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   والعالقة مع حماس وبنيتهاتهااجتماع غير مسبوق للجهاد شمل مراجعة مسير": الحياة" .1

حركة الجهاد عن اجتماعات عقدتها " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ :  فتحي صباح-غزة 
وقالت إن االجتماعات . في دمشق اخيراً تعتبر األهم في تاريخ الحركة منذ والدتها قبل نحو ثالثة عقود
تطوير في بنى الحركة "التي شارك فيها قادة الحركة من قطاع غزة ومناطق عدة في العالم، أسفرت عن 

جلس الشورى المحلي، وهو جزء من وهيكلها التنظيمي تم بموجبه استحداث مراتب جديدة، من بينها م
  . الذي سيكون بمثابة قيادة سياسية تنفيذية يومية للحركة" مجلس الشورى العام وكذلك المكتب السياسي

مجلس الشورى العام سينتخب في المستقبل أعضاء المكتب السياسي للحركة ويقر التعيينات "وأضافت أن 
تم التوافق على أن يتألف المكتب "وكشفت أنه ". ليةالتي ستتم من قبل قيادات مجالس الشورى المح

من األعضاء من الداخل والخارج، من بينهم قياديان فقط من قطاع ) غير معلن(السياسي من عدد معين 
  ".غزة هما الدكتور محمد الهندي والشيخ نافذ عزام

ياسية والعسكرية قادة الحركة ناقشوا على مدى فترة طويلة جملة من القضايا الس"ولفتت الى أن 
". والتنظيمية والمالية والعالقة مع حركة حماس، والحرب األخيرة على قطاع غزة، وغيرها من القضايا

الحركة التي يهمها مستقبلها، قامت بمراجعة شاملة لكل نقاط القوة والضعف وفي شكل "وأشارت الى أن 
 على بنيتها اإلدارية والتنظيمية بما نقدي كي تصوب مسيرتها وتحسن من إدائها، وأجرت تعديالت مهمة

  ".يتناسب والمرحلة الستنهاض جديد ضد االحتالل اإلسرائيلي
ورشة عمل مفتوحة تم في ختامها التوافق بالكامل بين "ووصفت االجتماعات غير المسبوقة بأنها بمثابة 

تم التوافق "وقالت إنه ". قادتها على التصور المستقبلي لوجود الحركة وموقفها السياسي وأطرها الداخلية
  ".على قرارات ادارية وتنظيمية، من بينها ترتيب عمل الساحات الذي قطع شوطاً

مواقف الحركة السياسية لم يطرأ عليها أي تغيير، لكن تطوير إدائها العسكري وجهود "وأوضحت أن 
هناك تطوراً في لجان "وكشفت أن ". الحركة على الساحة الداخلية كان محل اهتمام كبير في النقاشات

الحركة التي تحاول أن يكون هناك استنهاض كامل لمرحلة جديدة للحركة ضد االحتالل اإلسرائيلي، 
  ".يعكس تطوراً في إدائها وتحسين قدراتها كي يكون مردوده ايجابياً على الساحة الداخلية والشتات

وضمن "، وأوضحت أنه "حماس"مع ولمحت الى احتمال تكليف قيادات جديدة بملف العالقة الشائكة 
العالقة مع "، معتبرة أن "التكليفات في الحركة، تم درس هذه المهمات في شكل معمق وليس ارتجالياً

وفسرت هذا الموقف بالقول إنه ". حماس تخضع الى ضوابط أهمها الموقف السياسي واإلسالم وفلسطين
قترب الجهاد منها، وبقدر ابتعادها عنهما تبتعد بقدر اقتراب حماس أكثر من قضايا اإلسالم وفلسطين ت"

موقف الجهاد "والحكومة التي تقودها، فأكدت المصادر أن " حماس"أما في شأن ممارسات ". الجهاد عنها
قادة الجهاد يشعرون أثناء "وأضافت أن ". سيظل على حاله الذي نشرته الحياة في عددها الصادر اإلثنين

  ". باهتمام األخيرة بمواقفهم ومالحظاتهم النقدية تجاهها وتجاه ممارساتهااللقاءات الثنائية مع حماس
 8/9/2009الحياة، 
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  ئه إلنها"التضحية" بـعباسنصح و من استمرار االنقسام أبدى انزعاجاًخادم الحرمين : عريقات .2

ك عبد بحثت قمة سعودية فلسطينية، عقدت بين خادم الحرمين الشريفين المل:  تركي الصهيل- الرياض
اهللا بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جدة مساء أول من أمس، السبل الكفيلة بإرغام 

وجرى خالل اجتماع الملك عبد اهللا بالرئيس أبو مازن،  . بوقف مشروعها االستيطاني الجديد"إسرائيل"
 .لمنطقةبحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتحقيق السالم في ا

، بأن خادم "الشرق األوسط"، وأبلغ صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير
ويقول عريقات إن  . إلنهاء حالة االنقسام الفلسطينية"التضحية"الحرمين الشريفين، نصح أبو مازن، بـ

مون أنه أول من بادر الحتواء تعل.  من استمرار االنقسام الحاصل كبيراًأبدى انزعاجاً"الملك عبد اهللا 
االنقسام الفلسطيني من خالل اتفاق مكة، والرئيس أبو مازن قال إن األشقاء في مصر يبذلون مساعي 

 ."كبيرة وأنهم سيعرضون موقفا خالل األيام القادمة، ونحن سنبذل كل جهد ممكن إلنهاء هذا االنقسام
ة الفلسطينية أن تعزز القضية، معتبرا أن استمرار وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن من شأن الوحد
 .االنقسام بات يهدد القضية الفلسطينية من كافة جوانبها

أبدت دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية، في مسعاها لوقف "، فإن القيادة السعودية، عريقات لوطبقاً
تخذة بالقدس بما فيها هدم البيوت النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية، ووقف اإلجراءات اإلسرائيلية الم

  ."والجدار واالستيطان
ويرى جمال الشوبكي السفير الفلسطيني لدى الرياض، أن من الضروري إعادة إحياء مشروع القرار 

يجب أن تترجم "ويضيف الشوبكي، إنه  .السعودي الخاص بوقف االستيطان، في مجلس األمن من جديد
طان لخطوات عملية، ويجب استصدار قرار من مجلس األمن الدولي بحق اإلرادة الدولية الرافضة لالستي

إسرائيل وفقا للمادة السابعة، والتي ستصعب من موقف تل أبيب، إذ أن إسرائيل ال تقدر العيش بمعزل 
.. حق النقض"، داعيا واشنطن لرفع الحماية عن إسرائيل التي تفرضها دوما باستخدامها "عن العالم

 ."الفيتو
  8/9/2009 األوسط، الشرق

  
  الوطنيالمجلس الزعنون يعلن عن مبادرة جديدة لزيادة تمثيل حماس في  .3

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن هناك مبادرة يقوم :  جيهان الحسيني–القاهرة 
وأكد في . بها المجلس من أجل زيادة عدد أعضاء حركة حماس وغيرها من الفصائل في المجلس

تصريحات عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة أمس، أن المجلس يسخر كل 
هذه ورقتنا األخيرة لالنتهاء من حال االنقسام بما ": وقال. إمكاناته من أجل إنهاء حال االنقسام الداخلي

 قطاع غزة على رأس وفد وأضاف أنه سيتوجه إلى. "يدعم الجهود المصرية، ونأمل في أن تكون ناجحة
من حركة فتح من أجل العمل على تذليل أي صعاب تعترض الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني، 

  .معرباً عن أمله في أن تكون هي الجولة األخيرة
أختص فقط في ": ورداً على سؤال عن أهم الملفات التي سيحملها وفد فتح معه إلى غزة، قال الزعنون

 عضواً في المجلس 80المجلس الوطني الفلسطيني، وأقول إلخوتي في حماس لكم موضوع واحد هو 
 عضواً، وبجانب بعض األحزاب 49الوطني، وهم أعضاء المجلس التشريعي، وسنأتي لهم بحصة 

 عضواً، وإلى جانب جماعة سورية سيصل 129الصغيرة سيصل عدد أعضاء حماس في المجلس إلى 
ورداً على سؤال عن األساس الذي ستنطلق . ")تلة حماس والموالين لهايشكلون ك( عضو 200العدد إلى 

منه مفاوضاتهم مع حماس في ما يخص عضوية الحركة في المجلس الوطني الفلسطيني، قال الزعنون 
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إن حماس جزء من الشعب الفلسطيني، ويجب أن تكون ممثلة في المجلس مثل حركة فتح، وكذلك األمر 
  .، والتي يجب أيضاً أن تدخل إلى المجلس الوطني"الجهاد"الفصائل األخرى كـ األحزاب وإلىبالنسبة 

  8/9/2009الحياة، 
  

  عام وموظفين ومال الدائرة السياسية للمنظمة ورئيسها بال صالحيات ومدير":  العربيالقدس" .4
لدائرة إلتزمت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بدفع مخصصات الرواتب والمكافآت الشهرية لموظفي ا: عمان

 ووقف موازنتها المالية منذ السياسية في تونس رغم قرار الرئيس عباس إنهاء عمل هذه الدائرة واقعياً
ثالثة أشهر في إطار توجه لتصفية وجود الدائرة العريقة والرد على رئيسها المخضرم فاروق القدومي 

  .نفيذية للمنظمة لعباس وال يزال يحتفظ بموقعه في اللجنة الت علنياًالذي أصبح خصماً
وتقدمت رام أهللا خالل األيام القليلة الماضية بعدة إجراءات لعزل الدائرة السياسية وحتى عزل القدومي 
فقد طلب من الموظفين إطالق اسم مقر فاروق القدومي على المكتب العريق وسط العاصمة التونسية 

  .بهدف اإليحاء بعدم وجود مضمون سياسي للمقر
 الرئيس عباس إنهاء خدمات مدير عام الدائرة السياسية عبد اللطيف أبو حجلة أبو وبنفس الوقت قرر

 جعفر ردود فعل متباينة واستغراب الجميع، فالرجل أبووأثارت إقالة  .جعفر المالزم للقدومي منذ عقود
ى من عواجيز منظمة التحرير وتم إنهاء خدماته وليس إحالته على التقاعد، مما يعني أنه سيحصل عل

  . التقاعدبامتيازاتمبلغ مالي دفعة واحدة ولن يحظى 
 عن الحضور لبيت امتناعه التقاعد والوظيفة بسبب امتيازات أبو حجلة فقد أنويعتقد على نطاق واسع 

  . بهذا الحضوراهتم الرئيس عباس شخصيا أنلحم والمشاركة في المؤتمر الحركي السادس رغم 
 لمدير العام للدائرة السياسية وإعادة تسمية مقرها باعتباره مكتباً اإلجهاز على وظيفة اأنلكن األهم 

 واحدة من أعرق مؤسسات وتراثيات منظمة التحرير في طريقها للزوال أنللقدومي يعني في المحصلة 
وبقرار إداري بعدما ترنح دورها السياسي والوطني والعربي تماما بسبب كثرة الخالفات بين عباس 

  . وزارة الشؤون الخارجية في رام أهللا فيهاوالقدومي وتدخالت
 بتعهد قطعه لموظفي الدائرة السياسية في تونس وعددهم يزيد التزم أنوبنفس الوقت سبق للرئيس عباس 

 ويقضي بأن تحول رواتبهم عبر موازنة السلطة بعد تجميد موازنة الدائرة السياسية مما يعني 25عن 
  .مي من الموظفين بعد تجريدهما من الصالحيات والمالعمليا تجريد الدائرة ورئيسها القدو

 لموظفي الدائرة بدفوعات فواتير العالج والتأمينات الخاصة وإلحاقهم إداريا بسفارة  أيضاًالتزموعباس 
فلسطين في تونس، األمر الذي يحسم عمليا ومن الناحية اإلجرائية والفعلية المعركة بينه وبين القدومي 

 الرفاق الحضور من لبنان وسورية امتدحت وفي المؤتمر السادس أنهاتي لوحظ لصالح الرئاسة ال
 .واألردن ومصر واستثنت الرفاق في تونس

  8/9/2009القدس العربي، 
  

   خريشة يكشف عن بنود خطة أوباما للتسويةحسن .5
كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة عن وجود خطة للرئيس األمريكـي بـاراك          

 اإلسرائيلي، وأكد أنه يجري تدارس هذه الخطة في المرحلـة الراهنـة             -أوباما لحل الصراع الفلسطيني     
بين عدة زعماء عرب بالمنطقة، تمهيدا للكشف عنها عالنية نهاية الشهر الجاري في مؤتمر خاص يعقد                

فلسطينية، إذ إنها   وحسب خريشة فإن الخطة كفيلة بتصفية القضية ال       . بشرم الشيخ بحضور الرئيس أوباما    
تتجاهل حقوق الالجئين الفلسطينيين بالعودة لمدنهم وقراهم، واعتبر أن قضية الالجئين تعد جوهر القضية              

وأوضح خريشة أن الخطة تقترح إعادة الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان إلى الـضفة              . الفلسطينية
ووفقا لخريشة  . س إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها      الغربية، وإقامة مدن لهم بين رام اهللا ونابلس، ولي        
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من سكان الضفة هم من الالجئين، عـدا   % 35من سكان قطاع غزة هم من الالجئين، كما أن          % 75فإن  
وانتقد خريـشة الخطـة عنـدما       . من الفلسطينيين داخل الخط األخضر هجروا عن أراضيهم       % 20أن  

سـتتم اسـتعادة قطـاع    " حركة حماس باالكتفاء بالقول تطرقت للوضع في قطاع غزة الذي تسيطر عليه      
ـ               "غزة " إسـرائيل "، دون أي توضيح، وسجل على الخطة أيضا أنها تقدم التطبيع العربي واإلسـالمي لـ

  ". إسرائيل"مجاناً، حيث سيلزم الجميع باالعتراف بـ
  :وحسب خريشة فإن الخطة األمريكية تتضمن عشرة بنود رئيسية هي

  .ية في وادي األردن، وبعض المناطق في الضفة الغربية نشر قوات دول-1
، وإبقاء األماكن اإلسالمية بالقـدس تحـت   "إسرائيل" إلحاق بعض المناطق في القدس الشرقية لسلطة         -2

  .سيطرة عربية
  . حل جميع الفصائل الفلسطينية وتحويلها إلى حركات سياسية-3
، بينما تبـدأ مفاوضـات      "إسرائيل"لغربية تحت سلطة     إبقاء المستوطنات الكبرى المقامة في الضفة ا       -4

  .مدتها ثالثة أشهر بعد االتفاق على هذه الخطة لمناقشة وضع المستوطنات الصغرى
  .بالسيطرة الجوية" إسرائيل" نزع سالح عدة مناطق في الضفة الغربية، وستحتفظ -5
  .ن تعزيز التنسيق والتعاون األمني بين اإلسرائيليين والفلسطينيي-6
  . لن يسمح للسلطة الفلسطينية بعقد أي تحالفات عسكرية مع أي من دول المنطقة-7
  .2011 تتعهد الواليات المتحدة بقيام الدولة الفلسطينية في صيف العام -8
 السماح لعدد من الالجئين بالعودة لعدة مناطق في الضفة الغربية، وتحديدا بمدينتي رام اهللا ونـابلس،                 -9

  . الدعم المالي الالزم لعودة هؤالء الالجئينمع ضمان تقديم
باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين فور التوقيع على الخطة، على أن تفرج عن كامل             " إسرائيل" تبدأ   -10

  .المعتقلين خالل ثالث سنوات
7/9/2009نت، .الجزيرة  

  
  االستيطان  باتخاذ موقف حاسم تجاهيةمريكاإلدارة األالمجتمع الدولي وتطالب  السلطة .6

 باتخاذ موقف حاسم األمريكية واإلدارةطالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي  :وليد عوض -رام اهللا 
 إن ردينة، أبووقال  .] الغربية وحدة استيطانية جديدة في الضفة455بناء المتعلق ب[اإلسرائيليمن القرار 

 ال تريد سالم وهي تقوم إسرائيل الدولي، وبذلك  والمجتمعأوبامااستمرار سياسة االستيطان تحد للرئيس "
الجانب الفلسطيني يجري اتصاالت "  وأضاف." الوقتإضاعةبعملية تضليل وخداع للعالم وتعمل على 

 يكون أن يجب اإلسرائيلية السياسة أن ولوقف هذه النشاطات، خاصة األمرعربية ودولية لمتابعة هذا 
هذه سياسة تضليل وخداع وتهرب من " ردينة أبووتابع  ."مريكياألعليها رد حازم وحاسم من الجانب 

 عند االستمرار في إسرائيل لردع اإلجراءات يتخذ أناستحقاق عملية السالم، وعلى المجتمع الدولي 
  ."سياسة التوسع االستيطاني

  8/9/2009القدس العربي، 
  

  ت في الضفة والقدسن تسريع المشاريع االستيطانية وبناء مئات الوحدايد فياض تحكومة .7
خالل جلسته األسبوعية التي عقدها برام اهللا، أمس، علن مجلس الوزراء أ:  منتصر حمدان-رام اهللا 

 اعتزام وأدان على تسريع المشاريع االستيطانية، "إسرائيل" إصرار إدانتهسالم فياض، . ، برئاسة دأمس
س، ووضع حجر األساس لمستوطنة جديدة في  بناء مئات الوحدات االستيطانية في الضفة والقد"إسرائيل"

، والبدء ببناء مستوطنة جديدة في غور األردن، والتقاسم في األدوار بين أطراف E1 ةالمنطقة المسما
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الحكومة اإلسرائيلية والمستوطنين، معتبراً هذه اإلجراءات أدلة على لعبة الخداع والتضليل التي تمارسها 
يد من الوقت وفرض األمر الواقع، وإفراغ المفاوضات من أي مضمون الحكومة اإلسرائيلية لكسب المز

 وعاصمتها 1967للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 
  .القدس

وشدد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية لضمان نجاح الجهود المبذولة إلطالق عملية سالم جدية 
 المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها، وذلك بتقيد إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ واستئناف

االلتزامات المترتبة عليها وفقاً لخطة خارطة الطريق وفي مقدمتها الوقف الفوري التام والشامل لكافة 
  .القدس ومحيطهاالنشاطات االستيطانية في مجمل األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة 

 8/9/2009الحياة الجديدة، 
  

   حصار غزة ووقف االجتياحات واالستيطانإلنهاء يدعو إلى تدخل دولي عاجل فياض .8
 سالم فياض، رئيس الوزراء، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل         .شدد د  :كتب محمد بالص  

سرائيلي الجائر المفروض على قطـاع  من أجل تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في رفع الحصار اإل        
غزة، ووقف االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، ووقف فوري جميع النـشاطات             

 بمـا فيهـا القـدس المحتلـة         67االستيطانية في جميع األراضي المحتلة في الرابع من حزيران عـام            
 أقامتها على شرفه اللجنة الشعبية للخـدمات        وكان فياض، يتحدث خالل مأدبة إفطار جماعي       .ومحيطها

في مخيم الفارعة، في مركز الشهيد صالح خلف إلعداد وتدريب القادة الشباب التابع لـوزارة الـشباب                 
  .والرياضة

 8/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  أراضيها وقف ترحيل واستهداف الفلسطينيين المقيمين على اإلمارات يناشد القدومي .9
ومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية اإلمارات العربية المتحدة بإعادة طلب فاروق القد

النظر في قرارها بتهجير عدد من الفلسطينيين، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة سريعة تعيد تصويب 
ي شهر هذه الصورة النشاز وإيقاف معاناة أبناء شعبنا وأسرهم وأطفالهم ونسائهم، السيما ونحن ف

األنباء المؤسفة التي  تابعنا بقلق بالغ،: "48وقال القدومي في بيان وصل موقع عرب .رمضان المبارك
بشأن عمليات إلغاء لعقود المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني، العاملين في دولة اإلمارات العربية  تواترت،

لبحث عن حلول قاسية، تحت ظروف المتحدة الشقيقة، واضطرار العديد من هذه األسر وإجبارهم على ا
غاية في الصعوبة والمشقة، ال سيما وهي تستهدف أساسا أبناء قطاع غزة المحتل، وحاملي وثائق السفر 
أو جوازات السفر األردنية المؤقتة، والتي ال تتيح لهذه األسر إمكانية توفر بديل عربي، فضال عن 

ءات العدو اإلسرائيلي، مما يعني فصال جديداً في عودتهم إلى وطنهم السليب، بما ال يخفى من إجرا
التهجير والتشريد واللجوء، وذلك ألسباب لم تكن مفهومة أو مبررة لخطوة من هذا النوع، وفي مثل هذا 
التوقيت السياسي القاسي، السيما والعدو بعلن بشكل واضح عن تصميمه على تنفيذ سياسات االستيطان 

  ".، وخلق نكبة جديدةوالطرد ألبناء شعبنا المرابط
  7/9/2009، 48عرب 

  
  رر تعيين نائب واحد للقائد العام للحركةمركزية فتح تق": العربيالقدس " .10

من مصادر مطلعة في اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح    " القدس العربي"علمت : رام اهللا ـ وليد عوض 
 من  أكثراجتماعاتهم المتواصلة منذ    االثنين أنه تم التوافق باالجماع بين اعضاء المركزية الذين يواصلون           
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 لتوزيع المهام وبلورة خطة عمل للحركة في المرحلة القادمة، على ان يكون هناك نائـب واحـد                  أسبوع
  .للقائد العام للحركة، وذلك خالفا لالقتراح الذي تمت دراسته بتعيين نائبين للقائد العام

الشهر الماضي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية        وكان المؤتمر العام السادس للحركة الذي انعقد مطلع         
  .انتخب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما للحركة

وتعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها رغم غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بجولة عربية              
ومن هـذه االقتراحـات،     ودولية، وبحثت اقتراحات بأسماء ثالث شخصيات الضافتهم للجنة المركزية،          
رغم خالفاته  ) ابو اللطف (قالت المصادر، ان هناك غالبية من اعضاء اللجنة تؤيد اضافة فاروق القدومي             

  .مع عباس، كما وجد اقتراح ضم السيدة مي صايغ استحسان الغالبية
ئبـا للقائـد    وحسب المصادر فان اعضاء اللجنة المركزية اتفقوا باالجماع على ان يكون ابو ماهرغنيم نا             

  .العام للحركة اضافة الختياره امينا لسر اللجنة المركزية
وحسب المصادر فان اللجنة المركزية التي دخلت في دورة اجتماعات متواصلة منذ السبت قبل الماضي               
تنتظر عودة عباس من جولته الخارجية لعقد اجتماع بحضوره قبل يوم الجمعة القادم للمـصادقة علـى                 

  .ي توصلت اليها بشأن توزيع المهام والقرارات التي اتخذتها على صعيد الحركةالتفاهمات الت
وحسب المصادر فان اعضاء المركزية اتفقوا على تجزئة المفوضية العامة للحركة لـثالث مفوضـيات،         

  .واحدة خاصة بالضفة الغربية واخرى بقطاع غزة والثالثة للخارج
ة العامة للحركة ادت لتراجع اللواء عثمان ابو غربيـة عـن   بأن تجزئة المفوضي" القدس العربي"وعلمت  

سعيه لترشيح نفسه لمنصب المفوض العام للحركة، في حين طرح محمود العالول عضو اللجنة المركزية               
  .والدكتور جمال محيسن نفسيهما لتولي مفوضية الضفة الغربية او الخارج

سيكون منهما للضفة ومن سيكون للخـارج، وان        وحسب المصادر فانه لم يتم االختيار بشكل نهائي من          
  .االختيار سيكون في االجتماع المرتقب بحضور عباس

  ". مفوضا للضفة واالخر مفوضا للخارج- العالول اومحيسن-سيكون واحد منهما "واضافت المصادر 
، "مركزةغزة تنتظر من سيتم تعيينهم في اللجنة ال       "وحول من سيتولى مفوضية قطاع غزة قالت المصادر         

مشيرة الى ان مركزية فتح قررت تعيين اثنين من قادة الحركة بالقطاع اعضاء في المركزية من ضـمن               
  .الثالثة مقاعد المخصصة للتعيين، مشيرة الى انه بعد التعيين سيتم بحث من سيتولى مفوضية غزة

لعضوية المركزيـة   واوضحت المصادر التي تشارك باجتماعات اللجنة المركزية بأن اسماء المرشحين           
للتعيين من قطاع غزة لم تناقش لغاية اآلن ولم تطرح وبأن اعضاء المركزية بانتظـار االسـماء التـي                   

  .يرشحها عباس للدخول للمركزية، مشيرة الى ان تعيينهم يحتاج الى موافقة من ثلثي اعضاء المركزية
قيادة الحركة في الـضفة الغربيـة       إن وفدا قياديا كبيرا من      " فتح"من جهة اخرى قال مصدر في حركة        

  .سوف يصل إلى قطاع غزة خالل األيام المقبلة
أبـو  "الفلسطينية عن مصدر قيادي لم تكشف هويته، ان الوفد يضم سـليم الزعنـون               " معا"ونقلت وكالة   

والدكتور نبيل شعث وفخري بسيسو ومحمود العالول وجبريل رجوب، مـشيرة الـى ان هـذه                " األديب
  . لمحاولة إنهاء االنقسام الحاصل في الساحة الفلسطينيةالزيارة تهدف

لكن ال مـانع    "وأوضح المصدر انه ال يوجد على أجندة القيادات لقاء مع قيادات من حركة حماس، قائال                
  ".من االلتقاء بهم

  8/9/2009القدس العربي، 
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1549:         العدد       8/9/2009الثالثاء  :التاريخ

        ويبحث التطورات على الساحة الفلسطينيةنائب أمير قطريلتقي  مشعل .11
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر           رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل      ار  ز

ولي العهد في الدوحة مساء أمس االثنين وخالل ذلك اللقاء استعرض الطرفان آخر المـستجدات علـى                 
  .الساحة الفلسطينية وتطورات األوضاع في المنطقة

  8/9/2009نت، .الجزيرة
  

   معتقل سياسي 400فيان إطالق سراح  وفتح تنحماس .12
نفى مسئولون من حركة حماس وحركة فتح أمس، صحة األنباء التي تحدثت عـن              :  نسمة حمتو  - غزة

 مـواطن مـن     400محمود عباس قراراً يقضي بإطالق سـراح        ) المنتهية واليته (إصدار رئيس السلطة    
  .فترة القادمةمعتقلي حماس لدى األجهزة األمنية في الضفة الغربية خالل ال

ال نعتقد أن عباس أصدر مثـل هـذا         : "وقال أمين سر كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية مشير المصري        
  ". القرار وليس لدينا أي تأكيدات من الوسيط المصري حول هذا القرار

زعيم حركه فتح بوقف االعتقاالت السياسية من خـالل قـرار           " فلسطين"وطالب المصري في حديث مع      
  .اوي مستقل بعيد عن المواقف اإلسرائيلية التي تسعى لتعزيز االنقسام وزيادة الهوة بين الفلسطينيينفتح

من جانبه، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد في تصريحات صحافية أن هذه األنبـاء         
إن الفـصائل   : "روقال األحمد أحد أعضاء وفد حركة فتح في حوار القـاه          . غير صحيحة وال أساس لها    

  ".بانتظار ما ستعرضه مصر من خالل الورقة التي ستقدمها خالل األيام القادمة
  8/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عمار الباردإلبذل الجهود  اللبناني  تمنّت على المفتيلديموقراطيةا .13

. بـاني  الشيخ محمـد رشـيد ق       لبنان مفتي أمس   برئاسة علي فيصل  " الجبهة الديموقراطية "وفد من   زار  
بذل جهوده الخاصة من اجل اعادة اعمار مخـيم نهـر           " بعد اللقاء انه تمنى على المفتي        وأوضح فيصل 

البارد وعودة ابنائه اليه الن المحافظة عليه تعني المحافظة على النسيج االجتماعي الفلسطيني والـوطني               
  ".لالستمرار في النضال من اجل حق عودة الالجئين الى ديارهم

يم نهر البارد هو مخيم فلسطيني اعماره مسؤولية لبنانية في الدرجة االولى، وفي اطار تعاون               مخ: "وقال
 فلسطيني  دولي وفقا اللتزامات الحكومة اللبنانية التي اقرها مجلس الوزراء وخصوصا معالجة              –لبناني  

لمخـيم دائـرة    لذلك قلنا ينبغي أال يدخل موضوع اعمـار ا        . موضوع اآلثار وفقا لقرار مجلس الوزراء     
  .وفي السياق نتمنى التوصل الى مخرج للطعن المقدم الى مجلس شورى الدولة. التجاذبات اللبنانية

  8/9/2009النهار، 
  

   في كردستان  الفلسطينيينمساعي جدية تُبذل لفتح ملف توطين أعداد من الالجئين :فصائل .14
أن هناك مساعي جدية تُبذل لفتح ملف       كشفت مصادر عراقية وفلسطينية متطابقة       : محمد األيوبي  - غزة

توطين أعداد من الالجئين الفلسطينيين في إقليم كردستان شمال العراق، وأن اتصاالت وزيارات جـرت               
  .وستجري لهذا الغرض، حيث تحقق تقدماً في هذا الملف بعيداً عن األضواء اإلعالمية

، رفض حركته لسياسية التوطين     "حماس"ة  من جانبه، أكد الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حرك         
ـ       .باعتباره إحدى وسائل تصفية حق العودة      فـي ضـوء    " :"فلسطين"وقال أبو زهري في حديث خاص ب

المعلومات حول وجود مخطط سري لتوطين أعداد من الالجئين في مناطق شمال العـراق نحـذر مـن                  
  ". بالفشلاإلقدام على تنفيذ مثل هذه المخططات ونؤكد على أنها ستبوء
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تسارع الحديث عن مثل هذه المخططات مرتبط بالحديث عن خطة  أوباما لتـسوية الـصراع             : "وأضاف
العربي اإلسرائيلي والتي أحد أهم ركائزها تصفية حق العودة لالجئين الفلسطينيين ألرضهم التي هجروا              

  ".منها
 حركتـه لكافـة مـشاريع       من جهته، أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب على رفـض            

  .التوطين التي يتم طرحها على الالجئين، معتبراً أن هدف هذه المشاريع هو تصفية القضية
ـ   وقال حبيب  هناك تحضيرات لطبخة سياسية كبرى عنوانها االلتفاف على حـق          ": "فلسطين"في حديث ل

إيجـاد مخـرج لقـضية      إن الدول الكبـرى تحـاول       (...) العودة ومصادرة هذا الحق لشعبنا الفلسطيني     
في األشهر القادمة ستتكشف تفاصيل ومالمح هذه الخطة التي تهدف لتصفية القـضية             : "وتابع". الالجئين

  .من خالل  االلتفاف على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلي دياره التي هجر منها
ح ملف توطين أعـداد مـن       من ناحيته، أكد كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن فت            

وأوضـح أن    .الالجئين في إقليم كردستان العراق أمر في غاية الخطورة يستهدف إنهاء حـق العـودة              
  . المخطط ليس بمعزل عن مساعي اإلدارة األمريكية إلنهاء القضية، عبر تسوية سياسية

 مخطط توطين أي الجـئ      بدوره، اعتبر أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، أن من يقر على            
فلسطيني يرتكب جريمة بحق الالجئين ، ويشجع االحتالل على مصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية               

  .ويشرعن االنتهاكات بحق شعبنا
  8/9/2009صحيفة فلسطين،  

   
 مشعل يتوسط إلنهاء أزمة اإلخوان المسلمين في األردن":  القطريةالعرب" .15

فت مصادر مطلعة عن جهود وساطة يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة كش:  حاتم العبادي-عمان 
حماس خالد مشعل الحتواء األزمة داخل قيادة جماعة اإلخوان المسلمين في األردن حول مرجعية 

 .أعضاء اإلخوان المسلمين في مجلس الشورى من المتواجدين في دول الخليج العربي
 .ت مع جميع قيادات الجماعة سواء المتشددين أو المعتدلينوقالت المصادر إن مشعل أجرى اتصاال

وبحسب تلك المصادر، فإن المتشددين، يصرون على تبعية أعضاء اإلخوان في دول الخليج لحركة 
) أعلى هيئة قيادة في الجماعة( مقعدا في مجلس الشورى إخوان األردن 12حماس، وأن يخصص لهم 

 .كاتب اإلدارية في الخليج لإلخوان وحماسبمعنى ازدواجية تنظيم ما يعرف بالم
أما المعتدلون الذين يطالبون بفك االرتباط بين تنظيم جماعة اإلخوان في األردن وحركة حماس، وأن ال 

 .يكون ألعضاء الجماعة في دول الخليج أي تمثيل في الهيئات القيادية
كة اإلسالمية أثناء تقبله العزاء كان قد استمع من الطرفين في الحر"وأشارت المصادر إلى أن مشعل 

 "بوفاة والده في عمان
الفتة "لن يكون مع أي طرف في الجماعة ضد الطرف اآلخر، "وأوضحت المصادر أن مشعل أعلن أنه 

وأن قيادة حماس على (...) إلى أنه حث الجماعة على إنهاء خالفاتها دون تدخل من أي طرف خارجي 
ن األردن بخصوص المكاتب اإلدارية في الخليج التابعة للحركة استعداد لتقبل أي حل يقرره إخوا

 ".اإلسالمية
ويبلغ عدد أعضاء المكاتب اإلدارية التابعة للحركة اإلسالمية من فلسطينيين وأردنيين في دول الخليج 

 . عضو2000حوالي 
 8/9/2009العرب، قطر، 
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   في غزة إسرائيليةالمقاومة تتصدى لعملية توغل .16
 القيادة العامة مسؤوليتها عن إطالق -ت كتائب جهاد جبريل الجناح العسكري للجبهة الشعبية أعلن: غزة

، شمال القرية )أول من أمس(خاصة توغلت مساء األحد " إسرائيلية"النار من سالح قناص على قوات 
لمقاومة كما أعلنت كتائب الناصر صالح الدين الجناح العسكري لحركة ا .البدوية في بلدة بيت الهيا

  .المتوغلة في المنطقة ذاتها" اإلسرائيلية"الشعبية مسؤوليتها عن تفجير عبوة أفراد ضد القوة 
  8/9/2009الخليج، 

  
  ة متزامنة يانتخابات تشريعية ورئاس..  تكشف تفاصيل ورقة المصالحة"المصريون" .17

الورقة التي سـتطرحها    من مصادر مقربة من الحوار الفلسطيني، أن        " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 
مصر الراعية للحوار خالل األيام القادمة بشأن المصالحة ستتضمن عددا من البنود المحددة فيما يخـص                

االنتخابات واألجهزة األمنية وحكومة الوحدة     : ، وهي قضايا  "حماس"و" فتح"القضايا الخالفية بين حركتي     
  .تقاالتالوطنية وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وملف االع

وبحسب المصادر، فستقترح مصر من خالل الورقة أن تجرى االنتخابات التشريعية والرئاسـية بـشكل               
، على أن يتم إجراؤها وفق النظـام        "حماس"و" فتح"متزامن، في أعقاب التوقيع على اتفاق للمصالحة بين         

  النسبي ونظام الدوائر، 
 األمنية العربية على عملية إعادة هيكلة األجهـزة         كما ستقترح الورقة المصرية إشراف عدد من األجهزة       

  .األمنية الفلسطينية، وفقا لمعايير مهنية ووطنية
وتطالب الورقة المصرية بضرورة احترام الحكومة القادمة لالتفاقات الدولية ومرجعية القرارات الدوليـة           

أنه أن يتفادى نقطة الخـالف  دون أن تلتزم هذه الحكومة أو الفصائل باالعتراف بإسرائيل، وهو ما من ش    
  .التي رفضت على الرضوخ لشروط اللجنة الرباعية بهذا الصدد" حماس"مع 

  8/9/2009، المصريونصحيفة 
  

  مستهدفون سياسياً وأمنياً في لبنان الالجئون الفلسطينيون: حماس .18
غولـدن  "اعة  في لبنان رأفت مرة في لقاء نظمته الحركة في ق         " حماس"دعا المسؤول السياسي عن حركة      

جميع القوى والهيئات والمنظمات الفلسطينية الى تناسـي خالفاتهـا الـسياسية            "في برج البراجنة    " بالزا
واالتفاق على برنامج عمل لتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وتوفير الخـدمات الرئيـسية               

  ".لهم
عددة على االصعدة الـصحية واالجتماعيـة،       ان الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون مشكالت مت       "وقال  

وهم مستهدفون سياسياً وأمنياً من العديد من االطراف، وهذا يحتم على جميع القوى والهيئـات واللجـان         
الفلسطينية االلتقاء على قاسم مشترك واحد هو خدمة االنسان الفلـسطيني وتحـسين مـستوى معيـشته                 

   ".وتطوير واقعه
  ".لكل ما يؤدي الى تخفيف العبء عن االنسان الفلسطينيان يد حماس ممدودة "اضاف 

  8/9/2009النهار، 
  

   كبنية تحتية لحماس تشكل مصدر دعم هام لسيطرة الحركة "الدعوة": إسرائيلية دراسة .19
قالت دراسة اسرائيلية جديدة ان حركة حماس تقوم فـي الـضفة الغربيـة              : زهير اندراوس  -الناصرة  

التي تبرز فيهـا    ") الدعوة"منظومة  (حتية واسعة النطاق من المؤسسات المدنية       وقطاع غزة بتفعيل بنية ت    
لجان الزكاة، وتعمل منظومة الدعوة على تقديم المساعدات للسكان في المجاالت الصحية، االجتماعيـة،              

  .التربية والتعليم والخدمات الدينية الى جانب المزيد من الخدمات المتنوعة
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ه المؤسسات كغطاء داعم لالرهاب بواسطة تقديم المساعدات لنشطاء االرهاب          وفي الوقت نفسه تعمل هذ    
  ).بما في ذلك عائالت الشهداء والمعتقلين والمطلوبين والجرحى(وابناء عائالتهم 

كما تعمل منظومة الدعوة ايضا في الوعظ والتحريض على االرهاب وتنمية الكراهيـة تجـاه اسـرائيل                 
لمتطرفة من خالل تفعيل جهاز تربية مستقل ومن خالل المساجد التي تـشكل             وترسيخ العقيدة االسالمية ا   

  .معاقل قوة لحماس
تدير حماس في قطاع غزة بنية واسعة من الدعوة التي تستعمل بصورة تقليدية كرافعة لتعميـق                : وتابعت

العمود الفقري  التاثير السياسي وااليديولوجي لحماس وسط السكان المحليين، ولجان الزكاة الكبيرة تشكل            
  .في هذه البنية التحتية وابرزها جمعية الصالح، المجمع االسالمي وجمعية الفالح

وتقوم لجان الزكاة التابعة لحماس بتفعيل المؤسسات االجتماعية، الطبية، التربوية والدينية وهي بحاجـة              
جـل تقويـة حمـاس    ويتم استغالل نشاطات هذه المؤسسات من ا      . الى ميزانيات ضخمة من اجل تفعيلها     

  .سياسيا وزيادة الوعي الديني وسط السكان
واشارت الدراسة، التي عكفت على اعدادها كوكبة من رجال االجهزة االمنية في الدولة العبرية سـابقا،                
الى انّه تقلص في السنوات االخيرة حجم المساعدات التي تصل من الصناديق والجمعيات في الخارج مما                

التابعة لحماس، على الـرغم مـن ذلـك، ورغـم االدعـاءات             " الدعوة"لمنظومة  مس بمصادر التمويل    
بخصوص الوضع المالي الصعب في قطاع غزة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة ال يبدو ثمة تغيـر                  

  .جوهري بالنسبة لحجم نشاطات جمعيات الزكاة المختلفة
نظمت لجان الزكاة نشاطات مكثفـة      وقد تجسد االمر جيدا خالل شهر رمضان االخير وخالل هذه الفترة            

توزيع الرزم، المالبـس والهـدايا، مـنح        : ذات تكلفة عالية كما كان عليه االمر خالل السنوات السابقة         
  .المخصصات للمحتاجين، وجبات االفطار الجماعية في المساجد وغيرها

بالتعاون مع حكومة   باالضافة الى ذلك، قالت الدراسة، نُظمت نشاطات لجان الزكاة خالل شهر رمضان             
وقد تم تمويل جزء من هذه النـشاطات كمـا هـو دارج             . مؤسسة" دعوة"حماس من خالل تحويلها الى      

بواسطة التبرعات التي تاتي من الخارج وبعضها، وفقا لتقديراتنا، يتم تمويله من قبل حكومـة حمـاس                 
  .بواسطة االموال التي يتم تهريبها الى قطاع غزة عن طريق االنفاق

  8/9/2009قدس العربي، ال
  

  فتح تدعم الجهود المصرية لبلورة ورقة عمل جديدة لطي صفحة االنقسام  :األحمدعزام  .20
ان " فتح"قال عزام االحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لـ :   سمودي-جنين 

لخطوات المطلوبة منها على قاعدة حركته مصممة على انهاء االنقسام ولديها الجاهزية الكاملة لتقديم كل ا
المصلحة الوطنية والحفاظ على اللحمة الداخلية وصون الدم الفلسطيني وتجنيب الشعب الفلسطيني 

  . الويالت التي يسببها استمرار االنقسام
نرحب باية مبادرة مصرية وعربية الستعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام الن جولة "وقال األحمد 

بينما كانت " حماس"لمصري االخيرة بين رام اهللا ودمشق لم تكن تحمل أية مقترحات من حركة الوفد ا
تدور حول مواضيع الخالف الثالثة العالقة وهي نظام االنتخابات وحكومة التوافق الوطني واعادة بناء 

  .االجهزة االمنية
 7/9/2009القدس، فلسطين، 

  
  الفات القائمةيجب أن يحسم الحوار كافة الخ: حزب الشعب .21

على ضـرورة أن يحـسم      " نافذ غنيم "شدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب       :  حسن دوحان  - غزة
الحوار كافة الخالفات القائمة، معربا عن أمله أال تكون هناك وسائل وأساليب تريق المزيد مـن الـدماء                  
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فلسطينية خالصة حريصة على    وتسبب المعاناة ألبناء شعبنا، وان يكون محرك عملية نجاح الحوار إرادة            
مستقبل الشعب والوطن، وأكد انه يمكن للحالة الفلسطينية أن تستمر كما هي عليه، ألنها لم تعد تحتمـل                  

  .على أكثر من صعيد
ـ      قيادة فتح الجديدة ستدفع باتجاه الحوار لكن ليس بأي ثمـن،           " الحياة الجديدة "وقال غنيم في لقاء خاص ب

سلوب العصا والجزرة في التعامل مع حركة حماس، وأضاف من الـوارد إعـادة             واعتقد بأنها قد تلجأ أل    
االعتبار لحكومة التوافق الوطني، لكن مثل هذه الحكومة تحتاج لتوافق عملي بين الفـصائل الفلـسطينية                

  .وهذا ما يجب أن ينجزه الحوار
  8/9/2009الحياة الجديدة، 

  
  تعطيل ونسف عملية السالمخطوة في يدة  جد وحدة استيطانية500قرار بناء :  الشعبحزب .22

 وحـدة  500استنكر حزب الشعب قرار حكومة نتنياهو بالموافقة علـى بنـاء    :رام اهللا ـ وليد عوض 
 وحدة استيطانية يجري بناؤها في المستوطنات،       2600استيطانية جديدة في المستوطنات لتضاف هذه الى        

هذه الخطوة امعانا من قبل حكومة نتنياهو في تعطيل         واعتبر الحزب في بيان وزعه على وسائل االعالم         
ونسف الجهود الرامية الحياء عملية السالم على اسس عادلة، كما انها محاولة مرفوضة لتكريس االمـر                
الواقع وقطع الطريق على امكانية اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصـمتها القـدس علـى كافـة                  

ي نفس السياق شدد الحزب على اهمية ثبات القيادة الفلسطينية وعلـى            ، وف 1967االراضي المحتلة عام    
راسها الرئيس ابو مازن على الموقف الفلسطيني الرافض الستئناف المفاوضـات قبـل الوقـف التـام                 

  .لالستيطان
  8/9/2009القدس العربي، 

  
  طنالتصاريح أعطيت بتنسيق تام مع واشن و وحدة استيطانية455باراك يصادق على بناء  .23

 وحدة سكنية استيطانية في 455صادق وزير الدفاع ايهود باراك على بناء :  أسعد تلحمي-الناصرة 
وأعلن مكتب  .القدس المحتلة والضفة الغربية، مؤكداً ان اصدار التصاريح تم بالتنسيق مع واشنطن

 على البناء باراك أمس أن األخير، بصفته المسؤول األول عن األراضي المحتلة، صادق أول من أمس
غفعات «في » أغان أيالوت«، و)84(» موديعين عليت«، و) وحدة149(» هار غيلو«في مستوطنات 

، »غوش عتسيون«في ) 12(» ألون شفوت«، و)25(» معاليه أدوميم«قرب » كيدار«، و)76(» زئيف
األردن في غور » مسكيوت«، وجميعها في محيط القدس المحتلة، و»معاليه أدوميم« في مستوطنة 89و
على أراضي (في قلب الضفة » أريئل«كما أقر باراك إقامة منتجع رياضي ضخم في مستوطنة ). 20(

وبررت أوساط باراك موافقته على بناء . »هدار ادار«، ومدرسة جديدة في مستوطنة )محافظة نابلس
تيطانية البناء سيقتصر على مستوطنات شرعية موجودة ضمن الكتل االس«مساكن جديدة بالقول إن 

  . »الكبرى التي يوجد حولها وفاق وطني بأنها ستبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية في إطار أي تسوية دائمة
واعتبر قادة المستوطنين أن بناء الوحدات السكنية ال يحمل أي جديد، وأن وزارة الدفاع لم تنشر أي 

، »ق الرسمي وبعض المستنداتإنما نحن بصدد خرائط جاهزة انتظرت التصدي«مناقصات جديدة للبناء 
هو الذي يقود " العمل"بنحاس فلرشطاين، مضيفاً أن حزب ) يشع(» مجلس المستوطنات«كما قال رئيس 

  . »وما قام به باراك ال يعوض عن تجميد البناء«عملياً الحكومة الجديدة، 
قابلة إذاعية انه دان مريدور في م» منتدى السداسية«من جهته، أعلن وزير شؤون االستخبارات، عضو 

، رافضاً الخوض في تفاصيل االتفاق الذي »لن يكون هناك تجميد مطلق ألعمال البناء في المستوطنات«
  . سيتم التوصل إليه مع األميركيين في هذا الشأن
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وانتقد النائب العمالي اوفير بينيس تصديق زعيم حزبه وزير الدفاع على بناء مئات الوحدات السكنية 
ليس فقط أن باراك «: وأضاف. تحت إمرة نتنياهو» مقاول التنفيذ«قال إن باراك يؤدي مهمة الجديدة، و

  .لم يفكك البؤر االستيطانية العشوائية إنما غدا منفذ سياسة اليمين
تلقوا هدية «اليسارية يريف اوبنهايمر إن المستوطنين » السالم اآلن«من جهته، قال األمين العام لحركة 

مة لمناسبة األعياد تتمثل ببناء مساكن جديدة في قلب الضفة وعلى بعد عشرات قيمة من الحكو
وأضاف ان التصديق على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة . »1967الكيلومترات من حدود عام 

  . »يجعل من مشروع تجميد البناء مهزلة سياسية«
 االحد بين - تمت ليل السبت أفادت أمس أن اتصاالت مكثفة» يديعوت أحرونوت«وكانت صحيفة 

. إسرائيل واإلدارة األميركية في شأن قائمة المستوطنات التي سيتم بناء الشقق السكنية الجدية فيها
ونقلت عن نتنياهو قوله في اجتماع . وأضافت أن واشنطن عارضت البناء في عدد من المستوطنات

حيث سنواصل «لة البناء في القدس وزراء ليكود أول من أمس إنه لم يطلب من واشنطن حق مواص
  . »البناء في كل أجزاء المدينة، فالقدس ليست مستوطنة

  8/9/2009الحياة، 
  

  ننتنياهو يقول شيئاً لحكومته وثانياً خارجها وثالثاً لألميركيي: ليفني .24
نياهو على رئيس الوزراء بنيامين نت    ) كاديما(حملت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني      : وديع عواودة  - حيفا

وأوضحت  .بتحاشي تسجيل موقف ومحاولة مراضاة كافة األطراف وقالت إنه يتصرف كسياسي صغير           
في تصريح إلذاعة الجيش اإلسرائيلي يوم االثنين أن نتنياهو ال يريد حسم موقفه ال حيـال االسـتيطان                  

" الزدواجية وقالت اتهمت نتنياهو با  و. فحسب بل من تسوية الدولتين وأنه يكتفي بالخطابات والمصافحات        
  ".داخل الغرف يقول شيئا وخارجها يقول شيئا آخرا ولألميركيين يقول شيئا ثالثا وللعرب يقول شيئا رابعا

 8/9/2009نت، .الجزيرة 
 

  نتنياهو أقنع األميركيين بأن تجميد االستيطان سيؤدي إلى سقوط حكومته: مسؤول إسرائيلي .25
لي رفيع، أمس، أن رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، نجح في أكد مسؤول إسرائي: نظير مجلي - تل أبيب

إقناع اإلدارة األميركية بأن تجميد البناء االستيطاني في القدس أو في الضفة الغربية بشكل كامل سيؤدي 
وأن الموقف األميركي الجديد هو الذي دفع الحكومة اإلسرائيلية إلى االستعجال في . إلى سقوط حكومته

 وحدة سكن في الضفة الغربية، إضافة إلى مشاريع البناء في القدس، التي 500لبناء نحو إقرار مشاريع 
ال تحتاج إلى قرار حكومة، وبينها مشروع يراه الفلسطينيون بخطورة بالغة، حيث انه يقطع الضفة إلى 

  .قسمين منسلخين عن بعضهما البعض
  8/9/2009الشرق األوسط، 

  
  48ية لمواجهة فلسطينيي  االحتالل تجري تدريبات سرشرطة .26

االلكتروني إن الشرطة اإلسرائيلية أجرت أمس، تدريبات سـرية حـول           " معاريف"كشف موقع صحيفة    
ـ    " أعمال شغب "طرق مكافحة     في الذكرى التاسعة لهبة القـدس واألقـصى         48قد يقدم عليها فلسطينيو ال

 برصـاص عناصـر   48يني الـ شهيدا من فلسط13 ، والتي سقط خاللها      2000)أحداث تشرين األول    (
  .الشرطة اإلسرائيلية

وذكر الموقع انه عشية األول من تشرين أول ، فإن الشرطة قامت بإجراء تمارين وتدريبات سرية تسعد                 
ـ           ، إذ تم تخصيص قاعدة عـسكرية إلجـراء          48من خاللها لمواجهة أي طارئ قد يقوم به فلسطينيو ال
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لتدريب على مكافحة إعمال شغب كثيرة ، مثل خطف عناصر          التدريب ، وقام خاللها عناصر الشرطة با      
  .من الشرطة ، إلقاء قنابل وإجراء مظاهرات وغيرها

  8/9/2009الدستور، 
  

  الخارجية اإلسرائيلية تستعد للتطبيع مع دول عربية: "يديعوت" .27
، أمس، أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية شرعت في جـس نـبض            »يديعوت أحرونوت «ذكرت صحيفة   

دارة األميركية حول أول الدول العربية التي ستقيم عالقات دبلوماسية معها، في إطار خطوات التطبيع               اإل
هل هي قطر، المغرب، سلطنة عمان أم تونس؟ وتجـري          : الجاري الحديث عنها مقابل تجميد االستيطان     

  . مالية واألمنيةعملية جس النبض هذه في إطار االستعداد للمسألة من الجوانب الفنية والبشرية وال
وتسعى الوزارة إلى امتالك القدرة على إرسال بعثات دبلوماسية إلى الدول العربية المحددة فـي أقـصر                 

وتقع عملية جس النبض في إطار الصيغة التي تعامل بها الرئيس األميركي باراك اوبامـا               . إشعار زمني 
وقد تـردد أن    . ت حسن نية عربية رسمية    انطالقا من مبدأ مكافأة إسرائيل على تجميد االستيطان بخطوا        

  . عمان، المغرب، تونس، قطر وموريتانيا: بين الدول التي ذكر بأنها قد تستجيب للمبادرة األميركية
إلى أنه من الجلي اآلن أن السعودية، اليمن، الكويت، الجزائر، ليبيا والسودان لـن              » يديعوت«وأشارت  

وثمة تقدير اسـرائيلي بـان الدولـة األولـى التـي            . مع تل أبيب  تنضم إلى المبادرة، ولن تقيم عالقات       
ستستجيب للمبادرة هي قطر أو عمان، ولكن االسرائيليين يريدون أن يروا استئنافاً للعالقات مع المغرب               

  . أيضا
  8/9/2009السفير، 

  
   العام الحالي"إسرائيل" محدود على الهجرة اليهودية إلى ارتفاع .28

 2009أمس أن العام الحالي     ) الصهيونية(أعلنت مصادر في الوكالة اليهودية      : برهوم جرايسي -الناصرة
سيسجل ارتفاعا محدودا على الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، بعد عدة سنوات شهدت تراجعا حادا، وقارب               

  .عدد المهاجرين إلى إسرائيل في العام الماضي، عدد المهاجرين منها
 20عقدتها الحكومة اإلسرائيلية أول من أمس األحد، بمناسبة مرور          " يةاحتفال"وجاء هذا في أعقاب جلسة      

من دول االتحاد السوفييتي الذي بدأ يتفكك في حينه، وظهـرت           " الهجرة اليهودية الكبرى  "عاما على بدء    
  .معطيات الجلسة أمس

ل  ألـف شـخص مـن دو       994 عاما هاجر إلى إسرائيل قرابة       20وحسب معطيات الوكالة، فإنه خالل      
منهم غادروا إسرائيل بعد مكوث لوقت قليل فيها، إمـا          % 5االتحاد السوفييتي، إال أن الوكالة ادعت أن        

  .يعودون إلى وطنهم األم في جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق، أو إلى دول أخرى في العالم
  8/9/2009الغد، األردن، 

  
  ليستية دفاع ضد الصواريخ الباأنظمة تأمل بحيازة "إسرائيل" .29

االسرائيلية اليوم االثنين عن مسؤولين اسرائيليين رفيعي " جيروزاليم بوست" نقلت صحيفة –تل ابيب 
المستوى ان وزارة الدفاع االسرائيلية تستعد المكانية ترك الواليات المتحدة انظمة صواريخ دفاعية في 

  .يها البلدان في الشهر المقبلاسرائيل بعد التدريبات المشتركة على الصواريخ الدفاعية التي ستجر
وقال احد المسؤولين انه بينما لم تعلن الواليات المتحدة بعد انها ستترك انظمة صواريخ في اسرائيل، فان 

تجري ) البنتاغون(امكانية تركها قوية، خصوصاً في ضوء تقارير مفادها ان وزارة الدفاع االميركية 
  . ميالً نحو نشر انظمة الصواريخ في تركيامراجعة لدرعها الصاروخي في اوروبا وتبدي
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مع " جونيبار كوبرا"وسيجري قسم الدفاع في سالح الجو االسرائيلي تدريبات مشتركة اطلق عليها اسم 
القيادة االوروبية للجيش االميركي ووكالة الدفاع الصاروخي االميركية الشهر المقبل، في ما يوصف بانه 

وسيختبر البلدان خالل التدريبات ثالثة انظمة مختلفة . ين حتى اآلناوسع تدريبات مشتركة بين البلد
  .للدفاع ضد الصواريخ الباليستية

  7/9/2009القدس، فلسطين، 
  

  اإلسرائيليون منقسمون حيال الخوف من اندالع حرب: استطالع .30
يديعوت «األكاديمي، ونشرته صحيفة » مؤشر الحرب والسالم« أظهر استطالع اجراه :يو بي أي
أمس، أن اإلسرائيليين منقسمون حيال خوفهم من احتمال اندالع حرب مع دولة عربية أو » احرونوت

  . أكثر
 في المئة من المستطلعين وجود احتمال ضئيل، أو ضئيل جدا، بتعرض إسرائيل لهجوم شامل 48وقدر 

 في المئة إلى 44أشار تشنه دولة عربية أو أكثر ضد الدولة العبرية خالل السنوات الخمس المقبلة، فيما 
  . احتمال كبير، أو كبير جدا، المكانية حصول هذا االمر

. »المخاطر التي تتهدد إسرائيل«وبرز في االستطالع إجماع حول قدرة الجيش اإلسرائيلي على مواجهة 
ح  في المئة من المستطلعين إنهم يعتمدون، أو يعتمدون كثيرا، على قدرة الجيش في الدفاع بنجا85وقال 

 في المئة من المستطلعين أنهم ال يثقون بقدرة 54وأعلن . عن إسرائيل في حال هاجمتها دولة عربية
  .  في المئة42حكومة بنيامين نتنياهو على مواجهة ضغوط خارجية عليها، وناقضهم 

  8/9/2009السفير،     
 

  "سرائيلإ"ـالكتل االستيطانية الكبرى حدود أمنية ل: رئيس إدارة االئتالف الحكومي .31
يجب مواصلة أعمال البنـاء فـي       "صرح زئيف الكين رئيس إدارة االئتالف الحكومي في إسرائيل بأنه           

  ".إن الكتل االستيطانية الكبرى هي الحدود األمنية لـ إسرائيل:"، قائال " مستوطنات الضفة
 تخـضع للمطالـب     انه ال يجوز إلسـرائيل أن     :"وأضاف الكين في سياق مقابلة مع االذاعة االسرائيلية         

إلى الحفاظ على وحـدة     " الليكود"ودعا أعضاء حزب    ". األميركية في قضايا مبدئية تعتبر مصلحة قومية      
الحزب رغم الخالفات حول المسائل السياسية ، وبذل قصارى جهدهم لضمان استمرار والية الحكومـة               

  .الحالية أربع سنوات
إن قـرار أيهـود بـاراك       :"ت في الضفة الغربيـة      من جانبه ، قال داني ديان رئيس مجلس المستوطنا        

 وحدة سكنية جديدة في الكتل االستيطانية الكبرى ، يعني بالفعل تجميد أعمـال              500المصادقة على بناء    
  ". مستوطنة أخرى150البناء في حوالي 

عربـا  ، م " أن األماكن التي تشملها خطة باراك تتالئم مع البرنامج السياسي لحزب العمل           "وأضاف ديان   
  .عن استغرابه اللتزام أحزاب اليمين جانب الصمت إزاء هذه القضية

خطة باراك بأنها مثيرة للسخرية ، مشيرا إلى أن         " معاليه ادوميم "هذا ووصف بني كاسريئيل رئيس بلدية       
 وحدة سـكنية كـل      800 - 700وحدها حصلت في الماضي على تصاريح لبناء ما بين          " معاليه ادوميم "

  .عام
اسريئيل إلى أن عددا من الوزراء وأعضاء الكنيست سيحضرون حفل وضع حجر األساس للحي              ولفت ك 

  . شخص من سكان المدينة1000باإلضافة إلى حوالي " معاليه ادوميم"السكني الجديد في 
  8/9/2009الدستور، 
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  مصر خالل يومينسيزور نتنياهو  .32
ائيلي بنيامين نتنياهو سيزور مصر خالل  أن رئيس الوزراء اإلسر"الجريدة"كشفت مصادر لـ -القدس 

يومين، حيث يبحث مع الرئيس حسني مبارك التطورات الحاصلة، ويطلب منه الضغط على الرئيس 
  .الفلسطيني محمود عباس الستئناف مفاوضات السالم

، خصوصاً بعد تصريحات األمين »التطبيع«وذكرت المصادر أن نتنياهو سيبحث كذلك مع مبارك مسألة 
يجب أن «ام للجامعة العربية عمرو موسى الذي اعتبر أمس األول، أن ملفّ التطبيع مع إسرائيل الع

في العالم العربي » رد فعل عنيف جدا«محذراً من ، بعد موقفها المتعنت بشأن تجميد االستيطان» يغلق
  .إذا قامت دولة ما بالتطبيع

العام لالستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان وأشارت المصادر إلى أنه كان من المقرر زيارة المدير 
ويرافق نتنياهو إلى مصر، نائبه . إلى إسرائيل، إال أن القاهرة غيرت رأيها، ودعت نتنياهو الى زيارتها

 .وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعازر، الذي قطع إجازته لهذا الغرض
  8/9/2009الجريدة، الكويت، 

  
   تحضير لتحرك ميداني فلسطيني شامل: اردمنع إعادة إعمار الب .33

تتجه أزمة إعادة إعمار مخيم نهر البارد إلى مزيد من التصعيد، على نحو يخشى : البارد ـ عمر ابراهيم 
البعض من أن تخرج عن السيطرة وتدخل نفقاً مظلماً، خصوصاً بعـدما اصـطدمت كـل االتـصاالت                  

 التمنيات على بعض القيادات الفلسطينية في دفعها إلى كبح          واللقاءات في الجدار السياسي العام، ولم تنفع      
جماح المحتجين العازمين على مواصلة تحركاتهم االحتجاجية ورفع سقف اعتراضـاتهم وصـوالً إلـى               
تحقيق مطالبهم الهادفة إلى تعطيل مفاعيل قرار الطعن المقدم من تكتل التغيير واالصالح إلـى مجلـس                 

  . شورى الدولة اللبنانية
تترافق التحضيرات للتحركات الميدانية المزمع القيام بها في غضون األيام المقبلة، مع محاوالت حثيثة              و

بذلتها قيادات حزبية لبنانية، هدفت إلى تهدئة األمور والحؤول دون خروج القضية عن إطارها المطلبـي           
  . حروسلوكها طريق التصعيد اإلعالمي والمواجهة المباشرة مع التيار الوطني ال

ـ   بعض القيادات الفلسطينية أبلغت من قبل قيادات بارزة في المعارضة          «بأن  » السفير«وأفادت معلومات ل
اللبنانية بوجوب عدم التصويب مباشرة على التيار الوطني الحر، والتركيز على الجانب المطلبـي لعـدم        

  . »حة اللبنانيةاستثمار هذه القضية من البعض في التجاذبات السياسية التي تشهدها السا
أن الفصائل التي أبدت منذ اليوم األول حرصها على عدم تسييس هـذه القـضية               «وأضافت المعلومات   

وتجنب الدخول في مواجهة مع التيار الوطني الحر، وجدت نفسها محرجـة أمـام قاعـدتها الـشعبية،                  
  . »خصوصاً بعد التصعيد المقابل وتشبث التيار الوطني الحر بمواقفه

أن الفصائل طالبت وال تزال بضرورة التنسيق المشترك مع كل القوى والفعاليات اللبنانيـة،              «إلى  ولفتت  
وهي عملت منذ اليوم األول لألزمة على التواصل والعمل مع المعنيين لتجنـب خـروج األمـور عـن                   

يقـاع  مسارها ومعالجة القضية وفق القنوات الرسمية، إال أن تسارع األحداث جعلها عاجزة عن ضبط إ              
الشارع والسيطرة على مجريات األمور، التي باتت تتحكم بمعظم مفاصلها المؤسسات المدنية والجمعيات             

  . »األهلية، غير الملتزمة باألجندة السياسية للبعض
وفي إطار التحركات، انتهت اللجنة المختصة من التحضير لسلسلة نشاطات على األرض سيعلن عنهـا               

يقة تصاعدية وصوالً إلى االعتصام الكبير الذي سيقام في العاصمة بيـروت،            في وقتها، على أن تتم بطر     
أن الذهاب إلـى بيـروت      «والمتوقع أن تشارك فيه المخيمات اللبنانية كافة، بحسب المصادر التي أكدت            

  . »سيكون بمثابة خطوة تصعيدية ال يمكن الرجوع بعدها عن بقية الخطوات
  8/9/2009السفير، 
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  الماضيأغسطس/ مواطنا خالل آب400 مواطنين ويعتقل 8االحتالل يقتل : ف.ت.م .34

جاء في تقرير صادر عن دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة :  وفا2009-9-7رام اهللا 
التحرير، اليوم، أن ثمانية مواطنين بينهم طفالن استشهدوا برصاص االحتالل اإلسرائيلي، خالل شهر 

 دونما من أراضي 115 مواطنا، وصادر 400وقالت الدائرة إن جيش االحتالل اعتقل  .آب الماضي
 .الضفة الغربية، خالل تلك الفترة

وأضافت الدائرة، في تقريريها الشهري، أن االحتالل واصل حصاره البري والبحري والجوي لقطاع 
لى خارج القطاع، الذي شهد مانعا إدخال المواد الغذائية والطبية وخروج المرضى والطلبة ا'غزة، 

تصعيدا في األعمال الحربية متمثلة في عمليات قصف جوي وبحري وتوغالت أوقعت عددا من الشهداء 
 .'والجرحى

واستعرضت الدائرة ابرز االنتهاكات والممارسات العدائية التي نفذها جيش االحتالل في األراضي 
يرها إلى إجراء تحقيق دولي، حول قيام االحتالل الفلسطينية خالل آب الماضي، ودعت الدائرة في تقر

انتهاكا فاضحا 'باالتجار بأعضاء الشهداء الفلسطينيين بعد قتلهم، ما يمس كرامة اإلنسان وحقوقه، ويعد 
 اعتقل جيش االحتالل المئات من الفلسطينيين 1967للقوانين اإلنسانية والشرائع السماوية، فمنذ العام 

 استشهادهم، بعد ان تم إعدامهم وهناك المئات من جثامين الشهداء التي ال تزال وهم أحياء ثم أعلن عن
 .'سلطات االحتالل تحتجزها منذ عشرات السنين

 7/9/2009وكالة وفا، 
  

  شمال قطاع غزة  االحتالل تختطف خمسة أطفال فلسطينيينقوات .35
نيين كانوا في طريق عودتهم      اختطفت قوات االحتالل اإلسرائيلي خمسة أطفال فلسطي       : حامد جاد  -غزة  

إلى منازلهم بعد رعيهم األغنام في أراضي القرية البدوية شمال قطاع غزة وذلك خالل عمليـة تـسلل                  
لمجموعة من جنود االحتالل ممن يعرفون بوحدات المستعربين في جيش االحتالل وتحت غطاء جـوي               

 قوة إسرائيلية راجلة تسللت من حدود       وأعلن مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن      .من سالح جو االحتالل     
شمال شرق بيت الهيـا واختطـف       " نيسانيت"الفصل الشمالية مروراً بأراضي ما كان يعرف بمستعمرة         

  .األطفال الخمسة، ونقلتهم إلى جهة مجهولة
  8/9/2009الغد، األردن، 

  
  لفلسطينيةناقوس الخطر خشية انتشار وباء انفلونزا الخنازير في المخيمات اتدق  "شاهد" .36

ناقوس الخطر خشية انتشار الوباء في المخيمات الفلسطينية على العموم » شاهد«دقت مؤسسة : بيروت
» شاهد«ولفت تقرير . على الخصوص»  أونروا-وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين«ومدارس 

ل غياب كل تمثل االرض الخصبة النتشار واستفحال اي وباء بسهولة، في ظ«الى أن المخيمات 
، معتبراً »االحتياطات الطبية الضرورية والتي يجب أن تتخذ لمواجهة والحد من مخاطر هذا الوباء الفتاك

أونروا وهي الجهة المسؤولية االساسية عن توفير الرعاية الصحية لعموم الالجئين الفلسطينيين في «ان 
  .»لبنان، لم تبادر سوى بحملة توعية خجولة في االوساط الشعبية

 8/9/2009الحياة، 
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   دونما في جبل المكبر550مخطط اسرائيلي لالستيالء على :  الرويضيالمحامي .37
 كشف المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة النقاب عن مخطط جديـد               :القدس المحتلة 

مخطط هيكلـي   لالستيالء على أراض فلسطينية في منطقة حي الفاروق في جبل المكبر، حيث تم ايداع               
  .جديد يقضي بتحويل عشرات الدونمات الى منطقة أحراش وغابات

وقال الرويضي ان المخطط يدخل في اطار المحاوالت االسرائيلية للسيطرة على األراضي والعقـارات              
في القدس وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها في الشيخ جراح وواد الجوز وسلوان وجبل المكبر، ومـا                 

كـرين  (خطط كما أشار الرويضي مقدم من دائرة أراضي اسرائيل وصندوق اقامة اسرائيل             يقلق ان الم  
 دونما في حـي     550 بهدف السيطرة على ما مساحته       10188، حيث قامت بطرح المخطط رقم       )كيمت

  .الفاروق في جبل المكبر
 8/9/2009الحياة الجديدة، 

  
  الفقر والبطالة بدال عادات الغزيين الشرائية .38

تفتقد اسواق غزة على خالف كل عام الى الزبائن، وتشهد :من اشرف الهور' القدس العربي'غزة ـ 
حركة بيع شحيحة جدا رغم تسلم الموظفين العاملين في الحقل الحكومي والعاملين في حكومتي رام اهللا 

  .وغزة رواتبهم، ويالحظ خمول االسواق الشعبية حتى وقت العصر الذي تكون فيه بالعادة مزدحمة
فالفقر والبطالة اللذان يشهدان زيادة مرتفعة منذ فرض اسرائيل حصارها على القطاع قبل اكثر من 

حتى في بعض االساسيات، خاصة وان ' التوفير'عامين، بدال عادات الغزيين الشرائية، واجبرتهم على 
 من اسر غزة 40' من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات، في ظل وجود 80'االرقام تشير الى ان 

  .تعيش في فقر مدقع، سببه الحصار
 مصنع وورشة خياطة اغلقت ابوابها بسبب الحصار، 600وبين تقرير اقتصادي صدر مؤخرا ان نحو 

 الف عامل من غزة باتوا في صفوف 200في وقت فقد جميع من يعملون في قطاع البناء اعمالهم، وان 
  .البطالة

لركود والشلل التي تضرب االسواق، يالحظ استمرار ارتفاع ورغم ضعف الحركة الشرائية وحركة ا
اسعار السلع االساسية المستخدمة في رمضان، وفي مقدمتها اسعار الخضار خاصة الطماطم، الذي فاق 

  .سعر الكيلو الواحد منها الدوالر ونصف الدوالر
  8/9/2009القدس العربي، 

  
   اقل النسب في العالمنسبة االمية في االراضي الفلسطينية من: اإلحصاء .39

أعلن جهاز اإلحصاء الفلسطيني، أمس، عشية اليوم العالمي لمحو األمية أن عدد األميين : القدس المحتلة
وقالت عال  . ألفا موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة126في األراضي الفلسطينية بلغ حوالي 

على الرغم من انخفاض معدل "ن أمس عوض القائم بأعمال رئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيني، في بيا
% 75.7 ألف أمي في األراضي الفلسطينية تشكل النساء 126، ال يزال هناك 1997منذ % 57.6األمية 
 واعتبرت ،وأوضحت أن نسب األمية ترتفع في التجمعات الريفية عنها في التجمعات األخرى". منهم

  ."من أقل المعدالت في العالممعدالت األمية بين البالغين في فلسطين تعد "عوض أن 
  8/9/2009صحيفة فلسطين، 
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  في كل من سوريا ولبنان والضفة وغزة في األردن ينضمون إلضراب زمالئهم" أونروا"عاملو  .40
 ألف من 21في األردن، أمس، الى نحو ) أونروا( آالف شخص من موظفي وكالة 7 انضم :آي.بي.يو

والضفة الغربية وغزة، في توقفهم عن العمل لمدة ساعة، موظفي الوكالة في كل من سوريا ولبنان 
احتجاجاً على تخفيض الخدمات المقدمة الى الالجئين الفلسطينيين ورفض تلبية مطالب العاملين بتحسين 

إدارة "وحسب لجان العاملين في الوكالة فإن الهدف من التوقف يتمثل في إبالغ  .أوضاعهم المعيشية
ها التقشفية في الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، واحتجاجهم على رفض الوكالة رفضهم إلجراءات

  ".اإلدارة تلبية مطالبهم بتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية
وكانت األونروا قد أعلنت عن تخفيض خدماتها التي تقدمها لالجئين في بعض مناطق العمليات نتيجة 

 مليون دوالر، فيما يقدر العجز المتراكم 39عام الحالي العجز المالي الذي تعاني منه، والذي بلغ ال
  . مليون دوالر100المتوقع للعام المقبل بنحو 

  8/9/2009الخليج، 
  

  ملتقى دولي حول القدس في الرباط الشهر المقبل .41
ناصر القدوة، أمس ، عزم المؤسسة على .أعلن رئيس مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، د ":الخليج"رام اهللا 
ى القدس الدولي الذي سيعقد في العاصمة المغربية الرباط في أواخر الشهر المقبل، موضحاً أن عقد ملتق

انعقاد هذه الملتقى يوفر فرصة حقيقية إلعادة تثبيت القدس ضمن أبرز األولويات العربية والدولية خاصة 
 يشاركون في هذا وان عدداً من القيادات والشخصيات السياسية العربية واألوروبية واألمريكية سوف

  .الملتقى
  8/9/2009الخليج، 

  
   فلسطينية لساركوزي بالعدل في التعامل مع قضية األسرىمطالبة .42

الفلسطينية أنها وجهـت رسـالة إلـى        "أنصار األسرى "أعلنت منظمة   :  عبدالرؤوف أرناؤوط  -رام اهللا   
سير االسرائيلي جلعاد شـاليت     الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي طالبته فيها بالعدل في المعاملة بين األ          

  . واألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
 8/9/2009الوطن، السعودية، 

  
  مرضى غزة يواجهون الموت بعد تعطل جهاز القسطرة الوحيد .43

حذر مستشفى غزة األوروبي من أن حياة مئات مرضى القلب تحفها المخاطر الشديدة بعد  ":الخليج"غزة 
محمد حبيب إنه .وقال مدير المستشفى د.  القلب الوحيد من نوعه في قطاع غزةتعطل جهاز قسطرة

وأضاف حبيب في . تعطل يهدد حياة المئات من مرضى القلب المفترض أن تجرى لهم عمليات
تصريحات صحافية أمس، أن هذا الجهاز هو الوحيد في قطاع غزة، ويقوم بعمل قسطرة لمرضى القلب 

إن عمليات القسطرة متوقفة "وأضاف  ".ويشخص المرض ويعمل قسطرة عالجيةوالشرايين التي تغذيه، 
  ".تشرين الثاني المقبل/ حالة تنتظر حتى العشرين من نوفمبر400اآلن، وهناك 

  8/9/2009الخليج، 
  

   مصلحة الدولة وتأمين حياة كريمة لالجئين الفلسطينييننحترم: مكاوي .44
لجنـة  " الفلسطيني السفير خليـل مكـاوي رد         –ار اللبناني   استغرب المكتب اإلعالمي لرئيس لجنة الحو     

الدراسات في التيار الوطني الحر على كالمه في شأن المراجعة القضائية التي أوقف بموجبهـا مجلـس                 
  .شورى الدولة طمر اآلثار في مخيم نهر البارد موقتاً
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ـ                صريف األعمـال فـؤاد     ورأى في بيان امس أن رد اللجنة على تصريح له عقب لقائه رئيس حكومة ت
  :موضحا النقاط اآلتية" تأويالت" الفائت تضمن 29السنيورة في 

، عبر تشكيل مجلس الوزراء لجنة      2005 الفلسطينية، والذي استهل منذ      – إن ترميم العالقات اللبنانية      -"
 لبنـان    الفلسطيني، أتى على قاعدة تأمين مصلحة الدولة العليـا، اي احتـرام سـيادة              –الحوار اللبناني   

واستقالله واستقراره، وتأمين حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين عبر تحميل المجتمع الـدولي مـسؤولياته              
أما كل تفسير آخر لمصلحة الدولة العليا فال يعني         . حيالهم، والعمل بديبلوماسية متكاملة لدعم حق العودة      

  .في هذا السياق تحديداً إال صاحبه
كتشفة في مخيم نهر البارد تشكل أولوية للحكومة اللبنانية، التي اتخذت مجتمعـة               إن حماية اآلثار الم     - 

وأتى قرار الطمر بسبب مـن      . القرار بطمرها، انطالقاً من معايير محترفة قررتها المديرية العامة لآلثار         
أو " منظمالتهجير ال "موجبات القضية أكثر منه في كيفية استنسابية وان اعادة االعمار مواجهة لكل رؤى              

  ".التوطين المقنع"
 إن المخطط التوجيهي إلعادة إعمار مخيم نهر البارد وافقت عليه كل االدارات المعنية قبـل عرضـه                  -

  .على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالموافقة عليه
 إن طرح استمالك ما اصطلح على تسميته بالمخيم الجديد بدل المخيم القديم، يدل علـى عـدم إلمـام                    -

  .بالتعقيدات القانونية لهذا الطرح فاقتضت االشارة
 الفلسطيني التأكيـد ان الدولـة اللبنانيـة         –لجنة الحوار اللبناني    " ختاماً، يهم المكتب اإلعالمي لرئيس       -

تحترم قرار مجلس شورى الدولة، وهي تتحرك قانوناً وبالسبل المتاحة من ضمن القانون لتأكيد صـواب                
ورى الدولة الملف الكامل لهذه القضية وتمتثل لمـا يقـرره هـذا المجلـس،               طرحها، وستودع مجلس ش   
 ".فللقضاء تبقى الكلمة الفصل

  8/9/2009النهار، 
  

  مجلس الجامعة يرفض التطبيع المجاني وفلسطين تطالب بالعودة إلى مجلس األمن .45
لطروحات األمريكية انتقدت الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ا: القاهرة

في الضفة " وقف مؤقت لالستيطان"، مقابل ثمن بخس هو "إسرائيل"المطالبة بخطوات تطبيعية حيال 
الغربية، وشددت على أن السالم ال يتحقق إال بتطبيق كامل لقرارات الشرعية الدولية، ودعت إلى إخالء 

لك، ودعا المندوب الفلسطيني للعودة إلى بذ" إسرائيل"منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية والزام 
  .التي لم تعد ترتدع" إسرائيل"مجلس األمن الدولي في مواجهة 

التوجه لمجلس األمن "في سياق آخر، أكد المندوب المناوب لفلسطين لدى الجامعة السفير بركات الفرا أن 
  ".اللتزام بالشرعية الدوليةيبقى خيارا قائما في مواجهة استمرار في األنشطة االستيطانية ورفضها ل

  8/9/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل"وعود عربية بالتطبيع مع ": هآرتس" .46
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن اإلدارة األمريكية تلقت الموافقة من دول عربية على : الضفة الغربية

سرائيليين ممثليات إلسرائيل على أراضيها، وأخرى وافقت على منح تأشيرات دخول لرجال أعمال إ
أن دوالً أخرى "كما أضافت الصحيفة والتي نقلت الخبر عن مصادر أمريكية ". وسياح من إسرائيل

وافقت على تأسيس خطوط تليفونية دولية مباشرة مع إسرائيل، كما وافقت دول عربية أخرى على إجراء 
وافقت دول أخرى على لقاءات علنية وعلى مستوى كبير مع مسئولين كبار في الحكومة اإلسرائيلية، و

إمكانية السماح للطائرات اإلسرائيلية باستخدام أجوائها، أو إجراء رحالت طيران مباشرة من مطار بن 
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية ال زالت ترفض إبداء . غوريون إلى مطاراتها على أراضيها
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ى يد العون للسلطة الفلسطينية وإمدادها بمئات أي نوع من حسن النية تجاه إسرائيل، بيد أنها موافقة عل
  .الماليين من الدوالرات

  8/9/2009السبيل، األردن، 
  

   التعاون يدين بناء مستوطنات يهودية جديدةمجلس .47
دان عبد الرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخطوات : وام

واعتبر العطية، في . مستوطنات جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلةاإلسرائيلية الهادفة الى بناء 
تصريح صحافي، أن مثل هذه التصرفات اإلسرائيلية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً سافراً 
للجهود الدولية التي تقودها الواليات المتحدة األمريكية والرامية لتحريك عملية التسوية في الشرق 

  ".حل الدولتين"سط السيما في ما يتعلق بما يسمى األو
  8/9/2009الخليج، 

  
  المقدسة بالمملكة ستدنس االماكنألنها لطائرات االسرائيلية ل رفضت فتح االجواء السعودية .48

كشفت مصادر سياسية امريكية واسرائيلية وصفت بانّها رفيعة المستوى، :  زهير اندراوس-الناصرة 
عن ان المملكة العربية السعودية رفضت السماح للطائرات االسرائيلية بالمرور في امس االثنين النقاب 

اجوائها، وفق المطلب االمريكي، الن الطائرات االسرائيلية، وفق السعوديين، ستؤدي الى تدنيس االماكن 
يخنر، في واوضحت المصادر عينها، كما افاد المراسل السياسي ايتمار ا. المقدسة للمسلمين في المملكة

ويتبين من التقرير الذي نشرته الصحيفة االسرائيلية ان الرفض السعودي " يديعوت احرونوت"صحيفة 
لعالقات تطبيعية مع الدولة العبرية ليس مرده وقف االستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، او 

، انّما، كم صرح 1967العام يونيو من / االنسحاب االسرائيلي الى خطوط ما قبل الخامس من حزيران
للصحيفة وزير المواصالت االسرائيلي، يسرائيل كاتس، المقرب جدا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الذي اكد على ان سبب الرفض السعودي هو تقني، وزاد قائال ان الرد السعودي على المطلب االمريكي 

ية ال يخلون من مظاهر معاداة السامية ومعاداة اليهود، بفتح االجواء السعودية امام الطائرات االسرائيل
  .على حد تعبيره

  8/9/2009القدس العربي، 
  

  ليست قلقة من جولة ليبرمان األفريقيةالقاهرة .49
يجري وزير الخارجية اإلسرائيلي افيجدور ليبرمان جولة في ست دول أفريقية :  أحمد عبد اهللا-القاهرة 

يوبيا وكينيا وأوغندا في سياق تعزيز العالقات اإلسرائيلية في العالم بينها ثالثة من حوض النيل أث
وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير . وتحسين سمعتها وبدورها قللت القاهرة من شأن هذه الجولة

إن مصر تثق بقدراتها وعالقاتها القوية مع جميع دول القارة، نافية وجود "الخارجية للشؤون األفريقية 
أو أزمات مع أي منها، بما في ذلك أثيوبيا، وشددت على أن مصر ال تبني سياساتها كرد فعل خالفات 

وفيما أكدت عمر في لقاء مع . على تحركات دول، نافية أن تكون هذه الجولة لها أية صالت بمياه النيل
فك "ساسية إلى المحررين الدبلوماسيين أن مثل هذه الجوله ال تثير قلق مصر اعتبرت أنها تهدف بدرجه أ

  .عن ليبرمان نفسه والمضروبة عليه من جانب الكثير من الدول بسبب مواقفه وتصريحاته" العزلة
  8/9/2009عكاظ، 
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  "إسرائيل"لوقف التطبيع مع مغربية  دعوات .50
دعت منظمات مغربية حكومة بالدها الى وضع حد لما ينشر عن خطوات مغربية تجاه التطبيع : الرباط

  .لعبرية واعتبروا اية خطوة في هذا االتجاه خيانة للشعبين الفلسطيني والمغربيمع الدولة ا
وطالبت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني 

ي و المؤتمر القومي اإلسالمي والمؤتمر القومي العرب(وفعاليات المؤتمرات القومية الثالث بالمغرب 
المسؤولين المغاربة بوضع "في ندوة صحافية ظهر امس االثنين بالرباط ) المؤتمر العام لألحزاب العربية

حد لكل ما تشيعه وسائل اإلعالم الصهيونية وتتناقله عنها وسائل اإلعالم الغربية، وباإلعالن عن عدم 
الصهيوني، وتكذيب ما قيل عن صحة المشاركة في المناورات العسكرية للناتو إذا شارك فيها الكيان 

االستعداد لفتح األجواء المغربية أمام الخطوط اإلسرائيلية، وعدم صحة ما يروج عن االستعداد إلعادة 
الشعب المغربي أجمع على 'وذكرت هذه المنظمات بأن ". العالقات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى

مغرب وخاض معركة جماعية من أجل إغالقه، التصدي لمكتب االتصال الصهيوني عندما فتح في ال
  .وقعت االستجابة لها بالقرار الملكي باإلغالق، وكان ذلك في عهد اإلرهابي نتنياهو

 8/9/2009القدس العربي، 
  

  تقوم بترحيل صحافي أمريكي بسبب تعاطفه مع الفلسطينيين األمن المصرية سلطات .51
صرية في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي قامت سلطات األمن الم:  حسام أبوطالب-القاهرة 

وفي سرية شديدة بترحيل ترانس راندال األمريكي الجنسية والذي يعمل مراسالً صحافياً للشؤون 
وكان راندل قد فوجئ فور هبوطه من الطائرة برفض . الفلسطينية وقضايا الصراع العربي اإلسرائيلي

لمسؤولون األمنيون األمر بأن اسمه مدرج على قائمة وبرر ا. السلطات السماح له بدخول العاصمة
وأشارت معلومات منسوبة ألحد رجال األمن . الشخصيات التي تمثل تهديدا لألمن القومي المصري

المصريين في مطار القاهرة، قال إنه غير مطلع على تفاصيل قضية راندل ومالبساتها، لكنه قال إن 
  .سياسية المتصلة بالفلسطينيين غالبا ما يحرمون من دخول مصراألشخاص الذين شاركوا في األنشطة ال

  8/9/2009القدس العربي، 
  

  وباماأدارة إوال تكترث بمطالب "  تبصق بوجه الواليات المتحدة"سرائيلإ" :نومراسل .52
عقاب أاندلعت مواجهة بين الناطق بلسان وزارة الخارجية االميركية وبين مراسلين محليين في              :واشنطن
وهاجم المراسـلون   . كد فيه عدم رضاه عن استمرار البناء في المستوطنات        أ  البيت االبيض بياناً   اصدار

دارة إوال تكتـرث بمطالـب      " تبصق في وجه الواليات المتحدة     ""سرائيلإ"ن  إالناطق ايان كيلي وقالوا له      
  .وباماأ

بخصوص المـستوطنات،    ":الناطق بلسان وزارة الخارجية االميركية    " نأن،  أسي،  "وسأل مراسل شكبة    
هل ابلغكم االسرائيليون بنيتهم االعالن عن المصادقة على بناء جديد في المستوطنات في الوقـت الـذي                 

اعرب عن اسفه لهذا    "ورد كيلي بان البيت االبيض      ". كنتم تجرون فيه مفاوضات حول تجميد االستيطان؟      
كان لدينا حوار مفتوح جـدا مـع        :" فقط   كدأصر كيلي على رفضه الخوض بتفاصيل اللقاء و       أو". القرار

يـضا  أصريحة حيال مصالحها، ونحن      "" إسرائيل "وقال كيلي خالل حديثه بأن      ". اصدقائنا االسرائيليين 
  ".قلت قبل لحظة ان المسيرة مستمرة، وال يتوقف اي شيء بسبب بيانات"، "صريحين حيال مصالحنا

7/9/2009القدس، فلسطين،   
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  في مدارسها"الهولوكوست"لرفضها تدريس " األونروا"طالب بإقالة مفوض  اليهودي ياللوبي .53
طالب اللوبي في الواليات المتحدة األمريكية األمين العام لألمم المتحدة بـان            :  عبد القادر فارس   -غزة    

  كي مون باإلقالة الفورية للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
  .كارين أبو زيد ومدير عمليات المنظمة في غزة جون جنج السيدة "األونروا"

إن اإلدارة األمريكية واألمـين العـام للمتحـدة         :  ألف عضو  400وقالت مؤسسة يهودية تضم أكثر من       
 في مدارس األونروا    "الهولوكوست"مطالبان فورا بطرد المسؤولين األمميين بسبب رفضهما تدريس مادة          

  . حقوق إنسان فحسببزعم أن الهولوكست ليست مادة
وقال الحاخامان ميريفان هير وابراهام كوبر مؤسس وعميد المؤسسة إن الهولوكست هو أهـم وأخطـر                

  .دليل على عدم إنسانية اإلنسان في التاريخ ويشكل لب حقوق اإلنسان في العالم
8/9/2009عكاظ،   

  
   كامل لالستيطان بوقف"سرائيلإ"نطالب  "الرباعية"وروبيون ونحن وشركاؤنا األ: باريس .54

سرائيلية بتجميد االستيطان كي يتـسنى      ، مطالبتها الحكومة اإل   مسأ ،جددت باريس :  مراد مراد  -باريس  
ى حل الدولتين الذي يشكل الضامن الوحيد ألمن        إللها استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين وصوال        

بموجب خارطة الطريق فإن    "نه  أستين فاج   وصرحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية كري      .الدولة العبرية 
 بوقف كامل لالستيطان فـي الـضفة        " إسرائيل "فرنسا وشركاءها االوروبيون واللجنة الرباعية تطالب       

  ."الغربية والقدس الشرقية
8/9/2009المستقبل،   

 
   المتحدة أكبر بائع سالح في العالمالواليات .55

يات المتحدة وسعت دورها في مبيعات األسلحة في أكدت دراسة جديدة للكونجرس ان الوال: وكاالت
العالم خالل العام الماضي واستحقت لقب أكثر الدول مبيعاً لألسلحة، إذ رفعت حصتها إلى أكثر من ثلثي 

  .صفقات األسلحة الخارجية
انه على الرغم من الركود االقتصادي العالمي، فقد وقعت الواليات " نيويورك تايمز"وذكرت صحيفة 

من الحصص % 4.68 بنسبة 2008 مليار دوالر في عام ،8.37تحدة اتفاقات أسلحة تقدر قيمتها ب الم
 والتي قدرت ب 2007في سوق األسلحة العالمية، في ارتفاع عن مبيعات األسلحة األمريكية في عام 

 3.7لماضي وحلت إيطاليا في المركز الثاني وبلغت مبيعات األسلحة منها في العام ا.  مليار دوالر52.4
 أسلحة بقيمة 2008مليار دوالر، في حين كان المركز الثالث من نصيب روسيا التي باعت في العام 

ولفتت .  مليار دوالر8.10 والتي كانت 2007 مليار دوالر وهو تراجع ملحوظ عن مبيعاتها في عام 3.5
عن % 6.7أي بتراجع بنسبة  مليار دوالر، 2.55الصحيفة إلى ان قيمة مبيعات األسلحة العالمية بلغت 

  . 2005 وهو الرقم األقل لجهة اتفاقات األسلحة العالمية منذ عام 2007عام ،
  8/9/2009الخليج، 

  
   محرك بحث اسالميأول .56

بات بإمكان المسلمين استخدام الشبكة العنكبوتية من دون خوف من العثور على محتويات   -لندن 
، يعمل كسائر )ImHalal( أول محرك بحث إسالمي واسمه إباحية، بعد إعالن شركة هولندية إطالق

وحتى إذا ادخل المستخدم مفردات قد تكون غير . محركات البحث األخرى المتاحة على اإلنترنت
  .المحتملة إلى ثالثة مستويات مختلفة» الحرام«مقبولة، يقوم مؤشر المحرك بتصنيف نتائج البحث 
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أن نتائج البحث مأمونة وخالية من محتوى قد يصنف على » مؤشر الحرام«ويعني التصنيف واحد في 
  .وفقاً للشريعة اإلسالمية» حرام«أنه 

وفي الترتيب الثاني قد يرسل المحرك رسالة تحذيرية تشير إلى أن نتائج البحث المحتملة مصنفة ضمن 
ة النتائج على ، وبإمكان المستخدم المخاطرة وطلب رؤي»مؤشر الحرام«المستوى األول أو الثاني على 

وفي حال تصنيف نتائج البحث  .رغم هذا التحذير أو تجنب رؤية النتائج وتجربة مفردات بحثية أخرى
لقد «: ، يتلقى المستخدم رسالة تحذيرية تقول»مؤشر الحرام«المحتملة ضمن المستوى الثالث على 

ير مفردات البحث وتكرار وصلت نتائج بحثك الى المستوى الثالث على مؤشر الحرام، لذا ننصحك بتغي
  .االلكتروني العربي» سي أن أن«، وفق ما نشر موقع »المحاولة

  8/9/2009الحياة، 
  

  ! بلد التمييز الجنسيبريطانيا .57
 لم تستطع بريطانيا أن تتجاوز عقدة التمييز الجنسي، وال تزال النساء في المرتبة : يو بي آي-لندن 

  .الثانية في مجال العمل
يليبس رئيس لجنة المساواة وحقوق اإلنسان الحكومة لدفعها مكافآت للرجال تفوق بخمس ودان تريفور ف

وأشار تقرير اللجنة إلى أن النساء في الشركات المالية ينلن مكافآت بقيمة . مرات المكافآت المقدمة للنساء
النساء عادة وتتقاضى .  دوالرا23820ً دوالرات سنوياً بينما يحصل الرجال على مكافآت تساوي 4705

  .»تغيير ثقافي جذري وإصالح مؤسساتي«وطالب فيليبس بإجراء . نصف راتب الرجال
 في 47 في المئة من راتب الرجال، ويرتفع هذا الفارق إلى 39وأفاد التقرير بأن راتب النساء أقل بـ

  .المئة في حال احتسبت ساعات العمل اإلضافية والمكافآت
  8/9/2009الحياة، 

  
  ن في الملحق األمني لوثيقة جنيفدولة فلسطي .58

  ياسر الزعاترة
هو عنوان المقال الذي كتبه المحلل السياسي اإلسرائيلي المعروف         " كل شيء جاهز ولم يتبق غير التوقيع      "
، وفيه كشف النقـاب عـن الملحـق         24/7/2009في صحيفة يديعوت أحرنوت بتاريخ      " إليكس فيشمان "

عت قبل ست سنوات من طرف ياسر عبد ربـه ويوسـي بيلـين،              األمني لوثيقة جنيف الشهيرة التي وق     
  .وأثارت ضجة كبيرة في حينه بسبب تنازلها المعلن والواضح عن حق العودة لالجئين

اآلن، يتبين أن مشروع وثيقة جنيف لم يتوقف عن العمل طوال السنوات الماضية، حيث ازدادت فاعليته                
اومة المسلحة وانتفاضة األقصى، إذ أصبح مؤسسة يقوم        في ظل ورثة ياسر عرفات الذين كانوا ضد المق        

عليها فريق كبير من الرموز الفكرية والسياسية واألمنية في الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، بينما تقف              
  .في خلفية المشهد شخصيات دولية من بريطانيا وأوروبا تدعم فكرة المشروع

نجاز الملحق األمني للوثيقة شـارك مـن الطـرف          في المفاوضات التي استمرت عاما ونصف العام إل       
الفلسطيني حوالي أربعين من الشخصيات السياسية والفكرية بالغة األهمية، في حين يؤكد اإلسـرائيليون              
أن الرئيس محمود عباس كان متابعا لتفاصيل المباحثات يوما بيوم، ما يعني مباركته لما ورد في نـص                  

  .الملحق
نية الوزير السابق سميح العبد، وبمباركة واطالع دائم من ياسر عبد ربه، إلى             يتصدر الشخصيات الفلسطي  

جانب آخرين من السلطة وفتح، من بينهم زياد أبو عين، وقدورة فارس، ومحمد الحوراني، وهشام عبـد                 
الرازق، وسمير عبد اهللا، وأشرف العجرمي، وتيسير عاروري، وسمير حليلة، وإياد الـسراج، ونبيـل               

  .اجي سالمة، وحكمت زيدقسيس، وس
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من الطرف اإلسرائيلي هناك ستون شخصية على درجة كبيرة من األهمية والرمزيـة مـن القطاعـات                 
السياسية والعسكرية واألمنية والفكرية، يتصدرهم العميد احتياط شلومو بروم الذي عمل رئيـسا لقـسم               

لقومي، العميد احتياط إيـالن بـاز،       التخطيط اإلستراتيجي في الجيش اإلسرائيلي ونائب مستشار األمن ا        
 والجنرال احتيـاط    -وكالهما كان رئيسا لإلدارة المدنية في الضفة الغربية       -والعميد احتياط دوف تسيدكا     

شاؤول أرئيلي، رئيس طاقم السالم في عهد باراك، وبوعز كارني رئيس مجلس إدارة مبـادرة جنيـف،                 
  .سمان وديفد كيمحي، وبالطبع يوسي بيلين وآخرينإضافة إلى شخصيات فكرية وسياسية مثل ديفد غرو

الملحق الجديد بالغ األهمية، ليس فقط بتبنيه من الطرف الفلسطيني، تحديدا من الرئيس محمـود عبـاس                 
الذي سيطر عمليا على فتح ومنظمة التحرير ويتمتع بالشرعية العربية والدولية فحسب، وإنما بتبنيها من               

عليها وزيرة الخارجية ورئيس مجلس األمن القومي، وتمت دراستها بشكل          الطرف األميركي، إذ اطلعت     
دقيق، بحسب إليكس فيشمان، في البنتاغون الذي صار أكثر تدخال في الشأن الفلـسطيني مـن زاويـة                  
حرصه على تقدم يساعد في جلب المساعدة العربية في خروج أميركا من المستنقعات التي خلفها جورج                

  .غانستانبوش في العراق وأف
وبدوره ذهب رام إيمانويل، كبير موظفي البيت األبيض إلى أن مبادرة جنيف وملحقها األمني هي أساس                

أما الحكومة اإلسرائيلية فلم تعط الموافقة عليها، لكن اليوم الذي ستواجهه للموافقة عليها             . التسوية الدائمة 
  .ليس بعيدا كما يرى إليكس فيشمان

فاصيل مرعبة تؤكد حقيقة الوقت الطويل الذي صرف في كتابة بنودهـا، وكـذلك              ت) الوثيقة(في الملحق   
أهمية الخبراء الذين ساهموا في صياغتها، ولذلك فإن متابعتها في سطور كهذه ليست سهلة بحال، وقـد                 
تبدو كاريكاتورية بالنسبة لبعض القراء من زاوية التفاصيل التي ال يعرفها سوى الخبراء فـي جغرافيـا                 

  .ة الغربيةالضف
ثمة تفاصيل مملة حول حركة الفلسطينيين واإلسرائيليين في مناطق الضفة، وبالطبع تبعا لحقيقـة بقـاء                

وتبعا لحقيقة أن   " كانتونات"الكتل االستيطانية الكبيرة في مكانها، هي التي تقطع أوصال الضفة إلى ثالثة             
 دولية سيكون لها دورها في التنـسيق        أجزاء من القدس الشرقية ستكون مشتركة، فضال عن وجود قوات         

  .ولذلك سنعثر على جسور وأنفاق وطرق التفافية بتفاصيل غاية في الدقة. بين الطرفين
القدس تبدو أكثر حضورا في بنود الملحق، أعني القدس القديمة التـي سـيكون بإمكـان اإلسـرائيليين                  

في الضفة يتطلب المرور عبرها حمل      هناك مناطق   (والفلسطينيين المرور عبرها من دون جوازات سفر        
جبل الهيكل  (الزائر الذي يتوجه إلى منطقة المسجد األقصى        . وسترابط فيها قوات دولية   ) جوازات السفر 

سيواجه قوات متعددة الجنسيات غير األولى مهمتها فرض الوضع القائم في مجال الحفريات             ) عند اليهود 
  .ده في المكاناألثرية للبحث عن الهيكل الذي يزعمون وجو

: العنصر األول في الملحق هو مبدأ نزع السالح، وفي هذا السياق ينقل فيشمان عن العميد بـروم قولـه                  
من جهة إتاحة المجال للسلطة كي تحتفظ بقوات ذات فعالية          . هنا كان يتوجب علينا محاولة تربيع الدائرة      "

حية أخرى الحرص علـى أن ال تـشكل تلـك           كافية ألداء المهمات األمنية الداخلية الخاصة بها، ومن نا        
عموما نقطة االنطالق بالنسبة لنا كانت تجنب أن يكون وضـع           . القوات تهديدا عسكريا تقليديا إلسرائيل    

  ".إسرائيل األمني بعد التسوية الدائمة أقل جودة وهي مسألة ال يمكن تغييرها
 محددة في الملحق بصورة مقـصودة،       حجم القوة الفلسطينية وكمية السالح الشخصي الذي تمتلكه ليست        

دبابات، صواريخ، سالح مـضاد  : لكنه يفصل بصورة دقيقة ما الذي يحظر على الفلسطينيين االحتفاظ به      
 مليمتر،  7.62للطائرات وأدوات إبحار ومدفعية من أي نوع كان وراجمات وألغام ورشاشات تزيد على              

ة وطائرات بال طيار، وأدوات إبحـار مـسلحة         وسالح إشعاعي آخر، ومروحيات قتالية وطائرات حربي      
وستكون بأيدي  . وسالح اإلبادة الجماعية  )  طن المزودة بسالح خفيف    25باستثناء القوارب الخفيفة حتى     (
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سالح خفيـف ووسـائل     : خفيفة وتحمل أنواع السالح المباح فقط     " آلية"القوات الفلسطينية أربعمائة عربة     
  .باردة لتفريق المظاهرات

جهـات  "مفاوضات قال الفلسطينيون إنهم يحتاجون قاذفات آر بي جي ألغراض الـصدام مـع               خالل ال 
ما اتفق عليه الجانبان هو أن تكون القنابل والمواد الناسفة          . وكذلك إلى مواد ناسفة وقنابل يدوية     " إرهابية

. ددة الجنـسيات  واألسلحة المخترقة للمدرعات، والتي ال تعتبر صواريخ مضادة للدبابات بيد القوات متع           
كلما أراد الفلسطينيون تنفيذ قتال هجومي ضد اإلرهاب سيتوجهون لطلب هذا السالح من القوات متعددة               

  .الجنسيات
نموذج الدولة الفلسطينية منزوعة السالح التي يخطط لها في الوثيقة ليس موجودا في أي مكان في العالم                 

وبحسب اللـواء احتيـاط     ". أندورا"الدولة هو أقرب إلى     باستثناء كوستاريكا، مع أن نموذج نتنياهو لتلك        
المشكلة األخرى هي أننا ال نمتلـك مـع         . ال أحد يعرف كيف تدار دولة منزوعة السالح       "شاؤول أرئيلي   

الخط األخـضر   . خط الحدود يرتكز على موقع المستوطنات الكبيرة      . الفلسطينيين خط حدود أمني طبيعي    
اتفـاق  . لخط الحالي على امتداد خط الجدار يصل إلى ثمانمائة كيلـومتر           كيلومترا، وا  313 بلغ   67لعام  

عدا عن ذلـك لـدينا      . ولكنه يبقى خطا طويال متعرجا وغير طبيعي      . جنيف يوصله إلى ستمائة كيلومتر    
، ولذلك كان   "أيضا تجربة سيئة مع الفلسطينيين بصدد قدرتهم على تنفيذ القرارات خالفا لمصر واألردن            

  .ال طرف أمني ثالث للمعادلة ممثال في القوات الدوليةالحل هو إدخ
من أجل تخفيض الخوف اإلسرائيلي من التطورات غير المتوقعة في األردن أو فـي الـضفة كحـدوث                  
انقالب داخلي مثال، دفع الفلسطينيين بعد جداالت كثيرة للموافقة على أن تبقي إسرائيل في غـور األردن                 

بعدها ستتم دراسـة    .  شهرا بعد التوقيع على االتفاق     36بة ستبقى في الغور     الكتي. كتيبة من سالح المشاة   
  .الحاجة إليها من جديد

غرفة عمليـات   . فوق القوة متعددة الجنسيات ستكون هناك لجان مشتركة للقوة من إسرائيل والفلسطينيين           
إلسـرائيليين  لجـان عـسكرية أمنيـة عليـا مـن ا          . مشتركة لألطراف الثالثة ستقام في القدس القديمة      
  .والفلسطينيين ستنعقد هي األخرى بصورة دائمة

الحجر األساسي اإلضافي في الملحق هو الوجود اإلسرائيلي في أراضي الدولـة الفلـسطينية منزوعـة                
اتفـاق  . وهذه المحطات ستكون مناطق إسرائيلية ذات استقاللية ذاتيـة        . السالح من خالل محطتي إنذار    

  .سنوات، ولكن من الممكن تجديده بعد مرور خمس سنوات من التوقيعمحطات اإلنذار يستمر عشر 
سالح الجو اإلسرائيلي يستطيع مواصلة التحليق من أجل التدريب فوق الضفة باسـتثناء أيـام الجمعـة                 

التحليق تحت ارتفـاع ثمانيـة آالف قـدم واجتيـاز           !!). يا ألدب الجوار  (واألعياد اإلسالمية والمسيحية    
وسيكون للفلسطينيين الحق في استخدام مسارات الطيران المدنيـة فـوق           . دنية محظور مسارات الجو الم  

وهذا االتفاق أيضا قابل للدراسة مرة أخرى بعد عـشر          . إسرائيل التي تستخدمها شركة الطيران األردنية     
  .سنوات

. لملحق ستتواصل المشاركة اإلسرائيلية في المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية ومصر واألردن وفقا ل           
في نقاط العبور عند جسر اللنبي ورفح سيكون هناك وجود إسرائيلي مباشر طوال ثالثين شـهرا بعـد                  

بعد ذلك وطوال عامين آخرين سيكون الوجـود        . التوقيع على االتفاق، ولكنه لن يكون ظاهرا للمسافرين       
بق على معبر الـشحنات ولكـن       اتفاق مشابه سيط  . اإلسرائيلي من خالل عدسات كاميرا في دائرة مغلقة       

االتفاق يسري على المعابر الثالثة وفي كل مكان آخر سيعتبر فـي            . المتابعة هناك ستستمر لعام ونصف    
  .المستقبل معبرا دوليا، كالمطار الفلسطيني في الدهنية إن فتح على سبيل المثال

الجـداول  . ياسي فيها سـيتغير   بالنسبة لقطاع غزة، االفتراض األساسي لمعدي الوثيقة هو أن الوضع الس          
وهي كما هو متوقع تنزل إلى تفاصـيل        . الزمنية المعدة لتطبيق االتفاق تظهر في مستهل الملحق األمني        

التفاصيل في كل مرحلة يفترض باالتفاق أن يطبق بصورة كاملة خالل ثالثين شهرا، سيصل الجانبـان                
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الممر اآلمـن   . ، والتي تشمل تبادال لألراضي    2003بعد نهايتها إلى الحدود الدائمة كما حددت في جنيف          
  .معابر الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ستفتح. بين غزة والضفة الغربية سيدشن

من األسماء الالفتة لالنتباه التي شاركت في صياغة الوثيقة الجنرال البريطاني المتقاعد جون ديفوريـل،               
ين واإلسرائيليين، ما يطرح أسئلة بشأن الدور البريطاني، لـيس          وهو الوحيد كما يبدو من غير الفلسطيني      

في إعداد الوثيقة فحسب، وإنما في مجمل العملية األمنية في الضفة الغربية، ال سـيما صـياغة العقيـدة           
  .األمنية لألجهزة الفلسطينية

نسان في الـضفة  وكان مركز ميدل إيست مونيتور أعد تقريراً حول الدور البريطاني في مسألة حقوق اإل       
الغربية المحتلة، وأن هناك دوراً مجهوال لشركات أمنية عملت في العراق وتعمل اآلن في الضفة المحتلة                

المتورطة في  " ليبرا"وأشار التقرير إلى شركة     . تحت قيادة الجنرال كيث دايتون المنسق األمني األميركي       
ة، كما تتهم بالمساهمة في عمليات تعذيب       عمليات تدريب وإشراف على بعض األجهزة األمنية في الضف        

  .بحق نشطاء من حركة حماس
، وكان قد خدم ست سـنوات فـي         2009أيار  /يذكر أن ديفوريل قد تقاعد من الجيش البريطاني في مايو         

الشرق األوسط في العراق والسعودية والكويت وعمان، وتعود عالقته بالجنرال دايتون إلـى مـا قبـل                 
  .كان في وحدة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراقسنوات حين كانا يشار

األهم من ذلك هو خدمته إلى جانب دايتون لسنة ونصف في بناء األجهزة األمنية الفلسطينية، ومعه فريق                 
ويبدو أن الدور البريطـاني الـذي       .  بريطانيا، إلى جانب وحدة أوروبية مكونة من أربعين فردا         12من  

كومة البريطانية أكبر مما يظهر على السطح، األمر الذي بدأت خيوطه تتكشف في             يرعاه توني بلير والح   
اآلونة األخيرة، وهو دور يختلط فيه الجانب الرسمي بالجانب الخاص، كما هو الحال بالنـسبة لـشركة                 

  .ليبرا التي يترأسها ويديرها عدد من كبار الساسة والعسكريين المتقاعدين
كا متورطون فيما يجري في الضفة الغربية، وكذلك فيما يخطط له مستقبال،            كل ذلك يؤكد أن حلفاء أمير     

وعلى رأسهم بريطانيا، الحليف األقوى وصاحبة الخبرة األوسع في قضايا المنطقة، فيما يؤكد من جانب               
آخر أن المسار القائم في الضفة، وما يخطط له هو أمر جدي ينبغي لقوى المقاومة أن تأخذه في الحسبان                   

دا عن الكالم العاطفي حول إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ألن القائمين على األمر هناك قد                بعي
قطعوا أشواطا بعيدة في مسارهم السياسي بما يجعل من المستحيل عودتهم عنه دون قدر معقـول مـن                  

  .اإلجماع الشعبي في مواجهتهم
  7/9/2009نت، .الجزيرة
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  نهلة الشهال
ما دمنا نستبيحهم بهذا الشكل، ونسيء معاملتهم إلى هذا الحد، فعالم النفاق؟ نبيدهم، إن لم يكـن واقعيـاً                   

وهنا، ال فوارق يعتد بها بين مواقف القـوى الـسياسية،           . فافتراضياً) بسبب استحالة الممارسة، ليس إلّا    (
  .أقصد في الحقيقة، ال في الكالم، أو ربما في النيات. ائدوليس هناك ما يعاكسها في الحس العام الس

والحـزب  . فحزب اهللا، القوي المتنفّذ، محرج بسبب شدة قوته وكثرة سالحه، فيتجنّب إثارة الموضـوع             
سيقول العالمون بخفايا   (الشيوعي ضعيف، وسيبدو مسلكه التضامني، إن حصل، مفتعالً، غريباً وماضوياً           

حلّلين سياسيين ونصف محلّلين نفسيين، كما هي الموضة الدارجة اليوم، إنّه حنـين         األمور، وهم نصف م   
البعض يقول بعض   . ، فيتجنّب هو اآلخر الخوض في األمر      )إلى أيام عالقته الوثيقة بالمقاومة الفلسطينية     

  .ل، أو التجاهلاألشياء، رفعاً للعتب ولكن ليس أكثر، كأنّما هناك تواطؤ على احترام هذا القدر من التدخّ
. فـالطريق يحـاذي مخـيمهم     . قبل أيام قليلة، خرج شبان مخيم برج البراجنة لقطع طريق المطار ليالً           

تدخل الجيش وفتح الطريق    . احتجوا أخيراً . خرجوا ألنه طفح بهم الكيل من انقطاع الكهرباء الدائم عنهم         
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ألنه لـو  .  لو أن المحتجين لبنانيونوهذا مختلف عما كان سيحدث. بسرعة وبدون وقوع تصادم وضحايا  
... ، لكانت قد انطلقت الحناجر واألقالم تتبين التوطين من خالل وقاحة المطالبـة بحقـوق              ”إشكال“حدث  

، معتبـرين أن    )من بين أشياء أخرى   (تعاملوا بدايةً بروح النكتة الساخرة مع الحرمان التام من الكهرباء           
في التغذية الكهربائية   ) المطلقة(غتربين لبنانيين، يبرر منح األولوية      وجود ماليين السياح، من خليجيين وم     

يحدث مع أحياء   ) كثير منه (شيء من هذا    . ، أي ألحياء األغنياء والشقق المفروشة والفنادق      )هم(لمناطقـ
  .الفقراء في لبنان، ولكن ثمة مع ذلك تراتب، والمخيمات في أسفله

وية تصبح مزدوجة، فال يعقل أن يعاني هؤالء السادة من الحر ومـن         في رمضان، قالوا ألنفسهم إن األول     
وهكذا اختفت طوال الصيف المياه الباردة من المخيمات،        . اإلفطار على ضوء الشموع، فهم غير معتادين      

أما اإلفطار، فعلـى ضـوء      . وتعذّر االحتفاظ باألطعمة الطازجة، وراحت النسوة يطبخن وجبات فورية        
هل قلتم نفط؟ أعوذ باهللا من شبهة مؤامرة التوطين بدليل          . والكاز مشتقّ من النفط   . لكازالشموع وقناديل ا  

  .إلى آخر الهذيان... وجود نفط في المخيمات
أما في نهر البارد، فيتعذّر البدء بخطة اإلعمار، ويتعذر السماح ألهاليه بالعودة إلى بيوتهم، بل حتى بتفقّد                 

واآلثار في لبنان مهمة يا سادة، وهو بلد سياحي من الطراز األول كمـا              . فقد اكتُشفت هناك آثار   . أماكنها
يخشى أهالي مخيم نهر البـارد أن يـشابه         ! كفى... ثم إن للتراث هنا حساسياته، فمسائل الهوية      . تعلمون

ولكن هذه الفكرة هي أكبر دليل على غـربتهم عـن           . مصيرهم مصير أهالي مخيمي تل الزعتر وضبيه      
الذي يمثل فارقاً نوعياً    ) ”المعطى الطائفي “أليست أنيقة هذه    (لم ينتبهوا إلى المعطى الطائفي      ! دقوانين البل 

الـذي فجـر    ” التيار الوطني الحر  “وفي أثناء هذا السجال، يسود تسامح عميق مع جماعة          . بين الحالتين 
 أعلـى هيئـات البلـد       مسألة اآلثار وسيلة لوقف اإلعمار في البارد، بل ولجأ إلى مجلس شورى الدولة،            

يبرر التسامح  . القضائية، الستصدار قرار بتجميده، وهو من ال يغلبه طرف في إثارة موضوعة التوطين            
نون الجماعة تلك معرفة على ما أعتقد، وال تحتاج إلـى مزيـد مـن التوضـيح،                 (والتفهم أنهم حلفاؤنا    

ننا ندرك الفوارق بين المتحالفين ونحترمهـا،       ، ثم إ  )التافه؟(ولن نصطدم بهم لمثل هذا السبب       ) واإلحراج
  ...ثم إن تحالفنا هذا مهم لمصير البلد الخ

المهن الممنوعـة، البنـاء والتوسـيع والتـرميم         : في السياق، نُسيت الالئحة القديمة للحرمانات األخرى      
ن أي نوع كانت،    الممنوعة، انعدام الخدمات، تعقيد كل اإلجراءات المتعلقة باستخراج األوراق والوثائق م          

ومركزتها مما يؤخّر إنجازها ويضاعف الكلف المرتفعة أصالً، وبعض القرارات الهمايونية والمزاجيـة             
هذا، إذا تجاهلنا سوء المعاملة علـى       ! المتقلّبة، مثل منع خروج الصيادين الفلسطينيين بدون محرم لبناني        

  .خيمالحواجز العسكرية التي باتت تنتشر عند مداخل أكثر من م
األصل أنه لم يعد يوجد نظام ضابط لوضعية الفلسطينيين في لبنان، وضاع تعريف توازن القوى الواقعي                

والضياع هذا نتاج ثالثة عناصر، أولها مرتبط بتاريخ بات قديماً، يتعلق بخروج منظمة التحريـر               . القائم
واقعياً دون أن يتم التطرق إلى هـذا        ، وبالتالي انتهاء اتفاق القاهرة      1982عقب االجتياح اإلسرائيلي عام     

أما ثانيها، فمرتبط باختالل البنية السياسية الفلـسطينية األم،         . التغيير الجوهري في أي وقت من األوقات      
ما بين سلطة مشغولة بعالقتها بإسرائيل دون أي شيء آخر، وتذرر فـي التمثيـل وتنـاحر، وطغيـان                   

لق بانهيار البنية السياسية اللبنانيـة نفـسها، وتحـول العالقـات            وثالثها أخيراً، يتع  . الحسابات الصغيرة 
السياسية بين األطراف إلى صراع دائم على النفوذ، رجراج ومكشوف، بمعنى أنه مباشر وبـال األدوات                
التقليدية الوسيطة للسياسة، من برامج وتصورات وخطب ومواقف مركبة المستويات، ممـا يلغـي كـل                

  .ألي موضوع خارج دائرة الصراع ذاكإمكان لمقاربة متماسكة 
هل يعزي الفلسطينيين معرفتهم أن ما يعانونه في لبنان كاشف لعطب جـوهري وبنيـوي فـي وضـع                   

  !؟ لهم اهللا”يستضيفهم“مرجعيتهم المفترضة، كما وخصوصاً في وضع البلد الذي 
  8/9/2009األخبار، 
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   تصفية القضية الفلسطينيةإرهاصات .60

  فهمي هويدي
عن شطب القضية الفلسطينية من قاموس وزارته، فإنه لم يكن " إسرائيل"وزير خارجية حين تحدث 

  .يهزل، ولكنه كان يعلن عن خبر تكتمه كثيرون في حين أنه يترجم على األرض يوماً بعد يوم
ليس كل األشرار كذابين دائماً، منهم من يتمتع بدرجة من الصفاقة والجموح تجعله يصرح بما ال ينبغي 

، أن األول ال "اإلسرائيليين"ريح به، من هذه الزاوية فالفرق بين ليبرمان ونتنياهو أو غيره من القادة التص
يكترث بتغليف أفكاره أو تزيينها، في حين أن اآلخرين يجيدون الكذب واللعب باأللفاظ وصياغة األفكار 

  .ذاتها بعبارات فضفاضة تخدع المتلقي وتجعله يبلعها دون ألم
يديعوت "ن أنها مصادفة، أن يصرح ليبرمان بكالمه هذا في حوار نشرته له صحيفة أغلب الظ
 بعد أسبوع من نشر موقع الجريدة ذاتها مقاالً لكاتب مهم هو رون بن يشاي تحت 9،/4في " أحرونوت
تحدث فيه عن هزة كبيرة ستقع في الشرق األوسط خالل هذا ). سبتمبر(استعدوا لهزة أيلول : عنوان
 سيتم خاللها خلط األوراق من جديد، بحيث تجلس الجهات الفاعلة في المنطقة على الطاولة لبحث الشهر،

من إطالق سراح الجندي األسير جلعاد ) بطبيعة الحال" اإلسرائيلية"من وجهة النظر (كل الملفات العالقة 
سيفتح الباب لرفع في التفاصيل تحدث عن أن إطالق سراح شاليت . شاليت إلى الملف النووي اإليراني

الحصار عن غزة، وأن خطة أوباما لحل النزاع ستكون بمثابة خريطة طريق جديدة، وسترتكز على 
، والثاني بدء "المعتدلة"محورين، أحدهما تجميد االستيطان مقابل بدء تطبيع العالقات مع الدول العربية 

 التي يفترض أن يتم تدشينها احتفالياً في ، وهي العملية"اإلسرائيلي"المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و
  .لقاء قمة يعقد على هامش الجمعية العمومية لألمم المتحدة، يحضره أوباما ونتنياهو وأبومازن

في هذه األجواء تسلط األضواء بقوة على مسألة االستيطان، التي أصبحت حجر األساس في مشروع 
 سيتم خاللها وقف أو تعليق االستيطان، تحدث الرجالن التي. التسوية، إذ بعد جدل ومساومات حول المدة

" إسرائيل"وما إن ذاع الخبر حتى بدأت . عن مدة تسعة أشهر، علماً بأن الكالم يشدد على أنه وقف مؤقت
 وحدة سكنية جديدة في القدس والضفة 5970في التنصل منه، إذ تبين أنها تنوي االستمرار في بناء

سيتم إقرارها خالل األيام القليلة المقبلة قبل أن يتقرر التجميد رسمياً، أما بقية  وحدة 700الغربية، بينها 
بدأ البناء فيها قبل عدة شهور، وأن )  وحدة2500(بأن بعضها " إسرائيل"الوحدات السكنية فقد تذرعت 

تتم إقامتها في وما تبقى بعد ذلك من أبنية س. هناك اتفاقات مع المقاولين بهذا الصدد ال يمكن التنصل منها
  .موضوعاً خارج المناقشة" إسرائيل"القدس، التي تعتبرها حكومة 

على السحور، أثناء الزيارة الخاطفة التي قام بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
للقاهرة على رأس وفد من أعضاء المكتب، سألته عن رؤيته لهذه التطورات، فقال إن الجميع ينتظرون 

التي تواصل " إسرائيل"ع أوباما الذي يفترض أن تعلن محتوياته بعد أسبوعين، تستثنى من ذلك مشرو
ابتالع األرض وسط الجدل الدائر حول تعليق االستيطان أو وقفه، وهي واثقة من قدرتها على االحتيال 

التي جرت وأضاف أن قارئ التاريخ الفلسطيني يذكر جيداً أنه أثناء مفاوضات لوزان، . وااللتفاف
فإن بن جوريون أفشل المفاوضات ) 1950 و49بين عامي ( الخاص بعودة الالجئين 194لتطبيق القرار 

 ألف يهودي من البالد 800 قرية عربية واستقدم 400رغم الضغط األمريكي، وفي هذه األثناء دمر 
  .العربية

ق يمكن قراءته من عدة زوايا على سألته عن رؤيته للمشهد الفلسطيني الراهن، فقال إن ما يلوح في األف
  :النحو التالي

تتحرك حثيثاً باتجاه تصفية القضية غير مبالية بما يقال عن ضغوط ومشاريع مطروحة، وهي " إسرائيل"
سوف تتعامل مع الضغوط المتصاصها، مطمئنة إلى أنها مع واشنطن بوجه أخص لن تصل إلى نقطة 
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فقد أعربت واشنطن .  شأن تسريع عملية االستيطان، يؤكد ذلكالتقاطع أو التصادم، وما حدث مؤخراً في
إزاء موقف حكومة نتنياهو ثم نقلت اإلذاعة العبرية عن مسؤول مكتب رئيس " عتبها"و" قلقها"عن 

قوله إن التعقيب األمريكي لم يكن شديد اللهجة، وإنما كان منضبطاً واتسم بلهجة " اإلسرائيلي"الوزراء 
لم تفاجئ " إسرائيل"على موقعها على شبكة اإلنترنت أن " يديعوت أحرونوت"فة إيجابية، وذكرت صحي

واشنطن بما أقدمت عليه، ألن اإلدارة األمريكية كانت على علم مسبق بخطوات حكومة نتنياهو، بما 
  .يعني أن كل شيء يتم بشفافية وتنسيق

تسوية السلمية، ورغم أن هذه األفكار اإلدارة األمريكية تعد اآلن أفكارها إلطالق المفاوضات وتحقيق ال
لم تعلن رسمياً بعد، فإن القدر الذي عرف منها حتى اآلن ال يبعث على التفاؤل أو االطمئنان، وإذا ما 

نفوذاً قوياً فيه  " إسرائيل"وضعنا في االعتبار أن السياسة األمريكية ترسم في الكونجرس  التي تملك 
بالتطبيع يمثل انقالباً حتى !) المؤقت(بر االتجاه إلى مقايضة االستيطان وليس في البيت األبيض، فإننا نعت

، وهي التي تحدثت عن االنسحاب الكامل مقابل )2002(على المبادرة العربية، التي أعلنتها قمة بيروت 
 التطبيع، وإذا تذكرنا أن عدم التطبيع هو خط الدفاع األخير، الذي تملكه الحكومات العربية في دفاعها

  .عن القضية الفلسطينية، فإن انهيار ذلك الخط يعد أحد قرائن تصفية القضية وشطبها
الدول العربية لم تحدد موقفاً رسمياً حتى اآلن، ومن الواضح أنها تتعامل بحذر مع األفكار األمريكية التي 

 فكرة ومعلوماتنا أن مصر تحفظت أثناء زيارة الرئيس مبارك لواشنطن على. يجري الحديث عنها
مقايضة تجميد االستيطان بالتطبيع، واعتبرت أن ذلك لن يحقق أي تقدم في التسوية السلمية، كما أن 
السعودية رفضت أن تدخل في الصفقة، التي أريد بها إشراكها في إجراءات التطبيع عن طريق السماح 

  .بعبور مجالها الجوي أثناء الرحالت المتجهة إلى آسيا" اإلسرائيلي"للطيران 
في الشق المتعلق بالسلطة الفلسطينية هناك شواهد تدل على أن الرئيس أبومازن وفريقه لم يعودوا 
راغبين في المصالحة مع حركة حماس، وإن هناك اتجاها إلبقاء الوضع كما هو عليه حتى نهاية العام، 

مقبل في ظل استمرار كانون األول ال/ بحيث يحين موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر يناير
وفي هذه الحالة تجري االنتخابات في الضفة الغربية من دون غزة، بحيث تصبح الضفة هي . الخصام

قاعدة الدولة الفلسطينية والممثلة لمشروعها، بما يؤدي إلى إخراج غزة وحركة حماس من الصورة 
كن االنطالق بعد ذلك نحو وفي ظل انتخاب مجلس تشريعي جديد تهيمن عليه قيادة فتح، يم. تماماً

أثناء اللقاء مع   " السيناريو"وقد تمت مناقشة هذا ". اإلسرائيلية"التسوية التي تستجيب للشروط والمواصفات 
عمر سليمان في القاهرة، وكان موقف مصر واضحاً فيه، إذ تحفظت على إجراء االنتخابات في الضفة 

حة قبل االنتخابات، حتى إذا أدى ذلك إلى تأجيل الغربية وحدها، ودعت إلى ضرورة إجراء المصال
  .موعد إجرائها

وهو يختم هذا العرض قال أبو الوليد إنه إزاء هذه الصورة فإن المراهنة الوحيدة، التي يطمئن إليها 
والصخرة التي يمكن أن تتحطم عليها تلك الطموحات هي صمود الشعب الفلسطيني وقدرته التاريخية 

  .لتنازل عن حلمه المشروععلى الثبات ورفض ا
الذي تحت السطح أخطر وأفدح بكثير مما فوق السطح في الساحة الفلسطينية، ذلك أنه في حين يشغل 

ما زالت " اإلسرائيلية"الرأي العام ووسائل اإلعالم بالضجيج المثار حول ملف االستيطان، فإن الحكومة 
المتمثل في اإلقدام على هدم مئات القرى ماضية على نهج بن جوريون، الذي سبقت اإلشارة إليه، 

واستقدام مئات اآلالف من المهاجرين في حين كان الجدل مستمرا في لوزان حول عودة الالجئين 
ما أعنيه هو أن الجدل الراهن حول االستيطان هدفه صرف االنتباه . الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم

 ملكية أراضي الفلسطينيين، ونقل هذه الملكية إلى اليهود، لتغيير" إسرائيل"عن أخطر سرقة قامت بها 
وهو ما يعد خطوة بعيدة المدى باتجاه محو . الذين يتسابقون على شرائها اآلن من مختلف أنحاء العالم

 2008وكان التقرير االستراتيجي الفلسطيني عن عام ،. فلسطين من الوجود، وليس فقط شطب القضية
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 ألف دونم من أراضي الضفة 900صادرت نحو " إسرائيل"يع قد ذكر أن الذي صدر قبل عدة أساب
يقضي باالستيالء على األراضي التي ) في العهد العثماني (1858الغربية، استناداً إلى قانون صدر سنة 

ال تزرع طوال ثالث سنوات، وأثار الموضوع الدكتور سلمان أبوستة رئيس هيئة أرض فلسطين في 
 3/8حين نبه إلى أن الكنيست وافق في جلسة ) 24/8/2009في (اللندنية " حياةال"مقال نشرته له 

 على مشروع لبيع أراضي الالجئين إلى أفراد وجهات يهودية من أي 48الماضي، وألول مرة منذ عام 
تلك األراضي فقط، مدركة أن االستيالء على " إدارة"طوال الفترة السابقة تتولى " إسرائيل"وكانت . بلد
 1907راضي وبيعها مخالف للقانون الدولي بشكل قاطع، كما أنه مخالف التفاقية الهاي عام ،األ

  .ومخالف التفاقية جنيف الرابعة التي تمنع االستيالء الجماعي على الممتلكات
 بعنوان 52/62 منها القرار 1998 و97 و96وكانت األمم المتحدة قد أصدرت عدة قرارات في األعوام 

المحافظة على أراضي " إسرائيل"وقد فرض على ". جئين والحق في الدخل الناشئ عنهاممتلكات الال"
  .1948وأكد حق الالجئين في الدخل المستوفى منها منذ عام . الالجئين وتوثيقها وتقديم معلومات عنها

وأطاحت به، في جرأة وتحد مدهشين، وفي ظل صمت وتستر مريبين من " إسرائيل"ذلك كله داست عليه 
وهو ذات الصمت الذي قوبل به طرد أهالي . جانب األمريكيين واألوروبيين والحكومات العربية أيضا

  .القدس من بيوتهم، دون أن يرتفع صوت لالستنكار من أي طرف
يقضي بتطبيق ) 2/8/2009في (لقد أصدر قاضي محكمة الرملة حكماً أشارت إليه جريدة هاآرتس 

مالكاً ألراضي الغائبين، في " إسرائيل"ومن ثم اعتبرت . ة الغربية ذاتهاقانون أمالك الغائبين على الضف
انتهاء صارخ لقرارات مجلس األمن وحكم محكمة العدل الدولية، التي تعتبر الضفة الغربية أرضا 

  .محتلة
إذا لم يكن الصمت على كل ذلك تواطؤاً على شطب القضية وتمهيداً لمحوها، فماذا نسميه؟ وإذا سكت 

دة العرب على هذا الذي يجري، فهل نلوم األمريكيين واألوروبيين؟ وإذا أدار أبومازن وجماعته القا
واألمريكيين " اإلسرائيليين"القابعون في رام اهللا ظهورهم لما يجري وشغلوا بتوفيق أوضاعهم مع 

  فهم ذاك؟وباالستعداد للقبول بأي شيء يستر العورة مقابل االستمرار والتمكين، فبماذا نسمي موق
 الماضي حواراً مع رئيس حكومة رام اهللا الدكتور سالم 25/8لقد أجرت صحيفة التايمز البريطانية في 

فياض قال فيه إنه يسعي في الوقت الراهن إلى تأسيس واقع فلسطيني في الضفة يقوم على ثالثة عناصر 
. سطينيين، وإقامة اقتصاد مزدهرإنشاء أجهزة أمنية محترفة وقادرة، وتوفير خدمات عامة جيدة للفل: هي

، الذي تسعى "المجلس البلدي"ولم يشر بكلمة إلى التحرير أو الحدود أو السيادة، وإنما اكتفى فقط بمهام 
  .لحصار الدولة الفلسطينية في حدوده" إسرائيل"

شالوم عقد سيلفان " اإلسرائيلي"قالت هاآرتس إن نائب رئيس الوزراء )  الحالي2/9في (وبعد أيام قليلة 
اجتماعاً مع وزير االقتصاد في حكومة رام اهللا باسم خوري، في أول لقاء معلن بين ممثل لحكومة رام 
اهللا وبين مسؤول في حكومة نتنياهو، وكان ذلك تطبيقاً عملياً لدعوة نتنياهو إلى إقامة سالم اقتصادي مع 

  .الفلسطينيين، وليس تسوية سياسية
ما العمل إذن؟ وهو سؤال كبير ينبغي أن : ة الفلسطينية يستدعي السؤال التاليهذا التآكل المستمر للقضي

وأرجو أن أكون قد أوصلت شيئاً فيما خص مسألة الفهم، . نفهم الحاصل أوال قبل أن نحاول اإلجابة عنه
  .أما اإلجابة المرجوة على السؤال فإنني أحيلها إلى حديث آخر

  8/9/2009الخليج، 
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 ن شهب محرقة ثالثة بيالفلسطيني .61
 محمد صالح المسفر. د

من بين شعوب األرض يعيش الشعب الفلسطيني بين شهب محرقة ثالثة سواء كان على أرضه فلسطين، 
أوكان مقيما عامال كادحا في األقطار العربية، أويعيش في مخيمات الذل والقهر واإلهانة، أو يعيش بعيدا 

المواطن الفلسطيني من أكثر .  الالتينية، أو الدول الغربيةعن األهل والوطن في إفريقيا أو أمريكا
المواطنين العرب علما وثقافة وأكثرهم إخالصا وتفانيا في عمله ومهنته، وأستدرك وأقول لكنهم ليسوا 

إنهم يعرفون حدودهم ويتنازلون عن . مالئكة إال أن الصفات الحسنة عندهم تفوق ما عداها من سلبيات
تى ال يغضب أحد عليهم، إنهم يعرفون أنه ليس لديهم سلطة تحميهم من اضطهاد كثير من حقوقهم ح

 . اآلخرين لهم وعلى ذلك هم قنوعون بما لديهم
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعيش عدد من الفلسطينيين كلهم مؤهلون تأهيال جيد 

نظام السياسي، ولم يضربوا عن العمل في وبامتياز لم يقوموا بأي عملية تخل باألمن، أو احتجاج ضد ال
أي مؤسسة كانت، وإذا قارناهم بالعمالة القادمة من جنوب شرق آسيا المنتشرة في الخليج العربي بكثافة 
فتلك العمالة األجنبية أضربت عن العمل في أكثر من دولة خليجية وأحرقت وكسرت مؤسسات عامة 

مطالبة بتحسين أوضاعها، وزيادة أجورها، وتحديد وخاصة، وتصدت لرجال األمن في تلك الدول، 
هذه العمالة تحول . ساعات عملها، وساندتهم حكوماتهم وحصلوا من السلطات الخليجية كل ما طالبو به

 مليار دوالر كل عام من دول مجلس التعاون بينما العامل والموظف 30إلى بالدها ما يزيد على 
لتي يعيش فيها وقد يعين أسرته الصامدة على أرض فلسطين تحت الفلسطيني ينفق كل دخله في البالد ا

 . االحتالل بما تبقى له من مال
 )2 (  

شهب سلطة رام اهللا العباسية تالحق المواطن الفلسطيني بدفع الضرائب وتعدد الرسوم الضريبية وتالحقه 
ة، وتمعن في حصاره في باالعتقال إن رفض االحتالل اإلسرائيلي، وقاومه كما تفعل في الضفة الغربي

غزة بكل الوسائل، وتحرض الدول العربية مباشرة أوغير مباشرة بتشديد الخناق على المهاجرين 
الفلسطينيين بغية الخضوع إلرادتها إذا لجأ إليها للمساعدة، كل هذه الضغوط على الفلسطينيين تصب في 

 . صالح إسرائيل
عربية أخيرا أن بعض الدول الخليجية أقدمت على إنهاء في األيام األخيرة تناقلت وسائل اإلعالم ال

خدمات أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين هم من قطاع غزة وبعض أسر من سكان الضفة الغربية أو 
الذين يحملون جوازات أردنية من أصول فلسطينية، وتناقلت وسائل اإلعالم العربية تكذيبا للخبر األول 

 . ر ذلكولكن واقع الحال يقول بغي
نحن ال نجادل في حق الدولة ذات السيادة أن تمنح اإلقامة لمن ترغب وتحجبها عمن ال ترغب في بقائه 
على أرضها، لكن سؤالنا لماذا في هذه الظروف تتكاثر الشهب الحارقة على إخواننا الفلسطينيين في 

ل من تنازالت إلسرائيل؟ الخليج العربي؟ هل إلرغامهم على القبول بسلطة محمود عباس وبكل ما يحم
هل أمريكا طلبت من هذه الدول عدم توفير مالذ للحياة بكرامة وعزة للفلسطينيين من أجل القبول بما 
يفرض عليهم من تنازالت؟ هل الخوف من فرض عملية التوطين في هذه الدول؟ أزعم بأن كل هذه 

 . العوامل واردة
 )3 (   

 يصاب بالغثيان، ويقيني أنك لوسألت حاكما عربيا عن حال األمة ال شك أن المتابع لحال األمة العربية
لشكا لك الحال وأسهب في شكواه، ولو سألته وما الحل يجيبك بأنه ال بد من توحيد كلمة العرب ورص 
الصفوف وتوحيد المواقف ووضع خطة إستراتيجية لمواجهة األحداث، وإذا سألته لماذا ال تفعلون بما 

أقول في هذه الحالة إنه نظام مختل التوازن متهالك " وإحنا نقدر نعمل حاجة"جيبك تقولون سرعان ما ي
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ليس له إرادة مستقلة تجعله قادرا على الحركة ألنه يؤمن بأن ال شرعية وطنية له تحميه من عاديات 
 . الزمان وفي هذه الحالة يخضع لالبتزاز السياسي من قوى أجنبية متعددة

طينيين فإني أتوجه إلى والة األمر في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا في شأن الموقف من الفلس
عونا للشعب الفلسطيني في صموده وعدم تنازله عن حقوقه المشروعة وذلك بتوفير المالذ اآلمن وإعطاء 
فرص للعمل في كل المؤسسات التي تحتاج إلى عمالة عربية وأن تكون لهم األفضلية ألسباب سياسية 

إني أذكركم سادتي بأن كل المؤسسات المالية والمصرفية وشركات . نية واجتماعية وإستراتيجيةوإنسا
التأمين العمالة الغالبة فيها ليسوا عربا وأن تلك المؤسسات مهددة باالنهيار في أي لحظة يختل التوازن 

 . اسرينالسياسي أو المصالح االقتصادية مع دول شرق آسيا لصالح تلك الدول ونكون من الخ
إنني أدعو كل مخلص في دول الخليج العربي وكل مسؤول حريص على أمن هذه المنطقة : آخر القول

أن يكون عونا للفلسطيني ال عونا عليه فإقليم الخليج مقدم على أيام حالكة السواد وال نصير لنا إال 
  .التواجد العربي الكثيف وأولهم التواجد الفلسطيني

  8/9/2009الشرق، قطر، 
  

  :كاريكاتير .62
  

  
  7/9/2009الغد، األردن،   

  
  


