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***  

  
  شهراً بسبب عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني فتح طلبت إرجاء الحوار": الحياة" .1

مصادر فصائلية فلسطينية موثوقة    ، أن    غزة  مراسلها من    فتحي صباح ، عن   20/8/2009الحياة،  ذكرت  
ـ  وأخرى مستقلة   طلبت من مصر إرجاء جولة الحوار المقبلة المقررة في          فتحأن حركة   " الحياة"كشفت ل

 عقد  إلى أجل غير مسمى نظراً      إلى طلبت إرجاء موعد جلسة الحوار المقبلة        فتحوقالت إن   .  الجاري 25
 من الشهر الجاري، ما يتعارض مـع جلـسات          27 و 26 الفلسطيني يومي    جلسة طارئة للمجلس الوطني   

  .الحوار التي تمتد عادة أليام عدة
فتح قدمت طلب إرجاء جلسة الحوار أثناء لقاء جمع وفد من الحركة برئاسة رئيس  وأضافت المصادر أن

سطين في مع وفد أمني مصري برئاسة مسؤول ملف فل) أبو عالء(وفدها الى الحوار أحمد قريع 
  .المخابرات العامة المصرية اللواء محمد إبراهيم

 الشهر المقبل، 25 أن هناك اقتراحاً بعقد الجلسة المقبلة من الحوار الوطني في القاهرة في إلىوأشارت 
 الجاري تم بناء 25 إلى الشهر الماضي 25علماً أن إرجاء جلسة الحوار السابقة التي كانت مقررة في 

  .بب اقتراب موعد الحوار من موعد انعقاد المؤتمر السادس للحركة بسفتحعلى طلب 
 أن مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان ومساعديه لم يتخذوا بعد قراراً إلىولفتت 

بإبقاء الموعد أو إرجائه، خصوصاً أن التوجه العام لدى المسؤولين المصريين كان يقضي بتوقيع اتفاق 
  .حماس وفتحهاية الشهر، وعدم إجراء مزيد من الحوارات بين مصالحة قبل ن

وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين ". الفتحاوي"غير أن من المرجح أن تستجيب القاهرة للطلب 
 دمشق أمس إلىسيتخذون القرار المناسب في ضوء نتائج زيارة الوفد األمني برئاسة اللواء إبراهيم 

  .حماسا مع قادة والمحادثات التي سيجريه
  مـصادر   أن،  وكاالت من غزة، وعن     عالء المشهراوي   عن ،20/8/2009االتحاد، اإلمارات،   وأضافت  

 التي ما زالت على حالهـا، رغـم         حماس و فتحإن الوفد األمني المصري أبدى استياءه من مواقف         قالت  
ت الوفد األمني المـصري،      أبلغ حماس أنوأوضحت المصادر   . المقترحات التي تقدم بها الوفد للحركتين     

 مـن   فـتح  طلب التأجيل يأتي في إطار تهـرب         أنرفضها القاطع لتأجيل جلسة الحوار المقبلة، معتبرة        
 في الضفة   فتحوقالت المصادر ان الوفد المصري شرح لقادة        . استحقاقات الحوار والمصالحة الفلسطينية   

حوار المقبلة، األمر الذي ال يساعد على حل        الغربية المحتلة، عدة مخاطر قد تترتب على تأجيل جلسة ال         
 بأنه سيطرح قضية التأجيـل علـى قـادة          فتحالقضايا العالقة، مشيرة إلى ان الوفد المصري أبلغ حركة          

  .  والفصائل الفلسطينية في دمشقحماس
  

   "مستقبل القدس في ظل إجراءات التهويد " بعنوان16 الـ اإلستراتيجييصدر تقديره " الزيتونة" .2
مستقبل القدس في ظل " بعنوان 16در مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات تقديره اإلستراتيجي الـأص

 .، الذي تزامن مع الذكرى األربعين لحرق المسجد األقصى"إجراءات التهويد
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يعد مؤشرا على تجسيد ) العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل(ورأى المركز في تقديره أن الحلم بأورشليم 
 عاما على قيام إسرائيل ما تزال المعالم اإلسالمية والمسيحية حاضرة 61لكيان، ولكن رغم مرور دولة ا

 .بقوة داخل المدينة المقدسة
وأكد التقدير أنه في ضوء الترتيبات النهائية لمسار التسوية وفي ضوء فزع سلطات االحتالل من تزايد 

 وحرب 2006لقوى بعد حرب لبنان الثانية أعداد المقدسيين ومن االختالل المتزايد في ميزان ا
أولوية لدى المجتمع " حسم مصير القدس"، عاد تأكيد هدف 2008/2009الرصاص المصبوب على غزة 

السياسي الصهيوني، حيث تسارعت وتيرة تهويد المدينة على المستويين الجغرافي والديمغرافي، معززة 
 .باإلجراءات اإلدارية واألمنية والجدار

التقدير إلى أنه بينما يلقى مشروع التهويد دعما إسرائيليا رسميا في المجاالت السياسية والمادية وأشار 
إضافة إلى التغاضي الدولي، تعاني مشاريع التصدي له ومساعي دعم صمود المقدسيين من الضعف 

 .ومن غياب المرجعية السياسية الفلسطينية والعربية فضال عن اإلسالمية
توصل التقدير إلى أن مستقبل القدس يواجه ثالثة احتماالت، األول نجاح مشروع التهويد وبناء على ذلك 

في حسم هوية المدينة، والثاني تعرض مشروع التهويد لمصاعب ومشكالت حقيقية تعيق تنفيذه، والثالث 
 .إفشال مشروع تهويد شرقي القدس وإنهاؤه

 تعريف شعوب العالمين العربي واإلسالمي بمكانة وأوصى المركز في نهاية تقديره بعدة مقترحات، منها
القدس وطبيعة التهديدات التي تتعرض لها من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع 
المدني، وتقديم المزيد من الدعم والمساندة للمقدسيين بما يمكنهم من مواجهة إجراءات االحتالل، وتذكير 

سطينية والعربية واإلسالمية بمسؤولياتها تجاه القدس وأهلها بما يجعلها تبادر المرجعيات الرسمية الفل
 .إلطالق مشاريع التثبيت والدعم على مستوى المباني واألراضي والسكان

كما أوصى التقدير بضرورة تجاوز االنقسام السياسي بين حكومتي رام اهللا وغزة على األقل في ملف 
 .القدس والمقدسيين

19/8/2009، نت.الجزيرة  
  

 قرار المحكمة الدولية ضد الوطني ويؤكد وقوفه إلى جانب البشير  أهمية الحوارشدد علىعباس ي .3
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه بحث مع نظيره السوداني عمر حسن : وكاالتوالالجزيرة 

 خالل استئناف الحوار البشير قضايا الحوار الوطني الفلسطيني من أجل رأب الصدع بين الفلسطينيين من
وشدد عباس في تصريحات صحفية عقب جلسة مباحثات مع البشير، على أن المرحلة  .في القاهرة

المهمة القادمة هي استئناف الحوار الوطني في القاهرة ثم بعد ذلك إجراء االنتخابات الفلسطينية في 
 إنه أطلع البشير على التطورات التي وقال أبو مازن .يناير المقبل/ كانون الثاني الرابع والعشرين من

تشهدها الساحة الفلسطينية ونتائج مؤتمر فتح بجانب الحوار الوطني الداخلي إضافة إلي المفاوضات 
 . على وقف االستيطان"إسرائيل"السياسية مع الجانب اإلسرائيلي والتي يمكن لها أن تبدأ إذا وافقت 

ما يتعلق بإصالح ذات البين بين حركتي فتح وحماس؟ وفي رده على سؤال هل هناك دور للسودان في
 ".هناك دور قديم جديد للسودان في المساعي من أجل المصالحة الفلسطينية"قال عباس 

وأكد أبو مازن موقف فلسطين النهائي الداعم للسودان ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية كما أكد 
 .وقوفه مع وحدة السودان

س السوداني موقف بالده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى التشاور من جهته أكد الرئي
المستمر بين السودان وفلسطين معرباً عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس الفلسطيني لدعم قضايا 

 .السودان في كافة المحافل الدولية
  20/8/2009نت، .الجزيرة
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  سألتقي الرئيس عباس لهذا الغرضمازلت أسعى إلنهاء االنقسام و: دويك .4

عزيز دويك اختطاف مدير مكتبه بهاء فرج، وأشار .  انتقد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:رام اهللا
إلى أن استمرار اعتقاله سيكون من شأنه الحد من جهوده التي يبذلها لرأب الصدع بين حركتي فتح 

مازلت أسعى للم الشمل وإنهاء الفرقة بين : ""قدس برس"وقال دويك في تصريحات خاصة لـ .وحماس
وقد شرحت هذا . أبناء الوطن، وأبتعد عن كل ما من شأنه اإلساءة إلى هذا الهدف أو التعكير عليه

للرئيس محمود عباس أثناء لقائي معه بعد خروجي من السجن، وربما أسعى لترتيب لقاء قريب لتهنئة 
مبارك وبانتخابه رئيسا لحركة فتح، وطلب مساعدته في الرئيس محمود عباس بحلول شهر رمضان ال

  .، على حد تعبيره"الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام
وطلبت االحتفاظ باسمها، قللت من شأن أي خطوة " قدس برس"لكن مصادر من حركة حماس تحدثت لـ

قالت بأنه لم يقابل الخطوات اإليجابية من رمزية يمكن أن يقوم بها دويك حيال الرئيس عباس، الذي 
حماس بخطوات مماثلة، وليست له القدرة التخاذ خطوات جريئة باتجاه إنهاء الملفات اإلنسانية العالقة 

  . إلنجاح الحوار، وعلى رأسها حل موضوع ملف المعتقلين السياسيين، على حد تعبيرهاتهيئالتي 
  19/8/2009 ،قدس برس

  
  ة الحوارعرقلبحماس م  يتهلفرا االسفير .5

أكد المندوب المناوب لفلسطين في الجامعة العربية، مسؤول حركة فتح في مصر :  فتحي صباح-غزة 
السفير بركات الفرا أن السلطة وحركة فتح وفصائل منظمة التحرير معنية بالحوار الوطني ونجاح 

مالً حماس مسؤولية تأخير توقيع الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية، مح
على رغم الصعوبات التي يواجهها الحوار في ": وقال الفرا في مؤتمر صحافي أمس .اتفاق المصالحة

فتح والسلطة األحرص على نجاح الحوار الوطني، وقدمنا ": وأضاف. "القاهرة، ال يمكن القول إنه فشل
، مشيراً إلى أن تضييع الوقت " من دون تأخيركل ما هو ممكن إلنجاحه، وللخروج من مأزق االنقسام

 "إسرائيل"ليس لمصلحة القضية الفلسطينية، ويصب في مصالح أعداء الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن 
تتخذه ذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السالم، والواليات المتحدة الراعية األساسية لعملية السالم 

  . عرض خطتها للسالملتبرير تأخر تحركها الجاد، وتأخر 
فتح تنازلت عن كل شروطها السابقة لبدء الحوار، واستجابت للمبادرة المصرية، وبدأنا بحوار ": وأضاف

شامل، تتخلله جلسات ثنائية بين حركتي فتح وحماس، والمؤسف، أنه كلما نشعر أننا اقتربنا من الحل 
  ."معتقلين، وأحياناً بملفات أخرىتخرج حماس بشيء جديد أو مطلب آخر، فأحياناً يتذرعون بال

  20/8/2009الحياة، 
  

  الضغط على حكومة الضفة لإلفراج عن أكثر من ألف معتقلبحكومة هنية تطالب الوفد المصري  .6
 دعت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالة، الوفد األمني المصري الذي يقوم بزيارة إلى مدينة :غزة

ومة الضفة الغربية لإلفراج عن أكثر من ألف معتقل لديها من عناصر رام اهللا، إلى الضغط على حك
جاء ذلك على لسان إيهاب الغصين، الناطق باسم الداخلية الفلسطينية  .حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

، برفقة طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم )19/8(في غزة، خالل مؤتمر صحفي عقده يوم األربعاء 
هنية، أمام سجن أنصار في غزة، لإلعالن عن اإلفراج عن مائة معتقل من سجون حكومة إسماعيل 

  .األجهزة األمنية في القطاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
من قبل " مبادرة حسن النية"وطالب الغصين الحكومة في رام اهللا بتبني خطوات مماثلة والرد على 

ب األحمر والمؤسسات الحقوقية، كما هي سجون غزة الصلي"الحكومة في غزة، وفتح سجونها أمام 
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وجدد الغصين تأكيده أنه ال يوجد معتقلون سياسيون في غزة، وأن نصف الذين تم إقرار  ".مفتوحة
على خلفية أمنية لتواصلهم مع "اإلفراج عنهم اليوم األربعاء هم من عناصر حركة فتح، ممن هم معتقلون 

  .، وفق قوله"مجموعات عسكرية في غزة إلعادة الفوضى إليهاحكومة رام اهللا من أجل تشكيل 
 إجراءات إدارية تقوم بها الشرطة وإدارة إتباعوأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أنه يتم اآلن 

  .السجون في قطاع غزة، للتواصل مع النائب العام من أجل إتمام عملية اإلفراج
  19/8/2009 ،قدس برس

  
  ك يوفر الحراسة لعباس وفياض لدى تنقالتهما في الضفة المحتلة الشابا:"هآرتس" .7

 من أفرادا أن في عددها الصادر اليوم النقاب عن اإلسرائيلية هآرتس كشفت صحيفة :القدس المحتلة
 العام يوفرون الحراسة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود األمنالوحدة لحراسة الشخصيات في جهاز 

  . م فياض لدى تنقلتهما في المنطقة المصنفة سي في الضفة الغربيةعباس ورئيس وزرائه سال
 أولهما فان الغرض من توفير الحراسة هو التصدي لسناريوهيين محتملين هآرتسوحسب ما ذكرته 

  . محاولة اغتيال من قبل عناصر فلسطينية متطرفة والثاني محاولة اعتداء من قبل مستوطنين
 . بينما رفض الناطق بلسان فياض التعقيب عليهالنبأة هذا  فلسطينيأمنية مصادر أكدتوقد 

  20/8/2009 ،وكالة سما
  

   شاحنة نقل من االتحاد األوروبي للشرطة الفلسطينيةعشرون .8
 شاحنة نقل صغيرة 20سلمت المفوضية األوروبية، أمس، الشرطة الفلسطينية في رام اهللا : )آي. بي. يو(

وقالت المفوضية  . الشرطة بقيمة خمسة ماليين يوروإلىوروبي كجزء من منحة مقدمة من االتحاد األ
في بيان إن هذه المنحة تتماشى مع خطة التطوير التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية والمقاييس المحددة 

وأوضحت أن هذه االستراتيجية تقوم على تحسين  .في إطار استراتيجية أسطول المركبات الخاصة بها
 أن المركبات إلى الدعوات لوجود الشرطي، الفتة إلىلسفر بسرعة وبأمان لالستجابة قدرة الشرطة في ا

  .ستساعد الشرطة في القيام بمهامها في الضفة بما يتماشى مع المقاييس الدولية
وجرى تسليم الشاحنات وهي من نوع ميتسوبيشي في مقر الشرطة بضاحية عين منجد غرب رام اهللا، 

  . مراكز الشرطة في مختلف أنحاء الضفةعلى أن يتم توزيعها على
وتعتبر هذه الشحنة الثالثة واألخيرة من المركبات التي يتم توفيرها في إطار المنحة التي تغطي أربعة 

  .أنواع من مركبات الشرطة وبرج اتصاالت لإلرسال
بات للشرطة وعبر ممثل المفوضية األوروبية كريستيان بيرغر عن سعادته لتوفير هذه الشحنة من المرك

  .كجزء من رزمة دعم أوسع مقدمة من االتحاد األوروبي لتعزيز سيادة القانون الفلسطيني
وشكر مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء جهاد المسيمي االتحاد األوروبي اللتزامه المستمر بتطوير 

  .الشرطة الفلسطينية
  20/8/2009الخليج، 

  
   عن سبعة نواب من حماس لإلفراجمحكمة إسرائيلية ترفض طلباً .9

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن المحكمة اإلسرائيلية العليا ): أ.ب.د(، "الخليج "-رام اهللا، غزة 
رفضت، أمس، اإلفراج عن سبعة نواب فلسطينيين عن كتلة حماس البرلمانية مضى على اعتقال عدد 

  .منهم أكثر من ثالث سنوات
 بيان له إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لإلفراج عن النواب السبعة إال وقال مكتب نواب حماس برام اهللا في

  .أن المحكمة رفضت الطلب وأبقت على األحكام اإلدارية الصادرة بحقهم والبالغة ستة أشهر لكل منهم
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  .ومن بين النواب الذين رفضت المحكمة اإلفراج عنهم، عزام سلهب ونزار رمضان وأيمن دراغمة
يأتي تأكيداً على أن عملية اعتقال النواب سياسية بحتة وإن " القرار اإلسرائيلي وقال نواب حماس إن

االحتالل بأحكامه هذه يسعى لتعطيل أعمال المجلس التشريعي وتقويضه ومنع النواب المختطفين من 
  .تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته

  20/8/2009الخليج، 
  

  "حسن نية"رة  معتقل كبادمائةتفرج عن " الداخلية ":غزة .10
 معتقل تتهمهم 100أفرجت وزارة الداخلية، في قطاع غزة، مساء أمس، عن  :محمد األيوبي - غزة

إن ": "فلسطين"إيهاب الغصين لـ. وقال الناطق باسم الوزارة م ".تهديد األمن العام"الحكومة الفلسطينية بـ
ية، حيث تملك أجهزة األمن إثباتات  عنصراً من فتح اعتقلوا على خلفية أمن50 معتقل، بينهم 100الـ 

بوجود قنوات اتصال مع أمن الضفة لتنفيذ أعمال تخريبية في غزة، لكن أمن القطاع ألقى القبض عليهم 
 اآلخرين اعتقلوا على خلفيٍة جنائية، 50 ، موضحاً أن الـ"قبل أن ينفذوا تلك األعمال التخريبية

  .ويحتجزون في سجن أنصار غرب مدينة غزة
  20/8/2009ة فلسطين، صحيف

  
   مصر بانتهاء أعمال ومهام السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو رسمياًتبلغالسلطة  .11

 ومهام السفير أعمال السلطة الفلسطينية رسميا الحكومة المصرية بانتهاء أبلغت:  بسام البدارين-عمان 
 جديد في مصر خلفا لعمرو الذي  االنتظار لتعيين سفيرأملالفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو على 

انسحب طوعا من موقعه الدبلوماسي بسبب مالحظات شخصية سجلها على مسار االنتخابات في المؤتمر 
 .الشؤون الخارجية الفلسطيني د  وزير وأرسل.أخرى وبسبب اعتبارات سياسية األخيرالحركي السادس 

لغها فيها بالوضع الجديد للسفارة الفلسطينية رياض المالكي رسالة رسمية لوزارة الخارجية المصرية يب
  . السفير عمروأعمالفي القاهرة، وتضمنت الرسالة نصا واضحا يقول بانتهاء 

 وأخيرة خالل ساعات بعد زيارة وداعية إليها يعود أن الفلسطينية ويفترض األراضيوزار السفير عمرو 
  . البروتوكوليةلألصولوفقا 

 للقاهرة بالرئيس األخيرة عمرو اجتمع قبل زيارته إن محمود عباس وقالت مصادر في مكتب الرئيس
 انه إال الرئيس حاول ثنيه عن القرار أنعباس واستأذنه في االنسحاب من موقعه الدبلوماسي ورغم 

  . وكلف الوزير المالكي بمخاطبة السلطات المصرية رسميااألمروافق في المحصلة على 
  20/8/2009القدس العربي، 

  
  نبيل عمرو قدم استقالته بسبب خالفاته مع دحالن: مي مصريإعال .12

 الدراوي النقاب عن أن إبراهيم كشف اإلعالمي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطينية :القاهرة
خالفات للسفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو مع المستشار األمني السابق للرئيس النائب محمد 

  ".الفلسطينية"عمرو باالستقالة من السفارة ومن اإلشراف على فضائية دحالن هي التي تقف خلف قرار 
أن لديه معلومات عن أن تبايناً كبيراً بين عمرو " قدس برس"وذكر الدراوي في تصريحات خاصة لـ

ودحالن كان قد بدأ منذ مدة طويلة، وأن دحالن هو من وقف خلف اعتصام الطلبة الفلسطينيين في 
لقد أدى فوز النائب محمد دحالن والمقربين منه بعضوية اللجنة : "وأضاف .رالقاهرة قبل عدة أشه

المركزية في حركة فتح إلى تزايد مخاوف السفير نبيل عمرو من أن يكون هدفاً لمحمد دحالن ففضل 
  .، على حد تعبيره"االستقالة عن أن يعمل دحالن لطرده

  19/8/2009 قدس برس،
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  قاعد مستشاريه الخاسرين بانتخابات فتحعباس يحيل للت": القدس العربي" .13

 جميـع مستـشاريه     إحالة الرئيس محمود عباس قرر      أنذكرت مصادر فلسطينية وثيقة الصلة       :رام اهللا 
 انعقاد المـؤتمر العـام للحركـة        أثناء فتحالذين ترشحوا وسقطوا في انتخابات اللجنة المركزية، لحركة         

ين هؤالء السادة احمد عبد الرحمن وحكمت زيـد ومـروان     وأشارت هذه المصادر الى ان من ب       .للتقاعد
  .عبد الحميد

ـ       ان الرئيس عباس يدرس حالياً تعيـين الـسيد         " القدس العربي "ومن ناحية أخرى قالت المصادر نفسها ل
 اثناء انعقاد المجلـس     فتحعضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن حركة         ) ابو العالء (احمد قريع   

فلسطيني في رام اهللا في السادس والعشرين من الشهر الحالي بدعوة من الرئيس عباس لتعيـين         الوطني ال 
  .ستة اعضاء جدد في اللجنة المذكورة خلفاً للذين توفوا

وأشارت هذه المصادر ان من بين المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية ايضاً السيد زياد ابو عمرو المقرب                
  .لفترة وجيزة منصباً وزارياً في السلطة، ليحل مكان ياسر عمرومن الرئيس عباس والذي تولى 

ومن المتوقع ان يحل احمد مجدالني مكان سمير غوشة عن مقعد جبهة النضال، وحنـا عميـرة مكـان                   
  .سليمان النجاب عن مقعد حزب الشعب

ـ   ي، وتتوقع  انه لم يتم اختيار شخصية مسيحية لتحل مكان اميل جرجوع         " القدس العربي "وقالت مصادر ل
  .المصادر ان يتم اختيار شخصية مسيحية نسائية

 باللجنة التنفيذية مكان الذين توفـوا       أعضاء المقبل ليتم تغيير ستة      األربعاءويجتمع المجلس الوطني يوم     
وهم الرئيس الراحل ياسر عرفات وفيصل الحسيني وسمير غوشه وسليمان النجاب واميـل جرجـوعي               

 .وياسر عمرو
  20/8/2009، القدس العربي

  
  حماس لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني : البردويل .14

صالح البردويل، بإعادة   .  البرلمانية  د   حماسطالب النائب في كتلة      : محمد األيوبي  ، تسنيم الزيان  - غزة
صياغة منظمة التحرير حسب اتفاق القاهرة، موضحاً أن هذه الخطوة تبدأ باإلعالن عن انتخابات جديـدة     

  .لمجلس الوطني الفلسطينيفي ا
ـ     ال شك أن االنتخابات هـي المـدخل الـصحيح للتعـاطي مـع              " ":فلسطين"وقال البردويل في حديث ل

وال ، وال فـي المجلـس الـوطني      ، ، مشيراً إلى أن حركته ال يوجد لها تمثيل ال في المنظمـة            "المنظمة
حماس لن تشارك في المجلـس  : "وأضاف !".فكيف تدعى اليوم للمنظمة ؟"وال اللجنة التنفيذية  ، المركزي
 والهدف الوحيد من تلك الدعوة هـو تمريـر قـرارات            ، فهي ليست عضواً فيه ولم يدعها أحد       ،الوطنى

  . تسعى إلى إصالح المنظمةحماس، مشددا على أن "وفرضها على الشعب الفلسطيني
  20/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
  دعوة المجلس الوطني تحالف القوى الفلسطينية يدعو إلى مقاطعة  .15

أكدت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية أثناء اجتمـاع لهـا فـي العاصـمة              :الفرنسية -دمشق  
أمس، رفضها دعوة المجلس الوطني لالنعقاد في مدينة رام اهللا، داعية إلى مقاطعة هذه              " دمشق"السورية  

 في بيان لهم صدر عقب االجتماع  الذي عقـد           وشدد المجتمعون  ".الجلسة غير القانونية وغير الشرعية    "
برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رفضهم دعوة المجلس الـوطني فـي رام اهللا                 

تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني في القاهرة بضرورة العمل إلعـادة بنـاء                "ألنها  
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لمجلس الوطني عبر انتخابات حرة وديمقراطية في الـداخل         المنظمة ومؤسساتها من خالل إعادة تشكيل ا      
  ".والخارج

أنها تزيد األمـور    "، معتبرين   "هذه الدعوة االنفرادية لن تساهم في إنهاء حالة االنقسام        :" وقال المجتمعون 
  .غسطس في القاهرة أ/ آب25المقررة في " تعقيداً وتخلق أجواء غير مناسبة لجولة الحوار القادمة

، مطالبـاً الجميـع     "الجلسة غير القانونية وغير الشرعية للمجلس الـوطني       "بيان إلى مقاطعة هذه     ودعا ال 
  ".بااللتزام بما تم التوافق عليه في الحوار الوطني للوصول إلى وحدة وطنية حقيقة"

وحضر االجتماع ممثلون عن حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية القيادة العامـة وحركـة فـتح                
فاضة ومنظمة الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الثوري وجبهة التحرير            االنت

  .الفلسطينية
  20/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
  جبهة اليسار الفلسطيني في قطاع غزة تطالب بحوار شامل .16

وصول إلى أكدت جبهة اليسار في قطاع غزة أن الحوار الفلسطيني الشامل هو الطريق األمثل لل :غزة
توافق وطني وحل قضايا الخالف بعيداً عن الحوارات الثنائية، داعية إلى استئناف الحوار من النقطة 

وشددت جبهة اليسار التي تضم الجبهتين . آذار الماضي/ مارس19التي انتهت إليها اللجان الخمس في 
شعبنا بكل تياراته الفكرية "الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، على أن 

والسياسية والتنظيمية بحاجة إلى الوحدة ونبذ كل ما يهدد هذه الوحدة وضرورة اإلسراع في إنجاح 
  ".آب الحالي إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية/ أغسطس25الحوار الشامل وعقده في 

وإدانتها الستخدام العنف الدموي أسفها "وأبدت جبهة اليسار في بيان عقب اجتماع قيادي في غزة 
رفضها وإدانتها لكل "، مؤكدة "لمعالجة أحداث رفح األخيرة والتي سقط جراءها عدد كبير من الضحايا

  ".أشكال التطرف أو الترويج إلمارة إسالمية ومحاولة فرض وجهة نظر واحدة على المجتمع الفلسطيني
  20/8/2009الخليج، 

  
  ريق فلسطيني يضم خبراء قانونيين لمعالجة ملف االعتقاالت حماس تدعم تشكيل ف: الرمحي .17

، دعم الحركة لتشكيل فريق فلسطيني يضم حماسأعلن مسؤول رفيع المستوى محسوب على  :رام اهللا
خبراء قانونيين وشخصيات أكاديمية ووطنية لمعالجة ملف االعتقال السياسي سواء في الضفة الغربية أو 

محمود . وقال أمين سر المجلس التشريعي د. اح الحوار وإنهاء االنقسامفي قطاع غزة تمهيدا إلنج
ننتظر اليوم الذي نصحو فيه وال يكون هناك أي معتقل سياسي في الضفة وغزة " "الخليج"ـالرمحي ل

، داعيا الى استغالل مناسبة حلول شهر رمضان للعمل الجاد من اجل إنهاء هذا الملف "على حد السواء
  .المؤلم
 الرمحي أن الوفد المصري الذي زار األراضي الفلسطينية في إطار جولة استكشافية حول إمكان وكشف

 من الشهر الحالي، نقل خالل اجتماعه أن الرئيس محمود عباس لديه بوادر 25عقد جلسة الحوار في ال 
  .بحل ملف االعتقال السياسي

  20/8/2009الخليج، 
  

  ناحية الشكل أما المضمون فلم يطرأ أي تغيير عليه من إنجازاًعدتُانتخابات فتح : حماس .18
اعتبر القيادي في حماس ونائبها في المجلس التشريعي صالح البردويل أن : أحمد فياض -غزة 

تعد إنجازا للحركة من ناحية الشكل فقط، أما "انتخابات فتح األخيرة التي أفرزها المؤتمر السادس للحركة 
 ".ليهالمضمون فلم يطرأ أي تغيير ع
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وأضاف أن حركته ال تربط تعاملها مع حركة فتح باألسماء المنتخبة، وإنما تتعامل مع منظومة البرنامج 
السياسي الذي تنتهجه، مشيرا إلى أن أمام هذه القيادة خيارين، أحدهما االنسجام مع البرنامج السياسي 

خالل المضي في استمرار التفاوض تكريس الواقع المؤلم لحركة فتح من "الوطني الفلسطيني، وثانيهما 
  ". وتقديم المزيد من التنازالتإسرائيلمع 

وفي ضوء ذلك أوضح البردويل للجزيرة نت أن على فتح الثبات على برنامج معين يخدم مصلحة 
الشعب الفلسطيني، وحينها سيكون التعامل معها من حركة حماس قائما على الشراكة السياسية التي 

 .طني واضح المعالم من أجل تحرير األرض وتقرير المصيرتوصل إلى اتفاق و
 19/8/2009نت، .الجزيرة

  
  التطبيع مقدمة خطيرة النهيار سياسي عربي بالكامل : حماس .19

 الدول العربية من مغبة االستجابة للضغوط األمريكية للتطبيع         أمسحذرت حركة حماس    :  د ب أ   -غزة  
 فـي تـصريح     ،ر المتحدث باسم حماس سامي أبو زهـري       واعتب.  مقابل تجميد االستيطان   إسرائيلمع  

ستكون مقدمة خطيرة النهيـار سياسـي عربـي         "صحفي مكتوب أن االستجابة لهذا المطلب األمريكي        
بتجميـد  " إعـالن غيـر موثـوق     " مقابل   إسرائيل داعيا الدول العربية إلى رفض التطبيع مع         ،"بالكامل

باراك أوباما األخيرة ومحاولته الضغط على الحكومـات        تصريحات الرئيس األمريكي    " وقال. االستيطان
ية بتجميد االستيطان يؤكد عدم وجود أي تغيير فـي          إسرائيلالعربية للتطبيع مع االحتالل مقابل تلميحات       

يؤكد هذا الموقف أن أوباما الزال يتبنـى الـسياسات          "وأضاف  ".السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط    
  ".خطر أنه يمارس الضغوط على الدول العربية مقابل وعود خالية من أي مضموناألمريكية القديمة واأل

وذكر المتحدث باسم حماس الحكومات العربية بطبيعة مبادرة الـسالم العربيـة التـي تـربط التطبيـع                  
ها  داعيا النخب العربية إلى تحمل مسئوليات      ، بإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء االحتالل     إسرائيلواالعتراف ب 

  .حيال ما تتعرض له القضية الفلسطينية
  20/8/2009الدستور، 

 
 التحقيق في قضية اغتيال الشهيد عرفات لن يكون حبرا على ورق:  العينينبوأ .20

 أكد اللواء سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تمسك الحركة : ماهر الشيخ-رام اهللا
الوقت نفسه أن الحركة التي تمسك بغصن الزيتون لم ولن تسقط بالسالم كخيار استراتيجي، مؤكدا في 

  .البندقية
وقال أبو العينين في حديث خاص بـ أن الجمهور سيفاجأ بان التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد 
ياسر عرفات لن يكون حبرا على ورق وان اللجنة المركزية ستتابع الموضوع بشكل جدي ينسجم مع 

 .ة المحفورة لهذا القائد في وجدان وضمير شعبناالمكانة الرفيع
 ابرز القادة على الساحة اللبنانية أن اللجنة المركزية كأحدوقال أبو العينين الذي يعرفه جميع الفلسطينيين 

المنتخبة لجنة مهام ال وظائف، الفتا إلى أن الحركة ستستكمل عضوية األعضاء المعينين للمركزية 
ان الفضيل او مع حلول العيد على ابعد تقدير، مشددا على ان المؤتمر والثوري خالل شهر رمض

 .السادس اتخذ قرارات تاريخية وعالج الثغرات والعيوب واألخطاء السابقة
 فتح جاهزة لتقديم تسهيالت للوصول لمصالحة حقيقية أن العينين أبووبشأن الحوار الوطني، قال اللواء 
ي ثمن الن هناك قضايا وطنية ثابتة وغير قابلة للنقاش، مؤكدا أن فتح وفعلية ولكنها لن تكون مصالحة بأ

لن تعطي حماس جائزة ترضية على ما قامت به في غزة ولن تقبل أن يتكرر ما حدث في القطاع 
 .بالضفة ولن تقبل االبتزاز في هذا السياق
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ق بها خسارة فادحة  هذا االستحقاق سيلحأن حماس تخشى االنتخابات ألنها تعرف تماما أن: وأضاف
النها بحاجة الى وقت كبير لمصالحة كل الشعب الفلسطيني بعد الذي ارتكبته في القطاع وهذا اخطر 

 .بكثير من المصالحة السياسية
 19/8/2009القدس، فلسطين، 

  
  حول إعدام حمادنة متعجل ومليء بالثغرات" الحقمؤسسة "تقرير : حماس .21

حول ظروف وفـاة أحـد      " مؤسسة الحق " التقرير الصادر عن     أعلنت حركة حماس رفضها نتائج    : غزة
وقال الدكتور سامي أبو زهري      .عباس في الضفة الغربية المحتلة األسبوع الماضي       مجاهديها في سجون  

نسخةً منه، إن   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقَّى  ) 8-19(، في تصريحٍ له األربعاء      "حماس"الناطق باسم   
  . ومليء بالثغرات ويوفِّر فرصةً للجناة للتستُّر على جريمتهمهذا التقرير متعجٌل

من بين الثغرات في هذا التقرير عدم تقديم تفسير طبي لوجود قطع من الزجـاج فـي بطـن                   : "وأضاف
الشهيد، وعدم استكمال نتائج الفحص المخبري باعتراف التقرير نفسه، رغم أهمية هذه الفحوصات، كما              

  .جاء في سياق الترجيحات وليس في سياق الجزم" شنق النفس"ل أن التقرير الطبي حو
، رغم أنه تحدث أنه منذ خمسة أيام قبـل  "شنْق نفسه"وكان التقرير الحقوقي قد زعم أن حمادنة أقدم على  

الحادث لم يدخل جوفه أي شيء من الطعام أو القليل من السوائل، دون أن يقدم إجابةً عن كيـف يمكـن                     
  "!!.شنق نفسه" من تناول أي طعام يمكن أن يقدم على لشخص أن يمنع

  19/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   مسكناً في حي استيطاني في القدس450 تنفذ مشروعا قديما لبناء "إسرائيل" .22
 وحدة سكنية في حي 450أحيت السلطات اإلسرائيلية مشروعاً قديماً لبناء : .)ب.ف.أ( -القدس المحتلة

وأفادت .في القدس الشرقية في وقت يتحدث مسؤولون إسرائيليون عن وقف موقت لالستيطاناستيطاني 
في ملحقها االقتصادي ان من المتوقع ان تطلق مصلحة أمالك الدولة اإلسرائيلية هذا » هآرتس"صحيفة 

 . االستيطاني في القدس"بسغات زئيف"المشروع الذي كان مطروحاً سابقاً في استدراج عروض في حي 
، إذ اعتبرت اإلدارة 2008كتوبر عام أ /األولولم يكن استدراج العروض ادى الى اي عقد في تشرين 

واوضحت الصحيفة ان مصلحة أمالك الدولة قررت في . اإلسرائيلية العروض المقدمة لها غير مرضية
اء بعد ستة نهاية المطاف خفض مستوى مطالبها والموافقة على بعض العروض، على ان تبدأ أعمال البن

  .اشهر
  20/8/2009الحياة، 

  
  ثلث الجنود اإلسرائيليين سيعصى أوامر بإخالء بؤر استيطانية: تقرير .23

يستدل من أجوبة جنود وقادة فرق على أسئلة وردت في استمارة وزعها الجيش على جنوده : الناصرة
د، بينهم قادة فرق،  من إمكان صدور أوامر بإخالء مستوطنين، أن ثلث الجنومواقفهملالطالع على 

  .سيعصى أوامر كهذه ألسباب أيديولوجية، أو لوجود أقارب للجنود في المستوطنات المنوي إخالؤها
وتدرس القيادة العسكرية إمكان إعفاء جنود لهم أقارب في البؤر االستيطانية من المهمة، علماً أن عدداً 

  .رمن العسكريين ذوي الرتب والمناصب الرفيعة يقيم في البؤ
، وليس قضية »قرار حكومي مثار جدل عام"ويعرف الجيش في االستمارة التي وزعها إخالء البؤر بـ 

ويرى معلقون عسكريون أن التعريف الوارد يتيح للجنود أو حتى . أمنية ينصاع في العادة الجنود لتنفيذها
  .لفرق عسكرية كاملة عصيان األوامر لدوافع أيديولوجية

  20/8/2009الحياة، 
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  "الجرثومة"بـ" سالم اآلن"يعالون يصف حركة  .24

وزير الشؤون اإلستراتيجية موشيه " اإلسرائيلي"وصف النائب األول لرئيس الوزراء ": آي. بي. يو"
وقال إنه " الجرثومة"، ب"اإلسرائيلية"المناهضة لالحتالل واالستيطان والنخب " سالم اآلن"يعالون حركة 

  .يطالبون حكومته بتجميد االستيطانال يخاف من األمريكيين الذين 
ردا على سؤال أحد الحاضرين حول " قيادة يهودية"وقال خالل اجتماع مغلق أمام وسائل اإلعالم لحركة 

إننا مهتمون بهذه "قال يعالون " ما الذي ينبغي فعله من أجل إنقاذ مستوطنة ومن خالل ذلك الدولة كلها؟"
، وإذا أردتم النخب أيضا، ألن الضرر الذي يلحقونه كبير للغاية، "آلنسالم ا"المسألة، إذ أن الجرثومة هم 

  .في إشارة إلى الضفة الغربية" وبالنسبة لي على اليهود أن يعيشوا في جميع أنحاء البالد إلى األبد
  20/8/2009الخليج، 

  
  عن التحقيق الصحافي الذي نشرته صحيفة سويدية  تطالب السويد باعتذار رسمي"إسرائيل" .25

طالبت إسرائيل الحكومة السويدية أمس باالعتذار رسمياً عن التحقيق الصحافي :  أسعد تلحمي–الناصرة 
الذي نشرته صحيفة سويدية عن شبهات بقيام جنود االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة بقتل شبان 

ووصف نائب وزير . فلسطينيين وانتزاع أعضاء من أجسامهم لالتجار بها، قبل إعادة الجثث إلى ذويهم
  . "الفرية الدموية للقرن الواحد والعشرين"الخارجية داني أيالون النشر بـ 

، كبرى الصحف المسائية في السويد، عاصفة من ردود "أفتونبالديت"وأثار التقرير الذي نشرته صحيفة 
ل إعالمها بداعي الفعل في إسرائيل، وأبرزته وسائل اإلعالم كلها لتشارك في الحملة ضد السويد ووسائ

ال أتحدث فقط عن أن الصحيفة لم تتيقن : "وقال أيالون في معرض تعقيبه. الالساميةأنها تغذي مظاهر 
من الحقيقة قبل أن تنشر تقريرها، إنما عن ظاهرة معاداة السامية، وعليه ال يمكن تبرئة الحكومة 

، وهو اقتباس لعدد من "ضاء أبنائناإنهم يسرقون أع"وحمل التحقيق عنوان . "السويدية من المسؤولية
  . الفلسطينيين تحدثوا إلى الصحيفة

  20/8/2009الحياة، 
  

   سراح شاليطإطالقالوساطة األلمانية قد تحدث خرقاً في : "هآرتس" .26
اإلسرائيلية أن تقدماً في ملف تبادل األسرى " هآرتس"ذكرت صحيفة :  رامي منصور-القدس المحتلة 

 ما اضطر ،حصل مؤخراً تمنع الرقابة العسكرية اإلسرائيلية نشر تفاصيل عنهاس قد م وحإسرائيلبين 
الصحيفة إلى االستناد لمصادر خارجية وهو الرئيس المصري حسني مبارك الذي أجرى مقابلة تلفزيونية 

  .خالل زيارته لواشنطن للتطرق الى الوساطة األلمانية في صفقة تبادل األسرى
أللماني على خط االتصاالت بين األطراف في صفقة تبادل األسرى قد وقالت الصحيفة إن الدخول ا

تحدث خرقاً لتعثر المفاوضات إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، فيما كتبت صحيفة 
، قد توجه إلى ألمانيا ، حاجي هداسأن المبعوث اإلسرائيلي للمفاوضات إلطالق سراح شاليط" معاريف"

أن الدور األلماني جاء " هآرتس"وكشفت  . وذلك قبل أن يتوجه إلى مصر،األلمانلالجتماع بالوسطاء 
  . متأخراً في أعقاب تعثر المفاوضات حول الصفقة

  20/8/2009الدستور، 
  
  والخطة تشمل اآلالف حتى نهاية العام" إسرائيل"لـ مهاجرا من أمريكا الشمالية 450وصول  .27

 مهاجرا 450اليوم ) اللد"(بن غوريون"ن، ووصل إلى مطار يستمر تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطي
 إيلي يشاي، ورئيس ،وكان في استقبالهم وزير الداخلية اإلسرائيلي. جديدا من دول امريكا الشمالية
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ويعتبر عدد المهاجرين الذي وصوال اليوم األكبر منذ مطلع العام  .الوكالة اليهودية، نتان شرانسكي
لتشجيع الهجرة، إنه حتى نهاية العام الجاري سيصل " نفس بنفس"ن في منظمة الجاري، وقال المسؤولو

  . مهاجر من أمريكا الشمالية4500إلى البالد 
 19/8/2009، 48عرب

  
  ة المختلفاألمراض يموتون سنويا بسبب إسرائيلي ألف 40: اإلسرائيلي المركزي اإلحصاء .28

 الف إسرائيلي 40المركزي اإلسرائيلي بان  جاء في احصائية نشرها مكتب االحصاء : معا-بيت لحم
منهم فقط السباب % 5 عاما فيما يموت 45منهم تحت سن % 6نويا بسبب االمراض المختلفه يموتون س

  .ال تتعلق بالمرض
وفيما يرتبط بالمرض وجيل المتوفي جاء في االحصائية بان سبب الوفاة االكثر انتشارا في حاالت الوفاة 

 عاما هي االسباب الخارجية غير المرتبطة باالمراض فيما يعتبر السرطان 44-15الواقعه ما بين 
 لتتخصص امراض القلب في 85-45 الوفاة في الفئة العمرية الواقعه ما بين لحاالتالسبب الرئيسي 

  . عاما والتي تشكل ربع حاالت الوفاة االجمالية 85الفئة العمرية التي تزيد عن 
الصحية المرتبطة بالحمل والوالدة االكثر شيوعا في حاالت الوفاة المسجلة  والمشاكل االمراضوتعتبر 

  . عاما 14-5في اوساط الفئة العمرية من 
 اسباب الوفاة بالعرق او المجموعات السكانية جاء في االحصائية بان السكان العرب عالقةوعطفا على 

لك االمر الوفاة السباب خارجية فيما يتوفون بسبب امراض السكر اكثر مما يسجل في اوساط اليهود وكذ
  .تتساوي المجموعتان السكانيتان تقريبا بنسب الوفاة الناجمة عن امراض السرطان 

  19/8/2009وكالة معاً، 
  

  "التهديد استراتيجي"بلغ حد " إسرائيل"مستوى الجريمة في : رئيس الكنيست .29
من ان مستوى الجريمة في إسرائيل بلغ حذر رئيس الكنيست اإلسرائيلي روفين ريفلين امس : يو بي أي

اإلسرائيلية قبل يوم » جيروزاليم بوست"وقال ريفلين في حديث إلى صحيفة ". التهديد االستراتيجي"حد 
من انعقاد جلسة للكنيست لمناقشة الموجة األخيرة للجريمة في إسرائيل، انه سيتحدث في اجتماع مشترك 

. »أموراً خطيرة جداً" اإلسرائيلي اليوم األربعاء ووعد بأن يقول للجنتي الداخلية والقانون في الكنيست
وشهدت إسرائيل موجة .»األمر أصبح تهديداً استراتيجياً.يكفي توحشاً في المجتمع اإلسرائيلي"وأضاف 

  . في األسبوعين الماضيين8 هذا الشهر بينها 13من الجرائم في اآلونة األخيرة بلغت 
  20/8/2009البيان، اإلمارات، 

  
  ارتفاع اعتناق اإلسالم بين اليهوديات": إسرائيل" .30

 أبدى حاخامات يهود انزعاجهم من تزايد عدد الطلبات الموجهة من فتيات يهوديات -القدس المحتلة 
ووفقاً لمعطيات هذا القسم فإنه بين .  في وزارة القضاء، بطلب اعتناق اإلسالمأخرىلقسم اعتناق ديانة 

 طلباً في العام، بينما بلغ العدد في 83 طلباً من هذا القبيل أي بمعدل 249 تقديم  تم2007-2005األعوام 
  . في المائة عن المعدل المذكور35، أي بزيادة نحو 112العام الماضي 

  20/8/2009 ،وكالة سما
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  روسيا تعهدت بإعادة النظر في صفقة صواريخ إليران: بيريز .31
ون بيريز الذي يزور موسكو حالياً أن الرئيس الروسي ديمتري شمع" اإلسرائيلي"أعلن الرئيس : وكاالت

 جو المتطورة من طراز -ميدفيديف تعهد بإعادة النظر في صفقة مقررة لبيع إيران صواريخ أرض 
والواليات المتحدة انها يمكن أن تساعد إيران في حماية " إسرائيل"، وهي صواريخ تقول "300إس "

لى الفور تعقيب روسي على تصريح بيريز الذي قال فيه إن تعهد ولم يصدر ع .منشآتها النووية
وقال بيريز في  .ميدفيديف جاء خالل محادثاتهما الثالثاء في منتجع سوتشي على البحر األسود

الرئيس ميدفيديف وعد بإعادة النظر مرة جديدة بهذه "تصريحات نقلتها وكاالت األنباء الروسية ان 
وعد "وقال ان الرئيس الروسي  ".ذا سيؤثر في توازن القوى في منطقتناالمسألة ألنني أوضحت ان ه

يمكنني أن أقول ان . خالل اللقاء بأن تفعل روسيا ما بوسعها لمنع إيران من امتالك السالح الذري
  ".في هذا الشأن حققت تقارباً" إسرائيل"مواقف روسيا و

  20/8/2009الخليج، 

   
  أشهرخمسةاطنا على هدم منازلهم في القدس خالل  مو18 أجبر االحتالل: حقوقيمركز  .32

كشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، عن قيام سلطات االحتالل بإتباع : القدس المحتلة
وقال تقرير صدر  .سياسة تعسفية جديدة بحق المقدسيين، تتمثل في إجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم

، إن مجموع المنازل التي أرغم مواطنون مقدسيون )19/8(ربعاء األ" قدس برس"عن المركز، تلقته 
 منزال 18الماضي، وصل إلى ) يوليو( وحتى نهاية تموز  )مارس(على هدمها ذاتيا منذ شهر آذار 

وأشار التقرير إلى أن المقدسيين يضطرون  . شخصا، غالبيتهم من األطفال والنساء136يقطنها مجتمعة 
لتفادي قيام بلدية االحتالل بإحضار المعدات وهدم منزلهم وإجبارهم على دفع لهدم منازلهم بأيدهم، 

  .تكاليف الهدم، التي تصل إلى عشرات آالف من الدوالرات
 الماضي سجل أكبر عدد من تلك المنازل التي اضطر  )يونيو( أن شهر حزيران  وبين التقرير،

والحظ التقرير أن أكثر المناطق  .خصا ش70 منازل يقطنها 10أصحابها لهدمها، حيث بلغ عددها 
ولفت  .استهدافا بالهدم الذاتي لمنازل المواطنين هي البلدة القديمة، وجبل المكبر، يليها سلوان، والطور

إلى أن البلدة القديمة من القدس، تشتمل على العدد األكبر من إخطارات الهدم الذاتي لمنازل المواطنين، 
 المنازل القائمة، حيث يصل عدد هذه اإلخطارات إلى بضع مئات يتعذر أو إلضافات أبنية أقيمت على
  .في هذه المرحلة حصرها بدقة

19/8/2009قدس برس،   
  

 تستعيده" دائرة األوقاف" تستبدل مفاتيح أحد بوابات المسجد األقصى واالحتاللشرطة  .33
  المحتلة النقاب عن قيامكشفت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس : القدس المحتلة

، باستبدال مفاتيح وأقفال باب الناظر المعروف )18/8(شرطة االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس الثالثاء 
باسم باب المجلس اإلسالمي، أحد بوابات المسجد األقصى الرئيسية، في الواجهة الغربية للمسجد، حيث 

 وقيادات دينية مقدسية من أن يكون ما   أوساط  وحذرت .تم وضع أقفال ومفاتيح جيدة بدل الموجودة
محاولة لجس النبض لتغيير الواقع الموجود، والتمهيد لخطوات خطيرة قادمة بحق المسجد "حصل 

  ".األقصى المبارك، خاصة في ظل تصاعد التهديدات اليهودية ضده في الفترة األخيرة
19/8/2009قدس برس،   
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  2000 قاصر منذ عام  طفل9000 اعتقل االحتالل: قراقع .34
 طفل فلسطيني قاصر منذ     9000قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن إسرائيل اعتقلت           

 طفل منهم يقبعون في السجن أصغرهم الطفل يوسف الزق البالغ من            400 ما زال ما يقارب      2000عام  
 .العمر عامين

  20/8/2009الدستور، 
  

  يني يدخل اليوم عامه الحادي والثالثين أقدم أسير فلسط": األسرىوزارة " .35
أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين ان ثالث أقدم أسير فلسطيني دخل قبل ايام عامـه                

 47الواحد والثالثين في سجون االحتالل ، وأوضحت الوزارة ان األسير أكرم عبد العزيز سعيد منصور                
عامـاً ، بتهمـه     35، ويمضى حكماً بالسجن لمـدة       1979/ 2/8ذ  ، من مدينة قلقيلية ، ومعتقل من      )عاماً(

المشاركة في عملية عسكرية بالقرب من تل الربيع ، اعتقل على أثرها، وتعرض لتحقيق قاس وعنيـف                 
وأشارت الوزارة إلى أن األسير منصور انضم إلى قائمة األسرى الذين امضوا             . شهور متواصلة  8لمدة  

 سجون االحتالل ليصبح بذلك ثالث أقدم أسير فلسطيني بعد األسيرين نائـل             ما يزيد عن ثالثين عاماً في     
 ، واألسير فخـري عـصفور البرغـوثي والمعتقـل منـذ             4/4/1978صالح البرغوثي والمعتقل منذ     

  . ، واللذين امضيا أكثر من واحد وثالثين عاماً في السجون23/6/1978
 االحتالل، وهـم الـذين اعتقلـوا قبـل اتفـاق            وأضافت الوزارة ، أن عدد األسرى القدامى في سجون        

أسير امضوا أكثر   ) 12( عاماً داخل السجون، و    20 امضوا ما يزيد عن      أسرى) 107(بينهم  ) 327(أوسلو
  . امضوا ما يزيد عن ثالثة عقود في السجونأسرىمن ربع قرن ، بينما هناك ثالثة 

  20/8/2009الدستور، 
  

  تثاال لمستوطني الخليل اماإلبراهيمياالحتالل يغلق المسجد  .36
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس المداخل الرئيسية المؤديـة للحـرم           :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

اإلبراهيمي الشريف في الخليل، ومنعت المصلين من أداء الصلوات فيه بحجة األعياد اليهودية، فيما قام               
ذي تم إخالؤهم منه بقرار من محكمة العدل الدولية         المستوطنون بأداء طقوسهم الدينية في بيت الرجبي ال       

وقال مدير أوقاف الخليل الشيخ زيد الجعبري، إن سلطات االحتالل أبلغت مديريـة              .قبل نحو نصف عام   
األوقاف، بإغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف، وذلك بحجة توفير األمن للمستوطنين فـي عيـدهم الـذي                

  .صادف أمس
20/8/2009الغد، األردن،   

  
 48الً فلسطينياً داخل الـ م عا46عتقل ي االحتالل .37

حمالت اعتقال واسعة ضد " حرس الحدود"شنت الشرطة اإلسرائيلية وميليشيات ما يسمى : الناصرة
   . طالت العشرات منهم48الـ العمال الفلسطينيين داخل أراضي 

19/8/2009قدس برس،   
  

 48لـفي ا  الوطنيداهم منزل رئيس التجمعي االحتالل .38
داهمت قوة كبير ة من الشرطة وأفراد الوحدات الخاصة مساء اليوم منزل رئيس حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي واصل طه في قرية كفر كنا الجليلية، وأجرت عملية تفتيش واسعة وقامت بمصادرة جهاز 

 .حاسوب
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له وبيدهم أمر تفتيش من وقال طه أنه فوجئ هو وأفراد أسرته بقيام قوات كبيرة الشرطة بمداهمة منز
المحكمة، وانتشروا في كافة أنحاء المنزل وأجروا تفتيشا دقيقا لمحتوياته، وصادروا جهاز حاسوب قبل 

 .أن ينسحبوا من المكان
19/8/2009، 48عرب  

   
  اتباع البطريرك المعزول ايرينيوس يحتجزون االرشمندريت الياس عواد في رام اهللا .39

 اعـوام،   أربعـة ؤيدي البطريرك المعزول ايرينيوس الذي تمت االطاحة به قبل           من م  أربعةقام  : رام اهللا 
 اليـأس على خلفية قضية تسريب عقارات باب الخليل في القدس لمستوطنيين ، باحتجاز االرشـمندريت               

 الشعائر الدينية الخاصـة بعيـد التجلـي         إقامةعواد رئيس دير التجلي في مدينة رام اهللا قبل دقائق من            
  .لمطران ديروثيوسبحضور ا

 التواصل معهم من أجل انهـاء       أرثوذكسيةولم يقدم األربعة أية مطالب بالرغم من محاوالت شخصيات          
 على الباب   األقفالوقد تمكنت الشرطة الفلسطينية وأبناء الطائفة األرثوذكسية من كسر          . عملية االحتجاز 

مات مباشرة من البطريركية في القدس منع        أن المطران ديروثيوس وبتعلي    إالالخارجي ألسوار الكنيسة ،     
 سراح األرشمندريت عواد وذلـك احترامـاً        وإطالقالشبان المتحمسين من كسر الباب الداخلي للكنيسة        

لقدسية المكان ، فيما تجمهر المئات من أبناء الطائفة األرثوذكسية على مداخل الكنيسة منددين باحتجـاز                
  .كالء الكنيسة بتقديم استقالتهااألرشمندريت عواد ومطالبين لجنة و

20/8/2009الدستور،   
   

 الربع الثاني للعامفي األراضي الفلسطينية في انخفاض معدل البطالة : "جهاز اإلحصاء" .40
 نتائج مسح للقوى العاملة في االراضي الفلسطينية تراجع معدل البطالة في االراضي أظهرت -رام اهللا

وقال بيان لجهاز االحصاء المركزي  . في المئة2.6 الجاري بنسبة الفلسطينية في الربع الثاني للعام
وفقا للتعريف الموسع للبطالة، " على نسخة منه إنه )رويترز(  وكالةالفلسطيني اليوم االربعاء حصلت

من ) سواء كانوا يبحثون عن عمل أو ال يبحثون عن عمل(انخفضت نسبة األفراد الذين ال يعملون 
 ."2009في الربع الثاني  % 28.0 إلى 2009ول في الربع األ % 30.6

 ألفا 42وتشير النتائج التي احتواها البيان إلى ارتفاع عدد العاملين في األراضي الفلسطينية بمقدار 
 . ألفا الربع األول697 ألفا في الربع الثاني مقارنة مع 739ليصبح 

 ألفا في حين انخفض العدد في قطاع 47ر  عدد العاملين في الضفة الغربية زاد بمقداأنواضاف البيان 
 . آالف5غزة بمقدار 

 131من جهة أخرى أظهرت النتائج أن عدد العامالت الفلسطينيات في األراضي الفلسطينية ارتفع من 
 . ألف امرأة في الربع الثاني137ألف امرأة في الربع األول للعام إلى 

ة في إسرائيل والمستوطنات حافظت تقريبا على نفس  نسبة العاملين من الضفة الغربيأن البيان وأوضح
أما في قطاع " في المئة في الربع األول 14 في المئة الربع الثاني مقارنة مع 13.8المستوى حيث بلغت 

 ."غزة فلم يتمكن أي عامل من العمل في إسرائيل والمستوطنات
  19/8/2009القدس، فلسطين، 

  
   سنة ألردنيين خططا لقتل يهودي12سجن محكمة أمن الدولة األردنية تقضي بال .41

سنة 12 مدة أردنيين محكمة أمن الدولة قراراً أمس قضى بسجن متهمْين أصدرت:  نبيل غيشان–عمان 
واستقبل المتهمان محمد . "األردن ضد يهودي صاحب مصنع شمال إرهابيةالتخطيط للقيام بأعمال "بتهمة 
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 أن ردة فعل، خصوصاً أي ومن دون أعصابييز بهدوء المحكمة القابل للتم عودة ولؤي شحادة قرار
  . المؤبدة ألخذها باألسباب المخففة التقديريةاألشغالالمحكمة خفضت العقوبة من 

20/8/2009الحياة،   
  

  في األردن" ونروااأل" مكتب ممثلو لجنة حق العودة يعتصمون أمام .42
ئين الفلسطينيين وعدد من النواب ووجهاء       اعتصم ممثلو لجنة الدفاع عن حق العودة لالج        ):بترا (–عمان  

 لمنطقة شمال عمان تعبيرا عـن رفـضهم لتقلـيص           "األونروا"الالجئين امس األربعاء أمام مكتب وكالة       
وطالبوا بفتح مدارس جديدة وزيادة أعداد المعلمـين وتحـسين ظـروفهم             .الخدمات التي تقدمها الوكالة   

  .ق العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلةالمعيشية مؤكدين تمسك قطاعات الالجئين بح
20/8/2009الرأي، األردن،   

  
 الفلسطيني اقدر على رفض التوطين عندما يتمتع بحقوقه المدنية": الفلسطيني -الملتقى اللبناني" .43

، تحت أمس "الملتقى اللبناني ـ الفلسطيني لحق العودة ورفض التوطين"شدد المتحدثون في جلسة افتتاح 
 قرب السفارة "رساالت" بدعوة من لجنة دعم المقاومة في فلسطين، في قاعة "للعودة ساعة"عنوان 
 القضية على حساب إنهاءعلى تعزيز الوعي والتضامن العربي والدولي لمنع التوطين ورفض "الكويتية 

 ."ان الفلسطيني يكون اقدر على رفض التوطين عندما يتمتع بحقوقه المدنية"، واكدوا "لبنان
م الخطباء حمزة بشتاوي، في حضور ممثلين عن الرؤساء الثالثة والمرجعيات الدينية والسياسية قد

 ." مفتاح العودة مقاومة وعن هذا الحق ال تنازل وال مساومةأن" وأكدونواب وفاعليات سياسية ودينية، 
مقاومة في فلسطين  ابو عماد الرفاعي كلمة لجنة دعم ال" في لبناناإلسالميالجهاد "وألقى ممثل حركة 

 منعه نتيحة الضغوط والتدخالت الخارجية للدول أوقد يأتي يوم ال يستطيع لبنان رفض التوطين : فقال
وحده الفلسطيني في لبنان ... في هذا الوقت لن يستطيع احد منع التوطين. الكبرى، وتراكم الديون

 ان ندعم صموده وتشبثه إلىبحاجة  يعطل هذا المشروع ويمنعه، لكن الفلسطيني في لبنان أنيستطيع 
 وتحت واإلنسانيةبحق العودة، فالفلسطيني يكون اقدر على رفض التوطين عندما يتمتع بحقوقه المدنية 

 .سقف القانون اللبناني
تشكيل مرجعية فلسطينية تكون على مستوى المسؤولية مهمتها حماية الوجود الفلسطيني من " إلىودعا 

 ." دون تمرير مشاريع التوطين والتهجيروالحولالذوبان والتفكك 
في هذا اللقاء الذي يحاول : وألقى النائب علي حسن خليل كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال

وفي هذه اللحظة السياسية التي تمر بها . تصويب مفردة في الصراع مع هذا العدو، وهي حق العودة
 تبقى معركة تحرير فلسطين، وان أن المعركة يجب أنفيد التأكيد القضية الفلسطينية ولبنان، نرى من الم

 . العالمأحرارتبقى هذه القضية القضية المركزية للعرب والمسلمين والمسيحيين ولكل 
 الرئيس نبيه بري، بأن التوطين هو الوجه أعلنه في كتلة التنمية والتحرير نجدد التزاما أننا: أضاف
 ومقاومتنا على سموها ال معنى لها اذا نفذنا هذا الهدف االسرائيلي، ولهذا ،اإلسرائيلي لالحتالل اآلخر

نجدد التزام جميع اللبنانيين رفضنا ومقاومتنا للتوطين، وهذا الرفض ليس مرتكزا على خلفيات، تتعلق 
ية  عن خيار اللبنانيين بالتزامهم القضأساسيبالصيغة اللبنانية وصورتها الوفاقية فقط، بل يعبر بشكل 

 .الفلسطينية
 القرارات أن األميركيين لهذا المشروع وحمايته، عبر اعتبار األميركية الرعاية إلى ننتبه أنعلينا : وتابع

 هذا الموقف الصهيوني أن للتفاوض، من هنا نقول وإنماوالقوانين، التي تعالج هذه المسألة ليس للتطبيق، 
يجب ان يستتبع بالتشديد على حق العودة، والذي يكون  يقابلة الرفض اللبناني والعربي له، واألميركي
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، القانون اإلنسانعلى مرتكزات قانونية، عبر مجموعة من االتفاقات الدولية والقوانين، مثل قانون حق 
 .، وقانون الالجئيناإلنسانيالدولي 

 فاعتبر انه  والتغير النائب العماد ميشال عون،اإلصالحوالقى الدكتور ناصيف قزي كلمة رئيس تكتل 
 اليوم مع المصريين مبادرة لتسوية النزاع العربي األميركيونليس مستغربا أن يطرح المسؤولون «

 جملة مسائل قد إلى باإلضافةاالسرائيلي على اساس تعويض الالجئين الفلسطينيين بدال من حق العودة، 
 .»تبلغ حد زعمهم اقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح

يعكس سياسة دولية ثابتة المنطلقات واالهداف منذ ما بعد حرب االيام الستة في حزيران ان هذا : وقال
فمنذ ذلك التاريخ ونحن نعاني من مخطط دولي آثر في كل ادواره، اكانت حروبا مباشرة ام . 1967عام 

لمقدسات، فتنا داخلية او مفاوضات، مصلحة اسرائيل على حقوقنا الوطنية ووجودنا التاريخي وحرماتنا وا
 .من دون مكاشفتنا بحقيقة مراميه، كلما رفضنا ثارت من حولنا البراكين

 فيها أشار ـ حماس سامي خاطر كلمة فلسطين اإلسالمية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة وألقى
 لمصادرة االرض الفلسطينية وتوسيع المغتصبات وتهويد المدن والمقدسات، خاصة إسرائيلالى مساعي 

نة القدس، وتجاهل حق العودة للفلسطينيين، ودعا لبنان الرسمي او الشعبي الى التعامل مع اخوانهم مدي
الالجئين الفلسطينيين في المخيمات كأخوة عرب، مسلمين ومسيحيين، ينتظرون موعد عودتهم لوطنهم 

كالت التي قد على أحر من الجمر، وأكد على تواصل الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، من اجل حل المش
تنشأ عن وجود الشعب الفلسطيني الالجئ في المخيمات، على قاعدة الحفاظ على امن واستقرار لبنان من 

 .أخرى والمدنية والمجتمعية من جهة اإلنسانيةجهة، وتمتع شعبنا بالحقوق 
سطينيين اوال  دعا فيها الى وحدة الفل"اللقاء الديموقراطي" فاعور كلمة باسم أبو الوزير وائل ألقىثم 

 للخروج من الكوابيس الماضية في عالقة األوانفي لبنان، آن : والعرب كلهم حول فلسطين، واضاف
اللبناني بالفلسطيني، فالفلسطيني لم يعد عنصر استقواء حالي او محتمل في الصراع الداخلي اللبناني، 

ه بموجبات السلم واالمن والفلسطيني اثبت نزاهة في خروجه من الصراعات الداخلية وفي التزام
والقانون والوفاق في لبنان، وقد آن االوان لتكريس المصالحة اللبنانية ـ الفلسطينية عبر تنفيذ مقررات 

 اللبناني في ما خص السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وتنظيمه داخل المخيمات، واعطاء اإلجماع
س هناك بين اللبنانيين والفلسطينيين من يقبل بالتوطين لي. الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية

كما انه محط اجماع فلسطيني وهذه . في لبنان او التجنيس، وهذا محط اجماع لبناني فعلي منقطع النظير
 وقت ممكن، أسرع تشكل في أنالصفة ان تكون في صلب اولويات عمل الحكومة العتيدة التي يجب 

والمصطنعة العامة والشخصية من درب الرئيس المكلف النتاج حكومة بحيث تزال العقبات الحقيقية 
وفاق وطني تتصدى للمعالجات الداخلية وطنيا وسياسيا واقتصاديا، كما للتحديات الخارجية، وابرزها 
احتماالت العدوان االسرائيلي الدائم او الداهم، وبهذا المعنى يجب اسقاط الحسابات الشخصية والمطالب 

 .5ـ 10ـ 15التي تطرح بوجه رئيس الحكومة في صيغة التعجيزية 
ان ضمان الحقوق المدنية واالنسانية : النائب محمد رعد فقال» الوفاء للمقاومة«ثم تحدث رئيس كتلة 

للشعب الفلسطيني الذي اخرج من دياره بغير حق، هو واجب انساني واخالقي ووطني وقومي وديني، 
ا، كما هو مسؤولية العرب والمسلمين بوجه خاص، وان تذرع وهو مسؤولية المجتمع الدولي عموم

بعض الدول المضيفة بالعجز المادي، لتبرير التقصير في رعاية وتأمين هذه الحقوق، هو تنصل مخز 
 .وفاضح من تحمل المسؤولية

في اذا كان التحالف االستعماري المتواطئ مع الكيان الصهيوني يتوسل ابتزاز الشعب الفلسطيني : وقال
حقوقه المدنية واالنسانية من اجل الضغط عليه ومحاولة دفعه عبثا للمساومة على حقه في العودة الى 
ارضه وتقرير مصيره، فان من غير المبرر على االطالق تقاعس الدول العربية االسالمية عن مساهمتها 
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عاجزة عن تلبية متطلبات ودعمها لضمان حقوق الفلسطينيين المدنية واالنسانية في البلدان المضيفة ال
 .االستجابة الالزمة لتأمين تلك الحقوق ونحن هنا نعني لبنان على وجه الخصوص

ان دعم حق العودة ال يعفينا مطلقا من تكريس الحقوق المدنية واالنسانية للفلسطينيين والذين لجأوا : وقال
 .الى لبنان

ة االخرى هي بصدد اعداد مجموعة اقتراحات ان الكتله وبالتعاون مع بعض الكتل النيابي«واعلن رعد 
قوانين، ومالحقة الحكومة المقبلة لتقديم مشاريع قوانين واتخاذ قرارات تصحح التعاطي المدني واالنساني 
مع الفلسطينيين، سواء لجهة التعليم او العمل او االستشفاء، او لجهة التملك تحت سقف النسبة المتاحة 

 .ل قضاء او محافظةلتملك غير اللبنانيين في ك
والقى رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمية الدكتور علي الشيخ عمار كلمة أكد فيها على عدد من 

رفض االعتراف بالكيان الصهيوني في . دعم المقاومة في فلسطين حتى التحرير الكامل: الثوابت منها
اء من مسألة تعدد اآلراء واالجتهادات توحيد الموقف الفلسطيني في الداخل والخارج واالنته. فلسطين

وقوف لبنان . تضامن المجتمعات االسالمية وتعاونها نصرة لفلسطين والقدس. والحلول المؤقته والمرحلية
 .الى جانب الشعب الفلسطيني ورفضه التوطين والتهجير

 البيان الختامي
 :وجاء فيه» اعالن بيروت«ل عنوان واخيرا تال النائب الوليد سكرية البيان الختامي للملتقى والذي حم

نحن المشاركين في إعالن بيروت للدفاع عن حق العودة ورفض التوطين، نعتبر أن قضية الالجئين هي 
جوهر القضية الفلسطينية وأي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ينبغي أن يعالج جذور هذه المشكلة منذ 

 :ا يلي وحتى يومنا هذا ونؤكد على م1948نكبة عام 
 إن حق العودة هو حق تاريخي يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وفي المقدمة - 1

حق العودة، حق التعويض وحق استعادة :  الذي يتضمن ثالثة حقوق متكاملة وهي194منها القرار رقم 
 .الممتلكات وال يسقط أحدها اآلخر

 حسب ما 1967 و1948 ال تتجزأ وغير قابل للقسمة بين الجئي  إن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة- 2
وإن حق العودة . تدعي المفاوضات الناجمة عن اتفاق أوسلو وما تالها من خارطة الطريق وملحقاتها

 وهذا الحق غير قابل 1948يعني عودة جميع الالجئين إلى بيوتهم األصلية التي هجروا منها عام 
نازل أو اإلنابة أو التفويض وهو حق فردي وجماعي ملك لألجيال ال يسقط للتصرف أو التفاوض أو الت

 .بالتقادم ومرور الزمن
 إن ارتباط حق العودة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يعتبر قاعدة إلزامية في القانون الدولي - 3

 تشتته الجغرافي وهو شرط مسبق لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وسد الفجوة بين
 .ووحدته القانونية

 إن تمتع الالجئين الفلسطينيين بالحقوق المدنية واإلنسانية مع احتفاظهم بجنسيتهم ال يقود وال يؤدي - 4
إلى التوطين بل هو يعزز نضالهم من أجل العودة، وهذا يتطلب التزام الدول العربية ومنها لبنان بتطبيق 

 . بمنح المزيد من الحقوق لالجئين الفلسطينيين1965بروتوكول الدار البيضاء لعام 
 الرفض الحازم ألية مبادرات سالم عربية أو دولية من شأنها االنتقاص من حق العودة، وتمرير - 5

التي تعني في ما تعني تصفية حق » يهودية الكيان«مخططات التطبيع، والدعوة للتصدي لفرض فكرة 
 إلى 1948من تبقى من الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة عام العودة لالجئين الفلسطينيين وطرد 

 .وهذا يشكل تهديدا إضافيا للفلسطينيين واللبنانيين على السواء. خارجها
20/8/2009السفير،   
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  القرضاوي يدعو إلى تخصيص الجمعة القادمة للتضامن مع األقصى  .44
يخ يوسف القرضاوي، إلى جعل يوم الجمعة الش" القدس الدولية"دعا رئيس مجلس أمناء مؤسسة : الدوحة

القادم يوماً للتضامن مع المسجد األقصى المبارك عبر خطب وفعاليات مختلفة، وذلك في الذكرى 
" فلسطين"ووجه القرضاوي رسالة إلى وزراء أوقاف ومفتي الدول اإلسالمية وصلت . األربعين إلحراقه

..  هذا العام والنار في المسجد األقصى لم تنطفئ بعدتمر هذه الذكرى في: "نسخة عنها أمس، قال فيها
فالكُنُس اليهودية من حوله تتزايد لتخنقه، واألنفاق والحفريات تنخر وتقوض أساساته، والمسلمون من 

 وبرلمان االحتالل ،(...)شتى أصقاع األرض، وحتى من األحياء المالصقة، يمنعون من الوصول إليه 
صة ليضع خطة عملية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، ومخطط إغالق أجزاء يعقد حلقاٍت دراسية خا

  ".واسعة من ساحاته لتخصص لصالة اليهود لم يعد سرا وبات وشيك التطبيق
  20/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  بوقف االستيطان" إسرائيل"تركيا واألردن تطالبان  .45

بوقف االستيطان، خصوصاً في القدس " لإسرائي"طالبت تركيا واألردن، أمس، :  أ ف ب-انقرة 
وقال وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره االردني ناصر . المحتلة

 ان تتصرف بمسؤولية في قضية المستوطنات، خصوصاً تلك القائمة في القدس إسرائيلعلى "جودة، ان 
وقال الوزير ".  في السالم فقد حان اآلن الوقت إلثباتهااذا كانت هناك رغبة حقيقية: "واضاف". الشرقية

األعمال األحادية في القدس الشرقية تضر بعملية السالم ألنها ال تقوض "االردني ان الجانبين يعتبران أن 
  ".الثقة فحسب وانما ألنها ايضاً اعمال غير مشروعة

  20/8/2009الحياة، 
  

  يإسرائيلة جندي برصاص ة مصرية بالتحقيق في إصاببرلمانيمطالبة  .46
طالب نائبان برلمانيان عن منطقة سيناء، سالمة الرقيعي ورمضان سرحان، :  محمد أبوعيطة-القاهرة 

في طلب إحاطة عاجل لوزارة الخارجية، بتوضيح الحقيقة في حادث إصابة جندي مصري بنيران قوات 
ة أفارقة جنوب معبر رفح وذلك أثناء ية على الحدود، فيما اعتقلت الشرطة المصرية، أمس، خمسإسرائيل

وذكرت مصادر أمنية، انه تبين من التحقيق أن المعتقلين من . محاولتهم التسلل إلى فلسطين المحتلة
  .أريتريا وأنهم حاولوا التسلل إلى فلسطين المحتلة من أجل العمل وقد تم إيداعهم سجن العريش

  20/8/2009الخليج، 
  

  ردنية وعراقية إلى غزةمساعدات سعودية ومصرية وأ .47
وصلت إلى قطاع غزة، أمس، كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والعينية المقدمة من خادم : رفح

الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبد العزيز والهالل األحمر المصري واألردن والعراق عبر معبر كرم 
ي العريش اللواء أحمد كامل بأن وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر المصري ف. سالم
مقدمة من خادم الحرمين ) دقيق ومعكرونة ورز وزيت وتونة( طناً من المساعدات الغذائية 120

 8 أطنان زيت من العراق، و5 طناً من زيت الطعام من الهالل األحمر المصري، و22الشريفين، و
إلسالمي، ومساعدات يمنية، دخلت قطاع شاحنات تقل أحذية ومالبس وأغطية مقدمة من منظمة المؤتمر ا

 طناً من السكر مساعدات غذائية من الهالل األحمر 840وكان سبق إدخال . غزة عبر معبر كرم سالم
  . المصري إلى غزة خالل األسبوع الجاري وقبل حلول شهر رمضان

  20/8/2009الحياة، 
  



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1530:         العدد       20/8/2009الخميس  :التاريخ

  سفير الكويت سلم األونروا قافلة المساعدات لغزة  .48
سلم سفير دولة الكويت لدى االردن الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح ممثل وكالة االمم : ا كون-عمان 

 300 شاحنة محملة بحوالي 14بيتر فورد امس " اونروا"المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
يخ فيصل وقال الش. طن من المساعدات مقدمة من الشعب الكويتي الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 االف طرد من المواد الغذائية جهزها 10المالك في تصريح خالل حفل التسليم ان القافلة تشتمل على 
) اونروا(ونقلها الى االردن الهالل االحمر الكويتي بهدف نقلها عبر الهيئة الخيرية الهاشمية االردنية الى 

اف المالك ان المساعدات المقدمة واض. حيث ستوزعها على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
 .للشعب الفلسطيني في غزة تأتي بهدف المساهمة في التخفيف من معاناته

  20/8/2009السياسة، الكويت،
  

  ية المنشأإسرائيلالجمارك السورية تضبط مالبس  .49
ضبطت الجمارك السورية كمية من األلبسة في أحد المستودعات في محافظة ريف :  يو بي أي-دمشق 
، ضبطت "الوطن"وبحسب صحيفة . يسرائيلق تتضمن مجموعة من المالبس النسائية ذات المنشأ اإلدمش

 كيلوغرام غير محددة المنشأ، وبعد 400المستودعات الضخمة بريف دمشق وبكمية "الملبوسات في أحد 
كتبت " ت شير-تي" بلوزة نسائية 100التدقيق الحثيث من قبل العناصر تبين وجود كمية تصل إلى نحو 

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة البضائع المضبوطة . وطبعت بطاقة البيان الخاصة بها باللغة العبرية
 مليون ليرة وتم تنظيم الضبط الالزم بحق 1.5 ألف ليرة كما وصلت غراماتها إلى 320بلغت نحو 

  .المخالف وإحالته على القضاء المختص أصوالً
  19/8/2009الحياة، 

 
  اورة البحرية ال تستهدف أي دولةالمن: أنقرة .50

التي تجري بين القوات البحرية التركية " عروس البحر"أكدت أنقرة، أمس، أن المناورة البحرية : ا ش ا
ية واألميركية شرق البحر المتوسط قبالة السواحل التركية، ال تستهدف أية دولة أخرى في سرائيلواإل

 إن مثل هذه المناورات ال تستهدف أية دول أخرى، ومن وقال مصدر دبلوماسي تركي مسؤول،. المنطقة
هناك اتهامات مبالغا فيها لتركيا، التي تقوم بدور "الواضح أنها ليست ذات طبيعة تهديدية، مشيرا إلى أن 

  ". مؤثر لحل مشاكل المنطقة، وترتبط بعالقات متميزة مع جميع جيرانها وتتعاون معهم إلى أقصى درجة
  20/8/2009السفير، 

  
  المستوطنون يحاولون فرض واقع جديد في المدينة المقدسة: األمم المتحدة .51

قال تقرير لألمم المتحدة، أمس، إن نشاط المستوطنين في أحياء القدس الشرقية :  أحمد مصطفى–القاهرة 
يقوض الحياة بالنسبة إلى الفلسطينيين، مشيراً إلى مصادرة المستوطنين ممتلكات فلسطينية بمساعدة 

ية من خالل نظام معقد من اآلليات القانونية واإلدارية والمؤسسية حتى يتم نقل أو سرائيللسلطات اإلا
ي سرائيلتأجير هذه الممتلكات، بينما يقوم بعض المستوطنين اآلخرين باستخدام النظام القانوني اإل

 ما يحصلون على ، ودائما1948ًويزعمون ملكية هذه الممتلكات ألشخاص أو جمعيات يهودية قبل عام 
  . يسرائيلأحكام لمصلحتهم من القضاء اإل

إلى ) أوتاشا(ونبه تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة 
أن نشاط المستوطنين في أحياء القدس الشرقية يحاول خلق واقع جديد على األرض يربط القدس الغربية 

نسخة منه، أن منظمات المستوطنين " الحياة"وكشف التقرير الذي تلقت . ي القدس الشرقيةبالمستوطنين ف
تحاول بجهود مضنية السيطرة على أرض وممتلكات حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بسبب موقعها 
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وأشار التقرير إلى أن المستوطنين كثفوا جهودهم في السنوات الماضية، وفي كثير من . االستراتيجي
األحيان يقومون بإخالء األسر الفلسطينية من منازلها بالقوة من أجل فتح المجال أمام إقامة مستوطنات 

  . جديدة
 أسرة فلسطينية من 53وأوضح أن إحدى جمعيات المستوطنين، في أعقاب القرار األخير، طردت 

يدة، ما يعرض على أغسطس الجاري، وتسلمت هذه المنازل وتنوي بناء مستوطنة جد/ منازلهم مطلع آب
  .  فلسطيني لمخاطر اإلخالء اإلجباري300 منزالً آخر يسكن فيه 24األقل 

 قرار إزالة لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية وحدها، ما يعرض 1500وتشير التقديرات إلى إصدار 
  . اآلالف من األسر الفلسطينية لمخاطر النزوح

  20/8/2009الحياة، 
  

 مازن ونتنياهو ثية مع أبوأوباما يرتب لقمة ثال .52
الرئيس "ية تأكيدها أن إسرائيل، أمس، عن مصادر سياسية "معاريف"نقلت صحيفة :  ماهر إبراهيم-غزة 

األميركي باراك أوباما يسعى لعقد لقاء ثالثي نهاية الشهر المقبل يضمه مع الرئيس الفلسطيني محمود 
لتحريك عملية السالم في منطقة الشرق األوسط ي بنيامين نتانياهو سرائيلعباس ورئيس الوزراء اإل

الرئيس األميركي سيقوم باستغالل االجتماع "وقالت المصادر إن ". والبدء في مفاوضات الحل النهائي
الذي ستعقده الجمعية العمومية لألمم المتحدة لعقد هذا اللقاء حيث يشارك عباس ونتانياهو في اجتماع 

اإلدارة األميركية خالل الفترة األخيرة رفعت من مستوى الضغوطات "وأضافت الصحيفة ان  ".الجمعية
 لوقف عمليات االستيطان بشكل كامل وذلك للمساهمة في خلق أجواء ايجابية النطالق إسرائيلعلى 

 ". المفاوضات
  20/8/2009البيان، اإلمارات، 

  
   بوضع حد لالستيطان في الضفة" إسرائيل "إرادة تترجم أنفرنسا تأمل في  .53

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، امس، ان فرنسا تأمل في :  أ ف ب-باريس 
مرحلة اولى "بوضع حد لالستيطان في الضفة واقعاً على االرض، وان تشكل " إسرائيل"ان تترجم ارادة 

ق على االرض، سيكون في حال تأكد هذا القرار رسمياً وطب: "وقال الناطق". نحو تجميد تام لالستيطان
تأمل فرنسا . خطوة ايجابية ومرحلة اولى نحو تجميد تام لالستيطان في الضفة والقدس الشرقية

تحريك "وتابع الناطق ان باريس ترغب في ". وشركاؤها االوروبيون في ان تتم وفقاً لخريطة الطريق
واضاف ان ". إسرائيلانب دولة عملية السالم إلقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسالم وامان الى ج

مبادرة دولية " للعاهل االردني عبداهللا الثاني، مقتنعة بأن ءفرنسا كما اكد الرئيس نيكوال ساركوزي الثالثا
لهذه الغاية نواصل : "واوضح. يين والفلسطينيينسرائيلبين اإل" ستحدث ديناميكية حقيقية للسالم

  ".المنطقة، خصوصاً مصر والواليات المتحدةالمشاورات الوثيقة مع الدول الرئيسية في 
 20/8/2009الحياة، 

  
   بريطانية استخدمت في حرب غزة ضد المدنيينأسلحة: لجان برلمانية بريطانية .54

 لجان برلمانية بريطانية أن أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة استخدمت في 4كشفت : آي. بي. يو
ة، ودعت حكومة بالدها إلى بذل المزيد لضمان عدم األزمتين األخيرتين في سريالنكا وقطاع غز

وأصدرت اللجان البرلمانية األربع حول التجارة . استخدام هذه األسلحة ضد المدنيين في مناطق الحروب
والدفاع والشؤون الخارجية والتنمية الدولية تقريراً مشتركاً حثت فيه الحكومة البريطانية على اتخاذ 

تصدير األسلحة بعد الكشف عن أن أسلحة بريطانية الصنع ال تزال مقاييس صارمة بشأن رخص 
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وأشار التقرير إلى ان وزراء في الحكومة البريطانية أكدوا للجان . تستخدم ضد التجمعات السكنية
البرلمانية بأن معدات عسكرية بريطانية الصنع جرى استخدامها ضد الفلسطينيين في الحرب األخيرة في 

  .قطاع غزة
  20/8/2009، الخليج

  
  الشهيدان الحماسيان والمؤتمر السادس لفتح .55

  إبراهيم غوشة
في أوائل هذا الشهر قمت بزيارة المجاهد كمال أبو طعيمة في المدينة الطبية حيث كـان علـى فـراش                    

دعوت له ولها   •• كانت شقيقته مستغرقة في تالوة سورة يس عّل اهللا يشفيه من مرضه           •• الموت السريري 
من مرج الزهور الى اعتقاله عدة سنوات       •• عض أقربائه حيث حدثوني عن مسيرة هذا المجاهد       ثم قابلت ب  

 يومـاً شـبح     50في سجون االحتالل الى اعتقاله في سجون األمن الوقائي بالخليل عدة أشـهر تخلّلهـا                
  يـوم افتتـاح المـؤتمر      4/8/2009وضرب متواصل على رأسه حيث تم التأثير على دماغه، وفي يوم            

  • عاماً، وتم دفنه في الخليل44السادس لفتح أسلم الروح عن عمر يناهز 
 توفي المجاهد فادي حمادنة من بلـدة عـصيرة          10/8/2009بعد افتتاح المؤتمر بأسبوع واحد أي يوم        

  •الشمالية، بلدة البطل الشهيد ابو هنود وأيضاً بسبب التعذيب الشديد
حية بهما على أبواب المؤتمر السادس وطيلة مدة الحـوار          مجاهدان بطالن من أشاوس فلسطين تم التض      

وألكثر من خمسة أشهر وحركة حماس تناشد وتطالب بإطالق سراح أكثر من ألف مجاهد فـي سـجن                  
شهيداً سـقطوا بـسبب     ) 15(عباس، وتحذر من تصاعد أعداد الشهداء في سجون عباس الذين تجاوزوا            

  •التعذيب والقتل
فتارة يقولون ليس لدينا في الـسجون معتقلـون         •• عباس برفض اإلفراج عنهم   لقد تفاوتت أعذار جماعة     
، وتارة يقولون أنهم يعدون لحسم عسكري في الضفة         )أسلحة وأموال أي مقاومة   (سياسيون وإنما جنائيون    

، وتارة أخيرة يتذرعون بأن سلطة عباس لديها التزامـات تجـاه االحـتالل              2007شبيه بحسم غزة عام     
  والواليات المتحدة، وكيف نؤمن األموال لتنفق على موظفي عباس إذا ما أطلقت سراحهم ؟الصهيوني 

 من كوادر فتح من الذهاب الى بيت لحم من أجل إطالق            417عندما قررت حماس ممارسة حقها في منع        
غيـر  قامت الدنيا ولم تقعد وشن عباس وجماعته هجومـاً إعالميـاً            •• سراح معتقليها في الضفة الغربية    

وفي النهاية شاركت فتح غزة بالتصويت ولم يفقدوا        • مسبوق مذكّراً بأسلوب وزير اإلعالم النازي جوبلز      
  •حقهم بالتصويت

إن ما يجري من اعتقال وتعذيب للمجاهدين في الضفة الغربية يستدعي في رأينا أن تبادر قيادة حمـاس                  
مع جماعة عباس في القطاع بإنسانية ويتم التعامـل         لفرض مبدأ المعاملة بالمثل، فال يعقل أن يتم التعامل          

  •مع كوادر حماس في الضفة بالقمع واالضطهاد
أي حركة تحرير وطنـي     : فأول ما يتبادر الى الذهن    •• بالعودة للمؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم       

 وفـي ظـل     هذه التي تعقد مؤتمرها في حضن االحتالل والتي تزعم بأنها تعمل على الخالص منـه ؟؟               
في حكم ذاتي فقط وفي ظّل احتالل لألرض والسماء وسيطرة          •• حكومة نتنياهو الذي كشف رؤيته تماماً     

على الحدود والماء وال عودة لالجئين لفلسطين من بحرها لنهرها ومع الرضوخ ليهودية الدولة ولقـدس                
  موحدة لليهود ؟

يت لحم بموافقة رئيس الموسـاد والـشاباك        كادر من حركة فتح سمح لهم بالتوجه الى ب        ) 2400(حوالي  
ليتجمعوا هناك ويتنافسوا كما يشاءون وينتخبوا ممثليهم بعد أن تم استثناء عدد قليـل لـم يـسمح لهـم                    

  بالدخول، فأي حركة تحرر هذه التي تُصنع على عين العدو الصهيوني ؟؟
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 لتحرير فلـسطين    1/1/1965ت في   وإذا عدنا للوراء قليالً نجد أن حركة تحرير فلسطين فتح التي انطلق           
 قد تغيرت وتبدلت كثيراً عبر محطات عدة ومنها قرار االعتراف بالكيـان الـصهيوني ضـمن                 48الـ  

 وقبلهـا   31/9/1993 واتفاقية اوسلو فـي      15/11/1988 في مؤتمر الجزائر في      242االعتراف بقرار   
 بالوجود ونبذ العنـف أي المقاومـة        إسرائيل حيث تم االعتراف بحق      9/9/1993الرسائل المتبادلة في    

  •والتقيد بالمفاوضات والمفاوضات فقط
والواقع يقول بأنه بعد انتخاب اللجنة المركزية الجديدة قام عباس بتعزيز مواقعـه وتكـريس برنامجـه                 

وخاصة أن هنـاك ترتيبـات يجـري        • السياسي بعبثية المقاومة وااللتزام بالمفاوضات والمفاوضات فقط      
  • في نيويورك لعقد لقاء بين عباس ونتنياهو مع اللجنة الرباعية الدولية2009ا في أيلول اإلعداد له

صحيح أنني لمحت بعض الوجوه واألصوات التي       •• لقد تابعت مؤتمر بيت لحم لمدة ثمانية أيام متواصلة        
أما األغلبية فكان   تطالب بالمقاومة والتحرير ولكّنها محدودة ونتائج انتخابات اللجنة المركزية تؤكد ذلك،            

همها ليس إزالة االحتالل أو التصدي لتهويد القدس واألقصى أو إلزالة الجدار والحـواجز أو التـصدي                 
  •لنتنياهو والمستوطنين وغيرها، وإنما ألمرين اثنين فقط

، واألمر الثاني أن تحسم عـسكرياً       2006األمر األول كيف استطاعت حماس أن تسيطر على انتخابات          
وأن الخطـة   ) 5:1(مع أن قوة فتح الى قوة حمـاس كانـت بنـسبة             !  في قطاع غزة     15/6/2007في  

 وبواسـطة بعـض   2007االمريكية لتصفية حماس في القطاع تم الكشف عنها بوضوح في أوائل عـام             
  !الصحف االسبوعية في االردن 

 حماس في القطاع، وقد     إن موقف عباس المتشنج تجاه حماس يوحي بأن خطوات خطيرة ربما تتخذ تجاه            
لمح لها أحد الفتحاويين عزام األحمد عندما الم الجغرافيا بين الضفة والقطاع، وإالّ لتم اكتساح حماس في                 

وهو ما هـدد بـه نتنيـاهو        • وطبعاً يمكن ردم الجغرافيا بالتنسيق مع االحتالل لمهاجمة القطاع        • القطاع
النتخابات، مما يستدعي استعداد المقاومة الفلسطينية في        موعد ا  25/1/2010وباراك مؤخراً وربما قبل     

  •قطاع غزة لمواجهة عدوان قريب عليها
  19/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  في شأن سلفيي مدينة رفح الفلسطينية .56

  بشير موسى نافع
طلق علـى   حادثة االشتباك الدموي بين قوات أمن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والمجموعة التي ت             

ولكن أهمية هذه الحادثـة     . تمثل تطوراً بارزاً في الساحة الوطنية الفلسطينية      ' أنصار جند اهللا  'نفسها اسم   
المأساوية ال عالقة لها، ال من بعيد أو قريب، بالتعليقات المسيسة وبالغة السطحية التي صدرت مـن رام                  

أو ما تبقـى مـن لجنـة منظمـة التحريـر            اهللا، سواء من هيئات وقيادات فتح أو سلطة الحكم الذاتي،           
  . الفلسطينية

أهمية هذا التطور تنبع من انحدار مجموعة من الفلسطينيين في أوهام سلفية لم يعد من الممكن تـصنيفها                  
علمياً، ومن قدرة هذا التيار من السلفية المتأخرة على البقاء والفعـل فـي الـساحة العربيـة الفكريـة                    

  . ماء وأهل الفكر من التيار السلفي العام عن تفشي هذه الظاهرة واستمرارهاوالسياسية، ومسؤولية العل
ليس ثمة شك في أن تعليقات رام اهللا على الحادث اتسمت بالتسييس، وتقديم الخصومة مع حماس علـى                  

القول، مثالً، بأن هذه الظاهرة من السلفية الراديكاليـة ولـدت           . الحقيقة وعلى مصالح أهالي قطاع غزة     
 بفعل سيطرة حماس على قطاع غزة هو بالتأكيد قول ساذج؛ فكما يشير التـاريخ الـدموي لهـذه                   ونمت

  . المجموعات في كافة أنحاء المنطقة العربية، فإن الساحة الفلسطينية هي األقل تأثراً بهذه الظاهرة
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 الـسعودية،    في المملكة العربيـة    1979أولى تعبيرات هذا التيار من السلفية المسلحة ظهرت في نهاية           
عندما سيطر جهيمان العتيبة وأتباع له على الحرم المكي الشريف لعدة أسابيع، ولـم تـتمكن الـسلطات                  

  . السعودية من إزالتهم قبل سقوط العشرات من الضحايا من رجال األمن والمعتصمين المسلحين
لمـسلح ضـد النظـام      خالل سنوات قليلة، كانت مفاهيم سلفية مغلوطة توظف لتسويغ العمل اإلسالمي ا           

المصري، متجلياً حملة من االشتباكات الدموية في المدن واألرياف المصرية، لم تنته حتى النصف الثاني               
وقبل أن تتراجع الظاهرة السلفية المسلحة في مصر كانت تنطلق في الجزائر على خلفية              . من التسعينات 

تزال تتسبب في عـدد مـن االنفجـارات         ، وحيث ما    1991من االنقالب العسكري على نتائج انتخابات       
  . الدموية بين وقت وآخر

وكما يعرف أغلب دارسي الظاهرة، فبالرغم من أن القاعدة لم تستخدم الخطاب السلفي صراحة لتـسويغ                
نهجها، والبد أن تقرأ جذورها الفكرية باعتبارها متعددة المنابع، فإن القيادات الرئيسية للقاعدة لم تمـانع                

قولة استنادها إلى ايديولوجيا سلفية، مستهدفة بالطبع اجتذاب أكبر عدد ممكن من العناصـر              من انتشار م  
  . والمجموعات السلفية عبر العالم اإلسالمي إلى صفوفها
أغلب الشبان السعوديين الذين تعهدوا حملة العنف       . والواضح أن مثل هذه اإلستراتيجية قد نجحت بالفعل       

سم القاعدة، خالل السنوات األولى من العقد الحالي، جاؤوا مـن خلفيـات             واسعة النطاق في السعودية با    
سلفية؛ القاعدة في بالد الرافدين انطلقت في أوساط عراقية سلفية مجاهدة؛ وكذلك أغلـب المجموعـات                

وكان لبنان شهد   . األندونيسية المسلحة؛ وقد انتهت مجموعة جزائرية سلفية مسلحة إلى االنضمام للقاعدة          
 محلية لتأسيس فرع للقاعدة؛ وهناك بالتأكيد مجموعات مشابهة، متباينة األثر والحجم، في األردن              محاولة

  . والكويت واليمن وتونس
سلفيو مدينة رفح هم نبت آخر لظاهرة ليست جديدة على اإلطالق، وتطال معظم البلدان العربية وعـدداً                 

المفترض أنها علمانيـة، وتتمتـع      (مة فياض   ال حكومة حماس إسالمية التوجه، وال حكو      . من اإلسالمية 
ولكن هذه فـي النهايـة      . ، ذات صلة مباشرة، أو سببية، بهذه الظاهرة       )بعالقات وثيقة مع الدولة العبرية    

  .  اجتماعية، والبد من أن تقرأ كذلك-ظاهرة فكرية، سياسية 
ث العالم المسلم الكبير ابـن      أغلب المجموعات السلفية المسلحة تدعي أنها تستمد فهمها لإلسالم من ميرا          

تيمية، الذي عاش في نهايات القرن الثالث وبدايات الرابع عشر الميالدي؛ ولم يكن مـستغرباً أن يطلـق                  
  . اسمه على المسجد الذي اتخذ مركزاً لسلفيي رفح

ا؛ ليس هناك ثمة شك أن ابن تيمية يعتبر واحداً من أكبر عمالقة الكالسيكية اإلسالمية في ذروة نـضجه                 
ولكن المشكلة أن ابن تيمية ترك ميراثاً هائالً من النصوص والفتاوى، وأنه عاش وكتب في مرحلة بالغة                 
االضطراب من انقالب السالالت والحروب، والصراعات السياسية، والقلق االجتماعي؛ وتتطلب قراءته           

 مثالً، أسيء فهمها من الـسلفيين       فتاوى ابن تيمية حول التتار،    . قدراً هائالً من المعرفة والقدرة التحليلية     
وتوكيـد  . المسلحين، الذين لم يروا أن الفتاوى تتعلق بمسألة الشرعية والخالفة، وليس بإنكار إسالم التتار   

ابن تيمية على إعطاء األولوية للنص، لم ير في موازاة نصوص ابن تيمية في أصول الفقـه، وإقـراره                   
   .القياس كأصل من أصول االستنباط الفقهي

كما يغيب تماماً في رؤية السلفيين المسلحين الراديكاليين أن ابن تيمية لم يخرج مطلقاً علـى الـسالطين                  
المماليك الذين عاصرهم، ولم يسوغ رفع السالح في وجوههم، وظل يراهم سالطين مسلمين، بالرغم من               

  . أنه سجن عدة مرات بأوامر منهم، وأنه توفي في سجنه األخير
في الميراث اإلسالمي، ليس فقـط إليمانـه        ) إن صح التعبير  (ابن تيمية يعتبر األكثر تقدمية      والحقيقة أن   

خالل القرن التاسع عشر    . بنسبية الفهم اإلنساني لإلسالم، ولكن أيضاً ألنه يصر على استمرارية االجتهاد          
 محمـد عبـده     ومطلع العشرين، أصبح ميراث ابن تيمية مصدر إلهام لإلصالحيين المسلمين الجدد، من           
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ورشيد رضا، علماء األسرة األلوسية في بغداد، جمال الدين القاسمي وطاهر الجزائري في دمشق، إلـى                
  . جمعية العلماء في الجزائر

االستدعاء القاصر البن تيمية ال يدلل على الفقر المعرفي ألغلب قادة التيار السلفي المسلح وحسب، بـل                 
لة للتغطية على أن هذه المجموعات هي نتـاج لفهـم راديكـالي             ويشير في كثير من األحيان إلى محاو      

لمقوالت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المصلح النجدي الشهير في القرن الثامن عشر، أكثر منها لميراث                
  . كانت كتابات السلفية السعودية أخذت في االنتشار خالل عقد السبعينات من القرن الماضي. ابن تيمية

ثير من الحاالت بدون أية مقاربة نقدية أو تحليلية؛ أو بكلمة أخـرى بنزعـة تقليديـة                 وقد وظفت في الك   
وجاء هذا التوظيف في مرحلة مـن سـقوط         . عمياء، ال تتفق أصالً والمنهج السلفي في أصوله التاريخية        

ع اليقينات واالضطراب السياسي واالجتماعي في المنطقة العربية، التي كانت تعيش طوراً مـن االقـتال              
التحديثي المتسارع، الشعور العميق والمتسع بالهزيمة، عجز الدولة العربية الحديثة عن مواجهـة أزمـة               
الشرعية، ورفض الطبقة الحاكمة رؤية عبث التنصل من القبول بدور لإلسـالم فـي الحيـاة الـسياسية         

  . للمجتمعات اإلسالمية
الم اإلسالمي، مثل اإلخوان المسلمين، الجماعـة       كان التيار األساسي لإلسالم السياسي في معظم بلدان الع        

اإلسالمية، وحزب الرفاه، في جوهره تياراً سلفياً ـ حداثياً، وهو على نحو أو آخر امتداد لعبده ورضـا   
  . وإقبال، وكان يمكن له أن يستوعب القطاع األكبر لالندفاع اإلسالمي الجديد

يار اإلسالمي األساسي، حمالت حل تنظيماته واعتقال       ولكن الصدامات المتكررة بين النخب الحاكمة والت      
ونفي قياداته، أو التهميش واالستبعاد المستمر لقواه، دفع ببعض العناصر اإلسالمية إلى مواقع متطرفـة               

أغلب اإلسالميين الراديكاليين يحمل رؤية نقدية حادة للتيار اإلسالمي األساسي، تـدين            . وأكثر راديكالية 
وحداثة قوى هذا التيار؛ وأغلب القيادات السلفية الراديكالية المسلحة تعاني من شـعور             اعتدال وعقالنية   

التهميش الذي أصبح سمة رئيسية لسياسات الدولة تجاه اإلسالميين، والتهميش النابع           : مضاعف بالتهميش 
وثقيلة من تحول قوى التيار اإلسالمي األساسي إلى مؤسسات سياسية هرمية ضخمة، ذات تقاليد مكرسة               

  . الوطأة، يصعب عليها أحياناً االستجابة لحاجات وتطلعات بعض العناصر اإلسالمية الشابة
ال ينطبق هذا التحليل النموذجي على كل الساحات العربية بالضرورة؛ فبخالف االعتقاد السائد في بعض               

ـ              دران فاصـلة بـين     األوساط بأن الدولة العربية القطرية قد أكدت وجودها، وأن حدودها تحولت إلى ج
هويات متجذرة، فالحقيقة أن قنوات وقوى االتصال داخل المجال العربي أقـوى بكثيـر مـن عوامـل                  

وهو ما ينطبق أيضاً، وإن بدرجة أقل، على قوى االتصال بـين المجـال العربـي                . االنفصال والقطيعة 
  . والمجال اإلسالمي األوسع

 فكرية أو سياسية ـ اجتماعية، وسرعان ما تنتقل إلى  ثمة ظواهر تولد في مناطق معينة، بفعل متغيرات
إن مـن   . مناطق أخرى، لمجرد بروز تشابه جزئي بين ظروف المنطقتين، وليس بالضرورة لتطابقهمـا            

الصعب، مثالً، القول بوجود سياقات متطابقة بين تونس والجزائر، من جهة، والكويت واليمن واألردن،              
معات عرفت، وتعرف، وجود تعبيرات سلفية مسلحة، بهذا الحجم أو          ولكن كل هذه المجت   . من جهة أخرى  

  . ذاك
وربما يمكن القول إن سلفيي مدينة رفح الفلسطينية هم أقرب إلى الظاهرة الثانوية مـنهم إلـى التعبيـر                   

فإلى جانب، أن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة هو مجتمع محافظ أصالً، فإن وجود قـضية                . األصيل
ومعاشة منذ زهاء المائة عام، وفر حماية للمجتمعات الفلسطينية من الظـواهر الراديكاليـة              وطنية ملحة   
  . اإلسالمية

ليس ثمة من حل أمني لهذه الظاهرة؛ وربما كان يجب على حكومة غزة أن تلجأ لوسيلة أخرى غير القوة              
وكما . المواجهة المسلحة المسلحة للتعامل مع سلفيي رفح، وأن تتجنب بالتالي سفك الدماء الذي نجم عن              

أن العنف السلفي المسلح في مصر لم يصل إلى نهايته الفعلية إال بعد مراجعات قادته، فإن مراجعة سلفية                  
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شاملة باتت ضرورة، ليس فقط لوقف نزيف الدم الذي تتسبب به المجموعات السلفية الراديكاليـة، بـل                 
المي العام، وتوفير مناخ صحي للتفاعل الفكـري        أيضاً لتعزيز شرعية التيار السلفي ضمن المجال اإلس       

مثل هذا التفاعل أسهم في الحيوية الهائلة الذي اتـسم          . بين هذا التيار وكافة التعبيرات اإلسالمية األخرى      
  . بها المسار التاريخي الطويل للميراث اإلسالمي الفكري

، وبمعزل واستقالل عـن الـسياسات       وربما جاء الوقت ألن يتصدى العلماء وقادة الفكر والرأي السلفيين         
األمنية للطبقات الحاكمة، لظاهرة العنف والتكفير التي تكاد تلتهم كل التيار السلفي، وفئة هامة من الشبان                

  . العرب، وإحياء قوى التقدم التاريخية للتيار السلفي من جديد
  19/9/2009مجلة العصر 

  
 في غزة؟" جند أنصار اهللا"ماذا عن  .57

 علي بدوان
ثارت األحداث الدموية المؤسفة التي وقعت يومي الجمعة والسبت الرابع عشر والخامس عشر من أ

آب الجاري في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، العديد من التساؤالت المتعلقة بشأن المجموعات /أغسطس
  .التكفيرية في الساحة الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

ئج التي تمخضت عن الخطوة التي أعلنها عبد اللطيف موسى المكنى بأبي النور المقدسي فقد شكلت النتا
قيام "خالل خطبة الجمعة والتي حدد فيها ) جند أنصار اهللا(زعيم الجماعة التي تطلق على نفسها اسم 

 القطاع في قطاع غزة انطالقاً من رفح، كارثة حقيقية على الفلسطينيين في مناطق جنوب" إمارة إسالمية
بكل ما للكلمة من معنى، حيث سكب الدم الفلسطيني البريء في غير مكانه، واختلطت األوراق من جديد 
في وقت يعاني ويكابد فيه الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة ويالت االحتالل والحصار وتداعيات 

  .االنقسام الفلسطيني المدمر
ياها، وهل نستطيع القول بأن منظمة القاعدة استطاعت أن فأين الفلسطينيون من المجموعات التكفيرية إ

تدق أرجلها فوق األرض الفلسطينية كما تشيع الدولة العبرية الصهيونية في سياق الحملة التي تقودها 
ية جميع القوى المقاومة سرائيلالتي تضم من الوجهة اإل) فوبيا اإلسالم(لمواجهة ما تطلق عليه مجموعات 

  :ولتوضيح حقيقة األمور نورد التالي. ة حماسوفي مقدمتها حرك
 استيالد شطحات من اللوثات الفكرية

في البداية يمكن القول وبكل تأكيد وثقة، بأن حضور ظواهر التطرف التكفيري في إطارات تنظيمية 
محددة كتنظيم القاعدة أو غيره في فلسطين عموماً وفي تجمعات الشتات الفلسطيني ما زالت متواضعة 

دودة جداً، وتتركز بشكل خاص في قطاع غزة ومخيمات لبنان، أكثر من ما في الضفة الغربية أو ومح
مخيمات الفلسطينيين وتجمعاتهم في سوريا واألردن، نظراً لخصوصية األوضاع الفلسطينية في قطاع 

يدة، والظروف غزة ومخيمات لبنان، التي تشكل تربة خصبة للمنابت التكفيرية، حيث المعاناة والفاقة الشد
القاسية، المعيشية والحياتية، وانتشار البطالة، وتراجع دور القوى واألحزاب والقوى الفلسطينية، وتراجع 

 .خدماتها، ومعها خدمات وكالة أونروا بجوانبها الصحية والتعليمية وخدمات اإلغاثة االجتماعية
ع االقتصادية واالجتماعية المتردية، فظواهر التطرف تتغذى من نسق الظروف البيئية المحيطة كاألوضا

والتي قد تدفع الشباب للولوج في هذا الفكر المتشدد إن كان يرفع راية إسالمية أو راية يسارية غارقة في 
إضافة إلى إسهام ظروف القمع والكبت ومصادرة الحريات من المجتمع المحيط بالشباب في . التطرف

يولد قابلية متزايدة لدى بعض الشباب لتبني الفكر المتطرف أياً كان تنامي الظاهرة التكفيرية، األمر الذي 
 .مصدره األيديولوجي
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وعليه، فإن الظروف إياها تمنح روح التطرف جرعات قوية ليس فقط عند مجموعات إسالمية بل عند 
الماضيين عموم المشارب الفكرية بما فيها بعض ألوان التيارات الفكرية اليسارية التي نشطت في العقدين 

 .في الساحة الفلسطينية في مخيمات لبنان، ونفذت في حينها بعض األعمال المتطرفة كاختطاف الرهائن
ومن هنا، وفي فلسفة المجموعات المتطرفة التي شقت طريقها في قطاع غزة ومخيمات لبنان على حد 

ما فيها العنف، عبر ممارسة سواء ترى المجتمع فاسداً، وتدعو لتغيير طبيعته باستخدام مختلف الوسائل ب
  .بعض األعمال واستيالد شطحات من اللوثات الفكرية المدمرة

 تيارات التكفير في فلسطين ومحدودية االنتشار
وبناء عليه، يخطئ من يعتقد بأن الساحة الفلسطينية بعيدة عن تأثيرات تيارات التكفير والتطرف التي بدأ 

لسلة من االنتكاسات واالنهيارات الهائلة التي أصابت مسارات نجمها يسطع في المنطقة والعالم بعد س
العمل السياسي الذي قادته فصائل التيار اليساري والتيار القومي بشكل عام، حيث نشأت المجموعات 
التكفيرية على امتداد الساحات اإلسالمية ومنها البالد العربية وفلسطين في بيئة رخوة ضمن واقع مأزوم 

  .باط العام الذي يولد التطرف ويدفع فتية ومجموعات النتهاج طريق التطرف والتكفيرمن سماته اإلح
وفي الواقع العملي، فقد بدأت الجماعات السلفية الفلسطينية عملها في قطاع غزة في السنوات األولى من 

رية ثمانينيات القرن الماضي على أيدي طلبة فلسطينيين درسوا في الجامعات العربية خصوصاً المص
منها، وعندما عادوا إلى غزة، اختاروا مواصلة الدعوة التي حملوها من علماء شريعة، التفوا حولهم 

، بينما "طريق اإلسالم القويم"وتأثروا بهم، وآمنوا بالنهج السلفي طريقاً إلعادة الناس إلى ما يصفونه بـ
لفلسطينية في األردن على وجه تواتر ظهور أفراد منهم من العائدين إلى فلسطين أو إلى المخيمات ا

، )الجماعة السلفية(، و)كتائب التوحيد(التحديد على شكل تجمعات أطلقت على نفسها أسماء متعددة، منها 
التي ) كتائب التوحيد والجهاد(و) أنصار السنة(، و)جيش األمة(، و)كتائب سيوف الحق اإلسالمية(و

  . وتهيئ أسباب الجهادنشطت في أعمال قالت إنها تصب في خدمة الشريعة،
وزاد من حضور المجموعات التكفيرية في المجتمع الفلسطيني األوضاع الخاصة التي يعيشها 
الفلسطينيون في لبنان، وفي مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا على وجه التحديد، حيث وفدت إليه 

د الشام إلى فتح اإلسالم إلى مجموعات تكفيرية غير فلسطينية أيضاً حملت أسماء وعناوين مختلفة من جن
ليتحول المخيم إلى . عصبة النور إلى عصبة األنصار، إلى أنصار اهللا، إلى جند اهللا، إلى سرايا خطاب

حاضنة لبعض منها، علماً أن بعض المجموعات المشار إليها نشأت بعد الخروج الفلسطيني المسلح من 
 .1982بيروت عام 

رية في المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات، بقي محدوداً بشكل عام، إال أن انتشار المجموعات التكفي
فاألجواء الفلسطينية عامة ال تساعد على نمو وانتشار الظواهر ذات التطرف، حيث . ألسباب مختلفة

الفلسطينيون ليسوا بحاجة لنماذج مستوردة، ولوصفات قادمة من الخارج، بالرغم من أن البيئة الفلسطينية 
داخل والظروف القاسية تحت االحتالل والحصار والفاقة، خصوصاً في قطاع غزة ومخيمات في ال

  .اللجوء الفلسطيني في لبنان، قد تساعد على نمو اتجاهات التطرف
لكن االتجاهات إياها اصطدمت حقيقة بخصوصية الوضع الفلسطيني المثقل بالتجارب واآلالم، والمشبع 

قراطية الداخلية في سياق المشروع الوطني الفلسطيني المتواصل منذ عقود بالتعددية، والطامح نحو الديم
طويلة من الزمن، وخصوصاً في ظل وجود ورساخة مكانة اإلسالم الوسطي المعتدل ممثالً بحركتي 

  .حماس والجهاد اإلسالمي
 بيان القاعدة األول في فلسطين

يم القاعدة في فلسطين، والتي جرى توزيعها في هذا السياق، أثارت بعض البيانات المذيلة بتوقيع تنظ
بشكل محدود في قطاع غزة منذ أعوام ثالثة مضت، مجموعة من التساؤالت عن مدى الحديث الجدي 

 .يةسرائيلعن وجود تنظيم للقاعدة في فلسطين كما كانت وما زالت تروج المصادر األمنية اإل
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تطور العنكبوتي في انتشارها في بعض البلدان وما ساعد على الحديث عن وجود القاعدة في فلسطين ال
وفي حقيقة األمر، إن خصوصية الساحة الفلسطينية . العربية كالعراق وبلدان الخليج وشمال أفريقيا

وفرادتها قد أفرز معطيات غير شبيهة بالمعطيات التي وفرت التربة المناسبة النتشار خيوط التنظيم 
 بات اإلسالم الوسطي المعتدل ممثالً بحركتي حماس والجهاد القاعدي في العديد من البلدان، حيث

اإلسالمي، جزءاً من المعادلة السياسية والكفاحية الفلسطينية في إطارات العمل الوطني الفلسطيني، وفي 
 .الشارع الشعبي عموماً

 عبر وفي الواقع العملي، ظهر اإلعالن األول عن تشكيل مجموعات للقاعدة في فلسطين في قطاع غزة
 وجرى عبره اإلعالن الرسمي عن وصول القاعدة إلى 2005بيان جماهيري وزع منتصف العام 

، وقد وزعت )منظمة قاعدة الجهاد في فلسطين(فلسطين، وتحديداً إلى قطاع غزة، عبر نشرة موقعة من 
 وكانت. النشرة على مدى بضعة أيام، بكميات مقلصة، في محيط المساجد في غزة وفي خان يونس

سلطات االحتالل في الفترة ذاتها قد أعلنت عن اعتقال خلية للقاعدة في الضفة الغربية تضم عضوين من 
 .عزام أبو العدس، وبالل حفناوي: مخيم بالطة هما

وتلى توزيع النشرة السابقة، توزيع بيان في مناطق من قطاع غزة، يعلن عن تأسيس مجموعة عسكرية 
، ولم يتم التعاطي معه بجدية 2006أيار /أمرها وذلك في الثامن من مايوتابعة مباشرة للقاعدة تأتمر ب

آب /وظهر اإلعالن الثاني عن وجود مجموعات من القاعدة في فلسطين في الثاني من أغسطس. واهتمام
، من خالل بيان عمليات عسكري تحدث عن قيام مجموعة من مقاتلي تنظيم القاعدة في فلسطين 2007

فية دكاليم، وجاني طال اللتين كانتا مقامتين في قطاع غزة قبل تفكيك مستعمرات بقصف مستعمرتي نا
  .ي منهاسرائيلالقطاع واالنسحاب اإل

وفي حينها تلى ذلك بيان آخر عن تنظيم القاعدة في فلسطين يتضمن المسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس 
 صوت الجهة المذكورة المشار إليها، المخابرات الفلسطينية طارق أبو رجب شنيورة، ومن بعدها صمت

 .لتعود بعض البيانات في التوارد تحت عناوين ثانية أعلنت انحياز أصحابها لتنظيم القاعدة
 اشتقاقات القاعدة في قطاع غزة

ولكن، وبعد ذلك، اتضح بأن اشتقاقات ثانية أخذت على عاتقها استيراد وتبني مواقف ورؤية تنظيم 
عن نفسه في قطاع غزة، " ألوية الجهاد المقدس"يم أصولي فلسطيني يحمل اسم القاعدة، حيث أعلن تنظ

، ولم يكن معروفاً من قبل، حيث أعلن مسؤوليته عن القيام ببعض األعمال 2006آب /في أغسطس
كاختطاف اثنين من الصحفيين العاملين في قناة ) منظمة قاعدة الجهاد في فلسطين(المتطرفة إلى جانب 

تلفزيونية، هما مراسل فوكس نيوز ستيف سينتاني والمصور أوالف ويج من مدينة غزة فوكس نيوز ال
. ، أحدهما يحمل الجنسية األميركية واآلخر يحمل الجنسية النيوزيلندية2006آب / أغسطس14يوم 

إلى أن قامت الجماعة نفسها . وطالب مقابل اإلفراج عنهم، الواليات المتحدة باإلفراج عن سجناء مسلمين
 .27/8/2006بإطالق سراح الصحفيين صباح يوم 

وهو مجموعة تكفيرية متطرفة أعلنت عن نفسها في قطاع " جيش اإلسالم"وظهر في الوقت نفسه تنظيم 
، وطغى عليها الطابع العائلي، فقد ضمت بشكل رئيسي شبانا من عائلة دغمش 2006غزة بدايات العام 

 ممتاز دغمش الذي كان قد فصل من حركة فتح فالتحق بحماس من ذوي الميول السلفية العالمية، بقيادة
ثم ما لبث أن فصل منها ليلتحق بألوية الناصر صالح الدين التي غادرها بعد حين ليؤسس مجموعة 
جيش اإلسالم، ولكن مصير المجموعة المذكورة انتهى بعد أن تم تفكيكها من قبل أجهزة أمن السلطة في 

 .د من التجاوزاتالقطاع بعد قيامها بالعدي
 جند أنصار اهللا والمآل المأساوي

فقد ظهرت خالل العام ) جند أنصار اهللا(أما بالنسبة للمجموعة األخيرة التي أطلقت على نفسها اسم 
 في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وأعلنت عن وجودها بالساحة الفلسطينية وتحديداً في غزة منذ 2007
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ي، سرائيلعضائها في هجوم شمال القطاع استهدف قاعدة للجيش اإلبضعة أشهر بعد سقوط ثالثة من أ
وكان عشرة مقاتلين من الجماعة قد امتطوا ظهور الخيول حاملين أسلحة وقذائف هاون، في محاولة منهم 

كما أطلقوا عليها ُأحبطت بسبب انكشاف المنطقة التي تم فيها ) غزوة البالغ(يين، لكن إسرائيللقتل وأسر 
 . وعدم التخطيط الجيداالقتحام،

واعتمدت في إعالن ذاتها وهويتها بشكل أساسي على أشخاص نشطوا في السابق بالحركة السلفية 
وضمن بعض الفصائل الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، وقدمت نفسها باعتبارها تتبنى السلفية الجهادية، 

 .وفي تبنيها فكر القاعدة
سجد ابن تيمية في رفح جنوب قطاع غزة، فإنها ال تؤمن وكما أوضحت عبر خطابات أميرها في م

واعتبر أميرها الشيخ عبد اللطيف موسى أن . بالعمل السياسي طالما أن فلسطين تعيش تحت االحتالل
ظهور مجموعته جاء كردة فعل رافضة للنهج السياسي الذي خطته حماس لنفسها خاصة، من حيث "

كتها إلى جانب الكفرة من السلطة الفلسطينية في انتخابات العام حديثها المتكرر عن الديمقراطية ومشار
 التشريعية، وعدم تطبيقها األحكام اإلسالمية، وقبولها بهدنة مع االحتالل، وسعيها للتواصل 2006

يا حكومة : "قائال" والحوار مع الغرب، واستقبالها قادة غربيين على رأسهم توني بلير وجيمي كارتر
  ".فاهللا أحق أن تخشوه. من أميركا، من بريطانيا، من فرنسا، من االتحاد األوروبيحماس ممن تخشون 

شخصاً من بينهم أمير المجموعة، كان قد ) 22(وقبل أن تقع لحظات الحسم األخيرة التي انتهت بسقوط 
جرى أول احتكاك بين أجهزة السلطة والمجموعة في أعقاب انفجار استهدف حفل زفاف في خان يونس، 

حاصروا عددا من أعضائها بتهمة الضلوع بالتفجير " حماس"أن مسلحي " أنصار جند اهللا"لنت إثره أع
  .الذي نفت عالقتها به

أخيراً، ومهما يكن من أمر أي مجموعة تكفيرية، فإن أجواء ومناخات االنقسام الفلسطيني، واستمرار 
كل عوامل إضافية تسهم في والدة حالة المراوحة بالمكان، واستمرار معاناة الناس وحصارهم، تش

المجموعات المتطرفة ذات المنابت األيديولوجية المختلفة، األمر الذي يستدعي من الجميع العمل الجاد 
 .والحقيقي من أجل تجاوز االنقسام الداخلي والعودة لبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية

 18/8/2009نت، .الجزيرة
  

  وليأ تقييم -المؤتمر السادس لفتح  .58
  شلومو بروم

 سـنة فـي     20المؤتمر السابق انعقد قبل     .  من آب  13 و   4المؤتمر السادس لفتح انعقد في بيت لحم بين         
  .تونس، قبل مؤتمر مدريد وبدء مسيرة اوسلو

وامتنع ياسر عرفات على مدى سنوات عديدة عن عقد المؤتمر رغم ان النظام الداخلي للحركة يستوجب                
مجرد انعقاد المؤتمر هو انتصار للقائد الحالي لفتح، محمود عباس، الذي نجح            . انعقاده كل خمس سنوات   

في عقد المؤتمر بعد تأجيالت عديدة وامام معارضة شديدة داخل الحركة وال سيما من الحـرس القـديم                  
  .الذي خاف من فقدان مواقع القوة لديه

 بدا انعقـاد المـؤتمر      -الشباب   من الجيل الوسط و    -في نظر عباس ومقربيه وكذا في نظر نشطاء فتح          
كمرحلة ضرورية في االصالحات الالزمة الحياء الحركة، التي اعتبرها الجمهور الفلسطيني حركة فـي              

من ناحية عباس، كان هذا هو السبيل الحياء        . حالة هبوط تعاني من تعفن شديد، خصومات داخلية وفساد        
س الثوري وتحويلهما الى قاعدتي قوة له ومـصدر         المؤسسات المركزية للحركة، اللجنة المركزية والمجل     

وهذا هام لعباس، الذي يعاني من مشكلة شرعية جماهيرية منذ تمديد واليته كرئيس اثر              . شرعية لزعامته 
الجيـل الوسـط والـشباب علـى        . انهاء الموعد القانوني لها دون مصادقة الهيئة التشريعية الفلسطينية        

ن هذه فرصتهم الحتالل المواقع التي يستحقونها في مراتبية الحركـة فـي             المستويات الميدانية اعتقدوا بأ   
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المسألة المركزية  . إسرائيلظل ازاحة القيادة القديمة التي جاءت من تونس بعد التوقيع على االتفاقات مع              
  .هي هل حققت هذه الخطوة النجاح وجسدت اآلمال التي علقوها بها

أثير على المدى البعيد للمؤتمر وهـل مـثال سـيعطل النزاعـات             صحيح انه من السابق آلوانه قياس الت      
يبـدو ان الحـساب االولـي       . الداخلية في الحركة ام سيشددها، ولكن يمكن منذ االن اجراء حساب اولي           

عقد المؤتمر رفع حركة فتح الى جدول االعمال الفلسطيني وعرضها كحركة حية ومليئة بالحياة،              . مختلط
يلة جرت فيها االنتخابات في اقاليم فتح حيث انتخبت القيادة المحليـة وممثليهـا   وشكل اجماال لمسيرة طو   

ولكن من جهة اخرى لم يقف عباس       . كانت هذه مسيرة ناجحة خلقت قيادات محلية شرعية       . الى المؤتمر 
 ممثل اضيفوا في اللحظـة      500في وجه الضغوط الضافة ممثلين لم ينتخبوا الى المؤتمر، بما في بذلك             

كما ان حقيقة ان حمـاس منعـت خـروج    . هذه الحقيقة شجعت الهجمات على شرعية المؤتمر     . يرةاالخ
وساعد المؤتمر عبـاس فـي التغلـب علـى          . معظم ممثلي قطاع غزة الى المؤتمر شككت بمدى تمثيله        

وقد حاول هذا عرقلة انعقاد المؤتمر مـن        . المعارضة خارج المناطق الفلسطينية، بقيادة فاروق القدومي      
. ، عباس ومحمـد دحـالن     إسرائيلخالل نشر االتهامات بان عرفات قتلته مجموعة من المتآمرين تضم           

المشاركة الواسعة لممثلي الشتات الفلسطيني في المؤتمر والتصريحات في اثناء المؤتمر تـدل علـى ان                
 تعتبـر    يبدو معقوال للمشاركين ولكن القصة بشأن دور عباس ودحالن لـم           سرائيلعزو موت عرفات إل   

ومن جهة اخرى لم ينجح عباس في تحويل المؤتمر الى رافعة لتسوية النزاعات الداخلية فـي                . مصداقة
وكنتيجـة لـذلك امتـد      . صفوف قيادة الحركة في المناطق وبقيت صورة الحركة كمتنازعة في داخلهـا           

  .ة مراتالمؤتمر الى أبعد من الموعد المخطط له وتأجلت االنتخابات للمؤسسات المركزية عد
 تهديد محمد دحالن ورجاله بمقاطعة االنتخابات الن سكان         - 1: السببان المحددان لهذا التأجيل كانا اثنين     

 تخوف القيادة القديمـة فـي       - 2. غزة الذين لم يسمح لممثليهم بالسفر لحضور المؤتمر غير ممثلين فيه          
 دحالن ورجاله البساط من تحت      الحركة من ان يسحب خصومهم المريرون من الجيل الوسط، وال سيما          

في الختام جرت االنتخابات ونتائجها بالفعل جسدت آمال رجال عباس والحرس الفتي وأكـدت              . اقدامهم
 مـنهم جـدد، وهـم       12 منتخبا،   18من اصل   . تشكيلة اللجنة المركزية تغيرت تماما    . مخاوف القدامى 

رجال الجيل الوسط وفي معظمهم هم مـن        يتضمنون اساسا ممثلين من يسمون بالحرس الفتي والذين هم          
 وذلك خالفا للجنة المركزية السابقة التي كانت تتشكل من القيـادة التقليديـة              ،الضفة الغربية وقطاع غزة   

الشخصيات المركزية التي انتخبت هي اناس مثل مروان البرغـوثي الـذي ال             . لفتح من خارج المناطق   
ومقابل هؤالء ازيح   . ن، جبريل رجوب وتوفيق الطيراوي    ي، محمد دحال  سرائيليزال يمكث في السجن اإل    

الى الخارج شخصية كبيرة مثل ابو عالء رئيس الوزراء االسبق، الذي وقف على رأس الوفد الفلسطيني                
التحاليل االولية تشير الى ان نتـائج االنتخابـات         . المفاوض للمحادثات مع وزيرة الخارجية تسيبي لفني      

ومحمد دحالن الذي حقق النجاح رغم االتهامات التي وجهت له على دوره في            تعزز مكانة محمود عباس     
على نتائج االنتخابات كانت هناك طعون عديدة وتطلب االمر اعادة عد           . سقوط قطاع غزة في يد حماس     

وكانت هناك ادعاءات بغياب النساء في اوساط المنتخبين والتمثيل المناسب لقطاع غزة، ولكن             . االصوات
د باصالح ذلك بقدر ما من خالل ما سمح له به بانتخاب اربعة اعضاء اخرين اللـى اللجنـة                   عباس وع 
  .المركزية
 التي تحتاج الى شريك فلسطيني مصداق وذي قدرة على اتخاذ القرارات وتطبيقهـا، ينبغـي ان                 إسرائيل

لحاليـة لفـتح داخـل    يكون هناك مصلحة كبيرة في نتائج المؤتمر وتأثيره على مكانة القيادة الفلسطينية ا          
لقد نجح عباس في السنة االخيرة في ان يعـزز بقـدر واضـح              . الحركة وحيال الحركة الخصم، حماس    

مكانته في اعقاب نجاح االعمال لتعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة وال سيما االصالحات في               
. ت المتحـدة، االتحـاد االوروبـي        قوات االمن واعادة بنائها من جديد، االمر الذي تم بمساعدة الواليا          

وكنتيجة لذلك يسود في هذه المنطقة النظام واالمن العام، والذي بمساعدة التسهيالت على حرية الحركـة                
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هذه انجازات ترجمت فقـط بـشكل       .  يؤدي الى تحسين اقتصاد المنطقة ورفاه السكان       إسرائيلمن جانب   
 وذلك الن المسيرة السلمية لم تحقق النجـاح وعبـاس           جزئي الى ارتفاع في التأييد السياسي لعباس وفتح       

 والواليات المتحدة ويهجـر     إسرائيلاتهم من خصومه السياسيين من الداخل ومن الخارج بانه ينفذ كلمة            
وهذا في الوقت الذي تواصل فيه حركة حماس العمل على تحقيق االهداف            . االهداف الوطنية الفلسطينية  
  . والواليات المتحدة بعزةإسرائيلذا الغرض حيال الوطنية الفلسطينية وتقف له

هذا الوضع انعكس ضمن امور اخرى في المداوالت التي جرت في المؤتمر فـي موضـوع المقاومـة                  
الخطوط الرئيسة لحركة فتح استوجبت التجديد النهـا        . إسرائيلوحظيت بشكل طبيعي بتغطية كبيرة في       

وقرر المؤتمر الخطوط السياسية لمحمود عباس في       . 1991كتبت قبل مسيرة المفاوضات التي بدأت في        
السنوات االخيرة والتي في اساسها التمسك بالسبيل السياسي وبالمسيرة السلمية في ظل االعالن ان مـن                

ولكن فـي   . حق الفلسطينيين ان يتخذوا ايضا طريق المقاومة بكل جوانبه اذا ما فشلت المسيرة السياسية             
كما . اس على تفضيله المقاومة الشعبية على نمط المظاهرات ضد جدار الفصل          هذا المجال ايضا شدد عب    

، والتي هي دولـة فلـسطينية فـي    إسرائيلكرر المؤتمر تشديده على المواقف التقليدية بشأن االتفاق مع   
 وحـل انتقـالي لدولـة       194 وعاصمتها القدس وحل مشكلة الالجئين على اساس قـرار           67حدود الـ   

 مؤقتة وفي النظرة الفلسطينية ال يوجد تناقض بين هذه المواقف والتقدم الذي طـرأ فـي     فلسطينية بحدود 
 يتناسـب والمبـدأ     67تبادل االراضي بحجم متساو على اساس حـدود         . المفاوضات على مدى السنين   

 يتناسب وصيغة مبادرة السالم العربيـة       194 وحل مشكلة الالجئين على اساس قرار        67االقليمي لحدود   
 إسـرائيل ومع ذلك، تنبغي االشارة الى انه في        . ح بالمرونة الكافية في حل متفق عليه بين الطرفين        ويسم

  .اعتبرت هذه المواقف كممثلة عن التصلب وانعدام االستعداد للمرونة التي تسمح بالوصول الى اتفاق
   القومياألمن أبحاثمركز 
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