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***  
  

   على تجميد االستيطان يشمل تعهدات عربية واسعة بالتطبيعاالتفاق: "إسرائيل" .1
 اإلسرائيلية في عنوانها الرئيس أمـس عـن         "يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

إلدارة األميركية قوله لها إن اإلدارة األميركية على وشك التوصل إلى تفاهمـات مـع     مسؤول كبير في ا   
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو في شأن سلسلة خطوات تتيح استئناف المفاوضات المباشـرة              

ـ . بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بينها تجميد البناء في المستوطنات فـي الـضفة الغربيـة               افت وأض
الصحيفة أن المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل سيصل األسبوع المقبل إلـى               

  .المنطقة إلتمام تفاصيل االتفاق
نحن قريبون جداً منه، بما في ذلـك        . ينبغي بلوغ خط النهاية في المفاوضات     ": وقال المسؤول االميركي  

ورد بإيجاب على سؤال الصحيفة في مـا اذا         . "تفاقالمحادثات مع أطراف عربية في شأن دورها في اال        
تلقينـا التزامـات    ": كانت دول عربية معتدلة أبدت استعداداً للقيام ببادرات حسن نية تجاه إسرائيل، وقال            

وأضاف ان البادرات الطيبة تـشمل اسـتئناف عمـل          . "كهذه، ونأمل في الحصول على التزامات أخرى      
ئيلية في دول خليجية ودول شمال أفريقيا، كما تشمل تمكين الطـائرات            مكاتب المصالح التجارية اإلسرا   

وفـي المقابـل سـتوقف      . اإلسرائيلية المدنية من عبور أجواء دول عربية، وعالقات سياحية وتجاريـة          
  . إسرائيل البناء في المستوطنات لفترة محدودة

ى عدم توصيف وقف البناء بالتجميد      ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن األميركيين وافقوا عل         
للبناء، ومن دون أن يشير االتفاق إلى فترة زمنية محددة إنما يتحدث            ) مورتوريوم( موقت   "تعليق"إنما بـ   

  .فقط عن إرجاء لمدة أشهر
وبحسب الصحيفة، فإن تجميد البناء يتطرق إلى عدم الشروع في بناء مبان جديدة، على أن يتواصل بناء                 

، وهذا االقتراح الذي قدمه في حينه وزير الـدفاع ايهـود            ) شقة سكنية  2500نحو  (د اإلنشاء   المشاريع قي 
.  كل المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها الكتـل االسـتيطانية الكبـرى             "تعليق البناء "ويشمل  . باراك

لتفاهمـات   أن ا  "معـاريف "وبينما لم تشر الصحيفة إلى مصير البناء في القدس المحتلة، ذكرت صحيفة             
تشمل التزاماً إسرائيلياً بوقف هدم منازل فلسطينيين في القدس أو ترحيلهم عنها، من دون أن تشير إلـى                  
ما إذا كان هذا االلتزام يعني السماح إلسرائيل بمواصلة البناء في األحياء االستيطانية في القدس المحتلة،                

نطن في شأن تجميد البناء لن يشمل القدس بصفتها         مع التذكير بأنها أعلنت مراراً أن أية تفاهمات مع واش         
  . وليست محتلة"منطقة إسرائيلية سيادية"

ووفقاً لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإنه تم التوصل إلى تفاهم بين تل أبيب وواشنطن يقضي بأنه إذا                 
إسرائيل في حل مـن     لم تف الدول العربية بالتزاماتها القيام بخطوات تطبيع خالل فترة االتفاق، ستكون             

التزامها تجميد االستيطان، وتتبنى اإلدارة األميركية التفاهمات التـي تمـت بـين سـابقتها والحكومـة                 
وقالت الـصحيفة   . اإلسرائيلية السابقة القاضية بأن يتاح إلسرائيل البناء في المستوطنات بموافقة أميركية          

التزاماتها، فإن وقف البناء في المستوطنات سيستمر       إن هذا التفاهم يعني أنه في حال نفذت الدول العربية           
  .حتى أجل غير مسمى

وقال المسؤول األميركي الذي تحدث إلى الصحيفة اإلسرائيلية أن الرئيس باراك اوباما ال يعتزم إطـالق                
 اإلسرائيلي، وأنه ال يعتزم أن يملـي علـى الطـرفين            –خطة سياسية جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني       

وأضاف ان اإلدارة األميركية رفضت مقترح الرئيس شمعون بيريز وباراك إقامـة            . مفاوضاتشروط ال 
وتابعت أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن اإلدارة األميركية تعهدت عدم          . دولة فلسطينية في حدود موقتة    

لتـسوية   إلطالق المفاوضات في شـأن ا      "اتجاهات"إطالق خطة سالم جديدة، وأن اوباما سيشير فقط إلى          
  .السلمية
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وختمت الصحيفة أن العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني وافق على لقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية فـي                
وقالـت إن  . نيويورك بعد ثالثة أسابيع على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية لألمم المتحدة    

ها هذا األسبوع المستشار السياسي لـرئيس الحكومـة   هذا االتفاق تم في أعقاب الزيارة السرية التي قام ب     
من جهته، قال النائب األول لرئيس الحكومة اإلسرائيلية سلفان شالوم          . عوزي اراد إلى العاصمة األردنية    

هو من أهم الشعارات    ) الضفة الغربية (المشروع االستيطاني في يهودا والسامرة      "لإلذاعة العامة أمس ان     
وزاد أن  . "يخطئ من يعتقد أن هذا المشروع سيخبو في فترة حكم ليكود          " مضيفاً أنه    ،"التي يرفعها ليكود  

 "يجفـف " أو   "يخنـق "ثمة توافقاً واضحاً داخل الحزب الحاكم بأنه لن يؤيد أي إجـراء مـن شـأنه أن                  
  .المستوطنات

  4/9/2009الحياة، 
  

  ية الناقصةالبوصلة المفقودة والشرع: 2008التقرير االستراتيجي يصدر الزيتونة  .2
يعالج . "2008التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة "صدر ) بيروت(عن مركز الزيتونة للدراسات 

 بالرصد واالستقراء والتحليل، ويقدم توقعات لمسارات 2008التقرير القضية الفلسطينية خالل عام 
ت السكانية واالقتصادية وهو يدرس األوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرا. 2009األحداث خالل عام 

الفلسطينية، واألرض والمقدسات، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، ويتناول 
والتقرير موثق علمياً ومدعم بعشرات الجداول . الوضع اإلسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية
، وبأنه من إعداد نخبة 2008اته محدثة حتى نهاية واإلحصائيات والرسوم التوضيحية، ويتميز بأن معلوم

  . حرر التقرير الباحث األكاديمي محسن صالح. من المتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني
البوصلة المفقودة والشرعيات "وتناول الفصل األول من التقرير الوضع الفلسطيني الداخلي، وحمل عنوان 

 المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني، "المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني"وانه وتناول الفصل الثاني وعن. "المنقوصة
  . في هرم القيادة السياسية2008مشيراً الى التغيير البارز الذي شهده الوضع الداخلي اإلسرائيلي في 

 الى المواقف العربية من القضية "القضية الفلسطينية والعالم العربي"وتطرق الفصل الثالث وعنوانه 
 تميز باستمرار العجز العربي الرسمي، وعدم التأثير في مجريات 2008ينية، ورأى ان عام الفلسط

احداث القضية الفلسطينية، من فك الحصار وفتح المعابر في قطاع غزة، الى الفشل في الضغط على 
  .ستقلة لتوافق على مبادرة السالم العربية، ووقف االستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية الم"إسرائيل"

 فاستعرض القضية الفلسطينية في بعدها "القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي"اما الفصل الرابع 
اإلسالمي، من خالل تحليل مواقف منظمة المؤتمر اإلسالمي، وكل من تركيا وإيران وباكستان 

   .وإندونيسيا وماليزيا، من القضية الفلسطينية
 المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، "لسطينية والوضع الدوليالقضية الف"وتناول الخامس وعنوانه 

 "ركود نسبي"وأشار الى وجود عدد من العوامل التي دفعت باتجاه وقوع القضية الفلسطينية في حالة 
  .2008على المستوى الدولي في 

ألرض والمقدسات،  هو عنوان الفصل السادس وتناول االعتداءات اإلسرائيلية على ا"األرض والمقدسات"
  .مع التركيز في شكل خاص على مدينة القدس

 المؤشرات السكانية الفلسطينية، مشيراً الى ان "األوضاع السكانية واالقتصادية"وتناول الفصل السابع 
التقديرات المنقحة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أظهرت ان عدد الفلسطينيين في العالم قُدر في 

اي خمسة ماليين )  في المئة51.9( ألف نسمة، أكثر من نصفهم 602 ماليين و10بزهاء  2008نهاية 
والباقي، أي خمسة ماليين ومئة ألف، يقيمون في فلسطين التاريخية، . ونصف، يعيشون في الشتات
   ألف نسمة في 215 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومليون و878ويتوزعون على ثالثة ماليين و
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  .1948راضي المحتلة عام األ
  4/9/2009الحياة، 

 
  "إسرائيل" بـهمارتباط بعضيكشف مسؤول أمني و... غزة تفجيرات تتبنى "أنصار الجهاد والسنة" .3

 " الجهاد والسنةأنصارجند "تبنت جماعة سلفية تطلق على نفسها اسم : .)آي.بي.، يو.ب.ف.ا( –غزة 
وقالت الجماعة في بيان  .]المقالة[عين للحكومة  موقعين تاباألسبوع هجمات استهدفت مطلع أمس

 الجهاد والسنة العالمي بنصب ثالث عبوات ناسفة واحدة أنصارقامت مجموعة من مجاهدي ": صحافي
، أنصارمحمود عباس الذي يبعد مئة متر عن ) الرئيس(، والثانية في دوار منزل أنصارقرب مجمع 

  ."وإصابات أضرار عن أسفرتعبوات وكانت انفجارات عنيفة والثالثة في المنطقة نفسها، وتم تفجير ال
استجابة لتوجيهات الهيئة الشرعية في تلقين حركة الكفر والردة حركة حماس " ذلك جاء أنوأوضحت 

. " مصائر مجاهدينا ال تتحكم فيها حركات كافرةأن الداخلي التابع لها درساً نؤكد من خالله األمنوجهاز 
 االتحاد والتخطيط لتنفيذ عمليات مشتركة مؤثرة إلى الجهاد والمقاومة المخلصين ةإخوكل "ودعا البيان 

  ."وموجعة ضد الكفرة المرتدين في حماس حتى نضع حداً لحكم المفسدين
 الخميس أن التحقيقات مع بعض األشخاص الذين أمس ذلك كشف مسؤول أمني فلسطيني في غزة إلى

رت في مسجد ابن تيمية منتصف الشهر الماضي أظهرت ارتباط اعتقلوا على خلفية المواجهات التي ج
وقال المسؤول في جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة المقالة، محمد  .بعضهم باالستخبارات اإلسرائيلية
، إن وزارة "دور المنتديات الحوارية في نشر فكر التطرف بين الشباب"الفي، خالل ورشة في غزة عن 

ن خالل التحقيق مع العديد من األفراد الذين تم اعتقالهم في األحداث األخيرة أنهم على الداخلية اكتشفت م
عالقة باالستخبارات اإلسرائيلية، الفتاً إلى وجود شريط مصور لمكالمة بين ضباط إسرائيليين وبعض 

ل كبير وقال الفي إن العديد من المواقع االلكترونية تحرض وتهاجم وتشتم وتكفر بشك .هذه العناصر
، متهماًَ القائمين عليها بنشر "الملتقى الفتحاوي" و"منتدى الفلوجة"، ذاكراً من بينها "المتطرفة"وتبث األفكار 

  .قصص وأحداث مفبركة للتحريض وزعزعة األمن في غزة
ووصف الفي المواقع التي تبث الفكر التكفيري بالتنظيم األمين المتكامل، موضحاً أن لهذه المنتديات 

سة وتنسيب أعضاء ومواقف من األحداث الجارية وتقدم مكافآت وعقوبات، وتتستر بأحاديث وآيات سيا
  .تذكرها في غير موضعها

إنه من "من جانبه، قال القيادي في حماس وعضو كتلتها البرلمانية وأحد أبر المفتين فيها، يونس األسطل 
، داعياً إلى التواصل مع "أصيل ردود عليهاالمفترض رصد مثل هذه المواقع واألفكار التي تتداولها وت
ترشيد مواقع تبث الفكر الوسطي وبيان أن "اتحاد علماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي لـ

وطالب األسطل بمعالجة األسباب التي تجذب الشباب وتحمسهم إلى مثل هذه  ."التشدد ليس من سمة الدين
وشدد على ضرورة ترشيد التعليم واإلعالم  .سام داخليالجماعات من مشاكل سياسية وحصار وانق

  .والوزارات المهتمة بالشباب لفضح االنحراف الفكري الذي يستهدف إحداث فتن داخلية
  4/9/2009القدس العربي، 

  
  بلغ السلطة عدم التوصل إلى اتفاق على تجميد االستيطانتواشنطن  .4

بلغ الرئيس محمود أكي يمرن الجانب األإ "ياةالح"كشف مسؤول فلسطيني لـ:  محمد يونس–رام اهللا 
.  الجارية بهدف وقف االستيطان، لم تسفر عن اتفاقاإلسرائيلية - األمريكيةن االتصاالت أ أمسعباس 

 رفيع إسرائيلي تجري اتصاالت مع وفد أوباما الرئيس باراك إدارة إنوقال المسؤول المقرب من عباس 
 في لقاء على نتنياهو بنيامين اإلسرائيليباس ورئيس الوزراء في شأن وقف االستيطان بهدف جمع ع
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لكن في حال عدم حدوث اتفاق على وقف ": وأضاف. هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة
  ."االستيطان، فإن االجتماع لن يحدث، والمفاوضات لن تستأنف

، األمر أسبوعينانبين في غضون ن المفاوضات ستستأنف بين الجأ أمس إسرائيليونوأعلن مسؤولون 
 إن "الحياة"وقال مسؤولون مرافقون لعباس في جولته العربية والدولية لـ. الذي نفاه الجانب الفلسطيني

ضاف رئيس الوفد أو . على وقف االستيطان"إسرائيل"المفاوضات لن تستأنف في حال عدم موافقة 
 لم يتحدثوا أصالً معنا عن واإلسرائيليون هذا غير صحيح،":  صائب عريقات.الفلسطيني المفاوض د
هناك اتصاالت لوقف االستيطان، ومن السابق ألوانه االستنتاج بأنها ": وأضاف. "استئناف المفاوضات

 على تطبيق التزاماتها، ومن ضمنها وقف إسرائيلستسفر عن استئناف المفاوضات، ففي حال وافقت 
 إسرائيلهناك منظومة من االلتزامات المتوجب على ": عوتاب. "االستيطان، فإن المفاوضات ستستأنف

القيام بها بموجب خريطة الطريق، في مقدمها وقف االستيطان بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي، 
  ." فتح مؤسسات القدس المغلقةوإعادةواالنسحاب من مناطق السلطة الفلسطينية، ووقف االجتياحات، 

  4/9/2009الحياة، 
  

  الشهداءجنة تحقيق في سرقة أعضاء السلطة تشكل ل .5
 لبدة عن تشكيل لجنة أبو العام لمجلس الوزراء الفلسطيني حسن األمينعلن أ:  أحمد رمضان-رام اهللا 

 الشهداء الذين أجسادمن " األعضاءسرقة "ثالثية تضم وزراء الداخلية والصحة والخارجية، لمتابعة ملف 
 انه على ضوء نتائج عمل هذه اللجنة، ستحدد السلطة اً، مؤكداإلسرائيلييسقطون برصاص االحتالل 

  .الفلسطينية مواقفها قبيل التحرك على مختلف الصعد الدولية والحقوقية
 اللجنة التي جرى تشكيلها بناء على تكليف من الحكومة في أن لبدة، في تصريحات صحافية، أبوكد أو

 من اتجاه أكثر االثنين الفائت، تواصل عملها في  التي عقدت في رام اهللا يوماألخيرة األسبوعيةالجلسة 
 إلى بناء موقف يستند إلىن الحكومة تسعى أ إلىوجمع المعلومات التفصيلية حول هذا الملف، مشيرا 

  .نتائج عمل هذه اللجنة المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والخارجية
  4/9/2009المستقبل، 

  
 رادة الشرعية الفلسطينيةإطالق سراح النواب انتصار إل: الغول .6

قال وزير شؤون األسرى والمحررين محمد فرج الغول، إن إطالق سراح تسعة من نواب المجلس : غزة
التشريعي المختطفين في سجون االحتالل، ما هو إال تعبير عن انتصار إرادة الشرعية الفلسطينية على 

وأضاف الغول بان االحتالل اختطف  .لفلسطينيإرادة االحتالل الذي أراد أن يغيبهم عن الواقع السياسي ا
العشرات من النواب والوزراء بهدف تعطيل عمل المجلس التشريعي وشل الحياة السياسية الفلسطينية، 

 فيوفى نفس الوقت الضغط على فصائل المقاومة البتزازها في قضية شاليط، حيث حاول االحتالل 
ح النواب فقط مقابل إطالق سراح شاليط، إال أن النواب بداية األمر مساومة الفصائل على إطالق سرا

أنفسهم رفضوا هذه الصفقة وأصروا على إطالق سراح األسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية 
 .مقابل حريتهم

  4/9/2009السبيل، األردن، 
  

  بالمشاركة في الحصار"األونروا"صحة في غزة تتهم الوزارة  .7
اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل : ربيةعبد الجبار أبو غ -عمان 

 باستيالئها على األدوية والمهمات الطبية الخاصة بالوزارة، واحتجازها "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
 على حد -ألشهر طويلة، وفي مقدمتها أجهزة الكلى وأدوية السرطان وهي بذلك تشارك في الحصار 
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إن "وأوضحت في بيان لها أمس أن هذه المساعدات مقدمة لوزارة الصحة مباشرة، قائلة  .ارةقول الوز
خطوة االستيالء على األدوية من قبل األونروا أثرت على حياة آالف المرضى الذين يحتاجون العالج 

 ."واألدوية في صورة عاجلة وملحة، حيث توفي العشرات بسبب نقص الدواء والحصار المستمر
إنه بعد أن توجهت مجموعة من موظفي وزارة الصحة الفلسطينية الستالم األدوية الخاصة "بع البيان وتا

بالوزارة والموجودة في مخازن وكالة الغوث قرب معبر كارني المنطار بوجود كميات كبيرة من األدوية 
 ". غزة–اء والمهمات الطبية مكتوب عليها ألمر وزارة الصحة الفلسطينية ولصالح مستشفى الشف

  4/9/2009عكاظ، 
 

   من اإلماراتسفير دولة فلسطين في اإلمارات ينفي طرد الفلسطينيين .8
 التي نشرت وتناولتها وكاالت األخبار خيري العريدي سفير دولة فلسطين في اإلمارات إن .قال د: )وفا(

ونفى  .ساس لهااألنباء والصحف عن طرد الفلسطينيين من اإلمارات عارية عن الصحة تماماً وال أ
في اإلمارات، استهدافاً متعمداً للمعلمين الفلسطينيين وإنهاء " وفا"خيري، في اتصال هاتفي مع مراسل 

خدماتهم، مؤكداً أنه جرى إنهاء خدمات جنسيات أخرى أيضاً بهدف التوطين وإحالل الكوادر اإلماراتية 
ي اإلمارات تتمتع بجميع الحقوق وتقيم في وقال إن الجالية الفلسطينية ف .الشابة من دون أبعاد أخرى

اإلمارات بأمن واستقرار، وتحظى باهتمام قيادة اإلمارات الرشيدة التي وضعت القضية الفلسطينية في 
وأعرب عن استغرابه من الحديث عن طرد تعسفي مبرمج ضد أهالي قطاع غزة في  .أولوية اهتمامها

وأوضح  .م المساعدات اإلنسانية العاجلة التي لم تتوقفالوقت الذي تقف فيه اإلمارات بجانبهم وتقد
نشر يختلف تماماً عن أرض الواقع، مؤكداً أن سياسة اإلمارات الخيرة تجاه الفلسطينيين  العريدي أن ما

من شأنه توفير الحياة الكريمة وتحقيق االستقرار  لم تتغير وهي مستمرة يومياً في العمل في كل ما
  .م قضيته العادلةللشعب الفلسطيني ودع

  4/9/2009الخليج، 
  

  لبحث ملفي الحوار واألسرى القاهرة السبت إلىمشعل وأبو مرزوق  .9
خالد مشعل رئيس المكتـب  ة، أن غزمراسلها من اشرف الهور عن ، 4/9/2009القدس العربي،   ذكرت  

 جـراء إل وفد رفيع مـن قـادة الحركـة          رأسيزور السبت المقبل القاهرة على       السياسي لحركة حماس  
 المصريين لبحث آخر مستجدات الحوار الوطني الداخلي الذي ترعاه مصر، فـي             المسئولينمباحثات مع   

  . غزة الى مصرأمسوقت غادر فيه وفد من الحركة 
ان الوفد سيناقش جملة مـن      " القدس العربي "وقال الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس لـ          

  .حة الفلسطينيالقضايا على رأسها ملف المصال
 االنقسام من خالل التعـرف علـى   إلنهاء، ويأتي ضمن جهود مصر الرامية     "امر طبيعي " ان اللقاء    وأكد

  .وجهة نظر حماس من اعلى مستويات القيادة
واشار البردويل الى ان وفد حماس برئاسة مشعل سيقدم للمسؤولين المصريين استراتيجية حماس لحـل               

وفد سيركز على ضرورة انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الداخليـة، واكـد ان             الخالفات، الفتا الى ان ال    
على ان يكون االتفاق    "الوفد سيطالب بأسس قوية تدعم الوحدة الفلسطينية خالل اي اتفاق يجري مستقبال،             

  ".مدعما بالثوابت الفلسطينية وبعيدا عن االمالءات الصهيونية واالمريكية
رئاسة مشعل سيطالب بوقف فوري لالعتقاالت السياسية، من خالل االقـرار            ان وفد حماس ب    إلى وأشار

وطالـب البردويـل   . بوجود احترام حقوق االنسان الفلسطيني، ووقف التعاون مع االحتالل ضد المقاومة       
  .حركة فتح بأن تكون جاهزة للحل
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 عـضو المكتـب   وفي السياق توجه امس وفد من الحركة من قطاع غزة برئاسة الدكتور خليـل الحيـة     
السياسي للحركة الى القاهرة إلجراء مشاورات هامة مع المسؤولين المصريين ومع قيادات حركة حماس              

  .في دمشق
  .وتفيد المعلومات ان لقاءات الوفد تهدف الى التحضير لجولة المصالحة الوطنية القادمة

كار جديدة للحل منذ اللقاء االخيـر       الى ذلك، اشار البردويل الى ان المسؤولين المصريين لم يقدموا اي اف           
الذي جمع الوفد االمني المصري الذي زار دمشق بقيادة حركة حماس هناك، الفتا الى انه جرى خـالل                  

حول قيام مصر باعداد ورقة تعرض على الفصائل وتشمل تـصورا لحـل             " التفكير بصوت عال  "اللقاء  
  .الخالف حول القضايا العالقة
على رفض حماس الجراء االنتخابـات دون       " القدس العربي "الل حديثه مع    وشدد المسؤول في حماس خ    

التوصل لحلول لجميع الملفات العالقة، واكد ان حماس ترفض اجتزاء ملف االنتخابات من ضمن الملفات               
  .العالقة وهي الحكومة واالمن

، واكد ان هـذا     ، بدون برنامج سياسي   "حكومة مهمات "ونفى ان تكون فتح قد اعطت موافقة على تشكيل          
االمر من شأنه ان ينهي الخالف حول تشكيل الحكومة الفلسطينية، مشيرا الى ان وفد حركة فـتح كـان                   

  .دائما يطلب بأن تعترف حكومة التوافق بشروط اللجنة الرباعية للسالم، وهو امر ترفضه حماس
، أن القاهرة من سيني جيهان الح، وعنغزةمراسلها من فتحي صباح  عن، 4/9/2009الحياة، وأضافت 

الى القاهرة أمس قادمين  وصال خليل الحية ونزار عوض اهللا" حماس" المكتب السياسي لحركة يعضو
من قطاع غزة، فيما سيصلها مساء اليوم الرئيس محمود عباس في اطار جولة قادته الى عدد من الدول 

  . العربية واألوروبية
الزهار الموجود في غزة لن يشارك في المحادثات، وذلك ولوحظ أن القيادي البارز الدكتور محمود 

وقال الناطق باسم  .للمرة األولى منذ اشهر طويلة كان خاللها المفاوض الرئيس مع المسؤولين المصريين
إن وفد الحركة برئاسة مشعل سيطلع في القاهرة على آخر " الحياة"الحكومة المقالة طاهر النونو لـ 

  .يا السياسية، ومن بينها ملف الحوار الوطني، وتبادل األسرىمستجدات الحوار والقضا
إن ملف " يو بي آي" ل اً قال فلسطينياً مصدر، أنالقاهرةوغزة،  من، 4/9/2009 الخليج، وجاء في

الذي ترعاه مصر سيكون على طاولة البحث بين وفد " إسرائيل"و" حماس"صفقة تبادل األسرى بين 
  .الحركة والمسؤولين المصريين

  
  هناك بعد بين برنامج حماس الذي يتضمن مقاومة االحتالل وبين برنامج التسوية: الجهاد .10

" فتح"و" حماس"قالت حركة الجهاد إن دوالً عربية تمارس ضغوطاً بهدف التأثير على مسار التقارب بين 
على " جديدال "عن ممثل الحركة في لبنان أبو عماد الرفاعي أنه ) أ.ب.د(ونقلت  .لتحقيق المصالحة

  .مستوى الحوار، والسبب في ذلك هو استمرار التباين في المواقف والبرامج بين الحركتين
الذي يتضمن مقاومة االحتالل وبين برنامج التسوية " حماس"هناك بعد في المسافة بين برنامج "وقال 

  ".محمود عباس) الرئيس الفلسطيني(الذي يراهن عليه 
  4/9/2009الخليج، 

  
  مصر لم تهدد بوقف الحوار وال تثق بحماس وهي اقرب في فهمها لفتح: حمد األعزام .11

قال عزام االحمد عضو وفد فتح للحوار ان حركته تثق بنزاهة مصر في رعاية الحوار، وطلب االحمـد                  
ال تثق بحماس، ولـم تـستخدم      "، الفتا الى ان مصر      "القوة المعنوية "من مصر ان تفرض اتفاق الحل بـ        

  ".ي بعدثقلها الحقيق
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وقال في سياق تصريحات صحافية ان مصر لم تهدد بوقف رعايتها للحوار، غير انه كشف ان القـاهرة                  
اذهبوا وال توجد تواريخ    "هددت مرة باستخدام كل عناصر القوة، ومرة اخرى قال المسؤولون المصريين            

اجع حمـاس عـن بعـض       هذا ادى الى تر   "، وتابع   "معينة لالتفاق وعندما تكونون جاهزين، اتصلوا بنا      
الى ذلك، قال االحمد ان حركة فـتح   ".الشروط، لكنها عادت الى اختراع قضايا جديدة بين الحين واآلخر     

  .تشعر ان مصر اقرب في فهمها لما يحدث في غزة الى فتح
  4/9/2009القدس العربي، 

  
  ة فريق المقاومة يرتب صفوفه ويدرس كيفية االستفادة من جهود األم: حمدان أسامة .12

، ندوة في مجمع الشوف السياحي، حاضر       "الحزب السوري القومي االجتماعي   "أقامت مديرية بعقلين في     
المسألة الفلسطينية بين خيار المـساومة      "في لبنان أسامة حمدان، تحت عنوان       " حماس"فيها ممثل حركة    
  ". ونهج المقاومة

منذ بـدء   "قضية فلسطين، مشيرا إلى انه      استهل حمدان كالمه عارضا المراحل التاريخية التي مرت بها          
التقسيم، كان يتجاذب القضية تياران أو موقفان، واحد يدعو إلى العقالنية، واآلخـر المـستعد للمقاومـة                 

  ". أن التناقض استمر بين هذين الموقفين في كل تلك المراحل"، الفتا إلى "والتضحية
االنتصار الكبير الذي حققته المقاومـة  "وتحدث عن ". االستعداد لالستمرار في المقاومة واالستشهاد"وأكد  

  . إن المقاومة قدمت نموذجا مهما في تكامل قدرات األمة: ، وقال"2008في غزة في العام 
إننا اليوم أمام طبخة جديدة تعد للمنطقة، وتظهر معالمها رويدا رويدا، وتتلخص في إبقاء القدس               : أضاف

  . ف دولي يضمن الوصول إلى األماكن المقدسةتحت السيادة اإلسرائيلية مع إشرا
حل عربي لقضية الالجئين، وال يعني ذلك       : لقد ورد في االقتراح األميركي    : وفي ما يتعلق بالالجئين قال    

التوطين فقط، بل ربما هجرة الفلسطينيين إلى الغرب مثال، أي أن ينسى الفلسطينيون أرضهم التي هـي                 
ة الفلسطينية فليس بالضرورة أن تقوم فورا علـى خطـوط الرابـع مـن               أما قيام الدول  . حق لهذه األمة  

 في المئة من أراضي الضفة، ثم تجري المفاوضات الحقا على           30حزيران، إنما يمكن أن تقوم فقط على        
  . ترسيم الحدود

عدم التراجـع   : وحدها، أمام ثالث مهمات رئيسية    " حماس"إن فريق المقاومة، وليس     "وخلص إلى القول    
م التفريط بتضحيات الشهداء والمقاومين، إعادة ترتيب صفوف المقاومة وهناك جهد وحوارات بعيدة             وعد

عن اإلعالم لبلورة إطار وطني جامع لكل هذه القوى، وكيفية االستفادة مـن جهـود األمـة فـي إدارة                    
 ". المعركة

  4/9/2009السفير، 
  

  صر في االنتخابات المقبلة الشعب لن يكرر غلطته بانتخاب حماس وفتح ستنت:أبو عين .13
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح وكيل وزارة العدل الفلسطينية زياد أبو  :أنور الخطيب-الدوحة 

عين إن حركة فتح قد خرجت أكثر قوة وتماسكا بعد عقد مؤتمرها العام السادس وان الشعب الفلسطيني 
 لن يكرر غلطته التاريخية في االنتخابات 2006الذي صوت لحركة حماس في االنتخابات التشريعية عام 

" الراية " واتهم أبو عين في مقابلة مع . المقبلة وان فتح ستحقق انتصارا كاسحا في هذه االنتخابات
حماس بأنها من تحاصر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وليس اسرائيل أو مصر من خالل قيامها 

م رفضها  التفاقية المعابر التي وافقت عليها السلطة على الشرعية الفلسطينية ومن ث" باالنقالب"
وفي معرض رده على أسئلة الراية نفى أبو عين الذي فاز بعضوية المجلس الثوري لحركة . الفلسطينية

فتح في المؤتمر األخير ان يكون الرئيس الفلسطيني قد مارس التأثير على أعضاء المؤتمر العام لحركة 
ريع أبو عالء أو نبيل عمرو أو غيرهم من أعضاء اللجنة المركزية الذين فتح من اجل إقصاء أحمد ق



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1545:         العدد       4/9/2009الجمعة  :التاريخ

انه قام باالنتخاب مثل أي عضو في المؤتمر وانه لم يمارس أي نوع من : خسروا في االنتخابات قائال 
  .التأثير الجانبي على نتيجة االنتخابات 

  3/9/2009الراية، قطر، 
  

  تم بعد االنتهاء من استكمال مؤسسات الحركةتشكيل قيادة فتح في غزة سي: أبو النجا .14
في " فتح"قال إبراهيم أبو النجا، القيادي البارز في حركة فتح في قطاع غزة، إن تشكيل قيادة                 :حسن جبر 

  .قطاع غزة سيتم بعد االنتهاء من استكمال مؤسسات الحركة
 العـضوية فـي اللجنـة المركزيـة     أن إعادة تشغيل القيادة ستتم فور استكمال " األيام"وأكد أبو النجا لـ     

والمجلس الثوري لحركة فتح، مشيرا إلى أن عددا من قيادة حركة فتح السابقة في غزة مازالوا يمارسون                 
  .عملهم كالمعتاد حتى يصار إلى تشكيل القيادة الجديدة

تعمل معها، مـضيفا    وقال إن القيادة العليا الجديدة لحركة فتح ستقوم فور تكليفها بإعادة بناء الدوائر التي               
أنه ال توجد مؤسسات للحركة في غزة اآلن، وفور تشكيل القيادة الجديدة ستمارس مهامها وتعمل علـى                 

  .بناء الدوائر التنظيمية واإلعالمية
ـ          ، أنه ال توجد هناك أية صـعوبات فـي          "فتح"من جهته، أكد فيصل أبو شهال، عضو المجلس الثوري ل

وحول ما تردد، مؤخرا، من إمكانية أن يزور وفد قيادي من حركة           .حركة فتح إعادة تشكيل القيادة العليا ل    
فتح قطاع غزة قال أبو شهال إن القضية ال تتعلق فقط بقيادة الحركة بل بجميع أبناء الحركة الموجـودين                   

  .في الضفة حتى أولئك الذين يقطنون هناك
 4/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  عملية السالم والمفاوضات " سراب"اء ور" اللهاث" تدعو لوقف الشعبية .15

حذرت الجبهة الشعبية من مغبة اإلقدام على عقد اللقاءات مع حكومة االحـتالل             :  وكاالت االنباء  -غزة  
ورئيسها، في غياب آلية دولية ملموسة على األرض تحت إشراف األمم المتحدة ومسقوفة زمنياً إلنهـاء                

ح منظمة التحرير مطلب وطني ملح، مشددة علـى ضـرورة           االحتالل، مؤكدا في الوقت ذاته، أن إصال      
  .دمج حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في المنظمة

ورأت الجبهة في بيان أن مثل هذه اللقاءات التي يجري تسويقها تحت يافطـات مـا يـسمى باسـتئناف                    
 نوعيـاً  المفاوضات وعملية السالم تشكل ربحا صاف لالحتالل ومخططاته على األرض، وتمثل خطـراً      

  .جديداً على النضال الوطني ومنجزات وحقوق الشعب الفلسطيني
فـي ظـل    " من اللهاث وراء سراب ما يسمى بعملية السالم والمفاوضات        "وأكدت الشعبية أنه ال جدوى      

استمرار االنقسام ، وغياب الخيار والمسار الديمقراطي سبيالً للتغيير واستعادة الوحدة الوطنية من جهة ،               
  .اإلرادة السياسية لمراجعة منهج ومسار أوسلو من جهة أخرىوغياب 

  4/9/2009الدستور، 
  

   تحذر من استغالل البعض لالنقسام لتسويق مشاريع تسويةالشعبية .16
أكد جميل مزهر، عضو اللجنة الـمركزية للجبهة الشعبية، أن إصالح منظمة التحريـر مطلـب               : غزة  

  .حماس والجهاد اإلسالمي داخل الـمنظمةوطني ملح، مشدداً على أهمية دمج حركتي 
ودمج حركتـي حمـاس     المنظمة  إن هناك لجنة تعكف على إعداد ورقة عمل لترتيب وإعادة بناء            : وقال

  .والجهاد اإلسالمي في مؤسساتها، نافياً أن يكون ياسر عبد ربه رئيساً للجنة
عبد ربه ليس   "عبية، أمس، أن    وأكد مزهر في تصريحات صحافية وزعها الـمكتب اإلعالمي للجبهة الش         

  .، الفتاً إلى أن تعيين رئيسها يخضع للجنة التنفيذية"الشخص الـمناسب لتولي هذا الـملف
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وأشار إلى أن اجتماع الـمجلس الوطني األخير كان ضرورة وطنية من أجل الحفاظ على الـمؤسسات               
  . الداخل والخارجالفلسطينية، حتى تواصل دورها وعملها لتمثيل الشعب الفلسطيني في

وأعرب عن أمله في دعوة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية للبدء في تنفيذ اتفاق القاهرة وما جاء فـي                  
  .وثيقة الوفاق الوطني لترتيب البيت الداخلي

استغالل البعض لالنقسام من أجل تسويق مشاريع تسوية ضـعيفة وهزيلـة ال تعيـد               "وحذر مزهر من    
  .، مشدداً على أنهم سيقفون في مواجهة أي تطور في هذا السياق"همللفلسطينيين حقوق

  4/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  اإلمارات ترحل مئات الفلسطينيين من أراضيها دون مبرر: حماس .17
اتهمت حركة حماس دولة اإلمارات العربية أمس الخميس بترحيل مئات الفلسطينيين من أراضيها : غزة

مد مسئول دائرة شئون الالجئين التابعة لحركة حماس في تصريحات لوكالة وقال حسام أح .بدون مبرر
األنباء األلمانية، إن الفلسطينيين في دول الخليج، خاصة دولة اإلمارات، يتعرضون بهدوء ودون ضجة 

  ).دواع أمنية واهية(لفصل جديد من فصول مأساتهم عبر طردهم وترحيلهم لـ
ردوا مؤخرا من غير رجعة من اإلمارات، وبينهم من أقام فيها وذكر أحمد أن مئات الفلسطينيين ِط

وأضاف أن هذه اإلجراءات المتصاعدة في دولة اإلمارات تقتصر على الفلسطينيين . عشرات األعوام
  .الذين ينحدرون من قطاع غزة بشكل غير مفهوم

المأساة التي يعانيها (بـوناشد أحمد شيوخ اإلمارات والمسئولين العرب التدخل العاجل لوقف ما أسماه 
  .، مطالبا بدعم عربي جاد للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن الشتات)الالجئون في هذه األقطار

  4/9/2009السبيل، األردن، 
  

  من قطاع غزة  إسرائيل قذائف هاون تجاه ست تطلق المقاومة .18
شـاعر  "سـقطتا قـرب   ان قذيفتي هـاون  " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   :  وكاالت االنباء  - غزة  
كما واعلنت كتائـب    . بعد ان اطلقتا من قطاع غزة      في النقب الغربي، ظهر امس دون اصابات      " هنيغف

القسام مسؤوليتها عن قصف تجمع لالليات االسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون شرق غـزة باربعـة                
ـ            . ملم 80قذائف هاون عيار     ار التـصدي للقـوات     وقالت الكتائب في بيان ان القصف يـأتي فـي اط

االسرائيلية المتوغلة في منطقة ابو العجين شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة مؤكدة انهـا ستواصـل                 
كما واعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى عن تمكـن مقاتليهـا مـن              . التصدي الي عدوان اسرائيلي   

  . ملم80 من عيار قصف منطقة كفار عزة والنصب التذكاري شمال بيت حانون بثالث قذائف هاون
  4/9/2009الدستور، 

 
  الباردمخيم إلزالة العقبات أمام إعمار :  في إفطار رمضاني في صيداحماس .19

قال المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، ان كل من يعيق إعمار مخيم : صيدالبنان ـ  
البا الحكومـة اللبنانيـة والقـوى      نهر البارد يخدم مشروع التوطين، وهذا ما يريده العدو الصهيوني، مط          

  ". السياسية اللبنانية أن تزيل كل العقبات أمام إعادة إعمار المخيم
ما يجـري اليـوم مـن وقـف         "وتناول بركة خالل حفل افطار رمضاني اقامته حركة حماس في صيدا            

الدولـة  لإلعمار في مخيم نهر البارد، خاصة وان هناك جهة لبنانية تقدمت بدعوى الى مجلس شـورى                 
نقول إن كل المنطقة تقـع      . الذي أخذ قرارا بتجميد االعمار في المخيم بذريعة أن هناك آثارا في المخيم            

نحـن ال   . تحت اآلثار وكل لبنان يقع تحت اآلثار، فلماذا اليوم يرفعون دعوى لوقف االعمار في المخيم              
شطب المخيمات يصب في شـطب      نبرئ أحداً، فكل من يعيق اعمار البارد يخدم مشروع التوطين، ألن            
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لـذلك  . وشطب قضية الالجئين يعني شطب حق العودة، وهذا ما يريده العدو الصهيوني           . قضية الالجئين 
ولـن  . نطالب الحكومة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية بأن تزيل كل العقبات أمام اعادة اعمار المخـيم          

  .ن يمنع اعمار الباردنقبل من اي جهة كان، وتحت شعار رفض التوطين، أ
ورأى بركة ان الشعب الفلسطيني الذي يعيش ضيفا في لبنان ويتمسك بحق العودة، من المخجل والمعيب                

 عاما من الهجرة واللجوء، 61أن يعيش في اوضاع صعبة ومزرية في المخيمات، ومن غير المقبول بعد            
جلس النواب الجديد والحكومة اللبنانية المقبلة      أن يحرم الفلسطيني من الحقوق المدنية واالنسانية، مطالبا م        

  .بفتح حوار إلقرار الحقوق المدنية واالنسانية للفلسطينيين في لبنان
  4/9/2009المستقبل، 

  
   تواصل اعتقال المجاهدين خالل شهر رمضاناألجهزة األمنية بالضفة : حماس .20

محمود عبـاس   " المنتهية واليته "للرئيس  أكدت حركة حماس، أن األجهزة األمنية التابعة         :الضفة الغربية 
وأوضـحت   .بال انقطاع خالل شهر رمـضان المبـارك       " جرائمها"في الضفة الغربية، ال تزال تواصل       

الحركة في بيان صحفي أصدرته تعقيباً على تصريحات العميد عدنان الضميري، الناطق باسم األجهـزة               
دد من مختطفي حماس من سجون السلطة، أن هـذه          األمنية في الضفة، والتي ادعى فيها اإلفراج عن ع        

األجهزة تتعبد في شهر رمضان بزيادة استهداف المقاومين والمجاهدين من خالل اقتحام بيوت اآلمنـين               
  .وتعذيب المجاهدين

  4/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

  لية من دائرة التجاذبات الداخ قضية إعمار البادرإخراجالديمقراطية تزور الحص وتدعو إلى  .21
وقـال   .زار وفد من الجبهة الديموقراطية برئاسة مسؤولها في لبنان علي فيصل، الرئيس سليم الحـص              

فيصل إن الوفد عرض مع الحص قضية نهر البارد بعد وقف األعمـال التحـضيرية إلعمـار المخـيم                   
  . والنتائج السلبية التي ستترتب على هذا اإلجراء

ولة الى إيجاد المخرج السليم والمالئم وناشد الرؤساء الثالثـة          ودعا السلطة القضائية ومجلس شورى الد     
وناشد الجميع إخراج هذه القضية من دائرة التجاذبـات         . التدخل العاجل واإليفاء بالوعود المقطوعة سابقا     

  . الداخلية
  4/9/2009السفير،    

  
  مركز دولي لتجارة األعضاء البشرية" إسرائيل": "سي ان ان" .22

مركز دولي " إسرائيل"تحقيقاً أكدت فيه أن " سي ان ان"أجرت محطة  ":الخليج "-حتلة غزة، القدس الم
وكان تحقيق أجراه صحافي سويدي مؤخراً، قد أثار سرقة جيش االحتالل أعضاء . لتجارة األعضاء

   .الشهداء بعد احتجاز جثثهم وانتزاع هذه األعضاء من أجسادهم بغرض االتجار
" إسرائيل""ي شبر يوز من جامعة كاليفورنيا، التي تكتب كتابا حول الموضوع وقالت البروفيسورة نانس

وقالت إن بداية التحقيق تعود الى اعتقال عشرات السياسيين ". هي القمة، أذرعها تصل الى كل العالم
تموز، وباألساس في أعقاب /والموظفين والحاخامين في والية نيوجيرسي في الواليات المتحدة في يوليو

تقال رجل األعمال ليفي اسحق روزنبوم الذي يعتبر رجل االرتباط المركزي في شبكة صينية  اع
اسم روزنبوم ذكر أيضا في التقرير الذي نشر هذا  .أمريكية للتجارة غير القانونية باألعضاء" إسرائيلية"

نيين لغرض االتجار والذي أكد أن جنود االحتالل قتلوا فلسطي" افتونبليدت"الشهر في الصحيفة السويدية 
  .والسويد" إسرائيل"بأعضائهم، األمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين 

  4/9/2009الخليج، 
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  مناورة قرب حدود لبنان لوحدة جمع المعلومات الحربية: إسرائيل .23

والمتخصصة في المراقبة عن قرب لتحركات " االسرائيلي"في الجيش " شاحف"أنهت وحدة : آي.بي.يو
الحدود، تدريبات واسعة في قيادة الجبهة الشمالية على جمع معلومات عن نشاط عسكرية خلف 

عن " الخميس"االلكتروني أمس " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع . ومناورات يجريها حزب اهللا اللبناني
لكنه كاذب أيضاً، إذ تجري تحت سطح األرض نشاطات عديدة "قائد الوحدة قوله إن لبنان يوحي بالهدوء 

في حال " عبة غايتها، بصورة واضحة للغاية، االستعداد لليوم الذي يصدر في األمر العسكريومتش
قد نتلقى ضربات، لكن إذا لم نعرف كيف نحبط كل هجوم فإننا سنتكبد خسائر "أضاف . نشوب حرب

  ".وعندما تستدعي الحاجة سنعرف كيف نعمل ضدها" بنك االهداف"ولهذا السبب نجهز، بصورة حثيثة، 
شملت التدريبات السير على األقدام في أماكن وعرة لمدة أربعة أيام، فيما كان يحمل الجنود وزناً كبيراً و

على ظهورهم والتمترس في مواقع خفية، وسيناريوهات متخيلة حول االستيالء على أهداف نوعية في 
  ".الهدف"وإغالق دائرة نيران وإبادة " عمق االراضي اللبنانية

  4/9/2009الخليج، 
  

   سنة في القدس3700الكشف عن جدار عمره  .24
وقال اآلثاري   . سنة في القدس الشرقية    3700قال آثاريون إسرائيليون إنهم عثروا على جدار يبلغ عمره          

بنـي  ) اي الجدار (اإلسرائيلي روني رايتش الذي ترأس فريق التنقيب الذي عثر على مخلفات الجدار إنه              
واضـاف   . وانه واحد من اقدم ما في منطقة الشرق االوسط من حـصون            لحماية موارد المدينة المائية،   

رايتش بأن الجدار الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية امتار يثبت بأن الكنعانيين الذين شيدوه كانوا شعبا ذو حضارة           
  .متطورة

" االكتـشافات "ولكن منتقدي السياسة اإلسرائيلية يقولون إن الدولة العبرية درجت على اسـتغالل هـذه               
كأدوات سياسية لتأكيد احقيتها في االراضي الفلسطينية المحتلة التي تعتبر القدس الشرقية جـزءا منهـا،                

 تقع في حـي فلـسطيني يحـاذي    -" مدينة داود" وتدعى   -السيما وان المنطقة التي اكتشف فيها الجدار        
  .جدران المدينة القديمة

ستيطانية التي تعمل ايـضا علـى اسـتقدام اليهـود           اال" ايالد"ومولت عملية التنقيب عن الجدار منظمة       
وقال اآلثاري اإلسرائيلي رايتش إن تاريخ الجدار الـذي اكتـشفه            .وتوطينهم في االحياء العربية بالقدس    

فريقه يعود الى العصر البرونزي االوسط عندما كانت القدس عبارة عن جيب صـغير محـصن تحـت            
واضاف رايتش بأن الجدار يثبت ان سكان        .سرائيليون القدامى سيطرة الكنعانيين قبل ان يتغلب عليهم اإل      

 .القدس القدامى كانوا قد بلغوا درجة عالية من التطور بحيث تمكنوا من تنفيذ مشاريع هندسـية ضـخمة                 
ويقول فريق التنقيب إن الجدار يشكل جزءا من هيكل كبير وظيفته حماية الممر الموصل بـين حـصن                  

  . مصدر الماء الوحيد في المنطقةونبع ماء الذي كان يعتبر
  4/9/2009بي بي سي، 

  
  أرملة500 يتيم و1500الحرب األخيرة خلفت أكثر من  :وزير الشؤون االجتماعية بغزة .25

قال وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة الفلسطينية بغزة أحمد الكرد إن :  ضياء الكحلوت-غزة 
وأوضح الكرد في حديث لـ  . أرملة500يتيم و 1500الحرب األخيرة على غزة خلفت أكثر من 

 أنه رغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء هذه الحرب الشرسة والمجرمة، فإن المواطن "العرب"
الفلسطيني ال زال يعاني من عدم توفر اإلمكانيات األساسية للحياة وعدم توفر المساكن وتردي الوضع 
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 الحر بضرورة إرسال المساعدات اإلغاثية العاجلة إلى قطاع وطالب الكرد العالم .االقتصادي واإلنساني
 .غزة ورفع الحصار وإدخال مواد البناء إلعادة إعمار غزة للتخفيف من معاناة سكانه

  4/9/2009العرب، قطر، 
  

  على الحدود العراقية السورية تتفاقم  معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيم الهول .26
 الجئاً في مخيم الهول على الحدود العراقية السورية، أوضاعاً مزرية من            331يعيش قرابة    :مخيم الهول 

حيث يعاني الالجئون نقصاً شديداً في الميـاه        ، الناحية المعيشية والخدماتية والصحية واالجتماعية والبيئية     
  .األمراضالنقية الصالحة للشرب، في حين يشتكون من المياه الملوثة التي أدت إلى إصابتهم بالكثير من 

وأوضح الالجئون في بيان صحفي أنهم يعانون من نقص في المساعدات الغذائية المقدمة لهم، حيـث ال                 
تكفي لسد حاجتهم الغذائية، إضافة إلى أن هذه المساعدات ال تتمتع بقيمة غذائية تساعدهم علـى تحمـل                  

نقلوا على إثرهـا إلـى      ظروف العيش في الصحراء، مشيرين إلى أن العديد منهم أصيب بحاالت تسمم             
  .المشافي نتيجة تقديم معلبات ولحوم فاسدة لهم

وبين الالجئون أن المخيم يفتقر للرعاية الصحية المناسبة من حيث الكفاءة المهنيـة واألدوات العالجيـة                
واألدوية وفي كثير من األحيان يجبر الالجئ على عالج نفسه وعلى نفقته، في حين يضم المخيم العديـد                  

ملة الشهادات الجامعية والخريجين والذين يجبرون على العمل في الزراعة وتربية المواشي لعـدم              من ح 
  .وجود أي مساعدات مالية تقدم لهم

  4/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  هبة األقصى" يقررون التظاهر واإلضراب الشامل في ذكرى 48فلسطينيو .27
، 1948 للجماهير العربية في فلسطين المحتلة عـام         أعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا     :القدس المحتلة 

اإلضراب العام والشامل في الذكرى السنوية التاسعة ليوم القدس واألقصى، والتي تَحّل يـوم الخمـيس                
كما قررت اللجنة تنظيم مسيرة مركزية قطرية موحدة في قرية          . المقبل) أكتوبر(األول من تشرين األول     

 الدعوة لتنظيم سلسلة تظاهرات ونشاطات وفعاليات محلية، ال سيما في القرى            عرابة الجليلية، إضافة إلى   
 في بدايـة تـشرين األول     48من فلسطينيي   " هبة القدس واألقصى  "والمدن العربية التي سقط فيها شهداء       

  .، على أيدي شرطة االحتالل وقوات ما يسمى بحرس الحدود2000) أكتوبر(
دوافع وخلفيات إعالن اإلضراب العام في هذه الـذكرى،         " قرارها، أن    وأكدت سكرتارية اللجنة في سياق    

تبر تصعيداً من قبل الجماهير العربية بل ردا وتحدياً طبيعيـاً وضـرورياً             كمناسبة وطنية كفاحية؛ ال تُع    
، فـي مختلـف     "48فلسطينيي  "للتصعيد اإلسرائيلي الرسمي المؤسساتي والشعبي تجاه الجماهير العربية         

  ".مناحي الحياة، ال سيما الوجودية منها، ليكون هذا الرد على مستوى التحديات
حملـة تحـريض فاشـية      " الحكومة اإلسرائيلية ومؤسساتها وأجهزتها مـن        48وحذرت قيادة فلسطينيي    

عدوانية، ضد هذه الجماهير التي تُمارس حقها الطبيعي والبديهي والضروري في الدفاع عن نفسها وعن               
  ".وجودها وعن حقوقها في وطنها

  4/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  هينةسرلة والصنرفض األ:  الفلسطينية في الداخلالجمعيات .28
اعربت مؤسسات المجتمع المدني في الداخل عـن رفـضها لتـصريحات             :زهير اندراوس  -الناصرة  

، 2009وتعليمات وزير المعارف اإلسرائيلي جدعون ساعر، التي اطلقها قبيل افتتاح الـسنة الدراسـية               
 كل صباح، وان    'هتكفا'وعبر خاللها عن نيته اصدار تعليمات للمدارس بانشاد النشيد القومي اإلسرائيلي            
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اهم اهداف التعليم برأيه هي التربية للصهيونية ورفع الدافعية للخدمة فـي جـيش االحـتالل والخدمـة                  
  .المدنية اإلسرائيلية-القومية

                  وقال بيان صادر عن مجموعة من الجمعيات الفلسطينية في الداخل ان تصريحات سـاعر هـي تعبيـر
صناع القرار في المؤسسة اإلسرائيلية، والتي تماسست منـذ  ل' التربوية'صريح عن التوجهات والسياسات   

عقود طويلة وهدفت الى اسرلة مجتمعنا وقمعه ثقافيا، ونزع الهوية الفلسطينية، وتعميق الدونية والتبعيـة               
  .االقتصادية وزيادة الفجوات االجتماعية

 اطفالنا وشبابنا، كمـا نملـك       اننا نملك الحق في تحديد غاياتنا التربوية، وفي صقل هوية         : واضاف البيان 
الحق في رفض كل المناهج المشوهة لذاتنا الوطنية والقومية، والناسفة لذاكرتنا وتاريخنا، الننـا نتمتـع                
كشعب فلسطيني بخصوصيات حضارية وثقافية وسياسية واجتماعية، تطورت اصال ضمن الصراع مـع             

 ان تجاوزنا االسرلة جزئيا كمجتمع، وكسرنا       نفس المؤسسة التي تعود اليوم لتنفي هذه الخصوصية، وبعد        
  .بعض حواجز الخوف، يعود ساعر ليعمق محاولة التشويه لتصل الى حدود التهويد

  4/9/2009القدس العربي، 
  

 مفتي القدس يدين التفتيش العاري لألسيرات .29
سجد األقصى دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب الم:  عبد الجبار أبو غربية- عمان

المبارك الشيخ محمد حسين تصعيد سلطات االحتالل اإلسرائيلية العتداءاتها ضد األسيرات الفلسطينيات 
 .داخل السجون اإلسرائيلية من خالل إخضاعهن للتفتيش العاري والمهين بشكل مستفز

تلك ضد األسيرات وقال الشيخ حسين في بيان له أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإجراءاتها التعسفية 
تنتهك القانون واألعراف الدولية والشرائع السماوية التي توجب حفظ حقوق األسرى وبخاصة النساء 

وطالب المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق  .واألطفال، مبينا أنها ضربت بهذه الشرائع عرض الحائط
وقف هذه االعتداءات، مبينا أن اإلنسان والمرأة بضرورة الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلية ل

  .لتهماإلسالم ضمن لألسرى كرامتهم وحسن معام
  4/9/2009عكاظ، 

  
  قاربهنأ تجبر نساء القدس على التعري كشرط لزيارة "عوفر" سجن دارةإ .30

طالب مركز عدالة في رسالة الى سلطة السجون اإلسرائيلية وادارة سـجن             : زهير اندراوس  -الناصرة  
ن التفتيش الجسدي المهين الذي تنتهجه ادارة سجن عوفر تجاه الفلسطينيين وتحديدا            عوفر بالكف فورا ع   

وقد بعثت المحامية عبير بكر      .سكان القدس الشرقية كشرط للدخول لزيارة اقاربهم االسرى داخل السجن         
من مركز عدالة هذه الرسالة باسم سيدتين من القدس الشرقية، اللتين اضـطرتا للتنـازل عـن زيـارة                   

  . قربائهن في السجن رفضا لهذا الشرط المذل والمهينا
ـ             انّه ' القدس العربي 'هذا وقال وزير شؤون االسرى والمحررين في حكومة سالم فياض، عيسى قراقع، ل

اجتمع يوم الثالثاء من هذا االسبوع الى مدير مصلحة السجون اإلسرائيلية، الذي يتخذ من مدينة الرملـة                 
  .قع العديد من المطالب، اال انّه قوبل بالرفضمقرا له، وطرح عليه قرا

  4/9/2009القدس العربي، 
  

 ى فلسطيني في شأن نطف األسرجدل .31
ككرة الثلج تتدحرج وتكبر صور النضال الفلسطيني ضد المحتل في شتى مجاالت الحياة فالمحتل : غزة

حالياً في االراضي  موضوع يثار "نطف األسرى وحقهم في اإلنجاب" .يسعى لطمس الفلسطيني وهويته



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1545:         العدد       4/9/2009الجمعة  :التاريخ

الفلسطينية خاصة بعد الظروف الطاحنة التي يكابدها األسرى في سجون االحتالل حيث تتعمد ادارات 
 . السجون القتل البطيء لألسرى وحرمانهم من ابسط حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية

 المجلس التشريعي وباحثون ودعا مسؤولون في مؤسسات حقوقية واخرى تعني باالسرى ونواب في
واهالي المعتقلين خالل الحوار معهم إلى مناقشة الموضوع علنا ومن كل النواحي النه يمثل رغبة 
صامتة بالنسبة لغالبية زوجات االسرى اللواتي حرمن من ازواجهن بسبب االسر، ومن المالحظ ان 

 االسرى في االنجاب بما في ذلك نقل االتجاه الغالب لدى الفلسطينيين هو التأكيد ضرورة انتزاع حق
أو في الخلوة الشرعية /نطفة االسير إلى زوجته الشرعية خارج السجن، وحقه في التلقيح الصناعي و

 .  داخل السجن، وهو من الحقوق االصلية لالسرى وفقا لكل االعراف الدينية والقانونية الدولية
  4/9/2009البيان، اإلمارات، 

  
  ج أسرى الداخل والقدس والجوالن ضمن صفقة التبادل يطالب بإدراعقراق .32

زار وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، وبرفقته وفد من وزارة االسرى،             :حسن عبد الجواد  
أمس، عدداً من منازل عائالت األسرى داخل الخط األخضر، والمحكومين بالمؤبد، ويقضون اكثر مـن               

  . عاماً داخل سجون االحتالل20
قراقع، خالل لقائه عائالت األسرى، على ضرورة إدراج أسرى الداخل والقدس والجوالن ضـمن              وشدد  

صفقة التبادل حول الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، والتي يجري التفـاوض بـشأنها عبـر الوسـيط                 
  .االلماني

ي سـنوات   وكشف قراقع عن التناقض في المواقف اإلسرائيلية، حيث جرى في صفقات التبادل السابقة ف             
الثمانينيات، اطالق سراح اسرى من القدس والجوالن والداخل وأسرى عرب، مشدداً على أنه ال يوجـد                
أي مبرر لرفض االفراج عنهم في صفقة شاليت، معتبراً الموقف اإلسرائيلي من أسرى القدس والـداخل                

  .والجوالن عنصريا في ظل اجواء عنصرية واسعة تسود المجتمع اإلسرائيلي
 20 اسيرا يقضون أكثر مـن       20 أسير من القدس في سجون االحتالل، من بينهم          500ر الى وجود    وأشا

 6 عاما، إضافة الى     20 أسيرا يقضون أكثر من      16 أسيرا، بينهم    149عاما، وأن عدد أسرى الداخل بلغ       
  .أسرى من الجوالن

 4/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  لين إلى األقصى االحتالل تفرض قيوداً على دخول المصسلطات .33
للجمعة الثانية على التوالي منذ بدء شهر رمضان المبارك اعلنت الشرطة اإلسرائيلية انها ستمنع              : القدس

الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دون سن الخمسين والنساء دون سن الخامسة واالربعين مـن اداء                
سرائيلية انها تنشر اعدادا كبيـرة مـن        واعلنت الشرطة اإل   .صالة الجمعة في المسجد االقصى المبارك     

عناصرها والجيش اإلسرائيلي في انحاء المدينة للحيلولة دون وصول المصلين الشبان إلى المسجد حيث              
واشارت إلى ان آالف عناصـر       .يتم تشديد القيود على الحواجز اإلسرائيلية المقامة على مداخل المدينة         

  .س القديمة وازقتها وعلى مداخلهااالمن اإلسرائيلي ينتشرون في محيط القد
 4/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  تدعو الجماهير الفلسطينية لشد الرحال إلى المسجد األقصى"األقصى للوقف والتراث" .34

جددت مؤسسة األقصى للوقف والتراث دعوتها إلى الجماهير الفلسطينية من الداخل : الضفة الغربية
وقالت المؤسسة في بيان لها وصل  .لرحال إلى المسجد األقصىالفلسطيني والقدس والضفة إلى شد ا

في شهر البركات، شهر الصيام والقيام، ندعو أهلنا في الداخل الفلسطيني، وأهلنا في : "نسخة منه" السبيل"
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القدس إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، حيث يضاعف األجر والحسنات، ناهيك عن أجر 
 .الرباط

ؤسسة المحرومون من الوصول إلى المسجد األقصى من أبناء الشعب الفلسطيني، بالدعاء ودعت الم
للمسجد األقصى، كما دعت األقصى للوقف والتراث األمة جمعاء إلى نصرة المسجد األقصى بتكثيف 

  نشاطاتها المناصرة للمسجد األقصى، 
ها سيرت حتى يوم أمس األربعاء أن" مؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقصى"وفي سياق متصل أفادت 

 حافلة من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني، كان أكثرها يوم 300أكثر من " مسيرة البيارق"عبر 
 حافلة ليوم غد الجمعة لنقل المصلين 150الجمعة األول من شهر رمضان، وعلم أنه سيتم توفير نحو 

في يوم الجمعة الثانية من شهر رمضان في من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني ألداء الصلوات 
 .المسجد األقصى المبارك

  4/9/2009السبيل، األردن، 
  

  "البارد"وتحركات داعمة لـ..  اليوم لبنانشمال  عام في مخيماتإضراب .35
، مؤتمراً صـحافياً فـي مقـر        "هيئة المناصرة األهلية لمخيم نهر البارد     "عقدت  :  عمر ابراهيم  - البداوي

ية في مخيم البداوي، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية النتهاء المعارك في المخيم، وفي إطـار              اللجنة الشعب 
ما بين اآلثار واإلعمار، لمن القرار؟ وما بين        ": حمل المؤتمر شعار  . التحركات الضاغطة إلعادة إعماره   

نية، وحشد من نازحي    ، بحضور ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطي      "اإلعمار والحصار، أين القرار؟   
  . مخيم نهر البارد المقيمين في مخيم البداوي

 عن سلسلة تحركات ستشمل كل المخيمات اللبنانية، حيث من المتوقع ان ينفـذ              "السفير"وأفادت معلومات   
اليوم إضراب شامل في مخيمات لبنان للمطالبة بإعادة اإلعمار، فضالً عن تحركات اخرى في العاصمة               

  . المدن اللبنانيةبيروت وبقية 
تم االنتهاء من تحضير مذكرة تفصيلية عن التجاوزات االمنية على حواجز           "كذلك، أفادت المعلومات بأنه     

الجيش اللبناني عند مداخل المخيم، وسيتم توزيعها على االعالم، للفت االنتباه الى النظرة االمنية المتبعة               
  . "في المخيم

ف عما يجري، ستليها خطوة اخرى تتمثل بمقاطعة التصاريح المعتمدة          هذه الخطوة في خانة الكش    "وتأتي  
عند الدخول والخروج من المخيم، كتعبير عن حالة الرفض من كل ما يجري ومن العرقلة الحاصلة فـي       

  . "إعادة االعمار
  4/9/2009السفير، 

  
  مبلغ مئة ألف دوالر إلى المحاَصرين في غزة تقدم  في لبنان"مناصرةال هيئة" .36

 في لبنان، برئاسة مدير الهيئة يوسف العمر، المدير العـام           "هيئة مناصرة الشعب الفلسطيني   "لّم وفد من    س
 الشيخ زهير الكبي مبلغ مئـة       "ائتالف الخير "لصندوق الزكاة في دار الفتوى اللبنانية في بيروت ورئيس          

  . هم المحاصرين في قطاع غزةألف دوالر أميركي، مقدماً من الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى إخوان
  4/9/2009السفير، 

  
   وقتاً للصالة بالحرم اإلبراهيمي59 اإلسرائيلية تمنع رفع اآلذان السلطات .37

 قال مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري، إن السلطات اإلسرائيلية منعت رفع األذان في الحرم :الخليل
إن سلطات االحتالل منعت األذان : أضافو . وقتاً للصالة، خالل شهر آب الماضي59االبراهيمي 

واستنكر الجعبري، هذه  .بدعوى إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المحتل من الحرم الشريف
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اإلجراءات التعسفية التي تطال بيوت العبادة، واعتبرها تعديا على الديانات السماوية، وحرية العبادة، 
يذكر أن سلطات االحتالل تغلق مداخل الحرم اإلبراهيمي الشريف،  .ةالتي كفلتها الشرائع والقوانين الدولي

  .وتمنع المصلين من الوصول إليه، في كافة المناسبات واالعياد اليهودية
  4/9/2009القدس، فلسطين، 

  
   تشغيل معبر رفح أمام المعتمريناستئناف .38

معتمرين الفلسطينيين القادمين استأنفت مصر، أمس، تشغيل معبر رفح أمام ال : محمد أبوعيطة-القاهرة 
 معتمرا تمكنوا من العودة إلى 250وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح إن دفعة جديدة من  .من السعودية

 1200القطاع عن طريق معبر رفح، ليصل بذلك إجمالي عدد العابرين خالل هذا األسبوع إلى نحو 
  .رة إلى األراضي المقدسة معتمراً غادروا قطاع غزة عبر القاه2411معتمر من إجمالي 

انه يجري التنسيق لتمكين نحو " الخليج"من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بالمعبر من الجانب المصري ل
 معتمر فلسطيني من مغادرة القطاع إلى السعودية ألداء مناسك العمرة قبل حلول عيد الفطر، 5000

فلسطيني مشترك على أن يبدأ بعد وأوضحت المصادر انه يجري اإلعداد لعبورهم بتنسيق مصري 
  .اكتمال عودة الدفعة السابقة من المعتمرين الذين سبق أن غادروا غزة مطلع شهر رمضان

على صعيد متصل، أعلنت أجهزة األمن المصرية عن إلقائها القبض على فلسطينيين بمنطقة صالح 
  .ر الحدود قادمين من غزةالدين الحدودية بعد أن تمكنا من التسلل ودخول األراضي المصرية عب

  4/9/2009الخليج، 
  

  خطر بيئي كبير بسبب أزمة الصرف الصحي في غزة:  المتحدةاألمم .39
 مليون ليتر من مياه الصرف الصحي في غزة تصب يومياً في مياه 80قالت األمم المتحدة إن نحو : غزة

وطالب منسق األمم المتحدة . "ال يعرف الحدود"البحر األبيض المتوسط، ما يشكل خطراً بيئياً كبيراً 
) AIDA(للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية ماكسويل غيالرد ورابطة وكاالت التنمية الدولية 

بإتاحة اإلمكانات الكاملة وغير المقيدة لدخول معدات الصيانة والمواد الالزمة الستعادة المياه "إسرائيل 
  ."وخدمات الصرف الصحي في غزة

د خالل مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس بمشاركة ممثلين لرابطة وكاالت التنمية الدولية وأكد غيالر
تدهور مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتعطلها يضاعف من "ومصحة مياه الساحل، أن 

اتخاذ خطوات فورية "ودعا إسرائيل إلى . "األزمة الحالية ويعزز التنكر لكرامة اإلنسان في القطاع
  ."ضمان دخول المواد الضرورية للبناء والترميم لمواجهة أزمة المياه والصرف الصحي في غزةل

 مليون ليتر من مياه الصرف الصحي 80 إلى 50نحو "وأشار بيان صحافي أصدره المنظمون إلى أن 
نحو " أن ولفت الى. "غير المعالجة، أو المعالجة جزئياً يتم تصريفها يومياً إلى البحر األبيض المتوسط

 في المئة من السكان ال 60 آالف شخص في غزة غير موصولين بشبكة المياه، إضافة إلى أن 10
  ."يحصلون على المياه في شكل متواصل

  4/9/2009الحياة، 
  

  ردني وافق على لقاء نتنياهو في نيويوركالعاهل األ":  أحرونوتيديعوت" .40
العبرية النقاب عن أن العاهل األردني،      " ونوتيديعوت أحر "كشفت صحيفة   :  زهير أندراوس  -الناصرة  

الملك عبد اهللا الثاني، وافق على عقد لقاء مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، خالل االجتماع                
الجاري، ولفتت إلى أن موافقـة      ) سبتمبر(العام لهيئة األمم المتحدة في الثالث والعشرين من شهر أيلول           
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ى اللقاء جاءت بعد الزيارة السرية التي قـام بهـا رئـيس مجلـس األمـن القـومي        العاهل االردني عل  
  .اإلسرائيلي، عوزي أراد، إلى المملكة الهاشمية بداية األسبوع الحالي

4/9/2009القدس العربي،   
  

       يُثبت سجن معتقلين بقضية حماس  األردن .41
تعتبر أعلى هيئة قضائية بـاألردن الخمـيس        ثبتت محكمة التمييز األردنية، التي      :  محمد النجار  -عمان  

ووصـف وكيـل    . حكما بالسجن صدر بإدانة ثالثة شبان أردنيين بتهمة التجسس لصالح حركة حمـاس            
، "جـائرة "الدفاع عن المتهمين المحامي علي العرموطي األحكام الصادرة على المتهمين الثالثـة بأنهـا               

د أن قدم الدفاع كافة البينات والـشهود التـي تـدحض            ال تستند ألي دليل مادي وجاءت بع      "معتبرا أنها   
اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم تحت التعذيب      "وبحسب وكيل الدفاع فإن المتهمين      ". الرواية األمنية للقضية  

وكانت حركة حماس قد عبرت عند صدور األحكام من محكمة أمن الدولـة             ". واإلكراه المادي والمعنوي  
  ".نهاية للقضية"ألحكام عن أملها أن تكون تلك ا

3/9/2009نت، .الجزيرة   
 

  مصر تدعو فتح وحماس لحوار حاسم بعد عيد الفطر المبارك .42
أكدت مصادر دبلوماسية أن أفكارا مصرية تبلورت من خالل اللقاءات :  وكاالت- أحمد ربيع -القاهرة 

شق قبل أسابيع للترتيب التي أجراها وفد أمني مصري في غزة ورام اهللا، ثم مع قيادات حماس في دم
وأكدت المصادر أن هذا الحوار سوف ينعقد بعد انتهاء عطلة عيد . العادة اطالق الحوار الفلسطيني

الفطر المبارك مباشرة في صورة جوالت مكثفة، فيما كشفت عن رسائل متشددة أبلغتها القاهرة لقيادات 
 وحسم القضايا الخالفية والتوصل الى الحركتين بضرورة العمل الجاد على سرعة انجاز هذا الحوار

  . اتفاق نهائي
  4/9/2009الشرق، قطر، 

  
  تهميش جهود نصرة القدس يخدم تهويدها: محمد السماك .43

 المسيحي العربي محمد السماك أن أهمية -أكد عضو هيئة الحوار اإلسالمي:  خالد اللحام-بيروت 
رمين الشريفين تتمثل في أنها تعيد طرح اإلسالم الدعوة الى حوار األديان في نيويورك من قبل خادم الح

 11كمعطى الهي ثقافي حضاري يتقبل اآلخر وهو أمر يختلف عما حاولوا تصوير اإلسالم عليه بعد 
وقال السماك ان تهميش المسلمين لدور المسيحيين العرب في موضوع القدس . 2001سبتمبر / ايلول

سيحية الغربية أفسحا في المجال أمام الصهاينة لتهويد والتقاعس واإلهمال عن نصرة القدس لدى الم
القدس وأمام الكنيسة المسيحية الصهيونية لدعم التهويد مالياً، اعتقاداً منها ان تهويد المدينة وبناء الهيكل 

عن انعقاد المؤتمر " الخليج"وتحدث السماك في حواره مع . يؤديان الى تسريع المجيء الثاني للمسيح
 عاماً على 16في الخريف المقبل في بيروت بعد " مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس"وان الثاني بعن

  .انعقاد المؤتمر األول الذي تخوف منه الغرب وأدرك خطورته فيما اعتبره العرب نوعاً من المهرجانات
  4/9/2009الخليج، 

  
  سياسيون مصريون يطالبون بفضح مخططات تهويد القدس .44

دعا سياسيون ومفكرون مصريون رموز األمة من النخب السياسية إلى : الدماطي غريب -القاهرة 
العمل على فضح ومواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدف تهويد القدس وهدم المسجد األقصى، 
مؤكدين ضرورة الضغط من أجل تشكيل رأي عام دولي معاد للمشروع االستيطاني، وشن هؤالء هجوماً 
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متهمين إياه بإهدار العدل والحرية واإلنسانية والتسبب ) الحاكم(ب الوطني الديمقراطي عنيفاً على الحز
وشنَّ المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في المؤتمر . في أزمات مجتمعية عديدة

اداً على الخميس، على هامش إفطارها السنوي، هجوماً ح/ السياسي الذي نظمته الجماعة ليل األربعاء
ممارسات الحكومة المصرية إزاء قضية فك الحصار عن غزة، مستنكراً اعتقال قيادات بالجماعة واتحاد 

  .األطباء العرب لمشاركتهم في فعاليات رفع الحصار
  4/9/2009الخليج، 

  
  أجهزة األمن المصري تعثر على مستودع جديد للمتفجرات معدة للتهريب إلى غزة  .45

أعلنت أجهزة األمن المصرية برفح عثورها على مستودع جديد للمتفجرات : وعيطة محمد أب-القاهرة 
 كجم من مادة تي إن تي شديدة 500بمنطقة األحراش على ساحل البحر المتوسط عثر بداخله على 

 أكياس ومعدة للتهريب لقطاع غزة عبر األنفاق، ولم يعثر على مهربين بالقرب 8االنفجار معبأة داخل 
  .لمستودعمن موقع ا

  4/9/2009الخليج، 
  

  لتهيئة األجواء الستئناف مفاوضات السالم في إطار الجهودمبارك يتلقى اتصاالً من نتنياهو  .46
تلقى الرئيس محمد حسني مبارك اتصاالً هاتفياً، أمس، من رئيس الوزراء :  جيهان الحسيني-القاهرة 

رية والدولية لتهيئة األجواء الستئناف اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك في إطار الجهود المص
  .مفاوضات السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

  4/9/2009الحياة، 
  

   تسحب استثماراتها من شركة إسرائيلية مرتبطة ببناء الجدار العنصري النرويج .47
 أعلنـت فـي      من أوسلو نقال عن وكاالت األنباء، أن الحكومة النرويجية،         4/9/2009 الدستور،    ذكرت

مؤتمر صحفي، أمس في أوسلو، على لسان وزير الخارجية كريستيان هالفرسون، عن سحب استثماراتها              
وجاء . اإلسرائيلية، وذلك بسبب دور الشركة في بناء جدار الفصل العنصري         " ألبيط معرخوت "في شركة   

جية، والذي يعمـل علـى      أن القرار قد اتخذ بناء على توصية مجلس اآلداب في وزارة الخارجية النروي            
ضمان تماشي االستثمارات الحكومية في خارج النرويج، في إطار صندوق التقاعد الحكومي الذي يعتمد              

وقالت وزيرة الخارجية في المؤتمر الـصحفي إن        . على أرباح النفط، مع الخطوط األخالقية المعمول بها       
وقـد اسـتند    . لقوانين الدولية اإلنـسانية   النرويج ليست معنية بتمويل شركات لها دور مباشر في خرق ا          

 في هاج، واعتبر بنـاء      2004القرار بشكل واضح إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في العام             
وفي المقابل، فقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن صـندوق التقاعـد            . جدار الفصل خرقا للقانون الدولي    

ـ      شركة إسرا  41النرويجي له استثمارات في      ائتالف النـساء مـن أجـل       "ئيلية، في حين أفادت دراسة ل
  .48أن ثلثي هذه الشركات مرتبطة بمشاريع تطوير وبناء في أراضي" السالم

 نقال عن مراسلها في لندن، جمال شاهين، أن الحكومة النرويجية           4/9/2009 البيان، اإلمارات،    وأضافت
من أجل وقف سياسـة الفـصل       " إسرائيل"ط على   دعت الحكومات األوروبية للقيام بخطوة مماثلة للضغ      

 . العنصري التي تتبعها
ـ          إن النرويج ال تخشى أي قـرار مـن          "البيان"وقال مسؤول في الحكومة النرويجية في تصريح خاص ل

جانب الحكومة اإلسرائيلية، وان القرار جاء بعد دراسة مفصلة للعديد من الجوانب السياسية واالقتصادية              
ويتوقع أن تقدم أوسلو على خطوة مشابهة خالل الفترة المقبلة بوقـف اسـتثمارها              . إلنسانيةوالقانونية وا 

وعلى األثر، أعلنت وزارة    . بمشروع بحثي اكتشف أن ريعه يذهب لصالح االستيطان في الضفة الغربية          
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يورن ليان  الخارجية اإلسرائيلية أن مديرها العام يوسي غيل استدعى السفير النرويجي في تل أبيب يان ب              
  . "إلبيت"ووبخه بعد إعالن بالده سحب استثماراتها في شركة 

  
  تجميد االستيطان سيكون امتحاناً أساسياً لنتنياهو: البيت األبيض .48

أعلنت وزارة الخارجية األميركية أمس أن مبعوث اإلدارة األميركيـة للـشرق            :  جويس كرم  -واشنطن  
ع مندوبي الحكومة اإلسرائيلية في نيويورك، ونقلت صحيفة         م "جيداً"األوسط جورج ميتشل عقد اجتماعاً      

  في لقائها    "شديدة الوضوح " األميركية عن مسؤولين في البيت األبيض أن واشـنطن كانـت           "بوليتـيكو"
 وسيقرر مـصير    "سيكون امتحاناً أساسياً لنتنياهو   "مع الجانب اإلسرائيلي، وأكدت له أن تجميد االستيطان         

وتحفظ مسؤول أميركي عن إعطاء صـورة واضـحة         .  األميركية والرئيس باراك أوباما    عالقته باإلدارة 
للخطة األميركية إلحياء المفاوضات في األسابيع المقبلة، مشيراً الى أن هذه األجوبة تنتظر إنهاء ميتشل               

  .مفاوضاته، ونوع الرزمة التي سيحصل عليها من الجانبين العربي واإلسرائيلي
4/9/2009الحياة،   

  
  "ابادة"ترتكب أعمال " مجرمة"بأنها دولة " إسرائيل" يصف تشافيز  .49

وصف الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز مساء الخميس، خالل مـؤتمر صـحافي            ): ب. ف. أ (-دمشق  
بأنهـا دولـة    "  إسـرائيل "مشترك مع نظيره السوري بشار األسد في دمشق في قصر الشعب الرئاسي،             

المنفذة لسياسات اإلمبراطوريـة    ) األداة"  (إسرائيل"أصبحت  "، وأضاف،   "ةترتكب إعمال إباد  "و" مجرمة"
 وبإنهاء الحصار الـذي تفرضـه       1967، مطالبا اياها باعادة هضبة الجوالن التي احتلتها في          "األميركية

  .على األراضي الفلسطينية
 وتحريـر الـشعب     علينا أن نرفع مجدداً راية عبد الناصر واالشتراكية وحكـم الـشعب           " وقال تشافيز   

  ".العربي
3/9/2009القدس، فلسطين،   

 
  خطة ليبرمان اإلفريقية لتطويق مصر  .50

بدأ وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان جولة دبلوماسية إفريقية سيزور خاللهـا خمـس              : الجمل
طيات دول، وقد برز سيل كثيف من التقارير والتحليالت ووجهات النظر التي حاولت وصف وتفسير مع              

  .دبلوماسية ليبرمان اإلسرائيلية إزاء إفريقيا
  ماذا تقول آخر التقارير والمعلومات؟* 

تجري هذا األسبوع فعاليات زيارة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى القـارة اإلفريقيـة،               
  :وسيزور خمس دول هي

ائيل وأمريكا في القرن اإلفريقي، مـا عـدا         التي ظلت تاريخياً تمثل الحليف االستراتيجي إلسر      : إثيوبيا• 
  .فترة حكم الرئيس الماركسي مانغستو هايلي مريام

تعتبر الدولة اإلفريقية التي تستضيف قاعدة الموساد اإلسرائيلي الرئيسية فـي إفريقيـا، وتقـول               : كينيا• 
ت مجلـس الكنـائس      الكينية تعود إلى مراحل مبكرة بسبب توجها       –المعلومات أن العالقات اإلسرائيلية     

الكيني الداعم للمسيحية الصهيونية إضافة إلى الروابط التجارية بين كينيا والشركات اليهوديـة العالميـة               
  .الناشطة في تجارة التبغ والبن والشاي

تعتبر الدولة اإلفريقية التي تمثل مركز عمليات الحروب السرية اإلسرائيلية في إفريقيا، وتشير             : أوغندا• 
ت إلى أن إمدادات األسلحة اإلسرائيلية ظلت تمر عبر أوغندا باتجاه حركات التمرد الناشطة في               المعلوما

  .جنوب السودان وشرق زائير إضافة إلى حلفاء إسرائيل في رواندا وبوروندي
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 تتميز بأهميتها الكبيرة إلسرائيل ألنها تمثل الدولة النفطية األكبر في إفريقيا إضافة إلى وجود             : نيجيريا• 
شبكات غسيل األموال التي تشرف عليها المؤسسات المالية العالمية اليهودية الطابع إضافة إلـى وجـود                

  .الشركات النفطية األمريكية كشيفرون والبريطانية كبريتيش بتروليوم الداعمة إلسرائيل
ية اإلفريقية، وقـد    تمثل الدولة اإلفريقية المرشحة للقيام بدور رئيسي في استضافة القيادة األمريك          : غانا• 

زارها الرئيس أوباما وأجرى تفاهماته مع القيادة الغانية وتقول المعلومات أن إسرائيل تسعى للتنسيق مع               
  .غانا بما يتيح إلسرائيل القيام بدور المكمل والمساند للدور األمريكي في غانا

ميز بروابطهـا التاريخيـة مـع       يقول الخبراء أن جولة ليبرمان اإلفريقية ستركز على هذه الدول التي تت           
إسرائيل ولن تركز على الدول اإلفريقية األخرى وهو أمر يطرح بعض التساؤالت مـن طبيعـة نوايـا                  

هل التركيز على الدول التي ظلـت       : ومقاصد الدبلوماسية اإلسرائيلية خالل المرحلة القادمة إزاء إفريقيا       
قواعد تتيح للدبلوماسية اإلسرائيلية توسـيع نطـاق        على عالقة قوية مع إسرائيل أم استخدام هذه الدول ك         

  عالقاتها اإلفريقية؟
  :األبعاد غير المعلنة لدبلوماسية ليبرمان اإلفريقية* 

  :يمكن قراءة األبعاد غير المعلنة لدبلوماسية ليبرمان من خالل النقاط اآلتية
ـ       : متغير تجارة األسلحة  •  اس مـن رمـوز الـصناعات       الوفد المرافق للوزير ليبرمان يتكون بشكل أس

العسكرية اإلسرائيلية وهو أمر يفيد إلى أن فعاليات دبلوماسية جولة ليبرمان ستتـضمن توقيـع عقـود                 
  .الصفقات العسكرية اإلسرائيلية مع الدول اإلفريقية الخمسة

من بين الدول الخمسة التي سيزورها ليبرمان هناك ثالثة تسيطر علـى            : متغير تهديد األمن المصري   • 
التي ينبع منها النيل األزرق، وكينيا وأوغندا تسيطران        " تانا"منابع نهر النيل، فإثيوبيا تسيطر على بحيرة        

على بحيرة فكتوريا التي ينبع منها النيل األبيض، وتقول المعلومات أن تفاهمات ليبرمان مع زعماء هذه                
ند نقطة خروج النيـل األزرق مـن        الدول ستشمل ملف المنشآت المائية التي وعدت إسرائيل بإقامتها ع         

بحيرة تانا ونقطة خروج النيل األبيض من بحيرة فكتوريا، وهذه المنشآت هي عبارة عن خزانات ضخمة                
تهدف لرفع مستوى المياه في هذه البحيرات إضافة إلى التحكم والضبط لتدفقات ميـاه النيلـين األزرق                 

  .واألبيض
وث إلى أن ملف دبلوماسية إفريقيا ظـل يمثـل أحـد الملفـات      عموماً، تشير الكثير من الدراسات والبح     

  :اإلشكالية في جدول أعمال السياسة الخارجية اإلسرائيلية وتقول المعلومات أن إسرائيل تسعى إلى اآلتي
  .تنظيم الجماعات اليهودية الموجودة في إفريقيا• 
 عمليات التبـشير اليهـودي التـي    استيعاب المزيد من األفارقة ضمن دائرة النفوذ اليهودي عن طريق   • 

حققت المزيد من النجاح في أوغندا وكينيا وجنوب إفريقيا بحيث أصبح هناك عدد متزايد مـن اليهـود                  
األفارقة الذين ستحاول إسرائيل خالل المراحل القادمة ليس تهجيرهم إلى إسرائيل وإنما دعمهـم بحيـث             

  .يصعدون على سلم النخب الحاكمة في بلدانهم
 المزيد من الشركات اليهودية العالمية في إفريقيا بما يتالزم مع قيام االقتصاد اإلسرائيلي بمباشرة               نشر• 

الذي يقدم المساندة لمعامالت هذه الشركات مع الدول األوروبية واألمريكية          " قطاع الخدمات "القيام بدور   
  .الشحن البحري، وما شابه ذلكما يتضمن تقديم القروض وتنفيذ الترتيبات المصرفية وخدمات التأمين و

 –عزل الدول العربية عن القارة اإلفريقية بما يؤدي إلى قطع الطريق أمام قيام أي عالقـات عربيـة                   • 
إفريقية حقيقية وذلك بما يترتب عليه سيطرة الشركات اإلسرائيلية على الخامات الزراعيـة والمعدنيـة               

  .يقي لصالح إسرائيل في المنظمات الدوليةواإلفريقية وأيضاً كسب السند الدبلوماسي اإلفر
أبدى اإلسرائيليون انزعاجاً كبيراً عندما قطعت كل الدول اإلفريقية بشكل جماعي عالقاتها الدبلوماسـية              

وقد أثر هذا الموقف    " قارة خالية من إسرائيل   " بما أدى لجعل إفريقيا      1973معها في أعقاب حرب تشرين      
ل األمم المتحدة، واآلن تحاول إسرائيل السعي الحثيث لملء الفراغ الذي           على توازن القوى التصويتي داخ    
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نشأ في إفريقيا بفعل انسحاب النفوذ البريطاني، وبكلمات أخرى كانت إفريقيا واقعة لفترة طويلـة تحـت                 
وبقي النفوذ الفرنـسي وتراجـع النفـوذ        ) األنجلوفوني(والبريطاني  ) الفرانكفوني(دائرة النفوذ الفرنسي    

بريطاني لصالح النفوذ األمريكي الذي تسعى إسرائيل الستخدامه كغطاء تتحرك تحته، بما يتيح القضاء              ال
المهدد إلسرائيل في   " العربفوني"النهائي على تقدم الثقافة العربية اإلسالمية التي ستؤدي إلى نشوء النفوذ            

  .إفريقيا
  4/9/2009موقع الجمل 

  
  وجه اوباما؟هل ربح نتانياهو الجولة األولى في  .51

  باتريك سيل
اختار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يجابه الرئيس األميركي باراك أوباما حول 

فقد رفض . موضوعين أساسيين في سياسته الخارجية، هما إقامة الدولة الفلسطينية والمصالحة مع إيران
حتيال على الرئيس االميركي والحاق الهزيمة أن يذعن إلرادة أوباما، وهو يسعى عوضاً عن ذلك إلى اال

  .به
وبهدف إنقاذ ائتالفه اليميني وبالتالي منصبه، لم يتردد نتانياهو في التهجم على أوباما، وحتى في وضع 

ويدل تصرفه هذا على اعتقاده أنه يستطيع الفوز . عالقة إسرائيل الحيوية بالواليات المتحدة على المحك
  .وبالفعل قد يكون نتانياهو فاز بالجولة األولى في هذه المعركة. قائمة حالياًبمعركة اإلرادات ال

وإذا صح كالم المتحدث باسم وزارة الخارجية . أما الدليل على ذلك فغير قاطع وإن يبدو موجوداً
 األميركية، فإن الواليات المتحدة أخذت تخفف من إلحاحها بطريقة أو بأخرى في مطالبة إسرائيل بتجميد

ويبدو أيضاً أن واشنطن .  الفلسطينية-االستيطان في شكل كامل قبل البدء بالمفاوضات اإلسرائيلية 
احتضنت طلب إسرائيل فرض عقوبات أكثر قسوةً على إيران في حال رفضت أن تعلّق تخصيب 

ول سيكون وكان أوباما قد أشار اخيراً إلى أن شهر أيل. الجاري) سبتمبر(اليورانيوم بنهاية شهر أيلول 
  .المهلة غير النهائية إذا ما توجبت إعادة تقويم الوضع

فقد تصرف أوباما . قد تعتبر هذه التنازالت الظاهرة لمصلحة المطالب اإلسرائيلية مجرد عملية تكتيكية
فالرئيس األميركي لم يكشف بعد عن الخطة التي أعدها . من خالل الضغط على نتانياهو بحذر شديد

اصة، وكأنه أراد أن يتوصل اإلسرائيليون بمفردهم إلى بعض االستنتاجات عوضاً عن أن لمعركته الخ
  .تدفعهم االدارة االميركية إلى ذلك

فبرأي رئيس حكومة اسرائيل، ارتكب . ومن وجهة نظر نتانياهو، فإن أوباما هو المحاصر وليس هو
ئيلية بالمصالح الفلسطينية، وعلى مد يد أوباما إثماً كبيراً عندما تجرأ على مساواة المصالح اإلسرا

ويريد نتانياهو ضرب . الصداقة إلى إيران، وهو البلد الذي طالما صنّفته إسرائيل على أنه خصم خطير
إيران تماماًً كما مارست إسرائيل وأصدقاؤها الضغوط على الواليات المتحدة لإلطاحة بنظام صدام 

  .ستراتيجياً على الدولة اليهوديةحسين في العراق ألنه كان يفرض خطراً ا
ومن الواضح حالياً أن ال نية لدى نتانياهو إلنهاء احتالل الضفة الغربية واالستيطان فيها، أو للموافقة 

وفي ما يتعلق بإيران، لم يأُل جهداً في ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي . على إقامة دولة فلسطينية
، مع اإلشارة إلى أن إسرائيل قد تضرب إيران في "تلحق الشلل بهاعقوبات "لمعاقبتها من خالل فرض 

  .ظّل وجود ضوء أخضر أميركي أو من دونه، وذلك إن لم تضع طهران حداً لبرنامجها النووي
فهي تكشف عن غياب التفكير السليم باألمن لدى المسؤولين في . وهذه مواقف متعجرفة وغير حكيمة

ءه المدنيين والعسكريين يحولون أنظارهم عن تغير الرأي العام الدولي وكأن نتناياهو وزمال. إسرائيل
في ما يختص بإسرائيل والتغيرات التي تلوح في األفق في محيط ) بما في ذلك الرأي العام األميركي(

  .إسرائيل اإلستراتيجي
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ستيالء المستمر على وكأن الزعماء اإلسرائيليين ال يزالون مقتنعين أن الوسائل القاسية والعنيفة كاال
األراضي الفلسطينية واالستيطان واالعتداءات المتكررة على جيران إسرائيل واالغتيال السياسي 
للمعارضين العرب قد ينجح في المستقبل كما كانت الحال في الماضي، بمعنى آخر، هم مقتنعون أن 

ياً وقد ال تحتاج بالتالي إلى تقديم إسرائيل ستبقى دائماً قادرة على السيطرة على المنطقة بأكملها عسكر
  .التنازالت

وبعد أن التقى رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون . كان نتانياهو في أوروبا خالل األسبوع الماضي
والمستشارة األلمانية أنغيال مركل، أعلن أنه لم يتم االتفاق على تجميد االستيطان، وأنه لن يقبل بالطبع 

وفي هذا الوقت، حذّر وزير الخارجية . رقية، حيث تسارعت حركة البناء بالفعلبتجميده في القدس الش
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من أن إسرائيل لن تسمح له بإعالن 

  . في حال لم تتقدم المفاوضات حتى ذلك الوقت2011دولة فلسطينية فعلية بحلول عام 
و وضع نفسه في الزاوية وهو مطمئن لواقع أن أوباما لم يعلن بعد عن الخطة التي وقد يكون نتانياه

وثمة حديث عن إمكانية حصول اجتماع ثالثي األطراف بين أوباما ونتانياهو ومحمود . أعدها للسالم
  .عباس رئيس السلطة الفلسطينية في نيويورك في نهاية شهر أيلول الجاري

فبالنسبة إلى المراقبين األجانب، لم يتراجع أوباما قيد أنملة . نياهو بالخطروقد يحدث ذلك عندما يشعر نتا
يجب أن يقر ": الماضي، عندما أعلن اآلتي) يونيو( حزيران 4عن الموقف الذي عبر عنه في القاهرة في 

.  الوجوداإلسرائيليون أنه كما ال يمكن إنكار حقّ إسرائيل في الوجود فإنه ال يمكن إنكار حقّ فلسطين في
فالواليات المتحدة ال تقبل بشرعية استمرار بناء المستوطنات اإلسرائيلية ألنها تخرق االتفاقات السابقة 

  ."وقد حان الوقت لتعليقها. وتقوض الجهود الهادفة إلى التوصل إلى السالم
ء على وكان يمكن ألوباما أن يضيف الى ذلك أنه ال ينبغي على إسرائيل أن تتوقف عن االستيال

فكي يتم حّل النزاع، يجب إخالء . األراضي فحسب، بل يترتب عليها التحرك في االتجاه المعاكس
فالتركيز . المستوطنات وترسيم الحدود وتقاسم القدس والتوصل إلى حّل يتم االتفاق عليه لقضية الالجئين

لمشاكل األساسية األخرى التي على أمن إسرائيل وحده كما يفضل نتانياهو، يساهم في عدم التطرق الى ا
  .يجب معالجتها

كما يجب إقناع نتانياهو أنه من الخطير السعي إلى إفساد البنود المركزية في سياسة أوباما حيال الشرق 
األوسط، وتحدي قوة إقليمية مثل إيران معروفة بقوميتها الكبيرة وحضارتها القديمة وشعبها الذي يفوق 

إسرائيل وأرضها الواسعة، كما من الخطير رفض مبادرة السالم العربية عدده عشر مرات عدد سكان 
 والتي ال تزال مطروحة على الطاولة، لكن إلى متى؟ ومن الخطير االستمرار في 2002التي أقرت عام 

 من خالل فرض حصار "حماس"بناء المستوطنات في القدس الشرقية العربية والسعي إلى تدمير حركة 
زة والتأخر في إطالق سراح غلعاد شاليت من خالل تبادل لألسرى، وزيادة الحقد ضد قاسٍ على قطاع غ

  .إسرائيل بسبب عدم مباالتها بالمصالح العربية وحياة العرب
فباراك أوباما هو .  اإلسرائيلي مهما بلغت صعوبته-لقد حان الوقت للتوصل إلى حل للنزاع العربي 

فهو يعلم أنه يملك . د في حياتنا الذي يحظى بفرصة حّل هذا النزاعالزعيم الوحيد في العالم وربما الوحي
مفتاح العالقات المستقبلية بين أميركا والعالم العربي واإلسالمي وأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتخلص 

 اإلسرائيلي الشامل في إعادة -قد يساهم السالم العربي  .من لعنة اإلرهاب التي تتفشى على غرار الوباء
ستقرار إلى المنطقة وجلب حقبة جديدة من االزدهار وفي ضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل اال

وجذب إيران إلى دائرة الدول الصديقة والسماح لواشنطن من موقعها كصانعة سالم ناجحة بوضع حّل 
ك أوباما إال أنه قد يكون نتانياهو حسم جولة أولى ضد بارا .عادل لحربها المكلفة والمضلّلة في أفغانستان

  . فلم نشهد سوى بعض المناكفات غير أن المعركة الحقيقية قادمة. لم يربح أبداً الحرب
  4/9/2009الحياة، 
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  من هنا إلى أين" فتح" .52

  غازي دحمان
عكست النتائج التي أفرزها المؤتمر السادس لحركة فتح، وخاصة تلك المتعلقة بانتخابـات المؤسـستين               

، اللجنة المركزية والمجلس الثوري، رغبة أطر الحركة وقواعدها، في تجاوز حالة            الرئيستين في الحركة  
الوهن التي تعرضت لها على مدار سنوات طويلة، وإعادة إحياء الحركة وعودتها إلى مركـز األجنـدة                 

  .الفلسطينية
وز أكثر من   ليس أدل على ذلك من تصعيد، كل، أو أغلب، قادة االنتفاضة إلى اللجنة المركزية، وكذلك ف               
  .سبعين عضواً في المجلس الثوري من القيادات التي كان لها أدوار ميدانية في قيادة االنتفاضة

ومن المعروف أن انعقاد المؤتمر السادس للحركة قد تزامن مع تحـديات كبيـرة، داخليـة وخارجيـة،                  
عية، وأزمة أداء وقدرة،    وأزمات مركبة وفي ظل أزمات متعددة يعانيها النظام الفلسطيني ذاته، أزمة شر           

وأزمة تكيف وأزمة استقاللية وأزمة قيادة ومؤسسات، وتحـديات مـصيرية علـى مـستوى القـضية                 
الفلسطينية، لعل أبرزها هذه الحكومة المتشددة في إسرائيل، والتي ترفض خيـار الدولـة الفلـسطينية،                

ن الفلسطينيين أو البحـث فـي        الخاص بالالجئي  194وتشترط يهودية الدولة، وترفض أي تطبيق للقرار        
  .مصير القدس

وكانت الحركة قد شهدت في الشهور التي سبقت انعقاد المؤتمر، نقاشات قاسية علـى صـعيد األطـر                  
الحركية كان يتم فيها انتقاد أسلوب عمل الحركة، إن في مواجهة حماس، أو في طريقة وأسـلوب إدارة                  

مع الشارع الفلسطيني، فضالً عـن انتقـاد الترهـل          المفاوضات مع إسرائيل وحتى في طريقة تواصلها        
  .القيادي في مؤسسات الحركة

لكن النقاش األهم تركز على البرنامج السياسي للحركة، ورؤيتها للتطورات المستقبلية للقضية الفلسطينية             
قائمة في ظل المتغيرات الخطيرة التي شهدتها القضية، سواء على الصعيد الداخلي، عبر حالة االنقسام ال              

بين فصائل العمل الوطني، وتحديداً بين فتح وحماس، أو على الصعيد الخارجي، وخصوصاً مـا تعلـق                 
  .منها بمحاوالت تهميش القضية الفلسطينية وتراجعها عن دائرة االهتمام الدولي والعربي

وي الـداخلي،   وبناء على ما سبق اإلشارة إليه، حاول المؤتمر أن يشكل انعكاساً للحراك والنقاش الفتحـا              
رغم ما حصل من صراع بين معسكرات عدة، وكانت النتيجة، إقصاء كل من اعتقدت القاعدة الفتحاوية                
أنه تسبب في حالة التراجع التي عاشتها الحركة، وتصعيد من يعتقد أنه قادر على انتشال وإعـادة ألقهـا              

ادة التأكيد على حق الحركة فـي       النضالي الذي عرفته في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكذلك إع         
  .المقاومة والكفاح المسلح

غير أن مراقبي الوضع الفلسطيني، وتحديداً الشأن الفتحاوي منه يسجلون عدة مالحظات علـى مـآالت                
  :المؤتمر السادس للحركة منها

دة ـ عدم قدرة المؤتمر على التحول إلى رافعة لتسوية الخالفات داخل قيـادة الحركـة، وإنتـاج قيـا                  1
متنازعة، مايثير تساؤالت مهمة عن قدرتها على إدارة المرحلة الفلسطينية المقبلة في ظل حالة التفكـك                

  .هذه واألهم في ظل تصارع التوجهات والسياسات
ـ ترسيخ الصراع الطبقي ـ العشائري في الصراع الفلسطيني وإنحياز فتح نهائياً إلى الطبقة الوسطى  2

الكفاح، وباتت تفضل إدارة الصراع مع إسرائيل بطرق ال تؤثر في أوضـاعها    الفلسطينية التي تعبت من     
االقتصادية، فإلى أي مدى ستكون الحركة قريبة من هموم وشواغل الفئات والشرائح الدنيا؟ وهل ينعكس               

  .ذلك على اهتمامها بقضايا الجئي الشتات؟
 4/9/2009المستقبل، 

  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1545:         العدد       4/9/2009الجمعة  :التاريخ

  "إسرائيل"سر وساطة ألمانيا بين حماس و .53
  مير عوادس

هل كان مجرد صدفة أن يزور بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المتطرفة في إسرائيل العاصمة األلمانيـة                
وشاليط هو جندي إسرائيلي أسـره مقـاتلو        . ؟23برلين في نفس اليوم الذي بلغ فيه جلعاد شاليط سن ال          

نها الجيش اإلسرائيلي علـى     حماس قبل ثالثة أعوام وفشلت محاوالت االستخبارات اإلسرائيلية وحرب ش         
منذ وقت تجري مفاوضات بين إسرائيل وحماس عـن طريـق وسـيطين             . قطاع غزة في العثور عليه    

بي أن  (مصر وتحديدا عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، وعميل تابع للمخابرات األلمانية            : دوليين
  .صاحب خبرة طويلة في التوسط بين العرب واإلسرائيليين) دي
ذلك أن ألمانيا نتيجـة     . بخل الحكومة األلمانية في جهودها طالما األمر يتعلق قبل كل شيء بإسرائيل           ال ت 

رغم المحرقة كانت أهم من أسس      . لعقدة الذنب تشعر أنها مسؤولة أمام التاريخ عن أمن إسرائيل وشعبها          
رسيخ الكيان الصهيوني   الجيش اإلسرائيلي وساهمت التعويضات الطائلة التي تعهدت بدفعها في تعزيز وت          

وهي في نفس   . وهي اليوم بعد الواليات المتحدة األمريكية أهم ممول للدولة العبرية         . على أرض فلسطين  
كذلك تلتزم . الوقت تقدم معونات للفلسطينيين توصف بأنها عبارة عن فستق مقارنة مع ما تقدمه إلسرائيل           

 الفلسطينيين ومن األمثلـة علـى ذلـك صـمت           الصمت حيال جرائم إسرائيل وممارساتها التعسفية ضد      
الحكومة األلمانية على العربدة اإلسرائيلية في حرب غزة ثم سكوت اإلعالم األلمـاني علـى فـضيحة                 

  .المتاجرة بأعضاء بشرية تعود لفلسطينيين قتلهم الجيش اإلسرائيلي والتي فجرتها صحيفة سويدية
 في الشرق األوسط أفضل من البريطانيين والفرنـسيين         يساعد ألمانيا في جهودها كونها تحظى بمصداقية      

لكن هناك أيضا   . إذ أنها على العكس من اآلخرين لم تستعمر دولة واحدة في المنطقة           . وطبعا األمريكيين 
ما يؤهلها للعب دور وساطة بين العرب وإسرائيل كونها نجحت في السابق في التوسط لعمليـات تبـادل               

  .ن وإسرائيلأسرى بين حزب اهللا في لبنا
وقالت الصحف اإلسرائيلية قبل أيام إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي شكر المستشارة األلمانية أنجيال ميركل              

هذا بالتحديـد مـا لـم       . على الجهود التي تقوم بها السلطات األلمانية لغرض اإلفراج عن الجندي شاليط           
 الحظر الذي فرضته على نفسها في عـدم         تذكره الصحف األلمانية خالل زيارة نتنياهو إلى برلين بسبب        

. نشر معلومات عن المفاوضات السرية الدائرة منذ وقت بين حماس وإسرائيل عن طريق القاهرة وبرلين              
بعد يوم واحد استشاط نتنياهو غيظا عندما بلغه أن وسائل إعالم في ألمانيا وإسرائيل والعـالم العربـي                  

ت الصحف األلمانية قد انتقدت الرئيس المـصري حـسني          وكان. نشرت تفاصيل عن المفاوضات السرية    
مبارك ألنه كشف عن حصول تقدم في هذه المفاوضات وأبلغ محطة تلفزيونية أمريكية خـالل زيارتـه                 
األخيرة إلى واشنطن أن القاهرة تتعاون مع برلين لهدف اإلفراج عن شاليط وأغاظ الواليـات المتحـدة                 

  .فقة تبادل األسرى مع حماس أصبحت وشيكةوألمانيا وإسرائيل عندما قال إن ص
مما ال شك فيه أن كل طرف يرغب في تحقيق مكاسب سياسية من وراء تسليط األضواء على دوره في                   
هذه المفاوضات في حال أنها تحققت وفقا للتقارير التي تنشر هذه األيام وتزعج نتنياهو لكونها تشير إلى                 

األلمانيـة فـي    ) دير شـبيغل  (وكشفت مجلة . و عبر وسطاء  أن حكومته المتطرفة تتفاوض مع حماس ول      
عددها األخير أن اآلمال زادت باحتمال تحقيق صفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل وتحدثت ألول               
مرة عن دور مركزي يقوم به عميل في المخابرات األلمانية يتمتع بخبرة واسعة في الـشرق األوسـط                  

ة باللغة العربية عـالوة علـى أنـه يحظـى بقبـول عنـد حمـاس                 ويجيد التحدث إلى جانب اإلنجليزي    
استنادا إلى مصادر دبلوماسية ألمانية دخلت المخابرات األلمانية على الخط بتكليف مـن              . واإلسرائيليين

الحكومة األلمانية بعد أن طلبت منها إسرائيل التوسط مع حماس رغم عدم وجود اتصاالت بين حمـاس                 
ة ميركل هي التي سعت إلى مقاطعة حكومة حماس بعد وقت قليل على فوزهـا               إذ أن المستشار  . وبرلين

في االنتخابات العامة الفلسطينية واشترطت عليها مقابل االعتراف بها أن تعترف أوال بإسرائيل ثم وقف               
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. يـة عملياتها العسكرية ضدها وااللتزام باالتفاقيات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة العبر           
الهدف الذي وضعه الوسيط األلماني تحقيق عملية جديدة لتبادل األسرى في المنطقة بأن يجري اإلفـراج                

 معـتقال فلـسطينيا تريـد       450 مقابل أن تفرج إسرائيل عن       2006عن شاليط المحتجز منذ يونيو عام       
ج حيث من البلـدان      منهم إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية وإبعادهم إلى الخار          120إسرائيل منع عودة    

. التي يجري الحديث عنها لتأويهم السودان وسورية وبلدان في شمال أوروبا لم يتحدد ما إذا ألمانيا بينها                
والجدير بالذكر أن ألمانيا ساعدت إسرائيل في السابق في موضوع تخفيـف العـبء عنهـا إذا قبلـت                   

 أسسته إسرائيل في جنوب لبنان بعـد        استضافت نحو أربعمائة من جنود ما يسمى جيش لبنان الحر الذي          
. احتاللها له في نهاية عقد السبعينيات ووزعتهم على مختلف المناطق األلمانية وال يعرف أحد شيئا عنهم               

 من جنوب لبنان    2000وكان هؤالء قد فروا إلى إسرائيل بعد انسحاب الجيش اإلسرائيلي في صيف عام              
نية لكنهم لم يطيقوا العيش فـي إسـرائيل بـسبب العنـصرية             لتجنب الخسائر على أيدي المقاومة اللبنا     

  .واالضطهاد
القضية ليست مجرد صفقة جديدة لتبادل األسرى، وإنما تدور حول السياسة ومستقبل المنطقـة إذ يعبـر                 
بعض المحللين السياسيين في برلين أن نجاح الصفقة قد تقود إلحياء عملية السالم التي أظهرت حكومـة                 

  .ر خارجيته أفيغادور ليبرمان عدم أهمية لمتابعتهانتنياهو ووزي
يلعب األلمان دور الوسيط النزيه في الشرق األوسط منذ خمسة عشر سنة وحققوا صفقات بين حزب اهللا                 

 عندما استعاد حزب اهللا بعض مؤيديهم بينهم سمير القنطار مقابـل   2008وإسرائيل أخرها في يوليو عام      
  .2006ين قتلوا في حرب لبنان حصول إسرائيل على رفات جندي

منذ يوليو الماضي يطير بين     .  ينشط الوسيط األلماني من جديد في الشرق األوسط        2009في صيف عام    
بين برلين والقاهرة ودمشق وتل أبيب وأصبح اآلن موظفون حكوميون ألمـان            : أوروبا والشرق األوسط  

ة األلمانية هذه فرصة نادرة للحصول على       بالنسبة للحكوم . يتفاوضون مع حكومة نتنياهو وحركة حماس     
نفوذ سياسي في الشرق األوسط وأن تكون بالنسبة ألطراف المنطقة شريكا ال يمكن تجاهله على الـرغم                 

الجديد في هذه التطورات أنه علـى النقـيض مـن أن            . من تحيزها األعمى إلسرائيل بسبب عقدة الذنب      
مع حزب اهللا اللبناني منذ سنوات طويلة بينما كانت حمـاس           المخابرات األلمانية ترتبط باتصاالت وثيقة      

  .غير مقبولة كشريك بسبب موقف برلين المعارض لحماس
دخل األلمان على الخط بطلب من اإلسرائيليين الذين اشتكوا من عدم توصل الوسطاء في مصر إلى حل                 

شـرات بعقـد صـفقة      في مطلع العام الحالي ظهرت مؤ     . وما زالت مصر مرتبطة رسميا بالمفاوضات     
وتأملت حماس في الحصول على اعتراف سياسي بعد أن عرضت فرنسا وكندا والنـرويج اسـتعدادها                

لكن إسرائيل رفضت توسط هذه الدول كي ال تحصل حماس على اعتراف            . للتوسط بين حماس وإسرائيل   
س أللمانيـا أي نفـوذ      من ناحية لـي   . ألمانيا: ثم لجأت إلى أكبر حليف لها بعد الواليات لمتحدة        . سياسي

  .سياسي في الشرق األوسط كما ليس لها أطماع سياسية وتعمل ما يخدم أوال وأخيرا مصلحة إسرائيل
بالنسبة لنتنياهو فإن اإلفراج عن شاليط نصر سياسي كبير وفرصة ليحسن سمعته وانتصار متأخر علـى                

  .يجةسلفه إيهود أولمرت الذي فاوض في السنوات الثالث الماضية دون نت
كذلك تحتاج حماس إلى نجاح الصفقة بسبب ازدياد اليأس في قطاع غزة منذ نهاية الحرب التـي شـنها                   
الجيش اإلسرائيلي ويتهمهم الكثير من العرب بتحمل مسؤولية تردي المعيشة في القطاع مع أن الحصار               

ع غـزة ويقـوي     كما أن نجاح الصفقة سوف يعزز دور حماس في قطا         . اإلسرائيلي هو السبب الرئيسي   
  .نفوذها أمام حركة فتح المنافسة لها

لذلك فإن الفرصة ليست سيئة بعد أن رضيت حماس باقتراح المخابرات األلمانية وهو عبارة عن خارطة                
بعد تبادل األسرى يجري نقل شاليط إلى القاهرة أوال بعد إفراج إسرائيل عـن أول دفعـة مـن                   : طريق

إلفراج عن الدفعة الثانية بعد وصول شاليط إلـى العاصـمة المـصرية             المعتقلين الفلسطينيين ثم يجري ا    
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ويصر نتنياهو على أن يجري اإلعالن أن إسرائيل قامت بمبادرة إنسانية فـي اإلفـراج عـن معتقلـين                   
فلسطينيين ألنه يريد تجنب أي ضغط سياسي حفاظا على شركائه اإلسرائيليين المتشددين فـي حكومتـه                

  .االئتالفية
   4/9/2009طر، الراية، ق
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