ومـنهج                   
صرت دعوتهم على محاربة ومقاومة االحتالل ، لهذا ينظرون إلـى حمـاس             اإلخوان المسلمين الذين اقت   

كحركة وطنية سياسية تسعى لالشتراك في البرلمانات والمجالس التشريعية أكثـر مـن كونهـا حركـة                 
ويقر طالب بأن جماعته حاولت تفجير موكـب الـرئيس األميركـي          . إسالمية تسعى إلى تحكيم الشريعة    

 الوزراء البريطاني السابق توني بلير عنـدما زارا غـزة ، وقـال نحـن                األسبق جيمي كارتر ورئيس   
  .مأمورون بمحاربتهم ، ويجب أال يتوقعوا منا أن نستقبلهم بالورود 
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ليس لدى مجموعات جلجلت أي ارتباط سياسي بأي حركة ، ويخضع األعضاء الجدد إلى تأهيـل دينـي    
تحمل مسؤولية غالبية التفجيرات التي تحـدث       ودعوي قبل أن يصبحوا جزء من هذه المجموعات التي ت         

  .لمقاهي اإلنترنت في قطاع غزة
أحد أبرز الجماعات السلفية ، كان مقربا من حماس ، ونفذ رجاله معهـا عمليـة أسـر                  : جيش اإلسالم 

 ، لكنه تحول إلى ألد أعداء حماس ، وشنت الحركة           2006الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في منتصف       
أسسه مسلحون من عائلة دغمش     . أدى إلى مقتل كثير من عناصره بعد سيطرتها على غزة         عليه هجوما   

أعلـن  . ، وكانت العائلة مرهوبة ، قبل أن تقرر حماس إخضاعها وحملها على االلتزام بقرارات الحركة              
الجيش براءته التامة من حماس وفتح ، ولم ينف أنه هاجم مؤسسات نصرانية في قطاع غـزة بـصفتها                   

رفض الدخول في تهدئة ، وفكره قريـب مـن          . ب اإلسالم وتنشر اإللحاد والتنصير بين المسلمين      تحار
القاعدة مثل الجماعات األخرى ، وهو يؤمن بتوحيد هذه الجماعات ، وكان مسؤوال عن اختطاف مـرة                 
 مراسل اإلذاعة البريطانية أالن جونسون وطلب فدية مالية إلطالق سراحه قبل أن تتمكن حمـاس مـن                

  .تسوية األمر
ومثل هذا الجماعات ، هناك أنصار بيت المقدس ، والتوحيد والجهاد وجند محمـد ، وجميعهـا تـضم                   

ويميل هؤالء إلى التشدد ويصلون إلـى       . ناشطين سابقين في فصائل مثل حماس والجهاد وألوية الناصر        
 الجماعات حماس بشن حرب     وتتهم هذه . حد إخراج الناس من الملة وتكفيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم        

شديدة على الدعوة السلفية في غزة مناشدة األمة العربية واإلسالمية بوقف الدعم المالي عن هذه الحركة                
  .التي ما فتأت تحارب السلفيين الذين يدعون إلى اهللا ويتبعون سنة رسوله

اسالمية متطرفـة ،    واعتبر محللون فلسطينيون ان قطاع غزة تحول الى تربة خصبة لنشوء مجموعات             
نتيجة تنامي المؤسسات الدينية التي تعددت ادوارها وخلقت اتجاهات متشددة بعد سيطرة حركة حمـاس               
على القطاع الخاضع لحصار اسرائيلي محكم يجعله في شبه عزلة عن العالم ، متوقعين بروز مظـاهر                 

انا لم افاجـأ    "الزهر في القطاع    وقال ناجي شراب استاذ العلوم السياسية في جامعة ا        . عنف متطرفة فيه  
باندالع االشتباكات بين حماس والجماعة السلفية المتطرفة الجمعة ، وهي ليست وليدة اللحظـة بعـد ان                 
تحول القطاع الى تربة خصبة ودفيئة لتنامي اتجاهات متطرفة لهـا ارتباطـات خارجيـة بـصورة او                  

  ".ك النتشار الفقر والبطالة والحصارتنامي التطرف نتيجة كذل"واوضح ناجي شراب ان ". باخرى
  17/8/2009الدستور، 

  
  المقاومة تتصدى لتوغل إسرائيلي في خان يونس لجان  .19

التي توغلت لمسافة محدودة ” اإلسرائيلي“تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات االحتالل : ”الخليج“ -غزة 
الفاصل بين فلسطين المحتلة عام في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، المتاخمة لخط التحديد 

وقالت مصادر محلية وسكان في المنطقة إن قوات االحتالل تساندها عدة دبابات  . وقطاع غزة1948
وآليات عسكرية توغلت فجر امس، في منطقة الفراحين، وسط إطالق نار تجاه المنازل واألراضي 

ري للجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن الجناح العسك” ألوية الناصر صالح الدين“وأعلنت  .الزراعية
  .تفجير عبوة ناسفة وإلقاء قنبلة يدوية صوب القوة المتوغلة

  17/8/2009الخليج، 
 

  48ـ تبادل المناطق مع السلطة الفلسطينية سيشمل قسما من اراضي ال: أورن مايكل .20
 أن تبادل المناطق مع المح السفير اإلسرائيلي في واشنطن مايكل أورن إلى :ماهر الشيخ -تل ابيب

السلطة الفلسطينية في التسوية الدائمة سيشمل مناطق سكنية من داخل الخط األخضر،أي قرى ومدن 
  .»خطر ديمغرافي« عربية معرفة إسرائيليا بأنها
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األمريكية ردا على سؤال حول نية وزير الخارجية " سي إن إن"وقال أورن في مقابلة مع شبكة 
 ".واضح أنه سيكون تبادل مناطق: "يبرمان تهجير فلسطينيي الداخلاإلسرائيلي أفيغدور ل

ما هي سياسة الحكومة االسرائيلية حول كل ما يتعلق بتبادل المناطق والتبادل السكاني، كما : وسئل أورن
ليبرمان هو جزء من الحكومة وال يمثل آراء : " فرد أورن". يسرائيل بيتينو"جاءت في برنامج حزب 

واضح أنه سيكون تبادل مناطق في المستقبل، ولكن ال أحد سيخرج : "وتابع". ومة اآلخرينأعضاء الحك
 ".من بيوتهم)عرب إسرائيل (

وفي المقابلة تفسها استبعد أورن قيام إسرائيل في المرحلة الراهنة بتوجيه ضربة للمنشآت النووية 
نحن بعيدون عن : " وأضاف". حلة الراهنةال أعتقد أن إسرائيل ستهاجم إيران في المر: " وقال. اإليرانية

 .»إسرائيل لن توافق على تقبل مشروع إيران النووي«غير أنه أضاف أن ". دراسة مثل هذه الخطوة
وعن العالقات اإلسرائيلية األمريكية اعترف أورن بوجود خالفات في الرأي، ولكنه أضاف أن 

 .جواء ودية ومريحةالمباحثات حول البناء في المستوطنات تجري اآلن في أ
واضاف اورن إن الرئيس األمريكي باراك أوباما وعد إسرائيل بأن تعيد الواليات المتحدة سياستها تجاه 
إيران إذا لم يطرأ حتى موعد أقصاه شهر ايلول المقبل أي تقدم في االتصاالت الدبلوماسية الجارية مع 

 .إيران لحملها على وقف مشروعها النووي
  17/8/2009، القدس، فلسطين

  
   لشراء أراض عرضها مزارعون يهود للبيعإسرائيلية دعوة .21

دعا رئيس اللوبي الزراعي في الكنيست االسرائيلي شايح رميش من كتلة كاديما أمس         :  د ب أ   -تل ابيب   
إلى شراء االراضي التي اضطر بعض المزارعين اليهود إلى عرضها للبيـع            ) الكيرن كاييمت (مؤسسة  

  . من ضائقة خطيرةالنهم يعانون 
 بأنها  - االذاعة   -وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية ان دعوة حرميش جاءت بعد قيام جهات خارجية وصفتها             

بالقيام اخيرا بشراء مئات الدونمات من األراضي الزراعية اليهودية الخاصة في الجليل األعلـى     " معادية"
  ". أثرياء من دول الخليج"، ضمن صفقات مولها 

يواجهون الضائقة االقتـصادية    " الجليل"ق أجرته اإلذاعة اإلسرائيلية أن مزارعين يهود في         وكشف تحقي 
  .باعوا أراضيهم بماليين الدوالرات عبر وسطاء أجانب

كان قد طلب من    " قوله إنه    -" صفد" قرب   -" روش بينا "ونسبت اإلذاعة إلى رئيس المجلس المحلي لبلدة        
شراء هذه األراضي تفاديا لحصول     ) الكيرن كاييمت (ومي اليهودي   دائرة أراضي إسرائيل والصندوق الق    

  ". جهات أجنبية على ملكيتها إال أن دعوته لم تلق اآلذان الصاغية
وكان وزير الزراعة اإلسرائيلي ، شالوم سمحون قال أمس االول إن وزارته عاجزة قانونيا عن التـدخل                 

احات التي شملها البيع هـي ذات ملكيـة خاصـة ،            لمنع بيع األراضي للعرب ، وذلك باعتبار أن المس        
  .وبالتالي فهي ال تخضع لصالحيات وزارته 

، قال حاييم أورون ، زعيم حزب ميريتس اليساري االسرائيلي إن هذه التطـورات تظهـر أن                 من جانبه 
  سليمة اضية بخصخصة األراضي ، غير    سياسة الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ، والق        

  . ، باعتبار أن ذلك يفتح الباب أمام بيعها
  17/8/2009الدستور، 
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   األمم المتحدة بالتحيز للعرب في تقريرها األخيرتتهم "إسرائيل" .22
اتهم مصدر إسرائيلي رفيع المستوى األمم المتحـدة بكتابـة تقريرهـا األخيـر عـن                 :وكاالت -القدس

يرضي مجلس حقوق اإلنسان الذي يسيطر عليه       "سطينية بأسلوب   االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفل    
  .، على حد زعمه"العرب

جاءت هذه االتهامات عقب تقديم مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان نافي بيالي تقريراً عـن                
ية االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة خاصة خالل الحـرب اإلسـرائيل             

  .األخيرة على قطاع غزة
أمس، عن السفير اإلسرائيلي في المقر األوروبي لألمم المتحـدة فـي         " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   

إن فلسطينيين من الضفة الغربية كتبوا التقريـر وراجعـه محـامون            "جنيف أحارون ليشنو يآر ادعاءه      
  ". في مجلس حقوق اإلنسانفلسطينيون في جنيف بهدف إرضاء الدبلوماسيين الفلسطينيين

بدعوى انه يـستند علـى      " شديد التحيز "وبحسب الصحيفة فإن المسؤول اإلسرائيلي وصف التقرير بأنه         
نثق في  : "معلومات غير مؤكدة، زاعماً أن التقرير أغفل الحقائق واألوضاع اإلسرائيلية، في حين قال يآر             

  ".جيشنا وفي نظامنا القضائي وسنتجاهل هذا التقرير
 بمهاجمة المدنيين األبريـاء وانتهـاك قـوانين         "إسرائيل"وأضافت الصحيفة أن بيالي اتهمت في التقرير        

الحرب بحصارها لقطاع غزة، داعيةً إياها لتخفيف القيود على الفور والنظر في رفع الحصار والقيـود                
  .بشكل كامل عن غزة

ـ      بوقف البناء في مستو    "إسرائيل"وأشارت إلى أن بيالي طالبت       غير "طنات الضفة الغربية التي وصفتها ب
  .، منوهةً إلى انه يجب معاقبة المستوطنين الذين يشنون هجمات ضد الفلسطينيين"الشرعية

  17/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

  "اإلرهاب المحلي"نتنياهو يتعهد مكافحة  "...إسرائيل" شخص يثير صدمة في مقتل .23
 بنيامين نتنياهو أمس بمكافحة ما وصفه باإلرهاب المحلي تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي - تل أبيب

بعدما قالت السلطات إن شبانا من أفراد العصابات أوسعوا رجال ضربا حتى الموت كان يتنزه مع أسرته 
وحسب التقارير كان الضحية مع زوجته وابنتهما حين تهجم شاب  .على شاطئ يقع على البحر المتوسط

 .على الفتاة
 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الجريمة وجميعهم يتحدرون من 8سريع وقفت الشرطة وبعد تحقيق 

مدينة جلجولية العربية اإلسرائيلية، وشابتين يهوديتين إحداهما قاصرة واألخرى جندية على ارتباط 
 .بالمجموعة

ن الحكومة وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه في ضوء أعمال القتل األخيرة فإ
وأضاف مستخدما اللفظ الذي تطلقه . »رويترز«حسب » ستعزز الوجود األمني في المناطق الحضرية«

األمن الشخصي ليس فقط ضد «: إسرائيل على الفلسطينيين الذين يشنون هجمات ضد اإلسرائيليين
 .»اإلرهابيين، بل ضد إرهاب الجريمة المحلي أيضا

ال يمكن تصور أن يتعرض شخص «هارونوفيتش للصحافيين إنه وقال وزير األمن الداخلي إسحق أ
 .»بريء يتنزه مع أسرته للضرب حتى الموت على يد مجموعة من أفراد العصابات

يجب زيادة قوات الشرطة . ينبغي إعادة النظر في النظام برمته«: من جهته قال الرئيس شيمعون بيريس
وطلب حزب . »التربية والنظام الجزائي المتساهل، و)حول العنف(ومراجعة طرق معالجة المعلومات 

قطع عطلته النيابية واالجتماع إلجراء مناقشة ) البرلمان(من الكنيست ) معارضة(الوسطي » كديما«
 .استثنائية حول اإلجرام
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وتم في .  جرائم قتل في األسبوعين األخيرين في إسرائيل لم يكشف عن منفذي العديد منها10ووقعت 
االت التمثيل بجثث الضحايا أو رميها في سلة المهمالت وإحراقها، ما أثار مخاوف من أن عدد من الح

 .تكون سلسلة جرائم ينفذها قاتل واحد
 جرائم قتل العام الماضي، ودعت وسائل اإلعالم إلى 204وأحصت الشرطة اإلسرائيلية ما ال يقل عن 

دية نيويورك السابق رودولف جولياني لمكافحة الذي اعتمده رئيس بل» عدم التساهل إطالقا«اتباع مبدأ 
 .اإلجرام

 17/8/2009الشرق األوسط، 
  

   لبحث موضوع االستيطانواشنطن إلى نتنياهو مستشار .24
توجه إسحق مولشوالمستشار الخاص لرئيس الوزراء اإلسرائيلي :  أحمد ربيع-ا ف ب-القدس المحتلة

يت األبيض ومعاونين لجورج ميتشل الموفد األميركي بنيامين نتنياهوإلى واشنطن للقاء مسؤولين في الب
الخاص إلى الشرق األوسط في محاولة للتوصل مع اإلدارة األميركية إلى تسوية بشأن مواصلة 

ومن المقرر أن يبحث . اإلسرائيلية أمس األحد" هآرتس"االستيطان في الضفة الغربية، بحسب صحيفة 
  . أغسطس في لندن/ آب26ة االستيطان في الرئيس باراك أوباما مع نتنياهوفي مسأل

  17/8/2009الشرق، قطر، 
 

   عاما17ًمصر توقع اتفاقاً مع شركات إسرائيلية خاصة لتزويدها بالغاز لمدة ": هآرتس" .25
 العبرية النقاب عن إبرام الحكومـة المـصرية         "هآرتس"كشفت النسخة اإللكترونية لصحيفة      –الناصرة  

رائيلية الخاصة لتوريد الغاز الطبيعي المصري لها، باإلضافة لالتفاق الذى          التفاق مع شركات الطاقة اإلس    
  .وقعته مع شركة الكهرباء اإلسرائيلية الحكومية

 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي       10المصرية تستعد لتصدير    " إيه ام جي  "وقالت الصحيفة إن شركة     
، وذلك لتشغيل أربع محطات كهرباء جديدة فـي         التابعة للقطاع الخاص اإلسرائيلي   " أدلتيك"لصالح شركة   

  .1948ثالث مدن تقع بجنوب فلسطين المحتلة سنة 
 مليار دوالر، وتصل    1.5وأشارت إلى أن قيمة العقد بين بين الشركتين المصرية واإلسرائيلية يصل إلى             

  . عاماً من تاريخ التوقيع على العقود17مدته إلى 
 قد وقعت على اتفاق مبدئي مع شركة أدلتيك، قبل عام ونـصف             كانت" إيه ام جي  "وأوضحت أن شركة    

العام، ولم يتم تفعيل بنود العقد حتى اآلن، غير أن الشركة المصرية قررت تعديل األسعار، وفتح العقود                 
علـى أن يكـون      %. 20  - % 10مع شركة أدلتيك من جديد، ومن المتوقع أن تزيد األسعار بنـسبة             

ويبدأ ضخ الغاز المصري لـشركة أدلتيـك        . والرات لكل مليون وحدة حرارية     د 5السعر الجديد حوالي    
  .، بحسب ما نُشر2011اعتبارا من عام 

  16/8/20096 قدس برس
  

  العنف والفساد األخالقي يضعف ثقة اإلسرائيليين بجيشهم: " بوستجيروزاليم" .26
, رائيلي تمر في أزمة حقيقيـة     ذكرت صحيفة إسرائيلية أن قوات االحتالل اإلس       :وكاالت/ القدس المحتلة   

  .وهذه المرة ليست أمنية حيث يعتبر هذا الصيف األكثر هدوءاً منذ سنوات
وأشارت صحيفة الجيروزاليم بوست في عددها الصادر أمس، إلى أن األزمة التي يمـر بهـا الجـيش                  

ر الذي قد أدى    األم, أخالقية ومعنوية بعد ازدياد حوادث العنف وسوء التصرف من قبل الجنود والضباط           
  . إلى ضعف ثقة الجمهور اإلسرائيلي بالجيش
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مارس الماضي عندما تم اكتشاف اللواء إلعيزر مـاروم         / ونوهت إلى أن األزمة بدأت تتصاعد منذ آذار       
  .قائد سالح البحرية يتردد كزائر على نادي التعري في مدينة تل أبيب المحتلة

حزيران والذي سمح البنـه     /نرال موشيه تامير في يونيو      أعقبها خفض رتبة قائد تشكيلة غزة الميجر ج       
  .القاصر قيادة مركبة نقل جنود عسكرية ثم زعم أنه كان السائق في الحادث

ثم جاء إجبار رئيس األركان على تعيين الميجر جنرال بيني غانتس الملحق العسكري في واشنطن كنائب               
ونتيجة لذلك فإن العالقات بـين أشـكنازي        , ر الحرب ثان لقائد هيئة األركان العامة بعد خالفات مع وزي        

وأحد المرشحين للمنصب وهو قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال يواف غلنت قد وصلت إلـى أدنـى                 
  .مستوياتها

وفي الشهر الماضي تم الكشف عن العنف والعقاب الشديد في إحدى الكتائب في سالح المدرعات عندما                
تدقيق في التقارير والصور التي كشفت حوادث ضـرب وإهانـة ألحـد              للفحص وال  188تعرض لواء   
  .المجندين الجدد

  17/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

  بالمال يمكن اغراء المستوطنين بالرحيل: نيوزويك .27
 قالت مجلة نيوزويك  االميركية امس ان إغراء نسبة عالية من المـستوطنين اليهـود                : بترا   -واشنطن  

وأوضحت المجلة أن     .1967 بالرحيل عن األراضي الفلسطينية المحتلة في العام         بالمال يمكن أن يقنعهم   
أسرع فئات المستوطنين نموا هم اليهود االلترا أرثودوكس أو المتـدينون الـذين يـشكلون ثلـث عـدد            
المستوطنين ويميلون ألن يكونوا اقل تشددا عن اليهود الذين تم إجالؤهم من المستوطنات في غزة عـام                 

 أحد الثلثين اآلخرين كما تشير المجلة هم المـستوطنون اإلقتـصاديون أو الـذين انتقلـوا إلـى            .2005
وقالـت  . المستوطنات في الضفة الغربية طمعا في الحصول على سكن رخيص قريب من القدس المحتلة             

عـام  المجلة ان عدد المستوطنين اليهود في األراضي الفلسطينية المحتلة زاد باكثر من الـضعف منـذ ال              
أمـا  .  ، معتبرة أنه يمكن إقناع نوعي المستوطنين بالرحيل عن المستوطنات مقابل إغراءات مالية        1993

بخصوص النمو الطبيعي للمستوطنين فتقول المجلة إنه طبقا الحصائيات جماعة السالم اآلن فـإن عـدد                
 17ش بالمستوطنات نحو     طفال بينما انتقل للعي    9602 كان   2007األطفال الذين أنجبهم المستوطنون عام      

لهذ تشير المجلة إلى أن وضع عقبات أمام الهجرة إلى المستوطنات يمكن أن يكون لـه أثـر                  . الف طفل 
  .1967كبير على وضع حد لالستيطان في فلسطين المحتلة العام 

 17/8/2009الرأي، األردن، 
  

  ية  انتهاكاً بحق المقدسات اإلسالمية والمسيح87االحتالل ارتكب : تقرير .28
أفاد تقرير حقوقي أن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القـدس المحتلـة وبـاقي األراضـي                 :نابلس

ـ   انتهاكاً صارخاً من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية أغسطس العام           ) 87( الفلسطينية تعرضت ل
  .الماضي وحتى بداية أغسطس الجاري

ن لحقوق اإلنسان، أمس، أن مدينة القدس المحتلة تعرضت         وأوضح التقرير الذي أصدرته مؤسسة التضام     
  %).22(انتهاكاً ما نسبته ) 19(، فيما تعرضت مدينة الخليل إلى %)65(انتهاكاً ما نسبته ) 56(لـ

مـن مجمـل    %) 13(انتهاكاً ما نسبته    ) 12(وبين أن االنتهاكات األخرى في األراضي الفلسطينية بلغت         
الستهداف المباشر لدور العبادة خالل الحرب األخيرة علـى القطـاع وتـدمير             االنتهاكات، مشيراً إلى ا   

وذكر أن قوات االحتالل فـي أغـسطس العـام          . المساجد، باإلضافة إلى تدمير المقابر واالعتداء عليها      
الماضي هدمت أساسات مسجد قرية القرين وهو مسجد في طور اإلنشاء بالنقب، فيما اقتحمت مسجدا في                

  .بمدينة الخليل" مالكو"قرية 
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 يناير من العام الجاري منعت المصلين أيضاً ممن تقل أعمارهم عن            9وأظهر أن قوات االحتالل بتاريخ      
 عاماً من دخول المسجد األقصى، فيما حاولت مجموعة من المستوطنين حرق مسجد البحر في مدينة                50

يو الماضي على نبش عشرات القبور       يون 18وأوضح التقرير أن سلطات االحتالل أقدمت بتاريخ        . طبريا
في مقبرة مأمن اهللا في القدس، فيما أقدمت في نفس الشهر على اقتطاع جزء من مقبرة بـاب الرحمـة                    

  .بجوار األقصى لتقيم متنزها يهوديا على أنقاض القبور
دة وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن قوات االحتالل أقدمت على قصف عشرات المساجد ودور العبا               

مسجداً وإلحـاق   " 41"والمقابر اإلسالمية مما أدى لتدمير العديد منها تدميراً كليا، حيث تم هدم أكثر من               
  ".مخيم جباليا"ومقبرة " الشيخ رضوان"األضرار بعشرات المساجد األخرى، وقصف آخر للمقابر كمقبرة 

17/8/2009صحيفة فلسطين،   
  

  2020دينة القدس في عام التفكجي يحذر من مخططات إسرائيلية لشكل م .29
 خليل التفكجي، مدير قسم الخرائط في بيت الشرق فـي حـديث مـع               قال:   زهير اندراوس   -الناصرة  

 واالسـتيالء   األراضـي  ان التهويد متواصل بكثافة في القدس من خالل مصادرة             أمس' القدس العربي '
 تهدف لجعل القدس    وأخرى،  2020 وجود مخططات لشكل مدينة القدس في عام         إلىعلى البيوت، مشيرا    

قبلة ليهود العالم ومركزا ثقافيا وحضاريا والرأس والقلب لما يسمى الشعب اليهـودي، محـذرا مـن ان                  
  .أيضاالتهويد ال يشمل الحجر فقط بل البشر 

 عنهـا   اإلعالنان مخططات التهويد ما زالت سرية ولم يتم         : وتابع مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق      
 لقلع  اإلسرائيلية العربية يندرج ضمن السياسة      األسماءم ليس كل ما يحضر له، معتبرا ان تغيير          لحد اليو 

  .  المحتلةلألراضي واإلسالميةالجذور العربية 
17/8/2009القدس العربي،   

  
   من المستوطنين تطالب بتوفير الحماية ألهالي األسرى"وزارة األسرى" .30

رين منظمة الصليب األحمر الدولي بصفتها الراعية لبرنامج طالبت وزارة شئون األسرى والمحر: غزة
زيارات األسرى داخل سجون االحتالل، بضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية أهالي األسرى 
الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، على اثر األخبار التي تناقلتها وسائل إعالم العدو عن نية 

يط منع أهالي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل من زيارة أبنائهم الصهاينة المتضامنين مع شال
 .عبر إغالق الطرق التي الواصلة إلى السجون الصهيونية

17/8/2009السبيل، األردن،    
 

   تسابق الزمن في تهويد القدس"إسرائيل: "دراسة .31
ل اإلسرائيلي المتعاقبة منذ قرن      أكدت دراسة فلسطينية جديدة على أن إجراءات االحتال        ):بترا( –رام اهللا   

من الزمن سعت وبنشاط فعال ومتواصل على تركيز الجهود على تهويد مدينة القدس المحتلة، والعمـل                
  .على ابقائها موحدة تحت االحتالل الذي يعتبرها عاصمة أبدية له

غرافيا بجامعة القدس   وأشارت الدراسة المعنونة بـ التهويد الجغرافي والديمغرافي للقدس أعدها أستاذ الج          
الدكتور مسلم أبو الحلو ونشرت نتائجها في مجلة جامعة القدس المفتوحة المحكمة امس إلى أن إسـرائيل           
أسرعت في مخططات التهويد وفق منهجية االستراتيجية الـصهيونية المتمثلـة فـي تنفيـذ مرتكـزات                 

وجة الفعالة بين عناصر االسـتراتيجية  الصهيونية من خالل تطبيق أسلوب التهويد العملي المتدرج والمزا 
  .الصهيونية الشاملة
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وأوضح الباحث أن إسرائيل لم تكتف ببسط سيطرتها ونفوذها على الحدود الجغرافية للمدينة كما كانـت                
 فبعد احتاللها ألراضي الضفة في ذلك العام قامت الدوائر اإلسرائيلية بإصدار قراراتهـا      1967عليه عام   

 بالمئة من مساحة    28ينة والقسم الشرقي لتصبح مساحة القسم الشرقي من المدينة نحو           بتوسيع حدود المد  
الضفة وهذا يبين وفق الدكتور أبو الحلو كيف استخدمت إسرائيل القدس مرتكزا في تنفيـذ اسـتراتيجية                 

  .التهويد الصهيوني لفلسطين
17/8/2009الرأي، األردن،   

  
  "أعمال عدائية"رائيلية بتجنيد أطفال فلسطينيين في  حقوقية عالمية تتهم السلطات اإلسحركة .32

في تقرير مشترك، ) بفرعيها اإلسرائيلي والفلسطيني(اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال : رام اهللا
وقالت الحركة في بيان  ".األعمال العدائية"سلطات االحتالل اإلسرائيلي، باستخدام أطفال فلسطينيين في 

نسخة منه، إنها قدمت تقريراً بهذا الخصوص إلى لجنة األمم المتحدة " قدس برس"أصدرته، ووصل 
 لمناقشة امتثال السلطات 2010المعنية بحقوق الطفل والتي من المقرر أن تلتئم في كانون الثاني 

  .اإلسرائيلية للبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل حول إشراك األطفال في الصراعات المسلحة
تم استخدام ما ال يقل "لفت التقرير النظر إلى أنه خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة و 

وأشار إلى أن معظم هؤالء األطفال تعرضوا ". عن ستة أطفال كدروع بشرية على يد القوات اإلسرائيلية
ويتضمن  . جراء تلك التجربةلسوء المعاملة أثناء احتجازهم مما ترك في نفوسهم أثراً نفسياً عميقاً ورعباً

 صفحة شهادات خمسة أطفال أسرى سابقين تحدثوا عن الضغط عليهم للعمل 82التقرير الذي يقع في 
 صفحة من شهادات مشفوعة بالقسم تم إرفاقها في ملحق 35كمخبرين، باإلضافة إلى تدعيمه بأكثر من 

  .التقرير الرئيسي
16/8/2009قدس برس،   

  
  من االقتتال الداخلي يحذر"مفتي القدس" .33

 لفت الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد - قنا-القدس المحتلة
 .األقصى المبارك، الى حرمة قتل النفس البريئة

وحذرحسين في تصريح صحفي لوكالة االنباء الفلسطينية تعقيبا على األحداث الدموية التي شهدتها رفح 
الذي تستهدفه آلة القتل والدمار اإلسرائيلية صباحا » ظاهرة االقتتال الداخلي بين أبناء شعبناتفشي «من 

 .ومساء وال تفرق بين فصائله وأطيافه وصغاره وكباره، ورجاله ونسائه
وأشار إلى أن الخاسر األكبر من االقتتال هو الشعب الفلسطيني وقضيته، والرابح الوحيد من هذه 

ية هو االحتالل الجاثم على األرض، وبغض النظر عن أطراف الصراع وزمانه الصراعات الداخل
وناشد أبناء الشعب الفلسطيني المحافظة على مصالح شعبهم وأن يتقوا اهللا في دماء إخوانهم . ومكانه

ووأد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلوا من .. وحرماتهم وأال يستبيحوها لتباين اآلراء والمواقف
 .وار بين اإلخوة سبيالً لحل الخالفات التي تنشب بينهمالح

ومن جانبه طالب الشيخ ياسين األسطل الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين حركتي 
حماس وفتح بانتهاز شهر رمضان المبارك من أجل انهاء حالة االنقسام الفلسطيني القائمة واعادة الوحدة 

 .للشعب الفلسطيني
17/8/2009وطن، قطر، ال  

  
  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1527:         العدد       17/8/2009االثنين  :التاريخ

   يتظاهرون ضد سياسة الهدم والتهجير االحتاللية48فلسطينيو الـ : أم الفحم .34
   ،)1948شمال فلسطين المحتلة سنة (تظاهر مئات الفلسطينيين الغاضبين، في مدينة أم الفحم، : أم الفحم

 الوسط العربي وتضامناً مع احتجاجاً على سياسة الهدم التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في
  .والذي قامت جرافات الهدم اإلسرائيلية بهدمه للمرة الثانية خالل أقل من شهر" السعدي"سوق 

رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، والمهندس رامز جرايسي رئيس لجنة السلطات : وتقدم المظاهرة
ارية، جمال زحالقة، مسعود غنايم عفو اغب: المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة والنواب العرب

، ورجا اغبارية سكرتير حركة أبناء البلد، )الجناح الشمالي(والشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية 
والشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم، واحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض والمسكن 

ت محلية وممثلي اطر وحركات سياسية وشعبية من بينها في وادي عارة باإلضافة إلى أعضاء سلطا
  " .نساء ضد الهدم"

16/8/2009قدس برس،    
  

   اإلسرائيلية يهود يقتحمون المسجد األقصى على شكل مجموعات بحماية الشرطةمتطرفون .35
قال شهود عيان إن مجموعات يهودية متطرفة استأنفت منذ ساعات صباح اليوم األحد : القدس المحتلة

 بحراسة معززة من عمليات اقتحامها المنظّم لباحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة) 16/8(
 عنصراً 12- 10وأشار شهود العيان إلى أن عدد عناصر كل مجموعة يتراوح بين  .شرطة االحتالل

  .المزعوم" جبل الهيكل" شروحات حول  يقودهم مرشد، ويقدم لهم
16/8/2009قدس برس،   

  
  رائيليون يعتقلون فتاة فلسطينية في الخليل بحجة حملها سكيناً إسجنود .36

، على اعتقال فتاة فلسطينية بجنوب الضفة )15/8(أقدم جنود إسرائيليون، مساء أمس السبت : الناصرة
وقالت اإلذاعة العبرية صباح اليوم األحد إن  . بدعوى أنها كانت تحمل سكيني مطبخالمحتلةالغربية 

الشابة الفلسطينية عند نقطة تفتيش قرب الحي اليهودي في مدينة الخليل بعد أن عثورا الجنود اعتقلوا 
مشيرة إلى أن الشابة أحيلت إلى جهاز االستخبارات . بحوزتها على سكينين يستخدمان في المطبخ

  .للتحقيق معها
16/8/2009قدس برس،   

  
   معتمرا قادمين من غزة يصلون معبر رفح847 .37

 معتمراً ومعتمرة من الفلسطينيين قادمين من قطاع 847ى معبر رفح صباح أمس  وصل إل:)مصر(رفح 
وقال مسؤول حدودي إنه تم فتح المعبر أول من أمس الستقبال المعتمرين القادمين من قطاع غزة، . غزة

بعد موافقة السلطات المصرية على إتاحة الفرصة لهم للسفر إلى األراضي السعودية عبر األراضي 
وتم التنسيق مع إحدى الشركات المصرية لنقل المعتمرين .  والعودة عقب انتهاء مناسك العمرةالمصرية

الفلسطينيين من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة سفرهم إلى األراضي السعودية من طريق 
  .الجو، وهو ما سيتم اتباعه خالل رحلة العودة بعد انتهاء مناسك العمرة

17/8/2009الحياة،   
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   آالف حالة بتر في غزةخمسة":  صحيمركز" .38
قال مدير مركز األطراف االصطناعية في مدينة غزة حازم الشوا إنه يوجد في قطاع غزة : )ا ش أ(

اآلن نحو خمسة آالف حالة بتر، خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، في حين أن المركز 
 . فقط طرفاً اصطناعيا15ًقادر على تصنيع 

أو .. ال يغطي حاالت البتر الموجودة في القطاع، إن بسبب قلة المواد الخام"وتابع الشوا أن هذا العدد 
الحاجة إلى وقت كاف لنتمكن من سد "، مشيراً إلى "بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة

 ."النقص
17/8/2009السفير،   

  
     344 ضحايا الحصار إلى ارتفاع .39

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس عن وفاة مريض فلسطيني جراء الحصار اإلسـرائيلي             :  بترا –غزة  
   344,المفروض على قطاع غزة ليرتفع عدد ضحايا الحصار إلى 

17/8/2009الدستور،   
 

  "إسرائيل"اعتصام ألهالي المعتقلين في : األردن .40
يين في السجون اإلسرائيلية أمام مبنى      نفذ ذوو وأهالي األسرى والمفقودين األردن     :  حاتم العبادي  -مان  ع

رئاسة الحكومة أمس اعتصاما طالبوا حكومة بالدهم الضغط على إسرائيل مـن أجـل اإلفـراج عـن                  
المعتقلين في أسرع وقت ممكن، أسوة بباقي زمالئهم الذين تم اإلفراج عـنهم مـؤخرا مـن الـسجون                   

  . اإلسرائيلية
ل وزارة الخارجية عبر السفارة األردنية فـي تـل أبيـب            من جهتها، تجري الحكومة األردنية، من خال      

  . لتنظيم زيارة ألهالي األسرى األردنيين بعد عطلة عيد الفطر، بحسب مصادر علمية
17/8/2009العرب، قطر،   

  
  لتوقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وفد مصري يستأنف تحركاته بين فتح وحماس .41

، امس، ان وفداً امنياً مصرياً سيستأنف بعد يومين تحركاته بين "الحياة" لـقالت مصادر فلسطينية: دمشق
 الجاري لتوقيع اتفاق 25حركتي فتح وحماس بهدف التوصل الى تفاهمات قبل الموعد المقرر في 

وأوضحت المصادر ان الوفد المصري سيبدأ تحركاته بإجراء . المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
  .هللا، على ان ينتقل الى دمشق بعد غد ليلتقي قادة حماس وبقية المنظمات الفلسطينيةمحادثات في رام ا

  17/8/2009الحياة، 
  

  هدوء حذر على الحدود مع غزة وعمليات بحث عن فارين من االقتتال: مصر .42
عاد الهدوء المشوب بالحذر إلى الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة في أعقاب ساعات من : رفح
 شهدها أول من أمس خالل اشتباكات وقعت بين عناصر من حركة حماس وقواتها األمنية وبين التوتر

تنظيم جند أنصار اهللا السلفي الجهادي أسفرت عن مقتل أمير التنظيم الدكتور عبداللطيف موسى وعدد 
ت آخر من مرافقيه وإصابة العشرات، وفرار بعض العناصر إلى الجانب المصري حيث يخضع للتحقيقا

وما زال البحث جارياً عن عناصر يعتقد أنها تمكنت من دخول . المصرية عقب توقيفه في رفح
  . األراضي المصرية فراراً من االقتتال الدائر في رفح
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 قذائف أطلقت من الجانب الفلسطيني داخل 10وشهد الجانب المصري للحدود أول من أمس سقوط 
ها من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، منطقة الصرصورية الزراعية انفجرت خمسة من

  .ونقلت الحماية المدنية الخمسة اآلخرين الى مكان آمن تمهيداً للتخلص منها
 17/8/2009الحياة، 

  
  تنفيذ التزاماتها قبل التطبيع معها" إسرائيل"على : الجامعة العربية .43

ن ليس كافيا لتطبيع العالقات بين العرب قالت الجامعة العربية أن وقف االستيطا:  أحمد ربيع-القاهرة 
، وشددت على ضرورة أن يكون أي إجراء بهذا الصدد ينطوي على الجدية وااللتزام على "إسرائيل"و

وفيما اعتبرت مصادر دبلوماسية . ، لن ينخدع العرب بها"إعالنات"األرض وأال تقتصر على مجرد 
ن يمثل الخطوة األولى، أكدت أنه يتعين أن يقترن به رفيعة باألمانة العامة للجامعة أن وقف االستيطا

خطوات تتمثل بإنهاء الحصار اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين ووقف الممارسات القهرية، خاصة في قطاع 
وشدد المصدر المسؤول على أن العرب لن .  غزة تبدأ من عند الدولة العبرية وليس من عند العرب

، من دون وجود خطوات وإجراءات على األرض "إسرائيل"مجانية لـيقدموا على أية تنازالت مسبقة أو
ومتابعات دولية لها، الفتاً إلى وجود انفتاح واستعداد عربي تام للتجاوب مع أي خطوة إسرائيلية ولتقديم 

إذا ما شعرت الدول العربية بوجود خطوات حقيقية وجادة من الجانب اآلخر شريطة أن يتم " بادرة"
قبل " التطبيع"وأن تخضع للرقابة الدولية، وأال تنطوي على المراوغة والخديعة لقبض ثمار االلتزام بها 
وقالت المصادر إن التطبيع الشامل لن يتحقق إال بالسالم الشامل، ما يعني االنسحاب التام من . أداء الثمن

ها القدس، وفقا لما كل األراضي المحتلة في الجوالن وجنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمت
، فيما أشارت إلى أن 2002أقرته وحددته مبادرة السالم العربية التي قدمت لهذا الغرض منذ قمة بيروت 

الذي عقد لهذا الغرض الشهر الماضي أعاد التأكيد على الموقف " الطارئ"اجتماع وزراء الخارجية 
  .العربي من هذه القضية وناقشها من كافة جوانبها

  17/8/2009ر، الشرق، قط
  

   مليون دوالر181األونروا تطلق اليوم نداء لجمع  .44
تطلق وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين :  عبدالرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة 

وسيتم  . مليون دوالر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك181 لجمع اليوم نداء طارئاً) األونروا(
اء من غزة ويهدف إلى االستجابة للحاجات العاجلة والملحة لجميع الالجئين، بما فيها المواد إطالق الند

 باإلضافة للبرامج ازل وإعادة تأهيل مرافق األونروا،الضرورية والمساعدات النقدية وإصالح المن
 األونروا أنه وأكدت .التعليمية والصحة النفسية ودعم المنظمات المجتمعية والعديد من البرامج األخرى

مع حلول شهر رمضان المبارك ما زالت األوضاع تتدهور بصورة متسارعة في كافة مناحي الحياة 
من سكان قطاع غزة % 70اليومية، فيما يعني أن أكثر من مليون الجئ فلسطيني يشكلون أكثر من 

م التبرع بها منذ بداية يعيشون أوضاعاً صعبة ومأساوية يصاحبها استنزاف الوكالة لكافة األموال التي ت
  .العام الحالي لتحسين أوضاعهم و ظروفهم

  17/8/2009الوطن، السعودية، 
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   ومأزق التطرفحماس .45
  عبد الباري عطوان

، وتصفية زعيمه عبد اللطيـف      'جند انصار اهللا  'نجحت في القضاء على تنظيم      ' حماس'ربما تكون حركة    
 قرب الحدود مع مصر، ولكن هذا النجاح قد يكون مكلفا           موسى بعد اقتحام مسجده في جنوب مدينة رفح       

  .للغاية بالنسبة الى الحركة وصورتها في بعض االوساط االسالمية، داخل االراضي المحتلة وخارجها
فاقتحام مسجد، واطالق النار على الذين تحصنوا فيه، لم يكونا خطوة حكيمة، لما للمساجد من حرمة في                 

 من االجدى اتباع اساليب اخرى، مثل حصاره، والتفاوض مع المحتمين فيه من             العقيدة االسالمية، وكان  
اجل الوصول الى تسوية سلمية حقنا للدماء، وقطعا لدابر الفتنة، وترك مسألة االقتحام هذه كخيار اخير،                

  .بعد نفاد كل الوساطات، ووصول المفاوضات الى طريق مسدود
 محمودا، لما يمكن ان يترتب عليـه مـن خالفـات وربمـا              ندرك جيدا ان الغلو في التطرف ليس امرا       

كما ان اعالن قيام امـارة اسـالمية فـي منطقـة            . صدامات بين ابناء العقيدة الواحدة، والخندق الواحد      
صغيرة، في قطاع صغير محاصر، تحكمه حركة مقاومة اسالمية ينطوي على تسرع وقراءة غير دقيقة               

هذا ال يعني استخدام القوة، وبمثل هذه الشراسة، للتعـاطي مـع   لمجريات االوضاع على االرض، ولكن    
 آخرين بصورة اثارة حالة من االبتهاج فـي         150 شخصا واصابة    24هذه المسألة، مما يؤدي الى مقتل       

  .على وجه الخصوص، وما اكثرهم هذه االيام' حماس'صفوف الشامتين باالسالميين، وحركة 
ه بأنه رجل تقي مؤمن، يتمتع بخلق حميد، وسخر حياته في خدمة            الشيخ عبد اللطيف موسى يصفه معارف     

' حمـاس 'الدعوة االسالمية ومساعدة الفقراء من موقعه كطبيب لالسرة، وكان من ابرز المؤيدين لحركة              
والمعارضين للسلطة الفلسطينية ورموز فسادها اثناء سيطرتها على قطاع غزة، وكنـا نتمنـى لـو ان                 

قد ابتعدوا عن محاوالت تشويه صورته، بالقول بانه رأس حربة لسلطة رام            ' ماسح'الناطقين باسم حركة    
اهللا، ويتلقى امواال منها، وما يزيد من مرارة هذه االتهامات انها صدرت بعد انتقال الرجل الى الرفيـق                  
االعلى، مما يتناقض كليا مع تعاليم االسالم السمحة في التعفف في القـول، وذكـر محاسـن المـوتى،                   

  .االتقياء المجاهدين منهم على وجه الخصوصو
***  

باستخدامها القوة النهاء هذه الظاهرة االسالمية المتشددة التي حاولت شق عصا الطاعـة             ' حماس'حركة  
على سلطتها في قطاع غزة أرادت توجيه اكثر من رسالة، االولى للجماعات االسالمية المتطرفة األخرى               

ها، تحذرها من خطورة اي خروج على هيمنتها، او محاولـة خـرق             التي تربت في رحمها، وتحت كنف     
المعلنة مع االحتالل، والثانية للعالم الخارجي، والواليات المتحدة على وجه الخصوص، مفادهـا             ' الهدنة'

وانصاره علـى وجـه     ' القاعدة'انها حركة وسطية معتدلة مستهدفة من قبل الحركات المتطرفة، وتنظيم           
  .ثلها مثل العالم الغربي واألنظمة العربية المعتدلةالخصوص، تماماً م
تعطي هذه األيام ثقالً اكبر للحراك السياسي والدبلوماسي وتحـاول ان تفـتح             ' حماس'فالالفت ان حركة    

حوارات مع عواصم غربية تقدم نفسها من خاللها كحركة سياسية براغماتية يمكن التوصل الى اتفاقـات                
مع تصريحات صحافية أكدت االستعداد للقبول بدولة فلسطينية مـستقلة فـي            معها، وتوازي هذا الحراك     
  . وفي اطار هدنة قد تمتد لعدة عقود1967عام ) يونيو(حدود الرابع من حزيران 

العواصم الغربية ترحب بمثل هذه البراغماتية الحمساوية، وتشجع على االستمرار فيهـا، تمامـاً مثلمـا                
اي المقاومة  ' نبذ العنف 'ية وقيادتها بالطريقة نفسها الى ان اوصلتها الى         شجعت منظمة التحرير الفلسطين   

  .واالعتراف باسرائيل، والوقوع في مصيدة اوسلو، وبقية القصة معروفة' ارهاباً'باعتبارها 
العملية السياسية وتخوض االنتخابات التشريعية والبلدية، وتتوج مسيرتها هذه         ' حماس'فعندما تدخل حركة    

رة الكاملة على قطاع غزة، فانه عليها ان تتوقع قيام جماعات اسالمية متشددة تختار النهج الـذي                 بالسيط
  .اختارته هي كرد على تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن الخيار العسكري لحساب الخيار التفاوضي
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ة مؤقتة مثل هدنات    تخلت عن المقاومة نهائياً، وربما تكون هدنتها الحالي       ' حماس'نحن ال نقول ان حركة      
سابقة، ولكن على قيادتها ان تدرك ان حبال صبر بعض الجماعات االسالمية ليست طويلة، فهناك مـن                 

  .يتعطش للجهاد حتى لو على ظهور الجياد
عبأت اآلالف من ابناء قطاع غزة والضفة الغربية بثقافة الـشهادة،           ' حماس'نشرح أكثر ونقول ان حركة      
ماً من االستشهاديين الذين يتسابقون للوقـوف فـي الـصف األول لتفجيـر              وفروضها وبنت جيشاً ضخ   

أحزمتهم الناسفة في أوساط االسرائيليين طلبا للشهادة والذهاب الى الجنة عبر أقصر الطرق وأسـرعها،               
ومن الطبيعي أن يشعر نسبة من هؤالء باالحباط من جراء الهدنة الحالية، والبحث عن منظمات جهادية                 

هم من هذه الحالة وتحقق لهم آمالهم في الشهادة، ولهذا لم يكن غريبا أن يكون استـشهاديون           أخرى تخرج 
، وعلـى   'أنصار جند اهللا  'بين ضحايا جماعة    ' حماس'من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة        

  .'حماس'رأس هؤالء ابن شقيق الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
***  

مستهدفة، سواء بشكل مباشر من خالل الحصار الحالي المفروض عليها في قطاع غـزة،             ' حماس'حركة  
والمؤامرات التي تستهدفها من رام اهللا او عواصم عربية وأجنبية عديدة، او غير مباشر من خالل القـاء                  

 العقائدية االولـى  جزرة االعتراف المشروط بها من قبل قوى عربية وأجنبية بهدف حرفها عن منطلقاتها         
التي حققت لها االغلبية في االنتخابات االخيرة، وضرب االلتفاف الجماهيري الفلسطيني والعربـي مـن               

  .حولها
هذا االستهداف يتطلب الحذر الشديد، وسد الذرائع والتصرف بحكمة متناهيـة، بعيـدا عـن القـرارات                 

ها قد تخلق عشر مشاكل جديدة، مثلما هو حـال          ، التي قد تحل مشكلة، ولكن     'المتعجلة' 'النزقة'والخطوات  
  .اقتحام مسجد انصار جند اهللا في رفح

الخيارات الحمساوية صعبة، هذا أمر مفهوم، فاذا هي تطرفت في قراراتها تصطدم مع قطاع عريض من                
ة الخاضعين تحت حكمها من العلمانيين أو المستقلين، مثلما أقدمت أخيرا على منع عرض المالبس النسائي              

واذا اعتدلت وغضت النظر قليال تجد      ' األخالق'في واجهة المحالت، وأسست فرق الشرطة الدينية لضبط         
عليها عقائديا وتطالب بتطبيـق صـارم       ' تزاود'نفسها في مواجهة مع الجماعات االسالمية المتشددة التي         

عنـدما  ' المأزق' في هذا    هي التي وضعت نفسها   ' حماس'ولكن ال بد من التذكير بأن       . للشريعة االسالمية 
اختارت أخذ زمام األمور بيدها في القطاع، واخراج السلطة الفاسدة وقواتها االمنية منه، ووضـع حـد                 

  .لحال الفلتان االمني، وتحويله أي القطاع الى قاعدة للمقاومة
ت ان تكـون    التي تعيشها حاليا، فـاذا اراد     ' الضبابية'تجد نفسها ملزمة بحسم هذه الحالة       ' حماس'حركة  

سلطة حاكمة فقط، وتطيل أمد الهدنة، وتسعى العتراف دولي، فان عليها ان تتبع نموذج حزب العدالـة                 
والتنمية في تركيا وتستفيد من تجربته البراغماتية بجوانبها السياسية واالجتماعية واالقتـصادية، وهـذا              

 الى منابعها االولى وتتمـسك بخيـار        النموذج ال يستقيم مع عنوانها الحالي كحركة مقاومة، او ان تعود          
  .في لبنان حتى تحقق أهدافها بتحرير األرض' حزب اهللا'المقاومة مثلما هو حال 

الوقوف في الوسط بين هذين الخيارين مثلما هو حاصل حاليا، يصلح لفترة مؤقتة، ولكنه خيار سـيؤدي                 
االخيرة، ' أنصار جند اهللا  'ظاهرة  الى انفجار اعراض جانبية خطيرة، خصوصا اذا طال أمده، مثل بروز            

' الجهـاد 'والصدام معها، وهو صدام قد يكون مقدمة لصدامات اخرى اخطر، مثل الصدام مـع حركـة                 
  .تحديدا
تعيش وضعا صعبا، ال شك في ذلك، حيث تتكاثر السيوف المشهرة ضـدها، فـي ظـل                 ' حماس'حركة  

ظ على صورتها ومكانتها، وتفويت الفرصة      حصار ظالم، وهذا الوضع يتطلب مراجعة شاملة مكثفة للحفا        
  .على الشامتين بها، والمتآمرين عليها من داخل فلسطين وخارجها
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ان حكم غابة من االسود اسهل بكثير من حكم قطاع غزة، هذه القناعة توصل اليهـا                : كلمة أخيرة، وهي  
دة االجهـزة االمنيـة،     رابين وشارون، واقتنع بها أولمرت، وجربها الرئيس محمود عباس وجنراالته قا          

  .أفضل من هؤالء جميعا، وكان اهللا في عونها في جميع األحوال' حماس'والمأمول ان يكون حظ 
  17/8/2009القدس العربي، 

  
  سياسي في دمشق وعسكري في رفح .. "الحسم" .46

   عريب الرنتاوي
النبـت الـشيطاني ،   قبل تمددها وانتشارها ك" إمارة رفح اإلسالمية"حسنا فعلت حماس إن هي استأصلت       

" أمـراء الظـالم   "فاإلمارة مشروع مشبوه من ألفه إلى يائه ، وأميرها عبد اللطيف موسى هو واحد من                
" تورا بورا "في شيء ، وعرابوهم في      " المقاومة"هؤالء ليسوا من    ...الذين ما إن دخلوا قرية إال وأفسدوها      

إسرائيل ، وهم الذي لم يبقوا عاصـمة عربيـة أو           وقندهار ومناطق القبائل ، لم يكرم اهللا وجوههم بقتال          
وبنـاء اإلمـارة أو     " حـدود اهللا  "و" الشريعة"إسالمية إال وزرعوا فيها القتل والدمار ، ودائما تحت ستار           

  .الدولة اإلسالمية ، وسجلهم في العراق وأفغانستان ، شاهد على إجرامهم المتواصل بحق أمتهم وشعوبهم
ن المسؤولية عما آل إليه حال القطاع من غلو وتطرف ، فتحت جنح الحركـة               على أننا ال نعفي حماس م     

اإلخوانية ، تسربت السلفية الجهادية ، بل والسلفية بتالوينها المختلفة إلى فلسطين ، وابتنت لنفسها إمارة                
للهم وجدوا في حماس مالذا آمنا وخيمة تظ      " مجاهديها"بل إمارات ، وكثيرون من مقاتلي هذه الجماعات و        

وإن إلى حين ، وعندما استحالت حماس إلى حكومة والحركة إلى السلطة ، أخذ هؤالء باالرتداد عليها ،                  
وقد كان االشتباك مع الجيش اإلسالمي وعائلة دغمش أول غيث هذه المواجهات التي لن تنتهي بمعارك                

  .رفح الدامية على أغلب تقدير
ا عن أسباب هذه الظاهرة ، فنحن نعرف أن عددا مـن            ويتيعن على حماس أن تبحث بداخلها ومن حوله       

قادة حماس ، بينهم من لقي وجه ربه في حرب غزة ، هم الذي شجعوا واستحضروا هذه القوى وغضوا                   
الطرف عن نشاطها في البدء ، إلى أن شب هذا المولود عن الطوق ، وبدأ بكيل االتهامات لحماس ذاتها                   

ـ   كم أن تتخيلوا كيف ينظر هؤالء لبقية الحركة الوطنيـة الفلـسطينية إن             ، ول " علمانية"واصفا الحركة بال
  كانت حماس من وجهة نظرهم حركة علمانية كافرة ؟،

ونحن وإن كنا نستبعد تماما إقدام السلطة على دعم هذه القوى الظالمية حقا ، كما تُسرب مصادر حماس                  
بفعل " التمويل المشبوه "ب األجندات المريضة و   من أصحا " بعضهم"وحكومة هنية ، إال أننا ال نستبعد قيام         

" بعض األجهزة األمنية  "و" بعض تيار المستقبل  "ذلك ، ألم يفعل نظراؤهم في لبنان أمرا مماثال؟ ألم يدعم            
إعادة توجيـه الحركـة     : في عين الحلوة ، ودائما تحت شعار        " جند الشام "في نهر البارد و   " فتح اإلسالم "

ان وحلفائها في المنطقة ؟ ومثلما كان حزب اهللا في لبنان هو هدف ذلك الدعم ،                السلفية لتتموضع ضد إير   
فإن حماس في قطاع غزة ، مرشحة ألن تكون هدفا مماثال لدعم مماثل ، ومن الينابيع ذاتها تقريبا حتـى                  

  .وإن اختلف الوسطاء
ـ  ت رسائل واضـحة    إلمارة عبد اللطيف اإلسالمية في رفح ، تكون قد وجه         " حسمها العسكري "حماس ب

أولها ، فتح بعد مؤتمرها السادس ، وفحواها أن حماس رقم صـعب فـي غـزة ، وأن                   : إلى غير جهة  
وثانيها ، إلى مصر ،     ...المجيء بأنصار الحسم العسكري إلى اللجنة المركزية الجديدة لن يقدم ولن يؤخر           

ذي ضرب مصر وهدد أمنهـا  ومفادها بأن غزة لن تكون رديفا وداعما لإلرهاب األصولي ـ السلفي ال  
وثالثها ، إلى المجتمع الدولي ، وتحديدا الواليات المتحدة ، ومفادها بأن حماس ركن مـن                ....واستقرارها

أركان الحرب على اإلرهاب ، وليست فصيال من فصائله ، بداللة أنها قامت بدور مبادر وحاسم حين جد                  
  .الجد ، وحلت ساعة االستحقاق
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 الرسائل قد بلغت مرادها ووصلت إلى من يعنيهم األمر أم ال ، لكنني أعتقـد أن                 ال ندري إن كانت هذه    
ـ      " الحسم العسكري " في دمشق كما تبلور في خطـاب خالـد         " الحسم السياسي "في رفح ، إذ يأتي الحقا ل

مشعل ، يعطي صورة عن الوجهة التي قررت حماس أن تسلكها في قادمات األيام ، وهي وجهة يتعـين                   
  .نادها ، إن أريد لحماس أن تكون جزءا من الحل ال سببا في تخليق المزيد من المشاكلدعمها وإس

  17/8/2009الدستور، 
  

  مؤتمر فتح يكرس ال شرعيته  .47
   منير شفيق

لو اجتمع اإلعالم الغربي والصهيوني واإلعالم المشبوه عربياً وفلسطينياً، لما أمكـن تنظيـف المـؤتمر                
  .  من التجاوزات في إدارته ونتائجه االنتخابية إلى حد الفضيحةالسادس لحركة فتح، مما أصابه

وقد شهد شـهود    . الحقيقة متواترة، وناصعة، وال مجال إلخفائها إال بقدر إخفاء شمس أغسطس باألصابع           
من األهل ممن خضعوا، بصورة مباشرة، لتمرير عقد المؤتمر في بيت لحم، وبالتفاهم مع حكومة نتنياهو                

حتالل وإرهاب األجهزة األمنية التي بناها الجنرال كيث دايتون، وقد سلّمت قيادها له في              وتحت حراب اال  
فهـذان  . تفكيك خاليا المقاومة ومنع انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد العدوان اإلجرامي على قطاع غـزة  
ـ              ة العـدو،   العامالن وحدهما يسبغان الشبهات على المؤتمر ونتائجه، ألنهما يتركانه مؤتمراً تحـت هيمن

ليتحرك وهو مسلوب اإلرادة في مواجهة القيادة التي تجاوزت كل القوانين الفتحاوية قبل انعقـاده وفـي                 
  . أثنائه وبعده

إن أول ما عزز قبضة محمود عباس وفريقه على المؤتمر قبيل انعقاده بليلة، بل وفـي أثنائـه، إضـافة        
لحركة فتح فـي    » رئيساً«أن تلفق عملية اختياره     قبل  (» الرئيس«المئات والعشرات بقرارات فردية من      

 عضو أغلبهم من األجهزة األمنية والموصى عليهم مـن          800إن إدخال حوالي    ). أثناء جلسات المؤتمر  
فريقه ليطغى صوتهم الموحد داخل المؤتمر على أصوات األعضاء الذين اختارتهم اللجنـة التحـضيرية               

على كل من حاول مناقشة القضايا التي كان يتوجب على المؤتمر           جعلهم يلعبون دوراً رئيساً في الشغب       
أن يبت فيها، وأولها تقويم المرحلة السابقة، وتحديد المسؤول عما آلت إليه حال فتح، ألن هـذا التقـويم                   
ضروري لكي يتمكن المؤتمر من تصحيح البوصلة واالنتهاء من خط محمود عباس السياسي بالدرجـة               

فهو الذي وضع بصماته على المرحلـة       . هو الذي أوصل الحركة إلى ما وصلت إليه       فهذا الخط   . األولى
وكان قد انقلب علـى ياسـر عرفـات ووضـع           . الممتدة من استشهاد ياسر عرفات حتى انعقاد المؤتمر       

بصماته على عزله وطعنه في الظهر وهو محاصر في المقاطعة، ورفع الغطاء الفتحاوي عنه، وما نجم                
يات أسهمت في تجرؤ شارون على اغتياله، ثم ترك موضوع اغتياله تحت التشكيك أو              عن ذلك من تداع   

  .المجهول
هذه المجموعة هي التي تسمح بمناقشة اقتراح رئاسة المؤتمر بانتخاب محمود عباس رئيساً لحركة فتح،               

ة تصفق وتؤيـد    فما إن طرح االقتراح إال ووقفت تلك المجموع       ). ولو بال قوات مسلحة   (وقائداً عاماً لها    
وتعرض على كثيرين من الحضور أن يفعلوا مثلها خوفاً من العواقب، ألن كل فرد في المـؤتمر كـان                   

  . تحت المراقبة، فقوات األمن كانت بين الحضور كأسنان المشط في الشعر
) لعالءأبو ا (على أن الضربة القاضية إلفقاد المؤتمر ونتائجه االنتخابية أي شرعية جاءت من أحمد قريع               

الذي شهد شهادة صارخة بأن العملية االنتخابية مرت بمجموعة متواصلة مـن المخالفـات والتـدخالت                
والتالعب، وجاءت مخاِلفة لكل ما كان قد اتُفق عليه بالنسبة إلى إدارة المؤتمر أو إجراء عملية االنتخاب                 

األمن واثنان من المـسؤولين     وقد سأل هل من قبيل الصدفة أن ينجح أربعة من رجال            . وفرز األصوات 
  في االتصال بقوات االحتالل؟ 



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1527:         العدد       17/8/2009االثنين  :التاريخ

ثم تتالت تصريحات التشكيك في العملية االنتخابية من قيادات فتحاوية، وفي المقدمة من قيـادات قطـاع                 
غزة الذين لديهم أدلة ال تُدحض على التدخل الفظ الذي حرم العشرات من أعضاء المؤتمر في القطـاع                  

مر من الرئيس عباس نفسه أو بعدم إعطاء أوامر تضع حداً لهذا التدخل كمـا طلـب   من االنتخاب، وبأوا 
  . منه

وقد جاء الدليل الخطير الذي ال يبقي مجاالً للشك في ما حدث من تالعب السيما في الفرز، أوالً عنـدما                    
ذا كـان  فإ. أعيد فرز صندوق واحد مما أسفر عن إضافة صوتين للطيب عبدالرحيم فأصبح من الناجحين        

  قد وقع في صندوق واحد فلماذا ال تكون الصناديق األخرى حصل فيها أكثر؟ » الخلل«
فتح محمود عباس نفسه حين ضج المؤتمر بالتالعب الجـاري          » رئيس«أما الدليل األخطر منه فقد قدمه       

في الطاقم  مما يطعن من جهة     . في فرز صناديق االنتخاب للمجلس الثوري فقرر تشكيل طاقم جديد للفرز          
الذي فرز أصوات صناديق اللجنة المركزية، ومما يطعن من جهة أخرى في كل الترتيبات التي حكمـت                 

مؤتمر غير شرعي ونتائجه جميعـاً غيـر    : العملية االنتخابية من قبل ومن بعد وحتى اليوم إلى آخر يوم          
  . شرعية

  17/8/2009العرب، قطر، 
  

  !لفلسطينية في لبنانا" القضايا"حماس بدأت حراكاً لمعالجة  .48
  ابراهيم بيرم

تغييرات في هيكليتها القيادية في لبنان، فاستحدثت دوائر وملفـات          " حماس"قبل مدة قصيرة اجرت حركة      
  .غايتها ايالء اهتمام اكبر بشؤون الالجئين الفلسطينيين والمخيمات في لبنان

يت بمنأى الى حد ما عن مقاربة هـذه         وربما كان االمر نابعاً من شعور مستجد لدى هذه الحركة التي بق           
الشؤون ال سيما انها وجدت من سبقها اليه من القوى الفلسطينية المتجذرة اكثر في الوسـط الفلـسطيني                  

  .بحكم عمرها المديد
  :وعليه شرع رموز من الحركة في حراك سياسي واتصاالت ولقاءات غايتها إلقاء الضوء على أمرين

ينيين االجتماعية واالقتصادية والخدمية والبحث عن سبل معالجتها والتخفيـف          ابراز معاناة الفلسط  : االول
  .منها، ومعالجتها حيث يمكن

 الفلسطينية على اسس ومعايير     –العمل على توفير مناخات افضل العادة هندسة العالقات اللبنانية          : الثاني
ة للحركة في بيروت رأفت مرة،      تنطلق من قاعدتين اساسيتين، كما يقول المسؤول عن العالقات السياسي         

هما الحرص على بناء عالقات جيدة مع كل القوى اللبنانية والتواصل مع كل الجهات السياسية الرسـمية                
والحزبية والتقدير العالي للدور االيجابي الذي يمارسه اللبنانيون، لنصرة القضية الفلسطينية واحتـضان             

  .الشعب الفلسطيني
 الفلسطينية، كما تدرك المحطات االيجابية      –ما يقول مرة اشكالية العالقة اللبنانية       بالطبع تدرك الحركة، ك   

والسلبية التي مرت بها لذا فهي تبدي حرصاً على مراكمة المحطات االيجابية واخذ العبرة من المحطات                
أن كثراً  وال يخفى على الحركة،     . السلبية حتى ال تتكرر االخطاء والممارسات التي صدرت عن الطرفين         

 –سبقوها في مقاربة جوانب الموضوع، ومع ذلك يؤكد مرة انها مع ذلك تسعى الى ارساء تصور لبناني                  
  :فلسطيني مشترك وصوغ رؤية تنهض على اآلتي

  . تحقيق مصالح الشعبين-
  . تبديد المخاوف والهواجس الموجودة-
واستطراداً انطالقا مـن    . ن واستقالله وقوانينه   التأسيس لعالقة قوية ودائمة انطالقاً من التزام سيادة لبنا         -

  .الحرص على حماية مسيرة السلم االهلي في لبنان
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ويعد مرة الخطوط العريضة للجهود الكبيرة التي بذلتها حركته للحيلولة دون توتير االوضاع في داخـل                
 – اللبنانيـة  االجتماع الفلسطيني انطالقا من الحرص على امن هذا االجتمـاع وعلـى صـفاء العالقـة     

  .الفلسطينية
وبالطبع لدى الحركة خطتها وفلسفتها لهذا االمن، محطتها االولى العمالنية تجسدت في النداء الذي وجهه               

 فلسطيني شامل يتناول عميقا كل      –رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل للمعنيين للشروع في حوار لبناني           
  ".حفظ المصالح المشتركة "الملفات العالقة للخروج برؤية مشتركة قاعدتها

االمن والسالح، والحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين      : وفي رأي مرة ان الحوار يتعين ان يتناول مسائل        
وال يغيب عن الحركة ايضا ان في االعوام الماضية، وتحديداً بعد           . امتداداً الى سبل جبه مشاريع التوطين     

شـكلت لجـان    .  فلسطينية عدة لمعالجة هذه العناوين     –نانية  لب" حوارات"اتفاق الطائف سجلت محاوالت     
 وشوقي فاخوري بلوغاً الى لجنة الحوار       –حوار بأشكال متعددة بدءا من لجنة الوزيرين عبد اهللا االمين           

 الفلسطيني التي افرد لها جناح خاص في السرايا وزودت عشرات المـوظفين ال سـيما بعـد                  –اللبناني  
  .دحوادث مخيم نهر البار

ولكن مرة يأخذ على الموضوع ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة ظلت تنظر الى الموضوع الفلسطيني في               
لبنان من زاوية امنية متجاهلة كل القضايا االخرى الملحة التي تستدعي تفاهما مـشتركا وفـي مقـدمها                  

  .قضية الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين ومن بينها حق العمل والتملك
ال يرى مبرراً ربط موضوع الحقوق بمسألة التوطين، العتبار أساسي هو ان المجتمع اللبناني محصن                و

تلقائيا ضد التوطين من خالل مقدمة الدستور، وكذلك المجتمع الفلسطيني المتمسك بحق العودة وبالمقاومة              
  .والصمود

وغير االنسانية لالجئين هي جزء اساسي      ان التفاهم المشتركة على القضايا االنسانية       "ويقول تأكيدا لذلك    
  ".من مواجهة التوطين

يبدأ بلقاء بين الحكومة اللبنانية ووفد فلسطيني       "  حماس"وكذلك االمر بالنسبة الى الحوار، فثمة رؤية لدى         
  .مشترك يضم الطيف الفلسطيني كله

سيط لم يشأ ان يدخل عمق      ويأخذ على الحوارات السابقة انها اخفقت النها كانت عبارة عن حوار جزئي ب            
  .القضايا، وركز فقط على مسألة تسليم السالح، وأهمل القضايا االخرى المعروفة

 وال تزال مستمرة فهي قامت بدور محدود، ولم تالمـس           2005اما بالنسبة الى اللجنة التي ظهرت عام        
ات الدراماتيكيـة فـي     عمق القضايا ولم تقدم رؤية جذرية اضافة الى بروز عقبات امامها بسبب التطور            

  .الساحة اللبنانية في االعوام الماضية
يمكن ان تؤدي هذه اللجنة دور المهيئ والتحضيري، لفتح االبواب امـام            "ومع هذا المأخذ يرى مرة انه       

  . اللبناني االكثر عمقاً واالكثر جدية، على مستوى سياسي اعلى–الحوار الفلسطيني 
اخرى من عقد هذا الحوار المرتجى وهو موضوع الـسالح          " عقدة"د  ومن البديهي ان الحركة تدرك وجو     

ان الفلسطينيين في مجملهم تجاوبوا مع مقررات الحوار اللبنـاني          : ويقول مرة في هذا الصدد    . الفلسطيني
 اللبناني الذي انعقد سابقاً في شأن هذا السالح والذي نص على تـسليم الـسالح الفلـسطيني خـارج                    –

 داخل المخيمات، وبدأت االتصاالت النفاذ هذه المقـررات ولكنهـا تعثـرت بـسبب               المخيمات وتنظيمه 
  ".2006التطورات الداخلية اللبنانية التي استجدت بعد حرب تموز عام 

ليس لدى الفلسطيني عقدة من اي حوار حول اي قضية حتى لو كانت السالح ولكن يتعين ان ال                  : "ويقول
من حوار شامل يتناول كل العناوين الخالفية بهدف صوغ الرؤية          يكون االمر مطروحاً وحده، بل من ض      

  ".مشاريع التسوية والتهديدات واالهتزازات االقليمية"المشتركة المطلوبة، خصوصاً في ظل صعود 
ايضا حساسية موضوع التوطين والخوف المقيم عند الكثيـرين مـن االفرقـاء مـن               " حماس"وال تخفي   

بالطبع دائماً هناك مشاريع جاهزة إلسقاط حق العـودة، لكـن ال            . "مرةحصوله، على حين غفلة، ويقول      
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نحبذ ان يتحول الموضوع بازاراً سياسياً او إعالمياً وقضية تؤجج المشاعر وتثيـر الحـساسيات، بـل                 
يفترض ان تعالج بحكمة وموضوعية على قاعدة حفظ حقوق اللبنانيين والفلسطينيين معـاً خـصوصاً ان               

  ؟" عملية التسوية وهي معطلة كلياً فلماذا اثارة الرعب دائماً من هذه المسألةالتوطين هو نتاج
االكثر تخوفاً وسلبية هو بقاء وضع الفلسطينيين في لبنان على حاله من التردي، ونحـن بتنـا       : "ويضيف

نعمل كاطفائيين في شكل يومي لمالحقة ومعالجة االزمات والتوترات من مكان الى آخر، خصوصا مـن           
احية االنسانية، اذ ليس من المقبول والمعقول ان يظل االنسان الفلسطيني في لبنان يعاني علـى هـذا                  الن

  .النحو على المستويات الصحية والتعليمية واالجتماعية والخدمية، فضال من مشكلة العمل والتملك
  المشكلة المقيمة

متأتية عن صراعات الفلـسطينيين  وثمة مشكلة اخرى مقيمة، هي مشكلة الوضع في مخيم عين الحلوة وال      
انفسهم، وعن الخدمات التي تحصل بين الفينة واالخرى بين هذا المخيم ومحيطه، وهـي بالنـسبة الـى                  

يتمتـع بموقـع    "ويعلل مرة االمر، من خالل االقرار بان المخـيم          . الحركة فعالً مشكلة ال يمكن تجاهلها     
له عمداً ليكون مكاناً لتبـادل الرسـائل وممارسـة    ترك المخيم على حا: "جغرافي وسياسي مميز، ويقول   

ومع ذلك فان المطلوب ان نعمـل       . الضغوط بين فئات محلية وفلسطينية واقليمية وحتى دولية متصارعة        
  ".جميعاً لمعالجة اي اشكال في المخيم والمخيمات االخرى وان نحاصر اي حالة تفجير او توتر

ضبط امن المخيم ومنع اي توتر أمني يؤدي الى توتير عالقـة            ان القوى الفلسطينية مجمعة على      "ويؤكد  
ولكن في الوقت نفسه نشدد على ان كل القوى ترفض تحويل اي مخيم جزيـرة امنيـة،                 . المخيم بالجوار 

وبالتالي تضخم االمور في شكل مبرمج، على ان تؤخذ في االعتبار ضرورة عدم معاقبـة الفلـسطينيين                 
وال شك ان مخـيم عـين الحلـوة         . مسؤول اقدم عليه عنصر او فرد     جميعهم بسبب تصرف فردي غير      

  ".مستهدف النه صار رمزاً
عملنا في اكثر من مناسبة ومحطة من اجـل         : "وعن القول ان ثمة غياباً لمرجعية فلسطينية موحدة يقول        

مات انجاز تفاهم فلسطيني مشترك، يهدف الى حماية حقوق الالجئين والدفاع عن مصالحهم وتوفير الخد             
ويتدارك لكن هذا االمر يحتاج الى اقتناع وعمل، الن هناك جهات فلسطينية ولألسـف ال               ". الرئيسية لهم 

ويلفت الى ان  اقتناع النخبة الفلسطينية في لبنـان ويترسـخ            ". تزال غير مقتنعة بمفهوم العمل الجماعي     
 الفلسطيني  في لبنان وتكون      يوما بعد يوم بضرورة التوصل الى مرجعية فلسطينية واحدة لتصحيح حالة          

  ".جسر العبور الى التفاهم المنشود مع الجانب اللبناني
وبالطبع ال تخفي الحركة ان ثمة قصوراً من الجهات والفصائل حيال تحسين اوضاع الالجئين في لبنـان                 

ت ثالثة  والمخيمات على وجه التحديد، ولكنه يقول ان حجم معاناة الفلسطيني في لبنان مسؤولة عنها جها              
  ".االونروا"السلطة اللبنانية والفلسطينيون انفسهم ووكالة : هي

  .ويلفت إلى مفارقة ان وضع الالجئين في غزة واالردن وسوريا هو افضل حاالً من وضعهم في لبنان
، اشار الى ان حاالت العوز الشديد لالجئين في لبنان تبلـغ            2007ويذكر ان تقريرا لالونروا صدر عام       

ـ        بالمئ 12 .  فـي المئـة    3 الى   األردن في المئة وتنزل في مخيمات       9ة في حين لم تتجاوز في القطاع ال
ويذكر ايضا ان ثمة تقريراً اعدته اخيرا مؤسسة فلسطينية بالتعاون مع الجامعة االميركية فـي بيـروت                 

ـ       266اظهر ان معدل دخل االسرة الفلسطينية في مخيمات لبنان صار             10ن   دوالراً شهرياً اي اقـل م
  .دوالرات في اليوم الواحد

  17/8/2009النهار، 
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