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   لتأجيل صفقة تبادل األسرى"إسرائيل" السلطة تدعو ":يةقطرال الشرق" .1
 أن، أحمد ربيع ومحمد عبد اهللا، القاهرةنقالً عن مراسليها في  2/9/2009الشرق، قطر، نشرت 

 بعدم التعجل في إبرام صفقة "إسرائيل"مصادر فلسطينية في القاهرة أكدت أن السلطة الفلسطينية نصحت 
": الشرق"وقالت المصادر لـ. األسرى الفلسطينيين مقابل الجندي جلعاد شاليط األسير في الوقت الحالي

يناير القادم / كانون الثانيهر  أن تأجيل الصفقة إلى ما بعد ش"إسرائيل"ـإن السلطة الفلسطينية أوضحت ل
 وأشارت إلى أن وضع فتح في الشارع السياسي الفلسطيني اآلن ، والسلطة"إسرائيل"سيكون في صالح 

أفضل بكثير من حماس بعد نجاح فتح في عقد مؤتمرها السادس، وتشكيل اللجنة المركزية والمجلس 
لمنظمة التحرير، مؤكدة أن إتمام صفقة األسرى الثوري، باإلضافة إلى استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية 
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في هذا الوقت يجهض النجاحات التي حققتها فتح خالل الشهور القليلة الماضية، وأن استمرار الوضع 
الحالي حتى شهر يناير القادم يساعد الرئيس محمود عباس على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

  . نتخاباتوتتمكن فتح من الفوز في هذه اال
 إليه من أن إتمام الصفقة بالشكل الذي تسعى "إسرائيل"وذكرت المصادر أن السلطة الفلسطينية حذرت 

 سوف يعزز مكانة حماس السياسية ليس فقط في قطاع غزة لكن في جميع أرجاء األراضي ألنهحماس، 
ماس، وهو ما يشكل الفلسطينية خاصة مطالب حماس التي تسعى فيها لإلفراج عن قيادات من خارج ح

 وأوضحت أن هناك قناعة إسرائيلية ولدى السلطة ،"إسرائيل" على السلطة الفلسطينية و مشتركاًخطراً
الفلسطينية بأن حماس تتجاوب اآلن مع الجهود المصرية واأللمانية إلنجاز صفقة شاليط إلحداث توازن 

  . ي تضميد منظمة التحرير الفلسطينيةداخلي مع فتح بعد نجاح فتح في مؤتمرها األخير ونجاح عباس ف
وأضافت المصادر أن هناك سببا آخر لقلق السلطة من إتمام الصفقة خاصة دعوة حماس إلطالق سراح 

 في السلطة وفي حركة فتح تريد إطالق سراح مروان ةمروان البرغوثي، مؤكدة أن هناك عناصر نافذ
 يستطيع عباس الحفاظ على كرسي الرئاسة من ناحية البرغوثي بعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية حتى

  .وبقاء هذه العناصر في مواقعها التي يتهددها وجود مروان البرغوثي خارج السجن
 هائلة على  ألن هناك ضغوطاً مع تحذيرات فتح نظراً"إسرائيل"إال أن المصادر استبعدت أن تتجاوب 

ائلته، باإلضافة إلى دخول الوسيط األلماني بجانب الحكومة اإلسرائيلية إلعادة شاليط بأي ثمن إلى ع
  . الوسيط المصري إلنهاء الصفقة

مصادر  أن زهير اندراوس، الناصرة نقالً عن مراسلها في 2/9/2009القدس العربي، وأضافت 
 انجاز حماس صفقة تبادل إمكانيةن السلطة الفلسطينية تشعر باالستياء من إ قالت إسرائيليةصحافية 
 العبرية، فان عباس "يديعوت احرونوت"وبحسب موقع االنترنت التابع لصحيفة  ."إسرائيل" مع األسرى

 تحقق تقدم إذا، تنص على انه أبيب في تحقيق تفاهمات قديمة، تم االتفاق عليها بين السلطة وتل يأملكان 
الفلسطينيين كنوعٍ  األسرى تُطلق سراح عدد من أن "إسرائيل"ليط، ينبغي على ا عن شاإلفراجفي صفقة 

  . الشارع الفلسطيني لالنجاز الذي ستحققه حماسأنظارمن الدعم لعباس وتقويته، وذلك لعدم لفت 
  

   ويؤكد صمود الفلسطينيين في وجه الحصار"إسرائيل"بـ االعتراف ه يجدد رفضهنية .2
افض  الر]حماس [ هنية رئيس الحكومة المقالة موقف حركتهإسماعيلجدد  : اشرف الهور-غزة 

وقال هنية  .ن الفلسطينيين سيصمدون في وجه الحصار والقالقل الداخليةإ، وقال "سرائيلإ"ـلالعتراف ب
 لن أننا الشعب الفلسطيني هو أبناءالعهد بيننا وبين " حماس شرق مدينة غزة أقامته إفطارخالل حفل 

 نعيش مع الشعب إننا"ضاف أو ."بإسرائيل المباركة ولن نعترف بأرضنانفرط بالدماء وال بالقدس وال 
  ."الفلسطيني معا، نثبت في الميدان ونحارب المحتل معا

 في الصمود والثبات ومواجهة األمثلة أروعضرب " الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أنوذكر هنية 
ن قلة مؤمنة محاصرة إ"وقال  ."المؤامرة التي فرضت عليه من خالل الحصار والعدوان والقالقل الداخلية

  ." جيش في العالمأقوى تواجه اعتى جيش في المنطقة ورابع أن حدود غزة استطاعت في
لن تسقط القالع ولن ينتزعوا منا المواقف ولن تخترق "وكرر هنية خالل خطابه كلماته المعروفة 

  ."بإسرائيلالحصون ولن نعترف 
ن إ" لألسرىسالة وجهها ، وقال في راألسرى سراح إلطالقوتعهد هنية بأن تعمل حماس كل ما بوسعها 

 ويكسر قيدكم، وان تعودوا أسركم يفك اهللا أن في هذا الشهر الفضيل أملالفجر قادم والحرية آتية وكلنا 
 ."هلكم وذويكم سالمينأ إلى

  2/9/2009القدس العربي، 
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   يحذر من مخطط متدرج لتقسيم القدس ويطالب بتأسيس صندوق لدعمهاالتشريعي .3
شريعي الفلسطيني جامعة الدول العربية بتأسيس صندوق دعم القدس والمسجد طالب المجلس الت: غزة

األقصى المبارك في الجامعة العربية، وذلك باقتطاع نسبة من ريع الدول العربية، السيما دول الخليج، 
احمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس في . ودعا د. من ذلك الريع لدعم صمود المقدسيين % 5وتخصيص 
كافة األطراف ) 1/9(لتشريعي في تقرير لجنته الذي تاله في جلسة المجلس يوم الثالثاء المجلس ا

الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والمنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو 
نسان على الدولية، ومنظمة الصليب األحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق اإل

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي؛ بوجوب تحمل مسئولياتهم القانونية واألخالقية والوفاء بالتزاماتهم، 
وفي مقدمتها العمل على إلزام دولة االحتالل باحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها في األراضي 

عب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس من الفلسطينية المحتلة، والعمل على توفير الحماية الفورية للش
العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضدهم، ورفع صوتهم للتنديد بهذه االنتهاكات اإلسرائيلية الواقعة في 

  . والعمل على وقفها فوراً  المدينة المقدسة
شاريع وأوصى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية ببذل الجهود الحثيثة ودعمه لكافة م

صمود المقدسيين بعامة واألسرى المقدسيين بصمودهم األسطوري بخاصة لتحريرهم، ألنهم في خط 
  .الدفاع األول والمتقدم عن هذه األرض والمقدسات

واستعرض أبو حلبية االنتهاكات اإلسرائيلية بحق القدس والمسجد األقصى، محذرا من مخطط متدرج 
  . واليهودلتقسيم القدس المحتلة بين المسلمين

  1/9/2009قدس برس، 
  

  السعودية تدرس معاقبة شركات لها عالقة باالستيطان: مصطفى البرغوثي .4
مصطفى البرغوثي، أن  .كشف أمين عام المبادرة الفلسطينية النائب د : منتصر حمدان- رام اهللا

 أن طان، موضحاًالسعودية تدرس إمكان سحب مليارات الدوالرات من أية شركة دولية لها عالقة باالستي
مثل هذه الخطوة تعكس القدرات العربية والدولية التي يمكن انتهاجها للضغط من اجل وقف االستيطان، 

 .خاصة في ظل اإلجماع الدولي على هذه المسألة
االستيطان هو السالح اإلسرائيلي لبتر األراضي الفلسطينية عن بعضها "إن " الخليج"ـوقال البرغوثي ل
، محذرا من مخاطر التراجع الفلسطيني الرسمي عن "ا ومنع إقامة الدولة المستقلةالبعض وتهويده

 مستوطنة 121ن هناك إوقال . الموقف الداعي لوقف االستيطان بالكامل قبيل استئناف عملية السالم
" إسرائيل"وحذر من خطورة سعي .  ألف مستوطن في الضفة500 بؤرة استيطانية باتت تستوعب 102و

 .عبر الحديث عن تجميد شكلي" تجميد االستيطان"ـة ما يسمى بإلى تجزئ
  2/9/2009الخليج، 

  
  "التشريعي"تهم السلطة بإعاقة عمل ويبحر يطالب بتمكين الدويك من ممارسة مهامه الدستورية  .5

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، الفصائل الفلسطينية .طالب د : محمد األيوبي- غزة
 عزيز .الجريمة األخالقية والوطنية والدستورية بحق رئيس المجلس التشريعي د"ة فتح، بوقف وحرك

 ".دويك من خالل منعه من الوصول إلى مكتبه في مقر المجلس برام اهللا، وعدم تمكينه من أداء واجبه
 اهللا وحمل بحر خالل جلسة المجلس، التي عقدت في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة السلطة في رام

  .المسؤولية الكاملة عن إعاقة عمل المجلس التشريعي، ومنع الدويك من ممارسة عمله
وهذه هي الجلسة األولى التي تعقد بعد اإلفراج عن دويك من سجون االحتالل، ومنعه من قبل السلطة اهللا 

ر الريادي الذي إن الجلسة جاءت إيماناً بالدو: "وقال بحر .من الوصول إلى مقر التشريعي في رام اهللا
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يضطلع به المجلس التشريعي المنتخب في مواجهة الظروف العصيبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، 
من  113واحتراماً لمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح في فلسطين، وعمالً بأحكام نص المادة 

  ".القانون األساسي المعدل وبعد التوافق مع دويك
برلمانات العربية واإلسالمية والدولية، وكافة الهيئات والمؤسسات اإلقليمية والدولية وطالب بحر كافة ال

وأحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم، وأن يتحركوا سريعاً لرفع الظلم عن كافة األسرى في سجون االحتالل 
تهويد واعتبر ما يقوم به االحتالل من مخططات وجرائم ل .وعلى رأسهم نواب الشرعية الفلسطينية

الذي يلف المسجد "القدس، وتشريد أهلها، وتغيير معالمها وهدم البيوت من حولها، وغول االستيطان 
األقصى كالسوار بالمعصم بهدف إقامة هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد األقصى كل هذا أمام سمع 

العرب والمسلمين وجامعة وناشد بحر الحكام ". وبصر العالم  هو تحٍد سافر لمشاعر المسلمين في العالم
الدول العربية ومنظمة المؤتمر وكل أحرار العالم لتحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية تجاه 

  .األقصى، كما طالبهم بالوقوف بجانب أهل بيت المقدس لدعم صمودهم مادياً ومعنوياً
  2/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
   جاءت لتلبية تحالفات ضيقة وإلرضاء بعض الغاضبينانتخابات اللجنة التنفيذية:  عمرونبيل .6

قال القيادي في حركة فتح نبيل عمرو إن ترشيحات انتخابات اللجنة التنفيذية :  يوسف الشايب- رام اهللا
، من غير أن تكون كذلك، فهي "تمت ضمن اعتبارات غلفت باعتبارات وطنية"لمنظمة التحرير 

   ".ا تلبيسات أخرىاعتبارات داخلية صرفة، وركّب عليه"
لكن الرئيس عباس الذي سبق وأكد "وأضاف . أنه رفض الكوتا المناطقية" الغد"وأكد عمرو في حوار مع 

أنه ضد المناطقية، عاد وناقض نفسه في هذا االتجاه، حين تحدث عن خصوصية القدس واختيار ستة 
  ".منها لعضوية التنفيذية، وكذلك غزة

ظمة التحرير، تبدأ بتأسيس تجمع منظم، يهدف إلى توفير عمق وكشف عمرو عن خطة إلصالح من
شعبي للمنظمة التي كادت أجيال عديدة أن تضعها في دائرة النسيان، ووضع خطوط واضحة لكيفية 
تحقيق إصالحها، وما هي مهمات منظمة التحرير، وكيف يمكن توفير اإلمكانات المالية لها لتنهض 

سطيني داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى كيفية ممارستها دورها كقيادة عليا باألعباء المتعلقة بالشعب الفل
وبين أن االتصاالت مع شخصيات وطنية بدأت من أجل . في المفاوضات والخيارات السياسية المختلفة

تقييم عمل "تأسيس جسم أو منبر للدفاع عن منظمة التحرير وحمايتها، وتوفير عمق شعبي لها، وبالتالي 
وبين أن الجسم الجديد  ".، وانتقادها فيما تقوم به من أخطاء في حق المنظمة، وتأييدها حينما تصيبالقيادة

  .سيضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني
وقال . واعترف عمرو بعدم جدية إعالن اللجنة التنفيذية الجديدة أن هدفها األساس هو إصالح المنظمة

ون يشغلون مواقعهم، وهم من اعترفوا بأنهم لم يفعلوا شيئاً خالل ثلثا أعضاء اللجنة القديمة ما يزال"
  ".األعوام الخمسة الماضية، وبالتالي بالتأكيد لن يأتوا بمعجزات خالل األشهر القليلة القادمة

حول النقاش الحاد والصاخب بينه وبين الرئيس عباس في " الغد"ولم ينكر عمرو األنباء التي نشرتها 
الجتماع المجلس المركزي االستثنائي في رام اهللا، والمقرر النتخاب أعضاء جدد للجنة الجلسة المغلقة 

  .التنفيذية لمنظمة التحرير
وكان نسب إلى عمرو، خالل حديثه الصاخب إلى الرئيس عباس في جلسة المجلس المركزي، انتقاده 

ما قلته يعترف به " ذلك قال لسياسة القيادة الفلسطينية والمنظمة في التعامل مع انقالب حماس، وحول
فتح تشكو من ذلك، والسلطة . الرئيس عباس، وهو أن ال سياسة واضحة المعالم تجاه حماس وغزة

  ".أيضاً، والمنظمة كذلك، والرئيس عباس هو رئيسها جميعاً، وبالتالي هو المسؤول عن هذه الحالة
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الرئيس عباس، أجاب عمرو ضاحكاً وحول الطريقة التي كان سيتصرف بها مع حماس لو كان في موقع 
ما أريده هو سياسة متفق عليها من قبل السلطة وفتح . عندما أكون مكانه سيكون لي موقع آخر"

   ".والمنظمة، وأي سياسة متفق عليها من هذه الحلقات الثالث بالتأكيد ستكون سياسة صحيحة
س، وأن هناك نسبة عالية من اعتراضي هو على عدم وجود سياسة إزاء حماس وغزة باألسا"وأضاف 
فور وقوع االنقالب أعلن الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية أن ال  ":على ذلك بقولهودلل  ".االرتجال

حوار مع حماس من دون تراجعها عن انقالبها، وشكلنا منظومة كاملة من السياسة والمنطق والتحالفات 
فجأة قلنا إننا على استعداد للحوار مع "قالب، وقال ، إال أنه يعبر عن مفاجأته من ان"حول هذا الموقف

   ".حماس من دون قيد أو شرط من أجل الوحدة الوطنية، وكأننا في السابق لم نكن معنيين بالوحدة الوطنية
هناك رعبا "وطالب عمرو الرئيس عباس بإعالن موقفه النهائي والمتكامل تجاه حماس وغزة، مبينا أن 

الجميع يتحدث عن . الجميع متعلق بقشة الحوار المتعثر في القاهرة. ء ذلكمن اتخاذ موقف جدي إزا
لكنه  ".المصالحة ليس ليقين بحاجتهم إليها، وإنما لعجزهم عن القيام بأي خطوات خارج إطار المصالحة

حتى في سياق المصالحة، فال سياسة واضحة من قبل الرئيس والسلطة والمنظمة وفتح في هذا "يقول إنه 
  ".اقالسي

  2/9/2009الغد، األردن، 
  

   عن الورشة الكبرى إلصالح منظمة التحريراجتماع المجلس الوطني ليس بديالً: زياد أبو عمرو .7
 نفى وزير الخارجية الفلسطيني السابق زياد أبو عمرو أن يكون قد رشح نفسه لشغل أحد :رام اهللا

ير الفلسطينية خالل انعقاد المجلس الوطني المناصب الستة الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
مؤخراً، وأكد أن األسماء التي نالت ثقة المجلس الوطني جرى التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية 
جميعاً، وشدد على أن ما جرى كان عمالً إجرائياً وال يشكل بديالً لورشة اإلصالح المطلوبة لمنظمة 

" قدس برس"وأوضح أبو عمرو في تصريحات خاصة لـ .2005القاهرة التحرير الفلسطينية وفق اتفاقية 
أن اجتماع المجلس الوطني الذي مأل المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لن يكون 

  .بديال لمشروع إصالح منظمة التحرير
نة التنفيذية لمنظمة وأشار أبو عمرو إلى أن نهاية مؤتمر فتح السادس وملء المناصب الشاغرة في اللج
  .التحرير من الممكن أن تساعد على تهيئة المناخ للتعجيل بالمصالحة وإنهاء االنقسام

ودعا أبو عمرو الوسيط المصري إلى الضغط على الطرفين من أجل التجاوب مع جهوده من خالل تقديم 
يمثل رأس الحربة في ورأى أبو عمرو أنه ولو كان الدور المصري  .الحلول الوسط إلنهاء االنقسام

  .مسألة رعاية الحوار الفلسطيني؛ فإن ذلك ال يلغي ضرورة أن يكون لهذا الدور عمق عربي
  1/9/2009 قدس برس،

  
   العاماألمن على  عن الذين يشكلون خطراًباإلفراج لن تكون هناك صفقات :الضميري .8

القدس "ة العميد عدنان الضميري لـ الفلسطينياألمنية األجهزة الناطق باسم  أكد: وليد عوض-رام اهللا 
 الفلسطينية منذ بداية األمنية األجهزة معتقال امنيا لدى 150 من أكثر عن اإلفراج الثالثاء انه تم "العربي

 من حماس وغير حماس ممن انهوا أمنيين سراح معتقلين إطالقنعم تم "وقال الضميري  .شهر رمضان
  ." العام الفلسطينياألمنلون خطرا على  والتحقيق معهم وال يشكاألمنيةملفاتهم 

ال يوجد عندنا معتقلون سياسيون، " سراحهم قال الضميري أطلقوعن عدد المعتقلين السياسيين الذين 
 معتقال امنيا من حماس ومن غيرها منذ بداية رمضان، وذلك تنفيذا لقرار 160-150 سراح أطلقناونحن 

  ."األمنيين العام الفلسطيني من المعتقلين األمن على كل من ال يشكل خطرا " عنباإلفراجالرئيس 
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 الفلسطينية واجهة تتستر األمنية األجهزة لدى األمنيين حماس تستخدم المعتقلين أنوشدد الضميري على 
ن قيادة الحركة السياسية في الضفة أ إلى االنقسام، مشيرا إلنهاءخلفها للهروب من الحوار الوطني 

 األمنية األجهزةؤتمرات وغيرها من النشاطات وال تتعرض لالعتقال من قبل الغربية تصرح وتعقد م
  . الفلسطيني وبالنظام العام على حد قولهباألمنالفلسطينية، مؤكدا بان االعتقال يطال فقط من يعبث 

 العام والنظام سواء بامتالك السالح األمنيوجد لدينا معتقلون ممن اعتدوا على " الضميري قائال وأضاف
  . الفلسطينيةاألراضي في "األمنية االشتراك في نشاطات لها عالقة بالتعددية أو األموالوتبييض 

 تمهيدا الستئناف الحوار األمنية األجهزة عن جميع معتقليها لدى باإلفراجوحول مطالبة حماس السلطة 
  ."عام الفلسطيني الاألمن عن الذين يشكلون خطرا على باإلفراجلن تكون هناك صفقات "قال الضميري 

  2/9/2009القدس العربي، 
  

  الرئاسة الفلسطينية تطالب مشاركين في مؤتمر فتح بمغادرة فنادق رام اهللا .9
، أن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "الغد" كشفت مصادر مطلعة لـ:يوسف الشايب -رام اهللا 

س الوطني الفلسطيني المقيمين في طالب في اليومين الماضيين، العشرات من أعضاء مؤتمر فتح والمجل
كون أن الرئاسة الفلسطينية غير مستعدة لتحمل تكاليف إقامتهم "بعض فنادق رام اهللا إخالء الفنادق فورا 

إن معظم : وقالت المصادر ".في تلك الفنادق بعد انتهاء أعمال المؤتمر وجلسات المجلس الوطني
 أخرى، وأن بقاءهم حتى اآلن في الفنادق، جاء بعد المتواجدين قدموا من مصر وغزة ولبنان ومناطق

وعودات بالعمل على استصدار أرقام وطنية فلسطينية لهم، وأن المهلة المعطاة ألعضاء مؤتمر فتح 
  .انتهت في الخامس والعشرين من آب الماضي

األراضي ، أن بقاء هؤالء في "الغد"من جهته أشار نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني في حديث لـ
الفلسطينية مرتبط بموافقة االحتالل على إصدار أرقام وطنية لهم تخولهم اإلقامة في الضفة الغربية، 
وحتى اآلن لم تصدر هذه األرقام، رغم المطالبات الفلسطينية الرسمية بذلك، مؤكداً أن ال علم له بأية 

  . منهمإجراءات اتخذها مكتب الرئيس الفلسطيني بحق المقيمين في الفنادق
  2/9/2009الغد، األردن، 

  
   عن مخطط فتحاوي إلفشال الحوار وفرض االنتخاباتيكشفالرشق  .10

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن اختطاف خلدون مظلوم منسق مكتب              : دمشق
 ضـد   نواب الحركة اإلسالمية في رام اهللا يأتي في سياق استمرار الحملة األمنية التي تـشنها الـسلطة                

في الضفة الغربية، الفتًا إلى التأثير السلبي لهـذه اإلجـراءات فـي الحـوار               " حماس"المقاومة وحركة   
  .الفلسطيني

إن ): "9-1(اليـوم الثالثـاء     " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "وقال الرشق في تصريحٍ خاص أدلى له إلى         
في الضفة الغربية، ويـأتي     " حماس "اعتقال مظلوم في سياق استمرار الحملة األمنية الشرسة ضد حركة         

  ". الفلسطيني-أيضا كمؤثرٍ سلبي بشكل أو بآخر في الحوار الفلسطيني 
" حماس"كما أشار الرشق إلى وجود أطراف في السلطة الفلسطينية تريد استمرار تأزم العالقة مع حركة                

  .وتريد أن تقطع الطريق على الحوار الفلسطيني
ثمرة التنسيق األمني بين سـلطة رام اهللا واالحـتالل   "حملة االختطافات يأتي   واعتبر الرشق أن استمرار     

الصهيوني؛ هذا التنسيق الذي يحول السلطة الفلسطينية إلى أداة معنية على حفظ أمن الكيان ومعنية على                
  ".ورموزها السياسيين وناشطيها" حماس"مالحقة حركة 

ـ     ف جهوده من أجل الضغط على السلطة الفلـسطينية         مواصلة وتكثي "وطالب الرشق الراعي المصري ب
  ".حماس"لوقف سياسة االعتقاالت التعسفية بحق أبناء حركة 
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كان "عدم وجود تواريخ محددة الستئناف الحوار بين الطرفين، مضيفًا أنه           "وعلى صعيد آخر أكد الرشق      
 الستئناف الحـوار    من المقرر أن يصل وفد مصري في منتصف شهر رمضان، وكان هناك كالم أولي             

  ".بعد عيد الفطر القادم، لكننا ال نستطيع أن نجزم كيف ستسير األمور
رتبنا لزيارة يقوم بها وفد من الحركـة  : "وعن الزيارة التي كانت متوقعة لمشعل إلى القاهرة، قال الرشق         

الثالثاء، لكنهـا   يرأسه خالد مشعل إلى مصر للقاء الوزير عمر سليمان، هذه الزيارة كانت مقررة اليوم               
  ".أجلت إلى وقت آخر بسبب وفاة والد خالد مشعل ومشاركته في العزاء
تأجيل جلسة الحوار إلى أجـل  " فتح"وفي معرض حديثة عن مواعيد الحوار كشف الرشق عن نية حركة            

  .غير مسمى؛ تمهيدا إلفشاله
وترسم سيناريو لوصول الحـوار     ال تريد لهذا الحوار أن يستمر،       " فتح"هناك جهات في حركة     : "وأضاف

إلى طريق مسدود ليتم بعدها فرض االنتخابات من جانب واحد في الشارع الفلسطيني؛ باعتبار أننا إذا لم                 
نتفق على بنود المصالحة فلنذهب إلى صناديق االقتراع، وهم يحاولون أن يغلقوا الطريق أمام المصالحة               

تخابات؛ ألنهم يرسمون النتخابـات مفبركـة علـى مقاسـهم           للذهاب إلى انتخابات، وهم يعولون على ان      
  ".كاالنتخابات التي أجروها في مؤتمرهم السادس

نحـن مـع    : "من إصرار عباس على االنتخابات قبل إتمام المصالحة، قال الرشق         " حماس"وحول موقف   
كـون عمليـة     فلسطيني ينهي االنقسام، وت    -استمرار جهود المصالحة حتى الوصول إلى اتفاق فلسطيني         

االنتخابات ثمرة للمصالحة الفلسطينية وجزءا من أجزائها ال بديالً لها، نحن كنا وال نزال مع االنتخابات                
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، لكن هذه االنتخابات يجب أن تكون ثمرة للمصالحة ال              

سطيني، وال يجوز بحاٍل من األحوال أن يحـاول         بديالً لها، ويجب أن تكون في إطار التوافق الوطني الفل         
  ".ومحمود عباس أن يفرضها من تلقاء نفسه" فتح"طرف واحد كحركة 

  1/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   ال تخيفناواالنتخاباتأمريكا لن تحميك طويالً  :عباسمخاطباً حمدان أسامة  .11
ها في لبنان أسامة حمدان أن الحركـة قطعـت          قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس وممثل      : بيروت

شوطًا مهما فيما يتعلق بالعالقة مع األردن، وأن قيادة الحركة تطمح لعالقة طبيعية مع عمان، مشيرا إلى                 
  .أن عودة األمور إلى طبيعتها بحاجة إلى وقت، وأن المسألة اآلن قيد االنتظار

الفـضائية اليـوم الثالثـاء      " القـدس "د الذي بثته قناة     وأكد حمدان خالل مشاركته في برنامج نهار جدي       
ليس عندها ما يمنع من وجود عالقات       " حماس" ، أن االتصاالت مع األردن لم تتوقف، وأن          1/9/2009

طبيعية مع عمان كعالقة الحركة مع الدول العربية األخرى، ال سيما بعد الزيارة التي قام بهـا رئـيس                   
  .ى عمان للمشاركة في تشييع جثمان والدهالمكتب السياسي خالد مشعل إل

وفيما يتعلق بمستقبل الحوار الوطني الفلسطيني أشار حمدان إلى أن رئيس السلطة منتهي الوالية محمود               
عباس هو من يتحمل تأخر حصول المصالحة، وهو من أفشل جلسات الحـوار، وأضـاف أن شـروط                  

عها فتح هي شروط خارجية، موجهـا كالمـه         حماس للوفاق هي شروط وطنية، بينما الشروط التي تض        
  .لعباس بأن الموقف األمريكي لن يحميه طويالً

إن االنتخابـات ال    : "أما بشأن تلويح عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، قال حمـدان            
دون ، وفي حال إجرائهـا      "كيف ستكون؟ وفي ظل أي أجواء ستجري؟      : تخيفنا وسنقبل بها، لكن السؤال    

ـ  ، محذرا من عواقب إجرائها في هذه األجواء،        "ستتم في ظل حكم دكتاتوري في الضفة المحتلة       "توافق ف
  .ومؤكدا أن الحركة غير قلقة على شعبيتها
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 أن جهد الوسيط األلماني في الموضوع ال يزال         حمدانوفيما يتعلق بصفقة الجندي األسير شاليط، أوضح        
شاف للمواقف، وأن الصفقة لم تنضج بعد، وما زال ثمة حاجة إلى مزيـد              في بداياته، وفي مرحلة االستك    

  .من الوقت
هم من يسربون المعلومات والتقارير غير الدقيقة بشأن هذه الصفقة، وهم           " اإلسرائيليين"إن  : "وقال حمدان 

لتـي ال   ، مجددا موقف المقاومة من الـصفقة ا       "من طالبوا بالوساطة األلمانية، إلى جانب الدور المصري       
 .تفرق بين كل األسرى الفلسطينيين

  1/9/2009فلسطين اآلن، 
 

  فتح ال تحتاج األذن من حماس لدخول قطاع غزة: أبو عين زياد  .12
انتقدت حركة فتح، تصريحات المستشار الـسياسي لـرئيس وزراء الحكومـة            :  يوسف الشايب  -رام اهللا 

أن تستقبل من يتمرد على القانون والحكومة، أو        المقالة يوسف رزقة، التي قال فيها إن غزة ال يمكن لها            
  .من يتحدى القانون والنظام المعمول به في غزة، واعتبرت ذلك سلوكاً مرفوضاً ال يمكن القبول به

ـ     ، أن وفد فـتح     )الثالثاء(زياد أبو عين في تصريحات صحافية، أمس        " فتح"وأكد عضو اللجنة الحركية ل
كالم رزقة معيب لـه ولحركـة حمـاس ولكـل     : ة حماس، وقالسيزور غزة ولن يطلب إذنا من حكوم   

فلسطيني، وأعتقد أن عليه أن يسحبه فورا، ألنه ال يمكن لفلسطيني أن يمنع فلسطينيا من زيارة أي شـبر              
في أرضه، هذا تصرف يسلكه االحتالل، وأن تقوم حماس بمثل هذا السلوك فإنها بـذلك تـشبه نفـسها                   

لى اإلطالق أن نقدم على طلب تصريح من حماس لزيارة وفد من الحركة             من غير الوارد ع   .. باالحتالل
  .قطاع غزة

  2/9/2009الغد، األردن، 
  

  أعضائها لملء الشواغر فيها وتوزيع مهام أسماء فتح تعقد اجتماعات لترشيح مركزية .13
ـ  :غزة ـ اشرف الهور  ل تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح سلسلة اجتماعات هي اقرب الى ورشات عم

بدأت منذ السبت الماضي بمدينة رام اهللا بالضفة الغربية، بغية انهاء عدة ملفات تنظيمية ابرزها ترشـيح                 
اسماء قيادات من الحركة لتكليفها لشغل مناصب في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، عـالوة علـى                

  .لماضيتوزيع الملفات التنظيمية على اعضاء هذه اللجنة التي انتخبت بداية الشهر ا
انه يفترض ان تنتهي نقاشات المركزية المكثفـة        " القدس العربي "وبحسب المعلومات الشحيحة فقد علمت      

مع مطلع االسبوع القادم، لتعود مرة اخرى لالجتماع بحضور الرئيس عباس، للتوافق بشكل نهائي على               
  .الملفات التي تكون قد امضت اسبوعا في نقاشها

عضاء المركزية على هذه االسماء يقول مسؤول رفيع في الحركة، ان اقرارهـا             واذا ما تم التوافق بين ا     
للمصادقة عليها، وتوقع ان تكون قبل نهاية شهر        ) برلمان الحركة (يحتاج الى عقد جلسة للمجلس الثوري       

  .رمضان
ـ             ة ويقول هذا المسؤول الذي فاز مؤخرا بعضوية المجلس الثوري، ان الجلسات المكثفة العضاء المركزي

االخيرة، بددت الكثير من الخالفات، وقاربت الى حد كبير بين بعض الخصوم السابقين، وهو مـا اكـده                  
هناك اجواء تقارب في وجهات النظـر       "حين قال بايجاز    " القدس العربي "عضو في اللجنة المركزية لـ      

  ".بين االعضاء، لمست خالل الجلسات
ان النقاشات الحالية تجرى بمسؤولية عليا، يتم خاللها        ويشير العضو في المركزية وفضل عدم ذكر اسمه         

، داخل فتح لتتحـدث     "توحيد المفاهيم "العمل على الى جانب ملفات التكليف وتوزيع المهام، االتفاق على           
  ".لغة واحدة، على خالف الحقبة الماضية"وفق ما قال بـ 
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وزيع المهمات الحركية على اعـضاء      واضافة الى التعيينات في المركزية والثوري، يناقش المجتمعون ت        
 غايـة   إلـى  األمورالتعرف على سير    " القدس العربي " حاولت   اإلطاراللجنة المركزية الجديدة، وفي هذا      

اللحظة بين المجتمعين، وعلمت ان اعضاء المركزية يحاولون االتفاق على ترشيح شخصيتين قيـاديتين              
اني للرئيس، بحسب ما جرى التوافـق عليـه خـالل           لمنصب النائب االول لرئيس الحركة، والنائب الث      

  .التعديل االخير على النظام االساسي
من مصادر متعددة ان ابوماهر غنـيم الـذي         " القدس العربي "وتفيد معلومات شبة مؤكدة حصلت عليها       

 جرى التوافق على تسميته امين سر للجنة المركزية، ربما يترك هذا المنصب الذي يمكنه اآلن من ادارة                
الجلسات وترؤسها في ظل غياب ابو مازن، لشغل منصب النائب االول للرئيس، ويكون سليم الزعنـون                

  .النائب الثاني، وان تسند مهمة امانة السر الى ناصر القدوة) ابو االديب(
فان مفوضية التعبئة والتنظيم، وهـي مـن اهـم مفوضـيات            " القدس العربي "وبحسب معلومات وصلت    

سيمها الى ثالث مفوضيات، واحدة لساحة الضفة الغربية، واخـرى لـساحة غـزة،              الحركة، سيجري تق  
وثالثة للساحات الخارجية، وتدور تكهنات ان يجري التوافق على ان يتولي عثمان ابـو غربيـة سـاحة                  

  .الضفة، وعباس زكي الساحات الخارجية، لكن لم يحدد بعد لمن ستؤول مسؤولية ساحة القطاع
القتصاد والموارد المالية، تشير الترشيحات الى ان محمد اشـتيه ابـرز المرشـحين             وبالنسبة لمفوضية ا  

لتوليها، لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، خاصة وانه تولى مهمة رئاسـة المجلـس االقتـصادي                   
  ".بكدار"الفلسطيني 

 ومفوضـية   ورجح احد قيادات الحركة ان تسند مهمة مفوضية العسكرية الى اللواء جبريـل الرجـوب،              
االعالم الى محمد دحالن، والعالقات الخارجية والدولية الى نبيل شعث، ومفوضية العالقـات الوطنيـة،               
التي تشرف على االتصال بالفصائل الفلسطينية والحوار لعزام االحمـد، والمنظمـات الـشعبية لمحمـد       

  .المدني
مفوضـية الـشؤون الفكريـة      ومن بين المفوضيات التي تتألف منها مركزية فـتح مفوضـية االمـن و             

 .والدراسات، اضافة لعدد آخر من المفوضيات واللجان
  2/9/2009القدس العربي، 

  
  جميع الملفات التي ناقشها المؤتمر العام لفتح تجري دراستها بشكل تفصيلي : المدنيمحمد  .14

ـ         : وليد عوض  -رام اهللا  امـس  " بـي القـدس العر  "اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني ل
  .الثالثاء بأن اللجنة تقوم بدراسة جدية ومتطورة اللية عمل الحركة للمرحلة القادمة

ـ   بأن اهم ملف تقوم اللجنة المركزية بدراسـته فـي دورة اجتماعاتهـا            " القدس العربي "واوضح المدني ل
ـ     "المتواصلة منذ السبت الوضع التنظيمي لحركة فتح، وقال          ع الملفـات   هناك دراسة تفصيلة تجري لجمي

  ".وخاصة الملف التنظيمي واالداء
ـ   هناك سلسلة اجتماعات متتالية لوضع المفاهيم والرؤية لعمـل الحركـة           " "القدس العربي "وقال المدني ل
  .للمرحلة القادمةورافضا االفصاح عن تفاصيل تلك االجتماعات" واللجنة المركزية

دة في الحركة واعادة النظـر فـي الموجـودة          جدي" مفوضيات"واشار المدني بان هناك توجه الستحداث       
ومراجعة عملها في اطار النهوض بالحركة وفق قرارات المؤتمر العام السادس للحركة الذي انعقد فـي                

واشار المدني بأن جميع الملفات التي ناقـشها المـؤتمر          . بداية الشهر الماضي ببيت لحم بالضفة الغربية      
يلي من اللجنة المركزية حاليا، وعلى رأسها الملـف التنظيمـي           العام للحركة تجري دراستها بشكل تفص     

  .واستعادة مكانة الحركة في صفوف الشعب الفلسطيني
وحول توزيع المهمات بين اعضاء اللجنة المركزية الجديدة اكد المدني بانها مـا زالـت قيـد الدراسـة                   

  .لغاية اآلن" لم يتم توزيعها"والبحث وانه 
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هناك توجه ولكن لم يبت فيه لغاية       "كزية ارسال وفد منها لقطاع غزة قال المدني         وبشأن قرار اللجنة المر   
  .لقطاع غزة" االن من ناحية المشاركين او وقت مغادرتهم

وعن تلميح حركة حماس االثنين بأنه ال بد من اجراء تنسيق معها بشأن زيارة وفد من اللجنة المركزيـة                   
ـ      عندما نقر موعد زيارة الوفد وتاريخها والمشاركين فيها فمـن           "القدس العربي "لقطاع غزة قال المدني ل

  ". الطبيعي ان يسبق تلك الزيارة اجراءات ادارية ال بد من عملها
  2/9/2009القدس العربي، 

  
  "منافقا" في مؤتمر فتح وتخليت عن مهامي ألنني لست إسقاطيعباس تعمد :عمرونبيل  .15

 فلسطين السابق في القاهرة انه تخلى عن جميع مهامه فـي            أكد نبيل عمرو سفير    :ـ بسام بدارين   عمان
بما في ذلك فضائية الحركة التي انجز اكثر من سبعين بالمئة من هيكلها في الفترة               " فتح"السلطة وحركة   

  .االخيرة وباتت على وشك االنطالق
عبـاس ادى الـى     ان خالفاً جوهرياً بينه وبين الرئيس محمود        " القدس العربي "عمرو في لقاء مع      وقال

  .انسحابه الكامل من جميع مهامه الرسمية هذه دون ان يعطي تفاصيل اكبر عن هذا الخالف
من قبل الرئيس عباس اثناء المـؤتمر االخيـر         " فتح"انا تعرضت الى عملية اسقاط في حركة        "واضاف  

 مبكراً وتـرك    للحركة في بيت لحم، وأدركت ان هناك عملية اقصاء متعمدة لي، ولذلك قررت االنسحاب             
موقعي كمتحدث باسم المؤتمر قبل اجراء انتخابات اللجنة المركزية التي حصلت فيها على المركز الثالث               

  ".والعشرين
وأكد السيد عمرو انه تذرع برغبته في الذهاب الى المانيا لمواصلة العالج، لتبرير تركه لموقعه كمتحدث                

ط يعكر صفو المؤتمر، ولكن الواقع كان غير ذلك،         رسمي، ولالنسحاب بطريقة حضارية دون إحداث لغ      
يجريها الرئيس عباس في الكواليس لنتائج االنتخابات لـم يكـن راضـياً             " ترتيبات"حيث ادرك ان هناك     

  .عنها
كانت لديه القدرة الن يأتي بمن يريد الى عضوية اللجنة المركزيـة، ولـم             "وشدد على ان الرئيس عباس      
في المطبخ السياسي، والعمل السياسي، ولهذا فضل االبتعاد بطريقة تحفـظ           يكن هو من بين من يريدهم       

  ".كرامته وتحترم تاريخه في الحركة
لـيس مثـل    "وبرر السيد عمرو انسحابه وعدم استمراره في موقعه كسفير على األقل في القاهرة، بانه               

لقـد  "وقـال   ". رف المغلقة اآلخرين الذين يتمسكون بالموقع، ويتحدثون عن خالفاتهم مع الرئيس في الغ          
  ".قررت ان اكون صادقاً مع نفسي ومع اآلخرين، وان ال اكون مزدوج الشخصية

  2/9/2009القدس العربي، 
  

  جلسة جديدة من الحوار الشامل ستعقد بالقاهرة بعد عيد الفطر مباشرة: مهنا .16
 تاجيـل جلـسات     عزا رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، امـس         : ـ اشرف الهور   غزة

الحوار الداخلي الى ما بعد عيد الفطر الى تعنت حركتي فتح وحماس وعدم موافقتهما على صيغة توافقيه                 
بشان المقترحات التي تطرحها القاهرة النهاء حالة االنقسام الفلسطيني، في وقت قال فيه النائـب الثـاني                 

فيه اجراء االنتخابات في كـانون الثـاني        لرئيس البرلمان ان الرئيس ابو مازن سيعلن عن مرسوم يحدد           
  .القادم) يناير(

نسخة منه ان ملفي االعتقال السياسي في الـضفة الغربيـة           " القدس العربي "وقال مهنا في تصريح تلقت      
لعبا دورا في تعنت الطرفين، وجعل المصريين يؤجلون الحوار         "وقطاع غزة، واجتماع المجلس الوطني      

  ".ن متفقا عليه في الخامس والعشرين من الشهر الحاليالى موعد آخر غير الذي كا



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1543:         العدد       2/9/2009األربعاء  :التاريخ

وقال مهنا ان استئناف الحوار الشامل سيكون مباشرة بعد عيد الفطر السعيد في القاهرة، الفتـا الـى ان                   
المصرين يحاولون حاليا تجاوز عقبة حكومة التوافق الوطني، ويبحثون عن صيغ توافقية بين الفـصائل               

  .وفتح النهاء حالة الصراععامة وخاصة حركتي حماس 
وطالب مهنا بأن توافق حماس على زيارة اعضاء المركزية لقطاع غزة، لتذليل العقبـات امـام حالـة                  

 .التشرذم في الساحة الفلسطينية، وعدم تأزيم الوضع الى اكثر مما هو عليه
  2/9/2009القدس العربي، 

  
   شهيدان من القسام في قصف إسرائيلي شرق جباليا  .17

استشهد مقاومان فيما أصيب آخر بجراح، مساء أمس، بنيران المدفعية اإلسرائيلية في شمال قطاع               :غزة
وأعلنت كتائب القسام أن الشهيدين هما من عناصرها وأنهما استشهدا بقذيفة دبابة إسرائيلية شـرق                .غزة

  ".مهمة جهاديـة"بلدة جباليا أثناء تأديتهما 
  2/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
   سبتمبر الحالي23عقد بنيويورك في ست مة بين نتنياهو وأبو مازنق: زبيري .18

كشف الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريز أمس أن لقاء القمة المتوقع بين رئيس :  نظير مجلي-تل أبيب
 23، سيعقد بشكل مؤكد في )أبو مازن(وزرائه بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 .اري في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لألمم المتحدةالج) أيلول(سبتمبر 
 في تصريحات صحافية، إن اللقاء لن يكون بمثابة مفاوضات إسرائيلية، فلسطينية وال حتى زوقال بيري

ولكنها من دون شك تُعتبر حسب قوله انعطافا في العالقات التي تبدو . انطالقة الستئناف المفاوضات
في بعض األحيان تبدو هذه «: وأشار بيريز إلى أهمية مثل هذه اللقاءات قائال. ا في قطيعة تامةاليوم كأنه

من مصدر سياسي إسرائيلي أن اإلدارة » الشرق األوسط«وعلمت . »اللقاءات كعاصفة ملح تذوب الجليد
ة إيجاد صيغة تكون األميركية تبذل جهدا كبيرا إلنجاح القمة األولى بين أبو مازن ونتنياهو، وذلك بواسط

مقبولة على الطرفين في تطبيق بنود المرحلة األولى من خارطة الطريق، وفي مقدمتها تجميد البناء 
 سبتمبر 9وفي إطار هذه الجهود سيصل السناتور جورج ميتشل إلى الشرق األوسط في . االستيطاني

موقف مشترك يتيح استئناف الجاري وسيبقى لمدة عشرة أيام متواصلة، محاوال نسج خيوط ) أيلول(
 .مفاوضات السالم على أسس جديدة

  2/9/2009الشرق األوسط، 
 

   تبذل جهوداً كبيرة الستعادة شاليط"إسرائيل": نتنياهو .19
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهوداً كبيرة تبذل إلتمام صفقة تبادل : الناصرة

، والتي سيتم من خاللها إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي "حماس"األسرى مع حركة المقاومة اإلسالمية 
  .األسير في غزة جلعاد شاليط مقابل نحو ألف وأربعمائة وخمسين أسيراً فلسطينياً

صباح اليوم الثالثاء " موديعين"وقال نتنياهو، في تصريح له خالل جولة قام بها في مدرسة بمستعمرة 
  .، على حد تعبيره" المخطوف غيلعاد شاليط عندما يكون األمر ممكناًإن إسرائيل ستعيد الجندي): "1/9(

ويأتي تصريح . ، كما قال"جهوداً كبيرة تبذل في هذا االتجاه بصورة متواصلة"وأكد في الوقت ذاته أن 
نتنياهو بعد استبعد، يوم الخميس الماضي، حدوث اختراق في قضية صفقة تبادل األسرى مع حركة 

  ".حماس"
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االلمانية أفادت في عددها أمس االثنين أن الوسيط األلماني في ملف " دير شبيغل"ى أن مجلة يشار إل
حتى مطلع الشهر القادم لتوضيح موقفها من صفقة التبادل اآلخذة " حماس"صفقة التبادل أمهل حركة 

  .بالتبلور والبت في قبولها او رفضها
، مشيرة إلى أن أجهزة االستخبارات االلمانية "إسرائيل قبلت الصفقة المتبلورة"وأضافت المجلة أن 

  .منذ مدة بهدف اتمام الصفقة" حماس"تفاوض حكومة تل أبيب وحركة 
  1/9/2009 قدس برس

  
  المفاوضات مستمرة لتحرير شليط ولكن لن تتم بأي ثمن: باراك .20

" بقنبلة سياسـية  "ألقى وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس الثالثاء،         : برهوم جرايسي  - الناصرة
جديدة من شأنها أن تشعل نقاشا داخليا حادا في الحلبة اإلسرائيلية، وذلك بعد أن قال ألحد طلبة المدارس                  

، وهذا فـي أوج     "لن يكون بكل ثمن   "أمس، إن تحرير جندي االحتالل األسير في قطاع غزة جلعاد شليط            
  .بين إسرائيل وحركة حماسأحاديث عن تقدم ما في المفاوضات إلبرام صفقة تبادل أسرى 

وجاء هذا خالل جولة أجراها باراك في مدارس مستوطنات إسرائيلية على الحدود المتاخمة لقطاع غزة،               
، في إشارة إلى    "هل تستطيع الدولة أن تضمن سالمتي إذا ما وقعت في األسر          : "إذ سأله أحد الطلبة قائال    

 صحافيون رافقوا باراك، أن األخير لم يخف غـضبه الـذي            وقال .وضعية جندي االحتالل جلعاد شليط    
إن الدولة ال تستطيع أن تضمن سالمتك، وحياتك، وعدم وقوعك في األسر            "انعكس في رده فقال مجيبا،      

كجندي، إنك تتجند في الجيش من أجل أن تقاتل، وهذا المكان ليس أوروبا وال غرب أوروبا، فهنا من ال                   
  ".م وعمليات الخطف والمقابر العسكرية فيصمدالقسا) قذائف(يضعف أمام 

إنني أقول لكم، هذا لن يكون      "ثم تكلم باراك بشكل ومباشر وواضح عن ثمن تحرير الجندي شليط، فقال،             
بكل ثمن، هناك جهود إلعادة شليط إلى بيته، وهي جهود يوميا، ومن الجيد أن يدعو الجمهور إلى إعادة                  

ي اقترح عليكم عدم المنافسة حول من هـو قلـق أكثـر مـن غيـره، إن            إنن"شليط، وتابع باراك قائال،     
، ولـو   )فلـسطينيين (المفاوضات قاسية وأحيانا وحشية، إذ يجري الحديث عن طلب إطالق سراح قتلـة              

  ".عرف الجمهور أي عمليات قاموا بها، فإن سيستصعب القبول بإطالق سراحهم
  2/9/2009الغد، األردن، 

  
  بناء االستيطاني في القدس الشرقية يؤكد مواصلة الزبيري .21

 اي نية لتجميـد االسـتيطان       ز شمعون بيري  اإلسرائيلينفى الرئيس   : وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   
حتـى اللحظـة ال     : "وقال خالل زيارة لمدرسة فلسطينية للبنات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة            

، والمفاوضات مستمرة بين البلدين وسيتم إيجاد حـل         يوجد أي اتفاق مع األميركيين حول هذا الموضوع       
  ".بين واشنطن وإسرائيل بما يتعلق بتجميد البناء في مستوطنات في الضفة الغربية

بكل ما يتعلق بالنقاش حول البنـاء       : " قوله للطالبات الفلسطينيات   زونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن بيري     
  ". السماح لليهود والعرب بالبناء وفقا الحتياجاتهمفي القدس الشرقية فإني أعتقد أنه ينبغي

  2/9/2009المستقبل، 
  

   أضعاف ما تستثمره في الطالب العربيأربعة تستثمر في الطالب اليهودي القدسبلدية  .22
كشفت موازنة التعليم للبلدية اإلسرائيلية في القدس للعام الماضي حجم التمييز الذي تمارسه : الناصرة

ب المدارس في القدس الشرقية المحتلة مقارنة باالمتيازات التي يحصل عليها طالب البلدية بحق طال
  . المدارس اليهودية
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واستناداً الى معطيات البلدية ذاتها، يتبين انها تستثمر في الطالب اليهودي موازنة تضاهي أربعة أضعاف 
مية في المدارس العربية وعدم ما تستثمره في الطالب العربي، هذا إضافة الى النقص في ألف غرفة تعلي

  .صالحية مئات الغرف األخرى
على الطالب اليهودي )  دوالرا630ً( شيكل 2400وأشارت المعطيات إلى أنه فيما صرفت البلدية مبلغ 

 150( شيكالً فقط 577في المدارس االبتدائية في القدس الغربية العام الماضي، فإنها صرفت مبلغ 
  .سطيني في مدارس القدس الشرقيةعلى نظيره الفل) دوالراً

اإلسرائيلية إلى تسرب آالف الطالب العرب من » جمعية حقوق المواطن«من جهة أخرى، أشارت 
المدارس وانتشارهم على مفترقات الطرق بحثاً عن الرزق، بالرغم من أن التعليم في المدارس االبتدائية 

وقدرت الجمعية عدد األطفال الفلسطينيين . رةإجباري، لكن السلطات ال تحرك ساكناً تجاه هذه الظاه
  . طالب5500خارج األطر التعليمية بنحو 

  2/9/2009الحياة، 
  

  أميركيين دبلوماسيين أمامقوات االحتالل تلغي نشاطات بالضفة خشية انكشافها  .23
العبرية في عددها الصادر أمس ان وحدات جـيش االحـتالل تلغـي             " هآرتس"  ذكرت صحيفة    :رام اهللا 

. شاطات مبادر اليها في الضفة خشية أن تنكشف امام ناظر دبلوماسيين اميركيين يتجولون في المنـاطق       ن
انه بعد أن استعدوا لتنفيذ     "ونقلت الصحيفة عن ضباط خدموا مع وحداتهم في األسابيع األخيرة في الضفة             

ط بـسبب تواجـد دبلوماسـيين    نشاط اعتقالي داخل مدن فلسطينية تلقوا امرا من قيادة اللواء اللغاء النشا           
  ".اميركيين في المنطقة

واشارت الصحيفة الى ان الدبلوماسيين يكثرون من التجول في الضفة، لجمع الشهادات عن البنـاء فـي                 
  .المستوطنات، للرقابة على مشاريع بتمويل اميركي واللقاء مع ممثلي السلطة

 2/9/2009الحياة الجديدة، 
 

  كتساف في جرائم جنسية السابق الرئيس اإلسرائيلي محاكمة .24
 شرعت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في تل أبيب أمس في محاكمة الرئيس :ردينة فارس -غزة 

السابق موشيه كتساف، بتهم ارتكاب جرائم جنسية بحق ثالث نساء كن يعملن في مكتبه عندما أشغل 
يقات التابع للشرطة اإلسرائيلية من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن قسم التحق. منصب وزير

وتنسب الشرطة . أوصى المستشار القضائي اإلسرائيلي باستئناف التحقيق مع أولمرت وتقديمه للمحاكمة
ألولمرت تهمة تلقي الرشوة، وهي أخطر تهمة تواجهها شخصية عامة وفقا للقانون الذي ينظم عمل 

 .تحقيق يوم الجمعة الماضي للمرة السادسة عشرةوقد استدعي أولمرت لل. الشخصيات العامة في إسرائيل
  2/9/2009عكاظ، 

 
  سجن وزيرين إسرائيليين سابقين أدينا بالفساد .25

فترة سجن وزيرين إسرائيليين سابقين بعد أن أدينا بسرقة أموال ) 1/9(بدأت اليوم الثالثاء  - الناصرة
المتشدد، في حين بدأت " شاس"المعارض واآلخر من حزب " كاديما"وتلقي رشوة، أحدهما من حزب 

  .محاكمة الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه قصاب بتهم جنسية
" كاديما"وقالت مصادر إعالمية عبرية إن وزير المالية اإلسرائيلي السابق أبراهام هيرشزون من حزب 

 لقضاء فترة محكوميته، التي صدرت 1948في شمال فلسطين المحتلة سنة " حرمون"وصل إلى سجن 
اتحاد "بحقه وهي خمس سنوات سجن فعلي وخمسة أشهر، وذلك بعد إدانته بسرقة أموال من خزينة 

  ".العمال الوطني



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1543:         العدد       2/9/2009األربعاء  :التاريخ

صباح اليوم الى " شاس"وفي السياق ذاته؛ وصل الوزير اإلسرائيلي السابق شلومو بنيزري، من حزب 
نيزري بالسجن الفعلي لمدة في مدينة الرملة لقضاء فترة محكوميته فيه، وقد حكم على ب" معسياهو"سجن 

  . سنوات بعد ادانته بتلقي الرشوة4
  1/9/2009 قدس برس

 
  من انهيار وشيك لقطاع التعليم الفلسطيني في القدس يحذر " مركز حقوقي" .26

حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من انهيار وشيك لقطاع التعليم : القدس المحتلة
 القدس المحتلة على ضوء الضائقة الصعبة التي يعانيها هذا القطاع عشية الفلسطيني في شرقي مدينة

افتتاح العام الدراسي، حيث النقص الحاد في الغرف الصفية، وفي عدد المدارس التي ال يمكنها استيعاب 
  . آالف تلميذ مقدسي هم اآلن دون أي إطار تعليمي10أكثر من 

2/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

   مصاباً بالسرطان في سجون االحتالل أسيرا25ً: قراقع .27
" الخبيثة"حذر وزير شؤون األسرى الفلسطيني عيسى قراقع أمس من انتشار ظاهرة األمراض : )أ ب د(

 أسيراً مصابين 25خاصة مرض السرطان، مشيراً إلى وجود " إسرائيل"في صفوف األسرى بسجون 
يعد ظاهرة مقلقة ومؤشراً خطيراً على تردي "ة وذكر أن هذا العدد من حاالت اإلصاب .حالياً بالسرطان

األوضاع الصحية للمعتقلين الفلسطينيين وعدم توفر الحد األدنى من مقومات الحماية الصحية والعالج 
  ".لهم

وأوضح أن أطباء السجون يعلمون تماماً بهذه األمراض ويتركون المريض حتى يتفاقم المرض ويصل 
 أسير مريض بحاجة ماسة 1500نه يوجد في السجون ما يقارب إلى حالة ميئوس منها، موضحاً أ

  . للمتابعة الطبية وتوفير األدوية المناسبة لهم
2/9/2009الخليج،   

  
  في مدارس غزة" الهولوكوست"تنفي تدريس " ونروااأل" .28

س  زيد بشدة ما أشيع حول قيام الوكالة بتدريأبوكارين " ونروااأل"نفت المفوض العام لوكالة غ  :غزة
  .ضمن مناهجها في مدارس قطاع غزة" الهولوكست"موضوع المحرقة اليهودية 

 الذي يدرس في غزة لم اإلنسانمنهج حقوق "وشددت أبو زيد في تصريحات صحافية في غزة، على أن 
 تقوم بتطوير مواد تتعلق وإنها لديها اإلنساناالونروا تطور مناهج التعليم وحقوق "وقالت إن  ".يتغير
  ". ال يطبق منه أي بند بالنسبة لحقوق الفلسطينييناإلعالن ألن هذا اإلنسان العالمي لحقوق نباإلعال

2/9/2009الخليج،   
  

  فعاليات يوم القدس العالمي على اإلنترنت تنطلق األسبوع المقبل: للعام السابع .29
لعالمي على شبكة يقام األسبوع المقبل، وعلى مدى ثالثة أيام، فعاليات يوم القدس ا: القدس المحتلة

  .اإلنترنت، وذلك للعام السابع على التوالي
 من شهر رمضان المبارك، على موقع البالتوك 19 و18 و17ومن المقرر أن تستمر هذه االحتفالية أيام 

ويشارك  ).قدس واي دوت أورغ(الحواري، وعبر الموقع الرسمي ليوم القدس العالمي على اإلنترنت 
العالمي حشد كبير من الشخصيات المقدسية والمفكرين والعلماء، في مقدمتهم في فعاليات يوم القدس 

العالمة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمد أكرم 
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العدلوني األمين العام لمؤسسة القدس الدولية، والدكتور إسحق الفرحان رئيس احتفالية القدس عاصمة 
   . مشاركة فرقة الوعد الفنيةإلى باإلضافة، 2009للثقافة 

وأعلن منظمو الفعالية عن أسماء بعض المشاركين فيها، مثل الدكتور محسن صالح رئيس مركز الزيتونة 
، وهشام يعقوب مدير اإلعالم "العودة"للدراسات واالستشارات، واإلعالمي ياسر علي رئيس تحرير مجلة 

لدولية، وزياد الحسن المدير التنفيذي لمؤسسة القدس الدولية، والدكتورة والمعلومات في مؤسسة القدس ا
مريم صالح من رام اهللا وزيرة شؤون المرأة سابقاً وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وعلي هويدي 

لحق العودة، ومحمد السروجي من قيادات العمل الشعبي في محافظة الغربية " ثابت"رئيس منظمة 
  .الح محامي القدس والبرلماني المصريبمصر، وصبحي ص

ويأتي يوم القدس العالمي لهذا العام تحت رعاية الحملة االهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية، 
  .ومنتديات بسملة اإلنشادية، ورعاية خاصة من إذاعة الفجر اللبنانية" الملتقى دوت نت"وموقع 

2/9/2009قدس برس،   
  

 وينتظر أن يناقش رسالة الدكتوراهدخل السجن أميا .. قأسير فلسطيني ساب .30
 عاما، 18، كان الشاب الذي لم يتجاوز 1978عندما اعتقل فهد أبو الحاج، عام : كفاح زبون - رام اهللا

أميا، ال يقرأ وال يكتب، ورغم أنه كان يشعر قبل ذلك بالمرارة والخجل الكبيرين إال أنه لم يقدم على 
أما اليوم فقد . ختلفة، إحداها أن جل وقته يذهب في تربية األغنام والعمل في أرض أبيهالتعليم، ألسباب م

 سنوات في السجون اإلسرائيلية، رسالة الدكتوراه عن 10أنهى أبو الحاج، الذي أمضى أكثر من 
 . ومن المقرر أن يناقشها قريبا"التجربة الديمقراطية لألسرى الفلسطينيين"

 في األسر في سجن بئر السبع، عندما أخبره زمالؤه األسرى أن يكتب رسالة وبدأت رحلة أبو الحاج
لعائلته، فقال لهم بخجل وهو الثائر، إنه ال يعرف الكتابة، فتطوع بذلك أحد األسرى، وهي رسالة 

 .معروضة اليوم في مركز أبو جهاد لألسرى
ية، وهي بحسبه معترف بها من وسيحصل أبو الحاج على شهادة الدكتوراه من الجامعة الحرة الهولند

وكان حصل على الماجستير من الجامعة األميركية، والدبلوم العالي من جامعة . اتحاد الجامعات العربية
 .القدس في القدس المحتلة، أما الثانوية العامة ففي معتقله

2/9/2009الشرق األوسط،   
   

   في لبناني األحمر الفلسطينتحذر من تدهور األوضاع الصحية في مستشفيات الهالل" شاهد" .31
تدهور األوضاع الصحية في مستشفيات الهالل " مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان"لحظ التقرير الذي أعدته 

األحمر الفلسطيني في لبنان وخصوصاً داخل المخيمات الفلسطينية ما يضع الالجئ الفلسطيني أمام 
  .هاجس آخر يتهدد صحته وحياته
 إليجاد العمل على نحو جاد ومجد إلى "االونروا"رير الفلسطينية ووكالة ودعت المؤسسة منظمة التح

حلول للمشكالت الصحية ألن غياب المرجعية السياسية العامة يجعل بنية المجتمع الفلسطيني بما فيها 
  . ويعرض مصالح الفلسطينيين للخطرللتآكلالجانب الصحي عرضة 

 من معدات متطورة والعمل إليهألحمر بما تحتاج وشددت على ضرورة تجهيز مستشفيات الهالل ا
 تأمين كل إلىلتطوير كفاءة األطباء والممرضين لتأدية دورهم اإلنساني بأقل األخطاء الممكنة، إضافة 

حقوق العاملين في مستشفيات الهالل األحمر وتنشيط قسم الرقابة اإلدارية وتأمين الحماية لكل العاملين 
  .اء دورهم اإلنساني بكفاءة واحترامفيها حتى يتمكنوا من أد

2/9/2009المستقبل،   
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   يشدد على حق العودة للفلسطينيينالرئيس سليمان خالل لقائه سوالنا  .32
 األوروبي واألمن للسياسة الخارجية  خالل لقائه المنسق األعلىسليمان،اللبناني ميشال  الرئيس شدد

 إلى اإلشارة بالدهم، مكررا إلىلفلسطينيين حق العودة إعطاء الالجئين ا" أهمية على، أمسخافييه سوالنا 
  . حل في المنطقة يغفل هذا الحق قد يتسبب بنشوء مشكالت جديدة انطالقا من لبنانأيأن 

 تكثيف الجهود األوروبيطلبنا من الجانب :  صلوخ الخارجية والمغتربين فوزيبعد اللقاء قال وزير
، األوسط عملية السالم في الشرق أحياء إلعادةير الظروف المناسبة وباما لتوفأبالتعاون مع ادارة الرئيس 

وفقا لمرجعيات السالم المعروفة وفي طليعتها المبادرة العربية للسالم، مع ما يعنيه ذلك من وجوب تلبية 
 العربية المحتلة والوقف األراضي لمتطلبات السالم العادل والشامل، بما في ذلك االنسحاب من إسرائيل

 االستيطانية في فلسطين المحتلة، والسيما في القدس الشريف، بما يمهد لقيام أنشطتهاام والكلي لكافة الت
 وجوب احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة إلى إضافةالدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة، 

 عودة الالجئين  الخاص بحق194 كافة، ومن ضمنها القرار اإلسرائيليبجوانب الصراع العربي 
  . الفلسطينيين

2/9/2009السفير،   
  

   48تصاعد نشاط حزب اهللا بين فلسطينيي : "نوتو احريديعوت" .33
في اللبناني إلى حصول ارتفاع في نشاط حزب اهللا " نوتويديعوت احر" أشارت صحيفة : باقة الغربية

هوده لتجنيد نشطاء في أشارت الصحيفة إلى إن حزب اهللا قام بتحويل ج، و48أوساط فلسطينيي الـ
حزب "بوقف نشاط "  الشاباك-األمن العام اإلسرائيلي "، بعد أن قام جهاز 48الحزب من فلسطينيي الـ

 بعد العام 48في الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم من فلسطينيي الـ" اهللا
نبي، حيث حاول فلسطينيين من قطاع غزة ، بحجة التخابر مع حزب اهللا والتعامل مع عميل أج2006

 ، 48يشغلهم حزب اهللا بمحاوالت التسلل إلى إسرائيل بهدف إقامة خاليا محلية في أوساط فلسطينيي الـ
 خالل موسم الحج والعمرة، إلى جانب قيام 48بموازاة قيام نشطاء حزب اهللا بتجنيد فلسطينيي الـ

في مؤتمرات دولية ومخيمات شبيبة عربية مثلما حدث  48عناصر الحزب بمحاوالت تجنيد فلسطينيي 
في قضية راوي سلطاني في المخيم الصيفي في المغرب ، حيث يتم تجنيدهم لجمع معلومات استخبارية 

  .وتقديم خدمات حول مواقع أمنية إسرائيلية حساسة
2/9/2009الدستور،   

  
 ةتستنكر الصمت العربي على حصار غز" البرلمانيون اللبنانيون" .34

، خالل اجتماعهم برئاسة النائب "رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين"رأى البرلمانيون اللبنانيون في 
التهديدات اإلسرائيلية األخيرة للبنان المتمثلة بتصريحات القادة الصهاينة بأن " أنالسابق عبد اهللا قصير، 

الصمت الرسمي " لبنان، ونددوا بـ إزاءة إسرائيل جاهزة للحرب، تؤكد اإلمعان في السياسة العدواني
العربي والدولي الذي يشجع إسرائيل على مواصلة حصارها الظالم لغزة والشعب الفلسطيني واستمرار 

الجهات العربية المعنية، ال "وطالبوا . " سقوط عدد من الشهداء والجرحىإلىاعتداءاتها السافرة التي أدت 
 ."الى فتح الحدود وتقديم كل أشكال الدعم لهذا الشعب المظلومسيما السلطات المصرية بالمسارعة 

استمرار الكيان الصهيوني في سياسة طرد الفلسطينيين من أحياء القدس العربية، "وحذر المجتمعون من 
 مواصلة سياسة التوسع االستيطاني وهدم البيوت وجرف األراضي التي تندرج ضمن إلىباإلضافة 

خطورة استمرار حفر األنفاق تحت المسجد األقصى "، منبهين الى "لي للقدسمسلسل التهويد اإلسرائي
 ."والتي تهدد سالمته

2/9/2009السفير،   
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   األسرى أن تكون ألمانيا اختطفت صفقة تبادل تنفي دبلوماسية مصريةمصادر .35

ت صفقة نفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تكون ألمانيا اختطف:  محمد عبد اهللا، أحمد ربيع-القاهرة 
، والتي اضطلعت مصر فيها بدور وجهد كبيرين على مدى "إسرائيل"تبادل األسرى بين الفلسطينيين و

وفيما أكدت المصادر ترحيب مصر بأي جهد، من أي دولة، إلنجاح هذه الصفقة، قالت . األشهر الماضية
 هذه الصفقة والعمل على إن هناك تنسيقا مستمرا بين البلدين ومع مختلف األطراف المعنية بشأن متابعة

انجاحها وإنجازها، لكنها أشارت إلى أن هناك صعوبات ما زالت تواجه إتمامها تتمثل في تشدد وتمسك 
كل طرف ببعض المطالب، وتوقعت أن تصل هذه االتصاالت والمفاوضات بشأن إتمام هذه الصفقة 

جهود الدبلوماسية المبذولة، الرامية قريبا، باعتبارها تشكل خطوة مهمة وقالت إن من شأنها أن تدعم ال
الى التهدئه واستئناف العملية السياسية، جنبا إلى جنب مع ضرورة تجميد االستيطان بشكل كامل ودون 

  .مراوغة أو تسويف
  2/9/2009الشرق، قطر، 

  
  المصرية تحبط محاولة تهريب نصف طن متفجرات الى غزةالشرطة .36

 إن الشرطة المصرية أحبطت يوم االحد محاولة لتهريب نحو قالت مصادر أمنية،:  رويترز-العريش 
وقال مصدر، إن معلومات وردت الى . نصف طن من مادة تي ان تي شديدة االنفجار الى قطاع غزة

أجهزة االمن عن المحاولة وان الشرطة داهمت منزال مهجورا في منطقة البراهمة بمدينة رفح المصرية 
لى المتفجرات بجوار فتحة أحد أنفاق التهريب السرية الموجودة تحت في محافظة شمال سيناء وعثرت ع

وأضاف أن المتفجرات كانت معبأة في تسعة أجولة وأن المهربين فروا فيما يبدو قبل . خط الحدود
  .وصول الشرطة

  30/8/2009وكالة رويترز، 
  

  ح الحواريحث على تكاتف القوى الفلسطينية لنجا" التعاون" وزراء خارجية دول اجتماع .37
بدأت أعمال االجتماع الدوري الثاني عشر بعد المائة للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية في : س.ا.و

وألقى الوزير المسؤول عن الشؤون . دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة مساء أمس
عمال يشتمل على إن جدول األ"الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبداهللا كلمة قال فيها 

موضوعات ذات أهمية كبيرة، أن وزراء الخارجية في دول المجلس يعربون عن ترحيبهم بانعقاد مؤتمر 
حركة فتح السادس في فلسطين في بيت لحم، ويؤكدون أن األولوية الملحة هي تكاتف القوى الفلسطينية 

ذي البد منه لقيام الدولة الفلسطينية  الفلسطيني، باعتباره األساس القوي ال-لنجاح الحوار الفلسطيني 
  ".المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  2/9/2009الخليج، 
  

  نعمل على دعم المقدسيين وترميم معالم القدس الحضارية : اإليسيسكو .38
 أعلن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم :الرباط
، أن المنظمة تعمل على دعم المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين "إيسيسكو "والثقافة

وتزويدها بما تحتاج إليه من دعم مادي، وعقد دورات تدريبية وندوات وأوراش عمل في فلسطين أو 
   .الدول المجاورة، لتعزيز القدرات البشرية الفلسطينية والرفع من كفاءتها المهنية

أن "ق حديث أجرته معه مجلة منظمة المؤتمر اإلسالمي في عددها الجديد؛ أوضح التويجري وفي سيا
اإليسيسكو قامت بترميم معالم حضارية في القدس الشريف عن طريق اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 
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تي تضررت والعلوم والثقافة التي يوجد مقرها في رام اهللا، وقدمت دعماً لبعض األسر الفلسطينية ال
وأضاف المسؤول أن هناك حملة تشارك فيها  ".بسبب الضغوط اإلسرائيلية عليها لمغادرة مساكنها

لدعم هذه األسر الفلسطينية المتضررة، حتى تستطيع دفع الضرائب والمحافظة على أمالكها " اإليسيسكو"
  .في القدس، كما قال

  1/9/2009قدس برس، 
  

  "إسرائيل"زيادة الغاز المصدر إلى  البترول المصرية تخطط لهيئة .39
، عن أن هيئة البترول وضعت خطة لزيادة "المصري اليوم"كشفت بيانات، حصلت عليها : أشرف فكري

 تريليون وحدة ١٢٠إلى " إسرائيل"صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى 
فى كميات الغاز الموردة عن العام % ١٣٥٫٧  مليون طن بنسبة زيادة٢٫٥حرارية بريطانية، لتصل إلى 

وأشارت البيانات إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تتوقع وصول .  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨المالى 
 مليون دوالر، بزيادة قدرها ١٨٠، إلى "إسرائيل"عائدات الخط البحري، الذى تخصص صادراته إلى 

 وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للغازات . مليون دوالر فقط عن العام المالى السابق٥٠
الطبيعية إن هذه التقديرات حول حجم العائدات قابلة للتغيير والتعديل مع عدم االستقرار الذى يواجه 

  . أسعار الغاز والبترول فى الوقت الحالى على المستوى العالمي
معة اإلسكندرية، إن حجم الخسائر من جانبه، قال الدكتور أبوالعال رمضان، رئيس قسم التعدين فى جا

المترتبة على عمليات تصدير الغاز يفوق أى مكاسب مالية يمكن الحصول عليها حاليا، مشيراً إلى أن 
مصر ليست غنية بالطاقة لكى يتم تصدير الغاز، الذى يعد أحد أرخص أنواع الطاقة فى مصر، مقابل 

  .السريةأسعار منخفضة لم يتم الكشف عنها حتى اآلن بدعوى 
  1/9/2009المصري اليوم، 

   
  لدى أوباما مسار سياسي جديد يختلف عن مسيرة أنابوليس :  أوروبيوندبلوماسيون .40

اإلسرائيلية أمس الثالثاء " هآرتس"نقلت صحيفة ):  ب. ف. أ (- برهوم جرايسي -الناصرة، بيروت 
: ذين التقوا المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل قولهمعن بعض الدبلوماسيين األوروبيين ال

، بل "ليس لدى أوباما خطة سالم جديدة"إن ميتشل وكبار المسؤولين في البيت األبيض شددوا على أنه 
، ويستند إلى عدة أسس منها، أن يكون أساس المفاوضات "مسيرة أنابوليس"مسار سياسي، يختلف عن 

ريق، في حين سيتحدد جدول زمني النهاء المفاوضات في وقت ال يتعدى عامين، وفقا لخطة خريطة الط
وخالفا لمسار انابوليس الذي لم يكن فيه دور مشارك مباشر لألميركيين، فإن المفاوضات المستقبلية 

وحسب الصحيفة، فإن اإلدارة األميركية معنية بعقد مؤتمر دولي . ستجرى بحضور أميركي مباشر
  . ، وعلى األغلب فإن المؤتمر سيكون في العاصمة الروسية موسكو2009هاية العام الحالي للسالم قبل ن

إن اإلدارة األميركية قد تعلن عن اتفاق حول : كذلك نقلت الصحيفة عن المصادر األوروبية قولها
، جرى بلورتها مع أطراف الشرق األوسط، وهذا من أجل إفساح المجال امام "إجراءات بناء ثقة"
لم نحقق : "والفلسطينيين، وقال مسؤول أميركي للسفراء األوروبيين" إسرائيل"تئناف المفاوضات بين اس

ومن الدول العربية، ولكننا حققنا ما يكفي كي نستأنف "  إسرائيل"مائة في المائة مما أردناه من 
  ". المفاوضات

لالستيطان " جميدا مؤقتا وجزئيات"وحسب الصحيفة، فإن التعهد اإلسرائيلي ضمن هذه اإلجراءات سيكون 
  إن تجميد : في الضفة الغربية، دون الحديث عن شكل هذا التجميد ونطاقه، وتقول مصادر إسرائيلية
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وادعت الصحيفة، أن مسؤولين أميركان أبلغوا السفراء .  أشهر9 إلى 6االستيطان الجزئي قد يستمر من 
  ".إسرائيل"من دول عربية تجاه "  الطيبةالبادرات"األوروبيين، بأنه تم تحقيق سلسلة من 

2/9/2009الغد، األردن،   
  

 إذا تـم االتفاق على الحدود النهائية تصبح المستوطنات مشكلة صغيرة: سوالنا .41
 نقال عن مراسلها عبد الرؤوف أرنـاؤوط ، أن خـافيير سـوالنا،              2/8/2009 األيام، فلسطين،    ذكرت

ـ     المسؤول االعلى للسياسة الخارجية واالم     أن مفاوضات مكثفة   " األيام"ن في االتحاد االوروبي، صرح لل
بدأت اول من امس بين فريقين اميركي واسرائيلي في الواليات المتحدة االميركية حول التفاصيل الدقيقة               
لتجميد االنشطة االستيطانية االسرائيلية في االراضي الفلسطينية تمهيدا الستئناف المفاوضات الفلسطينية           

  . رائيلية التي قال انه من المفضل ان تتم بوجود طرف ثالثــ االس
واعتبر سوالنا أنه في حال االتفاق على رسم الحدود بين الـدولتين الفلـسطينية واالسـرائيلية وتبـادل                  

ولكـن  : واضـاف . فان مسألة المستوطنات ستصبح مشكلة صغيرة جدا      % 4ــ  % 2االراضي بنسبة   
ال مصادرة الراض وال هدم لمنازل وغيرها من القضايا، ومع ذلك فـان             اعتقد ان فلسفة التجميد قائمة ف     

  .هناك الكثير من القضايا التي يجب القيام بها وهي مرتبطة بهذا االمر
ودعا المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمن المشترك في :  من بيروت2/9/2009 الحياة، وأضافت

لحماية عودة "  إسرائيل"إيجاد وسيلة بين األسرة الدولية و«االتحاد االوروبي خافيير سوالنا أمس الى 
الفلسطينيين ألرضهم، وإيجاد طريقة تعيد إطالق ديناميكية عملية السالم في الشرق األوسط المجمدة منذ 

  ".زمن
  

  لدعم العمل في قطاع غزة" ألونروا" مليون يورو لـ13 األوروبية تقدم المفوضية .42
ال عن مراسلها في غزة، سمير حمتو، أن ممثل المفوضية األوروبيـة    نق 2/9/2009 الدسـتور،    ذكرت

 مليون يورو لمساعدة الـذين تـضرروا فـي الحـرب            13كريستان بيرغير أعلن عن تخصيص مبلغ       
اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة ، كأحدث مساهمة من االتحاد لصالح برنامج خلق فـرص العمـل                 

في غزة، وقد وقع بيرغير، مع كارين أبو زيد المفوض العام           " النرواا"الطارئ، الذي تديره وكالة الغوث    
  . لالونروا االتفاقية خالل مؤتمر صحفي عقد أمس في مدينة غزة

سيتم توظيف شخص منتدب من عائلة واحدة للعمل لمدة ثالثـة شـهور             "من جهتها قالت كارين أبو زيد       
".  مليـون الجـئ    1,1 في غزة والذين يبلغ عددهم     لينتفع من البرنامج ما يقارب ربع الالجئين المسجلين       

وأبدت أبو زيد قلقها جراء ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ، واصفة الوضع في غزة بالصعب                  
  .والخطير

أن هذا المبلغ يساعد في إيجاد مليون وأربع مئة :  من غزة2/9/2009السبيل، األردن، وأضافت 
  .ين عن العمل بقطاع غزةوخمسين ألف يوم عمل لصالح العاطل

  
  طفرنسا لم تنس شالي: ساركوزي .43

أعلن االليزيه االثنين أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بعث مؤخراً برسالة إلى والدي ): ب.ف.أ(
  .جلعاد شاليت طمأنهم فيها أن فرنسا لم تنس ابنهم وستواصل السعي إلطالق سراحه" اإلسرائيلي"الجندي 

2/9/2009الخليج،   
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  والغباء العربي.. االمريكيالسالم  .44
  عبد الباري عطوان

يعكف مساعدو الرئيس االمريكي باراك اوباما على بلورة مبـادرة سـالم جديـدة للـصراع العربـي                  
االسرائيلي، من المتوقع إماطة اللثام عنها اثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في الثلث االخير مـن                 

  .المقبل) سبتمبر(شهر ايلول 
السيناتور جورج ميتشل المهندس الحقيقي لهذه المبادرة يفضل العمل بسرية مطلقة، بعيداً عـن وسـائل                
االعالم، لكن ما تسرب عن هذه المبادرة حتى اآلن من تقارير يوحي بأنها سترتكز في معظـم بنودهـا                   

' ملتبـسة 'ودة وايجاد صيغة على مبادرة السالم العربية مع بعض التعديالت الجوهرية، اي اسقاط حق الع          
  .لوضع القدس المحتلة بجعلها عاصمة للدولتين، اي ابقاء وضعها الحالي مع تغييرات تجميلية طفيفة

التدرج في التطبيق سيكون سمة المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع ان يتم قلب المبادرة العربية، بحيـث                 
ضي العربية المحتلة، تلبية لشروط بنيامين نتنيـاهو        يصبح التطبيع مقدمة لالنسحاب االسرائيلي من االرا      

وهذا ما يفسر الضغوط االمريكية المكثفة على الدول العربية، خاصـة فـي             . رئيس الوزراء االسرائيلي  
مقابـل تجميـد نتنيـاهو      ' أولية'منطقة الخليج والمغرب العربي، من اجل االقدام على خطوات تطبيعية           

لغربية وليس القدس المحتلة، مثل فتح مكاتب تجارية، والسماح لطائرات          لتوسيع المستوطنات في الضفة ا    
  .االسرائيلية بعبور االجواء العربية بكل حرية' العال'

ضغوط ادارة اوباما هذه يمكن ان تعطي ثمارها في االسابيع المقبلة، ومـن غيـر المـستبعد ان نـرى                    
 عرب ونتنياهو على هامش اجتماعـات       مصافحات واجتماعات وتبادل ابتسامات بين مسؤولين وزعماء      

  .الجمعية العامة لألمم المتحدة، لكسر الجليد، تتلوها خطوات عملية دبلوماسية
التحضيرات في الجانب الفلسطيني تسير على قدم وساق في هذا االطار، وبطريقة مدروسة بعناية فائقة،               

 بحيث يكون البيت الفلسطيني الداخلي      ووفق توجيهات امريكية اوروبية، بمباركة اسرائيلية غير مباشرة،       
  .مهيئاً للمبادرة الجديدة بشكل جدي ومتكامل

' ' '  
ويمكن تلخيص هذه التحضيرات في مجموعة من النقاط، جرى استقراؤها من تطورات االشهر القليلـة               

  :الماضية
' فـتح 'حركـة   اقدم السيد محمود عباس رئيس السلطة في رام اهللا على عقد المـؤتمر العـام ل               : ـ أوالً 

لجنة مركزية جديدة تضم أربعة من القادة االمنيين السابقين، وتستبعد معظم رمـوز الحـرس               ' انتخاب'و
القديم المعارض لنهج اوسلو، بطريقة او بأخرى، مع االقرار بأن بعض االعضاء الجدد يتمتعون بسمعة               

  .وطنية جيدة واستقاللية في الرأي، ولكنهم يظلون اقلية
مـن اجـل    ' بمن حـضر  'جاح السيد عباس في عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني           ن: ـ ثانياً 

والالفت انـه تـم اضـافة ابـرز         . استكمال شرعية اللجنة التنفيذية للمنظمة، بانتخاب ستة اعضاء جدد        
) ابـو عـالء   (شخصيتين مسؤولتين عن ملف المفاوضات الى عضوية اللجنة، وهما السيدان احمد قريع             

وهذا يعني انهما سيتفاوضان في المستقبل على اساس خطة السالم الجديدة، ليس على             . ريقاتوصائب ع 
، وانما باسم منظمة التحرير الفلـسطينية الممثـل الـشرعي الوحيـد للـشعب               'فتح'انهما يمثالن حركة    

  .الفلسطيني
ـ           : ـ ثالثاً  از البنـى التحتيـة     اعالن السيد سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني عن خطته الجديدة النج

األول امني يتمثل في بنـاء      : للدولة الفلسطينية التي توقع قيامها في غضون عامين، وهذه البنى من شقين           
قوات امن فلسطينية وفق المواصفات االمريكية وباشراف الجنرال االمريكي دايتون، ومباركة اسـرائيلية        

ية تحسين الظروف المعيشية ألهـل الـضفة        والثاني اقتصادي يركز على كيف    . أردنية مصرية فلسطينية  
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الغربية بحيث ينسون االنتفاضة ويبتعدون بالكامل عن المقاومة باعتبارها مصدر عدم استقرار ومعانـاة              
  .للمواطنين

' ' '  
مبعوث 'ان اخطر ما نجح فيه المحيطون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبتخطيط من قبل توني بلير                

فقط واسقاط جوهرها الرئيـسي، اال      ' الضفة الغربية ' حصر القضية الفلسطينية في      االوروبي، هو ' السالم
، وتحويلها الى مسألة اقتصادية صرفة محكومة بمعدالت االحوال المعيشية لـسكان            'قضية الالجئين 'وهو  
  .الضفة

 او المرحلة التي    فالمقارنة ال تتم حالياً بين اوضاع الشعب الفلسطيني في ذروة انتفاضيته االولى والثانية،            
 عندما كانت الضفة الغربية والقطاع فـي أيـد          1965سبقتهما وتمثلت في اطالق الرصاصة االولى عام        

عربية، وانما المقارنة اآلن بين كيفية تدهور االوضاع االمنية والمعيشية في قطاع غـزة تحـت حكـم                  
  .، وازدهارها في الضفة الغربية تحت حكم السلطة'حماس'

غزة متدهورة اقتصادياً، منضبطة امنياً، التدهور االقتصادي بسبب الحصار الخانق الـذي            األوضاع في   
، 'حمـاس 'نسيه العالم بطريقة تآمرية متعمدة، واالنضباط االمني جاء بسبب القبضة الحديديـة لـشرطة               

، حركـة انـصار جنـد اهللا      ' الجتثاث'وشاهدنا بعض جوانبها في اقتحام مسجد ابن تيمية في مدينة رفح            
  .بطريقة دموية غير مسبوقة، ومنع اي عمليات فدائية او اطالق صواريخ من القطاع

اما االزدهار االقتصادي في الضفة فمرده تدفق المليارات على السلطة من امريكـا واوروبـا والـدول                 
هـذا  ولكـن   . في العطاء استجابة لتعليمات امريكية وليس تلبية لنداء الواجب        ' تسخو'العربية، واالخيرة   

ـ            وهـو  . 'السالم االقتـصادي 'االزدهار هو تطبيق حرفي لخطة نتنياهو، ومن قبله توني بلير لما يسمى ب
  .السالم الذي يعني عملياً نسيان ثوابت القضية الفلسطينية ولو بشكل مؤقت

السؤال الذي يرفض اي طرف االجابة عليه هو كيفية وشكل الدولة الفلسطينية الموعودة في ظل وجـود                 
 مستوطنة اسرائيلية يقيم فيها نصف مليون مستوطن، عالوة على ستمائة حاجز اسـرائيلي تحـت                249

  ذريعة حفظ االمن؟
الدائر حالياً ليس حول ما اذا كانت هذه المستوطنات شرعية او غير شـرعية، وانمـا                ' البيزنطي'الجدل  

 او جزئياً، والثمن الذي يجب ان يدفعه        حول النمو الطبيعي فيها وما اذا كان هذا النمو شرعياً مقبوالً كلياً           
  .مقابله' تطبيعاً'العرب 

' ' '  
االسرائيلي في فرض شروطه، لـيس علـى        ' االبتزاز'التطور األبرز اآلخر الذي يتبلور حالياً هو نجاح         

لالسـتيطان  ' تجميد مؤقت 'قضية القدس المحتلة فقط، وانما بربط اي        ' تمييع'صعيد اسقاط حق العودة، و    
  .االسرائيلي الكبير' التنازل'صار بحري وجوي وأرضي يشل ايران كلياً، تجاوباً مع هذا بفرض ح

، 1991اي مثلما جرى استخدام مؤتمر مدريد للسالم للتغطية على ضرب العراق وتدميره وحصاره عام               
ا المفاعـل   اي تفكيك هذ  . يريدون ربط المبادرة االمريكية الجديدة للسالم بقضية المفاعل النووي االيراني         

بالحصار او العمل العسكري مقابل وعود، مجرد وعود بحل امريكي للقضية الفلسطينية وفق معادلة عدم               
  .إغضاب اسرائيل واسترضاء عرب االعتدال

 رأس نووي حتى اآلن، ومفاعل ايرانـي مـا زال           300الربط هنا ليس بين مفاعل نووي اسرائيلي ينتج         
 المفاعل األخير وحزمة من التنازالت العربية عن ثوابت فلسطينية مقابـل            لم يولد بعد، وانما بين    ' جنيناً'

وعود بالتسوية، سمعنا الكثير مثلها في السابق، تبخرت تباعاً بعد تحقق االهداف االمريكية مـن جـراء                 
  .اطالقها

، المشكلة الكبرى تكمن حالياً في ضعف معسكر الممانعة العربي، وتآكل معـسكر الممانعـة الفلـسطيني      
فسورية مشغولة حالياً في كيفية تحييد امريكا من خالل االنفتاح عليها واستقبال وفودها، واالنشغال فـي                
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فباتت غارقة في   ' حماس'اما حركة   . ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، وكأنه قمة الملفات االقليمية المصيرية        
فلسطيني، وفتح قنوات مع الغـرب      قطاع غزة، وكيفية توفير لقمة العيش لمليون ونصف مليون          ' مصيدة'

  .تحت عنوان اطالق سراح االسير االسرائيلي شاليط
، ولألسف الشديد، لم تعد ترفع راية المعارضة بالقوة المتوقعة منهـا كحركـة اسـالمية                'حماس'حركة  

مجاهدة، واساء اليها كثيرا احد اجنحتها الذي يسعى العتراف الغرب، ويجـري اتـصاالت معـه، بـل                  
في مؤتمرات تضم اسرائيليين في جنيف لاليحاء بان الحركة واقعية معتدلة يمكن التعامل معهـا        ويشارك  

  .وتسليمها الحكم
االمريكي، لكي يعيد   ' التجميل'القضية الفلسطينية بشكلها الذي نعرفه موضوعة حالياً على مشرحة طبيب           

اصة، ببيعه الى المخدوعين بالسالم     رسم مالمح جديدة لها، يقوم خبراء التسويق العرب، والفلسطينيين خ         
  .االقتصادي واألمن المنضبط واالقتصاد المزدهر في الضفة الغربية

  1/9/2009القدس العربي، 
  

  "النزاع" ال يفهمون طبيعة األميركيونما زال  .45
  زلمان شوفال

ل، لـم   يبدو أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والمبعوث االميركي الى الشرق االوسط، جورج ميتـش             
. حافظ الطرفان علـى الغمـوض، وهـذا جيـد         ". لم يقلبا الطاولة  "ينجحا في شق الطريق، لكنهما ايضا       

ستستمر اللقاءات في المستويات المختلفة حتى انعقاد جلسة االمم المتحدة بعد نحو شهر على االقل، وهي                
مجـرد امكـان    . الوسطجلسة يبدو أن الرئيس اوباما يخطط أن يعرض فيها خطته السلمية في الشرق ا             

االعالن بالخطة االميركية، التي ستحظى بتأييد تلقائي من دول اوروبا وغيرها دون ان تنـسق موادهـا                 
  .الرئيسة قبل ذلك مع اسرائيل، سيعرض السياسة االسرائيلية لتحديات ربما لم يكن لها مثيل في السابق

جه فوراً الى التفاوض حول التسوية الدائمـة،        احد السيناريوات المتحدث عنها هو ان اوباما سيقترح التو        
الجـدول  . التي تشتمل على الموضوعات الجوهرية، وهي القدس، الالجئون، الحـدود، والمـستوطنات           

تؤول امتحانات توجه كهذا اذا كان هذا هـو القـصد حقـا ـــ               . الزمني المخصص للتفاوض سنتان   
. لشعب اليهودي في دولة تخصه ــ الى الصفر       والفلسطينيون والعالم العربي يرفضون االعتراف بحق ا      

فانه في اللحظة التي توضع فيها القضايا المختلف فيها على الطاولة، ستزداد التناقـضات حـدة، وهـذه                  
واكثر من ذلك هـذيانا القـصد       . وصفة مجربة لعنف مبادر اليه او غير مبادر اليه من قبل الفلسطينيين           

يشهد االمر بان صاغة السياسة في االدارة مصابون باعراض         ". ينفي سنت "االميركي الى انهاء التفاوض     
ضد ــ تاريخية اميركية تقليدية، تقول انه ال توجد مشكلة ال يمكن ان يوجد لها حل شامل كامـل فـي                     
غضون زمن محدود، بدل ان يحصروا عنايتهم في جهد ادارة النزاع، وتقديم خطـوات تطمـس علـى                  

  .التقدم بالتدريج الى وضع سالم فعلي بين الطرفينمراكز االشتعال المهددة، ثم 
في هذه االثناء، إذا أردنا الحكم حسب وسائل االعالم، ال تزال االدارة تصر ــ تجاه الخارج على االقل                  

مع ذلك عبرت مجموعة متزايدة في      . بما في ذلك القدس   " الخط االخضر "ــ على تجميد تام للبناء وراء       
ن فيهم رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب هاورد بيرمن وكذلك محللون في             العاصمة االميركية، بم  

وفوق ذلك هو غيـر عـادل، ومـن         . وسائل االعالم، عن رأيهم في أن طلب التجميد التام خطأ سياسي          
  .اسباب ذلك التفاهمات التي وجدت في هذا الشأن بين االدارة االميركية السابقة وحكومة اسرائيل

دارة اوباما نفسها ايضا في احاديث خاصة عن عدم ارتياح للموقف االميركي الـصارم،              عبر اناس في ا   
قـد يكـون    . إال أنه يتبين انه كلما ازداد الضغط االميركي على اسرائيل ازداد العناد العربي والفلسطيني             

قـدس  بطبيعة االمر بين جاذبي الخيوط في العاصمة االميركية من يظنون أن مواجهة بين واشـنطن وال               
لكنه يبدو أنهم ال يفهمون انه بعد جميع خيبـات          . ستفضي، كما في الماضي، الى ضعف حكومة نتنياهو       
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ان شـعبية   . االمل التي اصابت االسرائيليين منذ اتفاقات اوسلو تغير شيء ما في الرأي العام االسرائيلي             
ر آثاره على الجمهور    اوباما على وجه خاص تضعف في اسرائيل، وهو ما قد يؤدي مع الوقت الى ظهو              

ففـي  . المفارقة هي أن الطرفين في الحقيقة معنيـان بتـسوية ال بمواجهـة         .  االميركي ايضا  -اليهودي  
وربما تحدث  (الواليات المتحدة يدركون انه بال تفاهمات مع اسرائيل قد تغرق النيات السياسية في الوحل               

مكن ان يثور لدينا في االسابيع االخيرة انطباع        لهذا كان ي  ). ايضا مشكالت على الصعيد السياسي الداخلي     
لكن كما قلنا آنفا، يبدو أن متحدثين       . بانه قد نشأت تفاهمات بين الطرفين في قضية البناء في المستوطنات          

قد يكون في االدارة مـن  . اميركيين رسميين يحاولون االن تبريد التفاؤل الحذر الذي نشأ في هذه القضية      
 بعد على اسرائيل، وربما العكس أن تكون هذه التصريحات تكتيكية في جوهرهـا              يظن أنه يمكن الضغط   

  ).وهو أمر فشل حتى االن(من الجانب العربي " خطوات بناء ثقة"من أجل ان تستخرج عوض ذلك 
على اية حال اذا احرزت آخر االمر صيغة مصالحة بين اسرائيل والواليات المتحدة تشتمل على تجميـد                 

ناء، فمن المهم أن تشتمل التسوية ايضا على اجازة من جديد للتفاهمات في قضية الكتـل                جزئي مؤقت للب  
االستيطانية والقدس، وكذلك التزام اميركي يتصل بشكل الدولة الفلسطينية التي ستنشأ اذا ما نشأت فـي                

  .المستقبل، مع الربط بالقيود التي اثارها نتنياهو في خطبة بار ــ ايالن
ون يربطون بين المطالب من اسرائيل والقضية االيرانية، اي اذا كنتم تريدون ان نعمـل           يوجد ايضا محلل  

اذا . بجد في مواجهة حصول ايران على القدرة الذرية، فعليكم أن تستجيبوا لمطالبنا في شأن تجميد البناء               
يزعمون آنذاك،  تجاوزنا المفارقة الساخرة في كون هذا الربط ال يحوي اي منطق ايضا، الن االيرانيين س              

). والواليات المتحدة (بقدر من الحق، انه حتى مجرد التهديد باحراز سالح ذري كاف الخضاع اسرائيل              
فبدل ان يؤيدوا   . التأثير في الدول العربية، او بعضها على االقل، والجماهير العربية بيقين سيكون هامشيا            

  .معهاالسالم ويعارضوا ايران سيدركون أنه من االفضل التفاهم 
  "اسرائيل اليوم"

  2/9/2009األيام، فلسطين، 
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، من وجود مفاوضات سرية ) أغسطس الماضي26) ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية يوم األربعاء
، يتالقى مع ما يتردد في أمريكية ستسفر قريباً عن اتفاق سيتم اإلعالن عنه-إسرائيلية-فلسطينية عربية

 : األوساط الفلسطينية والعربية أيضاً من مشروع اتفاق ، يتمثل جوهره في القضايا التالية
إسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين، هذا الحق الذي ضمنته الشرعية الدولية من خالل قرارات : أوالً

 . واضحة ومحددة من األمم المتحدة
 البند يتساوق مع ما كان قد تم االتفاق عليه في الورقة التي أعدها مسؤول في القبول الفلسطيني بهذا

 . بيلين-ف ومندوب إسرائيلي هو وزير العدل األسبق، وعرِفت بورقة عبدربه.ت.م
: القبول بدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وهذا يتساوق مع ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني: ثانياً

من أن وزارته تسير ببرنامج يجري اإلعداد له على قدمٍ ، ضعة أيام، وبصريح العبارةسالم فياض منذ ب
، وهذا يتعارض مع ما كان أعلنه مراراً الرئيس عباس 2011وساق إلقامة دولة فلسطينية بحلول عام 
 أن حدود الدولة، وقد أعلن مسؤول اسرائيلي منذ أسبوع تقريبا، من رفض فلسطيني لدولة بحدود مؤقتة

 . الفلسطينية هو الجدار العازل
قبول إسرائيل بتجميد مؤقت لالستيطان يستثني القدس، وهذا يتالقى مع ما كان قد أعلنه باراك إثر : ثالثاً

اجتماعه مع المبعوث األمريكي للشرق األوسط، جورج ميتشيل، في العاصمة البريطانية لندن منذ 
عن استعداد ) منذ أسبوع تقريباً(لرسمي باسم حكومة نتنياهوشهرين، ويتالقى أيضاً مع ما أعلنه الناطق ا
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، مقابل خطوات تطبيعيه جادة يتخذها 2010إسرائيل لوقف جزئي لالستيطان حتى نهاية عام 
 . الفلسطينيون وبعض الدول العربية

مارك ريجيف، ونير هينتز بعد اجتماع رئيس الحكومة : تصريحات الناطقين الرسميين باسم نتنياهو
 . ، يصبان أيضاً في هذا االتجاه) أغسطس الماضي26األربعاء (إلسرائيلية بميتشيل في لندن ا

هذا بالرغم من اشتراط نتنياهو على الفلسطينيين، بضرورة اعترافهم بيهودية دولة إسرائيل قبل استئناف 
 . أية مفاوضات إسرائيلية معهم

 إسرائيل، ومن ضمنها افتتاح سفارات إسرائيلية في قيام بعض الدول العربية بخطوات تطبيعية مع: رابعاً
هذه الدلول وقبول عربي بمرور الطيران التجاري اإلسرائيلي في األجواء العربية، وهذا يتاوءم مع ما 
سبق وأعلنه الرئيس أوباما شخصياً في أكثر من مناسبة، عندما طالب الدول العربية بخطوات تطبيعية 

تجاه إسرائيل، وما سبق وأن أعلنته وزيرة الخارجية األمريكية هيالري تثبت حسن النوايا العربية 
في نفس السياق يأتي التحضير إلنشاء جبهة . كلينتون، وما سبق وأن أعلنه مسؤولون أمريكيون عديدون

رفض ،فقد ذكر ناطق رسمي أمريكي،من جانبه).الخطر اإليراني(إقليمية ودولية لمجابهة ما يسمى بـــ
أن الواليات المتحدة على وشك التخلي عن تشددها ازاء موضوع األستيطان ،سمهالكشف عن ا

 . األسرائيلي
طالبا بالتحاق عربي في أية مفاوضات قد ، أن نتنياهو وميتشيل واثر لقائهما في لندن،من الجدير ذكره

 . تعقد بين األسرائيليين والفلسطينيين
الفلسطيني :  التفاوض حولها فيما بعد بين الجانبينبالنسبة لبعض القضايا األخرى ، فسيتم: خامساً

 ). اللجنة الرباعية(واإلسرائيلي، وبإشراف أمريكي وغربي
فإذا ما ربطنا تصريحات عديدة لمسؤولين ، فال نار من دون دخان، وكما سبق وأن قلنا: مثلما يقول المثل

لتسوية قابلة لإلعالن عنها قريباً، أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين وعرب، ودوليين، فإن مثل هذه ا
األمر الذي يضرب الثوابت الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، 

حق العودة والتعويض لالجئين : ويضرب قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذه الحقوق، وأبرزها
يلي المتنكر لكل هذه القضايا من خالل الالءات الست الوضوح اإلسرائ: في مشهد عناصره، الفلسطينيين
ال عودة لالجئين وال انسحاب من القدس الشرقية باعتبار القدس العاصمة األبدية والموحدة : الشهيرة

، وال لسحب التجمعات االستيطانية الكبيرة التي ستضم الى 67إلسرائيل، وال لالنسحاب من مناطق 
غور األردن، وال للدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، األمر الذي وكذلك ال انسحاب من ،اسرائيل

يعني أن الدولة المنوي إعالنها لن تكون سوى حكم ذاتي حتى لو جرت تسميتها باإلمبراطورية، في ظل 
 . ضبابية موقف فلسطيني من الثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

-، بالتالي فنحن أمام تنازالت فلسطينية)مبادرة السالم العربية(مى بــاالتفاق العتيد يضرب أيضاً ما يس
عربية تُقدم مجاناً إلسرائيل، في الوقت الذي قد تستمر فيه في توسيع االستيطان في القدس 

المعزز باألنقسام (، فهل وصل حضيض ورداءة الوضع الفلسطيني)باعتبارها أرضاً إسرائيلية(الشرقية
  !.عيشوا لتروا. ي إلى القبول بمثل هذه التسوية؟والعرب) الوطني

 2/9/2009الشرق، قطر، 
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2/9/2009السبيل، األردن،   


