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 طشالي صفقة إتمام مفاوضات بشأن بإجراء حماس ينفي القيام أسرىمسؤول  .1

 أي يكون أن "إسرائيل" حركة حماس في سجون ألسرىنفى رئيس الهيئة العليا :  اشرف الهور-غزة 
 إلطالق، األسرى بشأن صفقة تبادل إسرائيليين مفاوضات مع مسؤولين أية اجروا األسرىمن قادة 

 عاما 21 حماس ومعتقل منذ أسرىوقال يحيى السنوار وهو المسؤول عن  .طشاليسراح الجندي غلعاد 
نحن لم نتدخل في عملية المفاوضات في "المقربة من حماس " الرسالة"في تصريحات نشرتها صحيفة 

 أن السنوار  وأوضح".أساسي طرف وكأننا تناقلت ذلك، وصورتنا اإلعالم وسائل أنالتبادل، رغم قضية 
 حماس في أسرى يقحم أن السابق عوفر ديكل حاول اإلسرائيليمسؤول التفاوض من الجانب 

 إبالغ انه تم إلى حماس اعلموه موقفهم الواضح من الصفة، الفتا أسرى أن السنوار وأكدالمشاورات، 
 .اإلسرائيلييادة حماس في الخارج بمضمون المشاورات مع المسؤول ق

، وهو ما حدث في معتقل النقب الصحراوي األخبار حوله أثيرت الذي األبرز الحدث أنوكشف السنوار 
كانت : "وقال ".اإلسرائيليلم يكن تفاوضا مع الجانب " مارس الماضي، / من شهر آذاراألخيرة األيامفي 

ياديين في الحركة بمبادرة من قيادات في معتقل النقب، وبموافقة االحتالل، في محاولة لقاءات بين ق
   ". المفاوضات حول الصفقةإليهللتدخل بحثا عن مخرج للطريق المسدود الذي وصلت 

ن يخرج وفد منهم للتحاور في القاهرة مع أ اإلسرائيليين حماس طلبوا وقتها من أسرى أنوذكر السنوار 
.  لهذا المطلب"إسرائيل" انتهى عند هذا الحد بعد رفض األمر إنفي الخارج، غير انه قال وفد حماس 
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 حماس، لكنه لم يكشف عن أسرى قدمت مقترحا آخر تم رفضه من قبل "إسرائيل" أن السنوار وأوضح
 .هذا المقترح

 29/8/2009القدس العربي، 
  

  أكتوبر/  يصدر مرسوم االنتخابات في تشرين األولعباس .2
يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلصدار مرسوم يطلق التحضيرات للتجهيز : )معا، األخبار(

  لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، سواء تم التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام أو لم يتم
ية والبرلمانية المقررة في رئيس عباس على إجراء االنتخابات الرئاسالفي ما يبدو أنه إصرار من قبل 

عباس عازم على إصدار "، قالت مصادر سياسية رفيعة في رام اهللا أمس إن 2010 يناير/ كانون الثاني
 المقبل يدعو من خالله إلى العمل على أكتوبر/ مرسوم للجنة االنتخابات المركزية في تشرين األول

حق "حت المصادر أن عباس يرى أن االنتخابات وأوض ."تجهيز االستعدادات الكاملة إلجراء االنتخابات
مكتسب للشعب الفلسطيني ال يمكن التالعب به أو تأجيله بحجة التوافق الوطني أو عدم التوافق، وأن ما 
عجز عنه الحوار الوطني يحله صندوق االقتراع، وأن لجنة االنتخابات المركزية ستجد الطرق القانونية 

ناخبين من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في هذه االنتخابات، بغض والتكنولوجية لضمان مشاركة ال
  ."النظر عمن يعجبه ذلك أو من ال يعجبه ذلك

 سبتمبر/ كذلك تم التداول في معلومات تفيد بأن عباس كان يخطط إلصدار المرسوم في شهر أيلول
إلى الشهر الذي يليه، على أمل أن المقبل، إال أن اللجان المختصة رأت أنه يمكن تأجيل إصدار المرسوم 

  .من خالل الحوار» حماس«و» فتح«تنجح الجهود المصرية في رأب الصدع بين 
  29/8/2009األخبار، لبنان، 

  
  يسرائيلاألمريكي اإلللدعم للسلطة عباس يدين في بقائه رئيساً : "السادات - بيغن "مركز .3

ات االستراتيجية اإلسرائيلي إنه بالرغم من االنتصار  للدراس" السادات–بيغن "قال مركز : )معا، األخبار(
السياسي الذي حققه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المؤتمر العام السادس لحركة فتح، الذي انعقد 
في وقت سابق من الشهر الجاري، إال أنه يدين في بقائه رئيساً للسلطة في الضفة الغربية للدعم الذي 

وأضاف التقرير إنه في ضوء انشغال الواليات المتحدة في الحرب . لواليات المتحدة وا"إسرائيل"تقدمه له 
 لكي يبقي سيطرته على الضفة "إسرائيل"ضد العراق وأفغانستان، فإن عباس سيعتمد في هذه الحال على 

 على ، إنه ينبغي"أخيراً انتصار عباس: مؤتمر فتح"وقال التقرير، الذي صدر قبل أيام بعنوان . الغربية
عباس أن يستمر في محاربة جهود حركة حماس في اختراق السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحركة 

 سبق أن قالت إنها اخترقت أجهزة أمن السلطة 2007التي تسيطر على قطاع غزة منذ أواخر حزيران 
زن أن يستعد لمواجهة وأشار التقرير إلى أن على أبو ما. الفلسطينية التي كانت قد زيدت بجهود أميركية

مصاعب في إبقاء برنامج الدعم المالي األميركي للسلطة الفلسطينية بسبب زيادة النفقات العسكرية 
  .األميركية في العراق وأفغانستان

  29/8/2009األخبار، لبنان، 
  

 الشعب الفلسطيني مقبل على صحوة إسالمية عارمة: هنية .4
إن كثرة عدد المصلين وعدم قدرة المساجد على : "يل هنيةقال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماع :غزة

استيعابهم يؤكد على وجود صحوة إسالمية عارمة في قطاع غزة وإقبال الناس على اهللا سبحانه وتعالى 
بفضل اهللا تعالى ستخرج وزارة األوقاف ودار القرآن الكريم والسنة هذا العام أكثر من عشرة آالف (...) 

وأضاف هنية، أمس، خالل كلمة ألقاها خالل صالة التراويح في مسجد  ".ن الكريمحافظ وحافظة للقرآ
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إن الشعب الفلسطيني عاد إلى اهللا سبحانه وتعالى مبكراً ألنه أدرك أن عوامل : "عباد الرحمن بمدينة غزة
 ".الثبات في وجه التحديات والمؤامرات وتحرير القدس وفلسطين لن تتم إال بالقرب من اهللا

 على أن الصحوة اإلسالمية العارمة رد على من تآمر على الشعب الفلسطيني وحاصره لينفض وأكد
الناس عن دينهم ومشروع المقاومة والمساجد، مشيراً إلى أن الناس بعد الحصار والتضييق باتوا أكثر 

ة لعدم وأوضح أن الناس أصبحوا يصلون في العراء نتيج .قرباً من اهللا على عكس ما أراد المتآمرون
اتساع المساجد وتدمير االحتالل اإلسرائيلي لها خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، الفتاً إلى أن 

 .الغزيين ردوا على االحتالل ببناء السرادقات مكان المساجد ليصلوا فيها
وأشار إلى الفرق بين مساجد الدول العربية والواسعة والمكيفة ومساجد قطاع غزة التي تعاني من 

 .الرتفاع الشديد في درجة الحرارة وضيق مساحتها األمر الذي يدفع المصلين إلى الصالة في العراءا
ون الدينية عاجزة عن تلبية احتياجات المساجد من كهرباء وخدمات ؤولفت إلى أن وزارة األوقاف والش

ية إلى دعم صمود الشعب نتيجة الحصار وقلة الدعم المالي الموجه إليها، داعياً الشعوب العربية واإلسالم
 .الفلسطيني

 29/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  اللجنة التنفيذية تشكل لجنة لتطوير منظمة التحرير يرأسها عبد ربه .5
أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أول اجتماع لها، أمس، بعد ملء : )أ.ب.د(

وقال بيان للجنة عقب  . لعمل المنظمة ودوائرهاشواغرها تشكيل لجنة من أعضائها إلعداد خطة تطوير
اجتماعها في رام اهللا برئاسة الرئيس محمود عباس، إن اللجنة أقرت تكليف لجنة من أعضائها برئاسة 

وذكر البيان أن هذه  .أمين سرها ياسر عبد ربه لوضع خطة تطوير عمل المنظمة ودوائرها للفترة المقبلة
  .كامل للجنة التنفيذية للبت بشأنهاالخطة ستعرض على االجتماع ال

وأضاف أن اللجنة قررت تخصيص االجتماع المقبل بعد عودة عباس من جولته العربية واألوروبية 
وقف " إسرائيل"على ضوء استمرار رفض "لدراسة التطورات السياسية والموقف من المفاوضات 

وأشار البيان إلى أن اللجنة ". رة األمريكيةاالستيطان بشكل شامل وتحديها إلرادة المجتمع الدولي واإلدا
  . التنفيذية اتخذت كذلك عددا من القرارات اإلدارية األخرى لم يوضحها

  29/8/2009الخليج، 
  

  يعزز الشرعية الفلسطينية"التنفيذية"استكمال عضوية : الدتيسير خ .6
لجبهة الديمقراطية تيسير  دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي ل:عمان
 البناء على النتائج االيجابية لالجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني وما نتج عنه من إلىخالد، 

 خسرت على امتداد السنوات القليلة الماضية عددا من أبرز أناستكمال عضوية اللجنة التنفيذية بعد 
 هذه الخطوة إنضاف في تصريح صحفي أو .عرفات رقياداتها وفي المقدمة منهم الرئيس الراحل ياس

أثبتت من جديد قدرة المؤسسات والهيئات الوطنية على مواجهة متطلبات الحفاظ على منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثالً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبما يعزز الشرعية الوطنية الفلسطينية ويحافظ على 

وحدة تحترم التعددية السياسية والحزبية في سياق تعزيز ليس فقط المنظمة جبهة وطنية ائتالفية م
النصاب القانوني بل وكذلك النصاب السياسي في أطرها القيادية وبشكل خاص اللجنة التنفيذية باعتبارها 

 أعمال الخطوة التالية المطروحة على جدول أنوأكد خالد  .القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني
لتنفيذية هي استكمال الحوار، الذي بدأته قبل االجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة ا

من أجل تفعيل وتطوير دورها ودور دوائرها وتجاوز الثغرات التي شابت عملها على امتداد الفترة 
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نية الفلسطينية الماضية وتمكينها من االضطالع بهذا الدور كقيادة جماعية ومرجعية حقيقية للسلطة الوط
 .في مواجهة تحديات المرحلة وتجاوز حالة االنقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية

  29/8/2009الدستور، األردن، 
  

  قوات األمن تجري مناورات عسكرية كبيرة تحسباً ألي حرب إسرائيلية جديدة: غزة .7
بغزة مناورة عسكرية كبيرة تحسبا أجرت قوات األمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية : غزة

وحسب وزارة الداخلية فإن . ألي حرب إسرائيلية جديدة على القطاع ولحفظ األمن مسجلة نجاحا كبيرا
هذه المناورات تمثلت في االنتشار على طول شارع صالح الدين الشارع الرئيس في القطاع والسيطرة 

 الطوارئ استعدادا لحرب إسرائيلية جديدة أو أي عليه، وكانت بمثابة تدريب على االنتشار في حاالت
وقالت إنه تم االنتشار من مسجد صالح الدين في حي . طارئ متعلق بوضع األمن الداخلي للقطاع

مقر قيادة قوات "الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وحتى معبر رفح، أقصى جنوب القطاع، ابتداء من 
  .الثينيمروراً بشارع الث" السرايا"األمن الوطني 

 نقطة على طول شارع صالح 40وأضافت وزارة الداخلية بأن سيطرة القوات وصلت إلى أكثر من 
وأوضحت أن . الدين، وبعد انتهاء العملية تم االنسحاب حسب الخطة الموضوعة دون أي مالحظات تذكر
وحسن الصيفي وزير الداخلية فتحي حماد والوفد المرافق له والمتمثل بمستشاره األمني سامي نوفل 

المراقب العام في وزارة الداخلية وبصحبة قائد قوات األمن الوطني العميد ركن حسين أبو عاذرة اطلعوا 
إلى موقع كتيبة الحدود " السرايا" انطلقوا من المقر الرئيسي في غزة  على سير االنتشار التدريبي، حيث

وأكدت أن حماد . هم وارتياحهم لسير العمليةالواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية حيث أبدوا إعجاب
  .قام بزيارة لمقر الكتيبة الثالثة على الحدود مع مصر واجتمع بضباط الكتيبة وقيادة األمن الوطني

  28/8/2009قدس برس، 
  

   على قدم وساق والقطاعالضفة التنسيق بين وزارتي التربية في: في غزةوكيل وزارة التعليم  .8
راهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أن العام  يوسف إب. أكد د:غزة

 ألف طالب وطالبة في قطاع 450الدراسي الجديد يسير بشكل طبيعي دون أي معيقات، مشيراً إلى أن 
غزة توجهوا إلى المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

وأوضح إبراهيم في تصريحات أدلى بها خالل حوار  .مع بداية هذا العام قبل أيام" األونروا"طينيين الفلس
الذين " (المستنكفين عن العمل"، أن الوزارة أفسحت المجال للمعلمين "قدس برس"خاص أجرته معه وكالة 

حتى ال يكونوا "عام، وذلك ، للعودة إلى العمل هذا ال)استجابوا لدعوة السلطة بالضفة لإلضراب عن العمل
، كما قال، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم "ضحية لإلجراءات والقرارات الالمسؤولة

  .في غزة والضفة يسير على قدم وساق في أغلب القضايا
وقال إن وجدد وكيل الوزارة تأكيده القول إنّه ال تغيير على الزي المدرسي للطالبات على اإلطالق، 

  .، حسب تأكيده"الزي المدرسي هو الزي المعمول به منذ عشرين عاماً، وال قرارات وزارية بهذا األمر"
 وفيما يتعلّق بالخالف الدائر بين وزارة التربية والتعليم وجامعة األزهر بغزة، لفت إبراهيم االنتباه إلى أن

ضغط على الجامعة إلعادة النظر في سياساتها الوزارة أوقفت اعتماد شهادات خريجي األزهر من أجل ال
القاضية بعدم التعاون في بعض القضايا مع وزارة التربية والتعليم، مؤكداً استعداد وزارته ألي حل 

  .يفضي إلى التزام الجامعة بقرارات الوزارة والتعاون الكامل معها
  28/8/2009قدس برس، 
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  عباس وهنية يعزيان مشعل بوفاة والده .9
 الرئيس محمود عباس، بعث مساء يوم الجمعة، برقية ، أنرام اهللامن  29/8/2009وكالة معاً، نشرت 

  .باألردنتعزية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يعزيه فيها بوفاة والده الذي توفي 
لفلسطينية  إسماعيل هنية رئيس الحكومة ا أنغزةمن  28/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وأورد 

وقال بيان صادر عن مكتب هنية إنه  .أجرى اتصاالً هاتفيا مع خالد مشعل، وقدَّم له التعازي بوفاة والده
هاتف مشعل ونقل له مشاعر الحكومة ومشاعر شعبنا التي تلهج بالدعاء للفقيد بالرحمة والدعوات 

ن الوطني األستاذ فتحي حماد بالتعزية كما تقدم وزير الداخلية واألم .الصالحات وآلله بالصبر والسلوان
 .مشعلالحارة في وفاة والد 

  
  مشعل يشارك في تشييع والده في عمان في أول زيارة لألردن منذ عشر سنوات .10

 رئيس المكتب إن أمس "الحياة" مصادر فلسطينية قالت لـ، أندمشقمن  29/8/2009الحياة، نشرت 
 أمسم في تشييع جثمان والده عبد الرحيم الذي توفي السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيشارك اليو

  .في عمان، وذلك في الزيارة األولى التي يقوم بها مشعل للعاصمة األردنية منذ عشر سنوات
ولم تستبعد . ويرافق مشعل في زيارته لألردن عضوا المكتب السياسي عزت الرشق ومحمد نصر

  .أردنيينزاء مع مسؤولين  مجلس العأوالمصادر حصول لقاءات خالل التشييع 
 في أمس والد مشعل الحاج عبد الرحيم عبد القادر الذي وافته المنية صباح أمسوكانت حماس نعت 

 عبد القادر كان شارك في ثورة أنوأفادت مصادر حماس في دمشق .  سنة90عمان عن عمر يناهز 
، حيث أم 1967 يونيو عام /ان الكويت بعد نكسة حزيرإلى، وإنه لجأ االنكليز والحرب ضد 1936عام 

  . سنة55الناس في مساجد الكويت لنحو 
أن  ،نادية سعد الدين و مؤيد أبو صبيح،مان عنقالً عن مراسليها في 29/8/2009الغد، األردن، وأضافت 

اهللا  األردن سمح أمس لخالد مشعل، القدوم إليه للمشاركة بتشييع جنازة والده، وذلك بأمر من الملك عبد
وعلم من مصادر مطلعة أنه ستشيع جنازة والد  .ي وألسباب إنسانية، بحسب مصدر حكومي مطلعالثان

  .مشعل، عقب صالة ظهر اليوم إلى مقبرة صويلح
لم يتم الترتيب لعقد لقاءات سياسية "إنه : قال نائب رئيس المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوقو

وأضاف أبو مرزوق في تصريح إلى  ".عمان اليوم السبتمع مسؤولين أردنيين خالل زيارة مشعل إلى 
مشعل سيأتي إلى عمان في إطار زيارة إنسانية من أجل تشييع والده، وسيمكث لمدة "من دمشق أن " الغد"

مشعل لن يجري أي لقاءات سياسية "وأوضح بأن  ".يومين لتقبل التعازي ومن ثم يعود مجدداً إلى دمشق
  ". تواجده في عمان، حيث تأتي الزيارة في إطار ظرف إنساني خاصمع مسؤولين أردنيين خالل 

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين  أن غزةمن  28/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
 .تقدَّمت بالتعزية إلى خالد مشعل، في وفاة والده

  
 حماس تحذّر من تقسيم المسجد األقصى وتدويله .11

المشاريع اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس والمسجد األقصى حذّرت حركة حماس من  :غزة
 مشيرة إلى أن التدخل اإلسرائيلي المباشر في إدارة األقصى وتكرار اقتحامه ما هو إال خطوة ،المبارك

تعيش مدينة القدس : " أمس،نسخة عنه" فلسطين"وقالت الحركة في بيان لها تلقت  .تمهيدية لهذه المشاريع
م؛ حيث تشتد 1967م، واستكمال هذا االحتالل عام 1948لمحتلّة مرحلةً هي األخطر منذ احتاللها عام ا

وذلك في ظّل عجزٍ (...) الهجمة الصهيونية البربرية على كل ما يمتّ لعروبة المدينة وإسالميتها بصلة،
فلسطينية في الضفة الغربية تام من العالم العربي واإلسالمي الرسمي، وإهمال مستهجن من قبل السلطة ال

 ".لملفّ القدس
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وأكدت على أن الحملة اإلسرائيلية التي تستهدف المدينة قد دخلت مرحلة بالغة الخطورة بغرض فرض 
 والتي كان أخرها عدد من المشاريع الهادفة لتهويدها وعلى رأسها مشروع ،الوجود اليهودي عليها

 .الذي تبنّته المؤسسة االحتاللية رسمياً" القدس أوالً"ن عن مخطط ، ثم اإلعال"المدينة اليهودية المقدسة"
ولفتت حماس إلى أن االنهيارات المتواصلة داخل األقصى الناتجة عن األنفاق والحفريات، باتت تهدد 

 مطالبةً جامعة الدول العربية، ومنظّمة المؤتمر اإلسالمي، ولجان القدس في ،األقصى وأسواره
بية واإلسالمية بالعمل الرسمي من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة ومسجدها في كل البرلمانات العر

 .المحافل، انطالقاً من أن الحق العربي اإلسالمي في القدس غير قابل للنقاش
وأعلنت عن رفضها القاطع لمساعي االحتالل الرامية النتزاع المسجد األقصى من دائرة األوقاف 

دائرة اآلثار اإلسرائيلية، مشددةً على أن هذا األمر يتطلّب حراكاً سياسياً أردنياً األردنية، وتحويله إلى 
 ".للحد من العربدة التي تمارسها دولة االحتالل بحق المقدسات المقدسية"وعربياً وإسالمياً عاجالً وحثيثاً، 

والكف عن توفير  ،ودعت رئيس السلطة محمود عباس إلى وقف التفاوض والتنسيق األمني مع االحتالل
 .الغطاء السياسي لكل ما يقدم عليه االحتالل من إجراءات بحق المدينة المقدسة

 29/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

 "مهمة جهادية" تعلن استشهاد أحد عناصرها خالل "القسام" .12
استشهد الليلة قبل الماضية ناشط فلسطيني من كتائب القسام الجناح  :ا ف ب-عالء المشهراوي غزة
وقالت الكتائب في بيان أصدرته أمس، . عسكري لحركة حماس؛ في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزةال

 "تأديته واجبه الوطني"وهو أحد عناصرها من خانيونس، استشهد خالل )  عاما22(أن طارق أبو جزر 
  . "حفظ النظام والتدخل"في جهاز الشرطة 

  29/8/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  ورة المحافظة على أمن المجتمع الفلسطيني في لبنانكد على ضرتؤحماس  .13
 المسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت رأفت مرة في مكتبه في مخيم برج البراجنة وفداً من استقبل

اللجنة الدولية للصليب األحمر وضعه في أجواء األعمال التي يقوم بها خاصة لجهة تحسين أوضاع 
في سجون االحتالل، وتنظيم الزيارات العائلية لهم، والتأكد من تمتعهم األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 

 وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكدت حماس على إلىوتطرق النقاش  .بحقوقهم األساسية
ضرورة المحافظة على أمن المجتمع الفلسطيني في لبنان، وتحسين ظروف الخدمات ورفع مستوى 

  .الرعاية الصحية
.  مخيم نهر البارد وتمديد الشبكة الكهربائيةإلىأكيد على وجوب استكمال مشاريع إيصال المياه وتم الت

وحثّت حماس الصليب األحمر على أن يقوم بتحرك على المستوى الدولي وعبر المؤسسات الدولية 
شهرين، واإلنسانية لتسريع عملية إعمار المخيم، بعد قرار مجلس شورى الدولة بتجميد اإلعمار لمدة 

  .نظراً لخطورة ذلك على أوضاع الالجئين الفلسطينيين وأهالي المخيم
  18/8/2009المستقبل، 

  
  للفلسطينيين" الخطر الديموغرافي" ألف متشدد يهودي في اللد لمواجهة 15 .14

ه  لمدينة اللد، على مخطط قدماإلسرائيليةوافقت لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية :  حسن مواسي- اللد 
 ألف من 15 وحدة سكنية جديدة الستيعاب 3000رئيس بلدية المدينة أيالن هراري يهدف إلى إنشاء 

 وحدة 400، هذا إلى جانب المصادقة على إقامة 2010وتوطينهم في العام ) الحريديم(المتدينين اليهود 
ية اللد إن البلدية وقال مهندس بلد .المخصص لليهود المتدينين" سكنية في إضافية في حي رمات اليشيف
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 دونما إلقامة المباني الجديدة، حيث سيتم تدعيمها بربطها بمفترقين جديدين 739خصصت مساحة 
  .للدخول إلى الحي الجديد، عبر المحور الرئيسي بين مدينتي اللد والرملة

دية اللد منذ وقد اعتبر مدير عام البلدية أن المصادقة على هذا المشروع هو أعظم انجاز قامت باتخاذه بل
إن المواطنين الجدد في الحي : "ورحب رئيس بلدية االحتالل في المدينة بالقرار قائال .1948العام 

سيساعدون في قلب الواقع الديموغرافي في المدينة وتغيير وجهها بصورة جذرية، وسيؤدون إلى إحداث 
يعرفون عقيدتهم جيدا، ويعرفون نهضة تطويرية في اللد، هذا باإلضافة إلى كونهم أناسا من نوع خاص 
  ".طريقة التغيير المطلوبة في اإلشارة إلى كون هذه العائالت كثيرة األوالد

في نفس الوقت الذي ستباشر فيه الحفريات للبناء، ستباشر البلدية كذلك بالتخطيط "وأعلن هراري بأنه 
ألمن واألمن الخاص  وحدة سكنية لتوطين العاملين في قوات ا500لبناء حي مجاور مكون من 

  ".والمخابرات والجيش
29/8/2009المستقبل،   

  
  غالبية اإلسرائيليين اليهود تعارض تجميد االستيطان: استطالع .15

 أن أمس "جيروزاليم بوست" كشف استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة ):أ ف ب( –القدس المحتلة 
 من المستطلعين، %50وعارض . قتاًؤغالبية اإلسرائيليين اليهود تعارض تجميد االستيطان ولو م

 اتفاق مع إطار في " البناء العامأعمالتجميد "، ) من اإلسرائيليين%80(وجميعهم من المواطنين اليهود 
 الرئيس إدارة أن من المستطلعين %51كما اعتبر .  رأيأي %9 منهم، ولم يبد %40 أيدهواشنطن، فيما 

 أن %35 فقط رأياً مخالفاً فيما قال %4وأبدى . "نها لإلسرائيليين مأكثرمؤيدة للفلسطينيين " أوباماباراك 
  . رأيأياإلدارة األميركية محايدة، ولم تبد النسبة المتبقية 

29/8/2009الحياة،   
 

  إيران ثم حزب اهللا ثم سوريا ثم حماس": إسرائيل"ترتيب سلم التهديدات لـ .16
خطار الماثلة أمامها، ورحلت خطر تنظيم القاعدة أعادت إسرائيل ترتيب سلّم التهديدات واأل: يحيى دبوق

 إلى المرتبة األخيرة، بينما حّل تهديد حزب اهللا ثانياً، قبل التهديد السوري، وبعد إيران التي تبقى العدو
  .األول للدولة العبرية

عاً عرضاً سري" أمس عن مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن "معاريف"ونقلت صحيفة 
لخريطة التهديدات األمنية حيال إسرائيل، يظهر مشهداً مهماً وربما مفاجئاً لقوس التهديدات، ففيما تستمر 
إيران في كونها العدو األول للدولة العبرية، وهو واقع قائم لم يشهد تغييراً، يحتل حزب اهللا المرتبة 

، مشيرةً "واجهات العنيفة بينه وبين إسرائيلالثانية في سلم التهديدات، وذلك على ضوء احتمال تجدد الم
إمكان المواجهة يأتي في أعقاب التصعيد اإلعالمي األخير، وتحفّز مسؤولي حزب اهللا لتنفيذ "إلى أن 

  ."عماد مغنية) الشهيد(عملية انتقام رداً على اغتيال المسؤول العسكري في الحزب 
لمرتبة الثالثة في سلّم التهديدات، تليها حركة حماس تحتل سوريا ا"وبحسب المصادر اإلسرائيلية نفسها، 

أما في . في قطاع غزة في المرتبة الرابعة، من دون أي ربط بين قدراتها وإرهاب الضفة الغربية
المرتبة الخامسة، فيأتي الجهاد العالمي، الذي ضلّل االستخبارات اإلسرائيلية طويالً، إذ ساد االعتقاد في 

، أسامة بن الدن وأتباعه، سيتجاوزون قدرات االستخبارات )زعيم تنظيم القاعدة(الفترة الماضية بأن 
اإلسرائيلية، وينجحون في توجيه ضربة إلى إسرائيل شبيهة بالضربة التي تلقتها الواليات المتحدة في 

  ."، إلّا أن الواقع مغاير لذلك2001الحادي عشر من أيلول 
29/8/2009األخبار، لبنان،   
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 أشقاء فلسطينيين في انهيار نفق في رفحة ثالث وفاة .17
فلسطينيين وأصيب رابع بجروح بالغة أمس إثر انهيار نفق في مدينة رفح جنوب أشقاء  ثالثة توفي: غزة

 الثالثة من عائلة واحدة، كانوا يعملون في حفر نفق على الضحاياوقالت مصادر طبية إن . قطاع غزة
طواقم " ونقل المركز الفلسطيني لإلعالم عن مصادر طبية أن .الحدود الفلسطينية المصرية جنوب رفح

 انتشلت ثالثة جثامين، ومصابا من داخل النفق - وبمساعدة المواطنين - الدفاع المدني والطواقم الطبية 
 ."الذي انهار جراء انفجار خط تصريف صرف صحي

 تُستخدم لتهريب البضائع  جراء حوادث األنفاق التي2006 مواطنا قضوا منذ 120يشار إلى أن نحو 
 .إلى غزة

29/8/2009الشرق األوسط،   
  

   في األقصى رغم القيود اإلسرائيلية من رمضانيصلون الجمعة األولى ألف فلسطيني 170 .18
" مؤسسة األقصى للوقف والتراث " من القدس أن28/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر موقع 

ا صالة الجمعة أمس، وهم من أهل القدس وأهل الداخل  ألف مصٍل أدو170بأن أكثر من أفادت 
  .الفلسطيني، وأعداد متواضعة من أهل الضفة الغربية

 اإلسرائيلية السلطات  أنرام اهللا محمد يونس، نقال عن مراسلها من 29/8/2009الحياة، وأضافت 
 في المسجد عة الجم صالةألداء مدينة القدس إلى قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين أمسفرضت 
 عاما فما 50 الذين سمحت لهم من الضفة الغربية بدخول المدينة المقدسة بـأعمار، وحددت األقصى

ورغم ذلك، رفضت السماح للمئات ممن تنطبق عليهم هذه .  عاما وما فوق للنساء45فوق للرجال، و
في شوارع القدس الشروط بالمرور، في وقت نشرت اآلالف من رجال الشرطة على مداخل المدينة و

  . القديمة، ومنعت حركة مرور المركبات والباصات وسط المدينة
 في القدس هو "إسرائيل"كل ما تفعله " أن "الحياة"وقال مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين لـ
ي فيها  اقل حد ممكن، وزيادة الوجود اليهودإلىمحاولة لتقليص الحضور والوجود الفلسطيني في المدينة 

، معتبراً اإلسرائيلي القدس الشيخ عزام الخطيب القرار أوقاف، في حين دان مدير " اكبر حد ممكنإلى
  . اعتداء على حرية العبادةإياه

 خطبة صالة  ألقىالشيخ يوسف أبو سنينة، من القدس أن 29/8/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 
كم في المسجد األقصى رغم العراقيل والحواجز، إن وجود: " الجمعة بالمسجد، مخاطبا جموع المصلين

، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سينال "وجمعكم دليل واضح على أن األرض أرضكم والمسجد مسجدكم 
 .حريته، ويحصل على حقوقه مهما طال الزمن، وهو الذي سينتصر في النهاية

إن منع أي مسلم من : "رائيلي، وقالتمن جهتها، أدانت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس القرار اإلسو
الوصول إلى المسجد هو انتقاص من حرية العبادة التي نفضل أن تكون متوفرة للجميع في هذه المدينة 

فتح كافة المعابر إلى القدس ووجوب دخول كافة المسلمين إلى " ، مطالبة في بيان لها بـ "المقدسة
 ".المسجد األقصى دون تحديد أعمار

  اليوم الجمعة، خمسة شبان اعتقلتالشرطة اإلسرائيلية، أن 28/8/2009، 48عرب عوأضاف موق
 . في باحة الحرم المقدسيفلسطينيين

  
   يعشن حياة قاسية في سجون االحتاللة أسيرة فلسطيني62": وزارة األسرى" .19

ة حماس  والمحررين في الحكومة المقالة التي تديرها حركاألسرى وزارة أعلنت:  اشرف الهور - غزة 
وقال رياض  . فلسطينيةأسيرة 62 سلطات االحتالل ما تزال تأسر في سجونها أنفي غزة الجمعة 

 إطالق هذا الرقم بعد إلى وصل األسيرات عدد أن في الوزارة في تصريح صحافي اإلعالم مدير األشقر
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 فترة محكوميتها أمضتمن مدينة نابلس، والتي )  عاما26( عمارة أبو صابرين األسيرةاالحتالل سراح 
 . سنوات6البالغة 
 يعانين في مثل هذا الوقت من فصل الصيف من الحر الشديد في الغرف والزنازين، األسيرات أن وأكد

 من شراء المراوح للتخفيف من الحرارة الشديدة داخل الغرف التي األسيرات السجون إداراتحيث تمنع 
 تتعمد عدم مكافحة هذه الحشرات التي تنتشر بسبب تدفق أنها إلىتنتشر بها الحشرات بشكل كبير، الفتا 

 الفلسطينيات يعانين األسيرات أن  وأوضح.األسيراتمياه المجاري، حتى تفرض مزيدا من المعاناة على 
 به، األسيرات إعالم السجون بكثرة بشكل مفاجئ بدون إدارةمن عمليات اقتحام الغرف التي تمارسها 

 حيث قامت أياموذكر ان آخر االقتحامات كانت قبل  .األسيرات والخوف لدى كاإلربامما يخلق حالة من 
 بالسالسل، وقلب محتويات الغرف، والعبث بأغراض أيديهن من الغرف، وتقييد األسيرات كافة بإخراج

 أن إلى الكهربائية بدون سبب، مشيرا واألجهزة األغراض الخاصة، وتكسير العديد من األسيرات
 .ن للتفتيش العاري من قبل مجندة كانت ترافق القوة الخاصة تعرضاألسيرات

 في سجون االحتالل، األمهات من أسيرات 11 للدراسات ان هنالك األسرى مركز أعلنوفي السياق، 
 ". في شهر رمضانأبنائهنتتضاعف لبعدهن عن " معاناتهن إن إلىالفتا 

29/8/2009القدس العربي،   
  

  نين بمركبة عسكرية في الضفةاالحتالل يصدم فلسطينيين اث .20
صدمت مركبة عسكرية تابعة لدورية صهيونية اليوم الجمعة شابَّين فلسطينيَّين في منطقة صفا : رام اهللا

وذكرت مصادر طبية أن الشابَّين نقال إلى مستشفى رام اهللا الحكومي لتلقي العالج من  .قرب رام اهللا
 .إصابتيهما من جرَّاء الحادث

28/8/2009يني لإلعالم، المركز الفلسط  
  

  فتح معبر رفح أمام المعتمرين والعالقين .21
وافقت السلطات المصرية أمس على فتح معبر رفح بصفة استثنائية أمام عودة المعتمرين : القاهرة

 الدفعة األولى من إجراءات إنهاءتم ": وقال مسؤول في المعبر.  قطاع غزةإلىوالعالقين الفلسطينيين 
 146 أن" إلى وأشار. " السعودية ودخولهم الى القطاع عبر معبر رفحاألراضيدمين من المعتمرين القا

 شخصاً من العالقين العائدين من الدول 365 جانب إلى غزة، إلىمعتمراً ومعتمرة في طريقهم اآلن 
  ."العربية واألجنبية المختلفة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم

29/8/2009الحياة،   
 

 "البارد"البدء بالتحضير لسلسلة احتجاجات على تأخير إعمار ": البداوي"و" البارد" مخيما .22
 القوى والفعاليات الفلسطينية في مخيمي البداوي والبارد، إشارة البدء أطلقت: إبراهيم عمر -  البارد

أخير للجانها المختصة لتحضير سلسلة من التحركات الشعبية واللقاءات السياسية، احتجاجاً على الت
 إعادة المكتشفة في الجزء القديم من مخيم نهر البارد وانعكاساته على عملية اآلثارالحاصل في طمر 

 عن عراقيل ميدانية وعقبات إدارية تواجه الورش التي تعمل "السفير"وأفادت مصادر مطلعة لـ. اإلعمار
 فيها ورص األرضيد  النقاط التي جرى تمهإحدى المباني في أساسات وتحول دون وضع األرضعلى 
 الطمر والردم ورص أعمال بوقف كافة األونروا به وكالة أبلغتوكشفت المصادر عن قرار . التربة

 . وحتى شهرأمسالتربة التي تقوم بها ابتداء من 
 المباشرة التي واألسبابوإذ رفضت المصادر عينها الدخول في تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه العراقيل 

 كما كان مقرراً وفق الدراسات الموضوعة، اكتفت بالقول األساسات الطمر ووضع مالأع وقف إلى أدت
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، موضحة " منذ فترة ليست فنية وهي بغالبيتها ناتجة عن قراراتاألعمال العراقيل التي تواجه سير أن"
 ." قرار سياسي، وغير ذلك مضيعة للوقتإلىأن تسريع العمل يحتاج "

 الفلسطينية التي تنأى بنفسها عن التصعيد في هذا الظرف السياسي أن الفصائل"وكشفت المعلومات 
عمار مع الجهات المعنية، والثاني األول متابعة ملف اإل: الحرج الذي يمر به لبنان، انصرفت باتجاهين

  ." عن السيطرةاألموراحتواء غضب الشارع المتزايد، وذلك خشية خروج 
ن في مخيم البداوي لقاء موسعاً مع فعاليات مخيمي البارد ونظمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطي

 .اإلعمار الظروف الجديدة المتعلقة بإعادة إليهوالبداوي للتداول بملف مخيم نهر البارد وما آلت 
29/8/2009السفير،   

  
   ألف نسمة70 تنفذ مشروع إنشاء محطة مياه في غزة يستفيد منها "جمعية خيرية" .23

أعلنت الرحمة لألعمال الخيرية التابعة لجمعية اإلصالح والتوجيه  :خالديسائد ال - رأس الخيمة 
االجتماعي في رأس الخيمة عن مباشرتها العمل في مشروع تمويل إنشاء محطة مياه في مدينة 

 ألف دوالر 150النصيرات بقطاع غزة بالتعاون مع الجمعية اإلسالمية هناك بتكلفة إجمالية تصل إلى 
  .تقريباً

الرحمن التميمي األمين العام للرحمة إن هذا المشروع الذي تتم إقامته استكماالً لسلسلة  بدقال عو
  المشاريع التي 

29/8/2009الخليج،   
  

  "إسرائيل"الجميل مع مفاوضات غير مباشرة مع  .24
دخول لبنان في المفاوضات " الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل "حزب الكتائب"اقترح رئيس : بيروت

وقال الجميل خالل محاضرة في كلية الحقوق  . بينهما"ر المباشرة مع إسرائيل لتسوية النزاع الحدوديغي
ال نتحدث عن مفاوضات ": "لبنان والسالم في الشرق األوسط"في جامعة ساو باولو تناول فيها موضوع 

 والذي تم 1949ع عام  اتفاق الهدنة الموقإلىقتة تسمح بالعودة ؤ عن ترتيبات مإنما، إسرائيلسالم مع 
الدولة اللبنانية قادت مراراً " أن إلى، الفتاً "1701تثبيته في اتفاق الطائف وتعزز في القرار الدولي 

 الذي "حزب اهللا" لتبادل األسرى، وكذلك فعل أووتكراراً حواراً غير مباشر مع إسرائيل لوقف المعارك 
  ."إسرائيليقود المقاومة ضد 

سورية مطالبة بأن تساهم بدورها في هذه العملية من خالل تسليم الحكومة اللبنانية األوراق "ورأى أن 
واقترح . "إسرائيلشوبا المحتلة من قبل  التي تثبت رسمياً السيادة اللبنانية على مزارع شبعا وتالل كفر

م على اعتماد مبدأ خطة من أربع نقاط لتثبيت دور لبنان، وتطوير مؤسساته وتعزيز أمنه الوطني، تقو"
العلمنة داخل مؤسساتنا الوطنية، والالمركزية اإلدارية، وانتهاج لبنان سياسة الحياد اإليجابي لتحصينه 

 إعادة تحديد دور لبنان ليصبح مساحة عالمية للحوار بين الديانات إلى، إضافة اإلقليميةضد الصراعات 
  ."والثقافات والحضارات

29/8/2009الحياة،   
  

  للمشاركة في مؤتمر دولي رئيس بلدية حيفاتهلدية بيروت ينفي دعورئيس ب .25
 سنوات من الحرب العدوانية األخيرة 3، يوم أمس الجمعة، أنه بعد "يديعوت أحرونوت"كتبت صحيفة 

 .، وجه رئيس بلدية بيروت دعوة إلى رئيس بلدية حيفا2006يوليو / على لبنان في تموز
يروت، عبد المنعم العريس، وجه مؤخرا دعوة إلى رئيس بلدية حيفا، وادعت الصحيفة أن رئيس بلدية ب

يونا ياهاف، لحضور مؤتمر لبلورة استراتيجية لترشيد استهالك المياه، يعقد بعد ثالثة شهور في مدينة 



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1539:         العدد       29/8/2009السبت  :التاريخ

وبحسب الصحيفة فإن هذه الدعوة تأتي بحكم كون رئيس بلدية بيروت رئيسا التحاد مدن  .ليون في فرنسا
 . المتوسطحوض البحر

أن ياهاف قد رحب بالدعوة وأكد استعداده للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى " يديعوت أحرونوت"وتابعت 
أن إسرائيل تواجه أزمة نقص بالمياه، وأن هذه المشكلة مشتركة لكافة مدن القسم الجنوبي والشرقي من 

 .البحر المتوسط
التابع لحزب اهللا، قبل أن يصدر بياناً تفصيلياً عن " رالمنا"وقد سارع العريس إلى الخبر، عبر تلفزيون 

إنه لم يقبل رئاسة اللجنة المذكورة إلّا بعد التأكد من عدم مشاركة ممثلي " األخبار"وقال لصحيفة  .األمر
كذلك، أصدر العريس بياناً أكد فيه . مدن إسرائيلية فيها، وبشرط عدم انضمام أي مدينة إسرائيلية إليها

وأكّد  ".بالمقاطعة التامة، التزاماً بسياسة لبنان الرافضة لكل أشكال التطبيع مع العدو اإلسرائيلي"التمسك 
كذلك األمر . رئيس المجلس البلدي لبيروت أن رئاسة اللجنة لم توجه أي دعوة إلى أي مدينة إسرائيلية

ولفت العريس إلى أن أي  .رنسيةبالنسبة إلى األمانة العامة لهذه اللجنة الموجودة في مدينة مرسيليا الف
وكشف العريس أن . مدينة إسرائيلية لم يسبق لها أن شاركت في أي لقاء أو منتدى عقدته اللجنة سابقاً

األمانة العامة لشبكة المدن األورومتوسطية ستُصدر نفياً لهذا األمر دحضاً للمزاعم الواردة على لسان "
 ".رئيس بلدية حيفا

  29/8/2009األخبار، لبنان، 
  

  القاهرة تطلب تزامن المفاوضات مع تجميد االستيطان: أبو الغيط .26
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، أن القاهرة تريد أن يتزامن إحياء ): أ ف ب(

وقال أبو الغيط، . والفلسطينيين مع تجميد االستيطان في األراضي المحتلة" إسرائيل"المفاوضات بين 
علينا أن نتلقى إشارة إلى استعداد ": مر صحافي مع نظيره السويدي كارل بيلت في استوكهولمخالل مؤت

 قبل استئناف "لاللتزام بمهلة واضحة جدا حول عدم بناء المستوطنات لفترة طويلة"  إسرائيل"
في حال قال اإلسرائيليون أن المهلة تمتد ستة أشهر، فان مهـلة إجراء "وأوضح أنه . المفاوضات

  ."ينبغي أن تكون المهلة متزامنة. المفاوضات ينبغي أن تكون أيضا ستة أشهر
29/8/2009السفير،   

  
  طهران تحذر واشنطن من مواصلة السياسات السابقة بشأن الشرق األوسط .27

طلبت إيران، أمس، من واشنطن أن تنأى بنفسها عن سياسات اإلدارات السابقة بشأن النزاع ): أ ف ب(
إلى فرض عقوبات أقسى على الجمهورية " إسرائيل"ط، وذلك غداة دعوة وجهتها في الشرق األوس

وأعلن وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي بحسب ما . اإلسالمية اإليرانية بسبب برنامجها النووي
ن أوباما من الوقوع في فخ السياسيي) والرئيس باراك(إننا نحذر اإلدارة األمريكية "نقلت عنه وكالة فارس 

  ".األمريكيين السابقين حول ملف فلسطين
وأضاف أن على الحكومة األمريكية أن تعلم أن أي خطة سالم في الشرق األوسط ال يمكنها تجاهل 

الحصول على "وأعلن متكي من جهة أخرى أن المصالح القومية إليران مرتبطة بـ".حقوق الفلسطينيين
  ". حقوق الفلسطينيين

29/8/2009الخليج،   
  

  طناً من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة 329 .28
 طناً من المساعدات اإلنسانية العاجلة 329أعلنت السلطات المصرية، أمس، أنه تم إدخال : العريش

وأوضح السكرتير العام المساعد في . بمناسبة شهر رمضان، عن طريق منفذ العوجة البري بوسط سيناء
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حمر المصري بالعريش أحمد كامل، في تصريحات محافظة شمال سيناء، ورئيس فرع الهالل األ
 93 طناً من األرز، و236صحفية، أن المساعدات مقدمة من جمعية الهالل األحمر المصري، وشملت 

 .طناً من الدقيق
29/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
   عاما25ًطفل سوري يناشد األمم المتحدة إطالق األسرى السوريين ممن مضى عليهم  .29

رحلته التي انطلقت من محافظة السويداء )  سنة12(طفل السوري مرهف الصحناوي  اختتم ال:دمشق
إلى الجوالن سيراً على األقدام، برسالة سلّمها إلى ممثل األمين العام لألمم المتحدة في نبع ) جنوب البالد(

. ى السوريينإلطالق األسر"  إسرائيل"الفوار في الجوالن ناشد فيها األمم المتحدة التدخل بالضغط على 
 سنة في سجون االحتالل، وفي 25وناشد الصحناوي في رسالته إطالق األسرى الذين مضى عليهم 

ودعا المنظمات الدولية إلى التدخل السريع والجاد لرفع . مقدمهم عميد األسرى السوريين بشر المقت
   والظلم، المعاناة عن أهالي الجوالن الصامدين، خصوصاً األطفال الذين يتعرضون للقهر

29/8/2009الحياة،   
  

  "إسرائيل"أوباما يبحث عن طريق لتصحيح أخطائه بحق ": يديعوت" .30
باراك أوباما إن الرئيس األمريكي : "اإلسرائيلية، أمس" يديعوت أحرونوت"فة قالت صحي :القدس المحتلة

هد انخفاضـاً فـي     في هذه الفترة بالذات التي تش     " إسرائيل"اقتنع برأي بعض مستشاريه بضرورة زيارة       
 ".مستوى الدعم الشعبي الذي يحظى به في أوساط الجمهور اإلسرائيلي، فقرر القيام بهذه الزيارة

إن مسؤولين كباراً في مجلس األمـن القـومي األمريكـي           : وأضافت الصحيفة على موقعها اإللكتروني    
 من دائرة القرار بأن أوباما أخذ       ، فيما أكدت أوساط أمريكية قريبة     "إسرائيل"أوصوا الرئيس أوباما بزيارة     

بهذه التوصيات وقرر القيام بالزيارة لكنه عاد وأجلها بسبب الضغوط السياسية الكبيـرة التـي رافقـت                 
 .حسب قول الصحيفة, مشروعه إلصالح نظام الرعاية الصحية

ـ     , ووفقا للمصادر األمريكية المذكورة     األشـهر   خـالل " إسرائيل"قضى المخطط األصلي بتنظيم زيارة ل
القليلة القادمة القتناع المسؤولين األمريكيين بارتكاب أخطاء كثيرة خالل الفترة الماضية، أدت إلى هبوط              

خـالل جولتـه    " إسـرائيل "مقلق لشعبية أوباما في الشارع اإلسرائيلي الذي كان من المفترض به زيارة             
 .الشرق أوسطية األخيرة، حسب تعبير المصادر األمريكية

يسود في البيت األبيض اعتقاد بأن األقوال التي أدلى بها الرئيس أوباما فـي              "لصحيفة إلى أنه    وأشارت ا 
كما فعل في العاصـمة المـصرية، لـذلك         " إسرائيل"القاهرة كانت متوازنة إال انه أغفل اإلدالء بها في          

ي قبيـل أو    يتفحصون عدة طرق لتصحيح هذا الخلل من ضمنها منح مقابلة خاصة للتلفزيون اإلسـرائيل             
 ".خالل انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية في أيلول القادم

29/8/2009صحيفة فلسطين،   
  

  واشنطن تبقي الباب مفتوحا لبدء مفاوضات السالم من وقف االستيطان .31
تقترب الواليات المتحدة من وضع اللمسات األخيرة إلعالن اتفـاق السـتئناف            :  مينا العريبي  - واشنطن
وبعد أسابيع من المماطلة اإلسرائيلية والـرفض المعلـن لوقـف           .  اإلسرائيلية - ضات الفلسطينية المفاو

النشاط االستيطاني، يبدو أن واشنطن لم تعد تعتبره شرطا لبدء تلك المفاوضات، رغـم أن دوال عربيـة                  
ة لبدء  وبالرغم من رفض مسؤولين أميركيين اإلعالن عن شروط مسبق        . عدة اعتبرت ذلك شرطا أساسيا    

 أساسيا من جهود اإلدارة األميركية لخلق األجواء        المفاوضات، إال أن وقف النشاط االستيطاني كان جزءاً       
ولكن تـصريحات مـساعد وزيـرة الخارجيـة         . المناسبة الستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين     
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ينيون واإلسـرائيليون علـى     األميركية للشؤون العامة بي جي كرولي تشير اآلن إلى انه إذا اتفق الفلسط            
  . استئناف المفاوضات من دون الوقف االستيطاني، فلن تعرقل واشنطن ذلك

هدفنا هو تثبيتهم في مفاوضات رسمية وفي تلك المفاوضات الرسمية سـنعالج القـضايا              ": وقال كرولي 
ولكنه شدد على   . "الصعبة التي نعلم أنها موجودة ولنصل ليس فقط إلى نقطة النهاية ولكن أيضا لنتخطاها             

وأكد كرولـي أن إطـالق المفاوضـات        .  إزاء ضرورة وقف االستيطان    "الموقف األميركي لم يتغير   "أن  
سيعتمد على اتفاق أميركي مع الفلسطينيين واإلسرائيليين وبعض الدول العربية على إمكانيـة نجاحهـا،               

نعلم ":  أرض الواقع إلنجاحها، مضيفا     بناء على المعطيات الموجودة على     "قرارا جماعيا "قائال انه سيكون    
 فـي المـسار     "أن مع الوقت سنعالج القضايا األخرى في المنطقة ولكن في الوقت الراهن تركيزنا هناك             

 . اإلسرائيلي-الفلسطيني 
29/8/2009الشرق األوسط،   

  
   االستخبارات األلمانية يبلور اقتراحاً محايداً لصفقة شاليطمندوب .32

 عن االستخبارات األلمانية يعكف     قال مسؤولون ألمان إن مندوباً    : )يو بي أي  ( – ضياء الكحلوت    -غزة  
ونقلـت  . وحمـاس "  إسـرائيل "في هذه األثناء على بلورة اقتراح تسوية محايد لصفقة تبادل أسرى بين             

 عن المسؤولين األلمان قولهم بأنه في إطار بلورة االقتراح، يقابـل الوسـيط األلمـاني                "هآرتس"صحيفة  
وحماس ومصر؛ من أجل فهم أسباب الجمود الحاصل فـي المفاوضـات            "  إسرائيل"ؤولين كبار في    مس

 أن الوسيط األلماني ليس منشغال في       "هآرتس"وذكرت  . وطرح مسار يؤدي إلى انطالقة في المفاوضات      
بهـدف  ' صيغة تسوية خارجيـة   'وحماس وإنما يبلور    "  إسرائيل"هذه المرحلة في إجراء مفاوضات بين       

إخراج األطراف من مواقفهم منذ انتهاء والية رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت وتفجـر               
  .المحادثات حول التبادل

 وأضاف المسؤولون األلمان أن حماس تنظر إلى االستخبارات األلمانية على أنها جهة نزيهـة وغيـر                 
لوسيط األلماني اقتراحـا جديـدا يـشكل رأيـه          سيبلور ا ' المقابالت'منحازة، وأكدوا أنه في ختام عملية       

  .وبناء عليه سيكون باإلمكان إجراء مفاوضات' كمستشار خارجي'
29/8/2009العرب، قطر،   

  
  مليون دوالر دعماً لبرامج وكالة الغوث81أميركا تقدم  .33

ث وتشغيل   مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة لغو      81تبرعت الحكومة األميركية بمبلغ     : حسن عبد الجواد  
وعبر جيك واالس القنصل األميركـي العـام فـي           .الالجئين، لدعم برامج الطوارئ في الضفة والقطاع      

إن هذه التبرعات جاءت بعـد اجتمـاع شـرم          : القدس عن سعادته بتقديم هذا الدعم لوكالة الغوث، وقال        
د أن الواليات المتحدة تعمل     وأك. الشيخ، وبهدف تمكين الوكالة من تقديم المساعدات لالجئين الفلسطينيين        

بجدية من أجل فتح ملف الـمفاوضات، مشيراً إلى أن لقاءات الـسيناتور جـورج ميتـشل المبعـوث                  
األميركي لعملية السالم ورئيس الوزراء وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء اإلسرائيلي تأتي في إطار الرؤية              

لفلسطيني إلى التمسك باألمل خاصـة أن الـرئيس         األميركية، وااللتزام بخارطة الطريق، داعياً الشعب ا      
وأكد أن االستيطان عائق أمام تحقيق السالم، وأن الواليـات          . األميركي باراك أوباما ملتزم بحل الدولتين     

  .المتحدة ستواصل جهودها بشكل حثيث من أجل استئناف المفاوضات لحل كل اإلشكاليات العالقة
29/8/2009األيام، فلسطين،   

  
  
  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1539:         العدد       29/8/2009السبت  :التاريخ

 حل الدولتين في خطر جراء االستيطان:  روبنسونماري .34
رلندية السابقة والمفوضة العليـا     يأن الرئيسة اال  " جيروزاليم بوست " جريدة   ذكرت:  يو بي آي   -تل أبيب   

ضمن وفـد منتـدى     "  إسرائيل"ـلألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ماري روبنسون حذرت، خالل زيارتها ل         
 في العالم ويضم زعماء سابقين لدول وفائزين بجائزة نوبل، من انـه              الذي ينشط من أجل السالم     "إلدرز"

وأعربت عن اعتقادها   . عملية بناء المستوطنات فإن حل الدولتين لن يكون ممكناً        "  إسرائيل"إن لم توقف    
بأن السالم إن كان سيحصل يجب أوالً أن تتم المصالحة بين األطراف الفلسطينية، ومن إحدى السبل التي                 

وتخوفت روبنسون من الوضع األمني المتردي معتبـرة        .  ذلك هو إنهاء الحصار المفروض عليهم      تسهل
  .أن األمن الحقيقي يتحقق بالسالم

29/8/2009القدس العربي،   
  

  كي مون يطالب الفلسطينيين بالوحدة .35
للـشعب  " وحدة الصف الـداخلي "شدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، على أهمية     ): إفي(

الرامية إلى إحراز تقدم فـي عمليـة الـسالم          " إسرائيل"الفلسطيني ليتمكن من مواصلة المفاوضات مع       
وفي زيارة إلى فيينا في الذكرى الثالثين لتأسيس مقر األمم المتحدة قال كي مون إنـه                . بالشرق األوسط 

ـ            ي بلـوغ أهـدافها، إال أن       على الرغم من فشل المبادرات والمفاوضات لتحقيق االستقرار بالمنطقـة ف
حجر "ووصف المبادرة العربية ب   . األوضاع في الشرق األوسط بها مؤشرات للتفاؤل بشأن إحراز نتائج         

في عملية السالم والـسعي     " دوراً ريادياً "وأثنى على قرار الرئيس األمريكي باراك أوباما بتولي         " األساس
  . إلحياء المبادرة

29/8/2009الخليج،   
  

  لن تحقق األمن بجدار الفصل والبنادق" ائيلإسر: "توتو .36
" هآرتس"قال الزعيم الجنوب إفريقي القس ديزموند توتو في حديث لصحيفة           :  برهوم جرايسي  - الناصرة

 أن تتعلمه من محرقة اليهود، هو أنـه         "إسرائيل"إن الدرس الذي على     "اإلسرائيلية ونشرته أمس الجمعة،     
إن "وتابع القس توتو قـائال،       .من خالل بناء الجدران واستخدام البنادق     ال يمكنها إطالقا أن تحقق األمن       

الغرب يشعر بالذنب والندم تجاه إسرائيل بسبب محرقة اليهود، ولكن من الذي يدفع غرامة تلك المحرقة؟                
يهود في  ما فعلناه بال  : إنهم العرب الفلسطينيون، لقد التقيت سفيرا ألمانيا، وقال لي إن ألمانيا مذنبة بأمرين            

وانتقد القس توتو خالل المقابلة المنظمات اليهودية فـي الواليـات            ".المحرقة، وبمعاناة الفلسطينيين اآلن   
المتحدة التي تبث أجواء ترهيب ورعب ضد كل من ينتقد االحتالل، وتطلق اتهامات بمعاداة الالسـامية،                

من إلقـاء محاضـرات     ) توتو(وكشف عن أن هذه المنظمات ضغطت على جامعات أميركية لتمنعه هو            
وعبـر  ة لنصرة الشعب الفلسطيني وإنقاذه،      وألمح توتو إلى واجب األسرة الدولي      .بسبب مواقفه السياسية  

عن أمله في أن يبدي الرئيس األميركي باراك أوباما تعاطفا مع أوضاع الفلسطينيين ومعاناتهم، وقال إن                
  . جديد عملية السالم في الشرق األوسطأوباما يمثل عهدا جديدا، وبإمكانه أن يحرك من

29/8/2009الغد، األردن،   
 

  إنهاء االحتالل وإقامة الدولة أو إقامة الدولة إلنهاء االحتالل .37
  هاني المصري

تنطوي على خلل بنيوي يكمـن فـي محاولـة          " الدولة"خطة الحكومة الفلسطينية إلنهاء االحتالل وإقامة       
بينما الصراع ال يزال في ذروته، ما يعفي االحـتالل          " قامة الدولة إ"الشروع في مهمات ما بعد الصراع       
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األولى عن الفشل الذي حصدته المفاوضات الـسابقة        :من مسؤولياته ويحمل الفلسطيني المسؤولية مرتين       
  .والثانية عن الفشل القادم في بناء دولة تحت االحتالل ألنها مهمة مستحيلة التحقيق

  :ت عديدة ان خطة الحكومة تطرح تساؤال
هل من حق الحكومة التي هي االداة التنفيذية للسلطة، والتي هي بدورها مفترض ان              : المسألة األولى هي  

تكون اداة من ادوات المنظمة ان تطرح الخطة القامة الدولة خالل عامين، بدون ان تقر هـذه الخطـة،                   
ظمة، كما تعترف الـسلطة، هـي       فالمن. التي هي خارج اختصاصها، من قبل منظمة التحرير الفلسطينية        

والحكومة هي أداة تنفيذيـة ال تـستطيع ان         . المرجعية العليا للشعب الفلسطيني وممثلة الشرعي والوحيد      
  .تقرر لوحدها إقامة الدولة بدون الرجوع لبقية مكونات السلطة، وللمنظمة و للشعب

قوم على ان المفاوضات لم تتوصل الى       فالخطة ت . المسألة الثانية هي الخلل الذي قامت عليه فلسفة الخطة        
 عاماً على توقيع اتفاق اوسلو، ما يوجب على الفلسطينيين اخذ زمام المبادرة             16اتفاق سالم رغم مرور     

والشروع في بناء مؤسسات الدولة، واقامة الدولة فعال حتى تكون رافعة للجهد السياسي الرامي النهـاء                
اوضات كخيار وحيد أوحد، بدالً من االستنتاج الطبيعي بان الخيـار           االحتالل، مع االستمرار باعتماد المف    

  .الواحد هو السبب وراء الفشل ويجب فتح كافة الخيارات والبدائل األخرى
لن تبادر ادارة اوباما، كما يقول الدكتور سالم فياض بهذا االمر، بل على الفلسطينيين ان يبـادروا الـى                   

ى انهم يريدون تحقيقها فعالً، حتى لو اضطروا للدخول فـي امتحـان             اقامة دولتهم بانفسهم والبرهنة عل    
غير العادل، لكي يثبتوا من خالله قدرتهم على الحكم والوفاء بااللتزام باالتفاقات المعقودة             " اثبات الجدارة "

بين المنظمة واسرائيل وبناء المؤسسات، على اساس ان النجاح في هذا االمتحان سيحدث االختراق فـي                
إن الخـوض   . عي الدولي اوال والوعي االسرائيلي ثانيا بما يمكن من اقامة الدولة في خضون عامين             الو

في هذا األمتحان يحرف طبيعة الصراع و يظهره كأنه صراع على اثبات جدارة الفلـسطينيين أو علـى                  
ني الـذي   صناعة السالم أو نزاع على األراضي و ليس صراعاً بين الفلسطينيين واالستعمار االسـتيطا             

  .احتل ارضهم وشرد معظم شعبهم
 بات يعترف بضرورة قيام دولة فلسطينية،       "سرائيلإ"إن الحكومة تراهن على ان العالم كله، بما في ذلك           

كي، ويساهم في توفير االمـن      يألن قيامها اصبح مصلحة اسرائيلية، ومصلحة تتعلق باالمن القومي االمر         
ن هذا ال يكفي بل اقامة الدولة بحاجه الى كفاح باسل قادر على تغيير              واالستقرار في المنطقة والعالم، ولك    

  .موازين القوى وتوظيف الفرص والمعطيات الجديدة لصالح الحق الفلسطيني
ان الخطة تعتمد اساساً، رغم ادعائها بخالف ذلك في بعض جوانبها، على القبول االسرائيلي بها، النهـا                 

 وعبر المفاوضات فقط، لذلك الموافقة االسرائيلية على اقامة الدولـة           ستتحقق من خالل التسوية السياسية    
ضرورية جدا النجاحها، وحتى تتوفر هذه الموافقة ال بد مـن االسـتجابة لكـل او غالبيـة الـشروط                    

  .واالمالءات االسرائيلية
 القـصيرة   إن االعتماد على الموافقة االسرائيلية يظهر من خالل توقيت طرح الخطة وتحديد فترة عامين             

جداً لتنفيذها كحد اقصى، وهذا له عالقة، رغم نفي فياض، بما طرحته ادارة اوباما عن التوصل الى حل                  
خالل عامين، وما تسرب عن مضمون الخطة التي ستقدمها خالل الشهر القادم والتي تتضمن اقامة دولة                

  .فلسطينية خالل نفس الفترة
سرائيلي لهذه الخطة الحديث عن ان اقامة الدولة سـيتم بعـد            ال ينفع لحرف االنظار عن شرط القبول اال       

انهاء االحتالل ورغما عن االحتالل، الن جوهر الخطة ومدة تطبيقها يظهران بان اقامة الدولة سيـسبق                
فمن خالل اقامة مؤسسات دولة تواصل التزامهـا        . انهاء االحتالل، وهو الرافعة الكبرى النهاء االحتالل      

 وبخارطة الطريق، وما ادراك ما خارطة الطريق، وتهبط بالسقف الوطني           "سرائيلإ"مع  بالتنسيق االمني   
  . بعد ذلك على االعتراف بالدولة"سرائيلإ"الفلسطيني أكثر يمكن الحصول على موافقة 
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وهو فـارق   . ان الفارق بين اقامة الدولة قبل انهاء االحتالل واقامتها بعد انهاء االحتالل جوهري وحاسم             
 تقام الدولة في مواجهة االحتالل ورغماً عنه فعالً، وبين ان تقام الدولـة عبـر التفـاوض مـع                    بين ان 

االحتالل، اي وفقا لشروط المساومة التي تفرضها طبيعة المفاوضات، وبحيث تكون المساومة الممكنـة              
 تـصفي هـذه     في المسافة بين الحقوق الفلسطينية والتي تمثل الحد االدنى، والشروط االسرائيلية التـي            

  .الحقوق كليا
ال يكفي الحديث مجرد الحديث عن المقاومة او ممارستها بشكل رمزي او دعمها بـشكل محـدود، وال                  
يكفي الحديث عن الصمود وحق الدفاع عن النفس ورفض االحتالل واجراءاته ومخططاته، بل ال يكفـي                

 بدون وضع االسـتراتيجيات الكفيلـة       الحديث عن التمسك بالبرنامج الوطني بينما يتآكل سقفه باستمرار،        
  .بتحقيق االهداف الوطنية، وجعل الدولة الفلسطينية ليست مجرد هدف وانما هدف قابل للتحقيق

ال يعني ما سبق عدم اقامة مؤسسات وال تحقيق انجازات على مختلف االصـعدة والمـستويات االمنيـة                 
الل االعوام االخيرة، ولكن بدون ربط كل ذلك        واالقتصاية واالدارية والمؤسساتية، كما فعلت الحكومة خ      

بمؤسسات دولة ناجزة، وانما من خالل وضعها في سياق خدمة البرنامج الوطني الذي يفرض المجابهـة                
  .السياسية واعتماد المقاومة المثمرة لالحتالل كأولوية تعلو على كافة األولويات االخرى

فـاالحتالل  . وخصائص المشروع الصهيوني اإلسرائيلي   المسألة الثالثة هي ضرورة الوقوف أمام طبيعة        
اإلسرائيلي ليس احتالال تقليديا يستهدف السيطرة على الثروة واألسواق والمـوارد البـشرية والطبيعيـة               
والموقع االستراتيجي لفلسطين فقط، وإنما هو احتالل استعماري إجالئي عنصري، قام على عقيدة تؤمن              

، وفي أن اليهود هم أصحاب البالد األصليين وأنهم عادوا إليهـا            "ائيلإسر"ن ارض فلسطين هي ارض      أب
، والثانية حرب عام    1948في حربين األولى حرب عام      " حرروها" عليها بعد أن     "إسرائيل"وأقاموا دولة   

1967.  
 لالعتـراف بالدولـة     "إسـرائيل "ن هذه الحقيقة يجب أن نتذكرها دائما، فهي التي تفسر عدم جاهزيـة              إ

، وتخليهم عن المقاومـة، واعتمـادهم       "إسرائيل"طينية حتى بعد أوسلو واعتراف الفلسطينيين بدولة        الفلس
  .المفاوضات كطريق وحيد لحل الصراع

، 2004لقد جرب الفلسطينيون تحت قيادة أبو عمار المفاوضات منذ مؤتمر مدريد وحتى اغتيالـه عـام                 
نيون تحت قيادة أبو مازن وطوال الخمـس سـنوات   وجرب الفلسطي . وفشلوا في تحقيق الدولة الفلسطينية    

الماضية الطريق الذي تقترحه الخطة اآلن وتقدمه وكأنه اختراع جديد ولم ينجح فـي تحقيـق األهـداف           
  .الوطنية

لقد حصل الفلسطينيون مقابل موافقتهم على الدخول في اختبارات غير عادلة ال تنتهي إلثبـات الجـدارة                 
ائيلي وتكثيف االستيطان مواصلة بناء الجدار، وتهويـد القـدس واسـرلتها،            على مزيد من التعنت اإلسر    

 "إسـرائيل "والحصار الخانق لغزة، وعلى حكومة إسرائيلية هي أكثر حكومة تطرفا وعدوانية منذ تأسيس             
  .و حتى اآلن

إنما إن استخالص الدروس والعبر من تجربة المفاوضات كخيار وحيد مهم جدا، فهو لم يؤد الى السالم و                
الى االستيطان، وإن مرور أكثر من سبعة أشهر على تولي إدارة اوباما الحكم، بدون أن تقنـع حكومـة                   

فإذا كان تجميدا مؤقتا وشكليا لالسـتيطان،       .  بتجميد االستيطان، ولو مؤقتا، يقدم لنا درسا جديدا        "إسرائيل"
عامة سيكلفنا أكثر مـن عـدم تجميـده،        وال يشمل القدس وال الوحدات السكنية قيد اإلنشاء وال المرافق ال          

 باالنسحاب من القدس وإزالة المـستوطنات و        "إسرائيل"قناع  إكية  يفكيف يمكن أن تستطيع اإلدارة األمر     
  .1967إقامة دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة على حدود 

ـ                سام الفلـسطيني   المسألة الرابعة هي أن طرح الخطة بهذا التوقيت بالذات وبهذه الشاكلة وفي ظـل االنق
والهوان والشرذمة العربية أي بدون وحدة وطنية وال مقاومة شعبية سلمية شاملة، وبال تجنيـد لطاقـات                 
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جميع الفلسطينيين خصوصا الالجئين اللذين تتجاهلهم الخطة، وبدون استنهاض العامل العربي واإلسالمي            
  ".دولة البقايا" لىوالدولي المناصر للقضية الفلسطينية سيؤدي في احسن األحوال ا

 "إسـرائيل "إن طرح إقامة دولة عن طريق التفاوض، وليس بفرضها بالقوة كما فعلت             : المسألة الخامسة 
فاالعتراض ليس على بناء مؤسسات الدولة وال على إعالن الدولـة           . يجعلها رهينة للشروط اإلسرائيلية   

تيجيات المعتمدة، فالتنسيق األمني مـع      مرة أخرى في وقت مناسب وال على األهداف، وإنما على االسترا          
االحتالل وتطبيق االلتزامات من جانب واحد ال يقود الى الدولة وإنما في احسن االحوال الـى تحـسين                  
شروط حياة الفلسطينيين تحت االحتالل، والى إعادة بناء مؤسسات السلطة التي دمرها االحتالل بعد عام               

  .ن إعالن نفسها دولة و ما هي بدولة بصورة أفضل، وبما يمكن السلطة م2000
 و هو تحقـق بموافقـة     2000-1993أقصى ما يمكن أن نفعله تحت هدي هذه الخطة ما فعلناه منذ عام              

  . وعبر تقديم ثمن باهظ من الفلسطينيين في إطار قبولهم بالحكم الذاتي"إسرائيل"
ال أم إزالة االحتالل وإقامة دولـة       فهل المطلوب مأسسة السلطة وتحويلها الى دولة على مساحة أكبر قلي          

  .1967حقيقية على حدود 
ال يكفي القول ان إقامة الدولة حق وواجب وممكن ألن االمر األكثر أهمية هو كيفية تحقيقهـا وبأسـرع                   

 !لة باتت مرة أخرى على مرمى حجر وقت وبدون أوهام بان الدو
  29/8/2009األيام، فلسطين، 

  
  !! خالد مشعل في عمان .38

 ابو طيرماهر 
يأتي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى عمان من اجل تشييع جثمان والده، والملك 
يقبل بدخول مشعل الن هناك ظرفا خاصا جدا، كما ان مشعل ما زال يحمل الجنسية االردنية، فدخوله 

، فالتشييع سيجري في منطقة ما هو مهم اليوم هو التنبه لحساسية الظرف، امنيا .طبيعي، قانونيا وانسانيا
مكشوفة، ومشعل مالحق من الموساد االسرائيلي، وحاولوا قتله في عمان في وقت سابق، لوال ان نجاه 

 الرسال الترياق الذي يلغي تأثيرات السم، وفي "سرائيلإ"اهللا، بفضل تدخل الملك الراحل وضغطه على 
 المخاطر االمنية، وتزيد حدتها، مما يجعل االردن اجواء مفتوحة مثل الجنازة والتشييع والعزاء، ترتفع

خالد مشعل، قد تتفق معه وقد تختلف، غير  .معنيا في هكذا ظرف التنبه للمواقع، والي اخطار محتملة
انه في الحالتين لم يكن خصما لالردن، ولم يسئ لالردن بكلمة واحدة، وقد جالسته خالل القمة االسالمية 

لى مدى ساعتين، بوجود شهود اردنيين، وقال امامنا ان ال مشكلة له مع في الدوحة قبل سنوات، ع
ها هو مشعل يأتي الى االردن،  .االردن او الدولة او الشعب، بل على العكس، هو ممتن لهم اللف سبب

 .في ظل ظروف خاصة وحساسة، وهي فرصة كبيرة، لترطيب االجواء، بين االردن وحركة حماس
رها وشرها ستقبل تمرير اي مخططات لوأد القضية الفلسطينية او حلها على ن حماس بخيأليس صحيحا 

ن حلفاء االردن يجب ان يبقوا في السلطة الوطنية فقط النهم يمثلون إحساب االردن، والذين يقولون 
غير محقين النهم يعرفون ونحن نعرف معهم من يمثلون حقا؟ فيما حركة حماس " الوطنية الفلسطينية"

نراه " حضن اقليمي"رها االقرب الى مصالح االردن وفلسطين، وواجبنا اخراجها من اي بخيرها وش
خطرا عليها وعلينا، وال بد من االستفادة من زيارته لجلوس معمق مع المسؤولين ومراجعة كل 
الحسابات العالقة، من اجل مصلحة االردن، ويبقى االردن كبيرا بنهجه وطريقة تفكيره، وتجاوزه الي 

ل او خالفات، وليس ادل على ذلك من لفتة الملك تجاه الرجل، فيما الخطوة االنسانية غير قابلة مشاك
مجالسة مشعل رسميا خالل وجوده في عمان ستؤكد  .للتسييس، لكنها قابلة لجعلنا نقف دقيقة ونفكر معا

 .على ان االردن كبير وال ند له
  29/8/2009الدستور، االردن، 
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  األدمغة" عودة"الدولة اليهودية و .39

 حنين زعبي
، إال عندما اضطرها حزب سياسي لذلك، وقد "دولة اليهود" إلى محاولة تعريف مفهوم "إسرائيل"لم تعمد 

، أمال في "حدوده الدنيا"اضطرها ليس فقط إلى تعريف المصطلح، بل إلى تقليص تعريفه ضمن 
اليهودية، حيث اعتمد التجمع على التناقض بين الديمقراطية وبين مفهوم الدولة ) غير الممكنة(المصالحة 
 .القائم بينهما

وتكمن بعض مؤشرات هذا التحدي السياسي لنظام الدولة العنصري، في ارتباك النخب السياسية في 
، حيث اضطر بعض القضاة واألكاديميين، إلى "دولة المواطنين" في مواجهة الطرح السياسي لـ"إسرائيل"

أما فيما يتعلق بباقي .  الهجرة، الذي يعطي مواطنة أوتوماتيكية لليهوديحصر عنصرية الدولة بقانون
الحقوق فهي متساوية للعرب واليهود معا، أي، في اللحظة التي يتواجد فيها اليهودي والعربي، فإن الدولة 

 .الحنون ال تميز بينهما
ات، والحديث يدور عن  خالل خمس سنو"دماغ" 700 "إستعادة"مؤخرا، تم الكشف عن مخطط يهدف إلى 

 مليار شيكل، هذه 1.6 محاضر جامعي يتم توظيفهم في الجامعات والكليات اإلسرائيلية، بتكلفة تبلغ 700
التوصية قدمت للحكومة السايقة من قبل لجنة وزارية، في الوقت الذي تقبع به نصف أكاديمياتنا في 

، وأكثر من ثلث أكاديميينا في مهن غير البيت، وفي الوقت الذي يوظف فيه أكثر من نصفهم اآلخر
 .ن/ن أو تخصصاتهم/مالئمة لقدراتهم

” استعادة„هي ليست الوحيدة من ضمن مخططات ” لجنة أورون„توصيات اللجنة، التي أطلق عليها اسم 
، العمل على 2008األدمغة اإلسرائيلية، فقد قرَّر المجلس القومي للبحث والتطوير في بداية سنة 

 علماء ومهندسين، من مجاالت هندسة الكهرباء، الكيمياء العضوية، هندسة المياه وهندسة "استرجاع"
 .اآلالت

العديد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة اإلستيعاب، واللجان الوزارية تنخرط ضمن توصيات تهدف 
" إرجاع"م بـإلى الحفاظ على اإلسرائيليين، وقد أقيم لهذا المخطط أكثر من لجنة وزارية، بعضها اهت

 لجان وزارية أقيمت فقط في شباط من هذه السنة، 3 عالم، وأكثر من 800العلماء، وأوصت بإرجاع 
، %)6الذي تبلغ نسبة العرب فيه (القطاع العام : ، ودمجهم في ثالثة قطاعات"باستعادة أكاديميين"اهتمت 

 %).3- 1الذي تبلغ نسبة العرب فيه (القطاع الصناعي والقطاع األكاديمي 
توظيف المواطنين : بالتالي قامت الدولة بالقفز عن ثالث خطوات بديهية في األنظمة الطبيعية، أال وهي

العرب العاطلين عن العمل في هذه المهن، أو إعادة تأهيلهم، وبالذات القريبة كفاءاتهم من المهن التي 
لطالب الثانويين العرب بحيث تعاني نقصا في األيدي العاملة، أو وضع خطط حكومية لتوجيه مهني ل

 .يسدون النقص المهني هذا، بدال من تخريج أفواج من البطالة العربية
وبدل من أن تعترف دولة المهاجرين برافعة للنمو االقتصادي أسمها الرأسمال البشري العربي، فإنها 

ست دولة يهودية تنخرط في محاوالت عنصرية أخرى لجلب رأسمال يهودي، ألن الدولة اليهودية، هي لي
 .لمرة واحدة فقط، بل هي دولة يهودية دائما، وفي كل ما تفعله

 على هؤالء اليهود "الحفاظ" اليهود فقط، بل تعني أيضا، "جذب" و"جلب"بالتالي فإن دولة اليهود ال تعني 
 من سكن، لئال يهربوا، والطريقة الوحيدة للمحافظة عليهم، هي توفير كل الشروط الحياتية المريحة لهم،

وتعليم وعمل وصحة وبيئة وترفيه، والطريقة الوحيدة لتوفير ذلك، ضمن دولة قليلة الموارد، هي 
مصادرة الموارد العربية من أرض وماء ومكان عمل، وتوفيرها لليهود، وبتوزيع مجحف فيما يتعلق 

 . ندفعهابالموارد األخرى، التي نقوم نحن العرب بتوفير جزء منها عن طريق الضرائب التي
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 مليار شيكل إلخراج العرب من بطالة 1.6، كانت ستخصص مبلغ " الديمقراطية–الدولة اليهودية "
 ." ديمقراطية- دولة يهودية"لكن ال كيان يتنفس اسمه . قصرية أدخلتهم هي إليها، عمدا وإهماالً

تي تحافظ عليهم، أي التي دولة اليهود، ال تعني فقط الدولة التي تجلب اليهود، بل تعني أيضا الدولة ال
  .تشعل أصابعها شمعا، لكي تغريهم بالقدوم، والتي تشعل أصابع العرب وأياديهم لكي تغريهم بالبقاء
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 مغيبين، فحتى في ذكرى ثالث سنوات وأبناء الحركة اإلسالمية الذين جاؤوا عبر صناديق االقتراع
اختطافهم ال نرى احتجاجاً أو تحركاً لهذه الفصائل، لم نلمس أن هذه الفصائل تسمع وتنظر وترى، لماذا 

 !.أهو التعامي أم التصام أم التخارس ؟! ؟ ال ندري 
ا الظن يبدو أن قضية ممثلي الشرعية الفلسطينية المغتصبة والمغيبة ال تعنيها من قريب أو بعيد إن أحسنَ

 .بها
وكم هو مؤلم أن نسمع ونرى أن بعض من يمارسون السلطة دون المرور عبر التشريعي قد أفرحهم هذا 
التغييب، فقد قرأنا وسمعنا تصريحات هذا البعض حول خطورة قيام االحتالل بخطوة اإلفراج عن ممثلي 

 ! .ألهذه الدرجة ؟! معقول ؟!الشرعية الفلسطينية 
لف القضبان في سجون االحتالل قد أثلج صدورهم ، هكذا تلتقي أهدافهم ورغباتهم إن تغييب الشرعية خ

 .هذه هي الحقيقة كما هي دون رتوش! بقصد أو بدون قصد ! مع أهداف ورغبات االحتالل 
إن المواقف السلبية للسلطة والفصائل من الشرعية المغيبة في بطن الحوت هو االختبار الحقيقي الذي 

وانكشفت الحقيقة لكل المواقف من قضية وطنية لها ! ميع ووضع النقاط على الحروفكشف نوايا الج
عالقة بخيار الشعب الفلسطيني وديمقراطيته التي تستوجب من الجميع مواقف جادة للحفاظ عليها وعلى 

 .حياتها
ي لقد مثلت عملية االختطاف لممثلي الشرعية من وزراء ونواب تحدياً لكل ألوان الطيف السياس

الفلسطيني وخاصة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بل ولكل المؤسسات الرسمية والشعبية للمجتمع 
الفلسطيني، وهي تحدياً أيضاً لكل المؤسسات الرسمية اإلسالمية والعربية، حيث استسلم الجميع أمام 

ا االحتالل لالعتداء ممارسات االحتالل بحق الشرعية الفلسطينية، هذا إن لم يكن هناك ضوء أخضر لهذ
أقول ذلك دون تجن ألن الممارسات والمواقف ال يمكن أن تشير إالَ إلى ! على أبناء التغيير واإلصالح

 !.ذلك، وعليه يرفع السؤال الكبير، ما الذي يحدث ؟
إن كافة الفصائل التي تمأل الفضاء صراخاً حول ما تطلق عليه وتسميه ثنائية الحوار بين فتح وحماس، 

وتتجاهل ما تريد، وتتبنى ما تريد وفق مصلحتها  وما إلى ذلك، تضع رأسها في الرمال،... المحاصصةو
الفصائلية، وهذا هو األنا الفصائلي بأم عينه، من حقنا أن نستهجن هذا الصمت المريب، فنحن ال نريد 

 .فهل بخلوا علينا حتى بنواح الحمام! وال نتوقع من هذه الفصائل زئير األسودَ 
إن الفصائل الحية هي التي تحرك الشارع بغض النظر عن اتفاقها أو اختالفها السياسي مع كتلة التغيير 
واإلصالح وهي التي تخرج من األنا الفصائلي وهي التي تغلب المصلحة الوطنية العليا التي تقطع 

 .الطريق على االحتالل اإلسرائيلي لالستفراد إحدى هذه الفصائل
سمع دوياً يمأل اآلفاق وتحركاً يعبر عن حياة وحيوية تشعرنا وتشعر العالم أجمع أننا كم تمنينا أن ن

فصائل ما زال فيها روح الحياة ، فصائل تقض مضاجع االحتالل وتثبت له أن الجسم الوطني الفلسطيني 
منه عضو بكل مكوناته وأطيافه جسماً واحداً، وهم يد على من سواهم، وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى 

 .تداعى له سائر األعضاء بالحمى والسهر



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1539:         العدد       29/8/2009السبت  :التاريخ

لقد ضنت هذه الفصائل على الشعب الفلسطيني من أبناء كتلة التغيير واإلصالح حتى بقطعة قماش مبلولة 
بالماء، شعوراً منها بالمسئولية والحرص على عافية وسالمة الجسم الوطني الفلسطيني، وتضامناً مع 

 .التغيير واإلصالح في محنتهم
لقد ضنت هذه الفصائل حتى بالمواقف التي تثبت لالحتالل أن اللحم الوطني الفلسطيني مر، وأن لهذه 
الفصائل وقفة غضب إذا ما لزم األمر، وأنها تتحرك وتمأل اآلفاق دوياً عندما يتم المس بالشرعية 

ن يعبث به، فصائل حية الفلسطينية وأنها تنهض لتحمي النظام السياسي الفلسطيني وال تسمح لالحتالل أ
تحول دون محاوالت األعداء وأعوانه من تقويض النظام السياسي الفلسطيني وااللتفاف على خيار 

 .الشعب الذي جاء بالتغيير واإلصالح بعيداً عن االختالف في وجهات النظر بين الفصائل
تجاجات متفرقة، متناثرة، لقد ضنت الفصائل، ال بل بخلت على إخوانهم من أبناء التغيير واإلصالح باح

لقد ضنت حتى باحتجاجات حيية وخجولة، فهيهات هيهات أيتها الفصائل، لقد سقط الجميع في اختبار 
  .الحرص على الوحدة وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفصائلية والشخصية

األسى واألسف أن أمور هذه ولكن ما يبعث على األلم و! لم يتوقع من الفصائل أن تقيم الدنيا وال تقعدها
الفصائل أصبحت هينة، هانت على الشعب الفلسطيني ألنها هانت على أنفسها، فهانت عليها أن تُستباح 

 .الشرعية الفلسطينية وتغتصب وتنتهك دون أن تحرك ساكناً
ة أو من ولكل ما تقدم ال بد من وقفة ، وقفة مراجعة أمام مجمل القضايا والمواقف من الشرعية المغتصب

الحوار الوطني في القاهرة والقضايا المطروحة على الفصائل، أن تراجع أنفسها، أن تراجع مواقفها، البد 
من وقفة محاسبة وتقييم، البد أن تطرح الفصائل سؤاالً خفيفاً، لماذا لم تكلف نفسها عناء االعتصام أمام 

 .رعية الفلسطينية إلى المحكمة؟محكمة عوفر يوم كان يؤتى برئيس المجلس التشريعي ورمز الش
إن مواقف هذه الفصائل وكأنها تؤكد االتهامات الموجهة للحركة اإلسالمية بالتعصب تارة والتطرف 
واإلرهاب تارة أخرى، األمر الذي يشعرني على ما يبدو أن الفصائل قلما تقرأ التاريخ؟ وقلما تعرف 

 اإلسالمية؟ وتستذكر قصة الثيران في الغابة تاريخ ومسيرة جهاد ونضال الشعب الفلسطيني وحركته
لقد أكلت يوم أكل الثور األبيض، لعلها تبلور مواقف جديدة تعبر عن أصالة وتكافل .. وصرخة آخرهم 

وتكامل، يوالي بعضنا بعضاً ويساند بعضنا بعضاً، ويشد بعضنا أزر بعض، حتى ال نؤكل جميعاً لقمة 
 .وسنا األقدام، حتى ال يفترسنا الصهاينة، فيفرضوا حلوالً استسالميةسائغة واحداً تلو اآلخر، حتى ال تد

لعلنا نجد وقفة غضب من الفلسطيني ألخيه الفلسطيني، ونحن الشعب الذي لديه مصادر قوة، لديه القدرة 
أن يدفع بفصائله أن تتبوأ مكانتها مواجهة كل السياسات االحتاللية، نعم، لدى الشعب الفلسطيني طاقات 

اهب كبيرة وعظيمة تنتظر من الفصائل توظيفها واالستفادة من إمكانات وطاقات هذا الشعب ليشكل ومو
 .من ذلك ورقة ضغط كبيرة، فوحدتنا هي مصدر عزنا وهي مبعث كرامتنا وقوتنا

ويبقى القول إنه أمام االحتالل البد للفصائل جميعاً أن تقف موقفاً واحداً وموحداً بعيداً عن الخالفات 
نها، نريد وحدة وأواصر متينة، وشراكة سياسية والعمل ضمن المساحات المشتركة، ولنقف صفاً واحداً بي

كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، ولتكن هناك مواقف جديدة، وصفحة جديدة للفصائل من تغييب 
 - صالح  ال من أجل التغيير واإل-الشرعية الفلسطينية خلف قضبان سجون االحتالل، مواقف وطنية 

احتراماً لمشروعها الوطني وبرامجها السياسية التي تنادي بها وإنقاذاً لها من يوم يحاسبها فيه التاريخ، 
 .وإني على ثقة أن هذه الفصائل قادرة على االستدراك وأن بيديها ولديها الكثير لفعله والقيام به

 29/8/2009صحيفة فلسطين، 
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