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  الضفة دون غزة جريمةبإجراء االنتخابات ويرى في ... هنية يدعو فتح لطي صفحة الماضي .1

 رئيس الوزراء ، أنحسني مهنا، غزة ها فينقالً عن مراسل 3/9/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
على أن االنتخابات الفلسطينية يجب أن تعقد في ظل وجود توافق وطني فلسطيني،  إسماعيل هنية أكد

وشدد هنية خالل كلمة  . من أن إجرائها بقرار أحادي الجانب في الضفة الغربية يعد جريمة وطنيةمحذراً
المكتب اإلعالمي للحكومة في مقر رئاسة الوزراء بمدينة له على هامش لقاء وإفطار جماعي نظمه 

غزة، والذي ضم نخبة من الصحفيين والكتاب والمثقفين وأساتذة الجامعات وممثلي المؤسسات الحقوقية، 
  .على أن حركة حماس متمسكة بالمصالحة والحوار واالنتخابات

انب في حال لم يكن هناك توافق وحذر رئيس الوزراء من إجراء هذه االنتخابات بقرار أحادي الج
وطني، ألنها تستوجب وجود اتفاق وظروف مالئمة وشروط تضمن نزاهتها، معتبراً إجراءها في الضفة 

  .الغربية دون قطاع غزة يعد جريمة وطنية
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد هنية أنه ال خيار أمام شعبنا الفلسطيني سوى الحوار، رغم تعثره 

قبات التي تعترضه، موضحاً أن الوصول إلى اتفاق مع حركة فتح مرهون بموافقتها على وكثرة الع
  .القضايا العالقة

وأشار هنية إلى أن حركته أبدت مرونة عالية في الكثير من الملفات العالقة باإلضافة إلى أنها ضحت 
 المصرية كافة من أجل ببعض المكتسبات للخروج من مأزق الخالف الداخلي، مجدداً دعم حركته للجهود

  . اتفاق فلسطينيإلىالتوصل 
وشدد هنية على أن ما جرى من انتخابات في صفوف حركة فتح خالل مؤتمرها السادس في بيت لحم 
مؤخراً هو شأن داخلي يخص فتح وحدها فقط، داعياً إياها الستغالل شهر رمضان المبارك، وطي 

ائمتين على حماسة شعبنا وحقوقه، واالنفكاك من صفحة الماضي وتأسيس عالقة ومرحلة جديدتين ق
  .االرتهانات الخارجية

وبخصوص ما يشاع عن قرار سلطات دولة اإلمارات العربية المتحدة طرد الفلسطينيين من أصول غزية 
المقيمين على أراضيها، وجه رئيس الوزراء نداء إلى رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد 

  .ذه القضية الخطيرة، ووقفها في حال كانت صحيحةبضرورة متابعة ه
اإلدارة السابقة شكلت وصمة عار، واإلدارة الجديدة تتحدث :" وحول مواقف اإلدارة األمريكية، قال هنية

انه لن يكتب : "، مضيفاً"اآلن بلغة جديدة وخطاب جديد لكن نحن نحكم على األفعال وليس على األقوال
ال استمرت باالنصياع لإلرادة اإلسرائيلية وتعاملت مع الصراع الفلسطيني لهذه اإلدارة النجاح في ح

  ".اإلسرائيلي من منطلق الرؤية الصهيونية 
 انفراج سياسي، كما أن العملية إلى أن المؤشرات الموجودة على األرض ال تتجه إلىولفت هنية 

 خطاب أمريكي منصف ورؤية السياسية ما زالت تعيش في مأزق حتى اللحظة، متأمالً أن يكون هناك
  .منصفة في القريب العاجل

، مبيناً "األونروا"من جهة أخرى، أكد هنية على أهمية العالقة بين الحكومة الفلسطينية في غزة ووكالة 
وأوضح هنية أنه تم تشكيل لجنة  .أن حكومته غير معنية بخلق إشكاليات معها أو تضخيم ما يحدث
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ون ؤ نعيم وزير الصحة الفلسطينية وعضوية كل من وزارة الداخلية والشباسم. وزارية خاصة برئاسة د
االجتماعية والتربية والتعليم لتكون قناة اتصال دائم مع األونروا، مشيداً في الوقت ذاته بدورها وجهودها 

  . على صعيد الخدمات اإلنسانية واالجتماعية وغيرها
بالوضع األمني واالستقرار والحرية الخاصة المتاحة وفيما يتعلق باألوضاع في قطاع غزة، أشاد هنية 

إن هناك بعض التجاوزات في األداء، وال غطاء عليها وال تبرر فيما يتعلق : "في الشارع الغزي، قائالً
بحقوق الناس، وأستطيع القول إن الوضع في غزة مستقر، وأمننا ناقص بسبب وجود االحتالل، وطالما 

  ". الفلسطيني ناقص حتى وان تحرر جزء من أرضناهناك احتالل فإن أمن الشعب
استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة : "وبين هنية أن حكومته تسعى لتحقيق بعض األولويات المهمة وهي

االنقسام الداخلي، ومواجهة الحصار اإلسرائيلي، والعمل على تحقيق هدف وطني في إطار التباين الكبير 
اجهة آثار العدوان اإلسرائيلي، وباألخص قضية اإلعمار، والعمل على مساندة في البرامج السياسية، ومو

  ".المقاومة، وتوفير مستلزمات استمرارها على الصعيد السياسي والميداني
هناك أطراف فلسطينية  " أكد أن هنيةإسماعيل  أنغزةمن  2/9/2009 قدس برس،وأضافت وكالة 

دية إلجراء االنتخابات، ولكن هناك دول وأطراف في فتح ال وإقليمية تدفع باتجاه القيام بخطوة أحا
  ".ترضى عن هذه الخطوة، وتعتبرها تكريساً لالنقسام لما سيكون لها من نتائج على األرض

لم نكن نرغب بأن يحدث "وحول أحداث رفح التي جرت بعد إعالن مجموعة مسلحة إمارة لها، قال هنية 
ولن يقبل بأن تتحول غزة إلى صومال أو أفغانستان أو عراق على ..) (.ذلك، لكن أخوة لنا بغوا علينا، 

إن اخطر األشياء هي اللوثة الفكرية "وأضاف هنية  ".المستوى الداخلي، رغم احترامنا للمقاومة هناك
، مشدداً على أنه "ويجب أالّ نسمح لهذا الفكر بالدخول إلى قطاع غزة(...) واستحالل الدماء والتكفير، 

  ".يس في أجندة حركة حماس إقامة دولة أو إمارة إسالمية في قطاع غزة مطلقاًل"
 وعاصمتها القدس الشريف وعودة 1967وأكد هنية أنهم يدعمون إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 

  .الالجئين كأحد القواسم المشتركة لكل الفلسطينيين
لن يكون هناك قوانين بفرض "هنية قال وفي ما يتعلق بالجدل الذي ثار بشأن موضوع الحجاب؛ 

  ". من النساء يضعن الحجاب، وفقط علينا باإلقناع دون اإلكراه%95الحجاب، فقطاع غزة متدين، و
  

  اللقاءتهاجمان وحماس والجهاد ... واإلسرائيلي االقتصاد الفلسطيني ي لقاء رسمي بين وزيرأول .2
 يوزير أن فتحي صباحو محمد يونس  وغزة،ام اهللار نقالً عن مراسليها في 3/9/2009الحياة، نشرت 

 من نوعه بين األول هو  اجتماعاًا أمس سلفان شالوم عقدواإلسرائيلياالقتصاد الفلسطيني باسم خوري 
، وناقش الوزيران في لقائهما استئناف نتنياهو منذ تشكيل حكومة بنيامين إسرائيليوزير فلسطيني وآخر 

 عقب اللقاء "الحياة"لـ وقال خوري. شتركة المعلق منذ تشكيل حكومة نتنياهواللجنة االقتصادية الم عمل
اإلسرائيلية التي تعيق نمو االقتصاد الفلسطيني، والقيود التي  انه ناقش مع الوزير اإلسرائيلي اإلجراءات

 ضاف انه طالبأو  . قطاع غزةإلى النقدية واألموال على حركة السلع والبضائع "إسرائيل" تفرضها
 إلىوالسماح بإدخال اللحوم ومنتجات األلبان   قطاع غزةإلىبالسماح للمصارف بتحويل بليون شيكل 

االقتصاد الفلسطيني، لكنه  وتابع انه لمس تفهماً من الوزير اإلسرائيلي للمشكالت التي تعيق نمو. القطاع
 .افعال ايجابية ن يرى اللغة االيجابية تتحول الىأقال انه ينتظر 

 مرتاح أنا": الحكومة اإلسرائيلية  لرئيساألوليضاً النائب أبه، قال الوزير اإلسرائيلي الذي يشغل من جان
 في تحسين األولىالمباشر مع الحكومة اإلسرائيلية يساهم بالدرجة   الحديثأنألن الجانب الفلسطيني فهم 

اقتصادي، وهذا ال   سالمىإل نسعى أنناذكرت في الماضي ": وأضاف. "االقتصادي للفلسطينيين المستوى
 ".العكس فإن هذا األمر يدعمها يمنع التقدم في المحادثات السياسية وال يعارضها، على
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الفلسطيني من أن محادثات السالم ال  لكن في الضفة الغربية، أكد الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة الموقف
يأتي في " اجتماع القدس إنوقال . ي الضفةبتجميد االستيطان ف يمكن أن تستأنف من دون التزام إسرائيل

في شكل  االقتصادية والحياتية وال يتعلق بالمفاوضات السياسية، وهذه اتصاالت تُجرى األمور إطار
 المفاوضات السياسية تتطلب التزام إسرائيل تجميد إلىالعودة ": وأضاف". يومي مع الجانب اإلسرائيلي

 ".لطبيعي والقبول بحل الدولتيناالستيطان، بما فيه ما يسمى النمو ا
اإلذاعة  أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  3/9/2009الشرق األوسط، وأضافت 

ن اجتماع شالوم بخوري بحث إزالة العقبات البيروقراطية وتصدير مشتقات الحليب إاإلسرائيلية، قالت 
لتصاريح لرجال األعمال، وتقديم العالج  وتسهيل ا"إسرائيل"من مناطق السلطة الفلسطينية عن طريق 

 .الطبي للمرضى الفلسطينيين في المستشفيات اإلسرائيلية وإقامة واحات صناعية مشتركة
) بتمويل فرنسي(ومن بين المشاريع االقتصادية التي بحثها االجتماع، إقامة منطقة صناعية في بيت لحم 

وتطرق االجتماع  ).بتمويل ياباني(لثة قرب أريحا ومنطقة ثا) بتمويل ألماني(ومنطقة أخرى قرب جنين 
 .كذلك، للعقبات التي تحول دون إطالق مشغل ثان لالتصاالت في األراضي الفلسطينية

تستهجن "وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس، إن حركته . وهاجمت حركتا حماس والجهاد اللقاء
من االحتالل الصهيوني خاصة في مدينة القدس هذا اللقاء بين وزير من حكومة غير شرعية مع وزير 

لتكرس اعتراف سلطة المقاطعة بشرعية االحتالل الصهيوني لتهويد مدينة القدس ولإلقرار بالتناول عن 
هذا االجتماع يأتي في المسلسل الخطير للتنازل عن الثوابت الفلسطينية ": وأضاف. "الثوابت الفلسطينية

  ". مع االحتاللباإلضافة إلى استمرار التعاون
ماض في سياسته بمعزل عن "وأشار داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد إلى أن االجتماع يؤكد أن فياض 

 الرابح "إسرائيل"، موضحا أن هذا اللقاء لن يأت بالنفع على الفلسطينيين وستكون "اإلجماع الوطني
 ."وضية بمعزل عن المضمونإن إسرائيل معنية بأن تظهر وجود لقاءات تفا"وقال شهاب . الوحيد

 أنباسم خوري، أكد ، أن عبد الرؤوف أرناؤوطنقالً عن مراسلها  3/9/2009األيام، فلسطين، وأوردت 
 الرئيس محمود عباس، أعلنهاللقاء الذي حدث ليس مفاوضات، فموقفنا كحكومة هو نفس الموقف الذي "

ضات في ظل السياسة اإلسرائيلية القائمة  ال مفاوأنسالم فياض والذي يقول بوضوح .ورئيس الوزراء د
 خوري  وأشار". بعد وقف االستيطان، وبعد اعتراف إسرائيل بحل الدولتينإالحاليا، وان ال مفاوضات 

 أن ما يحدث في غزة هو جريمة وعار، فال أكدت: "وقال". وإغالقهاركزنا على موضوع غزة " انه إلى
  ".ائن لسياسات إسرائيلية في داخل غزة فلسطيني رهألف 600 يكون مليون وأنيجوز 

  
  اهلعقد" الشرط األساسي"وقف االستيطان واأليام المقبلة حاسمة للقمة الثالثية في نيويورك : عباس .3

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة االسبانية خوسيه : األنباء وكاالت -عواصم 
 كان سيتم اتفاق على عقد إذاقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما  الماأليام أن في مدريد أمسلويس ثاباتيرو 

 الوقت أن"واعتبر االثنان اثر لقاء جمعهما في العاصمة االسبانية  .إسرائيلية فلسطينية أمريكيةقمة ثالثية 
 األميركي والرئيس نتنياهو بنيامين اإلسرائيليةبين عباس ورئيس الحكومة " حاسم لعقد اجتماع ثالثي

  .اماأوبباراك 
 تجميد االستيطان في الضفة أن على التأكيد عباس كرر إنوقال مصدر في رئاسة الحكومة االسبانية 

 على هذا التجميد فان "إسرائيل"وفي حال وافقت . لعقد هذه القمة الثالثية" األساسيالشرط "الغربية يشكل 
 الجمعية العامة إعمالى هامش  في نيويورك علأيلول/ سبتمبر أواخر يعقد في أناللقاء الثالثي يمكن 

 ألنهمن الضروري عقد هذا االجتماع " عباس وثاباتيرو اعتبرا انه إنوتابع المصدر نفسه  . المتحدةلألمم
  .2008الستئناف مفاوضات السالم المعلقة منذ نهاية العام "  االنطالقإشارةسيعطي 

  3/9/2009الدستور، 
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   ضحكت على السلطة ومنظمة التحرير"إسرائيل"ر أن  جدوى من المفاوضات ويعتبالّقريع يرى أ .4

 خيراً العملية السلمية المجمدةأبحثت أطر قيادية فلسطينية :  فتحي صباح- محمد يونس، غزة –رام اهللا 
وقالت مصادر فلسطينية .  طويلة، وجدوى عقد لقاء بين القيادتين الفلسطينية واإلسرائيليةأشهرمنذ 
ثالثي إلطالق المفاوضات على المسار الفلسطيني مع  يصر على عقد لقاء" باماأو في غزة إن "الحياة"لـ

 أن هناك جدالً حول جدوى عقد هذا اللقاء، إذ يرفض عدد من الفصائل ، موضحة"نتنياهوحكومة 
  .والقياديين الفلسطينيين عقد أي لقاء مع نتنياهو قبل وقف تام لالستيطان

الجديد أحمد قريع يرى أنه  سطيني المفاوض، عضو اللجنة التنفيذية رئيس الوفد الفلأن المصادر وأضافت
 على السلطة ومنظمة "ضحكت"ويعتبر أن إسرائيل  ال جدوى من المفاوضات وعقد مثل هذه اللقاءات،

 غالبية القياديين ترى إنوتابعت . ويجب عدم االستمرار في المفاوضات التحرير خالل السنوات الماضية
، وأن تقرر "إسرائيل"المرجعية السياسية لعملية المفاوضات مع   ولجنتها التنفيذيةأن تكون المنظمة

 .كانت هناك جدوى من عقد اللقاء من عدمه إذا األخيرة
  3/9/2009الحياة، 

  
 عباس يعفي القدومي من رئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير .5

ثيق اإلطالع أن الـرئيس الفلـسطيني   علمت الجزيرة نت من مصدر فلسطيني و   : خاص -. الجزيرة نت 
محمود عباس أصدر قراراً يقضي بإعفاء رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القـدومي مـن                

وقال المصدر إن عباس أبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة بقراره خـالل اجتمـاعهم               .منصبه الحالي 
  ".ياسية ستتبع من اليوم الرئيس مباشرةبأن الدائرة الس"نهاية الشهر الماضي، وأخبرهم 

وأضاف أن األمر أثار حفيظة عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام للجبهة الـشعبية لتحريـر فلـسطين                  
  .والعضو في اللجنة التنفيذية الذي طلب عدم إقرار ذلك بمعزل عن إرادة المجتمعين

  .رارات الرئيس والسلطة الفلسطينيةوأوضح المصدر أن عباس هاجم ملوح وطالبه بالتوقف عن رفض ق
 2/9/2009نت، .الجزيرة

  
  لدائرة السياسيةا  رئاسة عباسويعلن تولي ... غزةإلىالزعنون يحمل مبادرة إلنهاء االنقسام  .6

سيزور قطاع غزة "قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إنه : الدين  نادية سعد-عمان 
لاللتقاء بقادة حركة حماس والحكومة المقالة، حامالً مبادرة إلنهاء الخالف خالل عشرين يوماً من اآلن 

 ".بين فتح وحماس وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية
زيارة غزة ستتزامن مع اللقاء الذي سيجمعه، قبالً، برئيس المكتب "أن " الغد"وأضاف الزعنون لـ

رة ووضع اللمسات األخيرة عليها، في حال السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق، لبحث المباد
سيقدم تصوراً كامالً إلى مشعل حول المبادرة، مع قبول أي تعديل عليها، "، الفتاً إلى أنه "التوافق بشأنها

ال "رئيس محمود عباس الذي قال لي مخاطباً الذلك يتم بالتنسيق مع "وتابع قائالً إن  ".شريطة عدم نسفها
من قيادات حماس ومن الحكومة المقالة، التي سيلتقي برئيسها إسماعيل " تريدحرج عليك أن تقابل من 

  .هنية في غزة
وأوضح أنه التقى مع مشعل في عمان خالل تقديمه العزاء في وفاة والده، طارحاً خالل اللقاء، الذي 

عقد لقاء استغرق ساعتين، مضمون المبادرة، حيث أبدى مشعل إعجابه وترحيبه بها، وتم االتفاق على 
  .في دمشق خالل عشرين يوماً من اآلن، وفي الغالب بعد شهر رمضان المبارك
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انضمام حماس والجهاد اإلسالمي إلى منظمة التحرير، وتخصيص "وتقضي المبادرة، حسب الزعنون، بـ
 عضواً، 49عدد مقاعد لحماس في المجلس الوطني يشابه العدد المخصص لحصة فتح حالياً فيه بنحو 

  ". يناير المقبل/المرحلة االنتقالية الممتدة حتى الخامس والعشرين من كانون الثانيخالل 
ملف المنظمة يحظى بتوافق بين الحركتين، بخالف ملفات أخرى تشكل موضوع الحوار "ورأى أن 

المفترض استئنافه بعد شهر رمضان المبارك في القاهرة، ولكنه يحتاج إلى آلية ستشكل مخرجاً لمعالجة 
فراغ الناشئ من طول أو قصر الفترة الزمنية الممتدة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني في ال

  ".الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل، مما يؤدي إلى تعطيل عمله، مع المؤسسات األخرى
 80 فللحركة ودعا الزعنون حماس إلى عدم القلق من مسألة األقلية أو األغلبية القائمة في المجلس،

 5عضواً في المجلس التشريعي، وهناك جبهة الخالص اإلسالمي التي عادت واندمجت في حماس ولها 
 أعضاء، فضالً عن أعضاء المجلس 3أعضاء، إضافة إلى فصائل إسالمية صغيرة، قد تكون وهمية، لها 

ح، سيكونون أقرب إلى من الحركة في سورية ولبنان، ووجود متدينين من الفصائل جميعاً بما فيها فت
  ".حماس من فتح
اتفاق الفصائل، بما فيها حماس وفتح، على إجراء االنتخابات على المستوى الرئاسي "وأشار إلى 

اتخاذ الترتيبات "، الفتاً إلى "25/1/2010والتشريعي والمجلس الوطني في موعد ال يتجاوز 
 التزامها بالموعد، باتت تخرج أصوات من واالستعدادات الالزمة لذلك، ولكن بعدما كانت حماس تعلن

داخلها تدعو إلى صفقة لتأجيل االنتخابات مدة سنتين، بما يشي بعدم الرغبة في إجرائها أصالً، وهو 
  ".األمر الذي ترفضه فتح، غير أن رفض أي طرف لها سيعطلها ويبقي الوضع على ما هو عليه حالياً

لتحرير قررت خالل اجتماعها األخير في األراضي المحتلة بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة ا"ولفت إلى أن 
يحمل الرئيس عباس حقيبة الدائرة السياسية، متخذة اإلجراءات الالزمة بذلك، بما فيها التعميم وإبالغ 

  ".عباس طلب من األعضاء وضع تصور واضح لكيفية توزيع الحقائب األخرى"، الفتاً إلى أن "الدول به
القدومي سيبقى عضواً في اللجنة التنفيذية ولكنه لن يترأس الدائرة السياسية في المنظمة فاروق "وقال إن 

بعدما أنيطت مهامها بالرئيس عباس، وقد يخصص له مسؤولية إحدى الدوائر في الخارج مثل دائرة 
  ".الجاليات أو شؤون الالجئين، بعدما ألغيت دائرة شؤون األرض المحتلة

  3/9/2009الغد، األردن، 
  

   لم تجر االنتخابات في موعدها فالجميع يفقد شرعيتهإذا: خريشة .7
 المؤسسة التشريعية والشعب  إنحسن خريشة. قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د:رام اهللا

يناير المقبل، الن مرور هذا الوقت / كانون الثاني من 25الفلسطيني باتوا أمام استحقاق دستوري في الـ 
خابات تشريعية ورئاسية يعني فقدان الشرعية لكل مكونات النظام السياسي، مشددا على أهمية دون انت

العمل من اجل انجاز توافق وطني عام على قاعدة االتفاق والتحضير إلجراء االنتخابات المقبلة 
ار  قرإلى تفعيل عمل المجلس بحاجة إن، "معا"وقال في حديث خاص لـ .واالحتكام لصندوق االقتراع

 نواب من سجون االحتالل من 9 اإلفراج عن أنلى إ وأشار .سياسي وإرادة من قبل الكتل البرلمانية
  ." يسهم في تفعيل المجلس لكن الوضع والمؤشرات على األرض تدل عكس ذلكأنالمفترض 

  3/9/2009وكالة معاً، 
  

  اإلفراج عن النواب التسعة فرصة إلعادة تفعيل المجلس التشريعي: بحر .8
 والتغيير اإلصالحأفرجت سلطات االحتالل أمس، عن تسعة من نواب كتلة : ، وكاالت"األيام"م اهللا، را

التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي انتهت مدة محكومياتهم في السجون اإلسرائيلية يوم أمس، 
  . شهرا40والتي بلغت 
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خالد سليمان، وخالد : مفرج عنهم هموقال النائب محمود الرمحي، في تصريح له أمس، إن النواب ال
يحيى، وإبراهيم دحبور من جنين، وياسر منصور وحسن البوريني من نابلس، ورياض رداد من 

وحول  .طولكرم، وعماد نوفل من قلقيلية، وناصر عبد الجواد من سلفيت، ومحمد أبو جحيشة من الخليل
عندما لم نكن أغلبية لم : يعي، تساءل الرمحيإمكانية أن يقود اإلفراج عن النواب لتفعيل المجلس التشر

  !يجر تفعيل المجلس، فهل يعتقد أحد أنه عندما أصبحنا أغلبية يمكن تفعيل المؤسسة التشريعية؟
إن مشكلة المجلس التشريعي هي مشكلة سياسية وليست قانونية، معبرا عن أمله في أن يجري : وقال

  .لوضع القائمتجاوز كافة الخالفات الداخلية، وإنهاء ا
 نواب 7، منهم  نائبا23ًوبهذا اإلفراج يصبح عدد النواب من حركة حماس الذين ما زالوا قيد االعتقال 

  . نائبا يمضون أحكاماً مختلفة في سجون االحتالل16يمضون أحكاما إدارية، و
ارك مواطنون وش .وجرى استقبال النواب في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، ومن ثم نقلهم إلى مدنهم

 عزيز الدويك، رئيس .وكان د .ونواب من كتلة حماس البرلمانية في استقبال النواب المفرج عنهم
  .المجلس التشريعي، في استقبال النواب المفرج عنهم، وقدم لهم التهنئة

إن رسالتهم لشعبهم تكمن في ضرورة العمل على إنهاء : وقال نواب جنين الثالثة فور اإلفراج عنهم
نقسام السياسي وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن، مطالبين بوقفة جادة مع الذات لما فيه خير الشعب اال

ووجه النواب، في حديثهم أمام المواطنين، فور اإلفراج عنهم رسالة تطالب بالسمو فوق كل  .الفلسطيني
يل الدفع نحو خالف ال يستفيد منه سوى االحتالل، مؤكدين أنهم سيبذلون كل جهد مستطاع في سب

  .تصويب الحالة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني
 عن النواب التسعة بأنه اإلفراجأحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، .من جهته، اعتبر د

فرصة لإلخوة في الكتل البرلمانية المختلفة التخاذ قرار تاريخي بإعادة تفعيل المجلس التشريعي ورفع "
 تساهم بشكل فعال في إعادة اللحمة وإنهاء االنقسام أنعقد جلسة في الضفة الغربية والتي يمكن المعيقات ل

  ".بين شطري الوطن
 3/9/2009األيام، فلسطين،  

  
   غزةأعمار إلعادةالحكومة المقالة تؤكد وجود وعود صادقة من حكومات ومؤسسات  .9

 من "وعود صادقة"مس وجود أمة المقالة  في الحكوواألشغال اإلسكان وزير  أكد: اشرف الهور-غزة 
لكن الوزير  .األخيرة خالل حرب غزة "إسرائيل" ما دمرته إعادةقبل حكومات ومؤسسات لدعم جهود 

 مواد إلدخال "إسرائيل" يتوقف على فتح المعابر التجارية التي تغلقها األمر هذا إنيوسف المنسي قال 
عدم االرتهان لالمالءات األمريكية "لى فتح معبر رفح وودعا المنسي في ذات السياق مصر إ .البناء

 حكومة أنوذكر المنسي . ، مبينا ان فتح المعبر سيعود بفائدة تجارية كبيرة للجانب المصري"واإلسرائيلية
نحن ال نريد ماال، ليأتوا بالمواد "، وقال اإلعمار مؤسسة في أو دولة أيةغزة المقالة توافق على مشاركة 

بالتنسيق لهم حسب الضوابط الوطنية التي تضمن عدم التعدي على حقوق الغير وعدم التعدي ونحن نقوم 
  ." الحكوميةاألراضيعلى 

 هذه التقديرات قابلة للزيادة إن مليون دوالر، وقال 215وقدر المنسي خسائر الحرب بمليارين و
  .لمنظورة المواد في السوق، وتشمل الخسائر المنظورة وغير اأسعاروالنقصان حسب 

 تركيا رفضت تسليم أن، مفادها "معلومات مؤكدة" وجود إلى المنسي في تصريح صحافي أشار ذلك، إلى
  ." بعيدة عن الواقعألنها" غزة إعمار إلعادة األموالحكومة سالم فياض منحة 

  3/9/2009القدس العربي، 
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  ق عائلة من فلسطينيي العرا200 ةفاستض تبلغ عباس استعدادها التركيا .10
 عائلة من الالجئين 200 أن تركيا تستعد لنقل "الحياة" كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها لـ:غزة

أنقرة أبلغت الرئيس محمود عباس بهذا "وقالت إن . الفلسطينيين في العراق كي تعيش على أراضيها
اهللا غُل ورئيس  وعقد عباس لقاءات مع الرئيس التركي عبد ."القرار أثناء زيارته لها قبل نحو شهرين

  .وزرائه رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، ومسؤولين آخرين
 مليون دوالر في مشاريع في 150المسؤولين األتراك وعدوا باستثمار نحو "وأشارت المصادر إلى أن 

النجاح الوطنية في  ماليين دوالر، وإقامة مستشفى تابع لجامعة 10فلسطين، بينها مساعدة للموازنة بقيمة 
 عائلة من الفلسطينيين العالقين على الحدود 200مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فضالً عن استضافة 

 . " السورية للعيش في تركيا-العراقية 
تركيا قررت اتخاذ مثل هذه القرارات رغم غضب المسؤولين األتراك من زيارتين قام "وأوضحت أن 

ربيا في إطار الجولة التي قادته الحقاً إلى تركيا، لكن الغضب زال عندما أكد بهما عباس إلى قبرص وص
  ."الرئيس لمضيفيه األتراك أنه ال يتدخل في األمور الداخلية ألي دولة

عباس استمع إلى لغة مختلفة من المسؤولين األتراك، وأنهم ال يدافعون عن "وأشارت المصادر إلى أن 
يضغطون على "ولفتت إلى أنهم . " بل على العكس يتفهمون سياستهمواقف حركة حماس وسياساتها،

الرئيس غُل لم يقدم على توجيه أي انتقادات لمواقف "وقالت إن . "حماس كي تتبنى سياسة أكثر عقالنية
وأضافت أن . " حد طرح تنظيم انتخابات مبكرةإلىالسلطة الفلسطينية وسياساتها، بل إنه ذهب بعيداً 

 يشاركون، بموافقة مصرية وبعيداً من اإلعالم، في تذليل العقبات التي تعترض تراكاألالمسؤولين "
  ."طريق الحوار الفلسطيني الداخلي، من خالل اتصاالت يجرونها مع قيادة حماس والمسؤولين السوريين

  3/9/2009الحياة، 
  

  قة األسرى جولة منذ انطالق الدور األلماني في صف11الزهار أنجز أكثر من  : مرزوقأبو .11
، أمس، ان محمود "أ.ب.د"قال موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ل : )أ.ب.د(

الزهار القيادي في حماس يتولى رئاسة اللجنة المكلفة بالتعاون مع الوسيط األلماني الذي أنجز أكثر من 
ان فتح كانت ترفض الحوار  جولة خالل شهر منذ انطالق الدور األلماني في صفقة التبادل، وأضاف 11

  .قبل محرقة غزة في مطلع العام الحالي لكن وبعد توقف العدوان صار هناك ضغط من أجل الحوار
بالنسبة لحماس فإن "وعما اذا كان لدى حماس قراءة مختلفة للواقع السياسي الحالي، قال ابو مرزوق 

اصة ان الرئيس الفلسطيني يخالف القراءة السياسية تخضع لمصلحة وطنية فلسطينية قبل كل شيء خ
، وأبدى استياءه من إطالة أمد االنقسام الفلسطيني ومن الحالة الوطنية "القانون واألنظمة الفلسطينية
   .الراهنة للشعب الفلسطيني

  3/9/2009الخليج، 
  

   "اإلرهابرأس " ويصف ليفني بـ "إسرائيل"و حوار بين حماس أي ينفي وجود برهوم .12
 التي وصفت   اإلسرائيليةردت حركة حماس على تسيبي ليفني زعيمة المعارضة          :ورـ اشرف اله   غزة

ـ  وقال   .ليطا، وطالبت بعدم اجراء اي حوار معها سوى مفاوضات اطالق سراح ش           "االرهابية"الحركة ب
ان تيسبي ليفني هي رأس االجـرام       "فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات صحافية          

 التي شنت حربا على غزة، قتلت فيها مئات المدنيين، وهجرت اآلالف، وهدمت اكثـر               الصهيوني؛ فهي 
   ". الف منزل فوق ساكنيها50من 
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، مؤكـدا   "ليس بيننا وبين العدو مفاوضات، سواء في ملف صفقة التبادل او عبر الوسطاء             ": برهوم وقال

 .راتيجية المقاومةان استراتيجية حركته دائما هي حماية الشعب الفلسطيني، ودعم است
  3/9/2009القدس العربي، 

  
  ليط قبل عيد الفطر امصر تريد صفقة ش :مصادر مقّربة من حماس .13

إن مصر تكثف جهودهـا  " المستقبل"قالت مصادر مقربة من حركة حماس لـ: رام اهللا ـ أحمد رمضان 
ي أقرب وقـت ممكـن،      ليط ف امن أجل إنجاز صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي جلعاد ش          

أظهرت فعالية كبيرة فـي التغلـب علـى         "موضحة أن الوساطة األلمانية التي انضمت للجهود المصرية         
عقبات كانت تعترض طريق إنجاز الصفقة التي تعثر الوصول إليها علـى امتـداد الـسنوات الـثالث                  

 100ماس على إبعاد نحـو      صفقة التبادل شهدت تقدماً بعد أن وافقت ح       "وتابعت المصادر أن     ".الماضية
من األسرى الذين سيفرج عنهم الى الخارج، إضافة الى عدد لم يحدد بعد سيبعدون من الضفة الغربيـة                  

المفاوضات تجري حالياً ليس على مبدأ اإلبعاد، بل على أن يكون اإلبعـاد موقتـاً   "، وأن "الى قطاع غزة  
حق للمبعدين بعد انقضائها العودة الـى األراضـي         وليس دائماً، أي أن يكون اإلبعاد لمدة زمنية محددة ي         

الفلسطينية، وهو ما لم تعِط إسرائيل حتى اآلن موافقتها عليه، كما تبحث األماكن والدول التي سـيبعدون                 
اليها ووضعهم القانوني في هذه البلدان، حيث ذكرت كل من سوريا وقطر والـسودان كبلـدان محتملـة                  

  ".الستقبال المبعدين
مصر ترغب في التوقيع على اتفاق نهائي بشأن صفقة التبادل قبل بلوغ            "مصادر ذاتها الى أن     وأشارت ال 

اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة أواخر الشهر الجاري، وقبل حلول عيد رأس السنة العبريـة الـذي                 
ميـع  غير أن المصادر ذاتها شككت بإنجـاز ج       ". يصادف منتصف هذا الشهر، وكذلك حلول عيد الفطر       

في وقت قريب من هذا التاريخ      "تفاصيل الصفقة حتى منتصف الشهر الجاري، لكنها لم تستبعد حصولها           
  ".ما لم تستجد عناصر ليست في الحسبان قد تعرقل االتفاق

  3/9/2009المستقبل، 
  

  عباس يدعو لجنة االنتخابات لالنعقاد في أكتوبر : ممثل فتح بالقاهرة .14
كشف الدكتور بركات الفرا ممثل حركة فتح بالقاهرة عن استعداد  :أحمد ربيع - محمد عبد اهللا - القاهرة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعوة لجنة االنتخابات المركزية لالنعقاد خالل شهر أكتوبر القادم للبدء 
   . يناير القادم25في االستعدادات الخاصة بإجراء االنتخابات النيابية والرئاسية بما ال يتجاوز 

إن كل الشعب الفلسطيني يأمل أن تنجح الجولة القادمة من الحوار الفلسطيني، " الشرق"وقال الفرا لـ 
مشددا على أن موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية حق للشعب الفلسطيني، وأن إجراء االنتخابات 

 وتأكيد على التزام الشعب الرئاسية والتشريعية في يناير القادم يتفق مع القانون والدستور الفلسطيني،
الفلسطيني بالديمقراطية، مؤكدا أنه ال تراجع عن هذه الخطوة باعتبارها استحقاقا قانونيا ال يمكن ألحد 

  . التراجع عنه
وحول رفض حماس إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل االنقسام السياسي الحالي، أكد الفرا 

 الفصائل إلنهاء االنقسام لكن في حال إصرار حماس على استمرار أن فتح تمد يدها إلى حماس وكل
الوضع الحالي سوف يتم إجراء انتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، مؤكدا أنها ستكون انتخابات 

، وسوف يتم دعوة الجامعة العربية واألمم والمتحدة واالتحاد 2006حرة ونزيهه مثل انتخابات عام 
 من المنظمات الدولية واإلقليمية لمراقبة االنتخابات الفلسطينية، الفتا إلى أن السلطة اإلفريقي وغيرها
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الفلسطينية سيكون لها البدائل المناسبة في حال رفض حماس إجراء االنتخابات في موعدها، أو في حال 
  . استمرار الخالفات بين الفصائل الفلسطينية حتى يناير القادم

  3/9/2009الشرق، قطر، 
 

  فتح تستنكر اتهام بلعاوي لعباس بالتورط في اغتيال أبو جهاد  .15
استنكرت حركة فتح التصريحات األخيرة للقيادي في الحركة حكم بلعاوي بحق رئيس الـسلطة              : رام اهللا 

نقلت عن بلعاوي اتهامه لعباس بالوقوف      " المستقبل العربي "وكانت صحيفة    .المنتهية واليته محمود عباس   
وعبرت الحركة في بيـان     . مؤكداً حيازته وثائق  " أبو جهاد "قيادي الفتحاوي خليل الوزير     وراء اغتيال ال  

نستغرب المـستوى الـذي     : "نسخة عنه أمس، عن عميق أسفها لهذه التصريحات، وقالت        " فلسطين"تلقت  
  ".وصل إليه حكم بلعاوي من اتهامات وافتراءات ال ندري أهي جديدة أم قديمة

 هذه افتراءات نابعة من قناعته الشخصية التي كان أخفاها طيلة المدة الماضـية، أم               هل: "وتساءل البيان 
نابعة من نتائج االنتخابات األخيرة للجنة المركزية، أم هو تقليد لما أقدم عليه غيره وهـو الـذي كـان                    

  ".يهاجمه وأصدر بحقه عشرات البيانات التي تستنكر مواقفه وتكيل له التهم العديدة؟
  3/9/2009 فلسطين، صحيفة  

 
   عاما20مركزية فتح تستنكر الحكم على الشوبكي بالسجن  .16

إنه بعد "نسخة عنه " قدس برس"قالت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان أصدرته وصل : رام اهللا
أقدمت المحاكم العسكرية اإلسرائيلية على إصدار ] اللواء فؤاد الشوبكي[سنوات من اختطاف الشوبكي 

 عاما مع التنفيذ وخمس سنوات مع وقف التنفيذ بعد أن وجهت له اتهامات 20لجائر بالسجن حكمها ا
  .باطلة ال تستند إلى الحقيقة

أن كافة اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحتالل باطلة مع كافة جوانبها من عملية "وأضافت اللجنة 
 قرار الحكم الجائر عليه وتتناقض تماما مع االختطاف حتى تقديمه للمحاكم العسكرية اإلسرائيلية وصدور

ودعت فتح كافة المنظمات الدولية ". االلتزامات المتفق عليها والتي كانت برعاية بريطانية وأمريكية
المعنية لتوفير الحماية للمناضلين الفلسطينيين ولجميع السكان في المناطق الفلسطينية المحتلة ووضح حد 

  . وم بها سلطات االحتالللإلجراءات الجائرة التي تق
 2/9/2009قدس برس، 

  
 فتح تدعو عباس إلى التمسك بشروطه حول العودة للمفاوضات مع االحتالل .17

أمام الضغوطات الدولية واإلقليمية " مواصلة صموده"دعت حركة فتح الرئيس محمود عباس إلى : غزة
  . بشروطه حول ذلكلعقد لقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والتمسك

نحن نرفض أي شكل من أشكال ": "قدس برس" أبو النجا لوكالة   حركة فتح إبراهيم وقال القيادي في
المفاوضات، وأعلنا عن ذلك مراراً وتكراراً، واللقاءات مع نتياهو مشروطة بوقف كامل لالستيطان 

نهائي وليس في تفاصيل القضايا واإلعالن عن ذلك، واإلعالن عن الدخول الفوري في مفاوضات الحل ال
  .، كما قال"التي تتعلق بوضع قائم وهو المرحلة االنتقالية، عدا ذلك ال يمكن أن يكون هناك أي مفاوضات

إن هذه الشروط تطرق إليها المؤتمر السادس لحركة فتح ورفض أي مفاوضات بدونها، وما : "وأضاف
  ".ي للحركة والذي ال لبس فيه على اإلطالقصدر عن المؤتمر يؤكد على الموقف الثابت والنهائ

  2/9/2009قدس برس، 
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  الفلسطينيين في لبنان تحسين أوضاع الالجئين إلىحماس تدعو  .18
في برج البراجنة تحدث فيه المسؤول الـسياسي        " غولدن بالزا "نظمت حركة حماس لقاء شعبيا في قاعة        

والمنظمات الفلسطينية الى تناسي خالفاتهـا      جميع القوى والهيئات    "لـحماس في بيروت رأفت مرة فدعا       
  ". لهماألساسيةالسياسية واالتفاق على برنامج عمل لتحسين اوضاع الالجئين في لبنان وتوفير الخدمات 

الجميع الـى   "ودعا  "  الفلسطيني اإلنسانان يد حماس ممدودة لكل ما يؤدي الى تخفيف العبء عن             "وأكد
ي اصالح المجتمع وتحسين خدمات الميـاه والكهربـاء ووقـف           المشاركة في وضع خطة عمل تساهم ف      

 التـي تـداهم     واألخالقيـة  االجتماعيـة    واألمـراض  األخطـار  العامة ومواجهة    األمالكالتعدي على   
  ".الفلسطينيين

  3/9/2009المستقبل، 
  

   التابعة لها اإلعالميةحماس تخصص الموارد لترميم البنية التحتية : إسرائيليةدراسة  .19
قالت دراسة اسرائيلية جديدة اصدرها معهد ابحاث دراسات الشرق االوسط  : ـ زهير اندراوس الناصرة

 مركزية واهمية الحرب على الوعي في المعركة التـي          تأسيسهاان حركة حماس تعي بصورة جيدة منذ        
لحقت االضرار بالبنيـة التحتيـة االعالميـة        ) الرصاص المصبوب (تديرها ضد اسرائيل، وخالل حملة      

  .حماس وفي مقدمتها قناة االقصىل
على الرغم من ذلك، فقد استمرت وسائل االعالم التابعة لحماس بالعمل خالل القتـال ومـا بعـد ذلـك                    

وتابعت انّه في ختام الحملـة اظهـرت حمـاس          . مستعينة بالدعاية المكثفة من قبل قناة الجزيرة القطرية       
 التي قامت بها نحو الداخل والخارج، وليس        اإلعالميةونشاطا اعالميا كبيرا من خالل الحمالت الدعائية        

بل ايضا بكـل    ) عالقتها مع السلطة الفلسطينية والصراع مع اسرائيل      (فقط في ما يتعلق بالشؤون اليومية       
  .ما يتعلق بتحديات الترميم ونشر رواية االنتصار
ي اطار عمليات الترميم التـي      ، وف )الرصاص المصبوب (وتابع معدو الدراسة قائلين انّه منذ انتهاء حملة         

  .تقوم بها حماس في قطاع غزة، تولي حكومة حماس اهمية لترميم وتقوية المنظومة االعالمية
ولم تقتصر على تفعيل وسائل االعالم التي تضررت، بل في المقابل، عملت علـى تحـسين المنظومـة                  

رات االعالمية لحكومة حماس فـي      االعالمية من خالل التأكيد على مأسسة وسائل االعالم وتحسين القد         
  .قطاع غزة

بعدد من الخطوات التي شملت، من بين ما        ) الرصاص المصبوب (في هذا االطار قامت حماس منذ حملة        
شملته، اصدار الصحف والنشرات الجديدة، اقامة وكالة انباء، تغييرات في المـضامين وتـصميم قنـاة                

  . ذلكالتلفزيون ومواقع االنترنت التابعة لها وغير
من ناحية المضامين برزت عملية تعميق الطابع االسالمي في وسائل االعالم التابعة لحماس مثـل قنـاة                 

  .االقصى، اذاعة القران الكريم ومنتدى االنترنت
وقد اعطيت االولوية لتخصيص الموارد لهذا الهدف، وفقا لتقديراتنا، فان حماس تجند االموال الضرورية              

يع البنية التحتية االعالمية من امـوال المـساعدات االجنبيـة، خاصـة االمـوال      للتفعيل الجاري ولتوس 
وكذلك للذراع العـسكرية     االيرانية، وزعمت الدراسة ان ايران تحول المساعدات المالية للذراع السياسي         

  .لحماس بواقع بضع مئات ماليين الدوالرات في العام
الـسكان  : المية التابعة لحماس الى عـدد مـن االهـداف         تتوجه البنية التحتية االع   : واستطردت الدراسة 

. الجمهور العربي واالسالمي في الدول العربية واالسالمية      . الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية     
 االسـرائيلي، خاصـة بواسـطة       - يتم نشر معلومات كثيرة حول الصراع الفلسطيني       -الجمهور الغربي 

جمهـور الهـدف    .  او التعاطف مع حماس واالساءة الى اسرائيل       االنترنت، بهدف الحصول على الدعم    
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لذلك، وعلـى الـرغم مـن ان        . االسرائيلي، فان حماس ال ترى حاجة بالتوجه الى الجمهور االسرائيلي         
  .مواقع حماس عبر شبكة االنترنت منشورة بمعظم اللغات اال ان اللغة العبرية ليست من بين هذه اللغات

ن موقع ديوان الفتوى والتشريع التابع لحكومة حماس المحسوب على وزارة العدل            وتقول الدراسة ايضا ا   
تم تدشـين الموقـع قبـل       . في حكومة حماس وهو يندمج ضمن عملية االسلمة التي يمر بها قطاع غزة            

اسبوعين وهو ما يزال في مراحل البناء وهو يتضمن حاليا القليل من المضامين غير انه من المفروض                  
  . جميع الفتاوى والتشريعات لحكومة حماسان يتضمن

كما لفتت الدراسة الى انّه بعد حملة الرصاص المصبوب عاودت صحف ومجـالت حمـاس الـصدور                 
 سلسلة من الصحف والمجالت االخـرى مـن         اإلصدارات حماس الى هذه     أضافتبصورة منتظمة، وقد    

يع وتعميق دعاية حماس وسط سـكان       بينها اصدارات محلية، مهنية او تتعلق باوساط معينة، بهدف توس         
  .قطاع غزة

الماضـي، وبحـضور رئـيس      ) يوليو(واشارت الدراسة ايضا الى انّه في السابع عشر من شهر تموز            
حكومة حماس في غزة، اسماعيل هنية، تم االحتفال بالعرض االول لفيلم كامل هو االول من نوعه الذي                 

  .تجته مؤسسة االقصى لالعالمالذي ان) 12(تنتجه حماس ويحمل اسم عماد عقل 
  3/9/2009القدس العربي، 

  
  حماس في الضفة   من عناصرثالثةاعتقال حماس تتهم السلطة  .20

األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال رجل أعمال » حماس«اتهمت حركة : يو بي اي
 .خرين عن وظائفهمفيما أقصت ثالثة آ. وأسيرين محررين من أنصارها في الضفة الغربية

األجهزة األمنية في محافظة طولكرم اعتقلت رجل األعمال عدنان «في بيان امس إن » حماس«وقالت 
حنون من مكان عمله في بلدة كفر اللبد شرق المدينة، بعد يومين من اعتقال األسير المحرر من السجون 

األجهزة في «وذكرت أن . »ينةاإلسرائيلية مصلح صالح حمدان من أحد المحالت التجارية في المد
 . »جنين، اعتقلت األسير المحرر ربيع نصار

  3/9/2009البيان، اإلمارات،  
  

   يتعهد عدم تجميد بناء المستوطناتونتنياه .21
اإلسرائيلية أمس عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي       " هآرتس"كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

قليلة الماضية إلى طمأنة قادة المستوطنين بشأن اسـتمرار االسـتيطان،           بنيامين نتنياهو سعى في األيام ال     
فيما أكد الوزير من دون حقيبة، يوسي بيليد، الذي رافق نتنياهو في زيارته إلى بريطانيا وألمانيا، أنه لم                  

ـ " مكاسبها"يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن تجميد االستيطان، وأن حكومته لن تتخلى عن    ي االستيطانية ف
  .الضفة الغربية وهضبة الجوالن السورية المحتلة

في نهاية المطاف   "وقد استمع نتنياهو إلى كل ما قاله المستوطنون، ورد عليهم بإيجاز مطمئنا إياهم قائال،               
  ."فإننا كلنا معنيون بذات الشيء، ولكن يجب العمل بعقل

د، الذي رافق نتنياهو في زيارته إلـى   من جهة أخرى، فإن الوزير اإلسرائيلي من دون حقيبة، يوسي بيلي          
بريطانيا والمانيا األسبوع الماضي، قال في اجتماع شعبي يدعو لمواصلة احتالل القدس والجوالن، نظمه              
اليمين في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الثالثاء، إنه ال توجد أيـة نيـة لتجميـد البنـاء فـي                       

أنه ال يوجد أي اتفاق لتجميـد البنـاء فـي           ) نتنياهو(ألول  لقد سمعت بأذني من المصدر ا     "المستوطنات،  
  ".المستوطنات، وأنا أقول لكم هذا من الشاهد األول
  .المحتلة" إن اليهود سيواصلون البناء والحياة في القدس"وقال بيليد، إنه سمع من نتنياهو شخصيا يقول، 
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نيست من حزب الليكـود الحـاكم،       وشارك في ذلك االجتماع الذي عقد في تل أبيب عدد من أعضاء الك            
ومن بينهم رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، الذي يكثف في اآلونة األخيرة تصريحاته العنصرية والرافضة              

إن أرض إسرائيل هي وطن شعب إسرائيل، ولسنا بحاجـة ألي           "وتابع رفلين قائال،     .آلفاق حل الصراع  
منى لنا في العام المقبل أن نكون فـي القـدس           شخص من أجل نثبت سيادتنا على أرض إسرائيل، وأنا أت         

  ".الكاملة
  3/9/2009الغد، األردن، 

  
  48 على فلسطينيي "إسرائيل"ليفني تدعو لفرض رموز  .22

شنت وزيرة خارجية إسرائيل السابقة زعيمة حـزب كاديمـا اإلسـرائيلي            : برهوم جرايسي -الناصرة  
، بعد اعالن لجنة متابعة قضايا التعلـيم        48يي  المعارض تسيفي ليفني يوم أمس هجوما على قيادة فلسطين        

، 48عن رفضها لمحاوالت فرض أي من رموز إسرائيل الـصهيونية علـى فلـسطينيي               ) لجنة وطنية (
  . ملزمون بقبول هذه الرموز48وقالت إن فلسطينيي 

 علـي   ليس مقبوال "وقالت ليفني في محاضرة أمام طالب مدرسة في تل أبيب، مع افتتاح السنة الدراسية،             
أية دعوة كهذه أو تلك للتمرد والعصيان، واجب القيادة العربية في إسرائيل أن تخلق تقاربا ال انعـزاال،                  

اإلضافية، ولكنها تعمـق التـوتر القـائم بـين          ) البرلمانية(فإجراءات العزلة لربما تحقق بعض المقاعد       
  ".الجمهور العربي واليهود في إسرائيل

في اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى حسم سياسي، ال يمكن           " وتحذير قائلة،    وتابعت ليفني في لهجة تهديد    
من إسرائيل، وعلى القيادة العربية في إسرائيل أن تفهم هذا، وقـد            ) فلسطينية(أن تكون أي طلبات قومية      

قلت لهم هذا، ال يمكن القول من جهة إنهم موافقون على حل الدولتين، ومن جهة ثانية ان تكـون لهـم                     
  ".والنشيد الوطني والرموز اليهودية) اإلسرائيلي(شكلة مع العلم م

على كل شاب وشابة في الـبالد،       " أو المدنية " القومية"كذلك دعت ليفني إلى فرض الخدمة العسكرية أو         
  .في اشارة الى العرب

ساواة، إن  وفي رده على تصريحات ليفني قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والم             
االستخباراتي، وماضيها في ذلـك     " الموساد"تسيبي ليفني تثبت لنا مجددا أنها لم تتحرر من عقلية جهاز            

الجهاز، فهي تتكلم أوال بلهجة استعالئية، وصهيونية عنصرية، وعليها ان تذكر دائمـا الحقـائق التـي                 
لسنا مجموعة مهاجرين، تلملـم لهـا       تدركها تمام اإلدراك، وهي أننا نحن الجماهير العربية في وطننا،           

  .المؤسسة الحاكمة رواية تاريخية، غير الحقيقة المؤكدة لحقيقتهم وتاريخهم وهويتهم
  3/9/2009الغد، األردن، 

  
  ضغوط إسرائيلية على عباس عبر األردن لعقد لقاء مع نتنياهو": يديعوت" .23

 عوزي أراد األردن سراً بهدف مطالبة "االسرائيلي"زار رئيس ما يسمى مجلس األمن القومي : آي.بي.يو
الملك عبداهللا الثاني بالضغط على الفلسطينيين ليوافقوا على عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس 

بنيامين نتنياهو، وكذلك لتبديد مخاوف الملك األردني من تأثير عدم التوصل الى " االسرائيلي"الوزراء 
" يديعوت احرونوت"وكشفت صحيفة  .الفلسطيني على مصير األردن -" االسرائيلي"اتفاق لحل الصراع 

، أمس، أن أراد زار األردن مطلع األسبوع الحالي، في أعقاب وصول معلومات الى مكتب "االسرائيلية"
نتنياهو عبر من خاللها الملك األردني عن قلق عميق جراء الجمود المتواصل في العملية السياسية بين 

وأضافت أن الملك أجرى في األسابيع الماضية محادثات مع عدد من زعماء . سطينيينوالفل" اسرائيل"
الدول، بينهم الرئيس األمريكي باراك أوباما، شدد خاللها على أن نافذة الفرص الستئناف المفاوضات 

إنه لن ورأى عبداهللا الثاني أنه يجب إرغام حكومة نتنياهو على تجميد االستيطان وإال ف .آخذة باالنغالق
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يتم استئناف المفاوضات، كما عبر عن تخوفه من تأثير عدم التوصل الى اتفاق لحل الصراع على مصير 
  . األردن

  3/9/2009الخليج، 
  

 "حرب لبنان الثالثة"جدل في الجيش اإلسرائيلي حول  .24
ة ، أمس، للتباحث في تطبيق دروس لجن"إسرائيل"اجتمع مجلس الحرب المصغر في  :القدس المحتلة

 شب جدل بين كبار قيادة الجيش 2006تموز ،/للتحقيق بنتائج العدوان على لبنان في يوليو" فينوغراد"
  .حيال الطريق للنصر في حرب لبنان الثالثة

لن تنتصر في حرب لبنان الثالثة أو في أي " إسرائيل"وأكد العميد في جيش االحتالل آغاي يحزقيلي أن 
  .ة برية واسعة تسيطر فيها على األرض حرب مقبلة من دون أن تخوض معرك

وجاءت أقوال يحزقيلي ضابط رئيسي في جيش المدرعات على خلفية جدل بينه وبين العميد يوسي بخار 
قائد وحدة المشاة خالل مؤتمر حول المناورات البرية نظمه الجيش في معسكر اللطرون حول الحرب 

  .القادمة على لبنان
ن الفكرة المركزية في الحرب المقبلة تكمن بالتقدم السريع نحو عمق وأوضح يحزقيلي في مداخلته أ

على المعركة "وتابع . مرابض العدو والسيطرة على مناطق إطالق الصواريخ وسط استخدام سالح المشاة
  ". يوما30أن تكون خاطفة جدا وينبغي أال نسمح ألنفسنا بحرب تطول 

رة وقال في مداخلته إن من يحاول القيام بمناورة برية في المقابل نقض العميد بخار النظرية المذكو
تنم نظرية الحرب السريعة عن جهل العدو وعن فهم "خاطفة سيتعرض لضربة إضافية في لبنان، وتابع 

مغلوط، فقوات المشاة تحتاج وقتا كي تتحرك في مناطق شائكة ومركبة ومن يستعجل أمره عليه 
مكث " اإلسرائيلي"شارة للعدوان على غزة، وقال إن الجيش ودلل على صواب نظريته باإل". بالصبر
 أربعة أحياء وليس بوسعنا أن نكرر ذلك في حرب لبنان الثالثة إذا أخذ - يوما في ثالثة24طيلة 

  ". قرية في جنوب لبنان160بالحسبان وجود 
  3/9/2009الخليج، 

  
  48على فلسطينيي "الوطني" تتراجع عن فرض نشيدها "إسرائيل" .25

تراجع وزير المعارف اإلسرائيلي جدعون ساعر الثالثاء ، عن تصريحات أكد فيهـا انـه               : ة الغربية باق
ينسبون إلي أقواال لم أقلها البتة ، كإجبار الطـالب          "قائال  " هتكفا"يفكر بفرض النشيد الوطني اإلسرائيلي      

ـ     أدلـى بهـا لإلذاعـة       ، وجاءت أقواله في تـصريحات     " هتكفا" على إنشاد    48العرب من فلسطينيي ال
ـّق شجرة عالية  "اإلسرائيلية العامة ، حين سأله محاوره إذا ما كان قد            فيما يخص فـرض النـشيد      " تسل

  .القومي اإلسرائيلي في المدارس
وكان ساعر قد أعلن في تصريحات نهاية األسبوع إنه يفحص إمكانية إصدار تعليمات بإنـشاد النـشيد                 

 ، وإن هذه فكرة جيدة ال يتضمنها منشور المدير العام الحالي في موضع              القومي اإلسرائيلي في المدارس   
  ".الطاعة

  3/9/2009الدستور، 
  

  فرصة تحرير شاليط ضاعت في حرب غزة: جنرال إسرائيلي .26
رأى الجنرال اإلسرائيلي ورئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي غيورا آيالند  :عبد القادر فارس -غزة 

الرصاص "رصة كبيرة لتحرير شاليط خالل الحرب األخيرة على غزة في عملية أن إسرائيل أضاعت ف
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أنها ليست متحمسة إلتمام صفقة الجندي اإلسرائيلي األسير لديها جلعاد " حماس"واتهم حركة ". المسكوب
 .شاليط في الوقت الراهن، وأنها تمسك بهذه الورقة في يدها لوقت أطول، فهذا بالنسبة لها أفضل

نه لذلك أنا لست متأكدا من قرب إتمام الصفقة، وفي حاالت كهذه تنشر معلومات في الصحافة وأضاف أ
 .تخلط بين ما هو معروف وما هو غير معروف، لذلك ال يمكن أن نعرف ما حقيقة األمر

وطالب الجنرال بأن يكون هناك قواعد وأسس تحددها لجنة معينة، يجري من خاللها تحديد آلية التعامل 
 .بعد اإلفراج عنه وإعادته إلى بيته" شاليط"ية كقضية مع قض

أن إسرائيل " الرصاص المسكوب"وأوضح أنه بالرغم مما ظهر خالل عملية الجيش اإلسرائيلي في غزة 
، إال أن هذا في الحقيقة لم يحصل، زاعما أن إسرائيل كانت تفتح معابر غزة "حماس"تعاملت بشدة مع 

 .ولية وغيرهاوتسمح بإدخال المساعدات الد
 3/9/2009عكاظ، 

 
  رسالة لحركة فتح" معا"الحاخام فرومان يوجه عبر وكالة  .27

رسالة إلى حركة فتح، هذا " معا" وجه الحاخام االسرائيلي المعروف مناحيم فرومان عبر وكالة :بيت لحم
  :نصها

  رسالة ودية موجهة إلى المشاركين في مؤتمر فتح في بيت لحم
لعيون ليس فقط في الدول العربية وفي الدول اإلسالمية بل في جميع دول العالم إلى في هذه األيام تتجه ا

نتائج مؤتمر فتح، خاصة وأن إدارة الرئيس أوباما في أمريكا أيضا تتابع المؤتمر، وهنا أردت أن أؤكد 
  .لكم بأن عيون اإلسرائيليين تتطلع إلى بيت لحم أيضا

ذي سينتصر في هذا المؤتمر؟ هذا السؤال ليس سؤاال خاصا، من ال: فالسؤال الذي يسأله الجميع هو
هل هم أتباع : أي شخص أو أي فئة ستفوز في هذا المؤتمر، أظن بأن هذا السؤال هو سؤال عام: وهو

الخط المستمر في إيمانه بطريق السالم هو من سينتصر أم أولئك الذين يئسوا من الطرق المؤدية للسالم 
  هم من سينتصرون؟

الطرق هي عدم اإليمان، فالحياة مليئة بالظلم والكثير من الذعر والصعوبات، ألنه من الطبيعي بأن أسهل 
نيأس في أن نقنع اآلخر بحياة طيبة، كذلك هي حياة الشعب الفلسطيني مقابل الشعب اإلسرائيلي مليئة 

 الفلسطيني في أن يعيش بالظلم والقسوة والذعر، لذلك من الطبيعي أن نيأس وأن ال نؤمن بإمكانية الشعب
  بسالم وطمأنينة،

  2/9/2009وكالة معاً، 
  

  وراء خطف السفينة الروسية للجزائر" الموساد" ترفض نفي أو تأكيد وقوف "إسرائيل" .28
رفضت إسرائيل التعقيب على تقرير صحافي يؤكد أن عمالء :  بوعالم غمراسة-الجزائر -تل أبيب

أو أشخاص من طرف هذا الجهاز هم الذين يقفون وراء " الموساد"جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية 
وتركت للصحافة أن تفهم ما تريد من نشر هذه ". آرتيك ـ سي"عملية خطف السفينة الروسية 

   .المعلومات
األميركية قد نشرت تقريرا تفصيليا قالت فيه إن عمالء الموساد هم الذين خطفوا " تايم"وكانت مجلة 
وجدوا على متنها مجموعة صواريخ متطورة مضادة للطائرات، وأنها كانت متوجهة إلى السفينة وأنهم 

 . ميناء الجزائر في طريقها إلى إيران أو سورية
  3/9/2009الشرق األوسط، 
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   مستوطن 2000مخطط إلقامة حي يهودي في القدس إلسكان : "جمعية إسرائيلية" .29

سرائيلية، النقاب عن خطة استيطانية جديدة، قدمت إلى ما اإل" عير شاليم"كشفت جمعية  :القدس المحتلة
المعد الستيعاب " بوابة الشرق"، لبناء الحي االستيطاني الجديد "سلطة تطوير القدس"يسمى بمجلس إدارة 

 مستوطن يهودي جديد، حيث يرتبط هذا المشروع بسلسلة من أوامر المصادرة التي تمت خالل 2000
  .، فغالبيتها العظمى ملكية عربية، حسب تأكيدهااألعوام القليلة الماضية

إن سلطات االحتالل تنوي بناء حي استيطاني جديد فاخر " :وقالت الجمعية في تقرير لها صدر أمس
قرب مخيم شعفاط من الجهة الثانية، أي حصر المخيم بين مستوطنتين وجدار الفصل العنصري، ما 

  ".قدس عامة وسكان المخيم خاصةسيؤدي إلى إثارة مشاعر الغضب وسط سكان ال
وأشارت إلى أن المشروع يمتد من مخيم شعفاط وبيت حنينا والطور وتقع األراضي على طول شوارع 

  ". معاليه ادوميم" وشارع القدس 9,13,1
 شرقي القدس –؛ فإن الحديث يدور عن الخيار األساسي لتطوير شمالي "سلطة التطوير"وحسب ما يسمى 

العلمانية "شروع أن الخطة التي قدمت تستجيب لكل احتياجات أحياء شمالي المدينة ويدعي مصممو الم
معاً وتوفر الحلول لكل المتطلبات المدنية كمجمعات مواصالت عامة ومناطق تجارية " والدينية والعربية

  .وتشغيلية وكذلك أماكن نقاهة واستجمام ومجمع تجاري ضخم
" تلة مبتاء"ى األراضي المجاورة لمفرق التلة الفرنسية على حدود أيضاً إل" بوابة الشرق"ويمتد مشروع 

وكذلك وحدات سكنية فاخرة "  آالف متر10"وفي هذه المنطقة من المقرر بناء مجمع تجاري )  دونما70(
 غرفة وقرب الفندق من الجهة األخرى للمفترق من المقرر إقامة موقع نقاهة 400وفندق مكون من 

يضم مقاصف ومالعب تنس أرضي وبرك سباحة وكذلك فندق صغير مكون من "  دونما60ً"واستجمام 
   ".المتدينين" غرفة لخدمة السكان 100

مناطق أخرى، زيادة حجم وتوسع التلة الفرنسية بواسطة بناء " لتطوير"ويشمل المشروع أيضاً اقتراحات 
قرب شارع معالية ادوميم " نم دو100" دونماً في السفوح الجنوبية للحي وتطوير مناطق 80على ساحة 

 دونماً تعود ملكيتها لألوقاف 55ويدخل في نطاق المشروع  .حيث سيقام هناك مجمع أثري ومقبرة
  . دونما لملكية شركة الكهرباء في القدس36اإلسالمية و

3/9/2009صحيفة فلسطين،   
 

   منزال فلسطينيا في القدس منذ مطلع العام الحالي58االحتالل هدم : تقرير .30
وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية  تقرير صادر   أكد:وليد عوض -رام اهللا 

 منزال على هدم منازلهم بأيديهم في 20 أصحاب أرغمت بأن سلطات االحتالل األربعاءواالقتصادية 
  .حين تولت آليات االحتالل هدم المنازل االخرى

زل الفلسطينية في القدس المحتلة يتم من خالل بلدية االحتالل واوضح المركز الحقوقي بان هدم المنا
  .اإلسرائيليوطواقم اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتالل 

ووفقا لتقرير خاص صادر عن فان غالبية المنازل المهدمة تقع داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس، 
ضارب للبدو وحظائر أغنام في محيط بلدتي  منازل على األقل إضافة إلى عشر خيام وم3في حين أن 

  .أبو ديس والعيزرية شرق المدينة المقدسة تولت هدمها طواقم تابعة لإلدارة المدنية اإلسرائيلية
ونوه التقرير إلى أن عمليات الهدم الذاتي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس سجلت ارتفاعا منذ مطلع 

لماضي كان آخرها قيام المواطن احمد محمد مصلوحي المغربي  اأغسطس/العام وحتى نهاية شهر آب
من سكان زاوية أبو مدين في شارع السلسلة المتاخم للبلدة القديمة بهدم منزله بيديه يوم الحادي والثالثين 
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 منزال هدمها أصحابها ذاتيا كانت داخل أسوار 20 منازل من أصل 7من الشهر الماضي، الفتا إلى أن 
  .مةالبلدة القدي

 مواطنا غالبيتهم من األطفال 350 لتشريد أدى إن هدم تلك المنازل الفلسطينية إلى التقرير وأشار
  .والنساء
 التقرير على ان بلدية االحتالل تماطل في منح المواطنين رخص بناء في حين تواصل فرض مزيد وأكد

سوم المالية المرتفعة جدا التي  للرإضافة المدينة ألهاليمن القيود المشددة على منح تراخيص البناء 
  .تفرضها على رخص البناء
 القدس استحالة في الحصول على رخصة للبناء أكد التقرير ان بلدية أهاليوفيما يجد المواطن من 

 إخطار 1550 منذ تسلم رئيسها الجديد نير بركات مهامه رئيسا للبلدية ما مجموعه أصدرتاالحتالل 
في أحياء البستان، والعباسية في سلوان، الثوري، الطور، جبل المكبر، هدم لمساكن مواطنين بالقدس 

 الهدم أوامرصور باهر، أم طوبا، رأس خميس، العيسوية، شعفاط، بيت حنينا، وفي البلدة القديمة طالت 
مجمعات سكنية تابعة ألديرة مسيحية، كما هو الحال لتجمع سكني في دير األرمن، فيما يربو عدد قاطني 

 نسمة، وهذا العدد المهدد بالهدم من المنازل هو األكبر 5000لمنازل المهددة بالهدم مجتمعة على هذه ا
، علما بأن أكبر عملية هدم 1967الذي تقرره البلدية اإلسرائيلية للقدس منذ احتالل المدينة المقدسة عام 

وحارة الشرف، وشملت نفذتها السلطات اإلسرائيلية عقب سقوط القدس في حينه طالت حي المغاربة، 
  . مبان وعقارات من بينها مساجد ومحالت تجارية ومساكن110هدم أكثر من 

3/9/2009القدس العربي،   
  

  600 في الضفة تجاوز الـةعدد الحواجز اإلسرائيلي: تقرير .31
أظهر تقرير أعده مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في القدس المحتلة ونشر على موقع 

عكس ما كانت تروج له % 7لسطين اليوم أن عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية زاد بنسبة ف
 حاجزا جديدا ، 140الحكومة الصهيونية بالعمل على تخفيفها ، وأشار التقرير إلى أنه تم بناء أكثر من 

 مواطني الضفة حاجز احتاللي ، تساهم بشكل فاعل في النيل من حياة 600ليصبح العدد أكثر من 
  .الغربية 

وتزيد قوات االحتالل من إجراءاتها المهينة للفلسطينيين على الحواجز العسكرية التي تحاصر القرى 
والمدن الفلسطينية ، حيث لم يسلم من ذلك الصغار وال الكبار وال المرضى ، فكثيرا ما تحتجز قوات 

ت حرارة الشمس الحارقة ، كما حدث مؤخرا عندما االحتالل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين وتوقفهم تح
بين حاجزي المحكمة العسكرية واالرتباط شمال محافظة رام اهللا المحتلة ، وكان بين المحتجزين أطفال 
وشيوخ ونساء ، كما وتعرض المحتجزون في حواجز عديدة للغازات المسيلة للدموع التي يطلقها جنود 

  . من تلك الحواجز في طريق عودتهم إلى قراهم وبلداتهماالحتالل عليهم وهم يقتربون 
وعلى صعيد انتهاك االحتالل حقوقَ المرضى على وجه الخصوص على تلك الحواجز المهينة أفادت 

 شهداء قضوا على الحواجز الصهيونية، 103بأن أكثر من " المركز الصحفي الدولي"تقارير صدرت عن 
 حالة استشهاد فلسطينية 12 - ومقرها الرئيسي مدينة رام اهللا -ة لفلسطيني" مؤسسة الحق"في حين وثقت 

  . على الحواجز العسكرية الصهيونية
3/9/2009الدستور،   

  
   الماضي طفالً الشهر 32 مواطناً بينهم 390االحتالل اعتقل : "وزارة األسرى" .32

 اعتقال النساء، أغسطس شهد ارتفاعاً في/أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين أن شهر آب  :غزة
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري، حول االعتقاالت وأوضاع  .واستهداف األسيرات المحررات
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مواطناً فلسطينيناً ) 390(األسرى في السجون بأن االحتالل اعتقل خالل الشهر الماضي ما يزيد عن 
 تم اعتقالهم  من منطقة 150من العمال بينهم ) 230( طفالً، وست نساء، هذا عدا عن اختطاف 32بينهم 

 من بيتح تكفا، مضيفة أن االحتالل شكل محاكم سريعة لعدد من هؤالء 33 من شفاعمرو و46هشارون و
  ". شيكل1500العمال وأصدر بحقهم أحكاماً تتراوح ما بين شهر وثالثة شهور وغرامات مالية قدرها 

3/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

  خمسة آالف مقدسي مدمنون... دسفي القاالحتالل ينشر المخدرات  .33
أشارت آخر اإلحصاءات إلى ارتفاعٍ غير مسبوق في نسبة تعاطي المخدرات في أوساط  :القدس المحتلة

من أعلى النسب في % 8.7 حيث وصلت إلى ،الشباب المقدسي دمن عدد السكان في المدينة، والتي تُع
متعاطياً للمخدرات توفّوا خالل العام نفسه والذي  130 كشفت أن 2007العالم، كما أن إحصائية لعام 

  %.16 لتصل إلى 2008من المدمنين، فيما ارتفعت هذه النسبة خالل عام % 15يشكّل ما نسبته 
 من مدينة القدس عن دور االحتالل في ترويج هذه اآلفة الخطيرة للقضاء )ش . ع(وتكشف رواية الشاب 

عشرات ": "فلسطين"ويقول شاهين لـ .لصمود لدى أبناء المدينةعلى العمق الثقافي والروحي ومقومات ا
وعلى مرأى " اإلسرائيلية"بؤر توزيع المخدرات والمتاجرة فيها تتمركز أغلبها قرب الحواجز العسكرية 

يقوم االحتالل بمنع النشاطات الثقافية والتعليمية : "ويضيف". من الجنود دون أن يحركوا ساكناً
ألنّه يسعى إلى إسقاط الشباب الفلسطيني وجعله غير مدرك ،  ال يمنع توزيع المخدراتلكنّه، واالجتماعية

  ".لما يجري حوله
ويبلغ عددهم عشرين ألف ،  عاما25ً-15وأوضح أن أعمار الشبان المتعاطين للمخدرات تتراوح ما بين 

" الماريجوانا"يها هي إضافة إلى خمسة آالف مدمن، مشيراً إلى أن أغلب المواد التي يتم تعاط، شاب
واألقراص المخدرة التي تنتشر في الحفالت الراقصة والتي تسبب الكسل واإلضرار بخاليا الدماغ 

إن تجار المخدرات هم من المتعاونين مع : "حديثه قائالً" ش.ع"ويتابع الشاب المقدسي  .والجهاز العصبي
  ، مخابرات االحتالل

3/9/2009صحيفة فلسطين،   
     

 الواحد تلميذا في الفصل 70 ..غزة يعانون االكتظاظ في المدارسطالب  .34
وزارة التربية والتعليم العالي  أن غزة رائد الفينقال عن مراسلها من  3/9/2009الخليج، ذكرت 

التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة حذرت من كارثة حقيقية تتهدد المسيرة التعليمية بسبب منع 
  .تلزمات المدرسية من دفاتر وكتب وقرطاسية من دخول القطاعسلطات االحتالل المس

ما يقارب نصف مليون طالب في مدارس القطاع " باسم الوزارة خالد راضي إن اإلعالميوقال المتحدث 
محرومون من األدوات المدرسية، رغم مرور أكثر من أسبوع على بدء العام الدراسي الجديد؛ بسبب 

إغالق المعابر واستمرار منع إدخال المستلزمات المدرسية يشكل "كداً أن ، مؤ"منع االحتالل إدخالها
 ".كارثة حقيقية غير مسبوقة في المسيرة التعليمية

يوسف إبراهيم  أن غزة صالح النعامينقال عن مراسلها من  3/9/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 مدرسة سنويا، 25ناء ما يقرب من  حاجة قطاع غزة لبإلى أشاروكيل وزارة التربية والتعليم في غزة 

مشيرا إلى أنه بسبب الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ ثالث سنوات تفاقم العجز في عدد المدارس ليصل 
وأوضح يوسف أن العجز اإلضافي جاء بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع، .  مدرسة75إلى 

خر، مستدركا بالقول إن معظم مدارس قطاع التي دمرت عددا من المدارس وتعرض لألضرار عدد آ
وأكد يوسف أن العجز الكبير في عدد المدارس سيؤثر على . غزة أصيبت بأضرار خالل الحرب

 .المستوى التعليمي للطالب
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 وسط "شهداء المغازي" عاما، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة 16وقالت إسراء صالح، 
 هناك سبعين طالبة في الفصل الواحد، األمر الذي يجعل قدرة الطالبات  إن"الشرق األوسط"القطاع لـ

على االستيعاب متدنية، وهو ما يوجب على الطالبات االعتماد على االهتمام بالدروس في البيت 
  . باستمرار

  
 التمييز العنصري اإلسرائيلي يقررون اإلضراب احتجاجا على تفاقم فلسطينيو الداخل .35

، أمس، إعالن إضراب عام في 48 فلسطينيي منقرر قادة الجماهير العربية : لي نظير مج- تل أبيب
المرافق االقتصادية والتعليمية، وذلك احتجاجا على سياسة التمييز العنصري التي يتعرض لها المواطنون 
العرب في كل المجاالت التي تديرها حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو وتحرص على تصعيدها في 

  .تشرين األول القادم/وسيتم اإلضراب في أول أكتوبر .لشهور األخيرة بشكل خطيرا
3/9/2009الشرق األوسط،   

  
  حفريات بالقدس تكشف عن جدار كنعاني ضخم عمره أربعة آالف عام .36

، أنها عثرت على جدار ضخم يعتقد أن الكنعانيين اليومأعلنت السلطات اإلسرائيلية، : القدس المحتلة
 بنوه في أطراف القدس قبل قرابة أربعة آالف سنة، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لمحاوالت العرب قد

وجاء هذا االكتشاف في موقع حفريات تطلق عليه سلطات االحتالل تسمية تهويدية  .تهويد تاريخ المدينة
جدار الضخم وطبقاً لما تم اإلعالن عنه فإن ال .، وهو قريب من أسوار القدس القديمة"مدينة داود"هي 

يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار، ويتميز بأنه سميك وأحجاره ضخمة، ويعود تشييده إلى ثالثة آالف وسبعمائة 
  .عام، وهو ما يزيد بقرابة سبعمائة سنة عن التأريخ التهويدي لمدينة القدس

2/9/2009قدس برس،   
   

  يشرع في ترميم مستشفيات ومراكز صحية في غزة" الهالل األحمر القطري" .37
 شرعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بالبدء في تنفيذ المرحلة األولى من :أنس عبد الرحمن - غزة

يونس  تأهيل وترميم وصيانة المستشفيات ومراكز الرعاية األولية في كل من محافظات رفح وخان
 .  ألف دوالر570إجمالية تقدر بـوالوسطى بتكلفة 

وتعد المرحلة األولى جزءاً من منحة الهالل األحمر القطري والتي تقدر قيمتها بنحو ستة ماليين دوالر 
المنحة "وقال المهندس بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة ان  . أميركي

 مليون دوالر وأدوات 4 ،3ى أجهزة ومعدات طبية بقيمة القطرية سيتم تنفيذها على مرحلتين وتحتوي عل
 ألف دوالر، بينما خصص من المنحة مليون 700جراحية خاصة بقسطرة القلب وترميم للمبنى بقيمة 

إن الوزارة ستقوم باستكمال المرحلة الثانية والتي ستخصص لصيانة "وأضاف. "دوالر لترميم المباني
  . "لية في محافظتي غزة والشمالالمستشفيات ومراكز الرعاية األو

3/9/2009الوطن، قطر،   
  

   التضامن مع حماس وسقوط نظرية تآمرها على عمانإلظهارالعشائر تحركت : األردن .38
 عندما غرد وزير األردنيظهرت مجددا مالمح االرتباك في المطبخ الحكومي  :بسام البدارين -عمان 

سمي ودخل في مزاودة على الجميع انتهت بمطالبة خالد الداخلية نايف القاضي منفردا خارج السرب الر
 الفرصة كانت أن ساعة فقط من دخوله، رغم 48مشعل الزعيم السياسي لحماس بمغادرة البالد بعد 

 بعض المرونة خصوصا بعدما التزم مشعل بالنص تماما وهو يتابع إلظهارمهيأة جدا انسانيا وسياسيا 
  . والده الراحلجنازةتفاصيل تشييع 
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 ومن الواضح انه تطلب أردنياهذا التغريد الفردي من وزير في الحكومة نزع الدسم عن حصاد الزيارة 
 لم يطلب من أحدااستدراكا الحقا يهدف للحفاظ على مضمون الزيارة، فسرب مصدر رسمي القول بأن 

ارة الداخلية التي  النقابي العريق صالح العرموطي الذي حمل رسالة وزأعلنهمشعل المغادرة خالفا لما 
  .تطلب المغادرة

 التي حاولت تخفيف حدة األقالم مهتمة بمضمون الزيارة وبعض أوساطاالستدراك تقدمت به عدة 
تصرف احد الوزراء مع ان وزير الداخلية وكذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يخرجا لتبديد الجدل 

  .ولقول شيء رسمي باسم الحكومة بالسياق
 تسيطر على المشهد دون التربيط سياسيا مع حالة التقييم بأنها اإليحاءة كان واضحا وهو هدف الوزار

 بزيارة أصالواالنفراد والترحيب التي كانت تتفاعل في عمق مؤسسات القرار الرسمية التي سمحت 
  .مشعل وبدأت في عملية تقييم التفاصيل

  . االستشعارإشارات نشطت المؤسسات المعنية نأ بعد واألمنيوفي مسألة التفاصيل يكمن الدسم السياسي 
 أي من اسياسي يكلفها ذلك ثمنا أن دون اإلنسانيةعمان الحكومية استفادت كثيرا من تفاصيل زيارة مشعل 

 والمتمثلة بدعم سلطة رام اهللا أصالنوع الن الذريعة التي كانت تستخدم في الضغط على مشعل ورفاقه 
د تصمد حتى داخل مؤسسات القرار التي فقدت الكثير من الثقة بالسلطة وحركة فتح ومحمود عباس لم تع

  .ورموزها
 على أيامحصل ذلك رغم محاوالت الترميم والمجاملة التي قادها الرئيس عباس في وقوفه اليتيم منذ عدة 

 وخالفا للدول األردنمحطة العاصمة عمان بعد خطاب مطول في المؤتمر الحركي السادس لم يحظ به 
 قمة في جبال أعلىاليوم وبعد جلوس مشعل ليومين على .  نوعأي بأي مجاملة من األخرىعربية ال

، األردني حماس كما كانت بالنسبة لالعب األولية المعزين بوالده لم تعد بالنتيجة آالفعمان مستقبال 
بدلت  سرا فغيرت وأردنية حماس استجابت لشروط أن أهمها أسبابفالصورة تتغير عمليا وهناك 

ما الذي تغير ولماذا .  منحها شيئا ما سياسيا خصوصا في ظل البرود مع سلطة رام اهللاألمرفاستحق 
هذه التساؤالت هي محور نقاشات حيوية ال ..  في ظاللها؟األخيرةوكيف استفادت عمان من وقفة مشعل 

  .زالت مستمرة وسط نخبة عمان وحتى في مؤسسات القرار
 قوة لصالح حماس في مواجهتها مع الحكومة إشارةتقد بعض المحللين انه يشكل  ما يعأنوليس سرا هنا 

 واستقبال االبن األب تداعيات رحيل مشعل فأول، األردني ينتهي بفائدة عظيمة لصانع القرار األردنية
 قوية التقطها الكثيرون وتقول ضمنيا ان لحماس رصيدا صلبا ومتماسكا داخل إشارةليومين صاخبين 

  . وبين السياسييناإلعالم وفي الشارع بالرغم من كل ما يقال ضدها في األردنيور الجمه
 قبل عامين األردنية يفتي بيقين بأن حملة الحكومة إشكالواالهم ان هذا الرصيد الذي عبر عن نفسه بعدة 

ر ضد حماس فشلت تماما وتحديدا في الجزء الذي حاول تصوير وجود برنامج حماسي لزعزعة االستقرا
  .األسلحة عبر جمع األردنيفي الداخل 

 هذه الحملة لم تؤثر على حضور حماس القوي في وجدان الشارع أناآلن تقول الحيثيات الواقعية 
يظهر ' العرب اليوم' وما حصل بالعزاء كما الحظ كاتب من وزن طاهر العدوان رئيس تحرير األردني

  .أردنيااح حماس  بقدر ما يظهر نجاألردنية الحكومية اإلدارةفشل 
 رغبة لتجاهلها أي من أضخم األب سابقا كانت وخالل يومي العزاء بمشعل إليهتعبيرات الرصيد المشار 

 بالراحل، وال يوجد أو عالقة بحماس أي بدون ان تربطهم األردنيينوتجاوزها حيث ام مقر العزاء آالف 
  .م الناس لم يظهر في مقر العزاء وزير سابق او شخصية عامة تحظى باحتراأو سياسي أوبرلماني 

 خطابات ومداخالت وألقيتفي تفاصيل المشهد حضر النقابيون والحزبيون وقادة العمل الجماهيري 
 حتى األردنية حضور حافالت من عدة مدن ومحافظات جاءت لتقدم العزاء باسم العشائر أهمية واألكثر

  .أساسية باب الواجب كان الفتة  مأدبة ضخمة في عمان منأقامت عشائر محافظة الكرك أن
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مئات االردنيين اصطفوا في سرادق صغير انتظارا لمصافحة مشعل االبن بين هؤالء شيوخ قبائل مهمة 
 في البرلمان ووزراء سابقون ونشطاء مخيمات وفصائل وبينهم ارفع شخصية دينية وأعضاء األردنفي 

  . لعماندارياإلرسمية والحقا عزاء رسمي باسم الملك قدمه الحاكم 
 للنظام والدولة تواجدوا بكثافة إخالصا األكثر العشائر وقياداتها وهم الطبقة أبناء أنوقد لوحظ بوضوح 

 عشيرة في عمان العاصمة الشيخ برجس الحديد أهمفي محيط المكان ودفن الجثمان فشيخ عشيرة الحديد 
  .األب خطابا فوق قبر مشعل ألقى

 طرف رواية أي يشتري أن عن انتمائه لمدينة الكرك دون لإلعالن وحضور قادة العشائر دفع مشعل
  . التي روجها بعض المسؤولين في حكومات سابقةاألردنسعي حماس للتآمر على 

 بواقعية سياسية قد بدأت في اللحظة إدارتهكل ذلك وغيره رصد باهتمام ويمكن القول ان تحديد مالمح 
ة آثار ما نقله العرموطي عن وزير الداخلية بخصوص  الحكم إلزالأجنحةالتي نشطت فيها بعض 
 .المطالبة بمغادرة مشعل

3/9/2009القدس العربي،   
  

  مبتوت بشكل نهائيتوطين الفلسطينيينكالم سوالنا يظهر أن  :نائب لبناني .39
علق النائب عباس هاشم، في تصريح له امس، من المجلس النيابي، على الكالم الذي اطلقه المنسق 

لألسف، : للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا عن خطر التوطين، فقالاالعلى 
لقد مر كالم سوالنا الذي تلفظ بكالم نقله عن الرئيس ميشال سليمان عن خطر التوطين، وعدم امكان 

 في حل هذه ال أستطيع ان أساعد«: وكان رد سوالنا واضحا. لبنان استيعاب الفلسطينيين داخل لبنان
الواضح من هذا الكالم يوحي كأن . »المشكلة، لكن سأرفع االمر الى المعنيين في االتحاد االوروبي
 .التوطين تحصيل حاصل ومبتوت بشكل نهائي بشكل ال يقبل الجدل

3/9/2009السفير،   
 

   ساعة48 طن متفجرات لغزة عبر االنفاق خالل 2.5مصر تحبط تهريب  .40
صادر امنية مصرية انها عثرت على مخزن سري للمتفجرات بارض خالء بحي اكدت م:  معا-العريش 

 كغم من مادة 500االحراش بمدينة رفح المصرية فجر اليوم االربعاء وتم ضبط حفرة ارضية بداخلها 
كما ضبطت .  اجولة ومعدة للتهريب لقطاع غزة عبر االنفاق8تي ان تي شديدة االنفجار معباة داخل 

ة مخزن اخر للمتفجرات اول امس بمنطقة الصرصورية شمال منفذ رفح البرى السلطات المصري
 جوال وكانت معدة 23وعثرت على طنين من المتفجرات من مادة تى ان تى شديدة االنفجار معباة داخل 

  .للتهريب لقطاع غزة
وأعربت مصادر امنية مصرية لوكالة معا عن خشية االجهزة االمنية المصرية من وصول هذه 

لمتفجرات لعناصر فلسطينية متشددة تعاود نقل هذه المتفجرات مرة اخرى للجانب المصري على صورة ا
احزمة ناسفة يحملها استشهاديين لتنفيذ عمليات ضد الرعايا االجانب بمصر وخاصة السائحين 

  .االسرائيليين بجنوب سيناء
  2/9/2009وكالة معاً، 

  
   وسوالنا يدعو إلى التحرك سريعاً لدفع السالممصر تؤكد ربط المفاوضات بوقف اإلستيطان .41

قال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، عقب لقائه خافيير سوالنا، المنسق األعلى : القاهرة
ضرورة االرتباط والتالزم بين المدى "للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي، إن بالده ترى 

ى الزمني للمفاوضات السياسية، أي أنه إذا أعلنت إسرائيل تجميد الزمني لوقف االستيطان والمد
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أما إذا كان الحديث . االستيطان لمدة ستة اشهر مثالً، فيجب أن تنتهي المفاوضات بعد هذه األشهر الستة
يدور عن وقف موقت لالستيطان، والمطالبة بمفاوضات لمدة غير معروف إطارها الزمني، فهذا أمر ال 

   ".تقبله مصر
هناك تفاهماً وتجاوباً واتفاقاً في وجهات النظر "أما األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، فأكد أن 

وشدد ". بين الجانب العربي والجانب األوروبي في ما يتعلق بالحركة نحو السالم وسرعتها وشموليتها
بي، وأن العرب لن يعطوا شيئاً سوالنا تفهم الموقف العر"على ضرورة وقف االستيطان، مشيراً إلى أن 

  ".مجاناً، وأنهم ملتزمون التزاماً واضحاً المبادرة العربية للسالم
  3/9/2009الحياة، 

  
 المجموعة العربية تعتزم طرح قضية القدس على االمم المتحدة .42

لجأ الى كشفت االمانة العامة لجامعة الدول العربية النقاب عن ان المجموعة العربية ست:  بترا-القاهرة 
وقال . االمم المتحدة لطرح قضية القدس والممارسات االسرائيلية العدوانية ضد المدينة والمسجد االقصى

امين عام الجامعة عمرو موسى للصحفيين امس ان العمل يجري حاليا على اعداد مشروعات قرارات 
مم المتحدة التي ستبدأ في  للجمعية العامة لال64بشأن هذه الممارسات ستطرح على اجتماعات الدورة ال 

 . نيويورك منتصف ايلول الحالي
وردا على سؤال حول خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لقيام دولة فلسطينية في غضون 
عامين ودعم وتاكيد االتحاد االوروبي على لسان مفوضه االعلى للشؤون االمنية خافير سوالنا لهذه 

. طارا زمنيا لهذه الخطة واذا قامت الدولة قبل ذلك فهذا افضل بالطبعالخطة قال موسى ان فياض عمل ا
واردف يقول اننا في انتظار المبادرة االميركية والخط االميركي لنرى ما هو شكله حيث ان االتصاالت 
والمشاورات ما زالت جارية ولكن علينا ان ننتظر واعتقد ان االمور ستتضح خالل االجتماع المقبل 

  .تحدةلالمم الم
 3/9/2009الرأي، األردن، 

  
 القاهرة تنتظر ردوداً من فتح وحماس .43

أفاد مصدر دبلوماسي عربي أمس أن القيادة المصرية تنتظر ردودا من :  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
حركتي حماس وفتح حول بعض النقاط المطروحة في الحوار الفلسطيني، وأن دعوة جديدة من القاهرة 

ار الفلسطيني في العاصمة المصرية لن توجه إلى الحركتين المتنازعتين قبل تسلمها ردودا الستئناف الحو
الفلسطيني، أن مصر طلبت من فتح " المنار"وأكد المصدر لـ. واضحة في شأن بعض المسائل الخالفية

ار وحماس تقديم تنازالت تقرب وجهات النظر بين الحركتين، وإال فإن القاهرة ستنفض يدها من الحو
وأكد المصدر أن هناك غضبا في القاهرة جراء المماطلة وعدم الرغبة . الفلسطيني الذي يراوح مكانه

لدى فتح وحماس بإنجاز مصالحة تنهي االنقسام في الساحة الفلسطينية، بشكل ينجح فيه الفلسطينيون في 
  .مواجهة التحديات الكبيرة الصعبة التي تحدق بحقوق وقضية الشعب الفلسطيني

  3/9/2009عكاظ، 
  

  وفد أمريكي يقتحم مستشفى العريش وأنباء عن قرب وصول قوات أمريكية لرفح .44
زار وفد عسكري أمريكي منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة صباح الثالثاء، حيث تفقد سير العمل 

وقف في منظومة مكافحة ومراقبة عمليات حفر األنفاق، والتي يتم تنفيذها بتعاون مصري أمريكي، ل
عمليات التهريب إلى القطاع، وقد أثار الوفد خالل زيارته استفزاز أهالي العريش بسبب اقتحامه مستشفى 
المدينة للوقوف على حالتها، مع تردد أنباء عن قرب وصول قوات عسكرية أمريكية لمراقبة الحدود 
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قيام الوفد األمريكي في العريش ب" اللجنة الشعبية لحقوق المواطن"ونددت . المصرية مع قطاع غزة
في مظهر حاد من مظاهر االحتالل قام ثالثة ضباط : "بزيارة مستشفى العريش، وجاء في بيان أصدرته

أمريكيون بالتوجه إلى مستشفى العريش واقتحامها بعد رفض مديرها ومدير الصحة استقبالهم، وأشاعوا 
  ".مليات حربيةالرعب والغضب وسط المرضى بحجة تفقد استعداد المستشفى ألي ع

  3/9/2009صحيفة المصريون، 
 

  الهالل القطري ينفِّذ السلة الغذائية في غزة .45
بتنفيذ مشروع ) األنروا(قام الهالل األحمر القطري وبالتعاون مع وكالة غوث :  أنس عبد الرحمن-غزة 

صة سكان السلة الغذائية التي وزعت على مئات األسر بقطاع غزة وتحديداً كل مراكز األونروا وخا
 طنا وتبلغ قيمتها 149 معلبة أي حوالي 263 ،700وتقدر كمية المعلبات بحوالي . المخيمات الالجئين

 أسرة أي ما يعادل 46543وقدر عدد المستفيدين من المشروع حوالي .  ريال قطري1460000حوالي
اي واألرز ومواد واشتملت السلة الغذائية كذلك على الزيت والسكر والبقوليات والش.  ألف شخص372

 .غذائية أخرى
  3/9/2009الوطن، قطر، 

  
  بلير متفائل بالخطوات اإلسرائيلية في الشرق األوسط": اإلندبندنت" .46

البريطانية أن توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط، " اإلندبندنت"ذكرت صحيفة 
اإلسرائيلية، عن تفاؤله من أن اتفاقا بين أعرب في تصريحات صحفية عقب محادثات مع القيادات 

لتجميد االستيطان كفيل بدفع المفاوضات بين حكومة رئيس الوزراء بنامين "  إسرائيل"الواليات المتحدة و
  .نتنياهو والقيادة الفلسطينية المعتدلة

 التي اتخذتها اإلسرائيلي، واعتبر أن االجراءات-ويرى بلير إمكانية جسر الهوة بين الجانبين الفلسطيني
الحكومة اإلسرائيلية لتسهيل المرور في أنحاء الضفة الغربية خطوة إيجابية في هذا االتجاه، ولكنه حذر 

كما اشار بلير الى قيام الحكومة ". خطوة في اتجاه التقدم على الصعيد السياسي"من انها مجرد 
 برئاسة نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم االسرائيلية بتشكيل لجنة لبحث القضايا االقتصادية للفلسطينيين

على السماح "  إسرائيل"إضافة الى ذلك حث بلير ". تفاعال أكثر داخل النظام االسرائيلي"مما يحقق 
بوصول مواد االغاثة العاجلة الى غزة، فضال عن وصول المواد الالزمة إلصالح محطات الكهرباء 

  .والمياه ومعالجة الصرف الصحي
3/9/2009بي بي سي   

  
  سوالنا يدعو إلى التحرك سريعاً لدفع السالم .47

لدفع " التحرك سريعاً" دعا المنسق األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا إلى :القاهرة
وأوضح عقب اللقاء الذي شارك فيه  .عملية السالم، مؤكداً ضرورة وقف أشكال االستيطان المختلفة

أهمية التحرك سريعاً نظراً إلى ضيق الوقت قبل انعقاد " أحمد أبو الغيط رية المصخارجيالوزير 
في شكل تعاوني "، داعياً إلى العمل "الجمعية العمومية، إذ لم يتبق أمامنا سوى أسابيع على اجتماعها

ي ال أريد أن أقول ما إذا كنت متفائالً أو متشائماً إزاء فرص النجاح ف: "وقال". ومنسق قدر اإلمكان
تحقيق التقدم المنشود في هذا الوقت، فالمهم اآلن هو أن نحشد ونكثف كل طاقاتنا وجهودنا من أجل 

شدد سوالنا على و". التوصل إلى مبادئ ناجحة مع الواليات المتحدة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية
 ضرورة تجميد كل أشكال موقفنا في االتحاد األوروبي واضح تماماً إزاء هذه المسألة، ويتمثل في"أن 
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أهمية هذا العامل الذي سيحدد كيف يمكن لنا بدء المفاوضات الثنائية بين األطراف "، مؤكداً "االستيطان
  ".المعنية

3/9/2009الحياة،   
 

 روسيا تصر على مؤتمر دولي للسالم .48
ز حل الدولتين، تسعى روسيا إلى دفع عملية السالم في المنطقة إلنجا:  عبد الجبار أبو غربية- عمان 

 أن روسيا "عكاظ"وبدوره أفاد مصدر دبلوماسي في السفارة الروسية في العاصمة األردنية عمان لـ
وأكد المصدر . الزالت مصرة على عقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو، كما كان مقررا منذ فترة طويلة

مع كل األطراف المعنية في أن الجهود الروسية لعقد المؤتمر ستتواصل عبر اتصاالت روسية مكثفة 
المنطقة، ومع اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، مشددا على أن روسيا ستعمل على 

  .تعزيز دورها في المنطقة كما كانت في الماضي
3/9/2009عكاظ،   

  
  نحن ندعم الشعوب العربية ونحترم استقاللها ألنها شعوب عظيمة: شافيز .49

" اإلسرائيلي"أكد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أن موقف بالده إزاء العدوان :  خلف نورا-طرابلس 
نحن ندعم "، وأن هذا الموقف مازال مستمراً، وأضاف "كان موقفاً عادالً وليس بطولة"األخير على غزة 

 العربية ، وأشاد بالمقاومة"الشعوب العربية ونحترم استقاللها وعاداتها وتقاليدها ألنها شعوب عظيمة
للمشروع االستعماري األمريكي، ودعا إلى وحدة الشعوب، والحكومات في العالمين العربي والالتيني من 
أجل الوقوف بوجه مشاريع الهيمنة اإلمبريالية، وأكد ان الرئيس االمريكي باراك اوباما شخص جيد، لكن 

  .تحاصره االمبريالية وربما أقدمت على اغتياله
، )أبومازن(، إلى أنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الخليج"صريحات لـوأشار شافيز في ت

وكرر له التأكيد على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني، ورفضه لسياسة القتل الجماعي التي 
  . إلبادة الشعب الفلسطيني" إسرائيل"تتبناها 

3/9/2009الخليج،   
  

 ن بالعودة الى بالدهملبنان وقبرص تدعمان حق الفلسطينيي .50
 رئـيس مجلـس النـواب       ،مـس أ ، أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان خالل استقباله       :)بترا( -بيروت  

. رضـهم أحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى      دعم قضايا   القبرصي ماريوس غارويان والوفد المرافق      
ان إن قبرص تدعم حق الفلسطينيين      وقال غارويان في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثات أجراها مع سليم          

بالعودة الى بالدهم وحل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية والشرعية الدولية واألسس التي يراها              
 .االتحاد األوروبي

3/9/2009الرأي، األردن،   
  

  الرجال أربعة أضعاف النساء: قطر .51
ظهر ان عدد النساء المقيمين فيها يقل  نشر معهد االحصاءات في قطر، أرقاماً ت):أ ف ب( –الدوحة 

) أغسطس( آب 31 مليون نسمة في 1.597552وبلغ عدد سكان قطر  .بأربع مرات عن عدد الرجال
 1.247844ويبلغ عدد الرجال بينهم . ، وفق األرقام التي نشرها المعهد على موقعه اإللكتروني2009
ال الذين يهاجرون للعمل في قطر، وهم إما عازبون ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالعدد الكبير للرج. مليون
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ولم تحدد هذه األرقام عدد القطريين في البالد، فيما . أو غير قادرين على إحضار عائالتهم للعيش معهم
  . ألف قطري200 ألفاً و180تتراوح تقديرات بين 

3/9/2009الحياة،   
  

  االنقسام الفلسطيني سيف في يد نتانياهو: عريقات .52
دعا عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير :  محمد المكي أحمد-الدوحة 

واالنقسام ) في غزة(االنقالب «الفلسطينية صائب عريقات العرب الى مساعدة الفلسطينيين على إنهاء 
ورتها الحالية ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقال إن أمير قطر رئيس القمة العربية في د» الفلسطيني

  .»أبدى حرصاً كبيراً على إنهاء حال االنقسام الفلسطيني«الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
في الدوحة التي زارها مرافقاً للرئيس محمود عباس أن الرئيس » الحياة«وأكد عريقات في حديث الى 

 رئيسة ألولويات حركة الفلسطيني وجد دعماً عربياً خالل جولته الحالية، كما لفت الى ثالثة عناوين
بعد مؤتمرها األخير، وحض الواليات المتحدة على ممارسة ضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها » فتح«

  . ، مشدداً على أن السالم واالستيطان خطان متوازيان ال يلتقيان»خريطة الطريق«في شأن 
الذي زار الدوحة في مستهل ووصف عريقات المحادثات التي أجراها أمير قطر والرئيس الفلسطيني 

  .»معمقة وإيجابية جداً«جولة عربية وأوروبية بأنها 
وقال إن جولة عباس تشمل ليبيا بعد الدوحة واسبانيا حيث يلتقي عباس الممثل األعلى للسياسة الخارجية 

منها في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا، ثم يزور فرنسا ومصر وبعد ذلك بأيام يتوجه الى سورية، و
  .الى السعودية

لدينا موقف عربي موحد قبل أن نذهب الى نيويورك، وهذا «: وقال في شأن أهمية جولة عباس الحالية
ما أكده لنا أمير قطر، وكذلك ما أكده له لنا األشقاء في السعودية ومصر واألردن واإلمارات وسورية 

بي كما استمعنا إليه من األشقاء العرب وشدد على أن الموقف العر. »والسودان، وجميع الدول العربية
نحن في نقطة ارتكاز استراتيجية «: مئة في المئة، وقال) للفلسطينيين(واليوم في قطر فهو موقف داعم 

وأشار أيضاً الى أن لدينا موقفاً داعماً في أوروبا، وفي االتحاد الروسي والصين واليابان، كما . »واحدة
نقطة «الى ) قريباً(والتنا الحالية، ونستند قبل الذهاب الى نيويورك لمسنا ذلك في كل اتصاالتنا وج

  .»ارتكاز عربية ودولية
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي » خريطة الطريق«أننا نسعى لتنفيذ ما نصت عليه «ولفت عريقات الى 

  .»وصناعة السالم ال مجرد عملية للسالم
اوباما التركيز على نهاية اللعبة والتركيز على ) الرئيس األميركي باراك(نريد من إدارة «: وتابع

وضرورة تنفيذ إسرائيل ما ترتب عليها من ) بين الفلسطينيين واإلسرائيليين(مفاوضات الوضع النهائي 
  .1967التزامات ويشمل ذلك انسحابها الى حدود العام 

يطة الطريق وهذا وقال عريقات ان واشنطن اآلن يجب ان تركز اآلن على تنفيذ ما نصت عليه خر
  .يتطلب جدوالً زمنياً وفرقاً للرقابة

أبدى حرصاً شديداً على إنهاء حالة «وفي شأن محادثات عباس في الدوحة قال عريقات إن أمير قطر 
، وهو يرى أن ذلك هو المدخل لتحقيق المصلحة »االنقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة للصف الفلسطيني

التحديات التي تطرحها الحكومة اإلسرائيلية المستمرة في االستيطان وفي الفلسطينية العليا ومواجهة 
  .احتالل الضفة

سيقدم كل ) األخيرة(عمالً بقرارات قمة الدوحة العربية «وأضاف عريقات أن أمير قطر شدد على أنه 
  .دعم ممكن للمساهمة في إنهاء المأساة الفلسطينية
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وال مجال وال )  الفلسطيني-الفلسطيني (رنا هو الحوار وأوضح أن أبو مازن أكد ألمير قطر أن خيا
خيار إال الحوار ونحن على استعداد لبذل كل جهد ممكن إلنهاء االنقسام واالنقالب في قطاع غزة 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تكون مهمتها إعادة إعمار غزة وإجراء انتخابات رئاسية 

  .2010وتشريعية عام 
س قال، بحسب عريقات، أن أي انتخابات ال بد من أن يتم التوافق في شأنها مع فصائل لكن الرئيس عبا

  .»حماس«العمل الفلسطيني ومنها حركة 
رئيس (أصبح بمثابة السيف بيد ) »حماس«و » فتح«بين (وقال عريقات إننا نرى أن استمرار  الخالفات 

وأوضح إننا لم نطلب . فة والقدس وقطاع غزةبنيامين نتانياهو لمواصلة حصار الض) الوزراء اإلسرائيلي
يوماً أن تعترف بإسرائيل أو باالتفاقات الموقعة معها لكن المطلوب حكومة وحدة وطنية ال » حماس«من 

تعيد فرض الحصار اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتهيئ لبدء عملية إعمار ما دمرته آلة الحرب 
  .ء انتخابات رئاسية وتشريعيةاإلسرائيلية اإلجرامية في غزة وإجرا

وعد ببذل كل جهد ممكن لتحقيق «ولفت عريقات، في هذا اإلطار، الى أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
  .الوفاق الفلسطيني

على رغم الجهود الجبارة التي يبذلها األشقاء العرب في هذا اإلطار، ففي نهاية «وأضاف عريقات أنه 
كفلسطينيين لن يساعدنا أحد ويجب وضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق المطاف إذا لم نساعد أنفسنا 

  .»كل اعتبار
وسئل عريقات ما إذا كان الرئيس عباس اتخذ خطوات محددة إلنهاء حالة االنقسام في الصف الفلسطيني، 

لى قرار اتخذته إننا أكدنا استعدادنا الكامل لدعم الجهود التي يقوم بها األشقاء في مصر المستندة ا«: فقال
قمة الدوحة، كما أكدنا دعمنا لجهود أشقاء عرب كثيرين من بينهم األشقاء في قطر والسعودية واألردن 
وسورية، وشدد على أن جميع العرب حريصون على إنهاء االنقسام الفلسطيني ويرون أنه تحول الى 

  .مأساة
مير قطر عن مجمل اتصاالتنا مع الجانب قدم شرحاً أل«وأشار عريقات في هذا السياق الى أن أبو مازن 

وقال إن عباس شدد على ضرورة . »األميركي في إطار دعم الواليات المتحدة لعملية السالم في المنطقة
وقف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية واستئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كل القضايا من النقطة 

، مع ضرورة فتح المكاتب المغلقة في القدس 2008عام ) يسمبرد(التي توقفت عندها في كانون األول 
  .ووقف بناء الجدار الفاصل ورفع الحصار عن الضفة الغربية وقطاع غزة

هذه ليست شروطاً فلسطينية، هذه التزامات ترتبت على إسرائيل في «وشدد عريقات رداً على سؤال 
 فان خريطة الطريق عبارة عن -ديث لعريقات والح-المرحلة األولى من خريطة الطريق، وفي النهاية 

منظومة التزامات حددتها على الجانب الفلسطيني، وكما قال الرئيس عباس نحن مستمرون في تأدية 
  .»التزاماتنا لكن إسرائيل لم تنفذ أياً من التزاماتها

ضية االستيطان وقال عريقات إن أبو مازن طلب مساعدة أمير قطر معتبراً إنه ال حلول وسطاً في شأن ق
  .الذي يجب أن يتوقف بحسب قرارات الشرعية الدولية

وسئل ماذا طلبت السلطة الفلسطينية من قطر التي ترأس القمة العربية حالياً في شأن قضية االستيطان 
وأكد . »فقال إننا طلبنا أن يتم التركيز على وضع النقاط على الحروف من حيث التزامات إسرائيل

وأضاف ان أالميركيين أكدوا في ). حول االستيطان(أنه ال حلول وسطاً في هذا الشأن عريقات مجدداً 
لكننا نريد مساعدة األشقاء العرب ومنهم «آخر لقاء معهم قبل أيام أن موقفهم هو مع وقف االستيطان 

  .»مصر والسعودية واألردن واإلمارات وقد تحدثنا مع أمير قطر في هذا الشأن
لفلسطيني استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقف االستيطان قال عريقات إن هناك وحول ربط الجانب ا

حكومة إسرائيلية ترتبت عليها التزامات بوقف النشاط االستيطاني واستئناف مفاوضات الوضع النهائي، 
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ونحن «وحتى اآلن فان الحكومة اإلسرائيلية ترفض مفاوضات الوضع النهائي وترفض وقف االستيطان، 
 بصريح العبارة إن السالم واالستيطان متوازيان ال يلتقيان، وال صدقية ألي حديث عن مفاوضات نقول

  .»نهائية في ظل االستيطان
وعن رؤيته وتوقعاته في شأن مسار األحداث في ظل سياسة الحكومة اإلسرائيلية الحالية، قال إن اإلدارة 

نائب جورج ميتشل المبعوث ( ديفيد هيل األميركية حددت مجموعة خطوات، مشيراً الى أن السفير
  .يقوم حالياً بجولة في المنطقة وقد التقيناه كما التقى اإلسرائيليين) االميركي للسالم

وأوضح  عريقات إن هناك ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس أوباما والرئيس محمود عباس في نيويورك 
  .دة لكن موعد االجتماع لم يحدد حتى اآلنعلى هامش اجتماع مقبل للجمعية العامة لألمم المتح

نريد من اإلدارة االميركية أن تثبت منظومة االلتزامات التي ترتبت على الفلسطينيين «: وقال
  .»واإلسرائيليين وعلى العرب وعلى االميركيين في خريطة الطريق

رباعية وهي الحكم وشدد على أنه يجب أن ال تنسى أميركا أن هناك مسؤوليات عليها كرئيس للجنة ال
وعليها أن تتأكد من تنفيذ إسرائيل التزاماتها، خصوصاً ان أميركا يجب ان تضمن تنفيذ ما نصت عليه 

وليس فقط على ) 67وفقاً لحدود (خريطة الطريق حرفياً ألن هدف عملية السالم هو إنهاء االحتالل 
  .المسار الفلسطيني بل على المسارين السوري واللبناني أيضاً

إدارة اوباما تسعى «هل من تفاؤل فلسطيني بدور يمكن أن تؤديه إدارة اوباما لتحقيق السالم قال إن و
كغيرها من اإلدارات االميركية الى تحقيق مصالحها، لكن إدارة اوباما تميزت بإعالنها أن إقامة الدولة 

  .»الفلسطينية المستقلة هو جزء من المصلحة األميركية
اوباما لم يصح من النوم وأنبه ضميره ليتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة، بل « إن وقال في هذا اإلطار

، وأشار عريقات في هذا اإلطار الى مواقف االتحاد االوروبي وروسيا »هو يتحدث عن مصلحة أميركية
  . وأعضاء آخرين في األمم المتحدة
لن يتم بأي ثمن، وال بد من أن نحن شعب فلسطيني نسعى للسالم لكنه «وشدد عريقات في هذا المجال 

 وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 1967يتم على أساس انسحاب إسرائيل الى حدود 
  الشرقية مع حل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية الالجئين،

ه عريقات في هذا ووج. »نحن ال نزايد هذه مرتكزات صناعة السالم كما حددها القانون الدولي«: وقال
اإلطار انتقادات شديدة الى الحكومة اإلسرائيلية وقال إنها تسعى لفرض األمر الواقع من خالل االستيطان 
واالمالءات والجدران ومصادرة األراضي وتهجير السكان خصوصاً في القدس، وجدد التأكيد ان من 

طبيق القانون الدولي، موضحاً أن يسعى الى السالم عليه أن يدرك أن متطلبات السالم تقوم على ت
  .الحكومة اإلسرائيلية حتى اآلن ترفض ذلك
قبل أيام، قال إن هناك الكثير من الهموم، وأكد أن الهم » فتح«وعن أولويات مرحلة ما بعد مؤتمر حركة 

ر ومنظمة التحري» فتح«وقال إن أولوية . األول يكمن في االنقالب المستمر في غزة واالنقسام الداخلي
  .واالنقسام وتوحيد صفوفنا) في غزة(هي إنهاء هذا االنقالب 

كيف نواجه ونتعامل مع حكومة إسرائيلية ترفض وقف االستيطان «وأوضح أن األولوية الثانية تتمثل في 
وتستمر في بناء الجدار والحصار واإلغالق واستخدام المواد الغذائية والدواء والماء والكهرباء ضد 

ي، ومواجهة ذلك تتطلب جهداً مكثفاً يرتبط بالوحدة الوطنية ويرتبط بما نقوم به في العالم الشعب الفلسطين
  .العربي والمحيط اإلقليمي والدولي

وأفاد أن األولوية الثالثة تكمن في ملفات األسرى والمعتقلين وأسر الشهداء والمهجرين والمغتربين 
إن «: وقال. ء شعبنا في الداخل تحت االحتاللوالالجئين وبناء المؤسسات وملف تلبية حاجات أبنا

برنامجنا هو تحديد ماذا نريد ونحن حددنا ماذا نريد وسنبدأ بما أوتينا من إمكانات متواضعة وبسيطة، 
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ونحن في نهاية المطاف نريد حريتنا واستقاللنا ودحر االحتالل اإلسرائيلي، نحن في قطاع غزة والضفة 
  .»الحال في القدستحت االحتالل تماماً كما هو 

وحول ما يجري حالياً في شأن االتهامات التي أعلنها فاروق القدومي حول تورط شخصيات فلسطينية 
العمل في هذا » فتح«في اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وهل بدأت اللجنة التي شكلتها 

 بما لدينا من إمكانات وسنستمر في نعمل«: وقال. »بملف الشهيد ياسر عرفات« اإلطار فأكد االهتمام 
العمل لمعرفة كل الحقيقة، الفتاً الى ان ما أثاره القدومي هو عبارة عن  تقرير نشرته مؤسسة دانيال بوم 
قبل ثالث سنوات ورأى أنه أكبر خطأ ان يتم استقراء الصدقية مما تنشر وسائل إعالم إسرائيلية أو 

  . مراكز صناعة قرار صهيونية
 عرفات ليس شهيد الشعب الفلسطيني فحسب بل هو شهيد األمة العربية وبالتالي هو قضية وأضاف أن
  .رئيسية لنا

وهل تعمل اللجنة التي شكلت للتحقيق في اغتيال ياسر عرفات؟ رد عريقات أن اللجنة تعمل وهناك 
ل كل جهد مؤسسة الشهيد ياسر عرفات التي يرأسها الدكتور ناصر القدوة وأنا عضو فيها ونحن نبذ

ممكن وتوجهنا الى الفرنسيين للحصول على تقارير وتوجهنا الى جهات عدة وسنستمر نعمل والمعلومات 
  . المتوافرة لدينا حتى اآلن متواضعة جداً

وأنهما » حماس«و » فتح«وختم عريقات حديثه بالتأكيد على أن قضية الشعب الفلسطيني أهم من حركتي 
  .لسطينلم تشكال إال من أجل تحرير ف

  3/9/2009الحياة، 
  

   بحماسهخطأ بعدم اعترافأ دولية رفعت توصيات الوباما باّن الغرب اتشخصي :حمد يوسفأ .53
احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة،        . قال د  :زهير اندراوس  -الناصرة  

ابلغونا بأن اي انتخابات قادمة تفرز ما       غير الرسميين   'ان االوروبيين   ' القدس العربي 'في حديث خص به     
، مثـل   'تفرز، بما في ذلك انتصار حماس، لن تقوم اوروبا بتكرار الخطأ وعدم االعتـراف بالحكومـة               

  .حكومة الوحدة الوطنية او الحكومة العاشرة
واضاف الغرب اآلن يعتقد ان حركة حماس جزء اساس في العملية السياسية واي تسوية فـي المنطقـة                  
ستتم ال يمكن ان تتجاوز حركة حماس او تتخطاها، وال بد من التعامل معها، وايجاد مجـال للتواصـل                   

  .والعمل مع حركة حماس
ولفت الى ان هذه القناعات موجودة لدى كافة االوروبيين، ولكن المستوى الرسمي، ربما لوجود قـوانين                

لى حركة حماس بشكل واضح وصريح، ولكن       تحظر التعامل مع حماس، يمنع اآلن التواصل واالنفتاح ع        
على المستويات غير الرسمية االمر موجود، وعلى المستوى الرسمي ستكون في ما بعـد، علـى حـد                  

  .تعبيره
وفي معرض رده على سؤال قال ان اي انتخابات في الشارع الفلسطيني يجـب ان تـسبقها مـصالحة                   

التبادل امرا جيدا الن جهود الوسـاطة تـصب فـي           وطنية، واعتبر الوساطة االلمانية في قضية صفقة        
  .مصلحة المنطقة وفي استقرار المنطقة ايضا

  :وفي ما يلي النص الكامل للحديث
 هل هناك اتصاالت جديدة بين العالم الغربي وحركة حماس لتقوية العالقة بينهما في ظـل المـستجدات                 

  االخيرة على الساحة؟
ك قوانين وتشريعات في الكونغرس واالتحـاد االوروبـي تمنـع            على المستوى الرسمي ال زالت هنا      -

االتصاالت مع حركة حماس، ولكن جهات غير رسمية في العالم الغربي ال زالت تتواصل مـع حركـة                  
حماس، وانا اقول لك انّه كان هناك لقاء في الواليات المتحدة االمريكية وشاركت فيه اكثر مـن ثالثـين                   
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حماس وتقديم توصيات الدارة الرئيس اوباما، وبعد االجتماعـات المكثفـة           شخصية دولية لمناقشة قضية     
  : التي اجرتها هذه المجموعة من الشخصيات الدولية قاموا بتقديم عدة توصيات اهمها

االولى، ان امريكا ارتكبت خطأ كبيرا بعدم االعتراف بحكومة حماس وبعدم التعامل معها، الثانية، قالت               
كل خطرا على المصالح االوروبية والمصالح االمريكية في المنطقة، وكـان مـن    ان حركة حماس ال تش    

الخطأ تبني الموقف االسرائيلي في ما يتعلق بحظر التعامل مع حركـة حمـاس او حكومتهـا، وايـضا                   
الخالصة الثالثة كانت ان حماس هي بوابة رئيسية للغرب للتعامل مع العالم السني، وكان ايـضا خطـا                  

بير مطالبة حماس باالعتراف باسرائيل، هذه المالمح الثالثة الرئيسية اضافة الـى قناعـات              استراتيجي ك 
شخصيات التقينا معها من الساحة االوروبية ومن الساحة االمريكية غير الرسمية تصب في هذا االتجاه،               

فـي العـام    اوروبا والعالم الغربي كان يتوجب عليه بعد ان فازت حركة حماس باالنتخابات التـشريعية               
 ان يعزز المسار الديمقراطي في المنطقة ويؤكد انّه يحمي العملية الديمقراطية، كذلك تعتقد هـذه                2006

الشخصيات انّه كان من الخطأ عدم فتحهم االبواب للحكومة وعدم التعاطي معها، وبعد ذلـك يتخـذون                 
  . القرارات بنا على المعطيات في قضية استمرار التواصل

عة لدى االوروبيين والغربيين، بما في ذلك قضية االعتراف، ان اوروبا كانت على خطـأ               اآلن توجد قنا  
                   كبير في هذه القضية، وخصوصا انّهم قاموا بوضع اشتراطات على حركـة حمـاس ولـم تقابلهـا اي
اشتراطات على الطرف االسرائيلي، هذه االمور جميعها استمعنا اليها من اطراف اوروبية، واالوروبيون             

قولون ان اي انتخابات قادمة تفرز ما تفرز، بما في ذلك انتصار حماس لن تقوم اوروبا بتكرار الخطـا                   ي
وعدم االعتراف بالحكومة، مثل حكومة الوحدة الوطنية او الحكومة العاشرة، اي ان الغرب سيغلق جميع               

             حركة حماس جزء اساس في     النوافذ واالبواب في وجه هذه الحكومة، بل بالعكس، الغرب اآلن يعتقد ان
العملية السياسية واي تسوية في المنطقة ستتم ال يمكن ان تتجاوز حركة حماس او تتخطاها، ال بد مـن                   

  . التعامل معها، وايجاد مجال للتواصل والعمل مع حركة حماس
ر التعامل  هذه القناعات موجودة لدى كافة االوروبيين، ولكن المستوى الرسمي، ربما لوجود قوانين تحظ            

مع حماس، يمنع اآلن التواصل واالنفتاح على حركة حماس بـشكل واضـح وصـريح، ولكـن علـى                   
المستويات غير الرسمية االمر موجود، وعلى المستوى الرسمي ستكون في ما بعد، اي ان التغيير على                

الجهات غير  الصعيد الرسمي سيتم بناء على معطيات يتم جمعها من مواقف ونصائح وتوجيهات من هذه               
  .الرسمية للجهات الرسمية

 كيف تفسر التناقض الذي كشف عنه في االيام االخيرة، وسيط الماني رسمي يلعب دورا الخراج صفقة                
  التبادل بين حماس واسرائيل، في الوقت الذي ما زالت فيه المانيا الرسمية تعتبر حماس حركة ارهابية؟

ة في ما يتعلق بصفقة شليط، لكن انا اعتقد انّـه مثـل هـذه                ليس لدي معلومات عن الوساطة االلماني      -
الوساطات كانت في الماضي، فالمانيا توسطت بين حزب اهللا واسرائيل علـى الـرغم مـن ان الجنـاح       
العسكري في حزب اهللا يعتبر تنظيما ارهابيا بالنسبة لالوروبيين، ورغم هذا تعاطت المانيا مع حزب اهللا                

لف التبادل االخير بين الطرفين، واصبحت لها شهرة عالمية في هذا المجـال،             وفعال حققت نجاحا في م    
وبالتالي نقول ان المانيا ليست لها اي عالقات مع حركة حماس، ولكن في جهود الوساطة هـذا االمـر                   

  .يصب في مصلحة المنطقة وفي استقرار المنطقة ايضا
   من سيكون الفائز، حماس ام حركة فتح؟ في حال جرت انتخابات في الشارع الفلسطيني، بتقديرك

 انا اعتقد انّه من المبكر الحديث عن انتخابات ونتائجها وتداعياتها التي ستحدث في حـال فـوز هـذا                    -
                 الفصيل او ذاك، نحن في حركة حماس مع مبدأ الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة، ولكن في اي

 واعطاء فرصة لالعداد لالنتخابات القادمة في ظـل اوضـاع           انتخابات يجب ان تسبقها مصالحة وطنية     
سوية يمكن من خاللها ان تتحرك الفصائل واالحزاب العـداد الـشارع وطـرح اجنـدتها االنتخابيـة                  
والسياسية، هذا االمر يحتاج الى بعض الوقت، نحن نحتاج لستة شهور بعد المصالحة لبدايـة التحـرك                 
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ئية لكل حزب وفصيل يرشح نفسه لهذه االنتخابات، لذلك من المبكـر            لتنشيط الحمالت االعالمية والدعا   
الحديث عن اي جهة من الممكن ان تفوز في االنتخابات القادمة، هذا فضال عن اننا نعتقد ان المـستقبل                   
ربما سيعكس توجهات الشارع الفلسطيني، اي انّه لن يكون هناك فصيل يستفرد بـالفوز بـشكل يمثـل                  

نفرد في تشكيل الحكومة، واعتقد ان الشارع الفلسطيني اليوم بات منقسما بحيث ال يمكن              االغلبية او ان ي   
لهذا الفصيل او ذاك ان يشكل حكومة لوحده، وبالتالي ال استبعد ان يتم تشكيل حكومة توافق او حكومـة                   

ظوظهـا  ائتالفية، اعتقد ان فرص ان ينفرد فصيل باالغلبية وبالتالي يشكل الحكومة اصـبحت ربمـا ح               
          ضعيفة، وبالتالي ستكون هناك توازنات بين الحركتين الكبيرتين فتح وحماس، بحيث انّـه ال يمكـن الي
منهما ان تشكل حكومة بمفردها، ومن المرجح ان تكون هناك معارضة قوية الي حكومة يمكن ان تمس                 

  .بالثوابت والحقوق الفلسطينية
  لمحاميات في قطاع غزة؟ ما هي حيثيات قضية فرض الزي االسالمي على ا

 ربما كانت هذه القضية اجتهادا من قبل رئيس مجلس القضاء االعلى في محاولة لضبط اللباس الموحـد                 
الخاص بالمحامين والمحاميات، وذلك حسب القانون االساسي، الحديث كان عن اجتهاد ربما اثار عاصفة              

حجاب او الجلباب، ولكن هنـاك زيـا معينـا          اعالمية، لكنّه انتهى، الحديث ال يدور عن فرض ارتداء ال         
متعارفا عليه لدى المحامين، وهو حاول ان يعزز من اجراء التزام المحاميات بهذا الزي، االجتهاد فهـم                 
بشكل خاطئ، لالسف اثير في وسائل االعالم بشكل مغلوط، االن االمور عادت الى ما كانت عليه، هناك                 

  .الجميع مرجعيته القانونضوابط موجودة في القانون، وبالتالي 
  3/9/2009القدس العربي، 

  
  ما قولكم دام فضلكم؟ .. أسلحة إيرانية لياسر عرفات  .54

  ياسر الزعاترة 
 عاما علـى فـؤاد الـشوبكي ، أحـد           20حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية يوم األحد الماضي بالسجن         

 طنـا مـن     50بتهمة تنظيم شـراء     مساعدي الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه اهللا ، وذلك بعد إدانته            
التي اختطفتها البحرية اإلسرائيلية بالتعاون مـع       ) Aكارين(األسلحة اإليرانية ، ونقلها على متن السفينة        

 ، قبل ثالثة شهور من عملية السور الواقي التـي أعـاد   2002سالح الجو في عرض البحر مطلع العام    
  .ربيةالجيش اإلسرائيلي من خاللها احتالل الضفة الغ

كانت القضية قد دخلت في كثير من الجدل خالل السنوات التالية ، حيث أصر اإلسرائيليون على تـسليم                  
الشوبكي ، ثم كانت التسوية التي رعاها األوروبيون واعتقل على أساسها الرجل مـع أحمـد سـعدات                  

إلسـرائيلية الـسجن    وآخرين لهم عالقة بقضايا مختلفة في سجن أريحا ، وذلك قبل أن تداهم القـوات ا               
  2006،وتعتقل من فيه في المشهد المعروف منتصف آذار 

، وبـأمر مـن   ) يحق له الفخر بكـل تأكيـد  (اآلن يمكن القول بكل ثقة إن الشوبكي كان متورطا بالفعل        
عرفات في قضية التهريب التي كان ينبغي أن تتم بطريقة دقيقة ، وصوال إلى نقل األسلحة إلـى قطـاع                    

  .يبدو أن اكتشافها قد تم بسبب اختراق ما في إحدى حلقات التنفيذغزة ، فيما 
 صـاروخ   180األسلحة التي كانت على متن السفينة كانت تتضمن ، بحسب بعض المعلومات حـوالي               

غراد ومعدات حربية أخرى ، األمر الذي كان سيؤثر إلى حد كبير على قدرات المقاومة في القطاع في                  
  .ذلك الوقت

عرفات كان قد اندمج إلى حد كبير في موضوع المقاومة كمسار يمكن أن يفـرض علـى                 يؤكد ذلك أن    
التي حشر فيها ولم يعد بوسعه عبر المفاوضات تحويلها         ) سلطة أوسلو (الدولة العبرية تغيير واقع السلطة      

ـ       67إلى دولة حقيقية على األراضي المحتلة عام         ا كمـا   ، بما فيها القدس ، وأقله على الجزء األكبر منه
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وقد تأكد من ذلك بعـد قمـة        .  في المئة من فلسطين يعد كافيا      78كان يأمل ، مستندا إلى أن تنازله عن         
  . التي أكدت بدورها أن سقف الطرح اإلسرائيلي ال يمكن قبوله بأي حال2000كامب ديفيد صيف العام 

م توحد كـل الفلـسطينيين      في هذه األثناء ، كان الذين سيرثونه بعد قتله يرفضون ما يجري ، وذلك رغ              
خلف خيار المقاومة المسلحة على نحو لم يحدث في التاريخ الفلسطيني ، وسيبدأ هؤالء مسلـسل العمـل              
على شطب عرفات بعد حشره في المقاطعة إثر عملية السور الواقي ، سواء تم ذلك بالقوة المسلحة كمـا                   

تعيين رئيس وزراء   (ا وقع من قبل اآلخرين      وقع من قبل دحالن في القطاع ، أم عبر الضغوط الدولية كم           
  ).بصالحيات كبيرة ، وكذلك وزير مالية قادم من البنك الدولي

، والتي  ) حزب اهللا وإيران  (ما يعنينا هنا هو داللة هذه القضية ، قضية السفينة والجهة التي رتبت أمرها               
اس والجهاد بعالقتهمـا بـإيران ،   ترد على نحو مفحم على بعض الموتورين الذين ال يلبثون يعيرون حم  

واألسوأ حين يذهب بعضهم أبعد من ذلك عبر الحديث عن الحلف الصفوي وعن العجم ، إلى غير ذلـك                   
  .من المصطلحات التي تنم عن جهل وروحية تكفير وإقصاء ال صلة لها بجوهر ديننا الحنيف

ا ما تتحدد بناء على البوصلة السياسية       ما تقوله هذه الواقعة بكل وضوح هو أن العالقات والتحالفات غالب          
، فحين يكون الخيار هو المقاومة ومواجهة المحتلين ، فإن من الطبيعي أن تفتح الخطـوط مـع إيـران                    

: وسوريا وحزب اهللا ، خالفا لحال الذين يريدون التعاون مع المحتلين ضد المقاومة وانتظار المعونـات               
  .ومعها الفتات السياسي المعروض

الحقيقة التي يجهلها ، وربما يتجاهلها أولئك ، والمثير أن يتغنى أكثرهم بالزعيم الرمز ، بينمـا                 تلك هي   
يبايع من انقلبوا عليه ، وتجاهلوا أمر اغتياله ، إن لم يكونوا قد تورطوا فيه ، فأي بؤس أكثر من هـذا؟،                      

، فليس فيه مشكلة ، ألن الخـالف        أما القول بأن من يشيدون بعرفات هذه األيام كانوا ينتقدونه أيام زمان             
كان قائما معه طوال الوقت ، األمر الذي همش إلى حد كبير خالل انتفاضة األقصى ، بـدليل وقـوف                    

  .حماس إلى جانبه في مواجهة من حاولوا االنقالب عليه
  3/9/2009الدستور، 

  
  الرئيس عباس يختار المراهنة على وهم الدولة .55

  بشير موسى نافع. د
 كل الضرر الذي ألحقه بصورة ومصداقية وما تبقى من ميراث فتح، أنجز الـرئيس عبـاس                 بالرغم من 

خال المؤتمر من أي نقاش جاد إلنجازات وكوارث العقدين الماضيين، اللذين           . مؤتمر الحركة الذي يريده   
قيادة الحركة  شهدا تدهوراً حثيثاً في وضع الحركة وتأثيرها؛ خال من التقييم الجاد للسياسات التي اتبعتها               

وأوصلت القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه؛ وخال من أية محاسبة للمسؤولين عن المرحلـة التـي                 
تراجعت خاللها فتح من قوة قائدة للمشروع الوطني إلى تنظيم في حالة تنازع دائم على موقعـه وفـي                   

  .داخله
كزية هي في جلهـا علـى صـورة         وانتهى المؤتمر، كما هو معروف، إلى انتخاب، أو إقرار، لجنة مر          

العـضو أو   . الرئيس، أو ممن لم يعد لهم من صوت يسمع في داخل الحركة أو في الساحة الفلـسطينية                
لن يستطيعا الوقوف في مواجهة مناخ كاسح، أطاح منذ زمـن           ' صورة الرئيس 'العضوان اللذان أفلتا من     

  .بحركة التحرر الوطني، ولم يترك منها إال رماد حزب السلطة
بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً؛ بمعنى لم يكن كافياً لتوضيح نوايا الرئيس واالتجاه الذي توشك السلطة في                   

فتح، قد يقول البعض، كانت شأناً تنظيمياً، وكوادر الحركة وقاعدتها هم في النهايـة              . رام اهللا الذهاب إليه   
خطوات الرئيس كانت أبلغ داللة؛ والمقـصود  الخطوة التالية من    . المخولون بالدفاع عن ميراثها وقرارها    

االستدعاء المفاجئ لمجلس منظمة التحرير الوطني من الموت السريري، ومن ثم انتخاب، أو إقرار، عدد               
الحقيقة، أنه منذ عقدت الجلسة بالغة الغرابة للمجلـس الـوطني فـي    . من األعضاء الجدد للجنة التنفيذية  
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لجلسة التي تم فيها برفع األيدي وفي أجواء مهرجانية كاريكاتوريـة           مدينة غزة في منتصف التسعينات، ا     
تعديل ميثاق المنظمة، وليس هناك من يعرف على وجه اليقين من هم أعضاء المجلس الوطني، من تبقى                 

والمدهش أن هناك من يعتبر عضواً في المجلس ولم توجه له ولـو             . منهم على قيد الحياة ومن توفاه اهللا      
وألن جلـسة   . ضور الجلسة الطارئة األخيرة، بغض النظر عن رغبة أو إمكانية الحضور          مجرد دعوة لح  

عادية للمجلس لم تعقد منذ عقود، وألن عضوية المجلس الحالي قد أكل عليها الدهر وشرب، فما كان من                  
ن وكان المقصود بها التخطيط لسرقة خفيـة أو شـأ         (المعقول أن تناط بجلسة طارئة، أعد لها خالل أيام          

  .، أن تنتخب مثل هذا العدد من أعضاء اللجنة التنفيذية)شائن وغير مشروع
المسؤولون عن هذا العبث كثر، وال يقتصرون على الرئيس الفلسطيني، الذي هو في اآلن نفـسه القائـد                  

السيد رئيس المجلـس الـوطني هـو أيـضاً          . العام لحركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير       
وهذا ربما ما يطرح شكوكاً حول مصداقية انتخابه غير المتوقع في لجنة فتح المركزية، وكـأن                مسؤول،  

صفقة ما عقدت لتأمين موقعه في قيادة فتح مقابل توفيره الغطاء الـشرعي لجلـسة المجلـس الـوطني                   
 بصمتها  كما أن التنظيمات الفلسطينية األخرى في منظمة التحرير شريكة ومسؤولة أيضاً، سواء           . الغريبة

عن االنعقاد الطارئ غير المبرر، أو بمشاركة أعضائها في الجلسة، أو بتقديمها مرشحين لملء المواقـع                
والمرشحون جميعاً شركاء ومسؤولون، سواء أولئك الذين تم بالفعل تـأمين           . الشاغرة في اللجنة التنفيذية   

إليه السياق الذي عقدت فيـه جلـسة        ما يشير   . عضويتهم بالتوافق، أو القلة التي فوجئت برياح معاكسة       
المجلس أن المناخ الذي اكتسح مؤتمر حركة فتح لم يقتصر على المؤتمر، بل أنه يكتسح كافة تنظيمـات                  

  .الحركة الوطنية الفلسطينية، التي أصبحت تعيش تحت سقف وفي ظل قيادة سلطة الحكم الذاتي
فلما عز على الرئيس عباس     . الجديدة/ ذية القديمة على أن هناك ما هو أخطر داللة في تشكيل اللجنة التنفي          

اكتمـال مؤسـسات الـشرعية      'أن يجد من يهنئه بوالدة لجنته التنفيذية، قام هو بتهنئة نفسه، مشيراً إلى              
إضافة أعضاء جدد ألعضاء اللجنة المتواجـدين،       . وهذا هو مربط الفرس، كما يقول العرب      ' .الفلسطينية

انخفضت عضوية اللجنة إلى أقل من النصف بفعل تقادم العقود على آخر            لتوفير نصاب شرعي، بعد أن      
إلى اي حد يمثل األعضاء القدامى والجدد الشعب الفلسطيني، ليس أمـراً            . لجنة منتخبة، كان هو الهدف    

هاماً، حتى وبعضهم يمثل تنظيمات لم يعد أعضاؤها يمألون سيارة ميكروبـاص واحـدة، أو إن كـان                  
هل من المعقول أن تضم اللجنة التنفيذية لمنظمـة         . صل بهم السن والمرض موصال    أعضاء آخرون قد و   

أو لعلهـم   (التحرير الفلسطينية ممثالً للحزب الشيوعي، وآخر لجبهة النضال الشعبي، وثالثاُ لحزب فـدا              
ة ، وكلها تنظيمات صورية، ويغيب ممثلو تنظيمات كبرى في الساحة الفلسطينية، ويقال ان الشرعي             )اثنين

أشـرفت  ' الحياة تفاوض،'قد اكتملت؟ وهل من المعقول أن تضم اللجنة شخصيات فلسفية كبرى من دعاة    
خالل العقدين الماضيين على زراعة الضفة الغربية بالمستوطنات وضياع القدس، وأخرى عملـت كـل               

  جهدها من أجل تعميق االنقسام الوطني، ويقال ان الشرعية قد اكتملت؟
بقاً للموقف الفلسطيني المتفق عليه، هي مظلة الشعب وحركته الوطنية، وهي مـصدر             منظمة التحرير، ط  

باسمها وقـع اتفـاق     . قراراته الكبرى وشرعية كافة مؤسساته األخرى، بما في ذلك سلطة الحكم الذاتي           
وقد كانت القوى الفلسطينية السياسية مجتمعـة قـد         . أوسلو، وباسمها تجرى، أو ال تجري، المفاوضات      

 بالقاهرة على إعادة بناء وتنشيط المنظمة، بحيث تصبح أكثر مصداقية في تمثيلها             2005قت في ربيع    اتف
الرئيس عباس، بصفته رئيس    . للخارطة الفلسطينية السياسية وأكثر فعالية في الدفاع عن الحق الفلسطيني         

ة وفي أيـة صـيغة عادلـة        اللجنة التنفيذية للمنظمة، كان عليه أن ينفذ هذا االتفاق اإلجماعي بأي وسيل           
لو كان الرئيس قد بذل جهداً ملموساً ومخلصاً في هذا االتجاه، لو كان قد عمل فعالً على إعادة                  . وواقعية

بناء المنظمة بحيث يستشعر أكبر قطاع ممكن من الشعب، في الوطن والمهجر، أنه بـات ممـثالً فـي                   
القرار الوطني، لما وقع االنقسام الفلـسطيني       مؤسسات المنظمة وهيئاتها، وأنه أصبح شريكاً في صناعة         

واليوم، وبينما تتداعى األطراف الفلسطينية والعربية إليصال الحوار الوطني الفلـسطيني           . على األرجح 
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بدون أن يكـون هنـاك موقـع        . إلى نتائج إيجابية، ووضع نهاية لالنقسام الداخلي، ليس ثمة طريق آخر          
لسطينية الرئيسية في المؤسسة الوطنية األكبر وفـي صـنع القـرار            مكافئ لكل من القوى والتيارات الف     

  .الفلسطيني فمن العبث الحديث عن مصالحة، وعن اجتماع وطني، وعن شرعية
والواضح، على أية حال، أن ال االجتماع الوطني وال لم الصفوف، وال حتى الشرعية بمعناها الحقيقـي،                 

دو للعيان أن اهتمام الرئيس بات منصباً على توفير شـكل           ما يب . هي من أولويات الرئيس والمحيطين به     
. من الشرعية لمواصلة نهج التسوية، التي بات يعتقد بإمكانية تحقيقها في عمر اإلدارة األمريكية الحاليـة               

توجه الرئيس عباس هذا يجد مساندة وتشجيعاً من دول عربية، تأييداً من بعض الدول، عدم اكتراث مـن         
العتبارات عديدة تتعلق بالتكاليف الهائلة التي أثقلت بها إدارة         . صاعدة من دول أخرى   البعض، وخشية مت  

بوش عبء الواليات المتحدة، تتعلق بالمتغيرات المتسارعة على صعيد خارطة القوة العالمية، وبالمخاطر             
نـستان، بـادر    اإلقليمية النابعة من احتمال امتالك إيران السالح النووي واحتمال خسارة الحرب في أفغا            

الرئيس أوباما إلى وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياسـته الخارجيـة منـذ اليـوم األول                  
أوبامـا  . مثل هذه الخطوة لم يتخذها أي رئيس أمريكي آخر منذ النكبة الفلسطينية           . الستالمه مقاليد الحكم  

حد األدنى من المطالب الفلـسطينية، بـل        يريد تسوية نهائية للمسألة الفلسطينية، ال تستجيب بالضرورة لل        
عباس ومن حوله   . هي بالتأكيد ال تستجيب لهذه المطالب، ألنه يعتقد أن مثل هذه االستجابة باتت مستحيلة             

وبعض العرب مقتنعون بمصداقية اإلدارة األمريكية، وقرروا بالتالي توفير األجواء الـسياسية واألمنيـة              
المشكلة أنه حتى في مستواها المنخفض عـن        . اربة الرئيس األمريكي  الضرورية لتمهيد الطريق أمام مق    

  .أدنى تصور فلسطيني للتسوية، فإن خطة أوباما ال أمل لها في النجاح
اإلسرائيليون، يميناً ويساراً، باتوا على قناعة بأن بإمكانهم، ببعض الصبر والتصميم، الحصول على كـل       

هـشاشة القيـادة الـسياسية      . ى صعيد االعتراف والتطبيع   ما يريدون، سواء على صعيد األرض، أو عل       
، مـن   'الحياة تفاوض 'الفلسطينية، انقسام الفلسطينيين على أنفسهم، وانحدار االستراتيجية الفلسطينية إلى          

جهة، وتخلي الدول العربية الرئيسة عن مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، من جهـة أخـرى، تـوفر                 
ما على اإلسرائيليين سوى المماطلة،     . ضاعهم راحة في معادلة القوة منذ ستين عاماً       لإلسرائيليين أكثر أو  

تنشيط مراكز القوة العالمية واألمريكية المؤيدة، وانتظار عامل الزمن ليفعل فعله في مواجهـة ضـغوط                
تقاطعها مع  إدارة أوباما، النابعة من مصالح أمريكية بحتة، سرعان ما ستجد الدولة العبرية وسيلة لتحقيق               

في مواجهة هذه المرحلة بالغة الحرج والصعوبة فـي تـاريخ القـضية الوطنيـة               . المصالح اإلسرائيلية 
يتطلب األول حل السلطة الفلسطينية، وإعادة األمور إلـى وضـع االحـتالل             . الفلسطينية، ثمة طريقان  

ـ              ى أسـاس أن األرض     الصريح، وإطالق حركة نضال جديدة من أجل حل يقوم على الدولة الواحدة، عل
أما الثاني فهو اعتبـار أن أولويـة الحركـة        . كانت منذ البداية، وما تزال، جوهر الصراع على فلسطين        

الوطنية الفلسطينية هي الدولة وليس األرض، مما يعني العمل على قيام الدولة مهمـا كانـت الـشروط                  
 اختار الرئيس عبـاس ورئـيس       وقد أصبح واضحاً أي الطريقين    . والمقاييس ومساحة األرض والسيادة   

  .حكومته
  3/9/2009القدس العربي، 

  
 ولو بعد حين.. فشل التسوية  .56

  ماجد أبو دياك
هناك مخطط واضح تقوده الواليات المتحدة إلنجاز تسوية سياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 

 اإلقليمية الداعمة لها تستبقه خطوات تطبيعية عربية ويؤدي إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية والقوى
 . لضربة إليران تحاول استباق تطوير برنامجها النووي–ربما–تجهيزا 
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والمعلم األساسي لهذا المخطط هو التركيز على تجميد االستيطان اإلسرائيلي مدة محددة وتشديد الدور 
ومن . سوية المزعومةاألمني الفلسطيني لمالحقة المقاومة والمعارضة لمحاولة إضعافها تمهيدا إلنجاح الت

هنا يمكننا أن نفهم التحركات الدبلوماسية األميركية تجاه اإلسرئيليين وإبداء إدارة أوباما ليونة تجاه مطلب 
وقف االستيطان بالكامل، كما يمكن أن نفهم الترتيب الذي يجري للقاء بين عباس وبنيامين نتنياهو برعاية 

 .أوباما في جنيف أواخر هذا الشهر
ن هذا المخطط وإن نجح في تحقيق اختراقات جزئية، فإن عوامل فشله أكبر بكثير من عوامل غير أ
 .نجاحه

ولعل أكبر عقبة تقف في وجهه، هي الموقف اإلسرائيلي المتمسك باالستيطان خصوصا في القدس، 
وإن قبلت السلطة . ورفض وضع قضية الالجئين على الطاولة إال من باب بحث التعويض والتوطين

 .الفلسطينية بهذا الموقف فإنها تكون قد حكمت على نفسها بالموت
أما الموقف الفلسطيني فيبدو أكثر تعقيدا، فقد نجح عباس في الحصول على شرعية مزعومة في فتح 

 .والمنظمة ويسعى باستكمالها بشرعية االنتخابات التي يطالب بإجرائها مطلع العام القابل
نية ال يزال عاجزا عن حلحلة الحوار مع حماس، إذ إن عيون األميركيين إال أن رئيس السلطة الفلسطي

واإلسرائيليين على المعتقلين في سجونه تجعله غير قادر على الوفاء بمطلب إطالق سراحهم، وكذلك 
وتبدو حماس مصممة على إغالق ملف المعتقلين قبل . األمر بالنسبة للسيطرة على غزة سياسيا وأمنيا

اصيل المصالحة التي ترى السلطة الفلسطينية أنها يجب أن تكون بإنهاء سيطرة حماس الحديث في تف
 .على قطاع غزة أو إعادة تسليمه لها

أما الموقف اإلسرائيلي في ظل حكومة ليكودية فهو أكثر تشددا مما مضى، ويؤكد على مطلب األمن وال 
 .لتقوية سلطة عباسيستجيب لمطلب وقف االستيطان وال يحاول ان يعطي ورقة تؤدي 

ويأتي الموقف األميركي الذي يحاول أن يشكل قوة دافعة للمفاوضات، ولكنه ال يملك في الوقت ذاته 
ويالحظ ان . أوراقا للضغط على إسرائيل التي يعتبر اللوبي اليهودي المتشدد األكثر تأثيرا في قراراتها

 بدء المفاوضات تراجعت إلى حد القبول بأنها النبرة األميركية في المطالبة بوقف كامل االستيطان قبل
ستستمر في ذلك، ولكنها ستدعم المفاوضات على األرض بصرف النظر عما يتحقق من مطلب 

 .االستيطان
ويبقى الموقف العربي ضعيفا سواء بالنسبة لحل الخالف بين غزة ورام اهللا، ولكنه مع ذلك يعطي هامشا 

 .دم التوصل التفاق تسويةللمناورة فلسطينيا ويصب في مصلحة ع
الخالصة ان المؤشرات تدل على أن المفاوضات بين اإلسرائيليين والسلطة الفلسطينية قد تبدأ، ولكن 
توصلها التفاقات تسوية قريبة غير وارد في المدى المنظور، أما وصول هذه المفاوضات إلى نقطة 

ارضة الفلسطينية في الشارع ومن خالل الفشل قد تكون بطيئة أو سريعة اعتمادا على قوة موقف المع
  .برنامج المقاومة

 3/9/2009السبيل، األردن، 
  

  تراجع تمثيل الشتات لمصلحة الضفة:  فتحـاللجنة المركزية الجديدة ل .57
  علي بدوان

التي انتخبت في المؤتمر السادس األخير، خامس لجنة » فتح«تعتبر اللجنة المركزية الجديدة لحركة 
 قبيل 1964، حيث انتخبت اللجنة المركزية األولى عام 1957نذ تأسيس الحركة عام مركزية تنتخب م

. »قوات العاصفة«تحت اسم » فتح«أشهر معدودة من اعالن االنطالقة المسلحة للجناح العسكري لحركة 
بداني الذي عقد في الز» فتح«وانتخبت اللجنة المركزية الثانية بعيد معركة الكرامة في المؤتمر الثاني ل 

اما اللجنة . في سورية، وفي هذا المؤتمر اصبح محمود عباس عضواً في اللجنة المركزية للمرة األولى
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 بعد الخروج الفلسطيني المسلح من األردن، حيث عقدت حركة 1971المركزية الثالثة فقد انتخبت عام 
 جديدة الى مؤتمرها في معسكر حمورية في غوطة دمشق وشهد في حينها دخول شخصيات» فتح«

، والراحل هايل عبدالحميد )ابو صالح(عضوية اللجنة المركزية، كان من أبرزهم الراحل نمر صالح 
 في معسكر 1980أما اللجنة المركزية الرابعة فقد انتخبت في المؤتمر الرابع الذي عقد عام ). أبو الهول(

. ن أبرزهم هاني الحسنعدرا قرب دمشق، وشهد دخول أعضاء جدد الى اللجنة المركزية كان م
  .1989واتسعت االضافات الجديدة في المؤتمر الخامس الذي عقد في تونس عام 

كلياً عن نمط وتركيبة » فتح«ولكن، في المؤتمر السادس األخير، اختلفت اللجنة المركزية الجديدة لحركة 
ة وحتى الفكرية ألصحابها فقد غاب تعدد األلوان السياسي. وألوان أي من اللجان المركزية التي سبقتها

كما غابت األكثرية . كما كان في اللجان السابقة لتحل مكانها لجنة من لون سياسي وفكري واحد قريباً
وغاب أصحاب العمل العسكري المباشر ليحل . الالجئة لتحل مكانها أكثرية من المقيمين في الضفة

  . مكانهم خريجو أجهزة األمن، وأنصار خط التسوية السياسية
في الجانب األول من النتائج النهائية، استقر واقع تمثيل اللجنة المركزية الجديدة للفلسطينيين على وجود 

، محمود العالول )القدس(محمد راتب غنيم :  عضواً جديداً من أعضائها من أبناء الضفة الغربية، وهم12
، جمال )القدس(مان أبو غربية ، عث)أريحا(، صائب عريقات )الخليل/دورا(، جبريل الرجوب )نابلس(

، عباس )رام اهللا/كوبر(مروان البرغوثي ، )نابلس(، محمد أشتيه )رام اهللا(، حسين الشيخ )نابلس(محيسن 
الى ذلك هناك عضوان ). طولكرم/عنبتا(، الطيب عبدالرحيم )جنين(، عزام األحمد )الخليل/سعير(زكي 

وخمسة أعضاء تعود اصولهم الى .  وناصر القدوة،)أبو األديب(سليم الزعنون : من قطاع غزة هما
نبيل شعث من مدينة يافا ومن الجئي غزة، محمد دحالن من بلدة حمامة قضاء : وهم 1948فلسطينيي 

غزة ومن الجئي غزة، سلطان أبو العينين من بلدة الشيخ داوود قضاء عكا ومن الجئي لبنان، توفيق 
ا ومن الجئي األردن ومقيم في رام اهللا بعد نشوء السلطة، قضاء ياف) طيرة دندن(الطيراوي من بلدة 

. محمد المدني من بلدة كفر سبت قضاء طبريا ومن الجئي سورية ومقيم في رام اهللا منذ نشوء السلطة
وبالتالي فان هناك حضوراً متواضعاً لمن هم من الالجئين في عضوية اللجنة المركزية، وتفوق واضح 

كما يلحظ تواضع تمثيل وحضور الشتات الفلسطيني بشكل عام، حيث بقي سلطان . ألبناء الضفة الغربية
أبو العينين الشخصية الوحيدة في اللجنة المركزية من فلسطينيي الشتات، وهو ما اعتبره البعض في 

كما اعتبره البعض اآلخر . سياق عملية تهميش حضور الشتات الفلسطيني المستمرة منذ سنوات طويلة
 إنصاف للشتات الفلسطيني الذي بنى مداميك منظمة التحرير بأجساد أبنائه وبأنهار الدم التي بمثابة عدم

على » فتح«سكبت في مسار الثورة وطريقها، وحمل على أكتافه مسيرة العمل الفدائي المسلح في حركة 
وحركة من شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة % 70وجه الخصوص، خصوصاً اذا علمنا أن أكثر من 

بالتحديد هم من أبناء مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان واألردن ومن باقي » فتح«
  . الجنسيات العربية

في الجانب الثاني، فاز بعضوية اللجنة المركزية كل من اللواء توفيق الطيراوي، الذي عمل مع الشهيد 
وجبريل الرجوب، ومحمد دحالن . 1970العام في إطار جهاز األمن الموحد منذ ) أبو إياد(صالح خلف 

اللذين عمال في إنشاء جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية والقطاع بعد نشوء السلطة الفلسطينية عام 
 عضواً فقط من الضفة الغربية بينهم 450وفي هذا الصدد يذكر أن دحالن حصل على أصوات ، 1994

له في األمن الوقائي في قطاع غزة، واستقروا في الضفة  صوتاً من مجموعته التي كانت تتبع 150
 ونال باقي األصوات من أعضاء المؤتمر التابعين لتنظيم القطاع، 2007) يونيو(الغربية بعد حزيران 

وبالمحصلة فان مجيء ثالث . وبالتالي فان ما ناله دحالن من أصوات القطاع ال يتعدى نصف المصوتين
واقتصر العمل الفدائي . الستخبارات، اعتبره البعض امراً غير مطمئنشخصيات من مدرسة األمن وا

الذي كان ) أبو فراس(المسلح داخل اللجنة المركزية الجديدة على شخصين فقط، هما محمود العالول 
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قائد قطاع األرض المحتلة الذي كان يسمى بالقطاع ) أبو جهاد(يعمل مساعداً للشهيد خليل الوزير 
مد المدني الذي كان يعمل أيضاً في القطاع الغربي كمساعد لخليل الوزير ومسؤوالً كذلك مح. الغربي

ويعتبر العالول والمدني من . 1948مباشراً عن الخاليا الفدائية داخل عمق المناطق المحتلة عام 
  . الشخصيات المحترمة التي تمتلك سيرة حميدة وطيبة في العمل الفلسطيني

ديمية ذات التحصيل العالي في اللجنة المركزية باتت تضم ثالثة أشخاص ويالحظ أن الشخصيات األكا
، محمد )أصوله السياسية تعود للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(نبيل شعث، صائب عريقات : فقط، هم
معلم (ناصر القدوة، جمال محيسن : فهم) بكالوريوس فقط(أما حاملو الشهادات الجامعية األولى . أشتيه
والباقون إما غادروا الدراسة الجامعية قبل إتمامها كتوفيق الطيراوي . وان البرغوثي، مر)مدرسة

والعالول والمدني وأبوغربية وعزام األحمد، أو وصلوا إلى الصفوف الثانوية فقط كالرجوب ودحالن 
ت وبالطبع فان تواضع الحضور األكاديمي يفقر عضوية اللجنة المركزية بالكفاءا. والطيب عبدالرحيم

  .ويتخمها بأصحاب الخبرة في السياسة اليومية
يالحظ أخيراً، فشل التيار الشبابي من أبناء مخيمات الضفة الغربية الذي نما وترعرع في صفوف 
االنتفاضة في تبوء أي مقعد من مقاعد اللجنة المركزية، على رغم حضوره الجيد والكثيف داخل أعمال 

 في نتائج اعمال المؤتمر االنتخابية، وهو ما أعتبره حسام المؤتمر، األمر الذي شكل ثغرة واضحة
أشخاصاً وصلوا بحكم «خضر، الذي ينظر اليه كأحد رموز هذا التيار، نتاجاً لصفقات جرت بقوله أن 

، نافيا أن يكون »تحالفات وصفقات جرت كان يجب أال يصلوا لو كانت هناك معايير تنظيمية حقيقية
وفي هذا السياق فان النقد الموجه الى غياب تمثيل . »فتح«في » الحرس القديم«انتقاده موجهاً لما يسمى 

الجئي الضفة الغربية عن اللجنة المركزية على رغم تضحياتهم في مسار االنتفاضة، يحمل أبعاداً سياسية 
  . لها أكثر من مدلول

  3/9/2009الحياة، 
  

  الدولة إذ تعني الحكم الذاتي  .. فياض .58
  صالح النعامي

ن البلية ما يضحك؛ فرئيس حكومة رام اهللا سالم فياض أعلن أنه تجري حاليا االسـتعدادات إلعـالن                  م
الدولة الفلسطينية في غضون عامين، مؤكدا أنه يعكف حاليا على بناء مؤسسات هذه الدولة التي سـتعمل                 

فلسطيني إلى سياسـات    بناء اقتصاد مستقل، من خالل ترجمة الرؤى الواردة في وثيقة االستقالل ال           "على  
ولكي يضفي مسحة تحدي على مشروعه الوهمي، زعم فياض أن إقامة الدولـة             ". وبرامج وخطط عملية  

للفلسطينيين ليثبتوا من خالله قدرتهم على الحكم وبناء المؤسـسات، علـى            " اختبار جدارة "ستكون بمثابة   
  .دولي والوعي اإلسرائيليأساس أن النجاح في هذا االمتحان سيحدث االختراق في الوعي ال

ويحتار المرء في توصيف إعالن فياض الذي يأتي في ظل تراكم المؤشرات التي تدلل على أن إسرائيل                 
. لم تكن يوما أبعد من االستعداد للوفاء بمتطلبات التوصل لتسوية عادلة للصراع كما عليـه هـي حاليـا          

إسرائيل الشهيرة المتمثلة في رفض حق العودة       " ءاتال"فرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد       
عاصـمة  " الموحـدة "، واإلصرار على اعتبار القدس      1967لالجئين ورفض االنسحاب إلى حدود العام       

إسرائيل األبدية، عالوةً على أنه ال يفوت فرصة دون التشديد على أنه من حق تل أبيب في أي تـسوية                    
عات االستيطانية ومنطقة غور األردن والمناطق التي تقع غرب جـدار           سياسية مستقبلية االحتفاظ بالتجم   

الفصل العنصري وقمم الجبال، والمناطق التي تشمل احتياطي المياه العذبة، أي أن إسرائيل لـن تمـنح                 
وإلى جانب ذلك فـإن إسـرائيل،       . من مساحة الضفة الغربية   % 45الفلسطينيين في أي تسوية أكثر من       

المتحدة، تصر على أن يكون أي كيان فلسطيني يقام في الضفة الغربية عديم السيادة،              مدعومة بالواليات   
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بمعنى أن هذا الكيان سيكون منزوع السالح وغير قادر على إقامة عالقات خارجية مع الدول المجاورة،                
  .فضلًا عن حرمان هذا الكيان من السيطرة على حدوده

أن طرح خطة إعالن الدولة هو في الحقيقة نتاج تنسيق مـسبق          إن ما يخشى فياض اإلقرار به هو حقيقة         
مع اإلدارة األمريكية وإسرائيل، ألن تأكيده على أن الدولة ستُنجز في غـضون عـامين يتطـابق مـع                   
تصريحات الرئيس باراك أوباما الذي تعهد بالتوصل لتسوية سياسية للصراع بين إسرائيل والفلـسطينيين              

رهان فياض على الدور األمريكي في دعم مخططاته مثيرا للـشفقة؛ فعلـى             ويبدو  . في غضون عامين  
الرغم من مرور ستة أشهر على محاولة اإلدارة األمريكية ثَنْي إسـرائيل عـن مواصـلة البنـاء فـي                    
المستوطنات اليهودية، فإن أكثر ما أنجزته إدارة أوباما ال يتعدى اتفاقًا وشيكًا على وقف مؤقت للبناء في                 

وطنات في الضفة الغربية لمدة ثالثة أشهر، يستثنى منه الوحدات السكنية التي في طور البناء والتي                المست
 وحدة سكنية، والمؤسسات العامة، في حين سلَّمت إدارة أوباما بحق إسـرائيل فـي               2500يصل عددها   

المستوطنات باستعداد  مواصلة البناء بالقدس بحرية مطلقة، على أن يتم مقايضة الوقف المؤقت للبناء في              
الدول العربية تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، وبأن تقود واشنطن تحركًا دوليا في مجلس األمن يهدف إلـى                 

  .إقناع دول العالم بفرض عقوبات رادعة على إيران لوقف برنامجها النووي
 وحدة سـكنية    2500مة  بكلمات أخرى، إذا عرفنا أن إسرائيل ستنجز خالل فترة الوقف المؤقت للبناء إقا            

 ألف مستوطن جديد على األقل، وفي غضون ثالثة أشهر، فإن السؤال الذي يطـرح               18تسمح باستيعاب   
كم سيكون عدد المستوطنين الذين سيتوجهون لالستقرار في الضفة الغربية بعد عامين؟، وهو             : نفسه هنا 

ض أن الفلسطينيين ال يثقون به عندما يقدم        يدرك فيا . الموعد الذي يحدده فياض إلعالن الدولة الفلسطينية      
وكما قال فياض نفسه فإن هذه الدولة ستكون ملتزمة بما جاء           . فكرة الدولة على أنها تمثِّل تحديا إلسرائيل      

، التي تشدد على أن االلتزام الفلسطيني األول يتمثل فـي مواصـلة التنـسيق               "خارطة الطريق "في خطة   
  .ت المقاومة الفلسطينيةاألمني مع إسرائيل وضرب حركا

وعلى الرغم من أن فياض يحاول تضليل الفلسطينيين؛ من خالل عدم إفصاحه عن طابع الدولـة التـي                  
يتحدث عنها، إال أن كل الدالئل تؤكد أن هذه الدولة ستكون في حدود مؤقتة، وهو االقتراح الذي سبق أن                   

النخب السياسية في إسرائيل، وضمنها نخب      ادعى رئيس السلطة محمود عباس رفضه، مع أن الكثير من           
تنتمي لحزب الليكودي اليميني الحاكم، تؤيد إقامة مثل هذه الدولة، على اعتبار أنها ترى في هذه الدولـة                  

  .مصلحة استراتيجية إلسرائيل
ولألسف الشديد فإن مشروع فياض يمثل إحدى الصيغ الهادفة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية؛ مـن               

 تقديم بديل عن تحرير األرض بإيجاد صيغ تعيد االعتبار لمشروع الحكم الذاتي الـذي سـبق أن                  خالل
  .رفضه الفلسطينيون، وممارسة التضليل من خالل تقديم شارات وشعارات الدولة

إن مشروع فياض يأتي ضمن تحرك دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية، ويهِدف إلعـادة ترتيـب              
طنية الفلسطينية، واعتبار أن معالجة األوضاع المعيشية للفلسطينيين هـدف يتقـدم علـى              األولويات الو 

وحتى إذا افترضنا حسن النية بمخطط فياض، فإن هذا المخطط ينطوي على خلل بِنْيوِي يكمن               . التحرير
ال فـي   في محاولة الشروع في مهمة إقامة الدولة، وهي من مهام ما بعد الصراع، بينما الصراع ال يـز                 

األولـى عـن    : األمر الذي يعفي االحتالل من مسؤولياته ويحمل الفلسطينيين المسؤولية مرتين         .. ذروته
الفشل الذي جناه الفلسطينيون من وراء المفاوضات العبثية في السابق والثانية عن الفشل القادم في بنـاء                 

  .دولة تحت االحتالل
  2/9/2009اإلسالم اليوم، 
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