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  ائية للمصالحة تُبرم في لقاء وطني شامل الشهر المقبلالصيغة النه: مشعل .1
، برئاسة رئيس المكتب »حماس«وفد ، أن القاهرةمن جيهان الحسيني  عن، 29/9/2009الحياة، ذكرت 

السياسي للحركة خالد مشعل، اختتم محادثات في القاهرة أمس مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير 
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ساعات، وأكدت مصادر مصرية مطلعة أنه تم خاللها تجاوز النقاط عمر سليمان استغرقت نحو ثالث 
وقال مشعل في مؤتمر صحافي، قبيل مغادرته القاهرة مساء، ان . الخالفية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية

الصيغة النهائية لمشروع المصالحة سيضعها المصريون، وستتم دعوة الفصائل الفلسطينية كافة الشهر 
  . اء وطني البرام اتفاق المصالحةالمقبل في لق

، ووقف العمل فورا بخطة المنسق االمني االميركي إسرائيل مع األمنيودعا مشعل الى وقف التنسيق 
: وأضاف". اإلسرائيليينالعودة مجددا الى خيار المقاومة، فهي الخيار الحقيقي الذي يردع "كيث دايتون، و

جئنا إلى «: وقال. »لإلسرائيليينقبل ان يعطينا اقواال، وافعاال ، ال ناألميركي من الجانب أفعاالننتظر «
 العامة موجودة، ويجب ان األرضية«، مضيفا ان »مصر لنختم الجهود التي ستفضي بعد ذلك للمصالحة

 إلصالحانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد هو نقطة البداية  «أنوتابع . »تتوج بمصالحة حقيقية
  . »منظمة التحرير

إن جوهر الرؤية المصرية يصلح أرضية » الحياة«محمد نصر لـ » حماس«نبه، قال القيادي في من جا
لكنه اضاف ان . »الخط العام للورقة المصرية ينقذنا من االنقسام«مناسبة للتوجه نحو المصالحة، وان 

مصريين أبلغت المسؤولين ال» فتح«وأوضح أن حركة . »هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى استكمال«
بموافقتها على كل ما جاء في الورقة المصرية، مشدداً على ضرورة التوجه نحو إنهاء االنقسام وإنجاز 

  .المصالحة من أجل مواجهة التحديات وإحباط المخاطر التي تتربص بالقضية الفلسطينية
 في القاهرة »حماس«أن قضية القدس أخذت حيزاً كبيراً من المحادثات التي أجرتها » الحياة«وعلمت 

وحرص مشعل . بسبب المخاطر التي تتعرض لها المدينة والمخططات التي تترصد بالمسجد األقصى
على أن يترأس الوفد في المحادثات التخاذ القرار الواجب، معرباً عن أمله في أن ينجح المصريون في 

  .مساعيهم من أجل معالجة ملف المعتقلين
حماس تريد «من والمعتقلين من القضايا األساسية، مضيفاً ان إن قضيتي األ» حماس«وقال مسؤول في 

تحقيق مصالحة وفق صفقة متكاملة لحل القضايا كافة وليس االنتخابات فقط، ونحن متفائلون والجانب 
إذا أردنا خوض االنتخابات، يجب أن «: واضاف. »المصري جاد في حسم المسائل واالشكاالت والقضايا

ت واضحا ومحددا، وأن تكون هناك لجان متفق عليها، وأن تكون دوائر االنتخابات يكون قانون االنتخابا
... هناك حاجة للمصالحة من أجل تصليب الموقف السياسي ... وليس دائرتين فقط ) 11(في الضفة 

االنتخابات لها خصوصية «: واوضح. »مهزومين كي يفرض الجانب اآلخر علينا شروطاً) حماس(ولسنا 
في الضفة الغربية بسبب عالقتنا مع االحتالل الموجود هناك، وما يسمح به االحتالل لوضع حماس 

لممثلي فتح لن يسمح به لممثلي حماس، لذلك هناك خصوصية، ويجب أن تكون الدوائر عادلة في 
  .»الضفة

حماس تدرك مأزق السلطة وأنها لن تكون قادرة على قرار «وعن المعضلة األمنية، قال المسؤول إن 
إصالح األجهزة األمنية ألن هناك التزامات وقرارات دولية، لذلك هناك تسوية لهذا األمر سيتم الحديث 

... عنها، وهناك تسوية غير معلنة، فنحن لن نكون عوناً للشيطان، وندرك مأزق الفريق اآلخر والتزاماته
صعوبة ... قبة أمام المصالحةال نقر بالواقع وال نجعله ع«: واوضح. »هذا األمر يحتاج إلى تسوية ذكية

إعادة هيكلة وإصالح األجهزة األمنية تأتي من أن السلطة قطعت شوطا كبيرا مع المنسق األميركي كيث 
والحديث عن إعادة هيكلة وإصالح األجهزة في الضفة هو ... دايتون في إرساء منظومة أمنية في الضفة

  .» بما يحقق المصالحة ولن نحبطهاانقالب على ذلك، لذا نسعى إلى تسوية هذه المسألة
لن نجعل من القضية األمنية قضية متفجرة تحول دون المصالحة، لكن المصالحة لن تتم بأن «: وتابع

... تكون فتح هي المسيطرة على غزة بينما لم يحدث تغيير حقيقي وملموس لوضع حماس في الضفة
ك تفاؤل حقيقي في إنجاح المصالحة وهنا... المتغيرات في غزة مرهونة بالمتغيرات في الضفة
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وإنجازها، خصوصاً أنه ليس هناك اعتراض أميركي على إنهاء االنقسام وعلى مساعي مصر لرأب 
  . »الصدع
الضعف العربـي   "مشعل انتقد ما سماه       من القاهرة، أن   جمال فهمي ، عن   29/9/2009 النهار،   وأضافت

تعنـت رئـيس    " يجـاري "الميركي باراك أوباما صار     ، معتبراً انه السبب في أن الرئيس ا       "والفلسطيني
أنجز خطوة ديكورية علـى     "الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو وتطرفه في موضوع تجميد االستيطان و         

تمثلت في اللقاء الثالثي الذي جمعه االسبوع الماضي في نيويورك ونتنيـاهو ورئـيس الـسلطة                " حسابنا
داخلية عدة، منها الحـرب فـي       " ازمات"أوباما يواجه استحقاقات و   والحظ ان   . الفلسطينية محمود عباس  

افغانستان ومشروعه للتأمين الصحي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس السنة المقبلة، لـذلك يحـاول       
تسوية ملفاته وحساباته على حسابنا ويحاول استرضاء انصار اسرائيل في الواليات المتحدة من خـالل               "

  .تنياهو عن مواقفه اللفظية المعلنة سابقاًامام ن" التنازل
الهجمة االسرائيلية على المقدسات االسـالمية والمـسيحية        "لكنه لفت الى ان ما يجري حالياً في القدس و         

االحد في المسجد االقصى يدعونا الى وحدة الموقف الـوطني الفلـسطيني، وانهـاء حـال                ) وما جرى (
 ". ق المصالحة وطي صفحة الماضياالنقسام وانجاح الجهود المصرية لتحقي

لّوح ضمنيا بانتفاضة ثالثة في فلسطين   مشعل، من القاهرة، أن29/9/2009السبيل، األردن، ونشرت 
ال تقرأوا : "المحتلة ضد االحتالل اإلسرائيلي، مخاطبا األمريكيين واألوروبيين والمجتمع الدولي بالقول

، واألمة صاحبة 2000ئة، وأذكّر بما جرى في عام هذا السكون في الشارع الفلسطيني قراءة خاط
 ".مفاجئات، وخياراتنا مفتوحة

  
  للجنة القدسو يدعو إلى اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول العربية واإلسالمية هنية .2

رئيس الوزراء ، أن حسني مهنا، غزة نقالً عن مراسلها في 29/9/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
قد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية واإلسالمية لالتفاق على إسماعيل هنية، دعا إلى ع

خطوات وآليات عملية لتشكيل قوة رادعة للتوجهات اإلسرائيلية، رداً على اقتحام المستوطنين اليهود 
لباحات المسجد األقصى المبارك واالعتداء على المصلين المتواجدين فيه وإصابة عدد منهم بجراح 

كد هنية خالل اتصال هاتفي مع األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان وأ .مختلفة
أوغلو، أن ما يجري في القدس وخاصة بالمسجد األقصى هو تنفيذ لخطة إسرائيلية شاملة لتغيير معالم 

 طريق األقصى بشكل مماثل لما حدث للحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل، معتبراً إياها خطوة على
  .التهويد وسلب الهوية العربية واإلسالمية للمدينة المقدسة

وأوضح هنية لألمين العام أن األوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة القدس ومحاوالت التدنيس المستمرة 
لألقصى تحتاج إلى خطة إسالمية شاملة للدفاع عنه، محذراً أن ردات الفعل العربية واإلسالمية الرسمية 

  .دة قد تشجع اإلسرائيليين لتنفيذ المزيد من الممارساتالمحدو
وفي ذات السياق؛ طالب هنية ملك المغرب محمد السادس بعقد اجتماع عاجل للجنة القدس التابعة لمنظمة 

كي تتحمل األمة واجبها في الدفاع عن "المؤتمر اإلسالمي التخاذ قرارات على مستوى المسؤولية 
إن : "نسخة عنه" فلسطين"وقال هنية في تصريح مكتوب وصلت صحيفة  ".دسالمسجد األقصى ومدينة الق

الهجمة الشرسة التي يتعرض لها األقصى بحاجة إلى قرارات عربية وإسالمية واضحة ذات آليات 
إن الخطر محدق من كل صوب وجانب، وأي تأخر في التحرك قد يغري "، مضيفاً "للتطبيق لحمايته

  ". وات التي قد تمس حاضر ومستقبل المسجد وبنيانه وأركانهالمحتلين بالمزيد من الخط
ولفت إلى أن مدينة القدس تعيش هذه األيام واحدة من أصعب مراحلها، حيث برزت المخططات واضحة 

  ".  الهيكل"جلية لتهويدها وطرد أهلها واالستيالء على األقصى المبارك وتحويله إلى ما يسمى بـ
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برفع "هنية طالب السلطة ، أن  فتحي صّباح،غزة نقالً عن مراسلها في 29/9/2009الحياة، وأضافت 
ما يحدث "وأشار إلى أن . "يدها الثقيلة عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في التعبير عن مشاعره

  ."يدفع الجميع إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم كل الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق المصالحة
  

  دعو الدول العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية القدس والمقدساتت ضحكومة فيا .3
سالم فياض، . وجه مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا برئاسة د: رام اهللا
، تحية إلى الجماهير الفلسطينية التي هبت للدفاع عن المسجد األقصى المبارك وأفشلت محاولة أمس

 شرطة االحتالل على اقتحام باحات المسجد إقدامواستنكر المجلس  .المستوطنين المتطرفين اقتحام باحاته
وأكد المجلس أن هذه المحاوالت والتي تترافق مع تسارع وتيرة  .األقصى واالعتداء على المصلين

لمواطنين الفلسطينيين األنشطة االستيطانية داخل وحول مدينة القدس، ومواصلة االستيالء على ممتلكات ا
إلقامة طوق استيطاني داخلي إضافة إلى الطوق االستيطاني الخارجي حول مدينة القدس، تهدف إلى 
استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي وتعزيز السيطرة اإلسرائيلية على البلدة القديمة ومعظم أحياء 

  .لدولة الفلسطينية المستقلةالقدس إلحباط أية إمكانية ألن تصبح القدس الشرقية عاصمة ا
جلس الوزراء جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى التحرك بشكل جدي مكما دعا 

  .ومسؤول لحماية مدينة القدس ومقدساتها
 29/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  استهداف المسجد األقصى جريمة وعامل تفجير للمنطقة: التحريرمنظمة  .4

 استهداف المسجد أن دائرة العالقات القومية في منظمة التحرير أكدت:  الهور اشرف- غزة ،القدس
دائرة المجتمعين العربي واإلسالمي للتحرك السريع الدعت و، "جريمة وعامل تفجير للمنطقة" األقصى

إلنقاذ المسجد األقصى المبارك الذي يتعرض الستهداف حقيقي من قبل المتطرفين اليهود بهدف السيطرة 
واعتبرت الدائرة في بيان صحفي صدر عن الدائرة  .ه وتقسيمه، بدعم وحماية من حكومة االحتاللعلي

نسخة منه اعتداءات المتطرفين هذه بالجريمة الجديدة تضاف إلى سجل جرائم االحتالل " السبيل"ووصل 
له المسجد وعصاباته ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وعامال خطير سيفجر المنطقة بأسرها، لما يشك

  .األقصى من أهمية في عقيدة مليار من مسلمي العالم 
الكيل فاض عن حده وان الصبر قد نفد " أنوقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له انه يعلن للعالم 

 وهي تمعن في اعتداءاتها المستمرة المتنوعة مستخدمة القوة العسكرية التي ال إسرائيلوان السكوت على 
 ." التوترإلىشعبنا ستعيد المنطقة يمتلكها 

  29/9/2009القدس العربي، 
  

 تحرير األقصى ال يتم إال بالمقاومة ومن حقنا استخدام كافة الوسائل لحمايته: بحر .5
 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، برلمانات العالم الدولي .طالب د :غزة

لدولية واألمم المتحدة بضرورة حماية المدينة المقدسة وضمان حرية والعربي واإلسالمي والمؤسسات ا
من االنتهاكات اإلسرائيلية المنافية لجميع األعراف والقوانين "العبادة للمسلمين في المسجد األقصى 

 دول العالم العربي واإلسالمي إلى ضرورة التحرك العاجل على كافة المستويات بحرودعا  ".الدولية
ألممية لحماية المسجد األقصى ومدينة القدس من الخطر المحدق الذي يتربص بها من الرسمية وا

  .االعتداءات اإلسرائيلية المبرمجة والتي تستهدف تهويد تلك المدينة المقدسة
حكومة االحتالل نتائج أفعالها وجرائمها وتدنيسها للمسجد " قدس برس" لوكالة  في حديثوحّمل بحر

  .بة المساس بهاألقصى، محذراً من مغ
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إن تحرير المسجد األقصى ال يتم إال بالمقاومة، وإن طريق المفاوضات العبثية التي يقودها : "وقال بحر
محمود عباس وزمرته ال يوقف االعتداءات وال يحرر المسجد األقصى، وإن هذا االعتداء ما كان أن يتم 

الحتالل في مواصلة اعتداءاته إلى جانب لوال اللقاء العبثي الذي عقده عباس مع نتياهو والذي شجع ا
وأكد على  ".التنسيق األمني في الضفة الغربية ومطاردة المقاومة ومنعها من الدفاع عن المسجد األقصى

وحقه في استخدام كافة وسائل المقاومة لحمايته "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المسجد األقصى 
  ". عنهموحماية مدينة القدس المحتلة والدفاع

  28/9/2009 قدس برس،
  

  ال سالم وال استقرار في الـمنطقة دون إنهاء ملف األسرى: قراقع .6
قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أنه ال يمكن أن يكون هناك حل سياسي : بيت لحم

 عادل ومستقر في المنطقة دون إنهاء ملف األسرى وتحريرهم من السجون، وال يستقر السالم مع
جاء ذلك خالل لقاء قراقع عدداً من األسرى  .استمرار السجون واالعتقاالت وانتهاكات حقوق اإلنسان

واعتبر قراقع أن إغالق السجون  .المحررين واألسرى القدامى في مدينة بيت فجار، جنوب بيت لحم
ني واإلسرائيلي، واإلفراج عن المعتقلين هو المحك العملي والجوهري لبناء سالم بين الشعبين الفلسطي

وقال إن حكومات إسرائيل لم تنضج بعد لبناء هذا السالم مع الشعب الفلسطيني، وما زالت تتصرف 
  .كدولة حربية وعدوانية على حقوق الشعب الفلسطيني

 29/9/2009األيام، فلسطين، 
  
   تقيل مجلس قروي بلدة نحالين ببيت لحمفياضحكومة  .7

وقالت ، ى إقالة مجلس قروي بلدة نحالين غرب محافظة بيت لحمأقدمت حكومة رام اهللا عل :بيت لحم
مصادر محلية أن وزير الحكم المحلي في حكومة رام اهللا خالد القواسمي أقال اللجنة المنتخبة للمجلس 
القروي لبلدة نحالين بزعم أن أعضاءه قدموا استقاالتهم، وهو ما نفته المصادر وأكدت أنه إقصاء سياسي 

وكشفت المصادر عن أن القواسمي وبتوصية من األجهزة األمنية التابعة للرئيس  .ولىمن الدرجة األ
محمود عباس شكل لجنة جديدة مكونة من أحد عشر شخصاً جميع أعضائها من " المنتهية واليته"

مرشحي قائمة فتح في االنتخابات البلدية السابقة وجميعهم خسروا فيها ولم يحصدوا أي مقعد وعلى 
  ".يسى مسلمرأسهم ع

  29/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

   يقرر فتح مكتب خارجي مقره دمشق"التشريعي" .8
 أن المجلس التشريعي "الحياة"لـ في خطوة غير مسبوقة، كشفت مصادر في حركة حماس: غزة

وقالت إن المجلس طلب من النائب عن . الفلسطيني قرر فتح مكتب خارجي له سيكون مقره دمشق
وأضافت أن أبو . روان أبو راس أن يدير عمل المكتب في العاصمة السوريةحماس في قطاع غزة م

 إلىلى القاهرة برفقة عدد من قيادات الحركة الذين انضموا إراس غادر القطاع أول من أمس متوجهاً 
 دمشق لمباشرة عمله الجديد إلى أن أبو راس سيتوجه إلىوأشارت . رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل

  .لس في الخارجكممثل للمج
وأوضحت أن قرار المجلس فتح المكتب جاء للتغلب على الحصار المحكم المفروض على القطاع منذ 

وقالت إن رئاسة . 2006فازت حماس في االنتخابات التشريعية وتوليها السلطة التنفيذية مطلع العام 
 بزيارة كثير من الدول المجلس والنواب من القطاع لم يتمكنوا في معظم األحيان من تلبية دعوات

 معبر رفح في شكل شبه دائم منذ أن سيطرت الحركة على وإغالقوالبرلمانات بسبب الحصار المشدد 
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وسيكون في إمكان أبو راس أن يمثل المجلس أو نواب  .2007 يونيو عام / حزيران14القطاع في 
 إلىحزاب عربية وأجنبية نظراً الحركة في أي مناسبات وتلبية دعوات رسمية من برلمانات أو كتل أو أ

  .سهولة التحرك من دمشق
  29/9/2009الحياة، 

  
   لدعم المؤسسات الصحية واالجتماعية في غزةاإلمارات سيارة من 121 تتسلم السلطة .9

 سيارة متنوعة لدعم قدرات المؤسسات 121 السلطة الوطنية الفلسطينية اإلماراتسلمت دولة : )وام(
جرت مراسم تسليم السيارات أمس في  و.خدمية للفلسطينيين في قطاع غزةالصحية واالجتماعية وال

 حسن أبو لبدة األمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني وماجدة .العاصمة األردنية عمان بحضور د
 هيئة الهالل إدارةالمصري وزيرة الشؤون االجتماعية الفلسطينية واحمد حميد المزروعي رئيس مجلس 

 سالم فياض . شكر وتقدير الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء دأبو لبدةونقل  .تياإلمارااألحمر 
 على مواقفها اإلماراتكما أشاد بدور  .للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على مبادراته

  ... النبيلة تجاه الشعب الفلسطينياإلنسانية
ولة اإلمارات العربية المتحدة، لتقديمها القافلة أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره لدكما 

  .البرية لدعم قدرات المؤسسات الصحية واالجتماعية والخدماتية في قطاع غزة
  29/9/2009الخليج، 

  
 يجوز استغالل االنقسام لتقديم تنازالت تضر بالقضية والشعب الفلسطيني ال: الحية .10

ة المقاومة االسالمية حماس الدكتور خليل الحية إن قال عضو المكتب السياسي لحرك:  وكاالت–السبيل 
حركته أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع الملفات العالقة بشأن المصالحة الفلسطينية، مع التأكيد على 

ال يجوز "ثوابت الشعب الفلسطيني، وذلك في سبيل الخروج من حالة االنقسام الفلسطيني، مضيفا انه 
  ".سام الفلسطيني لتقديم تنازالت تضر بالقضية والشعب الفلسطينيلكائن كان أن يستغل االنق

ال التزام بالتزامات منظمة التحرير " وفي تصريحات صحفية في غزة نشرت أمس قال الحية إنه
الفسطينية التي أقرت بتجريم المقاومة ومالحقتها وأقرت باالعتراف في العدو الصهيوني على أرضنا 

حصرت الشعب الفلسطيني في خيارات محددة، وما تال بعد ذلك من اتفاقيات وأرض آبائنا وأجدادنا، و
وتجاهلت أننا أصحاب حق .. ربطت مصير الشعب الفلسطيني ومصير أمنه ضمن أمن العدو الصهيوني

 ".وقضية عادلة
 29/9/2009السبيل، األردن، 

  
  ى وعريقات يحذران من مخاطر استمرارا االعتداءات على المسجد األقصقريع .11

طالب أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جميع القوى والفصائل :  كفاح زبون- رام اهللا
الفلسطينية إلى النظر بجدية إلى هذه المخاطر التي تحيط بالقدس على كافة المستويات والصعد، والعمل 

ل ومؤامرته ضد المسجد األقصى الجاد إلنهاء االنقسام، والتوجه إلى أوسع وحدة وطنية للتصدي لالحتال
 .ومدينة القدس المحتلة

لقد شاهدنا هذا من قبل، ونعرف ما هي «: وقال صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات في السلطة
لقد حذر الفلسطينيون مرارا من تبعات السياسات اإلسرائيلية «: وزاد عريقات قائال. »التبعات والنتائج

قصى، بما في ذلك الحفريات التي تقوم بها إسرائيل أسفل المجّمع، والتي داخل وحول مجّمع المسجد األ
  . »أشعلت فتيل التوتر في الماضي

  29/9/2009الشرق األوسط، 
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  من المعيب ان ال تتوصل جلسات الحوار لنتيجة بعد دخول الحوار عامه الثاني:  النجاأبو .12

ارز في حركة فتح، انه من المعيـب ان تتعـدى   قال ابراهيم ابو النجا، القيادي الب: غزة ـ اشرف الهور 
واكد ابو النجا ان    .جلسات الحوار الوطني الجلسة القادمة المزمع عقدها في مصر لبحث الورقة المصرية           

الحوار الوطني دخل سنته الثانية دون اية نتيجة، مشيرا الى عدم وجود قضايا في الحوار تحتـاج الـى                   
اخذت الوقت الكـافي    'ت ذاته اكد ان كل قضية من قضايا الحوار          غير انه في الوق   'انضاج وبحث مطول    
  .'من النقاش والبحث

ولفت المسؤول في تنظيم فتح في غزة الى ان العالم يحمل الفلسطينيين مسؤولية ما يجري، ودعـا كـل                   
، مؤكـدا الحاجـة     'التخلي عن برامجها ونظرتها الخاصة الضيقة لمصلحة الحوار الوطني        'االطراف الى   

  .بتعاد عن الحوارات الثنائية باتجاه حوار وطني شامللال
، واكـد ان الـوطن      'بعيدا عن مصلحة هذا الفـصيل او ذاك       'واكد الحاجة الحترام وجهات نظر االخر       

وشدد على ان اللقاءات مـع االسـرائيليين        . َ'مهددان اآلن من اسرائيل التي لن تتراجع مطلقا       'والمواطن  
واجب الفلسطينيين ان يكونـوا موحـدين لمواجهـة االزمـة           '، وقال   'ضاستفرض على الفلسطينيين فر   '

  .'الكبرى
  29/9/2009القدس العربي، 

  
   تؤكد رفضها لتأجيل االنتخابات وتؤكد انه سيخلق عقبات امام المصالحةالشعبية .13

قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الـشعبية ان تأجيـل االنتخابـات    : غزة ـ اشرف الهور 
' القدس العربي 'ووصف كايد الغول في تصريح تلقت        .'سيخلق عقبات اضافية امام مغادرة حالة االنقسام      '

تراجعا عما توافقت عليه الفـصائل فـي حـوارات          'نسخة منه الحديث عن تأجيل لالنتخابات بأنه يمثل         
  .'الماضي) مارس(القاهرة في اذار 

صالحه الخاصة على المصلحة الوطنية، التي تقتـضي        يغلب م 'واعتبر ان من يطالب بتأجيل االنتخابات       
االسراع في اجراء االنتخابات حتى نغادر حالة االنقسام التي ال زلنا نعاني من اثارها وتداعياتها السلبية                

  .'والضارة على مختلف المستويات
النها 'التأجيل  واشار الى ان الجبهة الشعبية سجلت في ردها على الورقة المصرية عدم موافقتها على هذا                

تخشى ان يشكل هذا التاجيل وقودا اضافيا المكانية تفجير الوضع الفلسطيني حتى لو تم االتفـاق علـى                  
  .'مختلف العناوين في جولة الحوار القادم

واكد وجود العديد من التفاصيل التي يمكن ان تفجر الوضع الفلسطيني فيما بعـد، خاصـة وان الورقـة               
يمكن ان تؤدي الى اختالفات بشأن تفسيرها او عنـد          ' صياغات ملتبسة 'ودها  المصرية تحمل في بعض بن    

 .التطبيق
  29/9/2009القدس العربي، 

  
  النهيار تدريجي" األقصى"كشف عن تعرض يالقادر  عبدحاتم  .14

كشف مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، خالل مؤتمر صحافي عقده في رام : )معا(
مسجد األقصى لالنهيار بشكل تدريجي من خالل تساقط األشجار المعمرة نتيجة عن تعرض ال اهللا،

عمليات الحفر التي تنفذها سلطات االحتالل لألنفاق تحته، مشيراً إلى أن دائرة األرصاد تنبأت بإمكانية 
    بمقياس رختر، ما قد يؤثر في المسجد5.5 أو 5تعرضها خالل األشهر القادمة لهزتين أرضيتين بدرجة 
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األقصى، مشدداً على أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب بلورة صياغة استراتيجية لوضع حد للمخططات 
  .ومشروعها الصهيوني في األقصى" اإلسرائيلية"

  29/9/2009الخليج، 
  

  الفصائل تؤكد على ضرورة التزام خيار المقاومة:  التاسعة النتفاضة األقصىالذكرى .15
' انتفاضة االقصى'، انهاء )سبتمبر(امس الثامن والعشرون من ايلول صادف يوم : غزة ـ اشرف الهور 

  .2000عامها التاسع، التي بدأت في العام 
ان 'وفي ذكرى اندالع االنتفاضة قالت هيئة العمل الوطني التي تضم احزاب منظمة التحرير في بيان لها                 

 ان تذكرنا على الدوام، اننا امام       ينبغي(..) ارواح اكثر من ستة آالف شهيد وقرابة خمسين ألف جريح،           
  .'عدو قد بنى نفسه، واقام فكره على نحو لم يشهده التاريخ

بل امام عدو   'واكدت ان الفلسطينيين امام عدو ال يقوم الخالف معه على حدود جغرافية، او مناطق نفوذ،                
ينـا والغـاء    يتوقـف علـى نف    ') اسرائيل(، مشيرة الى ان وجوده      'يدرك ان الصراع معه صراع وجود     

، واكدت على ان هذه المناسبة الوطنية العظيمة، تؤكد على ضرورة االسراع في انهاء حالـة                'حضارتنا
  .االنقسام، والعودة للوحدة الوطنية، واالصطفاف في جبهة وطنية عريضة

واشادت حركة فتح في بيان لها بالدور الجماهيري في استمرار زخم االنتفاضة، مشيرة الـى ان الهبـة                  
، وقالت ان الهبة    'شكلت التفاف الشعب خلف الثورة وقيادتها في سبيل تحقيق الحقوق الوطنية          'الجماهيرية  

  .تعبر عن ايمان الشعب الفلسطيني بعدالة قضيته
واكد عبد اللطيف القانع الناطق باسم حماس ان العام العاشر لالنتفاضة المباركة سيؤسس لمرحلة جديـدة                

لنصر والتحرير وحماية للمسجد االقصى والمقدسات وتحريـر مئـات االسـرى       من الجهاد والمقاومة وا   
  .الفلسطينيين

وقال نافذ عزام عضو المكتب السياسي للجهاد االسالمي ان انتفاضة االقصى من اهـم االحـداث فـي                  
ا اثبتت هشاشة م  '، مشيرا الى انها     'قلبت كل الموازين واسقطت خيارات التسوية     'التاريخ المعاصر كونها    

 .'يسمى بالسالم، وكشفت الوجه الحقيقي لالحتالل، واعادت االعتبار لخيار المقاومة
  29/9/2009القدس العربي، 

  
    فشلتومبادرات التسوية.. المقاومة هي الخيار األساس للتحرير :  في ذكرى االنتفاضةحماس .16

شعب الفلسطيني عن وعي أكدت حركة حماس أن خيار المقاومة هو الخيار األساس الذي اختاره ال: غزة
وإرادة لتحرير أرضه ومقدساته من أيدي االحتالل، وأن مبادرات التسوية للقضية الفلسطينية قد أثبتت 

  .فشلها في تحقيق أيٍ من حقوقنا الفلسطينية
نسخة " قدس برس"وقالت الحركة في بيان لها في الذكرى السنوية التاسعة النتفاضة األقصى، وصل 

 واإلرهاب ال يملك كسر إرادة وعزيمة شعبنا، وال يصلح وسيلة للتعامل مع شعب ثائر إن القمع: "منه
مجاهد يأبى الذلة والخنوع كشعبنا الفلسطيني، مؤكدين أن كل من يطالب بتحقيق األمن واالستقرار 

 مع والهدوء في المنطقة عليه إعادة الحقوق الفلسطينية ألصحابها، والتعامل بإنصاف ودون أي ازدواجية
  ". قضيتنا العادلة التي شهدت الكثير من التآمر ومحاوالت التصفية طيلة العقود الماضية

مع " مسلسل اللقاءات العبثية"إلى التوقف عن ما أسمته " فتح"سلطة رام اهللا وحركة  "حماس"ودعت 
ى التوقف عن االحتالل التي توفر له غطاء لالستمرار في هذه الجرائم، كما دعت الحكومات العربية إل

المراهنة على الموقف األمريكي والتخلي عن حالة الصمت تجاه الجرائم ضد المسجد األقصى والشعب 
  .الفلسطيني
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رفع العصا عن المقاومة في الضفة المحتلة وإطالق سراح المعتقلين ليقوموا "وشددت على ضرورة 
  ".ير عن غضبهم في وجه المحتلبدورهم في حماية الشعب والمقدسات وتمكين أهلنا في الضفة للتعب

 28/9/2009قدس برس، 
  

  عباس زكي في لبنانعلى نفوذ » القوطبة« يبدأ من البّداوي العينينأبو  .17
حملت زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبوالعينين، أول من أمـس،             : عبد الكافي الصمد  

تعادة نفوذه في أوساط الحركة في لبنـان،        إلى مخيم البداوي، دالالت ومؤشرات على أن الرجل ينوي اس         
بعد منافسة حادة شهدتها السنوات األخيرة بينه وبين ممثل منظمة التحرير عباس زكي، والتي انعكـست                
أزمة داخل الحركة لم يتم تجاوزها، مرحلياً، إال بعد انتخاب االثنين عضوين في اللجنة المركزية للحركة                

  . آب الماضي11أريحا في في مؤتمرها األخير الذي عقد في 
فعقب عودته، عقد أبو العينين اجتماعاً موسعاً مع كوادر الحركة في مخيم الرشيدية قرب صور وضعهم                
خالله في أجواء نتائج المؤتمر، قبل أن يتوجه شماالً في تحرك مماثل ويعقد اجتماعاً مع كوادر وأعضاء                 

  .الحركة في الشمال في مخيم البداوي
من حق شعبنا المحتلة أرضه ممارسة كل أشكال المقاومة، بما فيها الكفـاح             «عينين أكد أن    ومع أن أبو ال   

إن لم يمارس المقاومة بكل أشكالها حتى زوال االحتالل، فإنه ال يستحق وطناً             «، وشدد على أنه     »المسلح
  .، فإن الوضع الفلسطيني في لبنان بقي مهيمناً على زيارته الشمالية»اسمه فلسطين

توّجه وتوافق داخل اللجنـة     «اهتمام أبو العينين بهذا الوضع على ضوء معلومات أشارت إلى وجود            نبع  
المركزية الجديدة للحركة، يقضي بتعيين أبو العينين مشرفاً عاماً على ملف الوجود الفلسطيني في لبنان،               

  .»وأنه يعمل على تمهيد األرض أمامه قبل إقرار هذه الخطوة رسمياً
ضـرورة تمتـين    «بهذا الخصوص أرسلها أبو العينين من مخيم البداوي، عندما شدد علـى             أول إشارة   

األوضاع الداخلية للحركة وعدم اإلساءة إلى أي عضو من أعضائها، واالبتعاد عن الثرثرة التي تـؤدي                
 إلـى   حامالً ألمانة أبناء مخيمات الشتات ونقل معانـاتهم       «، واعداً بأن يكون     »إلى تدمير األطر الحركية   

، مؤكداً في ما يخص     »اللجنة المركزية، للمساعدة في حلحلة الكثير من األمور العالقة تنظيمياً واجتماعياً          
  .»حماية أمنها وعدم زّجها في أتون الخالفات الداخلية اللبنانية«مخيمات لبنان حرصه على 

شـناعة، أوضـح    أمين سر منطقة الشمال ومسؤول اإلعالم المركزي لحركة فتح فـي لبنـان رفعـت                
استأذن الرئيس محمود عباس ومسؤول وحدة التعبئة والتنظيم في اللجنـة           «أن أبو العينين    » األخبار«لـ

المركزية محمد غنيم، لعقده لقاءات عامة مع كوادر الحركة في مخيمات لبنان، ألنه بعد انتخابه عـضواً                 
ن سر للحركة في لبنـان، وكـذلك الحـال          في اللجنة المركزية لم يعد مخّوالً التحرك بصفته السابقة أمي         

بالنسبة إلى زكي، بانتظار ما ستقرره اللجنة في غضون األسابيع المقبلة من تعيين بديلين لهما، إضـافة                 
خالـد  : إلى تعيين بدالء للذين انتخبوا في عضوية المجلس الثوري عن إقليم الحركة فـي لبنـان، وهـم                 

  .»رف دبورةعارف، فتحي أبو العردات، آمنة جبريل وأش
وإذا كانت بعض األسماء قد طرحت في البازار اإلعالمي لتخلف زكي، أمثال عبد اهللا الفرنجـي ممثـل                  
السلطة الفلسطينية في ألمانيا، وسمير أبو غزالة ممثلها في اليونان، فإن هناك أيـضاً أسـماء مطروحـة        

أّياً من هذه األسماء    «دات، إال أن    للحلول مكان أبو العينين، أبرزها عضو المجلس الثوري فتحي أبو العر          
سيكون له رأي   «، حسب شناعة، وإن كان أكد أن أبو العينين          »لم يقّر رسمياً بعد من قبل اللجنة المركزية       
، إذا ما تم تعيينه مشرفاً علـى        )1992عين في المنصب عام     (مرّجح في تعيين أمين سر للحركة خلفاً له         

  .»ملف الوجود الفلسطيني في لبنان
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عودة التجاذبات داخل الحركة ليست واردة، وأن اإلشكاليات السابقة كانت تحصل بسبب            «أكد شناعة أن    و
تفاقم المشكالت كان نتيجة عدم وجود جدية لحلها، وغيـاب          «، مشيراً إلى أن     »عدم التقيد بالنظام الداخلي   

  .»المعالجات
لن نسمح ألي كان بعد اليوم بأن « أنه  ، أوضح 1983شناعة الذي يتولى أمانة سر منطقة الشمال منذ عام          

يفتح مزرعة داخل الحركة، وأن أي شخص له ارتباطات خارجية، أو يسعى إليجاد تـوتير داخلـي ال                  
  .»مكان له فيها، ألنها لم تعد تسطيع تحّمل االزدواجية في الوالء والمواقف

ضحاً أنه رفض مسعى زكـي      ، مو »قضايا تنظيمية «ورّد شناعة الخالف الذي نشب بينه وبين زكي إلى          
إلنشاء مجموعات من قلب تنظيم أنا مسؤول عنه، يمّولها وتتبع له، ما أدى إلى انقسام في مخيم نهـر                    «

البارد بين تنظيمين أحدهما تابع لي، وآخر مواٍل للسفارة، وقيام تمّرد ضدي في البارد دفعني إلى عـدم                  
الخالف بين زكي وأبو العينين، أتمنى أال ينتقل إلى          أشهر، وأن هذا األمر كان أحد أسباب         4زيارته منذ   

من سيخلفهما، والذي ينتظر أن تبتّه لجنة من اللجنة المركزية قريباً وفق قاعـدة العقـاب علـى حجـم                    
  .»األخطاء

  29/9/2009األخبار، 
  

   تحول القدس ثكنة عسكرية بعد المواجهات في المسجد األقصى"إسرائيل" .18
ّولت السلطات اإلسرائيلية القدس المحتلة أمس إلى ثكنة عسكرية بعد يوم من ح:  محمد يونس-رام اهللا 

المواجهات الواسعة التي شهدتها المدينة بين المواطنين والشرطة التي وفرت حراسة لجماعات دينية 
، وأصيب فيها عشرات "يوم كيبور"يهودية حاولت اقتحام المسجد األقصى إلحياء يوم الغفران اليهودي 

  .طينيين، بينهم مسن في السبعين من عمره فقد إحدى عينيهالفلس
في المدينة أمس، تحسباً لتجدد المواجهات التي رأى " حال التأهب القصوى"وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية 

" انتفاضة األقصى"وكانت االنتفاضة الثانية التي حملت اسم . فيها البعض مؤشراً على انتفاضة جديدة
عندما حاول الزعيم اإلسرائيلي المتطرف آرييل شارون زيارته في الثامن والعشرين اندلعت في المسجد 

  .2000) سبتمبر(من أيلول 
. ودرجت جماعات دينية يهودية على محاولة إقامة الصلوات في باحات المسجد األقصى في يوم الغفران

في هذه " جبل الهيكل"م ودعت هذه الجماعات أخيراً اليهود إلى التوجه للمسجد الذي تطلق عليه اس
ولدى محاولة عشرات . وتداعى مئات الفلسطينيين إلى المسجد لمنع هذه الجماعات من دخوله. المناسبة

من أفرادها الدخول إلى باحاته تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية، تصدى لهم المواطنون ورشقوهم بما 
  .وقعت عليه ايديهم من أحذية وحجارة

ئيلية منذ ساعات الصباح األولى أمس أعداداً كبيرة من أفرداها على المعابر ونشرت الشرطة اإلسرا
. والحواجز العسكرية المقامة على المداخل الرئيسة للمدينة وفي محيط المسجد وحواري البلدة العتيقة

وعززت من قواتها على بوابات المسجد االقصى، وأخضعت الزائرين للتفتيش، ومنعت من تقل أعمارهم 
  .لخمسين عاماً من دخوله للصالةعن ا

  29/9/2009الحياة، 
  

   باالطالع على المعلومات والتكنولوجيا"إسرائيل"ل وواشنطن يسمح أبيب اتفاق بين تل توقيع .19
العبريـة، يوسـي    ' هآرتس'كشف المحلل للشؤون االستراتيجية في صحيفة       :  زهير اندراوس  -الناصرة  

وقعتا مؤخرا على اتفاقية لزيادة التنسيق بينهما في قضية االمن          ميلمان، النقاب عن ان تل ابيب وواشنطن        
  .النووي، الفتا الى اّن هذا االتفاق يؤكد على عزم اسرائيل توسيع عالقاتها النووية
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وبحسب المحلل فاّن االتفاق الجديد سيطور وسيوسع االتفاقيات السابقة بين الدولتين والتي وقعـت فـي                
ق الجديد يمنح الفرصة للوكالة النووية االسـرائيلية بـاالطالع علـى معظـم              العقدين الماضيين، واالتفا  

المعلومات، الترتيبات والتكنولوجيا االكثر تطورا في الواليات المتحدة االمريكية في مجال الحفاظ علـى              
ل شـاؤو . االسلحة النووية، وقد وقّع على االتفاق المدير العام لوكالة الطاقـة النوويـة االسـرائيلية، د               

. حوريف، ومن الطرف االمريكي وقّع عليه المدير العام لمديرية االشراف على امان االفران الذريـة، د               
  .ديل كالين

ونوه المحلل االسرائيلي الى انّه على الرغم من اّن االتفاق هو تقني، اال اّن ابعاده مهمـة جـدا للدولـة                     
 فـي   إسرائيلتحدة االمريكية، ترفض التعاون مع      العبرية، الن العديد من الدول، بما في ذلك الواليات الم         

  .مجال الذرة، بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية حظر انتشار االسلحة النووية
 29/9/2009القدس العربي، 

  
  صالح يحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية عجزها عن حماية األقصىرائد .20

د صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الشيخ رائ، أن القدس المحتلةمن  28/9/2009قدس برس، نشرت 
 حمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤوليةَ الكاملةَ عن أي 1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

  .ضرر يلحق بالمسجد األقصى أو تدنيسه من قبل المستوطنين اليهود
م دمائهم وأرواحهم مستعدون لتقدي"وأكد الشيخ صالح في تصريحات صحفية أن أبناء الشعب الفلسطيني 

، داعيا الجماهير العربية الفلسطينية في النقب والمثلث والجليل إلى شد "فداء للمسجد األقصى المبارك
وحمل الشيخ صالح العالم العربي  ". للمحافظة عليه من نجس اليهود"الرحال إلى المسجد األقصى 

خ صالح السلطةَ الفلسطينية في رام اهللا واإلسالمي أي ضرر يلحق بالمسجد األقصى، كما لم يعف الشي
السلطة تتحمل مسؤولية عجزها لحماية : "من تحمل المسؤولية تجاه ما يتعرض له المسجد األقصى، قائالً

المسجد األقصى، والتي تلهث وراء المفاوضات والمصافحات والقبل لرئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين 
  ".اد للمسجد األقصى لتدنيسه واقتحامه وتدميرهنتنياهو، في الوقت الذي يدبر ويك

  أن المحكمة اإلسرائيلية استأنفت أمـس      باقة الغربية  من   29/9/2009الدستور،  من جهة أخرى أضافت     
كمة الشيخ رائد صالح، ورئيس بلدية أم الفحم األسبق سليمان اغبارية، في قضية             افي القدس المحتلة مح   

   ، حيث2007اط هدم طريق باب المغاربة في شهر شب
  

 اليوم الذي سيهدم االحتالل فيه األقصى بات قريباً :باحث في شؤون األقصى يحذر .21
قال إبراهيم أبو جابر مدير مركز الدارسات المعاصرة داخل الخط األخضر في حديث خاص مع : غزة

يطرة اإلسرائيلية إن اقتحام األقصى اليـوم نوع من أنواع االستفزاز الجديد يدخل في إطار الس": "السبيل"
شاهدنا مؤخرا أكثر من ": وأضاف ."على المسجد األقصى والتسريع ببناء الهيكل اليهودي المزعوم

 غرب حائط "مطهرة"مؤشر لتسريع بناء الهيكل المزعوم، ومن ضمنها ادعاء اإلسرائيليين اكتشاف 
ة في الهيكل، وقبل مدة تم جلب البراق يقولون إنها أحد األماكن التي كان يغتسل فيها اليهود قبل الصال

وازدياد الحفريات أسفل األقصى .. مجسم للهيكل ووضعه في المنطقة الغربية المطلة على األقصى
هذا يعني أن هدم ": وتابع ."وموجات السياح المتتالية إلى ساحات األقصى وتحديدا من باب المغاربة

حاجز الصوت فوق األقصى فانهار أساساته، األقصى أصبح غير بعيد، فربما نسمع أن طائرة اخترقت 
، وشدد على أن كل المؤشرات "هذا األمر لم يعد بعيدا لألسف.. أو عمل تخريبي أدى لتفجير األقصى

على تنفيذ بقية "والوقائع على األرض تدلل وتكشف عن نية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 ." وبناء هيكلهم المزعومالمخططات التدميرية بحق المسجد األقصى

29/9/2009السبيل، األردن،   
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  يحذّر من محاولة جديدة القتحام األقصى في أي لحظة خالل األيام القادمةالخضري .22

حذّر النائب الفلسطيني جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من محاولة : غزة
ك في أي لحظة خالل األيام القادمة، ال سيما وأن الفترة إسرائيلية جديدة القتحام المسجد األقصى المبار

أحداث المسجد مبيتة، وحلقةٌ في سلسلة تحركات صهيونية "ورأى أن  .المقبلة هي فترة أعياد يهودية
المغتصبين وشرطة االحتالل يسعون "وبين أن ". إلنهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمسجد األقصى

  ".دس والمسجد األقصى وتدميره، وتهجير الفلسطينيين من القدسللسيطرة الكاملة على الق
28/9/2009قدس برس،   

  
   بقصف إسرائيلي على غزةهإصابة فلسطيني وطفلي .23

أصيب فلسطيني وطفاله بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي، أمس، شرق مخيم المغازي : )آي بي يو(
  . وسط قطاع غزة

29/9/2009الخليج،   
  

 تقل منذ انطالق انتفاضة األقصى حتى اآلنمع ألف 69: فروانة .24
قال الباحث عبد الناصر فراونة مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى في الحكومة : الضفة الغربية

حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة األقصى )  ألف69(الفلسطينية برام اهللا في تقرير له، إنه تمكن من توثيق 
نهم بضعة آالف احتجزوا ساعات طويلة أو أياما محدودة في  حتى اآلن، بي2000 أيلول 28بتاريخ 

األماكن العامة كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستعمرات أو في مراكز 
التوقيف، ومن ثم أطلق سراحهم، فيما أصدرت سلطات االحتالل خالل االنتفاضة قرابة عشرين ألف 

بحق معتقلين من قطاع " مقاتل غير شرعي"اإلداري، وعشرات قرارات قرار جديد أو تجديد االعتقال 
 .معتقالً التحقوا بقائمة شهداء الحركة األسيرة من كافة المناطق الفلسطينية) 74(غزة، وأن 

) 5(مواطنة بقّي منهن ) 850(وبين التقرير أن قوات االحتالل اختطفت خالل انتفاضة األقصى قرابة 
 .طفال) 326(طفال، بقى منهم إلى اآلن ) 7800( خالل انتفاضة األقصى أسيرة فقط، كما اعتقل

 ، 2006 حزيران 25بقطاع غزة بتاريخ " جلعاد شاليط"وأوضح فروانة أنه منذ أسر الجندي اإلسرائيلي 
اعتقلت قوات االحتالل قرابة عشرين ألف مواطن، فيما ال )  شهراً الماضية39الـ(حتى اليوم أي خالل 

سرى وذووهم ينتظرون بشغف إتمام صفقة التبادل ويعلقون آماالً كبيرة عليها بأن تشمل إطالق يزال األ
وممن مضى على اعتقالهم عشرات السنين . سراح المئات من األسرى ورموز المقاومة، ال سيما القدامى

  .48من كافة المناطق بما فيها القدس والـ
29/9/2009السبيل، األردن،   

  
  األقصىخالل انتفاضة  ألف جريح 100 شهيدا و7750 :معاوية حسنين .25

قال الدكتور معاوية حسنين رئيس الهيئة العليا لإلسعاف والطوارئ  :محمد جمال وأيمن الرفاتي - غزة
لقد بلغ الشهداء أعدادا كبيرة وضخمة خالل انتفاضة األقصى : الفلسطينية في حديث خاص مع الشرق

 رئيس الوزراء الصهيوني شارون باحات المسجد األقصى في الثامن المباركة التي انطلقت عندما دنس
ضمن اإلحصائيات التي توجد لدى اإلسعاف "، وأضاف "2000والعشرين من سبتمبر من عام 

 شهيدا من جميع األعمار في الضفة 7515والطوارئ تبين أنه سقط خالل هذه االنتفاضة المباركة 
، وتابع " شهيدا1382ء شهداء معركة الفرقان والذين بلغ عددهم الغربية وقطاع غزة ومن هؤالء الشهدا

من المجمل العام أي قارب عددهم حوالي  % 24وقد كان نصيب األطفال من الشهداء خالل االنتفاضة "
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 100ما يزيد على "، وبين أن %"5أما الشهيدات من النساء واألمهات فبلغ .  شهيد1800ما يزيد على 
أما اإلصابات في المعاقين حركيا وأداء المهمات فبلغت النسبة ما يزيد . ينيألف جريح ومصاب فلسط

   %". 12على 
 مصابا 2730 شهيدا من رجال اإلسعاف خالل االنتفاضة باإلضافة إلى 250وأشار حسنين إلى وجود 

  شهيدا من اإلسعاف والطوارئ17لقد سقط خالل الحرب األخيرة : " سيارة إسعاف مبيننا350وتدمير 
  ". وأصيب العشرات

 29/9/2009الشرق، قطر، 
  

  الشركات في غزة تعترض على التعويضات التي خصصتها السلطة إلصالح ما دمرته الحرب .26
أكدت شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع غزة أنها تقدمت باعتراضات :  جيهان الحسيني-القاهرة 

م اهللا بسبب تدمير إسرائيل استثماراتها المختلفة على قيمة المبالغ المالية التي خصصتها لها حكومة را
  .خالل العدوان على قطاع غزة

 22وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوادية ياسر الوادية الذي قدر خسائر مجموعته بأكثر من 
الشركات اعترضت على قيمة التعويضات المقترحة للمتضررين اذ تعدت " إن "الحياة"مليون دوالر لـ 

 60 في المئة من مجمل طلبات التعويض، في حين تمثل هذه االعتراضات نحو 20عتراضات نحو اال
وأضاف أن . "في المئة من إجمالي المبالغ التي تقدم بها المتضررون من أصحاب الشركات

االعتراضات سلمت الى الجهات المختصة، كما تم إرسال رسائل من مجموعة شركات الوادية الى "
التعويضات التي "وأكد أن . "سطينية ومجلس الوزراء والجهات الدولية والمحلية ذات العالقةالرئاسة الفل

 في المئة من إجمالي الخسائر بفعل العدوان على 4تقترحها لجنة تعويضات القطاع الخاص تمثل 
  طلباً للجنة لمشروع إعادة إعمار مرافق القطاع1165إن القطاع الخاص تقدم بـ "وقال . "القطاع

وقدر . "الخاص في القطاع والتي شكلتها حكومة رام اهللا، والطلبات تشمل المنشآت الكبيرة والصغيرة
المبالغ المطلوبة لتعويض الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص بفعل العدوان اإلسرائيلي على غزة 

  . مليون دوالر174بأكثر من 
29/9/2009الحياة،   

  
 1939-1936لفلسطينية الكبرى ف ضخم عن صنّاع الثورة امؤلَّ .27

معجم القادة والثوار " كتاب 1948صدر عن دار الهدى للنشر في كفر قرع بأراضي ): وفا (–حيفا 
ويقع الكتاب  .نمر سرحان. مصطفى كبها ود.  من تأليف الباحثين د"1939- 1936والمتطوعين لثورة 

سلوب المزاوجة بين الروايات الشفوية واتبع الكاتبان أ في أكثر من ألف صفحة من القطع الكبيرة، 
 ألف ترجمة لمن شارك في الثورة وساعد 12والمصادر األرشيفية، إذ يشتمل الكتاب على أكثر من 

 . صورة نادرة توثق للحدث ولصانعيهةأربعمائرجالها، إضافة إلى نحو 
28/9/2009وكالة وفا،   

  
  سعد الحريري يندد باالعتداء على األقصى .28

ما قامت وتقوم به قوات االحتالل ": لرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيان اقال: بيروت
 المبيتة ضد المقدسات اإلسرائيليةوالمستوطنون ضد حرمة المسجد األقصى يكشف بوضوح النيات 

 والمسيحية في مدينة القدس، ويتناقض كلياً مع االدعاءات التي يتظاهر بها المسؤولون اإلسالمية
  ."وإسرائيلسرائيليون إلحالل السالم بين العرب اإل

29/9/2009الحياة،   
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   ينتقد تراجع السلطة الفلسطينية دون تحقيق أي تقدم مع االحتاللجنبالط .29

 إسرائيلها هو تقرير غولدستون يفضح ":  وليد جنبالط"اللقاء النيابي الديموقراطي" رئيس قال:بيروت
 التي شرعت بحملة دولية إسرائيليره التحطيم النهائي من قبل  يكون مصأن، وحذار من األولىللمرة 

كل ذلك "، موضحاً أن " نتائج قانونية عنه وستجند كل قوتها لاللتفاف عليه وإسقاطه نهائياًأيةضده لتالفي 
 الحدود، وفي ظل سلطة تتراجع يوماً أقصى إلىيأتي في ظل واقع فلسطيني منقسم على ذاته ومشرذم 

 الذي يواصل تعنته ويرفض بالحد اإلسرائيلي تستطيع تحقيق تقدم يذكر مع االحتالل أنون بعد يوم من د
  ." وهدم البيوتاألراضي تجميد االستيطان التوسعي ومصادرة األدنى

29/9/2009الحياة،   
  

 يدين جريمة األقصى والمؤتمر اإلسالمي يحذر من مخطط التهويد" التعاون" .30
أدان عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول : ت وكاال-القدس المحتلة، عواصم 

الخليج العربية ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي من اعتداءات وحشية ضد المصلين الفلسطينيين 
ودعا األمين العام لمجلس التعاون في بيان المجتمع الدولي . خالل اقتحامها للمسجد األقصى المبارك

من واللجنة الرباعية إلى اتخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة لوقف مثل هذه االنتهاكات ومجلس األ
اإلسرائيلية الخطرة واالستفزازية التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك ووقف خططهم وأعمالهم 
المشينة القتحام ساحات المسجد األقصى وضرورة اتخاذ كل ما من شأنه وقف محاوالت التطرف 

تطرفين من اإلسرائيليين للمساس باألقصى المبارك، معتبرا أن ذلك يشكل ضربة للمحاوالت والم
  . والجهود المبذولة لتحقيق السالم من جانب األسرة الدولية

وحمل السيد العطية الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي 
عة وبشكل واضح وصريح، داعيا إلى وقف هذه الممارسات العدوانية فورا وإبعاد واتفاقية جنيف الراب

المستوطنين وغيرهم من المتورطين من الحكومة اإلسرائيلية في اقتحام المسجد األقصى المبارك والذين 
  . خططوا ودبروا لهذا االقتحام

  29/9/2009الشرق، قطر، 
  

  المغرب يدين مصادمات األقصى .31
أدان العاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس مصادمات :  وكاالت-، عواصم القدس المحتلة

  . األقصى ووصفها بانها عمل شنيع ومستفز لمشاعر المسلمين
وأعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، عن إدانته 

ليين وبحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي باحة المسجد األقصى الشديدة القتحام غالة المتطرفين اإلسرائي
واعتبر األمين العام للمنظمة تصاعد . المبارك أولى القبلتين ومسرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم

االعتداءات على المسجد األقصى يأتي ضمن حملة تهويد المدينة المقدسة، ويشكل استفزازا لمشاعر 
   .ثار الخطيرة لتزايد هذه االعتداءات على مقدسات المسلمينالمسلمين، محذرا من اآل

  29/9/2009الشرق، قطر، 
  

  إسالمية طارئة لوقف تهجير المقدسيين -هيئة علماء فلسطين تدعو لقمة عربية  .32
 اسالمية طارئة التخاذ خطوات -دعت هيئة علماء فلسطين في الخارج الى عقد قمة عربية : طه حسين

عملية في دعم صمود أهلنا في بيت المقدس، وحمايتهم من التهجير والطرد الذي يتعرضون له، وحماية 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1566:         العدد       29/9/2009الثالثاء  :التاريخ

شكال العالقة مع المسجد األقصى وتعزيز طواقم الحراسة له، والطلب من كافة الدول العربية قطع كافة أ
  . االحتالل، وطرد السفراء الصهاينة من عواصم الدول العربية

ووجه األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، دعوة إلى الدول 
لمالية األعضاء في المنظمة إلى إنقاذ مدينة القدس قبل فوات األوان، حاثا إياها على تقديم المساعدات ا

العاجلة لسكانها العرب والمسلمين لتمكينهم من البقاء في المدينة المقدسة، كما دعا إلى تقديم الدعم 
  .مية والمسيحية في القدس الشريفللمؤسسات اإلسال

ودعا فضيلة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي قادة االمة االسالمية للتحرك من اجل انقاذ االقصى، 
 والذي بسببه انتفض العالم 69ه حاليا يفوق في خطره احتراق اجزاء منه عام مؤكدا ان مايتعرض ل

  . االسالمي وكان قرار انشاء منظمة المؤتمر االسالمي
  29/9/2009الشرق، قطر، 

  
  إيصال مبادرة السالم إلى االسرائيليين عبر مخاطبتهم مباشرة: وزير خارجية البحرين .33

المفهوم الصحيح لمعالجة "شيخ خالد بن حمد آل خليفة أن أكد وزير خارجية البحرين ال: نيويورك
ايصال مبادرتنا العربية للسالم الى الشعب االسرائيلي في أسهل "يتمثل في " الصراع العربي االسرائيلي

بهذا "، مشدداً على أنه "الطرق وأسرعها عن طريق مخاطبته مباشرة عبر وسائله وأجهزته االعالمية
  ".ع أن نتلمس طريق السالمي نستطياألسلوب العمل

  29/9/2009الحياة، 
  

  أنظمتنا متواطئة في اقتحام المسجد األقصى    : اإلخوان المسلمون .34
أكدت جماعة اإلخوان المسلمين أن تقاعس الحكومات العربية واإلسالمية عن واجبها :  وكاالت-القاهرة 

ائيليين على محاولة اقتحام باحات في الدفاع عن األقصى واسترداد األراضي المحتلة، شجع اإلسر
المسجد األقصى المبارك، خاصةً في ظلِّ ارتماء بعض الحكام في أحضان اليهود واألمريكان والمشاركة 

  . في تنفيذ مخططاتهم ضد األمتين العربية واإلسالمية
اجتماع وأوضحت الجماعة في بيانٍ صحفي، أمس، أن عملية تدنيس المسجد األقصى تمت بعد أيام من 

محمود عباس برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية " المنتهية واليته"الرئيس الفلسطيني 
أمريكية، لينكشف بذلك تواطؤ عباس مع االحتالل اإلسرائيلي، ويفضح زيف دعاوى التسوية وأوهام 

رد تحرك عشوائي وأشارت الجماعة إلى أن ما حدث لم يكن مج. السالم المزعوم، على حد قوله
  .تظمة لسلطات االحتالل اإلسرائيليلمجموعة من المتطرفين، ولكنه سياسة من

  29/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  تدمير نفقين وتوقيف مهرب ومصادرة بضائع قبل توجهها إلى غزة: مصر .35
مصرية في وقت استمرت لألسبوع الثاني على التوالي حمالت الدهم التي تشنها أجهزة األمن ال: رفح

على صحارى شبه جزيرة سيناء بهدف توقيف مطلوبين أمنياً، صادرت الرقابة التموينية في العريش 
وقال مدير التموين في شمال سيناء محمد . أمس شاحنة محملة شحنة كانت في طريقها للتهريب إلى غزة

كم من الشريط  50(حسين إن جهاز الرقابة صادر الشاحنة عند حاجز أمني في مدخل مدينة العريش 
  .، وأوقف مهرباً يدعى محمد سليمان إبراهيم كان برفقه الشاحنة، أحيل على التحقيق)الحدودي في رفح

وضبطت أجهزة األمن المصرية مساء أول من أمس نفقين لتهريب البضائع في منطقة صالح الدين في 
 خارج البالد واآلخر في وأشار مصدر إلى أن أحد النفقين كان داخل منزل تملكه سيدة مقيمة. رفح

وطوقت الشرطة الموقعين حتى يتم إغالقهما، ولم توقف مهربين أو تصادر بضائع قرب . ارض خالء
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وكان حريق هائل اندلع في رفح أمس بعد اشتعال كمية كبيرة من المخلفات امتدت . األنفاق المضبوطة
  .النيران منها إلى نفق لتهريب المحروقات فهدمته

 29/9/2009الحياة، 
  

   ماليين دوالر عن استشهاد جندي10" إسرائيل"محكمة مصرية تغّرم  .36
ألزمت محكمة استئناف مصرية السفير اإلسرائيلي في القاهرة بدفع مبلغ عشرة ماليين دوالر : القاهرة

أمريكي على سبيل التعويض ألسرة جندي مصري استشهد قبل سنوات بقذيفة إسرائيلية أثناء خدمته 
  .ةى الحدود الدوليالعسكرية عل

واستندت المحكمة في تقديرها لقيمة التعويض إلى قضية لوكربي الشهيرة، لكنها قالت في حيثيات الحكم 
  ".كلها ال تعوض حياة شهيد" إسرائيل"أموال "الذي أصدرته أول أمس، إن 

  29/9/2009الخليج، 
  

  احتجاجات في المغرب على مشاركة وفد اسرائيلي في مؤتمر بمراكش .37
تثير مشاركة وفد اسرائيلي في مؤتمر يعقد في مراكش احتجاجات واسعة في :  محمود معروف-لرباط ا

وتجمع عشرات من . اوساط سياسية وحقوقية مغربية تناهض التطبيع واقامة اية عالقات مع الدوة العبرية
 بمراكش للتعبير عن الناشطين يمثلون احزابا سياسية وهيئات حقوقية والمجتمع المدني امام قصر البلدية

 للسكان الذي افتتح بالمدينة 26رفضهم واحتجاجهم على مشاركة وفد اسرائيلي في المؤتمر الدولي الـ 
االحد، اال ان الشرطة منعت هؤالء من مواصلة احتجاجهم وفرقتهم باساليب مستفزة حسب ما نقلت 

  .صحيفة التجديد عن مشاركين باالحتجاج
  29/9/2009القدس العربي، 

  
 أسماء األسد تدشن مخيماً حديثاً لالجئين في سوريا .38

أشبه بالقرية، تتوافر فيه بنية تحتية " مخيم" عائلة فلسطينية، إلى شقق مدروسة داخل 300انتقلت : حلب
 مليون 16نموذجية ومنظمة، استغرق تأسيسها أعواماً عديدة، وكلفت مرحلتها األولى ما يقارب الـ

مخيم "ئيس السوري أسماء األسد باحتفال إتمام المرحلة األولى من تأهيل وشاركت عقيلة الر. دوالر
 830 فرد، على أن تسمح المرحلة الثانية بتأمين 1500في حلب، الذي يتسع كمرحلة أولى لـ " النيرب

 مليون دوالر، تقوم باإلشراف على 41ويتوقع أن تكون الكلفة اإلجمالية للمشروع . وحدة سكنية جديدة
 منظمة األونروا بالتعاون مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، إنفاقها

 ماليين دوالر، 7.743 مليون دوالر إضافة لألرض، فيما دفعت كندا 6.5واقتسمت تقديمها سوريا بمبلغ 
أما األونروا فدفعت  مليون دوالر، 1.29 مليون دوالر وسويسرا 1.154واقتصر إنفاق واشنطن على 

  . ألف دوالر500
  29/9/2009السفير، 

  
 تطالب أوباما بالمصادقة على جرائم غزة" هيومان رايتس ووتش" .39

أخفقت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، في :  محمد المداح- واشنطن 
انها على قطاع غزة، بحجة حاجتها على خلفية جرائم الحرب التى ارتكبتها خالل عدو" إسرائيل"تجريم 

إلى تصديق اإلدارة األمريكية على تقريرها الذي صاغت فيه األدلة والبراهين التي تدين الجيش 
وأفصحت المنظمة المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، إنها تطالب إدارة الرئيس . اإلسرائيلي على عدوانه
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مي، وشددت على ضرورة تحقيق العدالة لكال الجانبين األمريكي باراك أوباما للمصادقة على التقرير األم
  .الفلسطيني واإلسرائيلي

إن فشل إدارة "وقالت سارة لي واتسون، المديرة اإلقليمية للمنظمة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
  ".أوباما في تحقيق العدالة ألهالي الضحايا سيكشف عن نفاق الحكومة األمريكية

29/9/2009عكاظ،   
  

      تدريس المحرقة اليهودية بغزة  " األونروا"يقة تثبت عزم وث .40
أكدت وثيقة منشورة على موقع وكالة األمم المتحدة لغـوث وتـشغيل الالجئـين              :  محمد النجار  -عمان  

،  ما تردد مؤخراً من أن إدارتها فـي          "تعليم حقوق اإلنسان في غزة    "، تحت عنوان    "أونروا"الفلسطينيين  
 ألف طالـب مـسجلين فـي        200ي تعتزم تدريس المحرقة اليهودية اإلنسان، لنحو        قطاع غزة الفلسطين  

  .مدارسها في قطاع غزة، ضمن مناهجها المخصصة لتدريس حقوق اإلنسان للطلبة الالجئين
لكن مصادر مطلعة بإدارة األونروا في األردن كشفت للجزيرة نت أن الرئاسة العليا لألونـروا قـررت                 

بعد ) الهولوكوست(ناهج حقوق اإلنسان التي ستتضمن تدريس المحرقة اليهودية         إرجاء الخطط لتدريس م   
  .الضجة التي أثارها نشر التقارير اإلعالمية في هذا اإلطار

تُدرس ألبنائنا هذه الكذبة التي اختلقها الـصهاينة،        "من جانبها أكدت اللجان الشعبية أنها ترفض بشدة أن          
واعتبرت أنه إذا كان ال بد مـن        ". مية المسيطرة على اإلعالم الغربي    وروجت لها وضخمتها آلتهم اإلعال    

فموضوع النكبة الفلسطينية والجرائم الصهيونية المستمرة التي       "موضوع يدل على انتهاك حقوق اإلنسان،       
  ".يتعّرض لها شعبنا ولم تسلم منها مؤسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئين َأولى بالتدريس من غيرها

29/9/2009نت، .الجزيرة  
  

  إجماع دولي على ضرورة تحريك التسوية للقضية الفلسطينية: مسؤول أممي .41
قال لين باسكو، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية، خالل مؤتمر صحفي عقده : نيويورك

ة العامة لألمم في نيويورك االثنين، إّن المهم للغاية في اللقاءات التي عقدت على هامش أعمال الجمعي
للتسوية السياسية للقضية (كان الحديث حول ما وصلت إليه الجهود الدولية المبذولة "المتحدة، 
  ".، والتأكيد على أّن المجتمع الدولي ينسق بشكل جيد حيال هذه القضية بالغة الصعوبة)الفلسطينية

28/9/2009قدس برس،   
  

 سويسرا تحتفي بالسينما الفلسطينية .42
خصصت جمعية الفيلم العربي بسويسرا أولى فعالياتها لالحتفـاء بالـسينما           : مر أبو العينين   تا -زيورخ  

الفلسطينية وتقديمها للجمهور من خالل مجموعة أشرطة وثائقية وروائية تشرح معاناة الشعب الفلسطيني             
  . بحضور مجموعة من النقاد والمهتمين بالحقل السينمائي

28/9/2009نت، .الجزيرة  
  

 2008 بليون دوالر في 350يق السيادية في الخليج خسرت الصناد .43
 حكومات خليجية ألربع الصناديق السيادية التابعة أن المتحدة لألممأفاد تقرير : )ب أ ف( –الكويت 
 . المالية العالمية على استثماراتهااألزمة بسبب تداعيات 2008 بليون دوالر في 350 حواليخسرت 

 من خالل تغذية صناديقها 2008 حد بعيد مع نهاية إلىهذه الخسائر وضت عن ع الحكومات أن إال
، وذلك األزمة تتراجع على وقع أن قبل 2008 مستويات قياسية خالل أسعارهبعائدات النفط الذي بلغت 

 "2009تقرير االستثمار العالمي «وقال  . المتحدة للتجارة والتنميةاألممبحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1566:         العدد       29/9/2009الثالثاء  :التاريخ

 1165 انخفضت من األربعة موجودات الصناديق السيادية الخليجية أن الماضي األسبوعع الذي وز
 350ومقابل الخسائر التي بلغت  .2008 بليون دوالر في نهاية 1115 إلى 2007بليون دوالر في نهاية 

بو أوجهاز  . بليون دوالر من عائدات النفطةثالثمائبليون دوالر، ضخت الحكومات في هذه الصناديق 
 183 خسر إذ بحسب التقرير تأثرا األكثركان ) ظبي الصندوق السيادي التابع البو(ظبي لالستثمار 
 بليون دوالر من 57 الجهاز حظي بأن إال.2007 بليون دوالر كان يمتلكها نهاية 453بليون دوالر من 

 . بليون دوالر329 عند مستوى 2008مال النفط لينهي العام 
 262 بليون دوالر من 94فقد خسرت ) الصندوق الكويتي السيادي( العامة لالستثمار اما الهيئة الكويتية

 بليون دوالر بعد 228 عند مستوى 2008 العام أنهت أنها إال 2007بليون دوالر كانت تمتلكها في نهاية 
 الصندوق القطري العام الماضي مسجال ارتفاعا في وانهي.  بليون دوالر في موجوداتها59ضخ 
.  بليون دوالر27 بلغت 2008 بليون دوالر مقابل خسائر في 28داته بقيمة بليون دوالر بعد ضخ موجو
فقد ارتفعت ) المصرف المركزي السعودي( الموجودات السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي أما

  بليون دوالر في162 بليون دوالر بعد ان ضخت الحكومة 501 لتصل الى 2008بشكل كبير في 
 .صندوقها السيادي

 عند 2007 العام أنهت وكانت األزمة بسبب 2008 بليون دوالر في 46وخسرت الموجودات السعودية 
 . عن حجم موجوداتهاأبداوال تكشك الصناديق السيادية الخليجية .  بليون دوالر385مستوى 

  29/9/2009النهار، الكويت، 
  

  النموذج الذي ال نريد: نهر البارد .44
  *غسان عبداهللا

، وعنـدما لـم     2007 أيار   20بعد احتدام المعارك في مخيم نهر البارد في شمال لبنان والتي بدأت في              
تتمكن القوى الشرعية المسلحة من حسم المعركة سريعاً، طلبت الحكومة اللبنانية مـن أهـالي المخـيم                 

وعند انتهاء المعارك في    . مغادرته إلى حين انتهاء المعارك، واعلنت أّن العودة لن تطول وستكون شاملة           
، تكشف الواقع عن دمار شامل في المخيم القديم، وكبير في المخـيم الجديـد، ووعـدت                 2007 أيلول   4

الحكومة بواسطة لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني بإعمار سريع للدمار وببناء وأمن وعالقات داخليـة   
  . الفلسطينية عامة-بنانية ومع الجوار ستكون نموذجا لباقي المخيمات وللعالقات الل

 آالف هم من الفلـسطينيين      10 ألف الجئ، وفي الجديد      26كان يقيم في القسم القديم من مخيم نهر البارد          
  .وعائالت لبنانية مهمشة اقتصادياً تلجأ إلى المخيمات وجوارها لرخص االيجارات فيها

رابلس في محـاذاة الطريـق البحـري،         كيلومتراً من مدينة ط    16 على بعد    1949أقيم المخيم في العام     
وبسبب موقعه الوسطي بين عكار وطرابلس،      . 1950تقديم الخدمات لالجئين في العام      " األونروا" وبدأت

وقربه من الحدود السورية، وكونه يقع في محاذاة طريق دولية وعلى واجهة بحرية، وكذلك بسبب تمكن                
توجههم إلى العمل التجاري والحرفي، أصبح المخـيم        سكان المخيم من نسج عالقات وثيقة مع الجوار، و        

ـ               فـي   12مركزاً تجارياً أساسياً للبنانيين في منطقة عكار، وبات المخيم األكثر ازدهارا بين المخيمات ال
  .لبنان

وواقع األمر أن ازدهار المخيم جاء متوازياً مع غياب السلطة الرسمية اللبنانية جراء الحرب األهلية في                 
 وتمكن منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية من فرض سيطرتها على المخيمات ومحيطها،            1975العام  

الحركة الوطنية  "ولعبها الدور األساسي في إدارة المناطق الواقعة تحت سلطة األمر الواقع لما كان يسمى               
الفلسطينيين عامة  ، حيث غاب القمع الذي كانت تعانيه المخيمات جراء تسلط المكتب الثاني على              "اللبنانية
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                وسكان المخيمات خاصة واالجراءات التي كانت تحول دون البناء أو المتاجرة بحرية، فنما المخيم بنـاء
  .وأسواقاً وبات تالياً ذلك المركز التجاري األساسي لمنطقة عكار

  شبهة اإلرهاب؟
 فإنه من غير المنطقي أن      من ميزات أي مجتمع مزدهر اقتصادياً، أن تقل فيه اتجاهات التطرف، وتالياً،           

، علماً أن كل التحقيقات واألبحاث األمنيـة        "فتح اإلسالم "تنمو في مخيم نهر البارد تنظيمات إرهابية مثل         
تشير إلى أّن التنظيم استورد من خارج لبنان، ومن خـارج           " فتح اإلسالم "والصحافية التي طاولت نشوء     

 وكانت له أماكن تواجد في مخيمي شاتيال وبرج البراجنـة           نسيج المخيمات وحطّ بالتواتر في نهر البارد،      
في بيروت، وفي مخيم البداوي في الشمال حيث عزل وطرد، لينضم عناصـر التنظـيم فـي بيـروت                   
والبداوي إلى المتواجدين في نهر البارد ويتمكنوا من السيطرة دون قطرة دم واحدة على تنظيم فلسطيني                

  .ئهفي أحشا" فتح االسالم"آخر، نما 
فـي أحـشاء    " فتح اإلسـالم  "ان التنظيم المحلي ذاك، معروف بارتباطه بدولة إقليمية، وقد سمح بتوسع            

المواقع ذات المساحة الكبيرة والتسليح الثقيل التي كان يملكها، وعند تسليط الضوء على التنظـيم الـذي                 
الكوفيـات الفلـسطينية    أعلن عن وجوده بشكل فلكلوري عبر تغطية قادته والناطقين باسمه وجـوههم ب            

متمنطقين بالسالح أمام كاميرات وسائل اإلعالم، بدأت تطلق على المخيم شبهة االرهاب، علماً أّن غيـر                
، الذي بدأ يشتري األبنية بأضعاف أسعارها القائمة،        "فتح االسالم "حادثة كانت تشير إلى تبرم السكان من        

ـ   واشتبك عناصره مع عناصر من تنظيمات أخرى، لكن م         عدةً وعـدداً،   " فتح االسالم "يزان القوى كان ل
ولم يتمكن أحد تالياً من إزالة التنظيم الذي استفاد من طرده من البداوي وانضمام عناصره المتواجـدين                 

إلى نهر البارد، فتموضعوا في مواقع صعبة المنـال،         (!) في بيروت الذين انتقلوا من دون اي صعوبات         
  .والتسلحي سراً قبل أن يعلن عن نفسهوكثف التنظيم وجوده العددي 

 400وبكل األحوال، فإّن شبهة اإلرهاب التي أطلقت على المخيم، تزيلها حقيقة أّن من أصل أكثر مـن                  
لم يكن أعضاؤه من سكان المخيم يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وفقـاً            " فتح االسالم "عنصر شكلوا قوام    

 مـن عناصـر التنظـيم       200ت انتهاء المعارك وأسر أكثر مـن        للتحقيقات القضائية واألمنية التي تبع    
  .اإلرهابي
  ووعود... وعود

ال بد، قبل ذكر السلبيات، من االعتراف للحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد الـسنيورة، أنهـا كانـت                  
 الفلسطينية،  -األولى التي تطلق آليات، ولو لم تنتقل إلى مجال التطبيق، لتصحيح مسار العالقات اللبنانية               

  .إن مع الالجئين اجتماعياً ومدنياً واقتصادياً، أو من خالل منظمة التحرير في السياق السياسي للعالقات
 الفلسطيني فـي تـشرين   -ويسجل هنا لحكومة الرئيس السنيورة األولى أنّها شكلّت لجنة الحوار اللبناني  

 نفسها إطالقها سلسلة من الحوارات الداخلية       كما يسجل للحكومة  .  بقرار من مجلس الوزراء    2005األول  
والمشتركة مع الفلسطينيين للتوصل إلى رؤية موحّدة حول الوضع في نهر البارد حاضـراً ومـستقبالً،                

  .وحول وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان عامة
يروت وإعطائهـا   ويسجل لها االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية مجدداً عبر السماح بفتح ممثلية في ب            

، بعدما منع على الحكومـة اللبنانيـة التعـاطي مـع الـشرعية              2006 أيار   16صفة سفارة، وذلك في     
الفلسطينية مباشرة، ومنعت الشرعية الفلسطينية من التواجد رسمياً في لبنان، بهدف عدم تمكينهـا مـن                

  .التعاطي السهل وبحرية مع التواجد المدني الفلسطيني في البلد
نة، فإن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ النكبة واللجوء القسري للفلسطينيين إلـى لبنـان وحتـى                وللمقار

، لم تقترح أي مشاريع قوانين تنظم الوجود المـدني الفلـسطيني،            1975اندالع الحرب االهلية في العام      
والحقاً توقيع اتفاق القاهرة    . 1962بإستثناء إنشاء دائرة شؤون الالجئين التابعة لوزارة الداخلية في العام           
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 تحت ضغط التوسع العسكري الفلسطيني في المخيمات وخارجها وعدم قدرة الدولة اللبنانيـة              1969عام  
  .على حسم الصراع لمصلحتها

، لم تعمد منظمة التحرير، رغم قدرتها في تلك الفترة على التأثير فـي المجريـات                1982 و 1975وبين  
وبعـد خـروج منظمـة      . د المتعلق بالحقوق المدنية وحق العمل في إتفاق القاهرة        اللبنانية، إلى تفعيل البن   

، توالـت اإلجـراءات الحكوميـة المقيـدة لحيـاة           1982التحرير عقب االجتياح االسرائيلي في العـام        
  . مهنة ووظيفة، بواسطة مراسيم وزارية70الفلسطينيين، الذين منعوا من ممارسة أكثر من 

ليه، أنه في مطلع تسعينات القرن الماضي، وعقب حسم المعركة مع رئيس الحكومة             وما يجب الإللتفات إ   
العسكرية العماد ميشال عون، لم تُقدم اي من الحكومات على إقرار أي حق لالجئين الفلـسطينيين، بـل                  

م خالفاً لذلك، منعت الفلسطيني من تملك دار يسكنها وذلك بموجب قانون التملك لألجانب الصادر في العا               
  .، وهنا قمة انتهاك حقوق اإلنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان2001

وأيضاً وأيضاً، لم يقدم وزراء حكومات مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريـري، علـى تحـسين                  
الـوزير  (وضع الالجئين الفلسطينيين، وعلى الرغم من حسن النيات، فإن قرار وزير العمل طراد حمادة               

 الذي سمح للفلسطيينيين بالعمل في المهن غير المنتظمـة فـي إطـار              2005في العام   ") حزب اهللا "عن  
النقابات، لم يكن عملياً، بل وفعلياً زادت األمور تعقيداً، إذ أّن قرار الوزير حمادة لـم يلحـظ العوائـق                    

تراطه الحصول علـى إذن العمـل،       المتعلقة بمسألة تنظيم عمل الفلسطينيين في لبنان، وخاصة لناحية اش         
  .واألثر السلبي لذلك على قرارات أصحاب العمل بتوظيف بتشغيل الفلسطينيين بعد إصدار هذا القرار

 بسلسلة وعود بتحسين حياة الفلسطينيين، سعت في مـرات إلـى            2005إذاً، تميزت مرحلة ما بعد العام       
 الفلسطيني إلى المخيمـات لإلطـالع   -لحوار اللبناني الدنو من التنفيذ، مثل الزيارات التي نظمتها لجنة ا     

لكن تلك الزيارات توقفت عقب تهاوي الوضع األمنـي وسلـسلة           . مباشرة على الوضع المزري داخلها    
  .عمليات االغتيال والتفجيرات

زاد منسوب الوعود خالل معركة نهر البارد وبعدها، ويمكن االستدالل على ذلك من خالل التصريحات               
ة التي أطلقها رئيس الحكومة السنيورة ورئيس لجنة الحوار مكاوي، لكن الوعـود لـم تثمـر إال                  الكثير

  .وعوداً، واألسباب تحتاج إلى بحث آخر ومن موقع آخر
وعلى الرغم من الوعود التي أطلقت خالل المعارك بالعودة السريعة للسكان الذين طُلب إليهم المغـادرة،                

، كما لم يتم وضع حجر األسـاس إال فـي           2008ام لم تبدأ سوى في نهاية       إال أّن عمليات التجريف للرك    
 عائلة من العودة    900، علماً أّن أياً من المنازل المدمرة لم يعد بناؤها، ولم يتمكن سوى نحو               2009آذار  

  .إلى ما تبقى من منازل قابلة للسكن في المخيم الجديد
الق مخطط إعادة إعمار مخيم نهر البارد وجـواره      عن إط  2008وكان الرئيس السنيورة أعلن في شباط       

  .ومنظمة التحرير والفصائل والسلك الديبلوماسي" االنروا"في احتفال حضره رئيس لجنة الحوار وممثلو 
 Now Lebanonوفي إشارة إلى المصاعب المالية التي تحول دون إعادة اإلعمار، قال مكاوي لموقـع  

بنانية طلبت من المجموعة الدولية في مؤتمر فيينا للمانحين، الـذي           ، إّن الحكومة الل   2009 تموز   26في  
، لم تتجاوز   2009 مليون دوالر، لكن المبالغ التي دفعت حتى تموز          450، مبلغ   2008عقد في حزيران    

  .مليون دوالر120
 إعـادة   ، التي تشترك مع الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية في اإلشراف علـى            "األونروا"أما  

إعمار المخيم، فقد صرحت مديرتها كارين أبو زيد خالل حفل وضع حجر االساس إلعادة إعمار مخـيم                 
نهر البارد، أّن األمر تطلب وقتاً طويالً مشيرةً إلى بعض التحديات، وإلى أن هناك ألوف العائالت قاطنة                 

 2008 قد وجهت فـي أيلـول        "األونروا"وكانت  . في منازل مستأجرة خارج المخيم أو في مساكن مؤقتة        
  . مليونا42 مليون دوالر، لكنها لم تتمكن من جمع سوى 445نداء لجمع 
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 وأن تبـدأ    2011 على أن تنجز نهائياً في       2009ومن بين الوعود كذلك، أّن عملية اإلعمار ستبدأ مطلع          
" األونروا"لذي ستتواله   أولى عمليات البناء بعد جرف األنقاض بما يقود إلى إنهاء القسم االول من البناء ا              

 أشهر، ثم المباشرة في بناء القسم الثاني مع         3، على أن يصبح القسم جاهزاً للسكن خالل         2009في أيار   
لكـن  . استمرار األعمال في القسم األول، وهكذا حتى إنهاء كل األقسام، وهي ثمانية، في الموعد المحدد              

  !إلى اآلن لم يقم أي بناء بعد
  حصار بدل االعمار

والالفت للنظر أنه ومنذ أن توقفت المعارك، أعلن مخيم نهر البارد ومحيطه المالصق، منطقة عسكرية،               
ومنع تالياً التحرك في نطاقها، وإنفاذا لذلك، نُشرت نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني على كل مـداخل                 

الدخول إلى المخـيم الجديـد      المخيم، وخضعت مسألة الدخول إلى المخيم الجراءات استوجبت لمن يريد           
استخراج تصريح من مخابرات الجيش، علمـاً أّن هـذه          ) الدخول إلى المخيم القديم ممنوع في المطلق      (

التصاريح مؤقته، وصالحيتها ال تتجاوز الشهرين كحد أقصى، ناهيك عن اإلجراءات المرافقة الستخراج             
  .رة تكون معقدة أكثر من سابقتهاالتصريح ومن ثم تجديده، وهي إجراءات متغيرة، وفي كل م

وحتى ان استخرجت التصاريح، فإّن المعاملة على نقاط التفتيش تخضع لمزاج العناصر المولجة التدقيق              
بوثائق العابرين، فتارة يتم اإلكتفاء باإلجراءات المتعارف عليها من تدقيق في األوراق وتفتيش لوسـيلة               

طلوبة غير كافية على الرغم مـن قانونيتهـا، إذ يقـدم بعـض              النقل، وتارة أخرى تكون كل الوثائق الم      
العسكريين الموجودين على تلك النقاط على اإلساءة إلى العابرين، من خالل إيقافهم لساعات، وإن كـانوا   
أطفاالً أو نساء أو كهوالً، وإسماعم كالماً نابياً، وصوالً إلى الترهيب بالسالح من خـالل توجيهـه إلـى         

  .ى النقاط دون سبب، وتهديدهم بعدم السماح لهم بالدخولالمنتظرين عل
كما أنّه وتحت ذريعة الخطر األمني على الصحافيين، والحفاظ على سرية تحرك القطاعات العـسكرية،               
منع الصحافيون خالل المعارك من االقتراب من ساحة المعركة، ولدى انتهاء المعارك، لم يرفع الحظـر                

م وقذائف وقنابل غير منفجرة قد تؤذي الصحافيين، كما أّن التقييـد هـذا للحريـة                هذا بذريعة وجود ألغا   
الصحافية لم يلغَ بعدما جرفت األنقاض وزال خطر وجود األلغام والقذائف والقنابل غير المنفجرة، بحيث               

ذا ال يزال يمنع الصحافيون من دخول المخيم، ما يطرح سؤاال عن سبب استمرار إجراء كهذا، وعّمـا إ                 
  .كان المقصود التعتيم على ما يحصل داخل المخيم

  أي أمن؟
يطرح ما سبق سؤال أي أمن يراد لمخيم نهر البارد ومن خالله للمخيمات الفلـسطينية، واسـتطراداً أي                  

األمن التقليدي المبني على حكم العسكر المباشر للمجتمع المدني وعبـر           : مفهوم لألمن مطروح للتطبيق   
ها، إلى المرحلتين العثمانية والفرنسية؟ أم األمن اإلنساني المبني والمرتكز على مفهـوم             قوانين تعود، أقل  

  عصري والمعتمد على عناصر القانون واالقتصاد والوعي المجتمعي؟
من خالل التطبيق العملـي علـى       : طرح واقع مخيم نهر البارد سؤال أي أمن يراد له من الباب الواسع            

لمـصلحة  " فتح االسالم "ة الشرعية المتواجدة فيه جراء حسم المعركة ضد         األرض، عبر القوى العسكري   
  قوى الشرعية اللبنانية، أو عبر البحث في المفاهيم عن األمن التقليدي أو العصري؟

على األرض، تكررت الممارسات األمنية القمعية التي تذكر الفلسطينيين بمرحلة ستينات القرن الماضي،             
جوء القسري للقانون العسكري، وحكمت من قبل إستخبارات الجيش المعروفة          عندما خضعت مخيمات الل   

حينها بالمكتب الثاني، وكان مزاج ضابط األمن، الناظم لكيفية التعاطي المباشر مع الـسكان، واألوامـر                
وما يزيـد طـين الـذاكرة بلّـة، أن          . الخ... العسكرية الناظمة لحركة الدخول والخروج والبناء والعمل      

ما بعد معركة البارد فرضت على سكان المخيم التحرك من المخيم واليه بواسـطة              " ورات األمنية الضر"
تصاريح أمنية تصدرها مخابرات الجيش، ذكّرت الجيل األول للجوء بالتصاريح التي كانت تطلـب مـن          

ـ                   ر، الالجئ الفلسطيني للخروج من جنوب لبنان أو الدخول إليه ولنقل مكان السكن من مخـيم إلـى آخ
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وأدخلت إلى ذاكرة الجيل الجديد ممارسة باتت تقنعهم بأن العداء اللبناني للفلسطيني مستحكم ومبني على               
أسس عنصرية، وهذا أمر يشي بمخاطر محاولة الجيل القديم العودة إلى الوراء من خالل إعادة التـسلح                 

ينات القـرن العـشرين ومطلـع       لحماية أمن المخيم، مثلما حصل في الفترة االنتقالية بين نهاية عقد سـت            
سبعيناته، وطرح تساؤالت لدى الجيل الجديد عّما إذا كان العنف هو الحل لمواجهة القمع المتزايد؟ وفـي                 
المحصلة فإن الصراع بين المخيم ومحيطة، وبينه وبين حكامه األمنيين، سيعود مجدداً ويضيف مركـز               

  .لبنانية ال-توتر جديد إلى مجموع مراكز التوتر اللبنانية 
 شـخص فـي     1500ان استطالعا للرأي نفذته الشركة الدولية للمعلومات خالل المعارك على عينة من             

المخيمات الفلسطينية، يظهر عدم ثقة الالجئين باألمن اللبناني، ورداً علـى سـؤال أي أمـن يريـدون                  
منظمة التحرير،  % 31,1فقط من العينة االستطالعية األمن اللبناني، و      % 11,5للمخيمات اختارت نسبة    

  .فتح% 9,6حماس، و% 8,4الفصائل كلها، و% 31,4و
مما سبق يمكن طرح ضرورة تطبيق فكرة األمن من منطلق مفهوم األمان اإلنساني التـي بحثـت فـي                   

وتعتمد فكرة األمن اإلنساني على شـعور       .  الفلسطيني -لقاءات عدة بعضها نظمته لجنة الحوار اللبناني        
واحترامه القوانين، وليس فرضها بشكل مجرد ومنفصل عـن الـوعي فـي المجتمـع               اإلنسان باألمان   

  .المستهدف ببناء األمن
 في فندق   2008 كانون األول    19 إلى   17 الفلسطيني من    -في ورشة عمل نظمتها لجنة الحوار اللبناني        

ـ          فـي االتحـاد    " سانياألمان اإلن "البستان، قدمت البروفيسورة ماري كالدور، التي تدير الفريق المعني ب
  :األوروبي تعريفاً موسعاً لهذا المفهوم على النحو التالي

  . أمان األفراد والمجتمعات حيث يعيشون خالفاً لمفهوم األمان التقليدي الذي توفره الدولة- 1
أي إنعـدام   " (التحرر من الفقـر   "و" العنف/التحرر من الخوف  " طبيعة األمان المترابط والعالقة بين       - 2
  ).من االقتصادياأل
من خالل بسط سيادة القانون في النطاق األوسع للوصول إلـى           .  إزالة التمييز بين الداخل والخارج     - 3

  .مجتمعات او مناطق او دول تحكم بالقانون بدل التقاتل والحروب
ولية وتلفت كالدور إلى المفهوم الكندي لألمان اإلنساني الذي يرتكز على مفهوم الحماية من العنف ومسؤ              

الحماية، ويشدد على الحماية من العنف السياسي والجرمي وارتباطا باألمن االقتصادي من خالل معالجة              
  .البطالة والفقر والتهميش والعمل على التنمية البشرية

هيمنة حقـوق اإلنـسان، سـيادة الـشرعية،         : ورأت أّن مبادئ األمان اإلنساني، تأتي على النحو التالي        
.  لمعرفة احتياجاتهم، زيادة اإلدراك لدى المسؤولين عن األمن والسكان على حد سواء            التشارك مع الناس  

وعرض مفهوم الـشرطة  . ونوقشت خالل ورشة العمل تجارب نُفذَت في إيرلندا والواليات المتحدة وكندا        
  :المجتمعية، وأمكن تلمس أكثر من رأي يمكن عرضها باختصار شديد على النحو اآلتي

ة اللبنانية قدمت مقاربتين، إحداها للجيش اللبناني أكدت على أّن األمن مسؤولية الدولة لكـن               القوى األمني 
يجب األخذ في االعتبار حقوق الالجئين الفلسطينيين، وفتح حوار معهم لتخليص ذاكـرتهم مـن الحكـم                 

دداً واعتبرت أّن   العسكري األمني الذي مارسه المكتب الثاني، والثانية لقوى األمن الداخلي كانت أكثر تش            
وقدمت أفكار أخرى   . السيادة الوطنية ترتكز على الحكم األمني المباشر للسكان من دون أي اعتبار آخر            

راوحت بين التطبيق الحرفي لتجارب الشرطة المجتمعية وتكييف التجربة مع الواقـع، لكـن مـن دون                 
 على أن تكون الشرطة المجتمعية      مالمسة جوهر فكرة األمان اإلنساني، مع التركيز، خصوصاً الرسمي،        

عناصر أمن لبنانية رسمية، يجري تثقيفها بأبعاد إنسانية، مع احتمال إشراك عناصر مدنية من المخيمات،               
  .ولوحظ عدم رضاء من قبل ممثل قوى األمن الداخلي في ورشة العمل عنها

 ضرورة التكييف، والتشديد على     إّن نتائج استطالع الرأي آنفة الذكر تضع مسألة الشرطة المجتمعية أمام          
ضرورة االبتعاد عن تطبيق األمن التقليدي لكن مغلفاً بغطاء عصري عبر يافطـة األمـن االجتمـاعي                 
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ربما، وكاقتراح للدراسة والتمحيص، يمكن اعتماد تجربة الشرطة البلدية فـي لبنـان             . واألمان اإلنساني 
الشعبية في المخيمات، بعدما تخضع لعملية االنتخـاب        وتكييفها مع فكرة األمن اإلجتماعي، فتربط اللجان        

المباشر من قبل السكان، بالبلديات المجاورة وتكون جزءا منها، وعلى أسس ونظم شبيهة بـالتي تحكـم                 
عمل المجالس البلدية واالنتخابات فيها، وليس االبقاء على كوتا التعيينات التي تقوم بها الفصائل، ويكون               

ة من أبناء المخيم المعني بإدارة اللجنة الشعبية فيه وبالتالي كالبلديات تحت سـلطة       عناصر الشرطة المدني  
الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات، من دون نفي ضرورة وجود مراكز الشرطة التابعـة لقـوى                

ـ                 ل األمن الداخلي على مشارف المخيمات، لكن بإيجاد صيغة تنسيق ما بينها وبين الشرطة المدنيـة داخ
  .المخيم، من منطلق مفهوم األمان االنساني وتجربة الشرطة المجتمعية

  ...األمن المعرفي
  تدفق المعلومات وحرية الرأي

وإذا ما حلّت مسألة األمن، فإن من الضروري طرح أمن من نوع آخر، هو مـسألة تـدفق المعلومـات                    
  .ألمر الواقع وليس قانوناًوحرية الرأي، المصونة وفق شرعة حقوق اإلنسان، والمقيدة، بفعل ا

خالل المعـارك كانـت     . مرة أخرى، يعتبر مخيم نهر البارد والتجربة التي مّر بها مثالً يمكن النهل منه             
المعلومة تتدفق، كما هو أمر اإلعالم في لبنان، وفق مصلحة وسيلة اإلعالم بعينها وتبعيتها لجهة محليـة                 

التابعـة  " المنار"القطرية و " الجزيرة"وليس الحصر، قنوات    فركّزت، على سبيل المثال     . أو لجهة خارجية  
 آذار والصحف القريبة من هذا الفريق، على الوضع اإلنساني          8القريبة من قوى    " الجديد"و" حزب اهللا "لـ

ال "ومحطة  " المستقبل"للفلسطينيين وضخمت عدد الضحايا بينهم، فيما ركّزت وسائل اإلعالم التابعة لتيار            
 آذار علـى اإلجـرام اإلرهـابي        14ووسائل اإلعالم األخرى القريبة من قوى       " العربية"ة  وقنا" بي سي 

  .، ووضع كل من تلك الوسائل اإلعالمية المعلومة بقياس التبعية السياسية لكل فريق"فتح االسالم"لـ
الجيش خالل الحرب، قُنّن دخول اإلعالميين إلى ساحة المعركة، للمخاطر األمنية، ولعدم كشف تحركات              

اللبناني في الميدان، مع استثناءات كانت تعطى لتغطية عمليات الجيش، فيما وبشكل غير رسمي، كانـت                
وسائل اإلعالم التابعة لقوى رفضت فتح الجيش معركة في نهر البارد تبث لقطات وأخبار مررت إليهـا                 

  !!من داخل المخيم، من دون معرفة كيف سّربت ومن سربها
ك، لم يتغير الوضع كثيراً، فمنع الصحافيون من دخول المخيم للتعرف مباشرة على ما              بعد انتهاء المعار  

وسـمح بتـداول المعلومـة      . يجري داخل المساحة المسيجة بسياج أمني يضربه الجيش اللبناني بإحكام         
الصادرة عن الجهات الرسمية فقط والتي ال تعبر عن واقع الحال، مـع غيـاب المعلومـة الفلـسطينية                   

  .صحيحة، بسبب ضعف الفصائل من جهة، وخالفاتها السياسية واإليديولوجية من جهة أخرىال
فما . مضموناً" األمنية"شكالً و " التعبيرية"واألنكى من ذلك، واألخطر، فإّن حرية الرأي المستها الضغوط          

بـاره  أن تصدى كاتب وهو أستاذ جامعي لما يجري من ممارسات في مخيم نهر البـارد وبـشأنه، باعت                 
نموذجاً لالقصاء، حتى بادرت جهة رسمية إلى رد لم يكن ضرورياً بالشكل الذي تم الرد فيه، ثم من قبل                   
كاتبة ليست متخصصة في هذا المجال ال من قريب أو بعيد، للكاتب ورميه بتهم وبعبارات تفتقر إلى أي                  

 الكاتب استخدم وقائع يراها حقـائق       تقدير لحرية الرأي وتمألها العبارات العنصرية والغريزية، علماً أنّ        
  .وهذا من حقه وفق كل القوانين والشرائع

ومثلما جرت العادة، فإّن الردود التي تتناول ما يكتبه فلسطينيون عن قضايهم، أو لبنانيون مؤيدون للحق                
الفلسطيني، تتصدى له جهات رسمية وسياسية وإعالمية مرتبطة، وترد بعبارات غريزية، فتتحدث عـن              
كل سلبيات التجربة الفلسطينية، رغم االعتذار عنها، وتتجاهل مساحة كبيرة من االيجابيات االقتـصادية              

  .والتربوية والثقافية واالجتماعية التي أضفاها الوجود الفلسطيني القسري في لبنان
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يهـا، بـل    ما يجب هنا البحث فيه، مسألة تداول المعلومة والتشديد على عدم التالعب بعناصر الحقيقة ف              
. وإبراز الجانب اإلنساني منها، واحترام حرية الرأي، كجزء من المفهوم العصري الواسع والشامل لألمن             

  .وهذا باب نقاش اخر
  كي ال تتكرر التجربة

إّن االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان التي تُمارس حالياً في مخيم نهر البارد، واستطراداً حالة الحصار               
ات جنوب لبنان، توجب التمعن فيها والنظر في ما يمكن عمله، بل ما يجب قانوناً وحقاً                التي تعيشها مخيم  

وواجباً عمله لرفع هذا الظلم غير المبرر أخالقياً وسياسياً وإنسانياً، عن كاهل سـكان إلتزمـوا خـالل                  
ـ               ل منظمـة   المعارك وبعدها، وإلى اآلن، كل الطلبات الرسمية التي وجهت إليهم وبتعاون وتغطية من قب

التحرير، وقد آن أن يعيش من كانت حياتهم مستهدفة ضمن دائرة نار اإلرهاب حياة أقرب إلى الطبيعية،                 
علماً أّن ما حدث ال يمكن أن يمحى من الذاكرة، ولكن لنعمل من أجل أن تبقى تلك المرحلة ضمن دائرة                    

 تمحى، تسفر الحقاً عـن عواقـب   التذكر لمنع التكرار، وليس إلى تطويرها إلى جروح عميقة وندوب ال    
  .اجتماعية وأمنية وسياسية وخيمة، يصعب معالجتها

لتتكشف بعـد تالشـي دخـان       " حرب البارد "فقبل نحو عامين، أعلن رسمياً انتهاء ما اتفق على تسميته           
فالمخيم، خصوصاً ما يعـرف     . المعركة مأساة جديدة ستضاف إلى مآسي الالجئين الفلسطينيين في لبنان         

والجديد خُّرب فيه ما لم يدمر من منازل، فـدفع الالجئـون الفلـسطينيون              ... قديم منه، أثر بعد عين      بال
" فتح اإلسـالم  "واحدة حين احتل تنظيم     ... فاتورة التجاذبات السياسية االقليمية والداخلية في لبنان مرتين         

ير اإلعالمية وتصريحات بعض    اإلرهابي مخيم نهر البارد، بتسهيالت خارجية كما يشير كثير من التقار          
السياسيين اللبنانيين في حينه، والثانية حين اعتدى التنظيم اإلرهابي هذا على جنود الجيش اللبناني وقتـل                

 جندياً بوحشية بالغة قبل أن تندلع المواجهات المباشرة، فخرج الالجئون من منازلهم إفساحاً              20أكثر من   
رهابيون بالمدنيين، لكنهم لم يعودوا إلى اآلن، وباتت خطة إعادة          للجيش لحسم المعركة، كي ال يتلطى اإل      

اإلعمار، مثل فزاعة التوطين، مادة دسمة لمزايدات بين االفرقاء السياسيين في لبنان، ليتوقف اإلعمـار               
بقرار قضائي مبني على إخبار سياسي هدفه تخريب سياسي على جهة لبنانية وضحيته الجئ فلـسطيني،   

  .لحرب وبات ضحية السالمدفع فاتورة ا
 حـين   1974واحدة من المحن التي حلّت بالمخيمات الفلسطينية خصوصاً منـذ العـام             " البارد"إّن محنة   

دمّرت غارات اسرائيلية متوالية مخيم النبطية، فهجِر سكانه إلى صيدا وصور، ولم يعودوا بعد ذلك أبداً،                
 الباشا اللذين دمرا ولم يعد بناؤهما، ومخيم ضـبية   وفي جسر  1976ثم ما جرى في تل الزعتر في العام         

 لم تنته إال بعد تدمير جزء       1986وبعد، فإّن حرب المخيمات في      . الذي دّمر جزئياً لكن لم يعد كل سكانه       
كبير من مخيم شاتيال، وعقب تدخل سوري أفضى إلى وقف للمعارك، تسلّم على أثرها وحدات خاصـة                 

نتشار خارج مخيمي شاتيال وبرج البراجنة في بيروت والجيش اللبناني حول           في الجيش السوري مهمة اال    
) عين الحلوة والمية ومية في صيدا، وبرج الشمالي والبص والرشـيدية فـي صـور              (مخيمات الجنوب   

لتعيش مخيمات الجنوب حصاراً يؤذي الكرامات اإلنسانية، وال يـضمن أي منـع لـدخول الـسالح أو                  
بين والمشبوهين أو خروجهم، ويساهم في بناء جزر أمنية وبيئة مناسبة النتشار            خروجه، ولدخول المطلو  

الجريمة والمخدرات والرذيلة، وبالطبع نمو التنظيمات والمجموعات المتطرفة واالرهابية التي تـستخدم            
  .التهميش والعزل موطئ قدم ثم مستقراً لها

انوا وقودها، وعنـدما وضـعت تلـك الحـرب          لقد دفع الفلسطينيون في لبنان ثمن الحرب الداخلية، فك        
أوزارها، كانوا ضحايا السالم، فتم استثناؤهم، في اتفاق الطائف، من العفو العام عّما جرى خالل الحرب                
األهلية بخالف اللبنانيين، ومنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية التي يضمنها القانون الـدولي واإلنـساني،               

 ال يتعدى كونه متراساً يتلطى خلفه سياسيون ليكيلوا التهم ضد آخـرين،     بذريعة منع التوطين، وهو تعبير    
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ويبقى الفلسطيني من يدفع الثمن تهميشاً حاضراً، وهدفاً للكراهية العرقية مستقبالً، كونه الهـدف الـدائم                
  .للتعبئة الطائفية والمذهبية والسياسية

 2005يتماشى مع توجهات حكومات ما بعـد        إّن وضعاً كهذا مناف لكل معايير حقوق اإلنسان، وبات ال           
وخطاب القسم للرئيس ميشال سليمان ومع كل التوجيهات الرسـمية المتداولـة، وال مـع التـصريحات                 

  .اإلعالمية العلنية لكل المسؤولين السياسيين اللبنانيين
  )لحقوق اإلنسان المدير العام للمنظمة الفلسطينية(*

  28/9/2009النهار، 
  

  ر مسبوق رغم االستخفاف اإلسرائيليتعاون أمني غي .45
  ياسر الزعاترة

منذ أكثر من عامين وشعبنا الفلسطيني يتابع بمرارة ذلك المستوى من التعـاون األمنـي بـين الـسلطة                   
الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي ، والذي يتم تحت إشراف الجنرال األمريكي كيث دايتون الذي بدأ               

ر بعده ، وصوال إلى تبشيره بالفلسطيني الجديد الذي يمارس ذلك التعاون بعقل             عمله قبل أوباما ، ثم استم     
  .مفتوح وهمة عالية

خالل العامين الماضيين ، وفيما يقبع في سجون االحتالل حوالي عشرة آالف معتقل ، حدث مـرارا أن                  
غربية ، فجرى   في بعض مدن وقرى الضفة ال     ) األرجح أنهم كانوا يقومون بمهمات أمنية     (تاه مستوطنون   

اعتقالهم من طرف أمن السلطة ، ثم سلموا سالمين غانمين للجهات اإلسرائيلية،، في مقابل هذا الحنـان                 
على المستوطن اإلسرائيلي الذي يسرق األرض ويقمع أهلها ، كان أمن السلطة يمارس قسوة رهيبة بحق                

ى خمس مرات إلى الموت ، ومـن        المقاومين من حماس والجهاد ، حيث االعتقاالت والتعذيب الذي أفض         
ثم انتزاع االعترافات وتحويلها إلى الجانب اإلسرائيلي ، فضال عن سائر أشكال االستهداف التي طالـت                

  .خيرة رموز الشعب الفلسطيني
قبل أيام شاهد الفلسطينيون في بيت لحم واقعة غير مسبوقة أصابتهم بالذهول ، وتمثلت في قيام الجنرال                 

د المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي بجولة في مدينة بيت لحم بحماية مشتركة مـن  آفي مزراحي قائ  
  .األمن اإلسرائيلي واألمن الفلسطيني ، األمر الذي لم يعلق عليه أيا من المسؤولين الفلسطينيين

سوأ األمنية منها والسياسية ، لكن األ     : غير مسبوقة على اإلطالق من طرف قيادة السلطة       " جرأة"هي إذن   
الذي أنتجه الجنرال دايتون ، والذي لم يعد يعرف صـديقه           " الفلسطيني الجديد "أنها تشير إلى طبيعة هذا      

  .منه إلى الروح الوطنية) نسبة إلى الجنرال أنطوان لحد(من عدوه ، ما يجعله أقرب إلى الروح اللحدية 
لي يتوغل في عدد من مناطق الضفة       المفارقة أن يحدث ذلك في ذات اليوم الذي كان فيه الجيش اإلسرائي           

ليعتقل تسعة فلسطينيين من رجال المقاومة ، األمر الذي يتكرر بشكل يومي بعلم ومعرفة ضباط االرتباط                
في السلطة ، السيما أن أولئك المطلوبين غالبا ما يتركون ألن الطرف اإلسرائيلي يفضل اعتقالهم ، فيما                 

اإلفراج عنهم ، وهي ظاهرة باتت معروفة ، أعنـي تنقـل شـباب              يعاود األمن الفلسطيني اعتقالهم حال      
  .حماس ورجالها بين السجون اإلسرائيلية والفلسطينية

المصيبة بالطبع أن يحدث ذلك كله فيما المستوطنات تلتهم المزيد من مناطق الضفة الغربيـة والقـدس ،                
ـ            شرط بمنتهـى الوقاحـة ، مثـل     وفيما يستخف نتنياهو بكل مطالب السلطة ويطرح عليها الشرط تلو ال

  .إصراره في كل مناسبة على اعترافها بإسرائيل كدولة يهودية
ما الذي يفعله هؤالء ، وإلى أين يسيرون بهذه القضية المقدسة؟ إنهم ماضون من دون تردد فـي اتجـاه                    

رورة ،  الدولة المؤقتة على نصف مساحة الضفة الغربية ، من دون الحاجة إلى استعادة قطاع غزة بالض               
التي تحدث عنها سالم فياض وستقوم خالل عامين ، مـع العلـم أن العـامين                " دولة األمر الواقع  "وهي  

المذكورين هما المدة التي ستثبت خاللها السلطة أهليتها لجوار الدولة العبرية ، من خالل تعـاون أمنـي                  
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لحواجز ، وما يؤكد التوافق في      استثنائي يخرج الجيش اإلسرائيلي بعده من تجمعات السكان وتزال أكثر ا          
الرأي هو حديث الجنرال دايتون خالل محاضرته الشهيرة في معهد واشنطن للشرق األدنى عن حاجتـه                

تكون قادرة على القيام بمهمـات      " الفلسطينيين الجدد "لعامين اثنين حتى يستكمل تدريب عشرة كتائب من         
األمن للمحتلين مقابل المعونات    (عدنا به قادة السلطة     هذا هو بالضبط ما ي    . األمن في كامل الضفة الغربية    

، وهي صيغة ال تختلف كثيرا عن مشروع روابط القرى الـذي            ) وتحسين الحياة االقتصادية للفلسطينيين   
ظهر منتصف السبعينات ، فأية نهاية يعدنا بها أولئك؟، مع العلم أن توصلهم إلى صفقة نهائية بعد عامين                  

وبالطبع ألنها ستفّرط بأهم ثوابت القضية وعلى رأسها القدس والالجئين والـسيادة            سيكون أسوأ بكثير ،     
ـ  ( ومع ذلك يمكنك العثور عمـن  ).  في المئة من فلسطين التي تنازلوا عنها منذ زمن بعيد   78دعك من ال

يدافع عن هذا البؤس بحماسة ال تختلف عن حماسة أولئك الفلـسطينيين الجـدد فـي حمايـة الجنـرال                    
  .يمزراح

  .فأين العقل والضمير باهللا عليكم؟،
  29/9/2009الدستور، 
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  عبد الباري عطوان
يمكن القول، حتى هذه اللحظة، استناداً الى تطورات السنوات العشر الماضية، إن ايـران باتـت القـوة                  

لم الغربي، والواليات المتحدة على     االقليمية العظمى التي تحاصر الجميع في المنطقة وتربك حسابات العا         
وجه التحديد، وتشكل تهديداً وجودياً بالنسبة الى اسرائيل، والفضل في ذلك يعود بالدرجة االولـى الـى                 
اتقانها فن المناورة، وتطوير قدراتها العسكرية وطموحاتها النووية، ووجود قيادة تعتمد التحدي واسـلوب    

  .مع القوى االقليمية والعالمية االخرىالصدمة وعنصر المفاجأة في تعاطيها 
في األيام العشرة الماضية فاجأت ايران العالم مرتين، االولى عندما كشفت مضطرة، عن مفاعل نـووي                
جديد بنته وسط جبل قريب من مدينة قم، يمكن ان يستوعب ثالثة آالف وحدة طرد مركزي لتخـصيب                  

صواريخ مختلفة االوزان واالحجام واالبعاد فـي اطـار   اليورانيوم، والثانية عندما اطلقت مجموعة من ال   
قادر على الوصـول الـى      )  كيلومتر 2000(بعيد المدى   ' 3شهاب'مناورات عسكرية، من بينها صاروخ      

  .اهداف في العمق االسرائيلي
هذه المناورات وصواريخها تأتي ردا على التهديدات والمناورات االسرائيلية، في تزامن مع قرب انعقاد              

جولة الحاسمة من المفاوضات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس االمن الدولي زائد المانيـا                ال
مع ايران لبحث برنامجها النووي، وكأن ايران تقول للثالوث االمريكي البريطاني الفرنسي الذي يقـرع               

دة للمواجهة اذا ما    انها غير عابئة بكل التهديدات، ومستع     ) وربما الحرب بعد ذلك   (طبول الحصار ضدها    
  .اضطرت لها

الواليات المتحدة االمريكية تلّوح بسالح الحصار االقتصادي الخانق ألنها تخشى المواجهـة العـسكرية              
وتبعاتها المرعبة، او باألحرى ال تريد اللجوء اليها في الوقت الراهن على األقل، ولكن هـذا الحـصار،                  

 في اجبار القيادة االيرانيـة علـى الرضـوخ للـشروط            ومهما كان شرساً، من الصعب ان يحقق اهدافه       
  .والمطالب الغربية بالتخلي عن طموحاتها النووية بشقيها السلمي والعسكري

ايران تعيش حصاراً جزئياً مفروضاً من الواليات المتحدة االمريكية ودول غربية اخرى منذ سنوات، اي               
يلة في مقاومتها واختراقها، ولعل اعنفهـا كـان         على مثل هذه الحصارات وتملك خبرة طو      ' متعودة'انها  

اثناء الحرب العراقية االيرانية، التي استمرت اكثر من ثماني سنوات، مضافاً الى ذلك ان الحصار الذي                
فرضته الواليات المتحدة والغرب على نظام الرئيس صدام حسين، واستمر اكثر من ثالثة عشر عامـاً،                

  . ينجح مطلقاً في ايذاء النظام او اطاحتهالحق األذى بالشعب العراقي ولم
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فالظروف الجغرافية االيرانية افضل كثيراً من نظيرتها العراقية، مما يجعل اي حصار ضد ايران محدود               
فإيران محاطة بثالث دول فاشلة، محكومة من قبل انظمة ال تسيطر على حدودها، وهي افغانستان               . األثر

لغرب، اما دول الشمال مثل اذربيجان وتركمانستان فهي متعاطفـة          وباكستان من الشرق، والعراق من ا     
  .الى حد ما مع ايران، وعلينا ان ال ننسى ان النفوذ االيراني في العراق هو االقوى من نظيره االمريكي

' ' '  
صحيح ان االدارة االمريكية تبذل جهوداً كبيرة من اجل تشكيل تكتل دولي إلحكام الحصار االقتـصادي                

يران، وتوزع الهبات والمكافآت في هذا الصدد، مثل اقدامها على الغاء مشروع الدرع الصاروخي              على ا 
في اوروبا لكسب ود االتحاد الروسي، والتلويح بحوافز اقتصادية مغرية للصين، ولكن هذا ال يعنـي ان                 

ن يعطي ثمـاره اال     االهداف المرجوة سهلة التحقيق، وحتى لو كان الحصار محكماً وخانقاً بالفعل، فإنه ل            
بعد سنوات، تطول او تقصر، وعلينا ان نتذكر ان كل ما تحتاجه ايران النتاج اسلحتها النووية هو ثالث                  

ومن المؤكد انها تستطيع ان تتحمل الحصار وتبعاته لثالث سنوات، ان لـم      . سنوات فقط على اكثر تقدير    
  .الالزمةتكن قد بنت حساباتها على هذا االساس، واخذت االحتياطات 

االنظمة العربية، والخليجية منها بالذات، ستجد نفسها جزءاً من التحالف الجديد ضد ايران، جنبـاً الـى                 
جنب مع اسرائيل، سواء في شقه االقتصادي او العسكري اذا فشل األول، واصبح اللجوء الـى الثـاني                  

  .حتمياً نظراً لهذا الفشل
ن المملكة العربية السعودية والكويت ودولـة االمـارات         االوروبيون يتحدثون في صحفهم عن بدء كل م       

) فيـزات العمـل   (العربية المتحدة باستخدام سالح العقود النفطية والصفقات العسكرية وسمات الـدخول            
إلغراء كل من روسيا والصين لتغيير مواقفهما المترددة بشأن االنضمام لجهود الحصار، وااليحاء لهمـا               

  .وليست مع ايران) دول الخليج( االستراتيجية هي مع هذه الدول بأن مصالحهما االقتصادية
فالمملكة العربية السعودية تتفاوض حالياً لعقد صفقة شراء اسلحة من روسيا تبلغ قيمتها مليـاري دوالر،                
هي االولى واألضخم من نوعها، تطبيقاً التفاقية ثنائية جرى توقيعها العام الماضي، والهدف مـن هـذه                 

س تعزيز القدرات العسكرية السعودية، ألن جميع التسليح السعودي امريكي وغربي المـصدر             الصفقة لي 
. المتطورة المضادة للطـائرات  ) 300اس  (منذ سبعين عاماً، وانما اقناع روسيا بعدم بيع ايران صواريخ           

لكويت على  كما وافقت ا  . ومن المفارقة ان نتنياهو زار موسكو سراً من اجل الهدف نفسه قبل عشرة أيام             
اما نصيب الصين فهـو     . اعادة جدولة الديون الروسية، وبدأت مفاوضات لشراء طائرات روسية حربية         

مغر ايضاً، فعالوة على عروض سخية لشركاتها باستكشاف النفط، من المتوقع ان تمـنح دول الخلـيج                 
ة تنفـذها شـركات     مجتمعة الصين اكثر من مليون فيزا الستيعاب مليون عامل صيني في مشاريع مختلف            

  .صينية، مما يساعد في تخفيف ازمة البطالة الطاحنة في الصين
' ' '  

جولة مفاوضات يوم الخميس المقبل في جنيف بين ايران والدول العظمى الست، قد ال تختلف كثيراً عن                 
ي، قال  الجوالت السابقة، ألن الرئيس االيراني احمدي نجاد الذي ينطق بلسان المرشد االعلى علي خامنئ             

ان الملف االيراني خارج نطاق المفاوضات، وألن القيادة االيرانية تعلم جيداً ان االدارة االمريكية التـي                
تواجه هزائم محققة في العراق وافغانستان، وانهيارا ماليا داخليا، تدرك جيداً ان الشعب االمريكي غيـر                

  .نة النتائجمستعد لمساندتها في خوض حرب جديدة اكثر خطورة، وغير مضمو
ال يخامرنا ادنى شك في ان االسلحة االيرانية تبدو بدائية جداً في مواجهة االسلحة االمريكية واالسرائيلية                
المتطورة جداً، و لكنها في الوقت نفسه ليست اكثر تخلفاً وبدائية من اسلحة طالبان، او امكانيات المقاومة                 

ت من احتالل افغانستان، وست سنوات من احتالل العراق         العراقية المتواضعة، فبعد اكثر من ثماني سنوا      
  .ما زال التحالف الغربي عاجزاً عن حسم االمور لصالحه
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االنظمة العربية تواطأت مع ادارة الرئيس بوش ودمرت العراق، فحصدت نفوذاً ايرانياً طاغياً، وتحالفت              
الى مالذه  ' القاعدة'ية وعودة تنظيم    مع الغرب في الحرب على االرهاب في افغانستان فجنت اصولية افغان          

اآلمن اكثر قوة، وفتحه فروعاً في قلب الجزيرة العربية والمغرب االسـالمي، عـالوة علـى العـراق                  
  .والصومال

هذه االنظمة عرضت مبادرة سالم مع اسرائيل التي تحتل االقصى وباقي االراضي الفلـسطينية، وتـذل                
  تعرض مبادرة مماثلة مع ايران الدولة المسلمة؟العرب على مدى ستين عاماً، فلماذا ال 

الصواريخ االيرانية البعيدة المدى لن تصل الى باريس ولندن وواشنطن، وانما الى العواصـم العربيـة                
الخليجية التي قد تنجر الى هذه الحرب في حال اشتعالها، جنباً الى جنب مع اسرائيل، وسنجد انفسنا فـي                  

  .سية، دون ان نملك األدوات الالزمة التي تؤهلنا لهمواجهة صراع مع األمة الفار
ان تخشى اسرائيل من امتالك ايران اسلحة نووية فهذا أمر مفهوم النها ستخسر احتكارها لها، وسيهاجر                
ستون في المئة من مواطنيها هلعا ورعبا الى اماكن آمنة، حسب استطالعات الرأي، وستجد نفسها فـي                 

) السعودية والخلـيج  (ولكن لماذا يخشى العرب او بعضهم       . لية سلمية موقف تفاوضي اضعف في اي عم     
  وهم ضعفاء اصال لم يفكروا مطلقا في المستقبل؟

هـدم العـراق،    . االموال والقدرات االقتصادية العربية الهائلة تستخدم فقط في مشاريع الهدم، ال البنـاء            
 انها استخدمت في بناء ترسانة عسكرية       لم نسمع مطلقا  . وتمزيق افغانستان، وتدمير ايران بعد حصارها     

  .تحمي األمة، او قاعدة اقتصادية ضخمة وعصرية توفر ماليين الوظائف للعاطلين عن العمل
حتى نكون منصفين، قرأنا اخيرا عن بناء جامعة في السعودية، وكان االنجاز عظيما لدرجـة ان سـبعة                  

لكبار على االقل، هرعوا لحـضور حفـل        زعماء وملوك وامراء عرب وعشرات الوزراء والمسؤولين ا       
كل هذا الرهط من اجل افتتاح جامعة في دولة ال تعترف بحرية البحث العلمي ناهيـك                . االفتتاح العظيم 

  !عن حرية التعبير
  29/9/2009القدس العربي، 
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