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  هايحصل على تعهد ليفني باستمراروحذّر من اندالع العنف إذا انهارت المفاوضات يقريع  .1

 أحمـد  "إسـرائيل "وضات مع  رئيس الوفد الفلسطيني في المفا أن رام اهللا من   24/9/2008الحياة  ذكرت  
قريع حصل أمس على تأكيد من تسيبي ليفني المكلفة تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بأن محادثـات                

وحذر عقب اجتماعهما في القدس أمس من أن العنف يمكـن أن ينـدلع إذا انهـارت                 . السالم لن تتعطل  
: وأضـاف . فها بتشكيل الحكومة كان إيجابياً    وقال قريع إن اجتماعه األول مع ليفني منذ تكلي         .المحادثات

لكنـه شـدد    ". وأعادت ليفني تأكيد أنها ستواصل عملية السالم من دون قبول أي شروط           . كان لقاء جيداً  "
وشـكك   .للفلسطينيين إذا وصلوا إلى طريق مسدود في المفاوضات       " المقاومة بكل أشكالها حق   "على أن   

الفلسطينيين هذه السنة بسبب العروض اإلسرائيلية للتوصل إلـى         في إمكان التوصل إلى اتفاق نهائي مع        
 وانشغال الفلسطينيين بصراعات    "إسرائيل"صفقة بدل اتفاق شامل تفصيلي وبسبب التغييرات الداخلية في          

وقال إنه يرفض عروضاً تقدم بها إسرائيليون للتوصل إلى صـفقة سـريعة             . داخلية وبسبب االنقسامات  
 إنهـاء  مثل مصير القدس والالجئين، معتبراً أن هذه الصفقات لـن تـؤدي إلـى                تستثني قضايا حساسة  

لدي شكوك كبيرة في إمكان التوصل إلى اتفاق هـذا          : "وتابع .االحتالل اإلسرائيلي ولن تفضي إلى نتائج     
تجربتنا في  .  صفقات على شكل إعالن مبادئ أو اتفاق إطار        إلىالعام بسبب عروض إسرائيلية للتوصل      

التفاقات التي عملت على شكل إطار أو إعالن مبادئ قادتنا في السابق إلى التهلكة ولم ينفذ منهـا                  جميع ا 
لن تكون هناك نتائج    .  لتنفيذه، وليس اتفاقاً ينقل إلى المحاكم للتحكيم       األرضنريد اتفاقاً ينقل إلى     ... شيء

  ".لصفقة هنا أو هناك
ستقيل إيهود أولمرت التوصل إلى مثل هـذه الـصفقات         وأشار إلى محاولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي الم      

حتـى العـروض    . ال أحد يقبل بذلك   : "وقال. وعرضه استثناء قضيتي القدس والالجئين من المفاوضات      
إذا توافرت لدينا قناعة كاملة بأن إسرائيل غيـر مـستعدة           : "وأضاف". حول األرض ال يمكن القبول بها     

وكـل  ... يمكن أن نفكر بحل الـسلطة     . ستقبل السلطة الفلسطينية  لحل عادل، فمن الممكن أن نفكر في م       
  ".وخيارات المقاومة السلمية...  مسؤولياتهاإسرائيلالخيارات مطروحة حتى تتحمل 

 الخيـار    أن قريع أكـد   إلى أن أحمد     وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   من   24/9/2008القدس العربي   ولفتت  
ن القيـادة   أ أوضح حل نهائي غير انه      إلى للتوصل   "إسرائيل"وض مع   االستراتيجي للفلسطينيين يبقى التفا   
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وهو أحد الخيارات المطروحة في البرنامج السياسي       "الفلسطينية تدرس خيارات منها خيار الدولة الواحدة        
  ". المتحدةاألممالجديد لحركة فتح أو خيار وضع القضية برمتها أمام 

إننا ننظر إلى المفاوضات على أنها      " قال   قريع  إلى أن  اهللارام  من   24/9/2008الشرق األوسط   وأشارت  
، مشيرا إلى أن االتفاق مع اإلسرائيليين،       "شكل من أشكال النضال، فهناك ثوابت ومواقف نريد أن نسوقها         

جميع القـضايا   "وأضاف  . بموافقة أميركية، مشروط بقواعد ال تجزئة، وال تأجيل ألي قضية من القضايا           
مـا   "، مضيفاً "ال للدولة ذات الحدود المؤقتة    "وشدد القول بأنه     ".لتفاوض بدون استثناء  مطروحة للبحث وا  

  ".زلنا في قضية التفاوض الجاد، ولم نصل إلى المساومة ولم ندخل فيها
  

  قرر تسمية رئيس التشريعي كرئيستحماس لم و... خريشة يطالب عباس بعدم تمديد واليته .2
رئيس "نائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة         طالب ال : الدين نادية سعد  –عمان  

السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس باالحتكام إلى القانون وعدم تمديد واليته التي تنتهي في التاسع               
التـداعيات  "ودعا خريشة خالل ندوة تناولت أمـس فـي عمـان             ". يناير المقبل  /من شهر كانون الثاني   

نظمها مركز دراسات الشرق األوسط، إلـى       " السياسية النتهاء والية رئيس السلطة الفلسطينية     القانونية و 
 فلسطيني جاد، وإلى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة لإلشراف علـى إجـراء انتخابـات               - حوار فلسطيني "

دم بها عدد   مبادرة تق "وأشار إلى    ".رئاسية وتشريعية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء األجهزة األمنية        
من النواب لمطالبة عباس بعقد دورة برلمانية جديدة للمجلس التشريعي من دون استغالل الغياب القسري               

واليـة  "وأشـار إلـى أن      ". لعدد من أعضائه، على أن يعاد مجدداً انتخاب رئيس المجلس عزيز الدويك           
 يناير المقبـل بعـد أن       /الثانيالرئيس محددة بموجب القانون بأربع سنوات تنتهي في التاسع من كانون            

عباس استند إلى رأي مستشارين حوله في االحتكام إلى         "، موضحاً بأن    " من ذات الشهر   2005بدأت عام   
 التي تعطي الرئيس صالحية إصدار قرارات لها قوة القانون في حاالت الضرورة، وقـد تـم                 43المادة  

 الذي أنهى أي حديث سابق      2007نتخابات لعام   استغالل ذلك في إصدار سيل من القوانين منها قانون اال         
، غير أنه يعتقد    "التمديد لعباس غير مقبول وغير قانوني     "ويرى خريشة أن     ".2005عن قانون انتخابات    

الرئيس لن يستمر في ظل التشكيك بشرعيته وسيعلن عن انتخابات للرئاسة الشهر المقبل، أي قبـل                "بأن  
ال يستجيب عباس إلى الضغوط لجهـة       "أعرب خريشة عن أمله في أن       و ".ثالثة أشهر من انتهاء واليته    

إعالن غزة إقليماً متمرداً بحيث تصبح االنتخابات في الضفة أمراً واقعاً، وأن يحمـي مـصالح الـشعب                  
  ".ويحترم القانون حتى يتجنب الشعب المزيد من الويالت والمحاذير

حركة حماس لم تتخذ حتى اآلن قراراً بتـسمية         "ل إن   فيما قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس فرج الغو       
رئيس المجلس التشريعي كرئيس للسلطة الوطنية في حال لم يدع األخير إلى انتخابات رئاسـية الـشهر                 

 ".المقبل، أي قبل ثالثة أشهر من انتهاء واليته، وذلك من أجل إعطاء الفرصة لتطبيق القانون األساسـي                
 آخذ في التعقد، وإذا لم يتم التوافق والحوار فسيصار إلـى الوقـوع فـي                المشهد الفلسطيني "وأضاف أن   

 مخالفـة لمـا     2010قرار تمديد والية الرئيس عباس لسنة جديدة تنتهي في          "، واصفاً   "إشكاليات خطيرة 
  ".ينص عليه المبدأ الدستوري

جت تلـك المـسألة      عال 37المادة  "، مشيراً إلى أن     9/1/2009وأوضح بأنه لن يكون هناك أي فراغ بعد         
بالنص على أنه في حال شغور منصب رئيس السلطة يحل محله رئيس المجلس التشريعي، ولمـا كـان                  

 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تنص على أن يحل محله           13األخير في معتقل االحتالل فإن المادة       
 الرئيس بقوة الدستور بمهام     رئيس المجلس التشريعي يصبح هو    "وقال إن    ".النائب األول لرئيس المجلس   

الرئيس عباس ألغى في مـادة مـن   "، الفتاً إلى أن " يوما 60رئاسة مؤقتة على أن تجرى انتخابات خالل        
  ". وقال إنه عبثياً وال يجوز االرتكان عليه2005 قانون االنتخابات 2007الرسم الرئاسي 

  24/9/2008الغد األردنية 
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  يء قبل االتفاق على كل شيءلن يتم االتفاق على أي ش: عريقات .3

أقامت الحركة العربية للتغيير إفطاراً رمضانياً تخللته محاضرة قيمة ألقاهـا            :زهير اندراوس  -الناصرة  
ورفـض  ". الحياة مفاوضـات  "صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وذلك إثر صدور كتابه          . د

حاب واصفاً إياها بالبازار، ومؤكداً لن نقبل بأقل        عريقات أسلوب المساومة اإلسرائيلي حول النسب لالنس      
 وعلى رأسها القدس الشرقية وحـل عـادل   67من االنسحاب الكامل من كافة األراضي التي احتلت عام       

وحـول اإلشـاعات    . لقضية الالجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وإطالق سراح كافة األسرى          
سطيني طالب الملك عبد اهللا الثاني بتوطين الفلسطينيين في األردن رد           التي نشرت وادعت أن الرئيس الفل     

هذه تسريبات تافهة ومقززة وكاذبة تقف من ورائها أطراف مريبة وهذا هـو فكـر               : عريقات بشدة قائالً  
االحتالل يمنع إقامة الدولة    : كما توقف عريقات مطوالً عند حالة االنقسام الفلسطيني قائالً        . ليكودي محض 

وانتقد عريقات أسـلوب التخـوين       .ن الدولة لن تقوم طالما بقي االنقسام سائداً في الساحة الفلسطينية          ولك
والتكفير لدى البعض داعياً إلى تبني موقف جامعة العربية التي ستعكف على حل عربي ألزمة االنقـسام           

ب موافقته على أي حـل      الفلسطينية، مشيداً بموقف الرئيس عباس الذي أعلن أمام وزراء الخارجية العر          
  .عربي لرأب الصدع الداخلي

وتحدث عريقات أيضاً حول أسلوب التفاوض وإبداعاته مستذكراً علي بن أبي طالـب رضـي اهللا عنـه                
ومؤكداً أنه يعكف على إصدار كتاب في المستقبل يخوض في تفاصيل االتصاالت اإلسرائيلية الفلسطينية              

 .حداث تاريخيةواإلدارة األمريكية وما رافقها من أ
  24/9/2008القدس العربي 

  
   مليون دوالر سنويا150ً والمال المتداول فيها 180غزة ب األنفاق عدد : الرقابة العامةلجنة .4

 األنفـاق  حول ظـاهرة  اإلنسان رد نواب حماس تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق     : نفوذ البكري  -غزة  
 وعدد العـاملين بهـا وقيمـة المـال          األنفاق أعدادول  واعتبروا ما جاء في التقرير معلومات خطيرة ح       

 الضرورات تبيح المحظـورات وأن      أن مليون دوالر سنوياً واعتبروا      150 إلىالمتداول فيها الذي يصل     
 .األخرى ال تقارن مع ضحايا الدول األنفاقضحايا 

ن السياسية والرقابة    لمناقشة عدد من تقارير اللجا     أمسجاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده نواب حماس         
واستعرض النائب يحيى العبادسة رئـيس لجنـة الرقابـة           .األنفاقالعامة حول الحوار الوطني وظاهرة      

 نفقاً يعمل فيها    180 في رفح يبلغ     األنفاق عدد   أن إلى، مشيراً   األنفاق تقرير اللجنة حول     اإلنسانوحقوق  
وقال العبادسـة    .نونية ويتم استغالل حالة الفقر     ودون السن القا   األطفال آالف عامل معظمهم من      4قرابة  

 غـزة   إلـى  قديمة منذ زمن االحتالل وكانت تستخدم في تهريب السالح           األنفاق مشكلة   أنانه تبين للجنة    
 الـسريع   اإلثراء بالبحث عن    األنفاق وحالياً ارتبط وجود     أخرى نبيلة   أغراضلمقاومة االحتالل وتحقيق    

 أنوضح العبادسـة    أو .نوعة مثل الذهب والمخدرات واألدوية والسجائر     عن طريق تهريب البضائع المم    
 غزة كما ال تتوفر فيها شروط السالمة ولم         إلى للمخدرات والممنوعات التي تصل      أساسي مصدر   األنفاق

ودعـا العبادسـة الـسلطة       .األنفاق في حال انهيار     اإلنقاذ الدفاع المدني على عمليات      أفراديتم تدريب   
 .األنفاق تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية عن ظاهرة إلىجهزتها األمنية الوطنية وأ

 24/9/2008الحياة الجديدة 
  

  حماس تسعى لتشكيل قوة تنفيذية في الضفة: في رام اهللا الداخلية .5
حركـة حمـاس     اتهم مساعد وزير الداخلية الفلسطيني للشؤون األمنية اللواء راجي النجمـي،          : )البيان(

ونقلت مصادر صحفية عن النجمي قوله إن       . ا المدنية بتمويل شراء األسلحة في الضفة الغربية       ومؤسساته
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نحـن  "وأضـاف    ".تمويل السالح ودفع معاشات لمليشيات القوة التنفيذيـة       "مؤسسات حماس تشترك في     
ء نرخص جمعية لعالج الناس، ومن ثم نكتشف أنها تدفع رواتب أعضاء من القوة التنفيذية وتمول شـرا                

واتهم النجمي حماس باالتصال بأنصارهم في الضفة لتشكيل قـوة تنفيذيـة وتلقـي تـدريبات،      ". السالح
  .موضحاً أن أجهزته استطاعت كبح جماح هؤالء المسلحين، وأنها جلبت األمن للمواطنين

  24/9/2008البيان اإلماراتية 
  

  ن مسلحة مجهولة في غزة تهدد بمهاجمة معبر رفح وخطف مصرييمجموعة .6
 هددت مجموعة مسلحة مجهولة في قطاع غزة بمهاجمة معبـر رفـح الحـدودي               : فتحي صباح  -غزة  

، "كتائب نصرة المظلومين  "وخطف الضباط والجنود العاملين فيه إذا لم تفتحه الحكومة المصرية، وهددت            
عتبـرت  وا. وهي مجموعة أعلنت عن نفسها للمرة األولى في بيان أمس، بإطالق قذائف على معبر رفح              

كل الجنود المصريين والضباط وأمن الدولة وعناصر المخابرات المصرية هدف للخطف مـن قبـل         "أن  
خاليانا المنتشرة، ولن يتم اإلفراج عنهم إال إذا أفرج عن المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في الـسجون                

فـضليات اللـواتي أردن     حكمنا على كل من شارك في التحرش بأخواتنـا ال         : "وقالت ".المصرية الظالمة 
السفر عبر معبر رفح من قبل بعض الضباط الذين تلقوا الرشاوى مقابل إدخال المـسافرين وابتـزازهم،     

  ".باإلعدام ألنهم مجرمون ولن يفلتوا من العقاب
  24/9/2008الحياة 

  
  هنية يوجه رسالة للعاهل السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .7

لفلسطيني إسماعيل هنية رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن             وجه رئيس الوزراء ا    :غزة
عبد العزيز، هنأه فيها وكافة األمراء والوزراء والشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الـوطني               

، نائب   رسالة مماثلة إلى األمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد          هنيةكما وجه    .الثامن والسبعين للمملكة  
 .رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة

  24/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عدة متاجر بريطانية تروج لمنتجات المستوطنات على أنها فلسطينية:  فلسطينسفارة .8
طين وجهـت رسـائل     إن سفارة فلس  : قال البرفيسور مناويل حساسيان سفير فلسطين لدى بريطانيا       : ندنل

واستفسارات إلى عدد من المتاجر البريطانية التي قامت ببيع وترويج منتجات المستوطنات على أسـاس               
أنها منتجة في الضفة الغربية، وبعد تحقيق ومتابعة قامت بها السفارة الفلسطينية تبين أن هذه المنتجـات                 

 المراسـالت لـوزارة الخارجيـة       ووصلت نسخ من هـذه     .ليست فلسطينية بل منتجة في المستوطنات     
بعد ضغوط ومخاطبة للمحامين رأينـا أن  : وأضاف سفير فلسطين .البريطانية التي أبدت اهتماماً بالقضية    

 .بعض هذه المنتجات أزيلت بالفعل من على رفوف بعض هذه المتاجر
 24/9/2008األيام الفلسطينية 

  
 راعي بولندية للتعاون الز- مذكرة تفاهم فلسطينية توقيع .9

 مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة الزراعة والتنميـة         أمسمحمود الهباش   . وقع وزير الزراعة د   : رام اهللا 
 الهبـاش لجمهوريـة     أجراهاالريفية في جمهورية بولندا لدعم القطاع الزراعي وذلك خالل الزيارة التي            

 .بولندا للمشاركة في المعرض الدولي للمنتجات الزراعية
 24/9/2008الحياة الجديدة 
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   مشعل يصل السعودية على رأس وفد من حماس معتمرا بعد زيارة للبحرين  .10
أكد مصدر رفيع المستوى في حركة حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وصـل                : جدة

على رأس وفد من الحركة إلى المملكة العربية السعودية آلداء مناسك العمرة، قادما إليها من العاصـمة                 
  .بحرينية المنامةال

ـ     وطلب االحتفاظ باسمه أن وفد حمـاس حظـي باسـتقبال           " قدس برس "وأوضح المصدر الذي تحدث ل
رسمي وبعناية فائقة من السلطات السعودية، ولم تذكر هذه المصادر عما إذا كان هذا التقدير يحمـل أي                  

تمرت يومين التقـى خاللهـا      رسالة سياسية لوفد حماس الذي كان قد أنهى زيارة ناجحة إلى البحرين اس            
  . بعدد من المسؤولين البحرينيين على رأسهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وتعتبر زيارة مشعل للسعودية هي الثالثة من نوعها لبلد خليجي في الشهرين األخيرين، فقد كانت األولى                
ايد آل نهيان، وجـاءت الثانيـة   خليفة بن ز   لدولة اإلمارات العربية المتحدة التقى خاللها مع رئيس الدولة        

    .إلى البحرين ثم إلى السعودية اآلن
ويضم وفد حماس إلى العمرة باإلضافة لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل نائبه الدكتور موسـى أبـو                 

  .مرزوق وأعضاء المكتب السياسي محمد نزال وعزت الرشق ومحمد نصر
أن زيارة وفد حمـاس     " قدس برس "ديث سابق لـ    وكانت مصادر فلسطينية في البحرين قد ذكرت في ح        

التي جرت بغير علم من السفارة الفلسطينية في المنامة، قد أثارت حفيظة السفير الفلسطيني في البحرين                 
  .أحمد رمضان الذي لم يلتق الوفد، وال أحيط علما من الجهات الرسمية البحرينية به

 23/9/2008قدس برس
  

  وتتجاوب مع مقترحات القاهرة مصر  من حماس أن تأتي إلى نأمل:  بعد لقائه سليمانشعث .11
أعلن رئيس وفد حركة فتح إلى القاهرة الدكتور نبيل شعث أن اجتماع الحوار             :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

الشامل الذي ستدعو مصر إليه الفصائل الفلسطينية إلنهاء االنقسام سيعقد في األسبوع األول من تـشرين                
وقال شعث في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس المخابرات المـصرية الـوزير             .  المقبل )نوفمبر(الثاني  

عمر سليمان أمس، إن فتح استمعت من سليمان إلى شرح مفصل للموقف المصري في ما يخص إجراء                 
نقدر الجهد المصري، وسنلتزم باآلليات التي وضعتها مصر من أجـل           : "وأضاف. المصالحة الفلسطينية 

  ".ا المأزقالخروج من هذ
راضياً تماماً عن كل ما تمت مناقشته، ولدينا        "وأشار إلى أن وفد فتح خرج من اللقاء مع الوزير سليمان            

وجهة نظرنا للخروج من هذا المأزق تتلخص فـي         "وقال إن   ". شعور كبير بأن الحوار سينجح هذه المرة      
عتراض عليها دولياً تعمـل علـى فـك         تشكيل حكومة يتم التوافق عليها تكون مدعومة عربياً واليتم اال         

  ".الحصار وبناء األجهزة األمنية بدعم عربي واإلعداد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
ليس مهماً من يكون في هذه الحكومة، وليس المهم أن تكون حكومة وحدة أو حكومة مستقلين                : "وأضاف

تفاق عليها والتوافق عليهـا بـين جميـع         أو حكومة تكنوقراط، لكن األهم ان تكون هناك حكومة يتم اال          
  ".الفصائل بصرف النظر عن المسميات

نأمل من حماس أن تأتي إلى القاهرة وتتجاوب مع مقترحات القاهرة التي وضـعتها بنـاء علـى                  : "وقال
لـم  "وأضاف أنه لمس خالل لقائه سليمان أنـه         ". لقاءاتها مع الفصائل الفسطينية للخروج من هذا المأزق       

ظيماً واحداً معارضاً لآللية واألهداف والوسائل والخطة التي تضعها مصر من أجل ترتيب البيـت               يجد تن 
  ".الفلسطيني الداخلي

ونقل عن سليمان أن الرد المكتوب الذي تسلمته مصر من حماس يؤكد أن هناك رغبة من الحركة فـي                   
  .ال االنقسام الحاليةالوحدة الوطنية والحل، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهم ينهي ح
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ال نـدعو إلـى   : "شعث عن تمسك فتح بتراجع حماس عن انقالبها في غزة، فرد      " رويترز"وسألت وكالة   
نحن نريد المضي قدماً    . وال نطالب أحدا بأن يعود إلى ما كنا عليه        . نحن ال نطالب أحداً باالعتذار    ... هذا

  ".ال العودة إلى الوراء
بعد التوصل إلـى اتفـاق      "، مشيراً إلى أنه     " عربية لتنفيذ االتفاق   -سطينية  تريد آلية فل  "وأوضح أن مصر    

سيتم اعتماده من الجامعة العربية وسيكون هناك لجان سياسية وأمنية وماليـة مـن الجامعـة العربيـة                  
  ".لتطبيقه

قال وردا على سؤال عن ماهية العقوبات التي ستفرضها الجامعة العربية على أي فصيل يعرقل االتفاق،                
ودعونا نتكلم عن اإليجابيات التي ستعود على       . ال نريد أن نتحدث عن العقوبات، فنحن متفائلون       : "شعث

  ".الجميع في حال التوصل إلى توافق
  .أميركي على المصالحة، نفى شعث ذلك" فيتو"وحين سئل عما يتردد عن وجود 

  24/9/2008الحياة 
  

  على ضرورة بناء منظمة التحريرو.. حريصون على إنجاح الحوار:  الحيةخليل .12
 خليل الحية، القيادي في حماس، خالل حفل إفطار جماعي نظمتـه حركـة حمـاس الثالثـاء                  قال: غزة

إن حركة حماس تدرك أن طريق الخالص من الواقع الحالي الصعب ال يكون إال بــ                : ، بغزة )23/9(
  ".الحوار المسئول الذي تطرح فيه كل الملفات"

ذاهبة إلى إنجاح الحوار، وأنها ترجو أن ال يضع احد في دواليب الحوار مـا يعطلـه،                 وأكد أن الحركة    
  .مشيرا إلى أنها تسعى إلى إقامة الحق والعدل والقانون وحماية المواطن والحفاظ على السلم األهلي

ر ، موضحا أن حركة حماس ذاهبة للحوا      "إن شعبنا قادر على تحقيق الوحدة إذا صدقت النوايا        : "وأضاف
  ".عقل وقلب مفتوحين وتعمل على توفير كل األجواء والجهد إلنجاح الحوار"بـ 

وشدد القيادي في حماس على أهمية وضرورة بناء المؤسسات الفلـسطينية وأولهـا منظمـة التحريـر                 
وحدة "الفلسطينية على أسس ثابتة، حتى يكون للشعب الفلسطيني عنوان واحد، مشيرا إلى أن حركته تريد              

  ".قاعدة االحترام والتقدير لثوابتنا ونضال شعبنا"، ولكن على " وسلطة وتشريعيوقانون
  24/9/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حديث قريع عن خيار المواجهة إلنهاء االنقسام دليل عدم جدية فتح: أبو زهري .13

يحات تـصر " :"قدس برس "سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ         حماس    المتحدث باسم  قال: غزة
مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد قريع بأن خيارات عالج االنقسام الداخلي تتم إما بالحوار أو                 
بالمواجهة، هو تأكيد على أن فكرة استخدام القوة لمواجهة حماس لم تغادر عقلية فريق رام اهللا وحركـة                  

غوط على حماس للقبـول بـأي       فتح، وإطالق هذه التصريحات في مثل هذا التوقيت يهدف لممارسة الض          
وزهـري إلـى أن     [وأشـار أ   ".نتائج للحوار وإال فإن عليها أن تكون جاهزة للقبول بخيـار المواجهـة            

دعا فيهـا صـراحة     "تصريحات قريع تتزامن مع تصريحات سابقة لمسؤول األمن في رام اهللا قال بأنه              
أي نوايا إيجابية لدى فتح تجاه مساعي       هذا يؤكد أنه ال توجد      : "لالستقواء باالحتالل ضد حماس، وأضاف    

الحوار، وأنها ال تريد إال حوارا يخدم برنامجها السياسي الخاص وارتباطاتها األمنيـة مـع االحـتالل                 
       .، على حد تعبيره"واألمريكيين

  23/9/2008قدس برس
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   أبو مازن ال تمانع في تشكيل لجنة عربية للفصل في موضوع استمرار واليةحماس .14
حـول الخـالف    ' القدس العربي 'قال خليل أبو ليلى القيادي في حركة حماس لـ           : أشرف الهور  -ة  غز

الحاد الناشب بين حركته من جهة وحركة فتح من جهة أخرى حول استمرار والية الرئيس عباس بعـد                  
، ورأى  'هذا الموضوع يمكن حله، ألن هناك خالفا في تفسير القانون األساسـي           'التاسع من يناير القادم،     

تشكيل لجنة قانونية من القانونيين العرب يتم االتفاق عليها بين أطراف النزاع            'ان حل الخالف يكمن في      
ورأى ان حـل الخـالف       .'وجميع القوى الفلسطينية ويكون لهذه اللجنة الرأي الفصل في هذا الموضوع          

قاضي على أنها ترى أن القـانون       ، لكنه عاد وأكد موقف حماس ال      'إذا توفرت النوايا لذلك   'سيكون ممكنا   
وأشار إلى أنه إذا ما أصـرت        .'إذا انتهت والية الرئيس فإنه ال يجوز أن يبقى كرئيس         'واضح وهو أنه    
فال بأس من تشكيل اللجنة العربية التي أشرت إليها وما تتوصل إليه يجـب أن يكـون                 'فتح على موقفها    

فـإن  'لتوافق من قبل الجميع على هـذه اللجنـة العربيـة            وأكد أبو ليلى أنه في حال تم ا        .'ملزما للجميع 
  .'قراراتها ستكون ملزمة

  24/9/2008القدس العربي 
  

 أطراف إقليمية تستغل التعارضات داخل الصف الوطني لتشجع االنقسام: عبد الرحمن أحمد .15
ن المؤامرات إ:"  قال احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح ومستشار األخ الرئيس:رام اهللا

ضد الشعب الفلسطيني وضد السلطة تستمر على أكثر من صعيد وكلما تقدم الشعب وحقق انجازات 
وأوشك على تحقيق الهدف األكبر وهو قيام دولة فلسطين تشتد المؤامرات اإلسرائيلية أوال واإلسرائيلية 

 ".ثانيا وثالثا ورابعا
ك بعض األطراف على الصعيد اإلقليمي تحاول وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحفية امس ان هنا

أن تستغل التعارضات السياسية داخل الصف الوطني الفلسطيني فتشجع على االنقسام وتشجع على 
االنقالب، كما حدث مع حركة حماس في غزة، والتي بانقالبها أعادت النضال الوطني إلى الوراء والتي 

ى العالم و أساءت إلى المجتمع الوطني والى التقاليد أساءت إلى صورة النضال الفلسطيني على مستو
 ".الوطنية

ال بد أوال وقبل كل شيء استعادة وحدة المجتمع الفلسطيني واستعادة وحدة األرض :"  وأكد قائال
الفلسطينية بالضفة وغزة والقدس وهذا شرط أساسي لتحقيق االنجاز األكبر وهو انسحاب إسرائيل وجيش 

 ". نين وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريفاالحتالل والمستوط
 وأضاف ،"إن أمنية إسرائيل لن تتحقق:"  وعلى صعيد حل السلطة الوطنية الفلسطينية، قال عبد الرحمن

وبالتالي ليس المطلوب حل السلطة الوطنية .. السلطة الفلسطينية هي انجاز تاريخي للشعب الفلسطيني:" 
يتم تعزيز السلطة الوطنية وتغيير سياساتها ومناهجها في التعاطي مع االحتالل ولن يكون هناك حل بل س

 ".والمفاوضات ومع كافة موضوعات الصراع مع اإلسرائيليين
 وحول قضية الالجئين، أكد احمد عبد الرحمن انه ال مساس ال من قريب وال من بعيد ال من قبل السلطة 

 بالحق المطلق لالجئين الفلسطينين بالعودة الى ديارهم وال من قبل المنظمة وال من قبل الفصائل
 .واراضيهم التي طردوا منها بالمجازر وبالسالح اإلسرائيلي

 24/9/2008الحياة الجديدة 
  

  أبو مازن أبلغنا أنه ال يفكر باستخدام القوة في مواجهة حماس الستعادة غزة : ملوح .16
ـ         عبد الرحيم ملوح، عض    قال:  كفاح زبون  - رام اهللا  الـشرق  "و اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر، لـ
". إن أبو مازن ابلغنا انه ال يفكر أبدا وال يخطر على باله استخدام القوة في مواجهـة حمـاس                  ": "األوسط

وبدأت أوساط في    .واعتبر ملوح أن من يفكر باستخدام القوة ضد حماس إنما يهدف لخدمة مصالح أخرى             
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الدفع لتبني فكرة إعالن غزة كيانا متمردا، كرد على إعالن حماس عـدم             حركة فتح، في اآلونة األخيرة      
ـ       . المقبل) كانون الثاني ( يناير   9االعتراف بشرعية أبو مازن بعد       الـشرق  "وقال مصدر فـي فـتح لـ

  ".غزة أصال ال عالقة لها اآلن في الضفة": "األوسط
أنـا  "وأضـاف   . بعض األفراد يتبنونهـا   لكن ملوح نفى أن تكون المنظمة ناقشت الفكرة، بيد انه قال إن             

ومن بين األفكار التي يتم     ". شخصيا أعتقد انه ال يجوز معاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع           
تداولها في المنظمة اإلعالن عن انتخابات رئاسية حتى بدون موافقة حماس، على أن تجرى في الـضفة                 

فاالفكار كثيرة إال أنهـا     "وبحسب ملوح،   ". يعمق االنقسام هذا أيضا س  "وقال ملوح   . فقط، والحقا في غزة   
  ".سنفكر بالحل الممكن"، مضيفا "جميعا تعزز االنقسام وتعود بنا الى المربع األول

ـ         إنه اذا لم ينجح الحوار فلكل      " الشرق األوسط "وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ل
طينية من محاولة حماس الضغط شعبيا أو عسكريا، إلسـقاط حكـم            وتخشى السلطة الفلس  . حادث حديث 

  .عباس بعد يناير القادم
طيب بعدما يسحبوا االعتراف بشرعية أبو مازن، من هو الرئيس، عزيز الدويك، أم أحمد              "وتساءل ملوح   

  ". يوما، هل ستجري حماس انتخابات رئاسية؟60بحر؟ ومن ثم ماذا بعد 
  24/9/2008الشرق األوسط 

  
  معبر رفحب سطينية يهدد بخطف جنود مصريين بيان منسوب لمجموعة فلحماس تستنكر .17

قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن الحركة تستنكر بيانا منـسوبا لمجموعـة               : حسين البربري 
ألنها ال تعي حجم هذا البيان وخطورتـه        " كتائب نصرة المظلومين  " فلسطينية مجهولة أطلقت على نفسها    

أنـه ال   "عالقات بين الشعبين الفلسطيني والمصري وأكد أبو زهري في تصريحات للمـصريون             على ال 
يستبعد أن تكون المخابرات اإلسرائيلية وراء هذا البيان الذي نشر علـى االنترنـت بهـدف إجهـاض                  

وأرجع أبو زهري ذلك إلى أن إسـرائيل تعـي أن       ". المحاوالت المصرية للمصالحة الوطنية التي تتبناها     
قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس وأن أي تهديد أو فعل يصدر من داخل القطاع فأصـابع االتهـام                   

  . تتجه إلى حركة حماس
وشدد أبو زهري فى تصريحاته على أن العالقات بين حماس ومصر بدأت تتعافى مجـددا وأن دعـوة                  

القادم دليل على تعافي هـذه      اللواء عمر سليمان للحركة من أجل المصالحة الوطنية في الثامن من الشهر             
واختتم أبو زهري تصريحه بأن الشعب الفلسطيني يشعر بأن المصريين جزء مـنهم ولـذلك ال                 العالقة  

 .يستطيعون اإلقدام على فعل قد يضر بمصر وشعبها وأمنها القومي
  24/9/2008 المصريونصحيفة 

  
  نا المزيد من المفاجآتما زال في حوزة مجاهدي شعب: القسام تعقيباً على عملية القدس .18

 العملية التي نفذها فلسطيني في القدس مـساء أول          ، تعقيباً على  في بيان أمس   ،"كتائب القسام "قالت  : غزة
ما زال في حوزة مجاهدي شعبنا المزيد من المفاجآت، ولن تكون هذه العمليـة إال حلقـة فـي                   : "من ، 

  ".نة عن أرضنا ومقدساتنا ولن تكون األخيرةمسلسل الردع المقدسي الذي لن ينتهي إال بجالء الصهاي
  24/9/2008الحياة 

  
  بعد ثالثة أسابيع من اعتقاله" جيش األمة" تطلق زعيم الحكومة المقالة .19

 أطلقت أمس زعـيم     ]الحكومة المقالة  [أكد مصدر في حركة حماس أن قوات األمن التابعة للحركة         : غزة
  بعد ثالثة أسابيع من احتجازه بعد دعوة " أبو حفص المقدسي"المكنى " القاعدة"الموالي لـ " جيش األمة"
  



  

  

 
 

  

            12 ص                                   1210:         العدد                  24/9/2008 األربعاء: التاريخ

  .صحافيين إلى تدريب علني نادر لمسلحين من تنظيمه في معسكر في غزة
  24/9/2008الحياة 

  
  ا تشرف عليه الحركة المجاهدةمسجد بانفجار استهدف  جرحى٥قتيل و: عين الحلوة .20

جدار مسجد النور الخلفي في الشارع التحتاني       انفجرت امس عبوة ناسفة ستهدفت       :محمد صالح  -صيدا  
ومسجد النور يـشرف عليـه رئـيس         . اخرين ٥ما ادى الى مقتل شخص وجرح       مخيم عين الحلوة    من  

 . الشيخ جمال خطاب، وهو امام المسجد ويتخذ منه مقرا له" الحركة االسالمية المجاهدة"
 الرصاص في الهـواء واعلنـت حالـة         وعلى الفور توتر الوضع االمني في المخيم واطلقت زخات من         

 . االستنفار وانتشر المسلحون في الطرقات
واعتبرت المصادر االمنية الفلسطينية ان االنفجار يعتبر من اخطر االحداث االمنية التي تعـصف فـي                

 . مخيم عين الحلوة نظرا للدور الذي لعبه ويلعبه الشيخ جمال خطاب في وأد الفتنة في المخيم
خطاب االنفجار واعتبره عمال مشبوها يهدف الى استمرار مسلسل الفتنة واستمرار الـضغط  ودان الشيخ   

ولم يشأ التأكيد ما اذا كان هو المستهدف بشكل شخصي من العبوة ام ال، لكنه لفـت                  .االمني في المخيم  
  . الى ان الطريق التي انفجرت فيها العبوة يسلكها باستمرار 

سلح الفلسطيني العميد منير المقدح ان هناك جهات تعمل علـى تخريـب             من جهته كشف قائد الكفاح الم     
الوضع االمني داخل المخيم، معتبرا ان ما حصل يصب في اطار الفتنه التي تحاك لهذا المخيم، مـشددا                  

اننا سنقوم بكل   "ولفت المقدح الى     . على ان هذا العمل هو عمل ارهابي يستهدف امن واستقرار المخيم            
، داعيا الجميع للتنبه لكل ما يحاك لهذا المخـيم مـن فـتن              "تجنيب المخيم اي خضات امنية    ما بوسعنا ل  

 . ومخططات تستهدف أمنه واستقراره 
كما دان عضو لجنة المتابعة الفلسطينية فؤاد عثمان مسلسل التفجيرات االمنية الذي يجتاح المخيم، داعيا               

دة وتحمل مسؤولياتها والحضور الفوري الـى عـين         القوى واالطراف الفلسطينية المركزية الى وقفة جا      
  . الحلوة لوضع حل جماعي الن الحلول الثنائية والجزئية لم تعد تنفع

  24/9/2008السفير اللبنانية 
  

  يقتربان من البقاء في االئتالف" شاس"و" العمل" .21
" الليكـود "ب  ايهود باراك أمس ان رفض رئيس حز      " العمل"اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي رئيس حزب       

اليميني بنيامين نتنياهو االستجابة لدعوة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الى االنضمام إلى حكومة طوارئ              
من البقاء في ائتالف حكومي جديد بقيادة       " شاس"و" العمل"، في وقت اقترب حزبا      "عار"برئاستها، بمثابة   

 . ليفني
بعد تطور بهذه االثارة، يتعين القيـام       "رت، قال نتنياهو    وفي إشارة الى استقالة رئيس الوزراء ايهود اولم       

ان ندع الشعب يختار رئيسا جديـدا للـوزراء وحكومـة           : نحتاج الى القيام بأمر واحد    ... بما هو صائب  
ال يمكن تخيـل    "وكرر نتنياهو رفضه االنضمام الى حكومة وحدة برئاسة ليفني، مشددا على انه             ". جديدة

 ". ن كديما بالنيابة عن مواطني اسرائيلان تقرر مجموعة صغيرة م
يـا للعـار، انهـا      . سمعت نتنياهو يعلن علنا انه لن ينضم الى حكومة طوارئ         "وقال باراك، من جهته،     

سيستنفد كل فرصة لتشكيل حكومة مستقرة بمقدورها ان تعمل وان          "، مضيفا ان حزبه     "فرصة تم تفويتها  
 ". تحقق اهدافها

 هذا الوقت الى حكومة طوارئ قومية، ليس كشعار وانمـا كحاجـة وطنيـة               اسرائيل بحاجة في  "وتابع  
بتـشكيل حكومـة،    ) شمعون بيريـز  (سررت لدى سماعي ان تسيبي ليفني، بعدما كلفها الرئيس          . حقيقية
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اذا استطعنا ان نتوصل الـى شـراكة        "موضحا  " انضمت ايضا الى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية       
 ". ور، وان لم يكن االمر كذلك، فلسنا خائفين من اجراء انتخابات تشريعيةحقيقية، فسنقوم بذلك بسر

، معتبرا ان   "نحتاج للقوة والمسؤولية كي ننجز سالما حقيقيا وراسخا مع الفلسطينيين وسوريا          "وقال باراك   
ان انجاز سالم حقيقي وراسخ     . التحديات ليست سهلة، من ايران الى ارهابي يتصرف بمفرده في القدس          "

سنعمل ايضا على اعادة جلعاد شاليت وكل فـرد        . مع الفلسطينيين، سيتطلب جهدا كبيرا ومسؤولية كبرى      
 ". من ابنائنا المفقودين

  24/9/2008السفير اللبنانية 
  

   يستبعد التوصل التفاق قبل نهاية العامبيريز .22
ك الشديد امس على مـا      ألقى الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز بظالل من الش       :  رويترز –االمم المتحدة   

وقال بيريز  .اذا كان بمقدور اسرائيل والفلسطينيين الوصول التفاق سالم بحلول نهاية العام كما هو مؤمل
للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة ان هناك تقدما في المحادثات التي توقفت               

 .االتفاق ربما ال يكون محتمال اال في العام المقبلبسبب حالة عدم اليقين السياسي في اسرائيل ولكن 
وقال بيريز لدى سؤاله عما اذا كانت المحادثات التي توسطت فيها الواليات المتحدة بشأن دولة فلسطينية                

ومن الواضح أننا   .. كنا نأمل في االنتهاء منها بحلول نهاية العام       "ستتمخض عن اتفاق بحلول نهاية العام       
أؤمن بحق أن تقدما حقيقيا قد تم وهناك فرصة قويـة مـن             "وأضاف  ." بحلول نهاية العام  لن ننتهي منها    

 ." االنتهاء خالل العام المقبل
  24/9/2008الدستور 

  
  ليفني لم تقدم وعود الى قريع بشأن مضمون المفاوضات .23

ء الـي العنـف     في بيان أصدره مكتبها حثت ليفني الفلسطينيين على عدم اللجو         :  رام اهللا الضفة الغربية   
ونفى مسؤولون اسرائيليون أن ليفنـي قـدمت أي وعـود     ."لن يحقق للفلسطينيين أي هدف وطني    "الذي  

وبعض الشركاء المحتملين في االئتالف يعارضون تضمين القدس في         . وعود بشأن مضمون المفاوضات   
رهـا الفلـسطيني ان     أكدت ليفنـي لنظي   "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ايجال بالمور         .المحادثات

االجتماعات وجلسات العمل ستستمر بنفس الصيغة وبدون أي تغيير حتى في الفترة التي ستحاول خاللها               
فيما يتعلـق   ) قريع(لم تقدم اية وعود مثل الوعد الذي لمح اليه          "لكنه اضاف قائال     ."تشكيل ائتالف حاكم  
  ."بمحتوى المحادثات

  23/9/2008رويترز 
  

  سطينيين بإضاعة فرصة االتفاق اتهم الفلرامون .24
رفض نائب رئيس الوزراء االسرائيلي حاييم رامون فكـرة الدولـة           :  محمد هواش والوكاالت   -رام اهللا   

  . الثنائية القومية واعتبرها خطرا على دولة اسرائيل
ـ  " الفقاعة الكبيرة "وانتقد رامون المقرب جدا من رئيس الوزراء ايهود اولمرت وصاحب فكرة             د التي ول

الحاكم في اسرائيل، اصواتا فلسطينية واخرى اوروبية من غير ان يـسميها تنـادي              " كاديما"منها حزب   
خطرا كبيرا علـى وجـود اسـرائيل        "واعتبر الدولة الواحدة    . بدولة واحدة للشعبين اليهودي والفلسطيني    

ن فوتوا الفرصة الحـراز     ان الفلسطينيي : "وقال في كلمة القاها في تل ابيب      ". كدولة يهودية وديموقراطية  
التقدم هذه المرة كما فعلوا في المرات السابقة اذ انهم رفضوا توقيع اعالن مبادئ على رغم التقدم الكبير                  

  ". الذي احرز في المفاوضات
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خطأ سياسـيا   "وانتقد ايضا وزير الدفاع ايهود باراك لقبوله باتفاق التهدئة في غزة ومحيطها، معتبرا ذلك               
  ". فادحا

  24/9/2008هار الن
  

  ال يمكن منع هجمات في القدس من دون فصل اليهود عن العرب: أولمرت .25
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت إنه ال يمكن منع هجمات مثل عمليات              : وكاالت -رام اهللا   

الدهس التي وقعت في القدس في الشهور األخيرة وكان آخرها أمس االول من دون فصل اليهـود عـن                   
  .لعربا

وقال أولمرت لإلذاعة اإلسرائيلية العامة خالل جولة قام بها في مدينة كريات شمونة في شمال إسـرائيل                 
كل من يطلق الشعارات العالية والمنفوخة حول القدس عليه أن يتـذكر أنـه ال توجـد                 'امس الثالثاء إن    

 اإلسرائيليين الذين يرفـضون     وكان أولمرت يشير بذلك إلى السياسيين      .'طريقة بسيطة لمنع أحداث كهذه    
حـال  'وقال أولمـرت إن      .إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس في إطار مفاوضات الحل الدائم          
  .ممكنا لهذه الهجمات هو فصل األحياء العربية عن األحياء اليهودية في القدس

  24/9/2008القدس العربي 
  

  بيت عزاء  من إقامةمنع ذوي منفّذ عملية القدس االسرائيلية تالشرطة .26
أمر قائد الشرطة اإلسرائيلية في القدس المحتلة الجنرال اهاورن فرانكو بمنع إقامة بيت عزاء               -رام اهللا   

لقاسم المغربي منفذ عملية القدس أول من أمس، وسط تصاعد المخاوف من عمليات جديدة ينفذها أفـراد                 
وقالت  .للعملية األخيرة ) حماس" (مقاومة اإلسالمية حركة ال "فلسطينيون بالطريقة ذاتها، ومباركة من قبل       

 19الشرطة اإلسرائيلية أمس إن دوافع منفذ عملية الدهس في القدس أمس قاسم مغربي البالغ من العمـر              
  ".حب فاشل"عاماً هي 

  24/9/2008المستقبل 
 

   تجد صعوبة في تعيين سفير لها في القاهرة"اسرائيل" .27
 مصادر رفيعة في وزارة الخارجية اإلسـرائيلية، أمـس الثالثـاء، أن             قالت:  برهوم جرايسي  -الناصرة
 تسيبي ليفني ومدير عام وزارتها اهارون ابراموفيتش، يجدان صعوبة في ايجاد سـفير مناسـب           ةالوزير

للعمل في القاهرة، بعد أن قررت الوزيرة رفع مكانة السفير، ورفض الصف األول من كبار مـسؤولي                 
  .لمنصب، نظرا لألجواء التي تحيط بالسفارة في مصرالوزارة اشغال هذا ا

، إن الوزيرة ليفني قررت منذ فترة رفع مستوى الـسفير فـي القـاهرة نظـرا                 "هآرتس"وقالت صحيفة   
للتطورات على صعيد العالقات بين البلدين، وخاصة على ضوء المحادثات على المستوى األمني بسبب              

ن سفير من مستوى الموظفين الوسطي في الوزارة يبقي الوزير          األوضاع األمنية مع قطاع غزة، وهذا أل      
  .مهمشا في اتصاالت من هذا المستوى بين البلدين

وحسب ما نشر، فإن جميع من تم التوجه اليهم، قالوا إن أي سفير إسرائيلي في القاهرة سيبقى مهمـشا،                   
تعامل القيـادة المـصرية     وشخصية منبوذة، على المستوى األجواء العامة في مصر، وحتى على صعيد            

  .معه
  24/9/2008الغد االردنية 
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  لمنع فلسطينيي القدس من تنفيذ عمليات يجب هدم بيوتهم: باراك .28
عاد وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، الى اقتراحـه القـديم بهـدم بيـوت               : نظير مجلي : تل أبيب 

ات تفجير أو دهس أو أيـة عمليـات عدائيـة           فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، والذين ينفذون عملي       
. واتهم الجهاز القضائي في اسرائيل بالمماطلة في اصدار قرار مبدئي يجيز هدم بيوت هؤالء             . إلسرائيل

  . وطالب المحكمة العليا بإنهاء هذا الملف واتاحة الفرصة لقوات األمن بتنفيذ هدم البيوت فوراً
  24/9/2008الشرق األوسط 

  
   الى الواليات المتحدةالح الجو اإلسرائيلي ضابط بسهروب .29

يتحسب جهاز األمن اإلسرائيلي من كشف معلومات سرية وحساسة لجهات خارجية بعد فـرار ضـابط                
  .برتبة رائد في سالح الجو

بأن الضابط الذي يخدم في شعبة العتاد العسكري الجـوي سـافر إلـى              " يديعوت أحرونوت "وأفاد موقع   
عدة أسابيع، وأعلن الجيش اإلسرائيلي عنه اآلن على أنه فار، لكن محامييه أعلنـا              الواليات المتحدة قبل    

  .أنه مستعد للعودة إلى إسرائيل والمثول أمام قادته
والضابط الفار يحمل لقب الماجستير في الهندسة وشارك في عدد من المشاريع الـسرية وهـو ضـابط                  

ومـن بـين    . جو إثر ترؤسه مـشروعاً سـرياً       على جائزة قائد سالح ال     2007متفوق وحصل في العام     
والتي تسمى )  آي16إف ـ  (المشاريع التي عمل فيها الضابط كان إدخال تحسينات على الطائرة المقاتلة 

  ". سوفاة"في إسرائيل 
  24/9/2008البيان اإلماراتية  

  
  ابنة رئيس سابق للموساد ترفض أداء الخدمة العسكرية": اسرائيل" .30

مان، وهي ابنة النائب السابق لرئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلي الموسـاد نفتـالي             أعلنت عومير غولد  
غرانوت، أنها ترفض أداء الخدمة العسكرية في الجيش بسبب استمرار احتالل األراضـي الفلـسطينية               

  .واالعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين
ان يفترض أن تتجند للجيش امـس، قولهـا         ونقل موقع والال االلكتروني اإلسرائيلي عن غولدمان التي ك        

إنني أعي حقيقة أن إسرائيل بحاجة لجيش ولديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكـن رغـم ذلـك إنـي                     "
أعارض الهجمات اليومية التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي ضد سكان مدنيين بذريعة الدفاع، فإسرائيل تمنع              

  ".لتعبير وحرية التنقل ومن الحق األساسي بالحياةالفلسطينيين في األراضي المحتلة من حرية ا
  24/9/2008المستقبل 

 
  يؤكد تفاقم الفساد في إسرائيل"  الفساد الدوليمقياس" .31

أن الفساد في إسرائيل ال يزال يتفاقم، وأن ترتيبها في قائمة الـدول             " مقياس الفساد الدولي  "بين ما يسمى    
ن الحملة المعلنة على الفساد في البالد لم تؤد إال إلى المزيد            يتراجع إلى الخلف باستمرار، ما يشير إلى أ       

  .من الفساد
، واحتلـت   "مقياس الفساد الـدولي   "وقد تراجعت إسرائيل في السنة الماضية بثالثة مواقع إلى الخلف في            

السنوي، حصلت إسرائيل على عالوة     " الشفافية"وفي تقرير حول    .  دولة 180 في قائمة تشمل     33المكان  
  . هي عالمة النظافة من الفساد10، بحيث تكون 10-0ي سلم يتدرج من  ف6

 23/9/2008 48عرب
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  مع سوريا" السالم والردع"أولمرت يريد جمع  .32
مـع  " الـسالم "و" اإلسرائيلية"ايهود أولمرت أن قدرة الردع      " اإلسرائيلي"رأى رئيس الوزراء    : آي.بي.يو

ونقلت وسائل إعالم عبرية عن أولمرت قولـه لـدى          . دولتينسوريا هما األمران الهامان للعالقات بين ال      
رده على سؤال صحافيين حول مستقبل المحادثات مع سوريا خالل جولة في مستعمرة كريات شمونة في                

في الماضي كنا نخاف من مدرعات سورية تنزل من هضبة الجوالن           "شمال فلسطين المحتلة، أمس، إنه      
 أكثر أو كيلومتر أقل لن يغير شيئا وما هو مهم بالنسبة للتهديـد مـن                وتدخل الوادي أما اليوم فكيلومتر    

، )إيران(الشمال هو قدرتنا على الردع إذ إن ما يهددنا اليوم موجود على بعد مئات الكيلومترات من هنا                  
  ". والحل الذي سيكون هنا في نهاية المطاف هو السالم

  24/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  الم الذرة فعنونوع  الحكم علىتخفيف .33
 6، على عالم الذرة مردخاي فعنون، الحكـم بالـسجن مـن             أمس  خففت المحكمة المركزية في القدس،      

  . شهور، وذلك نظرا ألن الدولة لم تدع أن فعنونو قد مس بأمنها3شهور إلى 
ويأتي هذا الحكم بذريعة خرق األمر الذي فرض على فعنونو، والذي بموجبه يمنع مـن التحـدث مـع                   

 مخالفات مـن    3وجاء أنه تمت تبرئة فعنونو من        .صحافيين أو مواطنين أجانب بعد خروجه من السجن       
  . مخالفة أدين بموجبها في محكمة الصلح في القدس14بين 

  23/9/2008 48عرب
  

  الطلبة العالقون في غزة يحملون الحكومة المقالة مسؤولية التجاوزات في معبر رفح .34
حكومـة  المثل الطلبة العالقين في قطاع غزة مراد بهلول وزارة الداخلية في    حمل م :  فتحي صباح  -غزة  
لدى فتحه أمام العـالقين      "سوء اإلدارة واإلهمال والتجاوزات التي حدثت في معبر رفح        " مسؤولية   المقالة

  مبينـاً أن   ."هذه المعاناة لم تكن تظهر لوال وجـود الحـصار الظـالم           "لكنه شدد على أن     . في االتجاهين 
حيـث   تسجيل البعض أسماءهم ضمن فئة الطالب في حال تقرر سـفرهم،             فيالمشكلة الخطيرة تمثلت    

  . شخص مسجلين ضمن هذه الفئة800 طالب حقيقي إلى أكثر من 200ضاعف العدد من ت
  24/9/2008الحياة 

  
  نقابات فلسطينية تمدد اإلضراب في غزة إلى ما بعد عيد الفطر 3 .35

ت نقابتا المهن الصحية والوظيفة العمومية واالتحاد العام للمعلمين الفلـسطينيين           أعلن:  د ب أ   - رام اهللا   
 تمديد إضراب الموظفين في قطاع غزة حتى السابع من شهر تشرين            أمسمن رام اهللا في الضفة الغربية       

ـ             وقد حمل    . المقبل األول ذا أمين عام اتحاد المعلمين جميل شحادة الحكومة المقالة مسؤولية اسـتمرار ه
الوضع بدعوى رفضها للمبادرة التي تقدمت بها األمم المتحدة إلنهاء األزمـة، مـشيرا إلـى أن اتحـاد                   

  .المعلمين غير راغب في استمرار الوضع الحالي
  24/9/2008الدستور 

  
  عرضياً على جنود االحتالل حادثاًعائلة الشهيد المقدسي تعتبر هجومه .36

شهيد المقدسي، الذي دهس جنودا إسرائيليين بسيارته في المدينـة          أكدت عائلة ال  : امجد سمحان  -رام اهللا   
، موضحة أنه كان قد     "ال يتعدى كونه حادث سير عرضيا     " األمر   أن يستشهد،   أن قبل   األول أمسالمقدسة  

. اخذ سيارة والده من دون إذن، وهو ال يحمل رخصة قيادة، كما شددت على أن ال انتماء سياسـي لـه                    
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مصادر فلسطينية أن العمليات الفدائية األربع في القدس تضع مستقبل العرب في            رأت  من جهة أخرى،    و
المدينة المقدسة في خانة الخطر الشديد، سيما في ظل حمالت التهويد غير المسبوقة داخل المدينة والتـي                 

  .تستهدف إلغاء الوجود العربي فيها
  24/9/2008السفير اللبنانية 

  
  نفقين على الحدود الفلسطينية المصريةمصرع خمسة فلسطينيين في تفجير .37

 جثامين لمواطنين فلسطينيين، ومصابين     5ذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان انه جرى انتشال         : غزة
 .من نفقين جرى تفجيرهما على الحدود المصرية الفلسطينية، مساء الثالثاء

  24/9/2008وكالة سما 
  

   منذ مطلع العام الجارييين  فلسطين110العنف الداخلي حصد : مركز الميزان .38
تشير مصادر التوثيق في مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى أن عدد من قتلوا فـي حـوادث                 : ألفت حداد 

 أشخاص، كما ارتفع عدد من توفوا داخل أنفـاق          110 مطلع العام الجاري إلى      ذعنف داخلي قد ارتفع من    
  . شخصا29ًخالل الفترة نفسها ليصل إلى 

  23/9/2008 48عرب
  

  العيد ضيفاً ثقيالً على األسرى وذويهم ونطالب بالعمل لضمان الزيارات : فروانة .39
ناشد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، منظمة الـصليب األحمـر               

 مه وانتظام جدول الزيارات لألسرى، من خالل فك الحصار عن ذوي          الستئناف التدخل العاجل    إلىالدولية  
عن اآلالف من أهالي أسرى الـضفة الغربيـة والقـدس،             ورفع ما يسمى المنع األمني     ، قطاع غزة  في

ن العيـد يـشكل     إواعتبر أنه في ظل الظروف الراهنة ف       .والسماح لهم بزيارة أبنائهم بمناسبة عيد الفطر      
ذكريات فتتجـدد    شريط ال  الستحضارعبئاً على األسرى وذويهم وضيفاً ثقيالً، حيث يضطر فيه الطرفين           

 وبين فروانة أنه وبالرغم من هذه الصورة المؤلمة يحيي األسرى العيد بطقوس خاصـة    .معاناتهم وتتفاقم 
  .ضمن ما هو متاح لهم

  24/9/2008 48عرب
  

  من السكان اليهود في فلسطين التاريخية% 10 يشكلونالمستوطنون  :جاد إسحاق .40
 من زيادة التوسع ،"أريج" التطبيقية األبحاثير العام لمركز جاد اسحاق المد.  دحذر:  الراية-رام اهللا 

 فصلها عن محيطها الفلسطيني، إجراءاتي واصل االحتالل ت ال،االستيطاني غير المسبوق في القدس
 دولة، يشكل تكتيكا جديدا يستبدل مصادرة أراضي ى الفلسطينية إلاألراضيوقال إن تحول ملكية 

 اآلنومنذ انطالق عملية السالم وحتي  ولفت إلى انه . أراض تابعة للدولة، بتحولها إلي ملكيةاألراضي
 وأصبح بؤرة استيطانية، 220 "إسرائيل"وأقامت تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية، 

من السكان اليهود في فلسطين % 10 إذ أن اإلسرائيليالمستوطنون قوة ال يستهان بها في الشارع 
 ألف 400يقطنها   كلم36 تبلغ المناطق المبنية في محافظة القدس وبين أن .ستوطنينالتاريخية هم من الم

 نسمة، هذا في 248900 كلم يقطنها 20 في حين تبلغ المناطق المبنية في حدود بلدية القدس ،مواطن
 قاعدة 12 موقعا و18 مستوطنة و34 في المدينة المقدسة اإلسرائيليةحين يبلغ عدد المستوطنات 

وفي داخل حدود البلدية  نسمة، 278988  بلغ عدد اليهود في مدينة القدس وأشار إلى أن.عسكرية
في حين  يهودياً، 120824 عدد اليهود قد ارتفع بفعل جدار الفصل العنصري بنحو أن، مضيفا 195579
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العدد  ولفت في هذا السياق إلى أن . نسمة147264عن القدس  وا بالجداربلغ عدد المقدسيين الذين استبعد
الكلي للوحدات االستيطانية الذي يسعي االحتالل لتشييده في القدس المحتلة منذ انطالقة مؤتمر انابوليس 

 17300مما سيترتب عليه زيادة عدد اليهود في المدينة المقدسة بنحو  وحدة، 49602للسالم يبلغ 
  .مستوطن

  20/9/2008الراية القطرية 
  

  الزوارأمامشرق بيت لحم  عمل لفتح قلعة الهيروديومي االحتالل .41
، تنقيبها غير الشرعي، في قلعة الهيروديوم، شرق بيت لحم، إسرائيلية أثريةواصلت جهات : بيت لحم

اكم مقاطعة  قبر هيرودس، حبأنه، قبل نحو عام ونصف إسرائيليون اثاريون أعلنهفي الموقع الذي كان 
 الزوار، دون أمامن العمل يجري حول موقع القبر المفترض، لتأهيله، وفتحه أوعلم  .فلسطين الرومانية

  . مستقلةأثرية رقابة أية
 24/9/2008الحياة الجديدة 

  
 األخيرة المالية العالمية باألزمةسوق المال الفلسطينية مستقرة ولم تتأثر : عويضةأحمد  .42

 تكون أن المالية أحمد عويضة، لألوراقنفى الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين : و كامش ابراهيم اب-البيرة 
السوق المالي الفلسطينية قد تأثرت باألزمة العالمية ألسواق المال، التي أحدثت مؤخرا انقالبات في بعض 

 تتعدى   الاألزمة المالية جراء هذه لألوراقن نسبة تراجع سوق فلسطين ، مبيناً أ المجاورةاألسواق
  .فقط، ما يؤكد وجود نوع من االستقرار في السوق% 1 -% 0,5

 24/9/2008الحياة الجديدة 
 

  ةالفلسطينيللقضية ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسوية سياسية عادلة :  ومباركعبداهللا .43
الل لقـاء   أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك خ            : بترا -القاهرة  

القمة الذي جرى في القاهرة مساء أمس أهمية تنسيق مواقف البلدين وتوحيد جهودهما لمواجهة تحـديات                
شدد الملك عبداهللا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية إليجاد تسوية سياسية عادلـة للقـضية               و .المرحلة

وتطرقـت المباحثـات    .طينية المستقلةالفلسطينية تنهي االحتالل اإلسرائيلي وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلس
إلى تطورات عملية المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وبشكل خاص فـي ضـوء المـستجدات               
اإلسرائيلية بعد استقالة رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود اولمرت وتكليف وزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي              

مجتمع الدولي مساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلـى  وحث الزعيمان ال .بتشكيل حكومة ائتالفية جديدة
وأكد الملك مبـارك أهميـة    .التوصل التفاق يشمل جميع قضايا الحل النهائي وأبرزها القدس والالجئين

توحيد الصف الفلسطيني وتكثيف الحوار بين الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفـاق يراعـي مـصالح                
 .النقسام التي تضر بمستقبل القضية الفلسطينيةالشعب الفلسطيني وينهي حالة ا

  24/9/2008الدستور 
 

   األردن يطالبون الحكومة بالبدء بحوار سياسي مباشر مع حماسإسالميو .44
طالب إسالميو األردن الحكومة البدء بحوار سياسي مباشر مع حركة المقاومـة  : عمان ـ خليل رضوان 

عة األخوان المسلمين  همام سعيد الحكومة األردنيـة الـى           ودعا المراقب العام لجما    ".حماس"اإلسالمية  
، الفتاً إلى أن لألردن مصلحة سياسية عليا في اعادة فتح           "فتح قنوات للحوار السياسي المباشر مع حماس      "

تطور اإلحـداث فـي األراضـي       "ونبه في تصريحات صحافية على أن        ".حماس"الحوار السياسي مع    
وجب إعادة التفكير باإلمكانيات السياسية المتاحة إلعادة التحالفات السياسية         المحتلة والمنطقة بوجه عام ي    
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وشدد على ضرورة التصدي لمحاوالت تصفية القضية الفلسطينية ومحاوالت التحايل على            ".في المنطقة 
 حق عودة الالجئين الفلسطينيين، مؤكدا رفض الجماعة للسياسات التي تحاول قوى إقليمية ودولية تطبيقها             

كما طالب بدعم صمود المقاومة الفلـسطينية فـي          .بهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن      
إعادة التفكير بتحالفها السياسي لتجاوز المحنة      "ودعا القوى السياسية الوطنية إلى      . وجه العدو الصهيوني  

  ".الوطنية التي تمر بها البالد
  24/9/2008المستقبل 

  
  رفضه المطلق ألي شكل من أشكال توطين الفلسطينيين على أراضيهلبنان يعلن : سليمان .45

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان لبنان يواجه مجموعة من المخاطر والتحديات الملحة التي               
 بجميع مندرجاته والكف عن تهديداتها الخطيرة       ١٧٠١تتطلب الزام المجتمع الدولي اسرائيل تنفيذ القرار        

إن لبنان الذي يتابع عن كثب تطور األوضاع في الشرق األوسـط،             :وقالجديدة على لبنان،    بشن حرب   
نظرا اللتزامه بقضايا العرب المحقة وعلى رأسها قضية فلسطين، ، يؤكد التزامه بعملية السالم العـادل                

 بيـروت عـام     والشامل في المنطقة وبمبادرة السالم العربية التي أقرها القادة العرب باإلجماع في قمـة             
 ومن هذا المنطلق يؤكد لبنان على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة األراضي العربية التي ما                ٢٠٠٢.

زالت تحت االحتالل، وعلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة               
ـ        . على ترابه الوطني وعاصمتها القدس     ذا الـسياق، لتحمـل كامـل       كما يدعو المجتمع الدولي فـي ه

مسؤولياته، لتأمين الموارد المالية الالزمة لوكالة األونروا المعنية بإغاثة الالجئـين الفلـسطينيين علـى               
الصعيدين اإلنساني والمعيشي، إلى جانب ما تقوم به الدولة اللبنانية في هذا المجال، وذلك بانتظار إيجاد                

إال أنه ال يسع لبنان من على هذا المنبـر           . ارات الشرعية الدولية  الحل النهائي العادل لقضيتهم، وفقا لقر     
إال أن يلفت نظر المجتمع الدولي من جديد، إلى رفضه المطلق ألي شكل من أشكال تـوطين الالجئـين                   

 الفلسطينيين على أراضيه، 
  24/9/2008السفير اللبنانية 

  
  ش اللبناني مروحيات كوبرا  ماضية بتزويد الجيأمريكا أبلغ اإلسرائيليين أن فيلتمان .46

قالت مصادر شاركت في الوفد االميركي الـذي زار اسـرائيل االسـبوع       :  حسين عبدالحسين  -واشنطن
الماضي، برئاسة نائب مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان، ان الديبلوماسـيين االميـركيين ابلغـوا               

للبناني بكل انواع العتاد، بما فيها مروحيـات        االسرائيليين، ان االدارة االميركية ماضية بتزويد الجيش ا       
. الوفد االميركي برئاسة فيلتمان زار اسرائيل في مبادرة لحلحلة موضوع مزارع شبعا            . الهجومية "كوبرا"

 وان "1701ناقشوا مع االسرائيليين بعمق موضـوع المـزارع وتطبيـق القـرار      "وقالت مصادره انهم    
يلية ببدء االنسحاب من الشطر اللبناني من قرية الغجر، القريبة من           االميركيين نصحوا السلطات االسرائ   "

الزيارة حققت الكثير مـن     " وان   "االسرائيليين ابدوا تجاوبا مع النصائح االميركية     "واضافت ان   . "المزارع
  ."اهدافها

  24/9/2008الراي الكويتية 
  

 ر الى نهر بارد جديدال نريد أن يتحول عين الحلوة أو اي مخيم آخ: اإلسالمية لجماعةا .47
لجماعة االسالمية في لبنان الدكتور علي عمار ان هناك أخطـارا           لمكتب السياسي   الاعتبر رئيس   : صيدا

واننا ال  . تتهدد المخيمات، ويوجد اناس يتحركون من ضمن مشروع مشبوه للنيل من أمن هذه المخيمات             
يتحول مخيم عين الحلوة أو اي مخيم آخـر         نريد أن يكون عندنا مخيم نهر بارد جديد، ونحن ال نريد أن             
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في لبنان الى مخيم نهر بارد جديد، حيث يهدم ويهجر ابناؤه ويعيشون في العراء كما حصل ألهلنا فـي                   
 . مخيم نهر البارد وفي غيره من المخيمات قبل ذلك

  24/9/2008السفير اللبنانية     
  

 البارد   يطالب بإعادة إعمار مخيم  اإلجتماعيالقومي: لبنان .48
على ضرورة تنفيذ ما كان اتفق في شـأنه         أكد فيه الحزب    لحزب السوري القومي االجتماعي ،      ل في بيان 

مع الحكومة اللبنانية، لجهة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وإنجازه بالـسرعة الممكنـة بعـدما تـوافرت       
والمـوزعين بـين الخـيم      األموال الالزمة، لتخفيف آالم النازحين الجدد المقـدر عـددهم بـاآلالف،             

هي من االولويات ومحك اختبار لصدقية الحكومة،       "والمستوعبات والمدارس، الفتين الى أن هذه المسالة        
علـى   حرصهالحزب  وأبدى   . التي كانت وعدت بمباشرة إزالة األنقاض وإعادة االعمار قبل ستة اشهر          

التي يتعرض بعـضها إلشـكاالت يخـشى أن         "السلم األهلي في لبنان، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية          
 . تصب في مخطط يجري الحديث عنه، وتكرار تجربة مخيم نهر البارد

  24/9/2008السفير اللبنانية     
  

  من اجل اعادة ترتيب البيت الفلسطيني موافقة على الخطة المصرية كل الفصائل :سليمان .49
لمصرية اللواء عمر سليمان ان كـل الفـصائل         رئيس المخابرات العامة ا   ذكر  :    جمال فهمي   –القاهرة  

لـم يجـد    "، وانه    للخروج من مأزق االنقسام    الفلسطينية التي التقاها ابدت موافقتها على الخطة المصرية       
اعادة ترتيـب البيـت     "، التي تقترحها القاهرة من اجل       "تنظيماً واحداً معارضاً لآللية واالهداف والوسائل     

  ".الفلسطيني
صرية مطلعة ان خطة القاهرة تشتمل على اربعة بنود رئيسية، اولها تـشكيل حكومـة         وافادت مصادر م  

انتقالية من شخصيات مستقلة عن كل الفصائل تحل محل حكومتي سالم فياض القائمة حاليا في الـضفة                 
وحكومة اسماعيل هنية المقالة ، وتتركز مهمة الحكومة الجديدة على فرض االمن في اراضي الـسلطة                

اما البند   .نية واعادة تشكيل االجهزة االمنية على أسس مهنية وليس فصائلية والتحضير النتخابات           الفلسطي
الثاني فهو اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في اجل زمني يتم االتفاق عليه بين الفصائل ووفق                

ائي القائم حاليا والذي يقـسم      قانون انتخابي جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي بغرض انهاء االستقطاب الثن          
ويقضي البند الثالث بانهاء ظاهرة االعتقـال        ".حماس"و" فتح"الساحة الفلسطينية بين الحركتين الكبيرتين      

ويتناول البند الرابع االخير مسألة اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل توسيع اطارها               السياسي  
االسالميتين، وكذلك اجراء انتخابات جديدة العضاء المجلـس        " ادالجه"و" حماس"حتى تستوعب حركتي    

  .الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج
  24/9/2008النهار 

  
  المفاوضات بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد: األسد .50

" إسـرائيل "أكد الرئيس السوري بشار األسد أن المفاوضات غير المباشرة مع            : يوسف كركوتي  -دمشق  
على تحديد المبادئ التي يمكن أن تحكم المفاوضات المباشرة، مشيراً إلى أنها بمثابـة اتـصاالت              تقتصر  

تمهيدية من شأنها أن تؤدي في حال التوافق إلى إطالق المفاوضات المباشرة وهي تحتاج إلى مزيد مـن                  
  .الوقت والجهد

  24/9/2008الخليج اإلماراتية 
  

  ن لبحث االستيطان اإلسرائيليالرياض تطالب بعقد اجتماع لمجلس األم .51
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" طارئ"أعلنت البعثة السعودية في األمم المتحدة أن المملكة طلبت رسميا عقد اجتماع : أ ف ب: الرياض
وقال القائم باألعمال . لمجلس األمن الدولي لبحث مواصلة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

م في رسالة إلى رئيس مجلس األمن لهذا الشهر سفير السعودي في األمم المتحدة عبد اللطيف سال
أطلب باسم حكومتي عقد اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي على مستوى "بوركينا فاسو ميشال كافاندو 
وأوضح أن طلبه يأتي بعد رسالة وجهها مؤخرا وزير الخارجية سعود ". وزاري لبحث هذه المسألة

حول النشاطات "المتحدة يطالب فيها بعقد اجتماع لمجلس األمن الفيصل للمجموعة العربية في األمم 
 ."االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة

  24/9/2008الوطن السعودية 
  

  في التوصل إلى توافقتها بظالل من الشك حول مدى جديألقى مؤتمر فتح  :إعالمي مصري .52
لسطيني إبراهيم الدراوي في تصريحات خاصـة لــ          كشف إاإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الف     

 بظالل من الشك    ألقىعقد اليوم في القاهرة     " فتح"النقاب عن أن مؤتمرا صحفيا لوفد حركة         "قدس برس "
في التوصل إلى توافق وطني ينهي حالة االنقسام السياسي الحاصل علـى األرض             " فتح"حول مدى جدية    

إلـى القـاهرة    " فتح"وأشار إلى أن اآلمال التي أطلقها رئيس وفد          ".حماس"مع حركة المقاومة اإلسالمية     
نبيل شعث بامكانية نجاح مساعي القاهرة للم الشمل الوطني سرعان ما بددها رئيس الكتلـة البرلمانيـة                 

" فـتح "وذكر الدراوي أن مشادة كالمية جرت بين رئيس كتلة  وعضو وفدها إألى القاهرة عزام األحمد،      
ام األحمد ورئيس اللجنة المصرية إلطالق سراح المعتقلين السياسيين في الـضفة الغربيـة              البرلمانية عز 

إلـى  " فتح"وقطاع غزة واصل أبو يوسف، وقد حضر المؤتمر الصحفي لنبيل شعث أعضاء وفد حركة               
  . عزام األحمد وإبراهيم أبو النجا وزكريا اآلغا: القاهرة وهم

  23/9/2008قدس برس 
  

  درة علي التوصل التفاق بين الفصائل الفلسطينيةامصر ق :سياسيون مصريون .53
أجمع سياسيون مصريون ومسئولون فلسطينيون علي قدرة مصر علي :  محمد العدس- الراية -لقاهرة ا

التوصل التفاق بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام الداخلي فيما شكك البعض اآلخر من امكانية 
قد تنهي حالة االنقسامات والخالفات الداخلية وخاصة ما بين السلطة الفلسطينية التوصل لحلول جذرية 

وحركة المقاومة االسالمية حماس مؤكدين ان حماس أنشأت امارة اسالمية في غزة وان كل الدالئل 
تشير إلي انها لن تعيد الوضع إلي ماكان عليه ووصفوا مشاركتها في محادثات الفصائل الفلسطينية بأنها 

 .مناورة تكتيكية هدفها الحصول علي اعتراف امريكي ودولي في سيطرتها علي غزة
 22/9/2008الراية القطرية 

 
   ملعونة"إسرائيل": نجاد في نيويورك .54

» لـوس أنجلـس تـايمز     «قال الرئيس اإليراني، محمود أحمدي نجاد، أمس، ، في مقابلة مع صـحيفة              
عية العامة التابعة لألمم المتحدة في نيويورك، إن إسرائيل         األميركية على هامش مشاركته في افتتاح الجم      

ـ  وأشار نجاد إلى تأييده حل الدولة الواحدة في فلسطين، موضـحاً أن             .»طائرة فقدت محركها  «ملعونة ك
عبر انتخابات يـشارك فيهـا الفلـسطينيون        » األراضي المقدسة «بالده تدعو إلى تغيير في السلطة في        

ذين سيفوق عددهم عدد اليهود ويصوت الجميع لإلتيان بحكومـة واحـدة تحكـم              المقيمون والالجئون ال  
  .إسرائيل والضفة الغربية وغزة

  24/9/2008األخبار 
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   أسرة فلسطينية تستفيد من إفطار الصائم5100: قطر الخيرية .55
ي نفذت قطر الخيرية مشروعها الموسمي الرمضاني إفطار الصائم في فلسطين وذلك من خالل مكتبها ف              

قطاع غزة، وقد رصدت الجمعية مليونا ومائة وتسعين ألف ريال لهذا المشروع ، من بينها ثمانون ألفـا                  
وتـضامنا   . أسرة في غزة     5100من ريع وقفية إفطار الصائم بقطر الخيرية ، واستفادت من المشروع            

نية مشروع  من ميزا % 79مع الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب والمحاصر ، خصصت قطر الخيرية            
من ميزانية المشروع إلقامة إفطـارات      % 19إفطار الصائم في فلسطين لصالح قطاع غزة المحاصر ، و         

  .جماعية في مصلى النساء بالمسجد األقصى المبارك 
 24/9/2008الوطن القطرية 

  
  إدارة بوش أعدت وثيقة لجسر الهوة في المواقف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  .56

كشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس الثالثاء، النقـاب            : اندراوس  زهير -الناصرة
عن أن إدارة الرئيس األمريكي الحالي جورج بوش أعدت وثيقة لجسر الهوة في المواقف بـين الـسلطة               

مريكـي  الفلسطينية والدولة العبرية في جميع المسائل العالقة بينهما، بحيث تكون مقبولة على الرئيس األ             
 عن مصادر سياسية رفيعـة       ونقلت .القادم، الذي سيبدأ ممارسة مهامه في كانون الثاني  من العام المقبل           

المستوى في تل أبيب، قولها إنه الحكومة اإلسرائيلية قامت بنقل وثيقة تتضمن الترتيبات األمنيـة التـي                 
ونوهت الصحيفة   .، على حد تعبيرها   تطالب بتوفرها في أي تسوية سياسية دائمة للصراع مع الفلسطينيين         

إلى أن الحكومة اإلسرائيلية طالبت واشنطن بتبني هذه الوثيقة وأن تمارس ضغوطها على قيادة الـسلطة                
الفلسطينية لقبولها، وتحديداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكدة على أن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي              

يكية، الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما على        إيهود أولمرت اطلع مرشحي الرئاسة األمر     
هذه الوثيقة أثناء زيارتهما للدولة العبرية قبل حوالي الشهرين، وطالبهما بتبنيها في حـال تـم انتخـاب                  

وبموجب المصادر عينها، فإن الوثيقة التي أعدت تُطالب الفلـسطينيين بحـق             .أحدهما لمنصب الرئيس  
   عدة ترتيبات أمنية الدولة العبرية في

  24/9/2008القدس العربي 
  

   مليون يورو منحة أوروبية للسلطة لتسديد مستحقات القطاع الخاص7،4 .57
 مليون يورو  لدعم صرف الدفعات 7،4اعلن االتحاد األوروبي عن منح مبلغ إضافي بقيمة : القدس

ت االتحاد األوروبي في هذا المتأخرة على السلطة الفلسطينية إلى القطاع الخاص، ما يرفع مساهما
واشار مكتب المفوضية االوروبية في  .منذ بداية العام الحالي  مليون يورو24المجال إلى ما يزيد على 

 مشروع تجاري، حوالي 650وفرت منذ بداية العام دعما لحوالي " بيغاس"القدس في بيان الى ان آلية 
مشاريع تجارية صغيرة أو متوسطة الحجم توفر في الضفة الغربية، معظمها % 60منها في غزة و% 40

مجموعة متنوعة من البضائع والخدمات للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك خدمات الصيانة واإليجار 
نتيجة لألزمة "إنه : وقال جون كيير، ممثل المفوضية األوروبية في القدس .والوقود واألثاث والمعدات

فواتير السلطة الفلسطينية غير المدفوعة للقطاع الخاص إلى المالية والمناخ التجاري الصعب، أدت 
إفالس العديد من األعمال التجارية، ويأتي هذا المشروع ليوفر دعما مهما لألعمال التجارية الخاصة 

 ".وليدعم السلطة الفلسطينية في جهودها إلعادة إحياء االقتصاد الفلسطيني
 24/9/2008األيام الفلسطينية 

  
   لتخفيف القيود على األراضي الفلسطينية"إسرائيل"حين يدعون  المانممثلو .58
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 دعا ممثلو الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية االثنين اسرائيل الى تخفيف القيود التي             : نيويورك ا ف ب   
. تفرضها على االراضي الفلسطينية لتسمح بانعاش اقتصادها الذي يرتبط الى حد كبير بالمساعدة الدولية             

ا النداء خالل اجتماع في مقر االمم المتحدة في نيويورك للجنة الخاصـة بالجهـات المانحـة                 واطلق هذ 
وقال المشاركون انه على الرغم من مساعدة دولية قياسية بلغت فـي             .للفلسطينيين التي ترأسها النرويج   

من عجـز يبلـغ      مليار دوالر منذ بداية السنة، تعاني ميزانية السلطة الفلسطينية           3،1مجموعها اكثر من    
وصرح وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستوري فـي مـؤتمر            . مليون دوالر للسنة الحالية    320

يواجـه  (...) صحافي   على الرغم من مساهمة ال سابق لها للمانحين واصالحات فلسطينية جوهريـة                
رة تحريـك امـوال   وبعد ان اكد ضرو. االقتصاد الفلسطيني ركودا وما زال غير قادر على االستمرار      

 مليون دوالر اضافية مما     15اضافية لدعم الميزانية الفلسطينية اكد الوزير النروجي ان بلده قررت تقديم            
لكنه اكد ان اصالح االقتصاد الفلسطيني يمر عبـر          . الى ستين مليون دوالر    2008يرفع مساهمتها للعام    

  .في الضفة الغربية وتغلق قطاع غزة حاجز 600تخفيف القيود التي تفرضها اسرائيل التي تنشر 
  24/9/2008الرأي األردنية 

  
  كي مون يدعو إلى حل مقبول لحفريات القدس .59

للتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية يمكـن       " إسرائيل"دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون          :عمان
لقرارات مجلس األمن التابع لألمـم      أن تغير المالمح والوضع الحالي في المدينة القديمة في القدس، وفقا            

وقال مون في رسالة جوابية تلقاها األردن، أمس، على رسالة عرض فيها خطورة أعمال الحفر                .المتحدة
مدعوة للعمل بشفافية مع اليونسكو ولجنة التراث العالمي للتوصـل إلـى حـل              " إسرائيل""في القدس إن    

وأعلـن مـون عزمـه       .العتبار وجهة النظر الفلسطينية   واألردن مع األخذ بعين ا    " إسرائيل"مقبول لدى   
مخاطبة رئيس وزراء االحتالل للتأكيد على أهمية القدس وأنها قضية مهمة وحساسة للعرب والمـسلمين               
ومن بين قضايا الوضع النهائي التي ستناقش في مفاوضات الحل النهائي مع االحتفاظ باعتبارات خاصة               

  .لألردن
  24/9/2008الخليج اإلماراتية 

  
  مساعدات إنسانية روسية ألول مرة إلى غزة وصول .60

قال رئيس بعثة روسيا االتحادية لدى السلطة الفلسطينية سـيرجي كوزلـوف إن قافلـة     : د ب أ-غزة 
 .مساعدات إنسانية أرسلتها بالده إلى قطاع غزة وصلت القطاع ، وذلك في سابقة هي األولى من نوعها

الرسـمية الروسـية لألنبـاء بـالقول إن هـذه           " ريا نوفوستي "وكالة  وأوضح كوزلوف في تصريحات ل    
روسـيا ستواصـل تقـديم      "المساعدات مقدمة إلى السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، مـضيفا أن            

يشار إلى أن هـذه هـي    .وتتضمن قافلة المساعدات مواد طبية وغذائية وخيام". المساعدات للفلسطينيين
 فيها مساعدات روسية إلى قطاع غزة ، حيث كانت موسكو قد أرسلت مساعدات              المرة األولى التي تصل   

 .في العام الماضي وزعت في الضفة الغربية فقط
  24/9/2008الدستور 

 
   وعلى متنها حائزة نوبل للسالم من الرنكا تنطلق اليوم"يوجد أمل في غزة" سفينة .61

ء الرنكا القبرصي السفينة الثانية لكسر الحصار       من مينا ) االربعاء(تنطلق ظهر اليوم    : علي الصالح : لندن
 متضامنا دوليا بمن فيهم ميريد كوريغان مـن         30 وعلى متنها    "يوجد امل في غزة   "عن غزة تحت الفتة     

 مناصفة مع بيتي وليامز التي شـاركتها فـي          1976ايرلندا الشمالية التي حازت جائزة نوبل للسالم سنة         
ان هذه الرحلة   "وقالت كوريغان في بيان صحافي امس       .  في ايرلندا  "مالنساء من أجل السال   "تأسيس حركة   
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وتضم الرحلة ناشطي حقوق انسان من عدة دول         ."تحمل معها آمال وأمنيات العديد من الناس حول العالم        
 اطباء من دول مختلفة سيجرون عمليات في تخصصات مختلفة في مستشفيات غزة، كما سـيرافقون                4و

 من مـصادر مطلعـة أن       "الشرق االوسط "في ذات السياق علمت      . طريق العودة  عددا من المرضى في   
ان الهدف  "وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها       . هناك سفنا أخرى يجري اإلعداد إلرسالها الى غزة       

وحسب هذه المصادر فإن عددا من      . "من ذلك هو فتح خط بحري يربط غزة بالرنكا وفرضه كأمر واقع           
  . االجانب ابدوا استعدادا لدعم مثل هذا الخط ليصبح خطا تجاريارجال االعمال

  24/9/2008الشرق األوسط 
  

  يعتدي على مسؤول  في المفوضية األوروبية خالل جولة تفقدية في نعليناالحتالل .62
جيروم "أصيب المسؤول السياسي في المفوضية األوروبية باألراضي الفلسطينية : نائل موسى-رام اهللا

، أمس، بجروح وحالة اختناق شديد، عندما هاجمه والوفد المحلي المرافق له، أفراد "ردانبليون جو
دورية لقوات االحتالل بقنابل الغاز المسيل للدموع خالل جولة تفقدية قام بها في بلدة نعلين غرب رام 

اشرة رغم تحقق وأصيب المسؤول االوروبي بقنبلة غاز في الوجة اطلقها جنود االحتالل باتجاهه مب .اهللا
مهاجميه من هوية الزائر ومركزه السياسي عبر بطاقته الشخصية والوظيفية، ما استدعى نقله ومضيفه 

 برام اهللا - شهداء االقصى -منسق لجنة نعلين لمقاومة الجدار عاهد الخواجا الى مستشفى الشيخ زايد
 .للعالج

 24/9/2008الحياة الجديدة  
 

 د مخيمات الشمال ويحذّر من وقف المساعدات لنازحي البارد  األونروا الجديد يتفقمدير .63
قام المدير العام لألونروا في لبنان سيلفاتور لومباردو، بالجولة التفقدية األولـى فـي    :البداوي ـ البارد 

مخيمات الشمال، منذ تعيينه في منصبه عارضاً أوضاع الالجئين الفلسطينيين في الشمال والمشاكل التـي   
قيمين داخل مخيم نهر البارد، والعقبات التي تحول دون عودة باقي النازحين اليه، محذراً مـن                تواجه الم 

اضطرار االونروا إليقاف مساعداتها اإلغاثية إلى نازحي البارد، في حال لـم تلتـزم الـدول المانحـة                  
 . بتعهداتها

  24/9/2008السفير اللبنانية 
 

  ياة اليومية للفلسطينيينممثل التشيك يؤكد اهتمام بالده بتحسين الح .64
أعرب ايفو سلهافي، ممثل التشيك لدى السلطة الوطنية عن اهتمام بالده بتحسين الحياة اليومية : الخليل

للفلسطينيين والعمل على التخفيف من الصعوبات واإلعاقات اليومية التي يعيشونها نتيجة الحواجز 
 4مة بالده ستقدم للسلطة الفلسطينية دعما بقيمة وأضاف، إن حكو .اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

 .ماليين دوالر لصالح مشاريع تطوير الطاقة الشمسية والمشاريع المتعلقة بإدارة المياه
 24/9/2008األيام الفلسطينية 

  
  خريطة االستيطان تبتلع الضفة .65

 نواف الزرو
 ـ  12 ـ  10(  في صـحيفة هـآرتس  كان المحلل االسرائيلي عكيفا الدار محقا عندما كتب بعد انابوليس

 ما يقولونه ، ولكن آالف اليهود يضحكون على طول الطريق الـي             - غير اليهود    -يقول العالم   ):"2007
 فماذا حدث لروح انابوليس؟ ، ما حدث مـع روح           - اي ان قاطرة االستيطان ماضية       -جبل أبو غنيم ،     

 ".الخليل؟
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عده هو ان االستيطان اليهودي متواصل متعاظم على نحـو          فواقع الحال في فلسطين اذن قبل انابوليس وب       
" اسـرائيل "، فلنر ماذا يقول العرب العالم وماذا يفعل قـادة           ...هستيري غير آبه بما يقوله العرب والعالم      

وقفة حازمة في مواجهة    "، االمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى يدعو العالم إلى             ..عمليا
السعودية تدين اسـرائيل السـتئنافها   " ، و2008" ـ  7 ـ  1 -ستيطانية اإلسرائيلية ـ وفا  السياسات اال

النشاط االستيطاني بعدما ساعد وعد بوقف البناء في االراضي المحتلة في اقنـاع الريـاض بحـضور                 
 ، ووزير الخارجية السعودي االمير سـعود      " محادثات سالم توسطت فيها الواليات المتحدة في أنابوليس       

المملكة العربية السعودية تعرب عن استنكارها وادانتها بشدة لقرار اسرائيل توسيع بناء            "الفيصل يقول ان    
 ".المستعمرات في القدس الشرقية االمر الذي يتناقض مع أسس ومبادئ مؤتمر أنابوليس للسالم

ل الخلـيج العربيـة     وفي الرياض أدان عبدالرحمن بن حمد العطية ، األمين العام لمجلس التعاون لـدو             
إن هـذه   : "، وقال العطية فـي بيـان صـحفيْ        "مواصلة حكومة االحتالل اإلسرائيلي نهجها االستيطاني     "

الخطوات اإلسرائيلية تُشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتتنافى مع ما تم االتفاق بشأنه فـي مـؤتمر                 
 ".االميركيةالسالم الدولي في أنابوليس بالواليات المتّحدة 

ال يمكن التحدث عن مفاوضات وعـن تـسوية         "وفي مصر اعتبر وزير خارجية مصر احمد ابو الغيط          
وعن انهاء هذا النزاع في وقت تمضي فيه اسرائيل في طريق االستيطان حتى لو كـان ذلـك بـدعوى                    

ات فـذلك يعـد     ليس هناك شيء اسمه التوسع الطبيعي للمستوطن      "، وتابع   " التوسيع الطبيعي للمستوطنات  
 ".اخالال بخارطة الطريق ومتطلباتها وكأن هذا االمر يستهدف قتل عملية السالم

خطـط إسـرائيل    " تفسد"إنها تأمل في أالّ     "ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس         
غي أن نبني فيه    هذا وقت ينب  "، واضافت " لبناء منازل على أراض محتلة محادثات السالم مع الفلسطينيين        

 ".الثقة ، وهذا شيء ال يبني الثقة
ان عملية البنـاء االسـتيطاني      :"ولكن سرعان ما رد عليها وزير اإلسكان اإلسرائيلي زئيف بويم مؤكدا            

 ".ستتواصل رغم انتقادات وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس
باعية الدولية لعملية السالم في الشرق االوسط       اما توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق مبعوث الر        

ان االستيطان ال يتوافق مع عملية السالم وهذا الموقف ينسجم مع اطراف الرباعية الدوليـة التـي                 :"فقال
، ليعود االتحاد االوروبي ال حقا مرة اخرى الدانة         " تسعى دوما اليجاد التقدم المطلوب على هذا الصعيد       

عماء االتحاد األوروبي ، خطط إسرائيل لبنـاء مئـات المنـازل الجديـدة فـي                أدان ز "االستيطان ، اذ    
: ، وقالت رئاسة االتحاد األوروبي في بيان بعـد قمـة لزعمائـه            " المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة   

االتحاد األوروبي يؤكد مجددا أن بناء المستوطنات في أي مكان من األراضي الفلسطينية المحتلة بما في                "
 ". القدس الشرقية غير مشروع بموجب القانون الدوليذلك

؟، واذا ما اضفنا لكل ذلك الـرفض        ...بهذا البيان االوروبي او غيره      " اسرائيل"فهل اكترثت او تكترث     
الفلسطيني االجماعي لسياسات االستيطان والتهويد وتأثيراتها التدميرية ، فاننا نصبح عمليا امام اجمـاع              

، فقد كان الرئيس الفلسطيني اعلن امام القمة        ...ضد سياسات االستيطان االسرائيلي   فلسطيني عربي دولي    
إن الحل الذي تقوم إسرائيل برسم معالمه وخارطته على األرض ال يتجاوز مجموعة             :"العربية في دمشق    

أن :"، مؤكدا   " من المعازل في أرض ممزقة بالمستعمرات وجدار الفصل العنصري والحواجز والحصار          
اإلسرائيلية تهدف إلى تمزيق وحدة األرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني بفصل غـزة عـن              "سياسة  ال

 ـ  30 -ب . ف. الضفة ، وضرب إمكانات التوصل التفاق سالم عبر التذرع باالنقسام الفلـسطيني ـ أ 
ر على وقع ان المفاوضات ال يمكن أن تتقدم وتنجح ، بل أيضاً ال يمكن أن تستم:" ، مختتما 2008" ـ  3

العـسكرية  "الجرافات وهي تنهب أرضنا وتبني المستعمرات فوقها ، أو على وقع اسـتمرار العمليـات              
 ".اإلسرائيلية

 يا ترى لنداء الرئيس الفلسطيني والمجتمع الدولي؟،" اسرائيل"فهل استجابت او قد تستجيب 
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هو وزيـر التهديـدات سـابقا    ، فهـا ...اما عن خريطة السياسات االسرائيلية في قصة االستيطان فحدث      
ان هناك إجماع إسرائيلي على البناء ، وإن البناء في القدس هو الرد علي نتائج               "يؤكد  " افيجدور ليبرمان "

، وجاء بعده وزير البنى التحتية االسرائيلية بنيامين بـن          " الذي لن يبقى علي قيد الحيا     " أنابوليس"مؤتمر  
ان الكتلة االستيطانية في منطقـة      "نة ارئيل شمال الضفة الغربية      اليعازر ليعلن خالل جولة له في مستوط      

غوش عصيون جنوب بيت لحم ومستوطنة ارئيل والفي منشه هي خارج اي مفاوضات كونها جـزءا ال                 
 ".يتجزأ من دولة اسرائيل وتقف في قلب االجماع الوطني

قاد القمة العربية في دمشق     واكثر من ذلك وفي مؤشرات سافرة على تصعيد االستيطان حتى في ظل انع            
خطط جديدة لتهويد القدس المحتلـة      "التي اكدت على المبادرة العربية للسالم ، كشفت التقاريرآنذاك عن           

قيام جمعيات إسرائيلية   "، فتحدثت مؤسسة األقصى لحماية المقدسات عن        " على الجبهة الثقافية والتاريخية   
 ، بالتوازي مع التهويد االستيطاني وفـرض األمـر الواقـع            بتهويد تاريخي ثقافي لمدينة القدس المحتلة     

  ".السياسي
واخيرا ورغم كل هذه المعطيات تطل علينا وزيرة الخارجية األمريكية ، كونداليزا رايس ، لـتعلن فـي                  

إن عملية البناء في المـستوطنات يجـب أال تعرقـل مواصـلة      "2008 ـ  8 ـ  26آخر زيارة لها يوم 
 ."المفاوضات السياسية

 فما يجري علـى االرض      -فهل يبقى هناك في ظل كل ذلك احتمال للتسوية واقامة الدولة الفلسطينية؟،             
الفلسطينية ميدانيا من اجتياحات واغتياالت واستيطان يبدد كل اآلمال والتفاؤالت الـسالمية؟، فخريطـة              

لغ الخجل في ظل حالة     االستيطان تختطف عمليا الضفة الغربية وتخرجها من كل الحسابات، ولكن مع با           
 .صمت وفرجة عربية ال تصدق

  24/9/2008الدستور 
  

   الصراع الداخلي "تديين" الفلسطيني بين علمنة واإلسالم .66
  خالد الحروب

 في المنطقة   "اإلخوان المسلمين "تجربة اإلسالميين الفلسطينيين تندرج في سياق التجربة التقليدية لحركات          
 "حمـاس " وتشكّل حركة    1987، مضافاً إلى ذلك منذ عام       "ير االجتماعي األسلمة والتغي "بمشروعها حول   

المـشروع  "وبطبيعة الحال كان لهذا البعـد، أي    . بعد التحرر الوطني من االحتالل اإلسرائيلي ومواجهته      
، األثر البارز في تشكيل العديد من الـرؤى والقناعـات داخـل التيـار               "الصهيوني وقيام دولة إسرائيل   

وكـان أن تـسبب ذلـك       . الفلسطيني، وإلى حد كبير التيار اإلسالمي العربي بـصفة بعامـة          اإلسالمي  
، "حمـاس " في خلق توتر داخلي مستمر بين رؤيتين نظريتين، خصوصا قبل بـروز حركـة                "المشروع"

 األمر الذي يتطلب أسلمة المجتمع وتربيته وفـق المـنهج           "إعداد جيل التحرير  "األولى تنص على أولوية     
، ألن حقيقة واقـع     "مواجهة االحتالل "مي كما تراه الحركة اإلسالمية المعنية، والثانية تقدم أولوية          اإلسال

الوضع االحتاللي ال يمكن تأجيلها أوالً، وألن مواجهة االحتالل ثانياً هي الوسيلة األفعل حتى في سـياق                 
  ."اإلعداد للتحرير"نظرية 

، "اإلخوانيات" للحركة اإلسالمية الفلسطينية، وكسائر شقيقاتها       والمهم هنا هو أن الفكر االجتماعي والثقافي      
ظل تقليدياً وفقيراً، ولم تتبلور في أدبياته نظريات وبرامج معمقة تعالج تعقيـدات االجتمـاع الـسياسي                 

  .والثقافي الفلسطيني
 السياسي عبر السنوات العشرين مـن عمرهـا، وصـارت           "حماس"مع ذلك حدث تطور مطّرد في فكر        

حماس "ويمكن القول بأن هناك     . حركة تتجه نحو البراغماتية السياسية على حساب األدلجة والشعارات        ال
حماس البرنامج االنتخابي لعـام     "، وهناك   1988 عام   "حماس"، أي الحركة التي أصدرت ميثاق       "الميثاق
 األخيرة، بحسب   "سحما"فـ  . ، والوثيقتين المذكورتين، فروقات كبيرة    "الحماسين"، وما بين هذين     "2006
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 "حمـاس "وعندما فازت   .  األولى، المؤدلجة والمنغلقة   "حماس"الوثائق، هي متسيسة ومنفتحة، على عكس       
 مثّل ذلـك البرنـامج      2006) مارس(في االنتخابات وقرأ اسماعيل هنية برنامج حكومته في شهر آذار           

بيـد أن مـا     . مية األهم في فلسطين   خطوة أخرى في سياق البراغماتية والعلمنة السياسية للحركة اإلسال        
 تتردد بين البراغماتية والشعارات، ووصل ذلك       "حماس"حدث بعد ذلك أربك أي مسار تراكمي، وعادت         

واألمـر المقلـق    . 2007) يونيو(مداه قبيل وأثناء السيطرة العسكرية على قطاع غزة في شهر حزيران            
 بالتكفير وقتل الخصوم،    "علماء دين من حماس   "بشكل كبير هو التسويغات والتبريرات التي صدرت عن         

عن طريق تبريرات دينية صرفة ال تذكّر بخطاب الميثاق وطفحانه بالشعارات القصوى والخطابية البالغة              
 "حمـاس "فالمعضلة الكبيرة هنا هي أن ما صدر عـن          . "القاعدة"فحسب، بل بخطابات عتاة سلفيي تنظيم       

ابي، أو في كلمة رئيس حكومتها اسماعيل هنية، أو فـي الكثيـر مـن               وثائقياً، سواء في البرنامج االنتخ    
ليس معنـى هـذا   . "حماس" و "فتح"الوثائق المرافقة األخرى، لم يظهر له أثر خالل الصراع الدامي بين     

 المسؤولية كاملة، أو إعفاء الطرف اآلخر من مسؤوليته، فهذه المقاربة ال تنـاقش هـذه                "حماس"تحميل  
فقـد كـان بوسـع      . ناقش التسويغات والمبررات ونكوصها إلى خطاب اإلقصاء والتكفيـر        بل تُ . المسألة

 أو مع من تشاء، وتعلن الموقف الذي تشاء، أو حتـى تخـوض              "فتح"، وما زال، ان تختلف مع       "حماس"
مسلمون ضـد   : الصراع الذي تشاء مع أي طرف داخلي، لكن من دون أن يتموضع ذلك في إطار ديني               

  !كفار
لصراع السياسي الداخلي الفلسطيني، أو أي صراع داخلي في الفضاء العربي واإلسالمي، وتحييد             علمنة ا 

ومعناه نقل الصراع إلى مستوى الخـالف الـسياسي   . الدين عنه معناه حقن مزيد من الدماء وتحريم للدم   
وتسهيل إراقة الدم، كما    لكن عندما تتدخل الفتاوى الدينية في تحليل        . القابل لألخذ والعطاء مهما بدا عميقاً     

في العراق مثالً، فإن ذلك كفيل بمضاعفة الدم المراق، وتعقيد الوصول إلـى حلـول وسـط، وبإقفـال                   
وعندما تتدخل الفتوى في تحديد السياسة كما يحدث أحياناً فإن معنـى ذلـك            . الضمائر التي تقوم بإراقتها   

. ل على فقر الفكر السياسي لإلسالميين العـرب        إضافي وليس الى علمنة السياسة، ويدل      "تديين"يقود إلى   
الفتوى التي تكفّر خصماً وتصدر عن لحظة ظرفية غاضبة سوف تبدو عارية وفاقدة للمصداقية عنـدما                

فـي  . تتغير اللحظة الظرفية ويصير من المستحيل عدم التصالح مع ذلك الخصم، أو حتى التحالف معـه          
لكن عندما يـتم تكفيـر الخـصوم        . وا ثم يتصالحوا ويتحالفوا   السياسة يمكن للخصوم أن يختلفوا ويتشاتم     

وإقصاؤهم إلى خارج مربعات الشرعية الدينية أو حتى الوطنية، فإن ذلك ال ينتج سياسـة أو انجـازات                  
  .على األرض، بل ينجز توترات تخلق صراعات اضافية ويضيع أية انجازات

ومن ناحية الصورة الفلسطينية األعم     ) ي الفتحاوي والمتوترة بالصراع الحماس  (بعيدا عن اللحظة الراهنة     
جوهر تلك الرؤية كان الدعوة إلى      . "ما قبل حماس  "فقد كان أن تطورت رؤية وطنية علمانية خالل عقود          

في فلسطين تتسع للمسلمين والمسيحيين واليهود، كما نص على ذلك الميثـاق          ) علمانية(دولة ديموقراطية   
، وهو الوثيقة المركزية المؤسسة لإلجماع الوطني       )1968الصادر عام   (اشر  الوطني الفلسطيني بشكل مب   

وتوقيع اتفاقيـات اوسـلو     (الفلسطيني خالل حقبتي السبعينات والثمانينات إلى منتصف التسعينات تقريباً          
 العلمانية تعكس القناعـات الـسياسية والفكريـة         -كانت تلك الرؤية الوطنية     ). وقيام السلطة الفلسطينية  

 والتيارات اليسارية والعلمانية هي المكونـات األساسـية         "فتح"لسائدة في الساحة الفلسطينية حيث كانت       ا
بل كان همها األساسي هو صوغ مشروع ورؤية تنفذ للخارج وتبعـد عـن              . للحركة الوطنية الفلسطينية  

ه صـراع مـع     لذلك فقد تم تحديد الصراع مع إسرائيل بوضوح على أن         . الصراع تهمة الصراع الديني   
  .الحركة الصهيونية كمشروع كولونيالي استيطاني وليس مع اليهودية كدين أو مع اليهود كأتباع ديانة

بيد أن الصعود المتواصل للتيار اإلسالمي الفلسطيني انعكس على بنـود ومكونـات الوثـائق النظريـة                 
 الوطنية الفلسطينية الـذي أقـر      للسلطة "القانون األساسي "فـ  . والدستورية المؤسسة لإلجتماع الفلسطيني   

. "الميثاق الفلسطيني " تطرق الى الدين بشكل غير مسبوق ويقطع عملياً مع الرؤية التي حملها              2002عام  
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اإلسالم هو الدين الرسـمي فـي       "على أن   ) 1( في الفقرة    "القانون األساسي "وقد نصت المادة الرابعة من      
مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر    ") 2(، وفي الفقرة    " وقدسيتها فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها    

، وفي هذا اندراج كامل في سياق التجربة التقليدية العربية في صوغ الدسـاتير حيـث                "رئيسي للتشريع 
تصبح المطالبة بإقامة دولة إسالمية أو تطبيق الشريعة اإلسالمية أمرين دستوريين يتيحـان ألي حركـة                

الـدين والدولـة فـي      "وهنا يذكر إياد البرغوثي في دراسة حول        . عار برسم التطبيق  إسالمية رفعهما كش  
اقحـام موضـوع الـدين فـي القـانون          "أن  ) 2007رام اهللا، مركز رام اهللا لحقوق اإلنسان،         ("فلسطين
دخل في باب المزايدة السياسية، وبخاصة ما يتعلق بالعبارات التي أضيفت إليه في المقدمة،              ... األساسي

واإلضافات التي أشار إليها البرغوثي في المقدمة تتضمن إضافة كلمـة           . "إلى المادة الثالثة من القانون    و
، أما في المادة الثالثة فقد      "إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف     " إلى القدس كالتالي     "الشريف"

 القبلتـين وثالـث الحـرمين       القدس عاصمة فلسطين وهي أولى    "أضيفت أوصاف أخرى للقدس كالتالي      
  ."ومهد سيدنا المسيح عليه السالم) ص(الشريفين مسرى نبينا 

ينطبق ذات األمر على مسودات الدستور الفلسطيني التي ناقشها المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عـام               
هـا  في مادت (، ورحب بها المجلس، نصت      2003فالمسودة الثالثة التي نوقشت في آذار       .  فصاعداً 2000
مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، وألتبـاع الرسـاالت الـسماوية تنظـيم              "أن  ) السابعة

أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقاً لشرائعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفـظ وحـدة                
 فـإن   "الدستور الفلسطيني "  أو في حالة   "القانون األساسي "وسواء في حالة    . "الشعب الفلسطيني واستقالله  

هناك استدعاء واضحاً لمفردات الخطاب اإلسالموي وتوظيفها في الوثائق التأسيسية الفلـسطينية بـشكل              
يعكس تنازالً عن المقدمات العلمانية للخطاب الوطني الفلسطيني من ناحية، ويماثل التجربة الفلـسطينية              

على التيار اإلسـالمي الفلـسطيني فـي        ) او المزايدة (ة  بنظيرتها العربية من ناحية ثانية، ويحاول منافس      
ولئن كانت الدوافع وراء ذلك االستدعاء والتوظيف اإلسالمي براغماتية من جهة           . خطابه وحقل مفرداته  

واستجابة للتغييرات الواقعة في طبيعة الثقافة السياسية في المجتمع الفلسطيني، فإن واحدة من النتائج شبه               
ع المجال الختالفات جذرية تقوم حول تفسيرات الدين ومغـزى ومعنـى النـصوص              المؤكدة هي توسي  

الواردة في الوثائق التأسيسية وكيفية تطبيقها، وما سوى ذلك من انفتاحات على المجهول كمـا فـي أي                  
  .صراع ديني، أو اي صراع يكون الدين محوره

  24/9/2008الحياة 
  

  "الحركة" إلى خطاب .67
  رشاد أبوشاور

 فرد من أفراد الشعب الفلسطيني، يعتقد بأنه خطاب بلسان كثيرين، بمن فيهم أعداد كبيرة من                هذا خطاب 
  ).الحركة(قواعد 

 19أنتم يا قادة وكوادر الحركة تتحدثون منذ سنوات عن ضرورة عقد مؤتمر سادس للحركة بعد غيـاب              
  )!الخامس(عاما، أي قرابة عقدين على المؤتمر األخير 

 كبيرة، حدثت فيها أمور أثّرت بعمق على شعبنا وقضيتنا، ووضعتنا في الحال الخـانق               إنها مسافة زمنية  
                    الذي نحن فيه، فال القطار وصل إلى المحطّة المأمولة، وال خرج بنا من النفق المظلـم لنتـنفّس هـواء

  .صحيا، ونستبشر بأن مستقبال زاهرا ينتظرنا 
أبوجهـاد  : بعض ابرز وأهم قادة الحركـة المؤسـسين  بعد المؤتمر الخامس الذي انعقد في تونس، رحل  

  ...الوزير، أبوإياد، أبوالهول
رأسـها،  ) الحركـة ( العدو الذي وقف وراء عمليات االغتيال المباشرة، أو غير المباشرة، أراد أن يفقـد             

  .وقدرتها على التوجيه،والقيادة، والتصرف كقيادة جماعية
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فردها، وأنتم لألسف يا من تبقّى مـن قيـادة الحركـة، وبخّاصـة              الفردية ازدادت فردية، واستشرت بت    
التاريخيين، انهمكتم في البحث كل لنفسه عن موقع، همه الحفاظ عليه، في ظّل طغيـان الفرديـة التـي                   
تركت لكم مساحات ضيقة تكفي واحدكم للبقاء، وتحشره فيه بال صوت وال رغبة في الرفض خشيةً مـن         

ربة القيادة، التي يحدد القائد الفرد لكّل منكم موقعه فيها، وفقـا للرضـى عنـه،                الخسارة والسقوط من ع   
  .وليس بناء على كفاءته

بحركة بطيئة مماطلة، وفي ظّل انقسامات، وكمائن، ومطبـات، وأالعيـب تكتيكيـة، تجتمـع اللجنـة                 
ؤتمر، أهو مؤتمر لملء    التحضيرية للتهيئة للمؤتمر السادس، دون أن تحدد حتى اللحظة ما تريده من الم            

الذي كان يمسك بكّل الخيـوط  ) أبوعمار(الفراغات في اللجنة المركزية، خّاصةً بعد رحيل القائد المهيمن  
  !إلى ما قبل رحيله بقليل؟

ومسار عملية  ) أوسلو( هل سيكون للمراجعة الشاملة لمسيرة الحركة منذ المؤتمر الخامس، مرورا بحقبة          
اب دور الحركة وهزيمتها العقابية في انتخابـات المجلـس التـشريعي، وانهيـار              ، وأسباب غي  )السالم(

  !أجهزتها األمنية وميليشياتها في غزة؟
هل ستبحث الحركة في مؤتمرها أسباب االنقسام الفلسطيني، وكيفية الخروج من هذا المـأزق المكلـف                

  !فلسطينيا؟
؟ وهل ستعود قيادة أوسلو التـي ال تـرى          )أوسلو(رة  بعد الفشل المدمر لمسي   ) المقاومة(أتراها ستطرح   

تقـرر إطـالق   ..سوى طريق المفاوضات سبيالً وحيدا لتحصيل بعض الحقوق، فتنحاز لنهج المقاومة، و     
معلنة عن استئناف دورها القيادي، وإدارتها الظهر لمرحلـة المفاوضـات، ونهـج             ) الثانية(الرصاصة  

  !ريكا، واالنشغال بالصراع على سلطة وهمية؟العدو، ووساطة أم) كرم(الرهان على 
البارد المظلم، ويعود بها إلى     ) أوسلو(هل مؤتمر الحركة سينتشل الحركة، والقضية، من بئر         : باختصار

  !الجماهير، والمقاومة، والزمن الفدائي؟
سـوى عقـد    هذا ال يمكن أن يتحقق أبدا بنفس طاقم القيادات المنتهية الصالحية والتي ما عادت تجيـد                 

 ليفني أو غير ليفنـي ـ فهـؤالء عقليـة، ومـصالح،      -ومن سيأتي بعده ـ) أولمرت( االجتماعات مع 
وامتيازات، وهم لن يخلعوا بذّاتهم وربطات أعناقهم، ويغادروا قصورهم وفيالّتهم، ليتواروا في األمكنـة              

، أي من كانوا يربتـون علـى        المعتمة، والمغاور، ويجهزوا أنفسهم لمعتقالت من كانوا يتفاوضون معهم        
  ...كاشير ) يهودية( ظهورهم، ويقدمون لهم طعاما وحلوى 

جماعة أوسلو يروجون بأنه ال توجد دولة عربية واحدة ترحب بعقد مؤتمر الحركة فـي بلـدها، ولـذا                   
  )!رام اهللا(فالممكن هو عقد المؤتمر في 

لمؤتمر، ولمرة واحدة للمشاركة فـي مـؤتمر        يعني ال بد من استخراج تصاريح تسمح بدخول أعضاء ا         
  !سيعقد في رام اهللا، في كنف االحتالل

، وفي ما يمكن أن يحدث      )حالهم( هكذا يتحول أعضاء المؤتمر إلى رهائن، مطلوب منهم أن يفكّروا في            
  !لهم إن هم رفعوا من سقف قراراتهم

لسابق بيل كلينتون لساعتين، وتـم جمـع   لقد حدث هذا من قبل في غزة عندما زارها الرئيس األمريكي ا         
مـن  ) المتطرفـة ( رفعوا أيديهم تأييدا لحذف المواد      ..أعضاء المجلس الوطني الذين قبلوا بالمشاركة، و      

  !الميثاق الوطني الفلسطيني
المطلوب وطنيا منكم كثير، وكبير الحجم والثقل، وأوله أن تعيدوا صياغة الحركة بعـد تفـشّي الفـساد                  

بال رأس، وال قـوام، وال      ) هيولى(ي والمالي واألخالقي الذي فتك بها، وفككها، ورهلها، وجعلها          السياس
  !دورة دموية واحدة، وال أقدام تسير باتجاه هدف واحد محدد 

تتحملون كل ما لحق بمنظمة التحرير الفلسطينية من خراب، وتفكك وتمزق، وغيـاب،             ) الحركة(أنتم في   
  ...اليدها قبل أربعين سنة منذ سيطرتم على مق
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المجلس الوطني همشتموه، وأغرقتموه بأشخاص وظيفتهم رفع أيديهم حين التصويت على أمور ضـارة              
  .بقضيتنا

، فـي   )كرمال عينيك يا فخامة الرئيس كلينتون     (لشيراك، و ) كادوك(الميثاق مزقتموه، وأضعتم مواده بين      
  !وابازار ستخزى منه األجيال نيابة عمن لم يخز

جيش التحرير الفلسطيني شرذمتموه، واستبدلتموه بجنراالت وهميين منحوا رتبهم وهم بـال كفـاءة، وال               
  ) !في غزة.. (خبرة، وال علم عسكري ، وأجهزة جربناها في بيروت، وبعد بيروت، وبعد بعد بيروت

.. منتفعـين التـابعين   مركز األبحاث، والتخطيط، واالتحادات الشعبية حولتموها إلى عنـاوين شـكلية لل           
  !وانظروا ماذا جنيتم على شعبنا بغياب االتحادات والمنظمات الشعبية

القيادة العاّمة، جبهة التحرير    / الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية     : الفصائل أنتم يا اخوتنا من مزقها، وشقّها        
حليفتكم شجعتم على   ) الديمقراطية(ى  أتنكرون؟ حت ..الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي، الصاعقة، العربية       

  !فعن أية وحدة وطنية تتحدثون؟.. أوسلويا) حزبا(شقّها، واستخرجتم من صفوفها مجموعة جعلتموها 
، وغياب الخطاب الواضح، والبناء التنظيمـي       )الفردية(حركتكم تتآكل منذ عقدين وأكثر، وأول أمراضها        

أيـن كفـاءات    . تكم لألسف حالة نابذة للكفاءات، أو معوقة لها       فحرك..والمؤسسات، واستقطاب الكفاءات    
، ألن أي واحدة منها ال تدعي أنها        )الفصائل(الشعب الفلسطيني في صفوف الحركة ؟ نحن ال نتحدث عن           

  !حركة الشعب الفلسطيني كلّه
، ألنها ال تجـد     )الحركة( كفاءات شعبنا الكبيرة المتألّقة المنتشرة في كّل القارات تنفر من الفصائل وأولها           

وياما اندفع في البداية متميزون، ثم غادروا ولم يأبه لمغادرتهم أحد، فهم خطر             ..لنفسها موقعا في صفوفها   
  .على المنافقين، والفاسدين، والجهلة

فـالعوض  ..إذا كنتم تعملون على تلفيق مؤتمر لفلفة، وتبويس لحى، وتقاسم للصالحيات واألنفال والغنائم    
سالمة، مع إنه لن تكون هناك سالمة، ولن نستعوض سوى المزيد من التيه وضياع أرضـنا وعـذاب            بال

شعبنا، وإطالة أمد حصارنا والتالعب فينا، بعد أن بتنا قضيةً وشعبنا ملطشة لنظم حكم عربيـة تـدعي                  
رودين مـن   ، وهي التي تترك شعبنا محاصرا في غزة، وتتفرج على أهلنا المط           )توحيدنا(الحرص على   

آه يـا دول العـرب الـشقية،ال    ..جحيم العراق وهم يوزعون على تشيلي والبرازيل و آيسلندة والسويد و        
  !الشقيقة

ال، هو مسؤوليتكم،   . المطلوب منكم كثير، فدعوكم من المناورات، والتعلل بأن ما يحدث ليس مسؤوليتكم             
دوركم، فأنتم منكم   ) يسرقون  (  فال تتعلّلوا بأنهم     نشأوا في كنفكم،  .. فالسيد سالم فياض وعبد ربه، ونمر     

  ).المال( الرئيس، وطاقم التفاوض، ومن يتحكمون بكّل شيء حتى اللحظة، بما في ذلك 
لن يغفر لكم شعبنا، فأنتم من يتحمل مسؤولية كل ما جرى حتى يومنا ـ نـسبة لحجمكـم، ودوركـم ـ      

الذي أطلقت الحركة رصاصتها    ) الوطن(و) القضية(و) الحركة(فكونوا على قّد المسؤولية، وبادروا إلنقاذ       
  ... معلنةً بدء المقاومة لتحريره، ال إلضاعته نهائيا65في الفاتح من عام 

  24/9/2008القدس العربي 
  

  بارتكاب جرائم حرب؟" إسرائيل" تحاكم متى .68
  صالح الدين حافظ 

ته وفصاحته، وخطير في تحديه بـالرأي       هذا تقرير دولي خطير، خطير في محتواه، وخطير في صراح         
  .الموثق لدولة ال يجرؤ على تحديها كبار أباطرة هذا الزمان

وما نعنيه هو التقرير الذي تلي أمام المجلس الدولي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، فـي األسـبوع                  
 الفلسطينية ضمن مذابح    "بيت حانون "ضد قرية   " إسرائيل"الماضي، وتناول جريمة الحرب التي ارتكبتها       

وكانت األمم المتحدة قد كلفت لجنة دولية لتقصي الحقائق برئاسة كبير األسـاقفة الجنـوب               . 2006عام  
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فـي هجومهـا    " اإلسرائيلية"حامل نوبل، ببحث حقيقة ما ارتكبته قوات االحتالل         " ديزموند توتو "إفريقي  
  . فلسطينياً دون ذنب معروف حتى اآلن19على بيت حانون بمختلف األسلحة، ما أدى إلى استشهاد 

وقد عكفت اللجنة الدولية على بحث جوانب المذبحة والتعرف مباشرة الى موقعهـا وسـماع شـهودها،                 
فـي تـدمير قريـة      " القوة المسلحة المفرطـة   "ودراسة االحتماالت التي دفعت قوات االحتالل الستخدام        

  .فلسطينية والفتك بأهلها على نحو ما جرى
منا اليوم أن هذه اللجنة الدولية المكلفة من األمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق اإلنسان قد أثبتت                وما يه 

جديتها وحيادها، مثلما أثبتت جرأتها في إعالن الحق والحقيقة بكل وضوح ومن دون تردد أو مجاملة أو                 
 بجريمـة مـن الجـرائم       حتى مواءمة، من تلك المعاني التي تستخدم في حاالت كثيرة، إن تعلق األمـر             

  ".اإلسرائيلية"
في بيت حانون   " إسرائيل"بوضوح شديد قالت اللجنة الدولية في شهادتها  تقريرها  الموثقة إن ما ارتكبته               

واضحة مكتملة األركان، خصوصاً في ظل غياب تفسيرات واضحة من جانب الجيش            " جريمة حرب "هو  
  ".اإلسرائيلي"

ع هذه المرة أن تخدع اللجنة الدولية وتقدم لها أكاذيبها المعتادة، تهرباً من             لم تستط " إسرائيل"والمعنى أن   
مسؤولية المجازر والمذابح الدموية، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني بصفة مستمرة على مدى عقود،              

عل ولم تستطع أيضاً أن تستعين بالصديق األمريكي لعرقلة صدور هذا التقرير األمين، كما تعودت أن تف               
دائماً، ولم تستطع منذ البداية أن ترشو أو تبتز رئيس وأعضاء هذه اللجنة الدولية، فرئيـسها شخـصية                  
دولية مرموقة لها مواقفها ونشاطها اإلنساني، األمر الذي أهله للحصول على جائزة نوبل، ناهيـك عـن                 

  .المصداقية الشعبية التي حازها عبر السنوات
بارتكاب جريمة حرب ما يكفي لترتيـب       " إسرائيل"يه من جرأة االتهام ل      وألن التقرير قد صدر علناً وف     

نتائج عديدة وإجراءات محددة لمعاقبتها، فإننا رغم ذلك ال نستبشر خيراً، بتحرك التقرير من مكانه على                
األرفف والمكاتب، إلى ساحات القضاء الدولية التي تُعنى بمحاكمة جرائم الحرب ومرتكبيها، كمـا هـو                

  .. مع آخرينالحال
* * *  

بارتكاب جرائم حرب ضد الـشعب الفلـسطيني،        " إسرائيل"ونحسب أن هذه من المرات القليلة التي تتهم         
وفي إطار تحقيق دولي قامت به لجنة دولية مكلفة من األمم المتحدة ومجلسها الدولي لحقـوق اإلنـسان،                  

وكـم هـي كثيـرة ومـشهودة، إال         جريمة من جرائم الحـرب،      " إسرائيل"ذلك أنه في كل مرة ارتكبت       
، بإفشال أي جهة وإجهـاض أي تحقيـق دولـي           "إسرائيل"وسارعت الواليات المتحدة األمريكية، حامية      

رسمي أو غير رسمي، حتى ال تدان حليفتها بمثل هذه التهمة البشعة، التي تتغنى الواليات المتحدة نفسها                 
  .لين عنها إلى المحكمة الدوليةاآلن بأنها مسؤولة مسؤولية دولية عن تقديم المسؤو

أي فرصة للتحرك عمليـاً     ) ديزموند توتو (وعلى هذا األساس فإننا ال نتوقع أن يجد تقرير كبير األساقفة            
عن هذه الجريمة النكراء، كأن يذهب التقرير إلى مجلـس األمـن            " اإلسرائيليين"نحو محاكمة المسؤولين    

  .ول بذلك وفقاً لميثاق المنظمة الدوليةمثالً، ليتخذ قراراً بالمحاكمة، وهو المخ
وقد يرشدنا القانونيون ونشطاء حقوق اإلنسان أصحاب الخبرة الدولية، كيف يمكن لنا تفعيل هذا التقرير،               
وتحويله من تقرير إلى قرار، وهل من سلطة ومهام المجلس الدولي لحقوق اإلنسان أحد فـروع األمـم                  

ية في تفعيل التقرير، بحكم ما يحويه من تهمة صريحة موجهة لدولة            المتحدة الجديدة، اتخاذ إجراءات عمل    
االحتالل بارتكاب جريمة حرب، وهل من حق أي عدد من الدول األعضاء بمجلس حقوق اإلنسان هذا،                

  وهم بالضرورة أعضاء باألمم المتحدة، التقدم لمجلس
  األمن بالتقرير مطالبين بتطبيق الميثاق الدولي عليه؟
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ول إن هذه هبة من السماء، جاءت للعرب على طبق من ذهب، ليقوموا ولـو مـرة واحـدة                   أستطيع الق 
  ..بواجبهم العملي، وليس بمجرد الدعايات والشعارات

يستطيع العرب، منفردين كانوا أو عبر الجامعة العربية أن يحملوا هذا التقرير الـدولي إلـى مـشارق                  
 دولي محايد، فال ديزموند توتو قريبهم وال نسيبهم،         األرض ومغاربها، وهم على ثقة واضحة بأنه تقرير       

وال المجلس الدولي لحقوق اإلنسان بقادر على أن يصدر مثل هذا التقرير، من دون أن يكون أكثر ثقـة                   
  .بارتكاب جريمة حرب ال مجادلة فيه" إسرائيل"بحياديته ومصداقيته، إذن فنحن نملك تقرير إدانة ل 

رجية العرب يتقدمهم األمين العام للجامعة العربية، قد امتطوا ظهـر الهـواء             نعلم جميعاً أن وزراء الخا    
وركبوا الطائرات الخاصة والرسمية وعبروا المحيط، خالل األيام القليلة الماضية، ليهبطوا في نيويورك،             

ن ومعهم بالطبع ملفات وملفات، ولكن هل أخذ كل منهم نسخة من التقرير الدولي الذي نتحدث عنه، أم أ                 
األمر لم يبلغهم بعد؟ مرة أخرى هذه فرصة ال تعوض لكي يستعرض كل وزير خارجية عربي، خـالل                  

كخطوة أولى،  . خطابه أمام الجمعية العام لألمم المتحدة في دورتها الحالية مضامين بل نصوص التقرير            
على المحاكمة  " ئيلإسرا"نقول للعالم عبر منبر المنظمة الدولية، إن العرب جادون هذه المرة في جرجرة              

  .الدولية بارتكاب جريمة حرب موثقة
سوف أكون حسن النية حتى النهاية، وأدعي أن العرب سيأخذون األمر هذه المرة بالجدية الالزمة، وفي                

، ومـن ثـم     "إسـرائيل "أيديهم وثيقة دولية صادرة عن هيئة كبرى من هيئات األمم المتحدة نفسها، تدين              
  . كمجرمة حربتستدعي محاكمتها دولياً

* * *  
ولكن حسن نيتي أو نية كل العرب ال تفيد كثيراً في ساحة العالقات الدولية، خـصوصاً ذات المعـايير                   
المزدوجة، وها نحن نرى كيف تتزاحم الجهود الدولية لجلب الرئيس السوداني للمحاكمة الجنائية الدولية،              

يف تتوارى مثل هذه الجهـود وتتخافـت        بتهمة ارتكاب جريمة حرب في دارفور، ولكن نرى وسنرى ك         
، وسنرى كيف تعد الخزائن الستقبال تقرير الرجل األمـين القـس            "إسرائيل"الضغوط إن تعلق األمر ب      

  !بارد.. توتو، لكي يحفظ في مكان آمن
فقد نسينا أن   .. وإال طارت رؤوس، كما طارت باألمس رؤوس كبيرة كانت مؤهلة ألن تلعب أدواراً أكبر             

وحلفائهما، على إزاحة الدكتور بطرس بطرس غالي،       " إسرائيل"وأقوى أسباب إصرار واشنطن و    أحد أهم   
من منصبه كأمين عام لألمم المتحدة دون إعطائه فرصة الوالية الثانية، كما هو المعتاد، كان إصـراره                 

، ضـد   "يلإسـرائ "على إصدار تقرير دولي باسم األمم المتحدة، يدين المذبحة الدموية التـي ارتكبتهـا               
ولجأوا إلى أحد معسكرات األمم المتحدة ببلدة       " اإلسرائيلي"المواطنين اللبنانيين، الذين هربوا من القصف       

المتوحشة لم تتردد في قصف هذا الملجأ الذي يرفـع علـم         " اإلسرائيلية"لكن العدوانية    .قانا بجنوب لبنان  
هي قتل وإصابة المئات أغلبيتهم العظمـى مـن         األمم المتحدة ويقع في إطار حمايتها، والنتيجة الدموية         

وحين كلفت المنظمة الدولية إحدى هيئاتها بالتحقيق في الجريمة النكراء، جاءت النتيجة             .النساء واألطفال 
، وعندما وضع التحقيق بكل جوانبه أمام بطرس غالي األمين العام لألمم المتحدة،             "إسرائيل"إدانة كاملة ل    

، "إسـرائيل "ط الدولية، لكي يحجب هذا التحقيق وال يعلن ما فيه من إدانـة ل               تسارعت من حوله الضغو   
لكن ضمير الرجل لم يطاوعه، فأمر بإذاعة        .بتعمد قصف مركز لألمم المتحدة احتمى فيه أبرياء لبنانيون        

ـ              .. التحقيق اك فانتصر أخالقياً، وخسر سياسياً ووظيفياً في أعلى منصب في العالم، والمؤكد أنه كانت هن
عن بطرس غالي، ولكن ظل تقرير قانا هو الدافع األعظـم           " إسرائيل"أسباب أخرى لعدم رضاء أمريكا و     

  .لالنتقام منه
  !فهو كالطير السابح في الفضاء، بال وظيفة إال متعة الحرية.. أما القس ديزموند توتو فلم يفعلوا فيه ذلك

 * *  
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