
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  دمج حماس والجهاد في منظمة التحريرإعداد ورقة عمل ل: مزهر
  تجميد االستيطان ال يعني أن البناء في المستوطنات سيتوقف: وزير إسرائيلي
  ى فرض المضامين الصهيونية على المدارس العربيةساعار يصر عل

  ملفات الحوار وشاليط والحصار في القاهرةيبحث مشعل 
 البارد حفاظاً على اآلثارنهر   مخيمتمسك بوقف إعماريالتيار الوطني الحر 

ُمخطط لتوطين الجئين: مصادر
فلسطينيين في كردستان 

  العراق
  

  3 ص... 

 1547 6/9/2009األحد 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1547:         العدد       6/9/2009األحد  :التاريخ

    :السلطة
 4  دويك يتهم السلطة بمنعه من دخول مكتبه .2
 4  سياسة نتنياهو بمقاطعة شاملة  مواجهةإلىالبرغوثي يدعو  .3
 5  حجابمجلس عدل الحكومة الُمقالة ُيلغي قرار إلزام المحاميات بارتداء ال: غزة .4
 5   تنتقد تقريراً يتهمها بفرض الحجاب على طالبات غزة"حماس" حكومة .5
 6 دمج حماس والجهاد في منظمة التحريرإعداد ورقة عمل ل: مزهر .6
 6 بناء الدولة ليس بحاجة إلى إذن من أحد: فياض .7

    
    :المقاومة

 6 ملفات الحوار وشاليط والحصار في القاهرةيبحث مشعل  .8
 7 مع االحتالل" الحل النهائي"لتوقيع " التنفيذية"نخشى أن ُيستخدم المجلس الوطني و: ركةب .9

 7 قبل نهاية رمضانوسيتم االختيار " مركزية فتح"هناك أسماء مرشحة لـ : أبو سمهدانة .10
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 7 تجميد االستيطان ال يعني أن البناء في المستوطنات سيتوقف: وزير إسرائيلي .11
 8    تقلل من الرد األميركي على توسيع االستيطان"إسرائيل" .12
 8  بين اليهود األمريكيين" إسرائيل" نسبة المؤيدين لـ ارتفاع .13
 9  ساعار يصر على فرض المضامين الصهيونية على المدارس العربية .14
 9   اإلسرائيلي في أمريكاجاسوسالإلفراج عن با ة إسرائيليمطالبة .15
 9  من فضائح التنكيل بين جنودهفزيون الصهيوني يكشف مزيداًالتل .16
    

    :األرض، الشعب
 10  فلسطينيين جماعي للطرديؤكد نفي قيام االمارات بعمليات الوادية رجل األعمال ياسر  .17
 10  ليهوديضد االستيطان ا" انتفاضة شعبية"تلويح فلسطيني بـ .18
 10   مع االحتاللالعرب األرثوذكس يطالبون بوقف صفقات البيع والتأجير في القدس .19
 11  تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة لوضع التعليم في القدس .20
 11  اسي ببنية تعليمية محطمةطلبة غزة يبدأون العام الدر: تقرير أممي .21
 11  1967 سرقت أعضاء بشرية لمئات الشهداء منذ "إسرائيل": فروانة .22
 12   فتى فلسطيني بنيران إسرائيلية في غزةاستشهاد .23
 12  نار عليه وإصابتهال طالقإ بعد  شاب من طوباساالحتالل يعتقل .24
 12  مداهمات واقتحامات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية .25
 12  قوات االحتالل تصّعد حمالت االعتقال وتمارس كافة أساليب التعذيب بحق األسرى .26
 13   مرة الشهر الماضي59ألذان في المسجد اإلبراهيمي منع رفع ااالحتالل : مصادر .27
 13 يؤيدون دعوة عباس إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية% 59.2: استطالع على االنترنت .28
   

   :اقتصاد
  13 إغاثي تنموييحصلون على أدوات ومحركات ميكانيكية ضمن مشروع في غزة صيادون  .29



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1547:         العدد       6/9/2009األحد  :التاريخ

   
   :صحة

  13 مع الحكومةلحل النزاع  إلضراب الشاملتدعو لنقابة األطباء : الضفة الغربية .30
   

   :ثقافة
  14  الكرتوني يبدأ عرضه في الصاالت التركية" حلم الزيتون"فيلم  .31
   

   :بيئة
  14 تحذيرات من خطورة أزمة تلوث مياه غزة .32
   

   : األردن
 14  تطبيق قانون المالكين والمستأجرين يؤثر سلبا على المخيمات: قائمون على األونروا .33
   

   : لبنان
 15  ارد حفاظاً على اآلثارالبنهر   مخيمتمسك بوقف إعماريالتيار الوطني الحر  .34
   

   :عربي، إسالمي
 15  طن مساعدات إماراتية لغزة عبر العوجة700تنسيق إلدخال : مصر .35
   

   :دولي
 16    إلى تغيير موقفها بشأن االستيطان"إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .36
 16  إلى تفكيك المستوطنات"إسرائيل"مجلس الكنائس العالمي يدعو  .37
    

    :حوارات ومقاالت
 16  بالل الحسن... هل بدأ التفكك يدب في أوصال حركة فتح؟ .38
 19 سعد عبد الرحمنأ. د... ومستقبلي.. راهن: معنيان لمفهوم تفعيل منظمة التحرير .39
 20   ياسر الزعاترة...طرد فلسطينيي اإلمارات في مناكفات السلطة وحماس .40
 21 يوسي أميتاي... كانت حرب وخسرناها: "إسرائيل"معسكر السالم في  .41
    

  22  :كاريكاتير
***  

  
  لتوطين الجئين فلسطينيين في كردستان العراق ُمخطط: مصادر .1

أكدت مصادر عراقية وفلسطينية متطابقة أن هناك مساعي جدية تُبذل لفتح  :قدس برس -  رام اهللا-بغداد
ملف توطين أعداد من الالجئين الفلسطينيين في إقليم كردستان شمال العراق، وأن اتصاالت وزيارات 

وألمحت  .ض، حيث تحقق تقدماً في هذا الملف بعيداً عن األضواء اإلعالميةجرت وستجري لهذا الغر
، وإن كانت قيادة السلطة "موضوع اآلن على جدول األعمال"المصادر إلى أن خيار كردستان العراق 

ال ترغب في الحديث عن هذا الموضوع، نظراً لحساسيته للجانبين الفلسطيني "الفلسطينية برام اهللا 
من أبرز المستهدفين بمساعي التوطين في فإن وطبقاً للتفاصيل  .، حسب تعبيرها"ي على السواءوالعراق
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 ،الحظت المصادروقد . إقليم كردستان هم فلسطينيو العراق، والالجئون في المخيمات الفلسطينية بلبنان
 أساساً على التي اعتبرت أن معالجة قضية الالجئين ضمن مشروع التسوية األمريكي القادم سيتوقف

 .تفكيك وجود الالجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبارهم العقبة الكأداء والملف األعقد، حسب وصفها
واعتبرت أن القناعة التي تتأكد في دول المنطقة حالياً هي أن مشروعات التوطين قادمة مع خطة التسوية 

 يثير القلق في دول المنطقة ككّل التي " طينرهاب التو"التي تعتزم إدارة أوباما طرحها، وبالتالي فإن
تشتمل على وجود فلسطيني، مثل لبنان واألردن والعراق ودول الخليج، وهذا ما يفسر األنباء عن طرد 

وكشفت المصادر النقاب عن أن وفداً  .فلسطينيين مقيمين في الخليج باتجاه ماليزيا بعد إنهاء إقاماتهم
م كردستان قريباً لمتابعة تطورات مخطط التوطين، وبحث طبيعة المشروعات فلسطينياً يعتزم زيارة إقلي

  ".عوامل جذب"اإلسكانية التي سيتم تقديمها لالجئين الفلسطينيين وما يصاحبها من 
  6/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
 دويك يتهم السلطة بمنعه من دخول مكتبه  .2

لسلطة الفلسطينية، أمس، باستمرار منعه من اتهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، ا: )يو بي آي(
مزاولة مهامه والذهاب إلى مكتبه في مقر المجلس في رام اهللا منذ اإلفراج عنه من سجون االحتالل قبل 

المنع " البرلمانية، قوله "حماس " المحلية عن دويك وهو عضو في كتلة"صفا"ونقلت وكالة . عدة أسابيع
نا مصرون ومصممون على استمرار دورنا في خدمة أبناء شعبنا وقضاياه قائم وال جديد بهذا الشأن، لكن

  ."العادلة وعلى رأسها وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بثوابته
الظلم حاق " قبل أيام، أوضح رئيس المجلس أن "حماس" عن تسعة نواب من "إسرائيل"وحول إفراج 

و االحتالل يفرج عنهم في أواخر الفترة بهؤالء النواب وأبعدوا عن مواقعهم فترة طويلة، وها ه
ال شك في أن إسرائيل ال تعلن عن نواياها الحقيقية في هذا الجانب، لكن التفسير "وقال . "البرلمانية

  ."الظاهر أن مدة حكمهم الظالم انتهت
لم يسبق في تاريخ البشرية أن حدثت مثل هذه االعتقاالت بحق نواب كان كل ذنبهم أنهم "وأضاف أنه 

نواب الشعب ال "وتابع . "نواب انتخبوا بطريقة حرة ونزيهة من قبل أبناء شعبهم، هذا ظلم تجاوز الحدود
يعتقلون، لكن هذه ضريبة يدفعها كل مدافع عن كرامة وحرية وحقوق شعبه وكل من تمسك بثوابت 

 ."أمته
دة اعتقال النواب وأكد أن التجربة مع االحتالل تشير إال عدم وجود ضمانة في أي وقت كان إلعا

في حين يقف العالم موقف المتواطئ بصمته وتخاذله في الدفاع عن نواب "وسجنهم تحت أي مبرر، 
  ."الشرعية الذين يشددون على وحدة وكرامة شعبهم

هذا "، قائالً "اإلسرائيلية"ونفى توقيع أي من النواب المفرج عنهم قبل يومين على أية تعهدات للسلطات 
 ." قطعاً، ونحن نرفض مثل هذه التعهدات تماماًاألمر لم يحدث

  6/9/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  سياسة نتنياهو بمقاطعة شاملة  مواجهةإلىالبرغوثي يدعو  .3
 مواجهـة   إلـى  أمـس  العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي         األميندعا  : )ا ش ا  (

نياهو بمقاطعة شاملة واالمتناع عن عقد اللقاءات معه ومـع          سياسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت     
 األراضـي  حتى ترتدع وتجمد االستيطان فـي        اإلسرائيليةحكومته، والى فرض عقوبات على الحكومة       

  .المحتلة وترفع الحصار عن القدس
ات  بعزمها المصادقة على بنـاء مئـات الوحـد         اإلسرائيليةإن قرار الحكومة    "وقال البرغوثي في بيان     

، الذي ال يستطيع أن يحافظ على هيبته مـا          بأسرهاالستيطانية الجديدة هو تحد واستهتار بالمجتمع الدولي        
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، معتبرا إن ما يجري في القدس هو تطهير عرقي، مضيفا           " عقابية ضدها  وإجراءاتلم يتم اتخاذ خطوات     
 األقـصى ة في المـسجد     أن منع االحتالل الفلسطينيين من دون الخمسين عاما من دخول القدس والصال           

  . الشعائر الدينيةأداءمن الفلسطينيين من % 90 المبارك يعني أنها تمنع عمليا
 6/9/2009المستقبل، لبنان، 

  
  حجاب الُمقالة ُيلغي قرار إلزام المحاميات بارتداء الالحكومةمجلس عدل : غزة .4

ضائية في الحكومة المقالة بغـزة،      ألغى رئيس مجلس العدل األعلى التابع للسلطة الق        :كتب فايز أبو عون   
رئيس المحكمة العليا عبد الرؤوف الحلبي، شفهياً، القرار الذي كان أصدره فـي التاسـع مـن تمـوز                   

أثناء مثولهن أمام المحاكم    ) الجلباب والمنديل (الماضي، القاضي بإلزام المحاميات بارتداء الزي الشرعي        
، بأن أياً من القضاة في المحاكم النظاميـة         "األيام"سابق لـ   وكان الحلبي هدد في تصريح       .النظامية بغزة 

لن ينظر بعد األول من أيلول الجاري إلى أي ملف تتقدم به أية محامية ال ترتدي ما نص عليـه القـرار      
أو ما يماثله، إضافة إلى الروب الرسـمي للمحـامين،          " البالطو"الصادر عنه، وهو الجلباب أو الطقم أو        

، إن قـراره    "األيام"وقال الحلبي أمس لـ      .أو ما يماثله أيضاً   ) منديل(أس يحجب الشعر    وكذلك غطاء للر  
من منطلق الحفاظ على هيبة المحـاكم والـشكل         "السابق كان للصالح العام وباجتهاد شخصي منه، وذلك         

ي جميـع   العام للمحامين أمامها، لكن ما تم هو تأويل القرار ألغراض وغايات ال تريد الصالح العام، وف               
األحوال ال يوجد أي خروج من قبل المحامين والمحاميات عن األصول، والمجموع العام منضبط وملتزم               

وأشار إلـى أنـه      ".بما ينص عليه القانون من حيث كسوة المحاماة وهو الروب أثناء مثولهم أمام القضاة             
ادت والتزمت بالقرار وبالقانون،    كانت هناك حاالت فردية قليلة غير ملتزمة بكسوة المحامين، إال أنها ع           "

وال يوجد اآلن أية إشكالية في ذلك، ألن المهم واألساس في الموضوع كله هو االلتزام بروب المحامـاة                  
وفيما يتعلق بتهديده السابق المشار إليـه،        ".مع أن يكون المظهر العام مقبوال وفيه احترام لهيئة المحكمة         

ات المدنية وهو الذي يحدد كيف يتعامل القاضـي مـع القـضايا             يوجد هناك قانون أصول المحاكم    : لقا
  .المنظورة أمامه، وعلى أساس ذلك سيتم التعامل مع القضايا

  6/9/2009األيام، فلسطين، 
  
  يتهمها بفرض الحجاب على طالبات غزة تقريراً تنتقد "حماس"حكومة  .5

هيومان "، أمس، تقرير منظمة "حماس"ة انتقدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حرك: )أ.ب.د(
 حول فرضها الزي الشرعي اإلسالمي بالقوة على طالبات مدارس قطاع غزة الذي "رايتس ووتش
ونفى يوسف إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة، في تصريح صحافي . تسيطر عليه

س أو الطالبات، مطالباً المنظمة بأن تأتي بأدلة مكتوب، أن تكون حكومته أمرت بفرض الزي على المدار
  .حول اتهاماتها

وقال إبراهيم إنه مع بداية العام الدراسي في قطاع غزة لم تفرض وزارة التربية والتعليم شيئاً جديداً على 
الطلبة لعلمها بمدى األوضاع الصعبة التي يعانون منها، مشيراً إلى أن الطلبة ال يزالون يلبسون الزي 

وأضاف أن ناظرتي مدرستين قامتا بإصدار تعليمات للطلبات . التقليدي المعروف والمعمول به منذ أعوام
حول زي بحجاب دون الرجوع إلى الوزارة ودون أن يكون هناك أي قرار بهذا األمر، مشيراً إلى أن 

  .وزارته تحركت بسرعة وأكدت أن القرار ليس من جهتها
  6/9/2009الخليج، اإلمارات، 

  
 

 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1547:         العدد       6/9/2009األحد  :التاريخ

 دمج حماس والجهاد في منظمة التحريرإعداد ورقة عمل ل: مزهر .6
أكد مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة إصالح : عبد الجبار أبو غربية ـ عمان

، كاشفا النقاب عن لجنة تعكف على إعداد "مطلبا وطنيا ملحا"منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك 
 .مج حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في المنظمةورقة مقترحات لد

وقال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريح صحافي إن االجتماع األخير للمجلس 
كان ضرورة وطنية "الوطني الفلسطيني، والذي عقد في رام اهللا من أجل إكمال نصاب اللجنة التنفيذية، 

 ."من أجل الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية
وتحدث مزهر عن وجود مقترحات وأفكار من شأنها ترتيب منظمة التحرير وبناء مؤسساتها على أسس 

 .وطنية، الفتا إلى أنه جرى تداول هذه األفكار خالل جلسة المجلس الوطني األخيرة
وأوضح مزهر أن هناك لجنة تعكف على إعداد ورقة عمل لترتيب وإعادة بناء منظمة التحرير ودمج 

 حماس والجهاد في مؤسساتها، نافيا بذات الوقت أن تكون اللجنة اختارت أمين سر اللجنة حركتي
 .التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه لتولي رئاستها

واعتبر أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو دعوة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، للبدء في تنفيذ 
وفاق الوطني لترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما اتفاق القاهرة وما جاء في وثيقة ال

مرهون بالتوصل إلى "جرى االتفاق عليه في القاهرة إلصالح منظمة التحرير وإعادة بناء مؤسساتها
 ".اتفاق مصالحة وطنية وإنهاء االنقسام الداخلي

 6/9/2009عكاظ، 
  

  بناء الدولة ليس بحاجة إلى إذن من أحد: فياض .7
 بناء الدولة الفلسطينية ليس بحاجة إلى إذن        أنأكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض،       " : وفا "-يت  سلف

إننا ماضون في بناء مؤسساتنا وبنيتنا التحتية من مدارس وعيادات صحية وتعبيد الطرق             : من احد، وقال  
، أمـس  زيارته مـساء      خالل  وأضاف . الشعب الفلسطيني  أبناءوشبكات المياه والكهرباء وبجهد وسواعد      

 شعبنا يستحق   أن"لعدد من قرى وبلدات محافظة سلفيت افتتح خاللها عدداً من المشاريع المنجزة مؤخراً              
 المعيق األسـاس لعمليـة التنميـة        أنمشدداً على   "  يعيش بحرية كباقي شعوب األرض     أندولة ويستحق   

  .الحقيقية هو االحتالل اإلسرائيلي من خالل إجراءاته التعسفية
  6/9/2009األيام، فلسطين، 

  
 ملفات الحوار وشاليط والحصار في القاهرةيبحث مشعل  .8

 أن "عكاظ"أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ:  القاهرة- أيمن جريس 
 .لى المصالحةإلى القاهرة تعكس جدية الحركة في التوصل إزيارة خالد مشعل 

 في اهرة للمشاركة في حوار مشعل مع المسؤولين المصريين إن هناك قراراًوقال الحية الذي وصل الق
 وحول محاور .حماس بالتجاوب الكامل مع الجهود المصرية إلنهاء الخالف في الساحة الفلسطينية

المحادثات التي سيجريها وفد حماس في القاهرة قال الحية إن هناك ثالثة محاور رئيسية سوف تتصدر 
 اًحضوستئناف الحوار الفلسطيني بأسرع وقت ممكن، ما أهمها ضرورة ، القيادة المصريةاالجتماعات مع

 . مصرية إلنهاء الخالفات الحالية بين حماس وفتحفكاراًأأن هناك 
 كبيرة في اآلونة األخيرة من الوسطاء وسوف وحول ملف الجندي شاليط قال الحية إن الملف شهد جهوداً

ن الملف الثالث في المباحثات مع القيادة أوأضاف . ة المصرية ووفد حماسيجري التطرق له بين القياد
المصرية يتناول ما تقوم به مصر من أجل التخفيف من معاناة قطاع غزة وتخفيف وتيرة الحصار 
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الخانق، وشدد الحية على رفض حماس الذهاب الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير المقبل دون 
  .مصالحة فلسطينيةالتوصل الى 

  6/9/2009عكاظ، 
  

 مع االحتالل" الحل النهائي"لتوقيع " التنفيذية"نخشى أن ُيستخدم المجلس الوطني و: بركة .9
وردا على سؤاٍل بشأن الخطوات التي ، "المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحات خاصة لـ: بيروت

لسة للمجلس الوطني الفلسطيني، قال ، ومن بينها عقد جاًنفذها رئيس السطلة محمود عباس مؤخر
نحن متخوفون من تداعيات عقد جلسة المؤتمر : "المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة

الوطني في رام اهللا، ألنها خطوة غير قانونية، ونخشى أن يستخدم المجلس الوطني واللجنة التنفيذية 
ما يسمى بالحل النهائي في األشهر المقبلة بين السلطة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتوقيع اتفاق حول 

  ".والكيان الصهيوني
  5/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وسيتم االختيار قبل نهاية رمضان" مركزية فتح"هناك أسماء مرشحة لـ : أبو سمهدانة .10

 غزة إن هناك أسماء قال الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة عضو قيادة حركة فتح في قطاع :كتب حسن جبر
  .مرشحة لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح

أن تداول هذه األسماء يأتي في إطار استعدادات الحركة " األيام"وأكد أبو سمهدانة في حديث لـ 
الستكمال عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وقال إن األسماء ما زالت في إطار 

 إلى أن هناك ثالثة أسماء سيتم اختيار أصحابها من اللجنة المركزية، وسيجري التشاور الداخلي، مشيراً
  .بعدها المصادقة عليهم في المجلس الثوري للحركة

  .أبو سمهدانة أن يتم إنهاء هذه القضية قبل نهاية شهر رمضان الجاري وتوقع
جود عدد من األسماء وكانت مصادر إعالمية قريبة من حركة فتح تحدثت خالل األيام األخيرة عن و

المرشحة لعضوية اللجنة المركزية، وتداولت هذه المصادر أسماء كل من الدكتور زكريا األغا معتمد 
حركة فتح في غزة، وصخر بسيسو عضو المجلس الثوري للحركة، وعبد اهللا أبو سمهدانة محافظ 

  .الوسطى، وسمير المشهراوي وأبو علي شاهين القياديين البارزين في فتح
  6/9/2009األيام، فلسطين، 

  
 تجميد االستيطان ال يعني أن البناء في المستوطنات سيتوقف: إسرائيليوزير  .11

اعترف وزير التعليم اإلسرائيلي، جدعون ساعر، بأن موافقة رئيس وزرائه، : نظير مجلي: تل أبيب
توطنات سيتوقف، إنما هو بنيامين نتنياهو، على تجميد جزئي مؤقت لالستيطان ال يعني أن البناء في المس

حتى يدرك األميركيون ما تعرفه إسرائيل وتدركه منذ زمن طويل "خطوة حكيمة تستهدف كسب الوقت 
. "وهو أن الفلسطينيين ليسوا جاهزين وليسوا مؤهلين وليسوا معنيين بالتسوية الدائمة للصراع مع إسرائيل

 وأمثاله من قوى اليمين ليسوا قلقين من سياسة وقال ساعر في حديث للتلفزيون اإلسرائيلي الرسمي، إنه
كشف "نتنياهو وهم واثقون من أن إدارة هذه السياسة بصبر وحكمة سوف تؤدي إلى نتيجة حتمية هي 

  ."الوجه الحقيقي للفلسطينيين وتغيير الموقف األميركي بناء على ذلك
. رائيلي حول سياسة نتنياهووجاءت تصريحات ساعر في إطار النقاش المحتدم في صفوف اليمين اإلس

فعلى الرغم من أن غالبية قوى اليمين واثقة من أن تجميد االستيطان لن يحصل، وأن نتنياهو يراوغ 
ويحاول كسب الوقت على أمل أن يضعف الرئيس األميركي، باراك أوباما، فتضعف ضغوطه على 

وم الثالثاء القادم، عشية وصول وفي ي. إسرائيل، فإن بعضهم يواصلون مهاجمته والتحذير من سياسته
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المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط، جورج ميتشل، سيعقد قادة اليمين المتطرف من حزب الليكود 
 الكنيست عن ووقالت تسيبي حوتوفيلي، عض. وقادة المستوطنين مهرجانا شعبيا ضد تجميد االستيطان
ن المهرجان سيكون في ظاهره ضد نتنياهو، ألنه حزب الليكود التي تعتبر واحدة من قادة هذا التحرك، إ

رئيس الحكومة الذي سيوقع على اتفاق تجميد االستيطان، ولكن في حقيقة األمر سيكون مساعدا له كي 
ونشاطاتنا تساعده على . فنحن نعرف أنه ال يريد تجميد االستيطان"يصمد في وجه الضغوط الخارجية 

  ."مقاومة الضغوط
 6/9/2009الشرق األوسط، 

  
   تقلل من الرد األميركي على توسيع االستيطان "إسرائيل" .12

اعتبر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو الردود األميركية :  أسعد تلحمي-الناصرة 
الرسمية المنتقدة خطة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو التصديق على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة 

وكل شيء يتم بشفافية "، مضيفاً أن البلدين على تنسيق كامل، "متوقعة ومعروفة"وطنات، في المست
  ."وبتنسيق

ونقلت اإلذاعة العبرية أمس عن مسؤول في مكتب نتانياهو قوله إنه إلى جانب انتقادات المتحدثين 
 لتأخذها على نفسها في  استعداداً"إسرائيل"األميركيين، يجب االنتباه إلى إشادتهم بااللتزامات التي أبدت 

لم يكن شديد اللهجة، إنما منضبط اتسم " التعقيب األميركي أنوأضاف . مقابل استئناف العملية السلمية
أيضاً بلهجة ايجابية في شأن الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل، فضالً عن تكرار واشنطن تمسكها 

  ."بالتزاماتها تجاه إسرائيل
 على موقعها على شبكة اإلنترنت عن مصادر أميركية في "يعوت أحرونوتيد"من جهتها، نقلت صحيفة 

 لم تفاجئ اإلدارة األميركية في شأن نية نتانياهو التصديق على بناء مئات "إسرائيل"واشنطن قولها إن 
الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، وقالت إن موفدي رئيس الحكومة إلى واشنطن اسحق مولخو 

تسوغ أبلغا المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل الذي التقياه األربعاء ومايك هر
وأضافت الصحيفة أن الموفدين بررا الخطة في حاجة نتانياهو لتليين مواقف . الماضي، بخطة نتانياهو

قت والجزئي ؤالمالمعسكر المتشدد داخل حزبه الذي يعد األربعاء المقبل الجتماع احتجاجي على التجميد 
بلّغت بها مسبقاً أوكانت أوساط سياسية إسرائيلية أكدت عند النشر عن خطة نتانياهو أن واشنطن . للبناء

  .وإن لم تقبل بها
  6/9/2009الحياة، 

  
  بين اليهود األمريكيين" إسرائيل"ارتفاع نسبة المؤيدين لـ  .13

 إلى أن سياسة نتنياهو تحقق و،نياهبنيامين نت أشارت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ومع أن نتائج آخر . مكاسب كبيرة في الواليات المتحدة، خصوصا في صفوف اليهود األميركيين

من اليهود األميركيين يؤيدون تجميد البناء االستيطاني، فإن مكانة % 60استطالع للرأي دلت على أن 
ففي حين كانت نسبة مؤيدي . هد حكومة نتنياهو ارتفعت بين األميركيين بنسبة عالية في ع"إسرائيل"

وقال . في الشهر الحالي% 59في زمن حكومة ايهود أولمرت، فقد ارتفعت إلى % 49إسرائيل بينهم 
% 8، مقابل "إسرائيل"من اليهود األميركيين إن على إدارة الرئيس أوباما أن تنحاز إلى جانب % 63

 أشارت المصادر إلى نتيجة أخرى في آخر استطالع نشرته كما. يريدون االنحياز لصالح الفلسطينيين
من األميركيين مقتنعون بأن حكومة نتنياهو مخلصة % 57 اليهودية، وهي أن "جويش ويك"صحيفة 

، معني بإنهاء )أبو مازن(فقط يرون أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس % 36لعملية السالم، مقابل 
  . والسلطة الفلسطينية"يلإسرائ"الصراع وتحقيق السالم بين 
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 األميركية، حذر الحكومة اإلسرائيلية من فهم هذا "السالم اآلن"إال أن أوري نير، رئيس حركة 
وقال في تصريح للصحافة اإلسرائيلية إن غالبية األميركيين وغالبية اليهود في . االستطالع بشكل خاطئ

 .ترى فيها عقبة لعملية السالمالواليات المتحدة ترفض سياسة االستيطان اإلسرائيلية و
 6/9/2009الشرق األوسط، 

  
   على فرض المضامين الصهيونية على المدارس العربيةيصرساعار  .14

 غدعون ساعار إنه لم يصرح بأنه ينوي فرض نشيد هتكفـا علـى              اإلسرائيليقال وزير التربية والتعليم     
يونية إلى جهاز التعليم العربي ال تزال       المدارس العربية، إال أنه أكد على أن مخطط إدخال مضامين صه          

قائمة، حيث أكد على أنه ينوي في السنة الدراسية القادمة البدء بتدريس موضوع جديـد يحتـوي علـى                   
وتطرق ساعار إلى خطته للبدء      ".التقويم العبري والعلم والنشيد ومركزية القدس     "مضامين صهيوينة مثل    

فـي الـسنة الدراسـية      " تراث وثقافة إسرائيل  "ى التاسع   بتدريس موضوع جديد للصفوف من الرابع حت      
وأشار بيان صادر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى ما أسـماه البيـان                . القادمة

وأكد البيان على أنه في حـال قـررت          ".تراجعا جزئيا لساعار عن فرض هتكفا على المدارس العربية        "
رة التربية والتعليم إخراج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ فسيتم رفضها وإعالن            الحكومة اإلسرائيلية ووزا  

كما أكد البيان على مواصلة النضال من أجل االعتراف بالتعليم العربي كتعليم ذي خصوصية               .العصيان
 .قومية وثقافية، ومن أجل المساواة الجوهرية التامة وتكافؤ الفرص في توزيع الميزانيات والموارد

  6/9/2009الدستور، األردن، 
  

   اإلسرائيلي في أمريكاجاسوسالإلفراج عن با ة إسرائيليمطالبة .15
 من واجب رئيس الوزراء بنيامين إن ميخا لندنشتراوس في تقرير له إسرائيلقال مراقب الدولة في 

جن  عن يوناتان بوالرد المحتجز في الساإلفراجنتنياهو وحكومته اتخاذ كل خطوة ممكنة من اجل 
 إسرائيلية إعالموقالت وسائل  .إسرائيل وعشرين عاما إثر أدانته بالتجسس لحساب أربعة قرابة األمريكي

 وقد بذل كل اإلسرائيلية عن بوالرد كانت مدار اهتمام جميع رؤساء الحكومات اإلفراجأمس إن مسالة 
تصاالتهم مع الرؤساء  لقاءاتهم واأثناء عنه من خالل طرح الموضوع اإلفراجمنهم مساعيه لضمان 

 عن بوالرد ومنها عدم لإلفراج اإلسرائيلية عيوب تخللت الجهود إلى مراقب الدولة  وأشار.األمريكيين
 .توثيق االتصاالت والمباحثات كتابيا

  6/9/2009عكاظ، 
 

   من فضائح التنكيل بين جنوده  يكشف مزيداًالصهيونيالتلفزيون  .16
ة جديدة داخل جيش االحتالل تعكس حجم السادية والوحشية التي كشفت وسائل إعالم عبرية وقائع فضيح

. تغلب على طباع ضباط الجيش وجنوده، والتي امتدت من تنكيٍل بالفلسطينيين إلى تنكيل بعضهم ببعض
، يظهر )9-5(وعرضت القناة الثانية في التلفزيون العبري شريطًا متلفزا، تناقلته وسائل اإلعالم السبت 

  . في جيش االحتالل على يد قادة الوحدة" 74الكتيبة "وتعذيب تعرض لها جنود جدد في حوادث تنكيل 
ويأتي ذلك عقب شهر واحد من اكتشاف حاالت تعذيب وتنكيل تعرض لها جنود آخرون على يد قادتهم؛ 

" يستالكن"األمر الذي أثار الرأي العام الصهيوني، ووصل إلى أروقة البرلمان بعد مطالبة أعضاء في 
  . بإنشاء لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في الموضوع

وأكدت القناة أن الشريط الذي تم عرضه كان لجنود صهاينة أعدوه قبل نحو عامين، مشيرةً إلى أنهم 
  . عملوا على تنسيقه بشكل مميز
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ط  عشرات اللقطات تظهر تعذيب جنود صهاينة على أيدي ضبا- دقيقة40الذي يستمر -ويظهر بالشريط 
وزمالء لهم؛ منها استعمال الماء والضرب بالعصي واأليدي، فيما عرضت إحدى اللقطات جنديا 
صهيونيا مقيدا، ويقوم آخرون بوضع الماء في فمه، باإلضافة إلى السكر والقهوة التي يتم خلطها بعد 

  ". نع القهوةاآلن أصبحت بالضبط مثل آلة ص: "تحريك رأس الجندي بعنف، وهم يسخرون منه قائلين
وفي مشهد آخر يؤتى بعدد من الجنود ويتم تقييدهم وضربهم بشدة، وقد وضعت بعض المالبس في 

  . أفواههم بغية عدم الصراخ
وحسب القناة فإن أحد الجنود الذين تعرضوا للتعذيب قد ألقي القبض عليه قبل نحو شهر واحد بعد قيامه 

  . بتعذيب عدد من الجنود الجدد في الجيش
التحقيق في هذه القضية ال يزال جاريا، وقد تم اعتقال قائد : "ومن جهته قال الناطق بلسان جيش االحتالل

  ".  يوما35الكتيبة وحكم عليه بالسجن لمدة 
واعتاد جنود االحتالل على التنكيل بوحشية بالمواطنين الفلسطينيين خالل عمليات االقتحام التي يقومون 

 . نية ومخيماتها أو على الحواجز الصهيونية، إلى جانب مراكز التحقيقبها في المدن الفلسطي
  5/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فلسطينيين جماعي للطرديؤكد نفي قيام االمارات بعمليات الوادية رجل األعمال ياسر  .17

ور ياسر الوادية ، عضو وفد الشخصيات المستقلة للحوار الوطني الدكت الفلسطينيقال رجل األعمال: غزة
إن مسؤولين اماراتيين نفوا أن تكون هناك عمليات طرد جماعي أو استهداف ممنهج للفلسطينيين المقيمين 

هناك " أن  نتيجة التصاالت قام بها في هذا الشأن،وأوضح أنه تم ابالغه .في االمارات العربية المتحدة
 كل أن ذلك ينطبق علىو ."ن التقاعد فقطخطة داخلية حكومية اماراتية تقضي بإخراج كل من يبلغ س

  .الجنسيات الوافدة من دون تمييز
  6/9/2009الحياة، 

  
  ضد االستيطان اليهودي" انتفاضة شعبية"تلويح فلسطيني بـ .18

حذر غسان دغلس، مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية من : يوسف الشايب –رام اهللا 
وطالب المجتمع الدولي والرئيس . حال استمر االستيطان اإلسرائيليانتفاضة فلسطينية جديدة قادمة، في 

وأشار إلى أن عدد  .كي باراك أوباما بالعمل الجاد من أجل إيقاف االستيطان بشكل حقيقي ودائمياألمر
 بؤرة استيطانية عشوائية 217 مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، و208المستوطنات بلغ 

وطنون، بعد مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة، مؤكدا أن عدد المستوطنين تجاوز أقامها المست
  .اليوم نصف مليون مستوطن في الضفة بما فيها القدس

  6/9/2009الغد، االردن، 
  

   مع االحتالل يطالبون بوقف صفقات البيع والتأجير في القدساألرثوذكسالعرب  .19
المؤسسات والشخصيات ، أن وكاالتنقالً عن حم بيت ل من 6/9/2009 صحيفة فلسطين، نشرت

أي صفقات "والفعاليات العربية األرثوذكسية أدانت في اجتماعها الطارئ في مدينة بيت ساحور المحتلة 
 أو أي جهات "إسرائيل"مع " عقدها أو سيعقدها البطريرك األرثوذكسي ثيوفيلوس والمجمع المقدس

ب األخبار المتواترة عن صفقات بيع وتأجير طويل األمد تقوم بها جاء االجتماع في أعقاقد و .استيطانية
مار (البطريركية، آخرها الصفقة التي عقدت بين البطريركية وشركة إسرائيلية على طريق بيت لحم 

ورأت المؤسسات والشخصيات األرثوذكسية أن استمرار تنكر البطريرك لتعهداته والمتمثلة في ). الياس
أي أوقاف أو عقد أي صفقات وإبطال صفقة باب الخليل المشؤومة التي أبرمها عدم بيع أو تأجير 
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البطريرك المعزول ايرينوس، سيضع العالقة مع البطريركية أمام مفترق طرق جديد ويثير تساؤالت 
  .جادة حول مصداقية تعهداتها

ندد بحمالت بطريرك ثيوفولوس الثالث، ، أن العمان من 6/9/2009 الغد، االردن، وذكرت صحيفة
التشويه التي تتعرض لها الكنيسة األرثوذكسية وعدد من الشخصيات الوطنية المعروفة بمواقفها الوطنية 

هناك جهات تنسب نفسها لهيئات ومؤسسات توحي صفة "ن أ  ولفت إلى.المساندة للحقوق األرثوذكسية
 الدينية والكنسية، وعلى الهيئات التمثيل لألرثوذكسيين، األمر الذي يقتصر على البطريركية من الناحية

إلى يذهب جزء كبير من مدخوالت البطريركية أن وأشار إلى ". السياسية الرسمية من الناحية الوطنية
معارك الدفاع عن األمالك األرثوذكسية والمخاطر التي تواجهها من قبل جمعيات ومؤسسات وشركات 

 عن طريق اثارة الشائعات واألكاذيب والتشويهات استيطانية استطاعت أن تجعل من البعض حليفاً لها
  .حول صفقات عقارية بهدف إضعاف البطريركية و ابتزازها

  
  تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة لوضع التعليم في القدس .20

عيـر  "يعرض تقرير مشترك اعدته جمعية حقوق المواطن وجمعيـة          :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
أكد  حيث   .وضع التعليم في القدس الشرقية مع افتتاح العام الدراسي الجديد         الحقوقية صورة قاتمة ل   " عميم

 الـف طالـب     35 غرفة صفية في القدس الشرقية، مـشيرا الـى ان            1000وجود نقص بما يزيد على      
 طفـل ال    5500فلسطيني لن يحصلوا على حقهم في التعلم ضمن جهاز التعليم الرسمي المجاني، بيـنهم               

    ة يتعلّمون في أية أو الخاصة الرسميالنقص فـي العـام    .من األطر التربوي في حين تشير التقديرات أن
 التقرير االخير الذي اعده ما يـسمى        قد ذكر و . غرفة تدريسية على أقّل تقدير     1500 سيصل إلى    2011

 بنـاء   2011العـام   االسرائيلي انه باالستناد إلى البرامج القائمة والممولة فانه سيتم حتّى           " مراقب الدولة "
من مجموع الغرف التدريسية التي يحتاجها جهاز التعليم في القدس الشرقية، مشيرا الى انـه               % 27نحو  

ن هذه الزيادة ستلبي احتياجات الزيادة الطبيعية المتوقّعة في أعداد الطالّب ولن تحـّل              إ ف ،في حال تم ذلك   
  .مشكلة النقص القائم

  6/9/2009األيام، فلسطين، 
  

 طلبة غزة يبدأون العام الدراسي ببنية تعليمية محطمة : قرير أمميت .21
أفاد تقرير أصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية : يو بي آي

، أن الطلبة الفلسطينيين في غزة يواجهون مشاكل كبيرة مع بداية العام الدراسي الجديد "أوتشا"المحتلة 
وأوضح أن هناك أكثر من . دم إعادة بناء المدارس المهدمة وإصالحها ونقص المواد التعليميةبسبب ع

 مدرسة أخرى خالل المحرقة، ولم 18 مدرسة تعرضت لما بين دمار طفيف إلى شديد، فيما دمرت 280
لى يتم حتى اآلن إصالح أي مدرسة بسبب استمرار فرض القيود اإلسرائيلية على دخول مواد البناء إ

 ما نتج ،أشار التقرير إلى وجود نقص شديد في الكتب والدفاتر بسبب اإلجراءات اإلسرائيليةكما . القطاع
  . ألف طالب في المدارس الحكومية240عنه تأثر 

  6/9/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  1967 سرقت أعضاء بشرية لمئات الشهداء منذ "إسرائيل": فروانة .22
ر فروانة مسؤول اإلحصاء والتوثيق في وزارة األسرى الفلسطينية،  كشف عبد الناص: حامد جاد-غزة

السويدية، " افتونبالديت"النقاب عن جملة من الحقائق والوقائع التي تؤكد صحة ما نشرته أخيرا صحيفة 
التي اتهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية 

وأكد على وجود عدة حقائق تثبت ارتكاب االحتالل  . واالتجار بها بطرق غير مشروعةواالستفادة منها،
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" سي أن أن"معتبرا أن التحقيق الصحافي الذي نشرته أول من أمس شبكة ، 1967منذ العام  جرائمهذه الل
 تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة "إسرائيل"كية الذي كشف عن معطيات جديدة تشير إلى أن ياألمر

  . يعد تأكيدا  لما نشرته الصحيفة السويدية،ألعضاء البشريةا
  6/9/2009الغد، االردن، 

  
   فتى فلسطيني بنيران إسرائيلية في غزةاستشهاد .23

قال مسعفون إن فتى فلسطينياً توفي أمس بنيران الجيش اإلسرائيلي شرق بيت :  رويترز، أ ف ب-غزة 
 - ئيليون النار باتجاه أحد أحياء المدينة ليل الجمعة حانون في شمال قطاع غزة، حيث أطلق جنود إسرا

قال مسؤول عسكري طلب عدم نشر اسمه إن الجنود أطلقوا رصاصات تحذيرية في من جهته، و .السبت
قالت ناطقة باسم  في حين .منطقة بيت حانون بعد رصدهم فلسطينيين يقتربون من الحدود اإلسرائيلية

  .يقاً في الحادثقوات االحتالل إن الجيش فتح تحق
  6/9/2009الحياة، 

  
  النار عليه وإصابته طالقإ بعد  شاب من طوباسيعتقلاالحتالل  .24

طوبـاس،  قريـة  قالت مصادر محلية، ان جنود االحتالل تعمدوا إطالق الرصاص على شاب من     : جنين
فـي منطقـة    وذلك بذريعة عدم االنصياع لالوامر اثناء تواجده في منطقة قريبة من قرية عين البيضاء               

األغوار الشمالية، حيث تتواجد عائلته ألغراض الزراعة ورعـي المواشـي، مـا أدى إلـى إصـابته                  
 ينزف دون ان يكترثوا     ا المصاب وأضافت ذات المصادر، ان جنود االحتالل تركو       .بالرصاص في ساقيه  

لطبيعة إصابته التي رجحت مصادر طبية أن تكون خطيرة، ومن ثم قاموا باعتقاله ونقلـه إلـى جهـة                   
  .مجهولة

  6/9/2009األيام، فلسطين، 
  

   في أنحاء مختلفة من الضفة الغربيةواقتحاماتمداهمات  .25
بلعين غـرب رام اهللا بالـضفة       اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس قرية       :  احمد رمضان  -رام اهللا   

وذكر  .كما اقتحمت مناطق في محافظات طولكرم والخليل وطوباس       . الغربية، وداهمت عددا من منازلها    
المكتب اإلعالمي للشرطة الفلسطينية أن قوات االحتالل وزعت تباليغ لعدد من المـواطنين، لمراجعـة               

حتالل حاجزا عسكريا مفاجئا على مدخل مخـيم        وفي الخليل، أقامت قوات اال     .االستخبارات اإلسرائيلية 
  .عدداً من البلداتالفوار، واقتحمت 

  6/9/2009المستقبل، لبنان، 
  

  قوات االحتالل تصّعد حمالت االعتقال وتمارس كافة أساليب التعذيب بحق األسرى .26
 المواطنين،  ذكر نادي األسير، أمس، أن قوات االحتالل صعدت حمالت االعتقال بحق          ": وفـا "-رام اهللا   

منذ مطلع الشهر الجاري، ومارست كافة أساليب التعذيب، واستمرت بفرض العقوبات علـى المعتقلـين               
 أن األسيرات داخل السجون يتعرضن أيضا لعمليات قمع وتفتيش ليلية، وغيرهـا              مضيفاً .داخل السجون 

   .من الممارسات المهينة التي تستهدف النيل من صمودهن
  
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1547:         العدد       6/9/2009األحد  :التاريخ

 مواطناً من كافة محافظات الضفة      417ى أن قوات االحتالل اعتقلت، خالل آب الماضي،         وأشار النادي إل  
 طفال،  13 منهم   20 في بيت لحم، وفي سلفيت       53 من الخليل، و   63وغزة، بينهم أربعة من قطاع غزة، و      

  . أسيرا150، وباقي مدن الضفة 70، وفي رام اهللا 57ومن جنين 
  6/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  مرة الشهر الماضي 59منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  االحتالل: مصادر .27

أفادت مصادر محلية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  :الخليل
بحجة إزعاج المستوطنين الموجودين في  وذلك . مرة59الماضي أكثر من  أغسطس/ خالل شهر آب

أن سلطات االحتالل تغلق مداخل المسجد اإلبراهيمي، فيما يشار إلى . الحرم الشريفالقسم المحتل من 
وتمنع المصلين من الوصول إليه في كافة المناسبات واألعياد اليهودية، كما تمنع خالل كل شهر رفع 

 .صالة) 90 – 50(األذان ما بين 
  6/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
 دعوة عباس إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسيةيؤيدون % 59.2: استطالع على االنترنت .28

  أن،أجرته وكالة سما اإلخبارية على موقعها على االنترنت، أظهر استطالع فلسطيني للرأي: وكاالت
يؤيدون دعوة الرئيس محمود عباس  شخصاً، 2434من مجموع المصوتين البالغ عددهم % 59.2

فيما . تظر أن يعلن عن مرسوم بها في أكتوبر المقبلإلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والتي من المن
وبحسب التوزيع الجغرافي للمصوتين، بلغت . ذلكقيام عباس ب% 40.1 مصوتا يمثلون 976عارض 

فيما توزعت باقي النسبة على بقية دول % 41ومن الضفة الغربية % 33نسبة المشاركين من قطاع غزة 
  .العالم والدول العربية

  6/9/2009ات، البيان، اإلمار
  

  يحصلون على أدوات ومحركات ميكانيكية ضمن مشروع إغاثي تنموي غزةفي صيادون  .29
تمكن صيادو شمال قطاع غزة، أمس، من استالم مساعدات وأدوات ملموسة، في سابقة              :عيسى سعد اهللا  

زراعـي  واصطف نحو مائة صياد أمام بوابة جمعية التطوير ال         .هي األولى من نوعها بالنسبة لمعظمهم     
مـن   و .والبيئي في مدينة غزة الستالم حصصهم من الشباك، إضافة إلى عدد من المحركات الميكانيكية             

جانبه، أكد محمود غانم رئيس جمعية التطوير الزراعي والبيئي، أن المشروع ضمن صيانة وترميم أكثر               
اد اسـتفادوا مـن      صـي  100 قاربا للصيد ومحركات قوارب ميكانيكية، منوها إلى أن أكثر من            60من  

  .المشروع
  6/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  مع الحكومةلحل النزاع  إلضراب الشاملتدعو لنقابة األطباء : الضفة الغربية .30

، أمـس،    في الضفة الغربيـة    أشهرت نقابة األطباء العاملين في القطاع الحكومي      :  نائل موسى  -رام اهللا   
ت به على الحكومة لحل النزاع النقابي المتجـدد         سالح اإلضراب الشامل في وجه وزارة الصحة وضغط       

إلى إضراب شـامل يـوم       ودعت   .الذي تخوضه النقابات لتحقيق مطالب عمل تصفها بأنها محقة وعادلة         
  .األربعاء لألطباء العاملين في القطاع الصحي الحكومي

  6/9/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 
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 الصاالت التركية الكرتوني يبدأ عرضه في " الزيتونحلم "فيلم  .31

للمرة األولى في صاالت السينما التركية مساء أمس " حلم الزيتون"بدأ عرض فيلم الكارتون : إسطنبول
الجمعة، والذي يحكي قصة النكبة الفلسطينية، وينتهي بعودة فعلية إلى قرية عين كارم بعد رحلة بحث 

ذي نفِّذ الجزء األكبر منه في السعودية، ال -وقال مسؤولون عن إنتاج الفيلم التركي  .عن مفتاح ضائع
أكثر من مليوني دوالر، واستغرق تصميم أن تكلفته وصلت إلى  -فضالً عن تنفيذ جزء منه في تركيا

  . دقيقة90تبلغ مدة الفيلم فيما  شخصية أكثر من سنة، 85شخصيات الفيلم البالغ عددها 
  6/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   أزمة تلوث مياه غزة ورةخطتحذيرات من  .32

، أمس، من وصول قطاع غزة إلى مرحلة "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"حذرت : أ.ب.د
العطش جراء تلوث مياه الشرب بسبب الحصار المتواصل، منبهة إلى أن ذلك قد يتسبب بحاالت تسمم 

 في ظل صمت المجتمع واعتبرت استمرار أزمة مياه الشرب والصرف الصحي في القطاع. جماعي
كان مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة أفاد  وقد ."انتهاك خطير لكرامة اإلنسان "الدولي

 في المائة 60بأن حوالي عشرة آالف شخص في قطاع غزة غير موصولين بشبكة المياه إضافة إلى أن 
  .تداعيات الحصارمن السكان ال يحصلون على المياه بشكل منتظم، وذلك من 

  6/9/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  تطبيق قانون المالكين والمستأجرين يؤثر سلبا على المخيمات: قائمون على األونروا .33
/   يلقي قانون المالكين والمستأجرين، عند دخوله حيز التطبيق في كانون األول-عمان -الدين نادية سعد

، وعلى الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات )األونروا(لدولية ديسمبر المقبل، بتبعاته على وكالة الغوث ا
  . في أرجاء المملكةالموزعة

الدائرة ستقيم تأثير قانون المالكين والمستأجرين "وقال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه العزايزة إن 
يباً حول هذا الخصوص، على منشآت وكالة األونروا، بناء على دراسة سترفعها الوكالة إلى الدائرة قر

  ".تمهيداً التخاذ الخطوات الالحقة
يحمل عند "من جانبه، قال مدير اإلعالم في وكالة األونروا مطر صقر إن قانون المالكين والمستأجرين، 

تطبيقه تبعات سلبية على إدارة الوكالة، ويلقي عبئاً كبيراً على كاهلها، ويكبدها المزيد من النفقات المالية، 
  ".قت تشهد فيه أزمة مالية خانقةفي و

 مبنى مستأجراً في كافة 50يتبع للوكالة "فيما قال نائب مدير إدارة وكالة األونروا نضال جميل إنه 
مناطق الخدمة التي تقدمها الوكالة لالجئين، أكثر من نصفها يستخدم كمدارس، فيما أنشئت معظمها 

 أجله، حيث بنيت كمنازل وشقق سكنية ولم تجهز ألغراض تختلف عن الغرض الذي تستخدم حالياً من
  ".لغايات األبنية المدرسية والعيادات والمراكز الصحية ومراكز اإلغاثة االجتماعية

أغلب تلك المنشآت تقع خارج المخيمات، أما المرافق والمباني التابعة للوكالة داخلها فتعتبر "وأوضح بأن 
  ".مملوكة للوكالة

ك المنشآت مستأجر منذ سنوات طويلة تعود إلى ثمانينيات القرن المنصرم، بعض تل"وأشار إلى أن 
  ".ووضعها ليس مناسباً لالستخدام، غير أن بعضها يستخدم كعيادات تم تجهيزها بشكل كامل

 ألف دوالر إيجارات سنوية على المرافق والمنشآت التابعة لها، لكن 500الوكالة تدفع أكثر من "وأفاد أن 
 150، بما يكلف الوكالة مبلغاً إضافياً يقدر بنحو  %35 و 30سيتضاعف بنسبة تتراوح بين هذا المبلغ 
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 ألف دوالر سنوياً، ما سيشكل عبئاً على 700 ألف دوالر سنوياً، أي أن األونروا ستدفع حوالي 200 -
  ".ميزانيتها التي تعاني أصالً من الصعوبات المالية

المسألة المتعلقة " في مخيمات الالجئين الفلسطينيين، بخاصة في وتجد سلبيات القانون حضوراً بارزاً
بعمليات بيع وشراء الوحدات السكنية بين طرفي المعادلة والتي تتم بشكل غير رسمي وال قانوني، وإنما 

، حسب قول رئيس لجنة خدمات "وفق ورقة غير مسجلة رسمياً ومن دون تدخل الجهات الرسمية المعنية
  . حمد يعقوبمخيم الوحدات م

العملية هنا تتم بين الجانبين بناء على كتابة ورقة غير مسجلة رسمياً لدى "أن " الغد"وأضاف يعقوب الى 
الجهات المختصة، وبالتالي فإنها ال تعتبر قانونية، وغير معترف بها، حيث ال تعرف دائرة الشؤون 

ت قانوني بها، مما يشكل خلالً كبيراً الفلسطينية وال أية جهة أخرى ذات عالقة عنها، وال يوجد إثبا
  ".موجوداً في المخيمات

هذه اإلشكالية الكبيرة ستبرز على السطح بقوة عند تطبيق القانون، وعند لجوء صاحب الوحدة "وقال إن 
السكنية بإثبات ملكيته للوحدة أمام الجهات المعنية، وعند إقدام صاحب الوحدة على إخراج المستأجر، 

  ".  سوى ورقة غير مسجلة لدى أي جهة رسمية، مما سيخلق العداوات واإلشكاليات بينهمالذي لن يجد 
ويقيم . من بيوت الالجئين تحوي ثالثة أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة% 46وتشير التقديرات إلى أن 

 ألف الجئ 900 ألف الجئ، من إجمالي زهاء مليون و350داخل المخيمات الثالثة عشر أكثر من 
 .لسطيني مسجلين لدى وكالة األونرواف

  6/9/2009الغد، األردن، 
  

  البارد حفاظاً على اآلثارنهر   مخيمتمسك بوقف إعماريالتيار الوطني الحر  .34
أكد تمسكه بخطوة وقف العمل في إعادة  التيار الوطني الحرمن بيروت أن  6/9/2009الحياة، أفادت 

ين في شمال لبنان وعدم طمر اآلثار التي اكتشفت في المنطقة، إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطيني
 لتسريع العمل في المخيم بعد إيجاد حل سريع ،على رغم كل المناشدات الفلسطينية ال سيما من النازحين

  .وية للنازحينالملف اآلثار الذي برز أثناء عملية رفع انقاض المخيم، بسبب األوضاع المأس
 ى استئنافإل في التيار استنكرت الدعوات "لجنة الدراسات" أن 6/9/2009ن، المستقبل، لبناوأضافت 

األفكار التخويفية التي كانت محور اللقاء بين الرئيس "سمته أعمال الطمر في مخيم نهر البارد، وما أ
الك عمار مخيم نهر البارد القديم باستمإعادة إمجددة اقتراح بديل عن ، " مكاوي]خليل [السنيورة والسفير

 واعتبارها "حقيقة هذه القضية الوطنية"عالم بتشويه ، متهمة اإل"المخيم الجديد وبعض ما حواليه"راضي أ
  ".جزءاً من التجاذبات السياسية التي يدفع الفلسطينيين فاتورتها"

  
   طن مساعدات إماراتية لغزة عبر العوجة700تنسيق إلدخال : مصر .35

مساعدات غذائية من الهالل األحمر اإلماراتي إلى مدينة  طن 700 شاحنة محملة نحو 14وصلت أمس 
العريش المصرية قرب المنطقة الحدودية مع غزة، في طريقها إلى القطاع عبر منفذ العوجة التجاري في 

  . وسط سيناء
الشاحنات محملة أجولة دقيق وسكر ورز "وقال رئيس الهالل األحمر في العريش اللواء أحمد كامل إن 

 3وسبق للهالل األحمر المصري إدخال . "ويجري التنسيق مع الجهات المعنية إلدخالها غزةوبقوليات، 
آالف طن من السكر والرز والدقيق إلى غزة خالل األسبوعين الماضيين عبر منفذي العوجة وكرم أبو 

  .سالم
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ة صادرت أمس من جهة أخرى، قال مدير عام التموين في شمال سيناء محمد حسين إن الرقابة التمويني

 طريقها فيعند حاجز أمني في مدخل العريش شاحنتين محملتين بكميات كبيرة من لعب األطفال كانت 
وأضاف أن السلطات تحقق معهما وتحصر . للتهريب إلى غزة، وأوقفت مهربين كانا برفقة الشاحنتين

  .الكميات المصادرة
  6/9/2009الحياة، 

  
  لى تغيير موقفها بشأن االستيطان  إ"إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .36

دعا الممثل االعلى لسياسة االتحاد االوروبي الخارجية خافيير سوالنا في ختام اجتماع لوزراء خارجية 
االتحاد االوروبي في ستوكهولم امس اسرائيل الى العدول عن عزمها تسريع االستيطان في الضفة 

ب تهديد فرص استئناف مفاوضات السالم مع الغربية المحتلة قبل اي تجميد لالستيطان، لتجن
 أمامنا لم تنته بعد وال تزال إسرائيلمع ) الحالية للواليات المتحدة(المفاوضات "وقال . الفلسطينيين

 خالل اجتماعات الجمعية اإلسرائيلي " نتمكن من الحصول على تغيير في الموقفأن، وآمل في أسابيع
خاب أملي جدا بسبب بعض ": واوضح. لجاري في نيويورك المتحدة نهاية الشهر الألممالعامة 

  ." يكون وقف االستيطان فعلياأن"، معرباً عن أمله في "تصريحات الساعات الماضية
 عن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الذي تتولى بالده "فرانس برس"نقلت وكالة وفي السياق نفسه 

 ال سيما األميركيةيدعمون بشكل كامل المقاربة " األوروبيين إن، قوله األوروبيالرئاسة الدورية لالتحاد 
  ." عملية السالمأمامبخصوص المستوطنات التي تعتبر غير شرعية وتشكل عقبة 

  6/9/2009الحياة، 
  

   إلى تفكيك المستوطنات"إسرائيل" يدعو العالميمجلس الكنائس  .37
ة إلى تجميد بناء أو توسيع المـستوطنات         دعا مجلس الكنائس العالمي، الحكومة اإلسرائيلي      - وفا -روما  

  .دون قيود، كخطوة أولى نحو تفكيكها في جميع األراضي الفلسطينية
 ألـف   450 مستوطنة إسرائيلية، تضم أكثـر مـن         200، إن وجود نحو     أمسوقال المجلس في بيان له      

  .مستوطن في األراضي الفلسطينية المحتلة، يتعارض مع السالم
ت اإلسرائيلية والجدار العازل لها تأثير مباشر علـى حيـاة وكرامـة الـشعب               إن المستوطنا : وأضاف

الفلسطيني، ألنها تحول دون وصولهم إلى األراضي والموارد المائية، والحد من حرية الحركة، وحقهـم               
وأكـد أن    .في الحياة والتعليم والحصول على الرعاية الصحية، وتعمل على تدمير االقتصاد الفلـسطيني            

نات حول مدينة القدس، خطيرة وتهدد مستقبل المدينة المقدسة التي ينبغـي أن تكـون مفتوحـة                 المستوط
ودعا المجلس إلى نبذ العنف وااللتزام بمفاوضات السالم، وتقديم الدعم المعنوي والعملي ألعمال              .للجميع

المـواطنين  المقاومة الالعنفية التي تمارس من أجل االعتراض والرفض على مصادرة األراضي وطرد             
 .الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم

  6/9/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 
  

  هل بدأ التفكك يدب في أوصال حركة فتح؟ .38
 بالل الحسن

وسمعنا جميعا أن حركة فتح انتخبت . سمعنا جميعا بأن حركة فتح عقدت مؤتمرا لها في الضفة الغربية
وسمعنا جميعا أن . من الضفة الغربية أو المقيمين فيها، جل عناصرها )قيادة عليا(لجنة مركزية لها 

ولكننا لم نسمع أن . حركة فتح انتخبت مجلسا ثوريا جل أعضائه من الضفة الغربية أو المقيمين فيها
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ربما تكون حركة فتح قد . حركة فتح في الضفة الغربية قد أصدرت بيانا سياسيا عن أهدافها المستقبلية
وإذا كان البيان قد صدر فعال، فيبدو أن حركة فتح لم تكن . لكننا لم نسمع بهأصدرت بيانا سياسيا، و

معنية بالترويج لبيانها السياسي، فالترويج يعني أن القيادة الجديدة تتبنى هذا البرنامج، وتعتمده، وستسعى 
غربية، ولكن الكل يعلم أن هناك نهجا جديدا في العمل السياسي بدأ يسيطر في الضفة ل. إلى تنفيذه
وما هو ممكن في مفاوضات الضفة . قل ما يرضي الناس وفاوض واقبل ما هو ممكن: وخالصته

  .الغربية، هو قبول ما تعرضه أميركا وما تحبذه إسرائيل
وسمعنا جميعا أيضا بأن المجلس الوطني الفلسطيني قد عقد جلسة طارئة بمن حضر من أعضائه 

أعضاء جددا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ) 7الحقيقة (ة المقيمين في الضفة الغربية، وانتخب ست
الفلسطينية، بدل األعضاء الستة المتوفين، وأصبحنا بذلك أمام لجنة تنفيذية جديدة مكتملة النصاب عددا 

ولكننا لم نسمع بعد ماذا ستكون سياسة هذه اللجنة التنفيذية الجديدة؟ فال أحد . وفصائل ومؤيدين ومطيعين
وهذا يفيد بأن جوا من الوئام والتفاهم والتعاون . ال أحد تكلم، وال أحد أشاد، وال أحد انتقد أو ذمصرح، و

وكل هذا يبشر بالخير، وهو يقول لنا إن الصمت . المطلق يسود اآلن بين الجميع في الضفة الغربية
  .أصبح هو القاعدة في العمل السياسي في الضفة الغربية

ذه اإلنجازات الصامتة، نالحظ سلسلة من المواقف والتصريحات، تأتي هذه ولكن جنبا إلى جنب مع ه
فحكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية السابق، والذي خسر العضوية . المرة من داخل أوساط أهل البيت

) أبو اللطف(في مؤتمر فتح األخير، والذي عرف واشتهر بانتقاداته الجريئة ضد فاروق القدومي 
به وأخذ يهاجم الرئيس محمود عباس علنا، موجها له تهما شبيهة جدا بالتهم التي وجهها ومواقفه، بدل ثو

القدومي إلى عباس في مؤتمره الصحافي الشهير قبل بدء مؤتمر حركة فتح، وكشف فيها عن وثيقة كانت 
و أما حكم بلعاوي فقد كشف عن اتهام مخبأ لديه منذ عشرين عاما، فه. مخبأة لديه منذ خمس سنوات

في ) أبو جهاد(يعرف، ولديه الوثائق كما يقول، بأن الرئيس عباس كان متواطئا في مقتل خليل الوزير 
وأهمية هذا الموقف في رأينا المتواضع، ليست في أدلته المعتقة مثل الخمر في الجرار، بل في . تونس

لغربية، وهي حالة تفكك إشارته الدامغة إلى حالة التفكك التي بدأت تعتري جسم حركة فتح في الضفة ا
تأتي من قبل شخص قيادي كان حتى أيام قليلة مقاتال شرسا في الجانب اآلخر، وهو يتحول اآلن إلى 

  .مقاتل غير شرس في الجانب المضاد
وإذا كانت قصة حكم بلعاوي تشير إلى تفكك وتنابذ في الصف القيادي األول، فثمة قصة أكثر ذكاء تأتي 

ني، ويمثلها نبيل عمرو، السفير في القاهرة، والمترشح الذي لم يحالفه الحظ في من الصف القيادي الثا
لقد حولت الخسارة نبيل عمرو من كادر أساسي داعم للرئيس . الوصول إلى اللجنة المركزية لحركة فتح
سفير في (فهو يعلن استقالته من كل المناصب المسندة إليه . محمود عباس، إلى ناقد سياسي حاد له

، ويفسر ويبرر ويعلل استقالته هذه قائال بأن سببها الرئيسي هو )قاهرة ــ مسؤول إعداد قناة تلفزيونيةال
وهو يعتبر أن هذه . اعتراضه على سياسات الرئيس محمود عباس، تجاه غزة، وتجاه حركة حماس

عمرو هنا إلى ويشير تمرد نبيل . إلخ..  حماس"انقالب"السياسة فاشلة، وأنها أضعفت حجة السلطة ضد 
  .تأكيد حالة التفكك داخل السلطة، إضافة إلى التفكك داخل حركة فتح

فهناك شاهد آخر عليه، يعلو رأيه فوق رأينا، . هذا التفكك الذي نشير إليه، ليس مجرد انتقام أو اتهام
ر في فهو يحذ. إنه حسن خريشه، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي. بحكم أهمية وحساسية منصبه

المقبل، ) كانون الثاني( يناير 25تصريح علني له، من أنه إذا لم تجر االنتخابات التشريعية والرئاسية في 
وبهذا تصبح المسألة أبعد وأخطر من التفكك . فإن هذا يعني فقدان الشرعية لكل مكونات النظام السياسي

توافق "والتي تحتاج حسب قوله إلى الذي نشير إليه، فتصل إلى التحذير من فقدان الشرعية الكامل، 
  ."وطني عام
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وبما أن التوافق الوطني العام غير موجود، فإن الخوف من نتائج ذلك بدأ يعتري قيادات الصف األول، 
أبو (نعني بذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون 

 فتواه القانونية بجواز عقد اجتماع طارئ يضم اللجنة التنفيذية فقد أطلق أبو األديب، وبعد). األديب
 في النظام الداخلي، وال ندري لماذا قفز فوق البند 14حسب البند ج من المادة (ورئاسة المجلس الوطني 

الستكمال عضوية اللجنة التنفيذية، أطلق ) اللذين يدعوان لعقد المجلس الوطني» ب«وفوق البند » أ«
دة من النوع نفسه لحل مشكلة قطاع غزة، ولحل مشكلة العالقة مع حركة حماس، ونال على مبادرة جدي

  ."ال حرج عليك أن تقابل من تريد"ذلك مباركة الرئيس عباس الذي قال له 
  :مبادرة الزعنون تقوم على ما يلي

  . ــ انضمام حماس والجهاد اإلسالمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية1
مقعدا لحماس في المجلس الوطني الفلسطيني، يشبه العدد المخصص لحركة فتح  49 ــ تخصيص 2

  .حسب قوله
ويقوم سليم الزعنون بزيارة دمشق ليناقش مبادرته مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 

  .حماس، ثم يقوم بزيارة أخرى إلى غزة ليناقش المبادرة مع إسماعيل هنية
ادرة الزعنون بالطيبة، أو باإليجابية، ولكن هذا ال يعفي من وصفها وقد يسارع البعض إلى وصف مب

  :فهي تتجاهل أمورا أساسية منها. أيضا بالمبادرة الساذجة
 بين فتح وحماس بحضور الفصائل األخرى، وبحضور الرئيس 2005 ــ اتفاق القاهرة الموقع عام 1

  .كمدخل إلسهام حركة حماس في عضويتهاأبو مازن، من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، 
 ــ وتتجاهل مواضيع الحوار الجاري في فتح وحماس في القاهرة، والذي يتناول عدة موضوعات 2

ومبادرة الزعنون تريد القفز فوق ). قانون االنتخابات، حجم قوات األمن، حكومة توافق وطني(أساسية 
  . منظمة التحرير الفلسطينيةحوار القاهرة، وأن تختصره بقبول حماس الدخول في

 ــ يطرح الزعنون على اآلخرين، وبسذاجة ال مبرر لها، أن فتح لديها في المجلس الوطني 3
من المستقلين الذين تتم تسميتهم هم أعضاء في حركة فتح أو % 90 عضوا، ويتجاهل أن 49الفلسطيني 
فلسطينية هم من حركة فتح، وقد مضى من ممثلي النقابات واالتحادات ال% 90ويتجاهل أن . أصدقاء لها

على عضويتهم في النقابات واالتحادات ما يقارب األربعين عاما دون تغيير أو تبديل، ال باالنتخابات وال 
  .بالتعيين

إعادة بناء منظمة التحرير (فهل يمكن القفز من فوق هذه القضايا الثالث، والتي هي جوهر ما يسمى 
  حو مسألة تمثيل حركة حماس في المجلس الوطني؟، والذهاب فقط ن)الفلسطينية

  .إن السذاجة في العمل السياسي تكون أحيانا ذنبا ال يغتفر
عندما توفي الرئيس ياسر عرفات، جرى انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا : مالحظة خارج النص
  .لحركة فتح خلفا له

ان يفترض به أن ينتخب خمسة أعضاء وعندما اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته الطارئة، ك
ولكن ما جرى هو انتخاب ستة .. آخرين، ويكتمل بذلك انتخاب ستة أعضاء بدل األعضاء الستة المتوفين

  .أي أن مجموع المنتخبين أصبح سبعة وليس ستة. وليس خمسة
 من سيصلح هذا الخطأ؟ أم أن ارتكاب األخطاء أصبح هو القاعدة؟

  6/9/2009الشرق األوسط، 
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 ومستقبلي.. راهن: معنيان لمفهوم تفعيل منظمة التحرير .39
 أسعد عبد الرحمن. د

 أثناءانشرحت قلوبنا وقلوب كثيرين، في الفصائل وخارجها، بالتصريحات الجريئة للرئيس أبو مازن 
 حين أشار إلى 27/8/2009 - 26انعقاد االجتماع الخاص للمجلس الوطني الفلسطيني في رام اهللا يومي 

 األولثم، في اللقاء . "المسؤولية الكاملة عن عدم تفعيل المنظمة طوال الخمس سنوات الماضية"حمله ت
 بدخول حركتي حماس إالحيث ال تكتمل أي لجنة تنفيذية للمنظمة ) مؤقتا طبعا(للجنة التنفيذية المكتملة 

وهذا هو . ة للتفعيل سريعااستكمال وضع خط) بمبادرة ثانية من الرئيس عباس(، تقرر اإلسالميوالجهاد 
بل الحقيقي في أعين كل الفصائل القديمة والجديدة ) المعنى الثاني(أما . لتفعيل المنظمة) األولالمعنى (

فهو أن التفعيل يعني استعادة المنظمة، بداية وقبل أي شيء، ) وقوى المستقلين(وعلى رأسها فتح وحماس 
 ال يتم اال بعد األمروهذا . ثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيلصفتها التمثيلية الواسعة باعتبارها المم

، رسميا ومعنويا، "المنظمة" ومشاركة كافة الفصائل اإلسالمية، ذلك أن 2005تفعيل اتفاق القاهرة للعام 
 "المنظمة"وبدون حل هذه المشكلة البنيوية بإنهاء االنقسام الحاصل، سيبقى واقع . هي مظلة الشعب كله

وعليه، ال بد من إعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة . ا بدون حركتي حماس والجهادمبتور
 األراضيحيثما أمكن ذلك دون اقتصارها على ) تقوم على التمثيل النسبي(ديموقراطية أساسها انتخابات 

رب وفي  جميع مناطق التواجد الفلسطيني في المغتإلىفحسب، بل تتجاوزهما ) الضفة والقطاع(المحتلة 
 .الشتات

 خاصة وأنها لم تحظ بإجماع "المنظمة" اتفاقيات أوسلو تعتبر بداية االنقسام األخير داخل أنمعروف 
ومعروف أيضا أنه . ومنذئذ، تجمدت مؤسسات المنظمة ولم تتطور، بل هي تكلست أو تخشبت. فلسطيني

 بجميع "المنظمة" البدء بإصالح ، اتفق على2006 وفي وثيقة الوفاق الوطني 2005 "اتفاق القاهرة"في 
وما نشهده، منذئذ، هو التجاهل . مكوناتها وهياكلها وبرامجها السياسية، ولكن لم يتم فتح هذا الملف جديا

 الذي األمرفمؤسسات المنظمة في حالها الراهن غير موجودة، وإن وجدت فهي غير مؤهلة، . والتلكؤ
 يذية للمنظمة والمجلس الوطني، مؤسستان مطعوناللجنة التنف: ولنكن صرحاء. ضرب مصداقيتها

شرعية الوجود، وشرعية التفاف الفلسطينيين : أما إعادة تكوينهما فيضمن لهما.  بصالحيتهما-رسميا
 .حولهما، وشرعية بل قوة لكل من يتولى عملية التفاوض

د ضخ الدم في الشرايين  الراهنة بداية جديدة تعي"اللجنة التنفيذية"ومع ذلك، قد يشكل استكمال عضوية 
 تنطلق فورا على درب إحياء منظمة التحرير أن، بل يجب عليها، "اللجنة"ويمكن لهذه . بعد أن كاد يجف

.  منها وتفعيل مؤسساتها لتقوم بقيادة شعبنا الفلسطينياإلسالميةالكاملة المكتملة بالقوى الجديدة وبخاصة 
 عن مسرح الفعل "المنظمة"عد سبات طويل غيب وبدون ذلك لن تكون هنالك الصحوة المنشودة ب

، بنظر العديد من المراقبين، إلى مجرد هيكل يستدعي عند الحاجة لخدمة "اللجنة" تحولت أنالسياسي بعد 
 ناقصة في تمثيليتها دون القوى أنها إدراكالجديدة الراهنة مسؤولية " التنفيذية"إذن، أمام . أغراض بعينها

 تصحيح هذا الخلل، والعمل على استعادة دورها، فعليا، إلىالي ضرورة المبادرة الفاعلة خارجها وبالت
 انعقاد االجتماع الخاص لبعض المجلس أثناءومرة ثانية، . كقيادة سياسية وإدارية للشعب الفلسطيني

 :، مقدما تطمينات لتفعيلها، مضيفا"المنظمة"الوطني برام اهللا، تعهد الرئيس أبو مازن بالحفاظ على 
أعاهدكم، من خالل موقعي، ببذل أقصى الجهود للنهوض بدور المنظمة وتعزيز صفوفها، وإفساح "

 السياسي اإلسالم قوى إنكما . "المجال أمام كل فعالية وقوة وطنية لكي تلعب دورها وتساهم في أعمالها
 كاملة طبعا بعد  وتسليمها الصالحيات"المنظمة"ال تختلف طروحاتها كثيرا، فحماس والجهاد مع تفعيل 

الحالي، والمركزي ) القديم(ن المجلس الوطني إوعليه، ف. توسيع التمثيل على أسس انتخابية ديموقراطية
يجب أن تصب جهودها كلها في خدمة ) المستكملة عضويتها(الحالية / الحالي، والتنفيذية القديمة) القديم(

 في حوارات القاهرة، مع األخيرةالتفاهم وبخاصة المجلس الوطني الموحد القادم وفقا لالتفاقات ووثائق 
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 "المنظمة" ادوار إحياءأنه ال ضرر من بدء عملية التفعيل األولي التي تجري في رام اهللا، تمهيدا لعملية 
 . آنفة الذكراألسسوفق 

يأخذ في االعتبار كل ) بدال من الميثاق الذي تم تعديله(المطلوب اليوم إعادة صياغة ميثاق جديد 
 إعادة البناء، في ظل التعقيدات المحيطة، أنلمستجدات على الساحة الفلسطينية، مع االعتراف بحقيقة ا

أما . عملية شاقة ال تتحقق باألماني والرغبات وإنما تتطلب رؤى وعمال دؤوبا ونية صادقة من الجميع
التمثيلية، ووضع إطار آليات تنفيذ هذه الرؤيا فشرطها التأسيس لمجلس وطني جديد يتمتع بالمصداقية 

ومرجعية وطنية تنظيمية، وصياغة ميثاق وطني فلسطيني جديد، يستولد برنامجا سياسيا أساسه التعاطي 
 .مع العالم على قاعدة الحفاظ على الحقوق الوطنية ال التفريط بها

  6/9/2009الرأي، األردن، 
  

   اإلمارات في مناكفات السلطة وحماسفلسطينييطرد  .40
   رةياسر الزعات

من اإلمارات فـي سـياق      ) حملة الوثائق (هكذا تدخل قضية إبعاد مئات الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة           
مناكفات السلطة وحماس، األمر الذي يثير الكثير من األسى، مع العلم أن كل طرف سيقول إنه فعل ذلك                  

ري في اإلمارات منذ    حدث ذلك إثر دخول حركة حماس على خط ما يج         .حفاظا على مصالح الفئة المعنية    
أسابيع من عمليات ترحيل للمئات من الفلسطينيين، ليس في سياق استفزاز الدولة المعنية ، بل من أجـل                  

إلـى الـرد بطريقتـه      ) السلطة(المطالبة بوقف تلك اإلجراءات، وهو ما دفع الطرف الفلسطيني اآلخر           
رى، األمر الذي لن يعدم تبريرا ضمنيا       انتصارا لتلك الدولة من جهة، وتنديدا بحركة حماس من جهة أخ          

يضع الموقف في سياق الحفاظ على مصالح فلسطينيي ذلك البلد الذين قد يتضررون من إطـالق تلـك                  
السلطة وعبر سفيرها في اإلمارات خيري العريدي قالت إن ما تردد عن طرد فلسطينيين من               ".الشائعات"

، والهدف منه تشويه الموقـف االيجـابي لدولـة          أكاذيب ال أساس لها من الصحة     "اإلمارات هو محض    
، فضال عن القـول إن االسـتغناء عـن بعـض            " اإلمارات إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني     

المدرسين لم يكن يخص الفلسطينيين وحدهم، بل طال آخرين كإجراء عادي بسبب استبدالهم بمواطنين ،               
أمـا الـصحفي    ". لدواع أمنيـة  "لوظائف، بل الترحيل    مع أن جوهر الحديث لم يكن يخص الفصل من ا         

حول القضية، فقد عاش هواجسه كفلسطيني كما يبدو، فتكفل         " القدس العربي "الفلسطيني الذي كتب تقرير     
عدة شخصيات فلسطينية في أبوظبي تـرويج مثـل تلـك الـشائعات             "تبعا لذلك بالحديث عن استغراب      

، مع العلم أن الصحيفة     " حماس وبعض وسائل اإلعالم اإليرانية     والمزاعم التي وردت على ألسنة مسؤولي     
. التي يراسلها صاحبنا هي التي نشرت رسالة من أصابتهم تلك اإلجراءات ولـيس الـصحف اإليرانيـة                

والحق أن حماس لم تكن يوما في خصومة مع أي بلد عربي، بل إنها تميل في كثير من األحيـان إلـى                      
، واإلمارات ليست استثناء على هذا الصعيد، وعندما أخطأ أحد قادتهـا            مجاملة مواقف تصعب مجاملتها   

ذات يوم بإشارته السلبية إلى نزاع اإلمارات مع إيران في ملف الجزر ضمن حوار صحفي، لم يكن من                  
يحدث ذلك على رغم أن أحد المسؤولين الكبار في ذلك البلـد ال             .الحركة غير االعتذار للمسؤولين هناك    

 حماس، بل والتحريض المباشر عليها في كل مكان العتباراته الشخصية، وربمـا غيـر               يكف عن هجاء  
الشخصية، والوقائع على هذا الصعيد كثيرة وال تتوقف، كان أبرزها تعبيره لمسؤول عربي آخـر عـن                 

والحال أن دخول   .... السعادة الغتيال الشيخ أحمد ياسين وشكر اإلسرائيليين الذين خلصوه من ذلك الـ             
ماس على خط القضية المثارة لم يكن بقصد اإلساءة إلى اإلمارات، بقدر ما كان مناشدة لقيادتها علـى                  ح

والتصريح برمته جاء على لسان     . أمل الحيلولة دون تواصل تلك اإلجراءات التي لم تكن مجرد شائعات          
ي وسائل اإلعالم فكان    أما الحيز الذي أخذه ف    . مسؤول دائرة شؤون الالجئين في الحركة ال أكثر وال أقل         

بسبب حساسية القضية ومساسها بقطاع بائس من الناس الذين ال يجد بعضهم بلدا يرحلون إليـه، فـضال               
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عن مجيء القضية في ظل هواجس سياسية مردها إصرار إدارة أوباما المعلن على إيجاد حل للقـضية                 
نهم وتجنيسهم علـى بعـض تلـك        الفلسطينية ال يتضمن عودة الالجئين الذين قد يصار إلى فرض توطي          

ال حماس وال سواها يمكن أن يفتعلوا قضية من هذا النوع، ومن أراد اإلساءة إلى هـذا البلـد أو                    . الدول
وفي العموم فإن الجميـع بـال اسـتثناء         . ذاك، فبوسعه أن يفعل ذلك بطريقة مختلفة وعبر ملفات أخرى         

ورفض طرف آخر لها فـي مـسار توقفهـا         يأملون، بل يتمنون أن يصب حديث طرف فلسطيني عنها،          
 .وعودة األوضاع إلى ما كانت عليه

6/9/2009الدستور، األردن،   
  

  كانت حرب وخسرناها: "إسرائيل"معسكر السالم في  .41
  يوسي أميتاي

هذا، بحسب نكتة شعبية مصرية، ما كانت تنص عليه الفتة ضخمة في واجهة . "!هنا نحارب الذباب"
 فرقاً غفيرة من الذباب تحلّق في أنعندما دخله عابر سبيل اكتشف مدهوشاً و. مطعم في قلب القاهرة
 مستغرباً كيف يستقيم هذا الوضع مع ما تنص "السفرجي" إلىوحين توجه . إزعاجالفضاء هناك من دون 

  ."يا سيدي، كانت هناك حرب وخسرناها": عليه الالفتة، رد عليه قائالً
 الفلسطينية األراضي ضد المستوطنات في اإلسرائيليلسالم أجل، كانت هناك حرب خاضها معسكر ا

.  منذ فترة ليست بقصيرة أمراً واقعاً غير قابل للتغييرأصبحتفالمستوطنات تلك . المحتلة، وخسرها
 إخالء، في أي مستقبل منظور، إسرائيلية حد االستحالة تصور كيف تستطيع أي حكومة إلىويصعب 

 أخذنا السيادية، إذا ما اإلسرائيلية األراضي إلى المحتلة راضياأل ألف مستوطن يهودي من 300
 مستوطن فقط من ديارهم في قطاع غزة كان أمراً في منتهى 8000 حوالي إخالء أنبالحسبان 

 أمام اإلسرائيليالصعوبة، واكبته حاالت تراجيدية، بعضها حقيقي وبعضها مفتعل، مما وضع المجتمع 
لم تنته بعد، وما ) أي ثورة المستوطنين ("الثورة البرتقالية" أن ناهيك عن .حافة هاوية الحرب األهلية

 اتفاقية سالم إبرام شموالً للمستوطنين، في سياق أكثر إخالء إن.  هذا اليومإلى تالحقنا أشباحهازالت 
ي اتفاقية  يفجر أأن اإلخالء من شأن مثل هذا ل فلسطينية مستقبلية، يبدو كأنه مهمة مستحيلة، بإسرائيلية

  .إليهاسالم قد يتم التوصل 
 إسرائيل لم تقم رغماً عن إرادة حكومات 1967 منذ اإلسرائيلية المستوطنات أن ذلك إلىيضاف 

المخلوق "وال عزاء في المقولة الجوفاء ان . المتتالية، بل قامت بتشجيع منها مادياً ومعنوياً، علناً وخفاء
 ليسوا "جيش الدفاع"هنالك ضباط في . ن ثابت لدى من صنعه المخلوق ساكأن، حيث "ثار على صانعه

وكثيراً ما . بقالئل يقطنون في المستوطنات، وهم مترابطون اجتماعياً وأيديولوجياً مع المستوطنين
هكذا يلقن المستوطنون . "المواقع غير المشروعة" بعض إخالءيخبرونهم مسبقاً بمحاوالت الجيش الشكلية 

وإذا وجد هناك ضباط .  رادعاً، فيما يتعاون ضباط الجيش عامة مع هذه المهزلة درساً"جيش الدفاع"
 يتعرضون لمطاردة وقحة من قبل فإنهم في شكل مختلف، اإلشكاليةمعدودون يتعاملون مع هذه 

  .المستوطنين ومن لف لفهم
 أتبنى أنداد جدالً  على استعإنني.  حقاً هزيمة نكراء، ولكن ربما يوجد شيء من النور في آخر النفقإنها

، أمالً مني " من بيتهإنسانال يجوز تشريد أي "مقولتين كثيراً ما يستخدمهما المستوطنون، إحداهما انه 
 من ديارها أخيرا سيوافقون على انسحاب هذا المبدأ أيضاً على العائالت الفلسطينية التي تم تشريدها أنهم

 واألخرى. 1948اطف مع المشردين الفلسطينيين عام في حي الشيخ جراح بالقدس، وان يبدوا بعض التع
 عربية فلسطينية تقيم أقلية يهودية تقطن في الدولة الفلسطينية، مثلما توجد أقلية توجد أنال مانع من "انه 

 والسلطة الفلسطينية، برعاية إسرائيلوافتراضاً منا بأن المفاوضات التي ستجرى بين . "إسرائيلفي دولة 
 المطالبة بإسرائيل، فإنه يجدر "الدولتين للشعبين"اوباما، ستثمر حالً مبنياً على صيغة  الرئيس إدارة
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 المتفق عليها بالبقاء في ديارهم كمواطنين في إسرائيلبالسماح للمستوطنين الذين سيقيمون خارج حدود 
قد صرح الرئيس ل. الدولة الفلسطينية، مع ضمان أمنهم، شريطة ان يلتزموا باحترام قوانين تلك الدولة

واألولى بإسرائيل ان تحاول إقناعه انه على . محمود عباس أكثر من مرة بأنه ال يستبعد هذا الخيار
أما على .  في الدولة الفلسطينيةباإلقامةالصعيد المبدئي ال يمكن قبول حالة لن تسمح ليهود إسرائيليين 

 اإلسرائيليبالقوة، مما سيشعل المجتمع  المستوطنين إخالءالصعيد العملي فإن هذا الخيار أفضل من 
وإذا ما رفض . برمته وينسف أي اتفاقية سالم سيتم التوصل اليها من خالل العملية التفاوضية

 داخل إلى سبيل الجالء الطوعي أمامهم في الدولة الفلسطينية، فسيبقى مفتوحاً اإلقامةالمستوطنون خيار 
  .اإلسرائيليةم دعماً مادياً سخياً من قبل السلطات الحدود السيادية لدولة إسرائيل، مع منحه

 إقامة الهدف من أنهل هذا السيناريو غير واقعي وغير قابل للتطبيق؟ قد يكون كذلك، ولو لسبب هو 
 جانب دولة إلى دولة فلسطينية إقامةالحيلولة دون : المستوطنات أساساً كان وما زال سياسياً بحتاً

 من خالل إال يتحقق أن الفلسطيني ال يمكن اإلسرائيلين فرضية أن السالم وإذا كنا ننطلق م. إسرائيل
 الدولة الفلسطينية تساوي نسف أي حل سلمي إقامةحل الدولتين للشعبين، فإن مساعي المستوطنين لمنع 

 من إنسانال يجوز تشريد أي "من انه ) التي لها ما يبررها من حيث المبدأ(وهكذا فإن المقولة . أصالً
 األجندة، وهي إسرائيل باإلكراه على مواطني دولة " الكبرىإسرائيل" أجندة إخفاء لفرض إال ليست "تهبي

  .التي ال تريدها أكثرية المواطنين
  6/9/2009الحياة، 
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