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   استهدف منطقة األنفاق جنوب غزةإسرائيلي تسعة في قصف وإصابةثالثة  استشهاد .1

 آخرين بجراح جراء    9أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد ثالثة اشقاء فلسطينيين واصابة           : غزة
األنفاق الممتدة على طول الشريط الحدودي الفاصـل        قصف حربي اسرائيلي استهدف فجر اليوم منطقة        

وأكدت المصادر أن المواطنين نائـل      . بين األراضي الفلسطينية واألراضي المصرية جنوب قطاع غزة       
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 عاما وصلوا الى    24وابراهيم البطنيجي   )  عاما 32(ومنصور علي البطنيجي    )  عاما 22(علي البطنيجي   
فيما أ صيب تسعة آخرون بجـراح، وال يـزال           ..ح جثثا هامدة  مستشفى ابو يوسف النجار في مدينة رف      

  .البحث جار عن اثنين آخرين فقدت آثارهما داخل احد االنفاق
بدورها بررت مصادر عسكرية اسرائيلية قصف منطقة االنفاق بانه تم في اعقاب قيام فلسطينيين باطالق               

 ممـا   1948في فلسطين المحتلة عام     / عسقالن/الى الجنوب من    / زيكيم/ثالث قذائف هاون على منطقة      
استـشهاد  / االثنين/وكانت مصادر طبية قد اعلنت مساء امس        . اسفر عن اصابة جندي بجروح في رأسه      

برصاص قوات االحتالل في منطقة العطاطرة شمال بيـت         )  عاما 20(الشاب الفلسطيني عطا الحسومي     
  .الهيا بقطاع غزة

  25/8/2009 ،وكالة سما
  

  "الدولة الفلسطينية" خطة يومالفياض يعلن  .2
يكشف رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يوم الثالثاء عن خطته لبناء :  علي صوافطة-رام اهللا 

وتتضمن  . ستكون جاهزة خالل العامين المقبلينأنها لدولة فلسطين التي يقول األساسيةالمؤسسات والبنية 
 الفلسطينية األراضيوخط جديد للسكك الحديدية يربط  األردن مطار دولي في غور إلنشاءالخطة الدعوة 
  .األجانب للمستثمرين  مغرياًكما يقترح نظاما ضريبياً. بالدول المجاورة

 من التفاصيل ولكن أهدافها  كثيراً، قبل نشرهاهارويترز على نسخة من حصلتالتي  ،وال تتضمن الخطة
 الخمسة عشر الماضية التي كانت تركز األعوام مدى تتسم باالبتعاد عن السياسة الفلسطينية المعتادة على

  . عن بناء المؤسسات عوضاً"إسرائيل"بشكل استثنائي على المفاوضات مع 
 ولكن عليهم "إسرائيل"ن الفلسطينيين ينبغي أال ينتظروا التسوية السلمية النهائية مع إويقول فياض 

  . دولتهمإنشاءالمضي قدما في 
 وبناء إتمام على أساس الشراكة الكاملة في عملية  الفلسطيني للعمل سوياًوتدعو الخطة أفراد الشعب

  ".دولة فلسطين الحرة والديمقراطية والمستقرة"مؤسسات 
 المجتمع أطياف يسمع للموقف الواضح والموحد من جميع أنعلى العالم "وجاء في الخطة أيضا 

العائق الحقيقي والوحيد الذي يقف في وجه تحقيق  هو اإلسرائيليالفلسطيني وفئاته المختلفة بان االحتالل 
  ."استقرار وازدهار وتقدم شعبنا وحقه في الحرية واالستقالل والحياة الكريمة

 دولة على جميع المناطق التي إقامةوعلى الصعيد السياسي تتفق الخطة مع مواقف عباس الذي يريد 
  .ة عاصمتها وأن تكون القدس العربي1967 في عام "إسرائيل"احتلتها 

 تعهد بقمع إطار الفلسطينية في األمنوتفيد الوثيقة بأن الحكومة ستركز على تحسين أداء أجهزة 
  . دولياًالمتشددين وفقا لخطة خارطة الطريق التي تلقى دعماً

.  والتعليم والزراعةاإلسكان بنية أساسية وتأمين موارد للطاقة والمياه وتحسين إنشاءوتتحدث الخطة عن 
  . الخطة ال تتضمن مشاريع مفصلة لذلكولكن

 المحفزات بإعطاءستعمل الحكومة على تشجيع االستثمار في فلسطين وذلك "وجاء في الوثيقة أيضا 
 لالستثمار في فلسطين كما ستعمل الحكومة على واألجانبالضريبية وغيرها للمستثمرين المحليين 

  ." التي تعيق االستثماراإلجراءاتبسيط تطوير منظومة التشريعات الخاصة باالستثمار وعلى ت
 على اإلسرائيلي التبعية والهيمنة لالقتصاد إلنهاء نعمل ما بوسعنا أن واجبنا الوطني يحتم علينا إن"

  ."االقتصاد الفلسطيني
 24/8/2009وكالة رويترز، 
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  السلطة تستبعد استئناف المفاوضات الشهر المقبل .3
 الشهر المقبل وفق إسرائيلولون فلسطينيون استئناف المفاوضات مع استبعد مسؤ:  محمد يونس–رام اهللا 

 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمينوقال . نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي رئيس الوزراء أعلنما 
 استئناف العملية إلىحتى اآلن ال يوجد مؤشر جدي ": عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ياسر عبد ربه

، األولى هي الموقف تالمفاوضاعقبتين كبيرتين في طريق استئناف " إلى، مشيراً "مفاوضاتالسلمية وال
 بمرجعيات عملية السالم مثل خريطة اإلسرائيليمن التوسع االستيطاني، والثانية هي عدم االلتزام 

  ."الطريق وحل الدولتين، لذلك ال توجد مثل هذه المؤشرات
 للسير في العملية السلمية بأسرع وقت األميركية اإلدارةول لدى ربما كانت هناك مي": وقال عبد ربه

  ." استئناف المفاوضاتإلىممكن، لكن ال توجد هناك مؤشرات 
  25/8/2009الحياة، 

  
   ستواصل لعبة الخداع والتضليل في محاولة لكسب المزيد من الوقت"إسرائيل":  فياضحكومة .4

 في مدينة رام األسبوعي، خالل اجتماعها أمس، ]طينيةالفلس[كدت الحكومةأ : منتصر حمدان-رام اهللا 
 في سياسة التوسع االستيطانية في الضفة تشكل تحدياً سافراً ومخططاً "إسرائيل" استمرار أناهللا، على 

يهدف إلى تدمير الجهود المبذولة بما في ذلك خطة الرئيس األميركي أوباما إلطالق عملية السالم، معبرة 
 "إسرائيل"امة مئات الوحدات السكنية بما في ذلك في البؤر االستيطانية التي تدعي عن استنكارها إلق

  .استعدادها إلخالئها، وإعالن إقامة مستوطنة جديدة في قلب رأس العامود في القدس الشرقية
، فانه  دون تحرك دولي جدي وعملي إلجبار الحكومة اإلسرائيلية على أمسوحسب ما أكدته الحكومة، 

 ستواصل لعبة الخداع والتضليل في محاولة لكسب "إسرائيل"الشامل ألنشطتها االستيطانية، فإن الوقف 
المزيد من الوقت، وفرض األمر الواقع الذي يهدد فعلياً حل الدولتين، وما يولده ذلك من مخاطر مباشرة 

 .  على أمن واستقرار المنطقة
  25/8/2009الحياة الجديدة، 

  
   لترتيب لقاء لوالده مع نتنياهو"إسرائيل" نجل عباس اتصاالت مع راءإجلطة تنفي سرئاسة ال .5

 ياسر محمود عباس نجل الرئيس إجراءنفت الرئاسة الفلسطينية االثنين :  وليد عوض-رام اهللا 
 وأكد.  بنيامين نتنياهواإلسرائيلي لترتيب لقاء لوالده مع رئيس الوزراء "إسرائيل"الفلسطيني اتصاالت مع 

 نجل الرئيس عباس اتصاالت سرية مع إجراء التي تحدثت عن األنباء أنرئاسة الفلسطينية ديوان ال
  . عارية عن الصحةإسرائيليينمسؤولين 

  25/8/2009القدس العربي، 
 

   أعضاء للجنة التنفيذيةستةجلسة طارئة للمجلس الوطني غداً الختيار  .6
رئيس المجلس الوطني ، أن  محمد يونس، رام اهللانقالً عن مراسلها في 25/8/2009الحياة، نشرت 

 المجلس سيعقد جلسة طارئة غير عادية غداً في مقر الرئاسة أنالفلسطيني سليم الزعنون أعلن أمس 
في رام اهللا الختيار ستة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يحلّون محل ستة أعضاء ) المقاطعة(

 المجلس أعضاء إلىتمر صحافي في رام اهللا انه وجه الدعوة وقال في مؤ. األخيرةتوفوا في السنوات 
 دولة للمشاركة في هذه الجلسة المخصصة لموضوع 30 عضو يعيشون في 700 من أكثرالبالغ عدهم 

 عضو 300 من بين المدعوين نحو أنوأوضح .  في اللجنة التنفيذيةأعضاءواحد، هو انتخاب ستة 
 إنلكنه قال .  النصاب القانونيإلفشالحركة حماس من المغادرة  تمنعهم أنيعيشون في قطاع غزة رجح 

  . لمنظمة التحريراألساسيمثل هذه الجلسات تعقد بمن حضر وفق النظام 
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 عضواً في المجلس التشريعي عن حماس للمشاركة في 80 إلى أيضاًوقال الزعنون انه وجه الدعوة 
القوى والفصائل قد تتوافق على ترشيح ستة ن إ وأضاف.  في المجلس الوطنيأعضاءالجلسة بصفتهم 

وأشار .  االنتخاباتإلىللحلول محل الستة المتوفين، لكن في حال تنافس عدد اكبر، فإن المجلس سيلجأ 
 يجري التفاهم بين القوى أن مرشحاً حتى اآلن يتنافسون على المقاعد الستة، لكنه توقع 11 وجود إلى

  .األعضاءوالفصائل على تسمية هؤالء 
 عضواً، ثالثة منهم يمثلون حركة فتح، وستة يمثلون 18وتتألف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من 

 أعضاء ستة األخيرةوتوفي في السنوات . المستقلين، والباقون يمثلون الفصائل بمعدل ممثل لكل فصيل
النجاب، وفيصل ياسر عمرو، وسليمان : واألعضاءفي اللجنة هم كل من رئيس اللجنة ياسر عرفات 

 فقدان اللجنة التنفيذية النصاب إلىوأدت هذه الوفيات .  جرجوعي، وسمير غوشةوإميلالحسيني، 
  . القانوني المطلوب النعقاد اجتماعاتها

 إلى وأشار.  احمد قريع وصائب عريقات مرشحان مرجحان للحركة في اللجنة التنفيذيةإنوقال الزعنون 
 .وقال انه يجري اتصاالت مع د. ا لشغل عضو مستقل في اللجنة حنان عشراوي رشحت نفسه.ن دأ

 البرغوثي يطالب بعضوية لكتلته أن أضافمصطفى البرغوثي ليرشح نفسه بصفته مستقالً، لكنه 
  .في المجلس التشريعي) المبادرة الوطنية(

من ه كان ، إلى أن كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 25/8/2009الشرق األوسط، وأشارت 
 من عرفات والحسيني، بينما ترشح جبهة المفترض أن ترشح فتح مرشحين لشغل عضوية المنظمة، بدالً

وقالت مصادر مطلعة .  مستقلين للعضويات األخرى3 بدل غوشة، على أن يترشح النضال شخصاً
ي جاء إلى  نشب بين فتح والفصائل األخرى، التي اعتبرت أن الحسين، إن خالفاً"الشرق األوسط"لـ

 واحدا فقط، لكن هذه األخيرة ، وبالتالي فقد طلبت من فتح أن ترشح شخصاًالمنظمة بصفته مستقالً
وقالت المصادر ذاتها، إن من بين أبزر المرشحين في فتح هناك أحمد . أصرت على تقديم مرشحين

 عريقات، لكن يتوقع قريع، مفوض التعبئة في فتح، ونبيل الجعبري، رئيس أمناء جامعة الخليل، وصائب
  .انسحاب البعض في إطار تفاهم داخل الحركة

وكشفت المصادر أن اسم سالم فياض، رئيس الوزراء الحالي مطروح بقوة لعضوية اللجنة التنفيذية 
للمنظمة، وذلك بناء على رغبة الرئيس الفلسطيني رغم أن فياض يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية 

جبهة النضال الفلسطيني أحمد مجدالني مكان غوشة، أما أبرز المستقلين ورشحت . كعضو مراقب
  .المرشحين فهم اللواء عبد الرزاق اليحيي، وحنان عشرواي، ومصطفى البرغوثي، وزياد أبو عمرو

مصادر فلسطينية ، أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 25/8/2009القدس العربي، وأوردت 
 بأن الرئيس عباس يجري مشاورات مكثفة للتوافق مع جميع الفصائل "قدس العربيال"كدت لـأمطلعة 

وحسب .  اللجنة التنفيذية الذين توفاهم اهللاأعضاء شخصيات فلسطينية لملء مكان 6الفلسطينية على 
 الجدد للجنة التنفيذية وتجنب دفع المجلس الوطني الذي األعضاءالمصادر فان عباس يفضل التوافق على 

  . الجدد للجنة التنفيذيةاألعضاء انتخابات الختيار إلجراء األربعاء يعقد جلسة غدا أنررا مق
  

  "الحمالت المبرمجة"وزارة اإلعالم تستهجن و... طالباتالنفي فرض الجلباب على ت غزة تعليم .7
 يـدور   على كل ما  " حالة التركيز غير البريئة   " استهجنت وزارة اإلعالم في حكومة غزة ما أسمتها          :غزة

سياسة التهويل والتضخيم ألغراض المساس بالصورة العامة ألهلنا وصمودنا في قطاع           "في قطاع غزة، و   
، بعد حالة الجدل في وسائل اإلعالم األجنبية والمحلية حول ما قيل إنه فرض وزارة التربية والتعليم                "غزة

 األمر الذي نفته بشدة وزارة التربية       الجلباب الشرعي على طالبات الثانوية العامة وتأنيث مدراس البنات،        
أولى ببعض وسائل اإلعالم أن تـضع حالـة مـن           : "وقالت الوزارة في بيان وصلنا نسخة منه       .والتعليم

التركيز الشديد على آثار الحصار وانقطاع الكهرباء وغيرها من الموضوعات التي تحتاج إلـى إبـراز                
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ولية االجتماعيـة عنـد     ؤارة على ضرورة استشعار المس    وأكد بيان الوز   ".وتوضيح للرأي العام العالمي   
التغطية، والتوقف عن الحمالت المغرضة والمسيسة سواء بقصد أو دون قصد، فالمسيرة التعليمية لمئات              
آالف الطلبة انطلقت بكل تحد وإصرار وعزيمة وجهد كبير من الحكومة ووزارة التربية والتعليم، ولـن                

  .ا وهناك، ولن يوقف مسيرتها المعطاءة محاوالت اإلساءة والتشويهيعكرها خبر غير مسؤول هن
ـ     يوسف إبراهيم بشدة، أن تكـون       .نفى وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة د      " السبيل"وفي حديث خاص ل

وأضـاف   .وزارته قد قررت فرض الزي الشرعي على طالبات الثانوية، أو أن تكون بـصدد فرضـه               
سمياً أنه ليس هناك أي قرار بفرض الجلباب على طالبات الثانوية أو إلزامهن بأي              نؤكد تأكيداً ر  : "إبراهيم

  )". الجينز(وأن زيهم هو المعتاد والمتعارف منذ سنوات ... زي على اإلطالق
وحول تهديد بعض المدارس لطالبتها وتأكيدهم على الطالبات، بضرورة الحضور ملتزمـات بالجلبـاب              

ديرات في اتخاذ هذا القرار، لكننا نؤكد لكل الطالبات إن إمكـانهم ارتـداء              ربما اجتهدت بعض الم   : "قال
وبإمكان أية طالبة أو ولـي أمـر مراجعـة          .. زيهم المعروف، وأن التربية لم تفرض زياً جديداً عليهم        

  ".الوزارة إن كان هناك أي تهديد ونحن في الوزارة سنقوم بمراجعة األمر
: راهيم إن الوزارة أصدرت قراراً بشكل غير مباشر بهذا الصدد وتابع          وحول تأنيث مدارس البنات قال إب     

ولكن هذا ال يعني تطبيقه في جميع       ... القرار تربوي بالدرجة األولى للمحافظة على خصوصية الطالبات       "
ذلـك األمـر    .. هناك مدارس ستضم بين أروقتها مدرس أو أكثر وهناك من ستخلو بالكامل           ... المدارس

  ". اعتبار لكنه في النهاية سيصب في مصلحة الطالباتيخضع ألكثر من
 25/8/2009السبيل، األردن، 

  
  كبر ألخبار فياضأ حيز تغطية إعطاء ربه أقصى مدير تلفزيون فلسطين بسبب عدم عبد .8

 من مصادر مطلعة من حركة فتح وتلفزيون فلسطين أن "القدس العربي"علمت :  أشرف الهور-غزة 
ام على التلفزيون ياسر عبد ربه، والمدير العام، الذي أقصي من منصبه من قبل الخالف بين المشرف الع

وأوضح  . سالم فياض.الرجل األول، كان بسبب اختالفهما حول كيفية تغطية أخبار رئيس الحكومة د
مصدر رفيع في فتح ممن وقفوا في خندق المعارضة لقرار ياسر عبد ربه بإقصاء محمد الداهودي مدير 

فزيون، أن األشهر الماضية شهدت خالفات شديدة وكثيرة بين الرجلين، بسبب طلب عبد ربه من عام التل
  .طواقم تلفزيون فلسطين القيام بعمل تغطية كاملة لكل نشاط يقوم به فياض

  25/8/2009القدس العربي، 
  

   معلًما في الخليل على خلفية االنتماء السياسي15 حكومة فياض تفصل ":صحيفة فلسطين" .9
 موظفًا في محافظة الخليل 15أصدرت حكومة رام اهللا التي يقودها سالم فياض قرارات بفصل : لخليلا

وحسب تصريحٍ صحفي وزعه . على خلفية االنتماء السياسي، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك
خليل أكدت موقع حركة حماس في الضفة الغربية، أمس، على وسائل اإلعالم فإن مصادر في محافظة ال

 كما يشار إلى معلما ومعلمة من وزارة التربية والتعليم؛ 15فياض أصدرت قرارات بفصل " حكومة"أن 
  . معلما آخرين في الخليل17فياض أصدرت قبل ثالثة أيام قرارات فصل " حكومة"أن 

  25/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   ورقة تفاهمات قد تؤدي إلى مصالحة مصر تُعد: البردويل .10
الدكتور صالح البردويل، النقاب عن أن القـاهرة        " حماس"كشف القيادي في حركة      :محمد الدلو  - ةغز

فـي جلـسات    " فتح وحماس "تعمل على صياغة ورقة تفاهمات بشأن القضايا التي توافقت عليها حركتا            
  .، ووثيقة الوفاق الوطني2005الحوار السابقة، واستناداً إلى تفاهمات القاهرة 
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":" فلـسطين "وقال في حديث مع     ". تفكير مصري بصوت عال   " دويل التوجه المصري بأنه     ووصف البر 
إن القاهرة نقلت عن رئيس السلطة محمود عباس رسائل مطمئنه تشير إلى رغبته بتحقيـق المـصالحة،                 

لكن على األرض ال يوجد تطبيق لهـذه األفكـار          : " ، مستدركاً بالقول  "واإلفراج عن المعتقلين السياسيين   
  ".التي قدمتها رام اهللا إلى مصر

، مؤكـداً أن    "إن تكرار تأجيل جلسات الحوار ال يعدو عن كونه آلية للهروب مـن الموقـف              :" وأضاف
ال تحتاج إلى العودة إلى نقطـة الـصفر،         "  " حماس"و" فتح"مباحثات المصالحة الفلسطينية بين حركتي      

  ".باتللوصول إلى عنوان عريض أن ال مفر من إجراء االنتخا
النعقاد الـوطني   " أبو مازن "أغسطس الجاري، موعد جلسة الحوار المؤجل، مع دعوة         / آب 25ويتزامن  

تكريس للواقع المـدمر لمنظمـة التحريـر        " أغسطس، وهو ما عده البردويل      / آب 26يوم غد األربعاء    
جميـع أدوات الـوطني     الفلسطينية التي ال تمتلك لجنة مركزية أو لجنة تنفيذيه أو ميثاقاً، ما يعنـي أن                

  ".معطلة
اإلدعاء بأن أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، أعضاء في المجلس الوطني، هـذا             : " وأضاف

صحيح ولكنهم ال يمثلون وزن الحركة في الداخل والخارج، كما أن الدعوة تتجاوز قيـادات فلـسطينية                 
  ".كثيرة

  25/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   أشهرثالثة حماس وفتح لمدة يقترح هدنة بين حسام خضر .11
قيادي في حركة فتح في الضفة الغربية إلى عقد هدنة بين حركتي فتح وحماس الدعا حسام خضر : غزة

وقال بيان . لمدة ثالثة أشهر على أمل أن تساهم هذه الهدنة في وضع حل لالنقسام الفلسطيني الداخلي
ين الفلسطينيين، إنه يتوجب على الحركتين صادر عن حسام خضر، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الالجئ

خالل هذه الفترة إظهار حسن النوايا، بحيث تتعهدان بوقف االعتقال السياسي تحت أي ذريعة، وإطالق 
ودعا خضر إلى الذهاب إلى  .يسجل على الجميع" عيب"سراح كافة األسرى من سجونها ألن استمراره 
واعتبر دعوة القيادة . لحقائق خدمة للمصالحة الوطنيةانتخابات تشريعية ورئاسية من أجل توفير ا

  . المصرية معقولة وواقعية وتشكل مخرجا لألزمة السياسية الراهنة أمام تعنت الطرفين
  25/8/2009الشرق األوسط، 

  
  الجهاد تحذر من سيناريو أسوأ.. جولة الحوار حماس وفتح تتبادالن االتهامات بعد تأجيل .12

أنباء عن تهديد مصر بالتخلي عن      ، أن    غزة  من ضياء الكحلوت  عن،  25/8/2009العرب، قطر،   ذكرت  
ملف المصالحة راجت أمس، األمر الذي نفته حركة حماس على لسان القيادي فيها إسـماعيل رضـوان                 
الذي قال إن حركته لم تتسلم أمراً يتعلق بتهديد مصر بإحالة ملف المصالحة الوطنية والحوار الفلسطيني                

وأضاف رضوان أن حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس رفضا التجاوب           . لدول العربية إلى جامعة ا  
  . مع دعوات إغالق ملف االعتقال السياسي مما اضطر إلى تأجيل جلسة الحوار إلى ما بعد العيد

بدوره، قال فيصل أبوشهال القيادي في حركة فتح إن تهديد مصر بإحالة ملف الحوار الفلـسطيني إلـى                  
الدول العربية إذا ما تم االتفاق بين حركتي فتح وحماس جاء نتيجة تصلب حركة حمـاس فهـي                  جامعة  

تريد أن تبني على االنقسام، مؤكداً أن رفضها للقوى األمنية المشتركة هو ما أوقف الحوار وأوصله إلى                 
  . طريق مسدودة، حسب قوله

 ف االعتقال السياسي، أوضح أبـو     ورداً على تصريحات حركة حماس بأن حركة فتح ال تتجاوب مع مل           
 معتقل من حركـة حمـاس،       200مازن بادرت باإلفراج عن      شهال أن حركة فتح بقرار من الرئيس أبو       

  .على الرغم من منع حركة حماس ألعضاء فتح في غزة من المشاركة في مؤتمر فتح السادس
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 الشعب الفلسطيني تعودوا علـى      من جانبه، قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إن أبناء           
تأجيل الحوار بسبب سوء األداء في الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس، معرباً عن رفضه إلحالـة                 

واعتبر القيادي البطش أن مصر هي الدولة القادرة علـى إنجـاز       . ملف المصالحة لجامعة الدول العربية    
ية هو بمثابة مقدمة ليكون جـدول أعمـال لـدول           ملف المصالحة الوطنية، وتحويله لجامعة الدول العرب      

  .إقليمية
وأوضح البطش أن عرض ملف المصالحة الوطنية على جامعة الدول العربية هو أمر متوقع فـي ظـل                  
عدم التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام الداخلي، مؤكداً أن ملف المصالحة ينتظره سيناريو أسوأ من ذلـك                 

  .في حال عدم التوصل لالتفاق
 يحيى موسى النائب عن حماس     من غزة، أن     أشرف الهور  عن،  25/8/2009 القدس العربي،    ضافتوأ
 ان حركته لم تبلغ بهذا األمر من قبل الوسطاء المصريين الذين أجروا جوالت مكوكية بـين دمـشق       قال

ر ان الجامعة العربية هي من فوضت مـص       " القدس العربي "وقال موسى لـ     .ورام اهللا األسبوع الماضي   
بمتابعة ملف المصالحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصر ال يمكن أن تترك ملف المصالحة الفلسطيني                 

  .ألي طرف آخر
  

  ستون خبيراً يعدون أورقاً تذكر بشروطنا للمفاوضات.. الحوار أنجز معظم القضايا: شعث .13
كزية لحركة فتح، وعضو وفد      أكد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المر       : عبد الرازق ابو جزر    -القاهرة  

حركة فتح لحوار الفصائل بالقاهرة ان الحوار الوطنى أنجز كل القضايا على جدول أعمالـه ولـم تبـق            
  .سوى نقطتين أساسيتين هما الحكومة واالمن

وقال شعث في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر األمانة العامة للجامعة العربية عقب لقائه عمرو موسى                 
عة الدول العربية ان النقطتين العالقتين الباقيتين  هما تشكيل حكومة وحدة وطنيـة تلتـزم                أمين عام جام  

او تشكيل  لجنة فـصائلية ال تعتـرف         ..بااللتزامات الدولية لتكون قادرة على فتح المعابر وفك الحصار        
 هي التخلي عـن     باالنقسام وتتعامل مع المؤسسات الشرعية لحين االنتهاء من االنتخابات والنقطة الثانية          

الهيمنة االمنية لحماس فى غزة سواء بتشكيل قوة مشتركة مع فـتح أو قـوات عربيـة لحـين اجـراء                     
  .االنتخابات
ال يجوز القول اننا نريد حكومة ال تلتزم بأي شيء، وال يجوز المطالبة بلجنة فصائلية تعترف                : وأضاف

ل، فإما يتم تـشكيل حكومـة  تعتـرف          بحكومة في غزة وأخرى بالضفة، ألن في ذلك تكريسا لالنفصا         
بااللتزامات الدولية، أو يتم تشكيل حكومة مؤقتة من مستقلين ليس لها دور سياسي، ويكون دورها فقـط                 

  .اإلعداد لالنتخابات
وشدد على أن المشكلة لدى حركة حماس وليس لدى فتح، ألنه مطلوب من حماس اإلعالن عن تخليهـا                  

زة، وقبولها في حكومة تسير األمـور، وفـتح مـن جانبهـا سـتقدم               عن سيطرتها األمنية عن قطاع غ     
  .التسهيالت المطلوبة إلنجاح الوصول لالتفاق

 خبيرا يعملـون    60واضاف عضو اللجنة المركزية لفتح ان هنالك فريقا فلسطينيا كامال مؤلفا من حوالي              
ل لالستيطان واعتراف إسرائيل    لإلعداد ألوراق تذكر بالشروط الفلسطينية للمفاوضات وأولها الوقف الكام        

م وعاصمتها  1967بالحل النهائي بما يؤدي لدولة مستقلة ينهي االحتالل الذي بدأ في الرابع من حزيران               
  .  بما يضمن حقهم بالعودة والتعويض194القدس، وبحل قضية الالجئين وفق القرار 

 25/8/2009الحياة الجديدة، 
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  "تحقيق دولي"والديموقراطية تطالب بـ... "سرقة األعضاء" تؤكد تقرير حماس .14
، يحيى موسـى، صـحة تقريـر صـحيفة          "حماس"أكد القيادي في حركة     : األخبار، يو بي أي، اف ب     

االحتالل يقـوم بأعمـال     "، مشيراً إلى أن     "ليست الجريمة األولى في هذا الشأن     "وقال إنها   ". أفتونبالدت"
االحـتالل الـصهيوني يعتبـر      "ورأى أن   ". السـتبدال مشابهة منذ وقت طويل ويتصرف فيها للبيـع وا        

هذه الجريمة تعبر عن بـشاعة االحـتالل        ... الفلسطينيين مشروع قتل بالنسبة للصهاينة ومشروع سرقة      
  ".ونازيته وأنه ال يحتكم ألي من األخالق والقيم

الـصليب األحمـر    بدورها، طالبت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، المؤسسات الحقوقية والدولية و         
  .جدي وفوري لما أوردته الصحيفة السويدية" فتح تحقيق"الدولي بـ

  25/8/2009األخبار، 
  

   بنود جديدة الجتماع المجلس الوطني القادمإضافة ترفض الشعبية .15
 اجتماع المجلس أعمال اي بند على جدول إلضافة الجبهة الشعبية رفضها أعلنت: غزة ـ اشرف الهور 

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ابو احمـد         .  القامة األيامقد جلسة له خالل     الوطني المقرر ع  
 .فؤاد على ضرورة اقتصار جلسة المجلس الوطني فقط على بند واحد وهو بحث عضوية اللجنة التنفيذية               
ـ                   ذا وحذر المسؤول في الجبهة الشعبية من اضافة اي بند على جدول االعمال غير البند الـسابق، وان ه

  ".، وسيزيد من التوتر في الساحة الفلسطينية14خرقا صريحا للمادة "االمر يعد 
  25/8/2009القدس العربي، 

  
  الوادية يطالب قيادتي فتح وحماس باإلسراع في تحقيق التوافق الداخلي .16

أكد الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة أن المطلوب من حركتي فـتح               : غزة
حماس إلنقاذ المشروع الوطني هو اتخاذ موقف سريع وحقيقي ينهي حقبة االنقسام الـداخلي ويؤسـس                و

  .لمرحلة جديدة من المصالحة والوفاق
 25/8/2009الحياة الجديدة، 

  
  "الوطني"يرفض انعقاد  و حول البداوي اللبناني الجيشإجراءات يستغرب  القوىتحالف .17

 في بيروت وبحثت فـي      اجتماعافي لبنان   " الف القوى الفلسطينية  تح"عقدت قيادة   : سعد الياس  -بيروت  
قيام الجيش اللبنـاني بـإجراءات      "آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وأصدرت بياناً استغربت فيه          

عسكرية في محيط مخيم البداوي شمال لبنان، وتموضع وحدات من الجيش على مـداخل المخـيم دون                 
  ".سطينيةالتنسيق مع الفصائل الفل

إننا نخشى من حصول فتنة بين الجيش ومخيم البداوي على غرار ما حصل في أمـاكن                "وجاء في البيان    
 بين المخيمات والجـيش هدفـه       لإليقاعأخرى، لذلك ندعو قيادة الجيش للتنبه من الوقوع في فخ ينصب            

لحكومة اللبنانيـة بالوفـاء     وطالب ا ". النهائي فرض التوطين وتحميل مسؤولية المخيمات للدولة اللبنانية       
بالتزاماتها تجاه مخيم نهر البارد واإلسراع في إعادة إعماره، كما طالـب القـوى الـسياسية اللبنانيـة                  

  ".باعتبار ذلك محطة على طريقة العودة إلى فلسطين"بالمساعدة إلنجاز إعمار المخيم 
لمنتهية واليته في رام اهللا المحتلة يوم       رفضها النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ا     " قيادة التحالف    وأكدت

، وطالبت الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية كافة بمقاطعة هذه الدورة،          26/8/2009األربعاء في   
  ألنها تعقد تحت االحتالل أوالً، "
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 الذي يدعو إلى إعادة بناء مؤسسات منظمـة التحريـر           2005وثانياً هي إلتفاف على إعالن القاهرة عام        
لفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني على أسس وطنية وديموقراطية، وبمشاركة جميع الفصائل             ا

  ".الفلسطينية
  25/8/2009القدس العربي، 

  
  يبحث مع مفتي لبنان أوضاع الالجئين وملف إعمار مخيم البادرحماس  وفد .18

 الالجئين أوضاعسي علي بركة في لبنان برئاسة المسؤول السيا" حماس"وفد من حركة أثار : بيروت
 الوفد بحث مع المفتي إنوقال بركة  .الفلسطينيين مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني

في اإلجراءات التي قام بها الجيش في محيط مخيم البداوي، وطالبناه بالتحرك كذلك من اجل أال "قباني 
صون على أحسن العالقات مع الجيش ومع الجوار اللبناني تقع أي فتنة بين المخيم والجيش ألننا حري

  ".المحيط بالمخيمات
توقفنا عند ما يجري في مخيم نهر البارد، اذ ان هناك قراراً صدر من شورى الدولة بتجميد : "وأضاف

 اإلعمار في المخيم، ونحن طالبنا المفتي بالتدخل الستئناف اإلعمار فيه ألن هذا القرار يسهم في تيئيس
نحن نريد إعمار المخيم على قاعدة التمسك بحق . الشعب الفلسطيني وكذلك في إجباره على الهجرة

العودة ورفض التوطين، كما طالبناه بالتدخل كذلك من اجل إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية للشعب 
 أن هناك حقوقاً الفلسطيني في لبنان، وأن يكون ذلك من ضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة، خصوصاً

بحيث إن الفلسطيني يحرم تملك شقة في لبنان والفلسطيني الذي تملك شقة سابقة ال يستطيع أن يورثها 
الى ابنائه، واألم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني ال تستطيع أن تورث أبناءها الفلسطينيين أي أرض أو 

ع الالجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة نحن نؤكد تمسكنا بحق العودة ونطالب بتحسين أوضا. شقة
  ".هذا التمسك بحق العودة وعلى قاعدة رفض التوطين

  25/8/2009الحياة، 
  

   عن ملف المعتقلين السياسيين هو كالم فارغ ال ينطلي على أحد حماسحديث: األحمد .19
": رسقدس ب"عضو المجلس التشريعي عن فتح عزام األحمد في تصريحات خاصة لـقال  :عمان

التي قادت االنقالب وقامت بتمرد " حماس"بالتأكيد أي سبب لفشل الحوار لن يكون مرده إال حركة "
وحديثها عن ملف المعتقلين . عسكري وهي ال تريد أن تكون جزءا من المكون السياسي الفلسطيني

 سيادة سلطة السياسيين هو كالم فارغ ال ينطلي على أحد، فالجميع متمسك بإنهاء االنقسام وضرورة
  ".القانون

 24/87/2009قدس برس، 
  

    في الخليلالحركةأمن الضفة يعتقل تسعة من أنصار : حماس .20
واصلت األجهزة األمنية الموالية لرئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس حمالت االعتقـال              :نابلس

نـصار الحركـة فـي      في الضفة الغربية؛ حيث قامت باختطاف تسعة من أ        " حماس"بحق أنصار حركة    
وذكرت حماس فـي     . الخليل؛ بينهم والد وأبناؤه الستة، وأسير محرر، كما اقتحمت مسجدا في بلدة تفوح            

نسخة عنه أمس، أن األجهزة األمنية اقتحمت بلدة إذنـا غـرب المدينـة وقامـت                " فلسطين"بيان وتلقت   
  . بمداهمة منزل جبريل ذياب الجياوي، واعتقلته مع أبنائه الستة

  25/8/2009صحيفة فلسطين، 
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   مع حماساألسرىنتنياهو يقترب من انجاز صفقة تبادل : إسرائيلية مصادر .21

 ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة هارتس ان تقدما واضحا طرا علـى المحادثـات بـين                :القدس المحتلة 
السير في قطاع   اسرائيل وحماس فيما يتعلق بصفقة تبادل االسرى والتي ستتضمن اطالق سراح الجندي ا            

  .مقابل اطالق سراح مئات االسرى الفلسطينيين" شاليط"غزة 
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها ان نتنياهو يتجه نحو ابرام الصفقة المذكورة مشيرة الـى ان وزيـر                  
الحرب االسرائيلي باراك زار هو وزوجته عائلة شاليط امس بصورة مفاجئة فيما لم تتكـشف تفاصـيل                 

  .االنالزيارة حتى 
واضافت المصادر ان عائلة شاليط تتمتع بعالقات جيدة مع نتنياهو حيث لوحظ ان العائلة خفـضت مـن                

  .انتقادها للحكومة االسرائيلية في االونة االخيرة 
ناقش مع رئيس المكتب    " محمد ابراهيم "واشارت المصادر الى احد ابرز قادة المخابرات المصرية اللواء          

شعل في دمشق خالد مشعل تطورات الموضوع فيما سيزور مـدير المخـابرات             السياسي لحماس خالد م   
  .المصرية اللواء عمر سليمان اسرائيل قريبا للبحث في نفس الموضوع

وقالت المصادر ان تعيين عميل الموساد السابق حجاي هداس بدال من عوفر ديكل ساعد في االسراع في                 
م يكن على وئام مع رئـيس الـشاباك ديـسكين ورئـيس             عملية انهاء ملف شاليط مشيرة الى ان ديكل ل        

  .االركان اشكنازي فيما يتعلق بالصفقة
 اسريا فلسطينيا رفضت اسـرائيل اطـالق        125ونوهت الى ان الخالف بين اسرائيل وحماس كان على          

  .سراحهم وعلى عدد االسرى المنوي ابعادهم اما الى قطاع غزة او الى الخارج
  25/8/2009 ،وكالة سما

  
  نتنياهو ال يتوقع انفراجة في لقائه ميتشل .22

عمد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو قبل مغادرته إسرائيل :  أسعد تلحمي- لندن–الناصرة 
أمس في جولة اوروبية، إلى خفض سقف التوقعات من لقائه المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق 

إن هذا اللقاء لن يكون األخير بينهما، وإن ثمة حاجة إلى األوسط جورج ميتشل غداً في لندن قائالً 
لكنه أطلق في المقابل تصريحات . لقاءات أخرى تمهد الستئناف العملية السياسية في الشرق األوسط

  . استهدفت اآلذان األميركية بهدف التمهيد ألجواء ايجابية للقائه ميتشل"متفائلة"
يفيتز امس ان نتانياهو ال يتوقع انفراجة كبيرة في اجتماعه مع وقال الناطق باسم رئيس الحكومة نير ه

رئيس الوزراء ": وأوضح. ميتشل، لكنه يأمل باستئناف محادثات السالم مع الفلسطينيين خالل شهرين
، مضيفاً أن نتانياهو سيوضح أن اسرائيل تنوي "يتوقع احراز تقدم ما، لكن ال يتوقع حدوث انفراجة كبيرة

  . "الى جانب عملية سياسية ستطلق خالل نحو شهرين" لمستوطنيها "اجات الطبيعيةترعى الح"أن 
  25/8/2009الحياة، 

  
   تبدأ بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لألطفال الفلسطينيين"إسرائيل" .23

تعكف دوائر القضاء العسكري في الدولة العبرية حالياً على إنشاء محكمة عـسكرية خاصـة                -الناصرة
، وذلك طبقاً ألمر وقعه مؤخراً قائـد        1967يين في الضفة الغربية، هي األولى منذ عام         لألطفال الفلسطين 

  .المنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي غادي شامني
للتعامل مـع   "إن األمر الذي وقعه شامني يقضي بتهيئة قضاة متخصصين          : "وقالت اإلذاعة العبرية، أمس   

  ".حكمة الجديدةجرائم األحداث الفلسطينيين في الم
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إن هذا القـرار    : "العبرية عن مصدر بوزارة الجيش اإلسرائيلي قوله      " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة   
جاء من أجل مواجهة األعداد المتزايدة في األطفال الفلسطينيين المتورطين في عمليات فدائية ضد قوات               

  ".  عاما16ني، تقل أعمارهم عن  طفل فلسطي400االحتالل، خاصة وأن عددهم بلغ خالل العام نحو 
  25/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   من العمل في السلك الدبلوماسي48 يعتزم منع فلسطينيي الـ ليبرمان .24

افيغدور ليبرمان فرض قيود على الراغبين في دخول السلك         " اإلسرائيلي"يعتزم وزير الخارجية    : ب.ف.ا
ونقـل مـسؤول عـن      .  دخول ذلك الوسط   48 الدبلوماسي، في خطوة ستحظر على معظم فلسطينيي ال       

على كل الراغبين في االنضمام الى برنامج التدريب الدبلوماسي في          "ليبرمان قوله خالل اجتماع للوزارة      
ومن شأن هذه الخطوة أن     ". وزارة الخارجية أن يؤدوا الخدمة العسكرية أو يقوموا بخدمة مدنية بدال منها           

، من أن يصبحوا موظفين في وزارة الخارجية ألنهم ال يؤدون الخدمة            تحرم فعليا معظم فلسطينيي الداخل    
  . العسكرية اإلجبارية

  25/8/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل" يلتقي كارتر ويحمله رسالة إلى أوباما حول األقلية العربية في الطيبي .25
ـ   : الناصرة ـ زهير اندراوس  ة القائمـة  التقى النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيـست ورئـيس كتل

الموحدة والعربية للتغيير، الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر في لقاء مطول عقد في القدس بـدعوة                
  .من كارتر الذي يزور البالد حالياً

وقدم له النائب الطيبي وثيقة كان قد أعدها مسبقاً من أجل نقلها إلى الرئيس األمريكي براك أوباما يشرح                  
علـى األقـل مـن      % 20بية في إسرائيل ويطالب الواليات المتحدة تخـصيص         فيها وضع األقلية العر   

وشـارك  .المساعدات األمريكية لألغراض المدنية التي تحولها الى إسرائيل إلحتياجات المواطنين العرب          
  .في االجتماع المحامي اسامة السعدي السكرتير العام للحركة العربية للتغيير

 إلى أوباما مستعرضاً أشكال الصراع العربي اإلسرائيلي والذي يتمثـل           وتوجه النائب الطيبي في رسالته    
الصراع العربي اإلسرائيلي العام، الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني مع الفلسطينيين فـي           : في ثالثة أصعدة  

الضفة وغزة والقدس، والمستوى الثالث وهو االزمة بين اسرائيل والمواطنين العرب فيها وهم الذين بقوا               
  . مليون نسمة1.3 ويشكلون حالياً 48 عام

  25/8/2009القدس العربي، 
  

    القدس الكبرى مشروع اللتهام المدينة: يحذرون وخبراء فلسطينيون مسؤولون .26
واحد وسـتون عامـا علـى       "حذر مسؤولون وخبراء فلسطينيون في ندوة بعنوان        : طف دغلس  -نابلس  

 الذي تعمل إسرائيل بجد علـى إقامتـه،         2020 من خطورة مشروع القدس الكبرى عام     " احتالل القدس 
  .والمرتكز على سيل من مشاريع االستيطان التي ينتظر أن تلتهم المدينة المقدسة من كل جانب

التي نظمها مركز أبحاث األراضي بالقدس والضفة وأقيمـت بمحافظـة           -وبحسب المشاركين في الندوة     
 فـإن   - أمس االثنين  2009صمة للثقافة العربية لعام     نابلس شمال الضفة الغربية ضمن فعاليات القدس عا       

  ".أصبحت تعيش حالة من الموت بالنسبة للمسلمين والعرب"القدس 
وقال منسق مركز أبحاث األراضي بمنطقة شمال الضفة، محمود الصيفي إن التهويد اإلسرائيلي للقـدس               

لمدينة آخذ في االزدياد، وخاصة بعـد    قائم على قدم وساق ولم يتوقف أبدا، وأكد أن التوسع االستيطاني با           
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 شيدت  2000منذ ذلك الحين وحتى عام      " وسيطرة إسرائيل على الجزء الشرقي منها، وقال         1967حرب  
  ". مستوطنة في محيط القدس الشرقية، وما زالت تقوم ببناء آالف الوحدات االستيطانية44إسرائيل 

رائيل لشبكات طـرق التفافيـة وجـسور وربـط       وتظهر معالم القدس الكبرى، حسب الصيفي، بتنفيذ إس       
المستوطنات بعضها ببعض وتقطيع أواصر مدن الضفة الغربية، وبإجبار الشباب الفلسطيني على النزوح             

ووفقا للصيفي فإن عدد سكان القـدس       . من المدينة، في مقابل تشجيع العائالت اليهودية على السكن فيها         
  .من العرب% 30اليهود ومن % 70 ألف نسمة بنسبة 950ارتفع إلى 

ولفت الصيفي إلى أن إسرائيل استخدمت العديد من الوسائل لبسط سيطرتها على القـدس، بالمـصادرة                
المباشرة ألغراض عسكرية واستيطانية، وباالستيالء بالتزوير والتحايل، وتحت حجج المصلحة العامـة            

حتى حـاملي هويـة     –ة أمالك الغائبين    كما وضعت يدها على كاف     .وذرائع إقامة الطرق والمرافق العامة    
 باإلضافة للمصادرة بحجة البيئة والمناطق الخضراء والمفتوحـة أو لـصالح جـدار التوسـع                -الضفة

أي )  متر مربع1000=الدونم( دونم 7000لم يبق للفلسطينيين سوى  "العنصري، وأنه نتيجة لهذه السياسة      
  ".1967فقط مما كانوا يملكونه سنة % 10

ى أن إسرائيل لديها مشروع لتغيير معالم البلدة القديمة بالقدس وهو قيد التنفيذ اآلن، ورصدت له                وأشار إل 
حيث تنـوي   " مليون دوالر، إضافة لتوسيع المستوطنات المحيطة بالمدينة كمعاليه أدوميم،           150أكثر من   

لعربية وهـي    ألف دونم من أراضي ضواحي القدس ا       12 وحدة استيطانية وذلك بمصادرة      4000تشييد  
  ".أبو ديس والعيزرية والعيسوية

، مـشيرا إلـى أن      1967 منزل فلسطيني منذ عام      3500وحسب الصيفي فقد قامت إسرائيل أيضا بهدم        
 ألف منزل غير مـرخص      20الهدم والتعقيدات اإلسرائيلية في استصدار رخص البناء أدى لوجود قرابة           

  .وأن نصفها تقريبا مهدد بالهدم
  09-8-25نت، .الجزيرة

  
   خطة لتسكين مليون مستوطن بالضفة:التفكجي .27

كشف خبير فلسطيني في شؤون األراضي واالستيطان عن خطة إسـرائيلية           : عوض الرجوب  -الخليل  
قديمة وضعت موضع التنفيذ، وتقضي باالستيالء على مزيد من أراضي الضفة الغربية لغـرض البنـاء                

ح خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية        وأوض .االستيطاني وتسكين نحو مليون مستوطن    
 وتهدف إلى إحاطة التجمعات     1979الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي، أن الخطة وضعت عام           

وأفاد أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية حسب آخر إحصائية           .السكانية الفلسطينية بالكتل االستيطانية   
 ألف وحدة، يزيد مجالها الحيـوي عـن         62 يزيد عدد الوحدات السكنية على        آالف نسمة، فيما   305هو  
، 1992دخلنا عملية السالم عـام  "وأضاف  . كيلومتر5800من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو    % 58

 ألـف   32 كان هناك    1992وفي عام   .  آالف 305 آالف مستوطن، واآلن أصبحوا      105وكان في الضفة    
  ". ألف وحدة62اليوم وحدة سكنية، وأصبحت 

 24/8/2009نت، .الجزيرة
  

     يطالبون بمشرحة في رام اهللا لمعاينة الشهداء قبل الدفن  فلسطينيونمحامون .28
أفاد محامون من فلسطينيي الداخل أمس أنهم توجهوا بمذكرة لوزير الصحة في            : UPI – العرب   -حيفا  

 عصرية في رام اهللا بغية تقديم خـدمات للطـب   السلطة الفلسطينية طالبوا فيها العمل على إنشاء مشرحة     
العدلي من بينها معاينة جثامين الشهداء التي يعيدها االحتالل بعد احتجازها والتثبت مـن عـدم سـرقة                  
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أعضائها قبل دفنها، وذلك على خلفية ما نشرته الصحيفة السويدية بهذا الخصوص عالوة علـى وقـوع                 
  .األعضاء البشريةحاالت مريبة كثيرة تعزز الشكوك بسرقة 

وقالت المحامية نائلة عوض من حيفا والمختصة في متابعة انتهاكات االحتالل إنها تحدثت بنفسها لوزير               
الصحة الفلسطيني وأطلعته على حوادث وتجارب كثيرة لها ولزمالئها من المحامين في السنوات األخيرة              

ضاء داخلية وخارجية من جثامين فلسطينية      كانت تحوم فيها شكوك قوية بأن جهات إسرائيلية تستأصل أع         
   . أن الوزير أبدى تحمسه للسعي إلنشاء معهد طبي شرعي وطني في رام اهللا"العرب"وأكدت لـ 

  25/8/2009العرب، قطر، 
  

   فلسطينية تطالب بتحقيق دولي في سرقة االحتالل ألعضاء الشهداء مؤسسات .29
 الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في المعلومات        طالبت شبكة المنظمات األهلية   :  سمير حمتو  -غزة  

" إسرائيليين"حول قتل مواطنين فلسطينيين على أيدي جنود        " فتونبالديت"التي أوردتها الصحيفة السويدية     
وأكدت الشبكة أن ما أشارت إلية الصحيفة ليس غريباً علـى االحـتالل              .وسرقة أعضائهم واالتجار بها   

ل المدنيين ويدمر ويعتقل ويحتجز جثامين الشهداء في مقـابر سـرية ، ويـرفض               الذي يقت " اإلسرائيلي"
تسليمها إلى ذويها ، مشيرة إلى ممارسات االحتالل البشعة بحق المـدنيين الفلـسطينيين إبـان الحـرب                

وأعربت الشبكة عن تضامنها الكامل مـع        .األخيرة على قطاع غزة ، واستخدام المدنيين كدروع بشرية        
وثمنـت  . السويدية في مواجهة حملة التحريض التي تشنها سلطات االحتالل بحقها         " فتونبالديت"صحيفة  

الشبكة موقف الحكومة السويدية تجاه هذه القضية ، واحترامها ودفاعها عـن حريـة الـرأي والتعبيـر                  
حيفة ، وطالبت السلطة الفلسطينية وكافـة المؤسـسات         ورفضها للحملة التحريضية اإلسرائيلية بحق الص     

الحقوقية بتسليط الضوء على القضية ، ومتابعتها على كافة المستويات وأمام المحافل الدولية بما يـضمن                
  . مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية

  25/8/2009الدستور، 
  

  الهيئات الدولية انقاذ حياة ابنهم سير جمال ابوالهيجاء يناشدون األ ذوو .30
ناشد ذوو المعتقل الفلسطيني جمال ابوالهيجاء من مخيم جنين الهيئات والمنظمات           :  كمال زكارنة  -عمان  

القانونية واالنسانية والحقوقية في العالم التدخل السريع لدى سلطات االحتالل االسرائيلي من اجل انقـاذ               
 نظرا لالوضـاع الـصحية      2002ؤبدات في سجون االحتالل منذ عام       حياة ابنهم جمال المحكوم تسعة م     

وكـان   .الصعبة التي يعانيها بسبب ظروف االعتقال القاسية والتعذيب الذي يتعرض له فـي المعتقـل                
 2002 ـ م 8 ـ  26االسير ابو الهيجاء وجه رسالة من زنزانته في سجن عسقالن الذي يقبع فيه بتاريخ 

  .كتب فيها عن معاناته
  25/8/2009لدستور، ا

  
   يمنع الصلوات الجماعية لألسرى في شهر رمضاناالحتالل .31

منع االحتالل االسرائيلي الصلوات الجماعية لألسرى الفلسطينيين خـالل شـهر   : غزة ـ ميسرة شعبان 
رمضان، فيما اعتصم اهالي االسرى أمام مقر الصليب األحمر الدولي في مدينة غزة احتجاجا على سوء                

فقـد أكـد     .بنائهم ومطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح بادخال مستلزمات الشهر الفضيل         معاملة ا 
مركز األسرى للدراسات أن األسرى في السجون االسرائيلية يجدون صعوبة فـي ممارسـة شـعائرهم                

  .الدينية بالشكل المطلوب، وحذر المركز منً مواصلة هذا األمر مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك
وتمنع إدارة السجون وجود مصلى عام في كل سجن رغم مطالبة األسرى له منذ سنين أسوة باألسـرى                  
اليهود، وتعزل اإلدارة كل خطيب جمعة يتفوه بكلمة ال تعجبها وتعاقبه وقد تنقله من سجن آلخـر علـى                   
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 بالـشكل   ذلك، وتمنع األسرى من حرية التزاور والحركة داخل السجون في عيدي الفطر واألضحى إال             
  .المحدود والداخلي في داخل القسم الواحد

  25/8/2009المستقبل، 
  

  أهالي األسرى يشتكون من عمليات التفتيش الـمذلة ضدهم أثناء الزيارة: غزة .32
اشتكى أهالي األسرى من عمليات التفتيش الـمذلة التي تقـوم بهـا إدارة الـسجون               ": األيام"غزة ــ   

وقـال   .تي يقمن بزيارة أشقائهن وأزواجهن من محافظات الضفة الغربيـة         اإلسرائيلية ضد الفتيات اللوا   
األهالي إن إدارة السجون ترغم الفتيات على خلع الجلباب والعباءة، إضافة إلى وضـع أجهـزة تظهـر                  

  .الجسد عارياً
، علـى أن عمليـات      "حـسام "وأكد موفق حميد، مدير العالقات العامة في جمعية األسرى والـمحررين           

يش التي تنتهجها إدارة السجون ضد أهالى األسرى في الضفة مخالفة للديانة اإلسـالمية والقـوانين                التفت
وأضاف إن إدارة السجن قامت بهذه الهجمة لالحتكاك باألسيرات والـتهجم علـيهن              .واألعراف الدولية 

  .وإذاللهن، وإن السبب الرئيسي هو تخريب الوضع التنظيمي بين األسيرات
 األسير الـمحرر نصر عياد الذي تحرر من السجن قبل أسبوع، إن األسرى يعانون مـن                من جهته، قال  

وضع مأساوي داخل السجون اإلسرائيلية، مشيرا إلى سياسة التفتيش الـمذلة التي تتخذها إدارة السجون              
ونوه في حـديث لــ       .لهم" الكانتينا"ضد األسرى إلى جانب عدم إدخال الـمراوح والـمالبس وأموال          

، إلى أن األسرى يدينون حالة االنقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني، داعيا إلى إنهـاء االنقـسام        "األيام"
  .والعودة إلى وحدة الصف الفلسطيني

 25/8/2009األيام، فلسطين، 
  

   وثالجات الموتىاألرقام تحتجز جثث مئات الشهداء الفلسطينيين في مقابر إسرائيل" .33
فيما اكدت الحملة الوطنية الفلسطينية السـترداد جثـامين    :ـ من وليد عوض'ربيالقدس الع'رام اهللا ـ  

الشهداء المحتجزة لدى اسرائيل بأنها استطاعت لغاية االن توثيق احتجاز قوات االحتالل االسرائيلي جثث              
ين  شهيدا فلسطينيا فيما يسمى بمقابر االرقام وثالجات المؤتى، اوضحت وزارة شؤون االسرى االثن             273

، اال 600 ـ  200بان االحصائيات المختلفة تشير الى ان عدد الشهداء في مقابر االرقام يتراوح ما بين 
وطالبت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة        .انه ال يوجد رقم محدد لعدد هؤالء الشهداء       

سطينية، بوضع ملفي جثـامين     لدى حكومة اسرائيل والكشف عن مصير المفقودين، وزارة الخارجية الفل         
  .الشهداء المحتجزة والمفقودين على جدول مهماتها

كما طالبت بتكليف البعثات والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج على فضح السياسة االسرائيلية             
بعقاب االنسان الفلسطيني حتى بعد موته، كما يتجلى ذلك باحتجازها لمئـات مـن الجثـامين لـشهداء                  

  .وثالجات حفظ الموتى' االرقام'لسطينيين وعرب، فيما يعرف بمقابر ف
واوضحت الحملة بأنه مضى على احتجاز العديد من هذه الجثامين عقود من الزمن، حيث تمنع سـلطات                 
االحتالل ذوي الشهداء من حقهم في تشييع احبائهم وفقا للتقاليد الدينية وبما يليـق بكـرامتهم االنـسانية                  

  .والوطنية
من جهتها دعت وزارة شؤون االسرى والمحررين حكومة الدكتور سالم فياض عيسى قراقع في بيـان                

 واعتبـاره يومـا     27/8 الفلسطينيين كافة المؤسسات الحقوقية واالنسانية الى احياء يوم          ،صحافي االثنين 
  .وطنيا السترداد جثامين الشهداء المحتجزين في مقابر االرقام االسرائيلية السرية
  25/8/2009لقدس العربي، ا
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  وسفينة مساعدات تصل منتصف أكتوبر..  مدرسة جديدة200 القطاع بحاجة لـ:الخضري .34
أكد النائب الخضري رئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار : أيمن الرفاتي ومحمد جمال-القدس المحتلة-غزة

ة مشددا على أن  مدرسة جديد200عن قطاع غزة لـ الشرق أن قطاع غزة بحاجة اآلن ألكثر من 
نتقدم باسم : وقال الخضري في حديث مع الشرق. الحصار أوقف بناء الكثير من المدارس في قطاع غزة

الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بالشكر الجزيل لدولة قطر أميرا وشعبا على جهدهم في دعم الشعب 
  ،"الفلسطيني المنكوب وخاصة في شهر رمضان المبارك

خر بناء المدارس في قطاع غزة للحصار واإلغالق اإلسرائيلي للمعابر ومنع دخول وأرجح الخضري تأ
المواد الخام والمستلزمات ومواد البناء وهو األمر ذاته الذي يمنع إعادة إعمار وترميم المدارس 

  . والمؤسسات التعليمية التي تعرضت للقصف خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة
في الحقيقة حركة السفن مستمرة "كسر الحصار عن القطاع قال الخضري وحول قدوم سفينة جديدة ل

واآلن حركة غزة الحرة تجهز سفينة جديدة في منتصف أكتوبر تحمل على متنها كمية رمزية من مواد 
البناء والمساعدات الطبية، وقال إن كسر الحصار مستمر بجهود كبيرة داعيا الدول العربية واإلسالمية 

يقة رسمية في كسر الحصار ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن كسر الحصار المشاركة بطر
واجب على اإلخوة العرب وذلك أمام الغطرسة اإلسرائيلية التي وصلت ألبعد الحدود في وجه الحق 

  ". الفلسطيني
  25/8/2009الشرق، قطر، 

  
 الموت محقق ورغيف الخبز مغمس بالدم ..  داخل أنفاق رفحالعمل .35

 تختصر معاناة مئات العمال في غزة خاصة من هم في مقتبل العمر حال الكثير مـن                 : وائل بنات  - غزة
الرجال واألطفال الذين يعملون في حفر أو تجارة األنفاق على الحدود المـصرية الفلـسطينية جنـوب                 

 الرمال المنهـارة    القطاع، إذ دفع العشرات حياتهم ثمناً لرغيف الخبز المغمس بالدم إما خنقا تحت أطنان             
أو صعقا بالكهرباء نتيجة خلل فني أو قصف جراء القصف اإلسرائيلي المتواصل للحدود المتراصة التي               

 .تمتد على طول الشريط الحدودي الفاصل مع مصر
بينما أوضح الناشط في حقوق اإلنسان إياد أبو حجير، نائب مدير المركز الفلسطيني للديموقراطية وحـل               

 نفق على حدود قطاع غزة      1,000 طفل من غزة يعملون في أكثر من         10,000هناك قرابة   النزاعات أن   
هؤالء األطفـال   : "وأضاف .من إجمالي عدد العاملين في هذه األنفاق      % 60مع مصر، ويشكلون حوالي     

 متر وبعمـق    700يتنفسون الموت مع رائحة الرمل ويعملون داخل نفق ضيق يصل طوله إلى أكثر من               
 . مترا تحت سطح األرض12أكثر من 

ويرى أبو حجير أن ما يهدد حياة هؤالء األطفال هو القصف الحربي اإلسرائيلي بالـصواريخ والقنابـل                 
االرتجاجية مما يؤدي إلى تصدع هذه األنفاق وانهيارها، إضافة إلى أن قوات األمن المصرية تعمد إلـى                 

تم ضخه من عين النفق في الجانـب المـصري،          إغالق األنفاق وتفجيرها باستخدام الغاز الخانق الذي ي       
 .عالوة على ضعف عوامل األمان في بناء األنفاق واحتمال االنهيار

وبحسب المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى األوروبي جنوب القطاع فقد بلغ عدد               
من إجمالي  % 27ا أي ما نسبته      طفالً الذين قضوا في األنفاق منذ بدء العمل فيه         32الضحايا من األطفال    

 .عدد الضحايا
حذر الدكتور معاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطــوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية            من جهته،   

في غزة من تزايد حاالت الوفــاة جراء انهيار األنفاق أو جراء الــغازات السامة المستخدمة من قبل                
 118 وحتى الــيوم بلغ     2008ايا األنــفاق منذ بداية عام      الحكومة المصريــة، وأكد أن عدد ضح     

ضحية إضافة إلى مئات اإلصابات التي تتفاوت مــا بين اختناق ورضوض وبتر أجــزاء من الجسم               
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وحاالت نفسية، مرجحاً أن يزداد عدد ضحايــا تلك األنفاق في ظل اسـتمرار الحـصار واحتماليـة                 
  . رائيلية، منوهاً إلى أنها أنفاق بدائية وغير محصنةاستهدافها من قبل طائرات حربية إس

 25/8/2009الوطن، السعودية، 
  

   إقبال كبير على الصالة في المساجد المدمرة تحديا لالحتالل..  في غزةرمضان .36
المؤقت غرب مدينة غزة، والذي أقيم " مصلى الشفاء"لم يجد المصلون في  : عبد الغني الشامي- غزة

الشفاء الذي دمرته طائرات االحتالل خالل الحرب؛ موطئ قدم لهم خالل تزاحمهم على أنقاض مسجد 
مسجد  .لألداء صالة التراويح مع بداية شهر رمضان وذلك على الرغم من تدمير مبنى المسجد بالكامل

 مسجدا تم تسويتهم باألرض خالل الحرب على غزة مطلع العام الجاري، إما 46الشفاء واحدا من 
جوي، أو المدفعي، أو بالتجريف، إضافة إلى مائة مسجد آخر أصيبوا بأضرار بين جسيمة بالقصف ال

  .ومتوسطة خالل العدوان على غزة
ليس غريبا أن تجد المساجد في غزة مكتظة بالمصلين في رمضان السيما في صالة التراويح، ولكن 

ه الحال قبل تدميرها، وأكثر من الغريب أن تجد اإلقبال على هذه المساجد المدمرة أكثر مما كان علي
المساجد األخرى، في صورة تعكس مدى تحدي المصلون الفلسطينيون إلقدام دولة االحتالل تدمير 

  .المساجد إلبعادهم عنها
واعتبر الدكتور طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدنية في غزة أن اإلقبال الكبير للمواطنين 

 المساجد خالل شهر رمضان أكد فشل الحرب اإلسرائيلية على غزة من الفلسطينيين في قطاع غزة على
  .تحقيق أحد أهم أهدافها وهو فض الناس عن المساجد بعد تدمير العشرات من المساجد

 24/8/2009قدس برس، 
  

   مريض في غزة مهددون بالموت بسبب نقص الدواء400:  المقالةالصحة .37
 مريض في أقسام 400الصحة في الحكومة المقالة إن أكثر من قالت وزارة  ":الخليج "-فلسطين المحتلة 

العناية الفائقة، خصوصاً مرضى الكلى، يواجهون خطر الموت في كل لحظة، بسبب النقص الحاد في 
هذا في وقت استشهد شاب وأصيب فلسطينيان خالل توغل لالحتالل . األدوية والمستلزمات الصحية

 في بيان المؤسسات الصحية والحقوقية واإلنسانية التدخل الفوري وناشدت وزارة الصحة .شمال القطاع
إلدخال المحاليل الالزمة لتشغيل أجهزة غسيل الكلى واألدوية والمستلزمات الصحية الالزمة إلنقاذ 
المرضى من موت محقق في كل لحظة بسبب سياسة االحتالل الرافضة إلدخال األدوية والمستلزمات 

ستغاثة إلى جميع أحرار وشرفاء العالم بضرورة التحرك الفوري والعاجل إلنهاء الطبية، موجهة نداء ا
كما طالبت بالضغط على االحتالل من أجل فتح المعابر .  هذه اإلبادة الوحشية بحق مرضى قطاع غزة

والسماح بإدخال األدوية والمستلزمات الطبية وتمكين المئات من المرضى بمغادرة القطاع لتلقي العالج 
  .ي الخارجف

  25/8/2009الخليج، 
  

  اإلخوان يتهمون األردن باالنخراط بمشروع تصفية القضية الفلسطينية .38
إتهمت جماعة اإلخوان المسلين األردن باالنخراط في المشروع األمريكي اإلسرائيلي في المنطقة، : عمان

ت الجماعة في تقرير سري وجاءت اتهاما. والقاضي بتصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية اإلسرائيلية
وقال التقرير، الذي . ناقشه مجلس الشورى داخل الجماعة في اجتماعه الذي عقد بداية الشهر الحالي

األردن ما يزال منخرطاً على الصعيد السياسي في المشروع "اإللكتروني، إن " عمون"نشره موقع 
ا للرؤية الصهيونية المفروضة على األمريكي الصهيوني، الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وفق
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المنطقة، ويقضي بتحمل األردن قسطاً وافراً من آثار هذه التصفية والمتمثلة باستيعاب اكبر عدد من 
ونوه التقرير ". الالجئين والنازحين الفلسطينيين عن طريق التوطين األبدي المصحوب بشطب حق العودة

ؤكد ضرورة إيجاد برنامج مواجهة للمشروع الصهيوني إلى موقف الجماعة تجاه هذه القضية والذي ي
الغربي وان الحركة اإلسالمية وهي اكبر قوة سياسية على الساحة األردنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها 

التقرير داخلي وال نعلم "وقال رئيس مجلس شورى الجماعة عبد اللطيف عربيات ان . تجاه هذا الخطر
  ."كيف وصل إلى وسائل اإلعالم

  25/8/2009القدس العربي، 
  

  في ذكرى إحراق األقصى" الجماعة اإلسالمية" لـمسيرة .39
التابع لألندية الشبابية للجماعة مسيرة     " نادي الفتيان للعلم واإليمان   "عبر  " الجماعة اإلسالمية "نظمت  : لبنان

ـ                 . اركجابت شوارع منطقة القبة لمناسبة ذكرى حريق األقصى المبارك وقـدوم شـهر رمـضان المب
ان "واصدرت رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين بياناً لمناسبة ذكرى احراق االقصى اعتبرت فيه              

هذه الذكرى االليمة تأتي في ظل استمرار محاوالت تهويد القدس واحتالل وتهديم منازل احيائها العربية،               
 مقدساتنا الشريفة، وصوالً الى فـرض       لتؤكد مجدداً النوايا العنصرية والعدوانية لالحتالل الغاصب تجاه       

جميع الفرقاء الفلسطينيين   "وناشدت الرابطة   ". الحلول االستسالمية وآخرها التطبيع مقابل وقف االستيطان      
ان يرصوا الصفوف ويكونوا يداً واحدة في مواجهة جميع التحديات وعلى رأسها تحرير المسجد االقصى               

  ". وتطهيره من دنس الصهاينة
25/8/2009، المستقبل  

 
  مصر تهدد بتحويل ملف المصالحة الفلسطينية لجامعة الدول العربية بعد فشلها في حل الخالفات .40

قالت مصادر فلسطينية االثنين، بأن مصر هددت حركتي فتح وحماس بنقل ملف :  وليد عوض-رام اهللا 
ا بمواقفهما من القضايا المصالحة الفلسطينية لجامعة الدول العربية في حال واصلت الحركتان تمسكهم

  .الخالفية
اكتوبر القادم /  وحسب المصادر فان القاهرة امهلت حماس وفتح حتى الخامس من شهر تشرين االول

للتوصل الى اتفاق للمصالحة بينهما ينهي حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، واال ستتوجه للجامعة 
اصيل الحوار ومواقف االطراف المتصارعة دون ادانة الي العربية والدول ذات التأثير الطالعها على تف

واكدت . من الجانبين حماس وفتح، وانها ستطلب من الجامعة العربية، تولي هذا الملف ومعالجته
المصادر ان القيادة المصرية حذرت من استمرار االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة والصراع بين 

هامشاً مريحاً في مواجهة اية ضغوطات سياسية خارجية " إسرائيل"فتح وحماس الن ذلك سيوفر لـ
  ".إسرائيل"لتحقيق تقدم كبير نحو اتفاق دائم واقامة دولة فلسطينية الى جانب 

  25/8/2009القدس العربي، 
  

   موسى يندد باقتحام األقصى ومصر تطالب بإطار زمني للتفاوضعمرو .41
ية عمرو موسى باقتحام جماعات دينية يهودية للمسجد األقصى ندد األمين العام للجامعة العرب: القاهرة

التصرف واإلجراء المدان هو اعتداء "وصرح بأن هذا . المبارك وأدائها شعائر دينية وتلمودية يهودية فيه
وأضاف أن إعالن بعض ". وخرق للقانون الدولي، سواء كان في شهر رمضان أو غير رمضان

  .طاني جديد في القدس الشرقية يزيد من تعقيد األموراإلسرائيليين عن بناء حي استي
في غضون ذلك، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي بأن وزير الخارجية أحمد 
أبو الغيط وجه رسائل شفهية إلى عدد من نظرائه العرب، وكذلك إلى موسى، إلطالعهم على نتائج 
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وأضاف الناطق أن الرسائل تناولت كذلك استعراض . نزيارة الرئيس حسني مبارك األخيرة واشنط
وجهة النظر المصرية التي طرحت خالل محادثات واشنطن، والتي تقوم على ضرورة تركيز أي 
مفاوضات مقبلة على إنهاء الصراع في شكل نهائي وجذري وفي فترة زمنية محددة ومقبولة، باإلضافة 

تشجيعية المطلوبة من الجانب العربي في مقابل االلتزامات إلى الرؤية المصرية في مسألة اإلجراءات ال
  .اإلسرائيلية

  25/8/2009الحياة، 
  

  لن ننتهك دستورنا: "أفتونبالدت "إدانة صحيفة وترفض " إسرائيل"السويد تتحدى  .42
رفض رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفلت، أمس، الدعوات اإلسرائيلية إلى          ): ب.ف.يو بي أي، أ    (

، على خلفية تقريرها الذي يتهم السلطات اإلسرائيلية بقتل أسـرى فلـسطينيين             "أفتونبالدت"صحيفة  إدانة  
بهدف سرقة أعضائهم البشرية والمتاجرة بها، معتبراً أنه ليس على الحكومة التعليق على محتـوى كـل                 

نقلـت وكالـة    و. صحيفة، ومشدداً على أن حرية الصحافة هي جزء ال يتجزأ من الديموقراطية السويدية            
من المهم بالنسبة لي أن أقول إنه ال يمكنك أن تلجـأ إلـى الحكومـة                " لألنباء عن رينفلت قوله      "تي تي "

ورفض ما قيل عن احتمال أن يؤدي الخـالف إلـى           . "السويدية وتطلب منها أن تنتهك الدستور السويدي      
لرئاسـة الدوريـة لالتحـاد      تقويض عمل بالده في عملية السالم بالشرق األوسط خالل فتـرة توليهـا ا             

  .األوروبي
 وحكومتنا، فـنحن    " إسرائيل"لدينا عالقة قوية جداً بين دولة       " وزير الخارجية السويدي كارل بيلت    وقال  

، في وقت أعلن فيه المتحدث باسـم وزارة      " نتمتع على حد سواء بمجتمع منفتح وديموقراطي       " إسرائيل"و
. "سوف يلقي بظالله على االجتماعات إذا لـم يـتم حلّهـا    "لحادث  الخارجية اإلسرائيلية يغال بالمور أن ا     

التـصريحات  " عن رئيسة الجالية اليهودية في السويد، النا بـوزنر قولهـا إن              "هآرتس"ونقلت صحيفة   
، وعبـر   " إسـرائيل "كما رأت أن    . "اإلسرائيلية في هذه القضية ضخمت الموضوع بعيداً عن أي تناسب         

  . حولت هذه القضية الالسامية إلى نقاش حول حرية التعبير في السويدمطالبتها بإدانة حكومية،
، يان هلين، اليمـين اإلسـرائيلي، وخـصوصاً وزيـر           "أفتونبالدت"بدوره، اتهم رئيس تحرير صحيفة      

 "يديعوت أحرونـوت  "ونقل موقع   . الخارجية أفيغدور ليبرمان، باستغالل التقرير لتحقيق غايات شخصية       
، وخصوصاً ليبرمان، اسـتغلوا التقريـر       " إسرائيل"شعبويين يمينيين في    "ن قوله إن    اإللكتروني عن هلي  

وبرأيي يجب فهم ردود    "وأضاف  . "لغاياتهم الشخصية، وأنا بإمكاني فقط أن أتكهن بأسباب هذا االستغالل         
تلحـق   وهـذه اآلراء     " إسرائيل" داخلية في    -فعل الجهات الرسمية فيها على أنها مرتبطة بأفكار محلية        

  ."" إسرائيل"ضرراً بـ
هـذا  "وفي رده على سؤال عن عدم الحصول على تعقيب من الجيش اإلسرائيلي على التقرير، قال هلين                 

ليس تقريراً إخبارياً وإنما هو تعبير عن رأي كاتب نظر إلى الوضع وطرح الموضوع للنقاش، فالمتاجرة                
وباإلمكان اعتبار ذلك فكرة جيدة أو سيئة، لكنها        باألعضاء هي قضية وهو يعتقد أنه يجب التحقيق فيها،          

  . الصحيفة وحتى حكومة السويد" إسرائيل"، مثلما اتهمت "ليست دعاية معادية للسامية
25/8/2009األخبار،   

  
  "سريعاً جداً" تأمل استئناف التسوية واشنطن .43

أن الواليـات المتحـدة     أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، أمس،      :  وكاالت -  أحمد رمضان     -رام اهللا   
وقال المتحـدث باسـم     ". سريعاً جداً "تأمل التمكن من إعادة إطالق مفاوضات السالم في الشرق األوسط           

الخارجية األميركية أيان كيلي إن اللقاء بين نتنياهو وميتشل سيعمل إلرساء قواعد المفاوضات الجديـدة               
  .بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
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من دون أن أدخل في التفاصيل، أقول إننا نأمل استئناف المفاوضات           " صحافي   وأضاف كيلي في تصريح   
نحـن  "يتعلق بإطالق المفاوضات، إال أنه أضاف       " اختراق"معتبراً أنه من المبكر الكالم عن       ". سريعاً جداً 

  ".نقترب من اتفاق
عمـال البنـاء فـي      بتجميـد كامـل أل    " إسرائيل"وتطالب اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي حكومة       

المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذكرت تقارير صحافية مؤخراً أن الرئيس األميركـي              
  .باراك أوباما يرفض لقاء نتنياهو من دون أن يعلن األخير تجميد االستيطان

25/8/2009المستقبل،   
  

   يؤكد لنتنياهو ضرورة االستئناف الجاد للسالم ساركوزي .44
وقد أكد الرئيس الفرنسي نيكوال سـاركوزي لـرئيس الـوزراء           :  وكاالت -  أحمد رمضان     - رام اهللا 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل اتصال هاتفي مساء أول من أمس ضرورة االسـتئناف الجـاد لعمليـة                 
بهـا  خالل اتصال هاتفي أجراه الرئيس ساركوزي بنتنياهو قبل الزيارة التي من المقرر أن يقوم               . السالم

  .نتنياهو لكل من لندن وبرلين
25/8/2009المستقبل،   

  
  على طريقتها ".. إسرائيل" تقاطع بريطانيامدن  .45

، متجـر فـي وسـط       "الحرية لفلسطين "احتل عشرات الناشطين، مرتدين قمصاناً كتب عليها        ): أ ش أ  (
 علـى الزبـائن     برايتون، جنوبي لندن، احتجاجا على بيعه منتجات إسرائيلية، ووزع آخرون منشورات          

، قبل مغـادرتهم متجـر   "ال تشتروا المنتجات اإلسرائيلية"وارتدى الناشطون قمصانا كتب عليها     . خارجه
وتشهد مدن  . ، بعد مفاوضات مع إدارته التي أزالت جميع المنتجات اإلسرائيلية من الرفوف           "وايت روز "

ها مؤسسات أكاديمية وثقافية ورياضية     ، شاركت في  " إسرائيل"بريطانية حمالت متنامية تدعو إلى مقاطعة       
وفنانون وكتاب، كجزء من تحرك عالمي التخاذ إجـراءات فاعلـة تنهـي القمـع اإلسـرائيلي بحـق                   
  . الفلسطينيين، على غرار الحملة الدولية التي ساعدت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

25/8/2009السفير،   
  

 ا في إقامة دولة فلسطينية للفلسطينيين حق:مايك هوكابي .46
أثار تصريح مايك هوكابي، الذي نافس جون ماكين على بطاقة الحزب الجمهوري والذي ينوي ترشـيح                

، استغرابا شديدا، ففي القدس وقف مايك هوكابي قائال أن للفلسطينيين حقـا             2012نفسه لالنتخابات عام    
ي الضفة الغربية والقدس الشرقية وإنما في مكـان          ف إقامتهافي إقامة دولة فلسطينية على أنه ال يمكن لهم          

 .آخر دون أن يشير إلى أي مكان بالتحديد
لكنه هوكابي تحدث مع مجلة التايم األميركية بشكل يطرب قلوب المـستوطنين، فقـال انـه ال يمكـن                   

يـة   مباشـرة للـضفة الغرب     إشارةللفلسطينيين اقامة دولة لهم على نفس األرض التي يسكنها اليهود في            
كما أضاف أنه من الممكن أن نستمر في مداعبة أنفسنا أليام طويلة في التحـدث عـن                 . والقدس الشرقية 

 .فكرة حل الدولتين، لكن هذا لن يعمل ولن يكون واقعيا
25/8/2009الرأي، األردن،   
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  صراع رؤيتين وطريقين:  التسوية المقبلة بين أوباما ونتانياهوخطة .47
  ماجد كيالي

مين نتانياهو أخذ عملية التسوية باتجاه يخدم السياسات والمصالح اإلسرائيلية، طارحاً فكرة يحاول بنيا
إضافة الى مطالبه باالعتراف (السالم اإلقليمي، أو السالم االقتصادي، وتطبيع العالقات مع الدول العربية 

بتقديم االستحقاقات المطلوبة ، وذلك قبل قيام إسرائيل )بإسرائيل كدولة يهودية وتأمين متطلباتها األمنية
  . منها بهذا الشأن

ويسعى نتانياهو من وراء طرح األفكار المذكورة الى التأثير في سياسة إدارة البيت األبيض، وفي 
الرئيس باراك أوباما، الذي يعتزم طرح خطة للتسوية اإلقليمية، على مختلف المسارات، في الفترة 

بحوزته من أوراق ضغط، وضمنها االئتالف الحكومي الذي يقوده القريبة القادمة، مستخدماً كل ما 
، ومنظمات اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة، وواقع االنقسام في الساحة )والذي يضم أحزاباً متطرفة(

الفلسطينية، وعدم قيام الحكومات العربية بأية خطوات تطبيعية تجاه إسرائيل، والضغط على الرئيس 
  .به، بتحشيد أعضاء من الكونغرس خلف الموقف اإلسرائيليأوباما في ملع

وال يتناقض مع هذا االتجاه سير حكومة نتانياهو مع مسعى اإلدارة األميركية إلطالق عملية التسوية، 
بتسهيلها حركة الفلسطينيين في الضفة، األمر الذي نشط الدورة االقتصادية عندهم، ورفع مستوى التنمية 

وأيضاً، من خالل إجراءات ). إلبراز نموذج الضفة مقابل نموذج غزة(الة لديهم وخفض معدالت البط
دعم السلطة، لتعزيز صدقيتها في الشارع الفلسطيني، وترسيخ سيطرتها على المدن التي تخضع إلدارتها 

 وتأتي في هذا االتجاه أيضاً موافقة).  لمؤتمرها في بيت لحم"فتح"وضمن ذلك جاء السماح بعقد حركة (
  .حكومة نتانياهو على تجميد أنشطتها االستيطانية لمدة أشهر محدودة

تتضمن منح الفلسطينيين "وكان المحلل اإلسرائيلي شيمون شيفر حاول شرح رؤية نتنياهو للتسوية التي 
، بما يقود "من أسفل إلى أعلى"حكماً ذاتياً في الضفة، بدعوى العمل تدريجاً لبناء قاعدة التسوية الدائمة 

وتقوم هذه الخطة . إلى بناء كيان يتطور في المستقبل إلى كيان يتمتع بالسيادة، على أن يتم تعريفه الحقاً
وبحسب دانييل ) 6/5/2009، "يديعوت أحرونوت". ("سياسية وأمنية واقتصادية": على ثالث ركائز

ة فقط هي التي ستنشىء الرفاهية االقتصادي"دورون، فإن رؤية نتنياهو هذه تنطلق من فلسفة مفادها أن 
بحيث يكون لدى الجمهور .  مجتمعاً مدنياً يؤيد السالم كمصلحة محسوسة ال كشعار"المناطق"في 

فالقانون والنظام إلى جانب التقدم االقتصادي هي شروط ضرورية .. الفلسطيني حافز لحفظ السالم
  ) 17/8/2009 "إسرائيل اليوم" (".إلحراز السالم

توخّى من هذه الطروحات تفويت محاوالت اإلدارة األميركية استئناف عملية التسوية واضح أن نتنياهو ي
من مدخل الضغط على إسرائيل، بدءاً من وقفها ألنشطتها االستيطانية وصوالً الى انسحابها من 

، وكسب الوقت في التجاذب الدائر بينها وبين اإلدارة األميركية. األراضي الفلسطينية والسورية المحتلة
ومن هنا يأتي إصرار (سعياً وراء تعظيم مكاسب اسرائيل في أية ترتيبات أميركية في الشرق األوسط 

وتسعى إسرائيل أيضاً إلى . إسرائيل على الحصول على ضمانات أمنية أميركية في أية تسوية قادمة
لى رأس سلم الدخول في نوع من مساومة مع اإلدارة األميركية لدفعها الى وضع الملف اإليراني ع

  . أولوياتها، في شأن تقويض سعيها الى تملك طاقة نووية وتحجيم نفوذها اإلقليمي
على ذلك يمكن االستنتاج أن الوضع سيكون صعباً على اإلدارة األميركية، في شأن سعيها الى استئناف 

ه لهذا الغرض، عملية التسوية، والخطة التي يفترض أن تطرحها قريباً في مؤتمر دولي تتم الدعوة إلي
: ويوجز المحلل اإلسرائيلي ألوف بن الموقف بالتالي. خصوصاً بحكم تباعد الرؤيتين العربية واإلسرائيلية

مسؤولون كبار في . اوباما يسعى جاهداً لتحقيق انجاز في سياسته الخارجية وال احتمال لتراجعه اآلن"
ن بمثابة مفتاح نجاحه أيضاً في أماكن مثل  فلسطينية ستكو-اإلدارة يقولون له أن تسوية إسرائيلية 

أفغانستان والعراق ونتنياهو يقترح عليه أن يتخلى عن األحالم حول التسوية الدائمة وأن يكتفي بـ 
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اما . والسعودية تؤيد خطة مفصلة للتسوية. ، مع نمو معتدل في المستوطنات"السالم االقتصادي"
عليكم أن تتوصلوا إلى االتفاق خالل : ه مهلة إنذارية للجانبيناألوروبيون فيريدون أن يقوم أوباما بتوجي
  )5/8/2009هآرتس  (".وقت محدد أو إننا سنفرض التسوية عليكم

معلوم أن سياسة أوباما في شأن التسوية في الشرق األوسط تنطلق من قناعات جديدة مغايرة تماماً لتلك 
 اإلسرائيلي هو بمثابة -ناعة أن الصراع العربي التي كانت تتبناها إدارة بوش المنصرفة، ضمنها الق

القوة الدافعة لمجمل األزمات الشائكة في المنطقة، وأن حل هذا الصراع يمكن أن يمهد لحل األزمات 
؛ ما يخدم الواليات المتحدة ويمكنها من )من العراق إلى لبنان وإيران(األخرى، أو يبردها، على األقل 

زمات والتحديات، السيما منها األزمة االقتصادية، ومواجهة تزايد نفوذ حركة التفرغ لمواجهة بقية األ
  .  في أفغانستان وباكستان، وتحجيم الطموح اإليراني المتالك قوة نووية"طالبان"

وكان اوباما أعرب عن عقده العزم على دفع جميع األطراف الى التوصل الى اطار معين للتسوية في 
كما جرى في (تم ذلك في النصف األول من واليته، وليس في آخرها الشرق األوسط، على أن ي

وهذا ما يفسر أن كثيرين من أركان اإلدارة األميركية صرحوا أن اإلدارة األميركية ). اإلدارتين السابقتين
كما جرى (لن تنتظر طويالً، وأن على األطراف المعنية االستفادة من عامل الوقت، ال تعمد اضاعته 

وكما بات معلوماً فإن إدارة أوباما تتحرك من واقع وجود أرضية لالتفاق، على مختلف ). سابقاً
، وهي أرضية تعتقد اإلدارة )على المسارين الفلسطيني والسوري(المسارات، ورثتها من إدارة كلينتون 

  . الحالية أنه يمكن االنطالق منها والبناء عليها كسباً للوقت
رة أوباما أيضاً عن غيرها من اإلدارات السابقة، القناعة السياسية لديها فوق كل ذلك، فما يميز إدا

بضرورة حسم عملية التسوية، وتنفيذ ذلك على مختلف المسارات، بمعنى إنها تتبنى فكرة التسوية 
الشاملة، ولو تطلب ذلك إبداء الضغط على إسرائيل، بالنظر الى العوائد اإليجابية لذلك على مكانة 

المتحدة وسياساتها في المنطقة وفي العالم، وهي قناعة تكونت على ضوء التجربة السابقة، الواليات 
وتكرست بحكم اإلخفاقات والكوارث التي لحقت بالسياسة األميركية في الشرق األوسط على أكثر من 

  ). في عهد بوش(صعيد 
بين الديموقراطيين (لداخلي وما يفيد ادارة اوباما أيضاً، تماسك أركانها، ووجود نوع من اإلجماع ا

على ضرورة إحداث تغييرات في السياسة الخارجية، لتحسين صورة أميركا، وتعزيز ) والجمهوريين
ويلخص بن . وضعها في العالم؛ وهو ما قيد وأربك تحركات اللوبي اليهودي المؤيد للسياسات اإلسرائيلية

أميركا تتحدث بصوت واحد وال .  اللعبة اختلفتقواعد. واشنطن تغيرت": كسبيت الوضع بالكلمات التالية
استيقظ فإما أن ) نتنياهو(بيبي ... وصلنا الى األمر الحقيقي. احتمال لمخادعتها ورواية الخرافات لها

   ".تكون في طرفنا أو ال تكون
  ).25/6/2009"معاريف"(

رى؛ فهل يدرك العرب ما اآلن يبدو أن ثمة إدارة أميركية تعرف ما تريد، والبقية على األطراف األخ
  يريدون؟ وهل تبدي إسرائيل اي اهتمام بالتجاوب مع السياسة األميركية؟ 

  25/8/2009الحياة، 
  

   ةنيران صديق .48
  فهمي هويدي 
طالبت إسرائيل السويد باعتذار رسمي، ألن صحافيا سويديا فضح بعضا مـن جرائمهـا، فقـد نـشرت                

في استوكهولم استطالعا قام به الصحافي دونالد بوستروم         كبرى الصحف المسائية     "افتوبنالديت"صحيفة  
، انطلق فيه من قصة اليهودي األميركي الـذي اعتُقـل فـي             "إنهم يسرقون أعضاء أبنائنا   ": كان عنوانه 

وذكـر أن ثمـة     . بروكلين بالواليات المتحدة مع مجموعة من الحاخامات بشبهة االتجار بأعضاء البشر          
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نذ تسعينيات القرن الماضي بأن شـبانا مـنهم اعـتقلهم جـيش االحـتالل               شكوكا تراود الفلسطينيين م   
وخلص إلى . اإلسرائيلي، وتبين أنهم تعرضوا لعمليات جراحية النتزاع أعضاء من أجسادهم قبل إعدامهم           

أن هذه الشكوك يجب أن تقود إلى تحقيق تقوم به المحكمة الجنائية الدولية بشبهة قيام إسرائيل بارتكـاب                  
  .حربجرائم 

يرغمون قبل إعدامهم على التوقيع بالسماح بالتخلي عن        "نقل الصحافي السويدي عن فلسطينيين أن شبانا        
، وأورد شهادات لعائالت فلسطينية تحدثت عن اختفاء أبنائها في منتصف الليـل، ثـم               "أعضائهم البشرية 

  .ين ذلك لذويهم خالل دفنهمإعادتهم جثثا بعد انتزاع أعضاء من أجسادهم في عمليات جراحية، كما تب
ونشر معد التحقيق صورة لجثمان شاب من مدينة نابلس أطلق جيش االحتالل النار عليه وأصابه بجروح                
خطيرة، ثم نقل بمروحية عسكرية للعالج، لكن بعد خمسة أيام أعيد جثة هامدة، وأظهرت الصورة جرحا                

  .يمتد من الوجه إلى المعدة
قامت الدنيا ولم تقعد في تل أبيب، إذ نددت به الصحف، ووصفه نائب وزير              ما إن نشر االستطالع حتى      

إنني ال أتحدث فقط    : ، وقال "الفرية الدموية للقرن العشرين   "الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون بأنه بمنزلة       
 عن أن الصحيفة لم تتأكد من المعلومات التي أوردتها لتتحرى الحقيقة قبل النشر، وإنمـا عـن ظـاهرة                  

  . معاداة السامية، ولذلك فال يمكن تبرئة الحكومة السويدية من المسؤولية
وإزاء هذا الضغط أصدرت سفيرة السويد في تل أبيب بيانا استنكرت فيه نشر االستطالع الصحافي الذي                

وأضافت أن حريـة    . "مثيرا للصدمة وفظيعا أيضا للسويديين بقدر فظاعته بالنسبة لإلسرائيليين        "اعتبرته  
لصحافة وحرية التعبير المتاحتان في السويد كما في إسرائيل، تعنيان أيضا مسؤولية كبيرة على عـاتق                ا

المحررين والمراسلين في أي صحيفة، وخلصت إلى أن حكومة السويد ال تستطيع أن تنأى بنفسها عـن                 
  .النشر الذي تم

 إنه لـم يطلـب      "هاآرتس"حيفة  مازالت القضية تتفاعل في إسرائيل، رغم أن الصحافي السويدي قال لص          
خـصوصا أن الفلـسطينيين   . أكثر من إجراء تحقيق دولي في الشبهات المنسوبة إلى الجنود اإلسرائيليين       

طرحوا عليه تلك الشبهات منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أنه سبق أن سمع عنها من بعض مـوظفي                  
  .األمم المتحدة العاملين في األراضي المحتلة

  :  ذكّرتني بأمرينهذه الضجة
األول قصة الرسوم الكاريكاتورية التي أهانت نبي اإلسالم ومقدسات المسلمين في الدنمارك منذ سـنتين               

ولم تطلب أي جهـة     ) الرسوم مازالت تُنشر في بعض الصحف األوروبية بين الحين واآلخر حتى اآلن           (
 رئيسها النشر بدعوى حرية الـصحافة       رسمية عربية أو إسالمية اعتذارا من حكومة الدنمارك، التي أيد         

، وادعوا حينذاك أن تلك الحرية ال حدود لها، أما حين تعلق            )انتُخب الرجل الحقا أمينا عاما لحلف الناتو      (
األمر باتهامات إلسرائيل، فإن سفيرة السويد شددت على أهمية التحلي بالمسؤولية فـي ممارسـة تلـك                 

  .الحرية
ك أنه في الوقت الذي كانت إسرائيل تطالب فيه حكومة السويد باالعتذار،            األمر الثاني وقع في مصر، ذل     

قام الجنود اإلسرائيليون بإطالق النار على جندي مصري، ولم تطلب القاهرة اعتذارا، وتـولى اإلعـالم                
 أغسطس الجاري، حين اشتبهت دورية إسرائيلية في الجندي،         18حدث ذلك يوم    . التعتيم على الموضوع  

وبدا واضحا فـي مـصر      . نار عليه لقتله، ولكنها أصابته برصاصة نافذة في صدره ولم تقتله          فأطلقت ال 
) 19 و18( الخبر علـى يـومين متتـاليين    "األهرام"الحرص على احتواء الحادث بسرعة، حيث نشرت      

   من جانب اإلسرائيليين، ثم سكتت عنه تماما بعد ذلك، "خطأ"مشيرة إلى أن األمر كان مجرد 
تجاوز رد الفعل المصري حدود تشكيل لجنة مصرية إسرائيلية للتحقيق، األمر الذي يعني إماتـة               كما لم ي  

الموضوع، ولم يستنكر الحادث سوى مجلس محافظة شمال سيناء، أما الحكومة ووزارة الخارجية، فلـم               
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فـي  رغم أن إطالق الرصاص اإلسرائيلي على الجنود المصريين وقتلهم تكرر عدة مـرات              . يكترثا به 
  .سيناء

ال وجه للمقارنة بين رد الفعل الرسمي واإلعالمي على الحـادث، وبـين الـضجة الكبـرى                 : ملحوظة
والتحريض العلني اللذين حدثا في مصر حين قتل أحد الفلسطينيين بالخطأ أيضا أحد ضـباط الـشرطة،                 

كن تلـك مـسألة     أثناء محاولة جموع المحاصرين في غزة اجتياز بوابة رفح في شهر يناير الماضي، ل             
  .أخرى على أي حال

تُرى، هل سكتت مصر عن الموضوع، ألن الرصاص الذي ُأطلق على جندي األمن المركزي كان مـن                 
  قبيل النيران الصديقة؟

  25/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  أي مجلس وطني نريد؟  .49
  عبد اهللا الحوراني

ت وطنية صادقة، مستقلة سنوات عديدة مرت جرت خاللها محاوالت كثيرة وجادة من قبل شخصيا
وفصائلية ، إلصالح منظمة التحرير، وإعادة بنائها، وتفعيلها، لتستعيد مكانتها كحركة تحرر وطني ، 
وكإطار للوحدة الوطنية، وكنت من بين أكثر المهتمين بهذا الموضوع من حيث إعداد دراسات 

فيذية وأعضائها، ورئاسة المجلس واقتراحات عملية، ومتابعته على مدى سنوات مع رئاسة اللجنة التن
الوطني ، ولكن ، ولألسف الشديد، فشلت جميع هذه المحاوالت، ولم ننجح في التقدم ولو خطوة واحدة 

وحتى عندما اضطر المجلس المركزي ، أمام اإللحاح على ضرورة إعادة االعتبار للمنظمة، . إلى األمام
ة جديدة للمجلس الوطني، وتشكلت اللجنة ، وعقدت أول التخاذ قرار بتشكيل لجنة تحضيرية لإلعداد لدور

اجتماع لها، وكان ذلك قبل أكثر من سنة، ولكنه كان االجتماع األخير ، وغابت هذه اللجنة، وغاب معها 
  .االهتمام بموضوع المنظمة ودوائرها ومؤسساتها ومنظماتها الشعبية

ل كل محاوالت إصالحها وتطويرها؟ واضح أن وهنا يتجدد التساؤل لماذا يستمر تغييب المنظمة، وتعطي
هناك أطرافا عديدة فلسطينية داخلية ذات تأثير، وعربية ودولية، باإلضافة إلسرائيل، ترى أن استعادة 
المنظمة لدورها كحركة تحرر وطني موحدة للشعب الفلسطيني وكل قواه الوطنية ، ومتمسكة بالحقوق 

 عن أي من هذه الحقوق، أو المساومة عليها ، وخاصة حق والثوابت الوطنية ، ورافضة ألي تنازل
العودة ، سيشكل عقبة كأداء في وجه المخططات األمريكية واإلسرائيلية التي تستهدف ضرب الثوابت 

وسيخرج المنظمة من دائرة االنخراط في سياسات معظم أطراف النظام الرسمي . الوطنية الفلسطينية 
مريكية والخاضعة لهيمنتها، وسيفشل النجاحات التي حققتها هذه القوى العربي المرتبطة بالسياسة األ

الدولية واإلقليمية والداخلية حين تمكنت منذ اتفاقية أوسلو حتى اليوم من إضعاف المنظمة وتغييبها عبر 
إذابتها في إطار السلطة الفلسطينية ، لينحصر دور المنظمة الضعيفة في الخضوع لهذه المخططات، 

  .فادة فقط من شرعيتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني واالست
ويتذرع معرقلو إعادة بناء المنظمة ، وتفعيلها ، باإلدعاء بأن سيطرة حركة حماس على السلطة في 

هو ... قطاع غزة، وحدوث االنقسام الفلسطيني ، وعدم التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية حتى اآلن 
  . بناء المنظمة الذي أدى إلى تعطيل إعادة

ال أحد ينكر أن هذا االنقسام الذي حدث وجه ضربة قاصمة للوحدة الوطنية الفلسطينية، ولوحدة الشعب 
الفلسطيني نفسه، وأضر بمصالحه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقوى موقف االحتالل 

  .االسرائيلي وزاد من تشنجه ضد شعبنا وحقوقنا الوطنية
 هل سمح معرقلو إصالح المنظمة بإعادة بنائها قبل حدوث االنقسام ؟ مع أن واقع المنظمة ولكن

. الضعيف، ودورها المغيب كان موجوداً قبل سيطرة حماس على السلطة في القطاع، وحدوث االنقسام
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لك الفترة ومن المؤكد أنه لو جرى إصالح المنظمة وتفعيلها واستعادتها لمكانتها التوحيدية، ودورها في ت
لما حدث االنقسام ، ولمنعناه، ولقطعنا الطريق على أية محاوالت داخلية، أو تدخالت خارجية إلحداث 

  .هذا االنقسام
وبعد أن وقع االنقسام، زادت أهمية المنظمة ، وأصبحت إعادة بنائها ، وتقويتها ، وتفعيل مؤسساتها ، 

ثر ضرورة وإلحاحاً للضغط على أي طرف أك....وعودتها كإطار وحدوي، وكحركة تحرر وطني ، 
  .متشبث باالنقسام ، وإنهاء االنشقاق الذي بات مسيطرا على الساحة الفلسطينية 

ولكن لم يفكر معطلو حال المنظمة ، والحريصون على بقاء واقعها الهزيل، بهذا المفهوم الوطني 
الوحدة الوطنية ، وفي تعزيز مكانة الصادق لقيمة المنظمة، ودورها  حين تستعيد بنيتها  في استعادة 

بل إن تفكيرهم منصب . القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي ، وفي مواجهة إسرائيل
باتجاه واحد هو ترويض المنظمة ومؤسساتها القيادية، لالستجابة للمطالب والمخططات التي يجري 

شهر القليلة القادمة، وهي مخططات تمس بكل التحضير لها لعملية السالم، والمتوقع طرحها خالل األ
الثوابت الفلسطينية كما تشير المعلومات المتسربة عنها، إذ أنها تطال استبعاد حق العودة، وتوطين 
الالجئين في مناطق السلطة، وحدود الدولة الفلسطينية ، ومقومات استقاللها، وتبادل األراضي مع الدولة 

) 48عرب ال( سكنية كبيرة من الفلسطينيين العرب داخل الخط األخضر اإلسرائيلية على حساب تجمعات
كما تطال حقوقنا في القدس العربية، . وبقاء الثقل االستيطاني اإلسرائيلي داخل أراضي الضفة الغربية. 

  .واستعجال موضوع التطبيع العربي مع الدولة اإلسرائيلية، وقضايا أخرى كثيرة
ستعداد لمواجهة هذه المخططات، والتصدي لها، عبر تقوية منظمة التحرير وبدال من أن يجري العمل لال

من خالل إعادة بناء مؤسساتها ، وتفعيل حركتها الشعبية، والتحضير لمجلس وطني جديد فاعل ومؤثر 
وموحد، بعد أن غُيب منذ أكثر من ثالثة عشر عاماً، وانتخاب قيادة جديدة قوية وقادرة على مواجهة 

يات والمخاطر التي تتعرض لها قضيتنا وشعبنا، بناء على ما كانت تجري المطالبة به ، واإللحاح التحد
إال أن تَذكرهم للمجلس الوطني، واالنتباه له، لم يأت إال عندما فقدت اللجنة التنفيذية ....عليه منذ سنوات

بذلك فقدان اللجنة التنفيذية العضو السادس من أعضائها المناضل المرحوم الدكتور سمير غوشة، فاكتمل 
لثلث أعضائها، وهو ما يفقدها شرعيتها القانونية وفق النظام األساسي للمنظمة، إذا لم تستكمل عدد 
أعضائها الثمانية عشر بانتخاب أو اختيار ستة أعضاء، بدل الذين غيبهم القدر، من خالل عقد دورة 

آخر األعضاء الستة، سواء كانت هذه الدورة طارئة للمجلس الوطني في ظرف شهر من تاريخ فقدان 
وهذا ما دعا . بحضور كامل أعضاء المجلس، أو بمن يتمكن من الحضور إذا تعذر حضور الجميع
الجاري، ) آب(رئاسة المجلس الوطني إلى الدعوة لعقد هذه الدورة في اليوم السادس والعشرين من شهر 

وربما كان هذا هو الدافع الوحيد الذي أجبر القيادة الفلسطينية ، . حتى ال تفقد اللجنة التنفيذية قانونيتها 
  .ورئاسة المجلس إلى العودة للمجلس الوطني 

تطبيقاً للنظام األساسي للمنظمة، وحفاظاً على شرعية اللجنة التنفيذية، فإن عقد هذه الدورة الطارئة 
ولكن هل هذا هو المجلس . روري للمجلس الوطني الستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية، أمر واجب وض

الوطني الذي يريده شعبنا؟ ومن أجل هذا الهدف المحدد فقط؟ وهل تنهي هذه الدورة الطارئة ذات البند 
الواحد من جدول األعمال الخاص باختيار بدالء للقادة الراحلين، تفكير شعبنا ومطالبه بعقد دورة جديدة 

ئه يضم أطياف الحركة السياسية الفلسطينية كافة، لمجلس وطني جديد منتخب أو متفق على أعضا
بتياراتها الوطنية والقومية واإلسالمية، والمنظمات الشعبية، وهيئات المجتمع المدني، بحيث يعيد هذا 
المجلس بناء منظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها ، ووضع برنامج نضالي ملتزم بالثوابت الوطنية 

ت التي يتعرض لها شعبنا وحقوقه الوطنية، وإنقاذ المنظمة من براثن لمواجهة كل التحديات والمؤامرا
السلطة الوطنية، وجعلها هي المرجعية الفعلية المشرفة على السلطة، وليس التابعة لها، وانتخاب قيادة 
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وطنية ملتزمة بهذا البرنامج وبنوده ، وبعيدة عن الخضوع للسياسات الخارجية التي تسعى للتحكم 
  ؟؟؟.....ابمصير شعبن

إن عقد دورة طارئة للمجلس الوطني الستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية ، ال اعتراض عليه، من أجل 
الحفاظ على شرعية اللجنة وقانونيتها، ولكن ذلك ال يغني ، وال ينوب عن عقد الدورة الجديدة التي 

ى هذا األساس، والختيار مدى وعل. يريدها شعبنا، ذات المواصفات وااللتزامات واألهداف التي ذكرناها
صدقية القيادة الفلسطينية، ورئاسة المجلس الوطني، بأنهم معنيون ، بالفعل، ليس فقط بمجلس وطني 
يستكمل لهم أعضاء لجنتهم التنفيذية، وإنما بإصالح منظمة التحرير وإحيائها ، واستعادة دورها النضالي 

خالل عقد دورة أخرى ، وبأسرع وقت ممكن، كحركة تحرر وطني، وكإطار للوحدة الوطنية، من 
  :فإن مطالب شعبنا من هذه القيادة تقوم على أمرين ......لمجلس وطني جديد

أن يرتبط عقد دورة المجلس الطارئة باإلعالن فوراً عن البدء منذ اآلن ، بالتحضير لعقد الدورة : أوالً
 هذه الدورة، وتشكيل لجنة تحضيرية من الجديدة للمجلس الوطني ، وتحديد مدة معينة، وسريعة لعقد

شخصيات صادقة ومخلصة وحريصة فعالً على إعادة بناء المنظمة وتقويتها ، بحيث تتولى هذه اللجنة 
التواصل مع كل القوى السياسية والفصائل واألحزاب وهيئات المجتمع المدني، لإلعداد لعقد دورة 

 واتفاقية القاهرة التي أقرت في شهر آذار 2006ني لعام المجلس الوطني الجديدة وفق وثيقة الوفاق الوط
  .، أو وفق ما يتم االتفاق عليه في الحوار الوطني فيما يخص إعادة بناء منظمة التحرير 2005عام 
إن استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية بستة أعضاء جدد من خالل دورة المجلس الوطني : ثانيا

ولية للبدء بتفعيل اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتقويتها، كمؤسسة رئيسية تقود الطارئة، قد يكون فرصة أ
ولهذا يجب التدقيق في اختيار . منظمة التحرير، وتقرر باسمها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

بحيث يتم اختيارهم أو . هؤالء األعضاء الستة، سواء كانوا من ممثلي الفصائل، أو من شخصيات مستقلة
نتخابهم على أساس الكفاءة، والوطنية والمصداقية، وااللتزام بالثوابت الوطنية ، ورفض أي تنازل أو ا

مساومة على أي من حقوقنا الوطنية، أو التناغم مع القوى الخارجية التي تراهن على ضعف منظمة 
  .التحرير وإخضاعها للشروط المجحفة بحقوق شعبنا

اختيار هؤالء األعضاء وفق الشروط المشار إليها أعاله، لتقوية اللجنة ومما يزيد من أهمية التدقيق في 
التنفيذية وتصليب موقفها الوطني، هو أن مدة هذه اللجنة بعد استكمال أعضائها قد تطول لفترة ربما 
تصل لسنة، حتى يتم اإلعداد لدورة المجلس الوطني الجديد، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وهذا ما 

لعمل على تقوية اللجنة التنفيذية من خالل هذه اإلضافات ، حتى تصبح أكثر قدرة على الدفاع يستوجب ا
  .عن حقوق شعبنا والعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وإصالح واقعنا الفلسطيني وتقويته 

حرصها إن التزام القيادة الفلسطينية بهذه الرؤى والتوجهات ، هو المقياس الحقيقي لمصداقيتها، ومدى 
  .على حقوق شعبنا ، وجديتها في العمل على تحقيقها

 25/8/2009القدس، فلسطين، 
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