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   المقبلاألسبوعوسيط ألماني في مصر إلبرام صفقة األسرى ومشعل يزور القاهرة ": الحياة" .1

قالـت  مـصادر مـصرية مطلعـة       ، أن    القاهرة  من   جيهان الحسيني  عن،  28/8/2009حياة،  الذكرت  
إن الوسيط األلماني الذي عقد لقاءات عدة مع القيادي في حركة حماس محمود الزهار في كل                " الحياة"لـ

 صفقة تبادل أسرى يطلق     إلبراممن القاهرة وسويسرا على هامش ورشة عمل، موجود حالياً في القاهرة            
ومن المقرر  .  الفلسطينيين األسرى في مقابل المئات من      شاليط غلعاد   األسيري  سرائيلبموجبها الجندي اإل  

 يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على رأس وفد من الحركـة إلـى القـاهرة                   أن
  .  الصفقة وإنقاذ الحوارإلبرام المقبل األسبوع

هرة تؤيد أي جهود ايجابية تصب في اتجاه إحراز تقدم في صفقة وأشارت المصادر المصرية إلى أن القا
". رتوش بسيطة" من الصفقة ولم يتبق سوى ةالمائ في 80، موضحة أن مصر وحدها أنجزت األسرى

كدنا نبرم الصفقة قبيل : " الصفقة طوال الفترات السابقة، وقالتإبرام إعاقةي سرائيلوحملت الجانب اإل
ي أعاق تنفيذها، ومن ثم سرائيل موقعه، لكن الموقف اإلأولمرت إيهودي سرائيلإلمغادرة رئيس الوزراء ا

  ". النجازهااأللمانيتحركت مصر مع الوسيط 
 األسرىاأللمان طلبوا التدخل بقوة من أجل إبرام صفقة "إن " الحياة"وقال مصدر قيادي في حماس لـ

خشيته من إفشال الصفقة في اللحظات وأعرب عن ". بالتنسيق مع مصر واستكماالً للجهود المصرية
، مشيراً "هناك مخاوف من تدخل أيد خفية أو ضغوط دولية كي تحول دون إبرام الصفقة: "، وقالاألخيرة
التوجه الدولي هو عدم إعطاء حماس إنجازاً يحسب لها، لذلك هناك قوى ليس في مصلحتها "إلى أن 

وشدد على أن رفع ". عد انتخابات المجلس التشريعيإنجاح الصفقة بل تعطيلها والمماطلة إلى حين مو
  . الصفقةإبرام من شروط أساسيالحصار عن قطاع غزة هو شرط 

يضاً بإنقاذ الحوار الوطني الفلسطيني في ضوء أتتعلق "وعن زيارة مشعل للقاهرة، قال إن الزيارة 
، في "عن القوى الفلسطينيةمن جانبه بمعزل ) محمود عباس(الخطوات التي قام بها الرئيس الفلسطيني 

 أييضاً من أن اتخاذ أنريد أن نحذر : "وأضاف. س الوطني عقد اجتماع المجلإلى إلى دعوته إشارة
سمعنا عن دعوته رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر : "، وقال"خطوات أخرى استباقية ستكرس االنقسام

عقد انتخابات في الضفة بمعزل عن غزة  إلىهناك مخاوف حقيقية من الدعوة : "، مضيفاً" التحركإلى
هم يريدون إخراج حماس من الساحة السياسية : "وزاد". قليمياً متمرداً وسحب البساط منهاإوإعالن غزة 

بالطريق نفسها التي دخلت فيها، خصوصاً بعد أن فشلوا في تطويقها والقضاء عليها، سواء من خالل 
الخوض في التفاصيل : "، وقالاألسرى تفاصيل صفقة ورفض تناول".  الحصارأو الحرب أوالحوار 

  ."اإلعالم بعيداً من األموريمكن أن يعطلها، ونحن حريصون على عدم تناولها وأن تسير 
  صالح البردويـل    .د القيادي في حركة حماس   ، أن   غزة، من   27/8/2009قدس برس،     وكالة وأضافت

ـ   قال   ني المتخصص بمتابعة صفقة تبـادل األسـرى        أن الوفد األلما  " قدس برس "في تصريحات خاصة ل
وصل بالفعل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وأنه اآلن بصدد استكشاف المواقف وقراءة تاريخ عمليـة               

ي بخصوص إتمام صفقة األسرى، للوقوف      سرائيلالمفاوضات التي قادتها مصر بين حماس واالحتالل اإل       
  .الت التفاوض السابقةعلى نقاط التوافق واالختالف التي شهدتها جو

الوسيط األلماني ال يلغي الدور المصري، وإنما هناك تعاون بين األلمان : "وأضاف البردويل
  ".والمصريين، على اعتبار أن يتأسس الجهد األلماني على ما أنجزه الدور المصري في الجوالت السابقة

ن حماس في القاهرة بهذا الشأن، وربما وأشار القيادي في حماس إلى أن الوفد األلماني سيلتقي وفداً م
  .سيتحول إلى دمشق لمتابعة الملف مع قيادة حماس، كما قال

 أن اجتماعاً ثنائياً عقد      كشف  وثيق الصلة بالوساطة   أن مصدرا ،  27/8/2009صحيفة فلسطين،   ونشرت  
:" وقال المصدر . قبل نحو أسبوع، بين الفريق األلماني الوسيط وقادة حماس في العاصمة السورية دمشق            



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1538:         العدد       28/8/2009الجمعة  :التاريخ

اللقاء كان إيجابياً، وثمة جدية بالغة من األلمان للتعاطي مع المسألة، لم يكن هناك مبالغة في األداء بـل                   
  ".كان أداء موضوعياً ومستقيماً ومتفهماً لمطالب حماس

ن االحتفاظ بهويته أن يكون الوسيط األلماني قد حمل أي رسائل م          " فلسطين"ونفى المصدر الذي طلب من      
  .إلى حماس) إسرائيل(
  

   اقترباألسرى وتحرير ... حملة جويةأضخم أمامغزة صمدت : هنية .2
رئيس الوزراء  في قطاع غزة أن الوسطى من محافظة 27/8/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

الفلسطيني إسماعيل هنية، دعا إلى تعزيز التالحم بين أبناء الشعب الفلسطيني وضرورة التوحد في 
الل، معتبراً شهر رمضان فرصة للتسامح وتعزيز أواصر المحبة والترابط بين أبناء مواجهة االحت
 في إفطار جماعي نظمته حركة ،جاءت تصريحات هنية خالل مشاركته مساء أمس .الشعب الواحد

 ،"معركة الفرقان"حماس في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالمنطقة الوسطى على شرف عوائل شهداء 
  .في هذا اإلفطار قرابة خمسة آالف مواطنحيث شارك 

وأشاد هنية بصمود الشعب الفلسطيني خالل الحرب على األخيرة على غزة، وعبر عن تقديره لعوائل 
أضخم "إن الشعب الفلسطيني صمد أمام : "، قائالً"صمدوا وضحوا وقدموا فلذات أكبادهم"الشهداء الذين 

  ".على مدار احتالل فلسطين" حملة جوية
 مشيداً بصموده ، رحب النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن الجمل برئيس الوزراء، جهتهمن

  . حسب قوله،"رغم شدة الحصار والمؤامرات"وصمود حكومته 
 درع الوفاء ، قدم عبد الفتاح دخان، أحد أبرز مؤسسي حركة حماس والنائب في التشريعي،وخالل اللقاء

  .حركته وتقديرها للحكومة الفلسطينيةلرئيس الوزراء تعبيراً عن ثقة 
إسماعيل هنية حذر من أن مدينة القدس المحتلة   أنغزةمن  27/8/2009 قدس برس،وأضافت وكالة 

، مؤكداً على إسالميتها رغم كل محاوالت تهويدها، داعياً "تتعرض لعملية نهب وسرقة وتبديل للمعالم"
القدس لن تكون يهودية، ولسنا من القوم : "وقال هنية .هافي الوقت ذاته إلى هبة عربية وإسالمية من أجل

وأكد أن الشعب  .، كما قال"الذين إن لم يستطيعوا التحرير تنازلوا، فحياتنا أطول من حياة المحتل
  .دون تحديد هذه األطراف" تعرض لمؤامرة متواصلة يشارك فيها العديد من األطراف"الفلسطيني 

  .قترب أكثر من أي وقت مضى، دون إعطاء المزيد من التفاصيل أن تحرير األسرى اهنيةوأكد 
 

   باطلة وغير شرعية وما يتمخض عنها من قرارات غير ملزمة لشعبنا"الوطني"جلسة : بحر .3
 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن اجتماعات .أكد د : محمد األيوبي- غزة

إال لجلب مزيد من المصائب والويالت " لم تعقد في اآلونة األخيرة المجلس الوطني والمجلس المركزي
على الشعب الفلسطيني والتفرد بالسلطة والمس بالحقوق والثوابت الفلسطينية وترسيخ االنقسام الفلسطيني 

  ".وضرب التجربة الديمقراطية
طني في عام اجتمع المجلس الو: "وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مقر المجلس بغزة

م ألجل شطب بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني والتي تتعلق بالكفاح المسلح والعمل الفدائي 1996
م إللغاء 20/6/2007كما وجاء اجتماع المجلس المركزي في ). 10،9،8(خصوصاً كما جاء في المادة 

  . المجلس المركزيدور المجلس التشريعي المنتخب ونقل جميع سلطاته وصالحياته الدستورية إلى
م فكان مخصصاً بتنصيب محمود 24/11/2008-23أما بشأن اجتماع المجلس المركزي في "وأضاف 

عباس رئيساً لدولة فلسطين في استعراض غير الئق ومخالف في ذات الوقت للقانون األساسي الفلسطيني 
برام اهللا إال دليل إضافي على م 26/8/2009وما االجتماع الذي كان باألمس في : "وتابع قائالً". المعدل

نهج التفرد بالسلطة ومخالفة اإلجماع الوطني وترسيخ االنقسام ووأد الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ولقد 
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كنا نتوقع أن يتحدث سليم الزعنون عن تفعيل المجلس التشريعي في رام اهللا وأن يدين حركة فتح التي 
يز دويك من دخول المجلس التشريعي حتى هذه اللحظة،  عز.منعت رئيس المجلس التشريعي المنتخب د

ولكن يبدو أن األجندة الخارجية هي التي تتحكم في تسيير األمور، وعليه إن جلسة المجلس الوطني 
م جلسة باطلة وغير شرعية على اإلطالق وما تمخض عنها من قرارات أو 26/8/2009المنعقدة بتاريخ 

  ".ال من األحوالإجراءات ليس ملزماً لشعبنا بأي ح
وفند بحر بشكل مفصل البنود التي استند عليها الزعنون في عقد جلسة المجلس الوطني األخيرة، مؤكداً 

  .أن ذلك يتعارض والقانون األساسي لمنظمة التحرير، ويقطع الطريق على أي حوار فلسطيني
تحرير يعني أن هذه إن عدم إجراء االنتخابات في مثل هذه األحوال لمؤسسات منظمة ال: "وقال

المؤسسات ال تستند إلى أي أساس قانوني للقول بصحة أي عمل أو إجراء يصدر عنها، وبقاء مؤسسات 
منظمة التحرير قائمة مع انتهاء الوالية ودون إجراء االنتخابات يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقواعد 

  ".وأحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
إن هذا االنتهاك الخطير للنظام األساسي للمنظمة وإن استمر على أرض الواقع فإنه أعجز من  ":وأضاف

أن يخرج مؤسسات منظمة التحرير من حالة الموت السريري التي تسيطر عليها، وأعجز بكثير من أن 
  .، كما قال"يحيي العظام وهي رميم

التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، " هزلةالم"حر مصر بالتدخل السريع لوقف ما أسماه بـبوناشد 
ية سرائيلللوقوف صفاً واحداً أمام المخططات اإل"كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني للتوحد . على حد قوله

كما ناشد القادة العرب والمسلمين أن يتحملوا مسؤولياتهم ". الخطيرة ضد المسجد األقصى ومدينة القدس
  .اريخية نصرة لألقصى وفلسطينالدينية والوطنية والت

  28/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "الوطني الفلسطيني"نبيل عمرو يهاجم محمود عباس في جلسة مغلقة لـ .4
 للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في رام اهللا يومي أمس وأول األولى شهدت الجلسة المغلقة :رام اهللا

وقال أعضاء في  .يادي الفتحاوي نبيل عمرومن أمس مواجهة حادة بين الرئيس محمود عباس والق
 انفجر بين الرجلين حين هاجم عمرو بقوة  حاداًالمجلس الوطني شاركوا في هذا االجتماع إن خالفاً

وقسوة أداء عباس وأسلوبه في تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أساس الكوتا والمحاصصة 
إن الرئيس عباس كان يتحدث في الجلسة عن خياراته " الغد"ـوقالت مصادر في حركة فتح ل .المناطقية

 لعضوية اللجنة التنفيذية موضحا أن اختيار أحمد قريع تم باعتباره ممثال للقدس، كما تم اختيار زياد أبو
إنك اآلن يا سيادة الرئيس تتحدث مدافعا عن : عمرو كممثل لغزة، وهنا قاطعه عمرو بغضب قائال

ولماذا أجبته " أين ممثل الخليل في اللجنة التنفيذية؟"غضبت عندما سألك أمين الجعبري المناطقية، فلماذا 
  ؟"هنا بالمناطقية نحن ال نتعامل"بقولك 

واستطاع المشاركون في الجلسة تهدئة عمرو ليكمل الرئيس عباس حديثه الذي تبعه عمرو بمداخلة حادة 
نطق الرئيس حين يتحدث بالمناطقية وينكر اعتماده إنني أشعر بالحزن الشديد والخجل من م: "قال فيها

  فما معنى اختياره هذا عن القدس وذاك عن غزة؟ .لها في ذات الوقت
وانتقد عمرو اعتراف عباس بأنه تسلم منظمة التحرير منذ خمس سنوات ولم يفعل بها شيئا، واستخدم 

  . هذا االعترافإلىفي إشارة " صح النوم"عبارة 
. ماس، انتقد عمرو عباس لعدم وجود سياسة ثابتة لمنظمة التحرير تجاه حماس وغزةوعن العالقة مع ح

  . منطق حماس ومنطقتهاإلىوقال إن عباس دفع فتح والسلطة والمنظمة للذهاب 
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حين قبلت يا سيادة الرئيس تبادل األسرى وتعهدت للسوريين باإلفراج عن أربعمائة معتقل من "وأضاف 
إنك بذلك  . بيت لحمإلىاء سماح حماس لألعضاء في المؤتمر بالمجيء في سجون السلطة لق حماس

  .ضربت مصداقيتنا، وجعلت ما قلناه عن عدم وجود معتقلين سياسيين عندنا مجرد ادعاء كاذب
وقال عمرو إن أهالي محافظة الخليل أو بعضاً منهم قدموا مذكرة لكم ولرئيس المجلس باعتماد احد أبناء 

  !!! ال نفكر بالمناطقيةإنناوقد تجاهلتم هذه المذكرة تحت عنوان  . اللجنة التنفيذيةالمحافظة عضواً في
لقد رفضت المشاركة في . إنني أول من يرفض االعتراف بالمناطقية وحتى الفصائلية :وقال عمرو

  .جلسات الحوار الوطني ضمن وفد فتح ألنني أمثل كل الفلسطينيين في مصر ولدى الجامعة العربية
سلمتكم وظيفتي الهامة هذه كي يكون باستطاعتي التحدث بحرية، فحتى الوظيفة بأي مستوى أنا وقد 

زاهد بها، ولكني سأبقى في الحياة السياسية عضواً في فتح، ولن أستبدل عضويتي ال باللجنة التنفيذية وال 
  .حتى بالرئاسة

ل كوتا التوافق الختيار أعضاء وقال أعضاء في المجلس الوطني إن عمرو نجح في فرض االنتخابات بد
  .اللجنة التنفيذية

  28/8/2009الغد، األردن، 
  

  "الطبخات الجاهزة" لعقلية "اختراق"ما جرى في المجلس الوطني هو  :عشراوي .5
نهى المجلس الوطني الفلسطيني الخميس جلسته االستثنائية بانتخاب احمد قريع  أ: وليد عوض-رام اهللا 

كدت عشراوي  وأ. مستقلين لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي كأعضاء.ود
 عشراوي بأن تيارا  وأوضحت."الطبخات الجاهزة" لعقلية "اختراق" بان الذي جرى هو "القدس العربي"لـ

 الختيار المرشحين "فكانت االنتخابات" على االنتخابات وأصر "الصفقات"في المجلس الوطني رفض 
  . اآلخرين ممثلين لفصائلهم4ة اللجنة التنفيذية كون الـالمستقلين لعضوي

كان هناك "ضافت قائلة وأ ، مرة في تاريخ اللجنة التنفيذية تجري انتخاباتأول عشراوي بأنها وأكدت
 الضمائر وأصحابمنافسة، والمرأة تقدمت لنصرة المرأة، والرجال المتنورون تقدموا النتخاب الكفاءات، 

 منظمة التحرير إصالحوتعهدت عشراوي بأن تعمل كل ما بوسعها للعمل على  ."همانتخبوا وفق قناعات
  .وتمثيل المرأة في مؤسساتها بالشكل المناسب لحجم عطاء المرأة الفلسطينية

 أنها ستقدم رؤيتها للجنة التنفيذية التي تنص على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير إلى عشراوي وأشارت
 إلى اإلسالميللمجلس الوطني الفلسطيني، داعية حركتي حماس والجهاد  لعقد انتخابات واإلعداد

وعبرت عن أملها للوصول التفاق وطني مع حماس  .االنضمام لمنظمة التحرير كبيت لجميع الفلسطينيين
  . انتخابات للمجلس الوطني وللرئاسة وللمجلس التشريعي في بداية العام القادمبإجراءيسمح 

  28/8/2009القدس العربي، 
 

   بشأن االستيطان"إسرائيل"وال اتفاق بين اإلدارة األميركية : أبو ردينة .6
": األيام"قال نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة، في تصريح لـ": األيام، وكاالت "-رام اهللا، برلين 

لحكومة الجهود األميركية مستمرة ومشجعة، ولكن ال اتفاق حتى اآلن بين اإلدارة األميركية وا"إن 
 الفلسطينية، طبقاً لما نصت عليه خارطة األراضيية حول وقف النشاط االستيطاني في سرائيلاإل

جاء ذلك إثر االجتماع الذي عقد، مساء أمس، في مقر الرئاسة بين الرئيس محمود عباس  ".الطريق
 االجتماع الذي عقده وكبير مساعدي المبعوث األميركي لعملية السالم ديفيد هيل، والذي أطلعه على نتائج

 بنيامين نتنياهو يسرائيلاإل لعملية السالم السيناتور جورج ميتشل مع رئيس الوزراء األميركيالمبعوث 
  .في العاصمة البريطانية لندن، قبل يومين
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 القادمة تمهيدا األسابيع بالتحرك في المنطقة في األميركيسيستمر المبعوث " انه إلى ردينة أبو وأشار
 إلى المتحدة، في محاولة لجسر الفجوات المتبقية من اجل خلق المناخ الذي يؤدي األمم إلىللوصول 

 أنها األميركية اإلدارة أكدت المبذولة، وقد األميركية مازن مرتاح للجهود أبوالرئيس "وقال ". سالم
  ". عملية السالمإلطالق المناخ المناسب إيجادملتزمة باستمرار العمل من اجل 

 28/8/2009 فلسطين، األيام،
  

  السلطة تعّرب يافطات الطرق في الضفة .7
بدأت السلطة الفلسطينية أمس مشروعاً لتعريب يافطات وأسماء الطرق والمناطق :  محمد يونس–رام اهللا 

 العربية األسماءوتحتوي اليافطات الجديدة على . 1967 منذ عام األولىفي الضفة الغربية للمرة 
وقال  .ى والمخيمات وحتى الخرب الصغيرة، وتكتب باللغتين العربية واالنكليزيةللشوراع والمدن والقر
 إلى مشاريع الحكومة الرامية إطارالمشروع يندرج في "ن إ "الحياة" سعيد الكرنز لـ.وزير المواصالت د

ة  اليافطات الجديدة التي بدأت في منطقإن وأضاف. " قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدسأسس إرساء
الن هذه " المستوطنات المنتشرة في مناطق الضفة أسماء للسلطة، ستخلو من اإلداريةرام اهللا، العاصمة 

  ."المستوطنات غير شرعية في نظرنا وفي نظر العالم وفي نظر اللجنة الرباعية
، ثم "ب" و"أ" في مناطق السلطة الفلسطينية المسماة األولى المشروع سينفذ في المرحلة أنوأكد الكرنز 

  .يةسرائيلاإل والمدنية األمنية الخاضعة للسيطرة "ج" المناطق إلى نقلها إلىيصار بعد ذلك 
 .األميركية الحكومية "يو اس ايد"ويجري تنفيذ مشروع يافطات الطرق في الضفة بتمويل من مؤسسة 

 دولة إلنشاء يركياألمالمشروع جزء من الدعم " إن "الحياة" هاورد سمكا لـ.وقال رئيس بعثة المؤسسة د
 األسماءيحافظ على " "إسرائيل" يثير غضب أن المشروع الذي يتوقع إن وأضاف. "فلسطينية مستقلة

 دعم رؤية رئيس الحكومة إلىالمشروع جزء من مشروع اكبر يهدف ": وتابع. " للمناطقاألصليةالعربية 
 مليون دوالر 20 إلىصل كلفته  المشروع جزء من مشروع اكبر تإنوقال . "سالم فياض. الفلسطينية د

  . الفلسطينيةاألراضي سنوات في أربع إلىويجري تنفيذه على مدار ثالث 
  28/8/2009الحياة، 

  
   ستغلق الملف"إسرائيل"برلين دفعت الصفقة إيجابياً ومماطلة : حمدانأسامة  .8

الزهار إلى القـاهرة   محمود  . أسامة حمدان أن زيارة د     حماسأفاد القيادي في    : حاوره محمد الدلو   - غزة
التي من  " بغرض استكمال مباحثات الحوار الوطني الفلسطيني، إلى جانب بحث بعض القضايا اإلجرائية             

  .، حسب قوله"المبكر الحديث عنها العتبارات عديدة
حصل حراك  ":"فلسطين"وإذا ما كان لتلك القضايا صلة بصفقة التبادل، قال القيادي بحماس في حديث مع               

ما في صفقة التبادل، وننظر إلى ذلك بإيجابية ونأمل أن تنجح جهود بـرلين فـي دعـم الجهـد       إلى حد   
  ".المصري، لكن حتى اللحظة ال يمكن القول إن الصفقة وصلت إلى مرحلة النضج النهائي

ورفض حمدان تحديد التاريخ الذي دخلت فيه ألمانيا للعب دور الوساطة، معتبراً طـرح هـذا التـساؤل                  
حماس تتعامـل مـع أي فرصـة        " :ومضى يقول ".  وإنما من غير المناسب اإلجابة عليه اآلن       مشروعاً"

ية سـرائيل إلنجاز الصفقة بطريقة إيجابية ومباشرة وواضحة، دون محاولة لتعطيلها كما تفعل الحكومة اإل            
  ".في محطات عديدة

تقتـضي مـسئوليتنا    .. لن ندخل في أي تفاصيل ما لم تصل األمور إلى نتيجة واضحة ومحـددة             " :وتابع
مراعاة الجانب النفسي لألسرى وذويهم، وهناك ثقة كبيرة من مرجعية األسرى داخل الـسجون بالجهـد                

  ".الذي تبذله حماس
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األمـور ال   " : متمسكة بموقفها الرافض إلبعاد أي أسير فلسطيني قـائالً         حماسلكن حمدان شدد على أن      
ية أن تتخذ قـرارات تـساعد       سرائيلواضحة وعلى الحكومة اإل   ، المعادلة   )إسرائيل(تسير دائماً كما تريد     
 ".ما زالت في بدايتها ولم تصل إلى نقطة الصفر"، مؤكداً أن مباحثات التبادل "باإلفراج عن جنديها

  27/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ال يمكن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون اتفاق شامل يسبقها : أبو زهري .9
 أن الحديث عن أي انتخابات فـي ظـل          حماسمي أبو زهري المتحدث باسم حركة       سا. أوضح د  :غزة

موضوع االنتخابات لم يعد اسـتحقاقاً      : "وقال. االنقسام لن يكون من نتائجها إال ترسيخ االنقسام وتعميقه        
 دستورياً بعد أن أصبح ملفاً من ملفات الحوار الخمسة، وكونه أحد هذه الملفات يجب أن يحسم بـالتوافق                 
الوطني، لذلك فحديث عباس في اجتماعات المجلس الوطني عن انتخابات بهذه الطريقة هو إدارة للظهر               

 نقول إنه ال انتخابات بدون اتفاق شامل يسبقها، ألن أي انتخابات تجـري فـي         حماسللحوار، ونحن في    
  ".ظل االنقسام هي وصفة لتعميق االنقسام

.. حة، وهذا ما يتضح من خالل تصريحات عبـاس وفريقـه       غير معنية بأي مصال    فتحواضح أن   : "وقال
 من جهتها لم تغلق باب الحوار، لكن كل المؤشرات تشير إلى أنه من الصعب إحداث أي اختراق                  حماس

  .، على حد تعبيرهفتحفي الحوار الوطني بسبب مواقف حركة 
  28/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
  اق على آلية عملها يجب إحياء منظمة التحرير واالتف: عزامنافذ  .10

شدد القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام على ضرورة إعادة الحيـاة إلـى منظمـة                 : هدى الدلو  - غزة
التحرير الفلسطينية واالتفاق على آلية عملها، موضحاً أن الفصائل الفلسطينية اتفقت بشكل شبه نهائي في               

والتصورات والهياكل التي ستكون فاعلة      حول الرؤى    2005جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة عام        
ـ      .وقوية حركتي حماس وفتح إلى اتخاذ خطوات عاجلة إلنجاح        " فلسطين"ودعا عزام في حديث خاص ب

وأكد القيادي في    .الحوار وإنهاء االعتقاالت السياسية، مؤكداً على ضرورة تهيئة األجواء إلنهاء االنقسام          
ض دخول منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصالحها ومـشاركة         الجهاد اإلسالمي على أن حركته ال تعار      

  .جميع القوى والفصائل فيها
  28/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  وزيدان حذر من مخاطر االنقسام.. األغا يطالب مصر بتدخل حاسم في الحوار .11

ـ          :  حامد جاد  -غزة   تعادة دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية حركتي فتح وحماس إلنهاء االنقـسام واس
الوحدة وإنجاح الحوار عبر التخلي عن نهج المحاصصة فيما شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على               

  .  ضرورة حسم األمور في القضايا الخالفية والعالقة في الحوار الفلسطيني
الجبهـة  وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا األغا في كلمة ألقاها خالل مهرجان نظمته               

الشعبية أمس في مدينة غزة إلحياء الذكرى الثامنة الستشهاد امين عام الجبهة القائد أبو علي مـصطفى                 
المسؤولين المصريين إلى حسم األمور في القضايا الخالفية والعالقة في الحوار الفلسطيني علـى نحـو                

ية الفلسطينية، بل على مجمـل      قاطع مؤكدا أن استمرار الحوار بال نتيجة ال يشكل خطراً فقط على القض            
  .األمن والوضع القومي كافة

بدوره حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان في كلمة جبهة اليسار من خطـورة                
وأكد أن ال مخرج مـن هـذه النكبـة اال           ،  النكبة الناجمة عن االنقسام التي تلحق أفدح االضرار بالقضية        

 فحوار المحاصصة الثنائية بين حركتي فتح وحماس استنفذ أغراضـه بعـد أن              بالحوار الوطني الشامل،  
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 .جرجر نفسه أكثر من خمسة أشهر وسط معارك إعالمية واعتقاالت واشتراطات متبادلة ال تنتهي
  28/8/2009الغد، األردن،                                                                    

  
 ووقف التنسيق األمني   من أرضنا دايتونأن يعمل كل شعبنا على طرديجب : المجدالوي .12

اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائـب جميـل المجـدالوي ان الجبهـة               :  حامد جاد  -غزة  
 محمـالً الـرئيس     ،ستضغط إلجراء االنتخابات المتفق عليها للمجلسين الوطني والتشريعي في موعـدها          

كتي فتح وحماس مسؤولية تعطيل البدء ببناء وإصالح المؤسسة الفلسطينية عبر           محمود عباس وقيادة حر   
انقالب الطرفين على ما تم انجازه في الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وشروعهما في حوار ثنـائي                 

  .اصرت عليه حماس واستجابت له فتح
ن كرامة المـواطن الفلـسطيني   واتهم المجدالوي قيادتي فتح وحماس وحكومتهما في الضفة وغزة بامتها       

عبر سياسة االعتقاالت والمالحقات والمنع من السفر وفرض رؤية حركة حماس ألسلمة المجتمع مشددا              
على الحق الديموقراطي للمرأة الفلسطينية في أن تختار لباسها ومظهرهـا وفقـاً لألصـول والقواعـد                 

  .المحترمة بعيداً عن الفرض واالكراه من أي جهة جاء
المقاومة ممنوعـة   "قد المجدالوي موقف حكومتي رام اهللا وغزة اتجاه مقاومة االحتالل مشددا بقوله             وانت

دايتون الذي يجب أن يعمل كل شعبنا على طرده من أرضـنا،            ) في الضفة (هنا وهناك، الفارق أن هناك      
وسياسـته، ولكـنهم    ووقف التنسيق األمني مع االحتالل، أما هنا في غزة فإنهم يرددون إدانتهم لدايتون              

  .ينفذون في غزة ردود أفعال لما يقرره دايتون في الضفة
  28/8/2009الغد، األردن، 

  
  مائة حماس وافقت على شطب عشرة أسماء وترحيل ..صفقة األسرى": الجريدة الكويتية" .13

أمس أن حركة حماس أعطت موافقتها المبدئية للتخلي عـن          ' الجريدة'ذكرت مصادر مطلعة لـ     : القدس
 في إطار صفقة تبادل األسرى المزمع إجراؤهـا بـين           إسرائيلعشرة أسماء من القائمة التي قدمتها إلى        

 من الـسجناء، الـذين      100وافقت أيضا على ترحيل نحو      ' حماس'وأشارت المصادر إلى أن      .الطرفين
ة الى إمكان إبعاد    ، إلى دول عربية بينها سورية وقطر، باإلضاف       'الملطخة أيديهم بالدماء   'إسرائيلتسميهم  

  .بعض السجناء الى لبنان
  28/8/2009الجريدة، الكويت، 

  
  ترجم إلى عمليات اغتيالفي مخيمات لبنان قد ًي" السلفيين"ماس والتشنج بين ح: "النهار" .14

رصدت أجهزة االمن اللبنانية عددا من المواقف األصولية داخل المخيمات الفلسطينية فـي           : عباس صالح 
لوقف اعتداءاتها علـى    "والضغط عليها   " حماس" كان في مخيم عين الحلوة تدعو لمقاطعة         لبنان، أبرزها 

" حمـاس "التـي مارسـتها     " القتل والتنكيل "مستعملة صورا وتسجيالت لعمليات     " السلفيين في قطاع غزة   
ـ               ة عليهم، وقد عممتها على عناصرها والمتعاطفين معها من كل االتجاهات السلفية داخل المخيم، وبخاص

، وذهبت الى حد تكفير حماس، وهذا       "اإلسالمفتح  "و" األنصارعصبة  "و" جند الشام "بين صفوف مناصري    
  .السالح عادة ما تلجأ اليه التنظيمات المتطرفة، إلضفاء البعد الديني على عمليات استباحة دم اآلخرين

، والتـي   األصـولية ظيمات  والتن" حماس"وتركز العيون االمنية على رصد حالة التشنج في العالقة بين           
يمكن ان تترجم عمليات أمنية أو اقتتال داخل المخيمات أو خارجها، ويمكن ان تتشعب في اتجاه دخـول                  

ي على خط تزكية الخالف وتأجيج الصراع من قبيل قيامه بعمليـة اغتيـال شخـصية                سرائيلالموساد اإل 
 االمر الذي يحتم على الحركـة خفـض         من خالل مقاتلتها من داخل بيتها،     " حماس"معينة، بغية اضعاف    

سقف شروطها في المصالحة الفلسطينية، ويقوي الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس أكثـر فـأكثر بعـد                
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ي في موقع أقوى في اطار التفاوض على اسـتعادة          سرائيل خصمه الفلسطيني، وبالتالي يجعل اإل     إضعاف
  .ي االسير لدى الحركة جلعاد شاليطسرائيلالجندي اإل

 عديدة، لـيس أقلهـا      أخرى الى احتماالت    إضافة،  األمني االحتماالت واردة بقوة في غرف التحليل        هذه
نفسه مباشرة على خط االنتقام لألمير الذي كان قد قدم اوراق اعتمـاده لهـا بعـد            " القاعدة"دخول تنظيم   

وا على عقد لقاءات مـع      في الخارج تنبهوا له جيدا، فعكف     " حماس"وهذا ما يبدو ان قادة      . مبايعته بن الدن  
النافذين في التنظيمات االصولية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان تحديدا الحتواء الموقف، وتفـسير              

  .حيثيات هجوم غزة ودوافعه وتبريراته واالسباب الموجبة له
  27/8/2009النهار، 

  
  دس تحالف القوى الفلسطينية واألحزاب اللبنانية يؤكدون على رفض تهويد الق .15

 فلسطينياً مشتركاً، في -نظمت األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية، لقاء لبنانياً 
 ".رفضا لتهويد القدس وحماية لعروبتها ودعما لحق العودة"، "كومودور"فندق 

طط للسيطرة ي وضع الخسرائيلوألقى علي بركة كلمة تحالف القوى الفلسطينية، فأشار الى ان العدو اإل
المسؤولين العرب الذين يتمسكون بمبادرة السالم العربية ألن "على المسجد االقصى وبدأ بالتنفيذ، وحذر 

 ".فيها انتقاصا من حق العودة
  28/8/2009السفير، 

  
 وفد من حماس يزور الشيخ قبالن ويبحث في إعمار مخيم البارد ووضع الالجئين في لبنان .16

 علي بركة على رأس وفد ضم عضوي القيادة رأفت مره ومشهور حماسكة  المسؤول السياسي لحرزار
عرضنا الوضع : قال بركةو. نائب رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن، عبد الحليم

وتوقفنا أمام ما يجري في فلسطين من انتهاك لحرمة المسجد األقصى . الفلسطيني العام والوضع في لبنان
تهويد مدينة القدس، وطالبنا سماحة اإلمام بالتحرك ألجل العمل إلنقاذ المسجد األقصى ومدينة المبارك و

القدس من التهويد، كما وضعناه في أجواء الحوار الفلسطيني، وأكدنا حرصنا على إنجاح الحوار 
 .الفلسطيني وتحقيق المصالحة وإنهاء حال االنقسام

لبنان خصوصا لجهة وقف اإلعمار في مخيم نهر البارد وطالبناه تحدثنا عن الوضع الفلسطيني في : وتابع
  .بالتدخل الستئناف اإلعمار

ضرورة توحيد الصفوف الفلسطينية وجمع الكلمة ليكون الفلسطينيون "من جهته، وشدد قبالن على 
 ".منصهرين في بوتقة الوحدة الفلسطينية التي تشكل خشبة خالص لهم

 28/8/2009السفير، 
  

  حجر الزاوية لعملية السالمتعده  اتفاق لوقف االستيطان وميركل إيينفي نتنياهو  .17
 جهود السالم في أمس بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي ناقش رئيس الوزراء :  أ ف ب، رويترز-برلين 

وصعدت المستشارة االلمانية انغيال مركل الضغوط على ،  مع عدد من القادة االلماناألوسطالشرق 
د البناء االستيطاني في االراضي المحتلة واستئناف عملية السالم مع الفلسطينيين، وقالت اسرائيل لتجمي

) بناء(ووقف ... ال بد من أن نحرز تقدماً في عملية السالم : "خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نتانياهو
  ".الوقت في لب الموضوع: "وأضافت". المستوطنات بالغ االهمية

وقف االستيطان في "، فان األوروبيلمانيا، كما الواليات المتحدة واالتحاد وذكرت انه بالنسبة الى ا
السالم يمر بإقامة دولة فلسطينية "، معتبرة ان "االراضي المحتلة هو حجر الزاوية الستئناف عملية السالم
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 في موضوع إسرائيلفي سياسة " ينبغي ان يحصل تغيير جوهري: "وأضافت". الى جانب اسرائيل
  ".االمكانات بالنسبة الى عملية مماثلة جيدة جداً حالياً"ان، معتبرة ان االستيط

ونفى وجود ". آمل في أن نتمكن من استئناف المفاوضات خالل شهر أو شهرين: "من جانبه، قال نتنياهو
 .ال يوجد قرار أو اتفاق... تلك االشاعات ال أساس لها : "اتفاق على وقف موقت للبناء االستيطاني، وقال

  ".لكن التقارير عن وجود اتفاق غير صحيحة اطالقاً. هناك محاولة لتضييق هوة الخالفات
لدينا عمل كثير الستبعاد . انا مستعد للقاء قيادة السلطة الفلسطينية من دون شروط مسبقة: "وأضاف

دولة " كـ "إسرائيل"بـ تعترف الدولة الفلسطينية المقبلة أن ضرورة أكدلكنه ". المتطرفين واحراز تقدم
  . الذي يرفضه الفلسطينيوناألمر، "لليهود

وتوافق نتنياهو ومركل على عقد لقاءات ثنائية دورية بين ممثلين للحكومتين، على غرار ما تم التوافق 
 عن نيتهما تعزيز أيضاوتحدث الجانبان . عليه مع رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود اولمرت

  .اً في مجال البحث العلميالتعاون االقتصادي، خصوص
  28/8/2009الحياة، 

    
  أثيوبي أصل ترفض استقبال تالميذ من إسرائيليةثالث مدارس دينية  .18

 اعلن مسؤول اسرائيلي ان ثالثة مدارس تلمودية في مستوطنة بتاح تكفاه قرب : ا ف ب-القدس المحتلة 
 . بقطع المساعدات الحكومية عنهاتل ابيب رفضت استقبال تالميذ سود من اصل اثيوبي وتلقت انذارا

اذا رفضت هذه "وقال المدير العام في وزارة التربية شمشون شوشاني متحدثا لالذاعة العامة انه 
 ".فستتعرض لعقوبات مالية واللغاء االعتراف بالشهادات التي تصدرها، المدارس وضع حد لهذا التمييز

مثلي ذوي التالميذ لمحاولة اقناعهم بتبديل الوزارة استدعت مديري هذه المدارس وم"واضاف ان 
وتتلقى المدارس التلمودية مساعدات كبيرة من وزارة التربية ومن بلدية بتاح تكفاه رغم انها  ".موقفهم

  .مدارس خاصة
لن نسمح بحصول "من جهته قال وزير التربية جدعون سار في تصريح نقلته صحيفة هآرتس 

  ". بتقديم حجج مختلفةاستفزازات عنصرية يسعون لتمويهها
وعاش يهود اثيوبيا لقرون معزولين عن المجموعات اليهودية االخرى ولم تقر حاخامية اسرائيل 

 ونظمت بعدها الوكالة اليهودية جسران جويان في 1975ديسمبر /بيهوديتهم سوى في كانون االول
  . اتاحا هجرة ثمانين الفا منهم الى اسرائيل1991 و1984

االثيوبيون الى تجاوز هوة ثقافية هائلة وعاشوا عملية اندماج صعبة في المجتمع واضطر اليهود 
  .االسرائيلي بالرغم من حصولهم على مساعدة ضخمة من الحكومة

  27/8/2009الحياة، 
 

  الفلسطينية  اإلسرائيلية تتمنى عودة العمليات الفدائية"المافيا: ""معاريف" .19
العبرية، أن الكثير من زعماء منظمات الجريمة " عاريفم" كشفت صحيفة :عبدالقادر فارس -غزة 

يتمنون عودة العمليات الفدائية الفلسطينية، وعودة التفجيرات إلى المدن " المافيا"المنظمة في إسرائيل 
وفق ما ذكرته الصحيفة، سبب وجيه لدى هؤالء، فقد سمح الهدوء أو التهدئة على الجبهة . اإلسرائيلية

وقوات المستعربين " يماس"ئيلية للشرطة توجيه قوات النخبة الخاصة بها المعروفة باسم الفلسطينية اإلسرا
المختصة بجمع المعلومات االستخبارية للحرب " الجدعانيم "33التابعة لما يسمى بحرس الحدود ووحدة 

  .ضد الجريمة المنظمة والقضاء على زعماء اإلجرام الكبار 
ي أقيمت خالل االنتفاضة الثانية لمحاربة النواة الصلبة للمنظمات الت" الجدعانيم"وعمل أفراد وحدة 

الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية على متابعة أفراد عائلة إجرام في بلدة الطيبة في الجليل، 



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1538:         العدد       28/8/2009الجمعة  :التاريخ

واقتحموا عدة مرات منازل العائلة واجروا التفتيش فيها واعتقلوا بعض أفرادها وجهدوا في إزعاج أفراد 
 .لعصابة بشكل منهجي حتى سلموا أنفسهم للشرطةا

  28/8/2009عكاظ، 
  

   ملفات فساد ضد أيهود أولمرتثالثة .20
أفادت اإلذاعة العبرية أمس أن النيابة العامة اإلسرائيلية تنوي تقديم : عبد الجبار أبو غربية -عمان 

 مطلع الشهر المقبل وستشتمل "أيهود أولمرت"الئحة اتهام ضد رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي السابق 
المظاريف "و" ريشون تورز"الالئحة على ثالثة ملفات فساد مالي واستغالل منصبه الحكومي وهي ملفات 

 ".مركز االستثمار"و" المالية
العبرية أن النيابة العامة تستكمل في هذه األيام " يديعوت أحرونوت"وذكرت اإلذاعة نقال عن صحيفة 

وأضافت أن محاميي أولمرت أبلغوا المستشار القانوني للحكومة بأن موكلهم تخلى  .مإعداد الئحة االتها
 عن حقه في عقد جلسة استماع قبل البت في مسألة تقديم الئحة اتهام ضده

  28/8/2009عكاظ، 
  

  تعديالت على اتفاق الغاز مع مصر: "كهرباء إسرائيل" .21
لة، امس، إن مجلس إدارتها أقر تعديالت أدخلت المملوكة للدو" كهرباء إسرائيل"أعلنت شركة : ا ف ب

 .على اتفاق لشراء الغاز الطبيعي المصري ستساعد في ضمان إمدادات مستقرة من الغاز 
وأضافت الشركة في بيان إنه نظراً للتغييرات التي طرأت في سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز في 

 . فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغازمصر، فضالً عن ضغوط سياسية في القاهرة،
وهي " شركة غاز شرق المتوسط"وقالت متحدثة باسم الشركة إن السعر ما زال محل تفاوض مع 

 دوالر لكل 2,75ويقدر سعر البيع األصلي عند . كونسرتيوم مصري إسرائيلي يبيع الغاز إلى إسرائيل
إن تعديالت العقد " إسرائيلكهرباء " إلى تغيير السعر، ذكرت وباإلضافة .مليون وحدة حرارية بريطانية

تشمل أيضاً خفض الكميات األساسية المقرر بيعها وإجراءات أخرى " غاز شرق المتوسط"المبرم مع 
 .ستضمن توريد الغاز

  28/8/2009السفير، 
 

  اليمين المتطرف وسياسيون من الليكود يدعون إلسقاط نتنياهو .22
خرج قادة اليمين المتطرف، بمن في ذلك سياسيون من حزب الليكود نفسه، في : نظير مجلي: تل أبيب

أعقاب نشر األنباء عن احتمال انطالقة كبيرة في مسيرة السالم اإلسرائيلي العربي وقرب التوصل التفاق 
طه حول تجميد االستيطان، بحملة ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدعون فيها إلى إسقا

يبحث عن حجة يتذرع بها لتبرير رضوخه "وانتخاب رئيس حكومة غيره من حزب الليكود بدعوى أنه 
 ".للضغوط األميركية

وقال النائب أريه الداد إن نتنياهو يريد أن يسجل اسمه في التاريخ اليهودي على أنه أول رئيس حكومة 
 يتذرع بها لتبرير رضوخه وهو يبحث عن حجج. يوقف المشروع االستيطاني في أرض إسرائيل

للضغوط األميركية، وبذلك يثبت أنه لم يتغير كما ادعى خالل معركته االنتخابية، بل يعود إلى أخطائه 
ودعا النائب ميخائيل بن آري أعضاء حزب الليكود إلى التخلص من نتنياهو وانتخاب . السابقة نفسها

لوحيد في إسرائيل الذي يتكلم يمينا ولكنه يسير الليكود هو الحزب ا: "وقال. رئيس حكومة جديد مكانه
  ".يسارا



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1538:         العدد       28/8/2009الجمعة  :التاريخ

 وجاءت هذه الهجمة على نتنياهو عقب نشر أنباء عن تقدم في المحادثات مع السناتور جورج ميتشل، 
 . التي قيل فيها إن الطرفين سيتوصالن إلى اتفاق حل وسط بخصوص موضوع تجميد االستيطان

 28/8/2009الشرق األوسط، 
  

  غزة شواطئ صياد فلسطيني وجرح آخر بنيران االحتالل قبالة استشهاد  .23
 بالقـذائف   اإلسرائيلياستشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف قوات االحتالل          ): بترا( –غزة  

  .  غزةشواطئقوارب الصيد أثناء وجودها في عرض البحر قبالة 
)  عامـاً  25(واطن محمد نادي العطار      الم أن والطوارئ اإلسعافوقال الدكتور معاوية حسنين مدير عام       

 قيامه بالصيد في عرض البحر شمال القطاع        أثناء ه زوارق االحتالل قذيفة باتجاه قارب     إطالقاستشهد اثر   
  . صياد آخر في نفس المنطقةأصيبكما 

وذكر شهود  .  شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة      أمسمن ناحية ثانية، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلية        
يان أن عددا من اآلليات العسكرية اإلسرائيلية ترافقها جرافتان مدرعتان، توغلت وسط إطـالق نـار                ع

 مترا تقريبا شمال شرق المقبرة الشرقية شرقي البلدة، وشرعت بتجريف مساحات من             150كثيف لمسافة   
  .األراضي الزراعية

28/8/2009الدستور،   
  

   وصالة جماعية على الحدود مع فلسطين لحملة تضامن مع األقصىتدعو" مؤسسة القدس" .24
، وتنظيم مسيرات "األقصىنصرة المسجد " الى المشاركة الفاعلة في حملة "مؤسسة القدس الدولية"دعت 

، وتنظيم مسيرة رمزية الى الحدود مع فلسطين المحتلة، في كل من "شد الرحال الى المسجد االقصى"
 .طقة مارون الراس، الثالثة بعد ظهر غد االحدلبنان وسوريا واألردن، وإقامة الصالة في من

ورابطة علماء " "األقصىهيئة نصرة " قد عقدت أمس بالتعاون مع "مؤسسة القدس الدولية"وكانت 
، بمشاركة امين عام "الميريديان كومودور"، مؤتمراً صحافياً في فندق "جمعية القدس الثقافية"و» فلسطين

مد اكرمن العدلوني، النائبين نوار الساحلي وعماد الحوت، رئيس الدكتور مح» مؤسسة القدس الدولية«
ويأتي المؤتمر في  .معن بشور» المنتدى القومي العربي«رابطة علماء فلسطين الشيخ بسام كايد، ورئيس 

، التي كانت قد اطلقتها المؤسسة في »نصرة االقصى في الذكرى األربعين إلحراقه«اطار فعاليات حملة 
وتخلل الحملة فعاليات عدة في  .»فلنحم اقصانا...  عاماً وناره تشتعل40«، تحت شعار  آب الحالي21

 -  2008» عين على االقصى«كما تضمنت الحملة إصدار تقرير . لبنان وفي عدد من االقطار العربية
وتال  .، الذي ركز هذا العام على خطر التقسيم والتدويل المحدق بالمسجد االقصى المبارك2009
لوني بعضاً من خالصات التقرير، فبين أن اعتداءات االحتالل على المسجد زادت بمقدار أربعة العد

أضعاف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وأن خمس حفريات جديدة بدأ العمل بها هذا العام في محيط 
 . حفرية25المسجد، ليصبح بذلك مجموع الحفريات تحت المسجد وفي محيطه 

مناورتين أمنيتين لجنود االحتالل، تم خاللهما اغالق اجزاء من ساحات « عند كما توقف العدلوني
 .»المسجد االقصى، واقتحام للمسجد عن طريق تسلق جدرانه

كل المشاريع والمؤتمرات اآليلة الى التسويات عبر السنوات الماضية لم تكن «واعتبر النائب الساحلي ان 
 .»عادلة ومنصفة في حق الشعب الفلسطيني

الموقف الواجب اتخاذه هو عدم االعتراف للصهاينة بشبر واحد في «بدوره، اكد النائب الحوت ان 
فلسطين، وعدم التنازل عن حق العودة، ودعم المجاهدين بوجه الكيان الصهيوني، وضرورة توحد 

 .المسلمين والعرب، والعمل على تطوير مجتمعاتنا وتحديث اوضاعها
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مسيرة شد الرحال الى القدس يوم االحد المقبل مع عقد النية الى استمرار اوسع مشاركة في «ودعا الى 
 .»الرحلة الى بيت المقدس

وتوجه الى قيادة الشعب الفلسطيني، داعياً الى اصالح . ودعا الشيخ كايد الى وقفة حازمة للشعوب
حقوق والثوابت الوضع الداخلي، ترتيب البيت الفلسطيني على شراكة مرجعية تشمل الجميع، حماية ال

وخط سيرها، مشيرا الى انه اذا كان » شد الرحال«وشرح بشور اهداف حملة  .وحماية برنامج المقاومة
فبين مارون الراس «: وأضاف. المقصود اقرب نقطة من القدس، فال اقرب من مارون الراس اليها

 .»هادة والكرامةوالقدس طريق اقصر بكثير من المسافات الجغرافية، انه طريق المقاومة والش
حين أسسنا مؤسسة القدس حرصنا ان يكون اسمها مؤسسة القدس الدولية، ألبعادها «: وذكّر بشور

الدولية مع البعد الفلسطيني والعربي والقومي، هذا البعد الدولي يجب ان نعطيه أهمية في خطابنا وسلوكنا 
 .»وممارساتنا

28/8/2009السفير،   
  

   يستنكر قرار االحتالل تشكيل محاكم لألطفال المعتقلين "ان لحقوق اإلنس"سواسية"مركز  .25
عبر مركز سواسية لحقوق اإلنسان عن استنكاره للقرار اإلسرائيلي األخير القاضي           :  سمير حمتو  -غزة  

بتشكيل محاكم خاصة باألطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل وتقديم التهم إليهم ، معتبراً أن               
 انتهاكاً لكافة المواثيق واإلعالنات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وخاصة اتفاقيـة حقـوق              القرار يمثل 

بـضرورة  " اليونيـسيف "وطالب المركز مؤسسات حقوق اإلنسان و      .الطفل الموقعة من معظم دول العالم     
ألطفـال  التحرك العاجل لمواجهة مثل هذه القرارات الخطيرة وذلك بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن ا             

  . األسرى
 أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، أن األسير رائـد الـسعدي               قريبوفي سياق   

  .كونه أمضى عشرين عاماً في سجون االحتالل" عمداء األسرى"دخل، أمس  قسراً قائمة 
28/8/2009الدستور،   

   
  48ارتفاع نسبة المشاركة في الخدمة الوطنية اإلسرائيلية لدى فلسطينيي الـ": عوتيدي" .26

في موقعها على الشبكة أن عدد الشبان العرب الذين يؤدون ما " يديعوت أحرونوت"ادعى تقرير نشرته 
 .قد تضاعف أربع مرات خالل السنوات األربع األخيرة" الخدمة الوطنية اإلسرائيلية"يسمى بـ
، ليئور شوحاط، أنه في "رئيس العالقات الخارجية في إدارة الخدمة الوطنية المدنية"من يسمى ونقل ع
، وفي العامين األخيرين "الخدمة المدنية اإلسرائيلية" شابا عربيا لـ240 تطوع 2005 - 2004العام 

ه في حال وادعى شوحاط أن . شابا1,050 ارتفع العدد الذين يطلبون أداء الخدمة إلى 2009 – 2008
 .فإنه سيكون هناك عدد كبير من المتطوعين الذين ال يوجد لهم مكان" الخدمة المدنية اإلسرائيلية"تشجيع 

وبحسبه فإن ما تعرضه الدولة الستيعاب المتطوعين محدود جدا، وذلك ألن تكلفة كل متطوع تصل إلى 
 . ألف شيكل سنويا20

وأشارت إلى . ل قد انتقدت أداء الخدمة المدنية بشدةونقلت الصحيفة أيضا أن قيادة العرب في الداخ
جمال زحالقة، . تصريح كان قد صرح به رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د

 .جاء فيه أن الشبان العرب الذين يؤدون الخدمة المدنية سيصبحون منبوذين من قبل أبناء شعبهم
27/8/2009، 48عرب  
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  عتقل عشرة مواطنين في الضفةاالحتالل ي .27
.  عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربيـة         أمسعتقلت قوات االحتالل    ا ):بترا( –رام اهللا   

 االعتقاالت جرت في مدن وقرى رام اهللا وقلقيليـة وبيـت لحـم ونـابلس                أنوافادت مصادر فلسطينية    
  .والخليل

28/8/2009الدستور،   
 

  في الضفة خالل أسبوع مع اختطافات إسرائيلياً توغالً 18 .28
نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثماني عشرة عملية توغل على األقل، في مدن وبلدات : رام اهللا

  .ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، خالل أسبوع واحد، طبقاً لتوثيق مركز مختص
نسان، اليوم الخميس، عن جاء ذلك في التوثيق األسبوعي الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق اإل

وأوضح التوثيق أن  .الجاري) أغسطس(األسبوع الممتد من العشرين وحتى السادس والعشرين من آب 
قوات االحتالل اختطفت ستة عشر مواطناً فلسطينياً على هامش توغالتها تلك، ومن بينهم طفالن 

  .فلسطينيان
27/8/2009قدس برس،   

  
 عمال خالل شهر رمضانلدة ل فرصة عمل جدي2000توفير : غزة .29

لتوفير فرص العمل عن انطالق المرحلة الرابعة عشر لشهر أيلول " تكافل"أعلنت إدارة برنامج : غزة
 عامل في المؤسسات الحكومية واألهلية والبلديات في جميع 2000، حيث سيتم تشغيل )سبتمبر(

إنه سيتم ": "تكافل"ة العليا لبرنامج وقال أحمد الكرد منسق عام اللجنة التوجيهي .محافظات قطاع غزة
 فرصة عمل جديدة والتي تأتي خالل شهر رمضان المبارك للتخفيف 2000اليوم الخميس اإلعالن عن 

  ".عن عمالنا المعطلين ولخدمة مؤسسات القطاع الفاعلة
ال أن إدارة البرنامج تسعى للعمل على استمرار هذا النهج الذي يساهم في مساعدة العم: "وأضاف

، مؤكداً على وجود خطط للعمل مع "المتعطلين عن العمل حتى يتسنى استفادة أكبر عدد ممكن من العمال
  .إحداث تغيير في آليات تنفيذ المشاريع واختيار األسماء

27/8/2009قدس برس،   
  

  بعرقلة دخول شركة هواتف خلوية للمنافسة في الضفة "إسرائيل" يتهم بلير .30
 اللجنة الرباعية الدولية في الشرق األوسط توني بلير إسرائيل بعرقلة دخول اتهم مندوب: )وكاالت(

  . للهواتف الخلوية إلى المنافسة في سوق الضفة الغربية" الوطنية موبايل"شركة 
 إنها حصلت على تقرير داخلي أعده بلير وجاء فيه أن إسرائيل تخرق أمس "هآرتس"وذكرت صحيفة 

 التي تعتبر ثاني أكبر شركة هواتف خلوية في "الوطنية موبايل"فعيل شركة اتفاقا لمنح موجات صوتية لت
 . "الوطنية موبايل"وذكرت الصحيفة أن نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو أحد الشركاء في .الضفة

 فإن الشركة ستخسر "الوطنية موبايل"وبحسب تقرير بلير، فإنه إذا استمرت إسرائيل في عرقلة عمل 
 مليون دوالر، كما أن ذلك سيؤدي إلى إعطاء 700 التي استثمرتها حتى اآلن ويصل حجمها إلى المبالغ

واشار بلير إلى ان فرع االتصاالت الخلوية في . إشارة إلى مستثمرين آخرين لوقف أعمالهم في الضفة
واضاف  . لمانحةالضفة هو أحد الفروع االقتصادية القليلة المستقلة والتي ال تتلقى مساعدات من الدول ا

 214سيدخل على خزينة السلطة الفلسطينية مبلغ » الوطنية موبايل«أن فتح الموجات الصوتية أمام 
  .مليون دوالر
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 بنيامين نتانياهو يردد منذ فترة رغبته في دفع السالم االقتصادي مع اإلسرائيلييذكر ان رئيس الوزراء 
 . الفلسطينيين الى االمام 

28/8/2009 البيان، اإلمارات،   
    

  حالة من ذوي االحتياجات الخاصة1000اتفاقية لتوفير أطراف صناعية لـ : غزة .31
اتفاقية مع مركز األطراف الصناعية والشلل في غزة لتنفيذ " اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم"وقعت : غزة

جات  حالة من ذوي االحتيا1000مشروع يهدف إلى توفير أطراف صناعية وأجهزة شلل لحوالي 
نسخة منه " قدس برس"وقالت اإلغاثة اإلسالمية في بيان لها، وصل  .الخاصة من كافة مناطق قطاع غزة

إن هذا المشروع ممول من المؤسسة الخيرية الملكية في البحرين بقيمة تصل إلى نصف مليون دوالر 
  .وسيستمر لمدة عام

ة التي تواجهها الفئة المستهدفة حيث أن وأضافت أن هذا المشروع يأتي في محاولة للتخفيف من المعانا
المركز هو األول من نوعه في قطاع غزة الذي يقوم بصناعة وتركيب األطراف الصناعية دون الحاجة 

  .إلى التحويل إلى الخارج
27/8/2009قدس برس،   

  
   مريضا فلسطينيا147مصر تفتح معبر رفح لمرور  .32

 من الجرحى والمرضى 147بل الماضية أمام عودة فتحت مصر معبر رفح الليلة ق:  يسري محمد-رفح 
 .الفلسطينيين

28/8/2009الشرق األوسط،   
  

  ال ازدواجية تنظيمية مع حركة حماس كما يروج البعض:  في األردناإلخوان .33
استغرب أمين سر جماعة اإلخوان المسلمين جميل أبو بكر ما ذكرته بعض وسائل اإلعالم من أن : عمان

ام للجماعة وعضوين آخرين فيها، هم أعضاء في مجلس شورى حركة حماس، وأن هذا المراقب الع
حضور بعض : "بهذا الخصوص" السبيل"يشكل حالة من االزدواج التنظيمي، وقال ردا على سؤال لـ

األخوة أعضاء المكتب التنفيذي لبعض اجتماعات حركة حماس ال يتم بأسماء محددة، وال بعدد محدد 
وال يقتصر األمر على الحركة . ما يمكن أن يحضر أي أشخاص بين الحين واالخربالضرورة، وإن

 ".اإلسالمية في األردن، وإنما يتعلق بحركات إسالمية أخرى
ونفى أبو بكر أن يكون حضور بعض أعضاء المكتب التنفيذي لإلخوان لبعض اجتماعات حماس 

هذا ال يعني أن هناك والية تنظيمية على "ازدواجا تنظيميا كما وصفته وسائل إعالم، مشيرا إلى أن 
حماس أو أن لحماس والية تنظيمية على الحركة اإلسالمية في األردن أو غيره من األقطار، وهو ال 
يشكل ازدواجية تنظيمية كما يروج البعض، فليس هناك تدخل في الشؤون الداخلية لحماس أو لإلخوان، 

ي، وهذا أمر ضروري للحفاظ على روح المقاومة والتصدي وإنما نقوم بتقديم النصح والمشورة والرأ
للكيان الصهيوني ولمشروعه االستيطاني والتوسعي الذي يهدد المنطقة برمتها، حيث لم يبق من قوة 
لمواجهة هذا المشروع يؤمل فيها التصدي له ومنع تمدده سوى المقاومة، وهو ما يقتضي أن تنال هذه 

كما أن هذا الدعم . األمة عبي والرسمي بمختلف أشكاله ومن مختلف أبناءالمقاومة الدعم واإلسناد الش
 الحركة اإلسالمية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد االحتالل، ليعيش وإستراتيجيةيتفق مع رؤية 

سيدا على أرضه، ولينتزع حقوقه، وينهي حالة التشرد واللجوء وإفراغ األرض، التي هي استراتيجيات 
 ".لمشروع الصهيونيثابتة ل

28/8/2009السبيل، األردن،   
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 الموقف الرسمي العربي ال يرقى إلى مستوى المخاطر المحدقة باألقصى: الفرحان .34

دعا األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي المستويين الرسمي والشعبي العربي للنهوض إلى : عمان
، مع تعاظم المخاطر المحدقة به" عصيبة"مرحلة مستوى المسؤولية تجاه األقصى الذي أكد أنه يمر في 

واستذكر في تصريح له مرور أربعين سنة على إحراق المسجد األقصى، مشيرا إلى أن خطوات 
دون أن يقابل ذلك تصاعد في جهود "باضطراد منذ ذلك التاريخ، " تصاعدت"االعتداء على األقصى 

 ".العرب والمسلمين لحماية قبلة المسلمين األولى
عن أداء دور " عاجزة"لفت إلى أن منظمة المؤتمر اإلسالمي التي شكلت عقب إحراق األقصى تقف و
في " إبقاء قضية األقصى حية في نفوس أبناء األمة"وحث الفرحان على  .لحماية األقصى والقدس" فاعل"

صى يسير دون الصهيوني لتهويد القدس وطرد سكانها، وتقسيم أو هدم األق المخطط"الوقت الذي قال إن 
إثارة قضية القدس في مختلف المنابر "الدول العربية واإلسالمية عن " تلكؤ"وانتقد ما وصفه بـ ".تباطؤ

الموقف الرسمي ليس على المستوى : "، وتابع"بما يدعم صمود أهلها، ويذب األذى عن المسجد األسير
 ".المطلوب
هذا يعد : "، وتابع"بل تجميد مؤقت للمستوطناتالتطبيع الكامل مقا"بعض العرب بمنطق " قبول"واستنكر 

السلطة الفلسطينية للمقاومين في الضفة الغربية، والذين " مالحقة"وأدان  ".منتهى الذل للعرب والمسلمين
ال يخدم "وأشار إلى أن ما تقوم به السلطة  ".يشكلون عامل حماية للقضية الفلسطينية والمقدسات"قال إنهم 

أهم أولوياته الحفاظ "لدايتون الذي قال إن " محكومة"، منوها بأن أجهزة أمنية تابعة لها "القضية الفلسطينية
 ".عى األمن اإلسرائيلي

28/8/2009السبيل، األردن،   
 

  بالتدخل إليقاف االعتداءات اإلسرائيلية على القدس االردنية تطالب الحكومة"إلخاء النيابيةا" .35
 التدخل عبر قنواتها  األردنيةالحكومة)  نائبا20(إلخاء النيابية طالبت كتلة ا:  أيمن فضيالت-السبيل 

الدبلوماسية والدولية إليقاف االعتداءات اإلسرائيلية على أراضي القدس الشريف، وآخرها االعتداءات في 
 .منطقة باب العامود

28/8/2009السبيل، األردن،   
   

  رنت التي ضبطت فيها معدات إسرائيليةالقضاء اللبناني يستخف بالتحقيق في محطة االنت: باسيل .36
دعا وزير االتصاالت اللبناني جبران باسيل القضاء إلى التوسع بالتحقيقات في ملف محطة  :بيروت

الباروك لإلنترنت التي ضبطت فيها أجهزة إسرائيلية الصنع، وهاجم زميله وزير العدل إبراهيم نجار 
ساندت إسرائيل ) سياسية(يل، مشيرا إلى أن ثمة جهات قائال إن األخير يتصرف وكأنه يدافع عن إسرائ

 ."وأن القضاء مستخف بهذه القضية
28/8/2009الشرق األوسط،   

  
 توقيف متعامل مع العدّو اإلسرائيلي: لبنان .37

مواطنا أوقفت دورية من قسم مكافحة اإلرهاب والجرائم الهامة في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
   .ة الجنوبية بجرم التعامل مع العدو اإلسرائيليفي بلدة العديس

28/8/2009السفير،   
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   وليبرمان بشأن االستيطان مرفوضةنتنياهوتصريحات : عمرو موسى .38
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفضه التام لتصريحات :  مراد فتحي-القاهرة 

يته ليبرمان بشأن االستيطان، وقال نحن ال نأخذ ي نتنياهو ووزير خارجسرائيلرئيس الوزراء اإل
تصريحات ليبرمان بجدية ألنه شديد التطرف ونحن كعرب قدمنا الكثير وأن هذا الموقف لن يعاد ثانية 
وحيال عملية السالم والمؤتمر الدولي المرتقب سيكون هذا موقفنا من عملية السالم قبل استئناف 

  . المفاوضات
اركوا في أي مؤتمرات أو فعاليات دولية دون أن يكون هناك تقدم ملموس في وأضاف أن العرب لن يش

مجال الوقف التام لالستيطان ألنه ال يوجد استيطان شرعي وآخر غير شرعي فالبد من وقف جميع 
  .أشكال االستيطان إذا أرادوا استئناف المفاوضات

  28/8/2009الشرق، قطر، 
  

  "إسرائيل"البحرين تنفي أي تطبيع مع  .39
ية باستخدام سرائيلالموافقة على السماح للخطوط الجوية اإل" بشكل قاطع"نفت البحرين، أمس، : آي.بي.يو

جاء هذا النفي من خالل بيان . ية في البحرينإسرائيلمجالها الجوي وفتح سفارات ومكاتب تجارية 
ردت فيه على تقارير صحافية ) بنا(لوزارة الخارجية البحرينية نقلته، أمس، وكالة أنباء البحرين الرسمية 

ال تمت للواقع بصلة وهدفه اإلثارة الصحافية وال توجد أي "وقالت الوزارة إن هذه التقارير . بريطانية
عالقات سواء كانت دبلوماسية أو تجارية أو غيرها وسياسة مملكة البحرين واضحة في هذا الشأن من 

  ".  وشامل في الشرق األوسطقبل التوصل لسالم عادل" إسرائيل"حيث التطبيع مع 
  28/8/2009الخليج، 

  
  من مغبة العدوان على إيران" إسرائيل"دمشق تحذر  .40

وقال نائب وزير . حذرت سوريا، أمس، الكيان الصهيوني من مغبة شن أي عدوان على إيران: أ.ب.د
حالية منذ مطلع الخارجية السوري الدكتور فيصل مقداد إن بالده بدأت الحوار مع اإلدارة األمريكية ال

  .ودعا إلى المصالحة بين األشقاء الفلسطينيين. العام الحالي وان نتائج هذا الحوار قد تحتاج بعض الوقت
  28/8/2009الخليج، 

  
  التطبيع انتحار سياسي": الخليج"مسؤول موريتاني لـ .41

نظام أكدت مصادر مطلعة في نواكشوط أن األمريكيين يمارسون ضغوطا كبيرة على ال: نواكشوط
" االتحاد من أجل الجمهورية"وقال مسؤول في حزب ". إسرائيل"الموريتاني الجديد إلعادة التطبيع مع 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز لن يقبل انتحارا أخالقيا وسياسيا بعودة هذه "إن " الخليج"الحاكم أمس لـ
  ".لمستوى الشعبيالعالقة التي كانت األكثر جدال في تاريخ البالد واألكثر رفضا على ا

  28/8/2009الخليج، 
   

 االميركيون وافقوا على عدم تجميد االستيطان في القدس الشرقية: "هآرتس" .42
 أن مصادر اسرائيلية، ادعت، أمس، أن االميركيين رضخوا 28/8/2009 القدس، فلسطين، ذكرت

رقية، وقال مصدر سياسي للشروط االسرائيلية ووافقوا على عدم تجميد البناء االستيطاني في القدس الش
اسرائيلي أن االقتراح الذي عرضه بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة االسرائيلية على جورج ميتشل لحل 
قضية الخالف حول تجميد البناء االستيطاني تضمن تجميداً مؤقتاً للبناء في الضفة الغربية وكما يبدو 

وقال . ة، ووافق االميركيون على هذا الشرط اشهر على ان ال يتضمن التجميد القدس الشرقي 9لمدة
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باالعالن عن تجميد البناء في القدس الشرقية "  إسرائيل"مصدر سياسي اسرائيلي ان واشنطن لن تطالب 
وال يرى الرئيس االميركي باراك اوباما بذلك مصادقة اميركية على البناء في القدس، لكن ايقن ميتشل 

ى تجميد البناء في القدس الشرقية ولهذا قرروا االكتفاء ببيان اسرائيلي ورجاله بأن نتانياهو لن يوافق عل
  . حول تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية

وتشير التقديرات إلى أن نتانياهو سيعمل في إطار إعالمي متدن في قضية االستيطان في القدس الشرقية 
وقالت الصحيفة انه كجزء من اقتراح نتانياهو . نمن أجل عدم التحرش بالواليات المتحدة وبالفلسطينيي

االميركيين بالسماح باقامة " إسرائيل" وحدة سكنية بدأ بناؤها كما طالبت 2500سيسمح باستكمال بناء 
، "ادارة حياة طبيعية"مبان عامة في مستوطنات الضفة الغربية وذلك بناء على تراخيص خاصة بهدف 

 من التجميد المؤقت، اذ تقول أن التجميد "مشروع هروب"ى إعداد ال" إسرائيل"واضافة لذلك تتطلع 
المؤقت يجب ان يشكل خطوة بناء ثقة تقابل بخطوات مماثلة من قبل السلطة الفلسطينية ودول عربية، 

من االلتزام "  إسرائيل"واذا لم يقم الطرف العربي بهذه الخطوات يتوجب ايجاد ضمانات اميركية بتحرير 
 .ؤقتبالتجميد الم
 نقال عن مراسلتها في واشنطن، حنان البدري، أن مصادر في واشنطن  28/8/2009 الخليج، وأضافت
أن ما أثير مؤخراً عن استبعاد مخططات استيطانية بالضفة الغربية والقدس والتجميد " الخليج"أكدت لـ

عادها من قرار  وحدة استيطانية التي سيتم استب2500وأضافت أن ال " أمر جدي"لمدة تسعة أشهر 
وهي التي ) E1" (إسرائيلية"التجميد إضافة لعمليات تسمين االستيطان بالقدس أمر جاء لخدمة خطة 

تبدأ من شمال القدس وحتى غور األردن أي بمعنى فعلي تقسيم " كتل استيطانية"تستهدف االستيطان 
  .الضفة إلى كيانين

في الضفة الغربية فقط مع ترحيل " سالم"بدء عملية وأفادت المصادر بلغة تحذير بأن االتجاه اآلن نحو 
التي " السالم"موضوع غزة والتي قد ينتهي مصيرها إلى االعتماد على مصر إلدارتها، ومن ثم فإن خطة 

  :وأقنعت بعض أطراف اإلدارة األمريكية المعنيين بها تتضمن" إسرائيل"ترغبها 
  .التي ستشهد انتخابات قريبةمبدئية تبدأ بالضفة " سالم" االكتفاء بعملية -1
  ".استبعاد مؤقت لحين إنهاء مشاكلها" استبعاد غزة بزعم -2
 إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة التي ستصبح مجزأة فعلياً إلى جزئين يقطعهما مخطط -3
  .االستيطاني الممتد من شمال القدس وحتى غور األردن" إسرائيل"

اتي على األشخاص ولكن ليس على األرض فعلياً، والتي ستمارس  هذه الدولة سيكون لها حكم ذ-4
الحقاً سياسات العزل وفرض الضرائب، في الوقت الذي سيتم توسيع البؤر االستيطانية " إسرائيل"

تدريجياً لتصبح الدولة الفلسطينية كياناً أو دولة غير قابلة للبقاء تذوب تدريجياً إن بدافع هجرة ذاتية بعد 
ار أو صعوبة التحرك والمعيشة من مكان آلخر وفرضت ضرائب مرتفعة على الواردات تشديد الحص

  .له منذ فترة جدوالً زمنياً مدته عشرون عاماً لتنفيذه" إسرائيل"والصادرات وهو المخطط الذي وضعت 
ولألسف، حسب المصادر، في واشنطن فإن مخططاً كهذا والذي يبدأ بموافقة األطراف نفسها على بنده 

ألول والذي يحمل عناوين مشجعة مثل تفعيل السالم ولو بالبدء بالضفة لألسف فإن هناك بوادر على ا
موافقة بعض القيادات الفلسطينية على السير فيه بدعوى الخالف مع غزة، واألخيرة بدأت وستتحول إلى 

معاكسة مجدداً، منطقة أصولية متشددة بعد الخروج التدريجي لكثير من متعلميها وخبرائها في هجرة 
وحيث ستبقى غزة التي ستتحول إلى مقاطعة أصولية فتلقى بعد ذلك ككرة من النار إلى المصريين 

  .ليديروها
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  بشأن االستيطان" إسرائيل" تصعد الضغوط على ميركل .43
صعدت المستشارة االلمانية أنغيال ميركل امس الضغوط على :  وكاالت– سمر خالد -عواصم 

وقالت . يد البناء االستيطاني في االراضي المحتلة واستئناف عملية السالم مع الفلسطينيينلتجم"  إسرائيل"
ميركل خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة االلمانية 

فت الوقت في وأضا. المستوطنات بالغ األهمية/ بناء/ووقف ... البد أن نحرز تقدما في عملية السالم 
 .لب الموضوع

28/8/2009الرأي، األردن،   
  

  ترحب بخطة فياض حول الدولة الفلسطينية االمم المتحدة  .44
رحبت االمم المتحدة بلسان المتحدثة باسمها بالخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء :  بترا– نيويورك 

المتحدثة ميشيل مونتاس في تصريح وقالت . الفلسطيني سالم فياض حول بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
ادلت به مساء االربعاء بالنيابة عن منسق األمم المتحدة الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط روبرت 
سري أن األمم المتحدة ستواصل االنخراط بشكل لصيق مع السلطة الفلسطينية بما يدعم أجندة بناء 

  . الدولة
 تشكل تحديا لكافة الالعبين اآلخرين للسير قدما وبسرعة وبشكل واضافت ان خطة بناء الدولة الجديدة

ودعم المانحين ضروريان "  إسرائيل"وشدد روبرت سري على أن تعاون . حاسم في العامين المقبلين
  . لنجاح هذه الجهود

28/8/2009الدستور،   
  

  ةحول بناء مؤسسات الدولة الفلسطيني االتحاد األوروبي يرحب بوثيقة فياض .45
 أعلن كريستيان بيرغر، ممثل المفوضية االوروبية في االراضي الفلسطينية، ترحيـب االتحـاد              :دسالق

االوروبي بالوثيقة التي اعلنها الدكتور سالم فياض، رئيس الـوزراء، حـول بنـاء مؤسـسات الدولـة                  
واصـل  وستستمر المفوضية األوروبية بتوفير دعم مت     : واضاف. الفلسطينية في غضون العامين القادمين    

  .وثابت لكافة الجهود تجاه بناء الدولة الفلسطينية
28/8/2009األيام، فلسطين،   

  
   يدعو الى إزالة جميع المستوطنات من األراضي الفلسطينيةكارتر .46

رغم أنه من المهم "قال الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر للصحافيين عند بلدة بلعين ): رويترز (
" الشرقية"البناء في المستعمرات وتوسيعها في كل فلسطين بما في ذلك القدس للغاية اآلن وقف كل أعمال 

. الخطوة األخيرة يجب أن تكون إزالة جميع المستوطنات من فلسطين. فإن ذلك يمثل خطوة أولى فحسب
هو الهدف " إسرائيل"وليكن قيام دولة مستقلة على هذه األرض تعيش جنباً الى جنب في سالم مع 

  ".  النهائي
28/8/2009الخليج،   

 
  خطط معسكر اإلبادة النازية في بولندا" إسرائيل"ألمانيا تمنح  .47

نسخة عن الخرائط الهندسية لمعسكر اإلبادة النازي أوشفيتس في "  إسرائيل"منحت ألمانيا : تل أبيب
يهود بولندا، وذلك كنوع من االعتراف األلماني الرسمي بوجود مخططات وعمليات إبادة جماعية بحق ال

الماضي، ببيت في ) تشرين الثاني(والحديث يجري عن وثائق عثر عليها صدفة في نوفمبر . في أوروبا
 خريطة هندسية لمعسكر 29وهي تضم . الماضي) شباط(ألمانيا الشرقية، وكشف النقاب عنها في فبراير 
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تي تم استخدامها لنقل أوشفيتس، بينها خريطة للبنى التحتية يظهر فيها بوضوح وجود أنابيب الغاز، ال
وقال نتنياهو إن الهدية ذات أهمية تاريخية ألنها تحتوي على براهين قاطعة على وقوع المحرقة . الغاز

  .بحق اليهود
28/8/2009الشرق األوسط،   

  
  مشروع أوباما للتسوية إلى أين؟ .48

  منير شفيق
 األسئلة حـول سياسـاته عمومـاً        منذ أن انتخب باراك أوباما رئيساً للواليات المتحدة أثار مجموعة من          

  .وسياساته الخاصة في القضية الفلسطينية خصوصا
ي على رأس أولوياته علمـاً أن    سرائيلوقد تأكد بأنه جعل من إيجاد حل لما يسميه بالصراع الفلسطيني اإل           

الرئيس األميركي السابق جورج دبليو بوش فعل الشيء نفسه في السنتين األخيرتين من واليتـه وحقـق                 
  .خطوات ملموسة في هذا الطريق لم يعلن عنها

ستحاول هذه المقالة اإلجابة عن عدد من األسئلة المتعلقة بمشروع أوباما للتسوية، أما منهجهـا فيعتمـد                 
على االستنتاج من الوقائع والحراك السياسي في عهده طوال األشهر الثمانية الماضية بعيـداًَ عـن أيـة                  

  .معلومات أو تقارير سرية
مة قرار أميركي على أعلى مستوى يعبر عنه أوباما وفريقه وإدارته يقضي بـضرورة إيجـاد حـل               ث -

وقـف  (ية  إسـرائيل ي، ولو بإطالقه بداية، بصورة جادة، مع تنازالت أولية          سرائيلللصراع الفلسطيني اإل  
) ي اتفـاق قـادم    أمنية بالدرجة األولى وترتيبات داخلية لـضمان أ       (وفلسطينية  ) االستيطان لمدة محدودة  

  ).تطبيعية(وعربية 
 يقف الجيش األميركي كما يبدو وراء أوباما ومشروعه إن لم يكن هو صاحب المشروع وأوباما ينفذه،                 -

وذلك بهدف نزع الورقة الفلسطينية من يد أعداء أميركا ألجل إنجاح الجيش فـي العـراق وأفغانـستان                  
  .ه الفشل الذي يلوح في األفقوباكستان والحقاً مع إيران، أو في األقل تجنيب

فالجيش األميركي، كما صرح بتراوس قائد المنطقة الوسطى، وكذلك مايك مولن رئيس هيئة األركـان،               
ي حاجةً ماسة للجيش وبصورة أساسية نزع الورقة الفلسطينية         سرائيليرى في حل الصراع الفلسطيني اإل     

       مة إيران وحزب اهللا وحماس والجهاد وصوالً إلـى         السياسية من أيدي خصوم أميركا وأعدائها وفي المقد
  .القاعدة

 فقضية التسوية هذه المرة ربطت بالمصلحة العسكرية اإلستراتيجية للجيش وراح جنـراالت الجـيش               -
زيارة بتراوس للبنان والسعودية، ولقـاء      : (يتدخلون مباشرة لدعم أوباما وحتى القيام بمهمات دبلوماسية       

  ).ي واشنطن وزيارة وفد عسكري إلى سوريا وحاالت أخرىمولن ومحمود عباس ف
 لهذا يجب أن تُعامل التسوية في هذه المرحلة بأعلى درجات الجدية والخطورة، وال يـركن إلـى مـا                    -

علماً أن العراقيل أمامها ما زالت قويـة جـداً          . جرى في السابق من تعثرات أو فشل المحاوالت السابقة        
نياهو وقوى صهيونية نافذة أم كانت من جانب الفواتير المطلوب دفعهـا سـلفاً              سواء كانت من جانب نت    

  .فلسطينياً وعربياً، ومنذ البداية لمجرد إطالق المفاوضات
يمكن القطع بأن محتويات الحل أشد سوءاً مما كان مطروحاً على الفلسطينيين والعرب فـي التـسويات                 

جل إنجاز التسوية الكثير، مستغالً شـعبيته لـدى المـسؤولين           يين من أ  سرائيلفأوباما سيعطي لإل  . السابقة
  .الفلسطينيين والعرب إلى جانب ضعفهم في مواجهته

ولكن مع ذلك حتى إذا غلّبنا احتمال تعثر التسوية، من خالل المعنيين بها، فإن على القـوى المتمـسكة                   
على مشروع أوباما للتسوية وعـدم      بقضية فلسطين والحقوق العربية والفلسطينية واإلسالمية فيها العمل         
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فالمسألة ال تمس الحقوق والثوابت فحـسب وإنمـا         . السماح له بقطع أي شوط بما في ذلك شوطه األول         
  .أيضاً لها أبعاد سياسية آنية على موازين القوى والصراعات الدائرة اآلن من باكستان حتى الصومال

يركي، على ضوء ما ظهـر بعـد انتخـاب أوبامـا          ثمة قناعة لدى كاتب هذه السطور أن الجيش األم         -
. كان وراء دفع أو تشجيع عدد من مراكز القوى السياسية الختياره وترشـيحه            ) بالتعاون مع المخابرات  (

أما بعد نجاحه فالجيش يمثل اآلن القوة الحاسمة التي يمكنها أن تقف بوجه اللوبي الصهيوني األميركـي                 
وذلك بعد أن   .  أميركا أنفسهم وصوالً إلى الكيان الصهيوني نفسه       وتؤثر في الكونغرس وتشق صف يهود     

تعلق األمر بالمصير العسكري للجيش في جبهات رئيسة تفوق أهميتها في هذه المرحلة عشرات المرات               
ومن ثم يـستطيع    . الحالة الفيتنامية في الحرب الباردة التي كان ميزان القوى فيها مستقراً أو شبه مستقر             

تلك الهزيمة ولكن في هذه المرحلة فهزائم الجيش األميركي تعني االنتقال إلى حالة من فوضى               أن يتحمل   
  .عالمية ربما تصبح عصية على السيطرة
  :وفي هذا الصدد يجب أن يالحظ ما يلي

 الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتجاوزة للعنصرية والعرقية والدين، والجيش األميركي وحده البعيـد              -1
  .ذ اليهودي الصهيونيعن النفو

 يكون للجيش األميركي والمؤسسات االستخباراتية في العادة نفـوذ مـن وراء سـتار فـي رسـم                   -2
اإلستراتيجية ولكن عندما يتورط في الحرب ويفشل في السياسة وينهار االقتصاد وال سيما إذا بدأ يواجه                

الكلمة األولى، وهو ما ينطبق وهذه الحالة       خطر الهزائم أو االضطرابات الداخلية فال بد من أن تصبح له            
  .على الدول الغربية الديمقراطية ناهيك عن دول العالم األخرى

 ولهذا ال يجب أن يعامل أوباما باعتباره مجرد رئيس له سياسات أو إستراتيجية أو عنده نية تغييريـة                   -
فـالجنراالت الحـاليين    .  بقـوة معـه    ومختلفة، وإنما يجب أن ينظر إليه باعتباره صدى للجيش وعامالً         

فالمعادلة التـي كانـت قائمـة       . والمتقاعدين لهم دور هام في دبلوماسية أوباما أكثر من أي رئاسة سابقة           
  .تقليدياً بين الجيش ورأس السياسة في أميركا تواجه اآلن مرحلة خاصة مختلفة عن كل المراحل السابقة

 شعبيته وأدائه، وإنما بدعم الجيش والسي آي أي، وكل من لهمـا              ومن هنا فأوباما قوي ال ببالغته أو       -
فالصراع اآلن محتدم داخل اللـوبي      . عليه تأثير من السياسيين والمشاركين في صنع السياسة األميركية        

 محذراً  3/8/2009اليهودي والصهيوني، وقد أشار إلى ذلك توماس فريدمان في الهيرالد تريبيون بتاريخ             
  ".الكونغرس والبنتاغون والسي آي أي وعدد كبير من يهود أميركا يؤيدون أوباما "نتنياهو من أن

  والسؤال اآلن ما هو مستقبل مشروع أوباما للتسوية؟
   الكيان الصهيوني–أ 
 وضع الحكومة الصهيونية من حيث مستوى تطرفها معروف، ولكنه قابِل لالنحناء والكسر بسبب مـا                -

وذلك بالرغم من أن    . يركا وأوروبا واللوبيات اليهودية ليصبح أكثر مرونة      يواجِه من ضغوط عالية من أم     
  .هنالك تياراً صهيونياً أميركياً أخذ يتنامى للحد من هذه الضغوط

  . تسلُّم إيهود باراك لملف الدبلوماسية في موضوع التسوية بدالً من ليبرمان له داللة-
الستيطان لمدة محدودة ولكنه يضغط ليحصل على مكاسب         نتنياهو عملياً سيقبل بحل الدولتين وبوقف ا       -

وبالمناسبة دلـت التجربـة أن      . فلسطينية وعربية وتعهدات أميركية قبل أن يسلّم ورقة وقف االستيطان         
  .الليكود أقرب إلى عقد صفقات التسوية من حزب العمل

 وهو ورقة بيد ميتـشل فـي     .يسرائيل تحويل الصراع ضد إيران إلى أولوية لدى نتنياهو واإلجماع اإل          -
  .ضغطه من أجل التسوية فلسطينياً

 الجيش الصهيوني بالرغم من العربدة يعلم أنه خسر حربيه في لبنان وقطاع غزة، وهو ما يجـب أن                   -
  .يتذكره نتنياهو وهو يفاوض األميركيين
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تعنّـت أو أغلـق كـل       ي قابل للكسر أو للتطويع وال يجب أن يركن بأنه م          سرائيلهذا يعني أن القرار اإل    
  .األبواب

   الموقف الفلسطيني–ب 
يين من خالل حكومة    سرائيل ثمة سيطرة أمنية غير مسبوقة على الضفة الغربية من قبل األميركيين واإل            -

  .سالم فياض والجنرال كيث دايتون
 محمود عباس يغطي حكومة سالم فياض وكيث دايتون من خالل الدعم العربي والخارجي لـه مثـل                  -

طبعاً المعارضة لـه    . والتحكم في نتائج االنتخابات القادمة إذا حدثت      ) م ت ف  (استيالئه على قرار فتح و    
داخل فتح وفصائل م ت ف واسعة ولكنها تعاني من عجز وذلك ألنها ال ترى حتى اآلن بأن الظـروف                    

  .العربية مناسبة التخاذ خطوات مضادة
د عباس رئاسة فتح وأوصل لجنة مركزية فيها عناصـر           المؤتمر السادس بالرغم من أنه أعطى محمو       -

ولكنه خرج من المؤتمر ظاهرياً أقوى . يين منه سرائيلوقد تكون أكثر تفاهماً مع األميركيين واإل      . مؤيدة له 
ويمكن القول إن تغلب تيار محمود      . ولكن عملياً كان المؤتمر فضيحة تسمح بالتشكيك في شرعية نتائجه         

االنشقاق في فتح التي هي في حالة انشقاقات عملياً، ولكن مـن دون قـدرة علـى                عباس أحدث ما يشبه     
  .حتى اآلن" الوحدة"التعبير التقليدي عن نفسها بالخروج على 

 محمود عباس يسعى لعقد ما يسمى بمجلس وطني طارئ بمن حضر لعدم توفر النـصاب ولمخالفتـه                  -
وبهذا . لتنفيذية المنتهية الصالحية والفاقدة النصاب    لكل أنظمة م ت ف، من أجل استكمال أعضاء اللجنة ا          
ويبدو أنه سيكمل المشوار مـن خـالل إجـراء          . يكون قد سطا على قرار م ت ف كما فعل بقرار فتح           

  .انتخابات رئاسية وتشريعية لن تكون نزيهة أو حرة بالتأكيد
 إذا كان سيقبل بالمطروح      القرار الفلسطيني مرهون بالقرار المصري  السعودي في موضوع التسوية،          -

  .في االتفاق القادم
 الوضع العربي الراهن بمالمحه الحالية، بالرغم من أنه معرض للتغيير بين ليلة وضحاها، غير موات                -

النشقاق فتحاوي وغير موات لتحد حاسم وفعال ضد التسوية من خالل فصائل م ت ف إالّ إذا انـدلعت                   
  .طورات عسكرية في قطاع غزةحركة جماهيرية ضدها أو حدثت ت

 أما على مستوى حماس والجهاد والقوى الفلسطينية المعارضة من فصائل وشخصيات، فسوف يصار              -
  .إلى معارضة مشروع التسوية المطروح، ولكن كيف وإلى أي مستوى، لم تظهر بوادرهما بعد

   الموقف العربي–ج 
ين سوريا وكل من مـصر والـسعودية والـسلطة           دخل اآلن في مرحلة تهدئة داخلية ال سيما في ما ب           -

وعالمته األساسية أنه ينتظر مشروع أوباما وكيف سيحل مشكلته مع وقف االستيطان واألهم             : الفلسطينية
  .أما لبنان فسيظل حاضراً. بالنسبة إلى موضوع الجوالن

وتعاظمت الضغوط على سوريا،    ولكن ال تبدو التهدئة ثابتة، وال سيما إذا بدأت تقدم التنازالت التطبيعية             
ألن سوريا عندئذ قد تبدأ بالرد، ومن ثـم سـيدخل           . خصوصاً في موضوع الجوالن كما يشترط نتنياهو      

  .الوضع العربي مرحلة جديدة
وذلك .  المطلوب تقديمه من سوريا حتى اآلن غير مقبول من جانبها ولو على مستوى بدء المفاوضات               -

  .ياً ودولياًبالرغم من االنفتاح عليها عرب
 المطلوب من السعودية وعدد من الدول العربية الدخول في خطوات تطبيعية مقابل وقف االسـتيطان،                -

وهو ما كان مرفوضاً في البداية ثم أخذت تظهر إشارات إلى أن التطبيع قـد يبـدأ مـع الـدخول فـي                       
ني مبارك لواشنطن،   مفاوضات الوضع النهائي، كما عبر عن ذلك من خالل زيارة الرئيس المصري حس            

األمر الذي سيدخل السعودية ومصر في حرج شديد جدا، وال سيما إذا مـا تأكـد أن ال سـيطرة علـى                   
اتجاهات مقاومة هذا التطبيع وممانعته، وهذه الصفقة المذلّة بين التطبيع ووقف االستيطان المؤقت والبدء              
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حذر من أي تطبيع مقابل وقف االستيطان       ولهذا من اآلن يجب أن ي     . بالمفاوضات قبل الوصول إلى نتيجة    
  .والمفاوضات حول الوضع النهائي

الفرصـة  "الوضع العربي في جملته سلبي وضعيف وعاجز أمام ضغوط أوباما تحت حجـة              : باختصار
وقد يكون ذلك سببا في مزيـد مـن التـدهور           . ولكن ضعفه يجعله غير قادر على فرض نفسه       " األخيرة

  .جر بعض األوضاعواالنحالل الداخلي أو تف
 الوضع الشعبي على المستويين الفلسطيني والعربي كما الرأي العام العالمي سيكون رافضا لمـشروع               -

  .تسوية أوباما
   الموقف األوروبي والدولي–د 
 أميركا وأوروبا في حالة تناقض في معالجة األزمة االقتصادية بالرغم من تعاونهما بسبب ورطتهمـا                -

وإن كانت هناك بوادر بدأت تظهـر للخـروج مـن           . فهما في الحفرة في أية حال     . ةالمشتركة في األزم  
األزمة، ولكن آثارها ستظل عميقة ومدمرة إلى أمد بعيد مثل من يخرج من العناية الفائقة أو المشفى بينما                  

  .صحته أعطبت والعطب شديد ومزمن
  .ينياً وعربياً السياسة األوروبية متوافقة مع سياسة أوباما إيرانياً وفلسط-
 إن كال من روسيا والصين بالرغم من تناقضاتهما مع إدارة أوباما ال سيما في جورجيـا وأوكرانيـا                   -

وفي االقتصاد وكوريا الشمالية وتايوان بالنسبة إلى الصين، ستدخالن في مـساومات            . بالنسبة إلى روسيا  
تشل، كما أن موقفهما عند انتقال الصراع       وصفقات مع إدارة أوباما لتغطية التسوية التي يقودها جورج مي         

  .إلى إيران سيبقى مزدوجاً وخطراً
وهنا يجب أن يصار إلى توقع تطورات حادة في الوضع على ضوء ما سينشب من صراع مع إيران كما                  

  .على ضوء تطورات الحرب في أفغانستان والمتجهة إلى خسارتها أميركيا
  :خالصة

ادة والمتداخلة بالنسبة إلى مدى إمكانية نجاح التسوية أو فشلها يمكـن            إن موازنة كل هذه العناصر المتض     
ولهذا على الـذين يرجحـون      . ولكنها قابلة لالختراق بهذا االتجاه أو ذاك      . اعتبارها في حالة شبه توازن    

فشل مشروع أوباما للتسوية أن يبذلوا الجهود القصوى إلفشاله ولديهم فرصة كبيرة لتحقيق ذلـك ولكـن           
فالتسوية في هذه المـرة أكثـر جديـة         .  من النوم والركون إلى أن التسوية فاشلة في كل األحوال          حذار

  .وخطورة من سابقاتها
  26/8/2009نت، .الجزيرة

 
  حين تصبح كلفة تجميد االستيطان أعلى من كلفة التوسع فيه؟ .49

     عريب الرنتاوي
 قد قرر الجنوح لنداءات الـسلم ودعـوات         ،إسرائيليبدو أن زعيم حكومة اليمين واليمين المتطرف في         

 واألرجـح أنـه     ، فهو ذهب إلى لندن والتقى المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشيل           ،االعتدال
  : تقوم وفقا لمختلف المصادر على العناصر التالية،)أو إنهما في الطريق إليها(توصل معه إلى صفقة 

  . شهرا-12 9لغربية لفترة زمنية تتراوح ما بين  االستيطان في الضفة اإسرائيلتجمد : أوال
 األبديـة الموحـدة للدولـة       ، بل العاصمة الـسيادية    ،وفقا لنتنياهو " مستوطنة"القدس الشرقية ليست    : ثانيا
 على أن يراعى فيها     ، وأعمال البناء فيها ستستمر    ، وهي خارج إطار اتفاق تجميد االستيطان      ،يةسرائيلاإل
  ".عدم االستفزاز"

 وهي على أية حالة ستحتاج لكامل المدة        ، وحدة سكنية قيد اإلنشاء    2500ستستثنى من اتفاق التجميد     : اثالث
 األمر الذي استفز الـرئيس األمريكـي        ، شهرا الستكمال أعمال اإلنشاء والبناء فيها      -12 9الممتدة من   
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ستيطان معناه ويفرغه من    األسبق جيمي كارتر ودفعه للقول بأن هذا االستثناء يفقد الحديث عن تجميد اال            
  . بالمناسبة لم نسمع كالما مماثال عن الناطقين باسم السلطة حتى اآلن،مضمونه
 من نوع المـدارس     ،في كافة المستوطنات  " مشاريع نفع عام  " ببناء   سرائيلإل" اتفاق التجميد "يسمح  : رابعا

 فـإن   ،إسـرائيل الستيطان فـي     ولمن يعرف تاريخ ا    ،والعيادت والمستشفيات والمرافق العامة والخدمية    
 تبتلـع محيطهـا     ، لتنتهي بعد ذلك مدينة بأكملها     ،عادة ما تبدأ بمرفق عام أو معسكر للجيش       " المستوطنة"

  .وتهجر سكانه األصليين
وفقا  %) 5(  وهي خاضعة للتغيير والتبديل نظريا بنسبة        ، كما تسربت  ،هذه هي مالمح االتفاق وحدودها    

 أنها ستستغل أية ثغرة مـن       ،إسرائيل أما عمليا فقد علمتنا التجربة مع        ،الرأيللغة االستطالعات وقياس    
 وبكـل   ، لتوسيع االستيطان واالستمرار به بكل السبل والوسائل وتحت مختلف الذرائع والحجج           ،أي نوع 
  .المعروفة" البلطجة"أساليب 

 فإننا نقدر أالّ يزيـد عـدد   ،)جازالناجزة أو قيد اإلن( مع ميتشيل إسرائيل وبموجب تفاهمات ،بلغة األرقام 
بها أو ستضحي بها حكومة نتنياهو عن بضع عـشرات وفـي أقـصى              " ضحت"الوحدات السكنية التي    

 سيتعين على الفلسطينيين والعرب واإليرانيين دفع ثمنها        ،الحاالت عن بضع مئات من الوحدات السكانية      
 بل ويجعل كلفة التجميد المؤقت فـي        ، البشرية  األمر الذي سيجعلها أغلى وحدات سكنية في تاريخ        ،غاليا

 ففي ضوء ما رشح من معلومات       ، أعلى من كلفة االستمرار فيه     ،الزمان والمحدود في المكان لالستيطان    
  : ستحصل علىإسرائيل فإن ،عن محدثات لندن

ات  وتوسيع العقوبات لتطال بالخصوص صـناع      ،تعهد أمريكي بتشديد الموقف ضد إيران وتصعيده      : أوال
  .النفط ومشتقاته

 بدءا من فتح األجواء أمام      ،إسرائيلتتعهد الدول العربية بالشروع في إجراءات تطبيعية مباشرة مع          : ثانيا
 ، وقد أعربت أربع دول عربية حتى اآلن عن قبولها بخطوات مـن هـذا النـوع                ،يةسرائيلالطائرات اإل 

 ،المتجهة إلى شرق آسيا   " العال"ير لرحالت    ساعات طيران على أقل تقد     4 ما يوفر    ،والحبل على الجرار  
  .يينسرائيلفضال عن إعادة فتح مكاتب التمثيل وتسهيل إجراءات دخول اإل

 ويأتي الرئيس محمود عباس إلى اجتماع مـع         ،تُسقط رئاسة السلطة شرطها الستئناف المفاوضات     : ثالثا
 وهذا ما يبدو أن األمور      ،لمفاوضات ويستجيب إلعالن الرئيس األمريكي استئناف ا      ،نتنياهو في نيويورك  

  .تتجه صوبه
 ، ففي سـياق المفاوضـات   ، إن لم يكون اآلن وفورا     ، كدولة يهودية  إسرائيليعترف الفلسطينييون ب  : رابعا

 يجري التحضير للتراجع عن الموقف الفلسطيني في هذا الصدد من خالل القول بأننـا               ،وفي هذا السياق  
 أن تسمي نفسها بمـا      إسرائيل وأن من حق     ،لة يهوديتها ليست شأننا    وأن مسأ  ، كما هي  إسرائيلنعترف ب 

  .تشاء وأن تعرف نفسها كما تشاء
أو " محاربـة اإلرهـاب والتهريـب     " ما إذا كانت هناك شروط إخرى إضافية في مجاالت           ،ال ندري بعد  

ء بضع عـشرات أو      لتجميد بنا  إسرائيل لكننا نعرف أن األثمان التي تطالب بها         ،"التنسيق األمني "ميادين  
 هي األعلى واألكثـر إثـارة للغـضب واإلحـساس           ، لتسعة أشهر أو عام    ،حتى مئات الوحدات السكنية   

 لقيـام الدولـة     ، الحاليـة والقادمـة    إسرائيل أي ثمن ستطلبه حكومات      ، ولنا أن نتخيل منذ اآلن     ،بالمهانة
جئين إلى ديارهم التي شـردوا       حزيران والتخلي عن احتالل القدس وإعادة الال       4واالنسحاب إلى خطوط    

  .منها
  . فأي هراء هذا، وحراك مختلف ولقمة باتت في الفم،ومع ذلك هناك من يحدثك عن سالم وشيك

  28/8/2009الدستور، 
  
  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1538:         العدد       28/8/2009الجمعة  :التاريخ

 !"سالم"دولة  .50
  أحمد نوفل. د

 !نايا فرح. بأنه، خالل سنتين، سيعلن قيام الدولة الفلسطينية" إسرائيل"بشّرنا األخ سالم فياض، وأنذر 
فما دولة " الرمز"، كما لم نستبشر بها من قبل عندما أعلنها ”سالم"وأوالً لسنا مستبشرين بدولة يعلنها 

خليفتها "؟ فما بالك بدولة هي في قفص ال "خليفة في قفص: "الذين قال عنهم الشاعر" العباسيين"كدول 
حرس ويبسط له البساط ويعزف فقط؟ ألم يعلن الرمز دولة، وكان هو رئيس دولة يستعرض ال" العباسي

له السالم، يا سالم، ثم حصرته دولة العدوان، شريكتكم في السالم، حصرته في جحر المقاطعة؟ فاكر يا 
؟ فما الجديد في جعبتكم أو في جراب حاويكم؟ هل تملك دولتك العتيدة يا أخ سالم سيادة على !سالم

ي؟ ألم يقل رئيسك سرائيلق مع األمن اإلاألرض؟ هل تملك أنت أن تتحرك دون حواجز ودون تنسي
" تصريح"العباسي لدولة قطر إنه ال يستطيع حضور مؤتمر القمة المتضامن مع فلسطين ألنه يحتاج إلى 

مثله مثل أي مواطن فلسطيني؟ ألم يقل بعد إنه إن حضر المؤتمر سيذبح من وريد لوريد؟ هل ينقصنا 
  !خرج" شراب"ا هي إال سراب؟ أو قل دول كديكور المسرح يخيل إليك أنها دول وم

يا أخ سالم، أليس عندنا أكثر من عشرين دولة فما أغنت عنّا؟ فما تزيد أنت ودولتك على الركام 
 الموجود؟

ثم يا أخ سالم دعك من كل ما قلناه، منذ متى شربت حليب التحدي؟ واصدقنا القول، هل هذا بتنسيق مع 
ي خلوة أريحا كما قال أحد وزرائكم ثم نزل الوحي عليكم في أريحا  أم بعيد عنها؟ أليس كنتم فإسرائيل

ية ومن رشح سرائيلقل لنا كم من بينكم مربوط بخط ساخن مع الجهات اإل. أو من أريحا بفكرة الدولة
إذا كانت مؤتمرات القمة، كانت الموساد حاضرة فيها في بث حي : وزراءك أصالً؟ إن قلت ال سنقول لك

  كونون بينكم؟ومباشر، أفال ي
يا أخ سالم، هل التوقيت من عندكم أم هو لتمرير مصيبة قادمة؟ يا أخ سالم عودتمونا أال نأخذ تصرفاً 

عودتمونا أن شأنكم كله غارق في الشبهات، فكيف نبرئ هذا التصرف منكم؟ وإذا كانت . لكم بحسن نية
مخلصين وثواراً أحراراً فما تصنع بكم ، وكنتم وطنيين ”دايتون" أجهزتكم األمنية وعناصرها تحت إمرة 

ما رأيه؟ هل " دايتون "أجهزتكم أو أجهزتهم األمنية؟ أال تعاملكم كما يعامل عناصرها حماس؟ هل سألت 
استأذنت أمريكا في أمر الدولة؟ هل تأذن لك الدولة التي تعمل أنت بتنسيق معها أن تقوم لكم دولة 

د إقامة دولة مستقلة حرة ذات سيادة، فلماذا قالت أمريكا إنه إن لم حقيقية؟ وإذا كنت وطنياً حريصاً وتري
تكن أنت رئيس الوزراء فلن تساعد فلسطين؟ هل تريد أمريكا رئيساً وطنياً؟ وهل أنت موازن للشعب 

  .الفلسطيني؟ هكذا نفهم من كالم أمريكا
" طيني اكتشف مواهبك في ومن الذي رشحك من البنك الدولي لتحاصر عرفات مالياً؟ هل الشعب الفلس

فرشحك أو انتخبك؟ وعلى ذكر االنتخابات التي نجحتم في تزويرها فجاءت مجموعة تريد " الحصار 
  لنفسها رئاسة الوزارة فقمت أنت ببطولة وهمية أو بهلوانية هل هذا صحيح؟

  !يا سالم يا أخ سالم، وسبحان من جعل لكٍل من اسمه حظّاً ونصيباً
لة سالم دولة منزوعة الدسم والقيم والشمم والهمم والشيم، فهي دولة رمم، ال تؤخر وال دو" سالم " فدولة 
  !تسيرهم شر األمم؟(.. ) ما دولة ال تملك من األمر شيئاً؟ إال أن تكون مجموعة ! تقدم

الخاتم عن السر ثم قل لنا يا أخ سالم لماذا ترك لك الخليفة العباسي شرف اإلعالن عن الدولة، وفض 
المصون المكنون؟ ألستم تتسابقون على مثل هذه الشكليات الصغيرة وتتنافسون وتتدافعون؟ فلماذا يؤثرك 

 ، وما عرف عنه اإليثار؟ لماذا يسمح لك بخطف األضواء والكاميرات؟”العباس"
لة حقيقية دو: إن أمريكا تنادي بحّل الدولتين! ولسنا نقبضه على السليم أو بالبساطة! إن في األمر مئة إن

ذات قوة وسيطرة، ودولة وهمية صورية أسطورية خرافية ليس لها على أرض وال ماء وال حدود وال 
 .هواء سيادة وال سيطرة
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يوشك أن يلد مولوداً حقيقياً، فكان إعالنك إجهاضاً " لحمل ثوري"فلعل هذا اإلعالن إجهاض لحلم أو 
  !لحمل أو لحلم؟

يادتك موعد مشبوه، أظن أنه الموعد الذي يحتاجه الصهاينة الستكمال ثم إن موعد السنتين الذي حددته س
فالعدو يكسب . تهويد القدس ومحاولة التحرش باألقصى بغية التطاول عليه أو القيام بتدبير سوء ضده

سنتين من الوقت، والعربي يخدع بمهلة السنتين، وما تصنعون في سنتين؟ بينما العدو يغير على األرض 
  !كل شيء

إجهاض غير شرعي : أو قل! ألنه حمل غير شرعي ووالدة قيصرية مجهضة! نا بدولة سالم فرحينلس
  !كذلك

 28/8/2009السبيل، األردن، 
  

 قبة األوهام .51
  رؤوفين فيدهتسور 

مصدر بارز في جهاز االمن عاد ووعد المواطنين في غالف غزة .  التكرارية الثابتة تعود مرة اخرى
ة وقت فقط وانه سرعان ما ستنصب في مناطقهم منظومة تحميهم من صواريخ المحيط بأن المسألة مسأل

بامكاننا ان نعد انه بعد سنوات : الجنرال احتياط تسفيكا حيموفيتش هو الذي طالعنا هذه المرة قائال. القسام
طويلة من اطالق صواريخ القسام على غالف غزة سيكون هناك حل فعال وناجع لمواجهة هذه 

جاهزة لالستخدام، كما ) القبة الفوالذية ( لموعد الذي ستكون فيه المنظومة الدفاعية المسماة  ا.الصواريخ
 .2010قال حيموفيتش هو منتصف عام 

. ي وجهاز الدفاع يعتمدون على ما يبدو على ذاكرة سكان غالف غزة القصيرةسرائيلكبار قادة الجيش اإل
راره بالمصادقة على اقامة القبة الفوالذية وعدوا الناس عندما اتخذ وزير الدفاع السابق عامير بيرتس ق

 .2008بأن تكون هذه المنظومة جاهزة لالستخدام الميداني مع حلول نهاية عام 
وهذه ليست نهاية . 2010، واالن حتى حزيران 2009 فنهاية 2009بعد ذلك غيروا الموعد الى بداية 

 .المسألة على ما يبدو
وهمية بصدد موعد نشر المنظومة الدفاعية هي حملة التضليل التي يجترها مرة األشد بالء من الوعود ال

اخرى الجنرال احتياط حيموفيتش اذ يقول للناس بأن القبة الفوالذية ستشكل حال فعاال وناجعا الطالق 
 .الصواريخ

زمن . غزةالقبة الفوالذية ليست قادرة بالمرة على حماية التجمعات السكانية في غالف : يجب ان نوضح
تحليق صواريخ القسام القصير ال يمكن القبة الفوالذية المذكورة من استكمال كل الخطوات التي تتطلبها 

هذه الخطوات تتضمن اكتشاف مكان االطالق ومتابعة . محاولة اعتراض هذه الصواريخ قبل سقوطها
المعطيات في الصاروخ مسار الصاروخ المهاجم واجراء عملية حسابية لمعطيات المسار فتغذية هذه 

االعتراضي فاصدار االمر الطالقه والزمن المطلوب لتحليقه حتى وصوله الى نقطة التصادم مع القسام 
من كل هذه الخطوات يتبين لنا ان زمن الرد مضافا اليه زمن تحليق صاروخ القبة الفوالذية هو . جوا

يصيب سديروت والتجمعات المحيطة الى في المقابل يحتاج صاروخ القسام الذي . اكثر من نصف دقيقة
 . ثانية فقط14

 اتضح لوزراء الحكومة ما كان واضحا لمخترعي القبة الفوالذية من 2008منذ بداية . كل هذا ليس سرا
بضغط من رئيس الوزراء .  ان المنظومة ال تستطيع حماية التجمعات السكانية في محيط غزة-البداية 

 االف وحدة سكنية في التجمعات القائمة على 6حكومة قرارها بتحصين حينئذ ايهود اولمرت اتخذت ال
وها هو ضابط .  مليون شيكل700التكلفة كما افادوا تبلغ .  كيلومترا عن حدود غزة5,4مسافة تقل من 

 .كبير يعود االن ليزرع االوهام في نفوس سكان غالف غزة مرة اخرى
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ي بدعوة المراسلين العسكريين لحضور البيان سرائيلليس واضحا ما هي الجدوى التي وجدها الجيش اإل
ذلك النه لم يكن .  بصدد القبة الفوالذية لهم2010الذي القاه الجنرال احتياط حيموفيتش وزفوا بشارة عام 

ي وبعد سرائيلفهل شعروا في الجيش اإل. هناك اي تطور مفاجىء في عملية بناء المنظومة المذكورة
بار الضباط والمسؤولين واالخطاء خالل التدريب والضباط الكبار الذين فشلوا اخفاقات حماية دواوين ك

في قول الحقيقة ان هناك حاجة ملحة البراز االنجازات وبث االمال حتى وان كانت تضليلة ومضللة؟ 
السؤال . هناك سؤاالن يبرزان في سياق االستعراض الصحفي الذي القاه الجنرال احتياط حيموفيتش

 لجلب المدفع سريع االطالق فولكان إسرائيل الذي حدث لحماية وزارة الدفاع بحيث دفع ما: االول
 الذي يعترض الصواريخ وقذائف الراجمات التي تطلق نحو قوات الجيش االمريكي في العراق؟ ،فلينكس

هل يخشون في جهاز األمن من أن هذا المدفع سيظهر نجاعته ليرسم عالمة استفهام حول الحاجة 
ألم تكن حقيقة أن :  المليارات من أجل تطوير القبة الفوالذية والتزود بها؟ السؤال الثاني هولصرف

عملية الرصاص المصهور التي رمت الى ايقاف اطالق الصواريخ، لم تؤد الى حل المشكلة، برهانا 
 على ان العملية قد فشلت؟

 "هآرتس"
  28/8/2009الرأي، األردن، 

  
  ومبين األمس والي ..الخوارج .52

  راغب السرجاني. د
يتوقع الكثيرون أننا في بداية هذا الشهر الكريم سنتحدث مع القراء في كيفيـة المحافظـة علـى القيـام                    

لكنني وجدتُ الظروف تدفعني للحديث عن موضوع غزة األخير، وهو الصدام           .. والصيام وقراءة القرآن  
ي ال ينبغي أن تفوت دون التعليق عليهـا،         بين حماس وجماعة جند اهللا، فهو من الموضوعات المهمة الت         

، ولكن في األساس ألنـه يوضـح لنـا          وشرح أبعادها، ليس لذات الحدث فقط، فإنه قد يكون حدثًا عابراً          
إن : الفرق بين المناهج الفكرية المختلفة التي تنتشر في أمتنا، ومنها الصالح ومنها الطالح، وطالما قلـت               

 الفكر، وتضيع الرؤية، فعندها قد يقاتل المسلم من أجل أمرٍ هـو فـي               أكبر الكوارث وأعظمها أن يختلَّ    
:  إذ يقول  تعالىوصدق اهللا   .. الحقيقة معصية، وقد يضحي بنفسه من أجل عمل ال ينبغي أصالً أن يعمله            

اة الدنْيا وهم يحسبون َأنَّهم يحـسنُون       الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحي    ) 103(قُْل هْل نُنَبُئكُم بِاَألخْسرِين َأعماالً      {
  ].104، 103: الكهف[} صنْعا

  غزة الصامدة األبية
  ..تلك المدينة المسلمة الصامدة األبِية.. لك اهللا يا غزة: وأجدني من قلبي ومن كل جوارحي أقول

غيانهم وجبروتهم، ولم يكن كافيا أن تُجابه       وكأنه لم يكن كافيا أن يحدث الصدام المروع مع اليهود بكل ط           
حماس قوى العالم التي وصمتها باإلرهاب، ولم يكن كافيا أن تتزعم أمريكا واألوربيون حملـة مقاطعـة                 
الصامدين في غزة، ولم يكن كافيا أن تتخلى الدول العربية المجاورة وغير المجاورة عن نصرة المسلمين               

افيا الطعن من الظهر الذي تقوم به السلطة القديمة المتعاونة صـراحةً            المحصورين في غزة، ولم يكن ك     
  ..مع اليهود

على الشرعية القانونية فـي هـذا البلـد الـذي يمـوج             " يخرج"لم يكن كل ذلك كافيا حتى وجدنا رجالً         
باالضطرابات؛ ليعلن قيام إمارة إسالمية جديدة تعتمد على بضع عشرات فقط مـن الرجـال، ومتحـديا                 

لكيان اإلسالمي المجاهد حماس، وموجها سالحه إلى اإلخوة األشقاء، وداعيا إلى شق الصف وزعزعـة             ل
  !!وهللا في خلقه شئون.االستقرار

  ثبات حماس
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لقد مرت حماس بظروف صعبة للغاية طوال السنوات األخيرة، وتعرضت ألزمات عديدة كانت الواحدة              
، لوال أن اهللا حفظهم وثبتهم، وليس هذا إال للـصدق الـذي فـي       منها كفيلة بتقويض أركان الكيان بكامله     

قلوبهم، والحمية التي في صدورهم، والتوقير الذي في كل أعضائهم للكتاب والسنَّة، واالتّبـاع الحثيـث                
عبرت فيـه   " وما أدراك ما حماس   .. حماس"ولقد كتبت قبل ذلك بعدة شهور مقاالً بعنوان         . لمنهج الحبيب 

 الشديد بهذه الجماعة المؤمنة التي رفعت رأس المسلمين جميعا، وكانت نقطة            -بل انبهاري -ي  عن إعجاب 
  .مضيئة مشرقة في عالم مليء بالظالم

علـى  " الخـروج "وفي ظل هذه الظروف الصعبة إذا بنا نُفاجأ بظهور عدة تنظيمات مسلَّحة، تدعو إلى               
ادها وتضحيتها وحسن تاريخها وواقعها، وكان آخر       الحكومة التي أجمع علماء األمة على مصداقيتها وجه       

 إلى السلفية الجهاديـة، وال      -كما يقول أصحابه  -، الذي ينتمي    "جند اهللا "هذه التنظيمات ظهورا هو تنظيم      
  !وال أي جهاد يقصدون؟! أدري أي سلف يتبعون؟

مجاهدين؟ أم هل كان    وهل كان من منهج السلف أن يدخلوا في صراعات جانبية مع إخوانهم المسلمين ال             
  !الجهاد وسيلة لشق الصف المسلم؟

  الخوارج وانحرافهم الفكري
إننا رأينا أمثال هذا النوع من التنظيمات في مواطن كثيرة من التاريخ اإلسالمي، ولعل أبرزهـا أولئـك                  

 اهللا  رضـي الذين خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين اإلمام الجليل، والعالم التقي، علي بن أبي طالـب                
 بخروجهم، وُأطلـق علـيهم فـي التـاريخ لقـب            صلى اهللا عليه وسلم   وهم الذين تنبأ رسول اهللا      .. عنه

، ولم يمثِّلوا مرحلة تاريخية فقط، بل ظلوا يمثلون انحرافًا فكريا رأيناه في أكثر من بقعة مـن                  "الخوارج"
وقد حاربهم اإلمام الجليل علي بن      . بقاع العالم اإلسالمي، وفي أكثر من مرحلة من مراحل مسيرة األمة          

 بعد أن دعاهم بالحسنى إلى العودة إلى الصف المسلم، فأبوا وتعنتـوا، فكانـت   رضي اهللا عنه أبي طالب   
 بأن المقاتلين فيها من الصف المسلم سـينالون أجـرا           صلى اهللا عليه وسلم   المعارك التي بشَّر رسول اهللا      

 أن يقود المـسلمين فـي هـذه         رضي اهللا عنه  علي بن أبي طالب     ، وهذا الذي دفع     تعالىعظيما من اهللا    
  .اللقاءات

  صفات الخوارج
وقد وقفت مع هذه الفرقة التي خرجت على الخليفة المجاهد علي بن أبي طالب، وحلَّلت صفاتها، ونظرت                 
 في جذورها وواقعها وطرق تفكيرها وتعاملها مع األحداث، وخرجت بعدة صفات لها، تجعلنـا نتعـرف               

فكانت صفاتهم على   .. على أشباهها في حياتنا، ومن ثَم نستطيع أن نُسقط أحكامها على أمثالهم في واقعنا             
  :النحو التالي
  .. الجهل بالدين: الصفة األولى

فعلى الرغم من كونهم يظهرون للعوام بشكل الملتزمين، بل الدعاة والخطباء، إال أنهم ال يعرفـون مـن                  
  .الً، وبالتالي فهم يأخذون قرارات مبنية على جهٍل، وقلما تأتي هذه القرارات بخيرأحكام الدين إال قلي

  ..سهولة التكفير: الصفة الثانية
- ومعاوية بن أبـي سـفيان        رضي اهللا عنه  وليس أبلغ من ظهور هذه الصفة فيهم من أنهم كفَّروا عليا            

لك هذا الحكـم علـى كـل أتبـاعهم          ، وسحبوا بذ  رضي اهللا عنه   وعمرو بن العاص     -رضي اهللا عنهما  
وهكذا فقد كفَّروا المجتمع بكامله، وتبعا لهذا التكفير فقد انسلخوا كُلِّيـة            . وجيوشهم من الصحابة والتابعين   

من مجتمعاتهم، وصاروا جسدا منبوذًا مرفوضا من الجميع، كما جرهم هذا إلى تطبيق أحكام الكفار على                
  . فيه من الخطورة والفسادالمجتمع المسلم، وفي هذا ما

  ..التساهل في الدماء: الصفة الثالثة
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فما أسهل أن يقيموا األحكام بالقتل وإزهاق األرواح، وقد ال يكلفون أنفسهم بجمـع              .. وهذه تابعة لما قبلها   
إن األمر عنـدهم ال يعـدو أن        ! األدلة، وال إقامة الحجة، وال التماس األعذار، وال سماع آراء المتهمين          

  .ون طعنة خنجر، أو طلقة رصاص، وكأنها تُطلَق على ما ال روح فيهيك
  ..الغلظة الشديدة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الصفة الرابعة

؛ ]159: آل عمـران [} ولَو كُنْتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضوا من حوِلك     {فهم ال ينظرون إلى اآليات الكريمة       
 مؤيدا بالوحي، ومدعوما بأقوى الحجج وأعظم البراهين، إال أنـه           صلى اهللا عليه وسلم   رسول  فمع كون ال  

أما هؤالء فيتعاملون مـع النـاس       . ما كان له أن يحتفظ بالناس من حوله إال بلين الجانب ورقة العاطفة            
اس واهية، وهـذه    بغلظة شديدة، وبعنف ظاهر، وبترفُّع وتكبر بارزين، وهذا يجعل مكانتهم في قلوب الن            

  .الغلظة من أبرز صفاتهم مع أقرب األقربين منهم
  ..عدم احترام العلماء: الصفة الخامسة

وقد ال يصل إلى درجة     -فهم يتطاولون على جهابذة العلماء، وعلى أكابر الفقهاء، وقد ترى الرجل منهم             
والتنقيـب، والتعلـيم     يتهكم على عالم جليل قضى أربعين سنة أو خمسين سنة في البحـث               -طالب علم 

فهـم ال يعتبـرون     ! هم رجال ونحن رجال   : وما أسهل أن تراهم يقولون    .. والتدريس، والدعوة والجهاد  
لَيس منَّا من لَم يوقِّر كَبِيرنَـا،       : "صلى اهللا عليه وسلم   بدرجة علمية، وال تاريخ مشرف، وكما قال رسولنا         

  ].1"[ويرحم صغيرنَا
  ..من أصحاب مدرسة الرأي الواحد: لسادسةالصفة ا

فهم ال يؤمنون بتعدد اآلراء في المسألة الواحدة، وأن الكثير من القضايا الحساسة والمهمة قـد شـهدت                  
اختالفًا بين عمالقة الفقه اإلسالمي، وأنه ال يمنع أن يكون رأيك صوابا، وأن يكون الرأي المخالف صوابا                 

 األحكام تناسب زمنًا وال تناسب زمنًا آخر، أو تناسب بلدا وال تناسب بلـدا               وال يدركون أن بعض   . كذلك
آخر، أو تناسب ظرفًا وال تناسب ظرفًا آخر، وبالتالي فما أسهل أن يتهموا غيـرهم بـالتفريط وتـضييع                

  !الدين؛ ألنهم لم يسيروا على مدرستهم الفقهية التي من الممكن أن تكون فاسدة من األساس
  .. التسرع في كل األمور: لسابعةالصفة ا

، ومن ثَم يريدون كل شيء في لحظة واحدة، وكأنهم لم يطـالعوا             "بفقه المرحلة "فهم ال يدركون ما يسمى      
 في مكة ثالثة عشر عاما دون قتال، ولـم          صلى اهللا عليه وسلم   السيرة النبوية، ولم يدركوا بقاء الرسول       
.. لفات الروم وفارس إلى أوقات أخرى تناسب الدولة اإلسـالمية         يلحظوا قتاله للمشركين أوالً، وتأجيل م     

ولم يشاهدوه وهو يقْبل بأمورٍ في بعض المعاهدات، وال يقبل بها في مرحلة أخرى مـن مراحـل بنـاء                    
وهذا التسرع الذي يقع فيه هؤالء، ال يضرهم فقط، بل يضر الجماعة المسلمة بكاملهـا، واألمـة                 . الدولة

وائفها، وقد يؤدي تسرعهم إلى إعاقة أعمال إسالمية لعلها تَبعـد عـن بالدهـم آالف                اإلسالمية بشتى ط  
  .األميال

  .. السطحية وعدم القدرة على التحليل: الصفة الثامنة
فاألحداث التي تحدث حولهم قد تكون معقدة جدا، وتحتاج إلى فقهاء أذكياء مهـرة يـستطيعون قـراءة                  

قراءة بين السطور، ويعرفون أهداف المعسكرات المعادية الكثيـرة مـن           األحداث بدقة، ويتمكنون من ال    
صـلى  وهذا كله ال يتوفر عندهم، بل هم كما وصفهم رسول اهللا            .. حولهم، ويميزون بين العدو والصديق    

مة  ال يملكون القدرة على استنباط األحكام السلي       -أي ضعاف العقول  -] 2"[سفَهاء اَألحالَمِ : "اهللا عليه وسلم  
في المواقف العادية، فضالً عن المعقَّدة والشائكة؛ ولذلك ترى الرؤية غائبة عنـدهم، واألهـداف غيـر                 

  .واضحة، وقد يرى عوام الناس وبسطاؤهم ما ال يقدرون هم على رؤيته
  ..ضيق األفق جدا والنظرة المحدودة: الصفة التاسعة

زئية واحدة، وال يمكـن أن يحيطـوا بالـصورة          فهم ينظرون إلى الدين من ثقب الباب، فال يرون إال ج          
كما أنهـم ال    . الشاملة، فتراهم يركِّزون على جانب ويهملون جوانب، ويهتمون بأمر ويتغافلون عن أمور           
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، وال يستطيعون الترجيح بين األولويات، ومن ثَم فقد ينطلقون بحماسة           "فقه الموازنات "يعرفون شيًئا عن    
وهـذا  ! ألمر واجب، أو يحاربون شيًئا مكروها وال يلتفتون إلى الحـرام          لفعل أمر مندوب، وهم تاركون      

  .بسبب أنهم أغلقوا حياتهم على قضية واحدة، فما عادوا يرون من الدين شيًئا غيرها
  ..مخترقون أمنيا بشكل كبير: الصفة العاشرة

سـة، ويرفعـون مـن قـدر        فلكونهم ال يهتمون بالتربية، ويتعجلون الثمرة، فهم يقبلون األتباع دون درا          
ومـا أكثـر    . المتحمسين دون ترو، وهذا يجعل اختراقهم من قبل الجهات المعادية أمرا سهالً ميـسورا             

العمالء الذين يندرجون تحت صفوفهم، ويقومون باإلدالء باآلراء الفاسدة، ويثيـرون الفـتن والقالقـل،               
ا على المسلمين، يكشفون خباياهم، ويبـرزون       كما أنهم يصبحون عينً   ! ويدفعون إلى المصائب والكوارث   

عوراتهم، وينقلون أخبارهم، وهذا أمر قد يقوض أركان المجتمع المسلم كلـه، ويهـدد أمـن وسـالمة                  
  .المسلمين

  !!كانت هذه هي صفتهم العاشرة، فتلك عشر كاملة
  كيف نتعامل معهم؟

 حكومة مسلمة رشيدة تبغي الخير للمسلمين،       على" وخرجوا"وأخيرا فما الحكم إذا ما ظهر أمثال هؤالء،         
  !ليس في فلسطين فقط، ولكن في العالم اإلسالمي كله؟

إن الحكم هو أن ندعوهم بالتي هي أحسن إلى العودة إلى الصف المسلم، وعدم شـق عـصا الطاعـة،                    
  .واالنضمام تحت لواء المسلمين، وضم الجهود إلى الجهود في كيان واحد متَّحد

 الفتن عن المجتمـع المـسلم، ويقـي         تعالىبه يردع اهللا    .. لك فليس هناك من حلٍّ إال السالح      فإن أبوا ذ  
  .المجموع من شرور القلة، ويحفظ األمة من شرور أعدائها

إخواننا بغوا علينا، فإن عادوا إلى الـصف        : ومع كل ذلك فنحن ال نكفِّرهم ونُخرِجهم من الملة، بل نقول          
  .سعدنا بهم سعادتنا بأبنائنا، وفرحنا بهم فرحنا بأحب الناس إلينااستقبلناهم باألحضان، و

والحق أن هذا ما فعلته حماس المباركة، فقد ظهرت مشكلة هذه التنظيمات منذ فترة، وسـلكت حمـاس                  
الطريق الشرعي، والمحاورة والمناظرة، وتقديم الحسنى والكلمة الطيبة، ولكنهم أبوا إال القتال، وإعـالن              

مية من ثالثين شخصا، فلم يكن هناك بد من حفظ الصالح العام إال بقتـال الخـارجين علـى                   إمارة إسال 
  .الحكومة المسلمة الموفَّقة

وإني في هذه األيام المباركة أناشد أهلنا في غزة، وفي فلسطين بكاملها، أن يوحدوا صفهم، وأن يجمعوا                 
كما أناشد علماء المـسلمين     . صلبة كما عودونا دائما   كلمتهم، وأن يعرفوا عدوهم، وأن يقفوا أمامه وقفة         

ودعاتهم أن يوضحوا الرؤية للناس حتى ال ينخدعوا بدعوة جهاد فاسدة، أو ينبهروا بقومٍ يريـدون بهـم                  
  .شرا وهم ال يعلمون

ين  أن يحفـظ ديـن المـسلم       تعالىوأخيرا أدعو األمة اإلسالمية بكاملها أن ترفع أكفَّ الضراعة إلى اهللا            
  .ودماءهم وأعراضهم، وأن يحرر فلسطين، وكل بقاع األمة اإلسالمية

  .وأسأل اهللا أن يعز اإلسالم والمسلمين
  28/8/2009صحيفة فلسطين، 
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 :كاريكاتير .53
  

  
28/8/2009القدس، فلسطين،   

  


