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   وتؤدي شعائر تلمودية"االقصى"مجموعات دينية يهودية تقتحم  .1
مؤسـسة األقـصى للوقـف      "، أن    كمال زكارنة   عن مراسلها    عمان من 24/8/2009 الدستور،   ذكرت
لمبارك من جهة بـاب     قالت إن مجموعات دينية يهودية إقتحمت صباح امس المسجد األقصى ا          " والتراث

 .المغاربة ، ومن ثم قامت بجولة في أنحاء المسجد ترافقت بـتأدية شـعائر دينيـة وتلموديـة يهوديـة                  
وأضافت المؤسسة في بيان لها امس ، أن اإلقتحام يعد خطوة غير مـسبوقة ، حيـث كـان ال يـسمح                      

طوة تـصعيدية مـن قبـل    واعتبرت أن هذه خ   .للجماعات اليهودية بإقتحام األقصى خالل شهر رمضان      
 والقدس الحرص علـى الربـاط       48المؤسسة اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى المبارك ، ودعت اهالي          

  .والتواجد الصباحي في المسجد األقصى المبارك
الى ذلك فقد بدأت الجماعات اليهودية الدينية في األيام األخيـرة بمحـاوالت تهويديـة إضـافية خـالل        

ألقصى ، ففي يوم الخميس األخير ، قامت بتنظيم شعائر دينية تلمودية تخص الهيكل              إقتحاماتهم للمسجد ا  
وترتبط بشعائر ومراسيم الزواج عند اليهود ، فقد تم وبشكل سري إدخال أحد العرسان اليهود               " المزعوم"

 الى المسجد األقصى ، وأجريت له بعض المراسيم ، تم خاللها أخذ بعض أتربة من المسجد األقـصى ،                  
كما بدأت الجماعات اليهودية الدينية وخالل إقتحاماتها بتقديم شروحات عن المواقع والموجودات األثرية             
على أنها جزء من بقايا الهيكل ، كما بدأت هذه الجماعات تطلق أسماء يهودية ألبواب المسجد األقصى ،                  

  .مكان اسم باب المغاربة" الرمبام"حيث تطلق إسم باب 
أنهـا عقـدت مـؤخراً      " الحركة من أجل بناء الهيكل    " إدعت منظمة تطلق على نفسها       وفي السياق نفسه  

إجتماعا ألعضاء إدارة الحركة ، داخل المسجد األقصى لوضع تصور عن فعالياتهم خالل مـا يـسمى                 
ـ  ، وهو عادة ما تكثف فيه الجماعات اليهودية اإلقتحامات الجماعية الـى المـسجد              "عيد المظلة "عندهم ب
  .المباركاألقصى 
الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في ، أن الناصرة من 23/8/2009، قدس برس وأضافت

الداخل الفلسطيني، أكد أن المؤسسة اإلسرائيلية تشن حرباً على القدس والمسجد األقصى، وتعمل على 
 واليهود، طامعة بتحقيق تهويد القدس وترحيل أهلها، فيما تسعى إلى تقسيم المسجد األقصى بين المسلمين

 .حلم بناء هيكل أسطوري على حساب المسجد األقصى المبارك
إن الحقيقة المرة ) "23/8(األحد " قدس برس"وقال الشيخ رائد صالح في تصريح صحفي مكتوب تلقته 

وفي تؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي في هذه األيام، بات يعمل بأسلوب المجنون في تهويد القدس الشريف، 
إن االحتالل اإلسرائيلي اليوم يحاول أن .. مواصلة اعتداءاته اليومية على المسجد األقصى بشكل خاص 

ينفذ مخططات التي كان قد رسم لها عشر سنوات، يريد أن ينفذها بعشرة أشهر أو أقل من ذلك، ولذلك 
  ".رضهو يقوم بأسلوب هستيري، وبكل أسلوب عدائي ممكن أن يتوقعه أي عاقل في األ

جمال عمـرو الخبيـر الهندسـي والمعمـاري          أن   الى 23/8/2009 مؤسسة القدس الدولية،     وأشارت
والمختص في شؤون القدس أكد أن قيام قوات االحتالل الخاصة بنصب ساللم على المـسجد األقـصى                 
المبارك من الخارج وبالتحديد على جدار مسجد النساء، وهو أحد جدران مسجد األقـصى مـن الجهـة                  

غربية ، والتدرب على الساللم نزوالً وصعوداً وصوالً إلى باب المغاربة يعد مؤشر على أن هناك نيـة                  ال
صهيونية على تدريب هذه العناصر القتحام باحات المسجد األقصى المبارك، وهذا التدريب ال ينطـوي               

  .على حسن نية على اإلطالق
لفعل على األرض هـو األفـضل مـن كثـرة           إن المناشدات لم تعد وحدها تكفي بل ا       : "وأضاف عمرو 

المناشدات خاصة أنها تقع هذه األيام على أذن صماء ال تسمع ما يحدث للمسجد والواجب يقتضي علـى                  
  ".الجميع خاصة أن المسجد يقع في جميع قلوب المسلمين
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  نتنياهومعر للقاء أبو مازن ياسر محمود عباس يحّض .2

 فلسطينية في رام اهللا أمس، أن اتصاالت سرية يجريها ياسر كشفت مصادر: عبد القادر فارس -غزة 
 لعقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس يين تحضيراًإسرائيلعباس نجل الرئيس محمود عباس مع مسؤولين 

 .، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويوركنتنياهوي بنيامين سرائيلالوزراء اإل
 يجريه مفاوضون فلسطينيون من أجل إنجاح اللقاء المرتقب  دبلوماسياًر أن حراكاًوأوضحت تلك المصاد

 .بين عباس ونتنياهو في نيويورك األسبوع المقبل
 تعرضت لضغط كبير من قبل اإلدارة األمريكية لفتح عالقات "إسرائيل"إن : وتابعت المصادر قولها

. ستوطنات في محيط القدس والضفة الغربيةوصفحة جديدة مع السلطة الفلسطينية مع وقف بناء الم
وأكدت أنه في حال نجحت الجهود في عقد لقاء بين عباس ونتنياهو فإنه سيكون بداية خطوة جيدة لعقد 

  .سلسلة لقاءات بين الجانبين خالل األشهر المقبلة وبشكل مستمر
  24/8/2009عكاظ، 

  
 تحديا لجهود السالماستمرار سياسة التوسع االستيطاني يشكل : السلطةرئاسة  .3

  تعقيباًةالفلسطينيردينة الناطق باسم رئاسة السلطة  أكد نبيل أبو: وكاالت، الالشرق - رام اهللا، تل أبيب
 في سياسة إسرائيلاستمرار "على استمرار النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أن 

ا القدس الشرقية يشكل تحديا لكل الجهود الدولية وعلى التوسع االستيطانية في الضفة الغربية بما فيه
 ". رأسها الواليات المتحدة األمريكية الهادفة إلى استئناف عملية السالم في أسرع وقت ممكن

ية على التوقف عن سرائيلالمطلوب تحرك دولي إلجبار الحكومة اإل" تصريح للصحفيين يوأضاف ف
 .". رادة الدولية الهادفة إلى إحالل السالم واالستقرار بالمنطقةمواصلة سياستها االستيطانية وتحدي اإل

  24/8/2009الشرق، قطر، 
 

   تواصل تقويض وإحباط الجهود الهادفة إلطالق المفاوضات"إسرائيل": عريقات .4
صائب عريقات، .  دأن) وفا( ونقالً عن وكالة رام اهللا وأريحامن  24/8/2009األيام، فلسطين، نشرت 

 إلقامة يةسرائيلاإل شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أكد أن المخططات رئيس دائرة
مستوطنة جديدة في حي راس العامود في القدس الشرقية المحتلة، إنما هي مثال آخر على العراقيل التي 

الكشف عن "قال و . الجهود الدولية الهادفة الستئناف المفاوضات السلميةأمام يةسرائيلاإلتضعها الحكومة 
 لعملية السالم األميركي نتنياهو مع المبعوث يسرائيلاإلهذا المشروع جاء عشية اجتماع رئيس الوزراء 

 السيناتور ميتشل، وفي الوقت الذي ما زالت تصطدم فيه الجهود الدولية الهادفة األوسطفي الشرق 
 تطبيقا يةسرائيلاإل االستيطانية طةاألنش لوقف جميع يسرائيلاإل عملية السالم بالرفض إطالق إلعادة

  ". الدولية وبموجب خارطة الطريقيةسرائيلاإللاللتزامات 
 وحيوي أساسيهي جزء "، وقال يةإسرائيل أرضاالقدس الشرقية المحتلة ليست "وشدد عريقات على أن 

العظمى والساحقة من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي منطقة فلسطينية محتلة وسكانها هم في غالبيتهم 
 بسياسة التوسع االستيطاني في وحول ومصادرة إسرائيلإن استمرار : "وأضاف، "من الفلسطينيين

  ". تطبيق حل الدولتينإمكانية يهدد إنما في القدس األراضي
 عريقات قال إنه لم  أنكاالتونقالً عن الورام اهللا  وتل أبيبمن  24/8/2009الشرق، قطر، وأضافت 

ية األمريكية حول تجميد أعمال سرائيلسلطة أي خبر حول إحراز تقدم في المفاوضات اإليصل إلى ال
ية وقالت فيه إن تقدما طرأ سرائيلوأشار إلى أن الخبر الذي أذاعته اإلذاعة اإل. البناء في المستوطنات

، موضحا أنه إال بالونات اختبار ية بشأن تجميد االستيطان، ما هوسرائيلعلى المفاوضات األمريكية اإل
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 بالرئيس عباس قال له إنه سيقوم خالل هذا األسبوع بجولة في المنطقة عندما اتصل ميتشيل هاتفياً
  . هذا الشأنفيوعندها سيطلع المسؤولين الفلسطينيين على ما تم وما لم يتم التوصل إليه 

  
  س واألقصى على القدها بتكثيف اعتداءات"إسرائيل"باستمرار  يندد وزارة األوقاف في غزة .5

 طالب أبو شعر، باستمرار سلطات االحتالل .دون الدينية في غزة، ؤ ندد وزير األوقاف والش:غزة
ي بتكثيف االعتداءات على مدينة القدس الشريف وقاطنيها بشكل عام، والمسجد األقصى سرائيلاإل

و شعر في تصريح وقال أب .المبارك بشكل خاص، السيما بالتزامن مع ذكرى إحراقه منذ أربعين عاما
لم تكتف سلطات االحتالل الصهيوني بفرض قيوداً على دخول "نسخة منه " قدس برس"مكتوب تلقت 

 بل ،المصلين ألداء صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى المبارك خالل شهر رمضان المبارك
 عاماً عن 45 عن ومنعت الرجال الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً والنساء اللواتي تقل أعمارهن

وأشار إلى أن قوات االحتالل ضربت بعرض الحائط جميع المواثيق  ".دخول المسجد والصالة فيه
تقوم سلطات االحتالل بالسماح بشكل دائم "اإلنسانية والدولية التي تكفل حرية العبادة للجميع، فيما 

  .ينصلللمستوطنين بدخول باحات المسجد األقصى والعربدة فيه والتحرش بالم
  23/8/2009 قدس برس،

  
 ال يمكن إجراء االنتخابات في موعدها دون تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام: الرمحي .6

محمود الرمحي إنه ال يمكن إجراء  .أفاد أمين سر المجلس التشريعي د: القادر فارس  عبد– غزة
 حالة االنقسام على الساحة االنتخابات المقبلة في موعدها دون تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء

ولفت الرمحي إلى أن زيارة الوفد المصري كانت الستكشاف المواقف، مشددا على أن  .الفلسطينية
قال إن طلب تأجيل الحوار جاء من . حركته قبلت المقترحات المصرية، األمر الذي رفضته حركة فتح
 .ع الفلسطيني سلبااللجنة المركزية لحركة فتح، وإن ذلك سينعكس لألسف على الوض

  24/8/2009عكاظ، 
  

   أبو شهال يدعو حماس إلى القبول بإجراء االنتخابات قبل إنهاء االنقسامالنائب .7
دعا النائب فيصل أبو شهال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في قطاع غزة، إلى :  حسن جبر-غزة 

 .جود انقسام في الساحة السياسيةإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها الدستوري حتى في ظل و
، إن االنقسام لن ينتهي إال عندما يقول المواطن الفلسطيني رأيه في صناديق "األيام"وقال أبو شهال لِـ

إن على من : "وأضاف .االقتراع، مؤكداً ضرورة أن يحترم الجميع نتائج االنتخابات وااللتزام بالقانون
  ".رم دورية إجراء االنتخاباتيؤمن بالديمقراطية ويتمسك بها أن يحت

وأكد أبو شهال أن حماس رفضت في السابق دعوات إجراء انتخابات مبكرة للخروج من األزمة، الفتاً 
إلى أن الدعوة إلجراء انتخابات في موعدها المحدد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني القادم 

ء االنتخابات لن تكون هناك شرعية ألحد، بعد موعد إجرا: وقال .شيء دستوري يجب عدم تجاوزه
 .معتبرا أن على من يؤمن بالديمقراطية وحكم الشعب أن يؤمن أنها الحل األمثل للخالفات واالنقسام

  .إن التهرب من إجراء االنتخابات يكشف النوايا السيئة ضد سيادة القانون: وأضاف
 24/8/2009األيام، فلسطين، 

  
 ونسعى إلنجاح الحوار الوطني.. .لتان إلى قطاع غزةلن نسمح بعودة الف: الغصين .8

 أكد إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة بغزة، أن :غزة
الوزارة أصدرت التعليمات لقادة األجهزة األمنية بضرورة فرض النظام وتسهيل حركة المواطنين خالل 
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ناصر الشرطة تلقوا التعليمات باالنتشار في األسواق والمفترقات العامة شهر رمضان، مشيراً إلى أن ع
  .لضمان راحة المواطنين ومنع وقوع المخالفات

إن الحكومة لن ): "22/8(وقال الغصين، في تصريح له نشر على موقع الوزارة اإللكتروني يوم السبت 
تعاملت مع األحداث التي "أن الوزارة ، مؤكداً "تسمح بإعادة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة مجدداً

وقعت في رفح مؤخراً بكل مسؤولية بعد أن أتاحت المجال للوسطات بالتدخل دون أن تستجيب العناصر 
التكفيرية التي بادرت بإطالق النار صوب عناصر الشرطة والوساطات التي تدخلت إلنهاء الموضوع 

 العناصر التي تم إلقاء القبض عليها اكتسبهالخاطئة التي إننا نسعى لتقويم األفكار ا: "وتابع ".دون جدوى
  ".في أحداث رفح بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين إلعادتهم إلى الوسطية والمنهج القويم

إن مواصلة حمالت االختطاف السياسي واالستمرار في "وفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني؛ قال المتحدث 
أجهزة عباس األمنية في مدن الضفة المحتلة ال يفضى إلى نجاح مالحقة عناصر المقاومة من قبل 

صمت المؤسسات الحقوقية عما يجرى في الضفة من جرائم بحق "، مستغرباً "الحوار المنعقد في القاهرة
  ".المواطنين في حين يتم تسليط الضوء بشكل موسع على بعض المشاكل في قطاع غزة

عى دائماً إلنجاح الحوار رغم كل العقبات التي تضعها حركة الحكومة الفلسطينية تس"وأضاف الغصين 
 منهم من 50 معتقل بتوجيه من المجلس التشريعي، 100فتح أمامه، فقررت مؤخراً اإلفراج عن من 

عناصر فتح الذين حاولوا زعزعة األمن وإعادة الفلتان إلى غزة وشاركوا في عمليات الرصد وإمداد 
  .، كما قال"عن تحركات المجاهدين في غزةحكومة رام اهللا بالمعلومات 

  22/8/2009 قدس برس،
  

 بفضل أجهزة أمن السلطة" منهارة تماماً"بنية حماس التحتية في الضفة : يإسرائيلضابط  .9
ي بأجهزة سرائيلأشاد ضابط رفيع المستوى في قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإل :الناصرة

مشيراً إلى أنه بفضل تلك . ، لما تقوم به ضد حركة حماس) الغربيةالضفة(أمن السلطة الفلسطينية 
وأضاف إن البنية التحتية  .الجهود؛ فإنه تم توجيه ضربة قوية لبنية حماس التحتية في الضفة، كما قال

من بين األسباب وراء ذلك أداء القوات "، معتبراً أن "منهارة تماماً"لحركة حماس في الضفة الغربية 
  .، حسب تقديره"ية التي تم تدريبها في األردن ونشرها في الضفة الغربيةالفلسطين

من السابق ألوانه في هذه "أنه ) 23/8(ومع ذلك أكد في تصريح نقلته عنه اإلذاعة العبرية صباح األحد 
، "2000 سبتمبر من عام /وإعادة التموضع في خطوط أيلول) يسرائيلاإل( قوات الجيش إخراجالمرحلة 
  .ه، وفق قول"إسرائيل بيد اإلرهابية المحاوالت وإحباط األمن مسؤولية إبقاءيجب " على أنه مشدداً

  23/8/2009 قدس برس،
  

   تفرض على طالبات مدارس غزة ارتداء اللباس الشرعيالحكومة المقالة .10
 فرضت حكومة حماس المقالة على الطالبات الدارسات في المرحلة الثانوية ارتداء:  حامد جاد-غزة 

المدارس خالل طابور الصباح مع مطلع اليوم األول للعام الدراسي " ناظرات"الحجاب إذ طالبت إدارات 
اعتبار " جلباب كحلي اللون"الجديد أمس في مدارس غزة كافة الطالبات االلتزام بارتداء اللباس الشرعي 

  .من اليوم وذلك تنفيذا لقرار صدر عن وزارة التعليم في الحكومة المقالة
 انه لن يتم إلزام طالبات المرحلة أخيراوبالرغم من أن وزير التعليم في حكومة حماس محمد عسقول أكد 

الثانوية بارتداء اللباس الشرعي إال أن مدير التربية والتعليم في مدينة غزة محمود أبو حصيرة أعلن 
ديرية التعليم في غزة بتأنيث  الطالبات بارتداء الزي الفضفاض وان هناك قرارا من مإلزامأمس انه سيتم 

  .المدارس ما يعني منع توظيف مدرسين وإداريين ذكور في مدارس البنات في جميع المراحل
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مجتمعنا مسلم واإلسالم يفرض علينا التفريق بين األخ وأخته بعد سن "وقال في تصريحات صحافية 
  ".ديل للمعلمين بمعلماتالسابعة فما بالك في المدرسة نحن عملنا على هذا األساس وتوفير ب

  24/8/2009الغد، األردن، 
  

 وزراء حكومة هنية والنواب تبرعوا براتب شهر للعمال والمحتاجين .11
 أعلن أحمد الكرد وزير العمل والشؤون االجتماعية بغزة أن الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية :غزة

ا تبرع أصاحب الوظائف العليا في المقالة وأعضاء المجلس التشريعي تبرعوا براتب شهر كامل، فيم
أنه ": "قدس برس"وقال الكرد لوكالة  .الحكومة بنصف راتب لتقدمهم كمساعدات للعمال واألسر الفقيرة

خالل األيام القادمة سيكون مساعدات لفئات العمال واألسر الفقيرة، وسنبدأ على مراحل، حيث سنصرف 
  ". دوالر، سيتبعها صرف لفئات أخرى100 خالل هذا األسبوع لعشرة آالف أسرة، لكل أسرة

  أما بخصوص المكرمة القطرية وقيمتها عشرة مالين دوالر، أوضح الكرد أنه عند وصولها ستصرف
  .للعمال والصياديين

  23/8/2009 قدس برس،
  

  وفتح تهاجمه على إجرائه هذا.. .عبد ربه يطرد مدير تلفزيون فلسطين من مكتبه .12
 ربه، المشرف العام على اإلعالم الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية، بطرد مـدير             أقدم ياسر عبد  : رام اهللا 

 :وقالت مصادر صـحفية    .عام التلفزيون الفلسطيني محمد الداهودي بشكل مفاجئ دون توضيح األسباب         
إن عبد ربه قام بإعفاء الداهودي من مهام عمله، وقام ياسر عبد ربه بإرسال مجموعة مـن المـسلحين                   "

  ".الداهودي من الوصول إلى مكتبه وممارسة مهامه المكلف بهالمنع 
من جهته، هاجم المكتب الحركي للصحفيين التابع لحركة فتح ياسر عبد ربه ووصـف خطوتـه تجـاه                  

دون وجه حق أو إبداء أي أسباب موجبة لذلك، علماً بأن األخير مكلف بقرار رئاسي ال                "الداهودي بأنها   
وقال المكتب فـي     ".بقرار رئاسي وهو ما يشكل مخالفة سافرة لألصول اإلدارية        يحق ألي كان إلغائه إال      

إن السيد الرئيس لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص إال أن هذا السلوك المرفوض يشكل سـابقة                 " :بيان له 
يترتب عليها المزيد من المساس بالحقوق المهنية والوظيفية ويكرس المزاجية في اتخاذ القرارات بعيـداً               

 .، حسب قوله"عن المصلحة العامة ويضع المؤسسات الهامة في مهب الريح 
  23/8/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
   وعباس بدأ بالقفز على اتفاقات القاهرة... بتأجيل الحوارغ رسمياًبلّلم نُ: برهوم .13

حركة حماس أن الجانب أكد فوزي برهوم المتحدث باسم  :أيمن الرفاتي ومحمد عبد اهللا - غزة ،القاهرة
المصري لم يبلغ الحركة رسميا بتأجيل الحوار لما بعد العيد، مؤكدا وجود توجه واضح من مصر وفتح 

 بدأ بتقزيم الحوار وأن حماس لن تتماهى معه في الفلسطينيللتأجيل، مشددا في ذات الوقت أن الرئيس 
عن التأجيل لما بعد العيد ونحن في حماس لقد سمعنا في وسائل اإلعالم " "الشرق"وقال برهوم لـ .ذلك

نؤكد أننا على األرض لم نبلغ بشيء رسميا ومن الواضح أن هناك توجهاً مصرياً فتحاوي للتأجيل حيث 
  ". إن فتح لم تتجاوب مع الجهود المصرية

يس مشيرا إلى الرئ وأشار برهوم إلى أن فتح غير جاهزة للحوار الوطني وغير راغبة بإنهاء االنقسام،
عباس يريد حشر الحوار الوطني في قضية االنتخابات، مشددا على أن حماس ترفض االنتخابات دون 

  ". االنتخابات ضمن خمسة ملفات من الرزمة التي يجب االتفاق عليها"اتفاق الرزمة،مضيفا 
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 في وتساءل برهوم كيف ستجرى االنتخابات في الضفة الغربية المحتلة بعد قمع أجهزة عباس األمنية
الضفة لحماس وكيف ستكون االنتخابات وقد وصل التنسيق والعمالة مع االحتالل إلى هذا الحد وكيف 

  . ستجرى االنتخابات قبل االنتهاء من كامل ملفات االنقسام الخمسة
وبين برهوم أن عباس بدأ بالقفز على اتفاقات القاهرة وبدأ بتقزيم الحوار وملفاته باالنتخابات مشددا على 

وأكد برهوم أن  . حماس ال تخشى االنتخابات لكنها ترفض القفز على الحوار وتقزيمه في ملف واحدأن
 .مازن في مطالبه األخيرة ألنها ترفض تقزيم الحوار في ملف واحد حماس لن تتماهى مع أبو

 24/8/2009الشرق، قطر، 
  

  " بسويسرالقاء"حماس تعترف بمشاركة شخصيات محسوبة عليها في ": الشرق األوسط" .14
اعترف مسؤول في حماس بمشاركة شخصيات محسوبة على الحركة في ورش :  صالح جمعة- القاهرة

 / يوليو الماضي، والثالث من آب/ تموز31السويسرية، ما بين " كو"العمل التي عقدت في مدينة 
  .نيةالبريطا" القرن المقبل"أغسطس الحالي، تحت رعاية مبادرة التغيير السويسرية، ومؤسسة 

يون وآخرون من السلطة الفلسطينية، وعشرات الدبلوماسيين إسرائيلفي هذه الورش مسؤولون  وشارك
بيد أن المسؤول ذاته أكد . والسياسيين من أوروبا، ضمنهم وليم موريس، األمين العام للمؤسسة البريطانية

  .يينسرائيلأن الشخصيات المحسوبة على حماس لم تعقد لقاءات مباشرة مع اإل
إن النقاش تمحور حول أفضل " الشرق األوسط"وقالت مصادر فلسطينية شاركت في ورش العمل لـ

السبل لدفع عملية السالم، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية مثلها في الورش أربع شخصيات، عبد اهللا 
قدس األسبق، عبد اهللا، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، وزياد أبو زياد، وزير شؤون ال

ومي الصراف، مستشارة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومسؤول إعالمي بتلفزيون فلسطين 
  ).طلب عدم ذكر اسمه(

 إفرايم سنية، وزير النقل األسبق، والمحامي جلعاد شير، المفاوض السابق في قمة كامب إسرائيلومثل 
واحد من لبنان، واثنان (ت محسوبة على حماس  خمس شخصياالورشفي حين شاركت في . ديفيد الثانية

  ).من السويد، وواحد من أميركا، وآخر من بريطانيا
أن حركة حماس اضطرت إلى تحريك شخصيات محسوبة عليها، تقيم في " الشرق األوسط"وعلمت 

 . العمل بعدما تعذر خروج محسوبين عليها من الضفة الغربية وقطاع غزةورشاتأوروبا للمشاركة في 
اثنين من قطاع . أن أربع شخصيات من المحسوبين على التيار المعتدل في حماس"وأكد مصدر مطلع 

 أحمد يوسف، المستشار بوزارة الخارجية في الحكومة المقالة، وغازي حمد، مسؤول المعابر .د(غزة 
وفا تقنية ، بيد أن ظرالورش، واثنين من الضفة، تلقوا دعوة للمشاركة في تلك )في الحكومة المقالة

  ".حالت دون مشاركتهم) تأشيرات ومعابر(
وأوضح المصدر ذاته أن الشخصيات المحسوبة على حماس كانت تصر عند الحديث أنها ال تمثل حماس 
لكنها كانت تعبر عن موقف الحركة، وأنها ركزت على القول بأن الحركة تريد السالم، ويمكن 

تلك الشخصيات ركزت على أهمية بناء عالقات مع لألوروبيين االعتماد عليها، مشيرا إلى أن 
يين، وتحدثت عن رأيها بشأن حل سرائيلاألوروبيين، وتحاشت الحديث عن أي عالقات مباشرة مع اإل

وقال . ، مع هدنة طويلة األمد67الدولتين، وقالت إنها توافق على إقامة دولة فلسطينية على حدود 
 الذي يمثل السلطة الفلسطينية والشخصيات المحسوبة على المصدر إن نقاشات حادة دارت بين الوفد

إن "حماس، حيث كان وفد السلطة يؤكد أنه يمثل جميع الفلسطينيين بيد أن وفد حماس رفض ذلك، وقال 
وفد السلطة ال يمثل إال نفسه، أما حماس فهي رقم صعب ال يمكن تجاوزه، وال يمكن للسلطة الفلسطينية 

  ".مؤتمرأن تتحدث باسمها في ال
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وكشف المصدر أن أهم التوصيات التي خرجت بها ورش العمل هي التأكيد على أهمية المبادرة العربية 
للسالم كأساس ألي تحرك يدعم عملية السالم بين الفلسطينيين والتشديد على ضرورة إشراك كافة 

   .، في إشارة إلى حركة حماس والجهاد"األطراف الفلسطينية فيها من دون استثناء
وأوصت ورش العمل بتشكيل ثالث لجان عمل تتحرك على ثالثة مستويات لتسويق المبادرة العربية 

ي، والثاني، إقليمي عربي إسالمي، والثالث، دولي، وذلك لدفع إسرائيل -األول، فلسطيني . للسالم
، وطرح األطراف إلى طاولة المفاوضات، على أن يكون أعضاء هذه اللجان من شخصيات دولية أجنبية

اسم الرئيس األميركي األسبق، جيمي كارتر ضمن اللجنة الدولية، وكذلك عدد من الشخصيات الفلسطينية 
وقال المصدر ذاته إنه توجد من ضمن هذه التوصيات أيضا أن تعمل هذه اللجان على بلورتها . المستقلة

 مساندة المفاوضات، وتنفيذ ما كآلية عمل بعد اكتمال تشكيل فريقها الدولي والمحلي واإلقليمي من أجل
  . يسرائيل اإل-يتم االتفاق علية بين المتفاوضين إلنهاء الصراع العربي 

وأضاف المصدر أنه من المنتظر تشكيل تيار سياسي وقانوني على مستوى دولي يتكون من الشخصيات 
  . التي شاركت في ورش العمل، سيتم دعمه بشكل كبير للعب دور في هذا الموضوع

  24/8/2009شرق األوسط، ال
  

  يين في مؤتمر للسالم بجنيفإسرائيلحماس لم تشارك مع : أحمد يوسف .15
أن تكون " قدس برس" أحمد يوسف في تصريحات خاصة لـ.د القيادي في حركة حماسنفى : غزة

لم ": وقاليين، إسرائيلحماس قد شاركت في مؤتمر للسالم عقد قبل عدة أسابيع في سويسرا بحضور 
 شخصية فلسطينية وعربية وإسالمية من 120في هذا االجتماع، فهذا اجتماع شاركت فيه قرابة تشارك 

الجاليات العربية في الخارج، باإلضافة لشخصيات يهودية، وكان يحاول دراسة اآلفاق المتاحة للتسوية 
ها مبالغات ي، وحماس لم تشارك في هذا االجتماع، والحديث عن مشاركتسرائيل اإل-في النزاع العربي 

هدفها اإلساءة لمواقف حماس ال أكثر وال أقل، فمواقف حماس واضحة تماما، وتتمثل في عدم الجلوس 
يين على أي طاولة للتفاوض وهذه مسألة يعرفها القاصي والداني، وليس لدى حماس ما سرائيلمع اإل

 فيها ودخلت أطراف تخفيه في هذا الشأن، حتى في ملف شاليط معروف أن الطرف المصري هو الوسيط
  . إطالقاإسرائيلأوروبية على الخط لكن ال توجد أي اتصاالت مباشرة بين حماس و

 23/8/2009قدس برس،  
  

   معتقل بالضفة الغربية200حماس تنفي إفراج السلطة عن  .16
مصادر قيادية في حركة    ، أن    غزة  مراسلتها من  ضياء الكحلوت ، عن   24/8/2009العرب، قطر،   ذكرت  

 أن تكون األجهزة األمنية في الضفة الغربية قد أفرجت عن معتقلين سياسيين من عناصرها،               حماس نفت 
 منهم بمناسبة حلول شـهر      200كما جاء في تسريبات حول دعوة الرئيس محمود عباس إلطالق سراح            

  .رمضان
كة فـي   وذكرت المصادر أنه رغم الترويج ألنباء عن قرب اإلفراج عن عدد ال بأس به من معتقلي الحر                

  .سجون السلطة بالضفة الغربية فإنها لم تسجل أية إفراجات بعد
 القيادي في حركة حمـاس عمـر        ، أن  رام اهللا   من احمد رمضان  عن،  24/8/2009المستقبل،  وأضافت  

 معتقل من أبناء حمـاس      200نحن سمعنا بقرار اإلفراج عن      : "نإ في تصريح صحافي      قال عبد الرازق 
 الذي تم من دون     اإلفراجي وسائل اإلعالم ولم نتأكد بعد بشكل رسمي من نبأ           في سجون الضفة الغربية ف    

تنسيق بيننا وبين أجهزة السلطة في رام اهللا، وفي حال تأكد الخبر فهي بالتأكيد خطوة إيجابية لكنها غيـر             
تقال، هـذا    مع 890كافية، ألننا نطالب باإلفراج عن كافة المعتقلين الذين بلغ عددهم المسجل رسمياً لدينا              

  ".فضال عمن لم نتمكن من الوصول إليه ومعرفته
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   ل عبد الرازق مسؤولية تأجيل الحوار الوطني في القاهرة إلى ما بعد نهايـة شـهر                على صعيد آخر، حم
من الواضح أن الوفد األمني المصري لم يحصل علـى ردود           : "رمضان المبارك، إلى حركة فتح، وقال     

قضايا العالقة والتي من شأن حسمها تسهيل مهمة الحوار وإنجاحه، ولـذلك        إيجابية من حركة فتح بشأن ال     
 الحوار هو خيارنا االستراتيجي ونعتقـد أن ال         أنبالنسبة إلينا في حركة حماس نرى       . قرر تأجيل الحوار  

  ".بديل عن الحوار إلنهاء االنقسام
  

   في الحوار الوطني"الرزمة الواحدة" تؤكد تمسكها بحل حماس .17
ـ      .قال د  :شرف الهور  ا - غزة  الظروف لم تكن    إن" القدس العربي " صالح البردويل القيادي في حماس ل

 جولتـه   إبـراهيم  المصري برئاسة اللواء محمد      األمني الوفد   إنهاء اتفاق عقب    أومهيأة لعقد جلسة حوار     
ـ            األخيرة ة فـتح فـي     استمر تعنت حرك  " التي تنقل خاللها بين رام اهللا ودمشق، عازيا السبب في ذلك ل

  ". ملفات الخالفإنهاءالتعاطي مع 
لذلك كان  "، وتابع   " ملف االعتقال السياسي، وتتنكر لالتفاقيات السابقة      إنهاءترفض  " فتح   إنوقال البردويل   

 يتم التوصل التفاق في الجولـة المؤجلـة، حـال           أنواستبعد البردويل    ".من المؤكد تأجيل جولة الحوار    
  .الب الحوارذا لم تلبي فتح مطإعقدها، 

 200، وقال البردويل هناك المئات من المعتقلين في الـسجون، و         األمر أهميةلكن حركة حماس قللت من      
، بأنه محاولـة السترضـاء الوسـطاء        "حال تطبيقه "معتقل ال يمثلون كل معتقلي حماس، واصفا القرار         

  .بيلونفى البردويل في الوقت ذاته علم حماس بأي خطوة من هذا الق .المصريين
 حماس ترفض اجتزاء ملفات الحل الخمسة مع حركة فتح، والمتمثلة في تشكيل حكومة              أن البردويل   وأكد

 منظمة التحرير، وانجاز المصالحة الوطنية،      إصالح، وكذلك   األمن أجهزة وإصالح تأهيل   وإعادةوحدة،  
، وذلـك   "مة واحـدة  رز" حماس مصممة على انجاز اتفاق المصالحة        أن االنتخابات، وشدد على     وإجراء

 االنتخابات  إجراءعن رأي حماس من مطلب لحركة فتح يقضي باالتفاق على           " القدس العربي "حين سألته   
  . حلول باقي الملفاتإلى تعذر الوصول إذافي موعدها، 

 اتفاق مصالحة، وضـمانات     إلى عملية االنتخابات يحتاج     وإجراءنحن مع اتفاق الرزمة،     "وقال البردويل   
  ".زويربعدم الت

  24/8/2009القدس العربي، 
  

  في سجن عسقالناألسير أبو الهيجاء يتعرض لمحاولة قتل وتصفية :  األحرارمركز .18
ناشد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان جميع المؤسسات الحقوقيـة والمنظمـات              :رام اهللا 

والمتواجد في  )  عاماً 50( الهيجاء   الدولية بضرورة التدخل السريع والعاجل إلنقاذ حياة األسير جمال أبو         
أمس، نسخة  " فلسطين"وقال فؤاد الخفش مدير المركز في بيان صحفي وتلقت           .يسرائيلعزل عسقالن اإل  

إن رسالة وصلت إليه من الشيخ جمال أبو الهيجاء تحدث فيها أنه تم نقله من عزل جلبـوع إلـى                    " :عنه
: وأضاف الخفش  ". ال يستطيع أحد أن يتحملها     عزل عسقالن، ووضعه في ظل ظروف غاية في الصعوبة        

 سنوات وسبق أن اعتقـل      7إن األسير أوضح في رسالته أنه بالرغم من استمرار عزله منذ اعتقاله قبل              "
  ".مرات ومرات، إال أنه يشعر في هذه المرة أنها األكثر صعوبة لما لظروف المكان من سوء

اً ومتواجد فيها مع أسير آخر اسمه هشام الشرباتي، وأنهـا          وبين األسير أبو الهيجاء أن زنزانته ضيقة جد       
الرطوبة عالية للغاية والحشرات    " وتابع. ال تتسع ألكثر من شخص واحد ال يستطيع الحركة وال الصالة          

  ".تمأل هذه الزنزانة التي وضعت بها من أجل اإلجهاز علي
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بو الهيجاء الذي يعاني من أمـراض عـدة،         ية بأنها محاولة إلعدام أ    سرائيلواعتبر الخفش هذه الخطوة اإل    
فهو مبتور اليد ومحروم من رؤية ذويه وزيارتهم باإلضافة إلى أنه يعاني من زوائد لحمية تمأل وجهـه                  

  .كما أنه يعاني من حساسية شديدة وضعف بصر
  23/8/2009صحيفة فلسطين،  

  
  الديمقراطية ترحب بقرار عباس إطالق سراح معتقلين من حماس بالضفة .19

 سراح المعتقلين في سجون     إطالقوصف مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية       :  اشرف الهور  - غزة
 فـي تـصريح تلقـت       وأكد". خطوة باالتجاه الصحيح  "السلطة الفلسطينية وسجون حماس في غزة بأنها        

ر  االنقـسام العبثـي المـدم   إنهـاء طريـق  " الحوار الوطني الشامل يعتبر أننسخة منه " القدس العربي "
 االنتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامـل        إجراء أن إلى، الفتا   "والصراع على السلطة والمال والنفوذ    

  .لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير والمجتمع ضرورة وطنية وقومية
  24/8/2009القدس العربي، 

  
  ر السادسالمؤتم توزيع المهمات عقب االنتخابات بإعادةاهتمام فتحاوي ": القدس العربي" .20

 بأن الحـديث يـدور      األحدمن مصادر مطلعة داخل فتح      " القدس العربي "علمت  :  وليد عوض  -رام اهللا   
 ماهر غنيم عضو اللجنة المركزية لفتح مرشـحا         أبو يكون   أنخلف الكواليس حول توزيع المهمات على       

خارج وخلفا لفـاروق    ألمانة سر اللجنة المركزية الجديدة بدل منصب مفوض عام الحركة في الداخل وال            
  . سر اللجنة المركزية السابقةأمينالقدومي الذي كان يشغل منصب 

 غربية عضو اللجنة المركزية الجديدة مرشـح لتـولى منـصب            أبووحسب المصادر فان اللواء عثمان      
مفوض عام الحركة في حين سيكون محمد المدني عضو اللجنة المركزية الجديدة نائبا للمفـوض العـام                 

 الفلسطينية الذي كان يتـواله احمـد        األراضي منصب مفوض عام الحركة في       إنهاء، وبذلك يتم    للحركة
  .قريع الذي فشل في انتخابات اللجنة المركزية

 أن توزيع المهام في اللجنة المركزية الجديدة سيشهد نوعا من التوافـق علـى               أن إلى المصادر   وأشارت
 الرجـل   أن خلفا لقريع، وذلك بحجة      "إسرائيل"ادمة مع    مفاوضات ق  أية صائب عريقات رئاسة     .يتولى د 

 جانـب   إلى كونه كان عضوا في وفد المفاوضات        "إسرائيل"ملم بكل تفاصيل المفاوضات التي جرت مع        
  .رئاسته لدائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية

لمركزية سيكون هـو     عضو اللجنة ا   األحمد المصادر بأن عزام     أوضحتوعلى صعيد الحوار مع حماس      
  . لتولي رئاسة وفد الحركة للحوار مع حماس خلفا لقريعاألقوىالمرشح 

 الحوار  إدارةوألمحت المصادر بأن ابو ماهر غنيم سيكون له دور كبير بجانب الرئيس محمود عباس في                
كزيـة دور    السابقين الذين فازوا في عضوية اللجنة المر       األمنية األجهزةمع حماس في حين سيوكل لقادة       

 المصادر بأن اللجنة المركزية ستكون مهتمـة         وأكدت .كبير في متابعة ملف غزة وسيطرة حماس عليها       
بمجملها بملف غزة في حين سيكون للواء توفيق الطيراوي واللواء جبريل الرجـوب ومحمـد دحـالن                 

  . المركزية الجديدة دور اكبر في تفاصيل ملف قطاع غزةأعضاء
  24/8/2009القدس العربي، 

  
   وفتح تقرير اجتماعاته لعباسالمجلس الوطني شأن عام للشعب الفلسطيني وال يحق: حماس .21

وال يحق . المجلس الوطني شأن عام للشعب الفلسطيني"في بيان صادر عنها،  قالت حركة حماس: غزة
 والفصائل ألبو مازن وحركة فتح تقرير اجتماعاته ومستقبله بصورة منفردة، بعيدا عن التفاهم مع القوى

هذه الدعوة تتناقض مع كافة االتفاقات التي تمت بين الفصائل والقوى "وأضاف البيان ". الفلسطينية
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من "، معتبرا أن خطوة أبو مازن "2006، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2005الفلسطينية في القاهرة عام 
رير، وإعادة بنائها في شأنها قطع الطرق على ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص منظمة التح

، كما أنها 2006، ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2005حوارات القاهرة األخيرة، وفي اتفاق القاهرة لعام 
  ".تقطع الطريق على الجهود المصرية للمصالحة وتحاول إفشالها

ي يعني حصر القضية سرائيلانعقاد المجلس الوطني تحت سلطة االحتالل اإل"وأضاف البيان أن 
الفلسطينية في الضفة الغربية، وتهميش دور الخارج، وإننا في حركة حماس نعتبر اجتماع المجلس 
الوطني في حال عقده تحت حراب المحتلين، اجتماعا غير قانوني، وغير شرعي، وأن كل قراراته غير 

  ".ملزمة لشعبنا
  24/8/2009الشرق األوسط، 

  
 ن عناصر الحركة في طولكرم مثالثةأمن السلطة اعتقل : الجهاد اإلسالمي .22

اعتقلت ثالثة من ) جناح الضفة الغربية(قالت حركة الجهاد إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية : طولكرم
وأضافت الحركة في بيان مكتوب صادر عنها،  .عناصرها في مدينة طولكرم بشمال الضفة المحتلة

نية في الضفة الغربية اعتقلت ثالثة من نسخة منه أن االستخبارات العسكرية الفلسطي" قدس برس"وصل 
  .عناصرها في مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية

 23/8/2009قدس برس، 
  

   عاما16ًليبرمان يستبعد اتفاق سالم مع الفلسطينيين خالل  .23
ية سرائيلشن وزير الخارجية اإل   ،   اسعد تلحمي  نقالً عن مراسلها  الناصرة   من 24/8/2009الحياة،   ذكرت

أفيغدور ليبرمان، هجوماً عنيفاً على الفلسطينيين وعلى العملية التفاوضية، معتبراً أن اعتماد حل الدولتين              
  . ، وداعياً إلى مواصلة االستيطان في االراضي المحتلة1967سينقل الصراع إلى داخل حدود عام 

عنـد  : "، مضيفاً "ستقبل المنظور ية والفلسطينية في الم   سرائيلال أمل في جسر الهوة في المواقف اإل       : "وقال
وهـا  ... التوقيع على اتفاقات اوسلو قرروا، بسذاجة، التوصل إلى اتفاق شامل في غضون ست سنوات               

  ".  عاماً لن يكون اتفاق شامل16 سنة، وأيضاً بعد 16قد مرت 
ات مـؤتمر   ، معتبـراً أن قـرار     "فتح"وانفلت ليبرمان في الهجوم الشديد على السلطة الفلسطينية وحركة          

تشرع اللجوء إلى العنف وتتحدث عن كل القدس وعن حـق العـودة المطلـق واتهـام                 "الحركة األخير   
  ". الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات" بقتل إسرائيل

ال يدرك ما يقول، بل يضلل عن       "وقال إن من يتحدث عن أن حل دولتين للشعبين سيأتي بإنهاء الصراع             
ألنه غـداة إقامـة      "1967اعتماد هذا الحل سينقل الصراع إلى داخل حدود عام          وزاد أن   ". سبق إصرار 

هنـاك  : "وأردف". الدولة الفلسطينية، إذا قامت، سنواجه طلباً بالحكم الذاتي للعرب في النقـب والجليـل             
ق؟  عاماً، وعلى ماذا حصلنا بعد كل اتفا       16لكننا نحاول منذ    ... آخرون يؤمنون بحل الدولتين فليحاولوا      

". على حرب لبنان الثانية، وعلى عملية الرصاص المصبوب، وعلى طريق مسدود في المجال الـسياسي              
، "لكنني لن آخذ على عاتقي مهمات ال أؤمن بها        "وأضاف أنه يوافق على منح مهلة زمنية لمحاولة أخرى          

 تجميد االسـتيطان    علماً أن ليبرمان قال انه قرر عدم المشاركة في المفاوضات مع األميركيين في شأن             
  .بصفته مستوطناً" تضارب المصالح"لتفادي 

هل حصلنا بعد إخالء المستوطنات في قطاع غزة، أو بعد مؤتمر كامب ديفيد على اتفاق               : "وتابع ليبرمان 
ودعا إلى مواصلة البناء في المستوطنات،      ". لم نحصل سوى على التصلب في الجانب اآلخر       ... شامل؟  
يرة في العالم توجد نزاعات، لكن الحياة ال تتوقف، وأنا أقترح أن ال نوقف الحياة في                في أماكن كث  : "وقال

وهـاجم ليبرمـان المنـددين      ". المستوطنات في الضفة الغربية وال عند الفلسطينيين، إذ ال يمكن ذلـك           
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وفـتح  . 1967لم يكن هنا سالم قبـل عـام         : "باالستيطان ومن يعتبرونه عقبة في طريق السالم، وقال       
الفرق هو أن النزاع بدأ قومياً وأصبح مـع مـرور           ... ومنظمة التحرير الفلسطينية أقيمتا قبل ذلك العام        

  ".السنين أكثر دينياً منه قومياً وأكثر تعقيداً وصعوبة للحل
ليبرمان، رأى أن هـضبة الجـوالن       أن   ،مهدي السيد  نقالً عن مراسلها     24/8/2009األخبار،  وأضافت  

 ألف درزي، ال تمثّل في الحقيقة شيئاً جوهرياً بالنسبة          20 كيلومتر مربع وفيها     1200تها  تبلغ مساح "التي  
لم يمثّل عقبة أمام تطور العالقات      "، مذكّراً بأن بقاء لواء اإلسكندرون تحت السيطرة التركية          "إلى سوريا 

  ".بين دمشق وأنقرة
يقول علنـاً إنـه لـن يوقـف         "شار األسد   وخلص ليبرمان إلى اعتبار أن المشكلة تكمن في أن الرئيس ب          

، كاشفاً أن ما هو مستعد للقيام بـه مـع           "العالقات مع إيران، ولن يغلق مكاتب حماس والجهاد اإلسالمي        
  ".السالم في مقابل السالم"السوريين، هو 

  
  نتنياهو يتوقع استئناف التفاوض مع السلطة آخر أيلول .24

ية بنيامين نتنياهو، أمـس، أن المفاوضـات مـع الـسلطة     سرائيلأعلن رئيس الحكومة اإل :حلمي موسى
  . الفلسطينية سوف تستأنف في نهاية أيلول المقبل

 الـذي تـم  " الحل السحري"ي إلى أن سرائيلوقد أشار المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون اإل
جمود حركة حكومـة نتنيـاهو      التوصل إليه للتوفيق بين تطلعات إدارة أوباما لتحريك العملية السياسية و          

ويبدو أن في مقدمة هذه الطرق التظاهر بحدوث تقدم عـن طريـق             . يتمثل في البحث عن طرق التفافية     
في نيويورك يعلن فيها الرئيس األميركي باراك أوباما بحضور نتنيـاهو           " قمة ثالثية "موافقة نتنياهو على    

ويبدو كـذلك   . لتفاوضية لتحقيق التسوية النهائية   والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استئناف العملية ا       
بشأن تجميد االستيطان في الضفة الغربية وهو ما كان يعتبر شرطاً أساسياً            " اختراق"أنه تم التوصل إلى     
   .الستئناف المفاوضات

وتحدث عـن   ". هناك نية للبدء بالمحادثات مع الفلسطينيين في نهاية شهر أيلول         "وهكذا أعلن نتنياهو أن     
  . تقارب معين في المواقف مع اإلدارة األميركية قبيل لقائه ميتشل

هناك محاولة لتقليص مواضع عدم االتفاق، ومحاولة للتحدث فـي          . ال أقول أن هناك اتفاقاً مطلقاً     : "وقال
ومـع  . وهذا لن يكون اللقاء األخير قبل تدشين خطة السالم األميركية بالعودة للمحادثات           . أجواء إيجابية 

وهذا مشروط بتفاهمات بيننا وبـين األميـركيين،        .  ثمة تقدير أنه باإلمكان فعل ذلك في نهاية أيلول         ذلك
  .وبشكل أو بآخر هذا هو االتجاه والوقت الذي كنا نريد تحقيقه. وبين الفلسطينيين

  24/8/2009السفير، 
  

  سيكون هناك تبادل أراضٍ مع الفلسطينيين وندعو لحوار مع دول الخليج: بيريز .25
ي شمعون بيريز، في مقابلة خاصة      سرائيلقال الرئيس اإل  :  وزكي أبو الحالوة   ، محمد أبو خضير   -القدس  

الدولة العبرية ليست معنية بحرب مع لبنان، وان كل الخالفات بين الجانبين يمكن حلها              "، ان   "الراي"مع  
، ومتـسائال   "حزب اهللا  الف صاروخ في حوزة      80تعلم بوجود    "إسرائيل، كاشفا ان    "عن طريق التفاوض  

  ".او خائف من التحدث الينا او االلتقاء بنا؟) بشار االسد(لماذا يخجل الرئيس السوري "من جهة اخرى، 
هناك قـضية واحـدة     "مع الفلسطينيين، موضحا ان     " لمواصلة المفاوضات  "إسرائيلواكد بيريز، استعداد    

سيكون هنـاك تبـادل     : "وتابع".  المستوطنات فقط مختلف عليها، وهي البناء من اجل النمو الطبيعي في         
لن تتدخل في كيفية توطين او إعادة        "إسرائيل، معتبرا ان    "اراضي مع الفلسطينيين لكن ليس تبادل سكان      

  ".توطين الالجئين في الدول العربية
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، التفاوض من دون شروط مسبقة، النه اذا كان لدى دمشق مثل هذه الشروط            "ودعا بيريز، السوريين الى     
لماذا يخجل الرئيس السوري او خائف من التحدث الينـا او           "وتساءل  ".  ايضا شروط مقابلة   إسرائيلفعند  

، مـضيفا ان    "ال توجد حاجة لوسطاء بيننـا     . االلتقاء بنا؟ يمكن ان نذهب الى دمشق او يأتي الى القدس          
  ". زة وليس في دمشقعلى السوريين ان يتوقفوا عن منح مقر لخالد مشعل، فمشعل يجب ان يكون في غ"

رسالتي للعالم العربـي    "يون، موضحا ان    سرائيلواكد انه مع عقد مؤتمر دولي يحضره القادة العرب واإل         
. انهم محتاجون الى السالم، ونستطيع الوصول اليه اذا كان الطرفان مستعدين لتقديم التنازالت الالزمـة              

مستعد للتوجه جـوا او بحـرا او بـرا او           "نه  واعلن ا ". ولن يستطيع طرف واحد ان يقدم كل التنازالت       
  ".للسباحة لتحقيق السالم

احتراما كبيرا لدول الخليج، وهي اكثر اهتماما بالشؤون االقتـصادية          "ي، انه يكن    سرائيلواكد الرئيس اإل  
اذا نظرت الى المسألة بموضوعية، فهذه الدول كانت اثناء وجودنـا           : "وقال". من الدول العربية االخرى   

ما الذي يستفيدونه من اغالق مكاتب لهم مصلحة فيهـا؟          ...  تكسب اكثر مما تكسبه بعدما غادرناها      هناك
اآلن هم ال يعرفون ما يحدث ولم يعد لهم نفوذ، وحسب تقديري ان من الطبيعي اعادة فتح هذه المكاتـب                    

  ".وان يتحاوروا معنا ويقيموا مكاتب هنا
 .تهدد العالم كلهي"وفي شأن ايران، اعتبر بيريز ان خطرها 

  23/8/2009الرأي، الكويت، 
  

  صفقة تبادل األسرىبي يلمح إلى إمكانية اعتقال من يتم اإلفراج عنهم إسرائيلجنرال  .26
 بإعادة اعتقال إسرائيلي عن جنرال كبير قوله إنه من الممكن أن تقوم سرائيلنقلت إذاعة الجيش اإل: غزة

إتمام صفقة تبادل األسرى مع الحركة، والتي من المفترض نشطاء حماس الذين سيتم اإلفراج عنهم بعد 
ي المختطف لدى الحركة جلعاد شاليط، مقابل مئات المعتقلين سرائيلأن يطلق خاللها الجندي اإل

 .الفلسطينيين
بإمكاننا أن نواجه كل مطلوب سيفرج عنه في الصفقة، فال يهم من سيطالبون باإلفراج : "وقال الجنرال
 ".مع كل شخص، وعلى أي حال فهنالك أهمية أخالقية إلعادة الجندي األسيرعنه، سنتأقلم 

  24/8/2009الشرق األوسط، 
  

  "االبرتهايد"بـ" إسرائيل"يثير عاصفة بوصفه " يإسرائيل"أكاديمي  .27
تراوحت ما بين الغضب والتأييد في ) األحد(أمس " إسرائيل"ثارت ردود فعل متفاوتة في ": آي.بي.يو"

بسبب " إسرائيل"نيف غوردون إلى مقاطعة . ستاذ العلوم السياسية في جامعة بن غوريون دأعقاب دعوة أ
وكتب غوردون في مقال نشره أول . التي تمارسها ضد الفلسطينيين) التفرقة العنصرية(سياسة االبرتهايد 

 الوحيد هي الطريق" إسرائيل"األمريكية ان المقاطعة الدولية ل" لوس انجلوس تايمز"أمس في صحيفة 
فيما "وأضاف انه  ".ابرتهايد"اليوم هو أنها دولة " إسرائيل"الطريقة األكثر دقة لوصف "وأن " إلنقاذها

يعيش الشعبان على األرض نفسها إال أنهما يخضعان لجهازي قوانين مختلفين بالكامل، وال يوجد 
شكل مخالف للغاية لجميع اليهود للفلسطينيين دولة وهم يفتقرون إلى الحقوق اإلنسانية األساسية، وذلك ب

  ".إسرائيل"فهؤالء مواطنون في " إسرائيل"سواء الذين يسكنون في األراضي المحتلة أو في 
واستنكرت جامعة بن غوريون مقال غوردون وقالت إنها مؤسسة صهيونية تجسد حلم دافيد بن غوريون 

ة جامعة بن غوريون ووقف التبرع وهددت المنظمات اليهودية في لوس انجلوس بمقاطع .بصورة يومية
  .لها رداً على مقال غوردون

  24/8/2009الخليج، 
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   المضادة لصواريخ القسام وغراد"القبة الحديدية" تتسلّم خالل أيام منظومة "إسرائيل" .28
ي سيتسلم خالل األيام العشرة     سرائيلي أمس، إن الجيش اإل    سرائيل قال ضابط في سالح المدفعية اإل      :د ب ا  
  . المضادة لقذائف القسام وغراد الصاروخية" القبة الحديدية"ة، منظومة المقبل

ية الصنع والتي تشمل جهاز     سرائيل، قوله ان المنظومة اإل    "الضابط الكبير "ية عن   سرائيلونقلت اإلذاعة اإل  
 صاروخا، ستدخل حيز االستخدام العملي في غضون األشـهر العـشرة            20رادار متطورا وبطارية من     

  .  على أن يتم نصبها، في المرحلة األولى، على الحدود مع قطاع غزةالمقبلة،
  24/8/2009السفير،     

  
  واألزمة مستمرة...  تصعد حملتها ضد السويد"إسرائيل" .29

 حملتها على الحكومة السويدية على خلفية نشر تقرير في إحدى صحفها اتهم إسرائيل واصلت :الناصرة
. ال أعضاء من أجساد فلسطينيين بعد قتلهم بهدف االتجار بهمي باستئصسرائيلجيش االحتالل اإل

وأصرت على أن تصدر الحكومة السويدية استنكاراً للتقرير في موازاة اتخاذ إجراءات ضد صحافيين 
ي إلى جانب حكومته في التحريض على السويد سرائيلوتجند اإلعالم اإل. إسرائيلسويديين يعملون في 

  .د الرسمي بالتقريرلرفضها التندي" الوقحة"
البرلمانية " ليكود"ية بنيامين نتانياهو في االجتماع األسبوعي لكتلة حزبه سرائيلوأعلن رئيس الحكومة اإل

بالتقرير الذي أوردته صحيفة ( تطالب وتتوقع من الحكومة السويدية تنديداً رسمياً إسرائيل"أمس ان 
  . على مضمونه" وال تكتفي بإبداء األسف) أبتونبليدت

ودعا الوزير العمالي اسحق هرتسوغ إلى معالجة الموضوع قضائياً وليس سياسياً فقط، وأضاف أنه 
  ".يجب الفصل بين التقرير المذكور وحرية التعبير"

 15-8(في غضون ذلك، يدرس وزير الداخلية ايلي يشاي إمكان تجميد كل طلبات الصحافيين السويديين 
وقال رئيس مكتب الصحافة ". نا لسنا مستعدين أن نعطي الخد الثانيألن "إسرائيلللعمل في ) صحافياً

الحكومي إن مكتبه سيتلكأ في التصديق على طلب تقدم به صحافي ومصور من الصحيفة السويدية ذاتها 
 يوماً 90وقال إن المكتب سيرد على الطلب بعد . للحصول على بطاقة صحافي وإذن بدخول قطاع غزة

  .من اإلجراءات البيروقراطية
افتعال ضجة وإشعال " بـ إسرائيلمن جهتها، اتهمت رئيسة الطائفة اليهودية في استوكهولم لينا بوزنر 

إن التقرير نشر " يديعوت أحرونوت"وقالت لصحيفة ". حرائق والتسبب في فوضى ليست في مصلحتها
بوع في صفحة داخلية ولم يلتفت إليه أحد في السويد ألن الناشر صحافي معروف بمواقفه المناوئة قبل أس

ي يثير غضب اإلعالم في سرائيلوأضافت أن االحتجاج اإل. ، كما الصحيفة التي نشرت المقالسرائيلإل
  ." أن تتجرأ وتتدخل في حرية التعبير في السويدسرائيلالذي ال يتفهم كيف إل"السويد 

  24/8/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"أسر يهودية جديدة تغادر اليمن إلى ثالثة  .30
ولم يبقَ  . هذا األسبوعإسرائيل ذكر حاخام يمني أن ثالث أسر يهودية أخرى ستغادر اليمن إلى :صنعاء

 . مليون مسلم في اليمن ومعظمهم في الشمال23 يهودي يعيشون بين 300 و200سوى ما يتراوح بين 
 كيلومترا شمالي 70أن األسر الثالث من بلدة ريدة على بعد نحو " حاخام يحيى يوسف موسىوأبلغ ال

 كانون األول على يدي مسلم حكم عليه باإلعدام بسبب /العاصمة صنعاء حيث قُتل يهودي في ديسمبر
  .الحادث

  23/7/2009وكالة رويترز، 
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  القدسب العمود حيمشروع جديد إلقامة حي استيطاني في  .31

 قدمت لبلدية القـدس  "إلعاد"ية أن الحركة االستيطانية التهويدية إسرائيلذكرت تقارير إعالمية    : ي حيدر عل
 وحدات سكنية ومرافق عامة، في حي رأس العمود في الجـزء الـشرقي مـن                104مخططاً يشمل بناء    

، بحـي   "ليه دايفيد معا"ويهدف المخطط، بحسب التقارير نفسها، إلى وصل الحي الجديد،          . المدينة المحتلة 
  .، عبر جسر، ليشكال معاً الحي االستيطاني األكبر في القدس الشرقية"معاليه زيتيم"استيطاني قائم وهو 

 ألف فلسطيني، مستوطنة يهودية     14وفي حال ربط الحيين، ستنشأ في قلب حي رأس العمود، الذي يضم             
ء الجديد، سيتم هدم مباني مركز الشرطة ومبانٍ        وتمهيداً لعملية البنا  . يبلغ عدد سكانها أكثر من ألف نسمة      

  .  عائالت104 مبان متعددة الطبقات تتسع إليواء 7أخرى في المنطقة وتشييد مكانها 
العكس هو الـصحيح، فقـد      " عن بلدية القدس قولها إنها ال تسارع إلى تنفيذ الخطة، بل             "هآرتس"ونقلت  

تم التصديق عليها ألنها ال تناسب سياسة التخطيط البلـدي          بحثت الطواقم المهنية في البلدية الخطة، ولم ي       
  ."في هذه المنطقة

  24/8/2009األخبار، 
  

  وحدة جديدة منذ بدء التفاوض مع إدارة أوباما 600": السالم اآلن" .32
 حكومة بنيامين نتنياهو تحث على البناء       أن أمس،   "السالم اآلن " حركة   أعلنت: يةسرائيلمحرر الشؤون اإل  

 إلى أن الحكومة "السالم اآلن "طنات وال تعرقل أي مشروع لتوسيع االستيطان، وأشارت حركة          في المستو 
 منـذ    على تجميد االستيطان، أنشأت    أوباما باراك   األميركي الرئيس   إدارةية، التي تتفاوض مع     سرائيلاإل

 مبنـى فـي     96وقالت إن بين هذه المباني      .  مبنى جديد  600صفه أكثر من    مطلع العام الحالي وحتى منت    
 من هذه المباني تقـع شـرق        ةالمائ في   35البؤر االستيطانية التي تعهــدت بإخالئها موضحة أن نحو         

 نصف البؤر االستيطانية    حوالي نصف السنوي إلى أن      "السالم اآلن "ولفت تقرير حركة    . الجدار الفاصل 
  . ال بناء باراك بإخالئها، تجري فيها أعمإيهود، التي تعهد وزير الدفاع 23الـ 

 إلى أن بعض أعمال البناء تجري وفق مخططات قديمة، وهذا ما يحدث مثال              "السالم اآلن "ويشير تقرير   
. ، نعليه، كفار عـصيون وبرقـان      في مستوطنات كوخاف هشاحر، متتياهو، معاليه مخماش، تقوع، الكنا        

ع غالبيتها الساحقة في الكتل     قزل ت  الف من  40كلية سيقام نحو    تقرير أنه وفق هذه المخططات الهي     ين ال ويب
  . االستيطانية

 في  43 في بناء المنازل الدائمة وانخفاض بمعدل        ةالمائ في   8، سجل ارتفاع بمعدل     2008ومقارنة بالعام   
 مبنى  19 كرفاناً،   73 مبنى أقيم في البؤر االستيطانية، بينها        96ويعدد  . المئة في عدد الكرفانات الجديدة    

  . راعية، فيما الغالبية الساحقة من هذه البؤر االستيطانية اقيمت شرق الجدار الفاصلدائم، و أربعة مبانٍ ز
  24/8/2009السفير، 

  
   أردنية"س العامودار"األمالك المصادرة في : التفكجي  .33

 فـي   واالسـتيطان  الخبير في شؤون الخـرائط       ، خليل التفكجي  .دقال  :  رامي منصور  -القدس المحتلة   
ـ ،القدس  وتعمل على تحويلـه إلـى حـي         إسرائيلمس إن المبنى واألرض الذي صادرتها       أ" الدستور" ل

 مبنـى   1967 وكان قبل العـام      ، تعود ملكيتها لألردن   ،في القدس " راس العامود " في قلب حي     استيطاني
  .يةسرائيل وحولته مركزاً للشرطة اإل1967 بعد العام إسرائيلللشرطة والجيش األردنيين وصادرته 

 الجديد هو منطقة كانت في الفترة األردنية قبل العام          االستيطانيالمشروع  "إن  " الدستور"لـوقال التفكجي   
 وقبـل عـامين     ، على المبنى  باالستيالء إسرائيل مركزاً للشرطة ومرافق حكومية أردنية ثم قامت         1967
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 فيما أسكنت   1 إي   ية إلى منطقة  سرائيل تم بموجبه نقل مركز قيادة الشرطة اإل       ،قامت بعملية تبادلية عقارية   
  ".المبنى القديم وتسليمه لمتدينين يهود من الطائفة البوخارية

 بالمصادقة علـى مخططـات      االستيطاني يرد على مطلب تجميد      سرائيلالجانب اإل " التفكجي إن    وأضاف
 وحدة استيطانية في مستوطنة     450صادقة على بناء    م كان آخرها ال   ،إلقامة تجمعات يهودية داخل القدس    

 قرية حزمة وإقامة حديقة تكنولوجية في المنطقة ذاتها على مـساحة            أراضيات زيئيف المقامة على     بسغ
  ".  دونم300

  24/8/2009الدستور، 
  

   في الذكرى األربعين إلحراق المسجد األقصىا بيان تصدرعلماء فلسطين في الخارج .34
 جاء  ن إلحراق المسجد األقصى   في الذكرى األربعي   ا صحفي ا هيئة علماء فلسطين في الخارج بيان      أصدرت

الحمد هللا رب العالمين وأفضل الصالة والتسليم على سيدنا محمد عليه الصالة والسالم وعلـى آلـه                 : فيه
 :،، وبعد،وصحبه والتابعين

فتمر بنا هذه األيام الذكرى األربعون إلحراق المسجد األقصى المبارك، على يد الصهيوني مايكل روهان               
جزاء متعددة من المسجد األقصى بما فيها منبر صالح الـدين األيـوبي، وال يـزال                مما أدى الحتراق أ   

يتعرض المسجد األقصى لشتى المؤامرات لهدمه وتهويده، سواء بحفر األنفاق تحتـه، أو بنـاء الكـنس                 
مما يهـدد   . حوله، وتكرار اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة له، بقصد فرض التهويد أمرا واقعا عليه            

رى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وإننا إذ ندعو أهلنا في فلـسطين                  مس
عامة والقدس خاصة لمواصلة الدفاع عن المسجد األقصى وعدم الرضوخ للمؤامرات الصهيونية، فإننـا              

اء األمة وخطباءهـا    ندعو أمتنا العربية واإلسالمية لدعم صمود أهلنا في فلسطين والقدس، كما ندعو علم            
 يوما لنصرة المسجد األقصى، وتخصيص خطبـة الجمعـة          28/8ومؤسساتها العتبار يوم الجمعة القادم      

 . والمواعظ والدروس العامة للحديث عن المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى، ودعوة الناس لنصرته
 المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين بالخارج

 م2009)أغسطس( ب  آ23/    هـ1430رمضان 2
  

  يدعو العرب للتعرف على معاناة األسرى الفلسطينيين"مركز دراسات" .35
 فلسطين العرب والمسلمين للتعرف على معاناة في دعا مركز األسرى للدراسات - قنا- رام اهللا-غزة

اة موضحاً أهمية تبيان معان.. األسرى وعذابات أهاليهم والقيام بفاعليات داعمة لألسرى ومساندتهم
األسرى على أكثر من صعيد لتعريف الجماهير وتثقيفهم بماهية هذه القضية وواجب المسلمين فيها 

وأكد مركز األسرى .  داخل سجونهااألسرىية بحق سرائيل لفضح الممارسات واالنتهاكات اإلباإلضافة
بي  أسير فلسطيني وعرألف أن هناك ما يقارب من احد عشر أمسللدراسات في بيان صحفي له 

 دولة االحتالل وأن ما يزيد عن في سجنا ومعتقال ومركز توقيف وتحقيق 20موزعين على أكثر من 
 . قطاع غزة وأسرى الضفة الغربيةفينصف األسرى ممنوعون من الزيارات 

 سجون االحتالل مؤكداً أن هذه السجون تفتقر إلى الحد فين هنالك ازدحاما أ إلىوأشار مركز األسرى 
 فلسطين أن دولة االحتالل وإدارة مصلحة في مركز األسرى وأكد. روط الحياة البسيطةاألدنى من ش
 تكفل حماية األسرى واألسيرات التيية تنتهك كل األعراف والمواثيق الدولية سرائيلالسجون اإل

والقاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجهون حياتهم 
 السجون ويتم االعتداء عليهم بالضرب في كما هو الحال "إرهابيين"والتعامل معهم كأطفال وليس كـ 

وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى لإلدارة والتأثير النفسي بمنع زيارات األهالي لهم وعقابهم 
نكيل والتعذيب أثناء وأكد المركز أن األسيرات الفلسطينيات يتعرضن للكثير من حمالت الت. الجماعي
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كما يعانين من أوضاع سيئة جداً وأنهن يحجزن في أماكن ال تليق بهن دون مراعاة .. االعتقال
الحتياجاتهن الخاصة ودون توفر حقوقهن األساسية ويعشن في ظروف قاسية ويتعرضن لمعاملة ال 

 . إنسانية ومهينة وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات
  24/8/2009، قطر، الوطن

  
  يةسرائيلأسرى سوريون من ربع قرن في السجون اإل .36

ي جلعاد شاليط بإدراج أسماء بعض األسرى       سرائيلناشد مسؤول بالسلطة الفلسطينية مختطفي الجندي اإل      
مدير دائرة  -وقال عبد الناصر فراونة      .ية ضمن أي صفقة لمبادلته بأسرى     سرائيلالعرب في السجون اإل   

 في بيان حصلت الجزيرة نت على       -ارة األسرى المحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية      اإلحصاء بوز 
نسخة منه إن إدراج أسماء األسرى العرب ال سيما المنحدرين من مرتفعات الجوالن الـسورية ضـمن                 

  .ي لمبادلتهم بشاليط يضفي بعدا عربيا على قضيتهمسرائيلقائمة موحدة يتفاوض بشأنها مع الجانب اإل
وكشف األسير الفلسطيني السابق عن وجود عشرات المعتقلين العرب داخل سجون ومعتقالت االحـتالل              

 مصرياً معتقلين ألسباب مختلفـة مـن        73ي منهم سبعة من هضبة الجوالن السورية المحتلة، و        سرائيلاإل
 أسيراً مـن    22 بالمشاركة في عمليات مقاومة والتجسس عليها، باإلضافة إلى          إسرائيل تتهمهم   27بينهم  

وأضـاف أن    .2005آذار/األردن، وأسير سعودي واحد هو عبد الرحمن العطيوي المعتقل منذ مـارس           
  .هناك العشرات من جنسيات عربية مختلفة ال سيما من السودان وهؤالء معتقلون بسبب اجتيازهم الحدود

  23/8/2009نت، .الجزيرة
  

   شهداء فلسطينيينأعضاءصحيفة سويدية تنشر تحقيقا جديدا عن تجارة  .37
السويدية األحد بنشر تقرير جديـد يـتهم        " افتونبالديت"ية، قامت صحيفة    إسرائيلوسط عاصفة ردود فعل     

وقام اثنـان    . بسرقة األعضاء الداخلية للشهداء الفلسطينيين، أوردت فيه شهادات عائلة فلسطينية          إسرائيل
يماتين في الضفة الغربية حصلوا خالله علـى         بتحقيق في بلدة ا    األسبوعهذا  " افتونبالديت"من صحافيي   

 من العمر عندما قتله جنـود       19معلومات من والدة وشقيق بالل غانم الشاب الفلسطيني الذي كان في ال           
 13 والدة بـالل انـه فـي         وأكدت .األولى سنة لالشتباه بانه كان من قادة االنتفاضة         17يون قبل   إسرائيل
 ذويه بعد   إلى جثة بالل    وأعيدت. "إسرائيل" إلىبعد ان قتلوه بالمروحية      نقل الجنود ابنها     1992مايو  /ايار

وكانت الجثة تحمل جرحا من     . أسنانهابنها كان داخل كيس اسود وقد اقتلعت كافة         "ايام وقالت والدته ان     
  ". خياطته بشكل سيءوأعيدتالحلق وحتى البطن 

ال يعلم شـيئا عـن      "ية ايغال بالمور انه     رائيلسوردا على سؤال للصحيفة قال المتحدث باسم الخارجية اإل        
  ".اعادة فتح ملف مغلق" انه ليس هناك ما يبرر وأضاف". الظروف الدقيقة لهذه الحالة

  24/8/2009 48عرب 
  

  في مدارس القطاع" التأنيث"جدل واسع بعد فرض الزي الشرعي و .38
 من بدئه في الضفة الغربية، عأسبو في قطاع غزة قبل أمس بدأ العام الدراسي الجديد : أ ف ب-غزة 

 المقالة لفرض ارتداء الجلباب الذي وصفته بأنه الحكومة مديرية التعليم في إجراءاتوسط جدل في شأن 
 مدارس إحدىوقالت مسؤولة في  . المدارس"تأنيث" على طالبات الثانوية و" الشرعيياإلسالمالزي "

 على كل الطالبات، ويجب التزامه، وهذا ما ريإجباالزي الشرعي " إن "فرانس برس"غرب غزة لوكالة 
على جميع الطالبات، ولن يسمح اعتباراً من غد ألي طالبة بدخول المدرسة ) األحد(أكدناه صباح اليوم 
هناك قراراً شفوياً من مديرية التربية والتعليم في غزة بفرض الزي " أنوأكدت . "من دون الزي الجديد

  ." المرحلة الثانوية من دون استثناءالشرعي على جميع الطالبات في
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ن من ال تلتزم ارتداء الزي الشرعي اعتباراً من أ أمس مدرسة احمد شوقي الطالبات صباح إدارةوأبلغت 
 العلوم السياسية أستاذويرى  ). سنة16(غد ستفصل من المدرسة، بحسب ما قالت الطالبة رمين العدرة 

 بدء العام الدراسي في غزة قبل الضفة الغربية بأسبوع أن  في غزة مخيمر ابو سعدةاألزهرفي جامعة 
 األمورفرض هذه " أنوأكد  ."هو بدء لالنقسام السياسي ينعكس على موضوع التعليم في الضفة وغزة"

  ."بالقوة على المواطنين سيكون له رد فعل سلبي تجاه حماس ونظام الحكم في قطاع غزة
قرار "م في غزة رفضت ذكر اسمها فرض الزي الشرعي بأنه ووصفت موجهة تعمل في التربية والتعلي

 اإلنسانيةفرض الجلباب هو تعد على الحقوق . انه اغتصاب للحريات الشخصية": وأضافت. "خاطئ
  .")الذكور( يفرضوا الجلباب على الطالب أننحن متخوفون من ": وتابعت بتهكم. "والحريات الشخصية

ال ":  مضيفاً،"إليناقرار تأنيث المدارس هو قرار مجحف بالنسبة " إن)  سنة55( احمد أبووقال المدرس 
، وكله سيعود بالسلبيات على األولى، فهو تعسفي بالدرجة اإلطالق ايجابيات على أييوجد للقرار 

  ."الطالب
 لم يكن نابعاً من الداخل إذا" فرض الزي الشرعي إنوقال نقيب المعلمين في قطاع غزة وائل البلبيسي 

 فرض فرضاً فسيعمل ذلك من دون وإذا دين يسر وليس عسر، اإلسالميغير مقبول الن الدين فهو 
 كانت هناك مشكلة مع بعض المدرسين فليتم إذا.  ضد تعميم قرار تأنيث المدارسأنا": وأوضح. "قناعات

للمدرسين  بديل إيجاد هناك صعوبة في أنواعتقد ...  بقية المدرسين إبقاءنقل الذين عليهم شبهات مع 
  ."الذين تم نقلهم، خصوصاً في البداية

 24/8/2009الحياة، 
  

  تحذيرات من تردي األوضاع المعيشية في غزة  .39
حذر مسؤول كتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة عصام معمر أمس من تـردي              :  ضياء الكحلوت  -غزة  

طاع غزة بـالتزامن مـع   األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني جراء استمرار الحصار المفروض على ق      
ودعا معمر الحكومة الفلسطينية في غزة إلى إدراج ضـوابط          . ارتفاع أسعار المواد الغذائية واالستهالكية    

ووضع برامج لمواجهة هذه األزمة التي تبرز في القطاع المحاصر، وتحديد أسعار السلع ومراقبة تـدفق                
حكومة الفلسطينية برام اهللا بمنـع التجـار مـن          وطالب معمر في بيان ال     .البضائع المهربة عبر األنفاق   

استغالل المواطنين والتالعب باألسعار، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم للمنشآت العاملة فـي القطـاع               
  .إلعادة استئناف عملها

كما دعا إلى إعادة استئناف برامج تشغيل البطالة للعمال العاطلين عن العمل، مناشداً وكالة غوث وتشغيل              
وجدد دعوته لدعم المواد االسـتهالكية      . جئين بزيادة حجم برامج التشغيل المقدمة للعاطلين عن العمل        الال

وتقديم المساعدات لكافة أبناء الشعب الفلسطيني دون استثناء، مشدداً على ضرورة تعزيز روح التضامن              
  .االجتماعي بين أبناء الشعب وزيارة أهالي الشهداء واألسرى

  24/8/2009العرب، قطر، 
  

  تضييق الخناق على مهربي األنفاق في رفح: مصر .40
تعيش مدينه رفح المصرية هذه االيام حال كساد تجاري كبيرة، خصوصاً مع بدايه شهر : )مصر(رفح 

رمضان الكريم وتضييق الخناق على المهربين بتشديد التدابير األمنية وتكثيف حمالت الدهم على 
ضائع معدة للتهريب والبحث عن فتحات أنفاق إلغالقها وتوقيف المناطق الحدودية في رفح لضبط ب
وأسفرت تلك التدابير والحمالت عن ضبط أكبر مخزن للبضائع . مطلوبين على ذمة قضايا تهريب

المتنوعة في منطقة الصرصورية الحدودية في رفح، اذ بلغ إجمالي ما صودر من البضائع المختلفة التي 
  . مليون جنيه مصري20ها داخل أربعه آالف كيس، نحو ضبطت في المخزن وتمت تعبئت
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وقال مصدر أمني ان الحمالت ما زالت مستمرة على مناطق تهريب البضائع الكتشاف فتحات أنفاق 
إلغالقها أو مصادرة بضائع مخزنة ومعدة للتهريب إلى غزة، إضافة إلى تكثيف الحواجز األمنية بطول 

لى مناطق األنفاق في رفح، خصوصاً طريق العريش الدولي وطرق الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية ا
وسط سيناء، والتدقيق في مستندات وهوية البضائع المتجهة إلى سيناء بداية من الحاجز األمني لجسر قناة 

  .السويس عند مدخل شمال سيناء، ومصادرة البضائع التي يتبين وجود تالعب في مستنداتها
ين شمال سيناء المحاسب محمد حسين أن عمليات التهريب عبر األنفاق إلى وأوضح المدير العام للتمو

غزة تراجعت، خصوصاً تهريب األسمنت والوقود التي لم يصادر منها أي كميات كانت معدة للتهريب 
  .منذ شهر تقريباً

ة مع وأشار عدد من المقربين لمهربي األنفاق الى حال كساد تجاري كبيرة تعيشها مدينه رفح الحدودي
قطاع غزة، والتي هجر كثير من سكانها الزراعة، حرفتهم الرئيسية، واتجهوا الى تجارة األنفاق لما 

  . تحققه من عائد سريع ومضمون
وأشار مهربون إلى أن ما تقدمه مصر والدول العربية من مساعدات غذائية إلى قطاع غزة هو نوعيات 

 في إدخالها عبر معبر كرم سالم، إسرائيلية التي تتحكم محددة من الدقيق والرز والسكر والمواد الغذائ
 آالف طن 3هل ": وتساءلوا. وال تسمح إال بدخول كميات محدودة منها ال تفي بحاجات سكان القطاع

دقيق وسكر ورز أرسلتها مصر مساعدات إنسانية للقطاع قبل رمضان كفيلة بإغالق أفواه مليون ونصف 
  ."طوال الشهر الكريم؟مليون مواطن محاصرين في غزة 

 24/8/2009الحياة، 
  

  ال حلول للقضية الفلسطينية بل تسويات غير مقبولة ومؤقتة: همام سعيد .41
همام سعيد، في . د] األردنية[قال المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين :  جمال العلوي-أجرى اللقاء 

مثل ...  في حيرة من أمره، فاقد للبوصلةالمشهد السياسي"حوار معه، عند سؤاله عن المشهد السياسي، 
القضية الفلسطينية اآلن، فهي أشالء قضية ولم تعد قضية، وليس فقط القضية الفلسطينية بل المنطقة 
جميعها تتعرض ألزمات مستقبلية وسريعة، وهذه األمورإذا لم يكن هناك تدارك على مستوى األمة ال 

ة من الوهم الذي يوصل إلى مزيد من التقسيم والتجزئة على مستوى قطرمن األقطار، فسنعيش في حال
وأضاف أن الحل المطروح هو حل يقوم على ". وخسارة في األموال واألنفس والمستقبل الذي ننتظر

وكما نعلم . رضا بما يعرضه الكيان الصهيوني وما تعرضه أميركا، الواقعة تحت الضغط الصهيوني
 وأيدي األنظمة العربية يقل يوماً بعد يوم، فما كان من فرص موجودة اآلن الموجود في أيدي الفلسطينيين

قبل سنة أو قبل سنتين أو قبل عشر سنوات هي أكثر من الفرص اآلن، الحلول بل هناك تسويات، وهذه 
  .التسويات تسويات غير مقبولة بل هي تسويات مؤقتة تؤدي إلى انهيارات كاملة بعدها

بعدما تعرض حق العودة لكثيرمن محاوالت إنهائه، واليوم مثالً : "ودة، قالوعند سؤاله عن ملتقى حق الع
الصحف تتناول الحديث حول أوباما ولقائه مع مبارك، أن موضوع حق العودة أحد الموضوعات 
المطروحة إللغائه، فبالتالي شعرنا أن هذا الحق اآلن يتعرض لهجمة عنيفة وخطيرة، وقد تتخذ إجراءات 

ف العربية لتصفية هذا الحق بأي طريقة من الطرق، لذلك أردنا أن يأتي مؤتمرنا أو من بعض االطرا
ملتقانا في هذا الوقت لنؤكد تمسك الشعب األردني وتمسك الفلسطينيين بهذا الحق، وأن الشعب األردني 

يجوز بأي بشقيه سواء كان من غرب النهر أو من شرق النهر، كالهما يعتبر هذا الحق حقاً له ثابتاً، ال 
التعويض جريمة، ألن التعويض هو بيع : "وقال". حال من األحوال أن يحول إلى تعويض أو إلى نسيان

  ".وطن، بيع أرض مباركة، بيع المسجد األقصى
أتصور أن الوضع جيد، وأن حماس صاحبة نفوذ على أرض : وعن الوضع في غزة بعد العدوان، قال

ت العسكرية واالستعدادات الكافية إن شاء اهللا لمواجهة اليهود في أي غزة، وأنها أيضاً لديها من اإلمكانا
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حملة عدوانية جديدة على أرض غزة، صحيح أن هنالك تضييقاً على أهل غزة، وهنالك حصاراً مفروضاً 
على أهل غزة، نطالب بانتهائه، وأن تفتح مصر معبر رفح، وأن تقوم الدول العربية بواجبها نحو 

  .نحو األقصى ونحو ما نشاهده على أرض فلسطيناألرض المقدسة و
نحن نشجع على قاعدة بقاء المقاومة، وبقاء الجهاد على أرض : "وحول الخالف بين حماس وفتح، قال

ما تعبر به حماس صريح وواضح ونحن نؤيد : "وتابع". فلسطين، ال على نزع السالح وإنهاء المقاومة
طني وكل مسلم على هذه األرض، يطالب ببقاء الجهاد حماس بشكل مطلق، فهذا المطلب مطلب كل و

  ".والمجاهدين والمقاومة والمقاومين على أرض فلسطين
كل شيء ال بد أن يجري على أساس : "وحول دعوة عباس إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، قال

ساس به، هذا من جهة، ومن القاعدة أن سالح المقاومة ال بد أن يكون موضع التقدير واالحترام وعدم الم
جهة أخرى، أيضاً أي انتخابات يجب أن تكون مضمونة في إجراءاتها وأن ال يجري فيها أي تزوير، 
ألنه وكما سمعنا من كثير من األطراف الذين شاركوا في مؤتمر فتح السادس يعترضون على نتائج 

مع هذا جرى فيه مثل هذا، فكيف االنتخابات ويدعون أن هنالك تزويراً حصل رغم أن العدد قليل، و
  ".يمكن أن نضمن نزاهة انتخابات في الضفة وغزة بإشراف هذه األجهزة األمنية

ما دام يشكك فيها بعض رموزها، وبعض شيوخها يشككون في هذه : "وعن نتائج مؤتمر فتح، قال
 المؤتمر خارج فلسطين وأن النتائج، فكيف نستطيع أن نقبل بهذه النتائج، وبالتالي كنا نتمنى أن ينعقد هذا

ال يكون تحت حراب اليهود، ألن اليهود ال يعقدون مؤتمراً لفتح تحت إشرافهم وتحت هيمنتهم إال ألنهم 
يعلمون أن النتائج محكومة بقراراتهم وهم يملكونها، ولذلك كنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر خارج 

ن تعود إلى نضالها وإلى تاريخها الذي كان يمثله فلسطين، وأن تجري انتخابات نزيهة، وفتح نطالبها أ
  .الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان يطالب بفلسطين كاملة وتحريرها بالقوة وبالسالح

  24/8/2009الدستور، 
  

  أثناء عدوانها على القطاع" إسرائيل"ترصد جرائم " وثيقة غزة" .42
للخدمات االنسانية سجل الجرائم رصدت وثيقة صدرت حديثاً عن شبكة العمل األردنية : عمان
لتاريخ عدواني حافل منذ عام "، كامتداد 27/12/2008ية أثناء عدوانها على قطاع غزة في سرائيلاإل

ية األخيرة سرائيلالمجازر اإل"، أن "2009 -2008غزة "واعتبرت الوثيقة، التي حملت عنوان ". 1937
الزمن، في وقت تدعي فيه الحضارة والديمقراطية،  يهودية تراكمت عبر –ية إسرائيلتشكل نتاج ثقافة 

  ".بينما ترتكب القتل والتدمير بذريعة ضمان األمن وحق الدفاع عن النفس
بتشكيل لجان لتقصي الحقائق "بينما طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق االنسان في األردن هاني الدحلة 

وق اإلنسان، من أجل سوق مجرمي الحرب من قبل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمات حق
وقال الدحلة، في مقدمة ". الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي أو إلى محكمة جنائية خاصة

ي على غزة الذي حمل اسم الرصاص المصهور، يعتبر بموجب شهادات سرائيلالعدوان اإل"الوثيقة، إن 
ي عدوان عرفه العالم، بما في ذلك حروب القرون الوسطى مختلفة من دول العالم، أبشع وأفظع من أ

استخدمت خالل عدوانها أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين، مما "وأشار إلى أن قوات االحتالل ". الهمجية
يعتبر جريمة حرب بكل المعايير القانونية والدولية، مثل الفوسفور األبيض واليورانيوم المنضب الذي 

أسلحة أخرى "ية سرائيلكما استخدمت السلطات اإل". متلكاتهم ويذيب الحديد والحجريحرق البشر ويدمر م
وقال إن . ، وفق الدحلة"جوا وبرا وبحرا في عنف إجرامي لم يشهد له التاريخ مثيالً، مثل حرب غزة

وثيقة غزة تؤرخ لتفاصيل العدوان على القطاع، واإلرهاب الصهيوني الذي فاق التوقعات، وتناولت "
  ".ضاً المواقف الدولية واالنسانية التي تمثلت في هبة شعوب كثيرة لنصرة أهل غزة وقضيتهم العادلةأي

  24/8/2009الغد، األردن، 



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1534:         العدد       24/8/2009اإلثنين  :التاريخ

  
  ي بعمان يعيد جدل التطبيع باألردنسرائيلحفل عشاء نظمه السفير اإل .43

ين مؤخراً وحضره ي باألردن يعقوب روزلسرائيلأعاد حفل عشاء أقامه السفير اإل:  محمد النجار-عمان 
وبينما احتجت هيئات . يينسرائيلإعالميون ورجال أعمال، فتح ملف التطبيع الشعبي بين األردنيين واإل

في الحفل، يدافع مؤيدون للتطبيع عن حضورهم مثل " قلة من اإلعالميين"مناهضة للتطبيع على مشاركة 
خصص الحفل . عوب في منطقة مضطربةهذه اللقاءات ويرون فيها فرصة مهمة لتحقيق التعايش بين الش

الذي أقيم قبل أيام لوداع القائم باألعمال السابق في السفارة، والتعريف بالمستشارة السياسية واإلعالمية 
  .وهي يهودية من أصل إيراني" موراف خرسندي"الجديدة 

إن المؤيدين والقيادي اإلسالمي حمزة منصور ف" لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع"وبرأي رئيس 
من "وقال للجزيرة نت إنه ". هم حفنة من المرتزقة والنفعيين الباحثين عن دور "إسرائيلللتطبيع مع 

المستهجن حضور بعض األردنيين لعشاء أقامه سفير العدو في ظل استمرار جرائم العدو في فلسطين 
  ".ارع األردنية في الغوروتدارس الكنيست اعتبار األردن وطنا بديال وتلويث المياه وإحراق المز

  23/8/2009نت، .الجزيرة
  

  يجب التصدي لسياسة تجهيل األجيال بالقضية: ندوة عن الدور األردني في الحفاظ على القدس .44
ضمن احتفاالت محافظة المفرق بالقدس عاصمة للثقافة العربية، نظم التجمع :  إبراهيم الخوالدة-المفرق 

. األردنية، في قاعة غرفة التجارة "دور األردني في الحفاظ على القدسال"الثقافي للشباب األردني ندوة 
أسامة تليالن استهل حديثه عن القدس بوصفه ما جرى عليها بأنه أبشع جريمة منذ أن وجدت .د

اإلنسانية، فهي ليست احتالال جغرافيا فحسب بل هي محاولة القتالع النوع البشري والدور األردني الذي 
  .يال في الدفاع عن القدس منذ أن وجدت هذه لمأساةكان واضحا وجل

من جهته استنكر رئيس لجنة فلسطين في البرلمان األردني النائب إبراهيم الحسبان، التأخر في اختيار 
القدس عاصمة للثقافة العربية، موضحا أن القدس كانت يجب أن تكون عاصمة للثقافة العربية منذ زمن 

 ذلك، مشيراً إلى أن اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية تزامن مع حصار بعيد فهي العمود الفقري في
ودعا الحسبان الدول . غزة، ما أدى إلى إضعاف القدس عاصمة للثقافة إذ أن األقالم متجهة نحو غزة

 العربية إلى إقامة نشاطات في عواصمهم وإلى إيجاد حملة عالمية بالتنسيق مع الهيئات اإلقليمية والدولية
 التي تهدف إلى إسرائيلمن أجل فك الحصار عن القدس ومحاربة سياسة التجهيل التي تتزعمها أمريكا و

وناشد الحسبان الزعماء وقادة الدول العربية بتخصيص جزء . تجهيل األجيال بالقضية الفلسطينية وغيرها
 .من زكاة أموالهم لدعم القدس

  24/8/2009السبيل، األردن، 
  

  ردن يقررون حملة وطنية لدعم األقصى طوال شهر رمضانالمهندسون في األ .45
دشنت نقابة المهندسين األردنيين في الذكرى األربعين إلحراق المسجد األقصى :  طارق الفايد-عمان 

، موجهة بحسب "زيت يسرج في قناديله"المبارك حملة مناصرة المسجد األقصى الرمضانية تحت عنوان 
مهندس عبد اهللا عبيدات ليستذكر الشعب األردني بخاصة والشعوب العربية نقيب المهندسين األردنيين ال

بعامة حادثة إحراق المسجد األقصى التي كانت نقطة فارقة في تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية، حيث 
  .كانت إيذاناً ببدء االنتهاكات والجرائم الصهيونية المباشرة تجاه المسجد األقصى المبارك

  24/8/2009 القدس العربي،
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  فضل اهللا يدعو إلعادة المقاومة لحيويتها وحركيتها داخل الساحة الفلسطينية .46
دعا المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، كل المعنيين بالمسألة الفلسطينية إلى البحث عن خطط وبرامج 

ن تغييب مشروع عملية إلعادة المقاومة إلى حيويتها وحركيتها داخل الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أ
وقال أمام وفد لجنة . ي خطوات نحو األمامسرائيلالمقاومة وإضعافه يعني تقدم المشروع األميركي اإل

دعم المقاومة في فلسطين، برئاسة الشيخ حسين غبريس، إن مشــروع المقاومة في فلسطين يتعرض 
الكيان "اً إلى أن إلى حال حصار عربية ودولية كبرى تهدف إلى كسر شوكته وشل حركته، مشير

 في خلط األوراق داخل الساحة الفلسطينية بالطريقة التي فاقمت الخالفات - إلى حد ما -الصهيوني نجح 
بين الفلسطينيين وباعدت بين الفرقاء األساسيين داخل هذه الساحة، وعملت على تطويق حركة المقاومة، 

  . "بمساعدة من أطراف عرب في كثير من األحيان
نا نخشى من أن الخطة المرسومة دولياً والتي بدأت بعض مالمحها العربية تظهر تباعاً تقوم إن: أضاف

على تسهيل األمر أمام انتشار متسارع لالستيطان، يقود إلى إلغاء فعلي لحق العودة، ويحقق الطموحات 
  . لتطبيعية األساسية، من دون أن يمنع ذلك العرب من البدء بخطوات عملية في مسألة اسرائيلاإل

ية المركزة على المقاومة في لبنان يتصل بفلسطين سرائيلعلينا أن نعرف أن جزءاً من الحملة اإل: وتابع
والمسألة الفلسطينية، ألن العدو يعمل على عزل المسألة الفلسطينية عن المحيط العربي واإلسالمي 

لة اليهودية العنصرية الخالصة التي بالكامل، كما يعمل لعزل الفلسطينيين في الداخل لحساب مشروع الدو
  . تُنهي مشروع الدولة الفلسطينية واقعياً

24/8/2009السفير،   
  

   خط أحمر ال يقترب منه أحد" إسرائيل"العالقات مع : وزير جزائري سابق .47
محيي الدين عميمور علمه بوجود . نفى وزير اإلعالم الجزائري السابق وعضو مجلس األمة د: الجزائر
ا لدى المسؤولين الجزائريين بدراسة فكرة إرسال مراقبين لمناورات الحلف األطلسي تشارك بها أي نواي

ال تزال خطاً أحمر ال يمكن االقتراب منه لدى " إسرائيل"، وأكد أن مسألة العالقات مع "إسرائيل"
 ، أن يفكر أي من المسؤولين"قدس برس"واستبعد عميمور، في تصريحات خاصة لـ. جزائريينال

الضغوط "وأشار عميمور إلى أن ". إسرائيل"الجزائريين في إقامة عالقات مباشرة أو غير مباشرة مع 
األمريكية والغربية غير واردة في المرحلة الراهنة، ذلك أن مثل هذه الضغوط واردة في حال أن البالد 

  . ، على حد تعبيره"ليامنهارة وال رصيد اقتصادي لها وال تأثير إقليمي لها، وهذا كله غير موجود حا
 23/8/2009قدس برس، 

  
  ياً عن إصابة شرطي قرب الحدودإسرائيلمصر تطلب اعتذاراً  .48

استدعت وزارة الخارجية المصرية، أمس، القائم بأعمال السفارة :  محمد عبد الرازق-القاهرة 
أغسطس الحالي، /  آب16ية منتصف ليلة يوم إسرائيلية بالقاهرة لالحتجاج على قيام دورية سرائيلاإل

وقال . ية، مما نتج عنه إصابة أحد الجنود المصريينسرائيل اإل-بإطالق النار عبر الحدود المصرية 
فور وقوع الحادث، شكلت "السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، 

ي، سرائيل الخطأ على الجانب اإلالجهات المصرية المعنية فرقا للتحقيق في األمر، وعند التأكد من وقوع
ي إدانة مصر الشديدة لمثل تلك التصرفات سرائيلتمت عملية االستدعاء، حيث تم إبالغ القائم باألعمال اإل

". يسرائيلية الالمسؤولة على خط الحدود، والتي تكررت في السابق نتيجة أخطاء الجيش اإلسرائيلاإل
ي إبالغ بالده بضرورة تقديم سرائيللقائم باألعمال اإلوأوضح المتحدث المصري أنه تم الطلب من ا

  اعتذار عما حدث،
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ي بمحاسبة المتسببين في هذا الحادث منعا لتكرار مثل تلك سرائيل وكذلك التأكيد على قيام الجيش اإل
  .الحوادث الالمقبولة

  24/8/2009الشرق األوسط، 
 

 طة في الضفة في سجون السلدخل أوروبي لوقف التعذيبت ":نت.الجزيرة" .49
 لدى الواليات المتحدة األميركية     علمت الجزيرة نت من مصادر موثوقة أن دولة أوروبية تدخلت مؤخراً          

وقـال   .والسلطة الفلسطينية في محاولة منها لوقف حاالت التعذيب في سجون األخيرة بالضفة الغربيـة             
، انيين اثنين من الحركة في الضفة     م برل  التقى مؤخراً   غربياً مسؤول رفيع في حركة حماس إن دبلوماسياً      

وجرى الحديث معه مطوال حول قضايا التعذيب والمسؤولية األوروبية واألميركية عمـا يجـري فـي                
وأكد المسؤول الفلسطيني أن منظمات حقوقية عديدة بدأت تتحرك في ملف االعتقال الـسياسي،               .الضفة

  . األسبوع الماضي وضع في صورة ما يجريوأن الوفد األمني المصري الذي زار األراضي الفلسطينية
 وأشار إلى تقرير نشرته منظمة حقوقية بريطانية تؤكد فيه عزمها محاكمة بريطانيا بسبب دعمها للسلطة               

  .التي تمارس هذا التعذيب
 ما عما يجري في األراضي المحتلة خاصة مع وجـود            يوماً وأضاف أن واشنطن ستكون محاسبة قانونياً     

ونقل المصدر عن السفير السويـسري       .ايتون، الذي يقود فريق تنسيق في مناطق السلطة       الجنرال كيث د  
 علـى    ومشرفاً قوله إن دايتون طلب في آخر زيارة له إلى الواليات المتحدة من أوباما أن يكون مسؤوالً               

  .جهازي األمن الوقائي والمخابرات، وحينها سيكون مسؤوال عن منع التعذيب في هذه السجون
23/8/2009نت، .يرةالجز  

  
  ية ينعمون بظروف أفضل من الفلسطينيين الطلقاءسرائيلن اإلنزالء السجو: ناشطة بريطانية .50

بريطانية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على غزة ألـيكس             الناشطة  الأكدت  
فلسطينيين الطلقـاء الـذين     ية ينعمون بظروف معيشية أفضل من ال      سرائيلأن نزالء السجون اإل   هاريسون  

  . يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة
قليمية والمحلية واألفراد بأن يتحركوا جميعاً مـن أجـل رفـع            دت هاريسون المنظمات الدولية واإل    وناش

ية وهم على متنه ما يزال      سرائيلالحصار الظالم عن غزة، مشيرةً إلى أن القارب الذي اعتقلتهم القوات اإل           
يين الذين يرفضون اإلفراج عنه وعن ممتلكاتهم التي صودرت مـنهم فـي مخالفـة               سرائيلاإلفي حوزة   

استنكرت هاريسون التجاهل اإلعالمي من قبل وسائل اإلعـالم         انين واألعراف الدولية، كما     واضحة للقو 
  .البريطانية الذي قوبلت به أنباء اعتقالهم

24/8/2009القدس العربي،   
  

  اتهامات بالالسامية ومطالبات بمعاقبتها تواجه ةنائبة بريطاني .51
جينـي   حرارلبريطاني عن حزب الديمقراطيين األ    نائبة في مجلس العموم ا    التواجه  : هيام حسان  - لندن
 ثالث أكبر األحزاب السياسية في بريطانيا، مطالب بمعاقبتها على خلفية مزاعم بالالسامية يتهمهـا               ،تونغ

نغ تضامنها مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانـت           وال تخفي تو   .بها اللوبي الصهيوني  
 الـسالم فـي      إحالل طالبت في أكثر من مناسبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وبذل جهود حقيقية من أجل            

 مسؤولية األوضاع المزرية للفلسطينيين، األمر الذي أثار حفيظـة      "إسرائيل"األراضي الفلسطينية، محملة    
  .ني الذي يكثف نشاطاته حالياً لوصمها بالالسامية وإخراجها من الحياة السياسيةاللوبي الصهيو

24/8/2009القدس العربي،   
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  االنتخابات التشريعية والرئاسية ومصادرة تهريبة رمضان .52
   ياسر الزعاترة

ـ   ،هل ثمة صلة بين مقترح االنتخابات التشريعية والرئاسية في مناطق السلطة الفلسطينية            سطو  وعملية ال
  شهر رمضان على الحدود المصرية الفلسطينية؟،" تهريبة"التي تعرضت لها 

 ألن للقاهرة الرسمية طقوسها في الضغط علـى حركـة حمـاس             ، ثمة صلة ال تخفى على المراقب      ،نعم
 ، وتتمثل تلك الضغوط غالبا في التشدد في محاربة التهريب إلى قطاع غـزة             ،في مواقفها " تتعنت"عندما  

  .بعض قادة الحركة الذي يخرجون ويدخلون من خالل المعبر" بهدلة"إلى جانب 
شهر رمضان كانت ضحية أولى من ضحايا رفض حركة حماس للمقترح الـذي حملـه وفـد                 " تهريبة"

 والذي أراد كما يبدو ممارسة الضغط على حماس وإحراج دمشق فـي             ،المخابرات المصرية إلى دمشق   
حاجة هذه األخيرة لمد جسور تفـاهم مـع إدارة أوبامـا المعنيـة               وبالطبع في ظل إدراك ل     ،ذات الوقت 

 بل ربما المصرة على إحداث تقدم ما في الملف الفلسطيني يساعدها في الخروج من المستنقعات                ،بدورها
  . فضال عن المواجهة مع إيران، وعلى رأسها العراق وأفغانستان،األخرى

 وقد كتبنـا    ،ون بمطلبهم الصريح من دون لف أو دوران        وخالفا للمرات السابقة جاء المصري     ،هذه المرة 
وقلنا مئات المرات إن الهدف األساسي والوحيد لكل جوالت الحوار الفلسطيني هو استدراج حماس إلـى                

 وذلك عبر لعبة مبرمجة سـيتواطأ       ،انتخابات رئاسية تشريعية تنتهي بإخراجها من الباب الذي دخلت منه         
 ، أن نجاح محمود عباس في وضع جميع األوراق في يـده داخـل فـتح               وال شك . العالم على تزويرها  

 ال شك أنه يشجع على إكمال اللعبة بمنحه         ،وبالضرورة في منظمة التحرير بعد اجتماع رام اهللا المبرمج        
لكي يمضي بالشعب الفلـسطيني وقـضيته صـوب         ) الرئاسة والمجلس التشريعي  (ما تبقى من األوراق     

  .مساره المعروف
 مع أن ذلك ليس صحيحا لـو انطلقـت          ،قترح المصري هي صعوبة االتفاق على سائر الملفات       حجة الم 

 والـذي   ، وليس من إرادة تمرير المسار السياسي المذكور       ،نوايا المصالحة من ضمير الشعب الفلسطيني     
 وسائر  ، يتصدرهم أنصار حماس والجهاد اإلسالمي     ،يصطدم بوجهة نظر قطاع عريض من الفلسطينيين      

  . ومعهم اليائسون من إمكانية تحقيق حل مقبول من خالل المفاوضات،منين بمسار المقاومةالمؤ
أية ملفات تلك التي يصعب االتفاق عليها؟، أليست هي الملفات التي تعني كل الفلسطينيين فـي الـداخل                  

 ومثـل   ،جوالخارج مثل إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية في الداخل والخار            
إعادة تشكيل أجهزة األمن الفلسطينية وتغيير عقيدتها األمنية التي صاغها الجنرال دايتون ومن حوله من               

  . ومن ثم التوافق على بعض التفاصيل التي نتجت عن الحسم العسكري في القطاع،بريطانيين وكنديين
 وهنا يمكن القـول     ، شرطا للمصالحة  ثمة بعد مهم يتعلق بمسألة المعتقلين في الضفة التي تعتبرها حماس          

 فإن مسألة المعتقلين ،إنه مع اقتراب موعد االنتخابات التي يريدها عباس في كانون الثاني ـ يناير القادم 
 إذ يمكن اإلفراج عنهم     ،لن تشكل معضلة إذا كان ثمنها موافقة حماس على حكومة مؤقتة تدير االنتخابات            

ن يمانعوا تبعا لحقيقة أن غالبية المعتقلين لدى السلطة ليـسوا مطلـوبين             يين ل سرائيل السيما أن اإل   ،جميعا
  ).كثير منهم خرجوا من سجونها بعد انتهاء محكومياتهم(لديها 

 سيكون على حماس أن تعيد النظر في كل مقاربتها الـسياسية التـي دخلـت علـى أساسـها                   ،لذلك كله 
 بما في ذلك بعض الفتحاويين      ،لمؤمنين بخط المقاومة   وذلك بالتوافق مع حركة الجهاد وسائر ا       ،االنتخابات

الرافضين للعبة وضع فتح ومنظمة التحرير ومصير الشعب الفلسطيني في يد شخص واحد بـدعم مـن                 
  .القوى الدولية

 وإن اجتماع رام اهللا ال يمثل       ،على هؤالء جميعا أن يقولوا بكل وضوح إن المؤتمر السادس ال يمثل فتح            
 أن هذه السلطة عبء على القضية بخدمتها لالحتالل أكثر من خدمتها لمسار التحريـر                كما ،الفلسطينيين

إدارة بالتوافق لشؤون الفلـسطينيين فـي       :  وأن الحل هو مسار جديد عنوانه      ،والكرامة للشعب الفلسطيني  
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  مع إعادة تـشكيل منظمـة      ، وإعالن مقاومة تكلف االحتالل وتفرض عليه التراجع تلو التراجع         ،الداخل
  . التحرير على أسس ديمقراطية لكي تكون ممثال لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج

  24/8/2009الدستور، 
  

   وأفول عروبة فلسطين؟"إسرائيل"بزوغ يهودية  .53
  *سلمان أبو سته

 أو أخبار المنافسة على المراكز في ،بينما تحتل أعمدة الصحف أخبار إيقاف االستيطان أو استمراره
، وربما أخطر 1948 في بيت لحم، تنفذ األن أكبر عملية صهيونية وأخطرها منذ النكبة عام "فتح"مؤتمر 

  .منها، وهي إزالة فلسطين حقاً وأرضاً من الوجود الفعلي
والغريب أن هذا الهجوم الكاسح لم يثر اهتمام العالم العربي وال القيادة الفلسطينية الغارقة في توزيع 

  ."حماس"لفلسطيني المناصب ومحاربة عدوها ا
 من مرحلة شعار يهودية الدولة إلى تطبيقه على أرض الواقع إسرائيللقد انتقلت القيادة الصهيونية في 

 في قراءته الثانية والثالثة مشروع بيع أراضي الالجئين 3/8/2009بشكل نهائي، فقد أقر الكنيست في 
ي، بين صاحب سرائيلالقة، حسب القانون اإلإلى أفراد وجهات يهودية فقط في أي بلد، وبذلك تنقطع الع

 على القيام به، بشكل قانوني معلن، منذ عام إسرائيلوهو ما لم تجرؤ . األرض الفلسطيني وأرضه
1948.  

، وهو الجزء الذي احتلته من 1948/1949 كيلومتر مربع عام 20,255 على مساحة إسرائيللقد أقيمت 
  .1949تفاقيات الهدنة مع أربع دول عربية عام محدداً بخط الهدنة حسب ا%) 78(فلسطين 

 في ذلك الحين تشكيالت قانونية معقدة لالستفادة من هذه األراضي من دون ملكيتها إسرائيللقد اخترعت 
  .قانوناً، خوفاً من الشجب الدولي والمحاسبة في المحاكم الدولية

يهودية حسب سجالت االنتداب دونم هي ارض  ) 1,429,000( أي إسرائيلمن مساحة % 7وباستثناء 
دونم هي أراض فلسطينية عربية، على مدى قرون من الزمان، ) 18,826,000(من مساحتها % 93فإن 

مثلها مثل أي أرض في سورية أو مصر، سواء كانت ملكاً خاصاً أو ملكاً عاماً أو أرض فضاء 
  .الستعمال أهل البالد، أو ماتحتويه األرض من ماء وثروات معدنية

 بتدمير القرى وحرق المحاصيل وتسميم اآلبار، ظناً منها أن 1948 بعد إسرائيللى أرض الواقع قامت ع
  . هذا سيردع الالجئين عن المطالبة بحقهم في العودة

 خالل الشهر األول من إعالن الدولة أنها لن تقبل بعودة الالجئين إسرائيلوفي الميدان السياسي أعلنت 
كيف يمكن االستفادة من هذه األراضي الفلسطينية : سرائيللكن السؤال األهم إل. ألنهم سيهددون أمنها

 مدينة من دون شجب دولي قد يؤدي إلى عودة الالجئين 14الشاسعة وممتلكات الفلسطينيين الثمينة في 
واستمالكهم أراضيهم مرة أخرى؟ استغرق حل هذا اإلشكال السنوات العشر األولى من عمر الدولة، 

أي بعض الباقين في ( بمن فيهم الغائبين الحاضرين 1950ا صدر قانون أمالك الغائبين عام وخالله
، والذي اليمكنه بيع هذه "الوصي على أمالك الغائبين"الذي يضع كل هذه األمالك تحت سلطة ) إسرائيل
  .األراضي

اضي من الوصي، ، ومن مهماتها استالم األر"هيئة التطوير" وهو إنشاء 1950وصدر قانون آخر عام 
  .وتطويرها وتأجيرها واستعمالها، وأيضاً بيعها إلى جهات يهودية فقط

قام بن غوريون بتحرك آخر عندما علم أن الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره النهائي سيوصي 
 ببيع بعودة الالجئين، وذلك بعقد اتفاق مع الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة عالمية، يقضي صورياً

مليون دونم من أراضي الالجئين من أخصب األراضي وأهمها موقعاً على حدود خط الهدنة إلى هذا 2.5
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 الوليدة، إسرائيلالصندوق، بحيث يستطيع بن غوريون االدعاء بأن هذه األراضي ليست في حوزة دولة 
 القاضي 194 وصدر القرار وبالفعل تم اغتيال برنادوت.  أن تسلمها للّاجئينسرائيلوبالتالي ال يمكن إل

 1949/1950 نجحت في إفشال محادثات لوزان عام إسرائيلبعودة الالجئين كما توقع بن غوريون، لكن 
  . في السيطرة على أراضي الالجئينإسرائيل وبذلك استمرت 194التي كان غرضها تنفيذ القرار 

إدارة ( أو باألصح "إسرائيلراضي قانون إدارة أ" عندما صدر 1960انتهت اإلشكاالت القانونية عام 
 مع اراضي إسرائيلالذي يجمع كل األراضي الفلسطينية التي استولت عليها )  لألراضيإسرائيل

الصندوق القومي اليهودي تحت إدارة واحدة مهمتها توزيع وتأجير هذه األراضي لليهود، ولكن ليس من 
  . تحت سيطرة هذه اإلدارة مليون دونم19وبذلك اصبح . صالحيتها بيع هذه األراضي

القانون الجديد الذي وافق عليه الكنيست هذا الشهر يخول دائرة األراضي بيع األراضي الواقعة في 
وبذلك يمكن لسكان الكيبوتس والموشاف، وهم الذين استولوا . حوزتها إلى المستأجرين اليهود الحاليين

 يملكوها، ويحولوها إلى مراكز صناعية أو على أوسع االمساحات من أراضي الالجئين القروية، أن
  .سياحية حيث إنهم فشلوا في الزراعة وعادوا إلى مهنهم في التجارة والمال

 لألراضي لتبادل االراضي بينهما، إسرائيلوتتم اآلن المفاوضات بين الصندوق القومي اليهودي ودائرة 
الد لبناء مجمعات سكنية عليها، حيث إن األخيرة تحتاج إلى أراض يملكها الصندوق في وسط الب

وكالهما بالطبع ليست . وتقايضها بأراضي الالجئين في الجليل والنقب لكي يستوطن فيها مهاجرون جدد
واألخطر من ذلك أنه إذا حاز الصندوق على أراضي . له ملكية قانونية كاملة لكل هذه األراضي

األراضي على اليهود فقط، يحرم المواطنين الالجئين هذه، فإنه بموجب قانونه الذي يقصر استعمال 
وهي أصالً . الفلسطينيين من حق استخدام هذه األراضي، بتطبيقه نظام التمييز العنصري ضد غير اليهود

وعندما يتم تبادل األراضي بين الطرفين بعد موافقة الكنيست فإن أول نتائجها هو . أراضٍ غير يهودية
  . ريها الحاليين لتصبح ملكاً خالصاً لهم ألف منزل إلى مستأج90نقل ملكية 

كما . بالطبع فان هذا االستيالء على األراضي الفلسطينية وبيعها هو مخالف للقانون الدولي بشكل قاطع
المادة (، ومخالف التفاقية جنيف الرابعة "عملية نهب" باعتباره 1907انه مخالف التفاقية الهاي عام 

وهو أيضاً مخالف ألحكام محكمة نورمبرغ بعد . "اعي على الممتلكاتاالستيالء الجم"التي تمنع ) 147
 والتي تشجب االستيالء الجماعي على الممتلكات 10الحرب العالمية الثانية التي صدرت في القضية رقم 

  .في البالد المحتلة
 وغيرها مثل قرار 1998 - 1997 - 1996وقد أصدرت األمم المتحدة عدة قرارات في األعوام 

 المحافظة على إسرائيل، الذي فرض على "ممتلكات الالجئين والحق في الدخل منها" بعنوان 52/62
أراضي الالجئين وتوثيقها وتقديم معلومات عنها، وأكد على حق الالجئين في الحصول على الدخل 

  .1948المستوفى منها منذ عام 
ميركيين واألوروبيين الذين لم يحركوا  مرحلة من تحدي القانون الدولي وحلفائها االإسرائيللقد بلغت 

ساكناً، إلى طرد أهالي القدس من بيوتهم تحت أنظار العالم كما حدث قبل اسبوعين، من دون أن نسمع 
  .شيئاً سوى همهمة االستنكار 
 عالنية ضم الضفة الغربية من دون أن ينتبه أحد الى ذلك أو يعترض إسرائيلومن الغريب حقا أن تقرر 

ذا الضم ليس مجرد االستيالء على بقعة هنا أو هناك على رؤوس التالل إلقامة مستوطنات عليه، وه
  .عليها

، يقضي بتطبيق 2/8/2009 بتاريخ "هآرتس"لقد أصدر قاضي محكمة الرملة حكماً، كما جاء في جريدة 
 إسرائيلرت قانون أمالك الغائبين على الضفة الغربية نفسها، اي مصادرة األرض الفلسطينية إذا اعتب

وهو حكم مخالف لقرارات مجلس األمن والرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية . مالك األرض غائباً
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 والذي يؤكد بشكل قاطع ان الضفة الغربية ارض محتلة وال يجوز 2004) يوليو(الصادر في تموز 
  . ضمها او االستيالء عليها

 أعلنت في جريدة فلسطينية إسرائيلبل ان . جب ذلكلم نسمع صوتاً عربياً او اجنبياً يش! يا للعجب
 ألف دونم من أراض شمال وغرب شاطئ البحر 139 نيتها تسجيل 28/6/2009بتاريخ ) القدس(مقدسية 

وبذلك تحرم دولة فلسطين المنتظرة من مياه (!). ، ما لم يعترض أحد ويثبت حقه إسرائيلالميت لدولة 
 رسمياً على مساحة كبيرة إسرائيلدنية وحدوده مع األردن، باستيالء البحر الميت وشواطئه وثرواته المع

  .من غور األردن
هذا معناه أن قضية فلسطين كلها قد . كل هذا وال أحد يدري، وإن درى ال يقول، وإن قال ال يفعل

ية، وتصبح سرائيلتلخصت في شعبها الذي يعيش في الشتات وفي أرضها التي كانت تحت الوصاية اإل
  .يةإسرائيل قطعاً من األرض يملكها يهود من مختلف بالد العالم بموجب صكوك قانونية اآلن

  .لكن الحق يبقى دائماً، والمطلوب ممن يدافعون عنه أن يقوموا بواجبهم
، المؤسسة القانونية للدفاع عن العرب في الداخل ومقرها "عدالة"أول من دق ناقوس الخطر هو مؤسسة 

 تحتج فيه على بيع أراضي إسرائيل خطاباً إلى النائب العام في 22/6/2009ي فقد أرسلت ف. الناصرة
 ومقرها حيفا بياناً "اتجاه"كما أصدرت جمعية . يسرائيلالالجئين بموجب بنود في القانون الدولي واإل

 على يهود العالم، ودعت إلى دعم عربي ودولي 1948 بتوزيع غنائم حرب إسرائيلعاماً تشجب فيه قيام 
  .منع عملية النهب العلني هذهل

إن على الجامعة العربية أن تقدم مشروع قرار في جلسة األمم . ولكن هناك الكثير مما يجب عمله ولم يتم
المتحدة القادمة يقضي بوقف وإلغاء عمليات بيع أراضي الالجئين فوراً وشجب هذه العمليات وإرسال 

ين وتسجيلها وتقدير المداخيل الفعلية من استغاللها بعثة تقصي الحقائق لمعرفة أوضاع أراضي الالجئ
، واصدار قرار )1964وهو األمر الذي دعا إليه خبير أراضي الالجئين جارفس عام ( عاماً 62لمدة 

  .بوضع هذه االراضي تحت الحماية الدولية
سية والفعلية وعلى القيادة الفلسطينية، بعد أن تفرغ من توزيع المناصب، أن تتخذ اإلجراءات الدبلوما

  .الالزمة، وإال فإنها لن تجد بعد سنوات قليلة أرضاً تقول إنها فلسطينية لكي تقيم عليها دولة أو سلطة
 مليون نسمة في البالد العربية واألجنبية فلن يتخلى عن حقه 11أما الشعب الفلسطيني الذي بلغ تعداده 

وفي غياب . وطني جديد يمثله خير تمثيلفي وطنه رغم انه حرم حتى اآلن من حقه في انتخاب مجلس 
. هذا التمثيل ال شك ان الشعب الفلسطيني سينظم نفسه في تنظيمات تؤدي الى تمثيله والدفاع عن حقوقه

ولن تكون النتيجة في المدى الطويل إال غياب  . وسيقوم بفضح هذا النهب المنظم لمقدراته الوطنية
  .الصهيونية وعودة عروبة فلسطين

   لندن-ومؤسس هيئة أرض فلسطين رئيس * 
  24/8/2009الحياة، 

  
  التقسيم االن متالزمة المفاوضات .54

  غادي طؤوب
وعلـى  .  من ميرتس حتى الليكود    -لم يعد فقط موقف اليسار او الوسط، بل االجماع الصهيوني           " دولتان"

وضات مع الفلسطينيين   الرغم من ذلك ال يمكننا ان نصل الى هناك طالما كان جانبا االجماع يتبنيان المفا              
كان لدينا حزب كهذا    .  تحتاج الى سياسة هدفها التقسيم حتى بدون موافقة فلسطينية         إسرائيل. كسبيل وحيد 

 ولكن مشكوك فيه انه ال يزال لدينا، الن  كديما ايضا يعاني من جديـد مـن                  - يسمى كديما    -لزمن ما   
  .متالزمة المفاوضات
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إذن . يقة المفاوضات ننجر الى دولة ثنائية القومية، خطوة إثـر خطـوة           يتبين انه ينقصنا تذكير باننا بطر     
  .حسن أن وفر لنا مؤتمر فتح امرا كهذا

ولكن ال توجد   ". يوجد شريك "في اليسار المؤطر، كرد فعل شرطي، اعلنوا فورا في اعقاب المؤتمر بانه             
المسلحة، تسميم عرفات وكـل     على أي حال المقاومة     . صلة بين هذا االعالن وبين ما ورد في القرارات        

المهم، البرنامج السياسي الذي أقره المؤتمر يمنع كل امكانية لالتفاق، حتى لو كان يوسي              . باقي الحماسة 
  .بيلين هو رئيس الوزراء

ولمن ال يعرف كيف يجري     . القرارات ترفض مجرد وجود الدولة اليهودية وتصر بحزم على حق العودة          
يجب أن تكون هناك معارضة مطلقة، ال تراجع عنهـا          : "وضح المؤتمر له ذلك   الربط بين االمرين، فقد أ    

 كدولة يهودية، حفاظا على حقوق الالجئين، وحقوق ابناء شعبنا علـى جـانبي              إسرائيلأبدا، لالعتراف ب  
 للجمعيـة   194ولكل من حاول ان يقول لنا انه يمكن تفـسير قـرار             )". إسرائيلأي في   (الخط االخضر   

مم المتحدة وكأن الحديث يدور عن حل مشكلة الالجئين ليس من خـالل تـوطينهم داخـل                 العمومية لال 
ال يجب تفكيك مخيمات الالجئين باي شكل، الى أن يعود الالجئون الى            : ، جاء هذا المؤتمر ليؤكد    إسرائيل

  .إسرائيلمنازلهم ومدنهم أي الى 
 لن توافق على مثل هذه الخطة       إسرائيلن  فهم يعرفون با  : فتح هي االخرى ال تعتقد حقا بانه يوجد شريك        

" االكتفـاء "ولهذا جاء المؤتمر واوضح لنشطاء الحركة انه في غياب اتفاق سـيكون ممكنـا               . االنتحارية
  .السعي الى دولة ديمقراطية واحدة بين النهر والبحر، مع اغلبية عربية: بشيء آخر

 على الفراغ ليست اداة لتقسيم البالد، بـل         المفاوضات. وهذا هو ما يختبىء في كيس المفاوضات الخالد       
واذا كان هذا   . 2006 وانتخب كديما في     2003ي في   سرائيلحول هذا الفهم استيقظ الوسط اإل     . اداة لمنعه 

  .الفهم سيضيع لكديما، فانه سيختفي بذات السرعة التي ظهر فيها
حـزب  . ليس وقف المحادثـات   ما هو البديل للمفاوضات، والتي ينبغي لحزب تقسيم البالد ان يعرضه؟            

تقسيم جدي ينبغي له أن يعلن انه سيقبل بخطة اوباما، ولكنه سيطالب بانه اذا مـا افـشل الفلـسطينيون                    
حزب تقسيم جدي سينطلق بحزم وعـزم ضـد         . االتفاق، تقدم له ضمانة دولية لخروج من طرف واحد        

ـ . المستوطنات في الضفة، والتي تحدث خطة فلسطين الموحدة لفتح          -و سـيدفع بقـانون االخـالء        وه
بل سيقترح خطة لنقل كل البنى التحتية في الضفة من السلطات المدنيـة             . التعويض االن وليس بعد ذلك    

  .ي ووزارة الجيشسرائيلوالشركات الخاصة الى الجيش اإل
. المنوأخيرا سيتطلع هذا الحزب الى تقسيم من جانب واحد حتى لو لم تأخذ االسرة الدولية على عاتقها ا                 

فـتح بـان    " معتـدلو "ي يمكنه ان يبقى في المنطقة حتى بعد اخالء الضفة الى أن يقرر              سرائيلالجيش اإل 
ي سنعرف كيف نحمي انفـسنا مـن        سرائيلوحتى بعد أن يخرج الجيش اإل     . وجهتهم نحو السالم الحقيقي   

  .الصواريخ عند الحاجة
  .ازم يوقف الصواريخو حرب لبنان الثانية اظهرتا بان الرد الح" رصاص مصهور"

ية، فقـد   سرائيلاذا ما قرأ منتخبونا وكبار مسؤولي كديما قرارات فتح وليس ما يقال لهم في الصحف اإل               
  .يتوصلون الى القرار

   "يديعوت"
  24/8/2009الحياة الجديدة، 
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  :كاريكاتير .55
  

  
  

  24/8/2009صحيفة فلسطين،   
  


