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  34  :ركاريكاتي

***  
  

  ال ينوي الدعوة إلى انتخابات ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماسعباس ": الشرق األوسط" .1
مصادر سياسية  أن كفاح زبون، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 31/8/2009الشرق األوسط، نشرت 

ى انتخابات تشريعية  إلمقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدت أنه ال ينوي الدعوة حالياً
  .ورئاسية، ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس

 إن الرئيس يعتقد أنه من المبكر اآلن حسم مثل هذه المسألة، إذ ما "الشرق األوسط"وقالت المصادر لـ
وعلى الرغم من أن عدة اقتراحات قدمت إلى الرئيس بشأن عقد  .زال يمكن االتفاق مع حماس

، فإن عباس رفض حتى )مواطني الضفة ومواطني غزة الموجودين في الضفة( صوت، االنتخابات بمن
  .اآلن مثل هذه االقتراحات، وما زال يأمل بعقد االنتخابات باتفاق مع حماس

 من قطر، إذ سيحاول أبو مازن في أثناء ومن أجل ذلك انطلق عباس في جولته العربية واألوروبية بدءاً
 حمد بن خليفة آل ثاني، إقناع القطريين بفكرة إجراء االنتخابات الرئاسية لقائه مع أمير قطر الشيخ

والتشريعية في موعدها، إذا ما فشل الحوار الحالي، وترى السلطة أن إقناع القطريين بالفكرة سيساعد في 
  .الضغط على حماس

رة، وفي كل المحطات وسيتابع عباس جولته إلى ليبيا وإسبانيا وفرنسا، على أن يتوجه بعدها إلى القاه
سيبحث عدة قضايا تتعلق باستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وبحث سبل تحريك عملية 

وسيبحث عباس في فرنسا إمكانية أن تدعو باريس إلى . السالم، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية
وزي، ما إذا كان الثاني سيطرح عقد مؤتمر دولي جديد للسالم، وسيدرس عباس مع الرئيس نيكوال سارك

  . دولة متوسطية43مثل هذه الدعوة خالل المؤتمر الثاني لالتحاد من أجل المتوسط الذي يضم 
مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية، قالت ، أن )أ.ب.د(نقالً عن وكالة  31/8/2009الخليج، وأوردت 

 كانون 25عامة في موعدها المقرر في أمس، إن الرئيس عباس سيدعو إلجراء انتخابات فلسطينية 
الفلسطينية المستقلة لألنباء أن عباس سيدعو لجنة " سما"ونقلت وكالة أنباء .  يناير المقبل/يثانال

 أكتوبر المقبل للبدء في االستعدادات الالزمة إلجراء االنتخابات /االنتخابات المركزية في تشرين أول
در أن عباس سيطالب بمراقبة جامعة الدول العربية واالتحاد وأوضحت المصا. الرئاسية والبرلمانية

األوروبي واالتحاد اإلفريقي وغيرها من المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المراقبة العربية والدولية 
وقالت المصادر إن السلطة الفلسطينية ستضمن . ستجعل االنتخابات تجرى بأعلى درجة من الشفافية

  .مقراطية التامة، كما تم إجراء االنتخابات السابقةتوفير جو من الدي
  

 ا يتطلب توافقاً وطنياًهعقدو االنتخابات لن تجرى بدون غزة: قريع .2
 أن ،الرؤوف أرناؤوط  عبد، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 31/8/2009الوطن، السعودية، نشرت 

كد أن إجراء االنتخابات التشريعية أ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع
 في ، وقال قريع،والرئاسية الفلسطينية يتطلب توافقاً وطنياً حتى تشمل كالً من الضفة الغربية وقطاع غزة

قرار إجراء االنتخابات هو بيد الرئيس "إن " الوطن"لقاء مع عدد محدود من الصحفيين من بينهم مراسل 
 فاالنتخابات يجب أن تشمل غزة فال ،الزمة لعقد االنتخاباتعباس ولكن يجب أن تتوفر الشروط ال

نستطيع أن نذهب إلى انتخابات بدون غزة وإال فإننا نكرس االنقسام وإنما نحن نتحدث عن وطن واحد 
 ولذلك فإن االنتخابات التي نتحدث عنها هي انتخابات تضم الضفة ة،اسمه الضفة الغربية وقطاع غز
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اع غزة يجب أن يكون الحوار قد خطا خطواته المهمة واألساسية التي تهيئ والقطاع وحتى تتم في قط
 ".وتتيح إجراء هذه االنتخابات

 وشدد على أنه فتحاوي تم انتخابه ،وأكد قريع أنه غير راض عن نتائج المؤتمر العام السادس لحركة فتح
في اللجنة التنفيذية هو مقعد القائد  مشيرا إلى أن مقعده ،كمستقل لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

 .الوطني الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني
القدس تسرق وتنهب وتجتزأ " وقال ،عالء على أن القدس والمسجد األقصى في خطر حقيقي وشدد أبو

 مستمرة في مشروع وبرنامج "إسرائيل"ـ أما المستوطنات فتتوسع وتتمدد، ف،وتحاصر وتعزل وتفصل
كل حكومة إسرائيلية تأتي حصتها منه سواء حكومة إيهود أولمرت أو إيهود باراك أو مكتوب تنفذ 

ال مستقبل لنا بدون القدس والجميع بال استثناء يتحمل المسؤولية وعلينا . بنيامين نتنياهو وآرييل شارون
 الممارسات أن نتقدم إلى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي إلثارة ما يحدث في القدس وطلب وقف هذه

 ".اإلجرامية
 ،لم نعد بحاجة إلى المفاوضات ولكننا بحاجة إلى تعريف الحقوق الوطنية الفلسطينية"وتابع أبو عالء 

 ال أدري ما الذي سيقوله ،يجب تعريف حل الدولتين حتى أقول إنه نعم على هذه األرض توجد دولتان
تمبر المقبل، أنا أخشى أن يشكل ذلك سقف الرئيس األمريكي باراك أوباما في األمم المتحدة في سب

 ".أنا أرجو أن يقول ما نتمناه ولكن ال توجد ضمانة. الفلسطينيين، ال أدري
أحمد  أن عبد الرؤوف أرناؤوط رام اهللا، نقالً عن مراسلها في 31/8/2009األيام، فلسطين، وأضافت 

منظمة التحرير ومؤسساتها، بما في ذلك  إنه تم الشروع في إطار اللجنة بالبحث في سبل تفعيل قالقريع 
 للصندوق إدارةبحث العالقة ما بين السلطة والمنظمة، وما بين الحكومة واللجنة التنفيذية، وتعيين مجلس 

  .القومي الفلسطيني
  

  كوتا داخل المجلس الوطنيويعرض على حماس ...  يزور غزة لمهمة وساطةالزعنون .3
لس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن زيارته قطـاع غـزة         كشف رئيس المج  : محمد النجار  -عمان  

وقال الزعنون على هامش مشاركته في تشييع والد         .قريبا لمحاولة رأب الصدع بين حركتي حماس وفتح       
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنـة                

 ".رأب الـصدع الفلـسطيني    "تاه بالتوجه على رأس وفد إلى قطاع غزة لمحاولة          المركزية لحركة فتح كلف   
 عـضوا   80من منطلق أن اإلخوة في حماس لهم أكثر من          "وأضاف في تصريحات للجزيرة نت أن ذلك        

 ".في المجلس الوطني الفلسطيني وكون أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء حكما في المجلس الوطني             
 أن نعطي حركة حماس كوتا داخل المجلس الوطني الفلسطيني تتساوى مع كوتا             نحن مستعدون "وأوضح  

  ". عضوا49حركة فتح التي لها 
كما كشف عن أنه خالل مشاركته في اجتماعات البرلمان العربي في سلطنة عمان مؤخرا التقى بنائـب                 

  . مروان أبو راس وعرض عليهم العرض السابق.رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، ود
، معبرا عن أمله أن ينجح مسعى الوفد الـذي          "رحبا باالقتراح "وحسب الزعنون فإن أحمد بحر وأبا راس        

  ".في رأب الصدع الفلسطيني"سيزور غزة في شهر رمضان المبارك أو بعد نهاية الشهر مباشرة 
 30/8/2009نت، .الجزيرة

  
 وطنيافق المطلوب اآلن هو حكومة تووز إلنجاح الحوار اعباس جه: عريقات .4

 أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب : عبد اهللا ربحي-كتب 
  وايجابياًعريقات أن اللقاء الذي جمع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع الرئيس محمود عباس كان معمقاً

وضع الفلسطيني الداخلي الذي اخذ حيزا  الأولها اللقاء ارتكز على مجموعة من المحاور إنللغاية وقال 
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  االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني وقالإنهاء حرصه الشديد على األميركبيرا من النقاشات وقد أبدى 
 الحوار وقال انه جاهز لكل إلنجاح الرئيس عباس جهوزيته ابدي وقد " لكل حلاألساسن هذا هو إ"

 والسعودية وباقي الدول األردن في واألشقاءفي مصر  األشقاء العرب بمن فيهم األشقاءحوار بدعم 
 وإعادة هو حكومة توافق تستطيع منع الصراع الفلسطيني اآلن المطلوب أنالعربية وشدد عريقات على 

 .  انتخابات رئاسية وتشريعية بالتوافق ما بين الجانبينإلجراء غزة وتأهيل الفلسطينيين إعمار
 شروط على صعيد ملف السالم أيةن السلطة الفلسطينية ال تضع أ أكد الرئيس عباس إنعريقات قال و

 فهذا ليس شرطا "النمو الطبيعي" فعندما نقول وقف النشاطات االستيطانية بما فيها اإلسرائيليينمع 
 من خارطة الطريق وعندما نقول تنفيذ خارطة الطريق فهي "إسرائيل"فلسطينيا بل هو التزام على 

 إلىف الفلسطينية والعربية والدولية وبالتالي فهذه ليست شروطا فلسطينية باإلضافة التزامات على األطرا
 األميركية تقوم واإلدارة إسرائيلاستئناف مفاوضات الوضع النهائي حول جميع القضايا فهي التزام على 

 . العربية بما فيها قطراألطرافبالمتابعة مع كافة 
 كفلسطينيين فلن يساعدنا احد وليس المطلوب من حركة أنفسناد  لم نساعإذا إنناوأردف عريقات بالقول 

 أو االتفاقات الموقعة، والمطلوب اآلن هو تشكيل حكومة وحدة وطنية "إسرائيل"بـحماس االعتراف 
 أكد االنتخابات الرئاسية والتشريعية وقد وإجراء قطاع غزة إعمار إعادة توافق وطني بهدف أوفلسطينية 

 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير القادم بالتوافق مع إجراء األساسي هدفه أنالرئيس عباس على 
  .جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس

 الخطوة التالية بعد انتخابات مؤتمر فتح هي تحديد ماذا نريد على صعيد وضعنا إنوقال عريقات 
 والالجئين والمغتربين واستنهاض الحالة سرىاألالداخلي ووحدتنا الوطنية وبناء مؤسساتنا وقضايا 
 .الجماهيرية والعمل بكل جدية الستنهاض طاقات الشعب

  31/8/2009الوطن، قطر، 
  

  يؤكد احترام حكومته لحقوق اإلنسان وتوفير األمن ومالحقة ومتابعة أي تجاوزاتهنية .5
رام حكومته لحقوق اإلنسان،  أكد إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة، على احت:غزة

 .وتوفير األمن لكل المواطنين، ومالحقة ومتابعة أي تجاوزات من أي جهة كانت، سواء رسمية أو شعبية
جاء ذلك خالل لقاء هنية بلجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني مساء األحد 

)30/8.(  
األخير وضع لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس وبحسب بيان للناطق باسم حكومة هنية؛ فان 

التشريعي في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية، واستمع من النواب إلى بعض التعليقات 
 على أهمية دور لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس هنيةوأكد . والمالحظات المتعلقة بالوضع العام

  .التشريعي، مشيدا بجهدها
  31/8/2009  برس،قدس

  
  يلقون عبوتين ناسفتين قرب موقعين أمنيين في غزة وال إصاباتمجهولون .6

األنباء أن وكاالت وعن  سمير حمتو، ،غزة نقالً عن مراسلها في 31/8/2009الدستور، نشرت 
 في ساعة مبكرة من فجر أمس عبوتين ناسفتين محليتي الصنع بالقرب من موقعين وان فجريمجهول
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة  .ي مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرارأمنيين ف

بالقرب من " كوع"إن مجهولين القوا فجر أمس عبوتين ناسفتين محليتين الصنع "إيهاب الغصين في غزة
ن وأضاف أ .موقع أنصار األمني، وكذلك بالقرب من منزل الرئيس محمود عباس، غرب مدينة غزة
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العبوتين انفجرتا دون أن توقعا أي إصابات أو أضرار نظراً لبعدهما عن الموقعين بشكل كبير، مشيراً 
  .إلى أن أجهزة األمن تحقق في الهجوم لمعرفة الجهات التي تقف خلفها

واستنكرت الجبهة الديمقراطية، التفجيرات التي وقعت في مدينة غزة، واعتبرت أن مثل هذه األحداث، 
تأزيم الوضع الداخلي، وتساهم في فقدان المواطنين لألمن واألمان وترويعهم وتهدد سالمتهم، تهدف ل

ورأت الجبهة في بيان لها أن استمرار مثل هذه األحداث، تشوه . وهي ال تخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي
لتفجيرات، صورة شعبنا أمام العالم، وتضر بشرعية نضاله، مطالبة بفتح تحقيق جدي وحازم بتلك ا

  .والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم، لردع مثل هذه األحداث التي تمس أمن المواطن
 أنها عمل إجرامي تقف خلفه جهات ومجموعات تريد بدوره استنكر حزب الشعب االنفجاريات معتبراً

  . ةتوتير الساحة الداخلية وقطع الطريق على المساعي المتواصلة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحد
 إيهاب الغصين أكد ، أنهدى الدلو، غزة نقالً عن مراسلتها في 31/8/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 

لن نسمح بإعادة الفلتان والفوضى " : التي حصلت، وقالتاالنفجارياأن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن 
، مؤكداً أنها أعمال "نإلى قطاع غزة، وكانت هذه المحاوالت إلثارة الذعر والخوف في صفوف المواطني

يجب عدم ربط هذه األمور " :وأضاف ".قوة وشدة"مرفوضة وسيتم مالحقة ومحاكمة المسئولين عنها بكل 
، مبيناً أنه ال يوجد أي "بأي أمور أخرى غير موضوعية وننتظر انتهاء التحقيقات لمعرفة من قام بها

وأكد الغصين أن الهدف من وراء هذه . "معلومات جديدة عن األشخاص الذين قاموا بهذه التفجيرات
، مؤكداً أن األجهزة األمنية اتخذت اإلجراءات الالزمة وسيطرت "هو إثارة الخوف والرعب"التفجيرات 

، "وأوضح المتحدث باسم الداخلية ضرورة أخذ هذه األعمال على محمل الجد". على الوضع بشكل كامل
  .، حسب تعبيره"ئل اإلعالم صياغتهليس على مقام التهويل التي تحاول وسا"ولكن 

التكفيرية أوضح أن معظمها صدرت " أنصار اهللا"وبالنسبة للتهديدات التي صدرت من قبل جماعة جند 
عن "عن األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى البيان الذي صدر باسم سيوف الحق 

  ".األمن الوقائي بنابلس
  

 للسلفيين المعتقلين لديها" األفكار المتطرفة" لمعالجة مجاً غزة تنفذ برناداخلية .7
 كشف وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد عن قيام أجهزة األمن :وكاالتالو البيان -غزة

 من متبعي النهج السلفي في قطاع غزة، مبدياً تعهده أمام لجنة  عنصرا160ًالتابعة لحكومته باحتجاز 
. ماح بزيارتهم واإلطالع على أوضاع المحتجزين لدى أجهزة أمن المقالة في القطاعحقوقية التقت الس
 ، مضيفاً"االطالع على أوضاعهم) ديوان المظالم( مكان الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانإب "وقال حماد إن

  ."انه سيتم اإلفراج عن كل من لم يثبت ضده أي تهمة"
برنامج لمعالجة أفكار المحتجزين السلفيين المتطرفة لدى وزارته تنفذ ما وصفه ب"وأوضح حماد أن 
 إعالنتحقيق تقوم به وزارته حول أحداث رفح األخيرة، التي أعقبت "، مشيراً إلى "أجهزة أمن المقالة

 . " العشراتوإصابة مقتل إلى في غزة وما تبعها من أحداث عنف أدت إسالميةإمام السلفيين والية 
زيارة جميع المعتقلين لدى األجهزة األمنية،  "يئة المستقلة لحقوق اإلنسان منوتعهد حماد بتمكين اله

وخصوصا جهاز األمن الداخلي والتعرف إلى أوضاعهم والتأكد من ضمان احترام الضوابط القانونية 
وزارته حققت تقدما مؤخرا في هذا السياق من خالل االعتقال وفق "وقال إن . "الناظمة لعملية االحتجاز

 محتجزاً ممن لم يثبت تورطهم في 50كرة قبض صادرة عن جهات االختصاص، وأنه تم اإلفراج عن مذ
سيتعاطي ايجابيا مع كافة مراسالت الهيئة "وأكد الوزير حماد إلى انه  ."أية قضايا منذ بداية شهر رمضان

لهيئة والتي يدعون فيها التي توجهها للوزارة فيما يتعلق بالتحقق من إفادات وشكاوى المواطنين المقدمة ل
تعرض حقوقهم لالنتهاك، وانه بصدد تنفيذ إجراءات متكاملة للمساءلة والمحاسبة في منظومة عمل 
األجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، كما انه اصدر تعليماته لمنع المحققين من اللجوء إلى الضرب أو التعذيب 
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 جديد في منطقة المستوطنات المخالة في خان للحصول على المعلومات، وانه جار العمل إلنشاء سجن
 . "يونس يراعى فيه تطبيق المعايير الدنيا لمعاملة السجناء

وأشار المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة إلى أن اللقاء مع الوزير حماد هدف 
ان ووزارة الداخلية المقالة في إلى تعزيز سبل التعاون ما بين الهيئة بصفتها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس"

 لمبادئ حقوق اإلنسان عند قيامهم األمنيةغزة، بما يعزز أوضاع حقوق اإلنسان، واحترام األجهزة 
بإجراءات القبض والتفتيش والتوقيف، ومناقشة تداعيات عقد الهيئة لورشة العمل التي تطرقت إلى 

ة من زيارة هذه األماكن غير المعلن عنها منذ ما أوضاع المحتجزين لدى جهاز األمن الداخلي ومنع الهيئ
 . " أشهر8يزيد عن 

  27/8/2009البيان، اإلمارات، 
  

  "األونروا"في مداس " الهولوكوست"رفضها القطعي والكامل لتدريس تؤكد الداخلية المقالة  .8
الم حول تضمين ما أذيع في وسائل اإلع"استغربت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بشدة : )آي.بي.يو(

القطعي والكامل "وأكدت الوزارة في بيان رفضها . ]الهولوكوست["مناهج وكالة الغوث ما تسمى بالمحرقة
ودعت الداخلية وزارة التربية والتعليم  ".لتدريس مثل هذه األفكار والثقافة الغريبة عن مجتمعنا ومعتقداته

استهجانها ورفضها "إدارة وكالة الغوث وتبليغها ألخذ دورها في التأكد من صحة هذه األخبار، ومراجعة 
  ".الشديد إن وجدت مثل هذه األفكار في مناهج التعليم

  31/8/2009الخليج، 
  

  المطلوب ليس فقط تجميد االستيطان بل إزالته:  البرغوثيالنائب .9
رة تجزئـة    مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلـسطينية خطـو          . أكد النائب د   :رام اهللا 

 إن أمـس وقال البرغوثي في تصريح صحفي له        .موضوع تجميد االستيطان واستثناء مدينة القدس منه      
 "إسـرائيل " تالعب   إلىالمطلوب هو تجميد االستيطان بالكامل الن الحديث عن تجزئة االستيطان سيؤدي            

 استيطان شرعي وغيـر      نفس االسطوانة عبر الحديث عن     إلىفي مسالة النشاطات االستيطانية وسيعيدنا      
  . بالكاملإزالته المطلوب ليس فقط تجميد االستيطان بل إنضاف البرغوثي أو .شرعي

 31/8/2009الحياة الجديدة، 
  

   وتعترف بالعجز التهمةحكومة فياض تنفيو ...لسلطة بالتقصير نحو القدساتهم ي القادرعبد  .10
ر شؤون القدس المستقيل من حكومة سـالم        اتهم حاتم عبد القادر القيادي ووزي     : عاطف دغلس  -القدس  

فياض السلطة الفلسطينية بعدم القيام بواجباتها تجاه القدس المحتلة فـي الهجمـة اإلسـرائيلية األخيـرة                 
وأكد عبد القادر في حديثه للجزيرة نت أن إهمـال الحكومـة             .واإلجراءات األخيرة ضد المدينة المقدسة    

واعتبر أن السلطة وحكومة فياض تراجعا بـشكل         . لعروبة المدينة  للقدس يقترب من التهديد اإلستراتيجي    
  .كبير عن دعم القدس وأهلها على المستويين السياسي والمادي

وأشار إلى أن هناك ضغوطا أميركية إسرائيلية تحول دون تحمل السلطة لمسؤولياتها على صعيد مدينـة                
وع المدينة المقدسة إلى مراحل أخرى، إذا       القدس، منوها إلى وجود شكوك كبيرة في أن يتم تأجيل موض          

وقال القيادي المقدسي إن الدليل على ذلك هو أن الخطة التي قـدمتها              .ما تم استئناف عملية المفاوضات    
ولـذلك  "حكومة فياض إلقامة الدولة الفلسطينية لم تتطرق بصورة واضحة وحاسمة إلى قضية القـدس،               

  ".البعضنخشى أن تكون القدس قد سقطت من أذهان 
من جهته نفى عمر الغول مستشار سالم فياض وجود أي تقصير من طرف الحكومـة والـسلطة تجـاه                   
القدس والمواطنين المقدسيين ضمن ما هو متاح لهم، وقال إن التصريح الذي اتهمنـا بالتقـصير كانـت                  
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ول الجزيرة نت أن    وأبلغ الغ  ".وفيها مساومة لصالح جهات في اإلقليم     "خلفيته شكال من أشكال المغالطة،      
السلطة لم تبخل على المشاريع بالقدس، وال على األسر المقدسية بالرعاية، وهـي تتحمـل مـسؤوليتها                 
المباشرة عن كل القضايا التي تتعلق بالمواطنين المقدسيين، مؤكدا أن رئيس الوزراء سالم فيـاض هـو                 

  .نفسه الذي يشرف على ملف القدس
جود تقصير في دعم القدس في بعض الجوانب، وقـال إن هنـاك             ورغم ذلك لم يخف مستشار فياض و      

ثغرات ونواقص ال تزال هنا وهناك ال سيما أن حجم الهجمة الصهيونية أضخم وأكبـر مـن إمكانيـات                   
  .وقدرات السلطة الوطنية

 30/8/2009نت، .الجزيرة
  

  األسلحةبتهمة تهريب   سنة20 بسجن الشوبكي إسرائيليحكم  .11
 أمس على المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر اإلسرائيلية العسكرية "فرعو" حكمت محكمة :غزة

 خمس سنوات مع وقف التنفيذ، إلى إضافة سنة، 20عرفات اللواء فؤاد الشوبكي بالسجن الفعلي فترة 
وكانت المحكمة دانت . "كارين ايه"بعدما دانته بالوقوف وراء عملية تهريب األسلحة بواسطة السفينة 

 سجن اإلسرائيلي عندما اقتحمت قوات االحتالل 14/3/2006لماضي الشوبكي، المعتقل منذ الشهر ا
 التابعة "كتائب شهداء األقصى"أريحا، بالمتاجرة باألسلحة والوقوف وراء تمويل وتدريب مجموعات 

  ."إسرائيل"لحركة فتح والمسؤولية عن العمليات التي نفذتها ضد 
عقدت الشهر الماضي كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه كان ورفض الشوبكي في المحكمة التي 

مسؤوالً عن المالية الخاصة بأجهزة األمن الفلسطينية لجهة تزويدها بالسيارات والمقار وصرف 
  .الرواتب، التي اعتبرها أموراً قانونية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

من المحكمة بإصدار حكم بالسجن المؤبد للشوبكي، أصدر  اإلسرائيليوخالفاً لطلب االدعاء العسكري 
 عاماً فعلياً، وخمس سنوات مع وقف التنفيذ، مراعاة للوضع الصحي 20قضاة المحكمة قراراً بالسجن 

  .للشوبكي الذي يبلغ السبعين من عمره
  31/8/2009الحياة، 

  
 إلى أريحا مستوطنين تسللوا ثالثةأجهزة أمن السلطة أعادت : اإلذاعة العبرية .12

 قالت اإلذاعة العبرية إن أجهزة األمن الفلسطينية أوقفت الليلة الماضية ثالثة مستوطنين يهود :الناصرة
بعد أن تسللوا إلى مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، حيث قامت تلك األجهزة بإعادة المستوطنين إلى 

  .بينقوات االحتالل، وذلك في إطار التنسيق األمني بين الجان
  30/8/2009 قدس برس،

  
 ال أن تسمعوا عنا.. نتمنى يا جاللة الملك أن تسمعوا منا :  مخاطباً عبد اهللا الثانيمشعل .13

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل رسالة شفوية إلى الملك :  تامر الصمادي-السبيل 
، جاء ذلك أثناء حديثه "ال أن تسمعوا عنا..  منا نتمنى يا جاللة الملك أن تسمعوا: "عبداهللا الثاني قال فيها

  .مع جموع المواطنين في البيت الذي أقيم لتقبل واجب العزاء بوفاة والده في منطقة صويلح أول أمس
وأكد مشعل في حديث لم تنشر تفاصيله وسائل اإلعالم المحلية والعربية، أن هنالك جهات لم يسمها 

مواقفها الوطنية، والعروبية، واإلسالمية، وانتماءها ومحبتها تحاول تشويه صورة حركة حماس، و
  .لألردن، أمام الملك عبداهللا الثاني
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أوجه رسالة إلى جاللة الملك، وإلى المسؤولين، وإلى النقابات، واألحزاب، والحركة اإلسالمية، : "وقال
ألردن، وستكون أيضا مفادها أن حماس ستكون صمام األمان لألردن، وستكون الدرع الواقي لحياض ا

  ".في خط المواجهة األول للدفاع عن أرض الحشد والرباط
حماس تريد أردنا قويا متماسكا موحدا بجميع أطيافه وأحزابه ونقاباته وحكومته لمواجهة : "وأضاف

األخطار الصهيونية، حماس تتمنى أن يتوحد الشعب األردني من كافة األصول والمنابت لمصلحة األردن 
المنيع، رسالتي لكل المسؤولين في األردن، أن حماس ليست خفافيش للظالم، وال تعمل في السر القوي 

  ".لعرقلة الحياة العامة في األردن، بل هي تتشرف أن تكون المدافع األول عن األردن ومصالحه
ميع إن أيها األردنيون أنتم من تتقبلون معي العزاء بوفاة والدي فمصابي مصابكم، أقول للج: "وتابع

جذوري وأصولي تعود إلى محافظة الكرك، فأنا ابنها وابن األردن، وهذه البلد أرضي التي نشأت فيها، 
ولها مني كل الوفاء والحب واالنتماء، لعن اهللا سايكس بيكو التي قسمت األردن وفلسطين إلى دولتين، 

 الدم والمصاهرة والنسب فالشعبان األردني والفلسطيني لهما خصوصية عميقة، تربط بينها عالقات
  ".والعادات والتقاليد التي ال تختلف أبدا

حماس لم ولن تقحم نفسها في الشأن : "وخاطب مشعل الحكومة وقيادات في الحركة اإلسالمية، بقوله
الداخلي للحركة اإلسالمية في األردن، وهي في األصل ليس لديها الوقت الكافي لالنشغال عن قضيتها 

 ".الرئيسية
 األثناء، عاد مشعل ليل أمس إلى سوريا مكان إقامته، بعد انتهاء مدة الزيارة المتفق عليها مع وفي

 .الحكومة لتقبل العزاء بوفاة والده
من جهتها، أقامت عشائر من الكرك مأدبة إفطار ضخمة في بيت العزاء على شرف مشعل، في الوقت 

ن العشائر األردنية الحكومة أن تتراجع عن موقفها الذي طالبت فيه القوى والفعاليات الحزبية ووجهاء م
بإبعاد مشعل، وتعيده كما قالت إلى وطنه وعرينه لممارسة أدواره ونشاطاته السياسية الجهادية من عمق 

 .األردن
أن مشعل تلقى خالل وجوده في عمان، اتصاالت من العديد من الزعماء والمسؤولين " السبيل"وعلمت 

ة والده عبدالرحيم مشعل، حيث تلقى اتصاالت تعزية من ملك البحرين حمد بن العرب، للتعزية بوفا
عيسى، والرئيس السوداني عمر البشير، وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، واألمير مقرن بن عبدالعزيز 
الذي نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين، وفاروق الشرع نائب الرئيس السوري، ورئيس مجلس األمة 

ي جاسم الخرافي، وأحمد الفهد األحمد الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي للشؤون االقتصادية، الكويت
كما قام السفير  .ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

، وزار السوري في عمان بزيارة بيت العزاء وسلم مشعل رسالة تعزية من الرئيس السوري بشار األسد
بيت العزاء كذلك السفير الفلسطيني في عمان، وسلم مشعل رسالة تعزية خطية من رئيس السلطة 

  .الفلسطينية محمود عباس
وكان سليم الزعنون شارك أمس األول في مراسيم تشييع جثمان والد مشعل، وقال إنه يقدم العزاء بصفته 

 .سلطة الفلسطينيةرئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، ومندوبا عن رئيس ال
 31/8/2009السبيل، األردن، 

  
  األسرى صفقة أبو مرزوق ينفي قرب إتمام .14

 موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب أن ،ابراهيم حميدي دمشق عن، 31/8/2009 الحياة، ذكرت
. ما تردد عن قرب إنهاء صفقة تبادل األسرى غير صحيح"إن " الحياة"لـ  قال "حماس"السياسي لحركة 

ى اآلن لم يتم شيء واألمور لم تتضح بالدرجة الكافية، ولم نتوصل بعد إلى التقدم الحقيقي والملموس وحت
ما نشر من "وأضاف أن ". في هذا الشأن، والى ما يمكن أن يجعلنا نرى أننا على وشك إتمام الصفقة
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أي أوراق تتعلق لم توقع حتى اآلن على " حماس"، الفتاً الى أن حركة "تفاصيل في الصحف غير صحيح
  .بالصفقة، ولم توافق على إبعاد األسرى

اإلسرائيليين تعاطوا في شكل أكثر إيجابية مع الوسيط "إن " الحياة"لـ " حماس"وقالت مصادر في حركة 
األلماني الذي رغب في أن يتدخل بقوة في صفقة تبادل األسرى، وأن المفاوضات معه جرت بعلم 

  ".المصريين وتحت إشرافهم
إحدى نقاط الخالف الرئيسية التي تحول دون ، أن غزة من، 31/8/2009 الشرق األوسط، افتوأض

التوصل للصفقة هو رفض إسرائيل طلب حماس باإلفراج عن معتقلين فلسطينيين من القدس وفلسطينيي 
. ، في الوقت الذي تصر فيه حماس على أن اإلفراج عن هؤالء المعتقلين هو شرط مسبق للصفقة48
 على اعتبار أن هؤالء 48ة ما ترفض إسرائيل اإلفراج عن معتقلين من القدس ومن فلسطينيي وعاد

  .المعتقلين يحملون الجنسية اإلسرائيلية
ومن جهته، أكد أسامة المزيني القيادي الكبير في حماس، أن الكثير مما يثار عبر وسائل اإلعالم عن 

لم ينف أن هناك حراكا في ملف الصفقة، لكنه قرب إتمام صفقة تبادل األسرى عارٍ عن الصحة، و
  ".ليس حراكا كافيا"اعتبره 

  
   ينفي زيارة مشعل للقاهرة للقاء الوسيط األلماني في صفقة األسرىالرشق .15

عزت الرشق أنباء تحدثت عن زيارة سـيقوم بهـا رئـيس            " حماس"نفى عضو المكتب السياسي لحركة      
للقاهرة للقاء الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسـرى         ) رةالصو(المكتب السياسي للحركة خالد مشعل      

  .وإسرائيل" حماس"بين 
ـ   هذه أنباء غير صحيحة على اإلطالق، ولم يجرِ        "في عمان إن    " يونايتد برس إنترناشونال  "وقال الرشق ل

ن حركـة   ، موضحاً أنه كان من المقرر أن يقوم وفد م         "ترتيب أي لقاء بين األخ مشعل والوسيط األلماني       
برئاسة مشعل بزيارة للقاهرة للقاء مدير االستخبارات المصرية عمر سليمان، إلّـا أن الزيـارة               " حماس"

  .تأجلت إلى وقت آخر بسبب ظروف وفاة والد مشعل
وكانت أنباء قد تحدثت في وقت سابق أن مشعل سيتوجه إلى القاهرة للقاء الوسـيط األلمـاني لوضـع                   

  . تبادل األسرىاللمسات األخيرة على صفقة
  31/8/2009األخبار، 

  
  تعزية عباس لمشعل بوفاة والده مجامالت إنسانية ليس لها أبعاد سياسية: البردويل .16

الدكتور صالح البردويل في " حماس" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة قال: غزة
" حماس"سياسي لحركة مسألة تعزية محمود عباس لرئيس المكتب ال": "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

خالد مشعل بوفاة والده مسألة طبيعية تدخل في مجال العالقات اإلنسانية بين الناس، وقد سبق لخالد 
مشعل أن أبرق لمحمود عباس معزيا بوفاة ولده وفي مناسبات أخرى، لذلك فإن برقية التعزية ومشاركة 

  ".نسانيةالزعنون في تشييع الجنازة ليست إال من قبيل المجامالت اإل
 30/8/2009قدس برس، 

  
 جلسة الحوار المقبلة في القاهرة ستكون حاسمة ونهائية ولن تكون ثنائية: حماس .17

حاسمة "أكدت حركة حماس أن جلسة الحوار المزمع عقدها في القاهرة بعد عيد الفطر ستكون : غزة
ى الحروف قبل أن تكون وضع النقاط عل"، موضحة أن الهدف منها هو "ونهائية وشاملة وليست ثنائية

  ". جلسة توقيع على المصالحة الفلسطينية
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وأكد أيمن طه، القيادي في الحركة في تصريح صحفي على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة قبل 
وباقي الفصائل في الضفة الغربية، وتهيئة وتوفير " حماس"الذهاب إلي القاهرة؛ وأهمها ملف معتقلي 

  .يجابية من أجل إنجاح الحوارالفرص الحقيقية واإل
بوجود ورقة تعكف القاهرة على إعدادها وبلورتها من أجل " حماس"وأشار إلى أن مصر أبلغت حركة 

حل النقاط الخالفية بين الحركتين، مشدداً على أن الحركة ستعمل على دراستها عند تقديمها إليها وستعلن 
  .موقفها منها

كته تتمسك بموقفها من الحوار بصفته المخرج من األزمة أن حر" حماس"وأضاف المتحدث باسم 
من أجل إنجاح الحوار والعمل " فتح"الراهنة، مطالباً مصر بصفتها الراعي له بالضغط على حركة 

  .وبسرعة على إنهاء كافة القضايا العالقة
 30/8/2009قدس برس، 

  
    السادسات المؤتمرقرار ونحن في دورة اجتماعات مستمرة لتنفيذلغزة سنذهب : األحمد .18

االحد " القدس العربي"كشف عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ : رام اهللا ـ وليد عوض 
، "سنذهب قريبا لقطاع غـزة    "بأن اعضاء من المركزية سيتوجهون في القريب العاجل لقطاع غزة، وقال            

ا السبت لبحث توزيـع المهمـات وتنفيـذ         وذلك بعد انهاء اللجنة دورة االجتماعات المستمرة التي بدأته        
قرارات المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد مطلع الشهر الجاري في بيـت لحـم جنـوب الـضفة                   

  .الغربية
بأنه ال يوجد على جدول اعمال اعضاء المركزية لقطاع غـزة ايـة             " القدس العربي "واوضح االحمد لـ    

لقطاع في حين سينصب اهتمامهم على متابعة اوضـاع         لقاءات مع قادة حركة حماس التي تسيطر على ا        
  .حركة فتح هناك

، منوها الـى ان     "خالل االيام القادمة  "وعن موعد زيارة اعضاء من مركزية فتح لقطاع غزة قال االحمد            
مركزية فتح الجديدة ترى في الذهاب الى غزة كما الذهاب الى أي مدينة فلسطينية اخـرى، وقـال لــ                  

  ".ال فرق بين جنين وغزة" "القدس العربي"
الهدف " وعن الهدف من دورة االجتماعات المستمرة التي بدأتها اللجنة المركزية لحركة فتح قال االحمد               

استعراض قرارات المؤتمر العام للحركة وبحث الخطوات العملية لتنفيـذ قـرارات المـوتمر واتخـاذ                
  ".االجراءات المناسبة
ـ   أن دورة االجتماعات المستمرة للجنة المركزية ستشهد توزيع المهام         ب" القدس العربي "واوضح االحمد ل

على االعضاء، رافضا االفصاح عن التوزيع، مشيرا الى ان بيانا سيـصدر بنتـائج دورة االجتماعـات                 
المستمرة التي بدأتها اللجنة المركزية بمن حضر منها خصوصا وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ               

  .وبيةجولة عربية واور
وعن اعتزام لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفلسطينية عقد اجتماع مع مركزية فتح ودعوتهـا لغـزة                

، "الحوار شغال من خالل القاهرة    " "القدس العربي "لالجتماع مع قادة حماس والحوار معهم قال االحمد لـ          
كان يجب ان تكـون مبـررة       مشددا على ان اية دعوة الستئناف الحوار بعيدا عن القاهرة من اي طرف              

  .على حد قوله
ـ      انباء عن اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس االقـدام   " القدس العربي "من جهة اخرى نفى االحمد ل

على الدعوة في تشرين االول القادم الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المقرر فـي كـانون    
  .القادم) يناير(الثاني 

  31/8/2009القدس العربي، 
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   تدعوا إلى انتخاب مجلس وطني للداخل والخارجالديموقراطية .19
حظي عدد من قادة الجبهة الديمقراطية الذين قدموا من دول الشتات للـمـشاركة             :  محمد بالص  -جنين  

في اجتماع الـمجلس الوطني األخير الذي عقد في رام اهللا باستقبال شعبي ورسمي حاشد نظمته الجبهـة            
وتحدث في حفل االستقبال باسم الوفد، علي فيصل، عضو الـمكتب الـسياسي             .نين، أمس في محافظة ج  

وناشد كافة القوى الجلوس الى طاولة الحـوار النهـاء          . للجبهة الديمقراطية، أمين سر تنظيمها في لبنان      
  .االنقسام

لتـصبح  ودعا الى اإلصرار على انتخاب مجلس وطني للداخل والخارج، وتفعيل مؤسسات الــمنظمة              
  .عصية على أي خرق أو كسر ولكي تواصل دورها في قيادة النضال الوطني

 31/8/2009األيام، فلسطين، 
  

  "يديعوت " صحيفةفي" ج لمؤتمر فتح سابق في السلطة يرووزير .20
" فتح"اعتبر وزير شؤون األسرى السابق في السلطة، أشرف العجرمي، أن مؤتمر حركة  :القدس المحتلة
رئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن تبني المؤتمر لحق المقاومة ال يعني المقاومة المسلحة، إنجاز كبير لل

  ".ساحة نضال هامة"ويرى أن المفاوضات 
، أمس، أن حل قضية الالجئين "اإلسرائيلية"اليومية " يديعوت أحرونوت"كما أكد في مقال نشرته صحيفة 

للجمهور " فتح"لتسويق نتائج مؤتمر " اإلسرائيلية"وخصص العجرمي مقاله في الصحيفة . يتم باالتفاق
  .وتبديد قلقهم من نتائجه" اإلسرائيلية" والقيادة 

  31/8/2009الخليج، 
  

  في صفقة األسرى تطلب الوساطة األلمانية"إسرائيل": " شبيغلدير" .21
لوسيط األلمانية أن إسرائيل هي التي أدخلت ا" دير شبيغل"كشفت صحيفة : غزة ـ عبد القادر فارس
 منتصف الشهر الماضي، وإن المشكلة في الصفقة هو أن  في قضية شاليطاأللماني على خط الوساطة

 على أساس حاالت إنسانية وليس 450إسرائيل تريد إطالق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى الـ 
 .ضمن الصفقة واآلن األلمان ينتظرون رد حماس

لحركة حماس القيادي محمود الزهار، الذي عاد من القاهرة وأكدت الصحيفة أن عضو المكتب السياسي 
إلى غزة، سيعرض ما جرى االتفاق عليه مع المسؤولين المصريين في ما يتعلق بصفقة تبادل األسرى 
مع شاليط، على قيادة حماس السياسية والعسكرية في الداخل والخارج بعد موافقة إسرائيل على اإلفراج 

 . أسيرا فلسطينيا450عن 
 أسيرا فلسطينيا في 450ووفقا لما نشرته دير شبيغل فإن إسرائيل وافقت تقريبا على اإلفراج عن الـ 

القائمة التي قدمتها حماس مقابل اإلفراج عن الجندي جلعاد شاليط، وجرى نقل االقتراح لحماس عبر 
ووفقا . السابق ارنست اورالالوساطة التي يقوم بها الوفد األلماني الذي يقوده رئيس المخابرات األلمانية 

للصحيفة فقد حدد األلمان لحماس مهلة ثالثة أيام يجب بموجبها على حماس أن ترد على االقتراح 
 .األلماني حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل

وأكدت مصادر فلسطينية أن الدكتور محمود الزهار وضع اللمسات األخيرة إلتمام صفقة تبادل األسرى 
ووفقا لتلك المصادر، ففي . دي جلعاد شاليط إلسرائيل خالل محادثاته في القاهرةمقابل تسليم الجن

اللقاءات التي أجراها وفد حماس في القاهرة مع المسؤولين األمنيين المصريين تم حدوث انطالقة كبيرة 
 أسيرا فلسطينيا التي طالبت 450في صفقة شاليط بكل ما يتعلق بمن سيفرج عنهم ضمن قائمة الـ 

 .اس اإلفراج عنهم مقابل شاليطحم
  31/8/2009عكاظ، 
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 من غارة إسرائيلية على غزةمن ألوية الناصر  مجموعة نجاة .22

نجت مجموعة من ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجان : الوكاالت، وائل بنات: غزة
، دفت مبنى في قطاع غزةالحربية اإلسرائيلية استه" 16إف "أمس من غارة لطائرات ، المقاومة الشعبية

 .لكنها دمرت المبنى وألحقت أضرارا بالعديد من المنازل القريبة
وزعمت مصادر إسرائيلية أن الغارة استهدفت نفقا شمال قطاع غزة حفر ليستخدمه مقاومون فلسطينيون 

ووصفت حماس الهدف بأنه . للتسلل إلى إسرائيل بهدف شن هجمات ضد جنود ومدنيين إسرائيليين
وأعلنت ألوية الناصر صالح . ولكن شهودا قالوا إنه كان مبنى مؤلفا من غرفتين وفناء، "أرض مفتوحة"

 .حيث كانوا في مهمة جهادية خاصة، الدين نجاة مجموعة تابعة لها من القصف اإلسرائيلي
  31/8/2009الوطن، السعودية، 

  
  ة لتبادل األسرى مع حماس وقرب التوصل لصفق ينفي موافقته على تجميد االستيطاننتنياهو .23

نفى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنباء عن موافقته على تجميد :  أسعد تلحمي-الناصرة 
لبضعة أشهر في انتظار ) باستثناء القدس الشرقية(البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 

وقال في حديث إلى اإلذاعتين العامة . لتطبيعيتمثل أساساً في خطوات في اتجاه ا" مقابل عربي"
لم نتخذ أي قرار في هذا الشأن، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق ال مع الواليات "والعسكرية أمس إنه 
  ".لم نقبل شيئاً، ونواصل الحوار مع واشنطن"وأضاف أنها مجرد شائعات، ". المتحدة وال مع غيرها

وتابع أن ". األخبار الكثيرة المختلفة التي تنشر حول الموضوعلست مسؤوالً عن الشائعات و: "وأضاف
لدولة إسرائيل هدفين األول هو إطالق مسيرة سياسية بهدف دفع السالم مع الفلسطينيين والدول العربية، 

وهم مواطنون إسرائيليون مثلهم مثل أي "وفي موازاة ذلك االهتمام بضمان حياة طبيعية للمستوطنين 
  ". إسرائيلمواطن آخر في 

إنما نريد بكل تأكيد التوصل إلى تسوية عبرتُ "وكرر أن إسرائيل ال تريد السيطرة على الفلسطينيين 
، لكنني أعتقد بأن السبب الرئيس ) الماضي- يونيو -في حزيران (عنها في خطابي في جامعة بار ايالن 

العتراف بإسرائيل دولة للشعب لوجود النزاع مع الفلسطينيين ناجم عن الرفض المتعنت من جانبهم ل
  ".هذا هو لب النزاع وأعمل من أجل تغيير ذلك. اليهودي والقبول بحقها في العيش في حدودها

في شأن اإلفراج " حماس"واستبعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي امكان التوصل قريباً الى اتفاق مع حركة 
ل نتنياهو اثناء االجتماع األسبوعي وقا. في اطار صفقة لتبادل أسرى، عن الجندي جلعاد شاليت

لسنا على وشك احراز اختراق، ال اليوم وال غداً، في شأن ملف : "للحكومة، بحسب مسؤول حكومي
أن المعلومات التي أوردتها أخيراً وسائل اإلعالم غير دقيقة، وعلى أي حال "وأوضح نتانياهو ". شاليت

  ".سالماً معافى في أسرع وقت"ي شاليت الجند" اعادة"، وجدد التزامه "فهي مبالغ فيها
  31/8/2009الحياة، 

  
  الضفةب تخفض قواتها "إسرائيل"..بفضل جدار الفصل والتنسيق األمني مع السلطة .24

اصدر رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسـرائيلي الجنـرال غـابي            : حسن مواسي  - القدس المحتلة 
لنظامين الذين يخدمون في الضفة الغربية، وعـدم        اشكنازي أوامر تقضي بخفض عدد جنود االحتياط وا       

القيام بأي عمليات داخل المدن والقرى الفلسطينية، إال للضرورة والقيام بإجراء التـدريبات فـي كافـة                 
  .وحدات وكتائب الجيش اإلسرائيلي
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وكانت إذاعة الجيش كشفت أمس، إن قرار اشكنازي، جاء ضمن المساعي اإلسرائيلية إلجراء تـدريبات               
لمواجهة احتمال نشوب حرب قادمة، وذلك إلتاحة المجال أمام الجنود اإلسـرائيليين إلعـدادهم أفـضل                

  .للتدريب، ومواجهة االحتماالت واالستعداد للحرب القادمة
واعتمدت إذاعة الجيش في تقريرها على تصريحات ضابط في قيادة المنطقـة الوسـطى فـي جـيش                  

مني مع السلطة الوطنية وإصدار إسرائيل العفـو عـن عـدد مـن              االحتالل، الذي أشار إلى التنسيق األ     
المطلوبين، والجدار العازل أدت إلى حدوث هدوء امني في الضفة الغربية، موضحا إن احد أهم العبـر                 

، وجود أخطاء وخلـل     2006) يوليو(المركزية التي اتخذها استنتجها الجيش اإلسرائيلي من حرب تموز          
  .الوحدات التي كانت تنشط في عمليات ميدانية في مدن الضفة حينهافي أنظمة التدريبات لدى 

  31/8/2009المستقبل، 
  

  "إسرائيلية" تطور هليكوبتر  األمريكية"بوينغ"شركة ":  بوستجيروزليم" .25
على وشك أن تنهي مفاوضاتها مع " إسرائيل"إن " االسرائيلية" "جيروزاليم بوست"قالت صحيفة : وكاالت
مريكية لتحسين ست طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي في محاولة لتدعيم سالح الجو األ" بوينغ"شركة 

وذكرت . من أجل تأمين اإلسناد للقوى البرية في الحروب المقبلة على لبنان وقطاع غزة" اإلسرائيلية"
 غير يقوم بتطوير آلية عسكرية" اإلسرائيلي"، أمس، أن الجيش "اإلسرائيلية"اليومية " معاريف"صحيفة 

مأهولة يتم التحكم فيها عن بعد وتتمتع بمستوى وقاية عال وقادرة على اجتياز مناطق شديدة الوعورة في 
  .  النهار والليل

  31/8/2009الخليج، 
  

  ال يمكن تحمله" إرهاب داخلي: " من انتشار الجريمةإسرائيليقلق  .26
قشة أفضل السبل لوضع حد لتفاقم  كرست الدولة العبرية، بقادتها وإعالمها يوم أمس لمنا-الناصرة 

العنف أو تحجيمه على األقل، لكن أياً منهم لم يتطرق إلى تأثير االحتالل المتواصل، عشرات السنين 
  .لألراضي الفلسطينية وممارسات الجنود الشباب القمعية ضد شعب أعزل، على اتساع ظاهرة العنف

، اعتبر "تهديد استراتيجي"شي الجريمة بأنه وفيما وصف وزير األمن الداخلي اسحاق اهارونوفتش تف
إرهاباً داخلياً ال يمكن تحمله، ويستدعي حرباً "رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو استشراء العنف والبلطجة 

لكن اإلسرائيليين استذكروا كالماً مماثالً أطلقه سلفه ايهود أولمرت قبل أكثر من ". بال هوادة للقضاء عليه
  .م على األرض في تقليص اتساع الظاهرةسنة دون أن يساه

وتابع أن حكومته . وقال نتنياهو إنه سيتم تعديل القانون الجنائي في اتجاه تشديد العقوبات بحق المجرمين
وزاد أنه ينبغي .  ساعة وفي محطات الوقود24ستحظر بيع المشروبات الروحية في األكشاك المفتوحة 

لضبط المجرمين "المدن ونصب مئات الكاميرات فيها نشر مزيد من رجال الشرطة في شوارع 
، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وضعت خطة واضحة للتعاطي مع "والمعربدين وإقصائهم عن المجتمع

  .مظاهر العنف في المدارس
  31/8/2009الحياة، 

 
   السابق ايهود أولمرتاإلسرائيلي رئيس الوزراء إلى ثالث تهم بالفساد توجيه .27

 أعلن مكتب مدعي عام الدولة مناحيم مزوز توجيه ثالث تهم بالفساد الى - أ ف ب -حتلة القدس الم
المدعي العام قرر "وأوضح هذا المكتب في بيان أن . رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود أولمرت

د البيان وأفا". توجيه االتهام الى رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت وسكرتيرته الشخصية شوال زاكن
وهذه المرة األولى التي يوجه . المحتلة" في محكمة منطقة القدس) األحد(ملف االتهام موجود اليوم "أن 
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ودفع ألولمرت ببراءته على الدوام . فيها اتهام الى رئيس وزراء في اسرائيل، بحسب المصدر ذاته
ة باتهامه في ملف  بعدما أوصت الشرط2008عام ) سبتمبر( ايلول 21واستقال من مهماته في 

تاالنسكي، وهي قضية تحويالت مالية غير قانونية من جانب موريس تاالنسكي، رجل األعمال 
  .األميركي

  31/8/2009الحياة، 
  

   منقوصااإليراني تعتبر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية عن المشروع "إسرائيل" .28
 امس االحد ان ثمة نواقص في التقرير االخيـر          اإلسرائيليةقالت الحكومة   : زهير اندراوس   -الناصرة  

للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الملف النووي االيراني، اال انها شددت على انه خلص الى القـول ان                  
  .ايران ال تتقيد بقرارات مجلس االمن

               هـذا   وقالت وزارة الخارجية االسرائيلية في بيان رسمي نشرته على موقعها على شـبكة االنترنـت ان 
التقرير ال يعكس كل المعلومات التي تملكها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التقدم الذي احرزته ايـران                 

  . في برنامجها النووي العسكري وحول جهودها الخفائه، على حد قول البيان
  31/8/2009القدس العربي، 

  
   من إقدام اإلمارات على ترحيل مئات الفلسطينيينفلسطينيةشكوى  .29

اكدت مصادر فلسطينية متعددة اقدام دولة االمارات العربيـة خـالل االشـهر             :  وليد عوض  -رام اهللا   
الماضية على ترحيل المئات من الفلسطينيين المقيمين على أراضيها خاصة الذين يحملون جوازات السفر              

المـصادر بـان    واوضـحت    .الفلسطينية او الجوازات االردنية المؤقتة اضافة لحملة الوثائق المصرية        
االمارات اقدمت على ترحيل فلسطينيين مقيمين على اراضيها منذ عقودة بذريعة وجود أسباب أمنية دون               

ـ    .الكشف عنها  االحد، فإن الفلسطينيين في االمارات يتعرضـون       ' القدس العربي 'وحسب رسالة وصلت ل
  .لحملة ترحيل بعيدا عن وسائل االعالم

صحاب الضمائر الحية بالتحرك النقاذ الفلسطينيين باالمارات من التـشرد      وجاء في الرسالة التي طالبت ا     
ان السلطات األمنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقوم ومنذ أسابيع بإبالغ آالف الفلسطينيين              : مجددا

درة والوثائق المصرية بمغا  ) سنتين غزة (ذوي األصول الغزاوية حملة الجوازات الفلسطينية او األردنية         
حيث يتم إبالغ الشخص بأن ينهي أعماله ومتعلقاته والمغادرة خالل يومين أو أسبوع أو أسبوعين                .الدولة

ـ          -وهي طبعا ال تكفي لشيء      -أو شهر   سنة فـي    40 دون أن يراعى الفترة التي أقامها والتي قد تصل ل
بتوجيهات 'بما سمع عبارة   بعض الحاالت، ودون أن يذكر له أية أسباب سوى أن اإلبعاد ألسباب أمنية ور             

  .'وأوامر عليا
واوضحت الرسالة بان هناك موظفين فلسطينيين باالمارات تم انهاء عملهم مؤخرا فـي اطـار ترحيـل                 

 مدرس حكومي فلسطيني في أبو ظبي والعين والغربية فـي           350الفلسطينيين، مشيرة الى إنهاء خدمات      
مجزرة غزة  'يث يتم تداول هذه الحادثة بما يسمى         أغلبهم من قطاع غزة ح     2009) يونيو(شهر حزيران   

في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الشعب الفلـسطيني دون مـأوى يـستطاع                ' في اإلمارات 
  .الرجوع له

واشارت الرسالة بانها تسعى من خالل إاثارة هذا الموضوع اعالميا هو لفت نظر الحكومـة االماراتيـة                 
  '. 'أوامر عليا' فيها ترحيل الفلسطينيين تحت عنوان الى تلك القضية التي يتم

  31/8/2009القدس العربي، 
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   لتدريس الطالب موضوع المحرقة"االونروا " الشعبية لالجئي قطاع غزة تندد بقراراللجان .30
اللجان الـشعبية لالجئـي   أن  ،اشرف الهورعن مراسلها غزة  من  31/8/2009 القدس العربي،  ذكرت

المحرقـة  'بشطب موضوع   ' االونروا' امس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        قطاع غزة طالبت  
واكدت اللجان الشعبية فـي رسـالة        .من مناهج الطالب التي تدرس ضمن مادة حقوق االنسان        ' اليهودية

 اية ثقافات او مفـاهيم    'ضرورة البعد مستقبال عن ادخال      ' االونروا'بعثتها الى جون جينج مدير عمليات       
' االونروا'وثمنت اللجان استمرار وجود خدمات       .'غريبة تتعارض مع المبادئ والقيم والتراث الفلسطيني      

كشاهد على مسؤولية المجتمع الدولي عن استمرار تهجير الالجئين الفلسطينيين ومنعهم من العودة الـي               
 صـدرت عـن ادارة      ديارهم، غير انها اكدت رفضها واحتجاجها على بعض السياسات والقرارات التي          

وناشدت اللجان الشعبية الحكومة الفلـسطينية       .وكالة الغوث في قطاع غزة، ومورست في االوان االخير        
والمجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الوطنية واالسالمية ومنظمات المجتمـع المـدني، ان يقومـوا              

  .'في حفظ مناهج ابنائنا وثقافتهم وقيمهم من عبث العابثين'بواجبهم 
وتفاعلت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة مع الخبر، واكدت رفضها القطعي والكامل لتدريس مثل هذه               
االفكار والثقافة الغريبة، ودعت وزارة التربية والتعليم الخذ دورها في التاكد من صحة هـذه االخبـار،                 

  .مناهج التعليمومراجعة ادارة وكالة الغوث وتبليغها برفض وجود مثل هذه االفكار في 
الناطق باسم الوكالة عدنان أبو حسنة رفض في أن  ،آي.بي.يو عن 31/8/2009 الخليج، وأضافت

ننفي أن تكون برامجنا "البداية تأكيد أو نفي تضمين المنهاج الجزء المذكور، لكنه قال في وقت الحق 
برامجنا "ركيز على كلمة ، وطلب الت"الحالية برامج حقوق اإلنسان تتضمن أي مادة عن الهولوكوست

  .ليفتح الباب إلى احتمال إضافة ذلك في المرحلة الالحقة والمستقبلية" الحالية
  

   يهددون بالعصيان لمواجهة صهينة التعليم48 فلسطينيو .31
 اليـوم   48 تعقد لجنة التنسيق الوطنية العليا لشؤون التعليم، لدى فلـسطينيي            : برهوم جرايسي  -الناصرة

ي مدينة الناصرة، بمناسبة بدء العام الدراسي يوم غد الثالثـاء، السـتعراض مختلـف      مؤتمرا صحافيا ف  
جوانب سياسة التمييز العنصري التي يواجهها جهاز التعليم العربي، ومن أبرزها الـنقص الحـاد فـي                 

ي الغرف الدراسية، والمحاوالت المتكررة والمتجددة لصهينة جهاز التعليم، إذ أن العنوان األبرز للتحـد             
  .واإلجراءات المستقبلية سيكون العصيان ورفض أي قرار لوزارة التعليم

، قد عقدت اجتماعا تنـسيقيا مـع لجنـة          "لجنة متابعة قضايا التعليم العربي    "وكانت لجنة التنسيق وتدعى     
رؤساء المجالس البلدية والقروية، لبحث اخر التطورات واالستعدادات الفتتاح السنة الدراسـية، وقـرر              

تماع رفض جميع محاوالت عسكرة وصهينة جهاز التعليم عموما، والتعليم العربي خصوصا، والذي             االج
ينعكس في مشاريع وقرارات ومخططات منع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، ومحاوالت فرض النـشيد              

دفـع  القومي اإلسرائيلي على جميع المدارس، وتشجيع الخدمة العسكرية اإللزاميـة للـشبان اليهـود، و              
  .المعروضة كخيار غير إلزامي على الشبان العرب" الخدمة المدنية"محفزات أكبر لما يسمى بـ 

فـي الكتـب    " نكبـة "وأعلن وزير التعليم اإلسرائيلي غدعون ساعر أمس مجددا حظر استخدام مصطلح            
توقف على ما تنص    ال ي " النكبة"، علما أن استخدام مصطلح      "مأساة"المدرسية اإلسرائيلية واستبدالها بكلمة     

وكان ساعر أعلن قبل أيام إن أحد معايير زيادة المكافآت المالية للمـدارس              .عليه كتب إسرائيل التعليمية   
، في إشارة واضحة لـضرب      "الخدمة المدنية "ستكون نسبة الطالب الذين يتوجهون للخدمة العسكرية أو         

ن الشبان والـشابات العـرب يرفـضون        م% 96المدارس العربية، إذ أن المعطيات الرسمية أثبتت أن         
  .، التي هي تمهيد للخدمة العسكرية"الخدمة المدنية"

 من مجمل الطالب في إسرائيل، بلغت هـذا         48وتشير إحصائيات حديثة إلى أن نسبة طالب فلسطينيي         
، إال أن المعطيات الرسمية     %17,1 من مجمل السكان بلغت      48، علما ان نسبة فلسطينيي      %24,2العام  
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القـدس  ، ولكن هذه النسبة تشمل الطالب في        %28 بلغت هذا العام     48تدعي إن نسبة طالب فلسطينيي      
  .الشرقية المحتلة وهضبة الجوالن السورية المحتلة

وقال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن المعركة هي الحفـاظ               
على الهوية واالنتماء للشعب الفلسطيني، وكل المؤشرات تؤكد على أن محـاوالت المؤسـسة الرسـمية               

  .ستفشل كما فشلت من قبل
عا عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إلى إقامة لجنـة               ود

تحقيق حول التراجع الخطير في مستوى التعليم العربي، فقد تراجعت نسبة النجاح في شهادات التوجيهي               
  . حتى العام الماضي2004منذ العام % 25بنسبة 

  31/8/2009الغد، األردن، 
  

  "إسرائيل" الفلسطينيون ينامون عند الحواجز في انتظار العبور إلى العمال .32
يصطف عشرات العمال الفلسطينيين في طابور طويل في جـنح الظـالم            ": الشرق األوسط "رام اهللا ــ    

ولعدة ساعات يوميا، عند بوابات حديدية، في انتظار سماح الجنود اإلسـرائيليين لهـم بالـدخول إلـى                  
حلة الشاقة لعشرات آالف العمال، مع منتصف الليل، إذ يغادرون منازلهم مبكرا على             إسرائيل، وتبدأ الر  

  .أمل أن يحصلوا على دور متقدم، ومنهم من يكمل نومه عند الحاجز
ويقول العمال إن بعض أرباب العمل ال يسمحون بالتأخير، ولذلك فإن وصولك إلى مكـان عملـك فـي                   

يحتاج كل عامل إلى دقيقتين وأكثـر مـن         . ي الثانية عشرة ليال   السابعة صباحا يتوجب عليك أن تغادر ف      
أجل عرض أوراقه الشخصية وتصريحه، بعد أن يمر عبر بوابات إلكترونيـة ودوارة، وبعـضهم قـد                 

  .يتعرض لتفتيش دقيق يستوجب خلع مالبسه الخارجية
هللا نقف زي الغنم، يمكن وا"يصف أبو خلدون بمرارة كبيرة ما يحدث بأنه نوع من اإلذالل، ويزيد ساخراً          

يـا هللا   "ويتندر العمال عندما يدعوهم الجنود لدخول الحاجز، قال أحدهم بصوت عال،            ". الغنم أحسن منا  
يطلق على بعض محال الدجاج في فلسطين معاطات نسبة إلى اآللة           " (ادخلوا زي الدجاج على المعاطات    

لية على كل مداخل المدن الفلسطينية، ويـسمح        وتنتشر الحواجز اإلسرائي  ). التي تنظف الدجاج من الريش    
 معبرا فقط تستخدم نظـم الحوسـبة، وال         13الجيش اإلسرائيلي للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل عبر        
  .تتغير الصورة على حواجز أخرى، وربما تبدو أكثر قسوة

جنوب غربي  " تاحار"، معبر   )محسوم يعني حاجز بالعبرية   (اإلسرائيلية  " محسوم ووتش "ووصفت منظمة   
، وقالت المنظمة إن هذا الحاجز يتحول مع عبور العمال يوميا منـه             "أبواب جهنم "طولكرم، بأنه باب من     

عن عمال فلسطينيين قولهم إن الجنـود ال يتورعـون   " محسوم ووتش"وتنقل ". سوق عصري للعبيد"إلى  
  .عن توجيه بنادقهم نحوهم وإلقاء قنابل صوتية وقنابل غاز وشتمهم

ومن أجل التضييق على العمال الفلسطينيين، قررت إسرائيل أن تصبح عودة العامل عبر المعبر نفـسه                
الذي يغادر منه، وبموجب التعليمات الجديدة فإنه سيسمح بإعطاء تصاريح لـبعض الفلـسطينيين للبقـاء            

لـى الـضفة    خالل الليل، في حين إن البعض اآلخر سيسمح لهم بدخول إسرائيل في الصباح والعـودة إ               
  .الغربية قبل حلول الظالم

إن العمال الفلسطينيين قد    "اإلسرائيلية التي تدافع عن العمال،      " الف الوفد "وقال روي فاغنر، من منظمة      
 ".ويتلقون أقل بكثير من الحد األدنى لألجور اإلسرائيلية. يعملون يوما أو حتى أسبوعا دون تلقي أجر

  31/8/2009األيام، فلسطين، 
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  على مبنى شمال غزة" إسرائيلية"رة جوية غا .33
اغارت طائرات حربية اسرائيلية على منزل يقع على مقربة من الحدود الفاصـلة  : غزة ـ اشرف الهور 

بين شمال قطاع غزة واسرائيل فجر امس، فدمرته بالكامل، بحجة وجود نفق ارضي اسفله يسعى نشطاء                
وقال شهود فلسطينيون ان المنـزل      . ئيلية على الحدود  فلسطينيون الستخدامه بشن هجوم على ثكنة اسرا      

يقع على بعد يقدر بنحو كيلو متر ونصف الكيلومتر من خط الحدود الفاصل شمال القطاع عن اسرائيل،                 
ولم تنجم اصابات عن الحادث، لعدم تواجد احد فـي          . الفتين الى ان الغارة االسرائيلية اتت عليه بالكامل       

  .االستهداف، ويقول الشهود ان المنزل كان باالصل مهجوراهذا المنزل لحظة عملية 
وعلق مصدر عسكري اسرائيلي علـى       .وقال الشهود ان المنزل صغير جدا ويحتوي على غرفتين فقط         

وقـال  . الغارة بقوله انها جاءت ردا على اطالق مسلحين فلسطينيين صاروخا على منطقة النقب الغربي             
، كذلك  'كان يخفي نفقا يعد لالستخدام للتسلل الى اسرائيل لشن هجوم         'المصدر ان نفق المنزل المستهدف      

ذكر المصدر ان معلومات امتلكتها المخابرات في تل ابيب تشير الى ان النفق المتواجد اسـفل المنـزل                  
  .حفرته فصائل فلسطينية غير حماس

  31/8/2009القدس العربي، 
  

  رات في سجن هشارون فلسطينية محررة تؤكد على قسوة ظروف األسيأسيرة .34
من أحياء البلدة القديمة من نابلس "  عاما26ً"أكدت األسيرة المحررة صابرين أبو عماره : الضفة الغربية

لمركز األسرى للدراسات أن األسيرات في سجن هشارون يعشن حياة قاسية في شهر رمضان المبارك، 
أعقاب رفض األسيرات لتفتيش حدث في مضيفة أن العالقات بين األسيرات وإدارة السجن متوترة، في 

  .القسم األسبوع الماضي، وتعتقد أبو عمارة أن الوضع في تصاعد وقد يعقبه سحب لالنجازات
  31/8/2009السبيل، األردن، 

  
   ترأس قسماً للمرة األولى في مستشفى إسرائيليفلسطينيةطبيبة  .35

مستشفى رامبام للرعاية الصحية في عينت سهير األسدي رئيسة لقسم أمراض الكلى ب:  رويترز–حيفا 
والدكتورة األسدي في  .حيفا لتصبح اول طبيبة عربية تتولى إدارة قسم طبي في مستشفى اسرائيلي

واتمت دراساتها الطبية في الجامعة العبرية ومركز . 1967منتصف العمر وولدت بمدينة الناصرة عام 
  .هداسا الطبي في القدس

  30/8/2009الحياة، 
  

   المئات من المرضى يتهددهم خطر الموت نتيجة نقص األدوية :الصحة .36
حذر وكيل وزير الصحة الدكتور حسن خلف من حدوث كارثة صحية في مشافي              : محمد األيوبي  - غزة

 من المهمات الطبية التـي يحتاجهـا مرضـى          125 صنف من األدوية، و    100قطاع غزة نتيجة نقص     
  ". نتيجة الحصار وتعطيالت حكومة رام اهللاوعدم إدخال أي من هذه األصناف"القطاع، 

ـ      إن المئات من المرضي في القطاع يتهددهم خطـر المـوت           " :" فلسطين"وقال خلف في حيث خاص ل
، مبيناً أن الحقل الصحي بات يترنح نتيجة استمرار الحصار اإلسرائيلي           "نتيجة عدم توفر األدوية لعالجهم    

  .والحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع
خلف أن هناك آالف المرضى حياتهم معرضة للخطر نتيجة نقص الدواء، مشيراً إلى أن أكثر من                .وأفاد د 

وعن تعامل الوزارة مع المرضـى      .  مريض كلى في قطاع غزة ال تتوفر األدوية الالزمة لعالجهم          400
يدي وال نستطيع   نحاول أن نجد البدائل وإن لم نستطع نقف مكتوفي األ         : "في ظل نقص العالج، قال خلف     

  ".فعل شيء، لألسف ليس لدينا ما نعمله دون توفر البدائل
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وعن تلبية المساعدات الطبية التي تقدم من الدول العربية والمجتمع الدولي لحاجـة القطـاع، ذكـر أن                  
  .المساعدات العربية هي مؤقتة وهي ليست بناء على حاجة وزارة الصحة

  31/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

  األردني ينتدب محافظ العاصمة لتقديم العزاء لخالد مشعل بوفاة والده العاهل .37
، )30/8( انتدب العاهل األردني عبد اهللا الثاني محافظة العاصمة سمير مبيضين، اليوم األحد :عمان

، بوفاة والده عبد "حماس"لتقديم العزاء لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
وقالت وكالة األنباء األردنية الرسمية إن  .م مشعل، الذي وافته المنية في عمان يوم الجمعة الماضيةالرحي

محافظ العاصمة سمير مبيضين زار بيت عزاء آل مشعل، مندوباً عن الملك عبد اهللا الثاني، مشيرة إلى 
، رئيس المكتب السياسي أن مبيضين نقل تعازي ومواساة العاهل األردني إلى آل مشعل وإلى خالد مشعل

  .لحركة حماس، بوفاة والده عبد الرحيم مشعل
  30/8/2009قدس برس، 

  
 الشركات األردنية لم تصدر تموراً إسرائيلية إلى المغرب:  الزراعيين األردنييننقيب .38

تناقضت المعلومات حول حقيقة تصدير شركات أردنية تمورا :  عصام مبيضين، محمد محيسن-السبيل 
  .ة إلى المغرب باعتبارها تمورا أردنية، إذ أكدت صحفية مغربية األمر، فيما نفته مصادر أردنيةإسرائيلي

" التجديد"ونفى نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفالحات صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة 
 المبارك، مؤكدا المغربية عن قيام شركات أردنية بتصدير تمور إسرائيلية إلى المغرب في شهر رمضان

  ". المعلومات عارية عن الصحة"أن هذه 
  31/8/2009السبيل، األردن، 

  
  نقابة المهندسين األردنيين تطالب األعضاء بعدم المشاركة في رحالت سياحية للقدس المحتلة .39

دعت نقابة المهندسين اعضاءها لعدم المشاركة في اي رحالت سياحية او دينية الى مدينة القدس : عمان
واعتبرت النقابة هذه الرحالت . لمحتلة تحت عناوين الحج الى االماكن المقدسة وزيارة المسجد االقصىا

التي تعارضها النقابة وفقا لعشرات القرارات والتوصيات الصادرة " إسرائيل"تساهم في عملية التطبيع مع 
  . وحتى االن1994عن الهيئات العامة والمركزية للنقابة منذ عام 

  31/8/2009لعربي، القدس ا
  

  وتصدره على انه منتجها " الكيبوتسات"تشتري الزيتون االردني وتعصره في " إسرائيل" .40
ما يزال التوغل االسرائيلي مستمرا في القطاع الزراعي االردني من خالل :  محمود كريشان-عمان 

وتسلط ". كيبوتسات"سمى سماسرة وتجار يعملون لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية االسرائيلية التي ت
الضوء على قضية خطيرة تمس االقتصاد الزراعي جراء قيام اسرائيل مؤخرا وعبر سماسرة " الدستور"

وتبدأ الجهات االسرائيلية . ومصدرين وتجار بشراء ثمار الزيتون في المناطق المروية عالي الجودة
ر مرتفعة حيث تدفع نصف الثمن سلفا المعنية بشراء الثمار منذ شهر تموز الماضي قبل نضجه وباسعا

وتحدد الجهة . وتستكمل الدفعة االخرى عند قطاف ثمار الزيتون في شهر تشرين االول وتشرين الثاني
الشارية مسبقا انها تريد مثال كمية محددة من الثمر في شهر القطاف، ليتم تصديرها الى اسرائيل 

وتصديره الى امريكا واوروبا على اعتبار انه منتج لعصرها في معاصرها وتخليل بعضه وتعبئته مجددا 
  . اسرائيلي
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وحول هذا الموضوع قال وزير الزراعة ان اجتماعا عقد مؤخرا مع كافة االطراف لبحث قضية بيع 
الزيتون وتصديره الى اسرائيل، مشيرا الى ان الوزارة تدرس بجدية القضية وتتابعها مع كافة االطراف 

  . ة هذا المنتج االستراتيجيالمعنية تمهيدا لحماي
  31/8/2009الدستور، 

  
   لقطع الطريق على الفخ الذي ينصب للفلسطينيين باسم السالم دعوي فضل اهللا .41

الذي يجري في هذه األيام يمثل مسرحية سياسية يراد من          "رأى المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، أن         
بحجة أن الوقت يعمـل لحـساب العـدو وأن الـشعب            خاللها العمل لخداع الشعوب العربية واإلسالمية       

، محذراً من سلوك جهات     "الفلسطيني أنهك وال سبيل لتحصيل ما يمكن تحصيله إال من خالل المفاوضات           
  . عربية رسمية طرقاً التفافية للتطبيع مع العدو

دو مـن خـالل     إننا نحذّر من أن ما يجري اإلعداد له الستئناف التفاوض مع كيان الع            : وقال في تصريح  
قمة ثالثية تجمع الرئيس األميركي ورئيس حكومة العدو ورئيس السلطة الفلسطينية، ال يندرج في سياق               
العمل على إعطاء الفلسطينيين بعضاً من حقوقهم، بل لتمهيد السبيل لعملية تفاوض طويلة األمد يخـرج                

 بهم داخل الضفة الغربيـة المحتلـة،        منها الفلسطينيون بخيبات أمل جديدة، وتتواصل معها عملية التنكيل        
وإلى جانب ذلك يتواصل العمل من جهات دولية        . وخصوصاً في القدس، والعدوان عليهم في قطاع غزة       

  . عدة وحتى عربية لتمزيق صفوفهم وتشتيت جموعهم في الداخل لدفعهم إلى التسليم بواقع الالدولة
الى المخطط الذي يريد أن يمنعها من أن تقول كلمتهـا           إنني أدعو الشعوب العربية واإلسالمية إلى التنبه        

في المسألة الفلسطينية التي يراد إقفال ملفها لحساب العدو، كما أدعـو المرجعيـات اإلسـالمية، وكـل                  
المراجع العربية المعنية إلى وقفة سريعة تقطع الطريق على الفخ الكبير الذي ينصب للفلسطينيين باسـم                

  .رض التوطين ورهن األمة لخيارات المحاور الدولية واإلقليميةالسالم، وصوالً إلى ف
31/8/2009السفير،   

  
  اعتصامات واحتجاجات مستمرة على توقف اإلعمار في البارد  .42

 حمل القرار الذي ينص على توقف اعمال الطمر في نهر البارد لمدة شهر بعد نحـو شـهرين                   : البارد
ط الفلسطينيين الذين وضعوه في خانة المؤامرة الهادفة الى منـع           تقريباً من البدء بها، ردود فعل في أوسا       

  . اعادة اعمار المخيم تمهيداً لتهجيرهم
بدوره اتهم المسؤول السياسي لحركة حماس في الشمال جمال الشهابي الجهة التي تقف وراء القرار بأنها                

 االثار أثيرت بطريقة غريبة بعـد  ، مشيراً إلى أن قضية   "ال تريد إعادة اعمار المخيم بحجة عدم التوطين       "
صدور قرار اعادة االعمار، علماً بأن اآلثار موجودة والكل يعلم بذلك ولم يتم التحرك او الحديث عنهـا                  
اال في هذا الوقت، ونحن لم نقم بطمر اآلثار، من اعطى القرار بذلك الحكومة اللبنانية التي كانت علـى                   

  ".  لطمرها بعد توثيقهاعلم بوجود اآلثار وكلفت لجاناً مختصة
الفلسطينيين إلى أوسع تحركات جماهيرية سلمية وحضارية ومتواصـلة تبـدأ           "ودعت الفصائل في بيانها     

بالمشاركة الفاعلة في االعتصام الجماهيري في مخيم نهر البارد، وندعو لجنة المتابعة المركزية المعنيـة   
 كافة باالتصال بكافة المرجعيات ووضع برنـامج        بملف البارد بالتحرك العاجل على الصعد والمستويات      

  ". للتحرك الجماهيري في عموم المخيمات تضامناً مع البارد ووقوفاً إلى جانبه في مأساته
      

31/8/2009السفير،   
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  تعويضات لسكان الحدود بين مصر وغزة المتضررين من تركيب أجهزة كشف األنفاق .43

 سكان الحدود بين مصر وغزة، ومصادر محلية بمدينة رفح، قال شهود عيان من:  يسري محمد-رفح 
إن السلطات المصرية تقوم حاليــاً بعمل حصر لجميع األراضـــي التي تضررت نتيجة تركيب 

وأفادت المصادر أنه تم نزع عدد كبير . أجهــزة الكشف ومراقبة األنفاق على الحدود بين مصر وغزة
لحدود بين مصر وغزة خالل زرع أجهزة المراقبة الجديدة، التي من األشجار المنتشرة على طول خط ا

 150وأضافت المصادر أنه سيتم صرف التعويضات بواقع . حصلت عليها مصر من الواليات المتحدة
جنيها لكل شجرة يتم اقتالعها، وهي نفس القيمة التي تم دفعها للسكان في أوقات سابقــة عندما تم نزع 

  .أشجارهم
  31/8/2009ط، الشرق األوس

  
  مفاوضات صفقة األسرى حققت تقدما والتوقيع عليها سيتم في القاهرة:  مصريمصدر .44

األسرى بين  أكد مصدر إعالمي مصري أن تقدماً كبيراً حصل في مفاوضات صفقة تبادل: القاهرة
التفاق  مصرية، وأشار إلى أن موعد اإلعالن عن ا-الفلسطينيين والجانب اإلسرائيلي بوساطة ألمانية 

وكشف اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن . خالل أيام في العاصمة المصرية القاهرة ال يزال قائماً
، عن أن المفاوضات الجارية "قدس برس"الفلسطيني ابراهيم الدراوي النقاب في تصريحات خاصة لـ 

لومات المتوفرة عنها حالياً بوساطة ألمانية وتنسيق مع المصريين، محاطة بكثير من التكتم، وأن المع
ما هو متوفر لدينا أن هناك تقدما قد حدث بالفعل في مسألة صفقة األسرى، وأن : "نادرة، لكنه قال

امكانية قدوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى القاهرة لتوقيع االتفاق ال تزال قائمة، 
، "ئبه الدكتور موسى أبو مرزوق للتوقيع بدال عنهإال إذا كان حدث وفاة والده قد يغير الموقف فيرسل نا

  .كما قال
  30/8/2009قدس برس، 

 
   البرلماني العربي يطالب العالم بالضغط على االحتالل إلطالق سراح النواب الفلسطينييناالتحاد .45

ي طالب االتحاد البرلماني العربي جميع الحكومات والمنظمات العربية، واالتحاد البرلماني الدول: غزة
 تنظيم حملة واسعة من أجل وقف االعتداءات اإلسرائيلية، وإطالق سراح  وجميع برلمانات العالم

 .األسرى المعتقلين وعلى رأسهم نواب المجلس التشريعي المختطفين منذ ما يزيد عن ثالث سنوات
مجددا دعمه وتطرق االتحاد في بيان له إلى أوضاع النواب المختطفين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

  .المطلق للقضية الفلسطينية عامة، وتضامنه الكامل مع قضية النواب المختطفين خاصة
  30/8/2009قدس برس، 

  
  زيارة عباس إلى الدوحة لن تغير في موقف قطر من الشأن الفلسطيني شيئاً:  قطريمصدر .46

ة الدوحة في زيارة وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم األحد إلى العاصمة القطري: الدوحة
وذكر مصدر إعالمي قطري رسمي أن . رسمية تستغرق يومين وذلك فى اطار جولة عربية وأوروبية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلع خالل زيارته كبار المسؤولين في قطر على الموقف الفلسطيني 
  .  الفلسطينيةمن استئناف المفاوضات مع الجانب االسرائيلي واخر التطورات على الساحة

وطلب االحتفاظ باسمه من أهمية النتائج المتوقعة من " قدس برس"وقلل مصدر إعالمي قطري تحدث لـ 
الرئيس محمود عباس جاء إلى الدوحة في سياق جولة له لتسويق : "زيارة محمود عباس إلى قطر، وقال

ليقول لها بأنه " فتح" رئيسا لحركة نفسه إلى أحد الدول المهتمة بالشأن الفلسطيني وهي قطر، بعد انتخابه
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جاء وبيده كل الشرعية وأنه أكمل ما نقص من أعضاء لجنة التحرير التنفيذية، وأصبح سيد الموقف، 
 اإلسرائيلي واستئناف -وأنه يسير ضمن الموقف الدولي الداعي إلى حل سياسي للنزاع الفلسطيني 

  ". المفاوضات
ال أعتقد أن هناك فرصة : " القطري من الشأن الفلسطيني، وقالواستبعد المصدر أي تغيير في الموقف

للرئيس محمود عباس ليغير في المواقف القطرية شيئا على اإلطالق، ألن موقف قطر ثابت ولن يتغير، 
في " فتح"ألنها مع عودة الصف الفلسطيني كامال، وال يعنيها ما جرى من مستجدات في انتخابات حركة 

ذلك أي شيء جديد على الموقف القطري، ألن تلك قضية داخلية، أما الشأن بيت لحم، ولن يقدم 
ونفى ". الفلسطيني فال بد من حله مع الحركات الفاعلة في الساحة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس

  .المصدر أن تكون قطر في وارد أن تقود وساطة بين حركتي فتح وحماس في الوقت الراهن
  30/8/2009قدس برس، 

  
  قافلة رمضان من أطباء مصر لشعب فلسطين  .47

أرسلت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر قافلة رمضان إلى األراضي :  حازم عبدو-القاهرة 
الفلسطينية لتقديم الدعم واإلغاثة ألبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني نقصاً حاداً في األغذية واألدوية 

عبد القادر حجازي األمين العام للجنة إن القافلة التي بلغت تكلفتها . وصرح د. ومستلزمات المستشفيات
 ألف جنيه من تبرعات أهل الخير تم تجهيزها بالمواد الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم 300نحو 

  .وكميات من األدوية والمستلزمات الطبية للتخفيف من معاناة أبناء شعب فلسطين
  31/8/2009الدستور، 

  
  جديدة حول تعامل اللوبي الصهيوني مع لجنة تقصي الحقائق لحرب غزةمعطياٍت  .48

تشير معطيات جديدة حول تعامل اللوبي الصهيوني مع لجنة تقصي الحقـائق التـي   : هيام حسان - لندن
شكلتها االمم المتحدة للبت في شأن انتهاكات حقوق االنسان خالل الحرب االخيرة على غزة الى محاولة                

االقرار باقترافها االنتهاكـات    " إسرائيل"ورفضت  ". إسرائيل"اجمة أي تقرير ادانة جديد ضد       استباقية لمه 
الحقوقية في غزة وأصرت على أن الحرب جاءت كردة فعل على االطالق المستمر للـصواريخ علـى                 

  .مناطق الشمال االسرائيلي
المم المتحدة أستاذة القـانون     وتصاعد الجدل مؤخراً حول أهلية عضوة في لجنة تقصي الحقائق التابعة ل           

               البريطانية كريستين تشينكين المشاركة في أعمال اللجنة، بعد تصريحات لها كانت متضمنة في رسـالة
الرد على اطالق الصواريخ    " إسرائيل"أنكرت فيها على    ' صنداي تايمز 'بعثت بها مع آخرين إلى صحيفة       

ليها مجموعة رقابية في االمم المتحدة اتهامـات        على النحو الذي بدر منها خالل الحرب، حيث وجهت ا         
ونقلت الصحيفة عن هيليل نيور رئيسة المجموعة قولها ان قواعد وأصول القانون الدولي             . بعدم الحيادية 

تتطلب أشخاصاً حياديين للقيام بمهمة تقصي الحقائق، مطالبة تشينكين بتقديم استقالتها أو أن تتم اقالتهـا                
وترفض البروفيسورة االدالء بـأي     . أو الرئيس الجديد لمجلس حقوق االنسان     ' ئقمتقصي الحقا 'من قبل   

تصريحات في خصوص االزمة لوسائل االعالم ولكن مراقبا مختصا في الشؤون الصهيونية فضل عـدم     
الكشف عن اسمه يؤكد أن ما تواجهه تشينكين هو من فعل اللوبي الصهيوني الذي يكثف مـن نـشاطاته                   

  .التي تضررت كثيرا بعد الحرب االخيرة على غزة" إسرائيل"ل تحسين صورة وتحركاته من أج
31/8/2009القدس العربي،   
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  المفاوضات أساسية ويجب أن تجري بين األطراف المعنية إزاء المسائل الجوهرية: سوالنا .49
ألمـن فـي    قال المنسق األعلى للسياسة الخارجية وا     :  جيهان الحسيني، إبراهيم حميدي    -دمشق،القاهرة  

االتحاد األوروبي خافيير سوالنا، أمس، خالل لقائه الرئيس بشار األسد عن دعوته السابقة إلـى تحـرك                 
 -يجب أن تبدأ المفاوضـات الفلـسطينية        ": دولي باتجاه اتخاذ قرار دولي ملزم على المسار الفلسطيني        

راف المعنية الى اتفاق، فإن على      وإذا لم تصل األط   . ثم يجب أن يبني الوسطاء على العملية      . االسرائيلية
وكي يحصل ذلك، يتطلب األمر قراراً من مجلـس         . الوسطاء أن يأتوا باقتراحات يقرها المجتمع الدولي      

يعبر عما يعتقده كثيـرون،     "وزاد أن ما قاله     . األمن إذ يجب عدم ترك المفاوضات تسير الى ما ال نهاية          
  ."وإن كان البعض ال يعبر عن ذلك صراحة

31/8/2009اة، الحي  
  

  أستاذة أمريكية من أصل يهودي تؤكد متاجرة اإلسرائيليين بأعضاء الشهداء  .50
 استاذة  ، نانسي شيبرهيوز  ، من أصل يهودي،   مريكيةألكاديمية ا ألباحثة ا القدمت  : احمد محسن  - واشنطن

البـشرية بالعـالم    لعلوم االنثربولوجيا بجامعة بيركلي بوالية كاليفورنيا بحثا مفصال عن تجارة االعضاء            
" واختارت ان تقتبس منه فقرات مطولة لنشرها في صحيفة يهودية بالوالية هي جويش ويك كاليفورنيـا               

  . الثبات ان ما نشرته الصحيفة السويدية كان صحيحا بل انه لم يمثل اال جزءا من الحقيقة
قـبض علـى اعـضائها فـي        التي  " رجال االعمال "وقالت في مقالها انها كانت تتابع حلقة الحاخامات و        

نيوجيرسي الشهر الماضي قبل القبض عليهم وانها حصلت على تقاريرمن نشطاء في اسرائيل وفي بلدان               
. اخرى حول انشطة الحلقة وانها ساهمت في توجيه اهتمام السلطات لنشاط تلك المجموعـة االجراميـة               

طبـاء المتخصـصين فـي نقـل        توجد في اسرائيل شركة مقرها تل ابيب توظف احد ابرز اال          "وتابعت  
  . االعضاء والطاقم الطبي الذي يساعده

كان الثمن الذي تتقاضاه الشركة ممن يرغبون في الحصول على اعضاء مناسبة في البداية هو               "وتضيف  
 الفا  250 ثم   2000 الف في عام     200بعد ذلك ارتفع السعر الى      . 1998 الف دوالر وذلك في عام       120

  . الف دوالر270 حين زاد الى 2007د ذلك حتى عام  واستقر عن2003في عام 
31/8/2009الشرق، قطر،   

  
  "إسرائيل"نتنياهو متهم بتجاهل سعي اإلعالم البريطاني لخدمة ":  أون صنديإندبندانت" .51

ذكرت صحيفة اندبندانت أون صندي الصادرة، أمس، أن شخصيات يهودية بارزة في المملكة المتحـدة               
بنيامين نتنياهو بعدم االكتراث بالرأي العام البريطاني بسبب رفـضه          " اإلسرائيلي"اتهمت رئيس الوزراء    

  .مقابلتها خالل زيارته إلى بريطانيا األسبوع الماضي
التي تصدر في لندن قولـه      ) جويش كرونيكل (ونسبت الصحيفة إلى ستيفن بوالرد رئيس تحرير صحيفة         

ال يكترثون ما إذا كان البريطانيون يعتبرونهم مروجي        "و  وعلى رأسهم نتنياه  " اإلسرائيليين"إن المسؤولين   
حروب، وما إذا كانوا يخسرون لهذا السبب حرب العالقات العامة في بريطانيـا، وال يكترثـون أيـضاً                  

" إسرائيل"بتركنا غاضبين جراء رفضهم المتعمد فعل أي شيء لمساعدتنا على تغيير الصورة المرعبة ل               
  ". لدى البريطانيين

31/8/2009يج، الخل  
 

   هيالري سئل عن االستيطان فطلب تغيير الموضوعمساعد .52
سئل فليب كارولي مساعد وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون للعالقات العامة ما            : القدس المحتلة 

الذي تـضمن   " اإلسرائيلي"إذا كان المبعوث الخاص للتسوية جورج ميتشل قد وافق بالفعل على االقتراح             
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داً مؤقتاً لالستيطان، من دون أي تعهد بالنسبة للقدس المحتلة، فقدم إجابة طويلة وملتوية، ونقلت عنه                تجمي
أو " إسـرائيل "الواليات المتحدة لن تفرض شروطا على       "قوله إن   " اإلسرائيلية"اليومية  " هآرتس"صحيفة  

مرة أخرى تلقوا ردا طويال     هل التجميد هو شرط الزم أم ال؟ و       : فضغط الصحافيون ". السلطة الفلسطينية 
". لن نقدم نبوءات كيف سـتتطور األمـور       . سنرى كيف تتقدم المحادثات   : "حيث قال كارولي  . وغامضا

  ".هيا نغير الموضوع"، فقاطعه كارولي "هل هذا شرط؟: "سأله صحافي
31/8/2009الخليج،   

  
  حتى يستعيد شعبيته هناك"إسرائيل" يؤجل زيارته لـأوباما .53

نقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس عن مصادر سياسية مطلعـة، أكـدت أن   : س ـ غزة  ردينة فار
ـ              السـتعادة شـعبيته لـدى       "إسـرائيل "الرئيس باراك أوباما أجل زيارة والتي كان ينوي القيام بهـا لـ

ة اإلسرائيليين، مشيرة إلى أن سبب تأجيل الزيارة، هو رغبة اإلدارة األمريكية برئاسة أوباما فى ممارس              
  .الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو حتى تستجيب لدعواتها

31/8/2009عكاظ،   
 

  خطاب مشعل وملف العالقة مع حركة حماس .54
  محمد أبو رمان

قطع زعيم حركة حماس، خالد مشعل، بذكاء وحكمة، الطريق على تحول مناسبة عزاء والـده وقـرار                 
  .بيةالسماح له بحضوره، إلى أزمة سياسية، لها تداعيات سل

المفارقة أن مشعل بتثمينه موقف الملك والمسؤولين كان يرد، ضمناً، على خطابات سياسية ُألقيـت فـي                 
  .للسياسات الرسمية" مهرجان إدانة"بيت العزاء من قيادات إسالمية، حولت المناسبة إلى 

 لكن هذا شيء،    مساحة االختالف والتباين والمعارضة للسياسات الرسمية مشروعة، بل وضرورة وطنية،         
  .ورؤية بعض القيادات األردن بمنظور أسود ومشوه شيء آخر تماماً

، لم تلتقط تلك القيادات، كالعادة، اللحظة السياسية، وما         "رسالة ذكية "بدالً من استثمار هذه الفرصة وتقديم       
مسؤولين، ممـا يـشوه     ، فقدمت خطاباً سياسياً، خلق استياء شديداً لدى ال        "اختبار لحسن النوايا  "تمثله من   

  !مواقف حماس، وال يخدم الخروج من مرحلة األزمة والقطيعة بين الطرفين
بالعودة، إلى خطاب مشعل، في بيت العزاء، فقد قدم معايير واضحة ناضجة في تحديد األرضية الصلبة                

حديث الملـك   المشتركة التي يمكن أن يقف عليها األردن مع حركة حماس، وقد أعلن توافقه الكامل مع                
  .، الذي أكّد فيه على الثوابت األردنية والفلسطينية)أمام القوات المسلّحة(األخير 

مشعل أوضح أنّه بالرغم من العالقة االجتماعية العميقة والمتشابكة التاريخية بين األردنيين والفلسطينيين،             
ية حلـول تـصفوية للقـضية       فإن حماس تتحدث بلغة سياسية ترفض االتكاء على هذه العالقة لتمرير أ           

  .الفلسطينية على حساب األردن
وأكد مشعل على رفض الحركة للوطن البديل والتوطين، وأي عالقة سياسية مـع األردن، تـؤثر علـى       

  .1967الحقوق الفلسطينية في األراضي المحتلة عام 
" من األردن، وقال    في الشق األمني والسياسي الداخلي، كان الرجل، أيضاً، واضحاً، برفض أي مساس بأ            

إن حماس درع حامٍ له، ال تسعى إلى نفوذ مباشر أو غير مباشر، سواء من داخل الحركة اإلسـالمية أو                    
وهو ما يحتاج إلى تأطير عملي على أرض الواقع، وتحديداً في سؤال الهويـة الـسياسية                ". (من خارجها 

  ).الذي يعصف بالحركة اإلسالمية األردنية اليوم
في عمان، تتطلب تقديم الرؤية     " مطبخ القرار "مشعل رسالة سياسية، بلغة عربية فصيحة، إلى        إذن، يقدم   

  .األردنية المقابلة لحيثيات هذه العالقة وآفاقها المطلوبة
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ولعّل السؤال األهم، بعد التوافق على الثوابت والمصالح الراسخة وطنيـاً وسياسـياً، هـو االعتـراف                 
  . إدارتهباالختالف وفي استراتيجية

في أوساط النخب السياسية األردنية، ثمة ثالثة اتجاهات رئيسة في تصور العالقة مع حماس، األول يدفع                
دوماً نحو الخصومة مع الحركة حماس ومعاداتها، ودعم الرئيس عباس حصرياً، ويبدو أن هذا التيار له                

  .موقف ثأري أيديولوجي مسبق من اإلسالميين عموماً
ثاني، من المعارضة اإلسالمية واليسارية والقومية، فعلى النقيض تماماً، يـدعو إلـى إعـادة               أما التيار ال  

هيكلة الخيارات االستراتيجية األردنية واستبدال حماس بسلطة رام اهللا، وهو تيار يقفز علـى الحـسابات                
  .التاريخية والدقيقة، والمساحات الممكنة للخيارات األردنية خارجياً وداخلياً

ر الثالث، الذي أحسب أنه يمثل االتجاه العام من النخبة، فال يرى تعارضـاً بـين خيـارات األردن                   التيا
  .الراهنة في دعم للسلطة الفلسطينية والحوار مع حماس والتواصل معها

ال توجد لألردن أي مصلحة في معاداة حماس، بل كافة الحسابات األمنية واالسـتراتيجية تؤكـد علـى                  
الحركة، واالنفتاح عليها واستثمار العالقة التاريخيـة الحميميـة فـي دور أردنـي              ضرورة الحوار مع    

  .في المصالحة الفلسطينية الداخلية"  غائب-مطلوب"
                 ثمة أرضية مشتركة يمكن الوقوف عليها، وال يمكن التعامل مع الحركة، بعيداً عن إدراك أنّها اليوم رقم

وال يوجد أي تفسير عقالنـي للجفـاء        . ات مع الغرب والشرق   صعب في المعادلة الفلسطينية، ولديها قنو     
  !الرسمي الحالي معها، إالّ العجز عن خلق حوار متقدم إلدارة مصالحنا االستراتيجية

  31/8/2009الغد، األردن، 
  

  قراءة سياسية في عزاء مشعل .55
   ماهر ابو طير

أكرم ابنه ، مرتين ، االولى فـي        رحل والد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، والفقيد            
  .حياته حين أنجبه ورعاه ، والثانية حين وفاته بكل هذا الحشد الذي جاء ليشيع الفقيد او ليعزي نجله

المحللون ، الحظوا ان وجهاء من كل مناطق الضفة وغزة وغيرهما قدموا لتعزية مشعل وكثير منهم ال                 
اغلب العشائر االردنية ، ومعظمهم ال يعرفون خالـد         يعرفون خالد مشعل ، شخصيا ، ومعهم وجهاء من          

مشعل ، شخصيا ، وان الغزل المتبادل تحت الخيمة ، كان بخـصوص مـا تعنيـه العالقـة االردنيـة                     
الفلسطينية للجانبين ، بل ان مشعل قال في كلمته كالما سبق فيه المعتدلين والمتطرفين مـن الجهتـين ،                   

طين هي فلسطين ، وان ال وطن بديال وال تفريط بحق العودة ، وهو       حين قال ان االردن هو االردن وفلس      
عشرات المؤشرات تدل على ان هناك قيما كبـرى  . يلتقي بكالمه هذا مع مستويات مختلفة ، من الشعبين 

  .لدى الناس لم تفلح كل الحمالت في تكسيرها واعادة انتاجها
للحدث ، عبر نثر يافطاتهم عند موقـع العـزاء ،           " يناالخوان المسلم "كان الفتا لالنتباه استثمار     ... ايضا

، من اجل تنظيم السير     " االخوان المسلمين "ونثر رجال يرتدون زيا فسفوريا كرجال الشرطة تحمل شعار          
في منطقة العزاء ، واالخوان المسلمون الذين حرموا من عدة مهرجانات مؤخرا ، عوضوا بعزاء مشعل                

 بل ان الحركة اعلنت بشكل واضح ان ال فك ارتباط بينها وبين حماس              عن كل المهرجانات التي فاتت ،     
، على االقل عاطفيا ، الن االسالميين ال يمكن فك ارتباطهم ببعضهم وبرنامجهم ، وليس ادل على ذلـك                   

  .من دخولهم على خط العزاء بطريقة اليمكن الحسم حول موقف خالد مشعل منها
اثبت ايضا ان الرجل لم تتأثر شعبيته كثيرا بكل حمالت التـشويه            رحيل والد الزعيم السياسي لحماس ،       

ضده من دول اقليمية ، وغيرها ، وان حماس بقيت على االغلب بصورتها النقية مع تحفظـات هنـا او                    
تدفق االالف من اتجهات سياسية وشعبية مختلفة الى بيت العزاء والتـشييع ، اثبـت ان الحركـة                 . هناك

او على االقل ليست متهمة كليا ، حتى ان مسؤوال كبيرا في الـضفة              . ع االردني ليست متهمة لدى الشار   
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واهللا لو ارادوا الضفة الخذوها وحكموهـا ، لكـنهم          ... "الغربية قال وهو خارج من العزاء الحد مرافقيه       
  ".يريدون غزة دولة تحت االختبار

 اي تحرك علني ، لكنها ذهبـت        االعالنات الخجولة في الصحف بشأن العزاء تثبت ان الناس تخاف من          
باالالف الى بيت العزاء ، برغم اجراءات الدخول المعقدة ، وهي تناست كل مفـردات الخـالف بـين                   

  ..االردن وحركة حماس ، الن الموت يمحو كل خالف
االرجح ان جهات عديدة غير محلية قرأت المشهد وحللته معلوماتيا وسياسيا ، مـن          . لم يكن رحيال عاديا   

" ال"وتقـول   " نعـم "ات مختلفة ، ومن دول مختلفة ، والسياسة االردنية بقيت قادرة على ان تقول               مستوي
وقتما تريد ، وهي ايضا القادرة على قلب الحسابات في اي توقيت ، والتي تمسك بخيـوط كثيـرة فـي                     

ـ       . العالقات ، وما تمثله العالقات من مصالح حيوية لالردن         د مـشعل   ايضا كل هذا الغزل من جانب خال
بحق االردن واالردنيين وبحق الملك ، مشكور عليه ، وهو شكر يستحقه االردن وشعبه ، ويستحقه الملك             

تثبت دوما كم هي متسامحة وغير حاقدة ومتـسامية علـى التفاصـيل ، وهـي                " الهاشمية"ايضا ، الن    
تعزية قاضي القـضاة امـام      في  . النبيلة والكريمة " االردنية"التي تتماثل مع مكنون الشخصية      " الهاشمية"

الحضرة الهاشمية لمشعل ما يفوق مساحة المعزي واسمه الشخصي ، الى ما تحمله تعزيته مـن رسـالة           
  .في هذا التوقيت ، على االقل" رنان"دون معنى " ناعمة"

  .رالواحدة ، ال نريده ان ينتهي بمجرد فك الخيمة واعادة تركيبها في مكان اخ" الخيمة"الغزل بين ابناء 
  31/8/2009الدستور، 

  
  !غزة فوق صفيح ساخن .56

  مؤمن بسيسو
اكتوت غزة مؤخرا بنيران الغلو والتطرف، وتلظّت بجمرات ملتهبة وضعتها أمام تحد جديد ذي مخاطر               

  .نوعية، واضطرتها إلى مواجهة اختبار حاسم ال مجال فيه للخسارة أو السقوط
 2006لتي أعقبت االنتخابات التشريعية الثانية مطلع عـام         واجهت حماس طيلة األعوام الثالثة الماضية ا      

تحديات قاسية شتى، ما بين حصار اقتصادي خانق، وعزل سياسي كامل، وانقسام وطني غير مـسبوق،                
وحرب شاملة وعدوان مستمر، وتواطؤ إقليمي ودولي على إسقاط التجربة الديمقراطيـة الفتيـة التـي                

ي سبيل التصدي لها ثمنا باهظا، وال تزال تنافح للتقليل من الـسلبيات             أوصلتها إلى سدة الحكم، ودفعت ف     
  .والخسائر المترتبة عليها بكل ما أوتيت من ألوان قوة ومضاء وإرادة عزم وصمود

بدا اليوم أثقل ما    " الحسم العسكري "لكن الحمل الثقيل الذي أرق الحركة كثيرا وخاصة في مرحلة ما بعد             
ـ يكون ببروز معضلة ما ت     التي تجاهر بأفكار غير واقعية، وتعتنق      " المجموعات السلفية الجهادية  "سمى ب

مبادئ شاذة وغريبة عن واقع وتقاليد المجتمع الفلسطيني، وتحاول إلحاق الوضع الداخلي في غزة بالحالة               
  .الطالبانية المعروفة، ومحاكاة كافة ممارسات وسياسات تنظيم القاعدة

  أفكار مستوردة
 عن ماهية هذه المجموعات وطبيعة األفكار التي تتبناها والمنهج الـذي تعتنقـه، وأسـهب                كثر الحديث 

ليسبغ عليها هالة كبيرة، ويمنحها حجما أكبر من حجمهـا الحقيقـي            " الحاالت"البعض في توصيف هذه     
  .بكثير دون امتالك بيانات قاطعة ومعطيات سليمة
لحزبية واالجتماعية يدركون تماما أن البنية األساسية لهذه        ولعل العارفين بدقائق الواقع الغزي وخارطته ا      

المجموعات تتشكل من عناصر فلسطينية داخلية مشتتة وجدت ضالتها في أفكار خارج الفضاء الفلسطيني              
النظيف والمعتدل دون أن تكون لديها ميزات الفهم الدقيق والوعي الشامل والعمق الفكري الذي ييسر لها                

ربلة والتمحيص، ويؤهلها إلعمال عقولها في قضايا الفكر والعقيدة والسياسة بما يجنبها            سبل الفحص والغ  
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االنزالق في مهاوي االنحراف العقدي والفكري والسياسي، والسقوط في شراك الفهم الخاطئ والتـضليل              
  .المبرمج

             رة من فصائل   تتألف هذه المجموعات التي يقارب عددها األلف من مزيج غير متجانس من عناصر متحد
مختلفة، مثل حماس والجهاد وفتح وغيرها، إال أن جزءا ال يستهان به من هؤالء كان صـاحب انتمـاء                   

  .سابق لحماس، فيما ال يكاد الواقع يحصي أحدا من وافدي الخارج ضمن إطار هذه الجماعات إال قليال
واعية، وإنمـا بفعـل عوامـل       ما يلفت االنتباه أن عددا كبيرا من هؤالء لم يخرجوا من عباءة حماس ط             

قسرية كتلقيهم عقوبات بالفصل أو التجميد التنظيمي نتيجة اقترافهم مخالفات تنظيمية أو أخالقية، ما يعني               
أن مراحل نشأة وتشكّل أفكارهم المنحرفة التي جاءت الحقا تأسست في جانب منها على قاعـدة النكايـة             

  .والثأر الشخصي
اقتحام حماس لبوابة العمل السياسي الرسمي، وهيمنتها على المؤسـسات          في زاوية المشهد األخرى شكل      

، وما تال ذلك مـن حـسم عـسكري          2006الفلسطينية السلطوية عقب االنتخابات التشريعية مطلع عام        
وسيطرة على غزة بالكامل، واضطرار لبسط تهدئة بين يدي االحتالل، عامل إرباك لدى بعض عناصر               

لّد لديها العديد من التساؤالت التي وجدت مناخا خـصبا فـي أجـواء الدعايـة     حماس الحديثة العهد، وو 
الفصائلية المضادة المقترنة بالجهل المطبق حيال السياسة اإلسالمية الشرعية، ومفهوم المصالح المرسلة،            
  .ومقتضيات وضرورات الواقع، لينتهي الحال ببعضهم إلى الرسو خارج الصف، واالفتراق عن الجماعة

  بواعث واألسبابال
  :تتوزع بواعث وأسباب بروز وانتشار حاالت السلفية الجهادية في غزة على محورين

  :المحور الذاتي: أوال
ال نذيع سرا حين القول إن حماس تتحمل القسط األكبر من المسؤولية إزاء بروز وتنامي هذه الحـاالت                  

  .والمجموعات داخل غزة خالل األعوام الثالثة األخيرة
  : تفاصيل هذه المسؤولية فيوتكمن

 أن الحركة رعت واحتضنت العديد من عناصر السلفية الجهادية، وقدمت لهم يد العـون والمـساعدة                 -
والمؤازرة، بل إن الحركة استخدمت بعضهم من أجل تدريب عناصرها مثل أبو عبد اهللا السوري الـذي                 

زمن، قبل أن ينقلب على حماس ويـصبح        قدم عبر األنفاق، وأسهم في تدريب عناصر القسام فترة من ال          
عدوا لها، وقائد تنظيم جيش اإلسالم ممتاز دغمش الذي شارك في عملية اختطاف الجنـدي اإلسـرائيلي        
جلعاد شاليط، فقد صنعت منه بعض قيادات حماس كادرا مقاوما ووفرت له سبل وآليات الصعود، قبل أن                 

  .يخالفها ويصبح على الضد منها
ت عن العديد من األخطاء والتجاوزات التي ارتكبها بعض هؤالء، ولـم تفكـر فـي                 أن الحركة صمت   -

محاسبتهم أو مواجهتهم، حتى اعتقدوا أنهم فوق أي مساءلة، وقادهم غرورهم إلى التمدد والعمـل علـى                 
  .تشكيل مجموعات باتت تمثل بؤر خطر وإزعاج فيما بعد

نسلخ عن الصف التنظيمي لحماس، وخرج عـن         أن جزءا ال يستهان به من أعضاء هذه المجموعات ا          -
طوعها، على امتداد الفترة الزمنية الممتدة من لحظة إجراء االنتخابات التشريعية الثانية وحتـى اليـوم،                

  .وخاصة في العام األخير
وال ريب فإن منهج التعبئة والتثقيف التنظيمي الداخلي قد لعب دورا مركزيا في الوصـول إلـى الحـال              

  .لوغ نتائج وخالصات غير سليمة كانت حماس في غنى كامل عنهاالراهن، وب
فقد عمدت حماس منذ تأسيسها على تعبئة عناصرها تعبئة جهادية منقطعة النظير، وحشدت لذلك كافـة                
طاقاتها التربوية وكوادرها القيادية حتى بلغ أفرادها حد التشبع الكامل بروح الجهاد واالستشهاد، وبـاتوا               

  .ى نيل الشهادة واستفراغ الوسع في مقارعة االحتالل بعزيمة عالية وإباء منقطع النظيريتسابقون عل
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في تلك الفترة لم تفطن حماس إلى ضرورة ممارسة التوازن في سياق تعبئتها الداخلية، وتغذية عناصرها                
يا وتربويا  تغذية شاملة تحتوي على جوانب ومساقات سياسية، واقتصر همها األكبر على بناء الفرد جهاد             

  .وحركيا، مما أسهم في صوغ شخصيات ذات قناعات بعيدة عن الفهم والعمق السياسي
وال يعني ذلك افتقاد التربية الداخلية لحماس لمدارسة الرؤى والمواقف السياسية، إال أن ذلك بقي محدودا                

حة، واسـتيعاب   في إطار ذي رؤية أحادية، وقاصرا عن مالمسة المفاهيم والخيارات الـسياسية الفـسي             
  .السياسة بحقيقتها الشمولية

ومن هنا فإن العناصر التي تشبعت بروح الجهاد والمقاومة لم تستسغ اضطرار قيادتها إلى النزول علـى                 
خيار التهدئة وتجميد المقاومة المسلحة في فترات مختلفة إبان األعوام الثالثة األخيرة، وخصوصا خالل              

ل عكسية لدى قلة محدودة من األفـراد ذوي الفهـم الـسطحي والعجلـة               العام األخير، مما ولّد ردة فع     
  .المفرطة، ألقت بهم بعيدا عن أحضان حركتهم لتفترسهم مفاهيم شاذة وأفكار غريبة

  :المحور الموضوعي: ثانيا
فقد أسهمت الظروف الموضوعية التي عاشها قطاع غزة عقب االنتخابات التشريعية الثانية فـي الـدفع                

  :دة مجموعات السلفية الجهادية، وذلك من خاللباتجاه وال
 تولي حركة حماس مقاليد الحكم، وتشكيلها الحكومة العاشرة منفردة، وسيطرتها على قطاع غزة بشكل               -

  .الحقا" الحسم العسكري"تام في إطار 
 فقد رأت بعض العناصر في ذلك فرصة مواتية للعمل بأريحية بعيدا عن القيود والضغوط التـي كانـت                 

تفرضها سلطة فتح في السابق، وهو ما وجد تجلياته الواقعية في مساحات االنطالق التي وفرتها سيطرة                
حماس السياسية والميدانية، وتمكنت بموجبها هذه العناصر من بناء وتدشين بنـى ومجموعـات دون أي                

  .عوائق أو عراقيل
 غزة، وشيوع الفقر والبطالة في أوساطهم        األحوال االقتصادية واالجتماعية المزرية التي عاشها أهالي       -

  .بدرجات مخيفة ومستويات عالية
وما من شك فإن مناخ الفاقة والحرمان البائس قد شكل عامل تأطير واجتذاب للبعض من زاوية ماديـة،                  
فضال عن أن االنحدار في الوضع المعيشي قد ولّد ردات فعل عكسية ابتغت االنتقـام مـن األطـراف                   

  .الحصار من خالل اعتناق النهج المتشدد والفكر المتطرفالمتسببة في 
  استهداف الجبهة الداخلية

قد يبدو مستبعدا أن تفطن حماس إلى حجم الخطر الذي يتهدد الجبهة الداخلية لقطاع غزة فـي المرحلـة                   
لمتطرفـة  الراهنة وفي قادم األيام، فيما لو عجزت المعالجات المختلفة عن إخماد نيران الحاالت السلفية ا              

  .وكبح جماح فكرها المنحرف على المدى المنظور
ال تملك حماس تجربة واسعة في مضمار التعامل مع الحركات اإلسالمية ذات الفكر المتطرف والـنهج                
المتشدد، وجّل ما يحويه رصيدها يقتصر على سجاالت بينية وعالقات متقلبـة متأرجحـة مـع بعـض                  

ج الدعوي البحت، وحركة الجهاد اإلسالمي، في مراحـل مختلفـة           الجماعات السلفية المحدودة ذات النه    
  .طيلة ما يزيد عن عقدين ونيف من الزمن

لم يكن للفكر الموغل في الغلو والتطرف مكان آنذاك، حيث غلبت على العالقات المتبادلة حينهـا صـفة                  
لفكرية لمنهجيـة العمـل     التنافس الفكري والحزبي في حدوده المعتدلة، وبقيت األمور في إطار السالمة ا           

والعالقات والسياسات ألطر الحركة اإلسالمية والفعاليات الدينية بأجنحتها المختلفة، ولـم يعهـد علـى               
المناهج اإلسالمية المختلفة في إطار تفاعلها مع الواقع المعاش أي ميل إلى الغلو والتطرف الـديني، أو                 

  . الفلسطيني المسلم بفطرته التقليديةجنوح في النظرة والتعاطي مع حال وظروف المجتمع
واستمر المنحى البياني التقليدي للعالقة بين حماس واألطراف اإلسالمية األخرى على حاله حتى مرحلة              

، إذ ذاك اقتحم عنصر سياسي جديد خـط معادلـة           2006إجراء االنتخابات التشريعية الثانية مطلع عام       
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والتنظيمي بالخالف السياسي، وتتسع مـساحة الخـالف بـين          الخالف التقليدي، ليمتزج الخالف الفكري      
الفرقاء اإلسالميين، وخاصة بين حماس والجهاد، إال أن نداء القواسم المـشتركة وموجبـات المـصلحة                

  .اإلسالمية العليا كانت أكبر من حيثيات وإشكاليات الخالف
لدعوية من جهـة أخـرى، تبقـى        لكن مخاوف التنافس التقليدي بين حماس من جهة، والجهاد والسلفية ا          

محدودة للغاية وال تكاد تذكر بالمقارنة مع المخاوف الجارفة والمخاطر المحدقة التي تتـربص بالجبهـة                
الداخلية في غزة جراء تنامي مجموعات السلفية الجهادية التي تتبنى مناهج وسياسات تنظـيم القاعـدة،                

 تعج بالمشاكل وتطفـح باألزمـات، ويمكـن فيهـا       وتمددها بشكل مقلق للغاية في بقعة جغرافية صغيرة       
لمجموعات بالغة الصغر والتكوين أن تشكل تهديدا خطيرا لألمن الداخلي والسلم األهلي، وأن تشعل أوار               

  .الفتنة في عموم المجتمع الغزي
يأتي من الـداخل هـذه   " التحدي"اإلشكالية الكبرى التي تواجه حماس وحكومتها في هذه المرحلة هي أن           

 التحدي العملي األخطر    -بحق–المرة، وفوق ذلك يرتدي عباءة إسالمية وينتحل فكرا إسالميا، ما يجعله            
  :الذي تحمله المرحلة على المدى المنظور، وذلك بما يحمله من أخطار محققة على النحو التالي

ة نفـسية بالغـة     ضرب عقيدة المجتمع من خالل تكفير أبنائه، مع ما يتركه ذلك من معانا            : الخطر األول 
  .القسوة تضاف إلى ألوان المعاناة التي ال تنتهي بفعل استمرار الحصار

هز ثقة ويقين الناس في الحركات اإلسالمية بشكل عام، ودفع البعض للشك واالرتياب في              : الخطر الثاني 
  .أصول العقيدة ومبادئ اإلسالم

ية عبر ما يمكن اجتراحه من أعمال عنـف         ضرب الواقع األمني واستهداف الجبهة الداخل     : الخطر الثالث 
تشمل مقاهي ومؤسسات، وحاالت ثأر وانتقام ضد عناصر األمن والمؤسسات الحركية والرسـمية فـي               

  .إطار مسلسل الفعل ورد الفعل
إشغال الجبهة الداخلية في معركة جانبية، وإفساح المجال أمام االحتالل لممارسة عدوانـه             : الخطر الرابع 
بما إغراؤه بشن حرب جديدة في ظل تهاوي الحصانة والمناعة الداخلية، واستنزاف الطاقات             الغاشم، ولر 

  .الفلسطينية المقاومة في إطار المواجهة الداخلية
  .فقدان معظم أشكال الدعم واإلسناد والتعاطف العربي واإلسالمي على المستوى الشعبي: الخطر الخامس
  معالجات جذرية

جات عابرة أو آنية أو سطحية لحّل هذه المعضلة التي يمكن أن تتـسبب فـي                ال يمكن الحديث عن معال    
كوارث أمنية محققة، وما لم ترتق المعالجات التي تبتدرها حماس وحكومتها إلى مستوى الحل الجـذري                
فإن الحالة السلفية الجهادية مرشحة ألن تصبح ظاهرة في القريب، وأن تحـدث حالـة مـن الفوضـى                   

  .ي يصعب معالجتها مستقبالواالضطراب الداخل
وباإلمكان الحديث عن عدة مستويات من العالج الناجع والفعال التي تكفل سحب البساط من تحت أقـدام                 
المجموعات السلفية الجهادية، والقضاء على هذه الحاالت وتفكيك األخطار الكامنة فيها، وذلك على النحو              

  :التالي
  :التوعية الفكرية: أوال

الحربة في مواجهة الفكر المنحرف، ونقطة البداية فـي محاربـة هـذه المجموعـات               وهي تشكل رأس    
  .المتشددة

وكي تتحقق أهداف هذه التوعية ذات المضامين الفكرية فإن تحشيدا واسعا على مستوى علماء األمة ذوي              
الخاطئة التـي   الفقه الراسخ والقبول الكبير ينبغي أن ينتظم في إطار خطة مرسومة لتفنيد وتفكيك األفكار               

يحملها عناصر السلفية الجهادية في غزة، عبر الدخول في حوارات ومناظرات عميقة معهم، وذلك مـن                
خالل أدوات وآليات ووسائل متعددة تتضافر جميعها لتنظيف العقول مما طغى عليها من اعوجاج بالحجة               

  .نوالدليل في إطار مبدأ الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحس
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  :التنوير اإلعالمي: ثانيا
ويعمل النشاط اإلعالمي بموازاة الجهد الفكري، ويستهدف حماية المجتمع بشكل عام، وأبناء الحركـات              
اإلسالمية والوطنية بشكل خاص، من مغبة االنسياق وراء الفكر التكفيري الهدام، أو التعاطي مع المناهج               

  .وارد التهلكة والخسرانالمتشددة التي تورد الوطن وقضيته العادلة م
وفي إطار هذا النشاط الهام ينبغي أن يتم تسخير وتوظيف كافة المنابر والوسائل اإلعالمية المتاحة فـي                 
سياق خطة عمل مدروسة لمحاصرة مسوغات الفكر المتطرف، وإبطـال األسـس والركـائز العقديـة                

ن الدينية والسياسية واالجتماعيـة التـي       والسياسية التي يستند إليها، وتوعية الجماهير بخطورة المضامي       
ينظّر لها أرباب االنحراف السلفي في طبعته الجهادية، وتحذيرهم من اآلثار المدمرة والتداعيات الخطيرة              

  .التي يستجلبها هؤالء على مختلف األصعدة والمجاالت
  :المراجعة السياسية: ثالثا

طرف بمعزل عن قيام حماس بمراجعـات سياسـية         ال يمكن توقع عالج جذري لبروز الفكر السلفي المت        
  .عميقة

فال مناص أمام حماس من العودة الصريحة إلى مربع المقاومة والتخلي عن حكم غزة، وذلك إما عبـر                  
توافق وطني أم عبر إجراء االنتخابات واالحتكام لصندوق االقتراع، بما يمنح حماس الفرصـة إلعـادة                

من الشوائب واإلشكاليات والعوائق التي يفرضها الحكـم وضـرورات          تفعيل برنامجها المقاوم، والتحلل     
  .استمراره في ظل بيئة إقليمية ودولية معادية

وليس معنى ذلك الخروج من ساحة العمل السياسي بالكلية، بل إيجاد صيغة توافقية ما تـسمح بابتعـاد                   
ـ            سات األخـرى كـالمجلس     حماس عن صدارة مشهد الحكم ومسؤولياته الجسام، والبقاء في إطار المؤس

  .التشريعي واألجهزة األمنية
وتكمن أهمية هذه الخطوة في إعادة مسار حماس إلى وجهته الصحيحة، وحرمان المتطرفين من ذريعـة                

  .الخروج على قرار وسياسة الحركة، ودفع تشكيالتهم التنظيمية نحو التفكك واالنهيار الذاتي
  :الحسم األمني: رابعا

: يرة التي يمكن اللجوء إليها في معالجة بؤر التطرف، انطالقا من القاعدة المعروفـة             ويشكل الورقة األخ  
"آخر الدواء الكي."  

وبالنظر إلى حساسية العمل األمني ضد أهل العقيدة الواحدة والدين الواحد رغم انحرافهم البـين، فـإن                 
 هذه المجموعـات، وأن ال      ضوابط شرعية وقانونية يجب أن تحكم أي جهد أو إجراء أو قرار أمني ضد             

  .تكون اإلجراءات األمنية والحل األمني مفتوحا على مصراعيه دون قيود
ويبدو الحل األمني ملحا حين تفشل أساليب الحوار والطرق الدبلوماسية، وينزلق البعض إلـى ارتكـاب                

ـ           ال وقتئـذ  المحرمات الوطنية، والسعي باتجاه تخريب الوضع الداخلي عبر استخدام الـسالح، فـال مج
للتراخي أو التمهل في حسم الموقف، وال تهاون مع أية بادرة لإلخالل باألمن الداخلي والمساس بالـسلم                 

  .االجتماعي مهما كانت الظروف
باختصار، فإن حماس تقف اليوم في مواجهة تحد بالغ الحساسية والخطورة، وتستعد إلثبات نفسها أمـام                

لداخلية في قطاع غزة، وما لم ترتق المعالجات المتخذة إلى مـستوى            اختبار حاسم يتعلق بمصير الجبهة ا     
الحل الجذري فإن غزة ستظل ترقد فوق صفيح ساخن، وتدفع ثمن أخطاء األمس التي ستكون هذه المرة                 

  !فادحة بكل المقاييس
  30/8/2009نت، .الجزيرة
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  نتنياهو يرسب في اختبار التاريخ عن القدس .57
  ريموندا حوا طويل 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بريطانيا والمانيا حامال غطرسته ، ليقول لألوروبيين ما زار 
ال يريدون سماعه، وما ال يوافقون عليه، ويبدو أن نتنياهو ال يقرأ الواقع كما هو، أو أنه يقرأه ولكن ال 

لسطينية أصبحت حجر الزاوية في يريد أن يفهمه أو أن يعيه، فالمزاج الدولي تغير تماما، والدولة الف
السياسة الدولية، ووقف االستيطان واالعتراف بالفلسطينيين أصبحت ثوابت في هذه السياسة، ولكن، يبدو 
أن نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان وباقي الطاقم من الوزراء المنفلتين تماما ال يريدون االعتراف أنهم 

  .أصوات من الماضي
نيكوال ساركوزي واضحا وصريحا جدا عندما طلب من نتنياهو ان يغير وزير كان الرئيس الفرنسي 

خارجيته ليبرمان، الن هذا الرجل عمليا يخرب على نتنياهو جهوده الرامية الى اقناع العالم أنه تغير وأنه 
يخضع للمطالب الدولية، وليبرمان، انما يقوم فعليا باظهار ان جهود نتنياهو وحمالته االعالمية 

صريحاته التي توهم باستئناف عملية السالم بأنها جهود فارغة، وألول مرة نرى في اسرائيل ان وزير وت
خارجيتها يدمر ما يفعله رئيس وزرائها، والول مرة نرى بوضوح شديد ان حكومة اسرائيل ذاتها تقوم 

وزراء بعملية تحريض ضد جمهور آخر من المفروض ان تخدمه، وذلك من خالل تصريحات الحد ال
االسرائيليين الذين وصفوا اليسار االسرائيلي بانه فيروس، إذن، نحن امام حكومة اسرائيلية تتألف من 
مجموعة من االيديولوجيين المتعصبين الذين فقدوا أساليب وطرق البروتوكول السياسي والتعبير الملطف 

يلي وااللماني عن اسلوب عوزي وفي هذا الصدد، تتحدث وسائل االعالم االسرائ. والمقبول عن المواقف
أراد رئيس ما يسمى بمجلس األمن القومي االسرائيلي في الحديث مع مكتب المستشارة االلمانية انجيال 

  .ماركيل فأخذ بالصراخ عليهم دون مراعاة حتى البسط قواعد السلوك الدبلوماسي
ثر الطرق فظاظة وغلظة، وليس أعضاء الحكومة االسرائيلية يفقدون أعصابهم ويعبرون عن مواقفهم بأك

نتنياهو ببعيد عن ذلك، أو أنه ال يفعل ذات األمر، فتصريحات هذا الرجل في لندن خالل لقائه مع رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون، تكشف ان نتنياهو انما هو العراب الكبير لكل اولئك الوزراء الذين يطلقون 

 على المبادرات الدولية، على اليسار االسرائيلي، على النار على كل شيء، على العملية السياسية،
  .اوروبا، على اوباما، على الفلسطينيين، على كل شيء

فالعملية السلمية لن تؤدي الى شيء حتى بعد ستة عشر عاما كما قال ليبرمان، والمبادرات الدولية ال 
سار االسرائيلي مجرد فيروس أو تأخذ بعين االعتبار المخاطر المحدقة باسرائيل كما يقول أراد، والي

جرثومة ونسوا كونهم يهودا، واوروبا مجرد عمالء للنازية، واوباما يعرض أمن اسرائيل للخطر من 
  .اجل العرب، والفلسطينيون ليسوا شركاء وغير جديرين بالثقة وعقد سالم معهم
قدس المحتلة انها ليست هذا المنطق المتغطرس ، هذا الذي حمله نتنياهو معه الى لندن ليقول عن ال

مستوطنة، وانما عاصمة اسرائيل الموحدة الى االبد، وأنها كانت لليهود دائما، وان االستيطان لن يتوقف 
  .فيها، وانها ستبقى مركز العالم وقلبه بالنسبة للشعب اليهودي

باقي وزراء ان هذا الكالم على ما فيه من مغالطة ومعاندة وجهل انما ينسجم تماما مع ما يصرح به 
حكومة نتنياهو، مما يرفع أو يدفع القول ان نتنياهو يرفض أو ال يؤمن بما يقوله وزراؤه من وراء 

  :ولكن هذه التصريحات وتوقيتها زمانيا ومكانيا تستوقف عدة مالحظات ومداخالت هي. ظهره
يه كثير من التجاوز ان التفوه بمثل هذا الكالم الخاطىء امام رئيس وزراء بريطانيا بالذات، ف: أوال

للحقائق والوقائع، فبريطانيا هي التي خلقت اسرائيل الحديثة عمليا، وهي االعرف بحقائق الواقع، وهي 
التي تتحمل وزر الخطأ التاريخي بسحق دولة الشعب الفلسطيني وعدم المساهمة في اقامتها، ولهذا رأينا 

السرائيلي ان على اسرائيل ان توقف رئيس الوزراء غوردون حاسما وحازما في القول لضيفه ا
  .االستيطان وان تؤمن بحل الدولة الفلسطينية
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نتنياهو يعرف تماما ان ما قاله حول امتالك المدينة الى االبد كالم غير واقعي ان لم يكن مضحكا، : ثانيا
لقدس مدينة إلهية مدينة ا. فالقدس مدينة اهللا التي ال يمتلكها احد اال بالمحبة والسالم ال بالسيف والقتل

ترمز للمحبة والسالم والعدل، وهي مدينة تقتل محتلها وتفضحه وتعريه بين االمم، القدس مدينة ال تمتلك 
  .على الطريقة االسرائيلية

القدس مدينة التعددية في الطريق الى اهللا، ولكنها مدينة الواحدية في التعرف والتقرب الى اهللا، ومن : ثالثا
دس على مقاسه، فإن هذه المدينة ليست اال على مقاس قدرها الغامض وسرها العميق، يريد أن يفصل الق

والفرق بين عمر بن الخطاب ذلك الخليفة المسلم وبين بنيامين نتنياهو ان االول ادرك ان القدس مدينة 
السؤال كم للجميع، فملكها الى اكثر من اربعة عشر قرنا، اما الثاني فهو يريد ان يطرد منها كل الناس، و

  .اجوبة التاريخ عادة ما تكون سريعة. سيملكها هذا الرجل ومن بعده
نتنياهو ال يقرأ التاريخ كما هو، انما يريد ان يلوي عنق التاريخ لتكون روايته لصالحه، هو يعرف : رابعا

 وان هذه تماما ان عمر القدس اكثر من سبعة االف عام وليس ثالثة االف كما تقول الرواية االسرائيلية،
االالف السبعة رأت من االمم والملوك والمقامرين من هم أشد من نتنياهو وأكثر قوة، ولكنهم ذهبوا، 

  .فضحتهم القدس وعرتهم امام االمم
 االسرائيلي لن يقبل بسيادة كاملة –نتنياهو يعرف ان التوجه العالمي النهاء الصراع الفلسطيني : خامسا

عرف ان أية تسوية مع الفلسطينيين ستكون بحصولهم على اجزاء أساسية اسرائيلية على القدس، وهو ي
  .من القدس وخاصة الدينية، االسالمية والمسيحية

يعرف نتنياهو ان االوروبيين لم يعترفوا بعد بالقدس الغربية عاصمة السرائيل، يعني، كالم : سادسا
ال يعترفون بالقدس الغربية عاصمة السرائيل، فما دام االوروبيون . نتنياهو يأتي استفزازا طفوليا ليس اال

  .فهذا يعني ان الصراع ما يزال قائما، وان الجميع بانتظار التسوية النهائية
ان من يطلق تصريحات مثل هذه أمام رئيس وزراء دولة عضو في مجلس االمن، يعني انه ال : سابعا

نع سالم حقيقي في المنطقة، فهو في مثل يؤمن بعملية سالم، وال بمفاوضات، وال يبشر بأنه قادر على ص
ان مثل هذه . هذه التصريحات يضع نهاية للمفاوضات قبل ان تبدأ، ويضع لها سقوفا حتى قبل أن تنطلق

التصريحات تصب عمليا في تأجيج المشهد وسد اآلفاق، ومن يقتل األمل في صدور الشعوب والقادة، 
  .جميع منهافانما يقوم عمليا باشعال الحرب التي تعب ال

ان مثل هذا الموقف الذي أعلن عنه نتنياهو ادى الى ما يلي حتى اللحظة، بريطانيا لم تغير موقفها : ثامنا
بل على العكس، أكدت ضرورة وقف االستيطان، ألمانيا من جهتها أصرت على موقف اوروبي موحد 

الى نقطة انطالق للعملية من الطرف االسرائيلي وصوال " تنازالت"بضرورة وقف االستيطان وتقديم 
  .السلمية، فشل اجتماع ميتشيل ونتنياهو على ذات الخلفية

ان مثل هذه التصريحات ستجعل من التحرك االوروبي واالمريكي أكثر تنسيقا، وتصبح خطة : تاسعا
اوباما للسالم أكثر ضرورة والحاحا االن، الن حكومة اسرائيلية مثل الحالية هي حكومة حرب ال حكومة 

وبالقدر الذي تغلق فيه اسرائيل جميع منافذ األمل، فان االطراف االخرى، العربية والدولية، . سالم
مدعوة االن، الى أخذ زمام المبادرة من مجموعة وزراء يفقدون أعصابهم وألسنتهم أسرع مما يطلقون 

  .النار في جميع االتجاهات، والعكس صحيح أيضا، وال مجال للمقارنة
  31/8/2009ن، القدس، فلسطي
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