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  تهويد متصاعد واقتحامات متزايدة ونذر مقلقة... ذكرى إحراق األقصى اليوم .1

 المـسجد   إلحـراق  األربعـين  الـذكرى    أن) بترا( عن وكالة مان  ع من   21/8/2009الدستور،  أوردت  
 أقـدم  وبعيد صالة الفجـر      1969 عام   آبففي الحادي والعشرين من     .. تصادف اليوم   المبارك األقصى

، مـشعال   المسجد األقـصى  المجرم الصهيوني دينيس مايكل روهان على ارتكاب جريمته النكراء بحق           
الح الدين والمحراب والنافذة العلوية في الزاوية الجنوبية الغربية من          النيران بالمسجد لتأتي على منبر ص     

  . متر مربع4400 متر مربع من مجموع مساحة المسجد البالغة 1500المسجد ملتهمة ما مساحته 
مؤسسة القدس، رصدت في تقريرهـا  من بيروت أن   20/8/2009مؤسسة القدس الدولية،    ونشر موقع   

 21 اقتحاماً للمسجد نفذتها جماعات يهودية متطرفـة بـين           43 حفرية، و  25" عين على األقصى  "الثالث  
 40ويصادف هذا التـاريخ الـذكرى الــ          .2009 من الشهر نفسه عام      21،  إلى    2008أغسطس  /آب

  .1969إلحراق المسجد األقصى على يد اليهودي المتطرف مايكل روهان عام 
 اليهودي في األقصى، والحفريات والبنـاء أسـفل         ويرصد التقرير في ثالثة محاور تطور فكرة الوجود       

. المسجد وفي محيطه، وتحقيق الوجود اليهودي داخل المدينة المقدسة والتدخل المباشر في إدارة األقصى             
وتتحـين الفرصـة للتنفيـذ،      "ونوهت المؤسسة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية اتخذت قراراً بتقسيم المسجد           

  ".وتنوي تدويل المسجد
لحفريات والبناء والمصادرة في األقصى ومحيطه، يرصد التقرير محاوالت االحـتالل           ا  التقرير ويرصد

تحقيق وجود بشري له داخل األقصى، والتدخل المباشر في إدارته بشكٍل كبير خالل المدة التي يغطّيهـا                 
  التقرير

د تـصاعد عمليـات     وتحت هذا العنوان يتحدث التقرير عن اقتحام المسجد والتصريح ضده، حيث يرص           
االقتحام لتأخذ في غالبيتها شكل االقتحامات الجماعية، ولفت التقرير االنتباه إلى تطور بارز تمثل باقتحام               

  .أرفع شخصية صهيونية المسجد منذ احتالله إلى اليوم
إضافة إلى ذلك يرصد التقرير تحكم االحتالل في الدخول للمسجد وتقييد حركة المصلين حيث يستمر في                
منع أهل غزة والضفة من الوصول للمسجد ويضع قيودا على المصلين من القدس واألراضـي المحتلـة             

 عاما في تطور الفت لزيـادة       55 أهمها منع الدخول في أحيان كثيرة لمن تقل أعمارهم عن            1948عام  
  . السقف العمري للمسموح لهم بدخول المسجد

ويأتي تقرير هذا   . لمهتمين بالمسجد ومصيره ومستقبله   يخلص التقرير إلى وضع توصيات بين يدي كل ا        و
العام في سياق حملة أطلقتها مؤسسة القدس الدولية لنصرة األقصى في الذكرى األربعين إلحراقه تحـت                

  5/9/2009 إلى 15/8/2009وتمتد من " فلنحمِ أقصانا... عاما وناره تشتعل40"شعار 
قاضي قضاة فلسطين تيسير التميمي، حذر  أن) اد ب (عن وكالة  21/8/2009السفير، وجاء في 

 عليه، "الهيكل المزعوم"أمس، من مؤامرة إسرائيلية لالستيالء على المسجد األقصى بهدف تهويده وإقامة 
وقال التميمي، في بيان أصدره لمناسبة ذكرى إحراق المسجد  .وتحويل أجزاء منه إلى كنيس يهودي

تنفذها السلطات اإلسرائيلية ضد األقصى إلكمال هذه المؤامرة على إجراءات عملية خطيرة "األقصى، إن 
  . "غرار ما حصل في الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل
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تقوم على اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة ساحاته يومياً بقيادة وتحريض "وأوضح أن هذه الممارسات 
ا العسكرية المختلفة وبمنع الفلسطينيين االقتراب من األحزاب المتطرفة وبدعمها الكامل وبحماية أذرعه

أقامت بؤرا استيطانية وكنسا يهودية في محيط "وأضاف أن السلطات اإلسرائيلية  ."من باب المغاربة
األقصى، وأزالت الكثافة السكانية الفلسطينية من حوله بتهويد األحياء العربية المحيطة به، عدا عن 

  ."ء على ما تبقى منهاسياسة هدم البيوت واالستيال
 أوضحت  "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"من القدس أن  19/8/2009القدس، فلسطين، وأضافت 

أن منظمات وجماعات يهودية أصدرته أمس  عاما على إحراق األقصى 40في تقرير لها بمناسبة ذكرى 
 المسجد األقصى، لبناء الهيكل دينية تقوم بتحضير مستلزمات بناء الهيكل المزعوم وكل أدواته لنقلها إلى

فور االنتهاء من التحضيرات بحسب تقديرات زمنية عندهم، تترافق مع حمالت جمع تبرعات إلنهاء 
 .التحضيرات سريعا

أكدت أن السنين واألشهر األخيرة سجلت تصاعداً ملحوظا ومخاطر غير مسبوقة أوقعتها المؤسسة و
 مشيرة إلى أنه بات من الواضح أنها تخطط لتنفيذ اعتداء كبير اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك،

وأشارت إلى وجود مخطط متدرج لتقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهود كما . على األقصى
حصل في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل، وتحدثت عن أعمال التنقيب اإلسرائيلية التي باتت تهدد 

 .ىبانهيار المسجد األقص
 نقال عن مراسلتها من عمان نادية سعد الدين أن 21/8/2009الغد، األردن، في نفس السياق أوردت 

 رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبريوخطيب المسجد األقصى المبارك 
يهدد وجوده حفريات سلطات االحتالل المستمرة أسفل المسجد كشفت عن أساساته مما " من أن حذر

  .، وذلك في الذكرى السنوية األربعين لحريقه"ويعرضه لالنهيار
ـ      الدول العربية واإلسالمية بالتحرك لوقف     "من القدس المحتلة    " الغد"وطالب الشيخ صبري في تصريح ل

االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية التي تمس حرمة المسجد األقصى وتعرضه للخطر، فضالً عن خطواتـه              
  ".عة لتهويد المدينة المقدسةالمتسار

المفتي العام للقـدس    أن  ) بترا(  من القدس المحتلة نقال عن وكالة         21/8/2009الرأي، األردن،   ونشرت  
 هذه  أن:  بمناسبة إحراق المسجد األقصى    أمسفي بيان أصدره    قال  والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين      

بواب شهر كريم شهر رمضان المبارك وبـالتزامن مـع          الذكرى األليمة تأتي في عامنا هذا ونحن على أ        
تكثيف االحتالل من إجراءاته التعسفية ضد المسجد األقصى المبارك لمنع المصلين المـسلمين مـن أداء                
شعائرهم الدينية فيه األمر الذي يجعلنا نجدد النداء إلى المسلمين ليشدوا الرحال إليه إلعماره وإحياء ليالي                

ا يشكل ردا فاعال على المحتل الذي يسعى إلى تفريغه ومدينة القدس مـن أهلهـا                رمضان في أروقته م   
  .الفلسطينيين

الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة من رام اهللا أن  21/8/2009الخليج، وعلى الصعيد نفسه أوردت 
ت اليوم إن النيران التي أشعلتها أيدي الصهاينة قبل أربعة عقود لم تنطفئ بعد، وأصبح"قالت القدس 

وأكدت أن ذكرى األربعين التي تصادف اليوم ال يعني أن هذه الجريمة . تحيط باألقصى من كل مكان
أصبحت من الماضي البعيد، مشيرة إلى أن الذكرى تأتي هذا العام ووضع األقصى قد ازداد سوءا، 

، كلها في تزايد فإجراءات العزل والحصار واقتحامات المستوطنين والحفريات والتشققات والتصدعات"
  ".وتفاقم يوما بعد يوم

لم يعد يحتمل االكتفاء بالشجب واالستنكار والتنديد التي ألفناها على "وأضافت أن وضع األقصى اليوم 
مدار العقود الماضية، فاالحتالل يشرع فعال في تهويد األقصى وهو اليوم يسيطر على أجزاء كبيرة من 

البراق وباب النبي محمد المعروف بباب المغاربة، إضافة إلى محيط أبنيته السفلية، إضافة إلى منطقة 
األقصى وقسم كبير من جدرانه الخارجية، كما أن أفواج الصهاينة باتوا يقتحمونه بصورة شبه يومية 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1531:         العدد       21/8/2009الجمعة  :التاريخ

وطالبت بتدخل عاجل وفاعل لجامعة الدول . ويمارسون فيه طقوسهم على مرأى ومسمع العالم أجمع
مر اإلسالمي على مستوى مجلس األمن الدولي للعمل على استصدار قرار ملزم العربية ومنظمة المؤت

  ".اإلسرائيلي"يقضي بحماية المسجد األقصى وإيقاف العبث 
) بتـرا (وعن وكالة   عمان حمد الحجايا    نقال عن مراسلها من      21/8/2009الرأي، األردن،   كما وذكرت   

 لشؤون القدس الشيخ عبد العظيم      اإلسالميةلمقدسات   والشؤون وا  األوقافمساعد األمين العام لوزارة     أن  
 تزداد المخاطر التي تتهدد المسجد األقصى المبارك بعد أربعين سنة مضت علـى الحريـق                :قالسلهب  
  .، ذاك الحريق الذي دبر بليل واتى على كنوز أثرية ال تقدر بثمنالمشئوم

نا وإنسانا، فالحفريات اإلسـرائيلية تحـت       وحذر الشيخ سلهب من تزايد المخاطر التي تهدد األقصى بنيا         
 التي تحفرها السلطات اإلسـرائيلية فـي        األنفاق وتهدد   ،المسجد وفي محيطه تهدد جدرانه وسائر منشآته      

  .البلدة القديمة من مدينة القدس المدارس األثرية والبيوت التاريخية واإلسالمية
 القدس في سلوان    أرجاء في مختلف    اإلسرائيليل  وبين ان البؤر االستيطانية التي تزرعها سلطات االحتال       

التي زرعتها إسرائيل بمنطقة الوادي فـي محـيط المـسجد           ) الكنس( مجموعة   أنوأوضح الشيخ سلهب    
 المسجد وتفريغه من المسلمين وجعله متحفـا اثريـا          إلى منع المسلمين من الوصول      إلىاألقصى تهدف   
  .لزيارة الغرباء

 منـاطق   إلـى  وأحيائهـا ذ مخططاتها التهويدية حيث تقوم حاليا بتقسيم المدينة          إسرائيل تنف  أن إلىوأشار  
 والجدار العنصري الفاصل عزل مدينـة القـدس عـن           ، مبعثرة ال ترابط عمرانيا بينها     وإحياءمعزولة  

 مواطن فلسطيني من مـدينتهم بهـدف جعـل          ألف 160 حوالي   وإخراجمحيطها الفلسطيني في الضفة،     
  . في ما يخطط لهذه المدينة التاريخيةتأثير ليس لها أقليةنيين في القدس المواطنين الفلسطي

  
   المنظمةعضاء في تنفيذيةأ ستةالوطني في رام اهللا النتخاب المجلس جدول أعمال : الزعنون .2

رئيس المجلس الوطني  أن  كمال زكارنة،عمان نقالً عن مراسلها في 21/8/2009الدستور، نشرت 
 أمس في اجتماع عقدوه األردن المجلس المتواجدين في أعضاء أمامنون استعرض الفلسطيني سليم الزع

 الفلسطينية الداخلية ووضعهم في صورة مجريات انعقاد المؤتمر العام األوضاعفي مقر المجلس بعمان 
 عقد المؤتمر في بيت لحم كلف فتح ستة إنوقال . السادس لحركة فتح في بيت لحم مطلع الشهر الحالي

ن دوالر صرفت كلها داخل الوطن بينما لو عقد في الخارج لتجاوزت الكلفة عشرين مليون دوالر ماليي
 بعض القضايا التي لم تستطع اللجان التي كلفها أن إلى الزعنون  وأشار. يستفد منها الوطن شيئاأندون 

لبية في انتخابات  سأهمن أ إلى المجلس الثوري للبت فيها، مشيرا إلى إحالتهاالمؤتمر بانجازها تمت 
 األخوات إحدى العمل جار على اختيار أن مبينا أعضائهااللجنة المركزية هي عدم انتخاب امرأة بين 

 واحد آخرين جانب تعيين عضوين إلىالتي تلبي المواصفات المطلوبة ليتم تعيينها في اللجنة المركزية 
 بناء على توصية الرئيس الشهيد ياسروقال انه . أعضائهامن قطاع غزة والثاني مسيحي ليكتمل عدد 

  .عرفات سيتم تعيين عطااهللا حنا وتيسير التميمي عضوين في المجلس الوطني الفلسطيني
 الثلث بانتقال أعضائهاوتناول الزعنون في حديثه وضع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي نقص عدد 

 منهم عضو واحد في الخارج ال يشارك في 18 أصل عضوا من 12 وبقي األعلى الرفيق إلىستة منهم 
 أياجتماعاتها التي تعقد داخل الوطن وهو فاروق القدومي، وبذلك تعتبر غير مكتملة النصاب التخاذ 

 جدد تمت دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية بانتخاب ستة أعضاءقرار، وقال انه من اجل استكمال عدد 
 الحالي في رام اهللا لهذا 27و 26جلس بمن حضر يومي  المألعضاءالمجلس الوطني لعقد اجتماع خاص 

 تتم بشكل أنن عملية االنتخاب يمكن أ  وأوضح. الستةاألعضاء فقط انتخاب أعمالهالغرض يكون جدول 
 يفوز بعضوية األصوات على قائمة مرشحين يصوت عليها الحضور والذي يحصل على غالبية أوفردي 

  .اللجنة التنفيذية
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 محمود عباس  أنشاكر الجوهري، عمان نقالً عن مراسلها في  21/8/2009طر، الشرق، قوأضافت 
نجح في استعادة والء عدد من قادة فتح الذين خسروا عضوية اللجنة المركزية للحركة جراء عدم دعمه 
لهم، كما تبين خالل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة األردنية، بحضور أحمد قريع، 

شارك في اللقاء محمود المغربي نائب السفير المصري  و.صر يوسف، عضوا اللجنة السابقينوالفريق ن
لدى األردن، الذي قال إنه تمت دعوته من أجل أن تفهم مصر وجهة نظرنا إزاء دعوة المجلس الوطني 

   .الفلسطيني لالنعقاد
لس الوطني، خشية أن تفيد أن مصر أبلغت عباس اعتراضها على عقد المج" الشرق"وكانت معلومات 

ومع تحية الزعنون وترحيبه بالدبلوماسي  .يؤدي ذلك إلى إفشال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة
المصري، قال قريع مطمئناً الضيف المصري إن ملف منظمة التحرير متفق عليه مع حركتي حماس 

  ".غضب مصرما بنقدرش ن"مضيفاً . والجهاد اإلسالمي وبقية الفصائل الفلسطينية
مصادر توقعت أن يصل عدد  أن وكاالتونقالً عن الغزة،  ورام اهللامن  21/8/2009الخليج، وجاء في 

 عضوا، بمن فيهم أعضاء المجلس 720لى إفي رام اهللا، الوطني المشاركين في اجتماع المجلس 
 رسميا لجميع إن الدعوات وجهت" الخليج"ـالتشريعي الحالي، وقال مدير المجلس بالل الشخشير، ل

  . والتشريعي بمن فيهم أعضاء حماس، وقادة الفصائل واألحزاب واالتحادات الشعبية"الوطني" أعضاء
تزيد الوضع الفلسطيني تعقيدا وتضع المزيد "وصرح مصدر مسؤول في حركة حماس بأن هذه الدعوة، 

المنظمة شأن عام " قوله ونقل بيان للحركة عن المصدر". من العقبات في وجه الحوار وجهود المصالحة
وال يحق ألبي مازن وحركة فتح تقرير اجتماعاتها ومستقبلها بصورة منفردة، بعيدا .. للشعب الفلسطيني

  ".عن التفاهم مع القوى والفصائل
  

  سودانية للمصالحة الفلسطينية عباس تجاوب مع مقترحات: الخرطوم .3
تشار الرئيس السوداني أن الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل مس .أكد د:  عماد حسن-الخرطوم 

  .الفلسطيني محمود عباس تجاوب مع مقترحات سودانية بشأن المصالحة الفلسطينية
اختتم زيارة للسودان، أمس، استغرقت يومين التقى خاللها نظيره السوداني وعدداً من قد عباس كان و

لطة الفلسطينية لن تدخل في وشدد عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع البشير على أن الس. المسؤولين
ال بد أن تكون هناك "وقال  .حوار مع الحكومة اإلسرائيلية من دون توقف األخيرة نشاطها االستيطاني

وضعت "وأضاف عباس ". أنشطتها االستيطانية" إسرائيل"مفاوضات ولكنها لن تأتي إال بعد أن توقف 
" إسرائيل" أن تبدأ مع اإلسرائيليين إذا وافقت الرئيس البشير في صورة المفاوضات السياسية التي يمكن

هناك دور "وعبر عن تقديره لمواقف السودان المساندة للقضية الفلسطينية، وقال  ".على وقف االستيطان
  ".قديم وجديد للسودان في دعم مساعي المصالحة الفلسطينية

سلطة في تحقيق السالم العادل من جانبه أكد البشير دعم ومساندة بالده للقضية الفلسطينية وجهود ال
وقال لدينا موقف واضح لدعم القضية الفلسطينية، والتشاور . والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعبر البشير عن تقديره لجهود عباس واهتمامه بقضايا  ".بين الجانبين مستمر من خالل المبعوثين

غله الكبيرة وقضاياه الملحة لم ينس قضية السودان نحن نشكره، فعلى الرغم من مشا"السودان، وقال 
  ". وظلت جزءا من أجندة لقاءاته وحواراته مع كل القادة الذين يلتقي بهم

وقدمت الحكومة السودانية مقترحات للرئيس الفلسطيني لتفعيل الحوار بين حركتي فتح وحماس، وإنجاح 
قدمنا مقترحات محددة للرئيس أبو  "إسماعيلفى وقال مصط .الحوار المرتقب األسبوع المقبل في القاهرة

أن تشكل "، وأعرب عن األمل "مازن، وتجاوب معها، وسننقل هذه المقترحات أيضا لألشقاء في حماس
سنبذل جهودا "وأضاف  ".هذه المقترحات عملية بناء ثقة بين الطرفين من أجل إنجاح اجتماع القاهرة

لفرقاء الفلسطينيين والعمل على العودة للمشروع الوطني مكثفة من أجل تقريب وجهات النظر بين ا
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واعتبر االنقسام الفلسطيني عائقاً أمام الجهود العربية ".  وحدة الموقفإلىالفلسطيني الذي يحتاج 
  .واإلسالمية الرامية الى مساندة الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة

  21/8/2009الخليج، 
  

  تالل وإقامة الدولة باستعادة الوحدة الوطنيةفياض يربط إزالة االح .4
 قال رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض إن إنجاز مهمة المشروع الوطني المتمثلة بإنهاء :وكاالتال

االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ال يمكن أن ينجز دون استعادة الوحدة 
فياض خالل تدشينه أمس الخميس عدداً من المشاريع في محافظة جنين وأضاف  .الوطنية الفلسطينية

  ."إن الدولة المستقلة ال تقوم إال على كافة األراضي الفلسطينية"شمال الضفة الغربية 
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع كل في موقعه، إلنهاء االنقسام وإنجاز الوحدة، 

د والعمل على توفير الخدمات األساسية للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم بما إلى جانب استمرار الجهو
وشدد على أن الوحدة ال تعود . يعزز صمودهم على األرض، وقدرتهم على حماية مشروعهم الوطني

الذي يجب أن يكون سبيالً إلنهاء كافة الخالفات، وإيجاد رؤية "إلى الوطن إال من خالل الحوار الجاد، 
  . "ة تمكن الشعب الفلسطيني من إعادة الوحدة إلى مؤسساته المختلفةمشترك

علينا اإلعداد الجيد إلجراء االنتخابات في موعدها الدستوري المحدد في شهر يناير من "وتابع فياض 
العام المقبل، فلم يعد هناك حديث عن انتخابات مبكرة، ألن القانون األساسي الفلسطيني ال يشمل نصا 

عندما ينتهي العمل من البناء في أي مشروع "وقال فياض . "يز إمكانية إجراء انتخابات مبكرةواضحا يج
سواء كان على مستوى البنية التحتية أو الخدمات االجتماعية، فنحن نقترب أكثر من إنجاز المشروع 

  . "الوطني والمتمثل بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة
اض، مشروع مدرسة جنين الصناعية والممول من الوكالة الكورية ومن ضمن المشاريع التي افتتحها في

 ألف دوالر من ضريبة 200 ألف دينار أردني، و120 مليون دوالر، وبمساهمة 2.5 بقيمة "كويكا"
  .التربية والتعليم

  21/8/2009العرب، قطر، 
  

  ميركياً في ملف االستيطانألم نلمس تراخياً : األردنيعباس بعد لقائه العاهل  .5
لم يلمس أي تراخ في الموقف األميركي من "قال الرئيس محمود عباس أنه :  نبيل غيشان–عمان 

اهللا الثاني   الملك عبداألردني، مضيفاً في تصريحات عقب لقائه العاهل "اإلسرائيليموضوع االستيطان 
سرائيل كل ما سمعناه في السابق ما زلنا نسمعه اآلن من انه ال بد من أن توقف إ": أمسفي عمان 

 أجرىاهللا الثاني  وكان الملك عبد ."األنشطة االستيطانية، وبعد ذلك تبدأ مفاوضات المرحلة النهائية
.  مع الرئيس الفلسطيني تركزت على التطورات المتصلة بجهود تحقيق السالم في المنطقةأمسمحادثات 
فة، خصوصاً أين وصلت قضية تحدثنا مع جاللة الملك في المواضيع المختل: " عقب لقائه عباسوصرح

حديث الملك عبد اهللا الثاني مع األميركيين واألوروبيين كان منصباً على أن "، مشيراً إلى أن "االستيطان
  ".الموقف العربي سيبقى ثابتاً، وهو أن على إسرائيل أن توقف االستيطان حتى نتقدم خطوة إلى أمام

هنأ الرئيس عباس بنجاح مؤتمر حركة "اهللا الثاني  لك عبد، فإن الماألردنيوبحسب بيان للديوان الملكي 
وأعرب الملك عن أمله في .  الذي عقد أخيراً في بيت لحم، وانتخابه رئيساً للحركة باإلجماع"فتح السادس

أن تتعزز وحدة الشعب الفلسطيني، وان تتحقق تطلعاته وحقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على 
 لألشقاء الفلسطينيين وبذل أقصى الجهود إلطالق مفاوضات جادة األردندعم "وأكد . طنيترابه الو

وفاعلة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وتحقق السالم الشامل 
   ."والدائم في المنطقة
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كثيف الجهود المستهدفة إعادة إطالق الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة لت"وجرى البحث في 
 على األردنيوشدد العاهل . "المفاوضات وفق المرجعيات المعتمدة، خصوصاً مبادرة السالم العربية

ضرورة وقف إسرائيل جميع عمليات االستيطان والخطوات األحادية التي تقوض المسيرة السلمية، "
 اتفاق سالم شامل يعيد الحقوق العربية إلى والتوصل وتهيئة األجواء المناسبة إلعادة إطالق المفاوضات،

  ."ويحقق األمن واالستقرار في المنطقة
  21/8/2009الحياة، 

  
  لقاء عباس ونتنياهو ليس مطروحاً: عبد ربه .6

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أنه من :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 الحديث عن لقاء ثالثي يجمع الرئيس محمود عباس مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ألوانهالسابق 

 أمس بها أدلى في تصريحات قالو .عمال احدأ ليس مطروحا على جدول ألنهنتنياهو برعاية أميركية، 
ا السبب  تواصل نشاطها االستيطاني ولهذإسرائيلن أل  يسبقه اتفاق وتفاهم،أنمثل هذا اللقاء يجب "ن إ

، مشددا على ضرورة وجود ضمانات جدية كوقف "كيف يعقد مثل هذا اللقاء وكيف يتم ضمان نجاحه
  ".يجب أن يكون هناك ضمانات جدية لنجاح اللقاء"وقال . االستيطان وقفا شامال وكامال

 عبد ربه  رداإلسرائيلي لحل الصراع الفلسطيني أوباما التي سيطرحها األميركيةوفي ما يتعلق بالخُطة 
نحن نريد خطة تلتزم : "، مؤكداً"إن هذه الخطة سوف تعرض للدراسة وإلبداء المالحظات حولها: "بالقول

مبادرة السالم العربية وخطة خارطة الطريق، ويجب وقف االستيطان وأن تكون الجهات الدولية مشرفة 
، لضمان إلزامها إسرائيلمع  إليه تفاوض في المستقبل وان تشرف على تنفيذ أي اتفاق نتوصل أيعلى 
  ".بذلك

  21/8/2009المستقبل، 
  

  قريع يكشف عن اتفاق فلسطيني إسرائيليي أمريكي حول تعريف الدولة الفلسطينية .7
رئيس الوفـد الفلـسطيني   ، أن عمانمراسلها في ماجد األمير  عن، 21/8/2009الرأي، األردن،   نشرت  

  تتضمن اتفاقـاً   األميركية في وثائق وزارة الخارجية      المفاوض أحمد قريع كشف عن وثيقة موجودة حالياً       
وأوضح قريع، خالل لقـاء جمـع        .على تعريف الدولة الفلسطينية   ) فلسطيني وإسرائيلي وأمريكي  ( ثالثياً

أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في عمان أمس، انه تم االتفاق خالل اجتماع ثالثـي بينـه ووزيـر                  
وندليزا رايس ووزير الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسفي ليفني على تعريف           السابقة ك  األميركيةالخارجية  

 الفلسطينية التي يتم التفاوض عليها بأنها هي األراضي الفلسطينية التـي  األراضيالدولة الفلسطينية، وان  
، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والممر األمن بينهما، والقدس والجانب الغربـي مـن               1967احتلت  

 أن رايس سألت ليفني هل أنت موافقة على هذا          إلىوأشار   .لبحر الميت وغور األردن والمنطقة الحرام       ا
  . نعمفأجابتالتعريف؟ 
علـى  قريـع أكـد     ، أن    عمان  مراسلتها في  الدين نادية سعد  عن،  21/8/2009الغد، األردن،   وأضافت  

ألن هنـاك مـشاريع     "الي في القاهرة،     الشهر الح  25ضرورة إنجاح الحوار الوطني المقرر استئنافه في        
وقال  ".إسرائيل تريد حالً بال قدس وال عودة لالجئين       "ن  إوقال   ".للحل تستوجب غالبية فلسطينية للموافقة    

هناك تحديات عديدة، أبرزها الوضع الداخلي الفلسطيني وحالـة االنقـسام القائمـة، حيـث ال                "قريع إن   
من ضرر يصيب المـشروع الـوطني والـشعب الفلـسطيني،           يستطيع أحد التهرب من ما يترتب عنها        

الحوار الوطني دخل في تفاصيل دقيقة لم يخضها حواراً مـن      "وأوضح أن    ".وبالتالي ال يمكن استمرارها   
االتفاق على وثيقة تتعلق بالمشاركة والتفعيل في إطـار منظمـة           "، الفتاً إلى    "قبل، وحقق إنجازات مهمة   

  ". للمصالحة من المستوى السياسي وحتى العائليالتحرير، ووضع آليات محددة
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الدول العربية تترقب التوصل إلى اتفاق ألن هناك مشاريع للحل، تتطلب غالبية فلسطينية توافق              "وقال إن   
هناك مرحلة ومنعطفا جديدا، وإدارة أميركية جديدة أبـدت اسـتعدادها           "، الفتاً إلى أن     "على أي مشروع  

  ".فلسطيني واإلسرائيلي من ضمن أولوياتهاورغبتها لوضع الموضوع ال
الرئيس األميركي باراك أوباما قد يطرح تصوراً أمام اجتماع الجمعية العامة لألمـم المتحـدة               "وقال إن   

الشهر المقبل، يحقق الحد األدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، ولكن إذا جاء الطرح بغير ذلك، فـإن                 
  ".األممية، وبالتالي يصبح السقفالخشية تكمن في عرضه على المنظمة 

  
 2011نائب فلسطيني يكشف بنود الخطة األمريكية إلقامة دولة فلسطينية في صيف  .8

، انه حصل على مسودة المبادرة "حسن خريشة"قال النائب في التشريعي الفلسطيني : الضفة الغربية
سالم إلقامة دولة فلسطينية في األمريكية التي ينوي الرئيس األمريكي باراك أوباما طرحها كمبادرة ل

جاءت تصريحات خريشة لوكالة أنباء محلية فلسطينية، حيث أشار خريشة إلى  .أجزاء من الضفة الغربية
  . أن الوثيقة أصبحت متداولة في األوساط الفلسطينية والعربية

نطقة وحسب خريشة، فان مسودة الخطة وتتضمن عشرة نقاط أساسية، من ضمنها، تواجد دولي في م
األغوار ومناطق أخرى في الضفة الغربية، اقتطاع مناطق في القدس الشرقية لتكون تحت السيطرة 
. اإلسرائيلية، وفيما يخص المناطق الدينية اإلسالمية، فإنها ستكون تحت سيادة عربية وإسالمية

طينية وبخصوص التنظيمات الفلسطينية أشار خريشة إلى أن المسودة توجب حل التنظيمات الفلس
وبخصوص المستوطنات فإن سيتم اإلبقاء على المستوطنات الكبرى في . وتحويلها إلى أحزاب سياسية

الضفة الغربية، وان يتم التفاوض على المستوطنات الصغيرة خالل ثالثة أشهر، واإلبقاء على المناطق 
 .جواءاألخرى في الضفة الغربية، مناطق منزوعة السالح، مع سيطرة إسرائيلية على األ

تكثيف التنسيق األمني الفلسطيني اإلسرائيلي في الضفة، ومنع السلطة من إقامة أي تحالفات عسكرية مع 
وبعد كل هذه األمور تضمن الواليات المتحدة األميركية قيام دولة فلسطينية في صيف . أي دولة إقليمية

 ومناطق أخرى في الضفة ، يتم استيعاب عدد متفق عليه من الالجئين في منطقة األغوار،2011
 .الغربية، وتحديدا بين مدينتي نابلس ورام اهللا، ويتم إنشاء صندوق دولي لدعم الالجئين

بإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين مع بدء التوقيع على هذه االتفاقية، ويستمر إطالق " إسرائيل"تبدأ 
  .سراحهم مدة ثالثة سنوات

 21/8/2009السبيل، األردن، 
  

   التحرير تدعو إلى عمل عاجل إلنقاذ األقصىمنظمة .9
، أمسدعت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر عنها : رام اهللا

 عاما على جريمة إحراق المسجد األقصى، إلى تحرك عربي وإسالمي جاد وعاجل، 40لمناسبة مرور 
س المحتلة من خطر التهويد والتدمير والتشريد الذي تمارسه سلطات إلنقاذ المسجد األقصى المبارك والقد

   .1967االحتالل منذ العام 
  21/8/2009المستقبل، 

  
   التطبيع المجاني جريمة مرفوضة ويؤكد أنطالب بوقف االستيطانينتقد اإلدارة األمريكية وي الفرا .10

الدول العربية، وسفير فلسطين المناوب دعا المندوب المناوب لفلسطين في جامعة : أحمد ربيع - القاهرة
كما انتقد . بركات الفرا العالمين العربي واإلسالمي وكذلك مسيحيي العالم إلى نصرة القدس. بالقاهرة د

المندوب المناوب لفلسطين بالجامعة العربية األصوات الصادرة عن بعض أركان اإلدارة األمريكية التي 
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 بذريعة أن ذلك يعزز الثقة بين الجانبين ويدعم "إسرائيل"لتطبيع مع ا تطالب العرب بالبدء بخطوات نحو
  . عملية السالم، الفتا إلى أن التطبيع المجاني جريمة يرفضها العرب والمسلمون على حد سواء

وشدد الفرا في تصريحات للصحفيين على أن الخطر محدق بالمسجد األقصى المبارك، منتقدا عجز 
" الجمعة"اذ خطوات عملية لتوفير الحماية للحرم القدسي، الذي يصادف اليوم الموقف الدولي وعدم اتخ
كما انتقد تقصير الدول العربية واإلسالمية تجاه المدينة المقدسة وأهلها، الفتا  .الذكرى األربعين إلحراقه

إلى أن صندوق األقصى الذي أنشئ لغرض دعم أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسسات مدينة القدس بات 
  .شبه فارغ من النقود بسبب عدم تسديد الدول العربية حصصها في الصندوق

  21/8/2009الشرق، قطر، 
  

  وفياض في الضفةعباس الحماية ل"الشاباك" الفلسطينية تنفي توفير السلطة .11
نفت السلطة الفلسطينية بشدة ما أوردته وسائل إعالم إسرائيلية أمس، حول توفير جهاز : رام اهللا

، الحماية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سالم )الشاباك(اإلسرائيلية العامة المخابرات 
 الخاضعة أمنيا وإداريا للجيش "ج"فياض في بعض مناطق الضفة الغربية، وتحديدا في مناطق 

لم ": "الشرق األوسط"وقال العميد عدنان الضميري الناطق باسم أجهزة األمن الفلسطينية، لـ. اإلسرائيلي
هذا خبر ": وأضاف. "يحدث أبدا أن قدم الشاباك حماية للرئيس أو رئيس الوزراء أو أي وزير في الضفة

وردا على سؤال حول من يؤمن الحماية للرئيس ورئيس . "ملغوم والهدف منه تشويه صورة السلطة
 حماية حرس الرئيس وقوة.. نحن"الحكومة، في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، قال الضميري 

، "ج"، موضحا أنه يجري التنسيق المسبق مع اإلسرائيليين حول أي زيارة تتم إلى مناطق "الشخصيات
 .ويسمح لمرافقي الرئيس بالوجود

وقال الضميري إن السلطة تتعرض لحرب مفتوحة تستهدف تشويه صورتها وإضعافها، أمام شعبها من 
 هي من تقود هذه الحملة وقد شجعت "إسرائيل" ويرى الضميري أن. جهة، وأمام الغرب من جهة أخرى

 خارج الضفة بالعمل وإصدار تقارير تسيء إلى السلطة في كل "وهمية"مؤخرا مؤسسات حقوق إنسان 
هم ال يريدون للسلطة أن تنجح ويحاولون ضربها ": وتابع القول. النواحي، خاصة مجال حقوق اإلنسان

 ."السياسية واالقتصاديةفي كل مكان وفي كافة المجاالت األمنية و
 21/8/2009الشرق األوسط، 

  
  في رمضانالفلسطينية التشريعي يدعو إلى إنجاز المصالحة  .12

دعت رئاسة المجلس التشريعي، الفصائل الفلسطينية وخاصة المتحاورة في القاهرة إلى انجاز  :غزة
وقالت  ".لشعب الفلسطينيللمساهمة في لم شمل ا"اتفاق الوحدة والمصالحة خالل شهر رمضان المبارك 

ليكن شهر رمضان شهر خير وبركة وتضامن اجتماعي بين كافة فئات الشعب " :في بيان لها، أمس
وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة ". الفلسطيني وفصائله، وفرصة للتقرب إلى اهللا بأعمال الخير

ار المسجد األقصى ومنع أي شكل من  باالعتكاف واإلقامة بجو1948الغربية واألراضي المحتلة عام 
  .أشكال االعتداءات اإلسرائيلية

كما طالبت رئاسة التشريعي العالمين العربي واإلسالمي بتحمل مسئولياتهم التاريخية والدينية تجاه 
وناشدت التجار مراعاة الظروف الصعبة . المسجد األقصى والمخاطر الحقيقية التي تتهدد المدينة المقدسة

ر بها الفلسطينيون وعدم رفع األسعار، مطالبة الحكومة والجهات المختصة بمراقبة األسعار التي يم
  .ومحاسبة المخالفين، إلى جانب ضمان سالمة المواد الغذائية التي تباع خالل هذا الشهر الكريم
  21/8/2009صحيفة فلسطين، 
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   غزة بإرباك الوضع فيالضفة أمن ونتهميمسؤولون في الداخلية المقالة  .13
حكومة المقالة في غزة عددا من المسؤولين لاتهم مسؤولون في وزارة الداخلية التابعة ل: حامد جاد -غزة 

في األجهزة األمنية التابعة لحكومة رام اهللا بتشكيل مجموعات عسكرية إلرباك الوضع في قطاع غزة 
  .وزرع عبوات ناسفة ومراقبة قيادات حماس وأنفاق تهريب البضائع

الشهور الثالثة "حمد الفي المسؤول في ما يعرف بجهاز األمن الداخلي التابع للحكومة المقالة وقال م
الماضية شهدت ثالثة أنواع من االعتقاالت وهي اعتقاالت مستمرة ال ترتبط بحملة تتعلق باعتقال 

ألمنية السابقة مشبوهين أو من نضجت ملفات متابعاتهم، وثانيا اعتقاالت أمنية لعدد من أفراد األجهزة ا
الذي اعتبر اعتقالهم ال يندرج تحت اسم االعتقال السياسي سيما أنه ثبت بحسبه خالل التحقيقات تواصلهم 
مع سلطة رام اهللا في محاوالت لخلق إرباك أمني في غزة عبر مراقبتهم للمقاومين والكوادر العسكرية 

ا االعتقال الثالث فهو ما نجم عن أحداث واألنفاق أو تكوين مجموعات عسكرية ووضع عبوات ناسفة، أم
  ".السلفية الجهادية"رفح األخيرة التي قتل خاللها زعيم جماعة جند أنصار اهللا 

وقال مسؤولون في الداخلية المقالة شاركوا في ورشة عقدتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي التابعة 
ون في غزة بين األجهزة التنفيذية والجهات معتقل"للداخلية المقالة في مدينة غزة أمس عقت بعنوان 

إن سجون الوزارة تخلو من أي معتقل سياسي، وإن اعتقال بعض األفراد يأتي وفقاً لمعلومات "الرقابية 
  ".أمنية تؤكد االشتباه به لضمان استتباب األمن في ظرف طارئ أو حدث مخل باألمن والقانون

إن المباحث استطاعت "هاز المباحث العامة في الداخلية الباسط المصري مسؤول ج من ناحيته قال عبد
  ".أن تعالج وتكشف عدداً كبيراً من القضايا والجرائم التي ارتكبت في عهد أمن السلطة السابقة

من جهتها وصفت النائب عن حماس في التشريعي الفلسطيني هدى نعيم وضع سجون غزة بالكارثي 
مباني والسجون، مطالبة الداخلية المقالة بإيجاد حل سريع ألزمة بعدما دمرت آلة حرب االحتالل كافة ال

اختالط المعتقلين األطفال والجنائيين واألمنيين، واقترحت إنشاء سجون في خيام مؤهلة بشكل كامل في 
  .للخروج من األزمة) المستوطنات سابقا" (المحررات"أراضي 

جاوزات داخل أجهزة وزارته كما وصلت شكاوى وأكد مراقب عام الداخلية المقالة حسن الصيفي وجود ت
بالتعذيب وعدم السماح لذوي المساجين بزيارة أبنائهم واعتقال من دون مذكرات وعدم اإلعالم بمكان 

  .االعتقال وعرض متهمين مدنيين على القضاء العسكري
  21/8/2009الغد، األردن، 

  
 "سياسيين"ن نصفهم  سجيمائةالتشريعي الفلسطيني يثمن إفراج حكومة هنية عن  .14

 ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني قرار حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالة في غزة اإلفراج :غزة
، معتبرا "لما له من أثر طيب على الشعب الفلسطيني"عن عدد من المعتقلين بمناسبة شهر رمضان، 

 ".لوئام بين أبناء الشعب الفلسطينيخطوة صحيحة نحو نشر أجواء من الوحدة والحب وا"القرار بأنه 
 معتقال من سجونها نصفهم من حركة فتح قالت 100عن ) 19/8(وكانت حكومة هنية أفرجت األربعاء 

إنهم كانوا معتقلين على خلفية أمنية، والنصف اآلخر من المعتقلين الجنائيين وذلك كبادرة حسن نية 
  .بمناسبة حلول شهر رمضان

  20/8/2009قدس برس، 
  

  الوفد المصري لم يحدد سقفاً زمنياً إلنهاء ملف المعتقلين السياسيين: الحاليقة .15
أكدت النائب سميرة الحاليقة، أن الوفد المصري الذي زار رام اهللا مؤخراً والتقى وفداً من نواب  :الخليل

ء ملف عزيز دويك، وعد بالعمل على إنها. كتلة التغيير واإلصالح برئاسة رئيس المجلس التشريعي د
، أن أهم األمور "فلسطين"وأوضحت الحاليقة في حديث لـ .االعتقال السياسي وأن يحدد فترة زمنية لذلك
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قضية االعتقال السياسي وضرورة إطالق سراح جميع المعتقلين، ووضع "التي تم بحثها في اللقاء هي 
ين في سجون السلطة، ، مؤكدة أنه تم طرح قضية استشهاد المعتقلين السياسي"حل جذري لهذا الملف

  .وضرورة إنقاذ من تبقى في السجون
وأشارت الحاليقة إلى أن اللقاء تناول قضية الفصل الوظيفي على خلفية االنتماء السياسي، وكذلك قضية 

تم االتفاق مع الوفد المصري "وأضافت أنه . عزيز دويك من أداء مهامه كرئيس للمجلس التشريعي.منع د
، "لم يحددوا سقفا زمنيا إلطالق سراح المعتقلين السياسيين) المصريين(، لكنهم على إنهاء هذا الملف

وأكدت أن النواب طلبوا من الوفد المصري الضغط على ". أمراً مقلقاً"معتبرة أن غياب السقف الزمني 
  .كتلة فتح والسلطة من أجل تنفيذ قرار اإلفراج عن المعتقلين السياسيين

  21/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  " اهللاأنصارجند " ضد "المجزرة" بعدم السكوت عن "القاعدة"تنظيمات مسلحة متشددة تطالب  .16
 انتقادات قوية لحركة حماس على خلفية أحداث "القاعدة" وجهت جهات إعالمية على صلة بتنظيم :غزة

دها حماس في واتهمت الحكومة التي تقو.  في مدينة رفح"جند أنصار اهللا"مسجد ابن تيمية التابع لجماعة 
 وفي مقدمهم أسامة بن الدن، ومساعده أيمن "القاعدة"، وطالبت قادة تنظيم "إعالن ردتها"القطاع بـ

 "سي ان ان"وقال الموقع االلكتروني باللغة العربية لشبكة  .الظواهري بعدم السكوت على ما حصل
البيانات الخاصة بالتنظيمات  األميركية إن بياناً بهذا المضمون نشرته مواقع اعتادت بث اإلخبارية

بنعي قائد تنظيم "وأضافت الشبكة ان البيان بدأ . المسلحة المتشددة، من دون أن تتمكن من تأكيد صحته
 إمارة إسالمية في مسجد ابن تيمية في رفح، ما أثار إقامةجند أنصار اهللا عبد اللطيف موسى الذي أعلن 

  ."رد حماس العنيف ضده
اغتالتهم رصاصات وقذائف مليشيات "، وأنه قتل ومن معه بعدما "شهيد"نه ووصف البيان موسى بأ

الصدامات األخرى " تشبه "مجزرة"واعتبر أن ما حدث في مسجد ابن تيمية في رفح . "حكومة حماس
التي وقعت مع حركة الجهاد اإلسالمي في مسجد أرض الرباط في حي الزيتون في غزة، وأحداث 

  . سبتمبر الماضي/يلولأ أواسط "يم جيش اإلسالمالصبرة التي وقعت مع تنظ
ما تقوم به حماس ضد الجماعات ذات التوجه اإلسالمي إنما يخدم مصالح اليهود "ورأى البيان أن 

المغتصبين ألرض فلسطين والنصارى الذين يقاتلون ضد أهل التوحيد في العراق وأفغانستان والصومال 
نسخة مطابقة لما " بأنه " الذي لجأت إليه جماعة جند أنصار اهللاقصف مسجد ابن تيمية"وشبه . "والشيشان

  ."يفعله اليهود
قادة الجهاد في خراسان، وعلى رأسهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن "وطالب البيان من وصفهم بـ

لى ، داعياً إ"ومساعده أيمن الظواهري وعدد من قادة التنظيم، بعدم السكوت على هذه المجزرة البشعة
  . مع حماس"المفاصلة والتمايز"ضرورة 

  21/8/2009الحياة، 
  

  عن االلتحاق بعملهم" المعلمين المستنكفين"وزير التعليم بغزة يهدد بفصل  .17
 محمد عسقول، بفصل المعلمين المستنكفين عن العمل، الذين ال . هدد وزير التربية والتعليم بغزة، د:غزة

وقال عسقول في تصريح له،  .بداية العام الدراسي الجديد بشكل كامليستجيبون للعودة إلى مدارسهم مع 
إن وزارته سمحت أللفي معلِّم بالعودة إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي، وأن قوائم أخرى من 

  .، كما قال"ألن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية تجاههم"يتم إعدادها للعودة إلى مدارسهم، " المستنكفين"
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إن عودة المستنكفين جاءت لوجود أماكن شاغرة لهم، وألن الوزارة عينت بدالً منهم "سقول وأضاف ع
معلمين مؤقتاً لحين عودتهم، أما اإلداريين فلم تكن الوزارة لتبقي أماكنهم شاغرة لحين عودتهم، وال 

  .، حسب تعبيره"نستطيع إقصاء من تم تعيينهم بعد حالة االستنكاف
  20/8/2009قدس برس، 

  
   وعود مصرية بفتح معبر رفح بداية رمضان:رئيس هيئة المعابر والحدود في غزة .18

إن هناك وعوداً مصرية "قال رئيس هيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة في غزة غازي حمد  :غزة
الجانب "وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن ". بفتح معبر رفح بداية شهر رمضان المبارك

عدنا بفتح المعبر أمام المسافرين والعالقين بداية شهر رمضان، ولكن حتى اللحظة لم يبلغنا المصري و
االتصاالت مستمرة ومتواصلة مع الجانب المصري بهدف "وقال حمد إن  ".بموعد محدد إلعادة تشغيله

  ".فتح المعبر أمام الفلسطينيين من أجل التسهيل عليهم والتخفيف من معاناتهم
  21/8/2009الخليج، 

  
  قناعة إسرائيلية باإلفراج عن قائمة األسرى مقابل شاليط: وزير األسرى بغزة .19

 أكد وزير شؤون األسرى والمحررين في غزة، المستشار محمد فرج الغول، اليوم الخميس، أن :غزة
الجانب اإلسرائيلي بدأ يقتنع بضرورة إطالق سراح األسرى الفلسطينيين الذين رفعت أسماؤهم ضمن 

ائمة فصائل المقاومة، مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، حتى الذين رفض ق
  .االحتالل في البداية إطالق سراحهم

  20/8/2009 قدس برس،
  

  دوالر على كل من يتاجر باأللعاب النارية والمفرقعات125غرامة : داخلية غزة .20
جميع قادة ومدراء األجهزة األمنية كل فيما يخصه على أمر فتحي حماد وزير الداخلية في غزة  :غزة

العمل على منع ظاهرة انتشار المفرقعات األلعاب النارية بالتعميم على جميع التجار بعدم استيراد 
وأكد حماد في  .المفرقعات واأللعاب النارية أو االتجار بها، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك

شيكل أي ما ) 500( القرار يفرض عليه غرامة مالية قدرها أن كل من يخالف هذا تصريح صحفي
  ). دوالر125(يعادل 

  20/8/2009 قدس برس،
  

   خالل رمضان والمتسولينباإلفطارالشرطة الفلسطينية تقرر مالحقة المتسولين والمجاهرين  .21
قة كل قررت الشرطة الفلسطينية في ظل استعداداتها لحلول شهر رمضان مالح : وليد عوض-رام اهللا 

وقالت  . ستزج بالسجن كل متسولبأنها أكدت خالل الشهر الفضيل في حين باإلفطارشخص يجاهر 
الشرطة في بيان صحافي الخميس بأنها ستلقي القبض على أي شخص يقوم بانتهاك حرمة شهر رمضان 

نون العقوبات رقم من قا) 274(علنا أو أي أعمال تسيء لقدسيته وتقديمه للعدالة، وذلك استنادا إلى المادة 
وشددت الشرطة على ان كل من يثبت تورطه في التسول خالل شهر رمضان  ).1960(لسنة ) 16(

 إلى إحالته شهور أو تقرر المحكمة 3سيتم تقديمه أيضا للعدالة حيث يتم حبسه إذا كانت أول مرة لمدة 
حبس لمدة سنة وذلك حسب مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون االجتماعية، وإذا تكرر فعل التسول ي

  .1960 من قانون العقوبات األردني لسنة 16نص المادة 
  21/8/2009القدس العربي، 
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  انتخابي باللجنة المركزية لفتح ال يتعارض مع مهمتي كسفير بلبنان :زكيعباس  .22

 إلى عباس زكي في حديث ]في لبنان [أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السفير الفلسطيني
ألن لبنان ال "مع مهمته كسفير لفلسطين في لبنان " ال يتعارض"أن انتخابه في اللجنة " فزيون لبنانتل"

وأعرب عن اعتقاده ".  الكبيرة للفلسطينيين فيه مثل غزة والضفةاإلعداديعتبر كأي بلد آخر بحكم وجود 
حق "مشددا على " لتي حصلت المقبلة ستشهد وعيا جماعيا وقيادة جماعية في ضوء االنتخابات ااأليام"أن 

وقال عباس ردا على سؤال عما إذا كانت تغييرات أعضاء اللجنة المركزية  ".العودة ومنع االستيطان
 أعضاءاعتقد انه يبعث الحياة مجددا بامتزاج الجديد مع القديم ألن ثلثي : "ستشكل تغيرا في النهج

 في تاريخ الحركة في المؤتمرات ألنهحركة  في تاريخ الاألولى خارجها وهي المرة أصبحواالمركزية 
 أعضاء فقد خرج ثلثا اآلن أما في الخامس خرج واحد إال عضو من القدامى أيالخمسة لم يخرج 

 بحكمة العقالء واندفاع الشباب وبعد ألنهفي اعتقادي سيشكل قوة دفع حقيقية . آخرالمركزية وجيء بعدد 
وجد موروث للحركة سينعكس على هذه الهيئة القيادية  سنة عن الحياة الديموقراطية ي20انقطاع 
  ".الجديدة

  21/8/2009المستقبل، 
  

   حماس ترفض طلباً فتحاوياً بحوار يقتصر على التهيئة لالنتخابات.. مصري الوفداليلتقي مشعل  .23
 اللواء محمـد إبـراهيم      ، أن  الفرنسية ، فلسطين، وعن  دمشق، من   21/8/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
التقى، أمس، في دمشق رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس           مدير المخابرات العامة المصرية   معاون  

  .خالد مشعل في إطار جهود المصالحة الفلسطينية
تـأتي اسـتكماال    "أن زيارة اللواء إبراهيم     " حماس"وصرح أسامة أبو خالد من المكتب اإلعالمي لحركة         

نحن سـنذهب   : "وأضاف أبو خالد   .ين حركتي حماس وفتح   في المصالحة الفلسطينية ب   " للجهود المصرية 
لجولة الحوار القادمة بروح إيجابية، لكن ال بد من إنهاء قضية المعتقلين السياسيين في الـضفة الغربيـة                  

  ".التي نعتبرها عقبة كبيرة أمام إنهاء االنقسام
ـ       : " ته من الحوار، قائالً   عزت الرشق، على موقف حرك    " حماس"من جانبه أكد، عضو القيادة السياسية ل

جلسة الحوار المقبلة يجب أن تتسم باإليجابية، ونرغب بإنهاء قضية المعتقلين السياسيين التي كانت ومـا                
  ".زالت عقبة كبيرة أمام إنهاء حالة االنقسام

بعيدا عن محاوالت االستفراد، والتشنج التـي سـادت         "بتحمل مسؤولياتهم   " فتح"وطالب مسؤولي حركة    
محمود " المنتهية واليته "من قبل رئيس السلطة     "  المؤتمر السادس، والتهديد بقطع الحوار الفلسطيني      أجواء
  .عباس

على مصر أن تبذل المزيد من الجهد لتذليل العقبات أمام المصالحة، ونرغب منهـا أال تعـود                 :" وأضاف
يجـب أن   :" ، قـائالً  "اديةانفر" خطوات  " فتح"وشدد على ضرورة عدم اتخاذ      ". بالحوار إلى نقطة الصفر   

تكون الخطوات الجديدة متفق عليها وموحدة بالتشاور مع حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي، وجميـع               
  ".لن تقبل به حماس"، ملمحاً إلى أن أي موقف غير ذلك "الفصائل في الساحة الفلسطينية

ـ           ايف حواتمـة، وتنـاول اللقـاء       والتقى إبراهيم أيضا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ن
أغسطس أو بعده إلنهاء االنقسام وإعادة بنـاء        / آب 25الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة في        "

  .بحسب بيان صادر عن الجبهة" الوحدة الوطنية
إن ترتيبات تُجرى لعقد الحوار الفلـسطيني       :" وفي ذات السياق، قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة       

) أغـسطس (األسبوع القادم، في موعده المقرر بالخامس والعشرين من آب          " حماس"و" فتح" حركتي   بين
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، مشيرة إلى أن مهمة الوفد األمني المصري المكلف باالتصال مع األطراف تهدف إلـى إزالـة                 "الجاري
  .العقبات أمام هذا الحوار

، معتبرة التشكيالت الجديـدة للجنـة       "مكثفة وماراثونية "ورجحت المصادر أن يجرى الحوار في جلسات        
في تعزيز هذا الحوار وخلق مناخ جديد للتعامل بين         "وتوجهاتها من شأنه أن يسهم      " فتح"التنفيذية لحركة   

  ".الحركتين لمصلحة القضية الفلسطينية
نبين، وتوقعت هذه المصادر أن يؤجل الحسم والتوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية الخالفات القائمة بين الجا              

إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، بالنظر إلى استمرار التباين بـين وجهتـي النظـر                   
  .والجدل المثار بشأن بعض الموضوعات الشائكة

اسـتمرار هـذه الخالفـات      "ولفتت المصادر االنتباه إلى تحذيرات مصرية ُأبلغت إلى الطرفين من مغبة            
بمخططاتها اللتهام المزيـد    ) إسرائيل(لقضية الفلسطينية، مع استمرار     وتبديد فرصة التوصل إلى تسوية ل     

من األراضي وتهويدها، سواء بالقدس أو الضفة الغربية المحتلة، ومن ثم ضرورة العمل على تجاوزهـا                
  ".بأسرع وقت ممكن

نـي، الـذي    وستحدد القاهرة الخطوات المقبلة وأجندة الحوار على ضوء التقرير الذي سيقدمه وفدها األم            
يترأسه مساعد مدير جهاز المخابرات اللواء محمد إبراهيم، ومحصلة حواراته ومناقشاته مع األطـراف              

  .الفلسطينية المختلفة
قيادة حركـة حمـاس فـي دمـشق       من دمشق، أن    ابراهيم حميدي     عن ،21/8/2009الحياة،  وأضافت  

سة الحوار الوطني المقبلة فـي القـاهرة         المصري بأن تقتصر جل    األمنيرفضت طلباً فتحاوياً نقله الوفد      
  . لالنتخاباتاإلعدادعلى 

ابلغ عددا من قادة الفصائل  في دمشق ان الوفد االمني المصري" الحياة"وقالت مصادر فلسطينية لـ 
الفلسطينية ان القرار النهائي في شأن موعد الجلسة المقبلة للحوار الوطني سيحدد غداً، وسيبلغ الى 

بضرورة ان تقتصر جلسات الحوار المقبلة على " رغبة من فتح" ان الوفد نقل وأضافت". خطياً"الفصائل 
  .االعداد لالنتخابات المقبلة

االنتخابات غير واردة في ظل االنقسام، وال بد من توافق وطني واعطاء "ان " حماس"واكدت مصادر 
مصادر الفلسطينية عن قادة الفصائل في الوقت نفسه، نقلت ال". فرص متساوية للجميع الجراء االنتخابات

امام نجاح الحوار، " قطع للطريق"قولهم للوفد المصري ان الدعوة الى عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
تشمل ملفات اصالح اجهزة " توقيع اتفاق رزمة كاملة"وتمسكهم بأن يكون الموعد المقبل للحوار لـ 

  . لسطينيةاالمن واالنتخابات واحياء منظمة التحرير الف
  

  وضع غزة سيتغير باتفاق أو من دونه: دحالن .24
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائـب محمـد         ، أن   رام اهللا من  ،  21/8/2009الغد، األردن،   ذكرت  

دحالن، قال انه لن يتسلم ملف قطاع غزة في توزيع المهام المقبل ضمن مسؤوليات اللجنـة المركزيـة                  
  .أن يتسلم قائد من الضفة الغربية هذا الملفللحركة، وإنما يرى من األفضل 

مؤتمر فتح، خـصوصا مـا      " خبايا"وفي لقاء مع تلفزيون فلسطين، كشف دحالن، مساء أمس عديدا من            
حافظـت علـى    "يتعلق بعمل البعض على إسقاطه إال انه، وعلى حد تعبيره، طوى هذه الصفحة بقولـه                

  ".واحتكمت للمؤتمرأسرار كثيرة ولم اتهم أحدا ولم أدافع عن نفسي 
 صوتا مـن    540حصلت على   : وحول مسألة تصويت قادة فتح من قطاع غزة، قال دحالن خالل اللقاء           

 16الضفة الغربية وكنت سأنجح بعضوية اللجنة المركزية بأصوات الضفة الغربية واحصل على المرتبة              
  .حتى لو لم يصوت أي غزي في هذا المؤتمر
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ان الحال في غزة لن يدوم لهم هكذا، وسنعمل علـى تغييـره سـواء               : وخاطب دحالن قادة حماس قائال    
وكشف دحالن أن اجتماعا للمجلس الوطني في جلسة طارئة سيكون يـومي             .باالتفاق أو من دون اتفاق    

  . آب الحالي وسيكون في مدينة رام اهللا وليس في بيت لحم كما ُأشيع27 -26
 معـه   أجرتهـا  في مقابلـة      قال دحالن، أن   رام اهللا   من محمد يونس عن  ،  21/8/2009الحياة،  ونشرت  

انه انتخب لعضوية اللجنة المركزية للحركة رغم كثرة المعسكرات، النه رفع راية التغيير بعـد               " الحياة"
ـ     . في االنتخابات وخسارة قطاع غزة    " فتح"هزيمة   " أفكـار لـدي   "لكن  " فتح"وقال انه ال يقدم مشروعاً ل
لالستفادة من خبراتهم، على اال يتسلم اي منهم اكثـر مـن   " الفتحاويين"ة وتفعيل  بناء الحرك بإعادةتتعلق  
  .  بناء منظمة التحرير واستكمال اعضاء اللجنة التنفيذيةإعادة إلى إضافةمهمة، 

ارتكبت "واستيعابها في النظام السياسي الفلسطيني رغم انها " حماس"واكد دحالن انه مع الحوار مع 
ال انه يجب اعادة االعتبار للعملية التفاوضية، وان تعزز بفريق مهني، وان يكون لها وق". جرائم كبيرة

مللنا االحتالل : "وتابع". مواجهة االحتالل واالستيطان: امامنا اليوم واجبان: "سقف زمني، مضيفا
  ". والمفاوضات غير المثمرة، فمنذ عام الفين لم يتحقق اي انجاز

والفصائل لتكون هناك شراكة للجميع في " فتح" تعزيزه بأعضاء من وزاد ان الوفد المفاوض سيتم
المفاوضات استنفدت اغراضها، والكرة اآلن في ملعب االدارة االميركية، لكن ال : "واضاف. المفاوضات

الى الذهاب الى قطاع " فتح"ودعا القيادة الجديدة لـ ". يمكن ان تكون هناك مفاوضات في ظل االستيطان
  ".حماس"ة ابناء الحركة هناك في مواجهة االجراءات القمعية من غزة لمساند

  
  لم يناقش اغتيال عرفات ألنه عقد تحت االحتالل فتح السادس مؤتمر: قدومي .25

رفض رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قـدومي          : الوهاب  ناصر عبد  -القاهرة  
رب انتهاء خالفه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تفجر          تأكيد أو نفي األنباء التي تحدثت عن ق       

  .بعد اتهام قدومي لعباس والنائب محمد دحالن بالتورط في اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
من منزله في تونس، إنه قرر عدم الخوض في مسألة خالفه           ' الجريدة'وقال قدومي في اتصال هاتفي مع       

الصورة مازالت غائمة حتى اآلن، والوضع لم تتضح أبعـاده          'اإلعالم، وذلك ألن    مع عباس عبر وسائل     
  . 'حتى بعد انعقاد مؤتمر بيت لحم

 أنه سيزور القاهرة خالل األيام القليلة المقبلة للتشاور مع المسؤولين المصريين بـشأن              إلىوأشار قدومي   
ح مرة أخرى، وكـذلك مناقـشة الجهـود         نتائج مؤتمر بيت لحم األخير وسبل إعادة اللحمة إلى حركة فت          

المصرية إلنهاء االنقسام بين حركة حماس وحكومتها في غزة، والسلطة الفلسطينية وحكومتها فـي رام               
  .اهللا

 إن المؤتمر األخير في بيت لحم أنتج أعضاء في المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركـة                قدوميوقال  
هم تاريخهم النضالي، وهم أبناء أوفياء لحركة فتح، ونتمنى أن          هم في معظمهم أخوة لنا ول     ': فتح، وأضاف 

ينجحوا في إعادة الحركة إلى طريقها السليم، ولكن االنتخابات أدخلت بعض الشخـصيات إلـى اللجنـة                 
المركزية رغم أنهم ارتكبوا أخطاء في الماضي وخطايا يجب أن يحاكموا عليها، ولكنهم بدال من ذلك تم                 

  .'صبحوا أعضاء في أعلى هيئة حركية في فتحدعمهم بالمال كي ي
مكان انعقـاد المـؤتمر ينـسف أي        'ورفض قدومي االعتراف بشرعية مؤتمر بيت لحم، مشدداً على أن           

شرعية له، ألنه ال يمكن أن تعقد حركة تحرر وطني مؤتمرا لها تحت حـراب االحـتالل وبمباركتـه                   
ب في عدم مناقشة ملف اغتيال الرئيس الشهيد ياسر         كما أن عقد المؤتمر بالداخل تسب     ': ، وأضاف 'ودعمه

عرفات، رغم أنه قد ثبت بما ال يدع مجاال للشك أن إسرائيل اغتالت أبو عمار، ولكن المؤتمر لم يكـن                    
  .'يستطيع مناقشة هذا الملف ألنه عقد تحت حراب االحتالل وبشروطه

  21/8/2009الجريدة، الكويت، 
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  س الوطني مغامرة غير محسوبة النتائج ونسفٌ للحواردعوة عباس إلى عقد المجل: بركة .26

اعتبر المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة أن دعـوة رئـيس سـلطة رام اهللا                  : بيروت
المنتهية واليته محمود عباس إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام اهللا المحتلة؛                

  . بمثابة نسف للحوار الوطني الفلسطيني
م كشف بركة عن أن تحالف قوى المقاومة الفلسطيني في          المركز الفلسطيني لإلعال  "وفي حوارٍ خاص مع     

دمشق سيقوم بعدة فعاليات سياسية وشعبية بالتزامن مع الجلسة التي دعا إليهـا عبـاس فـي الـسادس                   
  .والعشرين من الشهر الجاري

بعيدا عن اإلجماع الفلسطيني؛ وذلـك      " منظمة التحرير "وأوضح بركة أن تلك الدعوة بمثابة إعادة ترتيب         
بهدف االستئثار بالقرار الفلسطيني ومؤسسات الشعب الفلسطيني، واعتبر هذه الـدعوة مغـامرة غيـر               

  .2005عام " اتفاق القاهرة"محسوبة النتائج واستباقًا لنتائج الحوار والتفافًا على 
  20/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،  

  
  ع مستشاريهيقيل جميسعباس مصادر رسمية تؤكد أن ": القدس العربي" .27

اكدت مصادر فلسطينية رسمية في رام اهللا ان الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس اقـال جميـع                   :لندن
 مستشارا، ابرزهم السادة احمد عبد الرحمن وحكمـت         12مستشاريه يوم امس، ويبلغ عدد هؤالء حوالي        

االيام المقبلة بـدالء    واشارت المصادر نفسها الى ان الرئيس عباس سيعين في           .زيد ومروان عبد الحميد   
الذين لم يفوزوا في    ' فتح'لهؤالء، قد يكون من بينهم بعض االعضاء السابقين في اللجنة المركزية لحركة             

ومن المتوقع ان تصدر مراسيم رئاسية رسمية باقالة هؤالء         . االنتخابات االخيرة للجنة المركزية للحركة    
  .ه الى كل من الخرطوم واالردنفور عودة الرئيس عباس الى رام اهللا، بعد زيارت

  21/8/2009القدس العربي، 
  

   سراح المعتقلين وإطالقالهندي يطالب السلطة بوقف التنسيق األمني مع االحتالل  .28
 أكد القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي الخميس رفض حركته لمشروع حـل                :غزة

مشاريع التسوية المطروحة من مدريد وأوسلو مروراً بأنابوليس        الدولتين باعتبار أن هذا المشروع امتداد ل      
وصوالً لخارطة الطريق، لكن هذا المشروع يعد أخطر من المشاريع الـسابقة ويـصب فـي مـصلحة                  

  . إسرائيل 
 وفقـاً للمـشروع     48وقال إن هذا المشروع ينهي حق الالجئين بالعودة لديارهم، كما سيواجه فلسطينيو             

  .د والتشريد تحت ما يسمى بمبادلة األراضيحمالت من اإلبعا
وطالب السلطة في رام     .ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف كافة أشكال التنسيق والمفاوضات مع االحتالل          

اهللا باإلفراج عن كافة المعتقلين في سجونها والكف عن مالحقتهم، مشككاً في أن تكون االعتقاالت الدائرة                
وأكد أن هذه االعتقـاالت تـتم        . ية الصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس      في الضفة المحتلة على خلف    
  .على خلفية مالحقة المقاومة

  20/8/2009 ،وكالة سما
  

  ليطاحماس طلبت وساطة ألمانية في صفقة ش": القناة العاشرة اإلسرائيلية" .29
يام، مبعـوث نتنيـاهو،     كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي امس عن ق       : ـ أحمد رمضان   رام اهللا 

  .ليطاشجلعاد رئيس الحكومة لشؤون األسرى حجاي هداس بزيارة سرية إلى برلين لمناقشة قضية 
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وقالت القناة، في تقرير لها، إن زيارة حجاي لبرلين تأتي قبل زيارة أخرى سيقوم بها إلى مصر للهـدف                   
ة شليط بأسرى فلسطينيين كعامل     نفسه، موضحة أن ألمانيا دخلت اخيرا على خط مفاوضات صفقة مبادل          

  .مساعد لمصر في دور الوساطة في هذه الصفقة
، فإن حركة حماس هي التي طلبت وساطة ألمانية فـي مفاوضـاتها مـع               اإلسرائيليوبحسب التلفزيون   

وقال محلل الشؤون العربية فـي القنـاة تـسيبي          . إسرائيل بعد استيائها من الدور المصري في القضية       
دخل برلين هو تحقير وإهانة للقاهرة، والمصريون تخلوا عن كرامتهم عندما وافقوا علـى              إن ت : "يحزقي

 .ادخال األلمان في الصفقة
  21/8/2009المستقبل، 

 
  إلى تنظيمات أخرى قياداتف نزوحتخو.. نتخابات فتح مصمم على طعنه بنتائج اقريع .30

إن أبو عالء " لشرق األوسط" لـ "الءأبو ع" أحمد قريع قال مسؤول في مكتب: كفاح زبون: رام اهللا
وهاجم المسؤول عضو اللجنة المركزية الجديد صائب  .مصمم على الطعن الذي قدمه ولن يسحبه

عريقات، وقال إنه منع إعادة فرز الصناديق كما طلب منه، وأن أبو عالء ما زال ملتزما بعدم كشف كل 
نحن " عز الدين أبو طه، مدير مكتب أبو عالء، وقال .ما تم في االنتخابات بناء على طلب من الرئيس

  ". نطعن في عريقات نفسه إذ ال يجوز أن يكون مرشحا مسؤوال عن الطعون
أما حسام خضر، القيادي الشاب المعروف في فتح ولم يحالفه الحظ في انتخابات اللجنة المركزية، فقال 

لكن فتح ستعيش نزوحا كبيرا "، مستدركا "االنشقاق مستبعد وعهد االنشقاقات ولّى" "الشرق األوسط"لـ 
استبعاد عدد كبير جدا من الكادر الذي يستحق "ويعزو خضر أسباب هذا النزوح، إلى ". إلى فصائل شتى

الحضور في المؤتمر، واستبدالهم بموظفين وسكرتيرات وأقارب موالين، وكذلك الخلل الكبير الذي شاب 
ضع القائم والمحاسبة، وما شاب المؤتمر من أخطاء كبيرة، مست أعمال المؤتمر وعدم قدرته على نقد الو

توجه "ويرى خضر أن توجهين يتنازعان قيادة الحركة اآلن، هما  ".شفافية وسرية العملية االنتخابية
  ".وطني، وتوجه يريد أن يأخذ الحركة إلى اشتراطات العملية السياسية

نتائج "، إن "الشرق األوسط"مجلس الثوري في فتح، لـ وقال حاتم عبد القادر، وقد نجح في انتخابات ال
من التدخل في إرادة الناخبين، "، شاكيا "انتخابات المركزية غير مرضية، ونتائج الثوري كانت أفضل

وأضاف عبد القادر، الذي يحظى بشعبية جيدة في ".. وهذا أدى إلى دخول أشخاص وخروج أشخاص
غير ) المركزية(التركيبة "نتفاضتين األولى والثانية في القدس، أوساط شباب فتح، ويعتبر من قادة اال
  ". تركيبة المركزية ال يمكن أن تكون عفوية"وتابع القول ". متجانسة األهداف واألجندات والرؤى

ويتفق عبد القادر مع خضر في استبعاد حدوث انشقاق، مؤكدا أن حركته ستتحول إلى تيارات، كما يتفق 
ألن من يمكن أن يقود هذا "د نزوحا، لكنه يرى أن النزوح لن يكون ذا تأثير عميق، معه بأنها قد تشه

  ". النزوح ليس له شعبية كبيرة
كل اللي جابوا "وألمح عبد القادر إلى أن أبو مازن تدخل بشكل غير مباشر بالتأثير على الناخبين، وقال، 

، وفشل معظم الشباب، " وسليم الزعنونأصوات عالية ذكرهم الرئيس في المؤتمر، مثل أبو ماهر غنيم
أنا اشتغلوا ضدي، كل التقاطعات مرت "وقال خضر، . مثل خضر، وقدورة فارس وأحمد غنيم، وآخرين

  ".خضت التجربة كرسالة لجيل شاب حاول عبور خط بارليف"، موضحا "على جسدي من أجل إفشالي
رشحت للمركزية، وفشلت، من عدم تلقيه واستغرب أبو علي مسعود، وهو أحد أبرز قيادات غزة التي ت

وأضاف، ". طنشونا"، "الشرق األوسط"وقال لـ . ردا على طعون قدمها ورفاقه في نتائج االنتخابات
ويرى مسعود أن ". عددا كبيرا من غزة لم يشارك"وتابع أن . رجال األمن تدخلوا وأثروا على الناخبين"

 ".بت ناس وتسرح ناسفرص االنشقاق ضعيفة، لكن من الطبيعي أن تث
  21/8/2009الشرق األوسط، 
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  مرشحون الستالم سفارة فلسطين .. ترتيبات جديدة لقيادة فتح في لبنان: "الفلسطيني لإلعالم" .31

من مصدرٍ فلسطيني   ) 8-20(في بيروت اليوم الخميس     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "علم مراسل   : بيروت
ي بارز في لبنان التقاه مؤخرا قوله إن األيام القليلـة القادمـة ستـشهد               مطلِّع قوله نقالً عن قيادي فتحاو     

  .، وتوزيع باقي الحقائب الرئيسية في الحركة"فتح"استكمال بقية أعضاء اللجنة المركزية لحركة 
إن أعـضاء اللجنـة     : "ونقل المصدر عن القيادي الذي فاز مؤخرا بعضوية هيئة فتحاوية عليـا قولـه             

فياض فـي رام اهللا أو سـفراء        " حكومة"دد سيتركون مسؤولياتهم، سواء كانوا وزارء في        المركزية الج 
  ".للسلطة

ـ          التي عملت علـى إخـراج القيـادة        " فرامة"ويقول القيادي الفتحاوي إن المؤتمر شهد ما يمكن تسميته ب
  .من القيادة لحساب رئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحالن" فتح"التاريخية لـ

على الساحة اللبنانية، قال القيادي الفتحاوي إن عدة أسماء مرشـحة السـتالم             " فتح"وفيما يتعلق بوضع    
منصب سفير فلسطين في لبنان؛ من بينها طالل أبو غزالة سفير السلطة السابق في قبـرص، باإلضـافة         

  .إلى مستشار الرئيس عباس نمر حماد
حـسب  -كزيتها الجديد سلطان أبو العينين فسيترك منصبه        في لبنان وعضو مر   " فتح"أما أمين سر حركة     

  . ويرشح لخالفته أحد القياديين خالد العارف وفتحي أبو العردات-القيادي
  20/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 يكرمان الطلبة المتفوقين في عين الحلوة" شدأ"فتح و .32

" شدأاتحاد الشباب الديموقراطي ـ " الحلوة وفي عين" فتح"نظم المكتب الطالبي لحركة : صيدالبنان، 
القدس عاصمة للثقافة "حفال تكريميا للطلبة الناجحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية تحت عنوان 

وألقيت في الحفل كلمات .  في منطقة جدرا، وذلك في حرم جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا"العربية
مية وخاصة المتوسطة والتي أتت بنسبة نجاح متدنية جدا، مطالبين تطرقت إلى نتائج الشهادات الرس

 .االونروا بالتوقف عند هذه النتائج وإعطاء التعليم جهدا واهتماما أكبر
 21/8/2009السفير، 

 
  تصريحات يعالون غير مقبولة وال تمثل موقف الحكومة: نتنياهو .33

تنياهو ان تصريحات الوزير موشـيه يعـالون    ناإلسرائيلياكد رئيس الوزراء    :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
وجـاء فـي بيـان       .التي ادلى بها اول من امس غير مقبولة مضمونا واسلوبا وال تمثل موقف الحكومة             

نتنياهو يعتقد انه يجـب مراعـاة   "اصدره ديوان رئاسة الوزراء االسرائيلية ليلة االربعاء ـ الخميس ان  
والحفاظ على مبدأ االحترام المتبادل ووحدة الشعب، وال سيما في          تعددية االراء في الجمهور االسرائيلي،      

  ".ظل التحديات الكبيرة والمصيرية التي تواجهها اسرائيل
وقد جاء هذا التعقيب رداً على التصريحات التي ادلى بها يعالون خالل مشاركته في اجتمـاع لنـشطاء                  

والنخبة المهيمنة على اسـرائيل     " م اآلن حركة السال "اذ وصف   " الليكود"معسكر موشيه فيغلين في حزب      
  .بفيروس يلحق اضرارا جسيمة

واوضح ديوان نتنياهو أن رئيس الحكومة سيدعو الوزير يعالون الى االجتماع به فور عودته من اجازته                
ان تصريحات الوزير يعـالون الخطيـرة       " السالم االن "وقالت حركة    .الحالية ليبحث معه هذه التفوهات    

وقد رفـض   . ا استراتيجيا للديموقراطية االسرائيلية وتنطوي على اعراض جنون االضطهاد        تشكل تهديد 
  .الوزير يعالون التعقيب على اعالن رئيس الوزراء نيته استدعاءه لالجتماع به وبحث تصريحاته هذه

  21/8/2009المستقبل، 
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  "طويالً"ليبرمان ال يحتمل تجميد االستيطان  .34

افيغدور ليبرمان إن أعمال البناء في المستعمرات متجمدة " اإلسرائيلي"ية قال وزير الخارج: آي.بي.يو
عن ليبرمان قوله " اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة  .لن تتحمل وضعاً كهذا لوقت طويل" إسرائيل"عملياً لكن 

تنتظر اآلن إجراء جولة " إسرائيل"خالل اجتماع مع مراسلي وسائل إعالم روسية، أمس، ان حكومة 
  .ثات أخرى مع األمريكيينمحاد

  21/8/2009الخليج، 
  

  القدس لن تقسم وسيستمر البناء فيها وحدود الدولة الفلسطينية مماثلة لخط الجدار: موفاز .35
االسرائيلي الذي قرر " كديما" قال شاؤول موفاز الرجل الثاني في حزب : امجد العمري-تل ابيب 

ان القدس لن "االسرائيلية " معاريف"ها معه صحيفة خوض المنافسة على رئاسة الحزب في مقابلة اجرت
تقسم وسيستمر البناء االستيطاني داخل احياء القدس وان حدود الدولة الفلسطينية ستكون مماثلة لخط 

 ".جدار الفصل
على استعداد الخالء مستوطنات ضمن اطار المشروع السياسي، وان اسرائيل "واضاف موفاز انه 

تيطانية وسيكون هناك سكان يهود في المستقبل في منطقة الدولة الفلسطينية ستحافظ على الكتل االس
 ".وسيكون بامكانهم االختيار بين االنتقال للكتل االستيطانية او التوجه الى الجليل والنقب

يؤيد الحوارغير المباشر مع السوريين وانه سيعرض عليهم تسوية "اما بالنسبة للجوالن فقال انه 
فعات الجوالن وانه في ظل الوضع االمني القائم في اسرائيل االن، فان القول باننا على مرت" اسنئجار"

 ".استعداد لتسليم الهضبة غير واقعي
 20/8/2009القدس، فلسطين، 

  
  تسلح الجيش الهندي بوسائل قتالية بقيمة مليار دوالر" إسرائيل" .36

قتالية صفقة بقيمة مليار دوالر مع الجيش اإلسرائيلية إلنتاج الوسائل ال» رفائيل«عقدت شركة : أ ش أ
وتشمل الصفقة صواريخ أرض ـ جو . الهندي، بهدف تزويده بمنظومات دفاعية ضد الهجمات الجوية

 .» بيتون«وصواريخ جو ـ جو من طراز » سبايدر«من طراز 
ون إن المجلس الوزاري الهندي للشؤ«أمس عن مصادر إسرائيلية قولها، » إسرائيل«ونقلت إذاعة 

 .»السياسية واألمنية صادق على هذه الصفقة
تجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل أصبحت في السنوات األخيرة المصدر الرئيسي لتزويد الجيش الهندي 

 .باألسلحة والعتاد العسكري
 21/8/2009السفير، 

  
   تشارك في مناورات للناتو"إسرائيل" : بوستجيروزاليم .37

رائيل للمرة األولى في مناورات بحرية لحلف شمال األطلسي في تشارك إس: عبد القادر فارس -غزة
وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست أمس أن قرار إرسال  .البحر المتوسط مخصصة لمكافحة اإلرهاب

سفينة حربية إلى هذه المناورات اتخذه مؤخرا وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس األركان الجنرال غابي 
األدميرال اليعازر ماروم، بيد أنه لم يتقرر بعد أي سفينة ستشارك في اشكينازي وقائد البحرية 

 .المناورات
وكانت البحرية اإلسرائيلية أرسلت العام الماضي ضابط استخبارات للمشاركة في مناورات اكتيف 

 .انديفور في نابولي
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ال مراقبين وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائر والمغرب العضوين في الحوار المتوسطي تدرسان إرس
وإذا ما حدث ذلك ستكون المرة األولى التي يتعاون فيها ضباط إسرائيليون . إلى مركز نابولي

وكانت سفينة إسرائيلية أبحرت أمس األول إلى الشواطئ . وجزائريون ومغاربة على هذا المستوى
 .االتركية للمشاركة في مناورات بحرية للبحث واإلنقاذ مع الواليات المتحدة وتركي

  21/8/2009عكاظ، 
  

  في شراء األراضي" الخصخصة" من استغالل عرب لقانون إسرائيليقلق  .38
كشف المركز العربي للتخطيط البديل إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  -القدس المحتلة

القانون  بهدف إدخال تعديالت على ،1965يعمل على إعادة صياغة وبلورة قانون التنظيم والبناء للعام 
 هذا في وقت أبدت ،كي يتالءم مع قانون خصخصة األراضي الذي سنته الكنيست مطلع الشهر الحالي

قلقها الشديد من امتالك أثرياء عرب أراضي الدولة وسيطرتهم عليها " يديعوت احرنوت"فيه صحيفة 
  .بادعاء الخصخصة

 قد وجه انتقادات حادة ،تسحاك رابينوكان آيتان هابر مدير مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ي
 ،وطرحها للبيع" أراضي إسرائيل"إلى الحكومة اإلسرائيلية ومصادقة الكنيست على خصخصة مديرية 

 خاصة بعد ما ذكرته اإلذاعة ،مشيرا إلى تخوفه من إقدام العرب على شراء جزء من هذه األراضي
  .ض من يهود في الجليلاإلسرائيلية مطلع األسبوع حول شراء أثرياء عرب ألرا

  21/8/2009الدستور، 
  

   سائق نتنياهو لالشتباه باعتدائه على شابة عربيةتوقيف .39
 قررت مصلحة خدمات الدولة في إسرائيل توقيف عمل السائق الشخصي لرئيس الحكومة، -تل أبيب 

  .ابنيامين نتنياهو، وذلك لالشتباه باعتدائه بالضرب على شابة عربية والتحرش الجنسي به
  21/8/2009الشرق األوسط، 

  
  في غزةإصابة فلسطيني بنيران االحتالل  .40

توغلت عدد من اآلليات العسكرية اإلسرائيلية ترافقها قوات خاصة، شرق مدينة دير البلح، : غزة
وشرعت بإطالق النار بشكل كثيف وعشوائي، ما أدى إلى إصابة فلسطيني تم نقله إلى مشفى شهداء 

  .األقصى في المدينة
20/8/2009قدس برس،   

  
  االحتالل يقرر التضييق على دخول المصلين للحرم القدسي في رمضان  .41

قررت سلطات االحتالل فرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين من مناطق الضفة             :القدس المحتلة 
ضـح قائـد    وأو .الغربية المحتلة الراغبين بالدخول إلى الحرم القدسي الشريف ألداء صالة الجمعة اليوم           

الشرطة أهارون فرانكو أنه بموجب هذه القيود سيسمح للرجال في سن الخمسين فما فوق وللنـساء فـي                  
يتوجب على كل شـخص آخـر يريـد         : "وقال فرانكو .  سن الخامسة واألربعين وما فوق بدخول الحرم      

معـابر قلنـديا    :"وأضاف ".دخول الحرم الحصول على التصاريح الالزمة من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية         
وبيت لحم والزيتون ستكون مفتوحة أمام الراغبين في التوجه إلى الحرم القدسي الشريف اعتبـارا مـن                 

  .، حسب زعمه"صباح اليوم
21/8/2009صحيفة فلسطين،   
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   اإلفراج عن أبنائهم الفلسطينيةلجنة األهالي المختطفين السياسيين تناشد السلطة" .42
لمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، السلطة الفلسطينية اإلفراج عن          ناشد ذوو ا   :الضفة الغربية 

في بيان، أمـس،    " لجنة األهالي المختطفين السياسيين   "وقالت   .أبنائهم المحتجزين في سجون قوات األمن     
مع حلول نسمات الخير واإليمان على أعتاب شهر رمضان الذي تتـصافح            :" نسخة عنه " فلسطين"تلقت  
 القلوب وتًُطوى صفحات الخصام ال زال أبناؤنا يقاسون مرارة األسر واالعتقال والتعذيب والحرمان              فيه

وطالبت اللجنة مصر، راعـي الحـوار    ".من أبسط مقومات الحياة في سجون األجهزة األمنية في الضفة  
فين وإطالق سراحهم   المختط"الوطني الفلسطيني، وكافة الجهات العربية واإلسالمية بالتدخل لوقف معاناة          

  ".من السجون الفلسطينية مع حلول الشهر الكريم
21/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
   توغال واختطف العشرات في الضفة خالل أسبوع26االحتالل نفذ : توثيق .43

 والذي حصلت  اليومجاء في التوثيق األسبوعي الصادر، عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: رام اهللا
قوات االحتالل اإلسرائيلي نفذت ستاً وعشرين عملية توغل على األقل،  أن ى نسخة منهعل" قدس برس"

كما  .الجاري) أغسطس(في الضفة الغربية، خالل األسبوع الواقع بين الثالث عشر والتاسع عشر من آب 
ثة اختطفت قوات االحتالل على هامش توغالتها تلك ثمانية وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم ثال

  .أطفال وامرأة واحدة
20/8/2009قدس برس،   

  
  تنتج فيلما حول حصار غزة"  الحكومية لكسر الحصاراللجنة" .44

، يستعرض "رحلة موت"أنتجت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في غزة فيلماً بعنوان :  رائد الفي-غزة 
الفيلم "اإلعالمي للجنة أن وقال المكتب  .األخيرة على القطاع" اإلسرائيلية"آثار الحصار والمحرقة 

يتضمن مشاهد حول إغالق المعابر وتدهور الوضع الصحي واإلنساني وسقوط الشهداء والجرحى 
  ".وتدمير المنازل والمساجد والمدارس ومقار المؤسسات الدولية واإلغاثية

21/8/2009الخليج،   
  

  غزة تستحضر القدس في أضخم لوحة تشكيلية  .45
 ستة فنانين من رواد الفن التشكيلي الفلسطيني بغزة القدس عاصمة الثقافة            استحضر:  سمير حمتو  - غزة

 من خالل رسمهم لحجارتها في لوحة كبيرة على مسرح رشاد الشوا الثقافي في مدينة               2009العربية لعام   
وهذه اللوحة كانت عبارة عن خلفية األوبريت الغنائي بعنوان القدس عروس العواصم الذي نظمـه               . غزة
 التي عرضـت علـى      األعمالوتعتبر اللوحة الفنية من أضخم      . في غزة   " أبحار" الفكري   اإلبداع ملتقى

 اإلسـرائيلي المسرح والتي تروي حكاية المدينة المقدسة قبل أن يحاصرها الجدار العـزل العنـصري               
  . األماكن المقدسة فيهاإلىويحول دون وصول عدد كبير من المؤمنين 

21/8/2009الدستور،   
  

  ال سالم بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس : امعة العربيةالج .46
أكدت االمانة العامة لجامعة الدول العربية انه بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة :  بترا–القاهرة 

ودانت في بيان صدر عن . بعاصمتها القدس لن يكون هناك سالم واستقرار في منطقة الشرق االوسط
راضي المحتلة فيها االربعاء بمناسبة الذكرى االربعين الحراق المسجد االقصى قطاع فلسطين واال

المبارك كل الممارسات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والتي تتخذ اشكاال 
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 متعددة من بينها االستيطان والحفريات بالقرب من المسجد االقصى ومصادرة االراضي وطرد المواطنين
ودعت المجتمع الدولي واالطراف . من منازلهم وعزل المواطنين المقدسيين والعمل على تهجيرهم

المسؤولة وال سيما الرباعية الدولية ومجلس االمن الى تطبيق القانون الدولي واتخاذ موقف صارم من 
لعربية تقديم اقصى وطالبت الدول ا. الممارسات االسرائيلية لما تمثله من تهديد المن واستقرار المنطقة

انواع الدعم الهل القدس ومقدساتها العربية لوقف المخطط العدواني الذي تفرضه سلطات االحتالل على 
  .اهل المدينة

  21/8/2009الدستور، 
  

   يدعو إلى دعم المقاومة والتمسك بحق العودةالقرضاوي .47
تحاد العام لعلماء المسلمين ثمن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اال:  غريب الدماطي-القاهرة 

دور قوى المقاومة العربية واإلسالمية في التصدي للمحتلين الغاصبين في فلسطين ولبنان والعراق 
ودعا الشعوب العربية واإلسالمية . وغيرها من البالد العربية واإلسالمية الواقعة تحت وطأة االحتالل

لغرب، محذراً الفلسطينيين من التفريط في حق العودة إلى مقاطعة العدو الصهيوني والقوى الغاصبة في ا
  ". الكبائر التي تؤدي إلى الكفر"معتبرا أن أي محاوالت من شأنها التنازل عن هذا الحق تعد من 

وقال القرضاوي في لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحافيين المصريين، الليلة قبل الماضية، إن القدس رمز 
لى األمة أن تحافظ عليها كعاصمة لفلسطين، الفتاً إلى أن العدو يعمل بكل للقضية الفلسطينية وواجب ع

السبل على تفريغ القدس من سكانها المسلمين والمسيحيين بالتضييق عليهم ونزع أراضيهم وممتلكاتهم 
القوة، ما يستوجب مقاومة المشروع الصهيوني الذي يرمي إلى اقتالع الهوية اإلسالمية عن هذه المدينة 

  .مقدسةال
وحول واقعة جماعة جند أنصار اهللا في غزة قال إن حماس أرسلت لتلك الجماعة عدداً من الحكماء 
للتفاوض معهم وإثنائهم عن إعالنهم لقطاع غزة كإمارة إسالمية، إال أن الجماعة رفضت نصائح 

م الصحيح لفقه الحكماء، األمر الذي دفع بحماس لقتالهم، ووصف القرضاوي جماعة جند اهللا بعدم الفه
ودعا الفصائل الفلسطينية إلى التركيز في تحرير األرض أوال ومن ثم الجلوس للتفاهم على . الجهاد

من غير المتصور أن تظل غزة "وبشأن الحصار المفروض على غزة قال إن . مستقبل الحكم في فلسطين
  ". تحت الحصار وهي مجاورة لمصر

  21/8/2009الخليج، 
  

  برون أن المسلمين ال يبذلون جهداً لمنع تهويد القدس يعت% 47: استطالع .48
في باريس، نُشرت نتائجه أمس، " الدراسات العربي األوروبي"أظهر استطالع للرأي أعده مركز : باريس

من المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن العرب والمسلمين ال يبذلون أي جهد لمنع تهويد القدس % 47أن 
قائلين ،  مشروع معروف أو جبهة واحدة تتصدى لتهويد المدينة المقدسةوليس لديهم برنامج مشترك أو

وبين االستطالع الذي ُأجري . مقيدة وعقيمة الجدوى بشأن فلسطين) أفراداً وحكومات(إن فاعلية العرب 
يؤكدون أن % 26على فئات عمرية مختلفة شمل جنسيات مختلفة من العالمين العربي والغربي، أن 

إن العرب والمسلمين يمتلكون من : وقالوا. ية واإلسالمية الحالية ال تكفي لمنع تهويد القدسالجهود العرب
وال المجموعات والمنظمات " إسرائيل"األوراق والملفات والمفاتيح والوسائل والقنوات ما ال تملكه ال 

ورأى . تهاالدولية مجتمعة، مشددين على ضرورة جعل قضية تهويد القدس قضية دولية من أجل حماي
من المستطلعين، أن تهويد القدس، هو نتيجة لعدم مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، معتقدين أنها % 14.5

. العقائدية إذا لم يعمل أحد بشكل جدي وفاعل على تحرير فلسطين" إسرائيل"ستُهود وستكون عاصمة 
ربي فقط، ألن ذلك سيزيد ، أنه من الخطأ ربط مسألة القدس بالعالمين اإلسالمي والع%12كما رأى 
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وأوضحوا أن أسهل الطرق وأقصرها . األمر تعقيداً، معتبرين أن القدس مدينة مقدسة في كل الديانات
لحل مسألة القدس هو ما يتفق عليه الفلسطينيون واإلسرائيليون برعاية أمريكية بشأن المدينة، مؤكدين أن 

وقد أجرى . دما تكون هناك رغبة في الحلهناك كثيراً من السيناريوهات لحل موضوع القدس عن
 وتضمنت آراء المستطلعين اإلجابة عن 16/8/2009 إلى 8/2009 /9االستطالع في الفترة ما بين 

  ".  هل تعتبرون أن العرب والمسلمين يبذلون ما يكفي من جهود لمنع تهويد القدس؟: "سؤال
  21/8/2009صحيفة فلسطين، 

 
   قبل تهريبها إلى غزةبمدينة رفح المصرية ائعضبط عدة مخازن لألسلحة والبض .49

أفادت مصادر أمنية مصرية، أن الشرطة داهمت، مرتين حي الصرصورية، :  يسري محمد-رفح 
. بمدينة رفح المصرية بعد ضبط قطعتي سالح آلي بداخل سيارة فر قائدها، بعد مالحقة أمنية مثيرة

ثة مخازن على األقل تحتوي على كميات كبيرة وعثر أثناء عملية تمشيط الحي على مخزن سالح وثال
  .من السلع والبضائع المصرية، تقول الشرطة إنها كانت معدة للتهريب إلى غزة

  21/8/2009الشرق األوسط، 
  

  مصر تنفي ترميم آثار يهودية .50
نفى مسؤولون مصريون أن يكونوا قد تعرضوا لضغوط من أي طرف :  طه عبد الرحمن-القاهرة 

، الذي بدأ المجلس األعلى لآلثار في )الجمالية(بحارة اليهود بالموسكي " موسى بن ميمون "لترميم معبد
وقال األمين العام للمجلس األعلى لآلثار زاهي حواس، عقب تفقده لمشروع . ترميمه أوائل العام الحالي

 بعيداً عن أية ترميم المعبد، إن التعامل مع الموقع كان على اعتبار أنه أثر مصري بالدرجة األولى،
نافياً أن تكون هناك أية ضغوط من أي جهة لفرض رأيها على مصر لترميم مثل هذه . اعتبارات أخرى

وأضاف أن هذه اآلثار على الرغم من كونها آثارا يهودية، إال أنها مقامة على أرض مصرية، . اآلثار
غيرها من اآلثار، سواء كانت ومسجلة ضمن قانون اآلثار المصري، ولذلك تستحق الترميم والصيانة ك

  .على حد قوله". ولذلك فليس لترميمها عالقة بالسياسة مطلقا"الفرعونية أو اإلسالمية أو القبطية، 
  21/8/2009الخليج، 

 
 اجتماع شيوعي عالمي لبحث القضايا النضالية العربية : دمشق .51

شق لألحزاب الشيوعية والعمالية أعلن الحزب الشيوعي السوري، امس، نيته عقد اجتماع استثنائي في دم
 بلداً في العالم، بين الثامن والعشرين والثالثين من شهر أيلول المقبل، للتضامن مع نضال 50من نحو 

صمود سوريا "الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، وكذلك دعم المقاومة الوطنية في لبنان والعراق وتعزيز 
رؤية الحزب الشيوعي السوري للصراع " وثيقة بعنوان وقد أعد الحزب". في وجه الضغوط االستعمارية

 الصهيوني ومراحله، -، تتضمن حيثيات الصراع العربي "العربي اإلسرائيلي وسبل الحل وأمن المنطقة
  .وسيبدأ توزيعها األسبوع المقبل

  21/8/2009السفير، 
  

  جتماعية في غزة سيارة لدعم المؤسسات الصحية واال121هيئة الهالل األحمر اإلماراتي تقدم  .52
 مليون درهم لدعم قدرات المؤسسات 13 سيارة متنوعة بقيمة 121قدمت هيئة الهالل األحمر : وام

  .الصحية واالجتماعية والخدمية في قطاع غزة 
  21/8/2009الخليج، 
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  طالباً فلسطينياً في الجامعات المصرية87حمدان بن زايد يوجه بتسديد رسوم  .53
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس بناء على توجهيات : وام

 طالباً فلسطينياً من الخريجين 87الهالل األحمر اإلماراتي، تم تسديد كافة الرسوم الدراسية المتأخرة لـ 
  .الدراسين بجمهورية مصر العربية

  21/8/2009الخليج، 
 

   واتفاق شفهي لتجميد االستيطانلحكومة اإلسرائيلية في ادارة األمريكية تتوقع تغييراتاإل .54
كشفت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما تتوقع :  أحمد عبدالهادي-واشنطن 

حدوث تغيير في تشكيل الحكومة اإلسرائيلية خالل األسابيع القليلة المقبلة، فيما أكدت أنباء وجود اتفاق 
وباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف البناء في المستوطنات غير مكتوب بين إدارة أ

وأوضحت التقارير األمريكية أن اإلدارة لديها معلومات تفيد بأن نتنياهو . دون اإلعالن رسميا عن ذلك
ؤولين يتوقع إدانة وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان في االتهامات الموجهة إليه بالفساد، وأنه أوضح لمس

أمريكيين زاروا تل أبيب مؤخرا اعتزامه إجراء تعديل شامل في حكومته إذا ما اضطر ليبرمان إلى 
  .االستقالة بسبب المالحقة القضائية

  21/8/2009، اإلماراتاالتحاد، 
  

  ميتشل يضع اللمسات األخيرة على وثيقة الستئناف المفاوضات     .55
مس، ان الموفد االميركي الى الشرق االوسط جورج ميتشل أعلن البيت االبيض، أ:  الفرنسية-واشنطن 

يعمل على وضع اللمسات االخيرة على وثيقة ستشكل االساس الستئناف محادثات السالم بين الفلسطينيين 
وقال روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت االبيض، ان الرئيس االميركي باراك أوباما . واالسرائيليين

الطرفين خالل االسابيع القليلة المقبلة لالتفاق على االجراءات التي يتوجب على اعلن ان ميتشل سيلتقي "
وكشف أوباما عن . السالم" االسرائيليين والفلسطينيين اتخاذها، وبالتالي ارساء قواعد استئناف مفاوضات

 عبداهللا مضمون المهمة المقبلة لميتشل الى الشرق االوسط خالل اتصال هاتفي اجراه مع العاهل االردني
 ساعة على لقاء عقده مع الرئيس المصري حسني مبارك في البيت 48الثاني أمس الخميس، بعد 

الرئيس والملك اتفقا على ان المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية "وأضاف المتحدث االميركي ان . االبيض
وايضا " اسرائيل" على لقد اتفقا أيضا على القول ان"وتابع غيبس ". يجب ان تبدأ في اسرع وقت ممكن

  ".على الفلسطينيين والدول العربية اتخاذ بادرات تقدم االطار الذي يتيح انجاح عملية السالم
  21/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   وقف تام لالستيطان ورفع الحواجزإلى" إسرائيل"مم المتحدة تدعو األ .56

 –ة للشؤون السياسية أوسكار فرناندز أعرب مساعد األمين العام لألمم المتحد:  راغدة درغام–نيويورك 
ببالغ القلق بسبب استمرار النشاطات اإلسرائيلية "تارانكو، عن شعور األمانة العامة لألمم المتحدة 
نحض الحكومة اإلسرائيلية على االنصياع : "، وقال"االستيطانية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية

لتزاماتها وتجميد جميع النشاطات االستيطانية، بما في ذلك النمو الى دعوة اللجنة الرباعية الحترام ا
" إسرائيل"وأضاف أن ". 2001مارس عام / الطبيعي، وأن تزيل نقاط التفتيش التي نصبتها في آذار

في األراضي الفلسطينية متجاهلة رأي المحكمة " إسرائيل"مستمرة في بناء الجدار الفاصل الذي بنته 
وتطرقت ". قيوداً مستمرة على الحركة الى القدس الشرقية"ي القانون الدولي ويشكل الدولية بأنه يناف

، والى قيام القوات األمنية "اإلجراءات اإلسرائيلية دعماً للمستوطنين في قلب القدس الشرقية"اإلحاطة الى 
يوتهم في حي  طفالً، من ب20 شخصاً، منهم 53اإلسرائيلية بالطرد القسري لتسع عائالت فلسطينية تضم 
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منظمة "وتابعت أن سلطات األمن اإلسرائيلي سلّمت األمالك الى ". الشيخ جراح في القدس الشرقية
وبحسب مساعد األمين العام، هناك . قدمتها الى مستوطنين فيما العائالت تعيش على الرصيف" استيطان

  ". عائلة إضافية معرضة للتشريد450"
  21/8/2009الحياة، 

  
  كيين يمر بسبب تقييد حركة الفلسطينيين األ"إسرائيل"واشنطن توبخ  .57

وتوبيخية إلى " إحتجاجية شديدة"بعثت الواليات المتحدة مؤخراً برسالة :  وكاالت االنباء-القدس المحتلة 
بسبب اإلجراءات الجديدة لتقييد حركة الفلسطينيين الحاملين للجنسية األميركية في الضفة " إسرائيل"

" هآرتس"وقالت صحيفة . على الرغم من حيازتهم الجواز األميركي" إسرائيل"من دخول الغربية ومنعهم 
اإلسرائيلية، أمس، إن مسؤول رفيع في السفارة األميركية في تل أبيب توجه إلى وزارة الخارجية 
اإلسرائيلية مطالباً توضيحات حول اإلجراءات الجديدة التي تسري على حاملي الجوازات األميركية 

جوازاتهم بختم يقيد تنقلهم في األراضي الفلسطينية ويمنعهم من " إسرائيل"جنبية عموماً، إذ تختم واأل
وأضافت الصحيفة أن الواليات المتحدة ترفض سريان اإلجراءات الجديدة على ". إسرائيل"دخول 

دف بهدف معرفة ه" صعبة"المواطنين األميركيين ووجهت لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أسئلة 
ورداً على اإلجراءات اإلسرائيلية الجديدة نشرت وزارة الخارجية األميركية مؤخراً . اإلجراءات

ومناطق السلطة الفلسطينية ولفتت إلى اإلجراءات والتقييدات " إسرائيل"تحذيرات من السفر إلى 
ن رفضها  ونشرت بياناً رسمياً عبرت فيه ع،االسرائيلية الجديدة عن معبر الشيخ حسين الحدودي

أن دوالً أوروبية قدمت إحتجاجات مماثلة للخارجية اإلسرائيلية، " هآرتس"وذكرت . لإلجراءات الجديدة
التي عزت اإلجراءات الجديدة إلى وزارة الداخلية معتبرة أن اإلجراءات الجديدة ستمس بصورة دولة 

  ".إسرائيل"
  21/8/2009الدستور، 

  
  مسيئة من مطبوعة جامعية في الواليات المتحدة يهودية تحتج على حذف الرسوم اللجنة .58

هاجمت اللجنة اليهودية األمريكية إحدى اذرع اللوبي اإلسرائيلي في الواليات :  حنان البدري-واشنطن 
المتحدة قراراً لجامعة يال العريقة بإزالة الصور الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد عليه الصالة 

 في إحدى الصحف الدنماركية، وذلك من أحد المطبوعات الدراسية 2005والسالم والتي نشرت العام 
وزعمت اللجنة في خطاب أرسلته لمسؤولي جامعة . المقرر تدريسها للطالب في العام الدراسي المقبل

، حسب تعبيرهم، وفي الخطاب "من شأنه أن يحد من حرية البحث األكاديمي"يال بأن إزالة هذه الصور 
 األمريكية عن -ن دوناتيش مسؤول االعالم بالجامعة عبرت اللجنة اليهودية الذي أرسل إلى جو

انزعاجها من قرار حذف هذه الصور من كتاب البروفيسور جيات كلوسن والصادر تحت عنوان 
  ".الكاريكاتير الذي هز العالم"

  21/8/2009الخليج، 
  

  تفاق معهاحماس حاولت اغتيالي مرات لكن ال مفر من اال: "الحياة"دحالن لـ .59
 محمد دحالن في مقابلة فتحأكد العضو المنتخب في اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس–رام اهللا 

.  حاولت اغتياله مرات، لكنه اضاف ان ال مفر من االتفاق معهاحماسان حركة » الحياة«اجرتها معه 
وعلى صعيد . اء الحركة هناك الذهاب الى قطاع غزة لمساندة ابنفتحوأكد ان على القيادة الجديدة لـ 

عملية السالم، قال دحالن انه ال توجد مفاوضات فعلية بيننا وبين اسرائيل منذ اندالع االنتفاضة عام 
  . والفصائل الفلسطينية االخرىفتح، مضيفاً ان الوفد المفاوض سيعزز بأعضاء من 2000
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  :في ما يأتي نص المقابلة
البعض حملك مسؤولية سقوط قطاع غزة، فكيف . ؤتمر كثير من المعسكرات عمل ضدك في الم-

  ؟فتحانتخبتك 
المعسكرات . لكن الذي كان يصوت في المؤتمر هو ضمير الفتحاويين وليس المعسكرات. هذا صحيح> 

وعندما ادلى االعضاء بأصواتهم، صوتوا انطالقاً من .  في المئة من المؤتمر25لم تشكل اكثر من 
  . من التعبئة العمياء القادمة من حماس ومن البعض في الحركةضمائرهم، وليس انطالقاً

ربما تأثروا من كلمة . وقفت في المؤتمر، ومن كان ال يعرفني عرفني، ومن كان يعرفني عرفني اكثر
. ارادوا المستقبل. الفتحاويون ارادوا قيادة جديدة. السر التي جئت احملها الى المؤتمر، وهي التغيير

لدى فتح حمل كبير، والكادر كان . عمل وبرامج، وليس النميمة ضدي او ضد غيريوالمستقبل خطط 
كانوا يبحثون عن كرامة الحركة التي اهدرتها . يبحث عن حلول لهذه المشاكل عبر تنوع في القيادة

  . حماس ولوثتها اسرائيل
وم ألحد على ما حدث عامل آخر جعل المؤتمر يختارني وهو انني لم اتحدث امام االعالم، ولم أوجه الل

احتكمت للمؤتمر، وانا سعيد . قدمت الى المؤتمر، وفوضت أمري اليه، لذلك اكرمني. لقطاع غزة
  .بالنتيجة على رغم سيل االتهامات من حماس ومن البعض في فتح

   يقال انك عملت على المؤتمر قبل عقده بفترة طويلة، لذلك نجحت؟-
. صلت مع الكادر الميداني، فأنا ال امثل تياراً في الحركة، انا كادرتوا. نعم عملت وبذلت جهداً كبيراً> 

  .وقد حكم. وعرضت على الكادر مواقفي وآرائي، وتركت له الحكم
 خسرت االنتخابات، على رغم انها عملت بجد وجلبت انصارها الى فتح لكن هناك شخصيات قوية في -

  المؤتمر؟
كانت لدينا هزيمة في ). تغيير القيادة(رورة التغيير السبب الرئيس انه كان هناك وعي عام بض> 

. التغيير في المجلس الثوري كان شامالً. االنتخابات البلدية واالنتخابات التشريعية، وخسارة قطاع غزة
  .اعضاء المؤتمر كانوا يبحثون عن ناس يحملون هموم الحركة

 ثم تراجعت مكانتك، واليوم عدت  على غزة،حماس قبل سيطرة فتح لكن انت كنت الرجل االول في -
  بقوة بعد المؤتمر الى مكانتك السابقة؟

وما لدي من اسرار عن . عرفات) ياسر(كنت مساعداً فاعالً للرئيس . انا لم اكن الرجل االول في فتح> 
واليوم سأكون رافعة . وصمت دائماً، وهذا زاد من احترام الناس لي. المقاومة وعن المفاوضات كثير

  .، مع كل اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري المنتخبينللحركة
  ؟فتح ما هو مشروعك لحركة -

لكن لدي افكار قدمتها للحركة قبل المؤتمر، وأثناءه، وسأقدمها الى القيادة الجديدة . انا ال اقدم مشروعاً> 
  .ة، لكن ألخصها بما يأتياالفكار التي قدمتها ألعضاء المؤتمر في الوطن وفي الشتات كثير. بعد المؤتمر

.  اعادة بناء حركة فتح وتفعيل هذا الجيش من الفتحاويين الذين ال صفة لديهم سوى الصفة المعنوية-1
كيف : والسؤال. لدينا مناضلون ورجال اعمال ورؤساء بنوك ومعتقلون وأكاديميون، لدينا خليط عظيم

  نعيد تفعليهم واالستفادة من طاقاتهم ومن خبراتهم؟
يجب على عضو اللجنة المركزية ان يكرس وقته للحركة وللكادر، ال .  اال يستلم احد اكثر من مهمة-2

  .ان يعمل وزيراً وسفيراً ووكيل وزارة ومديراً عاماً وكل شيء
ما توصل اليه المؤتمر كان التوازن بين تحقيق مطالبنا الوطنية من دون مغاالة وتبسيط او :  سياسياً-3

اآلن لدينا برنامج قائم على حل . ي ال احد يزاود على احد، ال في الفصائل وال في فتحتفريط، وبالتال
ال توجد مفاوضات فعلية بيننا وبين اسرائيل . الدولتين، لكن يجب اعادة االعتبار الى العملية التفاوضية
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 المفاوضات يجب ان يكون لدينا فريق مهني للمفاوضات، وأال تكون. 2000منذ اندالع االنتفاضة عام 
  .ولدينا ايضاً بدائل كثيرة. مفتوحة الى ما ال نهاية

انا مؤمن منذ ما قبل االنقالب بأن النظام السياسي الفلسطيني قائم على تيارين :  العالقة مع حماس-4
 700. حماس ارتكبت جرائم كبيرة، ويجب أال ننسى دماء الشهداء. سياسيين كبيرين، فتح وحماس

ومع ذلك .  شخصاً في احداث رفح30أيدي حماس، وبعدهم قتل مئة مواطن، آخرهم فتحاوي قتلوا على 
واستيعاب النظام السياسي الفلسطيني . انا مع الحوار، ومع اتفاق وطني يعيد الوحدة بين الضفة وغزة

صحيح انها ارتكبت جرائم كبرى، لكن هذا نوع من الجرائم التي يمكن . لحركة حماس امر ضروري
حماس استخدمت كل آلتها ضدي، لكنها انقلبت على الرئيس محمود عباس ثم . ياسياً وعائلياًمعالجتها س

المؤتمر ادرك ان حماس ال تريد شريكاً فلسطينيا، . على السلطة، وقتلت من قتلت وكفّرت من كفّرت
  .وانما تبحث عن شريك اسرائيلي

وفي الجلسة االولى للجنة . ى قرار سياسياعادة بناء المنظمة يحتاج ال:  منظمة التحرير الفلسطينية-5
  .المركزية، توافقنا على استكمال اعضاء اللجنة التنفيذية، وهذا ما طرحته قبل المؤتمر

   قررت اثناء عقد المؤتمر اغتيالك ألنك عدت الى قلب المشهد من جديد؟حماس هل صحيح ان -
يبدو ان فيك شيئاً هللا، فقد حاولنا : احدهم قال لي. لكن ربك كبير. حماس حاولت اغتيالي مرات> 

أنا اؤمن . انا اعتمد على ترتيبات امنية، لكنني في الوقت ذاته انسان قدري. اغتيالك مراراً ولم ننجح
  .اسرائيل حاولت اغتيالي على حاجز ايريتز، لكن بعد شهر كنت افاوضها. بالقضاء والقدر

  ؟فتح كيف ستعيدون بناء -
 سيكون مطلوباً من كل عضو في اللجنة المركزية برنامج عمل وافكار حول لدي افكار في ذلك، لكن> 

  .ونسعى الى ان يكون المجلس الثوري رقيباً على اللجنة المركزية، وأنا متفائل. اعادة بناء الحركة
   من يطالب باستعادة الحكومة من المستقلين الذين يمثلهم الدكتور سالم فياض؟فتح هنالك في -

الرئيس معني بدعم الحكومة بما يخدم الشعب .  ضمن االوليات، لكن ال يوجد تغييرالحكومة من> 
لكننا نطالب باهتمام خاص بقطاع غزة من الحكومة ومن . لن يكون هناك صدام مع الحكومة. الفلسطيني
الشعب في غزة يموت يومياً، . اهل غزة يجب أال يتركوا وحيدين في هذه المعركة. حركة فتح
  . جماعيةوالمسؤولية

   وهل ستمثل قطاع غزة في اللجنة المركزية وأمام الحكومة؟-
ورسالة غزة من وراء التصويت لي كانت رسالة تضامن . انا لدي نفوذ معنوي كبير في قطاع غزة> 

لكن انا مسؤول ضمن مجموعة من الذين يجب ان . وإنصاف بأن اكون صوتهم في اللجنة المركزية
على رغم انه لدي . عتبار الى قطاع غزة، ولمساعدته في الخروج من النكبةيضعوا جهودهم العادة اال

  .ما اقوله عن غزة، لكن لم تكن لدينا ثقافة ان نقاتل حماس، ال في فتح وال في اجهزة االمن
   هل من مخرج للحصار االسرائيلي على غزة؟-

حة لوجودها في الغيتو حماس مرتا. وهو يعزز مكانة حماس. الحصار ظالم وغير اخالقي ومرفوض> 
الشعب هو الذي . لكنها تمارس التهريب عبر األنفاق، ولديها المال وال تعاني. كي تقول انها مظلومة

  . وسنبذل كل جهد من اجل فك الحصار عن غزة. يعاني الحصار وليس حماس
منذ . غير المثمرةلقد مللنا االحتالل والمفاوضات . مواجهة االحتالل واالستيطان: امامنا اليوم واجبان

كانت هناك انجازات حياتية، لكنها غير .  لم يتحقق اي انجاز في المفاوضات مع اسرائيل2000عام 
  . المفاوضات يجب ان يكون لها سقف زمني ونهاية. ويجب ان نبحث في الخيارات االخرى. سياسية

   ما مصير المفاوضات مع اسرائيل؟-
سيتم تعزيز الوفد . لرئيس افكاره في تعزيز الوفد المفاوضرسالة المؤتمر هي التغيير، ولدى ا> 

ستكون شراكة للجميع في المفاوضات لمواجهة المماطلة . المفاوض بأعضاء من فتح ومن الفصائل
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لكن ال يمكن ان . المفاوضات استنفدت اغراضها، والكرة اآلن في ملعب االدارة االميركية. االسرائيلية
  .االستيطانتكون هناك مفاوضات في ظل 

   هل لديكم رهان كبير على ادارة الرئيس باراك اوباما؟-
وللمرة االولى نسمع ان حل . الرئيس اوباما خلق االمل. اي عمل من دون امل ال يكون فيه ابداع> 

وللمرة االولى . وللمرة االولى نسمع عن فتح الملف النووي االسرائيلي. الدولتين مصلحة قومية اميركية
  .لكن ال يزال الحديث عاماً، والعبرة ستكون في النتائج. ملف االستيطانيجري فتح 

   وهل اميركا قادرة على الضغط على اسرائيل؟-
وحدث . جيمس بيكر اثناء مؤتمر مدريد) وزير الخارجية االميركي السابق(نعم، هذا حدث في عهد > 

نتانياهو التوقيع على ) ة حينه بنيامينرئيس الحكوم(كلينتون الذي الزم ) السابق بيل(ايضاً من الرئيس 
نحن من جانبنا مللنا االحتالل، االسرائيليون ال يريدون منحنا دولة، وال يريدون ان نعيش . اتفاق الخليل

فماذا يريدون اذاً؟ عليهم ان يحددوا ماذا يريدون، . معاً في دولة واحدة، وال يريدون وقف االستيطان
لكن بالنسبة الينا لن . ظ عليهم، وهي قادرة على ذلك كما اثبتت التجاربوعلى االدارة االميركية الضغ

  .وستكون لدينا خياراتنا. نقبل البقاء تحت االحتالل
 هل صحيح ان الرئيس محمود عباس طلب من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديد -

  الذهاب الى غزة؟
م حماس، لكن عليهم الذهاب، هناك اشخاص ال تريد حماس ربما تعتقله. يجب عليهم ان يذهبوا. ولم ال> 

هنالك من قطاع غزة في اللجنة المركزية الجديدة من يستطيعون زيارة غزة، لماذا ال يذهبون . منهم شيئاً
ما ستقرره اللجنة . الى غزة ويلتقون مع ابناء فتح ويدعمونهم في مواجهة االجراءات القمعية من حماس

  . علينا أال نترك ابناء غزة تحت مذبح حماس وسكاكينها.المركزية سألتزمه
   عودة الى اسرائيل، ما هي الخيارات في حال فشلت المفاوضات؟-

االنتفاضة االولى كانت اقل كلفة . الخيار ليس بين مفاوضات عبثية وسيارات مفخخه في المطاعم> 
  .الكفاحييجب ان يكون هناك خليط ابداعي للعمل النضالي و. واكثر ابداعاً

كل اعضاء المؤتمر موظف على كادر السلطة، فكيف ستعود الحركة .  ملتصقة اكثر بالسلطةفتح لكن -
  .الى المقاومة، هناك حركات مقاومة غير مرتبطة بأعباء السلطة

. ال تحمل من المقاومة اال اسمها. من هي المقاومة؟ هل تقصد حماس؟ حماس لم تعد حركة مقاومة> 
  .يوم كل من يطلق صاروخاً على اسرائيلحماس تعتقل ال

  ، لكن لم تظهر اي معلومات عن ذلك؟فتح كان متوقعاً ان يصر المؤتمر على الكشف عن مالية -
هناك امالك لفتح، . طالب االعضاء بالكشف عن اموال فتح، لكن لم يتلقوا شيئاً من القيادة السابقة> 

ومن حق الكادر علينا ان نطلعه على . ل على حصرهاوستكون هناك مفوضية للشؤون المالية التي ستعم
  .اوضاع الحركة المالية

  21/8/2009الحياة، 
  

 فتح وظاهرة االنفصام السياسي الفلسطيني .60
 نقوال ناصر

إن الفصام السياسي الفلسطيني بين القول وبين الفعل، ال بل أيضا بين القول والقول، قد وجد في انعقاد 
كة فتح مناسبة لالطالع على نماذج صارخة له، لم يكن آخرها التصريح الذي المؤتمر العام السادس لحر

القطرية رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية » الجزيرة«أدلى به إلى فضائية 
وكان .صائب عريقات، عندما قال إنه يفاوض دولة االحتالل اإلسرائيلي باسم منظمة التحرير ال باسم فتح

قات يعلق على مدى التزامه بالبرنامج السياسي للحركة الذي أقره المؤتمر، ليؤكد التزامه به بصفته عري
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عضوا في اللجنة المركزية الجديدة للحركة التي انتخبها المؤتمر، وليؤكد في الوقت نفسه التزامه بنقيضه 
وسلو الموقعة بين المنظمة بصفته الرسمية في منظمة التحرير، ليوحي بأن فتح غير ملزمة باتفاقيات أ

وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي، متناسيا مطالبة فتح المتكررة لخصومها السياسيين في حركة حماس 
بضرورة االلتزام بهذه االتفاقيات كشرط مسبق إلنجاح الحوار الوطني وتفعيل منظمة التحرير وتأليف 

ية بأن قادة فتح هم الذين فاوضوا على تلك حكومة توافق وطني، ومتجاهال قبل ذلك الحقيقة التاريخ
 .االتفاقات ووقعوها باسم منظمة التحرير

وبالرغم مما تنطوي عليه . وهذا الفصام السياسي هو ظاهرة فلسطينية يتميز بها المفاوض الفلسطيني
يم حقيقة أن هذا المفاوض ال ينتسب إلى فتح فقط بل إنه يقودها من ظلم للحركة بسبب التسرع في تعم

فصامه على حركة ال يمكن ألي تقويم موضوعي تاريخي أن يصم األغلبية الساحقة من قواعدها بفصام 
سياسي مماثل، فإن المؤتمر السادس للحركة لم يتمكن من نفي هذا التجني على الحركة بوضع خط 

 .»باسم منظمة التحرير«فاصل قاطع بين فتح وبين من يفاوض من قادتها 
الخلط بين فتح وبين المنظمة ولتظل حقيقة المواقف مغيبة بينهما، أكد رئيس الحركة وليتأكد استمرار 

محمود عباس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد أول اجتماع للجنتها المركزية الجديدة نهاية األسبوع 
 . »المشروع الوطني تحت راية منظمة التحرير«الماضي على أن فتح ستواصل دورها في حماية 

صادق المؤتمر العام السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني يوم السبت الماضي على البرنامج لقد 
 الذي، على سبيل المثال، نص على رفض قاطع لمشاريع الدولة الفلسطينية المؤقتة في فتحالسياسي لـ

» طلقبالم«، وفي المؤتمر الصحفي نفسه شدد عباس على رفض الحركة 1967األراضي المحتلة عام 
لهذه المشاريع، لكنه، بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما يبدو، جدد مطالبة دولة االحتالل 

التي تنص في مرحلتها الثانية على إقامة دولة فلسطينية انتقالية » خريطة الطريق«اإلسرائيلي بتنفيذ 
 !ايا الوضع النهائي في مرحلتها الثالثةمؤقتة بال حدود بانتظار التوصل عبر التفاوض إلى اتفاق على قض

لقضية الالجئين وفق قرار الجمعية » حل عادل«وقد دعا عباس في ذات المؤتمر، كمثال آخر، إلى 
بالتفاوض لقضيتهم » متفق عليه«، وكثيرا ما كرر الدعوة قبل ذلك إلى حل 194العامة لألمم المتحدة رقم 

هم من دعوته المتكررة هذه أنه كان يتحدث باسم المنظمة، ألنه لو مستندا إلى مبادرة السالم العربية، ويف
العمل الدؤوب لتحقيق «كان يتحدث باسم فتح لدعا مع البرنامج السياسي الذي أقره مؤتمرها السادس إلى 

ال إلى التفاوض على حل متفق عليه مع دولة » حق الالجئين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات
 .»عادلة«قضيتهم من المؤكد أن نتيجة التفاوض عليه لن تكون االحتالل ل

وفي هذا السياق فإن اقتصار تمثيل الالجئين الفلسطينيين في الخارج، وتعدادهم يزيد على تعداد مواطنيهم 
في الوطن المحتل، على عضو واحد في اللجنة المركزية الجديدة للحركة هو مؤشر لم يحظ حتى اآلن 

هتمام، لكنه كان على كل حال مؤشرا إلى االنفصام السياسي ليس بين القول والقول فقط بما يستحقه من ا
بل بين الفعل السياسي وبين قول عضو آخر في اللجنة المركزية الجديدة، هو نبيل شعث، إن البرنامج 

لسطين ال يستثني أبناء شعبنا في كل مكان سواء في األرض المحتلة أو داخل ف«السياسي المقر للحركة 
 !» أو في الشتات1948التاريخية عام 

األهداف والمبادئ واألساليب «صحيح أن البرنامج السياسي المقر في المؤتمر السادس أكد بأن 
 -  فهذا خطاب الحركة -» المنصوص عليها في الباب األول من النظام األساسي منطلق أساسي لحركتنا

 وهذا خطاب المنظمة -» د عباس عند افتتاح المؤتمرخطاب السيد الرئيس محمو«لكن البرنامج اعتبر 
 مرجعية له أيضا تتناقض مع هذا التأكيد، ناهيك عن إشارة الخطاب المشار إليه -وسلطة الحكم الذاتي 

كجزء مشرف من تاريخ الحركة قبل أن يخلص إلى الوضع الراهن » الكفاح المسلح«إلى المقاومة و
الوطنية من جانب » الثوابت«برنامج ال يخلو من تناقضات أخرى تقر وال. »اإلرهاب«للحركة الذي ينبذ 

الذي يقوده » المشروع الوطني«وتجمد العمل بها عمليا من جانب آخر بإقرار االلتزام باستحقاقات 
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ومع ذلك فإن المؤتمر السادس وقع في .المفاوض الفلسطيني في الحركة وفي المنظمة على حد سواء
رنامجه السياسي، على عالته، وبين الفريق السياسي الذي اختاره لقيادة الحركة، الفصام السياسي بين ب

بل هي الوجوه القديمة نفسها المعروفة منذ توقيع » جديدة«فهذا الفريق في اللجنة المركزية ليس وجوها 
فأصغرهم في » شابا«، وهو ليس فريقا )1993إعالن المبادئ في واشنطن عام (اتفاق أوسلو األول 

سياسي بل هو الفريق » تجديد«لخمسينيات من العمر، أطال اهللا في أعمارهم جميعا، وهو ليس فريق ا
التفاقيات أوسلو القديمة، فمنه دبلوماسيان عريقان كانا يسوقان هذه االتفاقيات دوليا، ومنه، » التنفيذي«

ادة أمنيين وفروا الحماية لهذه لالستمرار في القيادة، أربعة ق» يحالفه الحظ«كما قال أحمد قريع الذي لم 
لها، وقس على ذلك، » الشريك اإلسرائيلي«االتفاقيات ضد معارضيها الفلسطينيين ال ضد انتهاكات 

 .»باسم منظمة التحرير«ناهيك عن عباس مهندسها والموقع عليها 
 أي مؤتمر غير أن الفصام السياسي األهم سيظل قائما في الهوة الواسعة بين أي برنامح سياسي يقره

للحركة وبين البرنامج الذي تنفذه قيادتها طالما ظلت قيادتها تقود سلطة الحكم الذاتي وتلتزم باالتفاقيات 
التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة االحتالل اإلسرائيلي والتي بموجبها أقيمت هذه السلطة، تماما مثلما 

وبين هذه القيادة طوال العشرين عاما المنصرمة، كان االنفصام بين ميثاق الحركة ونظامها وبرنامجها 
وهو االنفصام الذي منع هذه القيادة من تقديم أي تقرير عن أدائها طوال العقدين الماضيين من الزمن إلى 

كان األمل أن . المؤتمر السادس والذي سيمنعها بالمثل من تقديم أي تقرير مماثل في أي مؤتمر جديد
ي طال انتظاره للحركة هذا الخلط بين فتح وبين منظمة التحرير، وهذا الفصام ينهي المؤتمر السادس الذ

بين القول وبين الفعل، وبين القول والقول، وأن ينهي ظاهرة جيل من القيادة يتحدث بلسانين، لسان 
للقواعد الحركية وهي جزء قيادي من الشعب الرازح تحت االحتالل والحصار ولسان آخر للمانحين 

، جيل بوجهين يذكر بقصة دكتور جاكل ومستر هايد في األدب اإلنجليزي، لكن المؤتمر لألسف الدوليين
  .انتهى إلى وضع تالميذ هذا الجيل في موقع القيادة

 21/8/2009الوطن، قطر، 
 

  سالم فياض ونهجه محور جيد للمشروع األمريكي الجديد .61
  آري شافيت

حجم التجارة بين السلطة الفلـسطينية وبـين دولـة          . ادياالنقالب الظاهر للعيان يتم في الجانب االقتص      
عدد السيارات المـستوردة ألراضـي الـسلطة        .  في المائة  42وصل في اآلونة األخيرة إلى      ) إسرائيل(

 في المائة أما نسبة البطالة فقد       29استهالك الوقود ارتفع بنسبة     .  في المائة  44ارتفعت في تلك الفترة بـ      
المعطيات الرسمية تشير إلى أن نسبة النمو السنوي في         .  في المائة  15ائة إلى    في الم  19.5انخفضت من   

 فـي   11التقديرات غير الرسمية تتحدث عن نسبة نمو تقترب من          .  في المائة  7الضفة الغربية تصل إلى     
ليس هناك شك في أن رئيس الوزراء سالم فياض قد نجح في العامين األخيرين بإحداث               . المائة في السنة  

  .جوبة اقتصادية حقيقيةأع
 فلسطينيا في الـضفة     76 قتل الجيش اإلسرائيلي     2007في عام   . االنقالب المخفي عن األعين هو أمني     

الجيش اإلسرائيلي لم يخفض    . 12،  2009 وفي النصف األول من عام       51 قتل   2008في عام   . الغربية
. ا عن القيام بعمليات عسكرية كبيرة      وإنما توقف كليا تقريب    14 إلى   45فقط عدد الحواجز في الضفة من       

هناك هدوء كبير   ". اإلرهاب"تخفيض مستوى البروز الدراماتيكي وتقليص االحتكاك لم يتسبب باستئناف          
في الوقت الحاضر وما يحافظ على هذا الهدوء هو التعاون غير المسبوق من الجيش اإلسرائيلي وبـين                 

لـم  ) إسرائيل(جهزة داخليا وبينها وبين السلطة وبينها وبين        التنسيق بين األ  . األجهزة الفلسطينية الخمسة  
خالفا لعهد أوسلو ليست هناك في هذه المرة غمزات أو عمليات مداهنـة             . يكن قويا إلى هذه الدرجة أبدا     
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العميد نوعم تيبون ويوآف    (قائدان ميدانيان إسرائيليان    . ليس هناك غض للبصر وال أبواب دوارة      . ورياء
  . قادة ميدانيين فلسطينيين نجحوا في إحداث أعجوبة أمنية في الضفة الغربيةوخمسة) مردخاي

الحركة الوطنية الفلسطينية كانت مصابة طوال عشرات السنين        . االنقالب الثالث يتم على مستوى الوعي     
فاتية العر.  دينية –العرفاتية طرحت نفسها كظاهرة علمانية براغماتية إال أنها كانت شوفونية           . بالعرفاتية

ولكن موت عرفات وسيطرة حماس     . ولم تركز على بناء فلسطين    ) إسرائيل(كانت متمحورة حول تدمير     
االعتراف بأن االنتفاضة الثانية كانت نكبة تسببت بحالة من         . على غزة حرر الضفة الغربية من العرفاتية      

بية الحاسمة فـي الـضفة      من هنا بدأت األغل   . الخوف من التطرف الديني عزز من قوة العملية       . الصحوة
. فلسطينيون كثيرون توقفوا عن التصرف والتفكير كضحايا      . بالتصرف أخيراً كجمهور علماني براغماتي    

ولكن هناك خطران اثنـان     . تحت قيادة سالم فياض أخذ هؤالء مصيرهم بأيديهم وبدأوا في بناء مستقبلهم           
  .الغربيةيتربصان اآلن باالنقالبات الثالثة التي غيرت وجه الضفة 

اليمين الذي يتوجه للسامرة ويسعى إلعـادة بنـاء مـستوطنة           . الخطر األول يكمن في اليمين اإلسرائيلي     
اليمين الذي يريد شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية ومواصـلة البنـاء فـي كـل                . حومش مجددا 
  .ماليمين الذي يسيء استغالل الهدوء من أجل تكريس الوضع القائ. المستوطنات

. القيادة التي تواصل اإلصرار على تسوية دائمة فورية       . الخطر الثاني يكمن في القيادة الفلسطينية القديمة      
القيادة التـي قـد     . القيادة التي قد تقطع ربيع الضفة الغربية من خالل العودة إلى الجدل حول حق العودة              

القيادة التي قد   . بكرة جداً حول القدس   تدمر كل ما أنجز في جنين ونابلس ورام اهللا من خالل مفاوضات م            
  .تحاول إقالة فياض نفسه

هؤالء وأولئك لم يتعلموا شـيئا      . إتباع اليمين اإلسرائيليين وقدامى القادة الفلسطينيين هما مفارقة تاريخية        
لذلك إن تم تفخيخ نتنياهو على يد المستوطنين وإن سار اوباما في أعقاب أبـو مـازن                 . ولم ينسوا شيئا  

تماما مثلما تالشت لحظة التسامح الخيرة في سنوات التسعينيات واآلن قد يتكرر            . ون النتيجة انفجارا  ستك
ولكن إن بلور السيناتور جورج ميتشل من أجل رئيـسه مـشروعا            . األمر نفسه مع لحظة الخير الحالية     

ن يرتكز على سالم    هذا المشروع الجديد يجب أ    . سياسيا خالقا فمن المحتمل أن ال تتكرر أخطاء الماضي        
بدال من التركيز مرة    . وعليه أن يقرب الفلسطينيين من الدولة بصورة حاسمة ولكن واقعية         . فياض ونهجه 

تحدي اوباما في   . أخرى على السيرة غير المحلولة للحل عليه أن يرسخ ديناميكية عملية تقوم على األمل             
ل في الضفة الغربية من دون دفعه للتـدهور         الخريف القادم سيكون منح أفق سلمي جديد لالنقالب الحاص        

  .       إلى الوراء نحو واقع الحرب
 "هآرتس"

 21/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وفرة الوساطات وندرة الفرص: المصالحة الفلسطينية .62
  عريب الرنتاوي

 وكانـت الدوحـة     ،دخلت تركيا والسودان على خط الوساطات بين الفلسطينيين المنقسمين على أنفـسهم           
 وليس  ،"االخوة األعداء "لمحاوالت سابقة بذلتها قطر والسعودية للتوسط بين        " تعطيل مصري "شفت عن   ك

 اسـتعدادا ممـاثال     ، فلسطينية وعربية وإقليمية   ، حكومية وغير حكومية   ،مستبعدا أن تبدي أطراف أخرى    
 .لبذل مساع حميدة أو التوسط بين األفرقاء المصطرعين

 وهـو   ، وثمة ما يشبه االزدحام على هـذا الطريـق         ،لوسطاء والوساطات  نحن أمام عودة الروح ل     ،إذن
 ويخفي الكثير من الرغبات الدفينة الرامية تارة لتعظـيم          ،ازدحام وإن كان يحمل الكثير من النوايا الطبية       

ـ  ،أدوار إقليمية لهذا الجهة أو تلك      ا  إال أنه مع ذلك يؤكد بم  ،بين الفرقاء المعنيين  " تسوية حساب " وأخرى ل
 . وأنها تصطدم بجدار مسدود، بأن الوساطة المصرية بلغت طريقا غير نافذ،ال يدع مجاال للشك
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 فإن أي من األطراف التي تعرض وساطتها ومـساعيها الحميـدة            ،ولكي نتوخى اإلنصاف والموضوعية   
ان  ، بل ويمكن القـول    ، ال يمتلك منفردا حظوظا أفضل من حظوظ الوساطة المصرية         ،على الفلسطينيين 

 ال يملك من األوراق ما امتلكته القاهرة في عالقاتها مـع فريقـي األزمـة                ،أياً من هذه األطراف لوحده    
ـ        ،الفلسطينية الداخلية   يفـوق أوزان    ،في عالقاتها مصر  " الجغرافيا" بمن في ذلك حماس التي تقيم وزنا ل

لتي لم تصل يوما إلى مـستوى        ا ،حساباتها السياسية والعقائدية وحساسيات عالقاتها مع النظام المصري       
 ".قصة حب"

 فمثـل   ،عربية" ترويكا" واقترحنا أن تشكل     ،بين فتح وحماس  " تعريب الوساطة "لذلك دَعْونا منذ البدء إلى      
 مثـل   ،األطراف المتصارعة إلى مائدة الحوار وشاطئ المصالحة      " جلب" وحدها قادرة على     ،هذه الخطوة 

اإلطار " مثل هذا    ،يطمئن له المتحاورون  " ن وموضوعي وموثوق  وسيط متواز "هذا الخطوة كفيلة بتوفير     
 بـل  ، ال للوصول إلى التوافق واالتفاق فحـسب     ،للمتحاورين" شبكة أمان " كفيل بتوفير    ،للوساطة" القومي

 خصوصا حين يتـصل األمـر بالملفـات         ، وهذا هو األهم   ،ولضمان ترجمته وتنفيذه على األرض أيضا     
صالح األمني وإعادة هيكلة منظمة التحرير وإجـراء االنتخابـات الرئاسـية            الشائكة والمعقدة كملف اإل   

  . إلى غير ما هنالك،والبرلمانية المقبلة
بين الفلسطينيين إلى مادة للتجاذب بين      " التوسط والوساطة " تحويل قضية    ،ال ينبغي بأي حال من األحوال     
 متطلب يرقـى فـوق حـسابات        ، الوطنية  فاستعادة الفلسطينيين لوحدتهم   ،المحاور والمعسكرات العربية  

 وإنجاز هذه المهمة بأسرع وقـت       ،بين العواصم العربية  " القيادة والريادة "والتنافس على   " صراع األدوار "
 ويجب التصرف مع هذا الملـف مـن هـذا           ،وأقل ضرر أمر يكتسب أولوية قصوى في مطلق األحوال        

 .المنطق وتلك العقلية
 هو أن تتحول خالفاته إلى مادة للتجاذبـات وأن تتحـول            ،عب الفلسطيني وأخطر ما يمكن أن يواجهه الش     

أخطر ما يمكن أن تواجهه محاوالت استعادة وحدة الشعب         .. قضيته الوطنية إلى ساحة لتسوية الحسابات     
 فينحـاز لفـتح     ،"الداخل العربـي  " هو أن تصبح هذه المسألة جزءا من حسابات          ،واألرض الفلسطينيين 

 ، ويعرقل جهود رفع الحصار القطاع الجـائع       ،له مشكلة مع الحركة اإلسالمية في بلده       كل من    ،والسلطة
 ".بؤس الخيار اإلسالمي"كل من يريد البرهنة على 

 بيد أنه ال يعني أن الفلسطينيين باتوا أقـرب          ،يقظة الوساطات والوسطاء أمر إيجابي في مختلف األحوال       
 فـإن   ، وبالتحديد دمـشق والقـاهرة     ،واصم العربية فيما بينها    فإن لم تتوافق الع    ،إلى المصالحة والتوافق  

 .هذه المرة؟" العرب"فهل يفعلها .. احتماالت التوافق بين غزة ورام اهللا ستظل ضئيلة للغاية
  21/8/2009الدستور، 
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  :كاريكاتير .63

  
21/8/2009 صحيفة فلسطين،   

 
  


