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   البديل الوحيد إذا فشل الحوار هو االنتخاباتويؤكد أن... "إسرائيل"تهم حماس بمغازلة يعباس  .1

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف الجهود والمساعي  أن رام اهللامن  27/8/2009الخليج، نشرت 
من أجل إطالق عملية " حراك سياسي جدي" والعربية والدولية الحالية بأنها تعبر عن مرحلة اإلقليمية
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سياسية هدفها تحقيق اتفاق سالم شامل، مشددا في الوقت ذاته على أن انطالق هذه العملية ينبغي أن 
ل وقف بتنفيذ التزاماته في خارطة الطريق، التي تشم" إسرائيل"يستند إلى قيام كل طرف وبخاصة 

 .االستيطان، وااللتزام بحل قضايا الوضع النهائي وبخاصة القدس والالجئين والحدود والمياه واألمن
وقال عباس في خطابه أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد أول جلسة له بعيد رحيل الرئيس ياسر 

لسالم العربية التي نلتزم أشقاؤنا العرب يجمعون على هذا الموقف، ألنه يشكل صلب مبادرة ا"عرفات، 
واعتبر أن أعمال التوسع االستيطاني تستهدف تمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية ومنع قيام ". بها

دولة فلسطينية متصلة، في حين أكد أن استمرار الحصار على قطاع غزة يهدد الحياة الطبيعية بحدها 
  .األدنى ويزيد من الفقر والمعاناة

 ألية أفكار أو مشاريع من نوع التوطين أو الوطن البديل أو الدولة ذات الحدود وجدد عباس رفضه
مبادرة " أي تحرك سياسي مقبل سوف ينطلق من االلتزام الراسخ بالبرنامج الوطني وأنالمؤقتة، مؤكدا 

  .1988التي أقرها المجلس الوطني عام " السالم
ات من الصفر بل انطالقا من الحوارات الهامة مع  مفاوضإلى الجانب الفلسطيني لن يعود أنوأكد عباس 

أهم الملفات التي فتحت مسألة حدود الضفة الغربية "، وقال "أنابوليس"الحكومة اإلسرائيلية بعد مؤتمر 
وغزة، وهذا ثبت بشكل نهائي وقيل إن األراضي المحتلة الفلسطينية، هي قطاع غزة بالكامل، والضفة 

بحر الميت ونهر األردن، واألراضي المحرمة، ولم يعد هناك أي لبس أو الغربية كاملة مع القدس وال
لن نكون "ورفض سياسة المحاور العربية وقال ".  حدود هدنة67غموض على الحدود، وهل حدود 

طرفا في أي محور أو تكتل، بل تربطنا بجميع الدول العربية الشقيقة عالقات أخوية وطيدة، وإننا 
سياسي للصراع في منطقتنا، ال بد أن يشمل جميع األراضي الفلسطينية مصممون على أن الحل ال

  ".والسورية واللبنانية، حتى يتحقق السالم واألمن لجميع الشعوب ولدول المنطقة كافة
وأكد عباس أن اجتماع المجلس الوطني غير العادي عقد بشكل خاص لمهمة محددة، وانه ليس بديالً عن 

وأعلن .. 2005 التي تعهد العمل لعقدها وفق تفاهم الفصائل في القاهرة عام )العادية(الدورة المقبلة 
عزمه الدعوة إلى اجتماع للجنة التنفيذية واألمناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني وعدد من 

سنعمل على تطوير دور اللجنة "وأضاف . الشخصيات المستقلة من أجل التحضير النعقاد الدورة الكاملة
تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتظام عملها وتكريسها كمرجعية عليا، خاصة فيما يتصل بالشأن ال

  ".السياسي والمفاوضات وسواها
. لقد بذلنا كل الجهود، ولم نترك وسيلة لكي يتقدم الحوار الوطني ولو خطوات نحو استعادة الوحدة"وقال 

لم ننجح في إقناع حماس بقبول هذا التوجه، رغم "وأضاف . نقساممبدياً تأييده للجهود المصرية إلنهاء اال
واتهم حماس ". وضوحه ووضوح أهدافه، متهما الحركة بتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية

وقال إن البديل الوحيد . والقوى الدولية لرفع الحصار عنها وليس عن الشعب" إسرائيل" "مغازلة"ـأيضاً ب
على أساس التمثيل النسبي الكامل " الوطني"و" التشريعي"و التوجه نحو انتخابات الرئاسة ولفشل الحوار ه

في الداخل والخارج، وتحت إشراف واسع عربي ودولي على كل صندوق وفي كل مركز، شريطة أن 
  .يلتزم الجميع بالنتائج التي سوف تسفر عنها

الرئيس عباس ، أن يوسف الشايب، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 27/8/2009الغد، األردن، وأضافت 
أكد أن منظمة التحرير بهيئاتها ومؤسساتها المختلفة ستبقى تتحمل األعباء الكبرى في مسيرة عملنا 

وشدد عباس أن من قام باختطاف قطاع غزة عبر االنقالب لن يستطيع أن يختطف المشروع  .الوطني
ف نعمل على إجراء االنتخابات حسما لكل خالف ومن سو: وقال. الوطني والديمقراطية ووحدة الوطن

  .أجل المحافظة على شرعية مؤسساتنا الوطنية
  
  



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1537:        العدد        27/8/2009الخميس  :التاريخ

  "تنفيذية المنظمة"لـالمجلس الوطني يختار ستة أعضاء جدد  .2
 لجنة االنتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة  أنرام اهللامن  26/8/2009وكالة وفا، نشرت 

لنت فوز أحمد قريع وحنان عشراوي بمقعدين في اللجنة التنفيذية بعد أن التنفيذية لمنظمة التحرير، أع
وذكر رئيس لجنة االنتخابات صخر بسيسو أن أحمد قريع حصل على  .تنافس عليهما أربعة مرشحين

 177 صوتا، فيما حصل عبد اهللا حوراني على 182 صوتا، وأن حنان عشراوي حصلت على 234
صائب . د: كما توافق أعضاء المجلس الوطني على كل من . صوتا36صوتا، وحسن خريشة على 

 .عريقات، وأحمد مجدالني، وصالح رأفت، وحنا عميرة، ليكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة
وقال الرئيس محمود عباس في ختام اجتماع المجلس الوطني، اآلن نستطيع أن نقول إن الشرعية 

نوني بخير وإن منظمة التحرير بخير، وخسئ الخاسؤون الذين الفلسطينية بخير وأن النصاب القا
وتابع، دخلنا في عملية انتخابية حرة ونزيهة أدت إلى نجاح األخ أبو عالء  .ينتظرون خراب هذه المنظمة

وقال، . واألخت حنان عشراوي، وهذه بالتأكيد إضافة نوعية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 نقول لألخ عبد اهللا حوراني واألخ حسن خريشة هذه هي الديمقراطية وبالتالي علينا أن بطبيعة الحال

 .نتقبل  النتائج بكل صدر رحب
وقرأ الرئيس أسماء أعضاء اللجنة  .وأعرب سيادته عن شكره للذين سحبوا ترشيحهم  للجنة التنفيذية

عباس، صائب عريقات، فاروق القدومي، التنفيذية الثمانية عشر والتي جاءت على النحو التالي، محمود 
أحمد قريع، تيسير خالد، عبد الرحيم ملوح، علي إسحق، أبو إسماعيل، حنا عميرة، صالح رأفت، ياسر 
عبد ربه، أسعد عبد الرحمن، رياض الخضري، غسان الشكعة، محمد زهدي النشاشيبي، زكريا اآلغا، 

 .حنان عشراوي، أحمد مجدالني
 فصائل منظمة التحرير توافقت أمس على تعيين ستة  أنرام اهللامن  27/8/2009الحياة، وأضافت 

أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة بينهم صائب عريقات وأحمد قريع وزياد أبو عمرو وذلك لشغر 
ويمثل الثالثة اآلخرون ثالثة فصائل صغيرة في المنظمة . مقاعد ستة أعضاء توفوا في السنوات األخيرة

  ).أحمد مجدالني(وجبهة النضال الشعبي ) صالح رأفت(وفدا ) حنا عميره(ب الشعب هي حز
وقال رئيس المجلس سليم . 700 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 325وحضر االجتماع 

 من القانون األساسي لمنظمة التحرير، والتي تنص على 14الزعنون إن الجلسة عقدت بموجب المادة 
  .طارئة للمجلس، بمن حضر، في الظروف االستثنائية عقد جلسة إمكان

سليم الزعنون أكد  أن يوسف الشايب، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 27/8/2009الغد، األردن، وجاء في 
إن الجلسة : وقال .أن جلسة المجلس الوطني تأتي الستكمال االستحقاق القانوني والدستوري باالنتخابات

لن نتراجع عما توصلت إليه الفصائل في : ، مضيفا2005ًاهرة الموقع في العام ال تتعارض مع اتفاق الق
  .حوار القاهرة بخصوص تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

مصادر في ، أن  كفاح زبون،ام اهللانقالً عن مراسلها في ر 27/8/2009الشرق األوسط، وأشارت 
 إلى رفع الجلسة حتى ساعات المساء  أمسس اضطُرتالمجلس الوطني الفلسطيني أكدت أن رئاسة المجل

 إن بعض "الشرق األوسط"وقالت المصادر لـ. بعد خالفات حول القائمة التي تقدم بها الرئيس عباس
 أشخاص، باعتبار ذلك تجاوزا للقانون 6أعضاء المجلس ومرشحين لم يعجبهم تقديم قائمة جاهزة من 

يجري استخدامنا لتمرير اتفاق ": "الشرق األوسط"س الوطني لـوقال أعضاء في المجل .وللمرشحين أيضا
 ."جاهز، وهذا مرفوض

وتفجرت الخالفات بعد أن أبلغ أبو مازن أعضاء المجلس الوطني المجتمعين، أنه تم التوافق على إضافة 
ء في القائمة  أعضاء جدد إلى اللجنة التنفيذية بدال من األعضاء المتوفَّين داعيا إياهم إلى إقرار األسما6

  .التي تقدم بها
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 مستقلين، لكن القائمة 3وكان الحديث بداية كما أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس، يدور عن انتخاب 
الجديدة أبقت على عضوين معينين في اللجنة التنفيذية أصال، ومعروفين كأعضاء فيها، وهما رأفت عن 

 من فتح هما 2ين مستقل هو أبو عمرو، وحزب فدا وعميرة عن حزب الشعب، وبالتالي قد تم تع
هذا ": "الشرق األوسط"وقال عضو في المجلس لـ. عريقات وقريع، والمجدالني عن جبهة النضال

 ."لسنوات أعضاء في اللجنة التنفيذية بشكل غير قانوني؟) عميرة ورأفت(تالعب بالقانون؛ كيف عمال 
وساد . ، البعض الذين أصروا على ترشيح أنفسهموأغضب التوافق الذي أعلنه أبو مازن، حسب المصادر

هرج ومرج في الجلسة فاضطُر الزعنون إلى تعليقها لدقائق إلى حين خروج الضيوف، ومن ثم زادت 
حدة االنتقادات فتقرر تعليق الجلسة حتى ساعات المساء، وأبلغ األعضاء المجتمعين بأن يحضروا إفطارا 

 .المسائية في تمام الساعة التاسعةيقيمه الرئيس، أو يلتحقوا بالجلسة 
ورجحت المصادر أن يحاول أبو مازن وقيادة الفصائل إقناع البعض بالعدول عن ترشيح أنفسهم كسبا 

 .للوقت، باعتبار أن القائمة التي قدمها أبو مازن تحظى بتوافق كامل، أو سيذهب األعضاء النتخابات
يل عمرو وحنان عشرواي وعبد الرزاق اليحيى  من بينهم نب13وبلغ عدد الذين ينوون الترشيح 

 .ومصطفى البرغوثي
 "القدس العربي"  أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 27/8/2009القدس العربي، وأوردت 

 فجر قضية خالفية ونقاشا داخل "لجنة التنفيذيةال"ـ عام حزب فدا لأمين صالح رأفت إضافةعلمت بأن 
وضحت أو .منظمةالي حول ياسر عبد ربه ومن يمثل في اللجنة من فصائل اللجنة والمجلس الوطن

 شهد جداال حادا حول استمرار عبد ربه في عضوية األخيرمصادر فلسطينية بأن اجتماع اللجنة التنفيذية 
 فصيل فلسطيني وانه استقال منذ سنوات من حزب فدا الذي كان يمثله في أيالتنفيذية كونه لم يعد يمثل 

  .ة التنفيذية سابقا، وبات يمثل الحزب حاليا صالح رأفتاللجن
  

 القدومي يحذر من المساس بالدائرة السياسية لمنظمة التحرير .3
من المس بالدائرة "حذر فاروق القدومي في تصريح صحافي منسوب إليه أمس :  كفاح زبون- رام اهللا
، وذلك في ضوء أنباء عن وقف "ا أو اإلساءة إلى عامليه]بمنظمة التحرير الفلسطينية [السياسية

قلنا لضيفنا عضو اللجنة ": وجاء في نص البيان. مخصصات هذه الدائرة إلى حين إعادة تشكيلها
المركزية لفتح عزام األحمد، هذا مؤتمركم، وهذه هي لجنتكم المركزية، وفقكم اهللا لما فيه الخير للقضية 

مس الدائرة السياسية أو يسيء إلى العاملين فيها، وإال الفلسطينية، ولكن نأمل أن ال يقترب أحد من أو ي
نحن حريصون على إنجاز الوحدة ": وأضاف القدومي. "ستشتعل حمية الخالفات، فلكم دينكم ولنا دين

 ."الوطنية، وعقد مجلس وطني يضم جميع فصائل المقاومة، بما فيها حماس والجهاد اإلسالمي
 27/8/2009الشرق األوسط، 

  
  قرارات منظمة التحرير غير ملزمة للشعب وال تمثله:ةالمقالحكومة ال .4

 حملت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية السلطات اإلسرائيلية تداعيات التصعيد :غزة
وأدانت الحكومة في  .األخير على قطاع غزة رغم الهدوء الميداني الذي يشهده القطاع منذ عدة شهور

االعتداءات اإلسرائيلية المتزايدة ) 25/8( عنها عقب اجتماعها األسبوعي مساء الثالثاء البيان الذي صدر
على القدس والمسجد األقصى، داعية إلى النهوض والتصدي لحماية الحرم القدسي ومدينة القدس بشكل 

  .عام وتقديم العون لمواطنيها
، مثمنة موقف الحكومة "ء الشهداءالذي كشف جريمة سرقة أعضا"وأشادت الحكومة باإلعالم السويدي 

السويدية المواجه لإلنكار اإلسرائيلي، وداعية عوائل الشهداء الذين سرقت أعضاؤهم من قبل االحتالل 
  .لتقديم إفادات وشهادات في وزارة العدل
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خطوة جديدة في طريق تكريس "واعتبرت حكومة هنية أن الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام اهللا 
 وضرب عرض الحائط بالتوافقات الوطنية حول ملف المنظمة، مما يكشف عن انعدام الرغبة االنقسام

، حسب "لدى فريق رام اهللا في تحقيق المصالحة وسعيهم إلى تخريب الجهود المبذولة من أجل الحوار
غير قانونية وقرارات منظمة التحرير ومؤسساتها غير ملزمة للشعب "وأكدت أن هذه الخطوة  .قولها

، ودعت إلى التراجع عن "الفلسطيني وغير ممثلة له ما دامت ال تمثل كل الفصائل الوطنية واإلسالمية
  .هذه الخطوة والعودة إلى إنجاح ملف الحوار الوطني

، مؤكدة "الحملة غير المبررة من بعض وسائل اإلعالم حول زي الطالب والطالبات"واستنكرت الحكومة 
 السابق من إعفاء الحكومة للطالب والطالبات من التقيد بالزي المدرسي على ما ورد في بيان الحكومة

تخفيفاً على العوائل واألسر في القطاع وأن أي اجتهادات من بعض المناطق التعليمية أو المدراء 
  .والمديرات ال تمثل الحكومة

  26/8/2009 قدس برس،
  

 جلس الوطني المنعقدة في رام اهللا اللقاء الوطني الفلسطيني يرفض الدورة الطارئة للم:بيروت .5
رفضاً لعقد دورة " وذلك "اللقاء الوطني الفلسطيني من أجل الحقوق والثوابت الوطنية"عقد في بيروت 

 في رام اهللا المحتلة، بدعوى استكمال النقص في عضوية اللجنة أمسطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني، 
لف القوى الفلسطينية وشخصيات وطنية وممثلون عن حضر اللقاء قادة تحا ."ف.ت.التنفيذية لـ م

لعقد "، رفضهم أصدروه في بيان أكدواالمؤسسات األهلية واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، الذين 
. " تحت سلطة االحتالل الصهيوني وحمايته- المنتهية واليته -دورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني 

 كافة وأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج لمقاطعة هذه الدورة التي الفصائل الفلسطينية"ودعوا 
دورة غير قانونية وغير شرعية وأن كل قراراتها غير ملزمة للشعب "، واعتبروها "تعقد تحت االحتالل

 هذه األيام يزيد الوضع - المنتهية واليته - اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني أن"ورأوا  ."الفلسطيني
وهو محاولة مشبوهة لقطع . لفلسطيني تعقيداً ويضع المزيد من العقبات أمام الحوار وجهود المصالحةا

 بناء منظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاق إعادةالطريق على ما تم التوصل إليه من اتفاقات بخصوص 
 ." وحتى اآلن2005القاهرة في آذار 

ية ليست شأناً خاصاً بأحد الفصائل، إنما هي شأن فلسطيني  مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينأن"كدوا أو
عام يخص كل الشعب الفلسطيني بكل فئاته وفصائله وشرائحه، وال يحق لمحمود عباس أو سليم 

  ."الزعنون تقرير اجتماعاتها ومستقبلها بصورة منفردة بعيدة عن التفاهم والتوافق الوطني
صر العربية بصفتها الدولة الراعية للحوار والمصالحة جامعة الدول العربية وجمهورية م"ودعوا 

محمود عباس وفريقه المفاوض من "محذرين . "الفلسطينية إلى التدخل لوقف هذه الخطوة االنفرادية
 استغالل مؤسسات منظمة التحرير واستخدامها في المفاوضات المقبلة مع الكيان الصهيوني لتقديم مزيد

أبو مازن ليس مفوضاً من " أن وأكدوا، "لثوابت الوطنية وخاصة حق العودةمن التنازالت عن الحقوق وا
باتفاق القاهرة عام " التمسك أكدواكما . "شعبنا للتفاوض باسمه والتنازل عن حقوقه المشروعة والثابتة

وبتطبيق هذا االتفاق فوراً والبدء بتشكيل مجلس .  بناء منظمة التحرير الفلسطينيةإعادة بخصوص 2005
طني فلسطيني جديد ومنتخب من الداخل والخارج وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تقود النضال الفلسطيني و

 ."وتدير الصراع مع العدو على قاعدة التمسك بالمقاومة وبالحقوق والثوابت الوطنية
 27/8/2009السفير، 
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  المؤتمر الوطني الفلسطيني يطعن في شرعية عقد المجلس الوطني برام اهللا .6
طعنت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، الذي يضم عدداً من الفصائل والقوى  :دمشق

الفلسطينية، يوم األربعاء، في شرعية المجلس الوطني المنعقد في رام اهللا، واعتبرت أن هذه الخطوة 
، إضافة إلى األهداف تكرس االنقسام وتشكل خروجاً عن ما تم االتفاق عليه في القاهرة في الحوار"

السياسية التي ترمي لتزوير إرادة شعبنا لالنخراط في مشاريع تستهدف التنازل عن الحقوق والثوابت 
وشددت أمانة سر اللجنة، في بيان صادر عنها في دمشق، وأرسل إلى .. ، على حد تعبيرها"الفلسطينية

ية بانتهاء فترته القانونية منذ أكثر من المجلس الوطني الحالي لم تعد له صالح"، على أن "قدس برس"
سبعة عشر عاماً، وال يحق له استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية أو أية إجراءات أخرى إال بعد إعادة 

انفرادية "واعتبر البيان أن هذه الخطوة تُعتبر  ".تشكيله حسب ما تم االتفاق عليه في الحوار الوطني
  ".  على تحقيق المصالحة بل تؤدي لتكريس االنقساموألهداف فئوية وسياسية ال تساعد

انعقاده في ظل حراب االحتالل وموافقته، األمر الذي يضع عالمات استفهام حول "وأكدت اللجنة رفض 
إننا نعتبر أن القوى التي تشارك في "وتابع البيان  .، على حد تعبيرها"االستحقاقات المطلوبة من انعقاده

ونية تساهم في تأمين الغطاء السياسي والتنظيمي ألصحاب المشروع الذين يسعون هذه الجلسة غير القان
  .، وفق وصفه"لتوظيف النتائج لمصلحة نهج سياسي خطير يستهدف النيل من الحقوق الوطنية لشعبنا

 الخروج عن التفاهمات واالتفاقات الوطنية التي جرت في القاهرة وخاصة حول "وحذرت اللجنة من أن
لتحرير، والتي تؤكد على عقد اللجنة العليا لألمناء العامين والشخصيات الوطنية؛ يعطي المجال منظمة ا

لكل قوى وهيئات وفعاليات شعبنا بالتحرك الستعادة دور المنظمة الوطني، ووقف توظيفها واستخدامها 
  ". ألهداف ومشاريع سياسية وفئوية تلبية لطلبات واستحقاقات خارجية

كّل الفصائل والقوى والفعاليات والشخصيات "ابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، ودعت لجنة المت
الوطنية الملتزمة بخيارات شعبنا في مقاومة االحتالل، إلى التحرك من أجل وقف التداعيات الجارية في 

  .  كما قالت،"الوضع الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا
  26/8/2009 قدس برس،

  
   تغييرات في السلك الدبلوماسيويجريعدد من المحافظين و عشرات الضباط يقيلعباس  .7

 أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقال أكثر من عشرين "القدس العربي"علمت :  أشرف الهور-غزة 
ون كبار كانوا يتولون منصب قيادة ضابطا يعملون في األجهزة األمنية في الضفة الغربية، بينهم مسؤول

 من بين هؤالء الضباط الكبار مازن عز الدين، مفوض التوجيه إنبعض األجهزة، وقال مصدر مطلع 
السياسي والوطني، وصخر مجاهد مدير الدفاع المدني، ويونس العاص مسؤول التدريب في األجهزة 

  .تيناألمنية، إضافة لقائدي منطقتي رام اهللا والخليل العسكري
وبحسب المصدر فإن قرارات اإلقالة واإلحالة للتقاعد لم تأت على أهم جهازين أمنيين في الضفة، وهما 
األمن الوقائي والمخابرات العامة، اللذان بحسب الخطة األمنية القادمة سيخضعان لعملية دمج، تجمع 

  .الجهازين في جهاز واحد، من خالل تولي إدارة جديدة لهما
ر من معلومات فإن الشوائب القائمة بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من الذين وبحسب ما توف

تولوا في السابق مهمات قيادة الجهازين األمنيين تحول دون عملية الدمج، لكن المصدر توقع أن تكون 
  .عملية الدمج قريبة جداً، في ظل التقارب بين وجهات نظر أعضاء اللجنة المركزية

 جملة التغييرات في األجهزة األمنية، التي قد تطول قادة آخرين، تأتي في أن أيضا " العربيالقس"وعلمت 
سياق التكليفات الجديدة في المجلس الثوري لحركة فتح، حيث تجري العادة أن يتم إضافة قادة األمن في 

  .المجلس، من خالل إضافة عشرة منهم ضمن العشرون مقعد التي خصصت لإلضافات الجديدة
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وفي السياق، أكد المصدر الفتحاوي وهو عضو في المجلس الثوري الجديد للحركة أن عباس مقبل على 
إقالة عدد آخر من المحافظين والسفراء، وتوقع أن تبدأ سلسلة قرارات اإلقالة هذه عقب انتهاء جلسات 

ة، سيفقدون وبحسب المصدر فإن عددا من المحافظين من الضفة الغربية وقطاع غز .المجلس الوطني
مهماتهم وفق القرارات الجديدة، ومن بين من يتوقع خروجهم من المحافظين كل من محمد القدوة محافظ 
غزة، وإسماعيل أبو شمالة محافظ شمال القطاع، إضافة إلى جمال محيسن محافظ نابلس، والذي فاز 

  .بعضوية اللجنة المركزية لفتح، وعدد آخر من محافظي الضفة الغربية
هد األيام المقبلة تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي، حيث ستجرى إقالة واستبدال عدد من وستش

 من بين السفراء الذين سيفقدون مناصبهم شخصيات خسرت أن "القدس العربي"السفراء، وعلمت 
ة ولتطبيق جمل .االنتخابات الداخلية في مؤتمر فتح السادس، بعد أن ترشحت لعضوية اللجنة المركزية

 .هذه القرارات استدعي إلى رام اهللا قبل أيام عدد من السفراء، تمهيداً الستبدالهم
  27/8/2009القدس العربي، 

  
 اتصاالت لعقد لقاء بين عباس ونتانياهو في نيويورك وعريقات ينفي العلم بأي ترتيبات .8

 إن مطلعة قالت مصادر، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 27/8/2009الحياة، نشرت 
 تجري لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إسرائيلية -اتصاالت فلسطينية 

ورجحت .  سبتمبر المقبل/ على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلولنتنياهوبنيامين 
وقال مسؤولون فلسطينيون إن . هر المقبل الش26مصادر متطابقة أن يعقد اللقاء بين عباس ونتنياهو في 

 تمسك القيادة الفلسطينية إلى المفاوضات، مشيرين استئنافأي لقاء يعقد بين عباس ونتنياهو لن يعني 
  .بشرطها وقف االستيطان قبل أي محادثات

ن لم تسمهم وسائل ين فلسطينيي مسؤول أنتل أبيبولندن من  27/8/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 لم يسقط شرطه األساسي للقاء نتنياهو وهو تجميد النشاط عباس أن وام اإلسرائيلية، أكداإلعال

االستيطاني لكن يرى في هذا اللقاء الذي سيكون برعاية الرئيس باراك أوباما، فرصة للحديث ولكن ليس 
 .الستئناف المفاوضات

ليس لدي ": "الشرق األوسط"لـغير أن صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير قال 
وليس ..  إال عبر وسائل اإلعالم فقط]عباس ونتنياهو[أي معلومات في هذا الصدد، ولم نسمع عن لقاء

 ."هناك أي ترتيبات
  
  "خارطة الطريق"إللزامها باحترام الشرعية الدولية و" إسرائيل" بضغط دولي على يطالبفياض  .9

 اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في رام اهللا أمس: توكاالوال محمد جمال -رام اهللا المحتلة 
وطالب  .برئاسة الرئيس البرازيلي السابق فرناندوهنريكي كاردوسو "الحكماء العالمية"مع وفد منظمة 

 إللزامها باحترام قرارات الشرعية الدولية "إسرائيل"فياض، في بيان عقب االجتماع، بضغط دولي على 
التي تضمن وقف كافة األنشطة االستيطانية باألراضي الفلسطينية بما فيها مدينة "طريق وخطة خارطة ال
وقال فياض إن نجاح جهود السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها القادرة على تلبية ". القدس ومحيطها

 حريتنا آن األوان أن نحصل على"وأضاف ". تمثل رافعة أساسية إلنهاء االحتالل"احتياجات المواطنين 
وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق شعبنا في تقرير 

وأطلع فياض الوفد الذي ضم ". 67مصيره بدولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 
  التطورات  عمال العالميين على آخرالرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وعدداً من رجال السياسة واأل
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واألوضاع السياسية في األراضي الفلسطينية مثمناً جهود الوفد ودعمه للعملية السلمية وتعميق الحواربين 
  . الفلسطينيين واإلسرائيليين

 27/8/2009الشرق، قطر، 
  

  المطلوب حل كامل وانسحاب شامل بما فيه القدس: ردينةأبو  .10
رفض " األيام"أكد نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية لـ: أرناؤوط عبد الرؤوف -القدس 

لقد تم طرح فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة : "القيادة الفلسطينية لفكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة وقال
مقبول  الرئيس محمود عباس رفضه لهذا الخيار، فهو خيار غير أعلنكخيار في خارطة الطريق وقد 

  ".ولن يوجد فلسطيني يقبل بمثل هذا االتفاق ألنه يضحي بالقدس وفلسطين ومستقبل الشعب الفلسطيني
 إلىالمطلوب هو حل كامل وانسحاب شامل بما فيه القدس حتى يمكن الوصول : " أبو ردينةوأضاف

  ".اتفاق وفقا لخارطة الطريق والشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
 27/8/2009لسطين، األيام، ف

  
  السلطة تحث المقدسيين على عدم التجاوب مع أوامر االحتالل بهدم منازلهم .11

حذر رئيس وحدة القدس في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، المحامي احمد  : منتصر حمدان-رام اهللا 
 إجبارهم إلىالترويضي من مخاطر تجاوب بعض المقدسيين مع مخططات سلطات االحتالل الرامية 

حاليا في القدس هو نتاج سياسة تطهير عرقي " إسرائيل"لى هدم منازلهم بأيديهم، مؤكدا أن ما تقوم به ع
 تجاوب بعض األشخاص مع إن"، "الخليج"ـوقال الترويضي ل .يجري تنفيذها بحق السكان ومساكنهم

ملص والهروب من في الت" إسرائيل"اإلجراءات اإلسرائيلية وإقدامهم على هدم منازلهم بأيديهم يساعد 
، مشددا على أن وحدة القدس في مؤسسة "مسؤولياتها األخالقية والقانونية واإلعالمية أمام الرأي العام

 االمتناع بأي شكل من األشكال إلىالرئاسة أصدرت تعليمات وتوصيات للمقدسيين ودعتهم من خاللها 
  .عن تنفيذ أوامر الهدم لمنازلهم

ن ومجبرين لهدم منازلهم بأيديهم هروبا من الغرامات المالية، يساعد  لجوء البعض مضطريإن "وأضاف
  ". مسألة قانونيةإلىفي تحويل هدم المنازل من قضية سياسية " إسرائيل"

  27/8/2009الخليج، 
  

  سبتمبر القادم/أيلول نهاية "إسرائيل"و بين حماس األسرى صفقة تبادل إتمامتوقع  .12
االذاعة االسرائيلية نقلـت    ، أن   غزة مراسلها من    اشرف الهور عن  ،  27/8/2009القدس العربي، ذكرت  

امس عن مصادر اوروبية مطلعة توقعها ان يتم االعالن عن نجاح صفقة تبادل االسرى بـين اسـرائيل                  
  .القادم) سبتمبر(وحماس والبدء بتنفيذها عشية االعياد اليهودية، نهاية شهر ايلول 

 موفد الماني بزيارة السـرائيل ومـصر منتـصف االسـبوع            وعزت هذه المصادر هذا التقدم الى قيام      
الماضي، بحيث نجح في تذليل العقبة االخيرة المتمثلة في ايجاد الدول التي لديها االستعداد الستقبال عدد                

وبحسب المصادر االوروبية فان    .  الى الخارج  وإبعادهممن االسرى الذين سيفرج عنهم في اطار الصفقة         
 إطـالق ودان ودول اوروبية وافقت على استضافة هؤالء المعتقلين المبعدين، فـور            كالً من سورية والس   

  .سراحهم
 اسيراً الـى    450 اسيراً من قائمة حماس التي تضم        120وبحسب المعلومات فان اسرائيل ترفض عودة       

  .بيوتهم في الضفة الغربية، وتطالب بترحيلهم للخارج
 في هجمات قتل فيها اسرائيليون، وتعـد صـفقة تبـادل             شاركوا 450يشار الى ان غالبية االسرى الـ       

  .االسرى املهم في الخروج من المعتقل
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وغادر اول امس وفد قيادي رفيع من حركة حماس بقيادة الدكتور محمود الزهار الى جانـب الـدكتور                  
خليل الحية، عضوي المكتب السياسي، الى القاهرة، ولم تعرف طبيعة مهمة سفر هـؤالء المـسؤولين،                

  .وتدور تكهنات ان يكون سبب سفرهم الى جانب بحث ملف المصالحة هو مناقشة ملف صفقة التبادل
ان احمد الجعبري القائد العام لكتائب القسام التـي تأسـر           ' يديعوت احرونوت 'ويوم امس ذكرت صحيفة     

  .ليط سافر هو اآلخر للقاهرة، في زيارة تعد الثانية له لبحث ملف صفقة التبادلاالجندي ش
وفي السياق قالت الصحيفة ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل يتعـرض لـضغوط                 

، كاشفة عن ان القادة االيرانيين وعدوا مشعل بمواصلة تحويل االموال           لعرقلة صفقة شاليط  ايرانية مكثفة   
  .على المدى القريبوالوسائل القتالية الالزمة لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، بشرط ان ال تتم صفقة شاليط 

ولكن عدداً من المسؤولين من حركة حماس رفضوا التعليق على اي من اخبار صفقة التبادل، وذكـروا                 
  .ان الحركة لديها قرار بعدم الحديث عن الصفقة في وسائل االعالم

الى ذلك فقد نقل عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي قوله فـي مناقـشات                   
داخلية جرت في تل ابيب ان احتمال اعادة اسرى من الضفة الغربية الى منازلهم ضمن صـفقة التبـادل    

ستمكن الجيش واجهزة االمن االسرائيلية من مراقبة وتعقب حركـاتهم          'ليط  الالفراج عن الجندي غلعاد ش    
عـت الـضرورة    وسكناتهم، بل واالكثر من ذلك سيسهل ذلك االمر اعتقال هؤالء االسرى مجـددا اذا د              

  .'اسرائيل الى ذلك
  .واوضح الضابط انه سيتم اعتقال االسرى المفرج عنهم بمجرد عودتهم الى ممارسة النشاط التنظيمي

 المسؤول السابق عـن قـسم   ، أنالناصرةمراسلها من أسعد تلحمي    عن،  27/8/2009الحياة،  وأضافت  
استبعد أن تكون الهوة بين مواقف الطـرفين         ااإلسرائيلي رامي ايغر  " الموساد"في  " األسرى والمفقودين "

ال " حماس"وقال ايغرا لإلذاعة العسكرية أمس إن دخول ألمانيا على خط الوساطة بين إسرائيل و             . تقلصت
وأضاف ال يبدو أن حركـة      . يعني بالضرورة حصول تغيير جوهري في المفاوضات للتوصل إلى صفقة         

قائمة األسرى التي قدمتها إلى إسـرائيل ورفـضها         تراجعت عن أي من مطالبها في خصوص        " حماس"
  .  من األسرى إلى دول عربية125اشتراط تل أبيب إبعاد 

ليست معنية في الوقـت     " حماس"إلى اتفاق تبادل أسرى، وقال إن       " اآلن"وشكّك في نية الحركة التوصل      
ن، وتعلم جيـداً أن بـين       الراهن بالتوصل إلى اتفاق في غياب ضغط عليها من ذوي المعتقلين الفلسطينيي           

يمكن أن تحقق مقابل التخلي عنه مكـسباً        . هو الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليت       " ذخراً"يديها  
واتهم الحركة بتعمد تسريب أنباء عن تقدم في المفاوضات بهدف تأليـب الـرأي العـام فـي          . كبيراً لها 

  . مقابل اإلفراج عن شاليت" حماس" به إسرائيل ضد حكومته، وحضها على دفع الثمن الذي تطالب
 مقـرب مـن     اً مصدر ، أن  غزة   مراسلها من   حمتو سميرعن  ،  27/8/2009الدستور، األردن،   ونشرت  

مقابل اإلفراج عـن     كتائب القسام كشف عن قرب التوصل التفاق ينهي ملف الجندي اإلسرائيلي االسير           
وكشف المصدر للدستور النقاب عـن أن        .الية  عدد كبير من األسرى بينهم عدد من أصحاب األحكام الع         

وفدا ألمانيا بدا األسبوع الماضي وساطة من خالل لقاء قادة حماس في سوريا لدفع صفقة التبـادل إلـى                   
  . اإلمام

  
  الزهار ال يقود وفداً من حماس إلى مصر وإنما عابر باتجاه دمشق": قدس برس" .13

أن يكون سفر القيادي في حركة حماس الدكتور نفت مصادر فلسطينية مطلعة في غزة ودمشق : غزة
ووفق ترتيبات مسبقة مع الجانب المصري " حماس"محمود الزهار ومرافقيه إلى القاهرة ضمن وفد يمثل 

  .في سياق جهود القاهرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني
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لزهار خرج وطلبت االحتفاظ باسمها، أن ا" قدس برس"وأوضحت المصادر الفلسطينية التي تحدثت لـ 
من غزة باتجاه دمشق، وأنه قد يلتقي في طريقه عبر القاهرة بمسؤولين أمنيين مصريين، لكن األمر ال 

  .يتعلق بوفد وال بترتيبات مسبقة، على حد تعبيره
وتأتي زيارة الدكتور محمود الزهار إلى مصر بعد األنباء التي أكدت نبأ تأجيل القاهرة للحوار الوطني 

 ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بسبب عدم التوصل إلى إنهاء الملفات العالقة بين الفلسطيني إلى
وعلى رأسها حسم ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية الذي تقول " فتح"و" حماس"حركتي 

  .إنه يمثل عقبة رئيسية أمام الحوار الوطني" حماس"
  26/8/2009قدس برس، 

  
  من حوارات المصالحة الوطنية وليست بديال عنها جزء االنتخابات: الرشق .14

بالذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، ولكن ضمن " حماس"رحبت حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
  ".فتح"مسار حوارات المصالحة والوفاق الوطني وليس وفقا لدعوات انفرادية من حركة 

عزت الرشق في تصريحات خاصة " حماس"مية وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسال
في تعطيل جلسات الحوار الوطني، وأشار إلى أن ذلك يندرج " فتح"عن استمرار حركة " قدس برس"لـ

عمدوا لتعطيل الوصول إلى " فتح"نحن الحظنا أن محمود عباس وحركة : "ضمن خطة مقصودة، وقال
تعنتوا إزاء الملفات المطروحة للحوار وتراجعوا نتائج من خالل جوالت الحوار السابقة، فقد تشددوا و

عن اتفاقات سابقة، وهذه كلها كانت ضمن خطة متكاملة إلفشال الحوار الفلسطيني ومنعه من الوصول 
إلى نتائج، وحصر الموضوع كله في االنتخابات، ونحن كنا نتوقع هذا منهم وكنا نقرأه في طروحاتهم، 

نذهب إلى االنتخابات، وهم في الحقيقة ال يريدون مصالحة وال إنهاء إذا فشلنا في الحوار فل: ليقولوا
وأشار الرشق إلى أن االنتخابات يجب أن تكون جزءا من ".انقسام وإنما يريدون انتخابات على مقاسهم

  .المصالحة وليست بديال عنها
  26/8/2009قدس برس، 

  
  حماس والجهاد ترفضان نتائج جلسة المجلس الوطني برام اهللا .15

الرشـق    عضو المكتب السياسي لحركة حماس عـزت        من دمشق، أن    ،26/8/2009قدس برس،   ذكرت  
نحن نعتبـر   : "انتقد بشدة انعقاد جلسة المجلس الوطني، وأكد أنها ضربة للجهود المصرية للحوار، وقال            

 أنها  جلسة المجلس الوطني التي جرت في رام اهللا اليوم غير شرعية ونحن غير ملزمين بنتائجها، ونرى               
. سابقة خطيرة أن تعقد جلسة للمجلس الوطني تحت االحتالل، فهذا يأتي ضمن سياق تهميش حق العودة               

سيضع المزيد من العقبات والتعقيدات فـي       " فتح"وأعتقد أن عقد جلسة بهذه الصورة االنفرادية من حركة          
  .وجه المصالحة

أعلن سامي أبوزهري المتحـدث      ،  غزة  من ضياء الكحلوت  عن،  27/8/2009العرب، قطر،   وأضافت  
ستبقى منظمة التحرير مؤسسة فاقدة للشرعية، ال       " في مؤتمرٍ صحافي عقده بمدينة غزة         قال باسم حماس 

  ".تملك تمثيل شعبنا إلى حين إعادة بنائها وفق ما تم االتفاق عليه في القاهرة ومكة
ف وثيقة الوفاق الوطني وجلسات ، كونها تخال"غير الشرعية"وعد أبوزهري جلسة المجلس الوطني بـ 

الحوار في القاهرة، واتفاق مكة، مشيراً إلى أن هدف الحوار الوطني في القاهرة إعادة صياغة مؤسسات 
  .منظمة التحرير الفلسطينية

هذه اإلجراءات أحادية الجانب التي تمارسها حركة فتح "وطالب مصر باتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف 
  ".ضارة بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني وتمثيله الحقيقيوالتي تمهد لخطوات 
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إن انعقاد جلسة المجلس الوطني جاء للتستر على تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية بعد "وأضاف 
  ".أن وظفها الرئيس محمود عباس لكسب شرعية تصفية القضية الفلسطينية

كة الجهاد على عدم موافقة حركته على عقد جلسة المجلس بدوره، أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حر
وأوضح الشيخ عزام أن الضفة الغربية ما زالت محتلة وهذا يعني عدم  .الوطني في الضفة الغربية

إمكانية مشاركة كافة القيادات المتواجدة في الخارج، باإلضافة إلى عدم وصول القيادات المتواجدين في 
  .كما انتقد عزام عقد الجلسة قبل التوصل إلى اتفاق القاهرة .بيةقطاع غزة إلى الضفة الغر

  
  تم وفق القانون األساسي للمنظمة  اجتماع المجلس الوطني في رام اهللا: ماهر الطاهر .16

أكد مصدر مسؤول أن اجتماع المجلس الوطني الذي جرى اليوم في رام اهللا بالـضفة الغربيـة                  :دمشق
األساسي للمنظمة الذي يقول باجتماع المجلس بمن حضر فـي حـال             من القانون    14جرى وفق المادة    

فقدان اللجنة التنفيذية للنصاب الستكمال أعضائها، لكنه أكد أن هذا شيء والموقف من منظمة التحريـر                
  .الفلسطينية شيء آخر تماما

 خاصة  وأوضح مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج الدكتور ماهر الطاهر في تصريحات            
ما : "أن اجتماع المجلس الوطني في رام اهللا اليوم ليست عليه أي مترتبات سياسية، وقال             " قدس برس "لـ  

 فـي القـانون     14وهناك المـادة    . جرى في رام اهللا اليوم هو اجتماع للمجلس الوطني وهو ليس دورة           
فيذية النصاب النتخـاب    األساسي للمنظمة تقول بأن المجلس يجتمع بمن حضر في حال فقدت اللجنة التن            

  ".أعضاء اللجنة، وهذا هو بالتحديد ما جرى اليوم فقط
  26/8/2009قدس برس، 

  
 ال لقاء بين عباس والقدومي: فتح .17

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، في تصريح لـ : عبدالرؤوف أرناؤوط - رام اهللا
إلى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ) أبو مازن(اس ، أن يكون حمل رسالة من الرئيس محمود عب"الوطن"

، أو أن لقاء قريبا سيعقد في عمان بين االثنين، فيما )أبو اللطف(التحرير الفلسطينية فاروق القدومي 
عرض عباس على حماس خيار قبول حكومة توافق وطني تقبل التزامات منظمة التحرير وال تعيد 

لع العام المقبل برقابة عربية ودولية، متهما قيادة حماس بأنها ال الحصار، أو الذهاب إلى انتخابات مط
وذكر األحمد أن لقاءه مع القدومي في  .تنفك عن مغازلة إسرائيل لرفع الحصار عنها وليس عن الشعب

تونس قبل أيام إنما استهدف إطالعه على مجريات عمل المؤتمر العام السادس لحركة فتح الذي عقد في 
، مضيفا أن "لقد أقر األخ أبو اللطف بهذا المؤتمر الهام ونتائجه"وقال . م في الضفة الغربيةمدينة بيت لح

 .المجلس الثوري لفتح سيلتئم بعد عطلة العيد
 27/8/2009الوطن، السعودية، 

  
 وتتهمه بسلب صالحيات الرئيس.. فتح ترفض خطة فياض":  األوسطالشرق" .18

 سالم فياض،] رئيس حكومة تصريف األعمال[ا على خطة  حركة فتح، ردقالت مصادر في: رام اهللا
 عاما فكيف يأتي 40فياض يأخذ دورا ليس له، وهذه مسألة قاتلت فتح من أجلها "إن " الشرق األوسط"لـ

ويرى الفتحاويون أن اإلعالن عن خطة إقامة الدولة شأن من اختصاص ". فياض اآلن ليقطف الثمار
وقالت . واتهمت مصادر الحركة فياض بأنه يسلب صالحيات الرئيس، )أبو مازن(الرئيس محمود عباس 
" أبو ديس"اإلسرائيلية إن ما قام به فياض يشبه خطابه في " يديعوت أحرونوت"مصادر فتح لصحيفة 

الذي جاء ردا على خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والمعروف باسم خطاب جامعة بار 
وطالما شكت فتح من أن فياض . ، ففي الحالتين أخذ فياض صالحيات أبو مازنايالن، ووفقا للمصادر
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يتعمد تهميش الحركة، وحتى بعد أن شكل حكومة جديدة بأغلبية فتحاوية، ظل مسؤولو الحركة يقولون 
أن مخاوف فتح من فياض تأتي من أن معظم دول العالم تريد " يديعوت"وترى . إنهم يقاطعون حكومته

 .ئيس القادم للفلسطينيينأن تراه الر
 27/8/2009الشرق األوسط، 

  
  على شبكة اإلنترنيت" كتائب جهاد جبريل" موقع توقف .19

 القيادة العامة، في بيان، أن -أكدت كتائب الشهيد جهاد جبريل الذراع المسلح للجبهة الشعبية  :غزة
عليه، مشيرة إلى أنها تسعى موقعها االلكتروني على االنترنيت قد توقف بفعل تحريض جهات إسرائيلية 

  .إلعادة عمله بأسرع وقت
26/8/2009قدس برس،   

  
  نتنياهو وميتشل يفشالن في التوصل التفاق حول تجميد االستيطان .20

انتهى لقاء رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو          :  برهوم جرايسي  - وكاالت - الناصرة -لندن
رج ميتشل، مساء أمس األربعاء في العاصمة البريطانية        والمبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جو     

لندن، من دون التوصل إلى اتفاق حول نقطة الخالف المركزية بين الجانبين اإلسـرائيلي واألميركـي،                
وهي استمرار االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وصدر بيان طغت عليه لهجـة العالقـات                

  .فع العملية التفاوضية على المسار الفلسطينيالعامة، إذ دعا الطرفان إلى د
رئيس الحكومة نتنياهو وجورج ميتـشل      "وفي ختام االجتماع، صدر بيان عن مكتب نتنياهو جاء فيه، إن            

اتفقا على ضرورة بدء مفاوضات مفيدة بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التقدم نحو التوصل إلى اتفاق                
الجانبين اتفقا على أن على كافة األطراف اتخاذ خطوات عمليـة           "ن، إن   ، وأضاف البيا  "سالم في المنطقة  

المسؤولين اإلسرائيليين سيلتقون جورج ميتشل مرة أخرى األسبوع المقبل فـي           "، مضيفا أن    "لدفع السالم 
  ".الواليات المتحدة

وطنات مـشكلة،   مسألة المـست  "وكان نتنياهو قد قال للصحافيين الذين يرافقونه في جولته األوروبية، ان            
  ".ولكن المشكلة األساسية هي رفض الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

نأمل في أن نـتمكن بعـد       "، وأضاف   "تحرز تقدما "وفي بداية لقائه مع ميتشل، قال نتنياهو ان المحادثات          
هو إنهاء النزاع   " تركالهدف المش "مع الفلسطينيين، وقال إن     " فترة قصيرة من استئناف المحادثات العادية     

  .العربي اإلسرائيلي والتوصل إلى سالم في المنطقة
وكان هذا بتزامن مع ظهور أنباء تحدث عن احتمال عقد قمة ثالثية يشارك فيها الرئيس األميركي باراك                 
أوباما ونتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمـم المتحـدة،               

  .، لتكون مؤشرا على استئناف محادثات السالم)سبتمبر(ر المقبل أيلول الشه
" يـديعوت أحرنـوت   "إلى ذلك فقد وصل نتنياهو مساء أمس إلى العاصمة األلمانية برلين، وقال صحيفة              

اإلسرائيلية في موقعها على اإلنترنت، إن استقبال نتنياهو كان باردا، إذ سمع مجددا مـع سـمعه فـي                    
  .يطانية لندن، وهو مطالبة المانيا أيضا بتجميد االستيطان في الضفة الغربية المحتلةالعاصمة البر

 كما طالبت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إسرائيل بإبداء مزيد من االستعداد لقبول الحلول الوسـط               
فلسطينيين على  أكدت ميركل  تأييدها للتوصل إلى حل بين إسرائيل وال          .في عملية السالم بالشرق األوسط    

  .أساس دولتين متجاورتين
  أن فرصة الدخول في مفاوضات جديدة بين       ) 24إن  (وقالت المستشارة ميركل للقناة التلفزيونية اإلخبارية       
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الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني تعد مناسبة في الوقت الحالي وأشارت إلى ضرورة اسـتغالل الفرصـة               
  .السانحة لخوض المفاوضات

  27/8/2009ردن، الغد، األ
  

  من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة مستقلة: مريدور .21
، بأن إسرائيل تُجري مع " دان مريدور"أفاد مسئول لجنة الطاقة النووية ووزير المخابرات في إسرائيل 
أنا غيرت رأيي ، ومستعد ألن أنقل : "الفلسطينيين اتصاالت مستمرة بهدف التوصل لحل وسط ، وقال

وأعرب مريدور عن تأييده لنقل أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيطرة  ".للفلسطينيينأراضي 
 عاما ، يجب 15لقد غيرت رأيي الذي تمسكت به لـ"وقال  .الفلسطينية ، كجزء من اتفاق وحل دائم

 ، مؤكدا على أنه" علينا أن نتقاسم البالد ، ويتوجب على الطرفين أن يوافقا على حل من هذا النوع
نحن مستعدون إلجراء مفاوضات مع الفلسطينيين "وأضاف  .يرفض منح الفلسطينيين أي جزء من القدس

، وال نريد االنتظار ، وقلنا هذا من اليوم األول لتشكيل الحكومة ، ولكن للفلسطينيين هناك مشكلة خطيرة 
 ".جانب دولة فلسطينيةال يمكن حلها دون أن يكونوا مستعدين لالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إلى 

  27/8/2009الدستور، االردن، 
  

  اإلدارة األميركية تدرس خطة بيريز لدولة مؤقتة يرفضها نتنياهو": هآرتس" .22
اإلسرائيلية أمـس األربعـاء، إن اإلدارة األميركيـة         " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

يريز إلقامة دولة فلسطينية مؤقتة، على الرغم       تدرس في هذه المرحلة خطة الرئيس اإلسرائيلي شمعون ب        
  .من أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يرفضها

التي تعرض اقامـة دولـة      " خريطة الطريق "وحسب ما نشرته الصحيفة، فإن اقتراح بيريز يعتمد خطة          
لقـضايا الجوهريـة،    فلسطينية مؤقتة، على أن تكون ذات حدود ثابتة بعد سنوات، إلى حين البحث في ا              

وعلى رأسها مسألة الحدود والقدس والالجئين، إال أن القيادة الفلسطينية أعلنت منذ حوالي ثالث سـنوات                
رفضها إلقامة دولة فلسطينية مؤقتة، واشترط التوجه إلى حل المراحل، بأن يتم االتفاق مسبقا على شكل                

  .االتفاق النهائي
 وبحثها مع المبعوث األميركي جورج ميتشل ومع مـسؤولين          ، إن بيريز عرض الخطة    "هآرتس"وقالت  

كما تحدث بيريز عـن الموضـوع مـع رئـيس           . فلسطينيين كبار ومع الرئيس المصري حسني مبارك      
  .المعارض تسيبي لفني" كديما"الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيسة حزب 
ـ      ئيس نتنياهو هناك قدر مـن      أن في واشنطن وفي مكتب ر     " هآرتس"وقالت مصادر مقربة من المبادرة ل

واستبعد مقربو رئيس الحكومة أن يوافق على       . الشك بفرص تبني الفلسطينيين أو حكومة نتنياهو المبادرة       
  .الخطة التي تستوجب منذ المرحلة األولى انسحابا من معظم الضفة

  27/8/2009الغد، األردن، 
  

  وحركة حماس الجيش جاهز لمواجهة حزب اهللا: باراك .23
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك امس، إن الجيش اإلسرائيلي مستعد وجاهز أفضل : ييو بي آ

 .وحركة حماس، خاصة في ما يتعلق بالعمليات البرية" حزب اهللا"من الماضي لمواجهة تهديدات 
ترة إننا موجودون في ف"واوضح باراك خالل مؤتمر بشأن التربية والتعليم في حولون في جنوب تل أبيب 

غير مألوفة من التحديات والفرص، ولدينا التهديدات من جانب حزب اهللا وحماس والجيش اإلسرائيلي 
 ".مستعد وجاهز افضل من الماضي
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حسنت قدرة الردع اإلسرائيلي أمام حزب اهللا ونحن نقف مستعدين "واضاف باراك ان حرب لبنان الثانية 
وتابع انه . وات البرية اإلسرائيلية خالل حرب لبنان الثانية، في إشارة إلى إخفاقات الق"على االرض أيضا

خالل السنوات القريبة المقبلة، ستدخل تدريجيا منظومة اعتراض قذائف وصواريخ ونحن نستثمر مبالغ "
 ".طائلة في بناء منظومة متعددي الطبقات وسوف تساعد على الردع

 27/8/2009السفير، 
  

  طة فياضرفض خي المالية اإلسرائيلي وزير .24
ليس هناك مجال التخاذ : "رفض وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتص خطة فياض قائال :رام اهللا

وأكد شتاينتص في سياق مقابلة إذاعية أن الدولة الفلسطينية لن ". خطوات أحادية الجانب وإطالق تهديدات
ء مفاوضات بنية طيبة، مشيرا إلى ودعا الفلسطينيين إلى إجرا. تقام قبل ضمان مصالح إسرائيل األمنية

التحسن الملموس الذي يشهده االقتصاد الفلسطيني بفضل التسهيالت والخطوات التي قامت بها حكومة 
 .بنيامين نتنياهو

 27/8/2009الشرق األوسط، 
 

  يجب عدم التأثر بتصريحات فياض: بن اليعيزر .25
زب العمل االسرائيلي الشريك في االئتالف  قال الوزير بنيامين بن اليعيزر من ح-قنا-القدس المحتلة

الحاكم انه يجب عدم التأثر بتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض حول اقامة دولة فلسطينية 
واشار الوزير ابن  .بصورة احادية الجانب في غضون عامين اذا فشلت المفاوضات السلمية مع اسرائيل

  .لق بين حين وآخراليعيزر الى ان مثل هذه التصريحات تط
  27/8/2009الوطن، قطر، 

  
   شركة مشتركةوإقامة مشترك للوقود البيولوجي أردني إسرائيلي مشروع .26

قالت محافل اسرائيلية رسمية امس االربعاء انّه سيقوم مـشروع اسـرائيلي            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
حولها الى مليون برميل من الوقود      اردني فلسطيني مشترك بازالة االف االطنان من النفايات العضوية لي         

انه نوع المشاريع الجـديرة بـأن       : وزادت. البيولوجي والى طاقة سلمية في الشرق االوسط في ان معا         
تضع ابتسامة على شفاه اي زعيم في الشرق االوسط، اذ تقوم على شراكة اقليمية حقيقية اتاحتها ثـالث                  

 البيولوجي الذي يعاني منه االسرائيليون واالردنيون       مؤسسات تعتني بالسالم، وتسفر عن تقليص التلوث      
والفلسطينيون، بل ستحول النفايات البيولوجية الى وقود بيولوجي ليتمكن المزارعون وارباب الـصناعة             

  .من تحقيق مردود لهم وفي الوقت نفسه ايجاد فرص عمل تحتاج اليها المنطقة بدون شك
 على االنترنت الى ان المبادر الى هذه الفكرة هو مركز بيريس            واشار موقع وزارة الخارجية االسرائيلية    

للسالم وذلك خالل مؤتمر سنوي عقده في المانيا المنتدى االردني االسرائيلي للتعاون االقتـصادي عـام                
 االردنيـة  MME New Diesel Companyوسوف تقـوم علـى ادارة المـشروع شـركة     . 2008

  .ة توفرها احدى الشركات االلمانيةاالسرائيلية المشتركة من خالل تقني
  27/8/2009القدس العربي، 

  
  السويدية" أفتونبالديت" إسرائيلي يرفع دعوة قضائية ضد صحيفة محامي .27

 غاي اوفير رفع دعوى قضائية اإلسرائيلي أمس أن المحامي إسرائيليةأعلنت وسائل إعالمية : وكاالت
السويدية، وذكرت إذاعة صوت " أفتونبالديت"يفة أمام إحدى المحاكم األميركية في مانهاتن ضد صح

 ألف دوالر، زاعما 500 ماليين و 7 أن المحامي أوفير رفع دعوى تعويض طالب فيها بمبلغ إسرائيل
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". ينطوي على التحريض ضد اليهود وضد جنود الجيش"أن مراسل الصحيفة السويدية نشر مقاال كاذبا 
الصحافي الســويدي ربط المقال بنبأ اعتقال حاخامات وأوضح أنه رفع الدعوى في نيويورك ألن 

  هناك بتهمة المتاجرة باألعضاء البشرية
 27/8/2009السفير، 

  
  سالح الجو يتدرب لضرب أهداف بعيدة: مصادر إسرائيلية .28

بموجـب خطـط    "، أن سالح الجو يجـري تـدريبات         أمسأعلن مصدر عسكري إسرائيلي     : يو بي آي  
 .داف بعيدة محصنة بدفاعات جوية، مثل إيران وسوريا، بينها مهاجمة أه"وغايات

القوات الجوية جهـزت    "عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن       " وورلد تريبيون "من جهته نقل موقع     
 ".سرب طائرات من أجل تنفيذ هجمات في دول مثل إيران وسوريا

منـاطق تـشمل أنظمـة      التدريبات ركزت على تدمير أهداف على االرض في         "واوضحت المصادر ان    
السيناريو األكثر واقعية يتوقع وجود نافذة فرص محدودة لمهاجمـة وتـدمير            "وقالت إن   ". دفاعات جوية 

 ".أهداف ذات أهمية كبيرة
  27/8/2009السفير، 

 
  تل أبيب تشترط فرض عقوبات مشددة على إيران مقابل وقف االستيطان: "يديعوت" .29

ئيلية، إن اإلدارة األمريكية استطاعت التوصل إلى صفقة مع اإلسرا" يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة 
 االستيطان مقابل أن تقوم الواليات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على إيران من تجميدتضمن " إسرائيل"

ونقلت الصحيفة عن جهات سياسية أمريكية وفلسطينية وإسرائيلية، تأكيدها أن . خالل مجلس األمن
ن عن تجديد مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قبل نهاية الشهر واشنطن على وشك اإلعال

 .الحالي خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة والعشرين
 27/8/2009السبيل، األردن، 

 
   وحد استيطانية في أحياء عربية في القدس القديمة150خطط لبناء : "يديعوت" .30

 وحدة سكنية فـي أحيـاء       150كشفت جمعية مدينة الشعوب اإلسرائيلية عن خطط لبناء         : لةالقدس المحت 
  .رأس العامود وسلون والشيخ جراح في القدس الشرقية

وأوضحت الجمعية في تقرير لها نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا المخطط يتضمن إسكان نحو               
نة القدس ليصل عدد اليهود في تلك األحياء إلـى           مستوطن يهودي في قلب األحياء العربية في مدي        750

علما أن هذه المخططات تشكل امتداد سكاني يهودي في قلب األحياء العربية مع المـستوطنات               ، 2000
  .المحيطة

ويلفت التقرير إلى أن هذا المخطط يقضي بتوسيع االستيطان بشكل ملحوظ األمر الذي من شأنه أن يولد                 
كما أن من شـأنها     ، والسيما أنها تعمل على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية       عدم استقرار في المنطقة     

  .أن تؤد أي عملية سالم مستقبلية
ففي حي  ، يحيةوحسب التقرير فإن هناك نحو ألف من المستوطنين يقيمون في األحياء عربية مسلمة ومس             

وفي حـي   ،  مستوطن يهودي  280وفي رأس العامود يقيم نحو      ،  مستوطن يهودي  170الطور يقيم نحو    
وعدة مئات في الحـي اليهـودي       ،  مستوطن 50وفي حي الشيخ جراح يقيم نحو       ،  مستوطن 280سلوان  

  .الجديد نوف تسيون الموجود في قلب منطقة جبل المكبر
27/8/2009 ،وكالة سما  
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  األخضرخط المن المساحة الكلية للضفة سيتم عزلها بين الجدار و% 13: تقرير .31
 تحاول السيطرة على إسرائيل أن "أريج" القدس - التطبيقية األبحاث معهد أكد:  نجيب فراج- بيت لحم
 1949منطقة بين خط الجدار وخط الهدنة للعام  الفلسطينية الواقعة غرب جدار الفصل وهي الاألراضي

  .األخضر ما يطلق عليه الخط أو
تبلغ ، انه على أرض الواقع"جاء ذلك خالل تقرير مطول للمعهد اسند بالعديد من الخرائط والجداول وقال 

لخط ا (1949 الفلسطينية التي سوف يتم عزلها ما بين الجدار الفاصل وخط الهدنة للعام األراضيمساحة 
 ضم إلى باإلضافةمن المساحة الكلية للضفة الغربية هذا % 13أي ما نسبته ،  كلم مربع733) األخضر

 القاطنين في اإلسرائيليينمن عدد المستوطنين % 80 تضم أكثر من إسرائيلية مستوطنة 107
 بان الهدف يلإسرائ الضفة الغربية المحتلة وهو عكس ما تدعيه أنحاء في جميع اإلسرائيليةالمستوطنات 

 أمنية بذريعة حماية ألسباب الفلسطينية المحتلة يعود األراضيمن وراء بناء الجدار الفاصل في 
 .اإلسرائيليينالمواطنين 

يظهر بشكل ،  الفلسطينية المعزولة غرب الجدارلألراضيفي تحليل للغطاء الطبيعي "  انه إلى وأشار
،  الفلسطينيةاألراضيي بانتزاع اكبر قدر ممكن من  قامت و بشكل متعمد وتكتيكإسرائيلواضح بان 

الزراعية منها والغابات والمناطق المفتوحة مع اقل عدد ممكن من التجمعات الفلسطينية هناك حيث 
 دفعهم للخروج من مناطق سكناهم في منطقة العزل بشكل طوعي بعد تضييق الخناق إلى إسرائيلتسعى 

 مناطق المدن الرئيسية حيث إلى البوابات الجدارية للوصول  العبور عبرإجراءاتعليهم من خالل 
 مراكز المدن وبالتالي ترك إلى نقل سكنهم إلى الذي يدفع بالعديد من السكان الفلسطينيين األمر ،الخدمات
  .اإلسرائيليين الزراعية مباحة للمستوطنين األراضي

 هل تجمع نيريت هو البداية ؟؟؟
). 1949خط الهدنة للعام  (األخضر غرب الخط اإلسرائيليه الى تجمع نيريت واشار التقرير بهذا االتجا

 تجمع إقامةتم .  اسرائيلي1,100يبلغ عدد القاطنين فيها ، 2007 للعام اإلسرائيلي اإلحصاءووفقا لمركز 
 2009 و 2006، 2004، 2000، 1986 األعوام وتوسعت مساحتها خالل 1981نيريت في العام 
 الذي عمل أيضا على زيادة عدد السكان األمر الفلسطينية األراضيتغلغل داخل على التوالي لت

 .  القاطنين فيهااإلسرائيليين
 إلى بالسكان وضمها المأهولة تقوم باستغالل وضع المساحات غير إسرائيل أن إلىوشدد التقرير 

 هذه المرة تسعى الى ئيلإسراغير ان .  نفس النمط الذي تم فيه بناء المستوطناتبإتباع وذلك إسرائيل
 األخضر المحاذية للخط اإلسرائيلية في الضفة الغربية بالمدن والتجمعات اإلسرائيليةربط المستوطنات 

 األرض ترسيمه ليتناسب مع ما تفرضه على وإعادة األخضر تقويض وضع الخط إلىفي مسعى منها 
 ترسيم الحدود الشرقية لها ضمن ما لىإ من خالله إسرائيلمن وقائع مثل الجدار الفاصل والذي تسعى 

 . الجانب لفرض رؤيتها ومخططاتها على عملية السالمأحاديةتقوم به من خطوات 
 % 3.5ونوه التقرير بأن المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المناطق المعزولة ينتشرون على 

  .اإلسرائيلية المدنية اإلدارةفقط من مساحة منطقة العزل الغربية حيث يخضعون لسيطرة 
26/8/2009القدس، فلسطين،   

  
  ألف وحدة سكنية90 مستوطنة داخل حدود مدينة القدس تضم 29: حقوقي .32

أشار يعقوب عودة مراقب حقوق اإلنسان والسكن في القدس، إلى أن ما تبقى من مساحة مدينة القدس 
منعنا كمقدسيين من " وقال. وال إلسكان، موضحا أن هذه المساحة ال تكفي ال لتنمية %7للمقدسيين، فقط 

، %7، بل وتآكلت لتصبح 12% من مساحة القدس الشرقية، وتناقصت النسبة المتبقية 88%استخدام 
 مستوطنة داخل 29وأشار يعقوب إلى وجود ".  للتنميةأووهي نسبة ال تكفي حاجة المقدسيين للسكن 
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وتطرق  .ضافة إلى عشرات البؤر االستيطانية ألف وحدة سكنية، إ90وعلى حدود مدينة القدس، تضم 
اهدم "ـ يعقوب، الذي يعمل أيضا في مركز أبحاث األراضي، إلى السياسة اإلسرائيلية الجديدة المتمثلة ب

 نسبة البيوت التي طلب من أصحابها هدمها بأيديهم هي ذات النسبة التي أنمؤكدا على " بيتك بنفسك
 لغاية اآلن، 1967ار يعقوب إلى أن سلطات االحتالل هدمت منذ العام وأش. قامت بلدية االحتالل بهدمها

 آالف منزل، وهو األمر الذي يوضح طبيعة السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة ، 9أكثر من 
وحمل يعقوب السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عما وصفه . دون الخوض في التفاصيل األخرى

 .ام النفسي واالجتماعي بالمقدسيين الذين يتم تهديم منازلهمتجاهل االهتم
27/8/2009الدستور، األردن،   

 
 رئيس وحدة القدس يحذر من مخاطر التوسع االستيطاني ومحاوالت تهويد المدينة المقدسة .33

 حذر المحامي احمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة، من خطورة :محمد ابو خضير
 استيطانية في البلدة أحياء إقامةيطانية التي اعلن عنها من قبل جهات عدة والخاصة المخططات االست
 عن توسيع المخطط االستيطاني في حي راس اإلعالن أن  القدسوقال الرويضي لـ .القديمة ومحيطها
ا ويبدأ  وحدات استيطانية جديدة لربط الدائرة االستيطانية حول البلدة القديمة بداخله104العامود باقامة 

 وحدة استيطانية ومجمع 250 إلقامةمن كوبنية ام هارون والشيخ جراح وفندق شبرد حيث هناك مخطط 
 .تجاري في منطقة الحسبة في واد الجوز

ولفت الرويضي الى مصادرة عشرات الدونمات في حي الطور والصوانة، وصوال الى حي راس 
 منتصف التسعينات وما زال البناء مستمرا حتى العامود حيث المستوطنة والتي بدأ البناء فيها في

 مقدسي ومصادرة المنازل مؤكداً ان آالف 7000اللحظة، ومن ثم حي وادي حلوه والمخطط فيها لطرد 
 حي البستان إذ أن هناك قرارا بهدم إلى منزال، وصوال 41السلطات اإلسرائيلية صادرت حتى اللحظة 

 . حديقة استيطانيةوإقامة منزال 88
نظرة شاملة للمخططات كما اشار الرويضي، يفيد بمحاصرة البلدة القديمة وعزلها عن محيطها في وب

 بعزل القدس عن محيطها في الضفة الغربية مع بناء جدار الفصل إسرائيلمدينة القدس بعد ان نجحت 
 .العنصري

24/8/2009القدس، فلسطين،   
 

  ر الحقائقتزّو" إسرائيل"ال أثر لليهود في القدس و: التميمي .34
في القدس منذ عام " اإلسرائيلية"أكد قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي، أمس، أن كل الحفريات 

لم تظهر الحفريات التي تجريها سلطات "وقال التميمي، في بيان  . لم تكشف عن أي أثر يهودي1967
يكلهم المزعوم فيها باعتراف علماء  أثرا واحدا يؤكد أن لليهود تاريخا أو وجودا له67االحتالل منذ عام 
  ".اآلثار اليهود أنفسهم

ادعاءات حاخامات اليهود وجماعاتهم المتطرفة أكاذيب وأباطيل ومحض افتراء ال أصل لها في "وأضاف 
بنيامين نتنياهو بيهوديتها خالل جولته األوروبية " اإلسرائيلي"الحقيقة، كما هي مزاعم رئيس الوزراء 

النطاق لتغيير الحقائق وتزييفها وطمس كل " تزوير واسعة"تقوم بعملية " إسرائيل"من أن وحذر  ".األخيرة
  .المعالم العربية واإلسالمية في مدينة القدس

من خالل عمليات التطهير العرقي التي تمارسها ضد المقدسات بانتهاك حرماتها "وقال إن هذه العملية تتم 
  اليهود محلهم والتخطيط لهدم اآلالف من بيوتها ومصادرة وضد سكانها بطردهم من منازلهم وإسكان 
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هذه األعمال هي انتهاك صارخ لكل القيم الدينية "وتابع ". أراضيها لتحويلها بقوة السالح إلى مدينة يهودية
  ".والقانونية واألخالقية واإلنسانية

27/8/2009الخليج،   
   

  بتدخل عاجل إلنقاذ العام الدراسي في غزة"األونروا"و" اليونسكو"تطالب " الحملة األوروبية" .35
، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، منظمة "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"طالبت : بروكسيل

" أونروا"ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين " اليونسكو"األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
ام الدراسي في قطاع غزة، الذي بدأ قبل أيام، في ظل عدم توفر بتدخل عاجل من أجل إنقاذ الع

وأوضحت الحملة في بيان صادر عنها اليوم،  .المستلزمات المدرسية للطالب جراء الحصار الجائر
الحصار يهدد المستقبل التعليمي لما يزيد عن "أن ) 26/8(نسخة منه اليوم األربعاء " قدس برس"وصل 

ي في قطاع غزة، بدؤوا عامهم الدراسي بال قرطاسية وال كراسات دراسية نصف مليون طالب فلسطين
 ".وال كتب، وذلك بسبب إغالق المعابر ورفض االحتالل السماح بإدخال مستلزمات المدارس للقطاع

على وجه الخصوص، بالضغط على الجانب اإلسرائيلي وبذل " اليونسكو"وشددت على ضرورة أن تقوم 
نظام التعليم الفلسطيني من آثار هذا الحصار، المتواصل للسنة الرابعة على قصارى الجهد لحماية 

  .التوالي، والذي يستهدف أجياالً بأكملها، كما قالت
إن منظمة اليونسكو تعتمد بشكل أساسي في إستراتيجيتها على تعزيز التعليم باعتباره حقاً أساسياً : "وقالت

البة أكثر من غيرها بتحرك عاجل وفوري، من خالل من حقوق اإلنسان؛ وعليه فإن اليونسكو مط
الضغط على السلطات اإلسرائيلية، لفتح المعابر التي تخنق قطاع غزة وتمنع طالب العلم من إكمال 

  ".دراستهم، ناهيك عن أن هذا الحصار يحصد حياة المئات من المرضى الفلسطينيين
26/8/2009قدس برس،   

  
 29لمرة الـ  يهدم قرية في النقب لاالحتالل .36

 معززة بقوات كبيرة من الشرطة باقتحام قرية الطويل أبو جرول غير المعترف إسرائيليةأقدمت جرافات 
كما طالت .  على التوالي29بها إسرائيلياً في النقب وهدمت جميع البيوت المبنية من الخيام للمرة الـ

ة في النقب تتعرض للتهجير وتحرم  قرية عربي45الحملة مقتنيات وأمالك القرية وهي واحدة من بين 
 .من خدمات الماء والكهرباء وسائر البنى التحتية، كما تم العبث بصهاريج المياه ونقلها إلى مكب النفايات

27/8/2009الدستور، االردن،   
  

 الباردمخيم نهر  التحركات االحتجاجية الفلسطينية على التأخير في إعمار تصاعد .37
 اعمار مخيم نهر البارد القديم تتفاعل إعادةحتجاجية على بطء سير اعمال بدأت التحركات اال: البارد

، وتهدد بسلوك منحى تصاعدي في حال لم تتم معالجة المشاكل واألهالي الفعاليات أوساطتدريجياً في 
 عنه وأعلنالميدانية وتذليل العقبات السياسية التي تحول دون استكمال مشروع اإلعمار كما كان مقرراً 

   .الل وضع حجر األساس قبل أشهرخ
ونفذ أبناء المخيم امس اعتصاماً أمام مكتب مدير االونروا، وذلك بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، بمشاركة ممثلي الفصائل واللجنة الشعبية وهيئة المناصرة التي تضم المؤسسات وحشد من 

 خالله المعتصمون الشعارات التي تطالب الجهات المعنية ويأتي االعتصام الذي رفع .واألهاليالفعاليات 
باإلسراع في األعمار، في وقت تستعد فيه القيادات الفلسطينية وجمعيات أهلية لتنظيم سلسلة تحركات 

   .األعمار في عملية لإلسراعميدانية بهدف الضغط 
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 الفلسطينية في ديمقراطيةال لتحرير فلسطين والمنظمات الديمقراطيةوفي عين الحلوة، نظمت الجبهة 
 مخيم البارد واستنكارا لمحاوالت وقف بأعمارمنطقة صيدا اعتصاما حاشدا على مدخل المخيم للمطالبة 

  .  الفصائل الفلسطينية واالتحادات واللجان الشعبيةمسئولي فيه وذلك بمشاركة األعمار
27/8/2009السفير،   

  
  السياسة اإلسرائيلية تجاه قضية اختطاف النواب البرلماني العربي يدعو لتجريماالتحادرئيس  .38

دعا رئيس االتحاد البرلماني العربي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي لتجريم السياسية اإلسرائيلية : غزة
تجاه قضية اختطاف النواب الفلسطينين، ومواصلة الجهود وتسخير كافة إمكانيات مؤسسات وهيئات 

 على إثارة قضية النواب المختطفين وفضح هذه الجريمة التي تتنافى مع االتحاد البرلماني العربي للعمل
كل الشرائع والقوانين الدولية وعدم احترام الحصانة البرلمانية لهم، الذين يقبعون خلف القضبان منذ ما 

وشدد العيسائي خالل اتصال أجراه النائب مشير المصري رئيس . يزيد عن ثالث سنوات دون وجه حق
لدولية لإلفراج عن النواب المختطفين على ضرورة تجريم السياسة اإلسرائيلية المتعسفة بحق الحملة ا

وأبدى الشيخ . النواب المختطفين والعمل على إثارتها في كافة المحافل الدولية وصوال باإلفراج عنهم
لبرلمان الدولي العيسائي استعداده التام لدعم هذه القضية والوقوف بجانبها، مشيرا للقائه مع رئيس ا

ومناقشة قضية اختطاف النواب وحثه األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي للتحرك في كافة المستويات 
  .الدولية بإثارة هذه القضية وتجريمها

  27/8/2009السبيل، األردن، 
  

  مبارك مستاء من التدخل االلماني في صفقة تبادل األسرى: محلل اسرائيلي .39
لفت المحلل للشؤون االستراتيجية، رونين برغمان، الى ان الرئيس :  اندراوس زهير-الناصرة 

المصري، حسني مبارك، مستاء للغاية من التدخل االلماني، النّه حسب التخطيط فان شليط سُينقل اوال 
الى مصر، حيث سيعقد الرئيس مبارك مؤتمراً صحافياً يعلن فيه عن اتمام الصفقة، وبذلك يوجه رسالة 

لى العالم بانّه تمكن من حل احد النزاعات بين االسرائيليين والفلسطينيين، واذا تمكن من الوصول الى ا
المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فانّه بذلك سيجني الثمار وتعود قوة مصر االقليمية الى سابق 

  .عهدها، على حد تعبير المحلل االسرائيلي
  27/8/2009القدس العربي، 

  
   مصرياً عبر الحدود20لبون بالحزم مع تل أبيب بعد قتل وإصابة أكثر من مصريون يطا .40

بسبب تكرار جرائم قتل وإصابة " إسرائيل"طالب حقوقيون ونواب مصريون بوقفة حازمة مع : القاهرة
جنود ومواطنين مصريين عبر الحدود في سيناء، وآخرها جريمة إطالق النار عمداً على الشرطي 

 جريمة قتل وإصابة عمداً، تتطلب وقفة 20 هذه الجرائم التي بلغت أكثر من المصري، مؤكدين أن
وطالب الدكتور عبد اهللا األشعل أستاذ القانون الدولى بوقفة ضد هذه االعتداءات االسرائيلية، . مصرية

منتقداً سلبية الحكومة المصرية في التعامل مع هذه األحداث الخطيرة واعتبر أن من حق الجندي 
ب المعتدى عليه رفع دعاوى تعويضية ضد الحكومة المصرية، لعدم مطالبتها بحقه أوال ودعوى المصا

  ". إسرائيل"تعويضية أخرى ضد 
ألنها تنص على السالمة " إسرائيل"وقال األشعل، إن من حق مصر فسخ معاهدة السالم الموقعة مع 

بر الحدود، وكذا حق مصر في قطع بإطالق النار على جنودنا ع" إسرائيل"اإلقليمية التي تنتهكها 
  ".إسرائيل"العالقات الدبلوماسية والتجارية وتوجيه تهمة انتهاك القانون الدولى ومعاهدة السالم لـ
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عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ) 26/8(االلكترونية اليوم األربعاء " اليوم السابع"ونقلت صحيفة 
ضغط سياسي وتدخل النواب أو "تهاكات، مطالبته بـمحافظ شمال سيناء التى تشهد أرضها هذه االن

، وتأكيده أن المعاينة األمنية أثبتت أن الحادث وقع على أرض مصرية "الخارجية لمنع تكرار الحادث
  .ودون تدخل من الحارس المصري مما يدل على العمد فى إطالق النار

  26/8/2009قدس برس، 
  

  حول طهران" إسرائيل"ية مع تحالف عربي يجري اتصاالت سر": الغارديان" .41
، الصادرة امس األربعاء، أن هناك تحالفاً بين دول عربية، ُيعتقد أنه "الغارديان"كشفت صحيفة : لندن

  .لمناقشة التهديد االيراني" إسرائيل"يضم السعودية، يجري اتصاالت سرية مع 
  27/8/2009القدس العربي، 

    
 "األونروا"ي لالجئين الفلسطينيين بلبنان تسلمتها  من التمور هدية ولي العهد السعودطناً 12 .42

 طنا من التمور مقدمة 12سلّم السفير علي عواض عسيري سفير السعودية لدى لبنان، أمس، : بيروت
من األمير سلطان بن عبد العزيز، هدية لالجئين الفلسطينيين في لبنان بمناسبة حلول شهر رمضان 

من جانبها أوضحت مندوبة . في لبنان" األونروا" الفلسطينيين المبارك، وذلك لوكالة غوث الالجئين
األونروا ليلى قيسي، أن مكرمة ولي العهد السعودي سيتم توزيعيها على العوائل الفقيرة في المخيمات 

 .الفلسطينية في لبنان وعلى دور المسنين والمراكز التي تقدم إفطارات رمضانية
  27/8/2009الشرق األوسط، 

   
  فلسطيني يتيح استئناف المفاوضات -أوباما سيتوصل إلى اتفاق إسرائيلي: "يانالغارد" .43

 البريطانية نقـالً عـن      "ذي غارديان "كشفت صحيفة   ): أ ف ب   (– اسكندر الديك    -برلين، لندن، باريس    
 " إسـرائيل "مصادر فلسطينية وإسرائيلية وأوروبية أن الرئيس أوباما على وشك التوصل الى اتفاق بـين               

لسطينيين قد يتيح له أن يعلن استئناف المفاوضات بين الجانبين بعد توقف طويل، وذلك قبـل نهايـة                  والف
  . الشهر المقبل

 بضرورة تجميد المستوطنات بعد تعهد اميركي باتخاذ إدارة         " إسرائيل"ومن أبرز نقاط هذا االتفاق إقناع       
وتعتزم أميركا وبريطانيا وفرنسا دفع     . ويأوباما موقفاً أكثر تشدداً مع إيران في خصوص برنامجها النو         

مجلس األمن الى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على طهران كي تـشمل صـناعة الغـاز والـنفط                  
  .اإليرانيين، وهي خطوة يمكن أن تصيب االقتصاد اإليراني بالشلل، بحسب الصحيفة

 المـستوطنات فـي األراضـي       وفي مقابل ذلك، ستوافق الحكومة اإلسرائيلية على تجميد جزئي لبنـاء          
إن "وقال مسؤول وثيق الـصلة بهـذه المفاوضـات          .  شهراً 12الفلسطينية لفترة تتراوح ما بين تسعة و      

. "، ولكن المستوطنات ال تمثل مثـل هـذا التهديـد          " إسرائيل"الرسالة هي أن إيران تمثل تهديداً لوجود        
لتوصل إليها في لندن خالل لقاء نتانياهو مـع          الى أن تفاصيل هذا االتفاق سيتم ا       "ذي غارديان "وأشارت  

  ).األربعاء(جورج ميتشل اليوم 
 وتابعت أنه على رغم أن المفاوضات تجري سراً، إال انها وصلت الى مرحلة متقدمة لدرجة أن فرنـسا                  

وحدد أوباما مبدئياً موعـداً     . وروسيا عرضتا على أميركا استضافة مؤتمر سالم خاص بالشرق األوسط         
 هذا التقدم، إما خالل اجتماع زعماء من مختلف دول العالم في إطار اجتماع الجمعية العامة لألمم               إلعالن

المقبل، أو خالل اجتماع قمة الـدول الثمـاني الـصناعية           ) سبتمبر( أيلول   23المتحدة في نيويورك يوم     
) سـبتمبر ( أيلـول    25 إلـى    24الكبرى في مدينة تيسيرج في الواليات المتحدة خالل الفترة الممتدة من            

  .المقبل
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وينتظر أن يعلن أوباما هذه الخطة فيما سيحيط به نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبـاس وكـذلك                 
وذكرت الصحيفة أن أوباما كان ينوي كشف خطته قبل حلـول شـهر             . زعماء دول عربية بقدر اإلمكان    

 االتفاق مع اإلسرائيليين والدول العربية      رمضان المبارك األسبوع الماضي، ولكنه لم يستكمل بعد تفاصيل        
  . في الوقت المناسب

ووفقاً للخطة، فإنه عالوة على اتخاذ موقف أكثر تشدداً بالنسبة إليران، وهو أمر يعتبـره اإلسـرائيليون                 
بمثابة أولوية، فإن تل أبيب ستعرض تجميداً موقتاً وجزئياً للتوسع في بناء مستوطنات الضفة الغربية في                

وستتيح هذه الصفقة ألوباما أن يعلـن بـدء         . ل خطوات تتخذها الدول العربية لتطبيع العالقات معها       مقاب
المفاوضات حول قضايا المرحلة النهائية بما في ذلك الحـدود ومـستقبل القـدس وقـضية الالجئـين                  

ن مـسألة   ولكن الصحيفة أشارت الى استثناء القدس م      . الفلسطينيين، على أن تقوم واشنطن بدور الوسيط      
  . منزل تعتزم بناءها بدأ بالفعل2400 بأن العمل في " إسرائيل"تجميد توسيع المستوطنات، إذ تزعم 

27/8/2009الحياة،   
 

  السالم ليس ممكناً مع استمرار االستيطان: ساركوزي .44
اقترح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الدعوة إلى قمة متوسـطية جديـدة            :  ميشال أبو نجم   -باريس  

خريف القادم، بالتشارك مع مصر والتنسيق مع الرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة،             ال
لمواكبة جهود السالم في الشرق األوسط، مشترطا لذلك حصول تقدم في موضـوع وقـف االسـتيطان                 

 . اإلسرائيلي ومعاودة إطالق المفاوضات السلمية
قاه عصر أمس في قصر اإلليزيه أمام مؤتمر سفراء فرنـسا           وشدد ساركوزي في إطار الخطاب الذي أل      

السابع عشر في العالم الذي تشكل األزمة االقتصادية والمالية محوره األساسي على أهمية وضـع حـد                 
ورفـض سـاركوزي    . "معايير السالم والطريق الذي يقود إليه معروفة      "، خصوصا أن    "إلضاعة الوقت "

ورأى ساركوزي أن موضـوع     . ، بل شدد على كونها عالمية     "إقليمية"تعريف أزمة الشرق األوسط بأنها      
 لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية هو المفتاح للتقـدم وللعـودة إلـى              "تجميد دقيق وشامل  "

المفاوضات، متمنيا أن تفضي المحادثات بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنيـاهو والمبعـوث الرئاسـي               
وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيشجع رئيس الـسلطة        . ل إلى اتفاق بهذا الخصوص    األميركي جورج ميتش  

 البنـى الفلـسطينية     "إعادة تجديد "الفلسطينية محمود عباس الذي سيلتقيه في الرابع من الشهر القادم على            
 . إدارة الدولة الفلسطينية"غدا"التي ستكون من مسؤوليتها 

 "الجمعيـة اليهوديـة األميركيـة     "عين مديرة فرع فرنسا في      إلى ذلك أعلن قصر اإلليزيه أن ساركوزي        
 .فاليري هوفنبرغ ممثلة خاصة لفرنسا في الشرق األوسط لشؤون االقتصاد والثقافة

التنمية االقتصادية هي عنصر أساسي في عملية       "واعتبر ساركوزي في قراره أن هذا المشروع يظهر أن          
 ."السالم في المنطقة

27/8/2009الشرق األوسط،   
  

  " إسرائل"ألمانيا تنفي سحب موضوع االستيطان من جدول أعمال محادثاتها مع  .45
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة األلمانية كالوس فاتَر فـي          : )أ ف ب  (- اسكندر الديك  -برلين، لندن   

صورة غير مباشرة أن تكون حكومته خضعت إلى مطلب الجانب اإلسرائيلي بسحب موضوع االستيطان              
دول أعمال المحادثات التي بدأها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بعد ظهر أمس مع الرئيس االتحـادي               من ج 

  .هورست كولر بعيد وصوله من لندن إلى العاصمة األلمانية
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ـ       تؤيد حل الدولتين على أن يتفاوض حولـه        " إن حكومته    "الحياة"وقال الناطق الرسمي رداً على سؤال ل
 يحصل ذلك، ال توافق برلين على أي بناء استيطاني إضافي فـي المنـاطق               وإلى أن . الطرفان المعنيان 

  ."أعلنته الحكومة األلمانية مرات، ولن يتغير"وأضاف أن هذا الموقف . "المحتلة
27/8/2009الحياة،   

  
  لحين التوصل إلى إيضاحات بشأن ملف القدس " إسرائيل"أوروبا تعلق مفاوضاتها مع  .46

 مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي فيريرو فالـدنر بتعليـق            طالبت:  برلين -عهود مكرم   
المفاوضات األوروبية اإلسرائيلية لحين التوصل إلى إيضاحات بشأن ملف القدس الشرقية ال سـيما وأن               

  .اإلجراءات اإلسرائيلية مستمرة في تهويد القدس الشرقية وبناء مستوطنات لليهود
27/8/2009عكاظ،   

  
  الدولة الفلسطينية ال يمكن أن تشمل مستعمرات: كارتر .47

 أن وفدا من الشخصيات العالمية البارزة والقادة السياسيين السابقين، يطلـق            27/8/2009 الخليج،   ذكرت
، واصل زيارته لألراضي الفلسطينية حيث تفقد أمس جدار الفصل العنـصري            "الحكماء"عليهم مجموعة   

أحمد الطيبي أن الرئيس    " الكنيست"لقاء جمعه مع العضو العربي في       وقد أكد كارتر خالل     . وحاجز قلنديا 
ال " إسـرائيل "اإلسرائيلي وقـال إن     "الحالي باراك أوباما جاد في توجهاته الجديدة حيال الصراع العربي           

واعتبـر كـارتر،    . تستطيع التغرير بالمبعوث جورج ميتشيل بكل ما يتعلق بموضوع تجميد االستيطان          
 وحدة استيطانية يعني تفريغ مـصطلح       2500بالسماح لها باستكمال    " إسرائيل"أن مطلب   بحسب الطيبي،   

  .من محتواه وقال إنه من غير الممكن أن تشمل الدولة الفلسطينية مستعمرات" تجميد"
 من رام اهللا المحتلة نقالً عن مراسلها محمد جمال والوكاالت، أن             27/8/2009الشرق، قطر،   وأضافت  

 المنظمة تنظر بقلق إلى األوضاع اإلنسانية الكارثية في قطاع غزة، داعياً إلـى ضـرورة                كارتر قال أن  
تضافر جميع الجهود إلنهاء الحصار المفروض على القطاع ووقف كافة االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة              

  . القدس خاصةً هدم البيوت ومصادرة األراضي
  

  ي ازالة آخر العقبات في صفقة األسرى دوال عربية وأوروبية نجحت ف: مصادر أوروبية .48
أفادت مصادر أوروبية أن دوال عربية واوروبية نجحت في ازالة آخـر العقبـات            :  عماد الدبك  -السبيل  

وقالت المـصادر إن سـوريا والـسودان ودول         . وحماس" اسرائيل"امام تنفيذ صفقة تبادل االسرى بين       
لفلسطينيين الذين سيفرج عـنهم فـي اطـار الـصفقة ،            أوروبية وافقت على استضافة هؤالء المعتقلين ا      

ونجحت حركة حماس في انتزاع ضمانات دولية بأن يعود هؤالء إلى مناطق سكناهم بعد انتهاء الفتـرة                 
  .المحددة البعادهم وهي عام كامل

27/8/2009السبيل، األردن،   
  

  "إسرائيل"تح و بريطانية نظّمت مؤتمرا عن السالم شارك فيه ممثلون عن حماس وفمؤسسة .49
التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لهـا إنهـا   ' القرن المقبل'قالت مؤسسة : لندن ـ يو بي آي 

نظمت هذا الشهر مؤتمراً عن السالم في الشرق األوسط في سويسرا على مدى ثالثة أيام حجبتـه عـن                   
وكان بينهم ممثلـون    " إسرائيل"و مشاركاً من دول عربية وغربية       120التغطية االعالمية وحضره نحو     

وحول مشاركة حماس والطروحات التي عرضها ممثلوها في المؤتمر، قـال           . عن حركتي حماس وفتح   
الحظنا في الفترة األخيرة أن هناك مزاجاً جديداً لـدى          ' 'القرن المقبل 'وليام موريس األمين العام لمؤسسة      



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1537:        العدد        27/8/2009الخميس  :التاريخ

"  إسرائيل"إلى جنب بأمان وسالم، ونأمل أن ال تضيع         حماس نحو السالم وحل اقامة دولتين تعيشان جنباً         
  .'هذه الفرصة، وكما اسلفت كان اإلجماع الوحيد من قبل المشاركين حول مبادرة السالم العربية
27/8/2009القدس العربي،   

  
   تكشف الخطوط العريضة لخطة السالم األميركية الجديدة السياسيالبيادر .50

 له الرئيس األميركي باراك اوباما أن إدارته تضع اللمسات األخيرة لخطـة             كلما يلتقي رئيساً عربياً يقول    
سالم أميركية جديدة في الشرق األوسط، وأن على جميع األطراف المعنية القبول بها أو العمـل علـى                  

وهذه الخطة سيعلن عنها الرئيس اوباما لدى اجتماعات الهيئة العامة لألمم المتحدة فـي أيلـول                 .تطبيقها
والبيادر حصلت من مصادر شبه مطلعة على البنود        .. دم وخالل القاء كلمته أمام هذه المنظمة الدولية       القا

  :العريضة لهذه الخطة والتي تتضمن اآلتي
 إقامة دولة فلسطينية في غضون سنتين، وستكون هذه الدولة منزوعة السالح وضمن حدود مؤقتـة                •

  .كمرحلة أولى
 بالمائة، وهذا يعني    7.5ي بين السلطة واسرائيل وقد تصل نسبتها إلى         االتفاق على مبدأ تبادل األراض     •

  .ابقاء التجمعات االستيطانية الكبيرة قائمة ومتواجدة على أراضي الضفة الغربية
  ضرورة تأكيد الجانب الفلسطيني على أن التفاوض هو الخيار الوحيد للحـصول علـى الحقـوق                 •

  .رات األخرىالمشروعة، ومقاومة وسائل العنف والخيا
  تجميد االستيطان خالل فترة التفاوض القامة الدولة مع األخذ بعين االعتبار حاجة المستوطنات إلى               •

  .مساكن جديدة لمواجهة النمو الطبيعي
موضوع القدس يؤجل البت فيه إلى ما بعد إقامة الدولة الفلسطينية ضمن الحدود المؤقتة، أي إلى ما                  •

  .بعد سنتين من اآلن
 الدول العربية بالتطبيع التدريجي مع اسرائيل حتى يكتمل التطبيع مع اقامة الدولة الفلـسطينية               مطالبة •

  .بعد عامين
  .موضوع الالجئين يبحث أمره بعد اقامة الدولة الفلسطينية •

واستناداً لهذه الخطة فإن المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية ستتركز على مواضيع حياتية يوميـة منهـا               
األمني، وتحسين المستوى المعيشي، وتسليم مناطق مأهولة بالسكان للسلطة الوطنية الفلـسطينية،         التنسيق  

أما مواضيع الحدود والقدس والالجئين فإنـه       . وكذلك التركيز على بناء جسور ثقة وتعاون بين الجانبين        
  .سيتم بحثها في إطار الحل النهائي وبعد سنتين من بدء المفاوضات الحالية

الميركية شبيهة بخطة خارطة الطريق ولكنها أسوأ منها، ألنها تطالب بدفع ثمن عربـي مقابـل                الخطة ا 
من ناحية المساحة والجغرافيا    " ممسوخة"تجميد شكلي لالستيطان، كما ان الدولة الفلسطينية ستكون دولة          

اقامة دولـة فلـسطينية     والتواصل، وسيطالب اوباما القيادة الفلسطينية بقبول هذه الخطة ألنها البداية نحو            
  .كاملة السيادة مستقبالً

الخطة االميركية ستأتي تلبية للعديد من آراء رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الذي يعتبـر الدولـة                 
الفلسطينية مجرد نشيد وطني وعلم، أما الحدود وحق العودة والقدس فهي مواضيع غير قابلة للبحث اآلن                

  . لرئاسة الحكومةوفي عهده، أي خالل توليه
سيحاول الرئيس اوباما تسويق هذه الخطة على الساحة العربية حتى يتم الضغط على الجانب الفلـسطيني                

وهذا بحد ذاته   . ، ألن عصفوراً في اليد أفضل من عشرة على الشجرة         "خُذ وطالب "للقبول بها تحت شعار     
وسـيطالب قـادة عـرب      . هذه الخطـة  سيخلق سجاالً داخل الساحة الفسطينية حول قبول أو عدم قبول           

  .بضرورة العمل على إنجاح خطة اوباما الذي هو يسعى الى تحقيق السالم الشامل في المنطقة
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دول الممانعة سترفضها ألنها ال تتناول خطة شاملة ترتكز على قرارات الـشرعية الدوليـة، وألنهـا ال              
، وألنها التفاف على    1967حتلة منذ حزيران    تتحدث عن انهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية الم       

  ..المبادرة العربية، وألنها تهدف إلى تحقيق التطبيع مع اسرائيل قبل أن تقدم شيئاً من أجل تحقيق السالم
الخطة الجديدة لن يكون حالها أفضل من الخطط والمبادرات االميركية السابقة التي سرعان مـا يتبخـر                 

ن الجانب االسرائيلي سيرحب بها، ولكنه لن يعمل علـى إنجاحهـا بـل         حبرها وتصبح في خبر كان، أل     
  .سيعمل على إفشالها، وتحميل مسؤولية ذلك على الجانب الفلسطيني

الخطة االميركية ال تتضمن أية أمور حاسمة وجدية، وهي التفاف على قرارات الشرعية الدولية، وهـي                
إدارة اوباما الفرصة للخروج من العراق بهدوء مـع         مجرد إبرة تخدير لتهدئة الوضع في المنطقة، ومنح         

  ..الحفاظ على ماء الوجه
يجب عدم توقع المعجزات من إدارة اوباما ما دام اللوبي الصهيوني يعمل علـى محاصـرتها والعـرب                  
يتفرجون، ويجب عدم توقع أي قرار حاسم من الرئيس اوباما يلزم اسرائيل احترام قـرارات الـشرعية                 

الكونغرس االميركي لن يسمح له بذلك، وهو بنفسه أكد أكثر من مرة حرصه على العالقـة                الدولية، ألن   
الجيدة مع اسرائيل، والحفاظ على أمنها، أي أن الخطة هي شكل مدبلج جديد لخطـط سـابقة تـستهدف                   

  .تخفيض سقف المطالب العربية، حتى ال تصبح هناك مطالب
عدة أشهر، ولن يطبق منها شيئاً على أرض الواقـع إال           هذه الخطة ستدخل المنطقة في سجال قد يستمر         

إذا كان هناك قبول فلسطيني لها، فسيطبق سوى الجزء اليسير منها، وستكون المفاوضات مـع نتنيـاهو                 
  ".راوح مكانك"صعبة وتحت شعار 

 August,2009،29، 976العدد مجلة البيادر السياسي، 
  

  ..!فك االرتباط بين اإلخوان وحماس .51
  يلواني طارق د

قيادات إخوانية أردنية بالكويت تبدي خالل األونة األخيرة تبرماً واضحاً من محاولة تيارات داخل              : عمان
  .الجماعة األم في عمان االنفصال تماماً عن حركة حماس

وفي سعيها إلفشال ذلك تحاول هذه القيادات تحريض اإلخوان الكويتيين وحثهم على التدخل في نوع من                
  .لى محاوالت تيار الحمائم لفك االرتباط التنظيمي مع حماس أو تقليصه في أسوأ األحوالااللتفاف ع

وتتسلح مصادر إخوانية في روايتها هذه بحقيقة أن حركة حماس في الكويت تحظى منذ الحـرب علـى                  
غزة بشعبية جارفة، تكاد تؤثر على شعبية اإلخوان أنفسهم، أما أخطر ما تؤكده هـذه المـصادر فهـو                   

حظة حجم االلتفاف اإلخواني من الكويتيين حول الحركة التي تنـشط بـشكل مـذهل علـى األرض                 مال
الكويتية منذ نحو عام تحت سمع وبصر األجهزة األمنية الكويتية التي تحاول منذ العدوان علـى غـزة                  

  .التعاطي مع ردة الفعل الشعبية الغاضبة وامتصاصها
لئـك المغتربـون األردنيـون      وية بحتة، المقـصود منهـا أ      مكتب اإلخوان في الكويت هو تسمية تنظيم      

وقد ُسقت هذه المقدمة بما تحوي من       . المرتبطون تنظيميا بالجماعة بحكم إقامتهم على األراضي الكويتية       
إن ثمة تيارات إخوانية تحاول التخويف من أن أي فك لالرتباط مع حركة حماس مـن                : تسريبات ألقول 

ـ شأنه العبث بالقاعدة الج    ، وهو مصطلح جامع يـضم اإلخـوان وحركـة          )الحركة اإلسالمية (ماهيرية ل
  .حماس تحت لوائه

ووفقاً لهذه الرؤية ثمة من يرى أن فصل اإلخوان عن حركة حماس يعني بالضرورة التخلي عن الصورة                
  .ظيمياالتقليدية والنمطية للحركة اإلسالمية الجامعة لكل التيارات اإلسالمية المتقاربة فكريا وتن
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التخوف الذي تجاهر به أصوات إخوانية هنا وهناك هو أن يكون فك االرتباط بحماس مقدمـة لتفكيـك                  
جبهـة  "اإلخوان من الداخل، عبر التصويت الحقاً على فك االرتباط بذارع الجماعة السياسي الـضارب               

  ".العمل اإلسالمي
خوان في الكويت تصلباً في اآلراء والمواقـف        واستناداً لهذه المخاوف المشروعة، تُبدي قيادات مكتب اإل       
  .تجاه ما يرون أنه المسمار األول في نعش اإلخوان كتنظيم

بيد أن المسألة برمتها، بحسب مؤيدين لفك االرتباط التنظيمي بين الجماعة والحركـة، ال تعـدو كونهـا                  
ا األساس يعـرض الـبعض      وفق هذ . تصحيحا داخليا لألساس البنيوي الذي قامت عليه جماعة اإلخوان        

لقضية توغل حماس في الجماعة األم بشكل ال تستقيم معه االستمرارية في التزاوج التنظيمي أكثر بعـد                 
  .اليوم

وبشكل أكثر وضوحاً وصراحة، ال يتوانى آخرون داخل الجسد اإلخواني عن القول بأن حركة حمـاس                
ويضرب هؤالء  .  خالل بعض مواقفها وسياساتها    شكَّلت في أوقات معينة عبًئا سياسيا على الجماعة؛ من        

  .مثالً على هذا التباين في عدم رضا اإلخوان عن طريقة تعاطي حماس مع الحركة السلفية في رفح
ورغم أن أيا من هذه التبرمات واالنتقادات لم تخرج إلى العلن، وظلت حبيـسة التجمعـات اإلخوانيـة                  

 إال أن مقربين ومؤيدين لحركة حماس في اإلعـالم والـصحافة            .الداخلية، وصالونات القواعد التنظيمية   
  .باتوا ينتقدون تصرفات الحركة بشكٍل قاسٍ ومباشر

ولعل أبلغ ما كُتب في هذا الشأن االنتقاد الصريح الذي وجهه عبد الباري عطوان، رئيس تحرير القـدس                  
ماس بأن األمور بدأت تنفلـت مـن        العربي، للحركة، ومرر من خالله تحذيرات شديدة اللهجة لقيادات ح         

  .عقالها
نشأت حركة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس فـي          : "يقول الزميل ياسر أبو هاللة، ملخصاً مكمن المشكلة       

لكـن قيـادة    .  ، وعرفت نفسها بميثاقها بأنها جزء من جماعة اإلخـوان المـسلمين            1987فلسطين عام   
لفرع سيغدو أكبر من األصل، وأن هذه الحركة ستكتسح         اإلخوان في األردن لم تكن تتخيل في حينه، أن ا         

  ".وقبل ذلك سيكون لها ذراع عسكري ضارب. االنتخابات وتشكِّل حكومة
عالقة حماس باإلخوان هي أحدى تجليات العالقة األردنية الفلسطينية، وإذا ما قُدر لعالقة هذين العمالقين               

  .ون مقدمةً للعبث بعالقة أكبر وأقدس وأهمأن تنتهي تنظيميا تحت الضغط فإن ذلك قد يك
 26/8/2009اإلسالم اليوم، 

  
   فياض إلنشاء دولة األمر الواقع في الضفةدليل .52

 ياسر الزعاترة
فيما يشبه البيان الحكومي لنيل الثقة مسبوقا بمقدمة فيها بعض النهكة النضالية ، قدم رئيس وزراء 

 إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على األراضي حكومة رام اهللا للفلسطينيين دليال يوصلهم
 ، بما في ذلك القدس الشرقية مع حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين ، وكل ذلك في 67المحتلة عام 

كل ما قيل في .غضون عامين ، ما يستعيد الخطاب الذي سبق أن ألقاه في جامعة القدس قبل أسابيع
، بما فيها المقدمة المشار إليها ال يغير من الحقيقة الماثلة أمام أعين الناس ) ألف كلمة( 13الوثيقة العتيدة 

  . ، وخالصتها أن الدولة العتيدة لن تكون بغير التفاصيل التي يحددها نتنياهو وأجهزة األمن اإلسرائيلية
ئيلي في حال قرروا وعندما يكون رئيس السلطة ورئيس حكومته في حاجة لحماية جهاز الشاباك اإلسرا

دخول مناطق ج ، فإن كل حديث عن فرض الدولة بقوة األمر الواقع ال يغدو مقنعا بحال من 
وإذا كان الزعماء في حاجة لحماية الشاباك في مناطق ج ، فإنهم في حاجة لبطاقة الفي آي بي .األحوال

الخارج ، كما أن العدو هو الذي من أجل التنقل دخوال وخروجا بين المناطق الفلسطينية ، وبينها وبين 
يحدد كل ما يمكن أن يدخل ويخرج من وإلى مناطق الضفة من مال وبضائع ، فضال عن البشر من عباد 
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دولة األمر الواقع المأمولة ، هي في واقع الحال ذات الدولة المؤقتة .اهللا المستثمرين وغير المستثمرين
لها حزب كاديما ، وهي ذاتها التي تترجم معادلة التي تحدث عنها شارون قبل سنوات وأسس من أج

السالم االقتصادي التي تحدث عنها نتنياهو ، بدليل أن كل أحاديث األمن والتنمية واالستثمار لن تتم بحكم 
األمر الواقع ، كما يزعم القوم ، وإنما بمباركة المحتل الذي يسمح بتدفق األموال وتصاغ المعادلة برمتها 

   .على عينه
 كان هؤالء قادرون على فرض األمر الواقع الستثمروا حكما بالغ األهمية والوضوح من محكمة لو

العدل الدولة في الهاي بعدم شرعية الجدار األمني الذي يتلوى مثل األفعى في أحشاء الضفة الغربية 
 من ويسرق ما يقرب من نصف أرضها ، وأكثر من ذلك من مياهها ، بينما يتركها في حالة بائسة

هؤالء الذين يتحدثون عن حلم الدولة بعد عامين يعرفون أن دولتهم القادمة هي دولة الجدار .التفتيت
منزوعة السالح التي لن يتضمن االتفاق بشأنها حق العودة لالجئين ، وهي ذاتها الدولة المؤقتة التي 

 قبل انتفاضة األقصى نهاية ستغدو دائمة مع بعض التعديالت الطفيفة ، وهي أقرب ما تكون إلى دولة ما
إنهم يدركون ذلك ، ولكنهم يريدون تجريع هذه المعادلة للشعب الفلسطيني بالتدريج ، 2000،أيلول عام 

وذلك عبر السماح لقطاع منهم بتذوق طعم النعمة واالستقرار ، ومن ثم الغرق تبعا لذلك في االستثمارات 
معادلة نتنياهو بشأن سنوات السالم االقتصادي التي وأسئلة البورصة وتحوالت نقاطها ، وهي ذاتها 

ستثبت أهلية الفلسطينين للسالم ، بينما يتقبل العرب دولة اإلسرائيليين كعنصر فاعل في المنطقة ، 
  .ويمارسوا معها التطبيع بكافة أشكاله

ت ، وسالم فياض ال والحق أن الدولة المؤقتة القادمة هي ذاتها الدولة الدائمة كما قلنا مع بعض التعديال
يأتي بكل ذلك من بنات أفكاره ، والذين مكثوا عاما ونصف العام يفاوضون في جنيف من أجل التوصل 
للملحق األمني لوثيقة جنيف بتفاصيل المرعبة لم يكونوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم ، فقد كانت القيادة 

أربعون شخصية (رموز في فتح والسلطة على اطالع كامل على كافة التفاصيل ، كما أنهم من كبار ال
بين الملحق األمني لوثيقة جنيف ، وواقع الجدار واالستيطان في ).مقابل حوالي ستين من اإلسرائيليين

القدس والضفة تتضح معالم الدولة العتيدة التي يبشرنا بها سالم فياض ، ما يعني أن لعبة التسويق القائمة 
شعب الفلسطيني وقواه المقاومة ، كما أن على الجميع أن يواجهوا هذه ال ينبغي أن تنطلي على عقالء ال

ما .العملية المبرمجة لتصفية القضية ، وأال يركنوا إلى أنها محاولة أخرى للتسوية ستنتهي مثل سابقاتها
يجري بالغ الخطورة ، والسبب أن فتح تدعمه ، وكذلك منظمة التحرير بعد ترتيب وضعها مثل فتح ، 

ن العرب يدعمونه ، بينما يحظى بدعم أكبر من األمريكان واألوروبيين ، ما يعني أن مواجهته وكثير م
 .ستكون صعبة ومكلفة إلى حد كبير

  27/8/2009الدستور، االردن، 
  

  هل تحل مشكلة فلسطين ؟ " .. فياض"دولة  .53
  محمد جمال عرفة

ن شماله وأثـاره الـضارة أو       كنت اتحدث مع مسئول سوداني عن احتماالت انفصال جنوب السودان ع          
الدولـة  "لو قامت فسوف تكون نموذجـاً لــ         ) الجنوبية االنفصالية   (اإليجابية ، فقال لي أن هذه الدولة        

، واستطرد يشرح وجهة نظره بأن هذه الدولة ستكون محاصرة وليس لهـا منافـذ هامـة علـي      "الفاشلة
 وبالتالي ستكون عبئاً على الدول األخـرى        ألخ،.. الخارج، ومحاصرة، ومنقسمة على نفسها من الداخل        

  !.المحيطة بها 
وبينما كنت أهم باالنصراف سمعت إعالن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أن السلطة الفلـسطينية               
قد تختصر مفاوضات السالم وتعلن قيام دولة أمر واقع فلسطينية قبل عامين، مبرراً هذا التغير في موقف             
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 عامـاً مـن     16بعـد   " أنـه    – أغسطس الجاري    25" تايمز" في مقابلة مع صحيفة      - السلطة الفلسطينية 
  ".لماذا ال نغير خطابنا؟) غير المثمرة مع إسرائيل(المفاوضات 

 ، هو منطق معقول وسبق أن       2011وتهديده بدولة فلسطينية بحلول منتصف      " فياض"والحقيقة أن ما قاله     
دد به الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتصرف علـى          طالب به الكثير من الفلسطينيين ، بل وه       

أساسه باعتباره رئيس دولة تعامل معها شارون بعنف وحصار حديدي لحد تسميم عرفات نفـسه عبـر                 
مرتزقة من داخل الدولة الفلسطينية لضرب هذه الدولة ، ما يطرح تساؤالت حول كيفية تعامل نتنيـاهو                 

  ! . لو تم من طرف واحد؟وليبرمان بالمثل مع هذا االعالن
فالدولة الفلسطينية التي يتحدث عنها فياض هي في هذه الحالة الضفة الغربية وحدها ستكون على أقل من                 

من مساحة فلسطين التاريخية ، وأقل من نصف الدولة الفلسطينية التي تجري حولهـا المفاوضـات                % 5
  .تقلة لو أعلنت الجارية ، وظروفها أسوأ حتى من دولة جنوب السودان المس

فجنوب السودان لديها على االقل حدود مع ثالث دول أفريقية ، ولديها مياه ونفط ومساحتها تعادل مساحة                 
دول أوروبية ، أما الضفة الغربية أو ما تبقى منها فمجرد جيب محاصر بـين المـستوطنات والجـيش                   

  .األردن الذي يتحكم فيه الصهاينة الصهيوني والجدار العازل وليس لها منافذ على الخارج سوى معبر 
بل إن اقتصاد الضفة كله مرتبط بالدولة الصهيونية والسلع الصهيونية تصرف هناك بنسب تفوق أحيانـاً                

مما تنتجه الدولة الصهيونية وتبيعه في الخارج ، وال توجد مقومات لصناعة فلسطينية حقيقية              % 30الـ  
 على المعونات الخارجية التي     – كما هو حالها اآلن      –ة تعتمد   أو موارد اقتصادية ، ما سيجعل هذه الدول       

  .ستتحكم في سياستها 
وال شك أن فياض يدرك صعوبة قيام مثل هذه الدولة ولكنه يرفع هذا الكارت من قبيل التهديد في ظـل                    
حالة الجمود للمفاوضات واستمرار االستيطان وعدم وضح خطة الـرئيس األمريكـي بـشأن الـسالم،                

 أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ال يتوقع حدوث انفراجة كبيرة في اجتماعـه                خصوصاً
مع مبعوث السالم األميركي هذا األسبوع ولكنه يأمل استئناف محادثات السالم مع الفلـسطينيين خـالل                

  !.شهرين 
يني عن شـرط وقـف      ولكن قد يكون هناك تفسير آخر لتصريحات فياض ، هو التمهيد للتراجع الفلسط            

  !.االستيطان لبدء مفاوضات سالم ولقاءات مع القادة الصهاينة 
فقد تحدثت تقارير إعالمية عن قمة محتملة بين نتنياهو وعباس برعاية أوبامـا علـى هـامش اجتمـاع        
الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر المقبل ، والمندوبة اإلسرائيلية إلى األمم المتحـدة قالـت انـه مـن                   
المحتمل عقد قمة أميركية إسرائيلية فلسطينية الشهر المقبل في نيويورك ، ومن الطبيعي أال يتم هذا اللقاء                 

  !.بدون جديد وأال أعتبر تنازالً من عباس بال مقابل 
المتوقفة منذ  ) إسرائيل(فالرئيس عباس سبق أن اشترط تجميد المستوطنات الستئناف محادثات السالم مع            

ما لم يحدث ، وقد يسعى الرئيس أوباما خالل لقائه نتنياهو في نيويورك الـشهر المقبـل                 ديسمبر ، وهو    
النتزاع تصريح منه بتأجيل البناء في القدس وهو ما تحدث عنه الصهاينة بالفعل كتأجيل مؤقت للعقـود                 

ـ               2010حتي   ه  وفضحته منظمات إسرائيلية وقالت إنه غير حقيقي ، ولكنه سيكون المدخل لحفظ ماء وج
  !.عباس وعقد قمة ثالثية في نيويورك على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة 

حديث فياض عن دولة فلسطينية ربما يكون بالتالي أحد أوراق التفاوض الفلسطينية الـضعيفة فـي يـد                  
نـه  السلطة الفلسطينية ، ولكنه مع هذا سيثير حالة مناقشة لدى اإلسرائيليين واألمريكان رغم القناعـة بأ               

  . لن يكون له حظ من األهمية وستولد هذه الدولة ميتة منذ اليوم األول – لو نفذ –خيار 
ولكن المهم هو أن تستغل أسلحة وأدوات تفاوض فلسطينية أخرى بجانب هذا الـسالح أبرزهـا علـى                  

على أشالء  فالدولة الصهيونية ينمو اقتصادها     ..  االسرائيلي   –اإلطالق هو التعاون اإلقتصادي الفلسطيني      
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الفلسطينيين في الضفة وغزة بسبب الصفقات التي تعقد مـع األراضـي المحتلـة لتـسويق المنتجـات                  
  .الصهيونية 

أيضاً التنسيق األمني المفتوح على البحري بال ضوابط بـين الـسلطة الفلـسطينية واألجهـزة األمنيـة                  
ن أنفسهم في أجهزة أمن عبـاس ،        الصهيونية والذي حمى الصهاينة من هجمات المقاومة بيد الفلسطينيي        

من قبل وضغطت به حكومة هنية      ) إسرائيل(يعتبر أخطر سالح فلسطيني ضغط به الرئيس عرفات على          
  .الحقاً قبل أن ينقل عليها أنصار عباس ويحدث انفصال غزة والضفة واقعيا 

صهيونية يوماً واحـداً    لو منعت السلطة الفلسطينية تدفق شالالت المعلومات من أجهزتها إلى األجهزة ال           
  لجن جنون الصهاينة ، فهل تفعل ؟

دولة فياض لن تعيد فلسطينياً، ولكن ما سيعيدها هو المقاومة، ولو كانوا في سلطة الـضفة ال يحبـذون                   
خيار المقاومة فليقاوموا باألدوات السياسية وهي سالحي وقف التطبيع ومنع تـدفق معلومـات التنـسيق          

  !األمني
  27/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  على األحزاب الغربية" لموسادا "يسيطرهكذا  .54

  كريستوفر بولين
ساسة الواليات المتحدة وبريطانيا، تم ترويضهم وتدجينهم فصاروا أسرى الصهيونية التي تتحكم بأحزابنا 

  .السياسية وأحاط نيرها بأعناقهم وسيطر عليهم زعماء الصهيونية
لى قبول االسترقاق الصهيوني، غدت بالدنا مستعبدة وأصبحت وبعد أن تم إرغام قادتنا السياسيين ع

على " كيف سيطر الموساد"مفروضة على الشعب كله، وهذا المقال " إسرائيل"أجندة دعم ومناصرة 
أحزابنا السياسية يصف الهيمنة الصهيونية على رئيسي الوزراء البريطانيين توني بلير وغوردون 

  .براون
 700ريكي يناقش خطة اإلنقاذ المالي للمحتالين الصهاينة التي بلغت قيمتها عندما كان الكونغرس األم

أعتقد أنه لم يعد لدينا وقت، كنت : "مليار دوالر، أرسل لي أحد المؤيدين آلرائي ورقة مكتوبة يقول فيها
مر ال وأنا أود أن أقول إن األ" أتمنى لو كان هناك الكثير من الناس لديهم معرفة أكبر مثلك بما يجري

يتعلق كثيراً بما أعرفه، ولكن القضية تتلخص في وجهة النظر وفي االتجاهات التي أسلكها وأتبناها في 
تحقيقاتي، وهذه اآلراء والتوجهات غير موجودة في وسائل اإلعالم، ألن وجهة نظري المناوئة 

وسائل اإلعالم التي للصهيونية تعتبر من التابوهات المحرمة، وآرائي يتم حجبها وابتسارها من قبل 
  .تسيطر عليها الصهيونية، ولذلك فإن معظم الناس ال يطلعون على آرائي وأبحاثي

أو "وفي الشرق األوسط، وبعد أن درست تاريخ الصهيونية " إسرائيل"وبعد أن أمضيت سنوات عدة في 
 القرن المنصرم، ومن أدركت جانباً من الجرائم التي ارتكبتها الصهيونية خالل" تاريخ القومية اليهودية

والصهيونية بالجرائم الكبرى في زماننا هذا، مثل " إسرائيل"هذا المنظور أدركت البرهان على عالقة 
 اإلرهابية، وحوادث 11/9في هجمات " اإلسرائيلي" وتحقيقاتي كشفت جانباً كبيراً يدل على التورط 11/9

  .إرهابية أخرى ألصقت بها ديباجة زائفة
بالنسبة للصحافيين الذين يعملون في أجهزة اإلعالم " انتحاراً مهنياً" مثل هذه يعتبر وتتبع تحقيقات

 خرج كثيرون وأنا منهم بعدة دروس، فقد دفعت ثمناً غالياً لكتاباتي 11/9الخاضعة للهيمنة، وبعد 
وأبحاثي، وأدركت أن الصهاينة اليهود يسيطرون حتى على الصحف الصغيرة التي تسمى بالصحف 

ومية، وغالبية الصحافيين، والمحامين والسياسين ينصب اهتمامهم األكبر على ترقية أنفسهم وتحسين الق
حياتهم المهنية، ولذلك يتعلمون منذ البداية مبدأ قبول استعبادهم من قبل أسيادهم الصهاينة، وإذا لم 

المهنية، والناس الذين لديهم يرضخوا لذلك ويسلموا بالعبودية ألسيادهم الصهاينة، عليهم التضحية بحياتهم 
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طموح يضعون مصالحهم الذاتية أوالً، لذلك يوافقون على قبول األكاذيب والفساد ويتماشون معهما، بدالً 
  .من مجابهة الحقيقة، ولقد لمست ذلك ورأيته كثيراً

 المفرط في "اإلسرائيلي"وأنا لست من هذه النوعية فخالل الثالثين عاماً الماضية رأيت بعيني االحتالل 
وحشيته على فلسطين، وشاهدت كيف يعمل الصهاينة الستعباد شعوب بأكملها، والسنوات التي قضيتها 

شكلت يقظتي السياسية، وأدركت أن الهيمنة الصهيونية على وسائل اإلعالم، " إسرائيل"في فلسطين 
ية اإلجرامية، ولقد رأيت واستغالل بروباغندا الهولوكوست يعمالن على حماية وترويج األجندة الصهيون

كيف يتم خداع الناس في أمريكا وأوروبا وكيف يجري إرغامهم على تحمل قسوة الصهاينة الذين 
  .يسيطرون على أنظمتهم السياسية وعلى وسائل اإلعالم

ولقي اآلالف من األمريكيين واألوروبيين الشباب، مصرعهم أو أصبحوا عاجزين في حروب مزورة 
لقد أصبح األمريكيون مرتزقة .  في دول شرق أوسطية ال يعلم هؤالء الشبان عنها شيئاً"إسرائيل"لخدمة 

  .للصهيونية
  نموذجان.. أوباما وماكين

كوني أمريكياً، لم أستطع أن أؤيد أياً من المرشحين الرئاسيين ألن كليهما دمى صهيونية ظاهرة، واالثنان 
ناخبين األمريكيين ليس لديهم خيار حقيقي في ما يتعلق يتبنيان مواقف أعارضهما بشدة، إضافة إلى أن ال

بأمور مهمة مثل الحرب التي تجري حالياً في الشرق األوسط، وعلى سبيل المثال فإن المرشحين أوباما 
 مليار 700وعمال بهمة لتمرير خطة ال " الحرب على اإلرهاب"وماكين حرصا على االجتهاد في تأييد 

يمكنني فقط أن أؤيد مرشحاً يكون حقيقة مناهضاً " Bail-out"بنوك والشركات دوالر المتعلقة بإنقاذ ال
 مرشح يدعم االستثمار في البنيات 9،/11للحرب، ويعد بإجراء تحقيق مضبوط وحقيقي ألحداث 

األمريكية األساسية، مثل توفير قطارات ركاب مريحة وفعالة بين مدننا، لماذا ننقذ مصارف االستثمار 
  ي الضرائب في نفس الوقت الذي تتداعى فيه مدننا وبنياتنا األساسية؟بأموال دافع

أيضاً وهما " إسرائيل"لسوء الحظ، فإن المرشحين الرئاسيين من مناصري الحرب ومن مناصري 
الوحيدان اللذان يمكن االختيار بينهما ألن الحزبين الرئيسيين في أمريكا عبارة عن مكائن سياسية تدار 

لصهاينة، وحتى األحزاب الثالثة مثل حزب اإلصالح السابق، تمت السيطرة عليها، وتمول بواسطة ا
وجرى حرفها عن مسارها وهيمنة الصهاينة على أحزابنا السياسية ترغم مرشحي الحزبين على تأييد 
ومناصرة الصهيونية، والصهيونية ايديولوجية عنصرية تماماً، وهي ايديولوجية غير أمريكية، مبنية على 

  .هوم خاطئ وخطير يعتقد بتفوق اليهود وسيادتهممف
  من من األمريكين الوطنيين يمكنه تأييد هذا الهراء؟

  هيمنة الصهيونية
إن المجتمع المنحاز السائد على الكل في السياسة األمريكية حالياً هو الصهيونية، وليس سواها، وفي 

النظر السائدة في وسائل اإلعالم، وفي األوساط هو وجهة " إسرائيل"الواليات المتحدة الموقف المناصر ل
األكاديمية، وفي األحزاب السياسية من دون أي اعتبار للثمن والظلم والعنف الذي تسببه، والتأييد 
األمريكي للصهيونية كانت عواقبه وخيمة جداً على الواليات المتحدة، ومع ذلك اليزال التأييد القوي 

  ذلك؟مستمراً من دون سؤال كيف حدث 
  الموساد تجسست على هايدر

والصهيونية الدولية يسيطران على األحزاب السياسية وأجهزة اإلعالم في أوروبا أيضاً، وقد " إسرائيل"
وضح ذلك في حادثة مقتل يورغ هايدر، فبغرابة سمح هايدر زعيم حزب الحرية النمساوي الذي يفترض 

هودي أن يعمل سكرتيراً عاماً لحزبه المناوئ أنه معاد للصهيونية سمح لبيتر سيشروفسكي وهو ي
لمدة " اإلسرائيلي"أن سيشروفسكي كان جاسوساً للموساد " التايمز" ذكرت صحيفة 2005للصهيونية، وفي 
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خمسة أعوام، وبعد ثالثة أعوام، وبعد أن فاز حزب هايدر في االنتخابات البرلمانية، لقي هايدر مصرعه 
  .في حادث سيارة مثير للشبهات

  ".ولم أرتكب أي خطأ" إسرائيل"أردت أن أخدم "وقال سيشروفسكي 
في بلدان صغيرة مثل النمسا، " الطرف الثالث"فإذا كانت الموساد دأبت على اختراق تحركات وحركات 

فللمرء أن يتصور مدى قدرتهم على اختراق الحزبين السياسيين في الواليات المتحدة وقدرتهم على 
من قوى وقدرات " اإلسرائيلي"ناك، ال سيما إذا استحضرنا ما لدى جماعة الضغط التحكم في السياسات ه

  .في أمريكا
من نفوذ، ومدى قدرتها على التحكم بسياسات بريطانيا " اإلسرائيلية"ومدى ما تتمتع به االستخبارات 

  .وأمريكا وأحزابهما السياسية، وللنظر إلى أوضح الصالت واالرتباطات في هذا السياق
  د المال والنقودلور

فهل ثمة ما " اللورد أبوالمال"كما اشتهر أيضاً بكنية " اللورد ليفي"لطالما عرف مايكل ابراهام ليفي بلقب 
هو أوضح من هذا في داللته؟ عندما كان أبرز جامعي األموال لحساب حزب العمال في الفترة من 

نه جوردن براون، وخدم ليفي الذي  حين جرى استبداله بمايكل ويليامز الذي عي2007 وحتى ،1994
مبعوثاً خاصاً لبلير أوفده إلى الشرق األوسط وأوكل إليه مهام " صديق توني بلير لعهد طويل"نال وصف 

  .2007 وحتى 1998في الفترة من 
وتبوأ مناصب عليا في الحكومة ) 1991هاجر عام " (إسرائيلي"وأما دانييل، ابن ليفي، فهو مواطن 

 وفي حين كان والده يدير أعمال توني بلير وأمواله، كان االبن الشاب ليفي 1995منذ سنة ،" اإلسرائيلية"
 في عهد رئيس 1975خالل صيف " 2-أوسلو"المفاوض إلبرام اتفاقية " اإلسرائيلي"عضواً في الفريق 

ة الفلسطينية إلى القم" اإلسرائيلي"آنذاك اسحاق رابين، كما كان عضواً أيضاً في الوفد " إسرائيل"وزراء 
  .2001كانون الثاني من عام /في طابا في يناير

" اإلسرائيلي"كما عمل ليفي الصغير أيضاً مستشاراً رفيع المستوى في الشؤون السياسية لوزير العدل 
 وخدم ليفي تحت 2001آذار ،/ وحتى مارس2000آذار سنة ،/السابق يوسي بيلين في الفترة من مارس

رئاسته للوزارة فكان مستشاره الخاص ورئيس قسم شؤون القدس، ومن الجلي أن إمرة ايهود باراك إبان 
السيطرة " اإلسرائيلية"حلقة االرتباط المتمثلة في ليفي كانت هي الصلة والوسيلة التي منحت االستخبارات 

  .والهيمنة على رئيس الحكومة البريطانية توني بلير
  يجب أن ننهي قضية العراق

 أمريكي للعراق وقبل أن تبدأ قبائحه بالتكشف رويداً - العفونة من االحتالل األنجلوقبل أن تفوح رائحة
رويداً كان بلير مولعاً باستحضار ذكرى ما قاله هو أول زعيم أجنبي يلتقي جورج دبليو بوش، وما 

ر كان أول شيء أخب. 2001أوصى به الرئيس الذي انتخب حديثاً عندما اجتمع الرئيسان في أوائل عام 
  .وذلك وفقاً لتصريحات بلير ذاته" ينبغي أن ننهي قضية العراق"به بلير بوش هو 

ولن يتسنى لنا فهم كيف أن بلير جرى تجنيده لدعم مثل هذه الخطة الرعناء وتسخيره لمناصرة هذه 
نت الخطوة المتهورة وهذه العملية اإلجرامية إال إذا أدركنا ووعينا أن بلير وحزبه العمالي الجديد كا

وثمة قوى صهيونية أخرى مماثلة . هي التي تموله وتمده بالمساعدات وتتحكم به" االسرائيلية"الشركات 
  .كانت تنشط أيضاً وتعمل ليل نهار للهيمنة على بوش

 2007حزيران من عام /من السلطة في يونيو" لورد المال"وعندما خرج توني بلير ورجله الصهيوني 
إال أنه .. ير المالية جوردون براون بتزكية من الملكة اليزابيث الثانيةشغل منصب رئاسة الوزراء وز

بالطبع وقبل أن يصبح براون رئيساً للوزراء كان براون قد خدم عشر سنوات وزيراً للمالية، وكان هو 
  .الوزير المسؤول عن الشؤون االقتصادية والمالية في بريطانيا
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منة اللورد رونالد كوهين، الذي كان قد تلطخت سمعته وبدوره كان رئيس الوزراء براون يخضع لهي
السير رونالد "ويوصف كوهين، اليهودي المولود في مصر بأنه . بعدما تكشفت مثالبه وحاصرته فضائحه

، حاصد قطاع األسهم الخاصة في انجلترا ورفيق الدرب الواعد لرئيس وزراء بريطانيا غوردون "كوهين
  .براون

بريطانية يصور كوهين بأنه مناصر يهودي ثري داعم لبراون ولحزب العمال وفي أوساط الصحافة ال
وأما زوجة كوهين الثالثة شارون هياريل كوهين المولودة في لوس انجلوس، فعادة ما توصف . الجديد

وكان والدها يوسي هاريل يقود سفينة اليهود الالجئين التي عرفت في عام . بأنها منتجة أفالم سينمائية
  ".االسرائيلية"ويندر أن تجري مناقشة مسألة جنسيتها ". الشتات"اسم سفينة  ب1947

 كوهين فهو -وأما ما تحجبه وسائل االعالم التي يهيمن عليها الصهاينة وال تقوله لنا عن شارون هاريل
 ولجهاز" االسرائيلي"أمريكية كان والدها هو أحد القادة المؤسسين لجهاز الموساد " إسرائيلية"إنها 

  .2008نيسان من عام /حتى وفاته في ابريل" االسرائيلية"االستخبارات العسكرية 
جزء من الفريق الذي يسيطر على " االسرائيلية"وهذا يعني أن ابنة أحد مؤسسي جهاز االستخبارات 

وكانت تلكم هي إحدى الطرق التي هيمن بها الموساد على قيادة . رئيس الوزراء البريطاني ويتحكم به
طانيا السياسية منذ حقبة التسعينات في القرن العشرين وجر الواليات المتحدة وبريطانيا إلى حربين بري

  .مشؤومتين كارثيتين كانت تكلفتهما باهظة إلى أبعد الحدود، وكانتا وباالً على منطقة الشرق األوسط
قرن المنصرم باعتبارها وكانت وكالة الموساد قد أبصرت النور في الحقيقة في حقبة االربعينات من ال

وهي الوكالة الصهيونية السرية المسؤولة عن جلب " هاموساد لو عاليابيت"وكالة سرية عرفت باسم 
الالجئين اليهود إلى فلسطين التي كان االنجليز يحتلونها آنذاك وذلك لزيادة عدد اليهود في فلسطين الى 

ت حركة الهجرة بشكل أسطوري في تلك الفترة ، حين نشط"الدولة اليهودية"الحد األقصى قبيل إنشاء 
 جرى ارسال جوزيف هامبرجر بمهمة سرية 1946وفي عام ،. للمجيء بكل يهود الشتات إلى فلسطين

لتزويد عمالء الموساد في اليونان بالذهب الالزم لرشوة الحكومات االوروبية لتسهيل عمليات هجرة 
  . وقتهااليهود إلى فلسطين، وكانت الهجرة غير مشروعة

ولم تتغير بعض تكتيكات الموساد التي كانت مستخدمة حينها خالل الستين عاماً التي انقضت، فهم 
  .مازالوا يشترون الساسة والقادة بالذهب

  27/8/2009الخليج، 
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