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  هعباس اقتراحاً لألردن بتوطين الالجئين الموجودين على أراضي تقديم ينفيانالسلطة وعمان  .1

 الناطق   نبيل أبو ردينة    أن  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    19/9/2008القدس العربي   ذكرت  
 باقتراح تـوطين    لألردنن يكون الرئيس محمود عباس تقدم       أ أمس  نفى الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية   

ـ أبووقال  .األردنية األراضيالالجئين الفلسطينيين المقيمين على     ا تناقلتـه بعـض وسـائل     ردينة ان م
اإلعالم عن قيام الرئيس عباس بتقديم اقتراح للملك األردني عبد اهللا الثاني بتوطين الالجئين الفلسطينيين               

 . واحتـرام سـيادته    األردن على حرص عباس على االسـتقرار فـي          في األردن غير صحيح، ومشدداً    
ن هـذه التـسريبات     إ" حديثه   ، ومتابعاً "ينيإننا نعتبر األردن ركيزة أساسية لدعم الشعب الفلسط       "وأضاف  

، مؤكـدا  "التي تظهر بين الحين واآلخر هدفها اإلساءة للعالقة المميزة بين الشعبين الفلسطيني واألردنـي    
وشدد على أن حل قضية الالجئين سيتم وفق الشرعية الدولية           ".أن وطن الشعب الفلسطيني هو فلسطين     "

 . خالل التوطينومبادرة السالم العربية، وليس من
 اإلعـالم وزير الدولة لـشؤون     أن   .)أ.ب.د(و )بترا(ي  وكاالتنقالً عن    19/9/2008الدستور  وأوردت  

ن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة          أكد أ  ناصر جودة األردني  واالتصال  
ينيين حال عادال بما يضمن تطبيق قـرارات        على التراب الوطني الفلسطيني وحل قضية الالجئين الفلسط       

 الذي ينص على حـق العـودة والتعـويض          194الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العمومية رقم        
 .لألردن عليا إستراتيجيةلالجئين الفلسطينيين يمثل مصلحة 

 هنـاك عـرض      ان يكون  اإلعالم ما تناقلته بعض وسائل      األردنية األنباءونفى جودة في تصريح لوكالة      
اهللا الثاني لتوطين الالجئين الفلـسطينيين فـي          بالملك عبد  األخيرتقدم به الرئيس الفلسطيني خالل لقائه       

 عن  األنظار تسعى لتحويل    األنباء مثل هذه    أنواعتبر جودة    . مقابل عروض مالية من دول كبرى      األردن
ة الدؤوبة دبلوماسيا وسياسيا مع كافة دول        بقيادة الملك عبر الحرك    األردن إليهالهدف الحقيقي الذي يسعى     

 . الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسإقامةالعالم وهي 
  

  منظمة التحرير تدعو ليفني لالعتذار عن النكبة .2
دعت دائرة العالقات القومية والدوليـة فـي منظمـة التحريـر             ":وكاالتال"،  "الخليج "-القدس المحتلة   

الحاكم ورئيسة الوفـد اإلسـرائيلي فـي        " كاديما"بي ليفني الرئيسة الجديدة لحزب      الفلسطينية، أمس، تسي  
وطالبت الدائرة، في    ".االعتذار له "المفاوضات مع الفلسطينيين إلى االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني و        

يده تصريح صحافي، ليفني بأن تحذو حذو رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتصريحاته األخيرة القاضية بتأي             
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كما دعتها إلى اتخاذ قرارات جديـة تنهـي         . تقديم االعتذار للشعب الفلسطيني عن كارثة التهجير والنكبة       
وأكدت المنظمة أن أي حـل      . الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني         

لـن  "رارات القمم العربيـة      وق 194مستقبلي للقضية الفلسطينية يتجاوز حل مشكلة الالجئين وفقا للقرار          
  ".يلقى قبوال من الشعب الفلسطيني

  17/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  ينعكس سلباً على الفلسطينيين" إسرائيل" استمرار األزمة في : بانتخاب ليفنيةًرحبمالسلطة  .3
نية السلطة الفلـسطي   أن    أشرف الهور  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    19/9/2008القدس العربي   ذكرت  

الحاكم خلفـاً   " كاديما"رحبت أمس الخميس بفوز تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية بزعامة حزب            
نحن نرحب باختيار   " صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير          قالأليهود أولمرت، و  
، "غمسة في عملية السالم   كانت من "وقال عريقات أن السلطة ترحب بفوز ليفني ألنها          ".الشعب اإلسرائيلي 

  ".إننا نعتقد انها ستتابع مساعي السالم معنا"وقال 
ضو الوفد الفلسطيني    إلى أن ع    محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    19/9/2008الحياة  وأشارت  

،  سينعكس سلباً على الفلـسطينيين     "إسرائيل"عبد ربه قال إن استمرار األزمة الداخلية في          المفاوض ياسر 
األزمات السياسية في الدولة العبرية عادة ما تستخدم ذريعة لوقف المفاوضات ومواصـلة           "مشيراً إلى أن    

سنتعامل مع أي حكومة إسرائيلية كما تعاملنا مع الحكومات السابقة، ونحن مستعدون            : "قال و ".االستيطان
". كن هل إسرائيل مستعدة لذلك؟    لالستمرار في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق إلنهاء االحتالل، ل          

  ". تريد االنسحاب التام وإنهاء االحتاللإسرائيلحتى اآلن ال مؤشرات إلى أن : "وأضاف
وأعادت الصحف العبرية أمس نشر مقابلة صحافية مع وزير الخارجية اإلسباني ميغيل موراتينوس قـال          

.  كيلـومتراً  70ان الخالف ينحصر في     وذهب إلى حد القول     . فيها إنه وجد الطرفين قريبين من االتفاق      
وعن الكيلومترات الـسبعين، قـال إن     . لكن عبد ربه نفى بشدة حدوث تقدم في المفاوضات إلى هذا الحد           

 ال تتجـاوز سـتة      1967األرض لها دالالت أكبر من مساحتها، فمساحة القدس التي احتلت في العـام              "
  ".كيلومترات

  
 كل قادة االحتالل يتنكرون للحقوق الفلسطينية: "ماكادي"أهمية انتخابات  يقلل من هنية .4

اإلسرائيلي، " كاديما" إسماعيل هنية من أهمية انتخابات حزب        ]الفلسطيني المقال [قلل رئيس الوزراء   :غزة
 .موضحا أن القضية الفلسطينية ال تتأثر بها؛ ألن كل قادة دولة الكيان يتنكرون لحقوق الشعب الفلسطيني               

بالتأكيد نحن ال نتأثر بتلك االنتخابات ألنها شأن صهيوني داخلي،          : " صحفية له أمس   وقال في تصريحاتٍ  
وكل قيادات دولة االحتالل تتوحد في موقف العداء ضد شعبنا، وفي رفض االعتراف بحقوقه بما فيهـا                  

 ".قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين
 إلى أن هناك تقاطعـات      ،ين مواقف تسيفي ليفني وشاؤول موفاز     وأشار في رده على سؤاٍل حول الفرق ب       

كثيرة في مواقفهما؛ فهما يلتقيان على منطق الرفض الدائم لحقوق شعبنا، وأنه مهما كانـت المتغيـرات                 
أو غيره، فنحن ثابتون على مواقفنا ومتمسكون بمطالبنـا، وسنـستمر فـي مـشروع               " كاديما"سواء في   
 .التحرير

  19/9/2008صحيفة فلسطين 
  

  ننتظر مفاوضات جادة للوصول إلى حلول جذرية ":عكاظ"مسؤولون فلسطينيون لـ  .5
 فـي   ،"عكـاظ" في استطالع رصدته     ،أعرب عدد من المسؤولين الفلسطينيين    :  عبد القادر فارس   -غزة  

 ،لية لرئاسة حزب كاديما والحكومة اإلسـرائي      ، تسيبي ليفني  ،أعقاب انتخاب وزيرة الخارجية اإلسرائيلية    
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صائب عريقات رئيس دائـرة     . وقال د  .عن أملهم في فتح مفاوضات سالم جدية مع الجانب اإلسرائيلي         
 إن فوز ليفني هو قضية إسـرائيلية داخليـة، لكنـه يعنـي اسـتمرار                ،المفاوضات في منظمة التحرير   

قات أن عملية    وأكد عري  ، ألنها كانت تشغل رئاسة طاقم المفاوضات اإلسرائيلي       ،المفاوضات دون انقطاع  
  .السالم مصلحة مشتركة، وليست مرتبطة بشخص أو بحزب ما في إسرائيل

من جهته قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، إن الـسلطة الفلـسطينية ستواصـل                 
وأضاف حماد أن لدينا ثوابتنا التي نكررها لإلسـرائيليين         . المفاوضات مع ليفني مثلما كانت مع سابقيها      

وشدد على أن السلطة ستستمر في المفاوضات قائال لن نعطي ذريعة ألي أحد بان               .يعرفها العالم أجمع  و
وقال إن السلطة تتحاور مـع مـن انتخبـه          . يقول بأن الفلسطينيين هم الذين جمدوا وعطلوا المفاوضات       

  .الشعب اإلسرائيلي، لذلك نحن سنتابع المفاوضات مع الحكومة الجديدة
  19/9/2008عكاظ 

  
  الفلسطيني السابق يحذر عباس من حل التشريعيالعدلوزير  .6

حذر أحمد مبارك الخالدي، وزير العدل الفلسطيني الـسابق فـي حكومـة الوحـدة                :وكاالتال - الخليل
، الرئيس محمود عباس من عواقب حل المجلـس         الوطنية ورئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني سابقاً      

وقال في حوار للجزيرة نت بشأن الخالف حـول تمديـد            .2010ات إلى عام    التشريعي وتأجيل االنتخاب  
إن الخيار األفضل أمامه هو التوافق على إجراء االنتخابات في موعدها، أو االتفاق علـى               " :والية عباس 

 لم  2003 وعدل عام    2002القانون األساسي الذي صدر عام      " :وقال ".تأجيلها إلى االنتخابات التشريعية   
 كان  13/5/2005دة الرئاسة وال المجلس التشريعي على اعتبار أن تلك المرحلة انتقالية، لكن يوم              يحدد م 

هناك توجه حاسم وقاطع، فحددت فترة الرئاسة بأربع سنوات من تـاريخ االنتخـاب وفتـرة المجلـس                  
ة مختلفة  وبعد ذلك أتت االنتخابات بقوى سياسي     " :وأضاف ".التشريعي بأربع سنوات من تاريخ االنتخاب     

لم تكن موجودة عند وضع هذا القانون وتعديله، فأصبح هناك خالف سياسي، وفي حالـة عـدم تطبيـق           
 :ومضى الخبير القـانوني يقـول      ".النص تكون هناك مصلحة لفريق سياسي آخر، وهذا ما يجري اآلن          

  وعليه تنتهي في   9/1/2005تنتهي مدة الرئاسة بعد أربع سنوات، فقد تم إجراء االنتخابات الرئاسية في             "
 عن انتخاب المجلس التشريعي الذي تم يـوم         ، وبالتالي يكون موعد انتخابات الرئاسة مختلفاً      8/1/2009

 ".25/1/2010 وينتهي يوم 26/1/2006
  19/9/2008صحيفة فلسطين 

  
  بتمويل أمريكي  لتلقي التدريبلألردن تتوجه الفلسطينيفرقة ثانية من األمن  .7

 إلى رجل   500موعة من قوة أمن موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس قوامها            عبرت مج  :)رويترز (
وقال مـسؤولون ان     .هي ثاني مجموعة تتلقى هذا التدريب     و .أمريكي بتمويل   مس لتتلقى تدريباً  أاألردن  

  . الشغب وحقوق اإلنسانأعمال على تكتيكات الشرطة والسيطرة على أشهرالفرقة ستتلقى تدريباً ألربعة 
  17/9/2008لخليج اإلماراتية ا

  
   عن المعتقلين تواجه صعوبات في عملها في الضفة وتفكر بحّل نفسهااإلفراجلجنة  .8

تواجه لجنة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة صعوبات كبيرة في  :كتب حسن جبر
 عضو اللجنة، ومدير مؤسسة وقال خليل أبو شمالة .عملها، لم تتمكن بسببها من إنجاز الدور المنوط بها

الضمير لحقوق اإلنسان، إن هناك تفكيراً جدياً لدى أعضاء اللجنة باإلعالن عن حل اللجنة إذا تواصلت 
وجود مماطلة واضحة من قبل األجهزة األمنية في الضفة، بالرغم " األيام"وأكد أبو شمالة لـ  .الصعوبات

إن : وقال . لألجهزة األمنية بالتعامل مع اللجنةمن أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات واضحة
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األجهزة األمنية لم تتعاون معنا، وفي أول زيارة ألعضاء اللجنة لجهاز األمن الوقائي في رام اهللا رفض 
وقال أبو  .مدير الجهاز إطالع أعضاء اللجنة على المعتقلين لديه، ولم يعترف بوجود معتقلين سياسيين

 يشعرون باإلحباط الشديد نتيجة لعدم تعاون األجهزة األمنية في الضفة، مؤكداً شمالة إن أعضاء اللجنة
وأشار إلى أن اللجنة  .أن تساؤالت بدأت تثار حول مدى التزام األجهزة األمنية بقرار الرئيس عباس

عن المماطلة واإلعاقات التي تواجهها، وتدعوه إلى  رفعت قبل يومين رسالة مكتوبة للرئيس تتحدث
 .ار قرار يفوض اللجنة ويحدد صالحياتهاإصد

وقال أبو شمالة إن حماس استجابت لعمل اللجنة وأفرجت عن عشرة من المعتقلين السياسيين لديها، 
وأبدت استعدادها لإلفراج عن المزيد من المعتقلين السياسيين، خاصة المحافظين وأمناء سر أقاليم حركة 

 .فتح المحتجزين في سجون حماس
 قال أبو عبد اهللا الحرازين القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، وعضو اللجنة، إن األخيرة إلى ذلك،

واجهت مشاكل كبيرة في الزيارات وفي التواصل مع المعتقلين، الفتاً إلى أن األجهزة األمنية في الضفة 
 .تنكر وجود المعتقلين السياسيين

 19/9/2008األيام الفلسطينية 
  

  رفح سيفتح يومي السبت واألحد القادمين للمعتمرين والمرضى والطالبمعبر :  غزةداخلية .9
-20(قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن المعبر سيتم فتحه يومي السبت واألحد القادمين،               : غزة
. ، حيث سيكون يوم السبت للمعتمرين والمرضى والجوازات األجنبيـة ويـوم األحـد للطـالب               )21/9

سم الداخلية إيهاب الغصين أن هناك وعود من قبل الجانب المصري لفتح المعبر بعـد               وأوضح الناطق با  
عيد الفطر مباشرة، مستغربا من بعض التصريحات التي تقول بان المعبر لن يفتح إال بإنهاء أزمة شاليط                 

ال وتوحيد السلطة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات والتي تصدر على ألسنة مصادر فلـسطينية ال تفيـد إ                 
  .حسب قوله. إعاقة المواطن الفلسطيني وزيادة الحصار عليه

واعتبر المتحدث باسم الداخلية بأن فتح معبر رفح بهذه الطريقة هو فتح استثنائي يتم كل فتـرة وفتـرة                   
  .للتخفيف من األزمة القائمة ولحل كافة المواضيع العالقة

الجانب المصري أكد الغصين علـى أن       وبخصوص جوازات السفر الخاصة بالمعتمرين والمحتجزة لدى        
هذه المشكلة ال زالت قائمة ولم تحل حتى اللحظة، مؤكدا أن الجوازات التي وصلت إلـى قطـاع غـزة                    

 مواطن، مشيرا إلى أن     700وعليها التأشيرات الخاصة للمعتمرين سيتم سفرهم يوم السبت القادم وعددهم           
المصري من أجل حل هذه المشكلة والـسماح لبقيـة          المساعي واالتصاالت ال زالت مستمرة مع الجانب        

  .المعتمرين بالسفر
  18/9/2008 قدس برس

  
  اإلسرائيلية" سياسة القمع"استمراراً لـ " كاديما" فوز ليفني بزعامة تعدان والجهادحماس  .10

نـسخة  " القدس العربي "رأى فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح تلقت           :أشرف الهور  -غزة  
التنافس في الساحة الداخلية اإلسرائيلية ما هي إال تنافس بين المتطرفين والعنصريين ضد الشعب              "منه أن   

 ".اتجاه مزيد من التطـرف والعنـصرية      "وأكد على أن كل القادة اإلسرائيليين يتعاملون بـ          ".الفلسطيني
لفلـسطيني وتـصفية    مزيد من العدوان على الشعب ا     " أن يكون عنوان المرحلة المقبلة هو        برهوموتوقع  
إجمـاعهم  "وشدد على أن حماس ال تراهن وال تبني آماالً على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، لـ           ".قضيته

  ".على تصفية قضيتنا وإقامة دولتهم العنصرية المتطرفة
 ترحيب بعض الدوائر الفلسطينية والعربية بفوز ليفني، وأكـدت أن           في بيان بدورها انتقدت حركة الجهاد     

 ".أياً كان الشخص الذي يقف على رأس حكومة الكيان الغاصب، فإن ذلك لن يغير من الحقيقـة شـيئاً                  "
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وبالتالي فإن صراعنا سيبقى مفتوحاً مـع هـذا         (..) الكيان الصهيوني كيان غاصب احتل أرضنا       "وقالت  
مفاوضـات  ، معتبرة أن الرهان على أي شخصية إسرائيلية في إحراز أي تقـدم فـي        "العدو حتى يرحل  

  ".رهان خاسر مل منه شعبنا وملت منه أمتنا"التسوية هو 
  19/9/2008القدس العربي 

  
  وفد حماس إلى القاهرة سيحمل رؤية متكاملة لكل تفاصيل الحوار : أبو زهري .11

سامي أبو زهري أكد ان وفـد الحركـة الـذي           " حماس"الناطق باسم   أكد  : )والوكاالت" البيان "- غزة(
هرة في السابع من أكتوبر المقبل إلجراء حوارات ثنائية مع المسؤولين المصريين سيحمل          سيغادر إلى القا  

وأشار أبو زهري أن الزيارة مجرد لقاء ثنائي بين قيـادة           . رؤية متكاملة لكل تفاصيل الحوار الفلسطيني     
 الـسلطة   والمسؤولين المصريين قد تمهد لبدء حوار وطني شامل إذا توفرت النوايا لدى رئاسة            " حماس"

ستعلن في وقت الحق أسماء وفدها للحـوار الـذي سيـضم            " حماس"وذكر أبو زهري أن     . وحركة فتح 
  .شخصيات قيادية من داخل وخارج الوطن للذهاب إلى القاهرة بعد عطلة عيد الفطر

  19/9/2008البيان اإلماراتية 
  

   ذلك والدول العربية لم تتفق على... حل التشريعي ليس بيد عباس: البردويل .12
البرلمانية صالح البردويل أن حل المجلـس       " حماس"قال الناطق باسم كتلة     : )والوكاالت" البيان "-غزة  (

التشريعي ليس بيد الرئيس محمود عباس الذي يدرس اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية العـام               
مـا  "لحل التشريعي وقال    ونفى البردويل األنباء التي زعمت حصول عباس على موافقة عربية            .2010

علمناه أن عباس لم يأخذ الموافقة على حل المجلس التشريعي، وأن الدول العربية لم تتفق على موقـف                  
كان هناك مطالب بالضغط على حركة حماس ولكن الدول         "، مضيفاً   "موحد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية    

  ". العربية لم تتفق على ذلك
  19/9/2008البيان اإلماراتية 

  
 ليطا شروط الستئناف التفاوض حول شثالثة تضعحماس  .13

، إن حركته ترفض بالمطلق "الشرق األوسط"قال مصدر مسؤول في حماس لـ :  صالح النعامي- غزة
وأضاف . استئناف التفاوض حول قضية الجندي شليط قبل االستجابة للشروط التي وضعتها الحركة

قبول : اف التفاوض غير المباشر حول قضية شليط، وهيالمصدر أن حماس تضع ثالثة شروط الستئن
إسرائيل المسبق باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين شملتهم قائمة حماس التي نقلت عبر مصر، 
وتنفيذ إسرائيل كل االستحقاقات التي وردت في اتفاق التهدئة وضمنها اعادة فتح المعابر بشكل كامل 

وشدد المصدر على أن حماس .  والمواد، واخيرا إعادة فتح معبر رفحوالسماح بدخول كل البضائع
تشترط أيضاً قيام األجهزة األمنية المصرية باإلفراج عن عناصرها الذين يقبعون في السجون المصرية 

. الماضي) كانون الثاني(الذين اعتقلوا في سيناء بعد انهيار الحدود المصرية ـ الفلسطينية في يناير 
ليس من المعقول أن تتوسط مصر بيننا وبين إسرائيل من أجل التوصل لصفقة تبادل "صدر وأضاف الم

وأكد المصدر أن عوفر ديكل مبعوث ". أسرى، في الوقت الذي تعتقل فيه عناصرنا بدون أي وجه حق
 اسما ألسرى فلسطينيين 450رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت نقل الى القاهرة أمس قائمة من 

قترح اسرائيل اإلفراج عنهم مقابل اطالق سراح شليط في المرحلة األولى، مشدداً على أن حماس تصر ت
 .على وجوب التزام إسرائيل بقائمة االسماء التي أعدتها وتم نقلها لتل ابيب عبر القاهرة

 19/8/2008الشرق األوسط 
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  ه ووطنه على انتماء الفرد بأرض من تداعيات الصراع الداخليتحذرالجهاد  .14
امس من ان الوضع الفلسطيني الداخلي يعاني       "،  "الجهاد االسالمي في فلسطين   "حذرت حركة   : )رويترز(

وقـال جميـل     .اخطر ازماته ألن الصراع انتقل من الصراع الحقيقي مع االحتالل الى صراع داخلـي             
نتمـاء الفـرد    ان الصراع الداخلي الفلسطيني اصـاب ا      " يوسف القيادي في الحركة في تصريح مكتوب      

الفلسطيني بأرضه ووطنه مشيراً الى ضرورة المراجعة الذاتية وعودة اللحمة الداخلية وااللتفاف حـول               
واوضح ان هذا الوضع ظهر جليا من خالل االقتتال الداخلي وازدياد            ".خيار المقاومة ومواجهة االحتالل   

سـات ومواقـف بعـض فـصائل        معدالت طلب الهجرة الى الخارج وسأم الشارع الفلسطيني من ممار         
  . المقاومة، اضافة لتراجع الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية

  17/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  حوارات القاهرة حوارات مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية: جبريل الرجوب .15
حـديث خـاص   قال جبريل الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في     : زهير اندراوس  -الناصرة  

ـ     إن انتخاب تسيبي ليفني لرئاسة حزب كاديما الحاكم في إسرائيل          " القدس العربي "أدلى به أمس الخميس ل
هو شأن داخلي إسرائيلي، وفي كل األحوال بالتأكيد لمصلحة اإلسرائيليين أفضل من موفاز، ألن مكـان                

يفني، فأنا أمل أن تـدرك وزيـرة        موفاز الطبيعي في محكمة الهاي كمجرم حرب، أما بالنسبة لتسيبي ل          
الخارجية اإلسرائيلية وتُجسد إدراكها على األرض، إن مستقبل إسرائيل مرتبط بإقامة الدولة الفلـسطينية              
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حتى اآلن المؤسسة اإلسرائيلية، والتي ليفني هي جـزء ال يتجـزأ                

  .منها، هو بقرب األرض عن السماء
رجوب بشأن عقد مؤتمر فتح السادس والخالف حول مكان انعقاده وتصريحات بعض أقطاب فتح              وقال ال 

أنا شخصياً أمل أن يكون مؤتمر فتح هو مؤتمر         "بأن عقده في رام اهللا سيسمح لالحتالل بدس العمالء إليه           
وزمانه هي مسألة   استنهاض، إذا ما عقد، ال مؤتمر تأبين لحركة فتح، آليات المؤتمر ومكان عقد المؤتمر               

مرتبطة بحركة فتح وبمؤيدي الحركة من أبناء الشعب الفلسطيني، أنا ممن يؤيدون ويحبذون عقد المؤتمر               
داخل الوطن ماد دامت القيادة والشعب الفلسطيني ونحن نتواجد هنا، وأنا أعتقد أن المؤتمر داخل الوطن                

ة عربية، نحن هنا أحـرار، وال يوجـد سـوانا،           ال يوجد له أي استحقاق، كما لو تم عقده في أي عاصم           
أما إذا عقدنا المؤتمر خارج الوطن، فإننّـا سنـضطر ألن           . وأعداء شعبنا، الذي هو االحتالل اإلسرائيلي     

أما من يقول إن عقد المؤتمر داخل الوطن سيمنح إسرائيل دس العمالء إليه،             . ندفع استحقاق مطلوب منّا   
a     من يقول هذا الحديث ال يتمتعون باألخالق، ومن العيب أن يتم الحديث عن مؤتمر حركة فتح بهذه             فإن 

اللغة، ويعني هذا مستوى منحط كثيراً في الكالم، مكان عقد المؤتمر في الداخل أو في الخارج سيتم اتخاذ             
ذا قرار فيه من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وستتخذ قراراً من سيشارك ومن ال سيشارك، أعتقد أن ه                

الكالم حول دس العمالء إلى المؤتمر فزاعة للهروب من استحقاق أخالقي، وأتوجه إلى أصـحاب هـذه                 
  ".السيمفونية وأقول لهم أن يخرسوا، ألن ذلك سيكون أحسن لهم

أما فيما يتعلق بالخالف بين الرئيس عباس وحركة حماس حول موعد إجراء االنتخابات وتصريح رئيس               
ي حركة حماس خالد مشعل، بأن الحركة لن تعترف بالرئيس بعد التاسـع مـن شـهر      الدائرة السياسية ف  

إذا كانت هناك حسن نية ويفترض ان نصل إلـى التـاريخ            "المقبل، فقال الرجوب    ) يناير(كانون الثاني   
المذكور ولدينا اتفاق يتضمن آليات تكريس الشرعية الفلسطينية من خالل صناديق االقتراع، وأنا ال أرى               

نّه هناك حكمة أو مصلحة من بدء المهاترات اآلن، ما دمنا على أبواب الحوار، إال إذا كان لدى البعض                   أ
أنا واثق من أن حوارات القاهرة الجارية اليوم، إما أن تخرج باتفاق أو أن              . نية مبيتة، وأنا ال أعرف ذلك     

شل الحوار المسؤولية، وأنا أرى في      تخرج بتحديد معالم ومخاطر إنهاء القضية الفلسطينية وتحميل من يف         
حوارات القاهرة حوارات مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، ألن هذه الحوارات أصبح فيها العـرب               
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جزءاً ال يتجزأ منه، وعلى العرب أن يتحملوا مسؤولياتهم، وإذا كان العرب توافقوا فال يوجد أي مبـرر                  
يد الشخصي متفائل من هذه الحوارات، وأمل أن يدرك الجميـع           لعدم توافق الفلسطينيين، وأنا على الصع     

 ".مخاطر االنشقاق على قضيتنا وعلى مشروعنا
  19/9/2008القدس العربي 

  
 في تاريخ الشعب الفلسطيني " صفحة سوداء"حماس : عبدالرحمنأحمد  .16

صفحة "بأنها  وصف الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن حركة حماس            :  د ب ا   -رام اهللا   
 ".سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني وتدير ظهرها للمصلحة الوطنية الفلسطينية

بات قطاع غزة تحت حكم     "في رام اهللا امس ،      " صوت فلسطين "وقال عبد الرحمن في تصريحات إلذاعة       
 ".حماس يغرق بالدماء

ق مع إسرائيل على التهدئـة      حماس حتى اللحظة تدير ظهرها للمصلحة الوطنية وتتف       ": وقال عبد الرحمن  
  ".حكم القتل والموت والمذابح في قطاع غزة.. من أجل بقاء هذا الحكم

حماس حتى هذه الساعة ليس لديها االستعداد للوحدة الوطنية ولن يكون إلنها باتت ورقة وبيدقا                ":وأضاف
ت المتحدة وحتى مـع     تستخدم لدى القوى اإلقليمية لتحسين شروط هذه القوى في المفاوضات مع الواليا           

 ".إسرائيل وكل هذا يجري تحت ذريعة أن هناك جبهة قوى ممانعة
عندما ترفض حماس حكومة تكنوقراط فإنها ترفض الحوار الوطني الذي أجمعت عليه            "وقال عبد الرحمن  

القوى والفصائل الوطنية المختلفة الن حكومة تكنوقراط تتميز بالحيادية والموضوعية وتقودها شخصيات            
من الواضح أن حماس ممنوع عليها أن تعمـل علـى إعـادة الوحـدة الوطنيـة      "وتابع  ".وطنية مستقلة

فالمطلوب منها إبقاء االنقسام على الساحة الفلسطينية واالنفصال حتى يظل قطاع غـزة بيـدها ورقـة                 
 ".مساومة لصالح القوى اإلقليمية

  19/9/2008الدستور 
  

   الفلسطيني بالضفة الغربية  بأفراد األمنمن المساس حماس حذرتاألقصى كتائب  .17
كتائب شهداء األقصى حركة حماس، من تنفيذ أي اعتداء علـى أجهـزة              حذرت   : وليد عوض  -رام اهللا   
وذكرت أن التهديد الذي وجهته كتائب القسام بعد اعتقال عدد من عناصرها المسلحين في الخليل                .األمن

 ". على حماس في حال أقدمت على المس بأي رجـل أمـن            ستكون نتائجه وخيمة  "على يد أجهزة األمن     
 ".مراجعة المجازر التي ترتكبها بحق العائالت في غزة"ونصحت كتائب األقصى حماس بـ 

  19/9/2008القدس العربي 
  

   قتل خالل  تدريب عسكري جنوب قطاع غزة صراًنعالقسام تنعي  .18
 .جنوب قطاع غزة  " مهمة جهادية "طيها في   أعلنت كتائب القسام عن مقتل أحد ناش      :  أشرف الهور  -غزة  

، من سكان شمال القطاع قضى خـالل التـدريب   " عاما21"وذكرت في بيان لها أن الناشط محمد شامية      
 .واإلعداد في مناورة عسكرية جنوب قطاع غزة

  19/9/2008القدس العربي 
 

  بنابلس عن احد نشطاء االقصى  كامالً تصدر عفواً"سرائيلإ "":معا"لـمصدر امني  .19
ـ   : نابلس أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، رسميا بإعفائها عن          " معا"أكد مصدر أمني ل

بعد مكوثه عاما كامال في مقرات األجهزة األمنية بنابلس، طبقا لالتفاق المبرم             أحد أفراد كتائب األقصى   
ات كان احد المحاصرين في كنيسة المهد في        ويذكر أن برك   .بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية    
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بيت لحم في اوائل االنتفاضة، وكان من ضمن االشخاص الذين سمحت اسرائيل بخروجهم والجزء االخر               
  .تم ابعاده

  18/9/2008وكالة معاً اإلخبارية 
 

   من أنصار الحركة في الضفة الغربية7األجهزة األمنية تعتقل : حماس .20
األجهزة األمنية الفلسطينية واصلت حملة اعتقاالتها في صفوف أنـصار          " ماسح"اتهمت حركة   : رام اهللا 

" قدس برس "وذكرت الحركة في بيان وصل       . من أنصار الحركة   7الحركة في الضفة الغربية، فاعتقلت      
أن األجهزة األمنية في محافظة الخليل اعتقلت الطالب في جامعة البولتكنك بكر شاور، بعد اقتحام منزله                

لت أمين عبد القادر الرجوب من بلدة دورا واعتقلت جالل براغيث والمفرج عنـه مـن سـجون                  واعتق
 عاما واعتقلت معتز الحرباوي شقيق االستشهادي محمد الحرباوي منفذ عمليـة            13االحتالل بعد اعتقال    

     ".ديمونا بعد اقتحام منزله
منية الشيخ عبد الرحمن ملحيس إمـام       أنه وفي محافظة نابلس اعتقلت األجهزة األ      "وأضاف بيان الحركة    

وفي محافظة جنين، اعتقلت    . مسجد عبد الرحمن بن عوف ومجدي فطاير من أمام منزله في رأس العين            
األجهزة األمنية المهندس إسماعيل أحمد أبو طامع أحد مبعدي مرج الزهور وقد اعتقل بالـسابق لمـدة                 

  ". شهرين متتالين
 18/9/2008قدس برس

  
  "نهر البارد" وزير الخارجية اللبناني وتبحث أوضاع الالجئين وإعمار تزورة الديمقراطي .21

ـ   زار    علـى   ،وزير الخارجية فوزي صلوخ    علي الفيصل " الجبهة الديموقراطية "عضو المكتب السياسي ل
تداولنا التطورات الخاصة بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان،        : "وقال الفيصل .  من الجبهة  رأس وفد 
وصاً لجهة تفعيل التعاون المشترك إلعادة إعمار مخيم نهر البارد، ونحن على أبواب فصل الشتاء               وخص

إلنهاء مأساة أهلنا هناك، وأيضاً تفعيل آلية العمل لتوفير األموال الالزمة إلنجاح هذه العملية في أسـرع                 
  ". وقت

ونا الى إقرار الحقـوق اإلنـسانية       تطرقنا أيضا إلى القضايا المعيشية لالجئين في لبنان، ودع        : "وأضاف
كحق العمل وحق التملك، وهذا أمر ال يحتاج الى حوار، إنما الى تـشريعات قانونيـة مـن الحكومـة                    
والبرلمان، حتى تجري معالجة هذا التمييز الحاصل بحق الالجئين الفلسطينيين، وألن ذلك من شـأنه أن                

ضرورة اإلسراع فـي    "وأكد  ". لتوطين والتهجير يعزز نضالهم من أجل حق العودة في مواجهة مشاريع ا         
  .استئناف الحوار الفلسطيني ـ اللبناني لتنظيم كل جوانب الحياة على المستويات كافة

أن لبنان يولي اهمية لموضوع إعادة إعمار مخـيم         "، مؤكداً   "أهمية الوحدة الفلسطينية  "وشدد صلوخ على    
ضات الجاريـة   لدول المانحة وأنه يتابع باهتمام شديد المفاو      نهر البارد، بالتعاون مع المنظمات الدولية وا      

ران يمثالن  العودة ورفض التوطين، وهما أم    ق  رائيل، ال سيما في ما يتعلق بح      ني وإس بين الجانب الفلسطي  
  ". أهمية قصوى بالنسبة الى لبنان والى القضية الفلسطينية عموماً

  19/9/2008السفير 
  

  ور في ذكرى صبرا وشاتيالمسيرة في ص تنظم الديمقراطية .22
 لمجزرة صبرا وشاتيال، نظمت الجبهـة الديمقراطيـة         26 في مناسبة الذكرى الـ      : سعد الياس  -بيروت

لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية في مخيم برج الشمالي في صور شارك فيها ممثلون عـن االحـزاب                 
 ابو ايهـاب رائـف كلمـة الجبهـة        والقى. اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من ابناء مخيمات صور       
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ان الهدف من المجزرة كان شطب القضية الوطنية للشعب الفلسطيني والغاء حـق             "الديمقراطية، معتبراً   
  ".العودة

  19/9/2008القدس العربي 
  

   مهمتها الصعبة في تشكيل حكومة جديدة للكيانتبدأليفني  .23
المنتخبة تسيبي ليفني، بـاجراء اتـصاالت       " كاديما"شرعت رئيسة حزب      : امال شحادة  -القدس المحتلة   

جديدة على ان يقدم رئيس الحكومة      " إسرائيلية"لعقد اجتماعات تشاورية في إطار مسعاها لتشكيل حكومة         
  .الحالي ايهود اولمرت استقالته في موعد قريب متوقع ان يكون في جلسة الحكومة بعد غد األحد

وقال الخبيـر الـسياسي ابراهـام       .  ضمان استقرار الحزب   وأولى العقبات العسيرة في وجهها تكمن في      
سيكون ضمان استقرار كاديما مهمة معقدة على ضوء        " "فرانس برس "ديسكين من جامعة القدس العبرية ل     

عليها أال تنسى أبدا أن اإلجماع حول زعيم        "وتابع  ". النتائج والفارق الضئيل عن خصمها الرئيسي موفاز      
  ".ر للغاية، بل غير موجود ويبقى هشاأمر ناد" إسرائيل"ما في 

وكانت ليفني قد اتصلت بمنافسيها الثالثة على رئاسة الحزب شاؤول موفاز وآفي دختر ومئير شطريت،               
وإزاء التخوف من أبعاد تشكيل حكومة جديدة على ليفني شخصيا وحزبها           ،  فور ظهور نتائج االنتخابات     

 التشكيلة الحالية، على الرغم من الصعاب التي تواجهها مثـل           ومستقبله تبذل الجهود للبقاء على    " كاديما"
الديني من حيث الميزانيات ومطلب عدم طرح موضـوع القـدس           " شاس"هذه الخطة أمام مطالب حزب      

  .المحتلة على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، األمر الذي ترفضه ليفني
اتصلت ليفنـي   " شاس"رضوخ لضغوطات   وفي حين دعا شطريت الى تشكيل ائتالف حكومي من دون ال          

بوزير الحرب ايهود باراك، وناقشت معه إمكان التعاون بين الحزبين انطالقا من التقديرات بأن حـزب                
يفضل البقاء في االئتالف الحكومي الحالي لمنع إجراء انتخابات عامة، لن تكون فـي مـصلحة                " العمل"
نت أقلية من ستين عضوا فقط، لمنـع تقـديم موعـد            وستعمل ليفني على تشكيل حكومة ولو كا       ".العمل"

  . االنتخابات
  19/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
   في قدرة ليفني على القيادة السياسيةيشككونمحللون  .24

 شكك محللون إسرائيليون أمس في قدرة وزيـرة الخارجيـة اإلسـرائيلية             : برهوم جرايسي  - الناصرة
 حكومة قد تشكلها في األسابيع القليلة القادمـة، لكونهـا تفتقـر             تسيبي ليفني على إدارة البالد من خالل      

، وآخر قال إن مواقفها فـي المفاوضـات       "قط في كيس  "للتجربة والخبرة، حتى شبهها أحد المحللين بأنها        
  . الجارية مع الفلسطينيين تؤكد أنها لن تكون معنية بالتقدم في مفاوضات كهذه

إن علـى تـسيبي ليفنـي أن تـشرع          " يوسي فيرطر " "هآرتس"ة  وقال محلل الشؤون الحزبية في صحيف     
إن "بمفاوضات صعبة ومتعبة من أجل إقامة ائتالف، وأن تخوض صـراعا قويـا مهلكـا، ويـضيف،                  

التوقعات من ليفني أكبر من قدرتها، والحمل ثقيل عليها، وهناك شك فـي مـا إذا بقـدرتها أن تحقـق                     
ف ما هي قدراتها على مستوى رئيس حكومة، ويشبهها بأنهـا           ، مشيرا إلى أن ال أحد يعر      "المطلوب منها 

  ".لغز"و" قط في كيس"
ألوف بن، أن ليفني ستواجه في المرحلة القادمة ادعاءات بعدم          " هآرتس"ويتوقع المحلل السياسي لصحيفة     

شرعية رئاستها للحكومة، لكونها انتخبت من خالل أعضاء حزبها، وأن أصوات عشرين ألف شـخص               
إن هـذه االدعـاءات     "لرئاسة الحكومة، وليس من خالل انتخابات عامة، ويقول الكاتب بـن،            أوصلوها  

  ".ستنتشر بشكل أكبر في المرحلة القادمة
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الضوء على احتمـاالت    " هآرتس"ويسلط المحلل السياسي التقدمي غدعون ليفي في مقال له في صحيفة            
  .إلى عدم بناء اآلمال على سياسة ليفنيالعملية التفاوضية في ظل حكومة ترأسها ليفني، إذ يدعو 

، سيما كدمون،  التي شككت في إمكانية ان         "يديعوت أحرنوت "محللة الشؤون الحزبية في صحيفة      وقالت  
االنضمام إلى الحكومة، ورغم ذلك حسب رؤيتها، فإن أمام ليفني خيارات أخرى إلقامـة              " شاس"يرفض  

ولتعتمد على رفض الكتل الثالث الناشطة بين فلسطينيي        الحكومة، من خالل ضم كتلة ميرتس اليسارية،        
 من خارج الحكومة، وتقصد بذلك الكاتبة، عدم مد يد هذه الكتل إلقامة حكومة يمينية متطرفة بزعامة                 48

  .الليكود ونتنياهو
  19/9/2008الغد االردنية 

  
  كديمابرئاسة بعد فوز ليفني موفاز يعلن اعتزاله الحياة السياسية  .25

غداة خسارته االنتخابات الداخلية في حزب كاديما الحاكم في إسـرائيل            : من زهير اندراوس   - الناصرة
بفارق ضئيل جدا عن الفائزة برئاسة الحزب تسيبي ليفني أعلن وزير المواصالت شاؤل موفـاز مـساء                 

  .امس الخميس عن اعتزاله الحياة السياسية
ا في مدينة بيتح تيكفا في وسط إسـرائيل بعـد           وقال موفاز في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزب كديم         

سأعتزل الحياة السياسية لفترة وأريد أن أدرس مستقبلي وسأبقى عضوا في كاديمـا             'اجتماعه مع مؤيديه    
  .'وسأعمل قدر استطاعتي

سوف أفحـص اتجاهـات     'وجاء إعالن موفاز باعتزاله الحياة السياسية مفاجئا للمقربين منه لكنه أضاف            
 أنه ال يريد أن يشغل منصبا وزاريا في حكومة برئاسة ليفني في حال نجحـت األخيـرة    وأوضح' أخرى

  .بتشكيل حكومة
إني أتقبـل نتـائج   'وحول خسارته االنتخابات الداخلية على رئاسة كاديما بفارق واحد بالمائة، قال موفاز  

  .'حين آخريناالنتخابات وال أكن أية ضغينة ضد الوزراء وأعضاء الكنيست الذين دعموا مرش
بودي القول إنني ديمقراطي بروحي وأحترم كل نتيجة وأتمنى لليفني النجاح ورغـم أن              'واضاف موفاز   

كان ضئيال ونصحوني باالستئناف ضد النتيجة بسبب وجود أعمال غـش           ) في نتيجة االنتخابات  (الفارق  
جد فيها سفينة الحكم في     لكني قررت أن مصلحة الدولة قبل كل شيء وخصوصا في هذه الفترة التي تتوا             

  .'مياه عاصفة
  19/9/2008القدس العربي 

  
 وترفض حل قضية الالجئين" يهودية العبرية" بـ تنادي ليفني .26

" برئاسة حزب , بفوز تسيبي ليفني وزيرة الخارجية في حكومة ايهود أولمرت : ردينة فارس - غزة
منذ إنشاء , تكون ليفني ثاني امرأة تقود إسرائيل , واستعدادها لرئاسة الحكومة المقبلة , الحاكم " كاديما 

 .الدولة العبرية بعد رئيسة الوزراء الراحلة غولدا مائير
، وهي ابنة المهاجر البولندي إيتان ليفني، وهو أحد قادة المنظمة 1958من مواليد اسرائيل عام وهي 

 ."الليكود"سابق عن حيث شغل منصب ضابط عمليات، وعضو كنيست " إيتسل" السرية اإلرهابية 
في بداية سنوات الثمانينيات، ودخلت " الموساد " عملت ليفني في جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية 

 تعتبر ليفني من بين ،، عندما نافست على أحد المقاعد في قائمة الليكود1996عالم السياسة في العام 
 كانت من بين المؤيدين إليهود أولمرت، وبعد مرض شارون. 2005في العام " كاديما"مؤسسي حزب 

، بعد أولمرت 2006واحتلت المكان الثالث في قائمة الحزب في االنتخابات التي جرت في العام 
 جرى تعيينها في منصب وزيرة الخارجية، وبقيت في هذا المنصب 2006وفي يناير , وشمعون بيرس 
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وفي أعقاب . يينها كقائمة بأعمال رئيس الحكومةبعد االنتخابات التي جرت في العام نفسه، كما جرى تع
 .تقرير فينوغراد بشأن الحرب األخيرة على لبنان، طالبت ليفني رئيس الحكومة بتقديم استقالته

على اعتبار أن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود وليس لها دور في حل " الدولتين" تتمسك ليفني بحل و
القومي للفلسطينيين أينما كانوا، وفي إطارها يتم حل قضية قضية الالجئين، وفلسطين هي الوطن 

كما تعتقد، انطالقا من تمسكها وحرصها على يهودية الدولة، أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع . الالجئين
الفلسطينيين بسرعة ألن عدم التوصل إلى اتفاق يعني التقسيم إلى دولتين قوميتين، ويفرض على إسرائيل 

نهاية بين المحافظة على غالبية يهودية بطرق غير ديمقراطية، أو المحافظة على أسس أن تختار في ال
وهذا السيناريو، الذي قد يحصل في دولة ثنائية . الديمقراطية من خالل التخلي عن الطابع اليهودي للدولة

 .القومية، تحاول ليفني منع حصوله
 19/9/2008عكاظ 

 
  ينشطون في عدد من دول الخليج" الموساد"و" كالشابا"مسؤولون سابقون في : "هآرتس" .27

تقريرا يشير إلى أن العشرات مـن كبـار الـضباط االسـرائيليين             " هآرتس"نشرت صحيفة    -تل ابيب 
ينشطون، بالتنـسيق   " الموساد"و" الشاباك"السابقين، وعددا كبيرا من كبار المسؤولين السابقين في جهازي          

عدد من دول الخليج، التي لها عالقات جيدة مع الواليات المتحـدة،            مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية، في      
ويشير التقريـر إلـى أن اإلسـرائيليين يقومـون          . وذلك ضمن شركات أجنبية مختصة بالمجال األمني      

بنشاطات أمنية واسعة النطاق، تصل قيمتها إلى عشرات ماليين الدوالرات، وتتركز في تقديم إرشـادات               
لحة متطورة، وعتاد استخباري، وتدريب المحليين على العمل على حماية الحـدود            بشأن تفعيل أنظمة أس   

وعلى إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو انقالبات أو محاوالت الحتالل أهـداف اسـتراتيجية، مثـل           
تأخذ كما يتناول التقرير عددا من األسماء البارزة في األجهزة األمنية اإلسرائيلية والتي             . المنشآت النفطية 

. دورا في هذا المجال، مثل غيورا آيالند الرئيس السابق للمجلس لألمن القومي، والجنرال دورون ألموغ              
 السلطة  -رفائيل"باإلضافة إلى عدد من الشركات التي تعمل تحت إشراف وزارة األمن اإلسرائيلية مثل              

 .، وكذلك شركة الصناعات الجوية"لتطوير الوسائل القتالية
  19/9/2008 طينيةالفلسالقدس 

  
   ترسو في ميناء حيفا)ايفو جيما( حاملة المروحيات األميركية: اإلذاعة اإلسرائيلية .28

التي يتألف  ) ايفو جيما (ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية امس، ان حاملة المروحيات األميركية          : ا ش ا  
وقالـت   .فا شمال إسرائيل   ضابط ومالح، ترسو منذ االول من أمس في ميناء حي          2200طاقمها من نحو    

 سنة التى ترسو فيها مثل هذه السفينة التابعـة لألسـطول            15اإلذاعة إن هذه المرة األولى منذ أكثر من         
  .الحربي األميركي في ميناء حيفا

  19/9/2008المستقبل 
 

  يتوقع حرباً كيماوية مع سوريا" اسرائيلي"جنرال  .29
ان مواجهة عسكرية مع سوريا في المستقبل ستتضمن        كبير  " اسرائيلي"قال مسؤول عسكري    : آي.بي.يو

العبرية عن قائد القـوات البريـة       " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة    .حرباً كيماوية، وحرب عصابات   
تمتلك جيـشا   "الجنرال آفي مزراحي قوله أمام مؤتمر عقد في اللطرون أول أمس ان سوريا              " االسرائيلية"

وأضاف أن  ". ظنا مؤخراً بعض نشاطات حرب العصابات في صفوفه       نظاميا كبيرا مجهزا ومدربا، والح    
  ". نأخذ هذا االحتمال في الحسبان"مواجهة عسكرية مقبلة مع سوريا قد تتضمن حربا كيماوية، وأضاف 

  19/9/2008الخليج اإلماراتية 
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   ليفنيلفوزاستقبال فلسطيني فاتر  .30

تخابات الداخلية التي شهدها حزب كاديمـا الختيـار         تابع الفلسطينيون بفتور االن   :  محمد يونس  -رام اهللا   
وكان الرأي العام الفلسطيني تفاءل بصعود شخصيات من الوسط ويسار الوسـط             .خلف إليهود أولمرت  
لكن آمالهم في التوصل إلـى حـل        .  مثل بيريز ومن بعده أولمرت وباراك      "إسرائيل"إلى سدة الحكم في     

ويحتفظ الفلسطينيون في ذاكرتهم بـصور بالغـة         .رعان ما تبدد  للصراع التاريخي مع الدولة العبرية س     
لكـنهم  . القسوة لموفاز الذي كان قائداً ألركان الجيش ثم وزيراً للدفاع في السنوات األولـى لالنتفاضـة               

يعرفون ليفني أيضاً من خالل قيادتها الوفد اإلسرائيلي في مفاوضات دامت عاماً من دون أن تحقـق أي                  
  .تقدم يذكر

  19/9/2008ياة الح
  

  لذويه رسالة شاليطفي سجون االحتالل تطالب بعدم تسليم أهالي األسرى .31
، فصائل المقاومة في قطاع     االحتاللطالب أهالي األسرى الفلسطينيين في سجون       :  سمية درويش  -غزة  

يط،  األسير جلعاد شـال    اإلسرائيلي الجندي   إلىغزة، بعدم إيصال الرسالة الخطية التي يفترض أن تصل          
 بوقف نقل األموال من     اإلسرائيليةالموقف الجديد، بعد مطالبة والد الجندي، الحكومة        هذا  وجاء  . من ذويه 

  . غزةإلىعائدات الضريبة 
  19/9/2008الجريدة الكويتية 

  
  فلسطينية السترداد جثث الشهداء وكشف مصير المفقودينالحملة مسيرة لل .32

بعة الفلسطينية لحملة استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لـدى         قررت لجنة المتا   : وردة أبو أمين   -نابلس  
، ودعوة الرئيس محمـود      في رام اهللا   ، تنظيم مسيرة وطنية تتجه نحو مقر الرئاسة في المقاطعة         "إسرائيل"

ف .ت. أن يعلن فيها عن اليوم الوطني السترداد جثامين الشهداء المحتجـزة، وعـن تبنـي م                إلىعباس  
دعـا المجتمعـون    كمـا   . ادها، والكشف عن مصير المفقودين في القدس المحتلة       والسلطة مطلب استرد  
 تبني هذا الطلب، والمشاركة بجهـود الحملـة، مهيبـين بالكتـل البرلمانيـة               إلىحكومة تسيير األعمال    

  . أيضاًوالفصائل تبني الحملة ودعم مطالبها
  19/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
  الجاري منذ بداية العام فلسطينيا1948ًقوات االحتالل تعتقل : تقرير .33

لمركز أن التقرير األسبوعي ل: غزة مراسلها من  وائل بنات عن19/9/2008 الوطن السعودية نشرت
ن قوات االحتالل صعدت في األسابيع الثالثة األخيرة عمليات التوغل ذكر أ ،الفلسطيني لحقوق اإلنسان

سبوع األخير طفالًً فلسطينياً، وأصابت اثنين وعشرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقتلت خالل األ
 فلسطينياً، من بينهم 39اعتقلت  كما .آخرين، بينهم أربعة أطفال وصحفي إسرائيلي ومتضامن إيطالي

، فضالً عن  فلسطينيا1948ًخمسة أطفال، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية العام إلى 
 حاجز عسكري 600 أن هناك نحو اًوضح م.ى الحواجز العسكرية والمعابر الحدوديةاعتقال عدد آخر عل

  . حاجزاً مؤقتا80ً إلى60ونقاط تفتيش دائمة في مختلف أنحاء الضفة، باإلضافة إلى حوالي 
 فـي   اليوميـة  أن التقرير أورد أن التوغالت اإلسرائيلية     :  من رام اهللا   19/9/2008قدس برس   وذكرت  

فخالل األسبوع   .سجلت، قفزة الفتة، بلغت أكثر من مائة عملية في أسبوعين فقط            المحتلة الضفة الغربية 
 سبعاً وأربعين عملية  االحتالل الجاري، نفذت قوات   الممتد من الحادي عشر وحتى السابع عشر من أيلول        
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يلـول  الممتد من الرابع وحتى العاشـر مـن أ   وفي األسبوع الذي سبق     في حين نفذت    . توغل على األقل  
  .الجاري، خمساً وخمسين عملية توغل

  
   قاصرين بالتسمم فلسطينيينأسرى 10إصابة  .34

 معتقلـين   10كشفت مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن إصـابة             :نابلس
  . اثر تناولهم وجبة سردين، بالتسمم اإلسرائيليقاصرين في قسم األشبال في سجن تلموند

  19/9/2008ماراتية الخليج اإل
  

   على شجرة الزيتون الفلسطينيةالحربالمستوطنون يعلنون  .35
مع اقتراب موعد قطف ثمار شجر الزيتون الفلسطيني يشن المـستوطنون منـذ              : وليد عوض  - رام اهللا 
 النـار   إشعال خالل الفترة الماضية على      أقدموا حربا على تلك الشجرة شمال الضفة الغربية حيث          أسابيع
  .هانمات المزروعة بوت الدفي مئا

  19/9/2008القدس العربي 
  

  مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ظروف مقتل مواطن بعد اختطافه في قطاع غزة  .36
كان يعمل سابقاً الذي أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشدة جريمة قتل المواطن رائد الحرازين، 

 .، بعد اختطافه وتعذيبه على أيدي مسلحين مجهولينمن سكان مدينة غزةوهو في جهاز االستخبارات، 
هذه الجريمة تندرج في إطار حالة الفلتان األمني وفوضى السالح المستشرية في األراضي  حيث رأى أن

  .الفلسطينية المحتلة
 18/9/2008 48عرب

  
  الفلسطينيون تأثروا بانهيار البنوك األمريكية: التشريعيالمجلس  بالموازنةرئيس لجنة  .37

أكد رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، جمال نصار، أن الشعب الفلسطيني سيتأثر             : غزة
بانهيار البنوك واألسواق األمريكية، نظراً ألن معظم مدخراته بالدوالر الذي انخفـضت قيمتـه، داعيـا                

  .المواطنين إلى عدم االعتماد الكلي على الدوالر والتنويع بعمالت أخرى
  18/9/2008 س برسقد

  
  للقيود على نابلس االحتالل مع تخفيف تزدهرالتجارة : تقرير .38

فلـسطينيو  ازدهرت التجارة في نابلس بعد ثماني سنوات من الجفاف التجاري بعودة            :  رويترز -نابلس  
 باعتبارها رمزا للكفاح الفلسطيني فـي       2000منعوا من دخولها منذ عام      بعد أن   مدينة  ال للتسوق في    48
 اإلجـراء ن هذا   أ  في المدينة،  قال باسل كنعان رئيس الغرفة التجارية     من جهته   و .لضفة الغربية المحتلة  ا

كان من المستحيل أن يحدث لو لم تكن نابلس محور حملة فلسطينة تدعمها الواليـات المتحـدة لبـسط                   
 . بانتهاء االحـتالل   إالسن  اقتصاد المدينة لن يتح     لكن ، جيد يسرائيلاإلقرار  ال أن واعتبر   .القانون والنظام 
 وتجدر اإلشارة في هـذا      . ما بعد رمضان   إلى هذه الحرية الجديدة     "إسرائيل" نابلس أن تمد     في حين تأمل  

ارتفع ، حيث   نابلس المركز التجاري التاريخي للضفة الغربية كانت رمزا لالفتقار للقانون         السياق، إلى أن    
  .لسفر على النشاط االقتصادي مع تأثير قيود ا%40 إلى هامعدل البطالة في

  19/9/2008الدستور 
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  اإلسرائيلية على المياه تلحق ضررا بالغا بالزراعة الفلسطينية القيود: تقرير .39
 والفلـسطينيين   اإلسرائيليين الحرب بين    آثارفي السهول المحيطة بقرية بردلة تتجلى       :  رويترز - بردلة    

طينية التي يغلب عليها اللون البني الحقول الخضراء التـي   حيث تحد المزارع الفلس، والمياه األرضعلى  
 والضفة الغربية المحتلة على حد سواء، لكن        "إسرائيل"تضرر   إلى    الجفاف قد أدى و .يمتلكها مستوطنون 

 من المياه زادت الظـروف      إمداداتهم على   االحتاللفرضها  ي القيود التي    إنمزارعين فلسطينيين يقولون    
وفي الكثير من المنـازل بمدينـة        .لنسبة لهم عن المزارعين في المستوطنات القريبة       بكثير با  أكثرسوءا  

 ومئات القرى يحصلون على الميـاه       هاوبات سكان . جنين بالضفة الغربية انقطعت المياه تقريبا منذ نيسان       
ية  رئيس سلطة المياه الفلـسطين     من جهته أعتبر  و .عن طريق شاحنات تقوم بتوصيلها لهم بأسعار باهظة       

 فـي هـذا   وقـدر  . أن تكون لهم دولة فينبغي أن يكون لديهم مياه إذا أرادوا نين الفلسطيني أ ،شداد عتيلي 
 مليون متر مكعـب مـن       250 إلىأن المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يحتاجون         السياق  

 مليون متر   50 نحو   أومنها فقط   % 20 على   إال لكنهم ال يحصلون     ،المياه في العام من أجل الري فحسب      
 بئرا بالـضفة    50 تسيطر على نحو     "سرائيلإ" أن   إلىيشير مسؤولون فلسطينيون     إلى ذلك    .مكعب سنويا 
 المـستوطنات التـي     إلى باألساس مليون متر مكعب في العام وتوجهها        50 طاقتها   إجماليالغربية يبلغ   

 بئر ضحل في الضفة الغربية      200يسيطر الفلسطينيون على نحو      فيما   . شخص ألف 250يعيش بها نحو    
 ، ماليين متر مكعب في العـام      105 نحو   اآلبارتنتج هذه   حيث  . 67وكثير منها تم حفره قبل حرب عام        

 فلسطينيي الـضفة الغربيـة      أن ،عتيليال شيروي . مليون فلسطيني بالمياه   2.5 من المفترض أن تمد      يهو
فيمـا  . "سـرائيل إ"ليون متر مكعب من المياه من        م 45 إلى بشراء ما يصل     اآلبار من   إمداداتهميكملون  

 مليون متر   50 إلكمال قطاع غزة    إلى "سرائيلإ"يذهب خمسة ماليين متر مكعب أخرى يتم شراؤها من          
 أن جزءا كبيـرا     اإلنسانويرى مسؤولون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق         .مكعب من مستودع مائي   

 والمحددة بحصص في اتفاقات     "سرائيلإ"ية المياه التي توفرها     من المشكلة بالنسبة للفلسطينيين هو أن كم      
ذكـر تقريـر صـدر      في هذا السياق،    و .السالم المؤقتة لم تزد بما يتماشى مع النمو السكاني الفلسطيني         

 أمثال كميـة الميـاه التـي        3,5 استهلكت ما متوسطة     اإلسرائيلية األسرأن  ،  تسيلميمؤخرا عن جماعة ب   
 أن  إلـى  ، المتحـدة  األمـم توصل تقرير صدر مؤخرا عـن منظمـة          كما   .فلسطينية ال األسراستهلكتها  

من دخولهم على الميـاه التـي       % 40 و 30 تضررا ينفقون ما بين      األكثرالفلسطينيين في بعض المناطق     
  .توصلها لهم الشاحنات

  19/9/2008الدستور 
  

  فلسطينيينإسالميو األردن يحذرون من توطين ال بعد أنباء عن صفقة بالمليارات .40
طالبت الحركة اإلسالمية في األردن، أمس الحكومة بموقف رسمي إزاء ملف تـوطين              ":الخليج"-عمان  

الالجئين الفلسطينيين في األردن، بعد األنباء التي تشير الى محاوالت جادة إلعادة طرح هذا الموضـوع                
ألي " أرشيد رفض الحركـة      وشدد أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني         في اآلونة األخيرة،  

سيشكل بادرة خطيرة على القضية الفلـسطينية       "، مشيرا الى ان مثل هذا االمر        "شكل من أشكال التوطين   
وتشير مصادر إلى ان التعويضات التي سيتلقاها األردن في حال موافقته على التوطين تـصل            ".واألردن

اليات المتحدة ستسهم بخمسة مليارات دوالر،       مليار دوالر، وبحسب المصادر ذاتها فإن الو       20إلى نحو   
  .ومثلها االتحاد األروبي، أما بقية األموال، فتعهدت كندا، واستراليا، وبعض الدول العربية بدفعها

  17/9/2008الخليج اإلماراتية 
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  والوجود " الوطن البديل" يطرحون رؤية لمحاصرة ملف أردنيونيساريون  .41

على نسخة منها   " قدس برس "تماعي األردني في مسودة مقترحات حصلت       قالت حركة اليسار االج   : عمان
، "ال بد من معالجة المشكلة الناجمة عـن الوجـود الفلـسطيني فـي األردن              "إنه  ) 18/9(اليوم الخميس   
على " بلورة حل وطني ديمقراطي واقعي للقضية التي تكاد تعصف بمستقبل األردن وشعبه           "للوصول إلى   
  .حد تعبيرها

، يعـدون الجئـين     1948لحركة أن الفلسطينيين الذين هجروا لألردن بعد نكبة فلـسطين عـام             ورأت ا 
مواطنون أردنيون، ال يمكـن  "ونازحين، يتمتعون حسب القانون الدولي بحق العودة إلى فلسطين، فهؤالء         

طبـق علـى    لكنها أشارت إلى أن األمـر ال ين       ". نزع هذه الصفة عنهم قانونياً، ال اآلن وال في المستقبل         
الفلسطينيين المقيمين في األردن، وال يتيح لهم قرار فك االرتباط الحصول على الجنسية األردنية، كونهم               

حل المشكلة القانونية بالنسبة إليهم عن طريق منحهم الجنسية الفلسطينية، ومنحهم           "فلسطينيون، داعية إلى    
لتأكيد على النضال بكل الوسائل لتأمين عودتهم       حق اإلقامة وكافة الحقوق ما عدا السياسية في األردن، وا         

  .، وفق ما ورد"الفعلية إلى أرض وطنهم
 18/9/2008قدس برس 

  
  ليفني لديها رغبة صادقة في السالم: وإيطاليامصر  .42

كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي أمس عقب لقاء نظيره : القاهرة
ن النشاط الديبلوماسي األوروبي، خالل األيام الماضية، في المنطقة كان هدفه اإليطالي فرانكو فراتيني، أ

استطالع إمكان صوغ ورقة جزئية تتضمن النقاط المتفق عليها ونقاط االختالف واألهداف المستقبلية 
الجانب األوروبي ممثال في ميغيل موراتينوس وخافيير سوالنا يتحدث عن فكرة "وقال إن . للمفاوضات

  ". ما تم التوصل إليه حتى اآلن، وتقديمه في ورقة للمفاوضين العام المقبلصوغ 
أن الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني ال "وأشار أبو الغيط إلى مشكلة تعترض تطبيق هذه الفكرة، هي 

وإذا قُوم . وبالتالي فإن محاولة صوغه أمر بالغ الصعوبة. يصوغان على الورق ما تم التوصل إليه
ف ونجح الجانبان في وضع ورقة كهذه بمساعدة األطراف تتضمن مؤشرات المستقبل واألهداف الموق

  ".  التي يرغبون في تحقيقها، فسيكون هذا أمراً طيباً
ستعرض المفاوضات للكثير من الشد والجذب والضغوط، ألن "غير أنه حذر من أن وثيقة كهذه 

المتفق عليها ستسارع إلى إطالق النيران الديبلوماسية األطراف المعارضة لهذا االتفاق أو هذه النقاط 
األيام المقبلة واجتماعات نيويورك ستكشف التوجهات وحدود الموقفين "واعتبر أن ". على هذه الصياغات

وذكّر برفض وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني التي فازت برئاسة ". اإلسرائيلي والفلسطيني
عالن أي شيء جزئي خالل المفاوضات، ولهذا فهي تستهدف عملية شاملة إ"حزب كاديما الحاكم، 

". وعلينا االنتظار لالستماع إلى وجهات نظر باقي األطراف في نيويورك. صوالً إلى اتفاق شاملو
األمر ال يعدو "وسألت الحياة مصدراً مصرياً مطلعاً عن الورقة التي تحدث عنها أبو الغيط، فأوضح أن 

ماعات نيويورك ستناقش خالل اجت"وقال إن هذه الفكرة ". كونه مجرد فكرة، إذ لم تعد أي ورقة بعد
واعتبر أبو الغيط وفراتيني أن ليفني لديها ". الستطالع آراء األطراف المختلفة في شأن إمكان صوغها

  .رغبة صادقة في السالم
  19/9/2008الحياة 

  
  أنابوليس انتهت وال توجد لها أي نتيجة: موسى .43
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ا سياسيا وديبلوماسيا عربيا أعلن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أن هناك نشاط: القاهرة
 للجمعية العامة لألمم المتحدة، تتركز حول قضيتين رئيسيتين، هما 63مكثفا في اجتماعات الدورة 

 االسرائيلي، حيث يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا لهم في -القضية الفلسطينية والنزاع العربي 
صحافي في مقر األمانة العامة للجامعة، وقال موسى في مؤتمر .  سبتمبر الجاري24نيويورك في 

انتهت وال توجد لها أي "خصص للحديث عن اجتماعات الجمعية العامة، ان عملية أنابوليس للسالم 
نتيجة، وال توجد عملية سالم، وهناك تدمير لكل فرص اقامة الدولة الفلسطينية من خالل عملية 

  ".االستيطان
  19/9/2008الراي الكويتية 

  
   إلى غزة رغماً عن حماسيةعربقوات  .44

باتت القوات العربية أو المساعدة العربية لقطاع غزة أمراً واقعاً متفقاً عليه من معظم : حسام كنفاني
الدول العربية والفصائل الفلسطينية، إال حركة حماس، التي تبدو على قاب قوسين أو أدنى من عقوبات 

اس أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل عربية، حسبما أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عب
مصادر مطلعة على وقائع االجتماع أفادت، بأن عباس أعلن أمام المجتمعين استعداده . اجتماعها األخير

لقبول أي مشروع يقترحه العرب من دون تردد، بعد أن ينتقل الحوار الفلسطيني إلى يد الجامعة العربية 
وأشار إلى أن من يرفض المشروع، سينبذ .  تجريها القاهرة مع الفصائلفي أعقاب المشاورات التي

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الفلسطيني عرض مالمح . وتفرض عليه عزلة عربية وربما عقوبات
. المشروع على األعضاء، وهو مكون من ثالث نقاط رئيسية، بدعم أساسي من مصر والسعودية

مة انتقالية ال تعيد فرض الحصار بل تفكه عن غزة وانتخابات رئاسية وأوضحت أن المشروع هو حكو
القوات أو المساعدة . وتشريعية مبكرة وقوات عربية أو مساعدة عربية إلعادة بناء األجهزة األمنية

  . العربية على شكل خبراء حظيت بحصة األسد من المناقشات
أن أول من طرح فكرة إدخال قوات عربية إلى وأشارت المصادر إلى أن عباس كشف للمرة األولى عن 

. غزة كان وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، في لقاء تم معه في باريس في أواخر العام الماضي
وبعد ذلك، تبنى المصريون هذا االقتراح وطرحه عمر سليمان أكثر من مرة في اللقاءات التي جرت معه 

 الفكرة لم تعد قيد التداول العربي فقط، بل تعدته إلى طرحها على ويبدو أن. منذ بداية العام الجاري
وأشارت المصادر إلى أن أحد المشاركين في اللقاءات التشاورية في مصر نقل عن . الجانب اإلسرائيلي

رئيس المخابرات المصرية، اللواء عمر سليمان، تأكيده أنه طرح موضوع القوات العربية على وزير 
يلي، إيهود باراك، الذي، بحسب المصادر، لم يبد اعتراضاً على الفكرة ولكنه حذر من الدفاع اإلسرائ

" إسرائيل"إمكان حصول احتكاكات بين القوات اإلسرائيلية والعربية إذا ما ُأطلقت صواريخ من غزة على 
كرتها، أن ، في إشارة إلى أن دور القوات العربية، في حال اعتماد ف"عسكرياً على ذلك" إسرائيل"وردت 

وأوضحت المصادر أن الصيغة عبارة عن . تكون قوات فصل بين المقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل
ترتيبات أمنية لضمان نزاهة االنتخابات بمساعدة عربية على طريق إعادة بناء األجهزة األمنية على 

أما شكل الحكومة . رأسس مهنية ووطنية، وأن طبيعية المساعدة العربية تحدد بالتوافق في الحوا
المرتقبة، فذكرت المصادر أن عمر سليمان أبلغ المشاركين في الحوار رغبته في أن تكون حكومة 

وأضافت أن عباس كشف للمجتمعين عن أن سليمان سأله عن إمكان أن تضم . انتقالية يرأسها مستقل
ه أجابه بأن المهم أن تلتزم الحكومة عضوين أو ثالثة من حماس أو من شخصيات مقربة من الحركة، وأن

  .الحكومة وأعضاؤها بالشرعية الدولية
  19/9/2008األخبار 
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  "إسرائيل" متسلل إلى 19 محاولة تهريب إلى غزة وإلقاء القبض على إحباط: مصر .45
أكدت مصادر أمنية أن الشرطة المصرية أحبطت، أمس، محاولة تهريب بضائع وأجهزة : القاهرة

 أفريقياً خالل محاولتهم التسلل 19وفي وسط سيناء، ألقت الشرطة القبض على . غزةكهربائية إلى قطاع 
. عبر سيناء، هم تسعة أريتريين وأربعة سودانيين وثالثة أثيوبيين وثالثة من ساحل العاج" إسرائيل"إلى 

  .وأشارت المصادر إلى أن المتسللين استسلموا ألفراد الشرطة ولم يحاولوا الفرار
  19/9/2008الحياة 

 
   االستيطان وإغالق المعابرتستنكرقطر  .46

طالبت دولة قطر المجتمع الدولي باالهتمام العاجل بحالة حقوق االنسان في فلسطين :  قنا-جنيف 
للشرعية الدولية وعدم " اسرائيل"واالراضي العربية المحتلة االخرى واعربت عن قلقها ازاء عدم امتثال 

سان التابع لالمم المتحدة والمتعلقة بأوضاع مواطني فلسطين واالراضي تنفيذها قرارات مجلس حقوق االن
جاء ذلك في الكلمة التي القاها السيد منصور عبداهللا السليطين السكرتير الثالث في الوفد . العربية المحتلة

 الدائم لدولة قطر لدى مكتب االمم المتحدة والمنظمات الدولية االخرى في جنيف، امس، امام الدورة
التاسعة لمجلس حقوق االنسان المنعقدة حاليا في جنيف والمتصلة بحالة حقوق االنسان في فلسطين 
واالراضي العربية المحتلة االخرى بشأن تقرير البعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق الموفدة إلى بيت 

نية في االراضي انشطتها االستيطا" اسرائيل"واستنكر السيد السليطين مواصلة  .حانون بقطاع غزة
الفلسطينية وذلك رغم شجب المجتمع الدولي بما فيه محكمة العدل الدولية لبناء المستوطنات االسرائيلية 

  .ودعوته إلى تجميدها باعتبارها منافية للقانون
  19/9/2008الوطن القطرية 

  
   عن تنفيذ التزاماتها"إسرائيل"ألمم المتحدة لعملية السالم ينتقد تقاعس امبعوث  .47

شدد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم فـي الـشرق األوسـط              :  راغدة درغام  -نيويورك
روبرت سري على ضرورة أن تولي أي حكومة إسرائيلية أولوية ملحة لوضع حـد للنـشاطات غيـر                  

 وأعرب عن تطلعه إلى استمرار ملح وطارئ للمفاوضـات، وإلـى          . المقبولة، في إشارة إلى االستيطان    
وقال سري فـي جلـسة علنيـة         .احترام األطراف التزاماتها بموجب عملية أنابوليس وخريطة الطريق       

في وقت تتقاعس إسرائيل عن تنفيذ التزاماتها ووقف االستيطان والتوقـف عـن             "لمجلس األمن أمس إنه     
نت من تحقيق   إغالق المعابر وكبح عنف المستوطنين وتشييد الجدار الفاصل، فإن السلطة الفلسطينية تمك           

إنجازات رئيسية حقيقية في بناء المؤسسات الفلسطينية الضرورية لدولة فلسطين على رغـم اسـتمرار               
 تنفيذاً اللتزاماتهـا    "أشواطاً في تطبيق الخطة األمنية    "، كما حققت    "النزاع في قصة نجاح غير محتفى بها      

ا الم حماس على اتخاذها إجراءات تفاقم       وانتقد إجراءات إسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، كم        .الدولية
مشاكل أهالي غزة، وتطلق المؤسسات الفلسطينية من السلطة بما يقوض إيصال الخدمات األساسية إلـى               

واضح أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة األزمة ولوضع أسس حل الدولتين هي في إعـادة              ": وقال. المواطنين
  ." الشرعيةتوحيد غزة سلماً مع الضفة في إطار السلطة

  19/9/2008الحياة 
  

   تقدم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية تبلغ قيمتها عشرة ماليين دوالراروسي .48
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 وزارة الخارجية الروسية تقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية تبلغ قيمتها عشرة ماليين             أعلنت: موسكو
  . الصحة والتعليمدوالر مخصصة لتعزيز قدرة السلطة على مواجهة المشاكل في قطاعي

  19/9/2008الحياة 
 

  ميدفيديف يدعو الى تنشيط الجهود الدولية السلمية .49
دعا الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف إلى تنشيط جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تـسوية              : موسكو

، "سطينيينتقدر العالقات التاريخية مع الفل    "سلمية وإشاعة االستقرار في الشرق األوسط، وقال إن موسكو          
وذكر ميدفيديف خـالل    . فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية تقديم مساعدة مالية إلى السلطة الفلسطينية          

تقدر جيـدا تقاليـد     "تسلمه أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد لدى روسيا عفيف صافية، أن روسيا             
، معربا عن قلقـه بـسبب تعثـر    "لسطينياالحترام المتبادل التي نشأت تاريخيا بين الشعبين الروسي والف    

يتعين على المجتمع الدولي تنشيط الجهود من أجل التـسوية          "عملية السالم في المنطقة، ومشيرا إلى أنه        
وقال إن مواصلة عملية السالم على أساس القانون الـدولي          . "والتوصل إلى استقرار في الشرق األوسط     

تعتبر إحـدى المهمـات التـي       " تتعايش بسالم مع إسرائيل      الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة      
  ."تحظى باألولوية

  19/9/2008الحياة 
  

  في معاناة الفلسطينيين  ةمشاركبال الغرب  يتهمتوتو .50
اتهم االسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للـسالم الغـرب يـوم الخمـيس                : رويترز -جنيف

 الغرب ال يريد انتقاد اسرائيل بسبب       "الل التزام الصمت قائال ان    بالمشاركة في معاناة الفلسطينيين من خ     
يشعر بانكـسار   ... أعتقد أن الغرب    "وقال توتو في وقت الحق في مؤتمر صحفي          ."المحارق الجماعية 

وما امـل فيـه مـرة       . من يدفع ثمن الندم هو الفلسطينيون     "وقال   ."وندم لتواطؤه المروع بشأن المحارق    
 ."نحن نرفض ان نكون طرفا في هـذا       "ظ المواطنون العاديون في الغرب وان يقولوا        اخرى هو ان يستيق   

طالق صواريخ على اسرائيل    إوفي محادثات مع مسؤولين بارزين من حماس قال توتو انه طالب بنهاية             
 االسر التي تعيش في سديروت لهـا      "وقال   .قائال ان حماس عليها التزام باحترام القانون اإلنساني الدولي        

 .الحق في ان تعيش بدون خوف من الصواريخ حتى وان كانت بدائية تسقط من السماء
  18/9/2008موقع ايالف  

  
  181 للجمعية العامة يطالب بتطبيق قرار التقسيم 63 الـالدورةرئيس  .51

  للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة المنظمة العالمية ميغيل ديسكوتو بروكمان63طالب رئيس الدورة الـ
، إلى 1947 الصادر عن األمم المتحدة في العام -181-بالعمل على تطبيق قرار تقسيم فلسطين 

وقال  ".تنفيذ االلتزام القديم لألمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة"دولتين، والعمل بدون تأخير على 
في هذه : "وقال ".ة فلسطينيةالفشل األكبر لألمم المتحدة هو عدم إقامة دول"ميغيل ديسكوتو بروكمان إن 

 61اللحظة بالضبط، يتواصل قتل البشر كنتيجة لعدم قدرة األمم المتحدة على تطبيق قرار التقسيم قبل 
نتيجة لعدم تطبيق القرار فإن الفلسطينيين يعيشون في أسوأ األوضاع في تاريخهم "وأضاف أنه  ".عاما

 ".المأساوي
  19/9/2008 48عرب

  
   مليار دوالر ١،٤لطة الفلسطينية تلقت حتى اليوم حوالى الس: مؤتمر باريس .52
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قال المسؤول عن متابعة مؤتمر باريس للجهات المانحة الذي عقد فـي كـانون االول               : السفير ووكاالت 
 مليـار دوالر مـن      ١،٤حـوالى   ) امـس (الماضي بيار ديكنس ان السلطة الفلسطينية تلقت حتى اليوم          

الوضـع المـالي للـسلطة      ...  وهذا امر غير مـسبوق     ٢٠٠٨.العام  المساعدة المخصصة للموازنة في     
وكانت السلطة قد حصلت، خالل مؤتمر باريس، على وعود بالمساعدة يبلغ حجمهـا             . الفلسطينية ممتاز 

  ). ٢٠١٠ ـ ٢٠٠٨( مليارات دوالر على ثالث سنوات ٧،٧االجمالي 
  19/9/2008السفير 

  
  " اسرائيل"انيا ستظل شريكا لـألم:  األلماني يهنئ ليفنيالخارجيةوزير  .53

تسيبي ليفنـي، أمـس،     " اإلسرائيلية" هنأ وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير نظيرته          :أ ب د
تتقلدون منصبكم  "وأرسل شتاينماير برقية تهنئة إلى ليفني جاء فيها         ". كاديما"بمناسبة فوزها برئاسة حزب     

مرحلة التحديات الكبرى وفرص إقامة سـالم دائـم         .. م وللمنطقة الجديد في مرحلة قرارات مهمة لبالدك     
  ". إسرائيل"ـألمانيا ستظل الشريك الذي يعتمد عليه بالنسبة ل"وأكد ". أيضاً

 19/9/2008 الخليج اإلماراتية 
 

   الجبهة الشعبية دنماركيين بتمويلستة اتهام .54
ستة مواطنين دنماركيين بتهمة محاولـة      أدانت محكمة في الدنمارك امس      ):  إفي –د ب أ    ( – كوبنهاغن  

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،     " فارك"تقديم الدعم المادي لكل من القوات المسلحة الثورية الكولومبية          
وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر             .من خالل بيع قمصان   

 .ذه التهمة ، بالرغم من صدور حكم سابق قضى ببراءتهم، مؤكدة ضرورة معاقبتهم على خلفية ه
  19/9/2008الدستور 

  
   إنهاء أزمة االئتمانبفشل  وأمريكا ت ساعة72 تريليون دوالر خسائر األسهم في 3.6 .55

الـدعم  " االئتمـان وتـأمين      أزمـة  إلنهاء الفيدراليفشلت خطة مجلس االحتياط     :  رفله خرياطي  -لندن  
 المجلس  بإجراءات تقلباتها بسبب عدم اليقين والثقة       األسهم أسواقي الدولي وواصلت     للنظام المال  "واإلنقاذ

ما يشير  . األسواق بليون دوالر لضخ السيولة في       247وستة مصارف مركزية حول العالم تمثلت برصد        
 زعزعـة  إلـى  "ليمـان بـراذرز  " بنـك   إفالس أدى المقبل بعدما    األسبوع إلى قد تستمر    األزمة أن إلى
 وفـق   أيـام  تريليون دوالر على مدى ثالثة       3.6 في العالم    األسهمتقرار المالي الدولي ما كبد حملة       االس

 تريليون دوالر شُطبت مـن      19 إلى ما يصل    أن إلى أشارت االقتصادية التي    "بلومبيرغ"تقديرات خدمة   
ع التوسع في عملية    دفقد  و .  الماضي  االول تشرين   30 المال العالمية منذ     أسواق في مختلف    األسهمقيمة  
 التراجع  إلى األمريكية، العملة   2009 بالدوالر، والتسهيالت الممنوحة به حتى نهاية كانون الثاني          اإلنقاذ

انعكـس ضـعف    و.وخسارة مكاسب كانت حققتها منذ منتصف آب الماضي مقابل العمـالت الرئيـسية     
 مستوى المئة دوالر على رغم االتجاه       لىإالدوالر، مكاسب للنفط الخام الذي بدأ اتجاهه التحسني وعودته          

سوسـيتيه  "قال البرت ادواردز كبير الباحثين فـي مـصرف          من جهته   و .الركودي لالقتصادات الدولية  
 الناشـئة   األسـواق  ستؤثر سلباً في     األسواق وأزمةن الركود في االقتصادات الغربية      إ" في لندن    "جنرال

 مـن العمـالت     أرصـدتها فرص العمل فيها وحتى على       سلبية على    آثار إلىوتخفض نموها ما سيؤدي     
 أن إلـى شـار    كمـا أ   ."األوليـة  حتى   أوالصعبة بعد تراجع صادراتها من المواد المصنعة االستهالكية         

 .األزمةاالحتياطات الضخمة من العمالت الصعبة لدى الصين وروسيا ستنخفض بمعدالت متفاوتة نتيجة             
 ،"هزات كبيرة" وتحدث  "خطيرة جداً " األزمة أن من   أمسشتاينبروك   بير   األلمانيومع تحذير وزير المال     
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 إلـى  الثقة   وإعادة األسواق االستقرار في    إحالل ستواصل التحرك من اجل      اإلدارة أن الرئيس بوش،    أكد
 إصـدار  ستجمع مئة بليون دوالر من خالل        أنها أمس األمريكية وزارة الخزانة    قد أعلنت و .المستثمرين

  .األسواق االستقرار في إحاللة في سندات للمساعد
  18/9/2008الحياة 

  
  تقرير حول أزمات االقتصاد األمريكي .56

كية السيئة الـصيت إلـى أزمـة ائتمـان     يمع تحول أزمة الرهن العقاري األمر:  محمد خالد-نيويورك  
، كي هنـري بولـسن    يمجهولة العواقب بدءاً من تشرين الثاني الماضي، صدر عن وزير الخزانة األمر           

إلى التعرض ألزمة كل أربـع      " يميل"تصريح اتسم بالجرأة والصراحة أكد فيه أن قطاع المال األميركي           
حفل تـاريخ قطـاع المـال       قد  و. أو خمس سنوات، لكنه يخرج منها سريعاً أقوى شكيمة وأصلب عوداً          

وإذا كان ثمة    .بعده في ثالثينات القرن الماضي و     "الكساد العظيم "األميركي بأزمات كشفت عن أنيابها قبل       
قاسم مشترك في كل أزماته فإن الحكمة السائدة تقول إن حي المال الشهير وول ستريت يعمل بمحركين                 

 فليس من مثال أوضح من أزمة أسهم الدوت كوم، إذ           "آلية الدمار "أما عمل   . الطمع والهلع : ال ثالث لهما  
 مسبباً  2000الهلع ليفجر الفقاعة في بداية عام        ثم تبعه    ،كيةيجاء الطمع في أسهم شركات االنترنت األمر      

 تريليـون   7.2، وبلغت خسائر المستثمرين فـي حينـه         2002انهياراً استمرت تداعياته حتى نهاية عام       
  .دوالر

لكن أزمة االئتمان الراهنة أثبتت أنها ستكون األبعد أثراً، إن لم تكن األخطر أو حتى األكثر كلفة، أقلـه                   
ويرى الكثير من المحللـين أن      . عظيم الذي بدأ في نهاية العشرينات من القرن الماضي        مقارنة بالكساد ال  
كي سيخرج من أزمته في نهاية المطاف لكن بثوب جديد وخريطة مختلفـة كليـاً عـن                 يحي المال األمر  

، إال أن معظـم     "ليمان براذرز "زمة عن أخطر أحداثها بانهيار المصرف االستثماري        األوكشفت   .السابق
محللين يعتقد أن نهاية األزمة ما زالت بعيدة وأن البداية لم تأت مع انفجار فقاعـة الرهـون العقاريـة                    ال

 إنما مع مشروع القانون الذي أصدره الكونغرس في تشرين الثاني عـام             ،2007 العالية األخطار في آب   
ساد العظيم، وإطالق يده    كي منذ الك  ي والقاضي بإلغاء القيود الصارمة التي كبلت قطاع المال األمر         1999

كـي  يتحرك قطاع المال األمر   قد  و . واستثمار وتأمين  إقراضللتنافس في كل أنواع الخدمات المالية، من        
بسرعة لالستفادة من الحرية المالية الجديدة، وإن كان حقق معظم نجاحاته ومعها مستويات عاليـة مـن                 

 ."دوت كوم "سواق المال الناجمة عن انفجار فقاعة       األرباح من استغالل ظروف استثنائية، ال سيما أزمة أ        
عد تفجير البرجين   ب 2001تحرك للتصدي للركود االقتصادي في عام       قد   الفيدراليوكان مجلس االحتياط    

 شهراً، ما جعـل المـستثمرين   24 إلى واحد في المئة في أقل من 6.5الشهيرين بخفض سعر الفائدة من    
كية جـاء   يالظرف األكثر أهمية الذي استغلته المؤسسات المالية األمر       لكن  . والمواطنين يقترضون بكثرة  

 2000من ارتفاع أسعار المساكن بمعدالت خيالية وبنسبة تراكمية ناهزت مئة في المئـة بـين عـامي                  
، في ظل توافر سيولة مالية هائلة أخذت طريقها إلى األدوات االستثمارية المبتكرة التي نـشطت                2006و

يلعب الرهن   حيث   .ية واالستثمارية على حد سواء في إصدارها تسييالً للرهون العقارية         المصارف التجار 
 تريليـون   9.4كيين مـن    يالعــقاري دوراً أساسياً في الخدمات المالية، إذ قفزت الثروة العقارية لألمر          

العقارية نمت الديـــون   فيما   تريلــيوناً في نهاية العام الماضي،       20 إلى نحو    1997دوالر في عام    
وفي الفـــترة ذاتها، ارتفعـت األصـول الماليـة         .  تريليون دوالر  10.5بوتيرة أبطأ لكنها تجاوزت     

 تريليـون   27.4كيين من ودائــع واستثمارات ومساهمات في صناديق معاشات التقاعـد، مـن             يلألمر
  . تريليون45.4دوالر إلى 

  18/9/2008الحياة 
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   مليون شخص إلى قائمة الجياع75ارتفاع أسعار األغذية أضاف : الفاو .57

 مليـون   75، أن ارتفاع أسعار األغذية عالمياً قد أضـاف          "فاو"أعلنت منظمة األغذية والزراعة      :روما
خـالل  % 52بنسبة  ارتفعت  أسعار األغذية    مشيرة في هذا الصدد إلى أن        .شخص آخر إلى قائمة الجياع    

 االقتـصادية مدير العام المساعد لقطـاع التنميـة         الدكتور حافظ غانم، ال    رأىو .2008 و 2007العامين  
 مليون شخص خالل الـسنوات      500  النصف أي  ن الحد من عدد الجياع بمقدار     أ بالمنظمة،   واالجتماعية

 سيتطلب جهداً عالمياً ضخماً وحاسماً، فضالً عن إجـراءات ملموسـة            ،2015السبع المتبقية حتى العام     
  .ومتماسكة

 18/9/2008 قدس برس
  

  لت العالقة بين التنظيمات المتشددة وحماس إلى مرحلة المواجهةهل وص .58
تواجه حركة المقاومة اإلسالمية حماس التي تـسيطر علـى    :من أشرف الهور' القدس العربي'غزة ـ  

قطاع غزة منذ أكثر من عام في هذه األيام، انتقادات الذعة من تنظيمات دينية متشدد قريبة فكريـاً مـن                 
سبب خالفات نشبت بين الطرفين مؤخراً، أسفرت عن اعتقال قوات أمن حماس نـشطاء              ب' القاعدة'تنظيم  

من هذه التنظيمات، وقتلت عددا منهم خالل األحداث التي دارت في حي الصبرة قبل أيـام مـع عائلـة                    
لكن الحركة ترفض االنتقادات وتقول      .'جيش اإلسالم '، التي ينسب عدد كبير من أفرادها لتنظيم         'دغمش'

  .، تهدف إلى بسط األمن في قطاع غزة، ومحاربة ظواهر الفلتان األمني'الحمالت األمنية'ان 
  أول الخالفات بين الطرفين

لم تكن أحداث القتال التي نشبت قبل أيام هي األولى التي دارت بـين الطـرفين، حيـث كانـت بدايـة                      
نصرم، أي بعد سيطرتها علـى      من العام الم  ) يوليو(الخالفات، حين أجبرت حماس في أوائل شهر تموز         

على إطالق سراح الصحافي البريطاني آلن جونستون مراسـل         ' جيش اإلسالم 'غزة بأقل من شهر تنظيم      
  .، في غزة بعد أربعة شهور من اختطافه'بي بي سي'هيئة اإلذاعة البريطانية 

س استخدمت وقتها   عملية إخالء سبيل الصحافي لم تشهد أي قتال أو مواجهة بين الطرفين، غير أن حما              
، على التنظيم، من خالل إحكامها حصاراً مشدداً على حي الصبرة بمدينة غزة الذي يعد               'عناصر الضغط '

الملجأ األول ألفراد التنظيم، الذي يتزعمه ممتاز دغمش الذي تقطن عائلته المنطقة، وبعد يـومين مـن                 
  .ذع للحركةالضغط، سلم التنظيم المتشدد حركة حماس الصحافي، وسط نقد ال

من العام المنصرم، دارت أعمال قتـال       ) يونيو(ومنذ سيطرة حماس على القطاع منتصف شهر حزيران         
عنيفة بين أفراد التنظيم ومسلحي حماس أكثر من مرة، في ذات الحي المكـتظ بالـسكان قتـل خاللهـا                    

  .مسلحين من الطرفين، لكن سرعان ما كانت تعود األمور إلى نصابها
، تعد من العائالت الكبيـرة فـي   'جيش اإلسالم' التي يهيمن أحد شبانها على زعامة تنظيم         وعائلة دغمش 

  .غزة، وغالبية أفرادها مدربون على استخدام السالح
وتفجرت هذه الخالفات مرة أخرى بين أتباع التنظيمات المتشددة، وحركة حماس، بعد أن فـتح تنظـيم                 

، أبواب أحد معسكرات التدريب الخاصـة       'القاعدة' من تنظيم    ، القريب هو اآلخر أيديولوجياً    'جيش األمة '
بعناصره المسلحة جنوب قطاع غزة لعدد من الصحافيين، حيث اعتقلت عقب هذا الحدث قـوات أمنيـة                 

، وتال العملية   'أبو حفص المقدسي  'تتبع الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حماس زعيم التنظيم ويدعى            
 فرداً مـن    23بحق عدد من أفراده، وذكر هذا التنظيم في بيان له أن حماس تعتقل              تنفيذ اعتقاالت أخرى    

  .المنتمين إليه
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ويذكر ان هذه التنظيمات تفرض السرية التامة على طبيعة عملها، وعلى أفرادها، بحيث ال يعرف أعداد                
نشاطها فـي منـاطق     ، وزاد   'سالحها موجه لقتال الصليبيين واليهود    'هذه التنظيمات الحقيقي، وتقول ان      

  .القطاع عقب سيطرة حماس على غزة
  عالقة المتشددين بالقاعدة

، 'جيش اإلسالم 'ويقودنا الحديث إلى أن تردد اسم هذه التنظيمات في الشارع الغزي بدأ حين شارك تنظيم                
، 2006من العام   ) يونيو(مقاتلين من حركة حماس وآخرين من لجان المقاومة الشعبية في نهاية حزيران             

في أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط، وكذلك حين أعلنت إحدى الجماعات المتشددة عن مـسؤوليتها               
عن تفجيرات طالت مقاهي انترنت وصالونات تجميل النساء والمقاهي أخرى مخصصة للشبان بوصـفها       

  .'االنحالل األخالقي'أماكن لـ 
يؤكدون أن هـذه التنظيمـات التـي تتعـدد          لكن بحسب مطلعون على شؤون التنظيمات المسلحة فإنهم         

أسماؤها، ترتبط جميعها بمركزية واحدة في التعامل، ويذكرون أن لها ارتباطـات فكريـة مـع تنظـيم                  
  .'القاعدة'

في غـزة، وقـال ان لـدى        ' القاعدة'وأكثر من مرة كرر الرئيس الفلسطيني قوله ان هناك تواجد لتنظيم            
  .ن هذا األمرالسلطة الفلسطينية معلومات مؤكدة ع

، مـن غيـر     'القاعدة'وترافق حديث عباس مع تسريبات إعالمية تحدثت عن تسلل عدد من أفراد تنظيم              
، عقـب انـسحاب     2005الفلسطينيين إلى قطاع غزة فترة هدم الحدود بين قطاع غزة ومصر في العام              

  .إسرائيل من القطاع
، 'ليس جزءاً مـن القاعـدة     'قال ان تنظيمه    ، وهو أبو حفص المقدسي،      'جيش األمة 'غير أن زعيم تنظيم     

، ورأى أن أيديولوجية القاعدة اإلسالمية      'مع إخواننا في تنظيم القاعدة بارتباط عقائدي      'وبين انه االرتباط    
  .'تنتعش في القطاع'المتشددة 

  بسط أمن أم كسر عظم
عت موجـة عنيفـة مـن       وظلت هذه الخالفات بين حماس وأتباع التنظيمات ال تطفو للسطح، الى أن اندل            

القتال الثالثاء الماضي بين مسلحين من عائلة دغمش وشرطة حماس، أودت بحياة شرطي وعشرة مـن                
أفراد العائلة، حيث ذكر تنظيم جيش اإلسالم الذي يتزعمه ممتاز دغمش، أن سبعة من أفراد العائلة بينهم                 

مراكز حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات      شقيق ممتاز قتلوا خالل المواجهات المسلحة، التي طالبت عقبها          
  .خالل الحمالت األمنية' االستخدام المفرط للقوة'القتل، لضمان عدم 

جـيش  'وواجهت العملية األمنية التي نفذتها حماس انتقادات الذعة من قبل المتشددين، حيث اتهم تنظـيم              
عليـه،  ' شن حـرب  'طة ذريعة لـ    ، في بيان له حركة حماس باتخاذ حادثة مقتل أحد أفراد الشر           'اإلسالم

  .'األداة التي نفذت االعتداءات'واتهم جناح حماس المسلح كتائب القسام بالمشاركة في الهجوم، وقال انها 
ونفى التنظيم أن يكون لعائلة دغمش أي عالقة بخطف الصحافي جونستون، وكذلك رفض قول حمـاس                

  .'القانون الوضعي'خارجين عن تستهدف ' الحرب'بان الحملة األمنية التي وصفها بـ 
كما وجه التنظيم الذي ينتمي إليه أفراد من عائلة دغمش اتهام لعدد آخر من أفراد ذات العائلة، وفـصائل                  

ضده من خالل تسهيل العملية األمنية لشرطة حماس فـي          ' التواطؤ'، بـ   'مدعومة من حماس  'وحركات  
  .حي الصبرة

ن موالين للتنظيم المتشدد، وآخرين لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس          ويتوزع أفراد هذه العائلة الكبيرة بي     
  .محمود عباس، وجزء ثالث لحركة حماس

  .'حرب ضد المنهج السلفي'وزاد التنظيم في بيانه من نقده لحماس، حين وصف القتال بأنه 
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التعاون المباشـر،   المستفيد من قتال حماس لجيش اإلسالم من أمريكا مروراً بإسرائيل ب          'وقال في البيان    
، 'ناهيك عن االستفادة المباشرة إليران ألن حجر العثرة في طريق نشر التشيع في غزة هو جيش اإلسالم                

  .'التشيع'ولم يوضح التنظيم قصده بشكل مباشر عن ذكره إليران والتصدي لـ 
في صفوف  ' تنفارحالة اس 'وفي الوقت ذاته لم يعرف إن كانت التنظيمات المتشددة في غزة قد أعلنت عن               

، تجاه أسلوب   'سخط'ناشيطها، بعد األحداث األخيرة، لكن المؤشرات تؤكد أن هذه التنظيمات تشعر بحالة             
  .حماس في التعامل معها

، بيانـا لـم   'جيش األمة'، لحركة حماس، حتى أصدر تنظيم       'جيش اإلسالم 'فلم تمر ساعات على مهاجمة      
اشر للحركة اإلسالمية التي تحكم قطاع غزة، وذكر في مقدمـة           يكن أخف من سابقه في توجيه النقد المب       

  .'اللهم إنا نبرأ إليك من هذه المنكرات العظيمة'مطالبه بالقول 
تغيير المنكر واجـب علـي كـل        '، وذكرت الجماعة أن     'محاسبة كل من خطط ونفذ الهجوم     'وطالب بـ   

  .'مقتدر وكل جماعة مسلمة
التوحد في صد الهجمة التي دبرت بليـل مـن          'لسلفية األخرى بـ    جميع الجماعات ا  ' جيش األمة 'ودعا  

  .'الصليبين واليهود وأنصار الروافض
نطالب من بقي عنده ذره من إسالم مـن أبنـاء القـسام             'وجاء في البيان الذي انتقد حركة حماس بشدة         

ـ                 ل تحريـر   وحماس بضرورة البراء إلى اهللا من هذه االعمال التي حرفت البوصلة عن الجهاد مـن أج
  .'فلسطين

اإلفراج '، وحثتهم على    'أصبح همكم الكبير المحافظة علي سلطانكم الزائل      'واضاف منتقدا قيادات حماس     
  .، وخص منهم أبو حفص المقدسي'الفوري عن جميع المجاهدين

 ناشطا، وفيما فهم على     32وذكر البيان أن عدد معتقلي الجماعات الدينية المتشددة لدى حماس وصل إلى             
  .'هذا وقد اعذر من أنذر'أنه تهديد، ذيلت الجماعة بيانها بجملة 

وليس بعيداً عن جملة استعراض القوى، فإن حركة حماس تمتلك أقوى تنظيم مسلح في قطاع غزة، وهو                 
كتائب القسام، الذي يقدر المنتسبون إليه باآلالف، واستطاعوا التغلب العام الماضي على القوات األمنيـة               

لرئيس عباس التي كانت تضم عشرات اآلالف من األفراد المجهزين بأسلحة أكثر مـن التـي                الموالية ل 
بحوزة جميع التنظيمات المسلحة، ويمتاز أفراد القسام بحصولهم على تدريبات عسكرية تعد األفـضل إذا               

  .ما قورنت بغيرها من الفصائل
  حماس ال تحارب الجماعات المتشددة

االتهامات التي أوردتها التنظيمات الدينية المتشددة بحقها، وأكدت أنهـا          في المقابل رفضت حركة حماس      
  .، وإلقاء القبض على المخلين باألمن'بؤر الفلتان األمني'تقوم بحمالت أمنية هدفها القضاء على 

انه ال يوجد أي خالفات بين تنظيمه وأي        ' القدس العربي 'سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة قال لـ         
  .ات دينية أخرى، رافضاً أن تعرف الحملة األمنية على أنها استهداف لمراكز الجماعات السلفيةتنظيم
األحداث التي دارت في حي الصبرة ال عالقة لها بأي تنظيم ديني، ما حدث كان مالحقة ألشخاص                 'وقال  

  .'متهمين بأعمال قتل لعدد من أفراد الشرطة
التي شرعت بالحملة نفذت الهجوم بعد رفض المتهمـين تـسليم        وذكر في سياق حديثه أن القوات األمنية        

هذا يثبت ان الحملة األمنية كان هدفها مالحقة متهمين بالقتل، وال عالقة لها بالتنظيمـات               'أنفسهم، وقال   
  .'الدينية

وأكد أبو زهري أن حماس ال يوجد لها خالفات مع التنظيمات، وأن االعتقاالت التي تنفذ تكـون علـى                   
  .' جنائيةخلفية'

بحسب مراقبون فإن موجة النقد والخالفات ستخف خالل األيام القليلة القادمة، كمقدمة لعودة األمور إلى               
  .حالة الهدوء، لكنهم يرون أن هناك صعوبة في عودة العالقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه في السابق
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  نشاط سلفي علني وحديث عن شيعة
، 'التـشيع والـروافض   'ية المتشددة التي انتقدت حماس، وحديثها عـن         وفي خضم حديث الجماعات الدين    

أن تعرف أكثر ما اذا كان هناك صراع حقيقي بين الجماعات السلفية والـشيعية              ' القدس العربي 'حاولت  
، وهي جماعات عدة تنشط فـي غـزة، لكـن ال            'جماعات الدعوة السلفية  'في غزة، وقابلت أحد ناشطي      

أفراد ومؤسسات تنشط في غزة منـذ       '، الذي أكد وجود     'تنظيمات الجهادية السلفية  ال'تربطها عالقات مع    
، لكنه فضل عدم ذكر أسماء هذه الجماعـات أو          'عامين، بهدف نشر المذاهب الشيعية عند سكان القطاع       

  .'محاط بسرية'األفراد، وبين أن نشاط هذه الجمعيات 
س اعتقلت مؤخراً رجل دين بدأ يدعو إلى المذهب         أن شرطة حما  ' القدس العربي 'وفي هذا الشأن، علمت     
  .الشيعي في قطاع غزة

ويصنف سكان غزة على أن جميعهم من السنة، وهنا في قطاع غزة المحاصر أيضاً، بدأت عدة جماعات                 
دعوية سلفية في الظهور حتى قبل سيطرة حماس على مقاليد الحكم، وقبل أن تـستطيع حمـاس الفـوز                   

  . التشريعي الفلسطينيبغالبية مقاعد المجلس
وبحسب الناشط السابق فإن هناك عدة جماعات تدعو للسلفية في غزة، وذكر أن بـين هـذه الجماعـات                 

  .'الوالية والجهاد، والبراء والوالء'، تتمحور حول 'خالفات في أمور فقهية'
من ' ورثة النبي 'م  من المسلمين، وأنه  ' السلف الصالح '، بأنهم الملتزمون بأعمال     'السلفية'ويعرف أصحاب   

  .المهاجرين واألنصار والتابعين
، 'تكفير الشيعة 'على اختالف أنواعها تقر بـ      ' الجماعات السلفية 'وخالل حديث رجل الدين السلفي قال ان        

حلقـات  '، موضحاً أن جانبـاً مـن   'تخشى من انتشار المذاهب الشيعية في غزة    'وذكر أن هذه الجمعيات     
  .'الرد على افتراءات الشيعة'ينية في المساجد تخصص لـ ، يقصد الدروس الد'العلم

غـزة ليـست    'لكن ذات الناشط لم يبد تخوفاً من اندالع موجهات بين المذاهب السنية والشيعية، وقـال                
  .'كالعراق، هنا الناس غالبيتهم العظمي من أهل السنة

تفـشي  'ت ذاته حذر من ما وصفه       ، لكنه في الوق   'ال أتوقع أن يأتي يوم تنشب فيه خالفات مسلحة        'وتابع  
  .'هذه المذاهب

 19/9/2008القدس العربي 
  

  "رمادية"بقعة في  أفراد "جند الشام" في عين الحلوة و"قاعدية"ال وجود لحالة : كمال مدحت .59
لطالما أثير ملف مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان في سياق اسـئلة عـن                 : بيروت

 قبل ايام عن مسؤول امني اردني حول معلومـات عـن وجـود              "الحياة"وما نقلته   . مااحتماالت انفجار   
ثـم  . "ملف المخيمات في لبنان   " في المخيم كان محطة من محطات عدة في سياق المخاوف من             "القاعدة"

ان الوقائع األمنية المتالحقة داخل المخيم ومنها ما جرى فيه اول من امس تجعل من موضـوعه مـادة                   
 حملت اسئلة الى مساعد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء الركن            "الحياة". للبحث والتقصي دائمة  

كمال مدحت الذي يتابع ملف مخيم عين الحلوة من خالل إشرافه على عمليات المصالحة التـي تجريهـا        
اعات واشـتباكات   منظمة التحرير وفصائل التحالف الفلسطيني بين القوى والعائالت التي اشتركت في نز           

  :وهنا نص الحوار. داخل عين الحلوة
   في مخيم عين الحلوة؟"القاعدة"يثار كالم دائماً عن وجود تنظيم * 
ـ         -  فــي عيــن الحلوة، أما في مـا يتعلـق          "القاعدة" أستطيع أن أجزم أنه ال توجد حالـة تنظيمية ل

دود المخيم من حيـث الكادر البشري      بالمجموعات اإلسالمية فهي جماعات محلية ال يتعدى حضورها ح        
  .والتنظيم
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هذه المجموعات أكدت على مدى السنوات الماضية من خالل الحـوارات التـي أجريـت معهـا انهـا                   
مجموعات تقدم المصلحة الفلسطينية العليا وأمن المخيمات على أي شيء آخر، وتعتبر ان الصراع مـع                

شترك مع بقية الفصائل سواء في منظمة التحريـر أو          وقد انخرطت في أطر العمل الم     . اسرائيل قضيتها 
فصائل قوى التحالف، وهم يشاركون في هذه األطر داخل مخيم عين الحلوة ويلتزمون كل القرارات التي                

  .تصدر عن هذه األطر وخصوصاً القرارات التي تتعلق بالحفاظ على أمن المخيم
  ل يعني احتمال وجود أفراد؟، ه"القاعدة"كالمك على عدم وجود حالة تنظيمية لـ * 
 ال توجد دولة في العالم تستطيع أن تمنع االتصاالت الفردية، أعني في عصر االنترنـت والهواتـف                  -

النقالة وغيرها من وسائل االتصال، ونحن في المخيمات نعيش كالجئين وأنا افترض انك ال تتوهم على                
. نحن في عين الحلوة ولسنا في واشنطن      . و متابعتها اإلطالق ان لدينا امكانيات دولة لمراقبة االتصاالت أ       

المهم أننا نركز جهودنا علـى صـيانة        . امكانية اتصال أي شخص في العالم واردة في أي مكان وزمان          
المخيم وحمايته ومنع تسلل أي أفراد غرباء اليه ومنع نشوء أي حاالت تنظيمية لـديها أجنـدات غيـر                   

ف على مجموعة اجتماعات في عين الحلوة وتم االتفاق بين جميـع            وفي هذا المجال كنت أشر    . فلسطينية
الفصائل الفلسطينية، والقوى اإلسالمية في المخيم وممثلي اللجان الشعبية والمجتمع األهلي علـى منـع               

وهـذه  . تأجير أو تمليك أي شخص داخل المخيم إال بعد موافقة اللجنة الشعبية والكفاح المسلح في المخيم               
وفي مجال آخر تـم االتفـاق مـع         .  يمكن أن تُعطى إال بعد التأكد أمنياً من الشخص المعني          الموافقة ال 

الجماعات اإلسالمية وغيرها من الفصائل على عدم إيواء أي شخص غريب في المخيم وتعهد الجميـع                
كـل  . وكان يوجد في المخيم قبل بضعة أشهر شخص سعودي واحد وُأخرج من المخـيم . والتزموا بذلك 

األمور تعلم بها الدولة اللبنانية التي نحرص على التنسيق معها ألننا نعتبر أن أمن المخيمات من أمن                 هذه  
لبنان ونحن نريد أن نؤكد أن المخيمات ليست جزراً أمنية وأننا نحترم القوانين اللبنانيـة، ولـن نـسمح                   

  .بتكرار تجربة مخيم نهر البارد
  ؟"جند الشام"ما هي طبيعة تنظيم * 
ـ   ما -  هم مجموعة من األفراد، فلسطينيين ولبنانيين، موجودون فـي طـرف حـي              "جند الشام " يسمى ب

هـؤالء األشـخاص    . صغير اسمه حي الطوارئ، وهذا الحي يسكنه خليط من اللبنانيين والفلـسطينيين           
قـاً   إذا صــح التعبير، طب    "رمادية"يستفيدون من وضع ملتبس ميدانياً في هذه البقعة بالذات وهي بقعة            

. لتوزيع المواقع العسكرية للجيش اللبناني وحـواجز الكفاح المسلح المتقابلة علـى مدخـــل المخـيم             
. والطريف في األمر أن هذه البقعة تقاس باألمتار، فطولها وعرضها ال يتجاوزان الخمسين متراً مربعـاً               

سلمية، وقد نجحنا حتى اآلن فـي       نحن نعمل على معالجة هذه المنطقة الرمادية والملتبسة ميدانياً بوسائل           
  :عقد اتفاق يتضمن النقاط اآلتية

  . منع المظاهر المسلحة في المخيم- 1
  . منع ظهور المقنّعين في الشوارع- 2
  . منع إطالق النار- 3
 تسليم أي مطلوب أو مرتكب جناية الى الكفاح المسلح الذي يقوم بعمله في هذه الحالة على قاعـدة                   - 4

  .ين اللبنانيةاحترام القوان
 الشروع في مصالحات في المخيم بين األطراف والعائالت التي تورطت فـي اشـتباكات سـابقة                 - 5

  .وصوالً الى تعميم حالة مصالحة شاملة في المخيم وتفكيك المربعات األمنية داخله
 توجيه رسالة الى الرئيس الفلسطــــيني محمــــود عبـاس، لمناشـــدته توفــــير              - 6

ـياجات المادية الالزمـة للتـــعويـضات عـن األرواح والخـسائر المــــادية التـي               االحتــ
  .تسبـــبت بها االشتبـــاكات الســـابقة في المخيم إلنجاح مشروع المصالحات
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 في عـين الحلـوة والمـسؤول العـسكري          "فتح" انشاء لجنة قيادية من المسؤول العسكري لحركة         - 7
لجنة " وأمين   "الكفاح المسلح الفلسطيني  " في المخيم وقائد     "ركة المجاهدة الح" ورئيسي   "عصبة األنصار "لـ

  .وهذه األخيرة وظيفتها اإلشراف على تطبيق االتفاق.  في المخيم"المتابعة
إذ افتعلـوا   . "جنـد الـشام   "لقد واجه هذا االتفاق اختباراً فورياً من بعض المتضررين ومنهم شخص من             

 مكان االجتماع، فقمنا بالتعامل فوراً مع الحادث والسيطرة عليـه وضـبط              متراً من  50اشتباكاً على بعد    
وقامت القوى المجتمعة بالتعامل بحـزم مـع هـذا الحـادث            . األمر ومنعه من التأثير في أجواء المخيم      

ومضاعفاته الالحقة وما زال االتفاق موضع إجماع كل سكان المخيم والقوى والفـصائل فيـه ويحظـى                 
  . أهالي المخيم ألنه يحقق آمالهم واحتياجاتهمبحماية كاملة من

  ولكن ما هو حجم هذا التنظيم؟* 
هـم  .  ليس تنـــظيماً وال نواة لحالة تنظــــيمية       "جـــند الــــشام " ما يســـمى بـ     -

 ثم خرجوا منهـا ومـن بيــــنهم         "عصبة األنصار "بضعة أشخـــاص من عين الحلوة كانوا في        
وكان ). رامز السحمراني ( سنة   20 كان موجوداً في المخيم منذ حوالى        شخص لبناني من طرابلـــس   

  .من بينهم شحادة جوهر الذي قتل في المخيم قبل بضعة أسابيع وشخص آخر يدعى عماد ياسين
  ما الذي جرى؟. "فتح" و "جند الشام"في األمس وقعت اشتباكات في المخيم بين * 
 النـار علـى صـالح       "جند الشام " عصام البقاعي من      الذي حصل في األمس حادث فردي، فقد أطلق        -

الفصائل لم  . وهو حادث فردي  . وما حصل في األمس كان رد فعل على خلفية الحادث         . "فتح"النوري من   
  .وبقيت المشكلة في اإلطار العائلي وطوقت الفصائل االشتباك. تتورط

  19/9/2008الحياة 
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  عوني فرسخ

الواقعية الحقة ال تكون بتسليط الضوء على بعض جوانب الواقع وانما هي النظرة الـشمولية لـه بكـل                   
أبعاده، ودون ذلك قصور في الرؤية ال يؤدي الى إدراك موضـوعي للواقـع وال استـشراف علمـي                   

 رام اهللا وغزة،    وحين تقرأ وجهات النظر الشائعة حول الصراع المحتدم بين سلطتي         . الحتماالت تطوره 
يتضح أنها في غالبيتها ال تعكس قراءة واقعية لمجريات األمور وال تقويماً موضوعياً يؤسس لقـرارات                

ذلك ألن ما يقال ويتردد ال يخرج في معظمه عن افتراضات ينظر إليها وكأنها حقـائق مـسلم                  . صائبة
  :جتهاد بإيضاحه في النقاط التاليةوهذا ما أحاول اال. بصحتها، مع أنها مسائل تقديرية قابلة للنقاش

حقاً إن الصراع محتدم بين أركان السلطة في رام اهللا وغزة، ولكن مضمونه غير قاصر علـى                 : أوالً* 
صالحيات السلطتين، وال على ادارة شؤون المواطنين في الضفة المحتلة والقطاع المحاصر، والـذين ال               

ك ألن موضوعه يتناول مجمل قضايا الصراع الـذي         ذل. من الشعب العربي الفلسطيني   % 30يجاوزون  
وأن يكون واقع الصراع كذلك فإن من حق مختلـف القـوى            . فرض على شعب فلسطين وأمته العربية     

  . أن تؤخذ وجهات نظرها في االعتبار1948الوطنية الفلسطينية في الشتات واألرض المحتلة سنة ،
" فتح"، ذلك ألنه بين رموز      "حماس"و" فتح"اع وكأنه بين    ليس أبعد عن الواقعية من تصوير الصر      : ثانياً* 

التاريخية وقواعدها قطاع غير يسير لما يزل وفياً لخيار التحرير والعودة الذي قامت على أساسه ولقيت                
كما أن فريق أوسلو الذي يقوده الرئيس محمود عباس غير قاصـر            . القبول الشعبي إلعالنها االلتزام به    

انما يضم رموزاً من فصائل أخرى وشخصيات وجدت في المفاوضات العبثية وعـدم             على الفتحاويين، و  
" حمـاس "الممانعة في تقديم التنازالت المجانية ما يؤمن مصالحها الذاتية والفصائلية، وبالمقابـل ليـست    

وحدها التي ترفض التفريط بالثوابت الوطنية، وإنما هي من بعض التيـار الملتـزم بالمقاومـة خيـاراً                  
تراتيجياً، والذي يضم قوى وشخصيات وطنية وقومية واسالمية، تعبر عن موقفها من الصراع الراهن              اس
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برفضها الحصار الظالم على قطاع غزة، كما ترفض ضغوط النظام الرسمي العربي لقبول تسوية غيـر                
  ".الرباعية الدولية"متكافئة والخضوع لشروط 

لحديث لم تعرف االنقسام بين الملتزمين بالثوابت والمستعدين        ليس من حركة وطنية في التاريخ ا      : ثالثاً* 
وبالنسبة لشعبنا العربي فإنه منذ     . للمساومة عليها، كما أنه ليس من حركة لم تعرف الصراع بين التيارين           

 انقسمت قواه السياسية بين المدركين أن األمة فـي مواجهـة اسـتعمار              1917صدور وعد بلفور سنة     
حالف عضوياً مع قوى الهيمنة واالستغالل الدولية، في مقابل الذين لم يـروا مـن               استيطاني عنصري مت  

 الـصهيوني، فاعتمـدوا     -الواقع المستجد سوى الخلل في موازين القوى لصالح التحالف االسـتعماري            
مخاطبة طرفه االستعماري سعياً لتسوية يحفظون بها مصالحهم الذاتية على حساب الثوابت الوطنية، التي              

لوا التنازل عن بعضها بحيث كادوا يسقطونها جميعها، من دون التنبه إلـى أن األمـة فـي مواجهـة           وا
وحـين يـدور    . ال تحسم بالتنازالت المتبادلة   " مباراة صفرية "استعمار استيطاني عنصري المعركة معه      

أضـر بالقـضية    الصراع بين الملتزمين بالثوابت والمستعدين للتنازل عنها فإنه غير واقعي الزعم بأنه             
  .الفلسطينية وحقوق الشعب العربي الفلسطيني

وجـدت فـي االنقـسام      " اسـرائيل "غير واقعي بالمرة، وال هو موضوعي بتاتاً، االدعاء بأن          : رابعاً* 
" حماس"الفلسطيني ذريعة لعدم الوصول للتسوية، ذلك ألن االنقسام موضوع الشكوى المتأتي عن سيطرة              

 أي أنه لم يجاوز عاماً وثالثة شـهور، فـي حـين             2007يونيو ، / لحزيران  على قطاع غزة انما يعود      
بأي من التزاماتها بموجبه، أو     " اسرائيل"انقضت خمسة عشر عاماً على توقيع اتفاق أوسلو دون أن تفي            

يجري التوصل ألي تسوية برغم توالي المفاوضات وتقديم التنازالت المجانية خالل الـسنوات الخمـس               
وذلك إنما هو النتاج الطبيعي لعجز المفاوض الفلسطيني عن استثمار صعود المقاومـة             . ةعشرة الماضي 

في فلسطين ولبنان، وما هو ثابت من أنه بات باإلمكان انتزاع الحقوق الوطنية إن جرت مواجهة العـدو                  
ـ                  ر باإلرادة الفاعلة، كما جرى باالنسحاب من جنوب لبنان ثم من قطاع غزة، وليس مثال صـفقة تحري

  .األسرى التي أبرمها حزب اهللا قبل شهور ببعيد
ليس الصراع بين شركاء المسيرة مرفوضاً بشكل مطلق، وال هو ضار بالمـصالح الوطنيـة               : خامساً* 

وفـي  . دائماً، وإنما هو مقبول، بل ومطلوب، حين يكون بين الملتزمين بالثوابت الوطنية والمفرطين بها             
عظم انجازات األمة في النصف الثاني للقرن العشرين إنما تحققت فـي            تاريخنا العربي ما يدل على أن أ      

أحمد يوسف أحمـد فـي      . وهذا ما يوثقه د   .  العربية أشدها  -الزمن الذي بلغت فيه الصراعات العربية       
 فهو 1988 صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة ،     1981 - 1945دراسة استطالعية لسنوات    

 كانـت أكثـر     1967 المد القومي الواقعة بين منتصف الخمسينات وهزيمـة          إن فترة ) "116ص  (يقول  
فترات التطور العربي المعاصر ازدهاراً من حيث الروح القومية، واالنجازات التي تمت فـي مجـاالت                
التحرر من االستعمار وصد محاوالته للعودة في ثوب األحالف العسكرية المرتبطة به، وتغيير خارطـة               

 العربية الى األفضل، ومحاولة بث مفاهيم العدالة االجتماعية في النضال القومي العربي،             النظم السياسية 
وهي في الوقت نفسه أكثر مراحـل هـذا         . وربط الجماهير العربية بهذا النضال على نحو ليس له مثيل         

  ".التطور العربي المعاصر صراعا
قولـه إن الـرئيس مبـارك كـان         لمصدر رسمي مصري لم تذكره      " هآرتس"نسبت صحيفة   : سادساً*  

يستطيع أن يطلب من ياسر عرفات أن يوقع فيفعل، ولكنه اليوم ال يستطيع تحقيق ذلك مـع أن محمـود                    
عباس مستعد للتوقيع ولكن ليس لديه الصالحيات التي كانت لعرفات لدى الجمهور الفلسطيني، وال سيما               

معه ثم  " العربية"ي مازن في حوار فضائية      وحين تؤخذ في الحسبان طروحات أب     ". حماس"بعد الشرخ مع    
كان منتجاً بتعطيله التسوية وفق طروحات الرئيس       " حماس"مؤخراً يبدو جلياً أن الشرخ مع       " هارتس"مع  

عباس، وبالتالي يغدو الحكم على الصراع الدائر بين سلطتي رام اهللا وغـزة ومناصـري كـل منهمـا                   
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 حوار الفصائل الفلسطينية في تأكيد االلتزام بكامـل الحقـوق           فلسطينيا وعربياً رهناً بمدى نجاح أو فشل      
  .الوطنية في مواجهة مخطط تصفيتها بقرار رسمي عربي

مع العـدو الـصهيوني لتـؤمن بعـض         " تهدئة"هل ان قيادة حماس، التي عقدت اتفاق        : والسؤال األخير 
تاح على رفاق المسيرة والمـصير      احتياجات القطاع والتخفيف من معاناة مواطنيها، لديها االستعداد لالنف        

في القطاع، وحصر الجدل السياسي حول الثوابت الوطنية واالنتباه لخطـورة محاولـة فـرض رؤاهـا                 
االجتماعية واجتهاداتها في تفسير وفهم النصوص من الكتاب والسنة علـى جمهـور، متعـدد الـرؤى                 

ير فـي مواجهـة االحـتالل       والقناعات، والتصرف من منطلق ادراك أن الجميع شركاء مسيرة ومـص          
والحصار، باعتبار أن انفتاحها على مختلف القوى سبيل تحصين جبهتها الداخلية وتعزيز قـدراتها فـي                

  مواجهة نذر الضغوط الرسمية العربية التي تلوح في األفق؟
  19/9/2008الخليج اإلماراتية 
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  صقر ابو فخر
                  عة التي ربمـا تُعـدفي العام المنصرم طوينا ربع قرن على مجزرة صبرا وشاتيال، هذه المجزرة المرو

وحتى اآلن ما زالت يـد      . واحدة من أبشع مجازر العصر الحديث في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية            
  . العدالة مغلولة، وأيدي القتلة طليقة

لصفحة البشعة، بل حتى أن يسامح المجرمين، وأن يغفر لهم مـا            لعل البعض اآلن يريد أن يطوي هذه ا       
لهذا فإن الكالم على هذه المجزرة اليوم، ليس إعادة         . فعلوه اقتداء بالفدائي الفلسطيني األول السيد المسيح      

فتح للجروح وهي كثيرة، بل هو إعادة تأكيد على أن العدالة ما زالت طريدة السياسة فـي هـذا البلـد                     
  . كثير من السياسيين المتسربلين بالعنصريةالموبوء ب

وهـذا  . التسامح هو، في جوهره، تسامح النبالء، وال يقدم على الغفران إال المقتـدر            : ليسمع من ال يرى   
  . يعني أن على المجرمين واجب االعتراف ثم االعتذار على أقل تقدير، وهو ما لم يفعلوه حتى اآلن

إنـه يتطلـع الـى أن       . لفلسطيني بعد ست وعشرين سنة على الجريمة      ليس االقتصاص والثأر ما يريده ا     
  . يعترف من تسبب بهذا األلم بعذاباته وإنهاء العنصرية الموجهة اليه كإنسان يعيش فوق هذه األرض

إذا كان الفلسطيني اليوم ال يريد الثأر، فإن كثيرين يريدون أن يهيلوا ركاماً مـن النـسيان علـى هـذه                     
فالذاكرة المثقلة بآالم شتى ما برحت تعيد استحـضار مـا ال            . "الزعبرة"هيهات لهم هذه    لكن،  . المجزرة

  . يمكن نسيانه على اإلطالق، أي موت األحبة
مـا  . إن تسامح الفلسطينيين وحده ال يكفي البتة لمحو العار الذي لحق باإلنسانية في هذا البلـد المعـذب                 

فالقتلـة مـا زالـوا طلقـاء، والحثـاالت      . ى العدالة المفقودةيكفي، في الحد األدنى، هو إعادة المهابة ال     
وال ريب في أن جذور هذا العنف الذي ارتكبته مجموعات ذئبية، وفتكت            . العنصرية عادت الى الظهور   

وأكثر ما نخشاه   . بالمدنيين العزل فتك الضواري، موجودة بقوة لدى الكثير من الحركات السياسية المحلية           
 ويتطلع الى تكراره فـي      ٢٠٠٧تلذذ كثيرا بما جرى في مخيم نهر البارد في سنة ،          أن يكون البعض قد     

  . عين الحلوة مثالً
 عـن مـصير     ١٩٨٢دونكم، على سبيل المثال، ما قاله بشير الجميل ألستاذه أرييل شارون فـي سـنة                

رية بحيـث   سنساعدكم على إجالئهم الى مقربة من الحدود السو       . قراري بسيط ": المخيمات والفلسطينيين 
سيـصبح مخـيم    (...). نستطيع أن نطردهم الى دمشق حينما تتسلم الحكومة اللبنانية الجديدة صالحياتها            

المكتبـة الدوليـة،    : ، بيـروت  "أسرار حرب لبنان  " ("صبرا في بيروت حديقة الحيوانات الوطنية اللبنانية      
٢٠٠٦ .(  
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لكن األدهى اليـوم أن النفايـات       . لنفاياتفي حقبة معينة تحولت مقبرة شهداء صبرا وشاتيال الى مكب ل          
العنصرية ذاتها التي ارتكبت الجريمة قبل ست وعشرين سنة ما زالت تحرض على الفلسطينيين بذريعة               

  . "مقاومة"اإلرهاب تارة وبخرافة التوطين تارة أخرى، وتزعم أنها كانت 
  لنتذكر كي ال ننسى

 فـي اصـطياد األطفـال       "حضارتهم"جرمون في تجريب    على امتداد نحو ثالثة أيام متواصلة تبارى الم       
حتى األطفال الرضع طعنوهم بالحراب، وقطّعوا أصابع الفتيات الصغيرات،         . والفتيات والنساء والرجال  

  . وبقروا بطون النساء، واغتُصبت الشابات منهن
فعلـق  . كـي كان ابن عمي، وعمره تسعة أشـهر، يب ": إحدى الناجيات الفلسطينيات روت ما رأت فقالت      

إنه الوحيـد البـاقي مـن       : بدأت أبكي، وقلت له   . ما عدت أطيق صوته، وأطلق النار على كتفه       : أحدهم
قتلوا أوالدهـا الـسبعة، وكانـت       ) لبنانية(وزينب المقداد   . "أخذه وقطعه من فوق رجليه نصفين     . عائلتي

) لبنانيـة أيـضا   (فاء حمـود    أما و . بقروا بطنها ووضعوا الجنين على ذراعها     . حامالً في شهرها الثامن   
  . قتلوها وقتلوا أوالدها األربعة. فكانت مثلها حامالً في شهرها السابع

(...). بعض النساء اختبأ خلـف بعـض الحميـر          ":  وقال "تمرجل" تباهى و  "المتحضرين"أحد المسلحين   
فلـسطينيين  ولسوء الحظ اضطررنا الى إطالق النار على هذه الحيوانات المسكينة كي نـستطيع قتـل ال               

وكان هناك كـوخ    (...). لقد تأذت مشاعري عند سماع صراخ هذه الحيوانات الجريحة          . المختبئين خلفها 
فتحنا الباب عنوة ورأينا في الداخل رجال مسنا وزوجته وولدين في الخامسة عـشرة والـسادسة            . صغير
. ظن نفسه شجاعاً هذا الملعـون     . "كالب اليهود ": أحد األوالد صرخ بنا   . أوقفناهم وبدأنا التفتيش  . عشرة

تعجبنا من صراخهم، فنحن لم نقـم       . وبدأ صراخ العجوزين والولد اآلخر    . واحد منا أدخل حربته في قلبه     
 "جرهم رفاقنا الى الخارج باتجاه الشاحنات المنتظرة، لكن ال أدري اذا كانوا وصـلوا             . بأي عمل يؤذيهم  

  ). ١٩٨٣٢١٤دير شبيغل، (
المريع الى ما دون الحيوانية، اضطر حتى رفائيل ايتان العنـصري الـى مـداورة               أمام هذا االنحطاط    

الكتائبيون دخلوا الى مخيمات الالجئين الفلسطينيين بهدف تطهيرها مـن اإلرهـابيين،            ": الجريمة بالقول 
ئم وقتل األبرياء هو أعظم الجرا    . وقتلوا بوحشية ومن دون تمييز بين الرجال والنساء والشيوخ واألطفال         

ولمزيد من اإلهانة لـم  ). ١٩٨٢٩٢٤من رسالة إلى الجنود في مناسبة يوم الغفران ـ كيبور،   ("البشرية
في شاتيال وصبرا ثمة أشـخاص      ": يخجل مناحيم بيغن من التصريح أمام الكنيست بعد المجزرة بما يلي          

  . "فماذا يعنينا ذلك؟. غير يهود ذبحوا أشخاصاً غير يهود
  لة المشاركون في المقت

وهؤالء حملوا، فضال عن األسلحة وكدليل علـى        .  من الضباع الهائجة   ٤٠٠شارك في هذه المقتلة نحو      
  : تحضرهم، السواطير والفؤوس، وتوزعتهم التشكيالت الحزبية الفاشية التالية

  . شرة التي تولى فادي فرام قيادتها عقب اغتيال بشير الجميل مبا"القوات اللبنانية"كتيبة الدامور في ÷ 
  .  التابعة لحزب الوطنيين األحرار"نمور األحرار"مجموعة من ÷ 
  . مجموعة من حزب حراس األرز التي كان يرأسه العميل اإلسرائيلي إتيان صقر÷ 
  . أفراد من جماعة سعد حداد÷ 

وكان . هتولى إيلي حبيقة قيادة القوة المهاجمة، واتخذ من مبنى األمم المتحدة، غرب مخيم شاتيال، مقراً ل               
قائد (وديب أنستاز   ) نائبه في جهاز األمن   (إميل عيد وميشال زوين     : يساعده في قيادة المجموعات كل من     

ومـارون  ) ضابط االتـصال مـع اإلسـرائيليين      (وجيسي سكر   ) الشرطة العسكرية في القوات اللبنانية    
. بعد كأس العار عن اسمه    وفي ما بعد، حاول من بقي حياً من هؤالء األشخاص أن ي           . مشعالني وجو إده  

فجيسي سكر  . لكن، أنّى له هذا المجد بعدما انزلق عدد ممن شارك في هذه المجزرة الى إفشاء أسرارها               
 االسرائيلية، الى جولـة     "هآرتس"لم يتورع عن دعوة زئيف شيف، الكاتب العسكري السابق في صحيفة            
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. "ب فتيات في الثانية عشرة فما فوق فقط       إذا أردت االغتصاب فمسموح لك اغتصا     ": في بيروت، وقال له   
 في التلفزيون اإلسرائيلي وتحدث عن مشاركته في المجزرة، وقال          ٣/١٠/١٩٨٢وظهر ميشال زوين في     

 فـي   "القـوات اللبنانيـة   "واعترف بيار يزبك ممثل     ). ١٩٨٢١٠٤،  "السفير"( فلسطينيا   ١٥إنه قتل بيديه    
أمـا  ). ١٩٨٤٩٥،  "السفير"(ر مع التلفزيون اإلسرائيلي     باريس، بمسؤولية القوات عن المجزرة في حوا      

إن كل المعارك التي خضتها ضد القوات السورية في لبنان، وكـل            ": إيلي حبيقة فقال، بصراحة متناهية    
صـبرا  . الحروب التي واجهت فيها الفلسطينيين أو األحزاب اليسارية تمت وأنا تحت إمرة آل الجميـل              

وكان هناك من يراقبني بالمنظار من على       .  كتائبي وافق عليه بيار الجميل     وشاتيال تمت وكان فيها قرار    
  ). ١٩٨٥١٠٢١الشراع،  ("شرفة قصره في المنطقة الشرقية

 تمكنت مجموعة من األوغاد من إهانة اإلنسانية جمعاء، حينما ولغت في دمـاء              ١٧/٩/١٩٨٢ و ١٦في  
متعبين في مخيم شاتيال البائس وفـي حـي صـبرا           آالف الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين الهاجعين ال     

وعندما استفاق العالم على هول ما جرى في تلك الليلة الضارية، كان المئات من الذين عميـت     . المجاور
عنهم عيون الوحوش الهائجة، ونجوا من حفلة صيد الفلسطينيين هذه، يهيمون على وجوههم فـي غبـار        

، وأذهلتهم مشاهد القتل الهمجي التي حاقت بهم، وأسلمتهم الى رياح           األزقة المجاورة وقد روعتهم المأساة    
آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأطفالهم وزوجـاتهم      : الشوارع بعدما فقدوا كل شيء تقريباً، كل شيء بالتمام        

  . وبيوتهم وصور األحبة وأشياءهم األليفة، وباتوا في العراء تائهين في صقيع ما بعده إال صقيع الموت
حد يعرف، على وجه اليقين، مقدار الهلع الذي حل في تلك الليلة الراعبة، فليس للضحايا فم ليـتكلم،                  ال أ 

  . وما عاد للناجين، اليوم، إال رؤى شبحية وكوابيس وأطياف تحوم في ظالل الذاكرة المنهكة
عنـصريين  وحتى ال تنتصر الضواري القديمة التي تتجدد في هذه األثناء في صـورة              . نحن فم الضحايا  

جدد، ها نحن مصرون على استعادة رائحة األبرياء المقتولين في كل سنة، ومتشبثون بالعدالـة مـا دام                  
  . القتلة طلقاء

  19/9/2008السفير     
  

  لماذا فشلت عملية أوسلو .62
 يسرائيل هارئيل

 باعداد السياسيون يحبون التفاخر بأحداث كانوا هم في مركزها وهذا هو حال االشخاص الذين قاموا
 .اوسلو الذي قد مضت عليه اآلن خمسة عشر عاماً، ولكن بصورة مضاعفة

اال ان شمعون بيريس ويوسي بيلين وشركاءهم من الوسط االكاديمي ومن االعالم اختاروا الصمت في 
اوسلو بقي المسار (او التفوه بامور غامضة، هناك شك ان كانوا هم أنفسهم يؤمنون بها . االيام االخيرة

 ).وحيد القائمال
 سبب اعتبارهم للعملية -" المسار الوحيد" عدا عن فرية -حتى هم جهابذة الدعاية ال يستطيعون تفسير 

الى قوة مركزية في الشارع " حماس"التي اشعلت اوار االرهاب الذي اسقط آالف اليهود والعرب وحول 
مساراً " الى ارقام قياسية جديدة،  االسرائيلي-الفلسطيني واوصل التعصب القومي في الشارع العربي 

 ".وحيداً للسالم
المذكور تمخص عن اليأس في نفوس اليهود والعرب من امكانية " المسار. "الحقيقة معكوسة كما نعلم

 . حتى داخل الخط االخضر-التعايش بسالم في وقت من االوقات في هذه البالد 
باب هو ان االسرائيليين المتحمسين قد سلموا برفض احد االس. لم تكن هناك فرصة امام اوسلو من البداية

 بدولة اسرائيل -" وثيقة الرؤية" اليوم يرفض عرب اسرائيل ذلك كما ورد في -الفلسطينيين االعتراف 
 .كدولة يهودية كوطن للشعب اليهودي
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جمهور بان اال ان المستعجلين قصيري النفس الذين استخفوا بتطلعات العرب القومية واوهموا أنفسهم وال
 ليس مهماً وتجاهلوا عمق المشاعر القومية العربية، تنازلوا لهم ايضا عن - كما قال بيريس -االعتراف 

 .االلتزام بايقاف العنف
الفلسطينيون استخلصوا ذلك ان ال حدود للتنازالت التي يمكن . هذه التنازالت افشلت العملية من البداية
 التنازل عن العنف، -ليهود طالما انها لم تصر على اهم المبادئ انتزاعها من اسرائيل بواسطة ضرب ا

المفاوضات يجب ان تتواصل وكان االرهاب غير "وعندما صرح اسحق رابين وشمعون بيريس بان 
 .اقتنع ياسر عرفات نهائيا بان االبواب مشرعة امامه وانه ليس لدى اليهود خطوط حمراء" موجود

 حتى اصبح عليهما -ية ولكن ما ان تبنيا المسار وحصال على جائزة نوبل رابين وبيريس لم يبادرا للعمل
ولكنهما لم يفعال ذلك واصيبا بالعمى من كثرة . ان يتفحصا التجاوزات الفلسطينية لالتفاقيات بالمجهر

بما في ذلك مسؤوليتهما " االمور الصغيرة"المديح والثناء واالحترامات واالضواء وتنازال لعرفات عن 
عندما جلبت االستخبارات أدلة على ضلوعه في االرهاب أنبهم صناع القرار (خصية عن االرهاب الش

من خالل هذا التنازل أي الموافقة على التفاوض في الوقت الذي يفجر فيه ). وخصوصا شمعون بيريس
دروا اليها االنتحاريون انفسهم في الباصات وقاعات االفراح تسبب صناع المسار بافشال العملية التي با

 .بانفسهم
في ذات الوقت قاموا بخطوات انفصالية . اال انهم لم يلحقوا الضرر فقط باالحتمالية الضئيلة للسالم

رجل الدولة خالفاً لرجل الحزب يتشوق . واغالق محكم للمجتمع االسرائيلي تصعب المبالغة في نتائجها
مسار . ان تحمل على الموافقة الوطنية الواسعةلالنجازات الفورية ويدرك ان القرارات بعيدة المدى يجب 

اوسلو تضمن تنازالت عن اجزاء من الوطن كان الشعب اليهودي يتطلع اليها منذ سنوات طويلة وكذلك 
 .تنازال عن نقاط استيطانية كانت قد اقيمت بالدم

عندئذ اقترحوا . اغلبية الرأي العام رفضت هذه التنازالت ولم تكن لدى صناع اوسلو اغلبية في الكنيست
وحصلوا ) غونين سيغف واليكس غولدفيرب(الرشوة على شاس والفارين من صفوف حركة تسومت 

 .على االغلبية بفارق صوت واحد تم شراؤه
الجمهور الذي شعر بانه قد تعرض للخداع . ال شك ان هذا كان خطأ مأساويا تسبب في نتائج مأساوية

اضف الى ذلك ان قرار االنسحاب من غوش قطيف فيما . ا هذاوالخيانة لم يفق من الصدمة حتى يومن
. شارون وعد باحترام ارادة الليكود ولكنه قام باالنشقاق عنه عندما خسر االستفتاء. بعد قد اتخذ بالخداع

هذه الخطوة مثل اوسلو زادت دافعية الفلسطينيين لالستمرار في االرهاب بعنفوان اكبر وزادت من 
 . اسرائيل بالمقابلالتفسخ الداخلي في

 ليست -طالما بقي صناع اوسلو وخلفاؤهم وراء دفة الحكم او مركز القرار في وسائل االعالم والمجتمع 
اليكم توصيات محمود عباس من المفاوضات التي . هناك اية احتمالية لحدوث عملية سلمية حقيقية

هذه "شريك المعتدل لدولة اسرائيل واردف هذا ما قاله ال". القدس وحق العودة من العملية: "يجريها معهم
اذن ها هي النتائج امامكم بعد خمسة عشر عاما من التنازالت واالنسحابات وضبط ". حقوق فلسطينية

  .النفس
  "هآرتس"عن 

 19/9/2008األيام الفلسطينية 
  

  :كاريكاتير .63
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