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  الثالثنبيل عمرو يتخلى عن كل مواقعه الرسمية ويهاجم عباس ويعتبره رمزا للطغاة في العالم   .1

 يدي المسؤول إلىملف الفضائية الفلسطينية الجديدة التي كانت حركة فتح تنوي تأسيسها  انتهى: عمان
 ملف الفضائية الحركية "توريثه"السابق في وزارة الثقافة يحيى يخلف الذي قرر الرئيس محمود عباس 

وظائف كل المشاريع والملفات وال  مناالنسحاببعدما أصر السفير السابق في القاهرة نبيل عمرو على 
  .والتكليفات الرسمية ذات الصلة بالسلطة أو بالرئاسة بما في ذلك تأسيس الفضائية واإلشراف عليها
 أوساطويقول مقربون من يحيى يخلف انه يتلقى نصائح بترك موضوع الفضائية وسط قناعات لبعض 

 يريدها على أسس الحركة الفتحاوية بان الرئيس عباس ال يريد فعال تأسيس فضائية وإذا تأسست فهو ال
  .واعتبارات مهنية وتجارية ومؤسسية، كما كان يخطط صاحب المشروع عمرو

 يخلف المكلف بملف الفضائية لم يستمع بعد للتصور الرئاسي حول المسألة ولم يحدد بعد أنورغم 
ع لم  العام بان فضائية الحركة مشرواالنطباع أنالخطوات الالزمة ولم يتعمق أصال في التفاصيل إال 

 لم يكن جادا أصال أويعد مطروحا بقوة على المستوى الرئاسي على األقل، وان الحماس له خف تدريجيا 
رغم األشواط التي قطعها عمرو في السياق منذ عدة أشهر بما في ذلك تسجيل بعض المنتجات وبث 

  .بروفات واتصاالت فنية
رو إلى يخلف حصل كنتيجة لحالة القطيعة  انتقال ملف الفضائية الفتحاوية من يد عمأنومن الواضح 

 األخير االجتماعالتي برزت مؤخرا بين عمرو ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية وانتهت بمداخلة نارية في 
  .للمجلس الوطني تقدم بها عمرو ضد الرئيس عباس شخصيا

 يمثل أنهب سقف الخطاب بشكل الفت وغير مسبوق واتهم عباس "الغاضب" رفع عمرو االجتماعفي هذا 
  . عنهاباالعتذار حسب نص العبارة التي طولب عمرو الحقا "عصير الطغاة في العالم الثالث"

 مباشر بتركيب اللجنة المركزية والمجلس اتهاممداخلة عمرو في السياق كانت ساخنة جدا وتخللها 
 مهتما بالسيطرة ات الرئيس والتساؤل حول ما إذا كان الرئيسوانحيازالثوري لحركة فتح وفقا ألهواء 

  .على اللجنة التنفيذية للمنظمة بنفس الطريقة واألسلوب
  1/9/2009القدس العربي، 
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 المجلس التشريعي يعقد أولى جلساته بعد اإلفراج عن رئيسه دويك .2
جلسة له في مدينة غزة، وهي أول جلسة ) 1/9(الثالثاء   يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم :غزة

ي، في حين سرائيل عن رئيس المجلس عزيز دويك الذي كان معتقالً في سجون االحتالل اإلبعد اإلفراج
وقالت الدائرة اإلعالمية والعالقات العامة في المجلس أن الجلسة  .ال يزال نواب معتقلون حتى اآلن

  .ستعقد في قاعة رشاد الشوا الثقافي بغزة وبحضور أعضاء المجلس
 .سلطة في رام اهللا ستسمح لنواب المجلس في الضفة، ال سيما رئيسه دومن غير المعروف إن كانت ال

  .عزيز دويك الذي أفرج عنه من سجون االحتالل مؤخراً بالمشاركة أم ال
وسيكون موضوع التهديدات التي تتعرض لها مدينة القدس على رأس جدول أعمال المجلس في جلسته، 

  .بحسب الدائرة اإلعالمية في المجلس
  1/9/2009 قدس برس،

  
 نواب من كتلة التغيير واإلصالح يتم اإلفراج عنهم األربعاء القادمتسعة  .3

 نواب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية سيتم 9 قالت مصادر من حركة حماس، إن :الضفة الغربية
هم اإلفراج عنهم في يوم واحد، وأشارت نفس المصادر إلى أن اإلفراج جاء بعد انتهاء مدة محكوميت

 شهرا، ومن بين النواب المفرج عنهم نواب جنين الثالثة عن كتلة التغيير واإلصالح، 42والتي تبلغ 
  .والنائب ياسر منصور من نابلس والنائب محمد أبو جحيشة من الخليل

 . يقارب ثالثين نائبا عن كتلة حماس البرلمانيةاألسرىوباإلفراج عن النواب التسعة يكون عدد النواب 
 1/9/2009، األردن، السبيل

  
  تشرين األول سيشهد إعالناً فعلياً عن إجراء االنتخابات حتى دون اتفاق: خريشة .4

 حسن خريشة، إن حالة الحراك .قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د :كتب فايز أبو عون
بشكل خاص، تؤكد بما السياسي الجارية في المنطقة العربية والدولية بشكل عام، وفي الداخل الفلسطيني 

ال يدع مجاالً للشك أن االنتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى في الخامس والعشرين من كانون الثاني 
، أنه في حال عدم التوافق واالتفاق بين حركتي فتح وحماس في "األيام"وأوضح خريشة لـ .المقبل

لى إصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه أن القاهرة، خالل الجوالت المقبلة، سيلجأ الرئيس محمود عباس إ
  .الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل هو االستحقاق الرسمي إلجراء االنتخابات فيه

وأشار إلى أنه لم يتبق أمام المتحاورين وقت طويل لالتفاق على كافة القضايا العالقة، بما فيها موعد 
هناك توجهاً لدى الرئيس إلصدار مرسومه الخاص إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، حيث إن 

بذلك خالل تشرين األول المقبل، أي قبل موعد استحقاق االنتخابات بثالثة أشهر، وذلك من أجل إفساح 
  .المجال أمام اللجنة المركزية لالنتخابات للتحضير للعملية االنتخابية

 1/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  "مشروعة وبتنسيق حكومي" يجب أن يكون بطريقة قدوم أعضاء فتح إلى غزة: رزقة .5
إن أي قدوم   يوسف رزقة،.المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة بغزة، د  قال:غزة

الطريقة المشروعة وبالتنسيق مع "ألعضاء من حركة فتح إلى قطاع غزة يجب أن يكون بما سماها 
ترحب بكل "في القطاع، وأشار إلى أن الحكومة في غزة " طينيالحكومة الدستورية الوحيدة للشعب الفلس
وشدد رزقة، في تصريح صحفي مكتوب  .، على حد تعبيره"فلسطيني يأتي إليها بالطريقة المشروعة

ال يمكن لها أن تستقبل من يتمرد على القانون "، على أن غزة "قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ
  .، على حد تعبيره"قانون والنظام المعمول به فيهاوالحكومة، أو يعربد بتحدي ال
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ونفى رزقه علم الحكومة في غزة بالزيارة التي أعلن القيادي في فتح عزام األحمد، بأن وفداً من أعضاء 
نحن في الحكومة الفلسطينية ننظر إلى ما حدث في "اللجنة المركزية للحركة سيؤديها إلى القطاع، وقال 

نة التنفيذية على أنه عمل فردي وخارج القانون والدستور، وهي عملية باطلة ألنها المجلس الوطني واللج
تكرس سلطة الفرد والدكتاتورية، وتنقلب على حوارات القاهرة واالتفاق بين الفصائل الذي عقد في 

ومة ننظر إلى كالم األحمد على أنه من باب المزايدات اإلعالمية، سواء على الحك"وتابع رزقة ". 2005
  . ، على حد وصفه"الفلسطينية أو حماس، وليس لدى الحكومة أو الحركة أي علم بهذه الزيارة

  31/8/2009 قدس برس،
  

  عباس لمنظمة التحرير وال تتعدى صالحيات خطة إعالن الدولة ال تشكل تجاوزاً: فياض .6
ه في طرح خطته شدد سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، على أنه لم يتجاوز حدود: علي الصالح

وقال إنه بهذه الوثيقة ال يتجاوز أي خطوط وال يتعدى . 2011إلعالن الدولة الفلسطينية في أواسط عام 
على صالحيات الرئيس محمود عباس أو منظمة التحرير الفلسطينية، وأكد أنه ال يختلف مع أحد في 

لك ملف المفاوضات وإعالن حقيقة أن منظمة التحرير، هي المسؤولة عن الوضع السياسي بما في ذ
ونحن كحكومة نقوم بالبناء من أجل تعزيز قدرة المنظمة على التحرك في المجال "وقال . الدولة

 إن "الشرق األوسط"وبالنسبة للرئيس أبو مازن، قال فياض في حوار أجرته معه . "السياسي، وتقوية يدها
وأضاف أن الخطة سلمت رسميا . و مازنمبادرته أو خطته ليست أكثر من برنامج لحكومة الرئيس أب

 .للرئيس قبل حوالي األسبوعين من إعالنها في مؤتمر صحافي في رام اهللا األسبوع الماضي
وطالب فياض الجميع بالتروي، داعيا إلى فتح باب النقاش حول خطته التي قال إن الهدف منها هو 

جل توفير اإلمكانات للمواطن الفلسطيني الخروج من السلبية في التفكير إلى اإليجابية والعمل من أ
باختصار فإن ما تنطوي "وقال . للصمود في أرضه، باعتبار الصمود الركيزة األولى في إنهاء االحتالل
حتى لو لم تتحقق الدولة في . عليه هذه الفكرة هو أن علينا أن نبادر ونبادر ونخرج من خانة المتلقي

ة على تقديم الخدمات للمواطن، أمنيا وبنى تحتية، بما يعزز حينه نكون أيضا قد حسنا قدرات السلط
يجب أن نقوم بعملية "وأضاف . "صمودهم وثباتهم على األرض، وهو المربع األول في إنهاء االحتالل

غزو لعقولنا، ونقنع أنفسنا بقدراتنا على إنجاز هذا المشروع لنضع العالم أمام واقع ال بديل أمامه سوى 
 ."الن الدولةمساعدتنا في إع

ونفى فياض أن تكون خطته كما يقول البعض، شبيهة بالسالم االقتصادي الذي يدعو إليه رئيس الوزراء 
وعن . ي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنها خطة متكاملة تنموية وطنية إلنهاء االحتالل ال لتكريسهسرائيلاإل

.. بالحسبان"نه ال بد وأن يؤخذ الفشل الخيارات في حال فشل الخطة ولم تعلن الدولة في موعده قال إ
ولكن إذا فشلنا يجب أال يكون سبب الفشل هو عدم المحاولة . نحن ندرك أن النجاح ممكن والفشل ممكن

 ."نريد أن نتجاوز عوامل اإلفشال الذاتي. أو قلة الجهد
 1/9/2009الشرق األوسط، 

  
 ة في غضون عاميناحتدام الجدل بين فتح وحماس على خلفية إعالن فياض الدول .7

فاقم إعالن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أن حكومته أعدت خطة إلقامة :  صالح النعامي- غزة
 يحيى موسى .فقد اعتبر د. الدولة الفلسطينية في غضون عامين حالة الخالف بين حركتي حماس وفتح

ة بالتعاطي مع موضوع  أن فياض غير مفوض من ناحية قانونيةنائب رئيس كتلة حماس التشريعي
وفي تصريحات . "منزع الشرعية"الدولة، مشددا على أنه وفق القانون األساسي الفلسطيني فإن فياض 

فياض يريد أن يصدر لنا بديال عن تحرير األرض بإيجاد صيغ تعيد "، قال موسى "الشرق األوسط"لـ
 التضليل من خالل تقديم شارات االعتبار لمشروع الحكم الذاتي الذي سبق أن رفضه شعبنا، وممارسة
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واعتبر موسى أن فياض يهدف من خالل طرحه إلى دفع الفلسطينيين للتعايش مع . "وشعارات الدولة
واعتبر موسى أن مشروع فياض يأتي ضمن تحرك دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية . االحتالل

ار أن معالجة األوضاع المعيشية للفلسطينيين يهدف إلعادة ترتيب األولويات الوطنية الفلسطينية، واعتب
وأشار إلى أن تصريحات فياض جاءت في الوقت الذي زادت فيه وتيرة . هدف يتقدم على التحرير

ي وشيك يضفي شرعية على مواصلة االستيطان في أرجاء الضفة إسرائيلالحديث عن اتفاق أميركي 
دات لإلعالن عن الدولة يأتي في ظل إصراره وشدد موسى على أن حديث فياض عن االستعدا. الغربية

على مواصلة التنسيق األمني مع االحتالل وقمع المقاومة واعتقال الناس استنادا لمواقفهم السياسية 
 .وانتماءاتهم التنظيمية، بناء على تعليمات المنسق األمني األميركي كيث دايتون

رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي عن من ناحيته دافع فيصل أبو شهال النائب عن حركة فتح و
 "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ. "حكيم يستوجب الثناء وليس النقد"خطة فياض معتبرا أنه توجه 

رفض أبو شهال اعتبار فياض فاقدا للشرعية، قائال إن فياض مكلف من قبل الرئيس محمود عباس الذي 
ية الرافضة سرائيلاعتبر أبو شهال أن السلوك والمواقف اإلو. للشعب الفلسطيني" الرئيس الشرعي"يعتبر 

لالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي الدولة يجب أال تكون مبررا لعدم االستعداد إلقامة 
ي يعني التسليم بما تقوم به تل أبيب وعدم التحرك لمحاولة سرائيلالدولة، مؤكدا أن التذرع بالموقف اإل

ية التي ال ترغب في سرائيلونوه إلى أنه ال يوجد أي غموض إزاء النوايا اإل.  القائموضع حد لالحتالل
 .وجود دولة فلسطينية، وتحاول بكل الطرق اإلبقاء على االحتالل

 1/9/2009الشرق األوسط، 
  

   ضباط كبار للتقاعد ويمدد خدمة اللواء العلي لسنة ستةعباس يحيل .8
 ضباط كبار 6 عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، مرسوما بإحالة  أصدر مؤخراً، الرئيس محمود:الخليل

وقالت مصادر  .قائد قوات األمن الوطني لمدة عام" أبو الفتح"للتقاعد، وتمديد خدمة اللواء ذياب العلي 
اللواء مازن عز الدين مفوض التوجيه السياسي، اللواء صقر مجاهد : أمنية بأنه تم إحالة كل من للتقاعد

دفاع المدني، اللواء يونس العاص رئيس هيئة تدريب قوات األمن الوطني الفلسطيني، العميد مسؤول ال
 العدوس آمر مدرسة تدريب األمن الوطني، اللواء منجد زيدات قائد منطقة رام اهللا واللواء أبومحمد 

  .سميح الصيفي قائد منطقة الخليل
ه الجديد، كقائد لمنطقة الخليل خلفاً للواء سميح وفي هذا السياق، تسلم العقيد هايل ابو كوش مهام منصب

الصيفي والذي أحيل للتقاعد، وجرت مراسم التسليم في مقر قيادة المنطقة بحضور ضباط وضباط صف 
 على ضرورة وأكدوقدم اللواء الصيفي في كلمة له التهاني لقائد المنطقة الجديد،  . الوطنياألمنوجنود 

 ي وأثنى على جهود كافة منتسبممرؤوسيه من إليهمليمات التي تصدر  بالتعاألمنالتزام كافة قوى 
  . في المحافظةاألجهزة وقادة  األمنيةالمؤسسة

  1/9/2009وكالة معاً، 
  

  ستيطانلال التجميد الكامللن يتم قبل عملية السالم استئناف : شعث .9
جنة المركزية لحركـة فـتح       نبيل شعث عضو الل    .قال د :  وكاالت – رام اهللا    - الحياة الجديدة    -الدوحة  

 بنيامين نتنيـاهو قبـل تجميـد        يسرائيلاإلأمس انه لن يتم عقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء            
 من فتح بدء التفـاوض بعـد        أوباما طلب   إذا في رام اهللا انه      أجنبية إعالموقال شعث لوسائل    . االستيطان

 إلشراكهم يحبونه لكنهم آسفون الن هذا ال يكفي         همإن ألوباماتجميد جزئي ومؤقت لالستيطان فانه سيقول       
 دولـة فلـسطينية مـستقلة    بإقامـة  التجميد الكامل لالستيطان وااللتزام     إنوقال شعث   . في عملية السالم  

  .  مائدة التفاوض على الفورإلىسيجعلهم يحضرون 
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 "إسـرائيل "لمية مـع     التسوية الس  أمام االنقسام بين حماس في غزة وفتح في الضفة عقبة           إنوقال شعث   
 أواخر تستأنف في القاهرة في      أن فتح تأمل بحدوث انفراجة في عملية الوساطة المصرية المقرر           إنوقال  
 اتفاق للمصالحة فان الرئيس سيحدد موعد االنتخابات المقـررة          إلى تم التوصل    إذاوقال شعث انه    . أيلول

 إجـراء  اتفاق لن تكـون هنـاك انتخابـات الن           وقال انه دون  .  كانون الثاني  24للرئاسة والبرلمان يوم    
 اللجنـة   أعـضاء  إنوقال شـعث    . االقتراع في الضفة الغربية وحدها سيكرس االنقسام مع قطاع غزة         

  . المقبلةاألسابيعالمركزية لفتح سيزورون غزة في 
. وفاة والده  بتعزيته في    األخيرة خالد مشعل زعيم حماس في األيام        إزاء الرئيس قام ببادرة طيبة      إنوقال  

 ."إسرائيل" الصواريخ على إطالق إليقاف" ببذل كل ما تستطيع" حماس لقيامها أيضاوامتدح شعث 
  1/9/2009الحياة الجديدة، 

 
  لم نتلق دعوة لعقد لقاء ثالثي في نيويورك: عبد ربه .10

" األيام"ير، لـ سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرأمينأكد ياسر عبد ربه، :  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
وفي حال تلقيها فإننا ) أميركي -يإسرائيل -فلسطيني( لم نتلق دعوة لعقد لقاء ثالثي اآلنحتى "على أنه 

 فيها على انه سيتم عقد أكد بيريز شمعون يسرائيلاإل، وذلك رداً على تصريحات للرئيس "سوف ندرسها
 يسرائيلاإليس محمود عباس ورئيس الوزراء  بمشاركة الرئأميركية -ية إسرائيل – قمة ثالثية فلسطينية

 المتحدة لألمم الجمعية العمومية أعمال على هامش أوباما باراك األميركيوالرئيس  بنيامين نتنياهو
  . تبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاريأنالمقرر 

 بمرجعية ألطرافا مرتبط بالتزام كل األمرفي موضوع المفاوضات فان هذا "وشدد عبد ربه، على انه 
  ".المفاوضات وخاصة خارطة الطريق التي تؤكد على وقف االستيطان بشكل تام وشامل

 1/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  معنيون بعملية سالم حقيقية قادرة على إنجاز ما هو مطلوب: فياض .11
الم حقيقية إننا معنيون بعملية س"سالم فياض، مساء أمس، . قال رئيس الوزراء د :كتب حسام عز الدين

وأضاف فياض،  ".قادرة على إنجاز ما هو مطلوب من إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
في مؤتمر صحافي عقده مع المنسق األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا في مقر 

  ".ي حياة كريمة ومستقرة وآمنةنريد من عملية السالم أن تحقق لشعبنا الفلسطين"مجلس الوزراء، 
 باستحقاقات عملية السالم، ووقف شامل لألنشطة االستيطانية، مبيناً "إسرائيل"وشدد على ضرورة التزام 

 إلى تغيير مواقفها تجاه "إسرائيل"أن ذلك ال يمكن أن يحدث من دون مصداقية في عملية السالم، ودعا 
  .عملية السالم

 بأنها قبل مدة، أعلنها لخطة بناء الدولة الفلسطينية التي يسرائيلاإللوصف ووافق رئيس الوزراء، على ا
 كان إذا بالمعنى االيجابي وليست السلبي، أحادي "بأنها هذا الوصف إلى أضاف انه إال، "أحاديتصرف "

  ".هناك نوايا صادقة من حيث قبولهم بحل الدولتين
 1/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  الستيطانا إال بعد تجميد لقاء مع نتنياهو إجراء أييستبعد  عباس .12

عباس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عن " رويترز " وكالةنقلت): وكاالت(،"الخليج"الدوحة، رام اهللا 
نتنياهو  بنيامين يسرائيلرئيس الوزراء اإلردا على سؤال بشأن احتمال أن يلتقي مع " الجزيرة"قوله لقناة 

 سبتمبر تقريبا، انه إذا لم يكن هناك تجميد / أيلول23عامة لألمم المتحدة يوم خالل اجتماعات الجمعية ال
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من هذه القضية فإن مثل هذا " إسرائيل"للنشاط االستيطاني وإذا لم يكن هناك موقف واضح من جانب 
  .اللقاء لن يتم

  1/9/2009الخليج، 
  

 لى سلم أولويات التشريعي عاألسرى تحرير  ويؤكد أنبحر يطالب آسري شاليط التمسك بمطالبهم .13
طالب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر :  (QNA) ووكالة ضياء الكحلوت-غزة 

ي جلعاد شاليط بالتمسك بمطالبهم بتحرير األسرى وعدم إطالق سراح الجندي سرائيلآسري الجندي اإل
األسبوعي ألهالي األسرى في غزة قبل استجابة االحتالل لها، وأكد بحر خالل مشاركته في االعتصام 

 .دعمه لقضيتهم العادلة، مشيراً إلى أنها على سلم أولويات المجلس التشريعي
، مشدداً على رفض المجلس لهذه 18واستنكر محاكمة االحتالل لألطفال الفلسطينيين دون سن الـ 

م الخاصة المخالفة لجميع ودعا أحرار العالم إلى التدخل من أجل وقف المحاك .المحاكم غير القانونية
القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، معتبراً أن المحاكمات التي ينفذها االحتالل خالل شهر رمضان تأتي 

 .تحدياً لمشاعر المسلمين، والتي كان آخرها محاكمة اللواء فؤاد الشوبكي
عن جميع أسرانا، نحن في سيفرج عن األسرى قريباً وسيكون العرس الفلسطيني الكبير باإلفراج ": وقال

 ".المجلس التشريعي مصممون على إطالق سراح األسرى
 ألفاً أن 11وأشار إلى أن العالم يجب أن يدرك أنه من حق األسرى الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 

  .يتحرروا من سجون االحتالل، وينهوا معاناة وظروف اعتقال صعبة دامت أعواماً طويلة
 1/9/2009العرب، قطر، 

  
 االحتالل مأزوم في قضية شاليط:  في الحكومة المقالةوزير األسرى .14

ون األسرى والمحررين محمد فرج الغول، بان االحتالل الصهيوني يعانى أزمة ؤ أكد وزير ش:غزة
 .صعبة في التعاطي مع قضية شاليط، وعاجالً أم أجالً سيرضخ لشروط الفصائل وسينعم أسرانا بالحرية

زير الغول في اعتصام تضامني مع األسرى أمام مقر الصليب األحمر الدولي بغزة، جاءت أقوال الو
 .بمشاركة المئات من أهالي األسرى الذين يعتصمون كل اثنين تضامناً مع أبنائهم في سجون االحتالل

وأضاف الغول بان االحتالل يحاول أن يغطى على خيبته وفشله في إرغام الفصائل على القبول بشروطه 
ن يماطل في إتمام الصفقة، ويظهر نفسه بأنه ال يبالى بإنهائها، ولكنه يعانى أزمة داخلية بعد أن كثرت با

 ثمن، لذلك كلنا ثقة بان بأيالضغوط على الحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو إلغالق ملف شاليط 
 .ق أن ينهى هذا الملف هذه القضية كثيراً، وسيحاول بكل الطرفي يتحمل الضغط أناالحتالل لن يستطيع 

 أعناق الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، وأنها تضع فيوطمأن الغول أهالي األسرى بان أبناءهم أمانة 
قضية األسرى على سلك األولويات، معرباً عن ثقته باهللا عز وجل بان األسرى سينعمون باألمن والحرية 

 .عما قريب
 1/9/2009السبيل، األردن، 

  
   مدرسة سنويا الستيعاب األعداد المتزايدة للطالب25ج لبناء نحتا: تعليم غزة .15

إن وزارته تحتاج لبناء " : يوسف إبراهيم.قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة د :غزة
جاء ذلك خالل لقاء إبراهيم أمس، مع  ". في القطاع في ظل األعداد المتزايدة للطالب مدرسة سنويا25ً

وطالب إبراهيم مؤسسات حقوق . في مكتبه بغزة" ديوان المظالم"يئة المستقلة لحقوق اإلنسان وفد من اله
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اإلنسان بالضغط من أجل قيام المؤسسات الدولية بمساعدة الوزارة للقيام بمهامها من خالل بناء مدارس 
  .جديدة الستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة

الوزارة قد أعارت وكالة غوث وتشغيل الالجئين " المدارس فإن وأشار إلى أنه رغم العجز في عدد
". خمس مدارس حتى تتمكن من استيعاب الزيادة في أعداد طلبة وكالة الغوث" األونروا"الفلسطينيين 

وهي تنأى بهم عن تداعيات " المعلمين المستنكفين"وأوضح بأنه ال توجد لدى الوزارة سياسة عقابية تجاه 
الراغبين في العودة إلى " المعلمين المستنكفين"السياسي، وأنه تم الشروع في استقبال حالة االنقسام 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم عدم وجود قرار لدى الوزارة بفرض زي رسمي على  .مدارسهم
اء إنه تابع ميدانياً االلتزام بهذا الموضوع، وإن ما حدث هو اجتهاد من بعض مدر: "الطالبات، قائالً

  ". مديراً ومديرة، وتمت معالجة األمور387المدارس الذين يبلغ عددهم 
  1/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
   مليون شيقل لتأمين احتياجات األسرى في رمضان المبارك2 تخصص  فياضحكومة .16

 عن تخصيص مليوني شيقل لتأمين احتياجات األسرى أمس أعلنت الحكومة : منتصر حمدان-رام اهللا 
 الطلبة بمناسبة بدء العام وأهالي التربية والتعليم أسرةوهنأت الحكومة،  .هر رمضان المباركلمناسبة ش

 واستنكارهم هم،شجبعن  الحكومة وعبر أعضاء يبدأ اليوم الثالثاء، أنالدراسي الجديد الذي من المقرر 
حجاب والزي غير سالم فياض، لسياسة فرض ال. ، برئاسة دأمس التي عقدتها، األسبوعيةخالل الجلسة 

المقرر من وزارة التربية والتعليم المقالة في قطاع غزة محذرين في الوقت ذاته من مخاطر ذلك على 
 .الحريات العامة والشخصية ومستقبل العملية التعليمية في القطاع

 1/9/2009الحياة الجديدة، 
  

 األسرى األردنيون مشمولون بصفقة شاليط: مشعل .17
تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للجنة الوطنية لألسرى :  ضياء الكحلوت-غزة 

ية قبيل مغادرته عمان بشمول األسرى األردنيين في الصفقة سرائيلوالمفقودين األردنيين في المعتقالت اإل
 . وفق ما نقله عنه مقرر اللجنة الوطنية المهندس ميسرة ملصإسرائيلمع 

سالة إلى مشعل طالبت فيها ضم األسرى األردنيين لصفقة تبادل األسرى وكانت اللجنة قد سلمت أمس ر
األردنية أمس إن » العرب اليوم«، وقال ملص وفق ما نشرته إسرائيلالتي تجريها حركة حماس مع 

 مفقودا ال يعرف 29 إضافة إلى إسرائيل أسيرا أردنيا يقبعون في سجون 29الرسالة أكدت وجود 
 اآلمال معلقة لهؤالء األسرى على الصفقة الجاري إبرامها من قبل حركة ، مشيرة إلى أن»مصيرهم

 .حماس لمبادلة األسرى الفلسطينيين بالجندي الصهيوني شاليط وذلك حسبما يتردد في وسائل اإلعالم
 1/9/2009العرب، قطر، 

  
  أي حرية تنظيمية لفتح بغزة يجب أن تقابلها حرية تنظيمية لحماس بالضفة: برهوم .18

ـ       : أشرف الهور  -غزة   معقباً علـى التقـارير     " القدس العربي "قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ل
نحن لم نبلغ من أي طرف بقـدوم هـذا          "التي تحدثت عن قرب قدوم وفد قيادي رفيع من فتح إلى غزة             

 ، لكنه اشترط أن تكون أي عمليـة دخـول خاضـعة           "مفتوح أمام الجميع  "، موضحاً أن قطاع غزة      "الوفد
  ".الجهات الرسمية والحكومة الدستورية"للتنسيق مع 

 مؤخراً، سيجري إخـضاعهم     إسرائيللكن برهوم أكد أن قيادات فتح الذين خرجوا من غزة بالتنسيق مع             
  .للقانون
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وطالب برهوم بأن تعطى حركة حماس حرية العمل في الضفة، حتى تعطى فتح حرية العمل في غـزة،                  
".  تنظيمية لفتح في غزة، يجب أن تقابلها حرية تنظيمية لحماس في الضفة            نحن نؤكد أن أي حرية    "وقال  

إحراج حركة حماس، التي تؤكد حق الحرية التنظيمية        "ورأى أن الهدف من إعالن فتح لهذه الزيارة هو          
  ".للجميع

ـ      جولة أن الراعي المصري للحوار لم يؤكد لغاية اللحظة موعد          " القدس العربي "إلى ذلك فقد أكد برهوم ل
الحوار المقبلة، الفتاً أيضاً في السياق ذاته إلى أن حماس لم تتسلم بعد مقترحات مصر لحل الخالف مـع                   

  ".حال تسلمنا المقترح المصري، سندرسه بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني"وقال  .فتح
  1/9/2009القدس العربي، 

 
   حول الصفقة على آسري شاليط حسم اللغط القائم: "مركز أحرار" .19

فؤاد الخفـش؛ الفـصائَل اآلسـرةَ       " مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان     "طالب مدير    :غزة
  . بحسم اللَّغط القائم حول صفقة تبادل األسرى" جلعاد شاليط" "يسرائيلاإل"للجندي 

يثار في اإلعـالم،    وحذَّر الخفش من اآلثار السلبية التي قد تنعكس على نفسية األسرى وذويهم؛ نتيجة ما               
الكثيرة عن تدخُّل وسـيط ألمـاني       " يةسرائيلاإل"إن األخبار المتضاربة حول الصفقة والتسريبات       : "وقال

جديد في الصفقة، وقرب التوصل إلى اتفاق وشيك، لها آثارها على الكثيرين من المتـابعين والمهتمـين،         
  ". خاصةً األسرى وذويهم

لبةٌ أكثر من أي وقت مـضى بإيـضاح الحقيقـة، وكـشف المـستور،               إن المقاومة اليوم مطا   :"وأضاف
، محذراً الفصائَل من    !"، وما هو سقفها؟   !، وإلى أين تتجه؟   !ومصارحة الشارع أين وصلت أمور الصفقة؟     

  ". التراجع عن شروطها
  1/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الحتاللالتشريد وطمس الهوية تشكل األساس لوحدة كل الشعب للخالص من ا: زيدان .20

شدد صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على أن محاوالت االحتالل، اقتالع             : غزة
وتشريد شعبنا، وطمس هويته الوطنية، تشكل األساس لوحدة جموع طبقات الشعب الفلسطيني، للنـضال              

ريعه االسـتيطانية   ي ومـشا  سـرائيل من أجل انجاز معركة التحرر الوطني، والخالص من االحتالل اإل         
  .والتهويدية

جاء ذلك خالل دورة تأهيلية لكوادر الجبهة الديمقراطية في غرب غزة، تناولت عددا من المواضيع ذات                
الصلة بالوضع الداخلي واألوضاع السياسية العامة وسبل النهوض بالواقع التنظيمي للجبهـة لمواجهـة              

  .التحديات المطروحة أمامها
 1/9/2009الحياة الجديدة، 

  
  إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الطريق الوحيد للتصدي لمخططات االحتالل: حزب الشعب .21

 حالة االنقسام فوراً، وتعزيـز الوحـدة        إنهاء إلىدعا بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب        : القدس
  .الوطنيةالوطنية، معتبرا ذلك الطريق الوحيد للتصدي لمخططات االحتالل، التي تستهدف القضية 

جاء ذلك خالل الحفل الشعبي الذي نظمه حزب الشعب في محافظة القدس، والذي شارك فيه مجموعـة                 
  .من الشخصيات الوطنية وقيادة الحزب واألهالي

وأكد الصالحي أن المعركة االساسية أمام الشعب الفلسطيني ستبقى المعركـة الوطنيـة فـي مواجهـة                 
إلنجاح الحوار الوطني، منوها الى أن الحوار قـد ال ينهـي كافـة              االحتالل، ما يستدعي تكاتف الجهود      
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القضايا الخالفية، ما يستدعي االلتزام باجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، حتى يـتمكن              
  .الشعب من حسم ذلك عبر صناديق االقتراع

 1/9/2009األيام، فلسطين، 
  

   بعد إعادته 550ا بعد تسليم شاليط لمصر و أسير450 تفرج عن "إسرائيل": "المصريون" .22
 أكدت مصادر مصرية مقربة من حركة حماس أن األيام القادمة ستشهد إبرام صفقة لتبادل               :عمر القليوبي 

 بوساطة مصرية ألمانية مشتركة بعد أن أوشك الطرفان على إنهـاء كـل              إسرائيلاألسرى بين حماس و   
قة التي سيتم اإلعالن عنها على األرجح خالل الزيارة المقـرر أن            المشاكل الخالفية المتعلقة بإبرام الصف    

 450 عن   إسرائيلووفق المصادر، فإن الصفقة ستتضمن إفراج        .سرائيليقوم بها الوزير عمر سليمان إل     
ية، وذلك كدفعة أولى مقابل تسليم شاليط لمصر، على أن يتم اإلفـراج             سرائيلأسيرا فلسطينيا بالسجون اإل   

  .  الجندي المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من ثالث سنواتإسرائيلا عندما تتسلم  أسير550عن 
وأوضحت أن التوقيع على اتفاقية تبادل األسرى سيجرى في القاهرة، وذلك كترضية لها بعـدما أبـدت                 
استياء شديدا من دخول ألمانيا على خط الوساطة إلتمام الصفقة، إثر جهود مـصرية اسـتمرت ثـالث                  

 أسير فلسطيني ينتمون لحماس من األراضي المحتلة بعد    100من المقرر أن يتم إبعاد أكثر من        و .سنوات
موافقة سوريا والسودان واليمن على استقبالهم وتوفير إقامة بالنسبة لهم، في ظل مخاوف الحركـة مـن                 

هم قادة ميـدانيون     اعتقالهم من الضفة الغربية بعد تسليم شاليط، السيما وأن أغلب          إسرائيلإمكانية معاودة   
  ".كتائب عز الدين القسام"في 

وعلقت المصادر قائلة إن حماس فضلت إبعادهم عن استمرارهم في سجون االحتالل بعـد أن أدركـت                 
 عنهم أو تقديمها ضمانات لهم بعدم معاودة اعتقالهم بعد سـاعات مـن اإلفـراج                إسرائيلاستحالة إفراج   

لقادة المائة إلى قطاع غزة بعد ذلك بعد الحصول على ضمانات           وأفادت أن حماس قد تبحث إعادة ا       .عنهم
  . ال تعترض على دخولهم غزةإسرائيلمصرية بالسماح لهم بعبور معبر رفح إلى القطاع، خاصة وأن 

  1/9/2009، المصريونصحيفة 
  

  ي بحق الشوبكيسرائيلاإل اللجنة المركزية لفتح ترفض الحكم .23
ي الصادر بحق المسؤول سرائيلركة فتح، أمس، بالحكم العسكري اإلنددت اللجنة المركزية لح: )أ.ب.د(

وقالت اللجنة في بيان ان ". الجائر والباطل"ـاألمني الفلسطيني السابق فؤاد الشوبكي واصفة اياه ب
  ".باطلة ال تستند إلى الحقيقة"ية ضد الشوبكي سرائيلاالتهامات اإل

حتالل باطلة، مع كل جوانبها من عملية االختطاف  التي قامت بها سلطات االاإلجراءاتإن "وأضاف 
وصدور قرار الحكم الجائر عليه وتناقض ذلك مع االلتزامات " يةسرائيلاإل"حتى تقديمه للمحاكم العسكرية 

  ".المتفق عليها والتي كانت برعاية بريطانية وأمريكية
  1/9/2009الخليج، 

  
 لضفة الغربية إلى قطاع غزة من اوفد من مركزية فتح يتوجه قريباً: أبو شهال .24

أكدت حركة فتح اليوم، االثنين، أن وفداً من اللجنة المركزية للحركة : ألفت حداد ورأفت الكيالني
 .وقياداتها سيتوجهون إلى قطاع غزة قادمين من الضفة الغربية قريباً

د اللجنة وقال النائب فيصل أبو شهال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في تصريحات له إن وف
المركزية للحركة سيزور غزة دون تحديد موعد معين لذلك، فيما لم يذكر أية تفاصيل حول هوية 

إن : "وحول أي رد متوقع من حركة حماس في المقابل، قال أبو شهال .األعضاء الذين سيضمهم الوفد
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نياً وال وطنياً وال حماس ال تستطيع أن تمنع أي فلسطيني من دخول القطاع، وليس ذلك من حقها ال قانو
 ".أخالقياً

 31/8/2009، 48عرب
 

  ثالث عقبات تهدد صفقة تبادل األسرى بالفشل": الشرق القطرية" .25
كشفت مصادر فلسطينية بالقاهرة أن هناك ثالث عقبات كبيرة تقف أمام إنجـاز  : محمد عبد اهللا-القاهرة

 150 بعدم اإلفراج عـن      إسرائيلتمسك  وأشارت المصادر إلى أن العقبة األولى تتمثل في          .صفقة شاليط 
 أسـيرا مـن     450 عبر الوسيط المصري والتي تضم       إسرائيلأسيرا من القائمة التي قدمتها حماس إلى        

 عاما وأصحاب المؤبدات المتكـررة، باإلضـافة إلـى          20أصحاب المحكوميات الكبيرة التي تزيد على       
ي تشترط حمـاس إطالقهـم دون قيـد أوشـرط،           ية والت سرائيلالنساء واألطفال والنواب في السجون اإل     

  .يةسرائيل على إطالقهم بسبب ما تصفه بأن أيديهم ملطخة بالدماء اإلإسرائيلوتعترض 
ية بإطالق سـراح مـن ارتكبـوا        سرائيلي الذي يسمح للحكومة اإل    سرائيلوتقول إنه بعد إجازة القانون اإل     

صنيف هؤالء إلى ثالثة مستويات، المستوى األول       ية بت سرائيليين قامت الحكومة اإل   سرائيلعمليات قتل إل  
تخطيط  يين سواء بعمليات مباشرة أو    سرائيل أسرى وهم الذين أوقعوا عددا كبيرا من القتلى اإل         10ويضم  

 طبقـا   إسرائيليين، وغالبية هؤالء من قادة األجنحة العسكرية لحماس، وتقول          إسرائيللعمليات أدت لقتل    
حتى قتل شـاليط،   أدى األمر إلى تجميد الصفقة أو  بإطالق سراحهم حتى لولهذه المصادر إنها لن تسمح 

  .يسرائيلوترى في إطالق هؤالء خطرا كبيرا على األمن اإل
ية مثـل مـروان     سـرائيل وأوضحت المصادر أن العقبة الثانية تتعلق بالقيادات الكبرى في الـسجون اإل           

األسماء إلى إعطاء الصفقة صبغة فلـسطينية       البرغوثي وأحمد سعدات حيث تسعى حماس من خالل هذه          
 علـى ذلـك بـشدة       إسـرائيل ، وتعترض   إسرائيلكاملة حتى ال يخرج انطباع بأن الصفقة بين حماس و         

وترفض منح حماس هذه الورقة، وتعتبر أن االستجابة لطلب حماس في هذه الورقة يعزز مـن موقـف                  
  .يات خطف جديدةحماس المتشدد وربما يدفع الفصائل الفلسطينية إلى عمل

 في بعـضهما    إسرائيلوأكدت المصادر أن العقبة الثالثة تتعلق بآليات تنفيذ الصفقة حيث ال تثق حماس و             
البعض، مشيرة إلى وجود اتفاق على الخطوات الثالث إلطالق سراح شاليط بحيث يتم اإلفراج عن عدد                

 الثانية فور انتقال شـاليط إلـى مطـار    من األسرى فور االتفاق على الصفقة، ثم يتم اإلفراج عن الدفعة        
القاهرة، والجزء األخير بعد وصول شاليط إلى تل أبيب، لكن تبقى ضمانات المرحلة الثالثة التي سـتقوم                 

ي إلى القاهرة حيث تتخوف     سرائيل بإطالق الجزء األكبر من األسرى بعد وصول الجندي اإل         إسرائيلفيها  
ير عقب وصول شاليط إلى القاهرة حيث هناك اتفاق بإطالق           عن إطالق أي أس    إسرائيلحماس من توقف    

   . حددتها حماس450 بعيدا عن قائمة بنحوإسرائيل أسيرا آخرين تحددهم 550سراح 
 1/9/2009الشرق، قطر، 

  
  فريق في رام اهللا يسعى إلرباك الوضع األمني في غزة عبر الجماعات التكفيرية: حماس .26

اهللا بالتورط في دعم مجموعات مسلحة في غزة في محاولة اتهمت حركة حماس حكومة رام : غزة
إلعادة الفلتان األمني إلى غزة، وعرقلة جهود حماس لتحقيق األمن واالستقرار الذي فشلت فيه أجهزة 

وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري  .أمن السلطة طيلة تاريخها
أن الحديث عن وجود تنظيمات إسالمية لها ارتباطات بتنظيم " قدس برس"في تصريحات خاصة لـ

  .القاعدة في غزة، ليس إال للتغطية على محاوالت فريق رام اهللا إلرباك الوضع األمني في غزة
 31/8/2009قدس برس، 
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  تصريحات شعث قلب للحقائق ومحاولة للتغطية على إفشال فتح للحوار: أبو زهري .27
حماس، دقة التصريحات المنسوبة للقيادي في فتح نبيل شعث، والتي قال حركة  متحدث باسم نفى: غزة

، ووصف "إن حماس وضعت الكثير من الشروط التعجيزية أمامنا وأمام اإلخوة في مصر"فيها 
قلب للحقائق، ومحاولة للتغطية على دور حركة فتح في إفشال الحوار "تلك التصريحات بأنها  المتحدث
  ".الوطني

دث باسم حركة حماس، الدكتور سامي أبو زهري، في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة ورأى المتح
، من بينها مطالبة "شروطاً تعجيزية معروفه للجميع"، أن حركة فتح هي التي وضعت "قدس برس"منه لـ

أنها مارست االعتقال السياسي في الضفة الغربية "ي، كما سرائيلحركة حماس باالعتراف باالحتالل اإل
  .، على حد تعبيره"رفضت اإلفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون عباسو

 31/8/2009قدس برس، 
  

  "يإسرائيلستجابه برد "أي خطة إلقامة دولة فلسطينية : ليبرمان .28
ي المتطرف أفيغدور ليبرمان، أمس اإلثنـين،       سرائيل هدد وزير الخارجية اإل    :برهوم جرايسي  - الناصرة

 أي قرارات أحادية الجانب يتخذها الفلسطينيون مستقبال، وجاء هذا في رد علـى               سترد على  إسرائيلبأن  
تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، األسبوع الماضي، إذ أعلن عن خطة تؤدي إلى قيـام           

  .دولة فلسطينية على أرض الواقع
إن المبادرات أحادية الجانـب     "مس،  وقال ليبرمان خالل لقائه بمبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أ          

التي قد يتخذها الفلسطينيون لن تساهم في خلق حوار إيجابي بين الطرفين، وإذا ما تم دفع مبادرة سـالم                   
  ".يإسرائيلفياض بشكل أحادي الجانب، فإنها لن تبقى من دون رد 

مـن أجـل    " بلية،  وقال    وطالب ليبرمان بعدم االلتزام بتحديد تاريخ حد أقصى ألي من الخطوات المستق           
خلق عالقة إيجابية بين الجانبين، يجب عدم االلتزام بتواريخ حد أقصى، ألن خطوة كهذه سـتقود إلـى                  

  ".خيبات أمل وإحباط، يقود إلى مواجهات بين الجانبين
  1/9/2009الغد، األردن، 

  
  مستعدون الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على مراحل: بيريز .29

إن :" ي شمعون بيريـز   سرائيلقال الرئيس اإل  ،    القدس المحتلة  من   1/9/2009لسطين،  صحيفة ف ذكرت  
 ".ية مستعدة الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، على أن تكون على مراحـل            سرائيلالحكومة اإل 

إلى ، مشيراً   "مستعدة الستئناف المفاوضات السلمية مع الجانب الفلسطيني      ) إسرائيل(إن  : "وأضاف بيريز 
  . أن جميع األطراف المعنية توافق على حل الدولتين للشعبين، حسب قوله

ي سرائيلوذكر التلفزيون اإل  . وأوضح في الوقت ذاته أن هناك أهمية إلجراء العملية السلمية على مراحل           
أمس، أن تصريحات بيريز جاءت خالل اجتماعه مع المفوض األعلى للسياسة الخارجية فـي االتحـاد                

ي سـرائيل ي خافيير سوالنا، حيث بحث الجانبان قضية تحريك العملية السياسية على المـسار اإل             األوروب
  .الفلسطيني ودفع مبادرة السالم العربية إلى األمام ودعم العالقات الثنائية بين تل أبيب واالتحاد األوروبي

 خالل لقائه مع سـوالنا      زعم،  بيريز أن ،ن الوكاالت عمن رام اهللا، نقالً      1/9/2009الخليج،  وأضافت،  
جميـع  "، وقـال إن     "سـوريا "على استعداد الستئناف المفاوضات مـع       " إسرائيل"في القدس، أمس، أن     

  ".حل الدولتين"األطراف المعنية توافق على 
مـن دون شـروط   " إسرائيل"ودعا بيريز الرئيس السوري بشار األسد للتوجه إلى مفاوضات مباشرة مع   

 ".مإذا أراد السال"مسبقة 
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  د مزاعم تجميد البناء االستيطانيية تفنّإسرائيلتقارير رسمية  .30
ي أمس النقاب عن أن االستيطان لم يجمد في سرائيلااللكتروني اإل" أن أف سي"كشف موقع : وكاالت

 بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، في الفترة الممتدة بين إسرائيلالضفة الغربية ولم يبطأ، حيث بدأت 
 في المئة 3.5 وحدة سكنية، وهو ما يشكل انخفاضاً ضئيالً بنسبة 330زيران الماضيين، ببناء نيسان وح

 . وحدة سكنية342مقارنة بالربع األول من هذا العام حيث بنت 
 وحدة ضمن 128بدء بناء : وأضاف الموقع أن توزيع البناء في الربع الثاني كان على النحو التالي

ومن ناحية أخرى بدئ .  في المئة مقارنة بالربع األول من هذا العام36سبة مشاريع عامة، وهي زيادة بن
 . في المئة مقارنة بالفصل األول19 وحدة سكنية ضمن مشاريع فردية، أي بانخفاض بنسبة 202ببناء 

 في المئة مقارنة بالفترة 28ومع ذلك فإن بدء البناء في الفصل الثاني من العام الحالي جاء أقل بنسبة 
وتظهر المعطيات التي نشرها، مساء أمس، مكتب اإلحصاء المركزي أنه ال . تها من العام الفائتذا

تجدر . صحة لألنباء التي تحدثت عن أن حكومة نتنياهو جمدت عملياً أو أبطأت البناء في المستوطنات
 .يةيلسرائاإلشارة إلى أن مكتب اإلحصاء المركزي يتبع بشكل مباشر ديوان رئاسة الحكومة اإل

 1/9/2009السفير، 
 

  إحباط محاولة الغتيال أشكنازي على يد حزب اهللا: "إسرائيل" .31
، امس، بالنـشر عـن أن       )الشاباك(ي  سرائيل  سمح جهاز األمن العام اإل      : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

ـ             سرائيلالشاباك والشرطة اإل   سس ية اعتقال مؤخرا مواطنا عربيا من داخل الخط االخـضر مـتهم بالتج
ي، غابي أشكنازي، ويشتبه بأن     سرائيللصالح حزب اهللا وأنه جمع معلومات حول رئيس أركان الجيش اإل          

  .الهدف هو اغتياله انتقاما الغتيال المسؤول العسكري في حزب اهللا، عماد مغنية
غـاوي  وبحسب الئحة االتهام التي تم تقديمها، امس، إلى المحكمة المركزية في مدينة بيتاح تيكفا، فـإن                 

 عاما، سلم حزب اهللا معلومات حول أشكنازي الذي يتدرب معه في معهد لياقة بدنيـة فـي                  23سلطاني،  
وتم اعتقال سلطاني بعد تحقيق أجرته الوحدة القطرية للتحقيق فـي الجـرائم الدوليـة                .مدينة كفار سابا  

  .والشاباك
  1/9/2009الرأي، األردن، 

  
  ين بنيران االحتالل في رام اهللا فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخراستشهاد .32

قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، فتى فلسطينياً من مخيم الجلزون شمال مدينة : رام اهللا
رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلق جنود االحتالل النار بشكل عشوائي على مجموعة من 

  . يلقون زجاجات حارقة، على المنازل في مستوطنة بيت إيلالفتيان الفلسطينيين، بزعم أنهم كانوا
وأشارت المصادر إلى أن جنود االحتالل أطلقوا األعيرة النارية والقنابل الغازية والصوتية تجاه 
المواطنين الفلسطينيين، والطواقم الطبية، مما أدى إلصابة اثنين من المسعفين، نقال إلى مستشفى الشيخ 

وأكدت مصادر  .هللا لتلقي العالج، كما اعتقل جنود االحتالل أربعة مواطنين فلسطينيينزايد بمدينة رام ا
طبية فلسطينية إصابة ثالثة مواطنين برصاص جنود االحتالل اإلسرائيليين قبالة الشارع الرئيسي 

  .الفاصل بين مخيم الجلزون ومستوطنة بيت ايل
1/9/2009قدس برس،   

  
    48من الـ يقتل فلسطينيا إسرائيلي ضابط .33

أطلق ضابط أمن إسرائيلي النار على شاب فلسطيني، في الساعات األولى من فجر اليوم، الثالثاء، ما 
 .أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ووفاته متأثرا بإصابته
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، جنوب الرملة، الحق الشاب، ومعه شخص آخر، بادعاء "كفار بن نون"وجاء أن ضابط األمن في 
 . المكان، وأطلق النار باتجاههما ما أدى إلى مقتل أحدهمامحاولة سرقة مركبة في

1/9/2009، 48عرب  
  

  االستيطاني في القدس " بوابة الشرق" تحيي مخطط "إسرائيل" .34
سلطة تطوير "كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن خطة قدمت لمجلس إدارة  :)وكاالت (– القدس المحتلة

  . مستوطن2000المعد الستيعاب ) ابة الشرقبو(لبناء الحي االستيطاني الجديد " القدس
وسيمتد المشروع االستيطاني من مخيم شعفاط وبيت حنينا والطور، وتقع هذه األراضي على طول 

كما يمتد إلى األراضي المجاورة لمفرق التلة .  معاليه أدوميم-وشارع القدس ) 1،13،9(شوارع 
 400كذلك وحدات سكنية فاخرة وفندق مكون من الفرنسية التي من المقرر بناء مجمع تجاري فيها، و

  .غرفة
وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يتم إقامة موقع نقاهة واستجمام في الجهة األخرى للفندق يضم 

 غرفة لخدمة السكان 100مقاصف ومالعب تنس أرضي، وبرك سباحة، وكذلك فندق صغير مكون من 
  . المتشددين-المتدينين

المعلومات الجغرافية بجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي قال في تصريح خبير الخرائط ونظم 
، حيث 1996هذا المخطط ليس بجديد، وإنما هو إحياء لخطة وضعت من ":" صفا"لوكالة األنباء المحلية 

تم طرح بناء هذا المخطط على أراضي قرية عناتا العيسوية، وقرية الزعيم والطور، على مساحة 
بعد :"  وأضاف التفكجي".  وحدة سكنية4000إلقامة حديقة و بناء وحدات سكانية تزيد عن  دونم 2000

سنوات من اإلعالن عن المخطط تم تجميد تنفيذه حتى جاء رئيس بلدية االحتالل الحالي، وصرح ضمن 
  " .دعايته االنتخابية انه سينفذ المشروع

طينية التي سيقام الجدار على أراضيها خلف وسيقام المشروع خلف الجدار، وذلك لخروج القرى الفلس
 من الناحية الشرقية، ويربطها مع التلة الفرنسية، وعلى أراضي تم E1الجدار، بحيث يصل بمنطقة 

  .مصادرتها سابقاً من هذه القرى، حسب التفكجي
خطط إن هذا الم:"  قال التفكجي2002وعن جدوى هذا المخطط في ظل وجود الجدار الذي بدأ بناءه في 

، والبوابة الشرقية، والتلة الفرنسية، وبالتالي E1يقوم على وصل وتطويق المستوطنات معاليه أدوميم، و
  .تطويق األحياء الفلسطينية، وخاصة منطقة الزعيم، وعناتا، ومخيم شعفاط

  1/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في الضفة فلسطينياً 17 يعتقل االحتالل .35
 فلسطينياً في عمليات دهم وتفتيش نفذها فجر أمس 17حتالل اإلسرائيلي اعتقل جيش اال :الضفة الغربية

  بمناطق مختلفة في الضفة الغربية،
1/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  إصابة صيادين اثنين بجروح بنيران الزوارق اإلسرائيلية: غزة .36

اطئ السودانية أطلقت زوارق بحرية إسرائيلية قذائف حارقة باتجاه قوارب صيد فلسطينية قبالة ش: غزة
وعمدت . ، وأحرقت أحدها إال أن صاحبه نجا بعدما قفز إلى البحر وسبح باتجاه اليابسة غزةشمال قطاع

الزوارق العسكرية إلى اعتراض القارب، في عرض بحر شمالي قطاع غزة، واستولت عليه، ثم قامت 
   .بتفجيره
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  .بوا بجراح جراء االستهداف اإلسرائيلي لهموجاء أن الفلسطينيين الذين كانوا على متن القارب قد أصي
1/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
   تلميذ مقدسي بدون تعليم 5500: تقرير .37

 ألف 30إن نحو " حقوق المواطن"و" عير عاميم"يستدل من تقرير مشترك نشرته جمعيتا : باقة الغربية
رس الرسمية الحكومية ، تلميذ من سكان القدس الشرقية ال يجدون أي إطار تعليمي رسمي في المدا

فيضطرون إلى الذهاب للدراسة في مدارس أهلية خاصة ، مما يعني بقاء آالف منهم خارج إطار التعليم 
 تلميذ ، ال يوجد 5500والذين يجدون أنفسهم في الشارع ، وصل عددهم هذا العام أكثر من . الحكومي 

دارس الفلسطينية التابعة لبلدية االحتالل في وأوضح التقرير إلى إن الم .إطار تعليم يستوعبهمأي لهم 
 بالمائة من هذه المدارس غير 50القدس تعاني من أوضاع صعبة وظروف مزرية ، إذ إن أكثر من 

صالح لالستعمال ، وهذا باإلضافة إلى إن آالف الطالب المقدسيين ال يتمتعون بحق التعليم وينعدم لديهم 
  .أي إطار تعلمي

 غرفة دراسية ، في المدارس 1000تقرير يالحظ من خالله إن هناك نقص وفي قراءة سريعة لل
الحكومية التابعة للبلدية ، وتبجح بلدية االحتالل إن جهاز التعليم العربي فيها ال يمكنه استيعاب جميع 
التالميذ الذين يسجلون للدراسة ، وترفض سنويا قبول عدد كبير منهم وتبرر ذلك عدم وجود وتوفر 

جميع التالميذ المسجلين ، ولكن األدهى من ذلك إن من يتاح له فرصة الدراسة في المدارس أماكن ل
الحكومية ، يضطرون للدراسة في غرفة دراسية مستأجرة وغير مهيأ الستخدامها كشعب دراسية ، 
وعادة ما تكون مكتظة وبدون تهوئة وساحات للعب إلى جانب كون مساحتها صغيرة للغاية ، حيث إن 

وأشارت  . صفوف704 صف دراسي في المدارس البلدية ال تفي بالمعايير المطلوبة مقابل 665
 شعبة 188 غرفة مقسمة على 221الجمعيتان إن بلدية االحتالل تقر في تقاريرها الرسمية إن هناك 

  .و لرياض األطفال ال تفي بالمعايير المطلوبة وقائمة في مبان غير مناسبة33دراسية 
1/9/2009الدستور،   

  
   حالة مرضية من الفلسطينيين في سجون االحتالل980: تقرير .38

 حالة 980امس عن وجود " حسام" كشف تقرير أصدرته جمعية األسرى والمحررين ):بترا (–غزة 
. مرضية من الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي نتيجة اإلهمال الطبي وعدم تقديم العالج لها

 حالة 12ت األسرى المعاقين بسبب إصاباتهم من قبل الجيش اإلسرائيلي منها وتحدث التقرير عن عشرا
 حالة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وصرع بسبب 40مصابة بشلل نصفي اضافة الى أكثر من 

  .التعذيب داخل مراكز التحقيق
ستشهاد وأشار إلى تدهور الوضع الصحي لألسرى بشكل غير مسبوق في السنوات األخيرة ما أدى إلى ا

العديد منهم وحدوث حاالت تسمم ، وتقوم إسرائيل باجراء تجارب طبية على األسرى الفلسطينيين داخل 
  .السجون
وركز التقرير على .  أسيرا وأسيرة مصابون بأمراض السرطان وأوضاعهم صعبة16 هناك بأن مؤكدا

  .ط الصحيةعدم صالحية مراكز السجون للحياة اإلنسانية المالئمة وافتقادها للشرو
1/9/2009الدستور،   

  
  الفلسطينيةةعلى الحدود اللبناني" شد الرحال لألقصى"تنظم مسيرة " مؤسسة القدس الدولية" .39

التي " مسيرة شد الرحال إلى القدس" في الفلسطينيينشارك اآلالف من : علي الصغير - بنت جبيل
جمعية القدس الثقافية ورابطة علماء فلسطين أطلقتها مؤسسة القدس الدولية في كل أنحاء العالم بمشاركة 
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وهيئة نصرة األقصى في الجماعة اإلسالمية في بلدة مارون الراس التي تعتبر النقطة االقرب جغرافياً 
  . الى فلسطين المحتلة

 العام واألمينوقد شارك نحو ثالثة آالف من فلسطينيي المخيمات بحضور النائب حسن فضل اهللا 
 سامي اإلسالمية احمد اكرم العدلوني وعضو المكتب السياسي للجماعة "لدوليةمؤسسة القدس ا"لـ

الخطيب وقاضي شرع صيدا الشيخ احمد الزين، منسق تجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور 
 .وممثلين لمنظمات فلسطينية ورجال دين

وحمل . انية في لبنانوأقيمت صالة جماعية في باحة الحديقة التي شيدت بتمويل من الهيئة االير
رسالة دعم من «: االعتصام وفق منظميه ثالث رسائل على بعد أمتار قليلة من الحدود الدولية، هي

 لن نتخلى عن إننا العدو الصهيوني للقول إلىالفلسطينيين في لبنان إلى أهالي القدس الصامدين، رسالة 
هنا ألنه عقيدة ودين ومنهج، ورسالة  وان ال حدود وال خطوط حمراء يمكنها أن تقف في وجاألقصى
 ." أنفسنا وأبنائنا وأهلنا لنتوحد معهم على معاني الجهاد والتضحية والبناءإلىتربوية 

 على السكان اآلمنين في فلسطين وتحديداً في القدس اإلسرائيليةاالعتداءات "واستنكر العدلوني في كلمة 
أخطار التقسيم والتدويل في االراضي الفلسطينية "محذرا من ، "الصامدين من أهلها"، وحيا "والبلدة القديمة

 ." ومحيطهاألقصىوالغطرسة الصهيونية في المسجد 
 هذا الشعب ال يمكن أن تهزمه أن شعبنا الفلسطيني المقاوم وكلنا أمل إلىنتطلع   فضل اهللا كلمة وقال

ضد مقدساته، وعلينا أن نقاوم  وال المؤامرات التي تحاك ضده واإلسرائيليةالسنون وال آلة الحرب 
: ، وسأل" الوحدة والتوحد خلف خيار المقاومةإلىالشعب الفلسطيني "ودعا . " بأسناننا وأظافرناإسرائيل

 ."اذا لم توحدنا القدس فمن سيوحدنا؟"
رابطة علماء « دفون قصيدة، وختاما كلمة أيمن واألردني اإلسالميةوألقى الخطيب كلمة الجماعة 

 .إسماعيلقاها الشيخ احمد أل» فلسطين
1/9/2009السفير،   

  
   1967 منذ "إسرائيل" آالف فلسطينية عرفن معتقالت 10: فروانة .40

 دعا األسير الفلسطيني السابق الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر عوني ): بترا( –رام اهللا 
منته من تجارب فردية فروانة إلى توثيق تجربة الحركة النسوية األسيرة بشكل خاص بكل ما تض

  .وجماعية
 فروانة في تقرير وضرورة إيجاد حاضنة وطنية وسياسية واجتماعية وإنسانية واقتصادية لألسيرات وأكد

  .المحررات تُعيد لهن كرامتهن وتقدر نضالهن وتضحياتهن
 آالف مواطنة فلسطينية من 10 أكثر من 1967 قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ أن وأضاف

 طالت أمهات وزوجات وفتيات قاصرات وشقيقات االعتقاالت أن إلىأعمار وشرائح مختلفة ، مشيرا 
  2000 أيلول األقصى في انتفاضة مواطنة اختطفتهن منذ بدء 800لمعتقلين من بينهن أكثر من 

 سراح أطلقربع أسيرات منهن وضعن مولودهن خلف القضبان في ظروف قاسية جداً ،  أأن وأوضح
ثالث منهن فيما ال تزال األسيرة فاطمة الزق مع مولودها يوسف الذي أنجبته في كانون الثاني الماضي 

  .داخل السجن
1/9/2009الدستور،   

  
   أبنائهم في السجونةاالحتالل يواصل منع أهالي األسرى من زيار .41

أكد مقرر اللجنة العليا لمتابعة شؤون األسرى الفلسطينيين، حلمي األعرج ان إدارة  :لقدس المحتلةا
سجون االحتالل، عسقالن وجلبوع ومجدو، حرمت عائالت األسرى الفلسطينيين من زيارات أبنائهم 
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أكد األعرج ل و. بذريعة أن عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة، جلعاد شاليت ممنوعة من زيارته
 آالف أسير فلسطيني 10صحيح أن هذا الجندي محروم من زيارة أهله، لكن في المقابل فهناك " "الخليج"

 من ثالثة عقود أكثرهناك أسرى امضوا "وأضاف . يتعرضون للموت بشكل يومي في سجون االحتالل
  ".ف غزةوال يمكن مقارنة معاناتهم ومعاناة بقية األسرى من جندي اختطف على مشار

 غرب رام اهللا، للتنديد أالحتالليوكان العشرات من أهالي األسرى قد اعتصموا، أمس، أمام سجن عوفر 
  .باالنتهاكات التي تمارسها إدارة سجون االحتالل بحق األسرى وحرمانهم من الزيارات

1/9/2009الخليج،   
  

  يين في الضفة صحف5تندد باعتقال السلطات اإلسرائيلية والسلطة " كتلة الصحفي" .42
 صحفيين في الضفة 5نددت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة بحملة االعتقاالت األخيرة التي طالت : غزة

  .الغربية ثالثة منهم لدى االحتالل واثنين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية
اسة جديدة وقالت الكتلة في بيان لها إن حرية الصحافة في الضفة الغربية شهدت األسبوع الماضي انتك

تضاف إلى االنتكاسات السابقة، وذلك بعد حملة شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي طالت ثالثة صحفيين 
من مدينتي نابلس وجنين، في حين اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس صحفيين 

  .اثنين باإلضافة إلى ثالثة ال زالوا قيد االعتقال منذ عدة أشهر
من باب أولى قبل أن نطالب االحتالل باإلفراج عن المعتقلين : "وجهت حديثها للسلطة الفلسطينية بالقولو

  ".خاصة الصحفيين منهم، فإن عليها أن تفرج فوراً ودون تلكؤ عن كل الصحفيين المعتقلين
31/8/2009قدس برس،   

  
  تركوا طفله في الحقلجنود االحتالل قتلوا الوالد و:  في حرب غزةشهادة ضابط إسرائيلي .43

 كشفت مصادر إسرائيلية أن ضابطاً إسرائيلياً قد ثبت في شهادته رواية عائلة الشهيد ياسر :رام اهللا
طميزي من منطقة الخليل في الضفة الغربية بأن ابنهم استشهد بدم بارد على يد جنود االحتالل فيما ترك 

  .ابنه ابن السادسة في الحقل مطلع العام
ومات الضابط على نتائج التحقيق التي أجريت في الجيش ويرى قائد كتيبة الخليل، أودي بن وتعتمد معل

 35(وكان ياسر طميزي . موحا، أن عدم تقديم الئحة اتهام حتى اليوم ضد أي شخص تعتبر فضيحة
ة ، يعمل وطفله البالغ من العمر ست سنوات في حقل للزيتون مطلع العام الحالي، يقع على مساف)عاماً

قريبة من جدار الفصل العنصري في قرية إذنا الغربية من الخليل، فقام الجنود باالعتداء عليه بالضرب 
وحسب أقوال الضابط التي تعتمد على  .ثم اعتقلوه وبعد ذلك قتلوه بدم بارد وتبين تعرضه إلطالق نار

رضه قرب الجدار، وقرر نتائج تحقيقات فإن دورية عسكرية توجهت إلى الطميزي حينما كان يعمل في أ
  .الجنود اعتقاله بذريعة عدم حيازته على بطاقة هوية فاعتقلوا الوالد وأبقوا الطفل في الحقل وحده

قام الجنود بنقل طميزي إلى قاعدة ترقومية، وبقي هناك تحت حراسة شرطي اللواء، : "ويضيف الضابط
  ".وهو معصوب العينين ومكبل اليدين

1/9/2009الخليج،   
  

  بالتحقيق في حرب غزة " الهاي"ة فلسطينية تطالب محكمة فتا .44
طالبت الفتاة الفلسطينية أميرة القرم ابنة الخمسة عشر ربيعاً، أمس، المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، 

في قطاع غزة، التي جرحت خاللها الفتاة واستشهد عدد من افراد " اإلسرائيلية"بالتحقيق في المحرقة 
  .عائلتها
أنا هنا ألقدم شكوى ضد " القرم قولها في مؤتمر صحافي في الهاي أميرةعن " فرانس برس"لت ونق

وقصدت الفتاة مكتب . وكان برفقتها محاميها وعدد من أفراد لجنة التضامن معها". جيش االحتالل
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ية التي المدعي العام من اجل تسليمه ملفاً تطلب فيه فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسان
وقالت . 2009كانون الثاني / يناير18 و2008 األولكانون /  ديسمبر27بغزة بين " إسرائيل"ارتكبتها 

  ". أنا افعل هذا من اجل أطفال غزة"الفتاة التي تتلقى العالج في شمال فرنسا 
1/9/2009الخليج،   

  
  الصحة مستشفيات ومرافق وزارةمن  % 95إضراب : الضفة .45

قطاع الطبي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة إضراباً شامالً، في أعقاب دعوة شهد ال: رام اهللا
  .وجهتها نقابة األطباء الفلسطينيين، احتجاجاً على رفض حكومة سالم فياض تلبية مطالبها

" قدس برس"نقيب األطباء الدكتور جواد عواد، في بيان مكتوب، عمم على وسائل اإلعالم ووصل وقال 
 في المائة في جميع المستشفيات ومرافق وزارة الصحة، 95ة منه إن اإلضراب كان شامالً وبنسبة نسخ

وأن جدول اإلضرابات مستمر حسب البيان المعلن من النقابة، وذلك في ظل إغالق وزير الصحة 
  .األبواب لسماع مطالب األطباء، على حد تعبيره

31/8/2009قدس برس،   
  

  البالدلب أي مسؤول من مشعل مغادرة لم يط: رسميأردني مصدر  .46
أمس، أن أي مسؤول أردني لم يطلب من " الغد" أبلغ مصدر رسمي مطلع :مؤيد أبو صبيح -عمان 

وشدد المصدر على أن  .رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مغادرة األردن أول من أمس
الثاني للمشاركة في تشييع جثمان والده الذي اهللا  مشعل الذي قدم إلى المملكة بتوجيهات من الملك عبد

احترم اتفاقه معنا وغادر إلى مكان إقامته في دمشق، كما احترم متطلبات "توفي الجمعة الماضية، 
  ".الزيارة

مكرمة دخول مشعل إلى المملكة القت ارتياحا كبيرا داخليا وخارجيا، وأن أي كالم بخالف "وأضاف أن 
ولم يدل مشعل بأية تصريحات صحافية ألي جهة كانت، التزاما بتعهدات  ."ذلك مرفوض من قبل الجميع

  .مسبقة قطعها بهذا الشأن
وكان نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال إنه طلب من وزير الداخلية نايف القاضي، تمديد 

موعد المتفق لزيارة ، ولكن انتهاء ال"العزاء"إقامة مشعل في المملكة من يومين إلى ثالثة أيام وهي فترة 
حول طلب األردن من مشعل مغادرة " الهراء"مشعل لألردن، أثار تكهنات وصفها المصدر الرسمي بـ

  .البالد فورا
1/9/2009الغد، األردن،   

  
 حل المكتب السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين: األردن .47

مكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان أعلنت مصادر في الحركة اإلسالمية األردنية، أمس، أن ال: )يو بي أي(
المسلمين، وهي إحدى الهيئات القيادية العليا، اتخذ قرارا بحل المكتب السياسي للجماعة على خلفية 
تسرب التقرير السياسي السري للجماعة لوسائل اإلعالم، والذي أثار جدال واسعا واعتبره مراقبون تغيرا 

 .في لهجة الجماعة نحو مزيد من التشدد
ت مصادر الحركة إن القرار اتخذ بغالبية خمسة أصوات من أصل تسعة، هم أعضاء المكتب وقال

في الجماعة، فيما غاب رئيس المكتب السياسي » الصقور«التنفيذي، وان األعضاء الخمسة يمثلون تيار 
عد ونفى غرايبة علمه بالقرار، غير انه لم يستب. ارحيل غرايبة عن االجتماع الذي اتخذ قرار الحل

 ."رغم أني ال اعلم عن مثل هذا القرار ولكني ال استبعد حدوثه«وقال . حدوثه
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المشروع األميركي اإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، "وكان التقرير اتهم األردن باالنخراط في 
 . "والقبول بتوطين الالجئين الفلسطينيين في األردن

1/9/2009السفير،   
  

   يطالب بعقد قمة طارئة إلنقاذ القدسمؤتمر جماهيري بالقاهرة .48
دعا خبراء وسياسيون الحكومات العربية إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني والمبادرة بعقد             : القاهرة

  . قمة عربية طارئة إلنقاذ القدس من حملة التهويد واالستيطان التي تصاعدت وتيرتها في الفترة األخيرة
 الدول العربية السفير محمد صبح في مؤتمر جماهيري نظمته، أمـس،            وقال مساعد األمين العام لجامعة    
 عامـا   50تمضي في مخطط قد رسمته لنفسها منذ قرابة الــ           " إسرائيل"نقابة المحامين المصريين، إن     

ويهدف إلى تهويد القدس حتى تمحى الذاكرة العربية واإلسالمية من المدينة من خـالل حـرب اإلبـادة                  
 منـزل فـي     8500أزالـت   " إسرائيل"وأضاف صبيح أن    . تي تقودها ضد المقدسيين   والتطهير العرقي ال  

 ألف منزل فيها بذريعة أن أصحابها لم يحصلوا على تراخيص البناء، وواصـل              20القدس وتستعد لهدم    
تقوم ببناء حزام من المستوطنات حول القدس بهدف عزلها عن الـضفة            " إسرائيل"السفير صبيح قائال إن     

 كيلو  127ا أقامت مستوطنات داخل القدس القديمة وأقامت جدارا عنصريا داخل القدس بطول             الغربية كم 
 ألف عربي من القدس وإحالل مستوطنين يهود بديال عـنهم، وحيـا             200مترا وهو ما من شأنه إخراج       

  .صبيح صمود المقدسيين مطالبا الحكومات العربية بتقديم المساعدات ألهل القدس وخاصة المادية
تقوم بعمليات  " إسرائيل" جانبه، حذر مساعد وزير الخارجية المصري األسبق عبد اهللا األشعل من أن              من

تغيير في القدس وسط ما سماه مؤامرة دولية حول القدس ومشددا على ضـرورة وقـف التطبيـع مـع                    
  .ودعا الحكومات العربية واإلسالمية إلى صحوة كبرى إلنقاذ القدس". إسرائيل"

  1/9/2009الخليج، 
  

  األمن واالستقرار لن يتحققا إال بإرساء السالم: األسد .49
 في مؤتمر صحافي عقد بعـد المحادثـات         ،شدد الرئيس السوري بشار األسد    :  إبراهيم حميدي  -دمشق  

 علـى أهميـة دور      ،الرئيس القبرصي ديمترس خريستوفياس    مع   الرسمية التي ُأجريت في دمشق أمس     
األمن واالستقرار في الشرق األوسط لن يتحققـا إال         "ة السالم، مؤكداً أن     االتحاد األوروبي في دفع عملي    

مخاطر اسـتمرار الوضـع     "وناقش الطرفان عملية السالم في منطقة الشرق األوسط و           ."بإرساء السالم 
األوضاع اإلنسانية المأسوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جـراء     "وعرض الرئيسان   . "على ما هو عليه   

لالإنساني المفروض من قبل اإلسرائيليين، وضرورة تضافر جميع الجهود فـي العـالم ومـن               الحصار ا 
  ."ضمنه االتحاد األوروبي لرفع هذا الحصار وفتح المعابر وإنهاء هذه المأساة اإلنسانية

  1/9/2009الحياة، 
  

  لهاشمية شاحنة محملة باألغذية بمساعدة الهيئة الخيرية ا20المؤتمر اإلسالمي ترسل إلى غزة  .50
قامت منظمة المؤتمر اإلسالمي بتسليم عشرين شاحنة محملة باألغذية مقدمة من الدول األعـضاء              : جدة

، اليصالها الى قطاع غزة عن طريق األردن، وذلك بالتعاون مـع الهيئـة              "األونروا"بالمنظمة إلى وكالة    
  .الخيرية األردنية الهاشمية

 وحدة طبيـة،    2000تبرعات طبية ويبلغ عدد التبرعات      في غضون ذلك، قدمت جمعية خيرية نرويجية        
توفر الخدمات الصحية ألهالي القطاع، وسيجري تسليم الدفعة األولى من الوحدات قريبا عن طريق معبر               

  .رفح
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على صعيد آخر، تعتزم المنظمة اإلسالمية، في القريب العاجل، إطالق حملة شاملة لـدعم التعلـيم فـي     
قد شرعت في برامج دعم للقطاع التعليمي فـي غـزة، مثـل حملـة الحقيبـة                 القطاع، وكانت المنظمة    

  .المدرسية
  1/9/2009الرأي، األردن، 

  
  أول دفعة من البيوت الجاهزة التركية إلى غزة لمعالجة أزمة البيوت المدمرة .51

بدأت فـي   ، أنها   "فيدار"أعلنت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين، المعروفة اختصاراً باسم          : اسطنبول
شحن الدفعة األولى من ألفي وحدة سكنية من البيوت الجاهزة إلى قطاع غزة، الـذي فقـدت فيـه آالف                    

قـدس  "وأوضحت الجمعية لوكالـة     . العائالت الفلسطينية بيوتها في الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة        
ع الدفعة األولى من هذه     ، أن عملية الشحن قد بدأت مباشرة بعد أن انتهى المصنع التركي من تصني             "برس

وحسب الجمعية فإنـه يمكـن   . البيوت، والمتمثلة في ثالثين منزالً جاهزاً ومجهزاً بكافة المرافق الصحية        
 57تركيب الواحد من هذه البيوت خالل يوم واحد، ويمكنه إيواء عائلة متوسطة العدد، إذ تبلغ مـساحته                  

  .ماممتراً مربعاً، وبه غرفتان ومطبخ وغرفة جلوس وح
  31/8/2009قدس برس، 

  
  بأنها وراء أي مشكلة في القارة اإلفريقية" إسرائيل"القذافي يتهم  .52

 رئيسا وزعيما أفريقيا ورئيس حكومة أفريقية       44بحضور أكثر من    :  سوسن أبو حسين   -طرابلس، لندن   
ئية لالتحـاد األفريقـي     افتتح الزعيم الليبي معمر القذافي، أمس، قمة االتحاد األفريقي االحتفالية االستثنا          

هناك جهود مضنية قد بذلت من قبل الوسـطاء  : "وقال القذافي .والخاصة بالنزاعات في القارة األفريقية
ودعـا   .في أفريقيا" وراء أي مشكلة"بأنها " إسرائيل"، متهماً "واالتحاد األفريقي لحل النزاعات في القارة

قف وراء كل األحداث والتخريبات في أفريقيـا، داعيـا          القذافي إلى ضرورة طرد كافة السفارات ألنها ت       
 .األفارقة إلى عدم االنخداع في اإلسرائيليين ألنهم يأخذون وال يعطون

  1/9/2009الشرق األوسط، 
  

 بحاجة للدعم المادي" إسرائيل"قضية المعتقل السعودي في : المحامي الشمري .53
 كاتب الشمري أن قضية المعتقل السعودي فـي         قال المحامي :  خالد الشالحي  -المدينة المنورة، رياض    

عبد الرحمن العطوي تراوح مكانها، وتواجه مشكلة تتعلق بتوفير الدعم المادي، مـضيفا لقـد               " إسرائيل"
أصبحنا نواجه حرجا مع مؤسسة مانديال الفلسطينية لحقوق األسرى والالجئين التي تبنت القـضية منـذ                

ودعا إلى دعـم القـضية لتمكـين فريـق        . في صحراء النقب  البداية، وتصرف على العطوي في سجنه       
المحامين المكلفين من قبل المؤسسة من أجل االستمرار في المطالبة باإلفراج عنه، وتـسليمه لبلـده أو                 

  .إبعاده إلى دولة أخرى حيث إنه محتجز بصورة غير قانونية منذ خمس سنوات
  1/9/2009عكاظ، 

 
  ة الحكومة في بناء مؤسسات الدولة خالل عامينندعم خط: فياض  خالل لقائهسوالنا .54

 خافيير سـوالنا،    األوروبيأعلن المسؤول األعلى للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد         : حسام عز الدين  
سالم فياض، عن دعم االتحاد األوروبي لوثيقة برنـامج الحكومـة           . أمس، خالل لقائه رئيس الوزراء د     

م كل ما يساعد في ترجمتها بصورة عملية لدعم الشعب الفلسطيني ودعم            واالستعداد األوروبي لدعم وتقدي   
وشدد سوالنا، على أهمية العمل العاجل من اجل ازالة كافة العقبات امام اسـتئناف              . اقامة الدولة المستقلة  

عملية السالم، مؤكداً على االستعداد االوروبي للتعاون مع كافة االطراف الدولية بما فـي ذلـك االمـم                  
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متحدة والواليات المتحدة االميركية من اجل دعم جهود السلطة الوطنية في هذا االتجاه، مكرراً الموقف               ال
االوروبي بضرورة وقف النشاطات االستيطانية وتهيئة االجواء من اجل استئناف عمليـة الـسالم فـي                

  .المنطقة
1/9/2009األيام، فلسطين،   

  
  متغيير حياة الفلسطينيين مفتاح السال: بلير .55

أكد مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، أمس، خالل جولة قام في مدينة قلقيلية شمالي الضفة ): كونا(
الغربية أن مفتاح عملية التسوية في الشرق األوسط يتجسد في تغيير حياة الفلسطينيين على أرض الواقع 

وضحاً ان قلقيلية قريبة من وشدد على ضرورة ان يكون هناك انفتاح حقيقي أمام العالم م. وليس نظريا
  .ومحاطة بالمستوطنات والحل الوحيد هو ان يتم فتحها" إسرائيل"

1/9/2009الخليج،   
  

  على حساب الصحيفة السويدية" إسرائيل"االتحاد األوروبي يجامل ": هآرتس" .56
، أمس، أن مجلس وزراء خارجية دول االتحاد "يةسرائيلاإل" "هآرتس"ذكرت صحيفة ): آي.بي.يو(
ألوروبي يعتزم التنديد بالعداء للسامية والعمل ضد مظاهرها في أوروبا في خطوة من شأنها أن تشكل ا

والسويد على خلفية تقرير ألحد صحفها يؤكد أن الجيش " إسرائيل"حالً لألزمة في العالقات بين 
  فرانكو فراتيني وزير الخارجية اإليطاليوصرح. تاجر بأعضاء أسرى فلسطينيين بعد قتلهم" يسرائيلاإل"

أنه يعتزم المطالبة خالل االجتماع غير الرسمي لوزراء االتحاد بأن يندد البيان الختامي لالجتماع بتقرير 
أعمال "وأن يقر البيان بأنه ينبغي النظر إلى تقرير من هذا النوع على أنها " أفتون بالديت"صحيفة 

 حدوداً لحرية الصحافة تكمن في احترام الحقيقة ثمة"ورأى فراتيني أن ". معادية للسامية بصورة بارزة
يرسخ أموراً فظيعة "بأنه " أفتون بالديت"ووصف التقرير في ". وواجب كل صحافي بإثبات ادعاءاته

وكاذبة ومؤذية من شأنها أن تساعد كل أولئك الذين يسعون الى التحريض ضد اليهود ويعارضون وجود 
  ". إسرائيل"

1/9/2009الخليج،   
  

  المظلم" إسرائيل"ال لمهرجان يتجاهل تاريخ :  كنديمخرج .57
 من مهرجان "المستور"سحب المخرج السينمائي الكندي جون غريسون، فيلمه الوثائقي ): سي أن أن (

 أيلول احتجاجاً على برنامج المهرجان الذي 19 و10تورنتو السينمائي الدولي، المقرر في الفترة بين 
، الذي يعمل أستاذاً في جامعة يورك، ) عاما48ً(وتساءل المخرج ". ائيلإسر"يتجاهل الجانب المظلم لـ
يين معارضين، ويكتفي إسرائيل مخرجين عربا أو "تسليط الضوء على تل أبيب"عن السبب في عدم ضم 

تجاهل حملة المقاطعة "، مستهجناً "ية بميزانيات عاليةسرائيلأفالم بتمويل من الحكومة اإل"بعرض 
  .""إسرائيل"دولية لـاالقتصادية ال

1/9/2009السفير،   
  

  ضمن مناهجها التعليمية" الهولوكوست"تنفي إدراجها " األونروا" .58
نفياً قاطعاً أن تكون قد أدرجت " األونروا"نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة، فلسطين

 .ي تدرس في مدارسهافي مادة حقوق اإلنسان الت" الهولوكوست"موضوع عن المحرقة اليهودية 
31/8/2009قدس برس،   
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   تاريخي للمعارضة وتوقع ابتعاد طوكيو عن هيمنة واشنطنفوز: اليابان .59
 حققت المعارضة في اليابان فوزاً تاريخياً وأطاحت الحزب المحافظ ):أ ف ب (– )رويترز( –طوكيو 

المعارض مهمة انعاش اقتصاد  سنة، ما القى على عاتق الحزب الديموقراطي 54الذي يحكم البالد منذ 
  .ضعيف

وأعلن رئيس الوزراء الياباني تارو آسو عزمه على االستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي 
بعد هزيمة الحزب النكراء في االنتخابات االشتراعية، فيما قال رئيس الوزراء الياباني المقبل يوكيو 

زعمه يريد ان يشكل ائتالفاً يضم احزاباً اصغر وذلك بعد هاتوياما ان الحزب الديموقراطي الذي يت
  .اكتساحه نتائج االنتخابات

 315وأظهرت نتائج االنتخابات ان الحزب الديموقراطي نجح في تحقيق فوز ساحق بحصوله على نحو 
وتماشى ذلك مع استطالعات للرأي  . مقعدا480ًمقعداً في مجلس النواب الذي يبــلغ عدد مــقاعده 

ريت عقب خروج الناخبين من مراكز االقتراع وكذلك مع استطالعات أجريت خالل الحملة اج
 54 من أكثروانهى ذلك حكم الحزب الديموقراطي الحر المستمر منذ . االنتخابية، توقعت فوز المعارضة

كومة وكسرت النتيجة حاالً من الجمود في البرلمان، مما ينذر بتشكيل ح. سنة من دون انقطاع تقريباً
تعهدت بتركيز اإلنفاق على المستهلكين وتقليل اإلنفاق غير الضروري وتقليص سيطرة البيروقراطيين 

  .على السياسة لمواجهة التحديات التي تشمل زيادة أعداد المسنين بسرعة كبيرة في المجتمع
  مشاركة كثيفة

ات السابقة قبل اربع سنوات وذلك وشهدت االنتخابات اقباالً كثيفاً للناخبين، اكبر مما شهدته االنتخاب
ويعتقد أن اإلقبال الكبير على اإلدالء باألصوات صب في مصلحة . بفضل العدد الكبير للتصويت المسبق

  .المعارضة
وتعهد الحزب الديموقراطي الياباني بالعودة إلى التركيز على اإلنفاق العائلي مع تقديم منح لمن ينجبون 

 حين يحاول انتزاع السيطرة على السياسة من أيدي البيروقراطيين الذين أطفاالً ودعم المزارعين، في
  .يتحملون غالبية اللوم في فشل اليابان في التعامل مع مشكالت مثل نظام المعاشات المتهالك

 استقاللية عن الواليات المتحدة الحليف األمني أكثركما يرغب الحزب في تبني موقف ديبلوماسي 
  .قات أفضل مع آسيا بدالً من العالقات التي تخيم عليها ذكريات الحروب السابقةالمقرب مع بناء عال

31/8/2009الحياة،   
  

  أثرياء جدد في كابول... "المجاهدين" قدامى .60
 في أفغانستان ووعود "طالبان"بعد ما يقرب من ثماني سنوات على سقوط نظام :  جمال إسماعيل-كابول 

ن بإحالل الديموقراطية واالنفتاح والرخاء االقتصادي في البالد، ال يلمس التحالف الغربي بقيادة األميركيي
الزائر للعاصمة األفغانية تغييراً كبيراً في الظروف المعيشية للسكان العاديين، ناهيك عن التردي األمني 

  . الذي تعيشه البالد
ن بهذه القسوة حتى في لعل المستجد الوحيد على الوضع االجتماعي األفغاني، هو ظهور فوارق لم تك

  . العهد الشيوعي
ثروات تقدر بمئات الماليين من « في العاصمة حين يتحدث الناس بحسرة عن "الظلم االجتماعي"ويتجلى 
.  الذين تصدوا للغزو السوفياتي في ثمانينات القرن العشرين"المجاهدين" كدسها قادة أحزاب "الدوالرات

 إقطاعيين جدد، يمتلكون كثيراً من المجمعات السكنية، خصوصاً في هؤالء القادة تحولوا بغالبيتهم الى
  .ضاحية وزير أكبر خان حيث الحي الديبلوماسي ومقار الوزارات والمؤسسات الغربية
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 على منازل "المجاهدين"واستولت أحزاب . وتعتبر ضاحية وزير أكبر خان أرقى أحياء العاصمة كابول
، علماً ان لهذه المنازل مالكين اصليين يحتفظون بأوراق 1992ام الحي أول مرة بعد دخولها كابول ع

  . ملكيتهم القانونية
 استولى على أكثر من مئة منزل في حي "المجاهدين" أحد قادة أنوذكر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، 

تقاد وزير أكبر خان، إضافة إلى عدد من الفنادق واألسواق التجارية، مع أن هذا القائد ال يكف عن ان
  .الغرب والدول المجاورة لتدخلها في أفغانستان

 بما ال يقل عن بليون ونصف بليون دوالر، ويقول "المجاهدين"ويقدر بعض العارفين ثروة قائد آخر لـ 
 فحسب، بل أيضاً من تجارة األحجار "الجهاد"هذا المصدر المطلع ان هذه الثروة لم تجمع كلها من أموال 

  . الكريمة
 الجيل الجديد الذين انصرفوا أبناء، فرص عمل لكثير من 2001 األميركي في "الغزو"، أوجد في المقابل

الى تعلم اللغات األجنبية خصوصاً اإلنكليزية، وانتشرت في المدينة مراكز تعليم اللغات، كما انتشرت 
  .شادورمعارض األزياء الحديثة على رغم ان الكثير من الفتيات األفغانيات ما زلن يرتدين الت

وأصبحت قاعدة بغرام الجوية شمال كابول المقصد األول للشبان والشابات ممن يبدون استعداداً للعمل 
  . مترجمين او في مجال السكرتاريا برواتب عالية جداً مقارنة بما تعرضه الحكومة على موظفيها

 العاملين مع القوات  دوالر في الشهر، في حين ال يقل راتب300وال يزيد راتب الموظف الحكومي عن 
  . دوالر في الشهر1500الدولية والمؤسسات األجنبية عن 

 في كابول هم من الفتيات األفغانيات اللواتي عدن من إيران ودول "الحديثة"ومعظم زبائن محالت األزياء 
أخرى مجاورة، وكن البادئات في الحصول على وظائف لدى القوات الدولية، وهو ما جعلهن يتأثرن 

  . »قبوالً«سلوك الغربي، ما أدى بكثيرات منهن إلى إجراء عمليات تجميل ليصبحن اكثر بال
» الترفيه«الجيل الجديد في كابول وصول مئات الفتيات الصينيات للعمل في اوكار » انفتاح«وزاد من 

 الدولية، في المدينة والتي يرتادها الجنود الغربيون والعاملون في األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات
ساهمت في تعميق االنحالل « على حكومة كارزاي واتهامها بأنها "المحافظين"وهو ما زاد من نقمة 

ويشير احدهم الى حجم المشكلة بالقول ان كارزاي حين قرر بضغط . »األخالقي في المجتمع األفغاني
ل، علماً انه لم يتمكن من  منها في كابو120، اغلق اكثر من "الترفيه"من البرلمان شن حملة على بيوت 

  !إغالقها كلها
1/9/2009الحياة،   

  
  الحقوق اإلنسانية والتوطين وتجميد إعمار مخيم نهر البارد .61

  رأفت مرة
قدر الالجئين الفلسطينيين في لبنان االستمرار في مواجهة ظروف قاسية وقرارات صعبة ونتائج سـلبية،               

لفلسطينيون في لبنان مـن ملـف سياسـي أو أمنـي أو             فما إن ينتهي الالجئون ا    . تتعلق بهم وبمصيرهم  
  .اجتماعي أو اقتصادي، حتى يواجهوا بملف آخر يكون أحياناً أصعب وأشد قسوة

  الحقوق اإلنسانية
. اليوم يستعد الالجئون الفلسطينيون في لبنان لمواجهة ملف جديد يتعلق بحقوقهم اإلنسانية واالجتماعيـة             

ة تمنع الالجئين الفلسطينيين في لبنان من تملّك العقـارات والـشقق الـسكنية،         ومعلوم أن القوانين اللبناني   
وتمنع الفلـسطينيين مـن     . وتمنع كذلك نقل الممتلكات المسجلة إلى الورثة في حالة وفاة المالك األصلي           

  .العمل في خمس وخمسين مهنة، من بينها الطب والمحاماة والمحاسبة وتأسيس الشركات
وبدأ الفلسطينيون في   . نانيون انتخاب مجلس نيابي جديد، وهم بصدد تشكيل حكومة جديدة         وأخيراً أتم اللب  

لبنان إجراء جولة من االتصاالت السياسية على مختلف األطراف، بهدف تحريك ملف الحقوق اإلنسانية              
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قـوق  واالجتماعية، في محاولة لتضمين البيان الوزاري الجديد الذي سيصدر فقرة تتحدث عن إقرار الح             
  .المدنية واالجتماعية

وقد جال مسؤولون سياسيون فلسطينيون على مختلف القوى السياسية في لبنان، وأثاروا الموضوع مـن               
 – إذا ما حصل     –زواياه السياسية والقانونية واالجتماعية المختلفة، وركزوا عند النتائج اإليجابية الكثيرة           

  .بغي تطويرهاعلى العالقات الفلسطينية اللبنانية، التي ين
هذه التحركات استبقت تشكيل الحكومة، وقالت مصادر حركة حماس إن جولة مسؤوليها توقفـت عنـد                
مسألة ضرورة توفير المناخ السياسي والنفسي المالئم الذي يعد ضرورة مهمة فـي أجـواء العالقـات                 

  .اعية بعيداً عن المخاوفالفلسطينية اللبنانية، ودافعاً مهماً يسمح بإقرار الحقوق المدنية واالجتم
وأضافت المصادر أن معظم هذه الجوالت لقيت ارتياحاً وقبوالً من مختلف األطراف، حيث أعرب أكثر               
من طرف سياسي لبناني عن تأييده منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم اإلنسانية، لكـن العبـرة                 

اسية لبنانية كثيرة، إذ ال تزال هنـاك جهـات          تبقى في التنفيذ، مع ما يتخلل ذلك من وجود صعوبات سي          
سياسية لبنانية تعيش في ماضي العالقات اللبنانية الفلسطينية المؤلم، وينحصر موقفها فقط في ضـرورة               

  .ترحيل الالجئين الفلسطينيين عن لبنان
  التوطين

ديد شائعات عن شـراء     وفي السياق نفسه، عاد موضوع التوطين ليهز العالقة الفلسطينية اللبنانية، بعد تر           
أراضٍ في منطقة مسيحية جنوبية شرقي مدينة صيدا، وبدأت بعض وسـائل اإلعـالم تحـرض علـى                  

  .موضوع التوطين متسلّلة من هذه الزاوية
ويظل موضوع التوطين عنصر قلق وتوتر للبنانيين بسبب الواقع السياسي والديموغرافي والطائفي فـي              

ل تقدم بسيط لكنه ملموس في مواقف رئيس كتلة التغيير واإلصـالح            لكن في الفترة األخيرة حص    . لبنان
النيابية العماد ميشال عون، الذي أدلى بتصريح شدد فيه على ضرورة وقوف اللبنانيين مع الفلـسطينيين                

  .في نضالهم من أجل استرداد كل حقوقهم
ثر من زاوية إلى ضرورة     وكان الجنرال ميشال عون يركز سابقاً فقط على رفض التوطين، مشيراً في أك            

  .ترحيل الفلسطينيين من لبنان
لكن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ظل يقدم صورة إيجابية مهمة فـي مـسألة حقـوق                  

فقد ذكر أمام وفد زاره أنه يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، مشيراً إلـى               . الشعب الفلسطيني 
  .المنطقة دون حل قضية الالجئينأن ال حل سياسياً في 

وال شك في أن عدداً من السياسيين اللبنانيين يعيش هاجس إمرار التوطين من تحت الطاولة، فـي ظـل                   
ويـسمع  . معطيات تتحدث عن اعتبار هذه النقطة أولوية في المستقبل المنظور عند أطراف دولية فاعلة             

ة التوطين، وخاصة تلك التي تتحدث عن خالف عربـي          اللبنانيون أخباراً تبثّ القلق في نفوسهم من مسأل       
بشأن تعديل المبادرة العربية للتسوية التي ُأقرت في مؤتمر القمة العربية في بيـروت، فـي شـهر آذار                   

ومعلوم أن التعديل يستهدف عدة نقاط، أبرزها إسقاط حق العودة نهائياً، وقيل كالم كثير            . 2002) مارس(
 دولة عربية كبيرة لتعديل المبادرة العربية، غير أن عدة أطراف رفضت            عن محاوالت وضغوط مارستها   

  .ذلك، أهمها الجهة التي وضعت المبادرة
  الحرب القادمة

وتصاعدت المخاوف اللبنانية من التوطين، مع بدء ورود أخبار ونشر تقارير ومعطيـات تتحـدث عـن      
وسـيناريو  . ضد لبنان وشـعبه ومقاومتـه  اندالع حرب جديدة في المنطقة، سيقوم بها الكيان الصهيوني        

الحرب القادمة يأتي ضمن سلة من اإلجراءات والخطوات التي تتقاطع سياسياً، ويخشى لبنـان أن يـدفع                 
  .ثمنها
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ويرى اللبنانيون أن من نتائج نجاح أي عدوان صهيوني على لبنان استهداف لبنان بعدة مشاريع أبرزهـا                 
المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم، ومخطط رئيس الوزراء          وأخطرها التوطين، وخاصة بعد نتائج      

  .الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن إعالن يهودية الدولة وطرد الفلسطينيين
  نهر البارد

من أبرز المشاكل التي واجهها الالجئون الفلسطينيون في لبنان هذا الشهر، القرار الصادر عـن مجلـس        
قرارات الحكومة ومدى قانونيتها، وقضى بتجميد إعمار مخيم نهر         شورى الدولة، وهو مجلس ينظر في       

  .البارد لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار
وكان رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون قد تقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولـة ضـد                  

. هر البارد بعد عملية الجـرف     القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بردم اآلثار التي اكتُشفت في مخيم ن           
وتبين وجود مدينة أثرية تحت أرض المخيم، وكان مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الثقافة قد أصـدر              
قراراً بردم األرض بطريقة فنية، حيث تقوم الفرق بتغطية األرض بطبقة من الرمال ثم تصب كمية من                 

والمالحظ . لدولة اللبنانية من إنقاذ اآلثار في المستقبل      الباطون فوقها، للمحافظة على اآلثار وحتى تتمكن ا       
  .أن كلفة عملية ردم اآلثار هذه حسمت من موازنة إعمار المخيم

وقضى قرار مجلس شورى الدولة بتجميد قرار الحكومة، وكلف الجنرال عون إبراز ما يثبـت صـفته                 
طالع على تقارير الخبراء وبيـان      للطعن، وتكليف من يلزم إيداع مجلس الشورى الملف كامالً لجهة اال          

  .ماهية اآلثار موضوع الطعن
وتقول مصادر التيار الوطني الحر إنها ليست ضد إعمار مخيم نهر البارد، لكنها ضد قـرار الحكومـة                  

  .ودعت المصادر إلى إعمار المخيم في مكان آخر في المنطقة نفسها. بإهمال آثار لبنان
لي مخيم نهر البارد للمزيد من المعاناة واأللـم، وتبـذير موازنـة             ومن شأن إيقاف اإلعمار تعريض أها     
وسددت الدولة اللبنانيـة  .  مليونا325ً مليون دوالر من أصل  100اإلعمار التي أساساً لم يتوافر منها إال        

 مليون دوالر لمالّك األراضي التي أقيم عليها مخيم نهر البارد بعد استمالك هذه              12إلى اآلن ما يقارب     
  .راضي بمرسوم صادر عن مجلس الوزراءاأل

وقد يؤدي منع اإلعمار في المخيم إلى منع اإلعمار نهائياً، أو قد تضطر السلطات اللبنانية إلى اسـتمالك                  
  .أراضٍ جديدة في المنطقة إلعمار المخيم، وهي مسألة صعبة وتسبب معاناة كبيرة ألهل المخيم

  المعالجة الممكنة
ة الدائمة والمستمرة تضع الفلسطينيين في لبنان أمام تحد جديد، يتمثل في ضـرورة        هذه المعاناة الفلسطيني  

  :تفاهم جميع القوى الفلسطينية في لبنان على المسائل اآلتية
  . تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان-1
  . تشكيل وفد فلسطيني مشترك لمحاورة الحكومة اللبنانية-2
  .داري وخدماتي أفضل إدارة المخيمات على نحو إ-3
  . عدم توتير األوضاع األمنية داخل المخيمات أو مع الجوار-4
  . إنجاز تفاهم مع الجهات اللبنانية بشأن حق العودة ورفض التوطين ومسائل األمن والسيادة-5
  . تجنب نقل أي توتر في فلسطين إلى لبنان-6

  9/2009مجلة العودة، 
  

  !؟"لوثائقفلسطينيي ا" اإلماراتلماذا ترحل  .62
  ياسر الزعاترة

منذ أسابيع والمعلومات تتوارد بشأن قيام دولة اإلمارات بترحيل أعداد من الفلسطينيين الـذين يحملـون                
وثائق السفر المصرية وجوازات السفر الفلسطينية وكذلك األردنية المؤقتة، األمر الذي لم تتوقف عنـده               
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الجة الشأن الخليجي بشكل عـام، واإلمـاراتي بـشكل          أكثر وسائل اإلعالم لالعتبارات المعروفة في مع      
  .خاص

أخيرا كشفت صحيفة القدس العربي بعض فصول المأساة إثر ورود رسالة إليها كتبت على ما يبدو مـن                  
  .قبل عدد من المتضررين، أو لعلها من الذين ينتظرون دورهم في عمليات الترحيل المستمرة

ر الحية التحرك إلنقاذ الفلسطينيين في اإلمارات من التـشرد،          تقول الرسالة التي ناشدت أصحاب الضمائ     
بأن عليهم مغادرة   " الغزاوية"إن السلطات األمنية تقوم منذ أسابيع بإبالغ آالف الفلسطينيين ذوي األصول            

الدولة، حيث يتم إبالغ الشخص بأن عليه إنهاء أعماله ومتعلقاته والمغادرة خالل يـومين أو أسـبوع أو                  
 سنة فـي بعـض      40أو شهر في أعلى تقدير، دون مراعاة الفترة التي أقامها والتي قد تصل              أسبوعين  

بتوجيهـات  "الحاالت، ودون أن تذكر له أية أسباب سوى أن اإلبعاد تم ألسباب أمنية وربما سمع عبارة                 
  ".وأوامر عليا

 جديدة، يجـري أخـذ      وحتى ال تلغى اإلقامة بشكل واضح، ومن أجل التأكد من أنه لن يعود بأية صيغة              
بصمة عين الشخص المعني وأفراد أسرته وتوزع على جميع المعـابر والمطـارات، وإذا مـا رفـض                  

  . المغادرة فإن البديل هو السجن حتى يقرر المغادرة والجهة التي سيغادر إليها
ماليزيـا  يشار هنا إلى أن عدد المبعدين إلى اآلن قد بلغ المئات، عدا عائالتهم بـالطبع، وقـد تكرمـت                    

باستضافة بعضهم ممن ال يمكنهم الدخول إلى أي بلد عربي، وتلك لعمري مفارقة تذكّر ببضعة آالف من                 
على الحدود األردنية والـسورية     " التنف"و" الوليد"و" الرويشد"فلسطيني العراق ممن مروا على مخيمات       

األوروبيـة، والزال بعـضهم     مع العراق، والذين استضافت بعضهم التشيلي والبرازيل وعدد من الدول           
  .ينتظر، بينما رفضت سائر الدول العربية استقبالهم باستثناء السودان التي استقبلت أعدادا منهم

من المؤكد أن لهذه القضية أبعادها السياسية الواضحة، وهو ما يزيد المخاوف مـن تكرارهـا فـي دول     
اد حل للقضية الفلسطينية ال يتـضمن عـودة         أخرى، إذ أن شعور تلك الدول بعزم إدارة أوباما على إيج          

  .الالجئين، يدفعها إلى إبعادهم عن أراضيها خشية أن يفرض عليها توطينهم ومنحهم الجنسية
تلك إذن قضية خطيرة، بل بالغة الخطورة، أوال ألن التسوية ال تزال في حكم االحتمال، تماما كما كانت                  

المرة، وثانيا ألن منطق العروبة واإلسالم ال ينسجم مع مثل          كذلك منذ عقود، حتى لو بدت أكثر قربا هذه          
هذه اإلجراءات، إذ ما ذنب هؤالء المساكين حتى يجري إبعادهم بهذه الطريقة المهينة بعد خـدمتهم فـي               

، وهل إن بقاءهم سيهدد التركيبة السكانية أكثر من ماليين الهنود           )كمدرسين في األغلب  (تلك البالد لعقود    
  !د تلك الدول في هضم حقوقهم ألن وراءهم دولة قوية تدافع عنهم؟الذين تترد

هذه قضية ال ينبغي السكوت عليها، السيما أنها مرشحة للتفاقم، وإذا ما مرت هذه المرة بهدوء وسالسة،                 
فقد يشجع ذلك آخرين على اقترافها خالل المرحلة المقبلة، والنتيجة أن مسؤولية مواجهتها تقع على عاتق                

  .اء والقوى الحية في األمة وسائر مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المدنيالعلم
  1/9/2009الدستور، 

  
  مبادرة السالم األميركية .63

  هاني المصري
ي، سـرائيل  اإل -منذ أن تولى باراك أوباما سدة الحكم أولت إدارته اهتماماًً مركزاً بالـصراع العربـي                

  .والتوصل الى اتفاقات إلنهائه خالل مدة عامينواعلنت انها ستعطيه اولوية وتعمل على حله 
 أن  20/1/2009وعينت االدارة االميركية جورج ميتشل ليكون مبعوثاً اميركياً للسالم، وحاولـت منـذ              

 على تجميد االستيطان وحل الدولتين مقابل خطوات تطبيـع عربيـة، ولـم              إسرائيلتحصل على موافقة    
ان اقصى ما وافقـت عليـه حكومـة نتنيـاهو           . يةسرائيلاإلتستطع حتى االن ان تحصل على الموافقة        

  :المتطرفة هو
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الموافقة على قيام دولة فلسطينية بعد ان وضعت سلسلة من الشروط التعجيزية على قيامهـا تبـدأ                 : اوالً
  . كدولة يهودية واسقاط حق العودة وال تنتهي بأن تكون دولة منزوعة السالحإسرائيلباالعتراف ب

مـع اسـتثناء القـدس والوحـدات        )  شـهراً  12- 9(فقة على تجميد االستيطان لمدة مؤقتة       الموا: ثانياً
االستيطانية قيد البناء والمرافق العامة واالصرار على سلسلة خطوات عربية تطبيعية وفرض عقوبـات              

 بالتنصل من االتفـاق اذا لـم يلتـزم          سرائيليسمح إل " بجواز مرور "دولية اشد على ايران مع االحتفاظ       
  .الفلسطينيون والعرب بما يتعلق بهم بهذه الصفقة

ان تجميد االستيطان اذا تم وفق هذه الشروط سيكون مكلفا جدا، بحيث يكون عدم تجميـده مكلفـاً اقـل                    
  .بكثير

ية زائف كلياً، ولن يشمل في احسن االحوال سوى تجميد عشرات          سرائيلفالتجميد المؤقت وفق الشروط اإل    
  . على شرعية الستئناف االستيطان بعد انتهائهإسرائيلقابل حصول الوحدات االستيطانية م

إن الخالف حول تجميد االستيطان، الذي يعتبر جزئياً، يعطينا نموذجاً عن حجم الصعوبات التي تعترض               
 هي العقبة وليست جاهزة للـسالم علـى         إسرائيلاستئناف المفاوضات واحياء عملية السالم، وكيف ان        

  .االطالق
ن تجميد االستيطان، لم يتحقق رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على تولي اوباما الحكـم؟ فكيـف                  فاذا كا 

  . بإزالة االستيطان او جزء كبير منهإسرائيلستتمكن االدارة االميركية من اقناع 
  ؟1967 باالنسحاب من القدس المحتلة عامإسرائيلكيف ستقتنع 

  كيف يمكن اقامة دولة خالل عامين؟
وعد بإطالق مبادرة للسالم، وكان هناك استعداد إلطالقها في بداية شهر حزيـران الماضـي               ان اوباما   

  .خالل خطابه الذي القاه في جامعة القاهرة ولم يفعل
  .وتم تأجيل اطالق المبادرة اكثر من مرة

كـي  اآلن هناك انباء انها ستطلق خالل الشهر الجاري، وربما خالل الخطاب الذي سيلقيه الرئيس االمير              
  .في الجمعية العامة لالمم المتحدة

إن الجميع بانتظار المبادرة االميركية، فهل سيتم اطالقها؟واذا تم اطالقها ما هو مضمونها؟ هل سـتكون                
مجرد خطوط عامة ال تغني وال تسمن من جوع؟ أم ستكون خطة تفصيلية تتـضمن مواقـف ملموسـة                   

  .افقة عليها، ورزمة عقاب اذا تم رفضهاومطالب محددة تترافق مع رزمة حوافز في حال المو
 مثلما تصرفت حتى االن، فان المبادرة إمـا لـن           إسرائيلاذا اختارت ادارة البيت االبيض التصرف مع        

  .إسرائيلترى النور او ستكون عامة فضفاضة او مختلة لصالح 
قـي بالقـانون     يؤدي الى التزامها بـشكل حقي      إسرائيلبدون ضغط حقيقي ومتعاظم اميركي ودولي على        

الدولي وقرارات االمم المتحدة كمرجعية ملزمة لعملية السالم، وبأن المفاوضات تهـدف الـى تطبيـق                
االلتزامات التي تتضمنها هذه القرارات، والتي تقوم على انهاء االحتالل واالعتـراف بحقـوق الـشعب                

 67نية المـستقلة علـى حـدود        الفلسطيني بما فيها حقه بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلـسطي          
وعاصمتها القدس، لن تساعد المبادرة االميركية القادمة بل ستلحق ضرراً بالغاً بالجهود الرامية لتحقيـق               

 الوقت الالزم السـتكمال تطبيـق المـشاريع         سرائيلاالمن واالستقرار والسالم في المنطقة، وستعطي إل      
  .نصريةوالخطط العدوانية والتوسعية واالستيطانية والع

واذا نجحت االدارة االميركية في طرح مبادرتها، وفقا لما تسرب حولها، وحصلت على موافقة عليها من                
االطراف المعنية، فانها ستولد حالً تصفوياً اقصى ما يمكن ان ينتج عنه سلطة حكم ذاتي افضل قليالً من                  

دود مؤقتة، مـع وعـد بـأن يـتم          السلطة القائمة، ولكنها يمكن ان تسمى دولة، ويمكن ان تكون ذات ح           
التفاوض على حدودها الدائمة وبقية القضايا العالقة خالل مدة زمنية محددة، ولكنها طبعـاً مـدة سـيتم                  
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ال مواعيـد   :"الذي قال عبارتـه الـشهيرة       " بطل السالم "تجاوزها وفقاً للقاعدة التي أرساها اسحق رابين        
  ".مقدسة

مبادرة االميركية لن تقدم خشبة الخالص وانما ستدخلنا فـي ملهـاة          ان االنباء المتوفرة حتى االن حول ال      
  :جديدة فهي ستشمل

دولة االمر الواقع وتأجيل موضوع قطاع غزة الى ان تتـوفر           " دولة الضفة الغربية  "التركيز على اقامة    *
  .ظروف تسمح بضمه للدولة

ستوطنات خـارج اطـار هـذه       اعطاء االولوية لالتفاق على االراضي ورسم الحدود على ان تكون الم          *
 باالستمرار باالستيطان في المناطق     سرائيلوهذا يسمح إل  0الحدود حتى يعرف كل طرف ما سيبقى لديه         

ي واضـح وقـاطع     إسـرائيل التي ستكون ضمن حدودها المستقبلية بعد االتفاق، وذلك طبعاً بدون التزام            
  .1967باالنسحاب الى حدود 

، والتفاوض حول المـستوطنات الـصغيرة واالتفـاق علـى           سرائيل إل ضم الكتل االستيطانية الكبيرة   * 
الترتيبات بشأنها خالل ثالثة اشهر، واقرار مبدأ تبادل االراضي واقامة انفاق وجـسور اضـافية لـربط             
الضفة بعضها ببعض حتى ال يكون هناك احتكاك وتداخل بين الفلسطينيين والمستوطنين، وتقسيم القـدس            

، ومنطقـة   سرائيل والدولة الفلسطينية، بحيث تضم االحياء اليهودية والمستوطنات إل        إسرائيلالشرقية بين   
  .المقدسات تكون تحت سيطرة وسيادة عربية واسالمية

ان تستوعب الدولة الفلسطينية الجديدة اعداداً يتفق عليها من الالجئين الفلسطينيين واقامة صندوق مالي              *
  .بين نابلس ورام اهللادولي لتوطين هؤالء في مناطق االغوار 

 إسرائيلاحضار قوات دولية في عدد من مناطق الضفة، وبشكل خاص في منطقة االغوار التي تطمع                *
  .إلبقاء السيطرة عليها من خالل استئجارها لفترة طويلة مرشحة للتمديد االلزامي

ية علـى   إسرائيلة  المناطق المتبقية من اراضي الضفة الغربية ستكون مناطق منزوعة السالح مع سيطر           *
االجواء، وتمنع السلطة الفلسطينية من توقيع معاهدات امنية وعسكرية مع دول اخرى، في حين يتواصل               

  . والسلطة الفلسطينيةإسرائيلالتنسيق االمني بين 
 مع ضمانات اميركية، والسماح ببناء مطار مدني        2011االعالن عن الدولة الفلسطينية في صيف عام        * 

  .يةبالضفة الغرب
  .اقامة ترتيبات خاصة بمشاركة دولية بشأن االماكن المقدسة في القدس والخليل* 
البدء بإطالق سراح المعتقلين فور التوقيع على معاهدة السالم، وان تستمر هذه العملية لمـدة ثـالث                 * 

  .سنوات، مع تحديد ألعداد عناصر االمن في السلطة
 عاصـمتها  1967تعطي دولة فلسطينية حقيقية علـى حـدود  ان هذه الخطة اذا صحت االنباء حولها، ال      

في الضفة في المرحلة االولى، وتصفي قضية الالجئـين، أي تحقـق جـوهر              " دولة البقايا "القدس وانما   
ية النها تريد اكثـر مـن       سرائيلومع ذلك يمكن ان ترفضها الحكومة اإل      . يةسرائيلالمطالب واالهداف اإل  

  .ذلك
كرس االنقسام الفلسطيني القائم وتسعى لتوظيفه للحصول على اتفاق يحصد مـن            كما ان هذه المبادرة، ست    

  .وتأجيل غزة حتى اشعار آخر" دولة الضفة"الضعف الفلسطيني النها تركز على اقامة 
ية، إسـرائيل  -ية واخرى لبنانيـة     إسرائيل -طبعا ستتضمن المبادرة اقتراحات لعقد معاهدة سالم سورية         

 لمجرد قيامها بتجميـد مؤقـت ومحـدود وشـكلي           إسرائيلتطبيع العالقات مع    ورزمة خطوات عربية ل   
  .لالستيطان

ومن اخطر اهداف المبادرة عزل المسارات العربية عن بعضها البعض وقـضايا التفـاوض االساسـية                
الفلسطينية عن بعضها البعض وتفكيك كل قضية على حدة الجزاء وتفاصيل والسعي لالنتهاء مـن كـل                 

ة سواء باالتفاق عليها بشكل منفصل عن القضايا االخرى او بالعمل لتطبيقها بعد االتفـاق               قضية على حد  
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عليها بدون عالقة بالقضايا االخرى، وما لم يتم االتفاق عليه يتم تأجيله لكي يحل الحقاً، وعلـى ان يـتم                    
  .انهاء الصراع بالكامل وعدم تقديم اي مطالب جديدة

 الجمالها على قاعدة المبادئ الخمسة المتفق عليها في كامب ديفيد وطابا،            فمثال قضية الالجئين يتم السعي    
 ويمكـن ان تبـدأ      سرائيلعلى اساس التوطين والتعويض والعودة الى الدولة الفلسطينية العتيدة وليس إل          

 من الالجئين في لبنان لتخفيف االحتقان هناك حول هذه المسألة، وبدون انتظار االتفاق الـشامل              " العودة"
  .حول كافة القضايا

  ما هو الموقف الفلسطيني والعربي اذا طرحت ادارة اوباما هذه الخطة او خطة شبيهة بها؟: السؤال هو
  "!ليس باالمكان أبدع مما كان"هل سيتم القبول بها على اساس ان 

 1/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  مبادرة سليم الزعنون .64
     عريب الرنتاوي

أمام جمع من الشخصيات الوطنية األردنية والفلسطينية التأم فـي          ) أبو األديب  (تعهد األخ سليم الزعنون   
خيمة عزاء آل مشعل في الكمالية، بإطالق مبادرة جديدة للحوار والمصالحة، والذهاب على رأس وفـد                
من المجلس الوطني الفلسطيني إلى غزة لمتابعة األمر مع قيادة حماس وغيرها من الفـصائل هنـاك إن                  

  .األمر، ومن موقع معرفتي الشخصية بالرجل، أحسب أنه صادق فيما يقول وينوي فعلهتطلب 
لم نعرف بعد الكثير عن مضامين هذا التحرك، لكننا مما سمعنا وقرأنا، نلحظ أننا لم نغادر نظام الكوتـا                   
 والمحاصصة الفصائلية هذه المرة، ففتح قد تعرض على حماس تمثيال مساويا لتمثيلهـا فـي مؤسـسات                

منظمة التحرير، وال يبدو أن أمر االنتخابات وإعادة تشكيل المجلس يحظى بمكانة محورية في المبـادرة                
المذكورة، خصوصا وأن لحماس وأصدقائها في المجلس الحالي ما ال يقل عن مائة عـضو، يمكـن أن                  

  .يشكلوا حصة حماس فيه، مع بعض الزيادة والنقصان
 نخشى عليها من التفاصيل، وكـل شـياطين األرض تقبـع خلـف     لن ندخل في تفاصيل المبادرة، فنحن 

التفاصيل، وسنكتفي هنا بطرح األسئلة العريضة والرئيسة المتصلة بمنظمة التحرير ومطلب إعادة تفعيلها             
  .وهيكلتها، والمجلس الوطني الطارئ الذي التأم في رام اهللا، على عجل وبمن حضر

تكون ذات جدوى ومغزى، لو أنها سبقت انعقـاد مجلـس رام اهللا             كان يمكن لمبادرة األخ أبو األديب أن        
الطارئ، وسعت في جعله خطوة توافقية بدل أن يكون سببا في إثارة المزيد مـن الـشكوك والمخـاوف               

، ليبقـى   "أن تأتي متأخرا خير من أن ال تأتي       "واالنقسامات كما حصل فعال، ولكن ال بأس، والمثل يقول          
س الوطني قراره بيده ليتخذ مبادرة بحجم استعادة وحدة المنظمة وتفعيلها وإعادة            هل يمتلك المجل  : السؤال

هيكلتها، فإن كان الجواب باإليجاب، فإن السؤال الثاني الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لماذا تأخر المجلـس             
كل هذا الوقت عن القيام بمبادرته التوحيدية واإلصالحية هذه، لمـاذا غـاب عـن سـاحة الوسـاطات                   

  .المساعي الحميدة التي لم يبق أحد إال وطرق بابهاو
أحد، ولقد أراحتني شخصيا كلمات أبو األديب في خيمة العزاء، وال أريد أن             " مجاديف"ال نريد أن نكسر     

، بالتـصرف   "رئيس الشرعية الفلسطينية  "أبدو متشائما أو مثبطا للعزائم، لكنني أود أن أتوجه بالنداء إلى            
 هذه الشرعية، وليس بوصفه عضوا في اللجنة المركزية لفتح، والتي أعيد انتخابـه              من موقعه على رأس   

فيها قبل أسابيع معدودات، وأن يقدم على اتخاد خطوة تاريخية، يتوج بها سـجله الشخـصي وتـسجل                   
للمجلس ورئاسته، وأن يشرع في قيادة تحرك واسع وشامل وضـاغط ألعـضاء المجلـسين الـوطني                 

تحرير، من أجل استعادة وحدة المنظمة وضم الجميع تحت راياتها، وتجديد شـبابها             والمركزي لمنظمة ال  
  .وحيويتها وفاعليتها، وإعادة االعتبار لدورها التمثيلي للشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات
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 إن أكبر إنجاز ينتظره الشعب الفلسطيني من رئيس الشرعية الفلسطينية، هو أن يسلم راية الرئاسة إلـى                
رئيس منتخب لمجلس منتخب، يضم الجميع تحت خيمته، ويؤسس لمرحلة جديدة فـي تـاريخ الحركـة                 
الوطنية الفلسطينية، وهي مهمة ليست يسيرة، بل ودونها خرط القتاد، ولكن من قال الطريق إلى المهـام                 

  .الجسام، مفروشة دائما بالرمل والورود
هان والتفكير الرغائبي، وقد أكون وقعـت فـي هكـذا    قد يرى البعض بأنني ذهبت بعيدا في الخيال والر    

محظور، بيد أنني أتساءل في قرارة نفسي، ما الذي يمكن لرجل في موقع أبو األديب وتجربته وسنه، أن                  
يرغب به وأن يتوج بها حياة سياسية كفاحية مديدة، وهل ثمة أسمى من دور ضاغط على الجميع، وبذات               

  .ينهمالقدر، للجنوح إلى كلمة سواء ب
مرة أخرى، ال أريد أن أبدو متشائما وال مثبطا للعزائم، ولكن حذار حذار من أن نكون أمام فصل جديـد             
في لعبة تقطيع الوقت، تحت مسمى الحوار والمبادرات، وحذار حذار من الزج بمؤسسة المجلس الوطني               

لس الوطني يجـب أن يظـل       في تكتيكات فصائلية وصوال الستحقاق االنتخابات المقبلة في يناير، فالمج         
خيمة الجميع وفوق الجميع، وهو من قبل ومن بعد، ليس فصيال وال ملحقا بفصيل، وهكـذا ينبغـي أن                   

  .تكون رئاسته كذلك
  1/9/2009الدستور، 

  
  مشروع فياض .65

  احمد عمرابي   
، هذه هي   رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض يطرح مشروعاً مثيراً للتساؤالت والدهشة والريبة أيضاً           

فلـسطينية علـى أرض   » دولة«الحقيقة األساسية التي ينبغي من خاللها النظر في مشروع فياض إلقامة        
خاضعة بالكامل الحتالل أجنبي استيطاني ودون أن يكون له أجندة محددة لتحرير هـذه األرض حتـى                 

  . تكون الدولة المرتقبة دولة حقيقية ذات سيادة
 سنكتشف أنه شبيه إلى حد ما بمشروع نتانياهو المبني على أجنده اقتصادية             وإذا دققنا النظر في المشروع    

ي يستبعد تماماً قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على األرض المحتلة منذ عـام            سرائيلفالمشروع اإل . فقط
وعوضاً عن ذلك فإن ما يعرضه نتانياهو هو برنامج اقتصادي لتحسين األوضـاع المعيـشية               . م1967
ب الفلسطيني في الضفة الغربية على أن يسقط الفلسطينيون مطلبهم األساسي بأن تكون لهـم دولـة                 للشع

  . مستقلة ذات سيادة وطنية كاملة
  .  السيادة الكاملة على أرضه وسمائهإسرائيلالذي تواصل » الكيان منزوع السالح«إنه مشروع 

ـ        الفلسطينية جـيش وطنـي وال عالقـات        » الدولة«في النسخة الفلسطينية لمشروع نتانياهو لن يكون ل
  . خارجية مع دول العالم وال سيطرة على موارد االقتصاد بما في ذلك مصادر المياه

.. يةسرائيلخاضعة للسيادة اإل  » والية« هو بإيجاز أال يكون للفلسطينيين سوى        إسرائيلما يريده نتانياهو و   
  . قائمة مع بقاء االحتاللبمعنى استحداث تغيير شكلي على السلطة الفلسطينية ال

فالفكرة األساسية هي أن يفرض على الفلـسطينيين        . وحتى هذا الوضع سيكون على تهافته وضعاً مؤقتاً       
في الضفة سلطة حكم ذاتي ذات طابع أمني بحت لتتولى مهمة تدجين فصائل المقاومة حتى تتوافر بذلك                 

  . »التوراتي«لضفة تحقيقاً للوعد  من أجل استكمال إجراءات تهويد اسرائيلمساحة زمنية إل
  . ي على هذا النحو مدعوم من الواليات المتحدة ودول الغرب األخرىسرائيلوال شك أن المشروع اإل

لكنه تحاشى أن يبلغنا    . مع الواليات المتحدة وعدد من الدول األوروبية      » الموضوع«قال فياض إنه بحث     
   إسـرائيل مـشروع تباركـه     : النهائي للقضية الفلـسطينية   بنتيجة هذا البحث، هذا فيما يبدو هو المصير         
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ودور الطرف الفلـسطيني هـو      . بالتشاور مع الواليات المتحدة لتصفية القضية تماماً بدعم غربي شامل         
  .إعالن المشروع على المأل وكأنه مبادرة فلسطينية صرف

  1/9/2009صحيفة فلسطين،  
  

  س وانتصار حما"إسرائيل"هزيمة : شاليطصفقة  .66
  أمير أورن

. يةإسـرائيل في طهران يحثون الخطى للحصول على السالح النووي، ويخشون ضـربة            . 2010صيف  
يشارك في المشاورات لدى القائد االعلى، علي خامينئي، رجال استخبارات وأمن ورجال مـن الحـرس                

 54ا أدى ألسر    ، م 1979الثوري، بينهم بعض خريجي عملية اقتحام السفارة االميركية في تشرين الثاني            
  .من أفرادها لعام وربع العام

هل تذكرون فكرة صدام حسين بسجن آالف االجانب الموجودين في العراق ووضـعهم فـي المنـشآت                 "
، سيقول احـد كبـار      "االستراتيجية كدروع بشرية؟ صدام خشي من ذلك، أما نحن فليس لدينا ما نخسره            

وفي يوم واحد من غرب اوروبا مروراً بجنوب اميركا         في عملية سريعة    . "المسؤولين في احدى النقاشات   
يين إسرائيلوحتى شرق آسيا بقدراتنا وبمساعدة اصدقائنا من التنظيمات المختلفة سنحاول اختطاف عشرة             

لن تنجح كل عمليات    .  وجلبهم الى ايران   - مسؤولين وسياحا ال فرق، كلهم هناك يخدمون في الجيش           -
سنقدمهم للمحاكمة بتهمة التجسس، ونحكـم علـيهم باالعـدام،          . او خمسة االختطاف، ولكن يكفينا سبعة     

ي سرائيلعندئذ سنرى كيف سيرد رئيس الوزراء اإل      . يونسرائيلونصرح بأننا سننفذ االحكام إن هاجمنا اإل      
  ".إسرائيلوالجمهور في 

لحـين   حتـى ذلـك ا     إسـرائيل هذا سيناريو خيالي، ولكنه ليس بعيداً عن الواقع، خصوصا إن خضعت            
الصفقة، التي ستصادق عليهـا     . حماسالمالءات صفقة تبادل جلعاد شاليت واستبداله بمئات السجناء من          

المشاركون القالئل فـي    .  في تاريخها  إسرائيلحكومة نتنياهو، ستكون احدى اكبر الهزائم التي تمنى بها          
ثالثـة  : ماً بتحقيق انجـاز   عملية التفاوض غارقون بصورة مفرطة بالتفاصيل الصغيرة التي قد توفر وه          

لـيس لهـذه    . الكبار حذفت، عشرون آخرون سيتم نفيهم الى زامبيا بدال مـن غامبيـا            " القتلة"اسماء من   
ـ   . التفاصيل الصغيرة أهمية حقيقية، وتحسين المضمون سيكون وهمياً        از الـصفقة سيـشكل     مجـرد انج

منياً والتي ستنتهي حتـى وان تـأخرت         ولفكرة المقاومة العنيفة غير المحدودة ز      انتصارا قاطعا لحماس  
 450من أجل هذا الغرض ليس هناك فرق ان تم اطالق سـراح             . بفرض ارادتها على العدو الصهيوني    

 فقط وان عادوا الى بيوتهم في نفس اليوم او بعد مدة من الزمن يقضونها فـي محطـة                   300فلسطينيا او   
  .انتقالية

ح ان كان ضعيفا الى درجة الخضوع على امتداد الجبهـة           نتنياهو قائد ضعيف، رغم أنه ليس من الواض       
في المسألتين االوليـين    . كلها، في تجميد المستوطنات وكذلك اخالء البؤر االستيطانية وفي صفقة شاليت          

سيوقع على هـذا الخنـوع   : نتنياهو لن يكون هناك وحده. ية، ولكن خالفا لمعتقداته   سرائيلوفقا للمنفعة اإل  
  .ه يعلون وكل اعضاء الحكومة الذين لن يستقيلوا منهاايهود باراك وموشي

الخطأ االساسي ارتكبته حكومة ايهود اولمرت، التي لم تصر على اشتراط التفاوض بزيارات منتظمة من               
 الوضع السيئ والصعب بالنسبة للمقاتـل       -الوسطاء او من الصليب االحمر لشاليت، ولذلك تحول أسره          

  . الى احجية ضاغطة- تكون سالمته أكيدة  تحمله عندماولكن الذي يمكن
باالضافة الى ذلك فان االتصاالت حول اطالق سراح شاليت كانت مبررة فقط في إطار تـسوية اكثـر                  

وتعاظمه كما اقترح قائد المنطقة الجنوبية، يوآف غالنت، ورئيس هيئـة           " االرهاب"اتساعا تتضمن ايقاف    
 نتنياهو مع وزير دفاعهما باراك لم ينجحـوا فـي بلـورة             اولمرت وبعده . االركان من بداية االختطاف   
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 الى التخلـي عـن   حماسكما أنهم لم يجدوا رافعة تدفع   . فرصة استخبارية ميدانية الطالق سراح شاليت     
  .حيازته

ي كبير، هذا االسبوع، من ذوي االطـالع علـى          إسرائيل، قال مسؤول    "من المحظور الوقوع في الخطأ    "
  .دهاليز صفقة شاليت

رغم التوقعات التـي    ". سرائيلن تبلورت الصفقة فان صورة انهائها ستكون انتصارا لحماس وهزيمة إل          ا"
  .إسرائيلنشأت ليس من المتأخر بعد النظر في المنحدر الذي انزلقت اليه 

  "هآرتس"
  1/9/2009األيام، فلسطين، 
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   عبد اهللا األشعل
 تريد الهيمنة على المنطقة العربية ومقدراتها وترسم خريطة وفق إسرائيليجب أن نميز ابتداء بين أن 

ي سرائيلمشروعها الذي اليقف عند حدود فلسطين، وبين قدرة المنطقة على مقاومة هذا البرنامج اإل
لفعل تهيمن على شئون  أصبحت باإسرائيلاإلطار العام الظاهر هو أن . ودرجة نجاحها أو فشلها في ذلك

  .ية واضحةإسرائيلوأوضاع المنطقة فيما بدا في الكثير من اإلشارات والدالئل أنها هيمنة 
 بشكل نهائي في الهيمنة على القرار األمريكي في العالم العربي بحيث إسرائيلهو نجاح : الدليل األول

 العربي صوب عالقات مستقلة سقط الرهان العربي على قلب الواليات المتحدة وأصبح سعي العالم
 ألي دولة عربية لدى إسرائيلومؤثرة مع الواليات المتحدة من سقط المتاع بعد أن صارت شفاعة 

واشنطن تنزل هذه الدولة المكانة التي تشاء في قلب واشنطن، وأظن أنه لم يعد هناك شك في أن ساكن 
 .إسرائيلالمنصب في عالقته بالبيت األبيض أيا كان لونه اليستطيع الخروج على تقاليد 

 نجحت في تحييد أي ضغط أمريكي عليها، بل نجحت في استخدام الثقل إسرائيلأن : الدليل الثاني
األمريكي عند الدول العربية، وتأمل ان تستخدمه ضد السويد التي تجرأت صحافتها الحرة على انتقاد 

 أن سرائيلم البشرية بعد قتلهم، مثلما سبق إلية ضد الشبان الفلسطينين وبيع أعضائهسرائيلالجرائم اإل
صادرت على حرية الناخب في النمسا مع كل االحترام لتقاليد الديمقراطية فاخضعت النمسا لهيمنتها طيلة 

  .خمس عشرة عاماً حتى تم لها ما أرادت
ية حتى تظل  للجزائر لتحجيم قوتها البحرإسرائيلهو تعقب حلف األطلسي بناء على طلب : الدليل الثالث
 في مياه البحر المتوسط خاصة بعد قرار الناتو في اسطنبول مؤخراً بالحفاظ على سرائيلالهيمنة إل
 وأمنها ووجودها، وذلك في إطار الضغوط األمريكية المستمرة واستغالل اإلرهاب هناك لقهر إسرائيل

ية في الجزائر رمز الحرية  لوال وطنية القيادة العسكرية والسياسإسرائيلالجزائر على االعتراف ب
 .والنضال ضد العبودية

 العلنية للبنان والسلطة الفلسطينية، بعدم مشاركة حزب اهللا في الحكومة إسرائيلاشتراطات : الدليل الرابع
اللبنانية، وعدم مشاركة حماس في حكومة السلطة، ونحمد للسيد سعد الحريري نمسكه بحزب اهللا ورده 

 ليس الكاتب أفضل من القارئ علما إسرائيلئيس السلطة قضية أخرى مع حماس و، بينما لرإسرائيلعلى 
 .بها

 في تهديد إيران ومحاولة تحجيم وجودها ومحاولة الهيمنة على البحر إسرائيلإطالق يد : الدليل الخامس
األحمر والخليج العربي تحت غطاء أمريكي بالطبع وحرية إجراء المناورات والتنقالت والحشد 

 .كري استعدادا لضرب إيران على مرأى ومسمع من كل دول المنطقةالعس
 تحجيم النفود الروسي والقيام بدور في االستراتيجية األمريكية ولذلك إسرائيلمحاولة : الدليل السادس

 بالتحكم في التعاون الروسي مع كل من سوريا وإيران وحماس، واستغالل قواعد عسكرية إسرائيلتقوم 
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 إسرائيلعدادا لضرب إيران مقابل تسليح جورجيا ضد روسيا، بل إن روسيا أعلنت أن في جورجيا است
 دوراً في سرائيلهي المسئولة عن ضياع غواصتها منذ عام في السواحل اإلفريقية، وربما يثبت أن إل

 .أعمال القرصنة، كما لها دور في تشاد والصومال ودارفور وجنوب السودان
 على الميزان العسكري في المنطقة ومحاولة منع السالح عن المقاومة ائيلإسرهيمنة : الدليل السابع

والتحكم في تسلح دول المنطقة، والأظن أن أي دولة تستطيع أن تجري مناورات عسكرية دون استئذان 
 .إسرائيل

ل فإذا كان قرار تسوية الملف الفلسطيني، والتحكم في الملف النووي وفي القرار السياسي العربي في ك
 يد فيها مستقلة أو عن طريق الواليات المتحدة فماذا بقي للعرب في منطقتهم سرائيلالملفات العربية إل

 إزاء هذه الهيمنة الشاملة؟
 وتتحكم في إسرائيليجب أن ننبه إلى أن هذه الصورة ليست نهائية، فال تزال المقاومة تثير مخاوف 

 مهما بلغت هيمنتها فإن إسرائيلبية على المقاومة، ولكن  تستعدي النظم العرإسرائيلحساباتها، والتزال 
الفزع يسيطر على قلبها إلصرار الشعوب على مقاومة مشروعها والتأكيد على خيار المقاومة لهذا 

  .المشروع المخادع
 1/9/2009السبيل، األردن، 
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